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บทคัดยอ 

 

การอุปสมบทเปนพระภิกษุไมทําใหผูอุปสมบทสูญเสียสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมและผูรับพินัยกรรม แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 บัญญัติจํากัดสิทธิ

ของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก เฉพาะกรณีพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรม ท้ังนี้ 

พระภิกษุตองลาสิกขาบทกอนจึงจะสามารถฟองคดีมรดกได แตหากพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรม หรือ

ฟองคดีเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินท่ีไมไดตั้งฟองเปนคดีมรดก หรือฟองแยงในคดีมรดก หรือไดรับสวนแบง

ในทรัพยมรดกโดยผลของการฟองคดีโดยทายาทอ่ืน หรือฟองคดีอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน พระภิกษุกลับ

สามารถฟองคดีไดโดยไมตองลาสิกขาบท การบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกเพียงกรณีเดียว โดยไมบัญญัติจํากัดในกรณีอ่ืน ๆ จึงไมสมบูรณทางความคิด  

ตามกฎหมายตางประเทศ คือ ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกาซ่ึงเปนประเทศท่ี

ประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทเชนเดียวกับประเทศไทย ส.ป.ป. ลาว ไมมี

บทบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ทํานองมาตรา 1622 แตมี

บทบัญญัติทํานองมาตรา 1623 และมาตรา 1624 ประเทศศรีลังกามีแนววินิจฉัยของศาลวาง 

บรรทัดฐานวา เม่ือบุตรชายอุปสมบทเปนพระภิกษุยอมสูญเสียสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

ของบิดาทันที ไมใชจํากัดเพียงสิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก แตไมสูญเสียสิทธิในฐานะ

ทายาทโดยธรรมของญาติอ่ืนและไมสูญเสียสิทธิรับมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม ซ่ึงหากพระภิกษุไม

สูญเสียสิทธิใด ๆ ในการรับมรดก ก็ไมมีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดก 
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กฎหมายมรดกของประเทศมาเลเซียไมมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิของอิหมามซ่ึงเปนผูนําทาง

ศาสนาอิสลามในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ซ่ึงเปนไปตามหลักในคัมภีรอัลกุรอาน กฎหมายมรดก

ของประเทศอังกฤษก็ไมมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิของพรีสท ซ่ึงเปนนักบวชในศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน 

ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ซ่ึงเปนไปตามหลักในพระคัมภีรไบเบิล แสดงใหเห็นวา แนวความคิด

การบัญญัติกฎหมายซ่ึงเก่ียวกับเรื่องในศาสนาจะบัญญัติโดยสอดคลองกับหลักทางศาสนา ประกอบ

กับมุมมองของสังคมนั้น ๆ ตอศาสนาเปนสําคัญ 

ตามหลักพระธรรมวินัยเรื่องทรัพยสินของพระภิกษุและพระธรรมวินัยเก่ียวกับทรัพยสิน

เงินทอง หมวดนิสสัคคิยกัณฑ พระภิกษุเปนเจาของกรรมสิทธิ์ไดเฉพาะทรัพยสินปจจัยสี่และทรัพยสิน

ท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต เพ่ือการดํารงสมณเพศ มิใชเพ่ือการคาหากําไรหรือการยึดติดอันนําไปสู

ความเศราหมอง กฎหมายทางโลกไมมีบทบัญญัติจํากัดหรืออนุญาตเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของพระภิกษุไวโดยแจงชัด ทําใหตีความกันไปวาพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์และทํานิติกรรม

ตาง ๆ ไดโดยอิสระเชนเดียวกับฆราวาส มีเพียงมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติจํากัดสิทธิใน 

การฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม บทบัญญัติมาตรานี้มีท่ีมาจาก 

พระไอยการลักษณมรดกโดยตรง มีเหตุผลเบื้องหลังในการบัญญัติวาพระภิกษุเปนผูสละทางโลกจึงไมยุง

เก่ียวกับทรัพยสินเงินทอง แตเหตุผลนี้ไมสามารถใชอธิบายกรณีอ่ืน ๆ ท่ีพระภิกษุสามารถยุงเก่ียวกับ

ทรัพยสินเงินทองได ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับความสมบูรณในตรรกะทางความคิดเรื่อง 

การจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก โดยคํานึงถึงลักษณะสภาพสังคมไทยพุทธและหลัก 

พระธรรมวินัยเปนสําคัญ ท้ังนี้ อาศัยพิจารณาลักษณะความสัมพันธของศาสนจักรกับอาณาจักร เพ่ือ

สังเกตความสัมพันธของหลักศาสนาท่ีมีผลตอการบัญญัติกฎหมายทางโลก 

ผูเขียนจึงเสนอแนวทางใหแกไขมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกไมวาพระภิกษุอยู ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือ 

ผูรับพินัยกรรมระหวางอยูในสมณเพศ เวนแตทรัพยมรดกเปนทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาตก็ใหพระภิกษุฟองคดีมรดกไดดวยตนเองโดยไมตองลาสิกขาบท อยางไรก็ตาม 

ผูเขียนไดเสนอทางออกไว กรณีพระภิกษุประสงคจะฟองคดีมรดกเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดกอัน

ไมใชทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต พระภิกษุซ่ึงตองสึกจากสมณเพศ

สามารถรองขอตอพนักงานอัยการเพ่ือเปนโจทกฟองคดีดังกลาวแทนพระภิกษุ ทํานองเดียวกับ 

คดีอุทลุมได นอกจากนี้ ผูเขียนเสนอเพ่ิมเติมบทบัญญัติซ่ึงกําหนดหลักในการพิจารณาทรัพยมรดก

ตามวรรคหนึ่ง จากพระวินัยปฎกและอรรถกถาในพระพุทธศาสนาเปนรายกรณี ท้ังนี้ อาจบัญญัติไว

เปนมาตรา 1622 วรรคสองแทนความในวรรคสองเดิม 

คําสําคัญ: การจํากัดสิทธิเรียกรอง, พระภิกษุ, ทรัพยมรดก 
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ABSTRACT 

 

Entering into Buddhist monkhood has no effect of a monk losing the right 

to inheritance as a statutory heir and the right to legacy under a will. 

Notwithstanding, the Civil and Commercial Code contains provisions restricting 

Buddhist monks’ rights to claim inheritance when a claim is made by a monk as a 

statutory heir. Buddhist monks are required by law to leave monkhood so as to 

claim inheritance. But, the law sets no such restriction where a Buddhist monk makes 

a claim as a legatee or institutes an action in relation to the property in the 

de çejus’s estate when such action is not directly one related to succession or 

makes a counter claim in an action related to succession. Also, the law does not 

require a Buddhist monk to leave monkhood where the monk receives his share of 

the de çejus’s estate in consequence of litigation ex casu instituted by other heirs. 

Similarly, no requirement for leaving monkhood is imposed by law in the case where 

Buddhist monks institute any other actions related to other property. The application 

of such restriction only to the case of making a claim of inheritance as a statutory 

heir without extending the restriction to other cases as well is therefore a conceptual 

flaw. 
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The exploration of foreign laws, namely, the laws of Lao PDR and 

Sri Lanka where Theravada Buddhism is practised by the largest portion of the 

population as in Thailand reveals that such foreign laws impose no restrictions on 

Buddhist monks’ rights to claim inheritance or legacy as envisioned in section 1622 

although the laws of those jurisdictions contain provisions akin to section 1623 and 

section 1624. In Sri Lanka, there exists judicial precedent to the effect that a son, 

rather than losing the right to claim inheritance, loses the right to his father’s 

inheritance immediately upon entering monkhood but retains the right, as a statutory 

heir, to inheritance of other deceased relatives and also loses no right to claim 

legacy under a will. Notably, as monks do not lose the right to inheritance or legacy 

from the beginning, no legal restrictions are imposed on the right to make a claim for 

such inheritance or legacy. 

By way of comparison, the law of succession of Malaysia, as embodied in 

the Noble Al-Quran, has no restrictions on rights of Imams to claim inheritance or 

legacy. Likewise, no parallel restrictions on rights of Anglican priests are found in 

English law in relation to any claim of inheritance or legacy, along the lines of the 

Bible. In view of legal positions above, it is discernible that provisions of law in 

relation to religious matters are laid down in accordance with religious precepts as 

well as along the lines of social perception towards a particular religion. 

An examination of Buddhist disciplines insofar as they deal with monks’ 

property and insofar as they govern property in general as embodied in the Chapter 

on Nissaggiya Pacittiya reveals that Buddhist monks are allowed to own only four 

categories of such property as essential for life as well as property ownership of 

which is permitted by Buddha for the purpose of living monkhood rather than for 

trade or profit or for any obsession leading to distress. Secular law has indeed no 

provisions candidly restricting or permitting Buddhist monks’ ownership in property. 

Such absence of clear provisions gives rise to the interpretation that Buddhist monks 

may freely have ownership and enter into juristic acts as in the case of ordinary 

persons. Section 1622 is the only provision of law restricting rights of Buddhist monks 

to claim inheritance as statutory heirs. The provision of this section has its root from 
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the ancient law of succession. The rationale behind such restriction indeed lies in 

that Buddhist monks should entirely abandon secular matters and should therefore 

not permitted to have any involvement with property in general. Notwithstanding, it 

is indiscernible why such rationale does not apply to monks’ proprietary 

involvement in cases other than inheritance.  To fill such inaptness, the author 

makes useful recommendations as to appropriate approaches to restricting Buddhist 

monks’ rights to claim inheritance or legacy, having prime regard to Buddhist social 

settings in Thailand as well as the Buddhist disciplines. For this purpose, the 

relationships between secular law and canon law are attentively considered with a 

view to gaining insights into religious impacts on enactment of secular rules of law. 

In such lights, it is thus recommended that section 1622 paragraph one 

be amended in the direction of restricting Buddhist monks’ rights to claim inheritance 

as statutory heirs or claim legacy as legatees during the monkhood, save that where 

the property for which a claim is intended to be made falls within the four categories 

of property essential for life or is the property ownership of which is permitted by 

Buddha, Buddhist monks may make a claim therefor on their own without being 

required to leave monkhood. However, where a claim is made for inheritance or 

legacy in respect of any property which is not in the four categories essential for life 

or which is not permitted by Buddha to be owned, a Buddhist monk who is required 

to leave monkhood for making a claim may request a public prosecutor to initiate an 

action on his behalf as in the case where an action is instituted by a son or daughter 

against a mother. In addition, it is recommended that an additional provision be 

introduced for setting out statutory criteria for the determining the property under 

paragraph one of section 1622. Such criteria should be drawn from the Buddhist 

disciplines as well as explanatory notes thus far given by Buddhist disciples on a 

case-by-case basis. The recommended criteria should emerge as paragraph two of 

section 1622 in place of the current text of that paragraph today. 

 

Key words: Restrictions on claims, Buddhist monks, Inheritance or legacy 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากความเมตตากรุณาอยางสูงยิ่งของ 

รองศาสตราจารย ดร. พินัย ณ นคร ท่ีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดสละเวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

ใหขอคิดเก่ียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการในแงมุมตาง ๆ สอนใหผูเขียนรูจักวิธีการศึกษาคนควา

และวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ท้ังเปดโอกาสใหผูเขียนแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอยางเต็มท่ี

จนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จบริบูรณ ผูเขียนรักและเคารพ “ครูพินัย” ดุจบิดาคนท่ีสอง ผูเขียน 

ขอระลึกถึงท้ังพระคุณ ท้ังความกรุณาของครู และขอบันทึกไวในความทรงจําตลอดไป 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารยพิเศษ ไพโรจน วายุภาพ ท่ีกรุณาสละเวลาใหเกียรติเปน

ประธานการสอบวิทยานิพนธ ไดใหขอเสนอแนะ ใหแนวคิดและขอสังเกตในหลายแงมุม ซ่ึงสามารถ

นํามาวิเคราะหใหเกิดประโยชนในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ มณีศร และผูชวยศาสตราจารย 

ดร. วีรวัฒน จันทโชติ เปนอยางสูง ท่ีกรุณาใหเกียรติรับเปนกรรมการวิทยานิพนธ ไดใหคําแนะนํา 

แนวคิด ขอสังเกต และขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาอยางยิ่งตองานของผูเขียน ทําให

ผูเขียนสามารถพัฒนาวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและสาเหตุของปญหา 

 

นับแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนกระท่ังกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี 

เมืองไทยผูกพันแนนแฟนกับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวไทยสวนใหญคุนเคยและเก่ียวของกับ

พระภิกษุไมมากก็นอย พระพุทธศาสนาสืบตอเนื่องมาจนกระท่ังปจจุบันเพราะมีพระภิกษุสงฆสาวก

ของพระพุทธเจาเปนผูสืบทอดและดํารงไวซ่ึงหลักตามพระธรรมวินัย โดยหลักถือวาพระภิกษุเปนผูตัด

แลวซ่ึงกิเลส ปราศจากความตองการใด ๆ มุงใฝหาพระธรรมและอุทิศตนเองใหพระพุทธศาสนา 

โดยแท ดํารงวิถีชีวิตสมณเพศตามหลักพระธรรมวินัยอันเปนตัวแทนของพระพุทธเจา  

พระธรรมวินัยเปนกฎหมายอยางหนึ่งในทางธรรม การอุปสมบทเปนการนอมรับโดยตรง

วาจะประพฤติปฏิบัติตามหลักในพระธรรมวินัยโดยไมบกพรอง สวนอีกแงหนึ่ง พระภิกษุจะตองอยู

ภายใตกฎหมายทางโลกหรือกฎหมายบานเมืองซ่ึงเปนกฎหมายท่ีฝายอาณาจักรบัญญัติข้ึนอีกชั้นหนึ่ง

เพ่ือมุงปกปองดูแล เก้ือหนุนพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนสําคัญ เชน พระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 

รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิ

และหนาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินของพระภิกษุ  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินของ

พระภิกษุไว 3 มาตรา คือ มาตรา 1622 บัญญัติเก่ียวกับการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ของพระภิกษุระหวางอยูในสมณเพศซ่ึงเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรม 

มาตรา 1623 บัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของพระภิกษุซ่ึงพระภิกษุไดมาในระหวางสมณเพศ บทบัญญัติ

มาตรานี้มีนัยสําคัญตอการตีความวา ทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดมาระหวางอุปสมบทเปนของวัดหรือของ

พระภิกษุโดยสวนตัว ซ่ึงเปนไปไดวากฎหมายมาตรานี้หมายวา ทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดมาในระหวาง

สมณเพศเปนทรัพยสินของพระภิกษุโดยสวนตัว จึงสามารถจําหนายจายโอนไดในระหวางชีวิต 

สมณเพศ หากมิไดจําหนายจายโอนและอยูในระหวางอุปสมบทก็ใหทรัพยสินนั้นตกเปนสมบัติของวัด

ท่ีเปนภูมิลําเนา และมาตรา 1624 บัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดมากอนอุปสมบท ก็มิให



2 

 

ทรัพยสินนั้นตกเปนสมบัติของวัด และหากพระภิกษุมรณภาพในระหวางสมณเพศก็ใหทรัพยสินตกเปน

มรดกแกทายาทโดยธรรมของพระภิกษุหรือพระภิกษุจะจําหนายจายโอนอยางไรก็ได  

พระธรรมวินัยบัญญัติขอหามมิใหพระภิกษุรับทรัพยสินเงินทอง แตการดํารงชีพของ

พระภิกษุจําเปนตองอาศัยปจจัยสี่ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ระหวาง

อุปสมบทยอมไดรับปจจัยเหลานี้จากการถวายของพุทธบริษัท 4 ซ่ึงสิ่งของท่ีนํามาถวายเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมัย มีท้ังท่ีเปนปจจัยสี่และท่ีมิใชปจจัยสี่ แตสิ่งหนึ่งท่ีคงอยูคือการถวายปจจัยตาง ๆ ดวย

ความศรัทธา อาจเปนศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ศรัทธาในศาสนสถานหรือวัด 

ศรัทธาในพระภิกษุเพราะเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท้ังนี้ สิทธิทางทรัพยสินท่ีไดรับมาในระหวางสมณเพศ

เหลานี้ลวนแตไดมาเพราะฐานะของพระภิกษุ อยางไรก็ตาม พระภิกษุอาจไดมาซ่ึงสิทธิในทรัพยสินเพราะ

สิทธิของการเปนทายาทอันเกิดจากกฎหมายบัญญัติ เปนสิทธิในฐานะบุคคลซ่ึงไมเก่ียวกับการเปนพระภิกษุ

ในระหวางอุปสมบท ไดแก สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม และผูรับพินัยกรรม แตสิทธิใน 

การรับมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม เปนไปไดสองกรณีวา อาจเปนการไดรับมาเพราะเกิดจากความศรัทธา

ในความเปนพระภิกษุในระหวางสมณเพศ หรืออาจไดรับมาเพราะสิทธิในฐานะบุคคลซ่ึงไมเก่ียวกับการเปน

พระภิกษุ สิทธิในทรัพยมรดกเกิดข้ึนนับแตเจามรดกถึงแกความตาย โดยหลัก หากไมมีขอโตแยงใด 

พระภิกษุสามารถมีสิทธิไดรับสวนแบงในทรัพยมรดกทันทีท้ังในฐานะทายาทโดยธรรมและ 

ผูรับพินัยกรรม แตหากมีขอโตแยงเก่ียวกับทรัพยมรดกแลวตองมีการฟองรองเปนคดีมรดกตอศาล 

กฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไว ใหลาสิกขาบท

จากสมณเพศกอนแลวจึงเปนโจทกนําคดีข้ึนสูศาล แตในทางกลับกันหากพระภิกษุเปนผูมีสิทธิรับ

มรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม กฎหมายกลับบัญญัติใหสามารถฟองรองเปนคดีมรดกตอศาลไดทันทีแม

อยูในสมณเพศ 

การจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุ ปรากฏตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 บัญญัติวา “พระภิกษุนั้น จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะ

ท่ีเปนทายาทโดยธรรมไมได เวนแตจะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตาม

มาตรา 1754 

แตพระภิกษุนั้นอาจเปนผูรับพินัยกรรมได” 

ความตามบทบัญญัตินี้มีมาตั้งแตสมัยกฎหมายเกา กอนประกาศใชประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ปรากฏตามพระไอยการลักษณมรดก ตราข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จเอกาทธรฐ

อิศวรบรมนาถบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 5 ข้ึน 11 คํ่า เดือน 7 ปกุน ศักราช 2155 บทท่ี 36 

วา “…ถาคฤหัษฐมรณภาพ บิดามารดาญาติพ่ีนองลูกหลานเปนเจาภิกษุในศิกขาบทแลว จะปนเอา
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ทรัพยมรฎกคฤหัษฐนั้นมิได เหตุวาเปนบุตรพระเจาแลว ถาคฤหัษฐมรณภาพนั้นอุทิศถวาย 

สวิญญาณะกะทรัพย อวิญญาณะกะทรัพย แกภิกษุเปนญาติพ่ีนอง ลูกหลาน จึงรับเอาทรัพยนั้นเปน

ของเจาภิกษุได...”  

กฎหมายลักษณะมฤดกบทท่ี 36 รับเอาทฤษฎีในพระพุทธศาสนามาใชบังคับเปนกฎหมาย 

และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 บัญญัติตามกฎหมายลักษณะมฤดก บทท่ี 36 ท่ีมี

แตเดิมนั้น ท้ังนี้ โดยพิจารณาจากคําอธิบายในตําราของนักวิชาการ ซ่ึงอธิบายเหตุผลเบื้องหลังใน 

การบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 ไว แบงแนวความคิดเห็นเปน 2 กลุม คือ 

แนวความคิดซ่ึงอิงหลักกฎหมายเกาและอธิบายบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยยกทฤษฎีทาง

พระพุทธศาสนาเรื่อง “การสละทางโลก” มาสนับสนุน และแนวความคิดเห็นซ่ึงอิงเรื่องเจตนาของ  

เจามรดกเปนสําคัญ โดยยกหลักทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “ผลของการขัดศรัทธาผูมีเจตนาทําบุญ” 

มาสนับสนุน ซ่ึงท้ังสองแนวความคิดเห็นนี้ตางยังมีขอโตแยงทางความคิดอยู เพราะไมสามารถนํา

เหตุผลเบื้องหลังตามแตละแนวคิดนั้นมาอธิบายโดยปราศจากขอโตแยงในกรณีขอเท็จจริงเก่ียวกับ 

การฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก การฟองคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยมรดกซ่ึงไมไดตั้งฟองเปนคดีมรดก 

การฟองคดีเก่ียวกับทรัพยสินโดยท่ัวไป และกรณีมีขอพิพาททางทรัพยสินเก่ียวกับนิติกรรมสัญญาท่ี

พระภิกษุกระทําข้ึนในระหวางสมณเพศหรือกระทํามากอนแลวมีการฟองรองเปนคดีขณะอยูใน 

สมณเพศ ดังนี้คือ กรณีพระภิกษุไมไดฟองรองขอแบงมรดกเอง แตญาติพ่ีนองของผูตายยินยอมแบง

มรดกถวายให พระภิกษุนั้นยอมสามารถรับถวายสวนแบงแหงมรดกได หรือหากทรัพยมรดกตกไปอยู

ในความยึดถือครอบครองของพระภิกษุผูเปนทายาทโดยธรรมของผูตายแลว ทายาทโดยธรรมอ่ืนของ

พระภิกษุนั้นฟองขอแบงมรดกแกตน ศาลก็สามารถพิพากษาใหพระภิกษุไดรับสวนแบงไดดวย ไมเปน

การตองหามตามมาตรา 1622 และหากเปนการฟองคดีอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับฟองเอามรดก กลาวคือ ไมใชฟอง

คดีมรดก แมเปนฟองเก่ียวกับมรดกก็ไมเปนการตองหามตามมาตรา 1622 เชน การฟองขับไลผูบุกรุก

ภายหลังจากพระภิกษุไดสวนแบงท่ีดินมรดก การฟองเรียกรองทรัพยมรดกจากบุคคลภายนอกท่ียึดถือ

ทรัพยมรดก การฟองแบงทรัพยมรดกในฐานะเจาของรวมโดยมิไดถูกปฏิเสธสิทธิในฐานะทายาท 

โดยธรรม การฟองตามสัญญาแบงทรัพยมรดก นอกจากนี้ กรณีพระภิกษุมิไดเปนโจทกฟองคดีเพ่ือแบง

ทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเองโดยตรง แตถูกทายาทอ่ืนฟองเปนจําเลยในคดี ศาลยอมสามารถ

พิพากษาใหพระภิกษุไดรับมรดกได ไมตองหามตามมาตรา 1622 เชนเดียวกัน เพียงแตพระภิกษุไม

อาจฟองแยงในคดีดังกลาวได พิจารณาไดวา มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง คําพิพากษาศาลฎีกาปรับใชใน

วงแคบเพราะจํากัดแคกรณีเดียว สวนกรณีอ่ืน ๆ แมเปนการฟองเก่ียวกับทรัพยมรดกก็ไมไดมีการปรับ

ใชวาขัดตอมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง เพราะไมไดอางสิทธิของการเปนทายาทโดยธรรม อาจเปน 
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การอางสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ตามมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย พระภิกษุจึงสามารถเปนโจทกนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือเรียกรองเก่ียวกับทรัพยมรดกไดหลายกรณี 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นวาสิทธิในฐานะทายาทตองเกิดข้ึนในระหวางสมณเพศท่ีจะตอง

ตกอยูภายใตบทบัญญัติ มาตรา 1622 ดวยหรือไม โดยมีแนวความคิดเห็นของนักวิชาการแตกตางกัน

เปน 2 กลุม แนวความคิดเห็นหนึ่งเห็นวาหากมีฐานะทายาทมากอนอุปสมบทก็ไมอยูภายใตบังคับ 

มาตรา 1622 แตอีกแนวความคิดเห็นหนึ่งเห็นวาไมวาฐานะทายาทมีมากอนอุปสมบทหรือในระหวาง

อุปสมบทก็ตองอยูภายใตบังคับมาตรา 1622 ท้ังหมด  

หากพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมสามารถฟองรองคดีตอศาลเพ่ือเรียกรองทรัพยมรดกได

ทันทีโดยไมจําตองลาสิกขาจากสมณเพศ โดยนักวิชาการสวนใหญใหเหตุผลประกอบวาเหตุ แมพระภิกษุ

อยูในสมณเพศ แตเม่ือพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรม ตองถือหลักท่ัวไปวาตองเอาเจตนาของผูตายเปนใหญ 

จะขัดศรัทธาของผูตายเสียมิไดเพราะเปนอาบัติทุกกฏ ซ่ึงการใหเหตุผลเชนนี้เสมือนเปนการบังคับใน

ทางออมวาพระภิกษุจะตองรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นเสมอ ไมสามารถบอกสละพินัยกรรม ตามมาตรา 

1698 (3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได ไมวาพินัยกรรมนั้นจะมีขอกําหนดพินัยกรรมใหผูรับ

พินัยกรรมมีสิทธิหรือภาระหนาท่ีก็ตาม เพราะหากมีการสละหรือไมรับเอาพินัยกรรมก็ยอมเปนการขัด

ศรัทธาผูทําพินัยกรรมทันที ดังนั้น จึงมีขอคําถามเกิดข้ึนในเหตุผลท่ีไดพยายามอธิบายไวแตเดิม 

การท่ีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุเรียกเอาทรัพยมรดกเฉพาะในฐานะทายาทโดยธรรมเทานั้น 

มิไดหามมิใหเรียกเอาทรัพยมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรมดวย เปนท่ีนาสังเกตวา  

ประการแรก หากถือวาพระภิกษุเปนผูละแลวซ่ึงทางโลก เหตุใดเม่ือมีผูโตแยงเรื่อง

ทรัพยมรดกท่ีพระภิกษุไดรับมาโดยทางพินัยกรรม กฎหมายจึงใหสิทธิในการฟองรองแมยังอยูใน  

สมณเพศ ท้ังท่ีการฟองรองเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยสินยอมแสดงใหเห็นอยู ในตัวแลววาเปน 

การแสดงออกซ่ึงความปรารถนาในทรัพยสินอยางหนึ่ง  

ประการท่ีสอง การฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกท้ังในฐานะทายาทโดยธรรมและ 

ผูรับพินัยกรรมเปนสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักกฎหมายลักษณะมรดก แมฐานะผูรับ

พินัยกรรมจะประกอบข้ึนจากเจตนาของผูตายเปนสําคัญ แตสิทธินี้ก็เกิดจากกฎหมายบัญญัติรับรอง

ให เชนเดียวกับฐานะทายาทโดยธรรม และแมพระภิกษุอยูในสมณเพศก็สามารถมีสิทธิดังกลาวนี้ได 

การบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองคดีเก่ียวกับสิทธิซ่ึงเปนสิทธิทํานองเดียวกัน เหตุใดจึงบัญญัติจํากัด

สิทธิท่ีเกิดจากกฎหมายเหมือนกันไวแตกตางกัน 
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ประการท่ีสาม กรณีเปนคดีท่ีมิใชการฟองคดีมรดกโดยตรง แตเปนการฟองคดีท่ีเก่ียวเนื่อง

กับทรัพยมรดก กฎหมายยังเปดโอกาสใหพระภิกษุสามารถฟองไดทันทีในขณะอยูในสมณเพศ อันเปน

การแสดงออกใหเห็นโดยตรงวา มิใชการละแลวซ่ึงทางโลก เพราะยังเปนโจทกฟองรองผูอ่ืนในศาลได 

ประการท่ีสี่ เหตุใดกฎหมายจึงบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองคดีเพียง “การฟองคดีมรดก

กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม” แตประการเดียว แตจากการพิจารณาบทบัญญัติ

แหงกฎหมายท้ังกฎหมายเก่ียวกับพระสงฆ และประมวลกฎหมายตาง ๆ ก็ไมมีบทบัญญัติใดท่ีจํากัด

สิทธิในการฟองรองคดีทางทรัพยสินของพระภิกษุเลย จึงปรากฏคดีซ่ึงพระภิกษุเปนโจทกฟองคดี

เก่ียวกับทรัพยสินตอศาลอยูบอยครั้งในปจจุบัน เชน คดีพระภิกษุเปนโจทกฟองผูกูตามสัญญาเงินกูยืม

เงินซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3773/2538 

ประการท่ีหา โดยหลัก ในทางกฎหมายเม่ือไมมีบทกฎหมายใดบัญญัติเก่ียวกับเรื่อง

ความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุไว พระภิกษุซ่ึงเปนบุคคลธรรมยอมสามารถ

มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได สามารถใชสอย ติดตามเอาคืน จําหนายจายโอนได ตามหลักมาตรา 1336 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังสามารถใชสิทธิในการฟองคดีเพ่ือบังคับตามสิทธิของตนได 

แตการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเงินทองกลับขัดกับหลักทางพระธรรมวินัย เพราะหลักทางพระธรรมวินัย

พระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์ไดเฉพาะแตปจจัยสี่และทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต เพ่ือ

ประโยชนใชสอยในการดําเนินชีวิตสมณเพศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม มิใชเปนไป

เพ่ือการสะสม 

ประการท่ีหก พระธรรมวินัยหมวดนิสสัคคิยกัณฑ วาดวยอาบัติปาจิตตีย บัญญัติมิให

พระภิกษุยินดีรับหรือให หรือยินดีในเงินทองท่ีเขาเก็บไวให เพราะเปนอาบัติ การใชสิทธิในการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกไมวาในฐานะผูรับพินัยกรรม อันแสดงออกถึงการยินดีและรับในเงินทองหรือ

ทรัพยสินท่ีเขาผูทําพินัยกรรมเก็บไวให การใชสิทธิฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรม ไมวาจะเปนการฟองคดีมรดกหรือการฟองคดีเก่ียวกับทรัพยมรดก แสดงออกถึงความ

ตองการรับเงินทองท่ีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิ เกิดเปนประเด็นปญหาวาการท่ีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิ

ทํานองนี้ เปนการขัดตอหลักพระธรรมวินัยหรือไม 

การบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ขณะอยูในสมณเพศ 

มีเหตุผลประการใดกันแน เพราะหากถือวาพระภิกษุละแลวซ่ึงทางโลก ไมยุงเก่ียวกับทรัพยสินใด ๆ 

ดํารงตนเพียงดวยปจจัยสี่เหตุใดจึงสามารถฟองรองในฐานะผูรับพินัยกรรมได และยังสามารถฟองคดี

เก่ียวกับทรัพยมรดกท่ีมิใชการฟองรองคดีมรดกโดยตรงได เหตุใดกฎหมายจึงไมบัญญัติไปในทิศทาง
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เดียวกันหมดวา หามมิใหฟองรองเปนคดีมรดกเลยในขณะพระภิกษุอยูในสมณเพศ ไมวาพระภิกษุจะ

อยูในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม  

มาตรา 1622 นี้จึงยังไมกระจางในการอธิบายใหเหตุผล ท้ังในแงเหตุผลเบื้องหลัง 

ในการบัญญัติและการปรับใชของศาล แมกระท่ังแนวความคิดเห็นทางวิชาการท่ีมีอยูก็ยังไมสามารถ

อธิบายเหตุผลทางความคิดไดโดยปราศจากขอโตแยง นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาหลักทางพระธรรมวินัย

เรื่องทรัพยสินเงินทองของพระภิกษุ ยิ่งเพ่ิมคําถามในตรรกะทางความคิดของการบัญญัติกฎหมาย

มาตรา 1622 กับหลักทางพระธรรมวินัยซ่ึงไมสอดคลองกันเสียท้ังหมด เพราะการพยายามอธิบาย

ตรรกะทางความคิดของมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง พยายามอิงหลักทางพระธรรมวินัย พระสูตรและ 

พระอภิธรรมตาง ๆ มาสนับสนุน เชน หลักการบวชตองละท้ิงเงินทองและทรัพยสมบัติตาง ๆ 

ขณะเดียวกันกลับไมไดนําหลักเดียวกันนั้นมาใชอธิบายในมาตรา 1622 วรรคสองดวย กลายเปนวา

มาตรา 1622 วรรคสอง กลับยกเอาหลักศรัทธาของคฤหัสถมาอธิบาย เพ่ือเปนการปรับความสมบูรณ

ทางความคิด หาเหตุผลทางกฎหมาย ไตรตรองหาความเชื่อมโยงระหวางกฎหมายทางโลกกับ 

กุศโลบายทางธรรม จึงตองทําการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจํากัดสิทธิในเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ของพระภิกษุ มาตรา 1622 ใหกระจางแจงเขาถึงซ่ึงแกนเนื้อแทของพุทธศาสนาและบทบัญญัติของ

กฎหมาย ตลอดท้ังเปนการไตรตรองเพ่ือใหเกิดการตกผลึกทางความคิด อันจะเปนฐานรากใน 

การปรับใชหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัย โดยคงไวซ่ึงเอกลักษณทางพระพุทธศาสนา 

และดําเนินแนวทางการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับหลักของพระพุทธศาสนาท่ีแทจริง 

 

1.2 ขอบเขตของเรื่องท่ีศึกษา  

 

ผูเขียนมุงศึกษาหลักเกณฑ ความเปนมา เหตุผลเบื้องหลังทางกฎหมายการจํากัดสิทธิ

ของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 โดยพิจารณาท่ีมาของบทบัญญัติดังกลาว

จากพระไอยการลักษณมรดก จนถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 โดยในสวนของกฎหมาย

เกาสมัยกรุงศรีอยุธยาไดศึกษาจากตัวบทกฎหมายเกา กฎหมายตราสามดวง สวนกฎหมายปจจุบันศึกษา

จากเอกสารยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ตํารากฎหมายมรดก หนังสือ

คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก คําพิพากษาศาลฎีกา นอกจากนี้ไดศึกษาหลักเกณฑและแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของจากพระสูตร อันไดแก พระวินัยปฎก และจากคัมภีรอรรถกถาตาง ๆ และ

หลักในการบัญญัติกฎหมายมาตราดังกลาว ท้ังนี้ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับ

กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว ประเทศศรีลังกา ในแงวามีการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของ
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พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกไวหรือไมเพียงใด และวิเคราะหเปรียบเทียบในแงการจํากัด

สิทธิของพระภิกษุในการเรียกเอาทรัพยมรดกซ่ึงเปนนักบวชในศาสนาพุทธ ตามกฎหมายลักษณะ

มรดกของไทย กับการจํากัดสิทธิของอิหมามซ่ึงเปนผูนําในศาสนาอิสลามในการเรียกรองเอาทรัพย

มรดก ตามกฎหมายลักษณะมรดกประเทศมาเลเซีย และการจํากัดสิทธิของพรีสทซ่ึงเปนนักบวชใน

ศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ตามกฎหมายมรดกประเทศอังกฤษ 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.3.1 เพ่ือศึกษาหลักการและเหตุผลการบัญญัติกฎหมาย การปรับใชกฎหมายมรดก 

เรื่อง การจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ตั้งแตพระไอยการลักษณมรดก 

จนถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ฉบับปจจุบัน 

1.3.2 เพ่ือทราบแนวทางการปรับใชหลักการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรอง

เอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 ตั้งแตสมัยอดีต โดยศึกษาจากคําพิพากษาศาลฎีกา ศึกษาแนวโนม 

คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการมีกรณีพิพาทข้ึนสูศาลฎีกา โดยมีขอโตแยงกันตามมาตรา 1622 

1.3.3 เพ่ือทราบวา การบัญญัติกฎหมายมาตรา 1622 สอดคลองกับหลักในทาง

พระพุทธศาสนาอยางแทจริงหรือไม และในปจจุบันควรตีความอยางไรเพ่ือใหสอดคลองกับ        

หลักพระพุทธศาสนามากท่ีสุด หรือควรมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเรื่องทรัพยสิน 

และสิทธิหนาท่ีในการรับมรดกในฐานะท่ีทายาทซ่ึงมิใชพระภิกษุพึงมี กลาวคือไมควรมีขอจํากัดสิทธิใด ๆ 

1.3.4 เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายมรดกไทยกับกฎหมายมรดกของตางประเทศ 

อันไดแก ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกา ซ่ึงประเทศดังกลาวมีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา 

และมีพระภิกษุสงฆ ซ่ึงเปนพระภิกษุบวชในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยานเชนเดียวกับ

พระภิกษุในประเทศไทย เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และนํากฎหมายมรดก

ของตางประเทศมาเปนแนวทางเพ่ือประยุกตใชกับสภาพสังคมไทย เนื ่อ งจ ากหลักการทา ง

พระพุทธศาสนา แนวทางการปฏิบัติของสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ควรท่ีจะสอดคลอง

ตองกัน เพ่ือความเปนสากล และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกครอบครัวและสังคมไทย  
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เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายมรดกของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศท่ี

ประชาชนนับนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ ในแงท่ีวากฎหมายอิสลามมีการบัญญัติ 

บทกฎหมายเก่ียวกับมรดกสําหรับผูนําศาสนาหรืออิหมามในระดับตาง ๆ แตกตางจากชาวมุสลิมท่ัวไป 

ในทํานองเดียวกับมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยหรือไม  

เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนประเทศท่ี

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน ในแงวา กฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษ

บัญญัติบทกฎหมายเก่ียวกับมรดกเพ่ือบังคับใชกับพรีสทแตกตางไปจากชาวคริสตโดยท่ัวไปหรือไม 

 

1.4 สมมติฐาน 

 

การจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก โดยจําแนกระหวางกรณี

เรียกรองในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรม ตามมาตรา 1622 ยังขาดความ

เหมาะสมและไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนในเชิงตรรกะ ท้ังยังไมสอดคลองกับพระธรรมวินัย ซ่ึง

ไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวาสอดคลองกับหลักทางพระธรรมวินัยอยางไร ไมสอดคลองกับสิทธิ

ของพระภิกษุในการฟองคดีเรื่องอ่ืน ๆ และไมสอดคลองกับสิทธิของพระภิกษุเก่ียวกับการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกและการฟองคดีอ่ืน ๆ ของพระภิกษุในตางประเทศ  

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิ จัย เชิ ง คุณภาพ ดวยวิ ธี การวิจัย เอกสาร 

(Documentary Research) จากกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก  พระไอยการลักษณมรดก กฎหมาย 

ลักษณะมรฎก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ฉบับปจจุบัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 พระไตรปฎก ตํารา

พระพุทธศาสนาเก่ียวกับพระธรรมวินัย คําพิพากษาศาลฎีกา รวมท้ังความเห็นของนักกฎหมายท่ี

ปรากฏในรูปของบทความและตํารากฎหมายท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศ ไดแก ส.ป.ป. ลาว 

ประเทศศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศอังกฤษ ตลอดจนขอมูลทางอินเตอรเน็ตจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และจากการสัมภาษณผูเก่ียวของทางศาสนาโดยตรง ท้ังนี้ วิธีการศึกษาของผูเขียนอาศัย 

การยอนกลับไปดูท่ีมาของตัวบทกฎหมายสมัยอดีต ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

สมัยยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 เพ่ือใหทราบถึงท่ีมา วิวัฒนาการของกฎหมาย
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มาตรา 1622 ซ่ึงเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยู กับหลักทางพระพุทธศาสนา จึงตองศึกษาคนควาหลัก 

พระธรรมวินัยของพระภิกษุในพุทธศาสนาควบคูไปดวย โดยมีการเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 

บนพ้ืนฐานท่ีเปนอยางเดียวกัน แลววิเคราะหออกมาวาเหตุใดการบัญญัติตัวบทกฎหมาย การใชและ

การตีความกฎหมายจึงแตกตางกัน 

 

1.6 ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 

1.6.1 ทราบปญหาเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมาย และการตีความเก่ียวกับเรื่องการจํากัด

สิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมากยิ่งข้ึน  

1.6.2 ทราบวิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องหลัง เหตุผลทางกฎหมายของกฎหมายมรดกของ

ไทย เรื่องการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

1.6.3 กระตุนนักกฎหมายเพ่ือใหความสนใจและใหความสําคัญกับเหตุผลหรือแนวคิด

เบื้องหลังในการบัญญัติกฎหมาย ในแงมุมท่ีไดเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ กรณีมี

สถานการณแบบเดียวกันและเหตุปจจัยแบบเดียวกัน เหตุใดประเทศเหลานั้นจึงบัญญัติกฎหมายท่ี

แตกตางจากประเทศไทย 

1.6.4 สามารถเปนแนวทางในการริเริ่มปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับบริบทท่ี

ถูกตอง สอดคลองกับลักษณะของเรื่องและลักษณะทางสังคม อันจะยังประโยชนสูงสุดและบรรลุ

วัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมาย 

1.6.5 เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจํากัดสิทธิ

ของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

รวมท้ังเปนการตั้งขอสังเกตทางกฎหมายตอไป ในเรื่องความสามารถของพระภิกษุในการมีกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินทางโลกวาควรมีขอบเขตหรือไม เพียงใด 
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บทท่ี 2 

แนวคิดการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

 

การอุปสมบทไมทําใหบุคคลสูญเสียสถานะความเปนทายาท พระภิกษุอาจเปนผูมีสิทธิ

รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมระหวางอยูในสมณเพศ และสามารถรับเอา

ทรัพยมรดกไดหากไมมีขอโตแยงใด ๆ เก่ียวกับทรัพยมรดก อยางไรก็ตาม หากมีขอโตแยงซ่ึงพระภิกษุ

จําตองนําคดีมรดกข้ึนสูศาลเพ่ือพิจารณา หากพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรม กฎหมายบัญญัติจํากัด

สิทธิในการฟองรองไว คือใหตองลาสิกขาบทกอนจึงจะนําคดีมรดกมาฟองรองตอศาลได แตหากเปน

ผูรับพินัยกรรม พระภิกษุสามารถนําคดีมรดกข้ึนสูศาลเพ่ือใหศาลบังคับใหในระหวางสมณเพศ โดยไม

ตองลาสิกขาบท  

แนวความคิดวาดวยการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกนี้

ปรากฏในบทกฎหมายของไทยครั้งแรกตามพระไอยการลักษณมรดก สมัยกรุงศรีอยุธยา เหตุผล

เบื้องหลังของการบัญญัติจํากัดสิทธิในการเรียกรองเชนนั้นมาจากหลักทางพระพุทธศาสนาและ 

สภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาขณะนั้น ท้ังนี้ เพราะพระภิกษุมีสถานะแตกตางจากฆราวาส และ

สถานะความเปนพระภิกษุไดรับการเคารพยกยองเหนือกวาฆราวาส ดังนั้น ในทางกฎหมายจึงบัญญัติ

ใหสิทธิบางประการแกพระภิกษุตางจากฆราวาส โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการดําเนินกระบวน 

พิจารณาคดีในศาล และอีกดานหนึ่งก็มีแนวความคิดซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองคดี

มรดกตอศาลไว เพ่ือมิใหพระภิกษุแสดงออกซ่ึงความตองการทรัพยสินทางโลกและไมตองการให

พระภิกษุเปนความกับฆราวาสซ่ึงเปนญาติพ่ีนองของตน แนวความคิดดังกลาวนี้ไดรับการบัญญัติ

รองรับเปนกฎหมายลายลักษณอักษรสืบเนื่องมาโดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง จนกระท่ัง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีใชอยูในปจจุบัน  

 

2.1 แนวคิดกฎหมายมรดกโดยท่ัวไป 

 

สภาพบุคคลเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก ระหวางมีชีวิตก็ทํามาหาเลี้ยงชีพ     

มีทรัพยสินและอาจรวมถึงหนี้สิน จนกระท่ังถึงแกความตาย ซ่ึงอาจถึงแกความตายโดยธรรมชาติหรือเปน

กรณีท่ีกฎหมายถือวาตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดไปยังทายาททันทีขณะถึงแกความตาย มรดกคือ 

สิ่งท่ีผูตายมีในขณะถึงแกความตาย กฎหมายใชคําวา “กองมรดก” เนื่องจาก มรดกนั้นประกอบดวย

หลายอยางรวม ๆ กัน กลาวคือ มรดกหมายรวมถึงทรัพยสินและสิทธิของผูตาย เวนแต ตามกฎหมาย
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หรือโดยสภาพเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ผูเปนเจาของทรัพยมรดกเรียกวา “เจามรดก” ซ่ึง 

เจามรดกตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น0

1 

แตละประเทศมีกฎหมายลักษณะของมรดกคลายคลึงกัน โดยข้ึนอยูกับจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากโดยพ้ืนฐาน สวนใหญกฎหมายมรดกมีความสัมพันธใกลชิดกับ  

วิถีชีวิตของมนุษยอยางละเอียดออน เพราะเปนเรื่องท่ีบุคคลทุกคนตองเก่ียวของในชวงวาระสุดทาย

ของชีวิต กฎหมายลักษณะมรดกของไทยเปนกฎหมายท่ีมีรากฐานจากประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

เพราะการกําหนดวาบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดเพียงใดกับผูตายมีสิทธิไดรับมรดกและมีสวนแบง

ในทรัพยมรดกเทาใดยอมเปนไปตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 1

2 

ผูมีสิทธิในการรับมรดกซ่ึงจะเปนผู มีสวนแบงในทรัพยมรดก เรียกวา “ทายาท” 

แบงเปน 2 ประเภท คือ ทายาทท่ีมีสิทธิไดรับมรดกตามกฎหมายบัญญัติ เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 

กับทายาทท่ีมีสิทธิไดรับมรดกตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม”  

สิทธิรับมรดกของทายาทโดยธรรม เรียกวา “สิทธิโดยธรรม” สิทธิรับมรดกของผูรับพินัยกรรม เรียกวา    

“สิทธิตามพินัยกรรม” ท้ังนี้ บุคคลคนเดียวอาจเปนไดท้ังทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม2

3 

มีขอพิจารณาเก่ียวกับประเภทของทายาทซ่ึงเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกท้ังท่ีอยูในฐานะ

ทายาทโดยธรรม และผูรับพินัยกรรม ซ่ึงมีลักษณะและท่ีมาของการจัดประเภททายาทแตกตางกัน  

 

2.1.1 ประเภทของทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก 

ทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ 3

4 คือ มีสภาพบุคคล

ขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตาย มีความเปนทายาท โดยเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม 

หรือเปนผูมีสิทธิรับมรดกกรณีพิเศษ4

5 เชน วัดท่ีรับมรดกพระภิกษุ แผนดินในกรณีมรดกไมมีผูรับ และ

                                           
1 เพรียบ หุตางกูร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก, พิมพครั้งท่ี 12 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2555), น.25. 
2
 พินัย ณ นคร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, พิมพครั้งท่ี 4 แกไขเพ่ิมเติม

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2558), น.28. 
3 เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.52. 
4 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก,  

พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), น.60. 
5 เพ่ิงอาง, น.71. 
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ไมเสียสิทธิในทรัพยมรดกโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง คือ ไมเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก ไมเปนผูถูกจํากัดมิใหรับ

มรดก ไมไดสละมรดก หรือไมเสียสิทธิโดยอายุความแบงปนมรดก ซ่ึงเปนการเสียสิทธิในมรดกตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และไมเปนผูเสียสิทธิในมรดกตามกฎหมายอ่ืน 5

6 เชน การเขามาเปน

คูความแทนท่ีผูมรณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 427  

2.1.1.1 ทายาทโดยธรรม 

ทายาทโดยธรรม หมายถึง ทายาทท่ีมีสิทธิไดรับมรดกตามกฎหมายหรือ

บรรดาบุคคลธรรมดาซ่ึงมรดกของผูตายตกทอดแกตนโดยอํานาจแหงกฎหมาย 7

8 เปนผูมีความสัมพันธ

ทางสายเลือดกับผูตาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด “ลําดับ” ของทายาทโดยธรรมไว 

หกลําดับตามระดับความใกลชิดกับเจามรดก ซ่ึงเปนตามธรรมเนียมแบบไทยท่ีอาจตางจาก 

การจัดลําดับญาติตามกฎหมายตางประเทศ8

9 ประโยชนของการจัดลําดับทายาทโดยธรรม คือ เม่ือเกิด

ขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยมรดกของผูตาย และไมอาจหาขอยุติไดวาทายาทคนใดมีสิทธิไดรับ 

ทรัพยมรดก กฎหมายนี้สามารถแกไขปญหาไดวาทายาทลําดับใดเปนผูมีสิทธิไดรับทรัพยมรดก 

                                           
6 อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวย 

มรดก (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2550), น.6. 
7 มาตรา 42 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา ถาคูความฝาย

ใดฝายหนึ่งในคดีท่ีคางอยูในศาลไดมรณะเสียกอนศาลพิพากษาคดี ใหศาลสั่งเลื่อนการนั่งพิจารณาไป

จนกวาทายาทของผูมรณะหรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีปกครองทรัพย

มรดกไวไดเขามาเปนคูความแทนท่ีผูมรณะ โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยท่ีศาลหมายเรียกใหเขามา

เนื่องจากคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งป นับแต

วันท่ีคูความฝายนั้นมรณะ 

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวมาแลว หรือไมมีคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่ง

ภายในเวลาท่ีกําหนดให ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ 
8 วรพจน วิศรุตพิชญ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย มรดก 

( ก รุ ง เ ทพมหานคร  :โ ค ร ง ก ารตํ า ร า แล ะ เอกส า รป ร ะกอบกา รสอน  คณะนิ ติ ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.94. 
9 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.70. 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 วรรคหนึ่ง 9

10 บัญญัติ

กําหนดลําดับทายาทโดยธรรมไวหกลําดับ ไดแก ลําดับท่ีหนึ่ง ผูสืบสันดาน ลําดับท่ีสอง บิดามารดา  

ลําดับท่ีสาม พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ลําดับท่ีสี่ พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลําดับท่ีหา ปู 

ยา ตา ยาย และลําดับท่ีหก ลุง ปา นา อา บุคคลผูมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

แตละลําดับหมายรวมถึงพระภิกษุ ท่ีอยู ในระหวางสมณเพศดวย เนื่องจากการอุปสมบท 

ในพระพุทธศาสนาไมทําใหสิทธิการเปนทายาทโดยธรรมสูญสิ้นไป เม่ือพระภิกษุอาจเปนผูมีสิทธิ 

รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ยอมมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาตอไปวา พระภิกษุสามารถเปน

โจทกฟองในฐานะทายาทโดยธรรมเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดกจากทายาทอ่ืนท่ีโตแยงสิทธิของตน 

ไดทันทีในขณะท่ีเปนสมณเพศหรือไม เพราะหากเปนฆราวาสหรือผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรมยอมมี

สิทธิในการนําคดีข้ึนศาลเพ่ือเรียกรองสิทธิของตนในทรัพยมรดกไดทันที ไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด 

2.1.1.2 ผูรับพินัยกรรม 

การพิจารณาเก่ียวกับผูรับพินัยกรรมมีขอพิเคราะหเก่ียวกับการเปน 

ผูรับพินัยกรรมและความเปนมาเก่ียวกับการทําพินัยกรรม ดังนี้ 

(1) ขอพิเคราะหเกี่ยวกับการเปนผูรับพินัยกรรม 

การตกทอดมรดกตามพินัยกรรมเปนวิธีการหนึ่งท่ีทําใหทรัพยสินถูกโอน

ไปยังบุคคลอ่ืนไดตามกฎหมายเม่ือเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดถึงแกความตาย เปนการแสดงเจตนา 

ครั้งสุดทายของผูตายในการตัดสินใจยกทรัพยสินใหแกบุคคลใดก็ตามซ่ึงตนมีความปรารถนาใหไดรับ

ทรัพยสินของตนเทาท่ีมีอยูกอนถึงแกความตายไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน โดยกฎหมายไทยมิได

บัญญัติหามไววาจะตองมีการกันสวนไวใหแกทายาทโดยธรรมกอน หลักกฎหมายของไทยไมมีบทบัญญัติ

จํากัดสิทธิของผูตายในการแสดงเจตนาทําพินัยกรรม ทําใหสามารถตีความไดวากฎหมายไทยใหสิทธิ

                                           
10 มาตรา 1629 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 

ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630 วรรคสอง แตละลําดับมีสิทธิ

ไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ คือ 

(1) ผูสืบสันดาน 

(2) บิดามารดา 

(3) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

(4)พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 

(5) ปู ยา ตา ยาย 

(6) ลุง ปา นา อา 
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แกผูรับพินัยกรรมเหนือกวาทายาทโดยธรรม มีขอนาสังเกตเชื่อมโยงกันไปถึงกรณีพระภิกษุเปนผูมีสิทธิ

รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือพระภิกษุเปนผูมีสิทธิรับมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรมดวย 

เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในสวนนี้เปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไว ตางจากพระภิกษุผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม ซ่ึงพระภิกษุ

สามารถฟองเปนคดีมรดกเพ่ือเรียกรองตามสิทธิของตนตามพินัยกรรมไดทันที โดยไมจําตอง 

ลาสิกขาบท เสมือนวาเปนการใหสิทธิพระภิกษุท่ีเปนผูรับพินัยกรรมมากกวาพระภิกษุท่ีอยูในฐานะ

ทายาทโดยธรรม 

(2) ความเปนมาเกี่ยวกับการทําพินัยกรรม 

แนวคิดและความเปนมาในการทําพินัยกรรมมีประวัติศาสตรยาวนาน

นับแตสมัยกฎหมายโรมัน เ พ่ือวัตถุประสงคในการตกทอดแหงทรัพยมรดกทางเลือกหนึ่ ง  

พิจารณาแนวความคิดพินัยกรรมตามกฎหมายโรมันและพินัยกรรมตามกฎหมายไทย ดังนี้ 

(ก) พินัยกรรมในกฎหมายโรมัน 

การทําพินัยกรรมในกฎหมายโรมันเปนการตกทอดแหงทรัพยมรดกโรมัน 

ทางหนึ่ง หากมีการทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแกผูรับพินัยกรรมแลว จะไมสามารถเกิดกรณีท่ีมิได

ทําพินัยกรรมอีก 1 0

11 กลาวคือ หากเจามรดกตามกฎหมายโรมันเลือกท่ีจะทําพินัยกรรม แมมีทรัพยสิน

เหลืออยูในกองมรดกนอกเหนือจากพินัยกรรม ทรัพยนั้นก็ไมตกเปนของทายาทโดยธรรม แตจะปน

ใหแกผูรับพินัยกรรมตามสวนแบงในทรัพยมรดกท่ีผูรับพินัยกรรมนั้นไดมา เชน นาย ก เจามรดก ทํา

พินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแก นาย ข และนาย ค แตจําหนายทรัพยมรดกไมหมด ทรัพยสวนท่ีเหลือจะ

ไมตกเปนของทายาทโดยธรรมคนอ่ืน ๆ อีก แตจะปนให นาย ข และนาย ค ตามสวนแบงในทรัพย

มรดกท่ีแตละคนไดมาในฐานะผูรับพินัยกรรม 

ตามหลักกฎหมายโรมัน หากหัวหนาครอบครัวเจามรดกยกทรัพยมรดก

ใหแกผูรับพินัยกรรม (Extaneus หรือ Valuntarious heres) ผูรับพินัยกรรมมีสิทธิเลือกท่ีจะรับ

มรดกหรือไมก็ได และจะเปนทายาทก็ตอเม่ือแสดงเจตนารับแลว เพราะการกําหนดตัวบุคคลภายนอก

เปนผูรับพินัยกรรมเปนเพียงแตการเสนอใหบุคคลดังกลาวรับทรัพยมรดก ยังไมสามารถมีผลบังคับได

จนกวาบุคคลดังกลาวจะรับการเสนอ โดยมีกําหนดเวลานับแตขณะท่ีผูรับพินัยกรรมทราบสิทธิของตน

เพ่ือการตัดสินใจเขารับมรดกหรือมิเขารับมรดก (aditio hereditatis) หากวาผูรับพินัยกรรมตัดสินใจ

                                           
11 ประชุม โฉมฉาย, กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องตน : จารีตโรมันและ       

แองโกลแซกซอน, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น.184. 
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เขารับมรดกตามพินัยกรรมนั้น ก็อาจมีการประกาศเปนทางการตอหนาพยาน (ceretio vulgaris) 

หรืออาจกระทําโดยพฤติกรรมอันแสดงวาเจตนารับมรดกแลวก็ได 11

12 

จากหลักกฎหมายมรดกเก่ียวกับพินัยกรรมของโรมัน ในสมัยของ 

พระเจาจัสติเนียน สามารถอธิบายไดวา แนวคิดเก่ียวกับการทําพินัยกรรมเปนสิ่งท่ีมีมาตั้งแต 

สมัยโรมันเพ่ือจัดการทรัพยมรดกของเจามรดกและใหการมีอยูของทรัพยสินมีเจาของสืบตอเนื่องกันไป  

ซ่ึงไดอธิบายแลววา ผูรับพินัยกรรมมีสิทธิในการตัดสินใจดวยตนเองวาจะรับมรดกตามพินัยกรรม

หรือไม เหตุผลหลักในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับมรดกตามพินัยกรรมคือปญหาทางเศรษฐกิจ 

กลาวคือ จะมีการพิจารณากอนวา ไดรับมาแลวคุมหรือไมคุม รับมรดกมาแลวจะมีปญหามากนอย

เพียงใด เพราะมรดก (hereditas) ตามกฎหมายมรดกโรมัน คือ มวลรวมของสิทธิและหนาท่ีของ

ผูตาย ยกเวนสิ่งท่ีเปนการเฉพาะตัวของผูตาย (universitas iuris) เชน ภาระหนาท่ีในการเปน

ผูปกครองหรือผูอนุบาล การท่ีหลักกฎหมายโรมันใหผูรับพินัยกรรมสามารถมีดุลพินิจในการตัดสินใจ 

ยอมแสดงใหเห็นวา มิไดใหความสําคัญกับเจตนาของเจามรดกถึงขนาดท่ีวา เปนเจตนาสุดทายของ

ผูตาย แลวผูรับพินัยกรรมจะตองรับเอาทรัพยสินท่ีผูตายมอบใหท้ังหมด  

(ข) พินัยกรรมในกฎหมายไทย 

กฎหมายว าด วย พินั ยกรรมของประเทศไทยก อนประกาศใช 

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  เปนหลักการ ท่ีแทรกอยู ในพระไอยการลักษณมรดก  

(พระอัยการลักษณะมรดก) สมัยกรุงศรีอยุธยา บัญญัติข้ึน พ.ศ. 2155 และบัญญัติเพ่ิมเติม พ.ศ. 2158  

เรื่องการทําพินัยกรรม วิธีการทําพินัยกรรม และการแบงมรดกผูมีศักดินาตั้งแต 400 ลงมา รวมท้ังสิ้น

มี 51 มาตรา 1 2

13 ผูมีสิทธิทําพินัยกรรมตามกฎหมายนี้ บัญญัติใหสิทธิเฉพาะผูเกิดโรคอาพาธเจ็บไข 

คาดหมายวาไมรอดชีวิตเทานั้น กรณีคนปกติท่ัวไปไมมีกฎหมายใหทําพินัยกรรมได โดยทําพินัยกรรม

ได 3 ลักษณะ 1 3

14 ปรากฏตามพระบรมราชโองการใน พ.ศ. 2158 มาตรา 4915 และมาตรา 5016 

ตามลําดับ 

                                           
12 เพ่ิงอาง, น.182-183. 
13 ชาคริต อนันทราวัณ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557), น.123. 
14 เพ่ิงอาง, น.129. 
15 มาตรา 49 แหงพระไอยการลักษณมรดก บัญญัติวา “มาตราหนึ่ง ผูอาพาธหนักจะ

ทําพิไนยกันไวแกศิศโยมแลสาขาญาติแลทําบุญใหทานใหแกเจาไทยพระสงฆก็ดี ถาเปนพิไนยกันของ     

พระสงฆ ใหมีผูเถาผูแกนั่ง 3-4 คน ถาเปนพิไนยกันของพราหมณ ใหมีพระสงฆและพราหมณนั่ง 4-5 คน ถา
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แนวคิดการตกทอดมรดกทางพินัยกรรมเริ่มครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยา 

เนื่องจากเริ่มมีการคาขายอยางกวางขวาง โดยเฉพาะกับชาวจีนและชาวยุโรป จึงใหความสําคัญกับ

สิทธิของเอกชนมากข้ึน กอใหเกิดหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บุคคลสามารถมีสิทธิเหนือทรัพยสิน 

ของตน ท้ังในขณะมีชีวิตอยูและเม่ือถึงแกความตาย เจามรดกสามารถทําพินัยกรรมแสดงเจตนายก

ทรัพยสินของตนใหแกบุคคลใดก็ไดไมวาจะเปนทายาทหรือไมอยางไมจํากัดเฉพาะตัวบุคคลท่ีเปน

ทายาทโดยธรรมเทานั้น และอาจทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแกบุคคลผูอยูในสมณเพศ  

ตอมาเม่ือมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติว าดวยการทําพินัยกรรม 

พ.ศ. 2475 วัตถุประสงคเพ่ือแกไขความบกพรองในเรื่องของการทําพินัยกรรมแบบเกา บทบัญญัติสวน

อ่ืนยังคงเดิม1 6

17 กระท่ังจัดทํารางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงรับเอาแนวคิดของพินัยกรรม 

โดยเฉพาะเรื่องการใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุมาจากกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา

แทบท้ังสิ้น เปลี่ยนแปลงเพียงถอยคําในบทกฎหมายบางประการ ซ่ึงจะกลาวถึงอยางละเอียดตอไป 

2.1.2 เปรียบเทียบสถานะระหวางทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม 

พิจารณาโดย ท่ัว ไป หากพิ เคราะห ในแงความสัม พันธทางสาย เลื อด 

ทายาทโดยธรรมมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันในทางสายเลือด อาจเปนผูสืบสันดานหรือบุพการีท่ีมี

สิทธิในการรับมรดกเพ่ือความตอเนื่องทางทรัพยสิน แมเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินถึงแกความตาย

เปนประโยชนในแงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การรักษาความคงอยูตอเนื่องของทรัพยสินใน 

วงศตระกูล ในแงความกตัญูรูคุณหากวาเจามรดกเปนบุตร และในแงการรับผิดชอบดูแลผูสืบสันดาน 

หากวาเจามรดกเปนบุพการี การตกทอดทรัพยมรดกแกทายาทโดยธรรมเปนไปโดยผลของกฎหมาย 

                                           

เปนพิไนยกันของผูมีบันดาศักดินา 10000 ใหมีผูนั่ง 9-10 คน ถาเปนพิไนยกันของนา 1000 ถึงนา 800 ให

มีผูนั่ง 7-8 คน ถาเปนพิไนยกันของผูมีนา 600 ถึงนา 400 ใหมีผูนั่ง 5-6 คน ถาเปนพิไนยกันแหง ขุนหม่ืน

พันทนาย ใหมีผูนั่ง 4-5 คน ถาเปนพิไนยกันแหง ไพรเปนดี ใหมีผูนั่ง 3-4 คน ทานจึงใหฟงคงเปนพิไนยกันได” 
16

 มาตรา 50 แหงพระไอยการลักษณมรดก บัญญัติวา “มาตราหนึ่ง ผูอาพาธนั้นมีทรัพย

สิ่งของแกวแหวนเงินทองสรรพทรัพยสิ่งใด ๆ  แลเรียกเอาทรัพยนั้นออกมายื่นใหถึงมือบุตรภรรยาญาติพ่ีนองพอง

พันธุมิศหายทาษกรรมกรชายหญิง แลใหทานทรัพยกับมือผูอาพาธเองไซรแลบุตรภรรยาญาติพ่ีนองพองพันธุมิศ

หายไดรับเอาทรัพยนั้นไปจากมือผูอาพาธนั้นแลวแลมีเจาไทยพระสงฆผูเถาผูแกลุกนั่งรูเหนดวยเปนคํานับ ทาน

วาเปนสิทแกผูไดทรัพยนั้น ถาแลผูอาพาธถึงแกมรณภาพไซร ทานมิใหเรียกเอาทรัพยนั้นมาแบงปนเลย” 
17 กองจดหมายเหตุแหงชาติ, รางพระราชบัญญัติวาดวยการรางพินัยกรรม พ.ศ. 2575 

สคก.1/143 [ไมโครฟลม] (หอจดหมายเหตุ : 2477) 
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กลาวคือสถานะความเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกเกิดข้ึนทันทีนับแตเจามรดกถึงแกความตาย 

การจัดการในการเขารับมรดกและการแบงปนทรัพยสินเปนสัดสวนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

กรณีผูรับพินัยกรรม ซ่ึงเจามรดกไดแสดงเจตนายกทรัพยสินแกบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง โดยไมจํากัดวาจะตองเปนผูท่ีมีความเก่ียวของกับเจามรดกหรือไมอยางไร หากมีการทํา

พินัยกรรมถูกตองตามรูปแบบของกฎหมาย ผูรับพินัยกรรมสามารถนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือเรียกรองสิทธิ

ของตนตามพินัยกรรม แสดงใหเห็นวาหลักกฎหมายมรดกของไทยบัญญัติในทํานองใหสิทธ ิ

ผูรับพินัยกรรมเหนือกวาทายาทโดยธรรมคอนขางมาก  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับมรดกในสวนท่ีเกี่ยวของกับพระภิกษุ 

 

พระภิกษุเปนบุคคลธรรมดาเพียงแตเปนผูอยูในศีลและพระธรรมวินัย มีขอปฏิบัติ

แตกตางจากฆราวาส แตพระภิกษุยังสามารถมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือ 

ผูรับพินัยกรรม โดยมีขอพิจารณาเก่ียวกับมรดกสวนท่ีเก่ียวของกับพระภิกษุ ดังนี้ 

 

2.2.1 แนวความคิดวาดวยพระพุทธศาสนา 

การศึกษาเรื่องพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจําเปนตองรูหลักเ ก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา ท้ังในแงความหมาย ความเปนมา พิธีกรรม หลักพระธรรมวินัย เพ่ือสามารถนํา

หลักการเบื้องตนเปนพ้ืนฐานสําหรับทําความเขาใจบทบัญญัติแหงกฎหมายของบานเมือง การใช 

การตีความกฎหมายใหสอดคลองกับพระธรรมวินัย และปรับใชบทบัญญัติกฎหมายอยางถูกตอง 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระธรรมวินัย 

2.2.1.1 นิยามศาสนาโดยท่ัวไปและพระพุทธศาสนา 

คําวา “ศาสนา” แปลมาจากคําวา สาสนํ ในภาษาบาลี ในภาษาสันสกฤต 

หมายถึง คําสั่งสอน คําสั่งสอนท่ีนับวาเปนศาสนาวาดวยเรื่องตาง ๆ คือ ความเชื่อในอํานาจท่ีมองไมเห็น

ดวยตา เชน อํานาจของธรรม อํานาจของเทพเจา หลักศีลธรรม คือ ใหเวนความชั่ว ใหประพฤติความดี 

แตละศาสนามีคําสอนแตกตางกันออกไปในรายละเอียดขอบัญญัติ จุดหมายสูงสุดแหงชีวิตและ



18 

 

พิธีกรรมทางศาสนา เชน การบรรพชา การอุปสมบท ตามคติแหงพระพุทธศาสนา การรับศีลลางบาป 

การรับศีลมหาสนิท การทําละหมาด17

18 

การนับถือศาสนาทําใหเกิดความสัมพันธระหวางศาสนากับสังคม รวมถึง

ความสําคัญของการนับถือศาสนาตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เปนบอเกิดวัฒนธรรมของสังคม ไดแก 

คติธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม ซ่ึงสะทอนใหเห็นคุณภาพจิตใจท่ีดีงามของมนุษย ศาสนาทุก

ศาสนามีหลักหนึ่งท่ีคลายคลึงกัน คือ การมุงเนนใหทุกคนทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 18

19 

2.2.1.2 นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามีนิกายใหญ 2 นิกาย คือ เถรวาทกับมหายาน 

(1) นิกายเถรวาทหรือหีนยาน 

เถรวาท แปลวา “วาทะของพระเถระ” หมายถึงพระพุทธศาสนา 

แบบดั้งเดิม รักษาพระธรรมวินัยตามแบบอยางท่ีพระเถระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา ทําสังคายนา

คือรวบรวมรอยกรองและจัดระเบียบ ในสมัยท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานประมาณ 3 เดือน ตามหลัก

นิกายนี้จะพยายามไมเปลี่ยนแปลงแกไขและมีขอหามมิใหเพิกถอนบทบัญญัติ ประเทศท่ีนับถือ

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือ ประเทศไทย พมา ศรีลังกา ลาวและเขมร พระพุทธศาสนา 

แบบเถรวาทนี้ใชคัมภีรพระไตรปฎกเปนภาษาบาลี  

(2) นิกายมหายาน หรืออุตตรนิกาย หรืออาจริยวาท  

มหายาน แปลวา “ยานใหญ” เปนนามท่ีตั้งเพ่ือแสดงวาพระพุทธศาสนา

สามารถชวยใหสัตวขามพนวัฏสงสารไดมาก มีการเพ่ิมเติมแกไขดัดแปลงพระธรรมวินัยเปนครั้งคราว 

นิกายมหายานเกิดข้ึนเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน 100 ป มีการทําสังคายนาครั้งท่ี 2 เพ่ือแกไขความ

ประพฤติทางวินัยบางขอรวม 10 ประการ ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน คือ 

ประเทศธิเบต เวียดนาม จีน เกาหลี และญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีประเทศสิกกิมและภูฏาน 19

20 

                                           
18 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตรศาสนา, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพบํารุงสาสน, 2532), น.1-2. 
19 สวลี บุญมูล, “ความหมายและความสําคัญของศาสนา,” สืบคนเม่ือวันท่ี 17 

เมษายน 2558, จาก http://www.kr.ac.th/ebook2/sawalee/01.html 
20

 สุชีพ ปุญญานุภาพ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 18, น.241-244. 
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2.2.1.3 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ 

ตามความคิดจารีตนิยมของคนไทย ความคงอยูและความตอเนื่องของ

สังคมไทยอยูบนรากฐานนามธรรมสําคัญ 3 ประการ คือ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

พระพุทธศาสนาเปนเสมือนหลักเกณฑทางศีลธรรมและพลังทางสังคมท่ีแทรกซอนวิถีชีวิตของ 

ชาวพุทธทุกดาน ท้ังวิถีชีวิตสวนตัวและวิถีชีวิตทางสังคม เปนท่ีมาของวัฒนธรรมและมรดกแหงชาติ 

เปนสัญลักษณและพ้ืนฐานความผูกพันของคนในชาติ 2 0

21 เปนบอเกิดของระเบียบประเพณี คานิยม

บรรทัดฐานทางศีลธรรม พิธีกรรมสถาปตยกรรม วรรณคดี 21

22 และการบัญญัติกฎหมายทางโลก 

พิจารณาไดจากวิวัฒนาการ ความเปนมาของพระพุทธศาสนาท่ี

เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับสังคมไทยแตละยุคสมัย 

(1) สมัยกรุงสุโขทัย 

สมัยพอขุนศรีอินทราทิตยปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยตนราชวงศ

สุโขทัย ประชาชนถือพระพุทธศาสนาท้ังฝายหีนยาน (เถรวาท) และฝายมหายานปะปนกับศาสนา

พราหมณและการนับถือผี จนถึงรัชสมัยพอขุนรามคําแหง พระพุทธศาสนาฝายหีนยาน ลัทธิลังกาวงศ

จึงไดรับการยอมรับนับถืออยางเปนทางการแพรหลายในหมูประชาชน มีฐานะเปนศาสนาประจําชาติ 

พระพุทธศาสนาผสมผสานลัทธิความเชื่ออันแพรหลายอยูในสังคมสุโขทัยขณะนั้น เปนเหตุให

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะบางประการอันถือไดวาเปนพระพุทธศาสนาแบบไทย 

(2) สมัยกรุงศรีอยุธยา 

กรุงศรีอยุธยาเคยตกอยูภายใตอิทธิพลของขอมเชนเดียวกับสุโขทัย 

ประชาชนจึงถือพระพุทธศาสนาฝายมหายานเปนสวนมาก ตอมาเม่ือกรุงสุโขทัยเปนราชธานีของไทย 

และไดหันไปนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ กรุงศรีอยุธยาซ่ึงอยูในอํานาจของกรุงสุโขทัย 

ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศดวย 2 2

23 ในสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา 

                                           
21

 สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), น.39. 
22 พระเฉลิมชาติ ชราติวโร, “ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทย,”.

(วิทยานิพนธ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2551), น.98. 
23 จํ านงค  ทองประเสริ ฐ ,  ประวัติศาสตร พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย , 

(กรุงเทพมหานคร : องคการคาของคุรุสภา, 2534), น.379-380. 
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พระสงฆเปนผูมีฐานันดรศักดิ์ เรียกวา “สมณศักดิ์” ซ่ึงเปนยศพระสงฆท่ีไดรับพระราชทานหลายชั้น 

แตละชั้นมีพัดยศเปนเครื่องกําหนด23

24  

(3) สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 

โครงสรางการบริหารและการจัดองคกรการปกครองคณะสงฆ ตั้งแต

สมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยตนรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 ถือแบบอยางการปกครองคณะสงฆใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา แตในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระองคทรงตรา

กฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆครั้งแรก จํานวน 10 ฉบับ 2 4

25 วัตถุประสงคเพ่ือควบคุมความประพฤติของ

พระสงฆใหปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัย กฎหมายนี้ไมมีมาตรา ไมมีบทหรือตอน เปนแตขอรับสั่งหาม

พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติเชนนั้นเชนนี้ ดังตัวอยางกฎหมายคณะสงฆฉบับท่ี 6 ซ่ึงประกาศ 

ใน พ.ศ. 2326  

(4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงปฏิรูปการบริหารและ 

การปกครองคณะสงฆควบคูไปกับการปฏิรูปในฝายบานเมือง เพ่ือสรางเอกภาพภายในคณะสงฆ 2 5

26  

มีพระราชบัญญัติปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 ใน พ.ศ.2445 พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มีลักษณะเปนธรรมนูญการปกครองคณะสงฆท่ีกําหนดโครงสรางการบริหาร และการจัดองคกรไว

อยางเปนระบบ นับเปนครั้งแรกท่ีมีกฎหมายกําหนดระบอบการปกครองคณะสงฆ พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้มีผลใชบังคับถึงสมัยรัชกาลท่ี 8  

(5) สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 8 

เ นื่ อ ง จ าก เป น ช ว ง ภ ายหลั ง เ ป ลี่ ย น แป ล งก า รปก ครอ งจ า ก 

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ การเปลี่ยนแปลงการปกครองของ

ฝายอาณาจักรจึงเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดองคกรปกครองคณะสงฆ เนื่องจากรัฐบาล   

                                           
24 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย,  

พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, 2539), น.11-14. 
25

 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง, ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 

จุ ล ศั ก ร า ช  1166 พิ ม พ ต า ม ฉ บั บ ห ล ว ง  ต ร า  3 ด ว ง  เ ล ม  3,  ( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.), น.1–56. 
26 เพ่ิงอาง, น.31.  
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สมัยนั้นตองการสรางความชอบธรรมใหกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเห็นความจําเปนท่ี

จะเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆใหเปนรูปแบบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ พ.ศ. 2484 โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงพระราชบัญญัติปกครอง     

คณะสงฆนี้จัดการปกครองคณะสงฆโดยอนุโลมระบอบการปกครองบานเมืองเทาท่ีไมขัดพระธรรมวินัย26

27 

(6) การปกครองคณะสงฆในปจจุบัน 

การจัดโครงสรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆปจจุบันเปนไป

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายบานเมืองหรือกฎหมายแผนดินอยางหนึ่ง พระภิกษุมีกฎหมายอันจะพึง

ปฏิบัติตาม 3 ประเภท คือ กฎหมายแผนดิน 1 พระวินัย 1 จารีต 1  

คําสอนในพระพุทธศาสนามีสองสวน คือ วินัยหรือศีล และธรรม 

วินัยเปนขอหามกาย วาจาไมใหกระทําความผิด สวนธรรมเปนขอควรประพฤติหรือทําใหเกิดมีข้ึนใน

จิตใจ การละเมิดพระวินัยหรือศีลเทานั้นตองมีโทษปรับเปนอาบัติและลงนิคหกรรม สวนการละเมิด

ธรรมไมมีความผิดตามพระวินัยหรือกฎหมาย 2 7

28 การพิจารณาวาพระภิกษุรูปใดจะตองถูกลงโทษทาง

พระธรรมวินัยตองมีการกระทําอันลวงละเมิดพระธรรมวินัยซ่ึงเปนเหตุใหเกิดโทษหรือความผิดกอน 

เรียกวา “หลักการลงนิคหกรรม” 2 8

29 ถาพระภิกษุทําผิดเรื่องอ่ืนยอมไมสามารถลงนิคหกรรมแก

พระภิกษุ แมกระท่ังบางเรื่องอาจเปนเรื่องไมเหมาะสมแตกฎหมายเก่ียวกับพระสงฆไมบัญญัติโทษ  

ท้ังในพระธรรมวินัยไมกลาวโทษไวโดยเฉพาะก็ไมสามารถลงโทษพระภิกษุในทางสงฆ  

2.2.1.4 การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

การอุปสมบท คือ การบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเปน 

การเขาถึงสภาวะท่ีสูงข้ึน 2 9

30 คําวา “บวช” เปนภาษาไทยซ่ึงถอดรูปมาจากภาษาบาลีวา “ปพฺพชฺชา”  

มีรากศัพท คือ ป+วช ป แปลวา ท่ัวหรือสิ้นเชิง สวน “วช” แปลวา ไปหรือเวน คําวา “ป+วช”  

จึงแปลวา “ไปโดยสิ้นเชิงหรือเวนโดยสิ้นเชิง” หมายความวา ไปจากความเปนฆราวาส คือ  

                                           
27 เพ่ิงอาง, น.41-49. 
28 ปลื้ม โชติษฐยางกูร, คําบรรยายกฎหมายคณะสงฆ , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), น.222. 
29 กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2521) วาดวยการลงนิคหกรรม. 
30 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สอนนาค-สอนฑิต ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2542), น.6-7. 
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จากการครองเรือนไปสูความเปนบรรพชิต คือ “ผูไมครองเรือนโดยสิ้นเชิงหรือไปจากโลกโดยสิ้นเชิง” 

เปนการละเสียจากวิสัยชาวโลกโดยสิ้นเชิง (Leaving the world) 3 0

31 ดําเนินไปในทางท่ีเหมาะสม 

(going forth) ซ่ึงการบวชถือวาเปนการเกิดครั้งท่ี 2 กลาวคือ เปนการเกิดแหงภาวะอันประเสริฐ 

(พระ) โดยมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เวนจากการเบียดเบียน ดํารง

ตนอยูในธรรม คือ อหิงสาสัญญมะและทมะ อันเปนอุบายไมใหเบียดเบียนกันและอยูรวมกันอยางสงบสุข31

32  

คําวา “ไปจากความเปนฆราวาส” หมายความวา ไปจากบานเรือน คือ 

การสละความมีทรัพย การสละวงศญาติ การเลิกละการนุงหมอยางฆราวาส เลิกละการกินอยูอยาง

ฆราวาส เลิกละการใชสอยอยางฆราวาส เลิกละอาการทางกิริยาวาจาอยางฆราวาส เลิกละความรูสึก

นึกคิดอยางฆราวาสสิ้นเชิง ขอท่ีวา “สละความมีทรัพยสมบัติ” หมายถึง การยอมรับดําเนินชีวิตชนิดท่ี

ไมตองมีทรัพยสมบัติ ไปมีชีวิตอยูดวยเครื่องอาศัยชีวิตตามแตจะมีผูศรัทธาหรือตามแตจะหาไดมา

บริโภคดวยสิทธิอันชอบธรรมของนักบวช และขอท่ีวา “สละวงศญาติท้ังหลาย” หมายถึง การไมอาลัย

ในหมูญาติอันเปนเหตุใหตองเก่ียวของหรือสงเคราะห เม่ือเขามาบวชแลวผูบวชยอมจะไดรับการศึกษา

ธรรมและวินัย จนรูวาสิ่งใดควรเวนหรือควรละท้ังในสวนวินัยและในธรรมะ ผูบวชจะพยายามเวนสิ่งท่ี

ควรเวนโดยสิ้นเชิง มีหิริโอตตัปปะในการท่ีจะรักษาเกียรติยศของตนตามท่ีไดปฏิญาณขณะบวชโดย

สํานึกในลักษณะของการบวชอยางแทจริง กลาวคือ หมดไปจากเรือน จากการกินอยูนุงหม  

การใชสอย การทํา การพูดและนึกคิดอยางฆราวาสสิ้นเชิง และเปนผูเวนหมดจากสิ่งท่ีควรเวนควรละ

ตามพระธรรมวินัยในพระศาสนาเพ่ือปฏิบัติกัมมัฏฐานอันเปนประธานและประกอบดวยกัมมัฏฐาน 

อันเปนบริวาร มีการพิจารณาจตุปจจัยเครื่องอาศัยท้ัง 4 อยางของบรรพชิต ซ่ึงจะทําใหพระภิกษุ 

รูปนั้นมีสิทธิอันชอบธรรมในการรับทักษิณาทานและการกราบไหวบูชา32

33  

เม่ือสังคมไทยมีวิวัฒนาการและการบวชมีความสัมพันธอยูกับวัฒนธรรมไทย 

ทําใหการบวชมีความหมายใหมเพ่ิมข้ึน การบวชในสังคมไทยปจจุบันจึงมีความหมายหลายประการ3 3

34เชน 

เปนการทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชนในการรักษาพระธรรมวินัยเพ่ือสืบตออายุพระพุทธศาสนา  

                                           
31

 พุทธทาส อินทปญโญ, เรื่องเก่ียวกับการบวชและพระพุทธคุณท่ีจารึกอยูใน

ประวัติศาสตร, หนังสือชุด พุทธทาสบรรณาลัย ดุลยพากยอนุสรณ อันดับท่ี 33, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2544), น.7–16. 
32

 จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ ,  รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบวชของคนไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, 2538), น.9–10. 
33

 เพ่ิงอาง, น.51–54. 
34 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น.7-16. 
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เปนการสนองพระคุณของบิดามารดา เปนการศึกษาอบรมพัฒนาตนเอง สรุปไดวา การอุปสมบท 

ในปจจุบันมีวัตถุประสงคหลายอยาง ผูอุปสมบทเพราะเหตุผลท่ีแตกตางกัน สวนหนึ่งเขามาอุปสมบท

เพ่ือหวังละทางโลกอยางเด็ดขาดและไมตองการลาสิกขาบท บางสวนอุปสมบทแคเพียงชวงระยะเวลา

สั้น ๆ อยางไรก็ตาม เม่ือตัดสินใจอุปสมบทเปนพระภิกษุแลวยอมตองปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 

ตลอดท้ังกฎหมายเก่ียวกับพระสงฆทางโลกดวยใจยินดี หากไมสามารถกระทําไดยอมไมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคทางธรรมของการอุปสมบท ท้ังอาจถูกชาวโลกติเตียน ขณะเดียวกันหากมีการกระทํา 

ฝาฝนกฎหมายทางโลกขณะอุปสมบทอาจมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายทางโลก 

2.2.1.5 พระธรรมวินัยของพระภิกษุท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน 

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับทรัพยสินไวในสมัยพระองค 

ยังทรงพระชนม ดังนี้ คือ 

(1) การบัญญัติพระวินัย 

ในยุคปฐมกาล พระพุทธองคยังไมทรงบัญญัติพระวินัยเพราะพระสงฆ

สวนมากสิ้นกิเลสเปนพระอรหันต แตพระองคมิไดทรงวางเฉยเสียทีเดียว ในวันเพ็ญเดือนสามหลัง 

ตรัสรู 9 เดือนและหลังกําเนิดพระสงฆเพียง 7 เดือน ทรงประกาศหลักแหงพระพุทธศาสนาไว 3 

ประการ เปนแมบทสําหรับยึดถือปฏิบัติของพระสาวก เรียกวา “โอวาทปาฏิโมกข” คือ สพฺพปาปสฺส 

อกรณํ การไมทําบาปท้ังปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลใหถึงพรอม และ สจิตฺตปริโยทปนํ  

การทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ 

การบัญญัติหรือไมบัญญัติพระวินัย หรือสิกขาบทข้ึนอยู กับธรรม 

(พฤติกรรม) อันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะกิเลสไดเกิดข้ึนในหมูสงฆแลวหรือไม ธรรมหรือพฤติกรรมนั้นจะ

เกิดข้ึนแนนอนเม่ือภิกษุมีพรรษามาก สืบอายุมานาน มีจํานวนมาก มีลาภบริบูรณ ถึงเวลานั้นจะตอง

บัญญัติสิกขาบท อยางไรก็ตามยอมเปนการพนวิสัย ท่ีจะบัญญัติพระวินัยไดอยางครบถวน 

ในกระบวนการกระทําของนักบวชจํานวนลาน ๆ ในระยะเวลาเปนพันป เพราะพระพุทธเจาทรงมุง

สอนธรรมเปนสําคัญ ความสําคัญอยูท่ีธรรม ถาพระภิกษุตั้งอยูในธรรมหรือประพฤติธรรมอยาง

เครงครัด วินัยยอมไมสําคัญหรือไมมีความหมาย 

เม่ือพระพุทธศาสนาสืบอายุมานาน แพรหลายกวางขวาง คนหลายชาติ

ตระกูลมีฐานะการศึกษา อัธยาศัยใจคอ ธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดลอมตางกันเขาบวชเปน

จํานวนมาก มีลาภสักการะบริบูรณ พากันไมประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขตาม 

พุทธประสงค กลับมีพฤติกรรมกอใหเกิดความหมองมัว ความเสื่อม ความไมเรียบรอยข้ึน พระพุทธเจา

จึงทรงตองบัญญัติสิกขาบทหามไวไมใหมีผูทําอยางนั้นอีก ผูละเมิดมีโทษเปนอาบัติ โทษหนักขาดจาก
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ความเปนภิกษุ อยางกลางตองอยูปริวาสกรรม ประจานความชั่วตัวเองตอสงฆ อยางเบาตองแสดง

ประจานตัวเองตอภิกษุดวยกัน แมจะทรงบัญญัติหามทีละสิกขาบทตามเหตุท่ีเกิด ก็มีสิกขาบทจํานวน

มากเฉพาะท่ีมาในพระปาติโมกข  227 สิกขาบท คือ ปาราชิก 4 สังฑาทิเสส 13 อนิยต 2 

นิสสัคคียปาจิตตีย 30 ปาจิตตีย 92 ปาฏิเทสนียะ 4 เสขิยะ 75 อธิกรณสมถะ 7 รวมเปน 227 

สิกขาบท พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหพระภิกษุมีอํานาจหนาท่ีในการปกครองและบริหารงาน

ภายในขอบเขตของพระธรรมวินัย ซ่ึงพระธรรมวินัย 34

35เปนระบอบการปกครองสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาล

เปนตนมา พระพุทธบัญญัติท่ีทรงตั้งไวแตเดิมเรียกวา “มูลบัญญัติ” สวนท่ีทรงเพ่ิมเติมภายหลัง

เรียกวา “อนุบัญญัติ” พระพุทธบัญญัติท้ังสองประการ พระพุทธองคทรงบัญญัติและแกไขดวย

พระองคเอง ไมมีสาวกองคใดกลาเปลี่ยนแปลงแกไข แมกอนพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานได

ทรงประทานอนุญาตวา หากสงฆปรารถนาถอนสิกขาบทเล็กนอยก็สามารถกระทําได แตไมมีพระสงฆ

สาวกรูปใดถอน แมคราวปฐมสังคายนาพระอรหันตสาวกก็มีมติไมเพิกถอนสิกขาบทใด พระภิกษุ 

รุนหลัง ๆ ถือปฏิบัติสืบตอกันมาจนกระท่ังปจจุบัน ดังนั้น อํานาจในการปกครองสงฆจึงเปนอํานาจท่ี

ไดรับมาจากพระธรรมวินัย จุดประสงคหลักในการปกครองสงฆเปนไปเพ่ือรักษาพระธรรมวินัยและ

เพ่ือประโยชนของสังคม35

36 

สวนการบัญญัติกฎหมาย หมายถึง การออกกฎหมายเอาโทษพระภิกษุ     

ผูลวงละเมิดพระธรรมวินัยและกฎหมายวางระเบียบการปกครองสงฆโดยแตละประเทศจะแตกตางกัน 

เชน ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏหลักฐานวาพระมหากษัตริยเคยใช

พระราชอํานาจเปนกฎหมายตอพระภิกษุ แต เ ม่ือมีเหตุ เสื่อมเสียในหมูสงฆ  กษัตริย ได ใช 

พระราชอํานาจเขาจัดการแกไขและมีพระบรมราชโองการสั่งหามในเรื่องนั้น สมัยกรุงธนบุรีและ 

กรุงรัตนโกสินทรมีการใชพระราชอํานาจเปนกฎหมาย พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แหง

กรุงรัตนโกสินทรทรงปรารภถึงความไมเปนระเบียบเรียบรอย การประพฤติปฏิบัติของพระสงฆอันยัง

ไมเปนท่ีตั้งแหงศรัทธาปสาทะและจะเปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเสื่อม จึงใหตรากฎหมายหามมิให

พระภิกษุกระทําการ หรือละเวนการท่ีควรทําอันไมถูกตองตามพระธรรมวินัย ผูฝาฝนจะถูกลงโทษ 

                                           
35

 พระธรรมวินัย ประกอบดวยพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ซ่ึงอภิสมาจารคือ

ขนบธรรมเนียมเพ่ือชักนําความประพฤติของพระภิกษุใหเรียบรอยดีงามตามสมควรแกภาวะของตน 
36

 ณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม (รอดวงศศา), พระมหา, “ศึกษาวิเคราะหการสงเคราะหระหวาง

อาณาจักรและศาสนจักรท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระเจาปเสนทิโกศลกับ

พระพุทธศาสนา,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), น.11–12. 



25 

 

ทางอาญา กฎหมายนี้มีชื่อวา “กฎพระสงฆ” รวมอยูในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงทรงใหชําระรวบรวม

ข้ึนในปจุลศักราช 1166 (พุทธศักราช 2347)  

การบัญญัติพระวินัยและกฎหมายมีความเหมือนและมีความแตกตางกัน

สิ่งท่ีเหมือนกันคือวัตถุประสงคมุงหามมิใหพระภิกษุทําในสิ่งท่ีสมณะไมควรทํา แตขอบขายท่ีจะ

บัญญัติตางกัน คือการบัญญัติพระวินัยไมจํากัดขอบเขต สามารถบัญญัติไดเม่ือพระภิกษุมีพฤติกรรม

เปนท่ีนาตําหนิหรือเปนโลกวัชชะหรือท่ี เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของพระ เรียกวา 

“ปณณัตติวัชชะ” สวนกฎหมายออกไดในวงจํากัดเพียงเพ่ือบังคับใหพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตาม  

พระธรรมวินัย บังคับใหมีหนาท่ีตองทําการอยางอ่ืนไมได หากออกกฎหมายฝาฝนหลักการนี้ถือเปน

การแทรกแซงกิจการพระศาสนา36

37  

พระวินัยแบงสิกขาบทตามความสําคัญเปน 2 สวน คือ สิกขาบทท่ีเปน

เบื้องตนแหงการประพฤติพรหมจรรย เรียกวา “อาทิพรหมจาริกสิกขาบท” ไดแก สังฆาทิเสส 

นิสสัคคิยปาจิตตี ย  ปาจิตตี ย  สิกขาบทท่ีว าด วยจรรยามรรยาท ขนบธรรมเนี ยม เรี ยกว า  

“อภิสมาจารสิกขาบท” ไดแก เสขิยวัตร แตโดยลักษณะแหงความผิดมี 2 ประเภท คือ 

1. โลกวัชชะ ไดแก ความผิดท่ีมีโทษทางโลกและชาวโลกติเตียน ความผิดท่ีมี

โทษทางโลก คือ ความผิดท่ีมีความชั่วรายผิดศีลธรรมอยูในตัวดวย เชน ฆามนุษย ลักทรัพย ความผิด 

ท่ีชาวโลกติเตียน เชน ความผิดทางเพศตามท่ีบัญญัติไวในปาราชิก สังฆาทิเสส ดื่มเหลา ฉันขาว

กลางคืนตามท่ีบัญญัติไวในสุราปานวรรค โภชนวรรค สิ่งเหลานี้ไมมีความผิดในตัวมันเอง ชาวโลกทําได  

แตพระทําจะถูกติเตียนเพราะเปนผูทรงศีล ประพฤติอยางชาวบานไมได37

38 

2. ปณณัตติวัชชะ ไดแก ความผิดท่ีไมมีโทษในตัวเอง แตเปนความผิด

เพราะพระวินัยบัญญัติไว เชน พระภิกษุฉันอาหารท่ีเขายังไมไดให คือ ยังไมไดประเคนเปนอาบัติ   

เหตุท่ีตองบัญญัติเพ่ือวางขอปฏิบัติใหเหมาะสมกับสมณภาวะ 

ในกฎหมายแบงความผิดออกเปน 2 ประเภทเหมือนกัน คือ ความผิดท่ี

เปนความชั่วรายในตัวมันเองเพราะผิดศีลธรรม เรียกวา MALA in SE ตรงกับโลกวัชชะทางพระวินัย 

แต โลกวัชชะทางพระวินัย กินความกวางกวา  และความผิดเพราะมีกฎหมายบัญญัติ เ พ่ือ 

                                           
37 ปลื้ม โชติษฐยางกูร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 28, น.21-27.  
38

 สมนึก หอมรื่น, พระมหา, “สาเหตุและผลกระทบของการอุปสมบทระยะสั้นใน

สังคมไทยปจจุบัน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น.78. 
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ความสงบเรียบรอย เรียกวา MALA in PROHIBITA ซ่ึงตามธรรมดาไมมีความผิด แตเม่ือมีกฎหมาย

หามไว ผูฝาฝนยอมมีความผิดเหมือนกับปณณัตติวัชชะในพระวินัย 38

39 

การบัญญัติพระธรรมวินัยมีมาโดยลําดับตามเหตุอันเกิดข้ึน เรียกวา 

นิทาน ปกรณ เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนเพราะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทําอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือนั้น

พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทหามความประพฤติเชนนั้นเปนอยาง ๆ เม่ือเกิดเหตุข้ึนจะทรงตั้ง    

พระบัญญัติ ตรัสสั่งประชุมสงฆ ตรัสถามพระภิกษุผูกอเหตุใหทูลรับ ทรงชี้โทษแหงการประพฤติเชนนั้น

และอานิสงสแหงความสํารวม แลวจึงทรงตั้งพระบัญญัติหามมิใหพระภิกษุทําอยางนั้นอีก วางโทษคือ 

ปรับอาบัติไวหนักบาง เบาบาง39

40 

อาบัติ แปลวา “ความตอง” คือ กิริยาท่ีลวงละเมิดพระบัญญัติ และ     

มีโทษเหนือตนอยู อาบัติกลาวโดยโทษมี 3 สถาน คือ อยางหนัก ยังผูตองใหขาดจากความเปนภิกษุ 1 

อยางกลาง ยังผูตองใหอยูกรรม คือ ประพฤติวัตรอยางหนึ่ง เพ่ือทรมานตน 1 อยางเบา ยังผูตองให

ประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน 1 เม่ือไดทําดังนั้นจึงจะพนโทษ 4 0

41 กลาวอีกอยางหนึ่งมี 2 สถาน คือ 

อาบัติท่ีแกไขไมได เรียกวา อเตกิจฉา 1 ไดแกอาบัติท่ีมีโทษอยางหนัก อาบัติท่ียังแกไขได เรียกวา   

สเตกิจฉา 1 ไดแก อาบัติอยางกลางและอยางเบา 4 1

42 สวนอาบัติวาโดยชื่อ มี 7 อยาง คือ ปราชิก 1 มี

โทษอยางหนัก, สังฆาทิเสส 1 มีโทษอยางกลาง, ถุลลัจจัย 1 ปาจิตติยะ 1 ปาฏิเทสนียะ 1 ทุกกฏ 1       

ทุพภาษิต 1 ท้ัง 5 นี้ มีโทษอยางเบา42

43 

(2) ทรัพยสินของพระภิกษุในพระธรรมวินัย 

คําวา “ทรัพย” ปรากฏในคําสอนของพระพุทธเจาท้ังในพระไตรปฎก

และคัมภีรอรรถกถา มีความหมายหลากหลายท้ังในรูปคํานามและคําอุปมา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของ

พระพุทธพจนในท่ีนั้น ๆ วาทรงมีความมุงหมายอยางไร เชน คัมภีรอภิธานวรรณากลาวถึงคําศัพทท่ี

แปลวาทรัพยไว 8 บท ไดแก ธน, ส, ทพฺพ, วิตฺต, สาปเตยฺย, วสุ, อตฺถ และวิภว คําวาทรัพยใกลเคียง

                                           
39 ปลื้ม โชติษฐยางกูร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 28, น.33-34. 
40 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เลม 1 หลักสูตร

นักธรรมชั้นตรี, พิมพครั้งท่ี 40 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), น.8-11. 
41

 อุทัย นิลโกสีย , “กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆไทย,” (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), น.66–71. 
42 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,อางแลว เชิงอรรถท่ี 40,  

น.11. 
43 เพ่ิงอาง, น. 11-18. 
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กับคําวา “ทพฺพ”43

44 สวนคําวาสมบัติใกลเคียงกับคําวา “สาปเตยฺย”44

45 เม่ือแปลโดยรวม ทรัพยคือสิ่งท่ี

เปนไปโดยมีเจาของหรือเนื่องดวยเจาของ 4 5

46 คัมภีรพระวินัยปฎก 4 6

47 แสดงถึง “การบวช” วาเปน 

ทรัพยมรดกชนิดหนึ่ง47

48 พระพุทธเจาแสดงอุปมาในรัตนสูตร 4 8

49วา พระพุทธเจาถือเปนทรัพยท่ีประณีต

ท่ีสุด มากกวาทรัพยหรือรัตนะใด ๆ ในโลกนี้และโลกอ่ืน 4 9

50 พระพุทธเจาทรงแสดงในนิธิกัณฑสูตรวา

                                           
44

 โดยมีรูปวิเคราะหศัพทในภาษาบาลีวา “ทุนาตีติ ทพฺพ” แปลวา ทรัพยท่ีเปนไป

ชื่อวา “ทัพพะ” 
45

 โดยมีรูปวิเคราะหศัพทในภาษาบาลีวา “สสฺส ธนสฺส ปติ สปติ, ตสฺมี สาธุ สาป

เตยฺยํ” แปลวา เจาของทรัพยชื่อวา “สปติ”, ทรัพยท่ีดีในเจาของทรัพยนั้นชื่อวา “สาปเตยยะ” 
46

 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, รายงานวิจัย เรื่อง พระสงฆกับทรัพยสินสวนตัว, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยพุทธศาสนศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), น.5. 
47

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), น.280. 
48

 คัมภีรอรรถกถา อธิบายความตอนนี้วาทรัพยสมบัติท่ีเปนวัตถุนั้นเปนไปกับวัฏฏะ

และความคับแคน ดังนั้น การบวชจึงเปนการไดรับอริยทรัพย 7 ประการ อันเปนไปเพ่ือการบรรลุ

โลกุตรธรรม ความตามอรรถกถาวา “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปพระอาราม แลวทรงดําริวา

ราหุลนี้ปรารถนาทรัพยของบิดาอันใด ทรัพยอันนั้นเนื่องดวยวัฏฏะเปนไปดวยความคับแคน เอาเถิด 

เราจะใหอริยทรัพย 7 ประการ ซ่ึงเราไดแลวท่ีโพธิมัณฑแกเธอ จักทําใหเธอเปนเจาของมฤดก อันเปน

โลกุตระ ดังนี้แลวรับสั่งหาทานพระสารีบุตรมา ก็แลครั้นรีบสั่งหาแลวตรัสวา สารีบุตร แลวกระนั้น 

ทานจงยังราหุลกุมารใหบวชเถิด อธิบายวาราหุลกุมารนี้ขอทรัพยมฤดก เพราะเหตุนั้นทานจงยังราหุล

กุมารนั้นใหบวชเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงทรัพยมฤดกอันเปนโลกุตตระ” 
49

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 

เลม 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537), น.215. 
50

 คัมภีรอรรถกถาของพระสูตรนี้อธิบายวา ทรัพยมีหลายความหมาย คือ ทรัพยเปน

สิ่งท่ีทําใหงดงาม ทรัพยเปนของท่ีทําใหเขายําเกรง ทรัพยเปนของมีคามาก ทรัพยเปนของท่ีชั่งไมได 

ทรัพยเปนของท่ีเห็นไดยาก ทรัพยเปนเครื่องใชสอยของผูไมต่ําทราม และยังเปรียบเทียบพระพุทธเจา

กับทรัพยวามีคุณสมบัติคลายกัน แตพระพุทธเจาถือเปนทรัพยท่ีประเสริฐกวาทรัพยเหลานั้น 
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บุญเปนทรัพยอยางหนึ่ง 5 0

51 พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบความไมประมาทในคาถาธรรมบทวา 

ความไมประมาทเปนเสมือนทรัพยอันประเสริฐ 51

52 เปนตน 

พระพุทธพจนของพระพุทธเจาแบงทรัพยสินเปน 2 ประเภท คือ 

ทรัพยสินทางโลกและทรัพยสินทางธรรม 

(ก) ทรัพยสินทางโลกหรือทรัพยภายนอกหรือโลกิยทรัพย โดยหลัก

ปฏิบัติของพระภิกษุคือตองสละทรัพยภายนอกท้ังหมด เวนแต ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 

ประการ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค เรียกวา “นิสสัย” เปนสิ่งพอเพียงตอ

การดํารงชีพอยูเพ่ือการปฏิบัติสมณธรรมจึงมีสิกขาบทจํากัดขอบเขตการเก่ียวของกับทรัพยภายนอก 

เพ่ือเก้ือกูลแกการฝกหัดปฏิบัติทางดานจิตใจ พระพุทธศาสนาจึงมีพระวินัยสําหรับบรรพชิต  

พระธรรมปฎกแสดงใหเห็นวา “วินัยเปนเครื่องมือพัฒนาท่ีจะนําพามนุษยใหเขาถึงธรรมและ 

ไดประโยชนจากธรรมนั้น” พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวินัยเพ่ือใหบรรพชิตมีขอบเขตในการเก่ียวของ

กับทรัพยสินภายนอกซ่ึงเปนสิ่งมีคาของชาวบานผูครองเรือน 5 2

53 โดยมีสิกขาบทของบรรพชิตท่ีเก่ียวกับ

ทรัพยซ่ึงกําหนดโทษหนักท่ีสุด ไดแก ปาราชิก 5 3

54 สําหรับการรับและถือครอบครองทรัพยท่ีมีคาอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะประเภทเงินและทอง บรรพชิตตองงดเวนเงิน รับเองไมได ใหคนอ่ืนรับไวแลวเก็บไวใหก็

ไมได รวมท้ังการยินดีทรัพยท่ีเขาเก็บไวใหเพ่ือตนก็ไมได ทําการซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของเครื่องใช

กับคฤหัสนเชิงการซ้ือขายเหมือนกับใชเงินทองในการซ้ือขายไมได ตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย 

                                           
51

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 47, น.234. 
52

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 

เลม 1 ภาค 2 ตอน 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537), น.218. 
53

 นรินทร นรากรนิธิกุล, พระมหา, “การศึกษาวิเคราะหเรื่องอริยทรัพยใน       

พุทธศาสนาเถรวาท,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.39. 
54

 บทลงโทษสําหรับพระภิกษุผูลักทรัพย ตามสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวา 

“อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหดวยสวนแบงแหงความเปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็

ดี พระราชาท้ังหลายจับโจรไดแลวประหารบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปน

โจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ดังนี้ เพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็น

ปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้เปนปาราชิก หาสังวาสมิได” 
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ทรัพยสินทางโลกท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตตามพระธรรมวินัย แบงเปน

ทรัพยสินหลักและทรัพยสินเสริม ทรัพยสินหลัก ไดแก จีวร 5 4

55 บาตร 5 5

56 เสนาสนะ5 6

57 และเภสัช 5 7

58 และ

ทรัพยสินเสริมซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตวัตถุตาง ๆ อันสมควรแกสมณวิสัย เชน    

พัดโบก พัดใบตาล ไมปดยุง รม ไมชําระฟน หมอน้ํา ไมกวาด มีด เข็ม เครื่องกรองน้ํา รัดประคด มีด

ตัดจีวร มีดดาม มีดโกน หินลับมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมือโกนผมทุกอยาง ไมแคะหู ผากรองน้ํา 

ไมปายยาตา ถุงเก็บเครื่องยา ครก สาก วัตถุเครื่องกรองยาผง ผากรองยา เปนตน 5 8

59 สวนทรัพยสิน

ทางโลกท่ีพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เชน ผาคากรอง ผาเปลือกไมกรอง ผา

ผลไมกรอง ผากัมพัลทําดวยผมคน ผากัมพัลทําดวยขนสัตว ผาทําดวยหนังเสือ ผาทําดวยกานดอกรัก 

จีวรท่ีมีลวดลายหรือสีตาง ๆ บาตรท่ีทําดวยของมีคาตาง ๆ เชน เงิน ทอง แกวมณี แกวไพฑูรย  

แกวผลึก บาตรทองสัมฤทธิ์ ทองแดง ดีบุก ตะก่ัว59

60 กุฏิขนาดยาวไมเกิน 12 คืบ กวาง 7 คืบดวยคืบสุคต 6 0

61 

                                           
55

 พระพุทธเจาทรงอนุญาตจีวร 6 ชนิด ไดแก จีวรทําดวยเปลือกไม 1 ทําดวยฝาย 1 

ทําดวยไหม 1 ทําดวยขนสัตว 1 ทําดวยปาน 1 ทําดวยของเจือกัน 1  
56

 พระพุทธเจาทรงอนุญาตบาตร ไดแก บาตรเหล็ก 1 บาตรดิน 1 และทรงอนุญาต

บังเวียนรองบาตร 2 ชนิด คือ ทําดวยดีบุกและทําดวยตะก่ัว นอกจากนี้ยังทรงอนุญาตอุปกรณเสริมท่ี

ใชกับบาตร เชน แทนผารองบาตร แทนเก็บบาตร ถุงบาตรและสายโยกเปนดายถัก 
57

 พระพุทธเจาทรงอนุญาตเรื่องท่ีอยูอาศัย 5 อยาง คือ วิหาร เรือนมุง แถบเดียว 

เรือนชั้น เรือนโลน ถํ้า และพระพุทธเจาทรงอนุญาตสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีอยูอาศัย เชน บานประตู 

กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู ชองเชือก ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน ชองลูกดาลทําดวยโลหะ ไม และ

เขา ลิ่มยนต และทรงอนุญาตใหฉาบหลังคาดวยดินท้ังขางนอกขางใน หนาตางมีชุกชี หนาตางมีตา

ขาย หนาตางมีซ่ีกรง ผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง บานหนาตาง มูลี่หนาตาง สวนเครื่องเรือนท่ีทรง

อนุญาต เครื่องไมท้ังปวง เวนแตเกาอ้ีนอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม ทรงอนุญาตเครื่องดิน

ท้ังมวล เวนเครื่องเช็ดเทาและกุฎีท่ีทําดวยดินเผา 
58

 พระพุทธเจาทรงอนุญาตเภสัช ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย     

น้ํามันเปลว รากไมท่ีเปนเภสัช น้ําฝาดท่ีเปนเภสัช ใบไมท่ีเปนเภสัช ผลไมท่ีเปนเภสัช ยางไมท่ีเปน

เภสัช เกลือท่ีเปนเภสัช 
59

 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 46, น.26. 
60

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระวินัยปฎก เลม 7 จุลวรรค ทุติยภาคและอรรถกถา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), น.14-23. 
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เครื่องตุมหู สังวาล สรอยคอ เครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยดาบ แหวนประดับนิ้วมือ รองเทาท่ี

ประดับดวยของมีคาทองคําแกวมณีตาง ๆ นอกจากนี้ ในพระวินัยปฎกมีกลาวถึงการจํากัดระยะเวลา

ในการครอบครองทรัพยสินแตละประเภทของพระภิกษุไวดวยเพ่ือมิใหพระภิกษุสะสมและยึดถือ

ทรัพยสินวาเปนของตนดวย61

62  

(ข) ทรัพยสินทางธรรมหรือทรัพยภายในหรืออริยทรัพย เพราะพระภิกษุ

เปนบรรพชิตผูสละแลวซ่ึงบานเรือนและทรัพยสินเงินทองเพ่ือออกบวชโดยมุงแสวงหาความหลุดพน

ทางดานจิตใจ มีความเก่ียวของกับการปฏิบัติทางดานจิตใจโดยตรง ตองปฏิบัติเพ่ือใหไดทรัพยภายใน

อยางเต็มท่ี ซ่ึงพระภิกษุใชทรัพยสินภายนอกหรือปจจัยวัตถุภายนอกอุดหนุนใหรางกายเปนไปได  

ดังนั้น ทรัพยสินภายนอกจึงจําเปนตอพระภิกษุนอยท่ีสุด ขณะท่ีทรัพยภายในจําเปนตองมีใหมากและ

ทําใหเต็มท่ี ใหปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมภายในอันเปน “อริยทรัพย”62

63  

พระพุทธเจ าทรงอนุญาตใหพระภิกษุสามารถครอบครองหรือ 

มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ เพ่ืออนุเคราะหตอการประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุใหเปนไป

ดวยดี ทรัพยสินตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวมา เปนไปเพ่ือบําบัดทุกขและแกไขปญหาท่ีมาเบียดเบียนชีวิต

ของพระภิกษุใหไดรับความยากลําบาก แตทรัพยสินท่ีพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองได

มีขอจํากัดอยู ท้ังเรื่องประเภทของทรัพยสินท่ีตองเปนไปเพ่ือเก้ือหนุนการเขาถึงพระนิพพาน มิใช

เปนไปเพ่ือกอทุกขหรือกอกิเลสเพ่ิมข้ึนและมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการครอบครองทรัพยสินแตละ

ประเภทเสมอ พระภิกษุไมสามารถสรรหาหรือครอบครองยึดถือไวเปนเพ่ือตนอันจะนําไปสูความ 

ยึดติดเศราหมอง 

                                           
61

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระวินัยปฎก เลม 3 ภาค 3 มหาวิภังค ปฐมภาค – ทุติยภาค

และอรรถกถา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), น.364. 
62

 อายุในทรัพยสินของพระภิกษุ เรียกวา “กาลิก” กาลิกหมายความวา เนื่องดวย

กาล ข้ึนกับกาล แบงเปน 4 กาลิก ไดแก ยาวกาลิก รับประเคนไวและฉันไดชั่วเวลาเชาถึงเท่ียงวันของ

วันนั้น เชน ขาวปลาอาหาร ผลไมตาง ๆ ยามกาลิก รับประเคนไวและฉันไดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือ

กอนเชาวันใหม ไดแก น้ําปานะ สัตตาหกาลิก รับประเคนไวแลวฉันไดภายในเวลา 7 วัน ไดแก เภสัช

ท้ัง 5 และยาวชีวิก รับประเคนแลว ฉันไดตลอดไปไมจํากัดเวลา ไดแก ของท่ีใชปรุงเปนยา นอกจาก 3 

ประเภทแรก 
63

 นรินทร นรากรนิธิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53, น.40. 



31 

 

(3) พระธรรมวินัยท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน เงินทอง 

ตามพุทธประเพณี กอนออกบวช ผูออกบวชสละแลวซ่ึงลาภ สักการะ 

ชื่อเสียง ยศ เงินทอง แมแตญาติมิตรท้ังปวงก็ละแลว ฉะนั้นเม่ือบวชเปนบรรพชิตแลว หากยังแสวงหา

ลาภ สักการะ ชื่อเสียง ยศ และเงินทองอีก ยอมผิดพุทธบัญญัติอยางยิ่ง 6 3

64 ทางพระพุทธศาสนาเปรียบ

เงินดังอสรพิษ 6 4

65 เงินเปน “อนามาส” คือ วัตถุอันภิกษุไมควรจับตอง เชนเดียวกับรางกายและ 

เครื่องแตงกายสตรี อาวุธ 6 5

66 เนื่องจากพระพุทธเจาทรงเห็นวาเงินเปนศัตรูของพรหมจรรยสามารถ 

นําภัยมาสูพระภิกษุผูครอบครอง66

67 พระพุทธศาสนามีแนวปฏิบัติตอเงิน 2 แบบ ไดแก แบบท่ีหนึ่ง คือ 

ตั้งระยะหางกับเงินหรือปฏิเสธเงิน ใชกับผูท่ีมุงอิสรภาพทางจิตอยางเต็มท่ีหรือพระภิกษุ แบบท่ีสอง 

คือ เอาธรรมะเขามาควบคุมหรือกํากับเงินตราเพ่ือใหเกิดประโยชนเก้ือกูลตอชีวิตและสังคม ซ่ึงเปน

หลักธรรมของผูครองเรือน 67

68 

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับ ณ เขตวันอารามของคฤหัสถบิณฑิก 

เขตนครสาวัตถี ไดเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวรับสั่งวา “ดูกร ภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง

ทารุณเผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา 

เพราะฉะนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาวา เราท้ังหลายจักละลาภสักการะชื่อเสียงและชื่อท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย

และลาภสักการะและชื่อเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวจักครอบงําจิตของเธอท้ังหลายและตั้งอยูในจิตของเธอไมได...” 

และทรงรับสั่งอีกตอนหนึ่งซ่ึงเก่ียวกับเรื่องเงินทองทรัพยสินลาภสักการะอันจะเปนตนตอนําไปสู 

การกระทําผิดศีลท้ังปวง เชน การพูดเท็จ วา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว (เจโตปริยญาณ) 

                                           
64 เรียบ เพ็ชรประภา, รวบรวมจากพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : นายบุญสง    

ภูพาณิชย บริจาคทรัพยพิมพเปนพุทธบูชา, 2512), น.35-46. 
65

 คัมภีรอรรถกถาธรรมบทวา สมัยหนึ่งพระพุทธองคเสด็จผานทุงนาพรอมกับพระ

อานนท ทรงทอดพระเนตรเห็นถุงเงินตกอยูท่ีพ้ืน จึงตรัสกับพระอานนทวา “อานนท เธอเห็นไหม 

อสรพิษ” พระอานนทก็ทูลรับ 
66

 คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา “เงินและทองแมทําเปนรูปพรรณทุกสิ่งทุกอยาง

เปนอนามาสและเปนของไมควรรับไวจําเดิมแตยังเปนแร... อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซ้ือขายดวยรูปยะมี

ประการตาง ๆ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย” 
67

 ว. วชิรเมธี, ยศ ทรัพย อํานาจ เปาหมายหรือมรรควิธีของชีวิต, พิมพครั้งท่ี 3 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบานพระอาทิตย, 2552), น.40. 
68

 สุวรรณา สถาอนันท, เงินกับศาสนา เทพยุทธแหงยุคสมัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541), น.11–13. 
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ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้วา แมถาดทองคําเต็มดวยเงิน ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา ครั้งในเวลาตอมา

เราเห็นเขาถูกสักการะและชื่อเสียง ครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เขาก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได” 

เรื่องเงินและทอง ในจุลศีลขอท่ี 13 บัญญัติวา เธอเวนขาดจากการรับ

ทองและเงิน ในสมัยหนึ่ง คนในสํานักพระราชวังสนทนากันวา ทองและเงินยอมควรแกศากยบุตร  

สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน ยอมรับทองและเงินครั้งนั้น นายคามมนีไดนําเรื่องราวท่ีสนทนา

นั้นไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ดูกรนายคามมนี  

ทองและเงินไมควรแกศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ปราศจากทองและเงิน  

สมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตรถูกหามแลวซ่ึงเงินและทอง 

ปราศจากทองและเงิน ทองและเงินควรแกผูใด เบญจกามคุณ 6 8

69 ก็ควรแกผูนั้น การกลาววา การถวาย

เงินทองแกพระภิกษุเปนการถวายปจจัยสี่แกภิกษุ ปจจัยสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ

คิลานเภสัช การแปลเชนนี้เปนการตูพระบัญญัติของพระตถาคต เพราะพระตถาคตไมเคยบัญญัติไว

เชนนี้เลย” 

พิจารณาตามพระไตรปฎกหรือท่ีเรียกในภาษาบาลีวา ติปฎกหรือเตปฎก 

เปนคัมภีรหรือตําราทางพระพุทธศาสนา รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนหมวดหมู ไมให

กระจัดกระจาย 6 9

70 แบงเปน วินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ สุตตันตปฎก วาดวยพระธรรม

เทศนาท่ัว ๆ ไป อภิธรรมปฎก วาดวยธรรมะลวน ๆ หรือธรรมะท่ีสําคัญ  

พระวินัยของพระภิกษุสงฆซ่ึงเก่ียวของกับเงินทองและทรัพย ปรากฏใน

พระไตรปฎก คัมภีรวินัยปฎก เลมท่ี 2 ชื่อมหาวิภังค (เปนวินัยปฎก) 7 0

71 ซ่ึงตอจากเลม 1 วาดวยอาบัติ

                                           
69 เบญจกามคุณ คือ รูป รส เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เปนท่ีนาใคร นาปรารถนา 

นากําหนัด อันบุรุษยอมตกอยูใตอิทธิพล รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะของสตรี อันสตรียอมตกอยูใต

อิทธิพลของบุรุษ  
70 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน ตอนวาดวย

พระวินัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), น.5. 
71 วินัยปฎก 8 เลม เลม 1 เลม 2 มีชื่อวามหาวิภังคหรือภิกขุวิภังค วาดวยศีล 227 

ขอของภิกษุ เลม 3 มีชื่อวาภิกขุนีวิภังค วาดวยศีล 311 ของนางภิกษุณี เลม 4 เลม 5 มีชื่อวามหาวัคค 

แปลวาวรรคใหญหรือพวกใหญ คือวาดวยเรื่องท่ีเก่ียวกับสงฆ ท่ีเปนเรื่องสําคัญๆ และตองทําเสมอ 

เชน เรื่องจีวร เรื่องอุโบสถ ปวารณา การจําพรรษา เลม 6 เลม 7 มีชื่อวาจุลลวัคค แปลวา วรรคเล็ก หรือ

พวกเล็ก คือวาดวยเรื่องเก่ียวกับสงฆท่ีมีความสําคัญรองลงมาจนถึงเรื่องเบ็ดเตล็ด เชน เรื่องขอวัตรตาง ๆ 
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ของภิกษุ 7 1

72 อยูในหมวดนิสสัคคิยกัณฑ วาดวยอาบัติปาจิตตียตองสละสิ่งของเสียกอน จึงแสดง    

อาบัติตก ในวรรคสอง โกสิยวรรค วรรควาดวยไหม ปรากฏเจาะจงอยูใน สิกขาบทท่ี 8 หามรับเงินทอง 

สิกขาบทท่ี 9 หามทําการซ้ือขายดวยรูปยะ สิกขาบทท่ี 10 หามซ้ือขายโดยใชของแลก 

หมวดนิสสัคคิยกัณฑ โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี 8 หามรับเงินทอง อธิบาย

ประกอบกับวินัยมุข เลม 1 หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี วา อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ใหรับก็ดี ซ่ึงทอง เงิน หรือ

ยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวใหก็ดี เปนนิสสัคิยปาจิตตีย 

ทองนั้น อันเขาทําเปนรูปพรรณแลวก็ตาม อันเขาไมไดทําแลว ยังเปน

แทงเปนลิ่มอยูก็ตาม เปนรูปยะคือของสําหรับจายก็ตาม โดยท่ีสุด ของท่ีไมใชทองเงิน แตใชเปนรูปยะได 

ก็นับวาทองเงินในท่ีนี้ 

ทองอันเปนนิสสัคคียนั้น ทานใหสละในสงฆ คําเสียสละวา “เอหํ ภนฺเต 

รูปยํ ปฏิคคฺเหสึ, อิทํ เม นิสฺสคฺคิยํ, อิมาหํ สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ” แปลวา “ขาพเจารับรูปยะไวแลว   

ของนี้เปนนิสสัคคีย ขาพเจาสละรูปยะนี้แกสงฆ” ก็ใหอุบาสกผูนํามาใหรับเอากลับไป ถาเขาไมเอาก็

ใหเขาชวยท้ิงเสีย72

73 

หมวดนิสสัคคิยกัณฑ โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี 9 หามทําการซ้ือขายดวย

รูปยะ อธิบายประกอบกับวินัยมุข เลม 1 หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีวา พระภิกษุรูปใดนําเงินทอง

แลกเปลี่ยน จายซ้ือ จายเปนคาแรงงาน และจายเปนคาอ่ืนๆ เปนนิสสัคคีย ใหสละเสีย เนื่องจากวา 

หากพระภิกษุทําการซ้ือขายดวยรูปยะ (ทอง เงิน หรือสิ่งของแลกเปลี่ยนแทนเงินท่ีกําหนดใหใชได

                                           

เรื่องท่ีอยูอาศัย เปนตน สวนเลมสุดทาย คือเลมท่ี 8 มีชื่อวาปริวารเปนการรวบรวมความรูในวินัยปฎก

ท้ังเจ็ดเลมขางตน จัดเปนหมวดหมูใหเขาใจงาย สมาคมบาลีปกรณประเทศอังกฤษ เรียกมหาวิภังค 

รวมกันวา สุตตวิภังค 
72 การยอความแหงพระไตรปฎกไดแบงออกเปน 2 ตอนติดตอในพระไตรปฎกเลม

เดียวกัน คือ ตอนแรกยอความพอใหเห็นวา ในพระไตรปฎกแตละเลม ตั้งแตเลม 1 ถึงเลม 45 วาดวย

เรื่องอะไรบาง เปนการสํารวจอยางคราวๆ ครั้งหนึ่งกอน ในตอนท่ี 2 จึงขยายความใหพิสดารพอท่ีจะรู

เรื่องพระไตรปฎก เหมือนกับไดอานเองตั้งแตเลมแรกจนถึงเลมสุดทาย  
73 ภายหลังทรงอนุญาตใหยินดีปจจัยสี่ ได คือ ทายกมอบเงินใหแกไวยาจักร เพ่ือ

จัดการหาปจจัยสี่ คือ เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีนอนท่ีนั่ง ยารักษาโรค ภิกษุตองการอะไร ก็บอกใหเขา

จัดหาให จึงมีประเพณีถวายปวารณาปจจัยสี่ 
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ท่ัวไปในท่ีนั้น ๆ) บุคคลท่ัวไปจะติเตียนวาทําเหมือนเปนคฤหัสถ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติ

สิกขาบท หามทําการซ้ือขายดวยรูปยะ ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกพระภิกษุผูลวงละเมิด 

หมวดนิสสัคคิยกัณฑ โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี 10 หามซ้ือขายโดยใช 

ของแลก อธิบายประกอบกับวินัยมุข เลม 1 หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี วา ภิกษุทําการซ้ือขายโดยใช 

ของแลกดวยประการตาง ๆ ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย (หมายถึง ซ้ือขายแลกเปลี่ยนโดยใชสิ่งของ

แลกเปลี่ยนกันเองระหวางพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสามารถกระทําได)73

74 

จากสิกขาบทขางตน โดยหลัก พระภิกษุไมสามารถรับทองและเงินได

ตามพระวินัยบัญญัติ  ไมวายินดีรับเองหรือใหผู อ่ืนรับให  ไมวารับเ พ่ือเปนของสวนตัวหรือ 

ของสวนรวม74

75 การตองอาบัติเปนไปตามจํานวนเงินทองท่ีรับมา75

76 สาระสําคัญของการยินดีอยูท่ีจิตวา

ยินดีหรือไม จิตยินดีหรือไม พิจารณาท่ีมีการหามทางกายและวาจาหรือไม 76

77 ผลของการท่ีพระภิกษุรับ

เงินทอง ตองอาบัติ 2 คือ ขณะพยายามจะรับเปนทุกกฏ รับแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย เม่ือพระภิกษุ

ใชเงินทองแลกเปลี่ยน ตองอาบัติ 2 คือ ขณะพยายามจะใชเงินทองแลกเปลี่ยนเปนทุกกฏ แลกเปลี่ยน

แลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ภิกษุซ้ือขาย ตองอาบัติ 2 คือ ขณะท่ีพยายามจะซ้ือขายเปนทุกกฏ ซ้ือขาย

แลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย77

78 

                                           
74

 วไลลัคน เวชนุ เคราะห , “ระบบการเงินสงฆ ,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต        

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), น.13. 
75

 รับเพ่ือเปนของสวนรวม เชน เพ่ือสงฆ คณะบุคคล พระเจดีย เปนอาบัติทุกกฏ 
76

 คัมภีรอรรถกถาไดวินิจฉัยดวยการขยายความถึงจํานวนของอาบัติไว ดังนี้ “...เปน

อาบัติตัวเดียวแกภิกษุผูรับเองหรือใชใหรับวัตถุสิ่งเดียว ในบรรดาภัณฑะ คือ ทอง เงิน ท้ังกษาปณะ

และมาสก ถาแมนวาภิกษุรับเองหรือใชใหรับตั้งพนอยางรวมกันเปนอาบัติตามจํานวนวัตถุ...” 
77

 การพิจารณาวามีการหามทางกายหรือวาจาหรือไม พิจารณาดังนี้ หากพระภิกษุมี

จิตยินดีเงินทอง แตปฏิเสธการรับไมเปนอาบัติ หากพระภิกษุไมมีจิตยินดีเงินทอง แตไมหามดวยกาย

วาจายอมไมเปนอาบัติ เพราะไมรับดวยจิต ดังนั้น กายวาจาก็ไมยอมรับ หากพระภิกษุยินดีเงินทอง 

รับดวยจิต และไมหามดวยกายและวาจาก็เปนอาบัติเพราะการไมหามดวยกายและวาจาก็คือการยอมรับ 
78

 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 46, น.51. 
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2.2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุตามกฎหมาย

ไทยปจจุบัน 

พระภิกษุอยูภายใตพระธรรมวินัยชั้นหนึ่งและอยูภายใตกฎหมายแผนดินหรือ

กฎหมายอาณาจักรอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีฝายอาณาจักรตราข้ึนสําหรับเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการรักษาและสงเสริมพระธรรมวินัย ดังนั้น การตีความพระธรรมวินัยโดยนําขอกฎหมายมาหักลาง

จึงเปนสิ่ง ท่ีไมควรกระทํา แตจะตองตีความไปในทางรักษาพระธรรมวินัยใหเครงครัดท่ีสุด  

ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุทุกยุคสมัยจึงแตกตางจากฆราวาส เพราะนอกจากตอง

ประพฤติยึดม่ันอยูในพระธรรมวินัยอยางเครงครัดแลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายแผนดินและจารีต

ประเพณีของแตละสังคม ถาลวงละเมิดสวนใดสวนหนึ่งยอมมีผลกระทบไปยังอีกสวนหนึ่ง 78

79 

กฎหมายแผนดินของไทยซ่ึงเก่ียวกับการประพฤติผิดและการคุมครองพระภิกษุ 

มีอยูหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญฉบับ ซ่ึงบัง คับใชแตละชวงเวลาในสวนท่ีบัญญัติรับรอง

พระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระภิกษุเปนบุคคลซ่ึงไดรับการรับรอง

สิทธิตาง ๆ ทางกฎหมายตางจากฆราวาส เชน สิทธิของพระภิกษุสามเณรในการเปนพยานในศาลซ่ึง

กฎหมายใหสิทธิไมจําตองไปศาลเม่ือถูกอางเปนพยาน ตามมาตรา 108 แหงประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง หรือหากพระภิกษุไปเปนพยานในศาล ศาลจะอนุญาตใหพระภิกษุนั่งเบิกความ

ไดตางจากพยานท่ัวไปซ่ึงตองยืนเบิกความในคอกพยาน สิทธิไมตองสาบานหรือปฏิญาณตนกอน 

เบิกความ ตามมาตรา 112 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สิทธิไมตองเบิกความหรือ

ตอบคําถามใด ๆ เม่ือไมประสงคจะเบิกความหรือตอบคําถามสั้น ๆ ตามมาตรา 115 แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง 

เนื่องจากผูปกครองตองใหความอุปถัมภสนับสนุนและพิทักษพระพุทธศาสนา

และพระภิกษุตามความคิดจารีตนิยมของคนไทย จุดเริ่มตนของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยู 

ทําใหพระภิกษุเก่ียวของกับทรัพยสินเงินทองมากข้ึน 7 9

80 เนื่องจาก ในสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 
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 กีรวุฒิ กิติยาดิศัย, รายงานวิจัยเอกสารสวนบุคคล เรื่อง สิทธิเสรีภาพของ

พระภิกษุสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556), น.1. 
80

 สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), น.40–44. 
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ผูปกครองและขุนนางมักทําบุญดวยการถวายท่ีดิน ท้ังการอุทิศท่ีดินและท่ีกัลปนา 8 0

81 และตอมา

ฆราวาสซ่ึงเปนชาวบานท่ัวไปก็ถวายทรัพยสินเงินทองท้ังแกวัดและแกพระภิกษุเปนการสวนตัวดวย 

หากเปนการถวายทรัพยสินแกวัดก็ไมคอยมีปญหามากนัก แตการถวายแกพระภิกษุเปนการสวนตัว

นั้นอาจจะนําไปสูการกระทําผิดพระธรรมวินัย 

เรื่องสิทธิของพระภิกษุเก่ียวกับทรัพยสินของพระภิกษุซ่ึงเปนเรื่องท่ีผูเขียนศึกษา

โดยตรง ไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องกําหนดไวเปนเอกเทศ โดยหลักยอมถือตามกฎหมายท่ัวไปเหมือน

ทรัพยสินของฆราวาส อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติแหงกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินของพระภิกษุ

ปรากฏอยู 3 มาตรา คือมาตรา 1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 ในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยมรดกโดยสวนใหญ มิไดมี 

การบัญญัติในเรื่องความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองทรัพยสินของพระภิกษุไว

โดยตรง ท้ังนี้ อาจเปนไปไดวา หลักเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน พระพุทธเจาบัญญัติไวชัดในพระ

ธรรมวินัย นอกจากนี้ก็ไมมีกฎหมายใดบัญญัติวาพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดหรือไม

เพียงใดไวโดยชัดแจง ซ่ึงจะมีกรณีท่ีเปนประเด็นปญหาอันตองยกข้ึนพิจารณาบอยครั้ง คือ มาตรา 162382 

วา พระภิกษุมีทรัพยสินสวนตัวในระหวางเปนสมณเพศไดหรือไม สวนมาตรา 1622 ซ่ึงผูเขียนศึกษา

วิเคราะหโดยตรงก็ไมมีการบัญญัติเรื่องความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุไว 

แตเปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุ 

                                           
81

 ท่ีกัลปนา คือ ท่ีดินซ่ึงกรรมสิทธิ์ยังคงเปนของผูอุทิศให แตผลประโยชนท่ีเกิดจาก

ท่ีดินกัลปนานี้เปนของวัด  
82

 เรื่องมาตรา 1623 นี้ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช อธิบายไววา กฎหมายบัญญัติโดยมี

เจตนารมณเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินของพระภิกษุท่ีไดมาในระหวางสมณเพศ ดังนั้น 1.) เนื่องจาก 

พระภิกษุอยูในสถาบันอนาคาเปนผูไมหามาหรือสะสมไวซ่ึงทรัพยสมบัติ แตไมหามชาวบานถวายของ

เปนจตุปจจัยตามศรัทธา ของท่ีชาวบานถวายมาในทางนโยบายถือวาเปนของท่ีเขาทําบุญในศาสนา 

ไมใชของใหแกพระเปนสวนตัว เม่ือพระภิกษุถึงแกมรณภาพ กฎหมายใหตกเปนสมบัติของวัด        

2.) นโยบายทรัพยของพระตกเปนของวัดนี้ กฎหมายไมใชคําวา ตกเปนมรดกแกวัด เพราะถือวาเปน

ของท่ีชาวบานทําบุญในพระศาสนาไมไดใหแกพระเปนสวนตัว 3.) การบัญญัติขอยกเวนไวใหพระภิกษุ

สามารถจําหนายจายโอนไประหวางชีวิต ขอนี้เปนไปตามพระธรรมวินัย เนื่องจากบทบัญญัตินี้มี

วัตถุประสงคหลักอยูท่ีเพ่ือใหพระภิกษุมีโอกาสบําเพ็ญจาคะ ทําบุญทําทานแกคนอ่ืน ซ่ึงหากเปน

พระภิกษุท่ีเครงครัดในพระธรรมวินัย เม่ือไดรับจตุปจจัยมา ทานมักแจกจายใหแกบรรดาสามเณรและ

ศิษยวัด ไมเก็บสะสมไว และแมจะทําพินัยกรรมก็ยังอยูในหลักการบําเพ็ญจาคะอยู 
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ทานศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กัมพูสิริ ไดเขียนไวในตําราหลักกฎหมายมรดก

ของทานวา “การท่ีบุคคลคนหนึ่งอยูในสมณเพศ กฎหมายมิไดตัดสิทธิหรือรอนสิทธิในสวนท่ีเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้น ท้ังยังมีบทบัญญัติพิเศษเก่ียวกับความสัมพันธทางทรัพยสิน

ระหวางพระภิกษุกับวัดท่ีพระภิกษุสังกัดอยู เทากับวาในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ พระภิกษุยอมมี

อํานาจจําหนาย จาย โอน ตามปกตินั้นเอง”8 2

83 ทวา ผูเขียนเห็นวา เม่ือพระภิกษุแตกตางจากฆราวาส

เรื่องพระธรรมวินัย ดังนั้น การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึง 

พระธรรมวินัยเก่ียวกับทรัพยสินเงินทองอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือเขาใจถึงเจตนารมณของพระธรรมวินัยและ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 

กฎหมายไทยในปจจุบันไมมีบทกฎหมายใดบัญญัติถึงเรื่องสิทธิในการมีกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินของพระภิกษุไวโดยตรง เพราะหากมีการบัญญัติเชนนั้นก็จะเปนการขัดกับพระธรรมวินัย

โดยตรง อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีปรากฏในทางขอเท็จจริง ปจจุบันนี้เห็นไดวาพระภิกษุมีความเก่ียวของกับ

ทรัพยสินเงินทองและมูลคาทรัพยสินเงินทองท่ีเก่ียวของก็มากข้ึน สวนหนึ่งอาจเปนปจจัยสี่ อีกสวน

หนึ่งอาจมิใชปจจัยสี่ ซ่ึงกลาวไดวาการจับตองหรือครอบครองอาจมีบางสวนซ่ึงไมใชทรัพยสินท่ีเปน

ปจจัยสี่อันขัดตอหลักพระธรรมวินัย รวมถึงเรื่องการไดทรัพยมาโดยทางมรดก ไมวาในฐานะทายาท

โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม หากมิใชทรัพยท่ีเปนปจจัยสี่ หรือทรัพยท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต 

วากันตามพระธรรมวินัยพระภิกษุก็อาจตองอาบัติเชนเดียวกัน อาจมีสาเหตุจากโทษทางพระธรรมวินัย

ยังอยูในข้ันอาบัติอันเปนโทษสถานเบา กฎหมายทางโลกจึงมิไดมีการบัญญัติจํากัดหรือบัญญัติอนุญาต

ไวอยางใดอยางหนึ่งโดยสิ้นเชิง เนื่องจากแมเปนความผิดท่ีมีโทษสถานเบาแตก็ผิดทางพระธรรมวินัย 

การจะบัญญัติทางใดทางหนึ่งอาจไมเหมาะสม ดังนั้น แงหนึ่งอาจเปนขอดีท่ีกฎหมายไมบัญญัติบังคับ

พระภิกษุใหมีสิทธิแตกตางจากฆราวาส เนื่องจากเหตุผลทางสถานะมากเกินไป แตอีกแงหนึ่งอาจ

กลายเปนชองวางของกฎหมายท่ีนําไปสูการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยอาศัยสถานะความเปน

พระภิกษุ อันจะเปนการขัดตอหลักทางพระธรรมวินัยก็เปนได 

2.2.3 กรณีพระภิกษุเปนผูมีสิทธิรับมรดก 

เม่ือเจามรดกถึงแกความตาย พระภิกษุอาจเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก  

มีปญหาวา พระภิกษุสามารถนําคดีมรดกข้ึนฟองตอศาลเพ่ือขอใหศาลพิจารณาคดีมรดกในระหวาง 

อยูในสมณเพศหรือไม  
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 ไพโรจน  กัมพูสิ ริ ,  หลักกฎหมายมรดก,  พิมพครั้ ง ท่ี  2 (แก ไขเ พ่ิมเติม ) 

( ก รุ ง เ ทพมหานคร  : โ ค ร ง กา รตํ า ร าแล ะ เ อกส ารป ระกอบการสอนคณะนิ ติ ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558), น.36-37. 
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2.2.3.1 สถานะทายาทของพระภิกษุผูมีสิทธิรับมรดก 

สถานะของพระภิกษุซ่ึงเปนผูมีสิทธิในการรับมรดก โดยหลัก มี 2 สถานะ 

คือ พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมและพระภิกษุในฐานะผูรับพินัยกรรม กฎหมายบัญญัติจํากัด

สิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกไวแตกตางกัน และพระภิกษุอาจเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกโดย

การรับมรดกแทนท่ีหรือสืบมรดกแทน  

(1) พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม 

พระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซ่ึงพระภิกษุอาจเปนอยูในฐานะบุตร บิดามารดา พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีนอง

รวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ปู ตา หรือ ลุง นา อา อยางใดอยางหนึ่ง พระภิกษุตองเปนผูมีสิทธิ

ไดรับมรดก เปนไปโดยหลักญาติสนิทตัดญาติหางหรือหลักลําดับสนิทท่ีสุด หลักชั้นสนิทท่ีสุด และ 

หลักสวนแบงเทากันในระหวางทายาทลําดับเดียวกัน8 3

84 ท้ังนี้ ตองไมเปนผูถูกกําจัดมิใหรับมรดก ผูถูกตัด 

มิใหรับมรดก หรือไมไดสละมรดก  

(2) พระภิกษุในฐานะผูรับพินัยกรรม 

พระภิกษุอาจเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม ไมวาพระภิกษุรูปนั้นจะ

เก่ียวพันทางสายเลือดกับเจามรดกหรือไม เจามรดกอาจเปนผูท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาในบารมีของ

พระภิกษุ จึงตัดสินใจทําพินัยกรรมระบุชื่อพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรม หรืออาจเปนกรณีซ่ึงผูทํา

พินัยกรรมศรัทธาตอวัดใดวัดหนึ่งและประสงคใหทรัพยสินของตนตามพินัยกรรมตกเปนของวัด

ภายหลังตนถึงแกความตาย แตไดใสชื่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวัดเปนผูรับพินัยกรรม 

ขณะทําพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมยอมมีเจตนาตองการใหพระภิกษุซ่ึง

บวชอยูหรือวัดไดรับทรัพยมรดกของตนภายหลังจากตนไดถึงแกความตาย แตก็ไมแนนอนเสมอไปวา 

ขณะเจตนาทําพินัยกรรมนั้นกับตอนท่ีพินัยกรรมมีผล พระภิกษุรูปท่ีตัดสินใจยกทรัพยมรดกผูรับ

พินัยกรรมใหจะยังคงเปนสมณเพศอยูหรือไม หรือพระภิกษุรูปนั้นจะนําทรัพยสินตามท่ีกําหนดใน

พินัยกรรมไปใชเปนประโยชนของวัดตามความประสงคของผูทําพินัยกรรมหรือไม เพราะพระภิกษุ

อาจลาสิกขาแลว และตามมาตรา 1623 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังบัญญัติใหพระภิกษุ

สามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินท่ีไดรับมาในระหวางสมณเพศ เจตนาวา ตองการใหพระภิกษุท่ีตน

เลื่อมใสศรัทธานําทรัพยมรดกของตนไปตอยอดพัฒนาพระพุทธศาสนาแตเดิมอาจสูญสิ้นไป 

นอกจากนี้ การท่ีพระภิกษุยังคงเปนพระภิกษุก็ไมแนนอนวา หลังจากพระภิกษุฟองคดีมรดกเพ่ือ

                                           
84

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.79-90. 
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เรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม ตอมาชนะคดีแลว พระภิกษุจะเปนผูท่ีอยูในสถานะ

สมณเพศตอไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ การท่ีพระภิกษุไดทรัพยมรดกมาผูรับพินัยกรรม ก็อาจมีภาระติด

พันเก่ียวกับตัวทรัพยบางประการท่ีตองจัดการ เชน ไดรับมรดกเปนรถยนตอาจมีภาระหนาท่ีเรื่อง 

การเสียภาษีรถยนต การบํารุง รักษา ซอมแซม ไดรับท่ีดินอาจตองติดตอกับสํานักงานท่ีดินเพ่ือโอน

ท่ีดิน หรือจัดการเรื่องภาระท่ีติดพันมากับท่ีดินผืนดังกลาว ซ่ึงอาจสงผลใหพระภิกษุมีภาระท่ีตอง 

ของเก่ียวกับทางโลกมากเกินไป 

(3) กรณีพระภิกษุเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี 

หากพระภิกษุเปนผูสืบสันดานของทายาทโดยธรรมลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 3 

ลําดับท่ี 4 หรือลําดับท่ี 685 ซ่ึงจะเปนผูมีสิทธิรับมรดกของเจามรดก แตผูนั้นถึงแกความตายกอน   

เจามรดกหรือเสียสิทธิในมรดกไปกอนเจามรดกตาย พระภิกษุในฐานะผูสืบสันดานโดยตรงจึงไปสวม

สิทธิแทนทายาทนั้น มีผลใหพระภิกษุมีสิทธิรับมรดกรวมกับผูสืบสันดานชั้นตนคนอ่ืนท่ียังมีชีวิตอยู

และไมเสียสิทธิในการรับมรดก 8 5

86 ท้ังนี้ การรับมรดกแทนท่ีใชบังคับเฉพาะกรณีการแบงทรัพยมรดก

ระหวางทายาทโดยธรรม ไมใชกับผูรับพินัยกรรม86

87 

การรับมรดกแทนท่ีกันเปนกฎหมายพิเศษ หมายความวาเปนบทบัญญัติ

ท่ีแตกตางจากหลักกฎหมายท่ัวไป 8 7

88 คือ โดยหลักการเขามารับมรดกของเจามรดก ตองเขามาในสิทธิ

ของตัวเอง (SOU NOMINE) แตการรับมรดกแทนท่ีเปนการเขารับมรดก ไมใชในฐานะทายาท      

                                           
85 มาตรา 1639 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ถาบุคคลใดซ่ึงจะ

เปนทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแกความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอน  

เจามรดกตาย ถาบุคคลนั้นมีผูสืบสันดานก็ใหผูสืบสันดานรับมรดกแทนท่ี ถาผูสืบสันดานคนใดของ

บุคคลนั้นถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้น      

รับมรดกแทนท่ี และใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันเฉพาะสวนแบงของบุคคลเปนราย ๆ สืบตอกันเชนนี้

ไปจนหมดสาย 
86 มาตรา 1631 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ในระหวาง

ผูสืบสันดานตางชั้นกันนั้น บุตรของเจามรดกอันอยูในชั้นสนิทท่ีสุดเทานั้นมีสิทธิรับมรดก ผูสืบสันดาน

ท่ีอยูในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี 
87

 จิ๊ด เศรษฐบุตร, “การรับมรดกแทนท่ีกัน,” ใน หนังสือรวมบทความกฎหมาย 

พิมพแจกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯพลโท อัมพร ศรีไชยยันต, จัดพิมพโดยกระทรวงยุติธรรม 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงยุติธรรม, 2513), น.39. 
88 เพ่ิงอาง, น.38. 
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โดยธรรมตามลําดับและชั้นของตัวเอง แตเขามาในฐานะแทนบุคคลบางจําพวก กฎหมายบัญญัติ 

เรื่องการรับมรดกแทนท่ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองบุคคลจําพวก เพ่ือมิใหตกอยูในฐานะ 

ขาดแคลนขาดโอกาสท่ีจะไดรับการถายทอดมรดก เนื่องจากอุปสรรคบางอยางนอกเหนืออํานาจของเขา 8 8

89 

เม่ือพระภิกษุรับมรดกแทนท่ี อันเปนสถานะทายาทโดยธรรม ยอมอยูภายใตบังคับมาตรา 1622 

(4) กรณีพระภิกษุเปนผูสืบมรดกแทน 

พระภิกษุเปนผูสืบสันดานของทายาทโดยธรรมท่ีสละมรดก พระภิกษุ

ยอมเปนผูสืบมรดกแทนและไดสวนแบงเทากับสวนท่ีผูสละมรดกจะไดรับโดยมีผลยอนหลังไปถึงเวลา

ท่ีเจามรดกตาย89

90 ตามมาตรา 1615 วรรคสอง90

91 หรืออาจเปนกรณีท่ีพระภิกษุเปนผูสามารถสืบมรดก

ตอไปได ตามมาตรา 160792 ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือทายาทถูกกําจัดมิใหรับมรดกท้ังหมดในเวลาหลัง     

เจามรดกตาย การท่ีพระภิกษุเปนผูสืบมรดกแทนทายาทโดยธรรมยอมเปนการเขามาอยูใน 

ฐานะทายาทโดยธรรมเชนเดียวกับผูถูกกําจัดมิใหรับมรดก ยอมตกอยูภายใตบังคับมาตรา 1622 

                                           
89 อุปสรรคบางอยางนอกเหนืออํานาจของเขา เปนตนวา นาย ท. ไดตายลงหรือถูก

กําจัดมิใหรับมรดกกอนนาย จ. ตาย นับวาเปนอุปสรรคท่ีนอกเหนืออํานาจของนาย ส. วาตาม

หลักการแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมแลว 
90

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.265. 

91 มาตรา 1615 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา การท่ีทายาท

สละมรดกนั้น มีผลยอนหลังไปถึงเวลาท่ีเจามรดกตาย 

เม่ือทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกไดตาม

สิทธิของตน และชอบท่ีจะไดรับสวนแบงเทากับสวนแบงท่ีผูสละมรดกนั้นจะไดรับ แตผูสืบสันดานนั้น

ตองไมใชผูท่ีบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูอนุบาลแลวแตกรณีไดบอกสละมรดกโดยสมบูรณในนาม

ของผูสืบสันดานนั้น 
92 มาตรา 1607 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา การถูกกําจัดมิให

รับมรดกนั้นเปนการเฉพาะตัว ผูสืบสันดานของทายาทท่ีถูกกําจัดสืบมรดกตอไปเหมือนหนึ่งวาทายาท

นั้นตายแลว แตในสวนทรัพยสินซ่ึงผูสืบสันดานไดรับมรดกมาเชนนี้ ทายาทท่ีวานั้นไมมีสิทธิท่ีจะ

จัดการและใชดังท่ีระบุไวในบรรพ 5 ลักษณะ 2 หมวด 3 แหงประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีเชนนั้นใหใช

มาตรา 1548 บังคับโดยอนุโลม 
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2.2.3.2 กรณีซ่ึงพระภิกษุจะเสียสิทธิในการรับมรดก 

เนื่องจาก พระภิกษุสามารถเปนทายาทผูมีสิทธิรับมรดกเหมือนฆราวาส

ดังนั้น พระภิกษุอาจสูญเสียสิทธิในการรับมรดกเพราะสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งทํานองเดียวกับ

ฆราวาสเชนเดียวกัน  

(1) กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม 

พระภิกษุอาจเปนผู ถูกกําจัดมิใหรับมรดก หรือถูกตัดมิใหรับมรดก  

อาจเปนผูสละมรดก หรืออาจมิไดฟองคดีมรดกภายในกําหนดอายุความ 1 ป ตามมาตรา 1754  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงพระภิกษุอาจสูญเสียสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม  

ไมมีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 บัญญัติไววา การจากเรือนเพ่ือ

อุปสมบทจะทําใหสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมของพระภิกษุหมดสิ้นหรือสูญเสียไป มีเพียงบทบัญญัติ

ท่ีอยูในลักษณะจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเทานั้น  

(2) กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม 

พินัยกรรมแมทําข้ึนโดยสมบูรณแลวตามกฎหมาย แตพินัยกรรม

ดังกลาวอาจไมเปนผลท้ังหมดหรือแตบางสวน ความไมเปนผลของพินัยกรรมแบงเปน 3 กรณี9 2

93 คือ 

ความไมเปนผลโดยการเพิกถอนพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม ความไมเปนผลโดยการตกไป

แหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม และความไมเปนผลโดยการท่ีพินัยกรรมหรือขอกําหนด

พินัยกรรมเสียเปลาไป แมพระภิกษุเปนผูซ่ึงเจามรดกระบุไวใหเปนผูรับพินัยกรรม พระภิกษุก็อาจ

สูญเสียสิทธิในการรับมรดกตามพินัยกรรม ตามหลักความไมเปนผลของพินัยกรรมขางตน  

แตกฎหมายไมไดบัญญัติใหพระภิกษุจะสูญเสียสิทธิในการรับมรดก

เพราะเหตุความเปนสมณเพศ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 ยังบัญญัติเสริม

ทํานองใหสิทธิวา แมพระภิกษุเปนผูอยูในสมณเพศ ก็ยังสามารถเปนโจทกฟองคดีมรดกเพ่ือเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกซ่ึงตนมีสิทธิตามพินัยกรรมโดยไมจําตองลาสิกขาบท 

2.2.4 วิวัฒนาการบทบัญญัติของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิของพระภิกษุ

ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

สังคมโบราณไมมีกฎหมายมรดก เม่ือสมาชิกในครอบครัวคนใดถึงแกความตาย

ยอมไมมีผลกระทบถึงสมบัติของครอบครัว ตอมาเกิดหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล เปนหลัก

วา “ทรัพยสินของใครหาไดใหไวแกมัน สิทธิและความหวงแหนทรัพยสินท่ีวานี้มิไดมีอยูแตเฉพาะเม่ือ

                                           
93

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.397-429. 
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เจาของยังมีชีวิตอยูเทานั้น เจาของทรัพยสินยังถือสิทธิหวงหาม ตลอดจนเม่ือตนตายไปแลวดวย 

เพ่ือใหโอนตกไปยังผู ท่ีตนประสงคใหไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์สืบตอจากตน” จากหลักนี้จึงเกิด

หลักเกณฑหวงหามเปนกฎหมายมฤดกข้ึน 

กฎหมายมฤดกมาเกิดข้ึนตั้งแตครั้งกรุงเกา ตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทรรวบรวมตรา

ไวในกฎหมายตราสามดวง ประกอบดวยกฎหมายวาดวยมฤดกไมมีพินัยกรรม และมฤดกมีพินัยกรรม 

โดยอางมูลวิวาทในคัมภีรพระธรรมศาสตร เนื่องจากการแบงมฤดกอันไมเปนธรรม พระเจาแผนดินใน

สมัยกอนจึงตรากฎหมายมฤดกเพ่ือรักษาความสงบในบานเมือง93

94 

พระภิกษุอยูภายใตบังคับกฎหมายมรดก คือหลักท่ัวไปเรื่องมรดก เชน การเปน

ทายาท คุณสมบัติ ลําดับชั้นในการรับมรดก การสูญเสียเสียสิทธิในการรับมรดกหรือการจัดการทรัพย

มรดก อยางไรก็ตาม กฎหมายบัญญัติลักษณะเฉพาะตางจากกรณีบุคคลธรรมดา 2 ลักษณะ คือ 

ประการแรก กําหนดใหทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดมาในระหวางสมณเพศไมเปนทรัพยมรดกท่ีจะตกทอด

ไปยังทายาท แตใหตกเปนสมบัติของวัด เวนแตพระภิกษุจะไดจําหนายจายโอนทรัพยไปในระหวางมี

ชีวิตอยู และประการท่ีสอง จํากัดสิทธิบางประการของพระภิกษุในการเรียกรองทรัพยมรดกหากยังมี

สถานภาพเปนพระภิ ก ษุอยู 9 4

95 ประเด็นท้ั งสองประการบัญญัติตั้ งแตครั้ งกฎหมายเก า คือ  

พระไอยการลักษณมรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังคงบัญญัติใชบังคับตามประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชยฉบับปจจุบัน 

การศึกษาประวัติศาสตรของสังคมใดตองอาศัยการพิเคราะหกฎหมายของสังคม

นั้นเปนองคประกอบเพราะกฎหมายอยูคูกับสังคมในฐานะเปนโครงสรางอยางหนึ่ง คือ เปนกฎเกณฑ

บังคับของสังคมท่ีใชควบคุมความประพฤติของบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม  

มีการประกาศใช แกไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกไปตามสภาวะของสังคม ซ่ึงสะทอนความเปนจริงและ

พัฒนาการของสังคมไดอยางดี โดยเฉพาะกฎหมายในอดีตท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ิน มีท่ีมาจากศีลธรรม

และจารีตประเพณีของสังคมเปนสวนใหญและใชบังคับในสังคมขนาดเล็ก จึงมีผลผูกพันอยางท่ัวถึง

และเก่ียวพันกับการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมยิ่งกวากฎหมายในปจจุบัน95

96  

                                           
94 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว., ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย ครอบครัว

มฤดก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2508), น.410. 
95

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.275. 
96 กําธร เลี้ยงสัจธรรม, หลักไชยตํารากฎหมายครั้งอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมติชน, 2546), น.3-4. 
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การกํา เนิดกฎหมายของชนชาติ ท้ั งหลายในโลกแตดั้ ง เดิมคงเ กิดจาก 

จารีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติตอเนื่องกันมาเปนเวลานานและเปนท่ีถูกตองตามประสงคและสมประโยชน

ของชนหมูมากในสังคมนั้น ๆ โดยไมไดจดจารึกไวเปนลายลักษณอักษร จารีตประเพณีจึงเปนท่ีมา 

อันสําคัญยิ่งของกฎหมายทุกชาติทุกภาษา เม่ือสังคมในชาตินั้นเจริญมากข้ึน ความเก่ียวพันระหวาง

บุคคลตอรัฐและบุคคลตอบุคคลมีลักษณะซับซอนมากข้ึน จึงจําเปนตองบัญญัติกฎหมายเปน 

ลายลักษณอักษร เพ่ือประโยชนในการอางอิง ทําใหแพรหลายและมีสภาพบังคับท่ีท่ัวถึงและเสมอภาค96

97 

การศึกษาสภาพสังคมและกฎหมายของไทย กฎหมายท่ีสําคัญ คือ กฎหมาย 

ตราสามดวง เปนกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน เปนประมวลกฎหมายท่ีมี

พัฒนาการระดับสูงในทางนิติศาสตร ระบบกฎหมายมีเนื้อหาครอบคลุมปญหาตาง ๆ ของสังคม   

รอบดานและใชบังคับตอเนื่องมาเปนเวลานาน97

98  

เรื่องการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกตามกฎหมายไทย 

ศึกษาวิวัฒนาการของการบัญญัติกฎหมายการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

การบัญญัติกฎหมายเริ่มตนจากสภาพของสังคมขณะนั้น คือ สังคมพระพุทธศาสนา ปรากฏตาม

กฎหมายแตละยุคสมัย ดังนี้ 

2.2.4.1 พระไอยการลักษณมรดก (สมัยพระบาทสมเดจเอกาทธรอิศวรบรมนารถ

บรมบพิตรพระพุทธิเจาอยูหัว)98

99 

พระไอยการลักษณมรดกบัญญัติ ข้ึนโดยสมเด็จพระเจ าทรงธรรม  

ในปพุทธศักราช 2155100 แตในตัวกฎหมายระบุพระนามสมเด็จพระเอกาทศรฐเปนผูทรงตรา 

พระไอยการลักษณมรดก อาจเปนเพราะในสมัยสมเด็จระนเรศวรมหาราช เม่ือทรงตรากฎหมายมักจะ

ใชพระนามของสมเด็จพระเอกาทศรฐเสมอเพ่ือเปนการพระราชทานพระเกียรติแกสมเด็จพระอนุชา

จึงถือเปนประเพณีสืบตอมาในภายหลังท่ีพระมหากษัตริยบางพระองคทรงบัญญัติกฎหมายมักจะอาง

                                           
97 กฤษฎา บุณยสมิต, “โครงสรางกฎหมายตราสามดวง” วารสารนิติศาสตร, เลมท่ี 2,    

ปท่ี 34, น.233 (มิถุนายน 2547). 
98

 กําธร เลี้ยงสัจธรรม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 96, น.4. 
99

 สถาบันปรีดี พนมยงค, กฎหมายตราสามดวง ฉบับพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และการเมือง แกไขปรับปรุงใหม เลม 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จํากัด, 

2548), น.125-140. 

100 เพ่ิงอาง, น.125 - 126. 
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พระนามสมเด็จพระเอกาทศรฐแทน 1 0 0

101 พระไอยการลักษณมรดกมีท้ังสิ้น 48 มาตรา ตอมาในป

พุทธศักราช 2158 บัญญัติเพ่ิมเติมเรื่องการทําพินัยกรรมและวิธีการทําพินัยกรรม และการแบงมรดก

ผูมีศักดินาตั้งแต 400 ลงมา เพ่ิมไปอีก 3 มาตรา รวมท้ังสิ้นมี 51 มาตรา โดยมิไดแบงประเภทเปน

ลักษณะชัดเจน บางมาตราอางท่ีมาจากพระธรรมศาสตร 1 0 1

102 สามารถแบงได ดังนี้ สวนแรก การแบง

มรดกแกทายาท แยกเปน มรดกแกผูท่ีมีศักดินา 400 ข้ึนไป1 0 2

103 มรดกเศรษฐีคฤหบดี มรดกสําหรับ 

ผูมีศักดินาต่ํากวา 400 ลงมา มรดกพระภิกษุและมรดกพราหมณ สวนท่ีสอง บทตัดมิใหรับมรดก 

แยกเปน ทายาทท่ีกระทําผิดตอเจามรดก การยักยายทรัพยมรดก สวนท่ีสาม การทําพินัยกรรม สวนท่ีสี่ 

ความสัมพันธของบิดาและบุตรในการรับมรดก แยกเปนการสมรส ความสัมพันธของการเปนบิดาและ

บุตร สิทธิในการรับมรดกของบิดาและบุตร  

พระไอยการลักษณมรดกเปนกฎหมายเก่ียวกับระบบกรรมสิทธในทรัพย

มรดก กําหนดรายละเอียดกรณีบุคคลถึงแกความตาย 1 0 3

104 หากไมมีพินัยกรรมระบุ กฎหมายบัญญัติ

วิธีการแบงมรดกซ่ึงแตกตางกันตามบรรดาศักดิ์ คือ ถาผูตายเปนผูมีบรรดาศักดิ์ตั้งแต 400 ไรข้ึนไป 

มรดกของชายนั้นแบงออกเปน 4 ภาค 1 0 4

105 คือ ภาคหลวง 1 ภาคบิดามารดา 1 ภาคภรรยา 1 และ 

ภาคญาติซ่ึงรวมท้ังบุตรดวย 1 แตในกรณีตอไปนี้ การแบงมรดกไมจําเปนตองมีภาคหลวง แมจะมี 

ศักดินา 400 ไรข้ึนไป คือ เม่ือผูตายมีศักดินา 400 ไรข้ึนไปนั้นเปนผูมีบําเหน็จหรือบํานาญอยางใด 

อยางหนึ่ง105

106 และเม่ือผูตายนั้นเปนพราหมณ ถึงแมจะมีบรรดาศักดิ์ก็ตาม 

ถาผูตายมีศักดินาต่ํากวา 400 ไร ลงมาถึง 10 ไร มรดกของชายนั้นแบง

ออกเปน 3 ภาค คือ ภาคบิดามารดา 1 ภาคภรรยา 1 ภาคญาติ 1 ไมตองมีภาคหลวง โดยผูรับมรดกตอง

รักษาไข ปลงศพ ตามความสนิทและหาง 1 0 6

107 เปนลักษณะสังคมพ่ึงพาอาศัยในเครือญาติและชุมชน  

                                           
101 พร ะว รภั ก ดิ์ พิ บู ล ย ,  ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร ก ฎ ห มาย ไท ย ,  พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  2, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2512), น. 45. 
102 ชาคริต อนันทราวัณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 12, น.123. 
103 มาตรา 3 พระไอยการลักษณมรดก  
104 แสวง บุญเฉลิมวิภาส ,  ประวัติ ศาสตรกฎหมายไทย ,  พิมพครั้ ง ท่ี  10 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, 2554), น.98-99. 
105 มาตรา 3 พระไอยการลักษณมรดก 
106 มาตรา 2 พระไอยการลักษณมรดก 
107 มาตรา 51 พระไอยการลักษณมรดก 
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มิใชการพ่ึงพาอาศัยการบริการตาง ๆ จากภาครัฐอยางเชนปจจุบัน1 0 7

108 พระไอยการลักษณมรดกถือเอา

กรณีปดบัง คิดรายตอเจามรดก กรณีไมไดรักษาปลงศพเจามรดกเปนขอสําคัญในการตัดสิทธิรับมรดก

เพราะถือวาเปนลักษณะของการกระทําท่ีเรียกวา “ญาติไมเปนมิตรกับผูตาย” 1 0 8

109 นอกจากนี้ หาก

เจาของทรัพยสินมีความประสงควาเม่ือตนถึงแกความตายแลวจะยกทรัพยสมบัติใหตกเปนสิทธิแกผูใด 

ก็สามารถทําพินัยกรรม หากมิไดทําพินัยกรรม การแบงมรดกตองเปนไปตามกฎหมาย109

110 

บทบัญญัติพระไอยการลักษณมรดกสวนท่ีเก่ียวของกับพระภิกษุ มีดังนี้  

บทท่ี 36 บัญญัติวา “ภิกษุจุติจากอาตมภาพ แลคหัถจะปนเอาทรัพย

มรดกนั้นมิได เหตุวาเขาเจตนาทําบุญใหแกเจาภิกษุเปนของอยูในอารามทานแลว ถาเจาภิกษุอุทิศไว

ใหทานแกคฤหัถ ๆ จึ่งรับทานทานได 

อนึ่งถาคหัถมรณภาพ บิดาหรือมารดา ญาติพ่ีนองลูกหลานเปนเจาภิกษุอยูใน

สิกฃาบทแลว จะปนเอาทรัพยมฤดกของคหัถนั้นมิได เหตุวาเปนบุตรพระพุทธเจาแลว ถาคหัถ 

ผูมรณภาพนั้นอุทิศไวถวายสวิญญาณกะทรัพยแลอวิญญาณกะทรัพยแกเจาภิกษุผูเปนญาติพ่ีนอง

ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยท้ังนั้นเปนของเจาภิกษุได ถาเจาภิกษุนั้นจุติจากอาตมภาพ ทรัพยนั้นคงเปน

ของอาราม ผูใดจะกลาวเอา ทานวาหมิไดเลย”110

111 

พระไอยการลักษณมรดกบัญญัติไมใหพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรม 

ในการรับมรดก เวนแต ผูตายมีเจตนาอุทิศไวแกพระภิกษุ 1 1 1

112 ภายหลังพระภิกษุผูรับมรดกจากการ

อุทิศมรณภาพ ทรัพยนั้นตกเปนของอาราม 1 1 2

113 คือ เปนกรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาท ไมวา

ทายาทโดยธรรมหรือผู รับพินัยกรรม ท้ั งนี้  พระไอยการลักษณมรดกบัญญัติข อจํ ากัดสิทธิ 

ของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกแตกตางกันแบงตามสถานะความเปนทายาท  

                                           
108

 ชาคริต อนันทราวัณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 12, น.128. 
109 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถท่ี 104, น.99. 
110 มาตรา 49 และมาตรา 50 พระไอยการลักษณมรดก 
111

 สถาบันปรีดี พนมยงค, อางแลว เชิงอรรถท่ี 99, น.140. 
112 ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ครบรอบ 200 ป 

กฎหมายตราสามดวง,” สืบคนเม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2558, จาก

http://www.thailaws.com/download/thaidownload/200year_3duanglaw.pdf 
113 ชาคริต อนันทราวัณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 12, น.129. 
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หากขณะอุปสมบทอยูนั้น “คหัถ” หมายถึง คฤหัสถ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 

ใหความหมายวา ผูครองเรือน, ผูไมใชนักบวช, ฆราวาส “มรณภาพ” ซ่ึงหมายถึงคฤหัสถถึงแกความตาย  

เม่ือคฤหัสถเจามรดกถึงแกความตายกอใหเกิดสถานะความเปนทายาท

แกพระภิกษุ แมอยูในสมณเพศ อยางไรก็ตาม พระไอยการลักษณมรดกบัญญัติจํากัดสิทธิไววา 

“...บิดาหรือมารดา ญาติพ่ีนองลูกหลานเปนเจาภิกษุอยูในสิกฃาบทแลว จะปนเอาทรัพยมรดกคหัถ

นั้นมิได...” จากเนื้อความในบทบัญญัตินี้ พระภิกษุเปนบิดาหรือมารดา ญาติพ่ีนอง ลูกหลาน แสดงวา

เปนผูเก่ียวของทางสายเลือดกับเจามรดกหรือเปนทายาทโดยธรรม พระไอยการลักษณมรดกบัญญัติ

วาจะ “ปน” เอาทรัพยมรดกของคฤหัสถเจามรดกไมได คําวา “ปน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

พุทธศักราช 2542 หมายความวา ปนเปนสวน หมายถึงการหามฟองเปนคดีมรดกเพ่ือแบงมรดก 

ตอศาล โดยมีเหตุผลตอทายวา “เหตุวาเปนบุตรพระพุทธเจาแลว” หมายความวา เปนสงฆสาวกของ

พระผูมีพระภาคเจาในพระพุทธศาสนา เปนผูละแลวซ่ึงกิเลส แตหากมีการตกลงแบงกันระหวาง

ทายาทโดยปราศจากขอโตแยง พระภิกษุก็สามารถรับเอาทรัพยมรดกได 

ตอนทายกฎหมายบัญญัติแตกตางออกไป วา “...ถาคหัถผูมรณภาพนั้น

อุทิศไวถวายสวิญาณกะทรัพยแลอะวิญญาณกะทรัพยแกเจาภิกษุผูเปนญาติพ่ีนองลูกหลาน จึ่งรับเอา

ทรัพยท้ังนั้นเปนของเจาภิกษุได...” 

พ ร ะ ไ อ ย ก า ร ลั ก ษ ณ ม ร ด ก  แ บ ง ท รั พ ย เ ป น  2 ป ร ะ เ ภ ท  คื อ

สวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพย “สวิญญาณกทรัพย” คือ ทรัพยท่ีมีชีวิต เชน ชาง มา เปนตน 

สวน “อวิญญาณกทรัพย” คือ ทรัพยอ่ืนท่ีไมมีชีวิต แตการแบงทรัพยทํานองนี้ไมมีคอยมีประโยชน

สําหรับกฎหมายลักษณะมรดกมากนัก113

114 

บทบัญญัติดังกลาว หมายความวา หากคฤหัสถยกทรัพยท่ีมีชีวิตหรือ

ทรัพยท่ีไมมีชีวิตแกพระภิกษุซ่ึงเปนญาติ พ่ีนอง ลูกหลาน ตามพระไอยการลักษณมรดกท่ีระบุวา 

“...พระภิกษุผู เปนญาติพ่ีนองหรือลูกหลาน” ซ่ึงแตกตางจากพินัยกรรมในกฎหมายปจจุบัน 

ท่ีผูทําพินัยกรรมสามารถยกทรัพยมรดกแกบุคคลใดก็ได ไมจําเปนตองเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวพัน

ทางสายเลือดหรือเปนญาติ พ่ีนอง ลูกหลาน  

                                           
114 พระรามบัณฑิต,  ลักษณมฤดก,  (กรุ ง เทพมหานคร : คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), น.8-9. 
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2.2.4.2 รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) 

หลังประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา เม่ือ พ.ศ. 2451 ในปเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 1 1 4

115 มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีใชในขณะนั้นซ่ึงยัง 

กระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู เพ่ือใหสมควรแกกาลสมัย ความเจริญและพาณิชยกรรมแหงบานเมืองและ

ความสัมพันธกับนานาประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการให

ประกาศบรรพ 1 บรรพ 2 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2467 แตตอมาหลังใชบังคับไมนาน เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ก็มี 

พระราชกฤษฎีกายกเลิกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และบรรพ 2 และใหใชฉบับท่ี

ตรวจชําระใหมแทน115

116  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ประกาศใชจนกระท่ังป 

พ.ศ. 2471 จึงมีพระราชกฤษฎีกาออกมาตรวจชําระใหม โดยเหตุผลวามีความเห็นแนะนํามามากมาย

จึงเห็นควรชําระใหมเพ่ือใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยใหใช

บทบัญญัติ บรรพ 3 ท่ีชําระใหมตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เปนตนไป 1 1 6

117 ในป พ.ศ. 2473 

มีพระราชกฤษฎีกาประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแต

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2475 เปนตนไป117

118 

ในป พ.ศ. 2475 รัฐบาลไทยจึงดําเนินการรางประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 ตามลําดับ 1 1 8

119 ตามบันทึกกรมการรางกฎหมาย ท่ี 30/2531 เม่ือวันท่ี 

25 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ในบันทึกดังกลาวมีประเด็นท่ีตองการใหรัฐบาลพิจารณาเก่ียวกับ 

รางกฎหมายในเรื่องมฤดกของพระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมอยู คือ เรื่องมฤดกของพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนาจะใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชอยูเวลานี้หรือประการใด เชน พระไดมฤดกเฉพาะ

                                           
115

 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถท่ี 104, น.228-229. 
116

 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถท่ี 104, น.236. 
117

 เพ่ิงอาง, น.237. 
118

 เพ่ิงอาง, น.237. 
119 รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก)    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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โดยตรงทางพินัยกรรม ถาพระถึงแกมรณภาพโดยไมไดทําพินัยกรรมใหมฤดกตกเปนของวัด  

การยกทรัพยใหแกวัดเม่ือผูใหตายนั้นตองทําเปนพินัยกรรมเทานั้น  

เนื้ อความของกฎหมายเรื่องมรดกสวน ท่ี เ ก่ียวของกับพระภิกษุ  

ในรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) ซ่ึงรางโดยกรรมาธิการพิจารณา

รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ปรากฏดังนี้ คือ 

มาตรา 24 บัญญัติวา พระภิกษุในลัทธิมหายาน และสามเณรนั้น ทานวา

ไมอยูในบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอันนี้ วาดวยพระภิกษุ 

คําอธิบายท่ีปรากฏในรางกฎหมาย : มาตรานี้บรรจุกฎประเพณีในเรื่องนี้

เอาไวอางอิงถึงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 594/123120 (ป พ.ศ. 2447) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 504/2461 

และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 371/2474 

เนื้อความภาษาอังกฤษปรากฏเปนรางกฎหมาย วา 

Section 24 Priests confessing the Mahayane System and 

novices are not concerned by the provisions of this Code concerning buddhist 

priests. 

มาตรา 24 บัญญัติแยกวา หากพระภิกษุบวชในลัทธิมหายานซ่ึงเปน

พระพุทธศาสนานิกายท่ีถือกันอยูในประเทศธิเบต เวียดนาม จีน เกาหลี และญี่ปุน เปนตน ประเทศ

ไทยถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหีนยาน ดังนั้น รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เริ่มแรกจึงนําสิ่งปรากฏอยูในสังคม จารีตประเพณีมาเปนแนวทางในการรางกฎหมาย นอกจากนี้   

วางหลักวา สามเณรไมอยูในบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระภิกษุนี้ 

                                           
120

 เปนการใชหนวยปรัตนโกสินทรศก ยอวา ร.ศ. ซ่ึงเปนศักราชท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2432 โดยใหนับปท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 

จุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเม่ือปขาล พ.ศ. 2325 เปน ร.ศ. 1 และใหเริ่มใชศักราชนี้ใน

ราชการตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ.108 โดยใหนับเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของป เดือนมีนาคมเปน

เดือนสุดทายของป รัตนโกสินทรศกจึงข้ึนปใหม ในวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ.1 ตรงกับ พ.ศ.2325   

รัตนโกสินทรศกจึงนอยกวาพุทธศักราช 2324 ป การเทียบเปลี่ยนรัตนโกสินทรศกกับพุทธศักราช คือ 

ป พ.ศ.เทากับ ป ร.ศ. บวกดวย 2324 และป ร.ศ. เทากับ ป พ.ศ. ลบดวย 2324 ประเทศไทยใช

รัตนโกสินทรศกมาจนกระท่ังถึง ร.ศ. 131 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ก็ทรง

ประกาศใหเลิกใชรัตนโกสินทรศก เปลี่ยนมาใชพุทธศักราชแทน  
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มาตรา 25 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา พระภิกษุนั้น ทานวาเปนทายาท 

โดยธรรมไมได เวนแตจะไดสึกจากสมณเพศ และถือเอาสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกของตนภายใน

กําหนดอายุความท่ีระบุไวในมาตรา 217 แหงประมวลกฎหมายบรรพนี้120

121 

วรรคสอง บัญญัติวา แตพระภิกษุนั้น ทานวาอาจเปนผูรับพินัยกรรมได 

ลักษณะมฤดกบทท่ี 36, 37 

วรรคหนึ่ ง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1084/131 (ป  พ.ศ.2447) และ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 34 - 35/2457 

วรรคสอง คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 683/123 (ป พ.ศ. 2447) คําพิพากษา

ศาลฎีกาท่ี 1056/123 (ป พ.ศ. 2447) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 559/128 (ป พ.ศ. 2452) 

คําอธิบายท่ีปรากฏในรางกฎหมาย : มาตรานี้ไดรางข้ึนตามกฎประเพณี 

ซ่ึงคณะกรรมการราษฎรไดตกลงใหคงไวตามเดิม 

เนื้อความภาษาอังกฤษปรากฏเปนรางกฎหมาย วา 

Section 25 A Buddhist priest cannot be a statutory heir, 

unless he leaves priesthood and avails himself of his statutory rights of inheritance 

within the time of prescription specified in section 217 of this book. 

However he cannot be a lagatee. 

มาตรา 25 ปรากฏชัดเจนในคําอธิบายวารางข้ึนตามประเพณี ซ่ึงผูราง

กฎหมายขณะนั้นใหคงไวซ่ึงกฎหมายเกา คือ พระไอยการลักษณมรดก ตามเนื้อความในบทท่ี 36 และ

บทท่ี 37 เพียงแตมีการปรับปรุงถอยคําใหกระชับรัดกุม แตความหมายของเนื้อความไมเปลี่ยนแปลง

แสดงใหเห็นวาบทบัญญัติสวนนี้เปนกฎหมายท่ีมาจากประเพณีของไทยโดยแท  

มาตรา 26 บัญญัติวา ทรัพยสินใดซ่ึงพระภิกษุไดมาในระหวางท่ีอยูใน  

สมณเพศ ไมวาจะไดมาโดยการกุศลหรือโดยประการอ่ืน หรือวาทรัพยสินนั้นจะอยูในหรือนอกเขตต

                                           
121 มาตรา 217 รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) 

วาดวยอายุความ บัญญัติวา ทานหามมิใหฟองคดีมฤดก เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตเจาของมฤดกตาย หรือ

ภายหลังเวลาท่ีทายาทรูขอความจริงอันเปนเหตุใหสิทธิของตนในฐานท่ีเปนทายาทตองเสื่อมเสียไปหรือถึง

อยางไรก็ดี ทานหามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตผูตายถึงแกความตาย 
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อาราม ในเวลาท่ีพระภิกษุนั้นมรณภาพก็ตาม ทานวาเปนศาสนสมบัติของวัดท่ีพระภิกษุนั้นบวชอยูและ

ทายาทโดยธรรมจะรับมฤดกไมได 

เทียบลักษณะมรดก บทท่ี 36 

คํ า พิพ ากษาศาลฎี ก า ท่ี  504/2461 และ คํ า พิพากษาศาลฎี ก า 

ท่ี 224/2463 

คําอธิบายท่ีปรากฏในรางกฎหมาย : ขอนี้เปนกฎหมายไทยท่ียังคงใชอยู

ในเวลานี้ ขอใหระลึกวานโยบายขางตนนี้ใหความสะดวกแกการขยายความเพ่ือเปนประโยชนแก

ทรัพยสินในพระศาสนาดวย  

เนื้อความภาษาอังกฤษปรากฏเปนรางกฎหมาย วา 

Section 26 Any property acquired by a buddhist priest during 

the period of his priesthood, notwithstanding it be acquired on chairity or otherwise, 

or whether the property exists inside or outside the precinct of the monastery at the 

time when the priest dies, shall become ecclesiastical property of the wat to whom 

he belongs and shall not be inherited by his statutory heirs. 

มาตรา 26 เปนรางกฎหมายท่ีบัญญัติจํากัดสิทธิของทายาทโดยธรรมไว

ไมใหรับมรดกของพระภิกษุซ่ึงมรณภาพ หากวาพระภิกษุมรณภาพระหวางอยูในสมณเพศ โดยจํากัด

เพียงทรัพยสินท่ีไดมาระหวางอยูในสมณเพศเทานั้น ท้ังนี้ไมวาทรัพยสินจะไดมาจากการใหเพ่ือ 

การทําบุญหรือไมวาจะอยูในเขตของวัดหรือไม เชน ท่ีดินซ่ึงพระภิกษุอาจไดรับโอนใหโดยเสนหาใน

ระหวางเปนสมณเพศก็อาจมิไดอยูในเขตตของวัดขณะนั้น เหตุผลเบื้องหลังของรางกฎหมายเปนไป

เพ่ือประโยชนแกทรัพยสินในพระพุทธศาสนา การไดทรัพยสินเพราะเหตุพระภิกษุบวชอยูในวัดนั้น ๆ 

อาจเพราะฆราวาสเจตนาถวายแดพระภิกษุเพ่ือเปนประโยชนแกวัดและเพ่ือญาติธรรมทาง 

พุทธศาสนาจะไดมีโอกาสใชสอย มิไดตองการใหทรัพยสินนั้นตกไปอยูในเง้ือมมือของทายาทโดยธรรม

ของพระภิกษุซ่ึงไมมีความเก่ียวของกับผูมีเจตนาทําบุญ 

มาตรา 27 บัญญัติวา ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปน

พระภิกษุ ทานวาหาเปนศาสนสมบัติไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น 

หรือจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 586/129 (ป พ.ศ. 2453) 

เนื้อความภาษาอังกฤษปรากฏเปนรางกฎหมาย วา 
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Section 27 Any property belonging to a person before he 

entered buddhist priesthood shall not become ecclesiastical property and shall be 

inherited by any statutory heirs or may be disposed of in any way whatsoever 

according to law. 

มาตรา 28 บัญญัติวา เม่ือบุคคลใดอุปสมบทเปนพระภิกษุโดยมีเวลาอัน

กําหนด ทานใหถือวาบุคคลนั้นมิไดมีเจตนาท่ีจะสละทรัพยสิน แมถึงวาทรัพยสินนั้นจะไดมาระหวางท่ี

อุปสมบทอยูก็ดี 

คําอธิบายท่ีปรากฏในรางกฎหมาย : มาตรานี้ดําเนินการตามหลัก 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 274/128 (ป พ.ศ. 2452) ไดวางไว และยังเปนการตัดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในเม่ือ

บุคคลคนหนึ่งตายในระหวางท่ีอุปสมบทโดยมีกําหนดเวลาอันมีจํากัด 

เนื้อความภาษาอังกฤษปรากฏเปนรางกฎหมาย วา 

Section 28 When a person enters buddhist priesthood for a 

specified period of time, he must be considered as having no intention of 

abandoning his property even if it would be acquired during the period of his 

priesthood. 

กอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีการประชุมพิจารณา

รางกฎหมายดังกลาวนี้หลายครั้ง โดยตัดมาตรา 24 เดิมท่ีรางข้ึนท้ิงท้ังมาตรา จากนั้นเปลี่ยนมาตรา 25 

เปนมาตรา 24 และมีการแกไขเพ่ิมเติมเนื้อความใหม มาตรา 26 เดิม แกไขเปนมาตรา 25 และ 

มีการแกไขเนื้อความโดยตัดทอนและเพ่ิมเติมบางสวน มาตรา 27 เปลี่ยนเปนมาตรา 26 โดยมีการ

เพ่ิมเติมเนื้อความ สวนมาตรา 28 ตัดท้ิงท้ังมาตรา ปรากฏจากรายงานการประชุมครั้งท่ี 4 ของ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 เม่ือวันท่ี 15 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2477 พิจารณารางมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 

กลาวเฉพาะรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มาตรา 25  

วรรคหนึ่ง บัญญัติวา พระภิกษุนั้น ทานวาเปนทายาทโดยธรรมไมได เวน

แตจะไดสึกจากสมณเพศ และถือเอาสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกของตนภายในกําหนดอายุความท่ี

ระบุไวในมาตรา 217 แหงประมวลกฎหมายบรรพนี้ 

วรรคสอง บัญญัติวา แตพระภิกษุนั้น ทานวาอาจเปนผูรับพินัยกรรมได 
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การพิจารณารางมาตรานี้ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช กรรมาธิการและ

เลขานุการของท่ีประชุมขณะนั้น เสนอวา “วรรคหนึ่ง กับวรรคสอง ดูจะขัดกันอยู ในวรรคหนึ่ง ถาจะ

เอามฤดกไมมีพินัยกรรมตองสึก ในวรรคสอง ถาจะเอามฤดกมีพินัยกรรมไมบอกวา  ตองสึก” และ 

“เรื่องพระภิกษุรับพินัยกรรมนี้ มีเหตุผลท้ัง 2 ทาง ทางหนึ่งจะเคารพตอเจตนาของผูทําพินัยกรรม

อยางยิ่งก็ควรอยู แตอีกทางหนึ่งตองคิดวา การรับมรดกมีพินัยกรรมตาม บรรพ 6 นี้  ยังตองสนองรับ

ตามมาตรา 11 เคยเขาครอบครองสิทธิเปนทายาทหรือแสดงเจตนาตอพนักงานเจาหนาท่ี ไมอยากจะ

เห็นพระภิกษุสงฆเขาไปยุมยามทําการเชนนี้” 

หลวงวรนิติปรีชา กรรมาธิการฯ ของท่ีประชุม มีความเห็นไปในทํานอง

เดียวกันกับหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช กลาวคือ “วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ควรถือหลักอยาง

เดียวกัน จะใหสึกเสียกอนในวรรคหนึ่ง ในวรรคสอง ก็ตองเปนเชนเดียวกัน พระสละทางโลกแลว ไม

ควรมาเก่ียวของในทางโลก ดูไมงามสําหรับผูทรงศีลในพระพุทธศาสนา” 

อยางไรก็ตามมีการแสดงความคิดเห็นอีกทางหนึ่ง ดังนี้ 

พระมนูภาณวิมลศาสตร กรรมาธิการฯ ของท่ีประชุม มีขอเสนอวา  

“การรับมฤดกไมมีพินัยกรรม เปนกรณีของผูฝกใฝในทางโลกธรรม พระภิกษุสละทางโลกแลว 

จึงไมควรใหสนองรับท้ังท่ีเปนพระภิกษุอยู แตถาเขายกใหโดยพินัยกรรม กลายเปนเรื่องท่ีจะตองคิดถึง

เสรีภาพ ความศักดิ์สิทธิ์ในเจตนาของผูยกใหเปนใหญ บางทีเขายกใหเพราะเปนพระ ถาไมเปน 

พระเขาจะไมให จึงควรใหเกิดผลตามเจตนาของผูให โดยไมตองบังคับใหสึกเสียกอน” 

นางสาวสุนทร ประเสริฐพงษ กรรมาธิการฯ ของท่ีประชุม มีขอเสนอวา 

“ในทางศาสนา ใครเขายกทรัพยสิ่งใดเปนทานแกพระภิกษุ ถาไมใหทานรับไดท้ังท่ีเปนพระ จะเปน

การขัดกุศลทานของเขา และจะกลายเปนบังคับทางออมใหพระภิกษุตองสึกดวย” 

สวนนายเร เนกาโม กรรมาธิการฯ ของท่ีประชุม มีขอ เสนอว า 

“รางมาตรานี้พยายามเดินตามกฎหมายเกา” 

จากการประชุมพิจารณารางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 

ครั้งดังกลาว เสียงสวนใหญลงมติใหใชบทบัญญัติมาตรา 24 เชนเดิม มีเพียงหลวงนิติปรีชาไมเห็นดวย

กับรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มาตรา 24 ดังกลาว สวนหมอมราชวงศเสนีย 

ปราโมช กรรมาธิการและเลขานุการฯ ของดเวนไมลงมติ 

การประชุมรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มาตรา 24 

ตั้งขอสังเกตโดยแบงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นวา บทบัญญัติในวรรค
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หนึ่ง และวรรคสอง ควรเปนไปในทํานองเดียวกัน ไมวาพระภิกษุจะอยูในฐานะทายาทโดยธรรมหรือ 

ผูรับพินัยกรรม ไมควรใชสิทธิฟองคดีมรดกเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดก เนื่องจากพระภิกษุเปนผูละแลว

ซ่ึงทางโลก ไมของเก่ียวกับทรัพยสินซ่ึงเปนเรื่องในทางโลก นอกจากนี้ในสมัยนั้นการรับมรดกตาม

พินยักรรมยังมีหลักการสนองรับโดยเคยครอบครองสิทธิเปนทายาทหรือตองแสดงเจตนาตอพนักงาน

เจาหนาท่ีซ่ึงเปนทางท่ีนําพาพระภิกษุมาของเก่ียวกับเรื่องในทางโลกมากเกินไปไมเหมาะสม 

อีกฝายหนึ่ง เห็นวา การยกทรัพยใหพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมเปน 

การแสดงเจตนาของเจามรดกโดยมีเจตนาในทางการทําบุญกุศล ดังนั้น พระภิกษุท่ีเปนผูรับพินัยกรรม

ก็ควรสามารถใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกทันทีโดยไมตองลาสิกขาบท และเห็นวาการท่ีกฎหมาย

บัญญัติใหพระภิกษุซ่ึงเปนผูรับพินัยกรรมตองลาสิกขาบทเพ่ือมาฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตาม

พินัยกรรมจะเปนการบังคับใหพระภิกษุตองลาสิกขาบททางออม 

2.2.4.3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มฤดก พุทธศักราช 2478 

เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2478 มีพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 6 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 แบงเปน 6 ลักษณะ ไดแก ลักษณะ 1  

วาดวยบทเบ็ดเสร็จท่ัวไป ลักษณะ 2 วาดวยสิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ลักษณะ 3 วาดวย

พินัยกรรม ลักษณะ 4 วาดวยวิธีจัดการและปนทรัพยมรดก ลักษณะ 5 วาดวยมรดกท่ีไมมีผูรับ และ

ลักษณะ 6 วาดวยอายุความ บทบัญญัติเก่ียวกับมรดกของพระภิกษุตามบรรพ 6 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 บัญญัติในลักษณะ 2 วาดวยสิทธิโดยธรรมในการรับมรดก  

มี 3 มาตรา ไดแก 

มาตรา 1622 บัญญัติวา พระภิกษุนั้นจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกใน

ฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรมไมได เวนแต จะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตาม

มาตรา 1754 

แตพระภิกษุนั้น อาจเปนผูรับพินัยกรรมได 

Section 1622 A Buddhist priest cannot claim the inheritance 

by the status of being a statutory heir, unless he leaves priesthood and enforces his 

claim within the time of prescription specified in section 1754. 

However such a Buddhist priest can be a lagatee. 
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มาตรา 1622 มีเนื้อความเปนอยางเดียวกับ มาตรา 25 แหงรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) จึงสามารถสรุปไดวาคําอธิบายในการราง

บทบัญญัติมาตราดังกลาวนี้ มีท่ีมาจากกฎหมายเกาซ่ึงเปนกฎหมายประเพณี คือ พระไอยการลักษณมรดก 

มาตรา 1622 เปนกรณีพระภิกษุเปนทายาท ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยแบงประเภททายาทเปน 2 ประเภท คือ ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม พระภิกษุอาจ

เปนไดท้ังทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม โดยมาตรา 1622 บัญญัติผลของการท่ีพระภิกษุเปน

ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมแตกตางกัน 1 2 1

122 ตามความในมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ถาเจามรดก

ตายโดยมิไดทําพินัยกรรม พระภิกษุจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรมไมได 

เวนแตจะไดลาสิกขาจากสมณเพศกอน แตตามความในมาตรา 1622 วรรคสอง ถาเจามรดกตายโดย

ทําพินัยกรรมยกทรัพยใหกับพระภิกษุ พระภิกษุสามารถเปนผูฟองคดีเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดกตาม

พินัยกรรมโดยไมตองลาสิกขาบท 

มาตรา 1623 บัญญัติวา ทรัพยสินของพระภิกษุท่ีไดมาในระหวางเวลาท่ีอยู

ในสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหตกเปนสมบัติของวัดท่ีเปนภูมิลําเนาของพระภิกษุ

นั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือผูรับพินัยกรรม 

Section 1623 Any property acquired by a Buddhist priest 

during the period of his priesthood, shall become, upon his death, property of the 

Wat which is his domicile, unless he has disposed of it during his life or by his will. 

เนื้อความตามมาตรา 1623 เปนทํานองเดียวกับ มาตรา 26 แหงราง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) แตแตกตางกันท่ีมาตรา 1623 

บัญญัติเปนกรณียกเวนวา ใหพระภิกษุสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดมาในระหวางสมณเพศไดโดย

อาจทําดวยวิธีการจําหนายจายโอนตามหลักท่ัวไปหรืออาจทําเปนพินัยกรรม ตอมาภายหลังเม่ือ

พระภิกษุมรณภาพ ทรัพยสินก็ไมตกเปนสมบัติของวัด ซ่ึงอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ   

หลักกรรมสิทธิ์ของบุคคลในการจําหนายจายโอนทรัพยสินของตนไดโดยเจตนาอิสระ 

                                           
122 พระยาพลางกูลธรรมพิจัย, คําสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2482 กฎหมาย

แพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

การเมือง, 2482), น.36. 
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มาตรา 1624 บัญญัติวา ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปน

พระภิกษุ ทรัพยสินนั้นหาตกเปนสมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของ

บุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได 

Section 1624 Any property belonging to a person he entered 

Buddhist priesthood shall not become property of the Wat, and shall devolve on his 

statutory heirs, or may be disposed of by him in any way whatsoever according to 

law. 

เนื้อความตามมาตรา 1624 เปนอยางเดียวกับ มาตรา 27 แหงรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) เนื่องจากเปนทรัพยสินเดิมของพระภิกษุ

กอนบวช พระภิกษุมีสิทธิจําหนายจายโอนโดยประการใดยอมได ไมตกเปนทรัพยสินของวัดซ่ึง

พระภิกษุอุปสมบทอยูในขณะมรณภาพ 

2.2.4.4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับปจจุบัน 

นับแตประกาศใชประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ 6 

พุทธศักราช 2478 มีการแกไขเพ่ิมเติมบรรพ 6 อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกมีพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 

พุทธศักราช 2486 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2486 โดยแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว คือ บัญญัติวาบทบัญญัติบรรพ 6 ไมกระทบกระเทือนถึงกฎ ขอบังคับ สําหรับปกครอง

บริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 ในสวนท่ีเก่ียวดวยมรดก แตในสวนอ่ืนๆ เนื้อความยังคงเปนไปตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 พุทธศักราช 2478 ทุกประการ  

ตอมาเม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2486 มีพระราชบัญญัติอนุมัติ 

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใหใชบรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486 พุทธศักราช 2486 โดยใหอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 

พุทธศักราช 2486 ซ่ึงไมมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงมาตรา 1622 ถึงมาตรา 1624 

จนกระท่ังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับท่ีใชในปจจุบัน แมบทบัญญัติบรรพอ่ืนจะมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เปนท่ีนาสังเกตวา ขณะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง

กฎหมายในทางเทคนิคตาง ๆ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีความสอดคลอง ทันสมัย สอดรับกับ

สภาพทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ตลอดท้ังเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรท่ีกําลังเจริญกาวหนา แตใน

มุมของกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับศีลธรรมและจารีตประเพณีเดิมกลับไมคอยจะไดรับการหยิบยก
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มาใหความสนใจ พิจารณาหรือแกไขเปลี่ยนแปลง อาจเปนเพราะบทบัญญัติของกฎหมายบาง

บทบัญญัติ อยางในกรณีมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อาจเพราะไมคอย  

มีขอพิพาทข้ึนสูศาลมากนัก แตก็มีคดีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพระภิกษุในทางทรัพยสินข้ึนสูกระบวนการ

พิจารณาคดีของศาลจํานวนมาก เชน คดีท่ีพระภิกษุเปนโจทกฟองเพ่ือเรียกรองสิทธิของตนในเรื่อง

สัญญาเชาท่ีดิน สัญญาซ้ือขาย สัญญากูยืมเงิน 1 2 2

123 ซ่ึงพระภิกษุสามารถตอสูคดีในศาลไดเต็มท่ี 

                                           

123 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3773/2538 ซ่ึงศาลฎีกาตัดสินวาไมใชมาตรา 1622 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (พระภิกษุประจวบ งามวิชา เปนโจทก ฟองนายกุหลาบ 

แกวสินชัย กับพวก เปนจําเลย) ไมมีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุนําเงินสวนตัวออกใหบุคคลกูยืมโดย

คิดดอกเบี้ย พระภิกษุก็เปนบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท้ังการใหกูยืมเงินเปนการ

สงเคราะหผูเดือดรอนไดทางหนึ่ง การท่ีโจทกซ่ึงเปนพระภิกษุใหจําเลยท่ี 1 กูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยไม

เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดจึงไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนโจทกยอมมีสิทธินํา

สัญญากูยืมเงินมาฟองเรียกตนเงินและดอกเบี้ยจากจําเลยท่ี 1 ได (สมมาตร พรหมานุกูล – จองทรัพย 

เท่ียงธรรม – ทองเลื่อน พูลพิพัฒน) 

คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกลาวนี้มีหมายเหตุทายฎีกา ดังตอไปนี้  

(1) คดีนี้เปนการอุทธรณในปญหาขอกฎหมายท่ีวาพระภิกษุเอาเงินสวนตัวให

ชาวบานกูกินดอกเบี้ยสัญญากูนี้ขัดตอศีลธรรมอันดีหรือไม โดยอุทธรณตรงตอศาลฎีกา จําเลยไมคาน

ศาลอนุญาต ศาลชั้นตนตัดสินวันท่ี 23 มิถุนายน 2537 และไดอานคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เม่ือ

วันท่ี 14 สิงหาคม 2538 ซ่ึงนับวารวดเร็วดีในยุคปจจุบัน 

(2) เหตุผลของศาลฎีกามีประการเดียว คือ ไมมีกฎหมายหามจึงไมขัดตอกฎหมาย

และศีลธรรมอันดี ดวยความเคารพคําวินิจฉัยของศาลฎีกาคอนขางรวบรัด คือ วินิจฉัยไปเลยวาไมขัด

ตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีแตไมมีการกลาวอางถึงเรื่องศีลธรรมอันดีในคําพิพากษาเลย 

ศาลชั้นตนใหเหตุผลในคําวินิจฉัยวา “พระภิกษุเปนผูอยูในสถาบันอนาถาตองทําตน

ใหคนเลี้ยงงายประทังชีวิตอยูเพียงปจจัยสี่ คือ บิณฑบาตหรืออาหารท่ีมีคนเขาถวาย จีวร เครื่องนุงหม

ไดมาจากผาติดศพ คิลาณเภสัช คือ ยารักษาโรค ประกอบดวยยาดองดวยน้ําบูตรเนากับเสนาสนะ คือ 

อยูอาศัยตามโคนไม แมจะอยูกุฏิท่ีมีคนเขาถวายก็หามสรางยาวเกินเกาคืนพระสุคตฉะนั้น จึงไมตอง

ดวยนโยบายทางศาสนาท่ีจะยอมใหเจริญโลภสะสมทรัพย แมกฎหมายบานเมืองก็หามไวชัด ดังจะ

เห็นไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ท่ีหามพระภิกษุมาเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเวนแตจะสึกจากสมณเพศแลวจึงมาเรียกรองภายในอายุความ 
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ในฐานะโจทก จากกรณีดังกลาว มีความขัดแยงกับบทบัญญัติมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยและเหตุผลเบื้องหลังท่ีมีมาแตเดิมวา เนื่องจากพระภิกษุเปนบุตรของพระพุทธเจา  

เปนผูละแลวซ่ึงกิเลสท้ังปวง หากพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมยอมไมสามารถฟองคดีมรดกเพ่ือเรียก

เอาทรัพยมรดกแกตนได ตองลาสิกขาบทกอน มิเชนนั้นศาสนาอาจหมนหมอง ประกอบกับหลักทาง

                                           

ท้ังตามพระธรรมวินัยเงินทองถือเปนนิสสัคคีย พระภิกษุรับหรือยินดีเงินทองท่ีเขาเก็บไวใหเปนอาบัติ

ปาจิตตีย ฉะนั้น การท่ีโจทกเอาเงินสวนตัวของโจทกใหชาวบานกูคิดดอกเบี้ยจึงเปนเรื่องท่ีขัดตอ

ศีลธรรมอันดี ศีลธรรมอันดีนั้นไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาการกระทําเชนนั้นเชนนี้ถือวาขัดตอ

ศีลธรรมอันดีเปนเรื่องท่ีศาลจะตองวินิจฉัยศีลธรรมอันดี เปนเรื่องละเอียดออน การกระทําบางอยาง

ไมมีกฎหมายหาม แตศาลฎีกาก็วินิจฉัยวา เปนเรื่องท่ีขัดตอศีลธรรมอันดี เชน ขอตกลงจะอยูกินเปน

สามีภริยากันระหวางหญิงกับชายท่ีเปนคูสมรสของบุคคลอ่ืน วัตถุประสงคขัดขวางตอศีลธรรมอันดี

ของประชาชน (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1913/2505) การซ้ือขายความหรือยุยงสงเสริมใหเปนความ

โดยผูยุยงไม มีสวนได เสีย ขัดตอศีลธรรมอันดี (ดู คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  622/2494  และ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 112/2515) 

ไมมีกฎหมายหามพระภิกษุฉันอาหารเวลาวิกาลหรืออาหารเย็น แตสมมุติสงฆ       

ผูประพฤติเชนนี้ยอมไดรับคําตําหนิติเตียนจากสังคม ตามพระธรรมวินัยหามพระภิกษุซ้ือขายดวย

รูปยะ (เงินตรา) บางครั้งพระภิกษุทําวัตถุมงคลออกขายจําหนายแกผูศรัทธายังตองเลี่ยงไปใชคําวา 

“เชา” แทนคําวา “ซ้ือขาย” ซ่ึงถาวาตามหลักกฎหมายแลวการเชาวัตถุมงคลเปนการซ้ือขายชัด ๆ 

เรื่องพระภิกษุศีลธรรมเปนเรื่องละเอียดออนสงผลถึงความรูสึกทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนเปนอยางยิ่ง 

เงินทองท่ีพระภิกษุไดมาระหวางดํารงสมณเพศมีแตปจจัยท่ีฆราวาสผูมีจิตศรัทธา

ถวาย เนื่องจาก ทานเปนนักบวชดํารงชีพดวยการภิกขาจาร ไมมีรายได วัตถุประสงคของการถวายก็

เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอยสิ่งอันควรแกสมณบริโภค ไมไดมุงหวังใหทานเก็บสะสมเพ่ือความม่ังมี

อยางฆราวาส ท้ังทานก็มิใชผูมีเงินไดอันจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 

ท่ีศาลฎีกาวาการใหกูยืมเงินเปนการชวยเหลือชาวบานอยางหนึ่งนั้นหากเรื่องนี้โจทกใหความชวยเหลือ

จําเลยโดยใหยืมไมมีดอกเบี้ย ผูบันทึกม่ันใจวาคําพิพากษาของศาลชั้นตนผลคงเปนไปอีกอยางแนนอน 

การเรียกดอกเบี้ยกฎหมายอิสลามถือวาเปนบาป เรื่องมรดกของเราพระภิกษุจะ

เรียกรองฐานเปนทายาทโดยธรรมก็ตองสึกเสียกอนสนับสนุนใหเห็นหลักการครองตนของพระภิกษุ

ไมใหมายุงวุนวายแยงชิงทรัพยสมบัติทางโลกอันเปนเหตุผลประกอบประการหนึ่งท่ีศาลชั้นตนวินิจฉัย

วาเรื่องพระภิกษุปลอยเงินกูเรียกดอกเบี้ยเปนเรื่องขัดตอศีลธรรมอันดี (บันทึกหมายเหตุทาย 

คําพิพากษาศาลฎีกา โดย ประทีป อาววิจิตรกุล) 
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พระธรรมวินัยบัญญัติไววามิใหพระภิกษุเก่ียวของกับทรัพยสินเงินทอง แตนาแปลกท่ีปจจุบันกลับมี

พระภิกษุจํานวนไมนอยเขาทํานิติกรรมสัญญาเพ่ือใหเกิดผลเพ่ิมพูนทางทรัพยสินดวยตนเอง และ 

นําคดีข้ึนสูศาลโดยอิสระ กอใหเกิดความไมเหมาะสม หากมองในแงของพระธรรมวินัยนับวาไมสมควร 

แมในทางโลกพระภิกษุจะมีสถานะเปนบุคคลธรรมดา เม่ือมีเจตนาจะอุปสมบทเปนพระภิกษุ ไมวาจะ

อุปสมบทเปนระยะเวลานานเทาใดก็ไมควรท่ีจะเปนโจทกนําคดี ข้ึนสูศาลเพ่ือลดปญหาเรื่อง 

การวิพากษวิจารณ ปญหาเรื่องความไมเหมาะสมและคงไวซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธา หากวาภายในใจ 

ไมอาจละแลวซ่ึงกิเลสเรื่อง การอยากเจริญทรัพยสินทางโลก ก็มีทางออกอยูแลววาสามารถ 

ลาสิกขาบทเพ่ือมาจัดการฟองรองคดีหรือทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ เชนเดียวกับฆราวาสไดอยูแลว 

 

2.3 แนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ตามมาตรา 1622  

 

ประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีข้ึนสู 

ศาลฎีกานับแตสมัยอดีตจนกระท่ังถึงปจจุบัน เม่ือเทียบกับตัวบทกฎหมายมาตรา 1623 อาจมีไมมากนัก 

อยางไรก็ตาม แนววินิจฉัยของศาลฎีกาก็มีขอนาสังเกตและนาวิเคราะหหลายประการ 

 

2.3.1 พระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง 

หลักเกณฑ คือ พระภิกษุอาจเปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกโดยตรงหรือ

เปนทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิในการรับมรดกโดยทางออม คือ เปนผูรับมรดกแทนท่ีทายาทโดยธรรม 

ผูมีสิทธิรับมรดกโดยตรงหรือเปนผูสืบมรดกตอจากทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกโดยตรง ไมวาจะ

เปนทายาทโดยธรรมประเภทใด 1 2 3

124 เรียกรองหมายถึงการฟองรองหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 

ใหไดมาซ่ึงทรัพยมรดกตามสิทธิโดยตรงหรือสิทธิโดยทางออม 1 2 4

125 ขอเท็จจริงในการเรียกรอง คือ 

                                           
124

 วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8, น.185. 
125

 การยื่นขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย เพ่ือขอรับ

ชําระหนี้กองมรดก พระภิกษุยอมสามารถกระทําไดเพราะไมใชการฟองคดีมรดก  

การขอรับมรดกท่ีดินท่ีเจาพนักงานท่ีดิน ในกรณีท่ีดินมีโฉนดท่ีดินหรือท่ีดินมือเปลา 

การไปขอรับทรัพยมรดกซ่ึงเปนท่ีดินนั้น เปนแตเพียงวิธีการท่ีจะใหพระภิกษุมีชื่อในทะเบียนท่ีดิน
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เรียกรองทรัพยมรดกสวนท่ีตนพึงจะไดรับจากทายาทอ่ืนซ่ึงมีสิทธิรับมรดกรวมกับตน หากวาพระภิกษุ

รูปใดเขาหลักเกณฑตามท่ีไดกลาวขางตน กฎหมายบัญญัติใหพระภิกษุรูปนั้นลาสิกขาบทเสียกอนจึง

จะใชสิทธิฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได แตการจํากัดสิทธินี้ไมใชการจํากัด

สิทธิโดยเด็ดขาดเพราะกฎหมายบัญญัติใหพระภิกษุสามารถลาสิกขาบทเพ่ือฟองเรียกรองเอาทรัพย

มรดกไดเชนเดียวกับฆราวาส 1 2 5

126 หากพระภิกษุตองการฟองรองคดีมรดกตองกระทําภายในอายุความ

ตามมาตรา 1754 มิเชนนั้นอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดกโดยอายุความ126

127 

นอกจากกรณีท่ีกลาวมา ศาลฎีกาตีความวาไมใชมาตรา 1622 ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย กลาวโดยสรุปเปนกรณีจากแนววินิจฉัยของศาลฎีกาไดดังนี้  คือ กฎหมาย 

มาตรา 1622 ไมหามพระภิกษุซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของผูตายเรียกรองเอาทรัพยมรดกจากบุคคลซ่ึง

                                           

แสดงการรับมรดกท่ีดินเทานั้น ซ่ึงความจริงทรัพยมรดกตกไปยังพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม

แลว การขอรับมรดกกรณีนี้จึงมิใชการเรียกรอง จึงไมเขาขอหามตามมาตรา 1622 
126

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1026/2519 ท่ีพิพาทเปนมรดกตกทอดแกโจทกท้ังสอง 

จําเลยท้ังสองและพระภิกษุ ส. ผูเปนทายาท และนับแตวันท่ีเจามรดกตายจนถึงวันท่ีโจทกฟองขอแบง

ท่ีพิพาทจากจําเลยยังไมพนกําหนด 1 ป ยังอยูภายในอายุความท่ีพระภิกษุ ส. จะสึกจากสมณเพศมา

เรียกรองขอแบงมรดกได 
127

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 406/2510 (ประชุมใหญ) เจามรดกมีบุตร 6 คน คนหนึ่ง

คือ ร. อุปสมบทเปนพระภิกษุกอนเจามรดกตายตลอดมาจนบัดนี้เปนเวลา 20 ปแลว ไมไดรวมเขา

ครอบครองทรัพยมรดก คงมีแตโจทก จําเลย และทายาทของบุตรเจามรดกอีกคนหนึ่งซ่ึงตายภายหลัง

เจามรดกตาย ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญใหแบงมรดกออกเปน 5 สวนเทา ๆ กัน (ซ่ึงไมรวมถึง

พระภิกษุท่ีเปนบุตรเจามรดกดวย) 

คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้อาจารยพรชัย สุนทรพันธุ ไดใหขอสังเกตวา กรณีเปน

การฟองรองระหวางทายาทโดยธรรมดวยกันโดยไมไดฟองภายใน 1 ปนับแตเจามรดกตายและ

พระภิกษุไมไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองทรัพยมรดกภายในอายุความ 1 ป ตามมาตรา 1754 และ

ไมไดรวมครอบครองทรัพยมรดกกับทายาทอ่ืน ถึงแมคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ไมไดชี้ขาดวา

พระภิกษุ ร. เสียสิทธิในมรดกโดยอายุความตามมาตรา 1754 หรือไม เปนแตชี้ขาดวามรดกแบงเปนก่ี

สวนเทานั้น เพราะพระภิกษุ ร. ไมไดเขามาเปนคูความและไมไดรวมครอบครองทรัพยมรดกในคดีนี้ 

ซ่ึงถึงแมพระภิกษุ ร. จะสึกจากสมณเพศมาฟองรองทรัพยมรดกเม่ือทายาทอ่ืนไมแบงมรดกใหเพราะ

คดีขาดอายุความแลว พระภิกษุ ร. ยอมเสียสิทธิในมรดกโดยอายุความ ดังนั้น ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให

มรดกแบงเปน 5 สวน 
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มิใชทายาทของผูตายและซ่ึงครอบครองทรัพยมรดกอยู เนื่องจาก พระภิกษุมีสิทธิในฐานะทายาท

สามารถเรียกรองหรือฟองรองผูอ่ืน เพราะมรดกตกทอดแกทายาททันทีโดยผลของกฎหมายตาม

มาตรา 1599 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 1 2 7

128 ท้ังนี้ ไมใชเรียกรองหรือฟองรองเอาทรัพยมรดก

มาเปนของตน แตเปนการฟองรองเพ่ือสงวนรักษาสิทธิในทรัพยสินหรือติดตามหรือเอาคืนในทรัพยสิน

ซ่ึงพระภิกษุเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1336 กรณีนี้จึงไมตองหามตามมาตรา 1622129 

ขณะเดียวกันกฎหมายไมหามพระภิกษุซ่ึงถูกทายาทอ่ืนของผูตายฟองขอแบงมรดกเขาตอสูคดี 1 2 9

130 

แตจํากัดวา พระภิกษุนั้นไมสามารถฟองแยงเรียกรองใหทายาทแบงปนทรัพยมรดกใหตน 

ในฐานะทายาทโดยธรรม พระภิกษุสามารถฟองแบงทรัพยมรดกในฐานะเจาของรวมโดยมิไดถูก

                                           
128

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 779/2485 พระภิกษุไดรับมรดกท่ีดินมาแลวใหบุคคลอ่ืน

อาศัยยอมฟองขับไลได ไมใชเปนเรื่องทายาทฟองเรียกรองทรัพยมรดกของผูตาย โจทกไมจําตองสึก

จากสมณเพศก็ได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5587/2543 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1622 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา พระภิกษุนั้นจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรม

ไมได เวนแตจะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 1754 นั้น 

หมายถึงกรณีท่ีเจามรดกตายโดยมิไดทําพินัยกรรมไวและพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิในการ

รับมรดกดวย ไดฟองทายาทคนอ่ืน ๆ ขอแบงมรดก แตโจทกไดรับการยกใหซ่ึงบานและท่ีดินจาก ล. 

ในขณะท่ี ล. มีชีวิตอยู โจทกจึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบานและท่ีดินดังกลาว การฟองขับไลจําเลย

ออกจากบานและท่ีดินของโจทกจึงมิใชฟองเรียกรองเอาสวนแบงทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

แมโจทกจะเปนพระภิกษุก็ยอมมีอํานาจฟอง 
129

 พรชัย สุนทรพันธุ ,  คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, พิมพครั้ ง ท่ี  6 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2552), น.171. 
130

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 341/2495 โจทกฟองพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ของมารดา โดยอางวา มารดายกทรัพยมรดกใหตนอยูแลว ทางพิจารณาไดความวา มรดกตกไดแก

โจทกและพระภิกษุผูเปนจําเลย อาศัยบทบัญญัติมาตรา 142 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ศาลพิพากษาแบงมรดกใหแกโจทกและจําเลยผูเปนพระภิกษุได ท้ังนี้ เพราะมาตรา 1622 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบทบัญญัติหามมิใหพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะ

ท่ีเปนทายาทโดยธรรม แตถาพระภิกษุถูกฟองเปนจําเลย ศาลพิพากษาใหพระภิกษุไดรับสวนแบง

มรดกดวยก็ไมเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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ปฏิเสธสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมได 1 3 0

131 หากเปนการฟองตามสัญญาแบงทรัพยมรดก พระภิกษุ

สามารถฟองตามสัญญาดังกลาวไดทันทีโดยไมตองลาสิกขาบทกอน สิทธิในทรัพยมรดกท่ีพระภิกษุ

ตองหามมิใหเรียกรองในระหวางเปนพระภิกษุจํากัดเฉพาะมรดกท่ีตกไดแกพระภิกษุระหวางอุปสมบท 

แตหากกอนอุปสมบท พระภิกษุไดเรียกรองหรือฟองรองเปนคดีมรดกไวกอน คดีดังกลาวสามารถ

ดําเนินตอไปได แมวาพระภิกษุอุปสมบทภายหลังก็ไมตองหามตามมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง131

132  

กรณีประเด็นปญหาถกเถียงในทางวิชาการเก่ียวกับมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง 

ท่ีนาสนใจอีกกรณีหนึ่งคือ ปญหาวาความเปนพระภิกษุพิจารณาท่ีเวลาใด คือ เวลาท่ีเจามรดกถึงแก

ความตาย หรือเวลาท่ีพระภิกษุยื่นฟองคดีตอศาล เคยมีแนววินิจฉัยของศาลฎีกาวางหลักวาความเปน

พระภิกษุพิจารณาในเวลาท่ีฟองคดีเทานั้น 1 3 2

133 แตมีอีกความคิดเห็นหนึ่งของนักวิชาการวา หากสิทธิ

ความเปนทายาทโดยธรรมเกิดข้ึนกอนอุปสมบท แมจะฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาท

โดยธรรมระหวางอยูในสมณเพศก็สามารถกระทําได ไมตองหามตามมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง เพราะเห็นวา 

การอุปสมบทไมควรเปนเหตุตัดสิทธิท่ีมีอยูแลวกอนอุปสมบท 1 3 3

134 และมาตรา 1622 เปนบทตัดสิทธิ

                                           
131

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 470/2535 โจทกฟองวาหลังจาก ห. ตาย โจทกและ ล. 

ไดรับมรดกท่ีพิพาทและรวมกันครอบครองโดยมิไดแบงแยก ตอมาโจทกไปอุปสมบทเปนพระภิกษุ 

และ ล. ตาย จําเลยซ่ึงเปนบุตรของ ล. ไปขอออก น.ส. 3 ก. เปนของตนฝายเดียวขอใหศาลบังคับให

จําเลยแบงท่ีพิพาทให เปนกรณีโจทกฟองในฐานะท่ีโจทกเปนเจาของรวม มิใชฐานะเปนทายาทโดย

ธรรมเรียกรองเอาทรัพยมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 เพราะเม่ือ ห. 

ตาย โจทกและ ล. ไดรับมรดกมาแลว ท่ีพิพาทจึงไมใชมรดกของ ห. อีกตอไป แตเปนทรัพยสินรวมกัน

ของโจทกและ ล. เม่ือจําเลยไมยอมแบงท่ีพิพาทใหโจทกยอมเปนการโตแยงสิทธิของโจทก ในกรณี

เชนนี้โจทกจึงมีอํานาจฟอง แมโจทกจะเปนพระภิกษุก็ไมมีกฎหมายหามฟอง 
132

 ประมาณเลิศ อัจฉริยปญญากุล, รอยเอก ดร., กฎหมายสําหรับพระสงฆ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), น.205. 
133

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 33/2457 หลวงฤทธิ์ถึงแกกรรม พระภิกษุแรดขอแบง

มรดกของหลวงฤทธิ์ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา พระภิกษุแรดไมควรไดรับมรดกเพราะตองหามตาม

กฎหมาย แมในขณะหลวงฤทธิ์ถึงแกกรรม นายแรดยังไมไดบวชก็ตาม 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 35/2457 ศาลอุทธรณขาหลวงพิเศษวินิจฉัยวา ทายาทท่ีบวช

เปนพระภิกษุในภายหลังเจามรดกตายจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกไมได ตอมามีการฎีกาเลยกําหนด 

ศาลฎีกาจึงไมไดวินิจฉัยประเด็นนี้ 
134

 ความคิดเห็นของศาสตราจารยโชค จารุจินดา 
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ตองตีความโดยเครงครัด ตามปกติไมมีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุฟองความและตามเจตนารมณของ

มาตรา 1622 ไมมีขอความแสดงใหเห็นวาตองการทําลายสิทธิของเขาท่ีมีอยูแลว 134

135 

2.3.2 พระภิกษุเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม มาตรา 1622 วรรคสอง 

พระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมสามารถเรียกรองหรือฟองรองตอศาลเพ่ือขอรับ

มรดกตามพินัยกรรมและการฟองคดีเก่ียวเนื่องกับพินัยกรรมไดทันทีโดยไมตองลาสิกขาบท 1 3 5

136 กรณีนี้ 

ฆราวาสมีสิทธิอยางไร พระภิกษุก็มีสิทธิเชนเดียวกันอยางนั้น เพราะถือวาทรัพยมรดกตกทอดแก

พระภิกษุโดยผลของพินัยกรรม 1 3 6

137 เม่ือสิทธิของพระภิกษุตามมาตรา 1622 วรรคสอง เปนสิทธิ

เหมือนกับฆราวาสทุกประการ การท่ีเจามรดกตาย ทรัพยสินตามพินัยกรรมตกแกพระภิกษุโดย

เฉพาะเจาะจง 1 3 7

138 ดังนั้น สิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาลจึงไมปรากฏเปนประเด็นปญหาข้ึนสูศาลฎีกาเพ่ือ

พิจารณาวาตองลาสิกขาบทกอนฟองคดีหรือไม เนื่องจาก หากเปนคดีความอ่ืน ๆ ท่ัวไปท่ีไมใชคดี

พระภิกษุเปนโจทกฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแลว ก็ไมมีบทกฎหมายใด

บัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองรองคดีตอศาล 

 

2.4 แนวความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยการจํากัดสิทธิของพระภิกษุ          

ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มาตรา 1622 

 

ผูเขียนศึกษาตําราและคําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก ซ่ึงนักวิชาการผูมีคุณูปการใน

วงการกฎหมายมรดกไทยหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบัญญัติวาดวยการจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ตามมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไวท้ังนี้ 

ผูเขียนจัดกลุมแนวความคิดเห็นโดยแบงแยกยอยออกเปน 2 ประเด็นสําคัญ ดังนี้  

 

                                           
135

 ความคิดเห็นของศาสตราจารยสอาด นาวีเจริญ 
136

 ประมาณเลิศ อัจฉริยปญญากุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 132, น.206. 
137

 สาหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545), น.92. 
138

 พรชัย สุนทรพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.173. 



63 

 

2.4.1 แนวความคิดเห็นซ่ึงอิงหลักกฎหมายเกาและอธิบายบทบัญญัติแหงกฎหมาย

โดยยกทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “การสละทางโลก” มาสนับสนุน  

มาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท้ังวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

เปนบทบัญญัติท่ีบัญญัติตามกฎหมายเกา คือ รางตามความในพระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36139 

บทบัญญัตินี้เปนบทบัญญัติพิเศษในกฎหมายไทยแตโบราณ 1 3 9

140 เปนการบัญญัติรับรองทฤษฎีใน

พระพุทธศาสนามาใชบังคับเปนกฎหมาย140

141  

ความคิดเห็นนี้อธิบายเหตุผลประกอบเหตุผลเบื้องหลัง ในการบัญญัต ิ

มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง วาสิทธิของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมเปนสิทธิท่ีมีอยูตาม 

กฎหมาย 1 4 1

142 กฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุในฐานะทายาท

โดยธรรม เนื่องจากถือวาการอุปสมบทเปนการถวายตัวตอพระพุทธศาสนา 1 4 2

143 ตามเหตุผลของ

กฎหมายเกาวา “เหตุวาเปนบุตรพระเจาแลว” 1 4 3

144 เปนบุคคลผูอยูในสถาบันอนาคา จึงทําตนใหเปน

คนเลี้ยงงาย ประทังชีวิตอยูดวยปจจัยสี่ คือ บิณฑบาตหรืออาหารท่ีมีคนเขาถวาย จีวรคือเครื่องนุงหม

ซ่ึงตามหลักไดมาจากผาติดศพ คิลาณเภสัชคือยารักษาโรค อันประกอบดวยของดองน้ํามูด กับ

เสนาสนะคือท่ีอยูอาศัยตามโคนไม 1 4 4

145 พระภิกษุละเสียแลวซ่ึงกิเลสโลภจริตท้ังปวง 1 4 5

146 ไมชอบท่ี

พระภิกษุจะกังวลในการสะสมทรัพยสมบัติ146

147 จึงไมตองดวยนโยบายทางศาสนาท่ีจะยอมใหเจริญโลภ

                                           
139

 โชค จารุจินดา, คําอธิบายลักษณะมฤดก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ม.ป.ป.), น.47. 
140

 บวรศักดิ์ อุวรรณโน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.177. 

อาจารี มีอินทรเกิด มีสิทธิ์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 

วาดวย มรดก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2557), น.65. 
141

 อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.74.  

เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว., อางแลว เชิงอรรถท่ี 94, น.505. 
142

 โชค จารุจินดา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 139, น.48. 
143

 พรชัย สุนทรพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.168. 
144

 สาหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 137, น.91. 
145

 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว., อางแลว เชิงอรรถท่ี 94, น.503–505. 
146

 อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.74. 
147

 โชค จารุจินดา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 139, น.48. 
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กิเลสมาเรียกรองเอาทรัพยมรดกของใครโดยอาศัยฐานะท่ีตนเปนทายาทโดยธรรม การท่ีพระภิกษุจะ

มาใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกอาจเปนการแสดงถึงกิเลสทางโลก 1 4 7

148 ท้ังศาสนาและกฎหมายไม

ประสงคจะใหพระภิกษุครองผาเหลืองมาเปนความแยงมรดกกับชาวบาน อันจะทําใหพระพุทธศาสนา

เศราหมอง 1 4 8

149 เหตุท่ีกฎหมายใหสึกจากสมณเพศก็คงเพ่ือใหพระภิกษุนั้นยับยั้งชั่งใจวาจะสละเพศ

บรรพชิตไปเปนความกับฆราวาสเพ่ือหวังจะไดทรัพยสมบัตินั้นจะคุมคากันหรือไม เพราะการท่ีจะเปน

พระภิกษุอยูตอไปโดยไมยึดติดกับทรัพยสมบัติใด ๆ อาจจะมีความสุขสงบยิ่งกวาความสุขใด ๆ 149

150  

สวนเหตุท่ีกฎหมายบัญญัติมาตรา 1622 วรรคสอง ตางออกไป เพราะหากวา

พระภิกษุเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม ยอมเปนกรณีท่ีพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยตามพินัยกรรมท่ี

มีผูอุทิศถวายทรัพยสินใหแกพระภิกษุโดยเฉพาะเจาะจง 1 5 0

151 ไมใชการกังวลในการสละทรัพยสมบัติ 1 5 1

152 

กรณีเชนนี้ ฆราวาสมีสิทธิอยางใด พระภิกษุก็มีสิทธิเชนเดียวกัน 1 5 2

153 พระภิกษุจึงสามารถรับเอาหรือ

เรียกรองตามพินัยกรรมไดโดยไมตองสึกจากสมณเพศ 

นักวิชาการผูคิดเห็นตามแนวความคิดนี้ ไดแก ทานอาจารยอัมพร ณ ตะก่ัวทุง

ทานอาจารยพรชัย สุนทรพันธุ ทานอาจารยโชค จารุจินดา ทานอาจารยหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 

ทานอาจารยสาหัส สิงหวิริยะ และทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโน 

ในสวนนี้ทานรองศาสตราจารย ดร. พินัย ณ นคร ใหขอสังเกตในตําราคําอธิบาย

กฎหมายลักษณะมรดกของทานวา การใหเหตุผลวาพระภิกษุเปนผูละแลวซ่ึงทางโลกจึงไมควร

เรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมระหวางสมณเพศ ยังไมเปนท่ีเขาใจไดอยางสนิทใจ

วาเหตุใดกฎหมายจึงหามพระภิกษุเฉพาะการฟองคดีมรดก แตมิไดหามพระภิกษุเรียกรองหรือฟองรอง

ในเรื่องท่ีมีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับทรัพยมรดกท่ีพระภิกษุไดรับในฐานะทายาทโดยธรรม 

                                           

มัทยา จิตติรัตน, หลักกฎหมายมรดก (Succession Law), (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2558), น.71. 
148

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.304. 
149

 เสนีย ปราโมช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 94, น.505. 
150

 สาหัส สิงหวิริยะ,อางแลว เชิงอรรถท่ี 137, น.91. 
151

 อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.74. 
152

 พรชัย สุนทรพันธุ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 129, น.173. 

โชค จารุจินดา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 139, น.48. 
153

 สาหัส สิงหวิริยะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 137, น.92. 
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ตามท่ีไดกลาวมาแลว เพราะหากการฟองคดีในขณะอยูในสมณเพศเปนเรื่องท่ีไมเหมาะสมและ

สะทอนถึงกิเลสในทางโลกของพระภิกษุ เหตุผลเดียวกันนี้ก็นาจะใชกับคดีท่ีมีความเก่ียวเนื่องอยาง

ใกลชิดกับทรัพยมรดกดวยแมมิใชเปนการฟองคดีมรดกก็ตาม 1 5 3

154 ในประเด็นขอสังเกตนี้ยังเก่ียวเนื่อง

ไปถึงกรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรมดวยวา เหตุใดพระภิกษุจึงสามารถฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรมไดทันทีในระหวางอยูในสมณเพศ เพราะหากใชเหตุผลวาเปน 

ผูละแลวซ่ึงทางโลกก็ควรใชเหตุผลเดียวกันกับพระภิกษุในสถานะทายาทท้ังสองสถานะ เพราะการให

เหตุผลในมาตรา 1622 วรรคสอง โดยไปถือเอาเจตนาของผูตายเปนใหญยอมเปนการขัดกับหลัก 

การละแลวซ่ึงทรัพยสินทางโลกตามท่ีไดอธิบายขางตน 

2.4.2 แนวความคิดเห็นซ่ึงอิงเรื่องเจตนาของเจามรดกเปนสําคัญ โดยยกหลักทาง

พระพุทธศาสนาเรื่อง “ผลของการขัดศรัทธาผูมีเจตนาทําบุญ” มาสนับสนุน  

มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง เหตุผลของการบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุ 

เนื่องจาก ทรัพยมรดกท่ีตกทอดแกทายาทโดยธรรมเปนการตกทอดโดยอํานาจของกฎหมาย ไมใชโดย

เจตนาของเจามรดก 1 5 4

155 จะวาเจาของไดบอกยกใหแลวไมได 1 5 5

156 และมีเหตุผลทางพระพุทธศาสนา

สนับสนุนวา เม่ือเปนเพียงกฎหมายใหอํานาจ ไมใชเพราะเจตนาเจามรดก การยอมใหพระภิกษุมา

ฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกท่ีเจาของไมไดยกใหโดยตรงจนเปนความแยงมรดกกับทายาทอ่ืนท่ีเปน

ชาวบานอาจทําใหพระพุทธศาสนาเศราหมอง156

157 

มาตรา 1622 วรรคสอง กฎหมายบัญญัติวาพระภิกษุอาจเปนผูรับพินัยกรรม 

เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติเชนนี้ เพราะถือเอาเจตนาของเจามรดกเปนสําคัญ 1 5 7

158 ท่ีจะกําหนดเผื่อตายโดย

ทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแกพระภิกษุ จึงใหเปนไปตามเจตนาหรือความประสงคของเจามรดก 

ดังนั้น หากทายาทไมยอมแบงทรัพยมรดกตามพินัยกรรมใหพระภิกษุ พระภิกษุมีอํานาจฟองเรียกเอา

ทรัพยตามพินัยกรรม 1 5 8

159 ตามท่ีไดอธิบายขางตน เปนการบัญญัติกฎหมายเนื่องจากแนวคิดทาง

                                           
154

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.304. 
155

 ไพโรจน กัมพูสิริ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 83, น.37. 
156

 เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.73. 
157 วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8, น.187. 
158

 อาจารี มีอินทรเกิด มีสิทธิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 140, น.68. 
159

 เฉลิมชัย เกษมสันต, หมอมหลวง, คําบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 65 วิชา 

มรดก เรียบเรียงโดย หมอมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต, (กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2555), น.64. 
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พระพุทธศาสนาวา พระภิกษุผูรับพินัยกรรมรับเอาทรัพยมรดกไดโดยไมตองลาสิกขาบท เพราะเม่ือมี

คนเขาศรัทธาจะทําบุญถวายทรัพยอันสมควรรับแกพระภิกษุดวยประการใด ๆ ถาพระภิกษุไปขัด

ศรัทธาเขาจะเปนอาบัติทุกกฏ 159

160 และหากไมใหพระภิกษุผูรับพินัยกรรมไดรับทรัพยสินตามพินัยกรรม

อาจเปนการรบกวนความสงบทางจิตของผูทําพินัยกรรมท่ีลวงลับไปแลว 1 6 0

161 ดังนั้น หากมีผูขัดขวาง 

ไมยอมใหพระภิกษุไดรับทรัพยตามพินัยกรรม พระภิกษุยอมดําเนินคดีฟองรองเอาไดโดยไมตองสึก

จากสมณเพศ161

162 

นักวิชาการผูเห็นตามแนวความคิดนี้ ไดแก ทานอาจารยเพรียบ หุตางกูร 1 6 2

163 

ทานอาจารยหมอมราชวงศ เสนีย  ปราโมช ทานอาจารยหมอมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต 

ทานรองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ และทานศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กัมพูสิริ 

ในสวนนี้ทานรองศาสตราจารย ดร. พินัย ณ นคร ใหขอสังเกตไวในตํารา

คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดกของทานวา การใหเหตุผลเรื่องการเคารพเจตนาของผูตายเปนสําคัญ

ยังมีขอโตแยงทางความคิดอยูวา เหตุใดกฎหมายจึงไมคํานึงถึงประโยชนของพระพุทธศาสนาเปน

สําคัญยิ่งกวาประโยชนของผูตาย ดังนั้น ขอจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ตามมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงนาจะเปนผลมาจากความคิดท่ีมิไดตกผลึก

อยางสมบูรณ163

164 

โดยสรุป แนวคิดการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มีปรากฏ

นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดรับการบัญญัติรองรับเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงในพระไอยการลักษณมรดก 

และยังคงนําแนวคิดดังกลาวมาบัญญัติรองรับเปนลายลักษณอักษร ตามมาตรา 1622 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยในปจจุบัน จากการศึกษาขางตน ผูเขียนคิดเห็นวา การจํากัดสิทธิของ

                                           
160

 ไพโรจน กัมพูสิริ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 83, น.37. 
161

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.304. 
162

 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว., อางแลว เชิงอรรถท่ี 94, น.506. 

วรพจน วิศรุตพิชญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8, น.187. 
163

 แนวความคิดเห็นนี้ ในภายหลังมีนักวิชาการรุนตอมาใหความคิดเห็นตามใน

ทํานองอยางเดียวกัน เชน ตามหนังสือคําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก โดยกนกลักษณ จุยมณี  

(กนกลักษณ จุยมณี, คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, (สงขลา : บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, 

2558), น.125.) 
164

 พินัย ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.304. 
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พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก มีเหตุผลเบื้องหลังสําคัญใน 3 ประการ ไดแก ประการแรก 

ความเปนสมณเพศของพระภิกษุ ซ่ึงเปนสถานะอันควรแกการเคารพสักการะตางจากฆราวาส 

ประการท่ีสอง พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนพระพุทธวจนะ เปนสิ่งท่ีพระสงฆจะตอง

ประพฤติปฏิบัติตาม อันจะทําใหการดํารงสมณเพศเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอยและงดงามควรแก

การสักการะ หากไมปฏิบัติตามจะตองอาบัติบางประการตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติเปนกรณีไป 

ดังนั้น เม่ือมีการวางหลักวิธีการประพฤติปฏิบัติไวและหากฝาฝนจะมีการลงโทษบางประการในทางสงฆ 

ผู เ ขียนจึงคิดเห็นวา พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไว เปนกฎหมายอยางหนึ่ งเชนกัน  

ประการท่ีสาม กฎหมายลักษณะมรดกท่ีเก่ียวพันกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของไทย 
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บทที่ 3 

การจํากัดสิทธิของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา นักบวชและผูนําทางศาสนา           

ของศาสนาอ่ืนตามกฎหมายตางประเทศในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

 

กฎหมายลักษณะมรดกเปนกฎหมายท่ีอิงอยูกับสภาพสังคมของแตประเทศ ซ่ึงเปนเรื่อง

ละเอียดออน แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับบุคลในครอบครัวแตกตางกันไป ดังนั้น เรื่อง

พระภิกษุเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมนั้น ยอมมี

ความละเอียดออนไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะพระภิกษุมีสถานะสมณเพศซ่ึงแตกตางจากฆราวาส เพราะตอง

อยูภายใตหลักพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาดวย ในมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย จึงบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมไว ดังนั้น จึงเปนประเด็นท่ีนาพิจารณาวา ใน ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกา อันเปน

ประเทศท่ีประชาชนสวนใหญถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเชนเดียวกับประเทศไทย มีการบัญญัติ

บทกฎหมายในทํานองเดียวกันนี้หรือไม ซ่ึงเปนการพิจารณาเพ่ือเปรียบเทียบวามีการนําหลักทาง 

พระธรรมวินัยมาอธิบายในกฎหมายมรดกเพ่ือจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพย

มรดกหรือไม เพียงใด 

นอกจากนี้ เพ่ือใหสามารถเห็นถึงลักษณะความสัมพันธระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร 

ของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ไดชัดเจนยิ่งข้ึน ในแงความเชื่อมโยงระหวางการนํา

หลักทางศาสนามาบัญญัติเปนกฎหมายทางโลก ผูเขียนจึงไดศึกษาเปรียบเทียบกับศาสนาอิสลาม 

ในประเทศมาเลเซีย และศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน ในประเทศอังกฤษในอีกแงหนึ่งดวย 

 

3.1 ส.ป.ป. ลาว 

 

ส.ป.ป. ลาวมีสัมพันธไมตรีตอประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย 1 6 4

1 มีภาษา วรรณกรรม 

ประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมคลายกับประเทศไทย ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา และมี

พระภิกษุบวชในพระพุทธศาสนานิกายเดียวกับไทย หากพระภิกษุมีสิทธิรับมรดกระหวางอยูใน 

                                           
1อรุณรัตน วิเชียรเขียวและคณะ, คัมภีรพระธรรมศาสตรบูราณ (กฎหมายเกาของ

ลาว), (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดสบายสาร, 2529), น.28. 
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สมณเพศ ซ่ึงตามมาตรา 1622 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยบัญญัติจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกไวเปนพิเศษแตกตางจากฆราวาสอยางชัดเจน จึงเปนประเด็น

นาสนใจวา กฎหมายมูลมรดกของ ส.ป.ป. ลาว มีการบัญญัติบทกฎหมายทํานองเดียวกันหรือไม 

 

3.1.1 พระพุทธศาสนาใน ส.ป.ป. ลาว 

พระพุทธศาสนาใน ส.ป.ป. ลาว มีประวัติศาสตรท่ียาวนานและปจจุบันยังคง 

นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 

3.1.1.1 ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาใน ส.ป.ป. ลาว 

กอนการเขามาของพระพุทธศาสนา ชนชาติลาวนับถือผีแถนผีฟา 

ปูสังกะสา ยาสังกะสี เจาปู เจาตาหรือตนไมใหญตามความเชื่อดั้งเดิม ตอมาพระพุทธศาสนาเขามา

ผสมผสาน กับความเชื่ อดั้ ง เดิ ม 1 6 5

2 การ เข ามาของพระพุทธศาสนาแบ ง เปน  4 ช ว ง  คื อ 

ชวงพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดั้งเดิม พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน พระพุทธศาสนาเถรวาท

แบบกัมพูชา และพระพุทธศาสนาเถรวาท แบบนิกายธรรมยุตจากไทย ซ่ึงพระพุทธศาสนา 

แบบกัมพูชาเปนกระแสหลักและสืบทอดมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 1 6 6

3 วิถีชีวิตชาวลาวมีความผูกพันกับ 

คําสอนทางพุทธศาสนาเปนหลักปฏิบัติสืบตอกันมา พระมหากษัตริยของ ส.ป.ป. ลาว นําคําสอนจาก

คัมภีรพระธรรมศาสตรของพราหมณและคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขามาปรับใชบังคับเปนกฎหมาย 

เพ่ือเปนหลักการบริหารราชการแผนดิน167

4 

พุทธศักราช 2305 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 

แหงราชวงศจักรี คณะธรรมยุตินิกายเกิดข้ึนในไทยจากการสถาปนาของพระวชิรญาณหรือ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คณะธรรมยุตินิกายเผยแผไปสู ส.ป.ป. ลาว ซ่ึงเปนเมืองข้ึน

ของไทยในยุคนั้น1 6 8

5 มีพระภิกษุ สามเณรจํานวนมากจาก ส.ป.ป. ลาว เดินทางมาศึกษาพระธรรมวินัยใน

                                           
2 พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ, พระพุทธศาสนาในลาว,  พิมพครั้ ง ท่ี  2 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2555), น.29. 
3 เพ่ิงอาง, น.33-51. 
4 วิชัย ศรีหาปญญา, “การแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยาในกรณีการหยาโดยคํา

พิพากษาของศาล : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายครอบครัวของประเทศไทยและ ส.ป.ป. ลาว,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), น.7. 
5 พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.29-34. 
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ประเทศไทย พระภิกษุท่ีไดรับการเคารพศรัทธาในยุคสมัยนั้นมักนอยสันโดษ ไมสะสมเงินทอง  

ฉันอาหารม้ือเดียว ชอบเสนาสนะท่ีสงัด  

3.1.1.2 สถานะของพระพุทธศาสนาใน ส.ป.ป. ลาว ปจจุบัน 

ส.ป.ป. ลาว จัดทําพระไตรปฎกประมาณ 7 ครั้ ง เ พ่ือให เหมือน 

นานาอารยประเทศและเพ่ือใชสําหรับปกครองคณะสงฆและชาวพุทธ เม่ือมีปญหาทําผิดหรือละเมิด

พระวินัยก็ใชพระไตรปฎกตัดสิน 1 6 9

6 พระภิกษุใน ส.ป.ป. ลาว นิยมเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย ประชาชนใน ส.ป.ป. ลาว สวนใหญมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ปหนึ่ง ๆ มี

ประชาชนบวชเปนพระภิกษุ สามเณรจํานวนมากและมักบวชหลายพรรษา1 7 0

7 ประชาชนนับถือเชื่อฟง

พระภิกษุ บางครั้งมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือเกิดเปนคดีกันแทนท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาล ประชาชนก็ให

พระภิกษุชวยตัดสิน พระภิกษุตัดสินวาอยางไรก็ยุติตามนั้น คูความจะไมขัดขืนคําตัดสินแนะนําของ

พระภิกษุเปนอันขาด กลาวไดวา ประชาชนลาวมีชีวิตจิตใจอยูกับพระภิกษุ เคารพและเชื่อฟงพระภิกษุ171

8  

ปจจุบันพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของ ส.ป.ป. ลาว ยังคง

ไดรับการยอมรับและปฏิบัติ แมชวงหนึ่ง ส.ป.ป. ลาว ตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2436 

เปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเพราะขาดการทํานุบํารุง แตยังมีความสําคัญในฐานะเปน

ศาสนาประจําชาติของ ส.ป.ป. ลาว สืบมาและแมในชวงสงครามอินโดจีน พระพุทธศาสนาจะไดรับ

ความกระทบกระเทือนมากเพราะขาดการทํานุบํารุง แตประชาชนสวนใหญยังคงศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอยางแนบแนน ชวยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาใหตั้งม่ันอยูได 

3.1.2 กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว 

กฎหมายเก่ียวกับมรดกของ ส.ป.ป. ลาว ปรากฏเปนลายลักษณอักษรตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองมูลมรดกและกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก เปนกฎหมายท่ี

บัญญัติเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนลาว  

กฎหมายสองฉบับนี้ไมใชกฎหมายฉบับเดียวกัน วัตถุประสงคในการรางกฎหมาย

แตกตางกัน กลาวคือ กฎหมายวาดวยการคุมครองมูลมรดก 1 7 2

9 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติโดยมี

                                           
6
 พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.210-213. 

7 พระมหาจันลี อุทคฺโค, สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (กรุงเทพมหานคร : กองโรงพิมพ กรมสารบรรณทหารเรือ, 2520), น.9-19. 
8 เพ่ิงอาง, น.13-19. 
9 มูลมรดก หมายความวา “ทรัพยมรดก” 
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วัตถุประสงคเพ่ือปกปกรักษาทรัพยสมบัติของผูท่ีเสียชีวิตและเพ่ือเปนการรับประกันผลประโยชนของ 

ผูสืบทอดมูลมรดกและเจาหนี้ 1 7 3

10 สวนกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกเปนกฎหมายวาดวย 

การตกทอดทรัพยสมบัติ ตลอดถึงสิทธิและพันธะของเจามรดกซ่ึงจะตกทอดแกบุคคลซ่ึงเปนผูมีสิทธิ

รับมรดก ในท่ีนี้ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะรายละเอียดของกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกเทานั้น 

กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก แบงออกเปน 8 ภาค ไดแก ภาคท่ี 1 

วาดวยจุดประสงคของบทบัญญัติวาดวยมรดก ภาคท่ี 2 วาดวยการสืบทอดมูลมรดกตามกฎหมาย 

ภาคท่ี 3 วาดวยการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรม ภาคท่ี 4 วาดวยการรับ การสละ การเสียสิทธิ 

สืบทอดมูลมรดก ภาคท่ี 5 วาดวยความคุมครองมูลมรดกและความรับผิดชอบของผูสืบทอด ภาคท่ี 6 

วาดวยขอหาม ภาคท่ี 7 วาดวยนโยบายตอผูท่ีมีผลงานและมาตรการตอผูละเมิด ภาคท่ี 8 วาดวย

บทบัญญัติสุดทาย 

3.1.2.1 ทรัพยมรดก 

กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกของ ส.ป.ป. ลาว บัญญัติเก่ียวกับ 

ทรัพยมรดก ดังนี้ 

มูลมรดก หมายถึง ทรัพยสมบัติทุกประเภทท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของเจามรดก

รวมท้ังสิทธิและพันธะของเจามรดก เวนแตสิทธิและพันธะซ่ึงกฎหมายหรือสัญญากําหนดไวให 

เจามรดกตองปฏิบัติตามดวยตนเองในเวลาท่ีเจามรดกมีชีวิตอยู174

11 มูลมรดกจะตกไดแก ผูสืบทอดมูลมรดก

ตามกฎหมาย หรือผูสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรม แลวแตกรณี 1 7 5

12 โดยมูลมรดกอาจเปนทรัพยเดิม 

(สินสวนตัว) หรือสินสมสราง (สินสมรส) ของเจามรดกก็ได  

ทรัพยเดิมหรือสินสวนตัว หมายถึง ทรัพยสมบัติท่ีสามีหรือภรรยาไดมา

กอนการสมรสหรือทรัพยสมบัติ ท่ีไดมาจากการสืบทอดมูลมรดก หรือมาจากการมอบหรือ 

การยกทรัพยใหสามีหรือภริยาเฉพาะภายหลังการสมรส และทรัพยสมบัติท่ียังคงอยูหรือเปลี่ยนสภาพ

ไปเปนทรัพยสิ่งของใหม 1 7 6

13 สวนดอกเบี้ยจะเปนรายไดและดอกผลท่ีเกิดจากสินสวนตัวของสามีหรือ

                                           
10

 ภูคํา เลนิน และไลลาทอง ขันติยะลาด, “หลักกฎหมายวาดวยการคุมครองมูล

มรดกและการสืบทอดมูลมรดกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” สืบคนเม่ือวันท่ี 

3 เมษายน 2558, จาก http://www.libery.coj.go.th 

11 มาตรา 3 (ใหม) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
12 มาตรา 2 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
13

 มาตรา 3 (ใหม) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 



72 

 

ภริยาท่ีเกิดจากทรัพยเดิมของสามีหรือภรรยานั้น ใหถือวาเปนสินสวนตัวของผูนั้น เวนแต สามีหรือภริยา

รวมกันกระทําการเก่ียวกับรายไดหรือดอกผลดังกลาว ใหถือวารายไดหรือดอกเบี้ยท่ีไดมาเปนสินสมรส177

14 

สินสมสรางหรือสินสมรส หมายถึง ทรัพยสมบัติท่ีสามีหรือภริยาทํามาหาได

ระหวางสมรส เวนเสียแต ทรัพยสิ่งของนั้นเปนเครื่องใชสวนตัวของสามีหรือภริยาท่ีมูลคาเล็กนอย 

รายไดท้ังหมดท่ีสามีหรือภริยาไดรับระหวางเปนสามีภริยากันหรือแยกกันอยู ใหถือวาเปนสินสมรส 

สินสวนตัวท่ีบูรณะซอมแซมโดยใชสินสมรสเขาทําการบูรณะซอมแซมถึงสองสวนสามของสินสวนตัว 

ใหถือวาสินสวนตัวนั้นเปนสินสมรส178

15 

3.1.2.2 ประเภทของทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก 

รูปแบบการมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก

แบงเปน 2 รูปแบบ คือ การรับมรดกตามกฎหมายและการรับมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้น ประเภท

ของทายาทจึงแบงเปน 2 ประเภท คือ ทายาทตามกฎหมายและทายาทตามพินัยกรรม 

(1) ทายาทตามกฎหมาย 

การรบัมรดกตามกฎหมาย คือ การตกทอดทรัพยมรดก สิทธิและพันธะของ

เจามรดกแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกซ่ึงเปนทายาทตามท่ีกฎหมายกําหนด179

16 ไดแก  

(1) บุตร ไดแก ลูกคีง (บุตรแท ๆ ของเจามรดก) ลูกเลี้ยง (บุตรบุญธรรม) 

ลูกนา (บุตรท่ีเกิดจากสามีหรือภริยาเดิม) สําหรับบุตรท่ีเกิดจากสามีหรือภริยาเดิมมีสิทธิในการรับมรดก

ของบิดาหรือมารดาเพียงเทาสวนท่ีเปนสินสมรส แตไมมีสิทธิในสวนสินสวนตัวของบิดาหรือมารดา 

(2) สามีหรือภริยาของเจามรดกท่ียังมีชีวิตอยู 

(3) ญาติสายตั้ง (ตามกฎหมายไทยเทียบไดกับผูบุพการี) ไดแก พอ แม 

ปู ยา ตา ยาย ทวด ของเจามรดก 

(4) ญาติสายขวาง ไดแก พ่ี นอง ลุง ปา นา อา 

(5) หัวหนาครอบครัวหรือผูรับใชท่ีดูแลเลี้ยงดูเจามรดกตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

(6) นิติบุคคลหรือรัฐ 

                                           
14

 ภูคํา เลนิน และไลลาทอง ขันติยะลาด, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.1. 
15

 มาตรา 3 (ใหม) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

16
 มาตรา 10 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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แตมิใชวาผูมีสิทธิในการรับมรดกทุกคนตามท่ีกลาวขางตนจะเปนผูไดรับ

มรดกของเจามรดก เพราะบุคคลใดจะเปนผูไดรับมรดกหรือไม เปนไปตามลําดับชั้นความใกลชิด 

เจามรดก ทายาทผูใกลชิดเจามรดกในลําดับกอนจะเปนผูมีสิทธิไดรับมรดกกอนทายาทในลําดับหลัง 1 8 0

17 

และทายาทแตละลําดับชั้นอาจหลายคนหรืออยูคนละลําดับชั้นแตมีสิทธิในการรับมรดกรวมกัน เชน 

คูสมรสซ่ึงยังมีชีวิตมีสิทธิในการรับมรดกรวมกับทายาทสายตั้งหรือทายาทสายขวาง 

กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกบัญญัติจําแนกทรัพยมรดกเปน 

4 ประเภท181

18 ไดแก ทรัพยมรดกซ่ึงเจามรดกไมไดทําพินัยกรรมแกบุคคลใดหรือองคกรใด ทรัพยมรดก

นอกเหนือจากการทําพินัยกรรม ทรัพยมรดกซ่ึงผูมีสิทธิตามพินัยกรรมปฏิเสธไมรับพินัยกรรมนั้น และ

กรณีพินัยกรรมเปนโมฆะหรือผูรับพินัยกรรมถึงแกความตายกอนเปดการสืบทอดมูลมรดก182

19 

หลักเกณฑท่ัวไปในการแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทตามกฎหมาย 

แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 การแบงปนทรัพยมรดกระหวางสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู

กับบุตร183

20 กรณีสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย และอีกฝายหนึ่งยังคงมีชีวิตอยู ท้ังนี้ยังมี

บุตรซ่ึงยังมีชีวิตอยูดวย ซ่ึงท้ังภริยาหรือสามีท่ียังมีชีวิตอยูและบุตรตางเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับ

มรดกตามกฎหมาย มาตรา 10 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก กฎหมายบัญญัติใหบุตรเปน

ผูมีสิทธิในการรับมรดกซ่ึงเปนสินสวนตัวของเจามรดกจํานวนสามสวนสี่ และใหสามีหรือภริยามีสิทธิ

ในการรับมรดกซ่ึงเปนสินสวนตัวของเจามรดกจํานวนหนึ่งสวนสี่ สวนสินสมรสใหแบงออกเปนสอง

สวนเทา ๆ กัน โดยสวนแรกตกแกสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู อีกสวนหนึ่ง ตกแกบุตรของเจามรดก 

                                           
17 มาตรา 11 (ใหม) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
18

  มาตรา 9 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

19
 วิธีการเปดการสืบทอดมูลมรดก ในท่ีนี้จะกระทําเม่ือเจามรดกถึงแกความตายหรือ

ศาลมีคําพิพากษาวาเจามรดกถึงแกความตาย ผูมีสิทธิรับมรดกตองแสดงเจตจํานงของตนเปน 

ลายลักษณอักษรตอสํานักงานทะเบียนศาล ซ่ึงเจามรดกมีภูมิลําเนาอยูในขณะถึงแกความตายหรือ

หากเจามรดกมีท่ีอยูไมชัดแจงหรือมีภูมิลําเนาหลายแหงก็ใหถือเอาภูมิลําเนาอันเปนท่ีตั้งแหงทรัพย

มรดกแทน เพ่ือทําการตรวจสอบวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิในการรับมรดกหรือไม หากเห็นวาบุคคล

ดังกลาวเปนผูมีสิทธิในการรับมรดก สํานักงานทะเบียนศาลหรือนายบานก็จะออกใบยืนยันสิทธิ 

ในการรับมรดกไวเปนหลักฐาน 
20

 มาตรา 12 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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หากมีบุตรหลายคนในระหวางบุตรดวยกัน นําไปแบงตามสวนเปนจํานวนเทา ๆ กัน แตลูกนา (บุตรท่ีเกิด

จากสามีหรือภริยาเดิม) มีสิทธิในการรับมรดกของบิดามารดาเพียงแตสวนท่ีเปนสินสมรสเทานั้น 

กฎหมายมิไดบัญญัติใหมีสิทธิในสินสวนตัวของเจามรดกดวย 

ประเภทท่ี 2 การแบงปนทรัพยมรดกระหวางสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิต

อยูกับญาติสายตั้ง 1 8 4

21 กรณีการแบงทรัพยมรดกระหวางสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยูกับญาติสายตั้งจะ

เกิดข้ึนก็ตอเม่ือสามีและภริยานั้นไมมีบุตร เนื่องจากหากมีบุตรซ่ึงเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกก็จะเปน

กรณีเขาประเภทท่ี 1 ตามหลักการท่ีใหญาติใกลชิดมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกกอน ญาติท่ีเปนลําดับชั้น

หางออกมาไมสิทธิ กลาวคือ ถูกตัดสิทธิในการรับทรัพยมรดกออกไป 1 8 5

22 กรณีดังกลาวนี้ สามีหรือภริยา

ซ่ึงยังมีชีวิตอยูจะไดรับสวนแบงในสินสวนตัวของฝายท่ีถึงแกความตายจํานวนหนึ่งสวนสาม สวนญาติ

สายตั้งจะไดรับสวนแบงในสินสวนตัวของเจามรดกจํานวนสองสวนสาม หากวามีญาติสายตั้งหลายคน

เปนผูมีสิทธิในการรับมรดกก็ใหแบงใหแกทายาทเหลานั้นทุกคนเปนจํานวนเทา ๆ กัน อยางไรก็ตาม 

ในสวนของญาติสายตั้งก็ยังเปนไปตามหลักท่ีใหทายาทท่ีมีลําดับใกลชิดเจามรดกมากกวาเปนผูมีสิทธิ

ในการรับมรดกกอน เชน หากบิดา มารดาของเจามรดกยังมีชีวิตอยู ปู ยา ตา ยาย ก็ไมมีสิทธิในการรับ

มรดก เปนตน ถาหากไมมีญาติสายต้ังใกลชิด ญาติสายขวางในอันดับถัดไปก็จะเปนผูมีสิทธิในการรับ

มรดกในสวนสินสมรสดังกลาว สวนของสินสมรส กฎหมายบัญญัติใหสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู

เทานั้นเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกสวนดังกลาวท้ังหมด 

ประเภทท่ี 3 การแบงปนทรัพยมรดกระหวางสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิต

อยูกับญาติสายขวาง186

23 เปนกรณีซ่ึงเจามรดกไมมีบุตร และไมมีญาติสายตั้ง การแบงปนทรัพยมรดกให

ปฏิบัติดังตอไปนี้ คือ แบงทรัพยมรดกซ่ึงเปนสินสวนตัวของเจามรดกออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน โดยสวน

แรกมอบใหแกสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู และอีกสวนหนึ่งมอบใหแกญาติสายขวางเพ่ือนํามา

แบงเปนสวนเทา ๆ กัน ซ่ึงในระหวางญาติสายขวางดวยกันนั้น ญาติสายขวางท่ีมีลําดับใกลชิดจะเปน

ผูมีสิทธิในการไดรับมรดกกอน เชน หากเจามรดก มีพ่ีนองรวมบิดามารดา และมีลุง ปา นา อา 

อยูดวย เชนนี้แมบุคคลท้ังสองกลุมจะเปนญาติสายขวางเหมือนกัน แตพ่ีนองรวมบิดามารดาของเจามรดก

เปนญาติลําดับท่ีใกลชิดเจามรดกมากกวายังมีชีวิตอยู ลุง ปา นา อา จึงไมมีสิทธิในการรับมรดก เปนตน 

สวนสินสมรสท้ังหมดตกทอดแกสามีหรือภริยาซ่ึงยังมีชีวิตอยูท้ังหมด 

                                           
21

 มาตรา 13 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

22 เปนไปในทํานองหลักญาติสนิทตัดญาติหางตามหลักการท่ีใชอยูในกฎหมายไทย 
23

 มาตรา 14 (ปรับปรุง) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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ประเภทท่ี 4 การแบงปนทรัพยมรดกระหวางบุตรดวยกัน 1 8 7

24 กรณีเจา

มรดกมีเพียงลูกคีงหรือบุตรแท ๆ ของตนเอง กฎหมายบัญญัติใหทรัพยมรดกท้ังหมดท้ังท่ีเปนสินสวนตัว

และสินสมรสตกทอดแกบุตรดังกลาว หากมีบุตรนี้หลาย ๆ คน ก็แบงเปนจํานวนเทา ๆ กัน ตามสวน 

กรณีเจามรดกมีบุตรหลายประเภทดวยกัน ไมวาจะเปนบุตรแท ๆ ลูกเลี้ยง (บุตรบุญธรรม) ลูกนา 

(บุตรท่ีเกิดจากสามีหรือภริยาเดิม) ใหบุตรดังกลาวนี้มีสิทธิไดรับทรัพยมรดกซ่ึงเปนสินสมรสจํานวน

เทากัน ๆ ตามสวน สวนบุตรบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกซ่ึงเปนสินสวนตัวของ 

ผูรับบุตรบุญธรรมเชนเดียวกับบุตรแท ๆ (ลูกคีง) ของเจามรดก แตลูกนาหรือบุตรท่ีเกิดจากสามีหรือ

ภริยาเดิม ไมมีสิทธิในการรับมรดกซ่ึงเปนสินสวนตัวของพอนาหรือแมนาเลย ท้ังนี้ บุตรบุญธรรมหรือ

ลูกเลี้ยงไมมีสิทธิในการรับมรดกของบิดามารดาเดิมของตน เวนแตบิดามารดาไดเดิมไดทําพินัยกรรมมอบ

ใหเทานั้น โดยบุตรแท ๆ หรือลูกคีง ลูกเลี้ยง (บุตรบุญธรรม) ลูกนา (บุตรท่ีเกิดจากสามีหรือภริยาเดิม) 

ผูท่ีไดเลี้ยงดูบิดามารดาตลอดมาจนกระท่ังบิดามารดาถึงแกความตาย บุตรดังกลาวจะมีสิทธิในการรับ

มรดกมากกวาทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกผูอ่ืน 1 เทา 

นอกจากนี้ บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกยัง

บัญญัติสิทธิในสวนแบงของทรัพยมรดกไวเปนพิเศษ นอกเหนือจาก 4 ประเภท ดังกลาวมาแลวขางตน 

ประเภทท่ี 1 สิทธิในการรับมรดกของทารกในครรภมารดา 1 8 8

25 เปนกรณี

เจามรดกถึงแกความตาย ในขณะท่ีบุตรยังอยูในครรภของมารดา กฎหมายบัญญัติใหสิทธิบุตรซ่ึงจะ

คลอดและอยูรอดเปนทารกในภายหลังไว กลาวคือ บัญญัติใหบุตรในครรภมารดามีสิทธิในการรับมรดกของ

บิดามารดาท่ีไดเสียชีวิตไปกอนการเกิด เชนเดียวกับบุตรซ่ึงมีชีวิตอยูในขณะเจามรดกถึงแกความตาย 

ประเภทท่ี 2 การรับมรดกระหวางหัวหนาครอบครัวกับผูรับใช 1 8 9

26 ซ่ึง

จะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกบัญญัติ เชน หัวหนาครอบครัวท่ี 

ถึงแกความตายตองไมมีบุตร ไมมีภริยาหรือสามี ไมมีญาติสายตั้ง และไมมีญาติสายขวาง ผูรับใชตอง

เปนคนรับใชในครอบครัวดังกลาวเปนเวลา 3 ปข้ึนไป ตองดูแลหัวหนาครอบครัวในเวลาจําเปนหรือ 

ไดจัดงานศพหัวหนาครอบครัวซ่ึงถึงแกความตายและทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหหัวหนา

ครอบครัวผูนั้นและไดดูแลบานเรือนเหมือนกับเปนบานเรือนของตนเอง ไมมีเ งินเดือนหรือ 

                                           
24

 มาตรา 15 (ปรับปรุง) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

25
 มาตรา 16 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

26
 มาตรา 17 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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คาจางแรงงานในขณะเปนผูรับใช ไดมาอยูในสําเนาทะเบียนบานเปนสมาชิกในครอบครัวโดยถูกตอง

ตามกฎหมาย190

27 

ประเภทท่ี 3 กรณีไมมีผูรับมรดก 1 9 1

28 หากบุคคลใดถึงแกความตายโดย 

ไม มี บุตร ไม มีสา มีหรือภริยา ไม มีญาติสายตั้ ง  ไม มีญาติสายขวาง และไม มีผู รับ ใชหรื อ 

หัวหนาครอบครัว หรือไมรูวาผูมีสิทธิในการรับมรดกดังกลาวนั้นมีชีวิตอยูท่ีใด กฎหมายบัญญัติใหรัฐ

เปนผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวไวกอน หากครบกําหนดอายุความในการฟองรองเพ่ือเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ก็ใหทรัพยมรดกนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ โดยให

พนักงานทะเบียนศาลหรือผูใหญบานท่ีไดครอบครองทรัพยมรดกเปนผูข้ึนบัญชีทรัพยมรดก และจัดการ

นําเอาทรัพยมรดกสวนหนึ่งไปใชจายในการจัดงานศพ ทําบุญ อุทิศสวนกุศล และชําระหนี้สินของเจามรดก 

ประเภทท่ี 4 กรณีทรัพยมรดกของพระภิกษุ สามเณรหรือนักบวช 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2541 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดบัญญัติไวใน 

คําปรารภวา พระสงฆมีบทบาทท่ีสําคัญตอประเทศชาติและญาติโยมธรรมดา ท้ังในอดีตและปจจุบัน 

ประวัติศาสตร ส.ป.ป. ลาว ไดเอยถึงวีรกรรมของพระพุทธศาสนา วัดวาอารามไดกลายเปนคลังแหง

ความรูและเปนสถาบันสรางทรัพยากรมนุษย พระสงฆ ส.ป.ป. ลาว ทุกยุคทุกสมัยยึดถือศีลธรรมเปน

ปจจัยประกอบในการพัฒนาบานเมืองเพ่ือความสุขของญาติโยม คุณสมบัติของผูท่ีจะบวชเปนสามเณร

หรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใน ส.ป.ป. ลาว ได สําหรับสามเณรตองมีอายุ 10 ปบริบูรณ และผูท่ี

จะสามารถบวชเปนพระภิกษุไดตองมีอายุ 20 ปบริบูรณ โดยผูบวชมีหนาท่ีพ้ืนฐานในการปกปกรักษา

พระพุทธศาสนาและคุมครองพระสงฆ สามเณร เรียนสวด เรียนเทศน เรียนธรรมวินัยและคนควา

คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ปรับปรุงแกไขประเพณีอันงมงายไรเหตุผล ตองรักษาและสงเสริม

จารีตประเพณีอันดีงามมีประโยชนแกสังคมอยางแทจริง นอกจากนี้ใหมีหนาท่ีเทศนาสั่งสอนญาติโยม

ใหละ ท้ิงการเ ท่ียวกินอยางฟุมเฟอย ลดอบายมุขเ พ่ือใหสั งคมมีบริสุทธิ์ปลอดภัย  นาอยู 

มีความเสมอภาคตอการปฏิบัติศีลธรรมและระเบียบกฎหมาย  

หากในระหวางบวช พระภิกษุ สามเณรอยูในสมณเพศหรือนักบวช

มรณภาพ หากมีทรัพยสินท่ีไดมากอนบวชหรือไดมาในระหวางบวช กฎหมายบัญญัติให พระภิกษุ 

สามเณรหรือนักบวชนั้นมีสิทธิมอบทรัพย ยกทรัพย หรือทําพินัยกรรมยกทรัพยใหบุคคลหรือองคกร

ตาง ๆ ไดตามกฎหมาย สวนกรณีพระภิกษุ สามเณรหรือนักบวชถึงแกความตายในระหวางอยูในสมณเพศ

                                           
27

 ภูคํา เลนิน และไลลาทอง ขันติยะลาด, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.7. 
28

 มาตรา 18 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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โดยไมมีทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกหรือไมไดมอบทรัพยใหบุคคล องคกรหรือมูลนิธิใด ทรัพยสินท้ังหมด

จะตกเปนของรัฐหรือวัดหรือของศาสนาท่ีพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชนั้นบวชอยูในขณะมรณภาพ 

ประเภทท่ี 5 สิทธิในการรับมรดกระหวางสามีภริยาท่ีแยกกันอยู 1 9 2

29

สําหรับสามีภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย แตแยกกันอยู โดยไมไดจดทะเบียน

หยาขาดจากกัน การสมรสยังไมสิ้นสุด หากวาระหวางแยกกันอยู สามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่ง 

ถึงแกความตาย กฎหมายบัญญัติใหสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยูมีสิทธิในการรับมรดกของสามีหรือ

ภริยาท่ีถึงแกความตายได ซ่ึงสามีหรือภริยาท่ีแยกกันอยูโดยยังไมจดทะเบียนหยานั้นจะไมมีสิทธิไปมี

สามีหรือภริยาใหม 

ประเภทท่ี 6 การรับมรดกแทนท่ี กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

ไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในการรับมรดกแทนท่ีไวใน 3 มาตรา กลาวคือ มาตรา 21 มาตรา 22 และ 

มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก สิทธิในการรับมรดกแทนท่ีเกิดข้ึนตอเม่ือบุคคลซ่ึง 

มีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายถึงแกความตายกอนเจามรดก กฎหมายบัญญัติใหทายาทของ

บุคคลนั้นมีสิทธิในการรับมรดกแทนท่ีและหากผูมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีนั้นไดเสียชีวิตไปกอนแลว ก็ให 

ผูมีสิทธิในการรับมรดกคนตอไปเปนผูมีสิทธิรับมรดกแทนท่ี เชน นางคําหยาดจดทะเบียนสมรสกับ

นายคําหยด อยูกินดวยกัน มีบุตรดวยกัน 1 คน คือ นางคําฝอย นางคําฝอยมีบุตรชาย 1 คน 

ชื่อเด็กชายคําหลา ตอมาปรากฏวา นางคําฝอยประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ตอมานางคําหยาด 

ถึงแกความตายดวยโรคชรา เชนนี้ เปนกรณีท่ีนางคําฝอยซ่ึงจะเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกของ 

นางคําหยาดในฐานะบุตร รวมกับนายคําหยดซ่ึงเปนสามีของนางคําหยาด ถึงแกความตายกอน 

นางคําหยาดเจามรดก ตามกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกบัญญัติให เด็กชายคําหลาเปน 

ผูมีสิทธิในการรับมรดกของนางคําหยาดแทนท่ีนางคําฝอย เปนตน 

มาตรา 22 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก บัญญัติเง่ือนไข

ของการรับมรดกแทนท่ีวา ทายาทซ่ึงจะสามารถรับมรดกแทนท่ีตองเปนทายาทตามกฎหมายเทานั้น 

หลักการรับมรดกแทนท่ีไมใชกับทายาทตามพินัยกรรม และตองเปนบุตรของผูมีสิทธิในการรับมรดก

ตามกฎหมายซ่ึงถึงแกความตายไปกอนแลว นอกจากนี้สิทธิในการรับมรดกแทนท่ียังเกิดข้ึนในกรณี 

ผูมีสิทธิในการรับมรดกไดสละมรดกสวนของตน ท้ังนี้ มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก

บัญญัติใหบุคคลดังกลาวยังสามารถรับมรดกแทนท่ีบุคคลอ่ืนได 
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 มาตรา 20 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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(2) ทายาทตามพินัยกรรม 

การรับมรดกตามพินัยกรรม หมายถึง การตกทอดซ่ึงทรัพยสิน สิทธิ 

และพันธะตาง ๆ ของเจามรดกแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามเจตจํานงของเจามรดกท่ีไดเขียนหรือบอกไว

ในเวลาท่ีตนเองยังมีชีวิตอยู193

30 

พินัยกรรม หมายถึง คําสั่ง คําแนะนํา ทางปากเปลาหรือเปนเอกสารท่ี

เขียนไวเปนลายลักษณอักษรของเจามรดกในเวลาท่ียังมีชีวิตอยู เพ่ือมอบทรัพยมรดกของตนใหแก

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง พินัยกรรมจะมีผลตอเม่ือผูทําพินัยกรรมนั้นไดถึงแกความตาย โดยกฎหมาย 

วาดวยการสืบทอดมูลมรดกบัญญัติขอบเขตในการทําพินัยกรรมไว กลาวคือ เจามรดกไมสามารถ 

ทําพินัยกรรมอยางอิสระโดยยกทรัพยสินท้ังหมดของตนใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากวาบุตรซ่ึงมีสิทธิ

ในการรับมรดกยังมีชีวิตอยู กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษวา หากบุตรซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกยังมีชีวิต

อยู 1 คน หามมิใหยกทรัพยหรือทําพินัยกรรมเกินก่ึงหนึ่ง (หนึ่งในสอง) ของทรัพยท้ังหมด หากวาบุตร

ซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกยังมีชีวิตอยู 2 คน หามมิใหยกทรัพยหรือทําพินัยกรรมเกินหนึ่งในสามของ

ทรัพยท้ังหมด หากวาบุตรซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกยังมีชีวิตอยู 3 คนข้ึนไป หามมิใหยกทรัพยหรือ 

ทําพินัยกรรมเกินหนึ่งในสี่ของทรัพยท้ังหมด194

31  

กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก แบงรูปแบบในการทําพินัยกรรม

ออกเปน 2 ประเภท195

32 ไดแก พินัยกรรมดวยวาจาและพินัยกรรมเปนลายลักษณอักษร 

พินัยกรรมดวยวาจา หมายถึง คําสั่งหรือคําแนะนําของเจามรดก เพ่ือให

ผูท่ีมีชีวิตอยูไดปฏิบัติการแบงปนทรัพยหรือมอบทรัพยสินของเจามรดกใหแกบุคคลใดตามเจตนาของ

เจามรดก 1 9 6

33 ใชในกรณีเจามรดกไมมีความสามารถในการทําพินัยกรรมเปนลายลักษณอักษร เพราะ 

ตกอยูในอันตรายใกลจะเสียชีวิตเนื่องจากสุขภาพออนเพลียหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ขณะทําพินัยกรรมดวยวาจา 

กฎหมายบัญญัติใหมีพยานรูเห็นอยางนอย 3 คน โดยพยานดังกลาวตองแจงขอความท้ังหมดท่ีเจา

มรดกไดสั่งไวตอองคการปกครองบานหรือสํานักงานทะเบียนศาลเพ่ือชี้แจงถึงเหตุผลท่ีทําใหเจามรดก

ไมสามารถทําพินัยกรรมเปนลายลักษณอักษรได พรอมท้ังแจงเนื้อหาของพินัยกรรมดวยวาจา 
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 มาตรา 24 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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 มาตรา 25 (ปรับปรุง) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 
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แตพินัยกรรมท่ีทําดวยวาจาดังกลาวไมมีผลใชบังคับหากวาเกินกําหนด 1 เดือนนับแตเจามรดก

กลับคืนสูสภาพปกติ 

สวนพินัยกรรมเปนลายลักษณอักษร หมายถึง เอกสารซ่ึงเจามรดก 

ทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงเจตนาของตนในการท่ีจะใหผูมีสิทธิในการรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นตองแบงปน

ทรัพยสินตามท่ีผูทําพินัยกรรมไดกําหนดไว197

34 โดยการทําพินัยกรรมเปนลายลักษณอักษรอาจเขียนข้ึนโดย

เจามรดกเองหรือหากผูอ่ืนเขียนให ตองมีพยานอยางนอย 3 คน ลงชื่อเปนพยานและพยานจะตอง

รักษาความลับไวจนกวาจะมีการเปดพินัยกรรม ในพินัยกรรมนั้นจะตองระบุชื่อ นามสกุล ท่ีอยูของ

ผูทําพินัยกรรมและผูรับพินัยกรรม ผูเขียนและพยานตองลงลายมือชื่อและพิมพลายนิ้วมือลงใน

พินัยกรรมดังกลาว แลวใสซองปดผนึกใหแนนหนา พรอมนําไปข้ึนทะเบียนศาลท่ีเจามรดกมีภูมิลําเนา

อยูหรือท่ีใกล เคียง สําหรับสถานท่ีท่ีไม มีสํานักงานทะเบียนศาลใหนําไปใช ข้ึนทะเบียนไวตาม 

องคการปกครองบาน198

35 

3.1.2.3 กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว ในสวนท่ีเกี่ยวของกับพระภิกษุ 

ส.ป.ป. ลาว ไดบัญญัติกฎหมายมรดกในสวนซ่ึงเก่ียวของกับพระภิกษุไว

ในกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก ดังตอไปนี้  

(1) กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะเจามรดก 

ตามท่ีไดกลาวไปแลววากฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกไดบัญญัติ

กฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับพระภิกษุในฐานะเจามรดก กลาวคือ พระภิกษุมรณภาพในขณะอยูใน

สมณเพศ ซ่ึงปรากฏในมาตรา 19 (ปรับปรุง) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก ซ่ึงพระภิกษุ

สามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินของตนไดโดยอิสระในระหวางท่ีอยูในสมณเพศ ไมวาจะโดยวิธีการ

มอบทรัพย 1 9 9

36 ยกทรัพย 2 0 0

37 หรือทําพินัยกรรม ใหแกบุคคลหรือองคกรใดก็ไดตามกฎหมาย แตหาก

ระหวางอยูในสมณเพศ พระภิกษุไมมีทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกหรือไมไดมอบทรัพยใหแกบุคคล 

องคกร หรือมูลนิธิใด ทรัพยสินท้ังหมดก็จะตกเปนของรัฐ หรือเปนของวัดหรือเปนของศาสนาท่ี

                                           
34

 ภูคํา เลนิน และไลลาทอง ขันติยะลาด, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.9. 
35

 มาตรา 27 แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดก 

36 การมอบทรัพย หมายถึง การเอาทรัพยของตนใหบุคคลอ่ืนโดยไมมีเง่ือนไข ผูรับทรัพย

เปนเจากรรมสิทธิ์ในทรัพยสิ่งของดังกลาว นับแตเวลาท่ีไดรับทรัพยนั้นเปนตนไป 
37 การยกทรัพย หมายถึง การเอาทรัพยของตนใหบุคคลอ่ืนโดยมีเง่ือนไข ผูรับทรัพย

จะเปนเจากรรมสิทธิ์ในทรัพยก็ตอเม่ือไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวกับผูยกทรัพยใหสําเร็จเสียกอน 
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พระภิกษุนั้นมีภูมิลําเนาอยู ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวนี้บัญญัติใหหมายความรวมถึงสามเณร และนักบวช

อ่ืนดวย 

(2) กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับมรดก 

ในกรณีพระภิกษุเปนผูมีสิทธิรับมรดก ไมวาเปนผูมีสิทธิรับมรดกตาม

กฎหมายหรือตามพินัยกรรม บทบัญญัติของกฎหมายมิไดบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดก เม่ือมีกรณีปญหาวา พระภิกษุผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมจะ

สามารถใชสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในขณะท่ีอยูในสมณเพศไดหรือไม เนื่องจากไมมี

บทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไวในทํานองมาตรา 1622 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทย ดังนั้น แนวทางการตีความของนักวิชาการดานกฎหมายของ ส.ป.ป. ลาว และผูบังคับใช 

กฎหมาย201

38 เห็นวาเม่ือไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรโดยตรง ในกรณีท่ีพระภิกษุเปน

ทายาท ไมวาพระภิกษุจะอยูในฐานะผูมีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมก็ตาม 

ดังนั้น กฎหมายท่ีนํามาใชกับพระภิกษุยอมใชบทบัญญัติเหมือนบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายวาดวย

การสืบทอดมูลมรดกไมมีการจํากัดกรอบหรือวิธีการ มิซํ้ายังเปนการท่ีถือวาบุคคลทุกคนเสมอภาคกัน

ตอหนากฎหมาย ตามมาตรา 35 กฎหมายรัฐธรรมนูญของลาว ซ่ึงบัญญัติใหบุคคลทุกคนเสมอภาคกัน

ตอหนากฎหมาย เม่ือพระภิกษุเปนบุคคลธรรมดา ดังนั้น สิทธิในการรับมรดกยอมมีอยูเหมือนบุคคล

ธรรมดา ประกอบกับเม่ือพิจารณาตามกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกซ่ึงไดบัญญัติใหพระภิกษุ

สามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินในระหวางสมณเพศได ยอมอาจตีความไดวาพระภิกษุสามารถมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเชนเดียวกับฆราวาส 

แตดวยลักษณะนิสัยอะลุมอลวยของประชาชนชาว ส.ป.ป. ลาว หากมี

ปญหาเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยมรดก ก็ไมคอยมีคดีข้ึนสูศาล จะสามารถตกลงกันไดเองเสียมากกวา และ

ในตัวบทกฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว ก็ไมมีบทกฎหมายมาตราใดบังคับใหพระภิกษุตอง 

ลาสิกขาบทเพ่ือมาฟองรองคดีตอศาล ท้ังนี้ การบังคับใชกฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว บุคคลท่ี 

เลี้ยงดูใกลชิดกับเจามรดกมากท่ีสุดมักเปนผูไดรับมรดก ยิ่งกรณีท่ีผูรับมรดกเปนพระภิกษุแลว  

โดยสวนใหญจะไมนําคดีมาฟองตอศาล เพราะเปนผูละแลวซ่ึงทางโลก ในปจจุบันจึงยังไมปรากฏ 

แนววินิจฉัยของศาลเก่ียวกับกรณีพระภิกษุเปนโจทกฟองคดีมรดกเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดก  

 

                                           
38

 สัมภาษณ คําผิว วิไลพร, อาจารยประจํา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร), 3 มีนาคม 2558. 
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3.2 ประเทศศรีลังกา 

 

ประเทศศรีลังกาถือพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท เปนศาสนาประจําชาติเชนเดียวกับ

ประเทศไทย มีพระภิกษุอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากและยึดถือปฏิบัติตามหลัก 

ในพระธรรมวินัยแบบเดียวกับประเทศไทย เปนท่ีนาสนใจวากฎหมายเก่ียวกับมรดกของศรีลังกา 

มีการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ในทํานองมาตรา 1622 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม  

 

3.2.1 พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 

ประเทศศรีลังกามีประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนายาวนานจนกระท่ัง

ปจจุบัน 

3.2.1.1 ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 

ศาสนาพุทธประดิษฐานม่ันคง ในรัชสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะ 

ราวพุทธศักราช 236 - 27639 สมัยกรุงอนุราธปุระเปนราชธานี 2 0 3

40 หัวหนาคณะสงฆ ท่ีนํ า

พระพุทธศาสนามาประดิษฐาน คือ “พระมหินทเถระ” 2 0 4

41 นับเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนา 

ครั้งแรกในศรีลังกา2 0 5

42 พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในศรีลังกากวา 1,000 ป ก็พบกับความเสื่อมโทรม 2 0 6

43 

พระพุทธเจาตรัสวา “พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญหรือไมข้ึนอยูกับบุคคล 4 จําพวก ไดแก ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา วาจักชวยกันคํ้าจุนพระพุทธศาสนาในทางท่ีถูกตองและเหมาะควร

อยางไร” จากเหตุการณครั้งนั้น สืบเนื่องจาก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ยังคงมีศรัทธา 

พุทธศาสนา แตเพราะเหตุคนนอกศาสนาเขามายึดครองบานเมืองและนําศาสนาของตนเขามา 2 0 7

44 

                                           
39 ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร : แผนกธรรม

วิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2508), น.57. 
40

 สัจภูมิ ละออ, พุทธศาสนสยามวงศ โตคลื่นไปม่ันคงท่ีศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จํากัด, 2556), น.18. 
41

 เพ่ิงอาง, น.18-19. 
42

 ชูศักดิ์ ทิพยเกสร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 39, น.58. 
43

 เพ่ิงอาง, น.72-74. 
44

 สัจภูมิ ละออ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 40, น.30-31. 
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ชวงเวลาติดตอกันกวา 300 ป ศรีลังกาตกอยูในอํานาจของประเทศยุโรป 3 ประเทศ 2 0 8

45 ไดแก 

โปรตุเกส ฮอลันดาและอังกฤษ 2 0 9

46 ซ่ึงชาวศรีลังการวมตัวกันอยางเขมแข็งและกระตือรือรนเพ่ือฟนฟู

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงกลับมาเจริญรุงเรืองอีกครั้ง210

47 

3.2.1.2 สถานะของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาปจจุบัน  
ประชาชนในประเทศศรีลังกาถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทประมาณ 

รอยละ 7048 ของจํานวนประชากรท้ังหมด สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยมีพิธีกรรมและวัดตาง ๆ 2 1 2

49 

โดยกระทรวงพระพุทธศาสนาศรีลังกาเปนผูดูแลเรื่องการจัดงานตาง ๆ 213

50 

พระภิกษุศรีลังกาสวนใหญไมสังกัดนิกายใด ลวนเปนพระภิกษุท่ีนานับถือ 

มีความรูทางพระพุทธศาสนาและรักษาพระธรรมวินัยดีและเปนอยูอยางสมถะ คือ ไมยึดติดวัตถุ 

รักความสันโดษ ไมสะสมทรัพยสมบัติทางโลก ในศรีลังกาเม่ือผูใดบวชเปนพระภิกษุแลวเปนประเพณี

วาจะไมสึก เปนการถวายตัวตอพระพุทธองคตลอดชีวิต ถือกันท่ัวไปวาผูใดบวชแลวสึกจะเหมือนกับ  

ผูลมเหลวในชีวิต เปนการเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศตระกูลและเปนการเสียชื่อเสียงของหมูบานดวย 

เพราะพระภิกษุศรีลังกาจะใชชื่อหมูบานนําหนาชื่อฉายา 2 1 4

51 ผูใดสึกออกมาจะกลับไปหมูบานของตน

ไมไดเพราะจะเปนท่ีรังเกียจของสังคมในหมูบาน ประชาชนท่ัวไปจะไมนับถือผูท่ีสึกออกมาจากพระ

                                           
45

 ฐากูร พานิช, ไทย - ศรีลังกา กลัยาณมิตร : สัมพันธไมตรแนนแฟนทาง

พระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 

(มหาชน), 2548), น.21. 
46

 ลังกากุมาร, กรณีพระสงฆศรีลังกาเลนการเมือง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2553), น.79-95. 
47

 ฐากูร พานิช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.4-21. 
48

 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ, “ขอมูลท่ัวไปของ

สาธารณรั ฐสั งคมนิยมประชาธิปไตยศรีลั งกา,” สืบคนเม่ือวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2558, จาก 

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=11  
49

 ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 

หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 2551), น.111. 
50

 ฐากูร พานิช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น.68-69. 
51

 ตัวอยางเชน พระเวละวัตตา นันทะติสสะ เถโร คือ พระนันทะติสสะ จาก

หมูบานเวละวัตตา เปนตน 

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=11
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เณร ภาษาสิงหลเรียกผูสึกวา “หีระลู”215

52 ซ่ึงในประการดังกลาวนี้เปนสาเหตุหนึ่งซ่ึงทําใหผูจะบวชเปน

พระภิกษุตองแนใจแลววาจะอุทิศตนใหแกพระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิต  

พระภิกษุศรีลังกาเปนผูมีบทบาทอยางยิ่ง เปนท่ีปรึกษา ตลอดท้ังเปนครู

และเปนผูนําของประชาชนชาวศรีลังกาในทางธรรม 2 1 6

53 ปจจุบันพระภิกษุศรีลังกามีบทบาททาง

การเมือง คือ เปนท่ีปรึกษาของรัฐบาล รัฐดําเนินนโยบายตามคําแนะนําของพระภิกษุสวนใหญเสมอ  

มีบทบาททางศาสนาในการสอนประชาชนใหเขาใจหลักพระพุทธศาสนา มีบทบาททางสังคม 

ในการสงเคราะห เด็กกําพร า ซ่ึ ง เปนผูชาย มีบทบาทดานการศึกษาพระพุทธศาสนา คือ 

พระภิกษุศรีลังกามีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันทางโลกได ท้ังนี้ในขณะเดียวกันก็ศึกษาพระธรรมวินัย 

ไปดวย ทําใหมีความรูความสามารถในทางโลกและในการสอนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2.1.3 ระบบการปกครองคณะสงฆในศรีลังกา 

คณะสงฆในศรีลังกา แบงเปนคณะใหญ ๆ 3 คณะหรือนิกาย 217

54 คือ 

(1) สยามนิกาย 

สยามนิกายเปนพระพุทธศาสนานิกายแรกซ่ึงกําเนิดจากประเทศไทย 

เปนนิกายท่ีใหญท่ีสุดเพราะมีจํานวนพระภิกษุมากท่ีสุด แหลงบังคับการใหญอยูท่ีวัดบุปผาราม 

ปจจุบันตั้งอยูท่ีเมืองแคนดี พระภิกษุสยามนิกายนิยมโกนขนค้ิวหมด เม่ือจะออกจากวัดมักมีการหม 

ลดไหลแบบท่ีเรียกวา “พาดหางควาย” พระภิกษุสยามนิกายทุกองคใชรมผาสีดําคันยาวเปนบริขารประจํา  

พระภิกษุผูบวชในสยามนิกายนี้ตองมาจากตระกูล “โคอิคัม” คือตระกูล

ชาวนาอยางเดียวเทานั้น ถือวาเปนวรรณะท่ีสูงในศรีลังกา วรรณะอ่ืน ๆ ไมอนุญาตใหบวชเปนพระภิกษุใน

สยามนิกายนี้ โดยสยามนิกาย แบงแยกยอยออกไปอีก 4 สาขา แตละสาขามีสังฆสภาเปนของตนเอง 

(2) อมรปุรนิกาย 

อมรปุรนิกายเปนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงถือกําเนิดจาก

ประเทศพมาพระภิกษุในนิกายนี้ไมนิยมโกนค้ิวเหมือนพระสยามนิกาย และเม่ือทานออกจากวัดก็หม

คลุมบิดซายแบบพระพมา แตถือรมสีดําเหมือนพระสยามนิกาย  

                                           
52

 ตามรูปศัพทแปลวา ซิวรุหรุ คือผูท้ิงผาจีวร ตามความรูสึกของคนท่ัวไปในศรีลังกา 

หมายถึงบุคคลท่ีเกียจคราน ไมนาปรารถนาในสังคม 
53

 ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 49, น.108-111. 
54

 ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 49, น.113-117. 
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พระภิกษุอมรปุรนิกายมีสาขาแยกออกไป 24 สาขา แตละสาขามี

อํานาจในการบริหารเต็มท่ี ไมข้ึนแกกันและกัน ไมมีอํานาจบังคับบัญชาสาขาอ่ืนในนิกายอมรปุระ

ดวยกัน แตละสาขามีสังฆสภาเปนของตนเอง 

(3) รามัญนิกาย 

รามัญนิกายเปนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงถือกําเนิดจากประเทศ

พมาเชนเดียวกับอมรปุรนิกายนิกายนี้เปนนิกายท่ีเล็กท่ีสุดในศรีลังกา จึงไมมีสาขาในการปกครอง

เหมือนนิกายอ่ืน มีชื่อเต็มวา “ศรีลังการามัญนิกาย” พระภิกษุซ่ึงบวชในรามัญนิกายไมนิยมโกนค้ิว 

และเม่ือออกจากวัดก็หมคลุมบาท้ังสองบา ถือรมใบตาลมีรูปยาว ไมใหญมากนัก เปนรมใชกันแดด 

เรื่องการปฏิบัติของพระในรามัญนิกายนั้น ทานไมจับเงินทองตอหนา

ประชาชนหรือคนอ่ืน ทานมักนําไปเก็บในลิ้นชักหรือในหีบ เม่ือตองการใชจายก็ไขลิ้นชักหรือหีบ 

แลวใหผูซ่ึงทําหนาท่ีไวยาวัจกรจับใหแทน แมกระท่ังจะเดินทางไปท่ีใด พระภิกษุรามัญนิกายก็จะมี 

ผูซ่ึงทําหนาท่ีไวยาวัจกรติดตามไปดวย เพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับคารถ แสดงใหเห็นถึงวาพระภิกษุรามัญนิกาย

ปฏิบัติเครงครัดยิ่งกวานิกายอ่ืน ๆ  

3.2.2 กฎหมายมรดกของศรีลังกา 

ประเทศศรีลั งกาเปนประเทศท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย 

กฎหมายท่ีบังคับใชท่ัวไปโดยสวนใหญมักมีรากฐานมาจากจารีตประเพณีอันมีท่ีมาทางประวัติศาสตร 

ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งมาจากกฎหมายโรมัน - ดัตชและกฎหมายอังกฤษ218

55  

โดยหลัก หากเปนกฎหมายลักษณะอาญาจะมีการบังคับใชกฎหมายในรูปแบบ

เดียวกันท่ัวท้ังศรีลังกา ไมมีการจํากัดความรับผิดในเรื่องของพ้ืนท่ีหรือการนับถือศาสนาแตอยางใด 2 1 9

56 

                                           
55 WageIndicator Foundation, “Property Rights in Sri Lanka,” สืบคนเม่ือ

วั น ท่ี  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558,  จ า ก  http://www.salary.lk/home/labour-law/fair-

treatment/property-rights-in-sri-lanka 

Ramani Muttettuwegama, “Equality in the context of women living 

under parallel legal systems: The Problem of Sri Lanka,” สืบคนเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

2558, จาก http://www.srilankaguardian.org/2008/06/but-i-am-both-equality-in-context-

of.html 

Jayanthi Liyanage, “Kandyan Marriage Laws,” สืบคนเม่ือวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.lankalibrary.com/rit/kandyan4.htm 

http://www.salary.lk/home/labour-law/fair-treatment/property-rights-in-sri-lanka
http://www.salary.lk/home/labour-law/fair-treatment/property-rights-in-sri-lanka
http://www.srilankaguardian.org/2008/06/but-i-am-both-equality-in-context-of.html
http://www.srilankaguardian.org/2008/06/but-i-am-both-equality-in-context-of.html
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แตกฎหมายเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล ท้ังเรื่องสิทธิในทรัพยสิน การจัดการ

ทรัพยสิน (กฎหมายลักษณะทรัพยสิน) ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว ตลอดท้ัง

ความสัมพันธ ท่ีเ ก่ียวของกับทรัพยสินของบุคคลในครอบครัว (กฎหมายลักษณะครอบครัว)  

สืบตอเนื่องมาจนเม่ือบุคคลใดถึงแกความตายและตองมีการสืบทอดทรัพยสินไปยังทายาทผูมีสิทธิใน

การรับมรดก (กฎหมายลักษณะมรดก) ซ่ึงกฎหมายลักษณะตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวมา มีความเก่ียวเนื่อง

เชื่อมโยงและบัญญัติในทิศทางเดียวกัน มีความเก่ียวพันกับจารีตประเพณีวัฒนธรรม แนวคิดเบื้องหลัง

ดั้งเดิมของแตละเรื่อง220

57  

กฎหมายเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลของประเทศศรีลังกา

วางรากฐานการบังคับใชกฎหมาย จําแนกเปนระบบกฎหมายแตกตางกัน 4 ระบบ มีเบื้องหลังมาจาก

จารีตประเพณีโบราณและศาสนาในประเทศศรีลังกาซ่ึงแตกตางกัน 221

58 กลาวคือ  

(1) ระบบ Common Law ซ่ึงเปนระบบกฎหมายท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก

ประเทศอังกฤษ มีการนํามาปรับใชอยูบางในลักษณะเปนบทกฎหมายท่ัวไป 

(2) ระบบ Kandyan Law ใชกับ พวก Kandyan Sinhala หรือชาวสิงหล 

(3) ระบบ Thesavalamai ใชกับเจาของท่ีดินในเขต Jaffna และผูท่ีมีเชื้อสาย

ทมิฬ มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการครอบงําแบงแยกระหวางหญิงซ่ึงมีความรุนแรงมากและเพ่ือ

                                           
56 Ibid. 
57 Ranjan Anno Helan Menaka, “EXTRA MARITAL CHILD’S INHERITANCE 

RIGHTS ON PARENTS INTESTATE PROPERTY UNDER SRI LANKAN LAW,” South East Asia 

Journal of Contemporary Business, Economics and Law 28, p.28 (June 2013). 
58 Safana Gul Begum, “PERSONAL LAWS OF SRI LANKA ON MATTERS 

RELEVANT TO MARRIAGE, DIVORCE AND MAINTENANCE AND ITS’ IMPACT ON WOMEN,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558, จาก http://ihr.org.mk/en/legal-dialogue/legal-

dialogue-se/2 1 5 -personal-laws-of-sri-lanka-on-matters-relevant-to-marriage-divorce-

and-maintenance-and-its-impact-on-women.html 

Maxwell Ranasinghe, “Introduction to Law and Legal System in Sri 

Lanka, ”  สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  11 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558,  จ า ก 

http://www.slideshare.net/maxwellranasinghe/what-is-law-and-introduction-to-law-in-

sri-lanka 

http://ihr.org.mk/en/legal-dialogue/legal-dialogue-se/215-personal-laws-of-sri-lanka-on-matters-relevant-to-marriage-divorce-and-maintenance-and-its-impact-on-women.html
http://ihr.org.mk/en/legal-dialogue/legal-dialogue-se/215-personal-laws-of-sri-lanka-on-matters-relevant-to-marriage-divorce-and-maintenance-and-its-impact-on-women.html
http://ihr.org.mk/en/legal-dialogue/legal-dialogue-se/215-personal-laws-of-sri-lanka-on-matters-relevant-to-marriage-divorce-and-maintenance-and-its-impact-on-women.html
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หลีกเลี่ยงการมีขอพิพาทข้ึนสูศาล เห็นไดวาหลักกฎหมายโดยท่ัวไปซ่ึงประกอบดวยระบบกฎหมาย

อังกฤษและโรมัน – ดัตช มักพยายามผอนผันเรื่องนี้ ขณะท่ีระบบ Kandyan Law มีการแบงแยกและ

เลือกปฏิบัติอยางเห็นไดชัด 

(4) Muslim Law ใชกับผูนับนับถือศาสนาอิสลามในประเทศศรีลังกา 

สวนพระภิกษุซ่ึงอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กรณีปญหาวา หากบุคคลใน

ครอบครัวกอนอุปสมบทของพระภิกษุถึงแกความตายหรือมีผูยกทรัพยสินโดยทําพินัยกรรมเพ่ือถวาย

แดพระภิกษุ กอใหเกิดสถานะความเปนทายาทแกพระภิกษุ ซ่ึงเปนไปไดวาพระภิกษุนั้นอาจอยูใน

ฐานะทายาทโดยธรรมหรือฐานะผูรับพินัยกรรม เม่ือพระภิกษุไมนิยมลาสิกขาบทอีก การฟองคดีข้ึนสู

ศาลเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทท้ังสองประเภทจะสามารถกระทําไดในระหวางอยูใน

สมณเพศหรือไม  

ประเทศศรีลังกาใหความสําคัญเรื่องสิทธิการรับมรดก การจัดการทรัพยสินของ

พระภิกษุและการจัดการศาสนสมบัติของวัดคอนขางมาก มีการบัญญัติกฎหมายรองรับเก่ียวกับ 

ศาสนสมบัติของวัด ดังปรากฏในกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนา 

(BUDDHIST TEMPORALITIES) ซ่ึงจะกลาวตอไป 

3.2.2.1 ความหมายของมรดก 

ปจจุบันประเทศศรีลังกาประกอบดวยชาวสิงหล ประมาณ 74 เปอรเซ็น 

ของจํานวนประชากรท้ังหมด ประมาณ 90 เปอรเซ็นของชาวสิงหล ถือพระพุทธศาสนา สวนท่ีเหลือ

อีกประมาณ 10 เปอรเซ็นนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและศาสนาอิสลาม ประกอบดวย

ชาวทมิฬ ประมาณ 14 เปอรเซ็น ของจํานวนประชากรท้ังหมด ประชากรชาวทมิฬสวนใหญนับถือ

ศาสนาฮินดูและบางสวนนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิค ประกอบดวยชาวมุสลิม ประมาณ 8 

เปอรเซ็นของจํานวนประชากรท้ังหมด ซ่ึงในประชากรชาวมุสลิมจํานวนดังกลาวก็ประกอบไปดวย

ประชากรชาวสิงหลและชาวทมิฬบางสวน 222

59  

                                           
59 Anton Cooray, “Oriental and Occidental Laws in Harmonious Co-

existence: The Case of Trusts in Sri Lanka,” 12.1 Electronic Journal of Comparative 

Law, 1, 1 (May 2008). 

Aquinas V. Tambimuttu, “Sri Lanka: Legal Research and Legal System,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2558, จาก 

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Sri_Lanka.html 

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Sri_Lanka.html
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ดังนั้น การอธิบายเรื่องมรดก ผูเขียนจึงอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ตามแตเฉพาะท่ีไดบัญญัติใน KANDYAN LAW เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับชาวสิงหล  

ซ่ึงประชาชนชาวสิงหลผูอยูใตบังคับแหงบทกฎหมายฉบับนี้สวนใหญเปนผูถือพระพุทธศาสนา  

ท้ังนี้หากเปนเรื่องเก่ียวกับทรัพยสินของพระภิกษุหรือของวัดในพระพุทธศาสนาก็ใชกฎหมาย

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ223

60 

Concise Law Dictionary จํากัดความ “มรดก (Inheritance)” วา คือ 

อํานาจในการจัดการควบคุมเก่ียวกับทรัพยสินโดยแนวทางซ่ึงชอบดวยกฎหมาย อันเปนสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เปนกระบวนการในการสืบทอดทรัพยสินไปสูทายาทของผูตายโดยจะเกิดข้ึน

ภายหลังจากเจาของทรัพยถึงแกความตาย และ Black’s Law Dictionary ใหคําจํากัดความมรดกวา

เปนสิทธิของผูซ่ึงยังมีชีวิตอยูหรือทายาทผูรับมรดก ในการรับทรัพยมรดกซ่ึงอยูในกองมรดก 224

61  

ระบบกฎหมายเก่ียวกับการรับมรดกศรีลังกา แบงออกเปน 2 ประเภท2 2 5

62 

คือ (1) กรณีมีผูรับพินัยกรรม (The Law of Testate Succession) (2) การรับมรดกโดยมิไดมี

พินัยกรรม กลาวคือ เปนการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม (The Law of Intestate Succession)  

หากเปนกรณีมีผูรับพินัยกรรม (The Law of Testate Succession) 

กฎหมายศรีลังกาบัญญัติใหสิทธิในทรัพยมรดกเปนไปตามท่ีผูทําพินัยกรรมระบุไวในพินัยกรรม โดย

พิจารณาหลักในการทําพินัยกรรมจากบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพินัยกรรม (The Wills 

Ordinance 1844) แตหากวาเปนการรับมรดกโดยมิไดมีพินัยกรรม (The Law of Intestate 

Succession) สิทธิของทายาทในการรับมรดกเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรับมรดก ซ่ึงพิจารณา

หลักในการรับมรดกจากกฎหมาย Kandyan (Kandyan Law Ordinance 1939) โดยบัญญัติแยก

เปนสิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนอสังหาริมทรัพย 2 2 6

63 (Inheritance : Immoveable Property) 

สิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนสังหาริมทรัพย227

64 (Inheritance : Moveable Property)  

 

 

                                           
60 Ibid. 
61 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed., (United Stated of 

America : west, a Thomson business, 2004), p.799. 
62 Ranjan Anno Helan Menaka, supra note 57, p.29. 
63 Kandyan Law Ordinance 1939, Sec. 10 – 19. 
64

 Kandyan Law Ordinance 1939, Sec. 20 – 24. 
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(1) ลักษณะทรัพยมรดกตามกฎหมายศรีลังกา 

ลักษณะทรัพยมรดกของศรีลังกา แบงตามลักษณะการตกทอดทรัพยสิน

เปน 2 ลักษณะ คือ Paraveni Property และ Acquired Property  

Paraveni Property เปนลักษณะของทรัพยมรดกซ่ึงจะมีการตกทอด

ไปสูทายาท กลาวคือ เปนทรัพยของบุพการีตกทอดลงไปสูผูสืบสันดาน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

ทรัพยมรดกซ่ึงตกทอดมาจากบิดา (Paternal Property) และทรัพยมรดกซ่ึงตกทอดมาจากมารดา 

(Maternal Property) เชน นายซาไก มีบุตร 1 คน คือ นายเงาะปา ตอมานายซาไกถึงแกความตาย 

ในขณะถึงแกความตาย นายซาไกมีทรัพยสิน คือ บานหนึ่งหลังและรถยนตหนึ่งคัน บานและรถยนต

คันดังกลาวจึงเปนทรัพยมรดก เรียกวา Paraveni Property อยูในประเภททรัพยมรดกซ่ึงตกทอดมา

จากบิดา (Paternal Property) ซ่ึงจะตกทอดไปสูบุตรคือนายเงาะปา ท้ังนี้ในแงมุมของนายเงาะปา 

บานและรถยนตจะเรียกวา Acquired Property ซ่ึงเปนลักษณะของทรัพยมรดกท่ีไดรับมา  

หากกรณีตัวอยางเปลี่ยนเปนวาเจามรดกคือ นางลําดวน มีบุตร 1 คน

คือ นายแกวกลา ขณะถึงแกความตาย นางลําดวนมีทรัพยสินคือ ท่ีดินและเครื่องเพชร 3 ชุด ซ่ึงท่ีดิน

และเครื่องเพชร 3 ชุด เปนทรัพยมรดก เรียกวา Paraveni Property อยูในประเภททรัพยมรดกซ่ึง

ตกทอดมาจากมารดา (Maternal Property) ซ่ึงจะตกทอดไปสูบุตรคือนายเงาะปา ท้ังนี้ในแงมุมของ

นายแกวกลา ท่ีดินและเครื่องเพชร 3 ชุดจะเรียกวา Acquired Property ซ่ึงเปนลักษณะของ 

ทรัพยมรดกท่ีไดรับมา 

(2) สิทธิในการรับมรดกแบงตามประเภทของทรัพย 

สิทธิในการรับมรดกตามประเภทของทรัพยมรดกแบงเปน 2 ประเภท คือ 

(ก) สิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนอสังหาริมทรัพย 

(Inheritance : Immoveable Property)  

กฎหมาย Kandyan (Kandyan Law Ordinance 1939) บัญญัติ

อธิบายลักษณะของทรัพยมรดกซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยไวในมาตรา 10  

มาตรา 10 บัญญัติ เ ก่ียว กับทรัพยสินพาราเวนิ  หรือ Paraveni 

Property65 หมายถึง ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยซ่ึงผูตายมีอยูในขณะถึงแกความตาย ใหเปน

                                           
65 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 10(1) The expressions "paraveni 

property" or " ancestral property " or " inherited property " and equivalent 

expressions shall mean immovable property to which a deceased person was 

entitled - 
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มรดกของผูตาย (Ancestral or Inherited Property) ทรัพยสินดังกลาวนั้นเปนมรดกตกทอดไปยัง 

ทายาทโดยธรรม หากมิไดมีการทําพินัยกรรมไว หากทําหนังสือสัญญาใหอสังหาริมทรัพยหรือหุนของ

ผูตายไว การใหดังกลาวจะเปนผลสําเร็จ ตอเม่ือผูใหถึงแกความตายโดยมิไดมีพินัยกรรมกอน 

มีการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาใหนั้น กรณีมีการทําพินัยกรรมเพ่ือยกอสังหาริมทรัพยหรือหุนใหแก

บุคคลใด ๆ พินัยกรรมมีผลบังคับใชเม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย ภายใตเง่ือนไขวา เม่ือทํา

พินัยกรรมโดยท่ีไมเหลือทรัพยสินใหตกทอดไปยังบุตรหรือผูสืบสันดานเลย กฎหมายศรีลังกาบัญญัติ

ใหทรัพยสินซ่ึงผูตายไดรับมา ท่ีเรียกวา Acquired Property สามารถตกทอดไปยังบุตรหรือ

ผูสืบสันดานดังกลาว 

นอกจากนี้ ทรัพยสินพาราเวนิ (Paraveni Property) ยังหมายรวมถึง

การมีสิทธิใด ๆ ท้ังสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงหรือสิทธิ ท่ีจะไดรับประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพย โดยอยูในฐานะเจาของรวม ซ่ึงการแบงสวนอาจมีการทําหนังสือตกลงกันหรือศาล

อาจพิพากษาให229

66  

 

                                           

(a) by succession to any other person who has died intestate, or 

(b) under a deed of gift executed by a donor to whose estate or a 

share thereof the deceased would have been entitled to succeed if the donor had 

died intestate immediately prior to the execution of the deed, or 

(c) under the last will of a testator to whose estate or a share thereof 

the deceased would have been entitled to succeed had the testator died intestate : 

Provided, however, that if the deceased shall not have left him surviving any child or 

descendant, property which had been the acquired property of the person from 

whom it passed to the deceased shall be deemed acquired property of the 

deceased. 
66 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 10(2) Where the paraveni 

property of any person includes a share in any immovable property of which that 

person is a co-owner, any divided part of or interest in that property which may be 

assigned or allotted to that person by any deed of partition executed, or by any 

decree for partition entered by a court, after the commencement of this Ordinance, 

shall for all purposes be and be regarded as paraveni property of that person. 
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(ข) สิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนสังหาริมทรัพย 

(Inheritance : Moveable Property)  

กฎหมาย Kandyan (Kandyan Law Ordinance 1939) บัญญัติ

อธิบายลักษณะของทรัพยมรดกซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยไวในมาตรา 2067 สังหาริมทรัพยอันเปนทรัพย

มรดกท่ีจะตกทอดแกทายาท เรียกวา Paraveni Property ลักษณะเหมือนดังท่ีไดกลาวมาแลวใน

ทรัพยมรดกอันเปนอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 10  

3.2.2.2 ทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดก 
ทายาท ท่ี มีสิทธิ ในการรับมรดกแบ ง เปนทายาทโดยธรรมและ 

ผูรับพินัยกรรม ซ่ึงตองพิจารณาควบคูกับประเภทของทรัพยมรดก ดังนี้ 

(1) ทายาทโดยธรรม  
พิจารณาประกอบประเภทของทรัพยมรดก ดังนี้ 

(ก) สิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนอสังหาริมทรัพย 

(Inheritance : Immoveable Property)  

ประเภทท่ี 1 ภริยา ตามกฎหมาย Kandyan ของศรีลังกาบัญญัติให

ภริยาเปนทายาทโดยธรรม โดยภริยาผูมีสิทธิในการรับมรดกของสามีตองพิจารณากอนวาเปน      

การสมรสในลักษณะใด การสมรสตามกฎหมายศรีลังกา แบงเปน 2 ประเภท2 3 1

68 คือ Diga Marriage 

และ Binna Marriage69  

                                           
67

 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 20 Heirlooms and live and dead 

stock appertaining to immovable property to which a person has become entitled as 

paraveni property as defined by section 10 shall, on his dying intestate after the 

commencement of this Ordinance, devolve in like manner as immovable property 

and the following provisions of this Ordinance shall not apply thereto. 
68

 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 9(1) A marriage contracted after 

the commencement of this Ordinance in binna or in diga shall be and until dissolved 

shall continue to be, for all purposes of the law governing the succession to the 

estates of deceased persons, a binna or a diga marriage, as the case may be, and 

shall have full effect as such ; and no change after any such marriage in the 

residence of either party to that marriage and no conduct after any such marriage of 

either party to that marriage or of any other person shall convert or be deemed to 
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Diga Marriage เปนรูปแบบการสมรสแบบปกตินิยมท่ัวไปในศรีลังกา 

เปนการสมรสโดยหญิงภริยาตองเปนฝายยายไปอยูท่ีบานของชายสามี โดยหญิงนั้นสละสิทธิใน 

การเรียกรองเอาทรัพยสิน ท่ีดิน และมรดกของบิดามารดาของตน และหากวาภายหลังสามีหรือภริยา

ฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตายโดยไมมีบุตรหรือผูสืบสันดานของบุตร กฎหมายบัญญัติไว ไมใหคูสมรส

ท่ียังมีชีวิตอยูมีสิทธิใด ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาในระหวางการสมรสเลย 

Binna Marriage เปนรูปแบบการสมรสซ่ึงชายสามีผูกพันตนในการตอง

ยายไปอาศัยอยูท่ีบานของหญิงภริยา การสมรสในรูปแบบนี้จะนํามาซ่ึงการปกครองโดยผูหญิงหรือ

ผูหญิงเปนผูเปนใหญในบานหรือมีหัวหนาครอบครัวเปนผูหญิง (petticoat government) 

รูปแบบการสมรสของหญิงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญคอนขางมาก 

เนื่องจาก หากเปนการสมรสในรูปแบบ Diga Marriage อาจทําใหหญิงตองสูญเสียสิทธิหรือทรัพยสิน

บางอยางจากครอบครัวเดิมไป รวมถึงสิทธิในการรับมรดกของบิดามารดาท่ีถึงแกความตายโดยมิได 

ทําพินัยกรรม  

กรณีชายสามีถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม กฎหมายมรดก 

ศรีลังกาบัญญัติใหหญิงภริยามีสิทธิในอสังหาริมทรัพย หากวาผูตายมีบุตรท่ีเกิดจากการสมรสครั้งกอน 

กฎหมายใหหญิงภริยามีสิทธิในทรัพยมรดกเพียงก่ึงหนึ่งและหญิงภริยามีความผูกพันตามกฎหมาย   

                                           

convert a binna marriage into a diga marriage or a diga marriage into a binna marriage 

or cause or be deemed to cause a person married in diga. to have the rights of 

succession of a person married in binna, or a person married in binna to have the 

rights of succession of a person married in diga. 

(2) Where after the commencement of this Ordinance a woman leaves 

the house of her parents and goes out in diga with a man, but does not contract 

with that man a marriage which is valid according to law, she shall not by reason 

only of such departure or going out forfeit or lose or be deemed to have forfeited or 

to have lost any right of succession to which she is or was otherwise entitled on the 

death of any person intestate. 
69 Digital Research - Sri Lanka, “Traditional Sinhalese Marriage Laws and 

Customs,” สืบคนเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558, จาก 

http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/MARRIAGE.HTM 
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ในการดูแลบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชายสามี หากวาบุตรนั้นเปนผูเยาวหรือเปนกรณีผูตาย 

ถึงแกความตายโดยมีอสังหาริมทรัพยไมเพียงพอตอการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 233

70 

ประเภทท่ี 2 บุตร แบงเปน 2 ประเภท คือ บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

(Legitimate) และบุตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย (Illegitimate) การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

เกิดจากการท่ีบิดามารดาสมรสกันภายใตกฎหมายบัญญัติ และบุตรนั้นเกิดในระหวางการสมรสโดย

ชอบดวยกฎหมาย เวนแต บุตรนั้นเกิดจากชู (กลาวคือ แมบุตรเกิดในระหวางสมรสซ่ึงกฎหมาย 

ศรีลังกาบัญญัติรับรองวาใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาและมารดา แตหากเปนกรณีท่ีแม

เกิดในระหวางการสมรสนั้น แตเด็กเกิดจากการท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีชูหรือทําชู กฎหมายไมใหบุตรนั้น

เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย) สวนการเปนบุตรโดยไมชอบดวยกฎหมายเกิดจากการท่ีบิดามารดา

มิไดสมรสกันภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

พิจารณาสิทธิของบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

กรณีบุตรสาวซ่ึงสมรสในรูปแบบ Diga ภายหลังจากบิดาถึงแกความตาย234

71  

                                           
70 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 11(1) When a man shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving a spouse him surviving, 

then - 

(a) the surviving spouse shall be entitled to an estate for life in the 

acquired property of the deceased intestate, and, if there be no acquired property, 

or if such property be insufficient for her maintenance, then to maintenance out of 

the paraveni property : 

Provided that if the deceased intestate shall have left a child or 

descendant by a former marriage, the surviving spouse's life estate shall extend to 

only one-half of the acquired property ; 

Provided, further, that the surviving spouse shall out of her estate for 

life in the acquired property be bound to maintain the legitimate children of the 

deceased - 

(i) if such children are minors and in need of maintenance ; and 

(ii) if the deceased left no paraveni property or if such paraveni 

property is insufficient for the maintenance of such children 
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ผลของการสมรสในรูปแบบ Diga ภายหลังจากบิดาถึงแกความตาย โดยหลักหากวาบุตรสาวสมรสใน

ระหวางท่ีบิดายังมีชีวิตอยู บุตรสาวยอมสูญเสียสิทธิในการรับมรดกใด ๆ ท้ังของบิดาและมารดา 

แตหากการสมรสเกิดข้ึนภายหลังจากบิดาไดถึงแกความตาย บุตรสาวไมสูญเสียสิทธิในการรับมรดก

หรือมีสวนใด ๆ ในอสังหาริมทรัพยของบิดา โดยมีเง่ือนไขวา หากไดแบงสวนภายในระยะเวลา 1 ป

นับแตสมรส โดยมีนองชายและนองสาวซ่ึงสมรสในรูปแบบ Binna เปนผูมีสวนในอสังหาริมทรัพยของ

บิดาอยูดวย และหากวามีบุคคลผู มีสวนรวมในอสังหาริมทรัพยของบิดามากกวา 1 คนก็ให

แบงสันปนสวนกันโดยอาศัยราคาของอสังหาริมทรัพยนั้นตามราคาในทองตลาด 

กรณีชายสมรสตั้งแตสองครั้งข้ึนไปถึงแกความตายโดยมิไดมีการทํา

พินัยกรรม235

72 กฎหมายมรดกศรีลังกาบัญญัติใหบุตรท่ีเกิดแตชายซ่ึงสมรสสองครั้งหรือมากกวานั้น เปน

ผูมีสิทธิในการรับมรดกรวมกันตามสัดสวน แตหากมีการสมรสเพียงครั้งเดียวจะไมนําบทบัญญัติ

ดังกลาวมาใช 

                                           
71

 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 12 (1) The diga marriage of a 

daughter after the death of her father shall not affect or deprive her of any share of 

his estate to which she shall have become entitled, upon his death, provided that if 

within a period of one year after the date of such marriage the brothers and binna-

married sisters of such daughter or any one or more of them, but if more than one 

then jointly and not severally, shall tender to her the fair market value of the 

immovable property constituting the aforesaid share or any part thereof, and shall 

call upon her to convey the same to him or her or them, such daughter shall so 

convey and shall be compellable by action so to do. 

(2) In this section " marriage" means a marriage contracted after the 

commencement of this Ordinance. 
72 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 13 "When a man shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving him surviving issue by 

two or more marriages, such issue and the descendants of any predeceased child or 

children shall inherit inter se in all respects as if there had been but one marriage 

and the estate of the deceased shall not descend per stripes to the issue of each 

marriage according to the number of marriages. 
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พิจารณาสิทธิของบุตรโดยมิชอบดวยกฎหมาย236

73  

กรณีบิดาถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม โดยหลัก เด็กไมมีสิทธิ 

ในการรับมรดกของบิดา แตหากวาบิดาเปนผูจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคําพิพากษาวาเด็กนั้น

เปนบุตรก็สามารถมีสิทธิในการรับมรดกของบิดาได 

ประการท่ี 3 บิดามารดา 2 3 7

74 บุคคลถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม 

โดยไมวาผูตายจะสมรสในรูปแบบ Diga หรือ Binna ในขณะถึงแกความตายผูตายไมมีบุตรหรือ

                                           
73 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 15. When a man shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving an illegitimate child or 

illegitimate children - 

(a) such child or children shall have no right of inheritance in respect 

of the paraveni property of the deceased ; 

(b) such child or children shall, subject to the interests of the surviving 

spouse, if any, be entitled to succeed to the acquired property of the deceased in 

the event of there being no legitimate child or the descendant of a legitimate child 

of the deceased ; 

(c) any such child shall, subject to the interests of the surviving 

spouse, if any, be entitled to succeed to the acquired property of the deceased 

equally with a legitimate child or the legitimate children, as the case may be - 

(i) if the deceased intestate had registered himself as the father of that 

child when registering the birth of that child ; or 

(ii) if the deceased intestate had in his lifetime been adjudged by any 

competent court to be the father of that child. 
74 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 16. If a person shall die intestate 

after the commencement of this Ordinance leaving him or her surviving parents, 

whether married in binna or in diga, or a parent, but no child or descendant of a 

child and no surviving spouse, then -  

(a) the parents in equal shares, or if one only be alive, then that one 

shall, if there be surviving any brother or sister of the deceased or the descendant of 

a brother or sister, be entitled to a life estate in the acquired property of the 
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ทายาทของบุตรหรือไมมีคูสมรสซ่ึงยังมีชีวิตอยู บิดามารดามีสิทธิโดยสวนเทากันในอสังหาริมทรัพย

มรดก โดยในขณะถึงแกความตาย ผูตายมิไดมีพ่ีชายหรือนองชาย หรือพ่ีสาวหรือนองสาว หรือทายาท

ท่ีสืบเชื้อสายลงไปจากบุคคลเชนวานั้น (เปนผูมีสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี 2 3 8

75) หรือหากมีแตเฉพาะ

บิดาหรือมารดาเทานั้นท่ียังมีชีวิตอยู ก็ใหบิดาหรือมารดานั้นเปนผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยมรดกแต

เพียงผูเดียว ซ่ึงสิทธิแตเพียงผูเดียว (The Right of Sole Surviving Parent) นี้ จะเกิดมีข้ึนไดก็

ตอเม่ือบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งไดถึงแกความตายไปกอนท่ีเจามรดกซ่ึงมิไดทําพินัยกรรมจะถึง

แกความตาย  

หากผูตายมีพ่ีชายหรือนองชาย หรือพ่ีสาวหรือนองสาว หรือทายาทท่ี

สืบเชื้อสายลงไปจากบุคคลเชนวานั้น (เปนผูมีสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี) ใหบุคคลเชนวามานี้เปน 

ผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยมรดกของผูตายดวย 

หากเปนกรณีผูตายเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกของบิดา (paternal 

paraveni) หรือของมารดา (maternal paraveni) บิดาหรือมารดาซ่ึงยังมีชีวิตอยูจะไมมีสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย paternal paraveni หรือ maternal paraveni ของกันและกัน เวนแต ไมมีทายาท

ของแตละฝายนั้น ๆ ซ่ึงเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกอยูเลย 

ประเภทท่ี 4 พระภิกษุ กรณีพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรม แมไมมี

กฎหมายของประเทศศรีลังกาบัญญัติไวโดยตรงเก่ียวกับสิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกซ่ึง

เปนอสังหาริมทรัพย แตก็มิไดมีกฎหมายบัญญัติตัดสิทธิพระภิกษุในฐานะการเปนทายาทโดยธรรมซ่ึง

เปนผูมีสิทธิในการรับอสังหาริมทรัพยมรดก เนื่องจากการอุปสมบทมิไดทําใหสถานะความเปนทายาท

สิ้นสุด พิจารณาจากมาตรา 20 แหงกฎหมายวาดวยทรัพยสินของวัด (Buddhist Temporalities)2 3 9

76 

                                           

deceased. The right of a sole surviving parent shall arise and continue whether or not 

the other parent shall have died before the deceased intestate ; 
75 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 16 (b) on the death of the 

surviving parent, the acquired property shall, subject to the provisions of section 17, 

devolve upon the brother or sister or brothers and sisters, or the descendant or 

descendants of any deceased brother or sister by representation 
76

 Buddhist Temporalities 1931 Sec. 20. All property, movable and 

immovable, belonging or in anywise appertaining to or appropriated to the use of 

any temple, together with all the issues, rents, moneys, and profits of the same, and 

all offerings made for the use of such temple other than the pudgalika offerings 
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ซ่ึงพระภิกษุสามารถรับการอุทิศถวายสิ่งของจากฆราวาสได ท้ังยังสามารถใชสอยทรัพยนั้น ๆ ไดดวย

ตนเอง อันหมายรวมไปถึงการไดทรัพยสินมาโดยการรับมรดกในระหวางบวชดวย แตแนวคําอธิบาย

ของตํารากฎหมายและแนววินิจฉัยของศาลในประเทศศรีลังกาเก่ียวกับกรณีซ่ึงพระภิกษุเปนผูมีสิทธิใน

การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม มีการอธิบายวางหลักไวเปนกรณีพิเศษซ่ึงจะไดอธิบาย 

โดยละเอียดตอไป 

(ข) สิทธิในการรับมรดกกรณีทรัพยมรดกเปนสังหาริมทรัพย 

(Inheritance : Moveable Property) 

ประเภทสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ หรือ 

เครื่องเพชรเครื่องพลอย 2 4 0

77 กรณีสามีถึงแกความตาย กฎหมายบัญญัติใหภริยาซ่ึงยังมีชีวิตอยูมีสิทธิใน

เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องเพชรเครื่องพลอย และเครื่องประดับซ่ึงภริยาไดใชสอยหรือสามีเปน 

ผูจัดหามาใหสําหรับภริยาไวใชสอย 

ประเภทสังหาริมทรัพยโดยท่ัวไป 2 4 1

78 กฎหมายบัญญัติใหคูสมรสซ่ึงยังมี

ชีวิตอยู ไมวาจะไดสมรสกันในรูปแบบ Binna หรือ Diga บุตรหรือผูสืบสันดานของบุตรเปนผูมีสิทธิ 

                                           

which are offered for the exclusive personal use of any individual bhikkhu, shall vest 

in the trustee or the controlling viharadhipati for the time being of such temple, 

subject, however, to any leases and other tenancies, charges, and incumbrances 

already affecting any such immovable property. 
77

 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 21 When a man shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving a surviving spouse she 

shall be entitled to all wearing apparel, jewellery and ornaments used by her or 

provided for her use by her deceased husband. 
78 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 22 When any person shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving a surviving spouse and a 

child or children, or the descendant of any deceased child entitled to represent his 

or her parent, the surviving spouse, whether the marriage was in binna or in diga, 

shall succeed in like manner and to a like share of all the movable property of the 

deceased whenever obtained, as if he or she had been a legitimate child of the 

deceased. 
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ในการรับสังหาริมทรัพยมรดก ท้ังนี้ ไมวาบุตรนั้นจะเปนชายหรือหญิง จะสมรสแลวหรือยังไมสมรส 

หากสมรสแลวก็ไมจํากัดวาจะสมรสในรูปแบบ Binna หรือ Diga หรือจะเปนบุตรโดยชอบดวย

กฎหมายหรือเปนบุตรท่ีไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตกรณีทายนี้อยูภายใตขอจํากัดท่ีวา หากเจามรดก

เปนผูชาย และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายหรือบุตรของบุตรโดยชอบดวยกฎหมายยังมีชีวิตอยู เชนนี้

กฎหมายบัญญัติจํากัดไววาบุตรโดยไมชอบดวยกฎหมายไมมีสิทธิในการรับสังหาริมทรัพยมรดก  

โดยใหทายาทดังกลาวมานี้เปนผูมีสิทธิในการรับสังหาริมทรัพยมรดกรวมกัน เทา ๆ กันตามสวน 

แตหากเจามรดกถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม โดยเจามรดกไมมีบุตรหรือผูสืบสันดานของบุตร 

ใหสังหาริมทรัพยมรดกท้ังหมดตกเปนของคูสมรสซ่ึงยังมีชีวิตอยูแตเพียงผูเดียว 242

79 

 

 

 

 

 

                                           

Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 23 Subject to the aforesaid right of 

the surviving spouse, if any, the movable property of any person who shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance shall devolve in equal shares 

upon all his or her surviving children (the descendant or descendants of any 

deceased child being entitled to his or her or their parent's share by representation) 

whether male or female, legitimate or illegitimate, married or unmarried, and, if 

married, whether the marriage be in binna or in diga : 

Provided that if the deceased was a male person an illegitimate child 

shall not succeed if there be surviving any legitimate child or the descendant of a 

legitimate child ; 

Provided further that the issue of a legitimate child inter se shall 

succeed in like manner. 
79

 Kandyan Law Ordinance 1939 Sec. 24 When any person shall die 

intestate after the commencement of this Ordinance leaving no child or descendant 

of any deceased child, the surviving spouse, if any, shall succeed to all the movable 

property of the deceased. 
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(2) ผูรับพินัยกรรม 
บุคคลใด ๆ ซ่ึงมีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป มีความสามารถในการทําพินัยกรรม

ยกทรัพยสินของตนใหแกบุคคลใด ตามความประสงคของเจาของทรัพย 2 4 3

80 กฎหมายพินัยกรรมศรีลังกา

บัญญัติรองรับใหบุคคลทุกคนมีความสามารถในการแสดงออกซ่ึงความประสงคของตัวเองโดยทาง

พินัยกรรม การยกทรัพยมรดกและจําหนายจายโอนทรัพยสินท่ีอยูในศรีลังกาโดยพินัยกรรม เม่ือ

บุคคลนั้นไดถึงแกความตาย ทรัพยสิน ท้ังสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิ ผลประโยชนท่ี

เก่ียวกับทรัพยสินสามารถทําพินัยกรรมได สวนทรัพยสินท่ีมิไดทําพินัยกรรมหรือมิไดทําการจําหนาย

จายโอนโดยวิธีอ่ืนก็ตกอยูภายใตหลักของกฎหมายมรดก คือ ตกแกทายาทโดยธรรม โดยใหมี 

ผูจัดการกองมรดกซ่ึงอาจจะมาจากการท่ีผูตายแตงตั้งเอาไว 
3.2.2.3 การจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

เดิมมีขอจํากัดบางประการเก่ียวกับทรัพยสินของพระภิกษุ โดยพระภิกษุ

จะมีผูติดตามหรือไวยาวัจกรคอยดูแลรักษาทรัพยสินเสมอ พระภิกษุจะไมสามารถเปนเจาของ

ทรัพยสินใด ๆ ดวยตนเอง ภายใตกฎหมายจารีตประเพณี (Traditional Law) ตอมาเม่ือสังคมมี 

ความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสถานะความเปนพระภิกษุมีโอกาสเก่ียวของกับการมีทรัพยสิน 

โดยหลักพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย พระภิกษุไมสามารถเปนผูครอบครองหรือเปนเจาของทรัพยสิน 

ท้ังนี้ พระภิกษุเปนผูควรแกการสักการะบูชา เปนผูซ่ึงเดินโดยอาศัยเทาเปลาบนถนนจากบานหนึ่งไปสู

อีกบานหนึ่งเพ่ือบิณฑบาต (Pindapatha) อาหารและสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตอ่ืนเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพ่ือการปรับตัวเขากับแนวอารยธรรมตะวันตก พระภิกษุจึง

มีสิทธิเปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองทรัพยสินเพ่ือใชประโยชนในทางสวนตัวได ปจจุบันจะพบเห็น

พระภิกษุออกบิณฑบาตอาหารของฆราวาสนอยมาก แตฆราวาสจะนําอาหารไปถวายท่ีวัดแทน 244

81 

นอกจากนี้ พระภิกษุบางรูปสามารถเปนเจาของทรัพยสิน ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ซ่ึงฝงของฆราวาสก็ถวายยานพาหนะ โทรทัศนและหนังสือตาง ๆ สําหรับพระภิกษุ 

                                           
80

 Wills Ordinance 1844 Sec. 3 No will made by any person under the 

age of eighteen years, shall be valid, unless such person shall have obtained letters 

of venia aetatis or unless such person shall have been lawfully married 

81 Luxman Wijessinghe, Buddhist Temporalities Law in Sri Lanka, 

(Colombo : Samayawardhana Ltd, 2010), p.52. 
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ในการใชสอย โดยกฎหมายอนุญาตใหพระภิกษุดําเนินการดังกลาวไดดวยตนเอง ฆราวาสซ่ึงมีฐานะ

ร่ํารวยสามารถอุทิศถวายทรัพยสินท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยมีคาแกวัด สําหรับพระภิกษุ

ไวใชสอยเปนการสวนตัวได ดังนั้น ทรัพยสินจะกลายเปน Pudgalika Property หรือ Private 

Property ของพระภิกษุ245

82 

พระภิกษุสามารถเปนเจาของทรัพยสินตาง ๆ ดวยตนเอง ไมขัดตอ

กฎหมายใด ท้ังนี้  สามารถมีรายไดจากการสอน โดยการขายหนังสือสื่อสิ่ ง พิมพ เ ก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา และสามารถรับทรัพยสินหรือสิ่งของสําหรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีในทางศาสนาและ

การแสดงพระธรรมเทศนาได ทรัพยสินดังกลาวนี้ เปนทรัพยสินของพระภิกษุโดยสวนตัว ซ่ึงไม

ส ามารถ พิจ า รณาโดย ใช  Sanghika Property83 โดยต อ ง พิ จา รณาตามมาตรา  23 แห ง 

The Buddhist Temporalities Ordinance, 1931  

พระภิกษุมีความสามารถในการของเก่ียวกับทรัพยสินตาง ๆ โดยอาจมี

ขอจํากัดบางในสวนของกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองระหวางทรัพยสินของวัด (Sanghika 

Property) และทรัพยสินโดยสวนตัวของพระภิกษุ (Pudgalika Property หรือ Private Property) 

ท้ังนี้ เรื่องมรดกซ่ึงเปนเรื่องความสัมพันธของบุคคลในการตกทอดทรัพยสิน ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีมี

ความเก่ียวของกับพระภิกษุ กลาวคือ พระภิกษุเก่ียวของกับเรื่องมรดกสองประการ ประการแรก 

ในฐานะท่ีเปนเจาของทรัพยมรดก และประการท่ีสอง ในฐานะท่ีเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก 

(1) พระภิกษุในฐานะเจามรดก 

เ ม่ือพระภิกษุอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยหลัก การจัดการ

ทรัพยสินของวัดหรือการจัดการทรัพยสินอ่ืนใดซ่ึงพระภิกษุใชสอยรวมกันเปนไปโดยการจัดการของ

ไวยาวัจกรหรือผูจัดการประโยชนของวัด ท้ังนี้ไมรวมถึงทรัพยสินใดซ่ึงพุทธศาสนิกชนอุทิศถวายแด

พระภิกษุเพ่ือใชสอยในทางสวนตัวและทรัพยสินเงินทองท่ีพระภิกษุทํามาหาไดดวยตนเองระหวางบวช 

ซ่ึงทรัพยสินหรือเงินจํานวนดังกลาว พระภิกษุอาจนําเงินไปใชสอยในทางสวนตัว หรือเปดบัญชี 

เงินฝากกับธนาคาร หรืออาจซ้ือกรมธรรมประกันภัยก็ได โดยมิไดมีกฎหมายจํากัดสิทธิมิใหกระทําการ

ดังกลาว ในระหวางมีชีวิตอยูพระภิกษุสามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินซ่ึงเปนของตนได ไมวาจะ

โดยการยกทรัพยสินใหแกบุคคลอ่ืนหรือจัดการเปนประการใดก็ได หากวามิไดมีการจําหนายจายโอน

เชนวามานั้นก็ใหทรัพยสินท่ีไดมาในระหวางบวชตกเปนของวัดซ่ึงพระภิกษุนั้นบวชอยู  

                                           
82 Ibid, pp.52 – 53. 
83 คือทรัพยสินของวัด 
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ความหมายของการจําหนายจายโอน ตามนัยมาตรา 20 ประกอบกับ

มาตรา 2384 แหงกฎหมายวาดวยทรัพยสินของวัด (Buddhist Temporalities) การจําหนายจายโอน

หมายความถึงเพียงการจําหนายจายโอนในระหวางมีชีวิตอยูของพระภิกษุ เชน การใหโดยเสนหา 

การซ้ือขาย หรือการจําหนายจายโอนโดยประการอ่ืน แตไมรวมถึงการทําพินัยกรรม 2 4 8

85 เนื่องจาก

พินัยกรรมจะมีผลก็ตอเม่ือพระภิกษุมรณภาพ ดังนั้น จึงมิใชการจําหนายจายโอนในระหวางชีวิตของ

พระภิกษุ ทรัพยสินใดท่ีพระภิกษุทําพินัยกรรมไว เม่ือพระภิกษุถึงมรณภาพ กฎหมายศรีลังกาใหทรัพยสิน

นั้นตกเปนของวัดท่ีพระภิกษุจําพรรษาอยู โดยไมตกเปนทรัพยมรดกผูรับพินัยกรรมแกผูมีชื่อเปนผูรับ

พินัยกรรม รวมถึงกรณีพระภิกษุระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตวาใหเงินประกันชีวิตจากการมรณภาพ

ของตนตกแกผูใด กรณีดังกลาวนี้ เงินจํานวนดังกลาวท่ีระบุไวในกรมธรรมไมตกเปนของผูรับเงิน

ประกัน แตใหตกเปนของวัดท่ีพระภิกษุนั้นบวชอยู เนื่องจากเงินจากการประกันภัยจะตกแกผูถูกระบุ

ชื่อเปนผูรับก็แตโดยอาศัยการมรณภาพของพระภิกษุยอมมิใชการจําหนายจายโอนในระหวางชีวิตของ

พระภิกษุ  

หากทรัพยสินใดไมมีการจําหนายจายโอนระหวางชีวิตของพระภิกษุ เม่ือ

พระภิกษุมรณภาพ ทรัพยสินนั้นก็ไมตกเปนกองมรดกแกทายาทโดยธรรมของพระภิกษุดวย แตให 

ตกเปนทรัพยสินของวัดท่ีพระภิกษุนั้นบวชอยู ซ่ึงเคยมีประเด็นปญหาข้ึนสูศาลวา หากพระภิกษุ

อุปสมบทท่ีวัดหนึ่งแตไปจําพรรษาอยูอีกวัดหนึ่ง โดยมิคอยจะไดปฏิสัมพันธกับวัดเดิมท่ีอุปสมบทนัก 

และทรัพยสินสวนใหญท่ีไดมาในระหวางบวชก็เกิดข้ึนระหวางท่ีจําพรรษาอยูในวัดท่ีสอง ศาลสูงจึงมี

แนววินิจฉัยวาใหทรัพยสินของพระภิกษุตกเปนของวัดท่ีจําพรรษาอยูภายหลังนั้น 249

86 

นอกจากนี้  แมพระภิกษุลาสิกขาบทและภายหลังลาสิกขาบทจึง 

ถึงแกความตาย กรณีนี้ ทรัพยสินใดก็ตามท่ีไดมาในระหวางอุปสมบท หากวาพระภิกษุมิไดจําหนาย

จายโอนไปในระหวางมีชีวิตอยูขณะเปนพระภิกษุนั้น ก็ใหทรัพยสินนั้นตกเปนสมบัติของวัด 250

87 

                                           
84 Buddhist Temporalities 1931 Sec. 23. All pudgalika property that is 

acquired by any individual bhikkhu for his exclusive personal use, shall, if not 

alienated by such bhikkhu during his lifetime, be deemed to be the property of the 

temple to which such bhikkhu belonged unless such property had been inherited by 

such bhikkhu 
85

 คดี Rambukwella Siddartha Vs. Sumana Thero (44 NLR 365) 
86 คดี Dewarakkita Unnanse Vs. Sumangala Unnanse (1936) CLW43. 
87 คดี William Singho Vs. Rev. Dhammajothi Isthawira (57 NLR 16). 
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(2) พระภิกษุในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับมรดก 

กรณีพระภิกษุเปนทายาท แบงเปน 2 ประเภท คือ พระภิกษุเปนทายาท

โดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม โดยมีสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกแตกตางกัน ดังนี้คือ 

(ก) พระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม  

โดยหลัก ตามกฎหมายมรดกของประเทศศรีลังกา วางหลักใหบุคคล

สูญเสียสิทธิในการรับมรดกของบิดา เรียกวา การถูกตัดสิทธิในการรับมรดกของบิดา อันเปนการขาด

จากความเปนทายาทของบิดา (Father’s gedera (family))251

88 ในกรณีตอไปนี้ 

ประการแรก บุตรชายซ่ึงอุปสมบทเปนพระภิกษุ 

ประการท่ีสอง บุตรซ่ึงไปเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไมใช

บุคคลท่ีเก่ียวพันในทางสายเลือดตน  

ประการท่ีสาม บุตรสาวซ่ึงสมรสภายใตการสมรสแบบ Diga  

ประการท่ีสี่ บุตรสาวซ่ึงเกิดจากการสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม ตามแนวทางคําวินิจฉัย

ของศาลและตามคําอธิบายในทางวิชาการของประเทศศรีลังกา อธิบายวา บุคคลซ่ึงอุปสมบทเปน

พระภิกษุในระหวางชีวิตของบิดาสูญเสียสิทธิในการรับมรดกของบิดา กลาวคือ บุคคลใดมีบุตร 

หลายคน โดยหลัก ทรัพยสินท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยจะตกทอดแกบุตรของเขาเม่ือเขา

ถึงแกความตาย เวนแต บุตรคนใดคนหนึ่งอุปสมบทเปนพระภิกษุ บุตรผูซ่ึงอุปสมบทเปนพระภิกษุนั้น

ไมมีสิทธิในทรัพยมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรม เนื่องจาก การอุปสมบทเปนการละแลวซ่ึง

ทรัพยสินในทางโลก หากตองการท่ีจะเรียกรองเอาทรัพยมรดก ก็ใหพระภิกษุลาสิกขาบทเสียกอน 2 5 2

89 

แตท้ังนี้ พระภิกษุไมสูญเสียสิทธิในการรับมรดกของมารดาและมรดกของบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงพระภิกษุเปน

ผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม กลาวคือ แมวาชายใดอุปสมบทแลวก็ยังคงมีสิทธิในการรับมรดกของ

มารดาโดยเทาเทียมกับทายาทอ่ืน 

                                           
88 Wickrema Weerasooria, Textbook on Buddhist Ecclesiastical Law, 

(Colombo : Print Wave (Pvt) Limited, 2011), pp.525 – 526. 
89

 T.B. Dissanayake, Kandyan Law and Buddhist Ecclesiastical Law, 

(Colombo : Dharmasamaya Press, 1963), pp.150 – 152. 
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แตมีกรณียกเวน ซ่ึงแมบุตรชายจะอุปสมบทเปนพระภิกษุก็ไมถูกตัดมิให

รับมรดกของบิดา คือ 

ประการท่ี 1 พระภิกษุนั้นเปนบุตรคนเดียวของบิดา บิดาไมมีทายาทอ่ืน

ใดอีก แมอุปสมบทเปนพระภิกษุแลว ก็ยังมีสิทธิในการรับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรมอยู

เชนเดิม 

ประการท่ี 2 พระภิกษุผูลาสิกขาบทในระหวางเวลาท่ีบิดายังมีชีวิตอยู โดย

บิดาอนุญาตใหมีสิทธิในการรับมรดกของตนอีกครั้งหนึ่ง เสมือนหนึ่งไมเคยอุปสมบท 

ประการท่ี 3 พระภิกษุผู ซ่ึงมีฐานะยากจน จําตองดํารงชีพอยูดวย

ทรัพยสินของบิดาและมารดา 

ประการท่ี 4 พระภิกษุจะไมถูกตัดมิใหรับมรดกของบิดา หากบิดา

อุปสมบทดวยและบิดาอาศัยอยูกับบุตรชายผูอุปสมบท โดยไดรับการดูแลชวยเหลือสนับสนุนจากบุตร

นั้นในระหวางมีชีวิตอยู 

ประการท่ี 5 บุคคลผู อุปสมบทหลังจากบิดาถึงแกความตายหรือ 

ลาสิกขาบทเพ่ือปกปองมิใหทรัพยสินตกเปนของพ่ีสาวหรือนองสาวซ่ึงสมรสภายใตการสมรสแบบ Diga  

ประการท่ี 6 พระภิกษุผูลาสิกขาบทและไมมีขอโตแยงจากพ่ีชายหรือ

นองชายอ่ืน สามารถมีสิทธิในสวนแบงในทรัพยมรดกของบิดาได เสมือนหนึ่งวา ผูนั้นไมเคยอุปสมบท

มากอน 

กลาวโดยสรุปไดวา กรณีบุตรชายอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทันทีท่ีไดรับ

การอุปสมบทเปนพระภิกษุ บุคคลนั้นถูกตัดสิทธิในการรับมรดกของบิดา มิใชแตเพียงมีสิทธิในการรับ

มรดกแตถูกจํากัดสิทธิไมใหเรียกรองเอาทรัพยมรดก แตพระภิกษุสามารถลาสิกขาบทเพ่ือรับมรดก

ของบิดาได หากวาลาสิกขาบทในระหวางบิดายังมีชีวิตอยู สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมก็กลับคืนมา เสมือนหนึ่งวาไมเคยถูกตัดสิทธิดังกลาวเลย หากวาลาสิกขาบทภายหลังจาก

บิดาถึงแกความตายและไมมีทายาทโดยธรรมอ่ืนคัดคาน สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

ของบิดาจะกลับคืนมา ท้ังนี้ หากเปนการอุปสมบทภายหลังบิดาถึงแกความตาย บุตรชายผูอุปสมบทก็ไม

สูญเสียสิทธิในการรับมรดกของบิดา นอกจากนี้ยังมีขอยกเวนในกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดอธิบายขางตน 

(ข) พระภิกษุเปนผูอยูในฐานะผูรับพินัยกรรม 

กรณีพระภิกษุเปนผู ในฐานะผูรับพินัยกรรม อาจเปนกรณีบุคคลใด 

ก็ตามทําพินัยกรรมแสดงเจตนายกทรัพยมรดกของตนใหแกพระภิกษุ โดยหลัก แมวาพระภิกษุอาจถูก
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ตัดสิทธิในการรับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรม แตบิดาหรือทายาทอ่ืน ๆ ก็สามารถ 

ทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแกพระภิกษุและพระภิกษุสามารถฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตาม

พินัยกรรมในระหวางบวชได เม่ือพระภิกษุไดรับทรัพยมรดกดังกลาว ก็กลายเปนทรัพยสินของ

พระภิกษุโดยสวนตัว พระภิกษุมีสิทธิในการใชสอยในระหวางมีชีวิตอยู ท้ังยังสามารถจําหนายจายโอน

ทรัพยสินดังกลาวระหวางบวช นอกจากนี้ เม่ือพระภิกษุมรณภาพ ทรัพยท่ีพระภิกษุไดมาโดยมรดกใน

ฐานะผูรับพินัยกรรมนั้น รวมถึงทรัพยมรดกท่ีไดมาในฐานะทายาทโดยธรรม ซ่ึงเปนของเจามรดกอ่ืนท่ี

มิใชบิดา ทรัพยสินท่ีไดมาโดยทางมรดกเหลานั้นไมตกเปนสมบัติของวัดท่ีพระภิกษุบวชอยูตาม 

มาตรา 23 สวนทาย แหง Buddhist Temporalities 1931 แตจะตกสูกองมรดกของพระภิกษุตอไป 

 

3.3 ประเทศมาเลเซีย 

 

ประเทศมาเลเซียประกอบดวยพ้ืนท่ีสองสวน 2 5 3

90 คือ มาเลเซียตะวันตก 2 5 4

91และมาเลเซีย

ตะวันออก 2 5 5

92 มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ สวนใหญเปนชาวมลายู สวนท่ีเหลือเปนชาวภูมิบุตร 

(Bumiputra) และชนดั้งเดิม ซ่ึงไดแก ชนเผาในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห ตามรัฐธรรมนูญของ

ประเทศมาเลเซีย 2 5 6

93 ชาวมลายูคือมุสลิม 2 5 7

94 ประชากรในประเทศมาเลเซียประมาณ 17.14 ลานคน 

เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม258

95 คิดเปน 61.40 เปอรเซ็นตของจํานวนประชากรท้ังหมด259

96  

                                           
90 9ddn, “ขอมูลและประวัติของประเทศมาเลเซีย,” สืบคนเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2559, 

จาก http://www.9ddn.com/content.php?pid=764 
91 ตั้งอยูบนคาบสมุทรมาลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดตอกับไทย และทิศใตติดตอกับ

สิงคโปร ประกอบดวยรัฐ 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร เประ กลันตัน 

ตรังกานู ปนัง เกดะห และปะลิส และอีก 1 เขตซ่ึงปกครองโดยรัฐบาลกลาง คือ เกาะลาบวน 
92 ตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใตติดกับ

อินโดนีเซียท้ังหมด ประกอบดวย 2 รัฐ คือ ซาบาร และซาราวัก และ 2 เขตซ่ึงปกครองโดยรัฐบาลกลาง คือ 

กัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง) ปุตราจายา (เมืองราชการ) 
93

 Federal Constitution Article 3(1) Islam is the religion of Federation; 

but other religions may be practice in peace and harmony in any part of the 

Federation. 
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ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากระบบกฎหมาย Common Law ของ

ประเทศอังกฤษ2 6 0

97 เนื่องจากเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษมากอน 2 6 1

98 แตกฎหมายวาดวย

ลักษณะบุคคลมุสลิม ซ่ึงรวมถึงกฎหมายลักษณะครอบครัวมุสลิม กฎหมายลักษณะมรดกมุสลิม และ

กฎหมายลักษณะทรัพยสินจะตกอยูภายใตแนวความคิดของกฎหมายอิสลาม (Islamic Law) 2 6 2

99 ซ่ึงจะ

กลาวโดยละเอียดตอไปในเรื่องขอบเขตการบังคับใชกฎหมายลักษณะมรดกมุสลิมกับบุคลคลตาง ๆ 

ในประเทศมาเลเซีย เพ่ือพิจารณาวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีบัญญัติจํากัดสิทธิของผูนําทาง

ศาสนาอิสลามหรืออิหมาม (Imam) ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ในทํานองเดียวกับมาตรา 1622 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยหรือไม  

 

                                           
94

 Federal Constitution Article 160(2) In this Constitution, unless the 

context otherwise requires, the following expression have the meaning hereby 

respectively assigned to them, that is to say 

เสาวลักษณ, “สาระควรรูเก่ียวกับอาเซียน ประวัติประเทศมาเลเซีย,” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 29 มกราคม 2559, จาก https://saowalak2012.wordpress.com 

 “Aborigine” means an aborigine of Malay Peninsula. 
95 NationMaster, “Muslim population: Countries Compared,” สืบคนเม่ือ

วั น ท่ี  31 ม ก ร า ค ม  2559,  จ า ก  http://www.nationmaster.com/country-

info/stats/Religion/Muslim/Muslim-population 
96

 NationMaster, “Muslim percentage of total population: Countries 

Compared,” สืบคนเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2559, จาก 

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Religion/Muslim/Muslim-percentage-

of-total-population 

97 กระทรวงยุติธรรม, “รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบงานยุติธรรมของ

ป ร ะ เ ท ศ ใ น อ า เ ซี ย น , ”  สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 ธั น ว า ค ม 2558,  จ า ก

http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf 
98 Farid S. Shuaib, “The Islamic System in Malaysia,” Pacific Rim Law & 

Policy Journal, 1, 21, pp. 85 – 86 (January 2012) 
99 Ibid, pp.90 – 91. 

https://saowalak2012.wordpress.com/
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3.3.1 หลักศาสนาอิสลามโดยท่ัวไป 

ศาสนาอิสลามเกิดมีข้ึนนับแตมนุษยเกิดข้ึนบนโลก เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม

และตองการระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิต มนุษยถูกกําหนดข้ึนตามความประสงคของพระผูเปนเจา 

เม่ือพระผูเปนเจาใหมนุษยเกิดมาอยูรวมกัน ก็ทรงใหอิสลามซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญแหงชีวิตควบคุม

แนวทางในการดําเนินชีวิต 2 6 3

100 ศาสนาอิสลามเกิดข้ึนพรอมกับโลกและพัฒนาจนสมบูรณท่ีสุดในสมัย

ของทานศาสดามุฮัมมัด ศ็อล ฯ264

101 หลังจากนั้นศาสนาอิสลามก็ไดแพรขยายไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศ

มาเลเซียซ่ึงเปนประเทศหนึ่งท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ 

3.3.1.1 ศาสนาอิสลาม  

คําวา “อิสลาม” เปนคําภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ    اإلسالم)2 6 5 F

102 แปลวา 

การสวามิภักดิ์ หมายถึงการสวามิภักดิ์อยางบริบูรณแดอัลลอฮฺพระผูเปนเจาดวยการปฏิบัติตาม 

คําบัญชาของพระองค คําวา อิสลาม มีรากศัพทจากคําวา “อัซละมะ” หมายถึง ยอมมอบหมายตน ยอมรับ

โดยดุษณี มนุษยยอมมอบตนตอพระผูเปนเจาและมอบตนตอเจตนารมณของพระองคตามคัมภีร 

อัลกุรอาน266F

103 โดยมีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตหรือรอซูลของอัลลอฮฺในการเผยแผคําสั่งสอนของพระองคท่ี

ทรงประทานลงมา267F

104 

                                           
100 กรมสารนิเทศ, โลกอิสลาม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, 2538), น.3 – 4. 
101 มุฮัมมัดยูซุฟ มูซา, กฎหมายอิสลามเบื้องตน (Introduction to Islamic Law), 

(สงขลา : ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี, 2545), น.13. 
102

 สถาบันเผยแผขอมูลอาลุลบัยตฺ (อ.), “ศาสนาอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 29 

มกราคม 2559, จาก http://quran.al-shia.org/th/ahlulbayt-quran/039.htm 

103 คุรชีด อะหมัด, อิสลาม ความหมายและคําสอน, แปลโดย จรัญ มะลูลีม, 

(กรุงเทพมหานคร : อิสลามิค อะคาเดมี, 2541), น.19. 
104 ตามคําสั่งของพระผูเปนเจาท่ีไดพระราชทานมายังมุฮัมมัดและปรากฏอยูใน    

อัลกุรอานหลายแหงดวยกัน เชน บทท่ี 6 โองการ 163 กลาววา “ขาพเจา (มุฮัมมัด) เปนคนแรกของ

บรรดาผูท่ียอมมอบกายและจิตใจ (ใหพระองค) 
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(1) หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

อิสลามเปนศาสนาของพระผูเปนเจา เปนทางชี้นําในการดํารงชีวิตแก

มนุษยทุกคนในทุกดาน ไมยกเวน อายุ เพศ เผาพันธุ วรรณะหรือฐานันดร268

105 หัวใจของศาสนาอิสลาม 

คือ การประกาศเปดเผยความเปนเอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัลลอฮฺ (พระเจา) เนนการ

มอบตัวตอพระประสงคของอัลลอฮฺ ผูนับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา “มุสลิม” 2 6 9

106 ลักษณะพิเศษของการ

ปกครองระบอบอิสลาม คือ ความเสมอภาคกันในทางสิทธิ 2 7 0

107 คือ แมเปนผูมีตระกูลต่ํา เม่ือกลายเปน

มุสลิมแลวก็จะกลับมีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกับผูมีตระกูลสูง ลักษณะดังกลาวปรากฏชัดในอัลกุรอานท่ี

กําหนดกฎหมายสําคัญโดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับทรัพยสิน ครอบครัว และมรดก  

หลักคําสอนของศาสนาอิสลามมีความหมายเปนระบบการดําเนินชีวิต

หรือ “ดีน” ในภาษาอาหรับ 2 7 1

108 ครอบคลุมทุกแงมุม ไมวาทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

การศึกษา วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณการสรางชีวิตครอบครัวท่ีเขมแข็งและปจเจกบุคคลท่ีพึง

ประสงคของทุกสังคม หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม แบงเปน “หลักการศรัทธา” และ “หลักการปฏิบัติ” 

(ก) หลักการศรัทธา (อัลอีมาน) 2 7 2

109 ผูเปนมุสลิมตองรับนับนับถือ

ศาสนาอิสลามอยางบริสุทธิ์ใจ ยอมรับในเอกภาพของอัลลอฮฺและยอมรับความเปนศาสดาของมุฮัมมัด

ตามบทปฏิญาณตนวา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ มุฮัมมัด รซูลุล ลอฮฺ” 273

110 หลักศรัทธาประกอบดวยหลัก 

                                           
105 สถาบันเผยแผขอมูลอาลุลบัยตฺ (อ.), อางแลว เชิงอรรถท่ี 102. 

คุรชีด อะหมัด, อางแลว เชิงอรรถท่ี 103, น.25. 
106 Tripod, “ศาสนาอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2559, จาก 

http://allknowledges.tripod.com/islam.html 
107

 อาหหมัด เอ. กัลปวัช, ประวัติศาสตรอิสลาม (The Religion of Islam), แปล

โดย เกษม แสงวณิชย และ นิพนธ ลักษณะปรีชา, (กรุงเทพมหานคร : ส. วงศเสง่ียม, 2522), น.248 – 254. 
108 อิสมาแอ อาลี และคณะ, อิสลามกับความทาทายของโลกสมัยใหม : มุมมองจาก

นักวิชาการชายแดนใต, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2555), น.220. 
109 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2554), น.50. 
110 คณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนา ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ ,        

หลักศาสนาอิสลาม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2527), น.7. 
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ท่ีเรียกวา “หลักศรัทธา 6 ประการ” 2 7 4

111 คือ ศรัทธาตออัลลอฮฺ อันเปนการศรัทธาโดยปราศจาก 

ขอสงสัยใด ๆ วาอัลลอฮฺดํารงอยูจริง ศรัทธาตอมะลาอิกะฮฺ อันเปนการศรัทธาตอบาวอัลลอฮฺท่ีเปน

บาวผูปราศจากความผิดพลาดท้ังปวง ศรัทธาตอคัมภีร 2 7 5

112 อันเปนคัมภีรของพระเจาท่ีสอน 

เรื่องความสัมพันธของมนุษยกับพระเจา และมนุษยกับมนุษยดวยกัน ศรัทธาตอศาสนทูต อันเปน

บุคคลซ่ึงอัลลอฮฺทรงคัดเลือกเพ่ือมาสอนปวงชน ศรัทธาตอวันอวสานหรือวันปรโลก อันเปนวัน

พิจารณาผลกรรมของมนุษยท้ังหมด ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวะ อันเปนการยอมรับในอํานาจ

ของอัลลอฮ276

113  

(ข) หลักการปฏิบัติ เรียกวา “หลักปฏิบัติ 5 ประการของอิสลาม” 2 7 7

114 

ประกอบดวย การปฏิญาณตนเพ่ือยืนยันความเชื่อถือในเอกภาพของอัลลอฮฺและสัญญาวาจะเคารพ

ภักดีตออัลลอฮฺองคเดียว 2 7 8

115 การทํานมัสการหรือศอลาฮฺ วันละ 5 ครั้ง การบริจาคซะกาต การถือ 

ศีลอด และการประกอบพิธีหัจญเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด แสดงใหเห็นเอกภาพ ความเทาเทียมกันของ

มนุษยไมวาจะมีฐานันดรใดในสังคม  

(2) นิกายของศาสนาอิสลาม 

ปจจุบันแบงเปน 3 นิกายหลัก 2 7 9

116 คือ นิกายซุนนี นิกายชีอะฮ และ 

นิกายคอวาริจ แตละนิกายมีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือ 

                                           
111 เพ่ิงอาง, น.8 – 13. 
112 คัมภีรอัล – กุรอาน ไดถูกบันทึกตั้งแตศาสดามุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู และถูกทองจํา

โดยสาวกของทาน ซ่ึงอัล – กุรอานไมเคยมีการแกไขปรับปรุง มิใชวรรณกรรมท่ีมนุษยประพันธข้ึนมา 

แตถูกประทานมาจากอัลลอฮฺ มีท้ังหมด 114 บท สั้นบางยาวบาง และแบงออกเปน 30 ภาค 

การศึกษาคัมภีรอัลกุรอานเปนหนาท่ีของมุสลิมทุกคน ไมวาเด็กหรือผูใหญ บิดามารดามีหนาท่ีสอน       

กุรอานใหแกบุตรธิดาของเขาใหสามารถอานออก และเขาใจถึงเนื้อหาเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
113 เชน การถือกําเนิด ชาติพันธุ ซ่ึงการดําเนินการของแตละสิ่งยอมเปนไปตาม   

พระประสงคท่ีอัลลอฮกําหนด 
114 คณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนา ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 110, น.13 – 17. 
115 “ขาขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และขาขอปฏิญาณวา 

มุฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระองค” 
116 พุทธรักษ ปราบนอก, “ศาสนาข้ันแนะนํา,” สืบคนเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2559, 

จาก https://puttharak.wordpress.com 
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(ก) นิกายซุนนี (Sunni) มาจากภาษาอาหรับ คือ ซุนนะฮ แปลวา 

จารีตหรือการปฏิบัติตามศาสดา เครงครัดในหลักคัมภีรอัลกุรอานและถือวาพระวจนะของอัลลอฮฺ

เทานั้นเปนทางนํา280

117 โดยยึดถือผูใกลชิดศาสนาซ่ึงนําเอาพระวจนะมาเผยแผ ปฏิบัติตามอิหมามหรือ

ท่ีเรียกวา “มัซฮับ” ท้ัง 4 คน คือ มัซฮับหะนะฟย มัซฮับชาฟอีย มัซฮับมาลิกีย และมัซฮับบะลีย  

นิกายซุนนีเปนนิกายดั้งเดิมท่ีมีผูนับถือมากท่ีสุด ผูนับถือศาสนาอิสลามนิกายนี้สวนมากอยูในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี แอฟริกา อินโดนีเซีย ไทย รวมท้ังประเทศมาเลเซีย 

(ข) นิกายชีอะฮหรือชิเอฮ (Shia)118 คําวา “ชีอะห” แปลวา สาวก

หรือผูปฏิบัติตาม แยกออกมาจากนิกายซุนนี นิกายนี้เรียกผูสืบทอดจากมุฮัมมัดวา “อิหมาม” โดย 

ถือวาอิหมามเปนผูหมดมลทินจากบาป เปนสื่อกลางการติดตอระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺ และเปนผูแปล

พระวจนะของอัลลอฮฺท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุอาน นิกายชีอะหนี้มีผูนับถือมากท่ีสุดในประเทศอิหราน 

อิรัก อินเดีย อัฟกานิสถาน และซีเรีย 

(ค) นิกายคอวาริจญหรือฆวาริซ (Khawarij) 2 8 2

119 เกิดข้ึนเนื่องจาก 

การแข็งขอของกลุมชนบางกลุมท่ีไมพอใจการสิ้นชีวิตของอุสมานซ่ึงเปนคอลีฟะฮ องคท่ี 3 นิกายนี้ถือวา

ผูนําโลกมุสลิมตองมาจากการเลือกต้ัง ท้ังนี้ การปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอพระเจาเปนบาปอยางหนัก 

ผูท่ีจะเปนมุสลิมตามนิกายนี้ไดจะตองโตพอท่ีจะรับหลักศาสนาอิสลามดวยตนเองโดยตรง 

3.3.1.2 ผูนําทางศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามมีเอกลักษณ คือ ไมมีการแบงชั้นวรรณะ ไมมีระบบนักบวช 

นักพรต ทุกคนเปนมุสลิมเหมือนกัน มีสิทธิเขาใกลพระผูเปนเจาเทาเทียมกัน 2 8 3

120 เนื่องจาก อิสลาม

สรางความสมดุลระหวางปจเจกบุคคลและสวนรวม เชื่อในตัวบุคคลของมนุษยและถือวาบุคคล 

แตละคนเปนผูรับผิดชอบตอพระผูเปนเจา จึงประกันสิทธิพ้ืนฐานของปจเจกบุคคลและไมอนุญาตให

                                           
117 Kim Beng Phar, Islamic Statehood and Maqasid Al – Shariah 

Malaysia, (Bangkok: Printing House, 2010), pp.18–20. 
118 พุทธรักษ ปราบนอก, อางแลว เชิงอรรถท่ี 116. 
119 เพ่ิงอาง. 
120

 คณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนา ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 110, น.18.  
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ผูใดเขาไปยุงเก่ียวกับพวกเขา มนุษยจะตองไมสูญเสียความเปนปจเจกบุคคลในสังคมหรือรัฐ 2 8 4

121  

ตามคําสอนของอัลกุรอาน285

122  

(1) แนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม 

โครงสรางทางสังคมมุสลิมประกอบดวยสถาบันทางสังคมและองคการ

ทางสังคมท่ีเปนนามธรรมเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคมอางอิงเชื่อมโยงกันตามหลักคําสอนของศาสนา 

ศาสนาอิสลามไมมีนักบวช แตกตางจากพระภิกษุซ่ึงเปนนักบวชในพระพุทธศาสนาและบาทหลวงซ่ึง

เปนนักบวชในศาสนาคริสต ศาสนาอิสลามถือวาชาวมุสลิมทุกคนสามารถเขาถึงคําสอนของอัลลอฮฺได

ดวยตนเองจึงไมมีนักบวชในศาสนาอิสลาม มีเพียงผูนําซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมมุสลิม มีหนาท่ีใน

การนําพาสังคมสูเปาหมายในการอยูรวมกันอยางสงบสุข  

ศาสนาอิสลามมีสถานท่ี คือ “มัสยิด” ซ่ึงชาวมุสลิมจะไปนมัสการ

ตออัลลอฮ แตมัสยิดนั้นมิใชวัด จึงไมมีพระประจําเชนเดียวกับพระภิกษุหรือบาทหลวงซ่ึงพํานักอาศัย

อยูในวัด ขอนี้มีปรากฏในอัลกุรอาน บทท่ี 57 โองการ 27 ซ่ึงกลาววา “อัลลอฮฺมิไดทรงบัญญัติการมี

พระจําวัด (เราะฮบานียะฮ)” ในการพูดหรือเขียนตามปกติธรรมดาในภาษาอาหรับ ใชคําวา  

“ลาเราะฮบานียะฮฟลอิสลาม” แปลวา “ไมมีพระจําวัดในศาสนาอิสลาม” ในการประกอบศาสนกิจ

บางอยางท่ีมัสยิด เชน การทํานมัสการก็มี “อิหมาม” มาทําหนาท่ีเปนผูนําพิธีการ อิหมามนี้ไมใชพระ 

                                           
121 คุรชีด อะหมัด, อางแลว เชิงอรรถท่ี 103, น.45.  
122

 อัลกุรอาน 53 : 39 “และมนุษยท้ังหลายจะไมไดอะไรเลย นอกจากสิ่งท่ีเขาได

ขวนขวายไว” 

อัลกุรอาน 42 : 30 “และเคราะหกรรมอันใดท่ีประสบแกพวกเจา ก็เนื่องดวยน้ํามือ

ของพวกเจาไดขวนขวายไว”  

อัลกุรอาน 13 : 11 “แทจริงอัลลอฮฺไมทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนใด จนกวา

พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวของพวกเขาเอง” 

อัลกุรอาน 2 : 286 “ชีวิตนั้นจะไดรับการตอบแทนดีในสิ่งท่ีเขาไดแสวงหาไว และ

ชีวิตนั้นไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วท่ีเขาแสวงหาไว” 

อัลกุรอาน 28 : 55 “สําหรับพวกเราก็มีการงานของพวกเรา และสําหรับพวกทานก็

มีงานของพวกทาน” 
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เปนคนธรรมดาสามัญชน แตมีความรูพิเศษเก่ียวกับพิธีการของศาสนกิจ ฉะนั้น เม่ือหมดหนาท่ีใน

มัสยิดก็สามารถกลับไปทํากิจการในอาชีพปกติของตนตอไป286

123 

คําวา “อิหมาม” เปนคําภาษาอาหรับ แปลวา “ผูนํา” ตําแหนงอิหมาม

ตามหลักการอิสลามตองเปนผูทรงคุณความดี มีความรับผิดชอบตอผูท่ีอยูภายใตการนําของตน และ

เปนผูมีความรูในเรื่องหลักการอิสลามเพ่ือนําผูตามไปในทางท่ีถูกตอง ซ่ึงมิใชหนาท่ีเพียงการนํา

ละหมาดอยางเดียว โดยหลัก ผูนําในสังคมมุสลิมจะประกอบดวยผูนํา 2 สวน คือ ผูนําทางการบริหาร 

ไดแก อิหมาม และผูนําทางดานวิชาการ ไดแก ผูรูทางศาสนา จากหะดีษท่ี 10 และ 11 ท่ีวาดวย 

เรื่องอิหมามนั้น สรุปไดวา อิหมามผูนํานมาซคือบุคคลคนเดียวกับอิหมามผูนําชุมชนคือเปนผูนําท้ัง

ทางโลกและทางธรรม เม่ือไดเวลานมาซเขาก็นํามานมาซ เสร็จจากการนมาซก็ไปเปนผูนําใน 

การบริหารชุมชนหรือประเทศชาติตอไป ผลจากการสอดประสานแนวทางท้ังสองเขาดวยกันได

กอใหเกิดความเปนเอกภาพระหวางทางธรรมกับทางโลกนํามาซ่ึงความยําเกรงและเคารพรักผูนําดุจบิดา 

(2) สิทธิและหนาท่ีของผูนําทางศาสนาอิสลาม : อิหมาม 

หลักการอิสลามกําหนดใหสังคมจะตองมีผูนําสังคม อัลกุรอาน บทท่ี 6 

โองการท่ี 165 บัญญัติวา “...และพระองคทรงแตงตั้งทานท้ังหลายใหเปนคอลิฟะฮ (ผูสืบทอดอํานาจ) 

แหงแผนดิน และไดยกยองบางสวนของพวกทานใหเหนือกวาบางสวนหลายระดับ” ท้ังนี้มีการกําหนด

สิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบใหอํานาจการปกครองแกผูนําในการบริหารปกครองประชาชนใน

ชุมชนหรือสังคม ปรากฏตามอัลกุรอาน บทท่ี 4 โองการท่ี 58 บัญญัติวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงมีบัญชา

แกพวกเจาใหพวกเจามอบความไววางใจ (ใหรับผิดชอบงานหรือตําแหนงหนาท่ีใด ๆ) แกผูทรงสิทธิ์

และเม่ือพวกเจาทําการตัดสินในระหวางมนุษยท้ังหลาย พวกเจาจะตองตัดสินดวยความยุติธรรม”  

อิหมามเปนผูมีความสามารถแตกตางจากบุคคลชาวมุสลิมธรรมดาท่ัวไป 

คือ มีความสามารถในการอานคัมภีรอัลกุรอาน มีการอบรมและรูวิธีการวิธีฝงศพตามรูปแบบพิธีการใน

ศาสนาอิสลาม และอิหมามในบางประเทศก็อาจปฏิญาณตนวาจะปองกันคนหนุมสาวจากเพศสัมพันธ

นอกสมรส เชน อิหมามในประเทศมาเลเซีย เปนตน แตเรื่องชีวิตสวนตัวของอิหมามไมแตกตางจาก

บุคคลธรรมดา กลาวคือ เรื่องครอบครัว อิหมามสามารถสมรสและมีบุตรไดโดยไมเปนการฝาฝนตอ

คําสั่งของอัลลอฮฺ ในอัลกุรอาน เรื่องมรดก อิหมามสามารถเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาท

โดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรมได หากวาอิหมามนั้นเปนทายาทผูซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกตามท่ี

                                           
123 เดน โตะมีนา และบุคอรี บินรามัญ, กฎหมายอิสลาม (Islamic Law), 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), น.3. 
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ไดบัญญัติไวในอัลกุรอาน และสามารถเปนเจามรดกได ท้ังนี้ อิหมามสามารถมีกรรมสิทธิ์และจัดการ

เก่ียวกับทรัพยสินเงินทองหรือทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ได โดยอิสระ การเปนอิหมามไมทําให

สิทธิและหนาท่ีตาง ๆ สูญเสียหรือถูกจํากัด รวมถึงสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาท

โดยธรรมก็ไมถูกจํากัดดวย ในกลุมสังคมหรือในนานาประเทศซ่ึงมีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 

ลวนแลวแตมีอิหมามเปนผูนําศาสนาอิสลามในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน ประเทศมาเลเซียซ่ึงเปน

ประเทศท่ีมีศาสนาอิสลามเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันและใหความสําคัญกับศาสนาอิสลามมาก 2 8 7

124 

เปนประเทศแบบอยางของโลกมุสลิม288

125 และมีอิหมามท่ีเปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียงจํานวนมาก  

3.3.2 อิหมามในประเทศมาเลเซีย 

ประ เทศมา เล เ ซี ย มี เ อกลั กษณทา งสั ง คมอย า งหนึ่ ง  คื อ  คว าม เป น 

สังคมพหุวัฒนธรรม 2 8 9

126 สงผลตอพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจาก 

ประเทศมาเลเซียประกอบโดยการรวมกลุมชาวมลายู ชาวจีนและชาวอินเดีย 2 9 0

127 กลุมของชาวจีนและ

ชาวอินเดียมีบทบาทสําคัญในทางเศรษฐกิจ สวนชาวมลายูซ่ึงเปนชนดั้งเดิมมีบทบาทสําคัญในเรื่อง

อํานาจทางการเมือง การปกครอง กฎหมาย ศาสนา ความเชื่อ291

128 

                                           
124 ในสมัยของรัฐบาลภายใตการนําของดร.มหาเธร มูฮัมหมัด (Dr. Mahathir 

Mohamad,ค.ศ.1981-2003) ศาสนาอิสลามถูกนํามาปรับใชกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
125 อัญชลี ถ่ัวเถ่ือน, “เปดโฉมหนามุสลิมมาเลเซีย : การจัดการอิสลามในยุคโลกาภิวัตน,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559, จาก 

http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=1

97&Itemid=155&limit=1&limitstart=3 
126

 ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, รายงานวิจัย เรื่อง การดําเนินนโยบาย

สังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาหและปนังของมาเลเซีย ค.ศ. 1970 – 2008, (สงขลา : สาขาวิชา

ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552), น.7. 
127

 Nakamura Mitsuo, Sharon Siddique, and Omar Farouk Bajunid, Islam 

and Civil Society in Souteast Asia, (Pasir Panjang : Seng Lee Press Pte Ltd, 2001), 

pp.58-61. 
128 ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, อางแลว เชิงอรรถท่ี 126, น.16–27. 

http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=155&limit=1&limitstart=3
http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=155&limit=1&limitstart=3
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ปจจุบันประเทศมาเลเซียใหความสําคัญกับเรื่องหลักทางศาสนาอิสลามมาก

ยิ่งข้ึนเพ่ือเปนประเทศแบบอยางของโลกมุสลิม เนนนโยบาย “อิสลามฮะฎอรี (Islam Hadhari)”2 9 2

129 

ในการพัฒนาสังคมมุสลิม มีการดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับศาสนาอิสลามเพ่ือเปนการสงเสริมนโยบาย

ดังกลาวและเพ่ือเปนการขับเคลื่อนผลักดันใหประเทศมาเลเซียเปนประเทศอิสลามท่ีสมบูรณในสายตาของ

โลกมุสลิม สิ่งท่ีนาสนใจอยางหนึ่ง คือ การใหความสําคัญกับการสรางอิหมามโดยมีการคัดเลือกจาก

คนหนุมยุคใหมในสังคมมุสลิมมาเลเซีย 

3.3.2.1 คุณสมบัติของอิหมามในประเทศมาเลเซีย 

การเปนอิหมามเปนระเบียบของอัลลอฮฺ  ท่ีไดทรงชี้แนะเรื่องเก่ียวกับ

การปฏิบัติไปสูวัตถุประสงคเปาหมายท่ีสูงสงและการเจริญรอยตามบรรดาผูนําในสถานท่ีตาง ๆ ของ 

การตอสูหรือญิฮาด ชาวมุสลิมซ่ึงเปน “ผูตาม” หรือ “มะมูม” จะตองปฏิบัติตามอิหมามซ่ึงเปนผูนํา 

อันจะแสดงใหเห็นถึงการเคารพภักดีตออัลลอฮฺและเปนการสยบยอมตอพระองค 2 9 3

130 ปรากฏตาม

คัมภีรอัลกุรอาน ความวา “ผูศรัทธาท้ังหลาย พวกทานจงภักดีตออัลลอฮ จงภักดีตอศาสนทูตและผูนํา

ของพวกเจา”  

อิหมามในประเทศมาเลเซียตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีมีความรูดานศาสนา

อิสลามในระดับดี เลิศ มีความสามารถในการอานกอรี  อานพระคัมภีร อัล กุรอานไดอยาง 

                                           
129 Gerhard Hoffstatedter, Modern Muslim Identities Negotiating 

Religion and Ethnicity in Malaysia, (Copenhagen : Nias Press, 2011), pp.96–97. 

อิสลามฮะฎอรี (Islam Hadhari) คําเดิมมาจากภาษาอาหรับสองคํารวมกัน คือคําวา 

อิสลาม (Islam) กับคําวา ฮะฎอรี (Hadhari) แปลวาอารยธรรม ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษคือ 

Civilizational Islam ในท่ีนี้หมายถึงการพัฒนาสังคมมุสลิมสูความเปนอารยธรรมท่ีสอดคลองกับ

หลักการศาสนาอิสลาม 

นโยบายนี้เปนนโยบายกระบวนการองครวมของการกลอมเกลาทางศาสนา หรืออาจ

เปนมรรควิธีท่ีจะนํามาซ่ึงสังคมใหมท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นโยบายนี้สามารถใช

หลักการศาสนาบูรณาการกับวิทยาการสมัยในสังคมยุคโลกาภิวัตนและกระแสปะทะทางวัฒนธรรม 

โลกตะวันตกและตะวันออกมองวาประเทศมาเลเซียเปนมุสลิมสายกลางท่ีมีพัฒนาการท่ีรวดเร็ว โดย

ไมท้ิงรากเหงาของความเปนมุสลิม 
130 วิสุทธิ์ บิลลาเตะ, “สถานะของผูนําตามระบบอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 3 

กุมภาพันธ 2559, จาก http://www.skthai.org/articles/613701/ 
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ถูกตองแมนยํา 2 9 4

131 การอาบน้ํามัยยิต การเปนท่ีปรึกษาใหกับวัยรุนในเรื่องเก่ียวกับศาสนา 

มีความสามารถในการนําละหมาดเพ่ือใหชาวมุสลิมอ่ืนทําตามเนื่องจากเปนหนาท่ีหลัก ซ่ึงในประเทศ

มาเลเซียชาวมุสลิมท้ังเพศชายและเพศหญิง 2 9 5

132 สามารถเปนอิหมามได แมจะมีการสงเสริมใหท้ังเพศ

ชายและเพศหญิงศึกษาและสั่งสอนศาสนา แตในประเทศมุสลิมโดยสวนใหญจะมีแตผูชายท่ีทําหนาท่ีนี้ 296

133  

3.3.2.2 สิทธิและหนาท่ีของอิหมามในประเทศมาเลเซีย  

อิหมามเปนผูมีภาระหนาท่ีตามท่ีอัลลอฮฺบัญญัติไว เพ่ือนําผูตามซ่ึงเปน 

ชาวมุสลิมไปสูวัตถุประสงคเปาหมายท่ีสูงสงและการเจริญรอยตามบรรดาผูนํา ท้ังนี้ อิหมามมีสิทธิและ

หนาท่ี ดังนี้ คือ 

(1) สิทธิและหนาท่ีทางสังคมโดยท่ัวไป 

ภาระหนาท่ีของอิหมามมี 2 ประการใหญ คือ ดํารงไวซ่ึงหลักธรรม 

คําสอนแหงศาสนา และปกครองผูคนใหประพฤติตนอยูในหลักธรรม บริหารกิจการของสังคมไปตาม

กรอบท่ีศาสนากําหนด297

134  

(2) สิทธิและหนาท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน เงินทอง ครอบครัวและมรดก 

เนื่องจากการเปนอิหมามมิไดทําใหสิทธิในการเปนทายาทสูญสิ้นไป 

ผูเขามาเปนอิหมามยังคงสามารถสมรส มีครอบครัวได หรือแมแตมีครอบครัวอยูแลวก็ยังสามารถเขา

มาทําหนาท่ีเปนอิหมามไดและยังสามารถกลับไปทําหนาท่ีดูแลครอบครัวไดเม่ือทําหนาท่ีการเปน

อิหมามในแตละครั้งเสร็จสิ้นแลว เรื่องของทรัพยสินและการทํานิติกรรมอ่ืน ไมมีคําสั่งอัลลอฮฺทรง

ประทานหามยุงเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง โดยเชื่อมโยงไปถึงเรื่องมรดก ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับสถานะของบุคคลและทรัพยสินอยางหนึ่งอันอยูในลักษณะความตอเนื่องของทรัพยสินภายหลังจาก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแกความตาย ผูเปนอิหมามสามารถใชสิทธิในการขอแบงทรัพยมรดกสวนของ

                                           
131

 ทานอบูสะอีด – อัลคุดรีย รายงานวา ทานรสูลลุลลอฮฺ ศ็อล ฯ ไดกลาววา “เม่ือ

มีอยู 3 คน (ในขณะจะนมาซหรือประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่ง) ก็จงใหมีผูเปนอิหมาม (นําใน

กิจการนั้น) ซ่ึงสิทธิของการเปนอิหมามนั้นไดแกผูท่ีไดอานอัลกุระอานมากกวาทุกคน (หรือเขามี

ความรูความสามารถในกิจการนั้น ๆ มากกวาทุกคน)” 
132 หญิงท่ีเครงครัด หรือ ซอลิฮะฮฺ 
133 วิบูลย สุมาลี, “เรียลลิตี้ทีว.ีอิหมามนอย สุดฮิตในมาเลเซีย,” สืบคนเม่ือวันท่ี 3 

กุมภาพันธ 2559, จาก  http://region5.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9820 
134 วิสุทธิ์ บิลลาเตะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 130. 
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ตนในฐานะทายาทโดยธรรมไดตามสวนท่ีตนควรจะไดรับตามท่ีไดบัญญัติไวในกฎหมายอิสลาม 

ประกอบกับในกฎหมายอิสลามไมมีบทบัญญัติหามอิหมามกระทําการฟองรองขอแบงทรัพยมรดกใน

สวนท่ีตนจะควรไดในฐานะทายาทโดยธรรม เนื่องจากหลักศาสนาอิสลามใหสิทธิแกบุคคลทุกคนใน 

การเขาถึงทรัพยสินไดโดยเทาเทียมกัน ไมจํากัดเพราะสถานภาพของบุคคลในการเปนผูนําทางศาสนา 

ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะความเก่ียวพันระหวางอิหมามกับกฎหมายลักษณะ

มรดกของประเทศมาเลเซีย เพ่ือพิจารณาวาอิหมามสามารถมีสิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไมเพียงใด อันจะนําไปสูการเปรียบเทียบวามีบทบัญญัติของกฎหมาย

บานเมืองประเทศมาเลเซียบทบัญญัติใด บัญญัติจํากัดสิทธิของผูนําทางศาสนาอิสลามในการเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือในฐานะผูรับพินัยกรรมไวหรือไม อยางไร 

3.3.3 กฎหมายมรดกของประเทศมาเลเซีย 

ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากจารีตประเพณีของประเทศ

อังกฤษท่ีผสมผสานเขากับกฎหมายอิสลาม กฎหมายจารีตประเพณีทองถ่ินและคําพิพากษาของศาลสูง 2 9 8

135 

กฎหมายของประเทศมาเลเซียมีท่ีมาจากท้ังกฎหมายลายลักษณอักษรและกฎหมายท่ีไมเปน 

ลายลักษณอักษร คือ กฎหมายลายลักษณอักษร ไดแก รัฐธรรมนูญของรัฐ รัฐธรรมนูญของมลรัฐ และ

กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ สวนกฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร ไดแก กฎหมายจารีตประเพณี

ของประเทศอังกฤษ คําพิพากษาของศาลสูง จารีตประเพณีทองถ่ิน และกฎหมายอิสลาม299

136 

 

 

 

 

                                           
135

 Index Mundil, “Malaysia Legal System,” Retrieved Febuary 2nd 2016, 

From http://www.indexmundi.com/malaysia/legal_system.html 
136 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), “ภาพรวมนโยบาย

และกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน,” สืบคนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559, จาก 

http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf 

Nur Amirah Mohamad Nasir, “Sources of law in Malaysia,” Retrieved 

Febuary 2nd 2016, From http://www.slideshare.net/nuramirahmohamadnasir/sources-

of-law-in-malaysia 

http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf
http://www.slideshare.net/nuramirahmohamadnasir/sources-of-law-in-malaysia
http://www.slideshare.net/nuramirahmohamadnasir/sources-of-law-in-malaysia
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3.3.3.1 ท่ีมาของกฎหมายมรดกประเทศมาเลเซีย 

เนื่องจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลามครอบคลุมทุกมิติ ไมแยกหลัก

ทางศาสนจักรและอาณาจักรออกจากกัน 3 0 0

137 คือ ไมแยกการเมืองออกจากศาสนา หรือไมมี 

การแบงแยกทางโลกกับทางธรรม บัญญัติตาง ๆ ท่ีวาดวยเรื่องการนมาซรวมกันอันเปนภาคระหวาง

มนุษยกับพระเจา นําไปปรับใชกับเรื่องการปกครองทางโลกอันเปนภาคระหวางมนุษยกับมนุษย

ดวยกันดวย 3 0 1

138 ปรัชญาทางจริยธรรม กฎหมายและศีลธรรม มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ  

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รูปแบบขององคการทางดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ พ้ืนฐานของ

ครอบครัวและการสมรส มีท่ีมาจากหลักศาสนาอิสลาม 3 0 2

139 ดังนั้น หลักกฎหมายอิสลาม (ชารีอะฮ)  

จึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในสังคมมุสลิม3 0 3

140 แบงเปน 4 หมวด ไดแก หมวดวาดวย ศาสนกิจ (อิบาดาต) 

หมวดวาดวยเรื่องธุรกิจและสังคม (มุอามาลาต) หมวดวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก (มุนากะฮาด) และ

หมวดวาดวยเรื่องคดีและอาญา  

                                           
137 Nakamura Mitsuo, Sharon Siddique, and Omar Farouk Bajunid, Islam 

and Civil Society in Souteast Asia, (Pasir Panjang : Seng Lee Press Pte Ltd, 2001), p.57. 
138 ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ และคณะ, วิถีแหงชีวิต (ดีนุล – หะยาฮฺ) บัญญัติธรรมแหงองค

ศาสดาท่ีท้ิงไวยังโลกนี้ เลมท่ี 1, (มปท., 2524), น.251. 
139 อัลกุรอาน 6 : 162 “แทจริงการนมาซของฉัน และการอิบาดะฮของฉันและ 

การสิ้นชีวิตของฉันนั้น เพ่ืออัลลอฮฺผูทรงเปนเจาแหงสากลโลกเทานั้น” หมายความวา ชีวิตของมนุษย

ทุกดานควรจะเปนการแสดงออกอยางเต็มท่ีตอการยอมตนตออัลลอฮฺ ผูสรางสากลจักรวาลและเปน

นายท่ีถูกตอง 

อัล กุ รอาน  7 : 3 “พวกเจ าจ งปฏิบั ติ ต ามสิ่ ง ท่ี ถู กประทานลงมาแก เ จ า 

จากพระเจาของเจาเถิด และอยาปฏิบัติตามบรรดาผูคุมครองใด ๆ” หมายความวา ใหเชื่อฟงเฉพาะ

คําสั่งท่ีอัลลอฮฺอนุญาตใหมนุษยชาติโดยผานมาทางศาสดาผูประเสริฐเทานั้น  
140 มะรอแซะ เลาะและ, “บทบาทขององคกรมัสยิดและอิหมามในการขับเคลื่อน

การศึกษาอยางบูรณาการของชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษา มัสยิดกมาลุลอิสลาม แขวงทรายกองดินใต 

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.16. 

อับดุรฺ รออุฟ, ประวัติศาสตรอิสลามและโลกมุสลิม (History of Islam), แปลโดย 

บรรจง บินกาซัน, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : อัล อะมีน, 2549), น.173. 
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บอเกิดของหลักกฎหมายอิสลาม (Usul) มาจาก 4 แหลง 3 0 4

141 ไดแก

คัมภีรอัลกุรอาน (Koran) คําสั่งและแบบฉบับของนบีมุฮัมมัด เรียกวา “หะดีษหรือซุนนะฮ (Hadis 

หรือ Hadith)” มติของนักวิชาการ เรียกวา “อิญจมาญ (Ijmaa)” และการอนุมาน เรียกวา “กิยาส 

(Kiyas)” ท้ังนี้ มติของนักวิชาการและการอนุมานนั้นจะยึดตามหลักในคัมภีรอัลกุรอานและหะดีษของ 

นบีมุฮัมมัดเปนหลัก 

กฎหมายลักษณะมรดกของประเทศมาเลเซียเปนกฎหมายลักษณะ

ทรัพยสินอยางหนึ่ง เปนการโอนความเปนเจาของกรรมสิทธิ์จากบุคคลซ่ึงถึงแกความตายไปยังทายาท

ผูมีสิทธิในการรับมรดกเพ่ือความตอเนื่องของทรัพยสิน การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนี้พิจารณาตาม 

Syariah วัตถุประสงคในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ไดแก ประการแรก เปนการโอนกรรมสิทธิ์โดย

สอดคลองกับหลัก Syariah ประการท่ีสอง เปนการดําเนินการข้ันสุดทายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกซ่ึงจะตองเปนไปโดยสอดคลองกับหลัก Syariah ประการท่ีสาม  

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนาของผูบริจาคหรือผูตายซ่ึงเปน 

เจามรดก ประการท่ีสี่ เพ่ือพิจารณาถึงคาใชจายท่ีเก่ียวของในการแบงแยกทรัพยมรดก 305

142 

ในแงท่ีมาของกฎหมายมรดกอิสลาม (Islamic Law of Inheritance)  

ในประเทศมาเลเซีย เปนไปตามกฎหมายจารีตประเพณีทางศาสนา (Customary Practice) 3 0 6

143 หรือ 

“adat”3 0 7

144 และการผสมเขากับหลักทางศาสนาอิสลาม (Islamic Law Principles) คือหลักจากหะ

ดีษหรือซุนนะฮ (Quran – Sunnah) กิยาส (Qiyas) และ อิญจมาญ (Ijma) 145 กฎหมายจารีต

ประเพณีทางศาสนารูจักกันในชื่อ “adat pepateh” มีท่ีมาจากเกาะสุมาตราและการปฏิบัติสืบตอกัน

                                           
141

 Dinshah Fardunji Mulla, Principle of Mahomadan Law, (Michigan : 

Eastern Law House, 1950) p.27. 
142

 Sadali Rasban, Personal Wealth Management for Muslims (PWMM), 

(Singapore : Kerjaya Printing Industries Ltd., 2006), p.191. 
143

 Mohamad Akram Laldin, Islamic Law An Introduction, (Kuala 

Lumpur : Attin Press SDN. BHD., 2014), pp.214–215. 
144

 Noor Aisha Rahman, Colonial Image of Malay Adat Laws: A Critical 

Appraisal of Studies on Adat Laws in the Malay Peninsula during the Colonial Era and 

Some Continuities, (United States : Brill Academic Publishers, 2006), p.3. 
145

 Pawancheek Marican, Islamic Inheritance Laws in Malaysia, (Kuala 

Lumpur : Printelligence Malaysia Sdn Bhd, 2004), p.3. 
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มาในรัฐเนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) ประชาชนในรัฐดังกลาวนี้เปนชาว 3 0 9

146 สวนในรัฐอ่ืน ๆ ใน

คาบสมุทรก็เปนไปตามกฎหมายจารีตประเพณีทางศาสนารูจักกันในชื่อ “adat temenggong”310

147 

กฎหมายสารบัญญัติเก่ียวกับมรดกซ่ึงบัญญัติเปนลายลักษณอักษรและ 

มีผลใชบังคับในสังคมมุสลิมประเทศมาเลเซียปจจุบัน 3 1 1

148 ไดแก หลัก Syariah โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในมัซฮับชาฟอีย (Madhhab Shafii)312

149 มัซฮับอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยอมรับในประเทศมาเลเซีย และท่ีมา

ของหลักกฎหมายอิสลามตาง ๆ ท้ังนี้ กฎหมายลายลักษณอักษรท่ีใชในการพิจารณาเก่ียวกับ 

การแบงแยกทรัพยมรดกของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซีย เชน The Small Estate (Distribution) 

Act 1955, The Probate and Administration Act 1959, State Islamic administration 

Enactment, Muslim Will Enactments และ The Public Trust Corporation Act 1955150 เปนตน 

                                           
146 G.W. Bartholomew, Malaya Law Review Legal Essays in memoriam 

Bashir Ahmad Mallal, (Kuala Lumpur : Malaya Law Journal, 1975), pp.164–165. 
147

 Shirle Gordon, Islamic Law in Malaya, (Kuala Lumpur : Polygraphic 

Press sendirian Berhad, 1975), p.245. 
148 Civil Law Act 1956 Section 25 Nothing in this Part shall affect the 

disposal of any property according to Muslim law or, in Sabah and Sarawak, native 

law and custom. 
149

 ผูใหกําเนิดมัซฮับนี้ คือ มุฮัมมัด บิน อิดรีส อัชชาฟอีย ทานเปนผูสนใจและ       

มีความรูความสามารถทางดานวิชาหะดีษ วิชาฟกฮฺ และศึกษาอัลกุรอานอยางลึกซ้ึง ท้ังนี้ ทานยัง

ไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตย ยุติธรรม มีชีวประวัติท่ีสะอาดบริสุทธิ์ มีเกียรติอันสูงสง 

อิหมามชาฟอียยึดอัลกุรอานเปนลําดับแรก ตามความหมายท่ีเขาใจจากตัวอักษรท่ีชัดเจน นอกจากวา

จะมีหลักฐานวามีความหมายเปนอยางอ่ืน รองลงมาคือ หะดีษ อิจญมาหรือมติเอกฉันทของบรรดา

กฎหมายอิสลาม หลักการกิยาสหรือการเทียบเคียงท่ีมีพ้ืนฐานจากอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺ ตามลําดับ 

การศึกษาแนวความคิดและวิชาความรู ต าง ๆ ของทาน สามารถศึกษาไดจากตํารา คือ            

หนังสืออัรริสาละฮฺ และหนังสืออัลอุมมฺ 
150

 Suhaili Alma’ Amun, “Islamic Estate Planning: Analysing The 

Malaysian Perceptions on Wasiyyah (Will) and Bequest Practices,” (Ph.D.thesis, 

Durham University, 2010), pp.104 – 107. 
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3.3.3.2 องคประกอบของกฎหมายมรดกอิสลามประเทศมาเลเซีย 

หลักการกฎหมายมรดกอิสลามประเทศมาเลเซียโดยท่ัวไป ประกอบดวย

ลักษณะ 3 ประการ314

151 ดังนี้ คือ  

(1) เจามรดก 

สิทธิในการรับมรดกเกิดข้ึนเม่ือเจามรดกหรือผูตาย (the decease) 

ถึงแกความตายตามความเปนจริง (Actual death) หรือถึงแกความตายโดยขอสันนิษฐาน (Aussumed 

death) การถึงแกความตายตามความเปนจริง (Actual death) เปนการถึงแกความตายซ่ึงเปน 

ความจริงโดยกะทันหัน โดยวิญญาณหลุดออกจากราง หรือชีวิตไดดับสิ้นลง สวนการถึงแกความตาย

โดยขอสันนิษฐาน (Aussumed death) หรือการถึงแกความตายโดยผลของกฎหมาย (Death by 

Law) เปนกรณีซ่ึงเก่ียวพันกับชีวิตจริงท่ีถูกสันนิษฐานโดยกฎหมาย เชน ศาลพิพากษาใหบุคคลซ่ึง

หายไปจากภูมิลําเนาโดยไมทราบวาอาศัยอยูท่ีใดเปนคนสาบสูญ หรือบุคคลซ่ึงออกจากศาสนาและ 

ถึงแกความตายระหวางท่ีออกจากศาสนา  

(2) ประเภทของทรัพยมรดก 

ทรัพยมรดกหรือทรัพยสินของผูตายท่ีเหลืออยูภายหลังการตาย มาจาก

คําวา “tark” หมายถึง “Matruk” หรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูภายหลังการตาย (Property Left) 3 1 5

152 

รูจักกันในชื่อ “pesaka” หรือ “pusaka” แบงเปน 2 ประเภท คือ  

(ก) ทรัพยมรดกของผูตายซ่ึงถึงแกความตายโดยมีพินัยกรรม 

(Testate Estate) เปนกรณีผูตายไดพินัยกรรมหรือกําหนดอนุญาตใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ 

กรณีอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันใหเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกหรือเปนผูจัดการทรัพยสินของผูตาย 

กฎหมายเปดโอกาสใหเจาของทรัพยสินตัดสินใจจําหนายจายโอนทรัพยสินของตน ไมวาจะเปนเงิน 

ทรัพยตาง ๆ และสิทธิครอบครองภายหลังถึงแกความตาย316

153 

                                           
151 A Code of Muslim Personal Law Section 283 There are three 

constituents of inheritance, namely, (i) the deceased; (ii) the heir; and (iii) the estate 

of the deceased.  
152

 Tanzil – Ur – Rahman, A code of Muslim Personal Law, (Karachi : 

Industries Printing Press, 1980), pp.405 – 416. 
153

 Z.H. Ghul, M.H. Yahya and A. Abdullah, “Wasiyyah (Islamic Will) 

Adoption and the Barriers in Islamic Inheritance Distribution among Malaysian 
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การทําพินัยกรรม หรือ “Wasiyyah” หมายถึง การยกทรัพยสินใหแก

บุคคล การทําพินัยกรรมในประเทศมาเลเซียอยูภายใตหลัก Islamic Wasiyyah (bequest) 

ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ประการ317

154 ไดแก 

ประการแรก หลักภายหลังถึงแกความตาย หรือ After death  

ประการท่ีสอง หลักการ Non – receiving legal heir และ 

non – legal heir เปนหลักการซ่ึงอนุญาตใหทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหแกผูซ่ึงไมไดรับสวนแบง

จากทรัพยมรดกเทานั้น ตามหลัก Fara’id 

Non – legal heir มิใชทายาทซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมาย 

เชน กรณีเปนบุตรบุญธรรม กรณีบิดามารดา หรือบุตร หรือหลานซ่ึงไมใชผูนับถือศาสนาอิสลาม 

Non – receiving legal heir เปนบุคคลซ่ึงอยูในสถานะทายาทตาม

กฎหมายได แตไมมีสิทธิในการรับมรดก เนื่องจากเปนไปในทํานองหลักญาติสนิทตัดญาติหาง คือ 

ทายาทท่ีอยู ในลําดับชั้นใกลชิดเจามรดกมากกวายังมีชีวิตอยู ในขณะเจามรดกถึงแกความตาย  

ดังนั้น ทายาทในลําดับชั้นท่ีถัดออกมาจึงไมมีสิทธิในการรับมรดก 

ประการท่ีสาม ผูทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใด ๆ จํากัดเพียง 1 ใน 3 

ของทรัพยสินท่ีมีอยูสุทธิซ่ึงคํานวณจากทรัพยท่ีตกสูกองมรดกในขณะเจามรดกถึงแกความตาย หรือ 

1/3 portion of net estate เปนการจํากัดสิทธิในการกําหนดเจตจํานงโดยอิสระของผูทําพินัยกรรม  

ท้ั ง นี้  ผู ทํ า พิ นั ย ก ร ร มต อ ง เ ป น ผู มี ค ว าม ส าม า ร ถ  มี จิ ต ป ก ติ  

มีสติสัมปชัญญะขณะทําพินัยกรรม ทําพินัยกรรมโดยอิสระไมตกอยูภายใตการบังคับขูเข็ญ ขอกําหนด

ในพินัยกรรมอาจเปนการยกทรัพยสินใหแกผูหนึ่งผูใด หรือทําพินัยกรรมแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เปนผูปกครองดูแลบุตรผูเยาวของตนหรือบุตรซ่ึงเปนทารกอยูในครรภมารดา 3 1 8

155 หรือทําพินัยกรรม

                                           

Muslim,” 2 International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) 

1, 1 - 2 (January 2015). 
154

 Sadali Rasban, supra note 142, p.194. 
155

 กรณีดังกลาวนี้จะมีเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเครงครัดมากยิ่งข้ึน คือ     

(1) ตองปรากฏวาทารกท่ีอยูในครรภมารดาไดคลอดและอยูรอดเปนทารกในภายหลัง (2) ตองมีการ

ตั้งครรภอยูในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรม 
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แตงตั้งผูจัดการทรัพยมรดก โดยการแตงตั้งบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งตามพินัยกรรมจะตอง

ไดความวาผูท่ีถูกแตงตั้งนั้นเปนผูมีความสามารถในการดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอกําหนดพินัยกรรม319

156 

พินัยกรรมท่ีมีองคประกอบครบถวนและไมตองหามตามกฎหมายอยางใด

ตามท่ีไดกลาวมาขางตน ยอมเปนพินัยกรรมท่ีชอบดวยกฎหมาย สวนผูรับพินัยกรรมมีสิทธิแสดง

เจตนายอมรับหรือไมยอมรับเอาทรัพยมรดกหรือขอกําหนดตามพินัยกรรมได กรรมสิทธิ์ ใน 

ทรัพยมรดกตามพินัยกรรมจะเปนของผูรับพินัยกรรมตอเม่ือมีการแสดงเจตนาเขารับมรดกตาม

พินัยกรรมนั้น ท้ังนี้ การแสดงเจตนาไมจําตองแสดงเจตนาในทันทีท่ีเจามรดกถึงแกความตาย แตหาก

ผูรับพินัยกรรมถึงแกความตายกอนแสดงเจตนาเขารับมรดกตามพินัยกรรม สิทธิในการรับมรดกตาม

พินัยกรรม ตกเปนมรดกแกทายาทของผูรับพินัยกรรมนั้น 320

157 

เม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมมี 

ภาระการพิสูจนตนเองเ ก่ียวกับพินัยกรรมดังกลาวตอศาลสูง ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

The Probate and Administration Act 1959 สวนภาระหนาท่ีของผูรับพินัยกรรมเปนตาม

ขอกําหนดในพินัยกรรม สวนการแบงทรัพยมรดกเปนไปตาม Muslim Will Enactments ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในรัฐสลังงอร (Selangor) มะละกา (Melaka) และเนกรีเซมบิลัน (Negeri 

Sembilan) ท้ังนี้ ไมนํา The Wills Ordinance, 1959 มาใชประกอบการพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง 

การทําพินัยกรรมของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซีย 

(ข) ทรัพยมรดกของผูตายซ่ึงถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม 

(Intestate Estate) มี 3 ลักษณะ คือ ประการแรก ไมมีการทําพินัยกรรมไวแตแรก ประการท่ีสอง  

ทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นไมสมบูรณ และประการท่ีสาม ผูรับพินัยกรรมถึงแกความตายกอน  

ผูทําพินัยกรรม 

หลักในการแบงทรัพยมรดกของผูตายซ่ึงถึงแกความตายโดยมิไดทํา

พินัยกรรม มี 3 ประการ คือ 

ประการแรก ใหเปนไปตาม หลัก faraid เปนหลักการท่ีสําคัญและ

จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได กอนจะแบงทรัพยตามหลัก faraid ผูมีสิทธิในทรัพยมรดกมีหนาท่ี 

กระทําการบางอยาง คือ การจัดการเรื่องคาทําศพและจัดการเก่ียวกับศพของเจามรดก การชําระหนี้ 

การหักรายการทรัพยมรดกใหแกผูรับพินัยกรรมตามท่ีผู ทําพินัยกรรมกําหนดไวในขอกําหนด
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 Shirle Gordon, supra note 147, pp.263 - 269. 
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 Ibid, p.265. 
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พินัยกรรม หลังปฏิบัติตามหนาท่ีเหลานี้  ลําดับสุดทาย คือ การจัดการแบงทรัพยมรดกตาม 

หลักกฎหมายมรดก321

158 มรดกในสวนท่ีเหลือจะเชื่อมโยงไปยังสถานะความเปนทายาทโดยธรรมตามท่ี

บัญญัติในคัมภีรอัลกุรอาน เพ่ือพิจารณาตอไปวาบุคคลใดเปนทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดกใน 

ฐานะทายาทโดยธรรมและเปนทายาทโดยธรรมอยูในลําดับใด ควรมีสิทธิในการไดรับสวนแบงเทาใด  

ประการท่ีสอง การทําความตกลงกันระหวางทายาทผูมีสิทธิในการรับ

มรดก โดยไมใชระบบ faraid 

ประการท่ีสาม ทายาททําความตกลงกันใหทายาทคนใดคนหนึ่งเปน 

ผูมีสิทธิในการรับมรดก หรือทายาทคนใดคนหนึ่งอาจแสดงเจตนาสละมรดกในสวนท่ีตนมีสิทธิไดรับ

ใหแกทายาทอ่ืน ๆ  

ทรัพยมรดกของผูตายซ่ึงถึงแกความตายโดยมิได ทําพินัยกรรม 

(Intestate Estate) แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ทรัพยมรดกท่ีมีขนาดเล็ก หรือ Small Estates หรือ 

Harta Pesaka Kecil และทรัพยมรดกท่ีมีขนาดใหญ หรือ Non – small Estates  

ทรัพยมรดกท่ีมีขนาดเล็ก หรือ Small Estates หรือ Harta Pesaka 

Kecil เปนทรัพยมรดกประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวนมีมูลคาท้ังสิ้นไมเกิน 

600,000 ริงกิตมาเลเซีย หากมีมูลคามากกวานี้ข้ึนไปจัดเปนทรัพยมรดกท่ีมีขนาดใหญ หรือ 

Non – small Estates ความแตกตางของทรัพยมรดกสองประเภทนี้ นอกจากอยูท่ีมูลคาของ 

ทรัพยมรดก ยังอยูท่ีศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาแบงทรัพยมรดกนั้น ๆ ดวย คือ กรณีทรัพย

มรดกท่ีมีขนาดเล็ก หรือ Small Estates การพิจารณาแบงแยกและจัดการทรัพยมรดกในชั้นตนจะอยู

ในเขตอํานาจพิจารณาของสํานักงานจัดการเก่ียวกับท่ีดินกอน (Land Administrator) เวนแต กรณีมี

การอุทธรณก็ใหอุทธรณคําสั่งของสํานักงานจัดการท่ีดินตอศาลสูง (High Court) เพ่ือทําการพิจารณา

อุทธรณอีกครั้งหนึ่ง แตหากเปนทรัพยมรดกท่ีมีขนาดใหญ หรือ Non – small Estates ไมวาจะเปน

การแบงแยกหรือการจําหนายจายโอนทรัพยมรดก ท้ังในชั้นตนและชั้นอุทธรณก็เปนอํานาจ 

การพิจารณาและทําคําสั่งของศาลสูง (High Court)  

(3) ทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก 

การพิจารณาเรื่องทายาทผู มีสิทธิ ในการรับมรดก พิจารณาจาก 

หลัก Faraid ซ่ึงเปนหลักกฎหมายมรดกตามศาสนาอิสลาม (The Islamic Law of Succession 
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 Suhaili Alma’ Amun, supra note 150, p.97. 
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หรือ The Islamic Law of Inheritance) หลักการดังกลาวนี้อธิบายตามฟกฮฺอิสลาม 3 2 2

159 การจัดกลุม

ของทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก แบง 2 แบบ คือ แบบทายาทท่ีมีความเก่ียวพันภายในครอบครัว 

(Inner Family) และแบบทายาทท่ีไมมีเก่ียวพันทางครอบครัว (Outer Family) 

(ก) ทายาทท่ีมีความเกี่ยวพันภายในครอบครัว (Inner Family) 

แบงเปน 2 กลุม คือ ทายาทประเภท Qur’anic and agnatic และ ทายาทประเภท Primary, 

Substitute and Secondary 

ทายาทประเภท Qur’anic and agnatic แยกพิจารณาออกเปน 2 กลุมยอย 

คือ Qur’anic heir และ agnatic heir 

Qur’anic heir หรือ Ashab al-fura’id ทายาทท่ีถูกจัดอยูในกลุมนี้

เปนผูท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีสิทธิในสวนแบงของทรัพยมรดกตามสัดสวนท่ีคัมภีรอัลกุรอาน ซุนนะฮ 

หรืออิญจมาญกําหนด 3 2 3

160 แบงเปน 12 ประเภท คือ 1.) สามี 2.) ภริยา 3.) บุตรสาว 4.) บิดา 

5.) มารดา 6.) ปู 7.) ยายหรือยา 8.) หลานสาว 9.) พ่ีนองผูหญิงซ่ึงมีบิดามารดาเดียวกัน 10.) พ่ีนอง

ผูหญิงซ่ึงมีบิดาเดียวกัน 11.) พ่ีนองผูหญิงซ่ึงมีมารดาเดียวกัน และ 12.) พ่ีนองผูชายซ่ึงมีมารดา

เดียวกัน การจัดกลุมทายาทกลุมนี้มีความสําคัญมากและมักถูกนํามาใชในการพิจารณาเก่ียวกับทายาท 

ผูมีสิทธิในการรับมรดกเปนลําดับแรก 3 2 4

161 มีทายาท 2 ประเภทเปนทายาทท่ีเกิดจากความสัมพันธ

ทางการสมรส หรือ Marriage อันเปนสิทธิท่ีเกิดจากการท่ีกฎหมายรับรองให คือ ทายาทประเภทท่ี 1 
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 ฟกฮฺ คือ วะหยูจากพระองคอัลลอฮฺ หมายถึง อัลกุรอานและสนนะฮฺของทาน

ศาสดา (ศ็อล ฯ ) จากสองแหลงดังกลาวจะพบเนื้อหาของกฎหมายลักษณะตาง ๆ ท่ีเปนท่ีรูจักกันใน

ปจจุบัน เชน กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายการปกครอง และกฎหมาย

ระหวางประเทศ เปนตน 
160 Yusuf Ziya Kavakci, Islamic Inheritance Law, (Dallas : Al – Huda 

Publications, 1994), p.10. 
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 Mohd Ridzuan Awang, The Islamic Inheritance Law (FARAID): The 

Manifestation of Comprehensive Inheritance Management in Islam, (Kuala Lumpur : 

The Islamic Development Malaysia Department (JAKIM) at the Multipurpose Hall of 

the Federal Territory Mosque, 2008), pp.9 – 12. 
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และทายาทประเภทท่ี 2 นอกจากนี้ ทายาทอีก 10 ประเภทเปนทายาทท่ีเกิดจากการสืบทอดทาง

สายโลหิต หรือ Blood relationship (nasab)162 

Agnatic heir หรือ Residuaries หรือ Asabah ซ่ึงจัดแบงตามลักษณะ

ทางเพศของทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ทายาทซ่ึงเปนเพศชาย หรือ 

Asaba – bi – nafsihi ทายาทซ่ึงเปนเพศหญิง หรือ Asaba – bi – ghayri และทายาทซ่ึงเปนเพศ

หญิงรับมรดกรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือทายาทซ่ึงเปนเพศชายรับมรดกรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือ 

asabama’aghayrihi เชน บุตรชาย บิดา บุตรสาว เปนตน 

ทายาทประเภท Primary, Substitute and Secondary แบงเปน 3 

กลุมยอย คือ 1.) ทายาทลําดับท่ีหนึ่ง (Primary heir) ไดแก สามี ภรรยา บุตรชาย บุตรสาว บิดา 

มารดา ซ่ึงทายาทเหลานี้จะไมถูกตัดโดยทายาทอ่ืนของผูตาย 2.) ทายาทซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดก

แทนท่ี (Substitute heir) เปนทายาทโดยธรรมซ่ึงสามารถเปนผูมีสิทธิในการเขารับมรดกแทนท่ี

ทายาทโดยธรรมลําดับท่ีหนึ่ง หากวาทายาทเหลานั้นไมสามารถรับมรดกไดดวยตนเอง ไดแก บุตรชาย

ของบุตรชาย บุตรสาวของบุตรชาย ปู ยา ซ่ึงสิทธิในการรับมรดกแทนท่ีเปนสิทธิท่ีเกิดแตขางบิดา

เทานั้น 3.) ทายาทลําดับท่ีสอง (Second heir) เปนกลุมของพ่ีชายหรือนองชายเจามรดก พ่ีสาวหรือ

นองสาวของเจามรดก และเครือญาติขางบิดาซ่ึงเปนชายท้ังหมด แตทายาทโดยธรรมลําดับท่ีสองนี้

อาจเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดกโดยรวมสายโลหิตซ่ึงเปนทายาทลําดับท่ีหนึ่งและทายาทซ่ึงมีสิทธิ 

ในการรับมรดกแทนท่ี 

(ข) ทายาทท่ีไมมีความเกี่ยวพันภายในครอบครัว (Outer Family)     

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1.) The Distant Kindred เปนบุคคลซ่ึงไมมีสวนในทรัพยมรดก หรือมิใช

บุคคลซ่ึงเปนทายาทประเภท Agnatic heir หรือ Residuaries ตามท่ีไดกลาวมาแลว ทายาทประเภท

นี้มีเฉพาะสามีและภรรยาเทานั้น ท้ังนี้ ทรัพยสินท่ีจะตกไดแกทายาทนี้ จะตองเปนทรัพยสินท่ีเหลือ

ภายหลังแบงใหคูสมรสแตละฝายตามสัดสวนแลวเทานั้น 2.) Baitul Mal เปนกรณีซ่ึงไมเขาลักษณะ

ของความเปนทายาทลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามท่ีไดกลาวมาแลว  

3.3.3.3 บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการเสียสิทธิในการรับมรดก 

หลักการสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเสียสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมาย

มรดกอิสลามจะเกิดข้ึนระหวางลําดับชั้นของทายาทโดยธรรม326

163 ไดแก 
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 Suhaili Alma’ Amun, supra note 150, p.57. 
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ประการแรก ทายาทลําดับชั้นท่ีใกลชิดตัดญาติลําดับชั้นท่ีหางออกไป 

เชน หากบุตรชายยังมีชีวิตอยู หลานชายไมมีสิทธิในการรับมรดก327

164 

ประการท่ีสอง บุคคลแมเก่ียวของกับผูตายก็ไมมีสิทธิในการรับมรดก 

หากทายาทอ่ืนบางประเภทยังมีชีวิต เชน พ่ีชายของผูตายซ่ึงเปนเจามรดก แมเปนบุคคลท่ีเก่ียวของ

กับเจามรดกคนหนึ่ง แตเม่ือบิดาของผูตายยังมีชีวิตอยู พ่ีชายดังกลาวก็ไมมีสิทธิในการรับมรดก  

ประการท่ีสาม มิใชผูซ่ึงสามารถมีสิทธิในการเก่ียวของจัดการทรัพยมรดก 

ประการท่ีสี่ กรณีความใกลชิดทางสายเลือด ทายาทท่ีมีความเก่ียวพัน

ทางสายเลือดโดยตรง คือ ทายาทท่ีมีบิดาและมารดารวมกัน จะทําใหทายาทท่ีมีแตเฉพาะบิดารวมกัน 

ไมมีสิทธิในการรับมรดก เชน พ่ีชายหรือนองชายรวมบิดาและมารดาจะตัดพ่ีชายหรือนองชายรวมแต

บิดาเดียวกันมิใหเปนผูมีสิทธิในการรับมรดก แตไมตัดพ่ีชายหรือนองชายรวมแตมารดาเดียวกัน  

ประการท่ีหา กรณีชายและหญิงอยูในระดับความสัมพันธเทาเทียมกัน 

ชายมีสวนแบงในทรัพยมรดกเปนสัดสวนสองเทาของหญิงซ่ึงเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกในระดับ

เดียวกันเสมอ  

3.3.3 .4 บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ ยวกับการจํากัด สิทธิของอิหมาม             

ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

เนื่องจากการเขารับหนาท่ีเปนอิหมามหรือเปนผูนําทางศาสนาอิสลาม 

มิไมทําใหสถานะความเปนบุคคลธรรมดาหรือสถานะความเก่ียวพันทางครอบครัวสูญเสียไปไมวากรณี

ใด ๆ เพราะผูนําทางศาสนาอิสลามและผูนับถือศาสนาอิสลามไมมีการถือเพศเปนบรรพชิต 3 2 8

165 ดังนั้น 

อิหมามสามารถดํารงชีวิตเก่ียวกับทางโลก ท้ังในแงความสัมพันธทางครอบครัวโดยทางนิตินัยและ  

พฤตินัย แงการทํานิติกรรมสัญญาและการจัดการทรัพยสิน ไมวาจะเปนทรัพยสินของตนโดยสวนตัว

หรือทรัพยสินของมัสยิด ไมมีเรื่องแบงแยกทางโลกและทางธรรมออกจากกัน และไมมีจําตองพิจารณา

ถึงเรื่องความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม หากอิหมามมายุงเก่ียวกับทรัพยสินทางโลก อิหมามสามารถมี

                                           
164

 Hamid Khan, Islamic Law of Inheritance : A comparative Study with 

Emphasis On ConTemporary Problems, (Lahore : Lahore Law Times Publications, 1980), p.18. 
165

 ณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม (รอดวงศศา), พระมหา, “ศึกษาวิเคราะหการสงเคราะหระหวาง

อาณาจักรและศาสนจักรท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระเจาปเสนทิโกศลกับ

พระพุทธศาสนา,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), น.10. 
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กรรมสิทธิ์ ครอบครอง จําหนายจายโอน และรับทรัพยสินทุกอยางไดดวยตนเอง เชนเดียวกับ 

ชาวมุสลิมโดยท่ัวไปสามารถกระทําได เพราะอัลลอฮฺไมทรงหามไวไมใหกระทําเชนนั้น  

กฎหมายมรดกของประเทศมาเลเซียสําหรับชาวมุสลิม พิจารณาตาม

กฎหมายมรดกของศาสนาอิสลาม เม่ือคัมภีรอัลกุรอานหรือในคําสอนของศาสดาตาง ๆ ไมมี

บทบัญญัติแยกเรื่องสิทธิในการรับมรดกของอิหมามแตกตางจากชาวมุสลิมธรรมดาท่ัวไป ไมวาอิหมาม

ผูนั้นจะเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรม หากมีขอพิพาทเก่ียวกับการแบงแยก

ทรัพยมรดก อิหมามมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือพิจารณาแบงแยกทรัพยมรดก โดยไมจําตองออกจาก

การเปนอิหมามเสียกอนจึงจะสามารถนําขอพิพาทในการแบงแยกทรัพยมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมมาข้ึนสูศาลสูงหรือรองขอตอสํานักงานจัดการเก่ียวกับท่ีดินได เพราะหลังจากเสร็จพิธีการใน

มัสยิด อิหมามก็เปนบุคคลธรรมดา มีสิทธิและหนาท่ีทางกฎหมายเชนเดียวกับชาวมุสลิมท่ัวไป ไมมีบท

กฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิของอิหมามในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

ลําดับชั้นของความเปนทายาทในการมีสิทธิรับมรดก สัดสวนสวนแบงในทรัพยมรดกและเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับกฎหมายมรดกอิสลามเหมือนกับชาวมุสลิมท่ัวไปทุกประการ นอกจากนี้ อิหมามสามารถ

จัดการจําหนายจายโอนทรัพยสินสวนของตนไดโดยอิสระ แตจํากัดอยูเฉพาะทรัพยสินสวนตัวของ

ตนเองโดยแทเทานั้น ไมสามารถเปนเจาของทรัพยสินของมัสยิดไดโดยสวนตัวและไมสามารถทํา 

นิติกรรมหรือพินัยกรรมใด ๆ ในการจําหนายจายโอนทรัพยสินของมัสยิดเพ่ือประโยชนของตนโดยสวนตัว  

 

3.4 ประเทศอังกฤษ 

 

ประเทศอังกฤษประกอบดวยประชากรเปนชาวคริสตประมาณรอยละ 59.3 ซ่ึงหลักฐาน

ทางสังคมเก่ียวกับการนับถือศาสนาในประเทศอังกฤษ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 3 2 9

166 นิกาย

แองลิกัน (Anglican Communion)330

167 

 

 

 

                                           
166 Mark Hill QC, Russell Sandberg, and Norman Doe, Religion and Law 

in The United Kingdom, 2nd ed., (Croydon : CPI Group (UK) Ltd, 2014), p.24. 
167 Peter McCullough, “Anglicanism and the Origins of the Church of 

England,” 16 Ecclesiastical Law Journal 319, 334 (2014). 
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3.4.1 หลักศาสนาคริสตโดยท่ัวไปและนิกายในศาสนาคริสต 

ศาสนาคริสตกอตัวจากคําสอนและภารกิจของพระเยซู ผูทรงเปนพระบุตรของ

พระเจา (The Son of God) กําเนิดท่ีประเทศปาเลสไตน ระยะแรกมีสภาพเหมือนสมาคมลับในมหา

อาณาจักรโรมัน ตอมาพระเจาเทโอโดซีอุส (Theodosius) ทรงประกาศเปนศาสนาประจําชาติของ

อาณาจักรโรมัน ในป ค.ศ. 391 นับแตนั้นมา ศาสนาคริสตก็เผยแผไปท่ัวยุโรปและบริเวณใกลเคียง331

168 

ศาสนาคริสตแบงเปน 4 นิกายหลัก มีการปกครองเปนอิสระตอกันและคําสอน

ตางกัน แตเปนศาสนาคริสตเหมือนกัน เพราะตางรับนับถือพระเยซูเปนศาสดาผูกอตั้งศาสนารวมกัน  

3.4.1.1 นิกายโรมันคาทอลิก 

นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) มาจากประเพณีท่ีถือกรุงโรม

เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต มีสันตะปาปาเปนสังฆราชของกรุงโรมและเปนหัวหนาของ

คริสตศาสนิกชน (โรมันคาทอลิก) ท่ัวโลก คําวา “คาทอลิก” หมายถึง “สากล”169 สันตะปาปาเปน 

ผูแตงตั้ งประมุขของแตละสังฆมณฑล เรียกวา “สังฆราช (Bishop)” สังฆมณฑลใหญ เรียกวา 

“อัครสังฆมณฑล” มี “อัครสังฆราช (Archbishop)” เปนประมุข แตละสังฆมณฑลแบงเปนเขตวัด 

(Parish) สังฆราชมีอํานาจแตงตั้งเจาอาวาส (Parish Priest) ประจําทุกเขต พระผูท่ีไดรับศีลบวชไดชื่อ

วา “พระสงฆคาทอลิก” 3 3 3

170 เปนผูแยกตัวจากความกังวลฝายโลก อุทิศตัวเต็มเวลาแกภารกิจของ 

                                           
168 กีรติ บุญเจือ, คริสตศาสนาเชิงวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดวงกมล, 

2519), น.10 – 15. 
169 ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522), น.78 – 114. 
170

 พระสงฆจะตองมีชีวิต (Living) ความเปนสงฆของเยซูคริสตเจา โดยมีพระเจาเปน

จุดศูนยกลางของชีวิตในการท่ีจะมีชีวิตพระเจา เพ่ือจะมอบใหกับผูอ่ืน หรือเพ่ือใหผูอ่ืนไดพบและ

สัมผัสกับชีวิตพระเจาเชนเดียวกัน “หนทางสูความครบครันของพระสงฆ ก็โดยทําใหชีวิตพระเจาใน

ตนเอง และภารกิจของงานอภิบาลกับเพ่ือนพ่ีนองในชีวิตประจําวัน ไดกลมกลืนและสงเสริมใหแกกัน

และกัน” เปาหมายสําคัญสุดทาย คือ การถูกสงไป (Sending) เพ่ือการเปนประจักษพยานถึงขาวดี

แหงความรอดพน ตามคุณคาแหงพระวรสาร ท่ีจะนําความหวัง คําสั่งสอน แนวทางการปฏิบัติในชีวิต 

เพ่ือคุณคา ความสุข และความสงบสําหรับชีวิตอันแทจริงในสังคมมนุษยในพระเยซูคริสตเจา ผูเปน 

“หนทาง ความจริงและชีวิต” ดังนั้น พระสงฆจึงจําเปนตองไดรับการเตรียมตัว ฝกฝน อบรม และมี

ประสบการณในชีวิต ประกอบไปดวยชีวิตจิต (Spiritual) ความเปนมนุษย (Human) ความรู 
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พระศาสนจักร เปนผูถือโสด 3 3 4

171 มีความรูความสามารถทางศาสนาและสัญญาวาจะถือความนบนอบ 

(Obedience) ท้ังนี้ การบวชเปนพระสงฆคาทอลิกตองตั้งใจเปนพระสงฆตลอดชีพ ความเปนสงฆจะ

คงอยูตลอดไป335

172 แมตอมาจะมีการขอลาออกจากตําแหนงสงฆก็ตาม สวนเรื่องทรัพยสินเงินทองไมมี

วินัยใดบัญญัติหามไมใหพระสงฆคาทอลิกยุงเก่ียวกับทรัพยสินเงินทอง จึงสามารถมีกรรมสิทธิ์และ

ครอบครองทรัพยสิน รับเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาได เนื่องจาก พระสงฆคาทอลิกเปนผูรวม

สรางสรรคโลก คือ รวมประกอบกิจเพ่ือบรรลุพระประสงคของพระเจา และทางศาสนาคริสตถือวา

โลกเปนของมนุษยทุกคน แตละคนมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการครอบครองโภคทรัพยเพ่ือการดํารงชีวิต 336

173 

3.4.1.2 นิกายออรธอด็อกซ 

นิกายออรธอด็อกซเปนนิกายท่ีแยกจากนิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจาก

การปฏิเสธอํานาจของพระสันตะปาปา นิกายนี้ใหนักบวชสามารถแตงงานกอนบวชได แตจะแตงงาน

ภายหลังบวชไมได แตกรณีพระสังฆราช (Bishops) อนุญาตเฉพาะบาทหลวงท่ีถือโสดมาตลอดชีวิต

เทานั้น การใชชีวิตสวนตัวของนักบวชดําเนินไปโดยเรียบงาย ไมฟุงเฟอ อดทน กลาหาญ ไมอาลัย

ความสุข ละความรักแบบทางโลก ๆ337

174 นักบวชท่ีจะผานการรับศีลบวช ข้ันตนตองบวชเปนพันธบริกร

และทําหนา ท่ีเปนผูชวยในการประกอบพิธีกรรมกอน เ ม่ือผานการฝกฝนจึงรับ “ ศีลบวช” 

ชั้นบาทหลวง เม่ือรับศีลบวชและเปนบาทหลวง มีหนาท่ีเปนผูประกอบพิธีกรรมโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

ตามท่ีกฎหมายศาสนจักรอนุญาต 3 3 8

175 แตเรื่องทรัพยสินเงินทอง ไมมีกฎหมายบัญญัติหามไมให

บาทหลวงมีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือจัดการทรัพยสิน สามารถใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรมและฐานะผูรับพินัยกรรมขณะเปนบาทหลวงได 

                                           

(Intellectual) และงานอภิบาล (Pastoral) เพ่ือชีวิตของการเปนพยานถึงขาวดีแหงความรอดพนทาง

พระเยซูคริสตเจา 
171

  นิภา พรฤกษงาม, “บทความเรือ่ง “ศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก” : บทแปลและบัญชี

ศัพทเฉพาะทางศาสนา”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), น.90. 
172

 สัมภาษณ ปรีชา รุจิพงศ, บาทหลวง, วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน, 25 

กุมภาพันธ 2559. 
173

  นิภา พรฤกษงาม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 171, น.98–100. 
174

 จอมยุทธ, “พิธีกรรมและแนวความเชื่อของนิกายออรธอด็อกซ,” สืบคนเม่ือวันท่ี 

2 มีนาคม 2559, http://www.baanjomyut.com/library/christianity/11.html 
175 Wunjun, “พิธีกรรมทางศาสนาคริสต,” สืบคนเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2559, 

จาก http://archive.wunjun.com/kroona/5/323.html 

http://archive.wunjun.com/kroona/5/323.html
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3.4.1.3 นิกายโปรเตสแตนท  

“โปรเตสแตนท” เปนชื่อรวมของนิกายตาง ๆ ท่ีไมใชโรมันคาทอลิกหรือ

ออรธอด็อกซ แยกเปนนิกายโปรเตสแตนทเพราะเรื่องทางการเมืองและสังคม นิกายนี้เนนเรื่องความ

รับผิดชอบสวนบุคคลตอหนาพระเจา เรื่องพระวาจาหรือพระคัมภีรของพระเจาเพ่ือเขาถึงแกนแทของ 

คําสอนทางศาสนาอยางแทจริง 3 3 9

176 รับศีลศักดิ์สิทธิ์เพียง 2 ศีล คือ ศีลลางบาปและศีลมหาสนิท 

ชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนทไมนิยมเปนนักบวชและนักพรต แตมีการเผยแผและบริการสังคม

สงเคราะหอยางกวางขวาง โดยอาศัยเงินบริจาคของสมาชิก การบริหารงานดําเนินโดยสมาชิกท่ีสมัครใจ

ทํางาน มีตําแหนงและเงินเดือนเหมือนงานท่ัวไป340

177 บุคคลเหลานี้เปนผูถวายตัวรับใชพระเจา เรียกวา 

“ศาสนาจารยหรือศิษยาภิบาล และผูประกาศ” ซ่ึงอาจแตงงานหรือไมแตงงานก็ได การเรียก 

คํานําหนาบุคคลเหลานี้ เรียกวา “อาจารย” 3 4 1

178 สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เรียกวา 

“คริสตจักร” ตางจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกท่ีเรียกวา “วัด” 3 4 2

179 คัมภีรไบเบิลฉบับของ 

ชาวโปรเตสแตนทเรียกบาทหลวงหรือพระสงฆ (Priest) วา “ปุโรหิต” และถือหลักวาคริสตชนทุกคน

เปนปุโรหิตของพระเจา 3 4 3

180 จึงถือวาคริสเตียนทุกคนเปนผูรับใชของพระเจาโดยเทาเทียมกัน 3 4 4

181 เม่ือ

นิกายนี้ไมนิยมนักพรตและนักบวช และมีผูนําซ่ึงเปนผูถวายตัวรับใชพระเจาตามท่ีไดกลาวมา บุคคล

เหลานี้ จึงสามารถเก่ียวของสัมพันธ กับครอบครัว เดิมได  ไมจํา กัดวาตองครองโสด ดังนั้น  

เรื่องความสัมพันธทางทรัพยสินเก่ียวกับครอบครัวยังคงมีเหมือนเดิมทุกประการ  

3.4.1.4 นิกายแองลิกัน 

“นิกายแองลิกัน (Anglicanism หรือ Anglican Communion)” หรือ 

“นิกายเชิรช ออฟ อิงแลนด หรือศาสนจักรแหงอังกฤษ (Church of England)” เกิดข้ึนครั้งแรกท่ี

ประเทศอังกฤษ การถือกําเนิดมิไดเกิดจากเรื่องหลักธรรมคําสอน แตเปนเรื่องการเมือง ตาม

แนวความคิดจะสถาปนารัฐใหเปนอิสระจากท้ังทางศาสนาและการเมือง ในรัชสมัยของพระเจาเฮนรี่  

                                           
176

 ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, อางแลว เชิงอรรถท่ี 169, น.78 – 114. 
177

 กีรติ บุญเจือ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 168, น.19 - 20. 
178 จอมยุทธ, “คาทอลิก กับ โปรเตสแตนทตางกันตรงไหน,” สืบคนเม่ือวันท่ี 2 

มีนาคม 2559, จาก http://www.baanjomyut.com/library/christianity/19.html 
179 เพ่ิงอาง. 
180 คัมภีรไบเบิล พระธรรม 1 เปโตร ความตอนหนึ่งวา “ทานท้ังหลายเปนชาติท่ีพระองค

ทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง...” (You are a chosen generatuion, a roayal priesthood, …) 
181 Wunjun, อางแลว เชิงอรรถท่ี 175. 
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ท่ี 8 พระองคทรงมีพระราชประสงคหยาจากพระมหาสีเพ่ืออภิเษกสมรสกับคนใหมเพราะพระมเหสี

พระองคเดิมไมมีพระโอรสเพ่ือสืบราชบัลลังก แตพระสันตะปาปาไมทรงอนุญาตใหหยา พระเจาเฮนรี่

ท่ี 8 จึงมีพระราชดํารัสรับสั่งใหประเทศอังกฤษแยกออกจากโรมนับแตบัดนั้น 3 4 5

182 และทรงแตงตั้งโธมัส 

แคลนเมอร (Thomas Cronmer) เปนอารคบิชอป (Archbishop) แหงแคนเทอเบอรี่ (Canterbury) ในป 

ค.ศ. 1533 พระเจาเฮนรี่ท่ี 8 ทรงเริ่มปฏิรูปศาสนาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในประเทศ ศาสนา

คริสตนิกายนี้จึงมีลักษณะผสมผสานระหวางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกและกัลวินิสม346

183  

ผู เ ขียนเรียกผูนํ าทางศาสนาคริสต  นิ กายแองลิ กัน ทับศัพท ใน

ภาษาอังกฤษวา “พรีสท (Priests)” มีลักษณะบางอยางคลายบาทหลวง คือ ตองผานการบวช 

เรียกวา “การสถาปนา” วิธีการสถาปนาพรีสทกระทําโดยบิชอป (Bishops) และมีฝายนักกฎหมายเขา

รวมในพิธีเพ่ือยืนยันรับรองและลงนามในเอกสารวาบุคคลนั้นไดรับการแตงตั้งเปนพรีสท (Priests) และ

ประทับตราสําหรับแตละตําแหนง พรอมท้ังบันทึกในระบบทะเบียน มีรายละเอียดวาพรีสทผูนั้นทํา

หนาท่ีในเขตทองท่ีใดและมีอํานาจทางศาสนาคริสตอยางไรบาง 3 4 7

184 พรีสทแตงกายและมีหนาท่ีใน 

ศาสนพิธีคลายบาทหลวงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก แตตางกันท่ีนิกายแองลิกันอนุญาตให

นักบวชท่ีสังกัดเขตมิสซังแตงงานได ขณะท่ีบาทหลวงของนิกายคาทอลิก ไมวาสังกัดเขตมิสซังหรือสังกัด

คณะนักบวชมีกฎใหตองถือโสดตลอดชีวิต สวนทรัพยสินของนักบวชซ่ึงไดรับการสถาปนาเปนพรีสท

จะมีสิทธิและหนาท่ีเหมือนบุคคลธรรมดาทุกประการ จึงสามารถมีกรรมสิทธิ์ ครอบครองและจัดการ

ทรัพยสินได ท้ังมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและเปนผูรับพินัยกรรมตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา348

185  

 

                                           
182

 Peter McCullough, supra note 167, pp.319 – 320. 
183

 เสรี พงศพิศ, ศาสนาคริสต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเอดิสัน, 2529) น.86. 
184

 สัมภาษณ ไพโรจน เปยมเมตตาวัฒน, ศาสนาจารย, พรีสท (Priest) ประจํา

คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย, คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย (คริสตจักรไครสตเชิช 

กรุงเทพมหานคร), 13 มีนาคม 2559. 
185

 เวนเสียแต สมัยอดีตกาล ซ่ึงมีปุโรหิต เรียกวา “เลวี” เปนผูซ่ึงไมยุงเก่ียวกับ

ทรัพยสินเงินทอง เพราะมีเผาท้ัง 12 เผา เปนผูดูแลอยูแลว ปรากฏตามพระคัมภีรไบเบิล เลม      

เฉลยพระธรรมบัญญัติ บทท่ี 14 ขอท่ี 27 (14:27) วา “ทานท้ังหลายอยาทอดท้ิงคนเลวีซ่ึงอยูในเมือง

ของทาน เพราะเขาไมมีสวนแบง หรือมรดกกับทาน” ท้ังนี้อานประกอบเลมกันดารวิถี บทท่ี 18     

ขอ 1 – 32 (18:1 - 32) 
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3.4.2 ศาสนาคริสตในประเทศอังกฤษ 

ลักษณะของศาสนาคริสต นิกายแองลิกันในประเทศอังกฤษมีประการ ดังตอไปนี้  

3.4.2.1 ความเช่ือและแนวปฏิบัติของศาสนาคริสต นิกายแองลิกันในประเทศ

อังกฤษ 

ศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน ศรัทธาในพระเจาองคเดียว คือ พระเยซู 

ประกอบดวยพระบิดา (God the Father) พระบุตร (God the Son) และพระจิต (God the Holy 

Spirit)349

186 เชื่อวามนุษยเกิดจากการตัดสินใจของพระเจา มีชีวิตตามบาป (Sin) ท่ีติดตัวมา ชาวคริสเตียน

นับถือพระคัมภีรไบเบิลเปนพ้ืนฐานและมีความเชื่อวาพระคัมภีรไบเบิลมีทุกสิ่งท่ีจําเปนสําหรับ 

ความรอด 3 5 0

187 การเขาเปนชาวศาสนาคริสต นิกายแองลิกันหรือคริสเตียนกระทําผานการรับศีลลาง

บาป (Baptism) และศีลมหาสนิท (Eucharist) โดยรวมม้ืออาหาร คือ ขนมปงและเหลาไวนหรือ 

เหลาองุน3 5 1

188 การปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ จะมีผูนําทางศาสนาคริสต นิกายแองลิกันเปนผูนําในการประกอบ

พิธีกรรมและพันธกิจ 

 

 

 

                                           
186

 Anglican Communion, “The Anglican Communion Covenant : The 

Ridley Cambridge November Text,” Retrieved Febuary 27th 2016, 

http://www.anglicancommunion.org/media/99905/ The_Anglican_Covenant.pdf 
187

 ความเชื่อวาคัมภีรไบเบิลจะบรรจุหลักการและความเชื่อความศรัทธาของชาว

คริสตเอาไว รวมท้ังพิธีกรรมและการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีกําหนดไวในหนังสือการสวดมนตพิธี

บวชโดยพระเยซู มีการรับศีลลางบาปและศีลมหาสนิท ศาสนาคริสตนิกายแองลิกันท่ีเกิดข้ึนตั้งแตสมัย

โบราณ จะเนนในเรื่องของพระสงฆ ซ่ึงพระสงฆจะมีความมุงม่ันในการปฏิบัติศาสนกิจท้ังสองประการ

ของพระเจา วิถีชีวิตของชาวคริสเตียนนี้เก่ียวของกับพระคัมภีร ประเพณี เหตุผลและความคิด

สรางสรรคท่ีจัดข้ึนรวมกัน 

188
 Anglican Communion, “Doctrine,” Retrieved Febuary 27th 2016, 

From http://www.anglicancommunion.org/identity/doctrine.aspx 

คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย, หนังสือภาวนาของคริสตจักรแองลิกัน สําหรับ

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย, 2554) น.26 – 53. 

http://www.anglicancommunion.org/identity/doctrine.aspx
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3.4.2.2 นักบวชหรือพรีสทในศาสนาคริสต นิกายแองลิกันในประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษมีศูนยกลางของโบสถคริสตนิกายแองลิกันอยู ท่ีเมือง 

Canterbury และเมือง York189 มีเจาคณะ เรียกวา อารคบิชอป (Archbishop) เปนผูนําของบิชอป 

(Bishops) ในคริสตจักรแหงอังกฤษ (Church of England)  

(1) การจัดระบบของพรีสทในศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน 

คริสตจักรแหงประเทศอังกฤษจัดตั้งโดยกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

ประกอบดวยบิชอป (Bishops) 26 ทาน ในจํานวนนี้มี 2 ทานเปนอารคบิชอป (Archbishop) 

ประเทศอังกฤษประกอบไปดวย 43 สังฆมณฑล (dioceses) แตละสังฆมณฑลมีบิชอป (Bishops) 

และมีรองบิชอป (suffragan) หรือผูชวยบิชอปอยางนอย 1 คน แตละสังฆมณฑลจะถูกแบงเปน

สวนยอยของสังฆมณฑล (archdeaconry) ซ่ึงแตละสังฆมณฑลจะมีอิสระของตัวเอง ดําเนินการโดย

รองบิชอป (archdeacons) ท้ังนี้แตละสวนยอยของสังฆมณฑล (archdeaconry) แบงออกเปน 

เจาคณะ (deanery) ซ่ึงเปนเจาคณะในสวนตําบลหรือโบสถของทองถ่ิน (parish) ซ่ึงเจาคณะในสวน

ของตําบลหรือโบสถของทองถ่ิน (parish) เปนหัวใจของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ (Church of 

England) แตละคณะตําบล (parish) จะไดรับการดูแลโดยพรีสทประจําคณะตําบล (parish priest) 

เรียกวา “vicar” หรือ “rector” บางครั้งอาจไดรับการชวยเหลือจากผูชวยหัวหนาพรีสท (curate) 

หรือผูชวยพรีสทในศาสนาคริสตท่ีมีฐานันดรต่ํากวาพรีสท (deacon) หรือผูทํางานภายในโบสถ 

(parish worker)353

190 โครงสรางของคณะสงฆตําบลนั้นทุกคนสามารถติดตอเขาถึงได 

บิชอปและพรีสทเปนผูสามารถจัดการงานของรัฐ เรื่องการสมรส 

การงานศพ การรําลึกถึง ตลอดท้ังเปนผูประกอบพิธีกรรมในงานพิธีการท่ียิ่งใหญตาง ๆ เชน  

พิธีบรมราชาภิเษก ภายหลังยุคสิ้นสุดสงคราม Gulf War หรือภายหลังหายนะท่ีสําคัญของประเทศได

ผานพน พรีสทก็เปนศูนยกลางในการรวมกันไวอาลัย ภายใตแนวทางจิตวิญญาณของคริสตจักรแหง

อังกฤษ (Church of England)  

                                           
189 BBC, “Church of England,” Retrieved Febuary 26th 2016, From 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtml 
190

 Ibid. 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtml
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(2) สิทธิและหนาท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน เงินทองและทรัพยมรดกของ      

พรีสทในศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน 

แยกพิจารณาเปนทรัพยสินของโบสถ (Church Property) และ

ทรัพยสินของพรีสท 3 5 4

191 พิจารณาตามหลัก The Principles of Canon Law Common to the 

Churches of the Anglican Communion สวนท่ี 7 เก่ียวกับทรัพยสินของโบสถ (Church 

Property) 3 5 5

192 อธิบายถึงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ การใชสอยทรัพยสินของโบสถ การใชสอย

ทรัพยสินของพรีสทโดยสวนตัว การจายเงินคาตอบแทนเปนเงินเดือนแกพรีสท รวมท้ังเงินบําเหน็จ

บํานาญ การดูแลรักษาทรัพยสินของคริสตจักร ท้ังอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย โดยใชบังคับ

กับพรีสททุกระดับในคริสตจักร รูปแบบท่ีใชบังคับปจจุบันเปนท่ีนาสนใจของคริสตจักรในการสราง

ความม่ันใจวาทรัพยสินท่ีถูกกําหนดเปนการใชและการบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือความสมบูรณทาง

ศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองพันธกิจของคริสตจักร เพราะโบสถเปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์สําหรับ

การประกอบพิธีสักการะตาง คริสตจักรแตละเขตตําบลจะมีการจัดตกแตง บันทึกขอมูล และจัดการ

นโยบายทางดานการเงิน ท้ังนี้ เปนไปเพ่ือสนับสนุนพรีสทและการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

คริสตจักร 3 5 6

193 ท้ังนี้ บทบัญญัติตาง ๆ ของกฎหมายซ่ึงมีความเก่ียวของกับพรีสท ทรัพยสินของ

คริสตจักร เปนไปตามกฎหมายของคริสตจักรเ พ่ือสนับสนุนโบสถ  พรีสท  และครอบครัว 

ของพรีสท357

194  

                                           
191 ไมวาจะเปนพรีสท (Priests) บิชอป (Bishops) หรืออารคบิชอป (Archbishops) 

ยอมเปนพรีสท (Priests) เหมือนกัน ท่ีเรียกชื่อแตกตางออกไปเปนเพียงชื่อตําแหนงเทานั้น 
192

 The Anglican Communion Office, The Principles of Canon Law 

Common to The Churches of The Anglican Communion, (London : Apollo Print 

Generation, 2008), pp.79 – 87. 
193 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 85 Financial propriety in ministry  

“2. Aminister must keep separate church and personal finances to 

avoid any possibility of suspicion or impropriety, fraud or deception.” 
194 Anglican Communion Bishops, “Theological Education for the 

Anglican Communion Bishops Target Group,” Retrieved Febuary 27th 2016, From 

http://www.anglicancommunion.org/media/108801/BishopsGrid110406.pdf 
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( ก )  ท รั พย สิ นขอ ง โ บสถ  พิ จ า รณ า หลั ก ก า ร ข อ ท่ี  80 ข อ ง 

The Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican 

Communion195 เรื่องการเปนเจาของกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพยสินของคริสตจักร 

                                           

195 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 80 Ownership and administration of church property 

“1. Churches should satisfy those requirements of civil law which 

apply to the acquisition, ownership, administration and alienation of church property, 

both real and personal. 

2. Property is held by those authorities within a church which enjoy 

legal personality as trustees or other entities of a fiduciary nature under civil law and 

competence under church law. 

3. Ecclesiastical authorities are the stewards of church property. 

4. Ecclesiastical authorities must hold and administer church property 

to advance the mission of a church, and for the benefit and use of its members, 

from generation to generation, in accordance with the law of that church. 

5. Church property is held in trust for a church and should not be 

alienated or encumbered without such consents as may be prescribed by law. 

6. Ecclesiastical trustees may sell, purchase and exchange property in 

the manner and to the extent authorised by law. 

7. The central assembly of a church, or other designated assembly, 

may frame laws for the management and use of property held in trust for that 

church. 

8. Commissions, boards and other bodies may be appointed to advise 

church trustees on the development and administration of any property held by 

those trustees. 
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วางหลักวา กฎเกณฑเก่ียวกับคริสตจักรควรสอดคลองกับกฎหมายแพง เรื่องการเขาซ้ือกิจการ 

การเปนเจาของกรรมสิทธิ์  การบริหารและการโอนเงินของคริสตจักร ท้ังสังหาริมทรัพยและ

อสังหาริมทรัพย มีพรีสทเปนบริกรหรือผูดูแลจัดการ (Stewards) ทรัพยสินของคริสตจักร พรีสทตอง

ยึดถือและบริหารจัดการทรัพยสินของโบสถเพ่ือความกาวหนาของการปฏิบัติภารกิจของคริสตจักร

และเพ่ือประโยชนของสมาชิกจากรุนสูรุนโดยสอดคลองกับกฎหมายของคริสตจักร ท้ังนี้ ทรัพยสินของ

คริสตจักรอยูบนพ้ืนฐานของความไววางใจสําหรับคริสตจักรและไมควรแบงแยกหรือถูกผูกพันโดย

ไมไดรับความยินยอมใหกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนด ทรัพยสินของโบสถสามารถจัดการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนโดยพรีสท ภายใตกฎหมายท่ีใหอํานาจและใหบุคคลตาง ๆ ทุกคนสามารถเขาใชสอย

ทรัพยสินของโบสถไดโดยเทาเทียมกัน หากฆราวาสตองการถวายทรัพยสินแกโบสถก็สามารถทําได 

ซ่ึงเปนไปเพ่ือพันธกิจของคริสตจักร359

196 ซ่ึงโบสถจะมีอิสระในการจัดการการเงินและทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือ

สามารถท่ีจะดําเนินการทางศาสนาตอไปได360

197 

 

                                           

9. The management and day-to-day administration of church property 

at the local level are vested in parish assemblies or other legal entities and are 

subject to such prerogatives of the clergy as may be provided by law. 

10. National, regional, provincial, diocesan, parish or other church 

trustees must perform their functions under the order and control of the appropriate 

assembly to which the law of a church renders them accountable. 

11. No-one shall deny or obstruct access to any ecclesiastical person 

or body lawfully entitled to enter or use church property” 
196

 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 81 Consecration and care of places of worship  

“3. The consecration, dedication or other act which sets aside 

property for the purposes of God is customarily performed by a bishop.” 
197 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 84 Financial stewardship 

“1. A church should be financially independent and self-supporting. 

2. Each unit within a church should be entrusted with a share in the 

responsibilities for, and control and direction of, the finances in that church.” 
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(ข) ทรัพยสินของพรีสท  

ประการแรก ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับพรีสท กรณีคริสตจักรมี 

ท่ีอยูอาศัยให ท่ีอยูอาศัยจะอยูในความครอบครองของพรีสทและคริสตจักร ในลักษณะและขอบเขต 

ท่ีกฎหมายกําหนด ผูครอบครองเปนผูรับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาท่ีอยูอาศัยท่ีใชรวมกัน 

ประการท่ีสอง เงินเดือนของพรีสท 3 6 1

198 คริสตจักรจะจัดใหมีคาตอบแทน

เปนเงินเดือน เพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตของพรีสท พรีสทซ่ึงปฏิบัติพันธกิจมีสิทธิโดยชอบท่ีจะไดรับ

คาจางหรือคาตอบแทนอ่ืน โดยอาศัยอํานาจของโบสถหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึน  

ประการท่ีสาม เงินบําเหน็จบํานาญภายหลังเกษียณอายุ คริสตจักร

สนับสนุนทางการเงินสําหรับพรีสทในชวงเกษียณอายุ เนื่องจากความเปนพรีสทยังคงมีอยูนับแตไดรับ

                                           

198 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 91 Maintenance of ministry: stipends 

“1. A church should provide for the financial maintenance of ministry, 

both lay and ordained. 

2. Ministers in full-time ministry have a legitimate expectation to a 

stipend or other remuneration payable by virtue of the office or other position held 

by them. 

3. Stipend funds may be held and administered at a national, regional, 

provincial, diocesan or other level provided by law. 

4. Stipend rates may be determined by a national, regional, provincial, 

diocesan or parish assembly as provided by law. 

5. Provision for non-stipendiary ordained ministry may be made within 

a church. 

6. A church should make provision for the recurrent expenses of 

ministers.” 
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การสถาปนาไปจนถึงวาระสุดทายของชีวิต 3 6 2

199 ตลอดท้ังสงเสริมชวยเหลือคูสมรสและผู ท่ีอยูใน 

ความอุปการะของพรีสท นอกจากนี้ อาจมีเงินชวยเหลือในกรณีพรีสทมีความพิการหรือเจ็บปวย363

200 

                                           
199

 สัมภาษณ ไพโรจน เปยมเมตตาวัฒน, ศาสนาจารย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 184. 

200 The Principles of Canon Law Common to the Churches of the 

Anglican Communion, Principle 92 Care in retirement: pensions 

“1. A church should provide financial support for clergy during their 

retirement. 

2. Ministers in receipt of a stipend are entitled to a pension upon their 

retirement on the basis of contributions made to and their membership of a clergy 

pension fund. 

3. Aclergy pension fund should be set up at national, regional or 

provincial level. 

4. A clergy pension fund should provide for pensions on retirement, 

maintenance for spouses and dependants, and awards during periods of disability or 

illness. 

5. A clergy pension fund is administered by trustees accountable to a 

church. 

6. Trustees of a clergy pension fund must keep audited accounts and 

make an annual report on the administration of the fund to the appropriate 

ecclesiastical assembly. 

7. Trustees are not personally liable for losses to a clergy pension 

fund unless such losses are the result of their own wilful default or culpable 

negligence. 

8. A proper actuarial relationship should be maintained between 

contributions made, levied and collected for, and the several benefits paid from, a 

clergy pension fund.” 
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พรีสทสามารถจัดการทรัพยสินเงินทองได ท้ังนี้แลวแตประเภทของ

ทรัพยสิน หากเปนทรัพยสินของโบสถก็จัดการในนามของโบสถและเปนไปเพ่ือประโยชนของโบสถ

โดยรวม แตหากเปนทรัพยสินของพรีสทโดยสวนตัว พรีสทยอมสามารถจัดการทรัพยสินดังกลาว

ในทางสวนตัวได สามารถรับเงินเดือน และเงินบําเหน็จบํานาญ ท้ังนี้ อาจมีเงินจํานวนหนึ่งซ่ึงจะไดรับ

จากการทําหนาท่ีเปนพรีสทเพ่ือประโยชนแกคูสมรสและผูอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของพรีสทดวย 

สวนการใชสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพรีสทในฐานะทายาทโดยธรรม หรือในฐานะผูรับ

พินัยกรรม หรือการรับทรัพยสินจากการใหโดยเสนหา ไมมีกฎหมายเก่ียวกับศาสนจักรในศาสนาคริสต

นิกายแองลิกันบัญญัติจํากัดสิทธิ ท้ังยังสามารถเก่ียวของกับทรัพยสินเงินทองไดโดยไมขัดหลักทางวินัย

ของคริสตจักร เม่ือพิจารณากฎหมายเก่ียวกับศาสนจักร ไมปรากฏวามีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิ

ของพรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ลําดับตอไปจะพิจารณากฎหมายอาณาจักรเก่ียวกับ

กฎหมายลักษณะมรดกวามีบทบัญญัติใดบัญญัติจํากัดสิทธิดังกลาวหรือไม อยางไร  

3.4.3 กฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษ 

กฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษบัญญัติไวเปนกฎหมายลายลักษณอักษร 

ในอดีตศาลศาสนาเคยมีอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับคดีแพงท่ีเก่ียวกับเรื่องครอบครัวและมรดก 

(matrimonial and testamentary causes) แตภายหลังเม่ือมีการแยกนิกายของศาสนาคริสต

ออกมาเปนนิกายแองลิกัน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเรื่องการหยาเกิดข้ึน แสดงใหเห็นวา คริสตจักร

ของประเทศอังกฤษมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับกฎหมายลักษณะครอบครัว รวมถึงกฎหมายลักษณะ

มรดกของประเทศอังกฤษ ผูเขียนพิจารณาเฉพาะกฎหมายลักษณะมรดกของประเทศอังกฤษ 

เพ่ือวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณอักษรวามีการบัญญัติในแงการจํากัดสิทธิของพรีสท

ในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกไวหรือไม อยางไร 

3.4.3.1 ประเภทและลักษณะของมรดกอังกฤษ 

กฎหมายลักษณะมรดก เดิมมีหลักอิสระในการโอนกรรมสิทธิ์ทาง

พินัยกรรมเกิดข้ึนในยุคเริ่มแรกของประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีรางพระราชบัญญัติพินัยกรรมฉบับแรกเกิดข้ึน 

คือ พระราชบัญญัติพินัยกรรม ค.ศ. 1540 (The Statute of Wills 1540) 3 6 4

201 ตอมาในป ค.ศ. 1938 มี

พระราชบัญญัติสิทธิการรับมรดก (สวนแบงแกครอบครัว) (The Inheritance (Family Provision) 

                                           
201

 ปยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, “การทําพินัยกรรม : ศึกษากรณีการกันสวนมรดกใหแก

ทายาทโดยธรรม,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), น.82 – 83. 
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Act 1938) 3 6 5

202 บุคคลสามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินรวมกัน โดยมีสิทธิใชสอยและไดรับ

ผลประโยชนจากทรัพยสิน ตอมาเม่ือเจาของกรรมสิทธิ์ถึงแกความตาย กรรมสิทธิ์ในทรัพยดังกลาวก็

ตกทอดแกทายาท ซ่ึงอาจเปนการตกทอดโดยมีผูรับพินัยกรรม (Will) หรือตกทอดโดยกรณีมิไดมี

พินัยกรรม (Intestate)366

203 มีลักษณะสําคัญ ดังนี้  

(1) มรดกท่ีมีพินัยกรรม 

พิ นั ย ก ร ร ม  ( Will)  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร จั ด ก า ร ห รื อ ป ร ะ ก า ศ โ ด ย 

“ผู ทําพินัยกรรม” 3 6 7

204 เ พ่ือเตรียมการสําหรับจัดการหรือแบงปนทรัพยสินของตนหลังจาก 

ผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย สามารถทําพินัยกรรมจําหนายจายโอนทรัพยสินไดท้ังสังหาริมทรัพย

และอสังหาริมทรัพย 3 6 8

205 พินัยกรรมจะมีผลตอเม่ือผู ทําพินัยกรรมถึงแกความตาย 3 6 9

206 ท้ังนี้ 

ผูทําพินัยกรรมสามารถเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียไดเสมอในระหวางยังมีชีวิตอยูหรือในระหวาง

พินัยกรรมยังไมมีผล 3 7 0

207 หากเปนการทําพินัยกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย (real estate) เรียกวา 

“Will” แตหากเปนการทําพินัยกรรมเก่ียวกับสังหาริมทรัพย (personal estate) เรียกวา 

“Testament”208  

                                           
202

 David Hughes Parry, The Law of Succession testate and Intestate, 

sixth edition (London : Sweet & Maxwell, 1972), p.204. 
203

 Kenneth G C Reid, Marius J De Waal and Reinhard Zimmermann, 

Comparative succession Law Volume 1 Testamentary Formalities, (New York : Oxford 

University Press Inc., 2011), p.306. 
204 Wills Act 1837, Section 9 “No will shall be valid unless— 

(a) it is in writing, and signed by the testator, or by some other person 

in his presence and by his direction; …” 
205

 Meryl Thomas, Blackstone’s Statutes Property Law 2007 – 2008, 

Fifteenth Edition (New York : Oxford University Press, 2007), p.3. 
206

 Earl Jowitt, The Dictionary of English Law, (London : Sweet & 

Maxwell, 1959), p.1870. 
207

 Andrew Borkowski, Textbook on Succession, second edition (New york : 

Oxford University Press Inc., 2002), pp.38 – 39. 
208

 Earl Jowitt, supra note 206, p.1741. 
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พระราชบัญญัติพินัยกรรม ค.ศ. 1837 ประกอบดวยเรื่องความสามารถ

ในการทําพินัยกรรมของผูทําพินัยกรรม ทรัพยสินท่ีสามารถจําหนายจายโอนโดยทางพินัยกรรม 3 7 2

209 

ความสมบูรณของพินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม 3 7 3

210 ขอกําหนดตาง ๆ ซ่ึงสามารถกระทําไดใน

พินัยกรรม ผลของพินัยกรรมท่ีสมบูรณและท่ีไมสมบูรณ 374

211  

บุคคลซ่ึงทําพินัยกรรมไดตองมีความสามารถท้ังดานรางกายและจิตใจ 

คือ ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ และตองสามารถรับรู เขาใจลักษณะการกระทํา  

ผลการกระทําพินัยกรรม จดจําไดวาทรัพยสินของตนมีลักษณะอยางไรจํานวนเทาใด ไดใหการรับรอง

ขอความในพินัยกรรมโดยเจตนาอิสระ 3 7 5

212 เรื่องความสามารถของบุคคล พระราชบัญญัติพินัยกรรม 

ค.ศ. 1837 ใชบังคับแกบุคคลทุกคน เวนแต กรณีผูทําพินัยกรรมเปนทหาร กลาสีเรือหรือนักบิน 3 7 6

213 

นอกจากบุคคลประเภทตามท่ีกฎหมายบัญญัติยกเวนก็ไมมีบุคคลอ่ืน ๆ อีก377

214  

เม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย พินัยกรรมนั้นยอมมีผล มรดกตาม

พินัยกรรมตกแกผูจัดการมรดกเพ่ือเขาสูการพิจารณาตรวจพิสูจนพินัยกรรม (Probate) ในศาล 

เม่ือผานการตรวจพิสูจน พินัยกรรมท้ังหมดจะตกแกผูจัดการมรดกและผูจัดการมรดกเปนผูจัดสรร

                                           
209

 พระราชบัญญัติพินัยกรรม ค.ศ. 1837 (The Wills Act 1837) กําหนดใหอํานาจ

แกผูทําพินัยกรรมโอนทรัพยสินทางพินัยกรรมได ท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอํานาจใน

การโอนทรัพยสินตามพินัยกรรม หมายรวมถึงทรัพยสินท่ีไมมีรูปราง เชน สิทธิการเชา ผลประโยชนท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ ผูทําพินัยกรรมจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีกําหนดไวใน

พินัยกรรมในวันท่ีผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย 
210

 Andrew Borkowski, supra note 207, pp.137 – 171. 
211

 Ibid, pp.64 – 136. 
212 Wills Act 1837, Section 7 “No will made by any person under the 

age of eighteen years shall be valid.” 
213

 Wills Act 1837, Section 11 “Provided always, that any soldier being 

in actual military service, or any mariner or seaman being at sea, may dispose of his 

personal estate as he might have done before the making of this Act.” 

214
 Peter Luther and Alan Moran, Core Statutes on Property Law, (New 

York : Palgrave Macmillan, 2010), pp.2 – 4. 
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ทรัพยสินแกผูรับพินัยกรรม หรืออาจจะจัดสรรทรัพยสินแกทายาทโดยธรรม 3 7 8

215 กรณีไมมีพินัยกรรม

หรือมีพินัยกรรม แตไมสมบูรณ โดยพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดการกองมรดก ค.ศ. 1971 

(The Administration of Estate Act 1971)379

216 ตอไป  

อยางไรก็ตาม บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติพินัยกรรม ค.ศ. 1837  

ไมปรากฏบทบัญญัติการจํากัดสิทธิของพรีสทในการทําพินัยกรรม นอกจากนี้ ในทางกลับกันพรีสท

สามารถเปนผูรับพินัยกรรมไดโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงการเปนพรีสท และมิไดจํากัดสิทธิ

ของพรีสทผูรับพินัยกรรมในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกตามพินัยกรรม เนื่องจากไมมีหลักใดในทาง

ศาสนาหรือกฎหมายศาสนาบัญญัติจํากัดสิทธิเชนนั้น 

(2) มรดกท่ีมิไดมีพินัยกรรม 

การตกทอดทรัพยมรดกโดยผลของกฎหมาย ทายาทผูมีสิทธิในการรับ

มรดกกลุมนี้ เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” เปนผูมีความเก่ียวพันทางสายเลือดกับเจามรดก และเรียก

มรดกท่ีมิไดมีพินัยกรรมวา “Intestacy”380

217 มีลักษณะดังนี้ คือ 

(ก) ลักษณะของมรดกท่ีมิไดมีพินัยกรรม 3 8 1

218 ทรัพยสินท่ีเกิดข้ึน

เนื่องจากการตายโดยมิไดมีพินัยกรรมอาจเปนจํานวนทรัพยสินท้ังหมดหรือแตบางสวน กรณีเปน

ทรัพยสินท้ังหมด (Total Intestacy) เกิดข้ึนตอเม่ือผูตายถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรม 

ซ่ึงสามารถเกิดไดดวยสาเหตุหลายประการ กลาวคือ 

ประการแรก ผูตายถึงแกความตายโดยไมมีการทําพินัยกรรมใด ๆ  

ประการท่ีสอง ผูตายทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นไมสมบูรณ 

หรือไมสามารถมีผลบังคับไดตามกฎหมาย 

ประการท่ีสาม ผูตายทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นถูกเพิกถอน 

                                           
215

 พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดการกองมรดก ค.ศ. 1925 (The 

Administration of Estate Act 1925) 
216

 Meryl Thomas, Blackstone’s Statutes Property Law 2007 – 2008, Fifteenth 

Edition (New York : Oxford University Press, 2007), p.145 - 165. 
217

 Andrew Borkowski, supra note 207, p.1. 
218

 Ibid, pp.1 - 2. 
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ประการท่ีสี่ ผูตายทําพินัยกรรมโดยยกทรัพยสินใหแกผูหนึ่งผูใดท้ังหมด 

แตขอกําหนดตามพินัยกรรมนั้นเปนอันตกไป เชน ผูรับพินัยกรรมถึงแกความตายกอนผูทําพินัยกรรม 

ประการท่ีหา กรณีผูตายทําพินัยกรรมโดยมิไดมีเจตนาจะยกทรัพยสิน

ใหแกผูใด เชน ทําพินัยกรรมโดยมีขอกําหนดในพินัยกรรมใหภรรยาเปนผูรับพินัยกรรม แตใน

ขอกําหนดพินัยกรรมนั้น กําหนดวาใหภรรยาเปนผูจัดการมรดก และยกเลิกพินัยกรรมฉบับกอน ๆ 

ท้ังหมด โดยใหภรรยาจัดการชําระหนี้ จัดการเรื่องคาปลงศพ ตลอดท้ังคาใชจายเก่ียวกับทรัพยสินท่ี

มิไดมีพินัยกรรม ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา มิไดมีเจตนาท่ีจะจําหนายจายโอนทรัพยสินของตนใหแกผูหนึ่ง

ผูใดเปนพิเศษ ดังนั้น การจัดการทรัพยมรดกตองเปนไปตามหลักการของการตายโดยมิไดมีพินัยกรรม 

กรณีทรัพยสินแตบางสวน (Partial intestacy) เกิดข้ึนในกรณีท่ีมี 

การทําพินัยกรรม แตพินัยกรรมนั้นไมมีผลบางสวน เนื่องจาก พินัยกรรมดังกลาวลมเหลวบางสวน 

หรือองคประกอบของพินัยกรรมไมครบถวนสมบูรณ 

(ข) ทายาทโดยธรรมผูมิสิทธิในการรับมรดก การเปนทายาทโดยธรรม

สวนหนึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความใกลชิดทางสายโลหิต (Degrees of Consanguinity) และอีกสวน

หนึ่งอยูบนหลักการอยูในลําดับกอน (precedence) หมายความวา ทายาทของผูเสียชีวิตโดยทาง

สายโลหิต เชน บิดา มารดา บุตร อาจมิไดรับมรดกโดยเทาเทียมกัน3 8 2

219 กฎหมายอังกฤษบัญญัติลําดับชั้น

ของทายาทโดยธรรมไวในพระราชบัญญัติการจัดการกองมรดก ค.ศ. 1925 (The Administration of 

Estate Act 1925) มาตรา 46220 ทายาทโดยธรรมลําดับแรกท่ีมีสิทธิในการรับมรดก คือ คูสมรสของ

                                           
219 F. M. Lancaster, “Intestacy in England and Wales,” Retrieved 

Febuary 10th 2016, From http://www.genetic-genealogy.co.uk/Toc115570146.html 

220 The Administration of Estate Act 1925, Section 46 “(1) The residuary 

estate of an intestate shall be distributed in the manner or be held on the trusts 

mentioned in this section, namely:—  

(i) If the intestate leaves a husband or wife, then in accordance with 

the following table: If the intestate 

 (1) leaves (a) no issue, and (b) no parent, or brother or sister of the 

whole blood, or issue of a brother or sister of the whole blood. The residuary estate 

shall be held in trust for the surviving husband or wife absolutely. 

http://www.genetic-genealogy.co.uk/Toc115570146.html
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 (2) leaves issue (whether or not persons mentioned in sub-paragraph 

(b) above also survive) the surviving husband or wife shall take the personal chattels 

absolutely and, in addition, the residuary estate of the intestate (other than the 

personal chattels) shall stand charged with the payment of a fixed net sum, free of 

death duties and costs, to the surviving husband or wife with interest thereon from 

the date of the death at such rate as the Lord Chancellor may specify by order until 

paid or appropriated, and, subject to providing for that sum and the interest thereon, 

the residuary estate (other than the personal chattels) shall be held—(a) as to one 

half upon trust for the surviving husband or wife during his or her life, and, subject to 

such life interest, on the statutory trusts for the issue of the intestate, and (b) as to 

the other half, on the statutory trusts for the issue of the intestate.  

 (3) leaves one or more of the following, that is to say, a parent, a 

brother or sister of the whole blood, or issue of a brother or sister of the whole 

blood, but leaves no issue. The surviving husband or wife shall take the personal 

chattels absolutely and, in addition, the residuary estate of the intestate (other than 

the personal chattels) shall stand charged with the payment of a fixed net sum, free 

of death duties and costs, to the surviving husband or wife with interest thereon 

from the date of the death at such rate as the Lord Chancellor may specify by order 

until paid or appropriated, and, subject to providing for that sum and the interest 

thereon, the residuary estate (other than the personal chattels) shall be held— (a) as 

to one half in trust for the surviving husband or wife absolutely, and (b) as to the 

other half (i) where the intestate leaves one parent or both parents (whether or not 

brothers or sisters of the intestate or their issue also survive) in trust for the parent 

absolutely or, as the case may be, for the two parents in equal shares absolutely, (ii) 

where the intestate leaves no parent, on the statutory trusts for the brothers and 

sisters of the whole blood of the intestate. 

The fixed net sums referred to in paragraphs (2) and (3) of this Table 

shall be of the amounts provided by or under section 1 of the Family Provision Act 

1966 
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(ii) If the intestate leaves issue but no husband or wife, the residuary 

estate of the intestate shall be held on the statutory trusts for the issue of the 

intestate;  

(iii) If the intestate leaves no husband or wife and no issue but both 

parents, then, the residuary estate of the intestate shall be held in trust for the 

father and mother in equal shares absolutely;  

(iv) If the intestate leaves no husband or wife and no issue but one 

parent, then, the residuary estate of the intestate shall be held in trust for the 

surviving father or mother absolutely;  

(v) If the intestate leaves no husband or wife and no issue and no 

parent, then, the residuary estate of the intestate shall be held in trust for the 

following persons living at the death of the intestate, and in the following order and 

manner, namely:—  

First, on the statutory trusts for the brothers and sisters of the whole 

blood of the intestate; but if no person takes an absolutely vested interest under 

such trusts, then  

Secondly, on the statutory trusts for the brothers and sisters of the 

half blood of the intestate; but if no person takes an absolutely vested interest 

under such trusts; then  

Thirdly, for the grandparents of the intestate and, if more than one 

survive the intestate, in equal shares; but if there is no member of this class; then  

Fourthly, on the statutory trusts for the uncles and aunts of the 

intestate (being brothers or sisters of the whole blood of a parent of the intestate); 

but if no person takes an absolutely vested interest under such trusts; then  

Fifthly, on the statutory trusts for the uncles and aunts of the intestate 

(being brothers or sisters of the half blood of a parent of the intestate);  
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เจามรดก เนื่องจาก ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษถือวาคูสมรสเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับ

เจามรดกมากท่ีสุด ลําดับตอมาคือ บุตร สวนทายาทโดยธรรมในลําดับถัดมาอีก 5 ลําดับ ไดแก บิดา

มารดา พ่ีนองรวมบิดาและมารดา พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดา ปู ยา ตา ยาย และ ลุง ปา นา อา ท้ังนี้ 

ทายาทโดยธรรมท้ัง 5 ลําดับท่ีไดกลาวนี้ มิใชจะสามารถเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกพรอมกันท้ังหมด 

เพราะจะเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกได ประการแรก ตองไมมีคูสมรสและบุตรของเจามรดกอยูเลย 

และประการท่ีสอง ตองเปนไปตามหลักญาติสนิทตัดญาติหาง  

นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับทายาทโดยธรรมของประเทศอังกฤษท่ี

ตองทราบอีกสวนหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติสิทธิการรับมรดก (สวนแบงแกครอบครัวและบริวาร)    

ค.ศ. 1975 (The Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975) บัญญัติ

เก่ียวกับบุคคลท่ีมีสิทธิเรียกรองสวนแบงแกครอบครัว ไดแก คูสมรส คูสมรสเดิมซ่ึงยังมิไดสมรสใหม  

ผูอยูกินฉันสามีภริยา บุตร บุตรท่ีติดมากับคูสมรส และบริวารของเจามรดก 3 8 4

221 ท้ังนี้ แตละบุคคลท่ี

กฎหมายบัญญัติกําหนดสิทธิ มีสิทธิของตนเองโดยไมตกอยูภายใตหลักญาติสนิทตัดญาติหาง และสิทธิ

ดังกลาวเปนสิทธิเฉพาะตัวไมตกทอดเปนมรดกแกทายาทอ่ืน 3 8 5

222 แตบุคคลซ่ึงจะเปนผูมีสิทธิใน 

การเรียกรองสวนแบงแกครอบครัวนี้ได กฎหมายบัญญัติเง่ือนไขวาจะตองมิใชผูไดรับสวนแบงทาง

การเงินท่ีเหมาะสม ไมวาเปนการตกทอดมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมมาแลว ไมวากรณีใด

กรณีหนึ่งหรือท้ังสองกรณีก็ตาม หากบุคคลใดไมเขาเง่ือนไขนี้ สามารถยื่นคํารองตอศาลสูง (The High 

Court) หรือศาลทองถ่ิน (The Country Court) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันที่มี 

การจําหนายมรดกครั้งแรกโดยผูจัดการมรดก เวนแต ศาลอนุญาตใหยื่นคํารองแมเลยกําหนดระยะ 6 เดือน 

 

 

 

                                           

(vi) In default of any person taking an absolute interest under the 

foregoing provisions, the residuary estate of the intestate shall belong to the Crown 

or to the Duchy of Lancaster or to the Duke of Cornwall for the time being, as the 

case may be, as bona vacantia, and in lieu of any right to escheat.” 
221

 Peter Luther and Alan Moran, supra note 214, p.134. 
222

 Andrew Borkowski, supra note 207, p.270. 
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3.4.3.2 สิทธิและการจํากัดสิทธิของพรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก      

ในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรม 

จากการศึกษาบทบัญญัติแหงกฎหมายท้ังในแงกฎหมายศาสนจักรหรือ

กฎหมายศาสนาและกฎหมายของอาณาจักรประกอบกัน เก่ียวกับเรื่องสิทธิและหนาท่ีของพรีสท  

สวนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสิน เงินทอง และทรัพยมรดก เพ่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติการจํากัดสิทธิของ 

พรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรมวามีอยู

หรือไมอยางไร สรุปไดดังนี้ คือ 

(1) สิทธิและการจํากัดสิทธิของพรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรม 

พรีสทในศาสนาคริสต นิกายแองลิกันในประเทศอังกฤษ ไมวาจะเปน 

พรีสทตําแหนงใด สามารถจัดการทรัพยสินของโบสถไดตามท่ีกฎหมายศาสนาบัญญัติใหอํานาจ และ 

พรีสทนั้นสามารถมีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จัดการ ใชสอย จําหนายจายโอนทรัพยสินสวนตัวของตนได

โดยอิสระ ไมมีขอกําหนดหรือวินัยในกฎหมายศาสนาขอใดบัญญัติไวโดยชัดแจงวามิใหยุงเก่ียวกับ

ทรัพยสินเงินทองทางโลกและประกอบกับประวัติศาสตรความเปนมาแตเดิม เรื่องทางศาสนจักรกับ

อาณาจักรในประเทศอังกฤษมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน ดังนั้น จึงไมปรากฏบทบัญญัติใดซ่ึงบัญญัติ

จํากัดสิทธิของพรีสทในทํานองการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทไว 

หากพรีสทอยูในฐานะทายาทโดยธรรมก็สามารถเรียกรองเอาทรัพยมรดกสวนท่ีจะตกแกตนได  

โดยไมจําตองลาออกจากการเปนพรีสทเพ่ือมาใชสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองเอาทรัพยมรดกท่ีจะ

ตกไดแกตนในฐานะทายาทโดยธรรม ท้ังนี้ พิจารณาประกอบพระราชบัญญัติการจัดการกองมรดก 

ค.ศ. 1925 (The Administration of Estate Act 1925) และพระราชบัญญัติสิทธิการรับมรดก 

(สวนแบงแกครอบครัวและบริวาร) ค.ศ. 1975 (The Inheritance (Provision for Family and 

Dependants) Act 1975)  

(2) สิทธิและการจํากัดสิทธิของพรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกใน

ฐานะผูรับพินัยกรรม 

พรีสท (Priests) อาจเปนผูรับพินัยกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเปน

ผูทําพินัยกรรมได เม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตายและพินัยกรรมมีผล ผูจัดการมรดกไดดําเนินการ

จัดการทรัพยสินตามพินัยกรรม ตลอดท้ังมีการตรวจพิสูจนพินัยกรรมแลว ก็มีการแบงสันปนสวน

ใหแกผูรับพินัยกรรม ซ่ึงพรีสทก็สามารถเปนผู เรียกรองเอาทรัพยมรดกสวนท่ีจะตกไดแกตน 

ในฐานะผูรับพินัยกรรมได ไมมีบทบัญญัติใดบัญญัติวาจะตองออกจากการเปนพรีสทเสียกอน ตลอดท้ัง 
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ทรัพยสินท่ีไดมาจากมรดกโดยพินัยกรรมนั้นก็ไมตกเปนของโบสถท่ีพรีสทปฏิบัติพันธกิจอยู หากแต

เปนทรัพยสินของพรีสทเปนการสวนตัว สามารถใชสอยจําหนายจายโอนไดโดยอิสระ 

โดยสรุป จากการศึกษากฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกาเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกนั้น กฎหมาย ส.ป.ป. ลาว ไมมีกฎหมาย

บัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกท้ังในฐานะทายาทโดยธรรมและ 

ผูรับพินัยกรรม โดยหลัก เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

พระภิกษุยอมสามารถใชสิทธิฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไดทันทีในระหวางอยูในสมณเพศ  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังไมเคยปรากฏแนววินิจฉัยของศาล กรณีพระภิกษุเปนโจทกฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดก ซ่ึงมีถอยคํายืนยันจากนักวิชาการของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

วา พระภิกษุมักไมนําคดีมรดกข้ึนฟองตอศาล เนื่องจากเปนผูละแลวซ่ึงทรัพยสินทางโลก และทายาท

ซ่ึงจะไดรับมรดกโดยสวนใหญเปนผู ท่ีดูแลเจามรดกอยางใกลชิดกอนและขณะถึงแกความตาย 

ตามความเปนจริง ดังนั้น เม่ือพระภิกษุเปนผูออกจากเรือน จึงไมไดดูแลเจามรดกอยางใกลชิดกอน

และขณะถึงแกความตาย เชนนี้ จึงมักไมนิยมฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกจากกองมรดกอีก แตให

แบงสรรปนสวนกันระหวางทายาทท่ีอยูดูแลเจามรดกตามความเปนจริงและเปนผูซ่ึงมีสิทธิในการรับ

มรดกตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

ประเทศศรีลังกามีแนววินิจฉัยของศาลวางหลักไว และไดรับการนํามาอธิบายโดย

นักวิชาการของประเทศศรีลังกา ซ่ึงใหบุตรชายท่ีอุปสมบทเปนพระภิกษุเสียสิทธิรับมรดกของบิดาใน

ฐานะทายาทโดยธรรมทันที ไมใชเพียงแคจํากัดสิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะ

ทายาทโดยธรรมเทานั้น ซ่ึงมีขอยกเวนประการตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลว แตไมเสียสิทธิในการรับ

มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของทายาทอ่ืน ท้ังไมมีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดก หากเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกของทายาทอ่ืนในฐานะทายาทโดยธรรม หรือเปน 

ผูรับพินัยกรรม 

สิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกของอิหมามซ่ึงเปนผูนําในศาสนาอิสลาม ของ

ประเทศมาเลเซีย และพรีสทซ่ึงเปนนักบวชในศาสนาคริสต นิกายแองลิกัน ในประเทศอังกฤษนั้น ก็ไม

มีกฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิไว เนื่องจาก กฎหมายมรดกของประเทศมาเลเซีย มีท่ีมาจากหลักศาสนา

อิสลามโดยตรง อันเปนลักษณะท่ีเรื่องทางศาสนจักรและอาณาจักรเปนเรื่องเดียวกัน ไมแยกออกจากกัน  

ซ่ึงจากหลักศาสนาดังกลาวไมมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิของอิหมามในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไว 

สวนกฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษก็ไมมีการบัญญัติจํากัดสิทธิของพรีสทในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดก ท้ังไมมีหลักทางศาสนาคริสตขอใดบัญญัติจํากัดสิทธิของพรีสทเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ใน
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ทรัพยสินไวโดยเฉพาะ ดังนั้น พรีสทจึงสามารถฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกท้ังในฐานะทายาท 

โดยธรรมและในฐานะผูรับพินัยกรรมได มิไดถูกจํากัดสิทธิเพราะสถานะของความเปนพรีสท 
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บทที่ 4 

วิเคราะหเปรียบเทียบกรณีการจํากัดสิทธขิองพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพย

มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเทียบกับสทิธขิองพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม  

 

การบัญญัติกฎหมายเรื่องมรดกเก่ียวกับพระสงฆในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มีเพียง 3 มาตรา คือ มาตรา 1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 นอกจากนี้บทบัญญัติท่ีใชบังคับ

กับพระภิกษุ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 พระธรรมวินัยตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ตลอดจนกฎของมหาเถรสมาคมท่ี

ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 อันเปนขอบังคับทางปกครองของสงฆ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 ไมใชบทบัญญัติท่ีบัญญัติข้ึนใหมหรือ

คัดลอกมาจากตางประเทศ แตนํามาจากพระไอยการลักษณมรดกซ่ึงเปนกฎหมายเกาท่ีมีอยูเดิมตั้งแต

สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ีมีการยกรางกฎหมายมาตรานี้มีขอถกเถียงและตั้งประเด็นปญหากันมาแตตน

วา เหตุใดจึงไมบัญญัติบทกฎหมายท้ังสองวรรคไปในทางเดียวกัน คือ เม่ือจํากัดสิทธิพระภิกษุไมให

ฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ก็ควรบัญญัติทํานองเดียวกันแกพระภิกษุใน

ฐานะผูรับพินัยกรรมดวย หากจะใชเหตุผลวาพระภิกษุละแลวซ่ึงทางโลกไมของเก่ียวกับทรัพยสมบัติ 

ก็ไมควรเขามาของเก่ียวเรื่องทรัพยสินไมวาจะไดรับมรดกในฐานะใด 

แตอีกแนวความคิดเห็นหนึ่งกลับเห็นวาเม่ือเปนบทบัญญัติท่ีมีมาแตเดิม มีความเปนมา

ตามจารีตประเพณีของไทยควรบัญญัติแบบเดิมและเห็นวาการบัญญัติใหพระภิกษุตองลาสิกขาบท 

เนื่องจากการเปนผูรับพินัยกรรมเพ่ือมาฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกจะเปนการบังคับพระภิกษุใหตอง

ออกจากการเปนสมณเพศโดยทางออม แตหากเปนทายาทโดยธรรมไมไดใหเหตุผลรองรับในทํานอง

เดียวดังกลาว ท้ังท่ีมาตรา 1622 วรรคแรก ก็เปนการบังคับพระภิกษุใหออกจากสมณเพศทางออม

เพ่ือมาฟองคดีมรดกเชนเดียวกัน  

ดังนั้น บทบัญญัตินี้จึงยังไมสมเหตุสมผลทางความคิดมากนัก นักวิชาการหลายทาน

อธิบายวา พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมควรลาสิกขาบทกอน เนื่องจาก พระภิกษุสละแลวซ่ึง

ทรัพยสมบัติทางโลก ควรสละทรัพยสมบัติแกทายาทอ่ืน ไมควรแยงทรัพยสมบัติกับทายาทอ่ืน และ

การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเปนสิทธิตามกฎหมายจะแปลความวาเจามรดกมีเจตนายก

ทรัพยใหยังไมได แตหากพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมใหสามารถฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไดทันที

เพราะผูทําพินัยกรรมมีเจตนาตองการยกทรัพยสินใหพระภิกษุจะไปขัดศรัทธาไมได ท้ังนี้ การฟองรองใน
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ฐานะผูรับพินัยกรรมก็ไมใชการกังวลในทรัพยสมบัติ อยางไรก็ตาม การใหเหตุผลเชนนี้ยังไมอาจหยั่ง

ทราบเจตนาของการบัญญัติกฎหมายมาตรา 1622 ในวรรคหนึ่ง ไวแตกตางกับวรรคสอง อยางชัดแจง 

 

4.1 วิเคราะหเหตุผลเบ้ืองหลังของการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

 

การบัญญัติบทกฎหมายยอมมีเหตุผลเบื้องหลังในการบัญญัติเสมอ เพ่ือใหเขาใจถึง

เหตุผลเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรมสามารถวิเคราะหในแงตาง ๆ ดังนี้ 

 

4.1.1 วิเคราะหในแงพระธรรมวินัย  

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจายังไมทรงบัญญัติพระธรรมวินัย เนื่องจากในสมัย

นั้นพระภิกษุซ่ึงอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีจิตตั้งม่ันสละทางโลก ไมยุงเก่ียวกับทรัพยสินใด มุงสู

มรรคผลนิพพาน ตอมาเม่ือพระภิกษุมีจํานวนมากข้ึนสงผลใหเกิดการกระทําผิดและกระทําการไม

สมควร พระพุทธเจาจึงบัญญัติพระวินัยข้ึนใชบังคับ 227 สิกขาบท เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติโดยวัตรท่ีงดงามนาเลื่อมใสตามครรลองของสมณเพศ  

พระธรรมวินัยซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสิน เงินทอง ในสมัยพระพุทธกาลถือวา      

ผูอุปสมบทไดสละแลวซ่ึงลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง และญาติมิตรท้ังปวง การจะแสวงหาทรัพยอีก

ยอมเปนการผิดพุทธบัญญัติ เดิมพระพุทธเจาบัญญัติหามมิใหฆราวาสใหเงินและทอง ทรัพยสินมีคา

อ่ืนแกพระภิกษุเพราะจะเปนตนเหตุชักนําพระภิกษุไปสูกิเลสอบายอ่ืน ๆ ทําใหจิตใจไมสงบ ไม

สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน พระภิกษุพึงรับแตเพียงปจจัยสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสานาสนะ 

คิลานเภสัช และทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตเทานั้น  

พระวินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ในหมวดนิสสัคคิยกัณฑ วาดวยอาบัติ

ปาจิตตียตองสละสิ่งของเสียกอน จึงแสดงอาบัติตก ในวรรคสอง โกสิยวรรค วรรควาดวยไหม ปรากฏ

เจาะจงอยูใน สิกขาบทท่ี 8 หามรับเงินทอง สิกขาบทท่ี 9 หามทําการซ้ือขายดวยรูปยะ สิกขาบทท่ี 10 

หามซ้ือขายโดยใชของแลก พระพุทธเจาใหสละเสียซ่ึงทรัพยเหลานี้ คือ ใหท้ิงเสีย หากรับมาแลวก็ใหคืนเสีย 

อย าง ไร ก็ตาม ยุคส มัยปจจุบันลว ง เลยส มัย พุทธกาลมา 2559 ปแล ว 

พระธรรมวินัยมิคอยไดรับการศึกษาใหลึกซ้ึงและไมคอยมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัดไมวาในหมูสงฆ
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หรือในฆราวาส ดังปรากฏรูปธรรมจากขาวสารบานเมืองตาง ๆ มีการวิพากษวิจารณพระภิกษุ

โดยเฉพาะเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเงินทอง นําไปสูการลดทอนความศรัทธาในพระภิกษุ ท้ังท่ี

ความเปนจริงหลักธรรมของพระพุทธเจายังคงมีอยู แตพระสงฆสาวกบางกลุมอาจมิไดอุปสมบทเพ่ือ

หวังสละเรื่องทรัพยสินเงินทองอยางแทจริง บางก็อาจหลงผิดคิดไปวาการเปนพระภิกษุจะเปน

ชองทางในการทํามาหาเลี้ยงชีพชองทางหนึ่ง ท้ังมิไดมีความสันโดษ ยังคงตองการทรัพยสิน ลาภยศ

และชื่อเสียง หากพระภิกษุกระทําการใดซ่ึงมิใชการกระทําความผิดอาญารายแรง หรือการกระทําท่ี

เปนความผิดในตัวเอง หรือการกระทําท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีความผิดและตองรับโทษ เชน ความผิด

ฐานฆาคนตายโดยเจตนา ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราซ่ึงตองอาบัติปาราชิก อันเปนโทษอยาง

หนักตองขาดจากความเปนพระภิกษุ เปนอาบัติท่ีแกไมได แตเปนเรื่องพระภิกษุรับทรัพยสินเงินทอง

เปนการผิดพระธรรมวินัยปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกพระภิกษุผูลวงละเมิด ซ่ึงเปนเพียงอาบัติโทษ

อยางเบา เรียกวา “สเตกิจฉา” สามารถแกไขได กลาวคือ ใหพระภิกษุท่ีรับทรัพยสินเงินทองมาคืนหรือ

ท้ิงทรัพยนั้นเสีย แลวประจานตนตอหนาพระภิกษุดวยกันเปนการปลงอาบัติก็เปนอันพนโทษ เชนนี้

อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพระภิกษุไมเครงครัดกับการปฏิบัติตนอยูภายในกรอบพระธรรมวินัยขอนี้

เทาท่ีควร 

กรณีกฎหมายเกาของไทยบัญญัติจํากัดสิทธิไมใหพระภิกษุฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมขณะอุปสมบท แตหากวาพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมสามารถ

เรียกรองเอาทรัพยมรดกในระหวางอุปสมบทได ตนเหตุของการบัญญัติกฎหมายนี้ เกิดข้ึนเพราะ

ขณะนั้นมีกรณีเกิดข้ึนวา พระภิกษุเขาไปของเก่ียวกับทรัพยสินของฆราวาสมากเกินไปในทํานองยื้อ

แยงแบงปน จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนําไปสูการทําใหพระพุทธศาสนาหมนหมอง จึงมีการตรา

กฎหมายเพ่ือแกไขปญหา ทํานองกฎหมายเกาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาสังคมแตละสมัย เชน 

กฎหมายลักษณะโจรหาเสน ซ่ึงปจจุบันไมมีแลว เพราะลักษณะสังคมกวางขวางข้ึน แตการบัญญัติจํากัด

สิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุขณะนั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ

หลักในพระธรรมวินัยขอซ่ึงมิใหของเก่ียวกับทรัพยสินเงินทอง กลาวไดวา กฎหมายท่ีเกิดข้ึนเปนไปใน

ทํานองกฎหมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนาแบบไทยมากกวา คือ นําหลักบางสวนในพระวินัยมาจับกับ

สภาพสังคมไทยขณะเวลานั้น เพ่ือแกปญหาบางประการใหสําเร็จลุลวง และคนท่ัวไปก็ยอมรับ

กฎหมายนั้นโดยไมโตแยงเพราะอาจเห็นวาเปนเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและพระภิกษุ เปนเรื่อง

ทางธรรมยอมเปนสิ่งท่ีดี อีกประการหนึ่ง ผูเขียนเห็นวา การบัญญัติจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกของพระภิกษุท่ีอยูในฐานะทายาทโดยธรรม ตางจากฐานะผูรับพินัยกรรม เพราะลักษณะ

สังคมไทยใหความสําคัญกับระบบความสัมพันธทางเครือญาติในครอบครัว จึงไมตองการใหพระภิกษุ 

ผูสละเรือนแลวฟองทายาทโดยธรรมอ่ืนซ่ึงมีความเก่ียวพันกันทางสายเลือดซ่ึงอาจจะนําไปสูความไม
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พึงพอใจและความบาดหมางกันระหวางเครือญาติ ซ่ึงนาจะคลายกับคดีอุทลุมท่ีกฎหมายหามไมให

บุคคลหนึ่งบุคคลใดฟองบุพการีของตน 

4.1.2 วิเคราะหในแงบทบัญญัติของพระสงฆเกี่ยวกับการลงโทษพระภิกษุท่ีทําผิด

พระวินัย 

การลงโทษพระภิกษุซ่ึงกระทําผิดวินัยเก่ียวกับทรัพยสินเงินทอง หากเปนการรับ

เงินสดจากฆราวาสโดยตรงขณะบิณฑบาตหรือนํามามอบใหเปนเงินสดกับตัวก็ตาม สําหรับในหมู

พระสงฆซ่ึงเครงครัดในวัตรปฏิบัติของพระวินัยจะมีการปลงอาบัติหรือปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแก

พระภิกษุผูลวงละเมิด กระทําโดยสละสิ่งของอันเปนตนเหตุใหอาบัติ และใหพระภิกษุผูตองอาบัติเบา

นั้นตองเปดเผยโทษของตนทันทีท่ีโอกาสเอ้ืออํานวยโดยไมตองรอถึงวันอุโบสถ พระภิกษุผูตองอาบัติ

พึงเปดเผยกับพระภิกษุท่ีตนปลงอาบัติวาตนเองไปตองอาบัติอะไรมาเปนภาษาไทยกอนใหรูความ แลว

จึงแสดงเปนบาลี เห็นไดวาวิธีการปลงอาบัติในเรื่องนี้เปนสวนเก่ียวกับสงฆโดยแท  

สวนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ  

คณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2521) วาดวยการลง

นิคหกรรม ซ่ึงนิคหกรรมไมใชโทษตามกฎหมายบานเมืองแตเปนโทษฐานละเมิดพระธรรมวินัยสําหรับ

พระภิกษุ ซ่ึงการลวงละเมิดพระธรรมวินัยเพียงรับทรัพยสินเงินทองไมถึงข้ันตองลงโทษตามนิคหกรรม 

ตองแยกพิจารณาใหดีวา บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายบานเมือง สวน

เรื่องหลักพระธรรมวินัยหรือการปลงอาบัติหรือการลงโทษฐานกระทําละเมิดพระวินัยรายแรงเปนเรื่อง

ของสงฆ การท่ีกฎหมายบานเมืองโดยแท อยางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายมรดก

เกาพยายามบัญญัติใหสอดคลองตองกันกับพระธรรมวินัยนับเปนเรื่องท่ีดี แตการบัญญัติกลับกันอยู 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แลวพยายามใหเหตุผล

เชื่อมโยงกับพระธรรมวินัยอยางไมเด็ดขาดชัดเจนยอมนําไปสูคําถาม นอกจากนี้ ในมาตรา 1623 

มาตรา 1624 ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับทรัพยสินเงินทองเชนเดียวกัน เหตุใดจึงไมมีการบัญญัติจํากัดสิทธิ  

ใด ๆ ไว ในเม่ือพระภิกษุแตะตองเงินทองหรือทรัพยสินยอมเปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียดวยกันท้ังสิ้น 

เรื่องโทษอยางหนัก โทษอยางกลางและโทษอยางเบา สําหรับใชลงโทษพระภิกษุ

ผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย โทษซ่ึงยังผลใหพระภิกษุตองขาดจากความเปนพระภิกษุ คือ โทษอยางหนัก 

พิจารณาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2535 หมวดท่ี 4 วาดวย นิคหกรรมและสละสมณเพศ กรณีพระภิกษุอาจจําตองลาสิกขาบท

เพราะตองโทษอาบัติอยางหนัก เชน มาตรา 28 กรณีพระภิกษุตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคล

ลมละลาย กฎหมายบัญญัติใหตองลาสิกขาบท ภายในสามวันนับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด มาตรา 29 กรณี
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พระภิกษุถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม

เห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว และเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวคุม หรือ

พนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใด

วัดหนึ่ง กฎหมายบัญญัติใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจัดดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ

เสียได มาตรา 30 กรณีเม่ือจะตองจําคุก กักขังหรือขังพระภิกษุตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 

กฎหมายบัญญัติใหพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาล มีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุสละสมณเพศ ซ่ึงเห็นไดวา การลงนิคหกรรม อันเปน 

การลงโทษพระภิกษุผูลวงละเมิดพระวินัย ประกอบไปดวยนิคหกรรมใหสึกและนิคหกรรมไมถึงใหสึก

โดยหลัก พระภิกษุผูลวงละเมิดพระวินัยมีโทษเปนอาบัติตามท่ีบัญญัติไวในสิกขาบทนั้น ๆ ตาม    

พระธรรมวินัยอยูแลว แตอาบัติเปนเรื่องศีล การลงโทษนิคหกรรมเปนไปเพ่ือใหมีสภาพบังคับ 

(Sanction) วาผูลวงละเมิดพระวินัยนอกจากจะเปนอาบัติแลว ยังจะถูกนิคหกรรมอีกสถานหนึ่งใน

ความผิดอยางเดียวกัน แตนิคหกรรมมิใชโทษตามกฎหมายบานเมือง เปนโทษฐานละเมิดพระวินัย

สําหรับพระภิกษุ เปนโทษทางปกครองอยางหนึ่ง เทียบไดกับโทษท่ีจะลงแกหมูคณะซ่ึงมีระเบียบ

ปฏิบัติ ทํานองเดียวกับโทษทางวินัยของขาราชการ ทหาร ตํารวจ ซ่ึงจะมีการปฏิบัติโดยการพิจารณา

สอบสวนคดีในลักษณะข้ันตอนคลาย ๆ กับข้ันตอนการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง 

ท้ังนี้ ยังไมปรากฏวาในทางสงฆจะมีพระภิกษุผูจับแตะตองของเก่ียวกับเงินทอง

หรือเปนโจทกฟองคดีเก่ียวกับทรัพยสินทางแพงจะถึงข้ันตองถูกลงโทษนิคหกรรม แลวจําตอง 

ลาสิกขาบท ดังนั้น การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหพระภิกษุจําตองลาสิกขาบท

เพ่ือมาฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม เสมือนเปนการบังคับพระภิกษุทางออม

ใหจําตองออกจากการเปนพระภิกษุ  

4.1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธในแงความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย สินตามกฎหมายโดยท่ัวไปกับความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพยสินตาม               

พระธรรมวินัยของพระภิกษุ  

พระภิกษุเปนบุคคลธรรมดาเพียงแตมีสถานะตางไป เนื่องตองอยูภายใตหลัก  

พระธรรมวินัย การอยูภายใตหลักพระธรรมวินัยทําใหพระภิกษุไดรับการยอมรับวาเปนผูมีศีลและ    

มีธรรมสูงกวาฆราวาส ในดานหนึ่ง กฎหมายบานเมืองบัญญัติรองรับและใหสิทธิพระภิกษุตางจาก

ฆราวาส เชน การเปนพยานในศาล การเกณฑทหาร เปนตน เม่ือมีดานหนึ่งท่ีเปนดานการใหสิทธิ 

ยอมมีอีกดานหนึ่งซ่ึงจํากัดสิทธิของพระภิกษุ ดานนี้ผูเขียนเห็นวาคอนขางสมเหตุสมผล เพราะเปน
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เพียงการจํากัดสิทธิบางประการโดยสอดคลองกับพระธรรมวินัย ซ่ึงจะไมเปนปญหาสําหรับพระภิกษุผู

เครงครัดตามพระธรรมวินัย 

เรื่องความสามารถของพระภิกษุในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเงินทองโดยท่ัวไป

เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ในพระธรรมวินัยบัญญัติเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เงินทองไวชัดเจน

วา โดยหลักพระภิกษุไมสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเงินทองได เวนแต เปนทรัพยสินปจจัยสี่ หรือ

ทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต อันจําเปนตอการดํารงชีวิตสมณเพศและเอ้ืออํานวยสําหรับ 

การปฏิบัติธรรม ท้ังนี้ แมสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเหลานี้ไดก็ใหเปนไปเพ่ือการดํารงอยู มิได

สอนใหครอบครองยึดติดสะสมและมีระยะเวลาในการครอบครอง แมเปนของบิณฑบาตก็สามารถ

ครอบครองไดเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็ตองละท้ิงเสียไมใหสะสมไว 

ในทางกฎหมายไมมีบทบัญญัติใดจํากัดไวชัดเจนทํานองหามหรืออนุญาต

พระภิกษุมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเงินทอง เม่ือไมมีการบัญญัติไวชัดเจน อาจมีการตีความวาพระภิกษุ

สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดเชนเดียวกับฆราวาส โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เชน มาตรา 1623 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “ทรัพยสินของพระภิกษุท่ี

ไดมาในระหวางเวลาท่ีอยูในสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหตกเปนสมบัติของวัดท่ี

เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือผูรับ

พินัยกรรม” คําวา “ทรัพยสินของพระภิกษุไดมาในระหวางเวลาท่ีอยูในสมณเพศ” ในท่ีนี้ อาจ

สามารถตีความไดวาคือทรัพยสินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุโดยสวนตัวเพราะนอกจากกฎหมายใช

คําวาทรัพยสินของพระภิกษุแลว ในสวนทายของบทบัญญัติท่ีใหพระภิกษุสามารถจําหนายจายโอนได

โดยอิสระในแงการใชกรรมสิทธิ์ อาจแสดงถึงวาพระภิกษุสามารถมีสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ 

ตามมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น จากการพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 

1623 ซ่ึงเปนบทบัญญัติใกลเคียงกับมาตรา 1622 สรุปไดอีกข้ันหนึ่งวา ทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดรับมา

โดยการตกทอดทางมรดกไมวาไดรับมาในฐานะทายาทโดยธรรมอันเปนสิทธิท่ีกฎหมายให หรือได

รับมาในฐานะผูรับพินัยกรรมอันเปนสิทธิท่ีเปนไปโดยเจตนาของเจามรดก ตามมาตรา 1622 วรรค

หนึ่ง และวรรคสอง ทรัพยสินดังกลาวก็เปนกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ เพราะทรัพยมรดกเหลานี้เปน

ทรัพยสินของพระภิกษุไดมาในระหวางเวลาท่ีอยูในสมณเพศ ตามนัยมาตรา 1623 นอกจากนี้ 

พิจารณาตอไปถึงมาตรา 1624 ประกอบเขาดวย มาตรา 1624 บัญญัติวา “ทรัพยสินใดเปนของ

บุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรัพยสินนั้นหาตกเปนสมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกตกทอด

แกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจําหนายจายโอนโดยประการใดก็ไดตามกฎหมาย” 

ซ่ึงผูเขียนคิดเห็นวาบทบัญญัติมาตรานี้เปนบทบัญญัติซ่ึงแสดงออกเรื่องความสามารถในการมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุแมอยูในสมณเพศอีกมาตราหนึ่ง เนื่องจาก การอุปสมบทมิไดทํา
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ใหบุคคลสูญเสียสิทธิในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ทรัพยสินใดท่ีมีมาแตเดิมก็ใหสามารถมี

กรรมสิทธิ์ตอไปไดแมอยูในสมณเพศ เทากับวาพระภิกษุยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีมาจากเรือนอยู

และสามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินนั้นในขณะอุปสมบทอยูก็ได ในสวนนี้ พระภิกษุจึงสามารถทํา

นิติกรรมสัญญาตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสินของตนได ไมวาทรัพยสินนั้นจะไดมากอนอุปสมบทหรือเปน

ทรัพยสินท่ีไดมาในระหวางอุปสมบทก็ตาม เชน พระภิกษุอาจนําท่ีดินท่ีตนเปนเจาของออกใหเชาและ

รับเงินคาตอบแทนเปนคาเชารายเดือนจากการใหเชาท่ีดินนั้น ท้ังนี้ แมเงินคาเชาจะไดมาในระหวาง

สมณเพศ หรือกรณีพระภิกษุไดรับเงินจากการเทศนาในงานตาง ๆ ตามนัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

พระภิกษุยอมสามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเงินจํานวนนั้น เปนตน และในระหวางสมณเพศ 

พระภิกษุก็สามารถใชสอย จําหนายจายโอนทรัพยสินได สวนจะหยิบยกมาตรา 1623 และมาตรา 

1624 มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ตอเม่ือพระภิกษุมรณภาพในระหวางสมณเพศ ในท่ีนี้ ผูเขียนคิดเห็นวา

การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินระหวางสมณเพศและการพิจารณาวาทรัพยสินเหลานั้นจะเปนสมบัติของ

วัดหรือไม เปนคนละสวนแตเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน ซ่ึงแมอาจจะมีวัตถุประสงคเปนไปเพ่ือประโยชน

ของพระพุทธศาสนาในสวนทาย แตบทบัญญัติของกฎหมายก็มิไดจํากัดสิทธิของพระภิกษุใน 

การจัดการทรัพยสินในระหวางชีวิตสมณเพศ โดยเหตุผลเบื้องหลังแตเดิมก็เปนไปเพ่ือใหพระภิกษุมี

โอกาสจัดการทรัพยสินของตนเพ่ือการทํากุศลในพระพุทธศาสนา แมวาในทางความเปนจริงปจจุบัน

การจัดการทรัพยสินของพระภิกษุอาจมิไดเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวแลวก็ตาม 

4.1.4 วิเคราะหในแงสิทธิในการรับมรดกของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

จากการพิจารณาเรื่องผลการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัย   

ไมมีหลักการใดกําหนดวาการอุปสมบทจะเปนเหตุใหผูอุปสมบทสูญเสียสิทธิในการรับมรดก ท้ังใน

ฐานะทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม พระภิกษุจึงสามารถเปนผูมีสิทธิในการรับทรัพยมรดก หาก

ไมมีขอโตแยงใด ๆ จากทายาทอ่ืน หรือสามารถตกลงแบงทรัพยมรดกกันได หรือศาลพิพากษาให

ไดรับสวนแบงในทรัพยมรดกยอมไมมีปญหาใด เพียงแตถาพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรม

และจําเปนตองฟองคดีมรดกเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติ

กฎเกณฑพิเศษในการฟองเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดกไว การบัญญัติกฎเกณฑท่ีมีลักษณะพิเศษเชนนี้

ยอมมีเหตุผลท่ีพิเศษกวากรณีปกติธรรมดา เพราะเปนการบัญญัติจํากัดเรื่องสิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาล

เพ่ือใหศาลบังคับตามสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงศาลจะพิจารณาถึงความเปนทายาท รวมท้ัง 

บทกฎหมายท่ีทายาทอาจสูญเสียสิทธิในทรัพยมรดก แลวพิพากษาใหสวนแบงในทรัพยมรดกตาม

สัดสวนท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังนั้น โดยหลักทางกฎหมายเม่ือพระภิกษุมีสถานะความเปนทายาทโดยผล
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ของกฎหมายหรือโดยเจตนาของผูทําพินัยกรรม พระภิกษุควรมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือใหศาล

พิจารณาวินิจฉัยไปตามกฎหมายนั้น 

4.1.5 วิเคราะหเปรียบเทียบในแงความสัมพันธระหวางบทบัญญัติมาตรา 1622 กับ

มาตรา 1623 และมาตรา 1624 

พระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ภิกษุจุติจากอาตม

ภาพ แลคหัถจะปนเอาทรัพยมรดกนั้นมิได เหตุวาเขาเจตนาทําบุญใหแกเจาภิกษุเปนของอยูในอาราม

ทานแลว ถาเจาภิกษุอุทิศไวใหทานแกคหัถ ๆ จึ่งรับทานทานได” 

วรรคสอง บัญญัติวา “อนึ่งถาคหัถมรณภาพ บิดาหรือมารดา ญาติพ่ีนอง

ลูกหลานเปนเจาภิกษุอยูในสิกฃาบทแลว จะปนเอาทรัพยมรดกคหัถนั้นมิได เหตุวาเปนบุตร

พระพุทธเจาแลว ถาคหัถผูมรณภาพนั้นอุทิศไวถวายสวิญญาณกะทรัพยแลอวิญญาณกะทรัพยแกเจา

ภิกษุผูเปนญาติ   พ่ีนองลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยท้ังนั้นเปนของเจาภิกษุได ถาเจาภิกษุนั้นจุติจากอา

ตมภาพ ทรัพยนั้นคงเปนของอาราม ผูใดจะกลาวเอา ทานวาหมิไดเลย” 

พระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 วรรคหนึ่ ง  เปน ท่ีมาของบทบัญญัต ิ

มาตรา 1623 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงในบทท่ี 36 วรรคหนึ่ง ข้ึนตนดวยทรัพยสินท่ี

พระภิกษุไดมาในระหวางสมณเพศ มาจากเจตนาทําบุญใหแกพระภิกษุ ดังนั้น โดยหลักเม่ือพระภิกษุ

มรณภาพระหวางอยูในสมณเพศ ทรัพยสินเหลานั้นไมตกเปนทรัพยมรดกแกทายาทโดยธรรมซ่ึงเปน

ฆราวาส เวนแตวาพระภิกษุไดอุทิศทานใหแกฆราวาส ฆราวาสจึงรับทรัพยสินนั้นได หากฆราวาส 

คนใดตองการแบงปนทรัพยมรดกท่ีพระภิกษุมิไดใหทานไวก็จะขัดตอบทบัญญัติพระไอยการลักษณมรดก 

บทท่ี 2 วรรคสอง บัญญัติวา “...อนึ่งผูมรณภาพนั้นจะเอาสะวิญาณกะทรัพยและอะวิญาณกะทรัพไป

ฝากไวยังอารามก็ดี แลสั่งไวใหทําบูญใหทานก็ดี แลจําเภาะใหแกเจาภิกษุองคใดก็ดี ผูใดจะเอาออก

จากอารามนั้นมิได ทานวาผูนั้นมิพนจัตุราบาย” 

พระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 วรรคสอง  เปน ท่ีมาของบทบัญญัต ิ

มาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วรรคสอง นี้บัญญัติในแงท่ีพระภิกษุเปนทายาท 

ถาพระภิกษุอยูในฐานะทายาทโดยธรรมจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกของเจามรดกไมได แตหากวา    

เจามรดกอุทิศถวายให พระภิกษุจึงรับเอาทรัพยมรดกนั้นเปนของตนได และเม่ือพระภิกษุนั้น

มรณภาพในระหวางสมณเพศก็ใหทรัพยมรดกท่ีไดรับมาจากการอุทิศถวายใหตกเปนสมบัติของวัดท่ี

พระภิกษุจําพรรษาอยู ไมตกทอดเปนมรดกแกทายาท ซ่ึงสอดคลองกับพระไอยการลักษณมรดก    

บทท่ี 36 วรรคหนึ่ง ตามท่ีไดกลาวแลว เห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา 1622 และมาตรา 1623 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมีท่ีมาจากพระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 เหมือนกันและบัญญัติ     
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เก่ียวโยงกันแตเดิม โดยใหความสําคัญกับ 3 เรื่อง คือ “เจตนาของเจามรดกในการอุทิศถวายทรัพยสิน

ของตนแกพระภิกษุ ประโยชนในทางทรัพยสินของวัด และการอุทิศกุศลทานของพระภิกษุ” ซ่ึง   

พระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 ใหทรัพยสินสามารถเปนกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุโดยสวนตัวได 

หากพระภิกษุมิไดจําหนายจายโอนไปในระหวางสมณเพศซ่ึงเปนการจําหนายจายโอนโดยวิธีอุทิศให

เปนกุศลทานแกบุคคลใด ๆ แลวพระภิกษุมรณภาพลง ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุก็ไมสามารถ

เรียกรองอางวาเปนทรัพยมรดกตกไดแกตน หากใครฝาฝนก็จะมีบาปอกุศลติดตัว ท้ังนี้ ความสําคัญ

ของเรื่องตามท่ีเปนฐานอยูในพระไอยการลักษณมรดก บทท่ี 36 ท่ีผูเขียนพยายามสกัดออกมา

ดังกลาวขางตน ยังคงไดรับการนํามาประกอบเปนเหตุผลเบื้องหลังของการบัญญัติจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก ตามมาตรา 1622 ในปจจุบัน 

สวนมาตรา 1624 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมใชบทกฎหมายท่ีเทียบ

มาจากพระไอยการลักษณมรดก แตเปนบทกฎหมายท่ีมาจากรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) มาตรา 27 บัญญัติวา “ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปน

พระภิกษุ ทานวาหาเปนศาสนสมบัติไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น 

หรือจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได” และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 586/129 (ป พ.ศ. 2453) 

ซ่ึงเปนบทบัญญัติเรื่องหลักการมีกรรมสิทธิ์ของฆราวาส เพราะทรัพยสินเหลานี้พระภิกษุไดมากอน

อุปสมบทยอมไมใชการไดเพราะเหตุของการเปนพระภิกษุ ดังนั้น ทรัพยนั้นยอมมิใชศาสนสมบัติของ

วัดอยูแลว กฎหมายจึงบัญญัติเพ่ือความชัดเจนวาใหทรัพยสินเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรม 

กลาวโดยสรุป เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบัญญัติท้ัง 3 มาตรา

สามารถอธิบายไดถึงความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุกอนอุปสมบทและ

ระหวางอุปสมบท การจัดการทรัพยสินท่ีไดมากอนอุปสมบทและระหวางอุปสมบท และระบบการตกทอด

ทางทรัพยสินเม่ือพระภิกษุมรณภาพในระหวางสมณเพศ หลักสําคัญท่ีผูเขียนสะทอนออกมาคือท้ัง 3 

มาตราพยายามเอ้ือคุณประโยชนในทางทรัพยสินของวัด แตในขณะเดียวกันก็ไมตัดสิทธิในการมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของพระภิกษุ อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติเหลานี้พยายามสะทอนให

เห็นวาพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีไดมาในระหวางอุปสมบทก็จริงอยู แตการมี

กรรมสิทธิ์และการจําหนายจายโอนลวนเปนไปโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

ในแงการใหทานเพ่ือสนับสนุนหลักทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุใหเปนผูรูจักสละซ่ึงทรัพยสมบัติ

ทางโลกอันจะเปนฐานไปสูมรรคผลนิพพาน มิใชจําหนายจายโอนหรือทํานิติกรรมเพ่ือใหไดผลเพ่ิมพูน

ข้ึนในทางสะสมทรัพยสมบัติทางโลก  
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4.1.6 วิเคราะหในแงความสัมพันธของเจามรดกกับพระภิกษุในฐานะทายาท            

โดยธรรม และพระภิกษุในฐานะผูรับพินัยกรรม 

ทายาทโดยธรรมเปนทายาทซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกของเจามรดกโดยผลของ

กฎหมาย กฎหมายบัญญัติลําดับชั้นของทายาทในการเขารับมรดก สวนแบงในทรัพยมรดก 

การเสียสิทธิในการรับมรดก การรับมรดกแทนท่ีทายาทอ่ืน หากมีขอโตแยงเก่ียวกับทรัพยมรดก

ทายาทโดยธรรมสามารถฟองเปนคดีมรดกเพ่ือขอใหศาลบังคับสิทธิในทรัพยมรดกตามสวนของตน 

ศาลจะพิจารณากอนวา ทายาทผูนั้นเปนทายาทโดยธรรมลําดับใด และเปนผูมีสิทธิในการรับมรดก

โดยพิจารณาตามหลักญาติสนิทตัดญาติหาง ตลอดท้ังพิจารณาวาเปนผูถูกตัดหรือกําจัดมิใหรับมรดก 

หรือเสียสิทธิโดยประการอ่ืนหรือไม แลวจึงพิจารณาเรื่องสวนแบงในทรัพยมรดก  

อยางไรก็ตาม บุคคลมีอิสระในการจําหนายจายโอนทรัพยของตนในระหวางมี

ชีวิตอยู โดยวิธีการทําพินัยกรรมเพ่ือยกทรัพยใหแกบุคคลใดก็ได ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ     

นิติบุคคล ไมวาจะมีความเก่ียวของทางสายเลือดกับผูทําพินัยกรรมหรือไม และกฎหมายไทยไมได

บัญญัติจํากัดไววา จะตองเหลือทรัพยมรดกไวใหเปนกองมรดกตกแกทายาทโดยธรรมดวย เชนนี้   

ผูทําพินัยกรรมอาจทําพินัยกรรมจําหนายจายโอนทรัพยสินของตนท้ังหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เสียท้ังหมดก็ได หากพินัยกรรมฉบับนั้นมีผลสมบูรณยอมมีผลใหทายาทโดยธรรมไมมีสิทธิในทรัพย

มรดกของเจามรดกเลย พิเคราะหไดวา กฎหมายไทยใหความสําคัญกับเจตนาของผูทําพินัยกรรม

คอนขางมาก ท้ังนี้ ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรมมีสิทธิปฏิเสธไมรับเอาทรัพยมรดกได ถาเปน

ทายาทโดยธรรมก็อาจสละมรดก ถาเปนผูรับพินัยกรรมก็อาจไมรับทรัพยสินตามพินัยกรรมนั้น ซ่ึงจะ

เปนผลใหทรัพยมรดกตกสูกองมรดกเพ่ือแบงปนในระหวางทายาทโดยธรรม 

พระภิกษุผูอยูในฐานะทายาทโดยธรรมเปนทายาทตามกฎหมาย กฎหมาย

บัญญัติใหมีสิทธิในสวนแบงทรัพยมรดกวามีสัดสวนเทาใดตามลําดับชั้นของทายาท การพิสูจนวามี

สถานะทายาทโดยธรรมและมิไดเสียสิทธิโดยสาเหตุประการใดในการรับทรัพยมรดก ผูเขียนเห็นวา

มิใชเปนการแยงทรัพยมรดกของทายาทอ่ืนเสียทีเดียว ซ่ึงหากพิจารณาตามเจตนารมณการบัญญัติ

กฎหมายมาตรานี้เดิมตามกฎหมายเกา กฎหมายเก่ียวกับการแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทแตละชั้น

อาจยังไมถูกบัญญัติไวชัดเจน ท้ังในเรื่องการเสียสิทธิโดยประการใด ๆ ก็ยังมิไดบัญญัติใหชัดเจน 

กฎหมายมาตรา 1622 ท้ังวรรคหนึ่ง และวรรคสอง เกิดข้ึนนับแตยุคแรกเริ่มของกฎหมาย กลาววา

เปนยุคเริ่มตนของประเทศไทยก็วาได แตปจจุบันกฎหมายลักษณะมรดกพัฒนาข้ึน มีท้ังสวนท่ีรับเอา

แนวคิดมาจากตางประเทศและมาจากรากฐานแนวความคิดของไทยโบราณผสมอยู ท้ังมีแนวโนมวา

จะพัฒนาตอไปอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น แนวคิดดั้งเดิมวา พระภิกษุสละแลวซ่ึงทางโลกไมควรแยงทรัพย
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มรดกกับฆราวาสก็อาจไมสมเหตุสมผลหากพิจารณาในแงนี้ นอกจากนี้ จะใหเหตุผลวาเพราะบัญญัติ

ใหสอดคลองกับพระธรรมวินัยก็มิใช เพราะเหตุผลเบื้องหลังท่ีนักกฎหมายสวนใหญอธิบายบทบัญญัติ

มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง คือ กฎหมายบัญญัติเชนนั้น เนื่องจากพระภิกษุเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนา

ละแลวซ่ึงทางโลก ดวยการอธิบายเพียงเทานี้หากเทียบกับพระธรรมวินัยท่ีละเอียดแยบคายของ

พระพุทธเจา คงไมอาจทัดเทียมได หากเจตนารมณของกฎหมายตองการบัญญัติใหสอดคลองกับ 

พระธรรมวินัยอยางเครงครัดจริง คงมีการยกประเด็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียข้ึนอางใชในขณะยกราง

กฎหมายบาง แตถึงกระนั้นก็มิไดปรากฏ และหากมีการยกข้ึนอางจริง คงไมมีบทบัญญัติทํานอง  

มาตรา 1622 วรรคสอง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใชบังคับ นอกจากนี้ กระท่ังแนวคํา

พิพากษาศาลฎีกาซ่ึงวินิจฉัยเก่ียวกับทรัพยสินโดยท่ัวไป พระภิกษุสามารถเปนโจทกฟองเพ่ือบังคับ

สิทธิในทรัพยสินของตนได หากไมตองหามตามมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศาล

ก็มิไดพิพากษายกฟอง บางกรณีท่ีพิพาทกันมีทุนทรัพยสูงกวากองมรดกท่ีพระภิกษุมีสิทธิจะไดรับใน

ฐานะทายาทโดยธรรม บางกรณีประเด็นขอโตแยงเปนเรื่องท่ีรายแรงยิ่งกวาคดีมรดกเสียอีก เชน ฟอง

ตามสัญญาซ้ือขายท่ีดิน ฟองฐานผิดนัดไมชําระราคาคาเชาอสังหาริมทรัพย ฟองฐานฉอโกง ซ่ึงคดี

เหลานี้ พระภิกษุตองดําเนินคดีในศาลเปนเวลานานกวาคดีจะสิ้นสุด อาจสรางความเคลือบแคลง

สงสัยแกฆราวาสอยูบาง แตอาจจะมีนอยคนท่ีรูวามีอยูกรณีหนึ่งท่ีพระภิกษุฟองคดีไมได ตองลา

สิกขาบทกอน หากเทียบกันเรื่องความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการเปนโจทกข้ึนโรงข้ึนศาล 

ผูเขียนเห็นวาทุกกรณีท่ีพระภิกษุเปนโจทกฟองคดีเพ่ือโตแยงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินก็ไมเหมาะสม

ดวยกันท้ังสิ้น 

4.1.7 วิเคราะหในแงสภาพสังคม วัฒนธรรม สมัยการบัญญัติกฎหมายเกาเทียบกับ

สมัยใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สังคมเปนท่ีมาของกฎหมาย กฎหมายยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม 

การบัญญัติกฎหมายใดข้ึนใชบังคับกับคนในสังคมควรเปนกฎหมายท่ีคนในสังคมสามารถเขาใจ

เจตนารมณของกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวยความรูสึกเคารพตอกฎหมาย 

ประเทศไทยเปนสังคมพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี เปนราชธานีจนถึงปจจุบัน สภาพสังคมแตละยุคสมัยมีความแตกตางกัน และมี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กฎหมายท่ีใชบังคับแตละสมัยก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม 

สมัยท่ีใชพระไอยการลักษณมรดก ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรฐ มีการบัญญัติ

พระไอยการลักษณมรดกข้ึน 48 มาตรา ตอมาเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการทําพินัยกรรม วิธีการทํา

พินัยกรรมและการแบงมรดกผูมีศักดินาตั้งแต 400 ลงมา อีก 3 มาตรา รวมท้ังสิ้น 51 มาตรา สภาพ
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สังคมสมัยนั้นเปนสังคมระบบศักดินา ประกอบดวยขุนนาง เสนาอํามาตย นายทหารผูรบเคียงบาเคียงไหล

พระมหากษัตริย นอกจากนี้ สมัยนั้นพระภิกษุใกลชิดกับพระมหากษัตริย เม่ือพระมหากษัตริยจะ

กระทําการใดก็ปรึกษาพระภิกษุชั้นผูใหญซ่ึงเปนท่ีเคารพเลื่อมใสของพระองคทานกอน เชน  

การออกรบ สังเกตไดวา การบัญญัติกฎหมายเปนการบัญญัติเพ่ือรองรับกับบุคคลซ่ึงเปนผูทํางาน

ใกลชิดกับพระมหากษัตริย เนนหนักไปทางบรรดาผูมีศักดินา บุคคลผูเปนเจานายซ่ึงมีทาส บุคคลซ่ึง

ไดรับภริยาพระราชทาน  

สมัยประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดกในชวง

ป พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตย ลักษณะสภาพสังคมจึงแตกตางจากสภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาคอนขางมาก 

ในชวงระยะเวลาดังกลาว มีการเลิกทาส ยกเลิกระบบศักดินา ยกเลิกจารีตนครบาล ตลอดจน 

การบัญญัติกฎหมายในสวนอ่ืน ๆ เพ่ือใหระบบกฎหมายของไทยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

ในขณะท่ีบทกฎหมายมาตราอ่ืน ๆ ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก แตบทกฎหมายมาตรา 1622 ไมมี

การเปลี่ยนแปลงแกไข 

4.1.8 วิเคราะหในแงระยะเวลาและวัตถุประสงคในการอุปสมบทของพระภิกษุ 

พระภิกษุซ่ึงอุปสมบทเพ่ือศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา มุงสู

นิพพาน ไมตองการลาสิกขาบทเพ่ือของเก่ียวกับทางโลกอีก ซ่ึงปจจุบันนี้นับเปนจํานวนท่ีนอยมาก

หากเทียบกับจํานวนพระภิกษุท่ีอุปสมบทท้ังหมด พระภิกษุประเภทนี้จะเปนผูละแลวซ่ึงทางโลก     

ไมของเก่ียวทรัพยสินเงินทอง ออกธุดงคเพ่ือปฏิบัติธรรม ใชชีวิตดวยความสันโดษ พึงดํารงตนดวย 

การบิณฑบาต อันเปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนเรื่องการดํารงตนเพียงดวยปจจัยสี่ 

พระภิกษุซ่ึงตั้งใจอุปสมบทไมมีกําหนดเวลา หากมีเหตุใหลาสิกขาบทก็สามารถ

ลาสิกขาบทได ซ่ึงเรื่องนี้เปนเจตนาท่ีอยูภายในใจ การจะลาสิกขาบทดวยสาเหตุใดยังไมแนนอน แตไม

ถึงข้ันตั้งใจวาอุปสมบทเพ่ือมุงสูนิพพานและแสวงหาสัจธรรมแหงชีวิตสมณะ  

พระภิกษุซ่ึงบวชเรียนเพ่ือศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา หมายถึง วิชาการซ่ึงจัด

ใหมีพระภิกษุสามเณรศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง 

ตามความหมายในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 2527 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 เชน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกภาษาบาลี มี 8 ระดับ ประกอบดวย

เปรียญธรรม 1 ประโยคถึง 9 ประโยค ผูสอบไลชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยคถือวามีวิทยฐานะ 

ชั้นปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา เรียกวา “เปรียญธรรม 
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เกาประโยค” ใชอักษรยอวา “ป.ธ. 9” ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ

ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ

ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 พระภิกษุสวนหนึ่งอาจอุปสมบทเพ่ือศึกษา

คําสั่งสอนของพระพุทธเจาและมุงถึงผลนิพพานพรอมท้ังศึกษาพระปริยัติธรรม 

พระภิกษุซ่ึงบวชในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เชน บวชชวงปดเทอมภาคฤดูรอนของ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ บวชเพ่ือทดแทนคุณบิดามารดาท่ียังมีชีวิตอยู บวชเพ่ือทดแทนคุณบิดา

มารดาหรือญาติมิตรผูลวงลับ การบวชหนาไฟซ่ึงควรบวชเพ่ือปฏิบัติอยางนอย 7 วัน ซ่ึงหากตั้งใจ

ปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีบวชก็ยอมไดบุญกุศลจากการรักษาศีล 227 ขอ  

อยางไรก็ตาม หากเกิดปญหาตามมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ก็เปนประเด็นวา 

พระภิกษุแตละกรณีของการบวชควรปฏิบัติแบบเดียวกันเลยหรือไม ซ่ึงปรากฏในรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 2475 บรรพ 6 (ลักษณะมฤดก) มาตรา 28 บัญญัติวา “เม่ือบุคคลใด

อุปสมบทเปนพระภิกษุโดยมีเวลาอันกําหนด ทานใหถือวาบุคคลนั้นมิไดมีเจตนาท่ีจะสละทรัพยสิน 

แมถึงวาทรัพยสินนั้นจะไดมาระหวางท่ีอุปสมบทอยูก็ดี” ท้ังนี้ จากคําอธิบายประกอบมาตราดังกลาว

มีวา “มาตรานี้ดําเนินการตามหลักคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 274/128 (ป พ.ศ. 2452) ไดวางไว และยัง

เปนการตัดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในเม่ือบุคคลคนหนึ่งตายในระหวางท่ีอุปสมบทโดยมีกําหนดเวลาอันมีจํากัด” 

แสดงใหเห็นวา ประเด็นระยะเวลาอุปสมบทของพระภิกษุเคยถูกยกเปนประเด็นพิจารณาแลวในอดีต

วาการท่ีพระภิกษุอุปสมบทโดยมีกําหนดระยะเวลาเพ่ือลาสิกขาบท ใหถือวาพระภิกษุนั้นไมมีเจตนา

สละทรัพยสิน อยางไรก็ตาม ภายหลังเม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บทบัญญัติดังกลาวก็ถูกตัดออกไป ไมไดนํามาบัญญัติไวดวย 

4.1.9 วิเคราะหแนวความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับเหตุผลเบ้ืองหลัง           

ในการบัญญัติมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ไวแตกตางกัน 

ผูเขียนไดจัดแบงแนวความคิดเห็นของนักวิชาการออกเปน 2 แนว พิจารณา

แนวความคิดเห็นแรกซ่ึงอิงหลักกฎหมายเกาและอธิบายบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยยกทฤษฎีทาง

พระพุทธศาสนาเรื่อง “การสละทางโลก” มาสนับสนุน แนวความคิดเห็นนี้เห็นวา มาตรา 1622 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอิงมาจากกฎหมายเกา คือ พระไอยการลักษณมรดกบทท่ี 36 โดย

บัญญัติมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ตางไปจากมาตรา 1622 วรรคสอง เนื่องจาก สิทธิของพระภิกษุใน

ฐานะทายาทโดยธรรมเปนสิทธิท่ีมีอยูตามกฎหมาย ตางจากสิทธิของพระภิกษุผูอยูในฐานะผูรับ

พินัยกรรม ซ่ึงเปนสิทธิตามพินัยกรรมท่ีมีผูอุทิศถวายทรัพยสินใหแกพระภิกษุโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น 

การท่ีพระภิกษุจะมาใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอาจเปนการแสดงถึง
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กิเลสทางโลกอันขัดตอความเปนพระภิกษุท่ีตองดํารงตนอยูดวยเพียงปจจัยสี่ และเปนผูสละทรัพย

สมบัติเพ่ือออกจากเรือนแลว แตหากพระภิกษุจะมาใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะผูรับ

พินยักรรม กรณีนี้กฎหมายไมหามเพราะมิใชเปนการกังวลในการสละทรัพยสมบัติ กฎหมายจึงบัญญัติ

ทางเลือกเปดชองใหพระภิกษุท่ีตองการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

พิจารณาใหถึงซ่ึงความปรารถนาในการเจริญทรัพยสินทางโลกเทียบกับการเจริญทรัพยสินทางธรรม 

หากยังปรารถนาทรัพยสินทางโลกก็ใหลาสิกขาบทเพ่ือดําเนินการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก หาก

ไมลาสิกขาบทแลวไปฟองคดีก็เปนการตองหามตามมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ศาลอาจไมรับฟองไว

พิจารณา แลวใหไปดําเนินการลาสิกขาบทใหถูกตองเสียกอน โดยมีเหตุผลทายสุดวา ท้ังศาสนาและ

กฎหมายไมประสงคจะใหพระภิกษุครองผาเหลืองมาเปนความแยงมรดกกับชาวบาน อันจะทําให

พระพุทธศาสนาเศราหมอง  

ความคิดเห็นของผูเขียน ดวยความเคารพตอแนวความเห็นของนักวิชาการ 

ทุกทาน ผูเขียนเห็นวา การอธิบายเหตุผลตามหลักการสละแลวซ่ึงทรัพยทางโลกยังไมกระจาง เพราะ

หากพระภิกษุสละแลวซ่ึงทรัพยสินทางโลกจริง แมเปนผูรับพินัยกรรมก็ยอมไมปรารถนาตอ 

การฟองรองเพ่ือเรียกรองเอาทรัพยมรดก เพราะการฟองรองเปนคดีข้ึนสูศาลยอมเปนการแสดงออก

อยูในตัววามีความปรารถนาท่ีจะไดทรัพยสินมาเปนกรรมสิทธิ์ ท้ังการไดมาผูรับพินัยกรรมอาจมีภาระ

ผูกพันติดมา เชน อาจจะตองจัดการเรื่องทางทะเบียนตอไป หรืออาจตองบํารุงดูแลรักษาทรัพย อันจะ

เปนการรบกวนการดํารงชีวิตสมณเพศ นอกจากนี้ การนําคดีข้ึนสูศาลไมวาพระภิกษุอยูในฐานะใด 

ขณะคดีอยูในระหวางพิจารณา พระภิกษุก็ยอมตองนุงหมผาเหลืองไปศาลแตละนัดพิจารณาเชนกัน 

ฆราวาสท่ีพบเห็นพระภิกษุโดยท่ัวไปหรืออยูในหองพิจารณาเดียวกับคดีฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก

หรือการฟองคดีอ่ืน ๆ ก็ยอมสังเกตและมีความเคลือบแคลงสงสัยอยูแลววาเหตุใดพระจึงมาเปนโจทก

ฟองรองเก่ียวกับทรัพยสินในศาล ดังนั้น สาเหตุดังกลาวก็เปนทางใหพระพุทธศาสนาเศราหมองได

เหมือนกัน มิไดแบงแยกวาฟองรองเพราะเหตุผลใดแลวพระพุทธศาสนาจะเศราหมองหรือไมเศราหมอง 

พิจารณาแนวความคิดท่ีสองซ่ึงอิงเรื่องเจตนาของเจามรดกเปนสําคัญ โดยยก

หลักทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “ผลของการขัดศรัทธาผูมีเจตนาทําบุญ” มาสนับสนุน แนวความคิดนี้

เห็นวา เหตุผลในการบัญญัติ มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง เนื่องจาก ทรัพยมรดกท่ีตกทอดแกทายาท 

โดยธรรมเปนการตกทอดโดยอํานาจของกฎหมาย มิใชโดยเจตนาของเจามรดกจะวาเจาของไดบอก 

ยกใหแลวไมได สวนมาตรา 1622 วรรคสอง กฎหมายบัญญัติวาพระภิกษุอาจเปนผูรับพินัยกรรมได 

เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติเชนนี้เพราะถือเอาเจตนาของเจามรดกเปนสําคัญ พระภิกษุมีอํานาจฟองเรียก

เอาทรัพยตามพินัยกรรม โดยไมตองลาสิกขาบทเพราะเพราะเม่ือมีคนเขาศรัทธาจะทําบุญถวายทรัพย

อันสมควรรับแกพระภิกษุดวยประการใด ๆ ถาพระภิกษุขัดศรัทธาจะเปนอาบัติทุกกฏ และหากไมให
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พระภิกษุผูรับพินัยกรรมไดรับทรัพยสินตามพินัยกรรมก็อาจเปนการรบกวนความสงบทางจิตของ 

ผูทําพินัยกรรมท่ีลวงลับไปแลว  

ความคิดเห็นของผูเขียน ดวยความเคารพตอแนวความเห็นของนักวิชาการ 

ทุกทาน ผูเขียนคิดเห็นวา เม่ือพิจารณาตามพระธรรมวินัย พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระภิกษุ

สามารถครอบครองทรัพยสินไดมากมายท้ังทรัพยสินหลักและทรัพยสินเสริม ขณะเดียวกันมีขอจํากัด

ในการใชและครอบครอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของทรัพยสินท่ีมีผลตอระยะเวลาท่ีเก็บไดและจํานวน

ท่ีเก็บได เหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตตามพระธรรมวินัย เนื่องจากเพ่ือมิใหพระภิกษุทําการสะสม

และยึดถือทรัพยสินวาเปนของของตนเอง แมกระท่ังวาฆราวาสตองการถวายทรัพยสินใดแกพระภิกษุ

เพ่ือใชสอยเปนการสวนตัว แตตามพระธรรมวินัยไดบัญญัติใหเปนทรัพยสินท่ีตองใชเปนของสวนรวมท่ี

เรียกวา “ครุภัณฑ” กรณีนี้พระภิกษุรับเปนของสวนตัวไมไดแตตองรับเปนของสงฆโดยรวม 

แมฆราวาสปรารถนาจะยกใหพระภิกษุรูปใดเปนการสวนตัวก็มิได เพราะตองเปนไปเพ่ือเครื่องใชสอย

ของสงฆโดยรวมเทานั้น นอกจากนี้ อาจมีบางกรณีท่ีฆราวาสถวายทรัพยสินหรือสิ่งของท่ีมีคามาก 

หรือเปนของท่ีมีขนาดใหญ หรือเปนของท่ีเหมือนคฤหัสถใช หรือเปนของท่ีอาจใชเปนอาวุธได เหลานี้

พระภิกษุไมอาจรับได ซ่ึงพิจารณาในแงของการรับ จําตองพิจารณาลักษณะและประเภทของทรัพยสิน

แตละอยางเปนประเภทไป มิใชวาตองรับเสียท้ังหมดโดยปฏิเสธมิไดเลย เพราะการรับตองดูสิ่งท่ีถวาย

หรือการถวายประกอบดวยวา การถวายนั้นเปนไปเพ่ือปจจัยสี่ ท่ีเหมาะสมแกพระภิกษุโดยมี 

กัปปยการกเปนผูดูแลจัดการทรัพยสินเหลานั้นใหหรือไม หากครบตามเง่ือนไขนี้ พระภิกษุสามารถ

พิจารณารับไวไดโดยไมผิดพระวินัย แตหากพระภิกษุรับทรัพยสินใดแมเขาตั้งใจถวายใหดวยการเปน

ทรัพยสมบัติ โดยมิไดเปนไปเพ่ือปจจัยสี่ การรับทรัพยสินนั้นยอมเปนอาบัติ ท้ังในการรับและ 

การบริโภคผลประโยชนทุกอยาง เชน มีฆราวาสทําพินัยกรรมถวายอสังหาริมทรัพยแกพระภิกษุ 

การถวายนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนใชสอยหรือเปนไปเพ่ือปจจัยสี่ ท่ีเหมาะแกพระภิกษุ โดยมี 

กัปปยการกเปนผูดูแลจัดการอสังหาริมทรัพยเหลานั้นให พระภิกษุจึงสามารถรับอสังหาริมทรัพยนั้น 

ตลอดท้ังประโยชนอันเกิดจากอสังหาริมทรัพยนั้นได และยังสามารถอางกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย

ไดโดยไมผิดพระวินัย แตหากวาเปนไปในทางตรงกันขามกับท่ีกลาวมา แมพระภิกษุรับไวในฐานะผูรับ

พินัยกรรมก็เปนการผิดพระวินัย พระภิกษุจึงสามารถปฏิเสธทรัพยสินซ่ึงถารับมาจะเปนอาบัติได เม่ือ

ปฏิเสธแลวพระภิกษุรูปอ่ืนก็ไมควรวากลาวอะไรพระภิกษุนั้น พระภิกษุรูปใดกลาวโทษก็ยอมมีอาบัติ

ติดตัวไปดวย ดังนั้น แมเปนการปฏิเสธศรัทธาของฆราวาสแตเปนการรักษาหลักตามพระธรรมวินัยไว

ก็เปนสิ่งท่ีพึงกระทําได ประกอบกับตามหลักของเรื่องพินัยกรรม ผูรับพินัยกรรมสามารถปฏิเสธไมรับ

เอาทรัพยมรดกตามพินัยกรรมได ถาใชหลักการวาพระภิกษุตองรับเสมอหรือกรณีมีขอโตแยงเก่ียวกับ

พินัยกรรมก็ตองใชสิทธิในการฟองเรียกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยมรดกตามพินัยกรรมเสมอ ไมสามารถ
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ใชดุลพินิจปฏิเสธไดเลย ปฏิเสธแลวจะเปนอาบัติทุกกฎ เชนนี้ก็จะไปขัดกับเรื่องพินัยกรรมท่ีอนุญาต

ใหผูรับพินัยกรรมสามารถปฏิเสธไมรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรมได 

 

4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบสิทธิในการฟองคดีมรดกของพระภิกษุเทียบกับการฟองคดีเกี่ยวกับ

ทรัพยมรดกและทรัพยสินอ่ืน ๆ ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา 

 

เม่ือวิเคราะหเหตุผลเบื้องหลังการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกตามมาตรา 1622 จําตองวิเคราะหการตีความและปรับใชบทกฎหมาย

ดังกลาว เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมาย หลักทางวิชาการและการตีความ 

การปรับใชของศาลในทางปฏิบัติ 

 

4.2.1 กรณีคดีท่ีเกี่ยวกับทรัพยมรดก ซ่ึงมิไดตั้งฟองเปนคดีมรดก 

การหามมิใหพระภิกษุฟองรอง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 

หามเฉพาะการฟองรองเปนคดีมรดกเทานั้น ไมรวมการเรียกรองเอาทรัพยกับทายาทอ่ืน ๆ ท่ียังมิได

ฟองคดี และไมรวมถึงการฟองคดีเพ่ือเรียกรองในลักษณะอ่ืนท่ีมิใชเรียกรองเอาทรัพยมรดก เชน    

การฟองแบงทรัพยมรดกในฐานะเจาของรวมซ่ึงมิไดถูกปฏิเสธสิทธิเพราะอยูในฐานะทายาทโดยธรรม 

การฟองแบงทรัพยตามสัญญาแบงทรัพยมรดก การเปนจําเลยในคดีมรดกโดยท่ีศาลพิพากษาให 

ทรัพยมรดกเปนของพระภิกษุ การฟองขับไลผูครอบครองทรัพยมรดกโดยไมมีสิทธิ ซ่ึงไมสอดคลองกับ

เหตุผลวาพระภิกษุสละแลวซ่ึงทางโลก และไมตองการแยงทรัพยมรดกกับชาวบาน อยางไรก็ตาม 

ในแงนี้เปนการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามหลักกรรมสิทธิ์ โดยไมมีเรื่องสถานะความเปน

ทายาทโดยธรรมเขามาเก่ียวของ แตเปนไปตามสิทธิของฆราวาส เชน การฟองแบงทรัพยตามสัญญา

แบงทรัพยมรดก หากมีการผิดขอตกลงท่ีกําหนดในสัญญาแบงทรัพยมรดก พระภิกษุก็สามารถ 

ฟองบังคับตามสัญญาได ผูเขียนเห็นวา สัญญาแบงทรัพยมรดกสวนใหญเปนการทําระหวางทายาท

โดยธรรมดวยกัน เม่ือผิดสัญญาแบงทรัพยมรดก แมเปนการฟองเพ่ือใหศาลบังคับใหตามเนื้อหา

ขอตกลงในสัญญา เปนการฟองบังคับระหวางคูสัญญาดวยกัน แตคูสัญญาเหลานั้นก็เปนบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ยอมเปนการแสดงออกใหเห็นนับแตเริ่มทําสัญญาตกลงแบงทรัพยมรดกแลว

วาพระภิกษุยังปรารถนาซ่ึงทรัพยสมบัติในทางโลก แมเม่ือเริ่มตนเขาตกลงทําสัญญาจะกระทํากันดวย
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ความเต็มใจทุกฝาย เม่ือมีขอโตแยงและพระภิกษุสามารถเปนโจทกนําคดีข้ึนสูศาล ถาจะใชเหตุผล

เรื่องการละแลวซ่ึงทางโลกเห็นจะเปนการขัดแยงกับการดําเนินการดังกลาว  

4.2.2 กรณีเจามรดกถึงแกความตายกอนพระภิกษุอุปสมบท และพระภิกษุฟองคดี

มรดกในระหวางอยูในสมณเพศ 

ประเด็นปญหาวาความเปนพระภิกษุพิจารณาท่ีเวลาใด กลาวคือ เวลาท่ี 

เจามรดกถึงแกความตาย หรือเวลาท่ีพระภิกษุยื่นฟองคดีตอศาล หากวาเจามรดกถึงแกความตายกอน

ทายาทอุปสมบทเปนพระภิกษุโดยยังมิไดมีการแบงมรดก หากทายาทซ่ึงเปนพระภิกษุนั้นตองการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกท่ีตนมีสิทธิไดรับในฐานะทายาทโดยธรรมจะตองลาสิกขาบทกอน ตาม   

มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง หรือไม  

ปญหานี้แบงออกเปน 2 แนวความคิดเห็น ฝายแรก เห็นวาแมเจามรดกตายกอน

ทายาทโดยธรรมอุปสมบทเปนพระภิกษุ พระภิกษุนั้นจะมาฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไมได โดยให

เหตุผลวา การบัญญัติมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ถือเอาฐานะของพระภิกษุเปนสําคัญ โดยบัญญัติไวเปน

กลางซ่ึงเปนการเรียกรองเอามรดกท่ัว ๆ ไป กฎหมายมิไดบัญญัติจํากัดเฉพาะมรดกท่ีไดมาขณะอยูใน

สมณเพศในทํานอง มาตรา 1623 เทานั้น จึงไมควรแปลขยายความเฉพาะมรดกท่ีตกทอดในระหวาง

เปนพระภิกษุ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นสนับสนุนแนวความคิดนี้วา ทายาทโดยธรรมท่ีบวชเปน

พระภิกษุเปนผูสละทางโลก ไมมุงหวังทรัพยสมบัติ ถาทายาทโดยธรรมท่ีอุปสมบทหวังกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยมรดกยอมตองใชสิทธิเรียกรองกอนอุปสมบท 

สวนอีกแนวความคิดเห็นหนึ่ง เห็นวา สิทธิการเปนทายาทโดยธรรมเกิดกอนท่ีจะ

มีการอุปสมบทเปนพระภิกษุ เ พียงแตทายาทโดยธรรมจะยื่นฟองกอนอุปสมบทหรือไม 

ซ่ึงวัตถุประสงคของมาตรา 1622 มิไดเปนไปเพ่ือตัดสิทธิบุคคลดังกลาว ดังนั้น การเปนพระภิกษุจึง

ตองถือเอาขณะเจามรดกถึงแกความตาย  

จากแนวความคิดเห็นขางตน พิจารณาไดวาแนวความคิดเห็นแรกถือเอา 

เรื่องสถานะความเปนสมณเพศเปนสําคัญ โดยจํากัดวาถาอุปสมบทอยูในสมณเพศแลว ไมวาสิทธิใน

การเปนทายาทโดยธรรมไดมากอนหรือหลังอุปสมบทก็ตาม สิทธิในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ตกอยูภายใต มาตรา 1622 หมด เพราะการฟองรองจะเปนการแสดงใหเห็นถึงการไมสละทรัพยสิน

ทางโลก สวนอีกแนวความคิดเห็นหนึ่งถือเอาเรื่องเวลาของการไดสิทธิความเปนทายาทมาเปนสําคัญ 

กลาวคือ หากทายาทไดสิทธิการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมมากอนอุปสมบทก็ใหสามารถใช

สิทธิฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตอศาลไดแมอยูในสมณเพศ เพราะ

บทบัญญัติมาตรา 1622 และการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามิไดตัดสิทธิความเปนทายาทและไมตัด
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สิทธิบุคคลในการฟองคดีมรดกหากวาสิทธินั้นมีกอนอุปสมบท ผูเขียนเห็นวากรณีนี้เปนการเอา 

จุดเวลาแหงการมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมมาเปนเง่ือนไขในการพิจารณาวาจะ 

ตกอยูภายใตบังคับมาตรา 1622 หรือไมนั่นเอง 

จากการวิ เคราะหแนวความคิดเห็น ท้ังสองแนวทาง ผู เ ขียนคิดเห็นว า 

วัตถุประสงคของการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม

ตามมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ถือเอาสถานะความเปนพระภิกษุเปนสําคัญ การฟองเรียกรองเอาทรัพย

มรดกเปนการฟองโดยอาศัยสิทธิความเปนทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ไมวาสิทธินั้นจะไดมากอน

หรือภายหลังอุปสมบท แตสถานะท่ียกข้ึนอางในขณะนําคดีข้ึนสูศาลก็คือเหตุเดียวกัน ดังนั้น ไมวา

สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมจะไดมากอนหรือหลังอุปสมบทก็ควรตกอยูภายใตมาตรา 1622  

หากตองการฟองคดีมรดกก็ควรลาสิกขาบทเพ่ือดําเนินการฟองคดีใหเรียบรอย และหากไมตองการ 

ใหสิทธินี้ถูกจํากัดเพราะเหตุของการอุปสมบทก็ควรฟองคดีมรดกกอนมาอุปสมบทเปนพระภิกษุ 

หลังจากนั้น หากคดียังไมเสร็จสิ้นก็สามารถดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปไดแมอยูในสมณเพศ  

ซ่ึงในสวนนี้ ผูเขียนคิดเห็นวาเปนเรื่องท่ีนาแปลกอยูเชนกันวา การจํากัดแคเพียงการฟองเรียกรอง  

แตไมจํากัดการดําเนินกระบวนการพิจารณาไวดวยท้ังท่ีเปนเรื่องเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันมา ถาพูดในแง

ความไมเหมาะสมและในแงการสละแลวซ่ึงทางโลกแลว ก็ยังคงมีประเด็นใหเกิดคําถาม 

4.2.3 กรณีพระภิกษุเปนผูสวมสิทธิแทนทายาทอ่ืน 

กรณีพระภิกษุเปนผูรับมรดกแทนท่ีทายาทโดยธรรมอ่ืน ซ่ึงถูกกําจัดมิใหรับมรดก 

หรือสืบมรดกแทน อันเปนการเขาสวมสิทธิของทายาทโดยธรรมอ่ืน เชนนี้แมจะเปนการสวมสิทธิ

ทายาทโดยธรรมอ่ืน ๆ แตการท่ีพระภิกษุเขาไปสวมหมวกใบเดียวกับทายาทโดยธรรมผูถูกกําจัดมิให

รับมรดกนี้ ก็นาพิจารณาวา ในแงของความเปนพระภิกษุโดยความรูสึกของสามัญชนท่ัวไปก็คงมองวา

ไมเหมาะสม เพราะหากชนะคดีมรดก ทรัพยนั้นก็จะตกไดแกพระภิกษุ การปรับใชกฎหมายก็คงตอง

ปรับเขากฎหมายวา กรณีปญหาตองอยูภายใตมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง เพราะตามกรณีดังกลาวมิใช

มาตรา 1622 วรรคสอง อยางแนนอน เนื่องจาก การสวมสิทธิแทนทายาทอ่ืนใชบังคับไดแตเพียงกรณี  

ผูมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเทานั้น ดังนั้น จากการวิเคราะหกรณีดังกลาวนี้ เห็นไดวา

การจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกเปนการจํากัดอันเนื่องมาจากสถานะความเปนพระภิกษุ 

ไมวาพระภิกษุนั้นจะมีสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมเองโดยตรงหรือพระภิกษุเปนผูสวมสิทธิแทน

ทายาทอ่ืนในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกก็ตาม หากอยูในระหวางสมณเพศตองลาสิกขาบท

เสียกอนเสมอ 
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4.2.4 กรณีการฟองคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงพระภิกษุเปนโจทก 

คงไมอาจปฏิเสธไดวา ปจจุบันพระภิกษุบางรูปมีทรัพยสินอยูในครอบครอง

จํานวนมาก มีการทํานิติกรรม ตลอดท้ังธุรกรรมตาง ๆ ได ซ่ึงเปนไปตามหลักอิสระในทางแพงและ 

ไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติหามมิใหพระภิกษุกระทําเชนนั้น แสดงใหเห็นวา อาจไมมีการลงโทษทาง

วินัยระหวางพระภิกษุดวยกันแลวหรือ หรือมีแตฆราวาสมิไดรับรู เพราะโทษทางพระวินัยเก่ียวกับ

เรื่องเงินทองเปนเพียงโทษเบา และมีวิธีการลงโทษท่ีมิไดรุนแรง คดีอ่ืน ๆ เชน ตามคําพิพากษา 

ศาลฎีกาท่ี 3773/2538 ซ่ึงศาลฎีกาตัดสินวาไมใชมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(พระภิกษุประจวบ งามวิชา เปนโจทก ฟองนายกุหลาบ แกวสินชัย กับพวก เปนจําเลย) โดยศาลฎีกา

ใหเหตุผลวา ไมมีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุนําเงินสวนตัวออกใหบุคคลกูยืมโดยคิดดอกเบี้ย พระภิกษุ

ก็เปนบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท้ังการใหกูยืมเงินเปนการสงเคราะหผูเดือดรอนได 

ทางหนึ่ง การท่ีโจทกซ่ึงเปนพระภิกษุใหจําเลยท่ี 1 กูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยไมเกินอัตราท่ีกฎหมาย

กําหนดจึงไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนโจทกยอมมีสิทธินําสัญญากูยืมเงินมาฟอง

เรียกตนเงินและดอกเบี้ยจากจําเลยท่ี 1 ได  

ดวยความเคารพตอคําพิพากษาศาลฎีกา กรณีดังกลาวนี้ ผูเขียนพิจารณาเหตุผล

ในคําพิพากษาศาลฎีกา มี 2 ประการ คือ ประการแรก ในสวนของเรื่องความสามารถในการทํา 

นิติกรรมสัญญาของพระภิกษุ ศาลใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุนําเงินสวนตัวออกให

บุคคลกูยืมโดยคิดดอกเบี้ย พระภิกษุเปนบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายจึงสามารถนําเงิน

สวนตัวออกใหกูยืมได ประการท่ีสอง เรื่องอัตราดอกเบี้ย เม่ือพระภิกษุนําเงินสวนตัวออกใหกูยืมโดยมี

อัตราดอกเบี้ยไมเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้น จึงไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน เม่ือเกิดขอพิพาทตามสัญญากูยืมเงิน พระภิกษุจึงสามารถนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือฟองขอให

ศาลบังคับใหจําเลยคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญา ประเด็นเรื่องการฟองคดี 

แมจะเปนการฟองในระหวางท่ีอยูในสมณเพศก็สามารถฟองไดไมเปนการตองหามตามมาตรา 1622 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพราะไมใชการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรม ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การนําคดีข้ึนสูศาลไมวาเปนคดีประเภทใดก็เปนการแสดงออกใหเห็นถึง

ความตองการในทรัพยสินทางโลก นับแตการนําเอาเงินสวนตัวของตนออกใหกูยืมและคิดดอกเบี้ย 

การคิดดอกเบี้ยแมจะไมเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด แตก็เปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเพ่ิมพูน

มากข้ึน เปนการขัดตอหลักการไมสะสมทรัพยสินเงินทอง เพราะเม่ือขณะอุปสมบทเปนผูสละออกจาก

เรือนและทรัพยสมบัติทางโลกแลว ขณะอยูในสมณเพศก็ไมควรใฝหาทรัพยสินทางโลกเพ่ือใหตนมี

ทรัพยสินเงินทองมากข้ึน ควรเปนไปแตเพ่ือปจจัยสี่ และเพ่ือใหการดํารงชีพสมณเพศสามารถดําเนิน

ตอไปไดเทานั้น ซ่ึงไมจําตองหารายไดจากการใหกูยืมเงินโดยมีดอกเบี้ยอยูแลว  



167 

 

นอกจากนี้ ดวยความเคารพตอคําพิพากษาของศาลฎีกา ผูเขียนเห็นวา กรณีศาล

ใหเหตุผลวาการใหกูยืมเงินแบบมีดอกเบี้ยไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดเปนการสงเคราะห 

ผูเดือดรอนไดทางหนึ่ง การท่ีศาลใหเหตุผลเชนนี้ อาจมีเจตนาท่ีจะหมายถึงวาเปนการทําทานทํากุศล 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา หากเปนการใหกูยืมเงินโดยไมมีดอกเบี้ยเลยคงเปนการทําทานทํากุศล

ยอมพอฟงได แตการใหมีอัตราดอกเบี้ยดวยแมไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ก็ยอมมิใชการตองการ

จะทําทานทํากุศล  

ดังนั้น กรณีการฟองคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงพระภิกษุเปนโจทกฟองคดีเก่ียวกับทรัพยสิน

ในทางสวนตัว โดยมิใชการฟองในนามของวัด ไมมีไวยาวัจกรจัดการทํานิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรม

ทางการเงินแทน หรือไมมีอัยการฟองคดีหรือดําเนินคดีใหแทน ยอมเปนกรณีซ่ึงพระภิกษุสามารถ

กระทํานิติกรรมสัญญาและฟองบังคับสิทธิเก่ียวกับทรัพยสินทางโลกโดยตรง อันเปนการกระทําของ

ฆราวาส อาจนํามาซ่ึงความไมเหมาะสมในหมูสมณเพศ 

 

4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะ

ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 

 

เม่ือวิเคราะหในแงบทกฎหมายไทยและการใชการตีความบทบัญญัติมาตรา 1622 ของศาล 

ตลอดท้ังแนวคิดเห็นของนักวิชาการแลว เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะของบทกฎหมาย

ตางประเทศในสวนแนวความคิดเก่ียวกับการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

และแนวความคิดเก่ียวกับการจํากัดสิทธิของอิหมามและพรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก วามี 

การบัญญัติกฎหมายลักษณะมรดกไวสําหรับบังคับใชกับบุคคลซ่ึงมีสถานะความเปนผูนําทางศาสนา

หรือเปนนักบวช แตกตางกันหรือไมอยางไร เพ่ือเปนประโยชนตอการนํามาวิเคราะหหาบทสรุป

เหตุผลเบื้องหลังของการบัญญัติมาตรา 1622 มากยิ่งข้ึน 

 

4.3.1 เปรียบเทียบสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตาม

กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว 

กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว มีการบัญญัติทํานองมาตรา 1623 และ    

มาตรา 1624 ไวในมาตรา มาตรา 19 (ปรับปรุง) แหงกฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกของ 

ส.ป.ป. ลาว แตไมปรากฏบทบัญญัติทํานองมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย 
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เปนการแสดงใหเห็นวากฎหมายลาวยอมรับสิทธิของพระภิกษุในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและ  

การอุปสมบทมิไดทําใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสูญสิ้นไป ฉะนั้น พระภิกษุจึงสามารถมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของตนโดยสวนตัวได สามารถจําหนายจายโอนทรัพยสินนั้นไมวาดวยประการใด ๆ ใน

ระหวางอยูในสมรเพศ หากมิไดจําหนายจายโอนในระหวางสมณเพศและมรณภาพ ใหทรัพยนั้นตก

เปนศาสนสมบัติของวัดท่ีพระภิกษุจําพรรษาอยู ดังนั้น กรณีท่ีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาท 

โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม พระภิกษุสามารถเปนผูมีสิทธิสถานะความเปนทายาทโดยธรรมเชนเดิม 

เม่ือเจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินก็จะตกสูกองมรดกเพ่ือเปนสวนแบงปนแกทายาท ตาม

กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว แมพระภิกษุจะอยูในระหวางสมณเพศระหวางเจามรดกถึงแกความตาย 

พระภิกษุก็สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกดังกลาว  

ท้ังนี้ กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว มิไดบัญญัติบทกฎหมายไวเปนพิเศษในแง

การจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมในทํานอง  

มาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ผูเขียนเห็นวา นาจะเปนเพราะกฎหมาย

มรดกของ ส.ป.ป. ลาว บัญญัติสถานะความเปนทายาทซ่ึงใหพระภิกษุสามารถเปนทายาท และ

บัญญัติสัดสวนของการรับมรดกไวชัดเจน ดังนั้น เรื่องการใชสิทธิเรียกรองเอาทรัพยมรดกของ

พระภิกษุ กฎหมายจึงไมบัญญัติจํากัดไวเปนกรณีพิเศษอีก คงพิจารณาตามหลักท่ัวไปท่ีวางไวใน

กฎหมายมรดกของ ส.ป.ป. ลาว สวนนี้เปนกรณีแตกตางท่ีสําคัญวาเหตุใดกฎหมายไทยจึงบัญญัติ

จํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ท้ังท่ีหาก

พิจารณาตามบทบัญญัติท่ัวไปของกฎหมายลักษณะมรดกของไทยก็บัญญัติสัดสวนอัตราสวนแบงและ

รับรองสิทธิสถานะความทายาทโดยธรรมของพระภิกษุไวอยางชัดแจง สวนการจะพิจารณาวาจะได

สวนแบงหรือไม หรือไดสวนแบงเทาใด เปนหนาท่ีของศาลท่ีจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมายเพ่ือบังคับ

ใหตามสิทธิท่ีพระภิกษุมีอยู 

4.3.2 เปรียบเทียบสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตาม

กฎหมายของประเทศศรีลังกา 

กฎหมายวาดวยเรื่องมรดกของประเทศศรีลังกาซ่ึงปรากฏใน Kandyan Law 

Ordinance 1939 และ Wills Ordinance 1844 บัญญัติเก่ียวกับทรัพยมรดก ประเภทของทายาท 

สิทธิในทรัพยมรดกของทายาทโดยธรรม ตลอดท้ังการทําพินัยกรรม เม่ือพิจารณาใน Buddhist 

Temporalities 1931 ซ่ึงเปนบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยสินของวัด ในสวนนี้มีการบัญญัติในทํานอง

คลายคลึงกับมาตรา 1623 และมาตรา 1624 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงใหทรัพยท่ี

พระภิกษุไดมาในระหวางบวชตกเปนของวัด เวนแต เปนกรณีทรัพยท่ีมีการมอบใหพระภิกษุใชสอย
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โดยสวนตัว ตอมาภายหลังหากพระภิกษุมรณภาพระหวางอยูในสมณเพศก็ใหทรัพยนั้นตกเปนของวัด

ท่ีจําพรรษาอยู เวนแต พระภิกษุไดจําหนายจายโอนไปกอนถึงแกความตาย โดยการจําหนายจายโอน

นี้ ไมรวมถึงการทําพินัยกรรมไวกอนพระภิกษุถึงแกความตาย เพราะพินัยกรรมมีผลภายหลังพระภิกษุ

ถึงแกความตายจึงมิใชการจําหนายจายโอนทรัพยสินในระหวางอุปสมบท นอกจากนี้บทบัญญัติ

เก่ียวกับทรัพยสินของวัดยังวางหลักกรณีพระภิกษุลาสิกขาบท ใหทรัพยสินท่ีพระภิกษุไดมาในระหวาง

สมณเพศซ่ึงมิไดจําหนายจายโอนในระหวางอยูในสมณเพศท้ังหมดตกเปนสมบัติของวัด ไมกลายไป

เปนทรัพยสมบัติของพระภิกษุโดยสวนตัว เพราะตามกฎหมายศรีลังกาถือวาเปนทรัพยสินท่ีไดมา

เพราะสถานะความเปนพระภิกษุ สวนนี้เปนสวนท่ีแตกตางจากกฎหมายไทย เนื่องจากกฎหมายไทย

ใหทรัพยสินสามารถเปนสมบัติของพระภิกษุโดยสวนตัวไดหากวามีการลาสิกขาบท ผูเขียนเห็นวา 

กฎหมายของประเทศศรีลังกาคอนขางใหความสําคัญกับศาสนสมบัติของวัดและประโยชนทาง

พระพุทธศาสนามากกวากฎหมายไทย เพราะการพิจารณาเรื่องวาทรัพยสินใดท่ีพระภิกษุไดรับมาใน

ระหวางสมณเพศจะตกเปนสมบัติของวัดหรือไม หลักในกฎหมายไทยพิจารณาการอุปสมบทครั้ง

สุดทายในขณะท่ีพระภิกษุมรณภาพ แตหากพระภิกษุลาสิกขาบทไปกอนหนานั้น เรื่องทรัพยสินใด 

จะตกเปนศาสนสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 ก็ไมเปนประเด็นนํามาพิจารณา 

กรณีพระภิกษุเปนผูอยูในฐานะทายาทผูมีสิทธิในการรับมรดก ไมวาในฐานะ

ทายาทโดยธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรม หากเปนทายาทโดยธรรม ตําราและแนวคําตัดสินของศาล 

ศรีลังกา ไดวางหลักไววา เม่ือบุตรชายอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ใหบุคคลนั้นสูญเสีย

สิทธิการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของบิดาทันที แตไมสูญเสียสิทธิในการรับมรดกของบุคคล

อ่ืน ๆ ในฐานะทายาทโดยธรรม โดยมิไดมีการบัญญัติเปนบทกฎหมายท่ีชัดเจน เพียงแตตําราไดเขียน

อธิบายและมีการพิจารณาของศาลตามแนวทางนี้มาโดยตลอด ซ่ึงใหเหตุผลวา พระภิกษุเปนผูละแลว

ซ่ึงทางโลก อยางไรก็ตาม แปลกอยูวาเหตุใดจึงตัดสิทธิมิใหรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเฉพาะแต

ของบิดา แตมิไดตัดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของมารดาและทายาทคนอ่ืน ๆ ดวย 

และการท่ีมีการกําหนดเชนนี้ มิใชเพียงแตจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองหรือฟองรองเพ่ือ

เรียกเอาทรัพยมรดกของบิดาเทานั้น แตเปนการตัดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไป

เสียทีเดียว ซ่ึงมีความแตกตางกับกฎหมายไทยท่ีมิไดสูญเสียสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม เพียงแคถูก

จํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมระหวางอุปสมบทเทานั้น  

ท้ังนี้ มีขอยกเวนคือ หากพระภิกษุนั้นเปนบุตรคนเดียวของบิดา บิดาไมมีทายาท

อ่ืนใดอีก แมอุปสมบทเปนพระภิกษุแลว ก็ยังมีสิทธิในการรับมรดกของบิดา ในฐานะทายาทโดยธรรม

อยูเชนเดิม หรือพระภิกษุลาสิกขาบทในระหวางเวลาท่ีบิดายังมีชีวิตอยู โดยบิดาอนุญาตใหมีสิทธิใน 

การรับมรดกของตนอีกครั้งหนึ่ง เสมือนหนึ่งไมเคยอุปสมบท หรือพระภิกษุผูซ่ึงมีฐานะยากจนจําตอง
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ดํารงชีพอยูดวยทรัพยสินของบิดาและมารดา หรือบุตรชายและบิดาอุปสมบทดวยกันท้ังคู โดยบิดา

อาศัยอยูกับบุตรชายผูอุปสมบทและไดรับการดูแลชวยเหลือสนับสนุนจากบุตรนั้นในระหวางมีชีวิตอยู 

หรือบุตรชายผูซ่ึงอุปสมบทหลังจากบิดาถึงแกความตาย หรือลาสิกขาบทเพ่ือปกปองมิใหทรัพยสินตก

เปนของพ่ีสาวหรือนองสาวซ่ึงสมรสภายใตการสมรสแบบ Diga หรือพระภิกษุผูลาสิกขาบทและไมมี

ขอโตแยงจากพ่ีชายหรือนองชายอ่ืน สามารถมีสิทธิในสวนแบงในทรัพยมรดกของบิดาได เสมือนหนึ่ง

วาผูนั้นไมเคยอุปสมบทมากอน ซ่ึงในการปรับใชกรณีดังกลาวนี้ก็มีประเด็นปญหาขอถกเถียงเกิดข้ึนใน

วงการนักกฎหมายของศรีลังกาในแงวา ควรมีการปรับปรุงแกไขแนวคิดสวนนี้หรือไม เนื่องจาก สภาพ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การตัดสิทธิของบุตรชายซ่ึงอุปสมบทเปนพระภิกษุมิใหมีสิทธิในการรับ

มรดกของบิดาเลย เวนแตจะเขากรณียกเวนตามท่ีไดกลาวมาแลว อาจเปนการไมสมเหตุสมผลนักและ

การใหเหตุผลประกอบมีแตเพียงวาเพราะพระภิกษุเปนผูละแลวซ่ึงทางโลก นอกจากนี้ไมมีเหตุผลอ่ืน

มารองรับอีกวาเหตุใดบุตรชายผูอุปสมบทเปนพระภิกษุจึงถูกตัดสิทธิในการรับมรดกเชนวานั้น กรณีนี้ 

ผูเขียนเห็นวาเพราะกฎหมายศรีลังกาใหความสําคัญกับเรื่องสถานะของบุคคลและการดํารงไวซ่ึง

ทรัพยสินของครอบครัวโดยถือเอาทรัพยสินของบิดาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว เพราะในระบบครอบครัว

ของประเทศศรีลังกาใหบิดาเปนหัวหนาครอบครัว และเพศชายมีสถานะบางประการท่ีดีกวาเพศหญิง 

ซ่ึงผูเขียนพิจารณาเทียบจากเรื่องการแบงประเภทของการสมรสท่ีบุตรสาวอาจสูญเสียสิทธิในการรับ

มรดกของบิดา หากไปอยูบานสามี ท้ังนี้เพราะไมตองการใหทรัพยสินของครอบครัวหนึ่งตองกระจาย

ไปเปนกรรมสิทธิ์ในครอบครัวอ่ืน จึงใหทรัพยสินของบิดาเปนสิทธิของบุตรชายท่ียังคงอยูในครอบครัว

เดิม ซ่ึงกรณีนี้จึงเปนผลใหบุตรชายท่ีสละทรัพยสมบัติของครอบครัวไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

ถูกตัดสิทธิในการรับมรดกของบิดาไปโดยปริยายดวย อาจเปนเพราะวากฎหมายไมตองการให

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นกระจายจากครอบครัวไปเปนศาสนสมบัติของวัดหรือของบุคคลอ่ืน ๆ เพราะ

หากบิดาถึงแกความตายในระหวางบุตรชายอุปสมบทเปนพระภิกษุอยู ผลทางกฎหมายมรดกศรีลังกา 

คือ ทรัพยสินนั้นอาจตกแกทายาทซ่ึงเปนพระภิกษุอยู เม่ือพระภิกษุไดมาในระหวางสมณเพศ โดย

หลัก หากพระภิกษุมิไดจําหนายจายโอนระหวางอุปสมบท ทรัพยสินนั้นจะตกเปนสมบัติของวัดเสีย

ท้ังหมด แมวาพระภิกษุจะไดลาสิกขาบทออกไปโดยมิไดมรณภาพระหวางอุปสมบท ก็ไมมีผล

เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีอาจตกเปนสมบัติของวัดไดเชนนี้ก็เปนการทําใหทรัพยสินหรือ

ทรัพยสมบัติของหัวหนาครอบครัวคือบิดาลดนอยถอยลง เปนผลใหทายาทโดยธรรมคนอ่ืน ๆ ไดรับ

ความเดือดรอน กฎหมายมรดกศรีลังจึงวางหลักไวเชนนั้น แตหากพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรม 

คนเดียวของบิดา เชนนี้ กลับวางหลักใหพระภิกษุไมถูกตัดสิทธิในการรับมรดกของบิดาในฐานะ

ทายาทโดยธรรม ผูเขียนเห็นวา นาจะเปนเพราะหากไปตัดสิทธิเชนนั้นก็จะไมมีผูดูแลจัดการทรัพยสิน

ของบิดา และแมพระภิกษุไดรับทรัพยสินมาระหวางอุปสมบทก็ไมเปนการกระทบหรือสราง 
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ความเดือดรอนแกทายาทโดยธรรมอ่ืน อยางไรก็ตาม หากมีการลาสิกขาบทกลับมาหรือเปนกรณี

ขอยกเวนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลว สิทธิท่ีถูกตัดไปก็อาจไดรับกลับคืนมา ในสวนขอยกเวนท่ีผูเขียน

เห็นวานาสนใจ คือ กรณีท่ีบิดามาอุปสมบทดวย ซ่ึงกฎหมายของศรีลังกาวางหลักวา กรณีนี้พระภิกษุ

ไมสูญเสียสิทธิในการรับมรดกของบิดา ผูเขียนเห็นวานาจะเปนเหตุผลเพราะวาบิดาก็สละทรัพยสมบัติ

ทางโลกมาอุปสมบทเปนพระภิกษุแลว ดังนั้น หากบิดามรณภาพในระหวางสมณเพศดวย การท่ี

ทรัพยสินสวนหนึ่งจะตกไดแกบุตรชายซ่ึงอุปสมบทอยูดวยก็ยอมเปนไปตามเจตนารมณของบิดาสวน

หนึ่งแลวดวย เพราะแมกระท่ังหากทรัพยสินใดบิดาไดมาในระหวางอุปสมบท โดยหลักหากบิดาไมได

จําหนายจายโอนระหวางอุปสมบท ทรัพยสินเหลานั้นก็ตกเปนสมบัติของวัดเชนเดียวกัน 

4.3.3 เปรียบเทียบสิทธิของอิหมามในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตามกฎหมาย

ของประเทศมาเลเซีย 

เนื่องจากศาสนาอิสลามไมมีการแบงชั้นวรรณะ ไมมีระบบนักบวช นักพรต     

ทุกคนลวนเปนมุสลิมเหมือนกัน มีสิทธิเขาใกลพระผูเปนเจาอยางเทาเทียมกัน อิหมามเปนเพียงฐานะ

มีภาระหนาท่ีตามท่ีอัลลอฮฺบัญญัติไวเพ่ือนําผูตามซ่ึงเปนชาวมุสลิมท้ังหลายไปสูวัตถุประสงคเปาหมายท่ี

สูงสงและการเจริญรอยตามบรรดาผูนํา มีความสามารถแตกตางจากบุคคลชาวมุสลิมธรรมดาท่ัวไป คือ 

เรื่องความสามารถในการอานคัมภีรอัลกุรอาน การอบรมและรูวิธีการวิธีฝงศพตามรูปแบบพิธีการใน

ศาสนาอิสลาม อยางไรก็ตาม ในเรื่องชีวิตสวนตัวของอิหมามไมแตกตางจากบุคคลธรรมดา กลาวคือ 

เรื่องครอบครัว อิหมามสามารถสมรสและสามารถมีบุตรไดโดยไมเปนการฝาฝนตอคําสั่งของอัลลอฮฺ

ในอัลกุรอาน หรือแมแตมีครอบครัวอยูแลวก็ยังสามารถเขามาทําหนาท่ีเปนอิหมามไดและยังสามารถ

กลับไปทําหนาท่ีดูแลครอบครัวได เม่ือทําหนาท่ีการเปนอิหมามในแตละครั้งเสร็จสิ้นแลว เรื่องมรดก 

อิหมามสามารถเปนผูมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและเปนผูรับพินัยกรรมได หากวา

อิหมามนั้นเปนทายาทผูซ่ึงมีสิทธิในการรับมรดกตามท่ีไดบัญญัติไวในอัลกุรอาน อิหมามสามารถใชสิทธิ

ในการขอแบงทรัพยมรดกสวนของตนในฐานะทายาทโดยธรรมไดตามสวนท่ีตนควรจะไดรับตามท่ีได

บัญญัติไวในกฎหมายอิสลาม ประกอบกับในกฎหมายอิสลามก็มิไดมีบทบัญญัติหามอิหมามกระทําการ

ฟองรองขอแบงทรัพยมรดกในสวนท่ีตนจะควรไดในฐานะทายาทโดยธรรม เนื่องจากหลักศาสนา

อิสลามใหสิทธิแกบุคคลทุกคนในการเขาถึงทรัพยสินไดโดยเทาเทียมกัน มิไดจํากัดเพราะสถานภาพ

ของบุคคลในการเปนผูนําทางศาสนาอิสลาม และอิหมามสามารถเปนเจามรดกได หากวาอิหมามถึงแก

ความตาย เรื่องเก่ียวกับทรัพยสินอ่ืน ๆ อิหมามสามารถมีกรรมสิทธิ์และจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน 

เงินทองหรือทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ไดโดยอิสระ เพราะอัลลอฮฺมิไดทรงมีคําสั่งประทานหามยุง

เก่ียวกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง 
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ศาสนาอิสลามมีสถานท่ี คือ “มัสยิด” ซ่ึงชาวมุสลิมจะไปทําการนมัสการและ

เคารพภักดีตออัลลอฮ แตมัสยิดไมใชวัด จึงไมมีพระประจําเชนเดียวกับพระภิกษุหรือบาทหลวงซ่ึง

พํานักอาศัยอยูในวัด ดังนั้น จึงไมมีประเด็นพิจารณาเรื่องทรัพยสินของอิหมามท่ีไดมาระหวางการทํา

หนาท่ีเปนอิหมามกับทรัพยสินของมัสยิด เพราะระบบทรัพยสินในสวนนี้แยกออกจากกัน ไมเก่ียวของ

กัน อิหมามสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดโดยสวนตัว และมัสยิดก็มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของ

มัสยิดเอง การมาเปนอิหมามเปนเหมือนการปฏิบัติงานอยางหนึ่งซ่ึงเปนงานทางศาสนา สวนนี้

แตกตางจากเรื่องศาสนสมบัติของวัดในทางพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน จากการวิเคราะหในสวนนี้

ผูเขียนเห็นวา การบัญญัติมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอาจบัญญัติเพ่ือใหสัมพันธ

ไปยังเรื่องทรัพยสินของวัดตามมาตรา 1623 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยท่ีบัญญัติเรื่อง

การฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกเพ่ิมเติมข้ึนมาก็อาจจะเปนไปเพ่ือใหศาสนสมบัติของวัดเพ่ิมมากข้ึน 

ในเม่ือทางศาสนาอิสลามไมมีวัดประจํา ดังนั้น จึงไมมีคําสั่งอัลลอฮฺหรือการบัญญัติกฎหมายเรื่อง

ทํานองนี้ไวเปนพิเศษตางจากชาวมุสลิมท่ัวไป 

4.3.4 เปรียบเทียบสิทธิของพรีสทในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกตามกฎหมาย

ของประเทศอังกฤษ 

พรีสท (Priests) ซ่ึงเปนผูนําในศาสนาคริสตนิกายแองลิกันมีฐานะเปนนักบวช ซ่ึง

ผูท่ีจะเปนพรีสทไดตองผานการบวชท่ีเรียกวา “การสถาปนา” โดยบิชอป (Bishops) ผูเขียนเห็นวา 

เปนทํานองเดียวกับการอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยพระอุปชฌาย แตแตกตางกับ

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา คือ เม่ือบวชเปนพรีสทแลว สถานะความเปนพรีสทจะคงอยูกับบุคคล ๆ 

นั้นไปตลอดชีวิต ไมมีเรื่องการลาสิกขาบทแบบในทางพระพุทธศาสนา สวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินนั้น 

นักบวชซ่ึงไดรับการสถาปนาเปนพรีสทจะมีสิทธิและหนาท่ีในสถานะท่ีบุคคลธรรมดาพึงมีทุกประการ 

สามารถมีกรรมสิทธิ์ ครอบครองและจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน ท้ังมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะ

ทายาทโดยธรรมและเปนผูรับพินัยกรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาทุกประการ 

ท้ังนี้จะมีระบบการจัดการทรัพยสินของโบสถดวยสวนหนึ่ง แตผูเขียนเห็นวาระบบการจัดการ

ทรัพยสินของโบสถเปนการจัดการในทํานองการบริหารจัดการทรัพยสินซ่ึงเปนเอกเทศจากสถานะ

ความเปนพรีสท ไมมีความเก่ียวพันวาเม่ือบวชเขามาเปนพรีสทแลว ทรัพยสินท่ีไดมาในระหวางเปน 

พรีสท หากไมไดจําหนายจายโอนไปในระหวางอยูในสถานะพรีสทและจะตองตกเปนทรัพยสินของ

โบสถท่ีสังกัดอยู ทรัพยสินใด ๆ ซ่ึงพรีสทไดมา ไมวาจะไดมาเนื่องจากสถานะความเปน พรีสทหรือได

รับมาจากการประกอบกิจการงานในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไป พรีสทก็สามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินนั้นไดเปนการเฉพาะตัว สามารถทํานิติกรรมสัญญาตาง ๆ ซ่ึงชาวคริสตท่ัวไปสามารถกระทํา

ได เม่ือพรีสทถึงแกความตาย ทรัพยสินนั้นก็เปนกองมรดกตกทอดแกทายาทหรือเปนไปตามเจตนาท่ี
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กําหนดไวผูรับพินัยกรรมตอไป นอกจากนี้ พรีสทยังสามารถมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงหรือ

เงินเดือน เพราะเปนการทํางานอยางหนึ่ง ซ่ึงไมขัดตอหลักการทางคริสตศาสนาใด ๆ  

กฎหมายมรดกของประเทศอังกฤษก็ไมมีการบัญญัติบทกฎหมายเก่ียวกับสิทธิ

และหนาท่ีของพรีสทในทางทรัพยสินและมรดกแตกตางจากบุคคลธรรมดา พรีสทสามารถเปนทายาท

ผูมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและเปนผูรับพินัยกรรม สามารถใชสิทธิในการฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกดังกลาวไดในระหวางท่ีเปนพรีสทอยู โดยไมมีกฎหมายจํากัดสิทธิใน 

การเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเทียบกับสิทธิของพระภิกษุในฐานะผูรับพินัยกรรม สรุปไดวา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 บัญญัติตามกฎหมายเกา ตามมติของการประชุม

เสนอรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 โดยมิไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ 

และในการประชุมครั้งนั้นไมมีการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังและใหขอสรุปท่ีแนชัดวา เหตุใดจึงตอง

บัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรมในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยไวแตกตางกัน เพียงแตยกเอาหลักการเบื้องตนเรื่องการสละทางโลกของพระภิกษุและหลักการ

ขัดศรัทธาของผูมีเจตนาทําบุญมาสนับสนุนเทานั้น นอกจากนี้ มติลงความเห็นการเสนอรางบทบัญญัติ

มาตราดังกลาวก็ไมเปนเอกฉันท เพราะกรรมาธิการฯ ของท่ีประชุมบางทาน เชน หลวงวรนิติปรีชาไม

เห็นดวยกับการบัญญัติมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ไวแตกตางกัน เห็นควรบัญญัติไวทางใด

ทางหนึ่งเปนทางเดียวกันท้ัง 2 วรรค ซ่ึงเปนความเห็นท่ีสอดคลองกับหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 

กรรมาธิการและเลขานุการของท่ีประชุมขณะนั้น 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนควาและวิเคราะห สังเคราะหโดยละเอียด ผูเขียน

คิดเห็นวา ประการแรก การบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองคดีมรดกสอดคลองอยูกับ

สถานะความเปนพระภิกษุผูออกจากเรือน ซ่ึงจะตองอยูภายใตหลักพระธรรมวินัยอันเปนกฎหมาย

อยางหนึ่งซ่ึงพระสงฆจะตองประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือรักษาสมณเพศ หลักตามพระธรรมวินัยมี

ขอบัญญัติเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์และการครอบครองทรัพยสินของพระภิกษุ ตลอดถึงผลของ 

การฝาฝนครอบครองทรัพยสินเงินทอง อันจะทําใหเปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย เปนหลักในพระวินัยปฎก

ซ่ึงพระภิกษุทุกรูปจําตองศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจ ประการท่ีสอง ผูเขียนเห็นวาสอดคลองถึง

เรื่องการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี ซ่ึงการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในกรณีนี้ เปนการฟองเพ่ือให

ศาลบังคับให อันจะแสดงใหเห็นอยางชัดแจงซ่ึงความตองการในลาภกิเลสและทรัพยสินทางโลก หาก

มีการฟองรองดําเนินคดี โจทกและจําเลยจะตองยกขออางขอเถียงมาตอสูกันในการดําเนินกระบวน
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พิจารณา มีนัดสืบพยานนัดพิจารณาซ่ึงจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาใชเวลานานอันอาจจะเปน 

การรบกวนการปฏิบัติภารกิจทางสงฆ ท้ังการท่ีพระภิกษุมาดําเนินคดีนั้น เม่ือฝายจําเลยเปนฆราวาส 

จําตองยกขอตอสูและนําพยานหลักฐานตาง ๆ มายันตอพระภิกษุ ยอมเปนการเปดโอกาสใหฆราวาส

เปนความกับพระภิกษุ อาจสงผลใหฆราวาสเกรงกลัวตอบาปและไมกลานําพยานเขาสืบตอสูกับ

พระภิกษุอยางเต็มท่ี หรือหากบุคคลใดตอสูคดีอยางเต็มท่ี เปนเหตุใหพระภิกษุแพคดีทางศาล เชนนี้ 

พระภิกษุซ่ึงเปนท่ีเคารพสักการะก็อาจจะถูกปรามาสได ประการท่ีสาม ผูเขียนเห็นวานาจะมาจาก

แนวความคิดเรื่องการอุปสมบทซ่ึงพระภิกษุเปนผูออกจากเรือนแลว ไมของเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมาจาก

เรือนอีก ขณะอุปสมบทมีการพิจารณาปลงสังขาร นุงหมเพียงสบงจีวร และรับบิณฑบาตเฉพาะอาหาร

ท่ีมีผูประเคนถวาย การจะใหพระภิกษุสามารถฟองเรียกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีมาจากเรือนอีก

ระหวางอยูในสมณเพศ ท้ังท่ีไดเคยสละไปแลวเม่ือครั้งเขามาอุปสมบท เชนนี้ ยอมเปนการขัดตอ

วัตถุประสงคแทจริงของการอุปสมบท ท้ังนี้ อาจมีเหตุผลบางประการมาโตแยงวาบุคคลบางคน

ตองการอุปสมบทในระยะเวลาอันจํากัด ซ่ึงจากการศึกษาของผู เขียนพบวา เคยมีปรากฏใน 

รางกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 เชนกัน วาจะไมนําหลักการจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุนี้ไปใชบังคับกับพระภิกษุท่ีอุปสมบทเปนการชั่วคราว อยางไรก็ตาม ทายท่ีสุด บทบัญญัติ

ดังกลาวก็ถูกตัดออกไป ดวยเหตุผลใดไมปรากฏแนชัดในบันทึกการประชุมเสนอรางกฎหมายนั้น ซ่ึง

ผูเขียนเห็นวา หากนําบทกฎหมายตามท่ีไดเสนอรางนั้นมาบังคับใช คงสามารถตอบคําถามในประเด็น

ปญหานี้ได ท้ังนี้ ผูเขียนเห็นวา การตัดบทบัญญัติมาตราดังกลาวออกไปก็เพ่ือใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันกับพระภิกษุท้ังหมดไมวาอุปสมบทนานเทาใด เพราะการอุปสมบทมีจํากัดเวลาหรือไมเปน

เรื่องเจตนาภายในใจของพระภิกษุแตละรูป ในทางการพิจารณาอาจจะนําสืบพิสูจนไดยากและ

กอใหเกิดการยกขออางวาอุปสมบทชั่วคราวเพ่ือมิใหนําบทบัญญัติการจํากัดสิทธิในการฟองรองหรือ

บทบัญญัติอ่ืน ๆ มาใชกับตนก็เปนได 

ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ท่ีมีมาแตเดิมนั้น ผูเขียนคิดเห็นวามีความสมเหตุสมผลสําหรับการบัญญัติจํากัดสิทธิในการฟอง

เรียกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกระหวางอยูในสมณเพศ อยางไรก็ตาม การบัญญัติ

จํากัดสิทธิตามกฎหมายเดิมยังไมสมเหตุสมผลทางความคิด เพราะการบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุ

ควรบัญญัติจํากัดสิทธิไวเหมือนกัน ไมวาพระภิกษุนั้นจะเปนทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม 

เนื่องจากตองอยูภายใตพระธรรมวินัยเดียวกัน ดังนั้น ผูเขียนจึงไดศึกษาคนควาหลักในพระธรรมวินัย

เก่ียวกับทรัพยสินเงินทองของพระภิกษุโดยละเอียดเพ่ือนํามาปรับบทบัญญัติเรื่องการจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกใหสมบูรณยิ่งข้ึน ท้ังนี้อาศัยแนวความคิดเก่ียวกับสถานะ

ความเปนพระภิกษุ แนวความคิดเก่ียวกับการฟองรองดําเนินคดีในประการตาง ๆ ตามท่ีไดอธิบาย
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มาแลวประกอบเขาดวย เพ่ือใหเหตุผลของการบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอา

ทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม มีความสมบูรณทางความคิดและสอดคลอง

กับหลักพระธรรมวินัยมากท่ีสุด ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

เนื่องจากมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังไมกระจางในการอธิบาย

เหตุผลเบื้องหลังของการบัญญัติและการปรับใชของศาล เม่ือนําเหตุผลทางวิชาการมาอธิบายเขากับ

กรณีคดีทรัพยสินซ่ึงพระภิกษุเปนโจทกฟองคดีตอศาลยิ่งเพ่ิมความขัดของใจ เม่ือพิจารณาหลักทาง

พระธรรมวินัยเรื่องทรัพยสินเงินทองของพระภิกษุ ยิ่งเพ่ิมคําถามในตรรกะทางความคิดของการ

บัญญัติกฎหมายมาตรา 1622 กับหลักทางพระธรรมวินัยซ่ึงไมสอดคลองกันเสียท้ังหมด เพราะ 

การพยายามอธิบายตรรกะทางความคิดของมาตรา 1622 วรรคหนึ่ง ใชหลักการสละแลวซ่ึงทางโลก

ของพระภิกษุมาสนับสนุน แตทางกลับกันกลับไมไดใชหลักเดียวกันนี้มาใชอธิบายในมาตรา 1622 

วรรคสอง กลายเปนวามาตรา 1622 วรรคสอง ไปยกเอาหลักศรัทธาของคฤหัสถมาอธิบาย  

เนื้อหาในบทนี้ เปนการสรุปวัตถุประสงคและเหตุผลเบื้องหลังท่ีควรจะเปนของ 

การบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของพระภิกษุ ตามมาตรา 1622 เพ่ือให

มีความสมบูรณทางความคิด หาเหตุผลทางกฎหมาย ไตรตรองหาความเชื่อมโยงระหวางกฎหมายทาง

โลกกับกุศโลบายทางธรรม โดยผูเขียนจะเสนอแนะแนวทางท่ีอาจเปนประโยชนในการอธิบายและ

ปรับบทบัญญัติของกฎหมายใหสมบูรณทางความคิด ซ่ึงจะนําหลักพระธรรมวินัยเปนตัวตั้ง ประกอบ

กับพิจารณาวิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของ

พระภิกษุของไทย และบทกฎหมายเก่ียวกับการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของ

พระภิกษุของ ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกา ตลอดถึงตั้งขอสังเกตเทียบเคียงกับพรีสทในศาสนา

คริสต นิกายแองลิกันของประเทศอังกฤษ และอิหมามผูนําในศาสนาอิสลามของประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันระหวางศาสนา กับการบัญญัติกฎหมายบานเมืองในเรื่องซ่ึงมี

จุดเกาะเก่ียวท้ังศาสนาและวัฒนธรรมของแตละประเทศ ผูเขียนขอเรียกวา “การจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก”  

 

5.1 บทสรุป 

 

การบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก  

ตามมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการบัญญัติตามพระไอยการลักษณมรดก 

ซ่ึงอาศัยหลักทางพระพุทธศาสนา สภาพสังคมไทยในยุคสมัยท่ีมีการบัญญัติกฎหมาย แนวความคิดใน

ระบบความสัมพันธทางเครือญาติของคนไทยมาบัญญัติเปนกฎหมาย การอธิบายเหตุผลเบื้องหลังของ
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มาตรา 1622 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเหตุผลเบื้องหลังท่ีอธิบายไว

แตเดิมนั้นไมสามารถนําไปใชอธิบายกรณีพระภิกษุฟองเรียกรองทรัพยสินเปนคดีอ่ืน ๆ ท่ีไมใชคดี

มรดก ขณะยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ลักษณะมรดก มีการยกประเด็นเรื่องนี้

ข้ึนพิจารณาแตไมไดขอสรุปท่ีแนชัด ไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลท่ีแทจริงในการบัญญัติกฎหมาย

มาตรานี้ จึงยังคงใหบัญญัติไปตามพระไอยการลักษณมรดก การปรับใชกฎหมายมาตรานี้และกรณี

พระภิกษุฟองคดีเก่ียวกับทรัพยสินอ่ืน ๆ ทางความเปนจริงมีความยอนแยงกับคําอธิบายเหตุผล

เบื้องหลังท่ีไดใหไว  

เม่ือพิจารณากฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกของ ส.ป.ป. ลาว กฎหมายวาดวย

ทรัพยสินของวัด (Buddhist Temporalities) และกฎหมายมรดกของประเทศศรีลังกา ซ่ึงท้ังสอง

ประเทศมีพระภิกษุซ่ึงอุปสมบทในพระพุทธศาสนานิกายเดียวกับพระภิกษุในประเทศไทย 

มีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในการรับมรดกของพระภิกษุและการตกทอดทรัพยมรดกของ

พระภิกษุหากพระภิกษุมรณภาพในระหวางสมณเพศ แนวคิดเรื่องความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของพระภิกษุตามกฎหมายของประเทศไทย ส.ป.ป. ลาว และประเทศศรีลังกาเหมือนกันคือ

พระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดโดยสวนตัว ดังนั้น กรณีการไดรับหรือการจัดการทรัพยสิน

ในระหวางพระภิกษุอยูในสมณเพศ และกรณีการตกทอดทรัพยสินของพระภิกษุท่ีมรณภาพขณะอยูใน

สมณเพศจึงไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในกรณีพระภิกษุเปนทายาท ซ่ึงผูเขียนเห็นวา สวนนี้

แตกตางกันเพราะเรื่องประเภทของทายาท การจัดลําดับทายาท สวนแบงในทรัพยมรดกของทายาท

แตละลําดับ ของแตละประเทศจะข้ึนอยูกับธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ  

การใชสิทธินําคดีข้ึนสูศาล กรณีคดีเก่ียวกับทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีไมใชคดีมรดก ตามแนว

วินิจฉัยของศาลไทย สิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาลของพระภิกษุไมตางจากแนววินิจฉัยของส.ป.ป. ลาว 

และประเทศศรีลังกา เพราะเม่ือพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได ก็ยอมสามารถจัดการ

ทรัพยสินของตนได แตประเด็นท่ีแตกตางกัน คือ เรื่องการจํากัดสิทธิของพระภิกษุผูอยูในฐานะ

ทายาทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก กฎหมายไทยจํากัดสิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาลของพระภิกษุผู

อยูในฐานะทายาทโดยธรรมระหวางอุปสมบท แตหากพระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรมไมถูกจํากัดสิทธินั้น 

ขณะท่ีหลักกฎหมายมรดกของประเทศศรีลังกาทางพิจารณาวางหลักไวใหพระภิกษุถูกตัดสิทธิในการ

รับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรมทันทีท่ีอุปสมบท ไมใชจํากัดเพียงสิทธิในการฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเทานั้น แตการตัดสิทธิไมเด็ดขาด เพราะมีขอยกเวน สวน

สิทธิในฐานะผูรับพินัยกรรมของพระภิกษุไมถูกตัดสิทธิในการรับมรดก และไมถูกจํากัดในการใชสิทธิ

เรียกรองตอศาล สวน ส.ป.ป. ลาว ไมมีกฎหมายใดบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอา

ทรัพยมรดก 
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สวนสิทธิของอิหมามในประเทศมาเลเซียและพรีสทในประเทศอังกฤษในการเรียกรอง

เอาทรัพยมรดก ผูเขียนยกข้ึนเปรียบเทียบดวยเพ่ือพิจารณาลักษณะความสัมพันธ แนวความคิด

ระหวางเรื่องทางกฎหมายของอาณาจักร และเรื่องทางศาสนจักร วาหลักในทางศาสนจักรมีผลตอ 

การบัญญัติกฎหมายอาณาจักรอยางไร ประเทศมาเลเซียนําหลักในศาสนาอิสลามมาบัญญัติเปน

กฎหมายมรดกโดยตรง เปนลักษณะความสัมพันธท่ีผูเขียนจํากัดความวา “กฎหมายของอาณาจักรกับ

หลักของศาสนจักรเปนเรื่องเดียวกัน หรือกฎหมายของอาณาจักรตองอยูภายใตหลักของศาสนจักร

เสมอ ถาขัดกับหลักศาสนจักรก็ไมสามารถบัญญัติกฎหมายของอาณาจักรใหเปนเชนนั้นได” เม่ือหลัก

ศาสนาอิสลามถือวาอิหมามไมใชนักบวช สิทธิและหนาท่ีทางกฎหมายจึงไมแตกตางจากบุคคลธรรมดา 

ดังนั้น จึงไมมีการจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก สวนประเทศอังกฤษ เดิมทีหลักคําสอน

ของศาสนาคริสตมีผลตอการบัญญัติกฎหมายของอาณาจักรหลาย ๆ เรื่อง แตเรื่องสิทธิใน 

การเรียกรองเอาทรัพยมรดกหรือการจัดการทรัพยสินของพรีสท หลักคําสอนของศาสนาคริสตไม

บัญญัติแตกตางจากบุคคลธรรมดา เพราะเดิมในสังคมคริสตศาสนา นักบวชมีบทบาทในการจัดการ

เรื่องทางทรัพยสินของอาณาจักรมาโดยตลอด ดังนั้น เรื่องมรดกจึงไมมีการบัญญัติจํากัดสิทธิของ 

พรีสทในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก 

ผูเขียนสรุปแนวความคิดการจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกรองเอาทรัพยมรดก

ตามมาตรา 1622 ไดดังนี้  

ประการแรก การบัญญัติจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองคดีมรดกสอดคลองอยูกับ

สถานะความเปนพระภิกษุผูออกจากเรือน อันจะไมของเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมาจากเรือนอีก ซ่ึงตองอยู

ภายใตหลักพระธรรมวินัยอันเปนกฎหมายอยางหนึ่งซ่ึงพระสงฆจะตองประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือรักษา

สมณเพศ หลักตามพระธรรมวินัยมีขอบัญญัติเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์และการครอบครองทรัพยสิน

ของพระภิกษุ ตลอดถึงผลของการฝาฝนครอบครองทรัพยสินเงินทอง อันจะทําให เปนอาบัต ิ

นิสสัคคิยปาจิตตีย เปนหลักในพระวินัยปฎกซ่ึงพระภิกษุทุกรูปจําตองศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจ 

และขณะทําพิธีอุปสมบทเปนพระภิกษุนั้น มีการพิจารณาปลงสังขาร นุงหมเพียงสบงจีวร และรับ

บิณฑบาตเฉพาะอาหารท่ีมีผูประเคนถวาย การจะใหพระภิกษุสามารถฟองเรียกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีมาจากเรือนอีกระหวางอยูในสมณเพศ ท้ังท่ีเคยตัดสินใจสละไปแลวเม่ือครั้ง

เขามาอุปสมบท ยอมเปนการขัดกับเจตนาของการอุปสมบทท่ีมีมาแตตน 

ประการท่ีสอง แนวคิดการบัญญัติจํากัดของพระภิกษุในการฟองคดีมรดกสอดคลองถึง

เรื่องการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี ซ่ึงการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในกรณีนี้ เปนการฟองเพ่ือให

ศาลบังคับใหซ่ึงทรัพยสินตามคําขอทายฟอง การฟองรองดําเนินคดีเปนการแสดงออกอยางชัดแจงใน

ความตองการลาภกิเลสและทรัพยสินทางโลก เนื่องจาก การฟองคดีมรดกท้ังในฐานะทายาทโดยธรรม
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และผูรับพินัยกรรมเปนการฟองเพ่ือใหไดมาซ่ึงความเพ่ิมพูนทางทรัพยสิน เปนไปในทางสะสมทรัพย

สมบัติ ขัดกับหลักการดํารงสมณเพศท่ีตองดํารงอยูดวยอาหารและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเขาประเคนให 

นอกจากนี้ หากมีการฟองรองดําเนินคดีเกิดข้ึนแลว โจทกซ่ึงเปนพระภิกษุและจําเลยซ่ึงเปนฆราวาส

จะตองยกขออางขอเถียงมาตอสูกันในการดําเนินกระบวนพิจารณา มีการนัดสืบพยานนัดพิจารณาซ่ึง

อาจเปนกระบวนการข้ันตอนท่ีจําเปนตองอาศัยเวลาระยะหนึ่ง ซ่ึงจะเปนการรบกวนการปฏิบัติ

ภารกิจทางสงฆ รบกวนการขัดเกลาจิตใจเพ่ือใหหางจากกิเลสของพระภิกษุ ทําใหจิตใจตองหมนหมอง 

ท้ังการท่ีพระภิกษุมาดําเนินคดีนั้น เ ม่ือฝายจําเลยเปนฆราวาส จําตองยกขอตอสูและนํา

พยานหลักฐานตาง ๆ มายันตอพระภิกษุ ยอมเปนการเปดโอกาสใหฆราวาสเปนความกับพระภิกษุ 

อาจสงผลใหฆราวาสบางคนเกรงกลัวตอบาปและไมกลานําพยานเขาสืบตอสูกับพระภิกษุอยางเต็มท่ี

เพราะผูศรัทธาตอพระพุทธศาสนาจะเคารพตอพระภิกษุในฐานะสาวกของพระพุทธเจา การถูกฟอง

เปนจําเลยและตองตอสูคดีกับผูมีศีลสูงกวาตนในทางธรรม อาจจะนําไปสูความเกรงกลัวบางประการท่ี

เกิดข้ึนภายในจิตใจ หรือหากบุคคลใดตอสูคดีอยางเต็มท่ี เปนเหตุใหพระภิกษุแพคดีทางศาล เชนนี้ 

พระภิกษุซ่ึงเปนท่ีเคารพสักการะก็อาจจะถูกปรามาสได ซ่ึงจะเปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเศราหมอง 

ดังนั้น จากการศึกษาและวิเคราะหในหลายแงมุมตามท่ีไดกลาวมาแลว ผูเขียนจึงได

เสนอขอเสนอแนะเพ่ืออธิบายปรับความสมบูรณทางความคิดของมาตรา 1622 ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

จากกรณีท่ีผูเขียนมีความเห็นวา การจํากัดสิทธิในการเรียกรองเอาทรัพยมรดกของ

พระภิกษุระหวางอยูในสมณเพศไมวาในฐานะทายาทโดยธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรม ควรจํากัดโดย

พิจารณาประเภทของทรัพยมรดกเปนเกณฑ วาเปนทรัพยสินท่ีเปนปจจัยสี่หรือเปนทรัพยสินท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์ไวหรือไม ถาทรัพยมรดกเปนปจจัยสี่หรือเปนทรัพยสินท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาตก็ใหพระภิกษุสามารถฟองคดีมรดกตอศาลไดทันที ไมตองลาสิกขาบท แต

หากเปนทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตหรือทรงหามไว ไมวาพระภิกษุอยูในฐานะทายาท 

โดยธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรม ก็ใหพระภิกษุลาสิกขาบทเพ่ือฟองคดีมรดกตอศาลเสมอ  

สวนปญหาวาทรัพยสินใดท่ีเปนปจจัยสี่หรือเปนทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตหรือ

ทรงหาม ถือเปนเรื่องท่ีพระภิกษุทุกรูปจะตองรูโดยตรง เพราะหนาท่ีหลักอยางหนึ่งของการอุปสมบท

คือการศึกษาและทําความเขาใจหลักพระธรรมวินัย เสมือนฆราวาสท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมาย

บานเมืองจะอางวาไมรูวามีบทกฎหมายเชนนั้นไมได เชนเดียวกันกับผูบังคับใชกฎหมายก็ตองทราบ
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ประเด็นเรื่องทรัพยสินท่ีพระภิกษุจะสามารถมีกรรมสิทธิ์ได ตามพระวินัยปฎกและอรรถกถา 

เปนกรณีไป ซ่ึงในอนาคตอาจมีการจัดหมวดหมูประเภทของทรัพยสินท่ีพระภิกษุสามารถมีกรรมสิทธิ์

ไดในระหวางอยูในสมณเพศ โดยสกัดจากพระวินัยปฎกและอรรถกถามารอยเรียงใหพุทธศาสนิกชน

เขาใจและเขาถึงไดโดยงาย 

ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมเติมและแกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

จากการวิเคราะหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1622 ผูเขียนเห็นวา 

ควรแกไขมาตราดังกลาว ดังนี้ 

มาตรา 1622 “พระภิกษุจะฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรม

หรือผูรับพินัยกรรมไมได เวนแตจะสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 

1754 แตหากทรัพยมรดกนั้นเปนทรัพยสินปจจัยสี่ หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต ให

พระภิกษุฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไดโดยไมตองสึกจากสมณเพศ กรณีพระภิกษุจะฟองเรียกรอง

เอาทรัพยมรดกซ่ึงมิใชทรัพยสินปจจัยสี่ หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตในระหวางอยูใน 

สมณเพศและไดรองขอ อัยการจะยกคดีข้ึนวากลาวก็ได  

การพิจารณาทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ใหพิเคราะหจากพระวินัยปฎกและอรรถกถาในพระพุทธศาสนาเปนรายกรณี” 

บทบัญญัติท่ีผูเขียนเสนอ อธิบายไดวา หากทรัพยมรดกเปนทรัพยสินปจจัยสี่หรือ

ทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต พระภิกษุสามารถเปนโจทกฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกนั้นได

ดวยตนเองในระหวางอยูในสมณเพศ โดยไมตองลาสิกขาบท แตหามมิใหพระภิกษุเปนโจทกฟอง 

คดีมรดกดวยตนเองในระหวางสมณเพศ หากวาทรัพยมรดกนั้นมิใชทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาต เวนแตจะไดลาสิกขาบทไปเสียกอน เนื่องจากจะกระทบตอสถานะสมณเพศ

และขัดตอหลักพระธรรมวินัย อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดเสนอใหบัญญัติเปนทางออกไวแกพระภิกษุท่ี

ประสงคจะฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกท่ีมิใชทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรง

อนุญาตในระหวางสมณเพศ โดยใหพระภิกษุรองขอตอพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการเปนโจทกฟอง

คดี กรณีวาจะฟองคดีหรือไมเปนดุลพินิจของพนักงานอัยการ ตามอํานาจของพนักงานอัยการ ดังท่ี

ปรากฏในพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (6) ซ่ึงบัญญัติวา 

“ในคดีท่ีราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เม่ือเห็นสมควร พนักงานอัยการมีอํานาจเปนโจทกได” 

กรณีนี้ผูเขียนเห็นวาเปนไปในทํานองคลายคดีอุทลุมซ่ึงเปนคดีท่ีตองตั้งตนท่ีพนักงานอัยการ กลาวคือ 

พนักงานอัยการเปนผูเริ่มตนดําเนินการนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ พนักงานอัยการมี
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อํานาจแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําสั่งเรียกบุคคล

มาใหการตอพนักงานอัยการ ออกคําสั่งใหสงพยานหลักฐาน เอกสาร หรือวัตถุ แจงเจาหนาท่ี 

ผูมีอํานาจหรือเจาหนาท่ีของรัฐใหดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

การแกไขมาตรา 1622 นี้ ผูเขียนเห็นวา ทําใหเขาใจถึงเหตุผลท่ีแทจริงของการบัญญัติ

กฎหมายทางโลกเพ่ือจํากัดสิทธิของพระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไวใหแตกตางจาก

ฆราวาส เพราะพระภิกษุอยูภายใตหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือดํารงไวซ่ึง

พระพุทธศาสนา ทางหนึ่งท่ีพระพุทธศาสนาจะดํารงอยูไดยาวนานคือการประพฤติปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัยของพระสงฆสาวก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายบานเมืองสามารถ

เปนเกราะอีกชั้นหนึ่งท่ีจะดํารงไวซ่ึงหลักท่ีถูกตองทางพระพุทธศาสนาไมใหบิดเบือน ท้ังนี้ การแก 

บทกฎหมายตามท่ีผูเขียนเสนอสามารถปรับตรรกะทางความคิดในการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิของ

พระภิกษุในการฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกสมบูรณข้ึน ซ่ึงผูเขียนเสนอใหพระภิกษุสามารถเปน

โจทกฟองคดีมรดกไดดวยตนเอง จํากัดอยูเฉพาะทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจา 

ทรงอนุญาต เพราะทรัพยสินเหลานี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติรองรับความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์ไว

ในพระวินัยปฎกและอรรถกถาแลวในเบื้องตน จึงไมมีกรณีพิจารณาวาจะขัดตอพระธรรมวินัยหรือไม 

อยางไรก็ตาม เม่ือเปนกรณีท่ีกฎหมายหามมิใหพระภิกษุฟองคดีมรดก หากวาทรัพยมรดกนั้นไมใช

ทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต ผูเขียนจึงเสนอทางออกสําหรับพระภิกษุท่ี

ประสงคจะฟองคดีมรดก ซ่ึงทรัพยมรดกนั้นไมใชทรัพยสินปจจัยสี่หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรง

อนุญาต ใหสามารถรองขอตอพนักงานอัยการเพ่ือใชดุลพินิจพิจารณาวามีเหตุอันสมควรหรือไมท่ีจะ

ดําเนินการเปนโจทกฟองคดีดังกลาว ท้ังนี้ หากพนักงานเห็นสมควรและดําเนินการฟองคดีมรดก 

พนักงานอัยการก็จะมีชื่อเปนโจทก มิใชพระภิกษุมีชื่อเปนโจทก 

ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขมาตรา 1622 อยางเปนระบบ ผูเขียนตั้ง

ขอสังเกตวาอาจตองมีการพิจารณาทบทวนถึงกฎหมายเก่ียวกับเรื่อง ความสามารถในการมีกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินของพระภิกษุในระหวางอยูในสมณเพศ ความสามารถในการจําหนายจายโอนทรัพยสิน

ของพระภิกษุในระหวางอยูในสมณเพศ ตลอดท้ังการใชสิทธิของพระภิกษุในการฟองรองคดีอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับทรัพยสินตอศาลในระหวางอยูในสมณเพศ ตอไปดวย 
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สรุปเปนตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติแหงกฎหมายเดิมและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

เสนอใหแกไขใหม ดังนี้ 

 

    เนื้อความ 

 

บทบัญญัติ  

บทบัญญัติแหงกฎหมายเดิม บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเสนอใหแกไขใหม 

มาตรา 

1622 

วรรคหนึ่ ง  พระภิ กษุนั้ น  จะ

เรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะ

ท่ีเปนทายาทโดยธรรมไมได เวน

แตจะได สึกจากสมณเพศมา

เรียกรองภายในกําหนดอายุ

ความตามมาตรา 1754  

วรรคสอง แตพระภิกษุนั้นอาจ

เปนผูรับพินัยกรรมได 

วรรคหนึ่ง พระภิกษุจะฟองเรียกรองเอาทรัพย

มรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรมหรือผูรับ

พินัยกรรมไมได เวนแตจะสึกจากสมณเพศมา

เรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 

1754 แตหากทรัพยมรดกนั้นเปนทรัพยสินปจจัยสี่ 

หรือทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต ให

พระภิกษุฟองเรียกรองเอาทรัพยมรดกไดโดยไม

ตองสึกจากสมณเพศ กรณีพระภิกษุจะฟอง

เรียกรองเอาทรัพยมรดกซ่ึงมิใชทรัพยสินปจจัยสี่ 

หรือทรัพยสิน ท่ีพระพุทธเจ าทรงอนุญาตใน

ระหวางอยูในสมณเพศและไดรองขอ อัยการจะยก

คดีข้ึนวากลาวก็ได 

วรรคสอง การพิจารณาทรัพยสินปจจัยสี่หรือ

ทรัพยสินท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ใหพิเคราะหจากพระวินัยปฎกและอรรถกถาใน

พระพุทธศาสนาเปนรายกรณี 
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ภาคผนวก ก 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535  

 

 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ภูมิพลอยุดลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 เปนปท่ี 

17 ในรัชกาลปจจุบัน และใหไว ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ        

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาราง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้  ให ใชบั ง คับตั้ งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศใน             

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 4 ภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดา

กฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบ

เก่ียวกับคณะสงฆท่ีใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้จนกวาจะมี

กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับหรือระเบียบของ         

มหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัดหรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอ่ืน 

มาตรา 5 เพ่ือประโยชนแหงมาตรา 4 บรรดาอํานาจหนาท่ี ซ่ึงกําหนดไวในสังฆาณัติ 

กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จ พระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับคณะสงฆ ให

เปนอํานาจหนาท่ีของพระภิกษุตําแหนงใดหรือคณะกรรมการสงฆใดซ่ึงไมมีในพระราชบัญญัตินี้ ให
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มหาเถรสมาคมมีอํานาจกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคมใหเปนอํานาจหนาท่ีของพระภิกษุตําแหนงใด 

รูปใด หรือหลายรูป รวมกันเปนคณะตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 5 ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้ คณะสงฆ หมายความวา บรรดาพระภิกษุท่ีไดรับ

บรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอน

พระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

คณะสงฆอ่ืน หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 

พระราชาคณะ หมายความวา พระภิกษุท่ีไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์

ตั้งแตสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ 

สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ หมายความวา สมเด็จพระราชา

คณะท่ีไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถาไดรับสถาปนาในวันเดียวกันใหถือรูปท่ีไดรับ

สถาปนาในลําดับกอน 

มาตรา 5 ตรี พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนา และ

ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ 

มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 

สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา 7 พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือ

ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ได  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผูมี

อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงสถาปนา

เปนสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา 8 สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก ทรง

บัญชาการคณะสงฆ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  

พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม 
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มาตรา 9 ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนงหรือพระมหากษัตริย

ทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของสมเด็จ

พระสังฆราชหรือตําแหนงอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได 

มาตรา 10 ในเม่ือไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด 

โดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให

กรรมการมหาเถรสมาคมท่ีเหลืออยูเลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์

รองลงมาตามลําดับ  และสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ในเม่ือสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชาอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ

หนาท่ีไดสมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามวรรคสามหรือ

สมเด็จพระราชาคณะซ่ึงไดแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราชไมอาจปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ

พระสังฆราชไดใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูปฏิบัติ

หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 11 สมเด็จพระสังฆราชพนจากตําแหนง เม่ือ 

(1)  มรณภาพ 

(2)  พนจากความเปนพระภิกษุ 

(3)  ลาออก 

(4)  ทรงพระกรุณาโปรดใหออก 

หมวด 2 

มหาเถรสมาคม 

มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซ่ึงทรงดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการโดยตําแหนง  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และพระราชา

คณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ 

มาตรา 13 ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง  และ

ใหกรมการศาสนาทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคม ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 



206 

 

มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการ      

มหาเถรสมาคมซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

(1)  มรณภาพ 

(2)  พนจากความเปนพระภิกษุ 

(3)  ลาออก 

(4)  สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก 

ในกรณีท่ีกรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จพระสังฆราช

อาจทรงแตงตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งเปนกรรมการแทน 

กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนง ตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา 15 ทวิ  การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา 12  และการให

กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา 15  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน

ผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา 15 ตรี  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1)  ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 

(2)  ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 

(3)  ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษา  สงเคราะห  การเผยแผ     

การสาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 

(4)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 

(5)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

เพ่ือการนี้  ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกขอบังคับ  วาง

ระเบียบ  ออกคําสั่ง  มีมติหรือออกประกาศ  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย  ใช

บังคับได  และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19  เปน

ผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา 15 จัตวา  เพ่ือรักษาหลักธรรมวินัย  และเพ่ือความเรียบรอยดีงามของคณะ

สงฆ  มหาเถรสมาคมจะตรากฎหมาเถรสมาคม เ พ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการ

ปกครอง  สําหรับพระภิกษุ  และสามเณรท่ีประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนา และการ

ปกครองของคณะสงฆก็ได 

พระภิกษุและสามเณรท่ีไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงข้ึนใหสละสมณเพศตองสึก

ภายในสามวัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 
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มาตรา 16  ในกรณีท่ีประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยู

ในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน

ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ซ่ึงอยูในท่ีประชุมเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

มาตรา 17  การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการ

โดยการแตงตั้งรวมกันประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด  จึงเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา 18  ในกรณีนี้ท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงท่ี

วางตามมาตรา 15 วรรคสอง  ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนท่ีเหลืออยูในขณะนั้น 

มาตรา 19  สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝาย

ตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม  ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหนึ่ง  มีหนาท่ีพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย โดย

ข้ึนตรงตอมหาเถรสมาคม 

การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้งกรรมการหรือ

อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรือนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ใหเปนไป

ตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

หมวด 3 

การปกครองคณะสงฆ 

มาตรา 20  คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา 20 ทวิ  เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวน

ภูมิภาค  ใหมีเจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ 

การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเจาคณะใหญใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา 21  การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค  ใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี้ 

(1)  ภาค 

(2)  จังหวัด 

(3)  อําเภอ 

(4)  ตําบล 

จํานวน และเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
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มาตรา 22  การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค  ใหมีพระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้น 

ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1)  เจาคณะภาค 

(2)  เจาคณะจังหวัด 

(3)  เจาคณะอําเภอ 

(4)  เจาคณะตําบล 

เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค  รองเจาคณะ

จังหวัด  รองเจาคณะอําเภอ  และรองเจาคณะตําบล  เปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได 

มาตรา 23  การแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย  เจาอาวาส  รองเจาอาวาส  ผูชวย

เจาอาวาส  พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอ่ืนๆ และไวยาวัจกรใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 

หมวด 4 

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

มาตรา 24  พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรมก็ตอเม่ือกระทําการลวงละเมิดพระธรรม

วินัย  และนิคหกรรมท่ีจะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 

มาตรา 25  ภายใตบังคับมาตรา 24  มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็วและ

เปนธรรม  และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายท่ีมหาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

ใหมหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผู มี อํานาจลง

นิคหกรรมแกพระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินับกับท้ังการกําหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให

เปนอันยุติในชั้นใดๆ นั้นดวย 

มาตรา 26  พระภิกษุรูปใดลวงละเมิดพระธรรมวินัย และไดมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด ให

ไดรับนิคหกรรมใหสึก  ตองสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดทราบคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา 27  เม่ือพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1)  ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา 25 ใหรับนิคหกรรม ไมถึงใหสึกแตไมยอมรับ

นิคหกรรมนั้น 

(2)  ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 

(3)  ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึ่ง 

(4)  ไมมีวัดเปนท่ีอยูเปนหลักแหลง 
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ใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแต

วันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา 28  พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย ตองสึก

ภายในสามวันนับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด 

มาตรา 29  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา  เม่ือพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว และเจาอาวาสแหงวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้น

สังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือ

พระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้น

สละสมณเพศเสียได 

มาตรา 30  เม่ือจะตองจําคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคําพิพากษา หรือ

คําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง

ของศาลมีอํานาจดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาลทราบถึงการ

สละสมณเพศนั้น 

หมวด 5 

วัด 

มาตรา 31  วัดมีสองอยาง 

(1)  วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

(2)  สํานักสงฆ 

ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป 

มาตรา 32  การสราง  การตั้ง  การรวม  การยาย  การยุบเลิกวัดและการขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณียุบเลิกวัด  ทรัพยสินของวัดท่ีถูกยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา 32 ทวิ  วัดใดเปนวัดรางท่ีไมมีพระภิกษุอยูอาศัยในระหวางท่ียังไมมีการยุบ

เลิกวัดใหกรมการศาสนามีหนาท่ีปกครองดูแล  รักษาวัดนั้น  รวมท้ังท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ  และทรัพยสิ 

การยกวัดรางข้ึนเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 33  ท่ีวัดและท่ีซ่ึงข้ึนตอวัด มีดังนี้ 

(1)  ท่ีวัด คือท่ีซ่ึงตั้งวัด ตลอดจนเขตของวัดนั้น 

(2)  ท่ีธรณีสงฆ คือท่ีซ่ึงเปนสมบัติของวัด 
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(3)  ท่ีกัลปนา คือท่ีซ่ึงมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา 

มาตรา 34  การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ  หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง  ใหกระทํา

ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ  เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง 

การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ  หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  เม่ือมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

หามมิใหบุคคลใดยกอายุความข้ึนตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนา แลวแตกรณีในเรื่อง

ทรัพยสินอันเปนท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ  หรือท่ีศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา 35 ท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ  และท่ีศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสินซ่ึงไมอยูในความ

รับผิดชอบแหงการบังคับคดี 

มาตรา 36  วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง  และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา

อาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได 

มาตรา 37  เจาอาวาสมีหนาท่ี ดังนี้ 

(1)  บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 

(2)  ปกครองและสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัด

นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

(3) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 

(4)  ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 

มาตรา 38  เจาอาวาสมีอํานาจ ดังนี้ 

(1)  หามบรรพชิต  และคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 

(2)  สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด 

(3) สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือ

ใหทําทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจา

อาวาส  ซ่ึงไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของ

มหาเถรสมาคม 

มาตรา 39  ในกรณีท่ีไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหแตงตั้ง

ผูรักษาการแทนเจาอาวาส  ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับเจาอาวาส 

การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

ในกฎมหาเถรสมาคม 

 



211 

 

หมวด 6 

ศาสนสมบัติ 

มาตรา 40 ศาสนสมบัติแบงออกเปน สองประเภท 

(1) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง 

(2) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมการศาสนา 

เพ่ือการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัตินั้นดวย 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา 41 ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลาง 

ดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชงบประมาณ

นั้นได 

หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา 42 ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความเปน

พระอุปชฌาย ตามมาตรา 23 แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป 

มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 จัตวา วรรคสอง มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคสาม 

หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

มาตรา 44 ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลว ไมวาจะมีคํา

วินิจฉัยตามมาตรา 25 หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหม โดยกลาวความเท็จหรือปดบัง

ความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

มาตรา 44 ทวิ ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จ

พระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 44 ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่ืนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม

เสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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หมวด 8 

เบ็ดเตล็ด 

มาตรา 45 ใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะ

สงฆ และไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 46 การปกครองคณะสงฆอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

หมายเหตุ 

1. ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติเพ่ิมเติมอีก 4 

มาตรา คือ มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ดังนี้ 

มาตรา 18 บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง

ของมหาเถรสมาคมท่ีออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไม

ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 19 วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลแพงและพาณิชย ใหมีฐานะเปนนิติ

บุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 20 ใหพระภิกษุท่ีไดรับแตงตั้ง และสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช

พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการ หรือ

อนุกรรมการใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 

ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

2505 ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือจนกวามหาเถร

สมาคมจะมีมติเปนประการอ่ืน 

มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข 

กฎหมายวาดวยการสืบทอดมูลมรดกลาว  

 
 
 
 
 

¦¾-ê¾-ì½-½-ìñ© ¯½-§¾-êò-¯½-Äª ¯½-§¾-§ö-ì¾¸ 
¦ñ-ªò-²¾® Àº-¡½-ì¾© ¯½-§¾-êò-¯½-Äª Àº¡-½-²¾® ¸ñ©ê½½«¾¸º 

__________________ 

 

   ¦½-²¾-Á¹È¤§¾©                                                       Àì¡-êó   02   / ¦-²§ 
                                                                               ½£º-Í¸¤-¸¼¤-¥ñ, ¸ñêó 8 êñ¸¾ 2008 
 

¡ö©-Ï¾ -̈ 
¸È¾-©É¸¨-¡¾¦õ®êº© ǿ-´ð-ë½-©ö¡ 

®ö©-®ñ -¨ñ©-ê‰¸-Ä¯ 

´¾©ª¾ 1(--ÃÏÈ).   ¥÷©¯½¦ö¤²¾¡-êó I 
¡ö©Ï¾ -̈¸È¾-©É¸ -̈¡¾¦õ®êº© ǿ- ð́ë½©ö¡ ¡¿ö©-¹ìñ¡¡¾, ì½®¼®-¡¾, ´¾©ª½-

¡¾ ¡È¼¸ -¡ñ®¡¾Á®È¤ ñ̄, -¡¾-¦õ®-êº©- -Áì½ ¡¾-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́ë½©ö¡ --Á-Ã¦È-
»ñ®¯½¡ñ£¸¾ -́«õ¡ªÉº¤ -Áì½- ÷̈ªò-ê¿-¢º¤-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡, -À»ñ©-Ã¹É-¦ò© Áì½- 
²ñê½-¢º¤-À¥í¾ ǿ ð́ë½©ö¡ Áì½ °øÉ-¦õ®-êº©- --Ä©É-»ñ®-¡¾-¯½ªò®ñ©-µÈ¾¤-ÁêÉ-¥ò¤ -À²̂º-Ã¹É-¦ñ¤£ö -́ ó́ -
£¸¾ -́¦½¹¤ö®- -Áì½ ó́-£¸¾ -́À ñ̄ì½®¼® »¼®»Éº¨. 

 

´¾©-ª¾ 2.   ¡¾-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Á È́- ¡¾-ªö¡-êº©¢º-¤-§ñ®-¦ö -́®ñ© 

ê†À ñ̄¡¿´½¦ò©¢º¤°øÉÀ¦¨§ó¸ò© ì¸´êñ¤¦ò© Áì½ ²ñ-ê½-¢º¤-°øÉ-¡È¼¸-Ã¹É-Á¡È-°øÉ--¦-õ®-êº© ǿ- ð́-
ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ª¾ -́²ò-Ä-¡¿. 
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´¾©-ª¾ 3(--ÃÏÈ).   ¡¾º½êò®¾¨£¿¦ñ® 

£¿¦ñ®ªÈ¾¤Å ê†-¿Ã§É-Ã-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®š ó́£¸¾´Ï¾¨ ©„¤š: 
1. ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Ï¾¨À«ò¤- §ñ®-¦ö´®ñ©ê÷¡-¯½-À²©-ê†-À ñ̄-¡¿´½¦ò©-¢º¤--°øÉ--

À¦¨§ó¸ò©- ì¸´êñ¤-¦ò©- Áì½ -²ñê½-¢º¤-°øÉ¡È¼¸ -À¸̃-À¦ -̈ÁªÈ-¦ò© Áì½ 
²ñ-ê½-§‡¤-¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ¦ñ¨¾-Ä©É-¡¿-ö©-Ä¸ÉÃ¹É-°øÉ--À¦¨§ó-¸ò© -ªÉº¤Ä©É -
¯½-ªò-®ñ©-©É¸ -̈ªö-Àº¤ -Ã-À¸ì¾-ê†-°øÉ¡È¼¸ - ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ̃; 

2. §ñ®-À©ó´ Ï¾¨À«ò¤ §ñ®-¦ö -́®ñ©-ê†-°ö¸ ¹ìõ À´¨Ä©É-´¾-¡Èº-¡¾-
ÁªÈ¤©º¤ ¹ìõ §ñ®-¦ö -́®ñ©-ê†-Ä©É-´¾-¥¾¡-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ 
¥¾¡-¡¾´º® ¹ìõ ¡¾- ö̈¡-§ñ®-Ã¹É-°ö¸ ¹ìõ À´ -̈¦½-À²¾½-²¾ -̈¹ìñ¤-
¡¾-ÁªÈ¤©º¤ Áì½- §ñ®-¦ö -́®ñ©-¢º¤-°ö¸ -¹ìõ- À´¨ê†- ñ̈¤-£ö¤-µøÈ ¹ìõ È̄¼-
¦½-²¾®-Ä -̄À ñ̄-§ñ®-¦…¤-¢º¤-ÃÏÈ-ÁìÉ¸; 

3. ¦ò-¦ö -́¦É¾¤- Ï¾¨À«ò¤ §ñ®-¦ö -́®ñ©-ê†-£øÈ-°ö¸-À´¨̃-¦É¾¤-¦¾  Áì½ ¹¾-
´¾-Ä©É-Ã-À¸-ì¾-À ñ̄-°ö¸-À´¨¿-¡ñ À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ§ñ®¦…¤-¢º¤-ê†-À ñ̄-
À£̂º¤-Ã§É-¦È¸-ªö¸ §‡¤-®Ò- ó́- ǿ-£È¾-¦ø¤; 

4. ¡¾´º®-§ñ® Ï¾¨À«ò¤ ¡¾-Àºö¾-§ñ®-¢º¤-ªö-Ã¹É-®÷¡-£ö-º̂-Â© -̈®Ò- ó́-
À¤̂º-Ä¢-Ã-À¸-ì¾- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ. °øÉ-»ñ®-§ñ®- -¥½-¡¾ -̈À ñ̄-À¥í�¾-¡¿-´½-¦ò© -
ñ®-ÁªÈ-À¸-ì¾-Ä©É-»ñ®-§ñ®̃-À ñ̄-ªû�ö-Ä¯;  

5. ¡¾- ö̈¡-§ñ® Ï¾¨À«ò¤ ¡¾-Àºö¾-§ñ®-¢º¤-ªö-Ã¹É-®÷¡-£ö-º̂-
Â©¨ ó́À¤̂º-Ä¢-Ã-À¸-ì¾- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ. °øÉ-»ñ®-§ñ®- ¥½-¡¾ -̈À ñ̄-À¥�í¾-¡¿-
´½-¦ò©-Ä©É-¡ð-ªÒ-À´̂º -°øÉ-¡È¼¸-¹¾¡-Ä©É-¯½-ªò-®ñ©-ª¾ -́À¤̂º-Ä¢-ê†---Ä©É-¡¿ö©-
Ä¸É -Â© -̈«õ¡ªÉº¤-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨;  

6. ²ò-Ä-¡¿ -Ï¾¨À«ò¤ Àº¡½¦¾-ê¾¤©É¾-¡ö©Ï¾-¨ ê†-À¥í¾-¢º¤-§ñ®-
Ä©É¦½Á©¤À¥©¥¿ ö¤¢º¤ªö ©É¸ -̈¡¾À»ñ©-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º 
¹ìõ ¡¾¦½-ÀÎó-ê¾¤-¯¾¡-À ‰̄¾ ´º®-Ã¹É-®÷¡£ö ¹ìõ - ¡¾¥ñ©ª̃¤ Â© -̈
§Éº¤-ÎÉ¾-²½¨¾-µÈ¾¤-ÎÉº -̈¦¾ -́£ö Áì½ ó́-¡¾-®ñêô¡-Àºö¾-Ä¸É;  

¡¾¦õ®êº© ǿ ð́ë½©ö¡ª¾´¡ö©Ï¾¨ Ï¾¨À«ò¤ 
¡¾»ñ®Àºö¾ ǿ ð́ë½©ö¡ -Â© -̈°øÉ-¦õ®-êº©ª¾´ê† -Ä©É¡¿ö©-Ä¸É-
Ã¡ö©Ï¾¨; 

7. ¡¾¦õ®êº© ǿ ð́ë½©ö¡ª¾´²òÄ¡¿ Ï¾¨À«ò¤ 
¡¾»ñ®Àºö¾ ǿ ð́ë½©ö¡ -Â© -̈°øÉ-¦õ®-êº©ª¾´À¥©¥¿ö¤ 
¢º¤À¥í¾ ǿ ð́ë½©ö¡ê† -Ä©É´º®-Ã¹É. 
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´¾©ª¾ 4(--ÃÏÈ).   ½-Â¨®¾ -̈¢º¤-ìñ©-¡È¼ -̧¡ñ®-´ø-´ðë½©ö¡ 

ìñ© -º¿¸ -̈£¸¾ -́¦½©¸¡, ȫ¡- É̄º¤¦ò©- Áì½- °ö-¯½-Â¹ -̈© ¢º¤-®÷¡£öÃ-¡¾-´º®, 
ö̈¡ ¹ìõ- Âº§ñ®¦ò¢º¤ªöÃ¹É®÷¡£ö, ¡¾¥ñ©ª̃¤ ¹ìõ - ǿ-òêò. 

  ìñ©- ¦‰¤-À¦ó -́Ã¹É®÷¡£ö, ¡¾¥ñ©ª̃¤ ¹ìõ ǿ-òêò -ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾-´º®-, ö̈¡, 
Âº§ñ®¦ò ¹ìõ -¦õ®-êº© ǿ- ð́ë½©ö¡ -¹ñ-§ñ®-¦ò -¹ìõ ǿ ð́ë½©ö¡©„¤¡È¾¸ -À ñ̄-êô Áì½ -¿-
Ã§É-À¢í¾-Ã-¡¾©¿-Àó ê÷ì½-¡ò© ¹ìõ-- ¦¾ê¾ì½½-¯½-Â¹ -̈©. 

 

´¾©-ª¾ 5( ñ̄® ÷̄¤).   ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-°øÉ-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-À ñ̄ -°øÉ-À¦¨§-ó-¸ò© 
À´̂º-®÷¡-£ö-Ã©-¹¾¡-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-¸È¾ À ñ̄-°øÉ--À¦ñ¼-§ó-¸ò©-ÁìÉ¸ ǿ- ð́-ë½©ö¡¢º¤®÷¡-£ö-

̃ ¡ð-¥½-ªö¡êº©-À ñ̄-¢º¤-°øÉ-¦õ®-êº©. «É¾-¸È¾- ²¾ -̈¹ìñ¤-´¾®÷¡-£ö-̃-¹¾¡- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ - °øÉ¦õ®-
êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ªÉº¤-¦‰¤-§ñ®-ê†- ñ̈¤-£ö¤-µøÈ-§‡¤-ªöÄ©É»ñ®̃£õ ÁªÈ-À¥í¾-¢º¤-§ñ® 
ªÉº¤Ã§ÉÁê£È¾Ã§É¥È¾¨ªÈ¾¤Å Ã¡¾ ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾ ǿ ð́ë½©ö¡̃ £õ-Ã¹É-Á¡È°øÉ -¦õ®êº©. 

Ã¡ðì½ó °øÉ«õ¡¦¾ªñ©¦ò¸È¾ -À ñ̄-°øÉÀ¦¨§ó¸ò©ÁìÉ¸̃ ¹¾¡ ñ̈¤ ó́§ó¸ò©µøÈ 
ÁªÈ®Ò´¾ê¸¤ê¾¸ -Àºö¾-§ñ®-¦ö´®ñ©-¢º¤-ªö-£õ ²¾¨Ã¡¿ö© ¦¾´ ó̄ ¦¿ìñ®§ñ®À£̂ºê†, ¹ö¡ ó̄ 
¦¿ìñ®§ñ®£ö¤ê† ñ®ÁªÈ ¸ñ-°øÉ¡È¼¸»ñ®-§¾®-£¿ªñ©¦ò¢º¤-¦¾À ñ̄ªíÄ¯ §ñ®¦ö´®ñ©©„¤¡È¾¸ 
¡ð¥½ªö¡À ñ̄¢º¤°øÉ¦õ®êº©. 

 

´¾©ª¾ 6.   ņ̃À¸ì¾À ó̄©¡¾¦õ®êº© ǿ ð́ë½©ö¡ 
  ¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Á È́-Àì† -́ÁªÈ¸ñÀ¥�í¾ ǿ- ð́-ë½©ö¡Ä©É-À¦¨§ó-¸ò©-

À ñ̄-ª�í-Ä¯. Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡-¹¾¡-Ä©É-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-¸È¾-À ñ̄-°øÉ-À¦ -̈§ó-¸ò©-̃ ¡ð-Ã¹É-
«õ-Àºö¾-¸ñ£¿-ªñ©-¦ò-¢º¤¦¾ê†Ã§ÉÄ©ÉµÈ¾¤À©ñ©¢¾©-ÁìÉ¸- À ñ̄-¸ñ-Àì† -́À ó̄©-¡¾¦õ®-êº© ǿ- ð́-
ë½-©ö¡. 

 

´¾©-ª¾ 7.   ®Èº-À ó̄©-¡¾ -¦õ® -êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ 
 ®Èº-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Á È́- ®Èº-µøÈ¯½-¥¿-¦÷©-êÉ¾ -̈¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-

©ö¡, «É¾-¸È¾-®Èº-µøÈ-¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃ ¹¾¡-®Ò-¥½-Á¥É¤ ¹ìõ- ó́-®ÈºµøÈ -Í¾ -̈®Èº -¡ð -Ã¹É-«õ-Àºö¾-
®Èº ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-À ñ̄-²œ-«¾-¦¿-£ñ-ª̃¤-µøÈ -À ñ̄-®Èº-À ó̄©. 
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 ¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ªÉº¤- ó́ - °øÉ-¦õ®-êº©, ¨¾©-²†Éº¤--Ã¡É-§ò© -Áì½ 

²½¨¾À¢í¾-»È¸´ -Â©¨À»ñ©-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º Áì½ §Éº¤-ÎÉ¾²½-ñ¡-¤¾-ê½-®¼-¦¾ ¹ìõ - 
¾¨®É¾ Ã-¡ðì½ó-ê†-®ÈºÃ©-®Ò-êñ ó́-²½ñ¡¤¾-ê½®¼-¦¾. 

 

´¾©ª¾ 8.   ¯½-À²©-¡¾¦õ-®êº©- ǿ ð́ë½©ö¡ 
¡¾¦õ-®êº©- ǿ ð́ë½©ö¡ ó́¦º¤-¯½-À²© -£õ: 

Œ ¡¾-¦õ®-êº©-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨; 
Œ ¡¾-¦õ®-êº©-ª¾ -́²ò-Ä-¡¿. 

²¾¡-êó II 

¡¾ -¦õ-®êº©-´ø -´ðë½©ö¡ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ 

´¾©ª¾ 9.   ¡¾-¦õ®-êº©-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ 
 ¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾ -̈ ¥½- ó́-¢›-Ä©ÉÃ-¡ð-ì½-ó ©„¤š: 

1. ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-®Ò-Ä©É-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿-´º®-Ã¹É-®÷¡-£ö- ¹ìõ ¡¾¥ñ©ª̃¤-Ã©-Î‡¤-¦õ®-
êº©; 

2. ²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-Â -́£½ ¹ìõ °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿̃-Ä©É-À¦ -̈§ó-
¸ò©-¡Èº-¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©; 

3. °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ -¹¾¡-®Ò-»ñ®-Àºö-¾-¡¾-¦õ®-ê-º©;  
4. ǿ- ð́ë½-©ö¡ê†- ñ̈¤-À¹ù-õº-¥¾-¡-¡¾-¦-õ-®-êº©-ª¾ -́²ò-Ä-¡¿. 
 

´¾©-ª¾ 10.   °øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
 °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ó́ ©„¤š: 

1. ìø¡ (ìø¡-£ó¤, ìø¡-ìÉ¼¤, ìø¡-É¾) ¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò© ; 
2. °ö¸ ¹ìõ À´ -̈ ¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ; 
3. ¨¾©-¦¾ -̈ª̃¤: ²Ò, -Á È́, ø̄È -, È̈¾, ²Ò -À«í¾, Á È́ -À«í�¾, ê¸© ¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò©; 
4. ¨¾©--¦¾ -̈¢¸¾¤: ºÉ¾¨, Àºœº¨, Éº¤, -ì÷¤, É̄¾, º¾¸, -º¾, É¾-®È¾¸, 

É¾¦¾¸, ¹ì¾, -À¹ì, ¹ìÉº ¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò©; - 
5. ìñ© ¹ìõ ò-ªò-®÷¡-£ö- ¹ìõ ®÷¡-£ö-º̂- ê†-Ä©É-¡¿-ö©-Ä¸É-Ã-¡ö©-Ï¾ -̈¦½-®ñ®-š. 
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´¾©ª¾ 11(--ÃÏÈ).   ì¿©ñ®-Ã-¡¾-»ñ®-´ø-´ðë½©ö¡ 
Ã-¡¾-Á®È¤ ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡-Ã¹É-°øÉ-¦õ®-êº© ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã-´¾©ª¾- 10 Àêò¤-š 

«É¾-¸È¾-°øÉ-Ã©-¹¾¡-À ñ̄-¨¾©-§̃-¥¿-¡ñ®-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¡ð-¥½-Á È́-°øÉ-̃-À ñ̄-°øÉ-Ä©É-»ñ®-¡Èº. ¦È¸ -
°øÉ-ê†-µøÈ-ì¿-©ñ®-Ã¡É-§ò©«ñ©-ªÒ-Ä -̄̃ -¥½-Ä©É-»ñ®-¡ð-ªÒ-À´̂º ¹¾¡-®Ò- ó́-¨¾©-§̃-¥¿-¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-
©ö¡Àê‰¾-̃. 

 
´¾©-ª¾ 12.   ¡¾-Á®È¤- ñ̄- ǿ- ð́ë½-©ö¡-ì½-¹¸È¾¤°ö¸ ¹ìõ À´¨ê†- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ Áì½ ìø¡ 

Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°ö¸ ¹ìõ À´¨¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò©-Ä -̄ Â©¨Ä©É-¯½-À´¨ ¹ìõ °ö¸ Áì½ ìø¡-Ä¸É ¡ð-
Á È́-ìø¡-À ñ̄-°øÉ- ó́-¦ò©-»ñ® ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-À ñ̄-§ñ®-À©ó -́¢º¤-°øÉ--À¦ -̈§ó-¸ò© ¦¾ -́¦È¸-¦† Áì½ ºó¡-Î‡¤-
¦È¸-¦† -Á È́ À´¨ ¹ìõ °ö¸ -ê†- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ- À ñ̄-°øÉ-»ñ®. 

¦È¸-¦ò-¦ö -́¦É¾¤-̃-Ã¹É-Á®È¤ ñ̄-À£…¤ £õ À£…¤-Î‡¤-Ã¹É-À´¨ ¹ìõ °ö¸-ê†- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ Áì½ 
ºó¡-À£…¤-Î‡¤-̃--Ã¹ÉÁ®È¤ ñ̄Á¡È-²¸¡-ìø¡ À ñ̄-²ø©-¦½-ÀÏó-¡ñ. 

À´¨ ¹ìõ °ö¸ -ê†- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ-̃ ó́ -¦ò©-£÷É -́£º¤-§ñ®-ê†-ªö¡-êº©-À ñ̄-¢º¤-ìø¡-ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-
¡½-¦¼-º¾- ÷̈. 

 

´¾©-ª¾ 13.   ¡¾-Á®È¤ - ñ̄ ǿ-´ð-ë½-©ö¡ì½-¹¸È¾¤°ö¸ ¹ìõ À´¨ê†- ñ̈¤ - ó́-§ó-¸ò©-µøÈ Áì½ ¨¾©-¦¾ -̈
ª˜¤ 

Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°ö¸ ¹ìõ À´ -̈§‡¤-®Ò- ó́-ìø¡- ¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò©-Ä -̄ ñ̈¤-À¹ìõº-ÁªÈ-À´¨ ¹ìõ °ö¸ 
Áì½ ¨¾©¦¾¨ª̃¤ ¡¾-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ã¹É-¯½-ªò-®ñ©- ©„¤-š: 

1. À´¨ ¹ìõ °ö¸-ê†- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©- ¥½-Ä©ÉÉ-»ñ®¦È¸-Á®È¤- ñ̄ Î‡¤-¦È¸-¦¾ -́¢º¤-§ñ®-À©ó -́¢º¤-
°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò© -Áì½ ºó¡-¦º¤¦È¸-¦¾ -́-̃- Ã¹ÉÁ®È¤ ñ̄-Á¡È-¨¾©-¦¾¨ª̃¤-À ñ̄-²ø©-¦½-ÀÏó-¡ñ; 

2. À´ -̈ ¹ìõ °ö¸-ê†- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ-̃- ¥½-Ä©É-»ñ®-¦ò-¦ö -́¦É¾¤- ê†--À ñ̄²ø©¢º¤-°øÉ-À¦¨§ó-¸ò©êñ¤-
Ïö©. 

 

´¾©-ª¾ 14( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -Á®È¤-¯ñ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ì½-¹¸È¾¤-¨¾©--¦¾ -̈¢¸¾¤ 
«É¾-¸È¾-°øÉ--À¦ -̈§ó-¸ò©-¹¾¡-®Ò- ó́-ìø¡ Áì½ ®Ò- ó́-¨¾©-¦¾ -̈ª̃¤ ÁªÈ -¹¾¡- ñ̈¤- ó́-°ö¸ ¹ìõ À´¨̃ -

¨¾©--¦¾ -̈¢¸¾¤ ª¾ -́ì¿-©ñ®-Ã¡É§ò©-¢º¤°øÉ -À¦¨§ó-¸ò© ¥½-Ä©É-»ñ® ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-À ñ̄-§ñ®-À©ó -́¢º¤-
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°øÉ-À¦¨§ó-¸ò©-²¼¤ ÁªÈ-À£…¤-Î‡¤-Àê‰¾-̃, ¦È¸-ºó¡À£…¤-Î‡¤ Áì½ ¦ò-¦ö -́¦É¾¤-êñ¤-Ïö©-̃ ¥½-ªö¡-
À ñ̄-¢º¤-À´¨ ¹ìõ °ö¸ê†- ñ̈¤- ó́-§ó-¸ò©-µøÈ. 

¡¾-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ì½-¹¸È¾¤-¨¾©--¦¾ -̈¢¸¾¤-̃ -Ã¹É-Á®È¤- ñ̄-À ñ̄--²ø©-¦½-ÀÏó-¡ñ. 
 

´¾©-ª¾ 15( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -Á®È¤-¯ñ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ì½-¹¸È¾¤-²¸¡-ìø¡-¢º¤-°øû-À¦-¨§ó-¸ò© 
¡¾-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ì½-¹¸È¾¤-²¸¡-ìø¡-¢º¤-°øÉ--À¦ -̈§ó-¸ò© -Ã¹É-¯½-ªò-®ñ©- ©„¤-š: 
1. «É¾-¸È¾-°øÉ-À¦ -̈§ó-¸ò©-¹¾¡- ó́-ÁªÈ-ìø¡-£ó¤-Àê‰¾-̃ ǿ- ð́-ë½-©ö¡êñ¤-Ïö©§‡¤-À ñ̄-¦ò-¦ö -́¦É¾¤ -

Áì½-§ñ®-À©ó´ ê†-ªö¡-êº©-Á¡È-²¸¡-¡È¼¸- ¡ð-Ã¹É-Á®È¤ -̄ñ-À ñ̄-²ø©-¦½-ÀÏó-¡ñ À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-§ñ®-À©ó -́
¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò©-ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã´¾©ª¾- 12 ¢º¤¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š; 

2. «É¾-¸È¾-°øÉ-À¦¨§ó-¸ò©-¹¾¡- ó́-ìø¡-£ó¤, ìø¡-ìÉ¼¤ -Áì½- ìø¡-É¾ ǿ- ð́ë½©ö¡-ê†-À ñ̄-²ø©¦ò -
¦ö´ ¦É¾¤¢º¤-°øÉ¡È¼¸ -Ã¹É-Á®È¤ ñ̄-À ñ̄-²ø©¦½-ÀÏó¡ñª¾ -́¢Ó 1 Àêò¤-š; 

3. ìø¡ìÉ¼¤ ó́-¦ò©-Ä©É-»ñ®-²ø©-ê†-À ñ̄-§ñ®-À©ó -́¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò©£õ -¡ñ-¡ñ®-ìø¡-£ó¤-, ¦¿ìñ®ìø¡-
É¾ ®Ò- ó́-¦ò©-Ä©É-»ñ®²ø©ê†-À ñ̄-§ñ®-À©ó -́¢º¤-²Ò-É¾ ¹ìõ Á È́ -É¾ -ê†-À¦ -̈§ó¸ò©; 

4. ìø¡-ìÉ¼¤ -®Ò- ó́-¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¢º¤-°Éø-À ñ̄-²Ò-Á È́-À©ó -́¢º¤-ªö-ºó¡ -À¸˜-À¦ -̈
ÁªÈ- ó́-²ò-Ä-¡¿-¥¾¡-²Ò-Á È́-À©ó -́´º®-Ã¹É-ªö-Àê‰¾-̃; 

¦¿ìñ®-ìø¡£ó¤, ìø¡ìÉ¼¤, ìø¡-É¾ ê†-Ä©É-ìÉ¼¤-©ø, À®…¤-Á¨¤²ÒÁ È́--ª½¹ùº©-»º©-À¦¨§ó¸ò© 
Áì½- É́¼£¾®-¦‰¤¦½¡¾- ¡ð¥½-Ä©É-»ñ®-¦È¸-Á®È¤ ǿ- ð́ë½©ö¡¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò©-¹ì¾ -̈¡¸ú¾°øÉ -¦õ®-
êº©-£öº̂ Î‡¤-²ø©. 

 

´¾©-ª¾ 16.   ¦ò©--¦õ® -êº©¢º¤-ìø¡ -ê†-¨ñ¤µøÈ -Ã-êÉº¤--Á È́ 
 ìø¡-ê†- ñ̈¤-µøÈ-Ã-êÉº¤-¢º¤°øÉ-À ñ̄-Á È́È -¡ð- ó́-¦ò©-»ñ®-¦È¸-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́ë½©ö¡-ê†-ªö¡-À ñ̄-²ø© -

¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó¸ò© -À§„-©¼¸-¡ñ. Á È́- À ñ̄-°øÉ-£÷É -́£º¤²ø©-¢º¤-°øÉøÉ¡È¼¸ -Ä¸É. 
 

´¾©-ª¾ 17.   ¡¾-¦õ® -êº© ǿ-´ð-ë½-©ö¡ ì½-¹¸È¾¤¹ö¸ -ÎÉ¾£º®-£ö¸ Áì½ °øÉ-»ñ®-Ã§É 
 «É¾-¸È¾-¹ö¸-ÎÉ¾-£º®-£ö¸ -¹¾¡-Ä©É-À¦¨§ó-¸ò© Â© -̈®Ò- ó́-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́ -ë½-©ö¡ÁìÉ¸ °øÉ -»ñ®--

Ã§É-ê†-µøÈ-Ã-£º®-£ö¸ -̃ ÁªÈ-¦¾ -́ ó̄-¢›-Ä¯ ¡ð -¥½-Ä©É-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃. 
 «É¾-¸È¾-°øÉ-»ñ®-Ã§É-¹¾¡-Ä©É-À¦¨§ó-¸ò©- Â© -̈®Ò- ó́-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡-ÁìÉ¸ ¹ö¸-ÎÉ¾-£º®-

£ö¸ - ¡ð-¥½-Ä©É-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-°øÉ-»ñ®-Ã§É -À§„-©¼¸-¡ñ. 
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´¾©-ª¾ 18( ñ̄® ÷̄¤).   ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-®Ò-´ó-°øÉ-¦õ®-êº© 

À´̂º-®÷¡-£ö--Ã©-Î‡¤-¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò© Â© -̈®Ò- ó́-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́ë½-©ö¡ ¹ìõ ®Ò-»øÉ-¸È¾-°øÉ-¦õ®-
êº©-̃-µøÈ-Ã¦ ²¾ -̈Ã-¡¿-ö©¹ö¡-À©õº «É¾¸È¾®Ò- ó́-°øÉ-Ã©-´¾-ê¸¤-ê¾¸-Àºö¾-ÁìÉ¸ ǿ- ð́-ë½-©ö¡êñ¤-
Ïö©-̃- ¥½-Á È́-ìñ©-À ñ̄-°øÉ-£÷É -́£º¤-Ä¸É. 

«É¾-¹¾¡-Ïö©-º¾- ÷̈-£¸¾ -́Ã-¡¾-»Éº¤-³Éº¤-ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿ö©Ä¸É-Ã-´¾©-ª¾ 40 ¢º¤-¡ö©-
Ï¾ -̈¦½-®ñ®-š-ÁìÉ¸ ǿ- ð́-ë½-©ö¡©„¤-¡È¾¸ -¡ð -¥½-ªö¡-À ñ̄¡¿-´½-¦ò©-¢º¤-ìñ©. 

²½ñ¡-¤¾-ê½-®¼-¦¾ ¹ìõ ¾¨®É¾ ê† -Ä©É-À¢�í¾-»È¸ -́Ã-¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-
ë½-©ö¡ ̃ À ñ̄-°øÉ-¡¿-ö©-Àºö¾-§ñ®-¦ö´®ñ©¦È¸-Ã©--Î‡¤¢º¤-°øÉ--À¦ -̈§ó-¸ò©- À²̂º-Ã§É-¥È¾ -̈--À¢í¾Ã-¡¾-

É́¼-£¾®-¦‰¤-¦½-¡¾, -À»ñ©®÷-¡ò-ê¾ Áì½ §¿-ì½-Îš-¦ò-¢º¤-°øÉ-À¦ -̈§ó-¸ò©. 
 

´¾©-ª¾ 19( ñ̄® ÷̄¤).   ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-²ò¡-¢÷, ¦¾-´½-À ¹ìõ ñ¡®¸©-ºˆ  
²ò¡¢÷, ¦¾´½-À Íõ ñ¡®¸©-º̂ ê†- ó́-§ñ®-¡Èº-®¸© Íõ - ó́Ã-Äì¨½-®¸©-̃ -Á È́- ó́-

¦ò©-´º®-§ñ®, ö̈¡§ñ®- Íõ -À»ñ©-²ò--Ä-¡¿ Ã¹É-®÷¡£ö Íõ ¡¾¥ñ©ª̃¤º̂ ª¾ -́ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨ 
ì¸´êñ¤- ó́-¦ò© --Ã¹É°øÉ-º̂-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½©ö¡-¢º¤-ªö -ª¾ -́¡ö©Ï¾¨. - 

Ã-¡ðì½-óê†²ò¡-¢÷-, ¦¾-´½-À ¹ìõ ñ¡®¸©-º̂- ¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò©-Â© -̈®Ò- ó́-°øÉ-¦õ® -
êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ ®ÒÄ©É-´º®-§ñ®--Ã©-Î‡¤-Ã¹É-®÷¡-£ö, -¡¾-¥ñ©ª̃¤- ¹ìõ ǿ-òêòÃ©-Î‡¤-ÁìÉ¸ 
§ñ®-êñ¤Ïö©̃-¡ð-¥½-ªö¡-À ñ̄-¢º¤¸ñ©- ¹ìõ ¦¾¦½¾-¦½«¾ ®Èº°øÉ¡È¼¸µøÈ¯½¥¿. 
 

´¾©-ª¾ 20.   ¦ò©-¦õ® -êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡¢º¤°ö¸À´¨ê† -Á¨¡-¡ñ -µøÈ 
 °ö¸-À´ -̈-ê†-Ä©É-Á¨¡-¡ñ-µøÈ-ªÈ¾¤-¹¾¡ ÁªÈ- ñ̈¤-®Ò-êñ-Ä©É-µÈ¾-»É¾¤-¡ñ-Â© -̈«õ¡-ªÉº¤-ª¾ -́¡ö©-

Ï¾ -̈̃ ¡ð- ñ̈¤- ó́¦ò©-¦õ®êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-¡ñ Áì½ ¡ñ-Ä©É-µøÈ 
À´̂º°øÉÃ©Î‡¤¹¾¡Ä©ÉÀ¦¨§ó¸ò©. 

 

´¾©-ª¾ 21.   °øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡Áê-ê†-¡ñ 

 À´̂º-®÷¡-£ö-ê†-À ñ̄°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾ -̈ ¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò©-¡Èº-
À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ÁìÉ¸ °øÉ-¦õ®-êº©-¢º¤-®÷¡-£ö--̃- ¡ð- ó́-¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡Áê-°øÉ-¡È¼¸-ª¾ -́
ì¿-©ñ®. À´̂º-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡-Áê-ê†-š ¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó¸ò©- ¡ð-Ã¹É-°øÉ¦õ®-êº©-°øÉ-ªÒÄ -̄ Ä©É-»ñ®-

ǿ- ð́ë½©ö¡-Áê-ê†-¡ñ Áì½ -ªÒÅ-Ä¯. 
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´¾©-ª¾ 22.   À¤̂º-Ä¢-¢º¤ -¡¾-¦õ® -êº© ǿ-´ð-ë½-©ö¡Áê-ê†-¡ñ 

 °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡Áê-ê†-¡ñ ªÉº¤-µøÈ-²¾ -̈ÃªÉ-À¤̂º-Ä¢- ©„¤-š:  
 Œ -À ñ̄-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨; 
 Œ À ñ̄-ìø¡-¢º¤ -®÷¡£ö-ê†- ó́-¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ §‡¤-Ä©ÉÉ-À¦ -̈§ó-¸ò©¡Èº-

ÁìÉ¸. 
 

´¾©-ª¾ 23.   ¦ò©-¢º¤-°øÉ-¦½-ì½ ǿ-´ð-ë½-©ö¡ 
 °øÉ-¦õ®-êº©-ê†-Ä©É-¦½-ì½ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ §‡¤-ªö¡À ñ̄-²ø©¢º¤ªö-Ã¹É-°øÉ-º̂-ÁìÉ¸ ¡ð - ñ̈¤- ó́-¦ò©-

»ñ®- ǿ- ð́-ë½-©ö¡Áêê†-¡ñ- ÁªÈ¹¾¡®ÒÁ È́²ø©-ê†-ªöÄ©É-¦½ì½-Ä -̄-ÁìÉ¸̃. 

²¾¡-êó III 
¡¾ -¦õ® -êº©´ø -´ðë½©ö¡ -ª¾´ -²ò-Ä -¡¿ 

´¾©ª¾ 24.   ¦ò©-Ã-¡¾-´º®-§ñ®, ö̈¡-§ñ® ¹ìõ ¡¾-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿ 
 ²ö-ì½-À ṍº¤-ê÷¡-£ö - ó́-¦ò© ´º®§ñ®, ö̈¡-§ñ® ¹ìõ À»ñ©-²ò-Ä-¡¿ -Ã¹É-®÷¡-£öÃ©--Î‡¤ ¹ìõ 

Ã¹É-¹ì¾ -̈£ö, Ã¹É-ºö¤-¡¾-¥ñ©-ª̃¤-¢º¤-ìñ©, ì¸ -́ÏøÈ Áì½ ºö¤-¡¾-¥ñ©-ª̃¤-¦ñ¤-£ö -́, ¡º¤-êô, ǿ-
òêò-ªÈ¾¤Å ¹ìõ ¦½¹¤¸-Ä¸É-¦È¸-Ã©-Î‡¤ -À²̂º-À ñ̄-®Èº-¦ñ¡¡¾ì½-®ø§¾ ¹ìõ- »ñ¡¦¾-Ã¹É-¨¾©-
²†Éº¤-ê†-¢¾©-À¢ó -¦¾ ´¾©-¦É¾¤-µøÈ-ê¿-¡ò -ª¾ -́À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªö-¡Èº-À¦¨§ó-¸ò©. 

 

´¾©-ª¾ 25( ñ̄® ÷̄¤).   ¢º®-À¢©-¦ò©-Ã-¡¾´º®, ö̈¡ -§ñ® ¹ìõ ¡¾À»ñ©-²ò-Ä-¡¿ 
- À¥í¾¢º¤-§ñ®-ê† ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ ¥½´º®-, - ö̈¡-§ñ® ¹ìõ À»ñ©-²ò-Ä-¡¿- -Á È́Ã¹É-¯½-ªò-®ñ-©- ©„¤-

š: 
  1. «É¾-¸È¾-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½©ö¡¹¾¡- ó́-ìø¡-Î‡¤£ö Á È́®Ò -Ã¹ÉÀ¡óÀ£…¤-Î‡¤-¢º¤-§ñ®-êñ¤-Ïö©; 
  2. «É¾-¸È¾-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½©ö¡¹¾¡- ó́-ìø¡-¦º¤-£ö Á È́®Ò -Ã¹ÉÀ¡ó-Î‡¤-¦È¸-¦¾ -́¢º¤-§ñ®-

êñ¤-Ïö©; 
  3. «É¾-¸È¾-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½©ö¡¹¾¡- ó́-ìø¡-¦¾ -́£ö-¢›-Ä¯ Á È́®Ò -Ã¹É-¡¾ -̈Î‡¤-¦È¸-¦†-¢º¤ -

§ñ®-êñ¤-Ïö©. 
  -À´̂º-¡¾-´º®-§ñ®, ¡¾- ö̈¡-§ñ® ¹ìõ - ¡¾-À»ñ©-²ò-Ä¡¿- ¹¾¡-À¡ó¡¸È¾-¥¿¸-ê†-Ä©É-

¡¿ö©-Ä¸É Àêò¤-š ¦È¸-ê†-À¡ó-̃ «õ-õ-À ñ̄-Â´£½ -ÁìÉ¸-Ã¹É¿-´¾-Á®È¤ ñ̄-ª¾ -́¡¾-¦õ®-êº©-ª¾ -́
¡-ö©Ï¾¨. 
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´¾©-ª¾ 26.   »ø® -¡¾-¡¾À»ñ©-²ò-Ä-¡¿ 

-²ò-Ä-¡¿ ¦¾´¾©-À»ñ©-¢›-Ã-¦º¤-»ø®-¡¾ -©„¤š: 
   1. ²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º; 
   2. ²ò-Ä-¡¿-ê¾¤-¯¾¡-À ‰̄¾. 
 

´¾©ª¾ 27.   ²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-¦º 
 ¡¾-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-¦º º¾©-¥½-¢¼Â© -̈À¥í�¾- ǿ- ð́-ë½©ö¡Àº¤. «É¾-

¹¾¡-°øÉ-º̂-¢¼-Ã¹É- ¡ð-ªÉº¤- ó́²½-¨¾-µÈ¾¤-ÎÉº¨¦¾ -́£öÀ¢�í¾-»È¸ -́¿ ÁªÈ-ªÉº¤-»ñ¡-¦¾-£¸¾ -́ìñ®-
Ä¸É¥ö-¡¸ú¾-¥½- ó́-¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡. 

Ã-²ò-Ä-¡¿-̃ ªÉº¤®º¡-¦½-«¾-ê†, ņ̃, À©õº, ó̄ À»ñ©-²ò-Ä-¡¿, ¯½-À²© Áì½ ¥¿-
¸-§ñ®-ê†-¥½-´º®, §̂ Áì½ ¾ -́¦½-¡÷-¢º¤- °øÉ´º® Áì½ °øÉ-»ñ®, °øÉ -¢¼ Áì½ ¢º¤-²½-¨¾. 

°øÉ´º®, °øÉ-¢¼ Áì½ ²½-¨¾- ªÉº¤-ìö¤-ì-¾ -̈À§ñ Áì½ Á¯½-Â É̄- ṍ-Ã¦È-²ò-Ä-¡¿. 
²ò-Ä-¡¿-̃ ¹ìñ¤-¥¾¡-À»ñ©-ÁìÉ¸- ªÉº¤-Ã¦È-§º¤-ªò©--Ã¹ÉÁÎÉ ¹ìõ ªò©©É¸ -̈£„¤ ÁìÉ¸-Ä -̄

¢›-ê½-®¼¿-²½ñ¡¤¾-ê½-®¼-¦¾-®Èº-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡µøÈ ¹ìõ -®Èº-ê†-Ã¡É-£¼¤ ¹ìõ- ¿-Ä -̄
Ä¸É-µøÈ-ºö¤¡¾- ȫ¡£º¤-®É¾ ¦¿ìñ®-®Èº-ê†-®Ò ó́¦¿ñ¡¤¾ê½®¼¦¾. 

 

´¾©-ª¾ 28.   ²ò-Ä-¡¿-ê¾¤-¯¾¡-À ‰̄¾ 
 À¥í¾¢º¤§ñ®ê†-®Ò-¦¾-´¾©-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-¦º-Ä©É- É̈º-ªö¡-µøÈ-Ã-¦½-²¾®-

ºñ-ª½-ì¾ -̈ê†-Ã¡É-¥½-À¦¨§ó-¸ò©, É̈º-¦÷-¢½-²¾®-ºÈº-À²¨ ¹ìõ É̈º-¦¾-À¹©-º̂ -¥½-À»ñ©-²ò-Ä-
¡¿-ê¾¤-¯¾¡-À ‰̄¾-¡ð-Ä©É Â© -̈§Éº¤-ÎÉ¾-²½-¨¾-µÈ¾¤-ÎÉº -̈¦¾ -́£ö. 

²½-¨¾-©„¤-¡È¾¸- ªÉº¤-Á¥É¤-¢Ó-£¸¾´êñ¤-Ïö©-ê†-À¥�í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡Ä©É -¦„¤-Ä¸É- 
ªÒ¦¿ñ¡¤¾ê½-®¼-¦¾- ¹ìõ ºö¤¡¾- ȫ¡£º¤-®É¾Ã-êñ-Ã© Áì½ §š-Á¥¤-¦¾-À¹©-ê†-²¾-Ã¹É-
À¥í¾¢º¤§ñ®-̃-®Ò-¦¾-´¾©-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-¦º-Ä©É. 

²ò-Ä-¡¿-ê¾¤-¯¾¡-À ‰̄¾-̃- ¥½-®Ò- ó́-°ö--Ã§É-Ä©É «É¾-¹¾¡-¡¾ -̈¡¿-ö©Î‡¤À©õº ñ®-ÁªÈ¸ñ-
À¥í�¾¢º¤ §ñ® Ä©É-¡ñ®-£õ-¦øÈ-¦½²¾-® ȫ¡-¡½-ªò. 
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´¾©-ª¾ 29.   °øÉ-¦õ®-êº©-¦¿-»º¤ 

 À¥�í¾-¢º¤§ñ® ó́-¦ò©--ÁªÈ¤ª̃¤-°øÉ-¦õ®-êº©-¦¿-»º¤À²̂º-Áê-ê†-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡§‡¤-
ªö-Ä©É-¡¿-ö©-Ä¸É-¡Èº-̃ Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°øÉ -¦õ®-êº©-°øÉ-š-¹¾¡-Ä©É-À¦ -̈§ó-¸ò©¡Èº-¡¾-À ó̄©-²ò-Ä-¡¿ 
¹ìõ ®Ò-»ñ®-Àºö¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ª¾´²òÄ¡¿̃. 

 

´¾©-ª¾ 30.   ¦ò©-¢º¤-°øÉ-¦õ® -êº©-´ø- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä -¡¿ 
 °øÉ-¦õ®-êº©-ê†Ä©É»ñ® ǿ ð́ë½©ö¡ª¾´²òÄ¡¿ÁìÉ¸ ¡ð ñ̈¤ ó́¦ò©-Ä©É-»ñ®-²ø©-¦È¸- ǿ- ð́-ë½-

©ö¡ê†-ªö¡-êº©-Ã¹É-ªö-ª¾ -́¡ö©-Ï¾ -̈ ºó¡-©É¸¨. 
 

´¾©-ª¾ 31.   °øÉ-®Ò- ó́-¦ò©-»ñ®-§ñ®-ª¾ -́²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º 
 °øÉ-¢¼-²ò-Ä-¡¿, ²½-¨¾-Ã-²ò-Ä-¡¿, °ö¸ ¹ìõ À´¨ ¹ìõ ìø¡¢º¤²¸¡-¡È¼¸- ®Ò- ó́-¦ò©--

Ä©É»ñ® §ñ®-ª¾ -́²ò-Ä-¡¿-̃. 
 

´¾©-ª¾ 32( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -ÁªÈ¤-ª˜¤-°øÉ-£÷É´£º¤ ǿ - ð́ë½©ö¡ 
À¥�í¾-¢º¤§ñ® ó́-¦ò©-ÁªÈ¤-ª̃¤-°øÉ-£÷É´£º¤ ǿ- ð́ë½©ö¡- Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°øÉ-¡È¼¸ ¹¾¡- ó́-¥÷©-¯½-¦ö¤ -

À»ñ©-²ò-Ä-¡¿-´º®- ǿ- ð́ë½©ö¡ Ã¹É-®÷¡-£ö-ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈ ¹ìõ -À ñ̄®É¾À¦¨¥ò©. 
°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́ë½©ö¡-̃ º¾©-¥½-ÁªÈ¤-ª̃¤-®÷¡-£ö-º̂-À ñ̄-°øÉ-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́ë½©ö¡-Áê-

ªö-¡ð-Ä©É À¸˜-À¦¨ÁªÈ-À¥í�¾-¢º¤§ñ® ¹¾¡-Ä©É-¡¿-ö©-Ä¸É-µÈ¾¤-º̂-Ã-²ò-Ä-¡¿. 
¦ò©-¢º¤-°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́ë½©ö¡- ¥½-Ïö©Ä¯ -À´̂º-À©ñ¡-̃- ¹¾¡-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾-

÷̈¦ò®Á¯© ó̄ ¹ìõ °øÉ-À ñ̄®É¾À¦¨¥ò© ¹¾¡-Ä©É-¡ñ®-£õ-¦øÈ-¦½-²¾®- ȫ¡-¡½-ªò-ÁìÉ¸. 
 
 

´¾©-ª¾ 33( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ - È̄¼-Á¯¤ ¹ìõ ìö®-ìÉ¾¤-²ò-Ä -¡¿ 
À¥�í¾-¢º¤-§ñ® ó́-¦ò©- È̄¼-Á¯¤ ¹ìõ ìö®-ìÉ¾¤-²ò--Ä-¡¿- ê†-ªö-À»ñ©-¢›-Ä©É-ê÷¡-À¸-ì¾ ©É¸ -̈

¡¾-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿ÃÏÈ. 
²ò-Ä-¡¿-ê†-À»ñ©-¢›-ÃÏÈ-š ¥½-ìö®-ìÉ¾¤-²ò-Ä-¡¿-À¡‰¾- -¦È¸-Ã©--Î‡¤ ¹ìõ êñ¤-Ïö© 

ê† ó́¢Ó£¸¾´ ¢ñ©-¡ñ®-²ò-Ä-¡¿ÃÏÈ. 
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´¾©-ª¾ 34.   ¦¾-À¹©-ê†-²¾-Ã¹É-²ò-Ä-¡¿-ªö¡-Ä¯ 

 ²ò-Ä-¡¿- ê†-À»ñ©-¢› -¥½-ªö¡-Ä¯©É¸ -̈¦¾-À¹©- ©„¤-š: 
  1.  À´̂º-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ ¹¾¡-Ä©É-À¦¨§ó-¸ò©-¡Èº-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-

©ö¡; 
  2. À´̂º-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ ¹¾¡-Ä©É-¦½-ì½-

ǿ ð́ë½©ö¡²ø©ê†ªö ó́¦ò©Ä©É»ñ® ª¾ -́²ò-Ä-¡¿; 
  3. À´̂º-§ñ®-¦ö -́®ñ©-ê†-ªö¡-êº©-ª¾ -́²ò-Ä-¡¿-̃ ¹¾¡-Ä©É-«õ¡-¦ø-¹¾¨ ¹ìõ «õ¡-ê¿-ì¾ -̈

©É¸ -̈À¥í�¾- ǿ- ð́-ë½©ö¡; 
  4.  À´̂º-²ò-Ä-¡¿-̃- ¹¾¡-Ä©É-«õ¡-»ñ-®-»øÉ-¸È¾À ñ̄-Â´£½. 

 

´¾©-ª¾ 35.   ²ò-Ä-¡¿-À ñ̄-Â -́£½ 
- ²ò-Ä-¡¿- ¥½À ñ̄-Â -́£½-Ã-¡ðì½ó - ©„¤š: 
 1.  ²ò-Ä-¡¿- ê†-À»ñ©-¢›-Â© -̈®÷¡-£ö-ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈¦ò®Á¯© ó̄ ¹ìõ 

À ñ̄®É¾À¦¨  ¥ò©; 
 2.   ²ò-Ä-¡¿- ê†- ó́-À �̄í¾-Ï¾ -̈®Ò-¥½-Á¥É¤; 
 3.   ²ò-Ä-¡¿- ê†-À»ñ©-¢›-©É¸ -̈¡¾-«õ¡-®ñ¤-£ñ®, ¹ìº¡-ì¸¤ ¹ìõ ¯º -́Á¯¤; 
 4.  ²ò-Ä-¡¿- ê†-Ä©É-´º®-§ñ®-Ã¹É-Á¡È-®÷¡-£ö-§‡¤-Ä©É-¡¿ö©Ä¸É -Ã-´¾©-ª¾ 31 ¢º¤-¡ö©-

Ï¾ -̈¦½- ®ñ®-š. 
 

´¾©-ª¾ 36( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -ÁªÈ¤-ª˜¤-°øÉ-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ 
°øÉ-É-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ º¾©-¥½«õ¡ÁªÈ¤ª̃¤Â©¨: 
   1. À¥�í¾-¢º¤§ñ®; 
   2. ®÷¡-£ö- §‡¤-Ä©É¡¿ö©-Ä¸É-Ã-²ò-Ä-¡¿ ¹ìõ °øÉ-Ã©--Î‡¤- ê†- ó́-¦ò©-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡; 
 3. ¦¾-¯½§¾§ö Ã-¡ðì½ó - À¥í�¾-¢º¤§ñ® ¹¾¡-®Ò-Ä©É-ÁªÈ¤-ª̃¤°øÉ¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿-Ä¸É, °øÉ-

«õ¡-ÁªÈ¤-ª̃¤-̃- Ä©É-À¦¨§ó¸ò©, À ñ̄°øÉ¹¾ -̈¦¾®-¦ø, ®Ò ó́£¸¾´¦¾´¾©ê¾¤©É¾¡¾¯½²ô©, ®Ò -
¥ò¤-Ã¥-¯½-ªò-®ñ© ¹ìõ ®Ò-¦¾-´¾©-¯½-ªò-®ñ©-Ä©É. 

 

´¾©-ª¾ 37.   ¦ò© Áì½ ²ñ -ê½-¢º¤-°øÉ -¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ 
²ò-Ä-¡¿- ¥½-¿-´¾-¯½-ªò-®ñ©-Ä©É-¡ð-ªÒ-À´̂º À¥í�¾-¢º¤§ñ®¹¾¡-Ä©É-À¦¨§ó-¸ò©-Ä -̄ÁìÉ¸. 



224 

 
°øÉ-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ ó́-¦ò©-À»ñ©--¦…¤-ê†-¥¿-À ñ̄ Áì½ÀÏ¾½-¦ö- -́ À²̂º-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-

¡¿Ã¹É¯¾¡ö© °öÀ ñ̄¥ò¤. 
°øÉ-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿- ¥½-®Ò-Ä©É-»ñ®®¿-Àñ©-Ã-¡¾-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿-̃ ÁªÈ¹¾¡ ó́ --¦ò©-

Ä©É»ñ®--£È¾ êö©-Áê-¡¾-Ã§É-¥È¾ -̈ºñ-¥¿-À ñ̄Ã-¡¾- ȫ¡- ñ̄¡-»ñ¡-¦¾ Áì½ £÷É -́£º¤- ǿ- ð́-ë½-
©ö¡̃. 

°øÉ-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ ó́-²ñ-ê½-ì¾ -̈¤¾- ¡È¼¸-¡ñ®-¡¾-¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-²ò-Ä-¡¿-©„¤¡È¾¸Ã¹É-
°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡§¾®. 

²¾¡-êó IV 
¡¾ -»ñ®, -¡¾ -¦½ì½- -Áì½ ¡¾ -À¦¨¦ò©-¦õ® -êº© ´ø -´ðë½©ö¡ 

Ï¸©-êó 1 
¡¾-»ñ® Áì½ ¡¾-¦½-ì½- ´ø-´ð-ë½-©ö¡ 

´¾©-ª¾ 38( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -¦½-ÀÎó-À ó̄©¡¾¦õ®êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡°øÉ-Ã©-Î‡¤ ó́¦ò©-¦½-ÀÎó-À ó̄©¡¾¦õ®êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡À¸ì¾Ã©¡ð-

Ä©É À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-- ó́¡¾¡¿ö©Ä¸ÉÃ²òÄ¡¿ ¹ìõ ó́¡¾ªö¡ìö¤¡ñ-Ä¸É- µÈ¾¤-º̂. 
«É¾-¹¾¡- ó́-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡°øÉ -Ã©-Î‡¤ ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈- ¡¾-Á®È¤-

ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¥½- ṏ©-À¸-ì¾-ºº¡-Ä -̄¥ö-¡¸È¾-°øÉ-¡È¼¸-¥½-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈ ¦ò®Á¯© ó̄ ¡ðÄ©É. 
Ã¡ðì½óê†- ó́ ¡¾-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ã-À¸-ì¾-̃ ¡ð-ªÉº¤-Ã¹É-²½ñ¡¤¾ê½®¼¦¾ ¹ìõ 
¾¨®É¾-À ñ̄-°øÉ À¢í¾»È¸´µ̃¤µõ. 

Ã-¡ð-ì½-ó-Ã©-¡ð-ª¾´ «É¾-¸È¾-°ö¸ ¹ìõ -À´¨ ¹¾¡-À¦¨§ó-¸ò© Áì½ °øÉ - ó́-§ó-¸ò©-µøÈ-̃- ¹¾¡Ä©É-
Àºö¾- À´¨ ¹ìõ °ö¸ÃÏÈ ²¸¡-ìø¡-¡ð ó́¦ò©-¦½-ÀÎó-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃Ä©É. 

 

´¾©-ª¾ 39.   ¡¾-À»ñ©-®ñ -§ó ǿ-´ð-ë½-©ö¡ 
 ¡Èº-¡¾-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ªÉº¤-À»ñ©-®ñ-§ó-§ñ®-¦ö -́®ñ©-ªÈ¾¤Å-¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ 

©„¤-š: 
 1. §ñ®-¦ö -́®ñ© §‡¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ä©É-Àºö¾-Ã¹É-°øÉ-º̂-µõ´, ¡øÉµõ´ ¹ìõ Àºö¾Ä¯±¾¡ ¹ìõ 

§¸©-¥¿¿°øÉº̂, «õ¡-°øÉ-º̂-¦Ó-Â¡¤, ò̄©-®ñ¤, ñ̈¡-¨º¡-Àºö¾- ¡Èº-¡¾-À¦¨§ó-¸ò©; 
 2. ¡¾-Ã§É-¥È¾ -̈£È¾- É́-¼-£¾®-¦‰¤-¦½-¡¾ Áì½ Îš-¦ò--¢º¤-À¥�í¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡. 
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²¾ -̈¹ìñ¤-ê†-Ä©É--¦½-¦¾¤-®ñ-§ó-ì¾ -̈»ñ®Œì¾ -̈¥È¾ -̈¦¿-Àìñ©-ÁìÉ¸ °øÉ -¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ 

¥‡¤-Á®È¤- ñ̄-§ñ®-©„¤-¡È¾¸-ª¾ -́²ø©-¢º¤-Ã°-ì¾¸. 
 

´¾©-ª¾ 40( ñ̄® ÷̄¤).   º¾-¨÷-£¸¾ -́Ã-¡¾-»Éº¤-³Éº¤-Àºö¾ ǿ - ð́-ë½-©ö¡  
¡¾-»Éº¤-³Éº¤-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¦¾-´¾©-À»ñ©-¢›--Ä©É- ²¾ -̈Ã-¡¿-ö©-À¸ì¾¦¾ -́ -̄ó ñ®-

ÁªÈ-¸ñÀ¥�í¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ä©É-À¦ -̈§ó¸ò©À ñ̄ªí-Ä¯. «É¾¹¾¡¡¾¨¡¿ö©-À¸ì¾©„¤¡È¾¸ 
¦ò©Ã¡¾»Éº¤ ³Éº¤ ¥½ªö¡Ä¯ À¸˜-À¦¨Áªú-Ã¡ðì½ó °øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ì½©ö¡-̃ ¹¾¡-

ó́º¾ ÷̈®Ò-À«ò¤ ¦ò®-Á¯© ó̄  ²¾¨Íñ¤ À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡-Ä©ÉÀ¦¨§ó¸ò© ¹ìõ ó́-À¹©°ö-ºúõ²¼¤²ð. 
 

´¾©-ª¾ 41.   ¡¾-Á®È¤ - ñ̄ ǿ-´ð-ë½-©ö¡ê†-µøÈ-Ã-¡¾-£÷É -́£º¤-¢º¤-°øÉ-¦õ® -êº©-°øÉ-Ã©-Î‡¤ 
 °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-Ä©É-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ §‡¤- ñ̈¤-®Ò-êñ-Ä©É-Á®È¤- ñ̄-̃ ó́-¦ò©-¦½-

ÀÎó-Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡©„¤-¡È¾¸-Ä©É-ê÷¡-À¸-ì¾ À«ò¤¸È¾-º¾- ÷̈-£¸¾ -́ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã-´¾©-ª¾ 40 
¢º¤-¡ö©-Ï¾ -̈¦½-®ñ®-š- ¥½-Ïö©-ÁìÉ¸-¡ð-ª¾´. 

 

´¾©-ª¾ 42( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -»ñ®- ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨ ¥½-«õ-¸È¾-À ñ̄-°øÉ-»ñ®- ǿ- ð́-ë½-©ö¡- ¡ð-ªÒ-À´̂º-Ä©É-¦½-

Á©¤--À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªö-- »ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ªÒºö¤¡¾ ȫ¡£º¤-®É¾®Èº-ê†-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©. 
°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿- ¥½-«õ-¸È¾-À ñ̄-°øÉ-»ñ®- ǿ- ð́-ë½-©ö¡- ¡ð-ªÒ-À´̂º-Ä©É-¦½-

Á©¤--À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªö-- »ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ªÒ¦¿ñ¡¤¾-ê½®¼-¦¾-®Èº-ê†--Ä©É-À¡ñ®-»ñ¡¦¾-²ò-
Ä-¡¿-Ä¸É ¹ìõ ªÒ-ºö¤¡¾- ȫ¡£º¤-®É¾¦¿ìñ®®Èºê†-®Ò- ó́-¦¿ñ¡¤¾-ê½®¼-¦¾. 

¡¾-»ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃ ªÉº¤-Ã¹É-À»ñ©-¢›-Ã-Äì-¨½¹ö¡-À©õº ñ®-ÁªÈ-¸ñ-À ó̄©-¡¾-
¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡À ñ̄-ª�í-Ä¯. 

Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡°øÉ -Ã©-Î‡¤ -¹¾¡-Ä©É-¦½-ì½ ǿ- ð́ -ë½-©ö¡ °øÉ -ê†-¥½-»ñ® ǿ-
ð́-ë½-©ö¡§‡¤À ñ̄-²ø©-¢º¤-°øÉ-¦½-ì½-̃- ªÉº¤-¦½-Á©¤-À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªö-¸È¾ ¥½-»ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-

©ö¡©„¤-¡È¾¸-²¾ -̈Ã-Äì-¨½-À¸-ì¾-ê†- ñ̈¤-À¹ùõº. «É¾-¸È¾-¡¿-ö©-À¸-ì¾-ê†- ñ̈¤-À¹ùõº-̃- ¹¾¡-¹ì÷©¦¾ -́
À©õº °øÉ-ê†-¥½-»ñ®-̃ ó́-¦ò©-»Éº¤-¢ð-ªÒ-¦¾-Ã¹É- ṏ©-À¸-ì¾-ºº¡-ª̂ -́ºó¡-¡ð-Ä©É ÁªÈ-®Ò-Ã¹É-À¡ó¦¾ -́
À©õº. 

²½ñ¡¤¾-ê½-®¼-¦¾- ¹ìõ ¾ -̈®É¾- ªÉº¤ºº¡-Ã®-µ̃¤-µõ-¡¾-»ñ® ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ã¹É-
Á¡È-°øÉ-¦õ®-êº©-Ä¸É-À²̂º-À ñ̄-¹ùñ¡-«¾. 
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´¾©-ª¾ 43.   ǿ - ð́-ë½-©ö¡ê†-®Ò-Ä©É-»ñ®-Àºö¾-²¾ -̈Ã-¡¿-ö© -À -̧ì¾ 

 ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†- ñ̈¤-£ö¤-À ñ̄-¸ñ©-«÷-À©ó´ §‡¤-ªö¡-À ñ̄-²ø©-¢º¤-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́ë½-©ö¡°øÉ -Ã©-
Î‡¤ ê†-®Ò-Ä©É-»ñ®-Àºö¾-²¾ -̈Ã¡¿-ö©-À¸-ì¾ª¾ -́ê†--Ä©É-¡¿ö©Ä¸É-Ã-´¾©-ª¾ 42 ņ̃¡-êó 3 ¢º¤ -
¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š ÁªÈ ǿ- ð́-ë½-©ö¡©„¤-¡È¾¸- -²ñ©- ó́°øÉ -¦õ®êº© ǿ- ð́ë½-©ö¡°øÉ -º̂»ñ®-Àºö¾ ¹ìõ Ä©É-
´º®-Ã¹É-Á¡È-ìñ©-ÁìÉ¸ ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃ ¥½-«õ¡¦‰¤-£õ-Ã¹É-Á¡È-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ê†-®Ò-´¾-»ñ®-
Àºö¾-̃-Ä©É-¡ð-ªÒ-À´̂º- °øÉ-¡È¼¸-¹¾¡-Ä©É-»ñ®-£¸¾ -́ ò̈¨º -́ ¥¾¡-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ - ìñ© ê†-
Ä©É-»ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡Àê‰¾-̃. «É¾-¹¾¡-®Ò-Ä©É-»ñ®-£¸¾´ ò̈¨º´ÁìÉ¸ ¦¾-¥½-À ñ̄-°øÉ-ªñ©-¦ò -
Ã¹É -À´̂º-°øÉ-¡È¼¸-¹¾¡- ó́-À¹©-°ö-²¼¤²ð. 

Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-°øÉ--¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ª¾´¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ª¾ -́²ò-Ä-¡¿- Ä©-É-À¦ -̈§ó-¸ò© 
²¾ -̈¹ìñ¤-ê†-Ä©É-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ÁìÉ¸ ÁªÈ-¹¾¡- ñ̈¤-®Ò-êñ-Ä©É-»ñ®Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†-
ªö¡-À ñ̄-²ø©-¢º¤-°øÉ-¡È¼¸ -ª¾ -́¡¿-ö©-À¸-ì¾-ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã--´¾©-ª¾ 42 ņ̃¡-êó 3 ¢º¤-¡ö©Ï¾ -̈
¦½®ñ®-š -¡ð-Ã¹É-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-°øÉ-¡È¼¸ -À ñ̄-°øÉ- ó́-¦ò©-»ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́ -ë½-©ö¡̃. 

 

´¾©-ª¾ 44.   ¢º®-À¢©¦ò©-Ã-¡¾-§š-¢¾©- ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
 ¡Èº-¡¾-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõõ ¡Èº-¡¾-»ñ®-Ã®-µ̃¤-µõ-¡¾-»ñ®- ǿ- ð́-

ë½-©ö¡ ̃ °øÉ- ȫ¡-£º¤ ¹ìõ °øÉ-¦õ®-êº©- ê†-Ä©É-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¥½-®Ò- ó́-¦ò©-§š-¢¾©- ǿ- ð́-ë½-
©ö¡©„¤-¡È¾¸ À¸̃-À¦ -̈ÁªÈ-Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-Ä©É-Ã§É-¥È¾ -̈ À²̂º: 

1. À®…¤-Á¨¤, …̄- ȫ¸ ¹ìõ É́¼-£¾®-¦‰¤-¦½-¡¾-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡; 
2. À®…¤-Á¨¤-ìÉ¼¤-©ø-®÷¡-£ö-ê†-µøÈ-²¾ -̈ÃªÉ-¡¾-º÷-¯½-¡¾-ë½-¢º¤-À¥í�¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡; 
3. §¿-ì½-£È¾-Á»¤-¤¾ Áì½ º̂Å-ê†-ªö¡-À ñ̄-²ñ-ê½-¢º¤-À¥í�¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡; 
4. ȫ¡- ñ̄¡-»ñ¡¦¾ Áì½ £÷É -́£º¤- ǿ- ð́-ë½-©ö¡. 

 

´¾©-ª¾ 45( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -¦½-ì½- ǿ-´ð-ë½-©ö¡ 
°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ª¾´²ò-Ä-¡¿- º¾©¥½-¦½ì½- ǿ- ð́ë½©ö¡ -ê†-

À ñ̄-²ø©-¢º¤-ªö-Ã¹É -®÷-¡£ö, --¡¾-¥ñ©ª̃¤-¢º¤-ìñ©, ǿ-òêò, ¡º¤-êô-Ã©Î‡¤. ¡¾¦½-ì½- ǿ- ð́-
ë½-©ö¡ -Á È́-Ã¹É-¯½ªò®ñ©²¾¨Ã-¡¿ö©¹ö¡-À©õº ñ®ÁªÈ-¸ñÀ ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ 
À ñ̄-ª�í-Ä¯. 

°øÉ-¦½-ì½- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾´¡ö©Ï¾¨ ªÉº¤-¦½-Á©¤À¥©¥¿ö¤¢º¤-ªöÀ ñ̄ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-
¦º ªÒºö¤¡¾ ȫ¡£º¤®É¾Â©¨®º¡§̂ ®÷¡£ö ¹ìõ ¡¾¥ñ©ª̃¤ ê†ªö¦½ì½Ã¹É. 
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°øÉ-¦½-ì½- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾´²òÄ¡¿ ªÉº¤-¦½-Á©¤-À¥©¥¿-ö¤-¢º¤-ªöÀ ñ̄ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-

¦ºªÒ ¦¿ñ¡¤¾ê½-®¼-¦¾- Â©¨®º¡§̂®÷¡£ö ¹ìõ ¡¾¥ñ©ª̃¤ê†ªö¦½ì½Ã¹É. 
Ã-¡ðì½-ó-ê†-®Ò-Ä©É-®º¡§̂- ®÷¡-£ö ¹ìõ -¡¾-¥ñ©-ª̃¤ ê†ªö¦½ì½Ã¹û̃ ǿ- ð́ë½-

©ö¡©„¤¡È¾¸ ¡ð¥½-ªö¡-êº©-À ñ̄-¢º¤-°øÉ-¦õ®-êº©- £öº̂-ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨. 

´¾©-ª¾ 46.   ¡¾-¦½-ì½- ǿ - ð́-ë½-©ö¡¢º¤-°øÉ -®Ò- ó́-£¸¾´¦¾-´¾©-ê¾¤-©É¾-¡¾-¯½-²ô© 
 °øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾ ÷̈ ¦ò®-Á¯© ó̄ ¹ìõ °øÉ-À ñ̄-®É¾-À¦ -̈¥ò© -

¥½-¦½-ì½- ǿ- ð́-ë½-©ö¡®Ò-Ä©É- À¸̃-À¦¨ÁªÈ-Ä©É-»ñ®-£¸¾ -́ ò̈¨º -́¢º¤-²Ò, Á È́ ¹ìõ °øÉ- ȫ¡-£º¤-Àê‰¾-
̃. 
 

Ï¸©-êó 2 
¡¾-À¦¨¦ò©-¦õ® -êº©-´ø-´ð-ë½-©ö¡ 

´¾©-ª¾ 47(-ÃÏÈ).   ¡¾À¦¨¦ò©-¦õ®-êº© 
°øÉ--¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ -¥½-À¦¨¦ò©¦õ®êº©- ©„¤š: 
 Œ ¡ðì½ó-¦Ó-Â¡¤- ¹ìõ ñ̈¡¨º¡ ǿ ð́ë½©ö¡; 
 Œ ¡ðì½ó-ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã-´¾©ª¾ 49 Áì½ 50 ¢º¤-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š. 

 

´¾©ª¾ 48.   ¡¾-¦Ó-Â¡¤, ¡¾ ñ̈¡¨º¡ ǿ - ð́ë½©ö¡ 
°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡- ê†-Ä©É¦Ó-Â¡¤, ò̄©-®ñ¤, - ñ̈¡-¨º¡ ǿ- ð́ë½©ö¡-Í¾¨¡¸ú¾--²ø©-ê†-ªö--

£¸¥½-Ä©É-»ñ®- -¡ð-¥½-®ÒÄ©É-»ñ® ǿ- ð́-ë½-©ö¡̃ÁªÈ -µÈ¾¤-Ã© --Áì½- ñ̈¤-ªÉº¤-¦‰¤- ǿ- ð́ë½©ö¡-ê†-Ä©ÉÀºö¾-
Ä -̄̃£õ-êñ¤-Ïö©. «É¾¸È¾¡¾-¦Ó-Â¡¤, ¡¾ ò̄©-®ñ¤, ¡¾- ñ̈¡-¨º¡̃ ¹¾¡-ÎÉº¨¡¸È¾ ¹ìõ Àê‰¾-
¡ñ®²ø©-ê†-ªö--£¸¥½-Ä©É-»ñ®--ÁìÉ¸ ¡ð -¥½-®Ò-Ä©É-»ñ®-²ø©-ê†-ªö-£¸-Ä©É-»ñ®-̃ºó¡. 

´¾©-ª¾-š-¥½®Ò- ó́-°ö-®ñ¤-£ñ®-Ã§É-ªÒ-°øÉ--¦õ®-êº© ǿ- ð́ -ë½-©ö¡ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ §‡¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-
©ö¡ Ä©É-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿--Ã¹É-°øÉ-¡È¼¸-ÁìÉ¸. 

 

´¾©-ª¾ 49(- ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -À¦¨¦ò©¦õ®-êº© ǿ - ð́ë½©ö¡¢º¤²Ò -Á È́ Áì½- ìø¡ 
²Ò-Á È́-ê†-«õ¡-ªñ©-¦ò©¥¾¡-£¸¾ -́À ñ̄-²Ò-Á È́-ª¾´£¿-ªñ©-¦ò-¢º¤-¦¾ ¥½-®Ò- ó́-¦ò©-¦õ®-êº©-

ǿ- ð́-ë½-©ö¡-¢º¤ìø¡, ¦È¸-ìø¡-̃ -¡ð-¥½-®Ò- ó́-¦ò©-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡-¢º¤-²Ò-Á È́-À§„-©¼¸-¡ñ 
À¸̃-À¦ -̈ÁªÈ ìø¡¹¾¡ ñ̈¤®ÒÀ«ò¤¡½¦¼º¾ ÷̈. 
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Ã-¡ð-ì½-óê†-²Ò-Á È́- ¹¾¡-®Ò-¯½-ªò-®ñ©-²ñ-ê½-Ã-¡¾-ìÉ¼¤-©ø-ìø¡-ª¾ -́£¿-ªñ©-¦ò-¢º¤-¦¾ ¡ð-

¥½-®Ò- ó́ -¦ò©-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë-½-©ö¡-¢º¤-ìø¡. ¦È¸-ìø¡-ê†-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈- ¹¾¡-®Ò-¯½-ªò-®ñ©-²ñ-ê½-
Ã-¡¾-ìÉ¼¤-©ø-²Ò-Á È́-ª¾ -́£¿-ªñ©-¦ò-¢º¤-¦¾ ¡ð -¥½-®Ò- ó́-¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡¢º¤-²Ò-Á È́-À§„-
©¼¸-¡ñ. 

 

´¾©-ª¾ 50.   °øÉ-À¦¨¦ò©-¦õ® -êº©-ª¾ -́¡ö©Ï¾¨ -Áì½- ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ 
 °øÉ-À¦ -̈¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ª¾ -́¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ª¾ -́²ò-Ä-¡¿- ó́- ©„¤-š: 
  1. °øÉ-ê†-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-¸È¾ Ä©É- ó́-À¥©-ª½-¾ ¹ìõ ²½-¨¾-¨¾ -́À»ñ©Ã¹É-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ 

¹ìõ °øÉ-- ó́-¦ò©¦õ®-êº© ǿ- ð́ë½-©ö¡°øÉ-Ã©--Î‡¤- À¦ -̈§ó-¸ò© ¹ìõ ®¾©À¥ñ®-¦¾-¹ñ© À²̂º-¨¾©-§ó¤-Àºö¾ ǿ-
ð́-ë½-©ö¡; 

2. °øÉ-ê†-Ä©É-ê¿-ì¾¨, ò̄©-®ñ¤ ¹ìõ ¯º -́Á¯¤-²ò-Ä-¡¿-êñ¤-Ïö© ¹ìõ ®¾¤-¦È¸; 
3. °øÉ -ê†-µøÈ-Á¢¸¤ ¹ìõ- À ṍº¤-©¼¸-¡ñ-¡ñ®-°øÉ--À¦ -̈§ó-¸ò© À´̂º-»øÉ- ¹ìõ- £¸-»øÉ¢È¾¸-¡¾-À¦ -̈§ó-

¸ò©-ÁìÉ¸-¹¾¡-®Ò-´¾- É́¼-£¾®-¦‰¤-¦½-¡¾ ¹ìõ ®Ò-Ä©É-´º®-Ï¾ -̈Ã¹É-£ö-º̂-´¾-»È¸ -́Áê-ªö-Â© -̈
®Ò- ó́-À¹©-°ö; 

4. °øÉ-ê†-Ä©É-¢‰ -́¢øÈ-À¥�í¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Ã¹É-À»ñ©, «º ¹ìõ È̄¼-Á¯¤-²ò-Ä-¡¿- êñ¤-Ïö© ¹ìõ 
¦È¸-Ã©-¦È¸-Î‡¤; 

5. °øÉ -ê†-Ä©É- ò̄©-®ñ¤- ¹ìõ §÷¡-À§̂º¤-°øÉ-¡½-ê¿-°ò©- ªÒ-§ó-¸ò© ¹ìõ ¦÷-¢½-²¾®-¢º¤-À¥í�¾- ǿ- ð́-ë½-
©ö¡ §‡¤-À»ñ©Ã¹É-Ä©É-»ñ®-®¾©-À¥ñ®-¦¾-¹ñ© ¹ìõ À¦¨ºö¤-£½; 

6. °øÉ -ê†-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-¸È¾ -Ä©É-¹¾-£¸¾ -́®Ò-¥ò¤-Ã¦È-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ Ã¦È-°øÉ- ó́-¦ò©-¦õ®-
êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡-©É¸¨¡ñ- ª¾ -́ê†-Ä©É-¡¿ö©-Ä¸É-Ã-´¾©-ª¾ 163 ¢º¤-¡ö©-Ï¾ -̈º¾-¨¾. 

®÷¡-£öê†-Ä©É-¡È¾¸-´¾-Àê ò¤-š ¥½-À¦ -̈¦ò©-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡Ä©É -¡ð-ªÒ-À´̂º À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-
©ö¡-¹¾¡-Ä©É¦½-Á©¤-À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªöºº¡-À ñ̄-ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡-¦º-Àê‰¾-̃ À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-À¥í�¾- ǿ-

ð́-ë½-©ö¡ ¹¾¡-Ä©ÉÀ¦ -̈§ó-¸ò©-ª¾ -́-¢Ó 1, 3 Áì½ 5 ¢º¤-´¾©-ª¾š.  
«É¾-¸È¾®÷¡£ö-ê†-Ä©É-¡È¾¸-´¾-¢É¾¤-Àêò¤-š ¹¾¡-Ä©É-¯½-²ô©-ªö-®Ò-§º®-ê¿, ®Ò -¨º -́µøÈ-ÃªÉ-¡¾-

£÷É -́£º¤-¢º¤²Ò-Á È́, ®Ò-Ä©É-À®…¤-Á¨¤-²Ò-Á È́-Ã-À¸-ì¾-À«í�¾-Á¡È ¹ìõ À¥ñ®-À ñ̄- êñ¤Å-ê†-¸È¾-ªö- ó́-£¸¾ -́
º¾©-¦¾-´¾©-µøÈ-ÁìÉ¸ ¡ð¥½-«õ-¸È¾-À ñ̄-°øÉ-À¦ -̈¦ò©-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Áì½ ¥½-Ä©É-¯½-ªò-®ñ©-©„¤-
©¼¸-¡ñ-¡ñ®-¸ñ¡-êó 2 ¢º¤-´¾©-ª¾ 49 ¢º¤-¡ö©-Ï¾ -̈¦½-®ñ®š. 
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´¾©ª¾ 51(--ÃÏÈ).    ¡¾-ìö®-ìÉ¾¤-¡¾-À¦ -̈¦ò©-¦õ®-êº© 

À¥í�¾-´ø -´ð -ë½-©ö¡ º¾©-¥½-ìö®-ìÉ¾¤-¡¾-À¦ -̈¦ò©¦õ® -êº©-´ø´ðë½©ö¡ª¾´ê†-Ä©É-
¡¿ö©-Ä¸É-Ã-´¾©ª¾ 50 ¢º¤-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š ©É¸¨¡¾¦½-Á©¤-À¥©-¥¿-ö¤-¢º¤-ªöÂ© -̈´ó-
Íñ¡-«¾ ¹ìõ ²½¨¾-µ̃¤µõ.- 

²¾¡-êó V 
-¡¾ -£÷É -́£º¤´ø -´ð-ë½-©ö¡ 

Áì½ £¸¾´ -»ñ®-°ò©-§º®-¢º¤-°øÉ-¦õ® -êº© 
Ï¸©-êó 1 

--¡¾-£÷É -́£º¤´ø-´ð-ë½-©ö¡ 

´¾©-ª¾ 52( ñ̄® ÷̄¤).   ¡¾ -£÷É -́£º¤- ǿ - ð́-ë½-©ö¡ 
À´̂º- ó́-¡¾-»Éº¤-¢ð-Ã¹É-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¥¾¡-°øÉ-¦õ®-êº© ¹ìõ Ã-¡ð-ì½-ó-ê†-¥¿-À ñ̄ - 

²½ ñ¡¤¾ê½®¼-¦¾- ¹ìõ ¾¨®É¾®Èºê† -À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡-̃ ªÉº¤¸¾¤-
´¾©-ª½-¡¾-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½©ö¡- ¹ìõ ÁªÈ¤-ª̃¤-°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ - ð́-ë½-©ö¡- À²̂º-»ñ®-¯½-¡ñ-°ö-¯½-
Â¹ -̈©¢º¤-®ñ-©¾-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡-  Áì½ À¥�í¾-Îš. 

 

´¾©-ª¾ 53( ñ̄® ÷̄¤).   ®÷¡-£ö-ê†-®Ò-´ó-¦ò©À ñ̄-°øÉ -£÷É´ -£º¤ ǿ - ð́-ë½-©ö¡- 
®÷¡-£ö-ê†-®Ò- ó́-¦ò©-À ñ̄-°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ - ð́-ë½-©ö¡ ó́ ©„¤š: 
   1. °øÉ-ê†- ñ̈¤-®Ò-êñ-À«ò¤-¡½-¦¼-º¾- ÷̈ ¦ò®-Á¯© ó̄; 
   2. °øÉ-ê†--À ñ̄-®É¾-À¦ -̈¥ò©; 
   3. °øÉ-ê†-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò-¸È¾ À ñ̄-°øÉ-ìí� -́ì½-ì¾¨ê†µøÈ-Ã-Äì¨½-¹É¾´; 
   4. °øÉ -ê†-«õ¡-¦¾-ªñ©-¦ò- ȫ©-¦ò©-Ã-¡¾-À ñ̄-²Ò-Á È́ Áì½ °øÉ-À¦ -̈¦ò©-¦õ®-êº© ª¾´ê† -

Ä©É¡¿ö© Ä¸ÉÃ´¾©ª¾ 49 Áì½ 50 ¢º¤¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®š. 
 

´¾©-ª¾ 54.   ¦ò© Áì½ ÎÉ¾-ê†- ¢-º¤-°øÉ-£÷É´ -£º¤ ǿ- ð́ -ë½-©ö¡- 
 °øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́ -ë½-©ö¡- ó́-¦ò© Áì½ÎÉ¾-ê†- ©„¤-š: 
 1. À»ñ©-®ñ-§ó ǿ - ð́-ë½-©ö¡- Â© -̈§Éº¤-ÎÉ¾-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡-ê÷¡-£ö-. Ã-¡ð-ì½-ó-ê†- ó́-

°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡°øÉ-Ã©-Î‡¤-®Ò-¦¾´¾©-´¾-»È¸ -́Ä©É ¡ð -ªÉº¤-Á¥É¤-Ã¹É-°øÉ-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́ë½©ö¡-
§¾®, -¡¾-À»ñ©-®ñ§ó - ǿ ð́ë½©ö¡-Â©¨§Éº¤-ÎÉ¾-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡-̃µÈ¾¤-ÎÉº¨ Á È́®Ò-
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Ã¹É-¹ìÐ©¦º¤-¦È¸ ¦¾ -́¢º¤-¥¿¸-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡êñ¤Ïö© Â© -̈-À»ñ© Ã¹É-ÁìÉ¸-²¾¨-
Ã-¡¿-ö©Î‡¤-À©õº ñ®-ÁªÈ-¸ñê†°øÉ-£÷É -́£º¤-Ä©É-»ñ®-¡¾ÁªÈ¤-ª̃¤À ñ̄-ªí�-Ä¯; 

 2. »ñ®-£¿-»Éº¤-¢º¤-À¥í�¾-Î š Áì½§¿-ì½-Îš-¦ò-¢º¤-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡-¡Èº-°øÉ-¦õ®êº©-¥½-
»ñ®-Àºö¾ ǿ ð́-ë½©ö¡; 

 3.  Á®È¤- ñ̄ ǿ- ð́-ë½-©ö¡-Ã¹É-®ñ-©¾-°øÉ-¦õ®-êº©-ª¾ -́²ø©-¢º¤-ÁªÈ-ì½-£ö. 
°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ -®Ò- ó́-¦ò©-ê¸¤-Àºö¾--®¿-Àñ©Ã-¡¾£÷É -́£º¤ ǿ - ð́-ë½-©ö¡- À¸̃-

À¦¨ÁªÈ-°øÉ-¦õ®-êº©-¹¾¡-À¹ñ-©ó-ó-´º®-Ã¹É-Àê‰¾-̃. 

´¾©-ª¾ 55.   ¡¾-ìö®-ìÉ¾¤-¡¾ÁªÈ¤ -ª̃¤ -°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½-©ö¡- 
 «É¾-¸È¾-°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½-©ö¡- ¹¾¡-®Ò-Ä©É-¯½-ªò-®ñ©ª¾ -́¦ò© Áì½ ÎÉ¾-ê†-¢º¤-ªö ¹ìõ Ä©É-

¯½-ªò-®ñ©-©É¸ -̈£¸¾ -́®ÒÀºö¾Ã¥Ã¦È ¹ìõ Â©¨®Ò- ó́ó-£¸¾ -́®ð-ìò-¦÷©-Ã¥ÁìÉ¸ ²½ñ¡¤¾ê½-®¼-¦¾- -
¹ìõ ¾¨ ®É¾ê†-¡È¼¸-¢Éº¤- ó́ -¦ò©-ìö®ìÉ¾¤¡¾-ÁªÈ¤-ª̃¤-°øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ ð́ -ë½-©ö¡-©„¤-¡È¾¸ ÁìÉ¸-
ÁªÈ¤ª̃¤-°øÉ-£÷É -́£º¤-°øÉ-ÃÎÈÁê ²¾ -̈Ã-¡¿-ö©À¸ -ì¾À¥ñ©-¸ñ ñ®-ÁªÈ-¸ñê†-Ä©É-ìö®-ìÉ¾¤-¡¾-ÁªÈ¤-
ª̃¤-̃-À ñ̄-ª�í-Ä¯. 

Ï¸©-êó 2 
£¸¾´»ñ®°ò©-§º®-¢º¤-°øÉ -¦õ®-êº©-´ø-´ðë½©ö¡ 

´¾©-ª¾ 56.   ¡¾-§¿-ì½-Îš -¦ò 
 °øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡-ª-¾ -́¡ö©-Ï¾¨ ¹ìõ ª¾ -́²ò-Ä-¡¿ ªÉº¤»ñ®°ò©§º®-§¿-ì½-Îš-

¦ò-¢º¤-À¥í�¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡-®Ò-Ã¹É-À¡ó-²ø© ǿ- ð́-ë½-©ö¡-ê†-ªö-Ä©É-»ñ®. 
«É¾-¸È¾ ǿ - ð́-ë½-©ö¡ -¹¾¡- ñ̈¤-®Ò-êñ-Ä©É-Á®È¤- ñ̄ À¥�í¾-Îš-¡ð- ó́-¦ò©-¦½-ÀÎó-Ã¹É-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́ -

ë½-©ö¡- ¹ìõ °øÉ-£÷É -́£º¤ ǿ- ð́-ë½-©ö¡-̃- §¿-ì½-Îš-¦ò-Ã¹É-ªöêñ¤-Ïö©. 
«É¾-¸È¾ ǿ - ð́-ë½-©ö¡-¹¾¡-Ä©É-Á®È¤- ñ̄-¡ñ-Ïö©ÁìÉ¸  À¥�í¾-Îš-º¾©-¥½-¦½-ÀÎó-Ã¹É-°øÉ-¦õ®-êº© 

ǿ ð́-ë½-©ö¡-°øÉ-Ã©-Î‡¤ §¿-ì½-Îš-¦ò-Ã¹É-ªö-¡ð-Ä©É. Ã-¡ð-ì½-óê†-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ - ð́-ë½-©ö¡-°øÉ-Ã©-Î‡¤ - 
¹¾¡-Ä©É-§¿-ì½-Îš-¦ò-Ã¹É-Á¡È-À¥í�¾-Îš-À¡ó¡¸ú¾-¦È¸-ê†-ªö-¥½-ªÉº¤-§¿-ì½-ÁìÉ¸ -°øÉ-¦õ®-êº©-°øÉ-º̂Å 
¡ð-ªÉº¤-¦½-Àìú¨¡¾-êö©-Áê-£È¾-§¿-ì½-Îš-¦ò-̃-£õ-Ã¹É-°øÉ-¡È¼¸. 

«É¾-¸È¾-°øÉ-¦õ®-êº© ǿ- ð́-ë½-©ö¡-°øÉ-Ã©-Î‡¤- ¹¾¡-ªö¡-µøÈ-Ã-¦½-²¾®-ê†-®Ò-¦¾-´¾©-§¿-ì½-Îš-¦ò-
ª¾ -́²ø©-¢º¤-ªö-Ä©É-̃ °øÉ-¦õ®-êº©-°øÉ-º̂Å ªÉº¤-»ñ®-°ò©-§º®-¦½-Àìú¨Ã§É-Îš-¦ò-Áê-°øÉ¡È¼¸ -Ã¹É-
À¥�í¾-Îš. 

¡¾-§¿-ì½-Îš-¦ò-¢º¤-À¥�í¾- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ Ã¹É-£ò©-ÄìÈ-Àºö¾-ÁªÈ-Ã-§ñ®-¦ö -́®ñ©-ê†-À ñ̄- ǿ- ð́-ë½-
©ö¡Àê‰¾-̃. 
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´¾©-ª¾ 57.   ¡¿-ö©-À¸-ì¾-Ã-¡¾-ê¸¤-Îš-¦ò 
À¥�í¾-Îš- ó́-¦ò©-ê¸¤-Àºö¾-Îš¦ò-¢º¤-ªö-¿-°øÉ-¦õ®-êº©-ê†-Ä©É-»ñ®-Àºö¾ ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ ¿-°øÉ-

£÷É -́£º¤- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ °øÉ-¯½-ªò-®ñ©-²ò-Ä-¡¿ ¹ìõ ¨̂-£¿-»Éº¤-À²̂º-ê¸¤-Àºö¾-Îš-¦ò-ªÒ-¦¿-ñ¡-¤¾ -
ê½-®¼-¦¾- ¹ìõ ¾ -̈®É¾ ®Èº-ê†-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡ ¹ìõ ªÒ-¦¾-²¾ -̈Ã-¡¿-ö© 
¦¾´ ó̄ ñ®-ÁªÈ-¸ñê†-Ä©É-À ó̄©-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡À ñ̄-ªí�-Ä¯. 

«É¾-¸È¾-À¥í�¾-Îš-¹¾¡-®Ò-Ä©É-ê¸¤-Àºö¾-Îš-¦ò ¹ìõ ®Ò-Ä©É-¨̂-£¿-»Éº¤-ê¸¤-Àºö¾-Îš-¦ò-¢º¤-ªö -
²¾ -̈Ã-¡¿-ö© ¦¾´ ó̄-ÁìÉ¸ À¥í�¾-Î š -¡ð-¥½-Ïö©-¦ò©-Ä¯ À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-°øÉ-¡È¼¸-¹¾¡- ó́-À¹©-°ö-²¼¤-²ð-
Àê‰¾-̃. 

 

´¾©-ª¾ 58.   ¡¾-Á®È¤ - ñ̄ - ǿ-´ð-ë½-©ö¡ê†-®Ò-¦¾-´¾©-ªö¡-ìö¤ -¡ñ -Ä©É 
«É¾-¸È¾-¡¾-Á®È¤- ñ̄- ǿ- ð́-ë½-©ö¡¹¾¡-®Ò-¦¾-´¾©-ªö¡-ìö¤-¡ñ-Ä©É ì½-¹¸È¾¤®ñ©¾-°øÉ-¦õ®-

êº©- ǿ- ð́-ë½-©ö¡©É¸ -̈¡ñ-ÁìÉ¸ ¡ð-Á È́-¦¾ -¥½-À ñ̄-°øÉ-ªö¡-ìö¤ «É¾¹¾¡ ó́¡¾»Éº¤³Éº¤. 

²¾¡-êó VI (-À²†´ -ÃÏÈ) 
¢Ó-¹É¾´ 

´¾©ª¾ 59.   ¢Ó-¹É¾´¦¿ìñ® -°øÉ-¦õ®-êº© 
¹É¾ -́°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́-ë½©ö¡ ó́-¡¾-¡½ê¿- ©„¤-š: 
Œ ¿-Ã§É- ǿ- ð́ë½©ö¡---À²̂º-°ö-¯½-Â¹ -̈©¢º¤-ªö-Àº¤- Ã-¡ðì½ó - ǿ- ð́ë½©ö¡- ñ̈¤-®Ò-êñ-Ä©É-

»ñ®-¡¾-Á®È¤ ñ̄ À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-Ä©É-»ñ®-£¸¾ -́À¹ñ-©ó-¥¾¡-°øÉ-¦õ®-êº©-£ö-º̂; 
Œ ¦Ó-Â¡¤, ñ̈¡-¨º¡, ê¿ì¾¨, - À§̂º¤º¿ ǿ- ð́ë½©ö¡-ê†- ñ̈¤-®Ò-Ä©É-»ñ®-¡¾-Á®È¤ ñ̄; 
Œ ¾®-¢øÈ, -Ã§É-£¸¾ -́»÷-Á»¤, §œ-¥É¾¤-°øÉ-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́ë½©ö¡, ¾¨®É¾, ²½ñ¡¤¾-

ê½®¼-¦¾ ¡È¼¸ -¡ñ®-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ ¾®-¢øÈ, -Ã§É-£¸¾ -́»÷-Á»¤ ªÒ-À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡ ¹ìõ ªÒ-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡©É¸ -̈¡ñ 

¡È¼¸-¡ñ®-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ ¥º®-ºº -̈À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡ -Ã¹É-À»ñ©-²ò-Ä-¡¿, ´º®-§ñ® ¹ìõ ö̈¡-§ñ®-Ã¹É-ªö. 

´¾©ª¾ 60.   ¢Ó-¹É¾´¦¿ìñ® -°øÉ-£÷É -́£º¤-´ø-´ðë½©ö¡ 
¹É¾ -́°øÉ-£÷É -́£º¤-- ǿ- ð́-ë½©ö¡ ó́-¡¾-¡½ê¿ ©„¤--š: 
Œ À»ñ©-®ñ§ó - ǿ- ð́ë½©ö¡-Â© -̈®Ò-§ûº¤ÎÉ¾-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
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Œ ¯½ªò-À¦©-»ñ®-£¿-»Éº¤-¢º¤-À¥í¾-Îš Áì½-§¿ì½--Îš¦ò¢º¤-À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ ê¸¤-Àºö¾--®¿-Àñ© -Ã-¡¾-£÷É -́£º¤- ǿ- ð́ë½©ö¡ -À¸˜-À¦ -̈ÁªÈ-°øÉ-¦õ®-êº©-¹¾¡-À¹ñ-

©ó´º® Ã¹É; 
Œ ¦Ó-Â¡¤-, ñ̈¡-¨º¡, ê¿ì¾¨ ǿ- ð́ë½©ö¡-ê†-ªö-£÷É -́£º¤; 
Œ ¾®-¢øÈ, -Ã§É-£¸¾ -́»÷-Á»¤-ªÒ-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ ¿-Ã§É- ǿ- ð́ë½©ö¡---À²̂º-°ö-¯½-Â¹ -̈©¦È¸ªö¸; 
ŒÁ¡È¨¾¸, ¡ö©ÎÈ¸¤¡¾´º® ǿ ð́ë½©ö¡Ã¹ÉÁ¡È°øÉ¦õ®êº© ǿ ð́ë½©ö¡. 

 

´¾©ª¾ 61.   ¢Ó-¹É¾´¦¿ìñ® -°øÉ¯½ªò®ñ©²òÄ¡¿ 
¹É¾ -́°øÉ¯½ªò®ñ©²òÄ¡¿ ó́-¡¾-¡½ê¿ ©„¤--š: 
Œ ¯½ªò®ñ©²òÄ¡¿º¡À¥©¥¿ö¤¢º¤À¥í¾ ǿ ð́ë½©ö¡; 
Œ ¦ÓÂ¡¤, ñ̈¡¨º¡, ¿Ã§É ǿ ð́ë½©ö¡; 
Œ Á¡È¨¾¸, ¡ö©ÎÈ¸¤Ã¡¾´º® ǿ ð́ë½©ö¡ Ã¹ÉÁ¡È°øÉ¦õ®êº© ǿ ð́ë½©ö¡. 

 

´¾©ª¾ 62.   ¢Ó¹É¾´¦¿ìñ® -¾ -̈®É¾, ²½ñ¡¤¾ ¹ìõ ®÷¡£öê† -¡È¼¸¢Éº¤ 
¹É¾ -́¾ -̈®É¾, ²½ñ¡¤¾ ¹ìõ ®÷¡£ö-ê†-¡È¼¸¢Éº¤ ó́-¡¾-¡½ê¿ ©„¤--š: 
Œ -À ó̄©-²ò-Ä-¡¿-Â© -̈ê†-À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ ¹ìõ À ó̄©-²ò-Ä-¡¿-Â© -̈®Ò-§Éº¤-ÎÉ¾-°øÉ -

¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ ¢ó©¢É¾, -À²† -́Àªó´, ¯º -́Á¯¤ ¹ìõ ê¿ì¾ -̈²ò-Ä-¡¿; 
Œ -À¢í¾-¢É¾¤- ºº¡-¢¾-°øÉ-¦õ®-êº©--Ã-¡¾-Á®È¤ ñ̄ ǿ- ð́ë½©ö¡-- ; 
Œ  µ̃¤µõ-®Ò-«õ¡ªÉº¤ ¹ìõ Ã¹É¡¾Àêñ© ¡È¼¸ -¡ñ®-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡ ; 
Œ Á¡È¨¾¸, ¡ö©ÎÈ¸¤¡¾-¢›ê½®¼-¡¿´½¦ò©-¢º¤°øÉ¦õ®êº©ê†-Ä©É-»ñ®-- ǿ- ð́ë½©ö¡. 

 

´¾©ª¾ 63.   ¢Ó-¹É¾ -́¦¿ìñ® -²½ñ¡¤¾-ê½®¼¦¾ 
¹É¾ -́²½ñ¡¤¾-ê½®¼-¦¾ ó́-¡¾-¡½ê¿ ©„¤--š: 
Œ -ìñ¡-À®…¤ -¹ìõ À ó̄©--À°ó¨ -Àœº-Ã-¢º¤²ò -Ä-¡¿ Â© -̈ê†-À¥í¾- ǿ- ð́ë½©ö¡- ñ̈¤- ó́-§ó¸ò©-µøÈ ¹ìõ 

À ó̄©-²ò-Ä-¡¿-Â© -̈®Ò-§Éº¤-ÎÉ¾-°øÉ-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ  ¢ó©¢É¾, -À²† -́Àªó´, ¯º -́Á¯¤ ¹ìõ ê¿ì¾ -̈²ò-Ä-¡¿; 
Œ -À¢í¾-¢É¾¤- ºº¡-¢¾-°øÉ-¦õ®-êº©--Ã-¡¾-Á®È¤ ñ̄ ǿ- ð́ë½©ö¡;  
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Œ  µ̃¤µõ-®Ò-«õ¡ªÉº¤ ¹ìõ Ã¹û¡¾-Àêñ© ¡È¼¸-¡ñ®-¡¾-¦õ®-êº©- ǿ- ð́ë½©ö¡; 
Œ Á¡È¨¾¸, ¡ö©ÎÈ¸¤¡¾-µ̃¤µõ£¸¾´«õ¡ªÉº¤-¢º¤Àº¡½¦¾¡È¼¸¡ñ®-- ǿ- ð́ë½©ö¡. 

²¾¡-êó VII (-ÃÏÈ) 
½-Â¨®¾¨-ªÒ-°øÉ-´ó -°ö¤¾ Áì½-´¾© -ª½¡¾ -ªÒ-°øÉ-ì½-À´ó© 

´¾©ª¾ 64(--ÃÏÈ).   ½-Â¨®¾ -̈ªÒ-°øÉ--´ó-°ö¤¾ 
®÷¡£ö ¹ìõ ¡¾¥ñ©ª̃¤-ê†- ó́-°ö-¤¾-©ó-À©„-Ã-¡¾¥ñ©ª̃¤-¯½ªò®ñ©-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š 

¥½-Ä©É-»ñ® ¡¾- É̈º¤ ð̈- ¹ìõ- -½-Â¨®¾ -̈º̂-ª¾ -́£¸¾ -́-ÀÏ¾½¦ö´. 
 

´¾©ª¾ 65(--ÃÏÈ).   ´¾©-ª½¡¾-ªÒ-°øÉ-ì½-À ó́© 
®÷¡£ö ¹ìõ- ¡¾¥ñ©ª̃¤-ê†-Ä©É-ì½-À ó́©-¡ö©Ï¾¨¦½®ñ®-š ¥½-«õ¡-¯½ªò®ñ©-´¾©-ª½¡¾-

¦ô¡¦¾-ºö®»ö´, ¯½ªò®ñ©-¸ò-Ä, ñ̄®-ÃÏ, ´¾©ª½¡¾ê¾¤Á²È¤ ¹ìõ ìö¤Âê©ê¾¤º¾¨¾- ÁìÉ¸-
ÁªÈ-¡ðì½ó-À®ö¾ ¹ìõ Îñ¡. 

²¾¡-êó VIII (--ÃÏÈ) 
®ö©-®ñ¨ñ©¦÷©-êÉ¾¨ 

´¾©ª¾ 66(-ÃÏÈ).   ¡¾¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©- 
ìñ©«½®¾- Á¹È¤¦¾ê¾-ì½-¾-ìñ© ¯½§¾êò¯½-Äª ¯½§¾§ö-ì¾¸ À ñ̄-°øÉ-

¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š. 
 

´¾©ª¾ 67(-ÃÏÈ).   °ö-¦ñ¡¦ò© 
¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š ó́-°ö-¦ñ¡¦ò©ñ®ÁªÈ¸ñ-¯½ê¾¯½-Àê©- Á¹È¤ ¦¾ê¾ì½½-ìñ© 

¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§ö-ì¾¸ ºº¡-ìñ©«½©¿ìñ©-¯½¡¾©-Ã§ûÀ ñ̄ªí-Ä¯. 

¦¿ìñ®®ñ©¾´¾©ª¾ ñ̄® ÷̄¤ Áì½À²†´À¢í¾ÃÏÈ Á È́ ó́°ö¦ñ¡¦ò©²¾¨Íñ¤ 
¹ö¡¦ò®¸ññ®ÁªÈ ¸ñ-¯½ê¾¯½-Àê©- Á¹È¤ ¦¾ê¾ì½½-ìñ© ¯½§¾êò¯½-Äª ¯½§¾§ö-ì¾¸ 
ºº¡-ìñ©«½©¿ìñ©-¯½¡¾©-Ã§ûÀ ñ̄ªí-Ä¯. 

¢Ó¡¿ö©, ®ö©-®ñ ñ̈©-Ã©-ê†-¢ñ©-¡ñ®-¡ö©Ï¾ -̈¦½®ñ®-š ìÉ¸-ÁªÈ-«õ¡- ö̈¡-Àìó¡. 
 
 
                                      ¯½ê¾-¦½²¾-Á¹È¤-§¾-© 
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