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กําหนดการ
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตําบลเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันเสารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตรงกับวันแรม ๑๒ คํ่า เดือน ๑) (พิธีสมโภช)

เวลา ๑๗.๓๐ น.  - คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ประชาชน และแขกผูมีเกียรติพรอมกันบริเวณศาลา

การเปรียญ

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - ประธานพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

       พระสงฆ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนตสมโภชองคกฐิน

       เสร็จแลวถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ

       พระสงฆอนุโมทนา ประธานกรวดนํ้า รับพร กราบลาพระรัตนตรัย 

เปนเสร็จพิธี

วันเสารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตรงกับวันแรม ๑๓ คํ่า เดือน ๑)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  - คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

    - ศษิยเกามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรชลบรุ ีประชาชน และแขกผูมเีกยีรติ

พรอมกัน ณ พระอุโบสถวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา ๑๐.๐๐ น.  - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงอุโบสถวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร 

   - ประธานในพิธี เดินไปทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณที่โตะหมู 

เปดกรวยดอกไม

   - ยกผาพระกฐินอุมประคองไวยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมี) จบแลว

   - ประธานเดินเขาสูพระอุโบสถ วางผาพระกฐินบนพานแวนฟา หนา

พระสงฆรูปที่ ๒

   - จุดธูปเทียน บูชาพระประธานพระอุโบสถ กราบ
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   - เดินไปที่พานแวนฟา หยิบผาหมพระประธานมอบใหเจาหนาที่

หรือไวยาวัจกรอุมประคองผาพระกฐิน ประนมมือหันหนาไปทาง

พระประธานในพระอุโบสถ

     กลาวนะโม (๓ จบ) แลว หันหนามาทางพระสงฆ กลาวคําถวาย

ผาพระกฐิน จบแลว

   - วางผาพระกฐินบนพานแวนฟาหนาพระสงฆรูปท่ี ๒ แลวยกท้ังพาน

ประเคนพระสงฆรปูที่ ๒ ประเคนเทยีนพระปาฏิโมกข กลับไปนั่งเกาอี้

ประธาน

   - พระสงฆกระทําพิธีอปโลกนกรรม และลงไปครองผา เสร็จแลวขึ้น

มานั่ง ณ อาสนะสงฆ

   - ประธานในพิธี เขาไปถวายบริวารกฐินแดพระสงฆท่ีเปนเจาอาวาส 

เสร็จแลว

    - ผูรวมพิธีถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ

    - ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ และปจจัยบํารุงพระอาราม 

   - ประธานถวายใบปวราณาแดเจาอาวาส

    - พระสงฆอนุโมทนา

    - ประธานในพิธีกรวดนํ้า 

    - รับพร

   - ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ เปนเสร็จพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -  ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ และสามเณร

   - ผูมารวมพิธี รวมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : 

  ขาราชการ :  แตงเครื่องแบบชุดปกติขาว 

   ประชาชนทั่วไป  :  แตงกายชุดสุภาพ
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คํากลาวถวายผาพระกฐินพระราชทาน

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (วา ๓ จบ)

“ผาพระกฐินทานกับทั้งผาอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ-

อดลุยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชิรเกลาเจาอยูหวั ผูทรงพระคณุ

อันประเสริฐ กอปรดวยพระราชศรัทธา โปรดเกลา โปรดกระหมอม พระราชทานให ............

......................... นอมนํามาถวายแดพระสงฆซึ่งจําพรรษากาลดวยไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ 

ขอพระสงฆจงรบั ผาพระกฐินทานน้ี กระทาํกฐินตัถารกจิตามพระบรมพทุธานญุาตนัน้ เทอญ”

หมายเหตุ: 

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ มหศิรภมูพิลราชวรางกรู 

กติสิริสิมบรูณอดุลยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชิรเกลาเจาอยูหวั”

อานวา 

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-

ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-

สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-

เกลา-เจา-อยู-หัว

ผาพระกฐินทาน อานวา ผา-พระ-กะ-ถิน-นะ-ทาน

อานิสงส อานวา อา-นิ-สง-สะ หรือ อา-นิ-สัง-สะ

กอปร อานวา กอบ

กฐินัตถารกิจ อานวา กะ-ถิ-นัด-ถา-ระ-กิด
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สารบัญ

หนา

กําหนดการพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๒ ๓

คํากลาวถวายผาพระกฐินพระราชทาน ๕

ประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ๑๔

ความสําคัญทางประวัติศาสตรและความเปนมาของเกาะสีชัง ๖๗

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๘๑

ยอดเงินบริจาคสมทบองคกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ๑๑๒

ภาพพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ๑๑๓

การจัดการทรัพยมรดก   ๑๒๑

โดย ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ  

 รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหารศูนยลําปาง 

รายนามคณะกรรมการดําเนินงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  ๑๗๕

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

รายนามผูรวมกุศลบริจาคจตุปจจัย กฐินพระราชทาน ๑๘๗













คํานํา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดปฏิบัติภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปน

ภารกิจหนึ่ง นอกเหนือจากดานการเรียนการสอน การศึกษาคนควาวิจัย โดยเฉพาะการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาเปนประจําตลอดมา นับตั้งแตสถาปนามหาวิทยาลัย ๘๕ ปมาแลว โดยไดขอรับ

พระราชทานผาพระกฐินไปถวายพระสงฆที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั้งในกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัดในเทศกาลกฐินทุกป โดยในปนี้กําหนดจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย

พระสงฆที่จําพรรษา ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตําบลทาเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง 

จงัหวดัชลบรุ ีในฐานะทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรไดจดัการเรยีนการสอนและการศึกษาคนควาวจิยั 

ณ ศูนยพัทยา ในเขตจังหวัดชลบุรี

วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร เปนพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น ณ เกาะสีชัง และพระราชทานอุทิศเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๔๓๕ พระราชทานนามวา วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก ในวาระประสูติดวย วัดนี้เปนพระอารามหลวง

ขนาดเล็ก ปูชนียสถานและเสนาสนะ ในระยะแรกสรางดวยไม ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

และมีการบูรณะหลายครั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเคยมาถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหารครั้งหนึ่ง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔

การถวายผาพระกฐินพระราชทานเปนงานบําเพ็ญกุศลในกาลทาน ที่เชื่อกันวา

มีอานิสงสมาก ทุกปมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากบุคลากร นักศึกษาปจจุบัน ผูปกครอง 

และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ในปนี้ก็ไดรับความรวมมือดวยดี โดยเฉพาะจากสวน

ราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมทั้งศิษยเกาจากศูนยพัทยา เปนกําลังสําคัญชวยใหการถวายผาพระกฐินพระราชทานสําเร็จ

ลุลวงดวยดี ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขอขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ 

  

     รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ
                                  อธิการบดี
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ประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภาวรวิหาร
ที่ไดนํามาเผยแพรในครั้งนี้ คัดลอกมาจาก

หนังสือกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒๕๒๔
เรียบเรียงโดย  ผูชวยศาสตราจารย อภิวัฒน  ปรีชาประศาสน

ทั้งนี้ คณะทํางานไดเพิ่มเติมขอมูลบางสวนเพื่อใหเป็นปัจจุบันเทานั้น
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ประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร 
ตําบลเทววงศ กิ่งอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 

ชั้นและที่ตั้ง
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เปนพระอารามหลวงช้ันตรี ประเภทวรวิหาร ตั้งอยู

ที่ถนนวชิราวุธ ตําบลเทววงศ กิ่งอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี แตประชาชนท่ัวไปนิยม

เรียกวา วัดเกาะสีชัง

อาณาเขต
ทิศเหนือ   ตั้งแตเชิงเขาจดทะเล มีความยาว ๓ เสน ๑ วา

ทิศใต    ตั้งแตทะเลจดถนนวชิราวุธ มีความยาว ๔ เสน ๑ วา

ทิศตะวันออก  จดชายทะเล มีความยาว ๑ เสน ๒ วา

ทิศตะวันตก  ตั้งแตถนนวชิราวุธไปตามเชิงเขายอดพระจุลจอมเกลา มีความ

     ยาว ๑ เสน ๓ วา 

     รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร ๑๖ วา

ผูสราง 
วดัจุฑาทศิธรรมสภาราม เปนพระอารามหลวงท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา-

เจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาข้ึนในปพทุธศกัราช ๒๔๓๕ และทรงประกาศ

พระบรมราชูทิศไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๓๕ ทรงพระราชอุทิศเขตพระอุโบสถ กวาง 

๕ วา ยาว ๔ วา ๒ ศอก เปนวิสุงคามสีมา ดังสําเนาประกาศพระราชทานท่ีอุปจารสี

พระอารามให ที่เกาะสีชัง ดังนี้

ประกาศพระราชทานที่อุปจารสีมาพระอารามใหมที่เกาะสีชัง 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ บดินทรเทพยมหามกุฏ บุรุษยรัตนราชร-

วิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรม

ธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกลาเจาแผนดินสยาม
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 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศแกพระสงฆทั้งปวง ซึ่งอยูใน

พระอารามนี้ และพระสงฆที่จะมาแตจาตุรทิศ และมหาชนนิกรท้ังปวงใหทราบท่ัวกันวา 

ที่เขตอุปจารสีมาวัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งไดทรงพระราชอุทิศถวายสงฆเปลี่ยนพระอาราม

ที่ศีรษะแหลมนั้น แตเดิมเมื่อพระราชดําริสรางขึ้นเปนที่ใกลโคจรคาม เพราะหมูบานตั้งอยู

ในที่ใกล บัดนี้ หมูบานยกไปตั้งหางจากพระอารามยอมเปนที่ลําบากแกพระสงฆ ที่จะเที่ยว

โคจรแสวงหาบิณฑบาต จ่ึงทรงพระราชดําริวา ที่เชิงเขายอดพระจุลจอมเกลาดานทะเล 

เปนที่ใกลหมูบานและไมเปนที่สูง เปนชัยภูมิดี สมควรจะเปนพระอาราม จะเปนที่สะดวก

สบายแกพระสงฆที่จะอยูอาศัย ไมขัดของดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสถาปนาพระอารามขึน้ใหมในทีน่ี ้ทรงพระราชอทุศิทีเ่ปนอปุจารสมีา โดยยาวทศิตะวนัตก 

ตั้งแตถนนวชิราวุธไปตามเชิงเขายอดพระจุลจอมเกลา ๑ เสน ๓ วา ทิศเหนือ ตั้งแตเชิงเขา

ยอดพระจุลจอมเกลาจดทะเล ๓ เสน ๑ วา ทิศตะวันออกตามชายทะเล ๑ เสน ๑ วา 

ทิศใต ตั้งแตทะเลขึ้นมาจดถนนวชิราวุธ ๔ เสน ๑ วา เปลี่ยนที่เขตอุปจารสีมาวัดอัษฎางค-

นิมิตร สวนที่เขตพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรนั้นคงทรงพระราชอุทิศเปนของสงฆไม-

เพิกถอน กับทั้งทรงพระราชอุทิศเขตพระอุโบสถพระอารามที่สถาปนาใหมนี้ โดยยาว ๙ วา 

๒ ศอก กวาง ๕ วา เปนทีเ่ปนทีว่สิงุคามสมีา ยกเปนแผนกหนึง่ตางหากจากพระราชอาณาเขต 

เปนที่วิเศษสําหรับพระสงฆ ซึ่งมาแลวและจะมาแตจาตุรทิศ ไดอาศัยทําสังฆกรรมนอยใหญ

มีอุโบสถกรรมเปนตน ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตทุกประการ

ประกาศพระบรมราชทูศิไว ณ วนัที ่๙ กรกฎาคม รตันโกสนิทรศก ๑๑๑ พระพทุธ

สาสนกาล ๒๔๓๕ พรรษา เปนวันที่ ๘๖๔๓ ในรัชกาลปตยุบันนี้๑

ในการสถาปนาวัดจุฑาทิศธรรมสภานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา-

อยูหวั ทรงมพีระราชประสงคจะใหเปนพระอารามขนาดเลก็ มพีระภกิษสุงฆจาํพรรษาไมเกนิ 

๑๐ รูป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานจัดนิตยภัตถวายแดพระสงฆอันดับ

เพียง ๕ รูปเทานั้น ดังสําเนาหนังสือเจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) กราบทูลพระเจา-

นองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ๒ ดังนี้

๑ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลมที่ ๙, ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๓๕) หนา ๑๐๒-๑๐๓
๒ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ตนราชสกุล กฤดากร
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ที่ ๑๐/๑๐๖๔      ศาลาวาการกระทรวงธรรมการ

     วันที่ ๑๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๔

กราบทูล ในพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ทรงทราบฝาพระบาท

 ดวยประทานลายพระหัตถที่ ๗ เรื่องพระสงฆวัดจุฑาทิศธรรมสภารามนั้นได

ทราบเกลา ฯ แลว ขาพระพทุธเจาไดวากบัพระมงคลทพิยมนุี๓ แตกอนพระครศูรฉีฬงคสงัวร๔ 

ยังไมมรณภาพ ใหพระมงคลทิพยมุนีจัดหาพระสงฆไปอยูที่วัดนั้นอยาใหขาดได อยางนอยไม

ตํา่กวา ๕ รูป อยางมากไมเกนิกวา ๑๐ รปู การทีขั่ดของของพระสงฆนัน้กค็อือาหารเปนสาํคญั 

ดวยไมไดรับความอุดหนุนจากผูวาราชการเมือง กรมการ เพราะฉะนั้น ขาพระพุทธเจาได

รบัวา จะกราบบงัคมทลูพระกรุณาของพระราชทานนติยภตัใหแกพระสงฆท่ีอยูในพระอารามนี้

เดือนละตําลึงดังพระจิตร๕ ไดรับพระราชทานอยูแลว ราวเปนการอุดหนุน สวนกระทรวง

ทีจ่ะใหพระสงฆคงวดัอยูได พระมงคลทพิยรบัจดัการอยูแลว สวนพระครเูจาอาวาสนัน้ ไดให

พระมงคลทิพยเลือกหาตัว ถาเปนผูสมควรแลว จึงจะกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทาน

สัญญาบัตรตอภายหลัง

อนึ่ง เรื่องวัดจุฑาทิศนี้ สมเด็จพระวันรัต๖ เจาคณะใหญทัดหลายหนแลวเรื่อง

พัทธสีมาและอาณาเขตวัด

ถามโีอกาสอนัควร ขอฝาพระบาทไดนาํความกราบบงัคมทลูพระกรณุาทรงทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาท เพ่ือจะไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพระสงฆที่จะมาอยู

ในพระอารามนี้ไดรับพระราชทานนิตยภัตรูปละตําลึง กับเรื่องพัทธสีมาดวย สุดแลวแตจะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ

           

 ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ฯ

 (ลงนาม) ภาสกรวงศ๗

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการดังสําเนา

ตอไปนี้

๓ พระพุฒาจารย (มา อินฺทสโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๔ พระครูศรีฉฬงคสังวร (เทียน) เจาอาวาสองคแรกของวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
๕ พระครูศรีฉฬงคสังวร (จิตร) เจาอาวาสองคที่ ๒ ของวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
๖ สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฺฒโน) เจาคณะใหญฝายใต วัดสุทัศนเทพวราราม
๗ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๕ ศ. ๑/๑๗ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
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รางที่ ๑๐         พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท

       วันนี้ ๒๘ พฤษภาคม รัตนโกสนิทรศก ๑๑๔

เรียน เจาพระยาภาสกรวงศ

ดวยเจาคุณมีหนังสือที่ ๑๐/๑๐๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม เรื่องพระสงฆวัด

จุฑาทิศธรรมสภารามและเรื่องผูกพัทธสีมานั้น ไดนําขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาทแลว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหเรียนวา นิตยภัตพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตเพียง ๕ รูป เรื่องพัทธสีมาทรงพระราชดําริวา รอบพระอุโบสถอยางเกาแลดี.....๘

นิตยภัตนี้ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ยังจัดถวายพระสงฆวัดจุฑาทิศ-

ธรรมสภารามมาจนถึงปจจุบันนี้ (๒๕๒๔)

ในการสถาปนาพระอารามระยะแรกนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสรางปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ ดังนี้๙

๑. พระอุโบสถ กวาง ๔ วา ๙ นิ้ว ยาว ๘ วา ๒ ศอก ๙ นิ้ว เสาไม พื้นปูกระดาน

ไมกระยาเลย หลังคามุงจาก แตทรงพระราชอุทิศเขตพระอุโบสถเปนวิสุงคามสีมา กวาง 

๕ วา ยาว ๙ วา ๒ ศอก

๒. ศาลาการเปรียญ กวาง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๖ วา ๒ ศอก เสาไม พื้นปูกระดาน

ไมกระยาเลย หลังคามุงกระเบื้อง

๓. มณฑปพระพุทธบาท กวาง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร เฉพาะรอยพระพุทธบาท 

กวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้วครึ่ง หนา ๑ นิ้ว มีประวัติการกอสรางดังสําเนาหนังสือของ

พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังนี้

๘ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๕ ศ. ๑/๑๗ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
๙ หมอมอนยุนัตศริวิงศ (พระยาราชสีหยศ ม.ร.ว.เพกิ ดารากร), เอกสารหมายเลข ศ.๓, ๗ ง./๑๘ (กองจดหมายเหตุ

 แหงชาติ, กรมศิลปากร)
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ที่ ๑๑/๑๙๔       หองกรมพระคลังขางที่

         วันที่ ๑๒ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๔

ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลี

พระบาท

ดวยเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เปดการประชุมชนนมัสการพระพุทธบาท

ที่เกาะสีชัง ไดรับเงินถวายเปนพุทธบูชาในการนี้ รวบรวมเงินได ๕๓ ช่ัง ๙ บาท ๓๐ อัฐ 

กับเหรียญเฟองทองคําเหรียญหนึ่ง ไดนํามารักษาไว ณ หองพระคลังขางที่มีเสียงโจทยถาม

กันถึงเงินรายนี้ ที่ยังไมไดประกอบการอันใดขึ้น ในการเสด็จพระราชดําเนินเกาะสีชังคราว

หลัง ๆ มา ขาพระพุทธเจาจึงไดปรึกษากันกับกรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ๑๐ ไดกะแบบคิด

ใชเงินพอกับทุนที่มีอยู บัดนี้แบบนั้น เสร็จแลว ขาพระพุทธเจาไดทูลเกลาฯ ถวายมาพรอม

ดวยแลว ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แลว ขาพระพุทธเจาจะไดมอบแบบถวายพระมงคล

ทิพยมุนี ใหเปนผูดูแลทําการและจะไดจายเงินรายนี้

  ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

 ขาพระพุทธเจา สมมตอมรพันธุ ขอเดชะ

  (พระบรมราชกระแสหลังของหนังสือที่ ๑๑/๑๙๔)

  มณฑปพระพุทธบาท

๑๐ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ตนราชสกุล ทองแถม
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 ขอแกเสาใหเปนไมสิบสองไมไดหรือ เสากลมเชนนี้ดูมันเปนวังหนาและไมเขากับ

รูปปรางคดวย อีกอยางหนึ่ง นึกสงสัยที่มุขนั้น จะใชสะพานไมหรืออยางไร กลัววาขึ้นไปอยู

บนยอดเขาจะไมทนอยูได ถากระไรใหเปนโคง อยาใหตองใชไมไดจะดี

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ

 มณฑปพระพุทธบาทเกาะสีชังนั้น ขาพระพุทธเจาไดทูลกรมหมื่นสรรพสาตร-

ศุภกิจแลว ใหแกเปนเสาไมสิบสอง แตสะพานที่มุขนั้น กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจวาคิด

จะใชศิลา

  ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

  ขาพระพุทธเจา สมมตอมรพันธุ

 (พระบรมราชกระแส)

  ใชได๑๑

 

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชศรทัธาในพระพทุธบาทนี้

มาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีงานฉลองและงานเทศกาลนมัสการประจําทุกป

ขณะที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน ดังขาวใน

ราชกิจจานุเบกษาวา

งานฉลองพระพุทธบาท ที่เกาะสีชัง 
ดวยพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ๑๒ ไดศิลารอยพระพุทธบาท

โบราณมาแตพุทธคยา ในมัชฌิมประเทศ ซึ่งเปนที่ตั้งแหงพระพุทธศาสนาแทจริงในกาล

กอน มาถวายเปนที่เฉลิมพระราชศรัทธา จึงโปรดเกลาฯ ใหเชิญรอยพระพุทธบาทนั้น ขึ้นไป

ประดิษฐาน ณ ไหลเขายอดพระจุลจอมเกลาไวเปนที่สักการะบูชาของอาณาประชาราษฎร 

บรรดาทีเ่ปนผูนบัถอืพระพทุธศาสนาสบืไปรอยพระพทุธบาทนัน้ไดมาพกัไวทีศ่าลากลางกอน 

จะไดมีการสวดมนตฉลองแลวและเชิญขึ้นไปประดิษฐานที่ซึ่งกลาวมาแลว 

วันที่ ๒๗ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เจาพนักงานไดจัดที่ซึ่งพระสงฆ

จะสวดมนต ณ ศาลากลาง นิมนตพระราชาคณะ ๙ รูป พระครู ๑ รูป รวม ๑๐ รูป มีสมเด็จ

พระวันรัตเปนประธานสงฆ มาประชุมพรอมกัน เพลาทุมเศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๑๑ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๕ ศ. ๑๓/๑๐ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
๑๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตนราชสกุล ดิศกุล
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เสดจ็ออกศาลากลาง ทรงจุดเทยีนมนสัการทรงศลีแลวพระสงฆเจรญิพระพทุธมนตสตัตปรติร

จบแลว ทรงถวายผาไตรพระสงฆน้ัน ๑๐ รูปนั้นแลว พระสงฆถวายอดิเรกกลับไปแลว

ทรงจุดชนวนดอกไมเพลิงแลวเสด็จขึ้นเพลา ๒ ทุมเศษ

วนัที ่๒๘ เวลาเชา ๕ โมง โปรดใชสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช๑๓ ทรงประเคนอาหาร

บิณฑบาต พระสงฆ ๑๐ รูปที่สวดมนตรับพระราชทานฉันเสร็จแลวเจาพนักงานเวียนเทียน

สมโภชรอยพระพทุธบาท ครัน้เพลาบาย ไดเตรยีมกระบวนแหรอยพระพทุธบาท ตัง้กระบวน

แตขางศาลารับแขกเมือง กระบวนหนาเปนแตรทหาร และตอไปถึงกระบวนที่พระบรม-

วงศานุวงศ ขาราชการ จัดแตงคนมาเขากระบวน คือเลาโก สิงโต ฤาษีถือธงตรงพระบาท 

พวกตลกขี่รถ กระบวนธงจรเข สิงโตลอแกว เถิดเทิง คนข่ีแคร แลวถึงกระบวนหลวง 

ธงมงักร กลองแขก กลองชนะ คูแห จาป จากลอง แตรสงัข รอยพระพทุธบาทเชญิขึน้ตัง้เหนอื

เสลี่ยงโถง มีเครื่องสูง กลดกํามลอ บังสูรย พัดโบก แลวถึงกระบวนพระสงฆขึ้นเกาอี้ตามและ

เดินตาม มีธงมังกรคั่น แลวถึงหญิงราษฎรและทหารเรือถือทิวตางๆ เปนอันมาก เพลาบาย 

๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก ณ ศาลากลาง โปรดใหเดินกระบวน

แหรอยพระพุทธบาทผานหนาศาลากลางโดยถนนอัษฎางคไป เมื่อเสลี่ยงพระพุทธบาทถึง

หนาพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระดําเนินไปทรงปดทองพระพุทธบาท

และทรงโปรยพระสุหราย ทรงเจิมแลว ทรงคลุมผาตาดแลว ทรงจุดเทียนในตะบะมุกที่หนา

เสลีย่งนมสัการแลว กระบวนเดินโดยลาํดับไป ลงถนนเสาวภา เลีย้วลงถนนวชริาวธุหยดุทีใ่กล

ทางขึ้นเขายอดพระจุลจอมเกลา เชิญพระพุทธบาทข้ึนตั้งไว ณ ศาลาการเปรียญท่ีเชิงเขา 

เมื่อกระบวนแหไปลับตาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินโดยมา

พระที่นั่ง ไปประทับที่ศาลาการเปรียญเชิงเขายอดพระจุลจอมเกลา ทรงจุดเทียนนมัสการ 

พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส๑๔ ถวายศีล ทรงศีลแลว พระสงฆ ๑๐ รูป เจริญ

พระพุทธมนตฉลองพระบาทเปนวันคํารบสอง สวดมนตจบแลว ทรงถวายผาไตรแกพระสงฆ 

๑๐ รูปนั้น ทรงจุดดอกไมเพลิง เพลา ๒ ทุมเศษ เสด็จกลับสูคายหลวง

วันที่ ๒๙ เวลาเชา พระสงฆที่สวดมนตเมื่อคืนนี้ไดรับพระราชทานฉันเพลา

บาย ๕ โมง เสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่ศาลาการเปรียญ แลวเสด็จข้ึนบันไดเขายอด

พระจลุจอมเกลา โปรดใหแหพระพทุธบาทพรอมดวยกระบวนเครือ่งสงู กลองชนะ ตามเสดจ็

ขึน้ไป จวนจะถงึไหลเขาทีจ่ะประดิษฐานพระพทุธบาทแลว โปรดใหเคาะระฆงั ซึง่มปีระจาํอยู

สาํหรับสถานทีส่ถติของพระพทุธบาทนัน้ ดงัสนัน่นฤนาท เสดจ็ขึน้ถงึไหลเขานัน้แลว โปรดให

๑๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
๑๔ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร



22 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๒

แหพระพทุธบาทเวยีนรอบฐานทีจ่ะเชญิขึน้ต้ังครบสามรอบแลว เชญิพระพทุธบาทขึน้ตัง้ทีแ่ลว 

ทรงประเคนผาไตรพระสงฆที่สวดมนตในวันครบสาม ๑๐ รูป มีพระวินัยมุนี๑๕ เปนประธาน

พระสงฆครองผาแลวมานั่งที่ โปรดใหสมเด็จพระวันรัตและพระราชคณะผูใหญผู นอย

ทัง้บรรดาพระสงฆทีจ่ะสวดมนต สวดทาํวตัรพระ นมสัการพระพทุธบาทแลว พระสงฆ ๑๐ รปู

จึงสวดมนตตอไป เมื่อจบแลว ถวายอดิเรกแลว ทรงชักรอกยกฉัตร ๗ ชั้น หอยที่เพดานตรง

รอยพระพทุธบาท และทรงปกปายพระราชทานชือ่ไหลเขาทีป่ระดษิฐานพระพทุธบาทนัน้วา 

ไหลคยาสิระแหงยอดเขาพระจุลจอมเกลา แลวเสด็จกลับถึงเชิงเขา ทรงจุดดอกไมเพลิงแลว

เสด็จกลับโดยรถพระที่นั่ง 

วันที่ ๓๐ เวลาเชา พระสงฆที่สวดมนต ณ ไหลคยาสิระ ไดรับพระราชทานฉัน 

เปนเสร็จการฉลองพระพทุธบาท แลวจงึจะไดมกีารนกัขัตฤกษนมสัการพระพทุธบาทตอไป๑๖

สําหรับงานนักขัตฤกษนมัสการพระพุทธบาทนั้น มีขาวปรากฏในราชกิจจา-

นุเบกษาวา 

นักขัตฤกษนมัสการพระพุทธบาทที่เกาะสีชัง
นักขัตฤกษนมัสการพระพุทธบาท ที่เกาะสีชังปนี้ โปรดใหเริ่มงานในวันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ ครั้นรุงขึ้นวันที่ ๑๗ จนถึงวันที่ ๑๙ สามวันเปนสมัยกาล

บูชาพระพุทธบาทเปนเสร็จการในวันที่ ๒๐ 

วันเริ่มการคือวันที่ ๑๖ น้ัน ผูที่จะออกรานขายของ ไดตกแตงรานตามที่ตน

ไดจองไว หมูรานนั้นมี ๒ แหง คือที่ขางถนนวชิราวุธ ถนนสรรเพธ ใกลทางขึ้นยอดเขา

พระจุลจอมเกลาแหง ๑ รานเหลานี้ขายของรับประทาน ของเลน ของใช ของบูชาสารพัด

ทกุอยาง และมรีานตัง้เรีย่รายบาํเพญ็กศุลในพระพทุธบาท มแีพรสายแถบใหตดิเสือ้เปนชัน้ๆ 

ตามที่เขาเรี่ยรายมากและนอย และมีโรงเลนกลที่ใกลดงพลับพลาโรงหนึ่ง เรียกวา กลสยาม

มนตรโยคบริษัท คือคนเลนกลรวมกันจําพวกหนึ่ง รานที่ประตูอัษฏางคแหง ๑ เปนรานชาว

เกาะ ขายของปาของทะเลและอาหาร เพลาคํ่าวันที่ ๑๖ นี้ (ภายหลังเลี้ยงนํ้าชาเปดอาคาร

แลว) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรรานซึ่งเริ่มตั้งในวันนี้ 

แลวเสด็จกลับสูคายหลวง

วันที่ ๑๗ เวลาเชา เปดรานขายของและการไหวพระพุทธบาท มีการเลี้ยง

พระสงฆทั้งปวงที่ศาลาการเปรียญเชิงเขา เปนการเลี้ยงอยางชาวบาน มีของหลวงและ

๑๕ หมอมราชวงศพระสังวรวรประสาธน (ม.ร.ว. พยอม เสนีวงศ) วัดอมรินทราราม
๑๖ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙,๒๒ พฤษภาคม ๒๔๓๕) หนา ๔๙-๕๑



23วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

ของชาวบานถวายพระตามสมควร มีละครอําแดงปลื้ม ท่ีทับอัคนี เปนการฉลองของหลวง 

เพลาคํ่าเจาพนักงานไดตามไฟที่กําแพงแกวรอบพระพุทธบาทและมีหนังเลนท่ีสุดราน

ขายของ และมีดอกไมเพลิงทั้งสามวัน เพลแลวมีเทศนามหาชาติ พระสาย พระพิธีธรรม 

วัดราชสิทธาราม พระใบฎีกาบุญ วัดระฆังโฆสิตาราม เทศนาชูชกบรรพซอนคู ๑ พระภู 

วัดกัลยาณมิตร เทศนามหาพนทานกัณฑ ๑ และมีเทศนาพุทธโฆษากัณฑ ๑ เงินหลวงติด

เทียน ๒๐ บาททุกกัณฑเพลาเย็นมีเตะตะกรอ ที่ลานเชิงเขายอดพระจุลจอมเกลา เพลาคํ่า 

(ภายหลังดินเนอรที่นรรัตนาคาร ในการรับเจาเฮนรี่ดอเลี่ยนส ซึ่งจะไดมีตอไปในวิกหนา) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรราน และทรงฟงเทศน

พุทธโฆษา พระเจิม วัดอมรินทราราม ถวายเทศนา เสด็จทอดพระเนตรกลสยามมนตรโยค

บริษัท แลวเสด็จกลับ

วันที่ ๑๘ มีการอยางวันกอน เพลาบาย ๕ โมงเศษ เสด็จพระราชดําเนินทรงซื้อ

ของตามราน และทรงฟงเทศนามหาชาต ิเจาอธกิารพนิ วดัพกิลุ กบัพระสวีดัประยรูวงษาราม

เทศนากุมารบรรพซอนคู ๑ พระสุด วัดบางพลู เทศนามัทรีบรรพ แลวเสด็จประทับละวาด

วราคาร เสวยแลวเสด็จกลับ

วันที่ ๑๙ มีการอยางวันกอน พระปา วัดสุวรรณาราม กับพระอยูวัดจักรวรรดิรา-

ราวาส เทศนามหาราชบรรพซอนคู ๑ พระครูไกรสรวิลาศ วัดพระเชตุพนเทศนานครกัณฑ 

๑ เพลาบาย ๕ โมงเศษ เสด็จประพาสรานจนคํ่า เสด็จข้ึนนมัสการพระพุทธบาทเปน

วันนักขัตฤกษ ซึ่งคลายกับดิถีที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจาดวย มีพระสงฆข้ึนไปสวดมนต

คือ หมอมเจาพระพุทธุปบาทปลันธนธรรมเจดีย๑๗ และพระธรรมวโรดมเปนตน๑๘ ครั้นเสด็จ

นมสัการพระพทุธบาทแลวเสดจ็ประพาสรานอกีครูหนึง่ แลวจงึเสดจ็ทอดพระเนตรกลสยาม

มนตรโยคบริษัทแลวเสด็จกลับ๑๙

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังทรงพระกรุณาโปรด

ใหพระราชาคณะผูใหญ คือพระมงคลทิพยมุนี (พระพุฒาจารย มา อินฺทสโร) วัดจักรวรรดิ-

ราชาวาส กรุงเทพมหานคร เปนผูกํากับการดูแลพระพุทธบาทแหงนี้และเปนเจาคณะใหญ

แขวงเมืองสมุทรปราการดวย ดังสําเนากระแสพระบรมราชโองการ ดังนี้

......ใหพระครูภาวนาวิจารณ เปน พระมงคลทิพยมุนี ศรีชลังคันตรีประเทศ 

เขตสมุทรปราการ อภิบาลพุทธคยาปทวี ชลคิรีไทวปสิมาบพิตร สถิตพระพุทธบาทเกาะสีชัง 

๑๗ หมอมเจาสมเด็จพระพุฒาจารย (หมอนเจาทัต เสนีวงศ) วัดพระเชตุพน 
๑๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (แสง ปฺญาทีโป) วัดราชบูรณะ
๑๙ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙,๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕) หนา ๕๗-๕๘
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เจาคณะใหญแขวงเมืองสมุทรปราการ มีนิตยภัตเดือนละ ๓ ตําลึง มีฐานานุศักดิ์ควร

ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูวินัยธรรม ๑ พระครูสมุห 

๑ พระครูใบฎีกา ๑ รวม ๕ รูป...๒๐ 

๔. กุฏิหาหอง ๑ หลัง กวาง ๒ วา ๒ ศอก ๘ นิ้ว ยาว ๗ วา เสาไม พื้นปูกระดาน

ไมกระยาเลย หลังคามุงกระเบื้อง

๕. กุฏิสามหอง ๑ หลัง กวาง ๒ วา ๒ ศอก ๘ นิ้ว ยาว ๔ วา ๒ ศอก เสาไม 

พื้นปูกระดานไมกระยาเลย หลังคามุงกระเบื้อง 

๖. หอระฆัง กวาง ๑ วา ยาว ๑ วา เสาไม พื้นปูกระดานไมกระยาเลย หลังคา

มุงกระเบื้อง

๗. ศาลาสองหอง ๑ หลัง กวาง ๑ วา ๓ ศอก ยาว ๓ วา เสาไม พื้นปูกระดาน

ไมกระยาเลย หลังคามุงกระเบื้อง 

๘. ศาลาริมทะเลสองหอง ๑ หลัง กวาง ๒ วา ยาว ๒ วา ๒ วา ๒ ศอก

ในการกอสรางปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุตางๆ ในวัดจุฑาทิศธรรมสภารามนี้ 

ทรงพระกรณุาโปรดใหพระมงคลทพิยมนุ ี(พระพฒุาจารย มา อนิสฺโร) เปนผูกาํกบัการกอสราง 

และพระครูศรีฉฬงคสังวร (เทียน) วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เปนผูชวย

มูลเหตุการสรางวัด 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จประพาสเกาะสีชังดวยเรือ

พระที่นั่งสยามอรสุมพล ทรงปฏิสังขรณพระอารามซึ่งราษฎรรวมกันสรางไว ที่แหลมดาน

ทิศใตของเกาะสีชัง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี 

(ขํา บุนนาค) สราง

๑. พระอุโบสถ กวาง ๓ วา ยาว ๙ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา

๒. ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง 

๓. กุฏิฝากระดาน ๗ หลัง

แตไมไดพระราชทานนามพระอาราม ชาวบานเรียนกันวา วัดเกาะสีชัง พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยกเปนพระอารามหลวง และพระราชทานผาพระกฐิน

เปนประจําทุกป๒๑

๒๐ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙, ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๕) หนา ๔๖๓
๒๑ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๑,วันอาทิตย, เดือน ๑๑, แรม ๗ คํ่า, ปจอ ฉศก, ๑๒๓๖) หนา ๒๔๑
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พ.ศ. ๒๔๑๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสเกาะสีชัง 

ทรงพระราชดําริเห็นวา เกาะสีชังมีอากาศดี ควรจะเปนที่พักผอนตากอากาศได ประกอบ

กับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 

และพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนพีนัปหลวง) ทรงพระประชวร นายแพทยกราบบังคมทูลแนะนาํใหเสดจ็แปร

พระราชฐานไปประทบัในทีท่ีไ่ดรบัอากาศทางทะเล จงึทรงเลอืกเกาะสชีงัและทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารสถานที่ตางๆ ดังสําเนาประกาศพระราชปรารภวาดวยเกาะสีชัง 

ดังนี้

ประกาศ

พระราชปรารภดวยเกาะสีชังซึ่งบรรจุในการกอพระฤกษราก

พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน
  

ศุภมัศดุ พระพุทธสาสนกาลเปนอดีตภาคลวงแลว ๒๔๓๕ พรรษา จุลศักราช 

๑๒๕๔ ปมะโรง จัตวาศก รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ บดินทรเทพยมหามกุฏ บุรุษยรัตน-

ราชรวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ 

อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ มหามกุฎราชรามวรางกูรสุจริตมูลสุสาธิต

อรรคอุกฤษฐไพบูลย บุรพาดูลยกฤษดาภินิหาร สุภาธิการรังสฤษดิ์ธัญญลักษณวิจิตรโสภา-

คยสรรพางค มหาชโนตมางคประนต บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมาล

ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ วิสิฏฐศักดิสมญา

พนิิตประชานาถ เปรมกมลขตัตยิราชประยรู มลูมขุมาตยาภริมย อดุมเดชาธกิาร บรบิรูณคณุ

สารสยามาทินคร วรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษ

สิรินธรมหาชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเสวตรฉัตรา-

ดิฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชยสกลมไหศวริยมหา-

สยามินทร มเหศวร มหินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศัย พุทธาทิไตร

รัตนสรณารักษ อดุลยศักด์ิอรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ 

สกลไพศาลมหารษัฎาธบิดนิทร ปรมนิทรธรรมกิมหาราชาธริาช บรมนาถพติร พระจลุจอมเกลา-

เจาอยูหัว ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเศกสืบบรมราชสันตติวงศ เปนลําดับ

พระเจาแผนดินสยามที ่๕ ในพระบรมราชจักรีวงศ ซึง่ไดประดษิฐานและดาํรงกรงุเทพมหานคร 
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อมรรัตนโกสินทร มหินทราโยธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานี บุรีรมย อุดมราชนิเวศน

มหาสถาน เปนมหานครราชธานีใหญ ในแผนดินสยามทั้งฝายเหนือฝายใต และดินแดง

ทั้งหลายที่ใกลเคียง คือ ลาวเฉียง ลาวกาว มลายู กระเหรี่ยงและอื่นๆ 

ทรงพระราชดําริวา ตําบลเกาะสีชังนี้ เปนเกาะที่ตั้งอยูใกลปากนํ้าเจาพระยานับ

วาเปนสถานที่มีภูเขา ตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานครยิ่งกวาตําบลอื่นๆ แตกอนมาไมมีเรือกลไฟ 

ที่จะเดินไปมาไดเร็วและสะดวกไมตองกลัวอันตราย จึ่งมิไดเปนที่เสด็จพระราชดําเนินมาแต

กาลกอน ตอเมื่อแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีเรือกลไฟสยามอรสุมพล

ขึ้นเปนลําแรก จึ่งไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสถึงตําบลเกาะสีชังนี้ เปนครั้งแรกที่สมเด็จ

พระเจาแผนดินไดเสด็จพระราชดําเนิน เกาะสีชังในเวลานั้นก็พึ่งมีคนมาอยูท่ีแหลม ซ่ึงตั้ง

พระราชฐานน้ีไมสูมากครัวนัก มยีายเสมเปนผูใหญไดวากลาวชาวเกาะ เปนทีน่บัถอือยู ยายเสม

เปนผูมีอายุมาก และญาติพ่ีนองก็มีคนชรา ไดมาเฝาพรอมกันโดยมาก พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสสรรเสริญเกาะสีชังนี้วา เปนที่อากาศดี ผูซึ่งอยูใน

เกาะนี้จึงไดมีอายุยืนเพราะมิใครมีโรคภัยเบียดเบียน จึงไดเสด็จพระราชดําเนินมาประพาส

ที่เกาะสีชังนี้เนืองๆ ยายเสมก็ไดรับเสด็จพระราชดําเนินเฝาแหนทุกครั้ง จึงพระราชทาน

สัญญาบัตรตั้งใหเปนทาวคีรีรักษา ไดบังคับบัญชาลูกบานทั้งปวงบรรดาซึ่งอยูในเกาะนี้

ภายหลังไดทรงปฏิสังขรณพระอาราม ซึ่งชาวบานสรางขึ้นไวเปนแตโรงจากรุงรัง 

ใหมีพระอุโบสถกวาง ๓ วา ยาว ๙ วา ๒ ศอก เดี่ยวสูง ๓ วา บนเขาปลายแหลมและที่หาด

ทรายตอเชงิเขาลงมา มศีาลาการเปรยีญหลงัหนึง่ กฎุฝีากระดาน ๗ หลงั มพีระสงฆจาํพรรษา

อยู อยางมากปหนึ่งเพียง ๑๐ รูป ปกติอยูใน ๕ รูป ๖ รูป แตบางปมีพระสงฆรูปเดียวจน

ถึงไมมีเลย ตองนิมนตพระวัดบางพระมาอยูเปนราชการก็มี วัดนี้หาพระราชทานชื่อไม และ

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาประพาสแตกอนนั้น 

ไมไดปลูกสรางพลบัพลาเปนทีป่ระทบัแรมแหงใด เสดจ็ประทบัอยูในเรอืพระทีน่ัง่กลไฟเสดจ็

ขึน้ประพาสทีว่ดัแหลมวงัน้ีบาง ทีไ่รบนซึง่มคีนมาตัง้ทาํไรนอยหนาไรทบัทมิขึน้ในภายหลงับาง 

เมื่อเสด็จพระราชดําเนินประพาสเชนนี้ ก็เสด็จข้ึนท่ีทาไรบน ซ่ึงเดี๋ยวนี้มีช่ือวาทากาณุรังษี

ที่ไรบนนั้นคืออัษฎางควัน ไดเสด็จพระราชดําเนินอยูในราวเพียงเสมออยูในดงพลับพลา

ทุกครั้ง บางคราวก็ไดเสด็จประพาสที่หาดเกาะขามบาง ตลอดจนสิ้นรัชกาล

ครัน้ในรชักาลปจจบุนันี ้กไ็ดเสดจ็พระราชดาํเนนิประพาส เปนทีพ่กัในระยะเสดจ็

พระราชดําเนินหัวเมืองฝงทะเลตะวันออก เหมือนอยางเชนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินอยูแตกอนนั้นเนืองๆ และไดทรงปฏิสังขพระอุโบสถ กุฎี 

เสนาสนะในพระอาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางไว ที่ชํารุดปรัก

หักพังไป ใหคงดีเปนปรกติเนืองๆ ตามสมควร
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ภายหลังมา การคาขายในกรุงกับนานาประเทศเจริญข้ึน มีเรือไปมารับบรรทุก

สินคามาก ถาเปนเวลาคลื่นลมจอดรับลําเลียงสินคาท่ีนอกสันดอนไมสะดวกจึงไดมาทอด

ทีเ่กาะสชีงัน้ี มเีรอืกลไฟลากเรอืลาํเลยีงสนิคามาบรรทุกข้ึนเรอืใหญอาศยับังคลืน่ลมไดสะดวก 

เกาะสีชงัจงึไดเปนทาทีเ่รอืตางประเทศไปมามากขึน้ จงึโปรดเกลาฯ ใหตรวจทาํแผนทีห่ยัง่นํา้

และตรวจศลิาในนํา้ ตามทางทีเ่รอืจะเดินไปมาโดยละเอยีด ในตาํบลซึง่มศีลิาเปนทีน่ากลวัเรอื

จะโดน ก็โปรดเกลาฯ ใหสั่งทุนเหล็กมาทอดไวใหเปนที่หมาย

ครั้งเมื่อปเถาะ เอกศก จุลศักราช ๑๒๔๑ เสด็จพระราชดําเนินออกมาทอด

พระเนตรวางทุนเหล็กตลอดลงไปจนถึงเกาะลาน

ครั้นเมื่อปชวดสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา

มหาวชริาวธุทรงพระประชวร หมอเหน็วาควรจะใหเสดจ็ไปประทบัอยูในทีซ่ึง่ไดอากาศทะเล 

จึงโปรดเกลาฯ ใหพระยาภาสกรวงษ จางวาง มหาดเล็กเปนตน เชิญเสด็จสมเด็จพระเจา

ลูกยาเธอ ออกมาประทับอยูที่เรือนของหลวง ซึ่งเปนท่ีฝรั่งเชาซึ่งตั้งอยูติดตอกับเขตวัด

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเสด็จออกมาประทับอยูครั้งนั้น เปนเวลาเดือนแปดอุตราสาธ

ครั้งถึง ณ เดือน ๙ พระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี ทรงพระประชวร

ใหทรงกระตุก หมอไดประกอบยาถวาย รักษาพยาบาลในกรุงเทพฯ หลายเวลา พระอาการ

ก็ไมคลาย หมอปรึกษาพรอมกันเห็นวา ควรท่ีจะยายแปรสถานไปประทับอยูใหไดอากาศ

ทะเล พระอาการจึ่งจะคลาย จึ่งทรงพระราชดําริวาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เสด็จมาประทับ

อยูที่เกาะสีชังแลว ควรที่จะเสด็จพระราชดําเนินมาประทับท่ีเกาะสีชัง เพื่อจะไดเปนการ

พรักพรอมดวยพระมารดาและพระโอรส จงึไดเสดจ็พระราชดาํเนนิมาโดยกาํหนดอนัเรว็พลนั 

มิทันที่จะตระเตรียมปลูกที่ประทับพลับพลา ดวยหวังวาจะเสด็จประทับอยูในเรือพระท่ีนั่ง

ดังแตกอนครั้นเมื่อเสด็จออกมาตามระยะทางและทอดอยูในอาว เรือพระที่นั่งถูกคลื่น

กระเทอืน พระนางเจาพระวรราชเทวไีมทรงสบายมากไป จงึไดโปรดเกลาฯ ใหเสดจ็ขึน้ประทบั

อยู ณ เรอืนซึง่สมเด็จพระเจาลกูยาเธอประทบัอยูกอน ทีป่ระทบันัน้ปลกูเตน็ทอยูใตตนมะขาม 

ทีเ่ขามอรมิหาดซึง่ทรงกอขึน้ไวในเวลาเสดจ็พระราชดาํเนนิมาประทบัอยูครัง้นัน้ ทีย่งัปรากฏ

อยูจนบัดนี้ บรรดาขาราชการฝายหนาฝายในไดอาศัยอยูตามวัดและเรือนราษฎร ดวยจะหา

จากไมอันใดในเวลานั้น แตไมไผสักลําหนึ่งก็หาไมได ตําหนักขางใน ซื้อเรือนราษฎรหลังหนึ่ง 

ยกมาปลูกใหมใกลหาดเปนที่คับแคบอยางยิ่ง

ตั้งแตพระนางเจาพระวรราชเทวี เสด็จขึ้นประทับบนเกาะนี้ พระอาการก็คลาย

ไดในหนึ่งวันสองวัน ประทับอยู ๗ ราตรี ก็เสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองชายทะเล

ตะวันตกตอไป

และในเมือ่ประทบัอยูทีเ่กาะสชีงัน้ี ครัง้นัน้ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิแสวงหาภมูสิถาน 
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ทีค่วรจะสรางพระอารามขึน้ใหม ดวยทรงพระราชดาํรวิา ทีป่ลายแหลม ซึง่ตัง้เปนพระอาราม

อยูน้ัน เปนท่ีใกลชดิติดกนักบัทีซ่ึง่เสด็จขึน้ประทบัอยูถาเวลาเสดจ็พระราชดาํเนนิ หรอืสมเดจ็

พระเจาลูกเธอเสด็จมารักษาพระองค ที่สุดจนไทยและฝรั่งที่ไปมารักษาตัว ก็มักจะไปอาศัย

อยูในพระอาราม ตามศาลาการเปรียญและกุฎี เปนที่พลุกพลานไมเปนวิเวกสถาน สมควร

แกพระสงฆจะอยูทรงพระราชดําริจะสรางพระอารามเปลี่ยนถวายใหม

ครัน้เมือ่ไดทอดพระเนตรตาํบลทีซ่ึง่ตัง้พระเจดยีอโุบสถวดัอษัฎางคนมิติรอยูบดันี้ 

เปนชัยภูมิดีจึงโปรดเกลาฯ ใหปกหลักสําคัญ เขียนฉลากประกาศพระราชประสงคไวในที่นั้น 

แลวโปรดเกลาฯ ใหจางเหมาชาง มาทําการพระเจดียอุโบสถตอไป
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ครั้นเมื่อถึงสมัยการเฉลิมพระชนมพรรษาปนั้น ไดทรงบริจาคพระราชทรัพยสวน

พระคลังขางที่ออกวาเหมาใหชางกอตึกสามหลัง เปนอาศัยสถานสําหรับผูปวยไข ไดไปมา

อาศัยรักษาตัว 

เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘ การอาศัยสถานแลวเสร็จ ไดเสด็จพระราชดําเนินมา 

มกีารสวดมนตเลีย้งพระฉลองอาศยัสถาน พระราชทานชือ่เรอืนหลงัซึง่ตัง้อยูรมิหาดทรายวา 

ตกึวฒันา ตกึกลมวา ตกึผองศร ีตกึยาวชือ่ ตกึอภริมย ดวยเหตวุาสมเดจ็พระนางเจาพระบรม

ราชเทวี๒๒ และพระนางเจาพระวรราชเทวี พระอรรคชายาเธอ พระองคสายสวลีภิรมย๒๓ ได

ทรงบริจาคทรัพยซื้อเครื่องตกแตงสําหรับตึกนั้นๆ ทั้ง ๓ หลัง

ครั้นเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๐ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาอัษฎางคเดชาวุธ 

ทรงพระประชวรพระอาการมาก จึงไดเสด็จพระราชดําเนินออกมาประทับที่เกาะสีชังนี้เปน

ครัง้ที ่๒ ไดขยายเขตรัว้คายกวางออกไปจดหมูบานราษฎรในคราวนัน้ไดโปรดเกลาฯ ใหพระยา

สมทุรบรุานรุกัษ๒๔ วาจางขดุบอใหญสาํหรบัรบันํา้ฝนใหราษฎรไดใชสอยบอหนึง่ พระราชทาน

ชือ่วา บออษัฎางค ตามพระนามสมเด็จพระเจาลกูยาเธอนัน้ ประทบัอยูสามเดอืนกบัสองราตรี 

เสด็จพระราชดําเนินกลับครั้งหนึ่ง ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเสด็จเขาไปถึงกรุงเทพฯ 

ก็กลับไมทรงสบาย จึงไดเสด็จพระราชดําเนินกลับออกมาประทับอยู ณ เกาะนี้อีกครั้งหนึ่ง

เลา ในระยะที่เสด็จพระราชดําเนินมาประทับอยูครั้งหลังนี้ พระอาการของสมเด็จพระเจา

ลูกยาเธอคอยคลายขึ้น จึงเปนโอกาสที่ไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสในท่ีตางๆ เปนทาง

ใหทรงพระราชดําริกอสรางสถานที่ตางๆ บํารุงเกาะสีชังนี้ใหเปนที่สําราญ แกผูไปมาตอไป

หลายสิ่งหลายอยาง เปนตนวา ที่เกาะสีชังนี้เวลานํ้าลงแหงเรือเขาจอดไมไดถึงหาดทราย 

คนตองเดินลุยนํ้าขึ้นลงเปนที่ลําบากบางทีถูกกาบหอยบาดเจ็บโดยมาก จึงโปรดเกลาฯ ให

สรางสะพานใหญ ทาํดวยไมสกัทาส ีเสากอศิลาโบกปนูซเิมนตแขง็แรง ยาวแตฝงชายหาดลงไป

ถึงที่นํ้าลึก ๓ เสน ๑ วา ๒ ศอก กวาง ๒ วา มีโรงพักที่ตนสะพานหลังหนึ่ง กลางสะพานหลัง

หนึ่งปลายสะพานหลังหนึ่ง กวาง ๓ วา ยาว ๖ วา เดี่ยวสูง ๒ ศอก ๖ นิ้วเทากันทั้งสามหลัง 

พื้นสะพานสูง เสาคูตน ๓ ศอก เสาคูปลาย ๒ วา ๑ คืบ มีบันไดลงนํ้า ๗ บันได พระราชทาน

ชื่อวา สะพานอัษฎางค

โปรดเกลาฯ ใหยายศาลเจา ซึ่งเปนท่ีราษฎรชาวเกาะนี้นับถือสักการะบูชานั้น 

ไปสรางบนไหลเขา เปนศาลมีชอฟาใบระกา พระราชทานชื่อวา ศาลศรีชโลธรเทพ

๒๒ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
๒๓ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปยมหาราชปดิวรัดา
๒๔ พระยาสมุทรบุรานุรักษ (สิน)
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ท่ีศิลาสัมปะยื้อ ซึ่งต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือแหงเกาะสีชังนี้ เปนศิลาอยู

กลางน้ําตรงปากชองทางเรอืเดนิเขาออก เปนทีท่ากลวัอนัตรายในเวลากลางคนื โปรดเกลาฯ 

พระราชทานเงนิพระคลงัขางทีจ่างเหมาใหชางสรางประภาคารกออฐิสงูตัง้แตพืน้ศลิาถงึเรอืน

ตะเกยีง ๔ วา กวางสญูไส ๖ ศอกคบืเด่ียว พืน้เรอืนตะเกยีงถงึหลงัคาสงู ๗ ศอก มเีรอืนกระจก

โพรงไม ๘ เหลี่ยม กวางสูญไส ๔ ศอก ตั้งโคมแกวฉายสีแดงไวเปนที่หมาย ใหเรือเดินเขาออก

ไดโดยสะดวก พระราชทานชือ่วา อษัฎางคประภาคาร มเีรอืนคนรกัษาประภาคารอาศยัหลงั

หนึ่ง กวาง ๗ ศอกคืบ ยาว ๒ วา ๒ ศอก เดี่ยวสูง ๖ ศอก

 อน่ึง โปรดเกลาฯ ใหยกเสาธงบนยอดเขาสูง ซ่ึงพระราชทานช่ือวายอด

พระจุลจอมเกลา นั้นสูง ๑๔ วง ๒ ศอก มีเสาขวางระยาง บันไดพรอม และมีที่เจาพนักงาน

ผูรักษาอยูอาศัยดวย สําหรับชักธงบอกสัญญาเรือเขาออกในทาเกาะนี้ พระราชทานชื่อวา 

เสาธงอัษฎางค

และโปรดเกลาฯ ใหกอสรางตกแตงสถานตางๆ ข้ึนในเกาะนี้เปนหลายแหง 

เพื่อใหเปนที่สุขสําราญ แกผูมาอยูรักษาตัวในเกาะนี้ มีการตัดถนนตางๆ หลายถนน ที่เปน

ถนนสําคัญคือ ถนนอัษฎางค กวาง ๔ วา ยาวตั้งแตสะพานอัษฎางค ไปตามถนนชายทะเล

ถึงทาเทววงศ เลี้ยวไปจดถนนวัฒนา ทาง ๓๙ เสน ๖ วา ถนนเสาวภา กวาง ๔ วา ยาวแต

ที่แยกจากถนนอัษฎางคไปจดชองอิศริยาภรณ ทาง ๒๔ เสน ๓ วา ยังถนนใหญนอยอีกหลาย

สาย มีถนนวชิราวุธ ถนนจักรพงศ และถนนสายสวลี เปนตน และทรงสรางวนะขึ้นที่ไรบน 

เพื่อเปนที่เที่ยวของผูที่มาอยูรักษาตัวในเกาะนี้ ตกแตงสนามและถํ้าเชิงผารมไม และปลูก

อาคารที่พักพรอมเสร็จบริบูรณ พระราชทานชื่อวา อัษฎางควัน

การทั้งปวงนี้โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ

กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช เปนแมกองปนงานใหพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ 

ที่ตามเสด็จพระราชดําเนินในคราวนั้น ระดมกันเปนนายดานทําการโดยดวน ครั้นแลวสําเร็จ 

โปรดฯ ใหมีการฉลองและเปดสถานตางๆ เปนการรืน่เรงิพระราชทานชื่อยอดเขา เนิน ผา ถํ้า 

เรือก รมไมและสถานตางๆ เหลานั้น ตามชื่อผูที่ไดฉลองพระเดชพระคุณและไดโดยเสด็จ

พระราชดําเนินในครั้งนั้นทั่วกัน ในการฉลองสถานตางๆ ครั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานสิ่งของ เครื่องเรือน เครื่องใช เครื่องบริโภคและเครื่องมือทําการ แกราษฎรชาว

เกาะสีชังนี้ ตามรายครัวครบทุกครัว รวมคนในคราวนั้น ๘๖ ครัว เสด็จประทับ ๓ เดือน 

ถงึเดอืนกนัยายน เสดจ็พระราชดาํเนนิกลบักรงุเทพฯ โปรดเกลาฯ ใหพระยาสมทุรบรุานรุกัษ

วาจางทําถนนอัษฎางคตอไป ตลอดจนถึงทาภาณุรังษียาวอีก ๒๐ เสน ๑๕ วา 

ครั้น ณ วันที่ ๕ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เสด็จพระราชดําเนินออกมา

ประทับ ณ เกาะสีชังในครั้งนี้นับเปนครั้งที่ ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหทําการกอสรางขึ้นอีกหลาย



31วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

อยาง คอืขยายรัว้คายออกไปถงึหาดคลองเทยีนบน และสรางวนะในพระราชฐาน ตกแตงเนนิ

เขาวังเปนชัน้ ปลกูตนไมตางๆ และทาํพระตําหนกันอยใหญ และโปรดเกลาฯ ใหขดุบอสาํหรบั

รับนํ้าฝนขังไว ไดใชกินอาบและรดตนไมหลายบอ ทํารางกันนํ้าใหไหลลงมาในบอ ใหนํ้าจืด

มีพอ ที่จะไมตองลําบากดั่งแตกอน และโปรดเกลาฯ ใหเชิญรอยพระพุทธบาทจําลองเปน

ของโบราณ ซึง่พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ดาํรงราชานภุาพ นาํมาจากทีพ่ทุธคยาในประเทศ

อินเดีย มาประดิษฐานไวบนไหลคยาสิระแหงเขายอดพระจุลจอมเกลา เพื่อใหเปนที่สักการะ

บูชาแกมหาชนผูที่จะมาในเกาะนี้ ในสมัยฤดูรอนอันเปนฤดูที่จะไดพักผอน ออกมานมัสการ

สวนการพระอารามวัดอัษฎางคนิมิตรนั้น พระเจดียอุโบสถแลวสําเร็จจึงโปรด

เกลาฯ ใหอาราธนาพระสงฆมาประชุมในพระเจดียอุโบสถ ทรงถวายประกาศพระราชทาน

ที่เขตพระอุโบสถน้ันเปนที่วิสุงคามสีมา เปลี่ยนท่ีพระอารามเดิมเสร็จแลว ภายหลังทรง

พระราชดําริวา แตเดิมเมื่อทรงพระราชดําริสรางวัดอัษฎางคนิมิตรนี้ข้ึน เปนท่ีใกลโคจร

คาม เพราะหมูบานตั้งอยูในที่ใกล บัดนี้ หมูบานยกไปตั้งหางจากพระอาราม ยอมเปนท่ี

ลําบากแกพระสงฆ ที่จะเที่ยวโคจรแสวงหาบิณฑบาต จึงทรงพระราชดําริวา ท่ีเชิงเขายอด

พระจุลจอมเกลาดานทะเล เปนที่ใกลหมูบานและไมเปนท่ีสูง เปนชัยภูมิดี สมควรจะเปน

พระอารามจะเปนที่สะดวกสบายแกพระสงฆที่จะอยูอาศัย จึงโปรดเกลาฯ ใหกําหนดท่ีซ่ึง

จะสถาปนาพระอารามขึ้นใหม ทรงพระราชอุทิศที่ซึ่งจะตั้งพระอุโบสถเปนที่วิสุงคามสีมา 

สวนที่พระเจดียอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรนั้น ก็คงใหเปนของสงฆอยูไมเลิกถอน

อนึ่ง พระนางเจาพระวรราชเทวี ไดทรงพระศรัทธาสรางโรงเรียนที่ถนนอัษฎางค 

ตรงยานมหามนตรี สําหรับเด็กราษฎรชาวเกาะนี้ไดเลาเรียน การแลวสําเร็จ โปรดเกลาฯ 

ใหมกีารฉลองแลวพระราชทานชือ่วา โรงเรยีนเสาวภา ตามพระนามแหงพระวรราชเทว ีผูเปน

เจาของโรงเรียนนั้น 

ในเวลาที่เสด็จพระราชดําเนินออกมาประทับอยูครั้งนี้ เปนสมัยที่พระนางเจา

พระวรราชเทวีทรงพระครรภใกลจะถึงกําหนดประสูติ จึงทรงพระราชดําริวา ท่ีเกาะสีชังนี้

เปนที่อากาศดี มีภูมิสถานเปนที่สบาย ควรจะตั้งพระราชฐานใหมั่นคง เปนที่ประทับใน

ฤดูรอน และตอไปภายหนาการคาขายเจริญยิ่งข้ึนท่ีเกาะนี้จะตองเปนท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ

กรุงสยาม เพราะเปนทาเรือใหญไดอาศัยจอดรับสินคา พระราชฐานที่เกาะนี้ ยอมจะเปน

พระราชฐานที่เกาะนี้ ยอมจะเปนพระราชฐานสําคัญแหงหนึ่ง เหมือนดังวาเปนพระนคร

ที่สมเด็จพระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินมาประทับ เจริญพระราชอิริยาบถในฤดูรอน 

ไมเปนทีค่วรรงัเกยีจอนัใด ในการทีจ่ะประสติูในท่ีเกาะนีเ้ลย เมือ่สมเดจ็พระเจาลกูเธอประสตูิ

แลว กจ็ะไดพระราชทานนามพระราชฐานนี ้ใหตองกบัพระนามแหงสมเดจ็พระเจาลกูเธอนัน้ 

ใหปรากฏไวสืบไปภายหนาดวย
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 ครั้น ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เวลา ๘ ทุม ๕๓ นาที ได

ศภุวารมหามงคลสมยัอนัอดุม พระนางเจาพระวรราชเทว ีประสตูพิระราชกุมาร ณ พระตาํหนกั

มรกฎสุทธในพระราชฐานนี้ 

ครัน้ ณ วนัที ่๘ กรกฎาคม เปนวนัทีค่าํรบสามแหงพระประสตูกิาล ไดโปรดเกลาฯ 

ใหมีการสมโภช ๓ วัน ตามขัตติยราชประเพณี

ในระหวางนั้น ตอมาก็ไดโปรดเกลาฯ ใหเรงทําการในสถานที่ตางๆ ซึ่งพรรณนา

มาแลวนั้น เพื่อจะใหแลวทันการสมโภชเดือนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอสรรพการทั้งปวงที่

โปรดเกลาฯ ใหทําในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา-

ภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช๒๕ เปนแมกอง พระเจานองยาเธอ กรมหมื่น

สรรพสาตรศุภกิจเปนนายชางผูใหแบบอยางพระยาชลยุทธโยธินทร๒๖ เปนกงษีจายสิ่งของ 

พระยาสมุทรบุรานุรักษ เปนกงษีจายเงินและจางจีนลูกจาง แบงปนหนาที่ใหพระบรมวงศา-

นุวงศและขาราชการที่ตามเสด็จพระราชดําเนิน ระดมกันเปนนายดาน ทําการเหมือนครั้ง

กอนแลวสําเร็จ

ครั้น ณ วันที่ ๘ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เปนวันเริ่มการสมโภชเดือนและ

การกอพระฤกษพระที่นั่งองคนี้ และในการพระราชทานนามแกพระราชฐานนี้ รวมกันเปน

สามพระฤกษ บรรดานายดานทัง้ปวงไดรบัพระราชทานรางวลัพรอมกนั และเปนวนัท่ีพระนาง

เจาพระวรราชเทวีทรงจารึกพระราชทานนามถํ้าเสาวภาดวย 

ณ วันที่ ๙ สิงหาคม เวลาบาย พระสงฆฝายคณะธรรมยุติกนิกาย ๑๐ รูป เจริญ

พระพุทธมนต ณ พระตําหนักมรกฎสุทธ ในการสมโภชเดือน พระสงฆฝายคณะมหานิกาย 

๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนตในการกอพระฤกษ ณ สถานที่นี้ 

 ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม เวลาเชา ๑ โมงกับ ๕๖ นาทีไดพระฤกษ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ประกาศการสรางพระท่ีนั่งและ

พระราชฐานน้ี และโปรดเกลาฯ ใหเจ าพนักงานชักคลี่ธงแสดงนามพระราชฐานนี้

ซึ่งพระราชทานโดยนิยมตามพระนาม ซึ่งจะพระราชทานแดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอนั้น 

ใหเรียกวา พระจุฑาธุชราชสถาน แลวไดทรงวางศิลาฤกษซึ่งบรรจุคําประกาศนี้ เหนือที่อัน

จะไดกอพระที่นัง่องคนี ้พระราชทานนามแดพระที่นัง่วา พระที่นัง่มนัธาตรุัตนโรจน และทรง

วางอิฐปดทอง ปดเงิน ปดนาก ซึ่งเปนอิฐฤกษพรอมดวยพระราชพิธีสงฆพราหมณ ซ่ึงเปน

พระราชประเพณีแตโบราณมา

๒๕ สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ตนราชสกุล ภาณุพันธุ
๒๖ พระยาชลยุทธโยธิน (แอนเดร เดอ ริชลิว)
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ในเวลาบายจะไดตั้งบายศรีทอง เงิน แกว สมโภชสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ 

อันจะไดพระราชทานพระนามในภายหนาวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฑาธุชธราดิลก 

สยามาทิปกปรมินทร จุฬาลงกรณราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธ ไทวปายนมุตตมศักดิ์ 

วิบูลลักษณวิลาศ มหามกุฎราชพงศานุพัทธ วิวรรฒผลพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร๒๗ 

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหจารกึคาํประกาศแสดงพระราชดาํรอินันีบ้รรจไุว

ในศิลาพระฤกษและไดบรรจุพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระรูปสมเด็จ

พระบรมราชเทว ีพระวรราชเทว ีพระอรรถชายาเธอ กบัท้ังพระรปูสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช

และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองคเพื่อเปนที่หมายแหงพระบรมราชวงศ อันไดทรง

ประดษิฐานพระจฑุาธชุราชฐานและพระทีน่ัง่มนัธาตรุตันโรจนนี ้และไดทรงบาํรงุเกาะสชีงันี้

ใหเจริญ อีกพระรูปสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุ-

วงศวรเดช ผูเปนแมกองทําการ ณ เกาะนี้ และรูปคนและสถานตางๆ ซึ่งเปนที่สําคัญในกรุง

และรูปเกาะสชีงัดังทีเ่ปนปตยบุนันี ้กบัทัง้หนงัสอืพมิพราชกจิจานเุบกษา อนัเปนหนงัสอืพมิพ

ราชการ และหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่ออกจําหนายในกรุง คัดเลือกฉบับท่ีกลาวถึงการ

เสดจ็พระราชดําเนนิมาประทบัอยูทีเ่กาะนี ้บรรจไุวกบัทัง้ทองเงนิและเบ้ียทองแดงซึง่ใชอยูใน

ปตยุบันนี้ เพื่อใหปรากฏไวสืบไป ณ กาลภายหนา 

แต ณ วันพุธ สุริยคติกาล วันที่ ๑๐ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ จันทรคติกาล

เดือนสาวนะเปนเดือนที่ ๙ ซึ่งนับแตตนฤดูหนาว ในปมะโรง จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๕๔ เปน

ปที่ ๒๕ หรือวันที่ ๘๖๗๔ ในรัชกาลปตยุบันนี้๒๘ 

ตามนัยแหงพระบรมราชโองการฉบบันี ้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดอัษฎางคนิมิตรขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ

เปนการแลกเปลี่ยนกับวัดเกาะสีชัง ซึ่งเปนพระอารามเดิม ท้ังยังเปนการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ (สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาอัษฎางค-

เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ในรัชกาลที่ ๖) และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศ

พระบรมราชูทิศ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๓๕ ดังสําเนาตอไปนี้

สมเด็จพระปรมนิทรมหาจุฬาลงภรณ บดนิทรเทพยมหามกฏุ บุรษุยรตันราชรววิงศ 

วรุตตมพงศบรพิตัร วรขตัติยราชนกิโรดม จาตุรนัตบรมมหาจกัรพรรดริาชสงักาศ บรมธรรมกิ

มหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกลาเจาแผนดินสยาม มีพระบรมราชโองการ

ประกาศไวแกพระสงฆ ที่จะอยูในพระอารามนี้และพระสงฆที่จะมาแตจตุรทิศ และมหาชน

๒๗ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัยตนราชสกุลจุฑาธุช
๒๘ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙, ๔ กันยายน, ๒๔๓๕) หนา ๑๖๙-๑๗๗
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นิกรทั้งปวงใหทราบทั่วกันวา เมื่อปชวดสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ไดเสด็จพระราชดําเนิน

มาประทบัแรม ณ เกาะสชีงัน้ี เปนทีส่าํราญพระราชหฤทัย ทรงพระราชดาํรจิะสรางพระราชวงั

เปนที่ประพาสในคิมหฤดู และทรงพระราชดําริวา พระอารามที่ศรีษะแหลมชํารุดทรุดโทรม

มาก ทรงพระราชศรทัธาจะใครปฏสิงัขรณใหบรบูิรณด ีแตทรงพระราชดาํรเิหน็วา พระอาราม

ทีศ่รีษะแหลมนีต้ั้งอยูในทีใ่กลพระราชวงั เปนทีเ่กลือ่นกลนดวยผูคนไปมา ไมเปนทีว่เิวกสถาน

ควรแกสมณปฏิบัติ สมควรที่จะสถาปนาพระอาราม ในท่ีอื่น เปลี่ยนแทนพระอารามเดิม

ที่ศีรษะแหลม ใหเปนที่สุขสบายและใหญยิ่งขึ้นกวาแตกอน จะไดตั้งถาวรสืบไปภายหนา 

จึงไดเสด็จพระราชดําเนินแสวงหาภูมิสถานมาถึงท่ีนี้ ทรงพระราชดําริเห็นวาเปนรมณีย-

สถาน สมควรจะสรางพระอารามได จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสราง

พระอารามในที่นี้ เปลี่ยนแทนพระอารามที่ศีรษะแหลมนั้น แตพระอารามเดิมไมมีเขตสีมา

ยอมเปนที่ลําบากแกพระสงฆที่จะทําสังฆกรรม ครั้งนี้ จึงโปรดเกลาฯ ใหกําหนดเขต

พระอารามดานตะวันออกตามสายถนนวชิรุณหิศ ๓ เสน ๑๙ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ดานใต

ตั้งแตขางถนนวชิรุณหิศไปทางขางบออัษฎางคจดถึงขางถนนพระจุลจอมเกลา ๕ เสน 

๑๘ วา ดานตะวันตก ตามสายถนนพระจุลจอมเกลา ๓ เสน ๕ วา ๑ ศอก ดานเหนือตาม

สายถนนวชิรุณหิศ ๓ เสน ๘ วา ๑ ศอก ใหเปนที่อยูที่อาศัยของภิกษุสามเณร และไดทรง

กําหนดที่เขตพระอุโบสถเปนสีมาโดยปริมณฑล วัดศูนยกลาง ๑๕ วา ๑ ศอก วัดโดยรอบ 

๒ เสน ๙ วา พระอารามซึ่งมีเขตแดนตามที่กําหนดมานี้ พระราชทานนามวา วัดอัษฎาง-

คนิมิตร ทรงพระราชอุทิศที่เขตพระอุโบสถใหเปนที่วิสุงคามสีมา ยกเปนแผนกหนึ่งตางหาก

จากพระราชอาณาเขต เปนที่วิเศษสําหรับพระสงฆซ่ึงมาแลวและจะมาแตจตุรทิศ ไดอาศัย

ทาํสงัฆกรรมใหญนอย มอีโุบสถกรรม เปนตน ตามพระวนิยันยิมบรมพทุธานญุาตทกุประการ

ประกาศพระบรมราชูทิศไว ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ 

พระพุทธสาสนกาล ๒๔๓๕ พรรษา เปนวันที่ ๘๕๘๔ ในรัชกาลปตยุบันนี้๒๙ 

การถวายใบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดอัษฎางคนิมิตร ปรากฏในราช-

กิจจานุเบกษาวา

พระราชทานที่วิสุงคามสีมาวัดอัษฎางคนิมิตร
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชศรัทธาโปรดใหสรางพระอาราม

ขึ้นใหม ที่ไหลเขาดานใต เปลี่ยนแทนพระอารามเดิมที่ศีรษะแหลมวังพระราชทานนามวา 

๒๙ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙, ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๓๕) หนา ๕๒
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วัดอัษฎางคนิมิตร โปรดใหกําหนดเขตพระอารามและเขตพระอุโบสถ ซึ่งจะพระราชทาน

เปนวิสุงคามสีมาตามธรรมเนียม

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เวลาบาย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เสด็จประทับในพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร พระสงฆในกรุงเทพฯ ที่ออกไป 

มีพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสและพระวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภา

คุณากร๓๐ เปนตน ประชุมอยูพรอมกันทรงจุดเทียนนมัสการแลว ทรงปดทองพระประธาน

ในพระอุโบสถ ขณะนั้นพระสงฆสวดชัยมงคล เจาพนักงานประโคมแตรสังขฆองชัย พิณ

พาทยพรอมกันเสร็จแลว เสด็จออกประทับ ณ ฐานที่ปลูกตนมหาโพธิ์ที่ขางอัฒจันทร

พระอุโบสถทรงขุดดินปลูกตนมหาโพธิ์ ตนมหาโพธิ์นี้พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารง

ราชานภุาพ นาํมาแตเมอืงคยา ทรงปลกูตนมหาโพธิแ์ลว เสดจ็ประทบัในพระอโุบสถทรงถวาย

ใบประกาศพระราชทานทีว่สิงุคามสมีาแกกรมหมืน่วชริญาณวโรรส ผูเปนประธานสงฆ ณ ทีน่ี้ 

พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่วชริญาณวโรรสทงอานประกาศใหพระสงฆทราบสาธกุารพรอม

กันแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับสูคายหลวง๓๑ 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว ทรงพระราชดําริเห็นวา 

พระภิกษุสามเณรวัดอัษฎางคนิมิตรไดรับความลําบากในการแสวงหาอาหารบิณฑบาต 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาพระอารามขึ้นใหม ที่เชิงเขายอดพระจุลจอมเกลา

ดานทะเล และพระราชทานวา วดัจฑุาทศิธรรมสภาราม เพือ่เปนการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย และทรงพระกรุณา

โปรดใหยายพระสงฆจากวัดอัษฎางคนิมิตร มาอยูในพระอารามใหมนี้ ดังขาวในราชกิจจา-

นุเบกษาวา

 

การพระราชกุศลบวชนาค พระราชทานที่อุปจารสีมาและถวายพุมเขาพรรษา

ที่เกาะสีชัง

ในสมัยบวชนาคปนี้ เปนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จประทับ 

ณ เกาะสีชังเหมือนครั้งกอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหปาวรองราษฎรชาวเกาะ ผูใด

มีศรัทธาที่จะอุปสมบทเปนภิกษุ ก็จะโปรดเกลาฯ ใหมีการบวชนาคเปนการหลวงเชนป

ที่ลวงมา มีราษฎรเลื่อมใสที่จะอุปสมบทในปนี้ ๔ คน จึงโปรดใหจัดการดังตอไปนี้ 

๓๐ พระวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร (หมอมเจากระตาย ลดาวัลย) วัดราชบพิธ
๓๑ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙, ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๓๕) หนา ๕๑
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วันที่ ๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ ไดมีการทําขวัญนาคที่ศาลากลาง 
วันที่ ๙ เวลาบายโมงเศษ ไดแหเจานาคทั้ง ๔ ไปสูพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรกระทํา
อุปสมบทกิจเสร็จแลวถึงเวลายํ่าค่ํา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปประทับในพระอุโบสถ พระสงฆประชุมอยูพรอมกัน ทรงจุดเทียนนมัสการ ถวายพุม
พระประธานและทรงเทียนพรรษาแลว ทรงถวายใบพระราชอุทิศพระราชทานที่อุปจารสีมา
พระอารามที่จะสรางใหม มีสําเนาดังจะคัดลงตอไปแลว พระครูศรีฉฬงคสังวรอานประกาศ
ซ่ึงพระราชทานที่อุปจารสีมาจบลง พระสงฆท้ังปวงรับสาธุการเสร็จแลว ทรงชักรอกฉัตร 
๙ ชัน้ขึน้หอยเหนือพระประธาน ขณะน้ันพระสงฆสวดชยัมงคล เจาพนกังานประโคมพณิพาทย
ขึ้นพรอมกัน แลวทรงถวายบริขารตางๆ แกพระสงฆท่ีบวชใหม ๔ รูป และทรงถวายพุม
ธูปเทียนแกพระสงฆทั้งปวง และพระราชทานวัตถุปจจัยเปนมูลคา ๔๐ บาท แกพระสงฆ
ที่จะยายกุฎีไปอยูพระอารามใหม ๖ รูป พระราชทานวัตถุปจจัยเปนมูลคาถังนํ้า ๖๐ บาท 
สาํหรบัสงฆ แลวพระสงฆถวายอนโุมทนา เวลาทุมเศษเสดจ็กลบัสูพระราชวงั เปนเสรจ็การ๓๒

ชื่อของวัด 
ชื่อของวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหารนั้น มักจะสับสนกันอยูหลายชื่อ เชน 
  ๑. จุฑาทิศนเจดีย
  ๒. จุฑาทิศราชธรรมสภาราม
  ๓. จุฑาธุชธรรมสภาราม
  ๔. จุฑาทิศนธรรมสภาราม
  ๕. จุฑาทิศธรรมสภาราม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาพระอารามข้ึนใหม

ในพุทธศักราช ๒๔๓๕ นั้น รายชื่อพระอารามท่ีไดรับพระราชทานผาพระกฐิน ซ่ึงปรากฏ
ในราชกิจจานุเบกษา มีชื่อพระอารามใหมนี้วา วัดจุฑาทิศเจดีย๓๓ แตในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับตอมา ประกาศแกไขวา ที่เรียกวา วัดจุฑาทิศนเจดีย นั้นพลาดพลั้งไป ที่ถูกตองคือ 
วัดจุฑาทิศนธรรมสภาราม๓๔ 

 สวนชื่อนอกนั้น มักเกิดจากความสับสน ในดานการเขียนอักขรวิธีบาง ในดาน
พิสูจนอักษรบาง ในปจจุบัน (๒๕๒๔) วัดและราชการคณะสงฆตลอดจนกรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ เขียนชื่อวัดเปนที่ยุติกันวา วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร 

๓๒ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๙, ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๓๕) หนา ๑๐๒
๓๓ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๑๐, ๒๙ ตุลาคม ๒๔๓๖) หนา ๓๔๒
๓๔ กรมพระอาลักษณ, ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๑๐, ๕ พฤศจิกายน ๒๔๓๖) หนา ๓๕๖
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ผูบูรณะปฏิสังขรณ
สมัยพระครศูรฉีฬงคสงัวร (เทียน) เปนเจาอาวาส คงยงัไมมกีารบูรณะปฏสิงัขรณ 

เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวพึ่งทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม

พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญและเสนาสนะยังแข็งแรงบริบูรณดีอยู และพระครูศรีฉฬงสังวร 

(เทียน) เปนเจาอาวาสเพียง ๓ ปเทานั้น

สมัยพระครูศรีฉฬงคสังวร (จิตร) เปนเจาอาวาส เนื่องจากวัดจุฑาทิศธรรม

สภารามสรางดวยเครือ่งไมทัง้หมด จงึทาํใหพระอโุบสถ ศาลาการเปรยีญและเสนาสนะชาํรดุ

ทรดุโทรมเรว็ เพราะฉนัน้ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระครศูรฉีฬงคสงัวร (จติร) จงึถวายพระพรใหทรง

ทราบฝาละอองธลุพีระบาท พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงมพีระราชศรทัธา

จะบูรณะปฏิสังขรณวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให เจาพระยา

ยมราช (ปน สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ 

ดังสําเนาหนังสือกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ (พระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระสมมตอมรพันธุ) ดังนี้

ที่ ๓๒๗/๕๘๙๖    ศาลาวาการนครบาล

     วันที่ ๓ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ

ทราบฝาพระบาท

ดวยตามพระบรมราชประสงคทรงพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณพระอาราม

วัดจุฑาทิศนธรรมสภาราม เกาะสีชัง ซึ่งชํารุดทรุดโทรมอยูแตเดิมใหเปนการถาวรมั่นคง

ดตีอไป และไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรวจการท่ีจะปฏสิงัขรณพระอารามนีน้ัน้

 ขาพระพทุธเจาไดใหหมอมอนยุนัตศริวิงศ ไปตรวจกะประมาณการทีจ่ะซอมแซม 

มีกุฎีและพระอุโบสถ การเปรียญ ศาลา หอระฆัง ซ่ึงจะตองปฏิสังขรณซอมแซมทําใหม 

รวมคาแรงและคาสิ่งของทั้งสิ้นเปนเงิน ๓๕,๗๖๐ บาท แจงอยูในบาญชีรายการ ดังไดถวาย

พรอมมาดวยหนังสือนี้แลว

ขาพระพุทธเจาไดพิเคราะหดูเห็นดวยเกลาฯ วา ในชั้นตนเห็นสมควรจะลงมือ

สรางกุฎีและการเปรียญ ใหพระสงฆไดอยูพักอาศัยจําพรรษาเลาเรียนไปพลางกอน สิ้นเงิน

ที่จะใชจายในขั้นนี้เพียง ๘,๙๙๔ บาทเทานั้น เมื่อการนั้นเสร็จแลวจึงคิดสรางพระอุโบสถตอ

ภายหลัง ถาชอบดวยกระแสพระราชดําริ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จะไดรับ

พระราชทานกอสรางตอไป
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  ถามีโอกาสสมควร ขอไดโปรดนําขอความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาท

      

 ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

 ยมราช๓๕

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคที่จะสถาปนา

วัดจุฑาทิศธรรมสภารามเปนพระอารามขนาดเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสํารวจ

และกะประมาณการใหม ดังลายพระหัตถถึงเจาพระยายมราชดังนี้ 

ที่ ๕๐/๙๐๓      กรมราชเลขานุการ

     วันที่ ๑๘ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

เรียน  เจาพระยายมราช

ไดรับหนังสือเจาคุณที่ ๓๒๗/๕๘๙๖ ลงวันท่ี ๓ เดือนนี้ วาการท่ีจะปฏิสังขรณ

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม หมอมอนุยันตศิริวงศไดไปตรวจประมาณการที่จะซอม มีกุฎี 

พระอโุบสถ การเปรยีญศาลาและหอระฆงั รวมคาแรงและสิง่ของทัง้สิน้เปนเงนิ ๓๕,๗๖๐ บาท

ตามบาญชรีายการทีส่งมานัน้ ทราบแลว จาํนวนเงนิทีจ่ะปฏสิงัขรณวดันี ้มอียู ๑๐,๗๔๒ บาท 

๖๕ สตางคเทานัน้ไมพอทีจ่ะทาํการตามทีป่ระมาณมา ความตองการอยากทาํโบสถอยางเลก็

ที่สุด ขนาดวัดปทุมวันและไมมีลวดลายอะไรหมด กับกุฎีพอพระอยูไดสัก ๕ องคเทานั้นก็พอ 

ขอไดโปรดใหลองประมาณดูใหม ความที่กลาวมานี้ไดพบหมอมอนุยันต ไดชี้แจงใหเขาใจไว

บางแลว

 สมมตอมรพันธุ๓๖

และเจาพระยายมราชไดมีหนังสือกราบทูลดังนี้

๓๕ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๕ ศ. ๗/๑๘ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
๓๖ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข น. ๓.๗ ง/๑๘ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปกร) 
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ที่ ๓๘๐/๖๘๒๗      ศาลาวาการนครบาล

     วันที่ ๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการทราบฝาพระบาท

ตามลายพระหัตถที่ ๕๐/๙๐๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ร.ศ. ๑๒๙ รับสั่งวาการ

ที่จะปฏิสังขรณวัดจุฑาทิศนธรรมสภาราม มีจํานวนเงินที่จะปฏิสังขรณเพียง ๑๐,๗๔๒ บาท 

๖๕ สตางค ไมพอที่จะทําการตามที่ประมาณ มีพระประสงคจะทําอุโบสถวัดนี้อยางเล็กที่สุด 

ขนาดวัดสระปทุมวันและไมมีลวดลายกับกุฎีพอพระอยูไดสัก ๕ องค ใหลองประมาณดูใหม

นั้น ไดทราบเกลา ฯ แลว 

 ขาพระพุทธเจาไดใหหมอมอนุยันตศิริวงศ ตรวจประมาณยื่นบาญชีรายละเอียด

วาไดไปตรวจขนาดอุโบสถวัดสระปทุมวัน วัดดูตัวอุโบสถกวางถึง ๕ วา ๒ ศอก คืบ ๘ นิ้ว 

ยาว ๙ วา คืบ สวนอุโบสถวัดจุฑาทิศธรรมสภารามที่จะซอมทํานี้ รนใหเล็กลงกวางเพียง 

๓ วา ศอก คืบ ยาว ๗ วา ๒ ศอก ประมาณเงิน ๑๘,๗๗๓ บาท กุฎี ๒ หลัง ศาลา ๑ หลัง 

หอระฆัง ๑ หลัง การเปรียญ ๑ หลัง รวม ๕ หลัง ที่จะตองซอมทํา ประมาณเงิน ๔,๙๗๕ 

บาท รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน ๒๓,๗๔๘ บาท แจงอยูในบาญชีรายการไดถวายมาพรอม

ดวยหนังสือนี้แลว 

      

 ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ฯ

 ยมราช๓๗

 

ครั้นวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ไดเสดจ็สวรรคต การบรูณะปฏสิงัขรณวดัจฑุาทศิธรรมสภารามจงึเปนอนัระงบัไป แตพระครู

ศรีฉฬงคสงัวร (จติร) ไมไดละความพยายาม ไดตดิตอกบัพระพพิธิพลภกัดิ ์(พระยาพพิธิมนตรี 

ปุย คชเสนิ) ผูวาราชการเมืองสมุทรปราการ พระพิพิธพลภักดิ์มีหนังสือกราบเรียนเสนาบดี

กระทรวงนครบาล ดังสําเนาตอไปนี้ 

๓๗ กองจดหมายแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๕ ศ. ๖/๑๘ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
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ที่ ๒๔๙/๒๐๔๑     ศาลากลางเมืองสมุทรปราการ

แผนกปกครอง      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

ขาพเจาผูวาราชการเมืองสมุทรปราการ ขอประทานกราบเรียนทานเจาพระยา-

ยมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาล

ดวยตามใบบอกของเมืองสมุทรปราการท่ี ๗๒/๔๙๖๗ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๕๒ เสนอรายละเอียดซอมแซมวัดเกาะสีชัง เพื่อไดโปรดจัดการนั้น 

เร่ืองน้ี ยังหาไดโปรดบัญชาประการใดไม บัดนี้อําเภอรายงานช้ีแจงวาพระครู

ศรีฉฬงคสังวร เจาอธิการ ไดเตือนขอใหจัดการซอมแซมโดยเหตุวา ตัวอุโบสถไมมีหลังคา 

กุฎีเกือบจะพังพระสงฆอาศัยไมได

 โดยเหตุนี้ จึงขอประทานมีใบบอกกราบเรียนมา เพื่อไดโปรดดําริจัดการตอไป

      

 ควรมิควรแลวแตจะโปรด

 ขาพเจา หลวงอภิเดช

  แทนผูวาราชการเมือง

 ประทับตราตําแหนงมาเปนสําคัญ๓๘ 

  

การบูรณะปฏิสังขรณในสมัยนี้ตองระงับไป เพราะพระครูศรีฉฬงคสังวร (จิตร) 

มรณภาพในป พ.ศ. ๒๔๕๖

 สมัยผูรักษาการเจาอาวาส (๒๔๕๖-๒๔๗๗) ในขณะที่ยังมิไดทรงพระกรุณาโปรด

แตงตั้งเจาอาวาสวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม มีผูรักษาการเจาอาวาส คือ 

๑. พระอาจารยเขียว๓๙

๒. พระอาจารยหลง๔๐

ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีพระ

ประสงคจะบรูณะปฏสิงัขรณวดัจุฑาทศิธรรมสภาราม ดงัสาํเนาหนงัสอืพระยาธรรมศกัดมินตรี 

(เจาพระยาธรรมศักดิมนตรี สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาท ดังนี้

๓๘ กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารหมายเลข น. ๓. ๗ ง./๑๘ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร) 
๓๙ กระทรวงธรรมการ, แถลงการณคณะสงฆ (เลม ๖,๒๔๖๐) หนา ๒๓๗
๔๐ กระทรวงธรรมการ, แถลงการณคณะสงฆ (เลม ๒๐,๒๔๗๕) หนา ๑๕๘
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ที่ ๒๔/๒๓๘๘      กระทรวงธรรมการ

              วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

 ดวยสมเด็จพระมหาสมณะ ประทานลายพระหัตถมาวา เมื่อรัชกาลที่ ๕ ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังพระราชฐานขึ้นท่ีเกาะสีชัง สําหรับประทับสําราญพระราช

อิริยาบถ และโปรดเกลาฯ ใหยายวัดที่นั้นไปตั้ง ณ เอกเทศหนึ่งทางแหลมพระจุลจอมเกลาฯ 

โปรดเกลาฯ ใหปลกูโรงอโุบสถชัว่คราว พอพระสงฆไดทําอโุบสถสงัฆกรรม และสรางเสนาสนะ

พอพระสงฆอยูอาศัยไปไดพลาง ทรงยกเปนพระอารามหลวง พระราชทานนามวา วดัจฑุาทิศ-

ธรรมสภาราม ทรงพระราชดําริจะสรางพระอุโบสถและเสนาสนะสงฆขึ้นใหเปนของถาวร 

และเงินที่จะสรางพระอุโบสถน้ีก็มีอยูแลว แตตอมาไมไดเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ

เหมอืนอยางนัน้ การสรางพระอโุบสถและเสนาสนะจงึไมไดลงมอืทาํ บดันีโ้รงอโุบสถทีป่ลกูไว

ชั่วคราวนั้นก็ทรุดโทรมไป ทรงทราบวา พระสงฆรับพระกฐินหลวงกลางหาวบางก็มีพระองค

ทานไดเสด็จไปตรวจสถานที่ คราวเสด็จตรวจการคณะสงฆในจังหวัดชลบุรี เมื่อศกหลัง 

ทรงเห็นเปนศาลาโถง เสาและพื้นเปนไม หลังคามุงจากขนาด ๒ หองไมแนนหนา เสนาสนะ

เปนอยางกระทอม เปนที่นาสลดพระทัย ทรงเห็นวาควรจะสรางพระอุโบสถและเสนาสนะ

สงฆใหเปนของถาวร ตามพระราชดําริในรัชกาลที่ ๕ ไมใหทรามไปกวาวัดเดิม พระองค

ทานจักทรงบัญชาการเอง จึงโปรดเกลา ฯ ใหพระนวการโกวิท นายชางกระทรวงธรรมการ 

เขียนแบบตัวอยางพระอุโบสถ และประมาณราคากอคาสรางเปนเงิน ๑๒,๖๔๐ บาท ไดมี

รับสั่งถามกรมพระคลังขางที่ทรงทราบวา เงินเดิมมีอยู ๗,๘๔๓ บาท ๕๖ สตางค ไดดอกเบี้ย

จากธนาคารเพียงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เงิน ๕,๐๔๕ บาท ๓๖ สตางค รวมเปน

เงิน ๑๒,๘๘๘ บาท ๙๒ สตางค แตนั้นมายังจักไดดอกเพิ่มขึ้นอีก พอสรางพระอุโบสถนั้น

ได จึงมีพระกระแสวา ถาการนี้ตองดวยพระราชดําริแลว พระองคทานทรงขอพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตสรางพระอโุบสถวดัจฑุาทศิธรรมสภาราม และขอพระราชทานเงนิรายนี้

เปนคากอสรางดวย สวนเสนาสนะสงฆ ทรงพระดําริวาจะหาผูรับสรางเปนหลังๆ และทํา

พอใหพระสงฆอาศยัอยูไดสกั ๑๐ รปู ถาเงนิกอนนีจ้ะยงัไมพอ จกัทรงจายเงนิรายปฏสิงัขรณ

ประจาํป ในงบประมาณของกระทรวงธรรมการสรางเพิม่เตมิ โปรดเกลา ฯ ใหขาพระพทุธเจา

นําความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต ขาพระพทุธเจาขอ
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พระราชทานทูลเกลาฯ ถวายแบบตัวอยางพระอุโบสถมาพรอมกับหนังสือฉบับนี้ดวย

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

    ขาพระพุทธเจา พระยาธรรมศักดิมนตรี ขอเดชะ๔๑

ทรงมีพระราชกระแสวา 

    อนุญาต๔๒

แตสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพียงแตโปรดเกลาฯ 

ใหเตรียมสถานที่เปนลานดิน เพื่อจะสรางพระอุโบสถเทานั้น ยังมิไดลงมือกอสราง ก็ทรง

พระประชวรและสิ้นพระชนมในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔

สมัยพระครูสุทธิรัต (ปาน) เนื่องจากวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวางเวนจาก

เจาอาวาสมานานและขาดการบูรณะปฏิสังขรณ ทําใหพระอารามทรุดโทรมมาก จนเกือบ

จะเปนวดัราง พระครสูทุธริตั (ปาน) ไดกอสรางและบรูณะปฏสิงัขรณปชูนยีวตัถแุละถาวรวตัถุ 

เชน 

๔๑-๔๒ กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารหมายเลข ร. ๖ ศ. ๘/๒ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร)
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๑. พระอุโบสถ กออิฐถือปูน กวาง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร มีชอฟา หลังคามุง
กระเบือ้ง หนาตางดานละ ๕ ชอง ประตูดานละ ๑ ประต ูภายในพระอโุบสถมยีกพืน้ไมสาํหรบั
พระภิกษุสงฆ ดานหลังพระประธานเปนหลืบบังตา มีประตู ๒ ประตู

๒. ศาลาการเปรียญ เปนเรือนไม โดยผาติกรรมมาจากวัดกลางวรวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ กวาง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ศาลาการเปรียญหลังนี้ทรุดโทรม
มาก พระครูสุทธาภิรัต (เจริญ) ไดรื้อเพื่อสรางศาลาการเปรียญหลังปจจุบัน 

๓. กฏุสิงฆ ๕ หลงั เปนเรอืนไมทัง้หมด กฏุเิหลานีท้รดุโทรมจนไมสามารถใชเปน
ทีพั่กอาศยัของพระภกิษุสามเณรได พระครสูทุธาภริตั (เจรญิ) ไดรือ้ถอนเพือ่สรางกฏุใิหมแลว

๔. กุฏิเจาอาวาส เปนเรือนไมเชนเดียวกัน และไดรื้อถอนเพื่อสรางกุฏิใหมแลว

สมยัพระครสูาธติธรรมนาท (โพธิ)์ ไดกอสรางและบรูณะปฏสิงัขรณถาวรวตัถ ุดงันี้
๑. พ.ศ. ๒๕๐๑ ปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ ดวยเงินบริจาคของชาวเกาะสีชัง

มีนายซวน โลเลี้ยง เปนหัวหนา นายบันเทิง เพียรทอง เปนผูดําเนินการ สิ้นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๐๒ สรางบอนํ้าฝน ดวยเงินบํารุงของจังหวัด สมัยนายสมพร ธนสถิตย

เปนนายอําเภอศรีราชา นายกริชทอง บัญญัติ เปนปลัดหัวหนาก่ิงอําเภอเกาะสีชัง สิ้นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๐๓ สรางกุฏิเจาอาวาส “อาศรมสุทธิ-สาธิต” เปนอาคาร ๒ ชั้น ทรง
ไทยประยุกต ชั้นลางคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนเปนเครื่องไม ดวยเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
พระกฐินพระราชทานบริษัทวีวรณ จํากัด และเงินบริจาคของชาวเกาะสีชัง สิ้นเงิน ๑๗,๐๐๐ 
บาท กุฏิหลังนี้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๐๓ สรางอาศรมสุทธิรัต เปนอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๕ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง เพื่อเปนที่ประดิษฐานรูปหลอ
ของพระครูสุทธิรัต (ปาน) สิ้นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๐๔ สรางทางขึ้นพระพุทธบาทสายใหม ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ดวย
เงินบริจาคของขาราชการและประชาชน สิ้นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

 พ.ศ. ๒๕๐๕ สรางบอนํ้าฝน กวาง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๒ เมตร ดวยเงินงบ
ประมาณ สิ้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๐๘ สรางอาคารเรียนโรงเรียนจุฑาทิศเทววงศ ๑ หลัง เปนอาคาร 
๗ หองเรียน แตละหองกวาง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พรอมดวยบานพักครู ๒ หลัง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๘ เมตร ดวยเงินโดยเสด็จพระราชกุศลพระกฐินพระราชทานสํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี และพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือและเงินสะสมของวัดสิ้นเงิน 

๔๕๕,๐๐๐ บาท 
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สมัยพระครูสุทธาภิรัต (เจริญ) เจาอาวาสองคปจจุบัน ไดกอสรางและบูรณะ

ปฏิสังขรณปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ ดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๑๒ เปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคากุฏิ ๒ หลัง ดวยเงินบริจาค สิ้นเงิน 

๕,๕๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๒ สรางอาคารรับรองอาคันตุกะและใชเปนสถานที่เรียนปริยัติศึกษา

บนบอนํ้า เปนอาคารทรงไทย ชั้นเดียว คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร

สูง ๑๐ เมตร หลังคามุงสังกะสี ดวยเงินบริจาค สิ้นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๒ สรางหอฉัน เปนอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๔ เมตร สูง ๖ เมตร หลังคามุงสังกะสี ดวยเงินสะสมของวัดและเงินบริจาค สิ้นเงิน 

๖,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๓ สรางรานตักบาตร กวาง ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร ดวยเงินบริจาคสิ้น

เงิน ๘,๕๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางถาวรวัตถุทางขึ้นเขายอดพระจุลจอมเกลา คือ

รูปหลอพระครูสุทธิรัต (ปาน)
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๑. ศาลา ๑ หลัง เปนอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว 

๖ เมตร สูง ๘ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง

 ๒. พระวิหารพระสังกัจจายน ๑ หลัง เปนอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๘ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง

๓.  หองสุขา ๑ หลัง กวาง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง 

  ทั้ง ๓ รายการนี้ ดวยเงินบริจาค สิ้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางซุมประตู ๒ ซุม คือ

๑.  ซุมประตูหนาวัด คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๑ เมตร สูง ๒.๕ เมตร

๒. ซุมประตูหลังวัด คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๑ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ดวยเงิน

บริจาค สิ้นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางบอนํ้าฝนดานหนาวัด กวาง ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ดวยเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผาพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ สิ้นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางฌาปนสถาน (เมรุ) เปนอาคารทรงไทย กวาง ๘ เมตร ยาว 

๑๒ เมตร มี ๑ เตาเผา สูง ๑๕ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง ดวยเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถวาย

ผาพระกฐิน พ.ศ. ๒๕๑๔ และเงินบริจาค สิ้นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๑๕ สรางบันไดเชื่อมตออาณาเขตของวัดกับถนนขึ้นเขายอดพระ-

จุลจอมเกลา ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร สิ้นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๕ ปรบัปรงุตกแตงบรเิวณฌาปนสถาน รวมทัง้ตดิตัง้ไฟฟา ดวยเงนิผาปา 

ซึ่งพลตรีศิริ สิริโยธิน เปนประธานนํามาถวาย สิ้นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๑๕ สรางอาคารเรือนไทย ท่ีดานหนาวัดดานขวามือ เพื่อเก็บรถแหผา

พระกฐินพระราชทานและรถบรรทุกศพ ดวยเงินผาปาของผูมีศรัทธา สิ้นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๕ บูรณะปฏิสังขรณองคหลวงพอสุโขทัย พระประธานในพระอุโบสถ

โดยการลงรักปดทอง ดวยเงินบริจาคของนายบันเทิง เพียรทอง สิ้นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๕ สรางรถสําหรับแหพระกฐินพระราชทานและแหเทียนพรรษา ดวย

เงินบริจาค สิ้นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๖ สรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและรองระบายนํ้า เพื่อปองกันไมให

นํ้าไหลบาทวมกุฏิสงฆ ยาว ๑๕ เมตร ดวยเงินบริจาค สิ้นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๑๖ จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในวัด เชน ถวยชาม ถาด เปนตน ดวย

เงินผาปา ซึ่ง ร.ต.อ. พงษสิทธิ์ ภูมะธน เปนประธานนํามาถวาย สิ้นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

 พ.ศ. ๒๕๑๖ จัดสรางโลงศพทองและอุปกรณในการศพ ดวยเงินบริจาค สิ้นเงิน 

๑๓,๐๐๐ บาท 
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ฌาปนสถาน (เมรุ)

พ.ศ. ๒๕๑๖ สรางหอกลอง-ระฆงั เปนอาคารทรงจตัรุมขุ ๓ ชัน้ คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชั้นบนเปนหอระฆัง ชั้นกลางเปนหอกลอง ช้ันลางเปนหองสมุด กวาง ๔.๓๐ เมตร ยาว 

๔.๓๐ เมตร ดวยเงินสะสมของวัดและเงินบริจาค สิ้นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ.  ๒๕๒๒ สรางศาลาการเปรียญ เปนอาคารทรงไทยประยุกต ๒ ช้ัน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๑๐ เมตร มีประตูเหล็กดานหนา 

๑ ประตูดานหลัง ๑ ประตู หนาตาง ๖๔ ชอง เสาคอนกรีตกลม ๘ ตน ดวยเงินสะสม

ของวัดและของผูมีศรัทธา ซึ่งมีรายชื่อจารึกในแผนศิลาที่ติดไวหนาศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

 อนึง่ นายบรรเยาวและนางกมิแซ พงษเลือ่งธรรม ไดสรางธรรมาสนบษุบก ประจาํ

ศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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 พ.ศ. ๒๕๒๓ สรางเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็หนาวดั เปนกาํแพงกัน้นํา้ทะเลและเท

คอนกรีตพื้นกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร และทําทอระบายนํ้าใหไหลลงทะเลยาว ๕๐ เมตร 

ดวยเงินสะสมของวัดและเงินบริจาค สิ้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  สําหรับกุฏิสงฆ ๕ หลัง ไดจัดสรางตามลําดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๑๔ สรางกฏุ ิ๑ หลงั เปนอาคารทรงไทยประยกุต ๒ ช้ัน ช้ันบนเปนเครือ่งไม

ชั้นลางเปนคอนกรีต มี ๖ หอง กวาง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ผูมีศรัทธาบริจาค คือ 

ร.ต.อ.พงษสิทธิ์ ภูมะธน นายคลาย ตัณฑวิเชษฐกิจ และผูบริจาคอื่นๆ ซึ่งมีรายชื่อจารึกแผน

ทองติดไวที่หนาหองแลว สิ้นเงิน ๘๒,๓๙๕ บาท 

ศาลาการเปรียญและหอระฆัง
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พ.ศ. ๒๕๑๕ สรางกฏุ ิ๑ หลงั เปนอาคารทรงไทยประยกุต ๒ ชัน้ ชัน้บนเปนเครือ่ง

ไม ชั้นลางเปนคอนกรีต มี ๕ หอง กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร ดวยเงินของผูบริจาค 

ซึ่งมีรายชื่อจารึกแผนทองติดไวหนาหองแลว สิ้นเงิน ๕๑,๑๔๙ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๖ สรางกุฏิ ๑ หลัง เปนอาคารทรงไทยประยุกต ชั้นเดียว มี ๒ หอง 

กวาง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร ดวยเงินของผูบริจาค ซึ่งมีรายชื่อจารึกไวในแผนทองติดไวหนา

หองแลว สิ้นเงิน ๓๐,๐๒๗ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๒ สรางกฏุ ิ๑ หลงั เปนอาคารทรงไทยประยกุต ๒ ช้ัน คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

มี ๒ หอง กวาง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๗ เมตร ภริยาและบุตรหลานสรางอุทิศแตพลตรีวิบูลชีพ 

บุญ-หลง สิ้นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๓ สรางกฏุ ิ๑ หลงั เปนอาคารทรงไทยประยกุต ๒ ช้ัน คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ม ี๒ หอง กวาง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๗.๓๐ เมตร บตุรหลานสรางอทุศิแด พอยุงแมเลก็ อยูแสนสขุ 

สิ้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ
๑. พระประธานในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย

หนาตักกวาง ๔๑ นิ้ว แตทับเกษตรถึงเกตุมาลา ๕๑ นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามมาก ตาม

ประวัติกลาววา พระอาจารยจู ชาวรามัญปากลัด ไดนํามาเปนพระประธานในพระอุโบสถ

วัดเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปดทอดปฏิสังขรณใหม ดังขาว

ในราชกิจจานุเบกษาวา

ปดทองพระปรานวัดเกาะสีชัง 
 วัน ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ เวลาบาย ๔ โมงเศษ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเสด็จออก เสด็จพระราชดําเนินไปในพระอุโบสถวัดเกาะสีชังทรงปดทอง

พระประธาน พระสงฆสวดชัยมงคล ๕ รูป และเจาพนักงานประโคมพิณพาทยพรอมกัน แลว

เสด็จขึ้น เจาพนักงานปดทองพระพุทธรูปนั้นตอไปจนเสร็จ๔๓

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

สถาปนาวัดอัษฎางคนิมิตรและวัดจุฑาทิศธรรมสภารามแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

อัญเชิญมาเปนพระประธานในพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรและวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

ตามลําดับ

๔๓ กรมพระอาลักษณ ราชกิจจานุเบกษา (เลม ๘, ๗ มิถุนายน ๒๔๓๔) หนา ๗๙
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๒.  พระอุโบสถ

๓.  ศาลาการเปรียญ

๔.  พระพุทธบาทจําลองและมณฑป

๕.  หอระฆัง

๖.  ฌาปนสถาน ศาลาบําเพ็ญกุศลและสถานที่เก็บศพ

๗.  พระวิหารพระสังกัจจายน

พระสังกัจจายน (พระมหากัจจายนะ)
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พระไตรปฎกพระราชทาน
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๘.  อาศรมสุทธิรัต

๙.  หอฉัน

๑๐. กุฏิสงฆ ๕ หลัง

๑๑. อาคารโรงรถ

๑๒. พระไตรปฎกพรอมทั้งตู ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ศ. ๒๔๓๓

๑๓. ธรรมาสน ไดรับพระราชทานในงานพระเมรุ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. ๒๔๕๓

๑๔. ธรรมาสนปาฏิ+โมกข ไดรับพระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระมาตุจฉา

เจา สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พ.ศ. ๒๔๗๑
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๑๕. ธรรมาสนประจําพระอุโบสถ นายวิเชียร นางรัศมี อุดมผล สรางถวายสิ้น

เงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๖. ธรรมาสนประจําเมรุ สรางดวยเงินของวัด สิ้นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑๗. โตะหมูมุก หมู ๙ ประจําพระอุโบสถ

ธรณีสงฆและผลประโยชน
 พ.ศ. ๒๕๑๑ นายฉอย แซตั้ง ไดถวายที่ดิน เนื้อที่กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 

ที่ดินอยูที่ถนนวชิราวุธ ตําบลทาเทววงศ กิ่งอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เปนธรณีสงฆของ

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 พ.ศ. ๒๕๒๔ นายประยูร อยูแสนสุข ไวยาวัจกรของวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

ไดทําสัญญาใหสโมสรชาวเกาะสีชังเชา คาเชาปละ ๑,๒๐๐ บาท 

ลายสลักหลังธรรมาสนพระราชทาน
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ฝายปริยัติศึกษา แตเดิมมาวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ไมมีสํานักเรียนที่จะใหการ

ศึกษาดานธรรมศึกษาและบาลีศกึษา พระภิกษุสามเณรผูสนใจใฝศกึษา มกัศกึษาดวยตนเอง

หรือไปศึกษาในสํานักเรียนอื่นๆ

สมยัพระครสูทุธริตั (ปาน) เปนเจาอาวาส ไดขนขวายจดัสรางโรงเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรมขึ้นและจัดใหมีการศึกษาดานธรรมศึกษา มีพระครูสุทธิรัต (ปาน) เปนอาจารยสอน 

เคยสงนักเรียนเขาสอบในสนามหลวงและสอบไดหลายรูป

 สมัยพระครูสาธิตธรรมนาท (โพธิ์) ไดจัดสอนดานธรรมศึกษา มีชั้นนักธรรมตรี-

โท-เอก และบาลีศึกษา ทั้งสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไปเรียนตอที่กรุงเทพมหานครดวย

สมัยพระครูสุทธาภิรัต (เจริญ) มีการสอนดานธรรมศึกษาและนวกศึกษา แก

พระภิกษุบวชใหมทั้งที่เปนราชภัฏและประชาชนทั่วไป และสงเขาสอบในสนามสอบจังหวัด

ชลบุรีปรากฏวาสอบไดทุกป 

 ฝายสามัญศึกษา ในระยะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ

พระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังจุฑาธุชราชฐานนั้น สมเด็จพระศรี-

พัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกลาฯ 

ใหสรางโรงเรียนสําหรับเด็กชาวเกาะสีชัง ดังขาวในราชกิจจานุเบกษาวา 

การเปดโรงเรียนที่เกาะสีชัง
เราทั้งหลายยอมเห็นเปนธรรมดาอยูแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

สถิตอยูในที่ใด ยอมมีความทนุบํารุงที่นั้นตามสมควรแกกาลสมัย ท่ีจะเปนไปไดโดยลําดับ 

แตเปนการนาปลื้มใจในการที่มิชานาน ไดเห็นผลการที่บํารุงแลวเจริญดีขึ้นยิ่งนักและเห็น

การที่จะเดินขึ้นสูความรุงเรืองอยูเสมอเหมือนเกาะสีชังนั้น บรรดาทานทั้งหลายซึ่งไดไปเห็น

การ แมแตไมคิดถึงปกอนโนนก็ดี ดูแตปกลายนี้เทานั้น และมาเทียบกันกับกาลปจจุบันนี้ 

ยอมเห็นการเปลี่ยนแปลงแปลกตา ซึ่งเปนผลไดรับจากความทนุบํารุงของพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัวเจริญยิ่งขึ้นเปนอันมาก กลาวมาเพียงนี้ บางทีทานผูฟงจะคิดวาขาพเจาจะยก

การกอสรางขึน้สรรเสรญิหรอื ใชแตเชนนัน้ ความประสงคในทีน่ี ้จะกลาวถงึการสวนหนึง่ คอื

ความประพฤตหิาเลีย้งชวีติของราษฎรชาวเกาะนัน้ ทานยอมทราบอยูวา การหาเลีย้งชพีของ

เขาที่เปนของทําขึ้นแลว และเปนสินคาไปที่อื่นไมใครมีอะไร นอกจากทําไรทับทิมนอยหนา

เทานั้น การที่จะหามาบริโภคเองหรือซื้อขายกัน ในระหวางชาวบานดวยกันในเกาะนั้น ก็มี

แตหาหอยหาปลาเล็กมาซื้อขายกัน รับประทานชั่วมื้อหนึ่งๆ ไมถึงเปนประโยชนไปภายหนา 

เวนแตการกระทาํไรผลไมสองอยาง ถงึจะเปนสนิคาไปทีอ่ืน่ไดบานกด็ ีจะถงึเปนผลไดรบัความ

มัง่มกีห็าไม ถกูคราวฝนดีกค็อยทาํไดมาก ถาฝนแลงแลวกทํ็าไมใครไดผล ถึงคาขายไปท่ีอืน่เปน
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อนัตองกนิทนุเดมิ ทีห่าไดเปนกาํไรมาแตคราวฝนดนีัน้ยบัลงไป รวมใจความกค็อืคนชาวเกาะ
น้ี ถงึแมวาเปนผูไมเกยีจครานกด็ ีหากนิเขาไปชัว่มือ้หนึง่ๆ กย็ากไรหรอืจะสรปุเปนปวา หาได
เงินเทาใดกค็งนอยเตม็ท ีเพราะเกาะสชีงัเปนทีก่นัดารดวยการหาเลีย้งชพี เพราะภมูปิระเทศ
เปนที่ฝดเคือง ที่สุดจนนํ้าจืดก็ไมมีบริบูรณเปนตน และไมมีผูเฉลียวฉลาดมาทนุบํารุงถึงท่ีนี้ 
ความอับจนถึงเขาครอบงําอยูแกราษฎรนั้น ตอเมื่อใดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนินไปที่นั้น จึงไดรับพระราชบริจาคทุกคราว แตเปนการเสด็จอยูนอยวัน ราษฎร
จึงไดรับพระราชทานแตครั้งหนึ่งคราวเดียว ไมเห็นความเจริญลาภของราษฎรโดยถนัดได
ครั้นมาเมื่อปกลายนี้ เสด็จพระราชดําเนินอยูเพียงสามเดือนเศษ ราษฎรไดรับพระราชทาน
เงินและผาพรรณทั้งของใชสอย สําหรับตัวและครัวเรือนทั่วกันเปนการหนุนทุนของราษฎร
ยิ่งขึ้นเปนอันมาก ใชแตเทานั้นในระหวางเสด็จอยู  โปรดเกลาฯ ใหกอสรางสถานท่ี
ตางๆ ขึ้น ใหเปนที่เที่ยวเลนและไปมาของคนท้ังหลายใหสะดวกดี ราษฎรชาวเกาะ
ก็ไดเขาเปนผูรับจางในการโยธาน้ันดวย ไดรับผลประโยชนเปนอันมาก ตางพากันนิยม
ชมวา ราษฎรไดมัง่มขีึน้สกัหนอยในคราวนัน้โดยมาก ครัน้มาปนี ้ความเจรญิของการกอสราง
ก็เดินขึ้นเสมอ ราษฎรตางยินดีรับจางทําการทั่วกัน ทั้งความชํานาญทําการดีขึ้นดวย และได
รับพระราชทานเงินแจกในการตางๆ เนืองๆ ดูตางคนสมบูรณข้ึนเห็นประจักษตา มีเครื่อง
นุงหมประดับประดากาย เปนที่สะอาดขึ้นกวาแตกอนมาก และปลูกสรางบานเรือนใหญโต
ขึ้นดวย กิตติศัพทผลประโยชน ที่หาไดในเวลาเสด็จพระราชดําเนินอยูนี้ พาใหราษฎรแขวง
ฝงเมืองบางละมุงเปนตน มาอยูคาขายทั้งรับจางทําการ เพิ่มจํานวนราษฎรชาวเกาะข้ึนอีก
มาก ถาการตอไป แมแตไดเปนเชนสองปที่มาแลว เราคงเห็นราษฎรชาวเกาะนั้นสมบูรณขึ้น
อีกเปนอยางยิ่ง เพราะไดรับจางหาผลประโยชนไดกันมากข้ึน และการทําไรผลไมก็ยังคงได
ทําอยูดวย เมื่อจะรวมปหนึ่ง ตางคนก็ไดคนละหลายชั่ง และทั้งคนเหลานั้นไดคุนเคยกับชาว
กรุงเทพฯ ดวย ทําใหเกิดความฉลาดเฉลียวรูการงานตางๆ ยิ่งขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ ก็เห็นความ
เจริญของราษฎรอยูแลว แตทรงพระราชดําริถึงการตอไปภายหนาอีก ควรจะใหราษฎรชาว
เกาะน้ันมีวิชาสําหรับตัวใหทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสะดวกข้ึน จึงทรงพระราชดําริพรอมดวย
พระศรัทธาของพระนางเจาพระวรราชเทวี โปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรียนข้ึนท่ีขางถนน
อษัฎางค ยานมหามนตร ีสาํหรบัใหเด็กราษฎรชาวเกาะมาเลาเรยีนวชิาไดท้ังชายหญงิ เมือ่การ
ปลกูสรางโรงเรยีนเสรจ็แลว กาํหนดจะเปดการสอนในวนัที ่๑ มถินุายน รตันโกสนิทรศก ๑๑๑

ครั้นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เจาพนักงานจัดการท่ีจะมีสวดมนตฉลองโรงเรียนนั้น 
นิมนตพระสงฆ ๑๐ รูป มีพระราชมุนีเปนตน ประชุมอยูที่โรงเรียนพรอมกัน เพลาบายโปรด
ใหเด็กราษฎรที่จะเขาเปนนักเรียน เขาไปรับพระราชทานเสื้อกางเกงผาพรรณของแตงกาย
ในคายหลวง เพลายํ่าคํ่า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินโดยรถพระที่นั่ง
ไปประทับที่โรงเรียน ทรงจุดเทียนนมัสการพระสงฆ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนตสัตตปริตร

แลวเสด็จกลับ
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วันที่ ๑ มิถุนายน เวลาเชา ๔ โมง พระสงฆที่สวดมนตไดรับพระราชทาน
ฉันแลว เด็กไดเริ่มเรียนหนังสือตามกําหนดเวลาและจะไดเรียนตอไป ครั้งเพลาทุมหนึ่ง 
เสด็จพระราชดําเนินไปที่โรงเรียน ทรงชักเชือกเปดผาที่ปดจั่วเขียนชื่อโรงเรียนลง เปนการ
พระราชทานนามโรงเรียนน้ันวา โรงเรียนเสาวภา ขณะนั้นเจาพนักงานประโคมแตรสังข
พิณพาทยขึ้นพรอมกัน แลวเสด็จมาทรงชักเชือกเปดผาที่ปดชื่อโรงเรียนที่ซุมประตูอีกแหง
หนึ่งแลวเสด็จกลับ

การโรงเรียนนี้ จัดการประการใด แจงอยูในประกาศที่นํามาลงตอไปนี้
 พระนางเจาฯ พระวรราชเทวี ทรงพระดําริปรารภวา เมื่อปกลายนี้สมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาอัษฎางคเดชาวุธ อันเปนพระปโยรส ทรงพระประชวรพระอาการมาก 
ถึงตองเสด็จออกมารักษาพยาบาลอยู ณ เกาะสีชังนี้หลายเดือน ราษฎรชายหญิงชาวเกาะ
นี้ ไดมีความภักดีพรอมเพรียงกันเปนธุระรับราชการตางๆ สนองพระเดชพระคุณโดยเต็มใจ 
จะชวยปลดเปลื้องพระวิตกที่จะรักษาพระโรคสมเด็จพระเจาลูกยาเธอฯ ใหหายนั้น มิไดคิด
แกเหนื่อยเหน็ดแทบทั่วทุกคน เมื่อสมเด็จพระเจาลูกยาเธอฯ หายประชวรแลว บัดนี้ ถึงวา
จะไดพระราชทานเงินตราผาพรรณนุงหมและเครื่องใชสอยแกชาวเกาะนี้มากแลวก็ดี ยังมี
พระประสงคจะทดแทนความสวามิภักด์ิของชาวเกาะ โดยพระราชทานสิ่งซึ่งเปนถาวร
ประโยชนสักอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ

ครัน้ไดทรงทราบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระปรารภจะใหมโีรงเรยีน
ฝกสอนวชิาความรูแกเด็กชาวเกาะสชีงั พระองคจงึทรงยนิดโีดยทรงพระดาํรเิหน็วาทีช่าวเกาะ
ไดภักดีในการรักษาพยาบาล สมเด็จพระเจาลูกยาเธอฯ ฉันใด การที่จะตั้งโรงเรียนนี้ก็ชื่อวา
เปนการที่จะทํานุบํารุงบุตรชาวเกาะสีชังไปภายหนาและเปนถาวรประโยชนสมควรแก
พระประสงคที่จะทดแทนความสวามิภักดิ์ของชาวเกาะเปนอยางยิ่ง

 จงึไดกราบบงัคับทลูแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ขอรบัพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตที่จะจายทุนทรัพยในพระองคพระราชทาน ตั้งแตในการกอสรางโรงเรียนและ
ในการที่จะใหซอมแซมรักษาโรงเรียนตลอดจนเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงอาจารย เบ็ดเสร็จทั้งสิ้น
ตอไป มิใหตองใชพระราชทรัพย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยินดีอนุโมทนาในพระกุศลเจตนาอันพิเศษนี้
จงึโปรดพระราชทานนามโรงเรยีน ใหเรยีกโดยพระนามาภโิธยของพระวรราชเทววีาโรงเรยีน
เสาวภา และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดการฝกสอนวิชาแกเด็กชายหญิงชาว
เกาะสีชัง ตอไปดังนี้

(๑) โรงเรียนเสาวภานี้ จะรับสอนเด็กชาวเกาะสีชังท้ังชายและหญิงโดยกําหนด
อายุชายระหวางอายุ ๗ ขวบจนถึง ๑๔ ขวบ หญิงระหวาง ๗ ขวบจนถึง ๑๑ ขวบ จะรับสอน

แตในเวลาเลาเรียนกลางวันอยางเดียว
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(๒) เด็กมาเรียนวิชาความรูในโรงเรียนนี้ ไมตองเสียคาฝกสอนอันใด เพราะ

พระวรราชเทวจีะพระราชทานแทนตลอดไป แตสมดุและสิง่ของเครือ่งใชในการเลาเรยีนเปน

ของนักเรียนจะตองซื้อหาเอง

(๓) วิชาความรูที่จะสอนในโรงเรียนนี้ จะสอนวิชาหลายอยางลวนแตเปนช้ันตน 

ควรแกเด็กราษฎรจะเลาเรียนไวเปนประโยชนแกการที่จะทํามาหาเลี้ยงชีวิตไปเมื่อเติบใหญ 

คือ 

  (๑) อานหนังสือไทย  (๒) เขียนหนังสือไทย

  (๓) วิชาคิดเลข (๔) คฤหัสถวินัย

  (๕) ความรูในสิ่งของสามัญ (๖) การหัตถกรรม

  (๗) การเพาะปลูก  (๘) การขับรอง

(๔) เด็กคนใดเรยีนรูวชิาทีฝ่กสอนใหไดด ีกจ็ะโปรดพระราชทานรางวลัตามสมควร

อีกชั้นหนึ่ง และถาหากวาเด็กคนใดฉลาดและอุตสาหเลาเรียนรูวิชา ควรจะเขาไปสอบซอม

ในกรุงเทพฯ ใหไดเกียรติยศและบรรดาศักดิ์ในทางความรู ก็จะทรงอุดหนุนอุปถัมภบํารุงให

ตามสมควรแกคุณานุรูปทุกคน

(๕) การที่ตั้งโรงเรียนเสาวภานี้ ถึงพระวรราชเทวีไดทรงบริจาคทรัพยสรางขึ้น

และจะพระราชทานเงินเดือนและคาใชสอยตอไปก็ดี พระองคมิไดทรงรังเกียจหวงแหน

ไมใหทานผูใด ซึ่งอนุโมทนาในพระกุศลเจตนา หรือมีใจกรุณาแกเด็กชาวเกาะสีชัง จะชวย

ทํานุบํารุงโรงเรียนนี้ จึงประทานพระอนุญาตไววาถาทานผูใดจะชวยบํารุงโรงเรียนนี้ ดวย

อยางใด ก็จะทรงยินดีและอนุโมทนาในการกุศลนั้นดวยเปนอันมาก

การที่ทรงทะนุบํารุงราษฎร โดยใหมีศิลปวิทยาที่จะประกอบการหาเลี้ยงชีพ

ของตนตอไปภายหนา ฉะนี้ ยอมเปนที่อนุโมทนาสาธุการของมหาชนท้ังหลายและมีใจชวย 

ขอใหเด็กราษฎรนั้นไดเรียนรูวิชาการไดโดยเร็วแลว คงจะไดเห็นราษฎรชาวเกาะช้ันหลังนี้ 

สมบูรณดวยพิทยาสมบัติและโภคสมบัติยิ่งขึ้นกวาในปจจุบันนี้ ท่ีดีข้ึนกวาแตกอนดังกลาว

มาขางตนแลวนั้นเปนอันมาก๔๔ 
โรงเรียนเสาวภานี้ ไดเลิกลมไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ไมไดเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่เกาะสีชัง

๔๔ กรมพระอาลักษณ ราชกิจจานุเบกษา (เลมที่ ๙, ๑๒ มิถุนายน, ๒๔๓๕) หนา ๖๘-๗๒
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สวนการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น๔๕ เริ่มจัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ โดย
พระรักษาเขตตปลัดอําเภอเกาะสีชัง รอยตํารวจโท ขุนนครเขตตเกษมศรี (ฉํ่า ตินตบุระ) 
หัวหนาสถานีตํารวจเกาะสีชัง ไดจัดสรางโรงเรียนขึ้น ๑ หลัง ดวยเงินบริจาคของขาราชการ 
ทหารเรือและชาวเกาะสีชังและไดรับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการเปดเรียนครั้งแรก
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๗๖ มีผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการเปนประธาน โรงเรียนนี้
มีชื่อวาโรงเรียนประชาบาลตําบลเทววงศ ๑ (เทวราษฎรบํารุง) ตั้งอยูที่ถนนอัษฎางคระหวาง
ทาเทววงศและทาภาณุรังษี นายสืบ ทิมมณีเปนครูใหญคนแรกมีนักเรียน ๑๐๔ คน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๔๘๘ นายเจือ อํ่าพันธ นายอําเภอศรีราชา รวมกับ
ปลัดอําเภอเกาะสีชัง ศึกษาธิการอําเภอและชาวเกาะสีชัง ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล
ตําบลเทววงศ ๒ (ปญจมราชอนุสรณ) ขึ้นอีกแหงหนึ่ง ในบริเวณพระราชวังจุฑาธุชราชฐาน
โรงเรียนดําเนินกิจการดวยเงินงบประมาณและเงิน ก.ส.ศ. ของกระทรวงศึกษาธิการ
นายประมวล รัตนมาลี เปนครูใหญคนแรก มีนักเรียน ๔๖ คน

พ.ศ. ๒๔๙๒ นายไมตรี สังขมณี ศึกษาธิการอําเภอศรีราชา ไดมาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนและเห็นวา โรงเรียนประชาบาลตําบลเทววงศ ๒ (ปญจมราชอนุสรณ) อยูหาง
ไกลชุมชน ประกอบกับประชาชนที่อยูอาศัยใกลบริเวณพระราชวัง ซึ่งมีอาชีพยอยหิน
ขายไดอพยพไปอยูที่อื่นแลว จึงขอความอนุเคราะหจากพระครูสุทธิรัต (ปาล ธมฺมปาโล) 
เจาอาวาสวดัจฑุาทศิธรรมสภาราม เพือ่ใชศาลาวดัเปนโรงเรยีน เมือ่ไดรบัอนญุาตแลว จงึยาย
นักเรียนมาเรียนที่ศาลาวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม และเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเสียใหมวาโรงเรียน
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

พ.ศ. ๒๕๐๘ นายสิริ ปกาศิต ผูอํานวยการสํานักงานงบประมาณ สํานักนายก
รัฐมนตรี ไดนําผาพระกฐินพระราชทานมาถวายวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม พระครูสาธิตธรรม
นาท (โพธิ์ ฐานุตฺตโม) เจาอาวาส ไดของบประมาณสรางโรงเรียนวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
นายสิริ ปกาศิตเห็นวาโรงเรียนคับแคบมากจึงติดตอกับกรมสามัญศึกษาและจัดสรรเงิน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) เพื่อสรางอาคารเรียนหลังใหมในที่ดินติด
กับโรงเรียนประชาบาลตําบลเทววงศ ๑ (เทวราษฎรบํารุง) ซึ่งไดมาดวยการบริจาคและซื้อ
จากนางโห โอศิริ รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไรเศษ นายประสูตร เชียงเถียร เปนครูใหญ มีครู 

๔ คน นักเรียน ๑๓๓ คน ภารโรง ๑ คน 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดสั่งใหรวมโรงเรียน

ประชาบาลตําบลเทววงศ ๑ (เทวราษฎรบํารุง) และโรงเรียนวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

๔๕ สมพงษ สังขมณีและคณะ “การศึกษาในเกาะสีชัง” สีชัง (กรุงเทพฯ : สํานักปลัดงานกระทรวงศึกษาธิการ, 
 ๒๕๒๑) หนา ๑๒-๒๕
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เขาดวยกัน เปนโรงเรียนชมุชนเพียงแหงเดียว และตั้งช่ือใหมวา โรงเรียนจุฑาทิศเทวงศ 
นายสมพงษ สังขมณี เปนครูใหญคนแรก มีครูอาจารย ๑๓ คน นักเรียน ๓๑๘ คน ภารโรง 
๒ คน นายประสูติ เซียงเถียร เปนครูใหญปจจุบัน 

แมโรงเรียนจุฑาทิศเทววงศ จะยายจากวัดจุฑาทิศธรรมสภารามไปอยูในท่ีดิน
เอกเทศแลวกต็าม แตวดัจฑุาทศิธรรมสภารามกย็งัใหความอนเุคราะหอยูตามฐานานรุปู เชน 
ชวยเหลือในดานอุปกรณการศึกษา เปนตน

นอกจากโรงเรียนจุฑาทิศเทววงศแลว วัดจุฑาทิศธรรมสภารามยังใหความ
อนุเคราะหแกโรงเรียนเกาะสีชัง ซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเชนเดียวกัน เชน ในการ
ถวายผาพระกฐินพระราชทานทุกป จะแนะนําผูแทนพระองคใหมอบอุปกรณการศึกษา
แกโรงเรียนเกาะสีชัง และพระครูสุทธาภิรัต (เจริญ) ไดมอบทุนแกนักเรียนที่เรียนดี ปละ 
๒ ทุน ๆ ละ ๘๐๐ บาท เปนประจําทุกปดวย

 
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองวดัจฑุาทศิธรรมสภาราม อาจแบงไดเปน ๒ ประเภท 
คือ 

๑. ประเพณีสงฆ
๑. วันมาฆบูชา
 ๒. วันวิสาขบูชา
๓.  วันอัฏฐมีบูชา
 ๔. วันอาสาฬหบูชา
๕.  วันเขาพรรษา
๖.  วันออกพรรษา
 ๗. การสวดพระปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน
๘. การแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ

๒. ประเพณีชาวบาน
๑. การแหเทียนพรรษา ในวันเขาพรรษาแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ตกแตงรถแหเทียน

พระราชทาน เทียนยุวพุทธิสมาคมชลบุรี และเทียนของผูมีศรัทธา ขบวนแหประกอบดวย
ขาราชการ นักเรียน และประชาชน มีกลองยาวและแตรวง แหไปตามถนนในเกาะสีชังแลว

นํามาถวายพระภิกษุสงฆวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

๒.  การเทศนมหาชาติ จัดใหมีการเทศนมหาชาติในวันเพ็ญเดือน ๑๒ หลังจาก

เทศนจบกัณฑนครกัณฑแลว เวลากลางคืนประมาณ ๒๔.๐๐ นาฬกา มีพิธีลอยกระทง
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 ๓.  ประเพณีขึ้นปใหม ในวันที่ ๑ มกราคม มีการตักบาตรในตอนเชา แลว

เลี้ยงพระ

๔. ประเพณีสงกรานต ประเพณีสงกรานตของชาวเกาะสีชังมี ๗ วัน วันที่ 

๑๒-๑๓-๑๔ และ ๑๕ ทําพิธีที่วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วันที่ ๑๖ เมษายน ทําพิธี

ที่ทาภาณุรังษี วันที่ ๑๗ เมษายน ทําพิธีที่ทาเทววงศ และวันที่ ๑๘ เมษายน ทําพิธีที่เกาะ

ขามใหญ ประเพณีสงกรานตของชาวเกาะสีชังสนุกสนานมาก

๕. ประเพณีสารทไทย มีพิธีในวันแรม ๑๔-๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ และวันขึ้น ๑ คํ่า 

เดือน ๑๑ มีการเลี้ยงพระสวดมนตและแสดงพระธรรมเทศนา

 ๖. ประเพณีตรุษไทย ทําบุญรวม ๔ วัน คือ วันแรม ๑๔-๑๕ คํ่า เดือน ๔ และ

วันขึ้น ๑-๒ คํ่า เดือน ๕ มีการเลี้ยงพระสวดมนตและแสดงพระธรรมเทศนา

๗.  ประเพณีทําบุญวันธรรมสวนะ มีการทําบุญเลี้ยงพระทุกวันธรรมสวนะ 

๘-๑๔-๑๕ คํ่า ของทุกเดือน

ความเจริญและความเสื่อมของวัด
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร มีความเจริญและความเสื่อมตามกําลังความ

สามารถของเจาอาวาส ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

สมัยพระครูศรีฉฬงคสังวร (เทียน) วัดจุฑาทิศธรรมสภารามมีความเจริญรุงเรือง

มาก จริยาวัตรของพระครูศรีฉฬงคสังวร (เทียน) นาเลื่อมใสศรัทธาและเปนที่โปรดปราน

ตองพระราชอธัยาศยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั พระบรมวงศานวุงศ เจานาย 

ขาราชการและสาธุชนทั่วไป จะเห็นไดวาพระครูศรีฉฬงคสังวร (เทียน) ไดรับพระมหากรุณา

โปรดใหเปนเจาอาวาสวดัเกาะสชีงั วดัอษัฎางคนมิติรและวดัจฑุาทศิธรรมสภารามตามลาํดบั 

วัดจุฑาทิศธรรมสภารามเปนที่ประทับและพํานักของพระมหาเถระชั้นผูใหญ เชน พระเจา

นองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส) 

วัดบวรนิเวศวิหาร พระวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร (หมอมเจากระจาง 

ลดาวัลย) วัดราชบพิธ หมอมเจาพระพุทธุปบาทปลันธนธรรมเจดีย (หมอมเจาสมเด็จ

พระพุฒาจารย หมอมเจาทัต เสนีวงศ) วัดพระเชตุพนฯ สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฺฒโน)

วัดสุทัศนเทพวราราม พระธรรมวโรดม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย แสง ปฺญาทีโป) 

วัดราชบูรณะ พระมงคลทิพยมุนี (พระพุฒาจารย มา อินฺทสโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส และ

พระเทพโมลี (สมเด็จพระวันรัต ฑิต อุทโย) วัดมหาธาตุ เปนตน

สมัยพระครูศรีฉฬงคสังวร (จิตร) ไดเอาใจใสทะนุบํารุงพระอารามเปนอยางดี

แตวัดจุฑาทิศธรรมสภารามเปนพระอารามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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การบูรณะปฏิสังขรณตองไดรับพระบรมราชานุญาต จึงทําใหการบูรณะปฏิสังขรณลาชา

ไปบาง

สมัยพระครูสุทธิรัต (ปาน) วัดจุฑาทิศธรรมสภารามมีความเจริญรุงเรืองอีก

คร้ังหน่ึง พระครสูทุธริตั (ปาน) ไดกอสรางและบรูณะปฏสิงัขรณพระอารามใหมเกอืบทัง้หมด 

และไดขนขวายจัดใหมีการศึกษาพระธรรมวินัยและสงพระภิกษุสามเณรเขาสอบนักธรรม

ในสนามหลวงดวย

สมัยพระครูสาธิตธรรมนาท (โพธิ์) ไดกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณพระอาราม 

เชน สรางกุฏิเจาอาวาส สรางโรงเรียนจุฑาทิศเทววงศ และปรับปรุงการศึกษาฝายปริยัติ

ศึกษา เปนตน

สมัยพระครูสุทธาภิรัต (เจริญ) วัดจุฑาทิศธรรมสภารามมีความเจริญรุงเรือง

หลายดาน เชน 

๑. การปกครอง ไดดูแลเอาใจใสอบรมพระภิกษุสามเณร ใหประพฤติดีปฏิบัติ

ชอบ ตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของคระสงฆ

๒. ไดจดัสอนฝายปรยิติัศกึษาและฝายนวกศกึษา จนมพีระภกิษสุามเณรเขาสอบ

นักธรรมบาลีและนวกศึกษาหลายรูป

๓. การเผยแพร เปนวิทยากรอบรมขาราชการ นักศึกษา นักเรียน ชาวบาน และ

ผูตองขงัในเรอืนจาํจงัหวดัชลบรุ ีตลอดจนสมาชกิยวุพทุธสิมาคมชลบรุใีนพระสงัฆราชปูถมัภ

๔. การกอสราง ไดบูรณะปฏิสังขรณและกอสรางปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ เชน 

พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ ฌาปนสถานและเสนาสนะอื่นๆ ใหมั่งคง จัดใหมีวัสดุ

อุปกรณสําหรับใชในวัดและสงเคราะหชาวบานอยางพอเพียง

๕. จาํนวนพระภกิษสุามเณรวดัจฑุาทศิธรรมสภาราม ในเทศกาลพรรษา ๒๕๖๒ 

มีพระภิกษุจําพรรษา ๑๙ รูป สามเณรไมมี 

ลําดับเจาอาวาส
วดัจฑุาทศิธรรมสภารามวรวหิาร มเีจาอาวาสปกครองรวมทัง้สิน้ ๙ รปู ตามลาํดบั

ดังนี้

๑. พระครูศรีฉฬงสังวร (เทียน) พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๓๗

๒. พระครูศรีฉฬงสังวร (จิตร) พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๕๖

  พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๗๗ ไมมีเจาอาวาส มีแตพระภิกษุสงฆรักษาการ คือ 

  พระอาจารยเขียว และพระอาจารยหลง ตามลําดับ
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๓. พระครูสุทธิรัต (ปาน เผือกศรี ธมฺมปาโล) พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๙๗

๔.  พระครูสาธิตธรรมนาท (โพธิ์ ศรีธนะ ฐานุตฺตโม) พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๘ 

๕.  พระครูสุทธาภิรัต (เจริญ เจริญศรี วฑฺฒนธมฺโม) พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๙

๖.  พระครูศรีฉฬงคสังวร (เริ่ม ปรโม) พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๔๐

๗.  พระครูศรีชลังคบริรักษ (ปอ จนฺทวณฺโณ) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑

๘.  พระครูสาธิตธรรมนาท (โพธิ์ ศรีธนะ ฐานุตฺตโม) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔

๙.  พระครูชลังคกิจบริหาร (สวัสดิ์ บริสุทธิ์ อุตฺตมวํโส) พ.ศ. ๒๕๔๕-ปจจุบัน

ประวัติเจาอาวาสปจจุบัน
พระครูชลังคกิจบริหาร (สวัสดิ์ บริสุทธิ์ อุตฺตมวํโส) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่บานตําบลบานหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บิดาชื่อนายผาด 

ประสบผล มารดาชื่อนางสม บริสุทธิ์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนหนอง

ขามไตรราษฎรบํารุง อําเภอศรีราชา แลวไดบรรพชาเปนสามเณรท่ีวัดจุกกะเฌอ ตําบลบึง 

อาํเภอศรีราชา โดยมพีระครวูริยิาภรณ (เริม่ ปรม)ู เปนพระอปุชฌาย และไดศกึษาปรยิตัธิรรม

พ.ศ. ๒๕๑๙ สึกออกมาประกอบธุรกิจของครอบครัวระยะหนึ่ง จนถึง พ.ศ. 

๒๕๒ อายุครบ ๒๐ ป ไดอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดใหมเกตุงาม ตําบลบานปก อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี โดยมีพระครูสุนทรพัฒนกิจ (เป ยม) รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี 

เปนพระอุปชฌาย และไดศึกษาภาษาบาลีที่วัดใหญอินทาราม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๒ ป จากนั้นไดไปอยูที่สํานักปฏิบัติธรรมของหลวงพอจําเนียร วัดถํ้าเสือ จังหวัดกระบี่ จนถึง 

พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงไดยายมาจําพรรษาที่วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาส

พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดรับสมณศักดิ์เปน พระครูชลังคกิจบริหาร

พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวง เมื่อ

     วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕

 

พระครชูลงัคกจิบรหิาร (สวสัด์ิ บรสิทุธิ ์อตุตฺมวโํน) ไดบรูณะปฏสิงัขรณและพฒันา

พระอารามใหมีสภาพถาวรมั่นคงดังปรากฏในปจจุบัน
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คําลงทาย

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร ก่ิงอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เปน

พระอารามทีพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ สถาปนาข้ึน

ในปพุทธศักราช ๒๔๓๕ เพื่อเปลี่ยนที่กับวัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งอยูไกลโคจรคาม ไมเปนที่

สะดวกแกพระภกิษสุามเณรในการแสวงหาบณิฑบาต และเพือ่เปนการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฑาธุชชราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย นับวาเปนวัดมีความ

สาํคญัยิง่ แตยงัไมมปีระวตัขิองวดัโดยเฉพาะ นอกจากจะมแีทรกอยูตามหนงัสอืตางๆ เทานัน้

ผูรวบรวมและเรยีบเรยีงเหน็วา วดัจฑุาทศิธรรมสภาราม วรวหิาร ซึง่เปนวดัสาํคญั

เชนนี ้นาจะมีประวติัของวดัเปนเอกเทศและมคีวามสมบูรณพอสมควร จงึไดรวบรวมและเรยีบ

เรียง โดยอาศัยหลักฐานตางๆ ทั้งที่เปนบุคคล วัตถุสถานและเอกสารจํานวนมาก

ในการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหารนี้

๑. ศาสตราจารย สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา พระอาจารย

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดประทานเอกสารอันมีคุณคายิ่ง นับเปน

พระกรุณาธิคุณลนเกลาฯ

๒. พระครูสุทธาภิรัต (เจริญ วฑฺฒนธมฺโม) เจาอาวาสวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม 

วรวิหาร ไดกรุณาชวยเหลือหลายสิ่งหลายประการ เชน ชวยหาหลักฐาน สอบถามขอมูล

บางประการและใหความสะดวกทุกอยาง เปนตน นับเปนพระคุณอยางสูง

๓. หมอมราชวงศแสงสูรย ลดาวัลย ที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการสํานักพระราชวัง 

ไดกรณุาตรวจสาํนวนภาษาและใหขอมลูบางประการ ผูรวบรวมและเรยีบเรยีงขอขอบพระคณุ

อยางสูง

๔. เจาหนาทีก่องจดหมายเหตแุหงชาต ิเจาหนาทีห่อสมดุแหงชาต ิกรมศลิปากร 

ไดใหความสะดวกเปนอยางดีในการศึกษาคนควาขอมูล ผูรวบรวมและเรียบเรียงขอขอบคุณ

อยางสูง

๕. คณะผูทาํงานในการหาขอมลูสาํหรบัวดัทีจ่ะขอพระราชทานผาพระกฐนิ เชน 

อาจารยกมล วิสัยดี คุณเติมศักดิ์ บัวงาม และคุณธวัชชัย ไพรินทราภา เปนตน ไดใหความ

ชวยเหลือเปนอยางดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย 

การรวบรวมและเรียบเรียงประวัติวัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหารและจัดพิมพ
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ในครัง้น้ี คงมขีอบกพรองไมสมบรูณอยูมาก ถาทานผูอานจะกรณุาเสนอแนะขอบกพรองควร

แกไข เพื่อความสมบูรณถูกตองยิ่งขึ้นแลว ผูรวบรวมและเรียบเรียงขอนอมรับดวยความยินดี

และถือเปนพระคุณอยางสูงดวย

     ผูชวยศาสตราจารย อภิวัฒน ปรีชาประศาสน

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔









67วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

๑. เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

เกาะสีชังในชวงนี้มีความสําคัญ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของเสนทางเดินเรือสินคา

ชายฝงทะเลตะวันออก อันเชื่อมโยงการคาสําเภาในทะเลจีนใตกับเมืองตางๆ ในภาคกลาง

ของราชอาณาจักรสยาม โดยเปนที่พักเรือสินคาและเรือโดยสารทั้งหลาย ที่ผานมาแถบนี้ 

จนแมนักเดินเรือชาวตะวันตกก็ยังรูจักเกาะสีชังดี ในนาม เกาะดัทช เพราะพอคาชาวดัทช

ของบริษัท ดัทช อีสท อินดีส (Dutch East Indies) นิยมใชเกาะสีชังเปนที่พักเรือ ในปลาย

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.๒) ในป พ.ศ. ๒๓๖๕ นายจอหน 

ครอเฟรด (John Crawfurd) ราชทูตอังกฤษ และคณะไดมาสํารวจ และบันทึกสภาพ

ภูมิประเทศ พันธุพืช สัตว ธรณีสัณฐาน ตลอดจนชุมชนของเกาะสีชัง ซึ่งพบวา ชุมชน

บนเกาะสีชังเปนชุมชนขนาดเล็ก มีแหลงนํ้าจืดจํากัด ทําไร (พริก คราม ขาวโพด มัน มันฝรั่ง 

แตงกวา กลวย) และจับปลา สําหรับขายใหแกเรือสินคาท่ีผานไปมาระหวางกรุงเทพฯ กับ

จันทบุรี มีวัฒนธรรมผสมผสาน สวนที่เกาะขาม พบหมูบานชาวประมง ประมาณ ๑๐-๑๒ 

หลังคาเรือน มีการปลูกขาวโพด แตงกวา เตา และกลวย

๒. เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีการพัฒนาดานคมนาคม

ทางทะเล โดยมีการใชเรือกลไฟสมัยใหมในการเดินทางทางทะเลทําใหการเดินทางสะดวก

รวดเร็วขึ้น เกาะสีชังและหัวเมืองตางๆ ชายฝงทะเลตะวันออกเริ่มมีบทบาทใหมในฐานะ

ความสําคัญทางประวัติศาสตร :  
เกาะสีชัง
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สถานที่พักผอนตากอากาศ อันเปนสวนสําคัญของการเดินทางเพื่อเปลี่ยนอากาศ เพื่อฟนฟู

สุขภาพจากโรคภัยตางๆ และเพื่อพักผอนจากหนาท่ีการงานอันเปนคานิยมใหมท่ีไดรับมา

จากอิทธิพลของชาวตะวันตก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสเกาะสีชังโดยเรือกลไฟ

สยามอรสุมพล ซึ่งนับเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกท่ีเสด็จประพาสเกาะสีชัง ทรงมี

พระราชดํารัสสรรเสริญเกาะสีชังวา เปนที่มีอากาศดี ผูที่อยูที่เกาะสีชังนี้จึงอายุยืน ไมคอย

มีโรคภัยเบยีดเบียน จึงไดเสดจ็พระราชดําเนินประพาสเกาะสีชังอยูเนืองๆ ซึ่งสมเดจ็พระเจา

ลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ ก็โดยเสด็จดวย

เกาะสชีงัในสมยัรชักาลที ่๔ ยงัมปีระชาชนอาศยัอยูไมมากนกั ดวยเพิง่จะเริม่เขามา

อยูอาศยักนัไมกีค่รวัเรอืน โดยมยีายเสม ผูมอีายมุากเปนผูใหญทีช่าวเกาะนบัถือดแูลปกครอง 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชทานสญัญาบัตรแตงตัง้ ยายเสมให

เปน ทาวคีรีรักษา บังคับบัญชาลูกบานทั้งปวงที่อยูในเกาะสีชัง นอกจากนี้ยังทรงปฏิสังขรณ

พระอาราม ซึง่ชาวบานสรางขึน้ไวบนเขาปลายแหลมวงั สรางโบสถสามหองหลงัหนึง่ เกงหนา

โบสถ การเปรียญ กุฎีสองสามหอง โดยเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) 

เปนแมกอง แตมิไดพระราชทานชื่อพระอารามแตอยางใด ยังคงเรียกวาวัดเกาะสีชัง

เชนเดิมและสรางบอนํ้าใหกับชาวเกาะสีชัง นอกจากนี้เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 

(ขํา บุนนาค) ยังปฏิสังขรณพระเจดียของขุนสมุทรที่ชื่อหยั่งอีกดวย

๓. เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 ๓.๑ การเสด็จประพาสเกาะสีชัง 

 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๕ ไดเสดจ็ประพาสจนัทบรุี 

โดยเรืออรรคราชวรเดช ในระหวางทางก็เสด็จประพาสเกาะสีชังดวย ซึ่งทรงพระราชนิพนธ

เกี่ยวกับ การประพาสเกาะสีชังไวในจดหมายเหตุระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี โดยสาระ

สําคัญของจดหมายเหตุดังกลาวนั้น เปนเรื่องเก่ียวกับการเสด็จไปดูสถานท่ีและเยี่ยมบุคคล 

เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว และตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประพาสเกาะสีชัง 

นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธโครงเกี่ยวกับเกาะสีชังไวดังนี้

   ถิ่นสุขกายสุขดวย  ถิ่นดี

   จิตรโปรงปราศราคี  ชุมชื้น

   สองสุขแหงชาวสี  ชังเกา นี้แฮ

   อายุยอมยืนพื้น  แตรอยเรือนริม
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๓.๒ การสํารวจของกัปตันลอฟตัล

 รัฐบาลสยามเริ่มพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง โดยชวงตนมีกรมทาเปนผูรับผิดชอบ 

มวีตัถปุระสงคหลกั ทีจ่ะพฒันาอาวเกาะสชีงัใหเปนทาเรอืทีท่นัสมยั โดยรฐับาลสยามไดวาจาง

กัปตันลอฟตัล (Captain Alfred J. Loftus ภายหลังเปน พระนิเทศชลธี) สํารวจทําแผนที่

อาวสีชัง และบริเวณโดยรอบอยางละเอียด มีการนําเรือตะเกียง (เรือรบเกาที่มิไดใชงานแลว

ตดิตัง้ตะเกยีงเหมอืนประภาคาร) สาํหรบับอกทางในเวลากลางคนื มกีารวางทุนบอกตาํแหนง

หนิโสโครกตางๆ รอบเกาะ สรางหลกัหมายเขต เพือ่กาํหนดเขตอาวและเพือ่วดัระดบันํา้ทะเล

เพ่ือเปนขอมลูสาํหรบัชาวเรอื หลกัเขตนีม้สีองหลกั หลกัหนึง่อยูท่ีปลายแหลมวดั อกีหลกัอยูท่ี

ปลายดานตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเกาะขามใหญ โดยเสาหลกัเขตเปนเสาออเบลศิ (obelisk) 

สรางโดย นายสเตฟาโน คารด ู(Stefano Cardu) นอกจากนีย้งัมกีารวางสายโทรเลขจากอาว

กระสอืมาทีเ่กาะสชีงั โดยสายโทรเลขใตน้ําน้ีนาํเขามาจากยโุรป และใชเรอืนของนายกอเตเปน

ออฟฟศโทรเลข (สันนิษฐานวาตั้งอยูบริเวณที่เปนทาภาณุรังษี หรือทาบน)

 กัปตันลอฟตัส ไดจัดทํารายงานเกี่ยวกับเกาะสีชังและแผนที่เกาะสีชังเสนอตอ 

สมเดจ็พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่เทวะวงษวโรประการ เสนาบดวีาการตางประเทศ ซึง่สาระ

ของรายงานได พบวา เกาะสีชังใน พ.ศ. ๒๔๒๗ นั้น เกาะสีชังมีชุมชนอยู ๒ แหง แหงแรก

คือ บานทานํ้า ตั้งอยูบริเวณที่เปน พระจุฑาธุชราชฐานในเวลาตอมา มีแผนที่แสดงที่ตั้งเสา

ออเบลศิ ทีป่ลายแหลมวดั กบัทัง้ Health Office ซึง่ภายหลงักลายเปนโรงพยาบาลเกาะสชีงั 

สถานทีต่รวจรกัษา และกกักนัชาวเรอืทีผ่านไปมา ทีอ่าจเปนโรคตดิตอรายแรงตางๆ ถดัไปทาง

เหนือของบานทานํา้มชีมุชนอกีชมุชนหนึง่ เรยีกวา บานทาราช หรอืบานตารอด ตัง้อยูบรเิวณ

ทีป่จจบุนัเปนชมุชนทาเทววงษ หรอืทาลาง ใกลดานศลุกากรเกาะสชีงั ถดัไปทางเหนอืมพีืน้ที่

กสิกรรมหลักสองที่ เรียกวา ไรบนและไรลาง เปนพื้นที่ปลูกผักและผลไมตางๆ

 นอกจากนี้ กัปตันลอฟตัล ยังไดรายงานเรื่องปญหานํ้าจืดขาดแคลน และความ

พยายามเสาะหาแหลงนํ้าเพิ่มเติม ซึ่งในรายงานพบวานํ้าจืดท่ีเกาะสีชังมีนอยไมพอราษฎร

รับประทาน มีการขุดในหลายพ้ืนที่ในเกาะเพื่อหาแหลงนํ้า คือท่ีบานทาราช บานทานํ้า 

เกาะขาม แตไมพบแหลงนํ้า และกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการเปนทาเรือที่ทันสมัย และ

การพัฒนาดานอื่นๆ ของเกาะสีชัง

๓.๓ การลงทุนของชาวตะวันตก

 จากการที่มีการพัฒนาแผนที่ทะเลของกัปตันลอฟตัล ทําใหการเดินเรือสะดวก

ขึ้น ชาวตะวันตกในพระนครก็เริ่มสนใจลงทุนพัฒนาเกาะสีชัง โดยรายแรก ไดแก นายกอเต 

(Gotte) พอคาชาวเยอรมันไดทําหนังสือขอซื้อที่ดินบนเกาะสีชังจากรัฐบาลสยามพันไร เพื่อ

ปลูกกาแฟ เมื่อรัฐบาลสยามไตรตรองแลวจึงปฏิเสธ เพราะเห็นวาศักยภาพในการพัฒนา
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เกาะสีชังมีมากกวาการปลูกกาแฟ โดยอางวาที่ดินบนเกาะนั้นมีไมถึงพันไร แมไมสามารถ

ทําไรกาแฟไดนายกอเต จึงไดรวมลงทุนกับขุนศรีรักษา สรางโรงแรมเปนเรือนฝากระดาน 

หลังคามุงจาก เพื่อใหเปนที่ใหชาวยุโรปมาเชาอาศัย เมื่อเจาพระยาภาณุวงษมหาโกษาธิบดี 

เสนาบดีกรมทา ทราบเรื่อง จึงไดแจงนายกอเต วาไมมีสิทธิปลูกเรือนโดยไมไดรับอนุญาต

ในที่สุดนายกอเตจึงขายเรือนนั้นแกรัฐบาลสยามเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ตอมานายฟรันซิสโก

ดาวาไรนา (Francisco da Silva Reina) คนในบังคับโปรตุเกส ทําเรื่องขออนุญาตเชาเรือน

ทํากิจการโรงแรม เปนเวลา ๕ ป

 หางยุเกอซิกแอนกัมปนี (Jucker Sigg & Co.) อันเปนหางของฝรั่งเศส (มีหุน

สวนเปนคนไทย คือ หลวงอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร) ทําเรื่องขออนุญาต ปลูกโรงกุดัง และ

สะพานใหเรือกําปนเทียบ และสรางโรงเก็บถานหิน ซึ่งรัฐบาลสยามพิจารณาแลวก็ตกลง

อนุญาต

 ๓.๔ การเสด็จมาประทับรักษา ณ เกาะสีชังของพระราชวงศ

 ในป พ.ศ. ๒๔๓๑ สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟามหาวชริาวธุ (พระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๖) มพีระชนมายเุพยีง ๓ พรรษา ทรงประชวร หมอเหน็วา

ควรจะใหเสดจ็มาประทบัอยูในทีซ่ึง่ไดอากาศชายทะเล พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจา-

อยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาภาสกรวงษ (พร) จางวางมหาดเล็ก เชิญเสด็จมาประทับ

ที่เกาะสีชัง อยูที่เรือนของหลวงซึ่งเปนที่ฝรั่งเชาอยูติดตอกับเขตวัด เพราะขณะนั้นเกาะสีชัง

เปนสถานที่ที่ชาวตางประเทศที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร นิยมเดินทางไปรักษาตัวกัน

มาก ในเวลาใกลเคียงกันนั้นเอง พระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี ทรงประชวร 

จึงเสด็จพระราชดําเนินมาประทับรักษาพระองคที่เกาะสีชังดวย โดยในตอนแรกจะเสด็จ

ประทับอยูในเรือพระที่นั่ง เพราะเสด็จฯ มากะทันหันไมทันปลูกสรางพลับพลาท่ีประทับ 

แตเรือพระที่นั่งถูกคลื่นกระเทือนทําใหทรงประชวรยิ่งขึ้น จึงเสด็จขึ้นประทับอยู ณ เรือนซึ่ง

สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ ประทบัอยูกอน ทีป่ระทับนัน้ปลกูเตน็ทใตตนมะขาม ท่ีเขามอรมิหาด 

จนพระอาการทเุลาลง (ประทบัอยู ๗ ราตร)ี จึงเสดจ็ประพาสหวัเมอืงชายทะเลตะวนัตกตอไป 

ในคร้ังน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงมพีระราชดาํรใิหหาท่ีสรางพระอาราม

ใหมแทนวดัทีป่ลายแหลม เน่ืองจากเวลาเสด็จพระราชดาํเนนิผูคนพลกุพลานทําลายความสงบ

ของสงฆ โดยไดที่ใหม คือ บริเวณซึ่งเปนที่ตั้งพระเจดียอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิต 

 ในปจจุบนั นอกจากนัน้ ยงัทรงบรจิาคพระราชทรพัยสวนพระคลงัขางทีใ่หสราง

เรอืนขึน้ ๓ หลงับรเิวณแหลมและใตลงมาบรเิวณชายหาด เพือ่ใหเปนสถานทีส่าํหรบัผูปวยไป

พักฟนรักษาตัว เรียกวา อาไศรยสฐาน



71วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

ในป พ.ศ. ๒๔๓๒ เรือนทั้ง ๓ หลังจึงสรางเสร็จ และไดพระราชทานนามเรือน
ทั้ง ๓ หลัง อันไดแก เรือนวัฒนา เรือนผองศรี และเรือนอภิรมย ตามพระนามพระนางเจา
สวางวัฒนา พระบรมราชเทวี พระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี และพระองคเจา
สายสวลีภิรมย พระอรรคชายาเธอ ซึ่งไดบริจาคทรัพยจัดซื้อเครื่องตกแตงสําหรับเรือนทั้ง 
๓ หลังตามลําดับ

๓.๕ การสรางพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง
พระจุฑาธุชราชฐาน ถือเปนพระราชวังแหงเดียวในเมืองไทยท่ีตั้งอยูบนเกาะ 

โดยอยูทางดานตะวันออกเฉียงใตของเกาะสีชัง ตรงบริเวณแหลมวัง ระยะทางจากทาเรือ
มาตามถนนอัษฎางคถึงประตูดานชลทัศนสถานประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร โดยดานหนาของ
พระราชฐานซึ่งเปนดานตะวันออกและดานเหนือนั้นเปนดานที่จรดทะเล สวนดานหลังจรด
ที่ราบสูงบนเขา สรางขึ้นในสภาพภูมิประเทศภูเขาหินลาดชัน ตั้งอยูริมทะเล คอนขางแหง
แลง แตการออกแบบและกอสรางไดแสดงถงึอัจฉรยิภาพในการแกปญหาและขอจาํกดัตางๆ 
เกิดขึ้นเปนพระราชวัง ฤดูรอนที่งดงามทั้งรูปแบบสถาปตยกรรม ที่เปนตึกหนึ่งถึงสองชั้นกอ
อิฐถือปูนแบบตะวันตก ซึ่งเปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเรือนไมโปรง สะทอนรูปแบบ
สถาปตยกรรมเมอืงรอน งานภมูสิถาปตยกรรมท่ีประกอบไปดวยสวนท่ีลดัเลาะไปตามเนนิเขา 
มกีารสรรหาพนัธุไมทีเ่หมาะสม เขามาปลกูเปนจาํนวนมาก จนสรางความรมรืน่ เขยีวชอุมให
แกพื้นที่ มีการใชนํ้าเปนองคประกอบหลักทําใหเกิดบรรยากาศอันงดงามทั้งภาพและเสียง

 ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ (กรมหลวง 
นครราชสีมา) ทรงประชวรพระอาการหนักมาก รัชกาลที่ ๕ จึงเสด็จแปรพระราชฐานนํามา
ประทับรักษาพระองคที่เกาะสีชังและใหรับหมอหลวง หมอเชลยศักดิ์ ออกมาตรวจอาการ
หลายสิบคน ก็ไมสามารถรักษาได ตอมาหลวงกุมารเพ็ช สามารถรักษาพระอาการจน
พระอาการคอยคลายขึ้น โดยใชเวลาประมาณ ๑ เดือน นํ้าหนักข้ึน ครึ่งปอนด ในขณะท่ี
ประทบัทีเ่กาะสชีงัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาสมทุบุรานรุกัษ เจาเมอืงสมทุรปราการ
เปนแมกองขุดบอใหญสําหรับกักเก็บนํ้าฝนใหราษฎรใชสอยบอหนึ่ง พระราชทานนามวา 
“บออัษฎางค” ทรงประทับเพื่อรักษาพระอาการพระโอรสอยูเปนเวลา ๒ เดือนกับ ๒ วัน 
จึงมีพระราชดําริจะเสด็จพระราชดําเนินกลับพระนครแมหลวงเทวะวงษวโรประการ ไดทูล
หามปรามใหประทับอยูอีกหนอยเพื่อใหพระโรคนั้นดีขึ้นกวานี้ แตพระองคมิไดฟงคําทัดทาน
เพราะทรงหวงภารกจิ จึงเสด็จกลบัไปประทบัทีว่งัสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ใกลสระประทุม 
แตประทับอยูเพียง ๒ คืน พระอาการก็ทรุดลง เพราะอากาศรอนมาก (รอนกวาที่เกาะสีชัง 
๑๐ องศาฟาเรนไฮต กลางคืนและกลางวนัอณุหภมูท่ีิเกาะสชัีงตางกนัเพยีง ๓ องศาฟาเรนไฮต) 
นํา้หนกัลดลง ๔ ปอนด ตองเสด็จพระราชดําเนินกลบัมาประทับท่ีเกาะสชัีงอกีครัง้ เมือ่ประทับ
อยูที่เกาะสีชังเพียง ๕ ราตรี นํ้าหนักคืนมา หนึ่งปอนด
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 เมื่อพระอาการของเจาฟาอัษฎางคเดชาวุธบรรเทาลง พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสในที่ตางๆ ทรงมีพระ

ราชดําริใหสรางสิ่งกอสรางตางๆ และตกแตงสถานท่ีหลายแหงบนเกาะเพื่อประโยชนสุข

ของราษฎรและผูที่สัญจรไปมายังเกาะน้ี และเพื่อเปนอนุสรณที่เจาฟาอัษฎางค ทรงมา

รักษาพระองคจนหายที่เกาะสีชัง อันไดแก สะพานอัษฎางค ศาลศรีชโลธรเทพ อัษฎางค

ประภาคาร เสาธงอษัฎางค และทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตดัถนนตางๆ เชน ถนนอษัฎางค 

ถนนวัฒนา ถนนเสาวภา ถนนวชิราวุธ เปนตน รวมทั้งสรางวะนะ คือ อุทยานขนาดใหญขึ้น

ที่ไรบน พระราชทานนามวา อัษฎางคะวัน โดยใหหาตนไมทนแลงจากพระนครสงออกไป

ปลูกในอษัฎางคะวนัและบรเิวณพระราชฐานเปนจาํนวนมาก ในการนีโ้ปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็

พระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณรุงัษีสวางวงษ กรมพระภาณพุนัธวุงษวรเดช เปนแมกองในการ

สรางสถานทีต่างๆ ทัง้ยงัทรง พระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหมกีารเปดฉลองสถานทีต่างๆ เปนการ

รื่นเริง และพระราชทานสิ่งของ เครื่องเรือน เครื่องใชแกราษฎรชาวเกาะสีชังดวย

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จ

พระราชดําเนินออกมาประทับที่เกาะสีชังอีกครั้ง ไดโปรดเกลาฯ ใหทําการกอสรางข้ึนอีก

หลายอยาง ขยายรั้วคายหลวงออกไปจนถึงหาดคลองเทียนบน (หาดทรายแกวในปจจุบัน) 

สรางวะนะในพระราชฐาน ตกแตงเนนิเขาในเขตพระราชฐานเปนชัน้ๆ ปลกูตนไมตางๆ สราง

ตําหนักตางๆ ขุดบอสําหรับรับนํ้าฝนไวใชสอยหลายบอ ทํารางระบายนํ้าใหนํ้าไหลลงมาใน

บอนํา้จดื ในครัง้น้ีไดทรงพระกรณุาโปรดกลาฯ ใหอญัเชญิรอยพระพทุธบาทจาํลองของโบราณ 

ซึ่งพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ ทรงนํามาจาก ตําบล พุทธคยา ประเทศ

อินเดีย มาประดิษฐานไวบนไหลคยาศิระ บนเขาพระจุลจอมเกลา เพื่อใหเปนที่สักการบูชา

แกผูที่มาเที่ยว ทั้งทรงถวายประกาศพระราชทานที่เขตพระอุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิต เปนที่

วิสุงคามสีมาดวย ในเวลาเสด็จพระราชดําเนินออกมาประทับอยูครั้งนี้ เปนเวลาที่พระนาง

เจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี ทรงพระครรภใกลจะถึงกําหนดประสูติ จึงมีพระราชดําริ

วา ที่เกาะสีชังนี้เปนที่อากาศดี มีภูมิสถานเปนที่สบาย ควรจะตั้งพระราชฐานใหมั่นคงเปน

ที่ประทับในฤดูรอน ใหเปนพระราชฐานสําคัญแหงหนึ่ง สําหรับเปนที่พระเจาแผนดินเสด็จ

พระราชดําเนินมาประทับเจริญพระราชอิริยาบถในฤดูรอน

 พระนางเจาเสาวภาผองศรี พระวรราชเทวี ประสูติพระราชกุมาร ณ ตําหนัก

มรกฎสุทธ ในพระราชฐานนี้ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ มีการสมโภช ๓ วัน ตาม

ขตัตยิราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

วา สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาจุฑาธชุธราดลิกฯ (เปนพระราชโอรสองคท่ี ๗๒ ในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และองคที่ ๙ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) 
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ในระหวางนั้นไดทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรงทําการกอสรางในสถานที่ตางๆ ในพระ-

ราชฐาน ใหทันการสมโภชเดือนของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ โดยมีสมเด็จพระเจานองยา

เธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดช เปนแมกองดําเนินการสราง

อาคาร และสิ่งกอสรางตางๆ ในสวนของอาคารที่ยังคงเหลืออยู ๕ หลัง ประกอบดวย เรือน

ไมริมทะเล ตึกผองศรี ตึกอภิรมย ตึกวัฒนา และพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร มีสระ บอ 

ธาร พุ นํ้าตก บันได สวน ถํ้าและทางเดิน โดยโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสถานที่ตางๆ 

ใหคลองจองกัน ดังนี้

พระที่นั่ง ๔ องค

 ๑.  พระที่นั่งโกสียวสุภัณฑ ๒. พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน

 ๓.  พระที่นั่งโชติรสประภาต ๔.  พระที่นั่งเมขลามณี

ตําหนัก ๑๔ ตําหนัก

 ๑.  ตําหนักวาสุกรีกองเก็จ ๒.  ตําหนักเพชรรยับ

 ๓.  ตําหนักทับทิมสด  ๔.  ตําหนักมรกฎสุทธิ์

 ๕.  ตําหนักบุศราคํา  ๖.  ตําหนักกํ่าโกมิน

 ๗.  ตําหนักนิลแสงสุก  ๘.  ตําหนักมุกดาพราย

 ๙.  ตําหนักเพทายใส  ๑๐.  ตําหนักไพฑูรยกลอก

 ๑๑.  ตําหนักดอกตะแบกลออ ๑๒.  ตําหนักโอปอลจรูญ

 ๑๓.  ตําหนักมูลการะเวก  ๑๔.  ตําหนักเอกฟองมุก

ศาลา ๑ ศาลา

 ๑. ศาลาหมอกมุงเมือง

สระ ๓ สระ

 ๑.  สระเทพนันทา  ๒.  สระมหาโนดาดต

 ๓. สระประพาศชลธาร

บอ ๑๓ บอ

 ๑. บอเชิญสรวล  ๒. บอชวนดู

 ๓. บอชูจิตร  ๔.  บอพิศเพลิน

 ๕. บอเจริญใจ  ๖.  บอหทัยเย็น

 ๗. บอเพ็ญสําราญ  ๘.  บอศิลารอบ

 ๙. บอขอบกอ  ๑๐.  บอลอหอย

 ๑๑. บอนอยเขา  ๑๒.  บอเสาเหมือนคู

 ๑๓. บอดูเหมือนตอ
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ชื่อพระราชวัง “พระจุฑาธุชราชฐาน” จึงมาจาก ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๔๓๕ ซึ่งเปนวาระพระราชพิธีการสมโภชเดือนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ประกาศการสราง

พระที่นั่งและพระราชฐานนี้ ใหเจาพนักงานชักธงแสดงนามพระราชฐานซึ่งพระราชทานโดย

นิยมตาม พระนามซึ่งจะพระราชทานแดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ โดยทรงพระราชทานนาม

สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาจุฑาธชุธราดิลกฯ พระราชทานนามพระราชฐานวา “พระจฑุา-

ธุชราชฐาน” ทรงวางศิลาฤกษพระที่นั่งและพระราชทานนามวา พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เสดจ็ประพาสเกาะสชัีงในป พ.ศ. ๒๔๓๖ 

แตประทับแรมอยูในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากฝรั่งเศสเปนฝายไดเปรียบและประกาศ

ปดอาวไทยพรอมทัง้สงทหารฝรัง่เศสหมวดหนึง่ขึน้ยดึเกาะสชีงั (เหตกุารณ ร.ศ. ๑๑๒) ทาํให

การกอสรางพระที่นั่งตางๆ ที่กําลังดําเนินการอยูตองหยุดชะงักลง นับจากเหตุการณ

ดงักลาวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั มไิดเสดจ็พระราชดาํเนนิแปรพระราชฐาน

ฤดูรอนไปประทับที่พระจุฑาธุชราชฐานบนเกาะสีชังอีกเลยจนสิ้นรัชกาล เพียงแตทรงแวะ

เสดจ็ขึน้ประพาสบาง ในคราวทีเ่สดจ็พระราชดาํเนนิประพาสทางทะเล บรรดาพระทีน่ัง่ และ 

พระตําหนักตางๆ ที่สรางดวยเครื่องไมนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อถอนและนํา

ไปสรางในที่อื่น แตไมปรากฏหลักฐานวานําไปสรางที่ใดบาง สวนพระราชฐานบนเกาะทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมทหารเรือซึ่งมีสวนรวมในการกอสรางนับตั้งแตแรกเริ่มใหเปน

ผูดแูลรกัษา แตเน่ืองจากกรมทหารเรอืวางกาํลงัไดเพยีงสวนนอย จงึโปรดเกลาฯ ใหตาํรวจภธูร

ซึง่ตัง้ขึน้ ณ เกาะสชีงัทาํการรกัษาแทน ตอมาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝงทะเลตะวันออก ไดทอดพระเนตร

เห็นพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจนรกรางอยู จึงโปรดเกลาฯ ใหรื้อมาสรางใหมที่พระราชวังดุสิต 

กรุงเทพฯ แลวพระราชทานนามใหมวา พระที่นั่งวิมานเมฆ แตนั้นมาเปนอันเลิกพระราชวัง

ที่เกาะสีชัง ปจจุบันคงแตฐานพระที่นั่งเดิมในเขตพระราชฐานเกาะสีชัง

 ตอมา พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงอนุญาตใหกรมกองลาดตระเวน ใชพื้นที่สวนหนึ่งเปน

สถานที่ฝกหัดดัดสันดานเด็กอายุต่ํากวา ๑๖ ปที่มีความประพฤติเปนอันธพาลและไมมี

ผูปกครอง

 ในรัชกาลตอมาไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน

อีกนาน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาติใชในกิจการตรวจคนเขาเมือง แตก็มิไดเขาใชจริงจัง หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 

๒ รัฐบาลมีมติใหบริษัทเรือลําเลียงจํากัด กระทรวงคมนาคมใชเปนสถานที่ขนสงเสบียงให

แกฝายญี่ปุน
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 พ.ศ. ๒๔๘๘ กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล โดยใชพื้นท่ีเรือน

อภิรมย ใชชื่อวา โรงเรียนประชาบาลตําบลเทววงษ ๒ ปญจมราชอนุสรณ จนกระทั่งไดพื้นที่

ใหมสรางอาคารเรียน จึงยายออกไป

 พ.ศ. ๒๔๙๔ กระทรวงมหาดไทยสรางเรอืนไม ๒ ชัน้ขึน้บรเิวณรมิทะเลเปนทีว่าการ

กิ่งอําเภอเกาะสีชังอยูระยะหนึ่ง จนกระทั่งไดสถานที่ใหมจึงยายออกไป

นอกจากน้ียังมีหนวยงานของรัฐบาลขอใชพื้นท่ีบางสวนในเขตพระราชฐานเชน 

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข ที่ทําการยอยของกรมการขาว ฯลฯ

ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐบาลฯ ในขณะนั้น จึงมีมติใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขามา

ดแูลพ้ืนทีอ่นัเนือ่งเปนทีดิ่นราชพสัดุ เพือ่วตัถปุระสงคทางการศกึษา โดยรวมกบักรมศลิปากร

ดําเนินการบูรณะปรับปรุงพระราชฐานแหงนี้ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้ึนทะเบียนเปน

โบราณสถานของชาติ ตอมาไดดําเนินการจัดสรางเปนพิพิธภัณฑและสถานที่ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปดพิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัย
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัย หรือ

ทูลกระหมอมติ๋ว อันเปนพระนามที่เรียกในหมูพระประยูรญาติและขาราชบริพาร ทรงเปน

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ประสูติเมื่อวัน

ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ พระตําหนักมรกฎสุทธิ์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อเจริญ

พระชนัษาไดเสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศองักฤษ นอกจากวชิาการหลกัทรงไดศกึษาวชิาการ

ดนตรีและการละคร ที่ทรงโปรด นับเปนชาวเอเชียพระองคแรกที่มีความสามารถในการ

ดีดพิณใหญ ๔๗ สาย ซึ่งเรียกวา ฮารพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทรงเปยโนและ

ไวโอลิน เมื่อสําเร็จการศึกษาทรงนําฮารพและเปยโนคูหลังใหญกลับมาเมืองไทย สวนดนตรี

ไทย สามารถทรงระนาดและฆองวง 

ดานการทรงงาน ดวยความมุงมั่นพระทัยท่ีจะทรงรับราชการเปนพระอาจารย

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมเด็จฯ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก จึงทรงมีลายพระหัตถไป

ยังเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อใหนําความขึ้นกราบ

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และไดรับพระบรมราชานุญาต ตาม

พระประสงคตอมา ทรงเปนสมเด็จเจาฟาอาจารยพระองคแรกของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
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และของประเทศไทย ทรงมีตําแหนงเปนศาสตราจารย ทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษของ

คณะรัฐประศาสนศาสตร เริ่มทรงงานเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

สมเด็จฯ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก ทรงอภิเษกกับหมอมเจาหญิงบุญจิราธร ชุมพล 

พระธิดาในพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค 

และหมอมบุญยืน ในวันศุกรที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กอน

ที่จะทรงอภิเษกกับหมอมเจาหญิงบุญจิราธร ชุมพล พระองคทรงมีหมอมแลว ๒ ทาน คือ 

หมอมลออ ศริสิมัพนัธ ซึง่เปนธดิาพระนมอนิ ศิรสิมัพนัธ และหมอมระว ีไกยานนท ซึง่สมเดจ็ฯ 

เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ๒ พระองค คือ พระวรวงศเธอ พระองค

เจาสุทธสิริโสภา หมอมลออเปนหมอมมารดา และพระวรวงศเธอ พระองคเจาวรานนทธวัช 

สมเด็จฯ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก เริ่มมีอาการประชวรตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๖๖ เรื่อยมาดวยพระโรคบิดเรื้อรังและพระโรคพระวักกะ (ไต) พิการ คณะแพทยไดถวาย

การดูแลพระองค อยางใกลชิด ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๒๐.๑๘ น. สมเด็จฯ 

เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัย สิ้นพระชนมดวยพระอาการอันสงบ

ทามกลางความโศกเศรา รวมพระชนมายุ ๓๑ พรรษา
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เกาะสีชัง เปนเกาะขนาดเล็กที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเกาะหนึ่งของ

ประเทศไทย เน่ืองจากเคยเปนสถานทีเ่สด็จประพาสและเปนท่ีประทับของพระเจาแผนดนิของ

กรุงรัตนโกสินทรถึง ๓ พระองค ไดแก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔ ) 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รชักาลที ่๕) และพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖) เคยเปนสถานที่ที่ทรงใชเปนที่บริหารพระราชกรณียกิจที่สําคัญๆ ใน

การปกครองประเทศบานเมืองมาระยะหนึ่ง ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท้ังไดเคยเปนท่ีพักอาศัย

ประชุมกัน และดําเนินกิจการของหมูอํามาตยขาราชบริพาร ระดับผูใหญชั้นพระบรม-

วงศานวุงศ นอกจากน้ี ยงัเปนสถานทีป่ระสติูพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 

และสรางพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะแหงนี้ซึ่งทําใหเกาะสีชัง เปนเพียงเกาะเดียวใน

ประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยูที่เกาะสีชังนี้

จากประวติัศาสตรเกาะสชีงัไดกลาวไววา เปนทองท่ีอาํนวยสขุภาพและบํารงุอนามยั

ไดเปนอยางดี ในสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือเกินกวานั้นข้ึนไป เกาะสีชังเปนถ่ินท่ีพักตากอากาศ 

เปนดนิแดนคนชาวกรงุพากนัมาพกัรกัษาตัวเมือ่เจบ็ไขไดปวย เชน พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ-

เกลาฯ เมือ่คร้ังยงัทรงพระเยาว และสมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชินนีาถ กเ็คยเสดจ็ประทับ

ที่เกาะสีชังนี้เพื่อทรงตากอากาศและเยียวยาพระโรคาพยาธิ ก็ปรากฏวาทรงหายเปนปกติ

นามชื่อเกาะสีชัง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อของเกาะสีชังนั้น เปนภาษาที่ถือเอาความหมายไดยากยิ่ง 

แมแตปราชญทางภาษาก็เพียงแตตั้งขอสันนิษฐานถึงความหมายและท่ีมาของคําวา “สีชัง” 

ไวดังนี้

ประวัติความเป็นมา : เกาะสีชัง
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สีชัง เปนภาษาของชนชาติหนึ่งที่เปนชนเผาของเขมร เรียกวา สําแล โดยอาศัย

หลักชาติพันธุวิทยาเปนขอสันนิษฐานเทานั้น และไมทราบความหมายที่แทจริง

สีชัง มาจากภาษาจีน คือ ซีซัน ซึ่งหมายถึง สี่คนทําไร โดยมีเรื่องราวเลาวามีพอคา

เรือสําเภาจีน ๔ นายลองเรือคาขายมาถึงเกาะแหงหนึ่ง เกิดความรูสึกเบ่ือหนายในธุรกิจ

การคามาตั้งรกรากและหันมาประกอบอาชีพทําไรอยู บนเกาะ ซึ่งตอมาคําวา “ซีซัน” 

จึงแผลงมาเปน “สีชัง”

สีชัง มาจากคําวา “สีหชงฆ” ซึ่งหมายถึง แขงสิงห เพราะเกาะนี้มีรูปรางคลาย

แขงสิงห

สีชัง มีตํานานเชื่อวา ฤๅษีองคหนึ่งเกิดเบ่ือหนายโลกียวิสัย มาพํานักบําเพ็ญพรต 

จนมีชื่อเสียงเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน ตอมาจึงเรียกเกาะนี้วา “เกาะฤษีชัง”

ประวัติเกาะสีชัง นาม “สีชัง” หนาที่ ๑ อันนาม “สีชัง” นี้ จะมีมาแตครั้งใด

ไมปรากฏ หลักฐานแนชัด เทาที่พบหลักฐานจากหนังสือ กําสรวลศรีปราชญ ซึ่งแตงไว

เมื่อราวป พุทธศักราช ๒๒๓๕ เรียกเกาะสีชังวา สระชังดังในโคลงบทที่ ๗๘ ไดพรรณนาถึง 

เกาะสีชังไวดังนี้

  “มุงเห็นละลายนํ้า ตาตก แมฮา

  เกาะสระชงง (สระชัง) ชลธี โอบออม

  มลกกเห็นไผรยงรก (เรืองรก) เกาะไผ พูนแม

  ขยว (เขียว) สระดื้อลํ้ายอม ยอดคราม”

จากหลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวานาม “สระชัง” คงจะเรียกขานกันมากอน

ปพุทธศักราช ๒๒๓๕ เขาใจวา ตอมาการออกเสียง “สระชัง” อาจเพี้ยนไปเปน “สีชัง” 

ซึ่งเปนเสียงสั้น และงายกวา เชนเดียวกับคําอื่นๆ อีกหลายคํา เชน บางปลากง ออกเสียงเปน 

บางปะกง บางเชือกหนัง ออกเสียงเปน บางฉนัง วัดเสาประโคน ออกเสียงเปน วัดเสาวคนธ 

ทัพพระยา ออกเสียงเปน พัทยา เปนตน

ไดมีการสันนิษฐานกันเปนหลายนัยเกี่ยวกับชื่อ สีชัง บางก็วา คําวา สีชัง เพี้ยน

มาจาก สีหชังฆ ซึ่งแปลวา แขงสิงห บางก็วา สี กับ ชัง เปนชื่อบุคคลผูมาตั้งรกรากทํามา

หากินอยูบนเกาะนี้เปนคูแรก อยางไรก็ตาม คําวา สระชัง นาจะมีความไพเราะและมีความ

หมายมากที่สุด ทั้งนี้เพราะวา สระชัง หมายถึง การชะลางเอาความเกลียดชังออกไป (มิได

หมายถึงสระนํ้าแหงความชิงชัง)
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เชนเดยีวกบัคาํวา สระบาป ซึง่เปนชือ่เทอืกเขาในจงัหวดัจนัทบรุ ีสระบาป หมายถงึ 

การชะลางเอาบาปทิง้ไป ( มไิดหมายถงึหวงนํา้แหงบาป) อนึง่ คาํวา สระชงั อาจเพีย้นมาจาก

คาํวา สทงึ หรอื จทงึ ทีแ่ปลวา แมนํา้ หรอื หวงนํา้ ในภาษาเขมร คาํอืน่ๆ ในภาษาไทยทีเ่พีย้น

มาเชนเดียวกัน เชน สทิงพระ สทิงหมอ คลองพระสทึง ฉะเชิงเทรา เปนตน คําวา ฉะเชิงเทรา

เพี้ยนมาจาก สทึงเทรา ที่แปลวา แมนํ้าลึก หรือหวงนํ้าลึก โดยนัยดังกลาวขางตน คําวา 

สระชัง ก็นาจะเพี้ยนมาจาก สทึง กลายมาเปน สเชิงสชัง สรชังจนเปน สระชัง ในที่สุดก็อาจ

เปนได

ในสมยัโบราณ เมือ่การ เดนิทางคาขายกบัตางประเทศยงัใชการคมนาคมขนสงทาง

นํ้าเปนสําคัญ ไทยเราไดมีการคาขายกับตางประเทศอยางกวางขวาง ในบรรดาสินคาท่ีนํา

ไปขายมีเครื่องสังคโลกรวมอยูดวยในสมัยนั้นเรือสินคาของไทยเปนจํานวนมากไดอับปางใน

บริเวณอาวไทยดานตะวนัออก บรเิวณเกาะสชีงั พทัยา และสตัหบี ในขณะทีเ่รอืสนิคาเดนิทาง

ออกมาจากปากอาวเขาสูทะเลใหญ ไมมีสิ่งใดเปนที่หมายแหงสายตา จะมีก็แตเกาะสีชัง

เทานั้นเมื่อชาวเรือแลนเรือ มาถึงบริเวณนี้และมองเห็นเกาะสีชัง จึงเรียกบริเวณนี้วา สระชัง 

ซึ่งหมายถึงบริเวณที่เปน หวงนํ้าอันกวางใหญ คําวา สระชัง ไดกลายมาเปน สีชัง ในปจจุบัน

กิ่งอําเภอเกาะสีชัง เปนเกาะใหญตั้งอยูกลางทะเล ตรงกันขามกับอําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรุ ีเดมิขึน้ในเขตการปกครองของอาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ตอมาเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงไดโอนมาขึน้อยูในเขตการปกครองของอาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 

กอนเปนเขตสขุาภบิาลเกาะสชีงัอยูในการปกครองของกิง่อาํเภอเกาะสชีงั และไดยกฐานะเปน

อาํเภอเมือ่วนัที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และไดเปลีย่นแปลงฐานะเปนเทศบาลตาํบลเกาะสชีงั

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

ของสุขาภิบาลเปนเทศบาลเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกระทั่งถึงปจจุบัน ปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอเกาะสีชังคนแรกคือ ขุนอธิกรณสมรรถการ เขารับตําแหนง 

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๙

ความเชื่อที่มาของชื่อ “เกาะสีชัง”
คําวาสีชัง มีที่มาตามขอสันนิษฐานตางๆ ดังนี้ นิทานความเชื่อ

เรื่องตาหมื่น ยาวทาว : เดิมบนเกาะนี้มีฤๅษีตนหนึ่งจําศีลอยู ตอมามีชาวกรุงช่ือ 

ตาหมื่นกับยายทาว เปนชูกัน จึงถูกคุกราชทัณฑใสแพลอยมาจากกรุงศรีอยุธยา แพมาติด

ทีเ่กาะน้ี คนทัง้สองจงึขึน้มาอาศยัอยูบนเกาะ ฤๅษซีึง่ไมชอบทางโลกยีจงึออกไปจากเกาะ เหตุ

ที่ฤๅษีชังการโลกียนี้เอง เกาะสีชังจึงไดชื่อวา “ฤๅษีชัง” ภายหลังคําวา “ฤา” หายไปเหลือแต 

“ษีชัง” ตอมา ษ กลายเปน ส จึงเปนสีชัง
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ตาสี กับ ยายชัง : แตเดิมบนเกาะนี้ยังมีผัวเมียคูหนึ่งชื่อ ตาสี กับ ยายชัง ตั้งบาน

เรือนทํามาหากินอยูบนเกาะ เกาะจึงไดชื่อตามผัวเมียคูนี้ คือ เกาะสีชัง แตตอมาดินฟาไม

อํานวย ผัวเมียคูนี้จึงยายไปอยูที่ศรีราชา
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ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ ชื่อมหาวิทยาลัย

แรกเริ่ม คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” (มธก.) จากแนวคิดของ

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ที่ตองการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอน

เรื่องประชาธิปไตย เพ่ือใหการศึกษา และสรางความเขาใจในระบอบการปกครองใหมท่ี

เพิ่งถือกําเนิดขึ้นกอนหนานี้เพียง ๒ ปแกพลเมืองจํานวนมากผูอยูในภาวะกระหายใครรู 

 

ดั่งปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย  ปรากฏตามสุนทรพจน ของศาสตราจารย   

ดร.ปรีดี พนมยงค ที่รายงานตอผูสําเร็จราชการแทนพระองค มีดังนี้

“…มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอนํ้า บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัคร

แสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได ตามหลักแหงเสรีภาพ

ของการศึกษา...”

ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองจึงมีลักษณะเปนตลาดวิชา 

โดยเปดกวางแกผูสาํเรจ็ประโยคมธัยมศกึษาและผูทีท่าํงานแลวเขาเรยีนโดยไมมกีารสอบเขา

เก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า จัดพิมพคําสอนจําหนายในราคาถูก ไมบังคับใหนักศึกษาตอง

มาฟงคําบรรยาย เพียงแตมาสอบตามกําหนดเวลา นับเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของ

ประเทศไทย ปรากฏวา ในปแรกมีผูสมัครเขาศึกษาถึง ๗,๐๙๔ คน สวนใหญประกอบดวย

บุตรชายหญิงจากชนชั้นที่ไมไดรํ่ารวย รวมทั้งชนชั้นกลางที่มีความหลากหลายทางอาชีพ 

วิชาที่เปดสอนมี ๒ แขนงคือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตและวิชาการบัญชี 

๘๕  ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

               ๘๕ ปแหงการสรางผูนาํรุนใหมเพือ่สังคมไทยและนานาชาติ
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จากการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับ

ผลกระทบอยางมาก ผูประศาสนการ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ตองลี้ภัยการเมืองไป

อยูตางประเทศ ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดคําวา “การเมือง” ออก เปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร” หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิตเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนการจัด

การเรียนการสอนแยกออกเปน ๔ คณะ คือ นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ความเปนตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๔๙๕ แตละคณะมีปริญญาบัตรในชั้นปริญญาตรีตามสาขาของตนเอง ไมเปน

ปริญญาบัตรกลางชื่อ “ธรรมศาสตรบัณฑิต” อีกตอไป

ชวงป ๒๕๑๖ ถือเปนยุคสมัยแหงการตอสู ทางอุดมการณทางการเมือง

การปกครองไทย ซึ่งกอตัวขึ้นอยางชัดเจนหลังเหตุการณวันวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ในขณะน้ันศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ดํารงตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร หลังจากเหตุการณวันวิปโยคปะทุข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีบริหาร

ประเทศในยามคับขัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบทบาทสําคัญในเหตุการณประวัติศาสตร

ครั้งนี้ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางการเมืองไทยยุคใหมในเวลาตอมา

ในป ๒๕๑๘ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ เปนอธิการบดี ทานเห็นวา

ควรที่จะขยายการศึกษาดานวิทยาศาสตร ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม เชนเดียวกับหลักสูตร

ทางสังคมศาสตรที่มีอยูเดิม พื้นที่ธรรมศาสตรทาพระจันทร ซึ่งมีเนื้อที่อยูประมาณ ๔๙ ไร 

ไมเพียงพอตอการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงเจรจาขอใชท่ีดิน

นิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ ๒,๔๓๐ ไร ที่รังสิต เพื่อสนองรับ

การขยายตัวของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกวา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งพัฒนาเจริญกาวหนามาจนถึงปจจุบัน

ในป ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดพิจารณาวา มีความเหมาะสมที่จะนํา

พื้นที่บริเวณริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมาใชกอตั้ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยพทัยา เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัและพฒันา

ในดานเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะ

ไดผลนั้น จําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับการปฏิบัติการจริงอยางใกลชิดกับอุตสาหกรรม 

ทางบริเวณจังหวัดชลบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากเปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงาน

อธกิารบด ีตามมติสภามหาวทิยาลยัเมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๗ จงึใหมกีารจดัตัง้งานบรหิาร
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ศนูยพทัยา สาํนกังานประสานศนูยการศกึษาภมูภิาคขึน้ การกอตัง้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ศูนยพัทยา นับเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกทางภูมิภาคตะวันออก สามารถสนอง

ตอบความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง โดยปจจุบันมีการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ หลักสูตร คือ สาขาวิศวกรรมยานยนต และสาขา

วิศวกรรมซอฟตแวร อีกทั้งยังมีนโยบายให มธ. ศูนยพัทยา เปน “Green Campus” 

โดยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงมุ งเนนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainability) 

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหแกเยาวชนทางภาคเหนอืและภมูภิาคใกลเคยีงไดมโีอกาส

เขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคงทางวิชาการ

สูภมูภิาค รวมทัง้ดําเนนิการวจิยั พฒันาการฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยตีาง ๆ  แกชมุชน 

และเพื่อใหนักเรียนในทองถิ่นไมตองเดินทางไปศึกษาไกลจากภูมิลําเนา สภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรจึงไดมีมติใหดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปางขึ้น

ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และไดเปดการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๔๑ 

คือ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และขยายการเรียนการสอนสูคณะสาขาวิชาอื่น ๆ และ

ระดับปริญญาโท ปจจุบันมีคณะที่เปดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง ทั้งหมด ๖ คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

คณะศลิปกรรมศาสตร วทิยาลยัสหวทิยาการ คณะสาธารณสขุศาสตร และคณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในมาตรฐานที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

ในป ๒๕๕๔ เกดิมหาอทุกภยัครัง้ใหญทีส่รางความเสยีหายมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร

ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จึงไดจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มีประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบศูนยรังสิต รวมถึงจาก

จังหวัดใกลเคียงที่เดือดรอนมาพักพิงถึง ๗,๐๐๐ คน ตลอดระยะเวลาเปดศูนยมีอาสาสมัคร

ที่มารวมแรงรวมใจในครั้งนี้กวา ๘,๐๐๐ คน และยังไดใหความชวยเหลือดานอาหาร 

ขาวของเครื่องใชที่จําเปน และถุงยังชีพแกประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและใกลเคียงอีก

นับหมื่นราย จากเหตุการณภัยพิบัติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการสืบสานปณิธานและปรัชญา

ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุ งเนนการสรางบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกตอสวนรวม และรักษาไว

ซึ่งความถูกตองยุติธรรม 

ในสายธารแหงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลก มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรพรอมเดนิหนาตามกลยทุธหลกั ๓ ดาน คอื “กาวลํา้งานวจิยั กาวไกลสูนานาชาติ 

ธรรมศาสตรเพื่อประชาชน” รวมทั้งการพัฒนาดานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนดวยวิธีการแบบ Active Learning เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาวสูความ
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เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ดวยวิชาความรูที่ครบถวนทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งกาวสูความเปนสากลดวยการเปดหลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติหลากหลายสาขา เพื่อพรอมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงและความ

เติบโตของสังคมในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ หรือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจึงมคีวามพรอมท่ีจะเปนมหาวทิยาลยัท่ีมคีวามกาวหนา

ทันสมัย มีความโดดเดนดานการวิจัย สามารถสรางองคความรูท่ีจะเปนเครื่องมือในการ

ชวยแกไขปญหาใหแกประเทศชาติ รวมทั้งปญหาของโลกในยุคใหมโดยรวมดวย

ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

ทิศทางการพัฒนาของประเทศดวยแผนยุทธศาสตรฉบับที่ ๑๒ ที่กําหนดเปาหมายสูการ

เปน ‘มหาวิทยาลัยแหงการสรางผูนํา’ ดวย ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อันไดแก ๑) การสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการ

เปนผูประกอบการ และทักษะทางภาษาอยางนอย ๓ ภาษา ๒) การสรางสรรคงานวิจัย

และนวัตกรรมเชิงพัฒนาตอสังคมและโลก ๓) การสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ๔) การมุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพ

ที่ไดมาตรฐานสากล ๕) การมุงสูความมั่นคงและยั่งยืนดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

ดวยการบริหารสมัยใหมน้ีจะทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย

แหงการสรางผูนําที่ไดมาตรฐานระดับสากล

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาวเขาสู ปที่ ๘๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงจะไมไดเปนเพียง

สถานศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสรางงานงานวิจัยและวิชาการเทานั้น แตยังจะดําเนิน

การใหเปน “มหาวิทยาลัยแหงการสรางผูนํารุนใหม เพื่อสังคมและนานาชาติ” (Grooming 

Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities) เพื่อยก

ระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนที่รูจักของประชาคมนานาชาติ

วันเวลาผานไป ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยืนหยัดเคียงคูสังคมไทยมาครบ 

๘๕ ปแหงการสถาปนา ทั้งยังคงยืนยันเจตนารมณในการผลิต “เมล็ดพันธุคนธรรมศาสตร” 

กอปรดวยความรูความสามารถและจิตวิญญาณแหงการรับใชสังคม เพื่อเปนกําลังสําคัญใน

การขบัเคลือ่นประเทศไทยสูสงัคมโลกอยางเต็มภาคภมู ิโดยการปลกูฝงความเปนธรรมศาสตร

ใหเปนผูมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม เพราะชาวธรรมศาสตรทุกคน ไมวา

จะเปนศิษยเกาหรือ ศิษยปจจุบัน ตางภาคภูมิใจที่ไดกลาววา “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะ

ธรรมศาสตร สอนใหฉันรักประชาชน”



ขอมูลพื้นฐานสําคัญ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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อธิการบดีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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 กลุมใหบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

 กลุมศูนยความเปนเลิศ/กลุมบริการ/กลุมวิสาหกิจ

 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

1. สํานักงานวิทยาศาสตร

 และเทคโนโลยีชั้นสูง    

  -  ศูนยวิจัยคนควา

  และพัฒนายา    

 - ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

  เพื่อการวิจัยขั้นสูง   

 - ศูนยสัตวทดลอง  

 - ศูนยทรัพยสินทางปญญา

  และบมเพาะวิสาหกิจ    

   

     

    

    

 

•  สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

 (เทียบเท�ากอง)

• สํานักงานยุทธศาสตร�

 และการคลัง 

- กองแผนงาน   

- กองคลัง   

- กองบริหารการคลัง

  กลุมภารกิจ  

- กองวิเทศสัมพันธ

- กองพัฒนาคุณภาพ

• สํานักงานบริหารวิชาการ

 และพัฒนานักศึกษา

 

- กองบริการวิชาการ 

- กองบริหารการวิจัย 

- กองกิจการนักศึกษา 

• สํานักงานบริหารทรัพยากร 

 มนุษย�และกฎหมาย

 

- กองทรัพยากรมนุษย 

- กองนิติการ

• สาํนกังานบริหารกายภาพและ

 บริการกลาง 

 

- กองบริหารศูนยทาพระจันทร 

- กองบริหารศูนยรังสิต 

- กองบริหารศูนยลําปาง

- กองบริหารศูนยพัทยา

 

2. สํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ 

 เพื่อประชาธิปไตย   

  - ศูนยประชาธิปไตยและ

  พลเมือง   

 -  ศูนยตอตานการทุจริต

  คอรรปัชัน่แหงมหาวทิยาลยั

  ธรรมศาสตร   

 -  ศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนา 

  ทองถิ่น 

3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร   

 เฉลิมพระเกียรติ   

4. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

5. หอสมุดแหงมหาวิทยาลัย   

 ธรรมศาสตร 

6. สํานักงานศูนยเทคโนโลยี   

 สารสนเทศและเครือขาย  

7. สํานักงานศูนยวิจัยและ

 ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร (TU RAC)  

8. สํานักงานศูนยทดสอบ 

9. โรงเรียนอนุบาล

 แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

    

10. สํานักงานจัดการทรัพยสิน 

  และศูนยบริการการกีฬา 

11. สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร   

12.  โรงพิมพมหาวิทยาลัย  

  ธรรมศาสตร   

13. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร   

14. สํานักงานธรรมศาสตร  

  สัมพันธ   

 

1. นิติศาสตร    

2. พาณิชยศาสตรและการบัญชี  

3. รัฐศาสตร    

4. เศรษฐศาสตร    

5. สังคมสงเคราะหศาสตร   

6. ศิลปศาสตร    

7. วารสารศาสตร

 และสื่อสารมวลชน   

8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

9. ศิลปกรรมศาสตร   

10. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

11. วิศวกรรมศาสตร   

12. สถาปตยกรรมศาสตร

 และการผังเมือง  

13. แพทยศาสตร   

14. ทันตแพทยศาสตร  

15. สหเวชศาสตร   

16. พยาบาลศาสตร  

17. สาธารณสุขศาสตร 

18. เภสัชศาสตร   

19. วิทยาการเรียนรูและ

 ศึกษาศาสตร    

 

20. วิทยาลัยนวัตกรรม  

21. วิทยาลัยสหวิทยาการ  

22. วิทยาลัยนานาชาติ

 ปรีดี พนมยงค 

23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร 

 ปวย อึ๊งภากรณ 

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร

 นานาชาติจุฬาภรณ  

25. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา  

   

26. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

27. สถาบันภาษา    

28. สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา 

29. สถาบันไทยคดีศึกษา   

30. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา   

 - ศูนยอาเซียนศึกษา   

 - ศูนยอินเดียศึกษา   

 - ศูนยศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช 

 - ศูนยเอเปคและออสเตรเลียศึกษา 

31. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย 

    

คณะ

กลุ�มศูนย�ความเป�นเลิศ

วิทยาลัย

กลุ�มบริการ

สถาบัน

กลุ�มวิสาหกิจ
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญ ๕ ดาน ประกอบดวย

๑. ด านหลักสูตรการศึกษาและปริมาณการเรียนการสอน 

ซึ่งจําแนกเปน ๒ สวน ไดแก
 ๑.๑ สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษา

 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ๔ ระดับการศึกษา ไดแก ระดับปริญญาตรี 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีสาขาวิชา และ

โปรแกรมการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๒๘๘ สาขาวิชา หรือ ๓๒๓ โปรแกรม 

ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้

จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 ระดับการศึกษา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ

ปริญญาตรี    ๑๓๓ ๔๖.๒ ๑๕๕ ๔๘

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๓ ๑ ๓ ๑

ปริญญาโท    ๑๑๒ ๓๘.๙ ๑๒๕ ๓๘.๗

ปริญญาเอก    ๔๐ ๑๓.๙ ๔๐ ๑๒.๓

    รวม   ๒๘๘ ๑๐๐ ๓๒๓ ๑๐๐

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

  กลุมสาขาวิชา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๑๒๓ ๔๒.๗ ๑๔๗ ๔๕.๕

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๑๐๕ ๓๖.๕ ๑๑๕ ๓๕.๖

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๖๐ ๒๐.๘ ๖๑ ๑๘.๙

    รวม   ๒๘๘ ๑๐๐ ๓๒๓ ๑๐๐

 ระดับการศึกษา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ

  กลุมสาขาวิชา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ  กลุมสาขาวิชา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ  กลุมสาขาวิชา สาขาวิชา รอยละ โปรแกรม รอยละ
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จําแนกตามประเภทหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 ประเภทหลักสูตร   โปรแกรม รอยละ

หลักสูตรภาษาไทย    ๒๒๒ ๖๘.๗

หลักสูตรภาษาอังกฤษ     ๒๖ ๘.๐

หลักสูตรนานาชาติ    ๗๔ ๒๒.๙

หลักสูตรทวิภาษา    ๑ ๐.๓

  รวม      ๓๒๓ ๑๐๐

  

จําแนกตามศูนยการศึกษา

 ศูนยการศึกษา   โปรแกรม รอยละ

ทาพระจันทร     ๙๗ ๓๐.๐

ศูนยรังสิต      ๒๑๑ ๖๕.๓

ศูนยลําปาง      ๑๑ ๓.๔

ศูนยพัทยา      ๒ ๐.๖

ศูนยรังสิตและศูนยพัทยา    ๒ ๐.๖

  รวม      ๓๒๓ ๑๐๐

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีสาขาวิชาที่เพิ่มใหมจํานวน ๙ สาขาวิชา และ ๙ โปรแกรม

การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี ๕ สาขาวิชา ๕ โปรแกรม ไดแก สาขาและโปรแกรมนวัตกรรม

และการแปรรปูทางดิจิทลั วทิยาลยันวตักรรม สาขาและโปรแกรมวทิยาศาสตรและนวตักรรม

ขอมลู สาขาและโปรแกรมเทคโนโลยพีลงังานและการแปรรปูเคมชีวีภาพ สาขาและโปรแกรม

วทิยาศาสตรและนวตักรรมทางอาหาร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาและโปรแกรม

วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต คณะวิศวกรรมศาสตร 

- ระดับปริญญาโท ๓ สาขา ๓ โปรแกรมการศึกษา ไดแก สาขาและโปรแกรม

นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาและโปรแกรมการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุยและผลติภณัฑนวตักรรมอาหาร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาและ

โปรแกรมทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 
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- ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาและโปรแกรมการศึกษา คือ สาขาและโปรแกรม 

ตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 

๑.๒ ปริมาณการเรียนการสอน 

สาํหรบัปรมิาณการเรยีนการสอนทีนํ่าเสนอในท่ีนี ้เปนปรมิาณการเรยีนการสอนของ

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  จําแนกตามระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา

วิชา 

ที่เปด

สอน

รอยละ
นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียน
รอยละ

นักศึกษา 

เต็มเวลา (FTES)
รอยละ

๑. ปริญญาตรี ๖,๙๑๒ ๗๖.๐ ๔๒๗,๓๕๑ ๙๓.๑ ๓๔,๒๐๙.๗๘ ๗๖.๓

๒. ประกาศนยีบตัร

 บัณฑิต
๒๓ ๐.๓ ๔๖๗ ๐.๑ ๖๑.๖๓ ๐.๑

๓. ปริญญาโท ๑,๘๒๙ ๒๐.๑ ๒๙,๓๘๙ ๖.๔ ๘,๓๗๓.๕๓ ๑๘.๗

๔. ปริญญาเอก ๓๓๑ ๓.๖ ๑,๘๘๖.๐๐ ๐.๔ ๒,๑๗๕.๓๘ ๔.๙

รวม ๙,๐๙๕ ๑๐๐.๐ ๔๕๙,๐๙๓ ๑๐๐.๐ ๔๔,๘๒๐.๓๑ ๑๐๐.๐

 

  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา
วิชา 

ที่เปดสอน
รอยละ

นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียน
รอยละ

นักศึกษา 

เต็มเวลา 

(FTES)

รอยละ

๑. สังคมศาสตร ๔,๒๗๘ ๔๗.๐๔ ๒๖๘,๑๓๑ ๕๘.๔ ๒๗,๑๒๙.๙๙ ๖๐.๕

๒. วิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี

๓,๓๖๕ ๓๗.๐๐ ๑๓๔,๑๖๘ ๒๙.๒ ๑๒,๒๗๘.๐๓ ๒๗.๔

๓. วิทยาศาสตร 

 สุขภาพ

๑,๔๕๒ ๑๕.๙๖ ๕๖,๗๙๔ ๑๒.๔ ๕,๔๑๒.๒๙ ๑๒.๑

       รวม ๙,๐๙๕ ๑๐๐.๐๐ ๔๕๙,๐๙๓ ๑๐๐.๐ ๔๔,๘๒๐.๓๑ ๑๐๐.๐
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๒. ดานนักศึกษา

 ๒.๑  นักศึกษาเขาใหม

 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนักศึกษาเขาใหมทุกระดับ

การศึกษา (รวมโครงการปกติ และโครงการพิเศษ) จํานวน ๑๑,๗๗๒ คน คิดเปนรอยละ 

๒๙.๑ ของนักศึกษาทั้งหมด (จํานวน ๔๐,๔๖๗ คน) ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้

จําแนกตามเพศ 

เพศ คน รอยละ

 ชาย  ๔,๓๐๒ ๓๖.๕

 หญิง  ๗,๔๗๐ ๖๓.๔

รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา คน รอยละ

 ปริญญาตรี  ๙,๗๓๙ ๘๒.๗

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕๘ ๐.๕

 ปริญญาโท  ๑,๘๑๘ ๑๕.๔

 ปริญญาเอก    ๑๕๗ ๑.๓

รวม ๑๑,๗๗๒  ๑๐๐

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา คน รอยละ

 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖,๙๒๔ ๕๘.๘

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓,๑๗๔ ๒๗.๐

 วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๑,๖๗๔ ๑๔.๒

รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

จําแนกตามเพศ 

เพศ คน รอยละ

 ชาย  ๔,๓๐๒ ๓๖.๕

 หญิง  ๗,๔๗๐ ๖๓.๔

รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

ระดับการศึกษา คน รอยละ

 ปริญญาตรี  ๙,๗๓๙ ๘๒.๗

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕๘ ๐.๕

 ปริญญาโท  ๑,๘๑๘ ๑๕.๔

 ปริญญาเอก    ๑๕๗ ๑.๓

รวม ๑๑,๗๗๒  ๑๐๐

กลุมสาขาวิชา คน รอยละ

 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖,๙๒๔ ๕๘.๘ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖,๙๒๔ ๕๘.๘

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓,๑๗๔ ๒๗.๐

 วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๑,๖๗๔ ๑๔.๒

รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐
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จําแนกตามประเภทรับเขา (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

  ประเภทการรับเขา  คน รอยละ

 มหาวิทยาลัยรับผาน สกอ.๑  ๒,๔๗๔ ๒๖.๔

 มหาวิทยาลัยรับเขาโดยตรง ๖,๘๘๓ ๗๓.๖

  รวม ๙,๓๕๗ ๑๐๐

จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คน รอยละ

 หลักสูตรภาษาไทย  ๙,๓๘๐ ๗๙.๗

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๗๗๕ ๖.๖

 หลักสูตรนานาชาติ   ๑,๕๖๘ ๑๓.๓

 หลักสูตรทวิภาษา  ๔๙ ๐.๔

  รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

จําแนกตามศูนยการศึกษา

  ศูนยการศึกษา คน รอยละ

 ทาพระจันทร  ๒,๙๗๗ ๒๕.๓

 ศูนยรังสิต  ๘,๑๖๗ ๖๙.๔

 ศูนยลําปาง  ๕๙๑ ๕.๐

 ศูนยพัทยา   ๒๖ ๐.๒

 ศูนยรังสิตและศูนยพัทยา ๑๑ ๐.๑

  รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

 ๑สกอ. : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คน รอยละ

 หลักสูตรภาษาไทย  ๙,๓๘๐ ๗๙.๗

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๗๗๕ ๖.๖

 หลักสูตรนานาชาติ   ๑,๕๖๘ ๑๓.๓

 หลักสูตรทวิภาษา  ๔๙ ๐.๔

  รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

  ศูนยการศึกษา คน รอยละ

 ทาพระจันทร  ๒,๙๗๗ ๒๕.๓

 ศูนยรังสิต  ๘,๑๖๗ ๖๙.๔

 ศูนยลําปาง  ๕๙๑ ๕.๐

 ศูนยพัทยา   ๒๖ ๐.๒

 ศูนยรังสิตและศูนยพัทยา ๑๑ ๐.๑

  รวม ๑๑,๗๗๒ ๑๐๐

  ประเภทการรับเขา  คน รอยละ

 มหาวิทยาลัยรับผาน สกอ.๑  ๒,๔๗๔ ๒๖.๔

 มหาวิทยาลัยรับเขาโดยตรง ๖,๘๘๓ ๗๓.๖

  รวม ๙,๓๕๗ ๑๐๐
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 ๒.๒ การรับนักศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปดโอกาสทางการศึกษา 

โดยรับนักศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จํานวน ๒๙๑ คน ซึ่งสามารถจําแนกตามโครงการได ดังนี้

    ประเภทโครงการ  คน  รอยละ

- โครงการมหาดไทย/นักเรียนในสามจังหวัด   ๑๔ ๓.๗

 ชายแดนภาคใต   

- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง ๑๔๓ ๓๗.๔

- โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดน ๑๑๑ ๒๙.๑

 ทางการกีฬา /โครงการรับนักเรียนกิจกรรม

  จิตอาสาและประชาธิปไตย 

- โครงการนักศึกษาผูพิการ ๑๓ ๓.๔

- โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ๗ ๑.๘

- อื่น ๆ     ๙๔ ๒๔.๖

รวม ๓๘๒ ๑๐๐

  ๒.๓  นักศึกษาทั้งหมด

  ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา จํานวน ๔๐,๔๖๗ คน ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้

จําแนกตามเพศ

เพศ คน รอยละ

 ชาย  ๑๔,๖๐๙ ๓๖.๑

 หญิง  ๒๕,๘๕๘ ๖๓.๙

รวม ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

    ประเภทโครงการ  คน  รอยละ

- โครงการมหาดไทย/นักเรียนในสามจังหวัด   ๑๔ ๓.๗

 ชายแดนภาคใต   

- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง ๑๔๓ ๓๗.๔

- โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดน ๑๑๑ ๒๙.๑

 ทางการกีฬา /โครงการรับนักเรียนกิจกรรม

  จิตอาสาและประชาธิปไตย 

- โครงการนักศึกษาผูพิการ ๑๓ ๓.๔

- โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ๗ ๑.๘

- อื่น ๆ     ๙๔ ๒๔.๖

รวม ๓๘๒ ๑๐๐

เพศ คน รอยละ

 ชาย  ๑๔,๖๐๙ ๓๖.๑

 หญิง  ๒๕,๘๕๘ ๖๓.๙ หญิง  ๒๕,๘๕๘ ๖๓.๙

รวม ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐



94 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๒

จําแนกตามระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา  คน รอยละ

ปริญญาตรี  ๓๔,๖๓๘ ๘๕.๖

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๗๖ ๐.๒

ปริญญาโท  ๔,๙๖๔ ๑๒.๒

ปริญญาเอก    ๗๘๙ ๒.๐

 รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

 กลุมสาขาวิชา  คน รอยละ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๒๓,๓๔๐ ๕๗.๗

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๑,๓๖๗ ๒๘.๑

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๕,๗๖๐ ๑๔.๒

 รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คน รอยละ

หลักสูตรภาษาไทย  ๓๑,๓๐๕ ๗๗.๔

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ๒,๙๔๓ ๗.๓

หลักสูตรนานาชาติ   ๖,๑๑๙ ๑๕.๑

หลักสูตรทวิภาษา  ๑๐๐ ๐.๒

 รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

จําแนกตามศูนยการศึกษา

 ศูนยการศึกษา  คน รอยละ

ทาพระจันทร  ๘,๘๕๐ ๒๑.๙

ศูนยรังสิต  ๒๙,๒๘๓ ๗๒.๔

ศูนยลําปาง  ๒,๒๔๕ ๕.๕

ศูนยพัทยา   ๓๗ ๐.๑

ศูนยรังสิตและพัทยา  ๕๒ ๐.๑

 รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

ระดับการศึกษา  คน รอยละ

ปริญญาตรี  ๓๔,๖๓๘ ๘๕.๖

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๗๖ ๐.๒

ปริญญาโท  ๔,๙๖๔ ๑๒.๒

ปริญญาเอก    ๗๘๙ ๒.๐

รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

กลุมสาขาวิชา  คน รอยละ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๒๓,๓๔๐ ๕๗.๗

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๑,๓๖๗ ๒๘.๑

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๕,๗๖๐ ๑๔.๒

รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ๒,๙๔๓ ๗.๓

หลักสูตรนานาชาติ   ๖,๑๑๙ ๑๕.๑

หลักสูตรทวิภาษา  ๑๐๐ ๐.๒

รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐

ศูนยการศึกษา  คน รอยละ

ทาพระจันทร  ๘,๘๕๐ ๒๑.๙ทาพระจันทร  ๘,๘๕๐ ๒๑.๙

ศูนยรังสิต  ๒๙,๒๘๓ ๗๒.๔

ศูนยลําปาง  ๒,๒๔๕ ๕.๕

ศูนยพัทยา   ๓๗ ๐.๑

ศูนยรังสิตและพัทยา  ๕๒ ๐.๑

รวม  ๔๐,๔๖๗ ๑๐๐
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 ๒.๔ ผูสําเร็จการศึกษา

 ในปการศกึษา ๒๕๖๑ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มผีูสาํเรจ็การศกึษาทกุระดบั

การศึกษา (รวมโครงการปกติ และโครงการพิเศษ) ซึ่งเปนรุนที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๐ จํานวน ๙,๓๕๘ คน ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้

จําแนกตามเพศ

เพศ คน รอยละ

ชาย   ๓,๓๒๗ ๓๕.๖

หญิง   ๖,๐๓๑ ๖๔.๔

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา คน รอยละ

ปริญญาตรี  ๗,๔๖๒ ๗๙.๗

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๗๖ ๐.๘

ปริญญาโท  ๑,๗๓๓ ๑๘.๕

ปริญญาเอก    ๘๗ ๐.๙

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา คน รอยละ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๕,๕๖๒ ๖๖.๒

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒,๑๕๙ ๒๕.๗

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๖๘๑ ๘.๑

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คน รอยละ

หลักสูตรภาษาไทย  ๗,๒๐๗ ๗๗.๐

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ๘๒๑ ๘.๘

หลักสูตรนานาชาติ   ๑,๓๓๐ ๑๔.๒

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

เพศ คน รอยละ

ชาย   ๓,๓๒๗ ๓๕.๖

หญิง   ๖,๐๓๑ ๖๔.๔

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

ระดับการศึกษา คน รอยละ

ปริญญาตรี  ๗,๔๖๒ ๗๙.๗

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๗๖ ๐.๘

ปริญญาโท  ๑,๗๓๓ ๑๘.๕

ปริญญาเอก    ๘๗ ๐.๙

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

กลุมสาขาวิชา คน รอยละ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๕,๕๖๒ ๖๖.๒

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒,๑๕๙ ๒๕.๗

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ๖๘๑ ๘.๑

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน คน รอยละ

หลักสูตรภาษาไทย  ๗,๒๐๗ ๗๗.๐

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ๘๒๑ ๘.๘

หลักสูตรนานาชาติ   ๑,๓๓๐ ๑๔.๒

รวม  ๙,๓๕๘ ๑๐๐
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จําแนกตามศูนยการศึกษา
  ศูนยการศึกษา คน รอยละ
ทาพระจันทร  ๒,๕๗๔ ๒๗.๕
ศูนยรังสิต  ๖,๓๒๔ ๖๗.๖
ศูนยลําปาง  ๔๓๙ ๔.๗
ศูนยพัทยา  ๒๑ ๐.๒
  รวม ๙,๓๕๘ ๑๐๐

 ๒.๕ ภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไดสาํรวจภาวการณมงีานทําของบัณฑติธรรมศาสตร 

ระดบัปรญิญาตร ีรุนปการศกึษา ๒๕๕๙ จาํนวน ๖,๒๗๓ คน (ไมนบัรวมบณัฑติจากหลกัสตูร
นิติศาสตร ภาคบัณฑิต) พบวา มีผูตอบแบบสํารวจ ๕,๕๓๘ คน พบวา บัณฑิตที่ทํางานแลว 
(รวมประกอบอาชพีอสิระ) คดิเปนรอยละ ๗๓.๐๖ บณัฑติทีศ่กึษาตอ คดิเปนรอยละ ๒๓.๗๑ 
และบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ ๓.๒๓

๓. ดานบุคลากร
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ (สาํรวจขอมลู ณ ตลุาคม ๒๕๖๑) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

มีบุคลากรทั้งสิ้น ๘,๔๙๘ คน ซึ่งสามารถจําแนกดังนี้

จําแนกตามเพศ
  เพศ คน รอยละ
ชาย   ๒,๖๔๔ ๓๑.๑
หญิง  ๕,๘๕๔ ๖๘.๙
  รวม ๘,๔๙๘ ๑๐๐

จําแนกตามประเภทบุคลากร 

  ประเภทบุคลากร คน รอยละ
ขาราชการและลูกจางชั่วคราวงบคลัง ๓๐๖ ๓.๖
ลูกจางประจํา  ๑๗๖ ๒.๑
พนักงานมหาวิทยาลัย  ๔,๐๘๓ ๔๘.๐
พนักงานเงินรายไดและลูกจางเงินรายได   ๓,๙๓๓ ๔๖.๓

  รวม ๘,๔๙๘ ๑๐๐

  ศูนยการศึกษา คน รอยละ
ทาพระจันทร  ๒,๕๗๔ ๒๗.๕
ศูนยรังสิต  ๖,๓๒๔ ๖๗.๖
ศูนยลําปาง  ๔๓๙ ๔.๗
ศูนยพัทยา  ๒๑ ๐.๒
  รวม ๙,๓๕๘ ๑๐๐

จําแนกตามเพศ
  เพศ คน รอยละ
ชาย   ๒,๖๔๔ ๓๑.๑
หญิง  ๕,๘๕๔ ๖๘.๙
  รวม ๘,๔๙๘ ๑๐๐

  ประเภทบุคลากร คน รอยละ
ขาราชการและลูกจางชั่วคราวงบคลัง ๓๐๖ ๓.๖
ลูกจางประจํา  ๑๗๖ ๒.๑
พนักงานมหาวิทยาลัย  ๔,๐๘๓ ๔๘.๐
พนักงานเงินรายไดและลูกจางเงินรายได   ๓,๙๓๓ ๔๖.๓

รวม ๘,๔๙๘ ๑๐๐
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จําแนกตามสายงาน

  สายงาน คน รอยละ

สายวิชาการ (อาจารยประจํา) ๒,๒๑๔ ๒๖.๑

สายสนับสนุนวิชาการ  ๔,๗๗๒ ๕๖.๒

ลูกจางทุกประเภท  ๑,๕๑๒ ๑๗.๘

  รวม ๘,๔๙๘  ๑๐๐

จําแนกตามวุฒิการศึกษา (เฉพาะอาจารยประจํา) 

  วุฒิการศึกษา คน รอยละ

ปริญญาเอก/เทียบเทา  ๑,๔๕๔ ๖๕.๗

ปริญญาโท/เทียบเทา  ๖๘๘ ๓๑.๑

ปริญญาตรี/เทียบเทา  ๗๒ ๓.๓

  รวม ๒,๒๑๔ ๑๐๐

 

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (เฉพาะอาจารยประจํา) 

  ตําแหนงทางวิชาการ คน รอยละ

ศาสตราจารย  ๗๘ ๓.๕

รองศาสตราจารย  ๓๔๒ ๑๕.๕

ผูชวยศาสตราจารย  ๖๙๖ ๓๑.๔

อาจารย  ๑,๐๙๘ ๔๙.๖

  รวม ๒,๒๑๔ ๑๐๐

 

เมื่อเปรียบเทียบอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน ๒,๒๑๔ คน กับนักศึกษาทั้งหมด 

จํานวน ๔๐,๔๖๗ คน พบวา อาจารย ๑ คน ตองรับผิดชอบนักศึกษาประมาณ ๑๘ คน และ

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจํากับนักศึกษาตามกลุมสาขาวิชา ไดแก กลุม

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พบวามีสัดสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา ดังนี้

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  อาจารยประจํา : นักศึกษา  เทากับ ๑ : ๒๔

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   อาจารยประจํา : นักศึกษา  เทากับ ๑ : ๒๐

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ อาจารยประจํา : นักศึกษา   เทากับ ๑ : ๘

  ตําแหนงทางวิชาการ คน รอยละ

ศาสตราจารย  ๗๘ ๓.๕

รองศาสตราจารย  ๓๔๒ ๑๕.๕

ผูชวยศาสตราจารย  ๖๙๖ ๓๑.๔

อาจารย  ๑,๐๙๘ ๔๙.๖

  รวม ๒,๒๑๔ ๑๐๐

  วุฒิการศึกษา คน รอยละ

ปริญญาเอก/เทียบเทา  ๑,๔๕๔ ๖๕.๗

ปริญญาโท/เทียบเทา  ๖๘๘ ๓๑.๑

ปริญญาตรี/เทียบเทา  ๗๒ ๓.๓

  รวม ๒,๒๑๔ ๑๐๐

  สายงาน คน รอยละ

สายวิชาการ (อาจารยประจํา) ๒,๒๑๔ ๒๖.๑

สายสนับสนุนวิชาการ  ๔,๗๗๒ ๕๖.๒

ลูกจางทุกประเภท  ๑,๕๑๒ ๑๗.๘

  รวม ๘,๔๙๘  ๑๐๐
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๔. ดานงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    มีงบประมาณและคาใชจายที่ใชในการดําเนินงานจาก ๒ แหลง

หลักๆ คือ งบประมาณแผนดิน (งบคลัง) และงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๐,๒๙๑,๓๗๕ บาท จําแนก

เปนงบประมาณแผนดิน ๔,๖๔๑,๙๗๐,๒๐๐ บาท รอยละ ๒๗.๑ งบประมาณรายจายจาก

รายไดของมหาวทิยาลยั ๑๒,๔๗๘,๓๒๑,๑๗๕ บาท รอยละ ๗๒.๙ ซึง่สามารถจาํแนกได ดงันี้

งบดําเนินการ รอยละ งบลงทุน รอยละ รวม รอยละ

งบประมาณแผนดิน ๓,๔๐๕.๒๗ ๗๓.๔ ๑,๒๓๖.๖๙ ๒๖.๖ ๔,๖๔๑.๙๗ ๑๐๐

งบประมาณรายจาย

จากรายได มธ.
๑๑,๗๗๙.๑๖ ๙๔.๔ ๖๖๙.๑๕ ๕.๖ ๑๒,๔๗๘.๓๒ ๑๐๐

         รวม ๑๕,๑๘๔.๔๔ ๘๘.๗ ๑,๙๓๕.๘๔ ๑๑.๓ ๑๗,๑๒๐.๒๙ ๑๐๐

หนวย : ลานบาท

แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย

หมายเหตุ : งบประมาณรายจายจากรายได มธ. ยังไมรวมงบเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

๕. ดานอาคาร - สถานที่
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีพื้นที่จําแนกตามสถานที่ตั้งรวม

ทัง้ส้ินประมาณ ๓,๘๒๕ ไร จาํแนกเปนพืน้ทีใ่ชประโยชนของมหาวทิยาลยั จาํนวน ๒,๘๐๖ ไร 

และพื้นที่ใหหนวยงานอื่นเชา/ใชประโยชน จํานวน ๑,๐๑๙ ไร (พื้นที่ที่ใหสถาบันเทคโนโลยี

แหงเอเชีย (AIT) เชาประมาณ ๘๓๔ ไร และพื้นที่ที่มอบใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สวทช.) สรางอุทยานวิทยาศาสตร ประมาณ ๑๘๕ ไร) 

พืน้ทีใ่ชประโยชนของมหาวทิยาลยั จาํนวน ๒,๘๐๖ ไร พืน้ทีใ่ชสอยของอาคารเรยีน

และอาคารสํานักงานตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๖๗,๓๒๕.๗๖ ตารางเมตร ดังนี้
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รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต  ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      อธิการบดี

นายชาญศิลป ตรีนุชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ

นางเกศรา  มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ  วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายมานิจ  สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย วุฒิสาร  ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นางศุภจี  สุธรรมพันธุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยพิเศษ หิรัญ  รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดี

 รองอธิการบดีฝายความยั่งยืนและบริหารศูนยรังสิต

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.พิภพ  อุดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงคณบดี

คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

รองศาสตราจารย ดร.ธีร  เจียศิริพงษกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงคณบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ  ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน

ผูอํานวยการสถาบันภาษา
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ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย วีระยุทธ  โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา  คุณธรรมดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

นายเสริม  กัลยารัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน

ศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ ประธานสภาอาจารย

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ขอมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดี

รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ศาสตราจารย แพทยหญิง อรพรรณ  โพชนุกูล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยหญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ  วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง

รองศาสตราจารย นายแพทย กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายความยั่งยืนและบริหาร

ศูนยรังสิต

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหาร

ศูนยลําปาง

รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ

 ศูนยพัทยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธิ์ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มุนินทร  พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.พิภพ  อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา  กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ศาสตราจารย ระพีพรรณ คําหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ  ศรีพิจารณ คณบดีคณะศิลปศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  ปณฑรานุวงศ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รองศาสตราจารย ปกรณ  เสริมสุข รักษาการในตําแหนงคณบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.ธีร  เจียศิริพงษกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย นายแพทย ดิลก  ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร

รองศาสตราจารย ทันตแพทย ประทีป  พันธุมวนิช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
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รองศาสตราจารย ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท   คณบดีคณะสหเวชศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช  หานิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย อาสาฬห สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

อาจารย ดร.อนุชา  ทีรคานนท คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.สสิธร  เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

ศาสตราจารย ดร.ณรงค  สาริสุต คณบดีคณะเภสัชศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.อนุชาติ  พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย  เขมะสุนันท คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

รองศาสตราจารย ดร.เดชา  สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท  วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อึ๊งภากรณ

ศาสตราจารย ดร.นายแพทย อดิศว ทัศณรงค คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ศาสตราจารย ดร.พฤทธา ณ นคร ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ  ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา

รองศาสตราจารย โรจน  คุณเอนก ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ ผูอํานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย ผูอํานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

ศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ ประธานสภาอาจารย

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒



104 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๒

รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดี

รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ศาสตราจารย แพทยหญิง อรพรรณ  โพชนุกูล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยหญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ  วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง

รองศาสตราจารย นายแพทย กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายความยั่งยืนและบริหาร ศูนยรังสิต 

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหาร ศูนยลําปาง

รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและศูนยพัทยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธิ์ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย ดร.อดิศร  จันทรสุข ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริยา  ณ นคร ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ  โหรานนท ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปราณี  ลิสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย โรจน  คุณเอนก รักษาการในตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน

รองศาสตราจารย ดร.เยาวดี  เต็มธนาภัทร ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย ชุมพจต  อมาตยกุล ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ  ผลประไพ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิต

ผูชวยศาสตราจารย ปราณิศา  บุญคํ้า ผูชวยอธิการบดีฝายความยั่งยืน

ผูชวยศาสตราจารย อานนท  มาเมา ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย

อาจารย พิมพฉัตร  รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ ศูนยลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย กิตติพงศ  กมลธรรมวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมินทร  บุตรอินทร ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ศูนยลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา  ติระสังขะ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร

อาจารย ดร.ณัฐดนย  พรรณุเจริญวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา
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รองศาสตราจารย ดร.ธีระ  สินเดชารักษ ผูชวยอธิการบดีฝายพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

นายบุญสม อัครธรรมกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร

นางสาวนาตยา  กิมยงค ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง

อาจารยศุภวิช สิริกาญจน ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง

ขอมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
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รายนามผูดํารงตําแหนงผูประศาสนการ อธิการบดี
ผูรักษาการและผูรักษาการแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับ รายนาม ตําแหนง วัน เดือน ป

 ๑ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการ ๑๑ เม.ย. ๒๔๗๗ - ๘ พ.ย. ๒๔๙๐

 ๒ ศาสตราจารย เดือน บุนนาค (รักษาราชการแทน) ผูประศาสนการ ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ - ๑๒ ส.ค. ๒๔๙๓

 ๓ หลวงวิจิตรวาทการ (รักษาราชการแทน) ผูประศาสนการ ก.ย. ๒๔๙๓ - ๕ เม.ย. ๒๔๙๔

 ๔ พล.ท.สวัสดิ์ ส.สวัสดิเกียรติ (รักษาราชการแทน) ผูประศาสนการ ๘ เม.ย. ๒๔๙๔ - ๑๘ มี.ค. ๒๔๙๕

 ๕ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อธิการบดี ๙ เม.ย. ๒๔๙๕ - ๒๖ ก.ย. ๒๕๐๐

 ๖ หลวงจํารูญเนติศาสตร (รักษาราชการแทน) อธิการบดี ๒๖ ก.ย. ๒๕๐๐ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๐๐

 ๗ หลวงจํารูญเนติศาสตร อธิการบดี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๐๐ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๐๒

 ๘ พลเอกถนอม กิตติขจร อธิการบดี ๘ ม.ค. ๒๕๐๓ - ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๖

 ๙ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ อธิการบดี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๐๖ - ๑ เม.ย. ๒๕๑๔

 ๑๐ ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดี ๒๑ พ.ค. ๒๕๑๔ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๑๖

 ๑๑ ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (รักษาราชการแทน) อธิการบดี ๑๘ ต.ค. ๒๕๑๖ - ๒๘ ก.ย. ๒๕๑๗

 ๑๒ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ อธิการบดี ๓๐ ม.ค. ๒๕๑๘ - ๖ ต.ค. ๒๕๑๙

 ๑๓ ศาสตราจารย นงเยาว ชัยเสรี (รักษาราชการแทน) อธิการบดี ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๑๙

 ๑๔ รองศาสตราจารย ปรีดี เกษมทรัพย อธิการบดี ๒๑ ต.ค. ๒๕๑๙ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๒๐

 ๑๕ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน (รักษาราชการแทน) อธิการบดี ๑๔ พ.ย. ๒๕๒๐ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๒๑

 ๑๖ ศาสตราจารย ประภาศน อวยชัย อธิการบดี ๑๗ ม.ค. ๒๕๒๑ - ๙ ม.ค. ๒๕๒๕

 ๑๗ ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี อธิการบดี ๒๕ ก.พ. ๒๕๒๕ - ๕ มิ.ย. ๒๕๓๑

 ๑๘ ศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม อธิการบดี ๖ มิ.ย. ๒๕๓๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๓๔

 ๑๙ รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดี ๑ มิ.ย. ๒๕๓๔ - ๑๗ มิ.ย. ๒๕๓๗

 ๒๐ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ อธิการบดี ๑๘ มิ.ย. ๒๕๓๗ - ๙ มี.ค. ๒๕๓๘

 ๒๑ ศาสตราจารย ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาราชการแทน) อธิการบดี ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๘ - ๓ ก.ค. ๒๕๓๘

 ๒๒ รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดี ๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ - ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๑

 ๒๓ รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดี ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗

 ๒๔ ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๓

 ๒๕ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

 ๒๖ รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ - ปจจุบัน
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การถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถวาย ณ พระอารามตาง ๆ

ที่ พ.ศ. ชื่อพระอาราม จังหวัด
๑ ๒๔๗๘ วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ

๒ ๒๔๗๙ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

๓ ๒๔๘๐ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

๔ ๒๔๘๑ วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ

๕ ๒๔๘๒ วัดวรนายกรังสรรค พระนครศรีอยุธยา

๖ ๒๔๘๓ วัดบรมวงศอิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา

๗ ๒๔๘๔ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

๘ ๒๔๘๕ วัดอมรินทราราม กรุงเทพฯ

๙ ๒๔๘๖ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพฯ

๑๐ ๒๔๘๗ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

๑๑ ๒๔๘๘ วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ

๑๒ ๒๔๘๙ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ

๑๓ ๒๔๙๐ วัดหงสรัตนาราม กรุงเทพฯ

๑๔ ๒๔๙๑ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ

๑๕ ๒๔๙๒ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

๑๖ ๒๔๙๓ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

๑๗ ๒๔๙๔ ไมพบหลักฐาน กรุงเทพฯ

๑๘ ๒๔๙๕ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

๑๙ ๒๔๙๖ วัดบุปผาราม กรุงเทพฯ

๒๐ ๒๔๙๗ วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพฯ

๒๑ ๒๔๙๘ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

๒๒ ๒๔๙๙ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ

๒๓ ๒๕๐๐ วัดโปรดเกศเชษฐาราม กรุงเทพฯ

๒๔ ๒๕๐๑ วัดอินทาราม กรุงเทพฯ

๒๕ ๒๕๐๒ วัดสังขกระจาย กรุงเทพฯ

๒๖ ๒๕๐๓ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ

๒๗ ๒๕๐๔ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
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ที่ พ.ศ. ชื่อพระอาราม จังหวัด
๒๘ ๒๕๐๕ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

๒๙ ๒๕๐๖ วัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

๓๐ ๒๕๐๗ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร กรุงเทพฯ

๓๑ ๒๕๐๘ วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ

๓๒ ๒๕๐๙ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

๓๓ ๒๕๑๐ วัดมหรรณพารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

๓๔ ๒๕๑๑ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

๓๕ ๒๕๑๒ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

๓๖ ๒๕๑๓ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

๓๗ ๒๕๑๔ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

๓๘ ๒๕๑๕ วัดหนาพระเมรุราชิการาม พระนครศรีอยุธยา

๓๙ ๒๕๑๖ วัดศรีสุริยวงศวงศาราม ราชบุรี

๔๐ ๒๕๑๗ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี

๔๑ ๒๕๑๘ วัดหนาพระเมรุราชิการาม พระนครศรีอยุธยา

๔๒ ๒๕๑๙ วัดพระแทนดงรัง กาญจนบุรี

๔๓ ๒๕๒๐ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

๔๔ ๒๕๒๑ วัดสิริจันทรนิมิตร ลพบุรี

๔๕ ๒๕๒๒ วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพฯ

๔๖ ๒๕๒๓ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

๔๗ ๒๕๒๔ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ชลบุรี

๔๘ ๒๕๒๕ วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ

๔๙ ๒๕๒๖ วัดธาตุ ขอนแกน

๕๐ ๒๕๒๗ วัดพระสิงห เชียงใหม

๕๑ ๒๕๒๘ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพฯ

๕๒ ๒๕๒๙ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

๕๓ ๒๕๓๐ วัดชินวราราม ปทุมธานี

๕๔ ๒๕๓๑ วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร

๕๕ ๒๕๓๒ วัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร นาน

๕๖ ๒๕๓๓ วัดสุปฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี
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ที่ พ.ศ. ชื่อพระอาราม จังหวัด
๕๗ ๒๕๓๔ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

๕๘ ๒๕๓๕ วัดพระแกว เชียงราย

๕๙ ๒๕๓๖ วัดโพธิ์ชัย หนองคาย

๖๐ ๒๕๓๗ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ลพบุรี

๖๑ ๒๕๓๘ วัดจองคํา แมฮองสอน

๖๒ ๒๕๓๙ วัดบุญวาทยวิหาร ลําปาง

๖๓ ๒๕๔๐ วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี

๖๔ ๒๕๔๑ วัดประชุมโยธี พังงา

๖๕ ๒๕๔๒ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลําพูน

๖๖ ๒๕๔๓ วัดโคกสมานคุณ สงขลา

๖๗ ๒๕๔๔ วัดบึงพระลานชัย รอยเอ็ด

๖๘ ๒๕๔๕ วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ

๖๙ ๒๕๔๖ วัดธรรมบูชา สุราษฎรธานี

๗๐ ๒๕๔๗ วัดพระเจดียซาวหลัง ลําปาง

๗๑ ๒๕๔๘ วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) เลย

๗๒ ๒๕๔๙ วัดไผลอม จันทบุรี

๗๓ ๒๕๕๐ วัดพระสิงห เชียงราย

๗๔ ๒๕๕๑ วัดตันตยาภิรม ตรัง

๗๕ ๒๕๕๒ วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

๗๖ ๒๕๕๓ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพร

๗๗ ๒๕๕๔ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา

๗๘ ๒๕๕๕ วัดจองคํา แมฮองสอน

๗๙ ๒๕๕๖ วัดแจงแสงอรุณ สกลนคร

๘๐ ๒๕๕๗ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ลําปาง

๘๑ ๒๕๕๘ วัดแกวโกรวาราม กระบี่

๘๒ ๒๕๕๙ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ

๘๓ ๒๕๖๐ วัดจันทนกระพอ ปทุมธานี

๘๔ ๒๕๖๑ วัดพญาภู นาน
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เพลงยูงทอง

เพลงพระราชนิพนธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ยูงทอง)

ทํานอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙

พระราชทานเมื่อ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๖

คํารอง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, จํานง ราชกิจ, รอยแกว รักไทย

      แหลงศึกษารมเย็น เดนริมสายชล 

     เราทุกคนรักดุจหัวใจ 

     ปลูกยูงทองไวเคียงโดม

     มุงประโลมโนมใจรัก 

     ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว 

     เหลืองแดงแสงธรรมศาสตรวิไล 

     ปกแผไปในทุกทาง 

     สัญลักษณดีเดนเห็นกระจาง 

     อยาจืดจางรักรวมทางกันไป 

     ทรงธรรมปานดังตราชูเดน 

     ทรงเปนดวงธรรมนําทางให 

     พิทักษรักษาเชิดชูไว 

     อบอุนใจ ไปทุกกาล 

     พระธรรมสถิตยรวมจิตสมาน 

     ปฏิญาณรักสามัคคี 

     รักยูงทองงามเดนเหนือนที 

     สงศักดิ์ศรีไวใหยิ่งยืนนาน
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เพลงประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทํานอง มอญดูดาว

คํารอง ขุนวิจิตรมาตรา

สํานักไหนหมายชูประเทศชาติ (ซํ้า)

 ดวยอํานาจปกครองใหผองเฟองเอย

 เอยเราเปนไทยเรารักไทยบูชาไทย

 ไมยอมให ใครผูใด มาลางเสรีไทย

  สํานักนั้นธรรมศาสตรและการเมือง (ซํ้า) 

 กอรุงเรืองสมบูรณเขตตประเทศไทยเอย

 เอยธรรมศาสตร ธรรมศาสตรการเมือง

 ไทยจะเฟอง ไทยจะรุงเรือง ก็เพราะการเมืองดี

  เหลืองของเราคือธรรมประจําจิตต (ซํ้า) 

 แดงของเราคือโลหิตอุทิศใหเอย

 เอยเหลืองกับแดง เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง

 ทุกทุกแหง ทุกทุกแหง แตลวนเหลืองกับแดง

  ชื่อวาธรรมแลวเราเทอดเอยใหสมไทย (ซํ้า)

 ทุกอยางไปงานหรือเลนตองเปนธรรมเอย

 เอยใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา

 จงมาเขาและโปรดเอาใจชวยเหลืองกับแดง
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สรุปยอดเงินบริจาคสมทบองคกฐินพระราชทาน
ประจําปี ๒๕๖๑

ณ วัดพญาภู ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้

  

๑. ถวายพระภิกษุองคครอง เปนเงิน           ๘,๐๐๐.๐๐  บาท

๒. ถวายพระภิกษุคูสวด ๒ รูปๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน         ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๓.  ถวายพระอันดับ ๖ รูปๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน           ๖,๐๐๐.๐๐  บาท

๔.  ถวายสามเณร ๑๕ รูปๆ ละ ๕๐๐ บาท เปนเงิน           ๗,๕๐๐.๐๐  บาท

๕.  ปจจัยบํารุงและบูรณะพระอารามโดย

 ๕.๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนเงิน       ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท

 ๕.๒ ขาราชการพรอมทั้งศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา  เปนเงิน   ๑,๑๒๒,๐๓๒.๕๒ บาท

  ชาวจังหวัดนาน

                        รวมเปนเงิน    ๑,๔๕๓,๕๓๒.๕๒ บาท  
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ผูจัดการมรดก

ความนํา  
มนุษยทุกคนตองถึงแกความตาย หลังจากนั้นหากทรัพยสินที่มีอยูขณะมีชีวิต

มีจํานวน ไมมากหรือมีมากแตญาติพี่นองสามารถตกลงจัดแบงระหวางกันไดก็หมดปญหา 

แตเนื่องจากเงินทอง เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาอยางยิ่ง เมื่อบางคนมีความโลภไป

ยื้อแยงสวนของบุคคลอื่น บุคคลน้ันก็จําตองปกปองสิทธิของตนในกองมรดก ดวยเหตุนี้

การมีคนกลางที่กฎหมายเรียกวาผูจัดการมรดกเขามาชวยไกลเกลี่ยและจัดการแบงทรัพย

มรดกใหแกบรรดาญาติพีน่องของผูตายจงึเปนเรือ่งจาํเปน ถากอนตายผูตายเขยีนพินัยกรรม

ตั้งผูจัดการมรดกเอาไวก็จะงายขึ้น โดยทายาทเพียงไปรองขอใหศาลตั้ง แตถาผูตายไมไดตั้ง

ผูจดัการมรดกเอาไว ญาตพิีน่องกต็องไปตกลงกนัเองวาจะใหใครเปนคนกลางชวยมาแบงปน

ทรัพยมรดก คนกลางนี้จะเปนบุคคลภายนอกที่ไมใชญาติพี่นองกันก็ได เมื่อไดผูจัดการมรดก

มาแลวบคุคลนีก้ต็องไปสบืเสาะวาผูตายมทีรพัยสนิหนีส้นิอยูตรงไหนบางกไ็ปรวบรวมคดัสรร

เอาทรัพยสินที่ไมใชมรดกออกไป เหลือแตสวนที่เปนมรดกของผูตายจริงๆ

หลังจากที่ไดรูวาทรัพยใดเปนมรดกหรือไมเปนมรดก ตลอดจนรูวาใครเปนทายาท

โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมแลว สิ่งตอไปที่สําคัญที่จะตองจัดการก็คือการแบงทรัพยมรดก

ใหกับบุคคลเหลานี้ จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปรากฏวาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ คํารองขอเปนผูจัดการมรดกเปนคดีแพงในศาล

ชั้นตนที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาคดีและคํารองเกี่ยวกับทรัพยมรดก โดยสรุปผูเขียน

จะอธิบายถึงการจัดแบงทรัพยมรดก ซึ่งกระทําโดยผูจัดการมรดกเปนสําคัญ ไมวาผูจัดการ

มรดกนั้นจะไดรับการแตงต้ังโดยคําสั่งศาลหรือจะเปนผูจัดการมรดกท่ีมาจากขอกําหนด

ในพินัยกรรมของผูทําพินัยกรรมก็ตาม อนึ่งโดยลําดับในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ ๖ แลวจะจัดเรียงผูจัดการมรดกไวเปนลําดับตน จากนั้นก็จะพูดถึงการรวบรวม 

การชําระหนี้และการแบงทรัพยมรดก อยางไรก็ตามผูเขียนจะขอสลับลําดับการเขียนโดย

จะขออธิบายถึงการจัดการมรดกเปนหัวขอแรกเนื่องจากเห็นวาหัวขอการจัดการมรดกนั้น

เปนเรื่องสําคัญและจากนั้นจะไดอธิบายถึงหัวขอการตั้งผู จัดการมรดกตลอดจนหนาท่ี

ที่ตามมาตอไป
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๑. การจัดการมรดก
ในการจัดการมรดกนั้น ผูจัดการมรดกมีหนาที่หลัก ไดแก การรวบรวมทรัพยมรดก 

ชําระหนี้กองมรดก และการแบงทรัพยมรดก วัตถุประสงคของการรวบรวมทรัพยมรดก

และการชาํระหนีผู้ตายกเ็พือ่ทีจ่ะใหไดทรพัยมรดกจาํนวนทีแ่ทจรงิเปนจาํนวนสดุทาย กอนที่

จะนําไปแบงปนใหแกทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมตอไป 

 ๑.๑ การรวบรวมทรัพยมรดก

การรวบรวมทรพัยมรดก ไดแก การสบืเสาะหาทรพัยสนิของผูตายทัง้หมด ตลอดจน

การทวงหนี้สินที่กองมรดกเปนเจาหนี้ ไมวาหนี้นั้นจะเปนหนี้จากสัญญา หนี้จากนิติเหตุหรือ

หนี้จากนิติกรรม และหากวาเจามรดกไดกอหนี้ไวกอนถึงแกกรรม ก็ตองจัดการชําระหนี้สิน

ของผูตายใหเรียบรอยเสียกอนที่จะแบงปนทรัพยมรดกแกทายาท การทวงหนี้สินตลอดจน

การชาํระหนีส้นิของกองมรดกจะทาํใหผูจดัการมรดกทราบอยางชดัเจนแนนอนวากองมรดก

ที่เหลือมีมูลคาหรือมีจํานวนที่แนนอนสุดทายเทาไร  

สําหรับตัวทายาทเอง กฎหมายก็ไดกําหนดหนาที่ที่จะตองชวยเหลือผูจัดการมรดก

เอาไวในมาตรา ๑๗๓๕ ซึ่งกําหนดไววา  

“ทายาทจาํตองบอกทรพัยมรดกและหนีส้นิของผูตายตามทีต่นรูทัง้หมดแกผูจดัการ

มรดก” 

บทบญัญัติขางตนบงัคับใหทายาททกุคนจะตองบอกทรพัยมรดกตลอดจนแจงหนีส้นิ

ของผูตายตามทีต่นรูทัง้หมดแกผูจดัการมรดก หากทายาทคนใดครอบครองทรพัยมรดกแลว

ปดบงัไมยอมบอกผูจัดการมรดก โดยทายาทนัน้ตองการซอนเรนไวเปนของตนเองเพยีงผูเดยีว 

ทายาทดังกลาวอาจถูกกําจัดมิใหไดรับมรดกฐานปดบังทรัพยมรดก นอกจากนี้ทายาทคนใด

โดยทุจริตยักยายทรัพยมรดกก็จะตองถูกกําจัดตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๐๕ เชนเดียวกัน 

ในสวนของผูจัดการมรดกนั้นบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑๙ ไดกําหนดใหมีสิทธิและหนาที่ที่จะ

ทําการตางๆ เพื่อแบงปนทรัพยมรดก ซึ่งหนาที่นี้ก็ไดแกการสืบคนหาทรัพยสินของผูตาย

และจดัการชาํระหนีน้ัน่เอง หากทายาทไมยอมสงมอบทรพัยมรดก ผูจดัการมรดกมสีทิธฟิอง

บงัคบัใหทายาทคนน้ันสงมอบได (ฎ. ๑๗๐๗/๒๕๐๕) เชนเดยีวกบัการทีบ่คุคลภายนอกไมยอม

สงมอบทรัพยมรดก ผูจัดการมรดกก็มีสิทธิที่จะกระทําการอันจําเปนเพื่อใหการแบงทรัพย

มรดกเปนไปตามคาํสัง่แจงชดัหรอืโดยปรยิายแหงพนิยักรรม และเพือ่จดัการมรดกโดยทัว่ไป

หรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๔/๒๕๕๔ ช. ผูตายทําพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทแก อ. 

(ภรรยา) กอน อ. ตาย อ. ไดทําพินัยกรรมยกที่ดินดังกลาวใหแกโจทกทั้งหา ซึ่งเปนนองรวม
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บิดามารดาเดียวกับ อ. เมื่อ อ. ถึงแกความตาย ที่ดินพิพาทจึงตกเปนของโจทกทั้งหา จําเลย

ที่ ๑ เปน ผูจัดการมรดกของ ช. ตามคําสั่งศาล มีเพียงอํานาจจัดการทรัพยมรดกของ ช. แทน

ทายาททุกคน และมีหนาที่ตองแบงปนทรัพยมรดกที่ดินพิพาทแกทายาททุกคนเทานั้น แต

ไมมีสิทธินําที่ดินพิพาทที่ตกเปนของโจทกทั้งหาไปขายใหบุคคลใดโดยทายาทผูไดรับมรดก

ไมยินยอม บุคคลภายนอกแมซื้อที่ดินโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและจดทะเบียนแลว ก็ไมได

กรรมสิทธิ์ โจทกทั้งหายอมฟองเรียกเอาที่ดินพิพาทคืนได ตามมาตรา ๑๓๓๖ 

หมายเหตุ ผูจัดการมรดกมีหนาที่จัดการใหผูรับพินัยกรรมทั้งหาคนไดรับที่ดินตาม

ขอกําหนดในพนิยักรรม ไมมสีทิธนิาํทีดิ่นดังกลาวไปขายใหบุคคลภายนอกโดยผูรบัพนิยักรรม 

ไมยินยอม  

อนึ่งมาตรา ๑๗๓๖ ยังบัญญัติไวอีกวา

“ตราบใดที่เจาหนี้กองมรดก หรือผูรับพินัยกรรมท่ีปรากฏตัว ยังไมไดรับชําระหนี้ 

หรือสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน ใหถือวาทรัพยมรดกยังคงอยูในระหวางจัดการ

ในระหวางเวลาเชนวานั้น ผูจัดการมรดกชอบที่จะทําการใดๆ ในทางจัดการตาม

ที่จําเปนได เชนฟองคดีหรือแกฟองในศาลและอื่นๆ อนึ่งผู จัดการมรดกตองทําการ

ทกุอยางตามทีจ่าํเปน เพือ่เรยีกเกบ็หนีส้นิซึง่คางชาํระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอนัเรว็ทีส่ดุ

ที่จะทําได และเมื่อเจาหนี้กองมรดกไดรับชําระหนี้แลว ผูจัดการมรดกตองทําการแบงปน

มรดก”

บทบัญญัติมาตราน้ีกําหนดใหมีการชําระหนี้แกเจาหนี้กองมรดกจัดการใหผูรับ

พนิยักรรมไดรบัทรพัยมรดกตามพนิยักรรม และเรยีกเกบ็หนีส้นิซึง่คางชาํระอยูแกกองมรดก

ภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทําได จากนั้นจึงจะทําการแบงปนทรัพยมรดก จะเห็นไดวาการ

เรียกเก็บหนี้สินที่บุคคลภายนอกคางชําระผูตายนั้น หากทําสําเร็จยอมทําใหทรัพยสินในกอง

มรดกมจีาํนวนเพิม่พนูขึน้ ยิง่ผูจัดการมรดกจัดการทวงหรอืฟองเรยีกใหลกูหนีช้าํระหนีไ้ดมาก

เทาไร ยอมเปนผลประโยชนแกทายาททุกคนที่จะไดสวนแบงมากขึ้นเปนเงาตามตัว สําหรับ

การจดัใหผูรับพนิยักรรมไดรบัทรพัยมรดกตามขอกาํหนดพนิยักรรมเปนหนาท่ีสาํคญัประการ

หนึ่งของผูจัดการมรดกอยูแลว

๑.๒ ชําระหนี้กองมรดก 

ทายาทโดยธรรมตลอดจนผูรับพินัยกรรมจะรับเอาแตสวนท่ีเปนทรัพยสินในกอง

มรดกอยางเดียวไมได จะตองรับเอาหนี้ที่เจามรดกกอไวกอนถึงแกกรรมดวย ไมเชนนั้นยอม

ไมเปนธรรมแกเจาหนี้ นอกจากนี้ มองในฟากของเจามรดกแลว เจามรดกจะเขียนพินัยกรรม

ยกทรพัยสินใหแกผูรบัหรอืใหมรดกตกทอดแกทายาทโดยเทีย่วไปกอหนีแ้ละปลอยใหเจาหนี้
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ไมมทีางไดรับชาํระหนีจ้ากทรพัยสนิของตนซึง่บัดนีเ้ปนกรรมสทิธิข์องทายาทกย็ิง่ไมชอบดวย

เหตุผล ดวยเหตุนี้การที่ ผูจัดการมรดกและทายาทตองรับผิดชอบในหนี้ของผูตายจึงไดมี

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาง หลักเกณฑไวในสองมาตราดังตอไปนี้

มาตรา ๑๗๓๗ “เจาหนีก้องมรดกจะบงัคบัสทิธเิรยีกรองตอทายาทคนใดกไ็ด แตถา

มี ผูจัดการมรดก ใหเจาหนี้เรียกเขามาในคดีดวย” 

มาตรา ๑๗๓๘ “กอนแบงมรดก เจาหนี้กองมรดกจะบังคับชําระหนี้เต็มจํานวน

จากกองมรดกก็ได ในกรณีเชนน้ีทายาทคนหนึ่งๆ อาจเรียกใหชําระหนี้จากทรัพยมรดก

ของเจามรดก หรือใหเอาเปนประกันก็ไดจนถึงเวลาแบงมรดก

เมื่อแบงมรดกแลว เจาหนี้อาจเรียกใหทายาทคนใดคนหนึ่งชําระหนี้ไดเพียง

ไมเกินทรัพยมรดกที่ทายาทคนน้ันไดรับไป ในกรณีเชนนี้ ทายาทคนใดซึ่งไดชําระหนี้แก

เจาหนีก้องมรดกเกนิกวาสวนทีต่นจะตองเฉลีย่ใชหนี ้ทายาทคนนัน้มสีทิธไิลเบีย้จากทายาทคน

อื่นได” 

เจาหนี้กองมรดกจะเลือกฟองทายาทคนใดคนหนึ่งหรือทายาททั้งหมดก็ได และใน

ทางปฏบิตันิัน้จะตองฟองผูจัดการมรดกดวยเพราะเปนตวัแทนของทายาทและเปนผูรูถึงความ

เปนไปของกองมรดกดีที่สุด กรณีเจามรดกถึงแกความตายกอนหนี้ถึงกําหนดชําระหรือหนี้

มีเงื่อนเวลากํากับอยู เจาหนี้ตองฟองภายใน ๑ ป นับแตไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของ

เจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม๑ และทายาทของผูตายจะถอืประโยชนแหงเงือ่นเวลา

ไมได 

มาตรา ๑๗๓๘ วรรคแรกบัญญัติถึงกรณีการบังคับชําระหนี้กอนแบงมรดก โดย

เจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้เอาจากกองมรดกเต็มจํานวนหรือใหประกันจนถึงเวลาแบง

มรดกก็ได ซ่ึงสอดคลองกับหลักในบทบัญญัติมาตรา ๑๗๓๔ ท่ีกําหนดไววา เจาหนี้กอง

มรดกชอบแตจะไดรับการชําระหน้ีจากทรัพยสินในกองมรดกเทานั้น การที่เจาหนี้จะได

รับชําระหนี้จากทรัพยสินในกองมรดกเทานั้นเปนเพราะหนี้ดังกลาวมิใชหนี้สวนตัวที่ทายาท

กอขึน้ นอกจากนีต้องไมลมืวากอนแบงมรดก ทายาทมคีวามรบัผดิไมเกนิจาํนวนทรพัยมรดก

ทีต่กทอดแกตน อกีทัง้ทายาททีไ่มตองการยุงเกีย่วกบัหนีส้นิหรอืตองถกูฟองเปนจาํเลยในคดี 

ทายาทคนนั้นสามารถสละมรดกหลังจากเจามรดกถึงแกกรรมก็ได  

๑  มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายน้ี ถาสทิธเิรียกรองของเจาหน้ี

อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้

ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก
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สวนมาตรา ๑๗๓๘ วรรคทายเปนกรณีการบังคับชําระหนี้ภายหลังจากที่มีการแบง

มรดกแลว โดยทายาททีถ่กูฟองคนเดียวสามารถใชสทิธไิลเบ้ียจากทายาทในสวนท่ีตนเองชําระ

หนี้เกินกวาสวนที่ตนจะตองเฉลี่ยใชหนี้ได

สําหรับลําดับของหนี้ใดบางที่จะตองเรียงลําดับกอนหลังใหชําระหนี้นั้นไดมี

บทบัญญัติแหง มาตรา ๑๗๓๙ กําหนดเอาไว ดังนี้ 
(๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกันของกองมรดก เชน คาจางทนายความเปน

ผูให คาํแนะนําแกผูจัดการมรดก คาใชจายในการจางบรษิทัประเมนิราคาทีด่นิมรดก คาใชจาย
ในการรังวัดแบงแยกโฉนดเพื่อจัดแบงใหแกทายาทและคาธรรมเนียมในการโอน เปนตน

(๒) คาใชจายในการทําศพเจามรดก เปนคาใชจายที่โดยสภาพจะตองมีจะตองเกิด
ขึ้นอยางแนนอน มากนอยขึ้นอยูกับฐานะทางสังคมของผูตาย

(๓) คาภาษีอากรซึ่งกองมรดกคางชําระอยู ไมวาจะเปนภาษีรายไดของเจามรดก
ที่คางจาย ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย หรือภาษีอยางอื่น

(๔) คาจางซึ่งเจามรดกคางชําระแกเสมียน คนใช และคนงาน เปนการยุติธรรมแก
บุคคลเหลานี้ซึ่งปกติดํารงชีพอยูไดดวยเงินเดือนหรือคาจางที่เจามรดกจายให

(๕) คาเครือ่งอปุโภคบรโิภคอนัจาํเปนประจาํวนัซึง่สงใหแกเจามรดก จาํพวกอาหาร 
หยูกยา หรือเครื่องมือเครื่องใชอยางอื่นที่เจามรดกตองใชในการรักษาพยาบาลตนเองกอน
ถึงแกกรรม

(๖) หนี้สินสามัญของเจามรดก ที่คางจายแกรานอาหาร รานขายยา หรือจากการ
ที่ไป กูเงินบุคคลภายนอก เปนตน

(๗) บําเหน็จของผูจัดการมรดก ปกติผูจัดการมรดกจะไมมีสิทธิไดบําเหน็จ ยกเวน
มี ขอกําหนดในพินัยกรรมหรือทายาทโดยจํานวนขางมากจะใหบําเหน็จไว 

บทกฎหมายขางตน ไดจัดลําดับของการชําระหนี้กองมรดกคางชําระและตาม
กฎหมายวาดวยบุริมสิทธิ เจาหนี้ที่มีประกันโดยการจํานําหรือจํานอง หมายความวาตองไม
ขัดตอกฎหมายบุริมสิทธิทั่วไปในบรรพ ๒ หากกองมรดกมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ เจาหนี้
กองมรดกทีม่บีรุมิสทิธตินๆ ยอมมสีทิธดีิกวา ทีก่ลาวมาเปนลาํดบัของประเภทหนีท้ีก่องมรดก
จะตองชําระตามลําดับกอน หลัง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมของทรัพยสินเจามรดก
บาง ก็อาจจะมีปญหากรณีที่ทรัพยมรดกประกอบดวยทรัพยสินหลายประเภท จนอาจเลือก
ไมถูกวาจะนําทรัพยประเภทใดออกไปชําระหนี้กอน ปญหานี้นาจะเกิดขึ้นบอยมากจึงไดมี
มาตรา ๑๗๔๐ กําหนดไววา

“เวนแตเจามรดกหรอืกฎหมายจะไดกาํหนดไวเปนอยางอืน่ใหจดัสรรทรพัยสนิของ
เจามรดกเพื่อชําระหนี้ตามลําดับตอไปนี้
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(๑) ทรัพยสินนอกจากอสังหาริมทรัพย หมายถึงสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยปกติไดแก
ทรพัยทีเ่คลือ่นทีไ่ด อาจจะดวยเหตุผลทีส่ะดวกแกการเคลือ่นยายมาชาํระหนีแ้ละหากมมีลูคา
ไมสูงก็เปนการกําจัดหนี้สินออกไปจากบัญชี

(๒) อสังหาริมทรัพยซึ่งจัดสรรไวชัดแจงในพินัยกรรมวาสําหรับชําระหนี้ถาหากวา
มทีรพัยสนิเชนนัน้ เปนการเคารพเจตนาของผูตายซึง่อาจจะไดมกีารตกลงกบัเจาหนีบ้างราย

เอาไวในขณะมีชีวิตอยู

(๓) อสังหาริมทรัพยซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะไดรับในฐานะเชนนั้น

(๔) อสังหาริมทรัพยซึ่งเจามรดกทําพินัยกรรมใหแกผูใดผูหนึ่งโดยมีเงื่อนไขวาผูนั้น

ตองชําระหนี้ของเจามรดก

(๕) อสังหาริมทรัพยซึ่งเจามรดกทําพินัยกรรมใหโดยลักษณะท่ัวไปดั่งบัญญัติไวใน

มาตรา ๑๖๕๑ เปนกรณีของผูรับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปซึ่งมีสิทธิและความรับผิดเชนเดียว

กับทายาทโดยธรรม โดยบุคคลดังกลาวอาจจะไดรับทรัพยมรดกทั้งหมดของเจามรดก หรือ

ตามเศษสวนหรือตามสวนที่เหลือนั่นเอง

(๖) ทรพัยสนิเฉพาะอยางซึง่เจามรดกทาํพนิยักรรมใหโดยลกัษณะเฉพาะดัง่บญัญตัิ

ไวในมาตรา ๑๖๕๑ เปนกรณีของผูรบัพนัิยกรรมลกัษณะเฉพาะซึง่มสีทิธแิละความรบัผดิจาํกดั

เฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดรับเทานั้น โดยบุคคลดังนี้จะไดรับทรัพยสินเฉพาะสิ่งเฉพาะ

อยางซึ่งเจาะจงไวโดยเฉพาะหรือแยกไวเปนพิเศษตางหากจากกองมรดก

ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไดจัดสรรไวตามความที่กลาวมาแลวขางตนนั้น ให

เอาออกขายทอดตลาด แตทายาทคนใดคนหนึ่งอาจมิใหมีการขายเชนวานั้นได โดยชําระ

ราคาทรัพยสินนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวนตามท่ีผูตีราคาซ่ึงศาลตั้งข้ึนไดกําหนดให จนพอ

แกจํานวนที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้”

อนึ่งความในวรรคทายของมาตรา ๑๗๔๐ ไดกําหนดใหเอาทรัพยสินรายการใด

รายการหน่ึงตามขอ (๑) ถึง (๖) ออกขายทอดตลาด แตทายาทคนใดคนหนึ่งอาจขอซื้อ

ไดตามที่มีการตีราคาจากผูที่ศาลกําหนดตัวเอาไวใหตีราคา

มาตรานี้ใชบังคับกับการชําระหนี้ที่มิใชหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้มีประกันเพราะทายาท

อาจนําเงินสดมาชําระหน้ีแทนได แตเจาหน้ีมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

หรือบังคับชําระหนี้เอากับทรัพยที่ตนมีบุริมสิทธิพิเศษและไดยึดไวเปนประกันก็ได ไมตกอยู

ภายใตบังคับของบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔๐ อยางไรก็ตามหากตองการใหบังคับเอากับทรัพย

กอนหลังตามมาตราน้ี ทายาทตองรองขอตอศาลในคดีท่ีเจาหนี้ฟอง เพราะโดยปกติเมื่อ

เจาหนีช้นะคดยีอมมสีทิธบิงัคบัชาํระหนีจ้ากทรพัยชิน้ใดกไ็ดในกองมรดกตามมาตรา ๑๗๓๘ 

ที่ไดอธิบายไปแลวในขางตน สําหรับการนําทรัพยสินที่จัดลําดับการชําระหนี้เอาไวไปขาย
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ทอดตลาดนั้น นอกจากทายาทอาจจะขอซื้อเอาตามการตีราคาที่วาไวแลวมาตรา ๑๗๔๑ 

ยังบัญญัติให ตัวเจาหนี้เองก็มีสิทธิจะคัดคานการขายทอดตลาดหรือการตีราคาทรัพยสินดั่ง

ระบุไวในมาตรากอน โดยเสียคาใชจายของตนเองก็ได ถาเจาหนี้ไดรองคัดคานแลว ยังได

กระทําการขายทอดตลาด หรือตีราคาไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคานั้นข้ึนยันตอ

เจาหนี้ผูรองคัดคานแลวนั้นหาไดไม 

อนึ่ง ในขณะมีชีวิตอยูเจามรดกอาจจะทําสัญญาประกันชีวิตตนเองไว โดยหลักการ

ที่วาทรัพยสินหรือสิทธิใดจะเปนมรดกก็ตอเมื่อเจามรดกเปนเจาของอยูกอนหรือขณะถึงแก

กรรม ทรัพยหรือสิทธิใดก็ตามที่อาศัยความตายของเจามรดกเปนเงื่อนไขบังคับกอนในการ

ไดมายอมไมถือวาเปนทรัพยมรดกของผูตาย ดังนั้น ผลประโยชนที่บริษัทประกันชีวิตจาย

ใหแกผูรับหลังเจามรดกถึงแกความตาย จึงไมอาจถือไดวาเปนทรัพยมรดก เมื่อไมเปนทรัพย

มรดก เจาหนี้ก็ไมอาจบังคับชําระหนี้เอาได ดังนั้นเพื่อคุมครองเจาหนี้มิใหถูกเจามรดกฉอฉล

โดยการนําทรัพยสินไปซื้อกรมธรรมเพ่ือหลบเลี่ยงการชําระหนี้ จึงไดมีบทบัญญัติมาตรา 

๘๙๗๒ ที่กําหนดขอยกเวนใหผลประโยชนจากสัญญาประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันที่ไดสงใช

ใหกับบริษัทเปนสวนหนึ่งแหงกองมรดกที่เจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้ได ทํานองเดียวกัน

กับการที่เจามรดกทําสัญญาประกันชีวิตโดยกําหนดใหเจาหนี้เปนผูรับประโยชนตามมาตรา 

๑๗๔๒ วา 

๒ มาตรา ๘๙๗ “ถาผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยไวโดยกําหนดวาเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะใหใชเงินแกทายาท

ท้ังหลายของตนโดยมิไดเจาะจงระบุชื่อผูหนึ่งผูใดไวไซร จํานวนเงินอันจะพึงใชนั้นทานใหฟงเอาเปนสินทรัพย 

สวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยซึ่งเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได

  ถาไดเอาประกนัภยัไวโดยกาํหนดวาใหใชเงนิแกบคุคลคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง ทานวาเฉพาะแตจาํนวน

เงนิเบีย้ประกนัซึง่ผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวเทานัน้ จักเปนสนิทรพัยสวนหนึง่แหงกองมรดกของผูเอาประกนัภยั

อันเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได”

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในวรรคแรก ซึ่งกําหนดไววา “...ซึ่งเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได...” และวรรคสองความวา 

“...อันเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได...” แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเงินอันพึงใช ตามวรรคแรก และเงินเบี้ยประกันภัย 

ตามวรรคสอง มิใชมรดก เนื่องจากหากเงินสองกอนดังกลาวเปนมรดกตามกฎหมายแลว เจาหนี้กองมรดกยอม

มีสิทธิบังคับชําระหนี้ไดตามมาตรา ๑๗๓๔ ที่บัญญัติไววา “เจาหนี้กองมรดกชอบแตจะไดรับการชําระหนี้จาก

ทรัพยสินในกองมรดกเทานั้น” โดยไมจําเปนตองบัญญัติความดังกลาวไวแตอยางใด ดังนั้น เมื่อเงินจํานวน

ดงักลาว มใิชมรดก มาตรา ๘๙๗ จงึตองบญัญตัใิหสทิธแิกเจาหน้ีท่ีจะบงัคับชาํระหน้ีเอาจากเงนิจาํนวนดงักลาวได

เสมือนหนึ่งวาเงินจํานวนดังกลาวเปนมรดกของผูเอาประกันภัย นอกจากนี้หากพิจารณาตามความเปนจริง เงินที่

นาํสงเปนเบีย้ประกนัภัยตามมาตรานีเ้ปนทรพัยสินของผูตายทีม่อียูกอนหรือขณะถงึแกความตาย และควรตกทอด

เปนมรดกแกทายาทของผูตายจึงเปนที่มาของการกําหนดใหผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัยสงเบี้ยประกัน

ภัยจํานวนดังกลาวคืนใหแกกองมรดกของผูตาย ประกอบกับการสงเบี้ยประกันภัยของเจามรดกกอนที่เจามรดก

ตายน้ัน ยอมทาํใหทรพัยสนิของผูตายทีส่มควรจะตกทอดเปนกองมรดกแกทายาทลดนอยถอยลงดวยเชนเดยีวกนั
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“ถาในการชําระหนี้ซึ่งคางชําระอยูแกตน เจาหนี้คนใดคนหนึ่งไดรับตั้งในระหวาง

ที่ผูตายมีชีวิตอยู ใหเปนผูรับประโยชนในการประกันชีวิต เจาหนี้คนนั้นชอบที่จะไดรับเงิน

ทั้งหมด ซ่ึงไดตกลงไวกับผูรับประกัน อนึ่ง เจาหนี้เชนวานั้น จําตองสงเบี้ยประกันภัยคืน

เขากองมรดกก็ตอเมื่อ เจาหนี้คนอื่นๆ พิสูจนไดวา

(๑) การทีผู่ตายชาํระหนีใ้หแกเจาหนีโ้ดยวธิดีัง่กลาวมานัน้เปนการขัดตอบทบัญญตัิ

มาตรา ๒๓๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ และ 

(๒) เบี้ยประกันภัยเชนวานั้น เปนจํานวนสูงเกินสวนเมื่อเทียบกับรายไดหรือฐานะ

ของผูตาย

ถึงอยางไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงสงคืนเขากองมรดกนั้นตองไมเกินกวาจํานวน

เงินที่ผูรับประกันชําระให”

บทบญัญติัมาตรา ๘๙๗ ทีไ่ดกลาวมาแลวเปนกรณทีัว่ไปทีผู่เอาประกนัภยัทาํสญัญา

ประกันชีวิตใหทายาททั้งหลายหรือบุคคลที่กําหนดตัวไวเปนผูรับประโยชน แตบทบัญญัติ

มาตรา ๑๗๔๒ ที่จะกลาวในลําดับถัดไปน้ี เปนกรณีที่ผูเอาประกันภัยทําสัญญาประกัน

ชีวิตโดยระบุให เจาหนี้คนใดคนหนึ่งของผูเอาประกันภัยเปนผูรับผลประโยชนตามสัญญา

ประกันชีวิต แตเนื่องจากผูเอาประกันภัยมีเจาหนี้หลายคน การระบุใหเจาหนี้คนใดคนหนึ่ง

เปนผูรับผลประโยชนไปทั้งหมดแตเพียงผูเดียว อาจทําใหเจาหนี้คนอื่นเสียเปรียบ จึงไดมี

การตราบทบัญญัติตามมาตรา ๑๗๔๒ ขึ้นมาเพื่อคุมครองเจาหนี้ของผูเอาประกันภัยที่ไมได

รับประโยชนจากสัญญาประกันชีวิต โดยกําหนดใหเจาหนี้ของผูตาย (เจามรดก) ที่เปนผูรับ

ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต มีสิทธิไดรับเงินตามสัญญาประกันชีวิตทั้งหมด โดยไมตอง

สงเบีย้ประกนัภยัคนืสูกองมรดกของเจามรดกผูเอาประกนัภยั และเจาหนีอ้ืน่ไมมสีทิธขิอแบง

ผลประโยชนจากสญัญาประกนัชวีตินัน้ แตหากเจาหนีร้ายอืน่ๆ ของผูตาย ตองการไดรบัชําระ

หนี้จากเงินตามสัญญาประกันชีวิตของผูตายซึ่งเปนลูกหนี้ เจาหนี้จําตองพิสูจนใหเขาเงื่อนไข

ตามที่กฎหมายบัญญัติไวทั้ง ๒ ประการ ไดแก

๑. การที่ผูตายระบุใหเจาหนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกัน

ชีวิตนั้นเปนการกระทําลงโดยรูอยูวาจะเปนทางใหเจาหนี้อื่นเสียเปรียบตามที่มาตรา ๒๓๗๓ 

๓ มาตรา ๒๓๗ เจาหนี้ชอบที่จะรองขอใหศาลเพิกถอนเสียไดซึ่งนิติกรรมใดๆ อันลูกหน้ีไดกระทําลงทั้งรูอยูวาจะ

เปนทางใหเจาหนี้เสียเปรียบ แตความขอนี้ทานมิใหใชบังคับ ถาปรากฏวาในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเปน

ผูไดลาภงอกแตการนั้นมิไดรูเทาถึงขอความจริงอันเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบนั้นดวย แตหากกรณีเปนการ

ทําใหโดยเสนหา ทานวาเพียงแตลูกหนี้เปนผูรูฝายเดียวเทานั้นก็พอแลวที่จะขอเพิกถอนได

  บทบัญญัติดังกลาวมาในวรรคกอนนี้ ทานมิใหใชบังคับแกนิติกรรมใดอันมิไดมีวัตถุเปนสิทธิในทรัพยสิน
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บทบัญญัติไว กลาวคือ เจาหนี้อื่นไมไดรับความเปนธรรมในการชําระหนี้และเจาหนี้ผูรับ

ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตก็รูถึงความจริงดังกลาวนั้นดวย และ

๒. จํานวนเบีย้ประกนัภยัทีผู่ตายสงใหแกผูรบัประกนัภยันัน้ เปนจาํนวนสงูเกนิกวา 

รายไดหรือฐานะของผูตาย โดยคําวา “จํานวนสูงเกินสวนเมื่อเทียบกับรายไดหรือฐานะของ

ผูตาย” เปนขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป โดยคํานึงถึงยุคสมัย การดํารงชีพ 

ตลอดจน คาครองชีพของผูเอาประกันภัยแตละรายเปนเกณฑ เชน ผูตายจบปริญญาตรีเพิ่ง

เขาทํางานไดรับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท การใชจายเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท ก็พอสมควร

แกฐานานุรูปและอยูไดโดยไมเดือดรอน แตถาผูเอาประกันภัยสงเบ้ียประกันภัยเดือนละ 

๑๔,๐๐๐ บาทก็ยอมเห็นไดวาเกินกวาฐานะทางการเงิน เมื่อเทียบรายไดหรือฐานะทางการ

เงินของผูเอาประกันภัย

หากเจาหนี้รายอื่นพิสูจนไดครบทั้ง ๒ ประการดังกลาวแลว เจาหนี้ซ่ึงเปนผูรับ

ประโยชนตามสญัญาประกนัชวีติ เมือ่ไดรบัเงินตามสญัญาจากผูรบัประกนัภยั เนือ่งจากลกูหนี้

ผูเอาประกันภัยถึงแกความตายจะตองสงเงินเบี้ยประกันภัยคืนสูกองมรดกเพื่อใหเจาหนี้

ทุกคนไดรับการ ชําระหนี้

สําหรับจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ตองสงคืนสูกองมรดกนั้น ตองเปนเบี้ยประกันภัยที่

ลูกหนี้ผูเอาประกันภัย (เจามรดก) ไดสงใหผูรับประกันภัยไปแลวท้ังหมด ไมเฉพาะแตเบ้ีย

ประกันภัยสวนที่สูงเกินสมควรเทานั้น และจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ตองสงคืนนี้ เจาหนี้ผูรับ

ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตคงรับผิดชอบสงใหไมเกินกวาจํานวนเงินท่ีผูรับประกันภัย

ชําระให 

มาตรา ๑๗๔๓ บัญญัติไววา

“ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไป ไมจําตองปฏิบัติตามขอ

กําหนดในพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกวาจํานวนทรัพยมรดกที่ตนไดรับ”

ผูรับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปมาตรา ๑๖๕๑ (๑) กําหนดใหมีสิทธิและความรับ

ผิดเชนเดียวกับทายาทโดยธรรม เสมือนเปนตัวตายตัวแทนของเจามรดก อยางไรก็ตามเมื่อ

เจามรดกไดแสดงเจตนายกทรัพยสินเฉพาะสิ่งเฉพาะอยางใหแกบุคคลใดแลว เจตนาของ

เจามรดกยอมมากอนสิ่งอื่นใด ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไปจึงมี

หนาทีท่ีจ่ะตองปฏบิตัติอผูรบัพนิยักรรมลกัษณะเฉพาะใหเปนไปตามความตองการของผูตาย 

โดยทายาทเหลานั้นจะตองใหผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะไดรับสวนไดเต็มตามขอกําหนด

เฉพาะในพนิยักรรมกอน แตถามรดกทีท่ายาท ทัง้สองประเภทนัน้จะไดรบัมไีมพอกบัจาํนวน

ตามพินัยกรรมลกัษณะเฉพาะ ผูรบัพนิยักรรม ลกัษณะเฉพาะกจ็ะไดสทิธเิพยีงเทานัน้ ทายาท

โดยธรรมหรือผูรบัพนิยักรรมโดยลกัษณะทัว่ไปไมตองเอาทรพัยสนิของตนเองชาํระให ตอเมือ่
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ผูรบัพนิยักรรมลกัษณะเฉพาะไดรบัชาํระแลวยงัเหลอืทรพัยมรดกอยูอกี ทายาทโดยธรรมหรอื

ผูรับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไปจึงจะมีสิทธิไดรับสวนแบงของตน กรณีจึงเหมือนหนึ่งวา

ผูรบัพนิยักรรมลกัษณะเฉพาะเปนเจาหน้ีคนหนึง่ของผูรบัพนิยักรรมลกัษณะท่ัวไปและทายาท

โดยธรรมซึ่งตนมีหนาที่ตองชําระ แตไมเกินกวาสวนแหงทรัพยมรดกที่บุคคลทั้งสองประเภท

ไดรับนั่นเอง 

สดุทายระยะเวลาในการชาํระหนีใ้หแกเจาหนีช้าหรอืเรว็จะมผีลกระทบถงึเวลาของ

การสงมอบทรัพยมรดกใหแกทายาทดวย โดยมีกําหนดไวในมาตรา ๑๗๔๔ ความวา

“ผูจัดการมรดกไมจําตองสงมอบทรัพยมรดกหรือสวนใดสวนหนึ่งแหงทรัพยมรดก

ใหแกทายาทกอนปหนึง่นบัแตวนัทีเ่จามรดกถงึแกความตาย เวนแตเจาหนีก้องมรดกและผูรบั

พินัยกรรมที่ปรากฏตัวไดรับชําระหนี้และสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน”

โดยปกติการแบงทรัพยมรดกใหแกทายาทโดยธรรมโดยลําพังผูจัดการมรดกไม

จําตองเรงสงมอบทรัพยมรดกใหแกทายาทของเจามรดก โดยกฎหมายใหเวลากับผูจัดการ

มรดกในการบริหารจัดการทรัพยมรดกถึง ๑ ป แตในกรณีที่เปนการจัดการเพื่อชําระหนี้ให

เจาหนี้กองมรดก หรือมีผูรับพินัยกรรมที่ตัวปรากฏตามเจตนาของเจามรดกยอมตองการให

เจาหน้ีกองมรดกหรอืผูรบัพนิยักรรมทกุคนไดรบัชาํระหนีแ้ละไดสวนตามพนิยักรรม หลงัจาก

นัน้ ทายาทของเจามรดกยอมมสีทิธเิรยีกรองใหผูจดัการมรดกสงมอบทรพัยมรดกโดยไมตอง

คํานึงถึงระยะเวลาปหนึ่งตามมาตรา ๑๗๔๔

๑.๓ การแบงทรัพยมรดก

หลงัจากทีไ่ดรวบรวมทรพัยมรดก จดัการใหลกูหนีก้องมรดกชาํระหนี ้และชาํระหนี้

ของผูตายเสรจ็สิน้แลว ขัน้ตอนสดุทาย ไดแก การจดัแบงทรพัยมรดกใหแกทายาท โดยจะขอ

เริม่ตนอธบิายจากหลกัเกณฑและขอสนันษิฐานในการแบงมรดกกอน จากนัน้จะไดอธบิายวธิี

การแบงทรัพยมรดกเปนหัวขอถัดไป

หลักเกณฑและขอสันนิษฐานในการแบงมรดกมีบัญญัติไวในมาตรา ๑๗๔๕ ดังนี้

“ถามทีายาทหลายคน ทายาทเหลานัน้มสีทิธแิละหนาทีเ่กีย่วกบัทรพัยมรดกรวมกนั

จนกวาจะไดแบงมรดกกันเสร็จแลว และใหใชมาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ แหงประมวล

กฎหมายนี้บังคับ เพียงเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติแหงบรรพนี้”

บทบญัญตัขิางตน ไดนาํเอาหลกักรรมสทิธิร์วมมาใชบงัคบัเทาทีไ่มขดัตอบทบญัญตัิ

ในบรรพ ๖ โดยกรณีที่มีทายาทหลายคนนั้น ใหทายาทมีสิทธิในฐานะเจาของรวม มาตรานี้

จึงใชกับกรณีเจามรดกทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหทายาทหลายคนโดยมิไดกําหนดไว

ชัดเจนวาทายาทคนใดมีสิทธิสวนใด หรือกรณีที่เจามรดกมิไดทําพินัยกรรมเอาไว มรดก
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ยอมตกทอดแกทายาทโดยธรรมรวมกัน ทายาทท้ังหลายอาจตกลงใหใครเปนผูจัดการกอง

มรดกก็ได โดยมีสิทธิใชสอยดอกผลไดตามมาตรา ๑๓๖๐ และสิทธิจําหนาย จํานํา จํานอง 

กอภาระติดพันไดตามมาตรา ๑๓๖๑๔ นอกจากนี้ สิทธิในสวนแบงของทายาทยอมไมเสีย

ไปแมวาทายาทดังกลาวจะไดรับทรัพยสินอยางหนึ่ง อยางใด หรือประโยชนอยางอื่นใด

จากเจามรดกโดยการให หรือโดยการอยางอื่นใด ซ่ึงทําใหโดยเสนหาในระหวางเวลาท่ีเจา

มรดกยังมีชีวิตอยูก็ตาม (มาตรา ๑๗๔๗) 

อนึ่ง มาตรา ๑๗๔๘ กําหนดใหทายาทคนใดครอบครองทรัพยมรดกซึ่งยังมิไดแบง

กัน ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองใหแบงทรัพยมรดกนั้นได แมวาจะลวงพนกําหนดอายุ

ความตามมาตรา ๑๗๕๔ แลวก็ดี และสิทธิที่จะเรียกใหแบงทรัพยมรดกดังที่วานี้ จะตัดโดย

นติกิรรมเกนิ คราวละสบิปไมได ซึง่เทากบัวาบทบญัญตัมิาตรา ๑๗๔๘ กาํหนดขอยกเวนของ

อายุความมรดกในมาตรา ๑๗๕๔๕ คือ ทายาทท่ีครอบครองทรพัยมรดกดวยกนัมายอมฟองให

แบงไดโดยไมมีกําหนดอายุความ และไมจํากัดวาตองครอบครองมาแลวเปนเวลานานเทาใด 

อนึ่ง สิทธิที่จะเรียกรองใหแบงทรัพยมรดกจึงทําใหจะมีการทํานิติกรรมหามแบงเกินคราวละ 

๑๐ ป ไมได หากเกิน ๑๐ ป ทายาทยอมเรียกใหแบงไดเมื่อครบเวลา ๑๐ ป

๔ มาตรา ๑๓๖๐ เจาของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิใชทรัพยสินได แตการใชนั้นตองไมขัดตอสิทธิแหงเจาของรวมคนอื่นๆ

ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิไดดอกผลตามสวนของตนที่มีในทรัพยสินนั้น

   มาตรา ๑๓๖๑ เจาของรวมคนหนึ่งๆ จะจําหนายสวนของตน หรือจํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันก็ได

   แตตวัทรพัยสนินัน้จะจาํหนาย จาํนาํ จาํนอง หรอืกอใหเกดิภาระตดิพนัไดกแ็ตดวยความยนิยอมแหงเจาของ

รวมทุกคน

   ถาเจาของรวมคนใดจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยสินโดยมิไดรับความยินยอม

แหงเจาของรวมทุกคน แตภายหลังเจาของรวมคนนั้นไดเปนเจาของทรัพยสินแตผูเดียวไซร ทานวานิติกรรมนั้น

เปนอันสมบูรณ
๕ มาตรา ๑๗๕๔ หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหน่ึงป นับแตเมื่อเจามรดกตายหรือนับแตเมื่อทายาทโดย

ธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก

  คดฟีองเรยีกตามขอกําหนดพนิยักรรม มใิหฟองเมือ่พนกาํหนดหนึง่ปนบัแตเมือ่ผูรบัพนิยักรรมไดรูหรอืควร

ไดรูถึงสิทธิซึ่งตนมีอยูตามพินัยกรรม

  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอเจามรดก

มีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู หรือควรไดรู

ถึงความตายของเจามรดก

  ถึงอยางไรก็ดี สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอนๆ นั้น มิใหฟองรองเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตเมื่อ 

เจามรดกตาย
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มาตรา ๑๗๔๙ บัญญัติไววา

“ถามีคดีฟองเรียกทรัพยมรดก ผูซึ่งอางวาตนเปนทายาทมีสิทธิในทรัพยมรดกนั้น 

จะรองสอดเขามาในคดีก็ได

แตศาลจะเรยีกทายาทอืน่ นอกจากคูความ หรอืผูรองสอด ใหเขามารบัสวนแบงหรอื

กันสวนแหงทรัพยมรดกไวเพื่อทายาทอื่นนั้นไมได”

บทบญัญติัมาตรานีก้าํหนดใหทายาทตองรองสอดเขามาในคดฟีองเรยีกทรพัยมรดก 

และศาลจะเรียกทายาทอื่นนอกจากคูความหรือผูรองสอดใหเขามารับสวนแบงหรือกันไวให

ไมได

มาตรา ๑๗๕๐ บัญญัติไววา

“การแบงปนทรัพยมรดกนั้น อาจทําไดโดยทายาทตางเขาครอบครองทรัพยสิน

เปนสวนสัด หรือโดยการขายทรัพยมรดกแลวเอาเงินที่ขายไดมาแบงปนกันระหวางทายาท

ถาการแบงปนมไิดเปนไปตามวรรคกอน แตไดทาํโดยสญัญา จะฟองรองใหบงัคบัคดี

หาไดไม เวนแตจะมหีลกัฐานเปนหนงัสอือยางหนึง่อยางใด ลงลายมอืชือ่ฝายทีต่องรบัผดิหรอื

ตวัแทนของฝายนัน้เปนสาํคญั ในกรณเีชนนีใ้หนาํมาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ แหงประมวลกฎหมายนี้

วาดวยประนีประนอมยอมความมาใชบังคับโดยอนุโลม” 

การแบงปนทรพัยมรดกตองแบงตามสทิธขิองทายาทและความยนิยอมของทายาท

เปนหลกั และไมวาทายาทจะจัดการเองหรอืผูจัดการมรดกเปนผูแบงปนทรพัยมรดกกส็ามารถ

ใชวิธีตามที่บทบัญญัติมาตรา ๑๗๕๐ กําหนดไวได ซึ่งมีทั้งสิ้น ๓ วิธี ไดแก (๑) ทายาทตาง

เขาครอบครองทรัพยมรดกเปนสวนสัดตามที่ตกลงแบงกัน (๒) โดยขายทรัพยมรดกเอาเงิน

แบงกัน สองวธิแีรกทีก่ลาวมานีเ้ปนการแบงกนัโดยสนัตวิธิ ีโดยทายาทตกลงแบงสวนในทรพัย

มรดกใหแตละคนที่เปน ผูมีสิทธิได และตางฝายตางเขาครอบครองทรัพยสินตามขอตกลงไป

หรือหากไมตองการทรัพยมรดกแตตองการเงินสดมากกวา ก็อาจตกลงขายแลวนําเงินที่ได

จากการขายมาแบงปนตามสวนแบงที่จะได และ (๓) ทําสัญญาแบงทรัพยไวตอกันนั้นเปน

กรณีที่ไมสามารถตกลงแบงกันตามสองวิธีแรก กลาวคือ เริ่มกลายเปนขอพิพาทกลาวคือ

ตอนแรกตกลงกนัไมได แตทายทีส่ดุสามารถระงบัขอพพิาทและตกลงแบงกนัโดยการทาํเปน

สญัญาประนปีระนอมยอมความซึง่ตวับทใหนาํหลกัทีว่านีม้าใชบงัคบัโดยอนโุลม อนึง่ ในการ

แบงตามสามวิธีการดังกลาว ตองสันนิษฐานไวกอนวาทุกคนมีสวนเทากันเวนแตมีกฎหมาย 

ขอตกลงการแบง หรือพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอื่น วิธีแบงปนทรัพยมรดกท้ังสามวิธี

ขางตนนั้นจะใชไดตอเมื่อทายาทตกลงกันไดวาทายาทคนใดมีสิทธิไดรับสวนใดเทาใด หาก

ทายาทตกลงประนีประนอมกันไมไดก็ตองฟองรองใหศาลเปนผูช้ีขาดไปในท่ีสุด มีตัวอยาง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่นาสนใจดังที่รวบรวมมาทายนี้
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๐๕/๒๕๖๐ พ. และ ด. ผูตายทั้งสองไดแบงปนที่ดิน

พิพาทใหแกทายาทโดยธรรมไวกอนตายแลว และเมื่อ พ. และ ด. ถึงแกความตายโดยมิได

ทําพินัยกรรมไว ทายาทโดยธรรมทุกคนก็ถือเอาประโยชนที่ผูตายทั้งสองไดแบงทรัพยมรดก

ไวกอนตายโดยเขาครอบครองทรัพยมรดกและขายใหแกทายาทอื่น การที่จําเลยที่ 2 ซึ่งเปน

ทายาทโดยธรรมเขาครอบครองที่ดินพิพาทดวยเจตนาเปนเจาของตามท่ีผูตายท้ังสองแบงไว

กอนถึงแกความตายหรือทายาทอื่นขายใหโดยมิไดมีเจตนายึดถือครอบครองไวแทนทายาท

อื่น ถือไดวาเปนการแบงปนทรัพยมรดกโดยเขาครอบครองทรัพยมรดกเปนสวนสัดแลวตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๕๐ วรรคหนึ่ง โจทกไดรับการแบงปนทรัพย

มรดกไปแลวแตกลบัขายสทิธกิารครอบครองทรพัยสนิเปนสวนสดันัน้ใหแก ท. ซึง่เปนทายาท

โดยธรรมอีกคนหนึ่ง โจทกจะเรียกเอาสวนแบงจากท่ีดินพิพาทใหผิดไปจากท่ีตกลงกันหาได

ไม โจทกไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนการโอนมรดกท่ีดินพิพาทใหกลับคืนสูกองมรดกเพื่อ

แบงปนใหแกโจทกอีก

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๑/๒๕๕๗ การแบงปนทรัพยมรดกซึ่งอาจทําได

โดยทายาทตางเขาครอบครองทรพัยสนิเปนสวนสดัตามมาตรา ๑๗๕๐ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยนัน้ เปนกรณซีึง่ขอเทจ็จรงิตองไดความชดัแจงแลววาทายาทไดตกลงแบงปน

ทรัพยมรดกโดยตางไดเขาครอบครองทรัพยมรดกตามสวนแบงนั้นอยางเปนสวนสัดชัดเจน

วาทายาทคนใดเขาครอบครองที่ดินทรัพยมรดกนั้นเปนสวนใด มีอาณาเขตและเนื้อท่ีดิน

เขาครอบครองแบงแยกกนัจนชัดเจนเพยีงพอทีจ่ะดําเนินการจดทะเบียนแบงแยกกรรมสทิธิ์

กันได เมื่อขอเท็จจริงจากทางนําสืบไมไดความ เชนนั้นที่ดินพิพาทจึงยังไมพนสภาพจากการ

เปนทรัพยมรดกของ พ. และกรณีตองถือวาการที่ ต. และจําเลยที่ ๑ ครอบครองที่ดินพิพาท

อยูนั้นเปนการครอบครองแทนทายาทอื่นๆ ของ พ. ทุกคน กรณีจึงเขาเกณฑตาม ป.พ.พ. 

มาตรา ๑๗๔๘ วรรคหนึ่ง ที่ทําใหโจทกซึ่งเปนทายาทของ พ. เพราะเขาสืบสิทธิ์ในมรดกสวน

ของ ต. มสีทิธจิะเรยีกรองใหแบงทรพัยมรดกทีด่นิพพิาทได แมวาจะลวงพนกาํหนดอายคุวาม

มรดกตาม ๑๗๕๔ แลวก็ตาม ดังนั้นคดีของโจทกจึงไมขาดอายุความ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๗๙/๒๕๕๖ โจทกและทายาทอื่นยกเวนจําเลย

ไมประสงคจะรับมรดกที่ดินพิพาท โดยยินยอมใหจําเลยรับมรดกฝายเดียว และจําเลยได

ขอรับสิทธิทํากินในที่ดินแทน ส. แตฝายเดียว โดยมิไดขอรับสิทธิทํากินในที่ดินแทนโจทก

และทายาทอื่นเพื่อออกเอกสารสิทธิ แลวนํามาแบงแกโจทกและทายาทอื่น แมบันทึก

คํายินยอมของทายาทไมใชการสละมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๑๖๑๒ เพราะเปนการสละมรดกใหแกจําเลยผูเดียวซึ่งไมเปนไปประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา ๑๖๑๕ วรรคสอง แตเมื่อโจทก จําเลย และทายาทอื่นไดลงลายมือชื่อ
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ไวในบันทึกอันถือวาโจทก จําเลยและทายาทอื่นตกลงแบงปนทรัพยมรดกโดยมีหลักฐาน

เปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่รับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๕๐ 

วรรคสอง โจทกและทายาทอื่นจึงไมมีสิทธิฟองเรียกรองที่ดินพิพาท

๒. การตั้งผูจัดการมรดก
โดยทั่วไปแลว บรรดาทายาทของผูตายจะเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยมรดก

ของผูตายดังที่ในหลายประเทศทําอยู เชน ญี่ปุน ฝรั่งเศส และเยอรมนี มรดกตกแกทายาท

ซ่ึงมีสวนไดเสีย โดยถือวาเปนผูไดประโยชน ทายาทจึงมีหนาท่ีจัดการทรัพยท่ีตนพึงจะได 

จะมียกเวนก็แตในประเทศอังกฤษที่ทรัพยมรดกไมตกทอดแกทายาททันที แตจะตกแก

ผูจัดการมรดกเปนผูถือกรรมสิทธิ์กอนเพื่อทําหนาที่จัดการตอไป

สําหรับความเปนมาตามกฎหมายไทย หลัก “มรดกตกแกลูกหลาน” เปนหลักการ

ที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในกฎหมายตราสามดวงวามีตําแหนง

พนักงานของรัฐ คือ สมุหะมรดก มีหนาที่จัดทําบัญชีมรดกและพิจารณาหากผูตายบางราย

มีทรัพยมรดกไมมากก็ไมควรเขาจัดการ แตจะนําความกราบบังคับทูลเพื่อเรียกทรัพยพัทยา

คืนเขาทองพระคลังหลวง๖ ตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในภายหลัง สมุหะมรดกในอดีต

จึงมีหนาที่คลายผูจัดการมรดกปจจุบันมากที่สุด 

กองมรดกที่มีทรัพยสินและหนี้สินไมมาก หากมีทายาทเพียงหนึ่งหรือสองคนหรือ

มีทายาทหลายคนแตสามารถปรองดองแบงทรัพยมรดกกันไปไดก็สิ้นปญหา แตหากเปน

กองมรดกทีม่มีลูคามากหรอืเหลาทายาทตกลงแบงปนกนัไมได อาจเกดิปญหาในการรวบรวม 

ตดิตามทวงหนีส้นิ และ การชาํระหนีก้องมรดกตลอดจนแบงปนมรดก จงึตองหาผูกระทาํการ

มาจัดการทรัพยมรดกซึ่งไดแก ผูจัดการมรดกนั่นเอง สําหรับกรณีทายาทรวมกันจัดการนั้น

มีบัญญัติ ในมาตรา ๑๗๔๕ ความวา

“ถามทีายาทหลายคน ทายาทเหลานัน้มสีทิธแิละหนาทีเ่กีย่วกบัทรพัยมรดกรวมกนั

จนกวาจะไดแบงมรดกกนัเสรจ็แลว และใหใชมาตรา ๑๓๕๖ ถงึมาตรา ๑๓๖๖ แหง ประมวล

กฎหมายนี้บังคับเพียงเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติแหงบรรพนี้” 

ทายาทหลายคนรวมกันจัดการไดโดยไมมีการตั้งผูจัดการมรดกดังที่มาตราขางตน

กําหนด ทายาทเหลานั้นยอมเปนเจาของรวมกัน บทบัญญัติมาตรานี้ใหนําหลักเจาของรวม

ตามมาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายไมประสงคใหนํา

๖ โปรดดู ประกาศพระราชบัญญัติ ๒ และบทที่ ๓ กับ ๔ ในพระไอยการลักษณมรดก
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สิทธิและหนาที่ของผูจัดการมรดกที่มาจากการแตงตั้งตามมาตรา ๑๗๑๑ ถึง มาตรา ๑๗๓๓ 

มาใชบังคับกับกรณีทายาทจัดการมรดกเอง แตตองนํามาตรา ๑๗๓๔ ถึงมาตรา ๑๗๔๔ 

มาใชบังคับกับการจัดการมรดกของ ทายาทดวย 

ผูจดัการมรดกนัน้จะตองไมมลีกัษณะตองหามตามทีม่าตรา ๑๗๑๘ กาํหนดเอาไววา

“บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจัดการมรดกไมได

๑) ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ

๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ

๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนลมละลาย”

มีขอสังเกตวา ลักษณะตองหามในอนุมาตรา ๑ และอนุมาตรา ๒ ขางตนคลายกับ

ลกัษณะตองหามของบคุคลทีจ่ะเปนพยานในการทาํพนิยักรรมตามมาตรา ๑๖๗๐ จะแตกตาง

ก็แตในอนุมาตรา (๓) ซึ่งมาตรา ๑๖๗๐ กําหนดไววาบุคคลที่หูหนวก เปนใบหรือจักษุบอด

ทั้งสองขาง

สําหรับการตั้งผูจัดการมรดกนั้นมีกําหนดไวใน มาตรา ๑๗๑๑ ความวา 

“ผูจัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาล”

 ผูจัดการมรดก ไดแก “บุคคลซึ่งผูทําพินัยกรรม หรือศาลไดแตงตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติ

การตามพินัยกรรมหรอืจัดการและแบงปนทรพัยมรดกใหแกทายาท”๗ ผูจดัการมรดกมหีนาท่ี

จัดการมรดกตามที่กําหนดไวในพินัยกรรมหรือในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย บรรพ ๖ ลกัษณะ ๔ ซึง่ไดกาํหนดวธิกีารจดัการมรดกไว เชน ตองหาตวัทายาท รวบรวม

ทรัพยมรดก ติดตามทวงหนี้ ทําบัญชีทรัพยมรดกและบัญชีจัดการทรัพยมรดก ชําระหนี้

กองมรดกใหแกเจาหนี้ และแบงปนทรัพยมรดกแกทายาท เปนตน 

แมถอยคําในบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑๑ อาจทําใหเขาใจไปไดวานอกจากผูจัดการ

มรดกที่ถูกแตงตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาลแลว ยังมีผูจัดการมรดกท่ีถูกแตงตั้ง

ขึ้นโดยวิธีอื่นอีก ซึ่งตามความหมายที่แทจริงน้ันนาจะหมายความวา ผูจัดการมรดกอาจตั้ง

ขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาลเทานั้น เพราะบทบัญญัติกฎหมายวาดวยผูจัดการมรดก 

ตั้งแตการแตงตั้ง ถอดถอน หรือเกี่ยวกับ อํานาจหนาท่ีของผูจัดการมรดก กลาวถึงเฉพาะ

ผูจัดการมรดกที่ถูกแตงตั้งขึ้นสองประเภทนี้เทานั้น ไมไดบัญญัติถึงผูจัดการมรดกที่ถูกตั้งขึ้น

โดยวิธีอื่นดวย 

๗ เสรมิ วนิจิฉัยกลุ, กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยมรดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 

๒๔๙๖), หนา ๑๔๙.
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สวนกรณีทายาทรวมกันจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๔๕ นั้น เปนการจัดการ

ในฐานะเจาของรวมซึง่เกดิขึน้โดยกฎหมาย เปนคนละฐานะกบัผูจดัการมรดกโดยการแตงตัง้

แมทายาทจะตั้งบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนตน บุคคลดังกลาวก็มีสถานะเปนตัวแทนของ

ทายาทตามสญัญาระหวางทายาททัง้หลายผูตัง้และผูรบัจดัการแทนทายาทนัน้เอง๘ มอีาํนาจ

หนาทีต่ามบทบญัญตัวิาดวยตวัแทน มไิดมฐีานะเปนผูจดัการมรดก ดงันัน้ ผูจดัการมรดกอาจ

ตั้งขึ้นได ก็แตโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาลเทานั้น

๒.๑ การตั้งผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม 

มาตรา ๑๗๑๒ บัญญัติไววา 

“ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได 

(๑) โดยผูทําพินัยกรรมเอง

(๒) โดยบุคคลซึ่งระบุไวในพินัยกรรม ใหเปนผูตั้ง” 

ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมน้ันอาจตั้งข้ึนโดยผูทําพินัยกรรมเอง โดยการระบุ

ชื่อผูจัดการมรดกไวในพินัยกรรมเลย หรืออาจมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูตั้งอีก

ทีหนึ่งก็ได 

การต้ังผูจัดการมรดกโดยพนัิยกรรมนัน้ ขอสาํคญัคอื พนิยักรรมดงักลาวตองสมบูรณ 

และคําสั่งตั้งผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมจะตองชัดแจงทั้งเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ตั้ง หรือที่ให

เปนผูตัง้และชดัแจงเกีย่วกบัอาํนาจหนาที ่คอื ใหเปนผูจดัการมรดกหรอืใหทาํหนาทีร่วบรวม

ทรัพยสนิและ แบงปนมรดกใหทายาทตามกฎหมาย (ฎ.๑๒๗๙/๒๕๐๒) ถาสัง่ไวในพนิยักรรม

เพียงใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก็บคาเชา สงไปใหลูกเมียของผูตายที่เมืองจีน ก็ยังถือไมไดวา

เปนการตั้งบุคคลนั้นเปนผูจัดการมรดก (ฎ.๑๐๔๒/๒๔๙๖) หรือหากพินัยกรรมมีขอกําหนด

ระบุใหผูจัดการมรดกแบงปนทรัพยมรดกใหแกทายาทตามอําเภอใจของผูจัดการมรดกเอง 

ขอกําหนดเชนนี้อาจเปนโมฆะตามมาตรา ๑๗๐๖ (๓) ไดเพราะสวนแบงในทรัพยมรดกของ

ทายาทนัน้ตองเปนไปตามกฎหมาย (มาตรา ๑๖๒๙ ถงึมาตรา ๑๖๓๖) หรอืพนิยักรรมเทานัน้๙

นอกจากนี้ ผูทําพินัยกรรมอาจจะตั้งบุคคลหลายคน เปนผูจัดการมรดกก็ไดดังท่ี

บัญญัติไวในมาตรา ๑๗๑๕ ซึ่งบัญญัติวา

๘ โปรดดู เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว., กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวมรดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘), หนา ๗๑๘
๙ บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ, สารานกุรมกฎหมายแพงและพาณชิย ผูจดัการมรดก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๗), หนา ๑๒.
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“ผูทําพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ใหเปนผูจัดการมรดกก็ได

เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอื่น ถามีผูจัดการมรดกหลายคน 

แตผูจดัการเหลานัน้บางคนไมสามารถ หรอืไมเตม็ใจทีจ่ะจดัการ และยงัมผีูจดัการมรดกเหลอื

อยูแตคนเดยีว ผูนัน้มสีทิธทิีจ่ะจดัการมรดกไดโดยลาํพงั แตถามผีูจดัการมรดกเหลอือยูหลาย

คน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูจัดการเหลานั้นแตละคนจะจัดการโดยลําพังไมได” 

กรณีมีบุคคลหลายคนจัดการมรดกก็ตองเปนไปตามมาตรา ๑๗๒๖ ซึ่งกําหนดไววา 

“ถาผูจัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหนาที่ของผูจัดการมรดกนั้นตองถือ

เอา เสียงขางมาก เวนแตจะมีขอกําหนดพินัยกรรมเปนอยางอื่น ถาเสียงเทากัน เมื่อผูมีสวน

ไดเสียรองขอ ก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด” 

ดังนั้น หากมีผูจัดการมรดกหลายคน แตละคนจะจัดการตามลําพังไมได ตอง

ถือเอาเสียงขางมาก ถามีเสียงเทากัน ผู มีสวนไดเสียสามารถรองขอใหศาลช้ีขาดได 

(ฎ.๑๘๔๐/๒๕๓๔) นอกจากนี้ยังมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ควรกลาวถึงไวดังที่จะยกมา

แสดงตอจากนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๓๙/๒๕๕๑ จําเลยที่ ๒ เปนผูจัดการมรดกของผูตาย

รวมกับจําเลยที่ ๑ จึงไมมีอํานาจยื่นคําใหการและฟองแยงในฐานะผูจัดการมรดกของผูตาย

ไดเพียงลําพัง จําเลยที่ ๒ ไมอาจอางเหตุความเปนปฏิปกษระหวางจําเลยทั้งสอง หรือความ

ลาชาในการดําเนิน การขอใหศาลชี้ขาดหรือขอถอดถอนจําเลยท่ี ๑ จากการเปนผูจัดการ

มรดกมาเปนขออางในการ ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๗๒๖ ได เพราะจําเลยท่ี ๒ 

สามารถยื่นคํารองตอ ศาลแสดงเหตุขัดของดังกลาวเพื่อขอใหศาลช้ีขาดหรือขอขยายระยะ

เวลายื่นคําใหการและฟองแยง หรือขอใหศาลรอฟงคําสั่งเก่ียวกับการขอถอดถอนการเปน

ผูจัดการมรดกรวมได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๒๘/๒๕๕๑ แมศาลมีคําสั่งตั้งใหโจทกท้ังสองเปน

ผูจัดการมรดกของ ส. รวมกัน แตก็มิไดหมายความวาการกระทําตามหนาที่ของผูจัดการ 

มรดกหลายคนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๒๖ ผูจัดการมรดกจะตอง

รวมกนัทาํหรอืรวมกนั ลงชือ่ในนติกิรรมทกุคน การทีโ่จทกที ่๑ ลงชือ่ในหนงัสอื รบัสภาพหนี้

ในฐานะเจาหนีแ้ละผูจดัการมรดกเพยีงผูเดยีวโดยโจทกที ่๒ ซึง่เปนผูจดัการมรดกอกีคนหนึง่

รูเห็น ยินยอมก็ตองถือวาเปน การจัดการมรดกรวมกันแลว

อยางไรก็ตาม แมพินัยกรรมจะมีผลแลวก็ยังไมผูกพันผูถูกตั้งใหตองรับหนาที่ ถา

ผูถูกตั้งไมสมัครใจรับก็บังคับเขาไมได ตอเมื่อผูถูกตั้งตกลงรับหนาที่แลวจึงจะมีผลผูกพันให

ผูน้ันตองปฏบิตัหินาทีผู่จดัการมรดก (ด ูฎ.๘๗๒๘๗๓/๒๔๙๗) สาํหรบัการตกลงรบัหนาทีน่ัน้

ตองทําอยางไรนั้น กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา ๑๗๑๗ ดังตอไปนี้
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“ในเวลาใดๆ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจามรดกตาย แตตองเปนเวลาภายหลังที่

เจามรดกตายแลวสบิหาวนั ทายาทหรอืผูมสีวนไดเสยีคนใดคนหนึง่จะแจงความถามไปยงัผูที่

ถูกตั้งเปน ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมวาจะรับเปนผูจัดการมรดกหรือไมก็ได

ถาผูที่ไดรับแจงความมิไดตอบรับเปนผูจัดการมรดกภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน

รับแจงความนั้น ใหถือวาผูนั้นปฏิเสธ แตการรับเปนผูจัดการมรดกนั้นจะทําภายหลังหนึ่งป

นับแตวันที่ เจามรดกตายไมได เวนแตศาลจะอนุญาต” 

หากผูถูกตั้งตองการตกลงรับหนาที่ ผูถูกตั้งก็เพียงแตแจงหรือบอกกลาวใหทายาท

ทราบถงึความสมคัรใจของตนกพ็อแลว ถาผูถกูตัง้ไมบอกกลาววาจะรบัหรอืไมรบัทายาทหรอื

ผูมสีวนไดเสยีจะแจงความถามไปตามมาตรานีก้ไ็ด อยางไรกด็บีคุคลทีถ่กูแตงตัง้จะไมเขาเปน

ผูจัดการมรดกเลยก็ได แตจะยอมมารับเปนผูจัดการมรดกเมื่อพน ๑ ปนับแตเจามรดกตาย

ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐๔/๒๕๓๖ ศาลมีคําสั่งตั้งโจทกเปนผูจัดการมรดก

ของผูตายโดยบรรดาทายาทของผูตายซึ่งรวมท้ังจําเลยเห็นชอบใหโจทกเปนผูจัดการมรดก

ของผูตาย ถือวาจําเลยไดสละสิทธิในการเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมแลว แมมีการ

ตั้งผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมไวแลว แตหากมีเหตุที่กฎหมายกําหนดใหรองขอใหศาลตั้ง

ผูจัดการมรดกไดเกิดขึ้น เชน ทางปฏิบัติของธนาคารที่ถือวาแมจะมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดก

โดยพินัยกรรมแลว ธนาคารก็ยังไมให ผูจัดการมรดกนั้นถอนเงินของผูตายจนกวาจะมีคําสั่ง

ศาลตัง้ผูน้ันเปนผูจัดการมรดกอกีชัน้หนึง่ กรณีนี ้ถอืวามเีหตขุดัของในการจดัการ อาจรองขอ

ใหศาลตั้งผูจัดการมรดกไดอีกตามมาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง ซ่ึงในทางปฏิบัติศาลก็จะตั้ง

ผูจัดการมรดกที่กําหนดไวในพนิัยกรรมใหเปนผูจัดการมรดกตามคาํสั่งศาล (ฎ.๘๓๘/๒๕๐๘ 

และ ฎ.๒๘๒๖/๒๕๑๗)๑๐

อนึ่ง แมวาผูทําพินัยกรรมจะตั้งบุคคลใดใหเปนผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมแลว 

หรือไมมีการทําพินัยกรรมไวเลยในชั้นยื่นคํารองและศาลยังไมมีคําสั่งใดๆ หรือวาศาลไดมี

คําสั่งตั้ง ผูจัดการมรดกไปแลว ทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกกอนผูรองหรือผูมีสวนไดเสีย

อาจคัดคานดวยเหตุ เชน พินัยกรรมถูกเพิกถอนแลวหรือพินัยกรรมปลอม กลายเปนคดี

มีขอพิพาทที่สุดศาลอาจจะไมต้ังผูจัดการมรดกตามท่ีระบุไวในพินัยกรรม หรืออาจจะตั้ง

ผูคัดคานเปนผูจัดการมรดกรวมกัน หรือตั้งโดยมีเงื่อนไขก็ได (ฎ.๑๙๔/๒๕๓๕) สรุปไดวา

การคดัคานอาจจะคดัคานในขณะยืน่คาํรองหรอืคดัคานหลงัจากทีศ่าลไดมคีาํสัง่ตัง้ผูรองเปน

ผูจัดการมรดกแลวก็ได

๑๐ เพิ่งอาง, หนา ๑๒.



140 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๒

๒.๒ การตั้งผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล

ผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล อาจเปนผูจัดการมรดกที่มีอํานาจทั่วไปในการจัดการ

แบงปน ทรัพยมรดก (มาตรา ๑๗๑๓) หรือเปนผูจัดการมรดกที่ตั้งขึ้นเพื่อการใดโดยเฉพาะ

ก็ได (มาตรา ๑๗๑๔)

มาตรา ๑๗๑๓ บัญญัติไววา 

“ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการ

มรดกก็ได ในกรณีดั่งตอไปนี้

(๑) เมื่อเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมไดสูญหายไป หรืออยู

นอก ราชอาณาเขต หรือเปนผูเยาว 

(๒) เมื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุ

ขัดของในการจัดการ หรือในการแบงปนมรดก 

(๓)  เมือ่ขอกาํหนดพนัิยกรรมซึง่ต้ังผูจดัการมรดกไวไมมผีลบังคบัไดดวยประการใดๆ 

การต้ังผูจัดการมรดกน้ัน ถามีขอกําหนดพินัยกรรม ก็ใหศาลตั้งตามขอกําหนด

พินัยกรรม และถาไมมีขอกําหนดพินัยกรรม ก็ใหศาลตั้งเพื่อประโยชนแกกองมรดกตาม

พฤติการณและโดยคํานึงถึงเจตนาของเจามรดก แลวแตศาลจะเห็นสมควร”

มาตรา ๑๗๑๔ บัญญัติไววา 

“เมื่อศาลตั้งใหผูใดเปนผูจัดการมรดกเพื่อการใด โดยเฉพาะผูนั้นไมจําตองทําบัญชี

ทรัพยมรดก เวนแตจะจําเปนเพื่อการนั้น หรือศาลสั่งใหทํา” 

การตัง้ผูจดัการมรดกตามคาํสัง่ศาลนัน้จะตองพจิารณาวาผูใดเปนผูมสีทิธริองขอให

ศาลตัง้ผูจดัการมรดก เหตทุีจ่ะขอใหศาลตัง้ผูจดัการมรดกไดแกเหตใุดบาง และศาลมอีาํนาจ

อยางไร ในการตั้งผูจัดการมรดก

ผูมีสิทธิรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดก

บทบัญญัติมาตรา ๑๗๑๓ วรรคแรก ไดกําหนดผูมีสิทธิรองขอใหศาลตั้งผูจัดการ

มรดกไว ๓ ประเภท ไดแก ทายาท ผูมีสวนไดเสีย และพนักงานอัยการ 

“ทายาท” หมายถึง ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม สําหรับเจามรดกที่มี

ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙๑๑ หลายลําดับ ทายาทโดยธรรมยอมหมายถึงทายาทที่มีสิทธิ

๑๑ มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๖๓๐ วรรคสอง แตละลําดับ

มีสิทธิไดรับ มรดกกอนหลังดั่งตอไปนี้ คือ 

  (๑)  ผูสืบสันดาน 

  (๒)  บิดามารดา 

   (๓)  พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
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รับมรดกตามมาตรา ๑๖๓๐๑๒ เทานัน้ (ฎ.๘๖๓/๒๕๒๕ และ ฎ.๖๑๖๑/๒๕๔๘) ไมไดหมายถงึ

ผูที่เปนทายาทโดยธรรมทุกลําดับ ทายาทที่อยูในลําดับถัดลงไปในมาตรา ๑๖๒๙ ซึ่งถูกตัด

โดยทายาทในลาํดบัตน ยอมไมม ีสทิธริองขอใหศาลตัง้ผูจดัการมรดก (ฎ.๖๑๖๑/๒๕๔๘ และ 

ฎ.๑๑๙๖/๒๕๓๘) ดังตัวอยางคําพิพากษาฎีกาตอไปนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๐๐/๒๕๕๘ ผูตายมีผูรองภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย

และมีบุตรและบุตรบุญธรรมซึ่งเปนทายาทอันดับ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๖๓๐ วรรคหนึง่ ผูคดัคานทัง้สองซึง่เปนพีน่องรวมบดิามารดาเดยีวกบัผูตายอนัเปน

ทายาทอันดบัที ่๓ ไมอยูในฐานะทายาทโดยธรรมท่ีจะรองขอใหศาลมคีาํสัง่ตัง้ผูคดัคานท้ังสอง

เปนผูจัดการมรดกของผูตายได

กรณีทายาทผูรับพินัยกรรมก็เชนกัน หากผูตายทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกให

บุคคลใดบางสวน (ฎ.๓๔๕๗/ ๒๕๕๖) หรือยกใหทั้งหมดแลว บุคคลนั้นเทานั้นที่เปนทายาท

ผูรับพินัยกรรม และเปนผูมีสิทธิรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดก ทายาทโดยธรรมอื่นตาม

มาตรา ๑๖๒๙ ยอมถูกตัดโดยผลของมาตรา ๑๖๐๘ วรรคทาย๑๓ ไมมีสิทธิมารองขอใหศาล

ตั้งผูจัดการมรดก (ฎ.๓๘๘/๒๕๓๗ และ ฎ.๘๐๔/๒๕๕๕) พินัยกรรมฉบับกอนถูกเพิกถอน

โดยพนิยักรรมฉบบัหลงัตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๖๙๗ ผูรบัมรดกตาม

พินัยกรรมฉบับกอนจึงหมดสิทธิรับมรดกของผูตาย ไมเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยมรดกของ

ผูตาย ไมมสีทิธริองตอศาลขอใหต้ังผูจัดการมรดก (ฎ.๑๙๖๐/๒๕๑๙) ท้ังนี ้ผูรบัพนิยักรรมอาจ

เปนไดทัง้บคุคลธรรมดาและนติบิคุคล นติบิคุคลทีม่ ีฐานะเปนผูรบัพนิยักรรมจงึมสีทิธริองขอ

ตอศาลใหตั้งผูจัดการมรดกได (ฎ.๓๑๖๖/๒๕๒๙ และ ฎ.๖๕๕๗/๒๕๔๑) อนึ่ง นิติบุคคล

ยังเปนผูปกครองทรัพยไดตามมาตรา ๑๖๘๙

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง บุคคลที่ถึงแมไมใชทายาทผูไดรับทรัพยมรดกก็มี

ประโยชนเกี่ยวของอยูในกองมรดก เชน บุคคลผูอยูในภาระติดพันที่จะตองตั้งมูลนิธิตาม

   (๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน

   (๕) ปู ยา ตา ยาย 

  (๖) ลุง ปา นา อา คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใต บังคับของบทบัญญัติพิเศษ

แหงมาตรา ๑๖๓๕
๑๒ มาตรา ๑๖๓๐ ตราบใดทีม่ทีายาทซึง่ยงัมชีวีติอยู หรอืมผีูรับมรดกแทนท่ียงัไมขาดสายแลวแตกรณใีนลาํดบัหน่ึงๆ 

ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผูที่อยูในลําดับถัดลงไปไมมีสิทธิในทรัพยมรดกของผูตายเลย แตความในวรรค

กอนนี้ มิใหใชบังคับในกรณีเฉพาะที่มีผูสืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่กันแลวแตกรณี และมี

บิดามารดายังมีชีวิตอยูในกรณีเชนนั้นใหบิดามารดาไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทชั้นบุตร
๑๓ มาตรา ๑๖๐๘ วรรคทาย แตเมื่อบุคคลใดไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียทั้งหมดแลว ใหถือวาบรรดา

ทายาทโดยธรรมผูที่มิไดรับประโยชนจากพินัยกรรมเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก
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พินัยกรรม (มาตรา ๑๖๗๖) ผูปกครองทรัพยที่ตั้งโดยพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๘๗)๑๔ สวนได
เสียนี้ หมายถึง สวนไดเสียในกองมรดก คือ เปนผูที่จะไดรับประโยชนถากองมรดกมีผูจัดการ
มรดก หรอืเสยีประโยชนถากองมรดกไมมผีูจัดการมรดก๑๕ สวนไดเสยีทีผู่นัน้มอียูในกองมรดก
ตองเปนสวนไดเสียตามกฎหมาย ผูนั้นจึงจะมารองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกได และในการ
เขียนคํารองขอใหตั้งผูจัดการมรดก ผูมีสวนไดเสียจะตองอางถึงสวนไดเสียในกองมรดกมา
เพื่อใหศาลทราบดวย

บุคคลใดจะเปนผู มีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือไม ตองพิจารณาเปนกรณีๆ 
ไป เชน บุตรตางมารดากัน ตางก็เปนทายาทและผูมีสวนไดเสียในกองมรดกของบิดา
(ฎ.๒๘๕๘/๒๕๒๓) ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายของทายาทในกองมรดกของเจามรดก เปนผูมี
สวนไดเสียในกองมรดกของ เจามรดกนั้นถาทายาทผูเปนสามีตนตาย เพราะตนมีสวนไดรับ
มรดกของเจามรดกทีต่กทอดแกทายาท ผูเปนสามตีน (ฎ.๙๐๙๗/๒๕๔๗ และ ฎ.๓๐/๒๕๔๙) 
ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตายเปนทายาทโดยธรรมผูมสีวนไดเสยีโดยตรงในกองมรดก
ของผูตาย แมจะถกูดาํเนนิคดฐีานเขาเมอืงโดยไมไดรบัอนญุาตและมคีาํพพิากษาใหออกนอก
ราชอาณาจักรมาแลว ก็เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับขอหามมิใหเปนผูจัดการมรดก (ฎ.๗๒/๒๕๔๒) 
ผูแทนโดยชอบธรรมของทายาทซึง่เปนผูรบัพนิยักรรมเปนผูมสีวนไดเสยีตามสทิธขิองทายาท 
(ฎ.๑๙๗๓/๒๕๑๙) ผูสืบสิทธิของทายาทเปนผูมีสวนไดเสียในกองมรดกของผูตาย มีสิทธิ
รองขอเปนผูจัดการมรดกได (ฎ.๑๐๘/๒๕๔๘ และ ฎ.๘๕๐/๒๕๕๑) ผูรับมรดกแทนที่ตาม
มาตรา ๑๖๓๙ ก็เปนผูมีสวนไดเสียในกองมรดก (ฎ.๖๑๖/๒๕๔๗ และ ฎ.๒๗๓๓/๒๕๔๘) 
แมพินัยกรรมจะยกทรัพยสินใหแกบุคคลอื่น แตผูตายตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดก ผูรอง
แมไมไดเปนทายาทของผูตายก็ถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิรองขอใหศาลตั้งตนเองเปน 
ผูจัดการมรดกได (ฎ.๖๓๐๑/๒๕๕๖) สําหรับเจาหนี้กองมรดกนั้นไดมีคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๖๙๕/๒๕๓๑ (ประชุมใหญ) วางบรรทัดฐานไววา เจาหนี้กองมรดกท่ีไมมีทายาทเปน
ผูมีสวนไดเสียสามารถรองขอเปนผูจัดการมรดกได กองมรดกท่ีไมมีทายาทนั้น แมมรดก
จะตกทอดแกแผนดิน รัฐก็มิใชทายาท เจาหนี้ไมอาจบังคับชําระหนี้ไดจนกวาจะไดตั้ง
ผูจดัการมรดกขึน้ และหากไมม ีผูจัดการมรดกอยูตราบใด เจาหนีไ้มมทีางไดรบัชาํระหนีไ้ดเลย 
สวนเจาหนี้น้ันจะสมควรเปนผูจัดการมรดกหรือไม ยอมข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล สวน
ลูกหนี้กองมรดกไมมีทายาทก็เชนเดียวกัน ยอมเปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๑๗๑๓ รองขอ

๑๔ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๑๔.
๑๕ เพรยีบ หตุางกูร, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยมรดก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), หนา ๒๑๘.
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ใหศาลตั้งผูจัดการมรดกได (ดู ฎ.๕๘๔๐/๒๕๔๑ ซึ่งเปนกรณีลูกหนี้รองขอเพื่อประโยชนใน
การไถถอนจํานําหลังผูรับจํานําตายโดยไมมีทายาท)

ถาไมใชผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย ผูนั้นก็ไมมีสิทธิจะมารองขอใหศาลตั้งผูจัดการ
มรดก อาทิ บุตรเลี้ยงของผูตายซึ่งผูตายมิไดจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม ไมใชผูมีสวน
ไดเสีย (ฎ.๑๙๘๕/๒๕๒๔) ญาติของเจามรดกผูเคยไดรับความไววางใจจากเจามรดกหรือได
รับประโยชนอยางอื่นจากเจามรดกกอนตายไมใชผูมีสวนไดเสีย (ฎ.๘๑๓/๒๕๒๓) หญิงที่อยู
กินกบัผูตายแตไมมทีรพัยสนิรวมกนัถอืวาไมมสีวนไดเสยี รองขอใหศาลตัง้ผูจดัการมรดกไมได 
(ฎ.๒๐๙๕/๒๕๒๓ และ ฎ.๓๗๑๘/๒๕๔๘) ผูจัดการศพเจามรดก แมไดออกเงินทดรองเปน
คาใชจายในการจัดการทําศพเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยกองมรดก แตถือไมไดวาเปน
ผูมีสวนไดเสียที่จะใชสิทธิรองขอใหตั้ง ผูจัดการมรดกได (ฎ.๑๑๑๘/๒๕๒๕)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๙๔/๒๕๕๗ ผูรองเปนเพียงนิติบุคคลซ่ึงผูตายถือหุน
อยู ถึงแมวาผูรองจะเปนผูจัดการทําศพของผูตาย และไดออกเงินคาใชจายเพื่อการนี้ แตผู
รองไมไดเปน ผูจัดการมรดก หรือบุคคลที่ผูตายแตงตั้งไวใหมีหนาที่จัดการทําศพ หรือบุคคล
ที่ทายาทมอบหมายใหมีหนาที่จัดการทําศพ หรือผูรับทรัพยมรดกโดยทําพินัยกรรมหรือโดย
สิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด หรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรตั้งใหจัดการทําศพ ดังนั้น 
ผูรองจึงไมมีอํานาจและตกอยูในหนาที่ตองจัดการทําศพตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔๙ คาใช
จายในการจัดการทําศพผูตายที่ผูรองจายไปจึงไมเกิดมีหนี้เปนคุณในการจัดการทําศพนั้น 
อันอาจเรียกไดตามบุริมสิทธิที่ระบุไวใน ป.พ.พ. มาตรา ๒๕๓ (๒) ดังที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๖๕๐ ถอืไมไดวาผูรองเปนผูมสีวนไดเสยีทีจ่ะใชสทิธริองขอใหตัง้ผูจดัการมรดกตาม 
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓ ได

ตวัอยางคําพพิากษาศาลฎกีาทีว่นิิจฉยัวาผูรองไมใชท้ังทายาทท่ีมสีทิธติามพนิยักรรม
หรือผูมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิรองขอจัดการมรดก

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๔/๒๕๕๕ ผูรองอางวาเปนผูจัดการมรดกและเปน
ทายาท ที่มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมของ พ. ซึ่งเปนภริยาของ ส. และมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส. ผูตาย แตตามพินัยกรรมของ พ. ปรากฏวา พ. ยกทรัพยสินที่มีอยูหรือที่จะไดรับ
ใหแกผูมีชื่อซึ่งเปนผูรับ พินัยกรรม ๕ คน โดยไมมีชื่อของผูรองเปนผูรับพินัยกรรมดวย ผูรอง
จงึไมเปนทายาททีม่สีทิธติามพนิยักรรมของ พ. และเมือ่ พ. ยกทรพัยสนิซึง่เปนมรดกทัง้หมด
ใหแกผูรับพินัยกรรมทั้ง ๕ คนแลว มรดกของผูตายสวนที่ผูรองอางวา พ. มีสิทธิจะไดรับยอม
ตกเปนของผูรับพินัยกรรมดังกลาว ผูรองจึงไมใชผูสืบสิทธิของ พ. แมผูรองจะเปนผูจัดการ
มรดกของ พ. แตผูรองก็ไมไดรับประโยชนในมรดกของผูตาย ผูรองจึงไมใชเปนผูมีสวน
ไดเสยีในมรดกของผูตายทีจ่ะมสีทิธริองขอใหต้ังผูจดัการมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา ๑๗๓๓ วรรคหนึ่ง 
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีคําพิพากษาฎีกาตัดสินไววาผูมีสวนไดเสียท่ีจะรองขอ

ใหตั้ง ผูจัดการมรดกน้ัน หากมีกรรมสิทธิ์รวมหรือมีทรัพยสินท่ีทํามาหาไดรวมกับผูตาย 

แมตนเองจะมิใชทายาทโดยธรรมหรือเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูตายก็มีสิทธิ

รองขอได (ฎ.๖๘๒๗/๒๕๔๙ และ ฎ.๔๓๕๕/๒๕๕๑) แมจดทะเบียนหยาตอกัน แตภายหลัง

ก็อยูกินรวมกนัฉนัสามภีรยิามทีรพัยสนิทีท่าํมาหาไดรวมกนักเ็ปนผูมสีวนไดเสยี มสีทิธคิดัคาน

คํารองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกได (ฎ.๒๗๓๑/๒๕๕๖) 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๕/๒๕๓๗ ผูคัดคานไดรวมประกอบธุรกิจการคากับ

ผูตาย ทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกลาวจึงเปนของผูตายและผูคัดคานรวม

กนั เมือ่กจิการนัน้ยงัคงดาํเนนิอยู ผูคดัคานจงึเปนผูมสีวนไดเสยี มสีทิธริองคดัคานและมสีทิธิ

รองขอเปนผูจัดการ มรดกของผูตายได 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๙/๒๕๕๔ ผูมีสวนไดเสียตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณชิย มาตรา ๑๗๑๓ นัน้ไมจาํเปนตองเปนผูมสีวนไดเสยีในฐานะทายาทโดยธรรมหรอื

ในทางพินัยกรรมของผูตายโดยตรง แมผูคัดคานเปนสามไีมชอบดวยกฎหมายของผูตาย แตได

อยูกินรวมกัน มานานสิบกวาปจนผูตายถึงแกความตาย โดยมีทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคัดคานกับผูตายมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกันในที่ดินมีโฉนดรวม ๓ แปลง 

ซึ่งผูรองทั้งสองเบิกความรับวา ผูคัดคานกับผูตายประกอบกิจการอูซอมรถยนตรวมกัน โดย

ใหผูรองทั้งนองๆ และหลาน ทํางานในอูและรับเงินเดือนเปนคาจาง ผูคัดคานจึงเปนผูมีสวน

ไดเสีย

การเปนผูมสีวนไดเสยีขางตนเปนเรือ่งเกีย่วกบัสทิธใินการรองขอใหศาลตัง้ผูจดัการ

มรดกเทานั้น สวนบุคคลที่ศาลจะตั้งใหเปนผูจัดการมรดกจะเปนใครก็ได ไมจําตองเปนผูมี

สวนไดเสีย ในทรัพยมรดกดวย ถาเปนบุคคลที่ไมตองหามมิใหเปนผูจัดการมรดกตามมาตรา 

๑๗๑๘ คือ บรรลุนิติภาวะแลว ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือเสมือนไรความสามารถ ไมเปนคน

ลมละลาย หรือสามารถจัดการมรดกตามความเปนจริงไดก็ตั้งใหเปนผูจัดการมรดกไดทั้งสิ้น 

(ฎ.๗๒๔/๒๕๒๘, ฎ.๑๘๖๑/๒๕๓๔ และ ฎ.๑๗๘๒/๒๕๔๑)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๓๙/๒๕๓๙ แมผูรองจะมีอายุมาก หูฟงไมคอยไดยิน 

ตองถามดวยเสียงดังจึงไดยินก็ตาม แตผูรองก็สามารถตอบคําถามทนายความจนศาลชั้นตน

สามารถบนัทกึถอยคาํของผูรองไดขอความครบถวนตามความตองการ ทรพัยมรดกของผูตาย

ก็มีเพียงที่ดิน และบานบนที่ดินดังกลาวไมยุงยากตอการจัดการ ผูรองยอมสามารถติดตอสื่อ

ความหมายให เจาพนักงานทราบความประสงคของตนได อกีทัง้ทายาททีจ่ะสามารถยืน่คาํรอง

ขอตอศาลเพื่อจัดการมรดกของผูตายนอกจากผูรองแลวก็มีเพียงบุตรของผูตายอีกสองคน 

แตทายาททั้งสองดังกลาว ไมไดสนใจไยดีกับการเปนผูจัดการมรดกของผูตาย การจะปลอย
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ใหมรดกของผูตายทิ้งไวโดยไมมี ผูจัดการอาจเกิดความเสียหาย จึงสมควรตั้งใหผูรองเปน

ผูจัดการมรดกของผูตายได๑๖

“พนกังานอยัการ” มสีทิธริองขอต้ังผูจดัการมรดกใหแกผูเยาวกรณมีรดกตกทอดแก 

ผูเยาวที่ไมมีญาติและผูปกครอง (มาตรา ๑๕๘๖๑๗) รวมถึงการรองขอในกรณีที่ทายาทเปน

บุคคลที่ไมอาจจัดการมรดกไดเอง และกรณีการรองขอใหมรดกตกทอดแกแผนดิน

แตหากเปนกรณีผูใชอํานาจปกครองจัดการมรดกของผูเยาวนั้น สามารถทําไดตาม

มาตรา ๑๕๗๔ (๑)๑๘ โดยไมตองขออนุญาตศาลเพราะเปนการจัดการในฐานะผูจัดการมรดก 

มิใชในฐานะ ผูใชอํานาจปกครองตามบรรพ ๕ (ฎ.๘๒๐๗/๒๕๔๔ และ ฎ.๖๓๑๔/๒๕๕๕) 

เหตุที่จะขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดก 

เหตทุีจ่ะรองขอใหศาลต้ังผูจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๑๓ นัน้ ม ี๓ ประการ คาํรอง

ขอใหตั้งผูจัดการมรดกตอง ระบุเหตุดังกลาวเหตุใดเหตุหนึ่งก็เพียงพอท่ีจะใหศาลไตสวน 

และตั้ง ผูจัดการมรดกได (ฎ.๑๔๗๐/๒๕๑๐) เหตุทั้ง ๓ ประการดังกลาว มีดังตอไปนี้ 

๑. ทายาทโดยธรรมหรอืผูรบัพนิยักรรมสญูหาย อยูนอกอาณาเขต หรอืเปนผูเยาว 

ตามมาตรา ๑๗๑๓ (๑) 

คําวา “สูญหาย” หมายถึง ไมมีผูใดไดพบเห็น ถาเพียงแตไดความวาทายาทคนใด 

คนหน่ึงอพยพไปอยูตางจงัหวดั ไมมใีครทราบทีอ่ยูแนนอนยงัถอืไมไดวาทายาทนัน้ไดสญูหาย

ไป (ฎ.๖๑๑/๒๕๒๗) เหตุสูญหาย อยูนอกราชอาณาจักร หรือเปนผูเยาวตามอนุมาตรานี้แม

๑๖ คําพิพากษาคดีนี้มีหมายเหตุทายฎีกาวา “...แตหากมี คดีทํานองเดียวกันนี้อีก ทนายความควรจะแนะนําใหผูรอง

ทราบวาผูรองอาจขอใหศาลมีคําส่ังแตงต้ังบุคคลอื่นซึ่งไมใชทายาทของผูตายเปนผูจัดการมรดกก็ได เมื่อผูรอง

ทราบแลวหากผูรองไมประสงคจะเปนผูจัดการมรดกหรือผูรองอาจจะมีปญหาในการจัดการมรดก ผูรองก็จะได

พิจารณาหาบุคคลที่ผูรองไววางใจไดวาจะจัดการและแบงทรัพยมรดกใหแกทายาททุกคนดวยความเปนธรรมมา

เปนผูจัดการมรดกตอไป”
๑๗ มาตรา ๑๕๘๖ ผูปกครองตามมาตรา ๑๕๘๕ นั้น ใหตั้งโดยคําสั่งศาลเมื่อมีการรองขอของญาติของผูเยาว อัยการ 

หรือ ผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังไดระบุชื่อไวในพินัยกรรมใหเปนผูปกครอง

  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๙๐ การตั้งผูปกครองนั้นถามีขอกําหนดพินัยกรรมก็ใหศาลตั้งตามขอกําหนด

พนิยักรรม เวนแตพนิยักรรมนัน้ไมมีผลบงัคับหรอืบคุคลทีร่ะบชุือ่ไวในพนิยักรรมนัน้เปนบคุคลทีต่องหามมใิหเปน

ผูปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗
๑๘ มาตรา ๑๕๗๔ “นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาวดังตอไปนี้ ผูใชอํานาจปกครองจะกระทํามิได เวนแต

ศาลจะอนุญาต

  (๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให เชาซื้อ จํานอง ปลด จํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย 

หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได…”
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เปนเรื่องเกี่ยวกับทายาทเพียงบางคน ก็เพียงพอท่ีจะเปนเหตุขอใหตั้งผูจัดการมรดกไดแลว 

ไมจําเปนตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นแกทายาททุกคน๑๙

๒.  ผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจท่ีจะจัดการ หรือมีเหตุ

ขัดของ ในการจัดการหรือในการแบงปนมรดก ตามมาตรา ๑๗๑๓ (๒) 

ผูจดัการมรดกไมสามารถหรอืไมเตม็ใจทีจ่ะจดัการมรดกทีว่า “ไมสามารถ” นัน้อาจ

เปนเพราะกฎหมายหาม ตามมาตรา ๑๗๑๘ คือ ยังไมบรรลุนิติภาวะ วิกลจริต หรือเสมือน

ไรความสามารถ หรือเปนคนลมละลาย หรือการไมสามารถจัดการตามความเปนจริง เชน 

ตองไปรับราชการในตางประเทศ หรือชราภาพมากหูตาไมดี สวน “ไมเต็มใจ” ที่จะจัดการ

นั้น เชน ผูจัดการมรดกที่ตั้งโดยผูทําพินัยกรรมปฏิเสธไมรับเปนผูจัดการมรดกแตแรกตาม

มาตรา ๑๗๑๗๒๐ ผูจัดการมรดก ลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๑๗๒๗๒๑

วรรคสอง หรือผูจัดการมรดกไมเต็มใจจัดการหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดการ

มรดกแลว ซึ่งกรณีนี้ทายาทอาจรองขอตอศาลใหถอนผูจัดการมรดกคนนั้น และตั้งผูจัดการ

มรดกใหมไดตามมาตรา ๑๗๒๗ วรรคหนึง่ (ฎ.๕๙๓/๒๕๓๕) ทายาทไมสามารถหรอืไมเตม็ใจ

ที่จะจัดการมรดก กรณีทายาทไมสามารถจัดการมรดกได อาทิ ทายาทถูกศาลพิพากษาให

เปนคนลมละลายหรือถูกศาลพิพากษาจําคุกในคดีอาญารายแรง ทายาทไมเต็มใจนั้นก็ตอง

พจิารณาตามขอเทจ็จรงิเปนกรณีไป เชน ทายาทไมเคยมาตามวนัท่ีนดัหมายไวเลยหรอืทายาท

หลบหนีหนาไปตางจังหวัด เปนตน

มีเหตุขัดของในการจัดการหรือในการแบงปนมรดก “เหตุขัดของ” นี้อาจเปนเหตุ

ขดัของตามกฎหมาย เชน ศาลต้ังผูจัดการมรดกหลายคนแลวบางคนลาออกไปโดยศาลอนญุาต

หรอืตายไป ผูจดัการมรดกทีเ่หลอืจะจดัการมรดกตอไปไมได ตองขอใหศาลตัง้ผูจดัการมรดก

๑๙ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๒๐
๒๐ มาตรา ๑๗๑๗ ในเวลาใดๆ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ เจามรดกตาย แตตองเปนเวลาภายหลังที่เจามรดกตายแลว

สบิหาวนั ทายาทหรอืผูมสีวนไดเสยีคนใดคนหนึง่ จะแจงความถามไปยงัผูทีถ่กูตัง้เปนผูจดัการมรดกโดยพนิยักรรม

วาจะรับเปนผูจัดการมรดกหรือไมก็ได ถาผูที่ไดรับแจงความมิไดตอบรับเปนผูจัดการมรดกภายในหนึ่งเดือน

นับแตวันรับแจงความนั้น ใหถือวาผูนั้นปฏิเสธ แตการรับเปนผูจัดการมรดกนั้น จะทําภายหลังหนึ่งปนับแตวันที่

เจามรดกตายไมได เวนแตศาลจะอนุญาต
๒๑ มาตรา ๑๗๒๗ ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะรองขอให ศาลสั่งถอนผูจัดการมรดก เพราะเหตุผูจัดการมรดก

ละเลยไมทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุอยางอื่นท่ี สมควรก็ได แตตองรองขอเสียกอนที่การปนมรดกเสร็จ

สิ้นลง แมถึงวาจะไดเขารับตําแหนงแลวก็ดี ผูจัดการมรดกจะลาออกจากตําแหนงโดยมีเหตุอันสมควรก็ได 

แตตองไดรับอนุญาตจากศาล
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ใหม (ฎ.๔๖๑/๒๕๑๔๒๒) หรืออาจเปนเหตุขัดของตามความเปนจริงก็ได เชน ทายาทไม

ปรองดองกัน เจาพนักงานที่ดินไมรับจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมใหจนกวาจะไดเห็นคําสั่ง

ศาลใหตั้งผูจัดการมรดก (ฎ.๑๔๗๐/๒๕๑๐) หรือธนาคารปฏิเสธการจายเงิน เปนตน

๓. เมื่อขอกําหนดพินัยกรรมตั้งผูจัดการมรดกไมมีผลบังคับดวยประการใดๆ ตาม

มาตรา ๑๗๑๓ (๓) เชน พินัยกรรมตกเปนโมฆะเพราะผิดแบบ พินัยกรรมถูกเพิกถอน หรือ

ขอกําหนดที่ตั้งผูจัดการมรดกตกไป เปนตน

เมื่อกฎหมายไดกําหนดเหตุที่จะรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกไวเพียง ๓ เหตุ 

ทั้งยังเปนเหตุที่ไดคัดเลือกมาแลววาจําเปนที่จะตองมีการรองขอจริงๆ ดังนั้นถาในคํารองขอ

มีการอางเหตุอื่นๆ นอกจากสามเหตุตามมาตรา ๑๗๑๓ ขางตน ถือวาไมมีเหตุที่จะใหศาลตั้ง

ผูจัดการมรดกได ศาลตองมีคําสั่งยกคํารอง 

อํานาจศาลในการตั้งผูจัดการมรดก

คาํรองขอตัง้ผูจดัการมรดกจะตองเสนอตอศาลทีเ่จามรดกมภีมูลิาํเนาอยูในเขตศาล

ในขณะถงึแกความตาย หากเจามรดกไมมภีมูลิาํเนาในราชอาณาจกัร กใ็หเสนอตอศาลทีท่รพัย

มรดกอยูในเขตศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๔ จัตวา) 

เมื่อศาลไดรับคํารองขอ ศาลจะดําเนินการประกาศในหนาหนังสือพิมพและปด

ประกาศหนาศาลเปนเวลา ๓๐ วนั และนดัไตสวน หากไมมผีูใดคดัคานกจ็ะดาํเนนิคดอียางคดี

ไมมขีอพพิาท กรณมีผีูคดัคานกเ็ปนคดมีขีอพพิาท ผูทีจ่ะคดัคานไดจงึตองเปนผูมสีทิธริองขอ

ตั้งผูจัดการมรดกตาม มาตรา ๑๗๑๓ (ฎ.๒๒๔๙/๒๕๒๑)

กรณีที่ผูรองยื่นคํารองขอเขาเปนผูจัดการมรดกของผูตายนั้น ศาลฎีกาเห็นวาเปน

เรื่องเฉพาะตัวของผูรองเอง (ฎ.๘๙๕/๒๕๓๔, ฎ.๕๒๗๓/๒๕๓๙ และ ฎ.๗๘๒๔/๒๕๔๗) 

เมื่อผูรองถึงแกความตายในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา จึงไมมีกรณีท่ีจะตองจัดให

มีการเขามาเปนคูความแทนผูรองซึ่งมรณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา ๔๓ (คําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ ท.๓๑๓/๒๕๕๔) 

การรองขอเปนผูจดัการมรดกนัน้มใิชเปนการฟองคดเีรยีกรองเอาทรพัยสนิจากกอง

มรดก ไมอยูในบังคับอายุความ ๑ ป ตามมาตรา ๑๗๕๔ (ฎ.๒๗๘๓/๒๕๓๒) 

๒๒ ฎ.๔๖๑/๒๕๑๔ เปนกรณีที่ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกโดยไมมีพินัยกรรม เมื่อศาลเห็น

สมควรจะตัง้ใหคนเดยีวหรอืหลายคนเปนผูจดัการมรดกกไ็ด หากศาลตัง้ใหบคุคลหลายคนเปนผูจดัการมรดกกโ็ดย

เห็นวายังไมสมควรที่จะใหบุคคลคนเดียวเปนผูจัดการมรดกตามลําพัง คดีนี้ศาลตั้งใหโจทกกับ อ. เปนผูจัดการ

มรดกที่ไมมีพินัยกรรม ตอมา อ. ตาย โจทกจะจัดการมรดกตอไปตามลําพังโดยยังมิไดขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาต

ใหตนเปนผูจดัการมรดกตอไปตามลําพงัยอมเปนการฝาฝนคาํสัง่ศาล ไมมอีาํนาจจะจดัการได เพราะไมมกีฎหมาย

บัญญัติใหอํานาจไวเหมือนอยางผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมหลายคนตามมาตรา ๑๗๑๕ วรรคสอง
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การทีศ่าลจะต้ังบคุคลใดเปนผูจัดการมรดก โดยหลกัศาลจะพจิารณาจากขอกาํหนด 

ในพินัยกรรมเกีย่วกบัการต้ังผูจดัการมรดก๒๓ ดงันัน้ แมผูรองในฐานะผูรบัมรดกแทนทีข่อง จ. 

บิดาซึ่งเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันกับเจาของมรดกเปนผูมีสวนไดเสียในทรัพยมรดก

สวนนี ้แตพนิยักรรมในสวนทีเ่หลอืของเจามรดกมผีลสมบรูณและมขีอกาํหนดใหตัง้ผูคดัคาน

เปนผูจัดการมรดก ทั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๑๓ วรรคทาย ก็

บญัญตัใิหศาลตัง้ผูจดัการมรดกตามขอกาํหนดพนิยักรรม จงึสมควรตัง้ผูคดัคานเปนผูจดัการ

มรดกเพียงผูเดียวตามเจตนาของเจามรดกที่ไดแสดงไวในพินัยกรรม ไมมีเหตุสมควรตั้งผูรอง

เปนผูจัดการมรดก (คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๐๘-๔๒๐๙/๒๕๕๗) ดังนั้นการที่ผูคัดคานทั้งสอง

ตองการเขามาเปนผูจัดการมรดกโดยอางวา ทรัพยมรดกบางอยางเปนของผูคัดคานทั้งสอง

จึงมีลักษณะเปนการโตแยงเปนปรปกษกับกองมรดกอยางชัดแจง ทั้งยังตองนําสืบวาไมไวใจ

ผูรองทั้งสอง ทําใหเห็นวาหากใหจัดการรวมกันนาจะกอใหเกิดความยุงยากในการจัดการ

มรดกมากกวาเปนประโยชน ถาไมมีขอกําหนดในพินัยกรรมหรือขอกําหนดนั้นไมสามารถ

ใชบังคับได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๘๔/๒๕๕๑) ศาลก็จะพิจารณาตั้งผูจัดการมรดกได 

มาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง ใหอาํนาจศาลต้ังผูจัดการมรดกโดยไมจาํเปนตองไดรบัความยนิยอม

จากทายาททุกฝาย แตใหพจิารณาต้ังเพือ่ประโยชนแกกองมรดกตามพฤตกิารณและโดยคาํนงึ

ถึงเจตนาของเจามรดก อนึ่ง ศาลไมจําตองตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดก แตอาจตั้งผูคัดคาน

หรืออาจใหจัดการมรดกรวมกันก็ได ศาลจะพิจารณากําหนดจํานวนและอํานาจหนาท่ีของ

ผูจดัการมรดกทีศ่าลต้ังตามทีเ่หน็สมควร และยงัอาจตัง้ผูจดัการมรดกเพือ่การใดการหนึง่ โดย

เฉพาะตามมาตรา ๑๗๑๔ ไดดวย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๙ เมื่อไดความวาผูรองซึ่งเปนบุตรคนโตของ

ผูตายไมคอยไดติดตอกับผูตาย รวมทั้งไมไดไปรวมในงานบําเพ็ญกุศลของผูตาย โดยผูรอง

พักอาศัยอยูกับยายตั้งแตเล็ก และแตงงานแยกครอบครัวไปตั้งแตป ๒๕๐๙ แสดงวาผูรอง

๒๓ เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยวาแมพินัยกรรมระบุใหบุคคลใดเปนผูจัดการมรดก ศาลจะตั้งบุคคลอื่น

ก็ได เน่ืองจาก มาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ชี้แนวทางใหศาลปฏิบัติในการแตงตั้งผูจัดการมรดก

โดยพิจารณาตามพฤติการณเทานั้น หาใชเปนบทบังคับใหศาลจําตองตั้งผูจัดการมรดกตามท่ีระบุในพินัยกรรม 

เสมอไป (ฎ.๑๔๘๑/๒๕๑๘) ซึ่งในคดีนี้ศาลฎีกาตั้งผูคัดคานเปนผูจัดการมรดกโดยเห็นวาผูคัดคานมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะเปนผูจัดการมรดกมากกวาผูรองซึ่งพินัยกรรมระบุใหเปนผูจัดการมรดกอยางไรก็ดี ก็มีนักกฎหมาย

เหน็ในทางตรงขามวาหากผูจดัการมรดกทีผู่ทาํพนิยักรรมระบไุมไดมขีอบกพรอง ศาลกค็วรจะเคารพความประสงค

ของผูทําพินัยกรรมโดยการตั้งบุคคลซึ่งระบุในพินัยกรรมใหเปนผูจัดการมรดก ศาลไมควรตั้งบุคคลอ่ืนโดยอาง

เหตุผลวาบุคคลอื่น มีคุณสมบัติเหมาะสมกวา โปรดดู พินัย ณ นคร, กฎหมายลักษณะมรดก, พิมพคร้ังที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๕), หนา ๓๖๐.



149วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

คอนขางมีความสัมพันธที่หางเหินกับผูตาย การที่จะใหผูรองเปนผูจัดการมรดกนาจะไมเปน

ไปตามเจตนาของเจามรดก ผูตาย กอปรกับผูรองก็รับวาทายาทผูตายมีความเห็นแตกตาง

เปนสองฝาย อีกทั้งผูรองมีพฤติกรรมที่กาวราวและไมนาไววางใจ ทําใหมีเหตุเชื่อวาหากตั้ง

ผูรองใหรวมเปนผูจัดการมรดกของผูตายแลว การจัดการมรดกนาจะไมราบรื่นและไมเปน

ไปตามเจตนาของเจามรดก การต้ังผูคัดคานแตฝายเดียวใหเปนผูจัดการมรดกของผูตาย

จึงนาจะเหมาะสมกวา 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๙/๒๕๕๕ ผูรองกับผูตายเคยอยูกินฉันสามีภริยาและ

มทีรพัยสนิทีทํ่ามาหาไดรวมกนัมาจํานวนหน่ึง โดยผูตายเปนภรยิาคนท่ี ๓ ของผูรอง แตขณะท่ี

ผูตายถงึแกความตาย ผูตายไมไดเปนภรยิาผูรองแลว ในทางคดผีูรองถกูฟองเปนคดลีมละลาย

ทั้งในฐานะสวนตัวและในฐานะเปนผูแทนนิติบุคคล และยังเคยถูกฟองเปนคดีอาญาอีกดวย 

แมผูรองประกอบอาชพีคาขายซึง่เปนธรรมดาอยูเองทีก่ารประกอบธรุกจิยอมจะตองถกูฟอง

รองเปนคดีในศาล แตในการตั้งผูจัดการมรดกนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๑๗๑๓ วรรคสอง กาํหนดใหศาลตัง้ผูจดัการมรดกเพือ่ประโยชนแกกองมรดกตามพฤตกิารณ

และโดยคาํนงึถงึเจตนาของเจามรดก แลวแตศาลเหน็สมควร แมผูรองจะไมมลีกัษณะตองหาม

ที่จะเปนผูจัดการมรดกของผูตาย แตเมื่อพิเคราะหทางไดเสียของกองมรดกและทายาทของ

เจามรดกแลว ยังไมเห็นสมควรที่จะตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดกของผูตาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๕๗/๒๕๕๖ ผูคัดคานเปนทายาทผูรับพินัยกรรมตาม

พินัยกรรม ซึ่งระบุใหผูคัดคานมีสิทธิอยูบานเลขท่ี ๑๕ หมูท่ี ๔ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐมจนตลอดชวีติ ผูคดัคานจงึเปนทายาทผูมสีวนไดเสยีในทรพัยมรดก

ของผูตายมีสิทธิยื่นคําคัดคานและขอใหตั้งผูคัดคานเปนผูจัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 

๑๗๑๓ วรรคหนึง่ แมพนิยักรรมจะมขีอกาํหนดตัง้ผูรองเปนผูจดัการมรดกไว แตศาลไมจาํตอง

ตัง้ผูรองผูเดยีวเปนผูจดัการมรดกเพราะมาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง มใิชขอบงัคบัใหศาลตองตัง้

ผูจัดการมรดกตามขอกําหนดพินัยกรรม จึงใหผูรองและผูคัดคานรวมกันเปนผูจัดการมรดก 

๓. หนาที่ของผูจัดการมรดก
หลังจากที่ไดมีการตั้งผูจัดการมรดก ไมวาจะโดยผูทําพินัยกรรมเขียนระบุตัวลงไป

ในพินัยกรรมหรือศาลมีคําสั่งแตงตั้งแลว ผูจัดการมรดกก็จะตองไปจัดการรวบรวมทรัพย

มรดก เรียกใหลูกหนี้ชําระกองมรดก ตลอดจนชําระหนี้ของผูตายท่ีไดกอเอาไวในขณะ

มีชีวิตอยู ความจริงแลวหนาที่สําคัญที่ถือวาเปนหนาที่หลักของผูจัดการมรดกคง ไดแก 

การจดัแบงทรพัยมรดกใหแกทายาทโดยธรรมและผูรบัพนิยักรรม แมหนาท่ีของผูจดัการมรดก

ตามกฎหมาย จะมิไดมีเพียงการจัดแบงทรัพยมรดกก็ตาม เนื่องจากในการทําหนาท่ีหลัก
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ดังกลาว กฎหมายไดกําหนดหลักการสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงอาจจะกลาวไดวาเปน

จรรยาบรรณของผูจัดการมรดกตอผูตายและตอทายาทในการดาํเนนิการเกีย่วกบัทรพัยมรดก

เลยทีเดียว นอกจากการกําหนดหลักเกณฑการทํางานกรณีมีผูจัดการมรดกหลายคนแลว 

เพื่อใหการทํางานของผู จัดการมรดกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปโดยสุจริต 

กฎหมายไดกาํหนดใหผูจัดการมรดกตองปฏบิตัหินาท่ีดวยตนเอง หามทํานติกิรรมเปนปฏปิกษ

กบักองมรดก จดัทาํบญัชทีรพัยมรดก ตลอดจนทาํหนาทีส่ดุทายใหเปนเกยีรตแิกตวัเจามรดก

อันไดแก การจัดการศพของเจามรดก ดังจะไดอธิบายเปนลําดับตอไป

สําหรับหนาที่ทั่วไปของผูจัดการมรดก มาตรา ๑๗๑๙ บัญญัติวา 

“ผูจดัการมรดกมสีทิธแิละหนาทีท่ีจ่ะทาํการอนัจาํเปน เพือ่ใหการเปนไปตามคาํสัง่

แจงชดัหรอืโดยปรยิายแหงพนิยักรรม และเพือ่จัดการมรดกโดยทั่วไปหรอืเพื่อแบงปนทรพัย

มรดก” 

ตามหลักกฎหมายดังกลาวเจตนาของเจามรดกเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนท่ีเก่ียวของ

จะตองเคารพ ดังน้ันหากผูทําพินัยกรรมไดมีคําสั่งเผื่อตายไวอยางชัดแจงหรือเห็นไดโดย

ปริยายวาตองการเชนไร ผูจัดการมรดกจําตองทําทุกอยางเทาที่จะทําไดเพื่อใหบรรลุผลตาม

เจตนาของผูตาย และแมผูตายจะมิไดทําพินัยกรรมไว ผูจัดการมรดกก็มีหนาท่ีเดียวกันคือ

ทําการที่จําเปนทุกอยางเพื่อแบงปน ทรัพยมรดกแกเหลาทายาท

บทบัญญัติมาตรานี้กําหนดใหผูจัดการมรดกที่ตั้งโดยพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาล

มีอํานาจหนาที่ที่จะตองกระทําตามขอกําหนดในพินัยกรรมถาหากมี และตองทําตามท่ี

กฎหมายบญัญตัไิวอกีดวย จะเหน็วาการทีผู่ทาํพนิยักรรมกาํหนดตวัผูจดัการมรดกยอมแสดง

ถึงความไวใจในตัวบุคคลดังกลาว นอกจากนี้หากไดมีขอกําหนดในพินัยกรรมใหทําการใดๆ 

ผูจัดการมรดกที่วานี้ยังตองจัดการใหเปนไปตามความประสงคของผูตาย 

สาํหรับผูจัดการมรดกตามคําสัง่ศาลนัน้ แมจะไมมพีนิยักรรมกย็อมตองทาํหนาทีต่าม

ทีก่ฎหมายกาํหนดเอาไวเชนเดียวกนั สาํหรับการจดัการใหเปนไปตามขอกาํหนดพนิยักรรมนัน้

กต็องดวูาเจามรดกไดเขยีนสัง่เปนขอกาํหนด เอาไวในพนิยักรรมอยางไร เชน สัง่ใหดาํเนนิการ

ขายที่ดินในตางจังหวัดทุกแปลงที่มีอยูแลวใหนําเงินท่ีไดมาไปบริจาคใหแกโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ กรณีนี้ผูจัดการมรดกก็จะตองไปรวบรวมท่ีดินในตางจังหวัด

และประกาศขายหรือดําเนินการหาผูซื้อ ไดเงินมาเทาใดก็นําไปบริจาค หรือเขียนพินัยกรรม

สัง่ใหนําเงินในบญัชธีนาคารทกุธนาคารไปบรจิาคใหมลูนธิเิดก็ ผูจดัการมรดกกต็องจดัการไป

เบกิเงินสดจากธนาคารทกุธนาคารของผูตาย จากนัน้กร็วบรวมไปบรจิาคใหมลูนธิเิดก็ เปนตน

ที่กลาวมาเปนกรณีมีขอกําหนดพินัยกรรม อยางไรก็ตาม หากเจามรดกไมไดทํา

พินัยกรรมไว ทรัพยมรดกของผูตายยอมจะปลอยทิ้งไวไมไดจําเปนตองนํามาจัดสรรแบง
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แกทายาท ผูจัดการมรดกจึงมีหนาที่จัดการท่ัวไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนการ

เสาะแสวงหาทรัพยสินของผูตายนํามาเก็บรวบรวมไวจะสอบถามเอากับทายาท ติดตอ

สํานักงานที่ดินหรือธนาคารที่ผู ตาย มีบัญชีฝากอยู จัดการใหลูกหนี้กองมรดกชําระให

ครบถวน และชําระหนี้ของผูตายทั้งหมด เชน ดําเนินการไถถอนจํานองเพื่อนําที่ดินพิพาท

มาแบงปนใหแกทายาทของเจามรดก (ฎ.๙๖๐๑/๒๕๕๓) เปนตน

ตวัอยางคาํพพิากษาศาลฎกีาเรือ่งผูจดัการมรดกทาํการอนัจาํเปนเพือ่จดัการมรดก

ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐๗/๒๕๔๔ ที่ดินประทานบัตรทําเหมืองแรพิพาทเปน

ทรัพยมรดกที่ผูจัดการมรดกนํามาเปนทุนจัดตั้งเปนบริษัทจําเลยที่ ๘ แลวใหทายาททุกคน

เปนผูถือหุนตามสวนสัดที่ทายาทแตละคนมีสิทธิไดรับมรดก การนําที่ดินมรดกมาเปนทุน

จัดตั้งบริษัท จําเลย ที่ ๘ ดังกลาวเปนการจัดการตามที่จําเปนเพื่อแบงปนทรัพยมรดกซึ่งอยู

ในขอบอํานาจและหนาที่ของผูจัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๑๗๑๙ และมาตรา ๑๗๓๖ วรรคสอง เนื่องจากไมสามารถจัดการใหทายาทเขาครอบครอง

ที่ดินเปนสวนสัดได

แมทายาทบางคนยังเปนผูเยาวอยูขณะนําท่ีดินมรดกมาเปนทุนของบริษัทจําเลย

ที่ ๘ ผูจัดการมรดกก็ไมตองขออนุญาตจากศาลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๕๗๔ เพราะกรณีนี้ไมใชเรื่องผูใชอํานาจปกครองทํานิติกรรมแทนผูเยาว แตเปน

เรื่องผูจัดการมรดกทําการอันจําเปนเพื่อจัดการมรดกตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ

ไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๑๙ และมาตรา ๑๗๓๖ วรรคสอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๓/๒๕๓๘ ท่ีดินพิพาทซึ่งเปนทรัพยมรดกของ พ. 

ยอมตกทอดมาเปนของโจทกซึ่งเปนทายาทกับทายาทอื่นทันทีเมื่อ พ. ถึงแกความตาย 

การที่ ท. ในฐานะ ผูจัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทใหจําเลยและจําเลยรวมซ่ึงไมใชทายาท 

ยอมเปนการปฏิบัติผิดหนาที่ของผูจัดการมรดกที่จะตองดําเนินการแบงปนทรัพยมรดก

ใหแกทายาท และทําใหโจทกผูอยูในฐานะอันจะจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทไดอยูกอนแลว

เสียเปรียบ โจทกจึงขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนที่ ท. โอนที่ดินพิพาทใหจําเลยและจําเลย

รวมไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๐

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐๔/๒๕๓๖ ศาลมีคําสั่งตั้งโจทกเปนผูจัดการมรดก

ของผูตายโดยบรรดาทายาทของผูตายซึ่งรวมท้ังจําเลยเห็นชอบใหโจทกเปนผูจัดการมรดก

ของผูตาย ถือวาจําเลยไดสละสิทธิในการเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมแลว เมื่อจําเลย

ยอมใหโจทกเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล โจทกยอมมีสิทธิและหนาท่ีแตเพียงผูเดียว

ทีจ่ะรวบรวมทรพัยมรดกของผูตายมาจัดการแบงปนใหแกทายาท การเรยีกเอาโฉนดท่ีดนิและ
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เอกสารเกี่ยวกับทรัพยมรดกที่จําเลยยึดถือครอบครองอยูในฐานะผูจัดการมรดก เพื่อจัดการ
มรดกใหเสร็จสิน้ไปกเ็ปนสทิธขิองโจทกทีจ่ะเรยีกเอาได สวนทีจ่าํเลยอางวาโจทกจดัการมรดก
ไมถูกตองนั้น จําเลยมีสิทธิขอใหเพิกถอนผูจัดการมรดกหรือ ฟองขอแบงมรดกใหถูกตองได 
เมื่อโจทกยังคงเปนผูจัดการมรดกอยู จําเลยซึ่งเปนทายาทคนหนึ่งจึงตองสงมอบโฉนดที่ดิน
และเอกสารใหโจทก

บทบัญญัติมาตรา ๑๗๑๙ ที่ไดอธิบายขางตนเปนบทบัญญัติทั่วไป กําหนดอํานาจ
หนาที่ของผูจัดการมรดกทั้ง ที่ตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคําสั่งศาลเอาไวอยางกวาง แตเรื่อง
อํานาจหนาท่ีของผูจัดการมรดกน้ัน ยังตองกลาวถึงหลักเกณฑทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่
ของผูจัดการมรดก ตลอดจนหนาที่เฉพาะอยางที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติซึ่งจะไดอธิบาย
ในบทถัดไป 

๓.๑ หลักทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการมรดก
นอกจากอาํนาจหนาทีโ่ดยทัว่ไปของผูจดัการมรดกแลว กฎหมายยงัไดกาํหนดหลกั

ทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการมรดกไวดังตอไปนี้
๓.๑.๑  ผูจัดการมรดกตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง

  การแบงปนทรัพยมรดกที่มีมูลคาไมมาก หรือมีมูลคามากแตทายาทตกลง
ระหวางกันเองไดก็หาจําตองมีผูจัดการมรดก การท่ีผูทําพินัยกรรมกําหนดตัวบุคคลไวโดย
เฉพาะเจาะจงใหมาจดัการมรดกแทนผูตายยอมแสดงวา เจามรดกมคีวามไวเนือ้เชือ่ใจบคุคล
ดงักลาว เหลาทายาทของตนจะเชือ่ฟงการไกลเกลีย่ และการจดัแบงจะเปนไปอยางเปนธรรม 
จึงเปนเรื่องที่เห็นไดในตัวเอง วาผูจัดการมรดกจะตองทําหนาที่ดวยตนเองและแมผูจัดการ
มรดกจะมาจากคําสั่งศาลก็ตาม ผูจัดการมรดกที่วานี้ก็มาจากการรองขอของทายาทผูตาย
หรือผูมสีวนไดเสยี ซึง่ไดเลอืกตัวบคุคลนัน้ๆ มาเปนผูจดัการมรดกในกรณหีลงันีก้เ็ชนเดยีวกนั 
คือ ผูจัดการมรดกตองทําหนาที่ดวยตนเอง

  มาตรา ๑๗๒๓ บัญญัติไววา 
 “ผูจัดการมรดกตองจัดการโดยตนเอง เวนแตจะทําการโดยตัวแทนไดตาม

อํานาจที่ใหไวชัดแจงหรือโดย ปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคําสั่งศาล หรือในพฤติการณเพื่อ
ประโยชนแกกองมรดก” 

  โดยหลักปกติผูจัดการมรดกตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง จะใหบุคคลอื่น
ปฏิบัติหนาท่ีแทนไดก็แตเฉพาะกรณีที่พินัยกรรมไดใหอํานาจไวหรือโดยคําสั่งศาล หรือ 
“ในพฤติการณเพื่อประโยชนแกกองมรดก” ซ่ึงหมายความวาไมจําเปนตองมีการอนุญาตไว
ในพินัยกรรมหรือไมตองขอศาล เปนเรื่องผูจัดการมรดกตองตัดสินใจเองวาจะใหบุคคลอื่น
ทําแทนเปนกรณีๆ ไป (ฎ.๑๒๐๐/๒๕๔๑)
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การใดบางที่พินัยกรรมยอมใหผูจัดการมรดกใชบุคคลอื่นทําแทนไดยอมรู

ไดจาก ขอกําหนดในพินัยกรรม เชน ผูทําพินัยกรรมกําหนดใหขายหุนท้ังหมดผานตัวแทน

บริษัทที่ระบุชื่อไว หรือถาตองการใหศาลอนุญาตในเรื่องใด เชน กําหนดบริษัทนายหนา

ที่ดินมรดก ก็ตองรองขอตอศาลในเรื่องนั้น แตหากผูจัดการมรดกจะใหบุคคลอื่นทําแทน

โดยมิไดมีการอนุญาตไวในพินัยกรรม หรือไมขอใหศาลอนุญาต ตามความในตอนทายของ

มาตรา ๑๗๒๓ แลว เปนกรณีที่ผูจัดการมรดกตองตัดสินใจเองวาจะใหบุคคลอื่นทําแทนได

หรือไม โดยพิจารณาพฤติการณเปนรายกรณีไป อาทิ กรณีที่ไมจําเปนตองใชทักษะความรู

ความสามารถ หรอืความสขุมุรอบคอบในการจดัการทรพัย มรดกบางกรณ ีเชน เหลาทายาท

ตกลงเปนเอกฉนัทใหนาํเสือ้ผาเกาของเจามรดกไปบรจิาคใหสถานสงเคราะหผูยากไร เปนตน 

๓.๑.๒ หามผูจัดการมรดกทาํนติกิรรมทีต่นมสีวนไดเสยีเปนปฏปิกษกบักอง

มรดก

  เหตุผลของขอหามดังกลาวยอมเขาใจไดไมยาก ผูจัดการมรดกมีขึ้นมาเพื่อ

จัดการ ในทางที่เปนประโยชนแก กองมรดก เชน การเสาะหาทรัพยมรดก การเรียกใหลูก

หนี้ กองมรดกชําระหนี้ ดังนั้น การกระทําที่มีผลกระทบตอกองมรดกในทางเสียหายจึงเปน

สิ่งที่ไมควรกระทํา อยางยิ่ง โดยมาตรา ๑๗๒๒ ไดกําหนดไววา 

“ผูจัดการมรดกจะทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งตนมีสวนไดเสียเปนปฏิปกษตอกอง

มรดกหาไดไม เวนแตพินัยกรรมจะไดอนุญาตไว หรือไดรับอนุญาตจากศาล” 

  โดยหลกัแลว ผูจดัการมรดกจะทาํนติกิรรมซึง่ตนมสีวนไดเสยีเปนปฏปิกษตอ

กองมรดกไมได เวนแตที่เจามรดกจะไดอนุญาตไวในพินัยกรรมยินยอมใหผูจัดการมรดกทํา

นิติกรรม ที่มีลักษณะดังกลาวได หรือเปนกรณีที่ทําโดยไดรับอนุญาตจากศาล 

 “สวนไดเสียเปนปฏิปกษกับกองมรดก หมายความถึง นิติกรรมใดท่ีกระทํา

แลว ผูจัดการมรดกไดประโยชนอันมิควรได และกองมรดกตลอดจนทายาทอื่นท้ังปวงตอง

เสียประโยชนที่ไมควรเสีย เชน โอนทรัพยมรดกตามพินัยกรรม ซึ่งยกใหผูอื่นมาเปนของตน

เขาซื้อทรัพยสินในกองมรดกในราคาตํ่ากวาปกติมาก นอกจากนี้ยังนาจะหมายความรวมถึง

นิติกรรมใดที่หากไมกระทําแลวจะเกิดผลเสียแกกองมรดก เชน การไมทวงหนี้ท่ีบุคคล

ภายนอกคางชําระแกกองมรดกจนหมดอายุความ หรือการไมชําระภาษีโรงเรือนหรือภาษี

ที่ดินมรดกจนถูกเรียกปรับ เปนตน

  นิติกรรมที่ผูจัดการมรดกทําโดยฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๗๒๒ ยอมตกเปน

โมฆะดังตัวอยางคําพิพากษา ศาลฎีกาตอไปนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๓๗๔/๒๕๕๖ อ. ในฐานะผูจัดการมรดกของ 

พ. จัดการมรดกโดยไมชอบ ซึ่งตองฟองภายในหาปนับแตการจัดการมรดกสิ้นสุดลงเมื่อ อ. 
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ในฐานะผูจัดการมรดกจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทซึ่งเปนทรัพยมรดกของ พ. ใหแกตนเอง

ในฐานะสวนตัวแลวจดทะเบียนยกใหแกจําเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปน

วันที่การจัดการทรพัยมรดกสิ้นสุดลง โจทกไดฟองเมื่อวนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงอยูภายใน

กําหนดอายุความ ๕ ป ฟองโจทกไมขาดอายุความ อ. ในฐานะผูจัดการมรดกโอนที่ดินพิพาท

ซึ่งเปนทรัพยมรดกของ พ. เปนของตนเอง โดยโจทกและทายาทคนอื่นๆ ของ พ. ไมไดรูเห็น 

ยินยอม เปนเรื่องที่ อ. ในฐานะผูจัดการมรดกทํานิติกรรมโอนที่ดินพิพาทซึ่งเปนทรัพยมรดก

ของ พ. ที่ อ. มีสวนไดเสียเปนของตนเองในฐานะสวนตัวเปนปฏิปกษตอกองมรดก ตองหาม

โอนชัดแจงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๒๒ นิติกรรมการโอนตกเปน

โมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐ ที่ดินพิพาทยังคงเปนกองมรดก

ของ พ. อยูอยางเดิมไมไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของ อ. ในฐานะสวนตัว 

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๙๕/๒๕๔๗ การท่ี ป. ทํานิติกรรมโอนทรัพย

มรดกใหแกตนเองซึง่ไมใชทายาท แมจะเปนการตอบแทนการเอาเงนิสวนตวัชาํระหนีไ้ถถอน

จาํนองแทนกองมรดกอนัเปนการจัดการมรดกทัว่ไปกไ็มมอีาํนาจกระทาํเพราะเปนปฏปิกษตอ

กองมรดก เมื่อผูตายมิไดทําพินัยกรรมอนุญาตและ ป. ไมไดรับอนุญาตจากศาล จึงเปนการ

ฝาฝนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๒๒ ยอมตกเปนโมฆะ จึงไมทําให ป. 

ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกโดยนิติกรรม

 อยางไรกต็าม ผูจดัการมรดกตามคาํสัง่ศาลมฐีานะเปนผูแทนตามกฎหมายของ

ทายาทยอมมสีทิธนิาํหุนมรดกของผูตายไปเขารวมเปนองคประชุมผูถือหุนได โดยไมตองไดรบั

ความยนิยอมจากทายาท เพราะเปนการกระทาํไปตามอาํนาจหนาทีท่ัว่ไปของผูจดัการมรดก

ตามมาตรา ๑๗๑๙ และมาตรา ๑๗๒๓ และการกระทาํเชนนีไ้มใชการทาํนติกิรรมตามมาตรา 

๑๗๒๒ ไมตกเปนโมฆะ (ฎ.๑๘๑๔/๒๕๖๐) 

๓.๑.๓  การจัดการมรดกที่มีผูจัดการมรดกหลายคน

 มาตรา ๑๗๒๖ บัญญัติไววา 

“ถาผูจัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหนาที่ของผูจัดการมรดกนั้นตอง

ถอืเอาเสียงขางมาก เวนแตจะมขีอกาํหนดพนิยักรรมเปนอยางอืน่ ถาเสยีงเทากนั เมือ่ผูมสีวน

ไดเสียรองขอ ก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด” 

 บทบัญญัติมาตรา ๑๗๒๖ กําหนดการจัดการมรดก กรณีที่มีผูจัดการมรดก

หลายคน โดยหลักคือใหจัดการไปตามเสียงขางมาก โดยเสียงขางมากนั้นไมจําตองมาจาก

การประชุมและ มีมติ เพียงแตแจงการปรึกษาไปและไดความวาสวนมากเห็นดวยก็ใชไดแลว 

(ฎ.๓๘๒/๒๕๑๑) หากหาเสียงขางมากไมได ศาลจะเปนผูชี้ขาด อยางไรก็ตาม ศาลจะชี้ขาด
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แตกตางไปจากความเห็นของบรรดาผูจัดการมรดกที่แตกแยกกันและไดยื่นคํารองขอใหศาล

ชี้ขาดไมได

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๓/๒๕๔๔ จําเลยท่ี ๑ ซ่ึงเปนผูจัดการมรดก

ของ ห. ทําสัญญาจะขายที่ดินพิพาทใหแกโจทกโดยไมไดรับความยินยอมจาก ข. ผูจัดการ 

มรดกอีกคนหน่ึง จึงไมใชนิติกรรมที่ไดรับความเห็นชอบดวย เสียงสวนมากไมชอบดวย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๒๖ จึงไมผูกพันกองมรดกตามมาตรา ๑๗๒๔ 

การที ่ข. ใหความยนิยอม ในภายหลงัไมทาํใหนติกิรรมทีไ่มชอบกลบัเปนนติกิรรมสมบรูณขึน้ 

โจทกจึงไมมีสิทธิขอใหจําเลย ที่ ๑ และ ข. ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขาย 

 ขอยกเวนกรณีมีขอกําหนดพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอื่น ท่ีวาอยางอื่นนั้น 

ยอมหมายถงึในทางตรงขามคือ ไมถอืตามเสยีงขางมาก แตอาจใหจดัการไปตามเสยีงเอกฉนัท 

หรือ ตามความเห็นของผูจัดการมรดกแตละคน๒๔ ขอยกเวนตามมาตรา ๑๗๒๖ นี้ยอมใชได

กับผูจัดการมรดกทุกประเภท

 การจัดการไปตามเสยีงขางมากกบัการจดัการไปตามเสยีงเอกฉนัทนัน้ เปนเรือ่ง

ทีผู่จดัการมรดกจัดการรวมกนั เพยีงแตการจัดการตามเสยีงเอกฉนัทนัน้ ผูจดัการมรดกทุกคน

ตองเห็นพองตองกัน หากมีผูจัดการคนใดคนหนึ่งไมเห็นดวยก็ไมอาจดําเนินการนั้นตอไปได 

สวนการจดัการตามความเหน็ของผูจัดการมรดกแตละคน เปนเรือ่งแยกกนัจดัการ อาจมไีดใน

กรณทีีพ่นิยักรรมกาํหนดใหผูจัดการแตละคนมอีาํนาจหนาท่ีจดัการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ

แยกกันคนละเรื่องตามมาตรา ๑๗๑๔ และมาตรา ๑๗๑๕ (ฎ.๑๑๖๗/๒๕๐๕)๒๕ การจัดการ

มรดกของผูจดัการมรดกหลายคน หากผูจัดการบางคนพนหนาท่ีไป ไมวาเนือ่งจากถึงแกความ

ตาย หรอืเพราะเหตอุืน่ หากเปนผูจดัการมรดกประเภทตางคนตางมอีาํนาจหนาทีจ่ดัการโดย

ลาํพัง ผูมสีวนไดเสยีสามารถรองขอใหศาลตัง้ผูจดัการมรดกเขามาจดัการเฉพาะในสวนนัน้ได 

ตามมาตรา ๑๗๑๓ แตถาเปนกรณจีดัการมรดกรวมกนั หากเปนผูจดัการมรดกตามคาํสัง่ศาล 

ผูจดัการมรดกทีเ่หลอืจะจัดการตอไปไมได เพราะจะเปนการขดัตอคาํสัง่ศาล (ฎ.๔๖๑/๒๕๑๔) 

ตองรองขอใหศาลต้ังผูจดัการมรดกขึน้ใหมใหครบจาํนวนหรอืใหศาลมคีาํสัง่ใหผูจดัการมรดก

ที่เหลือมีอํานาจหนาที่จัดการตอไปได (คําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี ท.๓๑๓/๒๕๕๔) แตถาเปน

ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมพนหนาที่ไป ตองบังคับตามมาตรา ๑๗๑๕ ซึ่งบัญญัติไววา 

๒๔ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๓๓
๒๕ เพิ่งอาง หนา ๒๓๓
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“ผูทาํพนิัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ใหเปนผูจดัการมรดกก็ได

เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอื่น ถามีผูจัดการมรดกหลาย

คนแต ผูจัดการเหลานั้นบางคนไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ และยังมีผูจัดการมรดก

เหลืออยูแตคนเดยีว ผูนัน้มสีทิธทิีจ่ะจดัการมรดกไดโดยลาํพงั แตถามผีูจดัการมรดกเหลอือยู

หลายคนใหสันนิษฐาน ไวกอนวาผูจัดการเหลานั้นแตละคนจะจัดการโดยลําพังไมได” 

  กรณีผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมท่ีเจามรดกไววางใจตั้งข้ึนแลวบางคนตอง

พนหนาที่ไป ถาเหลือเพียงคนเดียว ผูจัดการนั้นก็สามารถจัดการไปไดโดยลําพัง ไมอาจ

ขอใหศาลตั้งผูจัดการคนอื่นนอกเหนือไปจากเจตนาแตแรกของผูทําพินัยกรรมเขามารวมกัน

จัดการได แตถาเหลืออยูอีกหลายคนผูจัดการมรดกเหลานั้นก็ยังตองรวมกันจัดการตอไป 

จะแยกจัดการโดยลําพังไมได

  ขอยกเวนตามมาตรา ๑๗๑๕ วรรคทาย เปนกรณีที่พินัยกรรมตั้งผูจัดการ

มรดกหลายคน บางคนไมสามารถ หรือไมเต็มใจจัดการ ถาเหลือคนเดียว คนนั้นยอมจัดการ

มรดกไดโดยลําพัง หากเหลือหลายคนตองจัดการรวมกัน (กลับไปใชหลักในมาตรา ๑๗๒๖, 

ฎ.๖๔๐/๒๕๑๕) ทานอาจารยเพรยีบเหน็วามาตรานีม้คีวามมุงหมายบังคบัผูจดัการมรดกโดย

พินัยกรรมทีม่หีลายคนซึง่ตองจัดการรวมกนัเทานัน้ ไมจาํกดัวาจะเปนผูจดัการมรดกโดยเสยีง

ขางมากหรือโดยเสียงเอกฉันท ดังนั้น เมื่อเหลือคนเดียวจึงจัดการไดโดยลําพัง๒๖

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๑/๒๕๑๔ ศาลตั้งให โจทกกับ อ. เปนผูจัดการ

มรดกที่ไมมีพินัยกรรม เมื่อ อ. ตาย โจทกไมมีอํานาจดําเนินการจัดการมรดกตอไปตามลําพัง 

ไมมอีาํนาจเบกิเงนิกองมรดกจากธนาคารโดยทีย่งัไมมคีาํสัง่ศาลอนญุาตใหโจทกเปนผูจดัการ

มรดกแตผูเดียว

๓.๒ หนาที่เฉพาะอยางที่กฎหมายกําหนด 

หลงัจากทีไ่ดอธบิายอาํนาจหนาทีโ่ดยท่ัวไปของผูจดัการมรดกในหวัขอท่ีผานมาแลว 

ในหัวขอตอไปนี้จะไดกลาวถึงหนาที่เฉพาะอยางที่ผูจัดการมรดกจะตองทําตามที่กฎหมาย

กําหนด ซึ่งมีทั้งสิ้น ๙ ประการ ดังตอไปนี้ 

๑. การทําบัญชีทรัพยมรดก

๒. การจัดการศพของเจามรดก 

๓. การสืบหาตัวผูมีสวนไดเสีย 

๔. การเรียกเก็บหนี้สิน 

๕. การสงเงินและทรัพยสินเขากองมรดก 

๒๖ เพิ่งอาง, หนา ๒๓๗. 
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๖. การแถลงความเปนไปในการจัดการมรดก 

๗. การปฏิบัติตามที่ศาลหรือทายาทสั่ง 

๘. การแจงหนี้สินระหวางผูจัดการกับกองมรดก 

๙. การทํารายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก 

ในบรรดาหนาทีท่ัง้หมดทีไ่ดกลาวมาขางตนนัน้ หนาท่ีในสองลาํดบัแรกนบัวามคีวาม

สําคัญมาก เนื่องจากการทําบัญชีทรัพยมรดกเปนสิ่งจําเปนในการมีหลักฐานเกี่ยวกับการ

รวบรวมทรัพยสินทั้งหมดของผูตาย เปนความสุจริต ความโปรงใสและตรวจสอบในระหวาง

การจดัการไดตลอดเวลา สาํหรบัการจัดการศพของเจามรดกนัน้นบัวาเปนวฒันธรรมประเพณี

ของสงัคมไทย เปนการใหเกยีรตสิดุทายแกเจามรดกและยงัเปนหนาทีใ่นทางธรรมจรรยาของ

เหลาทายาทตลอดจนผูจัดการมรดก ซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายในรายละเอียดมากกวาหนาที่ใน

ลําดับ ๓ ถึง ๙ ซึ่งแมจะมีความสําคัญอยู แตก็ไดรวมอยูในหนาที่การรวบรวมทรัพยมรดก

อยูบางแลว เชน การเรียกเก็บหนี้สินกองมรดก การสงเงินและทรัพยสินเขากองมรดก หรือ

การแจงหน้ีสนิระหวางผูจดัการมรดกกบักองมรดก นอกจากนีห้นาทีใ่นลาํดบัสดุทายอนัไดแก 

การทาํรายงานแสดงบญัชกีารจดัการมรดกนัน้นาจะรวมอยูในหนาทีก่ารทาํบัญชทีรพัยมรดก

อยูแลว

  ๓.๒.๑ ทําบัญชีทรัพยมรดก

  การทาํบญัชทีรพัยมรดกเปนหนาทีส่าํคญัประการแรกทีผู่จดัการมรดกจะตอง

ปฏบิตัเิพ่ือใหเปนหลกัฐานวา ทรพัยมรดกทีผู่จัดการมรดกเขาไปจดัการนัน้มรีายละเอยีดอะไร

บาง ทําใหสะดวกแกการควบคุมใหการจัดการและแบงปนมรดกเปนไปโดยถูกตองและเปน

ธรรม ผูจดัการมรดกทกุรายตองทาํบญัชนีี ้แตผูจดัการมรดกทีศ่าลตัง้ขึน้เพือ่การใดโดยเฉพาะ

ไมตองทําบัญชีทรัพยมรดก เวนแตจําเปนเพื่อการนั้นหรือศาลสั่งใหทํา (มาตรา ๑๗๑๔)

  กําหนดเวลาที่จะตองจัดทําบัญชีนั้น มาตรา ๑๗๒๘ บัญญัติไววา 

  “ผูจัดการมรดกตองลงมือจัดทําบัญชีทรัพยมรดกภายในสิบหาวัน 

  (๑) นับแตเจามรดกตาย ถาในขณะนั้นผูจัดการมรดกไดรูถึงการแตงตั้งตาม

พินัยกรรมที่มอบหมายไวแกตน หรือ 

  (๒) นับแตวันที่เริ่มหนาที่ผูจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๒๖ ในกรณีที่ศาลตั้ง

เปน ผูจัดการมรดก หรือ 

  (๓) นับแตวันที่ผูจัดการมรดกรับเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่น” 

  ผูจัดการมรดกตองลงมือทําบัญชีทรัพยมรดกเมื่อใดนั้นข้ึนอยูกับวันเริ่มเปน

ผูจัดการมรดก ดังนั้นผูจัดการมรดกที่ตั้งโดยพินัยกรรมซึ่งไดรูถึงการแตงตั้งแลว ก็ตองลงมือ

ทาํบญัชทีรัพยมรดกภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัทีเ่จามรดกตายตามมาตรา ๑๗๒๘ (๑) โดยถือวา
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เปนการยอมรับการตั้งตนเปนผูจัดการมรดกโดยปริยาย สวนกรณีผูจัดการมรดกท่ีศาลตั้ง

นั้นตองลงมือทําบัญชีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดฟงหรือถือวาไดฟงคําสั่งศาลตามมาตรา 

๑๗๑๖ สําหรับผูจัดการมรดกในกรณีอื่น เชน เมื่อทายาทหรือผูมีสวนไดเสียสอบถามไป

ยงัผูทีถ่กูตัง้ในพนิยักรรมใหเปนผูจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๑๗ กต็องลงมอืทาํบญัชดีงักลาว

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันตอบรับวาจะเปนผูจัดการมรดก๒๗

  เมื่อผูจัดการมรดกเริ่มทําบัญชีทรัพยมรดกแลว จะตองทําใหเสร็จเมื่อใดนั้น 

มาตรา ๑๗๒๙ ไดกําหนดไววา 

  “ผูจัดการมรดกตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดกใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับ

แตเวลาทีร่ะบไุวในมาตรา ๑๗๒๘ แตกาํหนดเวลานี ้เมือ่ผูจดัการมรดกรองขอกอนสิน้กาํหนด

เวลาหนึ่งเดือน ศาลจะอนุญาตใหขยายตอไปอีกก็ได 

  บัญชีนั้นตองทําตอหนาพยานอยางนอยสองคน ซ่ึงตองเปนผูมีสวนไดเสียใน

กองมรดกนั้นดวย

  บุคคลซึ่งจะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมไดตาม มาตรา ๑๖๗๐ จะเปน

พยาน ในการทําบัญชีใดๆ ที่ตองทําขึ้นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ไมได” 

  บทบัญญัติมาตรานี้กําหนดใหผู จัดการมรดกตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดก

ใหเสร็จภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตเวลาที่ระบุไวในมาตรา ๑๗๒๘ ขางตนไดผานพนไป คือ 

ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๒๘ (๑) ก็ตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดกใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันฟงคําสั่งศาล (ฎ.๔๘๑๒/๒๕๓๑) สวนผูจัดการมรดกที่ตั้งโดย

พินัยกรรมหรือในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๗๒๘ (๑) หรือ (๒) นั้นก็ตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดก

ใหเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เจามรดกตายหรือวันที่ผูนั้นรับเปนผูจัดการมรดก แลว

แตกรณี

  อยางไรก็ตาม กอนสิ้นสุดกําหนดเวลาหนึ่งเดือน ผูจัดการมรดกอาจรองขอ

ตอศาลใหขยายเวลาออกไปอีกก็ได 

  นอกจากนี้เพื่อความสุจริตครบถวนในการรวบรวมจัดทําบัญชีทรัพยมรดก

ในวรรคสอง ของมาตรา ๑๗๒๙ ยังกําหนดแบบของบัญชีทรัพยมรดกไววาตองทําตอหนา

พยานอยางนอยสองคน พยานดังกลาวตองเปนผูมีสวนไดเสียในกองมรดก และพยาน

ทั้งสองคนนั้นตองอยูในเวลาทําบัญชีทรัพยมรดกตลอดเวลา๒๘ (ฎ.๑๖๒๓/๒๔๙๗ และ 

๒๗ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๕
๒๘ โปรดเปรียบเทียบพินัยกรรมแบบธรรมดาในมาตรา ๑๖๕๖ ซึ่งพยานอยางนอยสองคนตองลงลายมือชื่อของผูทํา

พินัยกรรมในขณะทําพินัยกรรม
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ฎ.๑๘๗๕/๒๕๑๗) แตไมจําตองลงลายมอืชือ่รบัรองบญัชใีนเวลานัน้ โดยอาจลงลายมอืชือ่ภาย

หลังไดเหมือนพยานในเอกสารกรณีอื่น๒๙ สุดทายพยานทั้งสองคนนี้จะเอาบุคคลที่ตองหาม

มใิหเปนพยานในการทาํพนัิยกรรมตามมาตรา ๑๖๗๐ ซึง่ไดแก ผูซึง่ยงัไมบรรลนุติภิาวะ บุคคล

วิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคล ที่หูหนวก เปนใบ 

หรือตาบอดทั้งสองขาง มาเปนพยานในการทําบัญชีทรัพยมรดกไมได

  หากผูจัดการมรดกไมจัดทําบัญชีทรัพยมรดกจะเกิดผลทางกฎหมายดังนี้ 

มาตรา ๑๗๓๑ บัญญัติไววา 

 “ถาผูจัดการมรดกมิไดจัดทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่กําหนดไว หรือ

ถาบัญชีนั้นไมเปนที่พอใจแกศาล เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการทุจริต

หรอืความไมสามารถอนัเหน็ประจกัษของผูจดัการมรดก ศาลจะถอนผูจดัการมรดกเสยีกไ็ด”

  ผูจัดการมรดกที่ไมทําบัญชีภายในเวลาและแบบท่ีกฎหมายกําหนด หรือ

จัดทําบัญชีแลวแตไมเปนที่พอใจแกศาล ไมวาจะดวยเหตุจากการประมาทเลินเลออยาง

รายแรง การทจุรติ หรอืความไมสามารถอนัเหน็ประจกัษของผูจดัการมรดก ศาลอาจถอดถอน

ผูจดัการมรดกน้ันได (ฎ.๑๙๑/๒๕๔๑ และ ฎ.๙๒๑๗/๒๕๔๗) แตถาทรพัยมรดกมนีอยชิน้ และ

เหน็วายงัไมรายแรงถงึ ขัน้ถอดถอนผูจดัการมรดก (ฎ.๒๔๔๒/๒๕๒๑, ฎ.๖๓๘๖/๒๕๓๗ และ 

ฎ.๗๔๔๘/๒๕๔๔) หรือยื่นบัญชีลาชา หากไมปรากฏวากองมรดกเสียหายและไมปรากฏวา

ผูจดัการมรดกไมสจุรติ ศาลอาจใชดลุพนิจิไมถอดถอนผูจดัการมรดกกไ็ด (ฎ.๒๘๒๑/๒๕๒๔) 

  ผลทางกฎหมายอีกประการหนึ่งของการไมทําบัญชีทรัพยมรดกบัญญัติไว

ในมาตรา ๑๗๓๐ ความวา 

“ใหนํามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แหงประมวล

กฎหมายนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางทายาทกับผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมและ

ในระหวางศาลกับ ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง”

  มาตรานี้เปนมาตราเดียวในหมวดผูจัดการมรดกที่นําเอาบทบัญญัติในหมวด 

๓ แหงบรรพ ๕ เกี่ยวกับความปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เนื่องจากผูปกครองมีหนาที่

จดัการทรพัยสนิของผูเยาว ทัง้ผูปกครองนัน้หาใชบดิา มารดาของผูเยาว ดงันัน้จงึมหีลกัเกณฑ

ตามกฎหมายเขามาควบคุมผูปกครองในการทาํบัญชีทรพัยสนิของผูเยาวเขมงวดกวากรณบิีดา

หรือมารดาผูใชอํานาจปกครองจัดการทรัพยสินของผูเยาว

  สําหรับสามมาตราที่ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลมนั้น ไดแก มาตรา ๑๕๙๕, 

มาตรา ๑๕๙๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๑๕๙๗ และโดยที่ไดมีการตรวจชําระ

๒๙ โปรดเทยีบกรณีศาลมีคําส่ังถอนผูปกครอง เนือ่งจากการไมปฏบิตัเิกีย่วแกการทาํบญัชทีรัพยสนิในมาตรา ๑๕๙๔
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ตัวเลขมาตราจึงไดมีการ

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากไดมีการเพิ่มเติมตัวเลขมาตรา แตเมื่อไมมีการแกไขตัวเลขสามมาตรา

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๖ จึงยังคงปรากฏวาตัวเลขมาตราเดิมกอนการ

แกไขเพิ่มเติมในบทบัญญัติ มาตรา ๑๗๓๐

  การที่ตัวบทใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๕ (มาตรา ๑๕๖๓ ตามบรรพ ๕ 

เดิม) มาใชโดยอนุโลมนั้นทําใหผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมตองยื่นบัญชีแกทายาท สวน

ผูจัดการมรดกโดย คําสั่งศาลใหยื่นตอศาล นอกจากนี้กอนที่ทายาทหรือศาลจะยอมรับบัญชี 

หามมิใหผูจัดการมรดกทํากิจการใดเวนแตเปนกรณีเรงรอนและจําเปน ผูจัดการมรดกที่ยัง

ทาํบญัชทีรัพยมรดกไมเสรจ็ ไมสามารถกระทาํการใดๆ ทีจ่ะมผีลผกูพนัทายาทหรอืกองมรดก 

เชน จาํหนายจายโอนทรพัยมรดก กรณีฝาฝนทาํไปกอ็าจผกูพนัผูจดัการมรดกเปนการสวนตวั 

ไมผูกพันทายาท แตขอหามดังกลาวจะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดย

สุจริตและเสียคาตอบแทนไมได อยางไรก็ตามอาจจะมีกิจการที่เปนกรณีเรงรอนและจําเปน 

แมจะยังไมไดทําหรือยังทําบัญชีทรัพยมรดกไมเสร็จ ก็อาจตองรีบดําเนินการโดยทันที เชน 

ตองตดิตามทวงหน้ีจากลกูหน้ีบางรายทีก่าํลงัจะหลบหนโีดยเดนิทางไปตางประเทศ หรอืกาํลงั

จะยักยายทรัพยสินเพื่อหลบเลี่ยงจากการชําระหนี้ใหแกกองมรดก เปนตน

๓.๒.๒ จัดการศพของเจามรดก

 การจดัการศพเปนกจิทีเ่กดิขึน้จากวฒันธรรม ประเพณ ีทัง้ยงัเปนไปเพือ่เหตผุล

ทางอนามัย สิ่งแวดลอม ญาติพี่นองโดยเฉพาะทายาทโดยธรรมท่ีไดรับทรัพยมรดกจึงตอง

มีหนาที่นี้โดยมาตรา ๑๖๔๙ ไดกําหนดไววา

“ผูจัดการมรดกซึ่งผูตายตั้งไวยอมมีอํานาจและหนาที่ในอันที่จะจัดการทําศพ

ของผูตาย เวนแตผูตายจะได ตั้งบุคคลอื่นไวโดยเฉพาะใหจัดการดั่งวานั้น 

 ถาผูตายมไิดต้ังผูจัดการมรดกหรอืบุคคลใดไวใหเปนผูจดัการทําศพ หรอืทายาท 

มิไดมอบหมายตั้งใหบุคคลใดเปนผูจัดการทําศพ บุคคลผูไดรับทรัพยมรดกโดยพินัยกรรม

หรือโดยสิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด เปนผูมีอํานาจและตกอยูในหนาที่ตองจัดการทํา

ศพ เวนแต ศาลจะเห็นเปนการสมควรตั้งบุคคลอื่นใหจัดการเชนนั้น ในเมื่อบุคคลผูมีสวนได

เสียคนใดคนหนึ่งรองขอขึ้น” 

  ผูมีอํานาจหนาที่ดังกลาว มาตรา ๑๖๔๙ กําหนด เปนลําดับกอนหลังเอาไว

เพื่อปองกันมิใหเกิดการหลีกเลี่ยง หรือแยงกันจัดการศพเจามรดก เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ 

  ๑.  บุคคลซึ่งผูตายตั้งไวโดยเฉพาะใหเปนผูมีอํานาจหนาที่จัดการศพของตน

  ๒.  ผูจัดการมรดกที่ผูตายแตงตั้ง ไมวาจะระบุใหมีอํานาจทําศพดวยหรือไม
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ก็ตาม แตไมรวมผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง (ฎ.๑๐๑๗/๒๕๒๕) การที่ใหบุคคลภายนอกที่ผูตาย
แตงตัง้เปนผูจัดการมรดกแตเพยีงผูเดียวมอีาํนาจและหนาทีใ่นการจดัการศพดวยนัน้ มเีหตผุล
มาจากความไววางใจในตัวบุคคลดังกลาวของผูตาย ท้ังคาใชจายท่ีเกิดจากการทําศพยอม
เรียกไดจากกองมรดก 

  ๓.  ผูที่ทายาทมอบหมายต้ังใหทําหนาที่ซึ่งอาจจะเปนทายาทอาวุโสหรือ
ทายาทที่มีความรูความชํานาญ เกี่ยวกับพิธีกรรมตางๆ ในงานศพนั้น 

  ๔.  บคุคลผูไดรบัทรพัยมรดกโดยพนิยักรรมหรอืโดยสทิธโิดยธรรมเปนจาํนวน
มากที่สุด หมายถึงบุคคลผูไดรับมรดกเปนจํานวนมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งตองถือตามมูลคาหรือ
ราคาของทรัพยมรดกเปนเกณฑ มิใชจํานวนรายชิ้นทรัพยมรดก เมื่อเจามรดกมีความรักใคร
ไววางใจโดยยกทรพัยมรดกใหมากทีส่ดุ จงึสมควรอยางยิง่ทีบ่คุคลนีจ้ะตองจดัการศพเปนการ
ตอบแทน ทั้งอาจจะใชเงินสวนตัวจายเพิ่มเพื่อใหงานศพสมเกียรติผูตายยิ่งขึ้น

  ๕.  บุคคลที่ศาลมีคําสั่งตั้ง ภายใตการจัดลําดับขางตน หากมีผูมีอํานาจใน
ลําดับตน ผูที่อยูในลําดับถัดลงมาก็ไมมีอํานาจหนาท่ี เวนแตเจามรดกจะไดกําหนดไวใน
พินัยกรรมเปนอยางอื่น เชน ใหทําหนาที่รวมกันเปนตน การกําหนดวาบุคคลใดเปนผูมี
หนาทีท่าํศพเจามรดกนัน้มผีลในทางกฎหมายใหผูนัน้เรยีกคาทาํศพทีต่นไดจายไปตามสมควร
ไดตามมาตรา ๑๖๕๐ แตผูทีจั่ดการศพผูตายไปโดยไมมหีนาท่ีตามกฎหมายยอมไมมสีทิธเิรยีก
คาทาํศพตามมาตรา ๑๖๕๐ (ฎ.๖๖๔/๒๕๒๑ และ ฎ.๑๐๑๗/๒๕๒๕) เพราะถอืวาเปนหนาที่
ธรรมจรรยาไมใชหนาที่ตามกฎหมาย๓๐ และหากบุคคลท่ีมีหนาท่ีทําศพตามมาตรา ๑๖๔๙ 
เปนทายาทผูตาย ทายาทก็ยอมมีสิทธิเรียกคาปลงศพ จากผูทําละเมิดใหเจามรดกถึงตายได 
(ฎ.๑๖๐๑/๒๔๙๒, ฎ.๑๔/๒๕๑๗ และ ฎ.๒๖๐๓/๒๕๑๘) คาใชจายในการจดัการศพกฎหมาย
บัญญัติไวใน มาตรา ๑๖๕๐ ความวา

“คาใชจายเกดิมหีนีเ้ปนคณุแกบคุคลใดในการจดัการทาํศพนัน้ ใหเรยีกเอาได
ตามบุริมสิทธิที่ระบุไวในมาตรา ๒๕๓ (๒) แหงประมวลกฎหมายนี้ 

  ถาการจัดการทําศพ ตองชักชาไปดวยประการใดๆ ใหบุคคลผูมีอํานาจตาม
ความในมาตรากอนกันเงินเปนจํานวนอันสมควรจากสินทรัพยแหงกองมรดกเพื่อใชในการนี้ 
โดยใหบุคคล ผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรองตอศาลไดในกรณีที่ไมตกลงหรือคัดคานการกัน
เงินจํานวนนั้น

  กรณจีะเปนอยางไรกต็าม เงนิคาใชจายหรอืเงนิทีก่นัไวอนัเกีย่วกบัการจดัการ
ทําศพนั้น ใหกันไวไดแตเพียงจํานวนตามสมควรแกฐานะในสมาคมของผูตาย แตจะตองไม

เปนการเสื่อมเสียตอสิทธิของเจาหนี้ของผูตาย” 

๓๐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๓
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  การจายคาใชจายในการจัดการศพนัน้ ผูมหีนาท่ีจดัการศพอาจออกทดรองจาย

ไปกอน ซึ่งจะทําใหผูนั้นเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือกองมรดก (มาตรา ๒๕๓ (๒) และมาตรา 

๑๗๓๙ (๒)) ตามมาตรา ๑๖๕๐ วรรคแรก และสามารถเรียกใหทายาทอื่นหักเงินจํานวนนี้

ใชตน กอนการแบงมรดกก็ได (ฎ.๘๘๐/๒๔๙๑ และ ฎ.๙๙๒/๒๔๙๒) หรือจะกันจํานวนอัน

สมควรจากสินทรัพยในกองมรดกตามมาตรา ๑๖๕๐ วรรคสองก็ได

  เงินที่ใชจายในการทําศพนั้นตองไมเกินคําสั่งที่เจามรดกระบุไวในพินัยกรรม 

(ฎ.๔๗๘/๒๕๐๑) และตองเปนไปตามฐานะของผูตายตามสมควรในสังคม หากเปนจํานวน

ที่เกินขอจํากัดสองขอนี้ ผู ทําศพก็ไมมีสิทธิขอหักจากกองมรดกเฉพาะในสวนที่เกิน 

(ฎ.๔๗๘/๒๕๐๑)

๓.๒.๓ สืบหาตัวผูมีสวนไดเสีย

  มาตรา ๑๗๒๕ บัญญัติไววา 

“ผูจดัการมรดกตองสบืหาโดยสมควรซึง่ตวัผูมสีวนไดเสยีและแจงไปใหทราบ

ถึงขอกําหนดพินัยกรรมที่เกี่ยวกับ ผูมีสวนไดเสียนั้นภายในเวลาอันสมควร” 

  หนาที่ในการสืบหาตัวผู มีสวนไดเสียนั้นก็เพื่อแจงใหทราบถึงขอกําหนด

พินัยกรรม ที่เกี่ยวกับตัวผูนั้น หากไมมีขอกําหนดพินัยกรรมดังกลาว ผูจัดการมรดกก็ไมมี

หนาทีต่องแจง รวมถงึไมมหีนาทีท่ีจ่ะตองสบืหาตวั แมผูนัน้จะเปนผูมสีวนไดเสยีในกองมรดก

ดวย เชน เปนทายาทโดยธรรมก็ตาม เมื่อไดพยายามสืบหาพอสมควรแมไมทราบวาผูมีสวน

ไดเสียอยูที่ใด ก็นับวาไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้แลว

  ผู มีสวนไดเสียตามมาตรานี้ นอกจากจะหมายถึงผู ไดรับประโยชนตาม

พินัยกรรมแลว ยังรวมถึงผูที่ถูกแตงตั้งใหมีหนาที่ เชน ผูปกครองผูเยาวที่ศาลตั้งตามขอ

กําหนดพินัยกรรมหรือตามคําสั่งศาลในมาตรา ๑๕๘๖ ตลอดจนผูปกครอง ผูอนุบาลหรือผู

พทิกัษทีศ่าลต้ัง กรณีมรดกตกทอดแกผูเยาว บคุคลวกิลจรติ หรอืผูเสมอืนไรความสามารถตาม 

ที่บัญญัติในมาตรา ๑๖๑๐

๓.๒.๔  เรียกเก็บหนี้สิน

  มาตรา ๑๗๓๖ วรรคทาย บัญญัติไววา 

“ในระหวางเวลาเชนวานัน้ ผูจดัการมรดกชอบทีจ่ะทาํการใดๆ ในทางจดัการ

ตาม ที่จําเปนได เชนฟองคดีหรือแกฟองในศาลและอื่นๆ อนึ่งผูจัดการมรดกตองทําการ

ทุกอยางตามที่จําเปน เพื่อเรียกเก็บหนี้สินซึ่งคางชําระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอันเร็ว

ที่สุดที่จะทําได และ เมื่อเจาหน้ีกองมรดกไดรับชําระหนี้แลว ผูจัดการมรดกตองทําการ

แบงปนมรดก”
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  ผูจดัการมรดกทีจ่ดัการกองมรดกทีม่ฐีานะเปนเจาหนี ้จะตองทาํการทกุอยาง

ตามทีจ่าํเปนเพ่ือเรยีกเกบ็หน้ีสนิ ซึง่คางชาํระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอนัเรว็ท่ีสดุท่ีจะทําได

ตามมาตรา ๑๗๓๖ วรรคทาย ซึ่งหมายถึง การกระทํา เชน บอกกลาวลูกหนี้กอนฟอง ฟอง

บังคับใหชําระหนี้ บังคับชําระหนี้เมื่อชนะคดี หากผูจัดการมรดกไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่

ลาชาทําใหเกิดความเสียหายแกกองมรดก ผูจัดการมรดกก็ตองรับผิด

๓.๒.๕ สงเงินและทรัพยสินเขากองมรดก

  มาตรา ๑๗๒๐ บัญญัติไววา 

“ผูจัดการมรดกตองรบัผดิตอทายาทตามท่ีบัญญตัไิวในมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๒, 

๘๑๙, ๘๒๓ แหงประมวลกฎหมายนีโ้ดยอนโุลม และเมือ่เกีย่วกบับุคคลภายนอก ใหใชมาตรา 

๘๓๑ บังคับโดยอนุโลม” 

  เมือ่นาํมาตรา ๘๑๐ มาอนโุลมใชตามมาตรา ๑๗๒๐ บรรดาเงนิและทรพัยสนิ

ที่ผูจัดการมรดกรับไวตามอํานาจหนาที่ เชน เงินที่ไดรับจากการขายที่ดินอันเปนทรัพย

มรดก เงินปนผลที่รับจากพันธบัตรหรือหุนกูของผูตาย ผูจัดการมรดกตองสงเขากองมรดก

ทัง้สิน้ และตองโอนสทิธปิระโยชนทัง้หลายทีไ่ดมาจากการกระทาํในฐานะผูจดัการมรดก เชน 

คาสินไหมทดแทนทีบ่รษิทัประกนัจายใหกรณีทรพัยมรดกทีไ่ดรบัการประกนัสญูหรอืเสยีหาย

ใหแกทายาทดวย

๓.๒.๖ แถลงความเปนไปในการจัดการมรดก

  เมื่อใดก็ตามที่ทายาทตองการทราบความเปนไปในการจัดการมรดกซึ่งมี

เหตุอันควรผูจัดการมรดกตองแจงใหทายาททราบตามที่มาตรา ๑๗๒๐ บัญญัติใหนําเอา

มาตรา ๘๐๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๓.๒.๗ ปฏิบัติตามที่ศาลหรือทายาทสั่ง

  มาตรา ๑๗๓๐ บัญญัติไววา

“ใหนํามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แหงประมวล

กฎหมายนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางทายาทกับผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมและใน

ระหวางศาลกับ ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง” 

  บทบญัญตันิีก้าํหนดใหทีน่าํเอาอาํนาจหนาทีข่องผูปกครองทีจ่ดัการทรพัยสนิ

ของ ผูเยาวในบรรพ ๕ มาใชบงัคบัโดยอนโุลม ผูจดัการมรดกจงึมหีนาทีป่ฏบัิตติามทีศ่าล หรอื

ทายาท สั่งโดยกฎหมายใหนํามาตรา ๑๕๙๗ (มาตรา ๑๕๖๕ ตามบรรพ ๕ เดิมที่ถูกยกเลิก

ไป) มาใชบงัคบัโดยอนโุลมในระหวางทายาทกบัผูจดัการมรดกตามพนิยักรรม และในระหวาง
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ศาลกับผูจดัการมรดกทีศ่าลต้ัง คอืถาศาลเหน็สมควรโดยลาํพงั หรอืผูมสีวนไดเสยีหรอือยัการ

รองขอศาลอาจสั่งใหผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง (๑) หาประกันอันสมควร ในการจัดการทรัพย

มรดก ตลอดจนการมอบคืนมรดก หรือ (๒) แถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของเจามรดก 

แตสําหรบัผูจดัการมรดกตามพนิยักรรม ผูมอีาํนาจสัง่ใหกระทาํการดงักลาวกค็อืทายาท หาก

ผูจัดการมรดกไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว หากเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล ผูมีสวน

ไดเสยีอาจรองขอใหศาลสัง่ถอนผูจัดการมรดกกไ็ด หรอืถาเปนกรณท่ีีศาลสัง่เองโดยลาํพงั ศาล

ก็นาจะสั่งถอนเองไดโดยไมตองมีผูรองขอแตกรณี ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม ทายาทไมมี

อํานาจสั่งถอน แตสามารถรองขอใหศาลสั่งตามมาตรา ๑๗๒๗ ซึ่งเฉพาะผูมีสวนไดเสียที่จะ

รองขอได แตกรณีนี้ อัยการไมมีอํานาจรองขอใหศาลสั่งถอน ผูจัดการมรดก๓๑

๓.๒.๘ แจงหนี้สินระหวางผูจัดการกับกองมรดก

  บทบัญญัติมาตรา ๑๗๓๐ ใหนํามาตรา ๑๕๙๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

(มาตรา ๑๕๖๔ บรรพ ๕ เดิม) มาใชบังคับโดยอนุโลมในระหวางทายาทกับผูจัดการมรดก

ตามพนัิยกรรม และ ในระหวางศาลกบัผูจดัการมรดกทีศ่าลตัง้นัน้ ทาํใหกรณทีีผู่จดัการมรดก

เปนเจาหน้ีกองมรดก คอืหนีเ้ปนคณุแกผูจดัการมรดก แตเปนโทษแกกองมรดก หรอืผูจดัการ

มรดกเปนลกูหน้ีกองมรดก คือ หน้ีเปนโทษแกผูจดัการมรดก แตเปนคณุแกกองมรดก ผูจดัการ

มรดกโดยพินัยกรรมตองแจงเรื่องนี้กับทายาท สวนผูจัดการมรดกที่ศาลตั้งตองแจงเรื่องตอ

ศาล หากผูจัดการมรดกรูวาตนเปนเจาหนี้แตไมแจงหนี้ก็จะสูญไป จะเรียกเอาจากกองมรดก

ตอไปอีกไมได หรือถารูวาตนเปนลูกหนี้แลวไมแจง สําหรับผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง ศาลอาจ

สั่งถอนจากการเปนผูจัดการมรดกได สวนผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม ทายาทก็อาจรองขอ

ตอศาลใหสั่งถอนไดเชนเดียวกัน 

๓.๒.๙ ทํารายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก

  มาตรา ๑๗๓๒ บัญญัติไววา “ผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาที่และทํา

รายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบงปนมรดกใหเสร็จ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระบุไวใน

มาตรา ๑๗๒๘ เวนแตผูทําพินัยกรรม ทายาทโดยจํานวนขางมาก หรือศาลจะไดกําหนดเวลา

ใหไวเปนอยางอื่น”

  บทบญัญตัมิาตรา ๑๗๓๒ กาํหนดเวลาใหผูจดัการมรดกตองจดัทาํทัง้รายงาน

แสดงบญัชกีารจัดการมรดก (เรือ่งเกีย่วกบักจิการท้ังหลายท่ีผูจดัการมรดกไดกระทําไปในการ

จัดการมรดกประกอบดวยบัญชีในการจัดการเทาที่จําเปน) และแบงปนมรดกใหเสร็จภายใน

๓๑ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๕๗.
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หน่ึงป นับแตวนัทีร่ะบไุวในมาตรา ๑๗๒๘ เวนแตผูทาํพนิยักรรม ทายาท โดยจาํนวนขางมาก 

หรือศาลจะไดกาํหนดเวลาใหไวเปนอยางอื่น บัญชีการจัดการตามมาตรา ๑๗๓๒ นี ้ตวับทไม

ไดกําหนดแบบพิธีที่ตองมีพยานอยางนอยสองคนลงนามอยางบัญชีทรัพยมรดกตามมาตรา 

๑๗๒๙ ผูจดัการมรดกเพยีงแตทาํบญัชรีบัจายตลอดจนการแบงปนทรพัยมรดกใหละเอยีดพอ

ตรวจสอบไดก็พอแลว๓๒ เมื่อทํารายงานดังกลาวเสร็จแลว แมกฎหมายไมไดกําหนดไววาจะ

ตองสงมอบใหแกใคร แตกน็าจะเปนกรณีทีผู่จัดการมรดกจะตองสงมอบรายงานดงักลาวใหแก

ทายาท โดยเทยีบเคยีงกบักรณผีูปกครองหรอืทายาทของผูปกครอง จะตองสงมอบทรพัยสนิ

ที่จัดการใหแกผูเยาวหรือทายาทหรือผูปกครองคนใหมตามมาตรา ๑๕๙๘/๑๑ นั่นเอง

  หากผูจดัการมรดกไมจดัการและแบงปนมรดก รวมทัง้จดัทาํบญัชกีารจดัการ

มรดกใหเสร็จภายในเวลา ก็ตองถือวาผูจัดการมรดกละเลยไมปฏิบัติหนาที่ อาจถูกศาล

ถอดถอนไดตามมาตรา ๑๗๒๗ และอาจตองรับผิดตอทายาทตามมาตรา ๑๗๒๐ ประกอบ

มาตรา ๘๑๒

  การจัดทาํรายงานแสดงบญัชกีบัการแบงปนมรดก นัน้เปนหนาทีล่าํดบัสดุทาย

ที ่ผูจดัการมรดกจะตองทาํประโยชนของการจดัทาํรายงานดงักลาวกเ็พือ่ใหทายาท และศาล

ไดรวมกันตรวจดูบัญชีการจัดการ วาผูจัดการมรดก ไดกระทําการไปภายในขอบอํานาจหรือ

ไมมผีลผูกพันทายาทหรอืไม (ดูมาตรา ๑๗๒๐ ประกอบมาตรา ๘๒๓) หรอืทาํกจิการไปเพราะ

เห็นแกประโยชนที่บุคคลภายนอกใหหรือไม ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็ไมมีผลผูกพันทายาทตาม 

มาตรา ๑๗๒๔ วรรคสอง เวนแตทายาทจะไดยินยอมดวย 

  บัญชีการจัดการจึงอาจมีผลใหผู จัดการมรดกหลุดพนความรับผิดหรือ

เมือ่ทายาทไดอนมุติัการใดทีผู่จัดการมรดกไดทาํไปนอกขอบอาํนาจผูจดัการมรดกกไ็มตองรบั

ผิดชอบไดตามมาตรา ๑๗๓๓ วรรคแรก ที่บัญญัติไววา “การใหอนุมัติ การปลดเปลื้องความ

รับผิด หรือขอตกลงอื่นๆ อันเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดั่งที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๑๗๓๒ นั้น จะสมบูรณตอเมื่อ รายงานแสดงบัญชีนั้นไดสงมอบลวงหนาแกทายาท

พรอมดวยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้น ไมนอยกวาสิบวันกอนแลว”

  บญัชกีารจดัการและแบงปนมรดกมคีวามสาํคญัอยางยิง่ในเรือ่งจดัการทรพัย

มรดกของผูตาย เนื่องจากบัญชีจะเปนหลักฐานวาภารกิจท่ีผูตายสั่งเสียไวในพินัยกรรมหรือ

หนาที่ตามกฎหมายน้ัน ผูจัดการมรดกไดทําหนาที่อยางสมบูรณแลวทุกประการ ดังนั้น

หลงัจากทีท่ายาทไดใชเวลาพจิารณาตรวจสอบบัญชพีรอมเอกสารอืน่ๆ ประกอบแลว ทายาท

ก็อาจอนุมัติหรือใหความเห็นชอบกับบัญชีตลอดจนการจัดสรรปนสวนแบงมรดกใหแก

๓๒ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, ๕๑.
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เหลาทายาท เทากับเปนการทําใหผูจัดการมรดกพนจากภาระความรับผิดชอบตางๆ อัน

เกีย่วของกบัการจดัการมรดกนัน่เอง สาํหรบัขอตกลงอืน่ๆ เชน ขอตกลงทีท่ายาทโดยจาํนวน

ขางมากเลื่อนกําหนดเวลาแบงปนมรดกใหผูจัดการมรดกไปอีก ๖ เดือน เปนตน 

  ผูจัดการมรดกจะยืน่บญัชกีารจดัการใหทายาทอนมุตัเิพือ่ปลดเปลือ้งความ

รับผิดของผูจัดการมรดก หรือใหขอตกลงตางๆ มีผลผูกพันระหวางทายาทกับผูจัดการมรดก

อยางสมบูรณไดก็ตอเมื่อไดยื่นบัญชีนั้นแกทายาททุกคนกอนครบกําหนด ๑ ป ไมนอยกวา

สิบวันแลว

  ในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการมรดก หากผูจัดการมรดกปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความประมาทเลินเลอ หรือไมทําหนาที่ หรือทํานอกหนาที่จนทําใหเกิดความเสียหาย

ตอกองมรดก ผูจัดการมรดกตองรับผิดตอทายาทในความเสียหายนั้นดวย (มาตรา ๑๗๒๐ 

ใหนํามาตรา ๘๑๒ มาใชโดยอนุโลม) หรือหากผูจัดการมรดกเอาเงินท่ีควรสงเขากองมรดก

หรอืควรใชในกจิการเกีย่วกบัการจดัการมรดกไปใชเปนประโยชนแกตน ผูจดัการมรดกกต็อง

เสียดอกเบี้ยในเงินจํานวนนั้นนับแตวันที่เอาไปใช (มาตรา ๑๗๒๐ ใหนํา มาตรา ๘๑๑ มาใช

โดยอนุโลม)

  สําหรับบุคคลภายนอกนั้น มาตรา ๑๗๒๔ บัญญัติ ไววา 

“ทายาทยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผู

จัดการมรดก ไดทําไปภายในขอบอํานาจ ในฐานะที่เปนผูจัดการมรดก 

  ถาผูจัดการมรดกเขาทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแกทรัพยสิน

อยางใดๆ หรือประโยชนอยางอื่นใดอันบุคคลภายนอกไดใหหรือไดใหคํามั่นวาจะใหเปนลาภ

สวนตัวทายาท หาตองผูกพันไม เวนแตทายาทจะไดยินยอมดวย”

  จากหลักกฎหมายขางตนหากผูจัดการมรดกทํากิจการใดไปภายในขอบ

อํานาจกิจการนั้นยอมผูกพัน ทายาทกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๗๒๔ วรรคแรก เชน 

ผูจดัการมรดกทาํสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิจาํนองเพือ่รวบรวมเงนิไปชาํระหนีท้ีเ่จามรดกกูยมื

ไวกอนตาย เปนการกระทําภายในขอบอํานาจหนาท่ีของผูจัดการมรดก ทายาทยอมผูกพัน

ตามสัญญา (ฎ.๕๓/๒๕๕๖ และ ฎ. ๔๙๕/๒๕๕๘) แตถาผูจัดการมรดกทํานิติกรรมไปเพราะ

เหน็แกประโยชนทีเ่ปนลาภสวนตวั แมจะเปนกจิการทีอ่ยูภายในขอบอาํนาจทีผู่จดัการมรดก

จะทําได กิจการนั้นก็ไมผูกพันทายาท เวนแตจะไดยินยอมดวย ตามมาตรา ๑๗๒๔ วรรคสอง 

 สวนกิจการที่ทําไปโดยปราศจากอํานาจยอมไมผูกพันทายาท เวนแตทายาท

จะไดใหสัตยาบัน (มาตรา ๑๗๒๐ ประกอบมาตรา ๘๒๓ วรรคแรก) และภายหลังจากที่พน

อาํนาจหนาที ่ในฐานะผูจดัการมรดกแลว กระทาํการใดยอมไมผกูพนัทายาทอกี แตถาคูกรณี

กระทาํการโดยสจุรติ ไมรูวาผูจดัการมรดกพนหนาทีไ่ปแลว จะยกเอาความระงบัแหงการเปน
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ผูจดัการมรดกมาเปน ขอตอสูบคุคลภายนอกไมได เวนแตการทีไ่มทราบเกดิจากความประมาท

เลินเลอของบุคคลภายนอกนั้นเอง (มาตรา ๑๗๒๐ ใหนํามาตรา ๘๓๑ มาใชโดยอนุโลม)

๔. ความสิ้นสุดของการเปนผูจัดการมรดก

๔.๑ ผูจัดการมรดกพนหนาที่เมื่อจัดการมรดกเสร็จ

การจัดการมรดกจะถือวาเสร็จสิ้นลงเมื่อใดนั้นมิไดมีการบัญญัติไว โดยตรง

ในกฎหมาย จะมีก็แตมาตรา ๑๗๓๒ ที่บัญญัติใหผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาที่ทํา

รายงาน แสดงบัญชีการจัดการและแบงปนมรดกใหเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีระบุไว

ในมาตรา ๑๗๒๘ ดังนั้นเมื่อผูจัดการมรดกปฏิบัติครบถวนตามมาตรา ๑๗๓๒ แลว ก็ถือได

วาการจัดการมรดกเสร็จสิ้น ผูจัดการมรดกก็ยอมพนจากอํานาจหนาที่ 

อยางไรก็ตาม มาตรา ๑๗๓๖ บัญญัติไววา 

“ตราบใดที่เจาหนี้กองมรดก หรือผูรับพินัยกรรมท่ีปรากฏตัว ยังไมไดรับชําระหนี้ 

หรือสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน ใหถือวาทรัพยมรดกยังคงอยูในระหวางจัดการ 

ในระหวางเวลาเชนวานั้น ผูจัดการมรดกชอบที่จะทําการใดๆ ในทางจัดการตามที่

จําเปนได เชน ฟองคดีหรือ แกฟองในศาลและอื่นๆ อนึ่ง ผูจัดการมรดกตองทําการทุกอยาง

ตามที่จําเปนเพื่อเรียกเก็บหนี้สินซึ่งคางชําระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะ

ทําได และเมื่อเจาหนี้กองมรดกไดรับชําระหนี้แลว ผูจัดการมรดกตองทําการแบงปนมรดก” 

ดงันัน้ แมจะไดมกีารแบงปนมรดกและจดัการมรดกเสรจ็สิน้แลว ถาเจาหนีห้รอืผูรบั

พินัยกรรมที่ปรากฏตัว๓๓ ยังไมไดรับชําระหนี้หรือสวนไดตามพินัยกรรมก็ตองถือวา ทรัพย

มรดกยังอยูในระหวางจัดการ เจาหนี้หรือผูรับพินัยกรรมยังสามารถจะเอาชําระหนี้ไดจาก

ทรพัยสนิในกองมรดก แมทรพัยสนิน้ันจะถกูแบงไปอยูในความยดึถือของทายาทคนใดคนหนึง่

แลวกต็ามสิทธขิองเจาหนีห้รอืผูรบัพนิยักรรมจงึยงัคงมอียูและเปนสทิธทิีย่งัไมขาดอายคุวาม 

การแบงมรดกนัน้ ผูจดัการมรดกสามารถดาํเนนิการไปไดเมือ่เหน็วาถงึเวลาอนัควร 

โดยมพิกัตองรอใหเจา หน้ีหรอืผูรับพนัิยกรรมปรากฏตวัเขามาเสยีกอน หากแมเจาหนีห้รอืผูรบั

พินัยกรรมปรากฏตัวเขามาภายหลังการแบงมรดกเสร็จสิ้นไปแลว ก็ไมนาจะมีผลตามมาตรา 

๓๓ “ปรากฏตัว” หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันแสดงใหรูถึงความมีสิทธิ การอยูเฉยๆ ไมเขามาเรียกรอง 

แมทายาท หรือผูจัดการมรดกจะรูวาผูนั้นเปนเจาหนี้หรือผูรับพินัยกรรมก็อาจถือไดเพียงวาเปนเจาหนี้หรือผูรับ

พินัยกรรมตามธรรมดา จะถือวาเปนเจาหนี้หรือผูรับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวแลวยังไมได มิฉะนั้นบุคคลดังกลาว

จะมีสิทธิพิเศษไมอยูในบังคับใหตองใชสิทธิเรียกรองภายในอายุความตามที่มาตรา ๑๗๕๔ กําหนดไว โปรดดู 

เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖ หนา ๒๖๓
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๑๗๓๖ วรรคแรกอีก เนื่องจากกรณีเชนนี้เจาหนี้อาจเรียกใหทายาทคนใดคนหนึ่งชําระหนี้ได

เพียงไมเกินทรัพยมรดกที่ทายาทคนนั้นไดรับไปตามมาตรา ๑๗๓๘ วรรคสอง๓๔

การถือวาทรัพยมรดกยังคงอยูในระหวางจัดการตาม มาตรา ๑๗๓๖ วรรคแรกนั้น 

ยอมสงผลตลอดถงึการจดัการมรดกโดยทัว่ๆ ไปดวย ไมเฉพาะแตทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการขอรบั

ชําระของเจาหนี้หรือผูรับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวเทานั้น เนื่องจากในมาตรา ๑๗๓๖ วรรค

สอง ไดใหผูจัดการมรดก ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตอไปไดจนเสร็จแลวจึงจะทําการแบงมรดก 

ดังนั้นอายุความฟองคดี เกี่ยวกับการจัดการมรดกตาม มาตรา ๑๗๓๓ วรรคสอง ก็ตองเริ่ม

นับตั้งแตการแบงมรดกครั้งใหม๓๕

การจัดการมรดกสิ้นสุดลงเมื่อมีการจัดการเสร็จสิ้นไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

หากเปนการจดัการทีไ่มชอบ เชนผูจดัการมรดกโอนทีด่นิมรดกเปนของตนเองแตเพยีงผูเดยีว

หลงัจาก ผูตายถงึแกกรรมเพยีง ๒๔ วนั ทัง้ๆ ทีผู่ตายมทีายาทถงึ ๔ คน ยงัไมอาจถอืไดวาการ

จดัการมรดกสิน้สดุลง อายคุวามหาปยงัไมเริม่นบั (ฎ.๖๗๕๙/๒๕๕๘ และ ฎ.๘๙๘๕/๒๕๕๗)

คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๒๐๗๘/๒๕๕๙ ตามพนิยักรรมของ ส. ระบวุา ทรพัยมรดก

ตามพินัยกรรมมีที่ดิน ๓ แปลง และระบุใหโจทกเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม โดยมิได

กลาวถึงทรัพยสินอื่นใดของผูตายนอกพินัยกรรม เมื่อที่ดินตามพินัยกรรม ๒ แปลง ว. นอง

โจทกยืน่ฟองโจทกในฐานะสวนตัววาทีดิ่นจาํนวน ๒ แปลงมใิชทรพัยมรดกของ ส. เพราะทีด่นิ

ทั้ง ๒ แปลง ส. และจําเลยซึ่งเปนภริยาของ ส. และมารดาโจทกไดยกให ว. แลว และเมื่อ

ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณภาค ๖ ฟงขอเท็จจริงวา ที่ดินทั้ง ๒ แปลง ส. และจําเลยยกให ว. 

แลว หามโจทกนําพินัยกรรมไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินทั้ง ๒ แปลง สวนที่ดิน

อีก ๑ แปลงพิพาทเจาพนักงานที่ดินไดดําเนินการจดทะเบียนลงในสารบาญหนังสือรับรอง

การทําประโยชนระบุชื่อโจทกเปนผูรับมรดกที่ดินเฉพาะสวนของ ส. แลว การจัดการมรดก

ยอมเปนอันเสร็จสิ้นลงแลว มิใชอยูระหวางจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๗๓๖

๓๔ มาตรา ๑๗๓๘ วรรคสอง “เมื่อแบงมรดกแลว เจาหนี้อาจเรียกใหทายาทคนใดคนหนึ่งชําระหนี้ไดเพียง ไมเกิน

ทรัพยมรดก ที่ทายาทคนนั้นไดรับไป ในกรณีเชนนี้ ทายาทคนใดซึ่งไดชําระหนี้ แกเจาหนี้กองมรดกเกินกวาสวน 

ที่ตนจะตองเฉลี่ยใชหนี้ ทายาทคนนั้นมีสิทธิไลเบี้ยจากทายาทคนอื่นได”
๓๕ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๖๔.
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 ๔.๒ ผูจัดการมรดกลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล

มาตรา ๑๗๒๗ วรรคสอง บัญญัติไววา

“แมถึงวาจะไดเขารับตําแหนงแลวก็ดี ผูจัดการมรดกจะลาออกจากตําแหนงโดยมี

เหตุอันสมควรก็ได แตตองไดรับอนุญาตจากศาล”

คําวา แมผูจัดการมรดกไดเขารับตําแหนงแลวก็ดีนั้น เมื่อกลาวโดยความประสงค

ของกฎหมาย ก็คงหมายถึง ผูจัดการมรดกที่ไดเขารับตําแหนงแลวเทานั้น หาไดหมายถึง

ผูที่ถูกตั้งแตยังมิไดเขารับตําแหนง หรือยังมิไดตกลงรับหนาที่ผูจัดการมรดกดวยไม 

การลาออกของผูจัดการมรดกจะเปนผลใหผูจัดการนั้นพนจากหนาที่ไดก็ตอเมื่อได

รับอนุญาตจากศาล ซึ่งศาลจะอนุญาตก็ตอเมื่อการลาออกนั้นมีเหตุสมควร เชน ผูนั้นเปน

อัมพาต ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตอไป ทํารายรางกายทายาทจนบาดเจ็บสาหัส หรือตกอยู

ในฐานะเปน ผูตองหามมิใหเปนผูจัดการมรดก เชน วิกลจริต หรือถูกศาลสั่งใหเปนผูเสมือน

ไรความสามารถ เปนตน ถาศาลไมอนุญาต ก็ถือวายังไมพนหนาที่ 

คําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ ท.๔๓/๒๕๕๔ ผูคัดคานขอถอนตัวจากการเปนผูจัดการ

มรดกของผูตายตามคําสั่งศาลชั้นตน มีผลเทากับผูคัดคานประสงคขอลาออกจากตําแหนง 

การที่ผูคัดคานไมสมัครใจทําหนาที่ผูจัดการมรดกของผูตายตามคําสั่งศาลอีกตอไป กรณี

นับวามีเหตุอันสมควรอนุญาตใหผูคัดคานลาออกจากตําแหนงไดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา ๑๗๒๗ วรรคสอง

๔.๓ ผูจัดการมรดกถูกศาลสั่งถอน

มาตรา ๑๗๒๗ บัญญัติไววา

“ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะรองขอใหศาลสั่งถอนผูจัดการมรดก เพราะเหตุ

ผูจดัการมรดกละเลยไมทาํการตามหนาที ่หรอืเพราะเหตอุยางอืน่ท่ีสมควรกไ็ด แตตองรองขอ

เสียกอนที่ การปนมรดกเสร็จสิ้นลง” 

ผูมีสวนไดเสียตามมาตรานี้ก็ ไดแก ทายาทและผูมีสวนไดเสียอื่นดังท่ีไดอธิบาย

มาแลวในขางตน ดังนั้นบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียจึงไมมีสิทธิรองขอใหศาลถอนผูจัดการมรดก 

(ฎ.๓๘๐/๒๕๐๙ และ ฎ.๔๕๓/๒๕๒๑) 

การละเลยไมทําการตามหนาที่ เชน ตั้งเปนผูจัดการมรดกหลายปยังไมไดแบงปน

มรดกเลย เปนการเสียหายแกกองมรดกและทายาท (ฎ.๒๕๑๖-๒๕๑๗/๒๕๒๑ และ 

ฎ.๔๗๐๓/๒๕๕๒) ไมทําบัญชีทรัพยมรดก ไมฟองเรียกหนี้สินจากลูกหนี้ของผูตายตาม

มาตรา ๑๗๓๖ วรรคสอง ไมยอมแถลงถึงความมีอยูแหงทรัพยสินตามคําสั่งของทายาท 

ตามมาตรา ๑๗๓๐ ประกอบมาตรา ๑๕๙๗ เปนตน สวนเหตุอยางอื่นท่ีสมควรนั้น
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ก็ไดแก การทีผู่จัดการมรดกเจ็บปวยจนไมสามารถปฏบัิตหินาท่ีได หรอืมเีหตแุสดงวาไมเตม็ใจ

จะปฏิบัติหนาที่ โดยไมไปตามนัดเพื่อรวมจัดทําบัญชีทรัพยมรดกเพราะเหตุติดไปทองเท่ียว 

ทั้งยอมรับวาไมได เกี่ยวของกับกิจการรานคาของผูตายแตไมสนใจที่จะลาออก ทั้งๆ ที่อายุ

ถึง ๘๐ ปแลว (ฎ.๙๒๑๗/๒๕๔๗) เปนตน

กรณีที่ศาลฎีกาถือวามิใชเหตุที่ผูจัดการมรดกละเลย ไมทําการตามหนาที่ หรือเหตุ

อื่น อันสมควรใหศาลสั่งถอนผูจัดการมรดก เชน อางวาทรัพยสินตามคํารองมิใชทรัพยของ

เจามรดก แตเปนของผูคัดคาน (ฎ.๖๔๗๓/๒๕๔๘) อางวาผูจัดการมรดกโอนท่ีดินและ

เบกิถอนเงนิฝากในธนาคาร ไปอยางรบีรอนและไมจาํเปน หรอือางวาจาํเลยไมทาํบญัชทีรพัย

มรดกทัง้ๆ ทีท่รัพยมรดกตางๆ มรีะบไุวในพินัยกรรมแลว (ฎ.๓๗๒๔/๒๕๔๘) การรองขอใหศาล

ถอดถอนผูจดัการมรดกตองทาํกอนการแบงปนมรดกเสรจ็สิน้ลง ถาการจดัการแบงปนทรพัย

มรดกเสร็จสิ้นแลวจะฟองขอใหศาลถอน ผูจัดการมรดกไมได (ฎ.๕๔๘/๒๔๙๗) การรองขอ

ใหศาลสั่งถอนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลนั้น โดยทั่วไปผูมีสวนไดเสียมักขอใหศาลตั้งตน

เปนผูจัดการมรดกแทนที่ผูถูกถอนดวย การรองขอใหศาลถอนผูจัดการมรดกนี้อาจรองเขา

มาในคดีเดิม (ฎ.๑๔๐๗/๒๕๑๕) แตถามีขอโตแยงสิทธิอื่น เชน มีการเรียกคาเสียหายในการ

จัดการมรดกมาดวย ก็อาจฟองคดีใหมได๓๖ สวนศาลจะสั่งถอน ผูจัดการมรดกหรือไมนั้น

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล 

นอกจากนี้ ผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล หากมิไดจัดทําบัญชีภายในเวลาและตาม

แบบที่กําหนดไว หรือถาบัญชีนั้นไมเปนที่พอใจแกศาล เพราะความประมาทเลินเลออยาง

รายแรง หรือการทุจริต หรือความไมสามารถอันเห็นประจักษของผูจัดการมรดก ศาลอาจสั่ง

ถอนผูจดัการมรดกนัน้เองโดยไมตองมผีูรองขอกไ็ด (มาตรา ๑๗๓๑) แตสาํหรบัผูจดัการมรดก

ตามพินัยกรรมซึ่งตองยื่นบัญชีนั้นตอทายาท ศาลไมมีอํานาจสั่งถอนไดเองโดยลําพัง จะถอน

ไดก็ตอเมื่อทายาทรองขอเทานั้น 

อน่ึง ถาศาลสัง่ใหผูจัดการมรดกทีศ่าลตัง้หาประกนัอนัสมควรในการจดัการทรพัยสนิ

ของผูตายหรือแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินในกองมรดก (มาตรา ๑๗๓๐ ใหนํามาตรา 

๑๕๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม) และผูจัดการมรดกไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลอาจสั่งถอน

ผูจัดการมรดก ไดตามมาตรา ๑๗๒๗ วรรคหนึ่ง

ถาคาํสัง่ของศาลทีผู่จดัการมรดกไมปฏบิตัติามเกดิขึน้โดยการรองขอของผูมสีวนได

เสยีหรือพนักงานอยัการ ผูรองขอกอ็าจขอใหศาลถอนผูจดัการมรดกนัน้ได แตหากเปนเรือ่งที่

ศาลสั่งเองโดยลําพังและไมมีผูใดรองขอใหถอนผูจัดการมรดกนั้น แมไมมีกฎหมายบัญญัติให

๓๖ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๕๘
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อํานาจศาลไวโดยชัดแจงที่จะสั่งถอนผูจัดการมรดกไดเอง แตเมื่อศาลออกคําสั่งไดโดยลําพัง

และผูจัดการมรดกจงใจฝาฝนคําสั่งนั้น ก็มีเหตุผลที่ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอให

อัยการรองตอศาลใหถอนผูจัดการมรดกนั้นได (เทียบเคียงกรณีอัยการรองขอใหศาลมีคําสั่ง

ถอนผูปกครองตามมาตรา ๑๕๙๘/๑๐)

 การสิ้นสุดในกรณีอื่น

 ๔.๔ ผูจัดการมรดกตาย

ผูจัดการมรดกตามขอกําหนดในพินัยกรรมนั้นตั้งข้ึนดวยความไวเนื้อเช่ือใจของ

เจามรดก แมเปนผูจัดการมรดกที่ศาลต้ัง ศาลก็คํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูถูกตั้ง

ประกอบกับเจตนาของเจามรดก อํานาจหนาท่ีในฐานะผูจัดการมรดกจึงเปนการเฉพาะตัว

โดยสภาพ ไมตกทอดไปยังทายาทตามขอยกเวนในมาตรา ๑๖๐๐ เมื่อผูจัดการมรดกตาย 

อํานาจหนาที่ในฐานะผูจัดการมรดกของ ผูนั้นระงับไป (ฎ.๑๓๑/๒๕๐๖) ถาผูรองขอเปน

ผูจดัการมรดกตายระหวางการดําเนนิคดีในศาล กจ็ะรบัมรดกความไมได (ฎ.๒๓๗๒/ ๒๕๒๐) 

กรณีมีผู จัดการมรดกหลายคนและบางคนตาย ถาเปนผูจัดการมรดกที่ตั้งโดย

พินัยกรรมตองบังคับตามมาตรา ๑๗๑๕ แตถาเปนผูจัดการมรดกที่ศาลตั้งก็ตองดําเนินการ

ใหศาลตั้งคนใหมแทน หรือรองขอตอศาลใหผูจัดการมรดกที่เหลืออยูดําเนินการตอไปได๓๗

 ๔.๕ ผูจัดการมรดกตกเปนบุคคลตองหาม

ตามมาตรา ๑๗๑๘ ผูจดัการมรดกทีต่กเปนบคุคลตองหามตามมาตรา ๑๗๑๘๓๘ นัน้ 

เมื่อไดเปนผูจัดการมรดกแลว จะพนจากหนาท่ีเพราะเหตุใดตองมีกฎหมายบัญญัติไว เมื่อ

ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจหนาที่ของผูจัดการมรดกท่ีตกอยูในลักษณะดังกลาวสิ้นสุดลง 

ผูมีสวนไดเสียก็ตองขอใหศาลสั่งถอนดวยเหตุอยางอื่นที่สมควรตามมาตรา ๑๗๒๗ เสียกอน

ผูจัดการมรดก จึงจะพนจากหนาที่ ตราบใดที่ยังไมมีคําสั่งดังกลาวของศาล บุคคลนั้นก็ยังคง

มีอํานาจหนาที่ในฐานะผูจัดการมรดกอยู สวนจะปฏิบัติหนาท่ีไดดีเพียงใดนั้นเปนอีกเรื่อง

หนึ่ง๓๙ อยางไรก็ดี ยังมีอีกความเห็นหนึ่งที่เห็นวา ถาผูจัดการมรดกตกเปนบุคคลตองหาม

ตามมาตรา ๑๗๑๘ ก็คงตองถือวาผูจัดการมรดกคนนั้นตองพนจากตําแหนงไป เชนกัน๔๐

๓๗ เพิ่งอาง, หนา ๕๙.
๓๘ มาตรา ๑๗๑๘ บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจัดการมรดกไมได (๑) ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ (๒) บุคคลวิกลจริต หรือ

บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ (๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนลมละลาย
๓๙ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๖๗.
๔๐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๕๙
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 ๔.๖ อายุความฟองคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก

มาตรา ๑๗๓๓ วรรคสอง บัญญัติไววา 

“คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้น มิใหทายาทฟอง เกินกวาหาปนับแตการจัดการ

มรดกสิ้นสุดลง”

คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก เปนคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูจดัการมรดก หมายรวมถงึ การแบงปนทรพัยมรดกทีก่ระทาํโดยผูจดัการมรดก และการฟอง

คดีเรียกทรัพยมรดกจากผูจัดการมรดก (ฎ.๓๗๒/๒๔๙๒ และ ฎ.๑๔๑๕/๒๕๑๒) และความ

รับผิดอื่นๆ ของผูจัดการมรดก เชน จัดการมรดกใหเกิดความเสียหาย หรือละเลยไมจัดการ

มรดกทําใหเกิดความเสียหาย๔๑ เปนตน 

คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกเปนคดีคนละประเภทกันกับคดีมรดก๔๒ กฎหมาย

บญัญตัอิายคุวามในการฟองคดีเกีย่วกบัการจัดการมรดกไวตางหากทีม่าตรา ๑๗๓๓ วรรคสอง 

มใิหทายาทฟองเกนิกวาหาปนบัแตการจดัการมรดกสิน้สดุลง มาตรานีบ้ญัญตัไิวสาํหรบักรณี

ทายาทเปนโจทกฟองผูจัดการมรดกเกีย่วกบัการจดัการมรดก กรณผีูจดัการมรดกฟองทายาท

ไมนาจะอยูในบังคับตามมาตรานี้ คงตองบังคับตามหลักอายุความทั่วไป๔๓

อายุความที่ทายาทจะฟองผูจัดการมรดกในมาตรานี้ มีกําหนดหาป นับแตการ

จดัการมรดกสิน้สดุลงซึง่หมายถงึ การแบงปนทรพัยมรดกไดเสรจ็สิน้ลงแลว (ฎ.๕๔๘/๒๔๙๗) 

หากมี ผูจัดการมรดกหลายคนและบางคนพนตําแหนงไปกอนการจัดการมรดกเสร็จสิ้น 

ทายาทอาจฟอง ใหผูน้ันรับผิดได ภายในหาปนับแตวันจัดการมรดกเสร็จสิ้นไปดวยการ

แบงปนทรัพยมรดก มิใช หาปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง๔๔

๔๑ เพิ่งอาง, หนา ๖๐.
๔๒ มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหน่ึงปนับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแตเมื่อ

ทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก
๔๓ กรณีการฟองคดีเรียกทรัพยมรดกจากทายาท ถาศาลตั้งผูจัดการมรดกภายในอายุความในมาตรา ๑๗๕๔ แลว 

ก็ตองถือวาอายุความมรดกในสวนการครอบครองทรัพยมรดกสะดุดหยุดลงหมด เพราะผูจัดการมรดกครอบ

ครองแทนทายาท ดังนั้น ผูจัดการมรดกฟองเรียกทรัพยมรดกจากทายาท ทายาทจะอางอายุความ ๑ ป ตาม

มาตรา ๑๗๕๔ มายันกับผูจัดการมรดกไมได (ฎ.๓๓๐/๒๕๒๕, ฎ.๓๒๕๔/๒๕๒๘ และ ฎ.๖๒๑๔/๒๕๓๙) โปรดดู 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๖๐.
๔๔ เพิ่งอาง หนา ๖๐.
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ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา

คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๘๓๗๔/๒๕๕๖ คาํบรรยายฟองของโจทกเปนคดเีกีย่วกบั

การจดัการมรดกโดยอางวา อ. ในฐานะผูจดัการมรดกของ พ. จดัการมรดกโดยไมชอบ ซึง่ตอง

ฟองภายในหาปนับแตการจัดการมรดกสิ้นสุดลงเมื่อ อ. ในฐานะผูจัดการมรดกจดทะเบียน

โอนที่ดินพิพาทซึ่งเปนทรัพยมรดกของ พ. ใหแกตนเองในฐานะสวนตัวแลวจดทะเบียน

ยกใหแกจําเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งนับเปนวันที่การจัดการทรัพยมรดก

สิ้นสุดลง โจทกไดฟองเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงอยูภายในกําหนดอายุความ ๕ ป 

ฟองโจทกไมขาดอายุความ 

คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๑๑๖/๒๕๕๐ โจทกทัง้สีฟ่องจาํเลยซึง่เปนผูจดัการมรดก

ของ บ. ตามคําสั่งศาล อางวาจําเลยจัดการมรดกโดยทําบัญชีทรัพยมรดกและแบงมรดก

ไมถูกตอง จึงเปนคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก กําหนดอายุความตองบังคับตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๗๓๓ วรรคสอง เมือ่ยงัมทีรพัยมรดกทีจ่าํเลยจะตองแบง

ใหแกทายาทและการจัดการมรดกยังไมสิ้นสุดลง จึงยังไมเริ่มนับอายุความตามบทกฎหมาย

ดังกลาว

การเริม่นบัอายคุวามในคดเีกีย่วกบัการจดัการมรดก และคดมีรดกนัน้ไมเหมอืนกนั 

คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก ใหนับอายุความตั้งแตการจัดการมรดกสิ้นสุดลง แตคดีมรดก

เริม่นบัอายคุวามต้ังแตเจามรดกตายหรอืต้ังแตทายาทรูหรอืควรไดรูถงึความตายของเจามรดก 

(มาตรา ๑๗๕๔) ดังนั้นการมีผูจัดการมรดกจะไมเปลี่ยนแปลงการเริ่มนับอายุความคดีมรดก

หรือทําใหกําหนดอายุความคดีมรดกเปลี่ยนแปลง หรือขยายออกไป๔๕

สาํหรบัคดขีอใหถอดถอนผูจดัการมรดกนัน้ แมจะเปนคดเีกีย่วกบัการจดัการมรดก

แตกไ็มอยูในบงัคับของอายคุวามตามมาตรา ๑๗๓๓ เพราะคดปีระเภทนีไ้มมกีาํหนดอายคุวาม 

เพียงแต ตองฟองรองเสียกอนเสร็จการแบงปนมรดกเทานั้น (มาตรา ๑๗๒๗)

๔๕ เพรียบ หุตางกูร, อางแลว เชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๒๗๒.
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คําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่ ๑๒๘๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒

ดวยในปพทุธศกัราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามท่ีขอพระราชทาน

เพื่อนอมนําไปถวายพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร 

ตําบลทาเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันเสารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อใหการจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานเปนไปโดยความเรียบรอยอยาง

สมพระเกียรติและถูกตองตามราชประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงแตงตั้งบุคคล

ดังตอไปน้ีเปนคณะกรรมการดําเนินงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบดวย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ๑. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ปรึกษา

 ๒. นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานพิธี

 ๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองประธานพิธี

 ๔. นายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ รองประธานพิธี

คณะกรรมการอํานวยการ

ฝายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ๑. รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและศูนยพัทยา ประธานกรรมการ

 ๒. รองอธิการบดีฝายความยั่งยืนและบริหารศูนยรังสิต รองประธานกรรมการ

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป

พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 ๓. รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหารศูนยลําปาง รองประธานกรรมการ

 ๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ

 ๕. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ

 ๖. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการ

 ๗. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  รองประธานกรรมการ

 ๘. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รองประธานกรรมการ

 ๙. รองอธิการบดีฝายการคลัง  รองประธานกรรมการ

 ๑๐. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย รองประธานกรรมการ

 ๑๑. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองประธานกรรมการ

 ๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิต กรรมการ  

 ๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายความยั่งยืน  กรรมการ

 ๑๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย  กรรมการ

 ๑๕. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กรรมการ

 ๑๖. ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ ศูนยลําปาง กรรมการ

 ๑๗. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย ศูนยลําปาง กรรมการ

 ๑๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน  กรรมการ

 ๑๙. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ

 ๒๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร กรรมการ

 ๒๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กรรมการ

 ๒๒. ผูชวยอธิการบดีฝายพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กรรมการ

 ๒๓. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ กรรมการ

 ๒๔. ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา กรรมการ

 ๒๕. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 ๒๖. ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง  กรรมการ

 ๒๗. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ

 ๒๘. ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ

 ๒๙. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร กรรมการ

๓๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา กรรมการ

๓๑. คณบดีคณะนิติศาสตร  กรรมการ

 ๓๒. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กรรมการ

 ๓๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร  กรรมการ
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 ๓๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ

 ๓๕. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กรรมการ

 ๓๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร  กรรมการ

 ๓๗. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน กรรมการ

 ๓๘. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ

 ๓๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

 ๔๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ

 ๔๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร  กรรมการ

 ๔๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ

 ๔๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร  กรรมการ

 ๔๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  กรรมการ

 ๔๕. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง กรรมการ

 ๔๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  กรรมการ

 ๔๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  กรรมการ

 ๔๘. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  กรรมการ

 ๔๙. คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร กรรมการ

 ๕๐. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม  กรรมการ

 ๕๑. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  กรรมการ

 ๕๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กรรมการ

 ๕๓. คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ กรรมการ

 ๕๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ กรรมการ

 ๕๕. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  กรรมการ

 ๕๖. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการ

 ๕๗. ผูอํานวยการสถาบันภาษา  กรรมการ

 ๕๘. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา กรรมการ

 ๕๙. ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา กรรมการ

 ๖๐. ผูอํานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา กรรมการ

 ๖๑. ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย กรรมการ

 ๖๒. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กรรมการ

 ๖๓. ผูอํานวยการสํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย กรรมการ

 ๖๔. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ



178 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๖๒

 ๖๕. ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา กรรมการ

 ๖๖. ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๖๗. ผูอํานวยการสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

 ๖๘. ผูอํานวยการสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. กรรมการ

 ๖๙. ผูอํานวยการสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ กรรมการ

 ๗๐. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๗๑. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ

 ๗๒. ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง กรรมการ

 ๗๓. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ

 ๗๔. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย กรรมการ

 ๗๕. ประธานสภาอาจารย  กรรมการ

 ๗๖. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ

 ๗๗. นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๗๘. ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๗๙. ผูอํานวยการกองบริหารศูนยทาพระจันทร กรรมการและเลขานุการ

 ๘๐. หัวหนางานบริหารอาคารและสถานที่  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ฝายศิษยเกาธรรมศาสตรจังหวัดชลบุรี

 ๑. นางปทมา ชาญเชี่ยว  กรรมการ

 ๒. นางสาวพรนัชชา จิ๋วแพ  กรรมการ

 ๓. นางสาวอมรรัตน บุญมีมาก  กรรมการ

 ๔. นางเพ็ญชนก ตาแกว  กรรมการ

 ๕. นางสาวนงนุช ปานทุบวร  กรรมการ

 ๖. นางสาวสุดารัตน ศันเสนียกุล  กรรมการ

 ๗. นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย  กรรมการ

ฝายจังหวัดชลบุรี

 ๑. รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  กรรมการ

 ๒. นายอําเภอเกาะสีชัง  กรรมการ

 ๓. ปลัดอําเภอหัวหนากลุมบริหารงานปกครองอําเภอเกาะสีชัง กรรมการ

 ๔. ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงอําเภอเกาะสีชัง กรรมการ
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 ๕. ปลัดอําเภอเกาะสีชัง   กรรมการ

 ๖. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง  กรรมการ

 ๗. ปลัดเทศบาลตําบลเกาะสีชัง   กรรมการ

 ๘. นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ  วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  กรรมการ

 ๙. นายเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี  กรรมการ

 ๑๐. นางสุชาดา มุงงานครู  นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๑๑. นายจักรกฤษณ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๑๒. นายจิรัฏฐ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๑๓. นางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๑๔. นางนภัสสร บุรารัตนวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะสีชัง กรรมการ

 ๑๕. นางสาวทิพยวรรณ สังขนัครา  กรรมการ

 ๑๖. นายณัฐพิศิษฐ ธนะวรเสฐ  กรรมการ

 ๑๗. นางฐานิกา บุญโทน  กรรมการ

๑๘. นางสาวชุตินันท ศรีสัมพันธ  กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ

๑. ฝายจัดหาทุนสมทบ

 ๑. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษา

 ๒. ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา ที่ปรึกษา

 ๓. ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษา

 ๔. ศาสตราจารยพิเศษ หิรัญ รดีศรี ที่ปรึกษา

 ๕. ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ที่ปรึกษา

 ๖. ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ที่ปรึกษา 

 ๗. นายมานิจ สุขสมจิตร  ที่ปรึกษา

 ๘. นางเกศรา มัญชุศรี   ที่ปรึกษา

 ๙. นางศุภจี สุธรรมพันธุ   ที่ปรึกษา

 ๑๐. นายกสมาคมนิติศาสตร มธ.  ที่ปรึกษา

 ๑๑. นายกสมาคมนักศึกษาเกาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. ที่ปรึกษา

 ๑๒. นายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

  ในพระบรมราชูปถัมภ  
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 ๑๓. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๑๔. นายกสมาคมนักศึกษาเกาสังคมสงเคราะหศาสตร มธ. ที่ปรึกษา

 ๑๕. นายกสมาคมศิลปศาสตรธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๑๖. นายกสมาคมวารสารศาสตรธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๑๗. นายกสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ที่ปรึกษา

 ๑๘. นายกสมาคมศิษยเกาแพทยศาสตรธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๑๙. นายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตรธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๒๐. นายกสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. ที่ปรึกษา

 ๒๑. นายกสมาคมศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร มธ. ที่ปรึกษา

 ๒๒. นายกสมาคมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ ที่ปรึกษา

  การผังเมือง มธ.  

 ๒๓. นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ที่ปรึกษา

 ๒๔. นายกสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธธรรมศาสตร ที่ปรึกษา

 ๒๕. ประธานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ที่ปรึกษา

 ๒๖. รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและศูนยพัทยา ประธานกรรมการ

 ๒๗. รองศาสตราจารย กมล ฉายาวัฒนะ รองประธานกรรมการ

 ๒๘. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง กรรมการ

 ๒๙. ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรรมการ

 ๓๐. ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ

 ๓๑. ผูอํานวยการกองบริหารการคลังกลุมภารกิจ กรรมการ

 ๓๒. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ  กรรมการ

 ๓๓. ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ กรรมการ

 ๓๔. ผูอํานวยการกองบริการวิชาการ กรรมการ

 ๓๕. ผูอํานวยการกองบริหารการวิจัย กรรมการ

 ๓๖. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ

 ๓๗. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย กรรมการ

 ๓๘. ผูอํานวยการกองนิติการ  กรรมการ

 ๓๙. ผูอํานวยการกองบริหารศูนยทาพระจันทร กรรมการ

 ๔๐. ผูอํานวยการกองบริหารศูนยรังสิต กรรมการ

 ๔๑. ผูอํานวยการกองบริหารศูนยลําปาง กรรมการ

 ๔๒. เลขานุการคณะนิติศาสตร   กรรมการ
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 ๔๓. เลขานุการคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กรรมการ 

 ๔๔. เลขานุการคณะรัฐศาสตร  กรรมการ

 ๔๕. เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ

 ๔๖. เลขานุการคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กรรมการ

 ๔๗. เลขานุการคณะศิลปศาสตร  กรรมการ

 ๔๘. เลขานุการคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน กรรมการ

 ๔๙. เลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ

 ๕๐. เลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

 ๕๑. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

 ๕๒. เลขานุการคณะแพทยศาสตร  กรรมการ

 ๕๓. เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ

 ๕๔. เลขานุการคณะสหเวชศาสตร  กรรมการ

 ๕๕. เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ

 ๕๖. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง กรรมการ

 ๕๗. เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ

 ๕๘. เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร กรรมการ

 ๕๙. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร  กรรมการ

 ๖๐. เลขานุการคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร กรรมการ

 ๖๑. เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม  กรรมการ

 ๖๒. เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ กรรมการ

 ๖๓. เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กรรมการ

 ๖๔. เลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ กรรมการ

 ๖๕. เลขานุการวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ กรรมการ

 ๖๖. เลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  กรรมการ

 ๖๗. เลขานุการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการ

 ๖๘. เลขานุการสถาบันภาษา  กรรมการ

 ๖๙. เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา  กรรมการ

 ๗๐. เลขานุการสํานักเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย กรรมการ

 ๗๑. เลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  กรรมการ

 ๗๒. เลขานุการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา กรรมการ

 ๗๓. เลขานุการสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กรรมการ
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 ๗๔. เลขานุการสํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย กรรมการ

 ๗๕. เลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา กรรมการ

 ๗๖. เลขานุการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๗๗. เลขานุการสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

 ๗๘. เลขานุการสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. กรรมการ

 ๗๙. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา กรรมการ

 ๘๐. ผูจัดการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๘๑. ผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๘๒. ผูจัดการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ

 ๘๓. ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด กรรมการ

 ๘๔. นายรุงโรจน เมฆอรุณ  กรรมการและเลขานุการ

 ๘๕. นางสาววรรณภา ตาละกา  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

 ๘๖. นางสาวธันยรัตน นอยปน  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

๒. ฝายประชาสัมพันธ

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ประธานกรรมการ

 ๒. ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรรมการ

 ๓. นางศุภณา เย็นเปนสุข  กรรมการ

 ๔. นางประภาพันธ วองไว  กรรมการ

 ๕. นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล  กรรมการ

 ๖. นางสาวอารยา แตไพบูลยศักดิ์  กรรมการ

 ๗. นายธีระ พราหมณยอด  กรรมการ

 ๘. นายสงคราม มีบุญญา  กรรมการ

 ๙. นางสาวลลิดา สวัสดี  กรรมการ

 ๑๐. นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล  กรรมการ

๑๑.  นายพีระวัฒน จันทรสวาง   กรรมการ

๑๒. นางสาวณัฐกาญจน หันจรัส  กรรมการและเลขานุการ
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๓. ฝายพิธีการและศาสนา

 ๑. รองศาสตราจารย กมล ฉายาวัฒนะ ประธานกรรมการ

 ๒. นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ  วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  รองประธานกรรมการ

 ๓. นายเดชา กอเกิด  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

   จังหวัดชลบุรี รองประธานกรรมการ

 ๔. นางสุชาดา มุงงานครู  นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๕. นายจักรกฤษณ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๖. นายจิรัฏฐ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๗. นางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรรมการ

 ๘. เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กรรมการ

 ๙. นายสมปอง แกวประดิษฐ  กรรมการ

 ๑๐. นายเอกชัย ราชแสง  กรรมการ

๑๑. นายขจรพันธ พูนไชย  กรรมการ

๑๒. นายจักรกฤษณ กิตติวงศาโรจน  กรรมการ

๑๓. นายศรัณย งาสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ

๑๔. นายสุรศักดิ์ เชื้อจาย  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

๑๕. นายยืนยง แสนสุข  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

๔. ฝายการเงินและบัญชี

 ๑. ผูอํานวยการกองคลัง  ประธานกรรมการ

 ๒. หัวหนางานการเงิน  กรรมการ

 ๓. นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล  กรรมการ

 ๔. นางสาวสงศรี แสงคง  กรรมการ

 ๕. นางศิริพร นามประทาน  กรรมการ

 ๖. นางพรรณนาราย บัวโรย  กรรมการ

 ๗. นางสาวมนภัสสร แสงคําสุข  กรรมการ

 ๘. นางดรุณี เห็นไพรวัลย  กรรมการและเลขานุการ
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๕. ฝายจัดทําหนังสือที่ระลึก

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ที่ปรึกษา

 ๒. ศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กัมพูสิริ  ประธานกรรมการ

 ๓. นางสุวพีร สังขปา  กรรมการ

 ๔. นางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน  กรรมการ

 ๕. นางกมลลักษณ อัครบารมีพงศ  กรรมการ 

 ๖. นายศรัณย งาสุวรรณ  กรรมการ

 ๗. นายพัชรพล ทองพัด  กรรมการ

 ๘. นายยืนยง แสนสุข  กรรมการ

 ๙. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม  กรรมการและเลขานุการ

๖. ฝายควบคุมการเดินทางและทัศนศึกษา

 ๑. สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมปอง แกวประดิษฐ   รองประธานกรรมการ

 ๓. นางสาวสุภาณี แกวมณี  กรรมการ

 ๔. นายเอกชัย ราชแสง  กรรมการ

 ๕. นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล  กรรมการ

 ๖. นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ  กรรมการ

 ๗. นางดรุณี เห็นไพรวัลย  กรรมการ

 ๘. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห  กรรมการ

 ๙. นายขจรพันธ พูนไชย  กรรมการ

 ๑๐. นายจักรกฤษณ กิตติวงศาโรจน  กรรมการ

 ๑๑. นายสุรศักดิ์ เชื้อจาย  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๒. นายศรัณย งาสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

๗. ฝายที่พักและสวัสดิการ

 ๑. สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมปอง แกวประดิษฐ  รองประธานกรรมการ

 ๓. นางสาวสุภาณี แกวมณี  กรรมการ

 ๔. นายเอกชัย ราชแสง  กรรมการ

 ๕. นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล  กรรมการ
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 ๖. นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ  กรรมการ

 ๗. นางดรุณี เห็นไพรวัลย  กรรมการ

 ๘. นางสาวมนภัสสร แสงคําสุข  กรรมการ

 ๙. นายสุรศักดิ์ เชื้อจาย  กรรมการ

๑๐. นางสาวมยุลี สุดสระ  กรรมการ

๑๑. นายขจรพันธ พูนไชย  กรรมการ

๑๒. นางสาวสุภาว คําประโคน  กรรมการและเลขานุการ

๑๓. นายศรัณย งาสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

๘. ฝายประสานงาน

 ๑. สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมปอง แกวประดิษฐ  รองประธานกรรมการ

 ๓. นางสาวสุภาณี แกวมณี  กรรมการ

 ๔. นางสาวสุภาว คําประโคน  กรรมการ

 ๕. นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล  กรรมการ

 ๖. นางดรุณี เห็นไพรวัลย  กรรมการ

 ๗. นายศรัณย งาสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ

 ๘. นายสุรศักดิ์ เชื้อจาย  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

 ๙. นายยืนยง แสนสุข  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รายนามผูรวมกุศลบริจาคจตุปจจัย กฐินพระราชทาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กองทุนศาสนกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด   

(สอมธ.)    ๔๐,๐๐๐  บาท

ดร.เสรี นนทสูติ   ๑๕,๐๐๐  บาท

คุณกิ่งกาญจน นิลตา ๑๐,๐๐๐  บาท

คุณประชา ปริยวาทกุล ๑๐,๐๐๐  บาท 

คุณเยาวลักษณ ภคบัณฑุ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

คุณวองไว วิฑูรชาติ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

คุณสงคราม ชีวประวัติดํารงค ๑๐,๐๐๐  บาท 

คุณอุดมศิลป เหมสถาปตย ๑๐,๐๐๐  บาท 

ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต ๖,๐๐๐  บาท 

คุณฉัตรชัย วีระเมธีกุล ๕,๕๙๙  บาท 

คุณกําธร วังอุดม ๕,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ ๕,๐๐๐  บาท 

กองทุนนางคมคาย รอดลอยทุกข ๕,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน ๕,๐๐๐  บาท 

คุณเชาวน สายเชื้อ ๕,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารย คุณหญิง นงเยาว ชัยเสรี ๕,๐๐๐  บาท 

คุณนพดล ธนสารสมบัติ ๕,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ๕,๐๐๐  บาท 

คุณนิทัศน ครองวานิชยกุล ๕,๐๐๐  บาท 

บริษัทวิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด ๕,๐๐๐  บาท 

คุณประทีป พันธุมวนิช ๕,๐๐๐  บาท 

ดร.มาย - คุณจําเนียร ไชยนิตย และครอบครัว    

  ๕,๐๐๐ บาท

คุณยรรยง อัครจินดานนท ๕,๐๐๐  บาท 

คุณวรรณี สิริกาญจน ๕,๐๐๐  บาท 

คุณวีระชัย ตันติกุล ๕,๐๐๐  บาท 

คุณวีระศักดิ์ จิตศักดานนท ๕,๐๐๐  บาท 

คุณสถาพร ลิ้มมณี ๕,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ๕,๐๐๐  บาท 

ม.ร.ว. อติเทวัญ เทวกุล ๕,๐๐๐  บาท 

คุณอวยพร จันทรเรือง ๕,๐๐๐  บาท

ดร. อรัญ ธรรมโน ๕,๐๐๐  บาท 

คุณพรสวรรค - คุณบุณยวีร ธาตวากร ๔,๖๐๐  บาท 

คุณอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ ๔,๐๐๐  บาท 

คุณกนกทิพย แสงเงิน ๓,๒๐๐  บาท 

คุณเนตรชนก ภูสําลี ๓,๒๐๐  บาท 

บริษัทจันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด    

  ๓,๐๐๐  บาท 

คุณปราณี พงษธนะ ๓,๐๐๐  บาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล    

  ๓,๐๐๐  บาท 

ดร. ปยะนันท สุวรรณเมนะ ๓,๐๐๐  บาท 

คุณวิทัศน นันทพล ๓,๐๐๐  บาท 

คุณศิริพร อื้ออารียกุล ๓,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย    

  ๓,๐๐๐  บาท 

คุณสมรรถ สฤษฎพันธุ (ถึงแกกรรมแลว) ๓,๐๐๐  บาท 

คุณอนันต อนันตกูล ๓,๐๐๐  บาท 

พ.ต.ท. อนุสรณ นิ่มสุวรรณ ๓,๐๐๐  บาท 

คุณภัฏชกฤษฎ เกิดลาภ ๒,๗๐๐  บาท 

คุณมานิต ทองสกุล ๒,๕๐๐  บาท 

คุณวีระศักดิ์ โพธิ์ทาลี ๒,๕๐๐  บาท 

คุณอภิชาติ สายะสิต ๒,๑๖๐  บาท 

คุณอมรรัตน มัททวีวงศ ๒,๐๑๙  บาท

ศาสตราจารย ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ ๒,๐๒๐  บาท

คุณกําธร อุนหิรัญสกุล ๒,๐๐๐  บาท 

คุณเกศรา มัญชุศรี ๒,๐๐๐  บาท 

คุณจินดา คาวรรธนะกูล ๒,๐๐๐  บาท 
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คุณจินตนา หลิมศิริวงษ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณชาญชัย เนติมงคล ๒,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน    

๒,๐๐๐  บาท 

คุณเดชา สังขวรรณ  ๒,๐๐๐  บาท 

คุณทนง พิทยะ  ๒,๐๐๐  บาท 

คุณเทพฤทธิ์ ศิริรัตนอัสดร ๒,๐๐๐  บาท 

คุณธรรมรัตน อุดมฤกษชัย ๒,๐๐๐  บาท 

คุณธัญญรัศม - คุณเศรษฐศักดิ์ วงษธนานุรักษ    

  ๒,๐๐๐  บาท 

คุณธีรศรี นุตาลัย ๒,๐๐๐  บาท 

คุณนงนุช ปานทุบวร และครอบครัว ๒,๐๐๐  บาท 

คุณนรภัทร พรหมสวัสดิ์ และคุณปาริฉัตร เริงธรรม    

  ๒,๐๐๐  บาท 

คุณนฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย ๒,๐๐๐  บาท 

พ.อ. (พิเศษ) หญิง นันทวัน ลุมพิกานนท ๒,๐๐๐  บาท 

คุณนิคม ออนละมัย ๒,๐๐๐  บาท 

คุณปฏิคม ชีวรุโณทัย ๒,๐๐๐  บาท 

พล.ท. ประดิษฐ พีชผล ๒,๐๐๐  บาท 

คุณพงศธร สุราวุฒิ์ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณพรพรรณ ปณดิษฐโต ๒,๐๐๐  บาท 

คุณไพโรจน แพแจม ๒,๐๐๐  บาท 

คุณภัคพล วุฒิโสภากร ๒,๐๐๐  บาท 

คุณมัณฑนา จิระวัฒนพงศ ๒,๐๐๐ บาท 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ๒,๐๐๐  บาท 

คุณรชต - คุณปุญภา ยันตโกเศศ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณราตรี เทศผอง ๒,๐๐๐  บาท

คุณวรชัย ธรรมสังคีติ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณวรรณนิภา ซิ้มเจริญ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณวันดี วุนซิ้ว ๒,๐๐๐  บาท 

คุณวิชิต ศุภเมธางกูร ๒,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย ๒,๐๐๐  บาท 

คุณศรีนวล สุทธิศิลป ๒,๐๐๐  บาท 

คุณศรีสุรางค จันทรสมบัติ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณศิริ อาบทิพย ๒,๐๐๐  บาท 

คุณศิริกุล ธนสารศิลป ๒,๐๐๐  บาท 

คุณสนอง - คุณบังอร - รองศาสตราจารย 

 ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข ๒,๐๐๐  บาท 

คุณสุดารักษ แสนคํา ๒,๐๐๐  บาท 

คุณสุเปญญา จิตตพันธ ๒,๐๐๐  บาท 

คุณสุรเดช - คุณณรงคศักดิ์ เนียมสอน  ๒,๐๐๐  บาท 

คุณอังคณา ศิริเวชกุล ๒,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารย ดร. อัมพร ธํารงลักษณ ๒,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต ๒,๐๐๐  บาท 

คุณฐิติรัตน - คุณอรัชพร พรมทัต, คุณสาคร เจตนนอก, 

 คุณสมาพร ภูเอี่ยม และคุณสมหมาย คํารอด 

 อุทิศให นายคมพิพัฒน ด.ญ นิภาภัทร พรมทัต 

  ๑,๕๐๐  บาท 

คุณนฤมล นิราทร ๑,๕๐๐  บาท 

คุณปาณิสรา บรรดาศักดิ์ ๑,๕๐๐  บาท 

คุณพรวดี ศรีสวัสดิ์ ๑,๕๐๐  บาท 

คุณสุวิชา แกวฟาเจริญ ๑,๕๐๐  บาท 

คุณอัญชนา เสมอภาค ๑,๕๐๐  บาท 

ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ พินิจผล และครอบครัว ๑,๔๐๐  บาท 

คุณปวรรัตน อยูนิ่ม ๑,๓๑๐  บาท 

คุณวรางคณา สมพงษ ๑,๓๐๐  บาท 

คุณนวลฉวี อัจฉริยะเมธากุล และครอบครัว, 

 คุณสายทอง ยกสงวน และครอบครัว ๑,๒๐๐  บาท 

คุณวศิน อุชุวาสิน ๑,๑๙๙  บาท

คุณพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย ๑,๑๐๐  บาท 

รองศาสตราจารยกมล ฉายาวัฒนะ ๑,๐๗๕  บาท 

คุณกนกศรี จินดา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกฤตพร สิริกาญจน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกฤษฎี ตระกูลมหัทธโน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกฤษฏ สมจิตต และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกัลยธีรา ใจไว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกาญจนพนิต มากทรัพย ๑,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร. กิตติ ประเสริฐสุข  ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกิตติพันธ กาญจนพิพัฒนกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณกิตติยา นรามาศ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเกริกเกียรติ กอนคํามา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเกษรา ทองหยวก ๑,๐๐๐  บาท 
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คุณเกษิณี ขจรเทวาวงศ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณจงกล เจียวกก ๑,๐๐๐  บาท 

คุณจริยา นวนศรี ๑,๐๐๐  บาท 

คุณจําเริญ ตั้นบิ่น ๑,๐๐๐  บาท 

คุณจิรพนธ คําพันธ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณจิราพร ไผนวล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเจริญ ปานทุบวร และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณฉันทนา วาพันสุ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเฉลิม เกตุแจ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชยุตม นิติชาคร และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชลรังสี โกมารกุล ณ นคร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชลิดา กลั่นแกว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชวน - คุณสุภาพ ทรงสถาพร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชัยธวัช - คุณทิพพาวดี สอาง ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชัยยุทธ เสรีรัฐ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณชัยวิทย วรคุณพินิจ ๑,๐๐๐  บาท 

พ.ต.อ. ชิตเดชา สองหอง ๑,๐๐๐  บาท 

พ.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ วาพันสุ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณลัท เกตุผาสุข ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณัฐชยา ทรงชัยพิพัฒน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณัฐญา พึ่งแยมศรวล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณัฐธิดา จินศรีพานิช ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณัฐพงษ สุขะวิสิษฐ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณัฐวิภาภัทร ปองกัน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณณิชชา แสงประทีป ๑,๐๐๐  บาท 

คุณดารณี วัธนเวคิน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเดชา สุขยะฤกษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเตือนใจ อินทรหนองไผ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณถาวร พัวศิริรักษ ๑,๐๐๐  บาท

คุณทรงศรี พวงทอง ๑,๐๐๐  บาท 

พ.อ. หญิง ทองพูล เกียรตินันท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณทัศนีย เทพไชย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณทิพปภา วนชยางคกูล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณธเนต ตั้งจิตรถาวรกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณธัชพล สุวิเชียร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณธัญญาภรณ ภัทรพิพัฒนกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณธิติ ชวยทอง ๑,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร. ธีร เจียศิริพงษกุล ๑,๐๐๐ บาท 

รองศาสตราจารย ดร. ธีรนุช หานิรัติศัย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณธีรยุทธ โหรานนท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณนทินี บํารุงสุข ๑,๐๐๐  บาท 

คุณนฤตย ปยวาทินทร ๑,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารย ดร. นักสิทธ คูวัฒนาชัย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณนารี โอวาสิทธิ์ ๑,๐๐๐  บาท

คุณนิวัฒน ภานุสุนทร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณนุชนาฎ กิติวรนนท ๑,๐๐๐  บาท 

บริษัทเอกเซลแลคส จํากัด ๑,๐๐๐  บาท

คุณบังอร สงวนหมู และรองศาสตราจารยพานทิพย 

 แสงประเสริฐ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณบัวไข สาลีงาม ๑,๐๐๐  บาท 

คุณบุญศรี มีวงศอุโฆษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณบุญสม อัครธรรมกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเบิกชัย นิลปานันท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปนัดดา โตสกุล ๑,๐๐๐  บาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประชา คุณธรรมดี ๑,๐๐๐ บาท 

คุณประมล ดีโว ๑,๐๐๐  บาท 

พ.อ. ประยุธ ปญญาหลัก ๑,๐๐๐  บาท 

คุณประวัติ จันทรเรือง ๑,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารย นพ. ประเวศ วะสี ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปวีณา อัศวเดชเมธากุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปทมา ชาญเชี่ยว และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปาณิสรา นรจีน (อุทิศใหพอปน นรจีน) ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปาณิสรา นรจีน (อุทิศใหแมสมใจ นรจีน) ๑,๐๐๐  บาท 

คุณปยวัฒน ชัดเจนกิจ ๑,๐๐๐  บาท

คุณพงษรวี สุจริตพงษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณพรจักร มนูธรรม ๑,๐๐๐  บาท 

คุณพรรณนารา เหลาพลายนาค ๑,๐๐๐  บาท 

รองศาสตราจารย ดร. พรศิริ สิงหปรีชา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณพวงผกา คงวัฒนานนท ๑,๐๐๐  บาท

คุณพอพิศ กองสมุทร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณพัชรากร พิชาญเมธีกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณพิมพศิริ อุริตะวี ๑,๐๐๐  บาท 
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คุณเพชรพลอย ตันติอําไพ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเพ็ญชนก ตาแกว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณไพลวรรณ สัทธานนท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณไพศาล อัครพิพัฒนกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณฟารุง กิตติวัฒนากูล ๑,๐๐๐  บาท 

ภาควิชาออรโธปดักส คณะแพทยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณภาณุมาศ ฤทธิไชย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณมานิจ สุขสมจิตร ๑,๐๐๐  บาท 

ศาสตราจารยมารุต บุนนาค ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเยาวพา จิระเกียรติกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณรักษ นาครักษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณรัชชนนท เหลืองรุงทิพย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณรัตนพงษ ปราโมช ณ อยุธยา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณรัตนา บุญสนอง ๑,๐๐๐  บาท 

คุณราชวัชร โรจนทินกร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณรุงนรา อุณหสุวรรณ ๑,๐๐๐  บาท 

พันโทเรวัตร เซงเข็ม ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเรืองศักดิ์ ทรงสถาพร ๑,๐๐๐  บาท 

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ ลพบุรี โดย 

 คุณวิดารัศมิ์ เจริญหิรัญโภคิน  ๑,๐๐๐  บาท 

โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

๑,๐๐๐  บาท 

คุณโรจน คุณเอนก ๑,๐๐๐  บาท 

คุณลัดดา สุรชิต ๑,๐๐๐  บาท 

คุณเล็ก สมบัติ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวนลดา ทองใบ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวรา เครือรัตน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวราลักษณ ลออเสถียรกุล ๑,๐๐๐ บาท 

คุณวัฒนี นิติธรรมยง ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวาศินี วัฒนสุวรรณ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิชญ กิตติวัฒนากูล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิเชียร มาหินกอง ๑,๐๐๐  บาท 

พันเอก (พิเศษ) วิเชียร แมนมาลัย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิบูลย วงศศรีนันท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิภาดา ปวรางกูร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิภาวรรณ พงษพิลาสาร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิมล คําแดงสุข ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิริยะ เสมาเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณวิลัดดา สุกิจปาณีนิจ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศตายุ เพชรสวัสดิ์ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศิริพร ชัยฤทธิ์ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศิริพร มังกรกาญจน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศิริพร อัญญณรงคกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศีลวัต เปรมจิตร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศุภกานต ศานติชาติศักดิ์ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศุภโชติ - คุณชาลี ธีรเดชากุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศุภวิช สิริกาญจน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณศุภากร สุมหิรัญ ๑,๐๐๐  บาท 

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสมจิตร วีระไวทยะ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสมบูรณ เจนพานิชทรัพย ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสมพงษ - คุณธนากร สีนุชาติ ๑,๐๐๐  บาท

คุณสมฤทัย จิระยิ่งเจริญ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสมหญิง สุนทรวงษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสราวุธ พันธุนิธิ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสวาง ทองสมุทร ๑,๐๐๐  บาท 

ร.ต.ท. สายัณ - คุณเรณู - คุณสิทธิกร จําปาทอง     

  ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสิทธิชัย พันเศษ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุชา ฉายเหมือนวงศ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุชาดา เจียมสกุล ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุชารัช ริมกีรติกุล ๑,๐๐๐ บาท 

คุณสุดา มีมงคลเกียรติ ๑,๐๐๐  บาท

คุณสุเทพ ลิมปนันทวดี ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุนันต อวมกระทุม ๑,๐๐๐  บาท

คุณสุนันทา เชื่อถือ ๑,๐๐๐  บาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุพาณี ศรีวัฒนา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุภาพ รังศาสตร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุรศักดิ์ มงคลประภากร ๑,๐๐๐  บาท 
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คุณสุวภาพ ธาราชีวิน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสุวรรณ จรัสจรรยาวงศ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณแสงแข กฤชเทียมเมฆ ๑,๐๐๐  บาท 

คุณโสภณ หอมชื่น ๑,๐๐๐  บาท 

คุณโสรัจ ทองประคํา ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอนงค เอี่ยมสุรนันท ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอรรษิษฐ สัมพันธรัตน ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอรษา ภูติภัทร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอรสา ทรัพยสนอง และครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอริสรา วิภาตะวัต ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอัมภร เลียงธนสาร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอาณัติ ลีมัคเดช ๑,๐๐๐  บาท 

คุณอาวุธ เกษตรสุนทร ๑,๐๐๐  บาท 

คุณสิปปกรภัสร ทองเปยม พรอมครอบครัว ๙๙๙  บาท 

คุณสุจิรา - คุณกฤตพณ ทองนวล ๙๙๙  บาท 

คุณสุภัคจิรา เฉียวเฉง  ๙๐๐  บาท 

คุณศุภชัย สุกาญจนาภรณ   ๘๕๓  บาท 

คุณโชติมา ศรีวิไล ๘๐๐  บาท 

คุณศุภรัตน - คุณขวัญชนก แผนผา ๗๒๐  บาท 

คุณกําพล อมรวุฒิพิพัฒน ๗๐๐  บาท 

คุณผโลม สัญชยานุกูล ๖๔๐  บาท 

คุณกัญญา บุญสุทธิ์  ๖๐๐  บาท 

คุณกานดา ภูริเทเวศร ๖๐๐  บาท 

คุณจรินทรพร พิมพา ๖๐๐  บาท 

คุณจันทรฉาย โพธิ์คํา ๖๐๐  บาท 

คุณธีระชัย - คุณดวงภัทร เสริมกลิ่น  ๖๐๐  บาท 

คุณนารี เสริฐสุวรรณกุล ๖๐๐  บาท 

คุณภัสสฤณก ไชยงาม  ๖๐๐ บาท 

คุณมัทวัน พงคเจริญพิทย ๖๐๐  บาท 

คุณสุพิชญา จิ๋วแยม ๖๐๐  บาท 

คุณสุพินทร สุศรีวรพฤฒิ ๖๐๐ บาท 

คุณสุรพล - คุณรพีพร วังสุวรรณ ๖๐๐  บาท 

คุณอมร วงศสุวรรณ ๖๐๐  บาท 

คุณสุภัควดี ภูตองใจ ๕๙๙  บาท 

คุณสุภาณี แกวมณี ๕๘๒  บาท 

คุณจันทรนวล พัวศิริ อุทิศสวนกุศลให 

 นายดุสิต พัวศิริ พี่ชายผูลวงลับ    ๕๕๕  บาท 

คุณพล เพ็ชรอําไพ ๕๔๐  บาท 

คุณญาดาภา แซลิ้ม ๕๑๐  บาท 

คุณเอกวัส นพรัตน ๕๐๑  บาท 

คุณกชพร ธีระสนธิกูล ๕๐๐  บาท 

คุณกนกพรรณ สถิรเศรษฐ  ๕๐๐  บาท 

คุณกมลพรรณ ชื่นประดิษฐ ๕๐๐  บาท 

คุณกรณวิภา - คุณกรนันท พัฒนะปราน ๕๐๐  บาท 

คุณกอบกร แปนเมือง ๕๐๐  บาท 

คุณกอยใจ อํานวย ๕๐๐  บาท 

คุณกัณตธวัชร ภูถาวรทรัพย  ๕๐๐  บาท

คุณกาญจนวรรณ - คุณอิศญาณ แดงสมุทร ๕๐๐  บาท 

คุณกาญจนา ไทยแท ๕๐๐  บาท 

คุณกาญจนา โพบุญเรือง ๕๐๐  บาท 

คุณกิ่งแกว เพชรปอม ๕๐๐  บาท

คุณกีรติ กุลกฤตพงษ ๕๐๐  บาท 

คุณกุสาวดี เมลืองนนท ๕๐๐  บาท 

คุณกุสุมาลย รชตะนันทน ๕๐๐  บาท 

คุณแกวตา มุสิกะวัน ๕๐๐  บาท 

คุณโกสินทร รัตนคร  ๕๐๐  บาท 

คุณขนิษฐา อุทวนิช ๕๐๐  บาท 

คุณคะเนย ตรีเมฆ ๕๐๐  บาท 

คุณจตุรพร สิมพันธุ ๕๐๐  บาท 

คุณจรัส - คุณธนพร เชี่ยววิทย   ๕๐๐  บาท 

คุณจริยา จงธนเศรษฐกุล ๕๐๐  บาท 

คุณจรูญโรจน ศรีสวัสดิ์ ๕๐๐  บาท 

คุณจันทรพร ธนทวี ๕๐๐  บาท 

คุณจารุวรรณ ดวงอุปะ ๕๐๐  บาท 

คุณจิตรลดา ลียากาศ ๕๐๐  บาท 

คุณจิตรากาญจน โตศุกลวรรณ  ๕๐๐  บาท 

คุณจินดาพรรณ เขียวพันธุ ๕๐๐  บาท 

คุณจินดามณี จันทแสงชุม  ๕๐๐  บาท 

คุณจินตนา พัฒโท ๕๐๐  บาท 

คุณจินตนา รัฐประเสริฐ  ๕๐๐  บาท 

คุณจินตศุจี สุขเกษม ๕๐๐  บาท 
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คุณจิรัฏฐ ตรีภัทรรังษิกุล ๕๐๐  บาท 

คุณจิราพร สุวรรณสมศรี ๕๐๐  บาท 

คุณจุฑาทิพย โอสนานนท  ๕๐๐  บาท

คุณเจริญ ตระการพิเชียร ๕๐๐  บาท 

คุณฉัตรชนก เชิดเกียรติสกุล  ๕๐๐  บาท 

คุณชญาดา จียาศักดิ์ ๕๐๐  บาท 

คุณชนมน - คุณพรนภัส อมรศรีวรากุล  ๕๐๐  บาท 

คุณชนากานต สมหวัง ๕๐๐  บาท 

คุณชนารดี จันทรสมบูรณ  ๕๐๐  บาท 

คุณชนินทร ศรีสุขพรอม  ๕๐๐  บาท 

คุณชยางกูร บุญชัยสุข  ๕๐๐  บาท

คุณชัชพิมุข สุภิญโญ  ๕๐๐  บาท 

คุณชัยพฤกษ สุวรรณเทวะธูป ๕๐๐  บาท 

คุณชุติมา - คุณศักรินทร ชอบสมัย ๕๐๐  บาท 

คุณชุรีภรณ วงษทองสาลี ๕๐๐  บาท 

คุณโชติกา มีมะโน ๕๐๐  บาท 

คุณฐณพัฒน วงษทรัพยทวี  ๕๐๐  บาท 

คุณฐาณุพงศ บวรวัสกุลพงศ ๕๐๐  บาท 

คุณณัชนันทน มานุพีรพันธ  ๕๐๐  บาท 

คุณณัฐชนน ศรีธงชาติ ๕๐๐  บาท 

คุณณัฐรดา เทียนเฮง ๕๐๐  บาท 

คุณดรุณี เห็นไพรวัลย ๕๐๐  บาท 

คุณดวงพร - คุณนารีนารถ ลิมปอังคนันต ๕๐๐  บาท 

คุณดาราวรรณ ธรรมารักษ  ๕๐๐  บาท

คุณดารินี ชลายนนาวิน ๕๐๐  บาท 

คุณเดือนเพ็ญ - คุณพีรพงศ แซเตี้ยว และครอบครัว    

๕๐๐  บาท 

คุณเดือนแรม ทีฆาวงศ ๕๐๐  บาท 

คุณตรีภารัตน เสมแยม  ๕๐๐  บาท 

คุณทมิตา อภิศุทธิคําพร ๕๐๐  บาท 

คุณทิพดี เปลี่ยนขํา ๕๐๐  บาท 

คุณทิพมาศ ชุมวรฐายี   ๕๐๐  บาท 

คุณทิพยาภรณ - คุณปยนันท ผลมา   ๕๐๐  บาท 

คุณทิพวรรณ กมลพัฒนานันท  ๕๐๐  บาท 

คุณธนดล มเหศศิริ ๕๐๐  บาท 

คุณธนวิชญ อัศวชัยโสภณ   ๕๐๐  บาท 

คุณธนากร บุราคร ๕๐๐  บาท

คุณธเนศ ปุรณสุธีมงคล ๕๐๐  บาท 

คุณธรรมนอง ชาลี ๕๐๐  บาท

คุณธัญชนก วัฒนลออสมบุญ ๕๐๐  บาท 

คุณธัญญรัตน ทรรพสุทธิ  ๕๐๐  บาท 

คุณธัญญรัศม อภิศุทธิคําพร ๕๐๐  บาท 

คุณธันยรัตน นอยปน และครอบครัว ๕๐๐  บาท 

คุณนพวรรณ วัฒนะนนท  ๕๐๐  บาท

คุณนรพงศพันธ อินทะฐาน ๕๐๐  บาท 

คุณนัชญา สายพันธ  ๕๐๐  บาท 

คุณนันทณภัสร ธัชภัทรปกรณ ๕๐๐  บาท 

คุณนันทมนัส คุมสวัสดิ์ ๕๐๐  บาท 

คุณนัสฟา หมื่นพรมอินทร ๕๐๐  บาท 

คุณนิภาพร คุปวานิชพงษ ๕๐๐  บาท 

คุณนิรันดร อุนทรัพย ๕๐๐  บาท 

คุณนิลุบล ศิริไพศาลวุฒิ ๕๐๐  บาท 

ด.ต. หญิง นิโลบล เชียงทอง  ๕๐๐  บาท 

คุณนิวัฒน สหัสโชติ ๕๐๐  บาท

บริษัทเอาทซอซดอทคอม จํากัด ๕๐๐  บาท 

คุณบานใจ วงคกลม ๕๐๐  บาท 

คุณปรกช ภาศรีมันตะ ๕๐๐  บาท 

คุณประกาศิต หรุนเลิศ ๕๐๐  บาท 

คุณประชุมพร สุวรรณะชฎ ๕๐๐  บาท 

คุณประพัสสร ขวัญสุวรรณ  ๕๐๐  บาท 

คุณประไพ กุลชา ๕๐๐  บาท 

คุณประยุทธ ตปนียางกูร ๕๐๐  บาท 

คุณปาณิสรา กระตายทอง   ๕๐๐  บาท 

คุณปาณิสรา แสงวิรุณ ๕๐๐  บาท 

คุณเปรมฤดี วจีเสนาะธรรม ๕๐๐  บาท 

คุณไปรมา ศรีอิสรานุสรณ และ

 คุณโสภิตพงษศธร แทนทอง ๕๐๐  บาท 

คุณผกามาศ เพ็งศรี ๕๐๐  บาท

คุณพงศพิเชษฐ หิรัญศรี ๕๐๐  บาท 

คุณพงษไพบูลย ชลาลัย และครอบครัว  ๕๐๐  บาท 

คุณพนอ พวงพยอม  ๕๐๐  บาท 

คุณพรทิพย บัวเล็ก ๕๐๐  บาท 
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คุณพรพจน คงคารัตน ๕๐๐  บาท 

คุณพรพิมล นิลทจันทร ๕๐๐  บาท 

คุณพรรณนันท กระบวนรัตนกุล  ๕๐๐  บาท 

คุณพรรณภัสสร คําปาเชื้อ ๕๐๐  บาท 

คุณพรรณิภา - คุณพัชรพร - คุณพบธรรม 

 สุนทรนันท ๕๐๐  บาท

คุณพรรณี มะลิ ๕๐๐  บาท 

คุณพรรษา รอดอาตม  ๕๐๐  บาท 

คุณพลชัย เจริญนิวาสสกุล ๕๐๐  บาท 

คุณพวงศรี ปริยวาที ๕๐๐  บาท 

คุณพศวัฒน สายะบุตร  ๕๐๐  บาท 

คุณพัชรี ภูริเทเวศร ๕๐๐  บาท 

คุณพัทธธีรา ชลสินธุ ๕๐๐  บาท 

คุณพิกุล เทศผอง ๕๐๐  บาท

คุณพิชญนภา โลหะขจรพันธ ๕๐๐  บาท 

คุณพิบูลย รื่นสันต ทรายทองวัฒนา  ๕๐๐  บาท 

คุณพิมพชนก ผิวเหลือง ๕๐๐  บาท 

คุณพิศิษฏ เพ็ชรรัตน ๕๐๐  บาท

คุณพุทธิพงศ จันทราวดี ๕๐๐  บาท 

คุณเพ็ญศิริ ทองโรจนาพัฒน  ๕๐๐  บาท 

คุณไพร สวนสําราญ ๕๐๐  บาท

คุณไพศาล อัศวชัยโสภณ ๕๐๐  บาท 

คุณภัทรกร เกตุสมบูรณ ๕๐๐  บาท 

คุณภัทรพงศ ศรีเธียรอินทร  ๕๐๐  บาท 

คุณภารดี พันประหัศ และครอบครัว ๕๐๐  บาท 

คุณภาวิณี ศิริสวัสดิ์ ๕๐๐  บาท 

ร.ท. ภิญโญ สายกลับ ๕๐๐  บาท 

คุณมณทิรา อรุณธารี ๕๐๐  บาท 

คุณมนูญ เทพไพฑูรย ๕๐๐  บาท 

คุณมัลลิกา คงแกว ๕๐๐  บาท 

คุณมานะ แสงอวม ๕๐๐  บาท 

คุณมานิตย ศรีทองทราย ๕๐๐  บาท 

คุณมุตตา ปรียานนท ๕๐๐  บาท 

คุณยืนยง แสนสุข ๕๐๐  บาท 

คุณยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี ๕๐๐  บาท 

คุณยุวพร วิภาวีกุล ๕๐๐  บาท 

คุณรัชนี ทรัพยสันทัด ๕๐๐  บาท 

คุณรัตนาภรณ คําประสิทธิ์ ๕๐๐  บาท 

คุณรุงโรจน เมฆอรุณ  ๕๐๐  บาท 

คุณลัดดาวัลย ตรีรัตนกิจ  ๕๐๐  บาท 

คุณลัดดาวัลย สุขสงค และครอบครัว  ๕๐๐  บาท 

คุณเลอศักดิ์ สรอยโพธิ์พันธุ ๕๐๐  บาท 

คุณวรรณพร ชูวงษ ๕๐๐  บาท 

คุณวราภรณ ประพันธ ๕๐๐  บาท 

คุณวัชรี เกตุกุล ๕๐๐  บาท 

คุณวันทิตา ใจทวม และครอบครัว ๕๐๐  บาท 

คุณวันวิสาข สกลภาพ ๕๐๐  บาท 

นาวาอากาศโทหญิง วัลลภา กวีวัฒนา ๕๐๐  บาท 

คุณวาสนา อุนใจ ๕๐๐  บาท 

คุณวิชิต จิ๋วแพ และครอบครัว ๕๐๐ บาท 

คุณวิทยา ปตตพงศ ๕๐๐  บาท 

คุณวิมลศิริ ดาทอง ๕๐๐  บาท 

คุณศรัณย งาสุวรรณ ๕๐๐  บาท 

คุณศรีสุรินทร นรจีน ๕๐๐  บาท

คุณศรุต อมรลักษณปรีชา  ๕๐๐  บาท 

คุณศิริลักษณ คําไล ๕๐๐  บาท 

คุณศุภชัย ภมรทิพย ๕๐๐  บาท 

คุณศุภณัฐ สรรพศรี ๕๐๐  บาท 

คุณศุภอัปสร - คุณสมคิด ธํารงศักดิ์ ๕๐๐  บาท 

คุณสมจินตนา โสพรมอิน ๕๐๐  บาท 

คุณสมจีน เพ็งปฐม ๕๐๐  บาท 

คุณสมบัติ สุขสุวรรณ ๕๐๐  บาท 

คุณสมบูรณ เคนอํ่า ๕๐๐  บาท

คุณสมบูรณ ภูขีด ๕๐๐  บาท

คุณสมโภชน เที่ยงวัน ๕๐๐  บาท 

คุณสมวงษ สมหวัง ๕๐๐  บาท 

คุณสมศุข เทียมปฐม ๕๐๐  บาท 

คุณสมสุข จันทศร ๕๐๐  บาท 

คุณสรรพพล วงษนิยม ๕๐๐  บาท 

คุณสานิตต สุริยะ ๕๐๐  บาท 

คุณสํานวน พยาบาล ๕๐๐  บาท

คุณสิงหคาร - คุณโสภา ชมภูศรี  ๕๐๐  บาท 
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ผูชวยศาสตราจารยสิริณภรณ เชฎฐากุล ๕๐๐  บาท 

คุณสิริลักษณ สุจริต ๕๐๐  บาท 

คุณสิริวรรณ สุจริต  ๕๐๐  บาท 

คุณสืบศักดิ์ - คุณสุธิตา ชนะชัยสุวรรณ ๕๐๐  บาท 

คุณสุจรรยา พานทอง ๕๐๐  บาท 

คุณสุชานันท คําพัน ๕๐๐  บาท 

คุณสุนี - คุณศศิหทัย ศรีกาญจน  ๕๐๐  บาท

คุณสุพจน - คุณสรณีย - คุณพริมา วิไลวงษ ๕๐๐  บาท 

คุณสุพินดา ประดาสุข คุณวิชญาพร - 

 พ.ต.ท. วิสุทธิ์ - คุณเดชาธร - 

 คุณปวิชญา สุทธินุย  ๕๐๐  บาท 

คุณสุภาพร เครือเมฆ ๕๐๐  บาท 

คุณสุภาว คําประโคน ๕๐๐  บาท 

พลตรีสุรัตน บรรเทาทุรามัย  ๕๐๐  บาท 

คุณสุวรรณี จุฑามณีพงษ ๕๐๐  บาท 

พ.ต.ต. เสกสรรค สุขเกษม   ๕๐๐  บาท 

หางหุนสวนจํากัดศุภรมิดา  ๕๐๐  บาท

คุณอดิพล เอื้อจรัสพันธุ  ๕๐๐  บาท 

คุณอธิชา อัศวชัยโสภณ  ๕๐๐  บาท 

คุณอนุชัย เชิดเกียรติสกุล ๕๐๐  บาท 

คุณอภิรดี คงอัครเดชา ๕๐๐  บาท 

คุณอภิสรา รัตนศรทอง ๕๐๐  บาท 

คุณอมลณัฐ เหมะ ๕๐๐  บาท 

คุณอรพัช บวรรักษา ๕๐๐  บาท 

คุณอรรคนิตย - คุณอรพรรณ ลิมปอังคนันต ๕๐๐  บาท

คุณอัญชลี เปลี่ยนขํา ๕๐๐  บาท 

คุณอัมพร เจริญนิวาสสกุล   ๕๐๐  บาท 

คุณอัมพร พึ่งจันทร  ๕๐๐  บาท 

คุณอาณาจักร รัตนราศรี  ๕๐๐  บาท 

คุณอิสระ พุฒิพุฒชาติ ๕๐๐  บาท 

คุณอุดม พวงทอง ๕๐๐  บาท 

คุณอุสา ยูบุญยงค ๕๐๐  บาท 

คุณโอภาส ลิมปอังคนันต  ๕๐๐  บาท

พ.ต.อ. โฮฬาร วิชัยกุล ๕๐๐  บาท 
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                                   วัดจุฑ

าทิศธรรมสภารามวรวิหาร  จังหวัดชลบุรี


