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บทคดัย่อ 
 วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิหน้าที�ตามกฎหมาย และเมื�อพิจารณาจากสถานะความเป็น
นิติบุคคลของวัดในเชิงภารกิจแล้ว วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เป็นองค์กรทางศาสนาท�า
ประโยชน์เพื�อสาธารณะ โดยมิได้แสวงหาผลก�าไรเมื�อเปรียบเทียบกับนิติบุคคลอื�น อย่างเช่น นิติบุคคล
ในทางเอกชน ซึ�งมุ่งแสวงหาก�าไรทางการค้า อาทิเช่น ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท เป็นต้น แต่เนื�องด้วยนิติ
บุคคลมหาชนที�เป็นองค์กรทางศาสนา นั�นมุ่งท�าภารกจิเพื�อด�ารงไว้ซึ�งพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป 
 วัดนั�นมีบทบาทที�ส�าคัญต่อสังคม ชุมชน มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยความผูกพันของวัดที�มีต่อ
บุคคล สังคม ชุมชน โดยความสัมพันธ์นั�นเริ�มจากช่วงวัยแรกจนกระทั�งช่วงสุดท้ายของชีวิต  ทั�งนี�  
ความสัมพันธ์ และความผูกพันของวัดกับสังคม ชุมชนนั�น เกิดจากการท�ากิจกรรมทางศาสนาภายในวัดอัน
เป็นการส่งเสริมวัดและชุมชนด้วยกันทั�งสองฝ่าย เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทางประเพณี ใน
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น อีกทั�งกิจกรรมที� ชุมชนนิยมท�ากันมากที�สุดในการเข้าวัด กคื็อ การ
ท�าบุญ บริจาคทาน ด้วยจิตศรัทธา 
 จากการศึกษาพบว่า เจ้าอาวาสนั�นแม้ตามกฎหมายจะเป็นผู้มีต�าแหน่งจัดการแทนวัดซึ�งเป็นนิติ
บุคคล แต่โดยวินัยสงฆ์นั�นมีความเห็นชอบหลายฝ่ายว่า เจ้าอาวาสซึ� งเป็นพระภิกษุไม่สมควรที�จะหมกมุ่น
ในเรื�องของการจัดการทรัพย์สิน ซึ�งเจ้าอาวาสมีอ�านาจ ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� 
และตามกฎกระทรวง (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ออกตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� จึงได้
มีการก�าหนดให้มีการแต่งตั�งไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยดูแลเรื�องทรัพย์สินของวัด โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ �านาจ
ในการแต่งตั�งไวยาวัจกร ดังนั�น สมควรให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทโดยให้ชุมชนร่วมกับเจ้าอาวาส ตั�ง
คณะกรรมการวัดขึ�น รวมทั�งอาจให้เจ้าอาวาสร่วมกับคณะกรรมการวัดแต่งตั�งไวยาวัจกรผู้ดูแลประโยชน์
ของวัดด้วย ก็จะท �าให้ชุมชนช่วยก�ากับดูแลการจัดการทรัพย์สินของวัด รวมทั�งเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้า
อาวาสด้วย 
 จากปัญหาที�เกิดขึ� น ผู้เขียนขอเสนอแนะแก้ไขเพิ�มเติม กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��)            
พ.ศ. ���� ว่าด้วยการแต่งตั�งถอดถอนไวยาวัจกร ในเรื�องของการให้ชุมชน คณะกรรมการวัด เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแต่งตั�งไวยาวัจกรร่วมกับเจ้าอาวาสด้วย เพื�อการมีส่วนร่วมในการแต่งตั�งไวยาวัจกร และ
รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของวัดในทางพระพุทธศาสนา โดยมีชุมชนเข้ามาเพื�อแบ่งเบาภาระ และเสนอ
ให้มีการแก้ไข กฎกระทรวง (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ออกตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� 
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ในเรื�องของการจัดการศาสนสมบัติของวัด อันมีไวยาวัจกรเข้ามามีส่วนเกี�ยวข้อง ทั�งนี�  สมควรให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินของวัด ด้วยเช่นเดียวกัน 
 

Abstracts 
 A temple is regarded as a juristic person according to Public Law. A temple is established 
to facilitate religious activities and sustain Buddhism without seeking for any profits; unlike other kinds 
of juristic person, for example, partnership, limited company, their main objectives are to seek for 
profits. 
 Indeed, a temple has play the important roles toward communities and societies since we 
were born until died (3). Therefore, a temple and a community have a strong relationship built by the 
variety of religious activities, especially on monastic ceremonies and Buddhism holy days. In addition, 
most of Buddhist are faithful in making a merit and offering foods to monks. 
 According to the study, it was found that an abbot has the legal duty to manage and 
administer the properties of a temple. However, a conflict of interest may be existed. Consequently, an 
abbot is considered a very difficult position in term of fulfilling his monastic duties according to monastic 
regulations. Therefore, it is prescribed that an abbot must appoint “Liaison” to manage and administer 
the properties of a temple according to the regulations of The Sangha Supreme Council of Thailand 
(No. 18) B.E.2536 and Ministerial regulations B.E. 2505. In addition, it is specified that an abbot 
may be able to appoint the committee on temple affairs to support mutual property management. 
 According to the above-mentioned regulations, the author suggests the regulations of the 
Sangha Supreme Council of Thailand (No. 18) B.E.2536 and Ministerial regulations (No.2) B.E. 
2511 in the article “The property management of temple administered by “Liaison” declared by The 
Sangha Act B.E.2505 be amended to eliminate the conflict interest. It is proposed that the community 
and the committee on temple affairs have the joint legal right to appointing “Liaison” to work 
collaborately with the abbot in order that the properties of temple would be administered in a transparent 
fashion. 
 

1.บทน�า 
 เนื�องจากวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  เป็นองค์กรทางศาสนาที�มีความพิเศษ
แตกต่างจากองค์กรอื�นทั�วไป เป็นองค์กรทางเอกชนที�มุ่งแสวงหาก�าไรในทางการค้า แต่เมื�อเปรียบเทียบ
องค์กรทางศาสนาที�เรียกว่าวัด แล้วนั�น วัดจัดเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาก�าไร โดยการควบคุมดูแลโดย
ภาครัฐ ทั�งนี�  ภาครัฐให้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอีกด้วย ด้วยภารกิจที�มีความส�าคัญขององค์กรทาง
ศาสนานี�  ด�าเนินภารกิจเพื�อการด�ารงไว้ซึ�งพระพุทธศาสนา 
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 วัดเป็นองค์กรทางศาสนาที�มีความส�าคัญต่อสังคม ชุมชนเป็นอย่างมาก อนัจะกล่าวได้ว่า ตั�งแต่
บุคคลเกิดจนกระทั�งตายการด�าเนินชีวิตของสังคม ชุมชน กย่็อมมีความผูกพันและความสัมพันธ์กับวัด อยู่
ทุกขณะของการด�าเนินชีวิต กล่าวได้ว่า วัดและชุมชนมีความผูกพันและช่วยเหลือกันมาอย่างยาวนาน วัดมี
บทบาทหน้าที� ต่อสังคม ในเรื� องของการท�าพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนกิจ กิจกรรมทางศาสนา หรือ
แม้กระทั�งพระภิกษุนั�นให้การอบรมสั�งสอนในเรื�องของธรรมะ เพื�อให้ชุมชนนั�นสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง
สงสุข 
 ในส่วนของชุมชนนั�น กจ็ะท�าประโยชน์เพื�อวัด ในด้านของการบริจาค เงินท �าบุญ ท�าทาน ด้วย
จิตศรัทธา อีกทั�งช่วยเหลืองานของวัด เกื�อกูลวัด ชุมชนเรียกได้ว่าเป็นแรงขับเคลื�อนที�มีความส�าคัญต่อ
พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว 
 เนื�องจากว่าพระภิกษุนั�นเป้าหมายในการอุปสมบท กเ็พื�อที�จะละเว้นจากทางโลกเพื�อที�จะ
แสวงหาทางธรรม บ�าเพ็ญเพียร  ให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดอีกด้วย ทั�งนี�  ผู้เขียนมีความเห็นว่า เจ้าอาวาส 
พระภิกษุนั�น ไม่สมควรที�จะหมกมุ่น หรือเกี�ยวข้องในเรื�องของทรัพย์สิน เงินทอง อันเป็นศาสนสมบัติของ
วัด โดยในการจัดการทรัพย์สินควรเป็นหน้าที�ของไวยาวัจกร และรวมถึงคนในชุมชนที�เข้ามาช่วยเหลือใน
การจัดการทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนาด้วย 
 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัสถานะทางกฎหมายของวัดไทย และแนวความคิดบทบาทของวัดกับ

ชุมชน 
 วัดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และแก้ไข
เพิ�มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� มาตรา �� โดยวัดจัดเป็นนิติบุคคล ในทาง
มหาชน ที�ด�าเนินกิจการเพื�อสาธารณะประโยชน์ และด�าเนินบทบาทภารกิจด้วยเจ้าอาวาสผู้มีอ�านาจและ
หน้าที�เป็นตัวแทนของวัดในการจัดกจิการงานของของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 ทั�งนี�  วัดกับชุมชน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบทบาททางสังคม ในเรื� องของขนบธร รมเนียม
ประเพณีปฏิบัติต่อกัน คือ การช่วยเหลือเกื� อกูลกัน ในบทบาทของวัดก็เป็นในรูปแบบของการให้ความ
ช่วยเหลือ การเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวัด และวัดยังเป็นสิ�งที�มีความส�าคัญที�เป็นสถานอัน
ยึดเหนี�ยวจิตใจของคนในชุมชน ในด้านของบทบาทหน้าที�ของชุมชนกค็ือ การสนับสนุนในเรื�องของการ
ท�าบุญ บริจาคทาน เช่น ค่าภัตตาหาร ค่าน��า ค่าไฟฟ้า  เป็นต้น 
 วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในเชิงบทบาทหน้าที�ที�มีต่อกัน ช่วยเหลือเกื� อกูลกันมาอย่าง
ยาวนาน นับได้ว่า เมื�อมีวัดกต้็องมีชุมชน ที�ค่อยสนับสนุนและให้ความเกื�อกูลกนัทั�งสองฝ่าย 
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3. กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการจัดการทรัพยส์ินของวัด ผูมี้อ�านาจในการจัดการ และทรัพย์สิน

ของวดั 
 �.� กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการจัดการทรัพย์สนิของวัดในพระพุทธศาสนา 
  �.�.� พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. 
2535 
    มีการบัญญัติในเรื�องกฎเกณฑ์ ก�าหนดเพื�อให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยในการด�าเนิน
ภารกิจทางพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 วัดแบ่งออกเป็นสองประเภท วัดที�
ได้รับวิสุงคามสีมา กับ ส�านักสงฆ์ โดยวัดถูกก�าหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมาย  มีสิทธิและ
หน้าที�ตามกฎหมายแล้ว เมื�อวัดมีสถานะทางกฎหมายแล้ว วัดย่อมมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ทรัพย์สินที�
กล่าวนี�  คือ ศาสนสมบัติของวัด อันได้แก่ ที�ดินของวัด ที�ธรณีสงฆ์ ที�กัลปนาของวัด ด้วย ทั�งนี�  ทรัพย์สิน
ของวัด หรือศาสนสมบัติของวัดควรได้รับการดูแลจัดการเป็นอย่างดี และในทางกฎหมายได้มีการก�าหนด
คุ้มครองในเรื�องของ การคุ้มครองการโอนกรรมสทิธิ� การเป็นความในคดี โดยมิให้ยกอายุความขึ�นต่อสู้วัด 
    วัดจะด�าเนินกิจการเป็นไปด้วยดี ต้องอาศัยเจ้าอาวาสซึ�งมีหน้าที�ในการดูแลจัดการให้
เป็นไปด้วยดี 
  �.�.� ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
    ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื�องของทรัพย์สินของพระ นั�น เป็นการบัญญัติ
ในเรื�องของการตกทอดของทรัพย์สินของพระภิกษุ ที�ด�ารงอยู่ในสมณเพศ ในระหว่างที�อุปสมบทอยู่ โดย
ได้รับทรัพย์สินจากเจ้ามรดก หรืออีกกรณีคือ พระภิกษุเองเป็นผู้มีทรัพย์สินระหว่างอยู่ในสม ณเพศแล้ว
จ�าหน่ายจ่ายโอน ให้แก่ทายาท ไม่ว่าจะเป็นการพินัยกรรม หรืออื�นใดที�เป็นการจ�าหน่ายให้แก่ทายาท
นั�นเอง ซึ�งมีการบัญญัติ ไว้ในมาตรา ���� และ มาตรา ���� 
    ทรัพย์สินของพระภิกษุซึ�งเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือ
ผู้รับพินัยกรรม แต่กรณีพระภิกษุซึ�งเป็นทายาทโดยธรรมนั�น พระภิกษุอาจเสียสิทธิได้ เนื�องจากว่าในเรื�อง
การรับมรดก เป็นอีกเรื�องหนึ�งค่างจากทายาทที�ไม่ใช่พระภิกษุ กล่าวคือ พระภิกษุจะเรียกร้องเอาทรัพย์
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมในระหว่างอยู่ในสมณเพศนั�นไม่ได้ หากพระภิกษุต้องการทรัพย์สินกต้็องสึก
จากสมณเพศเสียก่อน และมีสิทธิเรียกร้องได้ภายในอายุความ ตามมาตรา ���� แต่หากมีการก�าหนดไว้
ในพินัยกรรมแล้วย่อมไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินมรดกนั�น 
    และส่วนของมาตรา ���� ทรัพย์สินของพระภิกษุที�ได้มาในระหว่างอยู่ในสมณเพศ เมื�อ
พระภิกษุนั�นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที�เป็นภมูิล�าเนาของพระภิกษุ กล่าวคือ หากพระภิกษุ
นั�นด�ารงอยุ่ในวัดใด และวัดนั�นเป็นภูมิล�าเนาที�พระภิกษุนั�นสมณเพศอยู่ เมื�อพระภิกษุนั�นมรณภาพแล้ว 
ให้ทรัพย์สนิของพระภิกษุนั�นตกแก่วัดที�เป็นภมิูล�าเนา ของวัดนั�นเอง เว้นแต่ พระภิกษุนั�นจะได้จ�าหน่ายไป
ระหว่างที�มีชีวิตหรือโดยการด�าพินัยกรรม 
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  �.�.� กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� ว่าด้วยการแต่งตั�งและถอดถอนไวยาวัจกร 
    มหาเถรสมาคม นั�น ท�าหน้าที�เพื�อปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
���� และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา �� ได้มีการก�าหนด ในเรื�องของ
การแต่งตั�งไวยาวัจกร โดยการแต่งตั�งไวยาวัจกรให้เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละวิธกีารที�ก�าหนดใน กฎมหาเถร
สมาคม (ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� การแต่งตั�งถอดถอนไวยาวัจกร โดยมีการก�าหนดถึงที�มาของไวยาวัจกร 
คุณสมบัติของไวยาวัจกร และรวมถึงการแต่งตั�งไวยาวัจกรโดยเจ้าอาวาส เพื�อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการจัดการศาสนสมบัติของวัด จึงมีความจ�าเป็นต้องมีไวยาวัจกรเพื�อท�าหน้าที�แทนเจ้าอาวาส ในเรื�องที�
ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส หรือท�ากจิการอื�นใดที�เจ้าอาวาส พระภิกษุไม่สามารถท�าการนั�นได้ เช่น การ
เบิกจ่ายนิตยภัต เรื�องทรัพย์สิน เงินทอง เป็นต้น 
  �.�.� กฎกระทรวง (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505  
    ในกฎกระทรวงฉบับนี�ได้มีการก�าหนด ถึงการจัดการในเรื�องของศาสนสมบัติของวัดให้มี
การลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เพื�อเป็นหลักฐาน และเมื�อมีการจ�าหน่ายออกกใ็ห้มีการจ�าหน่ายออกจาก
ทะเบียนด้วยเช่นเดียวกัน การกันที�ดินเพื�อประโยชน์แก่วัด การเช่าที�ดินหรืออาคารโดยเจ้าอาวาสจัดให้
ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดท�าทะเบียนทรัพย์สินที�จัดประโยชน์ทะเบียนของผู้เช่าอาศัยให้ถูกต้อง 
การให้เช่าที�ดินวัด ที�ธรณีสงฆ์ หรือที�เรียกว่าที�กัลปนา ที�กันไว้เพื�อประโยชน์โดยที�มีการก�าหนดระยะเวลา
การเช่าเกินสามปี การเกบ็รักษาเงินในส่วนที�เกินสามพันบาทขึ� นไปให้เกบ็รักษาโดยฝากกรมการศาสนา 
เป็นต้น ทั�งนี�  ต้องฝากในนามของวัด ส่วนการดูแลรักษาเงินบริจาคจัดการ เงินบริจาคให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ของผู้บริจาค การให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ�งแต่งตั�งท�าบัญชีรายจ่าย
เงินของวัด ในกรณีเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้อง และให้กรมการศาสนาก�าหนด
แบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และรวมถึงแบบพิมพ์ต่างๆ และให้ค�าแนะน�าการปฏบัิติการแก่วัดเกี�ยวกบั
การดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติของวัด ทั�งนี� ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
 �.� ทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนา 
  ทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนานั�น ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา �� ได้แบ่งศาสนสมบัติของวัด ออกเป็น
สองประเภท กล่าวคือ ศาสนสมบัติกลางซึ�งเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ซึ�งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ�ง 
และศาสนสมบัติของวัด เป็นทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ�ง 
  เนื�องจากศาสนสมบัติของวัด กเ็ป็นทรัพย์สินของวัด ที�แบ่งเป็น ที�ดินวัด ที�ธรณีสงฆ์ และที�กัลปนา 
และตามมาตรา �� ได้ก�าหนดไว้มีการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที�
ก �าหนดในกฎกระทรวง ซึ�งกฎกระทรวงที�ว่านี�  คือ กฎกระทรวง(ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ออกตามความ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� นั�นเอง ซึ�งได้มีการก�าหนดในเรื�องของการจัดการศาสนสมบัติของ
วัด โดยไวยาวัจกรและผู้จัดผลประโยชน์ของวัดด้วย 
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  เงินบริจาคกจั็ดเป็นทรัพย์สินของวัดที�ได้มาจากจิตศรัทธาของสังคม ชุมชน ด้วย เนื�องจากว่าเงิน
บริจาคนั�นเกดิศรัทธาของประชาชน สังคม ชุมชน ที�มีต่อวัด วัดใดสามารถสร้างศรัทธาได้มาก เงินบริจาคก็
จะมากตามไปด้วย เงินบริจาค ได้แก่ เงินท�าบุญ ตู้รับบริจาค ค่าภัตตาหาร ค่าน��า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
  ทรัพย์สินของพระภิกษุโดยส่วนตัวนั�น เกิดจากการบริจาคเป็นการส่วนตัว เนื�องจากว่า อาจจะเป็น
เพราะประชาชนมีความศรัทธาในตัวของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ�ง และประสงค์จะบริจาคให้แก่พระภิกษุเป็น
การเฉพาะตัวนั�นเอง ซึ�งตามหลักพระธรรมวินัยสงฆ์แล้ว พระภิกษุไม่สามมรับเงินทองได้ สะสมทรัพย์สิน
เงินทองไม่ได้ เป็นอาบัติ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี�พระภิกษุนั�นจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื�อการ
ด�ารงสมณเพศตามความเหมาะสม รายได้ของพระภิกษุที�ได้รับมานั�น เกดิจากเงินบริจาคจากญาติโยมด้วย
ความศรัทธา เงินค่าสอนหนังสือ เงินพิธีกรรมทางศาสนา กิจนิมนต์ต่างๆ 
 �.� ผู้มีอ�านาจในการจัดการทรัพย์สินของวัดในปัจจุบัน 
  การจัดการทรัพย์สินของวัด อนัเป็นศาสนสมบัติของวัดเป็นสิ�งที�มีความส�าคัญอย่างยิ�ง เนื�องจากว่า 
วัดเป็นนิติบุคคลมีสิทธิหน้าที�ในทางกฎหมาย ด�าเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกฎหมาย
มหาชน เป็นองค์กรทางศาสนาที�มีความพิเศษแตกต่างจากองค์กรอื�นๆ ทั�วไป การจัดการศาสนสมบัติจึง
เป็นเรื�องที�ส�าคัญ 
  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� 
ตามมาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที� (1) บ�ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
ทั�งนี�  กล่าวคือ อ�านาจในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ล�าดับแรกต้องมาจากเจ้าอาวาสวัด เนื�องจาก               
เจ้าอาวาสวัดเป็นตัวแทนของวัด ในการปกครองวัด ในการอ�านวยความสะดวกแก่ชุมชน เจ้าอาวาสเรียกได้
ว่าเป็นผู้น�าวัดที�มีอ �านาจเหนือพระภิกษุรูปใด ด้วยทั�งนี�  อ �านาจในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ต้องเป็น
เจ้าอาวาสในล�าดับแรก 
  ไวยาวัจกร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที� �) พ.ศ. ���� มาตรา �� ได้ก�าหนดในเรื� องของการแต่งตั�งไวยาวัจกรเพื� อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการในกฎมหาเถรสมาคม ซึ�งกฎมหาเถรสมาคมที�กล่าวมานี�  คือ กฎมหาเถรสมาคม             
(ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� ว่าด้วยการแต่งตั�งและถอดถอนไวยาวัจกร ได้มีการก�าหนดให้มีการแต่งตั�ง
ไวยาวัจกร ขึ� นเพื�อท�าหน้าที�แทนเจ้าอาวาส พระภิกษุในกรณีที�เจ้าอาวาส พระภิกษุนั�นไม่สามารถที�จะ
ปฏิบัติงานนั�นได้ ไวยาวัจกรจึงมีอ�านาจที�ส�าคัญรองลงมาจากเจ้าอาวาสวัด ที�จะท�าการดูแลจัดการทรัพย์สิน
ของวัดให้เป็นไปด้วยดี ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัเจ้าอาวาสมอบหมายงาน และรวมถึงการปฏบัิติหน้าที�ของไวยาวัจกร
เองในเรื�องของทรัพย์สินของวัด 
 

4. บทวิเคราะห์ 
 4.1 วิเคราะห์ปัญหาการมีอ�านาจของเจ้าอาวาสเพียงเดด็ขาด 
  เนื� องจากปัจจุบัน เจ้าอาวาสมีอ�านาจในการแต่งตั�งไวยาวัจกรเพียงผู้เดียว หรือการแต่งตั�ง
ไวยาวัจกรโดยการปรึกษาสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� 18) พ.ศ. 2536 ตามกฎข้อ 7 ก�าหนดให้
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เจ้าอาวาสมีอ�านาจแต่งตั�งไวยาวัจกรเพียงผู้เดียว ย่อมเป็นความไม่ยุติ ธรรม กล่าวคือวัดกับ ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งตั�งไวยาวัจกร หรือเป็นกรรมการวัดเพื�อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกไวยาวัจกร เพื�อจะน�ามาซึ�งความยุติธรรมทั�งสองฝ่าย โดยการปรึกษาหารือกันทั�งวัดและ
ชุมชน นั�นเอง เนื�องจากภารกิจของไวยาวัจกรมีความส�าคัญต่อวัด เช่น ในการการเบิกจ่ายนิตยภัต เรื�อง
ทรัพย์สินเงินทอง การแต่งตั�งไวยาวัจกรจึงต้องมีความละเอียดเพื�อคัดสรร ไวยาวัจกรที�ดีมีความโปร่งใส
ด้วย 
 �.� วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
  การจัดการศาสนสมบัติของวัด ได้มีการก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� ตามกฎกระทรวงฉบับที�กล่าวถึงได้มีการก�าหนดเรื�อง
ของการจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยก�าหนดให้มีไวยาวัจกรเข้ามาจัดการศาสนสมบัติของวัดนั�นเอง ซึ�ง
เมื�อพิจารณาแล้ว การมีเพียงไวยาวัจกรเข้ามาจัดการทรัพย์สิน อันเป็นศาสนสมบัติของวัดนั�น ย่อมไม่มี
ความเหมาะสมเนื�องจากว่า ไวยาวัจกรนั�น ได้รับการแต่งตั�งจากเจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว และการจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัดนั�น ก็ควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน ทั�งนี�  กฎหมายควรมีการก�าหนดให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดทรัพย์สินของวัด ทั�งนี� เพื�อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาส 
  การจัดการศาสนสมบัติของวัด อนัเป็นเงินบริจาค ที�ได้จากการกุศลจิตศรัทธาของประชาชน สงัคม 
ชุมชน ตามกฎกระทรวง (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ตามกฎข้อ � วรรคสองนั�น การจัดการดูแลรักษาเงินการ
กุศลที�มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค กล่าวคือ การที�ผู้บริจาคได้ บริจาคเงินให้แก่วัด 
ทั�งนี�  กเ็พื�อสนับสนุน เกื�อกูลวัด  เพื�อน�าเงินไปใช้ประโยชน์แก่ศาสนาต่อไป ด้วยผู้บริจาคเงินการกุศลไม่ได้
ค�านึกถึงว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไร แต่มี จิตใจที�ระลึกเสมอว่า เงินการกุศลที�ได้บริจาคให้แก่วัดนั�นถูก
น�าไปใช้เพื�อประโยชน์ของวัดโดยแท้จริง การจัดการศาสนสมบัติของวัด นั�นเป็นเงินการกุศลเงินบริจาคนั�น 
เมื�อการบริจาคเงินการกุศล การจัดการดูแลกส็มควรเป็นหน้าที�ของไวยาวัจกรและชุมชนเพื�อดูแลร่วมกัน
อีกด้วย ทั�งนี� เงินการกุศลที�ได้รับมากค็ือ เงินบริจาคการกุศลจากชุมชน และให้ชุมชนเป็นผู้จัดการดูแล 
  ศาสนสมบัติของวัด ก็คือ ทรัพย์สินของวัด ในส่วนนี� จะพิจารณาถึง พระภิกษุสามารถจับเงิน         
ถือทรัพย์สินได้หรือไม่ ตามวินัยสงฆ์ พระภิกษุอุปสมบทก็เพื�อบ�าเพ็ญเพียร ละเว้นจากทางโลกเพื�อการ
ปฏิบัติธรรมนั�นเอง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั�น พระภิกษุจ�าเป็นต้องใช้เงิน เพื�อติดตัวในการ       
ใช้จ่ายในยามที�จ�าเป็น เนื�องจากเงินส่วนนี� ได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชน ผู้ศรัทธาในตัวพระภิกษุ
เป็นการส่วนตัว มอบให้เป็นการส่วนตัว และรายรับอื�นๆ นอกจากนี�  คือ ค่าสอนหนังสือ กิจนิมนต์ 
พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น ซึ�งตามพระวินัยสงฆ์แล้วพระภิกษุด�ารงสมณเพศด้วยการไม่มีทรัพย์สินเงิน
ทอง นั�นเอง เนื�องจากปัจจุบันไม่มีการบัญญัติถึงการจัดการทรัพย์สินของพระภิกษุเป็นการส่วนตัว ดังนั�น 
ทรัพย์สินที�พระภิกษุได้รับมาจากการด�ารงสมณเพศ ทรัพย์สินนั�นก็เป็นทรัพย์สินของวัด ดังนั�น ควรให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินในส่วนเงินบริจาคอันเป็นการส่วนตัวของพระภิกษุด้วย 
  ไวยาวัจกรและผู้จัดการประโยชน์ของวัด มีการบัญญัติก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง  (ฉบับที� �)      
พ.ศ. ���� ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� ซึ�งก�าหนดให้มีการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดนั�นเอง ทั�งนี� กฎหมายควรจะแยกให้มีความชัดเจนว่า ผู้จัดผลประโยชน์ของวัดนั�น ได้มาโดยวิธีการ
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แต่งตั�งอย่างไร คุณสมบัติอย่างไร เหมือนอย่างเช่นไวยาวัจกรที�มีการก�าหนดให้มีการแต่งตั�งเพื�อให้มีความ
ชัดเจน ในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั�งนี� เพื�อความสะดวก เพื�อความเป็นธรรม และได้เรียกชื�อได้
อย่างถูกต้อง และเป็นการก�าหนดคุณสมบัติการได้มาด้วย 
 4.3 วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในการมีส่วนร่วมกับวัดในพระพุทธศาสนา 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนที�มีต่อวัดนั�น อาจจะมีมายาวนานแล้ว แต่กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ว่าให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินของวัด ทั�งนี�  กฎหมายอาจจะยังไม่ได้มองถึงความส�าคัญ
เท่าไหร่นัก เพราะเนื�องจากว่า การจัดการศาสนสมบัติของวัด กเ็ป็นหน้าที�ของเจ้าอาวาส และเป็นหน้าที�
ของไวยาวัจกรที�ถูกก�าหนดไว้ให้มีการแต่งตั�ง ในกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� 18) พ.ศ. 2536 นั�นเอง ทั�งนี�  
ในการจัดการทรัพย์สินของวัดนั�น ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้มีการก�าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่วมจัดการทรัพย์สินของวัด เช่น การแต่งตั�งไวยาวัจกรที�เกดิจากอ�านาจเจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นร่วมกับเจ้าอาวาส พระภิกษุ ทั�งนี� กฎหมายไม่ได้มองถึงความส�าคัญใน
เรื�องของชุมชน กล่าวได้ว่า ชุมชนมีส่วนส�าคัญ ในกิจการงานของวัด ดังนั�น หากวัดดี ชุมชนกดี็ตามไปด้วย 
เป็นการพึ�งพาอาศัยกันและกัน เกื� อกูลกันในบาบาทหน้าที�ของตนเอง ทั�งนี� กฎหมายควรมีการก�าหนดให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนา และออกความคิดเห็นในการ
กิจการวัด 
 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
  จากที� ผู้เขียนได้ท�าการศึกษา จึงสรุปได้ว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา �� ได้มีการก�าหนดให้แต่งตั�งไวยาวัจกรให้
เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ซึ�งมหาเถรสมาคมที�กล่าวถึงนี�  คือ กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��)          
พ.ศ. ���� ว่าด้วยเรื�องการแต่งตั�งถอดถอนไวยาวัจกร ทั�งนี�  กฎมหาเถรสมาคมที�กล่าวถึงนี�  ยังมี
ข้อบกพร่องเกี�ยวกบัการแต่งตั�งไวยาวัจกร โดยชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งตั�งไวยาวัจกรร่วมกับ
เจ้าอาวาส และรวมถึงการจัดการศาสนสมบัติของวัดอันเป็นทรัพย์สินของวัด ตามกฎกระทรวง (ฉบับที� �) 
พ.ศ. ���� ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ���� อีกด้วย ยังมีข้อบกพร่องในเรื�องของ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมจัดการทรัพย์สินของวัดใน
พระพุทธศาสนา ดังนั�น ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี�  
 �.� แก้ไขกฎหมายมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� กฎข้อที� � โดยเพิ�มเติมข้อความว่า         
“ในการแต่งตั�งไวยาวัจกรของวัดใด ให้เป็นอ�านาจหน้าที�ของเจ้าอาวาสวัดนั�น ปรึกษาสงฆ์ และรวมทั�ง
ฆราวาส คนในชุมชน พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติ” 
 �.� แก้ไขกฎกระทรวง (ฉบับที�  �) พ.ศ. ���� ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์               
พ.ศ. ���� ทั�งหมด โดยการก�าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศาสนสมบัติของวัดด้วย ทั�งนี�  
ปัจจุบันนั�นได้มีการก�าหนด ค�าว่า ไวยาวัจกร และผู้จัดประโยชน์ของวัด ไว้ ซึ�งควรมีการก�าหนดให้มีความ
ชัดเจนแน่นอนว่า คุณสมบัติการได้มา การปฏิบัติงานของผู้จัดผลประโยชน์ของวัดนั�นควรมีอย่างไร เหมือน
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ดังเช่น ไวยาวัจกร ที�มีการก�าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที� ��) พ.ศ. ���� ด้วย การจัดการ     
ศาสนสมบัติของวัด ควรเป็นคนในชุมชนเพื�อเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพย์สินของวัด 
  ทั�งนี�  กฎหมายควรมองถึงความส�าคัญของวัดกับชุมชน เนื�องจากว่าวัดและชุมชนนั�น มีความผูกพัน
กันในทางบทบาทเชิงสังคม เพราะฉะนั�น วัดจะได้ดีต้องอาศัยชุมชนในการเข้าช่วยเหลือจัดการ และชุมชน 
จะอยู่รอดคุณภาพชีวิตดีได้ เกิดจากวัดที�ค่อยอบรมจิตใจในทางศีลธรรมอันดี ทั�งนี�  บ้านและวัด ชุมชนกับ
วัดย่อมมีความผูกพันกัน หากให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการทรัพย์สินของวัดกจ็ะเป็นแนวทางที�ดีในอนาคต จะ
ขอยกค�ากลอนขึ�นกล่าว“วัดจะดีมีหลักเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกัน
ช่วยอ�านวยชัย ถ้าขัดกันกบ็รรลัยทั�งสองทาง”  
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