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 วัดในพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลก าไร มีเงินหมุนเวียนอยู่ใน
ระบบจ านวนมาก โดยมีเงินหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 
100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี จากวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งสิ้น 37,075 วัด (ข้อมูล ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553) รายรับรวมโดยเฉลี่ยของวัดเท่ากับ 3,235,692 บาทต่อปี ส่วนมากจะมาจากเงิน
บริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์หรือศาสนสถานอ่ืนๆ อีกทั้งวัดทั้งใน
กรุงเทพมหานครและวัดในภูมิภาคจะมีแหล่งรายรับส าคัญที่มาจากการบริจาคท าบุญมากที่สุด  
ดังนั้น เงินบริจาคจึงเป็นรายรับส าคัญของพระศาสนาที่มีรายรับหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและมีจ านวน
มากมายมหาศาลที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของพระศาสนาโดยแท้ แต่ปรากฏว่า
ปัญหาเรื่องเงินบริจาคของวัดรั่วไหล พระสงฆ์ท าการทุจริตยักยอกเงินวัดยังปรากฏให้เห็นทางสื่อ  
ต่างๆ อยูเ่สมอ ท าให้ประชาชนเกิดความเศร้าหมองและหดหู่เป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นปัญหาที่สมควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึนและมั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาต่างๆ ได้แก่ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยการน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแนวทางในการ
พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในศาสนาพุทธที่มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า ทั้งศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลามมีหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินบริจาคของคริสตจักรท้องถิ่นหรือโบสถ์
และมัสยิดอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งส่วนงานชัดเจนและมีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ศาสนาคริสต์จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการบริหาร
จัดการที่โปร่งใส โดยมีการรายงานสถานะทางการเงินให้ประชาชนทั่ วไปรับทราบเป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะที่อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการบริหารจัดการของศาสนาพุทธมักขึ้นอยู่กับ
เจ้าอาวาส โดยมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ก าหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการไว้ 
อย่างกว้างๆ เท่านั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความ
รับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้มีการพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการโดยใช้มาตราการ
ทางกฎหมาย กล่าวคือ การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ในเรื่องของ
การปรับปรุงโครงสร้างและจ านวนของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม อ านาจหน้าที่  
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การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุมของคณะกรรมการวัด
และแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเรื่องการติดตามตรวจสอบ
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเงินของวัดไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และเสนอมาตราการเชิงนโยบายเพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวบรรลุผล
ดียิ่งขึ้น โดยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ความรู้และแนะน าหลักเกณฑ์การบริหารและ
จัดท าบัญชีการเงินแก่วัดและให้วัดทุกแห่งปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) โดยรายงาน
ข้อมูลทางการเงินวัดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สาธารณชนและเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ 
ตามล าดับชั้นทราบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
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The Buddhist temple is a non-profit establishment, having a number of its 

yearly current earnings and expenditure in approximate amount of 100-120 billion 
Baht.  There are total 37,075 Buddhist temples nationwide in Thailand. The average 
revenue of each Buddhist temple is 3,235,692 Baht per year, as most of financial 
donation aim at specific objectives such as repair of Buddhist sanctuary or others and 
the donation for making a merit is mostly origin of the revenue.  Accordingly,  
these uninterrupted and massive revenue deserves a good administration to be 
virtually beneficial to the Buddhism.  But such financial donation has leakage and 
been embezzled by Buddhist monks as appeared frequently in various public media 
that causes people extremely gloomy and dispirited. At last it should be urgently 
solved for better administration and sustainability in the long run. 

The thesis aims to analyze an administration of financial donation granted to 
the religions i.e. Christianity, Islam and Buddhism for finding a guideline on a system 
and rule development of the administration of financial donation in line with good 
governance and for more transparency and accountability. Finding is both Christianity 
and Islam provide systemically rules on the administration of financial donation of 
local church and mosques, definite division of works and formation of a multi-sector 
committee to administer it.  Christianity emphasizes particularly on the transparent 
administration by reporting financial status continually to the public. But the 
administration of Buddhist temple depends on the abbot and the ministerial 
regulation No. 2 B.E.2511 which provides merely its broad scope. 
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To follow rule of law, principles of transparency, participation and 
responsibility, the researcher suggests a system and rule development of the 
administration by, amendment to the ministerial regulation No. 2 B.E.2511 that 
covers restructuring, number of the committee members, meeting period of Buddhist 
temple committee etc, an amendment to the ministerial regulation on division of 
government office of the Office of National Buddhism (ONAB) B.E.2545 concerning 
authority and duty of the ONAB in respect of monitoring and advising on financial 
issues to Buddhist temple, a policy measure, adding duty of the ONAB to disseminate 
and advice about the administration rule and the accounting of Buddhist temple,  
a supervision of implementation to the ministerial regulation by regulating  
all Buddhist temples to submit the financial report regularly and continuously to the 
ONAB, the public and the Lord Abbot of a Buddhist monastery in hierarchy. 



 
กิตติกรรมประกาศ 
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ด้านข้อมูลและเอ้ือเฟ้ือสถานที่ต่อผู้เขียน ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนผู้เขียน 
ทุกคนเป็นอย่างสูง ท้ายที่สุดความส าเร็จในครั้งนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ส าเร็จหากขาดความช่วยเหลือ
และก าลังใจจากบิดามารดาที่มีให้แก่ผู้เขียนเป็นอย่างดีเสมอมา 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนากับประชาชนชาวไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ตลอดมา เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย โดยวัดกับ
พระสงฆ์เป็นตัวสื่อกลาง วัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสถาบันศาสนา เป็นที่พ านักอาศัยของ
พระสงฆ์ สามเณร เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้วิทยาการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้พระมหากษัตริย์
ไทยต่างให้ความคุ้มครอง ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็น 
อัครศาสนูปถัมภกทุกพระองค์ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตอันยาวนาน อีกทั้งวัด พระสงฆ์กับประชาชน  
มีความเก้ือกูลระหว่างกันตลอดมา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ ล้วนเกิดขึ้นบนพ้ืนฐาน
ทางพระพุทธศาสนาแทบท้ังสิ้น ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประชาชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน  

วัดถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่พ านักอาศัยของพระสงฆ์ สามเณร จึงต้องมี 
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประกอบด้วยมากมาย อาทิเช่น อาคาร ศาลาการเปรียญ โบสถ์ กุฏิ ที่ดินที่ตั้ งวัด 
เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 138 บัญญัติไว้ เนื่องจากอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าทรัพย์สิน
อย่างใดอย่างหนึ่งของพระศาสนาและของวัด ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังห าริมทรัพย์ 
ต่างเรียกว่า ศาสนสมบัติ ทั้งสิ้น ซึ่งแบ่งแยกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ ศาสนสมบัติกลางและศาสน
สมบัติวัด ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนามิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง เช่น ที่ดินและ
อาคาร รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้นได้มาสองทาง คือ การบริจาคของผู้มีศรัทธา เช่น ที่ดินตลาดเฉลิมโลก 
ตลาดน้อย และที่อ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ดินวัดร้างทั่วประเทศที่ทางราชการ
ประกาศยุบเลิกวัด รวมทั้งรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินรายได้ที่เป็นศาสน
สมบัติกลางด้วย  ศาสนสมบัติของวัดได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิด 
รวมถึงปูชนียสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด เช่น พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ 
เป็นต้น1 

การจัดตั้งวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการของพระศาสนาและใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
อีกทั้งประชาชนยังสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในวัดเพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น 

                                                           
1 ปลื้ม โชติษฐยางกูร, ค ำบรรยำยกฎหมำยคณะสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 161-162. 



2 
 

ท าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ศึกษาหลักธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางศาสนา ตักบาตรเทโว บ าเพ็ญกุศลศพ หรือประกอบพิธีตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัด เช่น 
ประเพณีขนทรายเข้าวัด เป็นต้น นอกจากนี้วัดบางแห่งยังจัดสถานที่วัดบางส่วนให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 มาตรา 37 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน. . .” ประกอบกับมาตรา 34 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการเดินทาง. . .” ดังนั้น ประชาชนทุกชาติศาสนาจึงมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปยังวัดได้โดย
ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเพียงพุทธศาสนิกชนเท่านั้น สภาพความเป็นวัดจึงมีลักษณะเป็นไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน์โดยแท้ ประกอบกับวัดถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
มาตรา 32 ซึ่งบัญญัติว่าการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นวัดจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลมหาชน2 กล่าวคือ วัดไทยมีลักษณะเป็นนิติบุคคลมหาชน
โดยครบถ้วน เนื่องจาก ประการแรก การจัดตั้งวัดนั้นรัฐได้เข้าไปดูแลการจัดตั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่มหาชนโดยส่วนรวม แม้ว่าจะเป็นการริเริ่มจากปัจเจกชนได้ก็ตาม ประการที่สอง การด าเนินงาน
ของวัดมิใช่เป็นการด าเนินงานโดยมีฐานะเท่าเทียมกันในการปฏิบัติภารกิจของวัด ปรากฏว่าวัดมี
อ านาจมหาชนในการด าเนินงานสามารถก าหนดหน้าที่แก่ผู้ อ่ืนฝ่ายเดียวได้ ประการที่สาม 
ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอ่ืน การด าเนินงานของวัดมิใช่เป็นการด าเนินงานโดยอิสระ แต่วัดยังต้องอยู่
ในการควบคุมขององค์กรอ่ืน ในขณะเดียวกันวัดก็ได้รับการอุปถัมภ์โดยได้สิทธิพิเศษบางประการด้วย 
และในประการสุดท้าย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของวัดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ มิได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ก่อตั้งโดยแท้ดังเช่นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเลย3 เพราะฉะนั้นศาสนสมบัติ 
ทั้งสองประเภทได้แก่ ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัด ซึ่งเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาจึงมี
ลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (3) ผลตามกฎหมายคือ
ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนา) ในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลางและเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
แห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 วรรคท้ายและมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535 อีกทั้ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1306 และมาตรา 1307 บัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความขึ้น
เป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่อง ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและห้ามมิให้ยึดทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 

                                                           

 
2 ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 139. 
3
 สุนทร มณีสวัสดิ์, สถำนะทำงกฎหมำยของวัดไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 104. 
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ศาสนสมบัติของวัดมีหลายประเภท เงินตราเป็นศาสนสมบัติประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญมาก
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเป็นทุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่างๆ ภายในวัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรม ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แบ่งประเภทของเงินวัดออกเป็นสองประเภท คือ เงินผลประโยชน์ ได้แก่ เงินที่ได้มาจากการจัด
ประโยชน์ของวัด เช่น เงินค่าเช่า ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่วนลด เงินบ ารุง เงินค่าขายสิ่งของ  
เงินค่าชดเชยและเงินค่าปรับ และเงินใดๆ ที่เป็นส่วนที่ งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัดกับเงิน 
การกุศลหรือเงินบริจาค ได้แก่ เงินที่ผู้บริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บริจาคเป็น 
ค่าภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพ  เงินบ ารุงพระอาพาธและเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
เช่นนี้4 และเป็นแหล่งที่มาของรายรับส าคัญของวัดทั้งในกรุงเทพมหานครและวัดในภูมิภาคจะมีแหล่ง
รายรับส าคัญจากการบริจาคท าบุญมากที่สุด5 รายรับรวมโดยเฉลี่ยของวัดเฉลี่ยเท่ากับ 3,235,692 
บาทต่อปี ส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์ หรือ 
ศาสนสถานอ่ืนๆ6 

องค์กรพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลก าไร มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ  
จ านวนมาก โดยมีเงินหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000-
120,000 ล้านบาทต่อปี7 เงินบริจาคเป็นรายรับหลักของพระศาสนาที่มีรายรับหมุนเวียน 
อยู่ตลอดเวลาและมีจ านวนมาก ดังนั้น วัดจึงควรมีการบริหารจัดการเงินบริจาคให้เป็นไปโดยสุจริต
และโปร่งใส เพ่ือน าเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์ในกิจการพระศาสนาตรงตามวัตถุประสงค์ของ  
ผู้บริจาค การบริหารจัดการเงินบริจาคให้เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส จะท าให้ผู้บริจาคเกิดความ  
สบายใจและมั่นใจว่าเงินที่ ได้บริจาคไปนั้นได้น าไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ในกิจการพระศาสนา 
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งข้ึนโดยขึ้นอยู่กับอ านาจการบริหารจัดการของผู้บริหารวัด 

ผู้บริหารวัดประกอบด้วย เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและหรือคณะกรรมการวัด มีอ านาจหน้าที่
ตามที่เจ้าอาวาสแต่งตั้งโดยเฉพาะต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในการปกครอง
และการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ภายในวัดและเปรียบเสมือนประมุขของฝ่ายบริหารของวัด  
มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 บัญญัติว่า  
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ปกครองและ
สอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งมหาเถรสมาคม เป็นธุระในการศึกษาอบรมและ 
สั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล  

                                                           

 
4
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือไวยำวัจกร, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), หน้า 130. 
 

5 ภิรมย์ จั่นถาวร, รำยงำนกำรวิจัย เรื่องยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรเงินของวัด 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 112. 
 

6
 ณดา จันทร์สม, รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรบริหำรกำรเงินของวัดในประเทศไทย 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), หน้า 81. 
 

7
 เรื่องเดียวกัน, หน้า บทคัดย่อ 3. 
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มาตรา 38 ระบุว่าเจ้าอาวาสมีอ านาจห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาส 
เข้าไปอยู่อาศัยในวัด สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด  
สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยภายในวัด ท างานภายในวัด หรือให้ท าทัณฑ์บน
หรือขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งสั่งโดยชอบด้วย  
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม  ดังนั้นกิจการ 
ต่างๆ ของวัดจะด าเนินไปด้วยดีเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสแทบทั้งสิ้น 

เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์และอิสลามที่มีรายรับส่วนใหญ่มักได้มาจากเงินบริจาคทั้งทางตรง
และทางอ้อมซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งรายรับที่ส าคัญที่สุดเช่นเดียวกับเงินบริจาคในพุทธศาสนา ดังนั้น  
เงินบริจาคจึงเป็นเงินที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการบริหารจัดการให้เป็นไปโดยโปร่งใสและ
ถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากเงินบริจาคเป็นเงินที่ได้รับมาจากความศรัทธาของศาสนิกชนบริจาคให้กับ
องค์กรศาสนาที่ตนนับถือ เงินเหล่านั้นถือว่าเป็นเงินของศาสนาที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  

การบริหารจัดการเงินบริจาคในโบสถ์และมัสยิดมีความคล้ายคลึงตรงที่ต่างให้ความส าคัญ  
กับผู้น าสูงสุดในองค์กรโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานในคณะกรรมการบริหารการเงิน อันได้แก่ 
คณะธรรมกิจของศาสนาคริสต์และคณะกรรมการอิสล ามประจ ามัสยิดในศาสนาอิสลาม 
คณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นเหล่านี้ประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายและถูกแต่งตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย 
แบ่งเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
การเงินภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส อันเป็นลักษณะเฉพาะของทั้งสองศาสนา  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาของทุกศาสนาเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใสมากท่ีสุด 

แต่จากงานวิจัย เรื่อง กู้วิกฤตคณะสงฆ์ไทย ได้ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข่าวที่ปรากฏใน
หน้าหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2540-2544 สรุปได้ว่า ความเศร้าหมองของพระภิกษุสงฆ์ 
ที่เป็นข่าวมากที่สุดอันดับที่ 2 คือ ปัญหาด้านการเงินและธุรกิจ มีจ านวน 344 ข่าว (ร้อยละ 6.31) 
และความเศร้าหมองของวัดหรือสถานที่สงฆ์ที่เป็นข่าวมากที่สุด อันดับแรก คือ ปัญหาการเงินและ
ธุรกิจ มีจ านวน 195 ข่าว (ร้อยละ 3.58)8 และรายงานข่าวเรื่องดีเอสไอตรวจสอบพบบัญชีธนาคาร
ของเณรค าต้องสงสัยมากถึง 41 บัญชีจากหลายธนาคาร และทรัพย์สินอีกเป็นจ านวนมาก9 ทั้งข่าวเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2557 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พร้อมชาวบ้าน
ร่วม 100 คน บุก สภ.น้ าโสม แจ้งความจับเจ้าอาวาสวัดดัง ข้อหาฉ้อโกงประชาชนและยักยอกทรัพย์  
เหตุไม่น าเงินท าบุญเข้าบัญชีวัด10 จากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองและสะเทือนจิตใจ
พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเงินบริจาคของวัดในปัจจุบันยังมีปัญหาและ

                                                           

 8 พระวรพงษ์ โชติธมฺโม, กู้วิกฤตคณะสงฆ์ไทย (กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์ (2541), 
2549), หน้า 15-16.   
 

9 “ข่าวรายวัน,” มติชนรำยวัน (7 กรกฎาคม 2556): 19. 
 

10 “ข่าวรายวัน,” ผู้จัดกำรออนไลน์, ค้นวันที่ 17 มีนาคม 2557 จาก http://www.manager.co.th/ 
Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000030422 



5 
 

ช่องโหว่เกิดขึ้น ท าให้มีเงินรั่วไหลเงินเป็นจ านวนมาก  แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) จะเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้วัดต้องจัดการการเงินให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดก็ตาม แต่ปัญหาการรั่วไหลของเงินวัดยังมีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาอีกแง่มุมหนึ่งว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการการเงินของวัดอาจยังมี
ข้อบกพร่องที่ควรท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีความโปร่งใสและรัดกุมยิ่งข้ึน 

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 
31 วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล” เจ้าอาวาสซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
จึงมีหน้าที่เปิดเผยรายได้ต่างๆ ของวัดให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยความโปร่งใส เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยบัญชีและแสดงรายการของรายได้ รายจ่ายให้ภาครัฐได้รับทราบ
เช่นเดียวกัน โดยค านึงหลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาล  ผู้เขียนจึงเห็นควรท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหาร 
จัดการเงินบริจาคของวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดให้มีความโปร่งใสและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

  
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)   เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาต่างๆ และการบริหารจัดการเงิน
บริจาคของวัดในพระพุทธศาสนา 

2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด  
3)  เพ่ือเสนอแนะระบบและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในทางกฎหมาย 

ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
             

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกในส่วนของพระวินัยปิฎก กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2511) กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร  
หลักธรรมาภิบาล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะวัดกลุ่มตัวอย่างที่มีชื่อเสียง จ านวน 4 วัด 
ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ และวัดอาวุธวิกสิตาราม เท่านั้น 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kodmhai.com%2Fm8%2FT1.html&ei=cINRUISEGcXZrQfewYHABA&usg=AFQjCNFvqGEB9hOD_vgZtHpUUoeWrnf76g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kodmhai.com%2Fm8%2FT1.html&ei=cINRUISEGcXZrQfewYHABA&usg=AFQjCNFvqGEB9hOD_vgZtHpUUoeWrnf76g
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1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การควบคุมดูแลเงินบริจาค หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือ
ควบคุมเงินบริจาคของวัด 

เงินบริจาค หมายถึง เงินที่มิใช่ได้มาโดยการจัดผลประโยชน์หรือการให้บริการของวัด แต่เป็น
เงินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

วัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทยเฉพาะที่มี
พระภิกษุอาศัยอยู่เท่านั้น  

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระวินัยปิฎกใน  
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของพระสงฆ์รวมทั้งโทษทางพระวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนังสือ ต ารา บทความ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ของวัด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องในวัดกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ที่มี
หน้าที่ดูแลรักษาเงินบริจาค คณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกร ผู้อ านวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น  โดยจะน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอต่อไปใน  
เชิงพรรณนา 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
         1)  ท าให้ทราบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาต่างๆ และการบริหาร 
จัดการเงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนา 
 2)  ท าให้ทราบระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด 

3)  ท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินบริจาค 
ของวัดในทางกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล         
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kodmhai.com%2Fm8%2FT1.html&ei=cINRUISEGcXZrQfewYHABA&usg=AFQjCNFvqGEB9hOD_vgZtHpUUoeWrnf76g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kodmhai.com%2Fm8%2FT1.html&ei=cINRUISEGcXZrQfewYHABA&usg=AFQjCNFvqGEB9hOD_vgZtHpUUoeWrnf76g


 

 

 
บทท่ี 2 

 
แนวความคิดว่าด้วยการบริหารศาสนาคริสต ์อิสลาม และพระพุทธศาสนา 

 
2.1  แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร 
 
 ศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการทางสังคม ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวจนกลายเป็นกระแสอารยธรรมหลักของชาติ เป็นแม่แบบหรืออุดมคติในสังคมจนหยั่งรากลึก 
ในใจ กลายเป็นจิตส านึกทางศาสนาซึ่งแสดงออกมาในรูปของการกระท าและอุดมคติของประชาชน
หรือกลุ่มคน ศาสนาจึงเป็นเสมือนสายใจเชื่อมโยงให้มนุษย์กับสังคมสัมพันธ์กันเป็นความจ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ เพราะเป็นสถาบันเบื้องต้นในการส่งเสริม อุดมการณ์ทางจริยธรรม ด ารงรักษา 
การสืบเนื่องของสังคม ศาสนาจะด ารงอยู่ได้ต้องเป็นหลักให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ มนุษย์จะด าเนินชีวิต
ราบรื่นก็ต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ฉะนั้นการด ารงอยู่หรือการเสื่อมสูญของศาสนา
ย่อมขึ้นอยู่กับหลักการว่าศาสนานั้นสามารถสร้างศรัทธา เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มนุษย์ได้
เพียงใด ศาสนาจึงเป็นจุดรวมของศรัทธาและกลายเป็นสถาบันหลักของสังคม11

  
แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของแต่ละศาสนาประกอบไปด้วยเงื่อนไขหลายประการ ได้แก่ 

ศาสดา ต้องมีศาสดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา ศาสนธรรม คือ ค าสอนหลักของศาสนา โดยมีคัมภีร์เป็นที่
รวบรวมค าสอน เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิ้ล หรือคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นต้น ศาสนพิธี ต้องมี
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากค าสอนของศาสนา พิธีอุปสมบทของศาสนาพุทธ พิธีล้างบาปของศาสนา
ยิวและศาสนาคริสต์และพิธีฮัจญ์ของศาสนาอิสลาม เป็นต้น ศาสนบุคคล โดยมีคณะบุคคลสืบทอด
และเผยแผ่ค าสอนของศาสนา เช่น พระ นักบวช นักพรต ในศาสนาต่างๆ ศาสนสถาน อันเป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างๆ ศาสนิกชน ต้องมีศาสนิกชนผู้นับถือ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
นั้นๆ เช่น พุทธศาสนิกชน คริสต์ศาสนิกชน อิสลามิกชนหรือมุสลิม เป็นต้น และการกวดขันเรื่องความ
ภักดี ซึ่งจะท าให้ศาสนาแยกออกจากลัทธิได้ เพราะถ้าเป็นลัทธิบุคคลหนึ่งอาจจะนับถือหลายๆ ลัทธิ
ในเวลาเดียวกันได้ แต่ส าหรับศาสนาจะนับถือได้เพียงศาสนาเดียว จะไม่นับถือหลายศาสนาในเวลา
เดียวกัน เช่นพระพุทธศาสนากวดขันเรื่องไตรสรณาคมน์ ศาสนาคริสต์กวดขันเรื่องการไปสวดมนต์ที่
โบสถ์ในวันอาทิตย์ ศาสนาอิสลามกวดขันเรื่องหลักปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา เป็นต้น 
 การที่มีศาสนาต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนมีเรื่องของ
บุคคล วัตถุ สถานที่และทรัพย์สิน เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ  

                                                           
11 นพดล ปัญญา, โครงสร้างการบริหารขององค์กรศาสนาหลักในประเทศไทย กรณีศึกษา: 

ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ และ  
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), หน้า 1. 
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สิ่งต่างๆ เหล่านี้ภายในศาสนจักร (อ านาจปกครองทางศาสนา) 12 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยความเป็นศาสนจักรนั้นหากเทียบเคียงกับองค์ประกอบของอาณาจักร (อ านาจปกครองทาง
บ้านเมือง)13 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกัน14 เนื่องจาก 1. ต้องมีประชาชนเป็นของตน คือ  
ศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ 2. มีอาณาเขตหรือดินแดนที่เป็นหลักแหล่งและแน่นอน 3. มีรัฐบาลหรือ
คณะผู้ปกครอง หมายถึง องค์กรซึ่ งท าหน้าที่ปกรองและบริหารกิจการภายในศาสนจักรเพ่ือจัด
ระเบียบและด าเนินการรักษาผลประโยชน์ของศาสนิกชนเป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางแนวทางให้กับ 
ศาสนจักร รวมทั้งเป็นตัวแทนของศาสนจักรในการติดต่อกับศาสนจักรอ่ืนๆ 4 . อ านาจอธิปไตย 
หมายถึง อ านาจในการปกครองและการบริหารศาสนจักรอันชอบด้วยกฎ ข้อบังคับทางศาสนา 
แสดงออกในรูปของการบังคับบัญชาผู้ที่อยู่อาศัยภายในศาสนจักรนั้นๆ โดยใช้กฎ ข้อบังคับทาง
ศาสนาเป็นเครื่องมือ อ านาจในการปกครองมีความส าคัญต่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของศาสนจักร
และอาณาจักรนั้นๆ ทั้งศาสนจักรและอาณาจักร ต่างมีรูปแบบการปกครองที่มีเอกลักษณ์ มีกฎ 
ระเบียบ แบบแผนเป็นของตัวเองเพ่ือปกครองภายในเขตแดนของตนและต่างเป็นสถาบันหลักสถาบัน
หนึ่งภายในสังคมมนุษย์ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรนั้นตามประวัติศาสตร์
มีทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและขัดแย้งกัน แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของสังคม พ้ืนที่และระยะเวลา  
โดยมีแนวคิดที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนจักรที่แบ่งแยกกัน 
อย่างเด็ดขาดกับความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.1  แนวความคิดในการแยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร  
แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่อดีต สังเกตได้จากยุโรปสมัยกลางที่อ านาจของฝ่ายศาสนจักรมีมากมาย 

สถาบันพระสันตะปาปาสามารถแต่งตั้งกษัตริย์ปกครองแผ่นดินได้ สถาบันทางศาสนามีอ านาจและ
อิทธิพลเข้าแทรกแซงกิจการของรัฐ มีอ านาจสูงสุดทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น
ยุคมืด มีการคุกคามเสรีภาพของประชาชนจนเกิดขบวนการแยกศาสนาออกจากรัฐ เกิดการปฏิรูป
ศาสนาในที่สุด โดยสรุปได้ดังนี้  

ปิแอร์ ดูบัวส์ เสนอทฤษฎีศาสนา การเมือง เพ่ือสนับสนุนอ านาจของกษัตริย์ฝรั่งเศสที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกว่าสันตะปาปาในฐานะประมุขของยุโรปตะวันตกดูบัวส์ยืนยันถึงความชั่วร้ายที่
เกิดข้ึนจากการที่สันตะปาปาหันมาฝักใฝ่วุ่นวายกับอ านาจทางโลก 

วิลเลี่ยม โอ๊คคัม มีความคิดที่เน้นถึงการแบ่งแยกอ านาจโดยเด็ดขาดระหว่างสถาบันการเมือง
และสถาบันศาสนา โดยที่สถาบันศาสนายกเลิกอ านาจทางโลกทั้งหมดและให้ความสนใจแค่พัฒนาการ

                                                           
12 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (กรุงเทพมหานคร: 

วัฒนาพานิช, 2531), หน้า 504. 
 13 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 45. 
 14 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), หน้า 35. 
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ทางธรรมเท่านั้น จักรพรรดิเองก็ต้องยอมรับในความจริงข้อนี้ และไม่พยายามที่จะยุ่งเกี่ยวในเรื่องของ
ศาสนา การอ้างสิทธิต่างๆ ของสันตะปาปาเหนือประมุขการเมืองเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้น 

มาร์ซิลิโอ แห่งปาดัว แสดงความคิดอย่างเด่นชัดในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐและสถาบันศาสนานั้นว่า 
สถาบันศาสนาเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งของรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้นไม่ใช่สถาบันที่ได้รับอ านาจเทวะเหนือ
ธรรมชาติดังที่แอบอ้าง ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจมีอ านาจการเมืองหรือภิสิทธิ์ใดๆ เหนือพลเมืองของรัฐได้ 

กาลิกิเอส์  ดังเต เห็นว่า เมื่อศาสนาและการเมืองแยกออกจากกันย่อมเป็นการยืนยันว่า
ศาสนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเมือง ย่อมไม่อาจมีอ านาจเหนือการเมืองได้และอ านาจของประมุข
ทางการเมืองย่อมไม่ได้มาจากพระสันตะปาปา สถาบันทั้งสองในสายตาของดังเตได้รับอ านาจมาจาก
พระเป็นเจ้าโดยตรง มีฐานะเท่าเทียมกัน หากมีความขัดแย้งพระเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน 
ปัจเจกบุคคลพึงตระหนักเพียงว่าเจตจ านงสองระดับของตนมีความหมายเพียงใดและไม่พึงยอมรับ
อ านาจศาสนาในเรื่องการเมืองหรือในทางตรงกันข้ามคือ ไม่รับอ านาจการเมืองในเรื่องศาสนา 
 จนกระทั่งมาถึงยุคเสรีนิยมหรือยุคแห่งการรู้แจ้ง มีนักคิดคนส าคัญ ได้แก่ จอห์น ล็อค  
มีความเห็นว่า รัฐเป็นเรื่องของส่วนรวมในขณะที่ศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ดังนั้น กิจกรรมทาง
ศาสนาควรแยกออกจากกการเมือง เหตุผลที่สนับสนุนความคิดนี้ คือ รัฐมีอ านาจตามกฎหมายที่จะ
ก าหนดวิธีปฏิบัติของประชาชน โดยความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในขณะที่องค์กรทางศาสนา
กระท าได้แต่เพียงการเรียกร้อง ตักเตือน หรือนะน าประชาชนเท่านั้น ส่วนการลงโทษอาจกระท าได้
เพียงการตัดออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งไม่มีผลสืบเนื่องต่อการเมืองแต่อย่างใด สาเหตุส าคัญที่องค์กร
ทางศาสนาไม่มีอ านาจทางการเมือง เพราะองค์กรทางศาสนาหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน
หนึ่ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนแล้วมีจ านวนน้อย สมาชิกเหล่านี้จึงไม่สามารถน าสิทธิตาม
ธรรมชาติที่มีอยู่ไปมอบให้กับองค์กรทางศาสนานั้นได้ องค์กรทางศาสนาจึงไม่อาจจะใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ ตามที่รัฐได้ห้ามปรามไว้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงควรปล่อยศาสนาเป็นเรื่อง  
ส่วนบุคคล ยกเว้นศาสนานั้นจะใช้สมาชิกเป็นเครื่องมือด าเนินการทางการเมืองและรัฐไม่มีอ านาจใน
การบังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาใดๆ หรือนิกายของศาสนาใด หรือให้เข้าร่วมกลุ่มศาสนาใด15 
หรืออีกนัยหนึ่ง ล็อค เห็นว่า ความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อของปัจเจกชน เป็นความศรัทธา
ส่วนตัวและเกิดจากความสมัครใจ จึงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะเข้าไปก้าวก่ายเรื่องศาสนาของ
ประชาชน16 ส่วนฮอบส์มีแนวคิดว่าอาณาจักรควรมีอ านาจเหนือศาสนจักร17 แนวความคิดของกลุ่ม
เสรีนิยมได้พัฒนาต่อมาภายใต้อิทธิพลความคิดของฮอบส์และล็อค แม้ว่าฮอบส์ และล็อคจะมอง
ธรรมชาติของมนุษย์ในมุมที่ตรงข้ามกันก็ตาม แต่ทั้งฮอบส์และล็อคต่างเห็นว่ามนุษย์โดยธรรมชาติ  
มีความเสมอภาคกัน แต่ในเรื่องเสรีภาพของปรัชญาพ้ืนฐานของประชาธิปไตยอาจได้รับอิทธิพลจากทั้ง
ความคิดของล็อคและรุสโซ โดยเฉพาะรุสโซได้เน้นความส าคัญในเรื่องเสรีภาพของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง 

                                                           
15 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 17 

(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2551), หน้า 167-168. 
 16 พิพัฒน์ พสุธารชาติ, รัฐกับศาสนา บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักรและเสรีภาพ , 
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 2549), หน้า 119. 
 17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 154. 
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โดยถือว่ามนุษย์จะเป็นมนุษย์ก็เมื่อมีเสรีภาพเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย  
มีรากฐานทางความคิดที่พัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอิทธิพลจากความคิดเสรีนิยมในยุคปรัชญา
การเมืองสมัยใหม่เป็นการผสมผสานหลักการเสรีนิยมเข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล 18 โดยเฉพาะ 
ความเชื่อในเรื่องศาสนาเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลผู้ใดจะละเมิดมิได้ บุคคลใดจะนิยมศรัทธา
ลัทธิศาสนาใดย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล19  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดของนักรัฐศาสตร์หลายคน มีความเห็นว่า ศาสนกิจควรแยกออกจากรัฐ 
หมายความว่า ศาสนาไม่ควรไปแทรกแซงกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยรูปแบบใดๆ ในขณะเดียวกัน
รัฐก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางศาสนาโดยการจ ากัดเสรีภาพของประชาชนในการนับถือและ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในศาสนาของตนในทางปฏิบัติ ซึ่งบางประเทศสามารถด าเนินนโยบาย
กิจการภายในได้ในลักษณะนี้ แต่มีอีกหลายประเทศที่น าเอาองค์กรและหลักค าสอนทางศาสนามาใช้
ในทางการเมืองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับเหตุปัจจัยและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ20  
อย่างไรก็ดี ในยุคแห่งการรู้แจ้งประเทศอังกฤษได้กลายมาเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนของ
ตนมากที่สุดในยุโรป แต่ความคิดของล็อคในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับศาสนจักร  
กลับได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังขึ้นไปอีกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ  
(Bill of Right) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1787  
โดยได้มีการบัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยการห้ามสนับสนุนศาสนา (Anti-Establishment Clause) ไว้ใน
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาห้ามสนับสนุนศาสนา โดยยึดหลักเรื่องความเสมอภาค ห้ามรัฐมิให้สนับสนุน
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน สะท้อนแนวคิดของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
อย่างชัดเจนว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกายุ่งเกี่ยวเฉพาะกับเรื่องในทางโลกเท่านั้น    
ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวของเอกชนแต่ละรายซึ่งรัฐจะต้องเคารพ  และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาด   
หากรัฐเข้าไปขัดขวางก็ดีหรือสนับสนุนการนับถือศาสนาก็ดี ย่อมถือว่ารัฐก าลังคุกคามเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน ดังที่โธมัส เจฟเฟอร์สัน หนึ่งในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้แสดงความเห็น
ของตนในเรื่องนี้ชัดเจนว่า “ต้องมีก าแพงแบ่งระหว่างรัฐกับศาสนา” “The Wall of Separation 
Between Church and State"21 จึงมีการแก้ไขบทที่ 1 ที่สภาครองเกรสพิจารณา เพ่ือเป็นการค้ า
ประกันเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนรวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างรัฐบาลกับ  
ศาสนจักรโดยใช้ค าว่า สิทธิที่จะมีความเชื่อเรื่องถูกผิดได้อย่างเสรี (Right of Conscience)22 เหตุที่
รัฐธรรมนูญห้ามรัฐมิให้สนับสนุนการตั้งศาสนาประจ าชาตินั้น  มูลเหตุทางประวัติศาสตร์คือ  
ความกังวลเรื่องการกดข่ีคุกคามประชาชนที่ไม่ได้นับถือศาสนาดังกล่าว ประเทศอเมริกาเมื่อแรกก่อตั้ง
มีประชากรจ านวนมากอพยพหนีการคุกคามเรื่องศาสนามาจากยุโรปซึ่งในขณะนั้นมีศาสนา  

                                                           

 18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 248-249. 
 19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 266. 
 20 นพดล ปัญญา, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
 21 เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, กฎหมายมหาชน, ค้นวันที่ 22 มิถุนายน 2557  
จาก http://www.pub- law.net/publaw/view.aspx?id=1770 
 22 พิพัฒน์ พสุธารชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 120-121. 
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ประจ าชาติใครไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับทางการแล้วถูกคุมคาม บรรดาชนเหล่านั้นจึงอพยพมายัง
โลกใหม่ซึ่งให้เสรีภาพแก่พวกตนมากกว่า ชุมชนแต่ละแห่งมีอิสระในการนับถือศาสนาต่างๆ ที่ตน
พอใจโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกันและกันและรัฐก็เคารพเสรีภาพตรงนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แนวคิดเรื่องเสรีภาพใน
ศาสนาจึงตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงผู้ร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ปัจจุบันนี้มีค าอธิบายอีกประการ
ในเรื่องห้ามตั้งศาสนาประจ ารัฐ นั่นคือ เพ่ือห้ามรัฐรับรองศาสนาใดศาสนาหนึ่งว่าถูกต้องที่สุด ซึ่งเป็น
การรับรองสถานะของคนเพียงบางกลุ่ม23 ผลที่เกิดคือสมาชิกในสังคมบางส่วนย่อมรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน
และสังคมนั้นจะหาความสงบสุขได้ยาก (The Non-Endorsement Principle) ขอบเขตของรัฐบาล 
ในความคิดของล็อค ท าให้รัฐต้องปล่อยให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งนับเป็นจุดแรก
ของความคิดด้านเสรีนิยม (Liberal) เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า อ านาจของรัฐบาลจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่จ ากัด รัฐบาลไม่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาสนา
โดยเฉพาะ24 

 
2.1.2  แนวความคิดที่เห็นว่าศาสนจักรและอาณาจักรมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
จะเห็นได้ว่าทั้งศาสนจักรและอาณาจักรต่างก็เป็นอ านาจในการปกครอง โดยศาสนจักรคือ

อ านาจการปกครองทางศาสนา และอาณาจักรคืออ านาจการปกครองทางบ้านเมือง ด้านองค์ประกอบ
มีทั้งที่คล้ายกันและแตกต่างกัน กล่าวคือ ศาสดาเป็นที่เคารพสูงสุดของศาสนา พระมหากษัตริย์หรือ
ประธานาธิบดี เป็นต้น เป็นที่เคารพสูงสุดของบ้านเมือง ศาสนธรรมคือหลักค าสอนให้ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมายคือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ประชาชนต้องประพฤติปฏิบัติตาม ศาสนพิธีคือ
พิธีกรรม พิธีการต่างๆ ที่เนื่องด้วยศาสนา ทางบ้านเมืองก็มีพิธีกรรม และพิธีการต่างๆ ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น ที่เนื่องด้วยบ้านเมือง ศาสนบุคคลคือผู้ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา 
เช่น นักบวช ทางบ้านเมืองจะมีรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ เป็นต้น คือผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกาทางบ้านเมือง ศาสนสถานคือสถานที่ประกอบศาสนกิจ สถานที่ราชการ เป็นต้น  
เป็นที่ประกอบกิจการบ้านเมือง ศาสนิกชนคือผู้เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ประชากรคือผู้ที่อยู่อาศัยใน
บ้านเมืองนั้น ส าหรับศาสนิกชนของศาสนจักรกับประชาชนของอาณาจักรนี้ อาจเป็นกลุ่มบุคคล  
กลุ่มเดียวกันหรือไม่ก็ได้ เพราะประชาชนในอาณาจักรนั้นอาจมีฐานะเป็นศาสนิกชนของศาสนาด้วย 
ในขณะที่ศาสนิกชนของศาสนาอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นประชาชนของอาณาจักรนั้นก็ได้  ตัวอย่างเช่น 
ศาสนาบางศาสนาอาจมีอ านาจเหนืออาณาจักร มีผลต่อการปกครองทางอาณาจักรด้วย เช่น ศาสนา
คริสต์ เมื่อศึกษาจากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า หลายๆ ครั้งที่อ านาจของพระสันตปาปาซึ่งเป็น
ผู้ปกครองสูงสุดของศาสนาคริสต์ สามารถสั่งทางอาณาจักร คือกษัตริย์ ให้ออกไปท าสงครามเพ่ือ
ศาสนาได้ เช่น สงครามครูเสด หรือศาสนาอิสลามซึ่งบทบัญญัติทางศาสนาคือกฎหมายของประชาชน
ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากอิสลามประเทศ ในขณะที่ศาสนิกชนของศาสนาหนึ่งศาสนาใดอาจไม่จ าเป็นต้อง
เป็นประชาชนของดินแดนที่ เป็นต้นก าเนิด ที่ตั้งมั่น หรือศูนย์กลางของศาสนานั้นก็ได้ เช่น 
พุทธศาสนิกชนซึ่งมีอยู่ทั่วโลก โดยคนเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่อินเดียซึ่งเป็นต้นก าเนิดของศาสนา

                                                           

 23 เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, เรื่องเดิม. 
 24 พิพัฒน์ พสุธารชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 124. 
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พุทธ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่ทวีปเอเชียหรือประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นและศูนย์กลางของศาสนาพุทธ  
เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรไม่เพียงการเปรียบเทียบด้านอ านาจและ
องค์ประกอบเท่านั้น เมื่อมองจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนจักรกับอาณาจักรก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่ งต้อง
กล่าวถึง นั่นคือ จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาคือการพัฒนาด้านจิตใจไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือ
นิพพาน โดยเน้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ส่วนจุดมุ่งหมายของอาณาจักรคือความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
บ้านเมือง การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเน้นที่การพัฒนาด้านร่างกายและวัตถุ มีปัจจัย 4 เป็นต้น 
เมื่อทั้งด้านร่างกายและจิตใจต่างก็อยู่ในตัวมนุษย์ ดังนั้น ศาสนจักรและอาณาจักรย่อมมีความสัมพันธ์
กันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั่นเอง 

ศาสนามีความส าคัญทั้งส าหรับด าเนินชีวิตส่วนตัวและการด าเนินชีวิตในสังคม กล่าวคือ  
ในทางส่วนตัวศาสนาช่วยให้บุคคลมีจิตใจสงบมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตและมีชีวิตอยู่
ต่อไป ท าให้สามารถน าพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ในทางสังคม ศาสนาท าให้สังคมมีความ
มั่นคงและเป็นเอกภาพ กล่าวคือ คนมีความเชื่อในเรื่องเดียวกันหรือคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน  
ย่อมท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกัน 
ท าให้เกิดค่านิยมในทางเดียวกัน ท าให้คนในสังคมรู้สึกมีเอกลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งท าให้มีลักษณะเด่นชัด
แตกต่างไปจากสังคมอ่ืน ศาสนาได้ช่วยให้สังคมด ารงอยู่อย่างมั่นคง ชีวิตของปัจเจกชนในสังคมจึงมี
ความสัมพันธ์กับศาสนาอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น ศาสนาจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม ทั้งในด้าน
ควบคุมและปรับสภาพสังคมให้ประสานสอดคล้องและในขณะเดียวกันก็อาจจะก่อให้เกิดความความ
ขัดแย้งในสังคม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลแนวความเชื่อที่มีต่อค าสอนของศาสนานั้นๆ กล่าวโดยสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรต่างมีรูปแบบการปกครองที่มีเอกลักษณ์ มีกฎ ระเบียบ 
แบบแผนเป็นของตัวเอง ซึ่งสถาบันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ด้วยกัน มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
มีหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมคนละหน้าที่25 นิโคโล มาคิอาเวลลี ได้กล่าวว่า รัฐใดที่ได้ค้ าจุนอยู่ด้วย
ระเบียบแบบแผนทางศาสนาและปกครองโดยผู้ปกครองทางศาสนา บรรดาผู้ปกครองเหล่านี้  
จะปกครองได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข จะเห็นได้ว่าศาสนากับการเมืองมีความสัมพันธ์กันมา  
อย่างยาวนาน จึงกล่าวได้ว่าทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออกหลักคิดทางศาสนาหรือหลักธร รม 
มีความส าคัญในฐานะที่เป็นแนวคิดหลักของสังคมและการเมือง ศาสนาท าหน้าที่ก าหนดคุณค่าและ
เป้าหมายที่รัฐหรือผู้ปกครองควรบรรลุ ตลอดจนหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติตัวของผู้ปกครอง 
อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองเป็นความสัมพันธ์เชิงปรัชญา กล่าวคือ 
ปรัชญาของศาสนาเป็นฐานความคิดที่ส าคัญของปรัชญาการเมือง สิ่งที่แยกศาสนาออกจากการเมือง
จึงเป็นเรื่องรูปแบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาศัยกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  

                                                           

 25 พระมหาณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม (รอดวงค์ศา), ศึกษาวิเคราะห์การสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักร
กับศาสนจักรที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระเจ้าปเสนทิโกศลกับ
พระพุทธศาสนา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 127-132. 
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ดังนั้น อิทธิพลของศาสนาต่อการเมืองจึงเป็นอิทธิพลในแง่ความคิดมากกว่าการปฏิบัติ 26 จึงเห็นได้ว่า
ทั้งอาณาจักรและศาสนจักรล้วนมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกัน ทั้งในลักษณะสนับสนุนส่งเสริม  
โดยสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือให้การบริหารการปกครองของอาณาจักรเป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
คือการน าสันติสุขมาสู่สังคม เพ่ือให้สมาชิกในสังคมด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข ปัจจุบัน
ยังคงมีหลายประเทศที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นรัฐศาสนา โดยการน าหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่
ของประเทศนับถือมาใช้อย่างเคร่งครัดภายในรัฐ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ เช่น นครรัฐวาติกัน  
การบริหารศาสนจักรเป็นหน้าที่ของ The Roman Curia หรือส านักงานบริหารศาสนจักรส่วนกลาง 
ซึ่งมักเรียกในภาษาอังกฤษว่า Holy See หรือ Apostolic See มีหน่วยงานหลักคือ ส านักเลขาธิการ
แห่งรัฐ (Secretariat of State) รับผิดชอบการบริหารประเทศ โดยมีพระคาร์ดินัลผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) เป็นหัวหน้า (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) มีหน้าที่รับผิดชอบ
กิจการด้านการเมืองและการทูตของนครรัฐวาติกัน โดยมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด ประชากร
ภายในนครรัฐนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้งหมด27 รัฐอิสลาม เช่น อัฟกานิสถาน อิหร่าน 
ปากีสถาน มีจ านวนประชากรนับถือศาสนาอิสลาม มากกว่าร้อยละ 90 ใช้หลักศาสนาอิสลามในการ
ปกครองประเทศอย่างเคร่งครัด28 จากแนวคิดความสัมพันธ์ของศาสนากับอาณาจักรดังกล่าว  
จะพบว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนายังคงมีความส าคัญต่อสังคมและการเมืองเสมอมา ศาสนา  
ไม่อาจปลีกตัวเองออกจากขอบข่ายทางการเมืองได้อย่างเด็ดขาดเพราะชนชั้นปกครองนอกจากจะเป็น
กลุ่มชนที่มีอ านาจควบคุมระบบการเมืองแล้ว ยังมีอิทธิพลเหนือสถาบันอ่ืนด้วย ประกอบกับระบบ
การเมืองดั้งเดิม ส่วนใหญ่เป็นระบบ “ศาสนาและการเมือง” พร้อมๆ กันไป กล่าวได้ว่าศาสนาเป็น
อุดมการณ์รูปแบบเดียวของสังคมโบราณ ความคิดทางศาสนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการธ ารงรักษา
ความชอบธรรมของระบบการเมืองให้มีเสถียรภาพมากขึ้น กล่าวได้ว่าบางคราวความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรมีลักษณะสนับสนุน ส่งเสริมกัน อาจเกิดขึ้นโดยการแบ่งหน้าที่กันท า
เ พ่ือวัตถุประสงค์ เดียวกันคือ การสร้างความสงบเรียบร้อยให้ เกิดขึ้นภายในสั งคม เช่น 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีหน้าที่เป็นผู้น าในการป้องกันประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายในอาณาจักร ส่วนศาสนจักรท าหน้าที่
ในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม รู้จักผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเพ่ือเป็น
การสร้างประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตส านึกหน้าที่พลเมืองที่ดีของอาณาจักร และบางคราว  
มีความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันหรือขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกัน  
และกัน ต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงอ านาจกันแย่งกันเป็นแกนน าสังคม หรือท าลักษณะครอบง าซึ่งกัน
และกัน แสดงให้เห็นว่า หากประเทศใดพระมหากษัตริย์หรือผู้น าสูงสุดให้ความส าคัญกับศาสนา  
อย่างเคร่งครัดหรือต้องการอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายศาสนจักรหรือเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่

                                                           

 26 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, เรื่องเดิม, หน้า 301-302. 
 27 กระทรวงการต่างประเทศ, ประวัติศาสนา, ค้นวันที่ 24 มิถุนายน 2557  
จาก http://www.mfa.go.th/ main/th/world    
 28 สารานุกรมเสรี, ศาสนาประจ าชาติ, ค้นวันที่ 24 มิถุนายน 2557 จาก th.wikipedia.org/  
wiki/ศาสนาประจ าชาติ 
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นับถือแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างกันมักจะเป็นไปในรูปแบบส่งเสริมเกื้อกูลกันโดยแยกจากกันไม่ออก 
อาจถึงขั้นประกาศให้กลายเป็นรัฐศาสนา ในทางกลับกันหากประเทศใดมีการแย่งชิงอ านาจระหว่าง  
ศาสนจักรกับอาณาจักรเพ่ือเป็นการลดบทบาทของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือต้องการให้เสรีภาพแก่
ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนาอย่างมากแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร 
มักเป็นไปในรูปแบบของการแบ่งแยกอ านาจระหว่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางประวัติศาสตร์และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละประเทศ 

  
2.2  หลักการบริหารของศาสนาต่างๆ  
 

2.2.1  การบริหารของศาสนาคริสต์ 
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาเอกเทวนิยม (Monotheism) เกิดจากการปฏิรูปลัทธิยิวพระคัมภีร์
เก่า (Old Testament) ของลัทธิยิวเป็นเหตุให้เกิดพระคัมภีร์ใหม่ (New Testament) และ 
พระคัมภีร์ทั้งสองนี้รวมเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่ง เรียกว่า Bible หรือ Holy Bible ศาสนาคริสต์ 
มีค าจ ากัดความโดยย่อว่า "ศาสนาแห่งความรักของพระเจ้า ศาสนาแห่งความรักของมนุษย์อันพระเยซู
ทรงเป็นผู้น ามาเผยแผ่แก่โลก"29 ศาสนาคริสต์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากค าสอนของศาสนาที่
สอนให้คนท าความดี มีเมตตา มีความรัก ทุกคนมีความเสมอภาคในสายตาของพระเจ้า ท าให้คน
ยากจนและบรรดาทาสมีก าลังใจ มีความหวัง และมีศรัทธา มุ่งท าความดีเพ่ือความสุขในโลกหน้าจะได้
มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้า รวมถึงการบริงานของศาสนาที่มีระเบียบวินัย มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
แน่นอน สถาบันศาสนา (Christian Church) ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์30

 

การแพร่ขยายตัวของคริสต์ศาสนาระยะแรกโรมันได้ออกกฎหมายห้ามนับถือคริสต์ศาสนา 
คริสต์ศาสนาจึงใช้วิธีเผยแผ่ค าสอนแบบใต้ดินตลอดระยะเวลากว่าสามศตวรรษ ท าให้ในจักรวรรดิ
โรมันมีจ านวนชาวคริสต์ประมาณ 1 ใน 3 ของพลเมืองทั้งหมด จนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 4  
คริสต์ศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ จึงท าให้คริสต์ศาสนาเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายทั่วยุโรป โดยมีเหตุการณ์ส าคัญ ดังต่อไปนี้31 

ใน ค.ศ. 3113 จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine, ค.ศ. 306-337) ทรงเห็นว่าการจะ
คุมอ านาจในจักรวรรดิโรมันได้อย่างมั่นคง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวคริสต์ จึงให้เสรีภาพใน
การนับถือคริสต์ศาสนาแก่ประชาชน 

ใน ค.ศ. 395 จักรพรรดิธีโอดอซิอุส (Theodosius, ค.ศ. 379-395) ได้ประกาศให้ศาสนา 
คริสต์เป็นศาสนาประจ าชาติโรม 

                                                           

 29 เสถียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), หน้า 327. 
 30 มยุรี เจริญ, ประวัติศาสตร์ยุโรป 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2552), หน้า 95-96. 
 31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-101. 
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 ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 จักรวรรดิโรมันตะวันตกเสื่อมสลาย บ้านเมืองระส่ าระสายไร้ผู้ปกครอง 
พวกอนารยชนเข้ามารุกรานหลายครั้ง นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันศาสนาและพระสันตะปาปา
มีบทบาทในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในด้านการเมืองการปกครองอาณาจักรเพ่ิมขึ้น  
ใน ค.ศ. 452 พระสันตะปาปาลีโอที่ 1 (Pope Leo I) ทรงเกลี้ยกล่อมแม่ทัพฮ่ันไม่ให้เข้าโจมตีกรุงโรม 
ได้ส าเร็จ เวลาต่อมาใน ค.ศ. 476 จักรพรรดิโรมิวรุส ออกูสตูส (Romulus Augustus) ซึ่งเป็น
จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ถูกพวกวิสิกอธ (Visigoths) ปลดออกจากต าแหน่ง 
กรงุโรมไร้ผู้ปกครอง พระสันตะปาปาจึงได้แสดงบทบาทเป็นผู้น ากรุงโรมได้อย่างเต็มที่  
 ใน ค.ศ. 496 พระมหากษัตริย์โคลวิส (Clovis, ค.ศ. 481-511) แห่งราชวงศ์เมโรวิงเจียนของ
อาณาจักรแฟรงค์ได้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาตามมเหสี กระสันตะปาปาจึงตอบแทนด้วยการ
รับรองการเป็นพระมหากษัตริย์ของโคลวิส 
 ใน ค.ศ. 751 เปแปงสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรแฟรงค์ เป็นการ
เริ่มต้นราชวงศ์คาโรลิงเจียน และได้รับแต่งตั้ งให้ เป็นพระมหากษัตริย์ตามพิธีทางศาสนา  
โดยพระสันตะปาปาซาคาเรียส (Pope Zacharias, ค.ศ. 741-752) นับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ 
แฟรงค์องค์แรกที่ได้รับแต่งตั้งจากพระสันตะปาปา ท าให้พระมหากษัตริย์เปแปงมีฐานะเป็น  
The King by The Grace of God and The Lord Anoited 
 ใน ค.ศ. 772 พระสันตะปาปาเอเดรียมที่ 1 (Pope Adrian I, ค.ศ. 772-795) มีเจตนาที่จะ
เน้นอ านาจหน้าที่แท้จริงของพระสันตะปาปา ในฐานะประมุของศาสนจักร ด้วยการประกาศให้ปีสมัย
ของพระสันตะปาปาเอเดรียมที่ 1 ใน ค.ศ. 772 เป็นปีสมัยในเอกสารต่างๆ แทนที่จะใช้ปีสมัยของ
จักรวรรดิโรมันตะวันออก ดังที่เคยใช้กันมา 

ใน ค.ศ. 800 พระสันตะปาปาลีโอที่ 3 (Pope Leo III, ค.ศ. 795-816) ได้ถวายมงกุฏให้กับ
พระเจ้าชาร์ลเลอมาญ ในขณะที่พระองค์คุกเข่าสวดมนต์อยู่ในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมในวัน
คริสต์มาส นอกจากนี้ พระสันตะปาปาได้ท าพิธีราชาภิเษกาทางศาสนาที่เคยท าให้จักรวรรดิโรมัน  
ในอดีตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเกิดปัญหาในภายหลังว่า ใครจะใหญ่กว่ากันระหว่างพระสันตะปาปา
กับจักรพรรดิ เสมือนว่าต าแหน่งจักรพรรดิของพระเจ้าชาร์ลเลอมาญได้มาจากพระสันตะปาปา  
การท าเช่นนี้ยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตลอดมาในเวลาที่พระมหากษัตริย์รับต าแหน่งของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของทฤษฎีการเมือง ที่เรียกว่า ทฤษฎีดาบ 2 เล่ม (The Two 
Swords Theory) คือ ดาบเล่มหนึ่งเป็นของศาสนจักรที่มีอ านาจทางด้านจิตใจ ส่วนดาบอีกเล่มหนึ่ง
เป็นของอาณาจักรที่มีอ านาจทางร่างกาย 
 หลังจากเหตุการณ์ ค.ศ. 800 แล้ว พระเจ้าชาร์ลเลอมาญพยายามลดอ านาจของ 
พระสันตะปาปา เช่น ใน ค.ศ. 813 พระเจ้าชาร์ลเลอมาญทรงแต่งตั้งพระโอรส คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 1 
(Louis I) ให้เป็นจักรพรรดิร่วม โดยการสวมมงกุฎจักรพรรดิให้ด้วยพระองค์เองเพ่ือไม่ให้ อ้างอ านาจ 
การแต่งตั้งจักรพรรดิ แต่ทายาทของพระเจ้าชาร์ลเลอมาญไม่เข้าใจจุดประสงค์นี้  ใน ค.ศ.  
850 พระเจ้าหลุยส์ที่ 1 จึงได้เดินทางไปยังวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมเพ่ือขอให้พระสันตะ 
ปาปาสวมมงกุฎให้อีก 

ส าหรับความส าคัญและความมั่งคั่งของวัดและพระในคริสต์ศาสนาในประวัติศาสตร์ยุโรป  
ยุคกลางวัดเป็นศูนย์กลางส าคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา วัดมีอิทธิพล
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ครอบง าวิถีชีวิตของประชาชน พระจึงมีอิทธิพลและบทบาทส าคัญต่อทัศนคติของคนในยุคกลาง 
ที่มักจะคิดหรือท าสิ่งต่างๆอยู่ในกรอบของศาสนาตามค าสั่งสอนของพระ32 ดังนี ้
 เนื่องจากมีผู้บริจาคที่ดินให้แก่วัดจ านวนมาก วัดจึงมีธรณีสงฆ์ (Papal State) เป็นจ านวน
มาก ซึ่งในธรณีสงฆ์เหล่านี้ วัดจะมีอ านาจทุกประการในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมถึงการเก็บภาษี
อากรจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดิน บุคคลที่อยู่ในธรณีสงฆ์จะเป็นคนของพระและอยู่ใต้กฎหมายพระ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับคนของพระในที่ธรณีสงฆ์เป็นไปตามระบบฟิวดัล ด้วยเหตุนี้วัดใน  
คริสต์ศาสนาจึงมั่งคั่ง ร่ ารวย 

พระในคริสต์ศาสนา มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตฆราวาสตั้งแต่เกิดจนตายผู้ที่ถูกพระ
ลงโทษคว่ าบาตรไม่ท าพิธีเหล่านี้ให้ถือว่า เป็นการอัปยศอดสูและอัปมงคลตลอดทั้งวงศ์ตระกูล  
ดังนั้น คริสต์ศาสนิกชนตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงคนสามัญจึงเกรงกลัวจะถูกพระคว่ าบาตรมากกว่า
ถูกบ้านเมืองลงโทษ 
 รัฐบาลโรมันให้อ านาจพระพิพากษาคดีพิพาทหรือลงโทษพระด้วยกันเอง ต่อมาเมื่อ 
คริสต์ศาสนาแผ่ขยายไปยังเมืองอ่ืนๆ อ านาจของพระในการพิพากษาคดีจึงมีตลอดไป ซึ่งก่อให้เกิด
ความยุ่งยากหลายครั้ง ระหว่างศาลของพระกับศาลของบ้านเมือง 
 นอกจากนี้คริสต์ศาสนามีหลักส าคัญอยู่ที่การเชื่อพระเจ้า เมื่อพระเป็นผู้แทนของพระเจ้า 
ดังนั้น พระจึงมีอ านาจและอิทธิพลเหนือหัวใจของคนมากกว่าพระมหากษัตริย์ยิ่งในยุคกลาง  
พระมีพลังถึงกับยุให้พลเมืองเป็นกบฏได้ง่าย ถ้านครรัฐใดเป็นศัตรูกับพระนครรัฐอ่ืนๆที่เป็นศัตรู  
จะยกขึ้นเป็นเหตุในการร่วมมือกันรบกับรัฐนั้น ฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทั้งหลายจะไม่กล้าวิวาทกับพระ 
จ าต้องยอมพระและอยู่ในค าสั่งของพระ 

ฉะนั้น ยุคกลางจึงได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งศรัทธา (Age of Faith) เพราะประชาชนมีความเชื่อใน
ค าสั่งสอนของพระอย่างไม่มีข้อสงสัยหรือโต้แย้งใดๆ ถ้าผู้ใดคัดค้านหรือมีความคิดก้าวหน้าเกินกว่า 
ยุคสมัยจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง ด้วยวิธีบัพพาชนียกรรม (Excommunicate) คือ การขับบุคคลออก
จากศาสนา ด้วยการห้ารมประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ถูกตัดขาดจากสังคมและเป็นที่รังเกียจ
ของศาสนิกชนทั้งหลาย หรือด้วยวิธีอินเทอดิค ( Interdict) คือ การขับกลุ่มบุคคลหรือประเทศออก
จากศาสนาไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ในเขตนั้น ห้ามประเทศอ่ืนๆ  ติดต่อ 
มีสัมพันธไมตรีด้วย 
 บทบาทและความส าคัญของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นพระสังฆราชและเป็นประมุขของ 
ศาสนจักรมีดังต่อไปนี้33 พระสันตะปาปา (Pope) เป็นประมุขสูงสุดทางคริสต์ศาสนา ทรงประทับที่
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ณ กรุงวาติกัน ประเทศอิตาลี พระสันตะปาปามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบเสมือน
ตัวแทนของพระเจ้า แต่เดิมในสมัยอาณาจักรโรมันโบราณ พระสันตะปาปาไม่เคยก้าวก่ายอ านาจของ
โรมัน เพราะต้องพ่ึงอ านาจทางโลกของอาณาจักรในการเผยแผ่คริสต์ศาสนา เมื่อสมัยพระเจ้า 
คอนสแตนตินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล ยังทรงพระชนม์อยู่ การจะแต่งตั้งสังฆราชจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากพระมหากษัตริย์จึงจะเป็นสังฆราชได้ แต่หลังจากพระเจ้าคอนสแตนตินสิ้นพระชนม์ 

                                                           

 32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 101-105. 
 33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 105-107. 
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พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นอย่างมาก และได้ออกค าสั่งกับสังฆราช 
ท าให้สังฆราชไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของสังฆราช คือพยายามท าให้วัดหลุดพ้นจาก
อ านาจของพระมหากษัตริย์ 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลาย ไม่มีรัฐบาลกลางที่จะให้ความคุ้มครองแก่
ประชาชนได้ องค์การคริสต์ศาสนาซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขจึงได้เข้ารับภาระคุ้มครองดูแล
ประชาชนที่ต้องการที่พ่ึง ดังนั้น ในแง่ของการเมืองการปกครอง องค์การคริสต์ศาสนาจึงเป็นเพียง
อ านาจเดียวที่มีบทบาทส าคัญเป็นปึกแผ่นกว้างขวางในดินแดนโรมันยุคนั้น 
 นอกจากนี้อ านาจของพระสันตะปาปายิ่งเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพระมหากษัตริย์แฟรงค์ต้องการ
เพ่ิมพูนอ านาจและเกียรติยศด้วยการเป็นจักรพรรดิโรมันด้วย จึงสนับสนุนอ านาจพระสันตะปาปา  
ให้เป็นอิสระและมีอ านาจมั่นคงยิ่งใหญ่ เพ่ือแยกตัวออกจากอาณาจักรโรมันตะวันออก ดังนั้น อ านาจ
ของพระสันตะปาปาจึงยิ่งเด่นชัดมากขึ้น เมื่อได้ท าพิธีสวมมงกุฎให้พระมหากษัตริย์แฟรงค์ นับได้ว่า
เป็นการได้ประโยชน์พ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างพระมหากษัตริย์แฟรงค์กับพระสันตะปาปา  หลังจาก
นั้นในยุโรปยุคกลางตอนกลางและตอนปลายได้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระสันตะปาปากับ
พระมหากษัตริย์ขึ้นอีกหลายครั้ง ด้วยสาเหตุด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมและ 
ความต้องการแสวงหาอ านาจ เช่นในยุคของพระสันตะปาปาเกรเกอรี่ที่ 7 พระสันตะปาปาอเล็กซาน
เดอร์ที่ 3 พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 และในยุคของพระสันตะปาปาบอนนิเฟสที่ 8 ถูกพระเจ้า  
ฟิลิปที่ 4 จับไปขังไว้จนกระท่ังสิ้นพระชนม์ ซึ่งถือว่าเป็นความขัดแย้งครั้งสุดท้ายระหว่างศาสนจักรกับ
อาณาจักร ท าให้ประมุขฝ่ายศาสนจักรอ่อนแอลงและตกอยู่ภายใต้อ านาจของพระมหากษัตริย์
ฝรั่งเศส34 จากประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนาจะเห็นได้ว่าข้อพิพาทระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร  
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ฝ่ายศาสนจักรเสนอแนวคิดในการสถาปนาอาณาจักรคริสเตียนสากล ความ
ขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเพราะสังคมคริสต์เท่ากับถูกปกครองด้วยรัฐบาลสองรัฐบาล คือ รัฐบาลฝ่ายศาสนา
กับรัฐบาลของรัฐ โดยทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งที่จะปกครองสังคมแห่งมนุษยชาติเหมือนกัน ต่างมีจุดประสงค์
ที่จะมีอ านาจและอิทธิพลเหนือประชาชนมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง การที่ฝ่ายศาสนาเข้ามามีบทบาท
เกี่ยวกับเรื่องทางโลกมากข้ึนเป็นเพราะผลแห่งระบบศักดินา (Feudalism) ซึ่งท าให้ฝ่ายพระเข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับทางโลกในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ถือศักดินา แนวความคิดที่สนับสนุนอ านาจของฝ่าย 
ศาสนจักรให้เหนือกว่าฝ่ายอาณาจักรมาจากชี้น าของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 (Gregory VII)  
ซึ่ งถือว่า พระเจ้ามอบอ านาจการปกครองทั้งทางโลกและทางธรรมผ่านพระสันตะปาปา  
แต่พระสันตะปาปาไม่ต้องการใช้อ านาจทางโลกจึงมอบต่อให้พระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้น การที่
ผู้ปกครองจะอ้างอ านาจที่พระเจ้าให้ได้ต้องหมายความว่า ผู้ปกครองนั้นยอมรับคริสต์ศาสนา 
โดยเฉพาะยอมรับพระสันตะปาปา บรรดานักบวชคริสต์ให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่าฝ่ายศาสนาเป็นฝ่ายที่รู้ซึ่ง
ถึงกฎหมายธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการช าระล้างบาป
ของดวงวิญญาณ ตลอดจนการเปิดประตูแห่งสวรรค์ให้แก่มนุษย์โลก รวมทั้งองค์จักรพรรดิด้วย  

                                                           

 34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
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ดังนั้น จึงควรมีอ านาจเหนือกว่าควรจะที่สามารถควบคุมสถาบันทางโลกมีอ านาจถอดถอนหรือแต่งตั้ง
ผู้ปกครองฝ่ายฆราวาส35 

อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลางและความคิดทางการเมือง พระคัมภีร์ใหม่ถือเป็น
หลักการเชิงการเมืองของคริสต์ศาสนา คือ การยอมรับกฎหมายธรรมชาติ ความเสมอภาคและความ
เชื่อว่ารัฐและรัฐบาลเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ดังที่เซนต์ปอล เขียนไว้ในจดหมายเหตุว่า  

 
“กฎหมายธรรมชาติถูกลิขิตไว้ในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะ

ค้นหาพบได้ด้วยเหตุผล เป็นกฎหมายที่แตกต่างจากกฎหมายของรัฐ กฎหมายเป็น
เช่นเดียวกับกฎแห่งศีลธรรม สิ่งใดผิดหรือถูกสามารถรู้ได้ผ่านกฎหมายนี้ โดยมโน
ส านึกจะคอยเตือนว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควร นอกจากนี้พระคัมภีร์ใหม่ยังอ้างว่า 
บรรดารัฐบาลและสถาบันการปกครองต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและ
ก าหนดให้เป็นไปทั้งสิ้น ทัศนะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ปรากฏใน
พระคัมภีร์ใหม่จึงเป็นรากฐานของลัทธิเทวสิทธิ์ (Divine Right) อ านาจของ
ผู้ปกครองมีความชอบธรรมเพราะผู้ปกครองได้รับอ านาจที่มอบหมายมาจากพระ
เจ้า ผู้ปกครองไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนไม่มีสิทธิต่อต้าน
หรือไม่ยอมรับผู้ปกครองเพราะการกระท าเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธพระเจ้าและ
อ านาจของพระมหากษัตริย์สืบต่อด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ เนื่องจากพระเจ้าเลือก
พระมหากษัตริย์โดยยึดหลักสายโลหิต ทั้งนี้ พฤติกรรมต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ 
พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ประชาชนหรือองค์การอื่นๆ ไม่มีสิทธิวินิจฉัย”36  
 
และเซนต์ ออกัสติน (St.Augustine) กล่าวว่า  
 

“ระยะเริ่มแรกสมัยที่มนุษย์อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนมีความ
เสมอภาคกัน โดยมีกฎหมายธรรมชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ต่อมาสภาพธรรมชาติ
ของคนถูกท าลายลงด้วยบาป แต่ละคนหันไปแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ความเสมอ
ภาคจึงหมดสิ้นลง บาปจึง เป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ในสังคม จึงจ าเป็นต้องมี
ผู้ปกครอง มีกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบ ดังนั้น รัฐบาลหรือสถาบันการปกครองจึง
เกิดขึ้นเพราะผลแห่งบาปที่มนุษย์สร้างขึ้น บรรดาผู้ปกครองทุกคนคือผู้แทนจาก
พระเจ้าบนพื้นพิภพ หน้าที่ส าคัญของรัฐ คือ รักษาสันติสุขของมวลชน” 37  

 

                                                           

 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 
 36 สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธุ์, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 77. 
 37 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, เรื่องเดิม, หน้า 56. 
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เซนต์ออกัสตินให้ความส าคัญกับคริสต์ศาสนามากและมีแนวคิดที่สนับสนุนลัทธิเทวสิทธิ์  
โดยเน้นเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและยอมรับพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากสวรรค์ให้เป็นผู้ปกครอง และเชื่อว่าสถาบันศาสนามีความส าคัญมากกว่าสถาบันทาง
ปกครอง38 ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวปรากฏมีบทบาทและอิทธิพลทางความคิดของประชาชนในยุคนั้น
เป็นอย่างมาก ท าให้การเมืองการปกครองในยุคนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสต์ศาสนา 

อิทธิพลของคริสตจักรที่มีเหนืออาณาจักร เมื่อจักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมดินแดนในยุโรปมีแต่ 
ความปั่นป่วน คริสต์ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าในทางจิตวิญญาณของชาวยุโรป ในระยะแห่ง
ความสับสนวุ่นวายนี้ บารมีของคริสต์ศาสนาเริ่มมีมากขึ้นเพราะมีสิ่งจูงใจดึงดูดคนจ านวนมาก 
ซึ่งก าลังท้อแท้ต่อสภาวะความแตกแยกและเสื่อมโทรมของสังคมและการเมือง Monrall กล่าวไว้ว่า 
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สังคมมีความพยายามที่จะสร้างโครงของการเมืองขึ้นบนรากฐานใน
กรอบแห่งศาสนา  

เมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายไป สถาบันคริสต์ศาสนากลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงมี
อิทธิพลครอบง ายุโรปสมัยกลางทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอย่างมาก ดังนี้39  

1.  บทบาททางสังคม 
คริสต์ศาสนาได้ เข้ามามีบทบาทต่อสังคมยุโรป เพราะสังคมมีแต่ความวุ่นวายและ 

ความเสื่อม ผู้คนได้พบว่าคริสต์ศาสนาสามารถให้ความรู้สึกที่มั่นคงทางจิตใจได้ คริสต์ศาสนาจึงแผ่
อิทธิพลไปท่ัวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 13 ศาสนจักรมีอ านาจสูงสุดเหนือ
สถาบันใด ชาวยุโรปในสมัยกลางจึงมีความเชื่อฝังแน่นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาและปฏิบัติตาม 
ค าสอนอย่างเคร่งครัด ถ้าผู้ใดหรือชนกลุ่มใดมีความเห็นขัดแย้งกับศาสนจักรจะต้องถูกศาสนาจักร  
ไต่สวนและลงโทษ 

2.  บทบาททางการเมือง 
ศาสนาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองของยุโรปทั้งในระบบกษัตริย์และระบบฟิวดัล

รวมทั้งระบบศาล ในระบบกษัตริย์ ศาสนจักรได้อ้างอ านาจเหนือพระมหากษัตริย์และขุนนางในฐานะ
ของผู้สถาปนากษัตริย์ ในระบบฟิวดัล ศาสนจักรได้เข้ามามีบทบาทในการยุติสงครามการแย่งที่ดิน
ระหว่างเจ้านายที่ดินต่างๆ และการที่ศาสนจักรมีที่ดินจ านวนมากท าให้ศาสนจักรต้องไปเกี่ยวข้องกับ
เจ้าของที่ดินในระบบการศาล ศาสนจักรได้จัดระบบการพิจารณาศาลจึงอ้างในสิทธิที่จะพิจารณาคดี 
ทั้งศาสนาและทางโลก 

3.  บทบาททางด้านกฎหมาย 
ในยุคกลางก็ได้มีการใช้การอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทในประเทศต่างๆ ของทวีป

ยุโรปทั้งข้อพิพาทภายในประเทศของแต่ละประเทศในระหว่างเอกชนและข้อพิพาทระหว่างประเทศใน

                                                           

 38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 56-57. 
39 มยุรี เจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 115-116. 
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ระหว่างรัฐและพระสันตะปาปาก็ได้ท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐต่างๆ
ของยุโรปเป็นจ านวนหลายครั้ง40 

4.  บทบาททางเศรษฐกิจ 
ศาสนจักรเป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งเนื่องจากศาสนจักรได้เก็บเงินภาษีจากประชาชนและ

บรรณาการที่ดินที่ชนชั้นปกครองมอบให้ศาสนจักร มีการวางระบบการจัดการอ านาจแบบรวมศูนย์ที่มี
ประสิทธิภาพ คริสตจักรได้วางรูปแบบการบริหารเลียนแบบการบริหารของจักรวรรดิโรมันท าให้
คริสตจักรเป็นสถาบันที่มีกฎระเบียบและมีเป้าหมายชัดเจนโดยมีพระสันตะปาปา (Pope) เป็นประมุข
สูงสุด และมีคาร์ดินัล (Cardinal) เป็นที่ปรึกษา ในส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นมณฑล มีอาร์ชบิชอป 
(Aarchbishop) เป็นผู้ปกครอง ถัดจากระดับมณฑล คือระดับแขวง ภายใต้การปกครองของบิชอป 
(Bishop) ส่วนหน่วยระดับล่างสุด คือ ระดับต าบล มีพระหรือบาทหลวง (Priests) เป็นผู้ปกครอง 

ต่อมาเมื่อคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาธอลิก (Roman Catholic) เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตอนต้น
สมัยกลาง (Middle Ages) ศาสนจักรเรืองอ านาจมากเหนืออาณาจักรทั้งปวงในยุโรปและมีการอ้างอิง
ว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ธรรมชาติ” 
(Nature) ที่ว่านั้น คือ พระเจ้า (God) นั่นเอง ลัทธิอ านาจสูงสุดของพระเจ้าเริ่มเป็นที่กล่าวอ้างกัน
ทั่วไปอย่างกว้างขวางจากแนวคิดของนักบวชคริสต์ การต่อสู้ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรรุนแรง
ขึ้นจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองในโรม (อิตาลี) เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่อิตาลีเกิดความ
เสียหายจากสงครามกลางเมือง (Civil War) ระหว่างผู้สนับสนุนพระสันตะปาปากับผู้สนับสนุนอ านาจ
จักรพรรดิเยอรมันที่มีอ านาจอยู่เหนือโรม ท้ายที่สุดศาสนจักรมีชัยต่ออาณาจักรฝ่ายสนับสนุน  
พระสันตะปาปา เป็นฝ่ายชนะได้ควบคุมและครอบครองเมืองฟลอเรนซ์ ในระยะที่อาณาจักรและ  
ศาสนจักรในโรมได้เกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงด้วยการแย่งอ านาจการปกครองว่าฝ่ายใดควรจะเป็น
ผู้ปกครองอาณาจักร ฝ่ายศาสนจักรได้อ้างว่ามีอ านาจปกครองอาณาจักร ฝ่ายอาณาจักรจึงอ้างว่า 
ศาสนจักรจะต้องเป็นรองอาณาจักราศาสนจักรควรจะท าหน้าที่เพียงน าประชาชนพลเมืองให้ประสบ
สุขทางใจ (Spiritual) 

สงครามครูเสด 
เกิดจากการสู้รบกันระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมเพ่ือแย่งชิงเมืองเยรูซาเลม ซึ่งกินระยะเวลา

ยาวนานถึง 200 ปี ปรากฏว่าชาวคริสต์ไม่สามารถชนะมุสลิมได้ ท าให้คนจ านวนมากต้องเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน เหตุการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ชาวยุโรปเริ่มคลายความเชื่อเรื่องศาสนาและพระเจ้าและมีการ
สนับสนุนอ านาจของพระมหากษัตริย์มากข้ึน อ านาจของฝ่ายศาสนจักรจึงลดน้อยลงตามล าดับ41 

สรุปได้ว่ายุโรปในสมัยกลาง รัฐมีความส าคัญน้อยกว่าศาสนา ฝ่ายศาสนจักรมีอิทธิพลในทาง
อาณาจักร เช่น การสถาปนาพระมหากษัตริย์และการถอดถอนประมุขของรัฐ รวมทั้งการก าหนด
นโยบายต่างๆ ของประเทศ บทบาทของคริสต์ศาสนาเริ่มขึ้นเมื่อจักรวรรดิโรมันเกิดความเสื่อม  
ดินแดนในยุโรปมีแต่ความปั่นป่วน คริสต์ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าในทางจิตวิญญาณของ  

                                                           

 40 ดิเรก  ชัยนาม, ประวัติความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2495), หน้า 14. 
 41 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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ชาวยุโรป ในระยะแห่งความสับสนวุ่นวายนี้บารมีของคริสต์ศาสนาจึงเพ่ิมมากขึ้นเพราะมีสิ่งดึงดูดใจ
คนจ านวนมากซึ่งก าลังท้อแท้ต่อความแตกแยกและเสื่อมโทรมของสังคมการเมืองและเมื่อจักรวรรดิ
โรมันล่มสลายลง สถาบันคริสต์ศาสนาจึงมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีอิทธิพลครอบง ายุโรปสมัยกลาง  
ในด้านสังคมผู้คนได้พบว่า คริสต์ศาสนาสามารถให้ความรู้สึกที่มั่นคงทางจิตใจได้ชาวยุโรปในสมัย
กลางจึงมีความเชื่อฝังแน่นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาและปฏิบัติตามค าสอนอย่างเคร่งครัด จนกระทั่ง
ว่าผู้ใดหรือชนกลุ่มใดมีความเห็นขัดแย้งกับศาสนาจักรจะต้องถูกศาสนจักรไต่สวนและลงโทษ  
ด้านบทบาททางการเมืองศาสนจักรมีส่วนร่วมในระบบการเมืองของยุโรป ในระบบกษัตริย์ ศาสนจักร
ได้อ้างอ านาจเหนือพระมหากษัตริย์และขุนนางในฐานะของผู้สถาปนาพระมหากษัตริย์ในระบบฟิวดัล 
ศาสนจักรมีที่ดินจ านวนมากท าให้ศาสนจักรมีความมั่งคั่งและมีอ านาจมากรวมถึงในระบบศาล  
ศาสนจักรเป็นผู้จัดระบบการพิจารณาศาล จึงอ้างในสิทธิที่จะพิจารณาคดีทั้งทางศาสนาและทางโลก 
ด้านบทบาททางเศรษฐกิจ ศาสนจักรเป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งทั้งจากภาษีและบรรณาการที่ดิน 
เป็นจ านวนมาก เมื่อศาสนจักรเรืองอ านาจเหนืออาณาจักรทั้งปวงในยุโรปได้มีการอ้างอิงว่ากฎหมาย
ธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎของพระเจ้า ลัทธิอ านาจสูงสุดของพระเจ้าจากแนวคิดของนักบวช
คริสต์เริ่มเป็นที่กล่าวอ้างกันทั่วไป การต่อสู้ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเกิด
สงครามกลางเมืองในโรม (อิตาลี) ระหว่างผู้สนับสนุนพระสันตะปาปากับผู้สนับสนุนอ านาจจักรพรรดิ
เยอรมันที่มีอ านาจอยู่ เหนือโรม ท้ายที่สุดฝ่ายศาสนจักรมีชัยต่อฝ่ายอาณาจักร ฝ่ายสนับสนุน  
พระสันตะปาปาเป็นฝ่ายชนะได้ครอบครองเมืองฟลอเรนซ์ หลังจากผ่านช่วงแห่งความขัดแย้ง 
อย่างรุนแรงระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงจึงเกิดแนวคิดให้สร้างดุลยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร  
โดยนักคิดดังเต เป็นผู้เสนอแนวคิดให้ทั้งอาณาจักรและศาสนจักรสามัคคีปรองดองกัน ดังเตเป็น 
ผู้ประสานจนสามารถท าให้อาณาจักรและศาสนจักรสามัคคีปรองดองกันได้ นักคิดส าคัญในยุคนั้น คือ  
นิโคโลมาคิอาเวลลี ได้เสนอแนวคิดแยกการเมืองออกจากศาสนา โดยถือเอาเอกภาพของชาติ  
ความม่ันคงของรัฐและผลประโยชน์ของประเทศอยู่เหนือความเคารพเชื่อถือพระสันตะปาปาและลัทธิ
ศาสนาโดยให้อาณาจักรและศาสนจักรท าหน้าที่ของตน ต่างไม่แทรกแซงกัน โดยมาคิอาเวลลี ได้สร้าง
ทฤษฎีทางการเมืองให้เป็นอิสระจากศาสนจักร แนวคิดของอาคิอาเวลลีได้สร้างรัฏฐาธิปัตย์ขึ้นมาใหม่ 
คือ ทฤษฎีอ านาจอธิปไตย 

นักบวชมาร์ตินลูเธอร์ ได้ประกาศแยกตัวออกจากคริสต์ศาสนา โดยการตั้งเป็นนิกาย
โปรเตสแตนต์ ไม่ข้ึนกับพระสันตะปาปา เนื่องจากลูเธอร์ได้เห็นสภาพความเสื่อมของพระสันตะปาปา 
และความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ ของศาสนจักร จึงคัดค้านอ านาจของพระสันตะปาปา และกล่าวว่า
ในพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้พระสันตะปาปาเป็นผู้ปกครองทั้งศาสนจักรและอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น  
พระสันตะปาปา บาทหลวงหรือชีจะต้องเคารพเชื่อฟังกฎหมายของบ้านเมืองและจะต้องถูกลงโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหากได้กระท าผิด อ านาจในอาณาจักรเป็นอ านาจที่พระเจ้าได้ประทานมา
ให้เพ่ือลงโทษผู้ที่ท าบาปท าชั่ว รัฐเป็นฝ่ายป้องกันความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้น ฉะนั้นรัฐจึง
ลงโทษผู้ท าชั่วท าบาปได้ทุกคน ลูเธอร์ได้กันรัฐออกจากอ านาจของศาสนจักร และสนับสนุนพระราช
อ านาจอันสมบูรณ์ของรัฐที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้นกว่าอ านาจของศาสนจักร 
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หลังจากผ่านบทเรียนของความสัมพันธ์ที่เป็นการแก่งแย่งอ านาจกันระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร ยุโรปได้เข้าสู่ยุคฟ้ืนฟู (Renaissance Ages) มีการน าความคิดของปราชญ์กรีกและโรมัน  
มาเป็นแนวคิดในการฟ้ืนฟู กอปรกับได้เกิดรัฐชาติ (National State) ขึ้นในยุโรปตะวันตกและรัฐ 
เหล่านี้ไม่ยอมรับอ านาจของพระสันตะปาปาและศาสนจักร รวมทั้งจักรวรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
(Holy Roman Empire) อีกต่อไป จึงได้มีการปฏิรูป (Reformation) ครั้งส าคัญ โดยให้ศาสนจักร 
อยู่ภายใต้การคุ้มครองและควบคุมของพระมหากษัตริย์เป็นการสร้างดุลยภาพใหม่ระหว่างอ านาจของ
ฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร 

ฉะนั้นในยุโรปสมัยกลาง คริสตจักรมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรสอดคล้องกับแนวคิด
ความสัมพันธ์ของศาสนจักรกับอาณาจักรที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง (Conflict)  
เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันหรือขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างพยายาม
ช่วงชิงอ านาจกัน แย่งกันเป็นแกนน าสังคม หรือท าลักษณะครอบง าซึ่งกันและกันโดยที่คริสตจักร  
มีอ านาจและอิทธิพลเหนืออาณาจักรเป็นอย่างมากและเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งเข้าสู่ยุค
ฟ้ืนฟูจึงได้มีการปรับดุลยภาพของความสัมพันธ์ใหม่ให้เป็นลักษณะที่สมดุลกัน โดยให้มีการแยก
ศาสนาออกจากการเมืองเพ่ือเป็นการลดบทบาทและอ านาจของศาสนจักรนั่นเอง42 

 
2.2.2  การบริหารของศาสนาอิสลาม 

 อิสลาม เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า สันติ มีความหมายทางศาสนาว่า การถวายตัวต่อพระเจ้า 
หรือการถวายตัวต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าเพ่ือสันติ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม แปลว่า  
ผู้รักสันติ มีความหมายทางศาสนาว่า ผู้มอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้าเพ่ือสันติ โดยมีพระนบีมูฮัมหมัด
เป็นผู้ประกาศศาสนา ได้เริ่มประกาศศาสนาที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 43 แบ่งเป็นนิกาย
ใหญ่ๆ ได้แก่ นิกายชีอะฮ์ นิกายสุหนี่ นิกายโสฟิส หลังจากศาสดาสิ้นชีพ บรรดาสาวกได้ท าการเผยแผ่
ศาสนาโดยการใช้สงครามและน าทัพไปทางตะวันออกเข้าเปอร์เซียจนไปถึงยุโรป แอฟริกา และเอเชีย
ตะวันออก ได้แก่ อินเดีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน จนมาถึงทางใต้ของไทย  

ศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงรัฐอาหรับต่างๆ ในตะวันออกกลางที่กระจัดกระจาย
ให้มาร่วมกันได้โดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะมีหลายนิกายและหลายแนวคิดก็ตาม 
เนื่องจากอิสลามไม่ใช่เป็นแต่เพียงศาสนาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นวิถีทางด าเนินชีวิตด้วย คือ มุ่งประสงค์
ที่จะก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของมุสลิมและเป็นไปในเชิงบังคับ 44 ศาสนาอิสลามมิได้มอง
จุดมุ่งหมายเพียงข้อบัญญัติทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ก าหนดสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยคือ สถาบั น
ต่างๆ กฎ ข้อบังคับ ก าหนดหน้าที่ของชาวมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมายเกี่ยวกับ
การสมรส หย่าร้าง ทรัพย์สิน การสืบทอดมรดก กฎเกณฑ์การท าสงคราม การรักษาสันติภาพ และ  

                                                           
42 มยุรี เจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 66 

 43 เสถียร พันธรังสี, เรื่องเดิม, หน้า 421. 
 44 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, เรื่องเดิม, หน้า 80. 



23 
 

 

สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความเป็นพ่ีเป็นน้องกัน ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในทางการเมือง 45 ชาวมุสลิม 
ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อ านาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือ พระคัมภีร์อัลกุรอาน บรรดาผ็ที่ยอมรับอิสลามได้
จัดตั้งชุมชนขึ้นมา พระคัมภีร์สอนว่าผู้ที่กระท าความดีและปฏิเสธสิ่งที่ต้องห้ามเป็นผู้ศรัทธาใน  
พระผู้เป็นเจ้า บุรุษและสตรีจึงต้องสร้างความสัมพันธ์อันถูกต้องมิใช่กับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ต้อง
สร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกันด้วย ดังที่ศาสดากล่าวไว้ว่า จงรู้เถิดว่ามุสลิมทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน  
การรักษาสัจธรรมที่ส่งผ่านโดยตรงจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนั้น เป็นความส าคัญทาง
วัฒนธรรมอิสลาม ส าหรับระบบการเมืองของอิสลามจะถูกก าหนดด้วยหลัก 3 ประการ ดังนี้  
1. เอกภาพของพระเจ้า 2. ความเป็นศาสดาของมูฮัมหมัด 3. ระบบคาลิฟะฮ์46 

หลักเอกภาพของพระเจ้า หมายถึง ความเชื่อที่ว่า พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็น  
ผู้ทรงสร้างเป็นผู้อภิบาล และเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล พระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่มีอธิปไตย
สูงสุด พระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิในการบัญชาและสั่งห้าม ดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีสิทธิอันใดที่จะก าหนด
หน้าที่บนแผ่นดินให้แก่ตนเอง หรือให้ผู้อ่ืนก าหนด สิทธิทั้งหมดเป็นของพระเจ้า หลักการนี้ครอบคลุม
ถึงแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตยทางการเมืองและกฎหมายของมนุษย์เช่นกัน พระเจ้าเท่านั้นที่เป็น
ผู้ปกครองและพระบัญชาของพระองค์เท่านั้นที่เป็นกฎหมาย 

หลักความเป็นศาสดาขอมุฮัมหมัด ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางของพระเจ้ากับมวลมนุษย์  
ชาวมุสลิมได้รับสองสิ่งเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม นั่ นคือ  
1. พระคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้บัญญัติกฎหมายของพระองค์ไว้อย่างสมบูรณ์
และ 2. อ านาจหน้าที่ของศาสดามุฮัมหมัดในการตีความพระคัมภีร์อัล -กุรอาน กล่าวคือ หลักการ
ใหญ่ๆทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องระบบชีวิตนั้นพระคัมภีร์อัล-กุรอานได้ก าหนดไว้ ส่วนรายละเอียดของการ
ปฏิบัติศาสดามุฮัมหมัดเป็นผู้ชี้แจงและแสดงให้ดู ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้รวมกันเรียกตามภาษาของอิสลามว่า 
“ชารีอะฮ์”  หรือกฎหมายอิสลาม 

ระบบคาลิฟะฮ์ หมายถึง ระบบ “การเป็นตัวแทน” ในอิสลาม มนุษย์มีฐานะเป็นตัวแทนของ
พระเจ้าบนพ้ืนแผ่นดิน ตัวแทนในที่นี้หมายถึง ตัวแทนแห่งคุณธรรมและอ านาจของพระองค์ 
ซึ่งมีสิทธิที่จะใช้อ านาจหน้าที่ของพระเจ้าบนพ้ืนแผ่นดินนี้ภายใต้ขอบเขตที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้  
เมื่ออิสลามกล่าวว่า “มนุษย์คือตัวแทน (คาลิฟะฮ์) ของพระเจ้าบนพ้ืนพิภพ” รัฐที่ตั้งขึ้นตามหลักการ
นี้ จึงถือว่าเป็นรัฐคาลิฟะฮ์ ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้าจะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของพระเจ้าให้ลุล่วงไปโดยการท างานบนพ้ืนพิภพนี้ภายใต้ขอบเขตที่พระองค์ได้ทรงก าหนดไว้ใน
ธรรมนูญของอิสลาม47  

 

                                                           

 45 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และคนอ่ืนๆ, การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2523), หน้า 12. 
 46 อัลเบิร์ต เฮารานี และมาลีส รูทเวน, ประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 216. 
 47 บรรจง บินกาซัน, อิหร่านจากบัลลังค์กษัตริย์สู่รัฐอิสลาม (กรุงเทพมหานคร: วุฒิชัย, 
2522), หน้า 165-168. 
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การปฏิวัติอิหร่าน 
การปฏิวัติอิสลามครั้งใหญ่ในประเทศอิหร่านเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์

ของศาสนาอิสลามที่แสดงให้เห็นถึงพลังของศาสนาว่ามีอิทธิพลมากเพียงใด การปฏิวัติครั้งนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากฝ่ายศาสนามีเจตนารมณ์ที่จะสถาปนาอิหร่านให้เป็นรัฐอิสลามท าให้ประเทศอิหร่านต้อง
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 
เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามครั้งนี้ฝ่ายศาสนาสามารถน ามวลชนเข้าต่อต้านสถาบันกษัตริย์จนได้รับชัยชนะ
เป็นการแสดงให้เห็นว่าพลังทางศาสนามีอิทธิพลมากจนถึงกับสามารถโค่นบัลลังก์กษัตริย์ชาห์  
ที่มีกองทัพและอาวุธอันเกรียงไกรลงได้อย่างเด็ดขาด โดยมีอะยาตุลลอฮ์ คอมัยนี เป็นบุคคลส าคัญ 
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง48   

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรอิสลามและรัฐอิสลาม49 
 การปฏิวัติอิสลามส าเร็จได้เพราะสิ่งที่ประชาชนอิหร่านต้องการมิใช่แต่การจะล้มระบบ
กษัตริย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการสถาปนารัฐอิสลามด้วย ความส าคัญของอิสลาม คือ 
อิสลามมิใช่เป็นเพียงศาสนา แต่ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอิสลาม อิสลามเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  
ส าหรับมนุษย์ทุกย่างก้าว เป็นทั้งกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
เศรษฐกิจ การปกครอง กฎหมาย วัฒนธรรม จริยธรรม วิทยาการต่างๆ ตลอดจนถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ในทุกแขนงสาขาโดยมีพระคัมภียร์ อัล-กุรอาน และแบบอย่างค าสอนของศาสดามุฮัมหมัด 
เป็นธรรมนูญสูงสุด อิสลามเป็นระบบของสังคมที่ไม่ได้แยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร กล่าวคือ 
มิได้แยกกิจการทางศาสนาออกจากกิจการทางโลก การปฏิบัติเป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้า 
ไม่ว่าจะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ ถือเป็นการแสดง
ความภักดี หรือการเคารพสักการะต่อพระเจ้าเหมือนกับที่มุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจภายในมัสยิด
เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ อิสลามจึงไม่ปฏิเสธอ านาจรัฐตรงกันข้ามกลับถือว่า อ านาจรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีอ านาจรัฐเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถน ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือที่จะน ามนุษย์ไปสู่เป้าหมายแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติของคนในสังคม และ
รัฐต่อรัฐตามที่อิสลามก าหนดไว้ ศาสดามุฮัมหมัดมิได้ปฏิเสธอ านาจรัฐแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่าภาย
หลังจากที่ได้สถาปนาอ านาจรัฐและปกครองด้วยกฎหมายอิสลามโดยมีพระคัมภีร์อัล -กุรอานและ  
ค าสอนของศาสดาเป็นบรรทัดฐานในการปกครอง อาณาจักรอิสลามมีการประกาศใช้พระคัมภีร์  
อัล-กุรอาน เป็นธรรมนูญสูงสุด ในขณะที่ศาสดามุฮัมหมัดเป็นผู้น าแห่งอาณาจักรอิสลามที่ได้ท าหน้าที่
เป็นทั้งผู้น าทางฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรไปพร้อมกันในยามที่บ้านเมืองสงบจะออกเผยแผ่ศาสนา
อิสลาม เป็นผู้น าในการนมัสการในยามศึกจะออกรบกับศัตรูผู้มารุกรานเยี่ยงทหารอ่ืน ในยามเมื่อ
สิ้นสุดการศึกจะกลับมาท าหน้าที่เป็นผู้บริหารบ้านเมือง ท าหน้าที่เป็นพ่อของลูก เป็นสามีที่ดีของ
ภรรยา ตลอดจนท างานทุกอย่างแม้กระทั่งรีดนมแพะและปะชุนเสื้อผ้า นอกจากนี้ในวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม ก็มีประเพณีอันยาวนานของการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยคนกลาง ในประเพณีของสังคม
ชนบทในตะวันออกกลาง ปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขโดยที่ประชุมผู้สูงอายุ ที่ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะ

                                                           
48 นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช, เรื่องเดิม, หน้า 84. 

 
49 มยุรี เจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 
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ได้รับการปรึกษาหารือต่อรอง อภิปรายอย่างรอบคอบรวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ประเด็น 
ความขัดแย้งหรือข้อกล่าวหาในคนเผ่าเดียวกันหรือต่างเผ่าพันธุ์  กรณีในเมือง ประเพณีท้องถิ่นกลาย
มาเป็นกฎหมายเรียกว่า กฎหมายซารี (Shari’s Law) ซึ่งมีคนกลางเฉพาะเรียกว่า ควอดิส (Quadis) 
เป็นผู้รักษากติกาและก ากับเจ้าหน้าที่ จะไม่ใช่เพียงแต่ตัดสินแต่ยังมีบทบาทเป็นการไกล่เกลี่ยด้วย50 

ทั้งหมดที่ศาสดามุฮัมหมัดได้ปฏิบัติไปล้วนเป็นสิ่งที่อิสลามได้วางแนวทางไว้ให้แก่มนุษยชาติ
ปฏิบัติทั้งสิ้น อิสลามไม่มีเส้นขีดขั้นระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร โดยทั้งสองส่วนจะต้องผนึกรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีเอกภาพตั้งแต่ในส่วนบุคคล ในสังคม ตลอดจนรัฐ อิสลามจึงไม่มีสถาบันสงฆ์ 
ไม่มีนักบวช ไม่มีพระหรือฆราวาส แต่ในบุคคลเดียวกันจะต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันทั้ง สองอย่าง 
อิสลามถือว่าการเมืองเป็นเรื่องจ าเป็น “รัฐ” กับ “การเมือง” เป็นเรื่องที่แยกขาดจากกันไม่ได้ แต่ต้อง
รวมกันเช่นเดียวกับมนุษย์ที่จะต้องประกอบด้วยส่วนที่เป็นร่างกายและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สามารถ
ท าให้มนุษย์ดีได้ฉันใด การเมืองที่ดีจะท าให้รัฐดีด้วยฉันนั้น51  

สรุปได้ว่าศาสนาอิสลามมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวมชาติอาหรับที่กระจัดกระจาย  
ในดินแดนอาระเบียให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮ์  
ที่ก่อตั้งศาสนา คือ พระนบีมุฮัมหมัด ศาสนาอิสลามรุ่งเรืองด้วยการขยายอ านาจไปยังดินแดนอิรัก 
เปอร์เซีย อียปต์ แอฟริกาภาคเหนือ และในที่สุดเข้ายึดครองสเปนได้ ในการขยายอ านาจและเผยแผ่
ศาสนาไปนอกดินแดนอาระเบียบนั้น มูลเหตุทางเศรษฐกิจและทางการเมืองส าคัญมาก เนื่องจาก
อาหรับต้องการจะเข้าไปครอบครองดินแดนซึ่งอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินแดนอาระเบียที่ดันดาร  
แห้งแล้งและประกอบกับในขณะนั้นบรรดาประเทศเพ่ือนบ้านก าลังอ่อนแอ จึงเป็นโอกาสให้อาหรับ  
เข้าครอบครองได้โดยง่าย ชนชาติต่างๆ ในตะวันออกกลางเป็นผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาและรักท้องถิ่น 
ของตน โดยมีที่พ่ึงทางใจ คือ ศาสนาอิสลาม และที่พ่ึงทางกาย คือ หมู่บ้าน ชุมชน ดังนั้น การอบรม 
สั่งสอนลูกหลานจึงเน้นในเรื่องความรักศาสนาและถิ่นที่อยู่ นี่คือ ที่มาแห่งลัทธิชาตินิยมที่พร้อมจะ
อุทิศตน เพ่ือสร้างสมอ านาจเกียรติยศและความเจริญให้แก่บ้านเมือง ในช่วงแห่งการตกเป็น  
อาณานิคมของมหาอ านาจยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ลัทธิชาตินิยมขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก
ตุรกีผ่านเข้าไปในบรรดารัฐอาหรับ ท าให้มีการตื่นตัวอย่างมากมายในรัฐอาหรับเพ่ือต้องการปลดแอก 
จากอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่เชื่อมรัฐอาหรับต่างๆ ในตะวันออกกลางให้มีความ
มั่นคงร่วมกัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ถึงแม้จะมีนิกายและแนวคิดหลายแนวคิด  
เพราะเหตุที่ว่าอิสลามไม่ใช่เป็นแต่เพียงศาสนาเท่านั้น  แต่ยังเป็นวิถีทางด าเนินชีวิตอีกด้วย คือมุ่ง
ประสงค์ท่ีจะก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของมุสลิมตลอดไป และเป็นไปในเชิงบังคับ ศาสนาอิสลาม
มิได้ก าหนดแต่เพียงข้อบัญญัติทางศีลธรรม คือทางจิตใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ก าหนดสิ่งเหล่านี้ไว้
ด้วย คือ สถาบันต่าง กฎข้อบังคับ (Institutions and Laws) ก าหนดหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติ
ภารกิจทางศาสนา กฎหมายเก่ียวกับการสมรส หย่าร้าง ทรัพย์สิน การสืบทอดมรดก กฎเกณฑ์ในการ

                                                           

 50 ชลากร เทียนส่องใจ, การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในพุทธศาสนาเถรวาท: ศึกษากรณี 
ความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี (สารนิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หน้า 16-17. 

51 บรรจง บินกาซัน, เรื่องเดิม, หน้า 159-165. 
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ท าสงคราม การักษาสันติภาพ และที่ส าคัญที่สุด คือ ความเป็นพ่ีน้องกัน (Brotherhood) มีบทบาท
เป็นอย่างมากในทางการเมือง ฉะนั้น อิสลามจึงมีลักษณะเป็นการเมือง อิสลามเป็นกฎข้อบังคับ
เช่นเดียวกับกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับแก่มุสลิมเป็นเสมือนองค์การทางนิติบัญญัติทางสังคมและทาง
ครอบครัว ซึ่งมีที่มาจากพระคัมภีร์อัล-กุรอาน อิสลามมีบทบาททางสังคม เช่น การก าหนดให้มุสลิม
ทุกคนท าบุญให้ทาน จนกระทั่งแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองจากผู้ที่มั่นคงไปสู่ผู้ยากไร้ ซึ่งถือกันว่าเป็น
ที่มาของสังคมนิยมแบบอิสลาม ด้านบทบาททางการเมือง หลักค าสอนของศาสดามุฮัมหมัด คือ  
หลักความเสมอภาค (Equality) มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระอัลลอฮ์ยึดหลัก 
ภราดรภาพ (Fraternity) และหลักเสรีภาพ (Liberty) ในการปกครองด้วย ในสมัยที่ประเทศต่างๆ  
ในตะวันออกกลางพยายามปลดแอกตัวเองให้พ้นจากชาวต่างชาติผู้น ามุสลิมหลายคนได้อาศัย
ความรู้สึกและความส านึกที่มีต่ออิสลามเป็นจุดปลุกเร้าให้คนมุสลิมลุกขึ้นต่อต้านชาวตะวันตก 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามพร้อมทั้งเรียกร้องให้มุสลิมต่อสู้ ซึ่งได้ผลเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะประชาชนเข้าใจว่าตนก าลังอยู่ในสงครามกับพวกนอกศาสนา ประชาชนจึงสนับสนุนและพร้อม
ใจเข้าร่วมต่อสู้ เปรียบเสมือนการใช้อิสลามเป็นเครื่องกระตุ้นให้ประชาชนผนึกก าลังกันต่อสู้กับ
ปรปักษ์ท่ีเข้ามารุกราน ตัวอย่างของศาสนจักรอิสลามที่มีอ านาจเหนืออาณาจักรอย่างเด่นชัดที่สุด คือ 
การปฏิวัติอิสลาม ซึ่งประสบความส าเร็จได้เพราะสิ่งที่ประชาชนอิหร่านต้องการนั้น มิใช่แต่การจะล้ม
ระบบกษัตริย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการให้สถาปนารัฐอิสลามขึ้นด้วย จากแนวคิดที่ว่า
อิสลามมิใช่เป็นเพียงแค่ศาสนา แต่ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอิสลาม อีกทั้งอิสลามยังเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตส าหรับมนุษย์ทุกย่างก้าว ตลอดจนเป็นทั้งกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมการเมือง 
โดยมีพระคัมภีร์อัล-กุรอาน และค าสอนของศาสดามุฮัมหมัดเป็นธรรมนูญสูงสุด ทั้งธรรมนูญชีวิตและ
ธรรมนูญการเมือง 

จะเห็นได้ถึงความส าคัญของศาสนจักรในรัฐอิสลาม โดยที่ความสัมพันธ์ของศาสนจักร 
กับอาณาจักร มีความชัดเจนในลักษณะที่ศาสนจักรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและมีอิทธิพลเหนือ
อาณาจักรอิสลามในทุกด้าน ความสัมพันธ์ของศาสนจักรอิสลามกับอาณาจักรสอดคล้องกับแนวคิด
ความสัมพันธ์ของศาสนจักรกับอาณาจักรที่ เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง (Conflict)  
เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันหรือขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกัน ต่างฝ่าย  
ต่างพยายามช่วงชิงอ านาจกันหรือท าลักษณะครอบง าซึ่งกันและกัน และในท้ายที่สุดความสัมพันธ์  
ได้แปรเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ไม่มีเส้นขีดขั้นระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร แต่ทั้งสองจะผนึกรวมเป็น
อ้นหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพนับตั้งแต่ในส่วนบุคคล ในสังคม ตลอดจนรัฐ เพราะอิสลามถือว่า
การเมืองเป็นเรื่องที่จ าเป็น “รัฐ” กับ “การเมือง” เป็นเรื่องที่แยกขาดจากกันไม่ได้แต่จะต้องรวมกัน 
ดังนั้น อิสลามจึงเป็นระบบของสังคมที่ไม่แยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร กล่าวคือ มิได้แยกกิจการ
ทางศาสนาออกจากกิจการทางโลก ทุกสิ่งที่ปฏิบัตินั้นไปตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ 

 
2.2.3  การบริหารของพระพุทธศาสนา 

 แม้ว่าคณะสงฆ์จะเป็นสังคมซึ่งรวมผู้คนไว้มากมายและมีความหลากหลาย เนื่องจากสมาชิก
มาจากคนทุกชนชั้นวรรณะเช่นเดียวกับสังคมโดยทั่วไป แต่มีความแตกต่างจากสังคมโดยทั่วไปก็คือ
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สมาชิกทั้งหมดล้วนเป็นบรรพชิตหรือนักบวช ซึ่งผู้ที่ให้ก าเนิดคณะสงฆ์ขึ้นมาก็คือพระพุทธเจ้า  
คณะสงฆ์ดังกล่าวนี้เกิดข้ึนหลังจากพระองค์ทรงเผยแผ่หลักธรรมค าสอนแล้วมีผู้ตรัสรู้ตามหรือมีความ
ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนนั้นแล้วออกบวชเป็นบรรพชิต จากเดิมซึ่งจ านวนสมาชิกของคณะสงฆ์ยังมี
จ านวนน้อย แต่ภายหลังเมื่อหลักธรรมค าสอนของพระองค์ได้รับการเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง
จ านวนสมาชิกของคณะสงฆ์ก็ค่อยๆ เพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามล าดับ เพราะฉะนั้น คณะสงฆ์ 
จึงไม่แตกต่างจากสังคมโดยทั่วไปซึ่งเกิดรูปแบบการปกครองขึ้น ซึ่งเดิมทีรูปแบบการปกครองของ
คณะสงฆ์ก็เป็นแบบตามธรรมชาติเหมือนพ่อแม่ปกครองลูก เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ปกครอง  
ด้วยพระองค์เอง ด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงให้ก าเนิดส าวกที่เป็นสมาชิกของ
คณะสงฆ์ภายหลังรูปแบบการปกครองจึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการไปตามล าดับตามจ านวน
ของพระสงฆ์สาวกซึ่งเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การปกครองของคณะสงฆ์ในช่วงต้นพุทธกาล มีลักษณะการปกครองแบบธรรมชาติเหมือน
พ่อแม่ปกครองดูแลลูก เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองด้วยพระองค์เอง ด้วยความที่พระองค์
ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงให้ก าเนิดสาวกผู้เป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ แม้จะมีพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็น 
พระอรหันต์จาริกออกไปเผยแผ่พระสัทธรรมยังสถานที่ต่างๆ ในชมพูทวีปแล้ว แต่เมื่อมีกิจกรรม 
อันจ าเป็นหรือมีปัญหาส าคัญใดๆ เกิดขึ้นและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม คณะสงฆ์หรือ 
พระสงฆ์สาวกเองในสถานที่ที่จาริกไปนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลเพียงใดก็ตาม พระสงฆ์สาวก
เหล่านั้นก็จะต้องเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อกราบทูลให้ทรงทราบถึงปัญหาและให้ทรงตัดสิน
พระทัยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้บางสถานที่จะมีพระสงฆ์สาวกผู้ใหญ่ 
คอยดูแลตัดสินใจอยู่แล้ว แต่การตัดสินใจในเรื่องส าคัญก็ยังต้องขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเอง52  
จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางการปกครองและมีอ านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ตลอดจนการชี้แนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างของคณะสงฆ์ 53 อย่างไรก็ตาม  
ช่วงต้นพุทธกาลในแง่ของการใช้อ านาจทางการปกครอง พระพุทธเจ้าก็ยังมิได้วางระเบียบแบบแผน
หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ส าหรับคณะสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์สาวกในช่วงต้นพุทธกาลล้วนเป็นพระอรหันต์
ทั้งสิ้น จึงด ารงอยู่ร่วมกันเป็นสังคมด้วยส านึกแห่งธรรมล้วนๆ แต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้ก าเนิด
สังคมสงฆ์ขึ้นมาแล้ว ในเบื้องต้นทรงใช้อ านาจทางการบริหารโดยการส่งออกไปเผยแผ่พระสัทธรรม 
ยังสถานที่ต่างๆ ตามสมควรเท่านั้น ในช่วงต้นพุทธกาล เรื่องการรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคม
สงฆ์สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน เมื่อมีกุลบุตร  
ผู้มีความศรัทธาต้องการจะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์สาวกซึ่งจาริกไปเผยแผ่
ธรรมยังสถานที่ต่างๆ ก็จะต้องพากุลบุตรผู้มีความศรัทธาเหล่านั้นกลับมาบรรพชาอุปสมบทกับ 

                                                           

 52 เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 25-26. 
 53 อธิเทพ ผาทา, “ก าเนิดและพัฒนาการรูปแบบการปกครองแบบสังฆาธิปไตยของคณะสงฆ์ 
สมัยพุทธกาล,” บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  4, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551): 59-61. 
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พระพุทธองค์ ไม่ว่าพระองค์จะประทับอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม54 โดยจะทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วย
พระองค์เอง หากบุคคลใดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะตรัสประทานอุปสมบทให้ว่า "เธอจงเป็น
ภิกษุเถิด แล้วตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”55 แต่หากบุคคล
ใดยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุเถิด แล้วตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดี
แล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”56 ซึ่งชาวพุทธในสังคมไทยเรียก
วิธีการอุปสมบทนี้ว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ซึ่งเป็นการบวชที่ส าเร็จด้วยอ านาจของบุคคลคือพระ
ศาสดา57 เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว ก็จะทรงให้จาริกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายัง
สถานที่ต่างๆ ต่อไป 
 ในช่วงต้นพุทธกาล สมาชิกของสังคมสงฆ์ส่วนมากเป็นพระอรหันต์ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ต่อมาเมื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีจ านวนมากขึ้น แต่บุคคล
ซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์นี้มีความหลากหลาย เนื่องจากมาจากคนซึ่งมีพ้ืนฐานทางด้านฐานะ
การศึกษา อาชีพ ชาติตระกูล และวรรณะ ตลอดถึงความเชื่อแตกต่างกัน การเข้ามาอยู่รวมกันเป็น
สังคมสงฆ์ แม้จะไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะแล้วเพราะทุกคนเป็นสมณศากยบุตรเสมอเหมือนกัน
หมด58 แต่ระดับความคิดจิตใจและความประพฤติยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ เพราะฉะนั้น จึงมักจะ
ปรากฏว่ามีพระภิกษุบางรูปหรือจ านวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมซึ่งสังคมสมัยนั้นติเตียนและไม่ก่อให้เกิด
ความศรัทธาแก่คนทั่วไป เมื่อมีเรื่องร้องเรียนมายังพระพุทธเจ้า พระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์เพ่ือ
สอบสวนเรื่องราวต่างๆ เหมือนกับการใช้อ านาจตุลาการในสังคมทางการเมือง เมื่อสอบสวนแล้วทรง
เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมกับพระภิกษุผู้เป็นสมณศากยบุตร จึงจะทรงบัญญัติพระวินัย  
ซึ่งเรียกว่า “สิกขาบท” ขึ้นท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ แล้วสงฆ์ก็จะน าไปศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกันต่อไป เพราะฉะนั้น พระวินัยจึงเสมือนกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญส าหรับสังคมสงฆ์  
ซึ่งเป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย
ขึ้นดังกล่าว แม้ว่าจะดูเหมือนกับการใช้อ านาจทางนิติบัญญัติในสังคมทางการเมือง แต่ต่างกันตรงที่
พระวินัยนั้นไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นเพียงข้อตกลงซึ่งยอมรับร่วมกันส าหรับใช้เป็นกรอบหรือแนวทางใน
การฝึกฝนอบรมตนเองในสังคมสงฆ์ และพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ล่วงหน้าโดยพลการ 
เนื่องจากทรงรับฟังความเห็นจากทุกๆฝ่ายในที่ประชุมสงฆ์ก่อนแล้วจึงจะทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น  
อีกทั้งในการบัญญัติพระวินัยหรือการวางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกครั้งพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติ

                                                           

 54 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 (กรุงเทพมหานคร:   
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 42. 
 55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 36. 
 56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
 57 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 39 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 3. 
 58 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม 23 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 250. 
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ขึ้นภายหลังจากมีผู้กระท าความผิดหรือกระท าสิ่งที่สังคมติเตียน เมื่อพิจารณาสอบสวนท่ามกลางสงฆ์
แล้วและเห็นว่าการกระท าเช่นนั้นไม่เหมาะสม จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณี
ต่างๆ เช่น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วเกิดความเสียหายแก่  
คณะสงฆ์ เมื่อมีผู้ร้องเรียนมาหรือพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวนั้น ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์และ
ทรงพิจารณาสอบสวนจากทุกๆ ฝ่ายแล้ว เมื่อทรงเห็นว่าพฤติกรรมพระภิกษุนั้นไม่เหมาะสมกับสมณะ
ศากยบุตรจริงๆ เพ่ือป้องกันมิให้พระภิกษุทั้งหลายประพฤติหรือกระท าเช่นนั้นอีก จึงทรงบัญญัติ  
วินัยขึ้น โดยอาศัยอ านาจประโยชน์ 10 ประการ ดังนี้ 
 1.   เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 
 2.   เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ 
 3.   เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก 
 4.   เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 
 5.   เพ่ือปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 
 6.   เพ่ือก าจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 
 7.   เพ่ือความเลื่อมใสของคนท่ียังไม่เลื่อมใส 
 8.   เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนท่ีเลื่อมใสแล้ว 
 9.   เพ่ือความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 
 10. เพ่ือเอ้ือเฟ้ือวินัย59 
 โดยสรุปการบัญญัติพระวินัยนี้ก็เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสงบสุข เ พ่ือให้สงฆ์พ้นจาก
มลทินกิเลสต่างๆ เพ่ือท าให้เกิดความเลื่อมใสแก่บุคคลหรือประชาชนโดยทั่วไป และเพ่ือส่งเสริม 
การประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นการด ารงพระศาสนาไว้ให้ยั่งยืนนาน เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า  
การบัญญัติพระวินัยขึ้นนี้ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและมีเป้าหมายที่ดีงาม มิได้บัญญัติ  
พระวินัยเพ่ือประโยชน์ส่วนพระองค์แต่อย่างใดเลย ต่อมาหากมีพระภิกษุรูปใดละเมิดพระวินัยหรือ
สิกขาบทซึ่งทรงบัญญัติไว้แล้ว เมื่อทรงเรียกประชุมสงฆ์และสอบสวนแล้วเห็นว่าภิกษุรูปนั้นกระท า
ความผิดจริง ก็จะทรงลงโทษด้วยการปรับอาบัติแก่พระภิกษุรูปนั้น ตามความผิดอันเกิดจากการ
ละเมิดสิกขาบทแต่ละข้อซึ่งทรงทรงบัญญัติไว้แล้ว โดยโทษมี 3 สถานคือ อย่างหนักคือขาดจากความ
เป็นภิกษุ อย่างกลางคือให้ภิกษุนั้นอยู่กรรมคือประพฤติวัตรอย่างหนึ่ง เพ่ือทรมานตน และอย่างเบา
คือ ให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน60 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในการพิจารณาสอบสวนความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของภิกษุ
และการบัญญัติพระวินัย แม้จะเป็นอ านาจและสิทธิ์ขาดของพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
ก็จริง แต่ก็ทรงรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายในที่ประชุมสงฆ์ ทั้งจากผู้ร้องเรียนและผู้ที่ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม โดยการสอบสวนอย่างโปร่งใสและเปิดเผย และในที่ประชุมสงฆ์นั้น ในบางกรณีก็ไม่ได้
มีเฉพาะแต่ฝ่ายพระภิกษุเท่านั้น แต่ยังมีฝ่ายฆราวาสอีกด้วย ซึ่งข้ึนอยู่กับกรณีต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแตกต่าง

                                                           

 59 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร:   
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 28-29.  
 60 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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กันไปในแต่ละครั้ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับจากทั้งพระสงฆ์สาวกและ
ฆราวาสโดยทั่วไป ดังนั้น ในการปกครองของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีอ านาจสิทธิ์ขาดในการ
บัญญัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมพระวินัย แต่พระสงฆ์สาวกต่างๆ ไม่มีอ านาจเช่นนั้น เป็นเพียงผู้จะต้องน า
พระวินัยซึ่งบัญญัติขึ้นโดยพระพุทธเจ้านั้นไปศึกษาฝึกอบรมตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติตาม  
ให้ถูกต้องในข้อที่ทรงอนุญาตและละเว้นในข้อที่ทรงห้ามไว้ด้วยเหตุดังกล่าว พระวินัยจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของพระพุทธเจ้าในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมสงฆ์ เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกัน  
อย่างสงบสุข และน าไปสู่เป้าหมายอันดีงามในพระพุทธศาสนาซึ่งทรงแสดงไว้แล้ว ในขณะเดียวกัน  
ยังเป็นการสร้างรูปแบบให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นสงฆ์ อีกทั้งลักษณะ
ดังกล่าวก็ยังเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระพุทธเจ้าด้วย 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการคณะสงฆ์ในช่วงต้นพุทธกาล พระสงฆ์สาวกยังมีจ านวนน้อย
และส่วนใหญ่ก็เป็นพระอรหันต์ซึ่งจาริกออกไปเผยแผ่พระสัทธรรมยังสถานที่ต่างๆ พระพุทธเจ้า 
จึงทรงด าเนินการบริหารจัดการคณะสงฆ์ด้วยพระองค์เอง ทั้งเรื่องการรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกของ
สังคมสงฆ์ การถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนต่างๆ การส่งพระสงฆ์สาวกให้จาริกออกไปเผยแผ่ยังสถานที่
ต่างๆ และการแต่งตั้งให้พระสงฆ์สาวกส าคัญๆ มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในฐานะพระอัคร
สาวกเบื้องขวาและซ้าย เป็นต้น ให้ท าหน้าที่ต่างๆ แม้จะทรงแต่งตั้งพระสาวกส าคัญมาช่วยแบ่งเบา
ภาระบ้างตามความจ าเป็นแล้ว แต่โดยส่วนใหญ่อ านาจสิทธิ์ขาดและการตัดสินในเรื่องส าคัญๆ ก็ยังคง
อยู่ที่พระพุทธเจ้าเป็นหลัก เนื่องจากยังทรงไม่ได้กระจายอ านาจออกไปยังพระสงฆ์สาวก จากการที่
พระพุทธเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของการปกครองดังกล่าว พระองค์จึงทรงเป็นผู้ปกครองเช่นเดียวกับ
พระราชาที่ปกครองประชาชนในสังคมทางการเมือง แต่ทรงเป็นผู้ปกครองในสังคมสงฆ์เท่านั้น  
ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ค้นพบและเผยแผ่พระสัทธรรมออกไปจนมีพระสงฆ์สาวกจ านวนมากมาย จึงทรง
สามารถตัดสินพระทัยในการปกครองการบริหารคณะสงฆ์ การสอบสวนลงโทษภิกษุผู้กระท าความผิด 
และการบัญญัติสิกขาบทหรือการก าหนดวางระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆเพ่ือให้พระสงฆ์สาวก
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประโยชน์และความสงบสุขของสังคมสงฆ์ โดยอาศัยอ านาจ
แห่งธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนั่นเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายและเป็นหลักในการด าเนินนโยบายหรือ 
ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ในการเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น 
ธรรมราชา คือเป็นพระราชาโดยธรรม หรือเป็นพระราชาแห่งธรรม61 ดังนั้น การปกครองคณะสงฆ์
ด้วยพระองค์เองของพระพุทธเจ้า จึงไม่มีปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งในเรื่องของการใช้อ านาจดังเช่น
ในสังคมทางการเมือง 
 จากการที่พระสงฆ์สาวกจ านวนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงส่งออกไปเผยแผ่พระสัทธรรมแล้ว
ประสบความส าเร็จในการเผยแผ่ ท าให้กุลบุตรจากสถานที่ต่างๆ มีความศรัทธาประสงค์จะออกบวช
เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกแต่ละท่านจึงพากุลบุตรเหล่านั้นเดินทางจาก
สถานที่ต่างๆ มาด้วยความล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพ่ือให้
พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และพระพุทธเจ้าทรงเห็นความยากลาบากในการเดินทางของพระสงฆ์สาวก

                                                           

 61 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2526), หน้า 42. 
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และกุลบุตรผู้มีความประสงค์จะออกบวชซึ่งอยู่ ในสถานที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารเหล่านั้น  
จึงประทานอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท าหน้าที่บวชกุลบุตรผู้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลและ
ทุรกันดารได้ด้วยการให้บรรพชาอุปสมบทโดยการให้ไตรสรณคมน์  คือการถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ62 ซึ่งชาวพุทธในสังคมไทยเรียกการอุปสมบทด้วยวิธีนี้ว่า “ติสรณคมนุปสัมปทา” ซึ่งเป็นการ
บวชที่ส าเร็จด้วยอ านาจของบุคคลคือพระสาวก63 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของรูปแบบการ
ปกครองซึ่งมีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปกครอง รองลงมาจากการที่พระพุทธเจ้าทรงปกครองด้วยพระองค์
เอง จากเดิมท่ีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลาง อ านาจในการตัดสินใจทุกเรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่องการรับบุคคล
เข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ด้วย แต่การกระจายอ านาจไปให้พระสงฆ์สาวกซึ่งจาริกออกไปเผยแผ่
พระสัทธรรม ให้มีอ านาจตัดสินใจบวชให้แก่กุลบุตรผู้มีความศรัทธาจะออกบวชได้แทนพระองค์  
ท าให้พระสงฆ์สาวกเหล่านี้เป็นผู้ปกครองซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้น ในฐานะเป็นผู้ให้การอุปสมบท  
แก่กุลบุตรผู้มีความศรัทธาในการออกบวช เมื่อบวชให้แล้วก็ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลกุลบุตรผู้ที่เข้ามา
เป็นสมาชิกใหม่ของสังคมสงฆ์ได้โดยตรงและยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้พระพุทธเจ้าด้วย 
 อย่างไรก็ตาม แม้พระภิกษุบางส่วนจะได้รับการบวชมาจากพระสงฆ์สาวกซึ่งพระพุทธเจ้า  
ทรงส่งออกไปเผยแผ่พระสัทธรรม แต่พระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ ได้ตัดขาดจากพระพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิง
เพราะว่ายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากพระภิกษุที่พระสงฆ์
สาวกต่างๆ บวชให้นั้น ก็ยังอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยอันเดียวกันของพระพุทธเจ้า จึงมีความเป็น
พระภิกษุเสมอเหมือนกับพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทุกประการ และพระพุทธเจ้าก็ยังคงเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ดังเดิม ดังนั้น แม้ว่าพระสงฆ์สาวกจะมีบทบาทในการ
ปกครองแล้ว แต่ก็มีบทบาทในบางเรื่องเท่านั้น คือสามารถบวชให้กุลบุตรได้และคอยปกครองดูแลให้
ด ารงตนอยู่ได้ภายใต้พระธรรมวินัยอันเดียวกัน 

จากที่กล่าวมา การที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสด้วยการประทานอนุญาตให้พระสงฆ์สาวก
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยสามารถตัดสินใจรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิก
ของสังคมสงฆ์ได้ตามที่เห็นสมควรดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไปตามความเหมาะสมของเวลาและสภาพการณ์ต่างๆ 
โดยมิได้ด าริจะผูกขาดอ านาจทุกประการไว้แต่เพียงพระองค์เดียว แต่กลับทรงผ่อนคลายไปตามเวลา
และสภาพการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการเผยแผ่
พระสัทธรรมออกไปให้ได้อย่างกว้างขวาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนจ านวนมากตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งทรงวางไว้ เพราะฉะนั้น พระสงฆ์สาวกที่ออกไปเผยแผ่ยังสถานที่ต่างๆ จึงเป็นก าลัง
ส าคัญทั้งในด้านการเผยแผ่พระสัทธรรมและการปกครองดูแลหมู่คณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 นอกจากนี้ยังมอบอ านาจให้สงฆ์เป็นผู้ปกครอง ค าว่า “สงฆ์” หรือ “สังฆะ” เป็นค าที่มีอยู่
แล้วก่อนพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่พระสัทธรรมออกไปจนทรงสามารถตั้งกลุ่มคน
เพ่ือเป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประพฤติธรรมขึ้นได้ จึงทรงน าค าว่า “สงฆ์” มาใช้เรียกกลุ่มคนดังกล่าว 
ค าว่า “สงฆ์” นี้แปลว่า หมู่หรือชุมชน หมู่หรือชุมชนที่จะเป็นสงฆ์ ก็คือหมู่หรือชุมชนที่มีการจัดตั้งวาง

                                                           

 62 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4, หน้า 42-43. 
 63 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
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ระบบระเบียบเป็นอย่างดีมีอุดมคติ มีจุดมุ่งหมายว่าจะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ เพ่ือประพฤติปฏิบัติ
กระท าสิ่งที่ดีงามอย่างพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็คือชุมชนที่อยู่ร่วมกันเพ่ือเจริญไตรสิกขาเพ่ือจะได้
ฝึกฝนตนให้เจริญงอกงามข้ึนในศีล สมาธิ ปัญญา64 
 หากพิจารณาค าว่า “สงฆ์” ในพระพุทธศาสนาในความหมายซึ่งเข้าใจกันโดยทั่วไปก็หมายถึง  
กลุ่มผู้สมัครเข้ามาประพฤติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นกลุ่มนักบวชเพศชายเรียกว่าภิกษุสงฆ์ 
ถ้าเป็นกลุ่มนักบวชเพศหญิงก็เรียกว่าภิกษุณีสงฆ์65 อย่างไรก็ตาม ค าว่า “สงฆ์” ยังมีความหมายกว้าง
ออกไปอีก กล่าวคือ ค าว่า “สงฆ์” หมายถึง หมู่สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าสาวกสงฆ์ ดังค าสวด
ในสังฆคุณ ประกอบด้วยคู่บุรุษ 4 คู่ หรืออริยบุคคล 8 เริ่มตั้งแต่พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค และ
พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ 1 พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลคู่ 1 
พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ 1 พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และ  
พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ 1 สงฆ์เหล่านี้รวมเรียกว่า “อริยสงฆ์” หรือ “ทักขิเณยยบุคคล” คือบุคคล 
ผู้ควรแก่ทักษิณา และปรากฏว่า “อริยสงฆ์” เหล่านี้มีทั้งบุคคลผู้เป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์ และ
ต่างจาก “สงฆ์” อีกประเภทหนึ่งคือ “ภิกขุสงฆ์” คือหมู่แห่งภิกษุหรือชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ 4 รูป
ขึ้นไป ซึ่งสามารถประกอบสังฆกรรมต่างๆ ได้ตามก าหนดทางพระวินัย เรียกว่า “สมมติสงฆ์”  
จากความหมายดังกล่าว การให้สงฆ์เป็นผู้ปกครองจึงไม่ได้หมายถึงการให้อริยสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ หรือ
ภิกษุณีสงฆ์เพียงรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ปกครอง แต่การให้สงฆ์เป็นผู้ปกครองนั้น หมายถึง การให้กลุ่ม
บุคคลผู้เป็นบรรพชิตคือภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์จ านวนตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ซึ่งอยู่รวมกั นเป็นหมู่ 
เป็นคณะในสถานที่ต่างๆ มีวัดและอารามเป็นต้น เพ่ือด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้านั้น ได้ช่วยกันด าเนินการกิจกรรมอันส าคัญต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้
ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากทรงประสงค์จะทรงมอบการปกครองคณะไว้แก่สงฆ์ ไม่ทรงประสงค์
ปล่อยให้อยู่กันอย่างเป็นอิสระ จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องด้วย 
การปกครองคณะ มีการบวชให้กุลบุตรเป็นต้น66 หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่แล้ว 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังก็ไม่ทรงแทรกแซงอ านาจของสงฆ์ เพราะว่านอกจากจะทรงเคารพ  
ธรรมแล้ว ยังทรงเคารพในสงฆ์ด้วยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย การที่เราทราบการ 
เชื้อเชิญของพรหมและสักการะ เคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่ เป็นการสมควรแก่เรา  
แต่เมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นใหญ่เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพในสงฆ์”67 เพราะฉะนั้น  
จากพระด ารัสนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับอ านาจของสงฆ์ และอ านาจของสงฆ์นั้นก็

                                                           

 64 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ, พิมพ์ครั้งที่ 10 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 2545), หน้า 3. 
 65 สมิทธิพล เนตรนิมิต, ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย: วิถีชีวิตและบทบาทของ
พระสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2553), หน้า 39. 
 66 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เรื่องเดิม, หน้า 214. 
 67 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่ม 21 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 34. 
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มาจากธรรมและวินัยที่พระองค์ทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้วนั่นเอง เพ่ือให้สงฆ์ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง 
 รูปแบบการปกครองที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่นี้ค่อยๆ พัฒนาการขึ้นมาจากการ
ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นความล าบากของพระสงฆ์สาวกผู้อยู่ในที่ห่างไกลทุรกันดาร และความจ าเป็นที่
จะต้องมีการบัญญัติพระวินัย เนื่องจากมีภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่เหมาะสมจนสังคมติเตียนซึ่งเป็น
ผลมาจากการขยายตัวของพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องให้พระสงฆ์สาวก
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันซึ่งเรียกว่า “สังฆกรรม”เนื่องจากพระพุทธองค์มิได้เสด็จอยู่ในเวลานั้น
และอาจเป็นความจ าเป็น ซึ่งทรงเล็งเห็นถึงอนาคตของพระศาสนาเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพาน
แล้วด้วยก็เป็นได้68 ดังนั้น การมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ถือได้ว่าเป็นการมอบภาระหน้าที่ให้ช่วยกันดูแล
ปกครองกันเองและยังต้องช่วยกันกลั่นกรองบุคคลผู้จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุแล้วอยู่ร่วมกันใน
สังคมสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าด้วย สังฆกรรมคือกรรมที่สงฆ์พึงท าหรือกิจที่พึงท าโดยที่ประชุมสงฆ์มี  
4 อย่าง คือ69 

1.  อปโลกนกรรม กรรมที่ท าเพียงด้วยบอกกันในที่ประชุมสงฆ์ ไม่ต้องตั้งญัตติและไม่ต้อง
สวดอนุสาวนา เช่น การแจ้งการลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุ 
 2.  ญัตติกรรม กรรมที่ท าเพียงตั้งญัตติ ไม่ต้องสวดอนุสาวนา เช่น อุโบสถและปวารณา 
 3.  ญัตติทุติยกรรม กรรมที่ท าด้วยตั้งญัตติแล้วสวดอนุสาวนาหนหนึ่ง เช่น สมมติสีมา  
ให้ผ้ากฐิน 
 4.  ญัตติจตุตถกรรม กรรมที่ท าด้วยตั้งญัตติแล้วสวดอนุสาวนา 3 หน เช่น อุปสมบทให้
ปริวาสให้มานัต 
 อย่างไรก็ตาม การที่จะท าสังฆกรรมแต่ละอย่างดังที่กล่าวมาได้นั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงก าหนด
จ านวนภิกษุที่จะรวมกันเป็นสงฆ์แตกต่างกันไป คือ 
 1.  ภิกษุจ านวน 4 รูปขึ้นไป ท าสังฆกรรมได้ทุกอย่าง ยกเว้นปวารณา ให้ผ้ากฐินอุปสมบท 
และอัพภาน เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค 
 2.  ภิกษุจ านวน 5 รูปขึ้นไปท าปวารณา ให้ผ้ากฐิน และอุปสมบทในปัจจันตชนบทได้ เรียกว่า 
สงฆ์ปัญจวรรค 
 3.  ภิกษุจ านวน 10 รูปขึ้นไป ให้อุปสมบทในมัธยมชนบทได้ เรียกว่า สงฆ์ทศวรรค 
 4.  ภิกษุจ านวน 20 รูป ท าอัพภานได้ เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค 
 5.  ภิกษุเกินกว่า 20 รูปขึ้นไป ใช้ท าสังฆกรรมได้ทุกชนิด เรียกว่า สงฆ์อติเรกวีสติวรรค 
 การท าสังฆกรรมทุกอย่าง สงฆ์จะต้องด าเนินการในเขตแดนที่เป็นสถานที่ส าหรับใช้ประชุม  
ซึ่งเรียกว่า “สีมา” ซึ่งต้องไม่เล็กเกินไปจนไม่อาจให้ภิกษุ 21 รูปนั่งได้และไม่ใหญ่เกิน 3 โยชน์70 

                                                           

 68 ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 98. 
 69 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 25 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 4. 
 70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-13. 
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นอกจากนี้ ในการท าสังฆกรรมต่างๆ นั้น ต้องอาศัยมติในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 
คือไม่มีเสียงคัดค้านจากภิกษุใดเลย หากมีภิกษุแม้รูปหนึ่งคัดค้านขึ้น สังฆกรรมนั้นถือว่าไม่ส าเร็จ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภิกษุผู้เข้าประชุมทุกรูปมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจะคัดค้านหรือ  
เห็นด้วยก็ได้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงอาการคัดค้านขึ้น แต่ถ้าเห็นด้วยจะใช้วิธีการนั่งนิ่ง ในกรณีที่มี  
ผู้คัดค้านก็จะต้องท าความเข้าใจกันจนกว่าจะยอมเห็นด้วย ถ้าผู้คัดค้านยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วย 
สังฆกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น มติของที่ประชุมจะต้องเป็นมติเอกฉันท์ คือเห็นสอดคล้อง
พร้อมเพรียงกันทุกรูป จากลักษณะดังกล่าวจึงมองกันว่าการปกครองของสงฆ์นี้มีพัฒนาการมาจาก
รูปแบบการปกครองของรัฐต่างๆ ที่ปกครองด้วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมอันมีศูนย์กลาง
การปกครองอยู่ที่การประชุมของเจ้าต่างๆ ในสัณฐาคาร ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาด 
แต่เพียงผู้ เดียว แต่ให้ยอมรับผลจากการลงมติของที่ประชุมและเป็นรูปแบบการปกครอง  
ที่พระพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยจึงทรงน ามาใช้ในการปกครองของสงฆ์71 

นอกจากนี้ การปกครองของคณะสงฆ์มองได้ว่าเข้ากันได้หรือสอดคล้องกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากลักษณะหลายประการด้วยกัน 
ของการปกครองของคณะสงฆ์ดังที่กล่าวมาคือ ความเป็นใหญ่ของสงฆ์ มีการประชุมและลงมติ
ตัดสินใจร่วมกันในสีมาเหมือนกับสภา มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ มีความเท่าเทียมกัน เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ในการปกครองของคณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาล แม้ที่ประชุมจะมีอ านาจในการตัดสินใจใน
การด าเนินกิจกรรมส าคัญต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ที่ประชุมสงฆ์ต่างจากการปกครองด้วย
รูปแบบสามัคคีธรรมและประชาธิปไตยตรงที่ไม่สามารถตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางความเป็นไปต่างๆ  
ของสังคมสงฆ์หรือออกนโยบายซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมสงฆ์ได้ เช่น การบัญญัติหรือการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระวินัย เนื่องจากอ านาจดังกล่าวยังคงอยู่ที่พระพุทธเจ้า และคณะสงฆ์ เป็นผู้ด าเนินการให้กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งบัญญัติไว้โดยพระพุทธเจ้าให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งวินัยบัญญัตินั้น  
อีกท้ังการประชุมและลงมติตัดสินใจร่วมกัน ก็ต้องลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์คือไม่มีบุคคลใดคัดค้านเลย 
ไม่ได้ถือเอาเสียงส่วนใหญ่ตามแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 72 ส าหรับการประชุมสงฆ์นี้  
แม้ว่าในเวลาประชุมสงฆ์ พระภิกษุทุกรูปมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ดังที่กล่าวมา แต่ก็ต้องมีผู้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพ่ือด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นก็คือผู้มีอายุพรรษามากที่สุด เนื่องจากในสังคมสงฆ์โดยทั่วไป
การแสดงความอ่อนน้อมต่อกันเป็นธรรมเนียมอันดีงามของคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงประทาน
อนุญาตให้แสดงความเคารพกันตามพรรษา ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ได้ทรงอธิบายไว้ดังนี้ “อนึ่ง กิริยาแสดงความอ่อนน้อมแก่กัน เป็นความดีงามของหมู่ พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงพระอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การท าอัญชลี  (คือประณมมือไหว้) การท าสามีจิกรรม 

                                                           

 71 ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 2  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 40. 
 72 ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หน้า 91-102. 
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(คือความอ่อนน้อมอย่างอ่ืน อันเป็นความดีงาม) ให้ท าตามล าดับผู้แก่พรรษากว่ากัน อาสนะและ  
ข้าวน้ าที่ดีกว่า ก็ทรงพระอนุญาตให้ได้รับตามล าดับผู้แก่พรรษาเหมือนกัน”73 
 รูปแบบการปกครองซึ่งมีสงฆ์เป็นผู้ปกครองดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเกิดจากระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ คือพระวินัยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้สงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมส าคัญต่างๆ แทนพระองค์ ซึ่งเป็นที่มาของการท าสังฆกรรมที่หลากหลาย และ 
แต่ละสังฆกรรมซึ่งด าเนินการโดยสงฆ์นั้นจะต้องอาศัยความเห็นที่สอดคล้องร่วมกันของสมาชิกในที่
ประชุม ซึ่งไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจ เนื่องจาก  
สังฆกรรมทุกอย่างต้องอาศัยมติในที่ประชุมซึ่งลงมติอย่างเอกฉันท์โดยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งคัดค้าน
เลย สังฆกรรมต่างๆ จึงจะสามารถด าเนินการส าเร็จได้ เพราะฉะนั้น รูปแบบการปกครองของสงฆ์ 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองที่ให้ความส าคัญแก่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกทุกคน  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจนั้นก็ต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกิจกรรมต่างๆ จึงจะส าเร็จได้74 ดังนั้น สังฆกรรมต่างๆ จึงเปรียบเสมือนระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่พระพุทธพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ในการด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ แทนพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของหมู่คณะซึ่งเป็นหลักส าคัญ  
ที่สามารถขับเคลื่อนสังคมสงฆ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 

                                                           

 73 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินยัมุข เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 31  
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 74-75. 
 74 นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก  
(สารนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556),  
หน้า 49-50. 
 
 



 
บทท่ี 3 

 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาต่างๆ และการบริหารจัดการ 

เงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนา 
 
 ในการด าเนินการด้านศาสนาต่างๆ กรมการศาสนาบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายด้วย 
การหารือองค์กรหลักของแต่ละศาสนาที่ทางราชการให้ความอุปถัมภ์ไว้เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กร
หลักของแต่ละศาสนาช่วยควบคุม ดูแลและร่วมรับผิดชอบในแต่ละศาสนา เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม กล่าวคือ ทางด้านศาสนาพุทธ มีพระราชบัญญัติ  
คณะสงฆ์  พ.ศ.  2505 เป็นหลักในการบริหารงานด้านพระพุทธศาสนา โดยมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานของคณะสงฆ์และรัฐบาลตามตัวบทกฎหมายที่ก าหนดไว้ทั้งด้าน
บริหารและด้านศาสนูปถัมภ์ ส่วนการบริหารศาสนาอ่ืนอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
ส่วนกรมการศาสนาให้ความอนุเคราะห์ทางด้านศาสนูปถัมภ์ ภายใต้ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วย
องค์การศาสนาต่างๆ พ.ศ. 2512 ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประสานงาน
และการอุปถัมภ์บ ารุงศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยที่กรมการศาสนาจะรับนับถือองค์การใดว่าเป็น
องค์การศาสนาในประเทศไทย จะพิจารณาตามหลักการที่ส าคัญที่บัญญัติไว้ในข้อ 4 ของระเบียบ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  หลักธรรมค าสอนมีลักษณะเป็นศาสนาหนึ่งต่างหากจากศาสนาอ่ืนโดยสมบูรณ์ในทาง 
ศาสนศาสตร์ 
 2.  ปรากฏในส ามะโนประชากรว่าพลเมืองนับถือไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
 3.  ค าสอนและวิธีการสอนไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 
 4.  เป็นกิจการทางศาสนาไม่แอบแฝงด้วยลัทธิการเมืองและวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน 
 ข้อ 3 ของระเบียบ ได้นิยามความหมายขององค์การศาสนา ไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
 “องค์การทางศาสนา” หมายถึง องค์การบริหารงานเพ่ือความด ารงอยู่แห่งศาสนาหนึ่งๆ 
ภายในประเทศไทยอันศาสนานั้นๆ จะขาดเสียมิได้       

“องค์การทางศาสนา” หมายถึง หน่วยงานที่องค์การศาสนาได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือในการ
ปกครองดูแลศาสนิกชนในศาสนานั้นโดยทั่วไปและมีความส าคัญรองลงมาจากองค์การศาสนา หรือ
เป็นหน่วยปกครองศาสนิกชนแห่งนิกายหนึ่งต่างหากอันไม่อาจร่วมกับนิกายอ่ืน 
 “องค์การทางศาสนา” หมายถึ ง  หน่ วยงานซึ่ ง เป็นสาขาขององค์การ ใหญ่หรื อ 
เป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่มชนเฉพาะกิจการหรือเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆ 
 “องค์การพิเศษทางศาสนา” หมายถึง หน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษอันมีวัตถุประสงค์ในทาง
ศาสนาระหว่างประเทศ ระหว่างศาสนาต่างๆ และหรือมีวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวกับศาสนาในประเทศ
ไทยโดยตรง 



37 

 เมื่ออธิบดีกรมการศาสนาอนุมัติให้รับองค์การศาสนานั้นแล้ว กรมการศาสนาจะประกาศรับ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 จะเห็นได้ว่าทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามต่างได้รับการรับรองให้เป็นองค์การศาสนา
อย่างสมบูรณ์ในประเทศไทยโดยกรมการศาสนา ตามหลักเกณฑ์ศาสนูปถัมภ์ ภายใต้ระเบียบกรม 
การศาสนา ว่าด้วยองค์การศาสนาต่างๆ พ.ศ. 2512 เช่นเดียวกัน แต่ความเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็น
องค์กรที่แสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไรรวมถึงองค์การทางศาสนา หากจะให้มีความสมบูรณ์ มั่นคง
แต่ละองค์การต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีเช่นเดียวกัน องค์การศาสนาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร
และเป็นองค์กรหนึ่งจากท่ีได้จ าแนกไว้ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสังคมสงเคราะห์ 2. สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 3. สมาคมการค้า หอการค้า 4. สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 5. องค์การ
ศาสนา 6. พรรคการเมือง และ 7. องค์การเอกชนต่างประเทศ ตามฐานข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 องค์กรไม่แสวงหาก าไรในประเทศไทย มีสัดส่วนขององค์การศาสนาเป็น
จ านวนสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.2 ของจ านวนองค์กรไม่แสวงหาก าไรทั้งหมด75 แสดงให้เห็นว่า
ในประเทศไทยองค์การศาสนาเป็นองค์กรมีขนาดใหญ่และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ละองค์การ
ทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ทุกศาสนาต่างก็เป็นองค์การทางศาสนา
เช่นเดียวกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรในรูปแบบเฉพาะของตน 
ดังที่จะกล่าวต่อไป 
 
3.1  การบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาต่างๆ 
 
       3.1.1  การบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาคริสต์ 
 มีประเด็นที่จะท าการศึกษาทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้       
 1.  ความเป็นมาของการจัดตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยเรื่องที่มาของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 2.  การบริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
 3.  การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ ประกอบด้วยเรื่องแนวความคิดในการ 
เงินของศาสนาคริสต์ วัตถุประสงค์ในการรับบริจาคของศาสนาคริสต์และรูปแบบในการบริหารจัด
การเงินบริจาคของศาสนาคริสต์  
       3.1.1.1  ความเป็นมาของการจัดตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
        1)  ที่มาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
        ที่มาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เริ่มจากการที่มีคณะคริสตชนนิกาย
โปรเตสแตนท์ เริ่มเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ประมาณปี พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นการบุกเบิกการประกาศศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ในสังคมไทยในการเข้ามาเผยแพร่ของ
นิกายโปรเตสแตนท์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ 

                                                           

 75 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร 
พ.ศ. 2550 (กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2551), หน้า 4. 
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        ช่วงที่ 1 ยุคบุกเบิก พ.ศ. 2371-2421 (ค.ศ. 1828-1878) เป็นช่วงเวลาที่เริ่ม
จากการเข้ามาของคณะธรรมการชุดแรก จนถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงประกาศพระบรมราชโองการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา  
        ช่วงที่ 2 ยุคใหม่ พ.ศ. 2421-2477 (ค.ศ. 1878-1934) เป็นช่วงเวลาที่ระหว่าง
ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระบรมราชโองการให้เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ซึ่งท าให้เผยแพร่ศาสนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย เพราะมีคณะธรรมการต่างๆ เข้ามาท างาน
ในประเทศไทยมากขึ้น จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) จึงมีการก่อตั้งองค์กรศาสนาอย่างเป็น
ทางการของกลุ่มคริสตชนนิกายโปรเตสแตนท์ข้ึน คือ “คริสตจักรในสยาม” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สภาคริสตจักรในประเทศไทย” (The Church of Christ in Thailand) เมื่อปี พ.ศ. 2486  
(ค.ศ. 1943) 
        ในยุคนี้เองคณะธรรมการต่างๆ ได้เข้าท างานเผยแพร่ศาสนา จึงมีการตั้ง
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานรักษาคนโรคเรื้อน โบสถ์ มีการบุกเบิกการท างานออกไปในชนบททุกภาค
และยังมีการท างานกับชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง คนจีน เป็นต้น 
        ช่วงที่ 3  ยุคปัจจุบัน พ.ศ. 2477-2532 (ค.ศ. 1934-1989) เป็นช่วงเวลาที่
เริ่มต้นโองการบริหารงานโดยคนไทยทั้งหมดในยุคนี้ และมีการก่อตั้งองค์กรทางการของนิกายโปรเตส
แตนท์อีก 4 องค์กร ได้แก่  
        1.  สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) 
        2. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (The Evangelical Fellowship of 
Thailand)    
        3.  มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสท์ (Foreign Mission Board) 
 4.  มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทย (Seventh-Day Adventist 
Church of Thailand)76  
        สภาคริสตจักรในประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 ภาค  
มีคริสตจักร หมวด ศาลาธรรม จุดประกาศรวมทั้งหมดมากกว่า 844 แห่ง สภาคริสตจักรและ
คณะกรรมการพันธกิจต่างๆ 6 กรรมการและอีกมากมายที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันในสภาคริสตจักร 
 สภาคริสตจักรเป็นสมาชิกของสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA: Christian 
Conference of Asia) สภาคริสตจักรสากลปฏิรูป (WARC: The World of Reformed Churches) 
และสภาคริสตจักรสากล (WCC: Council of Churches)77   
 ที่ผ่านมาสภาคริสตจักรไทยได้มีธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการปกครองรวมทั้ง
หมด 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 คริสตธรรมนูญและกฎปกครองแห่งคริสตจักรในสยาม ค.ศ.  1934  

                                                           

 76 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การศาสนาคริสต์ในประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2544), หน้า 7-9. 
 77 สภาคริสตจักรในประเทศไทย, หนังสือข้อมูลสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพมหานคร:
หน่วยงานพัฒนาบุคลากรแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2547), หน้า 4. 
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ฉบับที่ 2 คริสตธรรมนูญ และกฎปกครองแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934 และแก้ไขปี  
ค.ศ. 1941  ฉบับที่ 3 ธรรมนูญ และกฎปกครองแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1952 ฉบับที่ 4 
ธรรมนูญ กฎปกครอง บทวินัย และข้อบังคับการประชุมแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1970 
ฉบับที่ 5 ธรรมนูญแห่งคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1974 
 ในปัจจุบันสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ประกาศใช้ธรรมนูญที่ใช้เป็นหลัก
ในการปกครองของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชื่อธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
คริสตศักราช 1998 เป็นฉบับปัจจุบัน 
 2)  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีดังนี้ 
 (1)  เพ่ือรวบรวมบรรดาคริสตชนทั้งหลายในประเทศไทยเข้าด้วยกัน 
 (2)  เพ่ือให้ความสัมพันธ์ในการเผยแพร่พระกิตติคุณและรับใช้พระเจ้าและ
ชุมชนตามน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเองและสร้างเสริมกิจกรรมทั้ง
ปวงให้เจริญเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น 
 (3)  เพ่ือการกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
 สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีธรรมนูญการปกครองคริสตจักรอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและธรรมนูญนี้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานและปกครองสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
มีอ านาจที่จะตราข้อบังคับและระเบียบการเพ่ือด าเนินงานในคริสตจักร คริสตจักรทุกแห่งที่อยู่ในสภา
คริสตจักรในประเทศไทยจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับของธรรมนูญฯ และ 
ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของสภาคริสตจักรที่ก าหนดไว้ 
 3.1.1.2  การบริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
 การบริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานของ
สภาคริสตจักรเป็นรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละส่วนในการด าเนินงานของสภาคริสตจักรใน
การบริหารงาน โดยได้แบ่งการบริหารงานเป็นรูปแบบคณะกรรมการ คือ สมัชชาสภาคริสตจักร ใน
ประเทศไทย คณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการด าเนินงานสภา
คริสตจักรในประเทศไทยคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะผู้บริหารมูลนิธิ  สภา
คริสตจักรในประเทศไทย ระดับคริสตจักรภาคและระดับคริสตจักรท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้  
  1)  สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 สมัชชาสภาคริสตจักรเป็นที่ประชุมสูงสุดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
จะมีการประชุมสามัญทุก 2 ปีและทุก 4 ปีจะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของสภาคริสตจักรฯ เพ่ือท า
หน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่ของสภาคริสตจักรฯ มี 4 ต าแหน่ง คือ 1. ประธาน 2. รองประธาน  
3. เลขาธิการ 4. เหรัญญิก ที่ประชุมใหญ่สามัญจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบายส าคัญให้คริสตจักรภาค 
โรงเรียน โรงพยาบาล กองและหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติและที่ประชุมใหญ่สามัญนี้จะเป็นผู้เลือก 
คณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นกรรมการอ านวยการของสภาคริสตจักรด้วย 
 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการจากผู้แทนคณะธรรมกิจ
ภาค ภาคละ 2 คน ถ้าภาคใดมีสมาชิกมากกว่า 500 คน เลือกเพ่ิมได้อีก 2 คน เจ้าหน้าที่ในด้าน
การศึกษา การพยาบาล และกองต่างๆ ในสภาแห่งละ 1 คน เป็นกรรมการ 



40 

 2)  กรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 กรรมการอ านวยการประกอบด้วยกรรมการจากผู้แทนคริสตจักรภาค ภาคละ 
1 คน บุคคลอ่ืนที่สภาเลือก 3 คนและเจ้าหน้าที่สภา 4 คน 
 3)  กรรมการด าเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 กรรมการด าเนินงานประกอบด้วยกรรมการจากเจ้าหน้าที่สภาจ านวน 4 คน
และกรรมการที่เลือกจากกรรมการอ านวยการสภาจ านวน 5 คน  
 4)  กรรมการบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 กรรมการด าเนินงานประกอบด้วยกรรมการจากสมัชชาสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ในต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 5)  กรรมการมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจตามกฎหมายและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งใน
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย สถาบันการศึกษา สถาบันการ
รักษาพยาบาล และกิจการต่างๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 กรรมการประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิกสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  6)  คริสตจักรภาค 
 คริสตจักรภาคมีจ านวน 14 ภาคคือ ภาคที่ 1 เชียงใหม่-ล าพูน ภาคที่ 2
เชียงราย ภาคที่ 3 ล าปาง ภาคที่ 4 แพร่ ภาคที่ 5 น่าน ภาคที่ 6 กรุงเทพ-พิษณุโลก ภาคที่ 7  
ทั่วประเทศ (จีน) ภาคที่ 8 เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ภาคที่ 9 นครศรีธรรมราช-ตรัง 
ภาคที่ 10 เชียงราย ภาคที่ 11 นครปฐม ภาคที่ 12 ทั่วประเทศ (จีน) ภาคที่ 13 อุดรธานี ภาคที่ 14 
เชียงใหม่ 
 คริสตจักรแต่ละภาคมีคณะธรรมกิจประจ าภาคบริหารงาน ซึ่งมีกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการของกรรมการต่างๆ ของภาคศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล ผู้แทน
คริสตจักรประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่ภาค 
 7)  คริสตจักรท้องถิ่น 
 คริสตจักรประจ าต าบลประกอบด้วยที่ประชุมสัปบุรุษ มัคนายกและ
ผู้ปกครอง78  
 ในการบริหารงานของสภาคริสตจักรของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยเริ่มต้นจากโครงสร้างการบริหารงาน
ระดับคริสตจักรท้องถิ่น โครงสร้างบริหารงานระดับคริสตจักรภาค และโครงสร้างบริหารงานสมัชชา
สภาคริสตจักรในระดับประเทศไทย ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 ระดับ (ข้อ 9 แห่ง
ธรรมนูญสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998)  ได้แก่ 

                                                           

 78 จิรศักดิ์ โพธิ์ข า, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัดตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543), หน้า 73-75. 
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  (1)  ระดับคริสตจักรท้องถิ่น มีโครงสร้างการปกครอง ในรูปแบบการมีคณะ 
ธรรมกิจคริสตจักรท้องถิ่น โดยอยู่ภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
  (2)  ระดับคริสตจักรภาค มีโครงสร้างการปกครอง ในรูปแบบการมีคณะ 
ธรรมกิจคริสตจักรภาค 
  (3)  ระดับสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงสร้างการปกครองใน
รูปแบบการมีสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยในการบริหารงาน
ได้ก าหนดพันธกิจในการบริหารงาน ประกอบด้วยพันธกิจคริสตจักร พันธกิจเสริมสร้างคริสตจักรและ
ชุมชน พันธกิจด้านพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน พันธกิจด้าน
การศึกษา และพันธกิจการแพทย์ พันธกิจในการบริหารงานแต่ละด้านของสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 พันธกิจคริสตจักร ได้แก่ คริสตจักรภาค โดยมีคริสตจักรท้องถิ่น หมวด 
คริสเตียน และศาลาธรรมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยการเป็นพยานขององค์พระเยซูคริสต์ 
 พันธกิจเสริมสร้างคริสตจักรและชุมชน มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้คริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน ศาลาธรรมและสถาบัน สามารถกระท า
พันธกิจของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง 
 พันธกิจด้านพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ส าหรับบุคลากรในสภา รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้า 
 พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน มีหน้าที่หลักเก่ียวกับการบริหารงานทางด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณและทรัพย์สินทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและ
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 พันธกิจด้านการศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชน คริสเตียนและบุคคล
ทั่วไปให้ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริสต์ 
 พันธกิจการแพทย์ มีหน้าที่หลักในการให้การบ าบัดรักษาพยาบาลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย เพ่ือเป็นพยานของพระเยซูคริสต์79  
 ทั้งนี้  ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตศักราช 1998  
ในหมวด 6 ว่าด้วยหมวดคริสตจักรท้องถิ่น ในข้อ 24 ได้กล่าวบัญญัติ “คริสตจักรท้องถิ่น เป็นหน่วย
มูลฐานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง บรรดาผู้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ ที่อยู่
รวมกันเป็นหมู่คณะ เพ่ือนนมัสการพระเจ้าและปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
โดยได้รับการสถาปนาจากคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคแล้วแจ้งให้สภาคริสตจักรในประ เทศไทย
ทราบ” คริสตจักรท้องถิ่นจึงถือว่าเป็นคริสตจักรที่มีส าคัญเนื่องจากคริสตจักรท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วย
มูลฐานที่ส าคัญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เนื่องจากคริสตจักรที่คนในท้องถิ่นมีความใกล้ชิด

                                                           

 79 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, เรื่องเดิม, หน้า 23-24. 
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ประชาชนมากที่สุดและมีการบริหารงานคล้ายกับวัดพระพุทธศาสนา ดังนั้นคริสตจักรท้องถิ่น จึงเป็น
หน่วยที่ส าคัญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ต้องให้ความส าคัญและให้การควบคุมดูแลในด้าน
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรมของคริสตจักร
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจการจัดการตั้งของสภาคริสตจักรในประเทศ  
 คริสตจักรท้องถิ่นจะมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประชุม
สูงสุดของคริสตจักรท้องถิ่นในการพิจารณาเลือกตั้งผู้ปกครองและมัคนายก แต่งตั้งคณะธรรมกิจ  
(มีวาระการด ารงต าแหน่ง) อนุมัติลงมติเกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณประจ าปี ของคริสตจักร  
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคริสตจักรท้องถิ่นให้เป็นไปตามมติของคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค80 
 3.1.1.3  การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์  
        1)  แนวความคิดในการบริจาคเงินของศาสนาคริสต์ 
 การบริจาคเงินของคริสตชน เริ่มจากมาจากปรัชญาพ้ืนฐานเดียวกัน คือ 
ความรัก คริสตชนถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งมนุษยชาติ ทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน 
ตามบทบัญญัติของศาสนาที่ถือว่าสูงสุด คือ “จงรับใช้พระเจ้า และรับใช้เพ่ือนมนุษย์” คือ รักพระเจ้า 
รักมนุษย์ อย่างน้อยเหมือนตนเอง ดังนั้นผู้ด้อยโอกาสจึงเป็นบุคคลที่ได้รับความรัก ความเอ้ืออาทร 
ในฐานะเพ่ือนมนุษย์จากผู้ที่มีฐานะและโอกาสดีกว่าตน ตัวอย่างเช่น บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ 
แห่งมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า “ในความเชื่อของเขา (คริสตชน) ก็คือว่า 
ในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เขาศรัทธาว่า เพราะพระรักมนุษย์” โดยอาศัยนักบวช โดยอาศัยองค์กร 
ตรงนี้ที่จะท าให้ยังมีคนสนใจเขาผ่านนักบวช ถ้าพูดลึกๆ แล้ว ก็คือ ความศรัทธา ลึกๆ ของความ
ช่วยเหลืออย่างนี้ก็คือ กิจการนี้เพ่ือช่วยคนด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระท างานผ่านมนุษย์  
โดยอาศัยความรักอันน าไปสู่ความศรัทธาและพร้อมที่จะบริจาคเพ่ือคนด้อยโอกาสและเพ่ือกิจการ
อ่ืนๆ ต่อไป จึงถือเป็นภาระหน้าที่ของคริสตชนไม่ว่านิกายใดย่อมมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษาเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีในสังคม 
นอกจากนั้นยังเป็นหน้าที่ของคริสตชนที่จะต้องช่วยกันสืบทอดเรื่องศาสนาให้มีความต่อเนื่องสืบไป81 
       2)  วัตถุประสงค์ในการรับบริจาคของศาสนาคริสต์82     
 ในการรับบริจาคถือว่า เป็นเรื่องที่ส าคัญเพ่ือให้การรับบริจาคได้ผลตามที่
วางแผน และเพ่ือความโปร่งใส จึงต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการรับบริจาคของการบริจาคไว้ให้
ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์จะต้องก าหนดไว้ดังนี้ 
  (1) เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส 
  (2) เพ่ือเผยแผ่ศาสนา 
  (3) เพ่ือส่งเสริมในเรื่องสังคมสงเคราะห์ 
   (4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคม 
 

                                                           

 80 สภาคริสตจักรในประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 78-79 
 81 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, เรื่องเดิม, หน้า 23-24. 
 82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-28. 
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 3)  รูปแบบในการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์  
 ในการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ มีรูปแบบในการรับบริจาค
นั้นมีสองรูปแบบที่เป็นสาระส าคัญ  คือ รูปแบบที่ 1 การรับบริจาคทางตรง  รูปแบบที่ 2 การรับ
บริจาคทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การรับบริจาคทางตรง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ การบริจาคตามศรัทธาโดยประเพณีปฏิบัติและตามข้อก าหนดของศาสนา เช่น  โบสถ์ 
คริสเตียนจะน าเงินที่ได้รับจากการบริจาครวบรวมและแบ่ง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งไปให้สภาคริสตจักร  
จึงถือว่าเป็นการรับบริจาคโดยตรงของสภาคริสตจักร การรับบริจาคโดยวิธีการตั้งกล่องรับบริจาค เช่น 
การตั้งกล่องรับบริจาคไว้ภายในร้านหนังสือดวงกมล การรับบริจาคโดยวิธีการส่งจดหมายขอรับ
บริจาค ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก การบริจาคโดยวิธีการบริจาคของบุคคลทั่วไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การบริจาคโดยวิธีการบอกบุญปากต่อปากและการบริจาคโดยวิธีการเชิญ
ชวนให้บริจาคโดยตรง เช่น การสร้างตึกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นต้น 
 จากผลการวิจัยยังพบว่า แหล่งรายรับที่ส าคัญที่สุดมักได้มาจากการรับบริจาค
โดยทั่วไปจากบุคคลภายในประเทศ และการได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกประเทศตามล าดับ83          
 รูปแบบที่ 2 การรับบริจาคทางอ้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้  การรับบริจาคโดยการเขียนโครงการขอความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ การจัดกิจกรรมรับบริจาค การรับบริจาคจากสมาชิก/มูลนิธิ การพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ การหาก าไรจากเปอร์เซ็นต์ของการค้าขายสินค้าและการจัดเก็บรายได้
จากศาสนสมบัติของศาสนจักร เช่น การให้เช่าที่ดินเพ่ือเพาะปลูก การขายที่ดินที่ไม่มีประโยชน์  
เพ่ือน าเงินมาท ากิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
 ในการบริหารจัดการเงินจากการรับบริจาคของศาสนาคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นการ
บริจาคทางตรงหรือการบริจาคทางอ้อมนั้น ได้ก าหนดส่วนของรายจ่ายที่ทางคริสตจักรต้องใช้จ่าย 
โดยมีการตั้งรายจ่ายที่ต้องจ่ายที่รายจ่ายประจ าปีของคริสตจักรไว้ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง  
ค่าสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ที่กิจกรรมของประชาคม
คริสตจักรก าหนดในแต่ละปีและค่าใช้จ่ายที่หักเอาไว้เป็นค่าบริการ การรับใช้พระเจ้า เช่น การที่
คริสตจักรท้องถิ่นก าหนดเงินช่วยเหลือคริสตจักรภาค และคริสตจักรกลางแห่งประเทศไทย เช่น  
ร้อยละ 25 จากรายรับที่ได้84  
 นอกจากนี้แต่ละคริสตจักรยังสามารถบัญญัติธรรมนูญคริสตจักรขึ้นเพ่ือใช้
บังคับภายในคริสตจักรในด้านการบริหารจัดการเงินบริจาครวมทั้งด้านอ่ืนๆ ได้และมีผลใช้บังคับทันที
เมื่อได้รับมติรับรองจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรด้วยเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่งของ 
ที่ประชุม เช่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ได้ก าหนดธรรมนูญการปกครองขึ้นใช้เกี่ยวกับการ

                                                           

 83 ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล, การส ารวจการระดมทุนขององค์กรทางศาสนา (กรุงเทพ  
มหานคร: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544),  
หน้า 17. 
 84 ภิรมย์ จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 77-78. 
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บริหารจัดการเงินบริจาคภายในคริสตจักร โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารไว้ในหมวดที่ 5 ข้อ 1 และ
ก าหนดวิธีการดูแลทรัพย์สินไว้ในหมวดที่ 10 เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าการบริหารของสภาคริสตจักรนั้นจัดเป็นระบบสอดคล้องกันทั้ง
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ มีการจัดรูปแบบ การส่งต่อโครงสร้างที่ได้มีการกลั่นกรองมา
เป็นล าดับและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพราะมีฐานการบริหารบุคคล การเงิน การจัดการ ที่มีที่มาของ
รายได้แน่นอน และมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านการบริหารการเงินจากสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยและจากภายนอกประเทศ ดังนั้น จุดแข็งอยู่ที่การพัฒนาศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนธรรม อย่างสอดคล้องกัน ท าให้เกิดพลวัตรของความเป็นศาสนาและเป็นที่พ่ึงแก่ศาสนิกในด้าน
วัตถุและโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณส าหรับการด าเนินชีวิต     
 การบริหารจัดการการเงินของศาสนาคริสต์นั้นได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางท า
หน้าที่ปกครองดูแลโบสถ์และคริสตจักรทั่วประเทศ เรียกว่าสภาคริสตจักรเข้ามาบริหารจัดการแบ่ง
การท างานออกเป็นภาค เรียกว่า คริสตจักรภาค ในแต่ละภาคจะรับผิดชอบโบสถ์และคริสตจักรใน
ภาคของตนเอง เงินทุนของสภาคริสตจักรมาจากเงินรายได้ของโบสถ์และคริสตจักรทั่วประเทศแห่งละ 
ร้อยละ 10 ของรายได้ที่โบสถ์และคริสตจักรได้รับน ามาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่โบสถ์และคริสตจักร  
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานอ านวยความสะดวกแก่โบสถ์และ
คริสตจักร 
 การบริหารจัดการการเงินของโบสถ์และคริสตจักร มีคณะธรรมกิจ  ได้แก่ 
ประชาชนในพ้ืนที่ท าหน้าที่เก็บรักษาเงินและสรุปยอดเงิน ให้ศิษยาภิบาล (ผู้ปกครอง) ประจ าโบสถ์
และคริสตจักร ตลอดจน ประชาชนทั่วไปรับทราบทุกวันอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี เมื่อสิ้นปีจะมีการ
ตรวจสอบการเงินของโบสถ์และคริสตจักรจากส านักงานตรวจสอบบัญชีเอกชน เงินรายได้ของโบสถ์
และคริสตจักรทั่วประเทศมาจากเงินมนัสการวันอาทิตย์ ซึ่งประชาชนบริจาคเมื่อเข้าร่วมพิธีทาง
ศาสนาทุกวันอาทิตย์ เงินบริจาคของประชาชนเป็นครั้งคราวตามศรัทธา เงินของโบสถ์และคริสตจักร
จะถูกหักออกร้อยละ 10 เพ่ือส่งไปยังส านักงานเพ่ือส่งต่อไปยังสภาคริสตจักร เป็นเงินทุนในการ
บริหารงาน ส่วนโบสถ์และคริสตจักรจัดการกับเงินที่ได้รับมาในด้านต่อไปนี้ กิจการโรงเรียน กิจการ
โรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาสตรี กิจกรรมพัฒนาเยาวชน กิจกรรมการพัฒนาและบริการสังคม 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย85 การด าเนินการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเด่นอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์ การตัดสินใจในการท างานโครงการต่างๆ ของนิกายโปรเตสแตนท์
นั้น หน่วยงานสามารถตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องรายงานมาที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการกระจายอ านาจในการท างาน ซึ่งต่างจากการท างานของหน่วยงานต่างๆ ของนิกาย
โรมันคาทอลิก ตรงที่การตัดสินใจในการท างานยังคงอยู่ที่กรุงโรมซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเป็น
ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะคล้ายกับการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง แต่ทั้งสองนิกายมีส่วนคล้ายกันในเรื่อง
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การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เมื่อส่วนกลางขอความช่วยเหลือไป หน่วยงานต่างๆ มักจะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี86  
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ มีองค์การศาสนา 
ที่ราชการได้รับรองฐานะถึง 4 องค์การ คือ สภาประมุขแห่งบาทหลวงคาทอลิก สภาคริสตจักร
ประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรแบ็บติสต์และมูลนิธิเซเว่นเดย์  
แอ็ดแวนติสต์ ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการในทุกระดับ ซึ่งอาจจะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกภายใน
องค์การ รูปแบบในการบริหารจัดการของศาสนจักรนั้น มีองค์การในการบริหารซึ่งอาศัยอ านาจจาก
บทบัญญัติของกฎหมายมารองรับอย่างเด่นชัด อาทิเช่น รูปแบบของมูลนิธิและมิสซัง ดังนั้นการ
บริหารจัดการ จึงสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามกฎหมายรองรับอยู่ ในรูปแบบของ
องค์กรนั้นๆ อยู่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกว่าการบริหารในลักษณะของ
บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้แทน  
 เหตุผลที่น าเสนอถึงการดูแล รักษาและการจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติของ
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยนั้น เนื่องมาจากการดูแล รักษาและหาประโยชน์ในศาสนสมบัติของ
ศาสนาคริสต์นั้น ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดก็ตาม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการจัดประโยชน์ที่ชัดเจน 
มุ่งเน้นที่การจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยน ารายได้จากการจัดประโยชน์มาเผยแพร่ศาสนา
และบ ารุงส่งเสริมการศึกษาของคริสตศาสนิกชน รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบของการจัดประโยชน์
ในศาสนสมบัติ มีองค์กรซึ่งมีสถานภาพตามกฎหมายที่ชัดเจน อาทิเช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นผู้บริหาร
อีกทั้งการบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาคริสต์นั้น มุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมการศึกษา  
เป็นหลัก ซึ่งพิจารณาแล้วว่าน่าจะน ารูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับ
รูปแบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี  
 
 3.1.2  การบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาอิสลาม 
 มีประเด็นที่จะท าการศึกษา ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้       
 1. ประวัติและที่มาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
 2. การบริหารงานของมัสยิดในประเทศไทย  
 3. การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาอิสลาม 
 3.1.2.1  ประวัติและที่มาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
  ศาสนาอิสลามแพร่ เข้ ามาในประเทศไทยไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่ า ในปี ใด  
แต่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้แผ่อาณาเขตไปถึงแหลมมลายู 
เช่น เมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้น ก็นับถือศาสนาอิสลาม ตลอดลงไปจนถึงเมืองมะละกา 
ประกอบกับในหลักศิลาจารึกก็มีภาษาเปอร์เซียปรากฏอยู่ด้วย คือค าว่า “ปสาน” ซึ่งแปลว่า “ตลาด” 
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ย่อมแสดงว่ามีชาวเปอร์เซีย ซึ่งแสดงว่าชาวมุสลิมได้เข้ามาท าการค้าขายติดต่อและตั้งบ้านเรือนอยู่ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย87    
 บทบาทของมุสลิมในประเทศไทยนั้น จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ไทยปรากฏว่า 
ชนชาติอาหรับได้เดินทางมาท าการค้าขายกับเมืองไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุ โขทัยไม่ปรากฏว่ามีมุสลิม 
รับราชการในราชส านักไทย นอกจากชาวมุสลิมในท้องถิ่นทางภาคใต้ของเมืองไทย นับแต่เมือง
นครศรีธรรมราชลงไปจนจรดปลายแหลมมลายู สิงคโปร์และมะละกา บรรดาเจ้าผู้ครองนครแทบ  
ทุกเมืองเป็นชาวมุสลิมที่อยู่มาแต่เดิมทั้งสิ้น ส าหรับบทบาทของชาวมุสลิมที่ได้มีโอกาสรับราชการ 
ในราชส านักไทยนั้น คาดว่าเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2145-
2170) เป็นต้นมาจนถึงสมัยปัจจุบัน88     
 3.1.2.2  การบริหารงานของมัสยิดในประเทศไทย   
 การบริหารงานของมัสยิดในประเทศไทย  ในปัจจุบันนั้น ได้มีการบัญญัติกฎหมายใน
การจัดตั้งองค์กรและการบริหารงานของศาสนาอิสลามในประเทศไทยไว้ใน พระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ในการบริหารมัสยิดนั้นมีแนวความคิดในการบริหารมัสยิด
กรณีส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ ให้ความหมายของการบริหารมัสยิดว่า
หมายถึง การบริหารชุมชนมุสลิม ซึ่งคณะกรรมการประจ ามัสยิดเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการไป
อย่างสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริ ง  เพราะกรรมการมัสยิดเป็น  
ผู้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมโดยตรงและใกล้ชิดกับประชาชนระดับท้องถิ่นมากที่สุด ดังนั้นหากได้การ
พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการมัสยิดจนถึงระดับมาตราฐาน มัสยิดจะสามารถปฏิบัติหน้าที่พัฒนา
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ89     
 1)  รูปแบบโครงสร้างขององค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
 รูปแบบโครงสร้างขององค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น 
ได้มีการบัญญัติกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรและการบริหารงานของศาสนาอิสลามในประเทศไทยไว้
ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.  2540 เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ .ศ. 2540 ซึ่ งเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  (1) โครงสร้างการบริหารองค์กรอิสลามให้มีจุฬาราชมนตรี เพ่ือให้เป็น
ผู้น ากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และก าหนดให้มีองค์กรศาสนาอิสลามไว้ 3 องค์กร คือ 
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 ก. องค์กรสูงสุด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    ข. องค์กรระดับภูมิภาค ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ าจังหวัด โดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ค. องค์กรระดับท้องถิ่น ได้แก่ มัสยิด โดยคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ ามัสยิด มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 แท้ที่จริงแล้วองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่เป็น
จ านวนมาก เช่น โรงเรียน สมาคม มูลนิธิ ชมรม และกลุ่มต่างๆ มากมาย แต่องค์กรภายใต้บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 นั้น คือ จุฬาราชมนตรี และองค์กร
ทั้ง 3 ระดับ ดังที่กล่าวมา 
 (2)  โครงสร้างองค์กรในระดับท้องถิ่น 
  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะองค์กรระดับท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งหมายถึง 
มัสยิด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยมูลฐานที่สุด มีความใกล้ชิดชาวมุสลิมมากที่สุด ทั้งยังมี
อ านาจบริหารจัดการศาสนสมบัติภายในมัสยิดได้เอง  
 มัสยิดเป็นสถานที่ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามใช้ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิศาสนา
อิสลามในวันศุกร์และมัสยิดเมื่อได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดท าหน้าที่บริหารงานและวางระเบียบ
ปฏิบัติภายในของมัสยิดภายในมัสยิด มีอิหม่ามเป็นประธานกรรมการ คอเต็บเป็นรองประธาน
กรรมการ บิหลั่นเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามจ านวนที่ที่ประชุมประจ ามัสยิดนั้น
ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตามที่
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 30 และมาตรา 35 ก าหนดไว้  
 3.1.2.3  การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาอิสลาม 
 ปัจจุบันศาสนาอิสลามมีประชาชนชาวไทยนับถือมากเป็นอันดับสองรองจาก 
ศาสนาพุทธกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ มีจ านวนทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งหมด90 
จึงมีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มสมาคม มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
จ านวนมาก ฉะนั้นองค์กรต่างๆ เหล่านี้จึงต้องใช้วิธีการหาทุนหรือระดมทุนหรือรับบริจาคจากผู้ที่
เลื่ อมใสศรัทธาในหลักการวิธีการ ด า เนินการขององค์กรนั้นๆ เนื่ องจากศาสนาอิสลาม  
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากศาสนาอ่ืน โดยเป็นศาสนาที่มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของ  
ผู้นับถือในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมุสลิมทั่วโลกจะมีรูปแบบแห่ง
พฤติกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะมุสลิมทุกคนไม่สามารถแยกอิสลามออกจากวิถี
การด าเนินชีวิต ไม่สามารถเลือกเฉพาะบางสิ่งบางประการของหลักศาสนาที่ก าหนดไว้ รูปแบบแห่ง

                                                           

 90 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555), หน้า 13. 
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พฤติกรรมของมุสลิมตั้งแต่ตื่นจนหลับ ตั้งแต่เกิดจนตายจึงต้องอยู่ในครรลองของศาสนาอิสลาม
ทั้งหมด91 

 ซึ่งในบรรดาหลักการปฏิบัติที่เป็นหัวใจหรือโครงสร้างที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม
ประการหนึ่งคือ การจ่ายทานบังคับ (ซะกาต) ที่ระบุให้มุสลิมทุกคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตามศาสน
บัญญัติ คือ มีทรัพย์สินเหลือจากปัจจัย 4 และถือครอบครองทรัพย์สินครบรอบ 1 ปี หรือตาม
ช่วงเวลาที่ศาสนาก าหนดต้องจ่ายซะกาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
 ค าว่า “ซะกาต” หมายถึง การซักฟอก การท าให้สะอาด บริสุทธิ์และการเจริญเติบโต 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้มีการจ่ายซะกาตเพ่ือเป็นการยืนยันถึงความศรัทธา และเพ่ือซักฟอก
ทรัพย์สินและจิตใจของผู้จ่ายซะกาตให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ รวมทั้งเป็นการกระจายทรัพย์สินให้กับ
กลุ่มคนที่ยากไร้หรือมีความจ าเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. คนอนาถา 2. คนที่อัตคัดขัดสน 3. ผู้เข้ารับ
อิสลามใหม่ 4. ผู้บริหารการจัดเก็บและจ่ายซะกาต 5. ทาสที่ได้รับอนุมัติจากนายให้น าเงินไปไถ่ถอน 
6. ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 7. คนพลัดถิ่นหลงทาง 8. ผู้ที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ หรือท าการต่อสู้เพ่ือรักษาไว้
ซึ่งหลักการอิสลาม92 ทานบังคับหรือซะกาตท่ีกล่าวถึง มี 2 ประเภท คือ    
 1. ซะกาตฟิตเราะฮฺ คือ ซะกาตของมุสลิมที่สามารถจะเลี้ยงตัวได้ ต้องจ่ายให้แก่คน
ยากจนหรือคนอนาถาในเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนถือศีลอด โดยจ่า ยเป็นอาหารหลัก 
ที่คนในท้องถิ่นกินกันเป็นประจ า ซึ่งได้แก่ข้าวสารประมาณ 3 ลิตร (หรืออาจให้เป็นเงินที่มีมูลค่า
เท่ากับข้าวสารจ านวนดังกล่าว) ส าหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องรับผิดชอบการจ่ายซะกาต 
ฟิตเราะฮฺนี้แทนสมาชิกในครอบครัว การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺมีความส าคัญถึงขนาดที่ว่าหากใคร 
ถือศีลอดแล้วไม่จ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ อัลเลาะห์ก็จะยังไม่ได้รับการถือศีลอดของเขา 
 2.  ซะกาตมาล หรือซะกาตทรัพย์ สิ น อัน เป็นซะกาตที่ จ่ ายจากทรัพย์ สิ น 
ที่สะสมไว้หลังจากการใช้จ่ายครบรอบปีแล้วในอัตราที่ต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินตั้งแต่ร้อยละ 
2.5 ไปจนถึงร้อยละ 20   
 การจ่ายซะกาตถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการละหมาด93  
คือ ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงการละหมาดในคัมภีร์อัลกุรอาน จะมีการกล่าวถึงการจ่ายซะกาตทันที  
โดยชาวมุสลิมถือว่าการท าละหมาดเป็นหลักปฏิบัติเพ่ืออัลเลาะห์ ส่วนซะกาตเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
มนุษย์ โดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ เช่น ซาอุดิอารเบีย คูเวต 
อียิปต์ อิหร่าน เป็นต้น จะมีการเรียกเก็บซะกาตและน าไปรวบรวมไว้ที่คลังของรัฐอิสลามเพ่ือเก็บ
รวบรวมซะกาตน าไปแจกจ่ายกับผู้มีสิทธิได้รับ ซึ่งคลังของรัฐอิสลามเหล่านี้ได้กลายมาเป็นแหล่งทุน
ใหญ่ที่แจกจ่ายมายังองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศของตนเองและประเทศอ่ืนๆ  

                                                           

 91 เสาวนีย์ จิตต์หมวด, อิสลามกับชาวไทยมุสลิม (กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์, 
2539), หน้า 5.   
 92 บรรจง บินกาซัน, อิสลามส าหรับผู้เริ่มสนใจอิสลาม (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์ 
การพิมพ์, 2539), หน้า 39-40.  
 93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย94 การฝ่าฝืนไม่จ่ายซะกาตต้องถูกลงโทษตามหลักศาสนา ผู้ ใดละเลย
การบริจาคทานโดยไม่ช่วยเหลือเด็กก าพร้าและคนยากจนขัดสน ผู้นั้นจะประสบความทุกข์โศก จึงเป็น
หน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องจ่ายซะกาต ท าให้เงินรายได้จากการบริจาคซะกาตเป็นแหล่งที่มาที่
ส าคัญที่สุดของเงินทุนส าคัญของศาสนา สอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล ที่พบว่า
แหล่งเงินทุนที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม คือ เงินบริจาค (ร้อยละ 27.4) การจัดหากิจกรรมหารายได้ 
(ร้อยละ 13.1) จากราชการ (ร้อยละ 10.7) ตามล าดับ นอกจากนั้นยังมีรายได้จากเงินบริจาคที่ได้รับ
จากต่างประเทศ เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย รวมถึงการจัดงานประจ าปีเพ่ือหารายได้อีกทางหนึ่ง 
เช่น มัสยิดกมาลุลอิสลามจัดงานในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(4-5 ธันวาคม) เป็นต้น นอกจากนั้นมัสยิดบางแห่งยังจัดหารายได้โดยการให้เช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ฯลฯ และจากงานวิจัยของสุรสิทธิ์ วชิรขจร  พบว่าความส าเร็จที่ได้รับจากบริจาคเงินของมุสลิม ส่วน
ใหญ่มักมีมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญจากความเชื่อพ้ืนฐานทางศาสนาและบารมีของผู้น าในแต่ละองค์กรหรือ
มัสยิดมากที่สุด นอกจากนั้นการเห็นประโยชน์ของกิจกรรมที่แต่ละองค์กรหรือมัสยิดด าเนินการหรือ
การอาศัยกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์ที่ดี95  
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ารายได้จากการบริจาคเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจกรรมของทุกศาสนารวมถึงศาสนาอิสลาม เนื่องจากองค์กรศาสนาหรือมัสยิดตั้งขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จึงไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่เป็นการค้าหรือ  
หาก าไรได้ ต้องอาศัยรายได้ที่ส าคัญจากศาสนิกมาเจือจุน การระดมทุนจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท าเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน ามาบริหารจัดการศาสนาอิสลามซึ่งส่วนใหญ่มักจัดท าในรูปแบบ  
ของคณะกรรมการบริหาร 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญกับศาสนสมบัติมากเพราะชาวมุสลิมถือว่า
ศาสนาของเขาเป็นตัวแทนแห่งพระเจ้า ดังนั้นการจัดการศาสนสมบัติของศาสนาอิสลามจะถูกก าหนด
ด้วยหน้าที่ตามกฎของศาสนาอยู่ในตัว ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ส่วนศาสนสถาน 
อันเป็นศาสนสมบัติของอิสลามที่ส าคัญ คือ มัสยิดหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น สุเหร่า  
บาลัยเซาะห์ มูซอลลา เป็นต้น ล้วนเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ให้ความรู้ด้านศาสนา  
เป็นสถานที่ฝึกหัดกองทหารและเป็นที่ชุมชนของบรรดานักรบมุสลิมก่อนจะออกสนาม เป็นศูนย์ของ
การเผยแผ่อิสลามเป็นสถานที่ท าหน้าที่เก็บและแจกจ่ายและการบริจาคต่างๆ เป็นสถานที่พบปะกัน
ของคนในชุมชน เป็นต้น มัสยิดจึงเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับมุสลิม มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและ  
มีความใกล้ชิดในชีวิตประจ าวันอย่างมาก และเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมอิสลาม เป็นเอกลักษณ์
แห่งความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์96      

                                                           

 94 สุรสิทธิ์ วชิรขจร, การระดมทุน: กรณีศึกษามัสยิด โรงเรยีน และมูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2544), หน้า 6.     
 95 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-11.     
 96 ตายูดิน อุสมาน, รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปัตตานี: วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2544), หน้า 7. 
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 จึงสรุปได้ว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินของมัสยิดในศาสนาอิสลามเป็นด าเนินการ
บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมี อิหม่ามเป็นผู้น า แต่ อิหม่ามก็คงเป็นหนึ่ ง  
ในคณะกรรมการประจ ามัสยิดและกรรมการประจ ามัสยิดทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลมัสยิ ด 
และต้องร่วมกันรับผิดทุกคน หากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดขึ้น ดังนั้นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติย่อมมีการกลั่นกรองที่ดีกว่าการตัดสินใจบริหารเพียงล าพังและ 
มีการตรวจสอบดูแลอีกชั้นในล าดับต้น คือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ก่อนที่จะไปถึ ง
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก ากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง 
 เหตุผลที่น าการบริหารจัดการทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของศาสนอิสลามมาเป็น
กรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง เพราะการบริหารงานของคณะกรรมการทุกคนมุ่งเน้นในการพัฒนา  
ศาสนสมบัติโดยแท้จริง เนื่องจากศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช แต่ถือว่าอิสลามมิกชนทุกคนเป็นผู้มี
หน้าที่ดูแลและเผยแผ่ศาสนาเช่นกัน และคณะกรรมการประจ ามัสยิดก็มีหน้าที่นั้น อีกทั้งยังเป็นผู้น าที่
ส าคัญโดยต าแหน่งในมัสยิดอยู่แล้ว และยังต้องร่วมกันคิดและรับผิดชอบด้วยทุกคน จากที่มาของ
ต าแหน่งนั้นยังมาจากการคัดเลือกที่มีหลักเกณฑ์แน่นอน และคณะกรรมการที่คัดเลือกนั้นก็ยังมาจาก
การคัดเลือกอีกทีหนึ่งด้วย แสดงให้เห็นว่าการด ารงต าแหน่งบริหารงานทางด้านศาสนาของอิสลามนั้น
ผ่านการกลั่นกรองละเอียดอ่อน การบริหารงานด้วยผู้บริหารประเภทนี้จะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพดี
และการท างานมาจากความเสียสละ จึงเห็นควรน ามาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการดูแลทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 

 
3.1.3  การบริหารจัดการศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา 

 มีประเด็นที่จะท าการศึกษา ทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้      
 1. ความเป็นมาของการบริหารจัดการศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนา 
 2. องค์การทางศาสนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
  3. ผู้มีอ านาจจัดการศาสนสมบัติของวัด     
 3.1.3.1  ความเป็นมาของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 การบริหารจัดการ เงินของวัด เป็นปัญหาที่ ยื ด เยื้ อมา เป็น เวลานาน ทั้ งนี้ 
คงเนื่องด้วยระบบการเงินเข้ามามีอิทธิพลต่อวัด ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ขึ้น 2 ครั้ง วัดซึ่งต้องอยู่ภายใต้นโยบาย ค าสั่งกฎ ระเบียบของกฎหมายคณะ
สงฆ์ในแต่ละฉบับ จึงเป็นสาเหตุให้การบริหารจัดการเงินของวัดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถึงแม้ว่าใน
ยุคแรกที่การเงินเข้ามามีบทบาทกับวัด ได้มีการวางรากฐานการบริหารจัดการเงินของวัดไว้อย่างเป็น
ระบบแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันวัดที่มีอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคทั่วประเทศ มหาเถร
สมาคมหรือกรมการศาสนาไม่สามารถที่จะดูแลควบคุมได้อย่างทั่วถึง และที่ส าคัญพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการการเงินของวัดโดยทั่วไปอาจจะยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ 
 เนื่องจากการงดความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางศาสนาของรัฐในสมัยรัชกาลที่ 5 
ท าให้วัดขาดรายได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงใช้นโยบายให้น าทรัพย์สินของวัดที่มี
อยู่ เช่น ที่ดินมาหาผลประโยชน์เพ่ิมพูนรายได้ให้กับวัด และให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยดูแล  
การหาเงินรายได้ดังกล่าวได้กระท าสืบต่อกันมาและเป็นแหล่งที่มาของรายได้จนทุกวันนี้ ทรัพย์สิน 
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ในรูปตัวเงินท าให้วัดมีเงินเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเห็นความจ าเป็น  
ในการบริหารจัดการการเงินของวัด เพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวและจ านวนทรัพย์สินของวัด  
จึงให้กระทรวงธรรมการเข้าควบคุมการเงินผลประโยชน์ของวัด ด้วยการเก็บรักษาและสั่งจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ของวัด ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของวัดโดยความเห็นชอบของ
พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้กระทรวงธรรมการจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจผลประโยชน์และผู้จัดการ
ผลประโยชน์หรือไวยาวัจกรท าหน้าที่เสมือนผู้จัดการเงินผลประโยชน์วัด ตลอดจนให้กรมสังฆการี 
ท าหน้าที่รักษาเงินค่าเช่าและเงินกัลปนาของวัดหลวงที่ส าคัญ ต่อมาไวยาวัจกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เริ่มขาดประสิทธิภาพเกิดการทุจริตขึ้น รัชกาลที่ 5 จึงให้กระทรวงธรรมการแต่งตั้งมรรคนายกขึ้น  
ท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินผลประโยชน์แทน โดยการเก็บรักษาและจ่ายเงินผลประโยชน์เฉพาะ 
วัดหลวงที่ส าคัญ ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมาก ดังนั้นการแต่งตั้งมรรคนายกวัดจึงได้ขยายวงกว้าง
ไปยังวัดหลวงอ่ืนๆ เมื่อเป็นเช่นนี้รัชกาลที่ 5 จึงให้กระทรวงธรรมการออกข้อบังคับส าหรับมรรคนายก
เกี่ยวกับเงินกัลปนาขึ้น โดยให้อ านาจแก่มรรคนายกในการจ่ายและเก็บเงินผลประโยชน์วัด เว้นแต่ 
เงินฝากให้ธนาคาร แต่อ านาจของมรรคนายกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสด้วย 
นอกจากนี้มรรคนายกจะต้องท าหน้าที่ลงบัญชีการเงินของวัดให้รัฐบาลตรวจสอบเสมอ พอสิ้นปี  
ก็จะต้องท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายยื่นต่อกระทรวงธรรมการ 
 เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การจัดการการเงินของวัดได้รับการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากเดิมเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการการเงินของวัด 
โดยกรมการศาสนาเป็นผู้ออกกฎกระทรวงควบคุมดูแล แต่มิได้เข้ามาก้าวก่ายในการบริหารจัดการ
เหมือนอย่างที่กระทรวงธรรมการเคยปฏิบัติมา เพียงท าหน้าที่ในการก าหนดแบบทะเบียนบัญชี  
แบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้ค าแนะน าแก่วัดในการจัดการการเงิน ตลอดจนการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ของวัด ส่วนการบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสแต่ละวัด  
 ปัจจุบันนี้แต่ละองค์กรเล็งเห็นความส าคัญของมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า 
สูงสุด องค์กรจะประสบความส าเร็จได้เพียงใดข้ึนอยู่กับบุคคลในการด าเนินการ การบริหารงานบุคคล
เป็นหน้าที่ที่ส าคัญในองค์กร ทั้งองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนล้วนอาศัยแนวคิดสมัยใหม่เพ่ือ 
การบริหารงานบุคคลเพราะเป็นเรื่องการแสวงหาบุคคลรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรที่เป็นคนให้บริหาร 
ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้ได้ประโยชน์ต่อหน่วยสูงสุด97 นอกจากในการบริหารจัดการจะประกอบด้วยเงิน 
(Money) วัตถุดิบ (Materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Machine or Equipment) แล้ว แรงงาน 
หรือมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร98 จึงควรมีกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยมี
นโยบายเรื่องบุคคลขององค์กรเป็นเงื่อนไขก ากับ  กล่าวได้ว่ามนุษย์ในองค์กรจะเป็นที่มาของ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรเลย เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ถือเป็นส่วนส าคัญในกระบวน 
การบริหารจัดการแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาถึงบุคคลผู้มีอ านาจจัดการ  

                                                           

 97 ทิพาวดี เมฆสวรรค์, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (นนทบุรี:  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), หน้า 17.   
 98 เกรียงศักดิ ์เขียวยิ่ง, การบริหารรัฐกิจ (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 2555), หน้า 1.   
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ศาสนสมบัติของวัดดังที่จะกล่าวต่อไป เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความส าคัญในกระบวนการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมทิศทางการบริหารของวัดไว้ทั้งหมด 
 3.1.3.2  องค์การทางศาสนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคสอง บัญญัติว่า “การดูแล
รักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้ให้ถือว่า
กรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย” อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและการ
จัดการศาสนสมบัติกลางได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง จึงเป็นของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเฉพาะ โดยที่กฎกระทรวง ว่าด้วยแบ่งส่วนราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ข้อ 1 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไว้ว่า  
 

 “ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์  คุ้มครอง และส่ งเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนา โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วย
การก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและ
การบริหารการปกครอง คณะสงฆ์  
 3. เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา  
 4. ส่งเสริม ดูแล รักษาและท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
ทางพระพุทธศาสนา  

 5.  ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  
 6.  พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  
 7.  ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  

 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  

 
 ดังนั้น อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 
40 วรรคสองและกฎกระทรวง ว่าด้วยแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
ข้อ 1 (5) ก าหนดไว้ แยกต่างหากจากอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของ
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วัด ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้วัดท าการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้โดยเฉพาะ 
ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคท้าย บัญญัติว่า “การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ดังนั้น อ านาจหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติทั้งสองจึงถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยชัดเจน  
 และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่เพียงก าหนดแบบทะเบียน บัญชี  
แบบสัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดเท่านั้น ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 8 ก าหนดไว้ว่า “ให้กรมการศาสนาก าหนดแบบทะเบียน 
บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้”    
 3.1.3.3  ผู้มีอ านาจจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ด้วยวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติไว้ จึงไม่อาจแสดง
เจตนาและท านิติกรรมได้ด้วยตนเองได้ จึงมีความจ าเป็นต้องมีบุคคล ธรรมดาเป็นผู้กระท า 
นิติกรรมต่างๆ แทนวัด โดยมีรูปแบบโครงสร้างในการปกครองวัด สรุปได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1.  เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารแต่ผู้เดียว โดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ก าหนดหน้าที่ให้กับ
พระสงฆ์ภายในวัดและสามารถแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ
กิจการต่างๆ ภายในวัดได้ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม 
 2.  เจ้าอาวาสอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือสองคณะ ประกอบด้วย 
พระสงฆ์และฆราวาส เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากวัดใดมีคณะกรรมการมากกว่าหนึ่ง
คณะคณะหนึ่งจะเป็นพระภิกษุ เรียกว่าคณะกรรมการสงฆ์ การที่พระสงฆ์จะเป็นกรรมการวัดได้นั้นมี 
2 วิธีคือ การตั้งขึ้นโดยต าแหน่งและตามที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร กรรมการวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มและฝ่าย
เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการเผยแผ่ ฝ่ายก่อสร้าง และ
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น บางวัดเจ้าอาวาสไม่ได้แต่งตั้ง แต่อาจมาจากการแต่งตั้งของพระสงฆ์ภายในวัด 
ส่วนคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งจะเป็นฆราวาส ซึ่งแต่งตั้งมาจากบุคคลที่มีความรู้หลายสาขา เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการสงฆ์ในการก าหนดนโยบายหรือการบริหารงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการสงฆ์และเจ้าอาวาสอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ภายในวัด ส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นและด ารงต าแหน่งตลอดชีวิตมีเพียงส่วนน้อยที่ก าหนดวาระ
การด ารงต าแหน่ง99  
 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานของวัดตามโครงสร้างทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว จะแบ่ง
การบริหารงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในแต่ละฝ่ายจะแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับอ านาจดุลยพินิจของเจ้าอาวาส สรุปได้ดังนี้ 

                                                           

 99 ภิรมย์  จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 140-141. 
 



54 

  1)  เจ้าอาวาส  เจ้าอาวาสเป็นผู้กระท าแทนวัด ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 การกระท าของเจ้าอาวาสจะถือว่าเป็นการกระท าแทนวัด 
โดยสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าอาวาสได้กระท าภายในขอบอ านาจหน้าที่ ทั้งจะต้องกระท าภายในขอบวัตถุ  
ที่ประสงค์ของวัดด้วย  
  ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการท า
สังฆกรรม ทรงให้มีอุปัชฌาย์ท าการอุปสมบทให้กับกุลบุตร พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นอุปัชฌาย์ผู้ให้
นิสสัยแก่สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกก็มีลูกศิษย์เพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีพระภิกษุอยู่ในปกครองจ านวนมาก 
อุปัชฌาย์ย่อมกลายเป็นผู้ปกครอง ดูแลไปโดยปริยาย จึงเรียกว่า ภิกษุเจ้าอาวาสหรืออาวาสโกภิกขุ 
เรียกย่อๆ ว่าเจ้าอาวาสหรือสมภาร     
  (1) ความหมายเจ้าอาวาส กรมการศาสนาให้ความหมายเจ้าอาวาสว่า 
หมายถึง พระสังฆาธิการระดับวัด เป็นผู้น าของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด ท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารกิจการต่างๆ ของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล แนะน าสั่งสอนพระภิกษุ 
สามเณรและฆราวาสให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้มีความสมัคร
สมานสามัคคีปรองดองกัน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติศาสนกิจ ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ของวัดให้ เป็นไปด้วยดี  มี ประสิทธิภาพสู งสุดและให้วัดมีความเจริญรุ่ ง เรืองถาวรมั่นคง  
เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม ภาวนาธรรม   
   สรุป เจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารวัดและปกครองพระสงฆ์ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย และพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 ยังก าหนดให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานและได้รับความคุ้มครองตามความใน
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
   (2)  อ านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสมีอ านาจและหน้าที่
ดูแลศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าอาวาส ที่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา 37 และ 38 ดังนี้ 
  หน้าที่ของเจ้าอาวาส 
  1. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
  2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านัก
อาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหา
เถรสมาคม 
   3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ 
   4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
  อ านาจของเจ้าอาวาส มีดังนี้ 
   1. ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่
อาศัยในวัด 
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 2. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไป
เสียจากวัด 
 3. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างาน
ภายในวัดหรือให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิด
ค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
ของมหาเถรสมาคม 
  เจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ 
ภายในวัด เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 และ 38 บัญญัติให้  
เจ้าอาวาสมีอ านาจและหน้าที่กระท าการกิจการที่ส าคัญทุกอย่างภายในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สังคมภายในวัดเกิดความสงบเรียบร้อย จึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าอาวาสโดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม และต้องมีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ ที่แสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือแก่พระสงฆ์ภายในวัด ดังนั้น วัดจะพัฒนาได้ดีเพียงใด  
จึงขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสแทบทั้งสิ้น เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจสั่งการและบังคับบัญชาสูงสุด
ภายในวัดแต่เพียงผู้เดียว ตามที่มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดใน
กิจการทั่วไป นอกจากนั้นเจ้าอาวาสยังต้องมีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ
บริหารจัดการวัดเพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น 
  แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด 
เจ้าอาวาสในบางวัด ได้แก่ วัดส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการดูแลทรัพย์สิน
และศาสนสมบัติของวัด ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้
พระสงฆ์หรือไวยาวัจกร หรือกรรมการวัดได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด
และขาดความรู้ความช านาญในด้านการบริหารจัดการ ผลที่ตามมาคือ เงินของวัดรั่วไหลไปเป็น 
จ านวนมาก จึงเห็นได้ว่า กิจการต่างๆ ภายในวัดจะราบรื่นเพียงใดขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสแทบทั้งสิ้น  
ในการก าหนดทิศทางของวัด ดังนั้น หากเจ้าอาวาสมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัดที่ดี
เพียงพอแล้ว กิจการต่างๆ ภายในวัดย่อมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย  
   เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสอาจแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้ช่วยเหลือในการบริหารจัดการการเงินของวัด ได้แก่ คณะกรรมการวัด มีหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาหารือกิจการต่างๆ ของเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีหน้าที่ช่วยเจ้าอาวาสในกิจการ 
ทุกแผนกและช่วยแบ่งเบาภาระตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายโดยเฉพาะและไวยาวัจกร  
 2)  ไวยาวัจกร ในพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ “ห้ามมิให้พระ 
ภิกษุสงฆ์รับเงินและทอง”100 หากฝ่าฝืนแล้วต้องโทษอาบัติ แต่ถ้าหากมีบุคคลที่เรียกว่าไวยาวัจกร  

                                                           

 100 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร:   
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 108. 
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ซึ่งหมายความว่า “ผู้ท ากิจธุระแทนสงฆ์ ผู้ช่วยขวนขวายท ากิจธุระ ผู้ช่วยเหลือรับใช้พระ101เป็น
ผู้จัดการในเรื่องเงินทองรวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินให้พระภิกษุสงฆ์แล้ว พระภิกษุ
สงฆ์นั้นไม่ต้องอาบัติ102 ดังที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกว่า “อาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้ รับเฉพาะ
จีวรที่สมควรตามกาล” เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้น ทูตถามว่า “มีใครผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านบ้างไหม” 
ขณะนั้น อุบาสกคนหนึ่งมีธุระไปที่วัด ท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงกล่าวกับทูตว่า “อุบาสกนี้เป็น
ไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย” 103 เพราะฉะนั้นไวยาวัจกรจึงเป็นผู้ท าหน้าที่สนองงานต่างๆ แก่ 
เจ้าอาวาสและมีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของวัดรวมถึงเงินบริจาคอยู่ด้วย
เสมอ 
  (1)  ความหมายของไวยาวัจกร   
  ไวยาวัจกร  หมายถึง ผู้ท ากิจธุระแทนสงฆ์ ผู้ช่วยขวนขวายท ากิจธุระ 
ผู้ช่วยเหลือรับใช้พระหรือตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18  (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
ถอดถอนไวยาวัจกร ข้อ 4 ก าหนดว่า “ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่าย
นิตยภัตและจะมีหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ” 
ดังนั้นไวยาวัจกรจึงเป็นฆราวาสผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือรับใช้พระในกิจการต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
  (2)  หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับไวยาวัจกร 
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.  2505 มาตรา 23 ก าหนดว่า  
การแต่งตั้ง ถอดถอนไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนไวยาวัจกร ตั้งแต่ข้อ 6 ถึงข้อ 15 โดยก าหนด
คุณสมบัติไวยาวัจกรไว้ในข้อ 6 (1) - (10) นอกจากนี้ไวยาวัจกรที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสและ
ได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะอ าเภอแล้ว มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ก าหนดว่า 
ให้ถือว่าไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นไวยาวัจกรจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา หากถูกผู้ใดดูหมิ่นขณะกระท าการตามหน้าที่หรือเพราะ  
ได้กระท าการตามหน้าที่ ผู้นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 ในทางกลับกัน  
หากไวยาวัจกรผู้ใดท าการเบียดบังทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่จัดการดูแลไปเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยทุจริต 
ย่อมได้รับโทษในฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 
  (3)  หน้าที่ของไวยาวัจกร  
 1.   หน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต 

                                                           

 101 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 8 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 289. 
 102 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, รายงานวิจัยเรื่องพระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว (กรุงเทพ 
มหานคร: ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 58. 

103 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 2, หน้า 63. 
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 2.  หน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
เป็นหนังสือ 
  ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 3 บัญญัติว่า “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัด
ประโยชน์ของวัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง” และ 
ข้อ 6 บัญญัติว่า “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท า
บัญชีรับจ่ายเงินของวัดและเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจ
ตรา ดูแล เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง”   
  ไวยาวัจกรจะมีอ านาจตามข้อ 2. เพียงใดขึ้นอยู่กับมีการมอบหมายเป็น
หนังสือจากเจ้าอาวาสหรือไม่ หากเจ้าอาวาสไม่ได้มอบหมายเป็นหนังสือแล้ว ไวยาวัจกรย่อมไม่มี
อ านาจด าเนินการตามข้อ 2 ได้โดยถูกต้อง และถือว่าเป็นการกระท าไปโดยนอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่หรือมิชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หากเกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น ไวยาวัจกรจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย  
  (4) อ านาจของไวยาวัจกร 
  ไวยาวัจกรวัดหนึ่งอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ตามความเหมาะสม  
ซึ่งเจ้าอาวาสจะมอบหมายหน้าที่แก่ไวยาวัจกรแต่ละคนเป็นหนังสือและระบุหน้าที่ของไวยาวัจกร
อย่างชัดเจน และอาจมีเงื่อนไขว่าในกรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อนจึงจะสามารถกระท า
ได้โดยชอบ ดังนั้นไวยาวัจกรจะมีอ านาจจัดการกิจการต่างๆ แทนเจ้าอาวาสได้ต่อเมื่อได้รับมอบหมาย
เป็นหนังสือจากเจ้าอาวาสเท่านั้น ไวยาวัจกรเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในการจัดการกิจการของวัด 
เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จึงมีอ านาจ
หน้าที่จ ากัดภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากการนั้นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว จะต้อง
รับผิดชอบจนกว่าจะได้ส่งมอบงานในต าแหน่งหน้าที่เรียบร้อย ซึ่งจะต้องกระท าภายในระยะเวลา 30 
วัน นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วย
การแต่งตั้งและถอดถอนไวยาวัจกร ข้อที่ 14 อีกท้ังในการลาออกจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าอาวาส นอกจากนั้นเจ้าอาวาสสามารถถอดถอนไวยาวัจกรได้ หากปรากฏว่าไวยาวัจกรหย่อน
ความสามารถหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง 
  ไวยาวัจกรจึงเป็นบุคคลที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสในกิจการต่างๆ ของ
วัด จะมีอ านาจหน้าที่ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสเท่านั้น จึงมีฐานะเป็นตัวแทนของวัดใน
การจัดการทรัพย์สินของวัดเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย และการแต่งตั้งละถอดถอนไวยาวัจกรต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าอาวาสทั้งสิ้น หากถูกเจ้าอาวาสถอดถอนเมื่อใด ความเป็นไวยาวัจกร
ย่อมสิ้นสุดลงทันที 
  จึงเห็นได้ว่าการบริหารจัดการกิจการของวัดในทุกๆ ด้าน ต้องอาศัย 
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด หรือไวยาวัจกร 
ประกอบกัน เนื่องจากวัดมีองค์ประกอบต่างๆ มากมายที่จะต้องบริหารจัดการ การบริหารจัดการโดย
เจ้าอาวาสเพียงฝ่ายเดียวอาจท าได้ไม่ทั่วถึงและล่าช้า ประกอบกับแม้เจ้าอาวาสจะเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในวัดเป็นหลักแล้วก็ตาม แต่อาจยังไม่มีความถนัดในการบริหาร
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จัดการเท่ากับฆราวาสที่มีความรู้ทางโลกท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยคณะกรรมการวัดหรือ
ไวยาวัจกรที่เป็นฆราวาสท าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าอาวาสในด้านต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไป
ด้วยความราบรื่นมากขึ้น แต่การที่เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกรกระท าการแทนวัดจะมีผล
ผูกพันตามกฎหมายเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าได้กระท าภายในอ านาจหน้าที่และขอบวัตถุที่ประสงค์
ของวัดหรือไม่ หากท าภายในอ านาจหน้าที่และขอบวัตถุที่ประสงค์ของวัดแล้ว การกระท านั้นย่อม
ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันวัด แต่ถ้าหากเป็นการกระท านอกอ านาจหน้าที่และขอบวัตถุ  
ที่ประสงค์ของวัด เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และไวยาวัจกรจะต้องรับผิดชอบในการกระท าของตน
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยเฉพาะเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากทั้งเจ้าอาวาสและ
ไวยาวัจกรต่างมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  3) คณะกรรมการวัด  มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาหารือกิจการต่างๆ ของ 
เจ้าอาวาส ถ้าเห็นว่ายังเป็นปัญหาที่ควรได้รับการพิจารณาก็จะน าปัญหาเหล่านี้มาประชุมปรึกษากัน
ภายในคณะกรรมการวัดเพ่ือลงมติและเจ้าอาวาสก็จะด าเนินการต่อไป ถ้ากิจการใดที่เจ้าอาวาสเห็นว่า
กรรมการใดสามารถด าเนินการได้ ก็ให้กรรมการรูปนั้นรับไปด าเนินการ เช่น การจ่ายนิตยภัตแก่  
ครูบาลี นักธรรม การบูรณะวัด การควบคุมดูแลคนงานวัดให้ท าความสะอาดและอบรมสั่งสอน
พระสงฆ์ สามเณร เป็นต้น 104 

 สรุปได้ว่า จากการศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินของทั้งศาสนาพุทธ คริสต์และ
อิสลามเปรียบเทียบกันแล้วเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่แต่ละศาสนาใช้ในการบริหารกิจการของศาสนา
นั้น ล้วนเกิดข้ึนจากเงินบริจาคของศาสนิกชนของตนแทบทั้งสิ้น ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับมานั้นมักเกิดขึ้น
จากความศรัทธาและความเชื่อที่ว่าการบริจาคทานเป็นการท าบุญอย่างหนึ่งที่สามารถน าพาให้ตนพบ
กับความสุขนิรันดร์ได้ในภายภาคหน้าประกอบกับการท าบุญด้วยการบริจาคเงินสามารถท าได้ง่ายและ
สะดวก เนื่องประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะฉะนั้นเมื่อทรัพย์สินประเภทเงินบริจาค
หลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมหาศาล จึงต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพียงพอเพ่ือให้ได้เงินบริจาค  
เป็นจ านวนเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละองค์กรศาสนาต้องมีรูปแบบการบริหาร
จัดการเงินบริจาคท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
3.2  การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

ส าหรับประเทศไทยพุทธศาสนาได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวไทยอย่างใกล้ชิด
เสมอมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จ านวนวัดและ
พระสงฆ์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีวัดที่มีพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น  
 

                                                           

 104 ภิรมย์  จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 141. 
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38,984 วัด105 และพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 289,131 รูป106 ค่าใช้จ่ายในการสร้างวัด การปฏิสังขรณ์ 
ศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายภายในวัดจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
ต้องอาศัยการระดมทุนจากหลายแห่งโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งมีความใกล้ชิดกับวัดมากที่สุด 
รายรับของวัดส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์ 
หรือ ศาสนสถานอ่ืนๆ และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน107 และถือว่ารายได้จากการบริจาคท าบุญเป็นรายได้
อันดับหนึ่งของวัดในประเทศไทย108 ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง พบว่ามีรายรับมาจากเงิน
บริจาคมากที่สุดถึงร้อยละ 60 ของรายรับ109 อีกทั้งองค์การศาสนามีสัดส่วนของรายรับต่อองค์การ
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 สูงที่สุดคือ ร้อยละ 45.1110 รายรับที่วัดได้รับมาจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะเดียวกัน รายรับขององค์การทั่วประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 136,921.6 ล้านบาทต่อองค์การหรือ
เฉลี่ย 2.1 ล้านบาทต่อองค์การ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากการบริจาคและเงินสนับสนุนถึงร้อยละ 66.3  
เพราะฉะนั้นหากรวมรายรับที่มาจากเงินบริจาคของวัดทั้งหมดทั่วประเทศแล้วอาจมีจ านวนมหาศาล 
ดังนั้น การศึกษารายรับของวัดเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินบริจาคจึงเป็นการศึกษาในส่วนที่เป็นหัวใจ
ส าคัญทางการเงินของวัดที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากนี้แหล่งรายรับของวัดยังมีที่มาจากอีกหลายทาง ได้แก่ 
 1.  จากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ แต่เดิมรัฐได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดในอัตราที่สูงมาก และ
ลดลงในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันรัฐยังคงตั้งงบประมาณสนับสนุนอยู่ตลอดมา โดยจัดสรรเพ่ือ
บูรณะวัดบ้าง อุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย วัดในท้องถิ่นกันดารและวัดในเขตกันดาร เป็นต้น  
 2.  จากงบประมาณศาสนสมบัติกลาง  
 3.  จากการบริหารทรัพย์สินของวัด เช่น การให้เช่าที่ดิน อาคารต่างๆ ของวัด เพ่ือท า
ประโยชน์ เช่น เช่าเพ่ืออยู่อาศัย เช่าท านา ท าสวน อาคารห้างร้านต่างๆ  
 4.  จากการให้บริการบางอย่างของวัดที่อาจมีรายได้เป็นค่าตอบแทน เช่น การจัดงานศพ 
หรอืการจัดพิธีอุปสมบท เป็นต้น  
 5.  รายได้จากการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของวัด เช่น รายได้จากการจัดงานวัด การจัดให้มีมหรสพ  
 6.  รายได้จากการเรี่ยไร 

                                                           
105 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี 57, ค้นวันที่  

7 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://www.onab.go.th/eBookData/2557.pdf 
 106 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, จ านวนพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ประจ าปี 2556,  
ค้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://www.onab.go.th/DataMonk/Monk56.pdf  
 107 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
 108 ภิรมย์ จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
 109 ฐิติพร สะสม, ศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนากรณีศึกษา 
: วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 68. 

110 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานสถิติรายปี 2555 ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร:
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555), หน้า ค าน า 3. 
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 7.  รายได้อ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวมา เช่น เงินค่าผาติกรรม เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการสร้างเครื่องบูชา เช่น พระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุบูชา มูลนิธิ
ของวัด การขายของวัด เปิดค่ายธรรมะ ส านักงานพระพุทธศาสนาจัดให้111  
 รายจ่ายของวัด  แม้วัดจะเป็นองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่ า แต่ก็ยังมีความ
จ าเป็นต้องมีรายจ่าย ดังนั้นวัดก็จ าเป็นที่จะต้องมีรายได้เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานและค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเป็น เช่น การก่อสร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ ค่าสาธารณูปโภค รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน  
แต่เนื่องจากวัดมีสถานะต่างจากนิติบุคคลประเภทอ่ืนทั้งที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและ 
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนในแง่ของการได้มาซึ่งรายได้และระบบการเงินการคลัง ทั้งนี้เพราะ 
วัดเป็นองค์การกุศลประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่อาจหารายได้จากการท าธุรกิจดั งเช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ทั่วๆ ไป ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจมีรายได้จากกิจการที่ท าเสมอไป 
 ในด้านรายจ่ายของวัด ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารเสนาสนะ 
ศาลาการเปรียญ โบสถ์ วิหารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ112 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์
ภายในวัด ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าน้ ามันยานพาหนะ ค่าจ้างคนที่ท างาน
ประจ าให้กับวัด ค่าใช้ด้านปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรคและอัฐบริขารอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายส าหรับ  
พระเณรเรียนหนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสร้างวัตถุมงคล เป็นต้น113 
 จากรายงานฉบับสมบูรณ์การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลว่า  
มีเงินหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000-120,000 ล้าน
บาทต่อปี114 จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบของวัดอยู่เป็นจ านวนมากมาย
มหาศาลที่จะต้องดูแลรักษา โดยที่แต่ละวัดจะต้องมีการบริหารจัดการการเงินทั้งรายได้และรายจ่าย  
ที่มีอย่างต่อเนื่องเพ่ือความคล่องตัวไม่ต่างจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องมีการบริหารจัดการ
การเงินภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแต่ละวัดควรต้องปรับตัวในการบริหารจัดการการเงิน
รวมทั้งเงินบริจาคท่ีจัดเก็บได้มาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่างรายได้ที่รับมาและ
รายจ่ายที่ต้องเสียไป 
 สรุปได้ว่า แม้วัดจะมีลักษณะคล้ายกับองค์การกุศลที่ตั้งขึ้นมาโดยมิใช่องค์การแสวงหาก าไร  
ก็ตาม แต่ก็ยั งคงมีรายจ่ ายเกิดขึ้นภายในวัดตลอดเวลา ไม่แตกต่างไปจากนิติบุคคล อ่ืน  
ทั้งเอกชนและมหาชน เนื่องจากภายในวัดประกอบไปด้วยพระสงฆ์ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุต่างๆ  
ที่ต้องท าการดูแลและท านุบ ารุงมากมาย เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเงินตราจึงเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการที่วัดจะน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความ
มั่นคงถาวรยิ่งขึ้น 
 
 

                                                           

 111 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
 112 สุนทร มณีสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 176-178. 
 113 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
 114 เรื่องเดียวกัน, หน้า บทคัดย่อ 3. 
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3.2.1  สถานะของศาสนสมบัติ  
 แม้จะไม่มีการก าหนดเรื่องของทรัพย์สินเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความเป็นรัฐด้วยก็ตาม   
แต่การที่รัฐจะมีความมั่นคงถาวรได้เพียงใดนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีทรัพย์สิน  
ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้รัฐมีความมั่นคง 
มากขึ้นในท านองเดียวกันมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยศาสนสมบัติเป็นสิ่งเกื้อหนุนเพ่ือให้ศาสนวัตถุ  
และศาสนสถานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นศาสนามีความมั่นคงถาวรมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน ดังนั้นศาสนสมบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ศาสนาจะขาดเสียมิได้  ศาสนสมบัติจึงเป็น
เครื่องสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาได้เป็นอย่างดีท่ีจะต้องมีการระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ไม่น้อยไปกว่าการต้องบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของรัฐ เนื่องจากศาสนสมบัติ  
กับสาธารณสมบัติของรัฐต่างมีฐานะเป็นทรัพย์สินส่วนรวมเช่นเดียวกัน 
 3.2.1.1  ความหมายศาสนสมบัติ   
 “ศาสนสมบัติ” คือ ทรัพย์สินส่วนรวมของพระศาสนา พุทธศาสนิกชน ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์มีส่วนเป็นเจ้าของ รวมความก็คือศาสนสมบัติของวัดเป็นศาสนสมบัติของสังคมส่วนรวม
ของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันอาศัยใช้ประโยชน์ และพอแยกทรัพย์สินของวัดออกได้เป็นประเภทดังนี้ 
ประเภทที่ดิน ส าหรับเป็นที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ประเภทอาคารเป็นที่อยู่
อาศัยของพระสงฆ์เป็นที่ประกอบศาสนกิจและจัดหาประโยชน์ ประเภทเงินทอง ส าหรับใช้เป็นทุน
และใช้จ่าย ประเภททรัพย์สิน ศาสนวัตถุและสิ่งใช้สอยต่างๆ115 
 ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินของพระศาสนา มีทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
จ านวนมากได้มาโดยการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้กิจการพระศาสนามั่นคง
ถาวร มีการบัญญัติให้ความรับรองคุ้มครองไว้เป็นพิเศษ116  

 3.2.1.2 ประเภทของศาสนสมบัติ  
 ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 40 บัญญัติว่า ศาสนสมบัติแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใด 
วัดหนึ่ง 2. ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง สามารถพิจารณาประเภทของ
ลักษณะศาสนสมบัติ โดยละเอียด ดังนี้ 
 ประเภทที่หนึ่ง ศาสนสมบัติกลางส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดินและอาคาร รวมทั้งดอกผล 
ที่เกิดขึ้นได้มา 2 ทาง คือ การบริจาคของผู้มีศรัทธา เช่น ที่ดินตลาดเฉลิมโลก ตลาดน้อย และที่อ่ืนๆ  
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งที่ดินวัดร้างทั่วประเทศที่ทางการประกาศยุบเลิกวัด 
ที่ดินนั้นก็จะตกกลายมาเป็นศาสนสมบัติกลาง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก เป็นราคาหลายร้อยล้านบาท117  
รวมทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินรายได้ที่เป็นศาสนสมบัติกลาง  
ด้วย อนึ่ ง การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

                                                           

 115 ฐิติพร สะสม, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
 116 ปลื้ม โชติษฐยางกูร, เรื่องเดิม, หน้า 161. 
 117 เรื่องเดียวกัน, หน้า 161. 



62 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อการนี้ให้ถือว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติ
กลางนั้นด้วย ตามที่ระบุในมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 ประเภทที่สอง ศาสนสมบัติของวัด หมายถึง ทรัพย์สินของวัดทุกชนิด รวมถึงปูชนีย
สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด เช่น พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม 118 พระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น  
ในปัจจุบันวัดที่มีพระสงฆ์ท่ัวประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 38,984 วัด119 เมื่อวัดมีจ านวนมากมายเช่นนี้ 
ศาสนสมบัติของวัดย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย  

 นอกจากนี้ ศาสนสมบัติของวัด สามารถแยกได้อีก 2 ประเภท คือ ศาสนสมบัติที่เป็น 
อสังหาริมทรัพย์ และศาสนสมบัติที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
  1)  ศาสนสมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่  
  (1)  ที่ดิน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33 บัญญัติ
ว่า ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้ 1. ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 2. ที่ธรณีสงฆ์ คือ  
ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 3. ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา ดังนั้นที่ดิน
ของวัดใดวัดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศาสนสมบัติของวัด มีอยู่ 3 ประเภท คือ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา  
มีเพียงเฉพาะที่วัดและที่ธรณีสงฆ์เท่านั้นที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส่วนที่กัลปนาจะเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมาเป็นทรัพย์สินของวัดเรียบร้อย
แล้ว จึงจะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อที่ดินของวัดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว 
วัดในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในอันที่จะใช้สิ ทธิใช้ประโยชน์ 
ติดตาม เอาคืนและขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของวัดโดยมิชอบ ตามที่มาตรา 
1306 และมาตรา 1307 บัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน นอกจากนั้นที่ดินของวัดยังมี
สภาพเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ (Things Outside of Commerce) เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถ
ถือเอาได้และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 143) เว้นแต่จะกระท าโดยอาศัย
อ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 1305) และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 34 บัญญัติว่า 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระท าได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ  
เว้นแต่จะเป็นการโอนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่
ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท าโดย  
พระราชกฤษฎีกา วรรคสาม ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนาแล้วแต่
กรณีในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง และมาตรา 35 บัญญัติว่า ที่วัด 
ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 
นอกจากที่ดินแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้น าที่ดินของวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยการสร้างอาคารตึกแถวให้เอกชนเช่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับวัดอย่างมหาศาล และการ

                                                           

 118 เรื่องเดียวกัน, หน้า 162. 
 119 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี 57. 
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น าที่ธรณีสงฆ์มาหาผลประโยชน์ด้วยการสร้างตึกแถวจะท าให้วัดได้ผลประโยชน์ บ้านเมืองก็จะ
สวยงามไปด้วย ท าให้วัดมีขอบเขตที่แน่นอนสามารถป้องกันการรุกล้ ากรรมสิทธิ์วัดได้มากข้ึน120  
    (2)  อาคาร เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจ 
ตลอดจนจัดหาประโยชน์ การขยายตัวของจ านวนวัดและการที่มีผู้นิยมท าบุญโดยการถวายที่ดินแก่วัด 
มีผลท าให้ที่ดินวัดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น วัดจึงกลายเป็นผู้ครอบครองที่ดินเป็นจ านวนแต่ที่ดินของวัดจะ
ท าการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้เกิดผลเสียต่อการ
ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ในทางรายได้ต่อวัด จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายต่อวัดของรัฐในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาท าให้ที่ดินของวัดถูกน ามาใช้ประโยชน์ให้แก่  
วัดอย่างกว้างขวาง เช่น การให้เช่าที่ดินเพ่ือท ากิน เช่าเพ่ือสร้างตึกแถว อาคารพาณิชย์ การก่อสร้าง
อาคาร ตึกแถวของวัดในรุ่นแรกๆ นั้นมักจะสร้างแบบง่าย เนื่องจากค่าก่อสร้างต้องใช้ทุนสูง  
วัดแรกที่เริ่มสร้างคือ วัดบวรนิเวศ ซึ่งจะสร้างอาคารที่ริมถนนสิบสามห้าง โดยการสนับสนุ นของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และก็เริ่มเป็นที่นิยม แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก  
ทั้งนี้เพราะวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินลงทุน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีวัดจ านวนมากที่มีการสร้างอาคาร
ตึกแถวให้เช่าเพ่ือหาผลประโยชน์และเป็นที่นิยมเรื่อยมา วัดใดที่มีที่ธรณีสงฆ์แต่ไม่มีเงินทุนก็จะกู้จาก
แหล่งเงินทุน เมื่อสร้างเสร็จเก็บค่าเช่าได้ก็น ามาผ่อนช าระคืน ความนิยมสร้างอาคารตึกแถวมีเรื่อยมา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะวัดที่อยู่ริมถนนมักจะสร้างตึกแถวเก็บผลประโยชน์หารายได้เข้าวัด
มากขึ้น 

   2)  ศาสนสมบัติที่เป็นสังหาริมทรัพย์  เช่น เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆ ภายในวัด ที่มิได้มีลักษณะเช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 140 ให้ความหมายของสังหาริมทรัพย์ ว่าหมายถึง ทรัพย์สินประเภทอ่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย์ ประมูล สุวรรณศร อธิบายว่า สังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์อันอาจเคลื่อนที่จากแหล่ง
หนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง121 จึงอาจพิจารณาถึงความสามารถในการเคลื่อนย้ายของทรัพย์นั้นว่าสามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยง่ายหรือไม่ หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกหรือการเคลื่อนย้ายอาจท าให้
ทรัพย์เสียรูปทรงไปทั้ งหมดหรือบางส่วน ทรัพย์ดังกล่าวอาจจะไม่เป็นสังหาริมทรัพย์แต่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นทรัพย์สินต่างๆ ภายในวัดที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์จัดว่าเป็นทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น    

   (1)  เงินทอง มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเป็นทุนตลอดจนค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นต่างๆ ภายในวัด เนื่องจากระบบเงินตราทั้งหลายท าให้วัดเห็นความส าคัญของเงิน และเริ่ม
ต้องการเงินมากขึ้นเพราะความจ าเป็นที่ต้องบูรณปฏิสังขรณ์วัดในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรม ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมท าให้รัฐเริ่มลดรายจ่ายในการอุปถัมภ์พระศาสนา 
ลง และวัดต่างๆ ต้องปรับตัวด้วยการช่วยเหลือตนเองโดยการหารายได้เองเพ่ิมขึ้น ซึ่งกลายเป็น
จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐและการหารายได้ของวัดรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม  

                                                           
120 ภิรมย์ จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 30-31. 

 121 ประมูล สุวรรณศร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1,4 ว่าด้วยทรัพย์ 
(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2525), หน้า 34.  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามหาทางช่วยเหลือวัดโดยใช้นโยบายกว้างๆ  
2 ประการ คือ 
   ก.บริจาคทรัพย์ ช่วยอุดหนุนวัดหลวงที่ส าคัญ โดยการตั้งเป็น
งบประมาณประจ าปีหรือให้เงินช่วยเหลือพิเศษเป็นครั้งคราว 
    ข.หาทางให้วัดมีผลประโยชน์และด าเนินวิธีการหาประโยชน์มา
บ ารุงวัดได้เองโดยอาศัยทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่ดินน ามาจัดประโยชน์และตั้งฆราวาสเข้าไปช่วยดูแล
และจัดการหาผลประโยชน์เพิ่มพูนให้แก่วัด นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าในการจัดการการเงินของวัดให้
เป็นระบบยิ่งขึ้น 
    (2) เครื่องใช้ต่างๆ ในอดีตพระภิกษุสงฆ์ยังไม่มีทรัพย์สินใดๆ มีแต่
เพียงบริขารเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่สมณะเท่านั้นยังไม่มีสิ่งของใดที่จะถือเอาเป็นสมบัติของสงฆ์ได้ 
บริขารปัจจัยที่ได้มาก็บริโภคใช้สอยไปวันๆ ไม่มีภาระยุ่งยากกับบริขารปัจจัยแต่อย่างใด จะไปไหนมา
ไหนก็ไม่มีความกังวลเพราะไม่มีอะไรมาเป็นภาระยุ่งยาก มีเพียงแค่บริขารกับปัจจัยติดตัวเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านพอยังชีวิตไปวันๆ จวบจนกระทั่ง
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้พระภิกษุสงฆ์มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ปัจจัยและสิ่งของในการด ารงชีวิตมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บาตร จีวร ต่างๆ ที่มี 
ผู้ถวายให้เป็นของส่วนรวม เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ทรัพย์สินทุกประเภททั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมจัดว่าเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาหรือวัดที่จะบริหารจัดการได้เองตามเหมาะสมเพ่ือให้กิจการของพระศาสนามั่นคง
สืบไปภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง 

 ค าว่า ศาสนสมบัติ จึงมีความหมายกว้างขวางรวมถึงทรัพย์สินทุกประเภทของ
พระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นของวัดและมิใช่ของวัด ทรัพย์สินดังกล่าวทุกประเภทจึงเป็นทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวมของพระพุทธศาสนา ในทางวิชาการ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
ให้ความหมายค าว่าทรัพย์สินไว้ว่า วัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้  
เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 138 บัญญัติว่า ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได้ ดังนั้นศาสนสมบัติจึงเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีสถานะถูกต้องตามที่กฎหมายให้การ
รับรองและคุ้มครองไว้  

 นอกจากนั้นทรัพย์สินของสงฆ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินส่วนบุคคลและ
ทรัพย์สินส่วนรวม122  

 1.  ทรัพย์สินส่วนบุคคล คือ ของที่ทายกถวายแก่ภิกษุเป็นส่วนตัวหรือภิกษุแสวงหา
มาได้แล้วถือเอาเป็นส่วนตัว แม้แต่ของที่สงฆ์แจกให้ตกเป็นสิทธิแก่ภิกษุแล้ว ชื่อว่าเป็นของบุคคล

                                                           

 122 พระครูมงลประสิทธิ์  (อริยว โส), ศึกษาการบริหารทรัพย์สินของสงฆ์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 32.  
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เหมือนกัน ภิกษุผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิในอันที่จะสละหรือแจกได้ตามชอบใจ มีข้อที่จะพึงระวังแต่เพียงไม่
ท าศรัทธาไทยให้ตกไปเสียเปล่า123     

 ทรัพย์สินส่วนบุคคล คือ ของใช้ส่วนตัว หมายถึงบริขารบางอย่างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ส่วนตัวของพระภิกษุสามเณร124  

 2. ทรัพย์สินส่วนรวม คือ ทรัพย์สมบัติส่วนกลางของวัด หมายถึงสิ่งของทั้งปวง 
อันเป็นกรรมสิทธิ์ พระสงฆ์ในวัดนั้นใช้สอยร่วมกันได้ หากสิ่งของเหล่านั้นสิ้นเปลืองหรือแตกหักไป
ตามกาละไม่มีโทษ แต่ถ้าท าให้เสียด้วยความจงใจหรือท าด้วยความมักง่าย หรือถือเอาด้วยเจตนา
ปิดบังก็มีความผิดตามขั้นของเจตนา  

 ทรัพย์สินส่วนรวม คือ ของที่เป็นของวัดและของที่สงฆ์ในวัดใช้ร่วมกัน 
 ทรัพย์สินส่วนรวม ได้แก่ สมบัติของวัดทุกอย่างที่เป็นของส่วนกลาง ถือว่าเป็นสมบัติ

ส่วนรวม ภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปมีสิทธิ์ใช้สอยร่วมกันได้ เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ีส่วนกลาง 
 ทรัพย์สินส่วนรวมเป็นของสามเณรทุกรูปในวัดต้องช่วยกันดูแลรักษา น าไปใช้แล้ว

ต้องเก็บง า หากน าไปใช้เป็นส่วนตัวแบบถาวรต้องขออนุญาตสงฆ์ก่อน เมื่อช ารุดเสียหายต้องซ่อมแซม  
เมื่อสูญหายต้องชดใช้ หากน าไปใช้แล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลให้ดีย่อมเป็นอาบัติ ทรัพย์สินส่วนรวม
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ ท่านห้ามซื้อขาย กฎหมายว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็โดย
พระราชบัญญัติเท่านั้น125  
  ทรัพย์สินตามพระวินัย ทรัพย์สินตามพระวินัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ทรัพย์สินของสงฆ์ ทรัพย์สินของเจดีย์ และทรัพย์สินของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
  ทรัพย์สินของสงฆ์ ได้แก่ ทรัพย์สินที่เขาถวายเป็นสาธารณะแก่หมู่ภิกษุ ไม่เฉพาะตัว
หรือทรัพย์ สิ น ใดที่ภิ กษุ รั บ ไว้หรื อหวงห้ ามไว้ ด้ วย  ความเป็ นของสาธารณะแก่หมู่ ภิ กษุ 
ก็จัดเป็นของสงฆ์เช่นกัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ลหุภัณฑ์หรือของเบา เช่น บาตร จีวร บิณฑบาต 
เภสัช ที่ เขาถวายเป็นของสงฆ์ ทรัพย์สินประเภทนี้ส่วนใหญ่พอจะเทียบกับสังหาริมทรัพย์  
ตามกฎหมาย ครุภัณฑ์หรือของหนัก ส่วนใหญ่เทียบได้กับอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายบ้านเมือง 
ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสนาสนะ เช่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ภาชนะโลหะ เช่น หม้อโลหะ 
กระทะโลหะ กระถางโลหะ เครื่องมือ เช่น มีด ขวาน จอบ เสียม เครื่องสัมภาระ เช่น ไม้ไผ่ท าเสา
หญ้ามุงหลังคาและหวาย 
  ทรัพย์สินของเจดีย์ ได้แก่ ของที่ทายกถวายเพ่ือบูชาเจดีย์ เช่น ของที่เขาถวาย 
พระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราช เป็นต้น ส่วนประเภทของสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นแยกได้เป็น  
ลหุภัณฑ์และครุภัณฑ์ 
  ทรัพย์สินของบุคคล ได้แก่ ของที่ทายกถวายแก่ภิกษุเป็นส่วนตัวหรือภิกษุแสวงหา  
มาได้และถือเอาเป็นส่วนตัวแม้ของสงฆ์แจกให้ตกเป็นสิทธิแก่ภิกษุแล้วถือว่าเป็นของบุคคลเหมือนกัน 

                                                           
123 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินยัมุข เล่ม 2, หน้า 148. 

 124 ปิ่น มุทุกันต์, ประมวลศัพท์ศาสนา (กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, 2527), หน้า 50.  
125 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค าวัด,  

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2551), หน้า 95. 
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ภิกษุผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีอ านาจคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนตัว มีสิทธิจ าหน่าย จ่ายแจกได้ 
เพียงแต่ไม่ควรท าให้ศรัทธาไทยให้ตกไป คือ อย่าให้คนที่เขาถวายเห็นว่าจ าหน่ายจ่ายแจกไปในทาง
หรือลักษณะที่ไม่สมควร 
  กล่าวได้ว่า พระภิกษุสามารถจะมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เรียกว่า บริขารได้ทุกอย่าง  
นอกจากที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามโดยเฉพาะเจาะจง เช่น เครื่องประหารทั้งปวงและสิ่งอ่ืนอีก เช่น ไร่นา
ที่ดิน ข้าทาส สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ และปศุสัตว์ คือ แพะ แกะ ไก่ สุกรและ
ข้าวเปลือก126  
  ดังนั้น จากการจ าแนกประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นจะท าให้สามารถ
วิ เคราะห์ภาพรวมได้ว่ าทรัพย์สินใดเป็นของสงฆ์หรือของบุคคล นอกจากนั้นในส่วนของ  
ลหุภัณฑ์ยังหมายความรวมถึงเงินบริจาคและเงินผลประโยชน์ของวัดด้ วย ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์
ประเภทหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด ในปัจจุบันนี้การที่จะพิสูจน์ว่าเงินใดเป็นเงินบริจาคให้เป็นของ
สงฆ์หรือของบุคคลนับว่าเป็นการยากพอสมควร จึงอาจถือตามเจตนาของผู้บริจาคเท่านั้นว่าประสงค์  
จะบริจาคให้เป็นของสงฆ์หรือเป็นของบุคคล การจ าแนกว่าทรัพย์ใดเป็นของสงฆ์หรือของบุคคลนั้น 
ถือว่ามีความจ าเป็นเนื่องจากในทางพระธรรมวินัยนั้นเงินแต่ละประเภทมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ  
ในการถือครองที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรท าการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเงินบริจาค
ต่อไป 

 เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวัดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กิจการของพระศาสนาและใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งประชาชนยังสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่
ภายในวัดเพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ศึกษา
หลักธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา ตักบาตรเทโว 
บ าเพ็ญกุศลศพ หรือประกอบพิธีตามประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวัด เช่น ประเพณีขนทรายเข้าวัด เป็นต้น 
นอกจากนี้วัดบางแห่งยังจัดสถานที่วัดบางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
แก่ประชาชนทั่วไปด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 37 บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน.  . .” 
ประกอบกับมาตรา 34 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทาง. . .” ดังนั้น ประชาชนทุกคน
จึงมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปยังวัดได้โดยไม่จ ากัดอยู่เพียงพุทธศาสนิกชนเท่านั้น สภาพความเป็นวัด  
จึงมีลักษณะเป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยแท้  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคสอง ยังได้บัญญัติว่า  
“ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล” จึงสรุปได้ว่าวัดมีลักษณะเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ของ
แผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1304 (3) และมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 

                                                           

 126 ประสาร ทองภักดี, กฎหมายมหาชนตามแนวพุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 45-48. 
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3.2.2  สถานะของเงินบริจาค 
 3.2.2.1  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินบริจาค    
 การบริจาคเงินเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกับชีวิตประจ าวันของคนไทย

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นคนใจบุญ มีน้ าใจชอบให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่ก าลังตกทุกข์ได้ยาก ประกอบกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ปลูกฝังให้คนไทยนิยมท าบุญกับ
สรรพสัตว์ การท าบุญด้วยการบริจาคทานจึงเป็นวัฒนธรรมที่คุ้นชินส าหรับคนไทย  

 “บุญ” หมายถึง เครื่องช าระสิ่งที่ท าให้สะอาด หรือคุณสมบัติที่ท าให้บริสุทธิ์ หรือ
คุณสมบัติที่ท าเกิดภาวะที่น่าบูชาคือ ควรยกย่อง นับถือ127 การท าบุญ หมายถึง การกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยแสดงออกทางพฤติกรรมภายใต้จิตส านึกของบุคคลนั้นๆ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าเป็นความดีตาม
หลักศาสนา เช่น การให้ทานบริจาคเงินหรือสิ่งของ การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ เป็นต้น128 การท าบุญ
เปรียบเสมือนการหว่านพืชลงในดินเนื้อดี เมื่อเมล็ดพืชดีหว่านลงในเนื้อดินดี และได้น้ าหล่อเลี้ยงตาม
สมควร พืชย่อมเจริญงอกงามกว่าพืชที่หวานลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืด ดังนั้น การท าบุญต่อผู้มี
ศีลธรรมย่อมมีผลมากกว่าการท าแก่ผู้ไร้คุณธรรม จากหลักการนี้จึงท าให้คนทั้งหลายจึงนิยมท าบุญกับ
พระภิกษุสามเณร โดยเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีศีลธรรมสูงกว่าคนสามัญ129 รวมทั้งการท าบุญจะท าให้ได้ผล
ตามมาคือความสุขทางใจและความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลท าให้พุทธศาสนิกชนบริจาคเงินให้วัด130   

 การด าเนินกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะต้องมีการพัฒนาให้ เจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้นไปนั้น นอกจากจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่แล้ว ยังมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการระดมทุนจากแห่งรายได้ต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การ
สร้างถาวรวัตถุต่างๆ หรือการด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ต้องมีการใช้เงินทุนมหาศาล เนื่องจากหาก
ไม่มีการหาเ พ่ิม เติม เข้ ามาใหม่  ทรัพย์สิ นหรือทรัพยากรที่ มี อยู่ เดิ มนับวันยิ่ งแต่จะหมด  
ลงไป การแสวงหาทุนจากแหล่งต่างๆ จึงเป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรทางศาสนาก็ตาม จะต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น การที่องค์กรใดมีขีดความสามารถมากขึ้น ย่อมหมายถึงองค์กรนั้น  
มีความม่ันคงมากข้ึนตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น วัดปากน้ าโดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ ามีรายรับจาก
เงินบริจาคของประชาชนหลายทาง ได้แก่ การน าวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ าค้นพบไปเผยแผ่ 

                                                           

 127 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดล าดับใหม่) 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2543), หน้า 293. 
 128 พระเกียรติพงษ์ มณีวรรณ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินท าบุญ ในวัดบ้านมอญ 
(ต้นโพธิ์แฝด) ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), หน้า 4.   
 129 วศิน อินทสระ, สิ่งท่ีควรท าความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง (กรุงเทพมหานคร:  
กรุงธนพัฒนา, 2544), หน้า 175. 

130 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชน 
วัดปากน้ าในกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 230. 
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การเก็บศพของหลวงพ่อวัดปากน้ าไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ การสร้างพระผงของขวัญและเหรียญ
ต่างๆ ให้บูชา และการมีโรงครัวเพ่ือเลี้ยงภัตตาคารพระภิกษุ สามเณร ตามเจตจ านงของหลวงพ่อ  
วัดปากน้ า131 ดังนั้นแต่ละวัดจึงมีวิธีการบริหารจัดการเงินบริจาคด้วยวิธีการแตกต่างกันไป จากการ
วิจัยของเรืองฤทธิ์ ประสันรักษ์ ท าการวิจัยเกี่ยวกับการรายรับ รายจ่ายของวัดในกรุงเทพมหานครว่า 
“แหล่งรายได้ของวัดนั้น ส่วนใหญ่มาจากการรับบริจาคทั่วไป เช่น การท าบุญเพ่ือการก่ อสร้าง 
บูรณปฏิสังขรณ์”132 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารายรับต่างๆ ของแต่ละวัดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง
และความสามารถของแต่ละวัดในการจัดเก็บ หากวัดใดมีรายรับมีมากกว่ารายจ่าย รายรับส่วนที่เกิน
นั้นจะกลายเป็นเงินสะสมและสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการวัดต่อไปในภายภาคหน้า 

 3.2.2.2  ความหมายของเงินบริจาค 
 เนื่องจากวัดมิได้มีสถานะเป็นองค์ท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือแสวงหาก าไร แต่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดท า

บริการสาธารณะหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม วัดจึงไม่สามารถแสวงหารายได้เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วน 
บริษัทต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือแสวงหาก าไรโดยเฉพาะ ดังนั้นรายรับต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในวัด จึงมักได้มาจากเงินบริจาคประเภทต่างๆ ของประชาชน เงินบริจาคจึงเป็นรายได้หลักที่วัด
มักจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในวัด 

 เงินบริจาค หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้ใช้ได้ตามท่ีผู้บริจาคก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาคมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ใช้เพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะให้
ส่วนราชการนั้นก าหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้133 
 การบริจาคเงิน หมายถึง การสละทรัพย์สินเงินทองรวมถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ ให้แก่วัด 
เช่น การซื้อดอกไม้ธูปเทียนของวัด การใส่บาตรพระประจ าวัน การหยอดตู้บริจาค การถวายสังฆทาน
การถวายภัตตาหาร การถวายข้าวสาร การถวายช้อน ซ่อม โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ จนถึงแรงงานที่เสียสละ
เพ่ือวัดด้วย134  

 การบริจาคเงินให้วัด  หมายถึง  การบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนให้วัด  
ซึ่งรวมทั้งการบริจาคเงินส่วนรวมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น การทอดกฐิน การทอดผ้าป่าและ
การบริจาคเงินเฉพาะตัว เช่น การบริจาคเงินให้มูลนิธิ การท าบุญวันเกิด การบริจาคเงินเป็นค่า
ภัตตาหาร ค่าน้ าประปาและไฟฟ้า ค่าไถ่ชีวิตโคและกระบือ เป็นต้น135  

 ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ. 2498 ข้อ 4 ก าหนดว่า  “เงิน   
ผลประโยชน์ของวัดหมายถึง เงินรายได้จากการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัดที่กรมการศาสนาหรือ
จังหวัดหรืออ าเภอจัดอยู่หรือเงินที่วัดได้มาโดยวิธีอ่ืนนอกจากเงินการกุศล”นอกจากนี้ส านักงาน

                                                           
131 เรื่องเดียวกัน, หน้า 79. 
132 เรืองฤทธิ์ ประสันรักษ์, รายรับ รายจ่ายของวัดในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 33. 
 133 จิตติ วราพุธ, การพัฒนาระบบสารสนเทศเงินบริจาคและกองทุนแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), หน้า จ. 
 134 พระเกียรติพงษ์ มณีวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
 135 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดให้การเงินของวัดมี 2 ประเภท คือ เงินผลประโยชน์ ได้แก่ เงินที่
ได้มาจากการจัดประโยชน์ของวัด เช่น เงินค่าเช่า ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่วนลด เงินบ ารุง  
เงินค่าขายสิ่งของ เงินค่าชดเชยและเงินค่าปรับและเงินใดๆ ที่เป็นส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติ
ของวัด และ เงินการกุศล ได้แก่ เงินที่ผู้บริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บริจาคเป็น  
ค่าภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพ  เงินบ ารุงพระอาพาธและเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
เช่นนี้  

 ส่วนเงินงบใดที่มีผู้บริจาคให้แก่วัด เพ่ือให้ตนได้มาซึ่งสิทธิในการแสวงหาประโยชน์
จากวัดจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ต้องนับว่าเป็นเงินผลประโยชน์ของวัดทั้งสิ้นและผู้ใดจะอ้างเอา
จ านวนเงินที่ตนบริจาคท าบุญกับวัดมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือให้
ตนได้มาซึ่งสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากวัดหาได้ไม่ เช่น การขอลดค่าเช่า ค่าบ ารุงจากการเช่า
ที่วัดเพราะอ้างว่าผู้นั้นเคยท าบุญกับวัดมามาก เป็นต้น136 
 ดังนั้น การพิจารณาว่าเป็นเงินบริจาคหรือไม่ นอกจากจะค านึงถึงว่าเป็นเงินการกุศล
หรือไม่แล้วยังต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้บริจาคเป็นส าคัญว่ามีเจตนาให้เงินดังกล่าวเป็นเงินบริจาค
หรือไม่ หากต้องให้เป็นเงินบริจาค เงินนั้นต้องไม่ใช่เงินที่ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมาแทน หรือสามารถคิดค านวณสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เงินค่า
ศาลาเผาศพ เงินค่าเช่าที่ดินวัด เป็นต้น หากทราบว่าเป็นเงินผลประโยชน์หรือเงินบริจาคแล้ว จะท า
ให้ทราบว่าต้องจัดการดูแล รักษาเงินนั้นอย่างไร เนื่องจากเงินแต่ละประเทอาจมีวิธีการจัดท าบัญชี
แตกต่างกัน ตามท่ีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 5 ก าหนดให้ การเก็บรักษาเงินของวัดส่วน
ที่เกิน 3,000 บาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา (ปัจจุบันส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) จังหวัด อ าเภอหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากใน
นามของวัด วรรคสอง ก าหนดให้ การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของผู้บริจาค เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินของวัดแต่ละประเภทจึงอาจมีวิธีการที่แตกต่าง
กันหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากข้อ 5 วรรคสอง ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าการดูแลรักษาและจัดการเงินการ
กุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค โดยไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าเงินการ
กุศลจะต้องดูแลรักษาและจัดการให้เป็นไปตามวิธีการตามวรรคแรกหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับ
ส า นั กพร ะ พุทธศาสนาแห่ ง ช าติ ก า หนด เ งื่ อ น ไ ข ใ นกา รดู แ ล รั กษ า เ งิ น ก า รกุ ศ ลห รื อ 
เงินบริจาคว่าให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคไว้อย่างชัดเจน จะให้เก็บรักษาไว้ที่ไหน อย่างไร 
วัดก็อาจปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์โดยอนุโลม 137 นั่นหมายความว่า  
เงินผลประโยชน์มีวิธีการดูแลรักษาเป็นไปตามวรรคแรก ส่วนเงินบริจาคจะมีวิธีการดูแลรักษาเป็นไป
ตามวรรคแรกหรือไม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นวัดจึงสามารถบริหารจัดการเงินบริจาคที่ได้มาโดยวิธีการ
อย่างไรก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องถูกผูกมัดให้เป็นไปตามวิธีการตามวรรคแรก ซึ่งถือเป็นช่องว่างของ
กฎหมายอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้วัดสามารถบริหารจัดการเงินบริจาคได้โดยอิสระเกินไป ท าให้เกิด
ความยากล าบากในการตรวจสอบหรือรับรู้จากประชาชนและเงินอาจรั่วไหลได้ง่าย ดังนั้นจึงควรท า

                                                           

 136 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือไวยาวัจกร, หน้า 130. 
 137 เรื่องเดียวกัน, หน้า 131.  
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การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวให้การดูแลรักษาเงินบริจาคของวัดเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
กับการดูแลรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดตามวรรคแรก  
 สรุปได้ว่า เงินบริจาคมีความแตกต่างจากเงินผลประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ 
เงินผลประโยชน์ เป็น เงินที่ งอกเงยขึ้นจากการจัดหาประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัด   
ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการภายในวัด ส่วนเงินบริจาคหรือเงินการกุศลเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากผู้มีจิต
ศรัทธาถวายให้แก่วัดหรือแก่พระภิกษุสงฆ์โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยอาจมอบผ่านทางวัด
โดยตรงหรือผ่านพระภิกษุสงฆ์หรือตัวแทนหรือผ่านทางมูลนิธิต่างๆ ของวัด หรือตู้บริจาค เป็นต้น 
นอกจากนี้เงินบริจาคยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัด และพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นเครื่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
มีความม่ันคงถาวรได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 
 3.2.2.3  สถานะของเงินบริจาค 
 เงินบริจาคเป็นเงินรายได้ประเภทหนึ่งของวัดที่ผู้บริจาคมักบริจาคให้โดยเสน่หาหรือ
ด้วยใจสมัครโดยมีมูลเหตุจูงใจที่แตกต่างกัน เงินบริจาคจัดเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งตามที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 และมาตรา 138 บัญญัติว่า ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุ  
มีรูปร่างและทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ และ
ยังมีสถานะเป็นทรัพย์สินด้วยอีกประการหนึ่ง มานิตย์ จุมปา เห็นว่า ทรัพย์หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่าง
เท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่อาจมีราคาและถือเอาได้ เช่นนี้  สิ่งใดเป็นทรัพย์ จึงไม่จ าเป็นต้อง
เป็นทรัพย์สินเสมอไป โดยทรัพย์ใดมีรูปร่างเฉยๆ แต่ไม่อาจมีราคาและถือเอาได้ก็ไม่เป็นทรัพย์สิน เช่น 
พระจันทร์ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น ส่วนหากทรัพย์ใดมีรูปร่างและยังอาจมีราคาและถือเอาได้แล้ว  
ทรัพย์นั้นย่อมเป็นทรัพย์สินด้วย138   

 เงินบริจาคก็เป็นเงินตราประเภทหนึ่ง ที่ได้มาตามเจตนารมณ์ของผู้ให้ในนาม 
ของผู้บริจาค ส่วนมากการบริจาคมักจะให้เป็นการช่วยเหลือให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ที่มิได้ก่อตั้ง
ขึ้นเพ่ือแสวงหาก าไร รวมถึงองค์กรทางศาสนา อันได้แก่ วัด โบสถ์ และมัสยิด เงินบริจาคจึงเป็น  
การให้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางมหาชนหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเอง ในทางพระพุทธศาสนานั้น 
 เงินตรา คือ วัตถุที่ใช้ในการแลกขายซื้อเปลี่ยนที่รัฐก าหนดขึ้นให้ช าระหนี้ได้ตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 6 บัญญัติว่า เงินตราได้แก่เหรียญกษาปณ์และ
ธนบัตร ดังนั้น เงินตราจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เนื่องจากสามารถน าไปใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งต่างๆ ได้ตามท่ีต้องการ ในฐานะเป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมให้การยอมรับ
ถูกต้องตรงกันว่าสามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย   
 ตามพระราชบัญญัติเงินตรา ให้ความหมายของค าว่าเงินตรา ว่าหมายถึง วัตถุกลางที่
ใช้ช าระหนี้เงินกันได้ เหตุผลที่กฎหมายต้องให้ความคุ้มครองผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตเพราะลักษณะ
ของเงินตราที่ถูกใช้เป็นวัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน โดยทั่วไปมีรูปร่างเหมือนกันไม่อาจระบุได้ชัดว่า
เงินตราใดเป็นของใคร เมื่อรวมกันอยู่ ใครครอบครองจึงควรเป็นของคนนั้น นอกจากนี้ การให้เจ้าของ

                                                           
138 มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 6  

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 5. 
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ติดตามเอาคืนได้เสมอไปย่อมจะท าให้เกิดความระส่ าระสายในทางธุรกิจได้ ผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริต  
จึงควรได้รับความคุ้มครอง139 ดังนั้น วัดซึ่งได้รับเงินบริจาคย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินบริจาค 
ซึ่งเป็นเงินตราประเภทหนึ่ง และมีอ านาจในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอันที่จะใช้สอย จ าหน่าย  
ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ตลอดจนติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ และขัดขวางมิให้ผู้ใด  
เข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   
 ทั้งนี้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 บัญญัติรับรองไว้  
สิทธิดังกล่าว ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้บริจาคส่งมอบเงินบริจาคนั้นให้กับวัด แต่ถ้าวัตถุประสงค์ของ  
ผู้บริจาคมิได้ต้องการบริจาคเงินให้เพ่ือใช้ในกิจการของวัด แต่เป็นการให้พระภิกษุสงฆ์ในนามส่วน
บุคคล เช่น ให้เพ่ือเป็นค่าโอสถหรือค่าเดินทางไปเพ่ือรักษาอาการอาพาธ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่าง
อ่ืนส่วนบุคคลแล้วเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินส่วนบุคคล พระภิกษุสงฆ์นั้นย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
เงินดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นเงินของวัด แต่ถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลของพระภิกษุนั้ น และมีสิทธิใน
ฐานะที่เป็นเจ้าของในอันที่จะใช้สอย รักษาหรือจัดการอย่างไรก็ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากเข้า
ข้อยกเว้นตามมาตรา 1623 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึ งแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติ
ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดย
พินัยกรรม  
 ดังนั้น เงินบริจาคจึงสามารถแยกประเภท ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เงินบริจาคที่ 
ผู้บริจาคส่งมอบให้กับวัด 2. เงินบริจาคท่ีผู้บริจาคส่งมอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในนามส่วนบุคคล  
 ลักษณะที่หนึ่ง เงินบริจาคท่ีผู้บริจาคส่งมอบให้กับวัด     
 เงินบริจาคที่ผู้บริจาคส่งมอบให้กับวัดมีสถานะเป็นเงินของวัดเป็นเงินบริจาคในนาม
ของวัดเป็นเงินส่วนรวมที่ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและถือว่าเป็นรายได้ของวัดอย่างหนึ่ ง กฎหมาย
จึงให้ความคุ้มครองมากกว่าเงินส่วนบุคคลทั่วไป แม้ว่าโดยสภาพเงินตราจะไม่ใช่ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายและไม่มีความมั่นคงแน่นอนในการพิสูจน์ความเป็น
เจ้าของ แต่เมื่อวัดเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอน เงินบริจาคของวัดมีไว้
เพ่ือเป็นปัจจัยในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา จึงถูกจัดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างหนึ่งประเภท
สังหาริมทรัพย์ เทียบเคียงได้กับ ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3320/2550 ที่วินิจฉัยว่า เงินค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่ช าระให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดิน  
พ.ศ. 2475 มาตรา 39 เป็นเงินทรัพย์สินของแผ่นดินจึงต้องห้ามมิให้ยึดตามมาตรา 1307 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเงินค่าภาษีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เนื่องจาก  
มีไว้เพ่ือใช้เพ่ือบ ารุงท้องถิ่น จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ส่วนเงินบริจาคในนามของวัดมีไว้เพ่ือ
ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะเช่นเดียวกัน จึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเช่นเดียวกัน แตกต่างจากเงิน  
ส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีฐานะเปรียบเสมือนเงินของเอกชนทั่วไปที่เปลี่ยนมือได้โดยง่ายและ  
มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่ากับเงินบริจาคของวัด 

                                                           
139 เรื่องเดียวกัน, หน้า 214. 
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 นอกจากนั้นเงินบริจาคของวัดถือว่าเป็นศาสนสมบัติประเภทศาสนสมบัติกลางหรือ 
ศาสนสมบัติของวัดแล้วแต่กรณีอีกด้วย ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 40 บัญญัติไว้เช่นเดียวกันกับที่วัด  
ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ซึ่งมีลักษณะส าคัญและได้รับความคุ้มครองท านองเดียวกันกับ  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินคือ หากมีการโอนกันก็ต้องจัดท าโดยพระราชบัญญัติ และห้ามมิให้ยก 
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้วัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งไม่ต้องอยู่ในอ านาจแห่ง  
การบังคับคดี140 
 ลักษณะที่สอง เงินบริจาคที่ผู้บริจาคส่งมอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในนามส่วนบุคคล 
 ที่มาของเงินบริจาคที่ผู้บริจาคส่งมอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในนามส่วนบุคคล  ซึ่งมี
สถานะเป็นเงินส่วนตัวนั้น ในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์จ าเป็นต้องมีทรัพย์สิน
บางอย่างเพ่ือความจ าเป็นในการด ารงชีพอย่างเรียบง่ายและสมถะตามแบบสมณะในพระพุทธศาสนา 
อันได้แกบ่าตร จีวรและปัจจัย 4 เป็นหลัก จากสมัยพุทธกาลจวบจนกระทั่งปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์ได้มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงในเรื่องทรัพย์สินของ
พระภิกษุสงฆ์นั้นมีความเกี่ยวข้องมาตลอดในสังคมไทย จะเห็นได้จากในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในยุคนั้นซึ่งย่อมส่งผลต่อสถาบันสงฆ์โดยเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจวัดจากที่เคยพ่ึงพาแต่รัฐมา
เป็นการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น การเลิกระบบทาสและไพร่ การให้วัดเข้ารับภาระการศึกษาของชาติและ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการอุปถัมภ์วัด เช่น การยกเลิกการถวายเงินกัลปนาแก่วัดรวมทั้งการลด
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการอุปภัมภ์แก่วัดหลวงในกรุงเทพมหานคร ท าให้วัดต่างๆ ต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์ครั้งใหญ่ทั้งในรูปแรงงานและผลประโยชน์ตัว เงิน ท าให้พระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ต้อง
เกี่ยวข้องกับรายได้และการจัดการทรัพย์สิน หลังจากนั้นวัดจึงต้องหาทางพ่ึงพาตนเองมากขึ้นโดยการ
น าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์และโดยการอุปถัมภ์จากรัฐอีกทางหนึ่ง 141 ซึ่งปรากฏว่ารายได้ที่วัดและ
พระภิกษุสงฆ์จัดเก็บได้มีหลายประเภท ได้แก่ เงินรายได้จากค่าเช่าที่ดินและการขายที่ดิน เงินรายได้
จากค่าเช่าอาคารและตึกแถวของวัด เงินรายได้จากการจัดงานเทศกาลประจ าปี  และเทศกาลอ่ืนๆ 
ของวัด เงินรายได้จากการจัดฌาปนกิจศพในวัด เงินรายได้จากการให้เงินกู้และดอกเบี้ยจากธนาคาร  
เงินรายได้จากการบริจาคเพ่ือสร้างปฏิสังขรณ์วัดหรือเพ่ืออุทิศวัดในรูปแบบอ่ืนๆ142 ส่วนรายได้ส่วนตัว
ของพระภิกษุสงฆ์จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีหลายประเภท ได้แก่ เงินนิตยภัต ตามต าแหน่งและ
สมณศักดิ์ เช่น ต าแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคุณ ฯลฯ เงินค่าสอน กรณีที่เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ 

                                                           
140 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เอกสารประกอบการบรรยายหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครองตามมาตราฐานที่ ก.ศป.รับรองรุ่นที่ 4 เรื่อง หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคล 
ในกฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองและ
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง, 2556), หน้า 17. 

141 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 73-74. 
142 อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2528), 

หน้า 259. 
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ตามส านักเรียนต่างๆ เช่น ส านักเรียนบาลี  นักธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ ฯลฯ เงินจากกิจนิมนต์ทั่วไป 
เช่น งานศพ งานท าบุญบ้าน ฯลฯ เงินจากกิจกรรมพิเศษทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน143 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรายได้ดังกล่าวซึ่งมีทั้งที่เป็นรายได้ของวัดและรายได้ส่วนตัวของพระภิกษุสงฆ์ 
จึงเป็นการยากที่จะแยกแยะได้ว่าเงินใดเป็นของวัดหรือของส่วนตัว นอกเหนือจากเงินที่มีการบริจาค
ให้โดยระบุว่าเป็นของส่วนตัวโดยชัดแจ้ง 
 3.2.2.4  ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ 
 วิธีการการจัดเก็บรักษาเงินบริจาคให้ถูกต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) จึงต้องพิจารณาว่าเป็นเงินบริจาคในนามของวัดหรือในนามของ
บุคคล เนื่องจากมีรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน แต่ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
พระภิกษุและทรัพย์สินของวัด ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น พิสูจน์ได้
ยากว่าการมอบให้พระภิกษุนั้นเป็นการมอบให้เป็นการส่วนตัวหรือบริจาคให้วัดเพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา กรณีเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นไม่มีกฎหมายก าหนดยกเว้นไว้โดยเฉพาะ 
จึงถือได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาทั่วไป เนื่องจากความ
เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ก าหนดให้พระภิกษุสงฆ์มีสถานะทางเพศที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปตรงที่
พระภิกษุสงฆ์ด ารงเพศบรรพชิต ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปถือเพศฆราวาส ทั้งนี้ เพียงเพ่ือแยกแยะ 
ความแตกต่างให้เห็นกันอย่างชัดเจนระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับฆราวาสในมิติทางศาสนาเท่านั้น ส่วนมิติ
ทางกฎหมายนั้น ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” ดังนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย 
จึงสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ไม่ต่างจากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา เพียงแต่อาจ
ถูกจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินบางประการ ดังนี้ 

 การได้ทรัพย์สินมาในระหว่างอยู่ในสมณเพศของพระภิกษุนั้น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บัญญัติไว้ใน มาตรา 1623 “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ
นั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่ มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนานั้น เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะ
ได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างเวลาที่อยู่ใน
สมณเพศ หมายความว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ว่าพระภิกษุได้มาโดยประการใด เช่น มีผู้ถวายให้ด้วย
ความศรัทธาหรือมาโดยทางมรดกหรือได้มาโดยประการอ่ืน และไม่ว่าพระภิกษุจะน าทรัพย์สิน
เหล่านั้นมาไว้ที่วัดที่จ าพรรษาอยู่หรือไม่ก็ตาม เมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพ ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็น
สมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ กรณีที่พระภิกษุจ าหน่ายทรัพย์สินของวัดให้บุคคลอ่ืน  
หากทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ของส่วนตัวของพระภิกษุ การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการขัดต่อ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็นโมฆะ เพราะเมื่อพระภิกษุไม่ใช่เจ้าของ
กรรมสิทธ์ก็ไม่มีอ านาจที่จะจ าหน่ายทรัพย์ของผู้อ่ืน นอกจากจะท าแทนวัดในหน้าที่ที่ต้องกระท า
เท่านั้น และเช่นเดียวกันในกรณีพระภิกษุท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของวัดให้ผู้อ่ืนก็จะกระท ามิได้  
จะท าได้ก็แต่เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวของผู้กระท าเท่านั้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์
ของการร่างกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

                                                           
143 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
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พระภิกษุนั้นไม่ใช่ให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุ แต่ให้แก่พระพุทธศาสนา เนื่องจาก
พระพุทธศาสนาไม่มีสภาพบุคคล กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่บริจาคก็ควรตกแก่วัดที่พระภิกษุรูปนั้น  
มีภูมิล าเนา ซึ่งถูกต้องแล้วแต่ไม่ควรมีข้อยกเว้นไว้ในตอนท้ายของมาตรา 1623 นี้ เพราะ เมื่อมีการ
บัญญัติเช่นนี้ อาจเกิดช่องว่างตามกฎหมายในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปให้บุคคลภายนอกแทนที่
จะให้ทรัพย์สินตกเป็นของวัดและเป็นปัญหายากแก่การพิสูจน์ให้ทรัพย์สินกลับมาเป็นศาสนสมบัติ  
ของวัดได้ และปัญหานี้ เป็นปัญหาส าคัญมากปัญหาหนึ่ง เพราะจะท าให้วัดไม่ได้รับประโยชน์  
จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือใช้ในการท านุบ ารุงศาสนา เพราะพระภิกษุกระท าการโดยอาศัย
ข้อยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าวนั่นเอง 144 เพ่ือให้สามารถจ าแนกได้ว่าทรัพย์สินประเภทใด 
เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุหรือเป็นทรัพย์สินของวัด มีเกณฑ์ในการพิจารณาโดยภาพกว้างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 1) พระภิกษุในฐานะที่เป็นทายาท เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าบุคคลเมื่อบวชแล้วขาดจากความเป็นทายาทของเจ้ามรดก ดังนั้น พระภิกษุจึงยังคงมีฐานะที่เป็น
ทายาทโดยธรรม (ผู้สืบสันดาน,บิดา เป็นต้น) ของเจ้ามรดกและสามารถที่จะรับมรดกโดยการรับ
พินัยกรรมได้ ดังนั้นพระภิกษุจึงมีฐานะ 2 อย่าง คือ 

 (1) พระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม กล่าวคือ ขณะที่อยู่ในสมณเพศ 
ภิกษุจะไม่สามารถเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาท หากพระภิกษุนั้นอยากได้มรดก  
ก็ต้องสึกจากสมณเพศไปเรียกร้องเอาตามความในมาตรา 1622 

  (2) พระภิกษุในฐานะที่เป็นผู้รับพินัยกรรม เพราะตามมาตรา 1622 
วรรคท้าย บัญญัติว่า พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ ฉะนั้นแม้กฎหมายห้ามพระภิกษุเรียกร้อง
เอาทรัพย์มรดก แต่กฎหมายก็อนุญาตให้พระภิกษุเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ 

  2) พระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุจ าแนกได้เป็น  
2 ประการคือ 

 (1) ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบท คือทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบุคคลนั้น 
เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินในส่วนนี้ เมื่อพระภิกษุมรณภาพลง ทรัพย์สินของพระภิกษุนั้น  
จะตกแก่ทายาทของพระภิกษุนั้นไม่ตกทอดแก่วัดที่พระภิกษุมีภูมิล าเนาอยู่ 

 (2) ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ คือทรัพย์สิน 
ที่เกิดขึ้นหลังจากได้อุปสมบทเข้ามาเป็นพระภิกษุแล้ว ทรัพย์สินส่วนนี้ภิกษุสามารถจ าหน่ายหรือ  
ท าพินัยกรรมยกให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่เมื่อพระภิกษุมรณภาพลง ทรัพย์สินส่วนที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  
จะตกทอดได้แก่วัดที่พระภิกษุนั้นมีภูมิล าเนาตามความในมาตรา 1623 145   

จึงสรุปได้ว่า ทรัพย์สินใดที่พระภิกษุสงฆ์มีอยู่ก่อนอุปสมบท ทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังมีฐานะเป็น
กรรมสิทธิ์ของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นอยู่และมีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะจ าหน่ายจ่ายโอนให้กับบุคคล

                                                           

 144 อ านาจ กระต่ายทอง, หน้าที่ของไวยาวัจกรในการดูแลจัดการทรัพย์สินศาสนสมบัติ
ของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549), หน้า 131-134. 
 145 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
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ใดก็ ไ ด้  ส่ ว นทรั พย์ สิ น ใดที่ พ ระภิ กษุ ส งฆ์ ได้ ม าหลั งจ ากที่ อุปสมบท เป็ นพระภิ กษุ ส งฆ์  
หากมรณภาพลงให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ยกเว้นจะมีการ
จ าหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกก่อนที่จะมรณภาพ กรณีดังกล่าวทรัพย์สินนั้นจะไม่ตกทอดไปยัง
วัดที่เป็นภูมิล าเนา แต่จะตกทอดแก่บุคคลภายนอกที่รับมรดกแทน 

จากที่ กล่ าวมาทั้ งหมดข้ างต้นจึ ง เป็น เกณฑ์ ในการ พิจารณาว่ าทรัพย์ สิ นรวมทั้ ง 
เงินบริจาคใดเป็นทรัพย์สินของวัดหรือของส่วนตัว หากทราบได้ชัดเจนแล้วจะท าให้เกิดความสะดวก
ในการบริหารจัดการเงินบริจาคดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค กล่าวคือ หากเป็นการบริจาคในนามของวัดแล้ว เงินบริจาคนั้นย่อมมี
สถานะเป็นทรัพย์สินของวัด ต้องจัดการให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของผู้บริจาค หากมีการแสวงหา 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย 

 
3.2.3 ระบบการควบคุมดูแลเงินบริจาค 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางระบบบริหารจัดการการเงิน  
ของวัดไว้โดยให้กระทรวงธรรมการท าหน้าที่คอยดูแลและจัดการเงินผลประโยชน์ของวัด ต่อมาเมื่อ
เกิดปัญหาเก่ียวกับการเงินขึ้น จึงได้ตั้งไวยาวัจกรขึ้นเพ่ือท าหน้าที่คอยช่วยเหลือ และย้ายหน่วยงานมา
อยู่ที่กรมสังฆการี ซึ่งปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงตั้งมรรคนายกขึ้น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายกับไวยาวัจกร แต่มีอ านาจมากกกว่าขึ้น 
คอยก ากับดูแลและควบคุมไวยาวัจกรและจัดการการเงินและผลประโยชน์ของวัดหลวงทั้งหมด ท าให้
ปัญหาต่างๆ ทางการเงินทุเลาลงและระบบการเงินของวัดดียิ่งขึ้น  
 ค าว่า ทรัพย์สิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หมายถึงที่ดิน อาคาร เงินทอง และวัตถุสิ่งของอันมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่วัด  
ได้มาเป็นสมบัติของวัด แต่โดยที่สิ่งของบางอย่างเป็นของเบ็ดเตล็ดเล็กน้อยเกินไป การพิจารณาว่า  
ควรจะก าหนดสิ่งใดเป็นศาสนสมบัติของวัดควรอาศัยพระวินัยเป็นหลักด้วย ทรัพย์สินประเภทที่เป็น 
ศาสนสมบัติของวัดดังกล่าวนี้ตรงกับที่เรียกว่า “ของสงฆ์” นั่นเอง แต่ก็มีข้อควรก าหนดลงไปเพ่ือมิให้
เกิดข้อผิดพลาดดังนี้ 1. เงินต้องลงบัญชีทุกบาททุกสตางค์ 2. ที่ดินต้องลงบัญชีทุกส่วนของเนื้อที่   
3.  อาคารถาวรต้องลงบัญชีทุกหลัง 4.  สิ่งของมีค่าต้องลงบัญชีทุกอย่าง 5. สิ่งของเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย
หรือของใช้ชั่วคราว เจ้าอาวาสพิจารณาตามสมควร146    
 3.2.3.1  การดูแลจัดการทรัพย์สินและเงินตราของพระสงฆ์ 
 ส าหรับการดูแลจัดการทรัพย์สินและเงินตราของพระสงฆ์ แยกเป็นประเด็นพิจารณา 
ดังนี้  
   1)  การจัดหาเงิน แยกออกมาจากการจัดหาเงินในนามวัด หรือการจัดหาเงิน
ในนามพระสงฆ ์

                                                           

 146 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.  
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  การจัดหาเงินวัด รายได้ของวัดส่วนใหญ่ได้มาจากการให้เช่าที่ดินและอาคาร 
ตึกแถว การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฌาปนกิจ การใช้ที่วัดท าลานจอดรถ ตลอดจนการได้รับเงิน
บริจาคท าบุญจากประชาชนทั้งในเทศกาลท าบุญและยามปกติ 
  การจัดหาเงินของพระสงฆ์ มักมีรายรับจากการบริจาคท าบุญของประชาชน 
โดยเฉพาะเมื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานวันเกิด งานสมรส งานศพ เป็นต้น ไม่นับรวมถึงการ
ประกอบกิจบางประเภทซึ่งมิได้ถือว่าเป็นพิธีทางศาสนา เพียงแต่ผู้นิมนต์ต้องการให้พระสงฆ์ไป
ร่วมงานเพ่ือเป็นมงคลเท่านั้น ได้แก่ การเจิมป้ายห้างร้าน บริษัท เป็นต้น รวมถึงเงินนิตยภัตที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีด ารงอยู่ 
   2)  การเก็บรักษาเงิน  โดยแยกการเก็บรักษาเงินของวัด และการเก็บรักษา
เงินของพระสงฆ์  ดังนี้ 
  การเก็บรักษาเงินของวัด ส่วนมากมักฝากเงินไว้ ในธนาคารพาณิชย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับธนาคารพาณิชย์จึงมีอยู่ในระดับสูง เพราะต่างฝ่ายต่างต้องพ่ึงพาประโยชน์
ซึ่งกันและกัน ส าหรับวัดที่ต้องการความมั่นคงทางการเงิน จะตั้งมูลนิธิเพ่ือคงเงินก้อนใหญ่ไว้ น าแต่
ดอกผลมาใช้จ่ายหรือวัดบางวัดก็แบ่งเงินก้อนใหญ่ฝากไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนา เมื่อต้องการใช้
ซ่อมแซมบูรณะวัด สร้างเสนาสนะและอ่ืนๆ ก็เบิกมาใช้ ซึ่งกรณีหลังนี้มักไม่ค่อยมีวัดที่นิยมท ากัน 
มากนัก เพราะท าให้เงินวัดที่มีอยู่ร่อยหรอลงไป โดยทั่วไปแล้ววัดนิยมหาเงินก้อนใหม่ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริจาคท าบุญเพ่ือสร้างทรัพย์สินให้กับศาสนา และมักประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อว่าการท าบุญโดยการสร้างหรือบูรณะวัดนั้นเป็นการสร้าง
บุญกุศลที่สูงสุด 
  การเก็บรักษาเงินของพระสงฆ์ ตามหลักพระวินัยนั้น พระสงฆ์ต้องไม่เก็บ
รักษาเงิน ไม่สะสมทรัพย์ หากในสภาพปัจจุบันความต้องการใช้เงินของพระสงฆ์มีมากขึ้น ถ้าหากยึด
ตามหลักพระวินัยโดยเคร่งครัด อาจท าให้พระสงฆ์เกิดความยากล าบาก ฉะนั้นพระสงฆ์ทั่วไปจึงมีการ
เก็บสะสมทรัพย์ไว้ในความครอบครองอยู่บ้างเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินของ
พระสงฆ ์จึงกล่าวได้ว่าเป็นไปเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล 
  3)  การใช้จ่าย โดยแยกการใช้จ่ายเงินของวัด และการใช้จ่ายเงินของ
พระสงฆ์  ดังนี้ 
  การใช้จ่ายเงินวัด การใช้จ่ายของวัดมีอยู่ด้วยกันหลายทาง จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันวัดส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเงินเพ่ือการบูรณะปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
วิหาร กุฏิ เจดีย์ และถาวรวัตถุต่างๆ มาในระยะหลังเมื่อบทบาทของพระสงฆ์เริ่มเข้าสู่การเป็น
นักพัฒนาโดยเฉพาะตามท้องถิ่นทุรกันดาร ค่าใช้จ่ายของวัดจึงใช้ไปในโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น  
การสร้างสาธารณสมบัติและสิ่งสาธารณูปโภค เป็นต้น  
  นอกจากนั้น วัดยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ภายในวัดด้วยเช่น  
การจ้างคนงานดูแลรักษาวัดและบริเวณวัด ซื้อสิ่งของที่จ าเป็นภายในวัด ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค 
ได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ซึ่งบางวัดถือว่าเป็นภาระท่ีวัดต้องรับผิดชอบ ขณะที่บางวัดให้พระสงฆ์
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง   
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  การใช้จ่ายเงินพระสงฆ์ โดยทั่วไปพระสงฆ์มักถูกมองว่าไม่มีภาระค่าใช้จ่าย
มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับฆราวาส เนื่องจากไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เรื่องอาหาร เพราะได้จากการ
บิณฑบาต เครื่องนุ่งห่มก็ได้จากสังฆทานที่มีผู้ถวายให้ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
สามารถอาศัยวัดเป็นที่พักอาศัยได้ แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด เนื่องจากบางคราว
หากบิณฑบาต พระบางรูปอาจได้อาหารมากบ้างน้อยบ้าง ท าให้จ าต้องซื้อหาอาหารมาฉันเอง 
เครื่องนุ่งห่มก็เช่นกัน อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหามาเองบ้างเพ่ือให้เพียงพอกับฤดูกาล  
ในบางคราวอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาหรือรักษาพยาบาล เมื่อไม่มีญาติหรือโยมอุปัฏฐากให้ความ
ช่วยเหลือ ในด้านที่พักอาศัยอาจไม่ต้องเสียเงินค่าเช่า แต่อาจต้องเสียค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในกุฏิเอง นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย  
ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นส าหรับพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันทั้งสิ้น 
  4)  ผู้บริหารจัดการเงินของวัด กฎหมายก าหนดให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดูแล
รักษาและจัดการให้เป็นไปด้วยดี โดยให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2511) ทั้งนี้เนื่องมาจากวัดมีฐานะตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลมหาชน วัดจึงไม่อาจด าเนินงานได้
โดยเอกเทศ หากต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและการควบคุมจากรัฐด้วย อนึ่งในการดูแลจัดการเงิน
ของวัดเจ้าอาวาสมักแต่งตั้งไวยาวัจกรขึ้นท าหน้าที่ดูแลจัดการตามค าสั่งของเจ้าอาวาส เนื่องจาก
พิจารณาเห็นว่าสภาพความเป็นสมณเพศไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปจัดการเรื่องการเงินโดยตรง จึงมักให้
ไวยาวัจกรจัดการแทน147  
  5)  การดูแลรักษา โดยแยกวัดการดูแลรักษาเงินของวัดและการดูแลรักษา
เงินโดยพระสงฆ์ ดังนี้ 
  วัด ส าหรับการเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดย
ฝากกรมการศาสนา (ส านักพระพุทธศาสนา) จังหวัด อ าเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ส านัก
พระพุทธศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด ส่วนเงินการกุศลที่มีผู้บริจาคให้ดูแล  
รักษาและจัดการให้เป็นตามความประสงค์ของผู้บริจาค ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2511) ข้อ 5 ก าหนดไว้  
  พระสงฆ์  ส าหรับเงินบริจาคให้แก่พระภิกษุสงฆ์รูปใดโดยเฉพาะ ย่อมไม่อยู่
ในอาจการดูแลรักษาโดยวัด เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ว่าต้องดูแลรักษาโดยวิธีการใด  
ในทางปฏิบัติ จึงมักท าการดูแลรักษาโดยพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นเอง  
 3.2.3.2  การจัดท าบัญชีเงินรับจ่ายของวัด 
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ดังนั้น กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแล คือ เจ้าอาวาส 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

                                                           
147 วไลลัคน์ เวชนุเคราะห์, ระบบการเงินของสงฆ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 62-66. 
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(พ.ศ. 2511) ข้อ 6 “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง 
ท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัดและเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับ -จ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาส
ตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” และข้อ 8 “ให้กรมศาสนาก าหนดแบบทะเบียน 
บัญชี แบบสัญญาและแบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กรมการศาสนาได้ก าหนดแบบ
พิมพ์ต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้วัดใช้  ดังนี้ 

 1) รายการในแบบพิมพ์ในการท าบัญชีรับจ่ายของวัด ตามกฎกระทรวง 
ได้แก่ 1.  ทะเบียนทรัพย์สินของวัด 2.  ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์  3.  ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย
4.  แบบสัญญาต่างๆ 5.  บัญชีรับจ่ายเงิน 6.  บัญชีงบปี 7.  ใบเสร็จรับเงิน 8.  กระดาษเขียนแผนผัง
วัด 9.  สมุดเงินสด 10.  บัญชีแยกประเภท 

 2)  การจัดท าบัญชีวัด  
 (1) วัดจะต้องแยกเงินของวัดออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 เงินผลประโยชน์ ได้แก่ เงินที่ได้มาจากากรจัดประโยชน์
ของวัด เช่น  เงินค่าเช่า ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่วนลด เงินค่าบ ารุง เงินค่าขายสิ่งของ เงินค่าชดเชย
และเงินค่าปรับ และเงินใดๆ ที่เป็นส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด 
 ประเภทที่ 2 เงินการกุศล ได้แก่ เงินที่มีผู้บริจาคเจาะจงการกุศลอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น บริจาคเป็นค่าภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพ เงินบ ารุง  
พระอาพาธและเงินอื่นๆ ในลักษณะนี้ 
 การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน 
ทุกครั้ง ทุกรายการ เมื่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินแล้ว วัดจะออกใบอนุโมทนาอีกต่างหาก
หรือไม่แล้วแต่ทางวัดจะเห็นสมควร ใบเสร็จรับเงินให้แบบของกรมการศาสนา 
 (2) เงินผลประโยชน์ของวัด ให้วัดเก็บไว้ได้ 3,000 บาท เป็นอย่างมาก  
ส่วนที่เกินจาก 3,000 บาท ไปเท่าไร ให้น าฝากไว้กับหน่วยราชการ ดังต่อไปนี้ คือ 1.  กรมการศาสนา 
(ปัจจุบัน คือ ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 2.  อ าเภอที่จังหวัดนั้นตั้งอยู่ 3.  จังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยู่ 
หรือ 4.  ธนาคาร 
   ในกรณี หากการน าฝากหน่วยงานดังกล่าวไม่สะดวก จะน าฝากไว้กับ 
นิติบุคคลก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการกรมการศาสนาก่อนจึงน าฝาก 
  วิธีเสนอขอรับความเห็นชอบ ให้วัดท าหนังสือระบุชื่อนิติบุคคลที่วัด
ประสงค์จะน าเงินฝากระบุจ านวนเงินที่จะน าฝาก ระบุจ านวนดอกผลที่วัดจะพึงได้จากการน าฝากและ
ให้ส่งตราสารของนิติบุคคลนั้นไปด้วย ซึ่งการขอรับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาดังกล่าวหมายถึง
การเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้นเมื่อวัดจะน าฝากเพ่ิมเติมไม่ต้องขอความเห็นชอบอีก 
  ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ในการท าใบน าส่งเงินฝากแต่ละคราวก็ดี  
ให้ระบุชื่อบัญชีว่า “เงินของวัด. . .” ห้ามฝากในนามบุคคลหรือระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ
เงิน 
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  ในกรณีฝากเงินไว้กับธนาคาร ให้ระบุชื่อผู้มีอ านาจถอนเงินไว้อย่างน้อย  
3 คน คือ 1.  เจ้าอาวาส 2.  ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง  3.  ผู้ที่เจ้าอาวาส
เห็นสมควร 
 แต่การสั่งจ่ายให้ลงนามในเช็คสั่งจ่ายพร้อมกัน โดยมีเจ้าวาสลงนามด้วย 
ทุกครั้ง จึงถอนเงินได้ 
 (3)  เงินการกุศล การดุแลรักษาตลอดจนใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน จะให้เก็บรักษาที่ไหน อย่างไร วัดก็อาจปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเก็บรักษา
เงินผลประโยชน์โดยอนุโลม 
 (4)  การจัดท าบัญชีวัด จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก.  การท าบัญชี จะต้องเป็นรอบระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน โดยเริ่มจาก
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 

 ข. บัญชีวัดที่ให้จัดท านั้น มีสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภทเพียง  
2 เล่ม 

 ค. สมุดเงินสดจะใช้บัญชี 3 ช่อง โดยมีช่องรายรับ รายจ่าย และ
คงเหลือ วัดจะต้องยกยอดเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่แล้ว ยกมาเป็นเงินสดคงเหลือยกมา  
ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่ท าบัญชี และการลงบัญชีเงินสดจะต้องลงทุกวัน ในวันที่มีการรับจ่ายเงิน 
จนถึงสิ้นเดือนแต่ละเดือนก็ให้รวมยอดทุกสิ้นเดือนและบวกเลขรวมยอดทุกเดือนในช่องรวมแต่ต้นปี
การที่ลงบัญชีสมุดเงินสด เพ่ือให้ทราบว่ามีเงินสดคงเหลือเท่าไร 

 ง. หลังจากลงบัญชีในสมุดเงินสดแล้ว จะต้องท ารายการรับและ
จ่ายทุกรายการ ไปลงบัญชีบัญชีแยกประเภท โดยแยกปะเภทของเงินที่รับและเงินที่จ่ายไปด้วยว่ามี
รายรับรายจ่ายแต่ละประเภทจ านวนเทาใด และรวมยอดแต่ละเดือนของรายรับและรายจ่ายแต่ละ
ประเภทว่ามีเท่าไร และให้รวมยอดแต่ละเดือนเป็นยอดรวมแต่ต้นปี เพ่ือประโยชน์ลนการจัดท า
รายงานบัญชีรับจ่ายในทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานงบปีแสดงรายรับ รายจ่าย และเงิน
คงเหลือส าหรับปี โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 จ. เมื่อจัดท าบัญชีโดยสมุดบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็น
ปัจจุบันแล้ว ให้วัดเก็บรักษาไว้ที่วัด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบในการขอเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ 
ขอให้เป็นวัดพัฒนาและเมื่อมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องการเงินของวัด 

 ฉ. เมื่อจัดท าบัญชีวัดทั้ง 2 เล่มแล้ว ให้วัดน าตัวเลขรายละเอียด
ของรายรับแต่ละประเภทรายจ่ายแต่ละประเภท ในแต่ละเดือน จัดท ารายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย
ของวัด เพ่ือส่งเจ้าคณะอ าเภอในทุก 1 เดือน และจัดท างบปีแสดงรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
ส าหรับปี โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง โดยส่งรายงานไปยังเจ้าคณะอ าเภอ 

 ช. หน้าบัญชีในสมุดเงินสดให้ใช้หน้าบัญชีในบัญชีแยกประเภท 
เช่น รายรับเงินบริจาคท่ีใส่สมุดเงินสดหน้า 1 ก็ให้ใส่ตัวย่อในหน้าบัญชี ย.1 ในสมุดเงินสดและในบัญชี
แยกประเภท หน้าบัญชีให้ใส่ ง.ส. 1 คือ ออกมาจากสมุดเงินสดหน้า 1 

 ซ. การลงบัญชีในสมุดเงินสด และบัญชีแยกประเภท จะต้องน า
ใบเสร็จเงินจ่ายเงินมาลงบัญชีทุกครั้ง 
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 เมื่อเจ้าอาวาสมอบหมายไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดท าบัญชี
แล้ว ความรับผิดชอบของเจ้าอาวาสยังไม่สิ้นสุด เจ้าอาวาสจะต้องตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานผู้ท า
บัญชีด้วยว่าได้ปฏิบัติโดยเรียบร้อยและถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้สั่งแก้ไขให้ถูกต้อง ระยะเวลาที่  
เจ้าอาวาสจะตรวจ ควรตรวจทุกเดือน ไม่ควรทิ้งระยะเวลาให้นานเกินไป นอกจากนี้ยั งตรวจได้เสมอ 
ในเมื่อมีความประสงค์จะตรวจ เมื่อเจ้าอาวาสได้ตรวจบัญชีถึงหน้าใดแล้ว ก็ให้ลงบัญชีไว้มุมใดมุมหนึ่ง
ของหน้าบัญชีนั้นว่า “ตรวจแล้ว” พร้อมกับลงนาม และวันที่ตรวจก ากับไว้ด้วย ในการตรวจตามดูแล
บัญชีเจ้าอาวาสอาจมอบหมายให้พระภิกษุรูปอื่นที่มีความรู้ทางบัญชีท าการตรวจแทนได้ 
 3.2.3.3  การตรวจบัญชี  
 การตรวจบัญชีนั้น จะต้องตรวจสอบหลักฐานในการลงบัญชี เช่น เสร็จรับเงิน  
โดยเอาเลขที่ของใบเสร็จรับเงินมาลงด้วย แต่บางครั้งวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างคนงานซึ่งยากที่จะเรียกได้ 
วัดจะต้องท าหลักฐานให้เซ็น หรือใช้ใบส าคัญรับเงินก็ ได้บางครั้ง เช่น วัดจ่ายค่าเช่ารถยนต์ หรือ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ก็ต้องใช้ใบส าคัญรับเงินแทน 148 ในการ
ด าเนินการจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัดนั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ก าหนดให้ทุกวัดต้องลงทะเบียนทรัพย์สิน 
ของวัด ท าบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด และมีระบบตรวจสอบและสรุปรายงานรายรับ -รายจ่าย
ทรัพย์สินที่มีอยู่ทุก 6 เดือน หรือเมื่อผู้แทนวัดพ้นต าแหน่ง แต่ปรากฏว่ามีวัดอ่ืนจ านวนมากมิได้น า
ทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาลงทะเบียนไว้และจัดท าบัญชีรับจ่ายไว้แต่อย่างใด อาจเป็นเพราะว่า 
เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดขาดความรู้ความสามารถในการจัดการอย่างถูกต้องหรือ  
ไม่มีระบบการควบคุมในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเป็นเพราะขาดความศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสจึงไม่มี
ผู้ใดกล้าเสนอค าแนะน าให้มีการด าเนินการจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัดตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงและแบบพิมพ์ที่กรมการศาสนาก าหนด คงปล่อยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ส่งผลให้ทรัพย์สินที่วัดได้มานั้นแยกไม่ออกว่าเป็นทรัพย์สินของวัด  
หรือเป็นของส่วนตัวของเจ้าอาวาส ทั้ งนี้เนื่องมาจากไม่ได้ลงทะเบียนท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย 
อย่างถูกต้อง149        
 การจัดการการเงินและผลประโยชน์ของวัดทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคที่ได้เคยให้
กรมการศาสนาจัดการ ปัจจุบันวัดได้โอนมาจัดการเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบ้างเป็นบางวัดที่ยังให้
ส านักพระพุทธศาสนาดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดอยู่ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินวัดนั้น วัดจะ
น ามาจัดการเอง วัดใดที่ให้กรมการศาสนาดูแลผลประโยชน์ให้ หากค่าใช้จ่ายการบูรณวัดไม่เพียงพอ  
วัดจะท าโครงการเสนอขออนุมัติน าเงินผลประโยชน์ของวัดที่กรมการศาสนาดูแลอยู่มาใช้จ่าย  
ซึ่งแล้วแต่ว่าจะอนุมัติมาจ านวนเท่าใด ส่วนวิธีการจัดการการเงินจะแตกต่างกันบ้าง พอสรุปได้ดังนี้ 

                                                           

 148 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือไวยาวัจกร, หน้า 129-132. 
 149 กนก แสนประเสริฐ และคนอ่ืนๆ, การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545), หน้า 122. 
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 1.  ตั้งคณะกรรมการการเงินของวัด มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน เจ้าอาวาสจะแต่งตั้ง 
กรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ ประกอบด้วย พระภิกษุภายในวัดและฆราวาสคือ 
ไวยาวัจกร หรือฆราวาสที่เป็นผู้อุปถัมภ์วัดหรือผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรหรือบางวัดคณะกรรมการจะ
ประกอบด้วย เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
 2.  ตั้งเป็นมูลนิธิวัดด าเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหาร เจ้าอาวาสเป็นผู้เลือก
ไวยาวัจกร โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มูลนิธิวัด จะมีเงินทุนส ารองและสินกุศลที่มีผู้บริจาค  
ในการบ ารุงการกุศล 
 3.  จัดการโดยเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร ซึ่งวัดในภูมิภาคส่วนใหญ่จะบริหารการเงิน
โดยเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งไวยาวัจกรจัดการการเงินของวัด การจัดการใน รูปแบบนี้ 
เจ้าอาวาสจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและดูแลด้านการเงินและผลประโยชน์วัด 
 การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจะเป็นต าแหน่งตลอดชีวิต มีบางวัดที่ก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไว้อาจจะเป็น 3 -4 ปี  แล้วแต่กรณี ส่วนจ านวน
คณะกรรมการนั้นแล้วแต่ว่าวัดใดจะก าหนดจ านวนเท่าใด 
 การจัดตั้งคณะกรรมการหรือมูลนิธิหรือไวยาวัจกรขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ
ผลประโยชน์และการเงินของวัด ดังนี้ 
 1.น าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากในนามของวัด หากต้องการที่จะเบิกมาใช้จ่าย  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือเจ้าอาวาสก่อน 
 2.ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดที่มีผู้บริจาคหรือบัญชีสิ้นปี ส่วนใหญ่วัดหรือเจ้า
อาวาสหรือผู้มีหน้าที่ไม่ค่อยเคร่งครัดในการจัดท าทะเบียนบัญชีเท่าใดนัก โดยเฉพาะในภูมิภาคหรือใน
กรุงเทพบางวัด จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส หรือเพราะผู้มีหน้าที่ขาดความช านาญ ขาดความรู้
ในการจัดท าบัญชีและการจัดการทางการเงิน หรืออาจไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือเป็นการปล่อยปละละเลย150   
 3.2.3.4  ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค 
 ด้วยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค โดยมี 
รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการได้ก าหนดขั้นตอนและ  
จัดวางระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การปฏิบัติงานระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมติมหาเถรสมาคม รวมทั้งให้เกิด
ความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่องานพระศาสนา โดยมีระเบียบและขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ระเบียบ ค าสั่งและมติที่เกี่ยวกับการจัดประโยชน์และการรับจ่ายเงิน 
ศาสนสมบัติ 

(1) ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2514  
 (2) ค าสั่งมอบอ านาจจากส านักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดด าเนินการในภูมิภาค 
 (3) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  

                                                           

 150 ภิรมย์  จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 143-144. 
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 (4) ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2498 
 (5) มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การฝากและ
สั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม 
  2) ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค 
 การรับเงินผลประโยชน์ศาสนสมบัติ มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) การเบิกใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์ โดยให้แต่ละส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
ไป ใช้ งาน ได้ที่ ฝ่ า ยกองทุนศาสนสมบัติ  ส านั ก งา นศาสนสมบั ติ  ตามจ านวนที่ ต้ อ งการ 
. (2) การใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้เรียงหมายเลขเล่มให้ต่อเนื่องกันจากเลข
น้อยไปหามาก และมีการท าทะเบียนคุมยอดการเบิกไปใช้ไว้เป็นหลักฐาน ให้ใช้ได้ในปีงบประมาณ  
ศาสนสมบัติกลาง เมื่อสิ้นปีงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ให้ปรุและขึ้นเล่มใหม่ส าหรับปีงบประมาณ
ใหม่ พร้อมทั้งให้รายงานให้ส่วนกลางทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยู่ในความรับผิดชอบจ านวน
เท่าใด เลขที่ใด จ านวนกี่เล่ม 
 (3) ใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับจะมีส าเนาอยู่ 2 ชุด เมื่อมีการรับเงินให้ฉีก
ใบเสร็จรับเงินฉบับแรกสีเหลืองมอบให้ผู้ช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับแรก 
สีฟ้าให้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉีกและใช้แนบงบรายงานการจ่ายเงินประจ าเดือนตาม
แบบ บช.ศส.1- ส่งส่วนกลาง ส าหรับส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่  2 ขาวให้ทางส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เก็บไว้กับเล่มใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมใช้ประกอบการลงบัญชีและการตรวจสอบในภายหลัง 
 3) การรับเงินศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติวัดให้แยกใบเสร็จรับเงิน 
คนละเล่ม เพ่ือสะดวกในการลงบัญชีและตรวจสอบ    
 4) ใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต้อง
เก็บรักษาไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแก้ไข  
พ.ศ. 2539 และเมื่อหมดเวลาเก็บรักษาแล้ว ก็ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหลักฐาน  
ตามระเบียบนี้เช่นกัน 
 5) การรับเงินค่าเช่า ค่าภาษี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินจากเดิม 
ให้ทางเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหมายเหตุไว้ในหลังส าเนาใบเสร็จสีฟ้าด้วยว่า  
เกิดจากการปรับค่าเช่า หรือเปลี่ยนแปลงค่าเช่าอย่างไรบ้าง ถ้าเป็นสัญญานานปีขอให้ระบุด้วย  
เป็นการเก็บค่าเช่าในระยะปีที่ เท่าไหร่  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงผู้ เช่าให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดหมายเหตุว่ารับโอนจากใคร 
 3.2.3.5  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
 ให้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง 
เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 หมวด 3  
โดยอนุโลม ยกเว้นไม่ต้องน าเงินส่งคลังจังหวัด แต่ให้น าเงินที่มีอยู่ฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ตามที่
ส่วนกลางก าหนด 
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 วิธีการน าเงินฝากธนาคาร 
 เนื่องจากเงินศาสนสมบัติไม่ต้องน าฝากคลังดังเช่นเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอก
งบประมาณอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับเงินผลประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง
หรือศาสนสมบัติวัด แล้วให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ จ านวน 3 บัญชี แยกเป็นศาสนสมบัติกลาง เงินศาสน
สมบัติวัด และเงินประกันการเช่า ชื่อบัญชีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้มีอาจลงนามในบัญชีนี้
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและประสานงาน 
และเจ้าหน้าที่การเงิน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องอีก 1 คน รวม 2 คน จึงจะเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารได้ 
 2) ให้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน าเงินที่รับและเก็บรักษาไว้น า
ฝากธนาคารดังกล่าวภายในวันท าการถัดไป แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วัน (ตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 หมวด 4) ยกเว้นมีวันหยุดราชการหลายวัน  
ให้น าฝากในวันรุ่งขึ้นที่ส านักงานและธนาคารเปิดท าการ ห้ามทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เก็บรักษาเงินไว้ที่ส านักงานเกินกว่า 3 วันท าการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงิน ศบก. และศบว. 
ให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 
  3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ศบก. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตรวจสอบยอดเงิน ศบว. ในบัญชีของแต่ละวัดว่ามีจ านวนเท่าใด แล้วมีหนังสือแจ้งให้ทางวัดต่างๆ 
ทราบ หากวัดใดประสงค์จะน าเงินในบัญชีที่มีอยู่ฝากธนาคารใหม่ในนามของวัดนั้นๆ ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีอยู่  น าฝากธนาคารตามความ
ประสงค์ของวัด หากทางวัดไม่แจ้งความประสงค์กลับมาก็ให้ฝากในบัญชีเดิมไปก่อน ดอกผลที่เกิดขึ้น
จากการน าฝากธนาคารในแต่ละปี ให้รวมเป็นเงินผลประโยชน์ของแต่ละวัด และให้จัดท าทะเบียนราย
ตัวผู้เช่าที่ดินและอาคารของแต่ละวัดไว้ด้วย 
  4) ยอดเงินฝากธนาคารที่ เป็น เงินศาสนสมบัติกลางให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดด าเนินการตัดโอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ไปยังส่วนกลางทุกๆ เดือน 
  5) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินฝาก ศบว. เมื่อครบก าหนดรับดอกเบี้ย
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จะต้องน าสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับดอกเบี้ยให้ตรงตามวั นครบ
ก าหนด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเงิน ศบว. ให้ได้มากที่สุด151  
 3.2.3.6 กรณีตัวอย่าง  วัดพระธาตุแช่แห้ง  
 ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งของประเทศไทยและมีระบบการบริหารจัดการเงินของวัด
ที่น่าสนใจ พบว่าระบบการบริหารการเงิน การบัญชี วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน มีดังนี้ 
 
 

                                                           

 151 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ขั้นตอนและระบบควบคุมการบริหารเงินศาสน
สมบัติในส่วนภูมิภาค, ค้นวันที่ 24 เมษายน 2556 จาก ww.npt.onab.go.th/menue/sasna.pdf   
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 1) วิธีการท าบัญชีการเงินของวัดพระธาตุแช่แห้ง 
 การท าบัญชีการเงินของวัดแตกต่างกับการท าบัญชีสากลอยู่บ้างเล็กน้อย  
ซึ่งวัดพระธาตุแช่แห้งได้จัดท าระบบบัญชี ดังนี้ 
 การท าบัญชีการเงินของวัด มีบัญชีที่เป็นหลักใหญ่ๆ ดังนี้ บัญชีรายรับ -
รายจ่าย บัญชีแยกประเภท บัญชีงบปี แสดงรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ซึ่งรายได้ของวัด  
เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้ว ดังนี้ รับบริจาค ร้อยละ 60 สนับสนุนจากส่วนราชการ ร้อยละ 20 รายได้-
ค่าเช่า ร้อยละ 15 อ่ืน ร้อยละ 5 ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้ว มีดังนี้ บูรณเสนาสนะ 
ร้อยละ50 ค่าตอบแทน-จ้างเหมา ร้อยละ 5 วัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 15 สาธารณูปโภค ร้อยละ 20 อ่ืนๆ 
ร้อยละ 10 
 วัดพระธาตุแช่แห้งได้มีการเก็บรักษาเงินของวัด ดังนี้คือ ได้จัดท าบัญชีตาม
แบบของกรมการศาสนาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน น าเงินฝากไว้กับธนาคารในนาม “วัดพระธาตุแช่แห้ง” 
แล้วท าการฝากเงินไว้กับธนาคาร ได้ระบุผู้มีอ านาจถอนไว้อย่างน้อย 3 คน การดูแลรักษาเงินการกุศล 
เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคมีหลักฐานในการรับจ่ายทุกครั้ง และการสั่งจ่ายถอนเงินจาก
ธนาคารมีการลงนามจ่ายพร้อมกัน 2 คน และเจ้าอาวาสลงนามในการสั่งถอนทุกครั้ง 
 2) การรับเงิน  การรับบริจาคเงินวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นรายได้หลักของวัด
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 (1) การรับบริจาคจากตู้รับบริจาค การเปิดนับเงินจากตู้บริจาคของวัด 
พระธาตุแช่แห้งนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตู้บริจาครายวัน และตู้รับบริจาครายเดือนซึ่งการเปิด
นับตู้บริจาคนั้น มีหลักการดังนี้ คือ ต้องมีคณะกรรมการเปิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปนับเงินบริจาคในแต่ละ
ประเภท แยกบันทึกลงในสมุด หลังจากนับเสร็จให้ลงชื่อรับทราบทุกคนแล้วน าเงินที่นับได้น าเงินฝาก
เข้าบัญชีตามวัตถุประสงค์ 
 (2) การรับบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์ การรับบริจาคตามวัตถุประสงค์นั้น
คือการที่ผู้บริจาคมีความประสงค์เฉพาะเจาะจงที่จะร่วมในการสบทบทุนก่อสร้างเสนาสนะอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ซึ่งได้มีหลักการในการรับบริจาคเงินส่วนนี้คือ ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ในการบริจาค  
ผู้รับบริจาคออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกครั้ง จัดส่งเงินที่ได้รับบริจาคแก่เจ้าหน้าที่ศาสนการ
ฝ่ายการเงิน 
 ส่วนการการเบิกจ่ายเงินของวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าหน้าที่ศาสนการฝ่ายการเงิน 
รวบรวมรายการจ่ายเสนอต่อไวยาวัจกรฝ่ายการเงิน ไวยาวัจกรน าเสนอต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจะน า
ใบตั้งเบิกพร้อมแนบหลักฐานรายการจ่ายเสนอคณะกรรมการ มีข้ันตอนในการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 1. หลักฐานการจ่ายเงิน นอกจากใบส าคัญการจ่ายแล้ว ให้มีใบเสร็จรับเงินชนิดหัก
ภาษีหรือใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบด้วยทุกครั้งที่ท าการเบิกเงิน 
 2. ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อย จะต้องมีรายการ 
ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าเป็น
ค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
 3. ผู้จ่ายเงินต้องลงลายมือรับรองการจ่ายพร้อมทั้งมีชื่อ ด้วยตัวบรรจงก ากับไว้เป็น
หลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน เจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน 
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 4. การจ่ายเงิน ผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน
เป็นผู้รับเงินแทน ต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแนบด้วยและต้องระบุด้วยว่ารับเงินแทน 
 5. การจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ช าระเงินได้  
ให้ใช้ใบส าคัญคู่จ่ายแนบกับบัตรประจ าตัวประชาชน 
 6. การจ่ายเงิน จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบอนุมัติ
จ่ายเงิน ผู้อนุมัติจะลงลายมือชื่ออนุมัติในใบหน้าหลักฐานการจ่ายหรือใบส าคัญคู่จ่ายก็ได้ 
 7. การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการ จะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินทุกรายการ
จ่ายเงินนั้นในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณีในวันที่จ่ายเงินนั้น 
 8. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบส าคัญคู่จ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ  
รับเงินใบหลักฐานการจ่ายเงิน โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
 ส่วนในการตรวจสอบบัญชีวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้มีวิธีการ คือ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าการตรวจสอบบัญชี  2 .คณะกรรมการท าการตรวจสอบบัญชีทุก เดื อน 3 . เจ้ าหน้ าที่                                
ศาสนการรวบรวมหลักฐานการรับ-การจ่ายส่งคณะกรรมการทุกเดือน 4.คณะกรรมการท าการ
ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบถูกต้อง ส่งคืนเจ้าหน้าที่ศาสนการฝ่ายการเงิน 5.จัดท ารูปเล่มเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานและรวบรวมสรุปประจ าปีต่อไป 
 งานการเงินบัญชี เป็นงานที่ส าคัญมากของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงานแม้แต่ทางวัด
เองก็ตาม มีวัดจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องเงิน ตอนที่เข้ามาท างานที่วัดนั้นทางวัดได้จัดการเงินบัญชี
ไว้ เ รี ยบร้อยแล้ว  เ พียงแต่มาสานต่อและปรับปรุ งบางส่ วน เท่านั้น  โดยท่ าน เจ้ าอาวาส  
ได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ ท่านจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินของวัด โดยจะมอบหมายให้แก่ไวยาวัจกรและ
เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี เป็นผู้ดูแลแทน แต่ทุกเดือนจะต้องสรุปรายรับรายจ่ายเสนอต่อท่าน  
ซึ่งในการเปิดนับตู้บริจาคของวัด จะต้องมีคณะกรรมการและพระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ได้รับ
แต่งตั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการับรู้ในระบบการบริหารงานการเงินบัญชีของวัดด้วยเสมอ ซึ่งทางวัดจะมี
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินเรื่องฝาก ถอนกับธนาคาร และมีคณะกรรมการที่มีอ านาจในการถอนเงิน 
แต่ละบัญชี152  
 จากการศึกษาระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี วัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัด
น่าน จะเห็นได้ว่ามีความชัดเจน ไม่ซับซ้อนและไม่เคร่งครัดเหมือนกับการเงิน การบัญชีของหน่วยงาน
เอกชนต่างๆ ที่มีความเป็นระบบระเบียบและมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่า ดังนั้น วัดทั่วประเทศ 
จึงสามารถน าระบบบริหารจัดการดังกล่าวไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี
ภายในวัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมดูแลการบริจาคของวัด นอกจากจะมีบทบัญญัติ 
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติแล้ว ยังต้อง
ได้รับความร่วมมือของเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด หรือไวยาวัจกรประกอบด้วย เนื่องจากการใ ช้
มาตราการทางกฎหมายอย่างเดียวโดยไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมด้วยแล้ว 

                                                           

 152 ฐิติพร สะสม, เรื่องเดิม, หน้า 67-70. 
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อาจยังไม่เกิดประสิทธิภาพและไม่อาจป้องกันการรั่วไหลของเงินบริจาคของวัดรวมทั้งเงินผลประโยชน์
ของวัดได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด หรือไวยาวัจกร รวมทั้ งบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จึงควรต้องด าเนินการควบคุมดูแลการบริจาคของวัดให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
3.3  กรณีศึกษา   
 
 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณี
เงินบริจาค” มีวิธีการศึกษาเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือ 
ทราบข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง สัมภาษณ์เจ้าอาวาสและ/หรือพระสงฆ์ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการดูแลเงินบริจาคของวัดและ/หรือไวยาวัจกร จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ วัดอาวุธวิกสิตาราม ส่วนที่สอง สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จ านวน 2 คนโดยมีประเด็นที่จะท าการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  
5 ประเด็น ได้แก่ 
 1.  รูปแบบการดูแลการเงินของวัด  
 2.  การรับจ่ายเงินของวัด  
 3.  การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย  
 4.  การเก็บรักษาเงิน 
 5.  การรายงานทางการเงินของวัด  
  
 3.3.1  ส่วนที่หนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสและ/หรือพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
          จัดการดูแลเงินบริจาคของวัดและ/หรือไวยาวัจกร 
 เนื่องจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกร ตามแต่ละกรณี จากวัด  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 วัด ดังกล่าว หากจ าแนกออกเป็นนิกายแล้วจะเห็นได้ว่าวัดพระปฐมเจดีย์  
ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระเป็นวัดที่สังกัดมหานิกาย ซึ่งเป็นนิกายส่วนใหญ่ของไทย  
ส่วนวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นวัดที่สังกัดธรรมยุติกนิกาย แม้วัดทั้ง 4 วัดเป็นวัดนิกายเถรวาทของไทย
เช่นเดียวกัน แต่ต่างก็มีการบริหารจัดการเงินบริจาคในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน  
ดังนั้น การบริหารจัดการเงินบริจาคของแต่ละนิกายจึงอาจแตกต่างกันไปบ้าง กล่าวคือ วัดที่สังกัด
มหานิกาย จ านวนมากมักตั้งอยู่ในเมืองหรือในแหล่งที่มีความเจริญ จึงมักมีประชาชนมาท าบุญเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น รายรับที่ได้จากแหล่งต่างๆ จึงมักมีจ านวนมากตามไปด้วย การบริหารจัดการเงิน
บริจาคจึงอาจมีระบบที่เคร่งครัดมากกว่า ส่วนวัดที่สังกัดธรรมยุติกนิกาย ส่วนมากมักตั้งอยู่ในที่ชนบท
หรือที่ห่างไกลความเจริญ รายรับที่เป็นรายได้ของวัดจึงอาจมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับวัดที่อยู่ใน
เมืองหรือในแหล่งที่มีความเจริญประกอบกับมีวัดจ านวนทั้งสิ้น 3,199 วัด จากจ านวนวัดสังกัด
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มหานิกายที่มีถึง 35,751 วัด153 และจ านวนพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศแบ่งเป็นพระสงฆ์จ านวน 
53,627 รูป และสามเณร 6,901 รูป ในขณะที่จ านวนพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศที่สังกัดมหานิกาย 
มีจ านวนพระสงฆ์ 256,590 รูป และสามเณร 32,541 รูป154 ซึ่งถือได้ว่ามีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก 
ดังนั้น จ านวนวัดและพระสงฆ์สามเณรที่แตกต่างกันของทั้งสองนิกายจึงมีผลต่อการบริหารจัดการเงิน
บริจาคที่แตกต่างกันตามไปด้วย เนื่องจากวัดที่สังกัดธรรมยุติกนิกายบางวัดมีพระภิกษุสามเณร  
เพียงไม่กี่รูป จึงอาจไม่ได้บริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในรูปของคณะกรรมการวัดเช่นวัดที่มี
พระภิกษุสามเณรจ านวนมาก การบริหารจัดการส่วนใหญ่จึงมักมีลักษณะที่เรียบง่ายและไม่เคร่งครัด
ตายตัวเช่นวัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง จึงเห็นได้ว่า วัดแต่ละแห่งมักมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
ไปโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของวัดเป็นหลัก   
 นอกจากนี้ ยั งมีการแบ่ งประเภทของวัดออกเป็นพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์  
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวัดที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มักเป็นวัดพระอารามหลวง วัดประเภทนี้มักเป็น  
วัดที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับจ านวนพระภิกษุสามเณรที่อยู่จ าพรรษาประจ า ยกตัวอย่างเช่น  
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ านวน 169 รูป155 วัดไร่ขิง จ านวน 116 รูป156 วัดปากน้ า จ านวน  
313 รูป157 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จ านวน 198 รูป158 วัดอาวุธวิกสิตาราม 
จ านวน 134 รูป159 วัดเหล่านี้มีจ านวนพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาประจ าอยู่เป็นจ านวนมากเกินกว่า 
100 รูปขึ้นไปทั้งสิ้น ส่วนวัดราษฎร์ที่มีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธรรมกาย จ านวน 3,600 
รูป160 วัดมังกรกมลาวาส จ านวน 250 รูป161 วัดดังกล่าวจึงมีพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาประจ าเป็น

                                                           
153 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาปี 57. 

 154 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, จ านวนพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศปี 2556.   
155 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ข้อมูลวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, ค้นวันที่  

8 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.watphrapathomchedi.com  
156 วัดไร่ขิง, ข้อมูลวัดไร่ขิง, ค้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 จาก http://ww.raikhing 

temple.com /Watraikhing 
157 วัดปากน้ า, ข้อมูลวัดปากน้ า, ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://www. 

watpaknam.org/news102 
158 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, ข้อมูลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

ราชวรมหาวิหาร, ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://www.watmahathat.com/ 

phraphiksu-sammanen-champhansa-pi-57/ 
159 วัดอาวุธวิกสิตาราม, ข้อมูลวัดอาวุธวิกสิตาราม, ค้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2557  

จาก www.wat-awut.org  
160 พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิว โส, วัดพระธรรมกาย 1: พระภิกษุสามเณร, ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2558 จาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.236221676581957. 107374184 
2.171163976421061&type=1 

161 ไพศาล เถาว์ประสาท, อดีตครูวัดมังกรกมลาวาส, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,  
20 กุมภาพันธ์ 2558, การสัมภาษณ์. 

http://www/
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จ านวนมากเกินกว่า 100 รูปขึ้นไปเช่นเดียวกัน และถือได้ว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ วัดขนาดใหญ่เหล่านี้
มักมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้บริหารงานบุคคลและด้าน
อ่ืนๆ จึงต้องบริหารจัดการการเงินของวัดให้มีความรัดกุมและรอบคอบมากกว่าวัดทั่วไปที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งมีจ านวนพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาประจ าอยู่ไม่ถึง 100 รูป เนื่องจากวัดขนาดใหญ่นั้นมีศักยภาพ
มากกว่าวัดขนาดเล็กในด้านบุคลากร จึงอาจจัดท าการบริหารการเงินของวัดในรูปแบบคณะกรรมการ
วัดได้ง่ายและสะดวกกว่าวัดขนาดเล็กที่มีจ านวนพระภิกษุสามเณรน้อยกว่า 
 3.3.1.1 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
   1)  ลักษณะโดยทั่วไปของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
   ตั้งอยู่ที่ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็น
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เถรวาท มหานิกาย มีพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 
15 เป็นเจ้าอาวาส และมีพระภิกษุ สามเณร จ าพรรษา จ านวนประมาณ 169 รูป เป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2486 ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 มีผลบังคับใช้ ได้ตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.218 ซึ่งการได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ตามข้อสันนิษฐานของนักปราชญ์ทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ว่ามีขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 235 - พ.ศ. 300 ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 235 - พ.ศ. 300  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.05 เมตร ยาว 20.23 เมตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง  
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ได้ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ  
ให้ท าการปฏิสังขรณ์ใหญ่องค์พระปฐมเจดีย์ และก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาโรงธรรม  
พร้อมด้วยกุฏิสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2396 เป็นต้นมา   
 งานเทศกาลที่ส าคัญวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารก าหนดจัดงาน
เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ในวันเพ็ญกลางเดือน 12 สืบทอดตลอดมาเป็นประจ าทุกปี โดยมี
พระธรรมปริยัติเวที เป็นประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดว่าเป็นประเพณี  
การท าบุญที่เกิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจ านวนมากที่ได้รับความนิยมมาช้านานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 2)  การดูแลรักษาและจัดการเงินบริจาคของวัด 
   1.  รูปแบบการดูแลการเงินของวัด162 
   ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการวัดประกอบด้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีการแต่งตั้งเฉพาะเรื่องไป 
ยกเว้นเฉพาะเรื่องการเงินวัดที่เป็นหน้าที่ของส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์
โดยเฉพาะ 
 
 

                                                           

 
162 สุรเชน จันทร์คูณ, หัวหน้าส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ ไวยาวัจกร

ดูแลด้านการเงินและประธานไวยาวัจกรพระอารามหลวงทั่วประเทศ, วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร, 15 กันยายน 2556, การสัมภาษณ์. 



89 

   2.  การรับจ่ายเงินของวัด  
   การรับจ่ายเงินของวัด มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีการเปิดนับ
เงินในตู้รับบริจาคทุกวันและมีการแยกประเภทของเงินบริจาค ได้แก่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใบเซียมซี
เสี่ยงทาย ค่าบ ารุงประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ค่าบ ารุงน้ ามนต์พระร่วง ค่าบ ารุงสังฆทานพระร่วง  
ค่าบ ารุงใส่บาตร ค่าบ ารุงสังฆทาน (ศาลาคู่) เป็นต้น  
 3.  การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย 
 การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายรายวัน จะกระท าในรูป แบบ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์จ านวน 5 รูป 
ฆราวาส 10 คน ไวยาวัจกร 2 คนและเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดประโยชน์ โดยมีฝ่ายสมุห์บัญชีจัดเก็บ 
เงิน ฝ่ายเอกสารจัดท าเอกสารรับเงินแยกประเภท ลงนามรับรองร่วมกันน้อยกว่า 15 คนโดยได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าอาวาส ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์จ านวน 5 รูป ฆราวาส 10 คน ไวยาวัจกร 2 คนและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดประโยชน์ โดยมีฝ่ายสมุห์บัญชีจัดเก็บเงิน ฝ่ายเอกสารจัดท าเอกสารรับเงินแยก
ประเภท ลงนามรับรองร่วมกัน 
 4.  การเก็บรักษาเงิน 
 โดยการฝากไว้ที่ธนาคาร  โดยมีเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
ไวยาวัจกร ลงนามเบิกถอนร่วมกัน ส่วนบัญชีเงินฝากแยกประเภทเป็นรายวันและรายเดือน รายปี  
เจ้าอาวาสจะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝากไว้เอง 
 5.  การรายงานทางการเงินของวัด 
 จะท าการรายงานต่อเจ้าคณะสงฆ์ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอและประจ า
จังหวัดประจ าทุกเดือน 
 3.3.1.2 วัดไร่ขิง   
 1)  ลักษณะโดยทั่วไปของวัดไร่ขิง 
 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ านครชัยศรี หมู่ที่ 2 ต าบลไร่ขิง อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ า
นครชัยศรี ในท้องที่หมู่ที่ 2 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2394 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2394 ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2533 มีพระภิกษุ จ านวน 96 รูป สามเณร จ านวน 20 รูป ไวยาวัจกรจ านวน 3 คน งานเทศกาล
ที่ส าคัญ คือ งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งจัดว่าเป็นประเพณีการท าบุญที่เกิดจาก
ศรัทธาจ านวนมากของพุทธศาสนิกชนที่ได้รับนิยมมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2)  การดูแลรักษาและจัดการเงินบริจาคของวัด 
 พระราชวิริยาลังการ163 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1.  รูปแบบการดูแลการเงินของวัด 

                                                           

 
163 พระราชวิริยาลังการ, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง, วัดไร่ขิง, 12 พฤศจิกายน 2556,  

การสัมภาษณ์. 
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 กล่าวว่า ไวยาวัจกรจ านวน 3 คน มีวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งโดย 
เจ้าอาวาส โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจได้และมีประสบการณ์ โดยท าการมอบหมายให้ดูแลกิจการภายในวัดเฉพาะเรื่องและมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ตลอดเวลากล่าวว่า ไวยาวัจกรจ านวน 3 คน มีวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง  
โดยเจ้าอาวาส โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจได้และมีประสบการณ์ โดยท าการมอบหมายให้ดูแลกิจการภายในวัดเฉพาะเรื่องและมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ตลอดเวลา ส าหรับไวยาวัจกรที่ดูแลด้านการเงินวัดได้แก่ นายพรเทพ ปัถวี 
ส่วนคณะกรรมการวัดจะแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส ท าเป็นค าสั่ง   
 ส าหรับเงินบริจาคนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 ก.  บริจาคเงินมูลนิธิ   
 มูลนิธิ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.  มูลนิธิวัดไร่ขิง 2.  มูลนิธิพระ 
คุณูปมาจารย์ 3.  มูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 
 การจัดเก็บเงินแยกประเภท กล่าวคือ หากบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ ให้ถือ
เป็นรายรับของมูลนิธิ   
  ข.  บริจาคเงินให้วัด การบริจาคเงินให้วัด ให้ถือเป็นรายรับของวัด 
เข้าบัญชีวัด   
  2.  การรับจ่ายเงินของวัด 
 การรับจ่ายเงินของวัด มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีการเปิดนับ
เงินในตู้รับบริจาคทุกวันและมีการแยกประเภทของเงินบริจาค    
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย  
   การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายรายวัน จะกระท าในรูปแบบ
คณะกรรมการจะมีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีเปิดนับเงินในตู้รับบริจาคทุกวัน และมีการ
แยกประเภทของเงินบริจาค โดยใช้แบบพิมพ์เดียวกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และโดยมี  
เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ร่วมกันตรวจนับและสรุปยอดเงิน 
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   หลังจากตรวจนับและสรุปยอดเงินเสร็จ จะน าเงินที่ได้ฝากไว้กับธนาคาร 
ทุกวัน โดยมีเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และไวยาวัจกรหนึ่งคน ลงนามเบิกถอนร่วมกัน ส่วนบัญชี
เงินฝากแยกประเภทเป็นรายวันและรายเดือน รายปี โดยส านักงานวัดเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก  
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   จะท าการรายงานต่อเจ้าคณะสงฆ์ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอและประจ า
จังหวัดประจ าทุกเดือน  
   และยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วัดทั่วประเทศควรมีการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินและจัดการประชุมการจัดเก็บและจัดท าบัญชีการเงินของวัดแก่วัดภายในจังหวัด เดือนละ  
หนึ่งครั้ง เนื่องจากวัดส่วนมากมักมีปัญหาขาดความโปร่งใสในการจัดเก็บเงิน 
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   พรเทพ ปัถวี ไวยาวัจกร164 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด 
   เป็น 1 ใน 3 ของไวยาวัจกรของวัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดย 
เจ้าอาวาสให้ดูแลด้านการเงินของวัดโดยเฉพาะ    
   2. การรับจ่ายเงินของวัด 
   มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีการเปิดนับเงินในตู้รับบริจาคทุกวัน
และมีการแยกประเภทของเงินบริจาค    
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย  
   การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจ าวัน จะกระท าในรูปแบบ
คณะกรรมการจะมีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีเปิดนับเงินในตู้รับบริจาคทุกวัน และมีการ
แยกประเภทของเงินบริจาค 
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   จัดเก็บเงินฝากไว้กับธนาคารทุกวัน  โดยมีเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
ไวยาวัจกรหนึ่งคน ลงนามเบิกถอนร่วมกัน 
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   จะท าการรายงานต่อเจ้าคณะสงฆ์ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอและประจ า
จังหวัดประจ าทุกเดือน  
   นอกจากนี้ไวยาวัจกรบางคนได้ให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการเงินของวัดและทางแก้ไว้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่โปร่งใส ดังนั้น วัดควร
บริหารจัดการการเงินของวัดกันเอง เนื่องจากวัดมีลักษณะเหมือนบ้าน จึงไม่ควรน ารูปแบบของทาง
ราชการมาใช้กับการบริหารจัดการการเงินของวัดอย่างเคร่งครัด โดยการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง
ในเรื่องดังกล่าวจึงควรกระท าในรูปแบบของคณะกรรมการวัด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นและ  
ยังเห็นว่าการจัดท าบัญชีควรมีการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสมากข้ึน 
 3.3.1.3 วัดกลางบางพระ 
   1) ลักษณะโดยทั่วไปของวัด 
   มีฐานะเป็นวัดประจ าต าบล ตั้งอยู่ที่ 86 หมู่ที่ 4 ต าบลบางพระ อ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ้ืนที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา วัดกลางบางพระเป็นวัด
เก่าแก่และเคยเป็นวัดร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่งจากค าบอกเล่าต่อกันมาและตามหลักฐานของกรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการว่าวัดกลางบางพระ เริ่มเป็นวันต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คือราวพุทธศักราช 
2326 โดยมีพระครูศรีสุตากร เป็นเจ้าอาวาส มีพระจ าพรรษาจ านวน 8 รูป มีไวยาวัจกร จ านวน 3 คน  
ซ่ึงแต่งต้ังใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบกิจการตา่งๆ ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย 
 
    

                                                           

 
164 พรเทพ ปัถวี, ไวยาวัจกรวัดไร่ขิง, วัดไร่ขิง, 12 พฤศจิกายน 2556, การสัมภาษณ์. 
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   2) การดูแลรักษาและจัดการเงินบริจาคของวัด 
   พระครูศรีสุตากร165 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด 
   มีการแต่งตั้งไวยาวัจกรภายในวัดจ านวน 2-3 คน ซึ่งมอบหมายภาระหน้าที่
ในด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดูแลด้านเงินของวัดโดยเฉพาะ ดังนั้น การดูแลด้านเงินของวัดกระท าโดย
การมอบหมายให้นายเทิดศักดิ์ นัดสูงวงศ์ เจ้าหน้าที่วัด เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการดูแล จัดเก็บและ  
ท าบัญชีการเงินวัดร่วมกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับวัดและใกล้ชิดวัดมานาน ประกอบกับ
รายรับของวัดมีจ านวนไม่มากนักจึงไม่มีความจ าเป็นถึงขนาดที่จะต้องมีคณะกรรมการวัดดูแลเรื่ อง
การเงินวัดเช่นเดียวกับวัดใหญ่ๆ อีก เพราะฉะนั้นโดยหลักการจัดเก็บและท าบัญชีการเงินวัดจึงเป็น
การกระท าโดยความร่วมมือกันระหว่างเจ้าอาวาสกับเจ้าหน้าที่วัดเพียงสองคน  
   2. การรับจ่ายเงินของวัด 
   มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยวิธีการออกใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง
เมื่อมีการรับเงินบริจาค ส่วนตู้บริจาคจะมีการเปิดนับเงินในตู้รับบริจาคทุกสัปดาห์ รายรับของวัด 
ส่วนใหญ่มาจากการจัดกิจกรรมของวัด เช่น การจัดเทศน์ทุกอาทิตย์ของเจ้าอาวาส จัดปฏิบัติธรรม 
วัตถุมงคล ส่วนรายรับที่ได้จากตู้บริจาคมีจ านวนน้อยที่สุด   
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย 
   การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายรายสัปดาห์ โดยมีคณะกรรมการวัด 
ได้แก่ กรรมการวัด 2 คน และไวยาวัจกร 1 หรือ 2 คน แยกประเภทเงินออกเป็นแต่ละบัญชีกรอกลง
ในแบบฟอร์ม เมื่อนับจ านวนถูกต้องตรงกันแล้วจึงมีการลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนและเจ้าอาวาส
ร่วมกัน  
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   ฝากไว้ที่ธนาคารในนามบัญชีวัด  โดยมีคณะกรรมการวัด 2 ใน 3 คน  
ลงนามเบิกถอน ในส่วนเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ส่วนบัญชีเงินฝากแยกประเภทเป็นรายวันและราย
เดือน รายปี เจ้าอาวาสจะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก   
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   ท าการรายงานเจ้าคณะอ าเภอเป็นประจ าทุกปี 
   เทิดศักดิ์ นัดสูงวงศ์166 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด 
   ท าหน้าที่ผู้ช่วยในการดูแล จัดเก็บและท าบัญชีการเงินวัดร่วมกับเจ้าอาวาส  
เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสมานาน โดยยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรเช่นวัดอ่ืน 
แต่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรดูแลด้านการเงินในอนาคต 

                                                           

 
165 พระครูศรีสุตากร, เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ, วัดกลางบางพระ, 5 พฤศจิกายน 2556, 

การสัมภาษณ์. 
 

166 เทิดศักดิ์ นัดสูงวงศ์, เจ้าหน้าที่วัดกลางบางพระ, วัดกลางบางพระ, 5 พฤศจิกายน 2556,  
การสัมภาษณ์. 
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   2. การรับจ่ายเงินของวัด 
   มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน โดยวิธีการออกใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง
เมื่อมีการรับเงินบริจาค ส่วนตู้บริจาคจะมีการเปิดนับเงินในตู้รับบริจาคทุกสัปดาห์ 
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย 
   การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายรายสัปดาห์ โดยมีคณะกรรมการวัด 
ได้แก่ กรรมการวัด 2 คน และไวยาวัจกร 1 หรือ 2 คน แยกประเภทเงินออกเป็นแต่ละบัญชีกรอกลง
ในแบบฟอร์ม เมื่อนับจ านวนถูกต้องตรงกันแล้วจึงมีการลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนและเจ้าอาวาส
ร่วมกัน  
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   ฝากไว้ที่ธนาคารในนามบัญชีวัด โดยมีคณะกรรมการวัด 2 ใน 3 คนลงนาม  
เบิกถอน ในส่วนเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ส่วนบัญชีเงินฝากแยกประเภทเป็นรายวันและรายเดือน 
รายปี เจ้าอาวาสจะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก   
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   ท าการรายงานเจ้าคณะอ าเภอเป็นประจ าทุกปี   
   พระครูศรีสุตากร กล่าวว่า วัดจ านวนมากมักมีปัญหาเรื่องการทุจริต 
ทางการเงินโดยพระครูศรีสุตากร และนายเทิดศักดิ์ นัดสูงวงศ์ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกันว่า 
   1. ควรมีการกระจายอ านาจของเจ้าอาวาส โดยจัดท าในรูปแบบของ
คณะกรรมการวัด โดยมีเจ้าอาวาส พระสงฆ์และประชาชนรอบวัดจัดการร่วมกัน 
   2. ควรเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
   3. ควรให้ส านักงานพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมในการตรวจสอบบัญชี
การเงินของวัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 3.3.1.4 วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธรรมยุติกนิกาย)   
   1) ลักษณะโดยทั่วไปของวัด 
   วัดอาวุธวิกสิตาราม ตั้งอยู่เลขที่ 436 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 72 (ซอยวัด
อาวุธฯ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งานเศษทิศตะวันออกจด
แม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจรด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทิศเหนือจดคลองบางพลัด ทิศใต้จดถนนซอย
ทางเข้าวัดอาวุธ ฯ (จรัญสนิทวงศ์ 72) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 
2441 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2511 เดิมทีที่ของวัดส่วนหนึ่ง
เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ คืออ าเภอบางพลัดเก่า ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลวัด
อาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร เคยได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2539  
มีจ านวนพระภิกษุ 56 รูป และสามเณร 78 รูป ไวยาวัจกรทั้งหมด 5 คน คณะกรรมการวัด 13 รูป/
คน 
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   2) การดูแลรักษาและจัดการเงินบริจาคของวัด 
   พระเทพปัญญามุนี167 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด  
   กล่าวว่า แต่งตั้ งไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดโดยท าเป็นค าสั่ ง 
คณะกรรมการวัดมีทั้งหมด 13 รูป/คน มีอ านาจหน้าที่ ดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณร 
จัดเก็บรักษาเสนาสนะ ดูแลและเบิกจ่ายการเงิน และหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส 
   2. การเก็บรักษาเงิน 
   ฝากไว้ที่ธนาคาร  โดยมีเจ้าอาวาสและหรือกรรมการวัด 1 -2 คน ลงนาม
เบิกถอน โดยไวยาวัจกรเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก 
   3. การรายงานทางการเงินของวัด 
   กระท าโดยรายงานตามล าดับชั้นเป็นประจ าทุกเดือน 
   พระมหามงคล ฐิตเมโธ168 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด  
   กล่าวว่า คณะกรรมการวัด ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
ไวยาวัจกร ส าหรับเงินรายรับของวัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินบริจาค  2. เงินผลประโยชน์
ของวัด ได้แก่ เงินค่าเช่าที่ดินวัด เป็นต้น 3. เงินกองทุน 
   2. การรับจ่ายเงินของวัด 
   ในส่วนของเงินบริจาคมีแหล่งที่มา 2 ทาง คือ ตู้บริจาคภายในวัดและการ
บริจาคโดยตรง กรณีเงินบริจาคโดยตรงจะมีออกใบอนุโมทนาให้แก่ผู้ท าบุญ เช่น บริจาคเงินสร้างกุฏิ 
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย  
   ส าหรับเงินจากตู้บริจาคภายในวัดและการบริจาคโดยตรงมีวิธีการจัดเก็บที่
แตกต่างกัน กรณีเงินที่ได้จากตู้บริจาคนั้น มีการจัดเก็บเดือนละครั้งรวบรวมโดยพระภิกษุรวบรวม
เสนอไปยังไวยาวัจกร และไวยาวัจกรจัดท าบัญชีรายงานไปยังเจ้าอาวาส โดยมีเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการมาลงนามรับรองร่วมกัน กรณีเงินบริจาคโดยตรงจะมีออกใบอนุโมทนาให้แก่ผู้ท าบุญ 
เช่น บริจาคเงินสร้างกุฏิ มักท าบุญกับเจ้าอาวาสโดยตรงและจัดเก็บโดยจัดท าเป็นบัญชีต่างหาก 
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   ฝากไว้ที่ธนาคาร โดยมีเจ้าอาวาสและหรือกรรมการวัด 1-2 คน ลงนามเบิก
ถอน โดยไวยาวัจกรเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก 
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   กระท าโดยรายงานตามล าดับชั้นเป็นประจ าทุกเดือน 
 

                                                           

 
167 พระเทพปัญญามุนี, เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดอาวุธวิกสิตาราม,  1 ธันวาคม 

2556, การสัมภาษณ์. 
 

168 พระมหามงคล ฐิตเมโธ, กรรมการวัดอาวุธวิกสิตาราม ต าแหน่งเหรัญญิก, วัดอาวุธวิก 
สิตาราม, 16 พฤศจิกายน 2556, การสัมภาษณ์. 
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   อนุสรณ์ เนียมลาภ169 ให้สัมภาษณ์ว่า 
   1. รูปแบบการดูแลการเงินของวัด  
   กล่าวว่า คณะกรรมการวัด ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
ไวยาวัจกร ส าหรับเงินรายรับของวัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เงินบริจาค 2. เงินผลประโยชน์
ของวัด ได้แก่ เงินค่าเช่าที่ดินวัด เป็นต้น 3. เงินกองทุน 
   2. การรับจ่ายเงินของวัด 
   รายรับส่วนใหญ่มาจากเงินผลประโยชน์ที่จัดเก็บจากการเช่าที่วัดร้อยละ 60  
เงินตู้บริจาคร้อยละ 30 กรณีเงินที่ได้จากตู้บริจาคนั้น มีการจัดเก็บเดือนละครั้งรวบรวมโดยพระภิกษุ
รวบรวมเสนอไปยังไวยาวัจกร และไวยาวัจกรจัดท าบัญชีรายงานไปยังเจ้าอาวาส โดยมีเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการมาลงนามรับรองร่วมกัน กรณีเงินบริจาคโดยตรงจะมีออกใบอนุโมทนาให้แก่ผู้ท าบุญ 
เช่น บริจาคเงินสร้างกุฏิ มักท าบุญกับเจ้าอาวาสโดยตรงและจัดเก็บโดยจัดท าเป็นบัญชีต่างหาก 
   3. การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย  
   การเบิกจ่ายเงินบริจาค ไวยาวัจกรจะเสนอไปยังเจ้าอาวาสเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ หลังจากนั้นจึงมีการสั่งการไปยังเลขาเจ้าอาวาสเพื่อให้ไวยาวัจกรด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป  
   กรณีเงินกองทุนนั้น เมื่อรับมาแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายเงินต้นได้ ใช้ได้แต่
เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น การเบิกจ่ายส่วนใหญ่ด าเนินการโดยเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรร่วมกัน  
   4. การเก็บรักษาเงิน 
   ฝากไว้ที่ธนาคาร โดยมีเจ้าอาวาสและหรือกรรมการวัด 1-2 คน ลงนามเบิก
ถอน โดยไวยาวัจกรเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก 
   5. การรายงานทางการเงินของวัด 
   กระท าโดยรายงานตามล าดับชั้นเป็นประจ าทุกเดือน 
   นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะว่า การบริหารจัดการการเงินของวัดควร
กระท าในรูปแบบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ฆราวาส ร่วมกัน
แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าอาวาสทราบจะท าให้มีความรัดกุมและโปร่งใสมากขึ้น 
   ควรเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
   ควรรายงานข้อมูลทางการเงินให้ส่วนราชการทราบ 
   ควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการบริหาร
การเงินและกรจัดท าบัญชีการเงินของวัด 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์จะเห็น ได้ว่ าวัดที่ สั งกัดมหานิกาย ได้แก่  วัดไร่ขิ งและ 
วัดกลางบางพระจะมีการบริหารจัดการเงินบริจาคที่คล้ายกันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการนับเงิน
และบันทึกรายรับ รายจ่าย เจ้าอาวาสจะเป็นผู้ร่วมตรวจนับและสรุปยอดเงินพร้อมกับคณะกรรมการ
วัดหรือเจ้าหน้าที่ของวัด ส าหรับขั้นตอนดังกล่าวของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจะด าเนินการ
โดยส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์โดยเฉพาะ โดยมีเจ้าอาวาสลงลายมือชื่อ

                                                           

 
169 อนุสรณ์ เนียมลาภ, ไวยาวัจกรวัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดอาวุธวิกสิตาราม, 16 พฤศจิกายน

2556, การสัมภาษณ์. 
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รับรองภายหลังเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดธรรมยุติกนิกายที่จะมีการแต่งตั้ง
ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดอันประกอบไปด้วยพระสงฆ์และฆราวาสท าหน้าที่ดูแล รักษาและ  
จัดการเงินของวัดร่วมกันแทนเจ้าอาวาสแล้วจึงรายงานผลการด าเนินการให้เจ้าอาวาสรับทราบและ  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องภายหลัง ดังนั้น เจ้าอาวาสของวัดอาวุธวิกสิตาราม จึงไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในขั้นตอนการนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายเงินของวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยปล่อยให้
หน้าที่ดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการวัดด าเนินการเท่านั้น ซึ่งเป็นความแตกต่างจากการด าเนินการ
ของวัดไร่ขิงและวัดกลางบางพระ 
 เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการเงินบริจาคของแต่ละวัดมีความ
แตกต่างกันไปตามนโยบายและค าสั่งของเจ้าอาวาส โดยไม่จ ากัดว่าวัดใดจะมีรายได้มากหรือรายได้
น้อยและไม่มีหลักเกณฑ์ที่ เคร่งครัดตายตัว ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเห็นร่วมของ
คณะกรรมการวัดตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น  
  
 3.3.2  ส่วนที่สอง เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานพระ
          พุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม          
 ในประเด็นดังนี้ 
 1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 2. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
 วิโรจน์ อุ่นทรัพย์170  กล่าวว่า ปัญหาเกือบทุกวัดการจัดเก็บเงินไม่มีหลักฐานทางการเงิน  
ขาดความโปร่งใส เสนอแนะทางแก้ควรให้ส านักพุทธและส านักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการเงินและจัดท าบัญชี รวมทั้งจัดอบรมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร 
 เจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจให้กับพระสงฆ์ภายในวัด ควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินให้ทราบโดยทางประกาศของวัดหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดควรท าโดยเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รับรู้ร่วมกัน  
 ฐิตาภา เมตไตรพันธุ์171 กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าอาวาสขาดความรู้ ในการ 
บริหาร ทางแก้ควรให้วัดบริหารจัดการการเงินแบบโปร่งใส โดยเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินให้
ประชาชนทราบและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับวัดโดยตั้งเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 สรุปได้ว่า จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงินรวมถึง 
เงินบริจาคของวัด ทั้งเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และไวยาวัจกร จ านวน 4 วัด ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า
ส าหรับวัดที่มีรายรับที่เป็นเงินบริจาคจ านวนมาก มักจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงมีปัจจัยหลาย
อย่างที่เป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนนิยมมาท าบุญเป็นจ านวนมาก เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ราช

                                                           

 
170 วิโรจน์ อุ่นทรัพย์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, วัดกลาง

บางพระ, 5 พฤศจิกายน 2556, การสัมภาษณ์. 
 

171 ฐิตาภา เมตไตรพันธุ์, เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช านาญการพิเศษ, ส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ, 19 ธันวาคม 2556, การสัมภาษณ์. 
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วรมหาวิหารที่มีพระปฐมเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด วัดไร่ขิงที่มีหลวงพ่อ  
วัดไร่ขิงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดจึงต้องมีความ
รัดกุมมากขึ้นซึ่งมักกระท าในรูปแบบของคณะกรรมการวัดหรือโดยส านักงานจัดประโยชน์ของวัด
โดยเฉพาะ ส าหรับวัดกลางบางพระและวัดอาวุธวิกสิตารามนั้น เป็นวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
บางส่วนในด้านของจ านวนของรายรับที่เกิดขึ้นจากเงินบริจาคของวัดที่มีจ านวนไม่มากนั กเมื่อเทียบ
กับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและวัดไร่ขิง แต่วัดอาวุธวิกสิตารามมีการจัดตั้งส านักเรียนที่จัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและแผนกบาลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน และมี
ผู้สอบได้แผนกธรรมและแผนกบาลีติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จึงมีการระดมทุนเงินบริจาคเพ่ือ
จัดตั้งกองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมในการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ 
สามเณรมีประวัติการก าเนิดและพัฒนาการโครงสร้างการบริหารมาช้านาน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดง
ความจ านงบริจาคเงินกองทุนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเงินบริจาคเพ่ือกองทุนการศึกษา 
พระปริยัติธรรม จึงเป็นรายรับที่เป็นเงินบริจาคที่มีความส าคัญ ซึ่งมีจ านวนสูงกว่ารายรับจากเงิน
บริจาคส่วนอ่ืนๆ ของวัด การบริหารจัดการจึงกระท าในรูปแบบคณะกรรมการวัดเช่นเดียวกับวัดอ่ืน 
ยกเว้นเพียงวัดกลางบางพระเพียงวัดเดียวที่มีรายรับจากเงินบริจาคไม่มากนัก จึงไม่บริหารจัดการเงิน
บริจาคโดยรูปแบบของคณะกรรมการวัด แต่กระท าการบริหารจัดการโดยเจ้าอาวาสกับเจ้าหน้าที่  
ของวัดร่วมกันเท่านั้น  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดที่มีรายรับจากเงินบริจาคจ านวนมาก 
มักกระท าในรูปแบบคณะกรรมการวัด เนื่องจากการจัดเก็บ ดูแล รักษา เงินบริจาคมีความละเอียด
ซับซ้อนที่ต้องอาศัยความรัดกุมรอบคอบมาก ส่วนวัดที่มีรายรับจากเงินบริจาคจ านวนไม่มาก มักเลือก
กระท าในรูปแบบที่สะดวก คล่องตัวและไม่ซับซ้อน จึงมักกระท าการจัดเก็บ ดูแล รักษา โดย  
เจ้าอาวาสเป็นหลัก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าวัดส่วนใหญ่ยังคงแต่งตั้งไวยาวัจกรมาเพ่ือท า
หน้าที่ในการดูแลรักษาเงินบริจาคของวัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง ข้อเสนอแนะ  
ที่ได้จากทุกฝ่ายข้างต้น เห็นตรงกันว่า ปัญหาการเงินของวัดทั่วประเทศมักเกิดจากความไม่โปร่งใส  
ในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ให้วัดทุกวัดควรบริหารจัดการเงินบริจาคให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น โดยการจัดท าโดย
รูปแบบคณะกรรมการวัด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าอาวาส พระสงฆ์ ไวยาวัจกรและประชาชน  
ที่มีความเหมาะสมจัดการร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจของเจ้ าอาวาสและมีส่วนร่วม 
จากทุกฝ่ายมากขึ้น  
 2. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและประชาชน
ได้มีส่วนทราบข้อมูลทางการเงินวัด 
 3. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดท า
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรในการจัดเก็บ ดูแล รักษา รวมทั้งการจัดท า
บัญชีการเงินในแต่ละวัดให้มากขึ้น 
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  อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันจะมีกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาก าหนดเป็นแนวทางในการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดแล้วก็ตาม  
แต่เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษายังคงพบว่าการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดยังมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ เนื่องจากกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ยังคงมีข้อจ ากัด
ในเรื่องการเปิดเผยและการรายงานข้อมูลทางการเงินของวัดให้ประชาชนและส านักงาน
พระพุทธศาสนาทราบ ปัจจุบันการจัดท าข้อมูลทางการเงินของวัดจึงเป็นเพียงกิจการที่ได้รู้เห็นและ
รับทราบภายในแต่ละวัดเท่านั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งถือว่ายังเป็นความลับของแต่ละวัดเท่านั้น   
ซึ่งจะได้วิเคราะห์ถึงปัญหาเหล่านี้ในบทต่อไป   
    
 
 
 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์การบริหารจดัการเงินบริจาคของวัด 

 
  ในแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ต่างมีศาสนสมบัติ
ของตนเพ่ือประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ  ศาสนสมบัติดังกล่าวประกอบไปด้วยศาสนวัตถุ
และศาสนสถาน ต่างต้องได้รับการบ ารุงรักษาและดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหาร
จัดการศาสนสมบัติต่างๆ จะเกิดความเจริญก้าวหน้าเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรศาสนาเป็นหลัก ในการนี้ได้พบว่าองค์กรทางศาสนามักใช้เงินบริจาคในการ
ด าเนินงานมากที่สุด172 เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมาจากการท าบุญบริจาค ผู้บริหาร 
ในองค์กรศาสนาจะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้บริจาค
ศาสนาคริสต์ อิสลาม และพุทธต่างก็ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาโดยอาศัยศรัทธาเป็นหลัก 
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เงินบริจาคที่ได้มานั้นจะต้องน าไปเพ่ือใช้ในกิจการของศาสนาหรือ  
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเท่านั้น เนื่องจากเงินบริจาคได้กลายสถานะเป็นศาสนสมบัติของศาสนา 
มิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การบริหารจัดการเงินบริจาคจึงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
ตามกฎหมาย องค์กรทางศาสนาแต่ละองค์กรต่างมีระบบการบริหารจัดการเงินบริจาคที่แตกต่างกันไป
ตามบริบทของแต่ละศาสนา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเงินบริจาคดังกล่าวยังมีทั้ง  
ส่วนที่คล้ายและส่วนที่แตกต่างกันออกไป จึงสมควรที่จะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร  
จัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเปรียบเทียบกันเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการเงินบริจาคท่ีเหมาะสมในการที่จะน ามาใช้ปรับกับการบริหารจัดการเงิน
บริจาคในศาสนาพุทธ 

 
4.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ อิสลามและ   
      พระพุทธศาสนา 

   
 ภาพรวมของการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในด้านรายรับและรายจ่ายนั้น วัดสามารถ  
หารายได้จากแหล่งต่างๆ มาใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นรายรับที่เกิดจากเงินบริจาคของ
พุทธศาสนิกชน รายรับที่วัดได้มานั้นส่วนใหญ่มักน าไปใช้กับค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ในวัด173 มากกว่าการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคคล  
ต่างจากศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตรงที่ศาสนาคริสต์จะน ารายรับหลังจากท่ีหักร้อยละ 10 ส่งไป
ยังสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยมาเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ

                                                           

 172 ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล, เรื่องเดิม, หน้า 21.  
 173 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
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ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและศาสนิก ส่วนศาสนาอิสลามจะน ารายรับที่เป็นเงินบริจาคมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมศาสนาทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ดังนั้น ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าศาสนาคริสต์และ
อิสลามมักน ารายรับไปใช้พัฒนาในด้านของบุคคลมากกว่าวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ระยะยาวมากกว่า  
การน าไปพัฒนาวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว   

ด้านโครงสร้างของการบริหารจัดการเงินบริจาค จะเห็นได้ว่า ศาสนาคริสต์และอิสลาม  
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท าหน้าที่บริหารจัดการการเงินโดยเฉพาะ อันประกอบไปด้วยบุคคล
หลายฝ่าย โดยมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย แตกต่างจากรูปแบบ
ของการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาพุทธที่มิได้มีการก าหนดให้การจัดเก็บดูแลและรักษาเงิน
บริจาคตอ้งกระท าในรูปแบบของคณะกรรมการอันประกอบไปด้วยพระสงฆ์และฆราวาสเช่นเดียวกับ
ศาสนาคริสต์และอิสลามดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามีทั้งวัดที่ท าการแต่งตั้งและไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินของวัด อันประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาสท าหน้าที่ร่วมกัน อีกทั้งไม่มีการก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งของเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรแต่ประการใด ต่างจากคณะกรรมการ  
บริหารทรัพย์สินของศาสนาคริสต์ ยกตัวอย่างเช่น ในธรรมนูญคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่
ก าหนดให้คณะธรรมกิจ (คณะผู้บริหารทรัพย์สิน) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ดังนั้น จึงควรน ารูปแบบการบริหารจัดการเงินบริจาค  
ในแบบของคณะกรรมการของโบสถ์ในศาสนาคริสต์และมัสยิดในศาสนาอิสลาม โดยก าหนดวาระ  
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการมาปรับใช้กับโครงสร้างการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดใน
ศาสนาพุทธด้วย  
 ด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด แม้จะมีกฎหมายก าหนดโครงสร้าง  
การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชัดเจน แต่ยังพบปัญหาว่าคณะกรรมการบางคนขาดความรู้ใน
การบริหารมัสยิดและมีคุณสมบัติ ไม่ เหมาะสม 174 ดังนั้น ปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหารจึงมีความจ าเป็นมากที่จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
อย่างเพียงพอ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาสนสมบัติของศาสนาได้ 
 ส่วนด้านการเปิดเผยรายรับที่ได้จากการบริจาคนั้น องค์กรคริสต์ศาสนาทุกแห่งมีการจริงจัง
กับการตรวจสอบ ติดตามผลงาน โดยเน้นการด าเนินงานที่มีความโปร่งใสเป็นพิเศษ จุดเด่นนี้มีความ
เด่นชัดที่สุดและมีความสอดคล้องกับหลักโปร่งใส สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะน าพิจารณาเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือให้การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดมีความสุจริต โปร่งใส
และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์ อิสลามและพุทธนั้น  ต่างมีระบบ 
การจัดการตามรูปแบบของตน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน 
ที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบที่เหมือนกันคือ ในเชิงโครงสร้างต่างให้ความส าคัญกับผู้น าสูงสุดในองค์กร  
เนื่องจากศิษยาภิบาลซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดในคริสตจักรมีฐานะเป็นทั้งประธานในคณะผู้ปกครองและ 
คณะธรรมกิจโดยต าแหน่งและไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง และอิหม่ามซึ่งเป็นผู้น าสูงสุด ในมัสยิด 

                                                           

 174 ตายูดิน อุสมาน, เรื่องเดิม, หน้า 170. 



101 

มีฐานะเป็นประธานในคณะกรรมการบริหารมัสยิดโดยต าแหน่งด้วย โดยไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งผู้น าสูงสุดในของโบสถ์และมัสยิดของศาสนาคริสต์และอิสลามนั้น  
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและมีอ านาจการตัดสินใจในเรื่อ งต่างๆ 
ภายในโบสถ์และมัสยิด  จะเห็น ได้ ว่ าการบริหารจัดการ เงินบริ จาคโดยใช้ รู ปแบบของ 
คณะกรรมการบริหารอันประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่าย เช่น คณะธรรมกิจของศาสนาคริสต์ ได้แก่ 
ประชาชนในพ้ืนที่ท าหน้าที่เก็บรักษาและสรุปยอดเงินและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการ
บริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาอิสลามจะท าให้อ านาจของผู้น าสูงสุดถูกกระจายออกไป และเป็น
การถ่วงดุลอ านาจภายในองค์กรอีกทางหนึ่ง เพ่ือไม่ให้อ านาจต้องถูกผูกขาดอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว 
ทั้งจะท าให้การบริหารงานเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ต่างจากศาสนาพุทธตรงที่เจ้าอาวาส
เป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป175 รวมทั้งจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี176  
โดยไม่มีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นต าแหน่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งภายในวัด เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายมาตราใดก าหนดให้การบริหาร  
จัดการเงินบริจาคของวัดจะต้องกระท าในรูปแบบคณะกรรมการ ในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการเงินบริจาคหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น การบริหารจัดการเงิน
บริจาคของวัดจึงมีความแตกต่างจากการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์และอิสลามที่ต้อง
บริหารจัดการทรัพย์สินและเงินบริจาคโดยคณะกรรมการเท่านั้น   
 ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการการเงินบริจาค ซึ่งโดยหลักแล้ว  
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารที่ดีเพียงพอที่จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส าหรับศาสนาคริสต์จะมีประชาชนมาร่วมเก็บเงินและมีผู้ตรวจสอบบัญชี  
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ที่หลากหลายมาร่วมเป็นคณะท างานด้วย ดังนั้น บุคคลที่ม าเป็น 
คณะกรรมการบริหารโบสถ์และคริสตจักรจึงไม่ได้มีเฉพาะนักบวชหรือคณะผู้ปกครองเท่านั้น 
เนื่องจากประกอบไปด้วยนักบวชและประชาชนร่วมกัน การท างานจึงมีความรอบคอบมากขึ้น  
ต่างจากคณะกรรมการบริหารมัสยิดและเจ้าอาวาสที่พบว่ายังมีปัญหาเรื่องผู้บริหารบางคนขาดความรู้
สามารถในการบริหารที่ดีเพียงพอและผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพราะฉะนั้น 
จึงควรก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเงิน
บริจาคและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินการบัญชีเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย 
 ส าหรับศาสนาคริสต์ ต่างให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นระบบ โดยให้
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นคณะธรรมกิจ ท าหน้าที่เก็บรักษาและสรุปยอดเงินให้ศิษยาภิบาลประจ า
โบสถ์และคริสตจักรตลอดจนประชาชนทั่วไปรับทราบทุกอาทิตย์และอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบบัญชี  
รับอนุญาตเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบการเงินการบัญชีของโบสถ์และคริสตจักรทุกสิ้นปี ส่วนศาสนา
อิสลามนั้น ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 3 กันยายน 

                                                           

 175 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  
 176 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
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2555 เรื่อง การบริหารมัสยิด ก าหนดให้มัสยิดจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ของมัสยิดตามหลักวิชาการบัญชี 
รวมถึงบัญชีทรัพย์สินของมัสยิดให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าที่ประชุมทุกเดือน โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 26 ให้อ านาจกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดออกประกาศเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารและบัญชีรายรับ รายจ่าย
ของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดให้ถูกต้องครบถ้วน  ซึ่งตามหลักวิชาการบัญชี
จะต้องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระดับหนึ่งให้หน่วยงานภายนอกทราบ การเปิดเผยดังกล่าว  
จึงเป็นไปตามหลักเปิดเผยโปร่งใส ส าหรับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  ข้อ 6  ก าหนดให้ เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์
ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้ท าบัญชีแสดงเงินรับเงิน
จ่ายและเงินคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องซึ่งไม่มีสภาพ
บังคับเด็ดขาด ผลปรากฏว่าบางวัดปฏิเสธที่จะจัดท าบัญชีการเงิน บางวัดจัดท าบัญชีไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง เมื่อไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้หน่วยงานภายนอกหรือประชาชนทราบ 
จึงยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องได้ จากการเปรียบเทียบการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนา
คริสต์  อิสลามและศาสนาพุทธจะเห็นได้ว่ามีทั้ งส่วนที่คล้ายคลึงกันและส่วนที่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างกันนั้นเป็นประโยชน์และสามารถน ามาปรับใช้กับการ
บริหารจัดการเงินบริจาคของวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการที่ดีและเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน การน ารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของศาสนาอ่ืนมาปรับใช้กับการบริหารจัดการเงินบริจาค
ของวัดจะท าให้การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนาเกิดความมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน      

กรณีการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนาก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2511) แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน  
ถึงแม้กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ยังใช้บังคับอยู่ ปัญหาการทุจริต ยักยอกเงินวัดยังปรากฏ  
ให้เห็นอยู่เสมอ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากต้องพิจารณาจากตัวบุคคลผู้มีหน้าที่บริหาร 
จัดการเงินบริจาคของวัดแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดหรือช่องว่างของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ประกอบด้วย โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน ได้น าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ภายในองค์กร เนื่องจากมีความคิดร่วมกันในความต้องการที่จะให้ทุกภาคส่วน
ทั้งในระบบราชการหรือเอกชน ได้มีการน าระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
สังคมไทยอย่างแพร่หลายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความรับผิดชอบให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ นอกจากนี้หลักธรรมาภิบาลยังมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับวัด 177 และพบว่า 
การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการที่ดีในการ

                                                           

 177 พระอธิการผจญ อาจาโร, ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารวัดโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 241. 
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บริหารจัดการ178 โดยการที่จะน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับวัดได้นั้น อยู่ภายในหลักการบริหารจัดการ
ที่ก าหนดว่าบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหาร ถึงขนาดที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความส าคัญของคน
ถือว่ามีความส าคัญมาก่อนทรัพยากรอ่ืนขององค์กร  อีกทั้งวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและมีภารกิจในการบริการสาธารณะ จึงถือเป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้องบริหารงานภายในวัดโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
เนื่องจากวัดต้องมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดโดยโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ต่างจาก
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 
ดังนั้น ผู้บริหารวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส รวมทั้งคณะกรรมการวัดจึงต้องบริหารงานให้อยู่ภายใต้กรอบ
มาตราฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  
Governance) ท าให้กลไกการท างานของหน่วยงานใดๆ ไม่ว่ารัฐบาล ระบบราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดมีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการที่ดี เป็นธรรม เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือขึ้นภายใน
องค์กรหลักธรรมาภิบาล179 ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป   
 ในล าดับต่อไปจะท าการศึกษาและพิจารณาในประเด็นปัญหาต่างๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการดูแลการเงินบริจาคของวัด ปัญหาการรับเงินบริจาคของวัด ปัญหาการนับเงินและบันทึก
รายรับ รายจ่ายของเงินบริจาค ปัญหาการเก็บรักษาเงินบริจาค ปัญหาการรายงานทางการเงินของวัด 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งพิจารณาโดยล าดับดังต่อไปนี้ 
 
4.2  ปัญหาการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด 
 
 4.2.1  ปัญหาอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการบริหาร 
                จัดการเงินบริจาคของวัด 
 ตามที่ พ ระร าชบัญญั ติ คณะสงฆ์  พ .ศ .  2505  มาตรา  40  ว รรคท้ า ย  บัญญัติ ว่ า  
“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ”  
วัดส่วนใหญ่จึงมักบริหารจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดเองโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบริจาค 
ยกเว้นแต่เฉพาะบางวัดที่ยินยอมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยส านักงานศาสนสมบัติ
จัดเก็บค่าเช่าที่ดินหรือเงินผลประโยชน์ต่างๆ แทนวัด การมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวมักเป็นเรื่องของ
ความสมัครใจของแต่ละวัดที่จะมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการแทน
หรือไม่ก็ได้ หรือบางวัดก็จะท าการจัดเก็บดูแลรักษาเงินผลประโยชน์และท าบัญชีเอง เนื่องจาก

                                                           
178 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 103. 

 179 ธีระพล อรุณะกสิกร, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2542), หน้า 8-10. 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 5 
วรรคแรก ก าหนดว่า “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝาก
กรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอหรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ  
ทั้งนี้ ให้ฝากในนามของวัด” กฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นเพียงการวางแนวทางในเก็บรักษาเงินของวัด
มากกว่าที่จะเป็นบทบังคับเด็ดขาด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีส่วนรับทราบข้อมูล  
ทางการเงินของวัดเฉพาะแต่เพียงเงินผลประโยชน์ของวัดที่ยินยอมให้จัดเก็บและดูแลรักษาแทน
เท่านั้น ส าหรับเงินบริจาคของวัดนั้น วัดส่วนใหญ่มักจัดเก็บดูแลรักษาด้วยตนเองมากกว่าที่จะ
มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการแทน เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 5 วรรคสอง ก าหนดว่า  
“การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค” และ
เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าเงินใดบริจาคให้แก่วัดหรือบริจาคให้เป็นเงินส่วนบุคคล หากพิสูจน์ได้ว่า  
เงินใดเป็นเงินบริจาคให้แก่วัด เงินดังกล่าวย่อมเป็นเงินของพระศาสนา ซึ่งอาจบริหารจัดการ
เช่นเดียวกับเงินผลประโยชน์ของวัดตามที่ข้อ 5 วรรคแรก วางแนวทางไว้โดยอนุโลม  
 การที่แต่ละวัดบริหารจัดการดูแลรักษาและจัดเก็บเงินบริจาคของวัดเองมีผลให้ข้อมูลทาง
การเงินที่วัดได้รับมานั้นมีเพียงผู้บริหารจัดการวัดเท่านั้นที่รู้และยังกลายเป็นความลับที่ยากต่อการ
เปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกหรือสาธารณชนได้รับทราบ ขัดแย้งกับหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องยึดถือเป็นหลักในเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้น วัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มหาชนควรเปิดโอกาสให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของวัดประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เนื่องจากกฎกระทรวง ว่าด้วยแบ่งส่วนราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจ
หลักเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา 
จัดการศาสนสมบัติและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับมติมหาเถรสมาคม ที่ 543/2554 เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัด “การจัดท ารายงาน
ทางการเงินของวัด” ได้ก าหนดให้วัดทั่วประเทศได้จัดท าบัญชีการเงินวัดพร้อมทั้งส่งบัญชีการเงินวัด
ตามแบบท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการ
สรุปและส่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ในระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว
จึงมีความจ าเป็นและสมควรอย่างยิ่งที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีภารกิจและหน้าที่
โดยตรงในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ จะต้องมีอ านาจ
หน้าที่เชิงรุกในการเข้าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของวัดได้อย่างเปิดเผย โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของวัดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
     

wandee
Typewritten Text
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4.2.2 ปัญหารูปแบบการดูแลรักษาเงินบริจาคของวัด 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 มาตรา 31 ที่บัญญัติว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”  
เจ้าอาวาสจึงมีฐานะเปรียบเสมือนผู้บริหารของวัด ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 มาตรา 37 (1) ซึ่งบัญญัติให้มีหน้าที่ “บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด 
ให้เป็นไปด้วยดี” ดังนั้น การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นหลัก  
แต่ เนื่ องจากกิจการต่างๆ ของวัดมีหลายด้านไม่ว่ าจะเป็นด้ านการปกครอง การศึกษา  
การสาธารณูปโภค การสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องแต่งตั้งบุคคล
ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยเหลือในกิจการต่างๆ เหล่านั้นให้ส าเร็จผล โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2511) ข้อ 6 ก าหนดให้ “เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาส
แต่งตั้งท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้  
เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” จากการศึกษาพบว่า วัดส่วนใหญ่จะท า
การแต่งตั้งไวยาวัจกรให้ดูแลด้านการเงินของวัด เพ่ือให้ดูแลรักษาการเงินของวัดเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น 
ในทางกลับกันหากวัดใดที่มีรายรับทางการเงินจ านวนมาก แต่ไม่ท าการแต่งตั้งให้ไวยาวัจกรมาช่วย
ดูแลด้านการเงินของวัด การบริหารจัดการย่อมเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากการดูแลรักษาและ
จัดการด้านการเงินอาจต้องกระท าโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดท าบัญชี
ประกอบด้วย ดังนั้น การดูแลรักษาการเงินของวัดโดยบุคคลที่มีความรู้ในการจัดท าบัญชีการเงิน 
จึงเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสในด้านนี้ จะเห็นได้ว่าเจ้าอาวาสมีสถานะ
เป็นพระสงฆ์หาใช่บุคคลทั่วไปซึ่งด าเนินกิจกรรมทางการเงินอยู่เสมอในชีวิตประจ าวันไม่ ประกอบกับ
ในพระวินัยปิฎกบัญญัติห้ามพระภิกษุสงฆ์รับเงินและทอง180 เพราะฉะนั้น หากเจ้าอาวาสจะท าการ
ดูแลรักษาการเงินของวัดเพียงฝ่ายเดียวอาจยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอเท่ากับการแต่งตั้ง
ไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งเป็นฆราวาสมาร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการดูแลรักษาการเงินบริจาคของวัดด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  
โดยพบว่าเจ้าอาวาสและกรรมการวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการดูแล
ทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ไม่มีความรู้ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย181 
  ดังนั้น แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จะได้บัญญัติให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด
ในกิจการทั่วไป แต่ก็ใช่ว่าเจ้าอาวาสจะมีอ านาจจัดการกิจการต่างๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว การบริหาร
จัดการดูแลรักษาการเงินของวัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  
ก็ยังต้องกระท าให้เป็นไปโดยเรียบร้อยด้วยความรับผิดชอบและรัดกุมรอบคอบเช่นเดียวกับนิติบุคคล
ทุกประเภท เนื่องจากวัดทั่วประเทศมีรายรับจ านวนมากโดยเฉพาะรายรับประเภทเงินบริจาค  
เจ้าอาวาสจึงไม่สามารถกระท าได้โดยล าพังเพียงฝ่ายเดียว หากแต่มีข้อเสนอแนะว่าควรการกระจาย
อ านาจของเจ้าอาวาสไปยังคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น  
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากเจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกรของวัดพระปฐมเจดีย์  

                                                           
180 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 2, หน้า 108. 
181 กนก แสนประเสริฐ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 126. 
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ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ วัดอาวุธวิกสิตาราม รวมถึงผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักงานศาสนสมบัติ พบว่าภาพรวมเจ้าอาวาส พระสงฆ์ ไวยาวัจกร 
และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่แนะน าให้วัดทุกวัดควรบริหารจัดการเงินบริจาคให้ เกิด  
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยการจัดท าโดยรูปแบบคณะกรรมการวัด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ ไวยาวัจกรหรือประชาชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจัดการร่วมกัน  
 เมื่ อ เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนาคริสต์และอิสลาม  
จะเห็นได้ว่าได้กระท าโดยมีคณะกรรมการด าเนินการในทุกระดับและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
ที่เป็นสมาชิกประจ าโบสถ์และมัสยิดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารการเงินด้วยโดยก าหนด 
เป็นหลักเกณฑ์ในธรรมนูญคริสตจักรและพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนา
คริสต์และอิสลามจึงไม่ได้กระท าแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมทั้งไม่อาจใช้ดุลยพินิจเป็นประการอ่ืน  
ได้ ดังนั้น การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในพระพุทธศาสนาจึงควรกระท าโดยรูปแบบ
คณะกรรมการวัดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ยังพบอีกว่าวัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงิน
อย่างเป็นระบบ182 เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรน้อยหรือไม่มีเพียงพอ
หรือไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการวัด รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัดได้อย่างชัดเจน รวมทั้งส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินบริจาค  
ด้วยตนเอง183 ปัญหาดังกล่าวจึงควรแก้ไขโดยการก าหนดให้มีการดูแลรักษาการเงินของวัดในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการวัด ประกอบด้วยเจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกรหรือประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถทางการเงิน เช่น ข้าราชการ ครูอาจารย์ภายในพ้ืนที่ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น เข้าร่วม
ด้วยในการดูแลรักษาเงินวัดและมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้ในกฎกระทรวง 
  ในประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  
ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ  
หรือหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น โดยการมีส่วนร่วมอาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วม
โดยตรง หรือมีส่วนร่วมโดยผ่านหน่วยงาน สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น  
หากวัดน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้กับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดแล้ว จะเป็นการสนับสนุน
ให้มีบุคคลหลายฝ่ายมาช่วยท าหน้าที่ดูแลรักษาการเงินของวัด เพ่ือให้หลักการมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น จึงมีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายอ านาจของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหารวัดไปยังพระสงฆ์
และประชาชนภายในพ้ืนที่เพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด 
อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม

                                                           

 182 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 101. 
 183 ภิรมย์  จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
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ต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์งานที่ดีร่วมกันท้ายที่สุด184 หากวัดทั่วประเทศมีรูปแบบการดูแลรักษาการเงิน
ของวัดซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการวัดแล้ว ย่อมท าให้การดูแลรักษาการเงินของวัดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงโดยก าหนดให้การจัดการดูแลเงิน
บริจาคของวัดให้จัดท าในรูปแบบของคณะกรรมการวัด อันประกอบไปด้วย เจ้าอาวาส พระสงฆ์ และ
ไวยาวัจกรหรือประชาชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงินของวัดดูแลร่วมกัน 
 

 4.2.3  ปัญหาการรับเงินบริจาค  
  กฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2511) ข้อ 6 ก าหนดให้ “เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัด
ประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับ
จ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” กฎกระทรวง
ดั ง กล่ า วถู กก าหนดขึ้ น เ พ่ื อ ให้ ไ ว ย าวั จ กรท าหน้ าที่ ช่ ว ย เหลื อและแบ่ ง เ บ าภา ระขอ ง 
เจ้าอาวาส ซึ่ งมีหน้าที่หลักในการบ ารุ งรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดตามที่
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 (1) ก าหนดไว้ ให้เป็นไปด้วยดี ประกอบกับ
ไวยาวัจกรถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าอาวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครอง
ทรัพย์สินรวมทั้งเงินตราแทนพระสงฆ์ซ่ึงถูกจ ากัดโดยพระธรรมวินัย ดังนั้น ไวยาวัจกรจึงเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อการจัดการทรัพย์สินของพระสงฆ์รวมถึงเงินทุกประเภทภายในวัด ได้แก่  
เงินผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินค่าเช่า เงินค่าผาติกรรม เงินบริจาคของวัด เป็นต้น ต าแหน่งไวยาวัจกร
มักถูกแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาสโดยท าเป็นค าสั่ง ขออนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอตามจ านวนที่เจ้าอาวาส
เห็นสมควร ซึ่งไวยาวัจกรแต่ละคนจะได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ตามที่เจ้าอาวาสก าหนดไว้ใน
ส่วนของการน าเงินฝากธนาคาร การดูแลการจ่ายค่าใช้จ่ายและจัดท าบัญชีการเงินวัด เป็นต้น โดยจะมี
การก าหนดให้มีไวยาวัจกรที่ท าหน้าที่ดูแลด้านนี้ไว้โดยเฉพาะ  ตามที่กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2506) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวจักร ข้อ 5 ก าหนดว่า “ในการแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด
ใด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นปรึกษาสงฆ์ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติ
ตามความในข้อ 4 เมื่อมีมติ เห็นชอบในคฤหัสถ์ผู้ ใด ก็ให้ เจ้าอาวาสสั่ งแต่งตั้ งคฤหัสถ์ผู้นั้น  
เป็นไวยาวัจกร โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอ วรรคสอง ก าหนดว่า ในการแต่งตั้งไวยาวัจกรตามความ
ในวรรคต้น เพ่ือความเหมาะสมจะแต่งตั้งไวยาวัจกรคนเดียวหรือหลายคนก็ได้” 
 การรับเงินบริจาค มีสองลักษณะ คือ การรับเงินจากตู้บริจาคและการรับเงินบริจาค 
ตามวัตถุประสงค์ การรับเงินจากตู้รับบริจาคของวัดส่วนใหญ่มักท าในรูปแบบของคณะกรรมการวัด 
การรับเงินบริจาคโดยวิธีนี้จึงไม่จ าเป็นต้องมีการออกใบอนุโมทนาบัตร ส่วนการรับเงินบริจาค  
ตามวัตถุประสงค์ ควรจะต้องมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาคเงินไว้เพ่ือเป็นหลักฐานทุกครั้ง  
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากเจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกรของวัดพระปฐมเ จดีย์ 
ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ วัดอาวุธวิกสิตาราม  พบว่าวัดส่วนใหญ่จะมีการออกใบ

                                                           

 184 นวพล ทรัพย์คง, การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของวัดโสธรวราราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 88. 
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อนุ โมทนาบัตรเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคโดยพระสงฆ์หลังจากได้รับเงินบริจาคทุกครั้ ง  
ส่วนการรับเงินจากรายรับอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ใบอนุโมทนาบัตร185 ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าแม้วัด 
ส่วนใหญ่วัดจะรับเงินและทรัพย์สินอ่ืนโดยการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ก็ตาม แต่ในทางกลับกัน  
ถือได้ว่ายังมีวัดส่วนน้อยหรือวัดอีกจ านวนหนึ่งที่รับเงินและทรัพย์สินอ่ืนโดยไม่ได้ออกใบอนุโมทนา
บัตรให้กับผู้บริจาคเหมือนกับวัดส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น ปัญหาในส่วนของการรับเงินบริจาคจึงอยู่ที่ว่า 
เมื่อรับเงินบริจาคมาแล้วได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้เป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่ ซึ่งการรับเงินบริจาค
โดยออกใบอนุโมทนาบัตรให้เป็นหลักฐานจะท าให้การรับเงินนั้นเป็นไปด้วยความเปิดเผยโปร่งใส  
ในทางกลับกันหากรับเงินบริจาคโดยไม่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ จะท าให้การรับเงินนั้นไม่เป็นไป
ด้วยความเปิดเผยโปร่งใสเนื่องจากไม่มีหลักฐานในการตรวจสอบทางบัญชีภายหลัง 
 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายคณะสงฆ์แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดที่ก าหนดหลักเกณฑ์
การควบคุมดูแลเรื่องการรับเงินบริจาคของวัดไว้เฉพาะ นอกจากกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
ข้อ 6 เท่านั้น แต่กฎกระทรวงดังกล่าวก็ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลเรื่องการรับเงิน
บริจาคของวัดโดยก าหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอว่าผู้มีหน้าที่รับเงินบริจาค  
ควรเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยความโปร่งใส 
หลักความโปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างาน
ขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่ ง ใส  มีการ เปิด เผยข้อมูลข่ าวสารที่ เป็นประโยชน์  
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวน 
การให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน หรือหมายถึงการบริหารจัดการที่มีการน าเสนอข้อมูล  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงการด าเนินงาน รวมถึงการมีกลไกในตรวจสอบความถูกต้อง  
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย  
ข้อมูลที่ได้รับต้องพอเพียง และอยู่ในรูปแบบการน าเสนอที่ง่ายแก่การเข้าใจ  เพราะฉะนั้น เมื่อวัดทุก
วัดเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของวัดให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐได้รับทราบในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การเผยแพร่เป็นรายงานประจ าปีของวัด ได้แก่ รายงานประจ าปีของวัดพระพุทธบาท 
ซึ่งมีการจัดท าเป็นประจ าทุกปี รายงานดังกล่าวจะท าให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหวในการ
ด าเนินกิจกรรมของวัด รายรับและรายจ่ายของวัดตลอดเวลาซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกัน  
และกันระหว่างประชาชนกับวัดและท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาท านุบ ารุงวัดมาก
ยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนวัดเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนร่วมกัน 
   
 4.2.4 ปัญหาการนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาค 
 การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาคเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
การรับเงินซึ่งต้องกระท าโดยอาศัยหลักการทางบัญชี เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก  
ที่วัดมีรายรับที่เป็นเงินบริจาคเข้ามา ดังนั้น การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาคควร
กระท าด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับการรับเงิน จากการศึกษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากเจ้าอาวาส  

                                                           

 185 ขวัญสุรางค์ ข าแจง, การจัดท าบัญชีของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (การค้น 
คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), หน้า 75. 
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พระสงฆ์และไวยาวัจกรของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ  
วัดอาวุธวิกสิตาราม พบว่า การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาคส่วนใหญ่กระท า  
ในรูปแบบคณะกรรมการวัด โดยมีพระสงฆ์และไวยาวัจกรร่วมกันตรวจนับเงินและบันทึกรายรับ 
รายจ่ายของเงินบริจาคเป็นบัญชีแยกประเภท  มีเพียงวัดกลางบางพระซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดเล็กเท่านั้น  
ที่เจ้าอาวาสจะเป็นผู้ท าการนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาคด้วยตนเอง  
 ดังนั้น วัดบางวัดอาจมีปัญหาเรื่องการจัดท าบัญชีการเงินของวัดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการวัด แม้กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 6 ก าหนดให้ 
“เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด 
และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไป 
โดยเรียบร้อยและถูกต้อง” แต่ส านักงานพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการเงินบริจาคของวัดแต่อย่างใด มีเพียงหน้าที่ในการก าหนดแบบทะเบียนบัญชีและให้ค าแนะน า  
ในการจัดการการเงินของวัด ตลอดจนการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเท่านั้น ตามที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2511) ข้อ 8  ก าหนดไว้ว่า “ให้กรมการศาสนาก าหนดแบบทะเบียน 
บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้” ส่วนอ านาจในการบริหารจัดการ
การเงินของวัดให้เป็นของเจ้าอาวาสในแต่ละวัด โดยภาพรวมเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเพื่อบริหารจัดการเงินรายรับของวัด ประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส คือ ไวยาวัจกร หรือบาง
วัดอาจจัดตั้งเป็นมูลนิธิวัด เช่น วัดไร่ขิง หรือจัดตั้งเป็นกองทุนของวัด เช่น กองทุนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของวัดอาวุธวิกสิตาราม หรือส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ของวัด
พระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ด าเนินการในรูปคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการเก็บรักษาและสรุป
ยอดเงิน รายงานให้เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ส าหรับศาสนาคริสต์ได้
ให้โอกาสประชาชนภายในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการท าหน้าที่เก็บรักษาและสรุปยอดเงินให้คณะธรรมกิจ
ประจ าโบสถ์และประชาชนทั่วไปรับทราบทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชน
เป็นผู้ตรวจสอบการเงินเป็นประจ าปีทุกปี ซึ่งแต่ละคริสตจักรสามารถบัญญัติธรรมนูญขึ้นใช้ภายใน
คริสตจักรได้เอง การบริหารจัดการเงินบริจาคจึงเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในธรรมนูญทั้งสิ้น
เช่นเดียวกับศาสนาอิสลาม ยกตัวอย่างเช่น ธรรมนูญการปกครองคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ 
ฉบับที่ 1 ข้อ 12 ก าหนดให้หน้าที่ดูแลด้านทรัพย์สินและการเงินของคริสตจักรเป็นของคณะธรรมกิจ  
โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวดที่ 10 ว่าด้วยการดูแลทรัพย์สิน ข้อ 1. ความว่า “คณะธรรมกิจ 
มีหน้าที่ดูแลและจัดท าบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างของคริสตจักรโดยสุจริต คณะธรรมกิจต้องออกระเบียบ
การดูแล และใช้จ่ายทรัพย์สินของคริสตจักรและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  
อย่างเคร่งครัด” ข้อ 2. “คณะธรรมกิจจะต้องจัดท างบการเงินของคริสตจักรประกอบด้วย งบดุล และ
บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนและติดประกาศให้สมาชิกทราบอย่าง ชัดเจน การตรวจสอบ
บัญชีของคริสตจักรให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของคริสตจักร”186 ส่วนศาสนาอิสลาม ยกตัวอย่าง

                                                           

 186 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่, ธรรมนูญคริสตจักร, ค้นวันที่ 9 กันยายน 2557 จาก 
http://cmf.church.in.th.  
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110 

เช่น ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ ได้ออกระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 ให้ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานหาทุน งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานกองทุนซะกาต  โดยเฉพาะ 
การรับเงินบริจาคของมัสยิดจึงเป็นไปด้วยความเคร่งครัด อีกทั้งได้ออกค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดกระบี่เพ่ือให้การบริหารมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด อย่างน้อยเดือนละ 
ครั้ง จัดท าทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุก 3 เดือน และรายงานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  
ในเดือนมีนาคม ของทุกปีและจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ของมัสยิดตามหลักวิชาการบัญชี รวมถึงบัญชี
ทรัพย์สินของมัสยิดให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าที่ประชุมทุกเดือน187 การบริหารเงินบริจาคของศาสนา
อิสลามจึงต้องปฏิบัติเป็นไปตามหลักการของกฎหมายทั้งสิ้น  
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสารหลายฉบับมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันพบว่า  
วัดส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการนับและบันทึกรายรับรายจ่ายเงินบริจาคที่ดีเพียงพอ ได้แก่  
วัดในภูมิภาคมีปัญหาทางการเงิน เนื่องจากการจัดท าบัญชีการเงินไม่ชัดเจน เพราะขาดความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องของการบัญชีและการเงิน การจัดท าบัญชีไม่เป็นระบบ ไม่มีการแถลงดุลประจ าปี 
การบริหารจัดการผูกขาดอยู่ที่บุคคลกลุ่มเดียว ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง188 วิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และระบบบัญชีของวัดไทยในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติ
ทางการบัญชีและขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินและทรัพย์สิน ผู้จัดท าบัญชี
ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และขาดความรู้ด้านบัญชี นอกจากนี้ระบบบัญชีปัจจุบันไม่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินกับการจัดท าบัญชี189 และปัญหาเรื่องการจัดท าบัญชีของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ คือ บางวัดไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ดูแลทรัพย์สินกับผู้ดูแลบัญชี190  
 จึงสรุปได้ว่า การนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาคของวัดยังขาดการจัดท า
บัญชีที่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอ เนื่องจากจัดท าโดยผู้ที่ขาดความช านาญและเหมาะสมเพียงพอ  
จึงน าไปสู่ปัญหาการทุจริตเงินบริจาคของวัดได้ง่าย เพราะฉะนั้น จึงควรแก้ไขปัญหาในรูปแบบของ
คณะกรรมการนับเงินและบันทึกรายรับ รายจ่ายของเงินบริจาค ประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่าย 
ได้แก่ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและไวยาวัจกรที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการเงินร่วมกัน 
 
 

                                                           

 187 ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่, การบริหารงานของมัสยิด, ค้นวันที่ 
16 เมษายน 2556 จาก www.ick.or.th/index.php?contents=document 
 188 ภิรมย์ จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 112. 
 189 ชัดตา รัตนานนท์, ปัญหาและทางแก้ปัญหาส าหรับระบบบัญชีของวัดไทยในกรุงเทพ 
มหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  2548), หน้า บทคัดย่อ. 
 190 ขวัญสุรางค์ ข าแจง, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
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 4.2.5 ปัญหาการเก็บรักษาเงินบริจาค 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 5 ก าหนดให้ “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน
สามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคล  
ที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด วรรคสอง ก าหนดว่า การดูแลรักษาและ
จัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค” พิจารณาได้ว่า เงินของวัด 
ที่จะต้องเก็บรักษาตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 5 วรรคแรก ก าหนดไว้นั้น 
กฎกระทรวงไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นเงินประเภทใดโดยเฉพาะ จึงมีความหมายถึง  เงินที่เป็นรายรับ
ของวัดทุกประเภททั้งที่เป็นเงินผลประโยชน์และเงินบริจาคตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ดังนั้น การเก็บ
รักษาเงินของวัดจึงจ ากัดเพียงในส่วนที่เกินสามพันบาทเท่านั้น เงินของวัดในส่วนที่ไม่เกินสามพันบาท 
จึงเป็นข้อยกเว้นไม่จ าต้องเก็บรักษาตามวิธีการที่กฎกระทรวงก าหนดดังกล่าว จากการศึกษาและ  
เก็บข้อมูลที่ได้จากเจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกรของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  

วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ วัดอาวุธวิกสิตาราม  พบว่า ทุกวัดเก็บรักษาเงินของวัดโดยฝากทางธนาคาร
ทั้งหมด เช่นเดียวกับรายงานเรื่องการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทยที่พบว่าวัดส่วนใหญ่เก็บ
รักษาเงินของวัดโดยทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน191 การเก็บรักษาเงินของวัดโดยการฝากธนาคาร
จึงเป็นที่ ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความปลอดภัยและสะดวกกว่าการฝากเงิน  
โดยวิธีอ่ืน   

นอกจากนี้การเก็บรักษาเงินของวัดจะต้องฝากในนามของวัดเท่านั้น เนื่องจากเงินของวัด  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนสมบัติของวัดและมีฐานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงห้ามมิให้ผู้ใด
อ้างความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหนือเงินของวัดทั้งสิ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนน าเงินของวัดไปเก็บรักษาในนาม
ของตนเอง ย่อมเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของวัดมาเป็นของตน ผู้นั้นต้องรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์สินของวัด หากเป็นเจ้าอาวาสหรือไวยาวัจกรกระท าการยักยอก
ทรัพย์สินของวัดแล้ว ย่อมมีความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ เงินของวัดถือเป็ น
ทรัพย์สินของทางราชการที่จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษแตกต่าง
จากทรัพย์สินของเอกชน ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับเงินของวัดจนถึงการเก็บรักษาเงินของวัดจึงต้อง
กระท าด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเป็นพิเศษ 
 ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากธนาคาร จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะเบิกจ่ายเงิน
ในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีเจ้าอาวาส พระสงฆ์และไวยาวัจกรลงนามเบิกจ่ายร่วมกัน 
นอกจากนั้นจะเป็นการเบิกจ่ายโดยวิธีการอ่ืน เช่น เจ้าอาวาสเบิกจ่ายเพียงล าพัง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
โดยหลักการเบิกจ่ายเงินของวัดต้องมีเจ้าอาวาสร่วมในการเบิกจ่ายด้วยหรืออย่างน้อยต้องรายงานให้
เจ้าอาวาสทราบทุกครั้งเสมอ การที่เงินบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของศาสนสมบัติของวัดที่วัดจะต้องบริหาร
จัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การเบิกจ่ายบริจาคจึงควรท าด้วยความรัดกุมและโปร่งใส  
มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเปิดเผยโปร่งใส 
  เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2511) ข้อ 5 วรรคสอง ที่ก าหนดว่าการดูแล
รักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค จะเห็นได้ว่าเป็น

                                                           

 191 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
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การบัญญัติกฎหมายที่มีความแตกต่างจากวรรคแรก เนื่องจากวรรคแรก ก าหนดให้ การเก็บรักษาเงิน
ของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอ หรือ
ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ โดยไม่ได้ระบุว่าเงินของวัดดังกล่าวเป็นเงิน
ประเภทใดเช่นเดียวกับวรรคสองที่ก าหนดโดยชัดแจ้งว่าเป็นเงินบริจาค อีกท้ังวรรคสองไม่ได้บัญญัติว่า 
การดูแลรักษาและจัดการเงินบริจาคต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร ดังนั้น  การที่ ระบุว่ า  
ให้จัดการเป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคนั้น เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กว้าง
เกินไป แม้ทางปฏิบัติหลายวัดจะอนุโลมปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคแรกก็ ตาม แต่ใช่ว่าวัดทุกวัด 
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามวรรคแรกทั้งหมด เนื่องจาก เหตุที่กฎหมายที่ขาดความชัดเจนและ  
ขาดสภาพบังคับ จึงเป็นเหตุให้เงินบริจาคของวัดรั่วไหลได้ 
 หากพิจารณาประกอบกับผลของการศึกษาจะพบได้ว่าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงวรรคสอง
นี้ถือได้ว่าเป็นช่องว่างที่สมควรต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงดังกล่าวโดยการบัญญัติหลักเกณฑ์
และวิธีการเก็บรักษาเงินบริจาคของวัดให้ชัดเจนมากขึ้น โดยการก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องจัดเก็บ  
ขั้นต่ าตามจ านวนที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น การเก็บรักษาเงินบริจาคในส่วน
ที่เกินห้าพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอ หรือธนาคาร หรือ 
นิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด อีกทั้งก าหนดให้การเบิก
จ่ายเงินจากบัญชีต้องมีคณะกรรมการวัดร่วมลงนามเบิกถอนด้วยทุกครั้ง  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่วัดจะต้องบริหารจัดการการเงินของวัดให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบในฐานะที่เงินบริจาค
ของวัดเป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่มิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลว่าด้วย  
ความรับผิดชอบ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจน 
การเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
หรือหมายถึง การบริหารจัดการที่พร้อมต่อการตรวจสอบได้ โดยผู้มีอ านาจในการบริหารต้องสามารถ 
อธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงานได้และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการด าเนินงานได้  เพราะฉะนั้น 
ผู้บริหารวัดในฐานะตัวแทนของวัดจะต้องมีส านึกในความรับผิดชอบต่อบริหารจัดการการเงินของวัด  
ที่พร้อมต่อการตรวจสอบได้เสมอ 
 
 4.2.6 ปัญหาการรายงานทางการเงินของวัด   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและด้านหน่วยงานของรัฐ มาตรา 4 บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายความว่า 
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ เมื่อพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  
มาตรา 31 บัญญัติว่า “ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล” ดังนั้น วัดจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างหนึ่งตามกฎหมาย เมื่อรายงานทางการเงินของวัดเป็นสื่อ 
ที่ท าให้ทราบถึงข้อมูลทางการเงินของวัด เพราะฉะนั้น วัดจึงต้องมีหน้าที่รายงานทางการเงินของวัด  
ให้ประชาชนทราบเมื่อมีค าขอ  
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 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับสิทธิได้
รู้ของประชาชน และจะก่อให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 4 ประการ คือ การปกครองที่
โปร่งใส การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม การปกครองที่ประชาชนตรวจสอบได้ และการปกครองที่
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ192 ซึ่งถือเป็นการท าให้ประชาชนทราบถึง
กิจกรรมและการกระท าในทางปกครองต่างๆ ไม่ว่าจะโดยการแจ้งให้ทราบ พิมพ์เผยแพร่ หรือการที่
ประชาชนจะสามารถรับรู้ข้อความในเอกสารราชการ อันเป็นการควบคุมฝ่ายปกครองโดยการให้
ประชาชนรับรู้และเข้าถึงเอกสารราชการ193  ดังนั้นการที่ประชาชนใช้สิทธิในการขอดูรายงานทางการ
เงินของวัด วัดต้องจัดส่งให้ประชาชนตรวจดูตามค าขอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม  
และหลักเปิดเผยโปร่งใส  
 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายคณะสงฆ์ไม่พบว่ามีกฎหมายใดที่ก าหนดให้มีการรายงาน 
ทางการเงินของวัดให้ประชาชนทราบ นอกจากกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 6 ก าหนดให้ 
“เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด 
และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไป  
โดยเรียบร้อยและถูกต้อง” กฎกระทรวงดังกล่าวจึงก าหนดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด
รายงานทางการเงินของวัดให้เจ้าอาวาสตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการก าหนดว่าให้วัดรายงานให้
ประชาชนหรือหน่วยงานใดทราบด้วยแต่ประการใด แม้มติมหาเถรสมาคม ที่ 543/2554 ก าหนดให้
วัดจัดท าบัญชีวัดและส่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการก็ตาม แต่หากไม่ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมติดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายแต่ประการใด เนื่องจากมติดังกล่าวไม่มี
สภาพบังคับ ประกอบกับจากการศึกษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากเจ้าอาวาส  พระสงฆ์และไวยาวัจกร
ของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ  วัดอาวุธวิกสิตาราม พบว่า 
วัดส่วนใหญ่จัดท ารายงานทางการเงินให้เจ้าอาวาสได้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ภายในวัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีให้ประชาชนทราบด้วย หรือถึงแม้
บางวัดจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินของวัดได้ตลอดเวลา  
แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าตรวจสอบเท่าใดนัก เนื่องจากในทางปฏิบัติข้อมูลทางการเงินของวัด
ยังมีลักษณะเป็นความลับและยากต่อการเข้าถึงอยู่พอสมควร และวัดส่วนใหญ่จะรายงานทางการเงิน
ให้เจ้าอาวาสทราบ นอกจากนั้นมีเพียงส่วนน้อยที่จะรายงานให้ประชาชนทราบ 194 และพบว่า 
วัดส่วนใหญ่มีการจัดท ารายงานการเงินของวัดทุกปี นอกจากนั้นระบุว่ามีการจัดท าทุกเดือนและ 
ไม่ได้ด าเนินการใดๆ เลย และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยการติดประกาศในที่สาธารณะ 
มากที่สุด นอกจากนั้นจะเป็นการติดประกาศในที่ สาธารณะ รวมถึงโดยวิธีการอ่ืนๆ เช่น เสียงตาม
สาย การจัดท าเอกสารแจกและการแจ้งท่ีประชุมกรรมการวัด เป็นต้น195    

                                                           

 192 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 77. 
 193 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77. 
 194 ภิรมย์  จั่นถาวร, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
 195 ณดา จันทร์สม, เรื่องเดิม, หน้า 76. 
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 จากการข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นตรงกันว่า แม้วัดส่วนใหญ่จะจัดท ารายงานทางการ
เงินของวัดประจ าปีให้เจ้าอาวาสได้รับทราบ แต่ยังมีวัดอีกจ านวนมากที่จัดท ารายงานทางการเงิน 
ของวัดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน การจัดท าบัญชีดังกล่าวจึงมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนทางบัญชีและ  
ไม่ถูกต้องนัก และแม้กฎกระทรวงจะก าหนดให้ท าการรายงานทางการเงินของวัดให้เจ้าอาวาส  
ได้ตรวจสอบ แต่การรายงานทางการเงินดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดการเปิดเผย
รายงานทางการเงินของวัดให้ประชาชนและส านักงานพระพุทธศาสนาได้รับทราบและตรวจสอบด้วย 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกวัดควรจัดท ารายงานทางการเงินของวัดไปยังประชาชนและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาให้ร่วมตรวจสอบด้วยเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเปิดเผยโปร่งใสและมีส่วนร่วม
ของประชาชนภายในพ้ืนที่และมติมหาเถรสมาคม ที่ 543/2554 เพราะฉะนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงโดยการก าหนดให้วัดจัดท ารายงานทางการเงิน
ประจ าปีของวัดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาและประชาชนได้รับทราบด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

นอกจากนี้หลักนิติธรรมได้วางหลักการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับไว้ว่า ต้องตรากฎหมาย
ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจหรือ
อ านาจของบุคคล หรือหมายถึง การด าเนินงาน ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ ยึดกรอบของ
กฎหมายเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล าเอียง ประชาชน ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน ดังนั้น หากกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์แล้ว  
ย่อมเป็นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในแง่ที่ว่า ได้มีการตรากฎกระทรวงให้มีความทันสมัยและ 
เป็นธรรมมากขึ้น สามารถใช้บังคับกับวัดไทยทุกวัดภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่า
เป็นวัดที่มีรายรับมากน้อยเพียงใด และที่ส าคัญที่สุด นอกจากวัดใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ แล้ว  
วัดจะต้องเป็นแหล่งอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้อยู่ภายใต้กรอบแห่งศีลธรรมแล้ว พระสงฆ์ที่เป็น
ผู้ท าหน้าที่นี้จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม  
เป็นการด าเนินงานที่ผู้มีอ านาจในการบริหาร รวมถึงทีมงานต้องบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างสุจริตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างสุจริต โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ตนเอง หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ดังนั้นผู้บริหารวัดรวมทั้งเจ้าอาวาส พระสงฆ์และ
ประชาชนจะต้องบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดอย่างซื่อสัตย์ สุจริตและตรงไปตรงมาให้เป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาล 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดที่
ดีพอสมควร เนื่องจากวัดส่วนใหญ่มักบริหารจัดการเงินบริจาคเป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
เคร่งครัดมากน้อยแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงดังกล่าวอาจยังไม่ก าหนดถึงวิธีการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะป้องกันปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับการบริหาร  
จัดการเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศได้ทั้งหมด เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงอาจใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันการทุจริตได้ส่วนหนึ่ง หากจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้บริหารจัดการเงิน
บริจาคของวัดควรบริหารจัดการเงินของวัดโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย เพ่ือท าให้การ
ป้องกันปัญหาการทุจริตยักยอกเงินของวัดบรรลุผลส าเร็จมากข้ึน  



 

 

 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป  
  
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา: ศึกษา
เฉพาะกรณีเงินบริจาคพบว่า  
 
  5.1.1 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของศาสนาต่างๆ  
  มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันและมลีักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 5.1.1.1  ศาสนาคริสต์  

สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีธรรมนูญการปกครองคริสตจักรอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและธรรมนูญนี้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานและปกครองสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
มีอ านาจที่จะตราข้อบังคับและระเบียบการเพ่ือด าเนินงานในคริสตจักร คริสตจักรทุกแห่งที่อยู่ใน  
สภาคริสตจักรในประเทศไทยจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับของธรรมนูญฯ และ  
ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของสภาคริสตจักรที่ก าหนดไว้มีองค์การศาสนาที่ราชการได้รับรองฐานะ 
ถึง 4 องค์การคือ สภาประมุขแห่งบาทหลวงคาทอลิก สภาคริสตจักรประเทศไทย สหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรแบ็บติสต์และมูลนิธิเซเว่นเดย์แอ็ดแวนติสต์ ซึ่งมีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการด าเนินการในทุกระดับ ซึ่งอาจจะเป็น
กรรมการโดยต าแหน่งหรือโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกภายในองค์การ  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  
การบริหารของสภาคริสตจักรนั้นจัดเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ  
มีการจัดรูปแบบ การส่งต่อโครงสร้างที่ได้มีการกลั่นกรองมาเป็นล าดับและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
รูปแบบในการบริหารจัดการของศาสนจักรนั้น มีองค์การในการบริหารซึ่งอาศัยอ านาจจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายมารองรับอย่างเด่นชัด อาทิเช่น รูปแบบของมูลนิธิและมิสซัง ดังนั้นการบริหารจัดการ  
จึงสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามกฎหมายรองรับอยู่ ในรูปแบบขององค์กรนั้นๆ  
อยู่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกว่าการบริหารในลักษณะของบุคคลเพียง  
คนเดียวเป็นผู้แทน ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจในการท างาน 

ในส่ วนของการบริ ห ารจั ดการการ เ งิ นของ โบสถ์ และคริ สตจั ก รท้ อ งถิ่ น  
มีคณะธรรมกิจ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ท าหน้าที่เก็บรักษาเงินและสรุปยอดเงิน ให้ศิษยาภิบาล 
(ผู้ปกครอง) ประจ าโบสถ์และคริสตจักร ตลอดจนรายงานสถานะทางการเงินให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบทุกวันอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี เมื่อสิ้นปีจะมีการตรวจสอบการเงินของโบสถ์และคริสตจักร
จากส านักงานตรวจสอบบัญชีเอกชน ส่วนโบสถ์และคริสตจักรจัดการกับเงินที่ได้รับมาในด้านต่อไปนี้ 
กิจการโรงเรียน กิจการโรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาสตรี กิจกรรมพัฒนาเยาวชน กิจกรรมการพัฒนา
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และบริการสังคม กิจกรรมช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย  การด าเนินการบริหารจัดการเงินบริจาคของศาสนา
คริสต์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์ 

5.1.1.2  ศาสนาอิสลาม  
องค์กรศาสนาหรือมัสยิดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

จึ ง ไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่ เป็นการค้ าหรื อหาก า ไร ได้  ต้องอาศัยรายได้ที่ ส าคัญ  
จากศาสนิกมาเจือจุน การระดมทุนโดยการจ่ายซะกาตถือจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท าตามหลักศาสนา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน ามาบริหารจัดการศาสนาอิสลามซึ่งส่วนใหญ่มักจัดท าในรูปแบบ
ของคณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการศาสนสมบัติภายในมัสยิดเป็นด าเนินการบริหารงาน  
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  
พ.ศ. 2540 โดยมีอิหม่ามเป็นประธานกรรมการ คอเต็บเป็นรองประธานกรรมการ บิหลั่นเป็นรอง
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนตามจ านวนที่ที่ประชุมประจ ามัสยิดนั้นก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า
หกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนั้น ต าแหน่งต่างๆ มีที่มาจากการ
คัดเลือกที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตามกฎหมายและถือเป็นหน้าที่ส าคัญของศาสนิกชนที่จะช่วยเหลือ
งานของศาสนา โดยที่การบริหารจัดการมัสยิดของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดจะถูกก ากับดูแล
อีกชั้นหนึ่งจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ตามล าดับ   

5.1.1.3  ศาสนาพุทธ  
การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 40 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า 
“การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้
ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย” ส่วนการดูแลรักษาและการจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามมาตรา 40 วรรคท้าย ที่บัญญัติว่า “การดูแลรักษาและจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  

 
5.1.2  การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในศาสนาพุทธ 

 การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 การดูแลรักษาและ
จัดการทรัพย์สินของวัดจึง เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้ าอาวาส ตามที่มาตรา 31 บัญญัติว่ า  
เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป กิจการต่างๆ ที่ด าเนินการโดยเจ้าอาวาสถือว่าเป็นการ
กระท าในฐานะตัวแทนของวัดทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ  
คณะสงฆ์ นอกจากนี้กิจการต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดต้องเป็นไปตามวิธี การ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  

การบริหารจัดการเงินของวัดจะบรรลุส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส เนื่องจาก
อ านาจการควบคุมดูแลและสั่งการอยู่ที่เจ้าอาวาสทั้งสิ้น เจ้าอาวาสอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและ
ไวยาวัจกรท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดได้โดยการท าค าสั่งแต่งตั้งแสดง
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ให้เห็นได้ว่าลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควร  
หากเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์และอิสลามที่ถูกก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติไว้
ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 
5.1.3  ระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด 
 5.1.3.1  วัดส่วนมากมักมีการแต่งตั้ ง ไวยาวัจกรและหรือคณะกรรมการวัด 

ให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ภายในวัด โดยเป็นไปตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้อ านาจไว้ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวของ
ไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดมีเพียงใดขึ้นอยู่กับการมอบหมายของเจ้าอาวาส โดยที่อ านาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการบริหารจัดการวัดจึงยังขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสทั้งสิ้น 
 5.1.3.2  วัดส่วนมากมักมีการท าหลักฐานการรับจ่ายเงินของวัด การนับเงินและ
บันทึกรายรับ รายจ่ายเงินบริจาค สอดคล้องกับวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 1 ที่ก าหนดว่า การได้
ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อต้อง
จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จ าหน่ายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแห่งการจ าหน่าย
ไว้ด้วย 
 5.1.3.3  การเก็บรักษาเงินบริจาคของวัดแต่ละวัด มักเก็บรักษาโดยการฝากธนาคาร
ในนามของวัด สอดคล้องกับวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 5 ที่ก าหนดว่า “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน 
สามพันบาทขึ้นไป  ให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอหรือธนาคาร หรือ  
นิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ฝากในนามของวัด”  
 5.1.3.4  ทุกวัดท าการรายงานทางการเงินของวัดตามล าดับชั้นของการปกครอง 
คณะสงฆ์ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.2.1  ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 
  5.2.1.1  การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดควรมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1.  การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดที่มีขนาดใหญ่ คือ วัดที่มีพระสงฆ์และ/หรือสามเณรจ าพรรษา 
ประจ าตั้งแต่ 100 รปู ขึ้นไป 2.  การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดที่มีขนาดเล็ก คือ วัดที่มีพระสงฆ์
และ/หรือสามเณรจ าพรรษาประจ าน้อยกว่า 100 รูป เนื่องจากมีความจ าเป็นและความเหมาะสมที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

 1)  การดูแลรักษาและจัดการการเงินของวัดที่มีขนาดใหญ่จะต้องบริหาร
จัดการให้มีความรัดกุมและละเอียดรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากวัดใหญ่บางวัดมีรายรับที่เป็นเงินบริจาค
จ านวนมหาศาล การบริหารจัดการโดยบุคคลเพียงจ านวนไม่กี่คนอาจไม่รอบคอบเท่ากับการบริหาร
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการวัดซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย การบริหารจัดการด้วยบุคคล
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เพียงไม่กี่คนอาจท าให้เส้นทางการเงินเกิดการรั่วไหลและทุจริตได้ง่าย เนื่องจากยังไม่มีความรัดกุม
รอบคอบเพียงพอ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมและหลักนิติธรรม จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดในรูปแบบของคณะกรรมการวัดส าหรับวัดขนาดใหญ่  
ที่  เนื่องจากวัดที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เงินในการบริหารจัดการ
ภายในวัดเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์ที่สมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  
ตามที่จะกล่าวในหัวข้อตั้งแต่ข้อ 5.2.1.2 เป็นต้นไปใช้บังคับเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ ดี
ต่อไป 

 2)  การดูแลรักษาและจัดการการเงินของวัดที่มีขนาดเล็ก วัดดังกล่าวถือว่า
เป็นวัดที่มีขนาดเล็ก บางวัดมีพระสงฆ์ สามเณร จ าพรรษาเพียงไม่กี่รูป หากจะใช้เกณฑ์เดียวกับวัด  
ขนาดใหญ่อาจไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ ดังนั้น จึงควรบริหารจัดการโดยวิธีการตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) เช่นเดิม 
 5.2.1.2  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดมีความเหมาะสม รัดกุมและ
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน จึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการก าหนดหลักเกณฑ์
และรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างและ จ านวนของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม อ านาจหน้าที่ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม
ของคณะกรรมการวัดดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการวัดดังกล่าวควรประกอบด้วยบุคคลที่มาจากหลายฝ่าย 
ได้แก่ เจ้าอาวาสเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง พระสงฆ์เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ ไวยาวัจกร
เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยแต่งตั้ง
ใ ห้ เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร ห นึ่ ง ค น  เ ห รั ญ ญิ ก ห นึ่ ง ค น แ ล ะ ต า แ ห น่ ง อ่ื น ต า ม ค ว า ม จ า เ ป็ น   
โดยที่พระสงฆ์นั้นควรก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการวัดทั้งหมด  
เพ่ือให้มีความสมดุลกันระหว่างจ านวนของพระสงฆ์กับฆราวาส 

ประเด็นที่ 2 ในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการวัด 
คุณสมบัติของพระสงฆ์นั้น ควรมีดังนี้  
1.  ผ่านการอุปสมบทโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย  
2.  มีพรรษาเกินสิบพรรษาขึ้นไป  
3.  มีความสามารถในการบริหารจัดการการเงินของวัด  
ส่วนคุณสมบัติของไวยาวัจกรให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร  
กรรมการอื่นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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5. ไมเ่ป็นบุคคลทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
7. เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
8. มีภูมิล าเนาอยู่ภายในจังหวัดที่วัดตั้งอยู่ 
9. มีคุณวุฒิและความสามารถที่เหมาะสมในด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินหรือ 

เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
ประเด็นที่ 3 เรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัด 
คณะกรรมการวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. สอดส่อง ดูแล รักษาและจัดการการเงินของวัดให้เป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส 
2. จัดให้มีการท าทะเบียนการเงิน บัญชี รายรับรายจ่ายต่างๆ  ของวัดให้มีความถูกต้องตาม 

ความเป็นจริงและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของวัดแล้วรายงานแก่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับ แล้วแต่
กรณี เป็นประจ าทุกปี 

3. วางนโยบาย ค าสั่งหรือประกาศต่างๆ ของวัดในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ ดูแล
และรักษาการเงินของวัดให้เป็นไปตามกฎหมายคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ประเด็นที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งและพ้นจากต าแหน่ง 
พระสงฆ์และกรรมการอ่ืนพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
4. คณะกรรมการวัดมีมติ ให้ออกจากต าแหน่ ง  เพราะมีความประพฤติ 

เสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ในเรื่องของการแต่งตั้งและให้ออกจากต าแหน่งของกรรมการให้ท าโดยเป็นค าสั่งของ

เจ้าอาวาส โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอ 
ประเด็นที่ 5 เรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการวัดมีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละ 5 ปีนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ ง เว้นแต่ เจ้าอาวาสซึ่ งเป็นประธานโดยต าแหน่ง และ 
ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

ประเด็นที่ 6 เรื่องวาระการประชุม การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ 
เจ้าอาวาสเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานในที่ประชุมไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของ  
ที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  
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ส าหรับในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม  
มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

5.2.1.3 เมื่อวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 วัดจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยหรือ
รายงานข้อมูลทางการเงินให้หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนได้รับทราบฐานะและความเป็นไปของวัด
เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน โดยเฉพาะในส่วนของเงินที่มีผู้บริจาคให้เป็นศาสนสมบัติ
ของวัด เนื่องจาก เงินที่บริจาคให้กับวัดมีสถานะเป็นศาสนสมบัติของพระศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ใช้ท านุบ ารุงศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคลต่างๆ ภายในวัด มิใช่เป็นสมบัติของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่จะบริหารจัดการอย่างไรก็ได้ตามอ าเภอใจ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งค้มครองให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เมื่อข้อมูลทางการเงินของวัดที่ถูกจัดท าขึ้นมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบแต่อย่างใด ดังนั้น วัดต้องเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินของวัดให้ประชาชนที่ต้องการทราบฐานะทางการเงินของวัดเพ่ือตรวจสอบดูได้  
ตามสมควร มิใช่ดุลยพินิจของวัดที่จะเลือกเปิดเผยหรือไม่ก็ได้  

ส าหรับหน่วยงานรัฐที่วัดควรต้องรายงานข้อมูลทางการเงินของวัดให้รับทราบนั้น 
ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการด าเนินการส่งเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงสมควรก าหนดอ านาจหน้าที่
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ิมขึ้น ซึ่งแต่เดิมส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการดูแลรักษาและจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัด ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของวัด
โดยเฉพาะ ดังนั้น ข้อมูลแสดงความเคลื่อนไหวและฐานะทางการเงินของวัดจึงมีลักษณะเป็นความลับ
เสมอมา ในอดีตที่ผ่านมาจึงไม่มีหน่วยงานราชการใดที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
ของวัดได้เลย  

เมื่อปัจจุบันพบว่าปัญหาเรื่องการยักยอกเงินวัดมีปรากฏให้เห็นจากสื่อต่างๆ จ านวน
มาก ก่อให้เกิดความเศร้าหมองแก่พุทธศาสนิกชนจ านวนมากและท าให้ห่างเหินจากวัดมากขึ้นทุกที 
เนื่องจากเกิดความหวาดระแวงระหว่างพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนมากขึ้นทุกที ปัญหาเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน อันเป็นการเรียกศรัทธาคืนจากประชาชนและ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักโปร่งใส จึงมีความสมควรและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยท า
การเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
เข้าไปมีอ านาจตรวจสอบ ติดตามและให้ค าแนะน าการบริหารจัดการการเงินของวัดให้ เป็นไป 
โดยเรียบร้อย รวมทั้งมีอ านาจเรียกเอกสารต่างๆ ที่แสดงฐานะทางการเงินของวัดตามที่ร้องขอเพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของวัดรายงานต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี  

5.2.1.4 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักโปร่งใส ควรก าหนดหน้าที่ให้วัดทุกแห่งมีหน้าที่
รายงานข้อมูลทางการเงินวัดตามหลักความรับผิดชอบ จึงสมควรท าการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 
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ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) โดยก าหนดให้ วัดทุกวัดมีหน้าที่รายงานข้อมูลทางการเงินวัดให้แก่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี รวบรวมเพ่ือใช้
เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของวัดรายงานต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 

    
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
นอก จ าก จ ะ ใ ช้ ม า ต ร ก า รท า ง กฎ ห ม า ย ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า รบ ริ ห า ร 

จัดการเงินบริจาคของวัดรั่วไหลแล้ว ยังต้องค านึงถึงมาตราการเชิงนโยบายประกอบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริหารวัดส่วนใหญ่ 
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการบริหารจัดการการเงินและท าบัญชีของวัด นอกจากนั้น  
ยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินของวัดที่ดี อีกทั้งวัดทุกแห่งควรบริหาร
จัดการการเงินของวัดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วย
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักโปร่งใสและหลักความรับผิดชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ดังนี้ 

 5.2.2.1 ควรจัดการอบรมและสัมมนาผู้บริหารวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด 
ไวยาวัจกร ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน
บ ริ จ า ค ขอ ง วั ดที่ ถู ก ต้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี  ก า ร จั ด เ ก็ บ ดู แ ล รั กษ า เ งิ น ขอ ง วั ด 
ตามแบบมาตราฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมจากหน่วยงานส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติส าหรับวัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ทุกจังหวัดส าหรับวัดที่อยู่ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

5.2.2.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจัดให้มีการประกวดแข่งขันและให้
รางวัลแก่วัดที่มีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในวัดทุกด้านที่เป็นแบบอย่างดีเด่นสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล   

5.2.2.3 วัดทุกแห่งควรประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลทางการเงินของวัดให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ประจ าปีและปิดประกาศข้อมูลทาง
การเงินของวัดภายในวัดบริเวณท่ีเปิดเผยอย่างน้อยวัดละหนึ่งแห่ง 

5.2.2.4 วัดทุกแห่งควรก าหนดนโยบายหรือค าสั่งให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
อย่างเคร่งครัด 

5.2.2.5 วัดทุกแห่งควรรายงานข้อมูลทางการเงินของวัดให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
ตามล าดับชั้นทราบเป็นประจ าทุกปี 

5.2.2.6 เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ควรติดตามและก าชับให้วัดที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
อยู่ในเขตการปกครองท าการรายงานข้อมูลทางการเงินของวัดให้ทราบโดยถูกต้องเป็นประจ าทุกปี
อย่างเคร่งครัด 
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5.2.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
5.2.3.1 ควรศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศาสนสมบัติทุกประเภททั้งศาสนสมบัติ

กลางและศาสนสมบัติวัด ในแง่มุมพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ 
5.2.3.2 ควรศึกษาโดยการเปรียบความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินส่วนตัวของ

พระภิกษุสงฆ์กับศาสนสมบัติของวัด รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจน 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. 2550.  
  กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2551. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ส ามะโนประชากรและเคหะทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553. กรุงเทพ 
  มหานคร: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.  

สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธุ์. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง. กรุงเทพมหานคร:      
  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548. 

สุนทร มณีสวัสดิ์. สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. 

สุรเชน จันทร์คูณ. หัวหน้าส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ ไวยาวัจกรดูแลด้าน   
  การเงินและประธานไวยาวัจกรพระอารามหลวงทั่วประเทศ. 15 กันยายน 2556. 
  การสัมภาษณ์. 

สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และคนอื่นๆ. การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง. กรุงเทพมหานคร:  
  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2523. 
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สุรสิทธิ์ วชิรขจร. การระดมทุน: กรณีศึกษามัสยิด โรงเรียน และมูลนิธิในศาสนาอิสลาม. กรุงเทพ 
  มหานคร: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,    
  2544. 

เสถียร พันธรังสี. ศาสนาเปรยีบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
   ราชวิทยาลัย, 2534. 
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราช 

  วิทยาลัย, 2541. 
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. อิสลามกับชาวไทยมุสลิม. กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์, 2539.  
อธิเทพ ผาทา. ก าเนิดและพัฒนาการรูปแบบการปกครองแบบสังฆาธิปไตยของคณะสงฆ์สมัย 

  พุทธกาล. บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  4, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551): 59-61. 
อนุสรณ์ เนียมลาภ. ไวยาวัจกรวัดอาวุธวิกสิตาราม. 16 พฤศจิกายน2556. การสัมภาษณ์.  
อ านาจ กระต่ายทอง. หน้าที่ของไวยาวัจกรในการดูแล จัดการทรัพย์สินศาสนสมบัติของวัด 

  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535. การศึกษาอิสระปริญญา  
  มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549. 

อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล. วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2528. 
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แบบสอบถามเจ้าอาวาส  
 

แบบสอบถามในการจัดท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีเงินบริจาค 

 
ชื่อวัด………………………………………….. สังกัด ( ) มหานิกาย ( ) ธรรมยุต  
ตั้งอยู่บ้าน…………………………………….. หมู่ที่…………. ต าบล………………………..……….…..........................  
อ าเภอ….……………… จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์…………………...โทร……………….…………………….  
เว็บไซต์ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... .............  
[ ] ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. ……………………………………………..………………………………………  
[ ] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ……………………………………………………………………………...  
[ ] เคยได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ…………………………………………….……………...................  
ชื่อ/นามผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………...  
ต าแหน่ง [ ] เจ้าอาวาส ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. ...................................................................................  

[ ] ไวยาวัจกร  
[ ] กรรมการวัด  

[ ] พระภิกษุจ าพรรษาในวัด  
[ ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………..  
1. จ านวนพระ ................ รูป เณร.............. รูป และ ฆราวาส (เด็ก/ผู้ใหญ่) อาศัยอยู่ในวัด ................. 
คน  
2. มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือไม่ [ ] ไม่มี [ ] มี ประกอบด้วย ฆราวาส ............ คน  

วิธีการคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นไวยาวัจกร  
[ ] เจ้าอาวาสคัดเลือก และแต่งตั้ง  
[ ] กรรมการวัดคัดเลือก และเสนอเจ้าอาวาสแต่งตั้ง  
[ ] อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .............  

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................ .......................................................................... ...... 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................................................................... ..................... 
 
3. มีคณะกรรมการวัดหรือไม่ ………………….. จ านวน ………………คน  
   ประกอบด้วย พระภิกษุ……………… รูป ฆราวาส ………………คน  

3.1 วิธีการคัดเลือก กรรมการวัด  
[ ] เจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก [ ] ผู้น าชุมชนร่วมกับเจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก  

[ ] ผู้น าชุมชนเสนอชื่อให้เจ้าอาวาสคัดเลือก [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุวิธีการ  
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................................................................................... ....................................................................... ...... 

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................ 
3.2 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด  

3.2.1 ……………………………….………………………………………………………………………………….  
3.2.2 …………………………………………………….…………………………………………………………….  
3.2.3……… …………………………………………………………………………………………………………..  
3.2.4……………………………………………………………………………………………………………………  
 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรท าโดยรูปแบบใด (ประกาศ/ค าสั่ง/อ่ืนๆ) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... ...................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
5.การดูแลศาสนสมบัติวัด มีการด าเนินการอย่างไร (โปรดระบุกิจกรรมที่ด าเนินการ และวิธีการ 
ด าเนินการ)  

5.1 การจัดท าบัญชีการเงินเป็นประจ า  
- มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของวัด รายวัน [ ] ด าเนินการทุกวัน [ ] ไม่ได้ด าเนินการ [ ] ไม่

ทราบ  
- มีการรายงานทางเงินของวัด [ ] ทุกปี [ ] ทุกครึ่งปี [ ] ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) [ ] ทุก

เดือน  
- มีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ [ ] มีการตรวจสอบ [ ] ไม่มีการ

ตรวจสอบ  
- มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบหรือไม่  

 [ ] 1. ไม่เปิดเผยวิธีการด าเนินการ  
 [ ] 2. เปิดเผย วิธีการด าเนินการ โดย (ระบุได้มากกว่า 1 วิธ)ี  
 [ ] เผยแพร่บนเว็บไซต์ [ ] ปิดประกาศในที่สาธารณะ [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุรายละเอียด 
…………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………… 

5.2 การรับ – การจ่ายเงินของวัด  
[ ] ไม่มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน  
[ ] มีระบบการด าเนินการ โดย ระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการ  
5.3 การเก็บรักษาเงิน  

 [ ] เก็บไว้ที่วัด เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล  
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[ ] เก็บไว้ที่วัด คณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแล  
[ ] ฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน เจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามเบิกถอนเพียงผู้

เดียว  
[ ] ฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน เจ้าอาวาสและ/หรือกรรมการวัด 1-2 คน ลงนามเบิก

ถอน  
 [ ] อ่ืน ๆ โปรด ระบ ุ………………………………………………….  

ระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการ  
……………………………………………………………………………..…….…………………………..……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…….…………………………..……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…….…………………………..……………………….…… 
 กรณีฝากเงินธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝาก ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ)  
 บัญชีเงินฝาก ( ) กระแสรายวัน ( ) ออมทรัพย์ ( ) ประจ า  
 การเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก [ ] เจ้าอาวาสดูแล [ ] ไวยาวัจกรดูแล [ ] กรรมการวัดดูแล  
 [ ] อ่ืนๆ ........................................................................................ ............................................  
 
6.ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………..…….…………………………..……………………….……
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………..…….……………………………………………………………………………..…….…………………………..………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอข้อมลูเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
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แบบสอบถาม กรรมการวัด หรือไวยาวัจกร 
 

แบบสอบถามในการจัดท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
: ศึกษาเฉพาะกรณีเงินบริจาค 
  
ชื่อ/นามผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………  

[ ] ไวยาวัจกร  
[ ] กรรมการวัด  

[ ] พระภิกษุจ าพรรษาในวัด  
[ ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………..  
1. จ านวนพระ ................ รูป เณร.............. รูป และ ฆราวาส (เด็ก/ผู้ใหญ่) อาศัยอยู่ในวัด ........... คน  
2. มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือไม่ [ ] ไม่มี [ ] มี ประกอบด้วย ฆราวาส ............ คน  

วิธีการคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นไวยาวัจกร  
[ ] เจ้าอาวาสคัดเลือก และแต่งตั้ง  
[ ] กรรมการวัดคัดเลือก และเสนอเจ้าอาวาสแต่งตั้ง  
[ ] อ่ืน ๆ .............................................................................................................. .....................  

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................ ........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................ ............................... 
 
3.มีคณะกรรมการวัดหรือไม่ ………………….. จ านวน ………………คน  
ประกอบด้วย พระภิกษุ……………… รูป ฆราวาส ………………คน  

3.1 วิธีการคัดเลือก กรรมการวัด  
[ ] เจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก [ ] ผู้น าชุมชนร่วมกับเจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก  
[ ] ผู้น าชุมชนเสนอชื่อให้เจ้าอาวาสคัดเลือก [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุวิธีการ  

................................................................................. ...............................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................................ .................... 
3.2 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด  

3.2.1 ……………………………….………………………  
3.2.2 …………………………………………………….…  
3.2.3……… ………………………………………………  
3.2.4……………………………………………………….  
3.2.5………………………………………..……………...  
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4. การแต่งตั้งคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรท าโดยรูปแบบใด (ประกาศ/ค าสั่ง/อ่ืนๆ) 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
 
5.การดูแลศาสนสมบัติวัด มีการด าเนินการอย่างไร (โปรดระบุกิจกรรมที่ด าเนินการ และวิธีการ 
ด าเนินการ)  

5.1 การจัดท าบัญชีการเงินเป็นประจ า  
- มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของวัด รายวัน  
[ ] ด าเนินการทุกวัน [ ] ไม่ได้ด าเนินการ [ ] ไม่ทราบ  
- มีการรายงานทางเงินของวัด  
[ ] ทุกปี [ ] ทุกครึ่งปี [ ] ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) [ ] ทุกเดือน  
- มีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่  
[ ] มีการตรวจสอบ [ ] ไม่มีการตรวจสอบ  
- มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบหรือไม่  

 [ ] 1. ไม่เปิดเผยวิธีการด าเนินการ  
 [ ] 2. เปิดเผย วิธีการด าเนินการ โดย (ระบุได้มากกว่า 1 วิธ)ี  
 [ ] เผยแพร่บนเว็บไซต์ [ ] ปิดประกาศในที่สาธารณะ [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุรายละเอียด  
................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
 

5.2 การรับ – การจ่ายเงินของวัด  
[ ] ไม่มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน  
[ ] มีระบบการด าเนินการ โดย ระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการ  

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................ ..............................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 
5.3 การเก็บรักษาเงิน  

 [ ] เก็บไว้ที่วัด เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล  
[ ] เก็บไว้ที่วัด คณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแล  
[ ] ฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน เจ้าอาวาสเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามเบิกถอน 

เพียงผู้เดียว  
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[ ] ฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน เจ้าอาวาสและ/หรือกรรมการวัด 1-2 คน ลงนาม 
เบิกถอน  
 [ ] อ่ืน ๆ โปรด ระบ ุ………………………………………………….  
ระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการ  
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................. 
 กรณีฝากเงินธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝาก ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ)  
 บัญชีเงินฝาก ( ) กระแสรายวัน ( ) ออมทรัพย์ ( ) ประจ า  
 การเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก [ ] เจ้าอาวาสดูแล [ ] ไวยาวัจกรดูแล [ ] กรรมการวัดดูแล  
 [ ] อ่ืนๆ ...................................................................................................... ...  
 
6. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดควรจัดท าในรูปแบบใดมากท่ีสุด 
 [ ] เจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว  
 [ ] คณะกรรมการวัด 
 [ ] ไวยาวัจกร 
 [ ] ประชาชนกับคณะกรรมการวัดจัดการร่วมกัน 
 เนื่องจาก
............................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
...................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................ 
 
7.ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………..…….…………………………..……………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…….……………………………………………………………………………..…….…………………………..…………… 
……………………………………………………………………………..…….…………………………..……………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดนครปฐม 

 
แบบสอบถามในการจัดท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
: ศึกษาเฉพาะกรณีเงินบริจาค 

 
1. ชื่อ..................................สกุล..................................... 
2. ท่านคิดว่าวัดควรเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือกระบวนการจัดการดูแลเงินบริจาคของวัดหรือไม่ 
เพียงใด 
...................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
 
3. ท่านคิดว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมกับวัดในการจัดการดูแลเงินบริจาคของวัดหรือไม่ เพียงใด  
และวิธีการใด 
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................. 
 
4. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดควรจัดท าในรูปแบบใดมากท่ีสุด 
 [ ] เจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว  
 [ ] คณะกรรมการวัด 
 [ ] ไวยาวัจกร 
 [ ] ประชาชนกับคณะกรรมการวัดจัดการร่วมกัน 
 
 
 เนื่องจาก
..................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................................ .............. 
 
5. การจัดการและการจัดเก็บการเงินของวัด (เงินผลประโยชน์และเงินบริจาค) มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ............................. 
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.................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................ .............................................. 

............................................................................................................................. ............................. 
 
6. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนอย่างไรบ้างจึงจะมีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
 
7. ท่านคิดว่าควรให้หน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินของวัดหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
 
8. วิธีการคัดเลือกเจ้าอาวาสมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ............................. 
...................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
 
9. ท่านคิดว่าเจ้าอาวาสควรกระจายอ านาจโดยการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินของวัดหรือไม่ 
เพียงใด และแก่บุคคลใด 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................. ............................................................. 
 
10. กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้บังคับเก่ียวกับการบริหารจัดการการเงินของวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ข้อบกพร่องอย่างไร ควรท าการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
.................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
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11. ท่านคิดว่าส่วนใหญ่การบริหารจัดการการเงินของวัดขนาดใหญ่ที่มีรายได้มากแตกต่างจากวัด
ขนาดเล็กที่มีรายได้น้อยมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือไม่ 
.................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
 
12. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................................... ...................... 
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