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ประเทศไทยมีวดั มากกว่า 40,000 วัด แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
นาไปสู่ก ารบริจ าคทรัพ ย์สิน เงิน ทองมากมายมหาศาล แต่ ท ว่า หลายครัง้ ที่ค วามศรัทธาถู กน าไปใช้เ ป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากคนบางกลุ่ม ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า บรรดาทรัพย์สนิ ทัง้ หลายที่
พระภิกษุได้รบั มาจากการบริจาคในขณะครองสมณเพศนัน้ มีสถานะในทางกฎหมายอย่างไร รวมถึงสิทธิของ
วัดในการรับมรดกของพระภิกษุดว้ ย
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อกฎหมายทีม่ อี ยู่ และค้นหาช่องว่างกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจ
เกิด ผลกระทบต่ อ สัง คม โดยวิเ คราะห์จ ากบทบัญ ญัติภ ายใต้ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์อ ัน เป็ น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทาให้พบข้อสรุปดังนี้
1. สิทธิตามกฎหมายของพระภิกษุ ในทรัพย์สนิ ที่ได้รบั บริจาคนัน้ ถือว่าเป็ นการได้มาจากการให้
โดยสเน่หาย่อมตกเป็ นของวัดหรือของพระภิกษุกไ็ ด้ ตามแต่เจตนาของผูใ้ ห้
2. สิทธิในการได้รบั มรดกของพระภิก ษุ ตามกฎหมาย กฎหมายจากัดสิทธิว่า หากพระภิกษุ จะ
เรียกร้องทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแล้ว จะต้องสึกจากสมณเพศเสียก่อน ซึง่ เหมาะสมกับคุณธรรม
ทางกฎหมาย
3. การตกทอดมรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย ให้แยกพิจารณาว่า ทรัพย์มรดกนัน้ ได้มาเมื่อใด
หากทรัพย์นัน้ ได้มาก่อนอุปสมบทย่อมตกได้แก่ ทายาทโดยธรรม แต่ หากได้มาหลังจากอุปสมบทย่อมตก
ได้แก่ วัดที่เ ป็ น ภูมิลาเนาของพระภิกษุ เว้น แต่ พ ระภิก ษุ จ ะได้จาหน่ า ยไปด้วยวิธีก ารอื่น ข้อ ยกเว้นของ
กฎหมายนี้เอง จึงอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผูบ้ ริจาคทีต่ ้องการให้ทรัพย์สนิ บริจาคแด่พระภิกษุตก
ได้แก่วดั อันเป็ นช่องว่างของกฎหมายที่จะทาให้พระภิกษุผปู้ ระพฤติผดิ แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากวัดได้
กฎหมายมรดกของพระภิกษุจงึ สมควรมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ให้ทรัพย์มรดกของพระภิกษุซ่งึ ได้มาด้วย
การบริจาคนัน้ ยังคงตกได้แก่วดั แม้ว่าพระภิกษุจะทาพินัยกรรมมอบไว้ให้แก่บุคคลอื่น แล้วก็ตาม หลักการนี้
ย่อมถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผูบ้ ริจาคมากกว่า และจะทาให้ลดช่องทางแสวงหาประโยชน์สว่ นตัวจากวัดได้
อันจะนาไปสูก่ ารสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยังยื
่ นตลอดไป
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Abstract
There are over 40,000 temples in Thailand. It shows how extreme belief of Thai Buddhist
are, this belief bring a lot of money and various properties to the temples. But somebody often seek
to benefits from the belief as device, so it make confused on their properties that the monk gets from
donations while ordained; what legal standing of donate properties is, and all temple rights in
succession of the monk also.
This article aim for legal study in being law issue and search for any gap may influenced
the social, under analyzed Civil and Commercial Code as the law related, found the conclusion
below;
1. Right of monk in his donate properties by the law was gratuitous act, devolved on either
the temple or monk as donor’s will.
2. Right of monk succession, law limits the monk who needs to claimed estate as statutory
heir was left the monkshood first, It seem appropriated with legal moral.
3. Succession of the monk by law consider separated when the monk get donate
properties. If he got it before ordain, his estate devolved on the heirs, but he got it after ordained,
his estate devolved on the domicile temple except he distribute another way. This exceptional does
not in accordance with donor’s will that prefer devolve on the temple. This gap can makes the bad
monk seek to private benefits from the temple. Therefore, the law on succession ought to modify
become devolve on the temple even had exceptional. This rule is due process of donor’s will and cut
down the gap of seek to private benefits from the temple, and bring to sustainable carry on Buddha
forever.
Key words: The right, the temple, heritage, the monk to the law.

บทนา
ศาสนาพุทธเกิดขึน้ และดารงอยู่บนโลกใบนี้มานานถึง 2,560 ปี แม้จะเป็ นระยะเวลาทีย่ าวนาน แต่
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็ยงั คงมิเสือ่ มคลาย เห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของวัดต่าง ๆ ทัวทุ
่ กหนแห่ง โดย
ข้อมูลจากส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 ระบุว่า
ประเทศไทยมีพระอารามหลวงจานวน 310 วัด จาแนกเป็ นวัดราษฎร์จานวน 39,171 วัด วัดมีพระสงฆ์จานวน
39,481 วัด ซึ่งเป็ นวัดที่ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาจานวน 23,168 วัด วัดที่ยงั ไม่ได้รบั พระราชทาน
วิสงุ คามสีมาจานวน 16,313 วัด และวัดร้างจานวน 6,090 วัด1
จานวนวัด ที่เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งน ามาซึ่ง ทรัพ ย์สิน ที่ดิน และเงิน ทองมากมายมหาศาล โดย
ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ มาจากการที่ผู้ศรัทธาบริจาคให้กบั วัดเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แต่ ทว่าหลายครัง้ ที่ความ
ศรัทธาถูกนาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์สว่ นตัวจากคนบางกลุ่มก่อเกิดเป็ นพุทธพาณิชย์ การ
สร้างความเชื่ออย่างผิดๆ ให้กบั ผูศ้ รัทธา เช่น คาสอนให้ซอ้ื บุญเพื่อเพิม่ บุญในอนาคต หรือการแก้จนด้วยการ
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บริจาคทรัพย์สนิ แบบเกินตัว คาสอนเหล่านี้ลว้ นบิดเบือนต่อหลักคาสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าทัง้ สิน้ คา
สอนทีถ่ ูกบิดเบือนดังกล่าวจึงกระทบต่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก
จากประเด็นพิพาทร้อนแรงในสังคมของวงการพระพุทธศาสนา วัด และพระภิกษุทป่ี รากฏอยู่ในสื่อ
ต่างๆ ขณะนี้ ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า บรรดาทรัพย์สนิ ทัง้ หลายทีพ่ ระภิกษุ ได้รบั มาจากการบริจาคในขณะครอง
สมณเพศนัน้ มีสถานะในทางกฎหมายอย่า งไร รวมถึงสิทธิของวัดในการรับมรดกของพระภิกษุ ด้วย ซึ่ง
จาเป็ นต้องพิจารณาจากบทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัน เป็ นกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยอาจแยกพิจารณาเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1. สิทธิตามกฎหมายของพระภิกษุในทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาค
2. สิทธิในการได้รบั มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
3. การตกทอดมรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย

1. สิ ทธิ ตามกฎหมายของพระภิ กษุในทรัพย์สินที่ได้รบั บริ จาค
วัดเป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 การดูแลรักษาและจัดการ
กิจการต่างๆ ของวัด เป็ นอานาจของเจ้าอาวาสซึง่ เป็ นผูแ้ ทนนิติบุคคลของวัดนัน้ เมื่อวัดเป็ นนิตบิ ุคคลย่อม
เกิดสิทธิและหน้าทีต่ ามกฎหมายแยกต่างหากจากพระภิกษุซง่ึ จาวัดอยู่ในวัดนัน้ เช่นนี้หากพุทธศาสนิกชนผู้
ศรัทธาในวัดได้ทาการบริจาคทรัพย์สนิ ใดๆ ให้แก่วดั แล้ว ข้อพิจารณาแรกจึงต้องพิจารณาว่า ผู้บริจาคนัน้
ประสงค์จะมอบทรัพย์สนิ ให้แก่วดั หรือประสงค์ให้ตกได้แก่พระภิกษุ รูปใดรูปหนึ่งโดยส่วนตัวกันแน่ เพราะ
หากผู้บริจาคประสงค์จะมอบทรัพย์สนิ ให้ตกได้แ ก่วดั แล้ว ทรัพย์สนิ ที่บริจาคนัน้ ย่อมตกเป็ นของวัดตาม
กฎหมายแน่ นอน แต่ถ้าผูบ้ ริจาคนัน้ ประสงค์จะมอบทรัพย์สนิ ให้ตกได้แก่ พระภิกษุรูปหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นนี้
ย่อมถือว่าเป็ นการให้โดยเสน่ หาต่อพระภิกษุ รูปนัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 ซึ่ง
บัญญัตวิ ่า
“อันว่าให้นนั ้ คือสัญญาซึง่ บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผูใ้ ห้โอนทรัพย์สนิ ของตนให้โดยเสน่ หาแก่บุคคลอีก
คนหนึ่งเรียกว่าผูร้ บั และผูร้ บั ยอมรับเอาทรัพย์สนิ นัน้ ”
การให้โดยเสน่หานี้ หากทรัพย์สนิ ทีผ่ ศู้ รัทธาบริจาคเป็ นสังหาริมทรัพย์ เช่น เงิน ทองคา หรือรถยนต์
เป็ นต้น การบริจาคด้วยการส่งมอบหรือประเคนแด่พระภิกษุกถ็ อื ว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ดังบั
่ ญญัตไิ ว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 ทีว่ ่า
“การให้นนั ้ ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้”
แต่ถ้าทรัพย์สนิ ที่บริจาคเป็ นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ เช่น ที่ดนิ บ้าน หรือ
สัตว์พาหนะ เป็ นต้น การบริจาคนัน้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ทีว่ ่า
“การให้ทรัพย์สนิ ซึง่ ถ้าจะซือ้ ขายกันจะต้องทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีน่ ัน้
ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นกรณีเช่นนี้การให้ย่อม
เป็ นอันสมบูรณ์โดยมิพกั ต้องส่งมอบ”

2. สิ ทธิ ในการได้รบั มรดกของพระภิ กษุตามกฎหมาย
พระภิกษุ แม้จะละแล้วซึ่งเพศฆราวาสก็ตาม แต่ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย การบวชไม่ทาให้
สิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลสูญสิน้ ไป ดังนัน้ หากพระภิกษุมคี รอบครัวหรือญาติพน่ี ้องทีต่ นเป็ นทายาทโดยธรรม

ตามกฎหมายแล้ว พระภิกษุ นัน้ ก็ย่อมมีสทิ ธิรบั มรดกได้เช่นกัน นอกจากนี้พระภิกษุ ยงั สามารถเป็ นผู้รบั
พินยั กรรมตามกฎหมายได้อกี ด้วย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 หากพระภิกษุนนั ้ มีฐานะดังต่อไปนี้ พระภิกษุ
ย่อมมีสทิ ธิรบั มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้ คือ
1) เป็ นผูส้ บื สันดาน ได้แก่ เป็ นบุตร หลาน เหลน หรือลื่อของผูต้ าย
2) เป็ นบิดาของผูต้ าย
3) เป็ นพีน่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผูต้ าย
4) เป็ นพีน่ ้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันกับผูต้ าย
5) เป็ นปู่ หรือตาของผูต้ าย
6) เป็ นลุง น้า หรืออาของผูต้ าย หรือ
7) เป็ นคู่สมรสของผูต้ าย
อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระภิกษุ จะเป็ น ทายาทโดยธรรมที่มสี ทิ ธิรบั มรดกดังกล่าว การเรียกร้องทรัพย์
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมต้องเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 ดังนี้
“พระภิกษุนนั ้ จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็ นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สกึ จาก
สมณเพศมาเรียกร้องภายในกาหนดอายุความตามมาตรา 1754 แต่พระภิกษุนนั ้ อาจเป็ นผูร้ บั พินยั กรรมได้”
หมายความว่า หากพระภิกษุจะเรียกร้องทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแล้ว พระภิกษุผเู้ ป็ น
ทายาทโดยธรรมนัน้ จะต้องสึกจากสมณเพศให้กลายเป็ นฆราวาสก่อน แล้วจึงจะใช้สทิ ธิเรียกร้องมรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรมภายในกาหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754
ได้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า บทบัญญัติในมาตรา 1622 นัน้ มีคาพิพากษาฎีกาที่ 504/2461 ตีความไว้ว่ า
“พระภิกษุ หมายถึง พระภิก ษุ ในพระพุ ทธศาสนาเท่ านัน้ พระจีน พระญวน นักบวชในศาสนาอื่น ไม่ใ ช่
พระภิกษุ” แสดงให้เห็นว่า หากเป็ นนักบวชในศาสนาอื่น หรือเป็ นสามเณรทีม่ ใิ ช่ภกิ ษุแล้ว ย่อมไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 ทีจ่ ะต้องสึกหรือออกจากการเป็ นนักบวชนัน้ ก่อน
จึงจะสามารถฟ้ องเรียกทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี หากพระภิกษุ นัน้ มีสทิ ธิรบั มรดกในฐานะผู้รบั พินัยกรรมแล้ว กฎหมายมิได้บงั คับว่า
จะต้องสึก จากสมณเพศก่ อ น ดัง นัน้ พระภิก ษุ ย่อ มฟ้ องเรีย กทรัพ ย์ม รดกในฐานะผู้ร ับพินัย กรรมได้ ทัน ที
นอกจากนี้ตามคาพิพากษาฎีกาที่ 779/2485 ยังวางหลักขยายไว้อกี ว่า “หากพระภิกษุฟ้องขับไล่ผบู้ ุกรุกทีด่ นิ
มรดก ย่ อ มฟ้ อ งได้โ ดยไม่ ต้อ งสึก จากสมณเพศก่ อ น เพราะเป็ น การฟ้ อ งเพื่อ รัก ษาสิท ธิในฐานะเจ้า ของ
ทรัพย์สนิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 มิใช่เป็ นการฟ้ องเพื่อเรียกเอาส่วนแบ่งใน
ทรัพย์มรดกแต่อย่างใด” และมีคาพิพากษาฎีกาที่ 470/2535 วินิจฉัยเดินตาม
จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 ข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า
กฎหมายบัญญัติให้พระภิกษุ ต้องสึกจากสมณเพศก่อนในการฟ้ องเรียกร้องมรดก หมายถึง เฉพาะกรณีท่ี
พระภิก ษุ จ ะฟ้ อ งเรีย กทรัพ ย์ม รดกจากทายาทคนอื่น ในฐานะทายาทโดยธรรมด้ว ยกัน เท่ า นัน้ มิไ ด้ห้า ม
พระภิกษุทาการต่อสูค้ ดีในฐานะจาเลยด้วยแต่อย่างใด ดังนัน้ พระภิกษุ ย่อมมีสทิ ธิต่อสูค้ ดีในฐานะจาเลยได้
เช่น การยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีในชัน้ ศาล เป็ นต้น โดยมิต้องสึกจากสมณเพศก่อนแต่อย่างใด ทัง้ พระภิกษุ ยงั มี
สิทธิฟ้องตามสัญญาแบ่งปั นทรัพย์มรดกได้ ไม่ขดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 อีกด้วย

3. การตกทอดมรดกของพระภิ กษุตามกฎหมาย
หากสืบ ค้ น ถึ ง เรื่อ งการตกทอดทรัพ ย์ ม รดกของพระภิ ก ษุ ย้ อ นกลับ ไปในอดีต แล้ ว พบว่ า ใน
กฎหมายมัง รายศาสตร์ซ่ึง เป็ น กฎหมายของพระเจ้า เม็ง รายมหาราช กษัต ริย์ผู้ป กครองนครเชีย งใหม่
กฎหมายมังรายศาสตร์ ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับทรัพย์สมบัตขิ องพระภิกษุ ไว้ดงั นี้
“พระภิกษุไปต๋ายในเฮือน ข้าวของยังอยู่วดั ก็ดี ภิกษุไปต๋ายทีว่ ดั ข้าวของยังอยู่ทบ่ี า้ นก็ดี คันบ่สงผู
ั ่ ใ้ ด
ผูห้ นึ่งไว้ ข้าวของนัน้ เป็ นของสงฆ์เสีย้ งแล ผิว่าพระภิกษุ หากปั น๋ ผูใ้ ดว่าของอันนัน้ กูปัน๋ มึงบัดนี้แล ของอันนัน้
บ่ เ ป๋ นของสงฆ์ พระภิก ษุ สงเป๋
ั ่ นก าด้ว ยอาลัย ว่ า คัน กูต๋ า ย ของอัน นี้ มึง เอาเต็อ ะ คัน กูบ่ ต๋ า ยบ่ อ หื้อ เน้ อ
แล้วต๋ายไปดังอั
่ น้ กิรยิ าอันพระภิกษุสงครั
ั ่ วไว้ สนั นี้ ของยังเป็ นของสงฆ์ ผูท้ พ่ี ระภิกษุสงไว้
ั ่ หอ้ื นัน้ จักเอาบ่ได้
2
แล”
แสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายมังรายศาสตร์ พระเจ้ามังรายได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ทรัพย์สนิ ของ
พระภิกษุซง่ึ มรณภาพให้ตกเป็ นของสงฆ์ แต่หากพระภิกษุได้ยกทรัพย์สนิ อันใดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอนยัง
มีชวี ติ อยู่แล้ว ทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นของผูท้ พ่ี ระภิกษุนนั ้ ยกให้ ไม่ตกเป็ นของสงฆ์แต่อย่างใด และหากพระภิกษุมี
คาสังเผื
่ ่อตาย ยกทรัพย์สนิ ให้บุคคลใด แม้ภายหลังพระภิกษุรปู นัน้ มรณภาพ ทรัพย์สนิ นัน้ ยังตกเป็ นของสงฆ์
อยู่ไม่ตกเป็ นของผู้ท่ยี กให้โดยคาสังเผื
่ ่อตายนัน้ สะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สนิ ที่พระภิกษุ ได้มาระหว่างเป็ น
พระภิกษุ นนั ้ เป็ นทรัพย์สนิ ทีผ่ ู้ศรัทธาได้ถวายไว้แก่พระภิกษุ ในฐานะผู้สบื ทอดพระพุทธศาสนา มิได้เจตนา
ถวายเป็ นส่วนตัว แด่ พระภิกษุ นัน้ จึงถือว่ าทรัพ ย์สิน เหล่า นัน้ มิใ ช่ข องพระภิกษุ หากแต่ เป็ นของวัด เมื่อ
พระภิกษุรปู นัน้ มรณภาพลง ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ จึงควรตกเป็ นของวัด ทายาทอื่นของพระภิกษุจะถือครองไม่ได้
เว้นแต่ทรัพย์สนิ นัน้ พระภิกษุได้มาก่อนอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ และมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ระหว่างยังมีชวี ติ
อยู่หรือทาพินยั กรรมไว้
สืบมาจนถึงปั จจุบนั ในกรณีทพ่ี ระภิกษุเป็ นเจ้ามรดกและถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของพระภิกษุ
นัน้ จะตกได้แก่บุคคลใด ย่อมเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 และมาตรา 1624
ซึง่ อาจแยกเป็ น 2 กรณี คือ
1) กรณีท่ที รัพย์มรดกนัน้ พระภิกษุได้มาก่อนอุปสมบท ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1624 ดังนี้
“ทรัพย์สนิ ใดเป็ นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ทรัพย์สนิ นัน้ หาตกเป็ นสมบัตขิ องวัดไม่ และ
ให้เป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนัน้ หรือบุคคลนัน้ จะจาหน่ายโดยประการใด ตามกฎหมาย
ก็ได้”
หมายความว่า ทรัพย์มรดกของพระภิกษุ ท่ไี ด้มาก่อนอุปสมบทนัน้ ย่อมไม่ตกทอดแก่วดั แต่จะตก
ได้แก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุตามกฎหมาย หรือพระภิกษุ นนั ้ จะจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของตนโดยประการ
ใดก็ได้ เช่น พระภิกษุทาพินยั ยกทรัพย์มรดกนัน้ ให้แก่บุคคลอื่น เป็ นต้น
2) กรณีทท่ี รัพย์มรดกนัน้ พระภิกษุได้มาหลังจากอุปสมบท ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1623 ทีว่ ่า
“ทรัพย์สนิ ของพระภิกษุทไ่ี ด้มาในระหว่างเวลาทีอ่ ยู่ในสมณเพศนัน้ เมื่อพระภิกษุนนั ้ ถึงแก่มรณภาพ
ให้ตกเป็ นสมบัติของวัดที่เป็ นภูมลิ าเนาของพระภิกษุนัน้ เว้ นไว้แต่พระภิกษุ นัน้ จะได้จาหน่ ายไปในระหว่าง
ชีวติ หรือโดยพินยั กรรม”
2

คะนอง วังฝายแก้ว, สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิ กษุ, https://www.gotoknow. org/posts
/442862, 1 มีนาคม 2560.

บทบัญญัตใิ นมาตรา 1623 นี้มที ม่ี าจากกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ 6 ซึง่ ตราไว้ว่า “มาตราหนึ่ง
ภิกษุจุตจิ ากอาตมภาพและคฤหัสถ์จะปั นเอาทรัพย์มรดกนัน้ มิได้เหตุว่าเขาเจตนาทาบุญให้แก่เจ้าภิกษุเป็ น
ของอยู่ในอารามท่านแล้ว ถ้าเจ้าภิกษุอุทศิ ไว้ให้ทานแก่คฤหัสถ์ ๆ จึง่ รับทานท่านได้”
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้วเิ คราะห์เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของพระภิกษุทไ่ี ด้มาในระหว่างอยู่ในสมณเพศไว้
น่าสนใจดังนี้
“มีขอ้ ที่สงั เกตได้ในเบือ้ งต้นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ไม่เกีย่ วกับสมบัติ
ของ วัด... วัดเป็ นนิตบิ ุคคล จึงถือสิทธิและมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ได้ กรณีทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 1623 เกีย่ วเป็ น
เรื่องทรัพย์สนิ ของพระภิกษุซง่ึ ถึงแก่มรณภาพ กฎหมายให้ทรัพย์สนิ ของท่านทีไ่ ด้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ
ตกเป็ นสมบัตขิ องวัดเป็ นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก เหตุผลในทางนิตนิ ัยและในทางศาสนาอยู่ทว่ี ่า พระภิกษุอยู่ใน
สถาบันอนาถาเป็ นผู้ไม่หามาหรือสะสมไว้ซ่งึ ทรัพย์สมบัติ แต่ ห้ามไม่ได้ท่จี ะมิให้ช าวบ้า นถวายของเป็ น
จตุปัจจัยตามศรัทธา ซึ่งสาหรับพระบางองค์ท่เี ทศนาโปรดสัตว์เก่ง ๆ อาจได้กณ
ั ฑ์เทศนี้เป็ นเงินสะสมไว้ถึง
เรือนแสนก็ได้ ของที่ชาวบ้านถวายพระนี้ในทางหลักนโยบายถือว่าเป็ นของทีเ่ ขาทาบุญในศาสนา ไม่ใช่ของ
ให้แก่พระเป็ นส่วนตัว เมื่อพระถึงแก่มรณภาพ กฎหมายจึงให้ตกเป็ นสมบัติของวัด ว่ากันในทางนโยบาย
บทบัญญัตเิ ช่นนี้ย่อมเป็ นผลดีไปอีกทางหนึ่ง เพราะถ้าไม่มบี ทบังคับให้ทรัพย์สนิ ของพระภิกษุตกเป็ นของวัด
เมื่อมรณภาพ “มีขอ้ สังเกตว่า ทรัพย์สนิ ของพระทีต่ กได้แก่วดั นัน้ ตัวบทไม่ได้กล่าวว่าเป็ นมฤดก และจะกล่าว
ว่าเป็ นมรดกของพระก็กล่าวไม่ได้ เพราะสาเหตุในหลักการนโยบายทีใ่ ห้ทรัพย์ของพระตกเป็ นของวัด ก็เพราะ
ถือว่าเป็ นของทีช่ าวบ้านเขาทาบุญในพระศาสนา ไม่ได้ให้แก่พระเป็ นส่วนตัว”3
การตกทอดมรดกของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 และมาตรา
1624 อาจแสดงได้จากรูปภาพดังต่อไปนี้
บวช
ได้ทรัพย์ก่อน
.

“ตาย”
(ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม)
มาตรา 1624

ได้ทรัพย์หลัง
“มรณภาพ”
(ตกทอดแก่วดั ทีเ่ ป็ นภูมลิ าเนา)
มาตรา 1623

วัดทีเ่ ป็ นภูมลิ าเนา หมายถึง วัดทีพ่ ระภิกษุนัน้ สังกัดอยู่ ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2505
บังคับให้พระภิกษุทุกรูปต้องสังกัดอยู่วดั ใดวัดหนึ่ง หากไม่สงั กัดวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มวี ดั เป็ นทีอ่ ยู่เป็ นหลัก
แหล่งแล้วตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 27 (3) และ (4) กาหนดให้พระภิกษุรปู นัน้ ต้องสละ
สมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎมหาเถรสมาคม อันเป็ นวิธกี ารทีร่ ฐั ออกกฎหมายมาช่วย
ควบคุมการคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย เพราะหากไม่มกี ฎหมายกาหนดเอาไว้ พระภิกษุอาจไปจาวัดอยู่
ในบ้านเรือนชาวบ้านหรืออยู่ตามป่ าเขาซึง่ ทาให้การควบคุมดูแลความประพฤติไม่ท ัว่ ถึง และอาจก่อให้เกิด
ความเสือ่ มเสียแก่พระศาสนาได้ ดังนัน้ พระภิกษุจงึ มีวดั ทีต่ นจาวัดเป็ นภูมลิ าเนา เมื่อพระภิกษุรปู นัน้ มรณภาพ
และมีทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาในระหว่างบวชซึง่ มิได้จาหน่ ายหรือทาพินัยกรรมไว้เป็ นอย่างอื่น ทรัพย์สนิ นัน้ ก็จะตก
เป็ นของวัดทีเ่ ป็ นภูมลิ าเนา วัดโดยเจ้าอาวาสก็มอี านาจจัดการมรดกของพระภิกษุผมู้ รณภาพได้ ดังปรากฎใน
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มานิตย์ จุมปา, การเป็ นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิ กษุ, คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
www.panyathai.or.th, 1 มีนาคม 2560.

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 564/2536 “ระหว่างวัดสระกาแพงใหญ่ ผูร้ อ้ ง กับนายสด วิลยั เกษ ผูค้ ดั ค้าน โดยผูร้ อ้ ง
คือ วัด ยื่นคาร้องต่อศาลชัน้ ต้นตัง้ ผูร้ อ้ งเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของพระครูศรีวรปรีชา ผูม้ รณภาพ ผูค้ ั ดค้านยื่นคา
ร้องคัดค้าน ขอให้ศาลตัง้ ผู้คดั ค้านเป็ นผู้จดั การมรดก ศาลชัน้ ต้นมีคาสังตั
่ ง้ ให้ผู้ร้องเป็ นผู้จดั การมรดกของ
พระครูศรีวรปรีชา
ผูค้ ดั ค้านอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้ยกคาร้องผู้คดั ค้าน นอกจากที่แก้ให้
เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลชัน้ ต้น
ผูค้ ดั ค้านฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามทีผ่ คู้ ดั ค้านฎีกาว่า วัดผูร้ อ้ งแม้จะเป็ นทีส่ งั กัด ของพระครูศรีวร
ปรีชา ก็เป็ นเพียงสถานทีอ่ ุปสมบทเท่านัน้ ภูมลิ าเนาของพระครูศรีวรปรีชาคือวัดมหาพุทธาราม นัน้ ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ร.2 คือหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุและสามเณรระบุว่าพระครูศรีวรปรีชา สังกัดวัดผูร้ อ้ ง
เอกสารหมาย ร.4 คือใบมรณบัตรของเทศบาลเมืองศรีสะเกษระบุว่า ผูต้ ายอยู่ตาบลสระกาแพงใหญ่ เอกสาร
หมาย ร.5 ใบแต่งตัง้ เป็ นพระครูศรีวรปรีชาก็ระบุว่าอยู่วดั ผูร้ อ้ ง เอกสารหมาย ร.7 คาขอรับมรดกของมารดาก็
ว่าอยู่ทบ่ี า้ นกาแพง บัญชีเงินฝากธนาคารสหธนาคาร ตามเอกสารหมาย ร.12 ของพระครูศรีวรปรีชา ก็ว่าอยู่
วัดผูร้ อ้ ง จากเอกสารต่างๆ เหล่านี้แสดงว่า พระครูศรีวรปรีชาถือเอาวัดผูร้ อ้ งเป็ นสถานทีอ่ ยู่เป็ นแหล่งสาคัญ
วัดผูร้ อ้ งจึงเป็ นภูมลิ าเนาของพระครูศรีวรปรีชา เมื่อพระครูศรีวรปรีชาถึงแก่มรณภาพ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ทรัพย์สนิ ของพระภิกษุทไ่ี ด้มาในระหว่างเวลาทีอ่ ยู่ในสมณเพศนัน้ ให้ตกเป็ น
สมบัติของวัดที่เป็ นภูมลิ าเนาของพระภิกษุ นัน้ ดังนัน้ ที่ศาลล่างทัง้ สองเห็นสมควรตัง้ วัดผูร้ ้อง เป็ นผูจ้ ดั การ
มรดกของพระครูศรีวรปรีชา จึงชอบแล้ว”
ดังนัน้ หากทรัพย์สนิ ใดๆ ทีม่ ผี บู้ ริจาคแด่พระภิกษุ ย่อมเป็ นทรัพย์สนิ ทีพ่ ระภิกษุนนั ้ ได้มาในขณะอยู่
ในสมณเพศ หรือได้มาหลังจากการอุปสมบทด้วยการให้โดยเสน่ หา เช่นนี้หากพระภิกษุ นัน้ มิได้จาหน่ าย
ทรัพย์ไปให้แก่ผู้อ่นื หรือทาพินัยกรรมยกให้แก่บุคคลใดโดยเฉพาะแล้ว หากพระภิกษุนัน้ มรณภาพ ทรัพย์
บริจาคเหล่านี้ ย่อมตกได้แก่วดั ซึง่ เป็ นภูมลิ าเนาของพระภิกษุนนั ้ นัน่ เอง และย่อมมีสทิ ธิดกี ว่าบุคคลอื่นทีไ่ ด้
ทรัพย์บริจาคนัน้ มาภายหลัง ดังตัวอย่างในคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2741/2541 “ทีด่ นิ พิพาทเป็ นทรัพย์สนิ ที่
พระภิกษุ ส.ได้มาในระหว่างเวลาทีอ่ ยู่ในสมณเพศ และพระภิกษุ ส.ไม่ได้จาหน่ ายไปในระหว่างมีชวี ติ หรือทา
พินยั กรรมไว้เป็ นอย่างอื่น ทีด่ นิ พิพาทจึงตกเป็ นกรรมสิทธิของวั
์ ด ซึง่ เป็ นวัดทีเ่ ป็ นภูมลิ าเนาของพระภิกษุ ส.
ตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะซือ้ มาโดยสุจริตหรือไม่กต็ าม โจทก์ก็
ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ พิพาท เพราะตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 34 ที่วดั จะโอน
กรรมสิทธิได้
์ กแ็ ต่โดยพระราชบัญญัตเิ ท่านัน้ โจทก์ย่อมไม่มอี านาจฟ้ องขับไล่จาเลยซึง่ อาศัยอยู่ในทีด่ นิ พิพาท
ได้” จากคาพิพากษาฎีกานี้ แสดงให้เห็นว่า แม้โจทก์จะได้มาซึง่ ทีด่ นิ พิพาท อันเป็ นทรัพย์มรดกของพระภิกษุ
โดยสุจริต แต่เมื่อทีด่ นิ พิพาทนัน้ เป็ นทรัพย์ทพ่ี ระภิกษุได้มาหลังจากอุปสมบท และมิได้จาหน่ ายไปโดยวิธกี าร
ใดๆ เมื่อพระภิกษุนนั ้ มรณภาพ วัดซึง่ เป็ นภูมลิ าเนาย่อมได้มาซึง่ ทีด่ นิ พิพาททันทีโดยผลของกฎหมาย และ
ทรัพยสิทธิของวัดย่อมบริบรู ณ์โดยผลของกฎหมายทันที
อย่างไรก็ดี สิทธิของวัดในการได้มาซึ่งทรัพย์มรดกของพระภิกษุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1623 นัน้ มีขอ้ น่าสังเกตว่า วัด มิใช่ทายาทตามกฎหมายมรดก ดังนัน้ หลักกฎหมายมรดกที่
กาหนดให้ทายาทจะต้องรับหน้าทีแ่ ละความรับผิดของผูต้ ายมาด้วยเพราะถือว่าเป็ นกองมรดกประเภทหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 นัน้ จึงไม่นามาใช้กบั วัดด้วย ดัง คาพิพากษาศาลฎีกาที่
1816/2542 วินิจฉัยว่า “ทีด่ นิ พิพาทพระภิกษุ ส. ได้มาในระหว่างเวลาทีอ่ ยู่ในสมณเพศและเป็ นกรรมสิทธิของ
์
พระภิกษุ ส. ในขณะถึงแก่มรณภาพ จึงตกเป็ นสมบัติของวัดจาเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1623 แต่วดั มิใช่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุท่ี ถึงแก่มรณภาพตามมาตรา 1629 ดังนัน้
การทีจ่ าเลยที่ 1 ร้องขอให้ ศาลตัง้ จาเลยที่ 2 เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของพระภิกษุ ส.จึงมิใช่กรณีทายาทร้องขอให้
ศาลตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกเพื่อจัดแบ่งมรดกให้ทายาท การทีจ่ าเลยที่ 2 จดทะเบียนรับโอนทีพ่ พิ าทในฐานะผูจ้ ดั การ
มรดก จึงเป็ นการถือกรรมสิทธิที์ พ่ พิ าทไว้แทนจาเลยที่ 1 ซึง่ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิโดยผลแห่
งกฎหมาย แม้
์
ก่อนถึงแก่มรณภาพพระภิกษุ ส. ได้ทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ พิพาทให้แก่จาเลยร่วม และจาเลยร่วมได้ผ่อน
ชาระค่าทีด่ นิ ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพ ทีด่ นิ พิพาทตกเป็ นสมบัตขิ องจาเลยที่ 1 โดย
เป็ นทีธ่ รณีสงฆ์ซง่ึ จะโอนกรรมสิทธิ ์ ได้กแ็ ต่โดยพระราชบัญญัติ ทัง้ นี้ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
มาตรา 33(2) และมาตรา 34 การทีจ่ าเลยที่ 2 ในฐานะผู้จดั การมรดกพระภิกษุ ส. จดทะเบียนโอนขายที่
พิพาทให้จาเลยร่วมแม้โดยความเห็นชอบของจาเลยที่ 1 จึงเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
มาตรา 150 หากจาเลยที่ 2ได้นาทีพ่ พิ าทไปทาสัญญาจะซือ้ จะขายให้แก่โจทก์ โจทก์กไ็ ม่มอี านาจ ฟ้ องขอให้
บัง คับ จ าเลยทัง้ สองจดทะเบีย นโอนขายที่ดิน พิพ าทให้โ จทก์ ” แสดงให้เห็น ว่ า เมื่อ วัด ไม่ ใ ช่ท ายาทตาม
กฎหมายมรดก ดังนัน้ วัดจึงรับไปแต่สทิ ธิแต่ไม่ตอ้ งรับผิดในหน้าทีน่ นเอง
ั่
และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2544 วินิจฉัยเดินตามหลักดังกล่าว “จ. ถึงแก่กรรม ทีด่ นิ ของ จ.
จึงตกทอดเป็ นมรดกแก่ทายาทโดยธรรมรวมทัง้ ส. ซึง่ เป็ นพระภิกษุดว้ ย ทีด่ นิ ที่ ส. ได้รบั มรดกมาเช่นนี้มใิ ช่
ที่ดนิ ของวัด แม้จะได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ ส. จึงทาสัญญาจะซื้อขายที่ดนิ ส่วนของตนซึ่งยังมิได้
แบ่งแยกจากทีด่ นิ เดิมให้แก่โจทก์ได้ การที่ ส. ดาเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ เสร็จในเวลาต่อมาแต่ยงั มิได้จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิแก่
์ โจทก์และถึงแก่มรณภาพเสียก่อน ที่ดนิ ดังกล่าวย่อมตกเป็ นสมบัติของวัดจาเลย
โดยผลแห่งกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1623
ทีว่ ดั ทีธ่ รณีสงฆ์และทีศ่ าสนสมบัตกิ ลางเป็ นทรัพย์สนิ ซึง่ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตาม
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 35 ย่อมเป็ นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาทีไ่ ม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 285 (4) ด้วย คาพิพากษาในส่วนทีใ่ ห้วดั จาเลยโอนทีด่ นิ ให้แก่โจทก์
หากไม่ปฏิบตั ติ ามให้ถอื เอาตามคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจาเลย สภาพแห่งหนี้จงึ ไม่เปิ ดช่องให้
บังคับได้ ทัง้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 276 วรรคสาม ก็บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลดาเนินการ
บังคับคดีเพียงเท่าทีส่ ภาพแห่งการบังคับจะเปิ ดช่อง ให้กระทาได้เท่านัน้ ทีศ่ าลชัน้ ต้นนัดพร้อมเพื่อให้จาเลย
ส่งมอบโฉนดทีด่ นิ แก่โจทก์เพื่อดาเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ ์ และมีคาสังให้
่ จาเลยปฏิบตั ติ ามคา
พิพากษาต่อไปจึงไม่อาจกระทาได้ กรณีมเี หตุให้ยกเลิกการบังคับคดี การแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกมาจาก
โฉนดเดิมไม่ถือว่าเป็ นการจาหน่ ายที่ดนิ เพราะการจาหน่ ายจะต้องเป็ น การจดทะเบียนโอนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านัน้ การที่ ส. ซึง่ เป็ นพระภิกษุดาเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ ของตนเสร็จแต่ยงั
ไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิให้
์ โจทก์ก่อนที่ ส. มรณภาพ จึงมิใช่ ส. โอนทีด่ นิ ให้แก่โจทก์ก่อน ส. มรณภาพ
ทีด่ นิ ดังกล่าวจึงเป็ นของวัดจาเลย”
อย่างไรก็ดี แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 จะบัญญัตใิ ห้ทรัพย์สนิ ทีพ่ ระภิกษุ
ได้มาหลังจากอุปสมบทตกได้แก่วดั ก็ตาม แต่ถ้าเป็ นทรัพย์สนิ ที่พระภิกษุ นนั ้ ได้มาก่อนอุปสมบท และไม่ มี
ทายาทใด ๆ เหลืออยู่เลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1753
“ภายใต้บงั คับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดกเมื่อ บุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มที ายาทโดยธรรม
หรือผูร้ บั พินยั กรรม หรือการตัง้ มูลนิธติ ามพินยั กรรม มรดกของบุคคลนัน้ ตกทอดแก่แผ่นดิน”
เช่นนี้มรดกทีไ่ ด้มาก่อนอุปสมบทของพระภิกษุนนั ้ ยังคงตกได้แก่แผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1753 คงเดิม มิได้ตกแก่วดั แต่อย่างใด

บทสรุป
สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย จะมีอยู่แต่ในทรัพย์สนิ ของพระภิกษุซง่ึ จาวัด
อยู่แ ละเป็ น ภู มิลาเนาของพระภิก ษุ อ ัน ได้มาขณะอยู่ใ นสมณเพศ และมรณภาพลงเท่ านัน้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 หากเป็ นทรัพย์สนิ ทีพ่ ระภิกษุ ได้มาก่อนอุปสมบท ย่อมตกทอดแก่
ทายาทของพระภิกษุตามกฎหมายมรดกดังบัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624
อย่างไรก็ดี บรรดาทรัพย์สนิ ทีพ่ ระภิกษุได้มาเนื่องจากการบริจาคของผูศ้ รัทธา อาจไม่ตกได้แก่วดั
หากว่าพระภิกษุ นัน้ ได้ทาการจาหน่ ายอย่างใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นไปก่อนแล้ว หรือได้ทาพินัยกรรมมอบให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ข้อยกเว้นของกฎหมายในมาตรา 1623 นี้ จึงอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของผู้บริจาคทีต่ ้องการให้ทรัพย์สนิ บริจาคแด่พระภิกษุตกได้แก่วดั อันเป็ นช่องว่างของกฎหมายที่จะทาให้
พระภิกษุ ผู้ประพฤติผิดแสวงหาประโยชน์ ส่วนตัวจากวัดได้ ต่ างจากกฎหมายเก่าในสมัยมังรายศาสตร์ท่ี
บัญญัติให้ทรัพย์ม รดกของพระภิก ษุ ซ่งึ ได้มาด้วยการบริจาคนัน้ ยังคงตกได้แก่ วดั แม้ว่ าพระภิกษุ จะท า
พินยั กรรมมอบไว้ให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ตาม หลักการนี้ ย่อมถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผูบ้ ริจาคมากกว่า และ
จะทาให้ลดช่องทางแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากวัดได้ อันจะนาไปสู่การสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ยังยื
่ นตลอดไป
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