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ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย: 
ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน1

 

ปฐมพงษ โพธิป์ระสิทธินันท2
 
Abstract 
 

This paper investigates the history of Buddhism in Thailand, focusing on 
the contributions of Thai kings to Buddhism, starting from the founding of 
Sukhothai by King U Thong (Por Khun Sri Indraditya) in 1238 up until the period 
of King Chulalongkorn, who ruled the country from 1868 to 1910. The paper 
begins with the introduction of Buddhism into Southeast Asia, particularly the 
location of what is called the Golden Area (Suvannabhumi). It then examines the 
development of Buddhism under Thai kings during the Sukhothai period (1238-
1438), the Ayutthaya period (1350-1767), the period of King Taksin (1767-1782), 
and the early Ratanakosin Period (which covers King Rama I up to King RamaV). 
The paper shows that during the period under investigation Buddhism enjoyed a 
prosperous development under the protection of these Thai kings. However, in the 
course of its development, Buddhim became intermingled with other religious 
beliefs, particularly with Brahmanism-Hinduism, the extent of which depended on 
the particular policy of each Thai king. 

                                               
อารัมภบท 

โดยปรกติ เมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนา  นักวิชาการจะแบงออกเปน 2 ประเภทกวางๆ  ดังนี้:-  
ประเภทที่ 1  คือคําสอนของพระพุทธเจาดั้งเดิม  ซึ่งอาจเรียกวา พระพุทธศาสนาดั้งเดิม 

(original Buddhism) บาง คําสอนของพระพุทธเจากอนหนาจะมีการรวบรวมเปนคัมภีรหลังสังคายนา 
(precanonical Buddhism) บาง คําสอนดั้งเดิมนี้มีใหเห็นอยูในพระพุทธศาสนาทุกนิกาย  เปนคําสอน
วาดวยธรรมชาติทั่วๆ ไป เชน อริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 ขันธ 5 เปนตน 

ประเภทที่ 2  คือพระพุทธศาสนาที่ไปเจริญตามทองที่ตางๆ และมีการผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น  ประเภทที่ 2 นี้จะมุงถึงคําสอนของพระพุทธเจาที่ไปปรากฏอยูในประเทศตางๆ แตละประเทศก็จะมี

 
1 บทความนี้ สรุปยอมาจากงานวิจัยท่ีผูเขียนไดรับทุนจากวิทยาลัยศาสนศึกษา. 
2 อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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รูปลักษณะของพระพุทธศาสนาที่แตกตางกันออกไป ฝรั่งเรียกรูปแบบพระพุทธศาสนานี้วา traditional 
Buddhism (พระพุทธศาสนาที่ผสมกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น) ซึ่งตอมา ก็เกิดมีรูปแบบของ
พระพุทธศาสนาทํานองนี้หลากหลาย เชน Thai Buddhism, Sinhalese Buddhism, Cambodian 
Buddhism เปนตน 

ในการอธิบายภาพรวมกวางๆ ของประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในบทความนี้ 
ผูวิจัยมุงเนน 1. กอนสมัยสุโขทัย  2. สมัยสุโขทัย 3. สมัยกรุงศรีอยุธยา 4. สมัยพระเจากรุงธนบุรี  5. สมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตน 
 

1. กอนสมัยสุโขทัย 
เมื่อพิจารณาการเขามาของพระพุทธศาสนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักวิชาการทาง

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจะมีปญหาใหญใหพิจารณาขอหนึ่งก็คือดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิ  เพราะ
ประเพณีเช่ือกันวาพระพุทธ ศาสนาเถรวาทมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดินแดนที่เรียกวา ‘สุวรรณภูมิ’ 
ซึ่งยังตกลงใหแนนอนไมไดวาที่ใด  เพราะถามีหลักฐานสรุปแนชัดวาสุวรรณภูมิอยูที่ใด  ก็แปลวา
พระพุทธศาสนาเถรวาทมีเผยแผไปถึงประเทศนั้นและปกหลักมั่นอยูประเทศนั้นกอนใครอื่น 

กรณีสุวรรณภูมินี้ นักวิชาการชาวไทยหลายคนเชื่อวานาจะเปนดินแดนภาคกลางของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันความแพรหลายของพระพุทธศาสนาเถร
วาทในยุคสมัยทวาราวดี (ค.ศ.600-1100) ไดรับการพิจารณาวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาทเมื่อ
พระโสภณะและพระอุตตระเขามายังดินแดนแถบนี้  แตอยางไรก็ดี  เราไมมีหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ ใน
แถบภาคกลางของประเทศไทยที่มีอายุไปถึงสมัยที่พระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งจะเปนการพิสูจนวาทานทั้ง
สองไดเดินทางมาถึงภาคกลางของนครปฐมในขณะเดียวกัน 

พรอมกันนั้น ก็มีนักวิชาการหลายทานระบุวาสุวรรณภูมินาจะอยูแถวพมาตอนลางหรือเมือง
สะเทิม  พมาเองก็มีงานวรรณกรรมภาษาบาลีแตงขึ้นอธิบายการเขามาของพระพุทธศาสนาในพมาเปนเรื่อง
เปนราว บางทานระบุวานาจะตั้งอยูในแหลมมลายูทางตอนใตของประเทศไทย3 ขณะที่บางทานระบุวา
สุวรรณภูม4ิ นาจะหมายถึงดินแดนทางอินเดียตะวันออก เพราะคําวาสุวรรณภูมิก็มีใชเอยถึงสถานที่ในอินเดีย
ตะวันออกเชนกันและก็มีการกลาวถึงในเอกสารตางๆ มากอยูเหมือนกัน   

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาคําวา ‘สุวรรณภูมิ’ นั้น มีปรากฏอยูในคัมภีรตางๆ ของอินเดียหลาย
คัมภีร ทั้งวรรณคดีบาลีและสันสกฤต  ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asia) ก็กวางใหญ

 
3 สุภาพรรณ ณ บางชาง (2518:15). 
4 Prapod Assavavirulhakarn (1990) 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 113-137  
  
 

115

                                                

ไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ในทุกวันนี้ก็ทั้งหมดประเทศ กลาวคือพมา, ไทย, กัมพูชา, ลาว, เวียตนาม, บรูไน, 
ติมอรตะวันออก, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนสและสิงคโปร5 เปาหมายนักเดินเรือที่เอยสุวรรณภูมิก็อาจจะไม
หมายถึงแหงเดียวกัน สุวรรณภูมิจึงนาจะเปนแหงใดแหงหนึ่งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สวน
สุวรรณภูมิเมื่อคราวพระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราชนั้น ผูวิจัย
ใหน้ําหนักแกพมาตอนลาง กลาวคือเมืองสะเทิม เพราะพระพุทธศาสนามีการเคลื่อนไหวตอเนื่องในบริเวณนี้
มากกวา  ขณะที่อินเดียทางภาคตะวันออกแมวา  บี.ซี.ลอว6 จะสามารถชี้ไดวาคําวา  ‘สุวรรณกูฑฺยะ’  และ 
‘สุวรรณภูมิ’  จะมีสถานที่ในอินเดียรองรับอยู  แตในสถานที่ เหลานี้ก็ไมมีรองรอยพัฒนาการทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทใหเห็นพอจะบอกไดวาพระโสณะและพระอุตตระไดเดินทางมายังที่นี่ตามภารกิจที่
พระเจาอโศกมหาราชมอบหมาย   
 

2. สมัยสุโขทัย 
ที่จริง พระพุทธศาสนาคงมีเผยแผมาถึงดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยพระเจา

อโศกมหาราช  เพราะกระแสพอคาชาวอินเดียไดเดินทางมาถึงดินแดนแถบนี้กอนหนาสมัยพระเจาอโศก
มหาราชแลว7  พอคาเหลานี้คงมีการเอยถึงพระพุทธศาสนาบาง  เพียงแตไมมีหลักฐานใดๆ ปรากฏ แตการ
กลาวถึงประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มักเริ่มที่สมัยพระเจาอโศกมหาราช          
ก็เพราะพระมหากษัตริยพระองคนี้ทรงยิ่งใหญ เมื่อพระองคทรงรับเปนธุระในการอุปถัมภสมณทูตหลัง
ตติยสังคายนา  ความที่พระองคทรงเปนกษัตริยที่มีพระบรมเดชานุภาพมาก เมื่อสมณทูตที่พระองคทรงสงไป
ถึงที่ได  ก็คาดการณไดวาพระพุทธศาสนาก็จะไดรับการตอนรับจากชุมชนโดยเฉพาะผูปกครองที่นั่นดวยดี 

กอนหนาจะมาถึงยุคสมัยอาณาจักรสุโขทัย ดินแดนประเทศไทยก็เคยมีอาณาจักรที่เรียกวา
อาณาจักรทวาราวดีซึ่งรุงเรืองอยูในชวงค .ศ. 600-1100 ไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท8        
อาณาจักรนี้เปนอาณาจักรมอญเดิมซึ่งมีชุมชนหลักกอนนี้อยูที่พมาตอนลางซึ่งเรียกกันวาเมืองสะเทิม            
ก็แปลวาพระพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรก พมาตอนลางซึ่งเปนชุมชนมอญรับจากอินเดีย จากนั้นมอญก็
นําพระพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียมาเผยแผแถบภาคกลางของประเทศไทย  โดยมอญขยายอาณาจักรมาสู
ภาคกลางของประเทศไทย  มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม 

 
5 ประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรวมโปรดดู D.G.E. Hall (1994) 
6 B.C.Law (1987: 62-3). 
7 เซเดย  (1968: 14ff.) กลาววาวัฒนธรรมอินเดียแผขยายไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้ังแตสมัยกอนประวัติ ศาสตร 
8 เรื่องราวของชาวมอญในอาณาจักรทวาราวดีเดิมมีเขียนถึงเปนอันมาก ยกตัวอยางเชน สุด แสงวิเชียร (2513); Peter Skilling (2003), etc. 
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นอกจากดินแดนแถบภาคกลางของไทยแลว ยังมีพบภาคกลางของประเทศไทยและภาคใตของ
ไทย ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีและจารึกทั้งบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทและสันสกฤตของ
พระพุทธศาสนามหายาน9 ซึ่งแสดงใหเห็นการเขามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งเถรวาทและ
มหายาน  เชน พระพุทธรูปแบบอมราวดีพบที่สุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเปนโบราณวัตถุที่เกาแกที่สุด
ในประเทศไทยเทาที่มีการคนพบในปจจุบัน  โดยนักโบราณคดีประเมินวามีอายุไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 7 
(ราวค.ศ.200) ถึงพุทธศตวรรษที่ 10 (ราวค.ศ.500) และยังไดพบพระพุทธรูปแบบคุปตะที่ตําบลเวียงสระ  
อําเภอบานนา  จังหวัดสุราษฎรธานี  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง พุทธศตวรรษที่ 1110 นอกจากนั้น ยังพบ
พระพุทธรูปแบบอมราวดีที่ตําบลพงตึก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 
และพระพุทธรูปแบบคุปตะที่จังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม  อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 ดวย11

ที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากันก็คือศิลาจารึกจํานวนหลายหลัก คนพบที่บริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย  จารึกดังกลาวนั้นมีพบในที่ตางๆ ไดแก: 

1. จารึก คาถา   เย  ธมฺมา  ภาษาบาลี พบที่จังหวัดนครปฐม,  ราชบุรีและสุพรรณบุรี 
2. จารึกพระธรรมจักรศิลา  ภาษาบาลีที่จังหวัดนครปฐม12

3. จารึกภาษามอญ ที่วัดโพราง   จังหวัดนครปฐม13

4. จารึกภาษามอญ บนฐานพระพุทธรูปยืนที่วัดขอย จังหวัดลพบุรี 
5. จารึกภาษามอญ บนเสาแปดเหลี่ยมที่ศาลสูง  จังหวัดลพบุรี 
6. จารึกภาษาสันสกฤตที่จังหวัดลพบุรี  ที่กลาวถึงการสรางพระพุทธรูปของนายกอารชวะ      

แหงเมืองตังคุระ 
7. จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอมพบที่หอนขอน อําเภอปกธงชัย  นครราชสีมา 
8. จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอมที่อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี 
9. จารึกภาษาบาลีและภาษาขอม  ที่จังหวัดปราจีนบุรี 
นอกจากจารึกเหลานี้แลว ยังมีศิลปวัตถุแบบทวาราวดีอีกเปนจํานวนมาก อาทิ พระพุทธรูปแบบ 

คุปตะ  พระเสมาธรรมจักร  พระปฐมเจดีย   สถูปที่พงตึก  กาญจนบุรี  สถูปที่เมืองอูทองและที่หมูบานคูบัว  
จังหวัดราชบุรี  

                                                 
9 โปรดดูขอมูลบางสวนในสุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 30) 
10 สุภัทรดิศ ดิสกุล (2512:5-6) 
11 สุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 31) 
12 ยอรช เซเดย (2504: 48-50). 
13 ยอรช เซเดย (2504: 57) 
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หลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ แสดงวาในยุคสมัยทวาราวดีนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได
ต้ังรากมั่นคงแลวในอาณาจักรมอญ ซึ่งรวมอยูในดินแดนที่เปนประเทศไทยเดี๋ยวนี้  ดังนั้นเมื่อคนไทยตั้ง
อาณาจักรสุโขทัยขึ้นเปนราชธานีแหงแรกของคนไทยและมีปฐมกษัตริยเมื่อพ.ศ. 178114  จึงไดรับอิทธิพล
พระพุทธศาสนาเถรวาทเขามาเปน ‘ศาสนาประจําชาติ’15 อยางเปนทางการ เพราะเปนศาสนาที่รูจักกัน
แพรหลายในหมูประชาชนอยางกวางขวางแลว 

ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่กรุงสุโขทัยรับมาเปนศาสนาประจําชาติของไทยนั้นคือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งไทยรับมาจากมอญอีกที  แตขณะเดียวกัน  ก็ตองเขาใจวากอนยุคสุโขทัยนั้น  
พระพุทธศาสนาฝายทักษิณนิกายหรือนิกายมหายานก็เผยแผมาถึงประเทศไทยแลว โดยเฉพาะที่ภาคใตของ
ไทยซึ่งไดรับพระพุทธศาสนาแขนงมหายานจากอาณาจักรศรีวิชัยคือบริเวณเกาะชวา  สุมาตราและบางสวน
ทางตอนใตของประเทศไทย   กษัตริยศรีวิชัยทรงมีพระบรมเดชานุภาพมากไดชวยแผขยายนิกายมหายาน
มาถึงทางใตของไทย  เราจึงมีหลักฐานทางโบราณคดีของมหายานใหเห็นดวย  ยกตัวอยางเชน พระมหาธาตุ
เมืองไชยา  พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตวตางๆ เปนตน 

นอกจากสมัยอาณาจักรทวาราวดีแลว  ประเทศไทยเรายังไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากพมา
อีกระลอกหนึ่ง  กลาวคือเมื่อครั้งพระเจาอนุรุทธมหาราช ไดครองราชยเมื่อพ.ศ. 1600  ทรงตั้งราชธานีที่เมือง
อริยมัทนบุรี  ไดทรงยึดครองดินแดนรามัญซึ่งอยูทางตอนใตของพมาและเปนอาณาจักรของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทมาแตเดิม แตอยางไรก็ดี พระองคไดทรงนําพระพุทธศาสนาเถรวาทจากเมืองสะเทิมซึ่งเปน
อาณาจักรมอญทางตอนใตของพมานั้น มาเปนศาสนาประจําชาติของพระองคระหวางครองราชยดวย ไมแต

                                                 
14 พุทธศักราชที่พระมหากษัตริยไทยสมัยสุโขทัยครองราชยนี้ถือตม สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2505: 74-
89) กรมพระยาดํารงฯ ไดประทานพระมติเก่ียวแกพ.ศ.ดังนี้: 
 1.พอขุนศรีอินทราทิตย  ครองราชยต้ังแตพ.ศ. 1781 (ไมไดระบุวาครองถึงปใด) 
 2.พอขุนบานเมือง  (ไมไดระบุวาเริ่มเมื่อไหร)  ครองถึงพ.ศ. 1820 
 3.พอขุนรามคําแหง ครองราชย พ.ศ.1820-1860. 
 4.พระยาเลอไท  ครองราชย พ.ศ.1860-1897 
 5.พระมหาธรรมราชาลิไทย ครองราชย พ.ศ.1897-จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 แหงอยุธยา 
 6.พระยาไสยฤาไทย (ไมปรากฏศักราชที่ครอง แตไดทรงทําสงครามกับพระบรมราชาที่ 1 แหงอยุธยา. 
15 คําวา ‘ศาสนาประจําชาติ’ ของไทยที่ผูวิจัยกลาวถึงในที่นี้เปนเพราะสมัยนั้น เปนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย   ผูเปนประมุขสูงสุดของรัฐ
คือพระมหากษัตริย พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยคือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เมื่อพระมหากษัตริยทรงประกาศรับ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของประเทศ ก็เทากับยกยองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติโดยอัตโนมัติ   แตในปจจุบันมีการ
เรียกรองใหบรรจุคําวา ‘พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ’ ก็เพราะตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแตพ.ศ. 2475 และเริ่ม
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก  ปรากฏวากลุมผูรางไมไดบรรจุประโยคดังกลาวในรัฐธรรมนูญ. 
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เทานั้น  ยังทรงนําพระไตรปฎกที่มอญเก็บรักษาไวที่เมืองสะเทิม สวนหนึ่งก็สืบทอดมาแตสมัยพระโสณะ
และพระอุตตระเขามาเผยแผครั้งพระเจาอโศกมหาราชแลวอีกสวนหนึ่ง พระองคก็ทรงโปรดใหพระสงฆฝาย
พมาเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาไดนํามาจนพมามีพระไตรปฎกที่สมบูรณ 
หลังจากนั้น บรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เชน ประเทศไทยก็ไดคัดลอกพระไตรปฎกสืบ
ตอจากพมา 

อยางไรก็ดี   แมวาพระพุทธศาสนาแขนงเถรวาทจะเจริญแพรหลาย เปนที่รูจักกันดีในหมูชาว
ไทยแลวก็ตาม  ผูวิจัยเขาใจวาหลักๆ พระสงฆโดยมากคงเปนกลุมคันถธุระ  ดังนั้นเมื่อถึงรัชสมัยของ
พระมหากษัตริยของอาณาจักรสุโขทัยพระองคที่  6 คือพระมหาธรรมราชาลิไทย   ซึ่งเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก จนเสด็จออกผนวชถึง 2 ครั้ง พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดใหอาราธนาพระมหา
สวามีสังฆราชจากลังกามายังสุโขทัยเพื่อเปนพระอุปชฌาย แลวพระองคก็เสด็จออกผนวชเปนพระภิกษุ  ณ 
วัดปามะมวงเมื่อพ.ศ. 190416

นอกจากพระมหากษัตริยจะทรงออกผนวชแลว  พระมหากษัตริยและประชาชนยังชวยกัน
กอสรางวัดตางๆ  ประจํากรุงสุโขทัย ซึ่งเทาที่บันทึกเปนหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกมีถึง 16 วัด อาทิ         
วัดพระมหาธาตุ, วัดอรัญญิก, วัดสะพานหิน, วัดชางลอม, วั

                                                

ดนครชุม, วัดปาแดง, วัดปามะมวง, วัดอโสกา
ราม, วัดเชตุพน   นอกจากนั้น ยังมีบันทึกถึงการสรางเจดีย  วิหารตางๆ  อีกมากมายหลายแหงดวย17   

นอกจากนั้น ยังมีการพยายามในการรักษาพระธรรมไวมิใหสูญหาย ดวยมีการกลาวถึงหอปฎก
ธรรม18 มีการรจนาคัมภีรพระพุทธศาสนาขึ้นใหมเสริมที่มีอยูแลวเพื่ออธิบายความพุทธธรรม นอกจากนี้ ยัง
มีการสลักภาพลายเสนชาดกหารอยชาติ พรอมทั้งจารึกขอความอธิบายชาดกเหลานั้นบนแผนศิลาวัดศรีชุม  
ภาพที่ปรากฏเหลานี้มีมาจากชาดก 88 เรื่อง แตตัวอักขระเลือนรางหรือหายไปบางสวน อานไมได 37 เรื่อง   
ที่เห็นภาพและอานไดจริงๆมี 57 เรื่อง  ดึงเอามาจากชาดกตางๆ อาทิเชน เสริวานิชชาดก, จุลกชาดก,         
นาฬิตัณฑุลชาดก, เทพธรรมชาดก, กัตถหาริชาดก, มักขเทพชาดก, นิโครธชาดก, กันทิชาดก เปนตน 

หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญซึ่งแตงในสมัยสุโขทัยและตกทอดมาถึงรุนหลังไดแก        
เตภูมิกถา, โลกทีปกสาร, สัทธัมมสังคหะและตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ (ประการหลังนี้ ยังตองศึกษาเพื่อความ
แนชัดตอไปวาทาวศรีจุฬาลักษณทรงเปนพระสนมของกษัตริยพระรวงพระองคใด) 

 
16 สุเชาวน พลอยชุม (2531: 13). 
17 ดูสุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 63 ff.) 
18 ศิลาจารึกหลักที่ 106 ไดระบุวา พนมไสดําไดสราง ‘หอปฎกธรรม’เอาไว นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานระบุวา พ.ศ.1942 สมเด็จพระราช
เทวีศรีจุฬาลักษณทรงโปรดฯ ใหเจาญาณวังสราชบัณฑิตและเจาศรีวังได ‘ลําดับปฎกไตรถวนสํารับ’ (อางถึงใน สุภาพรรณ [2518:103]) ซึ่ง
บงชี้วาคัมภีรพระไตรปฎกนาจะมีสมบูรณแลวระหวางนี้ 
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นอกจากจะมีทั้งวัดวาอาราม คัมภีรพระพุทธศาสนาทั้งในรูปของพระไตรปฎกและคัมภีร
ประกอบอื่นๆ แลว สมัยสุโขทัยยังมีรูปแบบของพระสงฆ 2 ประเภทสอดคลองกับสมัยพุทธกาล กลาวคือมี
การแบงเปนกลุมอรัญญวาสี (วนวาสี) และคามวาสีอยางชัดเจน ซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราช เปนตนมา  แตทั้งสองกลุมนี้ ในสมัยสุโขทัยอาศัยอยูในวัดเดียวกัน  ดังนั้นจึงมีการผูกใบสีมาซอน
กันในวัดหลายวัดในอดีต  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานคําอรรถาธิบาย
ในตํานานพุทธเจดียไววา 

 

 ‘ที่ใบสีมาพระอุโบสถ บรรดาวัดซึ่งสรางแตครั้งสุโขทัย แมจนถึงกรุงรัตนโกสินทร 
นี้ ถาเปนวัดหลวงมักทําใยเสมา 2 แผน ปกซอนกัน…พระเจาแผนดินทรงอาราธนา 
พระสงฆลังกาใหผูกพัทธสีมาบรรดาวัดหลวงซ้ํากันอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหทําสังฆกรรม 
ไดทั้งสงฆนิกายเดิมและนิกายลังกาวงศ วัดใดที่ผูกสีมาซ้ําแลวจึงใหปกสีมาเพิ่มขึ้น 
2 ใบเปนสําคัญ  โบสถที่มีใบสีมา 2 ใบจึงเปนวัดหลวงเปนพื้น’19  

 

ขณะเดียวกัน ก็มีสํานักเรียนปริยัติธรรมที่โดดเดนอยู 3 สํานัก20 คือ 1. สํานักพระมหาธรรมราชา  
หมายถึง พระมหาธรรมราชาลิไทยผูเสด็จออกผนวชอีกครั้ง ในปพ.ศ.1927  2. สํานักมหาเถรพุทธสาคร       
3. สํานักมหาเถรอนุราธ ซึ่งเปนพระสงฆชาวศรีลังกา   การมีสํานักใหญๆ ถึงสามสํานัก ชวยใหคณะสงฆฝาย
สุโขทัยไดผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพไดเปนจํานวนมาก   

หลังจากเรียนสําเร็จตามหลักสูตรที่มีอยูในอาณาจักรสุโขทัย   พระสงฆบางรูปสมัยสุโขทัยก็ถือ
โอกาสเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ โดยเฉพาะเมืองมอญเกาในพมาและในประเทศศรีลังกา  เชน ใน
คัมภีรชินกาลมาลี ระบุวาพระสุมนเถระจากสุโขทัย เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมในสํานักพระอุทุมพรมหาสวามี
ที่นครพัน21 คัมภีรสัทธัมมสังคหะระบุวาพระธรรมกิตติเถรเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศ       
ศรีลังกา เปนเวลาถึง 10 ป22  และในศิลาจารึกหลักที่ 11 ระบุวา สมเด็จพระศรีสรัธาราชจุลามุนีทีปมหาสวามี
เปนเจาไดไปศึกษาที่ประเทศลังกาเปนเวลา 10 ป เชนกัน23

 

 
19 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2513: 111-112) 
20 ขอมูลจากสุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 133) 
21 แสง มนวิทูร (2515:101) นครพัน ในที่นี้คือเมืองเมาะตะมะของมอญในพมา 
22 พระธรรมกิตติ (2515: 96) 
23 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย, หนา 178 
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นอกจากนั้น  สมัยสุโขทัยยังมีการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนาหลักๆ อยูเปนประจํา        
พิธีทางศาสนาที่กรุงสุโขทัยจัดเปนประจํา สุภาพรรณ ณ บางชางไดรวบรวมมาได 6 อยาง เทาที่มีหลักฐาน
ปรากฏ  กลาวคือ 1. พิธีสัมพัจฉรฉินทหรือพิธีตรุษสิ้นป จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 4 โดยจะทรง
อาราธนานิมนตพระสงฆใหสวดพระปริตรติดตอกันตลอดสามวันสามคืน  2. พิธีวิสาขบูชา   ถึงกําหนดการ
พระราชพิธีนี้ พระมหากษัตริยจะเสด็จไปนมัสการพระพุทธชินศรี, พระพุทธชินราชและพระโลกนาถ         
3. พิธีเขาพรรษา-ออกพรรษา  4. พิธีกรานกฐิน  5. พิธีกวนขาวทิพย  6. พิธีจองเปรียง24 

ขอมูลตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นชัดวาพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรอบดาน      
ไดรากฐานที่มั่นคงไมวาจะในเชิงศาสนวัตถุ, ศาสนสถาน, ศาสนบุคคลตลอดจนศาสนพิธีตางๆ เปนสิ่ง
สะทอนใหเห็นวาพระพุทธศาสนาไดรับการบูรณาการเขากับรัฐ  และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปน
กิจกรรมสวนหน่ึงในนโยบายรัฐของพระเจาแผนดินในสมัยนั้นอยางแยกไมออก  แสดงใหเห็นถึงวารัฐไทย
กับพระพุทธศาสนาไดอยูดวยกันอยางกลมกลืนมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว   
 

3. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
กรุงสุโขทัยมาขึ้นอยูกับกรุงศรีอยุธยาสมัยพระบรมราชาที่ 2 หลังจากกรุงศรีอยุธยาไดเรือง

อํานาจขึ้น  กรุงศรีอยุธยานับเปนเมืองหลวงของไทยที่มีกษัตริยปกครองอยูนานที่สุดในประวัติศาสตรไทย 
กลาวคือมีทั้งหมด 5 ราชวงศ มีกษัตริยปกครองทั้งสิ้น 33 พระองคกอนที่จะถูกทัพพมาตีแตกจนยอยยับไปใน
ปพ.ศ. 2310 

ที่จริงแลว พระมหากษัตริยทุกพระองคในกรุงศรีอยุธยาลวนแตเปนพุทธมามกะทุกถวนหนา 
และพระพุทธศาสนาที่กรุงศรีอยุธยายกยองเปนพิเศษก็เปนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งรับมาแต       
กรุงสุโขทัยนั่นเอง  แตในชวงสมยักรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาไดปะปนกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ-
ฮินดูมากขึ้นกวาเดิมเมื่อปฐมกษัตริยกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระเจาอูทองไดทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก  
พระองคไดใหความสนใจตอศาสนาพราหมณ-ฮินดูซึ่งรับมาแตขอมเปนอันมาก ในการทรงประกอบพระราช 
พิธีบรมราชาภิเษกนั้น พระองคไดทรงเชิญพราหมณแทๆ มาจากกรุงพาราณสี  ประเทศอินเดียเพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดของศาสนาพราหมณ-ฮินดูวาผูจะประกอบพิธีกรรมพราหมณนั้นจะตองเปนพราหมณ
แทบริสุทธิ์โดยอุภโตสุชาติ  ดังความปรากฏในคําใหการชาวกรุงเกาวา 
 

‘สมเด็จพระเจาอูทอง ผูครองกรุงศรีอยุธยาเปนพระเจาแผนดินใหญในสยาม
ประเทศ  มีกระมลจิตรจํานงผูกพันในสัณฐวมิตรภาพตอกรุงพาราณสี  ราชธานี  

 
24 สุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 136-147) 
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ขอเจริญทางพระราชไมตรี มายังพระเจากรุงพาราณสี  ผูธํารงอยูในทศพิธ 
ราชธรรมอันมหาประเสริฐ  ดวยบัดนี้ กรุงศรีอยุธยา ผูเปนมิตรของพระองค
ประสงคจะใครไดพราหมณผูรูราชพิธี 8 คน  อันเปนพงษพราหมณแทแตอุภโต
สุชาตมากระทําการราชพิธีราชาภิเษกใหเปนศิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แลเปน
แบบอยางราชประเพณีไวในสยามประเทศสืบไปภายนา สิ้นกาลชานาน’25

 

 เมื่อปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยาใหความสําคัญแกพิธีพราหมณเชนนี้  พระมหากษัตริยพระองค
อื่นๆ ในสมัยตอมาก็ทรงใหความสําคัญดวย เพราะเมื่อปฐมกษัตริยทรงริเริ่มนําพิธีพราหมณเขามาในราช
สํานัก  ก็แปลวาพิธีกรรมพราหมณตางๆ ของพราหมณไดเขามาสูราชสํานักมากดวย26 ในที่สุดก็กลายเปน
ราชประเพณี   ถึงสมัยแผนดินพระนารายณ ซึ่งตามประวัติศาสตร พระองคก็ทรงเปนพุทธมามกะ  แตก็ยังไม
ทอดทิ้งคติทางพราหมณ  อ.ประมวลวิทย ไดอธิบายพระราชจริยวัตรของพระองคเอาไววา 
 

‘สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเครงในตํารับไสยศาสตรของพราหมณคูกับ
พระพุทธศาสนาจนบาง ครั้งมีคนกลาวหาวาพระองคทรงนับถือศาสนาพราหมณ
มากไปกวาพุทธศาสนาเสียอีกจึงไดประกอบพระราชพิธีตางๆ ของพระมหากษัตริย
ไปตามหลักและความเชื่อของศาสนาพราหมณจนเปนหลักประเพณีของ
พระมหากษัตริยองคอื่นๆ ไดปฏิบัติคูกันมากับศาสนาพุทธจนบัดนี้  เชน  พิธี
ตรียัมปวาย, พิธีแรกนาขวัญและพระราชพิธีคชศาสตรอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะสมเด็จพระ
นารายณเรียนจบตามหลักสูตรไตรเพทวิชาราชบัณฑิตยของพราหมณคือแผนก
ฤคเวทคําฉันทที่ใชสวดในเวลาทําพิธีถวายน้ําโสม (คือน้ําเมาที่ทําจากตนไมใชดื่ม
และเซนถวายพระผูเปนเจา) สามอยางนี้เรียกวาตรีวิทยา  ตอมา ไดเพิ่มอถรรพเวท
เขาอีกคณะหนึ่งคือคาถาอาคม  ใชทองบนเรียกรองผีสางนางไมใหชวยเหลือยามมี
ภัยและใชในพิธีสาปแชง  สมเด็จพระนารายณถือคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์มากจนเลื่อง
ลือวาหากพระองคสาปแชงใครแลวก็มักจะประสบความพินาศ  ดังที่ไดประสบแก
พระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์  ผูทรยศตอพระองค’27

 

 
25 พันตรีหลวงพระโยธาธรรมนิเทศ (2546: 53). 
26 พิธีกรรมพราหมณในสมัยอยุธยามีอธิบายใน  Kuanpoonpol (1990:21). 
27 อ.ประมวลวิทย (2505: 100-101) รายละเอียดอื่นๆ โปรดดู ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2549: 64ff.) 
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แมในกรุงสุโขทัย  พระมหากษัตริยจะประกอบพระราชพิธีบางประการซึ่งมีอิทธิพลของ
พราหมณ-ฮินดูปะปนอยู แตก็ไมมากเทากรุงศรีอยุธยา ซึ่งพัฒนาพิธีกรรมตางๆ จนครบทั้ง 12 เดือน  บางพระ
ราชพิธีก็เคยประกอบสมัยกรุงสุโขทัยแลว หากสวนมากพัฒนาขึ้นใหม พระราชพิธีเหลานี้ เชน พระราชพิธี
ตุลาภาร, พระราชพิธีจรดพระนังคัล, พระราชพิธีนารายณปทมสินธุ, พระราชพิธีภัทรบท, พระราชพิธี    
อาสวยุช, พระราชพิธีจองเปรียง, พระราชพิธีไลเรือ, พระราชพิธีบุษยาภิเษก, พระราชพิธีตรียัมปวาย         
เปนตน28

เพราะความที่พระมหากษัตริยต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงริเริ่มนําพิธีกรรมพราหมณเขามาใชใน
สังคมไทยเปนอยางมาก  พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีลักษณะแตกตางไปจากรูปแบบ
พระพุทธศาสนาในสุโขทัยกลาวคือปะปนกับพิธีกรรมพราหมณมากนั่นเอง  คําวา ‘พุทธกับไสยอาศัยกัน’    
จึงพัฒนาขึ้นอยางมากในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยานี้เอง 

ลักษณะเดนอีกประการของพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือการศึกษาของกุลบุตรตางๆ 
ยังคงอยูในวัดเปนหลัก  ดังนั้นผูที่จะถายทอดวิชาไสยศาสตรหรือคาถาอาคมตางๆ ก็เปนเหลาพระภิกษุ
นั่นเอง  ดังนั้นพระที่ชํานาญทางไสยศาสตรแทนที่จะไดรับการตําหนิ ดวยหมกมุนในเดรัจฉานวิชา แตกลับ
ไดรับยกยองเปนพิเศษ  กลาวคือพระมหากษัตริยทรงสนับสนุน แมแตสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรง
ศึกษาวิชาไสยศาสตรกับพระสงฆ  ดังความที่บันทึกไววา 
 

‘แลพระนารายณนี้ไดทรงศึกษาวิทยาคมในสํานักพระอาจารยพรหมๆ นี้มีอายุ
มากเปนผูเฒา  ใบหูทั้ง 2 ยานถึงบา  เปนผูชํานาญในทางเวทมนตร มีอานุภาพ 
เหาะเหินเดินอากาศได  เพราะฉะนั้น  พระนารายณจึงมีบุญญาภินิหารและ
อิทธิฤทธิ์มาก…พระนารายณทรงพระสุบินนิมิต...และขาราชการทั้งปวงทรง
ทราบพระสุบินเปนแตรับสั่ง ใหมหาดเล็กไปนิมนตพระอาจารยพรหมเขามายัง
พระราชวังแลวทรงเลาใหฟงจนตลอด  พระอาจารยพรหมจึงถวายพระพรวานิมิต
ของพระองคนี้เปนมหามงคลวิเศษนัก’29

 

สวนการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาดานอื่นๆ  ก็ยังกระทําไปตามปรกติ  ที่จริง ควรจะบอกวา
ขยายไปจากสมัยสุโขทัยมาก เชน ดานการปกครองคณะสงฆ ก็มีการต้ังตําแหนงสมณศักดิ์ถวายพระสงฆมาก
ยิ่งขึ้น, ดานการจัดการศึกษาใหพระภิกษุสามเณรสนใจทั้งสมถธุระและวิปสสนาธุระ ก็กระทําในวัดตางๆ 
มากยิ่งขึ้น เพราะกรุงศรีอยุธยา มีประชากรหนาแนนกวากรุงสุโขทัย  วัดวาอารามก็มากกวา ดังนั้น สํานัก

 
28 รายละเอียด โปรดดู  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2513) 
29 หลวงประเสริฐอักษรนีต์ิ (2515: 127, 110) 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 113-137  
  
 

123

สอนปริยัติธรรมก็มากตาม ชวงนี้นับเปนครั้งแรกที่มีการนําคําวา ‘บาเรียน’ ซึ่งพัฒนามาจากเปรียญหรือ
ปริญญานํามาใชอยางแพรหลาย โดยมีการแบงเปนบาเรียนตรี, บาเรียนโทและบาเรียนเอก พระสงฆผูศึกษา
ภาษาบาลีในยุคสมัยนี้ มีความสามารถจนกระทั่งแตงคัมภีรทางพระพุทธศาสนาออกมา เชน คัมภีรไวยากรณ
คันถีมูลกัจจายน, คัมภีรสัทธัมมสังคหะ รวมทั้งวรรณกรรมตางๆ ของไทยซึ่งแตงขึ้นมาโดยไดรับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาโดยตรง อาทิ มหาชาติคําหลวง, กาพยมหาชาติ, โคลงนิราศภุญไชย, สมุทรโฆษคําฉันท,   
เสือโคคําฉันท, ปุณโณวาทคําฉันท, กลบทสิริวิบุลกิต์ิ, นันโทปนันทสูตรคําหลวง, พระมาลัยคําหลวง ฯลฯ, 
การกอสรางหรือบูรณะวัดวาอาราม รวมทั้งพระเจดียวิหารตางๆ ถวายพระพุทธศาสนา ซึ่งก็มีมากยิ่งขึ้น 
กระทั่งกลายเปนวาเจานายชั้นสูงมักนิยมสรางวัดกันเปนอันมาก  วัดสําคัญหลายๆ วัดที่สรางหรือบูรณะสมัย
กรุงศรีอยุธยา เชน วัดพระราม, วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ, วัดภูเขาทอง, วัดพุทไธสวรรค   

นอกจากนั้น  ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ยังนับวาเปนการริเริ่มใชนโยบายศาสนสัมพันธกับ
ตางประเทศเปนครั้งแรก เพราะยุคสมัยสมเด็จพระนารายณนั้น มีคณะบาทหลวงจากชาติตางๆ เขามาจํานวน
มาก โดยเฉพาะฝรั่งเศส  สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงคลุกคลีและใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปน
กรณีพิเศษจนกระทั่ง พระเจาหลุยสของฝรั่งเศสทรงเขาพระทัยวาพระองคทรงเลื่อมใสในศาสนาคริสต       
จึงทรงมีพระราชสาสนถึงพระองคเพื่ออัญเชิญใหพระองคทรงเขารีต ในปพ.ศ.2228  แตสมเด็จ   พระ
นารายณทรงใชพระปรีชาญาณตอบพระราชสาสนวา ‘หากพระผูเปนเจาพอพระทัยใหพระองคเขารีตเมื่อใด  
ก็จะบันดาลศรัทธาใหเกิดในพระทัยของพระองคเมื่อนั้น’    

ความที่พระองคทรงแสดงทาทีมีพระทัยโนมเอียงไปทางศาสนาคริสต ทําใหบรรดาบาทหลวง
จากฝรั่งเศสไดพยายามขยายการทํางานเผยแผของตนอยางขะมักเขมน  พรอมกันนั้น ก็พยายามลอกเลียนวิถี
ชีวิตพระสงฆ เชน แตงกายเลียนแบบ เปนตน เพื่อพยายามชักจูงคนไทยใหเขารีตตาม ซึ่งสมเด็จพระนารายณ
มหาราชก็มิไดทรงรับสั่งใหดําเนินการเอาผิดแตอยางใด  แตในความเปนจริง  สมเด็จพระนารายณทรง
พยายามใชนโยบายการทูตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา และประเทศชาติเอาไวดวยฝรั่งเศสเปนชาติมหาอํานาจ
นั่นเอง 

สิ่งที่โดดเดนในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกประการหนึ่งก็คือประเพณีการบวชเรียนสําหรับชายไทย 
ซึ่งไดเริ่มเปนประเพณีอยางจริงจังตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เปนตนไป  โดยในยุคสมัยนี้ ไดมีเจานายผูใหญ
ออกผนวชกันเปนจํานวนมาก  บางพระองคไดทรงผนวชเปนระยะเวลายาวนาน กลาวคือสมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถ พระองคทรงตั้งพระทัยออกผนวชเปนเวลานานถึง 8 เดือน   วัตถุประสงคที่ทําใหพระองคทรง      
ต้ังพระทัยผนวชยาวนานอยางนี้ก็เพราะทรงประสงคจะศึกษาพระพุทธศาสนาใหแตกฉานเพื่อทรงนํามาใช
ประโยชนในการทรงราชกิจ  บางพระองคก็ทรงผนวชจนสิ้นพระชนมในสมณเพศ เชน เจาฟานเรนทร     
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พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระซึ่งทรงผนวชจนตลอดพระชนมายุ และไมปรากฏ
หลักฐานวาจะทรงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะแตอยางใดดวย  

เหตุนี้เอง จึงทําใหเกิดประเพณีบวชเรียนในหมูชนช้ันเจานายแลวกระจายไปสูประชาชนโดย
ทั่วๆ ไป  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานคําอธิบายไววา 

 

‘ไดยินวาการที่กุลบุตรออกบรรพชา  ดูแลอุปสมบทในครั้งกรุงเกาแตกอนเปนแต
เฉพาะผูมีความศรัทธา พ่ึงมาถือเปนประเพณีเมืองวากุลบุตรทุกๆ คนควรจะตอง
บรรพชาและอุปสมบทเปนอยางสวน 1 ของการศึกษา ต้ังแตในรัชกาลของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกษฐซึ่งเสวยราชยเมื่อปชวด พ.ศ. 2275 เปนตนมา กลาวกันวา
ในรัชกาลนั้น ผูที่จะเปนขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ตองเปนผูที่ไดบวชแลว จึงทรงตั้ง  
เพราะฉะนั้น เจานายในพระราชวงศก็ตองทรงผนวชทุกพระองคเหมือนกัน      
ขอนี้จะพึงเห็นไดในพระราชพงศาวดารเมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ
สวรรคต เมื่อปขาลพ.ศ.2303 เจาฟาอุทุมพรพระราชโอรสซึ่งเปนพระมหาอุปราช
เสด็จผานพิภพในปพระชันษาครบอุปสมบท  พอทําพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเสวย
ราชยอยู 3  เดือนก็ออกผนวชในปนั้น’30

 

ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา คือสมเด็จพระเจาอยูหัว        
บรมโกษฐ ไดทรงสนับสนุนกิจการพระศาสนาอยางยิ่งใหญในตางประเทศ  กลาวคือไดทรงสงพระสมณทูต
ไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในศรีลังกา  ซึ่งกําลังเจอภัยตางๆ รอบดาน จนกระทั่งไมมีพระภิกษุแมแตรูปเดียว  
จนกระทั่งพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาไดฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาขอมูลตางๆ จะเห็นวาพระพุทธศาสนาไดรับการพัฒนาไปอยางมากขึ้นในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา แมวาจะเจริญงอกงามไปพรอมๆ กับพิธีกรรมพราหมณซึ่งเขามาแทรกในพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น  
แตอยางไรก็ดี ความเจริญของพระพุทธศาสนาก็มาสิ้นสุดลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียทีแกพมาเมื่อพ.ศ.2310   
การสูญเสียเมืองในครั้งนี้ ทําใหศาสนวัตถุ, ศาสนสถาน, พุทธเจดีย วิหาร, คัมภีรทางพระพุทธศาสนาถูก
ทําลายอยางยับเยิน พระสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พากันหนีกระเจิดกระเจิง  เปนยุคที่พระพุทธศาสนาบอบ
ชํ้าที่สุดในประวัติศาสตรชาติไทย 
 
 
 

 
30 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2461: 50) 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 113-137  
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4. สมัยพระเจากรุงธนบุรี 
กรุงศรีอยุธยาถูกพมาเขาตีแตกและตกเปนเมืองขึ้นของพมาเมื่อวันอังคารขึ้น 9 ค่ํา เดือน 5 พ.ศ. 

2310 ภายในปเดียวกันนั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงกูเอกราชขึ้นมาไดสําเร็จ  
หลังจากนั้น ก็ทรงสรางกรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมพรอมทั้งทรงประกอบพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเปน
พระมหากษัตริย   

หลังจากที่พระองคไดทรงสถาปนาพระองคเองขึ้นเปนกษัตริยแลว  พระองคก็ทรงขวนขวายเพื่อ
จะรื้อฟนพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง  การรื้อฟนครั้งนี้ กลาวไดวาเปนการรื้อฟนแทบจะ
ทุกๆ ดาน เพราะทั้งศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน ศาสนบุคคลและคัมภีรศาสนาซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตางไดรับผลกระทบทั้งสิ้น  พระสงฆถูกพมากวาดตอนไปเปนเชลยหรือ   
ฆาเสีย,  คัมภีรพระไตรปฎกถูกเผาทิ้ง ไดรับความเสียหายสิ้น, พุทธเจดียหรือศาสนสถานรวมทั้งศาสนวัตถุ
ในวัดวาอารามตางๆ  ถูกกองทัพพมาบุกเผาทําลาย  พระพุทธรูปที่มีคาก็ถูกทุบเพื่อคนเอาทองคํา  พระองคจึง
ทรงมีพระราชดําริใหยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเปนกรุงธนบุรี 

ระหวางที่กําลังเริ่มสรางราชธานี  พระองคก็ทรงพยายามขวนขวายเพื่อกอบกูพระพุทธศาสนา
เปนอเนกปริยาย  อาจจะเปนเพราะพระองคทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนสวนพระองคมาก  พระองค
ทรงตั้งมโนปณิธานไวชัดเจนวา 
 

‘ขาจะทําความเพียรมิไดคิดแกกายและชีวิต  ทั้งนี้จะปรารถนาสมบัติพัสถานอัน
ใดหามิไดปรารถนาแตจะใหสมณะชีพราหมณ   สัตวโลกเปนสุข   อยาให
เบียดเบียนกัน  ใหต้ังอยูในธรรมปฏิบัติเพื่อจะเปนปจจัยแกโพธิญาณสิ่งเดียว     
ถาแลผูใดอาจสามารถจะอยูในราชสมบัติใหสมณพราหมณประชาราษฎรเปนสุข
ได  จะยกสมบัติทั้งนี้ใหบุคคลนั้นแลว...ขาจะไปสรางสมณธรรมแตผูเดียว’31

 
กิจกรรมหลักที่พระองคทรงกระทําตอพระพุทธศาสนามีเปนอเนกปริยาย  อาทิ 
 

1.ทรงนิมนตพระเถรานุเถระจากที่ตางๆ มาดํารงสมณศักดิ์เพื่อใหพระสงฆเหลานี้ไดมีโอกาสเผย
แผพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตอไปได  ความในพระราชพงศาวดาร กลาวไววา 
 

 
31 กรมราชบัณฑิต (2478: 28-9) 
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‘(สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชดําริวา) พระพุทธศาสนาจักวัฒนาการ
รุงเรืองนั้นก็โดยอาศัยจตุบริษัททั้งสี่ปฏิบัติตามพระบรมพุทโธวาท และพระสงฆ
ทุกวันนี้ยังปฏิบัติในจตุปริสุทธิศีล บ มิไดบริบูรณเพราะเหตุหาพระราชาคณะซึ่ง
จะทรงปฏิบัติธรรมและสมถวิปสสนาจะสั่งสอนมิไดจึงทรงมีพระบรมราช
โองการใหสืบเสาะหาพระสงฆผูรูธรรม  นิมนตมาประชุมกันตั้งแตงขึ้นเปน 
พระราชาคณะผูใหญผูนอย’32

 

ครั้งนั้น  พระองคไดทรงนัดชุมนุมพระสงฆที่ทรงสงขาราชบริพารไปอาราธนานํามาสืบอายุ
พระพุทธศาสนาที่วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม)  แลวพระองค็ก็ทรงเลือกพระสงฆผูทรงคุณธรรม
และมีพรรษาสูงขึ้นดํารงตําแหนงเปนสมเด็จพระสังฆราช    ครั้งแรกนั้น ทรงแตงตั้งพระอาจารยดี วัดประดู
เปนสมเด็จพระสังฆราช พรอมๆ กับที่ทรงแตงตั้งพระสงฆรูปอื่นๆ ใหดํารงตําแหนงพระราชาคณะมี
ฐานานุกรมนอยใหญตามลําดับช้ันสมณศักดิ์ จากนั้น ก็ทรงสงไปประจําตามวัดตางๆ ในกรุงธนบุรี  แต
ภายหลังทรงทราบวาพระอาจารยดีผูนี้เคยมีพฤติกรรมไมเหมาะแกสมณภาวะ จึงทรงแตงตั้งพระอาจารยศรี  
ซึ่งหนีทัพพมาไปนครศรีธรรมราชมาเปนสมเด็จพระสังฆราชแทน   

2. หลังจากที่ไดทรงแตงตั้งพระสงฆขึ้นดํารงสมณศักดิ์แลว  พระองคไดทรงดําเนินการวินิจฉัย
อธิกรณพระสงฆที่มีวัตรปฏิวัติไมเรียบรอย อันเนื่องเพราะกรุงศรีอยุธยาแตก โดยอาศัยกฎหมายพิสูจนดําน้ํา
ลุยเพลิง  ซึ่งเปนกฎหมายเกาที่ใชต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระองคทรงใชกฎหมายฉบับนี้ชําระคดีความที่
เกี่ยวกับพระสงฆที่ทรงสงสัยวาจะมีศีลไมบริสุทธิ์  กฎหมายดังกลาวนี้  ระบุไววา  

 

‘หากจะมีการพิสูจนวาคูความใดพูดจริงหรือเท็จแลวไซรก็ใหกระทําได 7 
ประการ คือลวงตะกั่วแขงกัน, สาบาน, ลุยเพลิงดวยกัน, ดําน้ําดวยกัน, วายทวน
น้ําหรือวายขามฟากแขงกัน และตามเทียนคนละเลมเทากัน’33

 

แตที่กฎหมายตราสามดวงใหไวอยางละเอียด ก็คือการพิสูจนโดยดําน้ําลุยเพลิงซึ่งในกฎหมาย
กําหนดใหโจทกและจําเลยดําน้ําหรือลุยเพลิงดวยกัน  ในการดําน้ําใครผุดขึ้นกอนก็เปนฝายแพ  สมเด็จ    
พระเจาตากสินมหาราชไดทรงนําวิธีการดังกลาวนี้มาชวยชําระอธิกรณของสงฆ หลายครั้ง34  เชน 

1. พระองคไดทรงแตงตั้งพระอาจารยดี วัดประดู ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช แตตอนหลังก็มีผู
ทูลฟองพระองควาสมเด็จพระสังฆราชพระองคนี้นั้น   
                                                 
32 กรมราชบัณฑิต (2478: 39-40) 
33 ดูรายละเอียดเรื่อง พิสูจนดําน้ําลุยเพลิง ในกฎหมายตราสามดวง กรมศิลปากร (2521: 229) 
34 สมเด็จพระเจาตากสิน จอมบดินทร มหาราช (28) 
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‘แตครั้งอยูในคายพระนายกองโพธิ์สามตนนั้น ไดคิดอานกับพระนายกองบอกให
เรงรัดเอาทรัพยแกชาวเมืองซึ่งตกอยูในคาย  สอวาผูนั้นๆ มั่งมี  มีทรัพยมาก..’35

 

พระเจาตากสินมหาราชจึงทรงอาศัยประเพณีดําน้ํ าพิสูจนซึ่ง เปนวิธีโบราณรับมาจาก              
กรุงศรีอยุธยา โดยไดทรงรับสั่งใหพระยาพระเสด็จชําระถามสมเด็จพระสังฆราช   สมเด็จพระสังฆราชไมรับ 
จึงโปรดใหพิสูจนลุยเพลิงชําระตัวใหบริสุทธิ์เปนความจริง  และสมเด็จพระสังฆราชแพแกการพิสูจนเพลิง 
จึงดํารัสใหสึกเสีย’36

 2. ทรงชําระคณะสงฆฝายเหนือภายใตการนําของเจาพระฝาง ซึ่งเปนพระสงฆที่ต้ังตนเปนใหญ
หลังกรุงศรีอยุธยาแตก เดิมมีช่ือวา เรือน เปนชาวเมืองเหนือ ไดบวชศึกษาเลาเรียนในกรุงศรีอยุธยา เนนทาง  
ดานวิปสสนาธุระโดยเฉพาะ นอกจากนั้น เจาพระฝางยังหมกมุนอยูในไสยศาสตร ตอมาไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงพระพากุลเถรราชา รับผิดชอบฝายอรัญวาสี พํานักอยู ณ วัดศรีอยุธยา ตอมาไดรับโปรดเกลา
แตงตั้งเปนพระสังฆราชาเจาคณะแหงเมืองสวางคบุรี  ความที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาทั้งในวิปสสนาธุระ
และไสยเวทย เจาพระฝางจึงถือโอกาสตั้งตัวเปนใหญเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก โดยมีสมัครพรรคพวกทั้งที่เปน
พระสงฆดวยกันและฆราวาส  

ระหวางพยายามหาสมัครพรรคพวกและทรัพยสินเสบียงเพื่อต้ังตัวเปนใหญ เจาพระฝางไดนําพา
สมัครพรรคพวกที่เปนพระสงฆ  ดวยกันและเหลาฆราวาสที่เปนบริวารจับอาวุธปลนทรัพยสินและฆาผูคน
ไปเปนจํานวนมาก ละเมิดสิกขาบทบัญญัติตามพระวินัยปฎกเปนอาจิณ  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึง  
ไดทรงยกทัพไปปราบขบถเจาพระฝาง  หลังจากสูรบได 3 วัน เจาพระฝางตานทานทัพของสมเด็จพระเจา 
ตากสินไมได จึงหนีขึ้นไปหลบอยูที่เมืองเชียงใหมซึ่งระหวางนั้น พมาปกครองอยู 

หลังจากที่พระองคไดทรงมีชัยชนะ  ปรารถนาจะชําระสังฆมณฑลใหบริสุทธิ์สะอาด ปราศจาก
พรรคพวกของเจาพระฝาง  สมเด็จพระเจาตากสินจึงไดทรงนําพระสงฆที่อยูทางเหนือเหลานั้นมาทําพิธีดําน้ํา
พิสูจนความบริสุทธิ์ ดังความปรากฏในพระราชพงศาวดาร กรุงธนบุรีวา 
 

‘ใหนิมนตพระสงฆเมืองเหนือมาพรอมกันหนาที่นั่งและใหหาขุนนางผูใหญนอย
มาประชุมเฝาพรอมกัน จึงดํารัสปรึกษาวาพระสงฆบรรดาอยูฝายเหนือนี้เปน
พรรคพวกอายเรือนพระฝางทั้งสิ้น ยอมถืออาวุธและปน รบศึก ฆาคน ปลนทรัพย

                                                 
35 อางถึงใน สมเด็จพระเจาตากสิน จอมบดินทรมหาราช (28) 
36 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (2478:46) 
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สิ่งของและกินสุราเมรัย สองเสพอนาจารดวยสีกา ตองจตุปาราชิกาบัติตางๆ ขาด
จากสิกขาบทในพระพุทธศาสนาลวนลามกจะละไวใหคงอยูในสมณเพศฉะนี้
มิได  อนึ่ง พระสงฆฝายเหนือฝายใต ก็จะแปลกปลอมปะปนกันอยูมิรูวาองคใดดี
องคใดชั่ว  จะไดไหวนบ เคารพสักการบูชาใหเปนเนื้อนาบุญ...ใหพระสงฆให
การไปแตตามสัตยความจริง  ถาไดผิดในจตุปาราชิกแตประการใดประการหนึ่ง  
จะพระราชทานผาคฤหัสถให ผลัดสึกออกทําราชการ  ที่ไมรับนั้น จะใหดําน้ํา
พิสูจนนาฬิกาสามกลั้น แมชนะแกนาฬิกาจะไดเปนอธิการและพระครูราชาคณะ
ฝายเหนือโดยสมควรแกคุณธรรมที่รู  แมแพแกนาฬิกา จะใหลงพระราชอาญา
เฆี่ยนแลวสักขอมือ  มิใหบวชไดอีก  แมนเสมอนาฬิกาจะถวายผาไตรใหบวชใหม 
ถาแตเดิมไมรับครั้นจะใหลงดําน้ําพิสูจนแลวกลับคืนคําวาไดทําผิดจะใหลง
อาชญาประหารชีวิตเสีย...ครั้งนั้น พระสงฆที่ศีลบริสุทธิ์ก็ชนะแกนาฬิกาบาง 
เสมอบาง ที่ภิกษุทุศีลก็แพแกนาฬิกาเปนอันมาก เสนาบดีก็กระทําตามรับสั่งโดย
สมควรแกคุณและโทษ’37

 

หลังจากที่ไดชําระสังฆมณฑลใหบริสุทธิ์เทาที่จะทําไดแลว สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชได
ทรงมีพระราชปวารณาในทามกลางสงฆวา 
 

‘ขอพระผูเปนเจาทั้งปวงจงตั้งใจปฏิบัติสํารวมรักษาในพระจตุปาริสุทธิศีลให
บริสุทธิ์ผองใส อยาใหเศราหมอง  แมนพระผูเปนเจาจะขัดสนดวยจตุปจจัยสิ่งใด
นั้นเปนธุระโยมจะรับอุปฏฐากจากผูเปนเจาทั้งปวง  แมนถึงจะปรารถนามังสะ
และรุธิระของโยมโยมก็อาจสามารถจะเชือดเนื้อและโลหิตออกถวายเปนอัชฌัต  
ติกทานได’38

 

ระยะเวลาที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงครองราชยมีเพียง 15 ปเทานั้น ระหวางนั้นไม
เพียงแตบานเมืองกําลังอยูในชวงที่กําลังเริ่มตั้งใหม  มีขาศึกรบกวนตลอดเวลา แตพระองคก็ยังทรงเสียสละ
กําลังพระวรกายทุมเทไปกับงานพระศาสนาเปนอยางมาก 

 
37 กรมราชบัณฑิต (2478: 67-68) 
38 กรมราชบัณฑิต (2478:40-41) 
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3. ทรงรวบรวมพระไตรปฎกซึ่งกระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ  ทั้งนี้ เพราะพระไตรปฎกที่เก็บไว
ในกรุงศรีอยุธยาถูกพมาเผาทําลายหมดสิ้นไป  พระองคจึงทรงดําเนินการจัดหาพระไตรปฎกจากที่ตางๆ  เชน 
จากนครศรีธรรมราช ที่พอมีเปนตนฉบับสําคัญมาเก็บไวที่พระนครกรุงธนบุรีกอนจะคัดลอกใหสมบูรณขึ้น 

4. โปรดใหวาจางขาราชการ ทั้งทหารและพลเรือนรวมกันสรางโบสถ วิหารเจดียและกุฎีสงฆ
ตางๆ หลายพระอาราม รวมแลวไมตํ่ากวา 200 แหงทั่วพระนครกรุงธนบุรี  นอกจากนั้นยังโปรดให
บูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ  ที่ผุพังหรือถูกพมาทําลายใหกลับมีสภาพดีดังเดิม สิ้นพระราชทรัพยเปน
อันมาก  วัดที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสรางใหมและบูรณะที่สําคัญๆ ไดแกวัดบางยี่เรือเหนือ           
(วัดราชคฤห)  วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม)  วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม)  วัดบางยี่เรือใต (วัดอิน
ทาราม)  และวัดหงสอาวาสวิหาร (วัดหงสรัตนาราม) ฯลฯ 

อยางไรก็ดี วัดที่พระองคทรงเอาพระทัยบูรณปฏิสังขรณเปนกรณีพิเศษคือวัดอินทาราม  ซึ่งสมัย
นั้น เรียกวาวัดบางยี่เรือนอก หรือวัดบางยี่เรือใต  เปนวัดเกา  สรางสมัยกรุงศรีอยุธยา  ต้ังอยูริมคลองบางกอก
ใหญ ใกลตลาดพลู ฝงธนบุรี  พระองคทรงโปรดใหยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง ช้ันเอกพิเศษทางฝาย
วิปสสนาธุระ   เมื่อคราวสมเด็จกรมพระเทพามาตย   พระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตก็โปรดใหถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ  ณ วัดนี้   หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว ก็โปรดใหจัดบําเพ็ญพระราชกุศล
สักการะพระบรมอัฐิที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่ง   นอกจากนั้น พระองคยังทรงโปรดใหบูรณปฏิสังขรณโดยสรางกุฎี
สําหรับพระสงฆไดอยูอาศัยถึง 120 หลัง พรอมทั้งบูรณะพระพุทธรูป พระสถูปเจดีย พระอุโบสถและพระ
วิหาร เสร็จแลวทรงพระกรุณาโปรดใหพระสงฆฝายวิปสสนาธุระไดเขามาจําพรรษาเพื่อเจริญสมณธรรม  ณ 
กุฎีที่ทรงสรางถวาย 

หลังจากที่พระองคไดทรงบูรณะใหวัดอินทารามไดเปนสํานักสอนวิปสสนาธุระแลว พระองคก็
ทรงบูรณะวัดหงสรัตนาราม (ซึ่งชาวบานเรียกกันในชื่ออ่ืนๆ ดวย กลาวคือวัดเจสัวหง, วัดเจาสัวหง, วัดเจา
ขรัวหงส, วัดหงสอาวาสวิหาร)  แลวโปรดใหยกขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอกอีกวัดหนึ่ง  แตใหเปนสถานที่
จัดการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม  กลาวคือเนนทางดานคันถธุระ ควบคูไปกับวัดอินทารามซึ่งเนนไป
ทางดานวิปสสนาธุระ 

สําหรับพระองคเอง  ทรงใฝพระทัยในการพระศาสนามาก  ยังไดทรงโปรดใหสรางสมุดภาพไตร
ภูมิอันวิจิตรขนาดใหญ คลี่ไดยาวเกิน 34 เมตรเมื่อป 2319 แลวไดทรงเริ่มฝกวิปสสนาในปเดียวกันนี้  
หลังจากพระบรมราชชนนีสิ้นพระชนม พระองคก็ทรงเสด็จไปทรงเจริญวิปสสนากรรมฐานที่วัดอินทาราม
เปนระยะเวลา 5 ปเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวาย  
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ในตอนปลายรัชกาล  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงใฝพระทัยบําเพ็ญกรรมฐานมาก    
จนในปพุทธศักราช 2325   นักประวัติศาสตรบางคนไดบันทึกวาพระองคทรงมีพระสติฟนเฟอน โดยทรงเขา
พระทัยวาพระองคทรงเปนพระอริยบุคคล  ทรงถามพระสงฆวาพระสงฆจะไหวพระองคซึ่งเปนคฤหัสถได
หรือไม?  พระสงฆไหนที่ไมยอมทําตามก็ถูกลงโทษ  กลาวกันวาเกิดความวุนวายในกรุงจนสมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึกตองมาระงับเรื่อง  แลวพระองคก็ถูกสําเร็จโทษในวันที่ 6 เมษายน ปพ.ศ. 2325 สิริรวมพระชน
มายุได 48 พรรษา39 
 

5. สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2325 หลังจากทรงยกทัพไปรบกับพมาที่ทาดินแดงสําเร็จ  พระองคไดทรงตั้งมหามโน
ปณิธานวา ‘ต้ังใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา  จะปองกันขอบขัณฑสีมา  รักษาประชาชนและมนตรี’  
อยางไรก็ดี พระองคก็ยังทรงใหความสําคัญแกพิธีกรรมพราหมณซึ่งสืบทอดมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนอัน
มากอีกดวย  เพื่อจะใหการประกอบพระราชพิธีเนื่องดวยพราหมณกระทําไปอยางถูกตองตามโบราณราช
ประเพณี  พระองคไดทรงรับสั่งใหเชิญพราหมณจากภาคใตมาเปนผูดําเนินการประกอบพิธีพราหมณ
โดยเฉพาะ 

ในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ มีตําแหนงพราหมณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรง
แตงตั้งขึ้นใหมๆ หลายตําแหนง  รวมๆ แลวก็ไมนอยกวา 22 ตําแหนง เชน พระมหาราชครู พระครูมหิธร
ธรรมราชสุภาวดี และพระราชครู พระครูพิเชตษรราชธิบดีศรีษรคม เปนตน 

สวนพระพุทธศาสนา พระองคก็ทรงใหความอุปถัมภมากเปนกรณีพิเศษเชนกัน  กลาวไดวาได
ทรงกระทําตอเนื่องมาแตสมัยพระเจากรุงธนบุรี  สิ่งไรที่พระเจากรุงธนบุรีทรงริเริ่มกระทําไวหากยังไมสําเร็จ 
ก็มาสํา เร็จในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  สิ่งที่พระองคไดทรงทําเพื่อ
พระพุทธศาสนา พอจะแบงออกไดดังนี้ 

1.ทรงจัดการกับพระภิกษุสามเณรนอกธรรมนอกวินัย   ที่เปนเชนนี้ก็ดวยมีพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติ
นอกรีตเปนจํานวนมาก อันเนื่องมาแตบานเมืองไมปรกติ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก ระบบการปกครองสงฆ
ก็ไมเปนระเบียบ แมสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะทรงกูบานเมืองไดสําเร็จ แตการศึกษาปริยัติธรรมก็
ไมไดมั่นคงทั่วราชอาณาจักร พระภิกษุสามเณรยังขาดความเขาใจพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก พระภิกษุ
สามเณรที่ปฏิบัตินอกรีตนอกรอยจึงยังคงมีแพรหลาย   

 
39 อยางไรก็ดี  นิธิ เอียวศรีวงศ (2529) ไดเขียนหนังสือและบทความหลายชิ้น  อางอิงหลักฐานตางๆ เพื่อโตแยง ทํานองวาพระองคมิได
ทรงมีพระสติฟนเฟอน  แตเกิดมีการแยงแผนดินกันขึ้น  
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พระองคไดทรงริเริ่มพระราชประเพณีพระราชปุจฉากับพระสงฆ ระหวางพ.ศ. 2327-2330 โดย
ทรงสงคําถามทางพระพุทธศาสนาใหบรรดาพระสงฆที่เช่ียวชาญตอบถึง 38 เรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อใหพระสงฆที่
พระองคไดทรงอาราธนาใหตอบพระราชปุจฉาไดขวนขวายอานพระไตรปฎกและไตถามพระสงฆที่รูธรรม
วินัยดวยกันใหมากยิ่งขึ้นกอนไปถวายวิส

                                                

ัชนา เปนการกระตุนใหพระสงฆขวนขวายคนอานพระไตรปฎก
ยิ่งๆ ขึ้น 

อยางไรก็ดี  ความที่บานเมืองเพิ่งสงบและตั้งหลักไดไมนาน ก็ปรากฏวามีพระภิกษุสามเณร
ประพฤติปฏิบัติยอหยอนในหลักพระธรรมวินัยกันมาก  ไมเวนแมกระทั่งปาราชิก  บางครั้งก็ประพฤติผิดเปน
กลุม  เชน คราวหนึ่ง ประพฤติผิดพรอมๆ กัน 128 คน พระองคก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหสึก     
พรอมๆ กันนั้น ยังทรงใหสักแขนแลวทรงประกาศใหคนเหลานี้เปนไพรหลวง ทํางานราชการรับใชที่หนักๆ
เพื่อมิใหประชาชนทั่วไปไดถือเปนเยี่ยงอยาง   

นอกจากนั้น  พระองคยังไดทรงวางมาตรการเพิ่มขึ้นอีก 7 อยางดังนี้40

1. พระสงฆสามเณรใดไมประพฤติตามกฎหมาย  พระสงฆสามเณรนั้น พรอมทั้งญาติโยมจะตอง
ถูกลงโทษไปดวยตามโทษานุโทษ 

2. พระราชาคณะ  เจาอธิการ ภิกษุสามเณร ฆราวาส  สังฆการี  ธรรมการใดไมทําตามกฎหมายนี้
และละเลยไมกําชับวากลาวกัน  ฝายพระราชาคณะ  พระภิกษุสามเณร  จะเอาญาติโยมเปนโทษ  ฝายฆราวาส
ทั้งปวงจะใหลงอาญาเฆี่ยนตามโทษานุโทษ 

3. บิดามารดาคณาญาติของภิกษุสามเณรที่ทําผิด  รูแลวปกปดความผิดลูกหลานของตัว จะเอา
เปนโทษดวย 

4. พระราชาคณะและพระสงฆสามเณรทั้งปวงผูมิไดระวังตรวจตราวากลาวกันเปนโทษเสมอ
ดวยสมคบพระสงฆสามเณรผูกระทําผิดนั้น 

5. ภิกษุสามเณรใดเปนปาราชิกใหสึกเสีย  แลวใหสักหนาหมายไว อยาใหปลอมบวชอีกตอไป 
6. ผูเปนปาราชิกแลวปกปดไวรวมทําสังฆกรรมกับสงฆ ถาพิจารณาไดเปนนิตย เปนโทษถึงสิ้น 

ชีวิตแลวใหริบราชบาตรขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมจงหนัก 
7. พระสงฆใดเปนปาราชิกแลวประวัติออกเสีย ทรงพระกรุณาหาเอาโทษไม ถาพระสงฆ

ปาราชิกแลวปกปดไว  รวมทําสังฆกรรมกับพระสงฆ พิจารณารับเปนสัตย จะเอาตัวเปนโทษถึง 7 ช่ัวโคตร
แลวใหลงพระราชอาญาตีโยม  พระราชาคณะ ถานานุกรม  เจาอธิการอันดับซึ่งกระทําความผิดและละเมิด
เสียมิไดระวังตรวจตรา 

 
40 ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2549:100 ff.); สุเชาวน พลอยชุม (2531: 31) 
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ดังนั้น  ตอมา พระองคจึงทรงตรา ‘กฎพระสงฆ’41  ขึ้นเปนสวนหน่ึงของกฎหมายตราสามดวง
เพื่อใหการกําจัดพระสงฆที่ปฏิบัตินอกธรรมนอกวินัยไดผลยิ่งขึ้น 

2.ทรงแตงตั้งพระราชาคณะ พระองคทรงปรับตําแหนงการปกครองคณะสงฆเพิ่มขึ้น  ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  คณะสงฆไดแบงออกเปน 3 คณะ กลาวคือ:- 

1. คณะคามวาสีฝายซาย  สมเด็จพระอริยวงษาสังฆราชาธิบดี เปนเจาคณะ 
2. คณะอรัญวาสีหรือคณะกลางฝายอรัญวาสี  พระพุทธาจารยเปนเจาคณะ 
3. พระคามวาสีฝายขวา    พระวันรัตเปนเจาคณะ 
พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปรับเล็กนอย  ทรงปรับเปลี่ยนช่ือ

เล็กนอย  กลาวคือทรงเรียกเปนคณะเหนือ, คณะใตและคณะอรัญวาสี โดยใหพระสงฆดูแลกันเปนภูมิภาค 
ยกเวนคณะอรัญวาสีซึ่งมีพระสงฆไมมาก  ดังนั้นลําดับช้ันปกครองของพระสงฆผูใหญ รองจากสมเด็จ
พระสังฆราชแลว มีลําดับช้ันดังนี้ 

1. คณะเหนือ  พระพุทธโฆษาจารย  เปนเจาคณะ 
2. คณะใต  พระพนรัตน  หรือสมเด็จพระพนรัตน เปนเจาคณะ 
3. คณะอรัญวาสี  พระพุทธาจารย  เปนเจาคณะ 

3.ทรงสรางวัดพระแกวและวัดอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  นับเปนผลงานที่โดดเดนมากจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน นอกจากวัดพระแกวแลว ก็ยังมีวัดอื่นๆ อีกเปนจํานวนมากที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ  เชน วัดพระเชตุ-
พนวิมลมังคลาราม, วัดสระเกศ, วัดเลียบ, วัดบางหวาใหญ, วัดศาลาสี่หนา รวมทั้งไดทรงสรางมณฑป      
พระพุทธบาท และทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาประจําที่กรุงเทพดวย 

4.ทรงริเริ่มและอุปถัมภการสังคายนาพระไตรปฎก สมัยพระเจากรุงธนบุรี  พระองคไดทรงรวบรวม
พระไตรปฎกไวที่กรุงธนบุรี แตก็ยังทรงจัดสังคายนาไมได ดวยสถานการณบานเมืองยังไมสงบเรียบรอยดี  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงริเริ่มอุปถัมภและชําระพระไตรปฎกขึ้น 

นอกจากนั้น พระองคยั

                                                

งทรงติดตอกับพระสงฆตางประเทศ โดยเฉพาะศรีลังกา พระองคไดสง
สมณทูตไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อติดตามขาวทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภบํารุงพระสงฆศรีลังกาได
เขามายังประเทศไทยและศึกษาเลาเรียนอยูในประเทศไทย 

เมื่อถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ซึ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเปน
พระมหากษัตริยพระองคที่ 2 แหงพระราชวงศจักรี เมื่อ พ.ศ. 2352 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชยแลว พระองค
ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานานัปการเชนเดียวกัน  อาทิ 

 
41 รายละเอียด ดูใน ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท  (2549: 101 ff.) 
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1.ทรงปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ  ทรงเพิ่มตําแหนงพระสงฆเพื่อใหจัดการปกครองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  พระองคทรงนิยมพระสงฆสายวิปสสนาธุระ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งพระญาณ
สังวร (สุก) วัดราชสิทธารามขึ้นเปนสมเด็จพระญาณสังวร  ตอมาก็ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระ                
อริยวงษญาณปริยัติวราสังฆราชาธิบดีที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อพ.ศ. 2363 พรอมกันนั้น พระองคก็ยังทรง
แตงตั้งเจานายเชื้อพระวงศที่ออกผนวชใหมีตําแหนงสูงๆ เพื่อสรางคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา อาทิ 
พระเจานองยาเธอ พระองคเจาวาสุกรี วัดพระเชตุพน ทรงสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระราชาคณะที่กรมหมื่น             
นุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ  มีตําแหนงเทียบเทาพระราชาคณะชั้นสามัญ 

นอกจากนั้นแลว พระองคยังทรงมีพระราชดําริใหตราพระราชกําหนดหรือกฎหมายคณะสงฆขึ้น
ใชปกครองพระภิกษุสามเณรดวย  เนื่องจากเปนที่ปรากฏแพรหลายวาพระสงฆสามเณรที่ประพฤตินอกธรรม
นอกวินัย  เชน เสพสุราเมรัยเปนอาจิณ สะสมทรัพย รับฝากเงินทองของฆราวาส เบียดเสียดหยอกสีกา เลน
แขงเรือ ฯลฯ เปนอันมาก โดยพระองคทรงออกพระราชกําหนดวาดวยความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณร จ.ศ. 1175 (พ.ศ.2356) และหลังจากนั้น อีกสามปก็ทรงโปรดใหแตงหนังสือ ‘โอวาทานุสาสนี’ เพื่อ
อธิบายหลักธรรมวินัยใหพระภิกษุสามเณรทั่วไปไดอาน  เพราะการประพฤติผิดวินัยไดขยายกวางไมเพียง
พระภิกษุสามเณรทั่วไปเทานั้นที่ปฏิบัติผิด แมกระทั่งพระสงฆผูใหญก็ประพฤติผิดดวย  เชน พระพุทธโฆษา
จารย (บุญศรี) วัดมหาธาตุ, พระญาณสมโพธิ (เค็ม) วัดนาคกลาง, และพระมงคลเทพมุนี (จีน) วัดหนาพระ
เมรุ 

2.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงริเริ่มสังคายนาพระไตรปฎก  จนสําเร็จเรียบรอยดี 
แลวไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดทําพระไตรปฎกเปน 3 ชุด กลาวคือฉบับทองใหญ เก็บรักษาไวที่
หอมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง, ฉบับรองทองและฉบับทองชุบ ซึ่งจารึก
ดวยอักษรขอม แตเมื่อถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดชํารุดบาง สูญหายบาง ผุพังบาง  
พระองคจึงไดรวบรวมใหสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง  เรียกวาฉบับรดน้ําแดง เพราะลานใบปกเขียนลายรดน้ําพื้นสี
แดง 

3.ทรงปรับปรุงการศึกษาภาคปริยัติธรรมของภิกษุสามเณร  ยุคนี้ พระองคไดปรับปรุงใหม แตเดิม 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแบงออกเปน 3 ช้ัน คือบาเรียนตรี, บาเรียนโทและบาเรียนเอก  แตพระองคไดทรง
แบงเปน 9 ช้ัน เรียกกันวาเปรียญ  9 ประโยค จนกระทั่งทุกวันนี้  ประเด็นที่นาสนใจก็คือสมัยที่จัดระบบ
การศึกษาในรูปแบบบาเรียนซึ่งแบงออกเปน 3 ช้ัน  ผูเรียนจะมีโอกาสศึกษาพระไตรปฎกโดยตรง  แตวิธีการ
จัดใหมเนนคัมภีรอรรถกถาเปนสวนมาก สาเหตุที่เปนดังนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวา 1. คัมภีรอรรถกถาใชภาษา
บาลียากกวาพระไตรปฎก  ถาสามารถเรียนจบภาษาบาลีจนถึงเปรียญ 9 ประโยค  ก็จะอานพระไตรปฎกได
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งายขึ้น 2. ในการอานแปลคัมภีรอรรถกถานั้น โดยปรกติ ก็มีพุทธวจนะแทรกอยูดวย  ผูแปลจึงสามารถเห็น
ไดวาพุทธวจนะดั้งเดิมเปนอยางไร และพระอรรถกถาจารยแตงอธิบายไปอยางไร การแปลคัมภีรอรรถกถาอยู
เนืองๆ จะทําใหนักศึกษาเขาใจวิธีอธิบายความตามแนวอรรถกถา  สามารถแตงอธิบายความพุทธวจนะใน
รูปแบบคัมภีรอรรถกถาได  

สวนทางดานวิปสสนาธุระ พระองคก็ทรงประกาศตั้งตําแหนงคณาจารยบอกกรรมฐานไวประจํา
วัดตางๆ ซึ่งไมเคยมีมากอน  เปนการเนนใหมีพระภิกษุที่เช่ียวชาญวิปสสนาธุระตามวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
พระองคทรงใฝพระทัยดานวิปสสนาธุระต้ังแตทรงออกผนวชเมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอ  เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  หลังจากผนวชเสร็จ
พระองคก็เสด็จไปพํานัก ณ วัดสมอรายเพื่อฝกสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน สมัยนั้นมีคณาจารยผู
ชํานาญในวิปสสนาธุระมารับเครื่องอัฐบริการและรับการทรงตั้งเปนจํานวนถึง 76 รูป 

4. ทรงริเริ่มสรางวัดโดยใชสถาปตยกรรมแบบจีนและปฏิสังขรณวัดตางๆ มาก  บางครั้งก็มีการ
ผสมผสานกับศิลปะแบบฝรั่ง ทําใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมใหมๆ ขึ้น เชน พระตําหนักปนหยา ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร  วัดที่พระองคบูรณปฏิสังขรณมีเปนจํานวนมาก อาทิวัดชัยพฤกษมาลา, วัดโมลีโลกยาราม,        
วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดทรงธรรม, วัดสังขกระจาย เปนตน 

5. ทรงกระตุนใหมีการผลิตหนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา  โดยหนังสือตางๆ ที่แตงขึ้นสมัย
พระองคที่นับวาโดดเดนที่สุดไดแก มหาชาติคําหลวง ฉบับสมบูรณ, หนังสือโอวาทานุสาสนี, หนังสือ
รวบรวมบทสวดมนตภาษาบาลี พรอมทั้งคําแปลเปนไทย เพื่อใหคนไทยใชสวดมนตเปนในโอกาสตางๆ 
ดวย  หลังจากมีหนังสือสวดมนตเปนคูมือแลว พระองคไดทรงสรางประเพณีใหชนช้ันระดับเจานายและ
ขาราชการไดสวดมนตเปนกิจวัตร ทํานองเดียวกับที่พระสงฆสวดในวัดวาอารามตางๆ ทําใหการสวดมนต
แพรหลายไปยังประชาชนทั่วไปดวย 

6. ทรงริเริ่มตั้งวันวิสาขบูชาหลังจากที่เลิกปฏิบัติมาระยะหนึ่ง  การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเคยมี
มาแลวต้ังแตสมัยสุโขทัย หากแตเกิดสะดุดไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระองคจึงไดริเริ่มอีกครั้งหนึ่ง ทําให
ประเพณีนี้มีมาสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 

นอกจากนั้น ยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีดานพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกา โดยไดทรงรับ
สามเณรลังกา 2 รูปอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น ก็ทรงอุปถัมภ
การติดตอระหวางพระสงฆไทยและพระสงฆลังกาโดยตลอด  

เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวคือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  สังฆมณฑลก็ยังไม
เรียบรอยดีนักเชนเดิม แมวาทางการจะสามารถจับพระสงฆสึกไดเปนจํานวนมาก ดวยพระสงฆที่ประพฤติ
ปฏิบัติผิดหลักพระธรรมวินัยยังมีอยูเปนจํานวนมากอันสืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาสงฆยังไมมั่นคงทั่ว
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ราชอาณาจักร พระสงฆที่รูหลักธรรมวินัยดียังมีไมมากนัก  แมวาผานมาไดสองรัชกาล  กฎเกณฑและ
ระเบียบตางๆ  ไดริ เริ่มขึ้นเปนอันมากเพื่อขจัดภิกษุอลัชชีออกจากสังฆมณฑล   ลักษณะเดนของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพระองคก็คือ  1. อิทธิพลพราหมณ-ฮินดูแพรกระจายไปทั่วสังคมไทย 
จนบดบังแกนของพระพุทธศาสนา  2. พระพุทธศาสนาเจอกับภัยคุกคามจากประเทศตะวันตกซึ่งจองลาอาณา
นิคม พรอมๆ กันนั้นก็นําพาศาสนาคริสตมาดวย  การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงติดตอกับศรีลังกา ทําใหทราบถึงอันตรายจากประเทศนัก         
ลาอาณานิคม  จําเปนตองปรับปรุงการคณะสงฆใหกาวหนา  3. พระสงฆยังขาดความรูธรรมวินัย พระสงฆ
หลักๆ ที่ชํานาญพระธรรมวินัยก็ยังไมมากพอ  การอธิบายความธรรมวินัยก็ยึดหลักปรัมปราจารย บอกเลากัน
ตอๆ มา 

แตปญหาใหญๆ ทั้ง 3 ประเด็นนี้  ก็มีการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพพอควร  ดวยในรัชสมัยนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงออกผนวช เนื่องจากเกรงราชภัยวาจะเกิดจากการแยงราช
สมบัติ42  ระหวางที่ทรงผนวชอยูก็พยายามปรับปรุงการคณะสงฆหลายประการ  โดยเฉพาะก็การกอต้ังนิกาย
ธรรมยุตหรือธรรมยุติกนิกายขึ้น  เหตุผลที่ทรงกอต้ังก็มีพระบรมราชาธิบายในพระราชนิพนธภาษาบาลี
นั่นเอง   กลาวคือทรงเห็นวาสงฆหมูมากยังปฏิบัติยอหยอนพระธรรมวินัยเปนอันมาก   เชน การสมมติสีมาก็
มีเปนอันมากที่ไมตองตามพระพุทธานุญาต, การสวดเพื่อออกเสียงอักขระก็วิบัติ  ซึ่งในพระวินัยปฎกถือวา
เปนกรรมวาจาวิบัติ แมจะผานพิธีอุปสมบทกรรมก็เปนอันวาอุปสมบทไมขึ้นตามหลักพระวินัย ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาคณะสงฆสมัยนั้นมีเปนจํานวนมากที่รับบวชกุลบุตรโดยไมใสใจวากรรมวาจาจะวิบัติหรือไม,     
การอธิบายความพระธรรมวินัยก็อางประเพณีที่ยึดกันมาผิดๆ  แทนที่จะยึดหลักพระธรรมวินัยใน
พระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสิน    ซึ่งคงจะวิปริตหนักขึ้นมาตั้งแตเสียกรุงศรีอยุธยามาแลวเปนหลัก,  สงฆผิด
วินัยก็มากมาย โดยที่การปกครองสงฆหละหลวมไปทุกระดับช้ัน ฯลฯ 

เหตุที่พระองคยังเปนพระที่เพิ่งบวชไดไมนาน  อีกทั้งยังอยูในสายตาเจานายในฝายปกครองโดย
ตลอด ดวยเกรงพระองคจะซองสุมผูคนเพื่อแยงราชสมบัติ  สมณศักดิ์ในทางสงฆก็นอย  ไมมีกําลังพอที่จะ
เขาไปปฏิรูปการคณะสงฆทั้งหมด  พระองคจึงทรงกอต้ังนิกายธรรมยุต   อาศัยการควบคุมพระสงฆหมูนอย
ใหเครงครัดเปนแบบอยางเปนแนวเทียบ  ทําใหมีผูคนเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเปนอันมาก  โดยที่ทรงเนนทั้ง
คันถธุระ (ยึดพระไตรปฎกและคัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลี) เปนหลักเกาะอยางมั่นคง  ไมยึดตาม
ประเพณีที่สืบทอดกันตอๆ มา ถาหากผิดหลักพระธรรมวินัย และวิปสสนาธุระ (ซึ่งทรงอาศัยคัมภีรวิสุทธิ
มรรคเปนแนว)  โดยที่ประการหลังนี้ตองมีรากฐานที่สําคัญคือวินัยและศีลอยางมั่นคง   

 
42 คําอธิบายนี้ โปรดดูในพระราชนิพนธภาษาบาลีท่ีทรงพระราชนิพนธดวยพระองคเอง 
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จนในที่สุด ก็เปนกระแสที่นําไปสูการปฏิรูปหมูคณะสงฆเดิมซึ่งตอมาเรียกวา ‘มหานิกาย’  ดังจะ
เห็นไดวาเมื่อพระองคเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติแลว ก็มีคณะสงฆผูใหญฝายมหานิกายเปนจํานวนมาก       
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝา เพื่อกราบทูลถามประเด็นพระธรรมวินัยเพื่อแกขอสงสัยที่มี และ
ในที่สุด  คณะสงฆที่เรียกกันตอมาวามหานิกายก็ไดนําเอากระแสพระราชดําริที่ทรงพระราชทานคําวินิจฉัย
โดยประการตางๆ ไปปฏิรูปหมูคณะของตนขึ้นจากเดิม   ทําใหภาพรวมของคณะสงฆโดยรวมดีขึ้นกวาแต
กอนมาก จนกระทั่งปจจุบันนี้ 

เราจึงกลาวสรุปไดวานับแตสรางกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา  การพระพุทธศาสนาก็พัฒนาดี
ขึ้นมาโดยลําดับ โดยเฉพาะการขจัดพระอลัชชีทุศีล ดวยพระมหากษัตริยยังทรงมีพระราชอํานาจสิทธิ์ขาด  
การปฏิรูปพระศาสนาสมัยรัชกาลที่ 3-4 นี้ เปนรากฐานของพระพุทธศาสนาในสมัยปจจุบันโดยแท เพราะทุก
วันนี้ สงฆทั้งฝายธรรมยุตและมหานิกายก็มีสมานฉันทเหมือนปกสองขางของนกตัวเดียวกันฉะนั้น. 
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