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ศาสนาในประเทศไทย 
ชื่อนักศึกษา : พจนารถ  สุพรรณกูล 
ชื่อปริญญา : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : พุทธศาสน์ศึกษา 
ปีพุทธศักราช : ๒๕๖๐ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์  พลอยชุม 
   

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย ๒) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓) เพ่ือบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับ “รูปแบบพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก  อรรถกถา 
ต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๕ รูป/คน  

ผลการวิจัยพบว่า :  
๑. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ท่ีนับถือกันมาเปน็

ศาสนาประจ าชาติแต่ครั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ สืบมาจนถงึปัจจุบันนี้ 
๒. พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เป็นพระพุทธศาสนาแบบ

ดั้งเดิมหรือแนวประเพณี ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ และพระพุทธศาสนาแนวใหม่ โดยเน้นสร้าง 
ศาสนวัตถุศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ส่วนพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นการปฏิรูปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาครั้งส าคัญ ทั้งด้านการศึกษาปริยัติปฏิบัติ ด้านการ
รวบรวมช าระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์ ด้านการเทศนาสั่งสอนแก่พระสงฆ์และประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง  โดยเฉพาะเน้นด้านการศึกษาและสร้างศาสนบุคคล 

๓. บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทั้ง ๔ ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ และพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ ท าให้ได้องค์
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ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น ๓ ประเด็น คือ 

เก่งปริยัติ หมายถึง การพัฒนาขั้นแรกต้องพัฒนาคนให้มีความรู้แตกฉาน มีความรู้ถูกต้อง
เชี่ยวชาญ  

เคร่งครัดวินัย หมายถึง การมีวินัยในตนเอง ตลอดถึงการปฏิบัติถูกต้องเคร่งครัดตามหลัก
พระธรรมวินัย ทั้งนี้ก็จะต้องประกอบด้วยการมีความคิดเห็นและความเชื่อที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย 

ใส่ใจกรรมฐาน หมายถึง เอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรม หากเป็นภิกษุสามเณรก็ใส่ใจในการ
ปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา หากเป็นคฤหัสถ์ก็ใส่ใจในการปฏิบัติธรรม คือรักษาศีลเจริญภาวนา 

ผู้ที่ปฏิบัติหรือด าเนินตามรูปแบบหรือวิธีการที่ถูกต้องดังกล่าว ก็คือ ปฏิบัติตามธรรมหรือ
ยึดถือธรรม คือความถูกต้องเป็นหลัก เรียกว่า ธรรมยุตติกา 

๔. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ใน     
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ คือ KDM Model of Dhammayuttika            
มีความหมายดังนี้ 

K = Knowledgeable  คือ เก่งปริยัติ หมายถึง มีความรู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัย หรือ
ในปริยัติธรรม ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มาจากคัมภีร์อันถูกต้องสมบูรณ์ 

D = Disciplinary คือ เคร่งครัดวินัย หมายถึง  เป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย 
และเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มา  

M = Meditativeness  คือ ใส่ใจกรรมฐาน หมายถึง เป็นผู้เอาใจใส่ในการปฏิบัติสมถ
ภาวนาวิปัสสนาภาวนา หรือเรียกรวมว่า การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 
ค าส าคัญ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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The purposes of this dissertation are; 1) to study development of Buddhism in 

Thailand, 2) to study development of Buddhism in the reigns of the King Rama III and the 
King Rama IV (King Mongkut), 3) to integrate development of Buddhism in the reign of the 
King Rama IV, and 4) to propose a new approach in creating new knowledge about 
‘development models of Buddhism in Thailand in the reign of the King Mongkut.’ The data 
for this qualitative research are from the Pãli Canon, Commentaries, texts and relevant 
documents, and in-depth interview with 15 Buddhist scholars and historians.  

The results of the dissertation were found that:   
1. Buddhism in Thailand is the Theravãda Buddhism of Sri Lankan lineage having 

been adhered as a national religion from the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and 
Rattanakosin periods respectively. 

2. Buddhism in the reign of the King Rama III was the original or traditional 
Buddhism adhered by the most of population and emphasized on religious buildings. 
Buddhism in the reign of the King Mongkut principally went through a massive reformation 
on Buddhist studies and practices, collection and revision of the Tipitaka, and Dhamma 
teaching methods of monks.          

3. King Mongkut’s integration with the development of Buddhism in Thailand has 
4 dimensions: textual, educational, creedal, and practical. This conduces to gain a new 
knowledge about the King Mongkut and development of Buddhism in Thailand on 3 aspects 
i.e. knowledgeable, disciplinary, and meditativeness. 



ง 

Knowledgeable means to develop proficiency in knowledge, mastering the right 
knowledge and become an expert.   

Disciplinary means to be disciplined and to follow the Dhamma Vinaya principles 
based on the right view.        

Meditativeness means to pay attention to meditation practice for monks, and to 
observe precepts and cultivate virtues for lay-people.  

Those who follow this proper practice are considered to be Dhamma practitioners 
or Dhammayuttika.         

4. The new knowledge gained from the King Mongkut’s integration with the 
development of Buddhism in Thailand can be concluded into the “KDM Model of 
Dhammayuttika”. 

K = Knowledgeable in Dhamma Vinaya based on the Pãli scripture,    
D = Disciplinary in Dhamma Vinaya, and  
M = Meditativeness in Samatha and Vipassanã meditation practices. 
 

Keywords : The Role of King Mongkut, Improvement of Buddhism in Thailand  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอน้อมถวำยไว้เป็นพุทธบูชำแด่องค์สมเด็จพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ และพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ผู้ทรงปรับปรุงฟ้ืนฟูพระพุทธศำสนำและ
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำบ้ำนเมืองให้ทันสมัยก้ำวหน้ำ  

กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ส ำเร็จบริบูรณ์ด้วยควำมเมตตำนุเครำะห์จำกบุคคลและหน่วยงำนหลำยฝ่ำย
ดังนั้นผู้วิจัยจึง ขอกรำบขอบพระคุณ    พระมหำบุญศรี ำณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยและ 
ประธำนควบคุมดุษฎีนิพนธ์ รองศำสตรำจำรย์ สุ เชำวน์ พลอยชุม อำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์             
พระศรีวินยำภรณ์, ดร. กรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์  ที่เปี่ยมล้นไปด้วยควำมเมตตำต่อผู้วิจัย ที่กรุณำ
เสียสละเวลำให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่องำนวิจัย จนท ำให้งำนวิจัยส ำเร็จได้อย่ำงสมบูรณ์ 

  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนในกำรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย  พระมหำสมศักดิ์ ำณโพโธ, รศ.ดร. พระมหำบุญไทย ปุญฺ มโน, ดร.ศ.กิตติคุณ  
ดร.สุมำนพ ศิวำรัตน์ รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม และ ผศ.ดร.บุญร่วม ค ำเมืองแสน จนงำนวิจัยส ำเร็จเสร็จสิ้น
ด้วยดี  

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้เสียสละเวลำให้สัมภำษณ์เพ่ือกำรศึกษำวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต พระสำสนโสภณ พระพรหมบัณฑิต พระธรรมกวี พระธรรมธัชมุนี 
พระธรรมกิตติเมธี พระรำชปรัยิตกวี พระรำชสิทธิมุนี พระเมธำวินัยรส พระศำกยวงศ์วิสุทธิ์ นำยสด 
แดงเอียด รศ.ดร.จ ำนง คันธิก ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สำยสิงห์ ศ.ดร.วัชระ งำมจิตรเจริญ และผศ.ดร.สมบูรณ์ 
วัฒนะ จนงำนวิจัยส ำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พุทธศำสนดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๔ และเจ้ำหน้ำที่ของบัณฑิตวิทยำลัยทุก
ท่ำนที่ได้สนับสนุนและให้ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์นี้ส ำเร็จด้วยดี  

ประกำรส ำคัญ ขอกรำบขอบพระคุณสมเด็จพระธีรญำณมุนี พระธรรมบัณฑิต พระอำจำรย์
อินทร์ถวำย สนฺตุสฺสโก ทีใ่ห้ควำมเมตตำและก ำลังใจเป็นอย่ำงสูงแก่ผู้วิจัย 

ท้ำยที่สุดขอขอบคุณครอบครัว ที่เป็นก ำลังใจและให้กำรสนับสนุนให้ผู้วิจัยมุ่งมั่น อดทน จนท ำ
ให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยดี และคุณควำมดีทั้งหมดขอน้อมถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ 
และขอมอบเป็นเครื่องบูชำคุณบิดำมำรดำ  ครูบำอำจำรย์ผู้ให้ควำมรู้ให้แสงสว่ำงทั้งทำงโลกและทำง
ธรรมแก่ผู้วิจัยมำตรำบจนทุกวันนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทยหลายกระแส มีทั้งพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและ 
แบบมหายาน แต่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่คนไทยนับถือสืบเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดสาย นับแต่
ยุคกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้ คือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา หรือที่
ประเทศไทยรับมาจากประเทศศรีลังกาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม       

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยพบว่า พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ นับตั้งแต่สมัย 
สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  การบ ารุงพระพุทธ 
ศาสนา แบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ การบ ารุงศาสนธรรม การบ ารุงศาสนบุคคล การบ ารุงศาสนวัตถุ1 

การบ ารุงพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ประการนี้ มีความส าคัญและมักจะท าควบคู่กันไป แต่การ 
บ ารุงด้านศาสนธรรม อันได้แก่การสร้างพระไตรปิฎกนั้น จัดเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบ ารุงรักษา เพราะ 
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกค าสอนของศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ มีการสังคายนาและถ่ายทอด
เรียนรู้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงเอาพระราชหฤทัย ใส่ในการ
สร้างพระไตรปิฎกซึ่งจัดเป็นคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในการท าสังคายนาครั้งแรก 
พระมหากัสสปะได้กล่าวว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย เอาเถิด เราทั้งหลายจะสังคายนาพระธรรมและพระ
วินัยกัน เพราะว่าในกาลเบื้องหน้า อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะถูก
ขัดขวาง ในกาลภายหน้า พวกอธรรมวาทีจะมีก าลัง พวกธรรมวาทีจะหย่อนก าลัง พวกอวิ นัยจะมี
ก าลัง พวกวินัยวาทีจะหย่อนก าลัง”2       

ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 เป็นหลักฐานส าคัญที่บ่งชี้ว่าคนไทยในสมัยกรุงสุโขทัยรู้จัก 
พระไตรปิฎก ดังข้อความที่กล่าวว่า “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร” ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
พระมหากษัตริย์ทรงยกย่องพระสงฆ์ที่รู้พระไตรปิฎกว่าเป็นปราชญ์ และทรงแต่งตั้งให้เป็นสังฆราช  
คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีความส าคัญรองลงมาคือคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส ซึ่ง
ปรากฏชื่อให้เห็นอย่างชัดเจนในพระราชนิพนธ์ของพระยาลิไทย กล่าวคือพระองค์ทรงอ้างอิงคัมภีร์ 
30 เรื่อง ที่ทรงใช้ประกอบการพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ 
                                                           

1อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)”, วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2523, หน้า 35. 

2วิ.จู. 7/614/380. 
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จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า คัมภีร์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีอยู่อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนั้น เรื่อง
มหาชาติซึ่งถือเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องส าคัญของไทย ก็ปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงใน
สมัยพระยาลิไทยเช่นกัน คือปรากฏในศิลาจารรึกสุโขทัยหลักที่ 3 หรือจารึกนครชุม พ.ศ. 1900 ว่า 
ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่ามหาชาติหาคนสวดมิได้เลย  จากข้อความนี้ท าให้เห็นว่า เรื่องมหาชาติ และ
ประเพณีการฟังสวดมหาชาตินั้น เป็นที่รู้จักกันและนิยมกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ 

นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา พระมหากษัตริย์เอาพระราชหฤทัยใส่ในพระพุทธ 
ศาสนาและศึกษาจนรอบรู้ในพระไตรปิฎก อาทิ พระยาลิไทยได้ทรงผนวชและทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง
ไตรภูมิพระร่วง  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวช ให้แต่งหนังสือ
มหาชาติ    ค าหลวง พระเจ้าทรงธรรมทรงศึกษาพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ยังทรงผนวช สร้างมณฑป
ครอบพระพุทธบาทที่สระบุรี ให้แตง่กาพย์มหาชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้การอุปถัมภ์แก่ผู้ที่
บวชเรียนเป็นอย่างดี พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งเสริมการอุปสมบท  แต่งหนังสือนันโทปนันทสูตรค าหลวง    
พระมาลัยค าหลวง ปุณโณวาทค าฉันท์ และท่ีส าคัญคือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ส่งพระสงฆ์ไปช่วยสืบ
พระศาสนาทีล่ังกา เกิดเป็นพระสงฆน์ิกายอุบาลีวงศ ์หรือสยามวงศ ์   

มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟ้ืนฟูการพระ
ศาสนาขนานใหญ่ เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้รับความเสียเสียหายทุกๆ ด้านจากการเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 จึงท าการสังคายนาพระไตรปิฎก เนื่องจากพระไตรปิฎกท่ีมีอยู่นั้นวิปลาส คลาดเคลื่อน
และถูกดัดแปลงไป ไม่สมควรที่จะใช้เป็นหลักของพระศาสนา ประกาศใช้กฎพระสงฆ์เพ่ือให้การพระ
ศาสนาเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น และให้นักปราชญ์แต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น เช่น ไตร
ภูมิโลกวินิจฉัย ธรรมยุทธอุปมา และจันทรสุริยคติทีปนีวินิจฉัย เป็นต้น ดังที่รัชกาลที่ 1 ได้ทรง
ประกาศพระราชปณิธานไว้ในพระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดงว่า  “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยก
พระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขันฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”3    

การนับถือและความเชื่อในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
จะมีเนื้อหาเก่ียวกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ เรื่องมหาชาติ เรื่องปัญจอันตรธาน และความปรารถนา
ที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งทุกเรื่องล้วนสัมพันธ์กัน เช่นในการฟังเทศน์มหาชาติจะได้
อานิสงส์ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย พระศาสดาองค์ใหม่ที่ก าลังประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต
ตามที่ไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึง เพ่ือรอเวลาลงมาตรัสรู้หลังพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีถ้วน 
ความคิดนี้สืบกันมานาน จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเริ่มเห็นการ

                                                           
3กรมศิลปากร, ประชุมเพลงยาวฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (พระนคร : อักษรบริการ, 2507), หน้า 15. 
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เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในสมัยนี้เริ่มมีผู้มองศาสนาในแง่ของความเป็นเหตุผลมากยิ่งข้ึน4   
 บุคคลส าคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือ พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างที่ทรงผนวชพระองค์ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาจนแตกฉาน 
พระองค์เป็นบุคคลแรกที่พบจารึกบนหินอ่อนมีคาถาว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส  เหตุ  ตถาคโต 
เตสญฺจ โย นิโรโธจ เอว วาที มหาสมโณ แปลว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่ง
ธรรมนั้น และเหตุแห่งความดับธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปรกติตรัสอย่างนี้”5   และทรงวินิจฉัย
ว่า พระปฐมเจดีย์ นครปฐม6  เป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาถึง   
 พระองค์มีพระราชด าริด้านพระพุทธศาสนา ให้ชาวพุทธเรียนรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องและมี
เหตุผลโดยใช้ปัญญาไตร่ตรองมากขึ้น นับตั้งแต่เรื่องการนับถือพระพุทธศาสนา พระองค์เป็นผู้จุด
ประกายความคิดให้แก่ชาวไทยในสมัยนั้นให้หันมาตระหนักว่า ถ้าผู้ใดจะนับถือพระศาสนา บุคคลผู้
นั้นจะต้องศึกษาให้รู้จักพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสียให้ชัด ให้เห็นให้รู้คุณพระ
ศาสนาว่านับถือจะมีประโยชน์อย่างไร7 ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่าคนในสมัยนั้นถึงจะนับถือพระศาสนาก็
ถือตามบิดามารดาตนเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ชาวต่างชาติได้บันทึกไว้ว่า “เพ่ือแสดงว่าคนไทยนั้นก็
เหมือนชนชาติอ่ืนๆ ที่นับถือเทวรูป มีศรัทธาโน้มน้าวไปในทางประกอบพิธีการแปลกๆ และถือฤกษ์
ถือลางอยู่ ให้เป็นที่สังเกตด้วยว่า ในหมู่คนไทยบรรดาที่มีการศึกษานั้น มิได้มีศรัทธาแก่กล้าในเรื่อง
เหล่านี้และไม่ค่อยให้ความสนใจเลย”8       
 จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของพระราชด าริทางพระพุทธศาสนาของพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการฟ้ืนฟูการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึง
พระอัจฉริยภาพด้านพระพุทธศาสนา และอีกทั้งยังทรงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างงานทาง
พระพุทธศาสนาของพระองค์ กับงานพระพุทธศาสนาในอดีต และแสดงถึงวิวัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา
ของประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ทรงเลือกน ามาแสดงและเผยแผ่แก่พระสงฆ์และประชาชน ตลอดจน
                                                           

4วอลเตอร์ เอฟ เวลลา, แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ, แปลโดย นิจทองโสภิต, (กรุงเทพมหานคร :  กรม
ศิลปากร, 2530), หน้า 75. 

5วิ.ม. 4/65/58. 
6ยอร์ช เซเดส์,  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (พระนคร : หจก.ศิวพร, 2504), หน้า 2-3. 
7วอลเตอร์ เอฟ เวลลา,  แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, อ้างแล้ว, หน้า 75. 
8มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2549), 

หน้า 342. 
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ศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ อีกทั้งจะท าให้ทราบถึงแนวพระราชด าริทางด้าน
พัฒนาพระพุทธศาสนาของพระองค์ ประการส าคัญคือเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าของผลงานทาง
พระพุทธศาสนา และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ 

 

1.2 โจทย์ในกำรวิจัย 

1.2.1  พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างไร  
1.2.2 พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มี

พัฒนาการอย่างไร  
1.2.3 พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มี

พัฒนาการอย่างไร  
1.2.4 พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 4 เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.3.1  เพ่ือศึกษาพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
1.3.2  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.3.3  เพ่ือบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
1.3.4  เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบพัฒนาการ       

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1  ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
1.4.2  ศึกษาพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
1.4.3  ศึกษาพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ และแนว   ะ         

ด้านพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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1.4.4 บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

1.4.5 น าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  

1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์

ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก (Review Literature) ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้คือ 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ  คือ  พระไตรปิฎก  พระราชนิพนธ์ทาง
พระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเอกสารทุติยภูมิ คือ อรรถกถา   
พระราชพงศาวดาร ประชุมพงศาวดาร ประชุมประกาศ พระราชประวัติและพระพุทธศาสนาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติและพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากต ารา บทความ และเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
1.5.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์

และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
1.5.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก

การศึกษา ค้นคว้า ประกอบกันกับความคิดเห็นของผู้วิจัยในเชิงพรรณนาแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ประชำกรที่ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษาไว้ดังนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเข้าใจและ

เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 15 
รูป/คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย      
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ จ านวน 15 รูป/คน สร้างเครื่องมือจากแนวคิดที่ได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นความคิดเห็นด้านพัฒนาการพระพุทธศาสนาในรัชสมัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์   
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กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ ตรวจแล้วหลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขน าเสนอผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และขอ
หนังสือสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามวันเวลาที่นัดไว 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้บันทึกเทปการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
การจดบันทึกควบคู่กันไปเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล     

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น จุดที่ด าเนินไป และจุดสุดท้ายที่
เป็นบทสรุปในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
กล่าวคือ เริ่มจากวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล าดับต่อจากนั้นผู้วิจัย
วิเคราะห์ถึงพัฒนาการพระพุทธศาสนา แล้วผู้วิจัยจึงเชื่อมโยงผลที่ได้ว่าท าให้เกิดพัฒนาการได้อย่างไร 
ในการประมวลผลออกมาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่นั้น ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ถึงรูปแบบบูรณาการ
พัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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ภำพที ่1.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

2. รวบรวมข้อมลูพระพุทธศาสนา
ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาล 
ที่ 4 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง    
2. จัดท าเนื้อหาบทท่ี 3  
 

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผลผลิต 

1. รวบรวมข้อมูลพระพุทธ 
ศาสนาในประเทศไทย 
 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง     
2. จัดท าเนื้อหาบทท่ี 2  

 

พัฒนาการพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย  
 

พัฒนาการพระพุทธศาสนา

ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4. สรุป   
- เสนอองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จาก
การวิจัย   
- จัดท า Model               
- ข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปเนื้อหาทีส่ าคัญของ
วิทยานิพนธ์ตามวัตถุประสงค์   
2. แสดงองค์ความรู้ใหม่                           
3. แสดง Model    
4. ข้อเสนอแนะ 

 
1. องค์ความรู้ใหม ่(Model)         
2. ข้อเสนอแนะ 
 

5. น าวทิยานิพนธ์ฉบับปรับปรุง
แก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธ ์
 

1. ประชุมคณะกรรมการรควบคุม
วิทยานิพนธ์      
2. ปรับแกไ้ขวิทยานิพนธ์ตามข้อ 
เสนอแนะของกรรมการ  
3. เสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง      
4.จัดท าวิทยานิพนธฉ์บับสมบรูณ ์

 

รำยงำนกำรวิจัย            
ฉบับสมบูรณ์ 

 

3. สรุปประเด็นส าคัญในบทที่ 2 
และ 3 แล้วท าแบบค าถาม สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปราย 
 

1. สรุปประเด็นในบทท่ี 2, 3                  
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ                          
3. อภิปรายบูรณาการพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว  
4. น าข้อมูลที่ได้จากการเสวนามา
สรุปวิเคราะห์ตามประเด็นท่ี
ก าหนดไว ้

บูรณาการพัฒนาการ  
พระพุทธศาสนาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
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1.6 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

นฤมล ธีรวัฒน์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว” ผลการวิเคราะห์พบว่า พระองค์ทรงใช้การท านุบ ารุงพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การบริหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นพลังความสามารถของกษัตริย์ในด้านการใช้สติปัญญาและความเป็นผู้น า
ในศูนย์กลางอ านาจรัฐ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเดิมที่ใช้แบบจารีตมาใช้เป็นเหตุผล และใช้
หลักฐานที่มาสนับสนุน ในส่วนของพระมหากษัตริย์นอกจากเป็นผู้ใฝ่ธรรมและเสียสละบริจาคอยู่เป็นนิจ 
ยังทรงแนะน าให้ข้าราชบริพาร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์สนับสนุนพระพุทธศาสนา โดยการถือศีล 
5 ศีล 8 ในวันธรรมสวนะอีกด้วย9  

ประสิทธิ์ พงศ์อุดม วิทยานิพนธ์เรื่อง “การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย : 
ศึกษา บทบาทของมิชชันนารีโปรแตสแตนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411” ผลการวิเคราะห์พบว่า 
เหตุผลการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่า จากพระราชหัตถเลขา
และหมายประกาศรัชกาลที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังล้าหลัง “กึ่งดีกึ่งร้าย” ที่ต้องปรับปรุงให้มี
ความ “ศิวิไลซ”์ อย่างชาติตะวันตก แต่โดยการแสดงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์แล้ว ทรงพยายาม
ให้เห็นว่าทรงเป็นผู้น าในการสร้างสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เช่น ทรงลดลักษณะความ
เคร่งครัดในจารีตปฏิบัติที่ขัดต่อความรู้สึกของชาติตะวันตก10       

พงศ์ธิดำ เกษมสิน วิทยานิพนธ์เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการ
ธ ารงฐานะพระมหากษัตริย์” ผลการวิเคราะห์พบว่า พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวด้านศาสนานั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการนับ
ถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือและยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตกต่าง
ระหว่างชาวไทยและชาวตะวันตก ทั้งนี้ประกอบกับโดยส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชด าริว่าคริสต์
ศาสนามิได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เพราะคริสต์ศาสนาเผยแพร่ไปยังยุโรปก่อนที่จะเกิดความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นค าอธิบายทางพระพุทธศาสนา ยังมีความถูกต้อง ชัดเจน และ
น่าเชื่อถือกว่าของคริสต์ศาสนา ซึ่ง “เป็นเพียงแต่การงมงายเชื่อลัทธิโบราณของพวกยิวผู้ใกล้จะเป็น
มิลักขะ ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงสนับสนุนการนับถือ

                                                           
9นฤมล ธีรวัฒน์, “พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2525, 366 หน้า. 
10ประสิทธิ์  พงศ์อุดม, “การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย : ศึกษาบทบาทของมิชชันนารี 

โปรแตสแตนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), 2533, 403 หน้า. 
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พระพุทธศาสนา โดยทรงออกประกาศเพ่ือแนะแนวทางการนับถือพระพุทธศาสนาหลายฉบับ เช่น ให้
รักษาศีล 5 มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิสังขรณ์วัด11     

พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผลการวิเคราะห์พบว่า ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระบาลี เน้นที่การน าเสนอส าคัญจาก
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืน เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติ โดยลดทอนเนื้อหาที่เป็นอุดมคติและ
ปรัมปราคติที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ การย้อนกลับไปสู่ความถูกต้องและดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา จึงท าให้
มีแนวคิดในการสร้างศิลปกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลังกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาใน
ขณะนั้น แต่มีรูปแบบศิลปกรรมเป็นการย้อนกลับไปใช้รูปแบบของศิลปะไทยในอดีตอย่างเช่นศิลปะ
อยุธยาเป็นส าคัญ12         

ศรีสุพร ช่วงสกุล วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีธรรมยุติกนิกาย 
(พ.ศ. 2368- 2464)” ผลการวิเคราะห์พบว่า การก่อตั้งธรรมยุติกนิกายของพระบาทสมเด็จ พระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้เหตุผลในการสถาปนานิกายใหม่ว่า เพ่ือปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ บริสุทธิ์ตาม
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ผลของการก่อตั้งสามารถสร้างศรัทธาต่อประชาชน เจ้านายและขุน
นางชั้นสูง น าผลดีมาสู่พระองค์และพุทธศาสนา แต่ขณะเดียวกันก็น าความยุ่งยาก อย่างมากมายมาสู่
สถาบันสงฆ์ไทย คือก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย ความไม่เป็นธรรม
ในพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งต าแหน่งบริหาร
คณะสงฆ์ และความล้าหลังด้านการศึกษาของฝ่ายศาสนจักร นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพระพุทธ 
ศาสนาครั้งส าคัญ13        

สุจิตรำ อ่อนค้อม หนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย” ได้กล่าวถึง 
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆ พระองค์ ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งผลของการปฏิบัติธรรมได้แผ่มายังประชาชนและ ประเทศชาติ ผ่าน
การปกครองอันเรียกว่า การปกครองโดยพุทธธรรม โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 4 ได้แสดงผลงานของ
พระองค์ท่านในด้านการอุปถัมภ์บ ารุงการสร้างศาสนทายาท การรักษาพระสัทธรรม การรักษา

                                                           
11พงศ์ธิดา เกษมสิน, “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการธ ารงฐานะพระมหากษัตริย์”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2531, 194 หน้า. 
12พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, “ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 

วิทยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2558,  495 หน้า. 
13ศรีสุพร ช่วงสกุล, “ความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีธรรมยุติกนิกาย (พ.ศ.2368-2464)”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2530, 255 หน้า. 
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พิธีกรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ ท าให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความเจริญมา
จนถึงปัจจุบัน14         

สันติ บัณฑิตพรหมชำติ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
กับสถาบันสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผลการวิเคราะห์พบว่า 
พระราชกรณียกิจด้านการเผยแพร่และสั่งสอนพระพุทธศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว คือ พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดสมัยนี้มีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์ทางพระพุทธ 
ศาสนาออกมาอีกมาก เพ่ือเป็นการเผยแพร่และสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนา15         

อัจฉรำ กำญจโนมัย วิทยานิพนธ์เรื่อง “การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)” ผลการวิเคราะห์พบว่า  สมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์เป็นผู้น า
ในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทั้งในด้านวัตถุและบุคคล ในด้านวัตถุ คือ การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดซึ่ง
ได้ท าการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดเป็นส าคัญ ส่วนในด้านบุคคล คือ พระสงฆ์ได้ศึกษาถึงการอุปถัมภ์
พระสงฆ์ของรัฐในรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งถือกันว่า
เป็นการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาครั้งส าคัญ16       

โอภำส เสวิกุล หนังสือเรื่อง “พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป” ได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถ 
ด้านอักษรศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่า  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มหัศจรรย์ในโลกพระองค์หนึ่ง ทรงรอบรู้วิชาการหลากหลาย และ
ทรงเข้าถึงแก่นของเรื่องนั้น ๆ อย่างน่าพิศวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพระราชนิพนธ์หรือทาง
ประพันธ์ของพระองค์นั้นเป็นเลิศ บรรดาปราชญ์ทั้งหลายต่างยอมรับกันว่า พระองค์ทรงพระราช
นิพนธ์ภาษาไทยในประโยคเรียงความเป็นหนังสือดี มีเนื้อความชัดเจนและมีโวหารน่าฟัง ควรถือเป็น
แบบอย่างอันดี…เรื่องต่างๆ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ล้วนเป็นเรื่องที่น่ารู้ แม้ในปัจจุบัน เวลาห่างไกล
จากเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ก็ตามแต่เรื่องมิได้ล้าสมัยเลย17 

                                                           
14สุจิตรา  อ่อนค้อม, พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, 2525), 112 หน้า. 
15สันติ บัณฑิตพรหมชาติ, “ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ : ศึกษากรณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), 2528, 202 หน้า. 

16อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)”, 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2526, 283 หน้า. 

17โอภาส เสวิกุล, พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2513),  596 หน้า. 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 ท าให้ทราบถึงพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
1.7.2 ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.7.3 ท าให้ทราบถึงบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        
1.7.4 ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
1.7.5 เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาต่อไป  
 

1.8 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใชใ้นกำรวิจัย  
พัฒนำกำร หมายถึง        ว                 น        ล   นแ ล  น           น      น 

           ล น    ว       น         น    ว            น     
บูรณำกำร หมายถึง การน าพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติตามธรรมหรือยึดถือธรรมคือความถูกต้อง  
พระพุทธศำสนำในประเทศไทย หมายถึง พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ตั้งแต่

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย สืบเนื่องมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์        

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว หมายถึง เจ้าฟ้ามงกุฎที่ทรงผนวชมีพระนามฉายาว่า 
วชิรญาโณ อยู่ถึง 27 พรรษา เป็นเจ้าอาวาสพระองค์แรกของวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติเป็น ระ              ะ        4 แ          น    น        
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1.9 กรอบแนวคิดที่ใชใ้นกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยน ำเข้ำ 1 
1. พระพุทธศาสนา            
ในประเทศไทย           
2. สมัยกรุงสโุขทัย       
3. สมัยกรุงศรีอยุธยา  
4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

กระบวนกำร 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล
จากพระไตรปิฎก งาน 
วิจัย หนังสือและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบสัมภาษณ์   
3. สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth 
Interview)              
 4. อภิปรายเชิงวิเคราะห์
แบบบูรณาการ 
5. น าเสนอเชิงพรรณนา 
 
 

ผลที่ได้รับ 

บูรณาการพัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1) ด้านคัมภีร์ 
2) ด้านการศึกษา 
3) ด้านความเชื่อ 
4) ด้านการปฏิบัติ 

 

องค์ควำมรู้ใหม่ 
“รูปแบบพัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาในประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว”             

 

ปัจจัยน ำเข้ำ 2     
1.พระพุทธศาสนาสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2)     
2.พระพุทธศาสนาใน
สมัยรัชกาลที่ 3      
3.พระพุทธศาสนาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   
บทท่ี 2 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระพุทธศาสนา จนแพร่หลายและเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก 
พระพุทธศาสนาจึงมั่นคงสืบมาในประเทศแถบเอเชีย คือรามัญหรือมอญ พมา ไทยนั้น  ลวนเปนพระพุทธ
ศาสนาที่รับมาจากลังกา แมพระพุทธศาสนาที่ไทยรับมาในระยะหลังคือจากมอญและจากพมา ก็
รับมาจากลังกาเช่นกัน จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายและมั่นคงสืบมาแตโบราณ
จนถึงปจจุบัน คือ พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ ส าหรับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1  พระพุทธศาสนาสมัยก่อนสุโขทัย  
พระพุทธศาสนาได้เผยแผมาถึงดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนหน้าสมัยพระเจา 

อโศกมหาราชแลว1 เพราะพอคาชาวอินเดียได้เดินทางเข้ามาถึงดินแดนแถบนี้มาก่อน แตการกลาวถึง
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา มักเริ่มที่สมัยพระเจาอโศกมหาราช ก็เพราะพระมหากษัตริยพระองคนี้ 
ทรงรับเปนธุระในการอุปถัมภ์สมณทูตหลังการสังคายนาครั้งที่ 3  เมื่อพระองคทรงสงสมณทูตไปถึงที่ใด 
พระพุทธศาสนาก็ย่อมไดรับการตอนรับจากท่ีนั้นโดยเฉพาะผูปกครองด้วยดี  

กอนหนาจะมาถึงยุคสมัยอาณาจักรสุโขทัย ดินแดนประเทศไทยก็เคยมีอาณาจักรที่เรียกวา 
อาณาจักรทวาราวดี มีเมืองอู่ทองเป็นเมืองหลวงในชวงพุทธศตวรรษที่ 9-13  ไดยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท เปนอาณาจักรมอญเดิมซึ่งมีชุมชนหลักกอนนี้อยูที่พมาตอนลางเรียกกันวา
เมืองสะเทิม ซ่ึงรับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียในระยะแรก จากนั้น มอญก็น าพระพุทธศาสนา
เถรวาทจากอินเดียมาเผยแผแถบภาคกลางของประเทศไทย โดยมีศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม2  

นอกจากดินแดนแถบภาคกลางของไทยแลว ยังมีพบที่บริเวณภาคใตของไทย ยังมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีและจารึกทั้งบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาท  และสันสกฤตของพระพุทธศาสนา
มหายาน3 ซ่ึงแสดงใหเห็นการเขามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งเถรวาทและมหายาน เชน 

                                                        
1ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (พระนคร : หจก.ศิวพร, 2504), หน้า 14. 
2ผาสุข อินทราวุธ, ทวาราวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรสมัย, 2542), หน้า 102. 
3สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสโุขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2518, หน้า 30. 
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พระพุทธรูปแบบอมราวดีพบที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป นโบราณวัตถุที่เกาแกที่สุดใน
ประเทศไทยเทาที่มีการคนพบในปจจุบัน โดยนักโบราณคดีประเมินวามีอายุถึงราวพุทธศตวรรษที่ 7 
ถึงพุทธศตวรรษที่ 10 และยังไดพบพระพุทธรูปแบบคุปตะที่ต าบลเวียงสระ อ าเภอบานนา จังหวัด   
สุราษฎรธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 ถึงพุทธศตวรรษที่ 114  นอกจากนั้น ยังพบพระพุทธรูปแบบ
อมราวดี ที่ต าบลพงตึก อ าเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 และ
พระพุทธรูปแบบคุปตะ ที่จังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 ดวย5  

 ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ศิลาจารึกจ านวนหลายหลัก คนพบที่บริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย จารึกดังกลาวนั้น มีพบในที่ตาง ๆ ไดแก 1) จารึก คาถา เย ธมฺมา ภาษาบาลี พบที่
จังหวัดนครปฐม, ราชบุรี และสุพรรณบุรี 2) จารึกพระธรรมจักรศิลา ภาษาบาลีที่จังหวัดนครปฐม6  
3) จารึกภาษามอญที่วัดโพราง จังหวัดนครปฐม7 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศิลปวัตถุแบบทวาราวดีอีกมาก 
อาทิ พระพุทธรูปแบบคุปตะ พระเสมาธรรมจักร พระปฐมเจดีย สถูปที่พงตึก กาญจนบุรี สถูปที่เมือง
อูทอง และท่ีหมูบานคูบัว จังหวัดราชบุรี  

จากหลักฐานฝ่ายจีนและกัมพูชาแสดงว่า ทวาราวดี เป็นอาณาจักรตั้งอยู่ท่ามกลางพม่ากับ
มอญ8 หลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ แสดงวาในยุคสมัยทวาราวดีนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ได้ตั้งรากมั่นคงแลวในอาณาจักรมอญ ซึ่งรวมอยูในดินแดนที่เปนประเทศไทยปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อคน
ไทยตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเปนราชธานีแหงแรกของคนไทยและมีปฐมกษัตริย เมื่อ พ.ศ. 17819  จึง
ไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาเปนศาสนาประจ าชาติอยางเปนทางการ เพราะเปน 
ศาสนาที่ร ูจักกันแพรหลายในหมูประชาชนอยางกวางขวางแลว 

 

                                                        
4สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. ศิลปะในประเทศไทย, (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2512), หน้า 5-6. 
5สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, 

หน้า 31. 
6ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2, อ้างแล้ว,  หน้า 48-50. 
7เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
8สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, 

หน้า 31. 
9พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2536), หน้า 379. 
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2.2 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงสุโขทัย  
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่กรุงสุโขทัยรับมาเปนศาสนาประจ าชาติของไทยนั้น คือ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งไทยรับมาจากมอญอีกที แตขณะเดียวกันก็ตองเขาใจวากอนยุค
สุโขทัยนั้น พระพุทธศาสนาฝายอุตรนิกายหรือนิกายมหายานก็เผยแผมาถึงประเทศไทยแลว โดย
เฉพาะที่ภาคใตของไทย ซึ่งไดรับพระพุทธศาสนามหายานจากอาณาจักรศรีวิชัย คือบริเวณเกาะชวา   
สุมาตราและบางสวนทางตอนใตของประเทศไทย กษัตริยศรีวิชัยไดชวยแผขยายนิกายมหายานมาถึง
ทางใตของไทย จึงได้มีหลักฐานทางโบราณคดีของมหายานใหเห็นด้วย ตัวอย่างเชน พระมหาธาตุ 
เมืองไชยา พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ตาง ๆ เปนตน  

 นอกจากสมัยอาณาจักรทวาราวดีแลว ประเทศไทยเรายังไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา
จากพมา่อีกคราวหนึ่ง กลาวคือเมื่อครั้งพระเจาอนุรุทธมหาราช ไดครองราชยเมื่อพ.ศ. 1600  ทรงตั้ง
ราชธานีที่ เมืองอริยมัทนบุรี  ได ทรงยึดครองดินแดนมอญอยู ทางตอนใต ของพม า ซึ่งนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาแต่เดิม อยางไรก็ดี พระองคไดทรงน าพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
มอญมาเปนศาสนาประจ าชาติด้วย นอกจากนั้น ยังทรงน าพระไตรปฎกที่มอญเก็บรักษาไวที่เมือง
สะเทิม สวนหนึ่งก็สืบทอดมาแตสมัยพระโสณะและอุตตระเขามาเผยแผครั้งพระเจาอโศกมหาราชแลว 
อีกสวนหนึ่ง  พระองคก็ทรงโปรดใหพระสงฆฝายพมาเดินทางไปสืบพระศาสนยังประเทศศรีลังกา จน
กระทั่งพมามีพระไตรปฎกที่สมบูรณ หลังจากนั้นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เชน 
ประเทศไทยก็ไดคัดลอกพระไตรปฎกสืบตอจากพม่าด้วย  

ในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง ได้อาราธนาพระมหาเถรสังฆราช พระสงฆ์ลังกาวงศ์จาก
นครศรธีรรมราชมาพ านัก ณ วัดอรัญญิก กรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนาแบบลังกาก็รุ่งเรืองแต่นั้นมา10 

อยางไรก็ดี แมวาพระพุทธศาสนเถรวาทจะเจริญแพรหลายเปนที่รูจักกันดีในหมูชาวไทยแลว 
ก็ตาม พระสงฆโดยมากคงเปนกลุมคันถธุระ ดังนั้น เมื่อถึงรัชสมัยของพระมหากษัตริยของอาณาจักร
สุโขทัยพระองคที่ 6 คือพระมหาธรรมราชาลิไทย ซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนเสด็จออก
ผนวชถึง 2 ครั้ง พระองคไดทรงโปรดใหอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชจากลังกามายังสุโขทัย เพ่ือ
เป็นพระอุปชฌายแลวพระองคก็เสด็จออกผนวชเปนพระภิกษุ ณ วัดปามะมวง เมื่อพ.ศ. 190411  

นอกจากพระมหากษัตริยจะทรงออกผนวชแลว พระมหากษัตริย์และประชาชนยังชวยกัน 
กอสรางวัดตาง ๆ ประจ ากรุงสุโขทัย ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกมีถึง 16 วัด อาทิ วัดพระมหาธาตุ 

                                                        
10พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในอาเซียน, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2555), หน้า 147. 
11กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, 2521), หน้า 74-86. 
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วัดอรัญญิก วัดสะพานหิน วัดชางลอม วัดนครชุม วัดปาแดง วัดปามะมวง วัดอโสการาม วัดเชตุพน 
นอกจากนั้นยังมีบันทึกถึงการสรางเจดีย์วิหารตาง ๆ อีกหลายแหงดวย12  

นอกจากนั้น ยังมีการพยายามในการรักษาพระธรรมไวมิใหสูญหาย ดวยมีการกลาวถึงหอ         
ปิฎกธรรม13  มีการรจนาคัมภีรพระพุทธศาสนาขึ้นใหมเสริมที่มีอยูแลวเพ่ืออธิบายความพุทธธรรม 
นอกจากนี้ ยังมีการสลักภาพลายเสนชาดกห้ารอยชาติ พรอมทั้งจารึกขอความอธิบายชาดกเหลานั้น
บนแผนศิลาวัดศรีชุม ภาพที่ปรากฏเหลานี้มีมาจากชาดก 88 เรื่อง แตตัวอักขระเลือนลางหรือหายไป
บางสวน อานไมได 37 เรื่อง ที่เห็นภาพและอานไดมี 57 เรื่อง น าเอามาจากชาดกตาง ๆ อาทิเชน   
เสริวานิชชาดก จุลกชาดก นาฬิตัณฑุลชาดก เทพธรรมชาดก กัตถหาริชาดก มักขเทพชาดก     
นิโครธชาดก กันทิชาดก เปนตน และหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ซึ่งมีแตครั้งสมัยสุโขทัยและ 
ตกทอดมาถึงรุนหลัง ไดแก เตภูมิกถา โลกทีปกสาร สัทธัมมสังคหะ เป็นต้น  

นอกจากจะมีทั้งวัดวาอาราม คัมภีรพระพุทธศาสนาทั้งในรูปของพระไตรปฎกและคัมภีร
ประกอบอ่ืน ๆ แลว สมัยสุโขทัยยังมีรูปแบบของพระสงฆ 2 ประเภทสอดคลองกับสมัยพุทธกาล  
กลาวคือ มีการแบงเปนกลุ่มอรัญญวาสี (วนวาสี) และคามวาสีอยางชัดเจน ซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัย 
พอขุนรามค าแหงมหาราชเปนตนมา แตทัง้สองกลุมนี้ในสมัยสุโขทัยอาศัยอยู่ในวัดเดียวกัน ดังนั้น จึงมี
การผูกใบสีมาซอ้นกันในวัดหลายวัดในอดีต ดังในต านานพุทธเจดีย์กลา่วไววา  

ที่ใบสีมาพระอุโบสถ บรรดาวัดซึ่งสรางแตครั้งสุโขทัย แมจนถึงกรุงรัตนโกสินทรนี้ 
ถาเปนวัดหลวงมักท าใบเสมา 2 แผนปกซอนกัน...พระเจา แผ่นดิน ทรงอาราธนา
พระสงฆลังกาใหผูกพัทธสีมาบรรดาวัดหลวงซ้ ากันอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหท าสังฆกรรม
ไดทั้งสงฆนิกายเดิมและนิกายลังกาวงศ วัดใดที่ผูกสีมาซ้ าแลวจึงใหปกสีมาเพ่ิมขึ้น 2 
ใบเปนส าคัญ โบสถทีมี่ใบสีมา  2 ใบจึงเปนวัดหลวงเปนพืน้14 
 
ขณะเดียวกัน มีส านักเรียนปริยัติธรรมที่โดดเด่น 3 ส านัก15 คือ 1) ส านักพระมหาธรรม

ราชา หมายถึง พระมหาธรรมราชาลิไทยผ ูเสด็จออกผนวชอีกครั้ง ในปพ.ศ. 1927 2) ส านักมหาเถร

                                                        
12สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, 

หน้า 63.  
13เรื่องเดียวกัน, หน้า 103. 
14สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย , (ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่ง

วัฒนา, 2513), หน้า 111-112. 
15สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมยัสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบณัฑติ, อ้างแล้ว, 

หน้า 133. 
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พุทธสาคร 3) ส านักมหาเถรอนุราธ ซึ่งเปนพระสงฆชาวศรีลังกา การมีส านักใหญ ๆ ถึง 3 ส านัก 
ชวยใหคณะสงฆอาณาจักรสุโขทัยไดผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพไดเปนจ านวนมาก  

หลังจากเรียนส าเร็จตามหลักสูตรที่มีอยูในอาณาจักรสุโขทัย พระสงฆบางรูปสมัยสุโขทัยก็
ถือโอกาสเดินทางไปศึกษายังตางประเทศ โดยเฉพาะเมืองมอญเกาในพมาและในประเทศศรีลังกา  
เชน ในคัมภีรชินกาลมาลี ระบุวาพระสุมนเถระจากสุโขทัยเดินทางไปศึกษาเพ่ิมเติม ในส านักพระ
อุทุมพร  มหาสวามีที่นครพัน16 คัมภีรสัทธัมมสังคหะระบุวา พระธรรมกิตติเถรเดินทางไปศึกษาพระธรรม
วินัยในประเทศศรีลังกา เปนเวลาถึง 10 ป17 และในศิลาจารึกหลักที่ 11 ระบุวา สมเด็จพระศรีสรัธาราช 
จุลามุนีทีปมหาสวามีไดไปศึกษาที่ประเทศลังกาเปนเวลา 10 ปเชนกัน นอกจากนั้นสมัยสุโขทัยยังมี
การประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนาหลักๆ อยูเปนประจ า พิธีทางศาสนาที่กรุงสุโขทัยจัดเปนประจ า 
สุภาพรรณ ณ บางชาง ไดรวบรวมไว 6 พิธีเทาที่มีหลักฐานปรากฏ กลาวคือ 1) พิธีสัมพัจฉรฉินทหรือ
พิธีตรุษสิ้นป จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 4 โดยจะทรงอาราธนานิมนตพระสงฆใหสวดพระปริตร
ติดตอกันตลอดสามวันสามคืน 2)พิธีวิสาขบูชา ถึงก าหนดการพระราชพิธีนี้ พระมหากษัตริยจะเสด็จ
ไปนมัสการพระพุทธชินศรี, พระพุทธชินราช และพระโลกนาถ 3) พิธีเขาพรรษา-ออกพรรษา 4) พิธีกราน
กฐิน 5) พิธีกวนขาวทิพย 6) พิธีจองเปรียง18 พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรอบดาน ได
รากฐานที่มั่นคงไมวาจะในเชิงศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ตลอดจนศาสนพิธีตาง ๆ เปนสิ่ง
สะทอนให เห็นว าพระพุทธศาสนาได รับการบูรณาการเข ากับบ้านเมือง และการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาเปนกิจกรรมส่วนหนึ่งในนโยบายของพระเจาแผนดินในสมัยนั้นอยางแยกไมออก 
แสดงใหเห็นถึงวาบ้านเมืองกับพระพุทธศาสนาไดอยู่ด้วยกันอยางกลมกลืนมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแล้ว  

 

2.3 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา  
กรุงสุโขทัยมาขึ้นอยูกับกรุงศรีอยุธยาสมัยพระบรมราชาที ่2 หลังจากกรุงศรีอยธุยาไดเริ่มมี

อ านาจขึ้น กรุงศรีอยุธยานับเป็นเมืองหลวงของไทยที่มีกษัตริย์ปกครองอยูนานที่สุดในประวัติศาสตร
ไทย กลาวคือมีทั้งหมด 5 ราชวงศ มีกษัตริยปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค กอนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยา
ใน พ.ศ. 2310  

พระมหากษัตริยทุกพระองคในกรุงศรีอยุธยาลวนแตเปนพุทธมามกะ และพระพุทธศาสนา
ที่กรุงศรีอยุธยายกยองเปนพิเศษก็เปนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งรับมาแตกรุงสุโขทัยนั่นเอง 

                                                        
16แสง มนวิทูร (ผ ูแปล), ชินกาลมาลีปกรณ, (พระนคร : โรงพิมพสามมิตร, 2515), หน้า 101.  
17พระธรรมกิตติ, สทฺธมฺมสงฺคโห, (นครหลวงธนบุรี : พุทธอุปถัมภการพิมพ์, 2515), หน้า 96. 
18สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, 

หน้า 136-147. 
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แตในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาได้ปะปนกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณมากขึ้นกวา 
เดิม เมื่อปฐมกษัตริยกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระเจาอ ูทองไดทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พระ
องคไดใหความสนใจตอศาสนาพราหมณ  ซึ่งรับมาแตขอมเปนอันมาก  ในการทรงประกอบพระราช
พิธี  บรมราชาภิเษกนั้น  พระองคได้ทรงเชิญพราหมณแทๆ มาจากกรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย 
เพ่ือให้สอดคลองกับแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ วาผูจะประกอบพิธีกรรมพราหมณนั้นจะตองเปน 
พราหมณแทบริสุทธิ์โดยอุภโตสุชาติ ดังความปรากฏในค าใหการชาวกรุงเกาวา  

สมเด็จพระเจาอูทอง ผูครองกรุงศรีอยุธยาเปนพระเจาแผนดินใหญในสยามประเทศ 
มีกระมลจิตรจ านงผูกพันในสัณฐวมิตรภาพตอกรุงพาราณสีราชธานี ขอเจริญทางพระ
ราชไมตรีมายังพระเจากรุงพาราณสี ผูธ ารงอยูในทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริฐ  
ดวยบัดนี้ กรุงศรีอยุธยาผูเปนมิตรของพระองคประสงคจะใครไดพราหมณผูรูราชพิธี 
8 คน อันเปนพงษ์พราหมณแทแตอุภโตสุชาตมากระท าการราชพิธีราชาภิเษกให
เปนศิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แลเปนแบบอยางราชประเพณีไวในสยามประเทศสืบไป
ภายนา  สิ้นกาลชานาน19    
 
เมื่อปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาใหความส าคัญแกพิธีพราหมณเชนนี้ พระมหากษัตริย        

พระองค์อ่ืนๆ ในสมัยตอมาก็ทรงใหความส าคัญดวย ท าให้พิธีกรรมของพราหมณไดเขามาสูราชส านัก
มากตามไปดวย ในที่สุดก็กลายเปนราชประเพณี ถึงสมัยแผนดินพระนารายณ ซึ่งตามประวัติศาสตร
พระองคทรงเปนพุทธมามกะ แตก็ยังไมทอดทิ้งคติทางพราหมณ ทรงเครงในต ารับไสยศาสตร์ของ
พราหมณคู่กับพระพุทธศาสนา จนบางครั้งมีคนกลาวหาวาพระองคทรงนับถือศาสนาพราหมณมากไป
กว่าพุทธศาสนาเสียอีก จึงไดประกอบพระราชพิธีตางๆ ของพระมหากษัตริยไปตามหลักและความ
เชื่อของศาสนาพราหมณจนเปนประเพณีของพระมหากษัตริยองค อ่ืน ๆ ได้ปฏิบัติคู่กันมากับ
พระพุทธศาสนาจนบัดนี้ เชน พิธีตรียัมปวาย พิธีแรกนาขวัญ เป็นต้น20   

เพราะความที่พระมหากษัตริยต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงริเริ่มน าพิธีกรรมพราหมณเขา 
มาใชในสังคมไทยเปนอยางมาก พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีลักษณะแตกตางไปจาก
รูปแบบพระพุทธศาสนาในสุโขทัย กลาวคือปะปนกับพิธีกรรมพราหมณ์มากนั่นเอง ค าวาพุทธกับไสย
อาศยักัน จึงพัฒนาขึ้นอยางมากในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยานี้เอง    

                                                        
19หลวงประเสริฐอักษรนิติ์, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, 2515), หน้า 53. 
20อ. ประมวลวิทย,  ในราชสํานักพระนารายณ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , หน้า 100-

101. 



19 

ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ ทรง
ออกผนวช ณ วัดจุฬามณี เมื่อพ.ศ. 1998 ต่อมาให้ประชุมกวีแต่งหนังสือมหาชาติค าหลวง และ
สถาปนาวัดพระศรีสรรเพชญ์21       

ลักษณะเดนอีกประการของพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็คือการศึกษาของกุลบุตร
ทั้งหลายยังคงอย ูในวัดเปนหลัก ผูที่จะถายทอดวิชาไสยศาสตรหรือคาถาอาคมตาง ๆ ก็คือพระสงฆ์
นั่นเอง ดังนั้น พระสงฆท์ี่ช านาญทางไสยศาสตร จึงไดรับการยกย่องเปนพิเศษ กลาวคือพระมหากษัตริยทรง
สนับสนุน แมแตสมเด็จพระนารายณมหาราชกท็รงศึกษาวิชาไสยศาสตร์กับพระสงฆ ดังความที่บันทึกไววา 

แลพระนารายณนั้นไดทรงศึกษาวิทยาคมในส านักพระอาจารยพรหมๆ นี้มีอายุมากเปน 
ผูเฒาใบหูทั้ง 2 ยานถึงบา เปนผูช านาญในทางเวทมนตร มีอานุภาพเหาะเหินเดินอากาศ
ได เพราะฉะนั้นพระนารายณจึงมีบุญญาภินิหาร และอิทธิฤทธิ์มาก...พระนารายณทรง
พระสุบินนิมิต...และข้าราชการทั้งปวงทรงทราบพระสุบิน เปนแตรับสั่งใหมหาดเล็กไป 
นิมนตพระอาจารยพรหมเขามายังพระราชวัง แลวทรงเลาใหฟงจนตลอด พระอาจารย์
พรหมจึงถวายพระพรวานิมิตของพระองคนี้เปนมหามงคลวิเศษนัก22 
 
สวนการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาดานอ่ืนๆ ก็ยังกระท าไปตามปรกติ แต่ขยายไปจาก

สมัยสุโขทัยมาก เชน ดานการปกครองคณะสงฆ มีการตั้งต าแหนงสมณศักดิ์ถวายพระสงฆมากยิ่งขึ้น 
ดานการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรสนใจทั้งสมถธุระและวิปสสนาธุระ ก็กระท าในวัดต่าง ๆ 
มากยิ่งขึ้น เพราะกรุงศรีอยุธยามีประชากรหนาแนนกวากรุงสุโขทัย วัดวาอารามก็มากกวา ดังนั้น  
ส านักสอนปริยัติธรรมก็มากตาม ในชวงนี้นับเปนครั้งแรกที่มีการน าค าวาบาเรียน ซึ่งพัฒนามาจาก
เปรียญหรือปริญญาน ามาใชอยางแพรหลาย โดยมีการแบงเปนบาเรียนตรี บาเรียนโท และบาเรียนเอก    
พระสงฆผูศึกษาภาษาบาลีในยุคสมัยนี้ มีความสามารถจนกระทั่งแตงคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เชน 
คัมภีรไวยากรณ์คันถีมูลกัจจายน คัมภีรสัทธัมมสังคหะ รวมทั้งวรรณกรรมตาง ๆ ของไทย ซึ่งแตง 
ขึ้นมาโดยไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาโดยตรง อาทิ มหาชาติค าหลวง กาพยมหาชาติ โคลงนิราศ  
หริภุญไชย สมุทรโฆษค าฉันท เสือโคค าฉันท ปุณโณวาทค าฉันท กลบทสิริวิบุลกิติ์ นันโทปนันทสูตร  
ค าหลวง พระมาลัยค าหลวง เป็นต้น 

                                                        
21พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า 151. 
22หลวงประเสริฐอักษรนิติ์,  คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง

เกา, อ้างแล้ว, หน้า 110, 127. 
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การกอสรางหรือบูรณะวัดวาอาราม รวมทั้งพระเจดียวิหารต่าง ๆ ถวายพระพุทธศาสนาได้
มีมากยิ่งขึ้น กระทั่งกลายเปนวาเจานายชั้นสูงมักนิยมสรางวัดกันเป็นอันมาก วัดส าคัญที่สร้างหรือ
บูรณะสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน วัดพระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบุรณะ วัดพุทไธสวรรค เป็นต้น 

นอกจากนั้น ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ยังนับวาเปนการริเริ่มใชนโยบายศาสนสัมพันธ
กับตางประเทศเปนครั้งแรก เพราะยุคสมัยสมเด็จพระนารายณนั้น มีคณะบาทหลวงจากชาติต่าง ๆ  
เขา มาจ านวนมากโดยเฉพาะฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 
เป็นกรณีพิเศษจนกระทั่งพระเจาหลุยสของฝรั่งเศสทรงเขาพระทัยวาพระองคทรงเลื่อมใสในศาสนา
คริสต จึงทรงมีพระราชสาสนถึงพระองคเพ่ืออัญเชิญใหพระองคทรงเขารีต ใน ป พ.ศ. 2228 แต
สมเด็จพระนารายณทรงใชพระปรชีาญาณด้านการทูตตอบอย่างนุ่มนวล    

ความที่พระองคทรงแสดงทาทีมีพระทัยโนมเอียงไปทางศาสนาคริสต ท าใหบรรดา
บาทหลวงจากฝรั่งเศสไดพยายามขยายการท างานเผยแผ่ของตนอยางขะมักเขมน พรอมกันนั้นก็
พยายามลอกเลียนวิถีชีวิตพระสงฆ เชน แตงกายเลียนแบบ เปนตน เพ่ือพยายามชักจูงคนไทยใหเขา
รีตตาม ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราชก็มิไดทรงรับสั่งใหด าเนินการเอาผิดแตอยางใด แตในความเป
นจริง สมเด็จพระนารายณทรงพยายามใชนโยบายการทูต เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
เอาไว้ ดวยฝรั่งเศสเปนชาติมหาอ านาจนั่นเอง นอกจากนี้ ในจดหมายเหตุลา ลูแบร์ ได้แสดงถึงการ
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไว้ว่า  

ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีรัฏฐาประศาสโนบายอันฉลาดเป็นส่วนร่วมอยู่ด้วยเป็นแม่นมั่น ในการห้าม
บุคคลจ าพวกท่ีมีอิทธิพลเหนือจิตใจของมหาชนเข้าเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมือง ชาวสยามย่อมเข้าใจ
การเคารพปฏิบัติตามพุทโธวาทพระศาสนา ด้วยว่าการเคารพปฏิบัติตามโอวาทนั้นเป็นคุณธรรมอย่าง
หนึ่งของชาวประเทศนั้น23   

สิ่งที่โดดเดนในยุคสมัยกรุงศรีอยธุยาอีกประการหนึ่งก็คือ ประเพณีการบวชเรียนส าหรับ
ชายไทย ซึ่งไดเริ่มเปนประเพณีอยางจริงจังตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เปนตนไป โดยในยุคสมัยนี้ ไดมี
เจานายผูใหญออกผนวชกันเปนจ านวนมาก บางพระองคไดทรงผนวชเปนระยะเวลายาวนานกลาวคือ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงตั้งพระทัยออกผนวชเปนเวลานานถึง 8 เดือน  เหตุที่ท าให
พระองคทรงตั้งพระทัยผนวชยาวนานอยางนี้ ก็เพราะทรงประสงคจะศึกษาพระพุทธศาสนาให
แตกฉานเพ่ือทรงน ามาใชประโยชนในพระราชกิจ บางพระองคก็ทรงผนวชจนสิ้นพระชนมในสมณเพศ 
เชน เจ าฟานเรนทร พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ าอยู หัวทายสระ ซึ่งทรงผนวชจนตลอด
พระชนมายุ และไมปรากฏหลักฐานวาจะทรงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะแตอย่างใดดวย  

                                                        
23มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, 

(กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, 2552), หน้า 383. 
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เหตุนี้เอง จึงท าใหเกิดประเพณีบวชเรียนในหม ูชนชั้นเจานายแลวกระจายไปส ูประชาชนโดย
ทัว่ ๆ ไป สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดประทานค าอธิบายไววา  

ได้ยินวาการที่กุลบุตรออกบรรพชา ดูแลอุปสมบทในครั้งกรุงเก่าแตกอน เปนแต
เฉพาะผูมีความศรัทธา พ่ึงมาถือเปนประเพณีเมืองวากุลบุตรทุกๆ คนควรจะตอง
บรรพชาและอุปสมบทเปนอยางสวนหนึ่งของการศึกษา ตั้งแตในรัชกาลของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกษฐซึ่งเสวยราชยเมื่อปชวด พ.ศ. 2275 เปนตนมา กล่าวกันวาใน
รัชกาลนั้น ผ ูที่จะเปนขุนนางมียศบรรดาศักด์ิตองเปนผูที่ไดบวชแลว จึงทรงตั้ง 
เพราะฉะนั้น เจานายใน  พระราชวงศก็ตองทรงผนวชทุกพระองคเหมือนกัน ขอนี้จะ
พึงเห็นไดใน พระราชพงศาวดารเมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ์สวรรคต เมื่อป
ขาลพ.ศ.2303 เจาฟาอุทุมพร พระราชโอรสซึ่งเปนพระมหาอุปราชเสด็จผานพิภพใน
ปีพระชันษาครบอุปสมบท พอท าพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเสวยราชยอยู 3 เดือนก็ออก
ผนวชในปนั้น24  
 
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระเจาอยูหัว  

บรมโกศไดทรงสนับสนุนกิจการพระศาสนาอยางยิ่งใหญในตางประเทศ กลาวคือไดทรงสงพระ    
สมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในศรีลังกา ซึ่งก าลังเจอภัยตาง ๆ รอบดาน จนกระทั่งไมมีพระภิกษุ
แมแตรูปเดยีว จนกระท่ังพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาไดฟ้ีนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  

 พระพุทธศาสนาไดรับการพัฒนาไปอยางมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา แมวาจะเจริญงอกงาม
ไปพรอม ๆ กับพิธีกรรมพราหมณซ่ึงเขามาแทรกในพระราชพิธีมากขึ้น แตอยางไรก็ดี ความเจริญของ
พระพุทธศาสนาก็มาสิ้นสุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 ท าใหศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
พุทธเจดีย วิหาร คัมภีรทางพระพุทธศาสนาถกูท าลายอยางมาก พระสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พากัน
หนภีัย เปนยคุท่ีพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรม 

 
2.4 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี  

กรุงศรีอยุธยาเสียอิสรภาพ เมื่อวันอังคารขึ้น 9 ค่ า เดือน 5 พ.ศ. 2310 ภายในปเดียวกัน
นั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงกูเอกราชขึ้นมาไดส าเร็จ หลังจากนั้นก็ทรง    
สรางกรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหม พรอมทั้งทรงประกอบพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย 

                                                        
24สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประวัติวัดมหาธาตุ, (พระนคร : โรงพิมพ

พรรฒธนากร, 2461), หน้า 50.  
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หลังจากท่ีพระองคไดทรงสถาปนาพระองคเองขึ้นเปนกษัตริยแลว พระองคก็ทรงขวนขวาย
เพ่ือจะรื้อฟนพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง การรื้อฟนครั้งนี้ กลาวไดวาเป็นการรื้อฟ้ืน 
แทบจะทุก ๆ ดาน เพราะทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และคัมภีร์ศาสนา ซึ่งเปนองค
ประกอบส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตางไดรับผลกระทบทั้งสิ้น พระสงฆถูกกวาดตอน
ไปเปนเชลย คัมภีรพระไตรปฎกถูกเผาทิ้ง ไดรับความเสียหายสิ้น พุทธเจดียหรือศาสนสถานรวมทั้ง 
ศาสนวัตถุในวัดวาอารามตางๆ ถูกท าลาย พระพุทธรูปที่มีคาก็ถูกทุบเพ่ือคนเอาทองค า พระองคจึง
ทรงมีพระราชด าริใหยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี  

ระหวางที่ก าลังเริ่มสรางราชธานี พระองคก็ทรงพยายามขวนขวายเพ่ือกอบกูพระพุทธ 
ศาสนาเปนอเนกปริยาย พระองคทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนอย่างมาก พระองคจึงทรงตั้งมโน
ปณิธานไวชัดเจนวา  

ขาจะท าความเพียรมิไดคิ้ดแกกายและชีวิต ทั้งนี้จะปรารถนาสมบัติพัสถานอันใดหามิ
ได ปรารถนาแตจะใหสมณะชีพราหมณสัตวโลกเปนสุขอยาใหเบียดเบียนกัน ใหตั้งอยู่
ในธรรมปฏิบัติเพ่ือจะเปนปจจัยแกโพธิญาณสิ่งเดียว ถาแลผูใดอาจสามารถจะอยูใน
ราชสมบัติ ใหสมณพราหมณประชาราษฎร    เปนสุขได จะยกสมบัติทั้งนี้ใหบุคคลนั้น
แลว...ขาจะไปสรางสมณธรรมแตผูเดียว25  
 
พระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา มีดังนี้  
1. ทรงนิมนตพระเถรานุเถระจากที่ตางๆ มาด ารงสมณศักดิ์เพ่ือใหพระสงฆเหลานี้ไดมี

โอกาสเผยแผพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตอไปได ความในพระราชพงศาวดาร กลาวไววา  
(สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชด าริวา) พระพุทธศาสนาจักวัฒนาการรุงเรืองนั้น
ก็โดยอาศัยจตุบริษัททั้งสี่ปฏิบัติตามพระบรมพุทโธวาท และพระสงฆทุกวันนี้ยัง
ปฏิบัติในจตุปริสุทธิศีล มิไดบริบูรณเพราะเหตุหาพระราชาคณะซึ่งจะทรงปฏิบัติธรรม
และสมถวิปสสนาจะสั่งสอนมิได จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้สืบเสาะหาพระสงฆ
ผูรธูรรม นิมนต์มาประชุมกันตั้งแตงขึ้นเปน พระราชาคณะผูใหญผูนอย26 
 
ครั้งนั้น พระองคไดทรงนัดชุมนุมพระสงฆที่ทรงสงขาราชบริพารไปอาราธนาน ามาสืบอายุ

พระพุทธศาสนาที่วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) แลวพระองค์ก็ทรงเลือกพระสงฆ์ผู้ทรง

                                                        
25กรมราชบัณฑิต, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมราชบัณฑิต, 2478), หน้า 

28-29. 
26เรื่องเดียวกัน, หน้า 39-40. 
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คุณธรรมและมีพรรษาสูงขึ้นด ารงต าแหนงเปนสมเด็จพระสังฆราช ครั้งแรกทรงแตงตั้งพระอาจารยดี 
วัดประดู เปนสมเด็จพระสังฆราช พรอมๆ กับที่ทรงแตงตั้งพระสงฆรูปอ่ืน ๆ  ใหด ารงต าแหนงพระราชาคณะ 
มีฐานานุกรมนอยใหญ่ตามล าดับชั้นสมณศักดิ์ จากนั้น ก็ทรงส่งไปประจ าตามวัดต่าง ๆ ในกรุงธนบุรี 
แตภายหลังทรงทราบวาพระอาจารยดีผูนี้เคยมีพฤติกรรมไมเหมาะแกสมณภาวะ จึงทรงแตงตั้งพระ
อาจารยศรี ซึ่งไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชมาเปนสมเด็จพระสังฆราชแทน  

2. หลังจากที่ไดทรงแตงตั้งพระสงฆขึ้นด ารงสมณศักดิ์แลว พระองคไดทรงด าเนินการ
วินิจฉัยอธิกรณพระสงฆที่มีวัตรปฏิวัติไมเรียบร้อย โดยอาศัยกฎหมายพิสูจน์ด าน้ าลุยเพลิง ซึ่งเปนกฎหมาย
เกาทีใ่ชตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองคทรงใชกฎหมายฉบับนี้ช าระคดีความที่เก่ียวกับพระสงฆ์ที่ทรง
สงสัยวาจะมีศีลไมบริสุทธิ์ กฎหมายดังกลาวนี้ระบุไววา 

หากจะมีการพิสูจนวาคู่ความใดพูดจริงหรือเท็จแลวไซรก็ใหกระท าได 7 ประการ 
คือลวงตะกั่วแขงกัน สาบาน ลุยเพลิงดวยกัน ด าน ้าดวยกัน วายทวนน้ า หรือวายขามฟาก
แขงกัน และตามเทียนคนละเล่มเทากัน27  
 
แตที่กฎหมายตราสามดวงได้กล่าวไว้ ก็คือการพิสูจนโดยด าน ้าลุยเพลิง ซ่ึงในกฎหมาย

ก าหนดใหโจทกและจ าเลยด าน ้าหรือลุยเพลิงดวยกัน ในการด าน้ า ใครผุดขึ้นกอนก็เปนฝายแพ พระ
บาท สมเด็จพระเจาตากสินไดทรงน าวิธีการดังกลาวนี้มาชวยช าระอธิกรณของสงฆหลายครั้ง เพ่ือ
ช าระการพระศาสนาให้เรียบร้อย ได้แก่ พระอาจารย์ดี วัดประดู่ คณะสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง เป็นต้น 

3. ทรงรวบรวมพระไตรปฎกซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามที่ตาง ๆ ทั้งนี้เพราะพระไตรปฎกที่
เก็บไว้ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้สูญหายไป พระองคจึงทรงด าเนินการจัดหาพระไตรปฎกจากที่ตาง ๆ เชน 
จากนครศรีธรรมราช ที่พอมีเปนตนฉบับส าคัญมาเก็บไวที่พระนครกรุงธนบุรีกอนจะคัดลอกใหสม
บูรณขึน้  

4. โปรดใหวาจางขาราชการทัง้ทหารและพลเรือนรวมกันสรางโบสถ วิหาร เจดีย์ และกุฎิสงฆ์
จ านวนมากมายหลายวัดทั่วพระนครกรุงธนบุรี นอกจากนั้น ยังโปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ต่าง ๆ ที่ช ารุดผุพังใหกลับมีสภาพดีดังเดิม สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก วัดที่ทรงพระราชทาน 
พระราชทรัพยสรางใหมและบูรณะที่ส าคัญ ๆ ไดแก วัดบางยี่เรือเหนือ (วัดราชคฤห วัดบางหวาใหญ
(วัดระฆังโฆสิตาราม) วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) วัดบางยี่เรือใต (วัดอินทาราม) และวัดหงสอาวาส
วิหาร (วัดหงสรตันาราม) เป็นต้น 

                                                        
27กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจ ากัดอุดมศึกษา, 2521), 

หน้า 229. 
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ทรงบูรณะวัดอินทารามเปนส านักสอนวิปสนาธุระแลว พระองคก็ทรงบูรณะวัดหงสรัตนาราม 
แลวโปรดใหยกขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอกอีกวัดหนึ่ง แตใหเปนสถานที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
กลาวคือเน้นทางดานคันถธุระควบค ูไปกับวัดอินทาราม ซ่ึงเนนไปทางดานวิปสสนาธุระ  

ส าหรับตัวพระองคเอง ทรงใฝ่พระทัยในการพระศาสนามาก ยังไดทรงโปรดใหสรางสมุด
ภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญ คลี่ไดย้าวเกิน 34 เมตร เมื่อ ป พ.ศ. 2319 แลวไดทรงเริ่มฝกวิปสสนา
ในปเดียวกันนี้ หลังจากพระบรมราชชนนีสิ้นพระชนม พระองคเสด็จไปทรงเจริญวิปสสนากรรมฐานที่   
วัดอินทาราม    

ในตอนปลายรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชได้ทรงใฝพระทัยบ าเพ็ญ
กรรมฐานมาก จนในป พ.ศ. 2325  เกิดความวุนวายในกรุงธนบุรี สมเด็จเจาพระยามหากษัตริย์ศึก   
ตองมาระงับเรื่อง จนสิ้นรัชกาลเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325  พระชนมายุ 48  พรรษา ครองราชย์
ได้ 15 ปี  

 
2.5 พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใหความส าคัญ
พิธีกรรมพราหมณซึ่งสืบทอดมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนอันมาก เพ่ือจะใหการประกอบพระราชพิธี
เนื่องดวยพราหมณ์กระท าไปอย่างถูกตองตามโบราณราชประเพณี พระองคได้ทรงรับสั่งใหเชิญ
พราหมณจากภาคใตมาเปนผูด าเนินการประกอบพิธีพราหมณโดยเฉพาะ มีต าแหนงพราหมณที่ทรง
แตงตั้งขึ้นใหมหลายต าแหนง รวมแลวไมนอยกวา 22 ต าแหนง เชน พระมหาราชครู พระครูมหิธร
ธรรมราชสุภาวดี และพระราชครู พระครูพิเชตษรราชธิบดีศรีษรคม เป็นตน 

พระพุทธศาสนาในสมัยนี้ มีศาสนาประจ าชาติของสยามคือศาสนาพุทธ ซึ่งมีค าสอนจารึก
อยู่ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่า ไตรภูมิ28 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงประกอบพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงเป็นองค์พุทธ
ศาสนูปถัมภก และทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ดังกล่าวในกฎหมายตราสามดวงว่า  

...แลให้ตั้งอยู่ในทศกุศลกรรมบถเป็นนิจวินัยศีล ครั้นถึงวาระวัน 8 ค่ า วัน 14 ค่ า วัน 
15 ค่ า ให้รักษาพระอุโบสถศีลแปด ศีลสิบประการเป็นอดิเรกศีล ชวนกันท าบุญให้
ทาน สดับพระธรรมเทศนาจ าเริญธรรมภาวนา ให้เป็นอาริยอุโบสถจ าเริญอานิสงส์
ยิ่งขึ้นไป ...ทุกวันนี้ตั้งพระทัยแต่ที่จะท านุบ ารุงวรพุทธศาสนา ไพร่ฟ้าประชากรให้อยู่

                                                        
28พระสยามธุรานุรักษ์ (แอ็ม อา เดอ เกรอัง), ราชอาณาจักรสยาม, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์ต้นฉบับ, 

2543), หน้า 58.  
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เย็นเป็นสุข ให้ตั้งอยู่ในคติธรรมทั้ง 4 ด ารงจิตจัตุรัสบ าเพ็ญศีลทาน จะได้สุคติภูมิ 
มนุษยสมบัติ สรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ เป็นประโยชน์แก่ตน29    
 
ในสมัยนี้สถาบันสงฆ์ก็เสื่อมโทรมไปตามบ้านเมือง ประชาชนทุกข์ยาก พระสงฆ์ล าบากใน

การครองสมณเพศอยู่ต่อไป ดังในสังคีติยวงศ์ได้กล่าวถึงสภาพของพระสงฆเ์วลานั้นไว้ว่า 
ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อไม่ได้อาหารบิณฑบาตรแต่ทายกแล้วก็เหนื่อยยากล าบาก
เข้า ไม่สามารถจะครองกาสาวพัสตรได้ใช้ให้ศิษย์ไปขวนขวายหาอาหารเพ่ือได้เลี้ยง
ท้องได้บ้างมิได้บ้างก็เหนื่อยหน่ายจากการบวช ด้วยความล าบากที่จะครองเพศเป็น
สมณะได้พากันสึกออกหาเลี้ยงชีวิตตามสติก าลัง30 
 
สวนพระพุทธศาสนา พระองคก็ทรงใหความอุปถัมภเปนกรณีพิเศษเชนกัน กลาวไดวาได

ทรงกระท าตอเนื่องมาแตส่มัยพระเจากรุงธนบุรี สิ่งไรที่พระเจากรุงธนบุรีทรงริเริ่มกระท าไวหากยังไม
ส าเร็จ ก็มาส าเร็จในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สิ่งที่พระองคไดทรงท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา มีดังต่อไปนี้  

1. ทรงจัดการกับพระภิกษุสามเณรนอกธรรมนอกวินัย ที่เป นเชนนี้ก็ดวยมีพระภิกษุ
สามเณรที่ปฏิบัตินอกรีตเปนจ านวนมาก อันเนื่องมาแตบานเมืองไมปรกติ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา 
ระบบการปกครองสงฆ์ไมเปนระเบียบ แมพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะทรงกูบานเมือง
ไดส าเร็จ แตการศึกษาปริยัติธรรมก็ไมได้มั่นคงทั่วราชอาณาจักร พระภิกษุสามเณรยังขาดความเขาใจ
พระพุทธศาสนาเปนอยา่งมาก พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัตินอกรีตนอกรอยจึงยังคงมีแพรหลาย  

พระองคไดทรงริเริ่มพระราชประเพณีพระราชปุจฉากับพระสงฆ ระหวาง พ.ศ. 2327-2330 
โดยทรงสงค าถามทางพระพุทธศาสนาใหบรรดาพระสงฆที่เชี่ยวชาญตอบถึง 38 เรื่อง ทั้งนี้ก็เพ่ือให
พระสงฆ์ที่พระองคไดทรงอาราธนาใหตอบพระราชปุจฉาไดขวนขวายอานพระไตรปฎกและไตถาม
พระสงฆที่รู ธรรมวินัยดวยกันให้มากยิ่งขึ้น กอนไปถวายวิสัชชนา เปนการกระตุนใหพระสงฆ
ขวนขวายคนคว้าอานพระไตรปฎกมากยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ดี ความที่บานเมืองเพ่ิงสงบและตั้งหลักไดไมนาน ก็ปรากฏวามีพระภิกษุสามเณร
ประพฤติปฏิบัติยอหยอนในหลักพระธรรมวินัยกันมาก ไมเวนแมกระทั่งปาราชิก บางครั้งก็ประพฤติ
ผิดเปนกลุม เชน คราวหนึ่งประพฤติผิดพรอมกัน 128 คน พระองคก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหสึก

                                                        
29กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง, อ้างแล้ว, หน้า 751-770. 
30สมเด็จพระวันรัต, สังคีติยวงศ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2521), หน้า 479. 
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พรอมกัน แล้วยังทรงใหสักแขนแลวทรงประกาศใหคนเหลานี้เปนไพรหลวง ท างานราชการรับใชที่
หนัก เพื่อมิใหประชาชนทั่วไปไดถือเปนเยี่ยงอย่าง  

นอกจากนั้น พระองคยังไดทรงวางมาตรการเพ่ิมข้ึนอีก 7 ประการดังนี้31  
1) พระสงฆสามเณรใดไมประพฤติตามกฎหมาย พระสงฆสามเณรนั้นพรอมทั้งญาติโยมจะ   

ตองถูกลงโทษไปดวยตามโทษานุโทษ 2) พระราชาคณะ เจาอธิการ ภิกษุสามเณร ฆราวาส สังฆการี 
ธรรมการใดไม่ท าตามกฎหมายนี้และละเลยไม่ก าชับวากลาวกัน ฝายพระราชาคณะ พระภิกษุสามเณร 
จะเอาญาติโยมเปนโทษ  ฝายฆราวาสทั้งปวงจะใหลงอาญาเฆี่ยนตามโทษานุโทษ 3) บิดามารดาคณา
ญาติของภิกษุสามเณรที่ท าผิด รูแลวปกปดความผิด ลูกหลานของตัวจะเอาเปนโทษดวย 4) พระราชา
คณะและพระสงฆสามเณรทัง้ปวง ผู้มิไดระวังระไวตรวจตราวากล่าวกัน เปนโทษเสมอดวยสมคบพระ
สงฆสามเณรผูกระท าผิดนั้น 5) ภิกษุสามเณรใดเปนปาราชิกใหสึกเสียแลวใหสักหนาหมายไว อยาให
ปลอมบวชอีกตอไป 6) ผูเปนปาราชิกแลวปกปดไวรวมท าสังฆกรรมกับสงฆ  ถาพิจารณาไดเปนสัตย
เปนโทษถึงสิ้นชีวิต แลวใหริบราชบาทขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมจงหนัก 7) พระสงฆใดเปน ปาราชิกแล
วปริวัติเอาออกเสีย ทรงพระกรุณาหาเอาโทษไม ถาพระสงฆปาราชิกแลวปกปดไว รวมท าสังฆกรรม
กับพระสงฆ พิจารณารับเปนสัตย จะเอาตัวเปนโทษถึง 7 ชั่วโคตรแล้วใหลงพระราชอาญาตีโยม 
พระราชาคณะ ฐานานุกรม เจาอธิการ อันดับ ซ่ึงกระท าความผิดและละเมินเสียมิไดระวังตรวจตรา  

ดังนั้น ตอมาพระองคจึงทรงตรากฎพระสงฆขึ้นเปนสวนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวง
เพ่ือให้ การดูแลพระสงฆทีป่ฏิบัตินอกธรรมนอกวินัยได้ผลยิ่งขึ้น  

2. ทรงแตงตั้งพระราชาคณะ พระองคทรงปรับต าแหนงการปกครองคณะสงฆ์ทรงปรับเปลี่ยน
ชื่อคณะ กลาวคือเปนคณะเหนือ คณะใต และคณะอรัญวาสี โดยใหพระสงฆดูแลกันเปนภูมิภาค  ยกเวน 
คณะอรัญวาสีซึ่งมีพระสงฆไม่มาก ดังนั้น ล าดับชั้นปกครองของพระสงฆผู ใหญ รองจากสมเด็จ
พระสังฆราช มีดังนี้  1) คณะเหนือ พระพุทธโฆษาจารย เปนเจาคณะ2) คณะใต พระพนรัตน หรือ

สมเด็จพระพนรัตน เปนเจาคณะ และ 3) คณะอรัญวาสี พระพุทธาจารย เปนเจาคณะ  
3. ทรงสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดในกรุงเทพมหานครอีกหลายวัด นับเปน 

ผลงานที่โดดเด่นมากจนกระทั่งถึงปจจุบัน  และวัดที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม วัดสระเกศ วัดเลียบ วัดบางหว้าใหญ วัดศาลาสี่หนา เป็นต้น รวมทั้งได้ทรงสรางมณฑปพระพุทธบาท 
และทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาที่กรุงเทพอีกดวย  

                                                        
31สุเชาวน พลอยชุม, รายงานการวิจัยเรื่องการสงเสริมพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 2, (ได้รับทุนจาก

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์), (โรงพิมพ์บริษัท
สหธรรมิกจ ากัด, 2531), หน้า 31. 
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4. ทรงริเริ่มและอุปถัมภการสังคายนาพระไตรปฎกจนส าเร็จเรียบร้อยดี แลวไดทรงโปรด
เกล้าโปรดกระหมอมใหจัดท าพระไตรปฎกเปน 3 ชุด กล่าวคือฉบับทองใหญ เก็บรักษาไวที ่         
หอมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  ฉบับรองทองและฉบับทองชุบ   
ซ่ึงจารึกดวยอกัษรขอม 

เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเปน 
พระมหากษัตริยพระองคที่ 2 แหงพระราชวงศจักรี เมื่อพ.ศ. 2352 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชยแล้ว 
พระองคไดทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนานานัปการเชนเดียวกัน32  กล่าวคือ 

1. ทรงปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ ทรงเพ่ิมต าแหนงพระสงฆเพ่ือใหจัดการปกครองได
อย่างมีประสิทธิภาพ พระองคทรงนิยมพระสงฆสายวิปสสนาธรุะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแตงตั้ง
พระญาณสังวร (สุก) วัดราชสิทธารามขึ้นเป็นสมเด็จพระญาณสังวร ตอมาก็ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จ
พระอริยวงษญาณปริยัติวราสังฆราชาธิบดีที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อพ.ศ. 2363 พรอมกันนั้น พระองค
ก็ยังทรงแตงตั้งเจานายเชื้อพระวงศที่ทรงผนวชใหมีต าแหนงสูง เพ่ือสรางคุณประโยชนแกพระพุทธ 
ศาสนา อาทิ พระเจานองยาเธอ พระองคเจาวาสุกรี วัดพระเชตพุน ทรงสถาปนาขึ้น เปนพระราชาคณะ
ที่กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัตติยวงศ มีต าแหนงเทียบเทาพระราชาคณะ ชั้นสามัญ    

นอกจากนั้นแลว พระองคยังทรงมีพระราชด าริใหตราพระราชก าหนดหรือกฎหมายคณะ
สงฆขึ้นใชปกครองพระภิกษุสามเณรดวย เนื่องจากเปนที่ปรากฏแพรหลายวาพระสงฆสามเณรที่
ประพฤตินอกธรรมนอกวินัย เชน เสพสุราเมรัยเปนอาจิณ สะสมทรัพย รับฝากเงินทองของฆราวาส 
เบียดเสียดหยอกสีกา เลนแขงเรือ ฯลฯ เปนอันมาก โดยพระองคทรงออกพระราชก าหนดวาดวย
ความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร จ.ศ. 1175 (พ.ศ.2356) และหลังจากนั้น อีกสามปก็ทรง
โปรดใหแตงหนังสือ “โอวาทานุสาสนี”33   เพ่ืออธิบายหลักธรรมวินัยใหพระภิกษุสามเณรทั่วไปไดอาน 
เพราะการประพฤตผิิดวินัยไดขยายกวาง ไมเพียงพระภิกษุสามเณรทั่วไปเทานั้นที่ปฏิบัติผิด แมกระทั่ง
พระสงฆผูใหญก็ประพฤติผิดดวย เช่น พระพุทธโฆษาจารย (บุญศรี) วัดมหาธาตุ พระญาณสมโพธิ 
(เค็ม) วัดนาคกลาง และพระมงคลเทพมุนี (จีน) วัดหนาพระเมรุ เป็นต้น 

2. พระองคได้ใหรวบรวมและจัดท าพระไตรปิฎกใหสมบูรณ์ขึ้น เรียกวาฉบับรดน้ าแดง 
เพราะลานใบปกเขียนลายรดน้ าพ้ืนสีแดง  

3. ทรงปรับปรุงการศึกษาภาคปริยัติธรรมของภิกษุสามเณร พระองคไดปรับปรุงใหม แต
เดิมการศกึษาพระปริยัติธรรมแบงออกเปน 3 ชั้น คือบาเรียนตรี บาเรียนโท และบาเรียนเอก แตพระองค

                                                        
32สุเชาวน พลอยชุม, รายงานการวิจัยเรื่องการสงเสริมพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 2, อ้างแล้ว, หน้า 

204-207.   
33สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล

ที ่2 เล่ม 1, (พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 164.   
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ไดแบงเปน 9 ชั้น เรียกกันวาเปรียญ 9 ประโยค โดยใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน ประเด็นที่นาสนใจก็คือ
สมัยที่จัดระบบการศึกษาในรูปแบบบาเรียน ซึ่งแบงออกเปน 3 ชั้น ผู เรียนจะมีโอกาสศึกษา        
พระไตรปฎกโดยตรง แตวิธีการจัดใหมเนนคัมภีรอรรถกถาเปนสวนมาก สาเหตุที่เปนดังนี้ สันนิษฐาน 
วา 1) คัมภีรอรรถกถาใชภาษาบาลียากกวาพระไตรปฎก ถาสามารถเรียนจบภาษาบาลีจนถึงเปรียญ 9 
ประโยค ก็จะอานพระไตรปฎกไดงายขึ้น 2) ในการอานแปลคัมภีรอรรถกถานั้น โดยปรกติก็มีพุทธ
วจนะแทรกอย ูดวย ผูแปลจึงสามารถเห็นไดวาพุทธวจนะดั้งเดิมเปนอยางไร และพระอรรถกถาจารย
แตงอธิบายไปอยางไร การแปลคัมภีรอรรถกถาอยูเนืองๆ จะท าใหนักศึกษาเขาใจวิธีอธิบายความตาม
แนวอรรถกถา สามารถแตงอธิบายความพุทธวจนะในรูปแบบคัมภีรอรรถกถาได    

สวนทางดานวิปสสนาธุระ พระองคก็ทรงประกาศตั้งต าแหนงคณาจารยบอกกรรมฐานไว
ประจ าวัดตาง ๆ ซึ่งไมเคยมีมากอน เปนการเนนใหมีพระภิกษุที่เชี่ยวชาญวิปสสนาธุระตามวัดต่าง ๆ
เพ่ิมมากข้ึน พระองคทรงใฝพระทัยดานวิปสสนาธุระตั้งแตทรงออกผนวช เมื่อครั้งด ารงพระอิสสริยยศ 
เปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
หลังจากผนวชเสร็จพระองคก็เสด็จไปพ านัก ณ วัดสมอราย เพ่ือฝกสมถกรรมฐานและวิปสสนา
กรรมฐาน สมัยนั้นมีคณาจารยผูช านาญในวิปสสนาธุระมารับเครื่องอัฐบริขารและรับการตั้งถึง 76 รูป 

4. ทรงริเริ่มสรางวัดโดยใชสถาปตยกรรมแบบจีน และปฏิสังขรณวัดตางๆ มาก บางครั้งก็มี
การผสมผสานกับศิลปะแบบฝรั่งท าใหเกิดรปูแบบสถาปตยกรรมใหมๆ ขึ้น เชนพระต าหนักปนหย่า ณ 
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่พระองคบูรณปฏิสังขรณมีเปนจ านวนมาก อาทิ วัดชัยพฤกษมาลา วัดโมลีโลก
ยาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดทรงธรรม วัดสังขกระจาย เปนตน  

5. ทรงกระต ุนใหมีการผลิตหนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยหนังสือต่างๆ ที่แต
งขึ้น สมัยพระองคที่นับวาโดดเดนที่สุด ได้แก มหาชาติค าหลวงฉบับสมบูรณ หนังสือโอวาทานุสาสนี 
หนังสือรวบรวมบทสวดมนตภาษาบาลีพรอมทั้งค าแปลเปนไทย เพ่ือใหคนไทยใชสวดมนตในโอกาส
ต่างๆ ดวย หลังจากมีหนังสือสวดมนตเปนคูมือแลว พระองคไดทรงสรางประเพณีให้ชนชั้นระดับ
เจ้านายและขาราชการไดสวดมนต์เปนกิจวัตร ท านองเดียวกับที่พระสงฆสวดในวัดวาอารามตางๆ ท า
ใหการสวดมนต์แพรหลายไปยังประชาชนทั่วไปด้วย  

6. ทรงริเริ่มตั้งวันวิสาขบูชาหลังจากท่ีเลิกปฏิบัติมาระยะหนึ่ง การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
เคยมีมาแลว ตั้งแตสมัยสุโขทัย หากแตได้หยุดไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระองคจึงไดริเริ่มอีกครั้งหนึ่ง 
ท าใหประเพณีนี้มีมาสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้34 ดังในพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานที่ว่า 
“ค านึงถึงเดือนหก ทั่วทายกตามโคมเคย งามสุดนุชพ่ีเอย ได้เห็นกันวันบูชา”  

                                                        
34สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล

ที ่2 เล่ม 2, (พระนคร : โรงพมิพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 4-10.   
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นอกจากนั้น พระองคยังทรงตดิตอกับพระสงฆตางประเทศโดยเฉพาะลังกา โดยสงสมณทูต
ไปยังลังกาเพ่ือสืบคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้ใหการอุปถัมภบ ารุงพระสงฆ์ลังกาที่เขามา
ศึกษาเลาเรียนอยูในประเทศไทยด้วย  

 

2.6 สรุป           
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ที่นับถือกันมา

เป็นศาสนาประจ าชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน  กล่าวคือ  จากหลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ แสดงวาใน
ยุคสมัยทวาราวดีนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้ตั้งรากมั่นคงแลวในอาณาจักรมอญ ซึ่งรวมอยู
ในดินแดนที่เปนประเทศไทยปัจจุบัน        

สมัยกรุงสุโขทัย ได้รับพระพุทธศาสนานเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช 
ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากทุกด้าน พระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยและรอบรู้ใน
พระไตรปิฎก จนถึงกับทรงผนวช และนิพนธ์เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง สมัยพระเจ้าลิไทแห่งกรุง
สุโขทัยได้ส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระศาสนาที่ล้านนา มีนักปราชญ์แต่งต าราทางพระพุทธศาสนา อาทิ 
มังคลัตถทีปนี  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์
มาจากอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่ างดี เช่น 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวช แต่งหนังสือมหาชาติค าหลวง สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง พระเจ้าทรงธรรมทรงศึกษาพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ยังทรงผนวช สร้างมณฑป
ครอบพระพุทธบาทที่สระบุรี แต่งกาพย์มหาชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้การอุปปถัมภ์แก่ผู้
บวชเรียนเป็นอย่างดีไม่ต้องรับราชการ เป็นเหตุให้มีคนหลบเลี่ยงราชการไปบวชกันมากจนต้องมีการ
ทดสอบความรู้ และมีผู้ปลอมบวชถูกบังคับให้ลาสิกขาเป็นจ านวนมาก พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรง
ส่งเสริมการอุปสมบท ผู้ที่จะเป็นขุนนางได้ต้องบวชมาก่อน แต่งต าราพระพุทธศาสนา เช่น           
นันโทปนันทสูตรค าหลวง พระมาลัยค าหลวง ปุณโณวาทค าฉันท์ เป็นต้น  เมื่อครั้งพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลังกาเสื่อมลงเกือบสิ้นสมณวงศ์ ลังกาได้ส่งคณะทูตมายังกรุงศรีอยุธยาขอพระสงฆ์ไทยไปท า
การอุปสมบทแก่ชาวลังกา พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงได้ทรงส่งพระอุบาลีกับพระอริยมุนีพร้อมคณะ
สงฆ์เดินทางไปสืบพระศาสนาที่ลังกา วางรากฐานพระพุทธศาสนาในลังกาจนมั่นคงเป็นปึกแผ่น เกิด
เป็นนิกายที่เรียกว่าอุบาลีวงศ์หรือสยามวงศ์       

ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งเสื่อมโทรม
ไปเพราะคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยทรงรับสั่งให้สืบหาพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรม ได้พระ
อาจารย์ศรี วัดประดู่แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นสมเด็จพระสังฆราช รับผิดชอบในการฟ้ืนฟูบูรณะ
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาก็ค่อย ๆ กลับฟื้นตัวขึ้น     



30 

พอมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 
หลังจากทรงให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครแล้ว  ทรงเริ่มท านุบ ารุงพระพุทธ 
ศาสนา เช่น ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ประกาศใช้กฎพระสงฆ์ 
ท าสังคายนาพระไตรปิฎก เป็นต้น สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ฟ้ืนฟูพระราชพิธี 
วิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรก นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดหลายวัด เช่น วัดอรุณ-
ราชวราราม เป็นต้น และไดส้่งสมณทูตไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา จึงท าให้พระพุทธศาสนา
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 



 

บทท่ี 3 
         พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั 
   และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการสืบพระศาสนาต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
และกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สร้างทั้งศาสนวัตถุ ศาสนธรรม และศาสน
บุคคล โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและตรากฎพระสงฆ์ขึ้นเพ่ือให้พระพุทธศาสนามั่นคง 
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงปรับปรุงการศึกษาพระพุทธศาสนา
ทั้งด้านปริยัติปฏิบัติ และการเผยแผ่ศาสนากับลังกาด้วย พระพุทธศาสนาจึงมีการปรับปรุงตลอดมา 
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว    
3.1.1 พระราชประวัติ        
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาเรียม ประสูติที่พระราชวังเดิม เมื่อวันจันทร์ แรม 10 ค่่า 
เดือน 4 ปีมะแม จุลศักราช 1149 ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก1 พระนามเดิมคือพระองค์เจ้าชายทับ เมื่อทรงพระเจริญวัย
จึงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์       

ในต้นรัชกาลที่ 2 นั้น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงว่าราชการพระคลัง ต่อมาเมื่อกรม
พระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์เสด็จทิวงคต และเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีก็สิ้นพระชนม์ลงอีก
พระองค์หนึ่ง กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเป็นผู้ดูแลราชการแผ่นดินแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธ   
เลิศหล้านภาลัยอยู่แต่พระองค์เดียว ได้ทรงว่าราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระต่ารวจ 
และยังทรงรับหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนพระองค์อยู่เสมอ สมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงไว้วาง
พระราชหฤทัย โปรดให้ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณอยู่ตลอดมา2 ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีความ

                                                           
1บรรเจิด อินทุจันทร์ยง, เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์, (กรุงเทพมหานคร : ปริทัศน์ศาสตร์, 2525), หน้า 

82. 
2กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325-2394, (กรุงเทพมหานคร : กรม

ศิลปากร, 2525), หน้า 15. 
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เชี่ยวชาญในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ทรงว่าราชการในกรมท่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้
แต่งส่าเภาหลวงเพ่ือไปค้าขายกับจีน และทรงแต่งส่าเภาส่วนพระองค์เองอีกด้วย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงประชวรอยู่ในระยะเวลาอันสั้นและเสด็จ
สวรรคต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 โดยยังมิได้ทรงตั้งผู้สืบรัชทายาทไว้ ซึ่งตามราชประเพณี
การสืบสันตติวงศ์นั้น ผู้ที่จะได้รับราชสมบัติต่อจากพระเจ้าแผ่นดินควรเป็นพระราชกุมารซึ่งประสูติแต่
พระอัครมเหสี ดังนั้นตามกฎมนเฑียรบาลที่ถือปฏิบัติกัน ผู้ที่สมควรจะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์
ต่อไปก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ ผู้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ประสูติแต่สมเด็จพระศรี
สุริเยนทราบรมราชินีผู้เป็นพระอัครมเหสี แต่บุคคลส่าคัญผู้เชี่ยวชาญราชการแผ่นดินมากที่สุดใน
ขณะนั้นเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ผู้ทรงเจริญพระชันษากว่าสมเด็จ
เจ้าฟ้ามงกุฎถึง 17 พรรษา และมีความเชี่ยวชาญในกิจการบ้านเมือง แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังกล่าว
ว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงมีอิทธิพลอยู่ในวงการปกครองบ้านเมืองในขณะนั้น ดังในจดหมายเหตุ
ของจอห์น ครอว์เฟอต ไดก้ล่าวสรรเสริญกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไว้ว่า “กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรง
เป็นเจ้านายที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาเจ้านายและขุนนาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในราชส่านัก
สยาม”3  ส่วนพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ได้ทรงครองสมณเพศต่อไปอีก 
27 ปี เพื่อให้พระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
แห่งจักรีวงศ์4       

เมื่อทรงเสวยราชย์แล้วพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองได้อย่างเรียบร้อย ทรงน่าบ้านเมืองให้
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี เช่น ในเรื่องการติดต่อกับชาติตะวันตก ตลอดจนการสงครามกับ
ข้างญวนและเขมร ในด้านการพระศาสนา พระองค์ยังทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก โปรดให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดจ่านวนมาก ที่สร้างขึ้นใหม่ก็หลายวัด นอกจากนี้พระองค์ยังได้ท่าการค้ากับจีน จึง
ทรงมีความซาบซึ้งในศิลปะจีน จนทรงน่ามาผสมผสานกับศิลปะไทยก่อให้เกิดศิลปกรรมพระราชนิยม
รูปแบบใหม่ กล่าวได้ว่า ในรัชสมัยนี้เองที่งานช่างโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไทยมีความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง5 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อพ.ศ. 2367 พระชนมายุ 37 
พรรษา ครองราชสมบัติได ้27 ปี เสด็จสวรรคตวันพุธ ขึน้ 1 ค่่า เดือน 5 ตรงกับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 
2394 สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา 

                                                           
3กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารอยุธยาฉบับสมเด็จพระนพรัตน (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2515), 

หน้า 17. 
4Virginia Thomson, Thailand : The New Siam, Second Edition, (New York : Paragon Book Reprint 

Corporation, 1967), p. 34. 
5กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325-2394, อ้างแล้ว, 

หน้า 19. 
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3.1.2 พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   
เมื่อพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงให้ความส่าคัญและส่งเสริมท่านุบ่ารุงพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย อาจ
กล่าวได้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงท่านุบ่ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมาก
พระองค์หนึ่งและทรงท่าต่อเนื่องตลอดรัชกาล พระองค์ใช้จ่ายพระราชทรัพย์ในการทรงบาตรและเงิน
โรงทานในช่วง พ.ศ. 2378 – 2382 เป็นจ่านวน 21,751 ชั่ง6  รายจ่ายที่เห็นได้ชัดในรัชกาลนี้คือ การ
สร้างและปฏิสังขรณ์วัด ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสมัยที่มีการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดมากที่สุดในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั้งการสร้างพระไตรปิฎก ตลอดจนการถวายนิตยภัตแก่พระสงฆ์  

การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส่าคัญกับการพระศาสนา นอกจาก
เป็นเพราะทรงเลื่อมใสอย่างจริงจังแล้วยังเป็นการเอ้ือต่อการปกครอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์
ให้ความส่าคัญกับการรับเอาอุดมการณ์พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาผสมกัน นั่นคือ
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นผู้ปกครองประชาชนให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม ใน
ขณะเดียวกันยังต้องค้่าจุนพระศาสนาด้วยการสร้างปูชนียวัตถุ ปกครองและบ่ารุงคณะสงฆ์ ดูแล
ประชาชนให้อยู่ในศีลธรรม พระมหากษัตริย์จึงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่จะน่ามนุษย์ไปสู่สุคติ 7 
และเม่ือศาสนาได้รับการท่านุบ่ารุงให้รุ่งเรืองแล้วเสถียรภาพของพระมหากษัตริย์จะได้รับการค้่าจุนให้
มั่นคงตามไปด้วย          

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่มีผลต่อวิถีชีวิตตลอดจน
ความคิดความเชื่อของคนในสังคม ประการแรก คือการค้าขายกับต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง
มากกว่ารัชกาลก่อนๆ ท่าให้วิถีชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ปรับตัวและวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน โดยเฉพาะชนชั้นน่า การเปลี่ยนแปลงประการต่อมาคือ
การเข้ามาของคณะมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์ที่เข้ามาเพ่ือเผยแผ่ศาสนา นอกจากนี้ยังน่าเอา
วิชาการตะวันตกเข้ามาด้วยโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์สมัยใหม่ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่นการพิมพ์หนังสือ ความรู้อันทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้นี้ ท่าให้ค่านิยมของคน
ไทยโดยเฉพาะชนชั้นน่าเป็นไปในเชิงหาความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น หรือเห็นความส่าคัญของ
การศึกษามากขึ้น ซึ่งในเวลานั้นวัดยังคงเป็นสถานศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมีพระเป็นครู 
หรือผู้รอบรู้หนังสือของชุมชน       

                                                           
6รัตนาวดี แก้วไชโย, “การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสิทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2394”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2527, หน้า 81. 
7อคิน รพีพัฒน,ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข,ม.ร.ว. และพรรณี สรุงบุญมี, สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 

2325-2416), (กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 67-69.  
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อค้า มีเรือส่าเภาไปค้าขายเป็นการส่วน
พระองค์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงดูแลก่ากับกรมท่า เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นก็ยั งคงให้ความส่าคัญกับ
การค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้ากับจีน การที่พระองค์ทรงติดต่อการค้าขายกับ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่มีนักบวชต่างศาสนามาเผยแผ่ศาสนาในไทย รวมทั้ง
ความคิดของชนชั้นน่าที่เริ่มเปลี่ยนไปในทางเหตุผลนิยมมากขึ้น พระองค์จึงทรงให้ความส่าคัญกับการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา         

พระสงฆ์ในสังคมไทยได้รับการยกย่องเป็นพิเศษว่าเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา และเป็นผู้มี
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคม
อย่างมาก อีกทั้งได้รับการอุปถัมภ์จากชนทุกชั้นนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา สถาบันสงฆ์จึงมี
ความส่าคัญยิ่งต่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนาที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของบ้านเมืองยุคต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นยุคของการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เป็นปึกแผ่นในทุกด้าน การฟ้ืนฟู 
พระศาสนาให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม จึงเป็นเรื่องที่รัชกาลที่ 3 ทรงให้
ความส่าคัญดังนี ้           

1. รวบรวมพระไตรปิฎกและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม    
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา การศึกษาของพระสงฆ์มี 3 แนวทาง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ8  ปริยัติศาสนาถือเป็นรากฐานส่าคัญยิ่ง ถ้าขาดปริยัติเสียแล้วปฏิบัติและปฏิเวธก็จะเกิดขึ้น
ไม่ได้            

ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เป็นต้นมา การพระศาสนาได้รับความเสียหายมาก 
ทั้งวัดวาอารามรกร้างทรุดโทรมไร้พระภิกษุสามเณรอยู่ครองวัด อีกทั้งสังคมสงฆ์ไร้กฎระเบียบขาด
วินัยและแตกแยกกัน การฟ้ืนฟูพระศาสนาจึงเป็นเรื่องส่าคัญเช่นเดียวกับการจัดการปกครอง
บ้านเมือง และการรวบรวมพระไตรปิฎกจึงเป็นการช่วยให้เกิดการศึกษาปริยัติหรือการปรับปรุงต่ารา
เรียนแก่ภิกษุสามเณรได้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี
เป็นภาษาไทย มีการสรรหาพระไตรปิฎกจากประเทศใกล้เคียงมาเพ่ือสอบทานเทียบเคียงด้วย เห็นได้
จากการที่ทรงให้พระสงฆ์ไทยที่ไปสืบพระศาสนาที่ลังกา เมื่อจะเดินทางกลับให้ขอยืมพระไตรปิฎกของ
ลังกามาด้วย “จักได้จ่าลองลอกขึ้นไว้ส่าหรับแผ่นดิน”9 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้สร้าง
พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ ที่ส่าคัญคือ ฉบับรดน้่าเอก ฉบับรดน้่าโท ฉบับทองน้อย ฉบับชุมยอ ฉบับอักษร
รามัญ ฉบับเทพชุมนุมส่าหรับวัดพระเชตุพน ฉบับลายก่ามะลอส่าหรับวัดราชโอรส พระไตรปิฎก

                                                           
8วิ.ม.อ. 1/264. 
9กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4, 

(พระนคร : ส่านักพิมพ์คลังวิทยา, 2506), หน้า 264. 
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เหล่านี้นอกจากจะใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนของพระสงฆ์ในประเทศแล้ว เขมรซึ่งเป็นหัวเมือง
ประเทศราชได้มาขอพระไตรปิฎกฉบับที่สังคายนาแล้วไปเป็นต่าราแก่พระภิกษุสงฆ์ของตนด้วย  

เมื่อมีพระไตรปิฎกแล้ว พระองค์ก็ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยให้มีการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมมากขึ้น เพราะทรงมีพระประสงค์ให้วัดแต่ละวัดมีพระเปรียญอย่างน้อย 5-6 
รูปทุกปี10 ดังนั้นบรรดาวัดต่าง ๆ จึงแข่งขันกันที่จะให้วัดของตนมีพระเปรียญหลายๆ รูป จากการให้
ความส่าคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรมและการที่วัดต้องมีพระเปรียญ ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2388 มี
วัดที่พระสงฆ์เข้าสอบ 20 วัด เป็นจ่านวน 206 รูป11  แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในเรื่องของการศึกษา
ของพระสงฆ์ในขณะนั้น และเมื่อมีพระสงฆ์ให้ความสนใจในการเรียนมากเช่นนี้ พระองค์จึงทรงให้
สร้างเก๋งจีนที่ข้างหอพระปริตรในบริเวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพ่ือให้พระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียน 
แต่เนื่องจากมีพระสงฆ์มาเรียนกันมาก จึงต้องย้ายไปเรียนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

ต่อมาได้มีการขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมออกเป็น 4 ขั้น คือ  บาเรียนจัตวา บาเรียน
ตรี บาเรียนโท และบาเรียนเอก โดยก่าหนดระยะเวลาสอบเป็น 8 วัน และจัดสอบทุก 3 ปี ซึ่งก่อน
หน้านี้ไม่มีการก่าหนดเวลาในการสอบที่ชัดเจนตายตัว12     

พระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้จะได้รับการยกย่องจากสังคมมาก และยังได้รับ
สิทธิพิเศษอีกหลายประการ ดังปรากฏความตอนหนึ่งว่า 

...ในแผ่นดินนั้น พระสงฆ์สามเณรอุตสาหะเล่าเรียนพระไตรปิฎกทั้งใน
กรุงนอกกรุงและหัวเมืองเป็นอันมาก ถึงคราวสอบไล่หนังสือ พระสงฆ์สามเณรก็
ได้เปรียญเอก โท ตรี คราว 1 เป็นอันมาก ถ้าพระสงฆ์ที่ได้แปลพระคัมภีร์เป็น
เปรียญและพระเปรียญได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะแล้ว ญาติโยมที่ตกทุกข์ได้ยาก 
เป็นไพร่หลวง ไพร่สมอยู่ก็ดี โปรดยกพระราชทานให้เป็นโยมสงฆ์ ถ้าลาสิกขาบท
แล้วจะไปท่าราชการอยู่ในกรมใดก็โปรดให้ตามใจสมัคร...13   
   

                                                           
10กรมศิลปากร, พระราชปุจฉาในช้ันกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 เล่ม 2. (กรุงเทพมหานคร : 

องค์การค้าคุรุสภา, 2513, หน้า 25. 
11อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)”, วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย), 2523, หน้า 169. 
12มหามกุฏราชวิทยาลัย, 100 ปีมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2436-2536, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2536), หน้า 422. 
13กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4, อ้างแล้ว, 

หน้า 351-352.  
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พระสงฆ์ที่เรียนพระปริยัติธรรมจึงจัดเป็นพระสงฆ์ที่ท่าประโยชน์ให้สังคม เช่นเดียวกับ
พระสงฆ์ท่ีมีความสามารถเป็นช่างก่อสร้างวัดได้ หรือพระสงฆ์ที่สวดพระปาติโมกข์ได้ พระสงฆ์เหล่านี้ 
ไม่ว่าจะจ่าพรรษาอยู่ที่วัดใดก็จะได้รับการอุปถัมภ์ด้วยการพระราชทานข้าวสารแก่วัดนั้น รวมทั้ง
พระราชทานรองเท้าเพ่ือถวายพระแต่ละครั้งที่ลงพระอุโบสถประกอบสังฆกรรม14   

การท่านุบ่ารุงพระสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท่าให้พระสงฆ์มีความรู้ทั้งเรื่อง
พุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป เมื่อลาสิกขาแล้ว ก็สามารถท่างานตามกรมกองต่าง ๆ เช่น กรมโหร 
กรมหมอ กรมอาลักษณ์ กรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมราชบัณฑิต เป็นต้น ส่ วนพระสงฆ์ที่ครอง
สมณเพศอยู่ก็เป็นครูสอนธรรมะและอักขรวิธีแก่กุลบุตร พระสงฆ์จึงเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับบ้านเมือง โดยถ่ายทอดความรู้ทางโลกและทางธรรมให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่ง   

2. การสร้างวัดและการบรรพชาอุปสมบท       
เรื่องที่ต้องพระราชอัธยาศัยในรัชกาลที่ 3 และทรงเอาพระราชหฤทัยใสเปนพิเศษคือเรื่อง

การสรางและบูรณะวัด15 ดังเพลงยาวที่กล่าวไว้ว่า  
ทูลเรื่องอ่ืนมิไดชื่นเหมือนเรื่องวัด เวียนแตตรัสถามไตใหใฝฝน   
ถึงวัดนั้นวัดนี้เปนนิรันตร์  ถึงเรื่องปนเขียนถากสลักกลึง   
วัดโนนแลววัดนี้ยังรับสั่งเรง   เตือนต่าเบงท่าไปใหข่าขึง     
พวกนายดานนายงานเรงการตะบึง ใหทั่วถึงถ้วนวัดจังหวัดราย16 

 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสมัยที่มีการสร้างและบูรณะวัดมากที่สุดทั้งในกรุงและนอกกรุง วัดที่

สร้างใหม่มี 5 วัด และวัดที่บูรณะอีก 60 วัด ที่เป็นเช่นนี้ นอกจากเพ่ือให้บ้านเมืองดูสง่างามมั่นคงและ
ด้วยพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาแล้ว สาเหตุส่าคัญคือการสร้างศาสนสถานเพ่ือรองรับภิกษุสามเณร
ที่มีอยู่จ่านวนมาก จ่านวนพระสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ในรัชกาลนี้ว่า มีพระมหานิกาย 28,000 รูป และเป็น
พระรามัญ 2,000 รูป17        

                                                           
14หอสมุดแห่งชาติ, หมายรับสั่งรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1208 (พ.ศ. 2389) เลขที่ 2 ตอน 6 จัดกระจาดถวายพระสวด

ปาติโมกข.์ 
15ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ ได้ รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), หน้า 27.  
16นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ, (พิมพ์แจกในงานศพ นายพันตรี หลวง วโรสถประ

สิทธิ (ถิน นครานนท์) บ. ม. ปีมะแม พ.ศ. 2462), (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2462), หน้า 20. 
17อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)”, 

วิทยานิพนธอ์ักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 127. 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอย ูหัว ทรงเอาใจใส่ในการสร้างและบูรณะวัดเป็นจ่านวน
มากและใหความส่าคัญและท ุมเทกับการท่านุบ่ารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก  ดังความวา  

 ทุกวันนี้ขาคิดสละหวงใหญใหหมดอาลัยอยูแตวัดสรางไวใหญโตหลาย
วัดที่ยังคางอยูก็มีถาช่ารุดทรุดไปจักไมมีผูชวยทะนุบ่ารุง เงินในพระคลังที่เหลือ
จับจายใชราชการแผนดิน มีอยู 4 หมื่นชั่ง ขอสักหนึ่งหมื่นชั่งเถิด  ถาผูใดไดเป
นเจาแผนดินแลว ใหชวยบอกแกเขา ขอเงินรายนี้ใหชวยทะนุบ่ารุงวัดที่ช่ารุด แล
การวัดที่ยังคางอยูนั้นเสียใหดวย18 
  
สวนสถาปัตยกรรมแบบจีนที่เรียกวา  “เกงจีน” ได้เกิดแพรหลายในสมัยนี้ สถาปตยกรรมมี

รูปแบบเปนอยางไร ทราบไดจากกลอนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 3  ของพระยาไชยวิชิต (เผือก) ดังนี้  
อันวัดวาอาวาสประหลาดสร้าง ยักยายหลายอยางโบสถวิหาร    
ชอฟาหางหงสทรงสุบรรณ  ไม่ทนทานว่ามักจะหักพัง   
พระอารามนามราชโอรส  หนาบันขั้นลดลายฝรั่ง    
กระเบื้องเคลือบสอดสีมีผนัง  เปนอยางนอกออกปลั่งปลาบปลิว    
ลางหลังตั้งวงเปนทรงเกง  จีนส่าเพ็งพวกแซ่แตจิ๋ว19   
 

ความใฝพระราชหฤทัยในดานศิลปะการชางของพระองคนั้นสามารถเห็นได้อยางชัดเจน 
หากเปนการกอสรางบูรณปฏิสังขรณพระอารามที่มีความส่าคัญ เมื่อทรงมีเวลาวางจากราชการแผนดิน
ก็มักจะเสด็จพระราชด่าเนินไปทรงตรวจและติชมงานด วยพระองคเองอยู เนือง ๆ  ทรงใชเวลา
ประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงในการทอดพระเนตรตรวจตราและแกไขงานที่ทรงมอบหมาย20  

เหตุที่มีภิกษุสามเณรจ่านวนมาก เพราะสังคมไทยเห็นคุณค่าของผู้บวชเรียนว่าเป็นผู้มี
ความรู้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และมีชีวิตที่สบายกว่าไพร่และทาสที่ต้องสังกัดมูลนายและต้อง
ท่างานหนัก ดังในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน ที่กล่าวไว้ว่า “ฆราวาสนี้ชาติมันชั่วนัก จะสึกไปให้เขาสัก
มันหรือหวา ข้อมือด่าแล้วระก่าทุกเวลา โพล่กับบ่าแบกกันจนบรรลัย”    

                                                           
18เจาพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข่า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, 

(พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 187-188.  
19ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, รัชกาลที่ 3 กับการสร้างวัดส าคัญ ก าเนิดตุ๊กตาจีน, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 

2544), หน้า 33-34.  
20วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, “การศึกษาสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดเทพธิดาราราชวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2538, หน้า 27.  
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จะเห็นได้ว่าการบวชเป็นภิกษุในสมัยนั้น นอกจากจะได้รับการนับถือยกย่องจากสังคมแล้ว 
ยังรอดพ้นจากการถูกเกณฑ์แรงงาน การบวชจึงเป็นประเพณีนิยมสืบเนื่องต่อมา และถือเป็นอานิสงส์
อันยิ่งใหญ่เพราะมีโอกาสแสวงหารสพระธรรม นับเป็นการสืบพระศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป พระองค์จึง
ให้การอุปถัมภ์การบวชของภิกษุสามเณรตามกษัตริย์มาแต่โบราณ โดยทรงบวชนาคข้าราชการและ   
นาคช่วยที่ถ่ายออกมาจากความเป็นทาสทุกปี นับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดบวชข้าราชการในกรม
กองทั้งในกรุงและหัวเมือง          

3. การปกครองคณะสงฆ์        
ผู้มีอ่านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์คือ กรมสังฆการี ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในกรมธรรมการ 

มีฆราวาสเป็นเจ้ากรม มีหน้าที่แต่งตั้งหรือถอดสมณศักดิ์ ดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ ตลอดจน
ด่าเนินคดีที่เก่ียวกับภิกษุสามเณร        

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่ยังคงยึดตามในรัชกาลก่อน แต่ในสมัยนี้
ได้จัดคณะสงฆ์เป็น 4 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และคณะอรัญวาสี โดยให้รวมวัดหลวง
วัดราษฎร์ในกรุงที่เคยขึ้นอยู่กับคณะเหนือ คณะใต้ มาจัดรวมเป็นคณะหนึ่งต่างหากเรียกว่า คณะกลาง 
ในรัชกาลนี้ ยังมีการตั้งเกณฑ์การตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ เช่น เป็นผู้เล่าเรียนและแตกฉานในพระปริยัติ
ธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารคณะสงฆ์ เป็นผู้มั่นคงในพระธรรมวินัย หรือ
ทรงคุณธรรมในทางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์จะได้รับเครื่องประกอบสมณศักดิ์
รวมถึงนิตยภัตลดหลั่นตามล่าดับชั้นและต่าแหน่ง กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเห็นความส่าคัญของคณะ
สงฆ์และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าตามความสามารถของพระสงฆ์    

นอกจากนี้ ยังได้พยายามในการควบคุมความประพฤติตลอดจนวินัยของพระสงฆ์ให้อยู่ใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ด้วย ทั้งนี้เพราะยังมีพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยอยู่ และถึงขั้นต้องปาราชิกก็มีหลาย
รูป อันที่จริงในสังคมไทยมีพระสงฆ์ที่กระท่าผิดวินัยจนต้องลาสิกขาจากสมณเพศมาแล้วหลายยุค
หลายสมัย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 มาแล้ว มาถึงในรัชกาลที่ 3 ก็
ยังปรากฏการกระท่าผิดของพระสงฆ์อีกจนต้องมีการช่าระความครั้งใหญ่ในพ.ศ. 2385 ผลการช่าระ
คดีความต้องจับพระสงฆ์สึกเป็นจ่านวนกว่า 500 คน รวมถึงพระสงฆ์ระดับพระราชาคณะด้วย21 การ
พิจารณาคดีพระสงฆ์ผูก้ระท่าผิดพระวินัยดังกล่าว มีส่วนท่าให้ภิกษุสามเณรระมัดระวังวัตรปฏิบัติของ
ตนให้อยู่ในศีลในธรรมในระเบียบวินัยและคงความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนไว้ได ้   

การประพฤติผิดธรรมวินัยของพระสงฆ์ท่ีมีให้เห็นอยู่เสมอ เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่ง
ทรงผนวชเป็นภิกษุในรัชกาลที่ 3 ทรงริเริ่มปรับปรุงฟ้ืนฟูการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ปฏิบัติ
ธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่ ซึ่งรัชกาลที่ 3 ได้ทรงให้การอุปถัมภ์ด้วยการพระราชทานวัด
                                                           

21กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4, อ้างแล้ว, 
หน้า 266. 
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บวรนิเวศวิหารให้เป็นที่ประทับ พร้อมทั้งพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ และเป็นผู้สอบไล่
พระปริยัติธรรมด้วย          

4. การท่านุบ่ารุงพระศาสนา       
 1)  นิตยภัต รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้พระราชทานนิตยภัตหรือค่าอาหารถวายพระสงฆ์
เป็นประจ่าตามล่าดับชั้นสมณศักดิ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายนิตยภัต ดังนี้ 1) พระผู้ทรงสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะ พระครู ฐานานุกรม 2) เจ้านายที่ทรงผนวช 3) ภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญ 4) 
พระสงฆ์ที่อยู่ในพระอารามหลวงหรือที่ เรียกว่าพระอนุจร22 นิตยภัตที่ถวายมีส่วนช่วยให้พระสงฆ์มี
ความสะดวกสบายมากขึ้นในการปฏิบัติสมณกิจตามความเหมาะสม และท่าให้พระสงฆ์ด่ารงสมณเพศ
ได้ด้วยดี ส่าหรับเงินนิตยภัตที่พระราชทานแต่ละปีคงมีจ่านวนมาก    
 2) บ่าเพ็ญพระราชกุศล รัชกาลที่ 3 ทรงบ่าเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่่าเสมอไม่เฉพาะ
แต่งานพระราชพิธี โดยเสด็จทรงบาตรเป็นประจ่าทุกวัน และนิมนต์พระสงฆ์มาถวายพระธรรมเทศนา
และบอกพระคัมภีร์ในพระบรมมหาราชวัง23 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินรางวัลแก่ราช
บัณฑิตที่มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษ      

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในการฟ้ืนฟูการพระศาสนาทั้งในด้าน
การศึกษา ด้วยการส่งเสริมการบวชเรียนของพระสงฆ์ การวางระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การ
อุปถัมภ์เรื่องอาหารและนิตยภัต นับว่าเป็นส่วนส่าคัญในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา   

ในรัชกาลที่ 3 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่น่ามาสู่ความเจริญของบ้านเมือง 
ประการแรกคือการค้ากับต่างประเทศท่าให้เริ่มมีมุมมองวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลพร้อมกับให้
ความส่าคัญของการศึกษามากขึ้น ประการต่อมาคือการเข้ามาของมิชชันนารีเพ่ือเผยแผ่คริสต์ศาสนา
และน่าวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตกมาเผยแพร่ด้วย จึงท่าให้ชนชั้นน่าเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
โดยต้องรักษาความมั่นคงของชาติและศาสนาไว้เป็นศูนย์รวมใจของประชาชน   

รัชกาลที่ 3 ทรงท่านุบ่ารุงคณะสงฆ์ พร้อมกับทรงสร้างบูรณะวัด เพราะพระสงฆ์เป็นที่ยก
ย่องเคารพนับถือของสังคม เป็นผู้ชี้น่าทั้งทางโลกและทางธรรม และเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อมอีกด้วย เนื่องจากพระมหากษัตริย์ศรัทธาเชื่อถือและรับฟังความคิดเห็นของพระเถระอยู่
เสมอ จึงต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน         

กล่าวโดยสรุป กิจการพระศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 
ได้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทุก ๆ ด้านสืบต่อจากรัชกาลที่ 1 และ 2 ทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์ 

                                                           
22อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 122. 
23วอลเตอร์ เอฟ เวลลา, แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 

2530),  หน้า 65. 
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การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่พระศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอุปถัมภ์คณะสงฆ์และ
วัดต่างๆ ท่าให้การพระศาสนาดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง อาทิ วัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์ คัมภีร์หรือต่ารา การศึกษาเล่าเรียน การเชื่อถืองมงายเชื่อผิดๆ ถูกๆ ตามๆ กันมา จึงท่าให้
เจ้าฟ้ามงกุฎทีท่รงผนวชอยู่ในช่วงเวลานั้นได้ทรงริเริ่มปรับปรุงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ขึ้น
ให้เรียบร้อยถูกต้องตรงตามท่ีศึกษาจากพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกท่ีได้สอบทานมาแล้วว่าถูกต้อง 

 

3.2 พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3.2.1 พระราชประวัติ 
พระบาทส     พระ       า   า           พระรา   รส  พระบาทส     พระพ ท        า

  า    ร   า ท   2  ระส      ส     พระ ร ส ร    ทรา า      พระรา            ท   18    า    
พ.ศ. 234724 (ในรัชกาลที่ 1)   ะส     พระบร รา    ทร   าร พระรา   สร        ส      
พระ   า    า       า  า ร        รส  ทร ทร   พระ    าร   พระรา บ  า   ะพระรา  าร า  
     พระบาทส     พระ        า   า      ว25 (ส        า  า   า      ร        ร ร  สรร    

     พระ    า       9  พรร า  ส     พระบร รา    ทร พระ ร  า  ร     า 
  ร  ระ         ระ  บพระรา พ     สร      พระ     าร  พระ า   พระส พรร บ    า  
ส     พระ   า         า  า    ฎส          พ      ร ระ   ร      ต   รา    าร26 พระ   า    13  
พรร า ทร  ระ  บพระรา พ    ส        า       า     ทร         สา   ร 7       

พระบาทส     พระ       า   า        ทร     า    ร ท   ส า   ส     พระพ ท     
 ฆ า าร   (                ารา           ส    ระท บท  พระรา         ทร     า   าส า ร บ  
  ต   รา    าร27       าร       า        า   าส ร   ทร ส พระท     าร    า า า 
  า  ระ ท  า        

     พระ   พรร า รบ   ส บท  ทร         พระ          พระ   บส    พระ ร ร    
 าส ารา   ทร   พระฉายา า   า “   ร าโ ” ตอน ร  ส    ระท บท     ส  รา       รา า   าส  

                                                           
24สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, (กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์มติ

ชน, 2546), หน้า 45. 
25กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 รัชกาลที่ 4-พ.ศ. 2475, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์การพิมพ์, 2525), หน้า 8. 
26สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), พุทธศาสนวงศ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2531), หน้า 4. 
27สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 48. 
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     ส    า ระท บ        า า    พ   ทร     าพระ ร      รร 28 ทร ส บ      ร    5  ระ     
ทร        า ร บร    พระ  ร           ส      บ   ระท บ        ส  รา     ทร  
      ร บ ร     ร   บ      พระส ฆ      ร   ร               สา   ร       บ    า        า    า   ทร ฟ้ืนฟู
การพระศาสนาขึ้นใหม่เรียกว่า บวรนิเวศาทิคณะ     า พระบาทส      พระ        า   า          
   ท       ส    า ร     บ ร        าร        า า าส พระ     ร  ทร     า   า าร  า     
  ทร พระ ร  าสา าร    า ส            รา าส ร    า า             าส ร        าส ร   
  ะ ารา าส ร  ทร สา าร   า      า    ส ร    รา า       า       า      รา  ท    าบ    า    
        ระ  บ  ร             พ.ศ. 2411   

พระ    ์ทร        ู่ต   ร   า ท   3 ครองสมณเพศ       า 27 พรร า พระบาทส      
พระ        า   า       ส รร         พ.ศ. 2394 พระบร    า       ส าบ    ะ  ารา  าร        
ท         พร                า  า          ร  รา   29     พระ  า    ร   พระ    ท    4       
รา        ร  เมื่อ   ท   2    า   พ.ศ. 2394 ส     พระ ทพ  ร  ทราบร รา    ทรง     
พระ   ร   ส  พระบาทส     พระ          า   า       ทร     พระรา   รส          ทร   าร  
ส ร รา ส บ     18     ส รร          ท    1     า    พ.ศ. 241130  ส ร พระ   า       64  พรร า 

3.2.2 พระราชประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา     
พ.ศ. 2360 พระชนมายุ 14 พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน

พระบรมมหาราชวัง   โดยมีสมเด็จพระสังฆราช  (มี) วัดมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณ-
สังวร (สุก) เป็นพระอาจารย์ถวายศีล ประทับ ณ วัดมหาธาตุ เป็นเวลา 7 เดือน จึงทรงลาผนวช พ.ศ. 
2367 พระชนมายุ 21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามตามโบราณราช
ประเพณี โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์ เสด็จประทับ ณ วัด
มหาธาตุ ทรงท่าอุปัชฌายวัตร 3 วัน แล้วเสด็จไปจ่าพรรษา ณ วัดสมอราย (ปัจจุบัน คือวัดราชาธิ
วาส) เพ่ือทรงศึกษาวิปัสสนาธุระตามธรรมเนียมนิยมของเจ้านายผู้ทรงผนวชเพียงพรรษาเดียวในครั้ง
นั้น หลังจากทรงผนวชได้เพียง 15 วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมชนกนาถ 
ทรงพระประชวรเสด็จสวรรคต จึงได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะด่ารงสมณเพศ ศึกษาวิปัสสนาธุระที่ได้
ทรงเริ่มศึกษามาแต่แรกทรงผนวชแล้วให้ถ่องแท้ต่อไป ได้ทรงศึกษาอยู่ในส่านักอาจารย์ ณ วัดสมอ

                                                           
28His Majesty KING RAMA THE FOURTH MONKUT, (In Commemoration of H.M. King Rama IV 

(Momgkut) who passed away on the 1st of October B.E. 2411 (1868)), (Bangkok : Siva Phorn Limited 
Partnership: B.E. 2511), p. 42. 

29David K. Wyatt, Thailand : A Short History, (London : Yale University Press, 1948),  p. 373.  
30ประยุทธ์ สิทธิพันธ์, สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม เล่มปลาย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 

2516), หน้า 361. 
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รายนั้น และได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ วัดราชสิทธารามอันเป็นส่านักวิปัสสนาที่ส่าคัญอีกแห่งหนึ่งในยุค
นั้น แต่ไม่ได้ประทับอยู่ประจ่าคงเสด็จไปมาระหว่างวัดราชสิทธารามกับวัดสมอราย นอกจากนี้ยังได้
เสด็จไปทรงศึกษากับอาจารย์ในส่านักอ่ืนๆ ที่ปรากฏว่ามีการเล่าเรียนวิปัสสนาธุระทั่วทุกแห่งในยุคนั้น 
แม้กระนั้นก็ยังไม่เต็มตามพระราชประสงค์ จึงทรงพระราชด่าริที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมคือภาษา
มคธหรือภาษาบาลี เพ่ือจะได้สามารถอ่านพระไตรปิฎกได้ด้วยพระองค์เอง อันจะเป็นทางให้ทรง
ศึกษาหาความรู้ในพระปริยัติธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้โดยล่าพังพระองค์ต่อไป ด้วยพระราชปณิธาน
ดังกล่าวแล้ว หลังออกพรรษา จึงเสด็จจากวัดสมอราย กลับมาประทับที่วัดมหาธาตุ ตั้งต้นศึกษาภาษา
บาลี โดยพระวิเชียรปรีชา (ภู่) เจ้ากรมราชบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้น
เป็นพระอาจารย์สอน ทรงขมักเขม้นศึกษาอยู่ 3 ปี ก็ทรงรอบรู้แตกฉานในภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง จน
กิตติศัพท์ เลื่องลือถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันหนึ่ งจึงมีพระราชด่ารัสถาม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจะแปลพระปริยัติธรรมถวายให้ทรงฟังได้หรือไม่ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระพรรับว่าจะสนองพระเดชพระคุณตามพระราช
ประสงค ์         

การแปลพระปริยัติธรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดขึ้นเป็นการพิเศษ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
พระบรมราชาธิบายไว้ว่า  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่ารัสให้ประชุมสมเด็จพระราชา
คณะและพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ในพระที่นั่งอม
รินทรวินิจฉัย เป็นการชุมนุมวิเศษ มิใช่ไล่หนังสือในสนามพร้อมกับพระสงฆ์
สามัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจับประโยคธรรมบทแปลครั้ง
แรก ด้วยความคล่องแคล่วสละสลวย หาที่ทักท้วงมิได้ จึงปรากฏว่าหนังสือธรรม
บทซึ่งก่าหนดว่าให้ไล่ 3 ครั้งนั้น เป็นอันหาต้องการไม่ ด้วยพระปรีชาสามารถ
ความที่ทรงทราบ ปรากฏว่าเกินกว่าชั้นหนังสือธรรมบทเสียเป็นอันมาก 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงด่ารัสสั่งว่าอย่าใหัแปลถึง 3 เที่ยวเลย ให้
ข้ามไปแปลมงคลทีปนีทีเดียวเถิด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวก็ได้
ทรงจับประโยคแปลมงคลทีปนีเป็นประโยคที่ 2 ด้วยความคล่องแคล่ว อย่าง
เดียวกันกับเมื่อครั้งแปลธรรมบท ในเวลาเมื่อทรงแปลนั้นพระราชวงศานุวงศ์แล
ข้าราชการพร้อมกันฟังอยู่เป็นจ่านวนมาก31 
 

                                                           
31พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2543), หน้า 25-26.  
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชหฤทัยแปลถวายเพียง 5 ประโยค พอ
เป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาแล้วขอพระราชทานงดไม่แปลต่อ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเข้าพระทัยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันดี จึงทรงอนุโลมตาม และ
พระราชทานพัดยศส่าหรับเปรียญเอก 9 ประโยค ให้ทรงถือเป็นสมณศักดิ์ต่อมา พร้อมทั้งโปรดให้เป็น
แม่กองบาลีในสมัยนั้นองค์หนึ่งด้วย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาพระปริยัติธรรม
มิใช่เพื่อพระเกียรติยศหรือผลประโยชน์อื่นใด แต่ทรงศึกษาด้วยทรงมุ่งหวังที่จะทราบพระธรรมวินัยให้
แจ้งชัดในข้อปฏิบัติ อันเป็นมูลรากของพระศาสนาว่าเป็นอย่างไร ผลแห่งการศึกษาและทรงพิจารณา
อย่างละเอียดทั่วถึง ท่าให้ประจักษ์แก่พระราชหฤทัยว่าวัตรปฏิบัติและอาจาริยสมัยที่ได้สั่งสอนสืบกัน
มาในครั้งกระนั้น ได้คลาดเคลื่อนและหย่อนยานไปเป็นอันมาก จึงทรงรู้สึกสลดสังเวชพระราชหฤทัย 
ถึงกับทรงเห็นว่ารากเหง้าเค้ามูลแห่งการบรรพชาอุปสมบทจะเสื่อมสูญเสียแล้ว ก็เกิดวิตกขึ้นในพระ
หฤทัยว่า หรือสมณวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าจะสูญเสียแล้ว แต่อย่างไรก็ดี  
การที่พระองค์ทรงผนวช ได้สมาทานว่าจะประพฤติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ถ้าทรง
ประพฤติปฏิบัติต่อไปในทางท่ีผิดพระพุทธบัญญัติ เห็นว่าลาผนวชออกเป็นแต่อุบาสกจะดีกว่า  

ในระหว่างที่ก่าลังทรงพระปริวิตกถึงเรื่องความเสื่อมสูญแห่งวงศ์บรรพชาอุปสมบทอยู่
นั้นเอง ก็ได้ทรงพบพระเถระชาวรามัญรูปหนึ่งชื่อ ซาย พุทฺธว่โส  ซึ่งอุปสมบทมาแต่เมืองมอญ มาอยู่
วัดบวรมงคล ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระสุเมธมุนี เป็นผู้ช่านาญพระวินัยปิฎกประพฤติวัตรปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด สามารถทูลอธิบายเรื่องวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์รามัญคณะกัลยาณีที่ท่านได้รับ
อุปสมบทมาให้ทรงทราบอย่างพิสดาร ทรงพิจารณาเห็นว่าสอดคล้องต้องกันกับพระพุทธพจน์ที่ได้ทรง
ศึกษามาจากพระบาลีไตรปิฎก ก็ทรงเลื่อมใสและทรงรับเอาวินัยวงศ์นั้นเป็นแบบอย่างส่าหรับปฏิบัติ
สืบมา ด้วยการท่าทัฬหิกรรมคือทรงอุปสมบทซ้่าในคณะสงฆ์รามัญอีกครั้งหนึ่งโดยมีพระสุเมธมุนีเป็น     
พระอุปัชฌาย์32 เมื่อ จ.ศ. 1187 ตรงกับ พ.ศ. 2368 อันเป็นปีที่ทรงผนวชได้ 2 พรรษา การท่าทัฬหิกรรม
ครั้งนั้นนับเป็นครั้งที่ 133          

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท่าทัฬหิกรรมอุปสมบทซ้่าในคณะสง ฆ์
รามัญนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงแก้ไขวัตรปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย โดยเริ่มต้นที่พระองค์
เป็นประเดิมแล้วจึงมีภิกษุอ่ืนเกิดความนิยมเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามอย่างขึ้น ในช่วงที่ประทับ
อยู่ที่วัดมหาธาตุนั้น มีภิกษุมาถวายตัวเป็นศิษย์เพ่ือเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและประพฤติปฏิบัติตาม
แนวพระด่าริเพียง  5-6  รูปเท่านั้น  ในบรรดาผู้ที่มาถวายตัวเป็นศิษย์ในชั้นแรกนี้ก็คือ  สมเด็จพระวันรัตน์ 

                                                           
32สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 56. 
33ประวัติคณะธรรมยุต , (คณะธรรมยุตจัดพิมพ์ ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), 
หน้า 4.  
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(ทับ พุทฺธสิริ)  เมื่ออุปสมบทได้ 2 พรรษา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
แต่เมื่อแรกทรงอุปสมบท ในระยะนี้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางวัตรปฏิบัติคงท่าได้ไม่มากนัก เพราะ
ยังทรงอยู่ในระหว่างศึกษาพระปริยัติธรรมและเริ่มมีผู้มาศึกษาปฏิบัติอยู่ด้วยเพียง 5-6 รูป แต่คงค่อย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยล่าดับ         

ส่วนการแนะน่าสั่งสอนในพระธรรมวินัยแก่ผู้ที่นิยมเลื่อมใสนั้น ทรงกระท่าในขอบเขตที่ทรง
กระท่าได้ ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงกล่าวไว้ว่า  

พระองค์ทรงอนุเคราะห์สั่งสอนกุลบุตรผู้มีศรัทธาให้เล่าเรียนศึกษา ทั้ง
กลางวันกลางคืนมิได้ย่อหย่อนพระทัย ทรงสั่งสอนในข้อวินัยวัตรและสุตตันตปฏิ
บัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมธรรมวินัย เป็นข้ออ้างแห่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ครั้งนั้นก็เป็นมหามหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาโลก ด้วยมีกุลบุตรซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใส
เข้ ามาสู่ ส่ านั กพระองค์ท่ าน ขอบรรพชาอุปสมบทประพฤติตามลัทธิ
ธรรมยุติกนิกายมีปรากฏขึ้นเป็นครั้งประถมหลายองค์ โดยไม่ได้ข่มขี่ล่อลวงหลอก
หลอนหามิได้34 
 
ที่กล่าวว่า ขอบรรพชาอุปสมบทประพฤติตามลัทธิธรรมยุติกนิกายดังที่อ้างมาข้างต้นนั้น 

หมายถึงอุปสมบทวิธีแบบรามัญที่ทรงเห็นว่าถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติ และทรงแนะน่าผู้ที่มาถวายตัว
เป็นศิษย์ในระยะที่ประทับ ณ วัดมหาธาตุนั้น ให้รับการอุปสมบทซ้่าในคณะสงฆ์รามัญตามอย่าง
พระองค์ คงมิได้หมายถึงทรงให้บรรพชาอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ดังปรากฏในประวัติสมเด็จพระวันรัตน์ 
(ทับ) ที่ท่านเขียนเองว่า เมื่อท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะที่เสด็จประทับ ณ วัดมหาธาตุนั้น พระองค์ได้ทรงสั่งสอนชี้แจงโดยข้อปฏิบัติสิกขาบทวินัยต่าง ๆ 
ทรงแนะน่าในพิธีอุปสมบทแบบรามัญและอักขรวิธีโดยฐานกรณ์ที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ พร้อมทั้ง
ทรงจัดหาพระรามัญจากวัดชนะสงครามมาเป็นพระอุปัชฌาย์ นิมนต์พระสงฆ์รามัญมาเป็นคณูปการ 
อุปสมบทให้ใหม่ตามรามัญวิธีในพระอุโบสถวัดมหาธาตุนั้น35 เพราะเหตุใดจึงทรงเลือกรับเอาวงศ์
บรรพชาของพระสงฆ์รามัญมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระมหาสมณศาสนภาษาบาลีที่พระราชทานไปยังลังกา ตอนหนึ่งว่า 

 
 

                                                           
34พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), หน้า 4. 
35โสมนัสสาร, (ฉบับพิเศษครบรอบ 25 ปี และแจกประกาศนียบัตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด

โสมนัสวิหาร วันที่ 18 กันยายน 2531), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2531), หน้า 21-22.      
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อนึ่ง ในเรื่องวงศ์นี้ พวกข้าพเจ้าขอบอกความมุ่งหมายของบัณฑิตฝ่าย
ธรรมยุต  ตามเป็นจริงโดยสังเขป คือหากสีหฬวงศ์เก่ายังตั้งอยู์ในสีหฬทวีป มา
จนถึงปัจจุบันนี้ไซร้ พวกธรรมยุตบางเหล่าจักละวงศ์เดิมของตนบ้าง บางเหล่าจัก
ท่าทัฬหิกรรมบ้างแล้วน่าวงศ์ (สีหฬ) นั้นไปเป็นแน่แท้ แต่เพราะไม่ได้วงศ์เก่า
เช่นนั้นไม่เห็นวงศ์อ่ืนที่ดีกว่าจึงตั้งอยู่ในรามัญวงศ์   ซึ่งน่าไปแต่สีหฬวงศ์เก่า
เหมือนกัน ด้วยส่าคัญเห็นวงศ์ (รามัญ) นั้น เท่านั้นเป็นวงศ์ดีกว่าเพ่ือนโดยความ
ที่ผู้น่าวงศ์ไปนั้นเป็นผู้น่าไปจากสีหฬทวีปกาลก่อนบ้าง โดยความที่วิธีเปล่งเสียง
อักขระของภิกษุรามัญเหล่านั้นใกล้เคียงกับสีหฬในบัดนี้บ้าง36  
 

3.2.2.1 ทรงรับสถาปนาเป็นพระราชาคณะและตั้งส านักวัดสมอราย  
เมื่อทรงแปลพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเป็นพระราชาคณะ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าทรงสถาปนาเมื่อใด สมเด็จ
พระสังฆราช  (สา ปุสฺสเทว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตรัสเล่าไว้ว่า วันหนึ่ง เสด็จเข้าไปถวาย
เทศน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสว่า “ชีต้นบวชมานานแล้ว ควรเป็นราชาคณะได้” 
แล้วพระราชทานพัดแฉกพ้ืนตาดให้ทรงถือเป็นยศต่อมา37 ในต่านานวัดบวรนิเวศวิหารกล่าวว่า ได้เป็น
เปรียญขึ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเป็นพระราชาคณะเสด็จกลับขึ้นไป
ตั้งส่านักอยู่ที่วัดสมอรายอีก38 ตามที่กล่าวนี้แสดงว่า ทรงสถาปนาเป็นพระราชาคณะเมื่อประทับอยู่ที่
วัดมหาธาตุ ก่อนที่จะเสด็จไปประทับท่ีวัดสมอราย      

ครั้ง จ.ศ. 1191 ตรงกับ พ.ศ. 2372 ทรงผนวชได้ 6 พรรษา เสด็จจากวัดมหาธาตุ
กลับไปประทับที่วัดสมอรายอีกครั้ง เพราะการประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุอันเป็นที่สถิตของสมเด็จ
พระสังฆราชนั้น ท่าให้ทรงรู้สึกไม่สะดวกพระราชหฤทัยในอันที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตรปฏิบัติทาง
พระวินัยทั้งในส่วนพระองค์และเพ่ือนสหธรรมิกที่มาร่วมศึกษาปฏิบัติตามแนวพระราชด่าริซึ่งเริ่มมี
จ่านวนเพิ่มขึ้นเพ่ือความสะดวกพระราชหฤทัยและเพ่ือไม่ให้เกิดครหา จึงเสด็จไปประทับที่วัดสมอราย

                                                           
36มหามกุฏราชานุสสรณีย์,  (คณะธรรมยุตและมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ

สมัยครบ 100 ปี  จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 
ตุลาคม พุทธศักราช 2511), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), หน้า 431. 

37สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 103. 
38ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา), หน้า 17. 
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อันเป็น อรัญญิกาวาสนอกก่าแพงพระนคร ปีที่เสด็จจากวัดมหาธาตุไปประทับที่วัดสมอรายนี้เอง 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถือว่าเป็นปีก่อตั้งคณะธรรมยุต   

แต่เมื่อศึกษาตามพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรแล้ว ท่านสันนิษฐานว่า 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถือเอาวันเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นวันตั้งคณะธรรมยุตและวัดบวรนิเวศวิหารด้วย และพิจารณาว่าขณะเมื่อประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุ
และวัดสมอราย มิได้ทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด คณะธรรมยุตที่เริ่มตั้งขึ้นก็ปฏิบัติรวมกันอยู่ยัง
ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศ แต่เมื่อเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหารทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดหนึ่ง
ต่างหาก และพระในวัดเป็นพระธรรมยุต จึงเป็นวัดธรรมยุตวัดแรก และทรงเป็นเจ้าอาวาสปกครอง
คณะธรรมยุตในวัดบวรนิเวศโดยตรงเป็นวัดแรก  เดิมเรียกชื่อว่า “บวรนิเวศาทิคณะ”  แปลว่าคณะ      
วัดบวรนิเวศ39           

เมื่อเสด็จจากวัดมหาธาตุกลับไปประทับท่ีวัดราชาธิวาสนั้น พระสงฆ์ซ่ึงถือวัตรปฏิบัติ
อย่างธรรมยุติกนิกายมีจ่านวนเพียง 20 รูป ที่ตามเสด็จไปอยู่วัดราชาธิวาสบ้าง คงอยู่ ณ วัดมหาธาตุ 
หรืออยู่วัดอ่ืนบ้าง แต่เมื่อพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและปฏิภาณในการเสดงพระ
ธรรมเทศนาเลื่องลือแพร่หลาย ก็มีพระภิกษุสามเณรมหานิกายพากันไปถวายตัวเป็นศิษย์แล้วบวชเป็น
ธรรมยุติกนิกายมากขึ้น และมีพวกคฤหัสถ์พากันเลื่อมใสไปถือศีลฟังธรรมมากขึ้นโดยล่าดับ จนที่วัด
ราชาธิวาสเกิดเป็นส่านักคณาจารย์อันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะ40       

เมื่อเสด็จมาประทับที่วัดสมอรายแล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตรปฏิบัติทางพระวินัย
ตลอดถึงการสั่งสอนบริษัทผู้เคารพเลื่อมใสแนวพระราชด่าริก็คงเป็นไปได้สะดวกขึ้น แต่ก็คงจะทรงท่า
อะไรได้ไม่มากนัก เพราะยังทรงอยู่ในฐานะผู้อาศัย มิได้ทรงเป็นเจ้าส่านักหรืออธิบดีสงฆ์แห่งพระ
อารามนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทรงริเริ่มขึ้นที่วัดสมอรายครั้งนั้นตามหลักฐานที่ปรากฏก็ คื อ ทรง
กวดขันให้ภิกษุสามเณรที่ถวายตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความช่านาญูทั้งทาง
พระวินัยและทางพระธรรมสามารถเป็นพระธรรมกถึกเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทได้ ปรากฏว่ามีภิกษุ
สามเณรไปถวายตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนในส่านักของพระองค์จ่านวนเพ่ิมขึ้นโดยล่าดับ และสามารถเข้าสอบ
ในสนามหลวง ได้เปรียญเอกเป็นจ่านวนมาก เช่น สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(ศรี อโนมสิริ) เปรียญ 9 ประโยค ก็เป็นเปรียญมาแต่วัดสมอราย สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 
ก็ทรงสอบได้เป็นเปรียญ 9 ประโยคแต่ยังเป็นสามเณรในส่านักวัดสมอรายเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าทรง
ตั้งพระราชหฤทัยส่งเสริมการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง   

  
                                                           

39สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), พุทธศาสนวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 100.   
40สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 58. 



 47 

3.2.2.2 ทัฬหิกรรม       
ต่อมาทรงปรารภถึงเรื่องสีมา ซึ่งเป็นหลักส่าคัญอย่างหนึ่งในสังฆกรรมตามพระพุทธ

บัญญัติจึงโปรดให้ขุดนิมิตสีมาวัดสมอรายขึ้นทอดพระเนตร ปรากฏว่านิมิตที่เป็นสีมานั้นเล็กไม่ได้
ขนาด เป็นเหตุให้ทรงสงลัยตลอดไปถึงวิธีสมมติสีมาว่าน่าจะวิบัติไม่ถูกต้องโดยประการต่าง  ๆ เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นสีมาวิบัติแห่งหนึ่งแล้ว ท่าให้ทรงสงสัยตลอดไปถึงสีมาที่อ่ืน ๆ และทรงสงสัยว่า
อุปสมบทกรรมที่ท่าในสีมานั้น ๆ น่าจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงได้โปรดให้หาแพมาสมมติเป็นโบสถ์น้่าขึ้น
ที่เรียกกันว่า โบสถ์แพ หน้าวัดสมอราย แล้วทรงแสวงหาพระสงฆ์รามัญที่อุปสมบทมาแต่กัลยาณีสีมา
ที่เชื่อกันว่าพระอรหันต์ผูกไว้ ณ รามัญประเทศ ได้ 18 รูป แล้วทรงท่าทัฬหิกรรมคืออุปสมบทซ้่าใน
คณะสงฆ์รามัญอีกครั้งหนึ่ง ณ โบสถ์แพหน้าวัดสมอรายนั้นนับเป็นครั้งที่ 2 ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ทั้งท่านองมคธและท่านองรามัญกล่าวกันว่าเพ่ือความมั่นพระราชหฤทัย ได้โปรดให้พระสงฆ์รามัญใน 
18 รูปนั้น ผลัดเปลี่ยนกันเป็นอุปัชฌาย์ท่าทัฬหิกรรมถวายถึง 2 ผลัด ที่โบสถ์แพหน้าวัดสมอรายนั้น 
ครั้งนี้ได้มีพระที่เป็นศิษย์ของพระองค์ร่วมท่าทัฬหิกรรมด้วยอีกหลายรูป มีสมเด็จพระวันรัตน์  (ทับ) 
เป็นต้น41   

เรื่องสีมานี้ พระองค์ทรงถือเข้มงวดมากในสังฆกรรม โดยเฉพาะในการอุปสมบท 
ฉะนั้นวัดธรรมยุตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นทั้ง 5 วัด คือ 1) วัดบรมนิวาส ทรงสร้างในปี พ.ศ. 2379 
ขณะทรงผนวชอยู่ และเสด็จมาผูกพัทธสีมาด้วยพระองค์เอง  2) วัดโสมนัสวิหาร ทรงสร้างในปี พ.ศ. 
2396 3) วัดปทุมวนาราม ทรงสร้างในปี พ.ศ.2400 4) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงสร้างใน
ปี พ.ศ. 2407 และ 5) วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงสร้างในปี พ.ศ. 2410 ทุกวัดล้วนแต่เป็นวัดที่เป็นมหา
สีมาทั้งสิ้น คือ สีมา 2 ชั้น (บางท่านเรียกสีมา 3 ชั้น โดยเน้นสีมันตริก อันเป็นมหาสีมาชั้นในเข้าไปอีก
ชั้นหนึ่ง คือ 1) ขัณฑสีมา คือสีมารอบพระอุโบสถ 2) สีมันตริก คือสีมาที่คั่นระหว่างขัณฑสีมากับมหา
สีมา ไม่ให้สังกระกัน 3) มหาสีมา คือสีมารอบก่าแพงวัด) มีเพียงวัดเดียวที่เป็น   มหาสีมาชั้นเดียวทั้ง
วัด คือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพราะเป็นวัดเล็ก     

เมื่อทรงตั้งส่านักอยู่ที่วัดสมอรายนั้น มีภิกษุสามเณรที่มาถวายตัวเป็นศิษย์มากขึ้น 
ในพรรษามีถึง 30 รูป ภิกษุสามเณรที่นิยมเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราชด่ารินั้นคง
ไม่ได้มารวมอยู่ที่วัดสมอรายทั้งหมด ยังคงอยู่ที่วัดมหาธาตุบ้าง วัดอ่ืนบ้าง เพียงแต่มาประชุมศึกษาเล่า
เรียนและท่ากิจต่าง ๆ ร่วมกันที่วัดสมอราย ส่วนกิจวัตรอันเป็นส่วนรวมนั้นยังคงท่าร่วมกันกับคณะ
สงฆ์ของวัดนั้น ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไว้ว่า 

                                                           
41พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2505) หน้า 19.  
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มีสหธรรมิกจนถึงตั้งเป็นส่านักหนึ่ง แต่ยังคงอยู่ในวัดมหานิกายนั้นเอง 
คือที่วัดสมอรายแห่งหนึ่งที่วัดมหาธาตุแห่งหนึ่ง อุโบสถสังฆกรรมก็ยังคงท่า
ร่วมกัน ห่มผ้าก็ยังเป็นแบบพระมหานิกาย42    
                         

ตามที่กล่าวมาแล้วแต่เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทางพระธรรม
วินัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด่าริริเริ่มขึ้นนั้น ทรงมุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ความประพฤติปฏิบัติส่วนพระองค์ให้ถูกต้องเป็นส่าคัญ เมื่อมีผู้นิยมเลื่อมใสใคร่จะปฏิบัติตามก็ทรง
แนะน่าให้รู้ให้เข้าใจตามที่ทรงพิจารณาเห็นว่าถูกว่าควรอย่างไรไปตามจริง โดยมิได้ทรงมุ่งที่จะ
แสวงหาบริษัทบริวาร ดังพระราชด่ารัสที่ถวายปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
ใกล้จะเสด็จสวรรคตว่า  เมื่อเป็นภิกษุหนุ่มแรกบวช ก่าลังตั้งหน้าหาวิชาความรู้วินัยสิกขา เมื่อครั้งโน้น
เป็นแต่มีศิษย์เป็นพระสงฆ์อนุจรอยู่ 5 องค์ 6 องค์ ไม่ทราบว่าจะมีศิษย์หามากมายไป43  และความ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ทรงริเริ่มขึ้นนั้นก็มิได้ทรงตื่นไปตามค่าของผู้อ่ืนเสียทั้งหมดแต่ทรงพิจารณาเลือก
รับเอาเฉพาะเรื่องท่ีทรงเห็นว่าถูกต้องมาปฏิบัติดังจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันดับแรกที่ทรง
ริเริ่มขึ้นก็คือ อุปสมบทกรรมหรืออุปสมบทวิธี ซึ่งทรงถือว่าเป็นรากเหง้าเค้ามูลของพระพุทธศาสนวงศ์ 
โดยที่ทรงพิจารณาเห็นว่า อุปสมบทวิธีแบบรามัญน่าจะถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติมากที่สุดในเวลา
นั้น จึงได้ทรงรับอุปสมบทกรรมซ้่าในคณะสงฆ์รามัญอีกครั้งหนึ่ง      

การออกเสียงภาษามคธซึ่งเป็นส่วนส่าคัญอย่างหนึ่งในสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ 
ในขณะนั้นทรงพิจารณาเห็นว่า การออกเสียงภาษามคธส่าเนียงรามัญซึ่งเมื่อเทียบกับการการออก
เสียงมคธแบบไทยแล้ว ทรงเห็นว่าจะถูกต้องตามฐานกรณ์มากกว่า จึงทรงรับเอาการสวดส่าเนียง
รามัญมาใช้ใน  สังฆกรรม เช่นการบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น วินัยปฏิบัติอ่ืนๆ ก็ท่านองเดียวกันทรง
รับเอาเฉพาะส่วนที่ทรงพิจารณาเห็นว่าถูกว่าควรเท่านั้นมาเป็นข้อปฏิบัติมิได้ทรงรับเอาทุกอย่างที่
พระสงฆ์รามัญถือปฏิบัติกันอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง วินัยปฏิบัติบางอย่างจึงยังทรงปฏิบัติตามแบบเดิมอยู่
เป็นต้นว่า ยังคงท่าอุโบสถกรรมร่วมกับพระสงฆ์ในวัดนั้น การห่มผ้าก็ยังคงห่มตามแบบเดิมที่เรียกว่า
ห่มคลุม อันเป็นแบบที่พระสงฆ์ไทยใช้มาแต่โบราณยังไม่ได้ห่มแบบพระสงฆ์รามัญที่เรียกว่าห่มแหวก 
การสวดมนต์ในพิธีทั่วไปก็ยังสวดแบบสังโยคที่พระสงฆ์ไทยสวดกันมาแต่โบราณ การเปลี่ยนแปลง

                                                           
42สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระนิพนธ์ต่างเรื่อง, (มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ครบ 50 ปีแต่วันสิ้นพระชนม์แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส วันท่ี 1-7 สิงหาคม พุทธศักราช 2514, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2514) หน้า 22. 

43กรมศิลปากรม,  ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 1, (พระนคร :  ส่านักพิมพ์ก้าวหน้า, 
2506), หน้า 1.  
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แก้ไขวัตรปฏิบัติทางพระธรรมวินัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกระท่านั้น จึงด่าเนิน
ไปในลักษณะค่อยศึกษาพิจารณาและค่อยแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ทรงศึกษาค้นคว้าอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้งจนตลอดระยะกาลที่ทรงผนวชอยู่     

3.2.2.3 ฟื้นฟูการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ      
การคณะสงฆ์ไทยแต่โบราณมา จัดการปกครองออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายคามวาสี มี

หน้าที่เอาธุระศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ เรียกว่า ฝ่ายคันถธุระ มีพระสังฆราชา หรือพระสังฆราชเป็น
ประมุขปกครองดูแลและมีพระสังฆนายกรองลงมาเป็นผู้ช่วย ฝ่ายอรัญวาสี มีหน้าที่เอาธุระศึกษา
อบรมทางสมถะและวิปัสสนาเรียกว่า ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีพระสังฆราชา หรือพระสังฆราช เป็นประมุข
ปกครองดูแลและมีพระสังฆนายกรองลงมาเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกัน แต่ละฝ่ายต่างปกครองดูแลคณะ
ของตนโดยไม่ขึ้นแก่กัน แบบแผนการคณะสงฆ์ของไทยได้ด่าเนินมาในลักษณะนี้จนถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง คือมีพระสังฆราชาหรือพระสังฆราช ซึ่งต่อมาเรียกว่า
สมเด็จพระสังฆราช แต่พระองค์เดียวเป็นประมุขของสังฆมณฑล แต่ให้มีพระสังฆนายกฝ่ายคามวาสี 
และพระสังฆนายกฝ่ายอรัญวาสี ซึ่งต่อมาเรียกว่า ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย เป็นผู้ช่วยสมเด็จพระสังฆราช 
ปกครองดูแลในฝ่ายนั้นๆ แบบแผนการคณะสงฆ์ลักษณะนี้ได้ด่าเนินสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง         

ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงการคณะสงฆ์จากเดิมที่จัดเป็นฝ่าย
คามวาสีและฝ่ายอรัญวาสีเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ โดยให้แต่ละฝ่ายปกครองดูแลทั้งพระสงฆ์สามเณร
คามวาสีและอรัญวาสี ดังปรากฏในสร้อยนามสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะใหญฝ่ายเหนือ และเจ้า
คณะใหญ่ฝ่ายใต้ว่า มหาอุดรคณฤสรวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี  และ มหาทักษิณคณฤสร บวร
สังฆารามคามวาสี อรัญวาสี ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์สามเณรฝ่ายอรัญวาสีมีน้อยลงจนไม่พอทีจะจัดการ
ปกครองเป็นฝ่ายหนึ่งต่างหากเช่นแต่ก่อน แต่ยังคงให้มีเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีไว้โดยไม่มีวัดใน
ปกครอง เพราะมีหน้าที่ต้องตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน44 มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ขึ้นแล้วต่าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่าย
อรัญวาสีก็เป็นอันยกเลิกไป เพราะไม่มีวัดฝ่ายอรัญวาสีขึ้นอยู่ในปกครอง    

จากลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ของไทยแต่โบราณมาจะเห็นได้ว่า วิปัสสนาธุระ
ถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีพระสงฆ์สามเณรจะต้องศึกษาอบรมกันอย่างจริงจัง สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ทรง
อุปถัมภ์บ่ารุงอย่างเต็มที่ถึงกับทรงตั้งพระสังฆราชาและพระสังฆนายกปกครองดูแลกันเองอย่างเป็น
เอกเทศแต่การศึกษาอบรมฝ่ายวิปัสสนาธุระค่อยจืดจางลงตามล่าดับ พระสงฆ์สามเณรฝ่ายอรัญวาสีก็
ลดน้อยลงตามกาลวัดฝ่ายอรัญวาสีก็ลดน้อยลงจนไม่พอที่จะจัดการปกครองเป็นฝ่ ายหนึ่งหรือคณะ
                                                           

44ประวัติคณะธรรมยุต, (คณะธรรมยุตจัดพิมพ์ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547), อ้างแล้ว, หน้า 23.  
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หนึ่งต่างหากจากฝ่ายคามวาสี ที่สุดฝ่ายอรัญวาสีหรือคณะอรัญวาสีก็เป็นอันยกเลิกไป พระสงฆ์
สามเณรฝ่ายอรัญวาสีที่ยังคงพอมีอยู่จึงรวมอยู่ในปกครองของฝ่ายคามวาสีสืบมาจนปัจจุบัน เป็นอันว่า
ธุระหรือหน้าที่ประการหนึ่งของพระสงฆ์สามเณร   คือวิปัสสนาธุระได้ถูกลืมเลือนไป หรือได้รับการ
เอาใจใส่น้อยลงตามล่าดับจนเกือบจะไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป    
  ในตอนปลายรัชกาลที่ 2 ได้มีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูการศึกษาฝ่ายวิปัสสนาธุระให้
เข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดให้
อาราธนา  พระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระท้ังในกรุงและหัวเมืองมาตั้งเป็นพระอาจารย์บอกกรรมฐาน 
แล้วส่งไปประจ่าอยู่ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงและหัวเมือง เพ่ือสั่งสอนพระกรรมฐานแก่พระสงฆ์
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา แต่พระอาจารย์กรรมฐานที่ทรงพระกรุณาโปรดให้อาราธนาทั้งจากใน
กรุงและจากปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือครั้งนั้นก็ได้เพียง 76 รูป   ฉะนั้น การฟ้ืนฟูการศึกษาฝ่ายวิปัสสนาธุระ
เมื่อครั้งนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ทั่วถึง และเมื่อสิ้นรัชกาลที่ 2 แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการอย่างใด
ต่อไปอีก   

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการศึกษาของภิกษุสามเณรฝ่ายคันถธุระ เจริญก้าวหน้า
ไปเป็นอันมากเพราะได้รับการส่งเสริมและเอาใจใส่ดูแลด้วยดีตลอดมาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนการศึกษา
ฝ่ายวิปัสสนาธุระกลับซบเซาลงไปตามล่าดับ  เพราะขาดการส่งเสริมและเอาใจใส่อย่างจริงจัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยเมื่อเสด็จประทับ ณ วัดสมอรายนั้น นอกจากจะทรง
กวดขันให้ภิกษุสามเณรที่ถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนฝ่ายคันถธุระ  หรือพระปริยัติธรรมอย่าง
จริงจังแล้วยังทรงแนะน่าในฝ่ายวิปัสสนาธุระทั้งทางสมถะและทางวิปัสสนา  ให้ภิกษุสามเณรที่เป็น
ศิษย์หลวงทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติ  ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาแสดง
แนวทางการศึกษาอบรมทั้งทางสมถะและวิปัสสนาไว้หลายเรื่อง เช่น วิปัสสนาวิธี วิปัสสนากรรมฐาน 
อารักขกรรมฐานสี่ พรหมจริยกถา เป็นต้น แม้พระองค์เองก็ทรงน่าในทางปฏิบัติ ดังเป็นที่ทราบกันว่า 
เมื่อถึงหน้าแล้งจะทรงน่าพระศิษย์หลวงออกจาริกไปตามป่าเขาในหัวเมืองต่างๆ ในมณฑลนครชัยศรี 
มณฑลราชบุรี มณฑลอยุธยา มณฑลนครสวรรค์ ตลอดไปจนถึงมณฑลพิษณุโลก เพ่ือบูชาปูชนียสถาน
ส่าคัญและแสวงหาที่วิเวกเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจ่าแทบทุกปีเป็นการวาง
แบบอย่างให้ภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุตถือเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติพระศาสนาสืบมา ด้วย
เหตุนี้ จึงปรากฏว่าพระสงฆ์ธรรมยุตในชั้นต้นมักเป็นผู้เอาธุระท้ังสองอย่างเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ  

ในฤดูฝน อยู่จ่าพรรษาตามอาราม ศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ เป็นการเอาธุระฝ่าย
คันถธุระ เมื่อถึงฤดูแล้ง มักจาริกไปตามป่าเขาเพ่ือแสวงหาที่วิเวกเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน 
เป็นการเอาธุระฝ่ายวิปัสสนาธุระ        

พระเถรานุเถระธรรมยุตในยุคแรกจึงมักเป็นที่ปรากฏต่อสายตาสาธุชนว่าเป็นพระ
กรรมฐาน แม้พระเถระผู้ใหญ่จ่านวนมากก็ปรากฏชื่อเสียงเกียรติคุณในทางวิปัสสนาธุระ  เช่น 
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  พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร ป. 9) วัดบรมนิวาส     
  สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ ป.ธ 9) วัดโสมนัสวิหาร    
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ ป.ธ. 9) วัดปทุมคงคา   
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ ป.ธ. 8) วัดราชาธิวาส    
  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท ป.ธ. 4) วัดบรมนิวาส   
  พระครูสิริปัญญามุน ี(อ่อน เทวนิโภ) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดปราจีนบุรี  
  พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  เป็นต้น45    

เพราะเหตุนี้ จึงได้ถือเป็นประเพณีนิยมในคณะธรรมยุตว่า พระเถรานุเถระที่เป็น
ผู้ปกครอง หมู่คณะควรเป็นผู้เอาใจใส่ในวิปัสสนาธุระ คือปฏิบัติกรรมฐานด้วย แม้จะพ่านักอยู่ใน
อารามที่เป็นคามวาสี  ทั้งนี้เพ่ือจักได้เป็นแบบอย่างแก่ภิกษุสามเณรในปกครองสืบไป พระบาทสมเด็จ           
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงผนวชอยู่จึงได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้ฟ้ืนฟูการปฏิบัติกรรมฐานให้เป็นที่
นิยมในหมู่ภิกษุสามเณรขึ้นอีกครั้งหนึ่งและยังผลให้เป็นที่นิยมแพร่หลายตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชน
ทั่วไปในเวลาต่อมาด้วย         

3.2.2.4 ครองวัดบวรนิเวศวิหาร       
เมื่อ พ.ศ. 2379 (ตรงกับปีวอก จ.ศ. 1198) วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จ            

กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้าง ว่างเจ้าอาวาส  พระบาทสมเด็จ      
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จมาอยู่ครอง   
ซึ่งในขณะนั้นทรงพระผนวชได้ 12 พรรษา และโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเสมอพระราชาคณะ เจ้า
คณะรอง เท่ากับพระยศของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อครั้งด่ารง พระยศ
เป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส  มีฐานุกรม 7 รูป และล่าดับยศอยู่ต่อจากพระพิมลธรรม แล้วจึงเชิญเสด็จ
จากวัดสมอรายมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันพุธขึ้น 5 ค่่า เดือนยี่ ปีวอก  จ.ศ. 1198 ตรงกับวันที่ 
11 มกราคม พ.ศ. 2379 โดยขบวนเรือตามประเพณีแห่พระราชาคณะไปครองวัด แต่โปรดให้จัด
ขบวนเหมือนอย่างแห่เสด็จพระมหาอุปราช ขบวนเรือ มีเรือดั้ง 5 คู่ เป็นเรือบรรทุกกลองชนะ 3 คู่ 
พิณพาทย์ 2 คู่ เรือกลองแขกนอกใน 2 ล่า เรือเอกไชยตั้งบุษบกทรงพระพุทธรูป เรือเอกไชยผูกกันยา 
เป็นเรือพระที่นั่งทรง เรือกันยา ฐานานุกรมอันดับ 2 ล่า เรือกราบ ข้าราชการตาม 40 ล่า46 การที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เสด็จมา
อยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหารนั้น เข้าใจว่าเป็นวิธีทรงด่าเนินพระราโชบาย ดังจะประกาศให้รู้ว่า ทรงเทียบ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ในฐานะกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เพ่ือป้องกันความ

                                                           
45เรื่องเดียวกัน, หน้า  10-11.  
46ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 17. 
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เข้าใจผิดในการสืบราชสมบัติ  วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ
เสด็จมาอยู่ครองมีชื่อว่า วัดใหม่ คงได้รับพระราชทานชื่อว่าวัดบวรนิเวศวิหารในครั้งนี้ อันเทียบได้กับ
พระราชวังบวร วัดบวรนิเวศวิหารบางครั้งก็เรียกกันว่าวัดบน อันเทียบกันได้กับวังบน อันหมายถึง
พระราชวังบวร47        

เมื่อเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหารนั้น ทรงพาพระศิษย์หลวงที่ส่านักวัดมหาธาตุ
มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร  ส่วนส่านักวัดสมอรายนั้นโปรดให้สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) ขณะ
ด่ารง สมณศักดิ์ที่ พระอริยมุนี เป็นหัวหน้าอยู่ที่ส่านักวัดสมอราย นับเป็นครั้งแรกที่พระสงฆ์ธรรมยุตมี
ส่านักเป็นเอกเทศ ฉะนั้น วัดบวรนิเวศวิหารจึงเรียกได้ว่าเป็นวัดธรรมยุตวัดแรก 48 และคงด้วยเหตุนี้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวันตั้งคณะธรรมยุตดังความในลายพระหัตถ์ลงวันที่ 
10 มกราคม ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า 

พรุ่งนี้ (คือวันที่ 11 มกราคม 2439) เป็นวันที่คณะธรรมยุตและวัดบวร
นิเวศตั้งมาได้ครบ 60 ปี บริบูรณ์จะมีการประชุมพระธรรมยุตให้พรแก่คณะและ
วัดและแจกรางวัลแก่นักเรียน ขอพระราชทานพระราชหัตถเลขาอ่านวยพรแก่
คณะและวัด49  
                           

เมื่อมีส่านักเป็นเอกเทศแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีความ
สะดวกในการที่จะแก้ไขการปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริบูรณ์ พร้อมทั้งได้ทรงตั้งขนบธรรมเนียมทางวินัย
ปฏิบัติและกิจวัตรต่าง ๆ ขึ้นได้อย่างเต็มพระราชประสงค์ ดังปรากฏในต่านานวัดบวรนิเวศวิหารว่า 

ครั้นเสด็จมาอยู่เป็นอธิบดีสงฆ์ในพระอารามนี้ ทรงได้ความสะดวก
พระทัย ขึ้นจึงได้ทรงท่านุบ่ารุงความปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เจริญขึ้น กล่าวโดยย่อ
ก็คือชักน่าให้ตั้งอยู่ในสังวร ให้รู้จักนิยมในการรักมารยาทแลขนบธรรมเนียม 
เอ้ือเฟ้ือในกิจวัตรไม่เป็นแต่ท่าไปโดยความงมงาย รู้จักใช้ความตริตรองให้เห็น
อ่านาจประโยชน์แห่งการปฏิบัติอย่างนั้นโดยสม่่าเสมอ  มีผู้เลื่อมใสและสรรเสริญ
ว่าพระสงฆ์วัดบนของพระองค์ปฏิบัติเคร่งครัดดี มีคนเข้ามาบวชมากขึ้นโดย

                                                           
47เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
48เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
49กรมศิลปากร,  พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา เล่ม 2, (พระนคร : คลังวิทยา, 2516), หน้า 276.  
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ล่าดับ  ในตอนปลายแห่งสมัยของพระองค์ทรงครองวัด พระสงฆ์จ่าพรรษามี
จ่านวน 130 ขึ้นไปถึง 150 รูป ก็มี50   
 
จากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเกิดขึ้นของคณะ

ธรรมยุต มีการสันนิษฐานได้ 3 ประเด็นคือ 1) เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชที่        
วัดมหาธาตุได้ 2 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2367 พระชันษา 21 ปี 2)เมื่อตอนเสด็จกลับไปยังวัดสมอราย เมื่อ 
พ.ศ. 2372 3) เมื่อตอนเสด็จมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 237 

ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สมเด็จพระญาณสังวร ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธศาสนวงศ์ว่า 
ก่าหนดเอาประเด็นที่ 3  ว่าเป็นวันที่คณะธรรมยุตได้เริ่มข้ึน      

3.2.3 พระราชจริยวัตรทางด้านพระพุทธศาสนา      
 1) พระปริยัตธิรรม        
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์  เมื่อทรง
ผนวชแล้วจึงเสด็จมาประทับอยู่ท่ีวัดมหาธาตุสามวัน ทรงปฏิบัติพระอุปัชฌายวัตรตามควรแก่พระวินัย
นิยมนั้นแล้วจึงลาสมเด็จพระสังฆราชอุปัชฌาย์ไปจ่าพรรษา ณ วัดสมอราย ด้วยถือตามคติโบราณา
จารย์ว่าวัดสมอราย เป็นที่สถิตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงผนวชนั้น ครั้น
ประทับในวัดสมอรายเป็นเวลานาน จึงทราบว่าลัทธิสมถวิปัสสนาธุระนั้นวุ่นวายมากมายไปด้วยสัมโม
หวิหาร เปรียบเสมือนยืมจมูกของท่านผู้อ่ืนมาหายใจ พระภิกษุซึ่งเป็นพระอาจารย์นั้น จะพูดจาสั่ง
สอนพระธรรมอันใดก็งุบงิบอ้อมแอ้มไม่อธิบายให้กระจ่างสว่าง ให้ได้ความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เล่าเรียน 
เมื่อศิษย์พวกใดไถ่ถามบ้างก็โกรธ พูดอ้างคติโบราณาจารย์ว่าท่านผู้ใหญ่เคยท่ามาอย่างนี้ แสดงอาการ
เอ้ือนอ่าซ่อนเงื่อน ไม่ชี้แจงแสดงเหตุให้ผู้ศึกษาเห็นจริงด้วยปัญญาผู้อ่ืนบ้าง ถือแต่ลัทธิคติของพวกตน
นั้น ดันดื้อไปมิได้รู้ว่าผิดและถูกต้องอย่างไร  และขณะที่ทรงผนวชอยู่นั้น ทรงตั้งพระราชหฤทัยศึกษา
พระธรรมวินัยทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ทรงมพีระบรมราชาอธิบายไว้ว่า 

ได้ทรงศึกษาอาจริยสมัยในส่านักวัดอ่ืนๆ ซึ่งปรากฏว่ามีเรียนวิปัสสนา
แห่งใด ก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาทั่วทุกแห่งทรงทราบลัทธิอาจารย์ต่าง ๆ ทรง
กระท่าได้แคล่วคล่องทั้งสิ้นจนสุดทางที่จะหาอาจารย์บอกเล่าต่อไปอีกได้ 
พระองค์ทรงมีอัธยาศัยและพระสติปัญญาอันลึกซึ้งกว้างขวาง ทรงบรรพชามุ่งต่อ
ผลอันจะพึงได้ในบรรพชานั้น ฉันใด ก็จะให้ได้ผลนั้นตลอดถึงที่สุด ครั้งเมื่อทรง

                                                           
50ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 19. 
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ทราบลัทธิสมัยเหล่านี้หมดแล้ว ลัทธิบางอย่างซึ่งทรงพระราชด่าริเห็นว่าเป็นแต่
วิธีที่อาจารย์ถือต่อๆ กันมา หาใช่ทางซึ่งจะให้ถึงซึ่งประโยชน์อันจะพึงปรารถนา
นั้นไม่ ครั้นเมื่อไต่ถามถึงมูลรากของลัทธิทั้งปวง อาจารย์ก็ถวายวิสัชนาไม่ได้ให้
ทรงทราบสมดังพระราชประสงค์ จึงทรงพระราชด่าริว่า ถ้าจะประพฤติ
พรหมจรรย์หยุดอยู่เพียงนั้น ก็จะเป็นการที่ท่าอะไรเสมอเหมือนๆ กัน วนเวียน
อยู่ไม่ได้ความรู้หรือไม่ได้คุณธรรมอะไรขึ้นไปอีก เป็นที่ควรเบื่อหน่าย จึงทรง
พระราชด่าริว่า ทางซึ่งจะหยั่งรู้ถึงต้นเหตุแห่งลัทธิต่าง ๆ จะพึงส่าเร็จตามพระ
ราชประสงค์ได้ด้วยทรงเรียนพระปริยัติธรรมอันได้ตั้งต้นมาแต่ก่อนแล้ว51 
 
 เมื่อทรงเหนื่อยหน่ายในการศึกษาตามคติโบราณาจารย์  ทรงเห็นว่าลัทธินี้ไม่เป็น

ที่ตั้งแห่งมูลกรรมฐาน จึงเกิดพระสังเวชในคตินั้น จึงได้เสด็จกลับลงมาประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุ 
ปรารถนาจะทรงศึกษาพระปริยัติธรรมต่ออีก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
บรมราชาธิบาย แสดงผลแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ว่า  

ผลแห่งการศึกษาและพิจารณาทั่วถึงและละเอียดเข้า ก็ให้ความสลด
พระราชหฤทัยไปว่าวัตรปฏิบัติและอาจริยสมัย ซึ่งน่าสั่งสอนสืบๆ กันมานี้ 
เคลื่อนคลาดห่างเหิน และหยาบหย่อนไปเป็นอันมาก ดูเหมือนจะมีรากเหง้าเค้า
มูลอันเน่าผุไปเสียแล้ว จึงเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายพระราชหฤทัยในการที่จะ
ประพฤติพรหมจรรย์สืบไป52 

 
 ครั้นทรงไต่ถามศึกษาถึงข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณ ก็ได้ทรงทราบว่า 

ศาสนวงศ์นั้นได้อันตรธาน (เสื่อมสูญ) มาตั้งแต่ครั้งกรุงอยุธยาเสียให้แก่พม่านั้นแล้ว พร้อมกับได้ทรง
เห็นอาจารวิบัติของสมณะเหล่านั้น  ไม่เป็นที่น่ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธา พระองค์จึงพระปรารภ
สังเวชสลดพระทัยด้วยพระพุทธศาสนาและสงฆ์บรรพชาอุปสมบท เห็นปรากฏเปรียบเสมือนต้นไม้มี
รากเหง้าอันเน่าผุจะยั่งยืนถาวรได้อย่างไร ไม่มีมูลคติที่จะตั้งความเพียรเลื่อมใสศรัทธา ครั้งทรงระลึก
แล้วก็สลดพระทัยในการที่จะทรงรักษาสิกขาบทเพศบรรพชิต ทรงเห็นว่าเป็นกิจอันหลอกลวงฆราวาส
มาเลี้ยงชีวิต ดูไม่สมควรอยู่ในสมณเพศด้วยหาประโยชน์เนื้อนาบุญมิได้   

 สืบเนื่องจากการใคร่ครวญพิจารณาอย่างมีเหตุผลตามลักษณะอัธยาศัยส่วนพระองค์
ที่ทรงมีพระทัยใฝ่ในการศึกษา  ครั้งนั้นพระองค์เสด็จเข้าไปบรรทมกลางวันในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ  
จึงทรงตั้งสัจจอธิษฐานบูชาแก่ศาสนานุรักษเทพยดาด้วยเครื่องสักการบูชาแล้ว ทรงตรัสว่า  
                                                           

51พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เร่ืองวัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส, อ้างแล้ว, หน้า 25. 
52เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-26. 
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ข้าพเจ้าอุทิศถวายต่อพระผู้พระมีพระภาค ด้วยข้าพเจ้าออกบวชในครั้ง
นี้เพราะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตยาธิคุณมิได้เพ่งต่ออามิสสิ่งใด มีลาภยศ 
ความสรรญเสริญเป็นต้น  ถ้าวงศ์บรรพชาอุปสมบทที่เนื่องมาแต่องค์พระสุคตทศ
พล ยังมีปรากฏเหลืออยู่ ณ ประเทศใด ต่าบลใด ทิศใด ขอให้ได้ประสบหรือให้ได้
ยินข่าวลือมาในสามวันเจ็ดวัน ถ้าไม่สมดังความอธิษฐานไม่เป็นดังนั้น ข้าพเจ้าก็
ยังเข้าใจส่าคัญว่า พระพุทธศาสนาวงศ์นั้นหมดสิ้น เสื่อมสูญแล้ว ข้าพเจ้าจะละ
เพศบรรพชิตออกเป็นฆราวาส ไปรักษาเบญจศีล 5 ประการ ตามสมควรแก่
ศรัทธาข้าพเจ้า53   

 
 ครั้นล่วงไปประมาณสองวันหรือสามวัน ครั้งนั้นก็เป็นมหัศจรรย์ประจักษ์สมดังความ

พระอธิษฐานมีพระสงฆ์รามัญองค์หนึ่ง เป็นผู้ฉลาดในวินัยเป็นผู้รู้พุทธวจนะช่านิช่านาญในอักขรุจจารณ
วิธีมาสู่ส่านักแห่งพระองค์ท่าน ดุจดังเทพยดาดลบันดาลให้มาประสบพบสมดั่งความประสงค์ ในครั้ง
นั้นพระเถระรามัญมากล่าวสุนทรกถาอัตถธรรมดัวยข้อบัญญัติอันละเอียด ชี้แจงโดยพิสดาร พระองค์
ท่านมีความปสาทะเลื่อมใส จึงได้รับเอาข้อวินัยไว้ปรนนิบัติสืบมาเป็นต้นคติธรรมยุตินิกาย ในศักราช 
1187 ปีระกา สัปตศก ก็เสด็จประทับแรมอยู่ที่วัดมหาธาตุ ทรงเล่าเรียนศึกษาพระพุทธวจนะปริยัติ
ธรรมแตกฉานจนสิ้นวิชาอาจารย์ แต่นั้นก็ทรงมนสิการก่าหนดจดจ่าตามพระอรรถกถาฎีกาบาลีด้วย
พระองค์เอง เป็นผู้ปราดเปรื่องแตกฉานหาผู้เปรียบเทียบไม่ได้ พระองค์ทรงอนุเคราะห์สั่งสอนกุลบุตร
ผู้มีศรัทธาให้เล่าเรียนศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน มิได้ย่อหย่อนพระทัย ทรงสั่งสอนในข้อวินัยวัตรและ
สุตตันตปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เป็นข้ออ้างแห่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า
 นอกจากพระองค์เอาใจใส่ในการศึกษาพระบาลีอย่างแตกฉาน จนท่าให้พระองค์
สามารถแปลพระบาลีอันเป็นหลักสูตรปริยัติธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อหน้า
พระเถระถึง 3 วัน โดยไม่พลาดพลั้ง ทรงแปลได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพัดยศส่าหรับเปรียญธรรม 9 ประโยคให้ทรงถือเป็นสมณศักดิ์ต่อมา54 
 นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงศึกษาภาษาต่างประเทศ ปรากฏว่า เริ่มทรงศึกษาภาษา
ละตนิก่อน ต่อมาจึงศึกษาภาษาสันสกฤต  ภาษาสิงหล ภาษามอญ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาโหราศาสตร์ 
วิชาดาราศาสตร์  วิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และวิชาการเมืองระหว่างประเทศ และวิทยาการ

                                                           
53มหามกุฏราชานุสสรณีย์, (คณะธรรมยุตและมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระ

เกียรติสมัยครบ 100 ปี จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 
1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511), อ้างแล้ว, หน้า 3. 

54พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 21.  
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สมัยใหม่ จนปรากฏว่าพระองค์ทรงเชี่ยวชาญแตกฉานในวิชาเหล่านี้เป็นอย่างดี55   
 2) พระธรรมวินัย       

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นผู้มีอุปนิสัยใฝ่พระทัยต่อการศึกษา และ
มีอุปนิสัยศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ทรงศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นผลให้พระองค์มีความแตกฉาน
พระไตรปิฎก และผลของอุปนิสัยชอบแสวงหาความปฏิบัติอันถูกต้องของพระองค์  ดังนั้นจึงทรงวาง
แนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้ว่า  

เราไม่ควรยึดติดอยู่กับความเชื่อถือเดิมของตนจนเหนียวแน่น แต่ควรยึด
พระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วพิจารณาตรวจสอบบ่อยๆ ให้ถี่ถ้วน ถ้าเห็นว่าถูกต้อง
เหมาะสมก็ควรปฏิบัติตาม แต่ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักพระธรรม
วินัยก็ควรเลิกหรือละทิ้งเสีย56 

 
 เรื่องที่พระองค์ทรงเคร่งครัดพระวินัย พึงเห็นได้จากความบางตอนในพระบรมราชาธิบายว่า   

สาธุชนทั้งหลาย ไม่ควรยืนอยู่ในความถือเดิมของตนเสียจนแน่นเหนียว 
ควรท่าความเคารพในพระธรรมวินัยเป็นเบื้องหน้า ตรวจค้นพระวินัยให้ทั่ว 
พิจารณาสอบสวนดูบ่อยๆ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ถ้าถูกถ้าสมก็ปฏิบัติตาม.... ถ้าพิจารณา
สอบสวนไป ปรากฏว่าอธิบายไม่ถูกไม่สม ด้วยได้เหตุดีจากปาฐะ (สนับสนุน) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ ก็ควรลงมติว่าท่านเหล่านั้นถือมาผิด แล้วทิ้งเสีย นิมนต์ท่านทั้งหลาย 
(หมายถึงพระสงฆ์ลังกาที่ทรงมีพระสมณศาสนาไปถึง) มาด้วยตนเองก็ได้ ส่งศา
สนมาก็ได้ มายังส่านักของข้าพเจ้า เตือนสติพวกข้าพเจ้าเถิด พวกข้าพเจ้าได้เหตุ
ดีแล้ว จักประพฤติตาม57  

 
 เหตุผลจากการพิจารณาใคร่ครวญ สอบสวนดูจนเกิดความแน่นอนในเรื่องค่าสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถี่ถ้วน จึงท่าให้พระองค์ต้องทรงแสวงหาการบรรพชาอุปสมบทเป็น
หลายครั้งหลายหนนั้น ก็จะพึงเห็นได้จากพระบรมราชาธิบายในพระสมณศาสน พระราชนิพนธ์ภาษา
บาลี ตอนหนึ่งว่า  “กุลบุตรทั้งหลายผู้หวังประโยชน์ เป็นผู้มีความละอาย มักรังเกียจ ใคร่การศึกษา 
แม้ได้วิจารวินิจฉัยโดยอาการอันมาแล้ว ก็ยังรังเกียจอยู่ในลักษณะสีมาอันใด แม้ในแบบการเปล่งเสียง

                                                           
55ดนัย ไชโยธา, พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์ 

โอเดียนสโตร์, 2548), หน้า 197. 
56พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หน้า 390-391. 
57เรื่องเดียวกัน, หน้า 289-391. 
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อักขระ ก็ฉันนั้น... ก่าหนดลักษณะพิเศษทั้งปวงมีฐานกรณ์เป็นต้นแล้ว น่าไปเทียบเคียงดูกับประเพณี
การเปล่งเสียงที่พระบูรพาจารย์ในชนบทของคนต่างภาษาใช้มานั้นๆ บ้าง กับค่าบางค่าของภาษาฮินดู
และละติน และภาษามลายู เป็นต้น ที่คล้ายคลึงกับภาษามคธอยู่มาก ในประเทศของคนที่มิใช่
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายบ้าง  ครั้นเอาธรรมเนียมการเปล่งเสียงที่อาจารย์ในท้องถิ่นนั้นๆ ผู้มีวงศ์อัน
น่ามาแต่ประเทศนั้นๆ ใช้กันเฉพาะในบาลีกรรมวาจาในอุปสมบทกรรมเท่านั้น มาเทียบกันแบบตามที่
ทราบ ก็เห็นความวิบัติหลายอย่าง โดยความไม่อาจเปล่งเสียงท่าให้บริบูรณ์ได้แห่งอาจารย์ทั้งหลาย
นั้นๆ ผู้เนื่องอยู่ในนิกายนั้นบ้าง โดยคว้าเอาอย่างอ่ืนมาใช้เพราะความไม่รู้บ้าง โดยสักแต่ว่าไปอย่างไร
ก็ได้แล้วให้สันนิษฐานเอา เพราะไม่ยึดถือ (เป็นส่าคัญบ้าง) ยังรังเกียจอยู่เหมือนกัน ก็เพราะรังเกียจ 
กุลบุตรผู้หวังประโยชน์บางพวกจึงแสวงหาวงศ์อุปสมบทที่ดีกว่า โดยยุติลักษณะศัพท์ศาสตร์เป็นต้น
บ้าง โดยเชื้อสายที่มั่นคงสืบกันมาตามล่าดับบ้าง แม้นไม่ได้วงศ์น่าพอใจอย่างสูงยิ่ง ก็ตั้งอยู่ในวงศ์ที่
นักปราชญ์ทั้งหลายวิจารณ์แล้วสอบสวนแล้วสรรเสริญโดยว่าประเสริฐกว่าวงศ์ทั้งปวง ในบรรดาวงศ์
แห่งนิกายนั้นๆ ที่ตนเห็นแล้วนั่นแหละ กุลบุตรเหล่านั้นยังไม่ทอดธุระในอันแสวงหาวงศ์ที่ดียิ่งขึ้น”58

 3) วิปัสสนาธุระ       
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ได้ทรงศึกษาวิปัสสนา
ธุระ ณ ส่านักวัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ซึ่งเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น รวมทั้งทรงศึกษาใน
ส่านักที่มีชื่อเสียงอ่ืน เช่น ส่านักวัดพลับ (วัดราชสิทธาราม) เป็นต้น ทรงรอบรู้ลัทธิส่านักต่างๆ ของ
อาจารย์อย่างทั่วถึง ประกอบกับมีพระปรีชาแตกฉานในพระไตรปิฎก จึงได้ส่งเสริมภิกษุสามเณรใน
ความปกครองของพระองค์ให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ทั้งด้านคันถธุระ (ศึกษาค่าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยการพยายามอ่านพระไตรปิฎกให้รอบรู้พระธรรมวินัย) และวิปัสสนาธุ ระ (คือเรียน
วิธีที่จะพยายามช่าระใจของตนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอย่างจริงจัง)  และพระองค์เองได้ทรง
น่าปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยได้ทรงวางแนวทางไว้ดังนี้     
 ในระหว่างพรรษา ภิกษุสามเณรต้องศึกษาเล่าเรียนคันถธุระ คือ ศึกษาพระคัมภีร์ 
เพราะเป็นช่วงเวลาที่ภิกษุสามเณรอยู่ประจ่าที่ไม่ไปแรมคืนที่ไหน    
 เมื่อถึงหน้าแล้งภิกษุสามเณรควรจาริกไปสู่ป่าเขาแสวงหาที่วิเวกเจริญกรรมฐานเป็น
การศึกษาวิปัสสนาธุระ แม้แต่พระองค์ก็ทรงน่าภิกษุสามเณรผู้เป็นศิษย์หลวง เสด็จจาริกไปตามป่าเขา
ในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นประจ่าทุกปี         
 การปฏิบัติสมถวิปัสสนาของพระองค์ มีพระราชนิพนธ์แสดงไว้ชัดว่า การแผ่เมตตา
เป็นกิจประจ่าส่าหรับผู้เข้าป่า  เพราะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายที่มีอยู่สมบูรณ์ในป่า เป็นการ
เข้าป่าด้วยกุศลเจตนา ทรงเจริญอสุภกรรมฐาน ซากศพในสมัยนั้นไม่มีการฉีดยาเหมือนอย่างใน
ปัจจุบัน   ศพเด็ก หนุ่มสาว คนแก่ ซากสัตว์เดรัจฉานอยู่ในสภาพเดียวกันหมด ล่วงไปประมาณ 4-5 
                                                           

58เรื่องเดียวกัน, หน้า 289-391. 
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วัน มีสภาพขึ้นอืด มือหงิก แลบลิ้น แลบตา เหมือนกันทั้งหมด ทรงเจริญมรณัสสติระลึกถึงความตาย
เป็นกรรมฐาน เป็นเหตุให้ทรงบ่าเพ็ญพระราชกุศลในวันพระราชสมภพทุกปี เป็นที่มาของพระราชพิธี    
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลต่อๆ มา  ทรงพิจารณาความจริงในชีวิต 5  อย่างอยู่เสมอ เรียกว่า
อภิณหปัจจเวกขณ์ คือ พิจารณาว่า เราจะต้องแก่เป็นธรรมดา จะหนีความแก่ไปไม่ได้ เราจะต้อง   
เจ็บไข้เป็นธรรมดา จะหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราต้องตายเป็นธรรมดา จะหนีความตายไปไม่ได้     
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดา จะหนีความพลัดพรากไปไม่ได้ เรามีกรรมเป็นของตน   
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อิงอาศัย เราเกิดจากกรรม ท่าดีได้ดี ท่าชั่วได้ชั่ว59               
 จากการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระอย่างจริงจังของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าว จึงได้เกิดความนิยมในทางวิปัสสนาธุระขึ้นในหมู่ภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์อย่างกว้างขวาง ท่าให้มีพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นจ่านวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานของไทย ดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เช่น พระอาจาย์เสาร์    
กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)  พระโพธิญาณเถระ 
(ชา สุภทฺโท) เป็นต้น ซึ่ งล้วนสืบเนื่องมาจากสัทธิวิหาริก (คือศิษย์ )  ของพระบาทสมเด็จ             
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น         
 4) ความสัมพันธ์กับนักบวชต่างชาติ     
 ด้วยอุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสนใจชอบแสงหา
ความรู้ในหลายสาขาแม้ในขณะที่ทรงด่ารงอยู่ในสมณเพศ ทรงมีพระสหายเป็นบาทหลวงราชาคณะ
คาธอลิค คือ บิชอฟ ปาเลอกัวซ์ (Mgr. Pallegoix) ด้วยเมื่อเสด็จประทับอยู่วัดราชาธิวาส ติดกับวัด
คอนเซปซั่น (Immaculate Conception Church) ของนิกายโรมันคาทอลิค และในเวลานั้นสังฆราช             
ปาเลอกัวซ์ยังเป็นบาทหลวงอธิการของวัดนั้น ชอบไปเฝ้าทูลถามความรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมไทย
เนืองๆ จนทรงคุ้นเคย จึงทรงได้โปรดฯ ให้สอนภาษาละตินถวายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดย
พระองค์ได้สอนภาษาบาลีให้แก่บาทหลวงปาเลอกัวซ์60 และยังมีพระสหายเป็นมิชชันนารีอเมริกัน 
เช่น ท่าน ดร.แบรดลีย์ (Dr. D.B. Bradley) และท่าน เจ. แคสเวลล์ (J. Casswell) ซึ่งทูลสอน
ภาษาอังกฤษ61           
 เมื่อเสด็จย้ายจากวัดราชาธิวาสมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศ ได้เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษกับ
มิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งในตอนนั้นมิชชันนารีกับบาทหลวงฝรั่งเศส แม้เจตนามาสอนคริสต์ศาสนาด้วย 
แต่ถือคติต่างกันเป็นข้อส่าคัญหลายอย่าง บาทหลวงที่ถือลัทธิโรมันคาทอลิกวางตัวเป็น “พระ” 
พยายามบ่ารุงศาสนาด้วยตั้งบริษัทและอุปถัมภ์บ่ารุงฝึกสอนคนที่เข้ารีตเป็นส่าคัญ ฝ่ายมิชชันนารี

                                                           
59องฺ.ปญฺจก. 22/57/81. 
60สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 64.  
61โอภาส เสวิกุล, พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2518), หน้า 66. 
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อเมริกันถือลัทธิโปรเตสแตนต์ ซึ่งแตกต่างไปจากโรมันคาทอลิกได้วางตัวเป็น  “ครู” น่าทั้งศาสนาและ
อารยธรรมมาสอนชาวต่างประเทศนี้ทั่วไปไม่เลือกหน้า ชอบใช้วิธีท่าให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น รักษา
โรคและสอนวิชาความรู้ เป็นต้น ให้คนทั้งหลายเลื่อมใสเป็นปัจจัยต่อไปถึงการสอนศาสนา    
 เพราะฉะนั้น พวกมิชชันนารีอเมริกันจึงเข้ากับไทยได้ผิดกันกับพวกบาทหลวง62 ผล
จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคุ้นเคยกับมิชชันนารีอเมริกันตั้งแต่เสด็จมาอยู่
วัดสมอราย พระองคเ์ลยรู้จักทั้งมิชชันนารีที่มุ่งสอนศาสนาของบาทหลวงที่ถือโรมันคาทอลิคเป็นอย่างด ี

 5) อุปถัมภ์ทุกศาสนาทุกนิกาย      
 พระองค์แม้ทรงเป็นผู้ให้ก่าเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย แต่พระองค์ทรงให้การ
สนับสนุนพระสงฆ์ทั้งธรรมยุติกนิกายและมหานิกายโดยเสมอกัน เพราะต่างนิยมเลื่อมใสศรัทธาใน
พระปรีชาญาณของพระองค์ทั้งพระสงฆ์นิกายอาจริยวาท หรือนิกายมหายาน ก็ทรงให้การสนับสนุน
 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเนื่องด้วยศาสนาที่
ทรงอุปการะนอกจากพระสงฆ์กับพราหมณ์ นักบวชในศาสนาอ่ืนเช่นศาสนาคริสต์ก็ดี หรืออิสลามก็ดี 
แม้พระญวนที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ดี ไม่ค่อยมีปรากฏและไม่ได้รับการกล่าวถึงกันมาก  
เมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ได้ทรงสมาคมกับพวกบาทหลวงและพวก
มิชชันนารีอเมริกันอันเนื่องในการศึกษาภาษาฝรั่ง และทรงสมาคมกับพระญวนด้วยใคร่จะทราบคติ
มหายาน ทรงมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เมื่อเสวยราชย์แล้วก็ทรงรักษามิตรภาพสืบต่อมา ด้วยทรงยกย่อง
และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ต่างๆ ยกเป็นอุทาหรณ์ดังเช่น เมื่อสังฆราชปาเลอกัวต์
เสียชีวิต โปรดฯ พระราชทานเครื่องแห่ศพเหมือนอย่างขุนนางและพระราชทานที่ดินให้สร้าง        
วัดโปรแตสเต็นต์ กับท้ังสร้างวัดญวนด้วย (ปัจจุบัน คือวัดอุภัยราชบ่ารุง ริมถนนเจริญกรุง)63  
 การที่ทรงอุปการะดังกล่าวมานี้เป็นเหตุให้พวกบาทหลวงและมิชชันนารีอเมริกัน เข้า
รับช่วยราชการต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์ และยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระญวณก็เริ่มได้ท่าพิธีกงเต๊กในงานหลวงเมื่อรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ส่วนพวกถือศาสนาอิสลามนั้น 
พวกถือลัทธิเซียะ(พวกเจ้าเซน) ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์เป็นประเพณีมาแต่รัชกาลก่อน ๆ แล้วก็
โปรดฯ พระราชทานตามเคย ส่วนลัทธิสุหนี่เป็นคนหลายชาติหลายภาษา แยกย้ายกันอยู่ตามต่าบล
ต่าง ๆ มีสุเหร่าและนักบวชชาติของตนเอง เข้ากับพลเมืองเป็นปกติอยู่แล้ว จึงพระราชทานพระบรม          
ราชานุเคราะห์ไม่แตกต่างจากสมัยรัชกาลก่อนๆ แต่อย่างใด64  

    

                                                           
62สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานภุาพ, ความทรงจ า, อ้างแล้ว, หน้า 64-65. 
63เรื่องเดียวกัน, หน้า 85-86. 
64เรื่องเดียวกัน, หน้า 86. 



 60 

 6) เสรีภาพในการนับถือศาสนา     
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้ราษฎรมีเสรีภาพอย่างเต็มที่
ในการนับถือศาสนา ใครจะนับถือศาสนาใดก็ได้ตามสมัครใจ โดยทรงให้เหตุผลว่าทุกศาสนาย่อมสอน
ให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมด        
 เมื่อครั้งยังทรงผนวชพระองค์ทรงชี้แจงว่าทรงให้อิสระแก่ทุกคนมีเสรีภาพที่จะนับถือ
ศาสนาตามที่ตนมีความศรัทธาโดยที่ไม่มีใครมาบังคับแต่ก็มีผู้คัดค้าน ดังที่แอ็บบ็อต ลอว์ มอฟแฟ็ต 
กล่าวว่า  

มีเสียงบ่นว่าพระรูปหนึ่งได้เลิกนับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ประจ่าชาติ แต่สมเด็จพระอนุชาธิราช ซึ่งขณะนั้นทรงด่ารงต่าแหน่ง  เจ้าอาวาส
อยู่ได้ปกป้องคุ้มครองพระรูปนั้นไว้ โดยทรงอ้างว่า ทุก ๆ คนมีเสรีภาพที่จะนับ
ถือศาสนาใดก็ได้ตามท่ีตนมีความศรัทธา65  

 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสตอบยืนยันในการให้อิสระในการนับถือ

ศาสนาว่า  ชายหนุ่มผู้นั้นมิได้ท่าความผิดอาญาแต่ประการใด เป็นการสมควรที่บุคคลจะเลือกนับถือ
ศาสนาใด ๆ ก็ได้ จะเห็นได้จากพระราชด่าริหลังจากขึ้นครองราชย์ว่า ไม่มีผู้ปกครองแผ่นดินใดที่จะ
บังคับไพร่บ้านพลเมืองของตนในการเลือกนับถือศาสนาตามใจชอบ เพ่ือคนเราจะได้มีสุขมีหวังบรรลุ
ซึ่งวิมุตติธรรมในบั้นปลายของชีวิตและในปรภพโน้น 66 และทรงปรารถนาให้ศาสนาทุกศาสนาอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข ดังหมอเฮาส์ได้กล่าวว่า  “พระองค์ปรารถนาจะให้เราอยู่ในประเทศด้วยความ
ผาสุกและจงท่าหน้าที่การงานของเราต่อไปเหมือนกับที่ท่ามาแล้ว พระองค์รับสั่งเพ่ิมเติมว่า ไม่ต้อง
กลัวอะไร นี้เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์” นอกจากนี้ พระองค์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ดังที่กล่าวไว้ว่า “ว่าธรรมเนียมผู้ครองแผ่นดินที่เป็นยุติธรรม มิได้ห้ามราษฎรทั้งปวงในการถือศาสนา
เป็นที่พ่ึงของตัวๆ ในเวลาที่สุดแลกาลเบื้องหน้า ทรงอนุญาตยอมให้คนถือศาสนาตามอัธยาศัย”67 
และทรงแนะน่าให้ใช้เหตุผลในการเลือกนับถือศาสนา ไว้ว่า 

                                                           
65แอ็บบ็อต ลอว์ มอฟแฟ็ต, แผ่นดินพระจอมเกล้าฯ, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, (กรุงเทพมหานคร : 

พระจันทร์, 2520), หน้า 76. 
66เรื่องเดียวกัน, หน้า 209.  
67พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พุทธศักราช 2394-2404, 

(พระบาทสมเด็จพระเ เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท 
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร  ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 26 ธันวาคม 2541), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรุงเทพ (1984), 2541), หน้า 312.  
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อนึ่งการแสวงหาแลถือศาสนา ซึ่งจะเป็นที่ พ่ึงของตนในชาตินี้ก็ดี 
สมควรเป็นที่ยิ่งแล้ว ควรที่ท่านทั้งปวงทุก ๆ คนจะตริตรองใคร่ครวญด้วยปัญญา
ตนเอง เมื่อเห็นคุณประจักษ์ว่า ศาสนาใดในหมู่ใดพวกใดจะเป็นที่ พ่ึงได้ ควรแก่
ปัญญาแล้ว ก็จงถือแลปฏิบัติตามศาสนานั้นโดยน้่าใจตนเอง อย่าถือด้วยการตื่น 
การเกณฑ์ และการเล่าลือ แลว่าธรรมเนียมเคยถือสืบ ๆ มา หรืออาการที่ไม่เห็น
ว่ามาขู่ให้กลัวให้ดีใจ ก็อย่ามีความพิศวงต่อเหตุต่างๆ แล้วถือตามท่าตาม เมื่อได้
ที่พ่ึงนับถืออันงามดีควรแล้ว จงประกอบความเลื่อมใสให้มากจึงปฏิบัติตาม ก็จะ
มีความเจริญดีแก่ตนทุก ๆ คนนั้นแล68  

 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงชี้แจงมิชชันนารีเรื่องความเชื่อในการ

นับถือศาสนาที่ถูกต้อง โดยทรงได้ชี้แจงการนับถือคริสต์ศาสนากับพระสหายของพระองค์ที่นับถือ       
คริสต์ศาสนาหลายครั้งว่า สิ่งที่ท่านสั่งสอนให้กระท่าน่าชม แต่สิ่งที่ท่านสอนให้ประชาชนเชื่อนั้น      
โง่เขลา69 และทรงยืนยันความเป็นพุทธศาสนิกชนของพระองค์ว่า  แม้นพวกท่านจะสามารถท่าให้
ประชาชนชาวสยามทั้งหมดเข้ารีต แต่ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้ารีตได้เลย 70 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวยังทรงมีขันติธรรมในการตอบโต้กับมิชชันนารีเรื่องคุณวิเศษของการปฏิบัติธรรม กล่าวคือ
ครั้งหนึ่งมิชชันนารีได้เข้าเฝ้าและทูลถามว่า  ลัทธิหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนศีลที่
ประชาชนและพระภิกษุสามเณรปฏิบัติเป็นกิจวัตรนี้ลึกซึ้งนัก สงสัยว่ามีผู้ประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์
อยู่หรือไม ่พระองค์ตรัสตอบว่า มี แล้วสั่งให้สังฆการีน่ามิชชันนารีไปพบกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) 
โดยที่พระองค์ทรงแนะน่าว่าจะพาไปพบกับผู้ทรงคุณวิเศษของพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดการ
สนทนาระหว่างมิชชันนารีกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ปรากฏในหนังสือประวัติสมเด็จ            
พระพุฒาจารย์ (โต) ดังนี้ ฝรั่งถามว่า ใจกลางของโลกอยู่ที่ไหน ? ท่านย้อนถามว่า ก็โลกกลมหรือแบน
ละจ๊ะ ? ฝรั่งตอบว่า  โลกกลม ท่านจึงเอาไม้ปักลงที่พ้ืนดินบอกว่า นี้แหละใจกลางโลก ถ้าไม่เชื่อก็เชิญ
วัดดูซิจ๊ะ ผลปรากฏว่ามิชชันนารีต่างพากันยกย่องสรรเสริญว่าท่านมีปฏิภาณว่องไวเฉียบแหลมมาก 
ซึ่งแสดงว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมวินัย         
 7) ด้านศาสนาเปรียบเทียบ      
 การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนั้นได้รับความคิดเห็นแบบตะวันตกจากการศึกษาเล่า
เรียนและสนทนาและเปลี่ยนความรู้กับบาทหลวงและหมอสอนศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ทรงประทับ

                                                           
68เรื่องเดียวกัน, หน้า 291. 
69 เอ.บี . กริสโวลด์ , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม , แปลโดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 36. 
70เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
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ที่วัด สมอราย ได้ทรงท่าความรู้จักกับบาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อปาลเลกัวซ์ (Pallegoix) ซึ่งเป็นอธิการ
ของโบสถ์ฝรั่งที่ติดกับวัดสมอราย บาทหลวงผู้นี้พูดภาษาไทยได้คล่อง พระวชิรญาณจึงได้ทรงเรียน
ภาษาละตินตลอดจนสนทนาเรื่องคริสต์ศาสนากับบาทหลวงผู้นี้และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน พระวชิรญาณ
ทรงสอนภาษาบาลี และทรงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทย เช่นทรงช่วยในการแต่งพจนานุกรม 
บาลี-ละติน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ เป็นต้น แม้ทั้งสองมีศรัทธาไม่ตรงกัน แต่ก็มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ ต่าง ๆ กับบาทหลวงผู้นี้ถึงกับเคยโต้เถียงกันเสมอ          
ความคิดเห็นในรูปการศาสนาของพระวชิรญาณจึงอาจกล่าวได้ว่า ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากการ
ถกเถียงเรื่องศาสนาเปรียบเทียบกับบาทหลวงปาลเลกัวซ์นั่นเอง    
 เมื่อพระวชิรญาณทรงย้ายมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์ทรงได้ติดต่อกับ
มิชชันนารีอเมริกันอีก 3 ท่าน คือ ท่าน เจซ ซี แคสเวลล์ (Jessi Caswell) ท่าน ซามวล เรโนลด์ เฮาส์   
(Samuel Renold House) และท่านดาเนียล บีช แบรดลี่ย์ (Daniel Beech Bradley)  พวกหมอ
สอนศาสนาเหล่านี้ได้ช่วยเหลือให้พระองค์ทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ และได้แนะน่าให้ศึกษาศาสนา
เปรียบเทียบพร้อมทั้งได้ถวายหนังสือให้พระองค์ยืมด้วย นอกจากนั้นพระองค์ทรงสั่งซื้อหนังสือจาก
ต่างประเทศมาอ่านเสมอ ท่านซามวล  เรโนลด์ เฮาส์ ซึ่งชาวสยามสมัยนั้นรู้จักในนามของ “หมอเหา” 
ได้บันทึกเหตุการณ์เมื่อคราวที่ตนได้เข้าเฝ้าพระวชิรญาณครั้งแรกว่า “ข้าพเจ้าได้มองไปรอบ ๆ ห้องได้
เห็นพระคัมภีร์ไบเบิ้ลและดิ้กชั่นนารีเว็บสเตอร์ วางพิงไว้บนหิ้งพร้อมกับปฏิทินการเดินเรือที่วางเรียง
รายอยู”่             

จากการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ พระองค์ทรงเห็นว่า ทั้งในคัมภีร์ไบเบิ้ลและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ต่างนิยมความหมายและแนวความคิดที่ตรงกันข้ามกับหลักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาธอลิค แต่เดิมก็ยังมีความเชื่อว่า ในเรื่องโลกแบนและยังงมงายในเรื่องโชค
ลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพระองค์มาศึกษาคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วจึงลงความเห็น
ว่า พระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานั้นแสดงความคิดที่อาจแบ่งได้ 2 ทาง คือ    

1) มุ่งไปในทางเลื่อมใสศรัทธา พระคัมภีร์ในแง่นี้ พระพุทธองค์เป็นเสมือนพระผู้เป็นเจ้า
ทรงปาฏิหาริย์ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในแบบนี้ย่อมมองพระองค์ไปในทางเสื่อมอย่างไม่ค่อยค่านึงถึง
เหตุผล            

2) มุ่งไปในทางมนุษยธรรมและเหตุผล พระคัมภีร์ในแง่นี้ พระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์
สามัญ เป็นครูที่ฉลาดและมีเมตตา มีอ่านาจจิตแรงกล้า ผู้นับถือพุทธศาสนาในแบบนี้ย่ อมมอง
พระองค์ไปในทางที่เลื่อมใสอย่างมีเหตุผล และนับถือพระองค์ในฐานะนักปรัชญาประยุกต์ที่ทรงให้
เหตุผลเพื่อน่าไปสู่ความดีสูงสุดมากกว่าที่อ่ืนใด       
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จะเห็นได้ว่าผลจากการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนี้ล้วนมีส่วนส่าคัญที่ท่าให้พระองค์ได้
เข้าใจหลักเหตุผลและมนุษยธรรมที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือขนบธรรมเนียมปรัมปราและยังมีส่วนในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพระองค์ในการที่จะหาวิธีในการเผยแผ่ความคิดนี้ออกไป 

3.2.4 พระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนา    
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งขณะที่ทรงอยู่ใน

เพศบรรพชิตและหลังจากที่ เสด็จขึ้นครองราชย์ สมบัติ  พระราชกรณียกิจที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา มีดังต่อไปนี้        

 3.2.4.1 ด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา   
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชอัธยาศัยท่าถูกท่าจริง เมื่อพระองค์
ทรงพระราชด่าริหรือทรงศึกษาเรื่องใด ก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติจนกว่าจะส่าเร็จ ฉะนั้นเมื่อครั้ง
ทรงผนวช ทรงเริ่มศึกษาวิปัสสนาธุระ ก็ทรงศึกษาอย่างจริงจัง ทรงรอบรู้ทั่วถึงทุกส่านัก เมื่อทรง
ศึกษาคันถธุระเพียง 3 ปี ก็ทรงรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฏกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จน
สามารถแปลพระปริยัติธรรม (บาลี) ถวายพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้เปรียญธรรม 5 ประโยค71 
 ผลการศึกษาพระปริยัติธรรมจนทรงรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฏกจึงทรงพบ
ข้อบกพร่องในวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ทั่วไปในยุคนั้นเป็นเหตุให้ทรงพระราชด่าริแก้ไขปรับปรุงวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ถูกต้องตรงตามพระบาลีที่มีมาในพระไตรปิฏก โดยทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อประพฤติปฏิบัติส่วนพระองค์เองขึ้นก่อน ต่อมาจึงมีพระภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ นิยมตาม และมีผู้
ปฏิบัติตามอย่างมากขึ้น จนกลายเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ได้ชื่อต่อมาในภายหลังว่า พระสงฆ์คณะ
ธรรมยุต หรือธรรมยุตติกนิกาย ค่าว่า ธรรมยุต แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม หรือ ชอบด้วยธรรม หรือ
ยุติตามธรรม ซึ่งความหมายโดยนัยก็คือเหตุแห่งคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมุ่งหวังแสวงหาว่า ข้อใดเป็น
ธรรม ข้อใดเป็นวินัย ข้อใดเป็นสัตถุศาสน์หรือค่าสอนพระพุทธองค์แล้วภิกษุสงฆ์นิกายนี้จะยึดปฏิบัติ
ในข้อที่เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค่าสอนนั้นๆ72 เช่นเดียวกับในพระราชนิพนธ์เรื่องพระรัตนตรัยแสดงไว้
ว่า “..เราทั้งหลายผู้ธรรมยุติกวาที มีวาทะถ้อยค่ากล่าวตามที่ชอบแก่ธรรม เป็นผู้เลือกคัดแต่ข้อที่ชอบ
แก่ธรรม ไม่ผิดไม่ละเมิดจากธรรม..ในพระบาลีว่านี้เป็นค่าสั่งสอนเป็นแก่นสารพระพุทธศาสนาแน่ดังนี้
แล้ว เราทั้งหลายก็ปฏิบัติตามค่าสั่งสอนนั้น ด้วยกายวาจาจิต..”73     

 การเกิดขึ้นของคณะธรรมยุตนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลักการ 
3 ประการ คือ            

                                                           
71สมเด็จพระพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), พุทธศาสนวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 29.   
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.   
73พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1,  อ้างแล้ว, 

หน้า 38-39. 
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 1.  เป้าหมาย หมายถึงความถูกต้องตามพระธรรมวินัย    
 2.  หลักการ  คือหลักการที่จะน่าไปสู่เป้าหมาย โดยการลงมือปฏิบัติ และศึกษา
พระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน ความเข้าใจหลักค่าสอนตรงตามพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง และด้วยวิธีการ
สนทนาพูดคุยแสวงหาความถูกต้องจากท่านผู้รู้ ในขณะนั้นมีพระภิกษุสงฆ์มอญ เป็นต้น  
 3.  วิธีการ  โดยการเริ่มที่ตัวเองก่อน ไม่ได้บังคับ ไม่ได้ชักชวน หากผู้ใดเห็นชอบกับ
วิธีการอย่างนี้ก็ปฏิบัติร่วมกันรับเป็นศิษยานุศิษย์       
 ผลจากวิธีการทั้ง 3 อย่างนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้น่ามาเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมของพระองค์ การเข้ามาเป็นศิษย์ จึงเริ่มจาก 1 คน 2 คน และมากขึ้น
ตามล่าดับ จึงท่าให้เกิดคณะหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งของคณะสงฆ์     
 พระเถรานุเถระที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกย่องว่าเป็นต้นวงศ์
ของคณะธรรมยุตมี 10 รูป คือ         
 1. พระวชิรญาณมหาเถระ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 2. พระพรหมสรเถระ คือ พระญาณรักขิต (สุข) วัดบรมนิวาส   
 3. พระธัมมสิริเถระ คือพระเทพโมลี (เอ่ียม) วัดเครือวัลย์   
 4. พระพุทธสิริเถระ คือ สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ) วัดโสมนัสวิหาร  
 5. พระปัญญาอัคคเถระ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
วัดบวรนิเวศวิหาร          

 6. พระธัมมรักขิตเถระ คือ พระครูปลัดทัต วัดบวรนิเวศวิหาร   
 7. พระโสภิตเถระ คือ พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ฟัก) วัดบวรนิเวศวิหาร  
 8. พระพุทธิสัณหเถระ คือ พระอมรโมลี (ลบ) วัดบุปผาราม   
 9. พระปุสสเถระ คือ สมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ์  
 10. พระสุวัฑฒนเถระ คือ พระปลัดเรือง วัดบวรนิเวศวิหาร74   
 3.2.4.2 ด้านการสืบพระศาสนา      
 นับแต่โบราณมา พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าลังกาคือแหล่งความรู้และแบบอย่าง
ทางพระพุทธศาสนา เพราะชาวไทยรับพระพุทธศาสนาเถรวาทมาจากลังกา ดังที่ เรียกกันว่า 
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ หรือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา ฉะนั้นสงฆ์ไทยในอดีตจึงนิยม
ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา จนเกิดประเพณีนิยม  ไปสืบพระศาสนาที่ลังกา ซึ่งหมายถึงการไป
ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาเพ่ือน่ามาประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ให้เจริญรุ่งเรืองในบ้านเมืองของตน 
ซึ่งนับว่าเป็นบุญกุศลและเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง    
 ในกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการส่งสมณทูตไปเจริญศาสนไมตรีกับลังกาครั้งแรกใน
                                                           

74สมเด็จพระพระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฺฒโน), พุทธศาสนวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 101-103.   
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รัชกาลที่ 2 มาในรัชกากาลที่ 3 พระสงฆ์และคฤหัสถ์ชาวลังกาได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ไทย
มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มอบหมายให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะที่พระองค์ครองวัดบวรนิเวศวิหารรับหน้าที่รับรองดูแลพระสงฆ์ลังกาในราชการเสมอมา เพราะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระภิกษุศิษย์หลวงที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมากพูดภาษา
มคธและภาษาอังกฤษได้ จนทางวัดบวรนิเวศวิหารต้องจัดเสนาสนะไว้ส่าหรับรับรองพระลังกา 
 สมณทูตลังกาเข้ามาเมื่อเดือน 5 พ.ศ. 2383 อันเป็นปีที่ 4 แห่งการครองวัดบวร
นิเวศวิหาร สมณทูตจากลังกาคณะนี้น่าโดยพระกักกุสนธ์กับศิษย์คฤหัสถ์ 1 คน เดินทางมาก่อน ต่อมา
มีพระสงฆ์อีก 5 รูป คือ พระสัทธาดิส พระกักกุสนธ์ พระวิปัสสี พระเรวัต และพระสังฆรักขิต พร้อม
ด้วยคฤหัสถ์อีก 4 คน ตามเข้ามา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้คณะสมณทูตลังกา
ทั้งหมดพักรวมกันที่วัดบวรนิเวศวิหาร และพระราชทานนิตยภัตแก่พระสงฆ์เดือนละ 3 ต่าลึง สมณทูต
ลังกาคณะนี้ พ่านักอยู่ในประเทศไทยถึง 2 ปี จึงได้เดินทางกลับ75 เนื่องจากต้องทรงมีหน้าที่รับรอง
พระสงฆ์ลังกาในทางราชการเสมอ วัดบวรนิเวศวิหารจึงต้องมีที่พักไว้ส่าหรับพระสงฆ์ลังกา เรียกว่า 
คณะลังกา ซึ่งอยู่ตรงที่สร้างพระวิหารพระศาสดาในบัดนี้76      
 ในรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดสมณทูตไปลังกาถึง 2 ครั้ง มาในรัชกาลที่ 4 ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดสมณทูตไปลังกาอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งนับเป็นสมณทูตเป็นทางราชการคณะสุดท้ายของไทยที่ไปเจริญศาสนไมตรีกับลังกา 
 การไปเจริญศาสนาไมตรีกับลังกา เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2385 คณะสงฆ์ที่เข้ามาพักที่วัด      
บวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ปี 2383 ได้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือลากลับไป
บ้านเมืองและขอรับพระราชทานนามพระบรมราชานุเคราะห์ให้ได้กลับไปโดยสะดวก พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นพ้องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า การพระศาสนาในลังกา
จะเป็นอย่างไร ไม่ได้สืบสวนให้ทราบความช้านานมาหลายปีแล้ว อีกประการหนึ่ง พระไตรปิฎกฉบับ
ของไทยยังบกพร่อง ควรจะสอบสวนกับฉบับของลังกามีอยู่หลายคัมภีร์ ถ้าส่งพระภิกษุสงฆ์ไทยเป็น
สมณทูตไปลังกาอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นการดี จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือกสรรพระภิกษุที่จะส่งไปลังกา และมีสมณลิขิตไปถึงสั งฆนายกตามพ ระราชประสงค์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกได้ภิกษุธรรมยุต 5 รูป พร้อมกับพระสงฆ์ลังกาอีก 5 

                                                           
75เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข่า บุญนาค),  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 

เล่ม 2, (พระนคร : โรงพิมพ์ครุสภา, 2512) หน้า 203-221. 
76ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 23. 
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รูป รวมเป็น 10 รูป และไวยาวัจกร 5 คน พร้อมทั้งพระสมณลิขิตเป็นภาษามคธไปถึงพระสังฆนายก
แห่งลังกาด้วย77             

 ผลจากการที่สมณทูตไทยออกไปลังกาครั้งนี้ นอกจากได้ยืมพระคัมภีร์ 40 คัมภีร์
แล้ว ปรากฏว่าพระสงฆ์ในกรุงโคลัมโบ เกาะลังกา ได้มีสมณสันเทศมากราบทูลพระบาทสมเด็จ          
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นอธิบดีแห่งสงฆ์ธรรมยุตขอให้ส่งพระสงฆ์ธรรมยุตออกไปตั้ง
วงศ์ธรรมยุตที่ลังกา         

 3.2.4.3 ด้านการสถาปนาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม    
 ในกรุงรัตนโกสินทร์นั้น มีพระราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในการ

สถาปนาพระอาราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาราม เพ่ือเป็นการพระราชกุศล และเ พ่ือเป็นการสืบ
อายุพระพุทธศาสนา  และพระอารามที่โปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึนดังกล่าวเรียกว่า พระอารามหลวง 
 1) การสถาปนาวัดในเขตพระนคร     
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้สถาปนาพระอารามขึ้นใหม่ 5 พระอาราม 
คือ  

 (1) วัดบรมนิวาส โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2379 เดิมเรียกว่า วัดนอก 
ทรงสร้างขี้นตั้งแต่ยังทรงผนวช เพ่ือจะเป็นที่ประทับส่าราญพระอิริยาบถ ครั้นถวายเป็นพระอาราม
หลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามว่า วัดบรมนิวาส  

 (2) วัดโสมนัสวิหาร โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2396 เพ่ือถวายแก่สมเด็จ       
พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อปีชวด พ.ศ. 239678    
 (3) วัดปทุมวนาราม ทรงสร้างเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400 พระราชทานเป็นวัดของ
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี79        

 (4) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2407 โดยทรง
บริจาคพระราชทรัพย์จัดซื้อที่ แล้วทรงสถาปนาขึ้นด้านทิศตะวันออกของพระมหาราชวัง   เฉพาะสงฆ์
คณะธรรมยุตติกนิกาย ที่เป็นศิษยานุศิษย์ไดศ้ึกษาตามลัทธิธรรม     

                                                           
77เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข่า บุญนาค),  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 

เล่ม 2, อ้างแล้ว, หน้า 266-267.   
78พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป, เรื่องต านานสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25), พิมพ์ครั้งที่ 2, (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2468), หน้า 64. 

79เรื่องเดียวกัน. 
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 (5) วัดมกุฏกษัตริยาราม โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2410   ในรัชกาลที่ 4 
แต่คนทั่วไปยังนิยมเรียกว่าวัดพระนามบัญญัติ ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 โปรดให้ใช้ชื่อวัดมกุฏกษัตริยาราม
ตามท่ีพระราชทานไว้แต่เดิม         

 วัดทั้ง 5 แห่งที่ทรงสถาปนาใหม่นี้ เมื่อทรงสถาปนาเสร็จก็อาราธนาพระธรรมยุตไป
ประจ่าอยู่ทั้งสิ้น           
 2) การบูรณปฏิสังขรณ์วัดในเขตพระนคร       

  (1) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โปรดให้ถมที่ต่อฐานทักษิณพระมณฑปออกไปทั้ง
ด้านตะวันออกและตะวันตก ท่าพนักศิลาล้อม 2 ชั้น สร้างประตูซุ้มมณฑลประดับกระเบื้องที่บันไดขึ้น 
6 ประตู ทางด้านตะวันออกท่าประตูซุ้มมงกุฎ ประดับกระเบื้องที่พระเบียง  ทางด้านตะวันตกท่า
ประตูหลังคาจัตุรมุข มีพลับพลาเปลื้องเครื่องข้างเหนือประตูหลัง 1      
  (2) วัดบวรมงคล  เดิมชื่อวัดลิงขบ กรมพระราชวังมหาเสนานุรักษ์ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์
ในรัชกาลที่ 2 ต่อมาช่ารุดทรุดโทรม จึงโปรดให้พระองค์เจ้าใย พระเจ้าลูกเธอในกรมพระราชวังบวร 
มหาเสนานุรักษ ์เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม      
  (3) วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบูรณะมาตั้งแต่ครั้งทรงผนวช ได้แก่การอัญเชิญพระ
พุทธชินสีห์มาไว้ในพระอุโบสถ และเสด็จประทับที่วัดนี้นานที่สุด เมื่อครองราชย์ โปรดให้อัญเชิญพระ
ศาสดาเมืองพิษณุโลก ซึ่งเดิมประดิษฐานที่วัดสุทัศนเทพวรารามน่ามาไว้ในพระวิหาร นอกจากนี้ทรง
สร้าง ทรงบูรณะเพ่ิมเติมอีกเป็นจ่านวนมาก       
  (4) วัดราชาธิวาส80 เดิมชื่อวัดสมอราย ทรงบูรณปฏิสังขรณ์มาแต่ครั้งยังทรง
ผนวชอยู่  ก่อนทีจ่ะเสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากครองราชย์แล้วโปรดเกล้าให้พระยาพิ
ไชย (หนู) เมื่อยังเป็นพระยาสามภพพ่าย เป็นแม่กองท่าการบูรณปฏิสังขรณ์ คือต่อมุขขวางหน้าและ
หลังอุโบสถ สร้างเสนาสนะใหม่และสร้างเมรุปูนกบัศาลาบริเวณส่าหรับปรุงศพขึ้นข้างหน้าพระอาราม 
พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่า วัดราชาธิวาส      
  (5) วัดบุปผาราม เดิมชื่อวัดดอกไม้ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ทรงช่วยในส่วนพระอุโบสถ แล้วพระราชทานนามว่า วัดบุปผาราม  

 วัดทั้ง 4 แห่ง คือ วัดบวรมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชาธิวาส วัดบุปผาราม ที่
ทรงบูรณปฎิสังขรณ์นี้ มีวัดบวรมงคลและบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่ทรง
ผนวช และเป็นวัดที่เสด็จประทับอยู่นานเป็นพิเศษกว่าที่ อ่ืน หลังจากทรงครองราชย์แล้ วทรง
บูรณปฏิสังขรณ์เองบ้าง และให้ข้าราชบริพารเป็นก่าลังส่าคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์  

                                                           
80พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป, เรื่องต านานสถานที่ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, อ้างแล้ว, หน้า 11-12. 
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 3) การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดในหัวเมือง    
  (1) ในหัวเมืองปริมณฑล เมื่อทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 
และวัดอัมพวันสมุทรสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทรงสร้างพระนครคีรีที่เมืองเพชรบุรีและได้ทรง
บูรณะวัดสมณาราม  แล้วให้ศิษย์ของท่าน คือ พระครูมหาสมณสงฆ์ เอม จ่าวัดอยู่ที่นั่น81   
  (2) ในหัวเมืองตะวันออก ได้ทรงบูรณะวัดในเขตบางพระ เกาะสีชัง อ่างศิลา วัด
เหล่านี้บางวัดมีเจ้าอาวาสที่เป็นพระศิษย์หลวง ส่าหรับหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกนี้เดิมก็เคยมีวัด
ธรรมยุต  อยู่แล้วที่จันทบุรี คือวัดจันทนาราม      
  (3) ในหัวเมืองทางใต้ ก็มีพระศิษย์หลวงไปเป็นเจ้าอาวาส คือเจ้าอาวาสแก้ว 
วัดเพ็ชรฉลึก เมืองนครศรีธรรมราช82       
  (4) ในหัว เมืองในตะวันออกเฉียง เหนือ มีพระศิษย์หลวงไปครองวัดที่
อุบลราชธานี  4 วัด คือ วัดสุปัฏ วัดศรีทอง วัดไชยสีวลี และวัดน้อย     
  ผลส่าเร็จจากการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดด้วยพระองค์เอง และทรงให้ข้า
ราชบริพารสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัดตลอดรัชสมัยชองพระองค์ จึงท่าให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์หนึ่งที่บูรณะวัดเป็นจ่านวนมาก ซึ่งมีส่วนส่าคัญในการเผยแผ่พระศาสนาที่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัยให้ขยายออกไปยังหัวเมืองต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน     
 3.2.4.4 ด้านการอนุรักษ์พระสัทธรรมและพิธีกรรม    
 เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติแล้ว  ก็ทรงน่าความรู้ด้านภาษาบาลีมาใช้
ก่าหนดวิธีการของคณะสงฆ์  ในรูปของการจัดสร้างพระไตรปิฎก  การออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสงฆ์ ทรงปรับปรุงพิธีกรรมทางศาสนา ประมวลเป็นพระราชกรณียกิจได้ดังนี้  
 1) การจัดสร้างพระไตรปิฎก        
 การจัดสร้างพระไตรปิฎกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น  เกิด
จากการที่ทรงโปรดให้ตรวจหนังสือในหอพระมณเฑียรธรรมอีก  ก็ปรากฏว่าหนังสือหลวงขาดบัญชีไป
จ่านวนมาก  จึงได้ทรงตระหนักถึงประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระพุทธศาสนาภาย
หน้า รวมถึงศาสนสัมพันธ์กับลังกา จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับใหม่ส่าหรับหอ
หลวงขึ้นอีกฉบับหนึ่งมีชื่อเรียกกันว่า “ฉบับล่องชาด”83  เพราะด้านข้างปิดทองสลับชาด  ซึ่งนับว่า

                                                           
81ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 64. 
82นฤมล ธีรวัฒน์, “พระราชด่าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2525, หน้า 105. 
83เสทื้อน ศุภโสภณ, ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับพัฒนาการ เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 

2519), หน้า 224. 
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เป็นพระราชกรณียกิจส่าคัญอย่างหนึ่งเพราะเป็นงานที่ต้องตระเตรียมมากและต้องลงทุนลงแรงมาก  
จึงเป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปท่าได้อยาก  ต้องพ่ึงพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นจึงจะกระท่าได้ครบถ้วนและ
ถูกต้องสมบูรณ์  นอกจากนี้ การสร้างพระไตรปิฎกยังมีความหมายส่าคัญ 2 ประการคือ 
 ประการแรก  การสร้างพระไตรปิฎกถือได้ว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะ
พระไตรปิฎกเป็นที่จารึกไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ คือค่าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  อันเป็นหลักฐานส่าคัญใน
การศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัยของพุทธศาสนิกชน  เพราะฉะนั้นในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก
จึงทรงขวนขวายแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎกมารวบรวมไว้ในพระนครและสร้างเป็นคัมภีร์ฉบับหลวง
ขึ้นให้บริบูรณ์  ซึ่งถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจบ่ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ส่าคัญ 
 ประการที่สอง ตามคติไทยโบราณมาถือว่า การสร้างพระไตรปิฎกมีอานิสงส์คือได้รับ
ผลบุญมาก เพราะอักษรแต่ละตัวที่จดจารึกพระไตรปิฎกนั้น มีค่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
เพราะฉะนั้น การสร้างพระไตรปิฎกจึงถือว่าเป็นวิธีบ่าเพ็ญมหากุศลครั้งส่าคัญของพระมหากษัตริย์
 มีข้อสังเกตว่า พระไตรปิฎกท่ีได้รับการปรับปรุงนี้เป็นพ้ืนฐานส่าคัญต่อการเรียนการ
สอนของพระภิกษุสามเณรในประเทศและต่างประเทศอย่างมากเพราะได้มีการแลกเปลี่ยน
พระไตรปิฎกระหว่างไทยกับลังกาเป็นต้น ด้วยทรงมีพระประสงค์อยู่แล้วที่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้
เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงเริ่มให้มีแปลพระไตรปิฎกออกเป็น
ภาษาไทย ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี และได้แล้วเสร็จพิมพ์เป็นเล่มในสมัยรัชกาลที่ 5  
 2) ก าหนดวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            
 วันส่าคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวได้
ริเริ่มก่าหนดขึ้นมาใหม่ ได้ริเริ่มจัดพิธีวันส่าคัญในทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นจากวันส่าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ดังนี้   
 ก. วันมาฆบูชา        
 พิธีมาฆบูชา เป็นธรรมเนียมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้นเมื่อ
เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นพิธีบูชาที่ไม่เคยมีใครท่ามาก่อน ฉะนั้น จึงเป็นพิธีบูชาที่พระองค์
มีพระราชด่าริตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศนี้ และเริ่มท่าในคณะพระสงฆ์ธรรมยุตที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเริ่มแรก ดังปรากฏในต่านานวัดบวรนิเวศวิหารว่า  ถึงวันเพ็ญเดือน 3 ที่ก่าหนดว่าเป็นวันที่สมเด็จ
พระบรมศาสดา ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสาวกสงฆ์ 1,250 องค์ ล้วนเป็นพระอรหันต์
เอหิภิกขุมาถึงโดยล่าพังมิได้รับเรียกร้อง ซึ่งเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ทรงท่ามาฆบูชา มีเทศน์ด้วย
เรื่องนั้น84             

                                                           
84ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 445. 
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 พิธีมาฆบูชาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ครองวัด บวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสไว้ว่า  “พระองค์ทรงท่าตาม
แบบโบราณบัณฑิตได้นิยมไว้ว่า วันมาฆบุรณมีพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระ
อรหันต์พุทธสาวก 1,250 ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์สี่ประการ เรียกว่า จ าตุรงคสันนิบาต 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมพระสงฆ์ใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ใน
พระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงได้ถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ 1,250 พระองค์นั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและสังเวช การพระราชกุศลนั้นเวลาเช้า
พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชประดิษฐ์ 30 รูป ฉันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เวลาค่่าเสด็จออกจุดเทียนเครื่องนมัสการแล้ว พระสงฆ์สวดท่าวัตรเย็นเหมือนอย่างที่วัดแล้วจึงได้สวด
มนต์ต่อไป   มีสวดคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ด้วย สวดมนต์จบทรงจุดเทียนรายตามราวรอบพระอุโบสถ 
1,250 เล่ม มีประโคมด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงได้มีเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์กันฑ์ 1 เป็นเทศนาทั้งภาษา
มคธและภาษาไทย เครื่องกันฑ์จีวรเนื้อดีผืนหนึ่ง เงิน 3 ต่าลึงและขนมต่าง ๆ เทศน์จบ พระสงฆ์สวด
รับสัพพีทั้ง 30 รูป การมาฆบูชานี้เป็นเดือนสามบ้าง เดือนสี่บ้าง ตามวิธีปักขคณนาฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 
แต่คงอยู่ในเดือนสามโดยมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทุกปีไม่ขาด”85    

 ข. วันอัฏฐมีบูชา        
 วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เป็นพิธีสืบเนื่องจากวันวิสาขบูชา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด่าริท่าขึ้นเมื่อครั้งครองวัดบวรนิเวศวิหาร ดัง
ปรากฏในต่านานวัดบวรนิเวศวิหารว่า  “วันแรม 8 ค่่า ที่ก่าหนดว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระท่าการบูชาอย่าง (วิสาขบูชา) นั้นด้วยเหมือนกัน เทศนาด้วยเรื่องนั้นแต่คราวนี้ยกไปท่าวัดบรม
นิวาส”86 พิธี อัฏฐมีบูชานิยมท่าแพร่หลายอยู่ เฉพาะในวัดธรรมยุตมาแต่เริ่มแรก ในยุคของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ธรรมยุตมารวมท่าที่วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังย้าย
ไปท่าที่วัดบรมนิวาส มาในยุคของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวรเรศวริยาลงกรณ์กลับมา
รวมท่าที่วัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์
บทบาลีส่าหรับสวดเช่นเดียวกับพิธีวิสาขบูชา พิธีการต่าง ๆ ในวันอัฏฐมีบูชานั้น ครั้งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่าเหมือนกับวิสาขบูชาแต่เป็นพิธีวันเดียว คือ วันแรม 8 ค่่า เดือน 6 ต่อเมื่อ       
วัดธรรมยุตมีจ่านวนเพ่ิมมากขึ้นคงแยกย้ายกันท่าตามวัดนั้นอย่างเช่น วิสาขบูชาที่แยกกันท่าตามวัด
มาแต่ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ส่วนพิธีการต่าง ๆ ก็คงจะแปลก
กันไปบ้างตามความเหมาะสมแก่สถานภาพของวัดนั้น ๆ      

                                                           
85พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, (กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์

ศิลปบรรณาคาร, 2516), หน้า 94. 
86ต่านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ่านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), อ้างแล้ว, หน้า 22. 
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 สาเหตุที่ก่าหนดวันส่าคัญทางพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นนั้น เมื่อศึกษาดูตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว จุดประสงค์เพ่ือต้องการให้พุทธศาสนิกชน
ระลึกความส่าคัญของพระพุทธเจ้า และเพ่ือต้องการให้พุทธศาสนิกชนมีความสนใจในพระพุทธศาสนา
เพ่ิมมากข้ึน โดยยึดหลักการระลึกถึงพุทธานุสสติเป็นส่าคัญ 

3.2.5 พระราชกรณียกิจด้านธรรมเนียมในพระพุทธศาสนา    
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ประพฤติ

ปฏิบัติทางพระศาสนาจนท่าให้เกิดเป็นธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทรงตั้งข้ึนเมื่อเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศ
วิหาร ส่าหรับเป็นแบบปฏิบัติของพระสงฆ์ในส่านักวัดนี้ ตลอดไปถึงคณะศิษย์ที่อยู่ในส่านักวัดอ่ืน ก็คือ 

1) ธรรมเนียมนมัสการพระเช้า-ค่่า ที่เรียกกันว่า ท่าวัตรเช้าท่าวัตรค่่าเป็นกิจวัตรที่ภิกษุ
สามเณรจะต้องท่าประจ่าทุกวัน พร้อมทั้งทรงแต่งค่านมัสการขึ้นใหม่เป็นภาษามคธ เป็นค่าร้อยแก้ว
บ้างเป็นคาถาบ้าง ดังที่ใช้สวดกันแพร่หลายอยู่ทุกวันนี้       

2)  ธรรมเนียมสวดมนต์ เป็นการสวดมนต์ประจ่าวันต่อท้ายท่าวัตรค่่า ทรงเลือกพระสูตร
ต่าง ๆ ที่แสดงธรรมข้อปฏิบัติไว้สวดผลัดวันกันไป      

3) ธรรมเนียมวันธรรมสวนะ คือฟังธรรมในวันพระ เมื่อถึงวันพระกึ่งปักษ์และเต็มปักษ์ 
ก่าหนดให้มีธรรมสวนะคือการฟังธรรมเสมอไป ไม่เฉพาะแต่ในพรรษาเท่านั้น มีเทศนาเช้า 3 โมงกัณฑ์
หนึ่งและบ่าย 3 โมงกัณฑ์หนึ่ง เมื่อยังทรงผนวชอยู่เสด็จลงประทานอุโบสถศีลและทรงเทศนาเป็นพ้ืน 
ทรงเทศนาโดยฝีพระโอษฐ์ แม้พระอ่ืนก็ทรงฝึกให้เทศนาโดยฝีปากเหมือนกัน     

4) ธรรมเนียมวิสาขบูชา เมื่อถึงเพ็ญเดือน 6 ที่ก่าหนดว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
แห่งสมเด็จพระบรมศาสดา ท่าวิสาขบูชา วันขึ้น 14 ค่่าเป็นวันเริ่มการตั้งน้่า ตั้งเทียน วันขึ้น 15 ค่่า
และวันแรม 1 ค่่ามีเวียนเทียนและมีเทศนาเรื่องปฐมสมโพธิ      

5) ธรรมเนียมอัฏฐมีบูชา เมื่อถึงวันแรม 8 ค่่า เดือน 6 ที่ก่าหนดว่าเป็นวันถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระ ท่าการบูชาเหมือนอย่างวิสาขบูชาและมีเทศนาด้วยเรื่องนั้น พระบาทสมเด็จ        
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์คาถาส่าหรับสวดในพิธีทั้ง 2 คราวนี้ไว้ด้วย   

6) ธรรมเนียมมาฆบูชา เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ที่ก่าหนดว่าเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดา
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสาวกสงฆ์ 1,250 รูป ล้วนเป็นอรหันต์เอหิภิกขุที่มาประชุมกัน
โดยมิได้นัดหมาย ท่าพิธีมาฆบูชา มีเทศนาด้วยเรื่องนั้น      

7) ธรรมเนียมกฐิน การกรานกฐินในครั้งนั้น ท่าด้วยผ้าที่ท่าส่าเร็จแล้วที่ทายกน่ามาทอด 
ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องตามพระบาลีที่ให้ท่าตั้งแต่ซัก กะ ตัด ถึงเย็บ ย้อมให้เสร็จในวันนั้น วัดบวรนิเวศ
วิหารรับพระกฐินหลวงที่ทรงทอดตามธรรมเนียมที่ท่ากันมาแต่โบราณนั้น ไม่ทรงสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ถนัดจึงทรงแก้ไขเฉพาะฝ่ายวัด (คือเป็นการภายใน) โดยทรงรับพระกฐินตามธรรมเนียมแล้ว เอาผ้า
ไตรพระกฐินนั้นมาเลาะออกเป็นท่อนผ้าแล้ว กะตัดเป็นอันตรวาสกหรืออุตราสงค์เย็บย้อมให้เสร็จใน
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วันนั้น  แล้วจึงท่าพิธีกรานอีกครั้งหนึ่งและเป็นธรรมเนียมว่าพระเถระต่างวัดจะมาช่วยกรานกฐิน อยู่
ช่วยจนตลอดเวลากรานและสวดมนต์ แต่เมื่อมีวัดธรรมยุตมากขึ้น รับกฐินพร้อมกันหลายวัด ต้องแบ่ง
ไปช่วยกัน การช่วยจึงสักแต่พอเป็นพิธี แล้วค่อยจืดจางไปในที่สุด      

8) ธรรมเนียมตั้งเจ้าหน้าที่ท่าการสงฆ์ ทรงจัดเจ้าหน้าที่ท่ากิจสงฆ์   โดยแต่งตั้งให้มี         
ภัตตุทเทสกะ เจ้าหน้าที่ผู้แจกอาหาร เสนาสนคาหาปกะ เจ้าหน้าที่ผู้ แจกเสนาสนะให้อยู่            
จีวรปฏิคาหกะและจีวรภาชกะ เจ้าหน้าที่ผู้รับและผู้แจกจีวร ภัณฑาคาริกะ เจัาหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง 
โดยได้รับสมมติจากสงฆ์ตามวินัยนิยม (หลักการนี้ วัดธรรมยุตยังถอืปฏิบัติอยู่แม้กระท่ังปัจจุบัน)  

9) ธรรมเนียมถวายกาลทาน ทรงชักน่าการบ่าเพ็ญกุศลต่าง ๆ อย่างอ่ืนอีกตามเทศกาล คือ
ถวายสลากภัตในหน้าผลไม้ชุม ถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้่าฝน) เมื่อจวนเข้าพรรษา ตักบาตรน้่าผึ้ง
ในฤดูสารท ถวายผ้าจ่าน่าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้ว      

10) ธรรมเนียมเกี่ยวกับของสงฆ์ ทรงจัดพัสดุของสงฆ์อันเป็นครุภัณฑ์ รักษาไว้เป็นของ
ส่าหรับวัด ทรงจัดครุภัณฑ์เป็นของกลางส่าหรับคณะขึ้นอีกอย่างหนึ่งต่างจากครุภัณฑ์ของสงฆ์ที่จ่าย
ขาดตัวได ้ด้วยไม่ต้องผาติกรรม และจ่ายไม่จ่ากัดเฉพาะวัด      

11) ธรรมเนียมเกี่ยวกับการอุปสมบท เมื่อเสด็จมาอยู่ครองวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว การรับ
กุลบุตรเข้ามาอุปสมบททรงเป็นพระอุปัชฌาย์เอง โปรดให้พระศิษย์หลวงเดิมผู้เรียนรู้ปริยัติธรรม (คือรู้
ภาษาบาลี) สวดกรรมวาจา สุดแล้วแต่จะตรัสสั่งให้รูปใดรูปหนึ่งสวด ทรงถืออ่านาจในสังฆกรรม 
เจ้าภาพไม่อาจนิมนต์เลือกเอาตามชอบใจ ทรงแก้ไขค่าขอบรรพชาและในกรรมวาจาอุปสมบท ให้ระบุ
ชื่ออุปสัมปทาเปกขะและชื่ออุปัชฌาย์ให้ตรงตามบาลีและเพ่ิมค่าน่าและส่งท้ายแห่งอนุศาสน์  

12) ธรรมเนียมแห่งการห่มผ้า การห่มจีวรของพระสงฆ์ธรรมยุตในชั้นแรก เมื่อยังมีส่านักอยู่
ที่วัดมหาธาตุและที่วัดสมอรายนั้นยังห่มตามแบบพระสงฆ์เดิมอันเป็นแบบที่พระสงฆ์ไทยห่มมาแต่
โบราณเรียกว่า ห่มคลุมหรือห่มหนีบ แม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาครองวัด
บวรนิเวศวิหารแล้ว ในระยะแรกก็ยังทรงห่มจีวรแบบพระสงฆ์ใทยทั่วไป กระทั่งถึงตอนปลายแห่งสมัย
ที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร  พระธรรมยุติกาในครั้งนั้นลงสันนิษฐานว่า ห่มผ้าคลุมอย่างพระสงฆ์เดิม
นั้น จะรักษาเสขิยวัตรข้อว่าอย่าเวิกผ้าเมื่อเข้าบ้านให้บริบูรณ์ใม่ได้ จึงได้ห่มคลุมตามแบบที่พระรามัญ
ใช้ ซึ่งเรียกกันว่า “ห่มแหวก” หรือ “ครองมอญ” แต่นั้นมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และภิกษุสามเณรในคณะของพระองค์จึงเปลี่ยนมาห่มแหวก แต่ได้เลิกไประยะหนึ่งตอนปลายรัชกาล
ที่ 3 เพ่ือสนองพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 3  ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 พระเถรานุเถระแห่งคณะธรรมยุต 
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกลับห่มแหวกอีกครั้งหนึ่ง  และได้ถือเป็นธรรมเนียมของ
พระสงฆ์ธรรมยุตทั่วไปทุกส่านักสืบมาจนทุกวันนี้       

13) ธรรมเนียมสวดมนต์ ในชั้นแรกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการ
ออกเสียงภาษามคธส่าเนียงรามัญ หรือของพระสงฆ์รามัญนั้นถูกต้องตามฐานกรณ์มากที่สุด จึงทรงรับ
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เอามาใช้ในอุปสมบทกรรม ต่อมาเมื่อทรงรู้จักใกล้ชิดกับพระสงฆ์ลังกามากขึ้น จึงทรงเห็นว่าวิธีว่า
ภาษามคธของพระลังกาเป็นดีกว่าของพวกอ่ืน จึงน่าวิธีของลังกามาใช้ในการสวดกรรมวาจาและสวด
มนต์ของพระสงฆ์ธรรมยุตสืบมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังทรงเห็นว่า การเปล่งเสียงอักขระมุทธชะ  
(ปุ่มเหงือก) และทันตชะ (ฟัน) ของพระสงฆ์ลังกาไม่สู้ชัดนัก ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การออกเสียงภาษา
มคธอย่างที่พระสงฆ์ธรรมยุตใช้อยู่ในบัดนี้จึงไม่ใช่ทั้งแบบรามัญและแบบลังกา แต่เป็นแบบที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าและเห็นว่าน่าจะใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดของบูรพาจารย์คณะธรรมยุตเอง ดังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้ว่า  พระบาทสมเด็จ          
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อได้ทรงทราบกว้างขวางออกไป  ก็ได้ให้ใช้ส่าเนียงอย่างธรรมยุตติกนิกายใช้
อยู่บัดนี้ ซึ่งใกล้ต่อภาษาเดิมยิ่งกว่าส่าเนียงอ่ืน87       

ฉะนั้น จึงได้เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ธรรมยุตสืบมาว่า การสวดในสังฆกรรมและสวด
มนต์ที่เป็นพระสงฆ์ธรรมยุตล้วนสวดแบบมคธ การสวดมนต์ทั่วไปที่มีพระมหานิกายร่วมด้วย แม้น้อย
รูปย่อมสวดแบบสังโยค อนุวัตรตามแบบมหานิกาย (นิยมสวดแบบสังโยค)    

ในปัจจุบันการสวดมนต์พระสงฆ์โดยทั่วไปทั้งแบบพระสงฆ์มหานิกายคณะสงฆ์ธรรมยุตและ
อุบาสกอุบาสิกาในประเทศไทย มี 2 แบบ 1)  สวดแบบสังโยค คือสวดแบบโบราณ 2) สวดแบบมคธ 
คือสวดแบบพระสงฆ์ธรรมยุต  การสวดแบบมคธนี้พระสงฆ์ธรรมยุตเป็นผู้ริเริ่มสวดขึ้นเป็นครั้งแรก 

 การสวดแบบมคธตามแบบของคณะสงฆ์ธรรมยุตนั้นเริ่มมีครั้งแรกเมื่อครั้งที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่พระองค์ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการสวดเฉพาะ
ภายในวัดของพระองค์  ต่อมาเมื่อมีวัดธรรมยุตเพ่ิมขึ้นก็ได้ยึดการสวดแบบมคธตาม หากว่ามีการท่า
พิธีกรรมส่าคัญร่วมกันเป็นต้นว่า สวดมนต์วันส่าคัญทางศาสนาร่วมกัน ก็สวดแบบโบราณคือสวดแบบ
สังโยค ซึ่งการสวดมคธตามแบบคณะสงฆ์ธรรมยุตไม่มีผลกระทบกระเทือนในด้านพิธีกรรมแต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทรงผนวชเป็นเวลา 27 ปีตลอด
รัชกาลที่ 3 ทรงเล็งเห็นความบกพร่องของพระพุทธศาสนา จึงได้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ
ปฏิบัติจนแตกฉาน และศึกษาภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จากนั้นจึงได้ฟ้ืนฟูปรับปรุง
การพระศาสนาให้ตรงตามพระไตรปิฎกและมีความทันสมัย โดยมีพระสงฆ์กลุ่มเล็กๆ ปฏิบัติตามจนมี
จ่านวนพระสงฆ์นับร้อยเมื่อครั้งมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ท่านุบ่ารุง
พระพุทธศาสนาโดยธรรม ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา กวดขันวัตรปฏิบัติพระสงฆ์ อุปถัมภ์การ
พระศาสนาด้านต่างๆ อีกทั้งสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานแนวพระราชนิยมไว้ด้วยท่าให้พระพุทธศาสนา
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

         

                                                           
87พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส, อ้างแล้ว, หน้า 36. 
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3.3 สรุป 
พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ได้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทุกๆ 

ด้านสืบต่อจากรัชกาลที่ 1 และ 2 ทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่พระ
ศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การอุปถัมภ์คณะสงฆ์และวัดต่างๆ ท่าให้การพระศาสนาดี
ขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง อาทิ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ คัมภีร์หรือต่ารา 
การศึกษาเล่าเรียน การเชื่อถืองมงายเชื่อผิดๆ ถูกๆ ตามๆ กันมา จึงท่าให้เจ้าฟ้ามงกุฎที่ทรงผนวชอยู่
ในช่วงเวลานั้นได้ทรงริเริ่มปรับปรุงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ขึ้นให้เรียบร้อยถูกต้องตรง
ตามท่ีศึกษาจากพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกที่ได้สอบทานมาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทรงผนวชเป็นเวลา 27 ปีตลอดรัชกาลที่ 3 ทรง
เล็งเห็นความบกพร่องของพระพุทธศาสนา จึงได้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติจนแตกฉาน 
และศึกษาภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จากนั้นจึงได้ฟ้ืนฟูปรับปรุงการพระศาสนาให้
ตรงตามพระไตรปิฎกและมีความทันสมัย โดยมีพระสงฆ์กลุ่มเล็กๆ ปฏิบัติตามจนมีจ่านวนพระสงฆ์นับ
ร้อยเมื่อครั้งมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4  ได้ท่านุบ่ารุง
พระพุทธศาสนาโดยธรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา กวดขัน
วัตรปฏิบัติพระสงฆ์ อุปถัมภ์การพระศาสนาด้านต่างๆ อีกทั้งสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานแนวพระราช
นิยมไว้ด้วย          
 พระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่บพร่อง และ
เพ่ิมเติมส่วนที่ขาด ท่าให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้พระพุทธศาสนา และท่าให้พระพุทธศาสนามีความ
ทันสมัย เข้ากับยุคสมัยและสังคมในขณะนั้น 



 
บทท่ี  4 

บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
จากการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3 

และพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทั้งสภาพปัญหาและ
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระท า ทั้งในช่วงที่ทรงผนวชอยู่และในช่วงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว 
สามารถสรุปเป็นกระบวนการพัฒนาการพระพุทธศาสนาของพระองค์ได้เป็น 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ 
2. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
3. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ  
4. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ 
พัฒนาการพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ด้านนี้ ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเชิงช่วยเสริมซึ่งกันและกัน 

ฉะนั้น ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอการศึกษาวิเคราะห์ใน 4 ประเด็นส าคัญดังกล่าว พร้อมด้วย
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

4.1 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ 
4.2 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
4.3 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ  
4.4 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ 
4.5 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.6 บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4.7 สรุป 

 
4.1 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร ์       

สาเหตุที่คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาแต่เพียงเปลือกนั้น เนื่องมาจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาของไทยมิได้กล่าวถึงศีล สมาธิ ปัญญาเพ่ือท าจิตใจให้บริสุทธิ์ แต่เน้นเรื่องโลกียสุข 
มีนิทานนิยายประกอบเกี่ยวกับอานิสงส์การท าบุญให้ทานแก่พระสงฆ์ มีการเขียนคัมภีร์ตั้งข้อห้าม
ไม่ให้เกิดความสงสัยข้อความที่กล่าวในพระสูตรโดยการยกนิทานมาอ้างถึงบาปกรรมแก่ผู้สงสัยใน
พระสงฆ์ และการไม่เคารพพระสงฆ์ ท าให้ฆราวาสกลัวบาปกรรมไม่กล้าสงสัยพฤติกรรมของพระสงฆ์ 
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การให้ความเคารพพระสงฆ์ของคนไทยจึงเป็นการเคารพคนที่นุ่งห่มผ้าเหลืองมากกว่าที่วัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์รูปนั้น ๆ ดังที่นักวิชาการกล่าวไว้ว่า  

ตามห้องสมุดวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย (และลาว) แสดงให้เห็นว่า ต ารา
ทางพระพุทธศาสนาที่มีไว้ให้ศึกษาในแถบนี้ มีเฉพาะบางส่วนของพระไตรปิฎก    
อรรถกถา ปกรณ์ เช่น วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์ เรื่องท านองชาดก
และงานวรรณกรรมยุคหลัง ๆ จ านวนมาก ประวัติศาสนสถานต่าง ๆ และเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่1  

   
แนวพระราชด าริและวิธีการในการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประการแรก ก็คือทรงเน้นการวิเคราะห์และไตร่ตรอง โดยทรงยึดหลักกาลามสูตรเป็น
แนวทาง พร้อมกับทรงกระตุ้นให้ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกคนรู้จักใช้เหตุผลในการศึกษาและปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาไม่ควรยึดประเพณีหรือลัทธิอาจารย์ของตนอย่างเหนียวแน่น โดยทรงเห็นว่า “เราควร
นับถือพระพุทธศาสนาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเป็นแก่นเท่านั้น ควรตัดส่วนที่เป็นเปลือกเป็นกระพ้ี
ออกไปเสีย”2 นอกจากนั้นพระองค์มีพระราชด าริว่า  “ในการวิเคราะห์ไตร่ตรองนั้น ต้องยึดพระบาลี
หรือพระไตรปิฎกเป็นหลัก ส่วนอรรถกถาฎีกาและปกรณ์วิเสสทั้งหลายควรให้ความส าคัญเป็นอันดับ
รองลงมา และค าอธิบายของอรรถกถาฎีกาที่ควรยอมรับนั้น ก็เฉพาะส่วนที่มีพระบาลีสนับสนุน หรือ
สอดคล้องกับพระบาลีเท่านั้น”3 เพราะทรงเห็นว่า พระคัมภีร์ทุกระดับควรพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน 
เพราะแม้พระบาลีเองก็มีบางส่วนที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแทรกปนเข้ามาในภายหลัง เพราะหลายๆ เรื่อง
ในพระไตรปิฎกมีนัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธองค์ ซึ่งปรากฏชัดเจนว่า ทั้งพระสูตร 
พระวินัยล้วนเป็นหลักการที่มุ่งสู่โลกุตตระท้ังนั้น  ฉะนั้นทุกเรื่องจึงสามารถตรวจสอบได้โดยการน ามา
พิจารณาเทียบเคียงกับหลักการดังกล่าวนี้  ในการตรวจสอบความถูกต้องของค าสอนหรือค าอธิบาย
ต่าง ๆ นั้น ทรงเห็นว่าเราสามารถตรวจสอบกับพระบาลีได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยอรรถกถาฎีกาก็ได้ 
เพราะพระบาลีเองก็เป็นค าอธิบายซึ่งกันและกันอยู่ในตัวแล้ว คือ พระสูตรแห่งหนึ่ งก็เป็นค าอธิบาย
ของพระสูตรอีกแห่งหนึ่งโดยมีปาฐะ (บาลี) และอุทาหรณ์คล้าย ๆ กันก็มี ฉะนั้น จึงสามารถอาศัย  
พระบาลีวินิจฉัยเรื่องนั้น ๆ ได้โดยตรง4       

                                                           
1Justin McDaniel, “The Curricular Canon in Northern Thailand and Laos’ in Manussaya”, 

Journal of Humanities, 4: 2002, (Bangkok : Chulalongkorn University Printing House, 2002), p. 20. 
2พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 1 , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), หน้า 28. 
3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2 , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หน้า 513. 
4เรื่องเดียวกัน, หน้า 447. 
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 พระบรมราชาธิบายหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พระองค์มุ่งศึกษาพระพุทธศาสนาอย่าง
เข้าใจลึกซึ้งและช านาญ  โดยทรงใช้วิธีการตีความ วิเคราะห์ แยกประเด็น มุ่งแสดงที่มาที่ไป และ
ความมีเหตุผล พระองค์ทรงเป็นนักวิ เคราะห์ ตีความ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญอย่างหนึ่งทาง
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอ โดยให้ศึกษาพระสัทธรรมด้วยการ
พิจารณาไตร่ตรองทั้งอรรถและพยัญชนะ เพ่ือจะได้ประโยชน์จากการศึกษาพระสัทธรรม โดยทรงถือ
หลักธรรมส าคัญประการหนึ่ง คือ ธัมมวิจยะ หมายถึงการวิจัยธรรมเป็นหลัก   
 การอธิบายพระพุทธศาสนาแบบวิเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นั้นก็
ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวพุทธรู้จักศึกษาแยกแยะค าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผล
อย่างมีขั้นตอน และมีหลักฐานที่สามารถสืบค้นหาได้ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล 
สามารถพิสูจน์ได้          
 การที่พระองค์ทรงย้ าให้เข้าใจถึงสารัตถะทางพระพุทธศาสนา เพราะทรงเห็นว่าการนับถือ
พระพุทธศาสนาที่ผ่านมาในขณะนั้น นับถือตามลัทธิอาจารย์กันเป็นส่วนมากโดยไม่พิจารณาไตร่ตรอง 
ไม่มีหลักการในการพิจารณา หรือวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นได้อย่างชัดเจน    
 หลักการที่เห็นได้ชัดก็คือ “การวิเคราะห์ธรรม โดยทรงยึดพระไตรปิฎกเป็นหลัก ส่วนคัมภีร์
อรรถกถานั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองให้มาก ทรงเห็นว่า ค าอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ที่ไม่มี
พระไตรปิฎกเป็นที่อ้างอิงนั้นไม่ควรเชื่อถือ5 และทรงพบว่า คนส่วนใหญ่มักเชื่อถือค าอธิบายของ 
อรรถกถาฎีกาจนลืมพระบาลี6 ในการศึกษาพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงแนะน าว่า ให้พิจารณา
ตรวจสอบให้รอบคอบ ส่วนค าอธิบายใดๆ ที่ไม่มีหลักฐานจากพระบาลีสนับสนุน ก็ควรสันนิษฐานได้
ว่าไม่ถูกต้อง และไม่ควรเชื่อถือ”7  ในเรื่องความเชื่อทรงเสนอแนะว่า “ต้องเชื่อถือพระบาลีคือค าของ
พระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง พระธรรมสังคาหกาจารย์เป็นที่สอง และพระอาจารย์ในภายหลังมี     
พระอรรถกถาจารย์เป็นต้นเป็นที่สาม”8       
 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ มีประเด็นที่ส าคัญคือ การรวบรวมคัมภีร์ การปริวรรต
คัมภีร์ การสร้างอักษรอริยกะ การสร้างแบบอักษรไทยส าหรับเขียนบาลี การตั้งโรงพิมพ์ พระราช
นิพนธ์ต ารา ดังนี้        
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ได้มีส่วนส าคัญใน
การรวบรวมช าระคัมภีร์พระไตรปิฎกจากในพระราชวังและอารามต่าง ๆ และยังส่งสมณทูตไปขอยืม
คัมภีร์จากลังกามาคัดลอก ท าให้ได้คัมภีร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น  ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงมีพระปรีชา

                                                           
5เรื่องเดียวกัน, หน้า 367. 
6เรื่องเดียวกัน, หน้า 411.  
7เรื่องเดียวกัน, หน้า 391. 
8เรื่องเดียวกัน, หน้า 391-393. 
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สามารถในด้านภาษาบาลี และในสมัยพระองค์ครองราชย์ก็โปรดเกล้าฯให้สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
เรียกว่า “ฉบับล่องชาด” เพ่ือทดแทนพระไตรปิฎกที่ช ารุดและให้มีความสมบูรณ์ จึงนับได้ว่าพระองค์
ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ด้วยการรวบรวมและปริวรรตคัมภีร์  
 เมื่อครั้งทรงผนวช ได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อพิมพ์หนังสือทางพระพุทธศาสนา
ออกเผยแพร่ เช่น หนังสือพระปาฏิโมกข์ หนังสือดสวดมนต์ เป็นต้น นับเป็นโรงพิมพ์ของคนไทยแห่ง
แรกในประเทศไทย         
 ทรงประดิษฐ์อักษรแบบใหม่ขึ้นส าหรับใช้แทนอักษรขอม เรียกว่า อักษรอริยกะ มีทั้งแบบ
ตัวพิมพ์และตัวเขียน ใช้เขียนทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย แล้วให้โรงพิมพ์ที่ตั้งไว้พิมพ์เป็นหนังสือ
อักษรอริยกะด้วย         
 พระองค์ได้พระราชด าริแบบอักษรไทยส าหรับเขียนภาษาบาลีขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย เรียกว่า
แบบการยุต ซึ่งได้ใช้เป็นแบบในการพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรไทยครั้งแรกและฉบับแรก เมื่อพ.ศ. 2436 
ในรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งพระองค์หนึ่งของไทย 
 พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก มีพระราชด าริและพระราชวินิจฉัยด้านพระพุทธ 
ศาสนาเป็นอันมาก ซึ่งจะพบได้ในพระราชนิพนธ์ต่างๆ จ านวนมากทั้งที่เป็นภาษามคธ (บาลี) และ
ภาษาไทย แสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพในภาษามคธและพระปรีชารอบรู้ในพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง พระราชนิพนธ์ภาษามคธ มีจ านวน 24 เรื่อง  ที่รู้จักกัน
แพร่หลายทั่วไปคือบทสวดท าวัตรเช้า-ท าวัตรค่ า ที่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนใช้สวดกันทั่วไปใน
ปัจจุบัน ดังคาถาในพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีว่า 

“พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว     โยจฺจนฺตสุทฺธพฺพร าณโลจโน    
โลกสฺส ปาปูปกิเลสฆาตโก วนฺทามิ พุทธฺ  อหมาทเรน ต .”9 

 แปลความว่า  
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  เป็นผู้บริสุทธิ์ดี  มีผู้กรุณาดุจห้วงมหรรณพ พระปัญญา

จักษุดุจอันประเสริฐหมดจดอย่างที่สุด เป็นผู้ก าจัดเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสให้แก่
โลก ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น.”10 

 
  และในพระราชนิพนธ์โอวาทปาติโมกขปาฐะ ดังคาถาว่า 

“ขนฺตี  ปรม   ตโป  ตีติกฺขา      นิพฺพาน   ปรม  วทนฺติ  พุทฺธา 
 น หิ  ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี      สมโณ โหติ  ปร  วิเห ยนฺโต.”11 

                                                           
9เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
10เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
11ที.ม. 10/54/57.  
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 แปลความว่า  
ขันตี คือความอดกลั้นเป็นบรมตบะ พุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานเป็น 

บรมธรรม นักบวชผู้ท าร้ายคนอื่น เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าสมณะ.”12 
   

  ส าหรับพระราชนิพนธ์ภาษาไทย มีจ านวน 18 เรื่อง ที่ส าคัญเช่น เรื่องอุโบสถสีลกถา การ
นับถือพระพุทธศาสนา วิปัสสนาวิธี พรหมจริยกถา วิปัสสนากรรมฐาน ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น รวม
ทั้งหมด 42 เรื่อง ดังพระราชนิพนธ์ภาษาไทย เรื่องอุโบสถสีลกถา ที่กล่าวถึงศีลในระดับต่าง ๆ ทั้ง
ส าหรับภิกษุสามเณรและฆราวาสได้อย่างชัดเจน ความว่า  

อุโบสถนี้ ในที่บางแห่งเป็นชื่อแห่งพระปาติโมกขุทเทส คืออุโบสถกรรม
แห่งสงฆ์ ในที่บางแห่งเป็นชื่อศีล 8 อันคฤหัสถ์รักษาในที่บางแห่งเป็นชื่อแห่ง 
อุปวาส คืออดข้าวเสียทั้งวันก็ดี บริโภคบ้างแต่วัตถุมีน้ าผึ้งเป็นอาทิก็ดี เป็น
อุโบสถกรรมของบุคคลภายนอกพระพุทธศาสนา13 

  
 กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์นั้นคือการรวบรวมช าระพระไตรปิฎกอรรถกถา 
และแต่งหนังสือเพ่ิมเติม ให้ได้คัมภีร์ที่ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นของแท้ สิ่งใดเป็นของ
ปลอม คือสิ่งใดไม่จริง หรือไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาก็แยกออก 
หรือตัดทิ้งได ้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวพุทธ
รู้จักศึกษาแยกแยะค าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลอย่างมีขั้นตอน และมีหลักฐานที่สามารถ
สืบค้นหาได้ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล สามารถพิสูจน์ได้  
  

4.2 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน าเสนอหลักธรรมตามบริบทเดิมของสังคมไทย

ในขณะนั้น คือเรื่อง  ทาน ศีล ภาวนา บุญ  บาป กรรม นรก สวรรค์  พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์  
เป้าหมายชีวิต (มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ) แต่พระองค์ได้ทรงใช้วิธีการการศึกษา   
และน าเสนอพุทธธรรมแบบใหม่ คือ ทรงใช้การวิเคราะห์  วิจารณ์ และทรงเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องโดยยึดหลักฐาน คือ พระบาลีเป็นหลัก      

                                                           
12พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้าง

แล้ว, หน้า 31. 
13เรื่องเดียวกัน, หน้า 119-120. 
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ประเด็นส าคัญ คือ ทรงพบว่าการสอนพระพุทธศาสนาเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เน้นแต่เรื่อง
ทาน และนรกสวรรค์ ไม่ค่อยกล่าวถึงศีลและภาวนาอันเป็นส่วนส าคัญในค าสอนของพระพุทธศาสนา 
ยิ่งสมาธิและปัญญาด้วยแล้ว เกือบจะไม่สนใจกันเลย ซึ่งทรงเห็นว่า เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ชาวพุทธ
เข้าใจและปฏิบัติพระพุทธศาสนากันอย่างผิวเผินหรือผิดพลาด จึงทรงเน้นเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่ง
เป็นการเติมส่วนที่ขาดให้เต็มตามหลักการของพระพุทธศาสนา    

ส าหรับ                                              ีล                  ื       
 ล                     ล                                       ึ่               3      มี 3
ล              ึ                        ล           ล     ั   ู              นๆ                  
               ล            ิห          นุรักษ์ต ารา                      คร่ าครึ                 
                                                          มี                       ำ       
    ื่    ื                       (           พ    ี่                 ที่สื    พ            
   พ           ล                     พ        ล               ิ  ิ่ง                   
 ล     ล            ้ง ( ฏิ                ล             ำพ  14    

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาว่า  

วิธีการศึกษานั้นต้องศึกษาไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาของตนเองก่อน 
เมื่อเห็นประจักษ์ว่า ศาสนาใด ในหมู่ใด พวกใด จะเป็นที่พ่ึง ควรแก่ปัญญาแล้ว 
ก็จงถือและปฏิบัติตามศาสนานั้นด้วยน้ าใจตนเอง อย่าถือด้วยการตื่นการเกณฑ์
และการเล่าลือว่าธรรมเนียมเคยถือสืบๆ กันมา หรืออวดอ้างการไม่เห็นประจักษ์
มาว่ามาขู่ให้กลัวให้ดีใจ ก็อย่ามีความพิศวงต่อเหตุต่างๆ แล้วถือตาม15 แนวทาง
ดังกล่าวของพระองค์ก็คือด าเนินรอยตามค าสอนในกาลามสูตรเป็นส าคัญ   
 
นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังให้ความส าคัญในเรื่องส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ความว่า  

ทรงบ ารุงการเรียนปริยัติธรรมให้รุ่งเรือง ทรงบอกปริยัติธรรมเอง มีภิกษุ
สามเณรเป็นศิษย์เข้าแปลในสนามหลวง ได้เป็นเปรียญประโยคสูงถึงประโยค 9 
ก็มีหลายรูป พระส านักอ่ืนมาขอเรียนบ้างก็มี ทรงเป็นหลักอยู่ในการไล่หนังสือ
พระองค์หนึ่ง ครั้งนั้น พระเปรียญพูดมคธได้คล่อง มีพระลังกาเข้ามาจึงต้องทรง

                                                           
14Richard F. Gombrich, Buddhist Precept and Practice : Tradition Buddhism in the Rural 

Highlands of Ceylon, (Delhi : Motilal Banarsidass Publisher, 1995), p. 316. 
15พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้างแล้ว, 

หน้า 387.  
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มีหน้าที่เป็นผู้รับรองในราชการ มีคณะไว้ส าหรับพระลังกาที่วัด ... ส่วนพระองค์
เองได้ทรงเรียนภาษาอังกฤษจากชาวอเมริกาผู้เข้ามาตั้งสอนศาสนาคริสต์อยู่ใน
กรุง ได้ทรงทราบอักขรวิธีและภาษา ศาสนา และการต่างประเทศ ได้ทรง
ประดิษฐ์อักขระขึ้นส าหรับใช้เขียนค าบาลี อนุวัตตามอักขรวิธีแบบโรมัน เรียกว่า
หนังสืออริยกะ มีทั้งแบบพิมพ์แบบเขียน เพ่ือผู้เรียนปริยัติธรรมเข้าใจอักขรวิธี
ละเอียดกว่าใช้อักษรขอม16 
 
จากพระราชด าริข้างต้น  พระองค์จึงได้ทรงวางแนวทางการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้ว่า เรา

ไม่ควรยึดติดอยู่กับความเชื่อถือเดิมของตนจนเหนียวแน่น แต่ควรยึดพระธรรมวินัย เป็นหลัก แล้ว
พิจารณาตรวจสอบบ่อย ๆ ให้ถี่ถ้วน ถ้าเห็นว่าถูกต้องเหมาะสม ก็ควรปฏิบัติตาม แต่ถ้าเห็นว่าไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม ตามหลักพระธรรมวินัยก็ควรเลิกหรือละทิ้งเสีย17    

แนวทางการศึกษาของพระองค์ดังกล่าวนี้ก็คือ ไม่ควรยึดติดอยู่กับลัทธิอาจารย์ ดังที่ทรง
เรียกว่า อาจิณณกัปปิกา18 แต่ควรตรวจสอบให้ถึงหลักฐานชั้นต้นคือพระบาลี หรือพระไตรปิฎก แม้
พระบาลีเองก็ควรใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เพ่ือให้แน่ใจว่าเรื่องใดเป็นพระพุทธพจน์ หรือเรื่องใด
เป็นสิ่งปลอมปนเข้ามาภายหลัง ฉะนั้น ตามแนวทางของพระองค์นั้น การเรียนรู้พระไตรปิฎกอย่าง
ถ่องแท้จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์และชาวพุทธทั่วไป ซึ่งวิธีการนี้เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ทรง
เน้นการวิเคราะห์และไตร่ตรอง โดยทรงยึดหลักกาลามสูตรเป็นแนวทางพร้อมกับกระตุ้นให้ผู้ศึกษา
พระพุทธศาสนาทุกคนรู้จักใช้เหตุผลในการศึกษา และปฏิบัติพระพุทธศาสนา ไม่ควรยึดประเพณีหรือ
ลัทธิอาจารย์ของตนอย่างเหนียวแน่น โดยทรงเห็นว่า “เราควรนับถือพระพุทธศาสนาเฉพาะส่วนที่
เป็นเนื้อเป็นแก่นเท่านั้น ควรตัดส่วนที่เป็นเปลือกเป็นกระพ้ีออกไปเสีย”19    

ส่วนในการวิเคราะห์ไตร่ตรองนั้น ต้องยึดพระบาลีหรือพระไตรปิฎกเป็นหลัก ส่วนอรรถกถา 
ฎีกา และปกรณ์วิเสสทั้งหลายควรให้ความส าคัญรองลงมา และค าอธิบายของอรรถกถาฎีกาที่ควร

                                                           
16เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.  
17พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, อ้าง

แล้ว, หน้า 390-391. 
18ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร, (คณะกรรมการอ านวยการฯ จัดพิมพ์ในวโรกาสงานฉลองพระชนมายุ 90 

พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2546), (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา), หน้า 15-16.  

19พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้างแล้ว, 
หน้า 28.  
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ยอมรับนั้น ก็เฉพาะส่วนที่มีพระบาลีสนับสนุน หรือสอดคล้องกับพระบาลีเท่านั้น 20 โดยทรงเห็นว่า 
พระคัมภีร์ทุกระดับควรพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เพราะแม้พระบาลีเองก็มีบางส่วนที่เป็นเรื่องไม่
ถูกต้องแทรกปนเข้ามาในภายหลัง21        

จากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น พระองค์ทรงเห็นว่า การศึกษา
พระพุทธศาสนาที่ผ่านมา โดยทั่วไปมักให้ความส าคัญแก่คัมภีร์ชั้นหลังมีอรรถกถาเป็นต้นมากเกินไป
จนไม่สนใจที่จะสืบค้นไปให้ถึงพระบาลีหรือพระไตรปิฎก ท าให้เกิดการเรียนรู้และความเชื่อที่ไม่ตรง
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง แล้วจึงปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม ๆ กันมา  

พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามพระราชด าริของพระองค์ก็คือ  การปฏิบัติตามพระไตรปิฎก
ซึ่งมีลักษณะเป็นหนึ่งเป็นสากล และทรงไว้ซึ่งสัจจธรรม แทนพระพุทธศาสนาแบบที่ปฏิบัติสืบต่อ ๆ 
กันมา ทีม่ีข้อคลาดเคลื่อนไปจากสัจจธรรมของพระพุทธเจ้า จนกลายเป็นพระพุทธศาสนาประเพณี 

   พ    พ  พ ุ       ด้านก รศึ      พ          ็จพ       ล         ู่หัว     ล    ล   
                     พ  พ               ่เ                               ถึง  ัจจุบัน 
 ล      พ                        ล       ี่จ   พ                  ์ ล  ำ      พ  พ ุ   
      พ ื่                    ุ ล                                   ่   พ  พ            ำ           
พ       อาทิ           พ                พ                 พ                
(พ         ขุ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.          เป็นต้น22   

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา กอปรด้วยการที่พระองค์ทรงศึกษาพระไตรปิฎก 
ส่งเสริมศิษย์ให้ศึกษาปฏิบัติตาม ส่งเสริมให้เรียนศาสนาอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้เรียนวิชาสมัยใหม่ ส่งเสริมให้
เรียนภาษาต่างประเทศ ดังนี้       

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชอัธยาศัยท าถูกท าจริง เมื่อมีพระราชด าริ
หรือทรงศึกษาเรื่องใด ก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติจนกว่าจะส าเร็จ เมื่อครั้งทรงผนวช ทรงเริ่ม
ศึกษาวิปัสสนาธุระ ก็ทรงศึกษาอย่างจริงจัง ทรงรอบรู้ทั่วถึงทุกส านัก เมื่อทรงศึกษาคันถะธุระเพียง 3 ป ี
ก็ทรงรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทั้งหลาย จนสามารถแปลพระปริยัติธรรม (บาลี) ถวาย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้เปรียญ 5 ประโยค พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการศึกษา
พระพุทธศาสนาแนวใหม่ในประเทศไทย และไม่ได้ทรงศึกษาด้านปริยัติหรือทฤษฎีเท่านั้น แต่ทรงเป็น

                                                           
20พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, อ้าง

แล้ว, หน้า 513. 
21เรื่องเดียวกัน, หน้า 447.  
22Donald K. Swearer, “Centre and Perriphery : Buddhism and Politics in Modern 

Thailand”, Buddhism and Politics in Modern Asia, ed. Ian Harris,  London : Pinter-Cassell, 1999,  
p. 202.    
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นักปฏิบัติด้วย กอปรกับมีพระอัจฉริยภาพในอักษรขอม ภาษามคธหรือภาษาบาลี อันเป็นภาษาจารึก
พระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิฎก จึงทรงรอบรู้ในพระธรรม   ค าสอนอย่าง
ลึกซึ้ง ทรงใช้พระวิจารณญาณพิจารณาไตรต่รองคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล ท าให้ศึกษา
พระปริยัติธรรมได้แตกฉานและมีความรอบรู้กว้างขวางทันสมัยในศาสตร์ต่าง ๆ อีกด้วย ทรงเห็น
ความส าคัญในการศึกษาความรู้สาขาอ่ืน ๆ จึงส่งเสริมให้พระสงฆ์เรียนศาสนาอ่ืน ๆ คือคริสต์ศาสนา 
ส่งเสริมให้เรียนวิชาสมัยใหม่ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้นส่งเสริมให้เรียน
ภาษาต่างประเทศ ให้พระสงฆ์ศึกษาภาษาอังกฤษกับหมอแคสเวลตามความสนใจ และให้มิชชันนารี
สอนศาสนาแก่ภิกษุสามเณรและศิษย์วัดที่สนใจด้วย เพ่ือให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางทันยุคทันสมัยใน
เรื่องภาษาต่างประเทศและศาสนาเปรียบเทียบอีกด้วย     

กล่าวโดยสรุป พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษานั้นต้องศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติ  
จึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ โดยศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ โดยตรง การศึกษาและการ
ปฏิบัติของพระองค์จึงมุ่งตรงไปที่แก่นค าสอน เป็นการศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรมแบบใหม่ แต่ยังอยู่
ในโครงสร้างของพุทธธรรมแบบเดิม คือความรู้เรื่องกรรม เป้าหมายชีวิต ไตรลักษณ์ พระรัตนตรัย 
โดยเน้นการลดละความทุกข์และประสบความส าเร็จในชีวิตในแต่ละข้ันตอนตามหลักพุทธธรรมอย่างมี
ระบบ ให้ความส าคัญกับชีวิตในปัจจุบัน ความเข้าใจสาระพุทธธรรมตามพระไตรปิฎก และทรงเลือกที่
จะน าพุทธธรรมตามค าสอนในพระไตรปิฎกเข้ามาเป็นหลักของสังคมมากขึ้น รวมทั้งพยายามขจัด ค าสอน
และความเชื่อถือกันในสังคมไทยที่ไม่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกออกไป  

  

4.3 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ   
สภาพการณ์ของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พิจารณาเห็นว่า “มากมูลวุ่นวายด้วยสัมโมหวิหาร คือความคลุมเครือ  ไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนทั้ง
ในความรู้และการปฏิบัติ ถือไปตามลัทธิอาจารย์มากกว่าที่จะศึกษาจากหลักการอันถูกต้องใน
พระไตรปิฎก เมื่อจะพูดจาอะไร หรือกระท าอะไร ก็อ้างคติอาจิณณกัปปิกา ว่าท่านผู้ใหญ่เคยท ามา
อย่างนี้ ไม่ชี้แจงแสดงเหตุออกมาให้เห็นจริงได้ ถือแต่ลัทธิของตนดื้อรั้นไปโดยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งปัญญา ด้วยการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นไปเพ่ือการช าระจิตใจให้สะอาด ก็กลายเป็นเรื่อง
การสร้างฤทธิ์หรือแสดงฤทธิ์ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนา ดังอย่างเช่น 
พระสงฆ์ท่ีปฏิบัติสมาธิกรรมฐานก็มักประพฤติตนผิดแปลกแยกไปจากพระสงฆ์อ่ืนๆ คือมักด าเนินชีวิต
แบบฤาษีชีไพร”23 และบาทหลวงชาวอเมริกันได้ตั้งข้อสังเกตว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

                                                           
23เอ.บี . กริสโวลด์ , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม , แปลโดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 12. 
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เจ้าอยู่หัว ทรงกะเทาะเปลือกเรื่องความงมงายในพระพุทธศาสนาทั้งหมด รวมทั้งปฏิเสธทุกสิ่งใน  
พระศาสนาที่มีก าเนิดมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ24      

จากความเชื่อและการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวแล้ว ชาวบ้านก็พลอย
ประพฤติปฏิบัติไปในทางไม่ถูกต้องด้วย ดังปรากฏในกฎพระสงฆ์ว่า  

ทุกวันนี้ประชาชนบางพวกฟังพระมหาเวสสันดรชาดก ไม่ได้มีความ
เลื่อมใส และเคารพพระธรรม ฟังธรรมเพ่ือความตลกคะนองหาสาระไม่ได้ 
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมบางองค์มิได้ค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎก เพียงแต่งเป็นกาพย์
กลอนแล้วน ามาแสดงเป็นถ้อยค าตลกคะนอง ไม่สุภาพ มุ่งแต่แสวงหาลาภ
สักการะเลี้ยงชีวิต ไม่ได้คิดศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ท าให้พระ
ศาสนาฟั่นเฟือน เสื่อมสูญชวนกันประมาทในพระธรรมเทศนา25 

 
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อและความเข้าใจผิดเพ้ียน เช่น บางคนตัดนิ้ว

ตนเองถวายเป็นพุทธบูชา  เป็นต้น ผลรวมของการเรียนรู้และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา 
ท าให้ชาวพุทธโดยทั่วไปทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน มีความเชื่อและการปฏิบัติไปในทางเชื่อถือโชคลาง
เครื่องรางของขลัง โชคชะตาราศี และการเซ่นสังเวยภูตผีปีศาจ ซึ่งเป็นเรื่องของไสยศาสตร์26   

ในด้านความเชื่อถือและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาของคนไทยโดยทั่วไปทรงเห็นว่า การนับ
ถือพระพุทธศาสนาของคนท่ัวไปยังไม่ถูกต้อง เพราะสักแต่ว่านับถือโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ยังไม่เป็น
การนับถือที่แท้จริงดังที่ทรงกล่าวไว้ว่า  

นิสัยคนทุกวันนี้ท าแต่หยาบ ๆ ไม่ตรึกไม่ตรอง ถึงจะนับถือพระศาสนาก็
ถือตามบิดามารดาตนเท่านั้น หารู้ไม่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไร เป็นแต่ได้ยิน
เขาว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่นับถือ ได้ยินเขาว่าให้ข้าวของแก่คน
นุ่งเหลืองห่มเหลืองได้บุญ ได้ยินเท่านั้นแล้วก็ให้ไป ไม่ได้ตรึกตรองว่า บุญนั้น
อย่างไร เพราะท าอย่างไรจึงได้บุญ จะนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น 
จะนับถือท าไม เพราะเหตุไรจึงต้องนับถือ ไม่ตรึกตรองให้รู้แล้วก็นับถือตามบิดา
มารดา นับถืออย่างนั้นที่จะเป็นนับถือหามิได้”27 

                                                           
24Bradley, William L., “Prince Monkut and Jesse Caswell”,  Journal of the Siam Society, 

Vol.54 No.1 : 1966, p. 39. 
25กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพมหานคร : หจก.อุดมศึกษา, 2521), หน้า 545. 
26เอ.บี. กริสโวลด์, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม, อ้างแล้ว, หน้า 43-44. 
27พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้างแล้ว, 

หน้า 1.  
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ดังนั้น พระองค์ทรงเห็นว่าการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยในยุคนั้นเป็นเพียงแต่
ความเชื่อตามๆ กันมาเท่านั้น โดยไม่ค่อยใช้ปัญญาหรือเหตุผลเท่าที่ควร  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ความเชื่อถือและการปฏิบัติพระพุทธ 
ศาสนาของคนไทยโดยทั่วไปในยุคนั้นเป็นไปในลักษณะที่อาจเรียกได้ว่า พุทธศาสนาประเพณี คือนับ
ถือตาม ๆ กันมาตามบรรพบุรุษของตน โดยไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผล  ในส่วนของพระสงฆ์ก็
ยึดถือลัทธิอาจารย์ คือค าสอนและการปฏิบัติที่ครูอาจารย์ยึดถือสืบๆ กันมา ทรงเรียกความเชื่อถือ
และการปฏิบัติท านองนี้ว่า อาจิณณกัปปิกา     

พระพุทธศาสนาประเพณี  คือการนับถือจารีตประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดมา
จากครูอาจารย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกเอาเลย ผลของการปฏิบัติพระพุทธศาสนาตาม
ประเพณี เป็นเหตุให้ภิกษุสามเณรที่อยู่ตามวัดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้กลายเป็นผู้ให้บริการชาวบ้านใน
ฐานะเป็นหมอยาบ้าง หมอดูบ้าง หมอไสยศาสตร์บ้าง ท าให้การปฏิบัติพระวินัยหย่อนยาน บางรูป
สัญจรไปยังที่ต่าง ๆ โดยเรียกว่าเป็นการธุดงค์ ซึ่งไม่เหมือนกับการปฏิบัติธุดงควัตรที่มาในค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นการเดินดงธรรมดา หรือการสัญจรเที่ยวเข้าไปในป่าเขา 
นอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติสมาธิภาวนาในรูปแบบของการปฏิบัติสมถวิปัสสนาที่ต่างไปจากหลักการ
ในพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเน้นไปในรูปแบบของการฝึกวิชาอาคมปลุกเสก สร้าง
สิ่งป้องกันภยันตรายต่าง ๆ และท าคุณไสย เป็นต้น โดยไม่มีการปฏิบัติมุ่งไปสู่พระนิพพานเลย 

พระพุทธศาสนา ณ เวลานั้นมีสิ่งปลอมปน มีถ้อยค าที่ประกอบด้วยโทษ (กถาโทษ) อยู่มาก 
สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เป็นเสมือนสนิมหรือกระพ้ีในพระศาสนา จึงจ าเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้
เห็นชัดว่า หลักธรรมไหนเป็นค าสอนของพระพุทธศาสนาจริง  ส่วนไหนเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา 
แต่ถึงแม้ว่าพระศาสนาจะมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ หากเรารู้แยกแยะสิ่งแปลกปลอมออกไป ก็จะท า
ให้พบกับสิ่งที่เป็นสาระ ดังนั้นเราจึงต้องควรเป็นผู้แสวงหาแต่สิ่ งที่เป็นประโยชน์แก่นสาร พิจารณา
ตัดสินสิ่งที่ควรและไม่ควร โดยทรงแนะน าแนวทางในการพิจารณาไว้ว่า ควรยึดตามค าสอนที่
สอดคล้องกับพระบาลี (พระไตรปิฎก) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก  

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ ประกอบด้วย พยามแก้ความเชื่อเรื่องอันตรธาน 5 
แก้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แบบผิดๆ แก้ความเชื่อเชิงไสยศาสตร์ ดังนี้   

พระองค์ทรงไม่ให้เชื่อเรื่องอันตรธาน 5 เรื่องนรกสวรรค์แบบผิด ๆ เรื่องเชิงไสยศาสตร์ 
เรื่องงมงาย ท าตาม ๆ กันมา อันใดควรเชื่อ อันใดไม่ควรเชื่อ ไม่เพียงแต่เชื่อตาม ๆ กันตามประเพณี
อย่างไร้เหตุผลหรือขาดการพิจารณาไตร่ตรอง อีกทั้งทรงแนะน าส่งเสริมศิษยานุศิษย์ของพระองค์ให้
รู้จักนับถือและศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาด้วยปัญญาหรือด้วยเหตุผล โดยทรงเน้นให้นับถือที่แก่น
พระพุทธศาสนา ให้เห็นสัจจธรรมอันลึกซึ้งท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้น ส่วนกระพ้ีรุงรังที่เข้ามาปะปนใน
พระศาสนานั้นไม่นับถือ เว้นแต่สิ่งนั้นได้กลายเป็นธรรมเนียมแบบแผนแล้วจึงอนุโลมตาม  
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ผลจากการที่ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนทรงรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก จึงทรงพบ
ข้อบกพร่องในวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ทั่วไปในยุคนั้น เป็นเหตุให้ทรงพระราชด าริแก้ไขปรับปรุงวัตร 
ปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ถูกต้องตรงตามบาลีที่มีมาในพระไตรปิฎก โดยทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ
ประพฤติปฏิบัติส่วนพระองค์เองก่อน ต่อมาจึงมีภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ นิยมตาม และมีผู้ปฏิบัติตามมาก
ขึ้น จนกลายเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ที่เรียกภายหลังว่า ธรรมยุตติกนิกาย   

กล่าวโดยสรุป พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อนั้น คือการท าให้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตามที่ได้ศึกษามา และการนับถือพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั้นมิใช่อยู่ที่ความเชื่อตาม
ประเพณี หรือการสร้างวัตถุธรรม แต่ให้เชื่อในเหตุผล ในการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และ
วัตรปฏิบัติที่แท้ของพระสงฆ์อยู่ที่การปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ เพ่ือบรรลุผลทางโลกุตรธรรม  

 

4.4 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ 
พระราชด าริในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระองค์ทรงยึดหลักการ หรือความจริง ความถูกต้องเป็นหลัก มิใช่ยึดลัทธิหรื อตัวบุคคล ซึ่งเห็นได้
จากการแสวงหาความถูกต้องทางการประพฤติปฏิบัติพระวินัยของภิกษุนั้นทรงเริ่มต้นจากการ
พิจารณาตรวจสอบความประพฤติปฏิบัติที่พระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันอยู่ก่อนโดยทรงตรวจสอบเทียบเคียง
กับหลักการในพระวินัยปิฎกท่ีทรงศึกษาเล่าเรียนมา เมื่อทรงเห็นว่ายังแตกต่างคลาดเคลื่อนอยู่มาก ก็
ทรงพิจารณาเทียบเคียงดูกับหลักปฏิบัติของพระสงฆ์พม่าและพระสงฆ์มอญ28 เมื่อทรงเห็นว่าหลัก
ปฏิบัติของพระสงฆ์มอญมีความถูกต้องสอดคล้องกับหลักการในพระวินัยปิฎกมากที่สุด ก็ทรงรับเอา
หลักการทางพระวินัยปฏิบัติของพระสงฆ์มอญมาเป็นแบบอย่าง แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ทรงหยุด
การศึกษาอยู่เพียงแค่นั้น ยังทรงศึกษาอยู่ต่อไป29  ต่อมาเมื่อทรงคุ้นเคยกับพระสงฆ์ลังกาก็ได้ทรง
พิจารณาเทียบเคียงหลักปฏิบัติของพระสงฆ์มอญกับพระสงฆ์ลังกา ก็ทรงพบว่าในหลักปฏิบัติของ
พระสงฆ์มอญบางอย่างก็ยังไม่ถูกต้อง  เช่นหลักการออกเสียงภาษามคธในการสวดสังฆกรรมเป็นต้น 
แม้ในหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ลังกาก็เช่นกัน ทรงเห็นว่าบางอย่างก็ยังไม่ถูกต้อง   

พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์นั้น ต้องศึกษาทั้งภาค
ปริยัติ (ทฤษฎี) และภาคปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ พระองค์เอง
นอกจากจะศึกษาด้านปริยัติแตกฉานช่ าชองแล้ว ยังทรงเอาพระทัยใส่ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องด้วย  ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในพระราชนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาของพระองค์ คือ เรื่อง

                                                           
28พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, อ้างแล้ว, 

หน้า 425-433. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 425. 
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วิปัสสนาวิธี  วิปัสสนากัมมัฏฐาน อารักขกัมมัฏฐาน เป็นต้น โดยในช่วงฤดูแล้งจะเสด็ จธุดงค์ไปสู่
สถานที่วิเวกตามหัวเมืองต่าง ๆ ประจ าทุกปี เพื่อเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐาน เป็นเหตุให้ศิษยานุศิษย์
ในรุ่นแรก ๆ ของพระองค์มีปฏิปทาเป็นพระกรรมฐานเป็นส่วนมาก     

ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ทรงย้ าให้เห็นว่า ปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาซึ่งมีทั้งวิธีการ
เจริญวิปัสสนาโดยสังเขป  และวิธีการเจริญโดยพิสดาร ก็เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน  และยังทรง
กล่าวถึงการพิจารณาชีวิตอันประกอบด้วยธาตุ 4 ขันธ์ 5 ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาว่า 
ถ้าหากพิจารณาได้สักขณะครู่หนึ่งก็เป็นยอดกุศลแล้ว จะหากุศลใดมาเปรียบเทียบไม่ ได้เพราะเป็น
หนทางไปสู่พระนิพพาน          

ผลจากการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานและทั่วถึง ท าให้พระองค์ทรงพบว่า 
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีสิ่งปลอมปน และมีสิ่งที่เป็นโทษอยู่มาก ผู้ศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษา
แยกแยะให้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังพระด ารัสในสุนทโรวาทกถาสุภาษิตตอนหนึ่งว่า  

ในการฟังพระธรรมเทศนานั้นควรพิจารณาไตร่ตรองตามให้เห็นแจ่มแจ้ง
ในกระแสธรรม และต้องหมั่นพิจารณาตรวจสอบแสวงหาข้อปฏิบัติที่เป็นสัมมา
ปฏิบัติ โดยเลือกเอาแต่ข้อปฏิบัติที่แท้จริงตรงตามพุทธบัญญัติ โดยใช้ปัญญา
ไตร่ตรองให้เห็นแจ่มแจ้งว่า ธรรมที่เรารักษานี้มีผลจริง ผู้ประพฤติธรรมได้รับผล
ของการปฏิบัติคือความสงบจากรสพระธรรมจริง หรือใช้ปัญญาพิจารณาเลือก
เฟ้นให้เห็นจริงว่า ทานที่เราให้มีผลจริง การรักษาศีลมีอานิสงส์จริง ค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า เป็น นิยยานิกธรรม คือธรรมที่น าสัตว์ออกจากภพได้จริง หาก
รู้จักพิจารณาไตร่ตรองและรู้จักเลือกข้อปฏิบัติที่ เป็นสัมมาปฏิบัติตรงตาม
พระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะเป็นอุปนิสัยให้เราได้รับความสุข และบรรลุมรรคผล
อย่างแน่นอน30         
 
ในภาคปฏิบัติ  การปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เป็นไปอยู่นั้นมีทั้งสิ่งที่ปฏิบัติถูกและผิด 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแนะน าให้รู้จักพิจารณาแยกแยะว่า ข้อปฏิบัติแบบไหน
ถูกต้อง   หรือไม่น่าจะถูกต้อง โดยไม่ต้องไปค านึงถึงว่าเป็นสิ่งที่เคยท ากันมา หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยท า
กันมา ถ้าเป็นสิ่งไม่ถูกแม้จะเคยท าก็เลิกได้ หรือถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่เคยท าก็ท าได้ ดังมีปรากฏใน
พระราชนิพนธ์เรื่องสมณศาสน ตอนหนึ่งว่า “สาธุชนไม่ควรยึดติดในความเห็นของตนเอง (รวมถึงลัทธิ

                                                           
30พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้างแล้ว, 

หน้า 347-348.  
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อาจารย์) จนเกินไป ควรตรวจสอบพระวินัยให้ทั่ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ควรปฏิบัติตาม 
ควรอนุโมทนา (แต่) ถ้าเห็นว่าไม่ถูก (ตามพระธรรมวินัย) ก็ควรทิ้งเสีย”31    

เนื้อหาที่ทรงน าเสนอแนวทางปฏิบัติสมาธิและปัญญาขั้นละเอียด มีการน าเสนอ
รายละเอียดไว้มาก ดังเช่น วิปัสสนาวิธี วิปัสสนากัมมัฏฐาน อารักขกัมมัฏฐาน พรหมจริยกถา 
สาระส าคัญในการน าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่มีปัญญาเป็นหลัก คัดค้านการปฏิบัติที่ท ากันทั่ วไปใน
ลักษณะวุ่นวาย มากไปด้วยสัมโมหวิหาร เปรียบเสมือนยืมจมูกของท่านผู้อ่ืนหายใจ ท่านซึ่งเป็น
อาจารย์นั้นเมื่อจะพูดจาสั่งสอนในทางพระธรรมอันใด ก็งุบงิมอ้อมแอ้ม ไม่อธิบายให้กระจ่างชัดแจ้ง 
ให้ผู้ศึกษาเห็นจริงด้วยปัญญา ทรงเห็นว่า ลัทธินี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมูลกรรมฐาน เสียเวลานั่งหลับตา
ภาวนา32 ถ้าเข้าใจว่า พระกรรมฐานส าเร็จด้วยการอ่ืนๆ มีสีสัน เป็นต้น ผิดจากว่ามานี้ ไม่ถูกเสียเลย 
ถ้าถือไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่ถูกต้องตามพระบาลี33     

สาระพุทธธรรมที่ทรงน าเสนอเป็นหลักเพ่ือการปฏิบัติกรรมฐาน คือ กรรมฐาน 40 ตามที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  โดยทรงย้ าถึงความส าคัญของความรู้เห็นธรรมชาติตามความ
เป็นจริง ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความรู้เห็นนี้ ถ้าเห็นลงได้ขณะหนึ่งครู่หนึ่งเป็นยอดกุศลอยู่แล้ว 
จะหากุศลใดสู้มิได้เพราะเป็นหนทางพระนิพพานแท้34 และทรงเสนอแนะหลักการตัดสินวินิจฉัยข้อ
ปฏิบัติที่เป็นค าของอรรถกถาจารย์ ฎีกาจารย์ไว้ว่า   หากเกิดความสงสัยในธรรมข้อใดควรตรวจสอบ
ด้วยปัญญา หลักการเชื่อค าของอรรถกถาฎีกา ควรเชื่อค าที่ตรวจสอบโดยยึดพระบาลีเป็นหลัก 
เพราะว่าบางครั้งบางเรื่องในพระพุทธศาสนาอ้างมาจากอรรถกถาโดยไม่ได้ตรวจค้นว่ามีปรากฏในพระ
บาลีหรือไม่ แท้จริงการตรวจสอบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามพุทธพจน์นั้นอาศัยพระบาลีตรวจสอบพระ
บาลีได้ เพราะบางทีพระสูตรหนึ่งก็เป็นค าอธิบายของอีกพระสูตรหนึ่งอยู่ในตัว  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มสนพระทัยด้านวิปัสสนาธุระก่อน โดยที่ทรง
มีพระอัธยาศัยท าอะไรท าจริง คือเมื่อทรงเริ่มศึกษาวิปัสสนาธุระแล้ว ก็ทรงตั้งพระทัยศึกษาต่อไป
อย่างจริงจัง โดยเสด็จไปศึกษากับพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นทุกส านักเท่าที่จะ
ทรงแสวงหาได้ ผลจากการศึกษาอย่างจริงจังท าให้พระองค์ทรงพบว่า การศึกษาฝ่ายวิปัสสนาธุระใน
ยุคนั้นมากมูลวุ่นวายไปด้วยสัมโมหวิหาร คือ มีความคลุมเครือไม่มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเรื่องที่
ตนปฏิบัติ เมื่ออธิบายก็ชอบอ้างคติอาจารย์ว่าเป็นแบบที่ครูอาจารย์ในอดีตท่านท ากันมาอย่างนั้น ไม่
สามารถอธิบายด้วยเหตุผล ท าให้ทรงเบื่อหน่ายต่อการศึกษาวิปัสสนาธุระ จึงทรงหันกลับมาศึกษา

                                                           
31พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, อ้างแล้ว, 

หน้า 390-391. 
32เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 308. 
34เรื่องเดียวกัน, หน้า 298-310. 
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ฝ่ายคันถธุระ คือศึกษาพระคัมภีร์ไตรปิฎกและภาษาบาลี เพ่ือที่จะได้ทรงแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องใน
สิ่งที่มีพระประสงค์จะรู้ได้ด้วยพระองค์เอง และก็ทรงสามารถศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎกได้
อย่างแตกฉานในเวลาอันสั้น ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ทรงน าผลจากความแตกฉานและเชี่ยวชาญใน
พระไตรปิฎกมาทรงนิพนธ์เพ่ือสอนและแนะน าการปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระราชนิพนธ์ภาษาไทยไว้
หลายเรื่อง เช่น อารักขกัมมัฏฐาน พรหมจริยกถา วิปัสสนาวิธี และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นต้น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความส าคัญในการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตาม
พระไตรปิฎก สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากพระจริยาวัตรของพระองค์  เมื่อพระองค์ทรงผนวช
อยู่ก็คือ ทรงเจริญอสุภกรรมฐานทรงพิจารณาความจริงในชีวิต 5  อย่าง ซึ่งเรียกว่าอภิณหปัจจเวก
ขณ์อยู่เสมอ และในฤดูแล้งทรงถือธุดงควัตร เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
เป็นประจ าทุกป ี          

แนวพระราชด าริทางพระพุทธศาสนาของพระองค์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ทรงเน้นย้ าให้
คัดสรรเลือกเฟ้นในสิ่งที่เป็นสาระ แล้วน าเอาสาระคือข้อสัมมาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็น
แนวทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน หลักธรรมเรื่องนิพพานนั้นพระองค์
ทรงกล่าวว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นของมีจริง ดังในพระราชนิพนธ์เรื่อง
พระรัตนตรัยว่า “ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนับถือเป็นของจริงของแท้  และทรงสั่งสอน
ให้ศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติเอาแต่สิ่งที่ถูก ตามพระธรรมวินัย ให้มีความถือมั่นในทางสวรรค์พระนิพพาน
ที่ตรงที่ถูกเป็นที่พ่ึงของใจว่า นรกสวรรค์เป็นของมีจริง มรรคผลนิพพานเป็นของมีจริง”35  

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย เคร่งครัดเรื่องสีมา เคร่งครัดเรื่อง
สังฆกรรม อาทิ การอุปสมบท พิธีรับกฐิน สวดปาติโมกข์ เคร่งครัดเรื่องวินัยกรรม แนะน าเรื่องทาน
ต่าง ๆ เช่น สลากภัต ถวายทานตามกาล เคร่งครัดเรื่องกิจวัตร แนะน าเรื่องกรรมฐาน  ดังต่อไปนี้  

ทรงวางระเบียบก าหนดพิธีวันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา มีบทสวดบูชา เวียนเทียน ฟังเทศน์ 
เคร่งครัดเรื่องสีมา คือ ทรงให้ความส าคัญกับสีมา ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก แล้วจึง

น ามาใช้ในวัดที่ทรงสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ดังนั้น จึงก าหนดสีมา 2 แบบคือ ขัณฑสีมา 
สีมาขนาดเล็กเฉพาะอุโบสถ และมหาสีมา สีมาขนาดใหญ่ โอบล้อมขัณฑสีมาไว้อีกทีหนึ่ง  เคร่งครัด
เรื่องสังฆกรรม อาทิ การอุปสมบท ทรงแก้ไขการขอบรรพชา และการสวดกรรมวาจาในอุปสมบท
กรรมให้ถูกต้องยิ่งขึ้น เช่นระบุนามอุปสัมปทาเปกข์ นามอุปัชฌายะ เป็นภาษาบาลี การออกเสียง
ภาษาบาลีให้ถือหลักการออกเสียงให้ถูกฐานกรณ์ของอักขระตามหลักบาลีไวยกรณ์ พิธีกรานกฐิน ทรง
แก้ไขการรับผ้ากฐินให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ คือ เริ่มแต่การซัก ตัด เย็บ ย้อม ให้เสร็จภายในวัน

                                                           
35พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาค 1, อ้างแล้ว, 

หน้า 37. 
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เดียว สวดปาติโมกข์ ทรงวางระเบียบการออกเสียงอักขระ ออกเสียงภาษาบาลีให้ถูกฐานกรณ์ตาม
หลักไวยากรณ์บาลี         

เคร่งครัดเรื่องวินัยกรรม คือ ทรงวางระเบียบการท าวินัยกรรมต่าง ๆ มีพระวินัยเป็นหลักให้
เป็นไปตามวินัยจริง ๆ เช่น การแสดงอาบัติ การวิกัป การท าพินทุ และอธิษฐาน เป็นต้น ทรงวาง
ระเบียบการกราบไหว้ของภิกษุสามเณร และระเบียบอาจารยมารยาท สังวรในกิริยามารยาทและ
ขนบธรรมเนียม ทรงวางระเบียบการครองผ้า คือการนุ่งห่มของภิกษุสามเณร ให้ปฏิบัติไปตามหลัก
เสขิยวัตรในพระวินัยเพื่อให้สุภาพเรียบร้อย       

แนะน าเรื่องทานต่าง ๆ ได้แก่ ทรงชักชวนให้บ าเพ็ญกุศลตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น ถวาย
สลากภัตร ตักบาตรน้ าผึ้ง ถวายผ้าจ าน าพรรษา      

เคร่งครัดเรื่องกิจวัตร คือ ทรงตั้งธรรมเนียมนมัสการท าวัตรเช้า-ค่ า เป็นประจ า มีการรักษา
ศีลอุโบสถ แสดงธรรมเทศนาภาคเช้าภาคบ่ายในวันธรรมสวนะ ทรงปฏิรูปการเทศน์และสั่งสอน
ธรรมะด้วยปากเปล่า ท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและเกิดศรัทธาเลื่อมใส    

แนะน าเรื่องกรรมฐาน คือพระองค์ส่งเสริมภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้ง
ด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างจริงจัง และพระองค์เองได้ทรงน าปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ในระหว่าง
พรรษา ภิกษุสามเณรต้องศึกษาเล่าเรียนคันถธุระ คือศึกษาพระคัมภีร์เพราะเป็นช่วงเวลาที่ภิกษุ
สามเณรอยู่ประจ าที่ เมื่อถึงหน้าแล้ง ภิกษุสามเณรควรจาริกไปสู่ป่าเขาแสวงหาที่วิเวกเจริญกรรมฐาน 
เป็นการศึกษาวิปัสสนาธุระ แม้พระองค์เองก็ทรงน าภิกษุผู้เป็นศิษย์หลวง จาริกไปตามป่าเขาใน
ภูมิภาคต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  จากการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าง
จริงจัง จึงท าให้เกิดความนิยมในทางวิปัสสนาธุระขึ้นในหมู่ภิกษุสามเณรและคฤหสถ์อย่างกว้างขวาง 
ท าให้มีพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระท่ีมีชื่อเสียงเกิดข้ึนจ านวนมาก    

กล่าวโดยสรุป พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัตินั้น พระองค์ส่งเสริมภิกษุสามเณร
ให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างจริงจัง และพระองค์เองได้ทรง
น าปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ในระหว่างพรรษาภิกษุสามเณรต้องศึกษาเล่าเรียนคันถธุระ คือศึกษาพระ
คัมภีร์เมื่อถึงหน้าแล้ง ภิกษุสามเณรควรจาริกไปสู่ป่าเจริญกรรมฐาน เป็นการศึกษาวิปัสสนาธุระ แม้
พระองค์เองเมื่อครั้งทรงผนวชก็ทรงไปปฏิบัติวิปัสสนาธุระเป็นประจ า โดยปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาตาม
หลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามคัมภีร์หรือพระไตรปิฎก นอกจากนี้ยังปฏิบัติเคร่งครัดถูกต้อง
สอดคล้องตามพระไตรปิฎก ในเรื่องสีมา สังฆกรรม  ปรับปรุงการอุปสมบท พิธีรับกฐิน สวดปาติโมกข์ 
เรื่องวินัยกรรม เรื่องกิจวัตร และเรื่องท าทานตามกาลที่สมควร     

จากการวิเคราะห์การศึกษาเอกสารในประเด็นทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี ้
1. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ คือ ท าการรวบรวมช าระพระไตรปิฎก อรรถกถา 

และแต่งหนังสือเพ่ิมเติม ให้ได้คัมภีร์ที่ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นของแท้ สิ่งใดเป็นของ
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ปลอม คือสิ่งใดไม่จริง หรือไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาก็คัดออก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวพุทธรู้จักศึกษาแยกแยะ
ค าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลอย่างมีขั้นตอน และมีหลักฐานที่สามารถสืบค้นหาได้ เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล สามารถพิสูจน์ได้      

2. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา คือ หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา ไม่ควร
ยึดติดในความเห็นของตน   ให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนตาม
พระบาลีอยู่เสมอ  และเมื่อเห็นว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ควรปฏิบัติ เมื่อเห็นว่าผิดก็ควรเลิก  

3. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ คือ ความเชื่อพระพุทธศาสนาของคนไทยใน
ยุคนั้น เป็นเพียงแต่ความเชื่อตาม ๆ กันมาเท่านั้น หรือพุทธศาสนาประเพณี คือนับถือตามๆ กันมา
ตามบรรพบุรุษของตน โดยไม่ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผล  ในส่วนของพระสงฆ์ก็ยึดถือลัทธิ
อาจารย์ คือค าสอนและการปฏิบัติที่ครูอาจารย์ยึดถือสืบๆ กันมา ทรงเรียกความเชื่อถือและการ
ปฏิบัติท านองนี้ว่าอาจิณณกัปปิกา ดังนั้น ต้องแก้ใขความเชื่อที่ผิดนี้ให้ถูกด้วยการใช้ปัญญาหรือ
เหตุผลในการนับถือปฏิบัติพระพุทธศาสนา ตามหลักค าสอนในพระไตรปิฎก    

4. พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ คือ พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัตินั้นเป็น
ผลที่มาจากปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามคัมภีร์หรือพระไตรปิฎก 
นอกจากนี้ยังปฏิบัติเคร่งครัดถูกต้องสอดคล้องตามพระไตรปิฎก ในเรื่องสีมา สังฆกรรม  การ
อุปสมบท พิธีรับกฐิน เรื่องวินัยกรรม เรื่องกิจวัตร และเรื่องท าทานตามกาลอันควร 

 

4.5 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในการศึกษาเพ่ือบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ 15 
รูป/คน เพ่ือประกอบการบูรณาการดังกล่าว ดังประเด็นต่อไปนี้ 

4.5.1 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์  
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวชอยู่นั้น ไดมีการสราง

พระไตรปฎกเปนจ านวนมากฉบับ ทั้งท ากันไดดีมีฝมือประณีต อักขระถูกตองครบถวน เฉพาะฉบับที่
ทรงสรางส าหรับหอหลวงนั้น อาทิ  ฉบับรดน้ าเอก ฉบับรดน้ าโท ฉบับทองนอย ฉบับชุบยอ ฉบับเทพ
ชุมนุม ฉบับลายก ามะลอ พระองค์ได้มีส่วนส าคัญในการคัดลอกและช าระให้ส าเร็จทั้งนี้เพราะพระองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านภาษาบาลี เมื่อพระองคขึ้นครองราชยแลวไดโปรดใหสรางคัมภีรพระ
ไตรปฎกฉบับใหมขึ้นอีกฉบับหนึ่งคือฉบับลองชาด เพ่ือทดแทนพระไตรปฎกที่ช ารุดและใหมีความ   
สมบูรณผลงานนี้ จึงนับได้ว่าพระองค์ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
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พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์นี้ สอดคล้องตามหลักค าสอนเรื่อง สัทธรรม 3 ดังนี้   
1) ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์ 2) ปฏิบัติสัทธรรม 
สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติได้แก่อัฏฐังคิกมรรค หรือไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา         
3) ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล และ
นิพพาน36   

สอดคล้องกับ  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กล่าวไว้ว่า “รัชกาลที่ 4 รวบรวม
คัมภีร์เป็นหมวดหมู่ให้ครบถ้วน และส่งสมณทูตไปลังกา มีทั้งไปศึกษาหาคัมภีร์และเผยแผ่พระ
ศาสนา”37 

เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า “คัมภีร์ คือพระไตรปิฎกบาลี รวบรวมจากพระเถระโบราณได้ท าไว้เท่าที่สืบค้นมาได้ 
และมีคัมภีร์พระไตรปิฎกไว้ศึกษาค้นคว้า”38 นอกจากนั้น พระธรรมธัชมุนี (อมร าโณทโย) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า “โปรดให้จัดสร้างพระไตรปิฎกใบลานฉบับหลวง ที่เรียกว่า ฉบับล่องชาด ท าให้
พระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในประเทศไทย”39   
พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม ส โต) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “รวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎก และ
พระราชนิพนธ์ภาษาบาลีภาษาไทย ท าให้เกิดแตกฉานในพระไตรปิฎกบาลี ท าให้ปรับปรุงขยายให้
เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”40 

และ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.(สมจินต์ สมฺมาป โ ) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “คัมภีร์เดิมมา
จาก 2 ทาง คือจากลังกา และจากมหายาน (สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยามีพระไตรปิฎกบาลีแต่ไม่ครบ)  
จึงได้ปริวรรตคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกาน ามาใช้ ท าให้มีการเรียนบาลีเพ่ือดึงศาสตร์ต่างๆ มาร่วม
ด้วยอยา่งกว้างขวาง ท าให้เรียนกันมากขึ้น น ามาใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันกว้างขวางขึ้น ส่วน
ผลลบ ท าให้เข้าไม่ถึงตัวต้นทางเดิมของคัมภีร์พระไตรปิฎก (Original) ไม่มีเหตุผลรองรับ”41 ผศ.ดร.
สมบูรณ์ วัฒนะ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า“รัชกาลที่ 4 ศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต อังกฤษ ละติน 
พระไตรปิฎก อรรถกถา เป็นปราชญ์ด้านภาษา พระองค์ได้ทรงนิพนธ์เรื่องต่าง  ๆ มากมายทั้งภาษา
บาลีและภาษาไทย พระองคไ์ด้ประดิษฐ์อักษรชุดใหม่เรียกว่า อักษรอริยกะ อันมีความหมายว่า อักษร

                                                           
36วิ.ม.อ. 1/264. 
37สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, 28 กุมภาพันธ์ 2561. 
38สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, 2 มีนาคม 2561. 
39สัมภาษณ์ พระธรรมธัชมุนี (อมร าโณทโย), เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม, 12 มีนาคม 2561. 
40สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, 6 มีนาคม 2561. 
41สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 15 มีนาคม 2561. 
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ของผู้เป็นอารยะ จุดประสงค์เพ่ือความสะดวกแก่การเขียนและพิมพ์บาลี การสร้างอักษรอริยะนี้สะท้อน
ถึงความสามารถและนักบุกเบิกคิดใหม่ท าใหม่ของพระองค์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญยิ่งของผู้น าชาติ”42 

สรุปได้ว่า จากพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์นั้นพบว่า คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่
ถูกต้องครบถ้วน ด้วยการรวบรวม การช าระคัมภีร์ และการแต่งหนังสือเพ่ิมขึ้น  

4.5.2 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแนะหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้ดังนี้ ไม่

ควรยึดติดในความเห็นของตนเกินไป ให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก พิจารณาตรวจสอบละเอียดถี่ถ้วน
ตามพระบาลีอยู่เสมอ และเมื่อเห็นว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ควรปฏิบัติ เมื่อเห็นว่าผิดก็ควรเลิก 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงท่าทีในการศึกษาพระพุทธศาสนาไว้ว่า ควร
ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะจากการศึกษาของพระองค์ พระองค์พบว่า 
พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษกว่าทุกศาสนา และที่มีสาระอยู่มาก แม้ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา
ในภายหลัง และทรงเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่น าทางให้ผู้ปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย คือ      
พระนิพพานได้จริง        

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชด าริในเรื่องการถือพระไตรปิฎกเป็นหลัก
ของ การศึกษาพระพุทธศาสนา โดยให้ความสาคัญกับอรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ ก็ต่อเมื่อไม่ขัดแย้ง
กับหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา ผลงานของพระองค์ท่านในการศึกษาพระพุทธศาสนาเชิง
วิเคราะห์และเชิงประยุกต์ จึงนับว่าเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่ทันสมัย   

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษานี้ สอดคล้องตามหลักค าสอนเรื่อง สิกขา 3 ดังนี้ 
1) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมทางความประพฤติอย่างสูง 2) อธิจิตตสิก
ขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูง 3) อธิปัญญา
สิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง เรียกว่า 
ศีล สมาธิ ปัญญา หรือไตรสิกขา43       

สอดคล้องกับ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กล่าวไว้ว่า “ศึกษาให้มีความรู้แล้ว
น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยแก้ไขตนเองเป็นหลัก ไม่ได้บังคับใคร พัฒนาตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา ปฏิบัติดีปฏิบัติถูก แล้วน าความรู้ความเข้าใจไปเทศนาสั่งสอนให้ประชาชน
เข้าใจ ท าให้พระสงฆ์มีความรอบรู้พระธรรมวินัย น าไปสั่งสอนให้คนฟังก็เข้าใจ โดยไม่นิยมอ่านคัมภีร์ 
และคณะสงฆ์โดยส่วนรวมปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้อง”44 และ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

                                                           
42สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ, รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 16 มีนาคม 2561. 
43ที.ปา. 11/228/231. 
44สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, 28 กุมภาพันธ์ 2561. 
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ได้กล่าวไว้ว่า “มีการศึกษาภาษาบาลีกันทั้งในวัดในวังเสมือนเป็นภาษาสากล ปัญญาชนสมัยนั้นต้องรู้
ภาษาบาลี ภาษาบาลีเจริญสูงสุดในยุครัชกาลที่ 4 มีการศึกษาภาษาต่างประเทศและศาสตร์สมัยใหม่ 
น าประวัติศาสตร์ โบราณคดี พุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณาการ  เปิดโลกทรรศน์การศึกษาให้
กว้างขึ้น พระสงฆ์ปรับตัวเรียนทางโลกมากข้ึนจึงนับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาสงฆ์”45   

เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า “มีการศึกษาบาลีเป็นระบบตามธรรมวินัยในพระไตรปิฎก รัชกาลที่  4 นิพนธ์ท าวัตร
เช้า-ค่ า โมกขุปายคาถา ศีลต่ าศีลสูง เป็นต้น  พัฒนาการศึกษาพระสงฆ์ จัดการศึกษาของพระสงฆ์ให้
มีวัตรปฏิบัติถูกธรรมวินัย ท าให้มีการศึกษาธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์เข้าใจพระพุทธศาสนามาก
ขึ้นและชาวบ้านก็เข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย”46 พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. (สุเทพ ปสิวิโก) 
ได้ใหค้วามเห็นไว้ว่า “มีการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งการศึกษาบาลี ภาษาต่างประเทศ วิทยาการสมัยใหม่ 
เกิดมีส านักเรียน มีครูสอนมากขึ้น ท าให้สนใจศึกษาอ่านพระไตรปิฎกมากขึ้น ส่งผลให้พระพุทธ 
ศาสนาเจริญขึ้น มีผู้รู้พระพุทธศาสนามากขึ้น และประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการพุทธศาสนา
ยิ่งขึ้น”47  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. (อนิล ธมฺมสากิโย) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “เป็นจุดเปลี่ยนศาสนา
ยุคต้นรัตนโกสินทร์ เป็นการปลูกฝังการพุทธศาสนาสมัยใหม่  ให้ใฝ่ศึกษาตีความศาสนาทั้งเรื่อง
กรรมฐานสอนทั้งสมถวิธี วิปัสสนาวิธี  ตีความพุทธศาสนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความเชื่อ
เดิมผิดๆ ให้ถูกรัชกาลที่ 4 หัวก้าวหน้าแต่ยอมรับแก้ไขตนเอง โดยเน้นศึกษาบาลีกว้างขวางท าให้
เข้าใจค าสอนที่แท้จริงในพระไตรปิฎก ให้ความส าคัญของพระไตรปิฎก ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นหลัก 
(ท่ีวัดบวรนิเวศมีคัมภีร์อรรถกถา 5,000 กว่าผูกส่วนใหญ่เป็นเรื่องในพระไตรปิฎก) โดยเน้นหลักธรรม 
ภาษาบาลี และช าระพระพุทธศาสนา”48  

และ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “มีการส่งเสริมเรื่องการเรียนการ
สอนต าราหนังสือทางพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์นิตยภัตพระสงฆ์เพ่ือการศึกษา (เป็นมาแต่ครั้ง
พุทธกาล สุโขทัย อยุธยา) พัฒนาคัมภีร์ต าราเพ่ือการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาภาษาอ่ืน ๆ เช่น 

                                                           
45สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, เจ้าคณะภาค 2, 

กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 27 มีนาคม 2561. 
46สัมภาษณ์ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, 6 มีนาคม 2561. 
47สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. (สุเทพ ปสิวิโก), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัย   

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 5 มีนาคม 2561. 
48สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ,ดร. (อนิล ธมฺมสากิโย), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, 7 มีนาคม 

2561. 
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อังกฤษ ละติน สันสกฤต เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาโดยการส่งสมณทูตกับลังกา พม่า ท าให้
ภิกษุสามเณรมีความรู้พุทธศาสนา ภาษาต่างประเทศ ช่วยให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีประสิทธิภาพ”49 

สรุปได้ว่า จากพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาพบว่า ก่อให้เกิดการศึกษาทั้งปริยัติ
และปฏิบัติมีความถูกต้องสอดคล้องกับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี 
ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการสมัยใหม่ ปรับปรุงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ปฏิรูป
การศึกษาพระพุทธศาสนา 

4.5.3 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าความเชื่อถือและการปฏิบัติพระพุทธ 

ศาสนาของคนไทยโดยทั่วไปในยุคนั้นเป็นไปในลักษณะที่เรียกได้ว่า พุทธศาสนาประเพณี คือนับถือ
ตามๆ กันมาตามบรรพบุรุษของตน โดยไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผล ในส่วนของพระสงฆ์ ก็
ยึดถือลัทธิอาจารย์คือค าสอนและการปฏิบัติที่ครูอาจารย์ยึดถือสืบๆ กันมา ทรงเรียก ความเชื่อถือ
และการปฏิบัติท านองนี้ว่า อาจิณณกัปปิกา       

พระองค์ทรงให้ยึดหลักความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเป็นหลัก และ
ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผล ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจนได้ความแน่ชัดว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล  ไม่เชื่ออย่างงมงาย พระองค์ต้องการให้พระสงฆ์และ
ประชาชนใช้ปัญญาและเหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์และประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น
แล้ว ก็จะเลิกเชื่อสิ่งที่งมงายเหลวไหลตามไปด้วยความเชื่อที่ถูกต้องนี้ ส่งผลให้ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่กัน
อย่างเป็นสุข และพระพุทธศาสนามีความม่ันคง      

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อนี้ สอดคล้องตามหลักค าสอนเรื่อง ศรัทธา 4  ดังนี้ 
1) กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อการกระท า เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไร
โดยเจตนา คือจงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือเป็นความดีความชั่วมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิด
ผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า 
มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น 2) วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของ
กรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจาก
กรรมชั่ว 3) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ 
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 4) ตถาคตโพธิสัทธา50 เชื่อความตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัส
ธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดี ก็
                                                           

49สัมภาษณ์ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ,  อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี
อังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19 มีนาคม 2561. 

50องฺ.สตฺตก. 23/4/3. 
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สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง  (ศรัทธา 
3 ข้อต้น รวมลงในข้อ 4 ตถาคตโพธิสัทธา ได้ทั้งหมด)   

สอดคล้องกับ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กล่าวไว้ว่า “รัชกาลที่ 4 สอนให้เชื่อ
ตามหลักสัจจธรรมตามความเป็นจริง ไม่เชื่องมงายท าตามๆ กันมา ไม่มีเหตุผล (อาจิณณกัปปิกา) 
สอนให้พิจารณาหาเหตุผลแล้วจึงเชื่อ”51 

เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ได้ให้
ความความเห็นไว้ว่า “ทรงเปลี่ยนที่เคยเชื่อในไสยศาสตร์ให้เชื่อในหลักพุทธศาสตร์ ท าตามหลักเกณฑ์
ในพระไตรปิฎก ซึ่งตรงกันกับหลักวิทยาศาสตร์ท าให้พระสงฆ์ชาวบ้านมีความเชื่อที่ถูกต้อง และทรง
เป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์”52 นายสด แดงเอียด ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “รัชกาลที่ 4 ทรงเชื่อใน
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่น าไปประยุกต์ใช้กับความเชื่อประเพณีโบราณของเดิม โดยให้ของเดิมเป็น
หลัก ยึดมั่นในประเพณีบรรพชนและในพุทธศาสนาเป็นหลัก และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงความ
จริงตามธรรมชาติ”53  รศ.ดร.จ านง คันธิก ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ให้เลิกเชื่องมงายปฏิบัติถูกต้องตาม
ธรรมท าให้บ้านเมือง การพระศาสนา มีความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา และปรับปรุงศาสนา
ให้ถูกต้องตามหลักตามธรรมวินัยในพระไตรปิฎก”54  

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ท าการช าระพระ
ศาสนาให้กลับสู่รากเหง้าเดิม ปริยัติปฏิบัติให้เข้ากับคัมภีร์ ท าให้คัมภีร์มีมากขึ้น วัตรปฏิบัติปรับปรุงดี
ยิ่งขึ้น ความใจกว้างในการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา ให้ศาสนาคริสต์ตั้งโรงเรียนโรงพิมพ์ เป็น
การท าให้ศาสนายืดหยุ่น รักษาจุดพอดีทางศาสนา”55  พระราชสิทธิมุนี, ดร. (บุญชิต าณสํวโร) 
ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ทรงสอนใหเ้ชื่อเป็นเหตุเป็นผล เป็นวิทยาศาสตร์ หักล้างความเชื่อดั้งเดิมที่สืบๆ 
ตามกันมา และมีความเชื่อกับปัญญาเข้าด้วยกัน ท าการแก้ไขความเชื่อที่สืบๆ กันมาให้เป็นเหตุเป็นผล
ตามหลักในพระไตรปิฎกค้นหาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้อง จึงท าให้คนมีเหตุมีผล 
อธิบายธรรมให้เข้าใจตามความเป็นจริง และเข้าใจได้ตามหลักธรรมชาติ”56  ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์  

                                                           
51สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, 28 กุมภาพันธ์ 2561. 
52สัมภาษณ์ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, 6 มีนาคม 2561. 
53สัมภาษณ์ นายสด แดงเอียด, อดีตอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 28 กุมภาพันธ์ 2561. 
54สัมภาษณ์ รศ.ดร.จ านง คันธิก, อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

5 มีนาคม 2561. 
55สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, เจ้าคณะภาค 2, 

กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 27 มีนาคม 2561. 
56สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี, ดร. (บุญชิต าณส วโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, 

ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 6 มีนาคม 2561. 
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ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “รัชกาลที่ 4 ตัดทิ้งหรือลดความเชื่อปร าปราคติ (เรื่องนรกสวรรค์ ไตรภูมิ) ให้
สงฆวัตรปฏิบัติเป็นจริงตามธรรมวินัย ทรงมีหัวก้าวหน้า โดยสร้างความเชื่อใหม่ คือสร้างพระปฐม
เจดีย์ตามความเชื่อในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกา สร้างจิตรกรรมปฏิมากรรมตามวัดที่สอนแบบตรงๆ 
ตามหลักพุทธศาสนา (งานศิลปะสมัยรัชกาลที่ 4 สะท้อนความเรียบง่ายสมถะ ตรงๆ)  แต่มีการสร้าง
พระสยามเทวาธิราช (เทวดาของสยาม) เป็นสมมติเทพ เพราะคนทั่วไปยังเชื่อผีเทวดา เพ่ือประโยชน์
ต่อการปกครองและสถาบันกษัตริย์ นอกจากนั้น ท าให้เชื่อตามความเป็นจริงในหลักศาสนา แก้ความ
งมงาย ความเชื่อผิดๆ ท าให้คนมาท าบุญฟังธรรมมากขึ้น คนสนใจและเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้น”57 

สรุปได้ว่า จากพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ พบว่า ไม่ให้เชื่องมงายหรือเชื่อ
ตาม ๆ กันมา ที่เรียกว่าอาจิณณกัปปิกา ให้เชื่อหลักความจริง ให้เชื่อเหตุผล ให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 

4.5.4 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงให้เห็นว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาให้

สมบูรณ์นั้น ต้องศึกษาทั้งภาคปริยัติ (ทฤษฎี) และภาคปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 
กล่าวคือ พระองค์เองนอกจากจะศึกษาด้านปริยัติแตกฉานช่ าชองแล้ว ยังทรงเอาพระทัยใส่ในการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วย  โดยในช่วงฤดูแล้งจะเสด็จธุดงค์ไปสู่สถานที่วิเวกตามหัวเมืองต่างๆ 
ประจ าทุกปี เพ่ือเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐาน เป็นเหตุให้ศิษยานุศิษย์ในรุ่นแรก ๆ ของพระองค์มี
ปฏิปทาเป็นพระกรรมฐานเป็นส่วนมาก 

ผลจากการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานและทั่วถึง ท าให้พระองค์ทรงพบว่า 
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีสิ่งปลอมปน และมีสิ่งที่เป็นโทษอยู่มาก ผู้ศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษา
แยกแยะให้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งสิ่งที่ปฏิบัติถูกและผิด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงแนะน าให้รู้จักพิจารณาแยกแยะว่า ข้อปฏิบัติแบบไหนถูกต้อง   หรือไม่น่าจะถูกต้อง 
โดยไม่ต้องไปค านึงถึงว่า เป็นสิ่งที่เคยท ากันมา หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยท ากันมา ถ้าเป็นสิ่งไม่ถูกแม้จะเคย
ท าก็เลิกได้ หรือถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่เคยท าก็ท าได้ ดังมีปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องสมณศาสน
ตอนหนึ่งว่า “สาธุชนไม่ควรยึดติดในความเห็นของตนเอง (รวมถึงลัทธิอาจารย์) จนเกินไป ควร
ตรวจสอบพระวินัยให้ทั่ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ควรปฏิบัติตาม ควรอนุโมทนา (แต่) ถ้า
เห็นว่าไม่ถูก (ตามพระธรรมวินัย) ก็ควรทิ้งเสีย”58 

                                                           
57สัมภาษณ์ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 8 มีนาคม 2561. 
58พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาค 2, อ้างแล้ว, 

หน้า 390-391. 
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พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัตินี้ สอดคล้องตามหลักค าสอนเรื่อง ภาวนา 2 
ดังนี้ 1) สมถภาวนา การฝึกสมาธิ คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ 2) วิปัสสนาภาวนา การเจริญ
ปัญญา คือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริงสองอย่างนี้ในบาลีที่มาเรียกว่า 
ภาเวตัพพธรรม และวิชชาภาคิยธรรม ในคัมภีร์สมัยหลังเรียกว่า กรรมฐาน (อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงาน
เจริญภาวนา ที่ตัง้แห่งงานท าความเพียรฝึกอบรมจิต วิธีฝึกอบรมจิต)59 

สอดคล้องกับ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ศึกษากรรมฐาน
การปฏิบัติจากพระไตรปิฎก มีการปฏิบัติจริงจังเคร่งครัดตามธรรมวินัย จึงท าให้พระกรรมฐานมาก
ขึ้น”60 เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ได้ให้
ความความเห็นไว้ว่า “ท าสมถวิปัสสนาให้เข้าใจชัดเจนถูกต้องไม่ปกปิด ชัดเจนในศีล สมาธิ ปัญญา 
สมถะ (กรรมฐาน 40, พุทโธ อานาปานสติ) วิปัสสนา พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) ท า
ให้มีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธครบถ้วนตามหลักพุทธศาสนา”61 พระธรรมกิตติเมธี,ดร. (เกษม สญฺ โต) 
ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “คันถธุระ ศึกษาจริงจัง วิปัสสนาธุระ ปฏิบัติเคร่งครัด ศึกษาโดยวิเคราะห์วิจัย 
เป็นต้นแบบให้พระป่าสายพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น (สายพุทโธ อานาปานสติ) ปฏิบัติให้เห็น
ภาพให้เห็นจริง และชาวบ้านก็ปฏิบัติกันในวงกว้าง การปฏิบัติจึงขยายกว้างขวาง เป็นต้นแบบ
กรรมฐานไปทัว่ประเทศไทยและขยายไปทั่วโลก”62 

และ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. (อนิล ธมฺมสากิโย)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ปฏิบัติตามที่
ศึกษาตามรูปแบบสงฆ์ธรรมยุต (ปฏิบัติตามบาลีตามพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด) พระสงฆ์ปฏิบัติ
เคร่งครัดปฏิบัติให้เห็นจริง ท าให้เกิดเกิดพระสายกรรมฐาน ท าให้พระสงฆ์และชาวบ้านสนใจ
ศาสนา”63   

สรุปได้ว่า จากพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ พบว่า ปฏิบัติกรรมฐานจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกที่ถูกต้องตามค าสอน  ปฏิบัติจริงเคร่งครัดในวินัย และปฏิบัติธรรม (กรรมฐาน) 
แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทั้งพระสงฆ์และฆราวาส 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
 

                                                           
59องฺ.ทุก. 20/275/77. 
60สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, 2 มีนาคม 2561. 
61สัมภาษณ์ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, 6 มีนาคม 2561. 
62สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, 6 มีนาคม 2561. 
63สัมภาษณ์พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ, ดร. (อนิล ธมฺมสากิโย), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, 7 มีนาคม 

2561. 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นพัฒนาการพระพุทธศาสนาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ลําดับที่ ประเด็น ผลสรุปการสัมภาษณ์ 
1. พัฒนาการพระพุทธศาสนา 

ด้านคัมภีร์ 
ก่อให้เกิดคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ด้วยการรวบรวม การช าระคัมภีร์ และการแต่ง
หนังสือเพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาการพระพุทธศาสนา 
ด้านการศึกษา 

ศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติมีความถูกต้องสอดคล้องตามคัมภีร์
พระไตรปิฎก ในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาภาษา
บาลี ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการสมัยใหม่ ปรับปรุง
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ปฏิรูปการศึกษา
พระพุทธศาสนา  

3. พัฒนาการพระพุทธศาสนา 
ด้านความเชื่อ 

ไม่เชื่องมงายหรือเชื่อตามๆ กันมา ที่เรียกว่าอาจิณณกัปปิ
กา ให้เชื่อหลักความจริง เชื่อเหตุผล ให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  

4. พัฒนาการพระพุทธศาสนา 
ด้านการปฏิบัติ 

ปฏิบัติกรรมฐานจากคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ถูกต้องตามค า
สอน  ปฏิบัติจริ งเคร่ งครัดในวินัย และปฏิบัติธรรม 
(กรรมฐาน) แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทั้งพระสงฆ์และฆราวาส 

   
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเด็นต่างๆ และการบูรณาการเพ่ือพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงสรุปผล การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบูรณาการ
พัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาในรัชกาลที่ 4 

แหล่งที่มา ข้อสรุปที่ได้ 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาด้านคัมภีร์ 

จากเอกสาร การรวบรวมช าระพระไตรปิฎก อรรถกถา และแต่ง
หนังสือเพ่ิมเติม ให้ได้คัมภีร์ที่ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นของแท้ สิ่งใดเป็นของปลอม คือ
สิ่งใดไม่จริง หรือไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาก็แยกออก เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุผล 

 จากการสัมภาษณ ์ รวบรวมพระไตรปิฎกอรรถกถาเพ่ิมขึ้น ช าระคัมภีร์ 
จัดสร้างพระไตรปิฎกฉบับล่องชาด และมีคัมภีร์ไว้
ศึกษา  

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนา ด้านคัมภีร์เชิง
พุทธบูณาการ 

ก่อให้เกิดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องครบถ้วน ด้วยการรวบรวม 
การช าระ การแต่งขึ้น 
 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาด้านการศึกษา 

จากเอกสาร มีการศึกษาท้ังปริยัติและปฏิบัติ จึงจะเป็นการศึกษาที่
สมบูรณ์ โดยศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ 
โดยตรง การศึกษาและการปฏิบัติจึงมุ่งตรงไปที่แก่น
ค าสอน เป็นการศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรมแบบใหม่ 
แต่ยังอยู่ในโครงสร้างของพุทธธรรมแบบเดิม คือ
ความรู้เรื่องกรรม เป้าหมายชีวิต ไตรลักษณ์ พระ
รัตนตรัย โดยเน้นการลดละความทุกข์และประสบ
ความส าเร็จในชีวิตในแต่ละขั้นตอนตามหลักพุทธ
ธรรมอย่างมีระบบ ให้ความส าคัญกับชีวิตในปัจจุบัน 
ความเข้าใจสาระพุทธธรรมตามพระไตรปิฎก น าค า
สอนในพระไตรปิฎกเข้ามาเป็นหลักของสังคมมากขึ้น 
และเปิดศักราชการศึกษาวิทยาการตะวันตกอย่าง
กว้างขวางเป็นครั้งแรก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาในรัชกาลที่ 4 

แหล่งที่มา ข้อสรุปที่ได้ 

 จากการสัมภาษณ ์ ศึกษาจริงจังเคร่งครัดทั้งปริยัติปฏิบัติตามคัมภีร์
พระไตรปิฎก ปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาท าให้รู้ เข้าใจพระพุทธศาสนาที่
แท้จริงเพ่ิมขึ้นกว้างขวางขึ้น ปฏิรูปการศึกษาในวง
กว้าง ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศและ
วิทยาการสมัยใหม่  

พัฒนาการ
พระพุทธศาสนา  
ด้านการศึกษาเชิง
พุทธบูณาการ 

ก่อให้เกิดการศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติมีความถูกต้องสอดคล้องกับคัมภีร์
ในพระพุทธศาสนา 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาด้านความเชื่อ 

จากเอกสาร การท าให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่ได้ศึกษา
มาและการนับถือพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั้นมิใช่อยู่
ที่ความเชื่อตามประเพณี หรือการสร้างวัตถุธรรม แต่
อยู่ที่การปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และวัตร
ปฏิบัติที่แท้ของพระสงฆ์อยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางโลกุตรธรรมมิใช่ทาง
โลกียธรรม 

 จากการสัมภาษณ ์ เชื่อตามหลักความเป็นจริง มีเหตุผล แก้ไขความเชื่อ
เดิมที่ผิดให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปิฎก (ศีล สมาธิ ปัญญา)  

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนา  ด้านความ
เชื่อเชิงพุทธบูณาการ 

ก่อให้เกิดเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ที่ถูกต้องตามผลของการศึกษา
ในหลักพระพุทธศาสนา 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาในรัชกาลที่ 4 

แหล่งที่มา ข้อสรุปที่ได้ 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนาด้านการปฏิบัติ 

จากเอกสาร พระองค์ส่งเสริมภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรม
วินัยทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างจริงจัง 
การปฏิบัตินั้นเน้นเรื่อง ศีล  สมาธิ  ปัญญา โดย
ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาที่
ถูกต้องตามคัมภีร์หรือพระไตรปิฎก นอกจากนี้ยัง
ปฏิบัติเคร่งครัดถูกต้องสอดคล้องตามพระไตรปิฎก 
ในเรื่องสีมา สังฆกรรม  ปรับปรุงการอุปสมบท พิธีรับ
กฐิน สวดปาติโมกข์ เรื่องวินัยกรรม เรื่องกิจวัตร และ
เรื่องท าทานตามกาลที่สมควร 
มีการฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ
อย่างจริงจัง จึงได้เกิดความนิยมขึ้นในหมู่พระสงฆ์
และคฤหัสถ์อย่างกว้างขวาง ท าให้มีพระอาจารย์ฝ่าย
วิปัสสนาธุระเกิดขึ้นจ านวนมาก 

 จากการสัมภาษณ ์ ปฏิบัติกรรมฐานจากคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ถูกต้องตาม
ค าสอน  ปฏิบัติจริงเคร่งครัดในวินัย และปฏิบัติธรรม 
(กรรมฐาน) แพร่หลายเพ่ิมมากขึ้นทั้งฝ่ายพระสงฆ์
และฝ่ายฆราวาส 

พัฒนาการพระพุทธ 
ศาสนา ด้านการปฏิบัติ
เชิงพุทธบูณาการ 

ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา อันเกิดจากผล
ของความเชื่อ การศึกษา และคัมภีร์ที่ถูกต้อง  

 

4.6 บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว           

จากการศึกษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  โดยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามีความ
สอดคล้องกันในทุกประเด็นคือ 1) คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาถูกต้องครบถ้วน ด้วยการรวบรวม การ
ช าระ การแต่งขึ้น 2) การศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติมีความถูกต้องสอดคล้องกับคัมภีร์ 3) เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิดที่ถูกต้องตามผลของการศึกษา และ 4) การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
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บูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้าน
การศึกษา พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ และพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ  
ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

เก่งปริยัติ หมายถึง การพัฒนาขั้นแรกต้องพัฒนาคนให้มีความรู้แตกฉาน มีความรู้ถูกต้อง
เชี่ยวชาญ  

เคร่งครัดวินัย หมายถึง การมีวินัยในตนเอง ตลอดถึงการปฏิบัติถูกต้องเคร่งครัดตามหลัก
พระธรรมวินัย ทั้งนี้ก็จะต้องประกอบด้วยการมีความคิดเห็นและความเชื่อที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย 

ใส่ใจกรรมฐาน หมายถึง เอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรม หากเป็นภิกษุสามเณรก็ใส่ใจในการ
ปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา หากเป็นคฤหัสถ์ก็ใส่ใจในการปฏิบัติธรรม คือรักษาศีลเจริญภาวนา 

ผู้ที่ปฏิบัติหรือด าเนินตามวิธีการหรือขั้นตอนส าคัญ คือ เก่งปริยัติ เคร่งครัดวินัย และใส่ใจ
กรรมฐาน ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามธรรม หรือยึดถือธรรม คือความถูกต้องเป็นหลัก ที่เรียกว่า ธรรมยุตติกา 
 

4.7 สรุป  
จากการศึกษาพระราชด าริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในการพัฒนาพระพุทธศาสนา สามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็น คือ 
พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ คือ มีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องครบถ้วน 

ด้วยการรวบรวม การช าระคัมภีร์ และการแต่งหนังสือเพ่ิมข้ึน  
พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา คือ มีการศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติมีความ

ถูกต้องสอดคล้องกับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ คือ ให้เชื่อหลักความจริง ให้เชื่ อเหตุผล ให้

ถูกต้องแล้วท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ที่ถูกต้องตามผลของการศึกษาในหลักพระพุทธ 
ศาสนา 

พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ คือ ท าให้เกิดผลการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา อันเกิดจากผลของความเชื่อ การศึกษา และคัมภีร์ที่ถูกต้อง 

และจากทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนส าคัญ คือ เก่งปริยัติ 
เคร่งครัดวินัย และใส่ใจกรรมฐาน  

ผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนส าคัญดังกล่าว เรียกว่า ธรรมยุตติกา หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรม
หรือยึดถือธรรมคือความถูกต้องเป็นหลัก 
 



 

บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัย รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ เพ่ือศึกษาพัฒนาการพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือบูรณาการพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยศกึษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 4 
ประเด็นหลักคือ ประเด็นพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ ประเด็นพัฒนาการพระพุทธศาสนา
ด้านการศึกษา ประเด็นพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ  และประเด็นพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ  จากการศึกษา สรุปผลการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ ได้ดังนี้  

 

 5.1  สรุปผลการวิจัย  
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ที่นับถือกันมา

เป็นศาสนาประจ าชาติสืบมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สืบมาถึงปัจจุบัน เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา การพระศาสนาเสื่อมโทรมเป็นอันมากทั้งศาสน
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน สมัยธนบุรี ก็ได้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาแต่ท าได้ไม่มากนักเนื่องจาก
บ้านเมืองมีศึกสงครามและเวลาน้อย จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการฟ้ืนฟูการพระศาสนาเป็น
การใหญ่ ทั้งประกาศใช้กฎพระสงฆ์ การท าสังคายนาพระไตรปิฎก และปรับปรุงการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ 

การพระศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ได้ฟ้ืนฟูพระพุทธ 
ศาสนาทุก ๆ ด้าน สืบต่อจากรัชกาลที่ 1 และ 2 ทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา การปฏิบัติ 
การเผยแผ่พระศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอุปถัมภ์คณะสงฆ์และวัดต่างๆ ท าให้การ
พระศาสนาดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง อาทิ วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ คัมภีร์หรือ
ต ารา การศึกษาเล่าเรียน การเชื่อถืองมงายเชื่อผิด ๆ ถูก ๆ ตามๆ กันมา จึงท าให้เจ้าฟ้ามงกุฎครั้งทรง
ผนวชอยู่ในช่วงเวลานั้นได้ทรงริเริ่มปรับปรุงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในด้านต่าง  ๆ ขึ้นให้เรียบร้อย
ถูกต้องตรงตามท่ีศึกษาจากพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกที่ได้สอบทานมาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน  
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มาถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดย
เที่ยงธรรม ปกครองทั้งอาณาจักรและพุทธจักรด้วยธรรมราชา ส่งเสริมปรับปรุงการพระศาสนาทุก ๆ 
ด้าน โดยยึดถือแนวทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติ 
เป็นการวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้ปรากฏผลส าเร็จและเจริญมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน  

จากพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ ก่อให้เกิดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ด้วยการรวบรวม การช าระ และการแต่งขึ้น พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา 
ก่อให้เกิดการศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติมีความถูกต้องสอดคล้องกับคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องสอดคล้องตามผล
ของการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนา และพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ ก่อให้เกิด
ผลการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา อันเกิดจากผลของความเชื่อ การศึกษา และคัมภีร์ที่
ถูกต้องซึ่งสรุปไดเ้ป็นวิธีการหรือขั้นตอนส าคัญ คือ เก่งปริยัติ เคร่งครัดวินัย และใส่ใจกรรมฐาน 

 
5.2 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 

จากบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ทั้ ง  4 ประเด็น ได้แก่  พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์  พัฒนาการพระพุท ธศาสนา              
ด้านการศึกษา พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ และพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปฏิบัติ ท าให้ได้องค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ประเด็นที่ 1 เก่งปริยัติ หมายถึง การพัฒนาขั้นแรกต้องพัฒนาคนให้มีความรู้แตกฉาน มี
ความรู้ถูกต้องเชี่ยวชาญ  

ประเด็นที่ 2 เคร่งครัดวินัย หมายถึง การมีวินัยในตนเอง ตลอดถึงการปฏิบัติถูกต้อง
เคร่งครัดตามหลักพระธรรมวินัย ทั้งนี้ก็จะต้องประกอบด้วยการมีความคิดเห็นและความเชื่อที่ถูกต้อง 
เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย 

ประเด็นที่ 3 ใส่ใจกรรมฐาน หมายถึง เอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรม หากเป็นภิกษุสามเณรก็
ใส่ใจในการปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา หากเป็นคฤหัสถ์ก็ใส่ใจในการปฏิบัติธรรม คือรักษาศีล
เจริญภาวนา 

ผู้ที่ปฏิบัติหรือด าเนินตามรูปแบบหรือวิธีการที่ถูกต้องดังกล่าว ก็คือปฏิบัติตามธรรมหรือ
ยึดถือธรรมคือความถูกต้องเป็นหลัก ที่เรียกว่า ธรรมยุตติกา   

ฉะนั้น องค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ จึงสรุปเป็นรูปแบบหรือโมเดล ที่เรียกว่า KDM Model 
of Dhammayuttika ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แสดง KDM Model of Dhammayuttika  

 
ความหมายของ KDM Model of Dhammayuttika ดังนี้ คือ 
K = Knowledgeable คือ เก่งปริยัติ หมายถึง มีความรู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัย หรือใน

ปริยัติธรรม ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มาจากคัมภีร์อันถูกต้องสมบูรณ์ 
D = Disciplinary คือ เคร่งครัดวินัย หมายถึง  เป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย 

และเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มา  
M = Meditativeness คือ ใส่ใจกรรมฐาน หมายถึง เป็นผู้เอาใจใส่ในการปฏิบัติสมถ

ภาวนาวิปัสสนาภาวนา หรือเรียกรวมว่า การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  
 

5.3 อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การศึกษาพระคัมภีร์ให้มีความรู้ความรอบรู้เชี่ยวชาญ ที่เรียกรวมว่า เก่งปริยัติ 
และความรอบรู้ในพระคัมภีร์หรือในพระธรรมค าสอนอย่างถูกต้องก็ย่อมจะน าไปสู่ความเชื่อที่ถูกต้อง
และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่เรียกรวมว่า เคร่งครัดวินัย และจากผลคือความรู้ถูกต้อง ความเชื่อถูกต้อง 
และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็ย่อมจะน าไปสู่ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรม เพ่ือผลสูงสุดทางพระ
ศาสนา  ที่เรียกรวมว่า ใส่ใจกรรมฐาน ผลรวมของพัฒนาการพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ด้าน ก็จะท าให้ผู้



107 

ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ธรรมยุตติกา คือผู้ตั้งอยู่ในธรรม หรือยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม 
เป็นหลักในการกระท าทั้งปวง หรือในการด าเนินชีวิต อันจะยังผลเป็นความเจริญมั่นคงของพระพุทธ 
ศาสนาด้วย 

แนวพระราชด าริในพัฒนาการพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ นับว่าสอดคล้องกับหลักค าสอน
ของพระพุทธองค์ เพื่อความไม่เสื่อมของพระสัทธรรม 5 ประการ คือ การฟังธรรม การเล่าเรียนธรรม 
การทรงจ าธรรม การใคร่ครวญอรรถแห่งธรรม และการปฏิบัติ ธรรมสมควรแก่ธรรม ซึ่งเป็นหลัก
ปฏิบัติเพ่ือความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่ง ก็นับว่าสอดคล้องกับหลักพระ
สัทธรรม 3 คือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือความด ารงอยู่
ของพระพุทธศาสนาเช่นกัน 

  
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนควรน ารูปแบบพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียน เรียนดี มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม 
 2. สถาบันศาสนา โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ควรน ารูปแบบองค์ความรู้นี้ไปใช้ เพ่ือให้
พระสงฆ์เก่งปริยัติ เคร่งครัดวินัย ใส่ใจกรรมฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 3. สถาบันครอบครัว สามารถน ารูปแบบองค์ความรู้นี้ ไปใช้ส าหรับทุกคนใน
ครอบครัว เพราะว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติได้ท้ังพระภิกษุและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ดี มีวินัย ใส่
ใจคุณธรรม คือให้มีพ้ืนฐานเป็นคนดี เมื่อครอบครัวดีแล้ว สังคม ประเทศชาติ ก็ย่อมดีตามไปด้วย  

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้มีการศึกษา ดังนี้ 
1. พัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ

ผลกระทบ ต่อพระพุทธศาสนาในยุคต่อมา        
2. หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาในพระราชด าริรัชกาลที่ 4     
3. กระบวนทรรศน์เชิงการปฏิรูปศาสนาและประเพณีในรัชกาลที่ 4 
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แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
THE ROLE OF KING MONGKUT IN IMPROVEMENT OF BUDDHISM IN THAILAND  
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แบบสัมภาษณ์ 
          เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” 
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทางด้านพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์…………………………..…………………………………………………..…….................................................
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………............................ 
ระดับการศึกษา .................................................................................................... ......................... 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………….......................……... 
วันที่ให้สัมภาษณ์…………………….......……………เวลา……………………………………………….................. 
สถานที่………………………….................…………………ผู้สัมภาษณ…์…………………………………............. 
ประสบการณ์ ....................................................................................... .......................................... 
อ่ืน ๆ ............................................................................................................ ................................. 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัพัฒนาการพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
2.1 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2.1.1 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์คือท าอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.1.2  ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์คือท าอย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.1.3  ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านคัมภีร์ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2.2.1 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาคือท าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2.2 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาคือท าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2.3 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาก่อให้เกิดผลดีอย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2.3.1 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.2 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อคือท าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3.3 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านความเชื่อก่อให้เกิดผลดีอย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 พัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2.4.1 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติคือท าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.4.2 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติคือท าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.4.3 ท่านเห็นว่าพัฒนาการพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติก่อให้เกิดผลดีอย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 
ภาคผนวก จ 

ภาพในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร,      
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ ป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร,          
๒ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, เจ้าคณะ
ภาค ๒, กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ), เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, ๖ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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สัมภาษณ์ พระธรรมธัชมุนี (อมร าโณทโย),  เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม, ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส,         
๖ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑.  

  

สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี, ดร. (บุญชิต าณสํวโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์, ผู้อํานวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  
๖ มีนาคม ๒๕๖๑. 



153 
 

 
 

 

สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. (สุเทพ ปสิวิโก), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๕ มีนาคม 
๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. (อนิล ธมฺมสากิโย), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร,  
๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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สัมภาษณ์ นายสด แดงเอียด, อดีตอธิบดีกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ,             
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก, อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๕ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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สัมภาษณ์ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์,  อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๘ มีนาคม ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ,  อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และ
วรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑.   
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แบบอักษรอริยกะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ก. เทียบค าอ่านอักษรอริยกะกับอักษรไทย 
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ข. ตัวอย่างอักษรอริยกะ 
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