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ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย:
ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน1

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

อารัมภบท
โดยปรกติ เมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนา นักวิชาการจะแบงออกเปน 2 ประเภทกวางๆ ดังนี้:ประเภทที่ ๑ คือคําสอนของพระพุทธเจาดั้งเดิม ซึ่งอาจเรียกวา พระพุทธศาสนาดั้งเดิม (original Bud
dhism) บาง คําสอนของพระพุทธเจากอนหนาจะมีการรวบรวมเปนคัมภีรหลังสังคายนา (precanonical Buddhism)
บาง คําสอนดั้งเดิมนีม้ ีใหเห็นอยูใ นพระพุทธศาสนาทุกนิกาย เปนคําสอนวาดวยธรรมชาติทั่วๆ ไป เชน อริยสัจจ 4
มรรคมีองค 8 ขันธ 5 เปนตน
ประเภทที่ 2 คือพระพุทธศาสนาที่ไปเจริญตามทองทีต่ างๆ และมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเภทที่ 2 นี้จะมุงถึงคําสอนของพระพุทธเจาที่ไปปรากฏอยูใ นประเทศตางๆ แตละประเทศก็จะมีรูปลักษณะของ
พระพุทธศาสนาที่แตกตางกันออกไป ฝรั่งเรียกรูปแบบพระพุทธศาสนานี้วา traditional Buddhism (พระพุทธศาสนา
ที่ผสมกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น) ซึ่งตอมา ก็เกิดมีรูปแบบของพระพุทธศาสนาทํานองนี้หลากหลาย เชน Thai
Buddhism, Sinhalese Buddhism, Cambodian Buddhism เปนตน
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บทความนี้ สรุปยอมาจากงานวิจัยที่ผูเขียนไดรบั ทุนจากวิทยาลัยศาสนศึกษา.
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ในการอธิบายภาพรวมกวางๆ ของประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในบทความนี้ ผูว ิจัยมุงเนน
1.กอนสมัยสุโขทัย 2.สมัยสุโขทัย 3.สมัยกรุงศรีอยุธยา 4.สมัยพระเจากรุงธนบุรี 5.สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
1.กอนสมัยสุโขทัย
เมื่อพิจารณาการเขามาของพระพุทธศาสนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักวิชาการทางประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาจะมีปญหาใหญใหพิจารณาขอหนึ่งก็คือดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิ เพราะประเพณีเชื่อกันวาพระ
พุทธ ศาสนาเถรวาทมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดินแดนที่เรียกวา ‘สุวรรณภูม’ิ ซึ่งยังตกลงใหแนนอนไมไดวา ที่ใด
เพราะถามีหลักฐานสรุปแนชัดวาสุวรรณภูมิอยูท ี่ใด ก็แปลวาพระพุทธศาสนาเถรวาทมีเผยแผไปถึงประเทศนั้นและ
ปกหลักมั่นอยูประเทศนั้นกอนใครอื่น
กรณีสุวรรณภูมนิ ี้
นักวิชาการชาวไทยหลายคนเชื่อวานาจะเปนดินแดนภาคกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันความแพรหลายของพระพุทธศาสนาเถรวาทในยุคสมัย
ทวาราวดี (ค.ศ.600-1100) ไดรับการพิจารณาวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาทเมือ่ พระโสภณะและพระ
อุตตระเขามายังดินแดนแถบนี้ แตอยางไรก็ดี เราไมมีหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ ในแถบภาคกลางของประเทศไทย
ที่มีอายุไปถึงสมัยที่พระโสณะและพระอุตตระ
ซึ่งจะเปนการพิสูจนวาทานทั้งสองไดเดินทางมาถึงภาคกลางของ
นครปฐม ในขณะเดียวกัน
พรอมกันนั้น ก็มีนักวิชาการหลายทานระบุวาสุวรรณภูมินาจะอยูแถวพมาตอนลางหรือเมืองสะเทิม พมา
เองก็มีงานวรรณกรรมภาษาบาลีแตงขึ้นอธิบายการเขามาของพระพุทธศาสนาในพมาเปนเรื่องเปนราว บางทานระบุ
วานาจะตั้งอยูในแหลมมลายูทางตอนใตของประเทศไทย2 ขณะที่บางทานระบุวาสุวรรณภูม3ิ นาจะหมายถึงดินแดน
ทางอินเดียตะวันออก เพราะคําวาสุวรรณภูมกิ ็มใี ชเอยถึงสถานที่ในอินเดียตะวันออกเชนกันและก็มกี ารกลาวถึงใน
เอกสารตางๆ มากอยูเหมือนกัน
อยางไรก็ตาม ผูว ิจัยเห็นวาคําวา ‘สุวรรณภูม’ิ นั้น มีปรากฏอยูในคัมภีรตางๆ ของอินเดียหลายคัมภีร ทั้ง
วรรณคดีบาลีและสันสกฤต ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asia) ก็กวางใหญไพศาล ครอบคลุมพื้นที่
ในทุกวันนี้ก็ทั้งหมดประเทศ กลาวคือพมา, ไทย, กัมพูชา, ลาว, เวียตนาม, บรูไน, ติมอรตะวันออก, อินโดนีเซีย,
ฟลิปปนสและสิงคโปร4 เปาหมายนักเดินเรือที่เอยสุวรรณภูมกิ ็อาจจะไมหมายถึงแหงเดียวกัน สุวรรณภูมิจึงนาจะเปน
แหงใดแหงหนึ่งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนสุวรรณภูมิเมื่อคราวพระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราชนั้น ผูวิจัยใหน้ําหนักแกพมาตอนลาง กลาวคือเมืองสะเทิม เพราะ
พระพุทธศาสนามีการเคลื่อนไหวตอเนื่องในบริเวณนี้มากกวา ขณะที่อินเดียทางภาคตะวันออกแมวาบี.ซี.ลอว5 จะ
สามารถชี้ไดวาคําวา ‘สุวรรณกูฑฺยะ’ และ ‘สุวรรณภุม’ิ จะมีสถานที่ในอินเดียรองรับอยู แตในสถานที่เหลานีก้ ็ไมมี
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รองรอยพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาเถรวาทใหเห็นพอจะบอกไดวาพระโสณะและอุตตระไดเดินทางมายังที่นตี่ าม
ภารกิจที่พระเจาอโศกมหาราชมอบหมาย
2.สมัยสุโขทัย
ที่จริง พระพุทธศาสนาคงมีเผยแผมาถึงดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยพระเจาอโศกมหาราช
เพราะกระแสพอคาชาวอินเดียไดเดินทางมา
ถึงดินแดนแถบนี้กอนหนาสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลว6 พอคา
เหลานี้คงมีการเอยถึงพระพุทธศาสนาบาง
เพียงแตไมมหี ลักฐานใดๆ ปรากฏ แตการกลาวถึงประวัติศาสตร
พระพุทธ ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มักเริ่มที่สมัยพระเจาอโศกมหาราช ก็เพราะพระมหากษัตริยพระองคนี้
ทรงยิ่งใหญ
เมื่อพระองคทรงรับเปนธุระในการอุปถัมภสมณทูตหลังตติยสังคายนา ความที่พระองคทรงเปน
กษัตริยทมี่ ีพระบรมเดชานุภาพมาก เมื่อสมณทูตที่พระองคทรงสงไปถึงที่ได ก็คาดการณไดวาพระพุทธศาสนาก็จะ
ไดรับการตอนรับจากชุมชนโดยเฉพาะผูปกครองที่นั่นดวยดี
กอนหนาจะมาถึงยุคสมัยอาณาจักรสุโขทัย
ดินแดนประเทศไทยก็เคยมีอาณาจักรที่เรียกวาอาณาจักร
อาณาจักรนี้เปน
ทวาราวดีซึ่งรุงเรืองอยูในชวงค.ศ. 600-1100 ไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท7
อาณาจักรมอญเดิมซึ่งมีชุมชนหลักกอนนี้อยูที่พมาตอนลางซึ่งเรียกกันวาเมืองสะเทิม ก็แปลวาพระพุทธศาสนาเถร
วาทในระยะแรก พมาตอนลางซึ่งเปนชุมชนมอญรับจากอินเดีย จากนั้น มอญก็นําพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
อินเดียมาเผยแผแถบภาคกลางของประเทศไทย โดยมอญขยายอาณาจักรมาสูภาคกลางของประเทศไทย มี
ศูนยกลางอยูที่จงั หวัดนครปฐม
นอกจากดินแดนแถบภาคกลางของไทยแลว ยังมีพบภาคกลางของประเทศไทยและภาคใตของไทย ยังมี
หลักฐานทางโบราณคดีและจารึกทั้งบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทและสันสกฤตของพระพุทธศาสนามหายาน8 ซึ่ง
แสดงใหเห็นการเขามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งเถรวาทและมหายาน เชน พระพุทธรูปแบบอมราวดีพบ
ที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนโบราณวัตถุที่เกาแกที่สดุ ในประเทศไทยเทาที่มีการคนพบในปจจุบัน โดยนัก
โบราณคดีประเมินวามีอายุไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๗ (ราวค.ศ.200) ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ (ราวค.ศ.500) และยังได
พบพระพุทธรูปแบบคุปตะที่ตําบลเวียงสระ อําเภอบานนา จังหวัดสุราษฎรธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง พุทธ
ศตวรรษที่ 119 นอกจากนั้น ยังพบพระพุทธรูปแบบอมราวดีทตี่ ําบลพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อายุ

เซเดย (1968: 14ff.) กลาววาวัฒนธรรมอินเดียแผขยายไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยกอนประวัติ
ศาสตร
7
เรื่องราวของชาวมอญในอาณาจักรทวาราวดีเดิมมีเขียนถึงเปนอันมาก ยกตัวอยางเชน สุด แสงวิเชียร (2513);
Peter Skilling (2003), etc.
8
โปรดดูขอมูลบางสวนในสุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 30).
9
สุภัทรดิศ ดิสกุล (2512:5-6).
6

5

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 และพระพุทธรูปแบบคุปตะที่จังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม อายุประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 10 ดวย10
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากันก็คอื ศิลาจารึกจํานวนหลายหลัก คนพบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
จารึกดังกลาวนัน้ มีพบในที่ตางๆ ไดแก:
1.จารึก คาถา เย ธมฺมา ภาษาบาลี พบที่จังหวัดนครปฐม, ราชบุรีและสุพรรณบุรี
2.จารึกพระธรรมจักรศิลา ภาษาบาลีที่จังหวัดนครปฐม11
3.จารึกภาษามอญ ที่วัดโพราง จังหวัดนครปฐม12
4.จารึกภาษามอญ บนฐานพระพุทธรูปยืนที่วัดขอย จังหวัดลพบุรี
5.จารึกภาษามอญ บนเสาแปดเหลี่ยมที่ศาลสูง จังหวัดลพบุรี
6.จารึกภาษาสันสกฤตที่จังหวัดลพบุรี ที่กลาวถึงการสรางพระพุทธรูปของนายกอารชวะ แหงเมืองตังคุระ
7.จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอมพบที่หอนขอน อําเภอปกธงชัย นครราชสีมา
8.จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอมที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
9.จารึกภาษาบาลีและภาษาขอม ที่จังหวัดปราจีนบุรี
นอกจากจารึกเหลานี้แลว ยังมีศลิ ปวัตถุแบบทวาราวดีอีกเปนจํานวนมาก อาทิ พระพุทธรูปแบบคุปตะ
พระเสมาธรรมจักร พระปฐมเจดีย สถูปที่พงตึก กาญจนบุรี สถูปที่เมืองอูทองและที่หมูบานคูบัว จังหวัดราชบุรี
หลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ แสดงวาในยุคสมัยทวาราวดีนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดตั้งราก
มั่นคงแลวในอาณาจักรมอญ ซึ่งรวมอยูในดินแดนที่เปนประเทศไทยเดีย๋ วนี้ ดังนั้น เมื่อคนไทยตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ขึ้นเปนราชธานีแหงแรกของคนไทยและมีปฐมกษัตริยเมื่อพ.ศ. 178113 จึงไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทเขา
มาเปน ‘ศาสนาประจําชาติ’14 อยางเปนทางการ เพราะเปนศาสนาที่รูจักกันแพรหลายในหมูประชาชนอยางกวาง
ขวางแลว
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 31).
ยอรช เซเดย (2504: 48-50).
12
ยอรช เซเดย (2504: 57)
13
พุทธศักราชที่พระมหากษัตริยไทยสมัยสุโขทัยครองราชยนี้ถอื ตม สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ (2505: 74-89) กรมพระยาดํารงฯ ไดประทานพระมติเกี่ยวแกพ.ศ.ดังนี้:
1.พอขุนศรีอินทราทิตย ครองราชยตั้งแตพ.ศ. 1781 (ไมไดระบุวาครองถึงปใด)
2.พอขุนบานเมือง (ไมไดระบุวาเริ่มเมื่อไหร) ครองถึงพ.ศ. 1820
3.พอขุนรามคําแหง ครองราชย พ.ศ.1820-1860.
4.พระยาเลอไท ครองราชย พ.ศ.1860-1897
5.พระมหาธรรมราชาลิไทย ครองราชย พ.ศ.1897-จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แหงอยุธยา
6.พระยาไสยฤาไทย (ไมปรากฏศักราชที่ครอง แตไดทรงทําสงครามกับพระบรมราชาที่ 1 แหงอยุธยา.
14
คําวา ‘ศาสนาประจําชาติ’ ของไทยที่ผูวิจัยกลาวถึงในที่นี้เปนเพราะสมัยนั้น เปนสมัยสมบุรณาญาสิทธิราชย ผูเ ปน
ประมุขสูงสุดของรัฐคือพระมหากษัตริย พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยคือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เมื่อ
10
11
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ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่กรุงสุโขทัยรับมาเปนศาสนาประจําชาติของไทยนัน้ คือพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทซึ่งไทยรับมาจากมอญอีกที แตขณะเดียวกัน ก็ตองเขาใจวากอนยุคสุโขทัยนั้น พระพุทธศาสนาฝายทักษิณ
นิกายหรือนิกายมหายานก็เผยแผมาถึงประเทศไทยแลว โดยเฉพาะที่ภาคใตของไทยซึ่งไดรับพระพุทธศาสนาแขนง
มหายานจากอาณาจักรศรีวิชยั คือบริเวณเกาะชวา สุมาตราและบางสวนทางตอนใตของประเทศไทย กษัตริยศรี
วิชัยทรงมีพระบรมเดชานุภาพมากไดชวยแผขยายนิกายมหายานมาถึงทางใตของไทย
เราจึงมีหลักฐานทาง
โบราณคดีของมหายานใหเห็นดวย ยกตัวอยางเชน พระมหาธาตุเมืองไชยา พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตวตางๆ เปนตน
นอกจากสมัยอาณาจักรทวาราวดีแลว ประเทศไทยเรายังไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากพมาอีกระลอก
หนึ่ง กลาวคือเมื่อครั้งพระเจาอนุรุทธมหาราช ไดครองราชยเมื่อพ.ศ. 1600 ทรงตั้งราชธานีที่เมืองอริยมัทนบุรี ได
ทรงยึดครองดินแดนรามัญซึ่งอยูทางตอนใตของพมาและเปนอาณาจักรของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาแตเดิม
แตอยางไรก็ดี พระองคไดทรงนําพระพุทธศาสนาเถรวาทจากเมืองสะเทิมซึ่งเปนอาณาจักรมอญทางตอนใตของพมา
นั้น มาเปนศาสนาประจําชาติของพระองคระหวางครองราชยดว ย ไมแตเทานัน้ ยังทรงนําพระไตรปฎกที่มอญเก็บ
รักษาไวที่เมืองสะเทิม สวนหนึ่งก็สืบทอดมาแตสมัยพระโสณะและอุตตระเขามาเผยแผครั้งพระเจาอโศกมหาราชแลว
อีกสวนหนึ่ง พระองคก็ทรงโปรดใหพระสงฆฝายพมาเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาได
นํามาจนพมามีพระไตรปฎกที่สมบูรณ หลังจากนั้น บรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เชน ประเทศไทย
ก็ไดคดั ลอกพระไตรปฎกสืบตอจากพมา
อยางไรก็ดี แมวาพระพุทธศาสนาแขนงเถรวาทจะเจริญแพรหลาย เปนที่รูจักกันดีในหมูชาวไทยแลวก็ตาม
ผูวิจัยเขาใจวาหลักๆ พระสงฆโดยมากคงเปนกลุมคันถธุระ ดังนั้น เมื่อถึงรัชสมัยของพระมหากษัตริยของอาณาจักร
สุโขทัยพระองคที่ 6 คือพระมหาธรรมราชาลิไทย ซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนเสด็จออกผนวชถึง 2 ครั้ง
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดใหอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชจากลังกามายังสุโขทัยเพื่อเปนพระอุปชฌาย แลว
พระองคก็เสด็จออกผนวชเปนพระภิกษุ ณ วัดปามะมวงเมื่อพ.ศ. 190415
นอกจากพระมหากษัตริยจะทรงออกผนวชแลว พระมหากษัตริยแ ละประชาชนยังชวยกันกอสรางวัดตางๆ
ประจํากรุงสุโขทัย ซึ่งเทาที่บันทึกเปนหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกมีถึง 16 วัด อาทิ วัดพระมหาธาตุ, วัดอรัญญิก,
วัดสะพานหิน, วัดชางลอม, วัดนครชุม, วัดปาแดง, วัดปามะมวง, วัดอโสการาม, วัดเชตุพน นอกจากนั้น ยังมีบนั ทึก
ถึงการสรางเจดีย วิหารตางๆ อีกมากมายหลายแหงดวย16

พระมหากษัตริยท รงประกาศรับพระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของประเทศ ก็เทากับยกยองพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติโดยอัติโนมัติ แตในปจจุบันมีการเรียกรองใหบรรจุคําวา ‘พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ’
ก็เพราะตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแตพ.ศ. 2475 และเริ่มประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ปรากฏวา
กลุมผูรา งไมไดบรรจุประโยคดังกลาวในรัฐธรรมนูญ.
15
สุเชาวน พลอยชุม (2531: 13).
16
ดูสภุ าพรรณ ณ บางชาง (2518: 63 ff.)
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นอกจากนั้น ยังมีการพยายามในการรักษาพระธรรมไวมิใหสญ
ู หาย ดวยมีการกลาวถึงหอปฎกธรรม17 มี
การรจนาคัมภีรพ ระพุทธศาสนาขึ้นใหมเสริมที่มอี ยูแลวเพื่ออธิบายความพุทธธรรม นอกจากนี้ ยังมีการสลักภาพ
ลายเสนชาดกหารอยชาติ พรอมทั้งจารึกขอความอธิบายชาดกเหลานั้นบนแผนศิลาวัดศรีชุม ภาพที่ปรากฏเหลานี้มี
มาจากชาดก 88 เรื่อง แตตัวอักขระเลือนรางหรือหายไปบางสวน อานไมได 37 เรื่อง ที่เห็นภาพและอานไดจริงๆมี 57
เรื่อง ดึงเอามาจากชาดกตางๆ อาทิเชน เสริวานิชชาดก, จุลกชาดก, นาฬิตัณฑุลชาดก, เทพธรรมชาดก, กัตถหาริ
ชาดก, มักขเทพชาดก, นิโครธชาดก, กันทิชาดก เปนตน
หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญซึ่งแตงสมัยสุโขทัยและตกทอดมาถึงรุนหลังไดแกเตภูมิกถา, โลกทีปก
สาร, สัทธัมมสังคหะและตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ (ประการหลังนี้ ยังตองศึกษาเพื่อความแนชัดตอไปวาทาวศรีจุฬา
ลักษณทรงเปนพระสนมของกษัตริยพระรวงพระองคใด)
นอจากจะมีทั้งวัดวาอาราม คัมภีรพระพุทธศาสนาทั้งในรูปของพระไตรปฎกและคัมภีรประกอบอื่นๆ แลว
สมัยสุโขทัย ยังมีรูปแบบของพระสงฆ 2 ประเภทสอดคลองกับสมัยพุทธกาล กลาวคือมีการแบงเปนกลุม อรัญญวาสี
(วนวาสี) และคามวาสีอยางชัดเจน ซึ่งเริ่มมาตัง้ แตสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เปนตนมา แตทั้งสองกลุมนี้ ใน
สมัยสุโขทัยอาศัยอยูใ นวัดเดียวกัน ดังนั้น จึงมีการผูกใบสีมาซอนกันในวัดหลายวัดในอดีต สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานคําอรรถาธิบายในตํานานพุทธเจดียไววา
‘ที่ใบสีมาพระอุโบสถ บรรดาวัดซึ่งสรางแตครั้งสุโขทัย แมจนถึงกรุงรัตนโกสินทร
นี้ ถาเปนวัดหลวงมักทําใยเสมา 2 แผน ปกซอนกัน…พระเจาแผนดินทรงอาราธนา
พระสงฆลังกาใหผูกพัทธสีมาบรรดาวัดหลวงซ้ํากันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหทําสังฆกรรม
ไดทั้งสงฆนิกายเดิมและนิกายลังกาวงศ วัดใดที่ผูกสีมาซ้ําแลวจึงใหปกสีมาเพิ่มขึ้น
2 ใบเปนสําคัญ โบสถทมี่ ีใบสีมา 2 ใบจึงเปนวัดหลวงเปนพื้น’18
ขณะเดียวกัน ก็มีสํานักเรียนปริยัติธรรมที่โดดเดนอยู 3 สํานัก19 คือ 1.สํานักพระมหาธรรมราชา หมายถึง
พระมหาธรรมราชาลิไทยผูเสด็จออกผนวชอีกครั้ง ในปพ.ศ. 1927 2. สํานักมหาเถรพุทธสาคร 3. สํานักมหาเถรอนุ
ราธ ซึ่งเปนพระสงฆชาวศรีลังกา การมีสํานักใหญๆ ถึงสามสํานัก ชวยใหคณะสงฆฝายสุโขทัยไดผลิตศาสนทายาท
ที่มีคุณภาพไดเปนจํานวนมาก
หลังจากเรียนสําเร็จตามหลักสูตรที่มีอยูในอาณาจักรสุโขทัย
พระสงฆบางรูปสมัยสุโขทัยก็ถือโอกาส
เดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ โดยเฉพาะเมืองมอญเกาในพมาและในประเทศศรีลังกา เชน ในคัมภีรชินกาล
ศิลาจารึกหลักที่ 106 ไดระบุวา พนมไสดําไดสราง ‘หอปฎกธรรม’เอาไว นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานระบุวา พ.ศ.
1942 สมเด็จพระราชเทวีศรีจฬุ าลักษณทรงโปรดฯ ใหเจาญาณวังสราชบัณฑิตและเจาศรีวังได ‘ลําดับปฎกไตรถวน
สํารับ’ (อางถึงใน สุภาพรรณ [2518:103]) ซึ่งบงชี้วาคัมภีรพระไตรปฎกนาจะมีสมบูรณแลวระหวางนี้
18
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2513: 111-112).
19
ขอมูลจากสุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 133).
17
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มาลี ระบุวาพระสุมนเถระจากสุโขทัย เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมในสํานักพระอุทุมพรมหาสวามีที่นครพัน20 คัมภีร
สัทธัมมสังคหะระบุวาพระธรรมกิตติเถรเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกา เปนเวลาถึง 10 ป21 และ
ในศิลาจารึกหลักที่ 11 ระบุวา สมเด็จพระศรีสรัธาราชจุลามุนีทีปมหาสวามีเปนเจาไดไปศึกษาที่ประเทศลังกาเปน
เวลา 10 ป เชนกัน22
นอกจากนั้น สมัยสุโขทัยยังมีการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนาหลักๆ อยูเปนประจํา พิธีทางศาสนาที่
กรุงสุโขทัยจัดเปนประจํา สุภาพรรณ ณ บางชางไดรวบรวมมาได ๖ อยาง เทาที่มีหลักฐานปรากฏ กลาวคือ 1.
พิธีสัมพัจฉรฉินทหรือพิธีตรุษสิ้นป จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 4 โดยจะทรงอาราธนานิมนตพระสงฆใหสวดพระ
ปริตรติดตอกัน ตลอดสามวันสามคืน 2.พิธีวิสาขบูชา ถึงกําหนดการพระราชพิธีนี้ พระมหากษัตริยจะเสด็จไป
นมัสการพระพุทธชินศรี, พระพุทธชินราชและพระโลกนาถ 3.พิธีเขาพรรษา-ออกพรรษา 4.พิธีกรานกฐิน 5.พิธีกวน
ขาวทิพย 6.พิธีจองเปรียง23
ขอมูลตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นชัดวาพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรอบดาน ไดรากฐานที่
มั่นคงไมวาจะในเชิงศาสนวัตถุ, ศาสนสถาน, ศาสนบุคคลตลอดจนศาสนพิธีตางๆ เปนสิ่งสะทอนใหเห็นวา
พระพุทธศาสนาไดรับการบูรณาการเขากับรัฐ และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในนโยบายรัฐ
ของพระเจาแผนดินในสมัยนั้นอยางแยกไมออก
แสดงใหเห็นถึงวารัฐไทยกับพระพุทธศาสนาไดอยูด วยกันอยาง
กลมกลืนมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว
3.สมัยกรุงศรีอยุธยา
กรุงสุโขทัยมาขึ้นอยูกับกรุงศรีอยุธยาสมัยพระบรมราชาที่ 2 หลังจากกรุงศรีอยุธยาไดเรืองอํานาจขึ้น กรุง
ศรีอยุธยานับเปนเมืองหลวงของไทยทีม่ ีกษัตริยป กครองอยูนานที่สุดในประวัตศิ าสตรไทย กลาวคือมีทั้งหมด ๕
ราชวงศ มีกษัตริยปกครองทั้งสิ้น 33 พระองคกอนที่จะถูกทัพพมาตีแตกจนยอยยับไปในปพ.ศ. 2330
ที่จริงแลว
พระมหากษัตริยท ุกพระองคในกรุงศรีอยุธยาลวนแตเปนพุทธมามกะทุกถวนหนา
และ
พระพุทธศาสนาที่กรุงศรีอยุธยายกยองเปนพิเศษก็เปนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งรับมาแตกรุงสุโขทัยนั่นเอง
แตในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาไดปะปะกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ-ฮินดูมากขึ้นกวาเดิมเมื่อปฐม
กษัตริยก รุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระเจาอูทองไดทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พระองคไดใหความสนใจตอศาสนา
พราหมณ-ฮินดูซึ่งรับมาแตขอมเปนอันมาก ในการทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนัน้ พระองคไดทรงเชิญ
พราหมณแทๆ มาจากกรุงพาราณสี ประเทศอินเดียเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของศาสนาพราหมณ-ฮินดูวาผูจะ
ประกอบพิธีกรรมพราหมณนั้นจะตองเปนพราหมณแทบริสุทธิ์โดยอุภโตสุชาติ ดังความปรากฏในคําใหการชาวกรุง
เกาวา
แสง มนวิทูร (2515:101) นครพัน ในที่นี้คือเมืองเมาะตะมะของมอญในพมา.
21
พระธรรมกิตติ (2515: 96).
22
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย, หนา 178.
23
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2518: 136-147).
20
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‘สมเด็จพระเจาอูทอง ผูครองกรุงศรีอยุธยาเปนพระเจาแผนดินใหญในสยามประเทศ มีกระมล
จิตรจํานงผูกพันในสัณฐวมิตรภาพตอกรุงพาราณสี ราชธานี ขอเจริญทางพระราชไมตรี มายัง
พระเจากรุงพาราณสี ผูธํารงอยูในทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริฐ ดวยบัดนี้ กรุงศรีอยุธยา ผู
เปนมิตรของพระองคประสงคจะใครไดพราหมณผูรูราชพิธี ๘ คน อันเปนพงษพราหมณแทแต
อุภโตสุชาตมากระทําการราชพิธีราชาภิเษกใหเปนศิริสวัสดิพิพฒ
ั นมงคล แลเปนแบบอยางราช
24
ประเพณีไวในสยามประเทศสืบไปภายนา สิ้นกาลชานาน’
เมื่อปฐมกษัตริยข องกรุงศรีอยุธยาใหความสําคัญแกพิธีพราหมณเชนนี้ พระมหากษัตริยพระองคอื่นๆ ใน
สมัยตอมาก็ทรงใหความสําคัญดวย เพราะเมื่อปฐมกษัตริยทรงริเริ่มนําพิธีพราหมณเขามาในราชสํานัก ก็แปลวา
พิธีกรรมพราหมณตางๆ ของพราหมณไดเขามาสูราชสํานักมากดวย25 ในที่สดุ ก็กลายเปนราชประเพณี ถึงสมัย
แผนดินพระนารายณ ซึ่งตามประวัติศาสตร พระองคก็ทรงเปนพุทธมามกะ แตกย็ ังไมทอดทิ้งคติทางพราหมณ อ.
ประมวลวิทย ไดอธิบายพระราชจริยวัตรของพระองคเอาไววา
‘สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเครงในตํารับไสยศาสตรของพราหมณคกู ับพระพุทธศาสนา
จนบางครั้งมีคนกลาวหาวาพระองคทรงนับถือศาสนาพราหมณมากไปกวาพุทธศาสนาเสียอีก
จึงไดประกอบพระราชพิธีตางๆ ของพระมหากษัตริยไปตามหลักและความเชื่อของศาสนา
พราหมณจนเปนหลักประเพณีของพระมหากษัตริยองคอืนๆ ไดปฏิบัตคิ ูกันมากับศาสนาพุทธ
จนบัดนี้ เชน พิธีตรียัมปวาย, พิธีแรกนาขวัญและพระราชพิธีคชศาสตรอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะสมเด็จ
พระนารายณเรียนจบตามหลักสูตรไตรเพทวิชาราชบัณฑิตยของพราหมณคือแผนกฤคเวท
คําฉันทที่ใชสวดในเวลาทําพิธีถวายน้ําโสม (คือน้าํ เมาที่ทําจากตนไมใชดื่มและเซนถวายพระ
ผูเปนเจา) สามอยางนี้เรียกวาตรีวิทยา ตอมา ไดเพิ่มอถรรพเวทเขาอีกคณะหนึ่งคือคาถา
อาคม ใชทองบนเรียกรองผีสางนางไมใหชวยเหลือยามมีภยั และใชในพิธีสาปแชง สมเด็จ
พระนารายณถือคาถาอาคมศักดิส์ ิทธิ์มากจนเลื่องลือวาหากพระองคสาปแชงใครแลวก็มกั
จะประสบความพินาศ ดังที่ไดประสบแกพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์ ผูทรยศตอ
พระองค’26
แมในกรุงสุโขทัย
พระมหากษัตริยจะประกอบพระราชพิธีบางประการซึ่งมีอิทธิพลของพราหมณ-ฮินดู
ปะปนอยู แตก็ไมมากเทากรุงศรีอยุธยา ซึ่งพัฒนาพิธีกรรมตางๆ จนครบทั้ง 12 เดือน บางพระราชพิธีก็เคยประกอบ

พันตรีหลวงพระโยธาธรรมนิเทศ (2546: 53).
พิธีกรรมพราหมณในสมัยอยุธยามีอธิบายใน Kuanpoonpol (1990:21).
26
อ.ประมวลวิทย (2505: 100-101) รายละเอียดอื่นๆ โปรดดู ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2549:
64ff.).
24
25
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สมัยกรุงสุโขทัยแลว หากสวนมากพัฒนาขึ้นใหม พระราชพิธีเหลานี้ เชน พระราชพิธีตุลาภาร, พระราชพิธีจรดพระ
นังคัล, พระราชพิธีนารายณปทมสินธุ, พระราชพิธีภัทรบท, พระราชพิธีอาสวยุช, พระราชพิธีจองเปรียง, พระราชพิธี
ไลเรือ, พระราชพิธีบุษยาภิเษก, พระราชพิธีตรียัมพวาย เปนตน27
เพราะความที่พระมหากษัตริยตงั้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงริเริ่มนําพิธีกรรมพราหมณเขามาใชในสังคมไทย
เปนอยางมาก พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีลักษณะแตกตางไปจากรูปแบบพระพุทธศาสนาในสุโขทัย
กลาวคือปะปนกับพิธีกรรมพราหมณมากนั่นเอง คําวา ‘พุทธกับไสยอาศัยกัน’ จึงพัฒนาขึ้นอยางมากในยุคสมัยของ
กรุงศรีอยุธยานี้เอง
ลักษณะเดนอีกประการของพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือการศึกษาของกุลบุตรตางๆ ยังคงอยูใน
วัดเปนหลัก ดังนั้น ผูที่จะถายทอดวิชาไสยศาสตรหรือคาถาอาคมตางๆ ก็เปนเหลาพระภิกษุนั่นเอง ดังนั้น พระที่
ชํานาญทางไสยศาสตรแทนที่จะไดรับการตําหนิ ดวยหมกมุน ในเดรัจฉานวิชา แตกลับไดรับยกยองเปนพิเศษ
กลาวคือพระมหากษัตริยทรงสนับสนุน แมแตสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงศึกษาวิชาไสยศาสตรกับพระสงฆ
ดังความที่บันทึกไววา
‘แลพระนารายณนี้ไดทรงศึกษาวิทยาคมในสํานักพระอาจารยพรหมๆ นี้มีอายุมาก
เปนผูเฒา ใบหูทั้ง 2 ยานถึงบา เปนผูชํานาญในทางเวทมนตร มีอานุภาพ เหาะ
เหินเดินอากาศได เพราะฉะนั้น พระนารายณจึงมีบุญญาภินิหารและอิทธิฤทธิ์
มาก…พระนารายณทรงพระสุบินนิมิต...และขาราชการทั้งปวงทรงทราบพระสุบิน
เปนแตรับสั่ง ใหมหาดเล็กไปนิมนตพระอาจารยพรหมเขามายังพระราชวังแลวทรง
เลาใหฟงจนตลอด พระอาจารยพรหมจึงถวายพระพรวานิมิตของพระองคนี้เปน
มหามงคลวิเศษนัก’28
สวนการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาดานอื่นๆ ก็ยังกระทําไปตามปรกติ ที่จริง ควรจะบอกวาขยายไป
จากสมัยสุโขทัยมาก เชน ดานการปกครองคณะสงฆ ก็มกี ารตั้งตําแหนงสมณศักดิถ์ วายพระสงฆมากยิ่งขึ้น, ดานการ
จัดการศึกษาใหพระภิกษุสามเณรสนใจทั้งสมถธุระและวิปสสนาธุระ ก็กระทําในวัดตางๆ มากยิ่งขึ้น เพราะกรุงศรี
อยุธยา มีประชากรหนาแนนกวากรุงสุโขทัย วัดวาอารามก็มากกวา ดังนั้น สํานักสอนปริยัติธรรมก็มากตาม ชวงนี้
นับเปนครั้งแรกที่มีการนําคําวา ‘บาเรียน’ ซึ่งพัฒนามาจากเปรียญหรือปริญญานํามาใชอยางแพรหลาย โดยมีการ
แบงเปนบาเรียนตรี, บาเรียนโทและบาเรียนเอก พระสงฆผูศึกษาภาษาบาลีในยุคสมัยนี้ มีความสามารถจนกระทั่ง
แตงคัมภีรทางพระพุทธศาสนาออกมา เชน คัมภีรไวยากรณคันถีมลู กัจจายน, คัมภีรสัทธัมมสังคหะ รวมทั้ง
วรรณกรรมตางๆ ของไทยซึ่งแตงขึ้นมาโดยไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาโดยตรง อาทิ มหาชาติคําหลวง, กาพย
มหาชาติ, โคลงนิราศภุญไชย, สมุทรโฆษคําฉันท, เสือโคคําฉันท, ปุโณโณวาทคําฉันท, กลบทสิริวิบุลกิติ์, นัน
รายละเอียด โปรดดู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2513).
28
หลวงประเสริฐอักษรนีติ์ (2515: 127, 110).
27
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โทปนันทสูตรคําหลวง, พระมาลัยคําหลวง ฯลฯ, การกอสรางหรือบูรณะวัดวาอาราม รวมทั้งพระเจดียวิหารตางๆ
ถวายพระพุทธศาสนา ซึ่งก็มมี ากยิ่งขึ้น กระทั่งกลายเปนวาเจานายชั้นสูงมักนิยมสรางวัดกันเปนอันมาก วัดสําคัญ
หลายๆ วัดที่สรางหรือบูรณะสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน วัดพระราม, วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ, วัดภูเขาทอง, วัดพุทไธ
สวรรค
นอกจากนั้น ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ยังนับวาเปนการริเริ่มใชนโยบายศาสนสัมพันธกับตางประเทศ
เปนครั้งแรก เพราะยุคสมัยสมเด็จพระนารายณนั้น มีคณะบาทหลวงจากชาติตา งๆ เขามาจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงคลุกคลีและใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปนกรณีพิเศษจนกระทั่ง พระ
เจาหลุยสของฝรัง่ เศสทรงเขาพระทัยวาพระองคทรงเลื่อมใสในศาสนาคริสต
พระองคจึงทรงมีพระราชสาสนถึง
พระองคเพื่ออัญเชิญใหพระองคทรงเขารีต ในปพ.ศ.2228 แตสมเด็จพระนารายณทรงใชพระปรีชาญาณตอบพระ
ราชสาสนวา ‘หากพระผูเปนเจาพอพระทัยใหพระองคเขารีตเมื่อใด ก็จะบันดาลศรัทธาใหเกิดในพระทัยของพระองค
เมื่อนั้น’
ความที่พระองคทรงแสดงทาทีมพี ระทัยโนมเอียงไปทางศาสนาคริสต ทําใหบรรดาบาทหลวงจากฝรั่งเศสได
พยายามขยายการทํางานเผยแผของตนอยางขะมักเขมน พรอมกันนั้น ก็พยายามลอกเลียนวิถีชีวิตพระสงฆ เชน
แตงกายเลียนแบบ เปนตน เพื่อพยายามชักจูงคนไทยใหเขารีตตาม ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราชก็มิไดทรงรับสั่ง
ใหดําเนินการเอาผิดแตอยางใด แตในความเปนจริง สมเด็จพระนารายณทรงพยายามใชนโยบายการทูตเพื่อรักษา
พระพุทธศาสนา และประเทศชาติเอาไวดวยฝรั่งเศสเปนชาติมหาอํานาจนั่นเอง
สิ่งที่โดดเดนในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกประการหนึ่งก็คือประเพณีการบวชเรียนสําหรับชายไทย ซึ่งไดเริ่ม
เปนประเพณีอยางจริงจังตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เปนตนไป โดยในยุคสมัยนี้ ไดมีเจานายผูใหญออกผนวชกันเปน
จํานวนมาก บางพระองคไดทรงผนวชเปนระยะเวลายาวนาน กลาวคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงตั้ง
พระทัยออกผนวชเปนเวลานานถึง ๘ เดือน วัตถุประสงคทที่ ําใหพระองคทรงตั้งพระทัยผนวชยาวนานอยางนี้ก็
เพราะทรงประสงคจะศึกษาพระพุทธศาสนาใหแตกฉานเพื่อทรงนํามาใชประโยชนในการทรงราชกิจ บางพระองคก็
ทรงผนวชจนสิ้นพระชนมในสมณเพศ เชน เจาฟานเรนทร พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ ซึ่ง
ทรงผนวชจนตลอดพระชนมายุ และไมปรากฏหลักฐานวาจะทรงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะแตอยางใดดวย
เหตุนี้เอง จึงทําใหเกิดประเพณีบวชเรียนในหมูชนชั้นเจานายแลวกระจายไปสูประชาชนโดยทั่วๆ ไป
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานคําอธิบายไววา
‘ไดยินวาการที่กลุ บุตรออกบรรพชา ดูแลอุปสมบทในครั้งกรุงเกาแตกอนเปนแตเฉพาะ
ผูมคี วามศรัทธา พึ่งมาถือเปนประเพณีเมืองวากุลบุตรทุกๆ คนควรจะตองบรรพชาและ
อุปสมบทเปนอยางสวน ๑ ของการศึกษา ตั้งแตในรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรม
โกษฐซึ่งเสวยราชยเมื่อปชวด พ.ศ. 2275 เปนตนมา กลาวกันวาในรัชกาลนั้น ผูทจี่ ะเปน
ขุนนางมียศบรรดาศักดิต์ องเปนผูที่ไดบวชแลว จึงทรงตั้ง เพราะฉะนั้น เจานายในพระราช
วงศกต็ องทรงผนวชทุกพระองคเหมือนกัน ขอนี้จะพึงเห็นไดในพระราชพงศาวดารเมื่อ
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐสวรรคต เมื่อปขาลพ.ศ.2303 เจาฟาอุทุมพร พระราช
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โอรสซึ่งเปนพระมหาอุปราชเสด็จผานพิภพในปพระชันษาครบอุปสมบท พอทําพิธี
บรมราชาภิเษกเสด็จเสวยราชยอยู 3 เดือนก็ออกผนวชในปนั้น’29
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา คือสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ ไดทรง
สนับสนุนกิจการพระศาสนาอยางยิ่งใหญในตางประเทศ กลาวคือไดทรงสงพระสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนา
ในศรีลังกา ซึ่งกําลังเจอภัยตางๆ รอบดาน จนกระทั่งไมมีพระภิกษุแมแตรูปเดียว จนกระทั่งพระพุทธศาสนาในประ
เทศศรีลังกาไดฟน ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพิจารณาขอมูลตางๆ จะเห็นวาพระพุทธศาสนาไดรับการพัฒนาไปอยางมากขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
แมวาจะเจริญงอกงามไปพรอมๆ กับพิธีกรรมพราหมณซึ่งเขามาแทรกในพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ดี ความ
เจริญของพระพุทธศาสนาก็มาสิน้ สุดลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียทีแกพมาเมื่อพ.ศ.2310 การสูญเสียเมืองในครั้งนี้ ทํา
ใหศาสนวัตถุ, ศาสนสถาน, พุทธเจดีย วิหาร, คัมภีรทางพระพุทธศาสนาถูกทําลายอยางยับเยิน พระสงฆท่ปี ฏิบัตดิ ี
ปฏิบัติชอบก็พากันหนีกระเจิดกระเจิง เปนยุคทีพ่ ระพุทธศาสนาบอบช้ําที่สุดในประวัติศาสตรชาติไทย

4.สมัยพระเจากรุงธนบุรี
กรุงศรีอยุธยาถูกพมาเขาตีแตกและตกเปนเมืองขึ้นของพมาเมื่อวันอังคารขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๕ พ.ศ. 2310
ภายในปเดียวกันนั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงกูเอกราชขึ้นมาไดสําเร็จ หลังจากนั้น ก็ทรง
สรางกรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมพรอมทั้งทรงประกอบพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย
หลังจากที่พระองคไดทรงสถาปนาพระองคเองขึ้นเปนกษัตริยแลว พระองคก็ทรงขวนขวายเพื่อจะรื้อฟน
พระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง การรื้อฟนครั้งนี้ กลาวไดวาเปนการรื้อฟนแทบจะทุกๆ ดาน เพราะ
ทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลและคัมภีรศ าสนาซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยตางไดรับผลกระทบทั้งสิ้น พระสงฆถูกพมากวาดตอนไปเปนเชลยหรือฆาเสีย, คัมภีรพระไตรปฎกถูกเผาทิง้
ไดรับความเสียหายสิ้น, พุทธเจดียหรือศาสนสถานรวมทั้งศาสนวัตถุในวัดวาอารามตางๆ ถูกกองทัพพมาบุกเผา
ทําลาย พระพุทธรูปที่มีคาก็ถูกทุบเพื่อคนเอาทองคํา พระองคจึงทรงมีพระราชดําริใหยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยา
มาเปนกรุงธนบุรี
ระหวางที่กําลังเริ่มสรางราชธานี
พระองคก็ทรงพยายามขวนขวายเพื่อกอบกูพระพุทธศาสนาเปนอเนก
ปริยาย อาจจะเปนเพราะพระองคทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนสวนพระองคมาก พระองคทรงตั้งมโนปณิธาน
ไวชัดเจนวา
‘ขาจะทําความเพียรมิไดคดิ แกกายและชีวิต ทั้งนี้จะปรารถนาสมบัติพสั ถานอันใดหามิได

29

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2461: 50).
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ปรารถนาแตจะใหสมณะชีพราหมณ สัตวโลกเปนสุข อยาใหเบียดเบียนกัน ใหตั้งอยูใ น
ธรรมปฏิบัติเพื่อจะเปนปจจัยแกโพธิญาณสิ่งเดียว ถาแลผูใดอาจสามารถจะอยูในราชสมบัติ
ใหสมณพราหมณประชาราษฎรเปนสุขได จะยกสมบัติทั้งนี้ใหบุคคลนั้นแลว...ขาจะไปสราง
สมณธรรมแตผูเดียว’30
กิจกรรมหลักที่พระองคทรงกระทําตอพระพุทธศาสนามีเปนอเนกปริยาย อาทิ
1.ทรงนิมนตพระเถรานุเถระจากที่ตางๆ มาดํารงสมณศักดิ์เพื่อใหพระสงฆเหลานี้ไดมโี อกาสเผยแผพระ
พุทธศาสนาสืบเนื่องตอไปได ความในพระราชพงศาวดาร กลาวไววา
‘(สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชดําริวา) พระพุทธศาสนาจักวัฒนาการรุงเรืองนั้นก็โดย
อาศัยจตุบริษัททั้งสี่ปฏิบัตติ ามพระบรมพุทโธวาท และพระสงฆทุกวันนีย้ ังปฏิบัติในจตุปริสุทธิศีล
บ มิไดบริบูรณเพราะเหตุหาพระราชาคณะซึ่งจะทรงปฏิบัติธรรมและสมถวิปสสนาจะสั่งสอนมิได
จึงทรงมีพระบรมราชโองการใหสืบเสาะหาพระสงฆผูรูธรรม นิมนตมาประชุมกันตั้งแตงขึ้นเปน
พระราชาคณะผูใหญผูนอย’31
ครั้งนั้น พระองคไดทรงนัดชุมนุมพระสงฆที่ทรงสงขาราชบริพารไปอาราธนานํามาสืบอายุพระพุทธศาสนา
ที่วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) แลวพระองค็ก็ทรงเลือกพระสงฆผูทรงคุณธรรมและมีพรรษาสูงขึ้นดํารง
ตําแหนงเปนสมเด็จพระสังฆราช ครั้งแรกนั้น ทรงแตงตั้งพระอาจารยดี วัดประดูเปนสมเด็จพระสังฆราช พรอมๆ
กับที่ทรงแตงตั้งพระสงฆรุปอื่นๆ
ใหดํารงตําแหนงพระราชาคณะมีฐานานุกรมนอยใหญตามลําดับชั้นสมณศักดิ์
จากนั้น ก็ทรงสงไปประจําตามวัดตางๆ ในกรุงธนบุรี แตภายหลังทรงทราบวาพระอาจารยดีผูนี้เคยมีพฤติกรรมไม
เหมาะแกสมณภาวะ จึงทรงแตงตั้งพระอาจารยศรี ซึ่งหนีทัพพมาไปนครศรีธรรมราชมาเปนสมเด็จพระสังฆราชแทน
2.หลังจากทีไ่ ดทรงแตงตั้งพระสงฆขึ้นดํารงสมณศักดิ์แลว
พระองคไดทรงดําเนินการวินิจฉัยอธิกรณ
พระสงฆที่มีวัตรปฏิวัติไมเรียบรอย อันเนื่องเพราะกรุงศรีอยุธยาแตก โดยอาศัยกฎหมายพิสูจนดําน้ําลุยเพลิง ซึ่งเปน
กฎหมายเกาที่ใชตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระองคทรงใชกฎหมายฉบับนี้ชาํ ระคดีความที่เกี่ยวกับพระสงฆที่ทรง
สงสัยวาจะมีศลี ไมบริสุทธ กฎหมายดังกลาวนี้ ระบุไววา
‘หากจะมีการพิสูจนวาคูค วามใดพูดจริงหรือเท็จแลวไซรก็ใหกระทําได ๗ ประการ
คือลวงตะกั่วแขงกัน, สาบาน, ลุยเพลิงดวยกัน, ดําน้ําดวยกัน, วายทวนน้ําหรือวายขามฟาก
แขงกัน และตามเทียนคนละเลมเทากัน’32
กรมราชบัณฑิต (2478: 28-9).
31
กรมราชบัณฑิต (2478: 39-40).
30
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แตที่กฎหมายตราสามดวงใหไวอยางละเอียด ก็คือการพิสจู นโดยดําน้ําลุยเพลิงซึ่งในกฎหมายกําหนดให
โจทกและจําเลยดําน้ําหรือลุยเพลิงดวยกัน ในการดําน้ํา ใครผุดขึ้นกอนก็เปนฝายแพ สมเด็จพระเจาตากสินมหา
ราชไดทรงนําวิธีการดังกลาวนีม้ าชวยชําระอธิกรณของสงฆ หลายครั้ง33 เชน
1.พระองคไดทรงแตงตั้งพระอาจารยดี วัดประดู ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช แตตอนหลังก็มีผูทลู ฟอง
พระองควาสมเด็จพระสังฆราชพระองคนี้นั้น
‘แตครั้งอยูในคายพระนายกองโพธิ์สามตนนั้น ไดคดิ อานกับพระนายกองบอกใหเรงรัด
เอาทรัพยแกชาวเมืองซึ่งตกอยูในคาย สอวาผูนั้นๆ มั่งมี มีทรัพยมาก..’34
พระเจาตากจึงทรงอาศัยประเพณีดําน้ําพิสูจนซงึ่ เปนวิธีโบราณรับมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยไดทรงรับสั่ง
ใหพระยาพระเสด็จชําระถามสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชไมรับ จึงโปรดใหพิสูจนลยุ เพลิงชําระตัวให
บริสุทธิ์เปนความจริง และสมเด็จพระสังฆราชแพแกการพิสูจนเพลิง จึงดํารัสใหสึกเสีย’35
2.ทรงชําระคณะสงฆฝายเหนือภายใตการนําของเจาพระฝาง ซึ่งเปนพระสงฆที่ตั้งตนเปนใหญหลังกรุงศรี
อยุธยาแตก เดิมมีชื่อวา เรือน เปนชาวเมืองเหนือ ไดบวชศึกษาเลาเรียนในกรุงศรีอยุธยา เนนทางดานวิปสสนาธุระ
โดยเฉพาะ นอกจากนั้น เจาพระฝางยังหมกมุนอยูในไสยศาสตร ตอมา ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพระพากุลเถร
ราชา รับผิดชอบฝายอรัญวาสี พํานักอยู ณ วัดศรีอยุธยา ตอมาไดรับโปรดเกลาแตงตั้งเปนพระสังฆราชาเจาคณะแหง
เมืองสวางคบุรี ความที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาทั้งในวิปสสนาธุระและไสยเวทย เจาพระฝางจึงถือโอกาสตั้งตัวเปน
ใหญเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก โดยมีสมัครพรรคพวกทั้งที่เปนพระสงฆดวยกันและฆราวาส
ระหวางพยายามหาสมัครพรรคพวกและทรัพยสนิ สะเบียงเพื่อตั้งตัวเปนใหญ เจาพระฝางไดนําพาสมัคร
พรรคพวกที่เปนพระสงฆ ดวยกันและเหลาฆราวาสที่เปนบริวารจับอาวุธปลนทรัพยสินและฆาผูคนไปเปนจํานวน
มาก ละเมิดสิกขาบทบัญญัติตามพระวินัยปฎกเปนอาจิณ พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงไดทรงยกทัพ
ไปปราบขบถเจาพระฝาง หลังจากสูรบได 3 วัน เจาพระฝางตานทานทัพของพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินไมได จึง
หนีขึ้นไปหลบอยูที่เมืองเชียงใหมซึ่งระหวางนั้น พมาปกครองอยู
หลังจากที่พระองคไดทรงมีชยั ชนะ ปรารถนาจะชําระสังฆมณฑลใหบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากพรรคพวก
ของเจาพระฝาง พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินจึงไดทรงนําพระสงฆที่อยูทางเหนือเหลานั้นมาทําพิธีดําน้ําพิสูจน
ความบริสุทธิ์ ดังความปรากฏในพระราชพงศาวดาร กรุงธนบุรีวา

ดูรายละเอียดเรือ่ ง พิสูจนดําน้ําลุยเพลิง ในกฎหมายตราสามดวง กรมศิลปากร (2521: 229).
33
สมเด็จพระเจาตากสิน จอมบดินทร มหาราช (28).
34
อางถึงใน สมเด็จพระเจาตากสิน จอมบดินทรมหาราช (28).
35
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (2478:46).
32
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‘ใหนิมนตพระสงฆเมืองเหนือมาพรอมกันหนาทีน่ ั่งและใหหาขุนนางผูใหญนอยมาประชุม
เฝาพรอมกัน จึงดํารัสปรึกษาวาพระสงฆบรรดาอยูฝายเหนือนี้เปนพรรคพวกอายเรือนพระ
ฝางทั้งสิ้น ยอมถืออาวุธและปน รบศึก ฆาคน ปลนทรัพยสิ่งของและกินสุราเมรัย สองเสพ
อนาจารดวยสีกา ตองจตุปาราชิกาบัตติ างๆ ขาดจากสิกขาบทในพระพุทธศาสนาลวนลามก
จะละไวใหคงอยูใ นสมณเพศฉะนี้มิได อนึ่ง พระสงฆฝายเหนือฝายใต ก็จะแปลกปลอม
ปะปนกันอยูมิรูวา องคใดดีองคใดชั่ว จะไดไหวนบ เคารพสักการบูชาใหเปนเนื้อนาบุญ...
ใหพระสงฆใหการไปแตตามสัตยความจริง ถาไดผดิ ในจตุปาราชิกแตประการใดประ
การหนึ่ง จะพระราชทานผาคฤหัสถให ผลัดสึกออกทําราชการ ที่ไมรับนั้น จะใหดําน้ํา
พิสูจนนาฬิกาสามกลั้น แมชนะแกนาฬิกาจะไดเปนอธิการและพระครูราชาคณะฝาย
เหนือโดยสมควรแกคุณธรรมที่รู แมแพแกนาฬิกา จะใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนแลว
สักขอมือ มิใหบวชไดอกี แมนเสมอนาฬิกาจะถวายผาไตรใหบวชใหม ถาแตเดิมไมรับ
ครั้นจะใหลงดําน้ําพิสูจนแลวกลับคืนคําวาไดทาํ ผิดจะใหลงอาชญาประหารชีวิตเสีย...
ครั้งนั้น พระสงฆที่ศีลบริสุทธกช็ นะแกนาฬิกาบาง เสมอบาง ที่ภิกษุทศุ ีลก็แพแกนาฬิกา
เปนอันมาก เสนาบดีกก็ ระทําตามรับสั่งโดยสมควรแกคุณและโทษ’36
หลังจากที่ไดชําระสังฆมณฑลใหบริสุทธิ์เทาที่จะทําไดแลว พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงมี
พระราชปวารณาในทามกลางสงฆวา
‘ขอพระผูเปนเจาทั้งปวงจงตั้งใจปฏิบัติสํารวมรักษาในพระจตุปาริสุทธิศีลใหบริสทุ ธิ์
ผองใส อยาใหเศราหมอง แมนพระผูเปนเจาจะขัดสนดวยจตุปจ จัยสิ่งใดนั้นเปนธุระ
โยมจะรับอุปฏฐากจากผูเปนเจาทั้งปวง แมนถึงจะปรารถนามังสะและรุธิระของโยม
โยมก็อาจสามารถจะเชือดเนื้อและโลหิตออกถวายเปนอัชฌัตติกทานได’37
ระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงครองราชยมีเพียง 15 ปเทานั้น ระหวางนั้น ไม
เพียงแตบานเมืองกําลังอยูในชวงที่กําลังเริม่ ตั้งใหม มีขาศึกรบกวนตลอดเวลา แตพระองคก็ยังทรงเสียสละกําลังพระ
วรกายทุมเทไปกับงานพระศาสนาเปนอยางมาก
3.ทรงรวบรวมพระไตรปฎกซึ่งกระจัดกระจายอยูต ามทีต่ างๆ ทั้งนี้ เพราะพระไตรปฎกที่เก็บไวในกรุงศรี
อยุธยาถูกพมาเผาทําลายหมดสิน้ ไป พระองคจึงทรงดํานินการจัดหาพระไตรปฎกจากที่ตางๆ เชน จากนคร ศรีธรรม
ราช ที่พอมีเปนตนฉบับสําคัญมาเก็บไวที่พระนครกรุงธนบุรีกอนจะคัดลอกใหสมบูรณขึ้น
4.โปรดใหวาจางขาราชการ ทั้งทหารและพลเรือนรวมกันสรางโบสถ วิหารเจดียแ ละกุฎีสงฆตางๆ หลายพระ
อาราม รวมแลวไมต่ํากวา 200 แหงทั่วพระนครกรุงธนบุรี นอกจากนั้น ยังโปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ

36
37

กรมราชบัณฑิต (2478: 67-68).
กรมราชบัณฑิต (2478:40-41).
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ที่ผุพังหรือถูกพมาทําลายใหกลับมีสภาพดีดังเดิม สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก วัดที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย
สรางใหมและบูรณะที่สําคัญๆ ไดแกวัดบางยี่เรือเหนือ (วัดราชคฤห) วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) วัดแจง
(วัดอรุณราชวราราม) วัดบางยี่เรือใต (วัดอินทาราม) และวัดหงสอาวาสวิหาร (วัดหงสรตั นาราม) ฯลฯ
อยางไรก็ดี วัดทีพ่ ระองคทรงเอาพระทัยบูรณปฏิสังขรณเปนกรณีพิเศษคือวัดอินทาราม ซึ่งสมัยนั้น เรียกวา
วัดบางยี่เรือนอก หรือวัดบางยี่เรือใต เปนวัดเกา สรางสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยูริมคลองบางกอกใหญ ใกลตลาดพลู
ฝงธนบุรี พระองคทรงโปรดใหยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษทางฝายวิปส สนาธุระ เมื่อคราวสมเด็จ
กรมพระเทพามาตย พระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตก็โปรดใหถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดนี้ หลังจากถวาย
พระเพลิงพระบรมศพแลว ก็โปรดใหจัดบําเพ็ญพระราชกุศลสักการะพระบรมอัฐิที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนั้น
พระองคยังทรงโปรดใหบูรณปฏิสังขรณโดยสรางกุฎสี ําหรับพระสงฆไดอยูอาศัยถึง 120 หลัง พรอมทั้งบูรณะ
พระพุทธรูป พระสถูปเจดีย พระอุโบสถและพระวิหาร เสร็จแลวทรงพระกรุณาโปรดใหพระสงฆฝายวิปสสนาธุระได
เขามาจําพรรษาเพื่อเจริญสมณธรรม ณ กุฎีที่ทรงสรางถวาย
หลังจากที่พระองคไดทรงบูรณะใหวัดอินทารามไดเปนสํานักสอนวิปส สนาธุระแลว พระองคก็ทรง
บูรณะวัดหงสรัตนาราม (ซึ่งชาวบานเรียกกันในชื่ออื่นๆ ดวย กลาวคือวัดเจสัวหง, วัดเจาสัวหง, วัดเจาขรัว
หงส, วัดหงสอาวาสวิหาร) แลวโปรดใหยกขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอกอีกวัดหนึ่ง แตใหเปนสถานที่
จัดการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม กลาวคือเนนทางดานคันถธุระ ควบคูไปกับวัดอินทารามซึ่งเนนไป
ทางดานวิปสสนาธุระ
สําหรับตัวพระองคเอง ทรงใฝพระทัยในการพระศาสนามาก ยังไดทรงโปรดใหสรางสมุดภาพไตรภูมิอัน
วิจิตรขนาดใหญ คลีไ่ ดยาวเกิน 34 เมตรเมื่อป 2319 แลวไดทรงเริ่มฝกวิปสสนาในปเดียวกันนี้ หลังจากพระบรมราช
ชะนีสิ้นพระชนม พระองคก็ทรงเสด็จไปทรงเจริญวิปสสนากรรมฐานที่วัดอินทารามเปนระยะเวลา ๕ ปเพื่ออุทิศพระ
ราชกุศลถวาย
ในตอนปลายรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงใฝพระทัยบําเพ็ญกรรมฐานมาก จนใน
ปพุทธศักราช 2325 นักประวัติศาสตรบางคนไดบันทึกวาพระองคทรงมีพระสติปนเฟอน โดยทรงเขาพระทัยวา
พระองคทรงเปนพระอริยบุคคล ทรงถามพระสงฆวาพระสงฆจะไหวพระองคซึ่งเปนคฤหัสถไดหรือไม? พระสงฆไหน
ที่ไมยอมทําตามก็ถกู ลงโทษ กลาวกันวาเกิดความวุนวายในกรุงจนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศ ึกตองมาระงับ
เรื่อง แลวพระองคกถ็ กู สําเร็จโทษในวันที่ 6 เมษายน ปพ.ศ. 2325 สิริรวมพระชนมายุได 48 พรรษา38
5.สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2325 หลังจากทรงยกทัพไปรบกับพมาที่ทาดินแดงสําเร็จ พระองคไดทรงตั้งมหามโฯปณิธานวา ‘ตั้งใจ
จะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี’ อยางไรก็ดี พระองคกย็ ัง
ทรงใหความสําคัญแกพิธีกรรมพราหมณซึ่งสืบทอดมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนอันมากอีกดวย เพื่อจะใหการประ
อยางไรก็ดี นิธิ เอียวศรีวงศ (2529) ไดเขียนหนังสือและบทความหลายชิ้น อางอิงหลักฐานตางๆ เพื่อโตแยง
ทํานองวาพระองคมไิ ดทรงมีพระสติฟนเฟอน แตเกิดมีการแยงแผนดินกันขึ้น

38
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กอบพระราชพิธีเนื่องดวยพราหมณกระทําไปอยางถูกตองตามโบราณราชประเพณี พระองคไดทรงรับสั่งใหเชิญ
พราหมณจากภาคใตมาเปนผูดาํ เนินการประกอบพิธีพราหมณโดยเฉพาะ
ในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ มีตําแหนงพราหมณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงแตงตั้งขึ้น
ใหมๆ หลายตําแหนง รวมๆ แลวก็ไมนอยกวา 22 ตําแหนง เชน พระมหาราชครู พระครูมหิธรธรรมราชสุภาวดี และ
พระราชครู พระครูพิเชตษรราชธิบดีศรีษรคม เปนตน
สวนพระพุทธศาสนา พระองคก็ทรงใหความอุปถัมภมากเปนกรณีพิเศษเชนกัน กลาวไดวาไดทรงกระทํา
ตอเนื่องมาแตสมัยพระเจากรุงธนบุรี สิ่งไรที่พระเจากรุงธนบุรีทรงริเริ่มกระทําไวหากยังไมสําเร็จ ก็มาสําเร็จในยุค
สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สิ่งที่พระองคไดทรงทําเพื่อพระพุทธศาสนา พอจะแบงออกไดดังนี้
1.ทรงจัดการกับพระภิกษุสามเณรนอกธรรมนอกวินัย ที่เปนเชนนี้ก็ดวยมีพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัตินอก
รีตเปนจํานวนมาก อันเนื่องมาแตบานเมืองไมปรกติ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก ระบบการปกครองสงฆก็ไมเปน
ระเบียบ แมพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะทรงกูบานเมืองไดสําเร็จ แตการศึกษาปริยัติธรรมก็ไมไดมั่นคง
ทั่วราชอาณาจักร พระภิกษุสามเณรยังขาดความเขาใจพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติ
นอกรีตนอกรอยจึงยังคงมีแพรหลาย
พระองคไดทรงริเริ่มพระราชประเพณีพระราชปุจฉากับพระสงฆ ระหวางพ.ศ. 2327-2330 โดยทรงสง
คําถามทางพระพุทธศาสนาใหบรรดาพระสงฆที่เชี่ยวชาญตอบถึง 38 เรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อใหพระสงฆที่พระองคไดทรง
อาราธนาใหตอบพระราชปุจฉาไดขวนขวายอานพระไตรปฎกและไตถามพระสงฆที่รูธรรมวินัยดวยกันใหมากยิง่ ขึ้น
กอนไปถวายวิสชั ชนา เปนการกระตุนใหพระสงฆขวนขวายคนอานพระไตรปฎกยิ่งๆ ขึ้น
อยางไรก็ดี ความที่บานเมืองเพิง่ สงบและตั้งหลักไดไมนาน ก็ปรากฏวามีพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติ
ยอหยอนในหลักพระธรรมวินัยกันมาก ไมเวนแมกระทั่งปาราชิก บางครั้งก็ประพฤติผดิ เปนกลุม เชน คราวหนึ่ง
ประพฤติผดิ พรอมๆ กัน 128 คน พระองคก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหสกึ พรอมๆ กันนั้น ยังทรงใหสักแขนแลว
ทรงประกาศใหคนเหลานี้เปนไพรหลวง ทํางานราชการรับใชที่หนักๆเพื่อมิใหประชาชนทั่วไปไดถือเปนเยีย่ งอยาง
นอกจากนั้น พระองคยังไดทรงวางมาตรการเพิ่มขึ้นอีก ๗ อยางดังนี้39
1.พระสงฆสามเณรใดไมประพฤติตามกฎหมาย พระสงฆสามเณรนั้น พรอมทั้งญาติโยมจะตองถูกลงโทษ
ไปดวยตามโทษานุโทษ
2.พระราชาคณะ เจาอธิการ ภิกษุสามเณร ฆราวาส สังฆการี ธรรมการใดไมทําตามกฎหมายนี้และละ
เลยไมกําชับวากลาวกัน ฝายพระราชาคณะ พระภิกษุสามเณร จะเอาญาติโยมเปนโทษ ฝายฆราวาสทั้งปวงจะให
ลงอาญาเฆีย่ นตามโทษานุโทษ
3.บิดามารดาคณาญาติของภิกษุสามเณรที่ทําผิด รูแลวปกปดความผิดลูกหลานของตัว จะเอาเปนโทษ
ดวย
4.พระราชาคณะและพระสงฆสามเณรทั้งปวงผูม ิไดระวังระวังตรวจตราวากลาวกันเปนโทษเสมอดวยสมคบ
พระสงฆสามเณรผูกระทําผิดนั้น

39

ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2549:100 ff.); สุเชาวน พลอยชุม (2531: 31).
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5.ภิกษุสามเณรใดเปนปาราชิกใหสึกเสีย แลวใหสักหนาหมายไว อยาใหปลอมบวชอีกตอไป
6.ผูเปนปาราชิกแลวปกปดไวรวมทําสังฆกรรมกับสงฆ ถาพิจารณาไดเปนนิตย เปนโทษถึงสิ้นชีวิตแลวให
ริบราชบาตรขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมจงหนัก
7.พระสงฆใดเปนปาราชิกแลวประวัติเออกเสีย ทรงพระกรุณาหาเอาโทษไม ถาพระสงฆปาราชิกแลว
ปกปดไว รวทําสังฆกรรมกับพระสงฆ พิจารณารับเปนสัตย จะเอาตัวเปนโทษถึง ๗ ชั่วโคตรแลวใหลงพระราชอาญา
ตีโยม พระราชาคณะ ถานานุกรม เจาอธิการอันดับซึ่งกระทําความผิดและละเมินเสียมิไดระวังตรวจตรา
ดังนั้น ตอมา พระองคจึงทรงตรา ‘กฎพระสงฆ’40 ขึ้นเปนสวนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงเพื่อใหการ
กําจัดพระสงฆทปี่ ฏิบัตินอกธรรมนอกวินัยไดผลยิง่ ขึ้น
2.ทรงแตงตั้งพระราชาคณะ พระองคทรงปรับตําแหนงการปกครองคณะสงฆเพิม่ ขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
คณะสงฆไดแบงออกเปน 3 คณะ กลาวคือ:1.คณะคามวาสีฝายซาย สมเด็จพระอริยวงษาสังฆราชาธิบดี เปนเจาคณะ
2.คณะอรัญวาสีหรือคณะกลางฝายอรัญวาสี พระพุทธาจารยเปนเจาคณะ
3.พระคามวาสีฝา ยขวา
พระวันรัตเปนเจาคณะ
พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปรับเล็กนอย ทรงปรับเปลี่ยนชื่อเล็กนอย
กลาวคือทรงเรียกเปนคณะเหนือ, คณะใตและคณะอรัญวาสี โดยใหพระสงฆดแู ลกันเปนภูมภิ าค ยกเวนคณะ
อรัญวาสีซึ่งมีพระสงฆไมมาก ดังนั้น ลําดับชั้นปกครองของพระสงฆผูใหญ รองจากสมเด็จพระสังฆราชแลว มี
ลําดับชั้นดังนี้
1.คณะเหนือ พระพุทธโฆษาจารย เปนเจาคณะ
2.คณะใต พระพนรัตน หรือสมเด็จพระพนรัตน เปนเจาคณะ
3.คณะอรัญวาสี พระพุทธาจารย เปนเจาคณะ
3.ทรงสรางวัดพระแกวและวัดอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร นับเปนผลงานที่โดดเดนมากจนกระทั่งถึงปจจุบัน
นอกจากวัดพระแกวแลว ก็ยังมีวดั อื่นๆ อีกเปนจํานวนมากที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
วัดสระเกศ, วัดเลียบ, วัดบางหวาใหญ, วัดศาลาสี่หนา รวมทั้งไดทรงสรางมณฑปพระพุทธบาท และทรงอัญเชิญพระ
พุทธสิหิงคมาประจําที่กรุงเทพดวย
4.ทรงริเริ่มและอุปถัมภการสังคายนาพระไตรปฎก สมัยพระเจากรุงธนบุรี พระองคไดทรงรวบรวมพระ ไตร
ปฎกไวทกี่ รุงธนบุรี แตกย็ ังทรงจัดสังคายนาไมได ดวยสถานการณบานเมืองยังไมสงบเรียบรอยดี พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงริเริ่มอุปถัมภและชําระพระไตรปฎกขึ้น
นอกจากนั้น พระองคยังทรงติดตอกับพระสงฆตางประเทศ โดยเฉพาะศรีลังกา พระองคไดสงสมณทูตไปยัง
ประเทศศรีลังกาเพื่อติดตามขาวทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภบํารุงพระสงฆศรีลังกาไดเขามายังประเทศไทย
และศึกษาเลาเรียนอยูในประเทศไทย

40

รายละเอียด ดูใน ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2549: 101 ff.).
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เมื่อถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ซึ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหา
กษัตริยพระ องคที่ 2 แหงพระราชวงศจกั รี เมื่อ พ.ศ. 2352 หลังจากเสด็จขึน้ ครองราชยแลว พระองคไดทรงทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนานานัปการเชนเดียวกันอาทิ
1.ทรงปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ ทรงเพิ่มตําแหนงพระสงฆเพื่อใหจัดการปกครองไดอยางมีประ สิทธิ
ภาพ พระองคทรงนิยมพระสงฆสายวิปสสนาธุระ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งพระญาณสังวร (สุก) วัดราช
สิทธารามขึ้นเปนสมเด็จพระญาณสังวร ตอมาก็ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระอริยวงษญาณปริยัติวราสังฆราชาธิบดีที่
สมเด็จพระสังฆราช เมื่อพ.ศ. 2363 พรอมกันนั้น พระองคก็ยังทรงแตงตั้งเจานายเชื้อพระวงศที่ออกผนวชใหมี
ตําแหนงสูงๆ เพื่อสรางคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา อาทิ พระเจานองยาเธอ พระองคเจาวาสุกรี วัดพระเชตุพน
ทรงสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระราชาคณะที่กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ มีตําแหนงเทียบเทาพระราชาคณะ
ชั้นสามัญ
นอกจากนั้นแลว พระองคยังทรงมีพระราชดําริใหตราพระราชกําหนดหรือกฎหมายคณะสงฆขึ้นใชปกครอง
พระภิกษุสามเณรดวย เนื่องจากเปนที่ปรากฏแพรหลายวาพระสงฆสามเณรที่ประพฤตินอกธรรมนอกวินัย เชน เสพ
สุราเมรัยเปนอาจิณ สะสมทรัพย รับฝากเงินทองของฆราวาส เบียดเสียดหยอกสีกา เลนแขงเรือ ฯลฯ เปนอันมาก โดย
พระองคทรงออกพระราชกําหนดวาดวยความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร จ.ศ. 1175 (พ.ศ.2356) และ
หลังจากนั้น อีกสามป ก็ทรงโปรดใหแตงหนังสือ ‘โอวาทานุสาสนี’ เพื่ออธิบายหลักธรรมวินัยใหพระภิกษุสามเณร
ทั่วไปไดอาน เพราะการประพฤติผดิ วินัยไดขยายกวาง ไมเพียงพระภิกษุสามเณรทั่วไปเทานั้นที่ปฏิบัติผดิ แมกระทั่ง
พระสงฆผูใหญก็ประพฤติผดิ ดวย เชน พระพุทธโฆษาจารย (บุญศรี) วัดมหาธาตุ, พระญาณสมโพธิ (เค็ม) วัดนาค
กลาง, และพระมงคลเทพมุนี (จีน) วัดหนาพระเมรุ
2.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงริเริ่มสังคายนาพระไตรปฎก จนสําเร็จเรียบรอยดี แลวได
ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดทําพระไตรปฎกเปน 3 ชุด กลาวคือฉบับทองใหญ เก็บรักษาไวที่หอมณเฑียร
ธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง, ฉบับรองทองและฉบับทองชุบ ซึ่งจารึกดวยอักษรขอม แต
เมื่อถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดชาํ รุดบาง สูญหายบาง ผุพังบาง พระองคจึงไดรวบรวมให
สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง เรียกวาฉบับรดน้ําแดง เพราะลานใบปกเขียนลายรดน้ําพื้นสีแดง
3.ทรงปรับปรุงการศึกษาภาคปริยัติธรรมของภิกษุสามเณร ยุคนี้ พระองคไดปรับปรุงใหม แตเดิม การ
ศึกษาพระปริยัตธิ รรมแบงออกเปน 3 ชั้น คือบาเรียนตรี, บาเรียนโทและบาเรียนเอก แตพระองคไดทรงแบงเปน ๙
ชั้น เรียกกันวาเปรียญ ๙ ประโยค จนกระทั่งทุกวันนี้ ประเด็นที่นาสนใจก็คือสมัยที่จัดระบบการศึกษาในรูปแบบ
บาเรียนซึ่งแบงออกเปน 3 ชั้น ผูเรียนจะมีโอกาสศึกษาพระไตรปฎกโดยตรง แตวิธีการจัดใหมเนนคัมภีรอรรถกถา
เปนสวนมาก สาเหตุที่เปนดังนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวา 1.คัมภีรอรรถกถาใชภาษาบาลียากกวาพระไตรปฎก ถาสามารถ
เรียนจบภาษาบาลีจนถึงเปรียญ ๙ ประโยค ก็จะอานพระไตรปฎกไดงายขึ้น 2. ในการอานแปลคัมภีรอรรถกถานั้น
โดยปรกติ ก็มพี ุทธวจนะแทรกอยูดวย ผูแปลจึงสามารถเห็นไดวาพุทธวจนะดั้งเดิมเปนอยางไร และพระอรรถกถา
จารยแตงอธิบายไปอยางไร การแปลคัมภีรอรรถกถาอยูเนืองๆ จะทําใหนักศึกษาเขาใจวิธีอธิบายความตามแนวอรรถ
กถา สามารถแตงอธิบายความพุทธวจนะในรูปแบบคัมภีรอรรถกถาได
สวนทางดานวิปสสนาธุระ พระองคก็ทรงประกาศตั้งตําแหนงคณาจารยบอกกรรมฐานไวประจําวัดตางๆ ซึ่ง
ไมเคยมีมากอน เปนการเนนใหมีพระภิกษุที่เชี่ยวชาญวิปสสนาธุระตามวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น พระองคทรงใฝพระทัย
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ดานวิปสสนาธุระตั้งแตทรงออกผนวชเมื่อครั้งดํารงพระอิสสริยยศเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศร
สุนทร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากผนวชเสร็จพระองคก็เสด็จไปพํานัก ณ วัดสมอรายเพื่อฝก
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน สมัยนั้น มีคณาจารยผูชาํ นาญในวิปสสนาธุระมารับเครื่องอัฐบริการและรับการ
ทรงตั้งเปนจํานวนถึง ๗๖ รูป
4.ทรงริเริ่มสรางวัดโดยใชสถาปตยกรรมแบบจีนและปฏิสังขรณวัดตางๆมาก บางครั้งก็มีการผสมผสานกับ
ศิลปะแบบฝรั่ง ทําใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมใหมๆ ขึ้น เชน พระตําหนักปนหยา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่
พระองคบูรณปฏิสังขรณมีเปนจํานวนมาก อาทิวัดชัยพฤกษมาลา, วัดโมลีโลกยาราม, วัดสุทศั นเทพวราราม, วัดอรุณ
ราชวราราม, วัดทรงธรรม, วัดสังขกระจาย เปนตน
5.ทรงกระตุนใหมีการผลิตหนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยหนังสือตางๆ ที่แตงขึ้นสมัยพระองค
ที่นับวาโดดเดนที่สุดไดแก มหาชาติคําหลวง ฉบับสมบูรณ, หนังสือโอวาทานุสาสนี, หนังสือรวบรวมบทสวดมนต
ภาษาบาลี พรอมทั้งคําแปลเปนไทย เพื่อใหคนไทยใชสวดมนตเปนในโอกาสตางๆ ดวย หลังจากมีหนังสือสวดมนต
เปนคูมือแลว พระองคไดทรงสรางประเพณีใหชนชั้นระดับเจานายและขาราชการไดสวดมนตเปนกิจวัตร ทํานอง
เดียวกับที่พระสงฆสวดในวัดวาอารามตางๆ ทําใหการสวดมนตแพรหลายไปยังประชาชนทั่วไปดวย
6.ทรงริเริ่มตั้งวันวิสาขบูชาหลังจากที่เลิกปฏิบัตมิ าระยะหนึ่ง
การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเคยมีมาแลว
ตั้งแตสมัยสุโขทัย หากแตเกิดสะดุดไปหลังกรุงศรีอยุธยาเสีย พระองคจึงไดริเริ่มอีกครั้งหนึ่ง ทําใหประเพณีนี้มีมา
สืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้
นอกจากนั้น ยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีดานพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกา โดยไดทรงรับสามเณร
ลังกา 2 รุปอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้น ก็ทรงอุปถัมภการติดตอ
ระหวางพระสงฆไทยและพระสงฆลังกาโดยตลอด
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวคือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว สังฆมณฑลก็ยังไมเรียบรอย
ดีนักเชนเดิม แมวาทางการจะสามารถจับพระสงฆสกึ ไดเปนจํานวนมาก ดวยพระสงฆที่ประพฤติปฏิบัตผิ ดิ หลักพระ
ธรรมวินัยยังมีอยูเปนจํานวนมากอันสืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาสงฆยังไมมนั่ คงทั่วราชอาณาจักร พระสงฆที่รู
หลักธรรมวินัยดียังมีไมมากนัก แมวาผานมาไดสองรัชกาล กฎเกณฑและระเบียบตางๆ ไดริเริ่มขึ้นเปนอันมากเพื่อ
ขจัดภิกษุอลัชชีออกจากสังฆมณฑล ลักษณะเดนของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพระองคก็คือ 1.อิทธิพล
พราหมณ-ฮินดูแพรกระจายไปทั่วสังคมไทย จนบดบังแกนของพระพุทธศาสนา 2.พระพุทธศาสนาเจอกับภัยคุกคาม
จากประเทศตะวันตกซึ่งจองลาอาณานิคม พรอมๆ กันนั้นก็นาํ พาศาสนาคริสตมาดวย การที่พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงติดตอกับศรีลังกา ทําใหทราบถึงอันตรายจาก
ประเทศนักลาอาณานิคม
จําเปนตองปรับปรุงการคณะสงฆใหกาวหนา 3. พระสงฆยังขาดความรูธรรมวินัย
พระสงฆหลักๆ ที่ชํานาญพระธรรมวินัยก็ยังไมมากพอ การอธิบายความธรรมวินัยก็ยดึ หลักปรัมปราจารย บอกเลา
กันตอๆ มา
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แตปญหาใหญๆ ทั้ง 3 ประเด็นนี้ ก็มีการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพพอควร ดวยในรัชสมัยนี้ พระ บาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงออกผนวช เนื่องจากเกรงราชภัยวาจะเกิดจากการแยงราชสมบัต41ิ ระหวางที่
ทรงผนวชอยูก็พยายามปรับปรุงการคณะสงฆหลายประการ
โดยเฉพาะก็การกอตั้งนิกายธรรมยุตหรือธรรมยุตกิ
นิกายขึ้น เหตุผลที่ทรงกอตั้งก็มีพระบรมราชาธิบายในพระราชนิพนธภาษาบาลีนั่นเอง กลาวคือทรงเห็นวาสงฆหมู
มากยังปฏิบตั ยิ อ หยอนพระธรรมวินัยเปนอันมาก เชน การสมมติสมี าก็มีเปนอันมากทีไ่ มตองตามพระพุทธานุญาต,
การสวดเพื่อออกเสียงอักขระก็วบิ ัติ ซึ่งในพระวินัยปฎกถือวาเปนกรรมวาจาวิบัติ แมจะผานพิธีอุปสมบทกรรมก็
เปนอันวาอุปสมบทไมขึ้นตามหลักพระวินัย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคณะสงฆสมัยนั้นมีเปนจํานวนมากที่รับบวชกุลบุตร
โดยไมใสใจวากรรมวาจาจะวิบัติหรือไม, การอธิบายความพระธรรมวินัยก็อางประเพณีที่ยึดกันมาผิดๆ แทนที่จะยึด
หลักพระธรรมวินัยในพระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสิน
ซึ่งคงจะวิปริตหนักขึ้นมาตั้งแตเสียกรุงศรีอยุธยามาแลวเปน
หลัก, สงฆผิดวินัยก็มากมาย โดยทีก่ ารปกครองสงฆหละหลวมไปทุกระดับชั้น ฯลฯ
เหตุที่พระองคยงั เปนพระที่เพิ่งบวชไดไมนาน อีกทั้งยังอยูในสายตาเจานายในฝายปกครองโดยตลอด ดวย
เกรงพระองคจะซองสุมผูคนเพื่อแยงราชสมบัติ สมณศักดิใ์ นทางสงฆก็นอย ไมมีกําลังพอที่จะเขาไปปฏิรูปการคณะ
สงฆทั้งหมด พระองคจึงทรงกอตั้งนิกายธรรมยุต อาศัยการควบคุมพระสงฆหมูนอยใหเครงครัดเปนแบบอยางเปน
แนวเทียบ ทําใหมีผคู นเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเปนอันมาก โดยที่ทรงเนนทั้งคันถธุระ (ยึดพระไตรปฎกและคัมภีร
พระพุทธศาสนาภาษาบาลี) เปนหลักเกาะอยางมั่นคง ไมยึดตามประเพณีที่สืบทอดกันตอๆ มา ถาหากผิดหลักพระ
ธรรมวินัย และวิปสสนาธุระ (ซึ่งทรงอาศัยคัมภีรว ิสุทธิมรรคเปนแนว) โดยที่ประการหลังนี้ตองมีรากฐานที่สาํ คัญคือ
วินัยและศีลอยางมั่นคง
จนในที่สุด ก็เปนกระแสที่นําไปสูการปฏิรูปหมูคณะสงฆเดิมซึ่งตอมาเรียกวา ‘มหานิกาย’ ดังจะเห็นไดวา
เมื่อพระองคเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติแลว ก็มคี ณะสงฆผูใหญฝายมหานิกายเปนจํานวนมากขอพระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสเขาเฝา เพื่อกราบทูลถามประเด็นพระธรรมวินัยเพื่อแกขอสงสัยทีม่ ี และในที่สุด คณะสงฆที่เรียกกัน
ตอมาวามหานิกายก็ไดนําเอากระแสพระราชดําริที่ทรงพระราชทานคําวินิจฉัยโดยประการตางๆ ไปปฏิรูปหมูคณะ
ของตนขึ้นจากเดิม ทําใหภาพรวมของคณะสงฆโดยรวมดีขึ้นกวาแตกอนมาก จนกระทั่งปจจุบันนี้
เราจึงกลาวสรุปไดวานับแตสรางกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา
การพระพุทธศาสนาก็พัฒนาดีขึ้นมาโดย
ลําดับ โดยเฉพาะการขจัดพระอลัชชีทุศีล ดวยพระมหากษัตริยยังทรงมีพระราชอํานาจสิทธิ์ขาด การปฏิรูปพระ
ศาสนาสมัยรัชกาลที่ 3-4 นี้ เปนรากฐานของพระพุทธศาสนาในสมัยปจจุบันโดยแท เพราะทุกวันนี้ สงฆทงั้ ฝาย
ธรรมยุตและมหานิกายก็มีสมานฉันทเหมือนปกสองขางของนกตัวเดียวกันฉะนั้น.
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คําอธิบายนี้ โปรดดูในพระราชนิพนธภาษาบาลีที่ทรงพระราชนิพนธดวยพระองคเอง.
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