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บทท่ี ๕ 
สมัยอยุธยา 

 
 กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยอยูนานถึง ๔๑๗ ป คือตั้งแต พ.ศ.๑๘๙๓ ถึง พ.ศ.
๒๓๑๐ ถูกพมาตีแตกถึง ๒ คร้ัง  คือคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.๒๑๑๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ เห็นวา
ยับเยินเกินไปที่จะตั้งเปนราชธานีขึ้นใหมไดอีก จึงยายราชธานีไปอยูที่กรุงธนบุรี 
 ตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ป ที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี และมีพระมหากษัตริยครองราชย
ถึง ๓๓ พระองคนั้น ไมมีพระมหากษัตริยพระองคใดเลยที่ไมเปนพุทธศาสนิกชน กษัตริยทุกพระองค
ลวนเปนพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น บางพระองคนอกจากจะทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาแลว ยังสนพระทัย
เปนพิเศษดานการศึกษา และปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ทางฝายประชาชนทั่วไปก็เล่ือมใสและสนใจพระพุทธศาสนามาก อุปถัมภบํารุงวัดวา
อารามกันอยางจริงจัง วัดและพระสงฆเปนที่รวมใจของชาวอยุธยา วัดเปนสโมสร เปนโรงพยาบาล 
เปนศาล และเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน วัดเปนโรงเรียน ที่ศึกษาศิลปศาสตรสาขาตาง ๆ 
เปนแหลงแหงศิลปะวัฒนธรรมตาง ๆ มากมาย 
 การบวชเปนพระชั่วระยะหนึ่งถือเปนกิจสําคัญของชายไทยทุกคน เมื่ออายุครบ ๒๐ ป
บริบูรณ ทั้งนี้เพื่อศึกษาเลาเรียนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาและนําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตการครองเรือนและเพื่อทดแทนพระคุณของมารดาบิดา เพราะถือกันวา การไดบวชเปนการ
ทดแทนพระคุณของมารดาบิดา 
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 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  หลังจากทรงจัดการบานเมืองใหเขารูปรอยแลว  ทรงหันมา
เอาพระทัยใสศาสนาทันที  พระองคทรงสรางวัดขึ้น  ๒ วัด คือ 
 ๑ วัดพุทไธศวรรย  (๑๘๙๖)  สราง  ณ  บริเวณตําบลเวียงเหล็ก  ซ่ึงเคยเปนที่ตั้ง
พลับพลากอนสรางพระนคร   เพื่อเปนอนุสรณในการยายมาสรางนครศรีอยุธยา  ส่ิงสําคัญในวัดนี้  ที่
ยังเหลืออยูในปจจุบันคือ พระปรางคองคใหญ  พระวิหาร  พระพุทธรูปตามระเบียงคดซึ่งทําดวยศิลา  
และกุฎีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  วัดนี้เปนวัดแรก  (ปฐมอาราม)  และเปนวัดที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาการ  “พิชัยสงคราม”    ตลอดสมัยอยุธยาดวย  แมทัพนายกองสวนมากไดรับการฝกอบรมจากวัดนี้  
ที่สําคัญอีกอยางก็คือ  วัดพุทไธศวรรยนี้  เปนที่ประทับของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ซ่ึงเปน
พระสังฆราชฝายขวา  (คือคณะสงฆเดิมในประเทศสยาม)  ดวย สํานักดาบพุทไธศวรรยก็เร่ิมตนจาก
วัดนี้ 
 ๒. วัดใหญชัยมงคล  (๑๙๐๐)   สรางนอกเมืองดานตะวันออกเฉียงใต  ที่สรางนอกเมือง
ก็เพราะสรางถวายคณะสงฆที่ออกไปเรียนมาจากประเทศลังกา ในสํานักของพระวันรัตนและคณะ
สงฆคณะนี้ก็ไดช่ือวา  “คณะปาแกว”  ไปดวย  ตอมาวัดนี้ก็เลยมีช่ือวา  “วัดปาแกว”  คณะสงฆปาแกว
นี้ถือการบําเพ็ญวิปสสนาเปนสําคัญ  (คูกับคณะสงฆเดิมที่ถือการศึกษาคัมภีรหรือคันถธุระเปนสําคัญ)  
ตอมามีผูคนเลื่อมใสในคณะใหมนี้เพิ่มขึ้น  พระองคจึงโปรดแตงตั้งประมุขสงฆคณะนี้ใหเปน  
“สมเด็จพระวันรัตน” เปนตําแหนงสังฆราชฝายซาย  คูกับวัดแรก อนึ่ง  วัดนี้มีช่ืออีกชื่อหนึ่งวา  “วัด
เจาพญาไท”  ซ่ึงหมายความวา  วัดพระสังฆราช  คือคนโบราณเรียกพระวา  “เจาไท”  (อีสานเรียกวา  
“เจาหัว”)  เมื่อมีพระสังฆราชขึ้น  คนก็จึงเรียกพระสังฆราชวา  “เจาพญาไท” 
 จะเห็นไดวา  พระมหากษัตริยเมื่อสรางบานเมืองเสร็จก็หันมาสรางวัดทันที  อนึ่ง  คณะ
สงฆในครั้งนี้ก็เร่ิมมีคณะฝายซายและฝายขวาแลว  ฝายขวาคือคณะเดิม ฝายซายคือคณะมาใหม  สงฆ
ทั้ง  ๒  คณะนี้อยูดวยกันได  ไมมีปญหาเรื่องความแตกแยก  คณะเดิมเรียนหนังสือ คณะใหมเรียน
วิปสสนา เหมือนคามวาสีกับอรัญวาสีในครั้งกรุงสุโขทัยนั่นเอง แตวาในระยะเริ่มแรกกรุงศรีอยุธยามี
ศึกสงครามและมีปญหาดานการพัฒนาประเทศ  โอกาสที่จะสงเสริมพุทธศาสนาจึงมีไมเพียงพอ จะ
เห็นวาใน  ๒ - ๓  รัชกาลตอมา  พุทธศาสนาก็อยูเสมอตัวไมกาวหนา 
 
พุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๑๐๒๑) 
 ถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พุทธศาสนารุงเรืองขึ้น  นับไดวาเจริญกวารัชกาล
ใด ๆ ในสมัยอยุธยา  และรัชกาลของพระองคก็ยาวนานถึง ๔๐ ป  ทําใหพุทธศาสนาในอยุธยาเปน
ปกแผนมากทีเดียว  มูลเหตุที่พระองคทรงเอาพระทัยใสในพระพุทธศาสนานั้น  อาจจะเนื่องมาจาก
เหตุหลายประการ  คือ 
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 ๑. พระราชชนนีของพระองคมาจากราชวงศพระรวง  คือ พระนางเปนธิดาของพระมหา
ธรรมราชาที่ ๔  (พระยาบาลเมือง)  ซ่ึงมาครองเมืองพิษณุโลก ในสมัยที่สุโขทัยตกเปนประเทศราช
ของอยุธยาแลว กษัตริยสุโขทัยนับจากพอขุนรามคําแหงเปนตนมา ลวนเอาพระทัยใสพุทธศาสนา
อยางเขมแข็งทั้งนั้น  จนถึงกับมีพระนามทางศาสนาวา  “พระมหาธรรมราชา” แทบทุกพระองค 
 ๒. พระองคเปนพระเจาแผนดินกรุงศรีอยุธยาองคแรก  ที่เสด็จไปประทับอยู ณ เมือง
พิษณุโลก  (เพื่อบํารุงขวัญแกราษฎรฝายเหนือ  มีกรุงสุโขทัยเปนตน)  ถึง ๒ คร้ัง  คือคร้ังแรก  เมื่อยัง
ทรงเปนมหาอุปราช  คร้ังที่สองเมื่อเสวยราชยแลวได ๑๖ ป คือ พ.ศ. ๒๐๐๖  และประทับอยูที่
พิษณุโลกตลอดจนสิ้นรัชกาลในเมืองพิษณุโลก  มีราชการชั้นผูใหญสืบมาจากราชวงศพระรวง  
นักปราชญราชบัณฑิตฝายพุทธศาสนามีมาก  ผูคนก็เครงครัดในศาสนา  เพราะกลิ่นไอจากอาณาจักร
สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีเหตุอ่ืนอีกคือ   วัดวาอาราม   และสิ่งกอสรางทางศาสนาในสมัยของพระองค  
เกาแกทรุดโทรม  จึงเปนเหตุใหพระองคทรงเอาพระทัยใสบูรณะซอมแซมและฟนฟูศาสนาไปดวย 
 ๓. พระองคตองการยับยั้งศึกทางเหนือหรือขยายอาณาเขตไปยังลานนาดวย เพราะ
ปรากฏวาทรงทําสงครามกับพระเจาติลกราชถึง ๓ คร้ัง  (พ.ศ.  ๑๙๙๔ - ๒๐๐๐ - ๒๐๐๓)  และเมื่อ
พ.ศ.  ๒๐๐๖  ที่พระองคเสด็จไปประทับที่พิษณุโลกนั้น ก็อาจจะเพื่อเหตุนี้ก็ได แมเมื่อพระองคเสด็จ
ออกผนวชใน พ.ศ.  ๒๐๐๘  แลว  พระองคยังไดใหพระเถระรูปหนึ่งชื่อ  “พระโพธิสมภารเถระ”  ไป
ขอเมืองเชลียงคืน  พระเจาติลกราชไดนิมนตพระสงฆมาประชุมปรึกษาวาจะคืนเมืองเชลียงหรือไม  
พระสงฆประชุมแลวลงมติวา  “เร่ืองนี้มิใชกิจสงฆ” พระเจาติลกราชจึงไมคืนเมืองเชลียงแกสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  อาจจะเปนไดมากวา  พระองคทรงเห็นวาลานนามั่นคงแข็งแรง  เพราะทรง
โอบอุมพุทธศาสนา  หรืออาจจะเปนการแขงพระบารมีกับพระเจาติลกราชก็ได  เพราะพระเจาติลก
ราชก็ปรับปรุงศาสนาใหรุงเรือง  และเสด็จออกผนวชดวย  เหตุนี้อาจจะเปนเหตุจูงใจที่ทําใหพระองค
เรงสงเสริมศาสนาก็เปนได 
 

ผลงานดานศาสนาที่พระองคทรงทําไว 
 ก. ถวายวังใหเปนวัด   ทรงอุทิศที่พระราชวังเดิม  สรางเปนวัด  เดิมคงจะเรียกวา  
“พุทธาวาส” คือไมมีพระสงฆ เปนวัดที่อยูในกําแพงวังเชนเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ใน
กรุงเทพมหานครเวลานี้  แลวยายวังขึ้นไปตั้งทางทิศเหนือ  (ริมแมน้ําลพบุรี)  วัดนี้ตอมาเรียกชื่อวา  
“วัดพระศรีสรรเพชญ”  คร้ันถึงรัชกาลพระรามาธิบดีที่ ๒  ซ่ึงเปนพระราชโอรส  ไดทรงสรางวิหาร
ใหญแลวหลอพระพุทธรูปยืนสูงใหญมาก  คือ  “พระศรีสรรเพชญ”  (สูง  ๘ วา หลอดวยทองหนัก  
๕๓,๐๐๐  ช่ัง  แลวหุมดวยทองคําอีก  หนัก  ๒๘๖  ช่ัง  หรือ  ๒๒,๘๘๐  บาท) 
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 ข. ทรงหลอรูปพระโพธิสัตว  ๕๐๐ ชาติ  คาดวาคงใชเวลาถึง ๓  ป  (พ.ศ.  ๒๐๐๑ - 
๒๐๐๓)  ในป  ๒๐๐๓  มีการละเลนมหรสพฉลองพระ และพระราชทานสิ่งของแกสงฆ พราหมณา
จารยและพสกนิกรทั้งหลาย  เปนการโอยทานครั้งใหญ 
 ค. สรางวัด   เชน  วัดจุฬามณี ที่พิษณุโลกเปนตน  และบูรณะวัดตาง ๆ เชน  วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ  เมืองสุพรรณบุรี  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เมืองพิษณุโลก (พระพุทธชินราช   พระพุทธ
ชินสีห  และพระศรีศาสดา  ก็ประดิษฐานอยูในวัดนี้)  เปนตน 
 ง. เสด็จออกผนวช เมื่อ พ.ศ.  ๑๙๖๗  สมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๒  (เจาสามพระยา)  
คณะสงฆจากลานนา  ลานชาง  มอญ  เขมร  และอยุธยา  ซ่ึงมีพระเถระในคณะหลายรูป  เชน  พระ
มหาเมธังกร   พระสุเมธ   และพระสุภูติ  เปนตน  ออกเดินทางไปบวชใหมและศึกษาธรรมวินัย  ณ  
ประเทศลังกา  คร้ันเวลากลับไดนิมนตพระเถระลังกามาดวย  2  รูป เพื่อจะมาเปนพระอุปชฌาย  เมื่อ
กลับเขามาไดแยกยายกันไปตั้งนิกายลังกาวงศใหมนี้ในที่ตาง ๆ เชน  ที่อยุธยา  พิษณุโลก   สวรรคโลก 
แพร   นาน   และเชียงใหม   นิกายนี้คนไทยเรียกวา  “คณะปาแกว”  เปนผูเครงครัดในวินัย  และ
รังเกียจพระสงฆนิกายเดิม  (นัยวาเกิดปญหากับพระคณะเดิม  คือ  คณะเดิมไมยอมใหเขาสูทองที่
หลายแหง)  ในที่สุดก็ตั้งมั่นอยูในอยุธยา   และแพรหลายมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 เมื่อสรางวัดจุฬามณีสําเร็จในป  พ.ศ.  ๒๐๐๘  พระบรมไตรโลกนาถก็ไดเสด็จออก
ผนวช  ณ วัดนี้ในปนั้น  ซ่ึงในเวลานั้นไดเสด็จครองราชยมาแลว ๑๗  ป  ในการบวชครั้งนี้มี
ขาราชการ และบรมวงศานุวงศออกบวชตามดวยเปนจํานวนมากถึง  ๒,๓๘๘  รูป เปนการบวชครั้ง
ยิ่งใหญ  ในประเทศสยาม พระองคทรงอยูในสมณเพศถึง ๘ เดือน กับ ๑๕ วัน  จึงเสด็จลาผนวช ทั้งนี้
เพราะพระราชโอรสและขาราชบริพารมาขอใหลาผนวช 
 ในการผนวชครั้งนี้ ไดมีประมุขของประเทศตาง ๆ สงทูตพรอมกับเครื่องอัฐบริขาร
มารวมดวยหลายประเทศ  เชน  พระเจากรุงลานชาง   พระเจากรุงหงสาวดี และพระเจานครเชียงใหม   
(คือพระเจาติลกราช ซ่ึงเคยเปนศัตรูสูรบกันมาตลอด) 
 อนึ่ง  สําหรับพระอุปชฌายในการผนวชครั้งนี้ โดยทั่วไปเชื่อวาเปนพระคณะปาแกวที่
กลาวมาขางตนนี้  แตมีบางทานเห็นวา ขณะที่โปรดใหสรางวัดจุฬามณีนั้น  ก็โปรดใหพระราชโอรส
องคหนึ่ง  เปนหัวหนาคณะทูตไปอาราธนาพระสังฆราช และพระสังฆเถรานุเถระ  จากลังกา  เขามา
เพื่อประกอบราชพิธีอุปสมบท  ทํานองเดียวกับที่พระมหาธรรมราชาลิไทไดทรงกระทํามาแลวเมื่อ  
๑๐๓  ป  กอนหนานั้น 
 การเสด็จออกผนวชครั้งนี้   นอกจากจะเปนการสงเสริมพุทธศาสนา และบํารุงพระราช
ศรัทธาของพระองคแลว ยังอาจจะเปนผลกระตุนใหเจาเมืองอื่นที่สนับสนุนพุทธศาสนา  เกิดการ
ตื่นตัวดวย  เพราะปรากฎวา  ในป พ.ศ. ๒๐๑๘  พระเจาธรรมเจดีย  (ปฎกธร)  แหงมอญ  ทรงบังคับ
ใหพระมอญแปลงเปนนิกายใหมนี้ดวย  และตอมาอีก ๒ ป  คือใน พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจาติลกราชแหง
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เชียงใหม  ก็โปรดใหทําสังคายนาพระไตรปฏกขึ้น (นับเปนสังคายนาครั้งที่ ๘) อีก  ทั้งหมดนั้นนาจะ
ไดรับแรงกระตุนจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 จ.  กําหนดประเพณีการผนวชของเจานาย  พระองคทรงสนับสนุนใหเจานายและ
ราษฎรบวชเปนภิกษุสามเณร  ตัวอยางในป พ.ศ.  ๒๐๒๗  โปรดใหพระโอรส (ตอมาคือสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒)  ผนวชเปนสามเณรพรอมดวยพระนัดดาอีกหลายองค เขาใจวา ประเพณี เจานาย
ผนวช  และขาราชการผูใหญออกบวชเพื่อเปนการเลาเรียนระยะหนึ่งนั้น  คงจะเริ่มตนมาตั้งแตคร้ัง
นั้น 
 ฉ. วรรณคดีศาสนา  เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕ โปรดใหประชุมสงฆและนักปราชญทั้งปวงแลว
ชวยกันแตง มหาชาติคําหลวง  เพื่อสวดใหอุบาสกอุบาสิกาฟง ในโอกาสที่มาบําเพ็ญกุศลหรือชุมนุม
กันในวัด  ในศาลา  มหาชาติคําหลวง  ไมมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปเทศน  อยางไรก็ตาม  ก็ถือวา
มหาชาติคําหลวงเปนวรรณคดีพุทธศาสนาเลมแรกของสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
 อีกอยางหนึ่งที่ควรกลาวถึงก็คือ การเปลี่ยนแปลงพุทธศิลปะตามแบบขอม  เปนแบบ
สุโขทัย นับตั้งแตแรกตั้งกรุงศรีอยุธยา  การกอสรางพุทธเจดียลวนตามอยางขอมทั้งนั้น  ซ่ึงเรียกกันวา  
“ศิลปกรรมสมัยลพบุรี” คือมีรูปเปนปรางคขอม  เชน ปรางคตามวัดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 วัดพุธไธศวรรย  พระรามาธิบดีที่ ๑   ทรงสราง 
 วัดพระราม   สมเด็จพระราเมศวร  ทรงสราง 
 วัดมหาธาตุ   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ทรงสราง 
 วัดราชบูรณะ   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ทรงสราง 
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก  พระองคทรงสรางทุกแหงเปนแบบขอม  คร้ัน
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงทํานุบํารุงศาสนาขึ้น  ทรงเห็นวาสุโขทัยเปนเมืองอิสระครั้งแรก
ของไทย  สุโขทัยไดสรางเอกลักษณของคนไทยขึ้น  (โดยเฉพาะพอขุนรามคําแหง) ควรจะหันมาเอา
อยางแบบไทยดวยกัน ดังนั้น พุทธเจดียแบบปรางคก็คอย ๆ หมดไป พระสถูปเจดียทรงระฆังตามแบบ
ลังกา  ซ่ึงมีแพรหลายอยูในสุโขทัยมากอน  คลายขอม  ถึงยุคนี้ไดเปล่ียนมาเปนแบบสุโขทัย  เชน  
พระพุทธรูปยืน  คือพระศรีสรรเพชญ  เปนตน  ก็เปนอิทธิพลสุโขทัยไปดวย 
 หลังจากรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว   พุทธศาสนาไมมีจุดเดนมากนัก  
เพียงแตทรงตัวตั้งอยูมาไดตลอดทุกรัชกาล จะขอสรุปกลาวเฉพาะเหตุการณที่นาสนใจเทานั้น 
 
พระเจาทรงธรรม 
 พระเจาทรงธรรมเมื่อกอนเปนเจานายผูใหญ พระนามวา  “พระศรีสิงห” ตอมาออก
ผนวช จนไดเปนพระราชาคณะตําแหนง “พระพิมลธรรม”  เปนผูรอบรูพระไตรปฎก  ตอมาไดลา
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ผนวชเปนพระเจาแผนดิน  เมื่อ  พ.ศ. ๒๑๖๓  พระเจาทรงธรรมไดเสด็จลงพระที่นั่งจอมทอง ๓  หลัง  
บอกบาลีแกภิกษุสามเณรทุกวัน  มีภิกษุสามเณรจากอารามตาง ๆ ไปเรียนเปนจํานวนมาก  ในรัชกาลนี้
มีพระสงฆที่ออกไปเรียนที่ลังกากลับมา  ไดทูลพระเจาทรงธรรมวา  ทางลังกายืนยันวามีพระพุทธบาท
ในประเทศตาง ๆ ๕ แหลง  คือที่ 
 ๑. เขาสุวรรณมาลิก   ๒.  เขาสุมนกูฏ 
 ๓. เขาสุวรรณบรรพต  ๔.  โยนกปุระ 
 ๕. ริมหาดแมน้ํานัมมทา 
 พระลังกาบอกวา เขาสุวรรณบรรพต อยูในประเทศสยาม เมื่อทรงทราบเชนนั้น  พระเจา
ทรงธรรมก็ใหสืบเสาะหา จนมีนายพรานไปพบเขาที่สระบุรี  จึงกราบทูลใหทรงทราบ  พระองคเสด็จ
ไปทอดพระเนตรแลวทรงมีพระราชศรัทธา  อุทิศที่ดินโดยรอบ  ใหเปนพุทธบูชา แลวสถาปนามณฑป
ครอบรอยพระพุทธบาท  และกําหนดใหมีประเพณีนมัสการพระพุทธบาทขึ้น  ในกลางเดือน ๓ และ 
๔ ทุก ๆ ปสืบมา 
 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา มีดังนี้ 
 “ศักราช ๙๖๘ ปมะเมีย อัฐศก เมื่องสระบุรีบอกมาวา พรานบุญพบรอยเทาอันใหญบน
ไหลเขา เห็นประหลาด สมเด็จพระเจาอยูหัวดีพระทัย เสด็จดวยพระที่นั่งเรือไชยพยุหยาตรา พรอม
ดวยเรือทาวพระยาสามนตราช ดาษดาโดยชลมารคนทีธาร ประทับทาเรือ รุงขึ้นเสด็จทรงพระที่นั่ง
สุวรรณปฤษฎางค พรอมดวยคเชนทรเสนางคนิกรเปนอันมาก คร้ังนั้นยังมิไดมีทางสถลมารค พราน
บุญเปนมัคคุเทสก ก็นําลัดตัดดงไปถึงเชิงเขา สมเด็จพระพระเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรเห็นแทเปน
รอยพระบรมพุทธบาท มีลายลักษณกลจักรประกอบดวยอัฏฐสตมหามงคลรอยแปดประการสมดวย
พระบาลีแลวตองกับเมืองลังกาบอกเขามาวา กรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยูเหนือยอดสุวรรณ
บรรพต ก็ทรงโสมนัสปรีดาปราโมทย ถวายทัศนัขเหนืออุตมางคศิโรตมดวยเบญจางคประดิษฐเปน
หลายครา กระทําสักการะบูชาดวยธูปเทียนคันธรสจะนับมิได ทั้งทาวพระยาเสนาบดีกวีราช
นักปราชญบัณฑิตชาติทั้งหลาย ก็ถวายวนาสณฑเปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่งโดยรอบ แลวทรงพระ
กรุณาตรัสสั่งใหชางจัดการสถาปนาเปนมณฑปสวมพระบรมพุทธบาทและสรางพระอุโบสถ พระ
วิหารการเปรียญ ตึกกวางกุฏิสงฆเปนอเนกประการ แลวใหฝร่ังสองกลองตัดทางสถลมารคกวาง ๑๐ 
วาตลอดถึงทาเรือ ใหแผวถางทุบราบใหร่ืนราบเปนถนนหลวงเสร็จ สมเด็จพระเจาอยูหัวก็เสด็จกลับ
ถึงทาเรือ ทรงพระกรุณาสั่งใหตั้งพระนิเวสน ตําหนักฟากตะวันออกใหช่ือพระตําหนักทาเจาสนุก 
ขณะนั้นฝพายเอาดอกเลาหักปถวีเรือชัย ทอดพระเนตรเห็น ตรัสวางามดีอยู คร้ันเสด็จกลับถึงกรุงสั่ง
ใหแปลงปถวีเรือชัยเปนเรือกิ่ง ทรงพระกรุณาเรงรัดใหชางสรางมณฑปพระพุทธบาทและอาวาส
บริเวณทั้งปวง ๔ ปจึงสําเร็จ สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นไปกระทําการฉลองมีงานมหรสพสมโภช ๗ 
วัน แลวเสด็จกลับยังกรุงศรีอยุธยา” 
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 สําหรับพระเจาแผนดินสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น มีเร่ืองเลาวา เปนพระราชประเพณีที่
จะตองเสด็จออกไปทรงชาง รําพระแสงถวายบูชาพระพุทธบาททุกป 
 
สมเด็จพระนารายณมหาราช (๒๑๙๙–๒๒๓๑) 
 สมเด็จพระนารายณเปนราชโอรสของพระเจาปราสาททอง เมื่อประสูติแกวงพระกร
ขวักไขวจนคนทั้งหลายเห็นเปนสี่กร จึงขนานพระนามวาพระนารายณ 
 ทรงมั่นคงในพุทธศาสนาอยางยิ่ง แมถูกเกลี้ยกลอมชักชวนดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใหทรง
เปล่ียนศาสนาโดยราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสสมัยพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แตก็หาทรงหวั่นไหวคลอน
แคลนแตประการใดไม ราชทูตและคณะบาทหลวงกลับเล่ือมใสในพระองคที่ทรงผอนปรน ตรัสอยาง
ละมุนละมอมแบบบัวไมใหชํ้าน้ําไมใหขุน 
 พ.ศ.๒๒๒๙ เปนปลายรัชกาลพระนารายณ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดส่ังราชทูตพิเศษชื่อ 
เซอวาลิเยร เดอ โชมอง พรอมดวยคณะบาทหลวงพิเศษสําหรับทําหนาที่โปรดศีลใหสมเด็จพระ
นารายณเมื่อเขารีตแลว เขามายังกรุงศรีอยุธยา เจาพระยาวิชาเยนทร (ฝร่ังชาติกรีก ช่ือเดิม เยรากี 
ภายหลังมาเปลี่ยนเปนฟอลคอน เพราะทํางานอยูกับอังกฤษ และอาศัยเรือสินคาอังกฤษเขามายังกรุงศรี
อยุธยา) หนักใจมากเมื่อทราบวาทูตฝร่ังเศสจะเขาเฝาถวายพระราชสาสนของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ และ
ชักชวนใหเขารีตนับถือคริสตศาสนา ไดรีบหามปรามคัดคานทูตฝร่ังเศสไมใหรีบรอนนัก เพราะ
สมเด็จพระนารายณยังทรงมั่นคงในพุทธศาสนาอยู เมื่อไมนานมานี้ยังโปรดใหหลอพระพุทธรูป
ทองคําสูง ๔ ศอกเศษองคหนึ่ง สูง ๑ ศอกเศษองคหนึ่ง สูง ๒ ศอกเศษองคหนึ่ง ถวายพระนามวาพระ
บรมไตรโลกนาถและพระบรมไตรภพนาถ เสด็จออกทรงบาตรทุกวัน แตทูตฝร่ังเศสก็ไมฟงคําทัด
ทานหามปรามของเจาพระยาวิชาเยนทร 
 ขอความในพระราชสาสนของพระเจากรุงฝร่ังเศส มีใจความสําคัญวา 
 “พระเจากรุงฝร่ังเศสขอชักชวนพระเจาแผนดินแหงกรุงศรีอยุธยาใหมารวมแผนดิน
เดียวกันโดยขอใหทรงเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาเดียวกัน เพราะศาสนาที่เที่ยงแทมีศาสนาเดียวใน
โลก คือศาสนาของพระเจาองคเดียว ถาทางกรุงศรีอยุธยานับถือพระเจาองคนี้แลว พระเจาก็จะบันดาล
ใหกรุงศรีอยุธยาเจริญรุงเรืองเชนเดียวกับกับประเทศฝรั่งเศส” 
 พระนารายณตรัสถามเจาพระยาวิชาเยนทรวา ใครไปทูลพระเจาหลุยสวาพระองคจะนับ
ถือคริสตศาสนา เจาพระยาวิชาเยนทรกราบทูลวา ชาวฝรั่งเศสในกรุงศรีอยุธยาไดเห็นพระองคทรง
อุปถัมภตาง ๆ แกคริสตศาสนามาก จึงเลื่องลือไปถึงฝร่ังเศส สมเด็จพระนารายณตรัสผานลามวา 
 “ทรงขอบพระทัยพระเจากรุงฝร่ังเศสเปนนักหนาที่มีความสนิทเสนหาในขาพเจา แต
การที่จะเปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือมาถึง ๒๒๒๙ ปแลวนั้นไมใชของงาย กอนอื่นขอใหบาทหลวงทํา
ใหราษฎรของขาพเจาเขารีตนับถือศาสนาคริสตใหหมดเสียกอนแลวขาพเจาจะเขาตามในภายหลัง อีก
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ประการหนึ่ง ทรงประหลาดพระทัยเปนนักหนาวา เหตุใดพระเจากรุงฝร่ังเศสจึงกาวกายอํานาจของ
พระเจา เพราะการที่มีศาสนาตาง ๆ ในโลกนั้น มิใชความประสงคของพระเจาดอกหรือ จึงมิได
บันดาลใหมีเพียงศาสนาเดียว ในเวลานี้ พระเจาคงปรารถนาใหขาพเจานับถือพุทธศาสนาไปกอน 
เพราะฉะนั้นจะรอคอยความกรุณาของพระองคบันดาลใหนับถือคริสตศาสนาในวันใด ก็จะเปลี่ยนไป
นับถือคริสตศาสนาเมื่อนั้น จึงขอฝากชะตากรรมของขาพเจาและกรุงศรีอยุธยาใหอยูในความบันดาล
ของพระเจาดวย ขอพระเจากรุงฝร่ังเศสสหายของขาพเจาอยาไดนอยพระทัยเลย” 
 ทูตฝร่ังเศสและบาทหลวงจึงรูแนวาพระเจากรุงสยามคงไมเขารีตไดโดยงาย แตพระ
นารายณก็ทรงผอนปรนใหราษฎรทั่วไปนับถือศาสนาตาง ๆ ไดตามความเลื่อมใสศรัทธาของตนและ
ยังพระราชทานที่ดินใหสรางโบสถคริสตศาสนาและพระราชทานทรัพยใหโรงเรียนคริสเตียนอีกดวย 
 เมื่อสมเด็จพระนารายณประชวรหนักจวนจะสิ้นพระชนม ทรงทราบถึงความยุงเหยิง
เกี่ยวกับราชสมบัติที่กําลังเกิดขึ้นและจะเปนอันตรายแกขาราชบริพารเมื่อพระองคส้ินพระชนมไป จึง
ทรงอุทิศพระราชวังลพบุรีใหเปนวิสุงคามสีมาขอใหพระสงฆจัดการอุปสมบทพวกมหาดเล็กเพื่อให
พนอันตรายจากพวกหลวงสรศักดิ์ ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นไป
ประทับที่พระราชวังลพบุรี จึงโปรดเกลาใหทําผาติกรรม สรางวัดขึ้นใหมอีกวัดหนึ่ง เพื่อชดใช
วิสุงคามสีมาที่พระนารายณทรงอุทิศถวายสงฆ 
 

ความสัมพันธอยุธยา - ลังกา 
 ความสัมพันธในสมัยนี้เร่ิมใกลชิดและเปนทางการมากกวาครั้งที่ผานมา คือมี
พระมหากษัตริยเขามามีสวนมากขึ้น  ในระยะเวลาดังกลาวนี้  ทางประเทศลังกาพุทธศาสนาไดรับ
ความกระทบกระเทือนจากบุคคลและศาสนาอื่น ๆ มาก จนสังฆมณฑลตองเสื่อมสิ้นไป  เหตุก็คือวา 
สมัยพระเจาภูวเนกขพาหุท่ี ๗  ขึ้นครองราชย พ.ศ. ๒๐๘๕ นั้น เกิดความไมสงบภายในพระเจาภูว
เนกขพาหุจึงอาศัยกองทัพโปรตุเกสเขามาปราบ  โปรตุเกสไดฉวยโอกาสนี้ทําการรุกรานหัวเมืองตาง ๆ 
ใครยอมอยูใตอํานาจก็ใหเปล่ียนไปถือศาสนาคริสต  แตถาใครไมยอมก็ปลนฆา  ร้ือวัด  เจดีย  วิหาร  
เผาทําลายพระไตรปฎก  ตอมาก็เกิดสงครามรบพุงกันระหวางโปรตุเกส สิงหล  และทมิฬ  (๒๐๗๐  
จนถึง  ๒๑๗๕)  สภาพของพุทธศาสนาเสื่อมโทรม  จนคณะสงฆสูญสลายไป  แมกษัตริยองคตอมาจะ
พยายามฟนฟูคณะสงฆขึ้นใหม  โดยการขอความชวยเหลือไปยังเมืองมอญ  แตก็ไมสําเร็จ  คร้ัน  พระ
เจาศรีวิชัยราชสิงห  ไดครองราชยในป พ.ศ.๒๒๘๒  ทรงบํารุงพุทธศาสนาเปนการใหญ  แตคร้ังนั้น
ลังกาไมมีพระภิกษุ  ยังคงมีแตสามเณรเทานั้น  สามเณรรูปหนึ่งท่ีควรกลาวถึงก็คือ  สามเณรสรณังกร  
พระเจาศรีวิชัยไดสามเณรสรณังกรเปนท่ีปรึกษา  ติดตอขอพระสงฆจากเมืองยะไขไปชวย  แตคร้ังนี้
ยะไขไมชวยเหมือนครั้งกอน  ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด   พระเจาศรีวิชัยจึงขอความชวยเหลือไปยัง
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เมืองหงสาวดี  แตเรือคณะทูตที่ไปยังหงสาวดี    ไปแตกกลางทะเล    คนที่ไปจมน้ําตายไปมาก เหลือ
กลับสูลังกาไมกี่คน   พระเจาศรีวิชัยแตงทูตเชิญพระราชสาสนพรอมดวยเครื่องราชบรรณาการเขา
มายังกรุงสยาม คร้ังนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจาบรมโกษฐ แตพระเจาบรมโกษฐยังมิไดทรงกระทํา
อะไร พระเจาศรีวิชัยราชสิงหก็สวรรคตเสียในป พ.ศ. ๒๒๙๐  พวกราชทูตลังกาไมแนใจวา  พระเจา
แผนดินองคใหมคือ พระเจากิตติศิริราชสิงหจะสนับสนุนหรือไม  จึงกลับไปทูลความเรื่องราวทางกรุง
ศรีอยุธยาใหกษัตริยองคใหมทรงทราบ  พระเจากิตติศิริราชสิงหทรงขอรองใหสามเณรสรณังกร  แตง
พระราชสาสนเปนภาษามคธ ถวายสมเด็จพระเจาบรมโกษฐ ๑ ฉบับ ถวายสมเด็จพระสังฆราชกรุงศรี
อยุธยา ๑ ฉบับ แลวแตงราชฑูต  ๕  คน  ใหเชิญพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการ มีขาราชการ
ช้ันผูนอยพรอมทั้งคนรับใชดวย  รวมท้ังหมดเปน ๖๐  คน  คณะนี้ถึงกรุงศรีอยุธยา  พ.ศ. ๒๒๙๔ 
คณะทูตไดรับการตอนรับจากสมเด็จพระเจาบรมโกษฐเปนอยางดี 
 ภายหลังจากที่ไดพาคณะทูตลังกาเที่ยวชมปูชนียสถานตามเมืองตาง ๆ แลว  สมเด็จพระ
เจาบรมโกษฐ ก็โปรดใหแตงคณะทูตพรอมดวยเครื่องราชบรรณาการไปตอบแทนพระเจากรุงลังกา  
ในการไปคราวนี้  ไดอาราธนาพระเถระผูทรงความรูจากอยุธยา  ๒ รูป เปนหัวหนาคณะ  คือ  พระอุ
บาลีเถระ กับพระอริยมุนีเถระ  พรอมดวยพระอันดับอีก ๑๖ รูป  ออกไปชวยฟนฟูคณะสงฆใน
ประเทศลังกา นอกจากนี้ยังไดโปรดใหสงคัมภีรพระไตรปฎกและพระพุทธรูปทองคําออกไป
พระราชทานแกพระเจากรุงลังกาดวย 
 คณะทูตไทยพรอมทั้งพระสงฆคณะนี้  ไดเดินทางไปถึงเมืองศิริวัฒนบุรี (ปจจุบันเรียก 
Kandy)  เมืองหลวงของลังกาครั้งนั้น  เมื่อ  พ.ศ. ๒๒๙๕  พระเจากิตติศิริราชสิงห  โปรดใหมีการ
ตอนรับอยางใหญโต  มีขบวนแหเขาเมืองและยิงปนใหญเปนสัญญาณดวย  พระสงฆไทยไดไปพักที่
วัดบุปผารามใกลกับกําแพงพระราชวังเมืองศิริวัฒนบุรี  สวนคณะทูตไทยไดไปพักที่รับแขกเมือง  
คณะสงฆไทยมีพระอุบาลีเถระเปนประธาน  ไดเร่ิมงานดานการฟนฟูคณะสงฆขึ้น  โดยเร็ว  ส่ิงแรกที่
กระทําคือ  อุปสมบทสามเณรไทยรูปหนึ่งใหเปนภิกษุ  เพื่อเปนตัวอยางใหชาวลังกาไดดูกอน  จากนั้น
ก็ไดอุปสมบทสามเณรชาวลังกาที่เปนผูนําหมู  จํานวน  ๖  รูป  ตอมาก็มีกุลบุตรผูมีศรัทธามาขอให
บรรพชาและอุปสมบทมากขึ้นตามลําดับ  ประมาณวา  คณะสงฆไทยไดอุปสมบทภิกษุ  ๗๐๐  รูป  
และบรรพชาสามเณร  ๓,๐๐๐  รูป  นอกจากนี้พระอุบาลีเถระ  ยังไดแนะนําใหพระเจากิตติศิริราช
สิงหทรงแกไขพิธีการบางอยาง เชน  ลังกามีประเพณีแห  เทวรูปพราหมณ  พระอุบาลีแนะนําวาควร
จะใหมีการแหพระพุทธรูปดวย  ซ่ึงทางลังกาก็เห็นชอบ  และยังไดปฏิบัติสืบ ๆ มาจนทุกวันนี้ 
 คณะสงฆไทยคณะนี้ปฏิบัติศาสนกิจอยูในลังกา  เปนเวลา ๓ ป  คร้ันถึง พ.ศ. ๒๒๙๘  
สมเด็จพระเจาบรมโกษฐก็โปรดใหจัดคณะสงฆจากอยุธยาไปเปลี่ยน  คณะสงฆที่จะไปคณะที่ ๒  นี้มี
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พระวิสุทธาจารย กับพระวรญาณมุนีเปนประธาน พรอมกับพระภิกษุอันดับ ๒๐ รูป  และสามเณร  
๒๐  รูป 
 ในการไปชวยฟนฟูพุทธศาสนาในครั้งนั้น  นับวาไดรับความสําเร็จอยางนาพอใจ  ชวย
ใหพุทธศาสนาและการคณะสงฆ  กลับฟนฟูขึ้นมาอีก  พุทธศาสนาในลังกาที่ฟนฟูขึ้นมาครั้งนั้นไดช่ือ
วา  พุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ  หรืออุบาลีวงศสืบตอมา  (ปจจุบันในลังกามีสงฆเพิ่มขึ้นเปนหลาย
นิกาย  แตนิกายสยามวงศก็ยังคงอยู)  แตเปนที่นาเสียดายยิ่งที่พระอุบาลี  ประธานคณะสงฆ  ตองถึง
แกมรณภาพที่ลังกา  ไมไดมีโอกาสกลับมาบานเกิดเมืองนอนของทานอีก 
 เมื่อคณะสงฆคณะแรกจะกลับ พระเจากิตติศิริราชสิงหแหงลังกา ไดทรงสงราชทูตลังกา
ใหเชิญพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการับพระทันตธาตุจําลอง ๑ องค  พระพุทธรูปแกว  ๑  
องค  มีทั้งเครื่องสักการบูชาใหราชทูตเชิญมาบูชาพระพุทธบาท  และถวายสมเด็จพระสังฆราช และมี
ของพระราชทานกรมพระราชวังบวรฯ  ดวย  เมื่อพระอริยมุนี  ออกเดินทางจากเมืองหลวงศิริวัฒนราช
ธานี  พระเจากิตติศิริราชสิงห  เสด็จพรอมดวยราชบริวาร  ตามสงเปนระยะทาง  ๑  วัน พระสงฆชาว
ลังกามีพระสรณังกรเปนประธาน  ก็ไดตามมาสงดวย  พระสงฆสยามกับราชทูตลังกาไดเดินทางมาถึง
ปากน้ําเจาพระยา เมื่อวันแรม  ๑  ค่ํา  เดือน ๘  ปชวด  พ.ศ.  ๒๒๙๙  สมเด็จพระเจาบรมโกษฐโปรด
ใหจัดการรับรองทํานองรับราชทูตลังกาที่มาในครั้งกอน  คือมีกระบวนการแหเรือจากสมุทรปราการ  
แหพระทันตธาตุจําลองและพระราชสาสนทั้งทูตานุทูตไปยังพระราชวัง ประดิษฐานพระทันตธาตุ
และพระแกวไวในวัดพระศรีสรรเพชญ  สมเด็จพระเจาบรมโกษฐไดเสด็จออกรับราชทูตที่พระวิหาร
สมเด็จ  แลวมีการสมโภชพระทันตธาตุและพระแกวเปนเวลา  ๓  วัน  คร้ันทูตานุทูตลังกาจะกลับ 
สมเด็จพระเจาบรมโกษฐไดพระราชทานบําเหน็จรางวัลเปนอันมาก แลวโปรดใหเชิญเครื่องราช
บรรณาการและคัมภีรพระธรรมจํานวน  ๙๗ คัมภีรที่ลังกาไมมี  และมีศุภอักษรของอัครมหาเสนาบดี
กรุงศรีอยุธยา  ไปถึงเสนาบดี  ณ  กรุงศิริวัฒนบุรีดวย  คณะทูตลังกาไดออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือน 
๑๑ ปชวด  พ.ศ. ๒๒๙๙ 
 อนึ่ง เปนพระราชประสงคของสมเด็จพระเจาบรมโกษฐวาการที่คณะสงฆอยุธยามีวิริยะ
อุตสาหะออกไปทํากิจพระศาสนาในตางแดนนั้น  ควรจะไดมีการสับเปลี่ยน  แตละคณะควรจะอยู
ประมาณ  ๓ ป  แลวใหมีโอกาสกลับบาน แลวใหคณะอื่นออกไปสับเปลี่ยนบาง  ดังนั้นจึงไดโปรดให
สงคณะที่ ๒ ออกไป 
 

การปกครองสงฆสมัยอยุธยา 
 การปกครองสงฆคร้ังกรุงศรีอยุธยา  สันนิษฐานวาคงไดดําเนินตามแบบอยางครั้งกรุง
สุโขทัย  ทั้งนี้อาศัยหลักฐานจากประวัติศาสตรที่วา  สมเด็จพระเจาอูทองทรงวางระเบียบการปกครอง
บานเมือง  ตามแบบอยางของกรุงสุโขทัย  อีกทั้งเวลานั้นกษัตริยในวงศพระรวงก็ยังมีอยู  เพียงแตเปน
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ประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเทานั้น คณะทั้งสองคือคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสีก็มีสืบตอมา แต
เชื่อไดวา ความเลื่อมใสในพระสงฆลังกาวงศเจริญแพรหลายมากขึ้น สวนจํานวนพระสงฆในนิกาย
เดิมก็คงลดนอยลงตามลําดับ ปรากฎตามในพงศาวดารวาเมื่อ  พ.ศ.  ๑๙๖๕  (สมัยสมเด็จพระอินทราธิ
ราชที่ ๑) มีภิกษุหมูหนึ่ง  เปนพระเถระชาวเชียงใหม  ๗  รูป  คือ 
 ๑. พระธรรมคัมภีร 
 ๒. พระเมธังกร 
 ๓. พระญาณมงคล 
 ๔. พระศีลวงศ 
 ๕. พระสารีบุตร 
 ๖. พระธรรมรัตนากร 
 ๗. พระพุทธสาคร  (ทางลานนาบอกวา ๒๕  รูป) 
เปนพระเถระชาวอยุธยา ๒  รูปคือ 
 ๑. พระพรหมมุนี 
 ๒. พระโสมเถระ 
เปนพระเถระชาวกัมพูชา  ๑ รูป คือ 
 ๑. พระญาณสิทธิ  (ทางลานนาบอกวา  ๘  รูป) 
ไดพากันออกเดินทางพรอมดวยภิกษุเปนจํานวนมาก ไปยังประเทศลังกาเพื่ออุปสมบทแปลงเปน
นิกายสิงหล  ในอุทกเขปสีมา  แมน้ํากัลยาณี  มีพระวันรัตมหาเถระเปนพระอุปชฌาย  ไดอุปสมบท
เมื่อขึ้น  ๑๒  ค่ํา  เดือน ๙  ปมะโรง พ.ศ. ๑๙๖๗  และไดพักศึกษาธรรมวินัยอยูในลังกาหลายป ขากลับ
ไดนิมนตพระชาวลังกาใหเดินทางมาดวย ๒  รูป คือ 
 ๑. พระมหาวิกรมพาหุ 
 ๒. พระอุดมปญญา 
 ทานเหลานี้ไดมาขึ้นบกที่กรุงศรีอยุธยากอน  แลวแยกยายกันสั่งสอน  และตั้งนิกายขึ้น
ใหมอีกนิกายหนึ่ง  ทานเหลานี้คงจะปฏิบัติเครงครัดกวาคณะสงฆเดิม  ซ่ึงแปลงเปนลังกาวงศมากอน
นั้นแลว  เชื่อวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ก็เสด็จออกผนวชในคณะที่มาใหมนี้  และคณะนี้คงจะมี
ช่ือตามสํานักเดิมที่ลังกาวา  “คณะปาแกว”  วัดตาง ๆ ที่พระคณะนี้เขาไปอยูก็มักจะมีช่ือ  “คณะปา
แกว”  ตามหลัง  เชน “วัดไตรภูมิคณะปาแกว”  เปนตน ทางใตคือนครศรีธรรมราชและพัทลุง  ก็มี
หลายวัดที่มีช่ือคณะปาแกวตามหลง เชน  วัดเขียนคณะปาแกว   วัดสะพังคณะปาแกว  เปนตน 
 ดังนั้น การปกครองสงฆคร้ังนี้จึงมีคณะเพิ่มขึ้นเปน  ๓  คณะ  ดังนี้ 
 ๑. คณะคามวาสีฝายซาย (คณะเดิม) 
 ๒. คณะอรัญวาสี  (สืบมาจากสุโขทัย) 
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 ๓. คณะคามวาสีฝายขวา (คณะที่เพิ่มใหม) 
 เหตุที่เรียกฝายซายเขาใจวา จํานวนผูเล่ือมใสลดลง  หรือราชสกุลไมคอยไดอุปถัมภ
บํารุง  สวนฝายขวาคงจะมีจํานวนผูเล่ือมใสมากกวา  แตคณะอรัญวาสีนั้น  มีผูล่ือมใสตามปกติเชนที่
แลว ๆ มา 
 การปกครองสงฆในชวงนี้คอนขางจะสับสนเล็กนอย  คือมีเร่ืองปรากฏในพระราช
พงศาวดาร   ซ่ึงกรมหลวงวงศาธิราชสนิท  ทรงชําระครั้งรัชกาลที่ ๔ วา มูลเหตุที่จะใหแยกคณะสงฆ
ออกเปน ๒  คณะนั้น  เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช    คร้ังนั้นพระเจาหงสาวดีไชย
สิงหทรงลวงใหสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปเมืองหงสาวดี  โดยมอบใหพระยาเกียรติพระยาราม  เปน
ไสศึกมารับที่เมืองแครง  แลวแตงกองทัพมาดักซุมไวหวังจะทํารายสมเด็จพระนเรศวรเวลาที่เสด็จไป
โดยไมใหรูพระองค  พระยาทั้งสองไดไปนมัสการพระมหาเถรคันฉองผูเปนอาจารย  แลวเลาความลับ
นี้ใหฟง  พระมหาเถรคันฉองเห็นวา  สมเด็จพระนเรศวรจะมีอันตรายโดยที่หาความผิดมิได  ทานมี
ความสงสารจึงเจริญพรใหทรงทราบ สมเด็จพระนเรศวรทรงนอยพระทัยมากที่พระเจาหงสาวดีคิดราย
ตอพระองค  จึงทรงประกาศสงครามที่เมืองแครงนั้นเอง แลวทรงปรารภถึงพระมหาเถรคันฉอง พระ
ยาเกียรติและพระยารามวา  ถาอยูตอไปที่เมืองแครงจักมีอันตราย  จึงทรงชักชวนใหเขามาอยูที่กรุงศรี
อยุธยา  พระมหาเถรคันฉอง  และพระยาทั้งสองไดพาญาติโยมและพรรคพวกตามเสด็จสมเด็จพระ
นเรศวรมาอยูอยุธยาดวย พระมหาธรรมราชาธิราช ทรงพิจารณาเห็นวา  พระมหาเถรคันฉองไดชวย
แกไขใหพระราชโอรสพนภัย จึงทรงตั้งใหทานเปนสมเด็จพระสังฆราช  ครองวัดมหาธาตุ มีราชทิน
นามวา  “สมเด็จพระอริยวงศญาณไ  คร้ังนั้นจึงแบงคณะสงฆออกเปน  ๒ คณะ ที่เรียกวาคณะเหนือให
ขึ้นสมเด็จพระอริยวงศญาณ ที่เรียกวาคณะใตใหขึ้นสมเด็จพระวันรัตน  ซ่ึงเปนสมเด็จพระสังฆราช
คณะเดิม 
 อยางไรก็ตาม   เร่ืองดังกลาวนี้  มีทานผูรูหลายทาน  เชน  สมเด็จพระมหาสมณเจากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส  และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เปนตน  ไมทรงเห็นดวย  โดยทรง
โปรดประทานมติวา ไมนาจะเปนเชนนั้น   เพราะพระมหาเถรคันฉองเปนมอญ จะมาเปนใหญ
ปกครองพระไทยไดอยางไร อยางดีก็คงจะเปนเจาคณะมอญ ดูแลพระมอญในราชอาณาจักรสยาม
เทานั้น ดังมีพระสุเมธาจารย  เปนตัวอยาง  อาจจะเปนเพราะวา  วัดมหาธาตุเปนวัดที่สมเด็จ
พระสังฆราชสถิต  เมื่อใหพระมหาเถรคันฉองไปอยูวัดมหาธาตุ ก็เลยพลอยเขาใจวา  ทรงตั้งทานให
เปน  สมเด็จพระสังฆราชวาคณะเหนือ  สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ  ยังทรงวิจารณตอไปอีกวา  คร้ังพระ
มหาเถรคันฉองเขามานั้น  คณะสงฆแบงเปนคณะเหนือคณะใตแลว ก็นาจะผิด เพราะในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ๆ ก็ยังคงเรียกเปนคณะคามวาสี  คณะอรัญวาสีอยู  ที่จัดเปนคณะเหนือ คณะใต  นาจะพึ่ง
มาเรียกในครั้งกรุงธนบุรี  หรือคร้ังรัตนโกสินทรตอนตนนี้เอง 
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 สวนตําแหนงผูปกครองซึ่งเรียกวาสังฆนายกนั้น ก็เพิ่มจากครั้งกรุงสุโขทัย คือคร้ังกรุง
สุโขทัยมี  สังฆราช และปูครู แตคร้ันมาถึงสมัยอยุธยา  ไดเพิ่มตําแหนงสูงสุดเขามาอีก จึงเปน  ๓ ขั้น 
คือ สมเด็จพระสังฆราช   สังฆราช   และพระครู  ตําแหนงประมุขสงฆในสมัยตนอยุธยานั้น  ปรากฏ
อยู  2  ตําแหนงคือ 
 ๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยนาจะเปนประมุขฝายคามวาสี 
 ๒. สมเด็จพระวันรัตนนาจะเปนประมุขฝายอรัญวาสี 
 ถารูปใดมีพรรษามากกวา  รูปนั้นก็จะไดเปนสมเด็จพระสังฆราช ตอมาเมื่อคณะปาแกว
เพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงและหัวเมืองปกษใต  คณะคามวาสีจึงแบงเปน  ๒  คือ คามวาสี  ฝายซาย และ
คามวาสีฝายขวา  และสับเปลี่ยนตําแหนงใหมดังนี้ 
 พระวันรัตน  เปนเจาคณะคามวาสีฝายขวา 
 พระพุทธโฆษาจารย  เปนเจาคณะคามวาสีฝายซาย 
 พระพุทธาจารย  เปนเจาคณะอรัญวาสี   (ตําแหนงนี้ตั้งขึ้นใหมเปนเจาคณะแทนพระวัน
รัตน  ตอมาในครั้งรัชกาลที่ ๔ ตําแหนงนี้เปลี่ยนเปน  พุฒาจารย) 
 คณะคามวาสีฝายซายรวมเอาวัดในหัวเมืองฝายเหนือเขามาไวดวย  ทํานองเดียวกัน  
คณะคามวาสีฝายขวาก็รวมเอาวัดในหัวเมืองฝายใตมาไวดวย 
 เมื่อแบงตําแหนงออกใหเปนสัดสวนแลว จะเปนดังนี้ 
 

คณะคามวาสีฝายซาย 
 สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี  อยูวัดมหาธาตุเปนเจาคณะ มีฐานานุกรม ๑๐ รูป  มี
พระราชาคณะดังนี้ 
   พระพิมลธรรม   พระเทพกวี 
   พระพรหมมุนี   พระราชมุนี 
   พระปรากรม   พระราชกวี 
   พระศีรสมโพธิ   พระพากุลเถร 
   พระญาณสิทธิ์   พระอภัยสรณ 
   พระอภัยสาร   พระอนุรุทธ 
   พระโชติบาล   พระศรีสัจญาณมุนี   
   พระธรรมนิโรธ   พระญาณรักขิต 
   พระไตรสรณธัช 
 อนึ่ง  พระสงฆที่อยูทางเหนือใหขึ้นตอคณะนี้และเมืองตาง ๆ ที่ขึ้นกับคณะนี้มี  ปรันต
ประเทศ ลพบุรี  วิเศษไชยชาญ  นนทบุรี  ธนบุรี  อินทบุรี พรหมบุรี  สิงหบุรี ชัยนาท  อุทัยธานี    
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นครสวรรค    พิษณุโลก  ชุมศรสําแดง  ชุมแสงสงคราม   นครไทย  สุโขทัย  สวางคบุรี     
นครราชสีมา     สระบุรี     นครชุม   กําพราน    นางรอง พิมาย   พิจิตร   เพชรบูรณ   กําแพงเพชร   
เถิน  ชีเทพ   ตาก   จอมทอง   เปนตน 
 

คณะอรัญวาสี 
 พระพุทธาจารย   วัดโบสถราชเดช   เปนเจาคณะบังคับบัญชาพระสงฆฝายสมถวิปสส
นา (ไมบอกฐานานุกรม)  มีพระราชาคณะดังนี้ 
   พระญาณไตรโลก   พระอุบาลี 
   พระญาณสมโพธิ   พระธรรมโกษา 
   พระเทพมุนี   พระเทพโมลี 
   พระธรรมกิตติ 
 
 อนึ่ง พระครูฝายสมถวิปสสนา  พระครูเจาคณะรามัญ และพระครูเจาคณะลาวทั้งปวง 
พระสงฆซ่ึงเปนฝายสมถวิปสสนา  ที่ในกรุงและหัวเมืองภาคเหนือภาคใต  และพระที่อยูในปาเขา  
(พระธุดงค)  ก็ขึ้นตรงตอคณะอรัญวาสี  ยกเวนพระครูตําแหนงหัวเมือง  ไมตองขึ้นคณะนี้ 
 
 
 

คณะคามวาสีฝายขวา 
 พระวันรัตน  อยูวัดปาแกว  เปนเจาคณะ   มีฐานานุกรม  ๑๑  รูป  มีพระราชาคณะเปน
คณะขึ้นดังนี้ 
   พระธรรมโคดม   พระธรรมไตรโลก 
   พระธรรมเจดีย   พระโพธิวงศ 
   พระธรรมวิโรจน   พระนารทะ 
   พระพุทธโฆษา   พระวิเชียรเถระ 
   พระธรรมสารเถระ   พระญาณสมโพธิ 
   พระอริยโคดม   พระอริยวงศมนี 
   พระอริยมุนี   พระนิกรม 
   พระนิโครธญาณ   พระญาณรังษี 
   พระอริยธัช 
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 อนึ่ง  ใหพระที่อยูในปกษใต  มาขึ้นกับคามวาสีฝายขวานี้  สวนเมืองตาง ๆ ในสวนกลาง
ที่จะตองขึ้นกับคณะนี้ก็คือ  สมุทรปราการ ชลบุรี  สาครบุรี  สมุทรสงคราม   เพชรบุรี   กาญจนบุรี   
บางละมุง ราชบุรี  ระยอง   ตราด    แกลง  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี   จันทบุรี  สุพรรณบุรี   
ชะอํา ปราณ   เปนตน 
 

สรุปทําเนียบการคณะสงฆคร้ังกรุงศรีอยุธยา  เปนดังนี้ 
 
 คณะคามวาสีฝายซาย  เจาคณะใหญ    ๑   รูป 
     พระราชาคณะ  ๑๗    รูป 
     พระครูหัวเมือง  ๒๔   รูป   (๒๒ เมือง) 
     หัวเมืองไมมีพระครู ๒๖   เมือง 
 
 คณะอรัญวาสี  เจาคณะใหญ    ๑    รูป 
     พระราชาคณะ    ๗    รูป 
 
 คณะคามวาสีฝายขวา  เจาคณะใหญ    ๑ รูป 
     พระราชาคณะในกรุง ๑๗ รูป 
     พระครูหัวเมือง  ๕๖    รูป (๒๖ หัวเมือง) 
     หัวเมืองไมมีพระครู ๒๐ เมือง 
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บทท่ี  ๖ 
สมัยกรุงธนบุรี 

 
น้ําพระทัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 
    อันตัวพอ  ช่ือวา  พระยาตาก 
 ทนทุกขยาก กูชาติ  พระศาสนา 
 ถวายแผนดิน ใหเปน  พุทธบูชา 
 แดพระศาสดา สมณะ  พระพุทธโคดม 
    ใหยืนยง  คงถวน  หาพันป 
 สมณะพราหมณชี ปฏิบัติ  ใหพอสม 
 เจริญสมถะ  วิปสสนา พอช่ืนชม 
 ถวายบังคม  พระบาท พระศาสดา 
    คิดถึงพอ  พออยู  คูกับเจา 
 ชาติของเรา  คงอยู  คูพระศาสนา 
 พุทธศาสนา อยูยง  คูองคกษัตรา 
 พระศาสดา   ฝากไว  ใหคูกัน 
 
 สมเด็จพระเจาตากสินเลือกเมืองธนบุรีเปนเมืองหลวง ตองนับวาพระองคเขาใจเลือกได
อยางเหมาะที่สุด ทําใหทุนเงินทองที่จะใชในการสรางวัดไปไดหลายหมื่นชั่ง เพราะเมืองธนบุรีมีวัด
เกาแกมากมายหลายสิบวัด เชน ทางฟากตะวันตกของแมน้ํา มีวัดแจง วัดทายตลาด วัดดอกไม วัดบางยี่
เรือไทย วัดบางยี่เรือมอญ วัดนาก วัดปากน้ํา วัดบางหวาใหญ วัดบางหวานอย วัดบางจาก วัดลิงขบ 
และวัดทอง สวนทางฟากตะวันออกก็มีวัดเลียบ วัดโพธาราม วัดสลัก วัดสามปลื้ม วัดสามเพ็ง วัดเชิง
เลน วัดบางลําภู และวัดสมอราย 
 บางทีสมเด็จพระเจาตากสินจะเปนกษัตริยองคแรกที่คิดไดวาประหยัดเงินสรางวัด ไว
ทํานุบํารุงบานเมืองทางอื่นจะเหมาะกวา พระองคไมสรางวัดใหมเลยตลอดรัชกาล แมแตพระที่นั่ง
แบบมหาปราสาท พระองคก็ไมสรางใหเปลืองเงินแผนดิน 
 สมเด็จพระเจาตากสินเปนคนมีความคิดแปลก ๆ ใหม ๆ ทําอะไรแผลง ๆ เชนไมสราง
พระมหาปราสาทเปนที่ประทับ กลาวตําหนิพระสงฆที่ชอบเอาเรื่องนิทานชาดกและเรื่องปาฏิหาริย
เหลือเชื่อมาเทศนาสั่งสอนประชาชน พระองคชอบคบกับพวกบาทหลวงเพื่อจะไดทราบสิ่งที่ดีและไม
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ดีของศาสนาคริสต เอาไวเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนา วาดีเลวหรือแตกตางกันอยางไร และชอบ
พบปะสนทนากับประชาราษฎรโดยไมถือพระองค (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕ : ๓๕) 
 สมเด็จพระเจาตากสินทรงครองราชสมบัติอยูเพียง  ๑๕  ป (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕)   แต
ก็ทรงเอาพระทัยใสในเรื่องศาสนามาก   สมัยนี้เปนสมัยที่บานเมืองเริ่มตั้งตัวเปนระยะการกอบกูชาติ  
พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยยิ่งกวาพระมหากษัตริยองคใด ๆ ถึงกระนั้นก็นาสรรเสริญน้ําพระทัยของ
พระองคที่ไมทรงทอดทิ้งภารกิจดานศาสนา   คราใดที่มีเวลาวาง  พระองคก็จะทรงเอาพระทัยใสงาน
ดานฟนฟูพระพุทธศาสนาทันที   พระราชกรณียกิจในดานนี้พอจะสรุปกลาวไดดังนี้ 
 ๑. จัดสังฆมณฑล   (พ.ศ.  ๒๓๑๑)  ทรงพิจารณาวาศาสนาจะรุงเรืองตองอาศัยพุทธ
บริษัททั้ง  ๔ เวลานั้นพระสงฆยังแตกแยกและบกพรองในดานธรรมวินัยอยูบาง ไมมีพระเถระผูทรง
วุฒิคอยวากลาว  จึงทรงใหมีการประชุมพระเถระทั้งหลายเทาที่มีอยูในราชอาณาจักร ณ  วัดบางหวา
ใหญ  (วัดระฆังโฆสิตาราม)   เลือกตั้งพระเถระผูทรงคุณธรรมที่มีอายุพรรษาขึ้นเปนสมเด็จ
พระสังฆราช  และตั้งพระเถรานุเถระเหลานั้นเปนพระราชาคณะฐานานุกรมใหญนอย  ตามลําดับ แลว
โปรดนิมนตใหไดอยูตามอารามตาง ๆ ส่ังสอนคันถธุระและวิปสสนาธุระแกภิกษุสามเณรตอไป 
 ๒. ทรงบูรณะพระอารามตาง ๆ โปรดใหจางขาราชการและพลเรือนสรางพระอุโบสถ 
วิหาร เสนาสนะ  ในพระอารามทั้งหลาย  ประมาณวาจํานวนมากกวา  ๒๐๐ หลัง  และทรงขอรอง
พระภิกษุทั้งปวงใหตั้งมั่นอยูในธรรมวินัย  อยาใหพระศาสนาตองมัวหมอง  หากขัดของประสงคส่ิง
ใด  พระองคก็ทรงจัดการอนุเคราะห  มีพระราชดํารัสตอนหนึ่งนาจับใจมากวา 
  “ถาพระผูเปนเจาท้ังปวงมีศีลคุณบริบูรณในพระพุทธศาสนาแลว แมจะปรารถนา
มังสะรุธิระ  (เลือด)  ของโยม  โยมก็อาจจะเชือดเนื้อแลโลหิตออกมาบําเพ็ญทานได” 
 ๓. บํารุงการเลาเรียนพระไตรปฎก   โปรดใหสังฆการีธรรมการทําบัญชีพระสงฆ  หาก
พระสงฆรูปใดบอกเรียนพระไตรปฎกไดมาก  ก็ทรงถวายไตรจีวรผาเทศเนื้อละเอียด แลว
พระราชทานจตุปจจัยแกเถรเณรตามที่เลาเรียนไดมากและนอย 
 ๔. บํารุงพระศาสนาเมืองนครศรีธรรมราช  (พ.ศ. ๒๓๑๒)  ในโอกาสที่ทรงกรีธาทัพ
ไปปราบชุมนุมเจานครฯ  นั้น  เมื่อจัดการบานเมืองเรียบรอยแลว โปรดใหนิมนตพระเณรในเมือง
นครศรีธรรมราช  ทั้งนอกและในกรุงมารับขาวสารรูปละ ๑ ถุง ปจจัยรูปละ ๑ บาท  รูปใดที่สบงจีวร
เกาก็จัดถวาย  และทรงแจกทานแดคนยากจนคนละ ๑ สลึงทุกวันอุโบสถ ทั้งยังทรงจางขาราชการและ
พลเรือนใหปฏิสังขรณพระอุโบสถ   วิหาร  การเปรียญ เปนตน  ตามอารามตาง ๆ 
 คร้ันเวลาเสด็จกลับ   ก็โปรดใหนิมนตพระอาจารยศรีเขามากรุงธนบุรีพรอมดวย
พระสงฆสามเณรศิษยทั้งปวง แลวโปรดเกลาตั้งใหเปนสมเด็จพระสังฆราชประจําอยู  ณ วัดบางหวา
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ใหญ  (พระอาจารยศรีเดิมอยูวัดพนัญเชิงกรุงเกา   หนีพมาออกไปอยูนครศรีธรรมราชเปนพระที่มี
ความรูดีและเครงครัดในพระธรรมวินัย) 
 ๕. รวบรวมพระไตรปฎก   การเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๑๐  นั้น  
บานเมืองและวัดถูกเผาไปเปนจํานวนมาก  คัมภีรพระไตรปฎกก็สูญหายไปดวย ทรงเปนกังวลตอการ
ดํารงอยูของพระศาสนา  เพราะขาดคัมภีรหลัก  จึงโปรดใหสืบหาตนฉบับพระไตรปฎกตามหัวเมือง
ตาง ๆ ที่ยังเหลืออยู  นํามาคัดลอกไวเพื่อจะสรางพระไตรปฎกหลวงขึ้น  ในคราวที่เสด็จไปปราบเจา
นครศรีธรรมราชก็ไดโปรดใหยืมคัมภีรพระไตรปฎก  บรรทุกเรือมาคัดลอกที่กรุงธนบุรี  และในคราว
ไปปราบเจาพระฝางที่อุตรดิตถ  (พ.ศ. ๒๓๑๓)  ก็โปรดใหนําพระไตรปฎกเมืองนั้นมาสมทบเพื่อสอบ
ทานตนฉบับดวย  แตการสรางพระไตรปฎกหลวงยังมิทันสําเร็จก็ส้ินรัชกาลเสียกอน นอกจากนี้ใน
ตอนปลายรัชกาล  ยังไดโปรดนิมนตพระเทพกวีใหไปเขมรและพระพรหมมุนีใหไปนครราชสีมา  
เพื่อรวบรวมคัมภีรวิสุทธิมรรคนํามาคัดลอกไวดวย เพราะคัมภีรนี้ไมมีเหลืออยูเลยในกรุงธนบุรี  
ทราบวาพระองคทรงจางชางมาคัดลอกพระไตรปฎกหลายจบ พระราชทานไปตามวัดตาง ๆ 
 ๖.  ชําระพระอลัชชี   เมื่อคร้ังไปปราบเจาพระฝางที่อุตรดิตถนั้น  (พระฝางเปนภิกษุ
ชุมนุมลูกนองทั้งพระและคฤหัสถกอนตั้งเปนกกขึ้น  แลวตั้งตนเปนหัวหนากองทัพ ทั้ง ๆ ที่เปนพระ) 
ทรงเห็นวาพระสงฆประพฤตินอกธรรมวินัย จึงประกาศใหบรรดาพระสงฆหัวเมืองฝายเหนือมา
สารภาพผิด แลวจะใหสึกออกมารับราชการ  ถาไมยอมรับก็จะตองพิสูจนความบริสุทธิ์กัน  คือใหดํา
น้ําตอหนาพระที่นั่งโดยประกอบพิธีกรรมขึ้นตามประเพณี   ถาชนะก็โปรดตั้งใหเปนอธิการอยูตอไป  
ถาแพก็จะโปรดใหสึกออกมาสักขอมือใชในราชการจงหนัก ถาผูใดกลาวเท็จวาตนบริสุทธิ์ คร้ันจะให
ดําน้ํากลับสารภาพวาตองอาบัติปาราชิก  ก็โปรดใหนําตัวไปประหารชีวิต 
 พิธีดําน้ํานั้นใหดํานานชั่ว ๓ กล้ันใจ ผูใดทนไดก็ชนะ คร้ังนั้นพระสงฆหัวเมืองเหนือ
หลายพันรูปมาพิสูจนกัน  เสมอเวลาก็มีพวกนี้ใหอุปสมบทใหม ชนะก็มี  ที่แพก็มีมากจนจีวรกองเปน
จอมปลวก  จีวรเหลานี้โปรดใหเอาไปเผาแลวเอาขี้เถามาผสมรักฉาบทาพระธาตุเมืองฝาง  พระองคได
โปรดใหทําไตรจีวรข้ึนพันชุด นิมนตใหพระราชาคณะฐานานุกรม  จํานวน  ๕๐  รูป  จากกรุงธนบุรี
ขึ้นไปอุปสมบทพระสงฆฝายเหนือใหม  ใหพระโพธิวงศาจารยอยูประจําพิษณุโลก  ใหพระพิมล
ธรรมอยูประจําเมืองฝาง ใหพระธรรมเจดียอยูประจําเมืองทุงยั้ง  ใหพระธรรมอุดมอยูประจําเมืองพิชัย  
ใหพระเทพกวีอยูประจําเมืองสวรรคโลก ใหพระพรมมุนีอยูเมืองสุโขทัย ฯลฯ  เพื่อชําระพระอลัชชี
ตอไป  สวนเจาพระฝางซึ่งดํารัสเรียกวา  อายเรือนนั้นหลบหนีไปได 
 สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงสนพระทัยในพุทธศาสนาเปนที่ยิ่ง  ไดรับสั่งสนทนาปญหา
ธรรมกับพระเถระอยูเปนประจํา  ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยองคเดียวที่ทรงปฏิบัติวิปสสนาเปน
พิเศษ  จนถึงกับไดทรงพระราชนิพนธหนังสือธรรมะเรื่องสั้นขึ้น  เรียกชื่อวา  “ลักษณะบุญ”  (ทรง
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๕๐

อธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติธรรมขั้นสูง)  และปรากฏในพงศาวดารวาไดเคยทรงเขาสมาธิใหโตะแขก
ดูดวย 
 

 
 

การปกครองสงฆสมัยธนบุรี 
 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐  แลว  สภาพของพุทธศาสนาก็ซบเซาลง
ตามสภาพของบานเมือง  พระสงฆก็ระส่ําระสาย  นอกจากจะถูกพมาตีจนปนปแลว พระสงฆไทยเอง
ก็ตั้งตนเปนหัวหนาหมู  เกิดการสูรบกันเอง  ตัวอยางเชน  พระสังฆราช  เจาคณะเมืองสวางคบุรี  (เจา
พระฝาง)  ก็ตั้งตนเปนหัวหนาหมู  คิดจะเปนใหญในแผนดิน  ส้ินเวลาหลายป  พระยาวชิรปราการ  
(ภายหลังไดเปนพระเจาตากสิน)  จึงสามารถปราบลงได  และเมื่อพระเจาตากสินไดเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติ ณ กรุงธนบุรีแลว  พระองคทรงสืบเสาะหาพระเถระเพื่อจะอาราธนามาเปนผูปกครองคณะ
สงฆ  แตก็ไมปรากฏวาไดพบพระราชาคณะผูใหญคร้ังกรุงศรีอยุธยาเลย พระที่พระองคทรงตั้งเปน
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๕๑

สมเด็จพระสังฆราชรูปแรกก็เปนเพียงพระธรรมดา  คือ  สมเด็จพระสังฆราช (ดี)  วัดประดู  และรูปที่ 
๒  เชนกันคือ  สมเด็จพระสังฆราช  (ศรี)  วัดบางหวาใหญ  (วัดระฆัง) มาจากวัดพนัญเชิง  ไปอยู
นครศรีธรรมราช  มาอยูกรุงธนบุรี  พระสงฆคร้ังกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจาตากสินทรงอาราธนา
มาเปนพระราชาคณะในครั้งกรุงธนบุรีนั้นเขาใจวาจะเปนพระครูซ่ึงอยูตามวัดตาง ๆ แถบชายทะเล
ทางภาคตะวันออก  เพราะศึกพมารุกรานไปไมถึง  ตัวอยางเชน  สมเด็จพระสังฆราช  (ช่ืน) ซ่ึงเปน
พระสังฆราชรูปที่ ๓  นั้น  สันนิษฐานวาเดิมจะเปนพระครูสุธรรมธีรราชมหามุนี  ซ่ึงตามทําเนียบวา
เปนเจาคณะเมืองระยอง  สมเด็จพระสังฆราช  (ช่ืน)  นี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๑  แหงกรุงรัตนโกสินทร  ถูก
ลดยศลงมาเปนพระธรรมธีรราชมหามุนี  ใหวาที่พระวันรัตน 
 การทํานุบํารุงสังฆมณฑลในครั้งกรุงธนบุรีอยูในระยะอันสั้น  คือเพียง ๑๕ ปเทานั้น  ยัง
ไมทันจะมั่นคงดีพอ  ก็เกิดเหตุวิบัติทําใหคณะสงฆเสื่อมโทรมลงอีก  แมกระนั้นก็ตาม  ในสมัยนี้ก็ได
มีผลงานดานพุทธศาสนาที่แตกตางไปจากครั้งกรุงศรีอยุธยาอยางบาง ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 ๑. เมื่อตั้งราชธานีใหม ๆ สภาพคณะสงฆเสื่อมทรามมาก แตสมเด็จพระเจาตากสินก็
ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะฟนฟูใหดีขึ้น เชนเรื่องพระเจาฝาง  เปนตน 
 ๒. เมื่อคณะสงฆเร่ิมมั่นคงขึ้น การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ดีขึ้น  และพระเจาอยูหัวก็ทรง
สนับสนุนใหมีการคัดลอกคัมภีรที่ขาดหายไป อีกทั้งใหเสาะแสวงหาคัมภีรตามหัวเมืองตาง ๆ นํามา
รวบรวมไวที่เมืองหลวง  แตก็เกิดเหตุวิบัติ  การคณะสงฆจึงกลับทรุดลงอีกตอนปลายรัชกาล 
 สวนการแตงตั้งสมณศักดิ์และตําแหนงปกครองคงจะไมผิดไปจากครั้งกรุงศรีอยุธยา  แต
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงสันนิษฐานวา  “ในยุคกรุงธนบุรีนี้  ดูเหมือนจะไดจัดใหมี
ทําเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามรับสั่งของพระเจากรุงธนบุรี” อยางไรก็ตาม  ก็ยังเชื่อวาทําเนียบที่พระองค
ทรงจัดขึ้นในรัชสมัยของพระองคนี้ก็คงจะไมตางไปจากครั้งกรุงศรีอยุธยานัก 
 
 
 
 

  


