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บทท่ี ๗ 
สมัยรัตนโกสินทร 

 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  เสวยราชยในกรุงรัตนโกสินทร  เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๒๕  การวางผังเมืองที่ไดจัดทําในครั้งนี้  ไดลอกแบบผังเมืองของกรุงศรีอยุธยา  ทั้งพระราชวัง  
วัด   และสถานที่ตาง ๆ กลาวเฉพาะเรื่องวัดจะเห็นไดชัดเจน เชน  มีวัดมหาธาตุ   วัดระฆัง  วัดราช
บูรณะ  เปนตน   ทั้งนี้อาจเปนดวยวาพระองคเองและขาราชการตลอดถึงประชาราษฎร  ลวนแต
เจริญเติบโตมาจากกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้น 
 พุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  เจริญรุงเรืองไมแพยุคใดที่แลวมา  ทั้งนี้ก็ตองยอมรับ
วาพระมหากษัตริยทุกพระองคเปนหลักชัยในการเสริมสงปรับปรุงทุก ๆ ดาน 
 

รัชกาลที่ ๑  (๒๓๒๕ - ๒๓๕๒)   
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมวา “ทองดวง” ประสูติเมื่อ
วันพุธ เดือน ๔ แรม ๕ ค่ํา ปมะโรง ตรงกับวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๒๗๙ เปนบุตรของหลวงพินิจ
อักษร มารดาชื่อดาวเรือง มีพี่นองดวยกัน ๕ พระองค คือ  
 พระองคที่ ๑ เปนหญิง 
 พระองคที่ ๒ เปนชาย ปรากฏภายหลังไดเปนขุนรามณรงค ถึงแกกรรมกอนเสียกรุงศรีอยุธยา 
แกพมาครั้งที่ ๒ 
 พระองคที่ ๓ เปนหญิงชื่อแกว (กรมพระศรีสุดารักษ) 
 พระองคที่ ๔ เปนชายชื่อทองดวง (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) 
 พระองคที่ ๕ เปนชายชื่อบุญมา (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เร่ิมเขารับราชการเมื่ออายุได ๑๑ ขวบ ใน
รัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวอุทุมพร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จึงไดรูจักกับนายสินซึ่งเปน
มหาดเล็กอยูกอนแลว เพราะนายสินมีอายุแกกวานายทองดวย ๒ ป นายทองดวยรับราชการอยูจนมี
อายุ ๒๒ ป จึงกราบถวายบังคมลาออกมาอุปสมบทเปนพระภิกษุพรอมกับนายสิน ณ วัดสามพิหาร 
พระนครศรีอยุธยา คร้ันบวชไดครบ ๑ พรรษาแลวตางคนตางก็ลาสิกขา ออกมารับราชการตอไป 
 ฝายขุนหลวงพินิจอักษรผูเปนบิดา ก็ทําการสูขอกุลสตรีทานหนึ่งมีนามวา นาค (สมเด็จพระ
อมรินทราบรมราชินี) พื้นเพเปนชาวอัมพวา บุตรสาวคหบดี ในแขวงเมืองราชบุรี และไดแตงงานอยู
กินกันดวยความสันติสุข มีพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายพระองค เทาที่ทรงกรม (มีตําแหนง
หนาที่) ๑๖ พระองค 
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 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติ เปน
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ เมื่อพระชนมายุได ๔๙ พรรษา 
ครองราชสมบัติอยูได ๒๗ ป กับ ๒ เดือน เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๙ ป
มะเส็ง ตรงกับวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๓๕๒ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณราชนิเวศน สิริพระชนมายุได 
๗๓ พรรษากับ ๖ เดือน  
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย
เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทรงพระนามวา พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจักรี
บรมนาถ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และสถาปนาพระนครหลวงขึ้นใหม มีนามวา 
 “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย 
อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” 
 เรียกโดยยอวา “กรุงรัตนโกสินทร” แตชาวบานชอบเรียกวา กรุงเทพมหานคร มาจนปจจุบัน
นี้  
( ศ.ปยะกาญจน , ๒๕๓๗ : ๙-๑๕ ) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีความคิดเห็นแตกตางกันกับสมเด็จพระ
เจาตากสิน พระองคมีความปรารถนาจะสรางกรุงเทพฯ ใหสวยงามใหมีสงาราศีเหมือนอยางกรุงเกา 
จึงสรางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เลียนแบบพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทในกรุงเกา และสรางวัด
พระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังเอาอยางวัดพระศรีสรรเพชญ นอกจากนั้น ยังให
สรางวัดใหมอีกวัดหนึ่งที่บริวเณบึงบอนหลวงสําหรับเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญ ซ่ึง
ไดมาจากเมืองเหนือ ช่ือพระศรีศากยมุนี ตั้งพระราชหฤทัยจะสรางพระวิหารอันเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปองคนี้ใหสูงเทากับวิหารวัดพนัญเชิงในกรุงเกา นาเสียดายที่งานกอสรางดําเนินไปเพียง
เล็กนอย ก็พอดีส้ินรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ทรงรับงานมาทําตอ จนกระทั่งเสร็จ พระราชทานนามวาวัดสุทัศนเทพวราราม(ชัย เรืองศิลป
, ๒๕๔๗ : ๓๕-๓๖) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงบํารุงพุทธศาสนาหลาย ๆ ดาน  สรุป
กลาวไดดังนี้ 
 ๑.  การสรางพระอาราม   หลายแหงที่สําคัญยิ่งคือ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พ.ศ. ๒๓๒๕)   
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกต  และเพื่อสะดวกในการบําเพ็ญพระราช
กุศล  (วัดนี้ไมมีพระสงฆอยูจําพรรษา) และวัดอื่น ๆ เชน  วัดสุทัศน  เปนตน  นอกจากจะทรงสราง
แลว  ไดทรงปฏิสังขรณซอมแซมพระอารามอีกมากกวา ๑๐ วัด  วัดที่สําคัญที่สุดในสมัยนี้ไดแก   วัด
พระเชตุพน  วัดนี้เดิมชื่อวัดโพธาราม  สรางสมัยกรุงศรีอยุธยา  ทรงพิจารณาเห็นวาชํารุดมาก  จึง
โปรดใหสรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ.  ๒๓๓๒  ใชคนงานถมที่วัดถึง  ๒๐,๐๐๐  คน  ใชเวลากอสรางถึง ๑๒  
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ป แลวพระราชทานนามใหมวา  “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”  ส้ินพระราชทรัพยในการกอสราง
พรอมทั้งฉลองดวยเปนเงิน  ๔๖๔,๘๘๐  บาท  วัดนี้นอกจากจะมีส่ิงกอสรางอื่น ๆ เชน  โบสถ  วิหาร 
การเปรียญ  หอระฆัง พระวิหารคด  ๔  ทิศ  ศาลาราย  กุฎีสงฆ  เปนตนแลว ยังมีความวิจิตรประณีต
อีกมากมาย  ตามผนังของอาคารไดโปรดใหเขียนภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ไตรภูมิและ
ชาดกตาง ๆ ตอมาในครั้งรัชกาลที่ ๓  วัดนี้ไดรับการปรับปรุงครั้งใหญอีก 
 ๒.   การรวบรวมพุทธรูปโบราณ  ทรงใหพระพิเรนทรเทพเปนจาหลวง  ขึ้นไปอัญเชิญบรรดา
พระพุทธรูปสําริดใหญนอยตามวัดรางในหัวเมืองฝายเหนือลงมาพระนคร  จํานวน  ๑,๒๔๘  องค  
โปรดใหปฏิสังขรณแลวนําไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ เฉพาะที่วัดพระเชตุพน  มีพระโบราณอยูกวา  
๒๐๐  องค  สวนพระศรีสรรเพชญซ่ึงพมาเผานั้น ทรงปรารถนาจะยุบหุนแลวหลอใหม แตสมเด็จ
พระสังฆราชหามไววา เมื่อเปนองคพระอยูแลวจะเอาไฟเผาอีกไมควร  จึงโปรดใหสรางเจดียแบบยอ
ไม  ๑๒ สูงเสนเศษ  บรรจุหุนพระศรีสรรเพชญ  และเรียกชื่อเจดียองคนี้วา  “พระเจดียพระศรีสรร
เพชญ”  สืบมา  นอกจากนี้ยังไดพระราชทานแกพระญาติและมุขอํามาตยทั้งหลาย  ใหไปประดิษฐาน
ตามอารามตาง ๆ ดวย  สมเด็จพระราชอนุชา  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทไดปฏิสังขรณวัด
สลัก  แลวพระราชทานนามวา  “วัดนิพพานาราม”  ตอมาเปลี่ยนเปนวัดพระศรีสรรเพชญในคราวทํา
สังคายนา  และตอนปลายรัชกาลที่ ๑  จึงเรียกชื่อวา  “วัดมหาธาตุ” เปนวัดที่สําคัญเทากับวัดพระเชตุ
พน  สมเด็จพระอนุชาไดรับพระราชทานพระพุทธรูปหลายองคไปประดิษฐานไวที่วัดนั้นดวย 
 ๓.   ทรงสังคายนา   เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาไดเสียกรุงแกพมา  บานเมือง  วัด  และคัมภีร  
พระไตรปฎกถูกเผาไปมาก  สมัยพระเจากรุงธน ไดโปรดพระสงฆรวบรวมคัมภีรตามวัดตาง ๆ ไว  แต
ยังมิไดชําระก็เสด็จสวรรคตเสียกอน  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ  จึงทรงถือเปนความ
จําเปนที่จะตองตรวจสอบชําระใหถูกตอง  จึงโปรดใหประชุมพระราชวงศานุวงศ  พระเถระผูใหญ
และพระเปรียญ  ตกลงหลักการเรื่องทําสังคายนา  จัดหาพระผูรูบาลีได  ๒๑๘ รูป  ราชบัณฑิต ๓๒ 
คน เปนกรรมการชําระ  คณะกรรมการลงมือทํางานในปลายป พ.ศ.๒๓๓๑  ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
สรรเพชญ  (วัดมหาธาตุในปจจุบัน)  พระเจาอยูหัวและสมเด็จกรมพระราชวังบวรทรงอุปถัมภ  พระ
เจาอยูหัวไดเสด็จไปที่ประชุมวันละ ๒ คร้ัง  คือเชาและเย็น  เพื่อทรงถวายภัตตาหารและน้ําอัฐปานะ 
คณะกรรมการชําระอยู  ๕  เดือนจึงเสร็จ 
 เมื่อชําระพระไตรปฎกเสร็จ  ก็โปรดใหคัดจําลองสรางเปนฉบับหลวงขึ้น  เรียก  “ฉบับทอง
ใหญ”  เพราะปดทองทั้งหมดรวม  ๒๕๔  คัมภีร  (แบงเปนหนังสือ  ๓๖๘๖ ผูก)  นําไปเก็บที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 
  นอกจากฉบับหลวงแลว  โปรดใหสรางอีก ๒  ฉบับ คือ 
  ๑.  ฉบับรองทรง  เรียกอีกอยางวา  ฉบับขางลาย  เพราะมีลายเขียนขางคัมภีร  รวม  
๓๐๕  คัมภีร (๓๖๔๙  ผูก) 
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  ๒.  ฉบับทองชุบ  ฉบับนี้เล็กมีเพียง  ๓๕  คัมภีร 
  ทั้งยังโปรดใหสรางคัมภีร  แจกจายไปตามอารามตาง ๆ อีกดวย  (ยังเปนอักษรขอม
ทั้งหมด) 
 ๔. ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรม  พระองคไมเพียงแตมุงจะใหพระสงฆปฏิบัติชอบตาม
ธรรมวินัยแตเพียงฝายเดียว  แมพระองคเองก็ทรงสนพระทัยมากในการปฏิบัติกิจพระศาสนา  มีการ
ทรงศีลบําเพ็ญทาน  เวลาเชาเสด็จออกทรงบาตร  เวลาเพลทรงถวายภัตตาหารเพล  เวลาเย็นทรงออก
ทองพระโรง ทรงสดับพระธรรมเทศนาเปนประจํา โดยโปรดใหนิมนตพระวัดมหาธาตุ  วัดโพธิ์(วัด
พระเชตุพน)  วัดระฆัง เปนตน  สับเปลี่ยนกันเขาไปถวายพระธรรมเทศนา 
 ๕. ตั้งแตป พ.ศ.๒๓๒๗  ถึง พ.ศ. ๒๓๓๐    ปรากฎวามีพระราชปุจฉา  (เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา)  ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา  ถึง ๓๘  เร่ือง (หลัง พ.ศ. ๒๓๓๐  ยังไมพบ)  ที่ทรงมี
พระราชปุจฉานี้  คงเนื่องจากเหตุหลายประการ  ที่สําคัญคือ 
  ๑.  พระเจาอยูหัวทรงประพฤติตามพระราชานุกิจที่มีบัญญัติไวในโบราณประเพณี  
คือ  มีเวลาที่จะตองทรงสนทนาธรรมกับราชบัณฑิต เมื่อทรงสนทนาไปก็เกิดมีปญหาบางขอขึ้น  จน
เปนเหตุใหมีพระราชปุจฉา 
  ๒.  คร้ังเสียกรุงศรีอยุธยานั้น  สังฆมณฑลทรุดโทรมมาก  ชวงกรุงธนบุรีก็ส้ัน  ยังไม
พอในการฟนฟูศาสนา  จึงทรงมีพระราชประสงคจะบํารุงสังฆมณฑลโดยทรงชักจูงหมูพระสงฆให
อานใหคนควาพระไตรปฎก  การมีพระราชปุจฉา  ก็เปนการกระตุนสวนหนึ่งที่ทําใหพระสงฆตอง
คนควาพระไตรปฎก  เพื่อจะไปถวายวิสัชนา 
  การถวายวิสัชนา  บางครั้งสมเด็จพระสังฆราชทรงถวายเอง  บางครั้งก็รวมกับ
พระราชาคณะรูปอื่น ๆ พระราชาคณะที่รวมถวายวิสัชนาในครั้งสมเด็จพระสังฆราช (ศรี)  นี้มีช่ือ
ปรากฏถึง ๓๖ รูป  ทรงมีพระราชปุจฉาตอหนาหมูสงฆก็มี  ทรงโปรดใหราชบัณฑิตจดกระแสรับสั่ง
ไปใหพระวิสัชนาก็มี 
  ตอนปลายรัชกาล  มีพระภิกษุชาวลังกาชื่อพระวลิตรกับสามเณร ๒ รูป ช่ือ  รัตนปา
ละกับหิธายะ เดินทางมากรุงเทพฯ  ไดโปรดใหการตอนรับ  โปรดใหพระกับสามเณรรัตนปาละไปอยู
วัดมหาธาตุ  สวนสามเณรหิธายะใหอยูวัดพระเชตุพน  ตอมาในรัชกาลที่ ๒  สามเณรทั้งสองไดขอ
อุปสมบทในไทย  เพราะเห็นวาพระลังกากับพระไทยเปนนิกายเดียวกัน  ในลังกาก็มีสยามวงศอยู  
รัชกาลที่ ๒  จึงโปรดใหอุปสมบทเปนนาคหลวง  แลวพระราชทานนิตยภัตและไตรปสืบมา 
 

การปกครองสงฆสมัยรัชกาลที่ ๑ 
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 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ  ๒๕ 
เมษายน  พ.ศ.๒๓๒๕ ปญหาแรกที่พระองคทรงจัดการคือ มีพระบรมราชโองการฯ  ใหสมเด็จ
พระสังฆราช (ชื่น)  วัดหงษ  ที่พระเจากรุงธนบุรีทรงตั้งขึ้นใหมนั้นสึก  แตบางแหงก็วาโปรดใหถอด
ยศลงมาเปนพระธรรมธีรราชมุนี  (นาจะเปนมหามุนี) แลวโปรดให  สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)  พระ
พุฒาจารย,   พระพิมลธรรม    ซ่ึงถูกพระเจากรุงธนบุรีทรงถอดนั้น  ใหคงดํารงตําแหนงเดิม ครองวัด
เดิม  โปรดตั้งให พระธรรมธีรราชมหามุนี  ดํารงตําแหนง  พระวันรัตน  (ไมเปนสมเด็จ)  ทรงเห็นวา
พระธรรมโคดมนั้นมีนามเหมือนพระพุทธเจา  จึงทรงใหเปลี่ยนใหม  โปรดใหเล่ือน  พระเทพกวี  
เปน  พระธรรมอุดม  ให  พระธรรมโฆษา  วัดปากน้ํา  เปน  พระเทพกวี  (เขาใจวาพระธรรมโฆษา
เปนพระราชาคณะสามัญ) โปรดให พระมหานาค  เปรียญเอก  วัดบางหวาใหญ  เปน  พระเทพมุนี   
และ  พระอุบาลี  นั้น  ใหเปลี่ยนเปน  พระวินัยรักขิต  โปรดให   พระอาจารยสุก  วัดทาหอย  คลอง
ตะเคียนแขวงกรุงเกามาอยูวัดพลับใหเปน  พระญาณสังวรเถระ  (คงเปนพระราชาคณะสามัญ) 
 ในรัชกาลนี้  มีเรื่องเกี่ยวกับพระมอญ  คือ  โปรดใหจัดหาพระรามัญผูทรงคุณวุฒิ  ได  ๓  
รูป  แลวทรงตั้งใหเปน  พระมหาสุเมธาจารย  พระไตรสรณธัช  และ  พระสุเมธนอย  โปรดฯให  พระ
สุเมธาจารย  ไปครองวัดตองปุ  (วัดชนะสงครามปจจุบัน)  ใหพระไตรสรณธัชไปครองวัดบางหลวง 
เปนเจาคณะรามัญในแขวงนนทบุรีและสามโคก  และโปรดฯ  ใหพระสุเมธนอยไปครองวัดบางยี่เรือ
ใน 
 การจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆคร้ังรัชกาลที่ ๑  นี้  เชื่อวาจัดตามแบบครั้งกรุงศรี
อยุธยา  จะแกไขก็มีเพียงเล็กนอย  เชน  การเปลี่ยน  นามพระธรรมโคดม ซ่ึงเปนเจาคณะรองคามวาสี
ฝายขวา เปน  พระธรรมอุดม  และ  พระอุบาลี  เปน  พระวินัยรักขิต เปนตน  สวนนามของคณะที่วา  
คณะเหนือและคณะใตนั้น  สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ  ทรงมีความเห็นวาคงมีขึ้นในรัชกาลนี้เชนกัน  
หรือมิฉะนั้นก็คงจะมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ทั้งนี้เพราะคณะสงฆฝาย
อรัญวาสีคงจะลดนอยลงไมพอที่จะจัดเปนคณะอยูไดเหมือนเดิม  แตก็ยังคงใหมีตําแหนงพระพุฒา
จารยเจาคณะใหญไว  เพราะมีหนาที่ตองตามเสด็จ  และเปล่ียนตําแหนงพระญาณสังวรเปนตําแหนง
เจาคณะรองฝายอรัญวาสี  สวนตําแหนงเดิมซ่ึงไดแก  พระญาณไตรโลกนั้น  ใหเปนตําแหนง
พระราชาคณะสามัญตั้งแตนั้นมา  อนึ่ง  พระญาณสังวรนี้ เดิมคือพระอาจารยสุก วัดทาหอย  กรุงศรี
อยุธยา   พระอาจารยสุกมีเกียรติคุณในทางวิปสสนาธุระมาก  รัชกาลที่ ๑ ทรงเลื่อมใสมาก จึงโปรดให
อาราธนามาอยูวัดราชสิทธาราม (ในเขตบางกอกใหญปจจุบัน) 
 พระสังฆราชองคแรกที่รัชกาลที่ ๑  โปรดใหสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๒๕ นั้นก็คือ  
พระสังฆราช (ศรี)  พระองคเคยถูกถอดจากสมณศักดิ์คร้ังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาตากสิน
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มหาราช  แตไดรับสถาปนาขึ้นใหมอีกในคราวนี้   ภายหลังที่ไดรับการสถาปนาเปนพระสังฆราชแลว  
พระองคไดปฏิบัติศาสนกิจดวยดีตลอดพระชนมชีพ  
 

รัชกาลที่๒  (๒๓๕๒ - ๒๓๖๗) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนรัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร พระ
นามกอนเสวยราชสมบัติคือ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร และทรงกรมเปนกรม
พระราชวังบวรเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๙ (พระนามเดิม ฉิม) ประสูติเมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๓๑๐ ป
เดียวกับที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒ นั้นเอง เวลานั้นพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกยังเปนสามัญชน รับราชการอยูที่จังหวัดราชบุรี 
 เมื่อพระราชบิดาเสด็จมารับราชการอยูกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีนั้น พระพุทธเลิศหลา
นภาลัยมีพระชันษาได ๒ พรรษา เมื่อเจริญพระชันษาพอสมควรที่จะศึกษาไดแลว สมเด็จพระราชบิดา
ใหนําไปฝากใหศึกษาเลาเรียนในสํานักสมเด็จพระวันรัต (ทองอยู) วัดบางหวาใหญ  
 เมื่อพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกขึ้นเสวยพระราชสมบัตินั้น รัชกาลที่ ๒ มีพระชันษาได ๑๕ 
พรรษา ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ตอมาถึง พ.ศ.๒๓๔๙ 
ไดรับการสถาปนาเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงผนวช ๑ พรรษา ที่วัดราชาธิวาส (สมอ
ราย) เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๑ เมื่อลาผนวชแลวไดรับราชการใกลชิดสมเด็จพระราชบิดาตลอดมา และไดเสวย
ราชสมบัติตอจากสมเด็จพระราชบิดาเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๒ เวลานั้นมีพระชนมายุ ๔๓ พรรษา เสวยราชย
อยู ๑๕ ป สวรรคตเมื่อป พ.ศ.๒๓๖๗ 
 พระราชกรณียกิจของพระองคทาน คือ เวลาเชาเสด็จออกปรนนิบัติพระสงฆ แลวา
ราชการแผนดินเหมือนอยางแผนดินในพระบรมสมเด็จพระพุทธเจาหลวง เวลาบายหาโมง เสด็จออก
ฟงรายงานบาง ทรงพระราชนิพนธรามเกียรติบาง อิเหนาบาง แลวก็ทรงธรรม คร้ันจบธรรมเทศนา
แลว พระสงฆถวายพระพรลาแลวก็เสด็จออกประทับที่พระที่นั่งสนามจันทร เจานายแลขุนนางเขาเฝา
ทุกเวลา วาราชการบางเล็กนอย พอย่ํายามก็เสด็จขึ้นทอดพระเนตรละคร แลความฎีกานั้น โปรดเกลาฯ 
พระราชทานใหไปรองที่วังพระเจาลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเปนผูรับฎีกาของราษฎร (ชัย เรือง
ศิลป, ๒๕๔๗ : ๑๐๓) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงบํารุงพุทธศาสนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การสรางพระไตรปฎก   เนื่องจากพระไตรปฏกฉบับทองใหญที่สรางในสมัยรัชกาล
ที่ ๑  นั้น  สูญหายไปบางคัมภีร  เพราะวัดตาง ๆ ขอยืมไปคัดลอก  บางคัมภีรก็แตกชํารุด  จึงโปรดให
สรางซอมจนบริบูรณ  ทั้งยังไดโปรดใหสรางฉบับใหมขึ้นอีก  เรียกวา  ฉบับรดน้ําแดง  (เพราะเขียน
ลายรดน้ําแดงที่ใบลานปกคัมภีร)  การครั้งนี้มิไดมีการชุมนุมสงฆชําระ  เพียงแตซอมและจารฉบับ
ใหมเทานั้น 
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  อนึ่ง  ทรงใหบูรณะมหาชาติคําหลวงดวย  เนื่องจากหนังสือเร่ืองนี้ แตงในครั้งรัชกาล
พระบรมไตรโลกนาถ  แหงกรุงศรีอยุธยา  (๒๐๒๕)  จึงขาดหายไปบาง  และชํารุดไปบาง  ในรัชกาล
นี้ไดฟนฟูวรรณคดีขึ้นอยางมาก  อาจจะเรียกวาเปนยุคทองแหงวรรณคดีไทย  พระองคเองก็ทรงเปน
กวี  ดังนั้นจึงโปรดใหบูรณะวรรณคดีเร่ืองนี้ใหสมบูรณ  (๒๓๕๗) 
 ๒. การปริยัติศึกษา   แตเดิมมา  การเรียนการสอนกําหนดไวเพียง  ๓  ช้ัน  คือ 
  บาเรียนตรี  เรียนพระสูตร 
  บาเรียนโท  เรียนพระสูตร - พระวินัย 
  บาเรียนเอก  เรียนพระสูตร - พระวินัย - พระอภิธรรม 
  การเรียนคงจะมิไดเรียนทั้งหมด  คงจะไดคัดเลือกบางเรื่องบางคัมภีรในแตละปฎก
มาเรียน  ความรูจึงอาจจะไมเพียงพอที่จะทําการเผยแผ  รัชกาลที่ ๒  ไดทรงใหเปลี่ยนแปลงเสียใหม
เปน ๙ ประโยค  กําหนดหลักสูตรใหยากขึ้นตามลําดับตองสอบได ๓ ประโยคกอน  จึงจะไดเปน
เปรียญ  (พระมหา) เมื่อสอบได ๔ ประโยค  ก็เรียกวา  เปรียญ ๔  ประโยค ตอไปจนสอบไดประโยค 
๙ เรียกวา เปรียญ ๙ ประโยค 
  การเรียน  เรียนตามวัดตาง ๆ แตการสอบนั้นสอบที่วัดมหาธาตุบาง สอบในโบสถ
พระแกวบาง  วันเวลาไมแนนอน แลวแตกรรมการจะกําหนด บางปก็ไมมีสอบ  การสอบคือให
นักเรียนแปลคัมภีรตอหนากรรมการ ๓ - ๔ รูป  (มีครูเขาฟงเปนพยาน  ๒๐ - ๓๐ รูป  ถานักเรียนแปล
เกง ๆ อาจจะผานประโยค  ๑-๒-๓  ถึง  ๙ ในวันเดียวก็ได แลวแตความสามารถ สอบประโยค  ๓  ได
เรียกวา  มหาเปรียญ  แตวังหนาคือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (ร. ๓) ในครั้งนั้นทรงประสงคจะ
สนับสนุนการศึกษา  จึงใหผูที่สอบไดประโยค  ๒  มาเปนเปรียญวังหนา  เมื่อสอบไดประโยค  ๓  จึง
ใหไปเปนเปรียญวังหลวง 
 ๓. ประเพณีวิสาขบูชา  พิธีวิสาขบูชานี้  ไดมีมาแลวในครั้งกรุงสุโขทัย ดังที่ปรากฏใน
หนังสือเร่ืองนางนพมาศ  พระสนมเอกของพระมหาธรรมราชา  วันเพ็ญเดือน ๖  ชาวสุโขทัยได
ประกอบพิธีกันอยางมโหฬาร  แตมาขาดตอนลงในสมัยอยุธยาตอนปลาย  เขาใจวาคงเนื่องมาจากการ
สงคราม  ประเพณีนี้ถือวาเปนราชพิธี  ดังนั้นควรจะไดเลาใหละเอียดสักเล็กนอย  ดวยวันนี้เปนวัน
ประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพานของพุทธองค  หากไดทําการบูชาสักการะพระรัตนตรัยในวันนี้จะมี
อานิสงสมาก  จึงทรงปรึกษากับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะแลวโปรดใหจัดพระราชพิธีนี้
ขึ้น เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๖๐  (เร่ืองนี้มีคนเขาใจผิดวา รัชกาลที่ ๔  เปนผูเร่ิมครั้งแรก)  กําหนดงาน  ๓ วัน  
ตลอดเวลา ๓ วันนี้  พระองคทรงรักษาศีลอุโบสถ  ปรนนิบัติสงฆ ปลอยสัตว  หามผูใดเสพสุรา  ฆา
สัตว  ไดถวายประทีป  ตั้งโคมแขวนเครื่องสักการบูชาดอกไมเพลิง เวียนเทียน  มีพระธรรมเทศนา
ตามพระอารามหลวงถวายไทยทานครบ  ๓  วัน  ทั้งยังโปรดใหพระบรมวงศานุวงศและประชาราษฎร
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ไดปฏิบัติเชนเดียวกัน  ปรากฏวาประชาชนพุทธบริษัททั้งปวงไดกระทําการบูชากันอยางครึกครื้น
มโหฬารจริง ๆ ตลอด ๓ วัน 
 ๔. สังคายนาสวดมนต  ในรัชกาลนี้มีโรคระบาด คือ  อหิวาตกโรค  (พ.ศ. ๒๓๖๓)  
ผูคนลมตายเปนจํานวนมาก พระเจาอยูหัวทรงมั่นคงในพระศาสนา  จึงทรงใหมีพิธีบําเพ็ญกุศลหลาย
อยางเพื่อเปนสิริมงคลและเปนกําลังใจแกประชาราษฎร  มีอยูพิธีหนึ่งที่ควรกลาวถึงคือ “สังคายนา
สวดมนต”  ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญเทียบกับการสังคายนาครั้งรัชกาลที่ ๑  ทีเดียว  นั่นคือ  โปรดใหแปล
พระปริตรทั้งหลายออกเปนภาษาไทย อีกทั้งโปรดใหเจานายและขาราชการฝายในฝกหัดสวดพระ
ปริตรที่หอพระและพระที่นั่งไพศาลทักษิณทุกวัน  สวดเหมือนอยางที่พระสวด  จนมีความชํานาญ
และออกเสียงอักขระพยัญชนะถูกตอง  ทวงทีทํานองชัดเจนและสวดไดทุกสูตรดวย เวลากลางวันแบง
กันซอมเปนพวก ๆ เวลากลางคืนพรอมกันสวดที่ทองพระโรง  เมื่อเสด็จออกวาราชการแลวก็จะเสด็จ
ขึ้นทรงฟงเจานายและขาราชการฝายในสวดถวายทุกคน 
 พิธีสวดก็ตองการสวดใหไดประโยชนหลายประการ คือไดบุญ เปนมนตคุมภัยแกชีวิต
และไดความไพเราะเพื่อรักษาประเพณีอันนี้ของพุทธศาสนาสืบไป 
 

การปกครองสงฆรัชกาลที่ ๒ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ไดเสด็จเสวยราชสมบัติแลว  ทรงเอา
พระทัยใสในดานศาสนาเหมือนอยางพระมหากษัตริยไทยตั้งแตโบราณกาลมา  ในรัชกาลของ
พระองคมีระยะเวลาเพียง  ๑๕  ปเทานั้น แตก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถึง ๓ พระองค  คือ  
สมเด็จพระสังฆราช  (มี)  สมเด็จพระสังฆราช  (สุข) และสมเด็จพระสังฆราช   (ดอน)  ทั้ง  ๓  
พระองค  ไมเคยอยูวัดมหาธาตุมากอน  แตเมื่อไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช  แลวก็ได
เสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุ (องคแรกอยูวัดราชบูรณะ  องคที่ ๒  อยูวัดราชสิทธาราม  องคที่ ๓ อยู
วัดสระเกศ) 
 การคณะสงฆคร้ังรัชกาลที่ ๒  คงดําเนินตามรูปแบบครั้งรัชกาลที่ ๑  ไมปรากฏวาได
จัดการเปลี่ยนแปลงอยางใด  ภารกิจสวนใหญของคณะสงฆในชวงนี้มุงในการเปลี่ยนแปลงดานการ
ปริยัติศึกษามากกวา   
 
พระสงฆไทยกับพระสงฆลังกา 
 ในสมัยนี้มีเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับพระสงฆตางประเทศอยูบาง  คือ พระสงฆลังกา สืบ
เนื่องมาจากครั้งรัชกาลที่ ๑ มีพระเณรลังกาเขามาสูประเทศสยาม  และในป พ.ศ. ๒๓๕๖  พระศาสน
วงศชาวลังกาก็เขามากรุงเทพฯ อีก แจงวาพระมหาสังฆนายกแหงลังกา ใหอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุเขามาถวาย  แตไมมีเอกสารหลักฐานตามที่แจง  และเมื่อเขามาอยูในกรุงเทพฯ แลว ก็ไม
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คอยปรองดองกับพระสงฆลังกาที่เขามากอน  พระเจาอยูหัวทรงแคลงพระราชหฤทัยวาจะบวชจาก
ลังกาจริงหรือเปลา  ทั้งทรงทราบวา ประเทศลังกาเสียเอกราชแกอังกฤษ  ทรงเปนหวงพระสงฆใน
ลังกามาก จึงทรงจัดสงพระสงฆไทยจากคณะเหนือกับคณะใตไปลังกา  ไดคัดเลือกพระภิกษุจากวัด
เลียบ  ๔  รูป  คือ พระอาจารยดี พระอาจารยเทพ  พระคง  และพระหวง  จากวัดมหาธาตุ ๔  รูป  คือ  
พระอาจารยอยู พระเชง  พระปราง  และพระมวง รวมกับพระลังกาอีก ๒ รูป  คือ  พระรัตนปาละ  กับ
พระหิธายะ รวมเปน  ๑๐  รูป 
 คณะสงฆคณะนี้ออกเดินทางเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๕๗  แตเมื่อถึงปากน้ําชุมพร  เรือก็เสียจึงไป
ตกคางอยูนครศรีธรรมราช  ๑๑  เดือน  จึงไดเดินทางตอไปยังลังกา  ไปถึงลังกาไดพํานักอยูที่วัดบุ
ปผาราม  เมืองแคนดี  (วัดนี้พระอุบาลีที่เดินทางไปครั้งกรุงศรีอยุธยาเคยจําพรรษาอยูแลวมรณภาพที่
วัดนี้)  และเมื่อพํานักดูการศาสนาในลังกาได ๑ ป  ก็ไดเดินทางกลับ  ถึงกรุงเทพฯ  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑  
นับเปนครั้งแรกแหงกรุงรัตนโกสินทรที่ไดสงคณะสงฆเปนสมณทูตไปตางประเทศ  (ไดนําสมณ
สาสน - หนอตนโพธิ์ - พระพุทธรูปหลายชนิดกลับมาดวย) 
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รัชกาลที่ ๓  (๒๓๖๗ - ๒๓๙๔) 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา “พระองคเจาชายทับ” เปนพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย (เจาจอมมารดา
เรียม) ประสูติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๓๓๐ ไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปน 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ในป พ.ศ.๒๓๕๖ กํากับกรมพระคลังมหาสมบัติ 
กรมพระตํารวจวาความฎีกา และไดรับพระสมัญญานามวา “เจาสัว” ที่ทรงแตงสําเภาออกไปคาขายกับ
ประเทศจีน(ศ.ปยะกาญจน, ๒๕๓๗ : ๔๗) 
 เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จสวรรคต บังเอิญ
ตําแหนงพระมหาอุปราชวาง และไมไดทรงมอบราชสมบัติแกเจาพระองคใด ทําใหเกิดปญหาขึ้นใน
หมูเจานายและขุนนางผูใหญ วาสมควรจะอัญเชิญเจานายองคใดขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นเจาที่มียศ
ศักดิ์สูงที่สุด คือสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฏสมมุติเทวาวงศ กับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
จุฑามณี ทั้งสองพระองคเปนพี่นองรวมมารดาเดียวกัน เจาฟามงกุฏฯ อายุมากกวา แตบังเอิญทรง
ผนวชเปนภิกษุ กอนหนาพระราชบิดาเสด็จสวรรคตเพียง ๑๕ วัน ในบรรดาพระเจาลูกยาเธอ ไมมีผูใด
เหมาะสมที่จะรับรัชทายาทเทากรมหมื่นเจษฎาบดินทร เพราะเปนโอรสหัวป และไดรับราชการตาง
พระเนตรพระกรรณพระราชบิดามาชานาน มีความสามารถรอบรูในการบริหารราชการ ดีกวาเจาฟา
มงกุฏฯ และเจาฟาจุฑามณี ความเห็นสวนใหญของพระบรมวงศานุวงศและขุนนางผูใหญเปนไปใน
ทางเลือกกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเปนรัชทายาท แตเพื่อจะมิใหถูกตําหนิในเรื่องไมตั้งเจานายยศสูงสุด
เปนพระเจาแผนดิน จึงสงคนไปทาบทามเจาฟามงกุฏฯ วาพระองคมีความใยดีตอราชสมบัติหรือไม 
เจาฟามงกุฏฯ นําเรื่องไปหารือกับเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส และกรมหมื่นเดช
อดิศร แลวใหคําตอบวา มีพระประสงคจะทรงผนวชอยูตอไป ที่ประชุมเจานายและขุนนางผูใหญจึง
ทูลอัญเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทรขึ้นครองราชย (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๗ : ๕๕-๕๖) ขณะพระองคมี
พระชนมายุได ๓๗ พรรษา ไดเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๖๗ ทรงพระ
นามวา “พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร สยามินวโรดม บรมธรรมิกมหา
ราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกลาเจาอยูหัว”  ครองราชสมบัติอยูนาน ๒๗ ป จึงเสด็จสวรรคต 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔ สิริพระชนมพรรษาได ๖๔ พรรษา (ศ.ปยะกาญจน, ๒๕๓๗ : ๔๘) 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  มีจริยาวัตรแตกตางกับพระราชบิดาของทาน
หลายอยาง เชน ไมชอบดูละครและการฟอนรํา ไมชอบฟงดนตรีและเพลงไมชอบเสด็จประพาสสวน
ขวาอันเปนสิ่งภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จนมีคํากลาววา “เสด็จประทับอยูแต
ในพระราชวัง ไมไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสแหงใด เวนไวแตเวลาพระราชทานพระกฐิน”  ทาน
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ชอบสรางพระพุทธรูปถวายวัดมากที่สุด พยายามขอรองเจานายและขุนนางใหชวยกันสรางวัด ซอมวัด
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองเหมือนเมื่อคร้ังกรุงเกา มีพระพุทธรูปเกาแกชํารุดที่ถูก
ทอดทิ้งตามวัดรางแหงใด ทานสั่งใหขาราชการรวบรวมเอามาไวในวัง เพื่อจัดการซอมใหงดงาม
เหมือนดังเกา แลวสงไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ ที่ขาดแคลนพระพุทธรูป ในพระราชวังมีโรงหลอ
พระพุทธรูป และโรงซอมพระพุทธรูป ตลอดจนโรงงานที่สรางปูชนียวัตถุ และโรงตมกลัก (ยอม
สบง-จีวร) หลายโรง ซ่ึงทานสรางขึ้นมาดวยเจตนาบํารุงการศาสนาใหรุงเรืองเหมือนแตกอน มีคํา
กลอนสรรเสริญทานเรื่องหนึ่ง เปนฝปากของหมื่นพรหมสมพัตสร (มี) วาดังนี้ 
     ทูลเร่ืองอื่นมิไดช่ืนเหมือนเรื่องวัด เวียนแตตรัสถามไถใหใฝฝน 
 ถึงวัดนั้นวัดนี้เปนนิรันดร   ถึงเรื่องปนเขียนถากสลักกลึง 
 วันโนนแลววัดนี้ยังรับส่ังเรง   เตือนตําเบงทําไปใหขําขึง 
 พวกนายดานนายงานเรงการตะบึง  ใหทั่วถึงถวนวัดจังหวัดราย 
 โบสถวิหารการเปรียญก็เขียนวาด  เพดานดาดชาดทองอันผองฉาย 
 โบสถผนังอยางเกาเสาทําลาย   บุบสลายมัวมอมก็ซอมแปลง 
   (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๗ : ๑๐๕) 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา     ทรงบาตร
เปนประจํา  ทรงบริจาคทานแกคนยากคนจน  พระเณรที่สอบไดเปรียญ  ๒  ประโยค  ทางวังหลวงยัง
มิไดโปรดใหสมณศักดิ์เปน  “มหาบาเรียน”พระองคก็ขอรับมาเปน  “บาเรียนวังหนา” ไปกอนเพื่อเปน
การบํารุงน้ําใจ  และทรงสงเสริมใหเลาเรียนตอจนไดเปนบาเรียนวังหลวงตอไป (ผูที่สอบไดตั้งแต  ๓  
ประโยคขึ้นไป  พระเจาอยูหัวจะพระราชทานพัดยศและถวายนิตยภัตประจําทุกเดือน แตกตางกันตาม
ประโยค  “มหา”  จึงเปนสมณศักดิ์ตามพระราชประเพณีสืบตอมา) 
 พระราชกรณียกิจที่พระองคทรงกระทําเพื่อเสริมสรางพระพุทธศาสนา  สรุปไดดังนี้ 
 
 ๑. การสรางพระพุทธรูปและวัด 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงสรางพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก  สวน
ใหญเปนพระฉลองพระองค  หลอหุมทองคําเปนพระทรงเครื่องตน  ปางหามสมุทร  นอกจากนี้ที่หลอ
ดวยเงินเทาจํานวนพระชันษา  หนักองคละ  ๑๐  ตําลึง มีถึง  ๖๔  องค  ทําแปลก ๆ กัน  ที่สําคัญควร
กลาวถึงคือ  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกกับพระพุทธเลิศหลานภาลัย  สององคนี้หลอราว พ.ศ. ๒๓๘๕ - 
๒๓๘๖ เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องยืน  หุมทองคําหนักองคละ  ๖๓  ช่ัง ๑๔  ตําลึง  ทรงอุทิศถวายแด
สมเด็จพระอัยกาและสมเด็จพระบรมชนก  และไดโปรดใหหลอพระประธาน ไปพระราชทานตามวัด
ตาง ๆ ๔ วัด คือ 
  ๑.  วัดราชโอรส  (หลอกอนเสวยราชย) 
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  ๒.  วัดสุทัศนฯ  (เปนพระพุทธรูปหลอที่ใหญที่สุดสมัยรัตนโกสินทร  คือ  หนาตัก
กวางถึง  ๑๐ ศอก) 
  ๓.  วัดราชนัดดา 
  ๔.  วัดเฉลิมพระเกียรติ 
 นอกจากนี้ยังทรงสรางพระพุทธรูปใหญพิเศษอีก  ๒  องค  คือ 
 ๑. พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต)  อยูในวิหารหลวงวัดกัลยาณมิตร  ธนบุรี ทรง
สรางตามแบบอยางพระวัดพนัญเชิง  พระราชทานชวยเหลือเจาพระยานิกรบดินทร  (โตกัลยาณมิตร)  
ซ่ึงเปนผูกอสรางวัดนี้  พุทธรูปองคนี้  นับวาเปนพระปางมารวิชัยที่ใหญที่สุดในกรุงเทพมหานคร  
เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจีนมากที่สุด เทศกาลตรุษจีนชาวจีนไปนมัสการปละหลาย
แสนคน 
 ๒. พระพุทธไสยาสน  (พระนอน)  อยูที่วัดพระเชตุพน  เปนพระปางไสยาสนที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย  และอีกองคหนึ่งทรงสรางไวที่วิหารวัดราชโอรส 
  อนึ่ง  ทรงสรางพระพุทธรูปปางตาง ๆ ไวอีกมาก  ทรงทราบวา  พระบรมไตร
โลกนาถไดเคยทรงสรางรูปพระโพธิสัตวทั้ง  ๕๕๐  ชาติ  พระองคทรงรังเกียจวา  รูปพระโพธิสัตว
ตามชาดกนั้น  เปนรูปเทวดาก็มี  มนุษยก็มี  สัตวก็มี  ไมสมควรจะสรางเปนเจดียวัตถุอันควรบูชา  จึง
ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ใหตรวจคนในคัมภีร  เลือกพระ
อิริยาบถตาง ๆ เพิ่มเติมขึ้น นับรวมกับแบบเดิมที่มีอยูกอนเปน ๔๐ ปาง  แลวทรงสรางเปนพุทธรูปตาง 
ๆ ขึ้นตามนั้น  ประดิษฐานไวในหอราชกรมานุสรณ  และหอราชพงศานุสรณในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม  สวนพระปรางค  เจดีย  บรรพตและปราสาท  ยังมีอีกมากมาย  เชน โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดา  
เปนตน 
 
วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
 ในป พ.ศ.๒๓๘๙ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชปรารภจะสรางพระ
อารามเพื่อใหปรากฏเปนเกียรติยศแกพระเจาหลานเธอ พระองคเจาโสมนัสวัฒนาวดี ซ่ึงตอมาใน
รัชกาลที่ ๔ ไดสถาปนาเปนสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีฯ  พระมเหสีพระองคแรกใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
เจาพระยายมราช (บุนนาค ตนสกุล ยมนาค) อธิบดีกรมนครบาล เลือกหาสถานที่สรางพระอาราม 
เจาพระยายมราชเลือกไดสวนผลไมริมกําแพงพระนครดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง เปน
พื้นที่ ๒๕ ไรเศษ กวางประมาณ ๕ เสน ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๕ เสน ๒ ศอก ปรากฏวาเปนที่พรพระราช
หฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราชทําแผนผังส่ิงกอสรางในพระอาราม โดยมี
พระราชกําหนดวาใหมีส่ิงกอสราง ประกอบดวย พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญ โลหะ-ปราสาท 
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และกุฏิสงฆ  การกอสรางสิ่งสําคัญ ไดแก พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญ รุดหนาไปเปนสวนใหญ
แตยังไมสมบูรณ 
 โลหะปราสาทไดตั้งรากฐานกอเปนรูปโถวน ๗ ช้ัน มียอดเจดีย ๓๗ ยอด ไดกอไปจนถึงยอด
สุดชั้นบน แตยังไมไดถือปูน ในกลางโลหะปราสาทขางในเปนชอกลวงตั้งแตพื้นลางตลอดจนถึงชั้น
บน ในชองนั้นมีไมซุงใหญตนหนึ่งปก แตพื้นลางตรงตลอดขึ้นไปตามชองจนถึงชั้นสุด จะสูงเทาใด
มิไดวัด ขั้นบันไดเจาะรูตนซุงตอกไม เปนขั้นบันไดวนรอบตนซุง ๖๗ ขั้น สําหรับเปนทางขึ้น 
 อาคารโลหะปราสาท เปนสถาปตยกรรมที่ประยุกตมาจากงานสถาปตยกรรมของลังกา เพิ่ง
ไดรับการกอสรางเสริมแตงเพิ่มเติมใหสมบูรณตอเนื่องอยางจริงจังใน พ.ศ.๒๕๐๖ และมาแลวเสร็จ
สมบูรณ งามสงาเปนโลหะปราสาทที่เหลืออยูเพียงแหงเดียวในโลก เพื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, ๒๕๓๙ : ๓๔-๓๖) 
 
วัดพระเชตุพน 
 วัดพระเชตุพน ซ่ึงสรางเปนอารามใหญยิ่งกวาวัดอื่น ๆ มาแตในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ 
ชํารุดทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงปฏิสังขรณ แตในการที่ทรง
ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนมีพระราชประสงคพิเศษอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงจะใหเปนแหลงเลาเรียนวิชาความรู
ของมหาชนไมเลือกชั้นบรรดาศักดิ์ ถาจะเรียกอยางทุกวันนี้ก็คือจะไดเปนมหาวิทยาลัย เพราะในสมัย
นั้นยังไมมีการพิมพหนังสือไทยได การเลาเรียนสวนสามัญศึกษาที่มีเรียนอยูตามวัดทั่วไป แตสวน
วิสามัญศึกษาอันจะเปนวิชาชีพของคนทั้งหลาย ยังศึกษาไดแกในสกุล ผูอยูนอกสกุลโดยเฉพาะที่เปน
พลเมืองสามัญไมมีโอกาสที่จะเรียนได พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหรวบรวมเลือกสรรตํารับตําราตาง ๆ ซ่ึงสมควรจะเลาเรียนเปนชั้นสามัญศึกษามาตรวจตรา
แกไขใชของเดิมบาง หรือประชุมผูรูหลักในวิชานั้น ๆ ใหแตงขึ้นใหมบาง แลวทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหจารึกแผนศิลาประดับไวในบริเวณวัดพระเชตุพน มีรูปเขียนและรูปปนประกอบกับตํารานั้น 
ๆ โดยมาก เพื่อคนทั้งหลายไมเลือกวาตระกูลช้ันใด ๆ ใครมีใจรักวิชาอยางใด ก็ใหสามารถเลาเรียนได
จากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน เร่ืองที่จารึกไดในวัดพระเชตุพน จึงมีหลายอยางทั้งที่เปนความรูสวน
วรรณคดี โบราณคดี และศัสตราคมตาง ๆ เปนอันมาก และไดเปนประโยชนแกผูศึกษา ดังพระราช
ประสงคในรัชกาลที่ ๓ 
 ศิลาจารึกมี ๘ หมวด คือ 
 ๑.   หมวดประวัติ  จารึกประวัติการสรางวัด ฯลฯ 
 ๒.   หมวดพระพุทธศาสนา จารึกเรื่องสาวกเอตทัคคะ ฯลฯ 
 ๓.   หมวดตํารายา  จารึกจากสมุฏฐานโรคและยารักษาโรค 
 ๔.   หมวดวรรณคดี  จารึกตําราฉันท ฯลฯ 
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 ๕.   หมวดสุภาษิต  จารึกฉันทกฤษณาสอนนอง ฯลฯ 
 ๖.   หมวดทําเนียบ  จารึกทําเนียบหัวเมืองขึ้นกรุงสยาม ฯลฯ 
 ๗.   หมวดประเพณี  จารึกริ้วขบวนแหกฐินพยุหยาตราทางสถลมารค 
 ๘.   หมวดอนามัย  จารึกภาพฤาษีดัดตน 
(พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (กมล โกวิโท), ๒๕๓๘ : ๑๓-๑๗) 
 
วัดอรุณราชวราราม 

 ปรางควัดอรุณราชวรารามนี้ แตเดิมมีความสูงเพียง ๘ วาเทานั้น พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหกอหุมขึ้นใหมสูง ๓๓ วา ๑ ศอก ๑ นิ้ว ชนะความสูงของพระเจดียวัดภูเขา
ทองและวัดใหญชัยมงคลในกรุงเกาอยางเด็ดขาด เพียงเทานี้ยังไมจุใจ โปรดใหสรางพระพุทธรูป
ขนาดใหญเทาพระพุทธรัตนไตรนายกวัดพนัญเชิงโดยถายแบบเอามาทํา ประดิษฐานไวในวิหารวัด
กัลยาณมิตรในรัชกาลนี้ และใหพระยาศรีพิพัฒนเปนแมกอง สรางพระเจดียใหญองคหนึ่งที่วัดสระ
เกศ ริมคลองมหานาค เพื่อแขงขันกับพระเจดียวัดภูเขาทองของกรุงเกา ซ่ึงอยูริมคลองมหานาคชื่อ
เดียวกัน ใหช่ือวาเจดียภูเขาทอง แตเนื่องจากรากฐานขององคเจดียไมแนน เจดียภูเขาทองจึงทรุดและ
ทะลายลง   (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕ : ๑๘๘) 
 
กรุงเทพฯ มีของเดนสูกรุงเกาได 
 การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพยายามสรางกรุงเทพฯ ใหทัดเทียมกับกรุง
เกาปรากฏใหเห็นไดคือ กรุงเกามีวิหารพระโตที่วัดพนัญเชิงสูงที่สุด กรุงเทพฯ ก็มีวิหารพระโตที่วัด
สุทัศนและที่วัดกัลยาณมิตรซึ่งสูงพอกัน กรุงเกามีพระพุทธรูปนั่งใหญที่สุดที่วัดพนัญเชิง เปฯ
พระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๗ วา ๑๐ นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี ๙ วา ๒ ศอก ในหลวง
ตั้งชื่อวาพระพุทธไตรรัตนนายก กรุงเทพฯ ก็มีพระพุทธไตรรัตนนายกขนาดเทากัน เพราะถายแบบเอา
มาสรางที่วัดกัลยาณมิตร กรุงเกามีพระพุทธไสยาสนยาวที่สุดที่วัดโลกสุทธาวาส กรุงเทพฯ ก็มีพระ
พุทธไสยาสนยาวที่สุดที่วัดพระเชตุพนเปนคูแขง กรุงเกามีพระเจดียที่วัดภูเขาทอง สูงหนึ่งเสนเศษ กับ
วัดใหญชัยมงคลสูงพอ ฟ กัน ก็ยังต่ํากวาพระปรางควัดอรุณ ซ่ึงไดรับการเสริมใหสูงใหญยิ่งขึ้น และ
นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังมีหอสมุดสาธารณะที่วัดพระเชตุพน ซ่ึงกรุงเกาไมมี (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕ : 
๑๙๖) 
  
กระบวนการสรางวัดและบูรณะปฏิสังขรณวัด 

กระบวนการสรางวัดและบูรณปฏิสังขรณวัดในกรุงเทพฯก็ดี สรางและซอมพระที่นั่งใน
พระราชวังก็ดี กับทั้งการซอมและสรางพระพุทธรูป เพื่อแจกจายไปยังวัดตาง ๆ ทั้งในกรุงและหัว
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เมืองก็ดี ไมมีกษัตริยองคใดในสมัยอดีตขึ้นชื่อลือชาเทาเทียมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว สม
กับที่ทานกวีผูหนึ่งบรรยายเปนกลอนแปดวา 

 ที่โรงหลอตอแตงพระพุทธรูป ที่เศราซูบมัวหมองไมผองศรี 
พระบุราณบานเกาคราวกลี  ตกอยูที่เมืองรางวัดดั้งเดิม 
ถูกแดดลมจมน้ําลวนชํารุด  ไปขนขุดมาบุรณะเฉลิมเสริม 
ที่ดางพรอยรอยหรอก็ตอเติม  พระพักตรเจิมจุนพระศอตอพระกร 
พระนาภีพระนลาฎพระบาทหัตถ  ที่วิบัติมาบุรณะปฏิสังขรณ 
พระประธานพระไสยาสนลีลาศจร ออกซับซอนนอยใหญอยูในโรง 
ลวนสูงศักดิ์หนาตักนับวาหลวง  ขึ้นเดนดวงพระพักตรชักโอโถง 
ที่องคยืนสูงใหญตองใสชะโลง  ก็เชือกโยงไมยันขึ้นปนเจิม 
เตรียมหลอหลอมพรอมพร่ังพวกชางเสร็จ ก็เสด็จมายังที่นั่งเฉลิม 
พรอมอํามาตยราชวงศมาลงเติม  ก็เรงเริ่มกูณฑกองหลอมทองพรอม 
เสด็จทรงหยิมสุวรรณหิรัญนาก  ใสในปากเบาเปลวที่เหลวหลอม 
แลวทรงคีบหนีบคีมเขารัดรอม  เทถนอมทองรินประคิ่นกาญจน 
สูทนเพลิงเริงแสงที่แรงรอน  ไมยอหยอนพระศรัทธานั้นกลาหาญ 
แลววงศาขาหลวงกระทรวงงาน  ก็อลหมานเทเติมเพิ่มทวี 
ดวยศรัทธาภินิหารไมฉานช้ํา  ชนวนน้ําทองทั่วไมมัวสี 
พอเย็นทําสําเร็จก็เสร็จดี   มิไดมีราวร่ัวทั่วพระองค 
แลวตะไบใสขัดจํารัสรูป   ใหเล่ียนบูบเกลี้ยงเกลาเพราระหง 
แลวแหไปใสโบสถที่โสรดทรง  ในวัดวงแวนแควนแดนนคร 
องคเกาไปใหมเพิ่มมาเติมตั้ง  ปฏิสังขรณะสโมสร 
องคนี้แลวองคนั้นนิรันดร   ไมหยุดหยอนพระศรัทธาพยายาม 
(เพลงยาวสรรเสริญรัชกาลที่ ๓, อางใน ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕ : ๑๘๗) 

 
 ๒.   ความสัมพันธกับตางชาติ 
  คร้ังรัชกาลที่ ๓ มีการชําระตรวจสอบพระไตรปฎกอยางจริงจัง  พระองคใครจะได
คัมภีรพระไตรปฎกจากประเทศเพื่อนบานที่นับถือพุทธศาสนามาเปรียบเทียบตรวจทานกับฉบับของ
เราที่มีอยูแลว จึงทรงดําเนินการดังนี้ 
  ก.  ทรงสงพระสมณทูตไปลังกา ๒  คร้ัง  ใน พ.ศ.๒๓๘๕  และ พ.ศ. ๒๓๘๗  สืบ
หาพระไตรปฎกฉบับลังกาเขามาในเมืองเราไดมากมาย และคัมภีรใดที่ลังกาไมมี  พระองคก็
พระราชทานไปแลกเปลี่ยนกันคัดลอก  (คร้ังแรกสืบเนื่องมาจากมีพระลังกา  ๕  รูป  สามเณรและ
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คฤหัสถ ๔  คน  เขามากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๓  สมัยสมเด็จพระสังฆราชนาค คร้ันปลายป พ.ศ. 
๒๓๘๕  พระและคฤหัสถชาวลังกาจะกลับบาน รัชกาลที่ ๓  ทรงถวายความสะดวกในการเดินทาง  
และโปรดใหพระไทย ๕ รูป  รวมเดินทางไปดวย  พระไทย ๕ รูป เดินทางไปถึงลังกาแลวไดขอยืม
คัมภีรจากลังกาจํานวน ๔๐ คัมภีร  ตอมาป พ.ศ. ๒๓๘๗  พระลังกามีหนังสือมาเตือนเรื่องคัมภีร ๔๐ 
คัมภีรนี้  จึงโปรดใหจัดเรือและพระไทย ๖ รูป สามเณร ๑ รูป  ไปคืนคัมภีร  และไปสงพระสิทธัตถะ
ดวย  พรอมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดมีพระราชสาสนไปถวายสังฆนายกลังกา
กับทั้งธูปเทียนตนไมเงินตนไมทองไปบูชาพระทันตธาตุดวย  เมื่อพระสงฆของเรากลับไป  ไดมีภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถลังการวมเดินทางเขามาดวย  ๔๐  คน  และไดยืมคัมภีรพระไตรปฎกเขามาอีก 
๓๐ คัมภีร) 
 ข. โปรดใหพระมอญไปสืบหาพระไตรปฎกทางรามัญประเทศ  เขามาถวายอีกทางหนึ่ง  
(เขาใจวาไดคัมภีรจากมอญมามิใชนอย) 
  ดวยเหตุนี้ จึงมีคัมภีรพระไตรปฎกจากตางชาติเขาสูไทยมากขึ้น  ยิ่งกวานั้นพระองค
ยังทรงดําริจะใหแปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทย จึงวางฎีกาพระสงฆที่จะถวายเทศนเวร  ใหเทศน
เร่ืองในพระไตรปฎก  โดยใหพระที่จะมาเทศนนั้น  แตงแปลเปนภาษาไทยสําหรับถวายเทศนพระองค  
ดังนั้นความบกพรองจึงมีนอย  พระก็ไดคนควาอานพระไตรปฎกมากขึ้น 
 
 ๓. การพระปริยัติศึกษา 
  พระองคทรงถือเปนพระราชธุระที่จะบํารุงการศึกษาพระไตรปฎกแกพระภิกษุ
สามเณร  เชน  ทรงจางอาจารยบอกพระปริยัติธรรมแกภิกษุสามเณรทุกพระอารามหลวง  ใน
พระบรมมหาราชวัง  ก็โปรดใหสรางเกงขึ้น  เพื่อใหพระภิกษุสามเณรเลาเรียนพระปริยัติธรรม  ทั้งยัง
ไดถวายภัตตาหารเพลแกภิกษุสามเณรเหลานั้นดวย ตอมาเมื่อมีผูเรียนมากขึ้นก็โปรดใหยายไปบอก
พระปริยัติธรรมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  นอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภแกผูเรียนโดยวิธีการตาง ๆ 
เชน ถาใครสอบบาลีไดก็จะพระราชทานรางวัลถาเปนพระก็จะไดเล่ือนเปนพระราชาคณะ  (ไดกลาว
มาแลววา  มหาเปนสมณศักดิ์)  และถาหากโยมบิดามารดาตกทุกขก็จะทรงเลี้ยงดู ถาเปนทาสผูอ่ืน  ก็
จะโปรดใหจายพระราชทรัพยไปไถถอนใหเปนอิสระ  ถาพระภิกษุนั้นลาสิกขาออกมา  ก็จะโปรดให
เขารับราชการในกรม  กอง  ตามที่สมัครใจ 
 ดวยราชูปถัมภดังกลาว  พระภิกษุสามเณรในครั้งรัชกาลที่ ๓  จึงมีวิริยะอุตสาหะเลา
เรียนทั้งในกรุงและหัวเมือง  ทําใหมีนักปราชญดานพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นยิ่งกวาที่แลวมา  สําหรับ
พระเถระผูมีความรูอยูบางแลว  พระองคก็มีพระราชปุจฉา ถามเพื่อใหไดคนควาหาคําตอบใน
พระไตรปฎก  เปนการฟนความรูอยูเสมอ และบางขอ  (พระราชปุจฉาที่ ๖ และ ๗)  ก็เปนไปใน
ทํานองเพื่อใหพระเถระเอาใจใสสนับสนุนการเลาเรียน  พระเถระเหลานั้นจึงเรงรีบสงเสริมการศึกษา  
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เพื่อสนองพระราชศรัทธาของพระองค  เมื่อไดรับความรมเย็นจากพระจริยวัตรของพระองคเชนนี้  ก็
ทําใหพระภิกษุสามเณรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ตามบันทึกของชาวยุโรปวา  ในกรุงเทพฯ  มีประมาณ
หมื่นรูป  ทั่วพระราชอาณาจักรมีประมาณแสนรูป  พระสงฆไมเคยเขาไปเกี่ยวของกับกิจการบานเมือง
เชนกัน  ตางทําหนาที่ของตนแตละฝาย  นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูง 
  อนึ่ง มีเรื่องเลากันอีกวา เวลาที่พระองคเสด็จลงตําหนักแพ  ทรงพระราชยานผาน
หนาพระมหาปราสาท  พอไดทรงสดับเสียงพระภิกษุสามเณรแปลพระไตรปฎก  ก็ทรงประสานพระ
หัตถอนุโมทนาทุกคราวที่เสด็จผานไป 
 
 ๔.   ทรงสนับสนุนใหมีการบวชพระภิกษุ สามเณร 
 การบวชเปนพระภิกษุสามเณรในสมัยตนรัตนโกสินทร เปนประเพณีนิยมที่สืบเนื่องมาตั้งแต
สมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะทรงบวชนาค “นาค
ขาราชการ” และ “นาคชวย” ทุก ๆ ป สําหรับนาคชวย คือ นาคที่ถายออกมาจากความเปนทาส ดัง
ปรากฏความตอนหนึ่งวา 
 .....ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ส่ังวา ทรงพระราชศรัทธาบําเพ็ญพระราชกุศลใหชวยคนที่ตก
ทุกขยากเปนทาสอยูกับผูที่มิไดสักรักแรและขอมือมาบวชเปนนาคหลวง ใหชาวพนักงานพวกคลัง
วิเศษไปเบิกเงินตอพระคลังมหาสมบัติ ๑๐ ช่ัง ไปสงใหผูรับสั่งพระคลังศุภรัต แต ณ วันจันทร ขึ้น ๑ 
ค่ําเดือน ๘ จะไดวางตัวเหมือนอยางทุกป..... 
 การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีประเพณีในการบวชนาคขาราชการและ
นาคชวยนี้ เปนการสงเสริมใหมีการจัดบวชขาราชการในกรมของแตละกรมทั้งในกรุงและหัวเมือง 
และสันนิษฐานวาบรรดาขุนนางและสามัญชนไดมีการทาสของตนดวย อยางไรก็ดี พระสงฆในสมัย
ตนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓ จะเปนกลุมที่ไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริย
มากทั้งในแงความเปนอยูและสถานภาพทางสังคม 
 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระองคทรงรับอุปการะพระภิกษุสามเณรที่แปลพระไตรปฎกได ๒ 
ประโยคแลวแตยังไมไดเปนเปรียญ เพื่อที่จะไดมีกําลังใจแปลประโยค ๓ เพราะผูที่แปลได ๒ 
ประโยคแลวเลิกสอบเปนเปรียญมีมาก พระบาทสามเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงรับเปนพระราชธุระ
มากยิ่งขึ้นเมื่อพระองคขึ้นครองราชยแลว จะเห็นไดจากการบังคับเชิงขอรองของพระองคใหมีการ
ขวนขวายการสอนพระปริยัติธรรมในวัด พ.ศ.๒๓๗๙ และไดมีหมายรับสั่งไปถึงพระราชาคณะให
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมากขึ้น อยางนอยใหพระสงฆแปลไดถึงเปรียญ ๔ ประโยคในวัด 
ทรงอางวาการที่ทรงกอสรางปฏิสังขรณวัดตาง ๆ ขึ้นก็เพื่อใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนพระปริยัติ
ธรรมและปฏิบัติธรรม ทรงพระราชทานเงินเดือนใหอาจารยที่บอกพระไตรปฎกทั้งพระและฆราวาส
เดือนละ ๖ บาท จัดหาอาจารยที่มีความรูในพระไตรปฎกมาประจําวัดหลวง ถาอาจารยผูใดมีลูกศิษย
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เปนเปรียญมากจะไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามถาสํานักใดมีเปรียญนอยลง ผูสอนจะถูก
ลดเงินเดือน เปนการทําใหผูสอนมีกําลังใจในการสอนและลงโทษผูที่ไมเอาใจใสในการสอนไปในตัว 
ฝายผูเรียนจะไดรับพระราชทานเลี้ยงอาหารคาวหวาน หมากพลู และบางครั้งก็พระราชทานเครื่อง
ไทยทานและของพิเศษแกพระเปรียญดวย (อัจฉรา กาญจโนมัย, ๒๕๒๓ : ๙๕-๙๗) 
 
 ๕. การสรางพระไตรปฎก 
  ในรัชกาลนี้มีการสรางพระไตรปฎกมากกวาที่แลวมา  และสรางดวยฝมือประณีต  
ตรวจสอบอักขระพยัญชนะอยางถ่ีถวน  มีถึง  ๕  ฉบับ 
  ๑)  ฉบับรดน้ําเอก  ทําอยางดี ทั้งใบลาน  ฝมือจาร  การเขาผูก  ปายชื่อ   
       เปนตน 
  ๒)  ฉบับรดน้ําโท  ฝมือรองลงมา  เก็บไวในหอหลวง  เพื่อใชสอบไลบาลี 
  ๓)  ฉบับทองนอย เปนฝมือชางสตรี  คัมภีรปดทองคลายทองทึบของ ร.๑ 
  ๔)  ฉบับชุบยอ  เปนอักษรขอมยอ  ชุบทั้งฉบับ 
  ๕)  ฉบับอักษรรามัญ คงจําลองมาจากพระไตรปฎกมอญ 
 นอกจากนี้ยังสรางถวายตามวัดตาง ๆ อีก  ๒  ฉบับ  คือ  ฉบับเทพชุมนุม  (ใบปกมีรูป
เทวดาชุมนุม)  และฉบับลายกํามะลอ  (ใบปกลายกํามะลอ)  การทําครั้งนี้นับวาสมบูรณมาก  ไดอาศัย
ทั้งคัมภีรจากลังกาและพระมอญมารวมกันตรวจสอบ 
 พระองคเห็นวา  พระไตรปฎกเปนภาษาบาลีและเปนอักษรขอม  จึงมีพระราชประสงค
จะใหแปลเปนภาษาไทย จึงโปรดใหวางฎีกาพระสงฆที่จะถวายเทศนเวรในพระบรมมหาราชวัง ได
เลือกคัมภีรเทศนไปตามลําดับในพระไตรปฎก   โดยโปรดใหแตงแปลเปนสํานวนไทยไปเทศน  เรา
จึงไดคัมภีรพระไตรปฎกเปนอักษรไทยกันมาก 
 
การขอขมาพระสงฆ 
 ขณะที่พระองคทรงประชวรอยูนั้น ไดมีการทําบุญทําทานครั้งใหญ หลังจากที่ทําบุญทําทาน
คร้ังใหญแลว พระอาการก็ยิ่งหนักทรุดลงทุกที จนทรงตระหนักวา อีกไมนานก็จะตองสิ้นพระชนม 
พระองคยังทรงวิตกอยูวา ในอดีตนั้น บางครั้งก็เคยไดแสดงพระเดชปฏิบัติกระดางแข็งตอพระสงฆ มี
ความพลั้งพลาดประมาทในโวหาร จึงทรงปรารถนาที่จะขอขมาพระสงฆทั้งปวงกอนที่จะจากโลกนี้
ไป จึงทรงพระราชนิพนธขอขมาสงฆวา 
 “ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล เปนอดีตลวงแลว ๒๓๙๓ พรรษา ลุกาลผคุณมาส ศุกรปกษ 
ฉัฏฐมีดีถี โสรวาร บริเฉทกาลกําหนด เพลาบายหาโมงเศษ 
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 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบรมธรรมิกราชธิราชบพิตร พระพุทธเจาอยูหัว ซ่ึงทรงพระ
ประชวรมีความรําจวนพระราชหฤทัยถึงพระราชกิริยา ซ่ึงไดทรงประพฤติมา ในการซึ่งไดทรง
ปฏิสันถารปราศรัย และมีพระราชดํารัสดวยกิจใด ๆ กับพระสงฆราชาคณะ ถานานุกรมบาเรียนและ
ภิกษุอนุจรองคใด ๆ ก็ดี ตั้งแตจําความไดมาจนกาลบัดนี้ ทรงพระปริวิตกระแวงอยูวาเกลือกจะมีความ
พล้ังพลาดประมาทในโวหารเปนอคารวะ ไมสมควรที่จะทรงตรัสแกสมณบรรพษัทในพระสาสนา 
 อนึ่ง ตั้งแตทรงถวัลยราชราชาภิเษกมา บางทีอธิกรณมีในพระสงฆก็ไดทรงตรัสประภาษ
(นาจะเปน ปริภาษ) เปนพระราชดําริดุจหนึ่งกระดาง เพื่อจะใหพระราชาคณะถานานุกรม เจาหมูเจา
คณะทั้งปวงเกรงพระราชานุภาพ จะใหอุตสาหะสั่งสอนศิษยานุศิษยและปราบปรามภิกษุอัญชลี
(อลัชชี) เหลาอันธพาล ใหพระพุทธสาสนาถาวรวัฒนาการบริสุทธิสะอาด 
 ดวยอํานาจพระเดชานุภาพสมเด็จพระเจาแผนดิน ที่เปนสาสโนปถัมภก ก็คร้ังนี้มีพระราช
วิตกวา พระราชกิริยาทั้งปวงนั้น ลางอันจะเปนอคารวะ และไมเปนที่ชอบใจแกพระผูเปนเจาบางองค 
ทรงวิปฏิสารอยู 
 จึงมีพระราชโองการมานพระบันฑูรสุรสีหนาท อาราธนาภาพเจาฟามงกุฎสมมุติเทวาวงศ ให
เปนธุระรับเชิญกระแสพระราชโองการ มาออนนอมนมัสการขอขมาโทษที่จะพึงมี เพราะพระราช
ดํารัสซ่ึงทรงตรัสเยาหยอกฤาคมคายใด ๆ ก็ดีทั้งปวง เปนพระราชกิริยาอันลวงเปนไปในพระราชา
คณะ ถานานุกรมบาเรียนภิกษุอนุจรองคใด ๆ ในเวลาอันใดอันหนึ่งซ่ึงลวงมาแลวนั้น ใหทราบ
ตลอดไปทุกรูป  
 บรรดาที่ไดเคยเขามารับราชนิมนตนกิจทั้งปวง ขอใหพระผูเปนเจาทุกองคจงปลงอัธยาศัย 
ออมอดโทษถวายอภัย ดวยน้ําใจอันเต็มไปดวยเมตตากรุณาเปนบุเรจาริก อยูใหเปนกรรมเวรตอไป ให
ส้ินพระราชวิปฏิสารรําคาญทั้งปวงนั้น 
 อนึ่ง ขอใหพระผูเปนเจาทั้งปวงจงกระทําสัตยาธิษฐาน ดวยคุณพระศรีรัตนตรัย และจตุปาริ
สุทธศีลและสาสนานุสิกขากิจ ถวายพระราชกุสโลทิศแดสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว ใหมีพระประชวร
คลายหายพระโรค เปนเกษมสุขสวัสดิ์ ใหไดทรงพระปฏิบัติบําเพ็ญพระกุศลเปนพุทธการบารมี เพื่อ
พระโพธิญาณ สมควรแกการที่ไดทรงประสบพบพระพุทธสาสนา อันเปนอดุลาดิศัยบุญเขตตนี้เทอญ 
 ใหพระราชาคณะและถานานุกรมบรรดาที่ไดมาอานกระแสดพระราชโองการนี้ บอกแก
พระราชาคณะ ถานานุกรมและบาเรียน ในอารามที่ยังไมไดอาน มาอาน ณ ศาลายามค่ําเวลาบายตอ ๆ 
ไปเถิด”  (วิบูล วิจิตรวาทการ, ๒๕๔๔ : ๑๗๕-๑๗๖)  
 

ความหวงใยตอพระศาสนาและวัดวาอาราม 
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 กอนการสวรรคตพระองคกระแสพระราชดํารัสวา  …“การตอไปภายหนา.... การ
สงครามขางญวนขางพมา  ก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหจงดีอยาใหเสียทีเขา
ได  การงานสิ่งใดของเขาที่คิด  ควรจะเรียนเอาไวก็ใหเอาอยางเขา  แตอยานับถือเล่ือมใสไปทีเดียว  ทุก
วันนี้คิดสละหวงใหญใหหมด อาลัยอยูแตวัด  สรางไวใหญโตหลายวัดท่ียังคางอยูก็มี  ถาชํารุดทรุด
โทรมไปจะไมมีผูชวยบํารุง เงินในพระคลังท่ีเหลือจับจายใชราชการแผนดินมีอยู   ๔หมื่นชั่ง ขอสัก ๑  
หมื่นชั่งเถิด  ถาผูใดเปนเจาแผนดิน ชวยบอกแกเขา  ขอเงินรายนี้ชวยทะนุบํารุงวัดท่ีชํารุด  และการวัด
ท่ียังคางอยูนั้นใหแลวดวย”   (ปรามินทร เครือทอง, ๒๕๔๗ : ๖) 
  

การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่ ๓ 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงเคารพรักพระภิกษุสามเณร  และทรงพระราช
ศรัทธาในการสรางซอมวัดวาอารามมากกวารัชกาลอื่น ๆ เปนพิเศษ  พระเณรจะบกพรองผิดถูก
อยางไร ก็ไมคอยจะสนพระทัยมากนัก การเปลี่ยนแปลงคณะสงฆคร้ังนี้ก็คือ  โปรดใหรวมเอาพระ
อารามหลวงและอารามราษฎรทั้งหมดในกรุงเทพฯ  เขาดวยกัน  แยกเปนคณะหนึ่งตางหาก จากคณะ
ทั้ง  ๓  ที่มีอยูเดิม  ใหเรียกวา  “คณะกลาง”  ขึ้นในกรมหมื่นนุชิตชิโนรสวัดพระเชตุพน  คร้ังนั้น  
คณะจึงเพิ่มเปน ๔ คือ  คณะเหนือ  คณะใต  คณะกลาง  และคณะอรัญวาสี  โปรดใหพระราชาคณะ
หรือสมเด็จพระราชาคณะ  เปนเจาคณะใหญในตําแหนงเหลานั้นดวย 
 
กําเนิดธรรมยุต 
 ในรัชกาลนี้มีเรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆที่นาสนใจมากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ  เร่ืองธรรมยุต  ซ่ึง
เปนนิกายใหมที่แตกออกไปจากนิกายเดิม เร่ืองนี้เปนทั้งปญหาดานศาสนาและดานสังคม ประเทศชาติ
ดวยถาจะไดกลาวใหละเอียดก็คงจะเปนประโยชนแกวงการศาสนาและนักอานที่สนใจเรื่องของ
พระสงฆอยูไมนอย  และเนื่องจากเปนเรื่องใหญ  เปนเรื่องสําคัญในประวัติศาสตรคณะสงฆไทย  จึง
สมควรที่จะกลาวใหละเอียด  ทั้งในดานศาสนาและดานประวัติศาสตร 
 เจาฟามงกุฎทรงผนวช  ตามประเพณีที่เคยถือสืบมาตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยานั้น  
การศึกษาของพระกุมารจะเกี่ยวเนื่องดวยพุทธศาสนาอยูมาก  คือเมื่อเรียนอักษรสมัยเบื้องตนแลวพอ
พระชันษาถึง  ๑๔ ป  ตองออกผนวชเปนสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยคร่ึงหนึ่งกอนเมื่อเจริญพระ
ชันษาถึง ๒๑ ป  ตองบวชเปนพระภิกษุอีกเพื่อทรงศึกษาใหสูงขึ้น  (ทํานองเดียวกับการเขา
มหาวิทยาลัย)  จากนี้ไปก็ถือวาสําเร็จการศึกษาในดานนี้  เจานายที่ทรงผนวชบางองคอาจจะทรงผนวช
เปนสามเณร  แลวอยูตอไปจนอุปสมบทเปนพระภิกษุ  ทรงศรัทธาในพระศาสนา  และบางองคทรงอยู
ในสมณเพศจนตลอดพระชนมายุก็มี โดยทั่วไปนิยมผนวชเปนสามเณรปเดียว  หรือ  ๒  ป  แลวก็ทรง
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ลาผนวชมาศึกษาวิชาการดานฆราวาส  เมื่อพระชันษาครบ ๒๑  จึงทรงอุปสมบทอีกครั้งแลวก็ลา
ผนวชออกรับราชการตอไป  และการศึกษาของคณะสงฆนั้นแบงออกเปนสวนใหญ ๆ ได ๒ สาขา  
คือ  คันถธุระ  และวิปสสนาธุระ 
 คันถธุระนั้นเรียนหนัก เร่ิมดวยการเรียนบาลีและแปลพระไตรปฎก  พยายามใหอาน
ออกแปลได  คนควาใหแตกฉาน  สวนวิปสสนาธุระนั้น  ไมหนักนัก  โดยการเรียนทางสมาธิวิปสสนา  
ทําใหใจสะอาดหมดจดจากกิเลสทั้งปวง  เปนวิธีลัด  และถือกันวา  ถาใครเกงทางวิปสสนาแลว อาจจะ
ทรงคุณวิทยาอาคม  เวทมนตร  เปนประโยชนในดานอื่น เชน วิชาพิชัยสงคราม  เปนตนดวย  ดังนั้น  
เจานายที่ทรงผนวชระยะสั้นหนึ่งป สองป  จึงนิยมศึกษาดานวิปสสนาธุระสืบมาตั้งแตคร้ังกรุงศรี
อยุธยา  ในสมัยรัชกาลที่ ๒  และที่ ๓  ทรงผนวชนั้น  รัชกาลที่ ๑  ก็ทรงโปรดใหทําเชนนั้น  คร้ังตอมา
เมื่อเจาฟามงกุฎทรงผนวชก็ทรงดําเนินรอยตามอยางประเพณีนั้น  ทรงผนวชเมื่อปวอก  ฉศก  วัน
อังคาร ขึ้น  ๑๑  ค่ํา  เดือน  ๘ พ.ศ. ๒๓๖๗  ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดยมีสมเด็จพระสังฆราช  
(ดอน)  เปนพระอุปชฌายะ  แตไมปรากฏวาพระราชาคณะรูปใดเปนพระกรรมวาจาจารย  และพระอนุ
สาวนาจารย  ผนวชแลวมีพระนามวา  “พระวชิรญาณ”  เมื่อทรงผนวชแลวก็ยายไปประทับที่วัด
มหาธาตุ  ซ่ึงเปนวัดที่สมเด็จพระอุปชฌายประทับอยู  เมื่อทําอุปชฌายวัตร  (อุปฏฐากพระอุปชฌาย)  
ครบ  ๓  วันแลว  จึงเสด็จไปทรงศึกษาวิปสสนาธุระวัดสมอราย  (วัดราชาธิวาส)  เหตุที่ตองเสด็จไป
ประทับที่วัดสมอรายก็เพราะตั้งพระทัยวาจะทรงผนวชเพียงพรรษาเดียว  แตแลวก็มีเหตุที่ไมมีใครคาด
ฝนบังเกิดขึ้น  คือ  สมเด็จพระบรมชนกนาถ  เสด็จสวรรคตอยางกะทันหัน ภายหลังที่ทรงผนวชได
เพียง ๑๕  วัน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงประชวรได  ๘  วัน  ก็เสด็จสวรรคต  
โดยไมไดดํารัสส่ังมอบเวนราชสมบัติแกผูใด  ดังนั้น  พระราชวงศกับเสนาบดีหัวหนาขาราชการทั้ง
ปวง  จึงปรึกษากันตามธรรมเนียมโบราณ ในเวลานั้นวากันตามนิตินัยแลว  พระวชิรญาณ  (เจาฟา
มงกุฎ)  อยูในฐานะที่จะไดราชสมบัติ เพราะเปนสมเด็จเจาฟาราชโอรสองคใหญ  อันเกิดแตพระอัคร
มเหสี  แตเผอิญเวลานั้น  กรมหมื่นเจษฎาบดินทร  (ร. ๓)  ซ่ึงเปนพระองคเจาลูกยาเธอพระองคใหญ  
เจริญพระชันษากวาพระวชิรญาณถึง ๑๗ ป  ไดทรงบังคับบัญชาราชการตางพระเนตรพระกรรณเมื่อ
ตอนปลายรัชกาลที่ ๒  ผูคนยําเกรงนับถือมาก  พรอมกับเวลานั้นเจานายผูใหญในราชวงศที่ควรจะ
พิจารณาก็ไมมีอีกแลว  ที่ประชุมจึงตกลงวาควรถวายราชสมบัติแกกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  บานเมือง
จึงจะเรียบรอย  แตก็ยังคลางแคลงอยูวา  เจาฟามงกุฎซ่ึงทรงผนวชอยูจะตองการราชสมบัติหรือไม  จึง
ใหคนไปทูลถามดู  ฝายพระวชริญาณทรงทราบแลววาที่ประชุมตองการอยางนั้น  ทรงพิจารณาวาถา
พระองคตองการราชสมบัติ  ขณะนั้น  บานเมืองก็คงวุนวาย  จึงทรงปรึกษาเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ  
ซ่ึงเปนพระเจานาพระองคเล็ก  พระเจานาเสนอวาควรจะคิดเอาราชสมบัติ แตเมื่อทรงปรึกษากับกรม
หมื่นนุชิตชิโนรส  (กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  วัดโพธิ์) พระปตุลาซ่ึงทรงผนวชอยู  และกรม
หมื่นเดชอดิศร พระเชษฐา ซ่ึงทรงนับถือมากทั้งสองพระองคนี้กลับตรัสคัดคานวาไมใชเวลา  อยาหวง
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ราชสมบัติดีกวา  ดังนั้น  พระวชิรญาณจึงตรัสตอบไปวา จะทรงผนวชตอไป  เร่ืองนี้เมื่อพิจารณาตาม
รูปการแลว  พระวชิรญาณก็ทรงหวังอยูมาก  แตทรงเห็นวาเปนไปไมไดแลว เพราะราชการบานเมือง
ในเวลานั้นอยูในอํานาจของกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเกือบทั้งหมด 
 เมื่อความหวังที่จะทรงลาผนวชหมดสิ้นไป  พระวชิรญาณก็ตั้งพระทัยศึกษาวิปสสนาจน
ตลอดพรรษา  เมื่อออกพรรษาแลวจึงเสด็จกลับไปประทับที่วัดมหาธาตุตามเดิม  ตั้งตนเรียนคันถธุระ
อยางจริงจัง และไดพระวิเชียรปรีชา  (ภู)  เจากรมราชบัณฑิตซ่ึงมีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในขณะนั้น
เปนพระอาจารยสอนภาษามคธ  เมื่อทรงศึกษาอยู ๓ ป  ก็ทรงรอบรูภาษามคธเปนอยางดี  จนไดเขา
สอบแปลบาลีดังกลาวแลว  ดวยเหตุที่ทรงรูธรรมวินัยเปนอยางดีจึงทรงวิตกวา  การคณะสงฆคร้ังนั้น
ไมคอยจะเรียบรอย พระสงฆประพฤติยอหยอน 
 ขณะที่ทรงวิตกอยูนั้น  ไดทรงทราบวา มีพระเถระมอญรูปหนึ่งชื่อ  ชาย  พุทธวโส  บวช 
มาจากเมืองมอญ   จําพรรษาอยูที่วัดบวรมงคล  ไดเปนพระราชคณะที่พระสุเมธมุนี เปนผูเชี่ยวชาญ
ทางวินัยปฏกมาก  จึงเสด็จไปทรงสนทนากับทาน  พระสุเมธมุนีก็ไดทูลอธิบายวินัยและระเบียบ
ปฏิบัติของพระมอญคณะกัลยาณีที่ทานอุปสมบทใหทรงทราบ  จนเกิดความเลื่อมใสใครจะทรงปฏิบัติ
แบบมอญ  แตก็มีขอขัดของที่จะทรงปฏิบัติเชนนั้น เนื่องจากพระองคยังประทับอยูที่วัดมหาธาตุ 
ดังนั้นพระองคจึงเสด็จยายไปประทับที่วัดสมอรายอีกในป พ.ศ. ๒๓๗๒  การเสด็จไปครั้งนี้มิไดลา
ขาดจากวัดมหาธาตุ  ที่ตําหนักวัดมหาธาตุยังมีคนเฝาดูแลอยูและพระองคก็เสด็จไปมาอยูบอยๆ ตอมา
ก็มีพระเณรวัดอื่นมารวมศึกษาและปฏิบัติตามดวยไมนานนักวัดสมอรายก็มีพระเณรมากขึ้น  จนถึงกับ
เปนสํานักคณาจารยขึ้น ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ  จึงทรงตั้งพระวชิรญาณเปนพระราชา
คณะ  (ไมพบหลักฐานวาตั้งปใดและอยางไร  ทราบแตเพียงวาทรงตั้งเมื่อยังประทับที่วัดสมอราย)   
พระวชิรญาณไดทรงปรับปรุงดานการศึกษา  การปฏิบัติธรรมวินัยที่วัดสมอราย  ตอมามีประชาชน
เล่ือมใสยอมตนเปนสานุศิษยมากขึ้นตามลําดับจนมีคนสงสัยวา  ที่คนไปวัดสมอรายกันมากนั้น  
เพราะตองการยกยองพระวชิรญาณในทางการเมือง  ความนี้ไดทราบถึงพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ทรง
รําคาญที่มีคํากลาวเชนนั้น  จึงทรงปรึกษากับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยชาญเมื่อคร้ังยังเปนที่พระ
ยาศรีพิพัฒน  ผลการปรึกษาครั้งนี้ไดโปรดใหเล่ือนสมณศักดิ์พระวชิรญาณขึ้นเสมอเจาคณะรอง  แลว
เชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศฯ  ในวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๓๗๙ ทั้งนี้เพื่อใหอยูใกลพระเนตร
พระกรรณ  ความสงสัยนั้นจะหมดไป  ขณะที่เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศฯ นั้น  พระชันษาได  ๓๒  ป
พอดี  (แปลงนิกายเปนแบบมอญได  ๗ พรรษา) 
 เมื่อเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศฯ  แลว  พระวชิรญาณเถระไดทรงวางระเบียบนิกาย
ธรรมยุตขึ้น  และเปนพระอุปชฌายแกกุลบุตรตามแบบใหมนี้ดวย 
 ขอยอนกลับไปกลาวถึงทางตําหนักวัดมหาธาตุอีกเล็กนอย ในครั้งเมื่อพระวชิรญาณ
เสด็จไปอยูวัดสมอรายนั้น  ยังมีพระศิษยหลวงและขาหลวงในกรมเฝาตําหนักอยูที่วัดมหาธาตุดวย  
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เขาใจวาพระองคเจาฤกษเรียกตามพระฉายาวา  ปฺฺาอคฺคโตภิกฺขุ  (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ)  เปนองคควบคุมดูแลพระศิษยหลวงเหลานี้ และพระวชิรญาณก็เสด็จมา
ประทับเปนบางเวลาเทานั้น  เมื่อเสด็จไปครองวัดบวรนิเวศฯ  แลวพระศิษยหลวงและขาหลวงเหลานี้
จึงไดตามเสด็จมาดวย  และถือวาเปนการยายออกจากวัดมหาธาตุในครั้งนี้ 
 
การนุงหมผาอยางพระมอญ 
 ส่ิงหนึ่งที่ทําใหไมพอพระทัยอยางเงียบ ๆ มานาน คือการที่เจาฟามงกุฎเขาผนวชเปนภิกษุแลว
ไดตั้งธรรมยุตินิกายขึ้น ภิกษุสงฆพวกใหมนี้ไดตัดสินใจหมผาเหลืองกันอีกแบบหนึ่ง เรียกวาหมแบบ
รามัญ คือมีแหวกเชนเดียวกับพระมอญพมารามัญ ความจริงก็เปลี่ยนกันสนุก ๆ ตามประสาพระหนุม
คะนอง และเมื่อเขาไปสวดมนตในพระราชวัง เห็นสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ทอดพระเนตรแลวไมตรัสวา
อะไร ก็คิดวาพระเจาแผนดินทรงเห็นชอบดวย จึงหมแบบนี้กันมากมายหลายรูป 
 เมื่อสมเด็จพระนั่งเกลาฯ คิดวาจะเสด็จสวรรคต ทรงวิตกเรื่องนี้ อยากใหพระสงฆหมผาแบบ
เกาแบบเดิมกันทุกองค จึงทรงมีพระลายลักษณอักษรถึงกรมขุนเดชอดิศร หรือพระองคเจามั่ง ซ่ึงเปน
พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๒ ดวยกัน ขอใหชวยแกปญหาเรื่องนี้ใหหนอยเถิด 
 “พอมั่งขา พอจงเปนเชฏฐมัตตัญู พอจงรูวารน้ําจิตตและอธิบายของขาผูพี่ อันขันธะทุพพล
ภาพมากอยูแลว ดวยแผนดินศรีอยุธยา ทรงพระเจาแผนดินมาสองพระองคแลว กับพี่ดวยอีกคนเปน
สาม ตั้งแตแผนดินลนเกลาลนกระหมอม สมเด็จพระพุทธยอดฟา ทานไดปราบดาภิเษก ปขาลนั้นมา
ไดหาป ถึงปมะแมพี่จึงเกิด ตั้งแตจําความไดมา จนอายุไดยี่สิบสองป ไดบวชในแผนดินนั้น ตออายุได
ยี่สิบสามจึงส้ินแผนดินไป มาเปนแผนดินของลนเกลาลนกระหมอมอีกสิบหกป จึงมาเปนแผนดินของ
พี่ พระภิกษุผูเปนสังฆรัตนในกรุงศรีอยุธยา ก็เห็นนุงสบงทรงจีวรเปนลูกบวบทั้งส้ินดวยกัน แตพะมา
รามัญที่เขาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูนั้น และเห็นครองผาผิดกับพระภิกษุของเรา จึงเรียกกันวาพระ
มอญ เดี๋ยวนี้พระไทยก็หมผาเปนมอญ โดยอัตโนมัติ ปญญาของพี่เห็นวา ถาลนเกลาลนกระหมอมยัง
เสด็จอยู ก็เห็นใจใหประชุมพระราชาคณะ ไดวากลาวกันใหเห็นวาควรไมควรนานอยูแลว นี่พี่กลัวจะ
เปนบาปเปนบุญ เปนคุณเปนโทษ พระสงฆจะแตกราวกันไป จึงมิไดวากลาว แตใจนั้นรักแตอยาง
บุราณอยางเดียวนั้นและ สืบไปเบื้องหนา พระภิกษุไทยซึ่งหมผาเปนมอญนั้นศูนยไป พี่เห็นวาจะควร
กับศรีอยุธยา ก็ถาแมนกลับมากขึ้นอีกดวยเหตุอันใดอันหนึ่ง ช่ือของพี่ผูไดเปนเจาแผนดิน ก็มีแตจะ
เสียไป เขาจะวาเปนเมืองมอญเมืองพะมาไปเสีย มาแตคร้ังแผนดินนั้น นี่แลเปนความวิตกของพี่มาก
นักหนา ใหพอเห็นแกพี่ ชวยเอาขึ้นแจงกับกรมหมื่นนุชิตชิโนรส เธอเปนบรมญาติอันใหญ ทรงไวซ่ึง
ผากาสาวพัสตร ทั้งรูพระสัทธรรมของพระเจาเปนอันมาก แลวก็เปนพระภิกษุศรีอยุธยา พี่มีจีวรอยูฝน
หนึ่ง ใหพอชวยถวายกรมหมื่นนุชิต ถาเธอจะรับเอาไวครองได ก็ใหถวายเถิด ถาเธอจะมิรับไวครอง
แลว ก็ใหเอาคืนมาเสีย” 
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 จดหมายกระแสพระราชโองการฉบับนี้ ทรงใหพระเจาลูกเธอพระองคเจาอรนพเขียนเมื่อวัน
อังคาร เดือนสาม แรมสองค่ํา ปจอ โทศก และนําไปใหแกพระองคเจาชายมั่ง ซ่ึงเปนพระอนุชาออน
กวาหกป 
 กรมหมื่นนุชิตชิโนรสนี้ เปนพระญาติช้ันสูงจริง ๆ เพราะเปนพระโอรสของสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาฯ ประสูติใน พ.ศ.๒๓๓๓ จากเจาจอมมารดาจุย เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕ พระชนมเพียง ๑๒ ปก็ผนวช
เปนสามเณรที่วัดพระเชตุพนฯ ศึกษาพระธรรมอยูอยางละเอียด มีความรูความฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนัก 
เมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้น ก็เปนพระภิกษุตอไป จนในที่สุดไดเปนถึงพระราชคณะในแผนดินของรัชกาล
ที่ ๒ เรียกวา กรมหมื่นนุชิตชิโนรสศรีสุคตขัตติยวงศ มาถึงแผนดินของสมเด็จพระนั่งเกลาฯ รัชกาลที่ 
๓ ดํารงตําแหนงเปนเจาคณะกลาง มีชีวิตอยูมาจนถึงรัชกาลที่ ๔ ไดทรงมหาสมณุตมาภิเษกขึ้นเปน
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ 
 เขาใจวาเปนพระภิกษุที่ผูคนเคารพนับถือยิ่งนัก เพราะถึงแมจะสิ้นพระชนมในแผนดินของ
สมเด็จพระจอมเกลาฯ รัชกาลที่ ๔ ใน พ.ศ.๒๓๙๖ เมื่อพระชนมายุได ๖๓ พรรษา ตอมาในรัชกาลที่ ๖ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังทรงยกขึ้นสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจาอีกดวย 
 ประชุมพงศาวดารบันทึกไววา พระอาวุโสองคนี้ ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการหมจีวรของภิกษุ
นี้ไว ถวายคําอธิบายนี้ตอองคสมเด็จพระนั่งเกลาฯ 
 “ผาอันตรวาสก แปลวาผาปดบังซ่ึงโทษ ดวยเห็นโดยพยัญชนะ  อันตร แปลวา โทษ วาสก 
แปลวา ปด ผาอุตราสงค แปลวา ผาบังเฉวียง ผาคลองอยูโดยมากในเบื้องซาย อุตตร แปบวา เบื้องซาย 
อาสังค แปลวา คลองอยูโดยมาก สังฆาฏิ แปลวา ปองกันอันตรายโดยรอบ ถาจะนุงหมก็ควรจะกระทํา
ใหตองตามแปลจึงจะชอบ 
 ผาสบงเปนผานุงปกนาภีมณฑล(สะดือ)  และชังฆมณฑล(หนาแขง) ผาจีวรหมเปนผาบัง
เฉวียง ผาสังฆาฏิหมเปนผาคลุมปกกิจมณฑล อนึ่งในมหาอรรถกถาวา สมปมาณํ จีวรํ ปารุเปนฺเตน สํ
หริตฺวา พาหาย อุปริฐปตา อุโภ อนฺตา พหิมุขา ติฏฐนฺติฯ ความวา ชายทั้งสองอันพระภิกษุ เมื่อหมจีวร
อันประมาณพอเสมอ มวนเขาแลวตั้งลงในเบื้องบนแหงแขน มีหนาในภายนอกตั้งอยูฯ และจะเอาผา
จีวรซอนเขากับผาสังฆาฏิหมคลุม มวนบวบวางลงเสมอบานั้น เห็นจะไมตองดวยความอันนี้ 
(วิบูล วิจิตรวาทการ, ๒๕๔๔ : ๑๖๓-๑๖๖)  
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รัชกาลที่ ๔ (๒๓๙๔ - ๒๔๑๑) 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมสมเด็จเจาฟามงกุฏสมมติเทวาวงศ 
เปนพระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและกรมพระศรีสุริเยนท
รามาตย พระอนุชารวมพระชนนีคือเจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค  เจาฟามงกุฏฯ ประสูติเมื่อ
วันที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๓๔๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปชวด ขึ้นครองราชยเมื่อวันพุธ 
เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ํา พ.ศ.๒๓๙๔ เมื่อพระชนมได ๔๗ พรรษา ครองราชสมบัติอยู ๑๘ ป สวรรคตเมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑  ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ํา  
 เจาฟามงกุฏฯ ทรงสนพระทัยทางศาสนาตั้งแตยังทรงพระเยาว ทรงผนวชเปนสามเณร
อยู ๗ เดือนและทรงผนวชเปนภิกษุเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ พระชนมายุ ๒๑ พรรษา ทรงผนวชอยู ๒๗ ป 
ทรงลาผนวชมาครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔  พระองคทรงโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจา
นองยาเธอคือ เจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค  ขึ้นเปนพระเจาแผนดินดวย ดํารงพระราช
อิสริยยศเสมอดวยพระเจาแผนดินทุกประการ ทรงพระนามวา “พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว” 
 พระราชกรณียกิจของพระองคในดานศาสนาสรุปไดดังนี้ 
 
 ๑. การกอสรางและบูรณะวัด 
  พระอารามหลวงที่ทรงสรางใหมในกรุงมี  ๕  พระอาราม คือ 
  ๑.  วัดบรมนิวาส  ทรงสรางเมื่อยังผนวชอยู เพื่อเปนที่ประทับสําราญพระอิริยาบถ
เดิมชื่อวัดนอก 
  ๒.  วัดโสมนัสวิหาร  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖  อุทิศพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางโสมนัส
วัฒนาวดี 
  ๓.  วัดปทุมวนาราม  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ พระราชทานเปนวัดของสมเด็จพระเทพสิริ
นทรา- 
บรมราชินี 
  ๔.  วัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๐๗  ทรงพระราชอุทิศเพื่อ
พระสงฆคณะธรรมยุตซ่ึงเปนศิษยานุศิษยของพระองค 
  ๕.  วัดมกุฎกษัตริยาราม  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ 
 นอกจากนี้ทรงบูรณะวัดอีก  ๒  วัด  คือ  วัดสระเกศกับวัดอรุณราชวราราม  และบูรณะ
เจดียหลายองค  เชน พระสมุทรเจดีย  พระพุทธบาท  และพระปฐมเจดีย  เปนตน 
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 นอกจากนี้ยังทรงเปลี่ยนชื่อวัดตาง ๆ ประมาณ ๓๐ วัด  เชน  วัดบางไสไกเปนวัดหิรัญรูจี 
วัดใหมเปนวัดอนงคาราม  วัดสมอแครงเปนวัดเทวราชกุญชร  เปนตน  บางวัดในภายหลังก็กลับมาใช
ช่ือเดิมอีก  เชน วัดระฆังโฆษิตาราม  และวัดสระเกศ  เปนตน 
 
 ๒. กําเนิดประเพณีมาฆบูชา 
  ทรงพิจารณาเห็นวา  วันมาฆบูชา  (เพ็ญเดือน ๓)  เปนวันสําคัญวันหนึ่งทางพุทธ
ศาสนา  จึงสมควรจะใหมีการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลขึ้นเชนเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  โปรดใหจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อ  
พ.ศ. ๒๓๙๔  เปนครั้งแรก  และโปรดใหทางราชการถือเปนกําหนดตลอดมา  ตอมาวัดอื่น ๆ ทั่วพระ
ราชอาณาจักรก็ไดจัดขึ้นเชนกัน  จึงไดปฏิบัติสืบมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
 
 ๓. ความสัมพันธกับลังกา 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕  ทรงพระราชดําริวา ในรัชกาลกอน ๆ ไทยเราเคยติดตอกับพระ
ลังกาหลายครั้ง  คัมภีรที่เคยยืมมาก็ยังมิไดสงคืน  กับทั้งชาวลังกาไดฝากของเขามาถวายก็หลายสิ่งยัง
มิไดพระราชทานตอบแทน  จึงโปรดใหขาราชการไทย ๖ คน  พระสงฆ ๑๐ รูป คือพระอโนมศิริมุนี  
วัดปทุมคงคา  พระมหาชื่น  วัดพิชัยญาติ  พระมหารุน  วัดบวรนิเวศ  พรอมกับพระอันดับอีก ๗  รูป  
นําคัมภีรไปสงคืน  การไปลังกาครั้งนี้  ไดรับการตอนรับอยางดีมากจากลังกา  มีการยิงสลุต  มีการตั้ง
ขบวนเรือมารับและแหไปในเมืองลังกา 
 
 ๔. ความสัมพันธกับพมา 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙  พมาถือหนังสือเสนาบดีผูใหญเมืองพมา  เขามาถวายพระสังฆราช
สืบถามเพื่อทราบวา  ในกรุงเทพฯ  มีพระสงฆเทาไร  พระไตรปฎกมีอยูเทาไร  จะตองการคัมภีรอีก
ไหม  โดยใหอุบาสก  ๔ คน  (หนังสือพระราชปุจฉา เลม  ๒  หนา ๑๕๖  วา  ๕  คน)  หาก
พระสังฆราชประสงคส่ิงใดก็ขอใหบอกอุบาสกทั้ง  ๔  นี้  เสนาบดีจะจัดมาถวาย  คณะทูตไดไปพักที่
วัดราชาธิวาส  ซ่ึงเปนวัดนอยขึ้นตอวัดพระเชตุพน  พระวัดนั้นจึงนําอุบาสกทั้ง ๔ ไปวัดพระเชตุพน 
แตเวลานั้นสมเด็จกรมพระปรมาชิตชิโนรส  ส้ินพระชนมไปแลวได  ๒  ป พวกพมาจึงไมไดเฝา
สมเด็จพระสังฆราช 
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 ๕. สรางซอมพระไตรปฎก 
  รัชกาลที่ ๔  โปรดใหตรวจสอบจํานวนพระไตรปฎกในหอพระมณเทียรธรรม  
ปรากฎวาคัมภีรไดหายไปจากบัญชีหลายเลม  จึงโปรดใหสรางฉบับที่ขาดหายไปจนครบ  และโปรด
ใหสรางพระไตรปฎกฉบับใหมอีกฉบับหนึ่ง  มีช่ือวา  “ฉบับลองชาด”  (ดานขางปดทองสลับชาด) 
 
 ๖. บํารุงพุทธศาสนามหายาน 
  มหายานในประเทศสยาม  ไดเสื่อมไปตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัยดังไดกลาวมาแลว คร้ัน
ถึงรัชกาลนี้  มหายานไดรับการอุปถัมภจากทางราชการอีก ทั้งนี้  เนื่องจากมีพวกญวณซึ่งนับถือ
พระพุทธศาสนามหายานอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลายครั้ง เชน องเชียงชุน เขามาในสมัย
กรุงธนบุรี  องเชียงสือ  เขามาในสมัยรัชกาลที่ ๑  เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)  พาเขามา
ในรัชกาลที่ ๓ เปนตน  แตละครั้งไดมีพระญวนเขามาดวย  สมัยเมื่อรัชกาลที่ ๔  ทรงผนวชอยู  ไดเคย
เสด็จไปมาหาสูกับพระญวนบอย ๆ จนทรงคุนเคย  เชน  กับองฮึง  (ไดเปนพระครูคณานัมสมณา
จารย)  วัดอภัยราษฎรบํารุง  ตลาดนอย  เปนตน  เมื่อพระองคไดเสวยราชสมบัติ จึงไดโปรดใหนิมนต
พระญวนมาทําพิธีกงเต็กเปนครั้งแรก  และเมื่อญวนที่มาตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม  
ไดสรางวัดขึ้น  ก็พระราชทานนามใหวา  “วัดสมณานัมบริหาร”  คือวัดญวนสะพานขาวทุกวันนี้เอง  
นิกายนี้จึงเจริญสืบตอมา  (โปรดดูสมัยรัชกาลที่ ๕  อีกดวย 
 

การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่ ๔ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จเสวยราชสมบัติ พระองคทรงตั้ง
พระราชาคณะเปนการเอาฤกษกอน  คือโปรดตั้งพระมหาศรี  ตําแหนงคูสวด เปน  “พระอโนมศิริมุนี”  
ตั้งพระมหาอยู  (เปรียญ ๘)  วัดอมรินทร  เปน  “พระธรรมโฆษา”  และตั้งพระมหาบัว  (เปรียญ๗)  
วัดรังษี  เปน  “พระวินัยมุนี” 
 ตอนปลายรัชกาลที่ ๓ ตําแหนงสังฆปริณายกวาง  ๒  ตําแหนง  คือ  สมเด็จพระสังฆราช
และพระพนรัตน  รัชกาลที่ ๓  ไดทรงแสดงพระราชดําริไววาจะทรงตั้งพระพิมลธรรม  (อู)  วัดสุทัศน  
เปนสมเด็จพระสังฆราช  แตพระองคยังไมไดทรงตั้งตามพระราชประสงคก็เสด็จสวรรคต  ส้ินรัชกาล
เสียกอน 
 คร้ันถึงรัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   ทรงเห็นวากรมหมื่นนุชิต
ชิโนรส  เปนพระเจาบรมวงศเธอผูใหญ  ทรงคุณธรรมยิ่งกวาสังฆนายกรูปอื่น ๆ จึงโปรดใหตั้งพระ
ราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก  สถาปนาพระเกียรติยศกรมหมื่นนุชิตชิโนรสขึ้นเปนกรมสมเด็จพระปรมา
นุชิตชิโนรส  เปนประธานสงฆทั่วราชอาณาจักร  รวมทั้งมหานิกายและธรรมยุตดวย  และทรงตั้งพระ
พิมลธรรม  (อู)  วัดสุทัศน ขึ้นเปน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอนุโลมตามพระราชประสงคของ
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รัชกาลที่ ๓  ดังกลาวแลวขางตน  แตก็มิไดเปนสมเด็จพระสังฆราช  เปนเพียงเจาคณะใหญฝายเหนือ
เทานั้น  เพราะตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชนั้น  ไดแก กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  รองลงมา
ทรงตั้งพระธรรมอุดม  (เชง)  วัดอรุณราชวราราม เปนสมเด็จพระวันรัตน  เจาคณะใหญฝายใต ทรงตั้ง
พระพุทธาจารย  (สน)  วัดสระเกศ  เปน  สมเด็จพระพุฒาจารย  เจาคณะใหญอรัญวาสี  ทรงยกพระ
พุทธโฆษาจารยเจาคณะกลางเปนสมเด็จ และโปรดใหยายจากวัดโมลีโลก  ไปอยูวัดมหาธาตุ  เพื่อ
ใกลชิดกับพระราชวัง  และครั้งนั้น  วัดมหาธาตุเปนวัดที่พระเถระผูใหญและพระราชวงศที่เสด็จ
ผนวชประทับอยู  ตอมาทรงสถาปนาพระเกียรติยศพระองคเจาฤกษ  ขึ้นเปนกรมหมื่นบวรรังษีสุริย
พันธ  ตําแหนงอนุนายก  รองจากกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ตําแหนงพระราชาคณะที่ไดยกขึ้นเปนสมเด็จพระราชาคณะในครั้งนี้มี  ๒  ตําแหนง คือ  
สมเด็จพระวันรัตนและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ทั้ง ๒  ตําแหนงยังใชมาถึงปจจุบัน 
 นอกจากนี้  รัชกาลที่ ๔ ยังไดโปรดใหเล่ือนสมณศักดิ์พระสงฆรูปอื่น ๆ อีก  ๗ รูป คือ 
 ๑. พระธรรมไตรโลก  (จี่)  วัดประยูรวงศาวาส  เปน  พระพิมลธรรม 
 ๒. พระพรหมมุนี  (ถึก)  วัดพระเชตุพน  เปน  พระธรรมอุดม  แปลงเปน  พระธรรม
วโรดม 
 ๓. พระญาณสมโพธิ  (ยิ้ม)  เปน พระพรหมมุนี 
 ๔. พระเทพกวี  (รอด)  วัดราชโอรส  เปน  พระธรรมไตรโลก 
 ๕. พระญาณไตรโลก  (พุก)  วัดมหาธาตุ เปน  พระธรรมราชานุวัตร  เจาคณะใหญกรุง
เกา 
 ๖. พระธรรมกิตติ  เปน พระธรรมเจดีย 
 ๗. พระมหาโต  (เปรียญ ๔)  เปน  พระธรรมกิตติ  ตอมาในปลายรัชกาล  พระธรรมกิตติ
ก็ไดเล่ือนเปน  สมเด็จพระพุฒาจารย (พ.ศ. ๒๔๐๗)   
 ที่วาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม)  เปนเจาคณะกลางดังกลาวขางตนนั้นมีปรากฏใน
จดหมายเหตุอาลักษณ  เมื่อคร้ังตั้งสมเด็จพระราชาคณะคราวนั้น  ซ่ึงเปนหลักฐานอยู  แตสมเด็จกรม
พระยาดํารงฯ  ทรงมีพระมติวา  การบังคับบัญชาวากลาวคณะกลางเห็นจะอยูที่วัดพระเชตุพน  คือ 
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แมเมื่อพระองคส้ินพระชนมแลว  คณะกลางก็ยังไปขึ้นในพระอัฐิ
ของพระองค  (คือกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ)  มีฐานานุกรมพระอัฐิบังคับบัญชาวากลาวตลอดมาจน
รัชกาลที่ ๕  จึงมีการเปลี่ยนแปลง 
 อยางไรก็ตาม  เชื่อวาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม)  เปนเจาคณะกลางจริง  และงานก็
ไมซํ้าซอนกับกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ  เพราะปรากฎในพงศาวดารวา กรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ  
ทรงมอบหนาที่ใหรับผิดชอบคนละสวน  คือ พระองคสวนหนึ่ง  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยสวนหนึ่ง  
และกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุอีกสวนหนึ่ง 
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พระราชนิพนธขมาพระสงฆ 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กอนการขึ้นครองราชยไดทรงผนวชอยูถึง ๒๗ 
ป ดังนั้น กอนการสิ้นพระชนม จึงใหพระศรีสุนทรโวหารเขียนคาถาลาพระเปนภาษาบาลี แลวใหขอ
สมาสงฆเผดียงไปที่วัดราชประดิษฐวา 
 ยคฺเฆ ภนฺเต สงฺโฆ ชานาตุ มยฺหํ ภิกฺขุกาเล ปุนปฺปุนํ เอสา วาจา ภาสิตา ยโตหํ มหา
ปวารณาย ชาโต กาลํ กุรุมาโน สเจ มหาปวารณาทิวเส พาฬฺหคิลาโน อุโปสถาคาเร มหาปวารณาสนฺนิ
ปาตํ นีโต ตถารูเปน พเลน สมนฺนาคโค ยถารูเปน พเลน สงฺฆํ เตวาจิกํ ปวาเรตฺวา สงฺฆสฺส สมฺมุขา กาลํ 
กาเรยฺยํ ตํ สาธุวตสฺส ตํ เม อนุรูป อสฺส อิติ เอวรูป วาจา ปุนปฺปุนํ ภิกฺขุกาเล ภาสิตา อิทานมฺหิ คหฏโฐ  
กฺยาหํ กาหามิ เตนาหํ อิเม สกฺกาเร วิหารํ ปหินามิ อิเมหิ สกฺกาเรหิ มหาปวารณากมฺมํ กโรนฺตํ สงฺฆํ 
ธมฺมเมว ปูเชมิ อตฺตานํ วิย กตฺวา อยํ มหาปวารณา คุรุวาริกา ยถา มม ชาตทิวโส อาพาโธ เม อภิวฑฺฒติ 
เอวํ ภายามิ อชฺช กาลํ กเรยฺยํ อาปุจฺฉามหํ ภนฺเต สงฺฆํ จิรปรินิพฺพุตมฺป ตํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ อรหนฺตํ สมฺ
มาสมฺพุทฺธํ ตสฺส ธมฺมํ นมสฺสามิ อริยฺจ สงฺฆํ นมามิ ยมหํ รตนตฺตยํ สรณํ คโตมฺหิ. 
 อจฺจโย มํ ภนฺเต อจฺจคฺคมา ยถาพลํ ยถามุฬฺหํ ยถาอกุสลํ โยหํ ภนฺเต อิมสฺมึ อตฺตภาเว ตถา 
ตถา ปมตฺโต อกุสลานิ กมฺมานิ อกาสึ ตสฺส เม ภนฺเต สงฺโฆ อจฺจยํ อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหตุ อายตึ สํวราย 
 อิทานิ มยา ปฺจสุ สีเลสุ สํวราธิฏฐานํ กตํ ตสฺส มยฺหํ เอวรูโป มนสิกาโร อนุฏฐหิยติ 
สิกฺขิยติ ปฺจสุ ขนฺเธสุ ฉสุ อชฺฌตฺติเกสุ อายตเนสุ ฉสุ พหิเรสุ อายตเนสุ ฉสุ วิฺญาเณสุ ฉสุ สมฺผสฺเส
สุ ฉสุ ฉทฺวาริเกสุ เวทนาสุ นตฺเถตํ โลกสฺมึ ยํ อุปาทิยมานํ อนวชฺชํ อสฺส ยํ วา ปุริโส อุปาทิยนฺโต อนวชฺ
ชวา อสฺส อนุปาทานํ สิกฺขามิ สพฺเพสงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ยถาปจฺจยํ ปวตฺตนฺติ เนตํ มม 
เนโสหมสฺมิ น เม โส อตฺตา อิติ ยํ ยํ มรณํ สตฺตานํ ตํ อนจฺฉริยํ ยโต เอตํ สพฺสํ มคฺโค อปฺปมตฺตา โหนฺตุ 
ภนฺเต อาปุจฺฉามิ วนฺทามิ ยํ เม ปราธํ สพฺพํ เม สงฺโฆ ขมตุ. 
 อาตุรสฺมึป เม กาเย  จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ 
 เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส  สาสนานุคตึ กรํ. 
 “ขอเผดียงพระสงฆจงทราบ เมื่อคร้ังตัวฉันเปนภิกขุอยู ฉันไดเจรจาคํานี้อยูเนือง ๆ วา 
เราเกิดแลวออกจากครรภมารดาแลว ในวันปวารณา คือ วันพฤหัสบดี เดือนสิบเอ็ด ขึ้นสิบหาค่ํา ถา
เมื่อเราจะตาย หากวาปวยหนักลง พวกศิษยนําไปถึงที่ประชุมสงฆทําปวารณาในโรงอุโบสถ ยัง
ประกอบดวยกําลังเชนนั้น ดวยกําลังเชนไรเลา เราจะพึงทําปวารณาสามจบกะสงฆแลว จึงตายกับที่
เฉพาะหนาพระสงฆ การที่ไดทํานั้นเปนการดี เปนการสมควรแกเรา 
 วาจาอยางนี้ฉันไดพูดเนือง ๆ เมื่อคร้ังเปนภิกขุ บัดนี้ตัวฉันเปนคฤหัสถ จะทําอะไรได
อยางที่วาไวนั้น เพราะฉะนั้นจึงสงเครื่องสักการบูชาเหลานี้ไปยังวิหาร บูชาธรรมนั้นและบูชา
พระสงฆซ่ึงทําปวารณากรรม ดวยเครื่องสักการบูชาเหลานี้ ทําใหเปนของแทนตัวฉัน วันมหาปวารณา 



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๘๑

คือ วันเพ็ญขึ้นสิบหาค่ําวันนี้ ก็เปนวันพฤหัสบดีเหมือนวันฉันเกิด ความเจ็บไขของตัวฉันเจริญทวีมาก
ขึ้น ตัวฉันกลัววาจะตองตายลงในวันนี้ ฉันขอลาพระสงฆ ฉันขออภิวาทไหวตอพระผูมีพระภาคผูพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แมปรินิพพานแลวนาน ฉันขอนมัสการพระธรรมของพระผูมีพระภาคนั้น 
ขอนอบนอมพระอริยสงฆดวย ตัวฉันผูไดถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งที่ระลึกแลว 
 โทษคือความลวงเกิน ไดเปนไปลวงเกินขาพเจาผูเปนคนพาล คนหลง คนไมฉลาดดวย
ประการไร ตัวขาพเจาคนไรเลา ณ อันภาพนี้เปนผูประมาท แลวอยางนั้น ๆ ไดทํากรรมเปนอกุศล
ทั้งหลาย ขอพระสงฆจงรับโทษลวงเกินของขาพเจานั้น เปนโทษลวงเกินจริงเพื่อสังวรระวังตนตอไป
ภายหนา 
 บัดนี้ตัวฉันไดทําการอธิษฐานสังวรระวังในศีล ๕ แลวปลุกความทําในใจดังนี้ ศึกษาอยู
ในขันธทั้งหลายหา ในอายตนะทั้งหลายภายในหก ภายนอกหก ในวิญญาณทั้งหลายหก ในสัมผัส
ทั้งหลายหก ในเวทนาทั้งหลายหก ซ่ึงเปนไปในทวารทั้งหลายหก ของนั้นไมมีในโลก ของไรเลา เมื่อ
สัตวเขาถือเอามั่นจะพึงไมมีโทษ อนึ่ง หรือบุรุษเขาถือเอามั่นของสิ่งไรเลาจะพึงเปนผูไมมีโทษ ตัวฉัน
ศึกษาความไมยึดหนวงถือเอามั่น สรรพสังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปน
อนัตตาใชตัวตน ยอมเปนไปตามปจจัย ของนั้นใชของเรา สวนนั้นใชเราไมเปนเรา สวนนั้นใชตัวใช
ตน ความตายใด ๆ ของสัตวทั้งหลาย ความตายนั้นไมเปนอัศจรรย เพราะความตายนั้น เปนหนทางไป
ของสัตวทั้งหลายทั้งปวงหมดดวยกัน ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด ฉันขอลา ขอ
ไหวนมัสการ ขอใดเปนความผิดพล้ังของตัวฉัน ขอพระสงฆจงงดโทษเปนความผิดของขาพเจาเถิด 
 คร้ันเมื่อกายของขาพเจา แมนถึงกระสับกระสายอยู จิตจะไมเปนของกระสับกระสาย 
ขาพเจาศึกษาอยูอยางนี้ ทําความไปตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาผูตรัสรู” 
 ทรงแตพระคาถาลาพระเสร็จแลว จึงรับส่ังแกพระศรีสุนทรโวหารวา ใหเอาไปคัดลอก
ใหอานออกงาย ๆ แลวใหไปสั่งมหาดเล็กใหจัดเครื่องนมัสการไปตั้งที่ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ 
เมื่อสงฆจะกระทําวินัยกรรมปวารณาพระวัสสา ใหจุดธูปเทียนขึ้นแลวจึงอานคาถาลาพระใน
ทามกลาง 
สงฆ (ปรามินทร เครือทอง, ๒๕๔๗ : ๓๓-๓๔) 
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รัชกาลที่ ๕  (๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) 
 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงเปนกษัตริยผูยิ่งใหญของไทยพระองคหนึ่ง ไดทรงทิ้งมรดกอันดีงามไว
ใหประชาชนชาวไทยมากมายหลายประการสุดจะพรรณนาได เปนที่รักของประชาชนจนไดพระนาม
วาสมเด็จพระปยมหาราช หรือสมเด็จพระพุทธเจาหลวง 
 ทรงเปนพระราชโอรสองคที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติเมื่อ
วันอังคาร แรม ๓ ค่ํา เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๓๙๖ ทรงพระนามวาสมเด็จเจาฟา
จุฬาลงกรณ ทรงไดรับสถาปนาเปนกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรีสังกาศ เมื่อพระชนมายุได ๙ พรรษา ตอมา
อีก ๔ ป เมื่อพระชนมายุได ๑๓ พรรษา ไดทรงผนวชเปนสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ ณ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม แลวเสด็จไปประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงผนวชอยู ๖ เดือน เมื่อลาผนวชแลวก็ทรง
ไดรับสถาปนาเปนกรมขุนพินิตประชานาถ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชย  ใน พ.ศ.๒๔๑๑  ขณะนั้น  
พระองคทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาเทานั้น  ตองมีผูสําเร็จราชการแทนถึง ๕ ป  ครั้น  พ.ศ. 
๒๔๑๖  เมื่อมีพระชนมายุครบ  ๒๐  พรรษา  พระองคไดมีพระบรมราชโองการประกาศขอลาผนวช
ตอที่ประชุมวา  “พระองคมีพระชนมายุครบถวน ๒๐ ป บริบูรณ  ควรจะไดอุปสมบท  เพื่อเปนการ
สนองพระเดชพระคุณใหสมพระราชประสงคในสมเด็จพระบรมชนกนาถ”  ดังนั้น  พระองคจึงเสด็จ
ออกผนวช  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๑๖  โดยมีสมเด็จพระ
มหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ  เมื่อคร้ังยังดํารงพระยศเปนพระเจาบรมวงศเธอกรม
หมื่นบวรรังษีสุริยพันธ  เปนพระราชอุปชฌายะ 
 มูลเหตุแหงการออกผนวชครั้งนี้ มีทางสันนิษฐานได  ๒  ประการ  คือ 
 ๑. เพื่อทรงอุทิศสวนพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ  ซ่ึงเคยทรงปรารภ  ใน
เร่ืองนี้ตั้งแตเมื่อยังทรงมีพระชนมอยู 
 ๒. เพื่ออนุวัตรตามประเพณีนิยมของไทย  ที่วาลูกผูชายจะตองบวชเรียนกอนจึงจะถือวา
เปนคนสมบูรณ 
 แตบางทานเห็นวา  การออกผนวชเปนพระราชกุศโลบายอันลํ้าลึกของพระองค  เพราะ
เวลานั้น  ประชาชนยอมรับวา อํานาจการปกครองแผนดินตกอยูกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี- 
สุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  การที่พระองคจะขอใหผูสําเร็จราชการมอบอํานาจดูเปนการ
ไมสมควร  แตเมื่อบรรลุนิติภาวะไดผนวชแลว  ผูสําเร็จราชการคงจะมอบอํานาจการปกครองแผนดิน
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ให  และเปนวิธีที่นุมนวล  ดังนั้นพระองคจึงขอลาผนวชและเมื่อทรงลาผนวชแลว ก็ไดมีพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกใหมอีกครั้ง  ซ่ึงเปนไปตามที่พระองคทรงคาดไว 
 สรุปพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทําไว  และเหตุการณตาง ๆ ในรัชกาลนี้ มีดังนี้ 
 ๑. การสรางและบูรณะวัด 
  แตกอนมาเราไดมีคติวา  เมื่อพระมหากษัตริยเสด็จขึ้นครองราชยแลว  ตองทรง
สรางวัดประจํารัชกาลทุกพระองค    เฉพาะในกรุงเทพฯ  ก็มีวัดพระเชตุพนเปนวัดประจํารัชกาลที่ ๑  
วัดอรุณเปนวัดประจํารัชกาลที่ ๒ วัดราชโอรส   เปนวัดประจํารัชกาลที่ ๓  และวัดราชประดิษฐ      
เปนวัดประจํารัชกาลที่ ๔    คร้ันถึงรัชกาลนี้พระองคจึงโปรดใหสรางวัดราชบพิธ  เปนวัดประจํา
รัชกาล  นอกจากนี้ก็มีวัดเทพศิรินทราวาส  ทรงสรางอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบ
รมราชชนนี  และวัดเบญจมบพิตร วัดนี้เดิมชื่อ  วัดแหลมหรือวัดไทรทอง ตอมามีเจานาย  ๕ พระองค
รวมกันปฏิสังขรณในรัชกาลที่ ๔  แลวพระราชทานนามวา  “วัดเบญจบพิตร”  มาในรัชกาลที่ ๕ ทรง
ใหร้ือแลวสถาปนาใหมหมด  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒  พระราชทานนามใหมวา  “วัดเบญจมบพิตรดุสิตว
ราม”  เปนวัดสรางไดระเบียบสวยงามกวาทุกวัด ตัวพระอุโบสถและระเบียงสรางดวยหินออนจาก
อิตาลี  ฝร่ังจึงเรียกวัดนี้วาวัดหินออน  (Marble Temple)  พระประธานในพระอุโบสถก็โปรดใหหลอ
จําลองขึ้นจากองคเดิมที่พิษณุโลก  เนื่องจากทรงพอพระราชหฤทัยวา  พระพุทธชินราชที่วัดมหาธาตุ 
เมืองพิษณุโลกนั้นสวยงามมาก คร้ันจะทรงอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ  ก็ทรงเกรงวา พสกนิกรทางหัว
เมืองฝายเหนือจะไมพอใจ เพราะเปนพระคูบานคูเมืองเขา  จึงทรงใหหลอจําลองขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔  
ไดเสด็จขึ้นไปสมโภชที่นั่น  แลวอัญเชิญมาประดิษฐานไวในพระอุโบสถหินออนนี้ 
 สวนทางหัวเมือง  ไดทรงสรางไวหลายพระอาราม  เชน  ที่เกาะสีชัง  โปรดใหสรางไว 
๒  วัด คือ  วัดอัษฎางคนิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสภา  ที่บางปะอินโปรดใหสรางวัดนิเวศนธรรม
ประวัติ  นอกจากนี้ยังไดทรงบูรณะพระอารามตาง ๆ ทั้งในกรุงและนอกกรุงอีกมาก  รวมทั้งองคพระ
ปฐมเจดียดวย 
 
 ๒. ใหวัดเปนโรงเรียน 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘  พระองคไดโปรดใหพระราชาคณะ  พระครูฐานานุกรม  พระ
เปรียญ พระอันดับ เปนภาระพร่ําสอนพระเณรและศิษยวัด เนื่องจากเวลานั้นโรงเรียนยังไมแพรหลาย
และไดมีพอแมนําลูกไปฝากวัดเพื่อใหเลาเรียนหนังสือไทย ลายมือ  วิชาหนังสือ  และเลขโหร  เลข
ตลาด  เปนตน  เพื่อรักษาวิชาเหลานี้ไวและเผยแพรแกกุลบุตรและพระเณรสืบตอไป  เพราะวิชาการ
เหลานี้เปนคุณประโยชนที่จะเรียนพระไตรปฎกเปนการเกื้อกูลแกพระศาสนา ถาเปนคฤหัสถก็จะเปน
กําลังแกทางราชการ ดังนั้น จึงโปรดแตงตั้งพระราชาคณะ  พระครูฐานานุกรม  เปรียญ  อันดับ  ให
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เปนครูวัดละ ๕  รูป  เปนอยางนอยทั้งพระอารามหลวง  และอารามราษฎร  ถาไมมีพระสงฆจะใช
คฤหัสถเปนครูก็ได จะพระราชทานเงินเดือนให 
 อนึ่ง  นอกจากจะถวายนิตยภัตและพระราชทานเงินเดือนครูแลว  ยังพระราชทานรางวัล
แกนักเรียนดวย  คือเมื่อสอนไปแลวหกเดือนก็จะมีการไลหนังสือ  (สอบ) ทุกอารามที่มีสอน  ใคร
สอบไดก็จะพระราชทานรางวัลทั้งแกครูและเด็กตามสมควร  และโปรดกําชับใหผูใหญในวัดนั้น ๆ 
เอาใจใสตักเตือนพระสงฆที่เปนอาจารยและศิษยใหมาเรียนดวย 
 
 ๓. มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมุงหวังเพื่อจะขยายการศึกษาของชาติ
ใหกวางขวางขึ้นยิ่งกวาการอานออกเขียนไดเทานั้น ทรงพิจารณาวา  การพัฒนาประเทศจะเปนไป
ไมไดถาคนในชาติมีการศึกษาต่ํา พสกนิกรของพระองคควรจะไดเลาเรียนใหมาก  เพื่อเปนกําลัง  
“สยามใหม”  ใหทันโลกตะวันตก  จึงทรงพระราชดําริที่จะยกฐานะการศึกษาของสยามใหสูงขึ้นถึง
ขั้นมหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น  จึงทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒  ที่วัดมหาธาตุ  
ตอมาถึง พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดพระราชทานนามใหมวา  “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพื่อใหเปนที่ศึกษา
พระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูง  และใน พ.ศ.๒๔๓๖  ก็โปรดใหเปดขึ้นอีกแหงหนึ่งที่วัดบวรนิเวศ
วิหาร  พระราชทานนามวา  “มหามกุฎราชวิทยาลัย”  เพื่อเปนอนุสรณแดพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  สถาบันทั้งสองแหงนี้มีพระราชประสงคที่จะใหเปนมหาวิทยาลัยแบบตะวันตก
เหมือนกับของพวกบาทหลวงในศาสนาคริสต  แตพระราชประสงคก็ไมสําเร็จในรัชกาลนั้น เพราะ
คณะสงฆมิไดจัดการศึกษาขั้นมหาวิทยาวิทยาลัยขึ้นเลย คงปลอยนานมาจน พ.ศ.๒๔๘๙  มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย จึงเปดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้น และ พ.ศ. ๒๔๙๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็
เปดขึ้นเชนกัน 
 อนึ่ง  เพื่อใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอาคารเรียน  พระองคไดพระราชทานทรัพย  
๕,๔๐๐  ช่ัง  กอสรางอาคารหลังยาวขางสนามหลวง เพื่อเปนที่เชิญพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช  เจาฟามหาวชิรุณ-หิศ  สยามมกุฎราชกุมาร  มาประดิษฐานเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศล  ณ ทอง
สนามหลวง  (พระราชทานเพลิง)  เมื่อการบําเพ็ญพระราชกุศลสําเร็จแลวก็ไดพระราชทานอุทิศถวาย
อาคารนี้แกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อเปนที่เฉลิมพระเกียรติยศสืบไป  แตวาเมื่อคณะสงฆไมมี
ความกระตือรือรนที่จะจัดการศึกษาระดับสูง สนองพระราชประสงคนั้น  ตอมารัชกาลที่ ๖  ก็ไดโปรด
ใหยกอาคารดังกลาวนั้น  ใหใชเปนหอสมุดแหงชาติสืบมา  (ปจจุบัน  นี้เปนที่ทํางานของหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ เพราะหอสมุดแหงชาติไดยายไปอยูที่ทาวาสุกรีแลว) 
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 อยางไรก็ตาม ในขณะที่คณะสงฆทั้งสองแหงยังไมเปดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ก็โปรดใหยกโรงเรียนขาราชการพลเรือนขึ้นเปน
มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๔๕๙)  พระราชทานนามวา  “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ดังที่เห็นอยูทุกวันนี้   
 
 
 
 
 ๔. พระมอญในไทย 
 กอนหนาที่จะมี  พ.ร.บ. ๑๒๑ นั้น ไดมีคณะสงฆรามัญอยูแลว  มีพระสุเมธาจารยเปนเจา
คณะ   สมณศักดิ์ของพระมอญอยางสูงเสมอชั้นธรรม  วัดพระมอญมีวัดชนะสงคราม  เปนตน  และ
ไกลออกไปก็มีนครเขื่อนขันธ (พระประแดง) และปทุมธานี  เปนตน 
 ปญหาวา พระมอญเขามาเมืองไทยเมื่อไร  คร้ังแรกก็คงจะเปนพระมหาเถรคันฉอง (พ.ศ. 
๒๑๒๗)  และวาไดเปนพระสังฆราชดวย  ตอมาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๒๘  ไดพบในเรื่องเมอชีเออร  คอน
สตันต ไดทําสัญญากับพระเจากรุงสยาม  ๕ ขอเกี่ยวกับเรื่องเมืองละโว  ในสัญญานั้นมีขอสามที่
เกี่ยวกับมอญซึ่งมีผูวิจารณวา  “พระสงฆตามวัดไทยไดถูกบังคับใหสึกเปนอันมาก  แตพระมอญหาได
ถูกบังคับไม  และพระมอญก็มีจํานวนไมนอยกวาพระไทยเทาไรนัก… อยางไรก็ตามสิทธิขอนี้จะ
สําคัญเพียงใด ก็เหลือที่จะอธิบายได เมื่อตนปนี้มีวัดบางวัดเต็มไปดวยพระมอญ ซ่ึงไมมีความนับถือ
ศาสนาของเราเลย  (พุทธแบบไทย) และเหตุที่พระมอญเหลานี้ไมยอมเขาศาสนาคริสตัง ก็เพราะพระ
มอญเหลานี้อยูตามวัดไดรับความสะดวกสบายมาก  ไมมีใครขมเหง  ถาพวกนี้เปนคริสตังแลว  นาย
ขอมือก็คงจะเอาตัวไปขุดดินหรือทําโยธาอยางอื่น” 
 คําวิจารณนี้ไมทราบคนแตง แตเชื่อแนวาคนไทยเขียนและเปนหลักฐานไดวาเวลานั้น
มอญมีจํานวนมากแลว  คร้ังรัชกาลที่ ๑ พระมอญ ๓ รูป ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์  และโปรดให
อยูเปนหลักแหลง  พระมอญเหลานี้คงอพยพมาในสมัยพระยาเจง คร้ังกรุงธนบุรีนั่นเองไดเล่ือนเปน  
พระยามหาโยธา ( แทนพอ)  และสมิงทอมา  (ตอมาไดเล่ือนเปนพระยาราม)  เมื่อรัชกาลที่ ๒  โปรด
ใหสรางเมืองนครเขื่อนขันธที่ปากลัด (พระประแดง)  เปนเมืองหนาดานปองกันศึกทางทะเลนั้น  ได
โปรดตั้งพระยารามเปน  “พระยานครเขื่อนขันธราญราชชาคิเสนาบดี ศรีสุทธิสงคราม”  (พ.ศ. 
๒๓๕๗) อนึ่งคําวา เจง เพี้ยนมาจากภาษามอญวา  “เจ็อญ”  แปลวาชาง ดังนั้นรัชกาลที่ ๖ จึง
พระราชทานนามสกุลใหสกุลนี้วา  “คชเสนี” 
 อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๖  ที่เมืองพมา  พระเจาอังวะปะดุง ไดหลอพระพุทธรูปใหญ
และรูปพระอรหันต  ๘๐  องคไวบูชา พาบริวารบําเพ็ญกุศลดวยการบริโภคอาหารเจ  แลวไมใหใส



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๘๖

บาตรพระเณร  เพราะสําคัญพระทัยวาพระสงฆพมาญัตติไมขึ้นแลว  (ไมเปนพระ) ที่บวชอยูก็ไมเปน
พระสงฆ  คร้ังนี้ก็คงมีพระมอญไดอพยพเขาสูไทยดวย แตจํานวนที่แนนอนไมได 
 หลังจากนั้นหนึ่งป  เจาเมืองเมาะตะมะเบียดเบียนพวกมอญ พวกมอญจึงมีหนังสือมา
บอกพวกที่กรุงสยาม  รัชกาลที่ ๒ โปรดใหพระยากาญจนบุรีตอบรับ ตอมาอีกใน พ.ศ. ๒๓๕๘  จึงจับ
เจาเมืองเมาะตะมะฆา แลวหลบภัยอพยพเขาทางจังหวัดตากบาง อุทัยธานีบาง  กาญจนบุรีบาง  
ทางดานเจดียสามองค  เมืองกาญจนบุรี  มีมอญอพยพเขามามาก  จึงโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟามงกุฎ  คุมพลพรอมดวยเสบียงไปรับที่กาญจนบุรี  มอญที่อพยพคราวนี้  ทั้ง  ๓  ดานประมาณ  
๔  หมื่นเศษ  จึงโปรดใหพักอยูที่ปทุมธานีบาง นนทบุรีบาง  นครเขื่อนขันธบาง  เชื่อวาคราวนี้คงมี
พระมอญรวมเดินทางมาดวย เพราะพระมอญก็เหมือนกับพระไทย  เมื่อชาวบานเดือดรอนก็ตอง
เดือดรอนดวยกัน  ชาวบานอพยพก็อพยพดวย 
 จากเรื่องราวที่เกี่ยวของเห็นไดวาไทยกับมอญอยูใกลกัน     พัวพันกันมาหลายศตวรรษ
แลว จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อวา  พุทธศาสนาในสมัยทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ ๑๒- ๑๖) ก็เปน
พุทธศาสนาแบบมอญ  ภิกษุ  ๕๐๐ รูป  ที่พระนางจามเทวีนิมนตไปหริภุญชัย (ลําพูน)  ก็คงจะเปน
พระมอญ  คร้ังกรุงสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงและพระมหาธรรมราชาลิไท  คร้ังกรุงศรีอยุธยาสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ  เปนตน  ก็มีสวนพัวพันกับมอญ  คร้ังรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร  ก็เคย
พระราชทานสมณศักดิ์แกพระมอญแลว  ในครั้งรัชกาลที่ ๒ อนุญาตใหพระมอญในไทยสอบบาลีดวย 
(แตหลักสูตรใหใชพระวินัยปฎกอยางเดียว กําหนดไว ๓ ประโยค คือประโยค  ๒ - ๓  ภายหลังเพิ่ม
เปน  ๔  ประโยค  ผูผานประโยค ๒ เรียกบาเรียนจัตวา      ผานประโยค ๓  เรียกบาเรียนตรี      ผาน
ประโยค ๔  เรียกบาเรียนโท  ตอมาเมื่อการสอบปากเปลาเลิกไป  ใชการสอบเขียนแทน  (พ.ศ. 
๒๔๕๙)  หลักสูตรแบบมอญก็เลิกไปดวย  ใหสอบหลักสูตรเดียวกับไทย  คือ  ๓ ถึง ๙  ประโยค)  เมื่อ
คร้ังรัชกาลที่ ๓  มีการชําระตรวจสอบพระไตรปฎกก็โปรดใหพระมอญไปสืบหาพระไตรปฎกทาง
รามัญประเทศ  เขามาถวายเพื่อเปรียบเทียบดวยพระมอญไดศึกษาเลาเรียนแบบไทยมีความรู
ความสามารถก็มาก  เชน พระสุเมธาจารย วัดลิงขบ ก็ไดเปนพระอาจารยของรัชกาลที่ ๔  เมื่อคร้ังทรง
ผนวช  ดังกลาวแลวในเรื่องกําเนิดธรรมยุต  คร้ันมาถึงรัชกาลนี้เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๓  ปรากฏตามคํา
รายงานของพระอมรโมลี ผูอํานวยการศึกษา มณฑลราชบุรีวา  เมืองราชบุรีมีพระอยู  ๔  คณะ คือ 
 มหานิกาย   ๙๑ วัด 
 ธรรมยุต     ๙ วัด 
 รามัญนิกายราชบุรี  ๑๑ วัด 
 รามัญนิกายศรีสวัสดิ์  ๗ วัด 
 ตามจํานวนนี้จะเห็นวา  รามัญนิกายมีเปน  ๒ เทาของธรรมยุต  นี้เฉพาะเมืองราชบุรี  ถา
รวมเมืองอื่น ๆ ก็คงจะมากกวานี้  วัดเหลานี้มีเพียงวัดเดียวที่สอนหนังสือไทยแบบมูลบทบรรพกิจ 
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นอกนั้นก็ยังเรียนหนังสือมอญอยู เชื่อวาในรัชกาลที่ ๕  นี้  พระมอญที่กระจายอยูในกรุงเทพฯ  คงได
เรียนบาลีและสอบเปนเปรียญกันมากแลว    เพราะเริ่มตนมาตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๒  แลว 
 ตอมา  พระสงฆนิกายมอญไดลดจํานวนลงและไมเจริญดวยคุณ เจาคณะก็เอาไวไมอยู  
จึงไมไดรับยกยองเปนคณะตางหาก  พระมอญจึงอาจจะรวมตัวเขากับพระไทยทีละนอยจนหมดไป
เหลือแตช่ือ ปจจุบันนี้  แมจะมีพระมอญอยูตามวัดตาง ๆ ในเขตนนทบุรีและปทุมธานี  เปนตน  ก็
สังกัดอยูกับพระไทยหมดแลว  (พระมอญกลายเปนไทย)  จะตางก็เพียงแตสําเนียงการสวดเทานั้น  
เพราะพระมอญยังนิยมสวดแบบมอญอยู 
 นี้คือความเปนมาโดยยอของนิกายรามัญในประเทศไทย 
 
 ๕. อานัมนิกายและจีนนิกาย 
  นิกายทั้งสองนี้  ไมไดรับยกยองเปนภิกษุสงฆ  ไทยเรานับถือเปนนักพรต  แตเดิม
มิไดพระราชทานสมณศักดิ์ สายการปกครองก็ใหขึ้นตอกรมทาซาย  เหมือนกับคนญวนคนจีนทั่ว ๆ 
ไป แมพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.๑๑๓ มาตรา ๑๔  บัญญัติวา ถาโจทกหรือจําเลยอางเอาพระ
เณรเปนพยานในศาล  หามเรียกพระเณรมาใหการ  ตองใหเชิญสืบเอาที่วัดและหามพระเณรสาบาน
กอนใหการ แตถาพระเณรไมยอมใหการใด ๆ ก็ใหถือวาเปนโมกษะพยาน  คือ พนสภาพพยานไป  
ศาลบังคับอะไรไมได  มาตรานี้ใหอภิสิทธิ์แกพระเณรในเมืองไทยเทานั้น  ไมคลุมไปถึงพระในนิกาย
ทั้งสองนี้ดวยเลย แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเห็นวาทานเหลานี้มีคุณธรรม แม
เปนนิกายตางกันก็ควรยกยอง  จึงทรงตั้งหัวหนาฝายอานัมนิกาย  เปนพระครู  รองลงมาเปนปลัด  รอง
ปลัดและผูชวย  พระราชทานสัญญาบัตรและราชทินนามทุกตําแหนง คือให องฮึง เปนพระครู
สมณานัมสมณาจารย  (เจาคณะใหญ)  และมีพระครูบริหารอานัมพรต  (เจาคณะรอง)  องคสรภาณ
มธุรส (ปลัดขวา) องคสุตบทบวร  (ปลัดซาย)  องคพจนสุนทร  (รองปลัดขวา)  องคพจนกรโกศล  
(รองปลัดซาย)  องคอนนตสรภัญญ  (สมุห)  วัดญวนในกรุงเทพมหานครก็มี  วัดอภัยราษฎรบํารุง  วัด
กุศลสมากร วัดโลกานุเคราะห  วัดชัยภูมิการาม  วัดมงคลสมาคม   วัดสมณานัมบริหาร  (วัดญวน
สะพานขาว)  และที่กาญจนบุรี  มีวัดถาวรวราราม  สวนทางจีนนิกายทรงแตงตั้งเปน  “พระอาจารย”  
รองลงมาเปนผูชวย  มีสัญญาบัตร และราชทินนามเหมือนกัน  และใหยายจากกรมทาซาย  มาขึ้น
กระทรวงธรรมการถึงกระนั้น  ก็ยังไมไดยกยองเทากับพระไทย  ยังตองเปนพยานในศาล  ยังตองเบิก
และสาบานเหมือนคนธรรมดา  แตในรัชกาลที่ ๖ โปรดใหขึ้นในคณะสงฆ  อาจไดรับประโยชนจาก 
พ.ร.บ. ฉบับนี้  เชนมีอํานาจในฐานะเปนเจาอาวาส  เจาคณะ ถูกผูกมัดตามหนาที่การงานเชนกัน 
  ไดพูดถึงอานัมนิกายมาโดยยอในเรื่องการบํารุงมหายานในรัชกาลที่ ๔  แลว  
ในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องจีนนิกายในเมืองไทยสักเล็กนอย  ในครั้งกรุงสุโขทัย  ไมพบหลักฐานวามีพระ
จีนหรือยัง  เขาใจวามีเพียงศาลเจาเทานั้น คนจีนก็คงไปรวมทําบุญตามวัดไทย  สมัยอยุธยาคนจีนมี
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มากขึ้น เพราะมีการติดตอคาขายกับจีนมากขึ้น พระเจากรุงธนก็เปนลูกจีนแตไมพบหลักฐานเรื่องพระ
จีน  คร้ังกรุงศรีอยุธยาปรากฎวา  คนจีนไดสรางพระพิมพแบบไทยโดยเสด็จพระราชกุศลดวย  
(คนพบในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา)พวกจีนไดสรางวัดมหายานขึ้นบนฝง
ตะวันออกของกรุงธนบุรีเปนครั้งแรก  เมื่อสรางกรุงรัตนโกสินทรแลว ชาวญวนกับชาวจีนไดรวมกัน
สรางวัดมหายานขึ้นหลายวัด  ทั้งนอกกรุงและในกรุง  แตพระญวนเปนผูปกครองวัด  จึงเปนแบบ
อานัมนิกายอยูอีก 
 คร้ังรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเคยติดตอกับจีนอยางใกลชิด  
ตั้งแตเมื่อยังเปนพระเจาลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๒  เมื่อทรงสรางวัดจอมทองขึ้นใหมที่ริมคลองบางขุน
เทียน (พ.ศ. ๒๓๖๔) ก็ทรงสรางอยางประณีตและเปนศิลปะแบบจีนเกือบทั้งหมด รัชกาลที่ ๒ จึง
พระราชทานใหมวา “วัดราชโอรสาราม”  อนึ่ง  จอหน  ครอเฟด  ราชทูตอังกฤษ  ซ่ึงเดินทางเขามา
เจริญพระราชไมตรี  เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕  เขียนชมวัดราชโอรสารามไววา…วัดนี้สรางขึ้นมาอยางงดงาม
เปนเพราะในกรมผูเปนเจาของวัดนี้ ทรงวาการกรมทา  ทรงไดรับผลประโยชนจากการติดตอกับพอคา
จีนอยางกวางขวาง… (เขียนไวกอนวัดเสร็จถึง  ๙ ป เพราะวัดสรางเสร็จฉลองในป พ.ศ. ๒๓๗๔)  
และในเพลงยาวยอพระเกียรติของพระไชยวิทิต (เผือก)  มีความตอนหนึ่งวา    
   ลางหลังตั้งวงเปนทรงเกง จีนสําเพ็งพวกแซแตจ๋ิว 
   วิชาชางจางทําเปนแถวทิว แจกติ้วใหตั๋วครัวเล้ียง 
 แสดงวาในรัชกาลที่ ๒ จีนมีสวนรวมกับคนไทยในดานศาสนามากขึ้น  คร้ันรัชกาลที่ ๓  
ขึ้นครองราชยไดทรงสรางวัดและปูชนียสถานมากกวาสมัยใด  ศิลปะจีนก็หล่ังไหลเขาสูไทยมากขึ้น 
เชน  รูปสิงห  มังกร  ยักษ  เสาหิน  ตุกตาหินวัดโพธิ์  และลายกนกตามผนังโบสถวิหาร  เปนตน 
ศิลปะเหลานี้ยังมีอยูถึงเวลานี้  เชน  ที่วัดกัลยาณมิตร  วัดอรุณฯ วัดพระเชตุพนฯ  วัดภคินีนาถ  วัดราช
โอรส เปนตน  รัชกาลที่ ๓ ทรงคุนเคยกับจีนมากเปนพิเศษ  เมื่อพระองคทรงสงเสริมพุทธศาสนา 
นักพรตจีนก็ตองการธุดงคเขามาเมืองไทยตามเสียงเลาลือ  พระจีนรูปหนึ่งชื่อ  “สกเห็ง”  (อดีตเคยเปน
พอคาตางเมือง)  เดินทางจากกวางตุงเขามาประเทศไทย พระสกเห็ง  เคยเจริญวิปสสนามาแลวจน
ชํานาญ   ทั้งเปนพระที่เครงในวินัยมาก  ไดเขามาพักอยู  ณ ศาลรางพระกวนอิม  ขาง ๆ วัดกุศลสมากร  
ซ่ึงเปนวัดญวน  (ถนนเสือปา)  ชาวจีนเลื่อมใสในการปฏิบัติของทาน  จึงเรี่ยไรเงินกันบูรณะเปน
อารามฝายจีนนิกายชื่อ  “วัดยงฮกยี่”  เปนวัดแรก  ภายหลังไดพระราชทานนามวา  “วัดบําเพ็ญจีน
พรต”  ตอมามีพระจีนอีกรูปหนึ่งชื่อไฮชัน  จากมณฑลฮูนานไดตามทัพเขามาและมาอาศัยอยูที่วัดราง
แหงหนึ่ง  ที่ตําบลบานหมอภายหลังไดช่ือวา  “วัดกัมโลยี่”  หรือวัดทิพยวารีวิหาร  ตั้งแตนั้นมาพระ
จีนก็มากขึ้นตามลําดับ ตราบเทาถึงราชกาลที่ ๕  นี้ 
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 เมื่อมีจํานวนพระเพิ่มมากขึ้น  ทานสกเห็งจึงไดคัดเลือกหาที่เหมาะ ๆ เพื่อจะสรางวัดขึ้น
อีกสักวัด  จึงไดเลือกเอาสถานที่ใกลกับที่คนจีนอยูอาศัยคือ  “วัดเลงเนยยี่”  ถนนเจริญกรุง  ดวยพระ
บรมราชูปถัมภและศรัทธาของชาวพุทธทั้งจีนและไทย ทานสกเห็งไดสรางวัดนี้เปนวัดจีนที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย  ใชเวลากอสรางอยู ๘ ป  ตอมาไดรับพระราชทานนามวา  “วัดมังกรกมลาวาส” 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักในคุณธรรมของทานสกเห็งจึง
ไดโปรดเกลาพระราชทานสมณศักดิ์ใหทานเปน  “พระอาจารยจีนวังสสมาธิวัตร” ตําแหนงเจาคณะ
ใหญฝายจีนนิกาย  และพระราชทานธรรมรสจีนศาสน ตําแหนงปลัดซาย นับแตคร้ังรัชกาลที่ ๕  เปน
ตนมา  ประเพณีพระราชทานสมณศักดิ์แกจีนนิกายและอานัมนิกาย  จึงมีสืบตอมา 
 ปจจุบันนี้มีวัดจีนที่สําคัญในเมืองไทย  ๘  วัด คือ 
 ๑. วัดบําเพ็ญจีนพรต  (ยงฮกยี่) 
 ๒. วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโลยี่) 
 ๓. วัดมังกรกมลาวาส  (เลงเนยยี่) 
 ๔. วัดจีนประชาสโมสร  (เลงฮกยี่)  ฉะเชิงเทรา 
 ๕. วัดโพธิเย็น  (โพวยินยี่) อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี 
 ๖. วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่)  ชลบุรี 
 ๗. วัดเชงจุยยี่  อ. พุทธบาท  จ.สระบุรี 
 ๘. วัดโพธิ์แมนคุณาราม  ยานนาวา กรุงเทพฯ 
 วาถึงพิธีกรรมนั้น มหายานแตกตางไปจากหินยานหลายอยาง  เชน  การสวดมนต  และ
การทอดกฐินเปนตน เมื่อคร้ังเจาคณะใหญรูปที่ ๑  และที่ ๒  แหงวัดมังกรกมลาวาส ไดจัดใหมีการ
ทอดกฐินเชนเดียวกับวัดไทย หลังจากนั้นก็เงียบหายไปประมาณ ๔๐ ป พึ่งมาฟนฟูพิธีทอดกฐินขึ้นอีก
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗  และก็มีมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน 
 

การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่ ๕   เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
เสด็จเสวยราชยแลว  พระองคไดดําเนินตามโบราณราชประเพณีที่เคยมีมา  คือตั้งพระราชาคณะเอา
ฤกษกอน  พระราชาคณะที่ทรงตั้งครั้งแรก คือ 
 ๑. พระมหานุม  (เปรียญ ๗) วัดอมรินทร  เปนพระกวีวงศ 
 ๒. พระปลัดแสง (เปรียญ ๗)  วัดราชบูรณะ  เปนพระราชมุนี  (ตอมาเลื่อนเปนพระโพธิ
วงศาจารย  ยศเสมอชั้นเทพ  เล่ือนเปนพระธรรมไตรโลก  เปนพระธรรมวโรดม  และตอนปลาย
รัชกาลที่ ๕  ไดเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) 
 ๓. พระปลัดเมตะคู (เดช)  วัดบุปผาราม เปนพระวิเชียรมุนี 
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 เวลานั้น กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ  ไดเปนสมเด็จพระสังฆราชแลว  และเมื่อรัชกาลที่ 
๕  ลาผนวช  เมื่อพระชนมายุ ๒๐  พรรษานั้น กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุก็ไดเปนพระราชอุปชฌายะ
ดวย  ดังนั้น  เมื่อทรงลาผนวช  และทําพิธีราชาภิเษกครั้งที่ ๒  จึงทรงสถาปนาพระราชอุปชฌายะขึ้น
เปน  พระเจาบรมวงศเธอกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ  เขาใจวาตําแหนงนี้เทียบเทากับมหาสังฆปริณา
ยก เพราะระยะนั้นพระองคมิไดทรงตั้ง  “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”  เลย 
 การคณะสงฆระยะนี้ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  คร้ัน พ.ศ.๒๔๒๔  พระองคเจามนุษยนาค
มานพ ซ่ึงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศทรงรับเปนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  รัชกาลที่ ๕  โปรดใหมีสมณ
ศักดิ์เปนเจาคณะรองคณะธรรมยุติกนิกาย  จึงถือเอาวา  สมณศักดิ์ตําแหนงนี้มีขึ้นเปนครั้งแรก  และ
คณะธรรมยุตไดแยกตัวออกเปนคณะตางหากครั้งนี้  คร้ัน พ.ศ. ๒๔๓๔  ก็โปรดใหตั้งพระราชพิธีมหา
สมณุตมาภิเษก  เล่ือนพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณขึ้นเปนกรมสมเด็จ  ดํารง
ตําแหนงมหาสังฆปริณายก เหมือนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ  วัดพระเชตุพน และดํารงตําแหนงเจา
คณะใหญธรรมยุตดวย ขณะเดียวกันก็โปรดใหสถาปนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (สา)  วัดราช
ประดิษฐ  เปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดํารงตําแหนงเจาคณะใหญฝายเหนือเหมือนอยางสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ (อู) อีกดวย  คร้ังภายหลังกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณส้ินพระชนม (พ.ศ. 
๒๔๓๖)  แลว จึงทรงสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา) เปนสมเด็จพระสังฆราช และโปรด
ใหกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  เปนเจาคณะใหญธรรมยุต  ทรงฐานานุศักดิ์อยางอนุปริณายก 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗  โปรดใหจัดระเบียบการคณะสงฆอีกครั้ง  คือ  ใหคณะเหนือและคณะ
ใตยังอยูตามเดิม  ใหแยกคณะกลางซึ่งขึ้นพระอัฐิกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ ออกเปนคณะหนึ่ง
ตางหาก ใหสมเด็จพระพุฒาจารย  (หมอมเจาทัต)  ซ่ึงเปนอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพนอยูในเวลานั้น  
เปนเจาคณะใหญคณะกลาง 
 สวนการปกครองสงฆตามหัวเมืองแตเดิมมาเปนตําแหนง  “พระสังฆราชา”  มาถึงสมัย
รัชกาลที่ ๔  เปลี่ยนเปน  “สังฆปาโมกข”  (เทียบเทายศพระครูโดยมาก) แมบางเมืองถาทรงตั้งใหเปน
พระราชาคณะ ก็ใชราชทินนามตามสมณศักดิ์ในกรุงเทพฯ มีแปลกอยูแตเจาคณะใหญกรุงเกาเปน
ตําแหนงพระธรรมราชา  และเปนมาตั้งแตแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร  เห็นจะเอาแบบในทําเนียบครั้ง
กรุงสุโขทัยมาตั้ง เพราะกรุงสุโขทัยเปนราชธานีเดิมสืบตัวอยางมาถึงกรุงเกาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร  
สวนพระครูสังฆราชาที่ประจําเมืองหลายเมือง  และพระครูเจาคณะใหญเมืองใดที่ไมมีราชทินนาม
ประจําตําแหนงอยูในทําเนียบ  มาถึงรัชกาลนี้ก็มีราชทินนามทั่วไปแทบทุกเมือง” 
 

การปกครองคณะสงฆ 
กอน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) 
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 กอนหนาจะมี พ.ร.บ. ฉบับนี้  อาณาจักรสยามมีคณะสงฆที่จัดเปนนิกายที่สําคัญอยู ๓ 
นิกายคือ 
 ๑. มหานิกาย  คือ คณะสงฆไทยเดิม  (ลังกาวงศ) 
 ๒. ธรรมยุติกนิกาย คือพระสงฆที่เกิดจากมหานิกาย  แตไดรับอุปสมบทในรามัญนิกาย
ซํ้าอีก ดังกลาวแลว 
 ๓. รามัญนิกาย  คือ  พระสงฆที่สืบมาจากประเทศรามัญ  สวนมากเปนพวกรามัญเอง 
 นอกจากนี้ก็มีพวกพมา  ซ่ึงนาจะจัดเปนอีกนิกายหนึ่งแตก็มีจํานวนไมมากนัก ทั้งหมดนี้
เปนนิกายฝายใตซ่ึงเรียกกันวาเถรวาท หรือหินยานและก็มีนิกายฝายเหนือที่เรียกกันวามหายาน  อีก ๒ 
นิกายคือ อานัมนิกาย (ญวน)  และจีนนิกาย 
 การปกครองสมัยนี้แบงออกเปน ๔ คณะ  อยางในรัชกาลที่ ๓ และ ๔ คือ 
 ๑. คณะเหนือ  มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (แสง) วัดราชบูรณะ  เปนเจาคณะใหญ ใน
เวลาที่สมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเปนเจาคณะใหญ  ใหสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย เปนเจาคณะผูชวย  พระพิมลธรรม (ยัง)  วัดโสมนัส เปนเจาคณะรอง  คณะนี้ขึ้นตรงตอ
มหาดไทย  โดยรวมเอาวัดหัวเมืองอันขึ้นในกรมมหาดไทยกอนที่จะเปนกระทรวงและจัดหัวเมืองเขา
เปนมณฑล โดยมากวัดเหลานี้อยูทางเหนือ 
 ๒. คณะใต  มีสมเด็จพระวันรัต  (ทิต) วัดมหาธาตุ  เปนเจาคณะใหญ  พระธรรมวโรดม  
(ตาย)  วัดเบญจมบพิตร  เปนเจาคณะรอง  รวมเอาวัดในหัวเมืองที่ขึ้นในกรมพระกลาโหมและกรมทา  
สวนมากวัดเหลานั้นอยูทางใต 
 ๓. คณะกลาง  มีสมเด็จพระพุฒาจารย  (หมอมเจาทัต)  วัดพระเชตุพน เปนเจาคณะใหญ 
พระพรหมมุนี (เหมือน) วัดบรมนิวาส เปนเจาคณะรอง โดยช่ือแลวนาจะรวมเอาวัดในกรุงเทพฯ  และ
นครเขื่อนขันธ  (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ปจจุบัน)  แตที่เปนจริงนั้นไมไดเปนเชนนั้น บางวัด
ในกรุงแยกขึ้นคณะเหนือก็มี คณะใตก็มี  คณะกลางก็มี สับสนมาก ในแขวงหนึ่งอาจจะแยกขึ้นตั้ง  ๓  
คณะ  คณะกลางจึงวาการวัดในกรุงเทพฯ  ที่กระจายอยูไมขึ้นกับคณะอื่นและวัดในเขตนครเขื่อนขันธ
เทานั้น 
 ๔. คณะธรรมยุต  เวลานั้นยังไมมีสมเด็จเจาคณะใหญ  แตพระศาสนโสภณเปนเจาคณะ
รอง  รวมเอาวัดธรรมยุตทั้งหัวเมืองปกษใต ฝายเหนือและในกรุงเขาดวยกัน  คณะนี้ผูปกครองตอ ๆ 
มา เปนพระราชาคณะที่เปนเจาเสียมาก  ดังนั้น สมเด็จเจาคณะใหญ  ของคณะจึงมีฐานานุกรมเปน
พิเศษกวาคณะอื่น ๆ เพราะเปนเจาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช 
 สมเด็จเจาคณะและเจาคณะรอง  ๘  รูปนี้เอง  เปนองคแหงเถรสมาคม (ซ่ึงจะกลาวใน
เร่ืองพระราชบัญญัติตอไป) อนึ่งเจาคณะเหลานี้ ยกเวนเจาคณะธรรมยุตไมไดบัญชาการคณะดวย
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ตนเอง  มีพระราชาคณะบาง พระครูบาง  วาการแทนคณะละ ๑ รูป (ทํานองปลัด)  เรียกกันวาเจาคณะ  
แตก็วาการวัดในกรุงเทพฯ นี้เอง 
 คณะหัวเมืองที่ขึ้นคณะใหญมีพระครูเจาคณะเปนผูบัญชา  หัวเมืองใหญมีเมืองขึ้นอีกตอ
หนึ่ง เจาคณะเปนพระครูสังฆปาโมกข  (ตําแหนงนี้ตอมาเรียกสังฆวาหะ  เมื่อเปนพระราชาคณะจึงจะ
เปนสังฆปาโมกข)    เจาคณะชั้นนี้มีเจาคณะเมืองพิษณุโลกและเมืองจันทบุรีเปนตัวอยาง  สวนหัว
เมืองนอย เจาคณะเปนเพียงชั้นพระครูเจาคณะรอง  เชน  เมืองพิจิตร  และเมืองตราดเปนตัวอยาง เจา
คณะในกรุงไดบัญชาการออกไปถึงหัวเมืองโดยตรง เปนแตกระทรวงธรรมการขอใหทําอยางใด ก็ทํา
เปนครั้งคราวเทานั้น 
 การแบงการปกครองออกเปน ๔ คณะนี้ เขาใจวา คณะเหนือ  และคณะใต  ไดเปลี่ยนรูป
มาจากฝายซายฝายขวา  ในธรรมเนียบเกาครั้งกรุงสุโขทัยและพระนครศรีอยุธยา  สุโขทัยจัดคณะ
คามวาสีเปนฝายขวา คณะอรัญวาสีเปนฝายซาย  มีเจาคณะทั้ง  ๒  ฝาย  แตมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาจัด
คามวาสีเปนฝายซาย  สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี  เปนเจาคณะวัดอรัญวาสีเปนฝายขวา พระ
พนรัตน  เปนเจาคณะฝายซาย 
 อนึ่ง  ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เอง  เมื่อคณะสงฆรับเอาคณะปาแกวแลว คณะสงฆจึง
แบงเปน ๓  คณะ คือ  คณะเดิมจากสุโขทัยวา  “คามวาสี”  และ”อรัญวาสี”  สวนคณะปาแกว  เรียกวา  
คณะคามวาสีฝายขวา  ดังนั้นทําเนียบสมณศักดิ์คร้ังกรุงศรีอยุธยาที่ตกมาถึงครั้งกรุงรัตนโกสินทร  จึง
มีเปน ๓ คณะ คือ  ๑.  คณะคามวาสีฝายซาย  ๒. คณะอรัญวาสี  ๓.  คณะคามวาสีฝายขวา  สวนคณะ
เหนือ  คณะใต  คงแบงเอาตามทิศของราชธานี  แตไมทราบวาเมื่อใด  มีสรอยพระนามสมเด็จ
พระสังฆราชตอนตนรัตนโกสินทรวา “มหาคณฤศรทักษิณาสฤทธิ์  ซ่ึงไดความวาเปนเจาคณะใหญ
ฝายใต (ฝายขวา)   เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเปนเจาคณะใหญฝายใต  พระนพรัตนก็ตองเปนเจาคณะ
ใหญฝายเหนือ  คร้ันถึงรัชกาลที่ ๔  ทรงสถาปนาสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเปนสมเด็จพระมหา
สมณะ  ทรงตั้งเจาคณะใหญฝายเหนือ เปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณตามนามของสมเด็จ
พระสังฆราช  และทรงตั้งเจาคณะใหญฝายใตเปนสมเด็จพระวันรัตน  ตอมาทรงตั้งสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย  เปนเจาคณะใหญฝายเหนือ 
 ดังนั้น  จึงสันนิษฐานวา  คําวาคณะเหนือ คณะใตนี้  คงจะมีขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือ
ตนกรุงรัตนโกสินทรนี้เอง  เมื่อถึงรัชกาลที่ ๓ เกิดมีคณะกลางขึ้นอีกดังกลาวขางตน  จึงมีคณะเปน  ๔ 
คือ 
 คณะเหนือ   (คามวาสี ฝายซาย) 
 คณะใต   (คามวาสี  ฝายขวา) 
 คณะอรัญวาสี 
 คณะกลาง 
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 เวลานั้นคณะธรรมยุตยังไมเปนคณะ คงมีอยูเพียง  ๔  เทานี้  คร้ังกาลตอมา  คณะ
อรัญวาสีคอย ๆ หายไปเขาไปรวมอยูกับคณะเหนือและคณะใต  แตละคณะก็มีทั้งคามวาสีและ
อรัญวาสีรวมกันอยู  ดังนั้นนามเจาคณะใหญจึงลงทายวา  “มหาคณฤศรบวรสังฆารามคามวาสี 
อรัญวาสี” (เปนเจาคณะใหญของวัดที่เปนคามวาสีและอรัญวาสี)  แตวาเจาคณะอรัญวาสีก็ยังมีอยูใน
ตอนหลัง เจาคณะใหญมีช่ือวาพุฒาจารย  แตตําแหนงเจาคณะอรัญวาสีนี้เปนเพียงกิตติมศักดิ์  ไมมีวัด
ขึ้นเลย  ในสมัยตนรัชกาลที่ ๕  วัดอรัญวาสีในแขวงพระพุทธบาทเปนคณะพิเศษแยกจากคณะเหนือ 
แตก็ไมไดขึ้นตรงตอสมเด็จพระพุฒาจารย  โปรดใหพระราชาคณะอื่นบัญชา  เมื่อรัชกาลที่๕ ทรงยก
สมเด็จพระพุฒาจารยเจาคณะอรัญวาสี  เปนเจาคณะใหญ  คณะกลาง  ตําแหนงเจาคณะอรัญวาสีก็เปน
อันหายไป ตอไปก็จะมีคณะธรรมยุตขึ้นมาแทนที่  นี้คือความเปนมาของคณะทั้ง ๔  ตามลําดับ 
นับตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัยเปนตนมาเทาที่จะพอหาหลักฐานได  และก็มาปรากฏแนชัดวา  คณะทั้ง ๔ นี้ 
ไดมีขึ้นในครั้งรัชกาลที่ ๓ เปนครั้งแรก คงจะเปนพระราชประสงคของพระองคที่จะใหพระเถระ
ผูใหญครบ ๔ รูป  เปนองคสงฆนั้นเอง 
 แตในหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  ซ่ึงกรมหลวงวงศาธิราช
(สนิท)  ทรงชําระเมื่อรัชกาลที่ ๔ (ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๔๕๕  เลม ๑  หนา  ๑๑๑)  วา  มูลเหตุที่จะแยก
คณะสงฆเปน ๒ คณะ  เกิดขึ้นในแผนดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อราวปวอกจุลศักราช  
๙๔๖  (พ.ศ. ๒๑๒๗)  โดยที่ทรงพิจารณาวา พระมหาเถรคันฉองไดชวยแกไขใหพระราชโอรสพนภัย
อันตราย จึงทรงตั้งพระมหาเถรคันฉองใหเปนสมเด็จพระสังฆราช  ครองวัดมหาธาตุ  มีราชทินนามวา
สมเด็จพระอริยวงศญาณ  คร้ังนั้นจึงแบงคณะสงฆออกเปน  ๒  คณะ  เรียกวาคณะเหนือใหขึ้นใน
สมเด็จพระอริยวงศญาณ    อีกคณะเรียกวาคณะใตใหขึ้นใน 
สมเด็จพระวันรัตน ซ่ึงเปนสมเด็จพระสังฆราชเดิม  “ตามขอความนี้คณะเหนือ  คณะใต  ก็คงมีมาแลว  
แตเรื่องยังมีคนสงสัยมากวา  จะไมเปนเชนนั้น แมแตสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ และสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสก็ไมทรงเห็นดวย  เพราะพระมหาเถรคันฉองเปนมอญ  พูดไทย
ไมได จะเปนสมเด็จพระสังฆราชปกครองพระไทย ดูไมสมเหตุผล” 
 อยางไรก็ตาม  เร่ืองนี้เปนเรื่องที่นักประวัติศาสตร  ควรจะไดศึกษากันตอไปเพื่อใหได
ความสมบูรณ 
 อยางไรก็ดี  เมื่อคณะอรัญวาสีหายไป ก็เกิดคณะใหมขึ้นมาแทน  คณะที่เกิดใหมคือคณะ
ธรรมยุต และไดยกฐานะเปนคณะใหญใน พ.ร.บ. นี้ดวย  คณะนี้คร้ังรัชกาลที่ ๓  เปนเพียงสํานัก  
เรียกวาสํานักวัดบน  คือ  วัดบวรนิเวศวิหาร  มีวัดขึ้นไมกี่วัด  รวมไปขึ้นอยูในคณะกลางของกรมหมื่น
นุชิตชิโนรส  คร้ันถึงรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔  ทรงสถาปนาพระปญญาอรรคเถระ (พระองคเจาฤกษ)  
วัดบวรฯ  เปนกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ  ใหเปนอธิบดีสงฆวัดนั้น  เรียกในประเทศเฉลิมพระนามวา 
“ธรรมยุตินิกายสงฆมัธยมบวรนิเวศาทิคณะ”  นับวาไดทรงยกคณะนี้ขึ้นเปนกิ่งหนึ่งแหงคณะกลาง  ดู
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เหมือนทรงยกเปนอนุนายกรองสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสในคณะกลางนั้น  
หรือในชั้นแรกจักเทียบเทาเจาคณะใหญพิเศษได  แตไมมีเจาคณะรอง  ภายหลังเมื่อสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระปรมาฯ  ส้ินพระชนมแลว  ก็ยังคงบัญชาเฉพาะคณะธรรมยุตอยูที่วัดบวรฯ ตามเดิม  
แตไมไดขึ้นเปนกิ่งของคณะกลางอีก  จึงควรจะนับไดวา คณะธรรมยุตไดแยกตัวออกเปนคณะหนึ่ง
ตางหากเปนครั้งแรกในคราวนั้น  คร้ันมาถึงรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔  ทรงสถาปนาพระองคเจามนุษย
นาคมานพ  (ตอมาคือสมเด็จฯ  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)  เปนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  ใหมี
ตําแหนงเปนเจาคณะธรรมยุต  (มีฐานานุกรม  ๘  รูป  เหมือนเจาคณะรองอื่น ๆ ) เวลานั้น  ทรงผนวช
ได ๓  พรรษา  และสอบบาลีไดเปนเปรียญ  ๕  ประโยค  ในครั้งนี้เองคณะนี้ไดรับยกใหเปนคณะใหญ
เต็มที่  และกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสก็ไดดํารงเจาคณะรองรูปแรก  ตอมาเมื่อพระองคไดเล่ือนเปนเจา
คณะใหญแลว  ก็มีพระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร และพระศาสนโสภณ (ออน)  วัดราชประดิษฐ  
เปนเจาคณะรองสืบกันมาโดยลําดับ  ในเวลาออกพระราชบัญญัตินี้  สมเด็จฯ  กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส  เปนเจาคณะใหญ  พระศาสนโสภณ  (ออน)  เปนเจาคณะรอง นี่คือประวัติยอแหงการขยายตัว
ของคณะธรรมยุต  จนถึงรัชกาลที่ ๕ 
 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ  ร.ศ. ๑๒๑ 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕  ตรงกับ  ร.ศ. ๑๒๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรด
ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหการปกครองสงฆรัดกุมยิ่งขึ้น  
จะไดชวยสงเสริมสนับสนุนพระวินัยอีกสวนหนึ่งดวย  พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีรูปแบบการปกครอง ดังนี้ 
 ๑.   พระมหาเถระที่ทรงปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครอง บํารุงสังฆมณฑล
ทั่วไป ไดแกสมเด็จเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตําแหนง คือ เจาคณะใหญคณะเหนือ ๑ เจาคณะใหญคณะใต ๑ 
เจาคณะใหญคณะธรรมยุติกา ๑ เจาคณะใหญคณะกลาง ๑ และพระราชาคณะเจาคณะรองเจาคณะ
เหนือ คณะใต คณะธรรมยุติกา คณะกลาง ทั้ง ๔ ตําแหนงนั้น ขอภาระธุระในพระศาสนา หรือในสังฆ
มณฑลซึ่งไดโปรดใหพระมหาเถระทั้งที่ประชุมนี้วินิจฉัยในมหาเถรสมาคม ตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป คํา
ตัดสินของมหาเถรสมาคมใหเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงไมได 
 ๒.   เจาคณะมณฑล 
 ๓.   เจาคณะเมือง 
 ๔.   เจาคณะแขวง เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯ มีพระราชาคณะเปนผูกํากับคณะแขวงละ
รูป 
 ๕.   เจาอาวาส 
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 พระราชบัญญัตินี้ไมเกี่ยวกับนิกายสงฆ กิจและลัทธิเฉพาะในนิกายนั้น ๆ ซ่ึงเจาคณะ
หรือสังฆนายกในนิกายนั้นไดเคยมีอํานาจวากลาวบังคับมาแตกอนประการใด ก็ใหคงเปนไปตามเคย
ทุกประการ แตการปกครองอันเปนสามัญทั่วไปในนิกายทั้งปวงใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

รัชกาลที่ ๖ (๒๔๕๓ - ๒๔๖๘) 
 รัชกาลที่ ๖ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เปนพระราชโอรสองคที่ ๒๙ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนพระราชโอรสองคที่ ๑ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ประสูติวันเสาร ขึ้น ๒ ค่ํา เดือนยี่ ปมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๒๓ ทรงพระนาม
วาสมเด็จเจาฟาลูกยาเธอเจาฟามหาวชิราวุธ ทรงไดรับสถาปนาเปนเจาฟากรมขุนเทพทวาราวดี เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๓๑ พระชนมายุ ๘ พรรษา และไดรับสถาปนาเปนมกุฏราชกุมารดํารงตําแหนงรัชทายาทเมื่อ 
พ.ศ.๒๔๓๗ พระชนมายุไดเพียง ๑๔ พรรษา ไดเสวยราชยเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ขณะนั้นพระชนมายุได 
๓๐ พรรษา สวรรคตเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ รวมพระชนมายุได ๔๖ พรรษา  
 ระยะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เสด็จขึ้นครองราชยนั้น เปนระยะที่
พุทธศาสนากําลังเจริญ  เพราะเปนผลมาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ประกอบกับเวลานั้นสมเด็จพระมหา
สมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงเปนประมุขสงฆ  พระองคเปนปราชญทางพุทธศาสนาอยู
แลว  จึงไดปรับปรุงการศึกษาใหดีขึ้น  สมัยนี้ไมมีการสรางวัดเพิ่ม เพราะทรงเห็นวาวัดที่มีอยูก็เหลือ
กําลังที่จะบูรณะ ดังนั้นพระองคจึงหันไปสนับสนุนการสรางโรงเรียน  พระองคไดทรงสรางโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง  ภายหลังเปนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  โรงเรียนนี้สรางเหมือนวัด  โดยมีพระราช
ประสงควา  ใหเปนวัดไดถาตองการ  ทรงบูรณะวัดตาง ๆ ทั้งในกรุงและนอกกรุงมากมาย  เชน  วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระเชตุพน  วัดบวรนิเวศ วัดมหาธาตุ  เปนตน  ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ
ทรงบูรณะพระปฐมเจดีย 
 เหตุการณที่สําคัญดานพุทธศาสนาที่ปรากฏในสมัยของพระองคมีดังนี้ 
 
๑.  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 เมื่อคร้ังพระองคเปนพระเจาลูกยาเธอนั้น  พระองคมิไดผนวชเปนสามเณรเหมือนพระ
ราชกุมารอื่น ๆ เพราะวาเมื่อพระชนมายุได ๑๔ ป ตรงกับ  พ.ศ. ๒๔๓๖  เมื่อพนโสกันตแลวจะเสด็จ
ไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ  แตตามพระราชประเพณีนั้น  พระราชกุมารทุกพระองคตองผนวชเปน
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สามเณรกอน  เพื่อมิใหฝนพระราชประเพณี พระบรมชนกนาถ (ร.๕)  จึงโปรดอาราธนา  กรมหมื่นว
ชิรญาณวโรรส  ทําพิธีใหพระราชกุมารไดแสดงตนเปนพุทธนามกะแทนการผนวช พิธีแสดงตนเปน
พุทธมามกะ  คือกลาวปฏิญาณตน  ถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  แลวสมาทานศีล  ๕  และ
ธรรมจริยาขออ่ืน ๆ ที่สมควรเปนเหมือนบวชเณร เพียงแตสมาทานศีล ๕ เทานั้น  พิธีนี้กระทรวง
ศึกษาฯ  นํามาใชกับนักเรียนทั่วไป  และมีมาจนปจจุบันนี้ 
 
๒.   พระเณรไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 
 ทางราชการไดประกาศ พ.ร.บ. เกณฑทหารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘  วา  บรรดาชายที่มีรางกาย
สมบูรณ   จะตองเปนทหารรับใชชาติ  ยกเวนพระภิกษุเทานั้น  เพราะถือวาไดสละผลประโยชนทาง
โลกและชวยพัฒนาจิตใจประชาชนอยูแลว  บางครั้งก็สอนทหารดวย  จึงสมควรไดรับการยกเวน  
สวนสามเณรตองไปคัดเลือกทหาร  ภายหลังทางราชการกับคณะสงฆไดพิจารณารวมกันวา  สามเณร
ก็ควรยกเวนดวย  แตมีขอกําหนดวา  เฉพาะสามเณรที่รูธรรมเทานั้น  ดวยเหตุนี้พระเถระจึงไดประชุม
กันวา  คําวาสามเณรรูธรรมนี้จะกําหนดแคไหน  ที่ประชุมพระเถระตกลงวา  ใหกําหนดเอาตาม
สมควรแกการที่จะใชในมณฑลนั้น ๆ ถาเปนในกรุง  สามเณรที่รูภาษาบาลี  กรรมการสอบเห็นวา
ใชไดเปนอันใชได  และในปลายปนั้นเองมหาเถรสมาคมไดประชุมกันอีก  พิจารณาเห็นวา  ถาจะ
หนักไปทางภาษาบาลีก็จะลําบากแกสามเณร  เพราะการศึกษายังไมทั่วถึง  จึงอนุมัติหลักสูตรใหมคือ  
ความรูดานธรรมรูหลักการเขียน  การเรียงความแกกระทูธรรม หลักสูตรนี้ตอมาก็ไดกลายเปน
หลักสูตรนักธรรมตรี  โท  เอก  ในรัชกาลนั้น  และยังสอบกันมาจนปจจุบัน 
 ป พ.ศ. ๒๔๕๙ มีประกาศหามสามเณรที่อายุต่ํากวา ๑๙ ป  สอบธรรม  สาเหตุก็เพราะวา
มีสามเณรสอบกันมาก  แมจะสอบไดแลวก็รับประกาศนียบัตรไมได  เพราะยังมิไดบวชเปนพระและ
ทางราชการก็กําหนดอายุผูจะเกณฑทหารเปน ๒๑ ป  ดังนั้น  สามเณรอายุนอย ๆ ก็ยังไมจําเปนจะตอง
สอบ  ยกเวนสามเณรผูสอบบาลี แมจะอายุไมครบ ๑๙ ป  ก็อนุญาตใหสอบ   
 
๓.   การปริยัติศึกษาแผนกบาลี 
 การสอบบาลีเทาที่สอบมาตั้งแตคร้ังตนรัตนโกสินทรใชวิธีแปลดวยปากใหกรรมการฟง 
ไดหรือตกกรรมการตัดสินกันในขณะนั้น  คร้ัน พ.ศ. ๒๔๕๕  จึงเปลี่ยนมาเปนสอบเขียนในบาง
ประโยค  คือ  ประโยค ๑ และ  ๒  ใหสอบเขียน  สวนประโยค ๓  ถึง  ๙  คงสอบดวยวิธีเดิม  
จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๔๕๙  จึงใหสอบดวยวิธีเขียนทุกประโยค  นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
อนึ่งการสอบบาลี  เมื่อกอนไมกําหนดวันลงไปแนนอน  กรรมการประกาศเปนคราว ๆ ไป  มาถึง ป 
พ.ศ. ๒๔๕๖  จึงกําหนดใหสอบปละครั้งตลอดมา  เพิ่งมาเปลี่ยนเปนสอบ ๒ คร้ัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑  
นี้เอง  เพราะเมื่อมีจํานวนนักเรียนมากขึ้น  ไมสะดวกที่จะสอบพรอมกัน  จึงแบงสอบเปน ๒ คร้ังคือ 
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 คร้ังแรก ป.ธ. ๖-๙  สอบวันขึ้น  ๒ ค่ํา เดือน ๓ ทุกป 
 คร้ังที่สอง  ป.ธ. ๓ - ๕  สอบวันแรม  ๑๐ ค่ํา เดือน  ๓  ทุกป 
 สถานที่สอบ  มักจะสอบที่วัดพระสังฆราช  หรือที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
แลวแตความสะดวก  มาถึงรัชกาลนี้สถานที่สอบไดกําหนดลงไวแนนอนดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๕๙ มี  ๒  สนามสอบ คือ  ที่วัดเบญจมบพิตร  และวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
 พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๔  สอบที่วัดเบญจมบพิตร  กับวัดบวรนิเวศวิหาร 
 พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๗๔  สอบที่วัดบวรนิเวศวิหาร  กับวัดมหาธาตุ 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐  สอบที่วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดมหาธาตุ  และเพิ่มสอบที่วัดเทพศิริ
นทรดวย 
 พ.ศ. ๒๔๘๑  เพิ่มสอบที่วัดพระเชตุพนอีก  ๑  แหง 
 พ.ศ. ๒๔๘๕  เพิ่มสอบขึ้นอีกที่วัดเบญจมบพิตร  และวัดอนงคาราม  เมื่อรวมกันเขาแลว
ในปนี้จึงมีสถานที่สอบ  ถึง  ๖ แหง 
 ใน พ.ศ. ๒๔๖๔  ซ่ึงเปนปที่ตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกขึ้นนั้น ทางฝายบาลีก็มีประกาศ
เชนกันวา  ผูที่จะเขาสอบบาลีประโยค ๗, ๘, ๙ นั้น  จะตองสอบนักธรรมชั้นเอกไดกอน  และเมื่อ
สอบบาลีได  ก็ไดช่ือวาเปน  “เปรียญธรรมชั้นเอก” 
 อนึ่ง  ในปสุดทายแหงรัชกาลที่ ๖  คือ พ.ศ.๒๔๖๘ นั้น  ไดมีประกาศหามสอบควบ ๒ 
วิชา หรือ ๒ ช้ัน  แตเดิมมาหลักสูตรนักธรรมบาลีมุงหมายจะใหเรียนจบเปนชั้น ๆ แตละปไป  ตอมามี
บางรูปสมัครสอบควบ ๒ ช้ันในปเดียวกัน  เชนนักธรรมชั้นตรีกับชั้นโท  หรือสอบนักธรรมควบกับ
บาลีในปเดียวกันเปนการรีบดวน  ยังรูไมทั่วถึง  ประกอบทั้งกรรมการเจาของบัญชีก็ยุง จึงประกาศให
เลิกการสอบควบตั้งแตป  ๒๔๖๙  เปนตนมา  ยกเวนผูจะสอบบาลีประโยค ๓  อนุญาตใหสอบ
นักธรรมชั้นตรีกอนปเดียวกัน  เพราะหลักสูตรเกี่ยวของกัน  แตสําหรับผูสอบบาลีนั้นยังอนุญาตให
สอบหลายชั้นไดตามเคย 
 การสอบบาลีที่แลวมาใชแปลจากใบลาน  และใบลานนั้นก็จารึกดวยอักษรขอม  ผูแปล
ตองรูอักษรขอมเปนอยางดี  ตอเมื่อมีการสอบดวยการเขียน  ขอสอบเขียนเปนอักษรไทยเพราะ
ขอสอบออกเรื่องเดียวกัน  ใหทุกคนสอบ คําแปลก็แปลเปนไทย  เขียนอักษรไทยเกรงวาผูรูบาลี
ทั้งหลายจะเขียนอักษรขอมไมได ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๖๐  จึงมีประกาศใหผูที่จะสอบประโยค  ๔  
ตองสอบความรูอักษรขอมเบื้องตนกอน  คือใหถอดอักษรไปเปนขอม  การสอบความรูอักษรขอมนี้  
มีมาจนกระทั่ง  พ.ศ. ๒๔๘๘  จึงเลิก 
 คร้ันปตอมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑  มีประกาศวาผูที่จะเขาสอบบาลีประโยค  ๓  ตองสอบ
ความรูภาษาไทยดวย  หลักสูตรวิชาภาษาไทยมิไดกําหนดไวแนนอน  เพียงแตใหเขียนตามคําบอกได
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ถูกตอง รูจัก  วรรค ตอนและยอหนา สวนมากขอสอบจะอานจาก  เทศนา  พงศาวดาร  ตํานาน  
ประกาศ  จดหมายเหตุ  คําตัดสินอธิกรณ  เปนตน  เมื่อสอบไดก็จะใหสอบบาลีตอ  แตถาบาลีตกจะ
สอบใหม  ก็ตองสอบภาษาไทยอีกดวยเชนกัน 
 
 
 
 

การปกครองสงฆสมัยรัชกาลที่ ๖ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จเสวยราชสมบัติแลว  โปรดใหตั้งพิธี
มหาสมณุตมาภิเษก  เล่ือนพระเกียรติยศ  กรมหลวงวชิรญาณวโรรส  เปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ตําแหนงสมเด็จพระมหาสมณะ  เปนมหาสังฆปริณายก  และเปนเจาคณะ
ใหญคณะธรรมยุติกนิกายดวย  และพระราชทานอํานาจปกครองคณะสงฆใหเปนภาระของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา  ทั้งฝายการศึกษาพระปริยัติธรรมและการบริหารดวย  
 อยางไรก็ตาม  การบริหารคณะสงฆก็ยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑  เชนแตกอน 
 เมื่อคร้ังรัชกาลที่ ๕  (ตาม พ.ร.บ.)  คณะมณฑลทั้งมวล  ขึ้นตรงตอกระทรวงธรรมการ  
แตเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ  ทรงเปนสกลมหาสังฆปริณายกแลว  มณฑลเหลานี้ก็มาขึ้นตรงตอ
สมเด็จพระมหาสมณะฯ เปนการดึงเอาเรื่องการปกครองสงฆออกมาจากกระทรวงธรรมการและให
พระสงฆวาการกันเอง  คณะมณฑลในครั้งนั้นโปรดใหขึ้นตอคณะปกษทั้ง ๓ กอน  คือ  คณะกลาง 
คณะใต  คณะเหนือ  แตละคณะปกษใหมีเจาคณะ ๑ รูป  (เจาคณะปกษสับเปลี่ยนกันได)  เจาคณะ
ปกษทั้ง ๓  มาขึ้นตรงตอสมเด็จพระมหาสมณะฯ 
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รัชกาลที่ ๗  (๒๔๖๘ - ๒๔๗๗) 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ประสูติเมื่อวันพุธ แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑ ปมะเส็ง 
ตรงกับวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๖ ทรงเปนพระราชโอรสองคสุดทายในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดรับพระราชทานพระนามวา
สมเด็จเจาฟาประชาธิปกศักดิเดช ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา เมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๘   ทรงลาราชการออกผนวชเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลว
เสด็จไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในสํานักของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส เปนเวลา ๑ พรรษา เมื่อทรงลาผนวชแลวทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ณ 
พระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๖๑ ไดทรงรับเลื่อนเปนสมเด็จเจาฟากรมหลวง
สุโขทัยธรรมราชาเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ ตอมาอีกไมถึงเดือน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาฯ ก็สวรรคต 
เจาฟากรมหลวงสุโขทัยฯ จึงขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘  
 รัชสมัยแหงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปนสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานการเมือง  การเศรษฐกิจ  และการศาสนา 
 ในรัชกาลนี้ พ.ศ.๒๔๗๑ มีเรื่องที่นาสนใจอยูเร่ืองหนึ่งคือ  นายนรินทร  กลึง ไดบวชลูก
สาวเปนสามเณรี  ณ วัดนารีวงศ  นนทบุรี  สมเด็จพระสังฆราชเจา  จึงไดประกาศหาม  ซ่ึงสรุปความ
ในประกาศไววา  “หญิงซ่ึงจักไดสมมติตนเปนสามเณรีโดยถูกตองตามพุทธานุญาตไดนั้น  ตองสําเร็จ
ดวยนางภิกษุณีผูมีพรรษา ๑๒  ลวงแลว  เปนปวัตตินี  (อุปชฌายะ)  ไมไดทรงอนุญาตใหภิกษุเปน
อุปชฌายะ นางภิกษุณีก็สูญไปนานแลว  เมื่อเปนเชนนี้สามเณรีผูบวชจากภิกษุก็เปนไมได  ผูใดให
บรรพชา  ถือวาผิดพุทธบัญญัติ  หามภิกษุบวชหญิงเปนภิกษุณี สิกขมานา  และสามเณรี  ตั้งแตบัดนี้” 
 นอกจากนี้ไดมีประกาศหลายฉบับเชน  หามภิกษุจับกลุมชุมนุมกันเปนตน  เร่ืองการจับ
กลุมกันนี้สืบเนื่องมาจากพระเปนจํานวนมากที่เปนฝายมหานิกายเห็นวา  พ.ร.บ.  คณะสงฆที่ออกใช
เมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ นั้นลาสมัย  เพราะเปนเผด็จการบังคับและเอาเปรียบพระบางนิกายที่มิใชฝายเจา 
ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญ  ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพ
เทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  จึงมีการจับกลุมกันตามวัดตาง ๆ และเกิดความกระดางกระเดื่อง
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ตอพระผูใหญ  ทางมหาเถรสมาคม  จึงไดมีประกาศหามปราม  แตคล่ืนมนุษยที่มีมากขึ้นนั้นใครก็กั้น
ไมได  ในที่สุดก็ไดเกิดกลุมปฏิสังขรณศาสนาขึ้น  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๗๗  มีพระประชุม
กันเปนจํานวนรอย เรียกรองความเปนธรรม  และเสนอราง  พ.ร.บ. คณะสงฆฉบับใหม  พ.ร.บ.  ฉบับ
นี้ไดเขาสูสภาผูแทนราษฎรดวย  แตเรื่องนี้ไดยืดเยื้อมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔  จึงไดประกาศใช 
 
 
 
 ผลงานดานพุทธศาสนาในสมัยของพระองคมีดังนี้ 
 
๑.   พิมพพระไตรปฏกฉบับสยามรัฐ 
 ในปแรกที่เสด็จเสวยราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๔๖๘ นั้น พระองคก็ทรงโปรดฯ  ให
เตรียมการพิมพพระไตรปฎกตามแบบอยางที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ (ร.๕) ไดเคยทรงกระทํามาแลว 
แตฉบับพิมพในครั้งรัชกาลที่ ๕ นั้นมีเพียง ๓๔ เลมเทานั้น  ยังมีบางคัมภีรที่ยังไมไดพิมพ  บางฉบับ
พิมพไวแลวแตยังไมสําเร็จ  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ  จึงโปรดใหกราบทูลอาราธนา  กรม
หลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  ทรงเปนประธานในการชําระตรวจทานตนฉบับให
เรียบรอย ในการตรวจทานนี้ทรงมอบหมายใหพระมหาเถระผูชํานาญบาลีไดชวยกันตามความถนัด  
(มิใชทรงตรวจพระองคเดียวอยางที่หนังสือบางเลมกลาวไว) ทางฝายบานเมืองนั้น พระเจาอยูหัวทรง
มอบหมายใหสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  เปนประธานในการถวายความสะดวก
และจัดหาทุน  การจัดหาทุนนั้นไดออกประกาศแจงความชักชวนพระบรมวงศานุวงศ   ขาราชการ  
และประชาชนทั่วราชอาณาจักร ปรากฏวาไดเงินในครั้งนี้  ๖๐๐,๐๐๐  บาทเศษ  โดยเฉพาะทุนสวน
พระองคนั้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท  นับเปนจํานวนทุนที่เกินกวาที่ตั้งไวมากมาย 
 สาเหตุแหงการพิมพพระไตรปฎกครั้งนี้  ก็สืบมาจากพระราชพินัยกรรมที่รัชกาลที่๖ ได
ทรงกระทําไว  (ใหพิมพหนังสือธรรมแจกในงานพระศพ) 
 ดังนั้น  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ  จึงทรงใหจัดการตามพระราชประสงคของพระ
บรมเชษฐาธิราช  ในงานบําเพ็ญพระราชกุศลนี้ กระชั้นชิดมากจึงชําระเสร็จแลวพิมพไดเพียง ๓ เลม
กอนคือ พระวินัย  พระสูตร และพระอภิธรรม  อยางละเลม  หลังจากนั้นก็ชําระตอใหเสร็จบริบูรณ
เปนจํานวน  ๔๕  เลม 
 พระไตรปฎกฉบับนี้  เปนฉบับแรกที่ไดมีการจัดพิมพเปนอักษรไทยครบบริบูรณชุดละ  
๔๕  เลม  และไดขนานนามวา  “พระไตรปฎกสยามรัฐ”  มีตราชางเปนเครื่องหมายแสดงวาเปนของ
ปวงชนชาวไทยทั้งมวล  เพราะประชาชนไดชวยกันบริจาคทรัพยดวย 
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 พระไตรปฎกฉบับนี้พิมพไดเรียบรอยดีมาก  และพิมพในเวลาที่นานาชาติกําลังตองการ
พระไตรปฎก  ดังนั้นเมื่อพิมพเสร็จ  ไดพระราชทานแจกจายไปตามมหาวิทยาลัยและหอสมุด
นานาชาติทั่วโลก จํานวนถึง ๔๕๐ จบ  นับเปนเกียรติประวัติของประเทศสยามอยางยิ่ง  เพราะ
ประเทศพุทธศาสนาอื่น ๆ ในครั้งนั้น  ยังไมมีประเทศใดทําได 
 
๒.   การเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษาในโรงเรียน 
 สืบเนื่องมาจากการสนับสนุนการเรียนการสอนนักธรรมมาตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๖  มาถึง
รัชกาลนี้ทรงพิจารณาเห็นวาควรจะไดมีการสอนวิชาธรรมในโรงเรียนดวย  ดังนั้น  ในป พ.ศ. ๒๔๗๑  
กระทรวงธรรมการ  (กระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน)  จึงไดประกาศเพิ่มหลักสูตรทางจริยศึกษาขึ้นมา
อีก ใหนักเรียนไดเรียนและสดับพระธรรมเทศนา  เพื่ออบรมใหเกิดสันดานเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ
ศาสนา  อันบรรพบุรุษไดมีมาแลวนั้น 
 
ประกวดหนังสือสอนพุทธศาสนา 
 ตอมาจึงโปรดฯ  ใหราชบัณฑิตสภา  ออกประกาศชักชวนใหผูทรงคุณความรูแตง
หนังสือสอนพุทธศาสนาแกเด็ก เพื่อรับพระราชทานรางวัล  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเยาวชนไดเขาใจ
และเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจา  จะไดเติบโตขึ้นเปนคนดี  ในการนี้ใหราชบัณฑิตทําหนาที่รับและ
ตรวจคัดเลือกฉบับที่แตงดีนําขึ้นทูลเกลาฯ  ถวาย เพื่อใหทรงตัดสินวาฉบับใดควรจะไดรับรางวัลที่ ๑ 
ที่ ๒  และยังทรงพระกรุณาพระราชนิพนธคํานําใหเปนเกียรติแกผูแตงอีกดวย 
 พระราชกรณียกิจนี้  ไดเร่ิมขึ้นในงานวิสาขบูชา ป พ.ศ. ๒๔๗๒  เปนครั้งแรก  เรื่องแรก
ที่ไดรับพระราชทานรางวัลในโอกาสนั้นก็คือ  เร่ือง  “ศาสนคุณ” บทพระนิพนธของหมอมเจาหญิง
พูนพิศมัย  ดิศกุล 
 พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสรางวัดในสมัยนี้ไมมี  มีการปฏิสังขรณวัดบาง  เชน  วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม   วัดพระเชตุพนฯ  เปนตน  เพื่อใหทันการฉลองอายุกรุงเทพฯ  ครบ  ๑๕๐ป  
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เหตุที่พระราชกรณียกิจดานพระศาสนามีนอย  ก็เพราะระยะที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาฯ  เสด็จเสวยราชยนั้น  เหตุการณบานเมืองกําลังอยูในภาวะทรุดโทรม  อันเนื่องมาจาก
สงครามโลกครั้งที่ ๑  การเศรษฐกิจตกต่ํา   ประชาชนไรงานทํา  พระเจาอยูหัวถึงกับมีพระบรมราช
โองการ  โปรดฯ  ใหยุบงานบางอยางเสียเพื่อใหงบประมาณของประเทศลงตัว ความเสื่อมโทรม
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศก็เปนเหตุการณหนึ่ง ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  จากสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
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การปริยัติศึกษา 
 ดานการศึกษาธรรมบาลีในสมัยนี้อยูในชั้นเจริญและเขารูปแบบแลว  สืบเนื่องมาจากเมื่อ
ปลายรัชกาลที่ ๖  สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ  และพระเถระทั้งหลายไดชวยกันปรับปรุงแกไขมา
ตามลําดับ  เมื่อถึงรัชกาลนี้จึงไมมีการแกไขอะไรมากนัก  มีการแกหลักสูตรประโยค ๕  บางเล็กนอย
ดังกลาวแลวในตอนปลายรัชกาลที่ ๖  ก็เปนแกไขสืบมาจากรัชกาลกอน  สวนที่มีเพิ่มขึ้นในรัชกาลนี้
คือ 
 ป พ.ศ. ๒๔๖๙  ประกาศอนุญาตใหสามเณรอายุ ๑๗ ป  เขาสอบนักธรรมในสนามหลวง
และสาขาได  ไมตองรอใหครบ ๑๙ ป เหมือนแตกอน 
 ป พ.ศ. ๒๔๗๐  ไดกําหนดวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบนักธรรม  และเวลาเปดสอบ
เปรียญธรรมขึ้นใหมดังนี้ 
 ๑. ใหออกขอสอบไลนักธรรม ๓ ช้ันอยางเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักร 
 ๒. ใหเปดสอบไลพรอมกันทั้ง ๓ ช้ันในสนามนั้น ๆ ในเดือนพฤศจิกายน หลังวันที่ ๑๐ 
ไปแลวทุก ๆ ป 
 ๓. ใหเปดสอบเปรียบธรรมในปลายเดือนมกราคม  กอนวันมาฆบูชา  ที่กรุงเทพฯแหง
เดียวทุก ๆ ป 
 ๔. ใหแมกองสนามหลวงกําหนดวันสอบไลนักธรรมและเปรียญธรรม  ในปนั้นตาม
สมควรแกวันและโอกาส 
 ป พ.ศ. ๑๔๗๑   อนุญาตใหมีการสอบควบคุมประโยคนักธรรมและบาลีในปเดียวกันไม
ตองรอสอบทีละชั้นเหมือนแตกอน 
 ป พ.ศ. ๒๔๗๒ อนุญาตใหครูคฤหัสถเขาสอบไลนักธรรมชั้นตรีรวมกับคณะสงฆได  
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การรวมเอาการศึกษาดานพระศาสนา  และฝายบานเมืองเขาไวในกระทรวงธรรม
การ  และโปรดใหพระสงฆรวมมือกันจัดสอนจรรยา  ในโรงเรียนรัฐบาล  และประชาบาลดังกลาว
แลว  จะไดเปนการสงเสริมใหครูสนใจในการศึกษาสวนนี้ดวย  และอีกประการหนึ่งเนื่องจาก
กระทรวงธรรมการ  ไดตราระเบียบการเลื่อนวิทย-ฐานะครู  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  วา ผูสอบไลได
นักธรรมชั้นตรีในสนามคณะสงฆใหเปนวิชาเลือกชุดหนึ่งสําหรับการเลื่อนวิทยฐานะได  ระเบียบนี้ได
ชวยใหครูหรือพระที่จะสอบครูนําความรูนักธรรมตรีไปใชได  ครูคฤหัสถจึงมีสิทธิ์ไดสอบนักธรรม
ตั้งแตปนั้นมา 
 อนึ่ง  ในปเดียวกันนี้  ทางคณะสงฆยังไดอนุญาตใหชายหญิงที่มีศรัทธาเลาเรียน
นักธรรมไดเขาสอบในสนามหลวงพรอมกับพระเณรดวย  ทั่วราชอาณาจักร  โดยเปลี่ยนหลักสูตร
เฉพาะวิชาวินัยเทานั้น คือ ใหสอบวิชาเบญจศีล  เบญจธรรม  กับอุโบสถศีลแทน  และใหเรียก
การศึกษานี้วา  “ธรรมศึกษาตรี”  (ธ.ศ. ตรี)  ปรากฏวาในปแรกเทานั้น  ก็มีชายหญิงสนใจศึกษา
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หลักสูตรธรรมศึกษาตรีมากมายไดสถิติเฉพาะเขตหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร  ยกเวนพระนครธนบุรีวา
มีคนเขาสอบจํานวน ๕๙๙  คน  และสอบได  ๔๑๓  คน  (๖๘.๙๔%)  และในปนั้นเชนกัน   พระเณร
หัวเมืองเขาสอบ  ๑๖,๕๓๑  รูป   สอบได  ๙,๒๖๗  รูป (๕๖.๖๖%) 
 ป พ.ศ. ๒๔๗๓  อนุญาตใหชายหญิงสอบ  “ธรรมศึกษาโท”  โดยใหตัดวิชาวินัย
นักธรรมโทออกเลย  คงใหสอบ ๓ วิชาเทานั้น และจากนั้นมาถึง พ.ศ.๒๔๗๘ จึงอนุญาตใหมีสอบ  
“ธรรมศึกษาเอก” 
 สวนนักธรรมชั้นเอกสําหรับพระเณรนั้น  ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการเพิ่มบุรพภาคเขา
อีก  คือเห็นวาผูสอบไดนักธรรมเอกนั้นถือวาผานหลักสูตรเถรภูมิ ควรจะรอบรูหลายดาน  จึงเพิ่มวิชา
บุรพภาคเขาอีก โดยใหสอบ พ.ร.บ.  ลักษณะปกครองคณะสงฆ  ร.ศ. ๑๒๑  ถาสอบบุรพภาคตก 
นักธรรมชั้นเอกก็ตกไปดวย 
 การสอบก็ตองสอบใหไดทุกวิชาพรอมกันในปเดียว  ถาตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็ถือเปนตก
ตองสอบใหมปหนา 
 การสอบวิชานักธรรมสอบได ๓ ช้ัน เปนอิสระไมตองเกี่ยวกับบาลี  แตบาลีนั้น  ถาจะ
สอบก็ตองสอบนักธรรมเสียกอน คือไดนักธรรมชั้นตรี  มีสิทธิสอบประโยค ๓ ไดนักธรรมชั้นโท  มี
สิทธิสอบประโยค  ๔- ๕ - ๖  ไดนักธรรมชั้นเอกมีสิทธิสอบประโยค  ๗ - ๘ - ๙ 
 อนึ่ง  นับตั้งแตไดเปดโอกาสใหมีการสอบธรรมศึกษาแลวปรากฎวาชายหญิงที่เขาสอบ
ธรรมศึกษามีจํานวนมากขึ้น เพราะการเรียนการสอนเปนที่สนใจของผูเรียนมาก  นอกจากจะเปนการ
เพิ่มพูนทางดานศาสนปญญาแลว ยังชวยเพิ่มทางดานหนังสือดวย  คือสามารถใชคําสํานวน  ภาษา  
และเนื้อหาวิชานั้น ๆ กับการเขียน การใชภาษาไทยไดเปนอยางดีดวย  ในป พ.ศ. ๒๔๗๔  ไดเพิ่ม
หลักสูตรธรรมศึกษาตรี  คือใหเพิ่มคําอาราธนาศีล  อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริตร  เขาไป
ดวย  ใหเร่ิมสอบตั้งแตปการศึกษา  ๒๔๗๕  เปนตนไป 
 ป พ.ศ. ๒๔๗๔  ประกาศเพิ่มวิชาบุรพภาคประโยค ๖ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มีคน
ตางชาติทั้งพระและคฤหัสถเปนจํานวนมาก  ไดเขามายังประเทศสยามหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๑  
ไดสงบลง  แตพระไทยยังไมรูภาษาอังกฤษ ที่จะพูดและอธิบายธรรมวินัยใหคนเหลานั้นเขาใจ จึงได
เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเขาในหลักสูตรประโยค ๖  และใหใชตั้งแตป ๒๔๗๕  เปนตนไป  โดยใหสอบ
ดังนี้ 
 ๑. เขียนจากแบบตัวพิมพเปนตัวหวัด 
 ๒. แปลอังกฤษเปนไทย 
 ๓. อานฟงสําเนียงอยางละ ๑๐ บรรทัด 
 และในป พ.ศ. ๒๔๗๖  ใหเพิ่มแปลไทยเปนอังกฤษอีกดวย  วิชานี้ไมมีการสอนใน
โรงเรียน  ใหผูจะสอบศึกษาเอาเอง  และก็มีหนังสือประกอบการเรียนใหคือ “แวนอังกฤษ”  ซ่ึงสมเด็จ
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พระมหาสมณเจาฯ  ทรงนิพนธไว  เทียบไวยากรณบาลีอังกฤษ  เหมาะแกผูรูบาลีอยูแลว  แตหลักสูตร
นี้อยูไดเพียงปเดียวก็เลิก   เพราะไมมีครูสอนนักเรียนตองขวนขวายหาครูเอาเอง  ไปเรียนตามบานผูรู
บาง  ตามโรงเรียนบาง  เกิดความไมสะดวกแกผูเรียนและเจาสํานักทั้งการเรียนบาลีก็ดอยลง  เพราะมัว
กังวลกับวิชาภาษาอังกฤษเสีย  อยางไรก็ตาม  แมทางการจะเลิกสอบแลว  พระเณรที่สนใจก็ยังหาเวลา
เรียนกันเองสืบตอมา  เพราะพิจารณาเห็นวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลใชไดทั่วโลก  การที่พระเณร
จะเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมิใชส่ิงเสียหายแตอยางใด 
 
 

การปกครองสงฆสมัยรัชกาลที่ ๗ 
 การปกครองสมัยนี้ก็ดําเนินรอยตามครั้งรัชกาลที่ ๖  โดยเฉพาะที่สมเด็จพระมหาสมณ
เจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงวางรูปแบบไวแลว 
 ประการแรกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงดําเนินเรื่องคณะสงฆก็คือ 
โปรดเกลาฯ ใหเล่ือน  พระเจาวรวงศเธอ  กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา ขึ้นเปน
พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สกลมหาสังฆปริณายกและดํารงตําแหนงเจาคณะใหญ
ฝายธรรมยุตดวย  สถานะของคณะสงฆในยุคนี้นับวาสงบเรียบรอยและเจริญขึ้นเหมือนตอนปลาย
รัชกาลที่ ๖  พระสงฆมีอิสรภาพพอสมควร  จะเห็นตัวอยางไดจากประกาศใหพระอุทธรณคําวินิจฉัย
ได  คือ  ถาภิกษุหรือสามเณรเปนโจทก  หรือเปนจําเลยก็ตาม  ถาหากไมยินยอมตามคําวินิจฉัยของเจา
คณะ  ใหยื่นอุทธรณไดโดยมีกําหนดวา อุทธรณคําวินิจฉัยของเจาอาวาส  และเจาคณะหมวด (ตําบล)  
ภายในหนึ่งเดือน  อุทธรณเจาคณะแขวง  (อําเภอ)  และเจาคณะจังหวัดภายใน ๒  เดือน อุทธรณเจา
คณะมณฑลและเจาคณะใหญภายใน ๓ เดือน  โดยใหยื่นมาตั้งแตตนตามลําดับ ประกาศนี้ออกใชเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๔๖๘ 
 อนึ่ง  ประมาณเดือนกันยายน  -  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕  พระสงฆเขาใจวาจะเปนฝาย
มหานิกาย  เกิดความกระดางกระเดื่องตอผูใหญฝายสงฆ  เขาใจวาจะไมพอใจการบริหารคณะสงฆ 
เวลานั้นยังใช  พ.ร.บ. ๑๒๑  อยู  ซ่ึง  พ.ร.บ. ฉบับนี้เปนของเกาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  และผู
ไดเปรียบมากมีอํานาจมากก็ไดแกธรรมยุต  พระสงฆหลายกลุม  จึงทําทีทาจะไมเคารพยําเกรง
กฎหมายเสียแลว จําเปนที่ทางมหาเถรสมาคมจะตองจัดการ  สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน  จึงทรงออกประกาศหามการริเร่ิมเชนนั้นเสีย  และประกาศเอาโทษแกภิกษุสามเณรที่ฝาฝน
ดวย  ประกาศฉบับนี้มีอยู๔ ขอ  ความสําคัญก็คือใหรักษาความสงบเรียบรอย และเคารพตอ พ.ร.บ. 
ฉบับ ร.ศ. ๑๒๑  นั่นเอง 
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 การเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ  เร่ืองคณะ  เมื่อกอนมีคณะอยู ๓ ดังกลาว  
แลวในครั้งรัชกาลที่ ๖  แตเมื่อถึงรัชกาลนี้ไดพิจารณาเห็นวา การปกครองบานเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป  
และไดยุบรวมมณฑลไปมาก  จึงกําหนดคณะใหมดังนี้ 
 
 ๑. คณะกลาง 
  ประกอบดวยมณฑล  ๔  มณฑล  คือ  
   คณะกรุงเทพฯ 
   คณะมณฑลอยุธยา 
   คณะมณฑลราชบุรี 
   คณะมณฑลปราจีนบุรี  
  
 ๒. คณะเหนือ 
  ประกอบดวยมณฑล ๔  มณฑล  คือ 
   คณะมณฑลพิษณุโลก   
   คณะมณฑลพายัพ 
   คณะมณฑลนครราชสีมา 
   คณะมณฑลอุดร 
 
 ๓. คณะใต 
  ประกอบดวยมณฑล  ๒  มณฑล  คือ 
   คณะมณฑลนครศรีธรรมราช 
   คณะมณฑลภูเก็ต 
 
 ๔. คณะธรรมยุติกนิกาย 
 คณะหลังนี้เปนคณะพิเศษ  ไมมีมณฑลขึ้นเหมือนคณะอื่น พระสงฆในคณะนี้อยูในถ่ิน
ใด ๆ ก็ตาม  ยอมไมขึ้นแกผูปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ใหขึ้นแกคณะของตนโดยตรงทีเดียว 
  
 จากการเปลี่ยนแปลงคราวนี้  ยิ่งทําใหหมูสงฆกลุมตาง ๆ ไมพอใจมากขึ้น ยิ่งกวานี้ในป 
พ.ศ. ๒๔๗๗  ไดมีการจัดทําเนียบการปกครองคณะสงฆโดยยอขึ้นอีก  ซ่ึงกําหนดตัวเจาคณะใหญ
ดังนี้ 



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๖

 
สกลมหาสังฆปริณายก 

  ไดแก  สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  วัดราชบพิธ 
 

คณะธรรมยุติกนิกาย 
 เจาคณะใหญ ไดแก สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  วัดราช
บพิธ 
 เจาคณะรอง ไดแก พระศาสนโสภณ  วัดมกุฎฯ 
  

 
คณะกลาง 

 เจาคณะใหญ ไดแก สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  วัดราช
บพิธ  
 

คณะเหนือ 
 เจาคณะใหญ ไดแก   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  วัดเทพศิรินทร 
 

คณะใต 
 เจาคณะใหญ ไดแก สมเด็จพระวันรัต  วัดสุทัศนเทพวราราม 
 
 ดูจากทําเนียบขางบนนี้จะเห็นวา  คณะธรรมยุตซ่ึงเกิดใหมและมีจํานวนนอยกวา แตยึด
ครองคณะตั้ง  ๓  คณะ  สวนมหานิกายนั้นไดเปนเจาคณะเพียงคณะเดียว  ยิ่งกวานั้น พระธรรมยุต
ปกครองพระมหานิกายไดตลอด  สวนพระมหานิกายนั้น  ปกครองพระธรรมยุตไมได เพราะตาม
ประกาศที่กลาวมาขางตน  กําหนดใหพระธรรมยุตขึ้นตรงตอเจาคณะธรรมยุต 
 ดังนั้น  เจาคณะกลางจึงมี ๒  รูป  คือ  มีเจาคณะรองดวย  นี่เองเปนจุดเริ่มใหคณะสงฆ
คณะปฏิสังขรณกาสาวพัสตรเกิดขึ้น 
 คณะปฏิสังขรณฯ  คือกลุมภิกษุมหานิกายกลุมหนึ่งไดขอรองใหคณะสงฆไดยกเลิก  
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และใหมีกฎหมายอื่นแทน เพื่อใหคณะสงฆได
มีสังฆสามัคคีและเกิดความเสมอภาคในระหวางสงฆ  ๒  กาย ดังนั้น  สภาผูแทนราษฎรในครั้งนั้น จึง
ไดพิจารณาออกพระราชบัญญัติฉบับใหม  คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔  
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พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาเปนแบบประชาธิปไตย  เพราะออกโดยสภาผูแทนราษฎร  คือมี
คณะสังฆมนตรี  มีสังฆสภา  มีพระธรรมธร - พระวินัยธร  เอาอยางการปกครองของฝายอาณาจักร
เกือบทั้งหมด  ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  สมัยสมเด็จพระสังฆราช (จวน)  วัดมกุฎฯ  พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ถูกยกเลิก  และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕  แทน  และใชมาถึงปจจุบัน 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗   ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับลังกาในดานศาสนาก็มีเปนปกติ  และเรื่องสวนใหญก็เปนเรื่องที่ลังกาขอมาทั้งนั้น  
เชน  ขอเงินและขอคัมภีรตาง ๆ เปนตน ทางประเทศไทยเราก็ไดชวยเหลือตามสมควรมาตลอด 
 พ.ศ. ๒๔๖๙  ทางลังกาก็มีหนังสือมาขอคือ  ทาน  อโนมทัสสีติสสเถระ  คณะอมรปุระ
มหานิกายไดขอพระราชทานเงินสรางหอพระธรรม  (หอไตร)  พระองคก็โปรดฯ  ใหชวยเหลือไป  
๒๐๐ รูป  โดยสงเปนดราฟไปถวาย  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๑๔๖๙  เมื่อทาน   อโนมทัสสีติสส
เถระ ไดรับเงินจํานวนดังกลาว  ทานไดมีหนังสือมายังเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ  เพื่อ
อนุโมทนาขอบคุณ แตขณะเดียวกัน  ทานก็ขอหนังสือทางศาสนาที่พิมพเปนอักษรไทยเพื่อนําไปไว
ในหอพระธรรมแหงนั้น  โดยทานสงตัวอยางใบโฆษณาเรี่ยไรหนังสือจากประเทศตาง ๆ มาใหดูเปน
ตัวอยาง  แตเรื่องหนังสือนี้ไทยเราเคยสงใหบอย ๆ แลว  เสนาบดีวาการกระทรวงการตางประเทศ  คือ
พระวรวงศเธอพระองคเจาไตรทศประพันธ  จึงปรึกษาไปยังกรมราชเลขาธิการ  และกรมราช
เลขาธิการไดกราบทูลเร่ืองนี้แดพระเจาพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  เพื่อโปรดพิจารณา พระเจาพี่
ยาเธอพระองคนั้นทรงพิจารณาวาเรื่องการขอคัมภีรตาง ๆ จากประเทศไทยนั้น  ทางลังกาขอมามาก  
และเคยวางเกณฑไววาจะสงใหเฉพาะวัดหรือองคการหรือสมาคม  สวนเอกชนจะไมให  และเราเคย
ใหไป  ๔๐  รายแลว นับวามากพอ  จึงนาจะยุติ และองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ก็ทรงเห็น
คลอยตาม ทางประเทศไทยจึงมิไดสงไปใหแกทาน อโนมทัสสีติสสเถระ 
 เร่ืองการขอก็ยังไมยุติ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐  พระธรรมานันทเถระ  วัดบุษปา
รามมหาวิหาร  จังหวัดอูวาก็ขอพระไตรปฎกไทย ๑ ฉบับ  ครั้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๑  
พระอโนมทัสสีติสสเถระก็ขอคัมภีรอรรถกถา  เพื่อไปไวที่วัดอัมพรุกขารามอีก  (ไมแนใจวาจะเปน
รูปเดียวกับที่ขอครั้งกอนหรือไม) 
 
พระสงฆลังกาขอพระมหานิกาย  ๑๐ รูป ไปชวยอุปสมบทแกชาวลังกา 
 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๒ พระอานันทธัมมทัสสีศรีสรณังกร  เจาอาวาสวัด
เบนโตต  (ตําแหนงมหานายก)  มีหนังสือถวายพระพรมายังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๗  
ของพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห  ในฐานะที่ทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภกใหทรงแตงตั้ง
คณะสงฆมหานิกาย ๑๐ รูป  ออกไปลังกา  เพื่อใหอุปสมบทแกภิกษุในประเทศนั้นใหม  เพราะเห็นวา
ความเปนไปในทางคณะสงฆกําลังเศราหมอง  อยากจะชําระใหหมดจด  ผูที่นําหนังสือมาครั้งนั้น  มี
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พระลังกา  ๓ รูป  คฤหัสถ  ๑  คน ภิกษุคณะนี้เขายื่นหนังสือตอพระองคเจาธานีนิวัต  เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ  และขอใหนําเขาเฝาถวายพระบรมธาตุดวยแตองคเสนาบดีกราบเรียนพระคณะ
นั้นวา  เวลานี้พระเจาอยูหัวพึ่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  และกําลังมีงานพระราชพิธีซ่ึงกําหนดไว
ซอน ๆ กัน  สงสัยวาจะไมวางจากพระราชกรณียกิจพอที่จะทรงรับได และทรงแนะนําใหมอบถวาย
พระบรมธาตุไปกับราชเลขานุการฝายตางระเทศ  สวนเรื่องการขอพระมหานิกาย ๑๐ รูปนั้น  คาดวา
คงจะทรงพระกรุณาโปรดใหมหาเถรสมาคมวินิจฉัยและถวายความเห็น  ในที่สุดเรื่องนี้ก็ไปถึงสมเด็จ
พระสังฆราชเจา  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  วัดราชบพิธ  (ฝายธรรมยุต) สมเด็จพระสังฆราชเจา ทรง
พิจารณาเรื่องนี้ในที่ระชุมมหาเถรสมาคม  และโปรดใหตอบขัดของแตถาทางลังกาประสงคเชนนั้นก็
ใหสงคนเขามาบวชในเมืองไทยดังสําเนาหนังสือตอบตอไปนี้ 
 ขอความสุขความเจริญจงมีแกพระอานันทธัมมทัสสีศรีสรณังกร 
 จดหมายของทานสงมาพรอมดวยสมณฑูต  ๓  รูป  ความวาประสงคจะใหสงพระสยาม  
๑๐  รูป ไปยังลังกาทวีป  เพื่อใหอุปสมบทแกพวกอันเตวาสิกของทานนั้น 
 ความจริงคราวกอน สมเด็จพระมหาราชเจากรุงสยามไดทรงสงพระเถรานุเถระมีพระอุ
บาลีเถระเปนประมุข  ใหไปอุปสมบทแกชาวลังกา  แตคราวนั้นภิกษุในลังกาทวีปขาดสูญการสงไป
คราวนั้นจึงเห็นการชอบอยางยิ่ง แตในบัดนี้  ภิกษุในลังกาทวีปมีอยูมาก  และภิกษุเหลานั้นตาม
จดหมายของทานปรากฎวามีลัทธิตาง ๆ กัน  แกงแยงกัน  นี้เปนเหตุที่ตางจากคราวกอนในเรื่องนี้  
อนึ่งทานเปนผูนับเนื่องอยูในสยาโมปาลีนิกาย  ขอพระเถรานุเถระสยามเพื่อใหอุปสมบทแกกุลบุตร
ในนิกายนั้นเอง และในลังกาทวีปนั้นเอง  เห็นวาไมจําเปนแมทานก็เปนพหุสูต  ผูใครตอสิกขาเปน
คณาจารยอันมิตรและอันเตวาสิกที่มีฉันทะรวมกันนับถืออยูมาก  อาจจะอุปสมบทตามลําพังได แตถา
ทานจะใหอุปสัมปทาเปกขะอันเตสวาสิกของทาน อุปสมบทตอพระเถรานุเถระสยามอยางแนวแน
ไซร จงสงอุปสัมปทาเปกขะเหลานั้นมายังสยามรัฐ อุปสัมปทาเปกขะเหลานั้น จักเปนผูศึกษาดี  ในพิธี
อุปสมบทพรรษาหนึ่งกอนไดอุปสมบทแลว  จักอยูในสํานักพระอุปชฌายะ  จนเปนนิสัยมุตตกะแลว  
จึงกลับไปลังกาทวีป  (หมายความวาจะสงผูอยากบวชมาศึกษาพิธีบวชในประเทศไทย ๑ ปกอนแลว
จึงบวช  และบวชแลวตองอยูกับอุปชฌายจนพนเขตการอาศัยอุปชฌาย  คือวินัยกําหนดไววาครบ ๕ 
พรรษาแลว) 
 
 

แจงมา ณ วันที่ ๒๕  แหงเชฎฐมาส พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
วัดราชบพิธ 

พระมหาคณิศร  ปลัดสังฆปริณายก 
ประทับตราตําแหนงมาเปนสําคัญ 
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 สาเหตุที่การขอครั้งนี้ไมสําเร็จ  คงมีหลายอยาง  แตสาเหตุหนึ่งซ่ึงอาจเปนได  ก็คือเร่ือง
นิกาย  คร้ังนั้น  ประเทศไทยเรามีสงฆ ๒  นิกาย  คือมหานิกาย  และธรรมยุติกนิกาย  ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ  เมื่อคร้ังยังผนวชอยูไดกอตั้งขึ้น  และแมแตในลังกาเอง  ก็มีความโนม
เอียงเปน ๒ ฝาย  ไมสามัคคีกัน  เพราะมีหลายรูปที่เคยเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร  สมัยรัชกาลที่ ๓  
และไดจําพรรษาอยูที่วัดบวรนิเวศ  เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงผนวชอยู  ดังนั้น ความ
ประสงคของสมณทูตทั้ง  ๓  จึงไมบรรลุผล  สวนการเขาเฝาถวายพระบรมธาตุนั้น  ไดมีพระราช
กระแสไววา ถารอใหตกลงวาจะตอบอยางไร  ในการที่คณะสงฆจะออกไปใหอุปสมบทยังลังกาทวีป
เสียกอนก็จะดี  แตไมพบหลักฐานการเขาเฝา  วาเปนเมื่อไร  พบแตเพียงหนังสือขององคเสนาบดี
กระทรวงธรรมการถามไปยังราชเลขาธิการวา  “เร่ืองการถวายพระบรมธาตุยังมิไดรับความตกลงฉัน
ใด  ภิกษุสมณทูตทั้ง ๓ มาเตือนและวาจะกลับราววันที่ ๗ เดือนหนา  จึงขอเรียนถามวาจะใหตอบ
ภิกษุสมณทูตทั้ง ๓ ประการใด  จึงจะเปนการสมควร” 
 พ.ศ. ๒๔๗๔ พระสัทธรรมกีรติ  สงลิขิตมาทางไปรษณียจากลังกา  ถึงราชเลขานุการ
ฝายตางประเทศ  แสดงความยินดีที่ไดรับพระราชทานพระไตรปฎก  ทานสัทธรรมกีรติ เคยขอ
พระไตรปฎก  มาเมื่อคร้ัง พ.ศ. ๒๔๗๒  และไดพระราชทานไปแลว  จึงตอบอนุโมทนามา  อนึ่งทาน
ผูนี้ไดขอพระบรมฉายาลักษณ  พระรูปของสมเด็จพระสังฆราชและรูปราชเลขานุการฝายตางประเทศ  
เพื่อเก็บรักษาไวในตูพรอมดวยพระไตรปฎก  อีกดวย แตเรื่องนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เห็นวาเปนเรื่องไมสําคัญนัก จึงมีพระราชกระแสวา  “เร่ืองนี้เคยเสนอมาครั้งหนึ่งแลวเห็นวาทิ้งไวกอน
ก็จะได  จึงมิไดส่ังอยางใด”  เขาใจวา  ทางประเทศสยามคงมิไดสงพระบรมฉายาลักษณ  พระรูป  และ
รูปดังกลาวไปให 
 นอกจากทานสัทธรรมกีรติแลวยังมีวัดและคณะบุคคลตาง ๆ ในลังกาขอพระไตรปฎกมา
มาก เฉพาะตั้งแตเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕  ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๔๗๖  มีผูขอพระไตรปฎก  
มาถึง ๑๒ คร้ัง แตไทยก็มิไดสงให เพราะหนังสือไมพอ 
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รัชกาลท่ี ๘  (๒๔๗๗- ๒๔๘๙) 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเปนพระโอรสองคที่ ๒ ของ
สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทรกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประสูติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิรก ประเทศเยอรมันนี ทรงมีพระเชฏฐ
ภคินีและพระอนุชารวมพระชนกชนนี ๒ พระองค คือ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ รัฐบาลสมัยประชาธิปไตยไดอัญเชิญพระองคเจาอานันทมหิดลขึ้นครองราช
สมบัติ เวลานั้นทรงมีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษาและทรงประทับศึกษาอยูที่ประเทศ 
สวิสเซอรแลนดพรอมดวยพระชนนี พระพี่นางและพระอนุชา 
 รัชกาลที่ ๘ ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระราชจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง ทรงเปน
กษัตริยหนุมที่งดงาม ประทับใจพสกนิกรยิ่งนัก แตนาเสียดายที่ทรงมีรัชกาลอันสั้น ทรงมีเวลาบริหาร
ราชการแผนดินดวยพระองคเองเพียง ๖ เดือนเทานั้น คือตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ ถึงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๔๘๙ ก็สวรรคตดวยพระแสงปนในขณะที่พระชนมายุไดเพียง ๒๐ พรรษากับ ๘ เดือน 
๒๐ วันเทานั้น ทรงอยูในราชสมบัติ ๑๒ ปเศษ 
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 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  มีระยะสั้น  แตมีเรื่องสําคัญ
เกิดขึ้นในรัชกาลนี้หลายเรื่อง  การคณะสงฆซ่ึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวมาแลวตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๗  ก็ไม
มีทีทาจะสงบลงไดงายนัก  ทางรัฐบาลมองเห็นวา  ความไมเปนเอกภาพของคณะสงฆอาจจะเปน
อุปสรรคตอการดํารงอยูแหงพระศาสนา รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใหคณะสงฆรวมกันไมใหมี
มหานิกายและธรรมยุต  ดังตัวอยางตอไปนี้  (รัฐบาลพยายามมากกวานี้) 
 
 ๑. พระยาพหลฯ บวช 
  พระยาพหลพลพยุหเสนา  ไดอุปสมบท  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ  เมื่อวันที่ ๖  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนการอุปสมบทรวมนิกาย  คือมีพระอุปชฌายะและ
อันดับรวมกัน  ๕๐  รูป เปนพระมหานิกาย ๓๔ รูป  พระธรรมยุต ๑๕ รูป  พระรามัญ ๑ โดยมีสมเด็จ
พระสงฆราช (แพ)  วัดสุทัศน  เปนพระอุปชฌายะ  การอุปสมบทครั้งนี้รัฐบาลเปนเจาภาพเวลานั้น
พระยาพหลฯ  มียศเปนพลโทแลว  เมื่ออุปสมบทแลว  ไดจําพรรษาที่วัดเบญจมบพิตร  เปนเวลา ๓ 
เดือน ๒๔ วัน 
 
 
 ๒. การสรางวัดพระศรีมหาธาตุ 
  คณะรัฐบาลมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม  เปนนายก  ไดสรางวัดพระศรีมหาธาตุขึ้นที่
บางเขน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพระสงฆ  ๒ กายไดอยูรวมกัน เปนแผนการจะรวมนิกายสงฆ การ
เปดวัดคราวนั้นทําเปนรัฐพิธี  เมื่อ  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๕  ในวันพิธีไดอาราธนาพระเถระไปรวมพิธี
จํานวน ๔๐ รูป  ทั้งสองนิกายจัดการรวมกัน  แตพระที่จะจําพรรษาที่วัดนั้นคัดเลือกไปจากวัดตาง ๆ 
จํานวน ๒๔ รูป  นิกายละ ๑๒ รูป  แตไมนานนัก  ฝายธรรมยุตก็ไดครองวัดนี้สืบตอมา 
 
 ๓. พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๔๘๔ 
  นอกจาก ๒ แผนนั้นแลว  รัฐบาลโดยสภาผูแทนราษฎร  ไดออกพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔  ใชกับคณะสงฆโดยไมพูดถึงนิกายใด ๆ เลย  พ.ร.บ.  ฉบับนี้นับเปนแบบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ (ทั้งพระประชาชนและรัฐบาลพยายามทํามากกวา ๗ ป) 
 อยางไรก็ตาม จนบัดนี้แผนการรวมนิกายสงฆในเมืองไทยก็ยังคงลมเหลวตลอดมา 
เพราะแตละนิกายก็มีทิฐิมานะ  ตัวกู  ของกู  ผลประโยชนกู  การรวมกันจึงไมสําเร็จ 
 แผนการตาง ๆ ที่รัฐบาลไดปฏิบัติไปทั้งนี้ก็เพื่อเปนแนวทางสมานสามัคคีสงฆ ๒ นิกาย
เขาเปนอันเดียวกัน แตใครจะพยายามอยางไร  มากนอยแคไหนก็ตาม  ความสําเร็จจากความพยามนั้น
ก็มิไดปรากฏขึ้นเลย  ทั้งนี้เพราะทิฐิมานะและลาภสักการะของแตละบุคคลยังมีอยู  จึงไรสามัคคี  บั่น
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ทอนกําลังของคณะสงฆอีกดวย  การรักชาติตองสรางสามัคคีในชาติเชนเดียวกัน  การเคารพนับถือใน
ศาสนาก็ตองสรางสามัคคีในระหวางสมาชิกแหงศาสนาเดียวกัน การแยกกันคือการทําลายกัน สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงแสดงทัศนะไวตอนหนึ่งวา  “การแยกนิกายยอม
เปนของแปลก แตการรังเกียจดวยเรื่องนิกายเปนของเสียอยางไร  ควรใชโยนิโสมนสิการเพงการ
ปฏิบัติเปนประมาณ ดีกวาจะงมงายแตเพียงถือนิกายเทานั้น” 
 

คณะทูตศาสนสัมพันธ 
 ในรัชกาลนี้มีเรื่องที่พูดถึงอีกเรื่องคือ  เมื่อคณะรัฐบาลไดกราบทูลขอพระบรมรา
ชานุญาตสรางวัดพระศรีมหาธาตุแลว  ไดจัดคณะทูตไปเจริญสัมพันธ  ความสัมพันธทางศาสนาที่
ประเทศอินเดีย  (คณะทูตมี พล.ร.ต.หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์  เปนประธาน)  ในการไปครั้งนี้คณะทูตได
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  และดินจากสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง  พรอมทั้งกิ่งศรีมหาโพธินํามา
ประดิษฐานไว  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ ซ่ึงปรากฏอยูจนบัดนี้ 
 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
 อนุสนธิสืบมาจากคณะสงฆกลุมหนึ่ง  ไดเรียกรองใหแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ฉบับเกาดังที่กลาวมาแลวในรัชกาลกอน  เรื่องนี้ไดเขาสูสภาผุแทนราษฎร  ทางสภาฯ  ไดพิจารณาและ
ถกเถียงกันเปนเวลานานพอสมควร  ในที่สุดก็ออกมาเปนพระราชบัญญัติฉบับใหม ซ่ึงเปนฉบับ
ประชาธิไตย  พระราชบัญญัติฉบับนี้มี  ๖๐  มาตรา  ไดใหสิทธิ  เสรีภาพ  และสามัคคีธรรมแกคณะ
สงฆสวนรวม  และบทเฉพาะกาลยังเปดชองไวใหคณะสงฆ  เพื่อจะหาทางรวบรวมนิกายสรางสังฆ
สามัคคีในพระราชอาณาจักรนี้ดวย  ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  รัฐบาลไดออก
แถลงการณเพื่อแสดงจุดมุงหมายแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้วา  “ดวยบัดนี้  พระราชบัญญัติคณะสงฆ  
๒๔๘๔  ไดออกประกาศใชเปนกฎหมายแลว  รัฐบาลเห็นสมควรแถลงใหประชาชนทราบดังตอไปนี้ 
 ประชาชนยอมทราบอยูแลววา  รัฐบาลนี้มีความสนใจเพียงไรในการที่จะเชิดชูบํารุงพระ
บวรพุทธศาสนาในทุกทาง  ตลอดจนการสรางวัดพระศรีมหาธาตุ  การปรับปรุงระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ  และการตั้งกรรมการพิจารณาหาทางบํารุงพระพุทธศาสนา  บัดนี้งานสําคัญที่ไดสําเร็จ
ลุลวงไป  คือการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ  ซ่ึงไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  พรอมกันกับ
คําแถลงการณฉบับนี้ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆนี้ไดรับความเห็นชอบของคณะสงฆ และไดผานสภา
ผูแทนราษฎรแลวโดยราบรื่น  ความสําคัญในพระราชบัญญัติคณะสงฆคือ ไดจัดการปกครองคณะ
สงฆอนุโลมตามวิธีการของบานเมืองเทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย  เปนวิธีการที่พระพุทธเจาไดทรง
ใชมาแตคร้ังยังทรงพระชนมอยู  ดังจะเห็นไดในหลายเรื่อง  หลายกรณีที่พระองคทรงบัญญัติให
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วิธีการทางศาสนาอนุโลมตามทางบานเมือง  เชน  การนับฤดูกาลเปนตน  คร้ังมาถึงรัชกาลที่ ๕ แหง  
กรุงรัตนโกสินทร  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ โปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ  ร.ศ. ๑๒๑  ก็ไดมีขอความเปนพระราชดํารัสในคําปรารภ  จึงแสดงวาการปกครอง
คณะสงฆจะตองแกไข  ทํานองเดียวกับการปกครองฝายพระราชอาณาจักร 
 แตอยางไรก็ดี  พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมนี้  ไดถือหลักพระธรรมวินัย  เปนขอ
สําคัญ ดังจะเห็นไดในขอบัญญัติหลายมาตราที่ไมยอมทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหขัดกับพระธรรมวินัยและถือ
หลักที่วาการกระทําทุกอยางจะตองเปนไปในทางรักษาพระวินัยโดยเครงคัด 
 ส่ิงที่ควรชื่นชมยินดีในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  เปนการเปดทางใหไดทําสังคายนา
พระไตรปฎกเปนการใหญ และการสังคายนาเสร็จสิ้นลง  แตอยางชาตองไมเกิน  ๘ ป  นับแตวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ก็อาจจะรวมนิกายสงฆเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได  ความสามัคคีกลมเกลียวก็จะ
เกิดมีแกชาวไทยทั้งในทางบานเมืองและทางศาสนา  ขอนี้ควรเปนที่ปติยินดีของชาวไทยและ
พุทธศาสนิกชนทั่วกัน 
 ความมุงหมายของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ และตามคําแถลงการณของรัฐบาล  เปนที่แนชัดแลว
วา  เพื่อจะใหเกิดความเสมอภาคกันระหวางสงฆทั้ง ๒ นิกาย  และจะไดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในภายหลัง การที่กําหนดเวลา ๘ ปนั้น  ก็เพื่อชําระสะสางพระธรรมวินัยและขอปฏิบัติตาง ๆ ใหเขา
กันไดเปนอันเดียว  เรียกวาคณะสงฆไทย 
 อยางไรก็ตาม  เวลา ๘ ป นับแต พ.ร.บ. ฉบับนี้ตราเปนกฎหมายออกมานั้น  ดูไมมีผลอัน
ใดที่สอแสดงวา  การรวมนิกายทั้ง ๒ นิกายนั้น จะมีทางสําเร็จได และดูยิ่งหางไกลความหวังออกไป
ทุกที  จนปจจุบันนี้  พ.ร.บ. ฉบับนั้นไดเลิกใชไปแลวเพราะมี พ.ร.บ. ฉบับใหม คือ  ฉบับ  พ.ศ.  
๒๕๐๕  มาแทน พ.ร.บ. ๒๔๘๔ มีเคาโครงการปกครองอนุโลมตามการปกครองฝายราชอาณาจักร  
นับแตประมุขสงฆลงมาจนถึงพระเณรสามัญทั่วไป  โดยไดแบงอํานาจบัญชาการออกเปน ๓ สถาบัน
คือ 
 ๑. อํานาจบัญญัติสังฆาณัติ  (เทียบอํานาจนิติบัญญัติ) 
 ๒. อํานาจบริหารคณะสงฆ  (เทียบอํานาจบริหาร) 
 ๓. อํานาจคณะวินัยธร (เทียบอํานาจตุลาการ) 
 ทั้งนี้ไดมีสังฆสภา คณะสังฆมนตรี  คณะวินัยธร  ปฏิบัติหนาที่ตามบทพระบัญญัต  โดย
ครบถวน  จะมีวิธีปฏิบัติแตกตางจากรัฐธรรมนูญอยูตรงที่วา  สมาชิกสังฆสภามีไมเกิน ๔๕  รูป และ
เปนขึ้นโดยการแตงตั้งมิใชเลือกตั้ง  คณะสังฆมนตรีก็มีไมเกิน ๙ รูป 
 สังฆสภา ตาม พ.ร.บ. ๒๔๘๔  ไดเปดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันวิสาขบูชาที่ ๒  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๘๕  โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน  ทรงเปนองคประธานเปดในครั้งนั้น  สมาชิก
สังฆสภาพมีครบ  ๔๕ รูป  ประธานและรองประธานสังฆสภาสมัยแรกคือ 
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 สมเด็จพระวันรัตน  (เฮง  เขมจารี)   วัดมหาธาตุ ประธาน 
 พระศาสนโสภณ   (แจม  จตฺตสลฺโล) วัดมกุฎฯ รองที่ ๑ 
 พระธรรมเจดีย (อยู ญาโณทโย)  วัดสระเกศ รองที่ ๒ 
 ตอมา คือวันที่ ๒๙ สมเด็จพระสังฆราชไดทรงแตงตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ  (อวน  ติส
โส) วัดบรมนิวาส  เปนสังฆนายก  ตอมาวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๔๘๕  สมเด็จพระสังฆราชก็ไดมีพระ
บัญชาใหตั้งและแตงตั้งสังฆมนตรี ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
 ๑. พระอุบาลีคุณูปมาจารย  (เผ่ือน)  เปนสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง  
 ๒. พระธรรมปาโมกข  (พา)   เปนสังฆมนตรีชวยวาการองคการปกครอง 
 ๓. พระพรหมมุนี  (ปลด)   เปนสังฆมนตรีวาการองคการศึกษา 
 ๔. พระปริยัติโสภณ (ฟน)   เปนสังฆมนตรีชวย/วาการองคการศึกษา 
 ๕. พระเทพเวที  (จวน)   เปนสังฆมนตรีวาการองคการเผยแพร 
 ๖. พระสุพจนมุนี  (ผิน)   เปนสังฆมนตรีชวยวาการองคการเผยแพร 
 ๗. พระมหาโพธิวงศาจารย  (นวม) เปนสังฆมนตรีวาการองคการสาธารณูปการ 
 ๘. พระธรรมไตรโลกาจารย  (ชอย) เปนสังฆมนตรีชวยวาการองคการสาธารณูปการ 
 

การแปลพระไตรปฎก 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  (แพ  ติสสเทว)  
วัดสุทัศนเทพวราราม ทรงปรารภวา พระไตรปฎกเปนที่ประมวลคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนธรรมรัตนะ  แตคนไทยสวนใหญไมมีโอกาสไดอาน  เพราะยังเปนภาษาบาลี  จึงเห็นควรใหแปล
เปนภาษาไทย  รัฐบาลไทยใหความเห็นชอบและยินดีถวายความอุปถัมภ  คณะสงฆจึงตั้งกรรมการ
แปล  การแปลแบงเปน  ๒  ประเภท คือ 
 ๑. แปลโดยอรรถ  คือแปลเอาความเปนภาษาไทย  เรียกวา “พระไตรปฎกภาษาไทย” 
 ๒. แปลเปนสํานวนเทศนา  เพื่อพิมพในใบลาน เปนคัมภีรเทศน  เรียกวา  
“พระไตรปฎกเทศนาฉบับหลวง” 
 พระไตรปฎกภาษาไทยนั้น แบงเปนวินัย  ๑๓  เลม พระสูตร  ๔๒  เลม  พระอภิธรรม 
๒๕ เลม  รวมเปน  ๘๐  เลม  เทาพระชนมายุของพระพุทธเจา 
 มีคณะกรรมการแปล  การตรวจสํารวจ แตละปฎกครบถวน  ดําเนินงานมาโดยตอเนื่อง  
คร้ัน  พ.ศ. ๒๔๙๕  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ตั้งใจจะฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษ  ในป  พ.ศ. 
๒๕๐๐  จึงประสงคจะใหเรงงานแปลงานพิมพใหทันเวลาฉลอง  คณะกรรมการจึงตกลงใจจะจัดพิมพ  
๒,๕๐๐   (รวมเปน  ๒๐,๐๐๐  เลม) 
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การปริยัติศึกษา 
 รัชกาลนี้มีเวลาสั้นมาก เร่ืองราวตาง ๆ ดานการศึกษาจึงมีนอย  แตก็เปนเรื่องสําคัญ  ไม
แพรัชกาลอื่น ๆ เร่ืองแรกก็คือไดอนุญาตใหคฤหัสถสอบธรรมศึกษาเอกในป พ.ศ. ๒๔๗๓  ดังกลาว
แลว  แตจะสอบอยางไร มีหลักสูตรอะไรบางนั้น ยังหาหลักฐานไมพบ เพราะแถลงการณในปดังกลาว
นั้นหาย นอกจากนี้ในป พ.ศ. ๒๔๘๔  เมื่อประกาศใช พ.ร.บ. ๒๔๘๔  แลว  ทางคณะสงฆก็ไดออก
ระเบียบองคการศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาขึ้น  เมื่อกอนนั้น การศึกษาทั้งดานบาลีและนักธรรม
ไมไดจัดตั้งเปนโรงเรียนเลย  เพียงแตจัดสอนกันตามวัด  หรือในพระบรมมหาราชวัง  ทั้งนี้ถือวาพระ
เณรเมื่อบวชเขามาแลวก็ตองเลาเรียนธรรมวินัย  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา
ตอไป  ดังนั้นทุกวัดจึงเปนโรงเรียนไปดวย  เพิ่งจะมีประกาศจัดตั้งสํานักศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  นี้
เอง 
 
 

การเทียบวิทยฐานะ  นักธรรมเปรียญ 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แตเดิมมาไมมีการเทียบวิทยฐานะกับการศึกษาทาง
ราชอาณาจักร  เพราะวัตถุประสงคที่แทจริงก็เพื่อเรียนรูพระไตรปฎกและนําไปปฏิบัติและสั่งสอนคน
อ่ืนไดเทานั้น ตอมาการศึกษาดานนี้เจริญมากขึ้นในครั้งรัชกาลที่ ๖ มีผูสําเร็จมากขึ้นตามลําดับ  
ผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้บางรูปก็ดํารงอยูในสมณเพศจนตลอดอายุ  บางรูปก็ลาสิกขาไป  (สถิติพระ
เปรียญ ๙ ที่สอบไดตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๙  ถึง ๒๔๙๗  มีผูสอบไดทั้งหมด ๗๗ รูป  ในจํานวนนี้ลาสิกขา 
๔๖รูป  คงอยู ๓๑ รูป) และไปทําประโยชนแกบานเมืองมากมายเพราะการศึกษานอกวัดยังไมเจริญพอ 
ในป ๒๔๘๗ สังฆมนตรีวาการองคการศึกษา  ไดเสนอบันทึกใหกระทรวงศึกษาธิการ และ  ก.พ. ให
พิจารณาเทียบวิทยฐานะผลแหงการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑. ประโยค ๙ ถาบรรจุในตําแหนงที่ใชภาษาบาลี  หรืออนุศาสนาจารยเทียบใหเทากับ
ขาราชการพลเรือนชั้นตรีอันดับ ๑ 
 ๒. ประโยค ๖ - ๗ - ๘ เทียบใหเทาเตรียมอุดมศึกษาเฉพาะในการคัดเลือก - หรือสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรรจุในตําแหนงที่ตองใชภาษาบาลี  หรืออนุศาสนาจารย 
 ๓. ประโยค๕  เทียบใหเทากับประโยคมัธยมบริบูรณ  เพื่อเขาสอบแขงขันวิชา
ขาราชการพลเรือนชั้นจัตวา อันดับ ๑ - ๓ 
 สวนชั้นนักธรรมหรือธรรมศึกษาเทียบใหเทากับชั้นประถมบริบูรณ 
 ปตอมา พ.ศ.๒๔๘๘ กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบเรื่องเทียบวิทยฐานะนักธรรม
เปรียญที่ขออนุญาตเปนครู ร.ร. ราษฎร ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
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 ๑. ผูมีวิทยฐานะนักธรรมหรือธรรมศึกษา ตั้งแตช้ันตรีขึ้นไปใหถือวามีวิทยฐานะ
สามารถเปนครู ร.ร. ราษฎร เพื่อทําการสอนเฉพาะวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมกับภาษาไทยในชั้น
ประถมทุกชั้น 
 ๒. ผูมีวิทยฐานะตั้งแตเปรียญ ๓ ประโยคขึ้นไปใหถือวามีวิทยฐานะสามารถเปนครู ร.ร.
ราษฎร เพื่อทําการสอนเฉพาะวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม กับวิชาภาษาไทยในชั้นมัธยมทุกชั้น 
 เร่ืองการเทียบวิทยฐานะนี้ เพิ่งจะมีขึ้นครั้งนี้ และก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง 
 อนึ่ง  นอกจากจะเทียบความรูแลว ยังมีการเทียบวิชาชุดครูใหดวย เร่ืองนี้สืบตอมาจาก
คร้ังรัชกาลที่ ๗ ดังกลาวมาแลว  คือวาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  ไดมีระเบียบการเลื่อนวิทยฐานะครู  
กําหนดใหวิชานักธรรมชั้นตรีภาษาบาลี เปนวิชาชุดครูประถม หรือครูมัธยมดวย  ตอมา พ.ศ.๒๔๗๓  
ไดเปลี่ยนแปลงอีก คือ  ตองไดธรรมศึกษาโทจึงนับเปนชุดครูประถมได ๑ ชุด  สวนการนับวิชาครู
มัธยมนั้นตองไดธรรมศึกษาเอก แตอันหลังนี้ยังคงผอนผันใหถือเอาแตธรรมศึกษาโทไปกอน จะใช
บังคับใน พ.ศ.๒๔๘๑เปนตนไป 
 นอกจากเทียบวิทยฐานะแลวยังใหสิทธิอ่ืน ๆ อีก เชน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย อนุญาตใหผูสอบไดเปรียญธรรม  ๖  ประโยค
ขึ้นไปเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพได  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๒  กระทรวงมหาดไทย  อนุญาตใหผูสอบ
ไดนักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาตรี หรือเปรียญ  ๓ ประโยค  มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
เทศบาลได เปนตน 
  

การปกครองสงฆสมัยรัชกาลที่๘ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จเสวยราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  แต
เนื่องจากยังทรงพระเยาว  มีพระชนมายุเพียง  ๙  พรรษา  จึงตองมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค  และ
เวลานั้นพระองคก็ทรงศึกษาอยูตางประเทศ  คร้ัน พ.ศ.๒๔๘๑พระองคไดเสด็จนิวัติประเทศไทยเพื่อ
ทรงเยี่ยมพสกนิกร ในปนั้นเองคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธย ไดประกาศ
สถาปนาสมเด็จพระวันรัต (แพ)วัดสุทัศนเทพวรารามขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช สกลมาสังฆปริณา
ยก  โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา  นายรัฐมนตรี  เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
นอกจากนี้  ยังไดโปรดฯ  แตงตั้งพระมหาอุบล ป.ธ. ๙ วัดเบญจมบพิตร  เปนพระราชาคณะฤกษ  มี
นามสมณศักดิ์วา  “พระอมรเมธี”  ตอมาวันที่ ๑๙  กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒  จึงโปรดเกลาฯ  
พระราชทานพระสุพรรณบัฎตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชและวันที่ ๒๔ เดือนเดียวกันนั้น  คณะ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธย  จึงใหเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชวา  “สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ” 
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 สืบเนื่องมาจากที่มีภิกษุกลุมหนึ่ง ซ่ึงเรียกกลุมนั้นวาคณะปฏิสังขรณ พยายามจะใหมีการ
รวมนิกายสงฆใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ดังกลาวแลว  ในตอนทายของรัชกาลที่ ๗  มาถึงสมัยนี้
ความพยายามนั้นก็ยังดําเนินอยูตอมาอีก ทางฝายบานเมืองก็มีความเห็นดวยที่จะไดรวม  แตจะหาทาง
ออกหรือวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม  การสรางวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก็ดี  พระยาพหลฯ  
อุปสมบทในทามกลางสงฆ ๒ ฝายก็ดี ก็เปนนโยบายที่จะรวมสนับสนุนการรวมนิกาย  พระยาพหล
พลพยุหเสนา  ไดขออุปสมบทที่วัดพระศรีมหาธาตุ  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔  ในทามกลาง
สงฆ  จํานวน ๕๐ รูป (พระมหานิกาย ๓๔  พระธรรมยุต ๑๕  และพระรามัญ  ๑) โดยรัฐบาลเปน
เจาภาพ  อุปสมบทแลว  จําพรรษาที่วัดเบญจมบพิตร  ลาสิกขาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๘๔  
สวนที่วัดพระศรีมหาธาตุนั้น รัฐบาลอาราธนาพระทั้ง ๒ นิกายไปอยูรวมกัน (จํานวน  ๒๔ รูป)  โดยมี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ  วัดบรมนิวาส  เปนประธานสงฆ 
 ในปเดียวกันนั้น คือวันที่ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๔๘๔  ในพระปรมาภิไธย  สมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๘  คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคก็ไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช 
๒๔๘๔  โดยคําแนะนําของสภาผูแทนราษฎร  ในการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ  ร.ศ. ๑๒๑ โดยถูกตอง สังฆสภาตาม พ.ร.บ. ๒๔๘๔  นี้กําหนดไววามีไมเกิน  ๔๕  รูป และใน
สมัยแรกนั้นสมาชิกสังฆสภามี ๔๑ รูป ไดเปดประชุมกันครั้งแรกวันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๘๕ ที่
ตําหนักสมเด็จวัดมหาธาตุ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เฮง)  เปนประธาน  ตอมาวันที่  ๒๙ เดือนเดียวกัน  
สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงแตงตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ  (อวน)  เปนสังฆนายก และมีการแตงตั้ง
คณะสังฆมนตรีตามอํานาจพระราชบัญญัติการปกครองยุคนี้จึงเปนไปภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้
สืบมา การคณะสงฆไดดําเนินมาดวยความเรียบรอย  มีการเปลี่ยนแปลงสังฆนายกและคณะสังฆ
มนตรีหลายคราวตามเหตุการณและเวลา 
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รัชกาลที่ ๙ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๔๗๐ ณ เมืองแคมบริดจ รัฐแมสซาซูเสตต ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อขึ้นเสวยราชยนั้นมีพระ
ชนมายุได ๑๙ พรรษา ทรงเปนกษัตริยที่เขมแข็ง อดทน มีพระหฤทัยกลาหาญเด็ดเดี่ยว เฉลียวฉลาด 
รอบรูและวางพระองคเหมาะสมกับที่ทรงเปนกษัตริยในระบอบประชาธิปไตย 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จขึ้นครองราชยในระยะที่
ประชาธิปไตยกําลังกาวหนา พ.ร.บ. คณะสงฆ  ๒๔๘๔  ซ่ึงเปน พ.ร.บ.  ประชาธิปไตย  พึ่งจะใชมา
ได ๔ - ๕ ป  การคณะสงฆดูเหมือนเปนเอกภาพพอสมควร แมจะมีคล่ืนใตน้ําอยูบางในบางแง แตก็
เกิดจากผูมักใหญหรือยึดมั่นในทิฐิของคณะเทานั้น 
 

เสด็จออกผนวช 
 รัชกาลที่ ๙  ไดเสด็จออกผนวชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙  ประทับ ณ วัดบวรนิเวศเปนเวลา ๑๕ 
วัน  นับเปนกษัตริยองคที่ ๔ ที่เสด็จออกผนวชขณะที่ครองราชสมบัติอยูพระองคไดโปรดใหจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  เขาเฝาเมื่อวันที่ ๑๒กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๙ และทรงแจงพระราช
ประสงคใหทราบซึ่งนายกรัฐมนตรีไดแสดงความโสมนัสเปนที่ยิ่งตอพระราชประสงคนี้  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีพระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร
ประธานองคมนตรี  เปนประธาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชประเพณี 
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 วันที่ ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๙๙ พระองคไดมีกระแสพระราชดํารัสแกประชาชน มีความ
ตอนหนึ่งวา… อันพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติของเรา  ตามความอบรมที่ไดรับมาก็ดี  
ตามศรัทธาสวนตัวของขาพเจาก็ดี นับเปนศาสนาหนึ่งที่มีคําส่ังสอนที่ชอบดวยเหตุผล ขาพเจาเคยคิด
อยูวา  ถาโอกาสอํานวยก็นาจะไดอุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่งซ่ึงจักเปนทาง
สนองพระเดชพระคุณราชบุพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งดวย… 
 วันที่  ๒๒ ตุลาคม  เวลา ๑๔.๐๐   จึงเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ เปนพระราชอุปชฌายะ สมเด็จพระวันรัต (ปลด)  วัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม  เปนพระอนุสาสนาจารย และพระศาสนโสภณ  (จวน) วัดมกุฎฯ  เปนพระ
กรรมวาจาจารย  เสร็จพระราชพิธีเมื่อ  เวลา  ๑๗.๔๕  น.  ทรงไดรับพระฉายานามวา  “ภูมิพโล” และ
ไดทรงลาผนวชเมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน เวลา  ๑๐.๑๕  น.  รวมเปนเวลาได ๑๕  วัน 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสงฆ 
 มหาวิทยาลัยสงฆ ๒ แหงที่ตั้งมาแลวตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๕  นั้น  พึ่งจะมาเริ่มสอนเริ่ม
เรียนกันในรัชกาลนี้  เหตุที่ลาชามาก็เนื่องจากคณะสงฆยังไมพรอม  ทั้งดานบุคคล  หลักสูตร  และ
งบประมาณ  เมื่อมีความพรอมจึงไดเร่ิมดําเนินการขึ้น ซ่ึงจะขอพูดถึงแตเพียงยอ ๆ 
 

มหามกุฎราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงฆแหงนี้ตั้งอยูภายในวัดบวรนิเวศเปดสอนระดับปริญญาตรีในดาน
ศาสนา  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๘๙  รับพระภิกษุ สามเณร  ที่มีพื้นความรูเปรียญ ๔ ประโยค  
นักธรรมชั้นเอก  หรือ ป.ธ. ๕ ก็ไดหลักสูตร ๗ ป  แบงภาคการศึกษาออกเปนภาคเตรียม  ๓ ป  และ
ภาคอุดมศึกษา  ๔   ในระดับอุดมศึกษานี้ไดแบงภาควิชาออกเปน ๒ ภาคใหญ ๆ คือ 

ก. ภาครวม ใชเวลา ๒ ป นักศึกษาตองเรียนวิชารวม  ๕ หมวดคือ  
      ศาสนา  ภาษา  ปรัชญา  จิตวิทยา และสังคมศาสตร 
ข. ภาควิชาเฉพาะ  ใชเวลาเรียน ๒ ป  นักศึกษาแยกเรียนในวิชาที่ตนตองการตาม

สมัครใจ ๓ สาขา  ที่เปดมาแลวมี  สาขาปรัชญาศาสนา  สาขาจิตวิทยา สาขา
สังคมศาสตร 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงฆแหงนี้ตั้งอยูภายในวัดมหาธาตุ  ดําเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐ หลักสูตร ๘  ป รับภิกษุสามเณรที่มีพื้นความรูเปรียญ ๔ 
ประโยคขึ้นไป อบรม  ๒  ป เตรียม ๒  ป  อุดมศึกษา ๔ ป  หรือถาใครมีวุฒิ  ม.ศ.๕  หรือ ม. ๘ เดิม  
และเปนเปรียญ ๕ ดวย  ก็รับเชนกัน  แตมหาจุฬาฯ มีโรงเรียนสาธิตดวย  ดังนั้นผูที่ผาน  ร.ร. สาธิต ๖ 
ปแลว  ก็เขาเตรียมไดโดยไมตองเปนเปรียญก็ได  เมื่อจบเตรียม ๒ ป ก็ตออุดมศึกษาเลย เวลานี้
ระดับอุดมศึกษามีอยู ๔  คณะ  คือ  คณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  และคณะ
สังคมศาสตร และมีวิทยาลัยอีก ๑ วิทยาลัย  ระดับต่ํากวาปริญญาคือ วิทยาลัยครู-ศาสนศึกษาหลักสูตร 
๒  ป  รับนักเรียนที่จบจากเตรียมมหาจุฬาฯ  เร่ิมใชระบบหนวยกิตมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๒  และเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๐  ไดปรับปรุงระบบหนวยกิตอีกครั้ง  ปรากฏวาเปนที่รับรองและยกยองจากวงการศึกษา
นานาชาติดวย โดยเฉพาะอเมริกาไดขอหนังสือหลักสูตรไป  ๕๐  เลม  แจกจายไปตามหองสมุด
มหาวิทยาลัยตาง ๆ (ปจจุบันนี้วิทยาลัยครูศาสนศึกษาไดเลิกไปแลว) 
 มหาวิทยาลัยสงฆ ๒ แหงนี้  ดําเนินการดวยทุนของสถาบันและจากกรมการศาสนาบาง
เล็กนอย  ไมไดรับงบประมาณจากรัฐเลย แตก็ตั้งอยูไดเพราะแรงศรัทธาของประชาชน   
 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 โรงเรียนประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศชีลอน  โดยมีนายทหารยศพันเอก  ชาว
อเมริกาชื่อ  Henry Steel Ollcot  ไดมาเปดสอนเด็กชาวชีลอนในวันอาทิตยเพื่อฝกเด็กชาวพุทธ  ใหมี
ความรูแขงกับศาสนาคริสต  ซ่ึงชอบรังแกชาวพุทธในชีลอน 
 ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  ก็ไดเปดโรงเรียน
ประเภทนี้ขึ้น ปแรกมีนักเรียนชายหญิงเพียง  ๗๐  คนแตปตอมาก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ  เปนพันคน  
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยไดกระจายไปตามวัดและสถาบันตาง ๆ ในเมืองไทยเวลานี้มากมาย  
โดยไมตองใชงบประมาณมากนัก เพราะครูผูสอนลวนเปนพระ  ไมตองจายเงินเดือน  นับวาเปน
กิจการที่ชวยประเทศชาติในดานพุทธศาสนาไดไมนอย 
 

สมณทูตสมัย  ร.๙ 
 เร่ืองสมณทูตนี้เกิดจากการสอนวิปสสนาในประเทศไทย  โดยพระพิมลธรรม  (อาจ)
อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ  เมื่อคร้ังเปนสังฆมนตรีองคการปกครอง  ไดเปดการอบรมวิปสสนาขึ้นที่วัด
มหาธาตุ  โดยมีพระมหาโชดก ป.ธ.๙  ซ่ึงไปอบรมมาจากพมาเปนครูสอน  และคอย ๆ ขยายสํานัก
วิปสสนาออกไปตามหัวเมืองดวย  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔  ไดมีคนตางชาติที่เล่ือมใสมาอบรมและปฏิบัติ
วิปสสนาที่วัดมหาธาตุเปนจํานวนมาก  บางทานก็อุปสมบทในไทย เทศน  สวดเปนภาษาไทยได ป
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ตอมาก็มีจํานวนเพิ่มขึ้น ทานเหลานั้นมาจากเยอรมัน  อังกฤษ แคนาดา  ญี่ปุน อเมริกา สวิสเชอรแลนด 
และเวียดนาม  เปนตน ในป พ.ศ. ๒๔๙๙  พระชาวแคนาดารูปหนึ่งชื่อ  อานันทโพธิ  สําเร็จปริญญา
โทจากมาวิทยาลัยเคมบริดจ  มาฝกวิปสสนาอยูวัดมหาธาตุ      จากนั้นไดเดินทางไปอังกฤษ  เปดสอน
วิปสสนาขึ้นที่ลอนดอน  ปรากฏวาคนอังกฤษสนใจฝกกันมาก  ทานอานันทโพธิ  จึงขออาราธนาพระ
ราชสิทธิมุนี  (โชดก  ป.ธ.๙)  ไปชวยสอนดวย  โดยทางอังกฤษจะถวายความอุปถัมภทุกอยาง  แตพระ
ราชสิทธิมุนียังไมตัดสินใจ  ทานอานันทโพธิติดตอมาอีกผานทางองคสมเด็จพระสังฆราช  พระราช
สิทธิมุนีก็ยังไมไป  (อาจจะเกี่ยวดวยภาษา)  ทานอานันทโพธิก็ไมไดลดละความตั้งใจ  คร้ังที่ ๓  ติดตอ
มาทางรัฐบาลไทยใหขออาราธนาทาน  คราวนี้เมื่อรัฐบาลอนุมัติใหไป พระราชสิทธิมุนีจึงออก
เดินทางไปอังกฤษพรอมกับผูติดตามคือ พระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต  (พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย) และไวยาวัจกรดวย  ออกเดินทางเมื่อวันที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗ ทาน
อานันทโพธิตองทํางานรออยูดวยความหวังเกือบ  ๖ ป  นับวามีน้ําใจอยางจริงจังตอพระศาสนา  พระ
ธรรมทูตสายนี้  ไดรับมอบมายจากคณะสงฆไทยใหทําหนาที่ ๓  ประการ  คือ 
 ๑. เผยแพรพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป 
 ๒. สงเคราะหคนไทยที่อยูในอังกฤษ 
 ๓. ดําเนินการสรางวัดในอังกฤษ 
 สมณทูตคณะนี้ไดใชความพยายามอยางแรงกลา  ทําใหงานที่รับมอบหมายสําเร็จทุก
ประการ  และไดเปดวัดไทยขึ้นไดเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลฯ จึงไดโปรดพระราชทานนามวา  “วัดพุทธประทีป”  และไดทรงรับวัดนี้ใหอยูในพระบรม
ราชูปถัมภ ตอมามูลนิธิวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน ไดรับภาระการกอสรางวัดนี้โดยตรง ทํา
ใหงานไดดําเนินไปดวยดี 
 นอกจากนี้ ยังไดสงพระธรรมทูตไทยไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามประเทศตาง ๆ ใน
ทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ เชน ประเทศเนเธอรแลนด ไดจัดสงพระธรรมทูตออกไปดําเนินการ เมื่อป 
พ.ศ.๒๕๑๒ ตามคํารองขอของบรรดาชาวพุทธที่อยูในประเทศดังกลาว และไดจัดสงพระธรรมทูตจัด
วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ไปเผยแผยังประเทศเยอรมัน เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๓  ตามคํารองขอของ
ประธานสหพันธพุทธศาสนาในเยอรมัน และสมาคมพุทธศาสนาแหงนครฮัมบูรก  
 
วัดไทยในสหรัฐอเมริกา 
 ในป พ.ศ.๒๕๑๓ ชาวพุทธไทยในสหรัฐอเมริกา ไดพรอมใจกันตั้งพุทธสมาคมไทย-
อเมริกาขึ้น ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย แลวไดนิมนตพระสงฆไทยเดินทางไปจําพรรษา
ช่ัวคราว อยูที่นครลอสแองเจลิส เปนการเริ่มตนงานเผยแผพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเปนครั้ง
คราว 
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 ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๔ ก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการสรางวัดไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้น มี
พระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารี) เจาอาวาสวัดราษฎรบํารุง ชลบุรี เปนประธานฝายสงฆ ไดมีการ
วางศิลาฤกษกอสรางวัดไทยนครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ตอมาเมื่อการ
สรางอุโบสถสําเร็จเรียบรอยลงก็ไดมีการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕  
 วัดไทยลอสแองเจลิสจึงนับเปนวัดแหงแรกอยางสมบูรณ ที่ชาวพุทธไทยไดพรอมใจกัน
กอสรางขึ้นในสหรัฐอเมริกา ตอมาไดมีการจัดตั้งวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาตามรัฐตาง ๆ ติดตอกัน
มาจนถึงปจจุบันรวมกวารอยวัด 
 ตอมาวัดไทยไดพรอมใจกันจัดตั้ง “สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา” ขึ้นมาในป พ.ศ.
๒๕๑๙ มีจุดประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และรวมมือ
ประสานงานกันในระหวางพระสงฆไทยดวยกันในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนคณะสงฆในประเทศไทย 
และองคกรพุทธศาสนาตาง ๆ 
 นอกจากวัดไทยในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแลวยังมีวัดไทยในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
อินเดีย เนปาล ฯลฯ นับไดวาพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยไดเผยแพรไปทั่วทุกมุมโลก 

การศึกษา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมยุคนี้  นับไดวาเปนยุคปจจุบันทันสมัยแลว  สํานักเรียน
นักธรรมและบาลีมีขึ้นทั่วราชอาณาจักรความนิยมของประชาชนตอการเรียนนักธรรมและบาลีมีมาก
กวาเดิม ทั้งนี้สาเหตุอีกอันหนึ่งก็เพราะการเทียบหรือรับรองวิทยฐานะของผูเรียน  เมื่อบวชตอไปก็มี
เกียรติไดรับคํายกยองวา  เปนพระผูทรงความรู  ถาอยูไมได  ลาสิกขาออกไปก็มีโอกาสเขารับราชการ
ตามวุฒิที่ตนมีอยู  นอกจากสาเหตุดังกลาวแลว  ยังมีเหตุอ่ืนเชนในสวนกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมือง ในสมัยนั้นเปดโอกาสใหพระมหาที่ลาสิกขาไปเรียนตอได ทางสวนภูมิภาคชาวบานก็
ใหเกียรติและความนับถือแกผูสอบบาลีไดอยางดีทีเดียว  ใครสอบไดในวัดใด  ชาวบานในบริเวณนั้น
ก็ดีใจรวมกันจัดงานตอนรับหรืองานฉลองใหญโต  เปนความนิยมกันอยูระยะนั้น เขาเรียกกันวา  
“ฉลองพัดมหา” 
 สวนสถานที่ศึกษาทางคณะสงฆและรัฐบาลก็พยายามเอาใจใสดังกลาวแลวในรัชกาลที่ 
๘ คือไดออกระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๔๘๔  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียน  ตอมา
เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๔  ใหยกเลิกระเบียบที่เคยใชมาตั้งแต  พ.ศ.  ๒๔๙๑  นั้น  และใหใช  ระเบียบองคการ
ศึกษา  วาดวยการจัดการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๔๙๔  แทน 
 ระเบียบนี้มีเนื้อความโดยยอวา 
 ๑. ใหมีการศาสนศึกษา  การศึกษาปริยัติธรรม  คือเรียนนักธรรมและบาลี  สํานักใดจัด
การศึกษาใหรายงานตอคณะกรรมการสงฆอําเภอ  จังหวัดตามลําดับ ใหคณะกรรมการสงฆอําเภอและ
จังหวัดรับผิดชอบเปนตอน ๆ ไป 
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 ๒. การเรียนแบงเปน ๓ ภาค  คือภาควิสาขะ  ภาคพรรษา และภาคปวารณา  ใหปดเรียน
ในวันโกนและวันพระ หรือในกรณีจําเปนแลวแตเจาสํานักเรียน ทั้งนี้ในปการศึกษาหนึ่ง  นักธรรม
ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา  ๑๕๐ ช่ัวโมง  บาลีตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา  ๓๐๐  ช่ัวโมง 
 ๓. สํานักเรียนใดมีนักเรียนตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไป คณะสงฆจะใหเงินอุดหนุน  แตถาเปน
นักเรียนบาลี ๑๐ รูปก็ใหเงินอุดหนุนที่จายนั้น  ช้ันตรีอยางเดียว ๒๐ รูปขึ้นไปให ๑๐๐  บาท  ช้ันตรี
และโทตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไปใหไมเกิน  ๒๐๐ บาท  ช้ันตรี - โท - เอก  ตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไปใหไมเกิน 
๓๐๐ บาท  ถามีนักธรรมตั้งแต ๒๐  รูปขึ้นไปและมีบาลีดวยตั้งแต ๑๐รูปขึ้นไป  ใหไมเกิน  ๖๐๐  บาท 
ถาสํานักใดมีปริมาณมากหรือวามีคุณภาพมาก  อาจจะพิจารณาชวยเพิ่มขึ้นได 
 สวนครูสอนจายเฉพาะเดือนที่สอน  ครูนักธรรม ๔๐  บาท  ครูบาลี  ๖๐  บาท  โดยให
เจาสํานักเรียนทําบัญชีเสนอทางอําเภอและจังหวัดถึงกรมการศาสนา  (นิตยภัตครั้งนั้น) 
 
 
 

การเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญ 
 ไดมีการเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญมาแลวตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๖ - ๗  การเทียบก็
เปนสาเหตุอันหนึ่งที่กระตุนใหมีการเลาเรียนดานพระปริยัติธรรมมากขึ้น 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒  ก.พ. ไดออกกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๒๐๔  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดานวุฒิ
นักธรรมเปรียญ  ดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูไดรับประกาศนียบัตร  ป.ธ. ๖ - ๗  หรือ ๘  กรมการศาสนาอาจสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแตงตั้งเปนอนุศาสนาจารยจัตวาอันดับ ๒ ขั้น  ๕๐ 
บาท 
 ๒. ผูที่ไดบรรจุตามขอ ๑ แลว ไดรับการฝกฝนในหนาที่ครบ ๒ ปตามระเบียบกรมการ
ศาสนาอาจจัดการสอบเลื่อนชั้นเปนอนุศาสนาจารยตรีได  แตไมสูงกวาอันดับ ๑ เวนแตผูนั้นไดรับ
เงินเดือนสูงกวาอันดับ ๑ จึงจะใหบรรจุตามอัตราเงินเดือน 
 ๓. ผูไดรับประกาศนียบัตร ป.ธ. ๙  สอบบรรจุไดไมสูงกวาชั้นตรีอันดับ ๑ ฯลฯ 
 อนึ่ง ก.พ. ไดเทียบตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในกรมการศาสนาดังนี้  
อนุศาสนาจารย  จัตวา  เทียบเสมียนพนักงาน  อนุศาสนาจารยตรี  เทียบประจําแผนก 
 พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดปรับปรุงระเบียบวาดวยการสอบเทียบความรูใน
ช้ันมัธยมปที่ ๓  และปที่ ๖  เพื่อสิทธิบางอยางไดเปดโอกาสใหผูมีความรูธรรมเปรียญมีสิทธิเขาสอบ
ดวย คือสอบไดนักธรรมตรีหรือโท  ใหมีสิทธิสอบมัธยม ๓ สอบไดนักธรรมเอกหรือธรรมศึกษาเอก  
หรือเปรียญ ๓ ใหมีสิทธิสอบมัธยม ๖ ผูสอบไดตั้งแต ๕ ประโยคขึ้นไป  ใหมีสิทธิสอบเตรียม



ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๔

อุดมศึกษา  คร้ันตอมาป พ.ศ. ๒๔๙๔  กระทรวงก็ใหผูสอบได ป.ธ. ๕  มีสิทธิสอบวิชาชุดครูมูลดวย 
ป พ.ศ. ๒๔๙๕  ใหสิทธิแกผูสอบไดตั้งแต ป.ธ. ๕ ขึ้นไปมีความรูเทียบเทามัธยมปที่ ๖  เพื่อมีสิทธิใน
การสมัครรับเลือกตั้งได 
 ตอมาไดมีการเทียบวิทยฐานะและสิทธิตาง ๆ หลายครั้งหลายหน  เพื่อใหเหมาะกับ
กาลเทศะ 
 

การปกครองสงฆสมัยรัชกาลปจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๘๙  ภายหลังที่คณะสงฆไดใชพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมได ๕ ป  การคณะสงฆเร่ิมเปน
แบบประชาธิปไตยตามอยางการปกครองของบานเมือง  แมจะมีอุปสรรคบางเล็กนอยระหวางนิกายก็
ไมถึงกับรายแรงนัก แตเจตนารมณของ พ.ร.บ. คณะสงฆ  พ.ศ.  ๒๔๘๔ ที่ใหคณะสงฆรวมเปน
เอกภาพ ถือเปนอันเดียวกัน  ก็ยังไมสําเร็จ  คือการปกครองสวนรวม  เปนไปตาม พ.ร.บ.  แตการ
ปกครองภายในนิกายยังมีอยูเชนเคย  ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ใหองคสมเด็จพระสงฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก  และใหมีคณะสังฆมนตรี  สังฆสภาเหมือนกับปกครองฝายบานเมือง  องค
สมเด็จพระสังฆราชไดแกสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ  วัดบวรนิเวศวิหาร  สวน
สังฆนายกรูปแรกไดแก   สมเด็จมหาวีรวงศ (อวน)  วัดบรมนิวาส  รูปที่ ๒ ไดแกสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย  วัดเทพศิรินทร  รูปที่ ๓ ไดแกพระศาสนโสภณ  (จวน)  วัดมกุฎกษัตริยาราม  รูปที่ ๔  
ไดแกสมเด็จพระวันรัต  (ปลด)    ในวัดเบญจมบพิตร   รูปที่ ๕ ไดแกสมเด็จพระมหาวีรวงศ (จวน) วัด
มกุฎกษัตริยาราม  รูปสุดทายในสมัยนี้ไดแก  สมเด็จพระสังฆราช  (ปลด) วัดเบญจมบพิตร  คร้ัน
พระองคส้ินพระชนมลงเมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๕  สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (จวน)  สังฆ
นายกไดรักษาการชั่วคราว  ในระยะรักษาการนี้เอง  สมเด็จพระมหาวีรวงศไดเสนอรัฐบาลสมัยจอม
พลสฤษฎิ์  ธนะรัชต  ใหเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.  คณะสงฆใหม  เสนอใหใช พ.ร.บ. คณะสงฆ  พ.ศ. 
๒๕๐๕  แทน  คือเปลี่ยนจากระบบสังฆมนตรี  สังฆสภา  กลับไปใชระบบมหาเถรสมาคมตาม
แบบเดิมครั้งรัชกาลที่ ๕  คือ พ.ร.บ. ร.ศ. ๑๒๑  แทน  และโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย  (อยู)  วัดสระเกศ  เปนประธาน  เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  และองคประธานก็ได
แตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรกขึ้น ๗  รูป  คือ 
 ๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (อยู)  ประธาน 
 ๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (จวน) 
 ๓. สมเด็จพระวันรัตน  (ปุน) 
 ๔. พระอุบาลีคุณูปมาจารย  (วาสน) 
 ๕. พระธรรมปญญาบดี  (วน) 
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 ๖. พระสาสนโสภณ  (เจริญ) 
 ๗. พระมหาโพธิวงศาจารย  (สําลี) 
 ตอมา พ.ศ. ๒๕๐๖  ก็โปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยเปนสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 

การเปล่ียนแปลงสมณศักดิ์ 
 ในรัชกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์ผิดจากที่แลว ๆ มาหลายครั้งหลายตําแหนง ซ่ึง
นับไดวาเปนการเปลี่ยนที่นาสนใจมาก คือเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประกาศถอดสมณศักดิ์พระ
พิมลธรรมกับพระศาสนโสภณ  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๓  แลว ปตอมาคณะสงฆไดเพิ่ม
ตําแหนงสมณศักดิ์เทียบเทาพระพิมลธรรมขึ้นมาใหมช่ือวา  “ธรรมปญญาบดี”  สาเหตุที่เพิ่มก็เพราะ
ไมมีใครกลารับตําแหนงพิมลธรรม เพราะตัวทานยังอยูและไมแนวาทานจะฟนขึ้นอีกเมื่อไรเพราะตาง
คนตางก็รูดีวา  ทานเปนผูบริสุทธิ์แตเปนดวยเหตุผลดานการเมือง ทานจึงถูกถอด  ใครจะกลารับก็
นับวาเสี่ยง ดังนั้นจึงคิดชื่อใหมมาแทน พระเถระผูรับตําแหนงธรรมปญญาบดีรูปแรกคือ พระธรรม
ไตรโลกาจารย (วัน) วัดอรุณฯ  ซ่ึงตอมาเมื่อป  ๒๕๐๖  ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระพุฒาจารย สวน
ตําแหนงพระศาสนโสภณนั้นยังคงเดิม แตเปลี่ยนรับตัว ศ. เปน ส. (สาสนโสภณ)  คร้ันมาถึงป พ.ศ. 
๒๕๑๕  ไดเพิ่มตําแหนงสมเด็จพระราชาคณะขึ้นอีก  ๒  ตําแหนงจากเดิมซ่ึงมีอยู ๔ แลว  สาเหตุแหง
การเพิ่มนั้นเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตําแหนงที่เพิ่มขึ้น คือ 
 ๑. สมเด็จพระญาณสังวรผูไดรับสถาปนาครั้งแรกคือพระสาสนโสภณ  (เจริญ  สุวฑฺฒ
โน) วัดบวรนิเวศ 
 ๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี ผูไดรับสถาปนาครั้งแรก  คือพระอุบาลีคุณูปมาจารย  (ธีร 
ปุณฺณโก)  วัดจักรวรรดิราชาวาส 
 เมื่อเปนเชนนี้ตําแหนงสมเด็จพระราชาคณะก็มี ๖ รวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชดวยจึงเปน 
๗ ตําแหนง  ปญหาตอมาก็คือวาเมื่อเพิ่มเบื้องสูงขึ้น  เบื้องต่ําก็วางและขาดจํานวนที่จะมารับกับเบื้อง
บน ดังนั้น ในปถัดมาคือป ๒๕๑๖  จึงเพิ่มตําแหนงพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จขึ้นใหมอีก ๕ 
ตําแหนงคือ 
 ๑. พระวิสุทธาธิบดี ซ่ึงไดแก พระมหาโพธิวงศาจารย (ไสว) 
 ๒. พระพุทธพจนวราภรณ  ซ่ึงไดแก พระมหารัชชมังคลาจารย  (ทองเจือ) 
 ๓. พระพุทธิวงศมุนี ไดแกพระธรรมกิตติโสภณ  (สุวรรณ) 
 ๔. พระญาณวโรดม  ซ่ึงไดแก  พระธรรมโสภณ  (สนธิ์) 
 ๕. พระพรหมคุณาภรณ  ซ่ึงไดแก พระธรรมคุณาภรณ  (เกี่ยว) 
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๑๒๖

สมเด็จพระสังฆราช   
 สมเด็จพระสังฆราช เปนตําแหนงสูงสุด หรือจะเรียกอีกนัยหนึ่งก็คือประมุขของสงฆ มี
มาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว ในสมัยรัตนโกสินทร มีสมเด็จพระสังฆราชจนถึงปจจุบัน รวมทั้งส้ิน ๑๗ 
พระองค คือ 

๑. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช(ศรี)  
  วัดระฆังโฆษิตาราม พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๓๗ 
๒. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัด

มหาธาตุฯ พ.ศ.๒๓๓๗-๒๓๕๙ 
๓. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช(มี) วัด

มหาธาตุฯ พ.ศ.๒๓๕๙-๒๓๖๓ 
๔. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัด

มหาธาตุฯ พ.ศ.๒๓๖๓-๒๓๖๕ 
๕. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัด

มหาธาตุฯ พ.ศ.๒๓๖๕-๒๓๘๕ 
๖. สมเด็จพระอริยวงศาญาณ ปริยัติวราสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัด

ราชบูรณะ พ.ศ.๒๓๘๕-๒๓๙๒ 
  (ตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 1-6 เปนมหานิกาย อยูในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร) 
๗. สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน (มหานิกาย) 
  พ.ศ.๒๓๙๓—๒๓๙๖ 
๘. สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุติ) พ.ศ.๒๓๙๖-

๒๔๓๕ 
๙. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ 

(ธรรมยุต)  พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๔๒ 
๑๐. สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองคเจามนุษยนาคมานพ) 
   วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุติ) พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๔ 
๑๑. สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงชินวรสิริวัฒน (หมอมเจาภุชงค) วัดราชบพิตร 

(ธรรมยุต)  พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๘๐ 
๑๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวรา

ราม (มหานิกาย)พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๗ 
๑๓. สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ช่ืน นพวงศ) วัดบวรนิเวศ

วิหาร (ธรรมยุต) พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๐๑ 
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๑๒๗

๑๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (ปลด  กิตฺติโสภโณ)  วัดเบญจม
บพิตร (มหานิกาย) พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๕ 

๑๕. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (อยู  ญาโณทโย)  วัดสระเกศฯ 
(มหานิกาย) พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๐๘ 

๑๖. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (จวน อุฎฐายี)  วัดมกุฎกษัตริยา
ราม (ธรรมยุติ) พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๔ 

๑๗. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (ปุน  ปุณฺณสิริ)  วัดพระเชตุพนฯ 
(มหานิกาย) พ.ศ.๒๕๑๕- 

๑๘. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (วาสน  วาสโน)  (ธรรมยุติ) วัด
ราชบพิธ 

๑๙. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  (เจริญ  สุวทฺฒโน)  วัดบวรนิเวศวิหาร 
(ธรรมยุติ)พ.ศ.๒๕๓๒- 

ในรัชกาลนี้มีสมเด็จพระสังฆราชมากกวาทุกรัชกาล  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรหรือทุกรัชกาลใน
แผนดินสยามก็วาไดเพราะทุกรัชกาลที่ผานมามีรัชกาลที่ ๒ เทานั้น  ที่มีสมเด็จพระสังฆราชถึง ๓ รูป  
สวนรัชกาลปจจุบันมีแลว ๗ รูปคือ 
 ๑. สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ  วัดบวรนิเวศฯ 
 ๒. สมเด็จพระสังฆราช  (ปลด  กิตฺติโสภโณ)  วัดเบญจมบพิตร 
 ๓. สมเด็จพระสังฆราช  (อยู  ญาโณทโย)  วัดสระเกศฯ 
 ๔. สมเด็จพระสังฆราช  (จวน อุฎฐายี)  วัดมกุฎกษัตริยาราม 
 ๕. สมเด็จพระสังฆราช  (ปุน  ปุณฺณสิริ)  วัดพระเชตุพนฯ 
 ๖. สมเด็จพระสังฆราช  (วาสน  วาสโน)  วัดราชบพิธ 
 ๗. สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวทฺฒโน)  วัดบวรนิเวศวิหาร 

(เฉพาะรูปแรกไดรับสถาปนาเมื่อคร้ังรัชกาลที่ ๘) 
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 

 การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแตเดิมมา ไมมีพระราชพิธีเปนการเฉพาะ เมื่อตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราชวางลง ก็นิยมประกาศสถาปนาองคใหม ในโอกาสการพระราชพิธีฉัตรมงคล หรือ
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สุดแตวาวันใดจะมาถึงกอน หลังจากงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชองคกอนเสร็จสิ้นลงแลว 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดทรงพระราชดําริใหมีพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๘ ในคราวสถาปนาสมเด็จ
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๑๒๘

พระสังฆราชองคที่ ๑๖ แหงกรุงรัตนโกสินทร คือ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายีมหาเถระ) วัด
มกุฏกษัตริยาราม 
 ทั้งนี้ ก็ดวยทรงมีพระราชประสงคจะทรงอุปถัมภบํารุงสังฆมณฑลใหมีความเจริญมั่นคง
ยิ่งขึ้น เปนการถวายพระเกียรติแกตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ผูเปนใหญเปนประมุขสูงสุดของสังฆ
มณฑล เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเปนการยกยองเชิดชูพระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาประจําชาติของเราอีกดวย 
 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครั้งแรก ไดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๐๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทามกลางสังฆมณฑล มีกรรมการมหาเถรสมาคม 
เจาคณะใหญ เจาคณะภาคและเจาคณะจังหวัด ฯลฯ และบุคคลสําคัญทางฝายราชอาณาจักรทั้งทหาร
และพลเรือนประชุมอยูพร่ังพรอม 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปถวายน้ําพระมหาสังขแดสมเด็จพระสังฆราช และ
ถวายพระสุพรรณบัฎ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราตําแหนง ขณะนั้นบรรดาพระสงฆในสังฆ
มณฑล ตางพรอมกันเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถ และย่ําระฆังโดยพรอมเพรียงกัน ชาว
พนักงานประโคมฆองชัย สังข แตร ปณเฑาะว ดุริยางคบรรเลง 
 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไดเปนแบบอยางประเพณีที่ถือปฏิบัติกันสืบ
ตอมา ตราบจนถึงปจจุบันนี้ เปนพระราชพิธีใหญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่ไดแรกกําเนิด
มีขึ้นในแผนดินัชกาลปจจุบันนี้ (เสทื้อน ศุภโสภณ, ๒๕๔๓ : ๑๙-๒๐) 

 
สมณศักดิ์ 

 ประเพณีการแตงตั้งสมณศักดิ์นี้ไทยเราเอามาจากลังกา  และเคยมีมาแลวตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัย  การตั้ง  การเลื่อน  สมณศักดิ์เปนพระราชอํานาจของพระเจาอยูหัว  จะโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  
เล่ือน  พระภิกษุรูปใดก็ได  เมื่อทรงพิจารณาเห็นวา พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดมีความรูความสามารถ ดาน
การปริยัติ  สามารถในการสั่งสอนอบรม  มีความขยันหมั่นเพียรดานปฏิบัติ  มีความมั่นคงในธรรม
วินัยก็จะทรงพิจารณาโปรดเกลาฯ ตั้งหรือเล่ือนสมณศักดิ์แกพระภิกษุรูปนั้น ๆ ตามพระราชอัธยาศัย  
(หากไมพอพระราชหฤทัยจะโปรดใหถอดจากสมณศักดิ์ไดเชนกัน) 
 ตอมาภายหลังพิธีปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป การพิจารณาอาจจะมีผูชวยเพิ่มขึ้นหลายฝายจน
ปจจุบันนี้การขอสมณศักดิ์กลายมาเปนเรื่องของคณะสงฆไป  คือผูตองการขอเปนผูทําประวัติขอแลว
ก็สงใหคณะสงฆเปนผูพิจารณา  เมื่อพิจารณาแลวจึงทูลเกลาถวายใหทรงทราบ  และพระราชทานพระ
สมณศักดิ์  อนึ่ง  ธรรมเนียมการพระราชทาน  เมื่อสมัยตนรัตนโกสินทรนิยมทําในวันพิธีเสด็จเสวย
ราชสมบัติวันแรก    ตอมาก็เปนวันฉัตรมงคล      หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา   แตก็มิไดกําหนดไว
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แนนอน  จะโปรดเกลาฯ  ถวายแดสมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแตงตั้ง  จะเปนวันไหนก็ได  
หลังจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาแลว 
 

ตําแหนงสมณศักดิ์ในปจจุบัน  มีดังนี้ 
 ๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๑ 
 ๒. สมเด็จพระราชาคณะ  เจาคณะใหญ  ชั้นสุพรรณบัฎ ๘ รูป (ประกอบดวย) 

๒.๑ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร ป.ธ.๖) วัดราชบพิตรสถิตมหา
สีมาราม  ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัตรที่ พระ
พุทธพจนวราภรณ เมื่อ ๒๕๓๒ แมกองงานพระธรรมทูต 
๒.๒ สมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ไดรับ
เล่ือนจาก พระพรหมคุณาภรณ เมื่อ ๒๕๓๓ เจาคณะใหญหนตะวันออก 
๒.๓ สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม ไดรับเลื่อน
จากพระธรรมวโรดม เมื่อ ๒๕๓๕ เจาคณะใหญหนกลาง 
๒.๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ทิม อุฑาฒิโม ป.ธ.๔) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
ราม ไดรับเลื่อนจากพระธรรมปญญาจารย เมื่อ ๒๕๓๖  
๒.๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญโญ ป.ธ.๙) วัดปากน้ํา ไดรับเลื่อน
จากพระธรรมปญญาบดี เมื่อ ๒๕๓๘ เจาคณะใหญหนเหนือ 
๒.๖ สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร นิรนฺตโร ป.ธ.๙) วัดเทพศิรินทราวาส ไดรับเลื่อน
จากพระสาสนโสภณ เมื่อ ๒๕๓๙   (มรณภาพแลว) ไดแตงตั้ง พระธรรมวโรดม วัด
เทพศิรินทราวาส ขึ้นเปนสมเด็จแทน 
๒.๗ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗) วัดสุวรรณาราม ไดรับ
เล่ือนจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย เมื่อ ๒๕๔๓ 
๒.๘ สมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ  กนฺตาจาโร ป.ธ.๕) วัดมกุฏกษัตริยาราม 
ไดรับเลื่อนจากพระธรรมปญญาจารย เมื่อ ๒๕๔๓ อธิการบดี มมร.   

 ๓. พระราชาคณะ  เจาคณะรอง  ชั้นหิรัญบัฎ   
 ๔. พระราชาคณะชั้นธรรม   
 ๕. พระราชาคณะชั้นเทพ   
 ๖. พระราชาคณะชั้นราช   
 ๗. พระราชาคณะชั้นสามัญ  
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พระราชาคณะชั้นสามัญแบงเปน  ๔  ฝาย  คือ 
 ก. ช้ันสามัญที่เปนเปรียญ 
 ข. ช้ันสามัญฝายเปรียบเทียบ  (มีความรูความสามารถแตมิไดสอบ) 
 ค. ช้ันสามัญฝายวิปสสนา 
 ง. ช้ันสามัญฝายยก  (สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ  ไมมีคุณสมบัติ  
                               ๓ ขอดังกลาวแลว) 
 พระราชาคณะสามัญนี้แตเดิมกําหนดไววาเปนฝายมหานิกาย  ๒๓๒ รูป ธรรมยุต  ๙๒  
รูป ในปจจุบันไมไดเปนเชนนั้นแลว 
 ๘. พระครู  ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ช้ัน คือ 
  ก.พระครูชั้นสัญญาบัตร คือที่พระเจาอยูหัวทรงตั้ง  พระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ 
มีราชทินนามตอทาย  “พระครู…“ ทั้งยังมีนิตยภัตดวย และแบงเปนพระครูช้ันพิเศษ  เอก  โท ตรี  
ตามลําดับ 
  ข.พระครูฐานานุกรม  คือที่พระราชาคณะตั้งแตช้ันราชขึ้นไป  แตงตั้ง  โดยแตงตั้ง
พระรูปใดก็ไดที่ทานเห็นสมควรตามจํานวนที่มีพระบรมราชานุญาตระบุไวในสัญญาบัตร  และเฉพาะ
ตําแหนง  “พระครูปลัด” ที่เปนฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรม  เพียงตําแหนงเดียวที่มีนิตยภัต  
ตําแหนงอื่นไมมีนิตยภัต  ไมมีพัดยศ  (ยกเวนแตจะมีพัดเกาเหลืออยู)  และไมมีสัญญาบัตร   (ช้ัน
ราชมีพระครูฐานา ๔  ช้ันเทพมีพระครูฐานา ๕  และสูงขึ้นไปตามลําดับ) 
   ค.พระครูชั้นประทวน  คือที่คณะสงฆแตงตั้งขึ้น  เพราะทานผูนี้ไดทําประโยชนแก
ประเทศชาติ  ศาสนา  ไมมีราชทินนาม  ยังใชช่ือของตนเองอยู เชน  “พระครูสะอาด”  เปนตน  ไมมี
สัญญาบัตร  มีแตใบประกาศทรงแตงตั้ง  ไมมีพัดยศ   แตอาจมีพัดสมนาคุณมอบให  ไมมีนิตย
ภัต 
 ปจจุบันนี้คุณสมบัติที่จะนํามาพิจารณานอกเหนือจากดานการศึกษา  การปฏิบัติของ
พระภิกษุรูปนั้น ๆ แลว สถานภาพทางวัดที่ทานจําพรรษาอยู  หรือหนาที่การงานที่ทานรับผิดชอบ
หรือคุณความดีพิเศษเฉพาะตัว ก็นํามาพิจารณาไปอีกดวย 
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