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บทคัดย่อ

	 บทควำมวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกำรฟื้นฟูสถำบันสงฆ์ในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 โดยพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อม	 บริบทของ
สังคมในระยะเวลำนั้นและวิธีกำรในกำรฟื้นฟู

	 ในกำรวิเครำะห์ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์กับ
สถำบันสงฆ์ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์	โดยเฉพำะในสมัยรัชกำลที่	๓	ซึ่งเป็นยุคสมัยที่
มีกำรฟื้นฟูพระพุทธศำสนำอย่ำงมำก	 ผลกำรศึกษำพบว่ำพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจำ้อยูห่วัทรงใหค้วำมส�ำคญักบัสถำบนัสงฆม์ำกเพรำะพระสงฆเ์ปน็ผูเ้ผยแผพ่ระศำสนำ
เปน็ผูท้ีไ่ดร้บักำรยกยอ่งวำ่มคีวำมรูท้ัง้ทำงโลกและทำงธรรม	พระสงฆจ์งึเปรยีบเสมอืน
ผู้เชื่อมโยงระหว่ำงประชำชนกับรัฐ	 โดยพระสงฆ์เป็นสื่อกลำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และโลกทัศน์ทำงพุทธศำสนำให้กับประชำชนอีกต่อหนึ่ง	 กำรฟื้นฟูสถำบันสงฆ์ให้มี
ควำมเปน็ปกึแผน่มัน่คงในสมยัพระบำทสมเดจ็พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั	คอื	กำรสงัคำยนำ
พระไตรปิฎก	 กำรส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัติธรรม	 กำรสร้ำงวัดและสนับสนุนกำร
บวชเรียน	และกำรปรับปรุงกำรปกครองคณะสงฆ์	กล่ำวได้ว่ำกำรฟื้นฟูสถำบันสงฆ์ใน
รัชกำลนี้สร้ำงควำมมั่นคงให้กำรพระศำสนำพร้อม	ๆ	กับควำมมั่นคงทำงกำรปกครอง
และเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำสถำบันสงฆ์ในปัจจุบัน
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King Rama III and the Rejuvenation of 
the Buddhist Sangha 

Waraporn Chiwachaisak1

Abstract

 This article aims to study the rejuvenation of the Thai Buddhist 
Sangha during the reign of King Rama III by exploring the historical 
environment and context at that time, as well as looking at the approach 
used to restore the religious institutions. In analyzing the relationship 
between the Thai institution of Kingship and the Buddhist institution at
the beginning of the Rattanakosin period, in particular during the reign of 
King Rama III, it was found that King Rama III paid considerable attention 
to the Sangha Institution because he realized the dominant role of Buddhist 
monks in propagation of the Buddha’s Teachings and that they had high 
respect representing the knowledge of moralistic Buddhism. The virtues of 
the Sangha represent the harmony between the community and the state, 
and the traditional path of teaching dharma to disseminate Buddhism to 
the people. The rejuvenation of the Sangha Institution was for the unity 
of the country during the reign of King Rama III. The efforts included the 
compilation of a new version of the Buddhist Canon Pali Tripitaka; the 
promotion of ‘pariyattitham’ or the text to be used to study the words of 
the Buddha; the construction of Buddhist monasteries; support of ordinations 
to institute Buddhist discipline and teachings; and the amelioration of the 
Sangha Institution. The commitment to rejuvenating the Sangha Institution 

 1 Researcher, Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.
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in this reign has underpinned the viability of the Thai Buddhist tradition in 
sustaining the administrative stability and consolidation of the institutional 
development of the Sangha in the contemporary period.
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ความนำา

	 พระพทุธศำสนำเปน็ศำสนำทีป่ระชำชนชำวไทยยอมรบันบัถอืมำอยำ่งยำวนำน
ดังปรำกฏหลักฐำนชัดเจนตั้งแต่อำณำจักรสุโขทัยเป็นต้นมำ	เป็นรำกฐำนของควำมคิด
ควำมเชื่อและเป็นหนึ่งในสถำบันหลักของกำรปกครองประเทศ	พระสงฆ์ถือเป็นสำวก
ของพระศำสดำผู้สืบทอดพระศำสนำโดยอำศัยหลักพระธรรมตำมค�ำสอนของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	 พระสงฆ์จึงมีบทบำทส�ำคัญยิ่งในกำรเผยแพร่และจรรโลง
พระพุทธศำสนำให้ยืนยำวต่อไป	 ขณะเดียวกันพระมหำกษัตริย์ก็ต้องให้กำรอุปถัมภ์
บรรดำภกิษสุำมเณรในบวรพทุธศำสนำใหม้คีวำมมัน่คงเพือ่ควำมตัง้มัน่ของศำสนำและ
ควำมมีเสถียรภำพของรำชอำณำจักร
	 พระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศำสนำถือว่ำเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐำนะพิเศษและ
เป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งทำงโลกและทำงธรรมแก่พุทธศำสนิกชน
สถำบันสงฆ์จึงเป็นสถำบันที่สืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	 และเมื่อพระสงฆ์เป็นผู้รู้ทั้งทำงโลกและทำงธรรมที่ประชำชน
ให้ควำมศรัทธำเคำรพนับถือ	 พระสงฆ์จึงเป็นเสมือนตัวกลำงที่สำมำรถเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชนได้อีกทำงหนึ่งด้วย๑

สถาบันสงฆ์กับการทำานุบำารุงในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์

	 เมื่อกรุงศรีอยุธยำแตกจำกกำรรุกรำนของพม่ำใน	พ.ศ.	๒๓๑๗	สถำบันสงฆ์
ก็พลอยเสื่อมโทรมไปตำมควำมวิบัติของบ้ำนเมือง	 ประชำชนทุกข์ยำก	 ขำดแคล
นข้ำวปลำอำหำร	 พระสงฆ์เองก็ล�ำบำกที่จะครองสมณเพศอยู่ต่อไป	 ในหนังสือ
สังคีติยวงศ์	ได้กล่ำวถึงสภำพของสงฆ์ในเวลำนั้นว่ำ	

ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อไม่ได้อาหารบิณฑบาตแต่ทายกแล้วก็
เหนื่อยยากลำาบากเข้า ไม่สามารถจะครองกาสาวพัตรได้ใช้ให้ศิษย์

 ๑ สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชริญำณวโรรส.	พระประวตัติรสัเล่า.	(กรงุเทพฯ:	
องค์กำรค้ำคุรุสภำ,	๒๕๗๔),	หน้ำ	๒๒๔.
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ไปขวนขวายหาอาหารเพื่อได้เลี้ยงท้อง ได้บ้างมิได้บ้างก็เหนื่อย
หน่ายจากการบวช ด้วยความลำาบากที่จะครองเพศเป็นสมณะได้
พากันสึกออกหาเลี้ยงชีวิตตามสติกำาลัง๒

	 กำรฟื้นฟูพระพุทธศำสนำได้กระท�ำอย่ำงจริงจังในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อ
บ้ำนเมืองตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นดีแล้ว	 ในรัชกำลที่	 ๑	 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกมหำรำชทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศำสนำหลำยประกำร	 นอกจำกบูรณปฏิสังขรณ์
วัดวำอำรำมต่ำงๆ	 แล้ว	 ยังทรงสังคำยนำพระไตรปิฎกและโปรดให้จำรลงในใบลำน
เป็นพระไตรปิฎกหลวง	เรียกว่ำฉบับทองใหญ่	ประดิษฐำนไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมและพระรำชทำนฉบับหลวงจ�ำลองไปตำมวัดต่ำงๆ	 เพื่อใช้
เป็นหลักในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม๓	 นอกจำกนี้พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลกฯ	 ยังโปรดให้จัดระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์และกำรออกกฎพระสงฆ์ด้วย	
ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำพระรำชก�ำหนดฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกำรมีพระรำชก�ำหนดที่ใช้
บังคับคณะสงฆ์โดยตรง๔	 และได้กลำยเป็นแบบอย่ำงของกฏหมำยกำรปกครอง
คณะสงฆ์ในสมัยต่อๆ	มำ๕

	 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้นภำลัย	 กำรท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศำสนำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	 ทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตำมสมควรแก่ฐำนำนุรูปและ
โปรดให้ส่งคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่ลังกำทวีป	 กำรฟื้นฟูและท�ำนุบ�ำรุง
พระพทุธศำสนำในสมยันีก้ลำ่วไดว้ำ่เปน็กำรเนน้อรรถกถำเปน็หลกัสตูรแทนพระไตรปฎิก
เดิม	 เพื่อให้พระสงฆ์รู้จักใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำรูปแบบอรรถกถำในระดับต่ำงๆ

 ๒	 สมเด็จพระวันรัตน,	สังคีติยวงศ์.	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์กำรศำสนำ,	๒๕๒๑),	หน้ำ	
๔๗๙.
 ๓	 พพิำดำ	ยงัเจรญิ	และสวุด	ีธนประสทิธพิฒันำ,	การศกึษาและผลกระทบตอ่สงัคมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔).	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	
๒๕๒๙),	หน้ำ	๕๗.	
 ๔	 ชำญณรงค์	 บุญหนุน,	 “กฎพระสงฆ์ในกฎหมำยตรำสำมดวง”	 ใน	 พระพุทธศาสนา
และสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย.	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย,	๒๕๔๙),	หน้ำ	๙.
 ๕	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๐.	
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ในกำรตีควำมข้ออรรถ	 ข้อธรรมลุ่มลึกในพระไตรปิฎกได้๖	 ผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำร
ส่งเสริมพระศำสนำในรัชกำลนี้คือ	 พระเจ้ำลูกเธอ	 กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์	 ผู้ทรงมี
พระรำชศรัทธำในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง	 ทรงเป็นแม่กองในกำรสร้ำงและ
ปฏิสังขรณ์วัดส�ำคัญหลำยแห่ง	 เช่น	 วัดอรุณรำชวรำรำม	 นอกจำกนี้ยังทรงบ�ำเพ็ญ
พระรำชกุศลหลำยประกำร

“ทรงปฏิบัติเลี้ยงพระสงฆ์และมีเทศนาที่วังทุกวันมิได้ขาดและ
พระราชทานเงินเดือนให้อาจารย์บอกพระคัมภีร์แก่ภิกษุสามเณร
เป็นอันมาก และทรงตั้งโรงทานไว้ที่วังสำาหรับเลี้ยงยาจกวรรณิพก
ทั่วหน้า ถึงวันพระก็ทรงปล่อยสัตว์และแจกเงินคนที่สูงอายุและ
คนยากเสมอเป็นนิจมิได้ขาด”

	 ทำงด้ำนปริยัติธรรม	พระเจ้ำลูกเธอ	กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์	โปรดให้มีกำร
จัดสอบซ้อมให้กับผู้ที่เรียนสูตรมูล	 คือกำรเรียนมูลกัจจำยนะ	 หรือสนธิและนำม	 ซึ่ง
เป็นกำรเรียนพื้นฐำนก่อนที่จะเรียนธรรมหรือสอบเป็นเปรียญจริงๆ	ที่วังของพระองค์
เสมอ๗ 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วักบัความเลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธ-
ศาสนา

	 เมื่อพระเจ้ำลูกเธอ	กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์	เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติเป็น
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 ๓	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ก็ทรงให้
ควำมส�ำคัญและส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำไม่เสื่อมคลำยและอำจกล่ำวได้ว่ำ
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงท�ำนุบ�ำรุง

 ๖ ๑๐๐ ปี มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๕๓๖, (กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหำ
มกุฎรำชวิทยำลัย,	๒๕๓๖),	หน้ำ	๔๒๒.
 ๗	 	หมอ่มเจำ้พระอรณุนภิำคณุำกร	วดัรำชบพธิพระอำรำมหลวง,	เทศนาพระราชประวตัิ
และพงษาวดารกรุงเทพฯ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.	 (กรุงเทพฯ	 :	 ส�ำนักงำน
เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 จัดพิมพ์เผยแพร่,	 ๒๕๔๖),
หน้ำ	๙๕.
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พระพุทธศำสนำอย่ำงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมำกพระองค์หนึ่งและทรงกระท�ำอย่ำง
ต่อเนื่องจนสิ้นรัชกำล

	 มผีูศ้กึษำรำยจำ่ยพระรำชทรพัยใ์นสมยัพระบำทสมเดจ็พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั
พบวำ่	เงนิทีใ่ชจ้ำ่ยในกำรทรงบำตรและเงนิโรงทำนในชว่ง	พ.ศ.	๒๓๗๘	ถงึ	พ.ศ.	๒๓๘๒	
เป็นจ�ำนวน	๒๑,๗๕๑	ชั่ง๘	รำยจ่ำยที่เห็นชัดเจนในกำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำในรัชกำลนี้คือ
กำรสรำ้งและปฏสิงัขรณว์ดัทีอ่ำจกลำ่วไดว้ำ่เปน็สมยัทีม่กีำรสรำ้งและปฏสิงัขรณว์ดัมำก
ทีส่ดุในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้รวมทัง้กำรช�ำระและสร้ำงพระไตรปฎิก	ตลอดจนกำร
ถวำยนิตยภัตแก่พระภิกษุสงฆ์ดังจะได้กล่ำวต่อไป

	 กำรที่พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำร
พระศำสนำ	 นอกจำกเป็นเพรำะทรงเลื่อมใสอย่ำงจริงจังแล้วยังเป็นกำรเอื้อต่อกำร
ปกครองหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง	 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรรับเอำอุดมกำรณ์พุทธและอุดมกำรณ์พรำหมณ์มำผสมกันนั่นคือ
พระมหำ	 กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด	 เป็นผู้ปกครองประชำชนให้เกิดควำมเรียบร้อย
ในสังคมขณะเดียวกันพระมหำกษัตริย์ยังต้องเป็นผู้ค้�ำจุนพระศำสนำโดยสร้ำงปูชนีย-
วัตถุ	ปกครองและบ�ำรุงคณะสงฆ์	ดูแลประชำชนให้อยู่ในศีลธรรม	พระมหำกษัตริย์
จึงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่จะน�ำมนุษย์ไปสู่สุคติ๙	 และเมื่อศำสนำได้รับกำรท�ำนุ
บ�ำรุงให้รุ่งเรืองแล้วเสถียรภำพของพระมหำกษัตริย์ก็จะได้รับกำรค้�ำจุนให้มั่นคงตำม
ไปด้วย	 ทั้งนี้ก็ด้วยแนวคิดที่ว่ำพระพุทธศำสนำจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับกำรอุปถัมภ์
จำกพระมหำกษัตริย์	 ในท�ำนองเดียวกันที่สถำบันพระมหำกษัตริย์จะตั้งมั่นอยู่ได้อย่ำง
มั่นคงหำกแสดงให้ผู้อยู่ใต้กำรปกครองตระหนักว่ำทรงเชื่อมั่นในพระพุทธศำสนำและ

 ๘	 รตันำวด	ีแกว้ไชโย,	การศกึษารายจา่ยพระราชทรพัยใ์นสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ 
พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔	 วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต	 ภำควิชำประวัติศำสตร์	
บัณฑิตวิทยำลัย	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๒๗,	หน้ำ	๘๑.	
 ๙	 ม.ร.ว.	อคิน	รพีพัฒน์,	สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖. 
ม.ร.ว.	ประกำยทอง	สิริสุข	และพรรณี	ฉัครพลรักษ์	แปล.	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์,	๒๕๒๗),	หน้ำ	๖๗	-	๖๙.
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บ�ำรุงสถำบันนี้อย่ำงจริงจัง๑๐ 
 อนึง่	ในชว่งสมยัรชักำลที	่๓	แหง่กรงุรตันโกสนิทร	์สงัคมไทยมกีำรเปลีย่นแปลง
หลำยอย่ำงที่มีผลต่อวิถีชีวิตตลอดจนควำมคิดควำมเชื่อของคนในสังคม	ประกำรแรก
คือกำรค้ำขำยกับต่ำงประเทศมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกกว่ำรัชกำลก่อนๆ	 ทั้งปริมำณ
เรอืสนิค้ำจำกต่ำงชำตทิีเ่ข้ำมำคำ้ขำยและประเภทของสนิค้ำ	ลกัษณะกำรค้ำขำยเชน่นี้
ท�ำให้วิถีชีวิตของประชำชนพลอยมีควำมคึกคักมำกขึ้น๑๑	 ขณะเดียวกันก็เกิดกำรปรับ
ตัวและมีวิธีคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลมำกขึ้นโดยเฉพำะในบรรดำชนชั้นน�ำที่เป็นพ่อค้ำ๑๒ 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมประกำรต่อมำคือกำรเข้ำมำของคณะมิชชันนำรีนิกำย
โปรเตสแตนทท์ีม่วีตัถปุระสงคค์อืกำรเผยแผศ่ำสนำ	นอกจำกนีค้ณะมชิชนันำรยีงัน�ำเอำ
วิชำกำรตะวันตกเข้ำมำเผยแพร่ด้วยโดยเฉพำะเรื่องของกำรแพทย์สมัยใหม่	 ควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 เช่นกำรพิมพ์หนังสือ	 ควำมรู้อันทันสมัยและ
สำมำรถตรวจสอบได้นี้ท�ำให้ค่ำนิยมของคนไทยโดยเฉพำะชนชั้นน�ำเป็นไปได้ในเชิง
ประจักษ์หรือหำควำมเป็นเหตุเป็นผลมำกขึ้น๑๓	 หรือเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ
มำกขึน้	ซึง่ในเวลำนัน้วดัยงัคงเปน็สถำนศกึษำทัง้ทำงโลกและทำงธรรม	โดยมพีระเปน็
ครู	หรือผู้รู้ในทำงหนังสือของชุมชน

	 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็ทรงเป็นพ่อค้ำ	 ทรงมีเรือส�ำเภำไป
ค้ำขำยเป็นกำรส่วนพระองค์มำตั้งแต่ครั้งยังทรงดูแลก�ำกับกรมท่ำ	 เมื่อเสด็จขึ้น
ครองรำชยน์ัน้รฐักย็งัคงใหค้วำมส�ำคญักบักำรคำ้ตำ่งประเทศอยำ่งตอ่เนือ่งโดยเฉพำะ
กำรค้ำกับจีน	 กำรที่พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงติดต่อกำรค้ำขำยกับ
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องประกอบกับกำรที่มีนักบวชต่ำงศำสนำมำเผยแผ่ศำสนำ

 ๑๐	ดู	อัจฉรำ	กำญจโนมัย,	การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 
๒๓๒๕ -๒๓๙๔).	วทิยำนพินธป์รญิญำอกัษรศำสตรมหำบณัฑติ	ภำควชิำประวตัศิำสตร	์บณัฑติวทิยำลยั	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๒๓.
 ๑๑ ดู	 วรำภรณ์	 จิวชัยศักดิ์,	 นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๗.).
 ๑๒	พิพำดำ	 ยังเจริญ	 และสุวดี	 ธนประสิทธิพัฒนำ,	 การศึกษาและผลกระทบ........, 
หน้ำ	๒๔.
 ๑๓ เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๓๙.
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ในไทย	 รวมทั้งควำมคิดของชนชั้นน�ำที่เริ่มเปลี่ยนไปในทำงเหตุผลนิยมมำกขึ้น
พระองคจ์งึทรงใหค้วำมส�ำคญักบักำรสง่เสรมิพระพทุธศำสนำโดยใชเ้หตผุลและปญัญำ
ในกำรพิจำรณำควำมรู้และควำมจริง	 นั่นคือกำรเน้นที่หลักพระธรรมค�ำสอน	 ไม่ใช่
เรื่องพิธีกรรม	 โดยทรงอำศัยพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเสมือนตัวกลำงที่เชื่อมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรัฐกับประชำชนเป็นผู้ท�ำหน้ำที่นี้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ 

	 ดังที่ได้กล่ำวแล้วว่ำพระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยกย่อง
เปน็พเิศษวำ่เปน็ผูส้บืทอดพระศำสนำและเปน็ผูม้คีวำมรูท้ัง้ทำงโลกและทำงธรรม	พระ
ภิกษุสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อควำมคิดควำมเชื่อของคนในสังคมอย่ำงมำก	 อีกทั้ง
ยังได้รับกำรอุปถัมภ์จำกชนทุกชั้นนับตั้งแต่องค์พระมหำกษัตริย์ลงมำ	 สถำบันสงฆ์
จึงมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อควำมมั่นคงถำวรของพระพุทธศำสนำที่จะส่งผลต่อเสถียรภำพ
ของบ้ำนเมืองในยุคต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุคของกำรก่อร่ำงสร้ำงตัวให้เป็นปึกแผ่น
ในทุกด้ำน	 กำรฟื้นฟูสถำบันสงฆ์ให้มีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
จึงเป็นเรื่องที่พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงให้ควำมส�ำคัญและทรง
ด�ำเนินกำรดังนี้

 ๑. การสังคายนาพระไตรปิฎกและการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

	 ตำมหลักทำงพุทธศำสนำ	 กำรเรียนรู้ของพระภิกษุสงฆ์มีแนวทำงที่ส�ำคัญ
๓	 แนวทำงคือปริยัติ	 ปฏิบัติและปฏิเวธ	 กำรปริยัติศำสนำถือเป็นรำกฐำนส�ำคัญยิ่ง
ถ้ำขำดกำรปริยัติเสียแล้วกำรปฏิบัติและกำรปฏิเวธก็จะเกิดขึ้นไม่ได้๑๔

	 กำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรมนั้นเป็นกำรทดสอบควำมรู้พระภิกษุสงฆ์
สำมเณรที่ได้เล่ำเรียนพระไตรปิฎกและเป็นกำรสอบควำมรู้ภำษำบำลีด้วย	อย่ำงไรก็ดี	
ภำยหลงักำรเสยีกรงุศรอียธุยำครัง้ที	่๒	เปน็ตน้มำ	กำรพระศำสนำไดร้บัควำมเสยีหำย
มำก	วัดวำอำรำมรกร้ำงทรุดโทรมไร้พระภิกษุสงฆ์อยู่ครองวัดอีกทั้งสังคมสงฆ์เองก็ไร้

 ๑๔	วินัย	 พงศ์ศรีเพียร,	 “กำรพระศำสนำกับกำรจัดระเบียบสังคมไทยตั้งแต่รัชกำล
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ	ถึงรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ”	 ใน	พระพุทธศาสนา
และสถาบนัสงฆก์บัสงัคมไทย.	(กรงุเทพฯ	:	ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั,	๒๕๔๘),	หนำ้	๒๙๑.	
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กฎระเบียบ	ขำดวินัยและแตกแยกกัน	กำรฟื้นฟูพระศำสนำจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วน
พอๆ	กบักำรจดัระบบกำรปกครองบำ้นเมอืงและกำรสงัคำยนำพระไตรปฎิกทีจ่ะชว่ยให้
เกิดหลักในกำรปริยัติศึกษำหรือกำรปรับปรุงต�ำรำเรียนแก่ภิกษุสำมเณรได้

	 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
สังคำยนำพระไตรปิฎกต่อจำกพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก	 ฯ	 และ
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยทรงท�ำไว้โดยทรงพระกรุณำโปรดเก้ลำฯ
ใหแ้ปลพระไตรปฎิกจำกภำษำบำลเีปน็ภำษำไทย	มกีำรสรรหำพระไตรปฎิกจำกประเทศ
ใกล้เคียงมำเพื่อสอบทำนและเทียบเคียงด้วย	เห็นได้จำกกำรที่ทรงอนุญำตให้พระสงฆ์
ไทยที่ต้องกำรไปสืบพระศำสนำที่ประเทศศรีลังกำและเมื่อจะเดินทำงกลับให้ขอยืม
พระไตรปิฎกของศรีลังกำ

	 มำดว้ย	“จะไดจ้�ำลองลอกขึน้ไวส้�ำหรบัแผน่ดนิ”๑๕	นอกจำกนีพ้ระบำทสมเดจ็
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวยังทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้สร้ำงพระไตรปิฎกใหม่	ที่ส�ำคัญ
คอื	ฉบบัรดน้�ำเอก	ฉบบัรดน้�ำโท	ฉบบัทองนอ้ย	ฉบบัชมุยอ	ฉบบัอกัษรรำมญั	ฉบบัเทพ
ชุมนุมส�ำหรับวัดพระเชตุพน	 ฉบับลำยก�ำมะลอส�ำหรับวัดรำชโอรส๑๖	 พระไตรปิฎก
เหล่ำนี้นอกจำกจะใช้เป็นหลักในกำรเรียนกำรสอนของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศแล้ว
เขมรซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศรำชในขณะนั้นยังมีพระรำชสำส์นมำขอพระไตรปิฎกที่ได้
รับกำรสังคำยนำแล้วไปเป็นต�ำรำแก่พระภิกษุสงฆ์ของตนด้วย๑๗	 อำจกล่ำวได้ว่ำใน
สมัยรัชกำลที่	๓	นี้	เป็นสมัยที่มีกำรสร้ำงพระไตรปิฎกมำกกว่ำรัชกำลใดๆ

	 เมื่อมีกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกแล้ว	 สิ่งที่ต้องฟื้นฟูประกำรต่อมำคือกำร
บ�ำรุงกำรศึกษำด้ำนปริยัติธรรมซึ่งพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็ทรงด�ำเนิน
ตำมแนวพระรำชด�ำริของสมเด็จพระรำชบิดำเช่นกัน	 โดยทรงกระตุ้นให้มีกำรเรียน

 ๑๕ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาล
ที่ ๔.	(พระนคร	:	ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยำ,	๒๕๐๖)	หน้ำ	๒๖๔.
 ๑๖	อัจฉรำ	กำญจโนมัย,	การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.........,	หน้ำ	๙๓.
 ๑๗	หอสมุดแห่งชำติ,	จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขที่ ๒ 
ตอน ๑, ๒ และ ๕ ร่างตราพระยาราชนิกูลนิตยภักดีถึงพระหริรักษ์เจ้าเมืองกัมพูชา ๓ ฉบับ 
ฉบับที่ ๑ เรื่องขอคัมภีร์พระไตรปิฎกกฎหมายไปไว้สำาหรับบ้านเมือง และตอนที่ ๕ บัญชีคัมภีร์
พระไตรปิฎกและกฎหมายซึ่งส่งไปเมืองเขมร 
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กำรสอนพระปริยัติธรรมมำกขึ้น	 เพรำะทรงมีพระรำชประสงค์ให้วัดแต่ละวัดมี
พระเปรยีญอยำ่งนอ้ย	๕-๖	รปูทกุปี๑๘	ดงันัน้บรรดำวดัตำ่งๆ	จงึแขง่ขนักนัทีจ่ะใหว้ดัของ
ตนมีพระเปรียญหลำยๆรูป

	 จำกกำรที่รัฐให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรมและกำรที่
แตล่ะวดัตอ้งมพีระเปรยีญ	มหีลกัฐำนปรำกฏวำ่ในพ.ศ.	๒๓๘๘	มวีดัทีพ่ระสงฆเ์ข้ำสอบ	
๒๐	วัด	เป็นจ�ำนวน	๒๐๖	รูป๑๙	แสดงให้เห็นควำมตื่นตัวในเรื่องของกำรเรียนกำรสอน
พระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ในเวลำนั้น	 และเมื่อพระสงฆ์ให้ควำมสนใจจะเรียน
พระปริยัติธรรมอย่ำงมำกเช่นนี้	 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวจึงทรงพระ
กรณุำโปรดเกลำ้ฯ	ใหส้รำ้งเกง๋จนีทีข่ำ้งหอพระปรติรในบรเิวณพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั	
เพื่อใช้เป็นที่ส�ำหรับสงฆ์มำศึกษำพระปริยัติธรรม	แต่เนื่องจำกมีพระภิกษุสงฆ์มำเรียน
กันมำกจึงต้องย้ำยสถำนที่เรียนมำที่พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท๒๐ 

	 ต่อมำได้มีกำรขยำยกำรศึกษำพระปริยัติธรรมออกเป็น	๔	ขั้น	คือ

	 ๑.	 ขั้นบำเรียนจัตวำ
	 ๒.	ขั้นบำเรียนตรี
	 ๓.	 ขั้นบำเรียนโท
	 ๔.	 ขั้นบำเรียนเอก

	 ก�ำหนดระยะเวลำกำรสอบเป็น	๘	วัน	และจัดสอบทุก	๓	ปี	ซึ่งก่อนหน้ำนี้
ไม่มีกำรก�ำหนดเวลำในกำรสอบที่ชัดเจนตำยตัว๒๑

	 พระภิกษุสำมเณรที่สำมำรถสอบพระปริยัติธรรมได้จะได้รับกำรยกย่องจำก
สังคมมำกและยังได้รับสิทธิพิเศษอีกหลำยประกำร	 ดังปรำกฏในพระรำชพงศำวดำร
รัชกำลที่	๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

 ๑๘ พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒. 
(กรุงเทพฯ:	องค์กำรค้ำคุรุสภำ,	๒๕๑๓),	หน้ำ	๒๕.
 ๑๙	อัจฉรำ	กำญจโนมัย,	การฟื้นฟูพระพุทธศสนา.........,	หน้ำ	๑๖๙.
 ๒๐ เรื่องเดียวกัน.
 ๒๑ ๑๐๐ ปี มหามกุฎราชวิทยาลัย......,	หน้ำ	๔๒๒.
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“ .... . . . ในแผ่นดินนั้น พระสงฆ์สามเณรอุตสาหะเล่าเรียน
พระไตรปิฎกทั้งในกรุงและนอกกรุงและหัวเมืองเป็นอันมาก ถึง
คราวไล่หนังสือ พระสงฆ์สามเณรก็ได้เป็นเปรียญ เอก โท ตรี 
คราว ๑ เป็นอันมาก ถ้าพระสงฆ์ที่ได้แปลพระคัมภีร์เป็นเปรียญ 
และพระเปรยีญไดเ้ลือ่นเปน็พระราชาคณะแลว้ ญาตโิยมทีต่กทกุข์
ได้ยาก เป็นไพร่หลวง ไพร่สม อยู่ก็ดี โปรดยกพระราชทานให้เป็น
โยมสงฆ์ ถ้าลาสิกขาบทแล้วจะไปทำาราชการอยู่ในกรมใดก็โปรด
ให้ตามใจสมัคร........”๒๒

	 พระสงฆ์ที่เรียนพระปริยัติธรรมจึงจัดเป็นพระสงฆ์ที่ท�ำประโยชน์ให้สังคม	
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่มีควำมสำมำรถเป็นช่ำงก่อสร้ำงวัดได้	 หรือพระสงฆ์ที่สวด
พระปำติโมกข์ได้	 พระสงฆ์เหล่ำนี้ไม่ว่ำจะจ�ำพรรษำอยู่ที่วัดไหนก็จะได้รับกำรอุดหนุน
จำกรัฐด้วยกำรได้รับพระรำชทำนข้ำวสำรแก่วัดนั้นๆรวมทั้งพระรำชทำนรองเท้ำเพื่อ
ถวำยพระแต่ละครั้งที่ลงพระอุโบสถประกอบสังฆกรรม๒๓

	 กล่ำวได้ว่ำนโยบำยของรัฐในกำรท�ำนุบ�ำรุงพระสงฆ์ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบตำมขั้นตอนท�ำให้พระสงฆ์เหล่ำนั้นมีควำมรู้ทั้งในเรื่องของพุทธศำสนำและ
วิชำกำรทั่วไป	 เมื่อลำสิกขำออกมำแล้ว	 รัฐก็ยินดีรับเข้ำท�ำงำนตำมกรม	 กอง	ต่ำงๆ	
เช่น	กรมโหร	กรมหมอ	กรมอำลักษณ์	กรมธรรมกำร	กรมสังฆกำรีกรมรำชบัณฑิต	
เป็นต้น	 ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่จ�ำพรรษำต่อก็ยังคงเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้สอนธรรมะและ
อักขร	วิธีแก่กุลบุตร	พระสงฆ์จึงเป็นเสมือนผู้เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับรัฐ	
โดยที่พระสงฆ์เป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และโลกทัศน์ทำงพุทธศำสนำให้กับ
ประชำชนอีกต่อหนึ่ง๒๔

	 ๒๒ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร์ ฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิรชักาลที ่๓ และรชักาล
ที่ ๔ (พระนคร:	ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยำ	๒๕๐๖),	หน้ำ	๓๕๑-๓๕๒.
 ๒๓	หอสมุดแห่งชำติ,	 หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒ 
ตอน ๖ จัดกระจาดถวายพระสวดปาติโมกข์
 ๒๔	พพิำดำ	ยงัเจรญิ	และ	สวุด	ีธนประสทิธพิฒันำ,	การศกึษาและผลกระทบ.....................
........,	หน้ำ	๑๑๕.
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 ๒. การสร้างวัดและการส่งเสริมการบวช

	 วดัเปน็ศำสนสถำนทีส่�ำคญัเพรำะเปน็ทีพ่�ำนกัของสงฆแ์ละเปน็ทีท่�ำสงัฆกรรม	
นอกจำกนี้วัดยังเป็นที่พึ่งทำงใจของชุมชน	 เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้	 เป็นสถำนที่
ฝังศพ	เป็นสถำนที่บ�ำเพ็ญกุศลและเป็นสถำนที่ที่พุทธศำสนิกชนสดับพระธรรมเทศนำ

	 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 นับเป็นสมัยที่มีกำรสร้ำง	
สถำปนำ	 และปฏิสังขรณ์วัดมำกที่สุดทั้งในกรุงและนอกกรุง	 วัดที่สร้ำงใหม่ในสมัยนี้
มี	๕	วัดและปฏิสังขรณ์อีก	๖๐	วัด	ที่เป็นเช่นนี้	นอกจำกเพื่อให้บ้ำนเมืองดูสง่ำงำม
มั่นคงและด้วยพระรำชศรัทธำแรงกลำ้ในพระพุทธศำสนำแล้ว	 สำเหตุส�ำคัญประกำร
หนึง่คอืกำรสรำ้งศำสนสถำนเพือ่รองรบัพระภกิษสุำมเณรทีม่อียูจ่�ำนวนมำก	มผีูร้วบรวม
จ�ำนวนพระภิกษุสงฆ์ตำมวัดต่ำงๆ	ในรัชกำลนี้ว่ำมีพระมหำนิกำย	๒๘,๐๐๐	รูป	และ
เป็นพระรำมัญ	๒,๐๐๐	รูป๒๕ 

	 สำเหตุที่มีพระภิกษุสำมเณรจ�ำนวนมำกอำจเป็นเพรำะสังคมไทยเห็นคุณค่ำ
ของผู้ที่บวชเรียนว่ำเป็นผู้มีควำมรู้	เป็น	“คนสุก”	เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและมีชีวิต
ที่สบำยกว่ำไพร่และทำสที่ต้องสังกัดมูลนำยและต้องท�ำงำนหนัก	 แนวคิดนี้เห็นได้จำก
วรรณกรรมเรื่องขุนช้ำงขุนแผน	ที่สมภำรวัดป่ำเลไลย์กล่ำวกับสำมเณรแก้วที่คิดจะลำ
จำกสมณเพศว่ำ
 “ฆราวาสนี้ชาติมันชั่วนัก จะสึกไปให้เขาสักมันหรือหวา
 ข้อมือดำาแล้วระกำาทุกเวลา โพล่กับบ่าแบกกันจนบรรลัย”

	 จะเห็นได้ว่ำกำรได้บวชเป็นพระภิกษุในสมัยนั้นนอกจำกจะได้รับกำรนับถือ
และยกยอ่งจำกสงัคมแลว้ยงัรอดพน้จำกกำรถกูเกณฑแ์รงงำนอกีดว้ย	กำรบวชเปน็ภกิษุ
สำมเณรจึงเป็นประเพณีนิยมสืบเนื่องมำนำนและยังถือเป็นอำนิสงส์อันยิ่งใหญ่เพรำะ
มีโอกำสแสวงหำรสพระธรรม	 นับเป็นกำรสืบพระศำสนำให้รุ่งเรืองต่อไป	 พระรำช
ศรัทธำของพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวในด้ำนนี้คือกำรที่ทรงให้กำรอุปถัมภ์
กำรบวชของพระภกิษสุำมเณรตำมพระรำชพธิขีองกษตัรยิแ์ตโ่บรำณ	โดยทรงบวชนำค
ข้ำรำชกำรและนำคช่วยที่ถ่ำยออกมำจำกควำมเป็นทำสทุกปี๒๖	 พระรำชนิยมนี้นับว่ำ

 ๒๕	อัจฉรำ	กำญจโนมัย,	การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา...........................,	หน้ำ	๑๒๗.
 ๒๖ เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๙๕.
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เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดบวชข้ำรำชกำรในกรมกองทั้งในกรุงและหัวเมือง๒๗	 ซึ่งก็
อำจเป็นไปได้ว่ำจะมีเจ้ำนำย	ขุนนำง	ตลอดจนคหบดีที่มีทำสของตนในอำณัติจะปฏิบัติ
ตำมพระรำชนิยมนี้เช่นเดียวกับกำรสร้ำงวัดเพื่อให้เป็นที่พอพระรำชหฤทัย

 ๓. การปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์

	 ผู้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปกครองคณะสงฆ์คือ	กรมสังฆกำรี	ซึ่งเป็นกรมหนึ่ง
ในกรมธรรมกำร	มีฆรำวำสเป็นเจ้ำกรม	กรมสังฆกำรีมีหน้ำที่แต่งตั้งหรือลดสมณศักดิ์	
ดูแลควำมประพฤติของพระสงฆ์ตลอดจนด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับพระภิกษุสำมเณร

	 ในกำรจัดกำรปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกำลที่	 ๓	 ส่วนใหญ่ยังคงยึดตำม
แบบลักษณะกำรปกครองคณะสงฆ์ในรัชกำลก่อน	 เพียงแต่สมัยนี้	 พระบำทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้จัดแบ่งคณะสงฆ์เป็น	๔	คณะใหญ่	
คือ	คณะเหนือ	คณะใต้	 คณะกลำง	และ	คณะอรัญวำสี	 โดยโปรดให้รวมวัดหลวง
และวัดรำษฎร์ในกรุงเทพฯที่เคยขึ้นอยู่กับคณะเหนือ	คณะใต้	มำจัดรวมเป็นคณะหนึ่ง
ต่ำงหำกเรียกว่ำคณะกลำง

	 ในรัชกำลนี้ยังมีกำรตั้งเกณฑ์กำรตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์	เช่น	เป็นผู้เล่ำเรียน
และแตกฉำนในพระปรยิตัธิรรม	เปน็ผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงดำ้นบรหิำรคณะสงฆ	์
เป็นผูม้ั่นคงในพระธรรมวนิยัหรือทรงคุณในทำงวปิัสสนำกรรมฐำน	เป็นต้น๒๘	ผูท้ี่ได้รับ
สมณศักดิ์จะได้เครื่องประกอบสมณศักดิ์รวมถึงนิตยภัตด้วย	 ลดหลั่นตำมล�ำดับชั้น
และต�ำแหน่ง๒๙	 กล่ำวได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเห็นควำมส�ำคัญ
ของคณะสงฆแ์ละทรงสง่เสรมิใหม้คีวำมกำ้วหนำ้ตำมควำมสำมำรถทำงพระธรรมวนิยั
ของพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูป

	 นอกจำกกำรปรับปรุงกำรปกครองคณะสงฆ์ให้มีควำมเหมำะสมแล้ว	 ใน
รัชกำลที่	 ๓	นี้ยังมีควำมพยำยำมที่จะควบคุมควำมประพฤติตลอดจนวินัยของสงฆ์ให้
อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ด้วย	 ทั้งนี้เพรำะยังคงมีพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยอยู่และถึง
ขั้นร้ำยแรงจนต้องปรำชิกก็มีหลำยรูป

 ๒๗ เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๙๖.	
 ๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ	๑๑๐.
 ๒๙ เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๑๒..
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	 อันที่จริงในสังคมไทยมีพระภิกษุที่กระท�ำผิดวินัยจนต้องสึกจำกสมณเพศ
มำหลำยยุคหลำยสมัยปรำกฏหลักฐำนให้เห็นในพระรำชพงศำวดำรรัชกำลที่	 ๑	 และ
รัชกำลที่	 ๒	 มำในสมัยรัชกำลที่	 ๓	 ก็ยังปรำกฏกำรกระท�ำผิดของพระภิกษุสงฆ์
อีกจนต้องมีกำรช�ำระควำมครั้งใหญ่ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๘๕	 ผลกำรช�ำระคดีควำมครั้งนั้น
รฐัจบัพระสงฆส์กึเปน็จ�ำนวนกวำ่	๕๐๐	คน	รวมถงึพระสงฆร์ะดบัพระรำชำคณะดว้ย๓๐

กำรตั้งคดีพิจำรณำควำมพระสงฆ์ผู้กระท�ำผิดวินัยเช่นนี้น่ำจะมีส่วนท�ำให้พระภิกษุสงฆ์
สำมเณรระมัดระวังควำมประพฤติของตนให้อยู่ในศีลในธรรมในระเบียบวินัยและคง
ควำมเลื่อมใสในศำสนำของพุทธศำสนิกชนไว้ได้

	 กำรที่พระภิกษุสงฆ์ยังคงกระท�ำผิดวินัยให้เห็นอยู่เสมอ	 เป็นเหตุให้สมเด็จ
เจ้ำฟ้ำมงกฎซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุในรัชกำลที่	๓	ทรงจัดตั้งกลุ่มพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ
ธรรมตำมพระไตรปิฎกขึ้นมำใหม่เรียกว่ำ	 “ธรรมยุติกนิกำย”	 ซึ่งพระบำทสมเด็จ
พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วักท็รงใหก้ำรอปุถมัภด์ว้ยกำรพระรำชทำนวดับวรนเิวศวหิำรใหเ้ปน็
ที่ประทับพร้อมทั้งพระรำชทำนสมณศักดิ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำมงกุฎเป็นพระรำชำคณะและ
เป็นผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมด้วย

 ๔. การทำานุบำารุงด้านอื่นๆ 

 ๔.๑ การพระราชทานนติยภตั	พระบำทสมเดจ็พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วัทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ำฯให้พระรำชทำนนิตยภัตหรือค่ำอำหำรที่ถวำยพระภิกษุสำมเณรเป็น
ประจ�ำตำมล�ำดับชั้นยศ	โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยนิตยภัต	ดังนี้๓๑

	 ๑.	พระผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะ	พระครู	ฐำนำนุกรม
	 ๒.	เจ้ำนำยที่ทรงผนวช
	 ๓.	พระภิกษุสำมเณรที่สอบได้เป็นเปรียญ
	 ๔.	พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพระอำรำมหลวงหรือที่เรียกว่ำพระอนุจร

 ๓๐ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และ
รัชกาลที่ ๔	(พระนคร	:	ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยำ,	๒๕๐๖),	หน้ำ	๒๖๖.
 ๓๑	อัจฉรำ	กำญจโนมัย,	การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา..........................................,	หน้ำ	๑๒๒.
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	 เงนินติยภตันีก้ลำ่วไดว้ำ่มสีว่นชว่ยใหบ้รรดำพระภกิษสุงฆม์คีวำมสะดวกสบำย
มำกขึ้นและด�ำรงสถำนะตำมล�ำดับชั้นได้อย่ำงเหมำะสม	และน่ำจะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์
มีควำมสบำยใจที่จะด�ำรงสมณเพศนำนเท่ำที่ต้องกำร

	 เงินที่พระรำชทำนเป็นค่ำนิตยภัตในแต่ละปีคงมีเป็นจ�ำนวนมำก	 ดังจะเห็น
จำกตัวอย่ำงอัตรำเงิน	 นิตยภัตที่พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถวำยแก่
พระสงฆ์สำมเณรในปลำยรัชกำลดังนี้

ตารางแสดงเงินนิตยภัตที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระสงฆ์ 
ใน พ.ศ. ๒๓๗๑

ลำาดับที่ ระดับ เดือนละ/บาท ปีละ/บาท

๑ พระรำชำคณะผู้ใหญ่	 	๒๐	 	๒๔๐

๒ พระรำชำคณะชั้นธรรม	 	๑๙	 	๒๒๐

๓ พระรำชำคณะชั้นเทพ	  ๑๘ 	๒๑๖

๔ พระรำชคณะสำมัญ  ๑๖ 	๑๙๒

๕ พระปลัดต�ำแหน่งใหญ่ 	๑๒ 	๑๔๔

๖ พระครูบำงองค์และเปรียญ	๗	ประโยค 	๑๐ 	๑๒๐

๗
เปรียญ	๕	-	๖	ประโยค	พระครูปลัดและ
พระครูอธิกำร

 ๘ 	๙๖

๘
เปรียญ	๔	ประโยคและพระครูมีนิตยภัต
บำงรูป

 ๖ 	๗๒

๙
เปรียญ	๓	ประโยคและพระฐำนำนุกรม
สำมัญ	และพระสงฆ์อนุจร
ในพระอำรำมหลวง

	.๕๐  ๖

ที่มา:	 อัจฉรำ	 กำญจโนมัย,	 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๙๔).	วทิยำนพินธป์รญิญำอกัษรศำสตรมหำบณัฑติ	ภำควชิำ
	 ประวัติศำสตร์	บัณฑิตวิทยำลัย	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๒๓,	หน้ำ	๑๒๓.
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 ๔.๒ การบำาเพ็ญพระราชกุศล	 นอกจำกกำรถวำยนิตยภัตแด่พระภิกษุสงฆ์
เปน็ประจ�ำทกุปแีลว้	พระบำทสมเดจ็พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วัยงัทรงบ�ำเพญ็พระรำชกศุล
อย่ำงสม่�ำเสมอไม่เฉพำะแต่ในงำนพระรำชพิธี	 เห็นได้จำกเสด็จทรงบำตรเป็นประจ�ำ
ทกุวนัมไิดข้ำดและทรงนมินตพ์ระภกิษสุงฆม์ำถวำยพระธรรมเทศนำและบอกพระคมัภรี์
ในพระบรมมหำรำชวัง๓๒	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้ยังพระรำชทำนเงินที่เป็นเสมือนรำงวัล
แกร่ำชบณัฑติทีม่คีวำมสำมำรถเปน็ทีพ่อพระรำชหฤทยัเปน็กรณพีเิศษ	เชน่	พระรำชทำน
เงินเดือนเพิ่มขึ้นให้แก่รำชบัณฑิตที่สำมำรถบอกหนังสือพระให้สำมำรถสอบเปรียญ
ได้มำก	แต่ถ้ำได้ผลตรงข้ำมรำชบัณฑิตผู้นั้นจะถูกลดเงินเดือน๓๓

	 อนึง่	พระบำทสมเดจ็พระนัง่เกล้ำเจำ้อยูห่วัทรงใหค้วำมสนพระรำชหฤทยัทัง้
ในเรื่องของกำรรักษำพยำบำลแก่ภิกษุที่อำพำธอย่ำงทั่วถึงด้วย	จำกหลักฐำนที่ปรำกฏ
ในจดหมำยเหตุรัชกำลที่	๓	ช่วง	พ.ศ.	๒๓๗๘	ถึง	พ.ศ.	๒๓๘๒	เป็นเวลำ	๕	ปี	พบว่ำ	
รำยจ่ำยพระรำชทรัพย์ในกำรพระรำชกุศล	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	๒๑,๗๕๑	ชั่ง๓๔	และ
ตลอดรัชกำลนั้นสิ้นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเป็นเงิน	๔,๗๖๖,๔๘๐	บำท๓๕

	 จะเห็นได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระรำชหฤทัย
ในกำรฟื้นฟูสถำบันสงฆ์ทั้งในด้ำนกำรศึกษำตำมหลักพระธรรมค�ำสอน	 ด้วยกำรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรบวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศำสนำ	 กำรวำงระเบียบ
กำรปกครองในหมู่คณะสงฆ์	 กำรอุดหนุนเกื้อกูลเรื่องอำหำรและกำรศึกษำพยำบำล	
เป็นต้น	 เหล่ำนี้นับว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรฟื้นฟูพระพุทธศำสนำให้เจริญรุ่งเรืองเช่นที่

	 ๓๒	วอลเตอร์	 เอฟ	 เวลลำ,	แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ.	นิจ	ทองโสภิต	แปล	 (กรุงเทพฯ	 :	
ส�ำนักพิมพ์สมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย,	๒๕๑๔),	หน้ำ	๖๕.
 ๓๓	หอสมุดแห่งชำติ,	 หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒ 
ตอน ๒๐ พระราชทานเงินเดือนให้พระอาจารย์บอกพระไตรปิฎกตามวัด
 ๓๔	หอสมุดแห่งชำติ,	จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขที่ ๑, 
จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) เลขที่ ๗๖, จ.ศ. ๑๑๙๙ (พ.ศ. ๒๓๘๐) เลขที่ ๗๐, จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. 
๒๓๘๑) เลขที่ ๙๓, จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 
 ๓๕	หอสมุดแห่งชำติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๕ 
บัญชีรายจ่ายพระราชทรัพย์ในการพระราชกุศลเลขที่ ๓๑๕.
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เคยเปน็มำกอ่นอนัจะน�ำมำซึง่ควำมมัน่คงใหแ้กร่ฐัในทกุดำ้นพรอ้มๆ	กบัเสถยีรภำพของ
พระมหำกษัตริย์ก็จะได้รับกำร	ค้�ำจุนให้มั่นคงตำมไปด้วย

สรุป

	 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 สังคมไทยมีควำม
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลำยประกำรที่น�ำมำสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองของบ้ำนเมือง	ประกำร
แรกนั้นคือกำรเจริญเติบโตของกำรค้ำกับต่ำงประเทศที่มีผลให้คนในสังคมเริ่มมี
มุมมองและวิธีคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลพร้อมๆกับกำรเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ
มำกขึ้น	 ประกำรต่อมำคือกำรเข้ำมำของคณะมิชชันนำรีเพื่อเผยแผ่คริสต์ศำสนำและ
น�ำวิทยำกำรควำมรู้แบบตะวันตกเข้ำมำเผยแพร่ด้วย	กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้
ชนชั้นผู้ปกครองตระหนักรู้ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมัยโดยที่ต้องด�ำรงไว้ซึ่ง
ควำมมั่นคงของประเทศชำติโดยเฉพำะในเรื่องของศำสนำที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน

	 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีควำมเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ
อย่ำงแรงกล้ำและทรงเห็นควำมจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำนุบ�ำรุงคณะสงฆ์ไปพร้อมๆ	กับกำร
สร้ำงและบูรณปฏิสังขรณ์วัด	 เพรำะพระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมยกย่องให้ควำม
เคำรพนับถือ	 เป็นผู้ชี้น�ำทั้งทำงโลกและทำงธรรมและอำจกล่ำวได้ว่ำมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรปกครองบ้ำนเมืองทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 เนื่องจำกพระมหำกษัตริย์ในทุก
รัชกำลทรงให้ควำมศรัทธำเชื่อถือและทรงรับฟังควำมคิดเห็นจำกพระเถระชั้นผู้ใหญ่
อยู่เสมอ	 ทั้งพระมหำกษัตริย์และพระสงฆ์จึงต่ำงอนุเครำะห์เกื้อกูลซึ่งกันละกัน	 เมื่อ
สถำบันสงฆ์ได้ตั้งมั่นอย่ำงมั่นคงแล้วก็จะส่งผลให้บ้ำนเมืองมีเสถียรภำพเช่นเดียวกัน	
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บรรณานุกรม

เอกสารชั้นต้นยังไม่ได้ตีพิมพ์
 จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓

จ.ศ.	๑๑๙๗	(พ.ศ.	๒๓๗๘)	เลขที	่๑	บญัชรีำยจำ่ยพระรำชทำนในกำรพระรำชกศุลตำ่งๆ
จ.ศ.	๑๑๙๙	(พ.ศ.	๒๓๘๐)	เลขที่	๗๐	และ	๗๖	บัญชีรำยจ่ำยพระรำชทำนในกำร
	 พระรำชกุศลต่ำงๆ
จ.ศ.	๑๒๐๐	(พ.ศ.	๒๓๘๑)	เลขที	่๙๓	บญัชรีำยจำ่ยพระรำชทำนในกำรพระรำชกศุลตำ่งๆ
จ.ศ.	๑๒๐๑	(พ.ศ.	๒๓๘๒)	เลขที่	๓๑๕	บัญชีรำยจ่ำยพระรำชทำนในกำรพระรำชกุศล
	 ต่ำงๆ
จ.ศ.	๑๒๐๘	(พ.ศ.	๒๓๘๙)	เลขที่	๒	ตอน	๖	จัดกระจำดถวำยพระสวดปำติโมกข์และ
	 เลขที่	๒	ตอน	๒๐	พระรำชทำนเงินเดือนให้พระอำจำรย์บอกพระไตรปิฎก
	 ตำมวัด
จ.ศ.	๑๒๑๑	(พ.ศ.	๒๓๙๒)	เลขที่	๒	ตอน	๑	,๒	และ	๕	ร่ำงตรำพระยำรำชนิกูล
	 นิตยภักดีถึงพระหริรักษ์	เจ้ำเมืองกัมพูชำ	๓	ฉบับ	ฉบับที่	๑	เรื่องขอคัมภีร์
	 พระไตรปฎิก	กฎหมำยไปไวส้�ำหรบับำ้นเมอืง	และตอนที	่๕	บญัชพีระไตรปฎิก
	 และกฎหมำยซึ่งส่งไปเมืองเขมร

หนังสือ บทความในหนังสือ และวิทยานิพนธ์

ชำญณรงค	์บญุหนนุ.	“กฎพระสงฆใ์นกฎหมำยตรำสำมดวง”	ใน	พระพทุธศาสนาและ
 สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย.	กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย,	
	 ๒๕๔๙.
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒. 
 กรุงเทพฯ:	องค์กำรค้ำคุรุสภำ,	๒๕๑๓.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาล
 ที่ ๔.	พระนคร	:	ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยำ,	๒๕๐๖.
พระอรุณนิภำคุณำกร,	 หม่อมเจ้ำ,	 วัดรำชบพิธ	 พระอำรำมหลวง.	 เทศนาพระราช
 ประวัติและพงษาวดาร กรุงเทพฯ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
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 อยู่หัว.	กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ	ส�ำนักงำนปลัด
	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี,	๒๕๔๖.
พิพำดำ	ยังเจริญ	และ	สุวดี	ธนประสิทธิพัฒนำ.	การศึกษาและผลกระทบต่อสังคม
 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕- ๒๓๙๔ ). กรุงเทพฯ	 :	ส�ำนักพิมพ์
	 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๒๙.
รัตนำวดี	 แก้วไชโย.	 การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 ตอนต้น พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔.	วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต	
	 ภำควิชำประวัติศำสตร์	บัณฑิตวิทยำลัย	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,๒๕๒๗.
วชิรญำณวโรรส,	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	 กรมพระยำ.	 พระประวัติตรัสเล่า.
	 กรุงเทพฯ	:	องค์กำรค้ำคุรุสภำ,	๒๕๑๔.
วรำภรณ์	 จิวชัยศักดิ์ . นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
 พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั.	กรงุเทพฯ	:	ส�ำนกัพมิพแ์หง่จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั,	
	 ๒๕๔๗.
วอลเตอร์	 เอฟ	 เวลล่ำ.	แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ. นิจ	ทองโสภิต	แปล.	 กรุงเทพฯ	 :	
	 ส�ำนักพิมพ์สมำคมสังคมศำสตร์ฯ,	๒๕๑๔.
วันรัตน,	สมเด็จพระ.	สังคีติยวงศ์.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์กำรศำสนำ,	๒๕๒๑.
วินัย	 พงศ์ศรีเพียร.”	 กำรพระศำสนำกับกำรจัดระเบียบสังคมไทยตั้งแต่รัชกำล
	 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯถึงรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ”	
	 ใน	พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย.	 กรุงเทพฯ:	 ส�ำนักงำน
	 กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย,	๒๕๔๘.
๑๐๐ ปี มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๕๓๖.	กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์มหำมกุฎ
	 รำชวิทยำลัย,	๒๕๓๖.
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