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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาการฟื้ น ฟู ส ถาบั น สงฆ์ ใ นรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม บริบทของ
สังคมในระยะเวลานั้นและวิธีการในการฟื้นฟู
ในการวิเคราะห์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
สถาบันสงฆ์ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่
มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมาก ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสำ�คัญกับสถาบันสงฆ์มากเพราะพระสงฆ์เป็นผูเ้ ผยแผ่พระศาสนา
เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่องว่ามีความรูท้ งั้ ทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์จงึ เปรียบเสมือน
ผู้เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยพระสงฆ์เป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้
และโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่ง การฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ให้มี
ความเป็นปึกแผ่นมัน่ คงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ การสังคายนา
พระไตรปิฎก การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การสร้างวัดและสนับสนุนการ
บวชเรียน และการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ใน
รัชกาลนี้สร้างความมั่นคงให้การพระศาสนาพร้อม ๆ กับความมั่นคงทางการปกครอง
และเป็นรากฐานของการพัฒนาสถาบันสงฆ์ในปัจจุบัน
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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
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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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ความนำ�
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีป่ ระชาชนชาวไทยยอมรับนับถือมาอย่างยาวนาน
ดังปรากฏหลักฐานชัดเจนตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา เป็นรากฐานของความคิด
ความเชื่อและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของการปกครองประเทศ พระสงฆ์ถือเป็นสาวก
ของพระศาสดาผู้สืบทอดพระศาสนาโดยอาศัยหลักพระธรรมตามคำ�สอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำ�คัญยิ่งในการเผยแพร่และจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ก็ต้องให้การอุปถัมภ์
บรรดาภิกษุสามเณรในบวรพุทธศาสนาให้มคี วามมัน่ คงเพือ่ ความตัง้ มัน่ ของศาสนาและ
ความมีเสถียรภาพของราชอาณาจักร
พระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะพิเศษและ
เป็นกลไกสำ�คัญในการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
สถาบั น สงฆ์ จึ ง เป็ น สถาบั น ที่ สื บ ทอดและเผยแพร่ ห ลั ก ธรรมคำ�สอนของสมเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเมื่อพระสงฆ์เป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ประชาชน
ให้ ค วามศรั ท ธาเคารพนั บ ถื อ พระสงฆ์ จึ ง เป็ น เสมื อ นตั ว กลางที่ ส ามารถเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย๑

สถาบันสงฆ์กับการทำ�นุบำ�รุงในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกจากการรุกรานของพม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๗ สถาบันสงฆ์
ก็พลอยเสื่อมโทรมไปตามความวิบัติของบ้านเมือง ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคล
นข้าวปลาอาหาร พระสงฆ์เองก็ลำ�บากที่จะครองสมณเพศอยู่ต่อไป ในหนังสือ
สังคีติยวงศ์ ได้กล่าวถึงสภาพของสงฆ์ในเวลานั้นว่า 
ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อไม่ได้อาหารบิณฑบาตแต่ทายกแล้วก็
เหนื่อยยากลำ�บากเข้า ไม่สามารถจะครองกาสาวพัตรได้ใช้ให้ศิษย์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พระประวัตติ รัสเล่า. (กรุงเทพฯ:
องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๗๔), หน้า ๒๒๔.
๑
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ไปขวนขวายหาอาหารเพื่อได้เลี้ยงท้อง ได้บ้างมิได้บ้างก็เหนื่อย
หน่ายจากการบวช ด้วยความลำ�บากที่จะครองเพศเป็นสมณะได้
พากันสึกออกหาเลี้ยงชีวิตตามสติกำ�ลัง๒
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้กระทำ�อย่างจริงจังในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อ
บ้านเมืองตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นดีแล้ว ในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนาหลายประการ นอกจากบูรณปฏิสังขรณ์
วัดวาอารามต่างๆ แล้ว ยังทรงสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดให้จารลงในใบลาน
เป็นพระไตรปิฎกหลวง เรียกว่าฉบับทองใหญ่ ประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชทานฉบับหลวงจำ�ลองไปตามวัดต่างๆ เพื่อใช้
เป็นหลักในการศึกษาพระปริยัติธรรม๓ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกฯ ยังโปรดให้จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และการออกกฎพระสงฆ์ด้วย
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระราชกำ�หนดฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมีพระราชกำ�หนดที่ใช้
บังคับคณะสงฆ์โดยตรง๔ และได้กลายเป็นแบบอย่างของกฏหมายการปกครอง
คณะสงฆ์ในสมัยต่อๆ มา๕
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การทำ�นุบำ�รุงพระพุทธ
ศาสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานานุรูปและ
โปรดให้ส่งคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลังกาทวีป การฟื้นฟูและทำ�นุบำ�รุง
พระพุทธศาสนาในสมัยนีก้ ล่าวได้วา่ เป็นการเน้นอรรถกถาเป็นหลักสูตรแทนพระไตรปิฎก
เดิม เพื่อให้พระสงฆ์รู้จักใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษารูปแบบอรรถกถาในระดับต่างๆ
๒

สมเด็จพระวันรัตน, สังคีติยวงศ์. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๑), หน้า 

๔๗๙.

พิพาดา ยังเจริญ และสุวดี ธนประสิทธิพฒ
ั นา, การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔). (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๒๙), หน้า ๕๗.
๔
ชาญณรงค์ บุญหนุน, “กฎพระสงฆ์ในกฎหมายตราสามดวง” ใน พระพุทธศาสนา
และสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. (กรุงเทพฯ : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), หน้า ๙.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.
๓
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ในการตีความข้ออรรถ ข้อธรรมลุ่มลึกในพระไตรปิฎกได้๖ ผู้มีบทบาทสำ�คัญในการ
ส่งเสริมพระศาสนาในรัชกาลนี้คือ พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ผู้ทรงมี
พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นแม่กองในการสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วัดสำ�คัญหลายแห่ง เช่น วัดอรุณราชวราราม นอกจากนี้ยังทรงบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลหลายประการ
“ทรงปฏิบัติเลี้ยงพระสงฆ์และมีเทศนาที่วังทุกวันมิได้ขาดและ
พระราชทานเงินเดือนให้อาจารย์บอกพระคัมภีร์แก่ภิกษุสามเณร
เป็นอันมาก และทรงตั้งโรงทานไว้ที่วังสำ�หรับเลี้ยงยาจกวรรณิพก
ทั่วหน้า ถึงวันพระก็ทรงปล่อยสัตว์และแจกเงินคนที่สูงอายุและ
คนยากเสมอเป็นนิจมิได้ขาด”
ทางด้านปริยัติธรรม พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ โปรดให้มีการ
จัดสอบซ้อมให้กับผู้ที่เรียนสูตรมูล คือการเรียนมูลกัจจายนะ หรือสนธิและนาม ซึ่ง
เป็นการเรียนพื้นฐานก่อนที่จะเรียนธรรมหรือสอบเป็นเปรียญจริงๆ ที่วังของพระองค์
เสมอ๗

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั กับความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เมื่อพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงให้
ความสำ�คัญและส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลายและอาจกล่าวได้ว่า
พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงทำ�นุ บำ�รุ ง
๑๐๐ ปี มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๕๓๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๒๒.
๗
หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร วัดราชบพิธพระอารามหลวง, เทศนาพระราชประวัติ
และพงษาวดารกรุงเทพฯ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. (กรุงเทพฯ : สำ�นักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เผยแพร่, ๒๕๔๖),
หน้า ๙๕.
๖
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พระพุทธศาสนาอย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากพระองค์หนึ่งและทรงกระทำ�อย่าง
ต่อเนื่องจนสิ้นรัชกาล
มีผศู้ กึ ษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
พบว่า เงินทีใ่ ช้จา่ ยในการทรงบาตรและเงินโรงทานในช่วง พ.ศ. ๒๓๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๒
เป็นจำ�นวน ๒๑,๗๕๑ ชั่ง๘ รายจ่ายที่เห็นชัดเจนในการทำ�นุบำ�รุงศาสนาในรัชกาลนี้คือ
การสร้างและปฏิสงั ขรณ์วดั ทีอ่ าจกล่าวได้วา่ เป็นสมัยทีม่ กี ารสร้างและปฏิสงั ขรณ์วดั มาก
ทีส่ ดุ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรวมทัง้ การชำ�ระและสร้างพระไตรปิฎก ตลอดจนการ
ถวายนิตยภัตแก่พระภิกษุสงฆ์ดังจะได้กล่าวต่อไป
การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การ
พระศาสนา  นอกจากเป็นเพราะทรงเลื่อมใสอย่างจริงจังแล้วยังเป็นการเอื้อต่อการ
ปกครองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความ
สำ�คั ญ กั บ การรั บ เอาอุ ด มการณ์ พุ ท ธและอุ ด มการณ์ พ ราหมณ์ ม าผสมกั น นั่ น คื อ
พระมหา  กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นผู้ปกครองประชาชนให้เกิดความเรียบร้อย
ในสังคมขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ยังต้องเป็นผู้ค้ำ�จุนพระศาสนาโดยสร้างปูชนียวัตถุ ปกครองและบำ�รุงคณะสงฆ์ ดูแลประชาชนให้อยู่ในศีลธรรม พระมหากษัตริย์
จึงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่จะนำ�มนุษย์ไปสู่สุคติ๙ และเมื่อศาสนาได้รับการทำ�นุ
บำ�รุงให้รุ่งเรืองแล้วเสถียรภาพของพระมหากษัตริย์ก็จะได้รับการค้ำ�จุนให้มั่นคงตาม
ไปด้วย ทั้งนี้ก็ด้วยแนวคิดที่ว่าพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการอุปถัมภ์
จากพระมหากษัตริย์ ในทำ�นองเดียวกันที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะตั้งมั่นอยู่ได้อย่าง
มั่นคงหากแสดงให้ผู้อยู่ใต้การปกครองตระหนักว่าทรงเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและ

รัตนาวดี แก้วไชโย, การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗, หน้า ๘๑.
๙
ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๑๖.
ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข และพรรณี ฉัครพลรักษ์ แปล. (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๖๗ - ๖๙.
๘
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บำ�รุงสถาบันนี้อย่างจริงจัง๑๐
อนึง่ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลง
หลายอย่างที่มีผลต่อวิถีชีวิตตลอดจนความคิดความเชื่อของคนในสังคม ประการแรก
คือการค้าขายกับต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่ารัชกาลก่อนๆ ทั้งปริมาณ
เรือสินค้าจากต่างชาติทเี่ ข้ามาค้าขายและประเภทของสินค้า ลักษณะการค้าขายเช่นนี้
ทำ�ให้วิถีชีวิตของประชาชนพลอยมีความคึกคักมากขึ้น๑๑ ขณะเดียวกันก็เกิดการปรับ
ตัวและมีวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นโดยเฉพาะในบรรดาชนชั้นนำ�ที่เป็นพ่อค้า๑๒
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมประการต่อมาคือการเข้ามาของคณะมิชชันนารีนิกาย
โปรเตสแตนท์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์คอื การเผยแผ่ศาสนา นอกจากนีค้ ณะมิชชันนารียงั นำ�เอา
วิชาการตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่ ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นการพิมพ์หนังสือ ความรู้อันทันสมัยและ
สามารถตรวจสอบได้นี้ทำ�ให้ค่านิยมของคนไทยโดยเฉพาะชนชั้นนำ�เป็นไปได้ในเชิง
ประจักษ์หรือหาความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น๑๓ หรือเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
มากขึน้ ซึง่ ในเวลานัน้ วัดยังคงเป็นสถานศึกษาทัง้ ทางโลกและทางธรรม โดยมีพระเป็น
ครู หรือผู้รู้ในทางหนังสือของชุมชน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นพ่อค้า  ทรงมีเรือสำ�เภาไป
ค้าขายเป็นการส่วนพระองค์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงดูแลกำ�กับกรมท่า  เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย์นนั้ รัฐก็ยงั คงให้ความสำ�คัญกับการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะ
การค้ากับจีน การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดต่อการค้าขายกับ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่มีนักบวชต่างศาสนามาเผยแผ่ศาสนา
ดู อัจฉรา กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.
๒๓๒๕ -๒๓๙๔). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
๑๑
ดู วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.).
๑๒
พิพาดา  ยังเจริญ และสุวดี ธนประสิทธิพัฒนา, การศึกษาและผลกระทบ........,
หน้า ๒๔.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙.
๑๐
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

ในไทย รวมทั้ ง ความคิ ด ของชนชั้ น นำ�ที่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นไปในทางเหตุ ผ ลนิ ย มมากขึ้ น
พระองค์จงึ ทรงให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยใช้เหตุผลและปัญญา
ในการพิจารณาความรู้และความจริง นั่นคือการเน้นที่หลักพระธรรมคำ�สอน ไม่ใช่
เรื่องพิธีกรรม โดยทรงอาศัยพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเสมือนตัวกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นผู้ทำ�หน้าที่นี้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการฟื้นฟูสถาบันสงฆ์
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
เป็นพิเศษว่าเป็นผูส้ บื ทอดพระศาสนาและเป็นผูม้ คี วามรูท้ งั้ ทางโลกและทางธรรม พระ
ภิกษุสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคมอย่างมาก อีกทั้ง
ยังได้รับการอุปถัมภ์จากชนทุกชั้นนับตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมา  สถาบันสงฆ์
จึงมีความสำ�คัญยิ่งต่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนาที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพ
ของบ้านเมืองในยุคต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุคของการก่อร่างสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่น
ในทุกด้าน การฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงให้ ค วามสำ�คั ญ และทรง
ดำ�เนินการดังนี้
๑. การสังคายนาพระไตรปิฎกและการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
ตามหลักทางพุทธศาสนา  การเรียนรู้ของพระภิกษุสงฆ์มีแนวทางที่สำ�คัญ
๓ แนวทางคือปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ การปริยัติศาสนาถือเป็นรากฐานสำ�คัญยิ่ง
ถ้าขาดการปริยัติเสียแล้วการปฏิบัติและการปฏิเวธก็จะเกิดขึ้นไม่ได้๑๔
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมนั้นเป็นการทดสอบความรู้พระภิกษุสงฆ์
สามเณรที่ได้เล่าเรียนพระไตรปิฎกและเป็นการสอบความรู้ภาษาบาลีด้วย อย่างไรก็ดี
ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ เป็นต้นมา การพระศาสนาได้รบั ความเสียหาย
มาก วัดวาอารามรกร้างทรุดโทรมไร้พระภิกษุสงฆ์อยู่ครองวัดอีกทั้งสังคมสงฆ์เองก็ไร้
๑๔

วินัย พงศ์ศรีเพียร, “การพระศาสนากับการจัดระเบียบสังคมไทยตั้งแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ” ใน พระพุทธศาสนา
และสถาบันสงฆ์กบั สังคมไทย. (กรุงเทพฯ : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ๒๕๔๘), หน้า ๒๙๑.
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กฎระเบียบ ขาดวินัยและแตกแยกกัน การฟื้นฟูพระศาสนาจึงเป็นเรื่องจำ�เป็นเร่งด่วน
พอๆ กับการจัดระบบการปกครองบ้านเมืองและการสังคายนาพระไตรปิฎกทีจ่ ะช่วยให้
เกิดหลักในการปริยัติศึกษาหรือการปรับปรุงตำ�ราเรียนแก่ภิกษุสามเณรได้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
สังคายนาพระไตรปิฎกต่อจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงทำ�ไว้โดยทรงพระกรุณาโปรดเก้ลาฯ
ให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย มีการสรรหาพระไตรปิฎกจากประเทศ
ใกล้เคียงมาเพื่อสอบทานและเทียบเคียงด้วย เห็นได้จากการที่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์
ไทยที่ต้องการไปสืบพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาและเมื่อจะเดินทางกลับให้ขอยืม
พระไตรปิฎกของศรีลังกา
มาด้วย “จะได้จำ�ลองลอกขึน้ ไว้สำ�หรับแผ่นดิน”๑๕ นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระไตรปิฎกใหม่ ที่สำ�คัญ
คือ ฉบับรดน้ำ�เอก ฉบับรดน้ำ�โท ฉบับทองน้อย ฉบับชุมยอ ฉบับอักษรรามัญ ฉบับเทพ
ชุมนุมสำ�หรับวัดพระเชตุพน ฉบับลายกำ�มะลอสำ�หรับวัดราชโอรส๑๖ พระไตรปิฎก
เหล่านี้นอกจากจะใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศแล้ว
เขมรซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศราชในขณะนั้นยังมีพระราชสาส์นมาขอพระไตรปิฎกที่ได้
รับการสังคายนาแล้วไปเป็นตำ�ราแก่พระภิกษุสงฆ์ของตนด้วย๑๗ อาจกล่าวได้ว่าใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ เป็นสมัยที่มีการสร้างพระไตรปิฎกมากกว่ารัชกาลใดๆ
เมื่อมีการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้ว สิ่งที่ต้องฟื้นฟูประการต่อมาคือการ
บำ�รุงการศึกษาด้านปริยัติธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงดำ�เนิน
ตามแนวพระราชดำ�ริของสมเด็จพระราชบิดาเช่นกัน โดยทรงกระตุ้นให้มีการเรียน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาล
ที่ ๔. (พระนคร : สำ�นักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๖) หน้า ๒๖๔.
๑๖
อัจฉรา กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา........., หน้า ๙๓.
๑๗
หอสมุดแห่งชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขที่ ๒
ตอน ๑, ๒ และ ๕ ร่างตราพระยาราชนิกูลนิตยภักดีถึงพระหริรักษ์เจ้าเมืองกัมพูชา ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ เรื่องขอคัมภีร์พระไตรปิฎกกฎหมายไปไว้สำ�หรับบ้านเมือง และตอนที่ ๕ บัญชีคัมภีร์
พระไตรปิฎกและกฎหมายซึ่งส่งไปเมืองเขมร
๑๕
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การสอนพระปริ ยั ติธรรมมากขึ้น เพราะทรงมีพระราชประสงค์ ใ ห้ วั ด แต่ ล ะวั ด มี
พระเปรียญอย่างน้อย ๕-๖ รูปทุกปี๑๘ ดังนัน้ บรรดาวัดต่างๆ จึงแข่งขันกันทีจ่ ะให้วดั ของ
ตนมีพระเปรียญหลายๆรูป
จากการที่รัฐให้ความสำ�คัญกับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมและการที่
แต่ละวัดต้องมีพระเปรียญ มีหลักฐานปรากฏว่าในพ.ศ. ๒๓๘๘ มีวดั ทีพ่ ระสงฆ์เข้าสอบ
๒๐ วัด เป็นจำ�นวน ๒๐๖ รูป๑๙ แสดงให้เห็นความตื่นตัวในเรื่องของการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ในเวลานั้น และเมื่อพระสงฆ์ให้ความสนใจจะเรียน
พระปริยัติธรรมอย่างมากเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเก๋งจีนทีข่ า้ งหอพระปริตรในบริเวณพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
เพื่อใช้เป็นที่สำ�หรับสงฆ์มาศึกษาพระปริยัติธรรม แต่เนื่องจากมีพระภิกษุสงฆ์มาเรียน
กันมากจึงต้องย้ายสถานที่เรียนมาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท๒๐
ต่อมาได้มีการขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมออกเป็น ๔ ขั้น คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ขั้นบาเรียนจัตวา
ขั้นบาเรียนตรี
ขั้นบาเรียนโท
ขั้นบาเรียนเอก

กำ�หนดระยะเวลาการสอบเป็น ๘ วัน และจัดสอบทุก ๓ ปี ซึ่งก่อนหน้านี้
ไม่มีการกำ�หนดเวลาในการสอบที่ชัดเจนตายตัว๒๑
พระภิกษุสามเณรที่สามารถสอบพระปริยัติธรรมได้จะได้รับการยกย่องจาก
สังคมมากและยังได้รับสิทธิพิเศษอีกหลายประการ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่ ๓ ความตอนหนึ่งว่า
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒.
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๓), หน้า ๒๕.
๑๙
อัจฉรา กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศสนา........., หน้า ๑๖๙.
๒๐
เรื่องเดียวกัน.
๒๑
๑๐๐ ปี มหามกุฎราชวิทยาลัย......, หน้า ๔๒๒.
๑๘
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“ ....... ในแผ่ น ดิ น นั้ น พระสงฆ์ ส ามเณรอุ ต สาหะเล่ า เรี ย น
พระไตรปิฎกทั้งในกรุงและนอกกรุงและหัวเมืองเป็นอันมาก ถึง
คราวไล่หนังสือ พระสงฆ์สามเณรก็ได้เป็นเปรียญ เอก โท ตรี
คราว ๑ เป็นอันมาก ถ้าพระสงฆ์ที่ได้แปลพระคัมภีร์เป็นเปรียญ
และพระเปรียญได้เลือ่ นเป็นพระราชาคณะแล้ว ญาติโยมทีต่ กทุกข์
ได้ยาก เป็นไพร่หลวง ไพร่สม อยู่ก็ดี โปรดยกพระราชทานให้เป็น
โยมสงฆ์ ถ้าลาสิกขาบทแล้วจะไปทำ�ราชการอยู่ในกรมใดก็โปรด
ให้ตามใจสมัคร........”๒๒
พระสงฆ์ที่เรียนพระปริยัติธรรมจึงจัดเป็นพระสงฆ์ที่ทำ�ประโยชน์ให้สังคม
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่มีความสามารถเป็นช่างก่อสร้างวัดได้ หรือพระสงฆ์ที่สวด
พระปาติโมกข์ได้ พระสงฆ์เหล่านี้ไม่ว่าจะจำ�พรรษาอยู่ที่วัดไหนก็จะได้รับการอุดหนุน
จากรัฐด้วยการได้รับพระราชทานข้าวสารแก่วัดนั้นๆรวมทั้งพระราชทานรองเท้าเพื่อ
ถวายพระแต่ละครั้งที่ลงพระอุโบสถประกอบสังฆกรรม๒๓
กล่าวได้ว่านโยบายของรัฐในการทำ�นุบำ�รุงพระสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
เป็นระบบตามขั้นตอนทำ�ให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีความรู้ทั้งในเรื่องของพุทธศาสนาและ
วิชาการทั่วไป เมื่อลาสิกขาออกมาแล้ว รัฐก็ยินดีรับเข้าทำ�งานตามกรม กอง ต่างๆ
เช่น กรมโหร กรมหมอ กรมอาลักษณ์ กรมธรรมการ กรมสังฆการีกรมราชบัณฑิต
เป็นต้น ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่จำ�พรรษาต่อก็ยังคงเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้สอนธรรมะและ
อักขร วิธีแก่กุลบุตร พระสงฆ์จึงเป็นเสมือนผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐ
โดยที่พระสงฆ์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาให้กับ
ประชาชนอีกต่อหนึ่ง๒๔
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาล
ที่ ๔ (พระนคร: ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา ๒๕๐๖), หน้า ๓๕๑-๓๕๒.
๒๓
หอสมุดแห่งชาติ, หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒
ตอน ๖ จัดกระจาดถวายพระสวดปาติโมกข์
๒๔
พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิพฒ
ั นา, การศึกษาและผลกระทบ.....................
........, หน้า ๑๑๕.
๒๒
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๒. การสร้างวัดและการส่งเสริมการบวช
วัดเป็นศาสนสถานทีส่ ำ�คัญเพราะเป็นทีพ่ ำ�นักของสงฆ์และเป็นทีท่ ำ�สังฆกรรม
นอกจากนี้วัดยังเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เป็นสถานที่
ฝังศพ เป็นสถานที่บำ�เพ็ญกุศลและเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนสดับพระธรรมเทศนา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นสมัยที่มีการสร้าง
สถาปนา  และปฏิสังขรณ์วัดมากที่สุดทั้งในกรุงและนอกกรุง วัดที่สร้างใหม่ในสมัยนี้
มี ๕ วัดและปฏิสังขรณ์อีก ๖๐ วัด ที่เป็นเช่นนี้ นอกจากเพื่อให้บ้านเมืองดูสง่างาม
มั่นคงและด้วยพระราชศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาแล้ว สาเหตุสำ�คัญประการ
หนึง่ คือการสร้างศาสนสถานเพือ่ รองรับพระภิกษุสามเณรทีม่ อี ยูจ่ ำ�นวนมาก มีผรู้ วบรวม
จำ�นวนพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในรัชกาลนี้ว่ามีพระมหานิกาย ๒๘,๐๐๐ รูป และ
เป็นพระรามัญ ๒,๐๐๐ รูป๒๕
สาเหตุที่มีพระภิกษุสามเณรจำ�นวนมากอาจเป็นเพราะสังคมไทยเห็นคุณค่า
ของผู้ที่บวชเรียนว่าเป็นผู้มีความรู้ เป็น “คนสุก” เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและมีชีวิต
ที่สบายกว่าไพร่และทาสที่ต้องสังกัดมูลนายและต้องทำ�งานหนัก แนวคิดนี้เห็นได้จาก
วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่สมภารวัดป่าเลไลย์กล่าวกับสามเณรแก้วที่คิดจะลา
จากสมณเพศว่า
“ฆราวาสนี้ชาติมันชั่วนัก
จะสึกไปให้เขาสักมันหรือหวา
ข้อมือดำ�แล้วระกำ�ทุกเวลา โพล่กับบ่าแบกกันจนบรรลัย”
จะเห็นได้ว่าการได้บวชเป็นพระภิกษุในสมัยนั้นนอกจากจะได้รับการนับถือ
และยกย่องจากสังคมแล้วยังรอดพ้นจากการถูกเกณฑ์แรงงานอีกด้วย การบวชเป็นภิกษุ
สามเณรจึงเป็นประเพณีนิยมสืบเนื่องมานานและยังถือเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะ
มีโอกาสแสวงหารสพระธรรม นับเป็นการสืบพระศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป พระราช
ศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านนี้คือการที่ทรงให้การอุปถัมภ์
การบวชของพระภิกษุสามเณรตามพระราชพิธขี องกษัตริยแ์ ต่โบราณ โดยทรงบวชนาค
ข้าราชการและนาคช่วยที่ถ่ายออกมาจากความเป็นทาสทุกปี๒๖ พระราชนิยมนี้นับว่า
๒๕
๒๖

อัจฉรา กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา..........................., หน้า ๑๒๗.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕.
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เป็นการส่งเสริมให้มีการจัดบวชข้าราชการในกรมกองทั้งในกรุงและหัวเมือง๒๗ ซึ่งก็
อาจเป็นไปได้ว่าจะมีเจ้านาย ขุนนาง ตลอดจนคหบดีที่มีทาสของตนในอาณัติจะปฏิบัติ
ตามพระราชนิยมนี้เช่นเดียวกับการสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่พอพระราชหฤทัย
๓. การปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์
ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์คือ กรมสังฆการี ซึ่งเป็นกรมหนึ่ง
ในกรมธรรมการ มีฆราวาสเป็นเจ้ากรม กรมสังฆการีมีหน้าที่แต่งตั้งหรือลดสมณศักดิ์
ดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ตลอดจนดำ�เนินคดีที่เกี่ยวกับพระภิกษุสามเณร
ในการจัดการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ส่วนใหญ่ยังคงยึดตาม
แบบลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ในรัชกาลก่อน เพียงแต่สมัยนี้ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดแบ่งคณะสงฆ์เป็น ๔ คณะใหญ่
คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และ คณะอรัญวาสี โดยโปรดให้รวมวัดหลวง
และวัดราษฎร์ในกรุงเทพฯที่เคยขึ้นอยู่กับคณะเหนือ คณะใต้ มาจัดรวมเป็นคณะหนึ่ง
ต่างหากเรียกว่าคณะกลาง
ในรัชกาลนี้ยังมีการตั้งเกณฑ์การตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ เช่น เป็นผู้เล่าเรียน
และแตกฉานในพระปริยตั ธิ รรม เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านบริหารคณะสงฆ์
เป็นผูม้ ั่นคงในพระธรรมวินยั หรือทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น๒๘ ผูท้ ี่ได้รับ
สมณศักดิ์จะได้เครื่องประกอบสมณศักดิ์รวมถึงนิตยภัตด้วย ลดหลั่นตามลำ�ดับชั้น
และตำ�แหน่ง๒๙ กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำ�คัญ
ของคณะสงฆ์และทรงส่งเสริมให้มคี วามก้าวหน้าตามความสามารถทางพระธรรมวินยั
ของพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูป
นอกจากการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความเหมาะสมแล้ว ใน
รัชกาลที่ ๓ นี้ยังมีความพยายามที่จะควบคุมความประพฤติตลอดจนวินัยของสงฆ์ให้
อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ด้วย ทั้งนี้เพราะยังคงมีพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยอยู่และถึง
ขั้นร้ายแรงจนต้องปราชิกก็มีหลายรูป
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๐.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๒..
๒๗
๒๘
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อันที่จริงในสังคมไทยมีพระภิกษุที่กระทำ�ผิดวินัยจนต้องสึกจากสมณเพศ
มาหลายยุคหลายสมัยปรากฏหลักฐานให้เห็นในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๑ และ
รัชกาลที่ ๒ มาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก็ยังปรากฏการกระทำ�ผิดของพระภิกษุสงฆ์
อีกจนต้องมีการชำ�ระความครั้งใหญ่ใน พ.ศ. ๒๓๘๕ ผลการชำ�ระคดีความครั้งนั้น
รัฐจับพระสงฆ์สกึ เป็นจำ�นวนกว่า ๕๐๐ คน รวมถึงพระสงฆ์ระดับพระราชาคณะด้วย๓๐
การตั้งคดีพิจารณาความพระสงฆ์ผู้กระทำ�ผิดวินัยเช่นนี้น่าจะมีส่วนทำ�ให้พระภิกษุสงฆ์
สามเณรระมัดระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในศีลในธรรมในระเบียบวินัยและคง
ความเลื่อมใสในศาสนาของพุทธศาสนิกชนไว้ได้
การที่พระภิกษุสงฆ์ยังคงกระทำ�ผิดวินัยให้เห็นอยู่เสมอ เป็นเหตุให้สมเด็จ
เจ้าฟ้ามงกฎซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุในรัชกาลที่ ๓ ทรงจัดตั้งกลุ่มพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ
ธรรมตามพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่เรียกว่า  “ธรรมยุติกนิกาย” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงให้การอุปถัมภ์ดว้ ยการพระราชทานวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็น
ที่ประทับพร้อมทั้งพระราชทานสมณศักดิ์สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระราชาคณะและ
เป็นผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมด้วย
๔. การทำ�นุบำ�รุงด้านอื่นๆ
๔.๑ การพระราชทานนิตยภัต พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานนิตยภัตหรือค่าอาหารที่ถวายพระภิกษุสามเณรเป็น
ประจำ�ตามลำ�ดับชั้นยศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายนิตยภัต ดังนี้๓๑
๑. พระผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ พระครู ฐานานุกรม
๒. เจ้านายที่ทรงผนวช
๓. พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เป็นเปรียญ
๔. พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพระอารามหลวงหรือที่เรียกว่าพระอนุจร

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ รัชกาลที่ ๓ และ
รัชกาลที่ ๔ (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๖), หน้า ๒๖๖.
๓๑
อัจฉรา กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.........................................., หน้า ๑๒๒.
๓๐
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เงินนิตยภัตนีก้ ล่าวได้วา่ มีสว่ นช่วยให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์มคี วามสะดวกสบาย
มากขึ้นและดำ�รงสถานะตามลำ�ดับชั้นได้อย่างเหมาะสม และน่าจะทำ�ให้พระภิกษุสงฆ์
มีความสบายใจที่จะดำ�รงสมณเพศนานเท่าที่ต้องการ
เงินที่พระราชทานเป็นค่านิตยภัตในแต่ละปีคงมีเป็นจำ�นวนมาก ดังจะเห็น
จากตัวอย่างอัตราเงิน นิตยภัตที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หัวถวายแก่
พระสงฆ์สามเณรในปลายรัชกาลดังนี้
ตารางแสดงเงินนิตยภัตที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระสงฆ์
ใน พ.ศ. ๒๓๗๑
ลำ�ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ
พระราชาคณะผู้ใหญ่
พระราชาคณะชั้นธรรม
พระราชาคณะชั้นเทพ
พระราชคณะสามัญ
พระปลัดตำ�แหน่งใหญ่
พระครูบางองค์และเปรียญ ๗ ประโยค
เปรียญ ๕ - ๖ ประโยค พระครูปลัดและ
พระครูอธิการ
เปรียญ ๔ ประโยคและพระครูมีนิตยภัต
บางรูป
เปรียญ ๓ ประโยคและพระฐานานุกรม
สามัญ และพระสงฆ์อนุจร
ในพระอารามหลวง

เดือนละ/บาท ปีละ/บาท
๒๐
๒๔๐
๑๙
๒๒๐
๑๘
๒๑๖
๑๖
๑๙๒
๑๒
๑๔๔
๑๐
๑๒๐
๘

๙๖

๖

๗๒

.๕๐

๖

ที่มา: อัจฉรา  กาญจโนมัย, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
(พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๙๔). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓, หน้า ๑๒๓.
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๔.๒ การบำ�เพ็ญพระราชกุศล นอกจากการถวายนิตยภัตแด่พระภิกษุสงฆ์
เป็นประจำ�ทุกปีแล้ว พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล
อย่างสม่ำ�เสมอไม่เฉพาะแต่ในงานพระราชพิธี เห็นได้จากเสด็จทรงบาตรเป็นประจำ�
ทุกวันมิได้ขาดและทรงนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาถวายพระธรรมเทศนาและบอกพระคัมภีร์
ในพระบรมมหาราชวัง๓๒ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินที่เป็นเสมือนรางวัล
แก่ราชบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถเป็นทีพ่ อพระราชหฤทัยเป็นกรณีพเิ ศษ เช่น พระราชทาน
เงินเดือนเพิ่มขึ้นให้แก่ราชบัณฑิตที่สามารถบอกหนังสือพระให้สามารถสอบเปรียญ
ได้มาก แต่ถ้าได้ผลตรงข้ามราชบัณฑิตผู้นั้นจะถูกลดเงินเดือน๓๓
อนึง่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยทัง้
ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแก่ภิกษุที่อาพาธอย่างทั่วถึงด้วย จากหลักฐานที่ปรากฏ
ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ ช่วง พ.ศ. ๒๓๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๒ เป็นเวลา ๕ ปี พบว่า 
รายจ่ายพระราชทรัพย์ในการพระราชกุศล เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๕๑ ชั่ง๓๔ และ
ตลอดรัชกาลนั้นสิ้นค่าใช้จ่ายในการบำ�เพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน ๔,๗๖๖,๔๘๐ บาท๓๕
จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
ในการฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทั้งในด้านการศึกษาตามหลักพระธรรมคำ�สอน ด้วยการให้
ความสำ�คัญกับการบวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนา  การวางระเบียบ
การปกครองในหมู่คณะสงฆ์ การอุดหนุนเกื้อกูลเรื่องอาหารและการศึกษาพยาบาล
เป็นต้น เหล่านี้นับว่าเป็นส่วนสำ�คัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นที่
วอลเตอร์ เอฟ เวลลา, แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ. นิจ ทองโสภิต แปล (กรุงเทพฯ :
สำ�นักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔), หน้า ๖๕.
๓๓
หอสมุดแห่งชาติ, หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒
ตอน ๒๐ พระราชทานเงินเดือนให้พระอาจารย์บอกพระไตรปิฎกตามวัด
๓๔
หอสมุดแห่งชาติ, 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
หอสมุดแห่งชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๕
บัญชีรายจ่ายพระราชทรัพย์ในการพระราชกุศลเลขที่ ๓๑๕.
๓๒
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เคยเป็นมาก่อนอันจะนำ�มาซึง่ ความมัน่ คงให้แก่รฐั ในทุกด้านพร้อมๆ กับเสถียรภาพของ
พระมหากษัตริย์ก็จะได้รับการ ค้ำ�จุนให้มั่นคงตามไปด้วย

สรุป
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว สั ง คมไทยมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการที่นำ�มาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ประการ
แรกนั้ น คื อ การเจริ ญเติบโตของการค้ ากับต่ างประเทศที่ มี ผ ลให้ ค นในสั ง คมเริ่ ม มี
มุมมองและวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลพร้อมๆกับการเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
มากขึ้น ประการต่อมาคือการเข้ามาของคณะมิชชันนารีเพื่อเผยแผ่คริสต์ศาสนาและ
นำ�วิทยาการความรู้แบบตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำ�ให้
ชนชั้ น ผู้ ป กครองตระหนั ก รู้ ใ นการปรั บ ตั วให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ยโดยที่ ต้ อ งดำ�รงไว้ ซึ่ ง
ความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้าและทรงเห็นความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�นุบำ�รุงคณะสงฆ์ไปพร้อมๆ กับการ
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัด เพราะพระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมยกย่องให้ความ
เคารพนับถือ เป็นผู้ชี้นำ�ทั้งทางโลกและทางธรรมและอาจกล่าวได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปกครองบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพระมหากษัตริย์ในทุก
รัชกาลทรงให้ความศรัทธาเชื่อถือและทรงรับฟังความคิดเห็นจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่
อยู่เสมอ ทั้งพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์จึงต่างอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันละกัน เมื่อ
สถาบันสงฆ์ได้ตั้งมั่นอย่างมั่นคงแล้วก็จะส่งผลให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน
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