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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยมีความสนใจในพระราชกรณียกิจท่ี
สําคัญในดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ท่ีมีตอพระพุทธศาสนา 
โดยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 3 ประการ คือ 
 1. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ท่ีมีตอ
พระพุทธศาสนาในดานตางๆ 
 2. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในดานการพระศาสนา ให
เปนท่ีปรากฏชัด และแพรหลายกวางขวางยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อเปนแนวทางชี้นําใหมีการศึกษาวิจัยในดานนี้ตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาความ โดยท่ีผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมเอกสารงานวิจัย ท้ังท่ีเปนวิทยานิพนธ หนังสือ งานเขียน และเอกสารทางประวัติศาสตร ท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ใชวิธีการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากศึกษาเอกสารงานวิจัย ท้ังท่ีเปน
วิทยานิพนธ หนังสือ งานเขียน และเอกสารท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงรวบรวมมาจากหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ หอสมุดแหงชาติ หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 สภาพการณท่ัวไปของพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลท่ี 2 ตอเนื่องมาถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 นั้น กลาวไดวาอยูในสภาพท่ีนาพอใจ เพราะ
พระพุทธศาสนาไดรับการนับถือและปฏิบัติเปนอยางดีจากทุกระดับช้ัน ไดรับการอุปถัมภทํานุบํารุง
เปนอยางดีจากทุกฝาย มีความเจริญกาวหนาท้ังในดานศาสนธรรมและศาสนวัตถุ แตถามองลงไป
ในสวนยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรของคณะสงฆหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา คณะสงฆบางสวน
ก็กลาวไดวายังมีส่ิงท่ีจะตองไดรับการพัฒนาแกไขในอีกหลายๆ ดาน เพราะยังมีความบกพรองใน
เร่ืองความรูความเขาใจในหลักพระธรรมวินัยตลอดถึงความประพฤติปฏิบัติอยูอีกเปนอันมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากสาเหตุ พื้นฐานของคณะสงฆในรัชกาลท่ี 3 เพิ่งจะไดรับการฟนฟูข้ึนมาจากความ
เส่ือมสลายเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา แตการฟนฟูเพียงชั่วระยะเวลาไมกี่สิบปนั้น จึงยังไม
สามารถจัดการส่ิงตางๆ ใหเขารูปเขารอยจนเปนท่ีเรียบรอยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูทางดาน
จิตใจอันเปนรากฐานท่ีสําคัญของการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระสงฆซ่ึงไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงจากการทําสงครามและการจลาจลวุนวายของบานเมืองในคร้ังนั้น ฉะนั้น ภารกิจในการฟนฟู
และทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนาในดานตางๆ ท่ีไดรับการเร่ิมตนไวในรัชกาลกอนๆ จึงยังคง
เปนพระราชธุระของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู ทรงมีพระราชศรัทธาอยางแรงกลาในบวรพุทธ
ศาสนา ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดานศาสนาเปนอเนกประการ พอสรุปไดดังนี้ 
 1. ดานการปกครองคณะสงฆ อันเปนรากฐานท่ีสําคัญของความสงบเรียบรอยของ 
สังฆมณฑล พระองคไดทรงถือเปนพระราชธุระโดยตรงบางโดยออมบาง ทรงจัดการแบงพระสงฆ
ออกเปนฝายเปนคณะอยางเปนระบบเพื่อสะดวกแกการบริหารปกครอง ทรงแตงต้ังพระเถรานุเถระ
ใหมียศมีตําแหนงเพื่อทําหนาท่ีในการบริหารปกครองดูแลกันเองตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือ
มีอธิกรณหรือความวุนวายเกิดข้ึนในสังฆมณฑล ก็ทรงรับเปนพระราชธุระกําจัดแกไขใหเรียบรอย 
ในบางคร้ังก็ทรงแตงตั้งขุนนางผูใหญใหมีหนาท่ีคอยสอดสองดูแลกิจการคณะสงฆตางพระเนตร
พระกรรณ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ประมวลกันเขาแลวก็ทําใหคณะสงฆกลายเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญ
สถาบันหนึ่งของชาติไทยมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 2. ดานการจัดการศึกษาแกคณะสงฆ ทรงจัดใหพระสงฆไดมีการศึกษาไดอยางสะดวก
และท่ัวถึงท้ังฝายคันถธุระ (ดานวิชาการ) และฝายวิปสสนาธุระ (ดานการฝกสมาธิ) เชน จัดสราง
คัมภีรตํารับตําราใหเปนหลักสูตรและเปนอุปกรณในดานการศึกษาของพระสงฆสามเณรใน
พระพุทธศาสนา  จัดหาหรือจัดสรางสถานท่ีใหเปนสถานท่ีเลาเรียนศึกษา จัดใหมีการสอบท่ีเรียก
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กันวา “สอบสนามหลวง” เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณความรูของพระสงฆสามเณรใหเปนท่ี
ปรากฏแกสาธารณชนท่ัวไป  พรอมกันนี้ยังไดพระราชทานทุนทรัพยอุปถัมภบํารุงพระสงฆ
สามเณรรวมไปถึงบุคคลที่มีความรูในทางพระพุทธศาสนาดวย จากการทํานุบํารุงสงเสริมดาน
การศึกษาแกคณะสงฆของพระองคในคร้ังนี้ เปนเหตุใหพระสงฆสามเณรเปนผูมีฐานะโดดเดนข้ึน
ในสังคม และเปนผูนําทางจิตวิญญาณของสังคมไทยมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 
 3. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาน้ัน พระองคก็ทรงรับเปนพระราชธุระไมยิ่งหยอน
ไปกวาดานอ่ืนๆ ทรงสงเสริมใหพระสงฆสามเณรไดมีบทบาทในดานการเปนผูนําในการปลูกฝงส่ัง
สอนประชาชนในโอกาสตางๆ และในรูปแบบตางๆ เสมอ เชนการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ 
(วันพระ) เปนตน ในบางยุคบางโอกาสก็ทรงส่ังสอนธรรมแกประชาชนของพระองคดวยพระองค
เอง และยังทรงพระราชนิพนธคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนตําราหรือหนังสือในลักษณะตางๆ 
เพื่อเผยแพรไปสูประชาชนคนไทย ทําใหเกิดเปนมรดกอันมีคุณคาของชาติสืบตอมา 
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 นั้น ยังไดโปรดสง
พระสงฆไทยไปลังกา ถึง 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ปชวด โหศก จุลศักราช 1203 (พ.ศ. 2383) มีพระภิกษุลังกา
ช่ือวากกุสนธะภิกษุ กับคฤหัสถคนหนึ่งเขามายังกรุงเทพฯ จะมานมัสการพระมหาเจดียในสยาม 
พระองคไตถามพระรูปนั้นก็ชี้แจงวัตรปฏิบัติไดถูกตอง พระองคจึงไดโปรดใหสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวซ่ึงทรงผนวชอยู และเปนพระราชาคณะสมัยนั้น ทรงรับทํานุบํารุงไวท่ีวัดบวรนิเวศ และยัง
มีพระลังกาพวกเดียวกันตามเขามาอีก พระลังกาพวกนี้อยูในสยาม 2 ป ถึงปขาลจัตวาศก จุลศักราช 
1024 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชทานกฐินวัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ
ลังกาถวายพระพรลากลับไปบานเมือง และขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหใหไดกลับไป
โดยสะดวก จึงทรงมีพระราชดําริพรอมกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การพระศาสนา
ในลังกาจะเปนเชนไร ไมไดสืบเอาความจริงมานานป อีกประการหนึ่งหนังสือพระไตรปฎกท่ีฉบับ
ของไทยยังบกพรองอยูควรจะสอบสวนกับฉบับลังกาที่มีอยูหลายฉบับ จึงโปรดใหแตงพระภิกษุ
สงฆไทยข้ึนไปยังลังกา โดยใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือกสรร และมีสมณ
ลิขิตไปถึงสังฆนายกดวย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเลือกไดพระภิกษุธรรมยุต 5 
รูป คือ 
  1)  พระพุทธญาณ 
  2)  พระอมร 
  3)  พระสุภตูิ 
  4)  พระคัมภีร 
  5)  พระพุทธวีระ 
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  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหจัดเรือกําปนหลวง สงพระสงฆ 
สมณทูตไปพรอมกับพระลังกาอยู 1 ป จึงกลับมากรุงเทพฯ เม่ือปเถาะเบ็ญจศก จุลศักราช 1025 และ
ไดยืมคัมภีรพระไตรปฎกจากลังกามา 40 คัมภีร 
 4. ดานศิลปะและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พระองคมิไดทรงละเลยแตอยางใด  
ในแตละรัชกาลหรือในแตละสมัยท่ีพระเจาแผนดินปกครองบานเมือง อาจมีความนิยมชมชอบ และ
สนับสนุนสงเสริม งานดานศิลปกรรมตางกัน ถาแตกตางนอยอาจมองไมเห็น สวนพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีความเดนชัดเนื่องจากทรงโปรดศิลปะจีนมาก เพราะทรงใกลชิดสนิทสนม
กับพอคาชาวจีนและทรงเปนพอคามีเรือสําเภาเดินทางติดตอคาขายกับเมืองจีนอยูเสมอ นับแตคร้ัง
ยังทรงเปนพระยุพราชมาแลว จึงมีความสนใจและมีความรูทางศิลปวัฒนธรรมจีนเปนอยางดี 
ประกอบกับคนจีนก็อพยพเขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก ชางไทยถนัดแตงานไม ชาง
จีนถนัดงานปูน ท้ังชางและวัสดุจากจีนจึงหาไดงายกวาไทย เม่ือมีโอกาสทํางานชางจีนจึงนําเอา
รูปแบบศิลปะของตนมาเผยแพรดวย วัสดุในการกอสรางเดิมใชไมก็เปล่ียนมากออิฐฉาบปูน ปน
ลวดลายปูน และประดับตกแตงดวยกระเบ้ืองถวยชาม ประดิษฐลวดลายมงคลแบบจีน ดังนั้นท่ี
เรียกวา ศิลปะแบบพระราชนิยมก็คือ ความนิยมในศิลปกรรมแบบจีนโดยนํามาประยุกตใหเขากับ
ศิลปะไทยนั่นเอง 
  ระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วรรณคดีไดเจริญกาวหนาอยาง
มาก พวกผูดีมีตระกูลพากันสละเวลาสวนใหญประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน และบทละคร ท้ัง
ยังไดมีการซอมสรางพระราชวังและโบสถวิหารการเปรียญกันเปนการใหญ สวนพวกสามัญชน
ท้ังหลายก็พากันปลีกเวลามาใหกับงานศิลปะ ดวยวิธีการตางๆ 
 5. ดานการสรางและบูรณปฏิสังขรณพุทธสถาน พระองคทรงรับเปนพระราชธุระไดทํา
การบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามสรุปไดดังนี้ 
  5.1 พระอารามท่ีทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึนใหม มีปรากฏจํานวน 
11 พระอาราม ตามรายนามดังนี้  1.1 วัดเฉลิมพระเกียรติ  1.2 วัดเทพธิดาราม  1.3 วัดราชนัดดาราม 
1.4 วัด มหรรรณพาราม 1.5 วัดกัลยาณมิตร 1.6 วัดประยุรวงศาวาส 1.7 วัดอนงคาราม 1.8 วัดเครือ
วัลย 1.9 วัดคฤหบดี 1.10 วัดบุรณศิริมาตยาราม 1.11 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
  5.2 วัดท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณมีพระอาราม 
จํานวน 59 พระอาราม ตามรายนามดังนี้ 2.1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.2 วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม 2.3 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ 2.4 วัดสุทัศนเทพวราราม 2.5 วัดอรุณราชวราราม 2.6 วัด
บวรนิเวศวิหาร 2.7วัดราชโอรสาราม 2.8 วัดสระเกศ 2.9 วัดราชาธิวาสวิหาร 2.10 วัดหงสรัตนาราม 
2.11 วัดราชสิทธาราม 2.12 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 2.13 วัดชนะสงคราม 2.14 วัดราชบุรณะ 
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2.15 วัดปทุมคงคา 2.16 วัดโมลีโลกยาราม 2.17 วัดจักรวรรดิราชาวาส 2.18 วัดระฆังโฆสิตาราม 
2.19 วัดบพิตรพิมุข 2.20 วัดพิชยญาติการาม 2.21 วัดหนัง 2.22 วัดปรินายก 2.23 วัดสังเวชวิศยาราม  
2.24 วัดราชผาติการาม 2.25 วัดสัมพันธวงศาราม 2.26 วัดสังขกระจายวรวิหาร 2.27 วัดดุสิตาราม  
2.28 วัดภคินีนาถ 2.29 วัดพระยาทํา 2.30 วัดอมรินทราราม 2.31 วัดอินทาราม 2.32 วัดจันทาราม 
2.33 วัดราชคฤห 2.34 วัดบุปผาราม 2.35 วัดนางนอง 2.36 วัดทองธรรมชาติ 2.37 วัดเศวตรฉัตร 
2.38 วัดอัปสรสวรรค 2.39 วัดนวลนรดิศ 2.40 วัดคูหาสวรรค 2.41 วัดกาญจนสิงหาสน 2.42 วัดสาม
พระยา 2.43 วัดยานนาวา 2.44 วัดดาวดึงษาราม  2.45 วัดนางชี 2.46 วัดปากน้ํา 2.47 วัดไพชยนตพล
เสพย 2.48 วัดทรงธรรม2.49 วัดโปรดเกศเชษฐาราม 2.50 วัดสุวรรณดาราราม 2.51 วัดศาลาปูน 
2.52 วัดพระพุทธบาท 2.53 วัดปาประดู  2.54 วัดพระแทนดงรัง 2.55 วัดเทวสังฆาราม 2.56 วัด
มหาธาตุ  2.57 วัดคงคาราม 2.58 วัดอัมพวันเจติยาราม และ 2.59 วัดประชุมโยธี 
  พรอมกันนี้ไดทรงมีพระราชประสงคจะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลใหเหมือนอยาง
โบราณราชกษัตริย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเคยสรางรูปพระโพธิสัตวตามเร่ืองนิบาตชาดก
ท้ัง 550 ชาติ  แตพระองคทรงรังเกียจวารูปพระโพธิสัตวชาดกนั้นเปนรูปเทวดาก็มี มนุษยก็มี สัตว
เดียรฉานก็มี ไมสมควรจะสรางข้ึนเปนเจดียวัตถุ จึงโปรดใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรม 
พระปรมานุชิตชิโนรสทรงเลือกคนในคัมภีร เอาพุทธอิริยาบถตางๆ เพิ่มเติมข้ึนดวยทองแดง ถึง 34 
ปาง ดังนี้ 1. ปางบําเพ็ญทุกรกิริยา 2. ปางรับมธุปายาส 3. ปางเสวยมธุปายาส 4. ปางเส่ียงบารมีลอย
ถาด 5. ปางรับหญาคา 6. ปางถวายเนตร 7. ปางจงกรมแกว 8. ปางหามมาร 9. ปางฉันผลสมอ 10.
ปางประสานบาตร 11. ปางเกศธาตุ 12. ปางรําพึง 13. ปางประทานเอหิภิกขุ 14. ปางภัตตกิจ 15. ปาง
ปลงกัมมัฏฐาน 16. ปางช้ีอัครสาวก 17. ปางประทับเรือ 18. ปางอุมบาตร 19. ปางรับผลมะมวง 20. 
ปางเปดโลก 21. ปางลีลา 22. ปางหามแกนจันทร 23.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 24.ปางสรง
น้ําฝน 25. ปางขับพระวักกลิ 26. ปางสนเข็ม 27. ปางปาเลไลยก 28. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต 29.
ปางพิจรณาชรากรรม 30. ปางปลงอายุสังขาร 31. ปางนาคาวโลก 32. ปางรับอุทกัง 33. ปางหาม
สมุทร 34. ปางนาคปรก 
  การบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะหรือพระอุโบสถวิหารเปนตน ถือวาเปนพระราชกรณี
กิจท่ีพระองคทรงกระทําอยางตอเนื่องเร่ือยมา 
 6. ดานศาสนสัมพันธกับตางประเทศ นับเปนกาวใหมอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกิจการ
พระศาสนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จนั่งเกลาเจาอยูหัวก็คือ ไดมีการจัดต้ังคณะหมอสอนศาสนา
ข้ึนเปนการถาวร คณะหมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตพวกแรกไดเดินทางมาถึงประเทศสยาม
เม่ือป พ.ศ. 2371 แตมาอยูไดไมนานก็กลับออกไป ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2376 ไดมีคณะหมอ
สอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตอีกพวกหนึ่งพยายามติดตามเขามาพวกนี้เปนพวก American Board 
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of Commissioners for Foreign Missionsไดจัดสงเขามา ถึงตอนปลายรัชสมัยไดมีพวกหมอสอน
ศาสนานิกายโปรเตสแตนตเขามาต้ังเผยแพรอยูถึง 3 คณะดวยกัน เปนชาวอเมริกันท้ังหมด สวน
จํานวนบุคคลท่ีเขามาเผยแพรศาสนาเหลานี้อยูประมาณถึง 30 พวกดวยกัน พวกโปรเตสแตนต
เหลานี้ ปฏิบัติงานกันอยางเขมเข็งคือนอกจากไดเท่ียวสอนแลว ยังไดแปลพระคัมภีรไบเบิลและ 
คําสอนตางๆ ออกเปนภาษาไทย และยังไดพิมพคําแปลเหลานั้นออกแจกจายดวย นอกจากนี้ยังได
ทําการรักษาโรคภัยไขเจ็บและจัดต้ังโรงเรียนสอนหนังสือ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  นับเปนพระมหากษัตริยพระองคท่ี 3 
แหงราชวงศจักรี พระองคทรงมีพระราชศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาต้ังแตยังดํารง 
พระอิสริยยศเปนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร  บรรเจิด อินทุจันทรยง (2525, หนา83)  ไดกลาวไวใน
หนังสือ  เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ ความตอนหนึ่งวา 
 “พระองคทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรง
ปฏิบัติเล้ียงพระสงฆ และมีเทศนาที่วังทุกวันมิไดขาด และพระราชทานเงินเดือน ใหอาจารยบอก
พระคัมภีรแกภิกษุสามเณรเปนอันมาก และทรงต้ังโรงทานไวท่ีวัง สําหรับเล้ียงยาจกวณิพกท่ัวหนา  
ถึงวันพระก็ทรงปลอยสัตว และแจกเงินคนท่ีสูงอายุและคนยากเสมอเปนนิตยมิไดขาด และ
ขาราชการซ่ึงเขามาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในพระบรมมหาราชวังก็ไดรับพระราชทานท่ีวังนั้น
โดยมาก จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สมเด็จพระบรมชนกนาถ
พระองคก็ทรงยินดีอนุโมทนาโปรดต้ังใหโรงทานหลวงข้ึนบาง เปนตนมาแตคร้ังนั้น” 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบวา คร้ันเม่ือพระองคเสด็จข้ึนเสวยราชยแลวไดทรง
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญและยิ่งใหญแก
พระพุทธศาสนาหลายดานดวยกัน คือ 
 1. ดานการปกครองคณะสงฆ อันเปนรากฐานท่ีสําคัญของความสงบเรียบรอยของ 
สังฆมณฑล พระองคไดทรงถือเปนพระราชธุระโดยตรงบางโดยออมบาง ทรงจัดการแบงพระสงฆ
ออกเปนฝายเปนคณะอยางเปนระบบเพ่ือสะดวกแกการบริหารปกครองทรงแบงการปกครอง
ออกเปน 4 คณะ คือ 1. คณะใหญเหนือ 2. คณะใหญใต 3. คณะใหญกลาง 4. คณะใหญอรัญญวาสี 
และทรงแตงตั้งพระเถรานุเถระใหมียศมีตําแหนงเพื่อทําหนาท่ีในการบริหารปกครองดูแลกันเอง
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือมีอธิกรณหรือความวุนวายเกิดข้ึนในสังฆมณฑล ก็ทรงรับเปน
พระราชธุระกําจัดแกไขใหเรียบรอย ในบางคร้ังก็ทรงแตงต้ังขุนนางผูใหญใหมีหนาท่ีคอยสอดสอง
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ดูแลกิจการคณะสงฆตางพระเนตรพระกรรณ ส่ิงตางๆ เหลานี้ประมวลกันเขาแลวก็ทําใหคณะสงฆ
กลายเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งของชาติไทยมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 2. ดานการจัดการศึกษาแกคณะสงฆ ทรงพัฒนาและบํารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของพระภิกษุสามเณรโดยพระองคไดทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แบงระดับการศึกษา
ออกเปน 4 ช้ัน คือ ช้ันเปรียญจัตวา ชั้นเปรียญตรี ชั้นเปรียญโท และช้ันเปรียญเอก จากนั้นพระองค
ไดทรงสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมอยางแพรหลาย ท้ังนี้พระองคไดทรง
อุปถัมภพระภิกษุสามเณรท่ีสอบไดแตละช้ันและทรงอุปถัมภไปถึงโยมบิดามารดาของพระภิกษุ
สามเณรท่ีสอบไดไปตลอดดวย ทําใหพระภิกษุสามเณรสอบไลไดเปนเปรียญธรรมช้ันตรี โท เอก 
กันมากยิ่งข้ึน กระทั่งการขยายการศึกษาและสอบไลเปรียญธรรมถึง 9 ประโยคในยุคตอมา ซ่ึง
สอดคลองกับความเห็นของ นิจ ทองโสภิต (2514, หนา 92) ท่ีไดกลาวไววา “ทรงบํารุงการศึกษา
พระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรม ทําใหพระพุทธศาสนา
แพรหลายไปท่ัวประเทศไทย พระองคทรงถือเปนพระราชธุระท่ีจะบํารุงการศึกษาพระไตรปฎกแก
พระภิกษุสามเณร ทรงจางอาจารยบอกพระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรทุกพระอาราม พระภกิษุ
สามเณรในรัชกาลท่ี 3 จึงมีวิริยะอุตสาหะเลาเรียนท้ังในกรุงและหัวเมือง พระเถระเหลานั้นจึงเรง
สงเสริมการศึกษา เพื่อสนองพระราชศรัทธาของพระองคเพื่อไดรับความรมเย็นจากพระจริยาวัตร
ของพระองค” 
 3. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยท่ัวไปหลักธรรมอันเปนปรัชญาท่ีสูงสงของ
พระพุทธศาสนาน้ัน ยากท่ีประชาชนจะเขาถึงได ในสมัยนี้อุดมคติทางพระพุทธศาสนามักจะ
เกี่ยวของอยูกับเร่ืองนรกสวรรค กลาวคือผูคนมีความตองการสูงในชีวิตอยู ท่ีสวรรคเทานั้น 
เพราะฉะน้ัน การเผยแพรพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 3 จึงเนนไปที่ความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  เพื่อนําไปสู 
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมความคิดในทางปญญาใหแพรกระจายสูสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ มหามกุฎราชวิทยาลัย (2514, หนา 87) ไดกลาวไววา “การเผยแผพระธรรมใน
รัชกาลท่ี 3 นี้ เปนไปอยางกวางขวางกวาในรัชกาลกอนเพราะพุทธบริษัททุกระดับ โดยเฉพาะ 
พระเจาแผนดินนั้นทรงโปรดการสดับพระธรรมเทศนามาก ทรงเผยแผพุทธธรรมโดยการนําหลักคํา
สอนในทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชน เพ่ือความถูกตองดีงามและความผาสุกของประชาชน
เหลานั้นโดยวิธีการนิมนตพระสงฆไปเทศนาธรรม บรรยายธรรมและปาฐกถาธรรมใหการศึกษา 
จัดการเรียนการสอน เขาไปมีสวนรวมในการสอนน้ัน ทรงจัดใหมีการศึกษานักธรรม บาลี  
พระปริยัติธรรมสามัญสําหรับพระภิกษุสามเณร ทรงจัดการสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน” 
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 4. ดานศิลปะและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา การนําตุกตาศิลาจีนเขามาใน
ประเทศไทย  เกิด ข้ึนคร้ังใหญ เ ม่ือรัชกาลสมเด็จพระนั่ ง เกลา เจ าอยูหัว  รัชกาลที่  3  แหง 
กรุงรัตนโกสินทรเนื่องจากเร่ิมแรกทรงทําการคาขายสําเภารวมกับเจาสัวพอคาชาวจีนท่ีมาต้ังรกราก
ในประเทศไทยซ่ึงสวนใหญอยูในกรุงเทพ ฯ พระองคทําการคาขายอยางเปนลํ่าเปนสันแขงกับ
พอคาเอกชน ทรงตอเรือสําเภาข้ึนเองหลายลําเพ่ือคาขายกับประเทศจีนโดยตรง จึงสนิทสนมกับ
พอคาท้ังท่ีอยูในเมืองไทยและเมืองจีน เปนเหตุใหเกิดการนําตุกตาศิลาจีนเขามาในประเทศไทย
จํานวนมากกวายุคสมัยใด 
  สถาปตยกรรมรูปแบบใหมหรือแบบผสมผสานอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึงเร่ิมปรากฏข้ึน
แลวต้ังแตปลายรัชกาลท่ี 2 จนกระทั่งในรัชกาลท่ี 3 ไดกลายเปนรูปแบบท่ีแพรหลายโดยถือเปน 
แบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงพระบรมวงศานุวงศและขุนนางขา
ราชบริพารไดนอมรับไปเปนแบบอยาง อยางไรก็ตามมิใชวาจะทรงมีความสนพระราชอัธยาศัย
เฉพาะในทางท่ีจะสรางสรรคงานศิลปะท่ีแปลกใหมอยูฝายเดียว แตทรงมีความเขาใจในศิลปะแบบ
ประเพณีนิยมดั้งเดิมอยางลึกซ้ึงท้ังยังทรงมีความเขาใจในเชิงชางอยางนักอนุรักษ กลาวคือ ไมวาจะ
เปนงานซอมหรืองานสรางใหมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงกอสรางท่ีมีอยูเดิมแลว จะทรงคํานึงถึงบริบทของ
ความกลมกลืนกับของดั้งเดิมเสมอ ตัวอยาง เชน การปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม การซอมเคร่ืองหลังคาของพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทซ่ึงทรงกําชับใหถายแบบไมตัวเกาเอาไว
ทุกตวัแลวทําข้ึนใหมโดยมิใหผิดจากแบบเกาแมแตนิ้วเดียว (เวลลา, 2530, หนา 83) หรือแมแตเม่ือ
คร้ังการขยายอาณาเขตวัดพระเชตุพนและสรางวิหารพระพุทธไสยาสนในบริเวณท่ีขยายออกไปนั้น 
ทรงออกแบบใหมีลักษณะเปนสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม เพื่อใหสอดคลองกลมกลืนกับ
รูปแบบส่ิงกอสรางสําคัญอ่ืนๆ ภายในบริเวณพระอาราม โดยมิไดยึดติดกับรูปแบบพระราชนิยมซ่ึง
กําลังเปนท่ีแพรหลายในขณะนั้น สวนในการกอสรางพระอารามแหงใหมบางแหงซ่ึงมิไดเกิดจาก
บริบทในดานการอนุรักษแตเกิดจากบริบทจําเพาะท่ีตางกันออกไป เชน วัดหนัง และวัดราชนัดดา
ราม ก็ยังทรงเลือกใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม แตทรงสอดแทรกรายละเอียดการ
ตกแตงอันเปนแบบฉบับของพระองคลงไปอยางกลมกลืน จนนับเปนรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ี
พอจะเรียกไดวาแบบประเพณีนิยมในรัชกาล ไดอีกลักษณะหนึ่ง 
  ความใฝพระราชหฤทัยในดานศิลปะการชางโดยเฉพาะสถาปตยกรรมของพระองค
นั้นไดแสดงออกมาอยางชัดเจน หากเปนการกอสรางบูรณปฏิสังขรณพระอารามท่ีมีความสําคัญ 
เม่ือทรงมีเวลาวางจากราชการแผนดินก็มักจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงตรวจและติชมงานดวย
พระองคเองอยูเนืองๆ ทรงใชเวลาประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงในการทอดพระเนตร ตรวจตราและ
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แกไขงานท่ีทรงมอบหมาย ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ ไขแสง ศุขะวัฒนะ (2526, หนา 27) ท่ี
ปรากฏในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติท่ีนายมี มหาดเล็กแตงถวายไววา 
   “ทูลเร่ืองอ่ืนมิไดชื่นเหมือนเร่ืองวัด เวียนแตตรัสถามไตใหใฝฝน 
     ถึงวัดนั้นวัดนี้เปนนิรันดร  ถึงเร่ืองปนเขียนถากสลักกลึง 
     วัดโนนแลววัดนี้ยังรับส่ังเรง เตือนตะเบ็งทําไปใหขําขึง 
     พวกนายดานนายงานเรงการตะบึง ใหท่ัวถึงถวนวัดจังหวัดราย” 
  พระราชศรัทธาและพระอัจฉริยภาพทางชาง จึงทําใหพระอารามตางๆ ท่ีไดทรงสราง
และบูรณปฏิสังขรณจึงมีความงดงามอยางวิเศษ กลายเปนรสนิยมทางศิลปะท่ีแตกตางไปจากใน
อดีตและเปนท่ีแพรหลายโดยท่ัวไป เพราะทางสรางดวยพระราชนิยมอันดีเลิศ 
 5. ดานการสรางและบูรณปฏิสังขรณพุทธสถาน ความสําคัญของวัดในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนศาสนสถานท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะวัด
เปนศูนยกลางแหงศิลปะวิทยาการ วัดเปนศูนยกลางของสังคม ดังจะเห็นไดจากความผูกพันของ
ชีวิตคนไทยท่ีมีตอวัด เด็กๆ มักใชวัดเปนสถานท่ีพบปะวิ่งเลน พระสงฆเปนผูส่ังสอนหนังสือและ
อบรมจริยามารยาทใหกับเด็ก วัดจึงกลายเปนแหลงรวมศิลปะวิทยาการ ดังจะไดเห็นจากตัวอยางได
อยางชัดเจนก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่ีมีการจารึกความรูตางๆ บนแผนหินออนตามผนัง
และเสาพระระเบียงในวัด ตํารากลบท วรรณคดีกฤษณาสอนนองคําฉันท ตําราแพทยแผนโบราณ 
ตํารายา ตําราการนวด รูปปนฤาษีดัดตน วัดเปนแหลงกําเนิดสรรพวิทยาการท่ีสําคัญของศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม การกอสรางอาคารพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ จิตรกรรม
พระพุทธรูป ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ น.ณ ปากนํ้า (นามแฝง) (2525, หนา 93) ท่ีไดกลาวไว
วา “วัดในสมัยรัชกาลท่ี 3 นั้นเปนศูนยรวมวิทยาการทุกๆ แขนง ดังจะเห็นไดจากเวลามีงานเทศกาล
ทางศาสนา ประชาชนทุกหมูเหลาจะมาประกวดประชันฝมือตกแตงงานฉลุกระดาษสีประดับ
ประดาศาลาการเปรียญ ในเทศกาลทอดกฐินหรืองานเทศนมหาชาติ งานสลักหยวกกลวยประดับ
เมรุในงานฌาปนกิจศพ งานจัดดอกไมถวายพระ งานเหลานี้พบเห็นกันบอยๆ ท่ีวัดทุกๆ แหงของวัด
ในประเทศไทย ความจริงเปนแบบอยางสืบทอดกันมานานของชาติไทย” 
 6. ดานศาสนสัมพันธกับตางประเทศ การที่พวกคาทอลิกก็ดีและพวกโปรเตสแตนตก็ดี 
เขามาต้ังคณะสอนศาสนาอยูในประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ 
รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดแสดงการกีดกันเลย แตยังแสดงความพออกพอใจกับ
พวกหมอสอนศาสนาชาวตะวันตกเหลานั้นเสียดวยซํ้า ทางรัฐบาลยืนยันอยูอยางเดียววาขออยาให
พวกหมอสอนศาสนากระทําการใดๆ เกินขอบเขตไปนักใหพึงใชความระมัดระวังใหดีเทานั้น การท่ี
รัฐบาลมีขันติเปนอยางดีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เนื่องมาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของ
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ประชาชนชาวไทยน่ันเอง อนึ่งการท่ีบรรดาขาราชการแสดงทาทีเปนมิตรกับพวกหมอสอนศาสนา 
ก็เนื่องมาจากความนิยมชมชอบในวิทยาการสมัยใหมของตะวันตก ท่ีพวกหมอสอนศาสนานําเขามา 
เจาพระยาพระคลังไดแสดงความคิดออกมาอยางเปดเผยในเร่ืองนี้ โดยไดแสดงความปรารถนาอยาง
แรงกลากับหมอสอนศาสนาผูหนึ่งวา อยากจะใหผูท่ีเดินทางเขามายังประเทศสยามนั้นเปนนัก
พฤกษศาสตร นักเคมี นักมานุษยวิทยา และนักโลหะวิทยาท่ีมีความชํ่าชอง 
  การท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีเร่ืองราวกับคณะหมอสอนศาสนา
ในระยะ 2 ปตอนปลายรัชสมัยของพระองคนั้น มิไดทําใหประชาชนชาวไทยท้ังปวงวิตกกังวลไปวา 
พุทธศาสนาจะตองตกอยูในหวงอันตราย ท้ังนี้เพราะคณะหมอสอนศาสนาไดประสบความสําเร็จ
นอยเหลือเกินในการชักนําใหคนไทยไปเขารีต เหตุผลท่ีพวกคณะหมอสอนศาสนาไมไดรับ
ความสําเร็จ มีอยูหลายประการดวยกัน  คือ คนไทยมีธรรมเนียมใหมีภรรยาหลายๆ คนพรอมกันได 
พวกเด็กๆ ชาวไทยลวนไดรับการศึกษาจากวัด นอกจากนี้คนไทยเกรงวาจะถูกชนตางชาติมา
ปกครอง แตเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีศาสนาคริสตไมแพรหลายในประเทศสยามเลย ก็เพราะศาสนาน้ี
เปนศาสนาท่ีกีดกันความเช่ือถือในลัทธิอ่ืนๆ ท้ังส้ิน ฉะนั้นหากคนไทยมาเขารีตนับถือศาสนาคริสต
เสียแลว ก็จะตองเลิกนับถือและปฏิบัติศาสนกิจของตนโดนส้ินเชิง การนับถือและปฏิบัติศาสนกิจ
นั้น เปนวัฒนธรรมของชนชาวไทยประการหน่ึง ดวยเหตุนี้คนท่ีเขารีตเสียแลวเลยสังคมกับพวกของ
ตัวไมได คลายกับเปนคนตางชาติไปทีเดียว คนไทยน้ันมีนิสัยยอมรับนับถือพระเปนเจาตางๆ ใหเขา
กับพวกเทพเจาท่ีตนนับถืออยูได ดังนั้นการท่ีจะนับถือพระเจาองคเดียว จึงเปนการขัดกับนิสัยและ
ศรัทธาท่ีมีอยู ยิ่งมาถูกพวกคริสตท่ีไมมีขันติธรรมดูหม่ินถ่ินแคลนโดยมีผูเสียดสีวาพระพุทธองค
นั้นตกนรก จึงไมมีใครเลนดวยกับพวกคริสตเลย 
  พวกหมอสอนศาสนาคริสตท่ีเขามาในประเทศสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดกอใหบังเกิดการเปล่ียนแปลงอันสําคัญอยางหนึ่งในวงการพระศาสนา ซ่ึง
เร่ืองนี้ไมคอยจะมีใครคาดคิดวาจะเปนไปได การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรการ
พระศาสนาของประเทศสยาม คือ การปฏิรูปในวงการพระศาสนา ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนในรัชสมัยรัชกาลท่ี 
3 และการท่ีไดเกิดปฏิรูปกันข้ึนนี้ ก็เนื่องจากการท่ีศาสนาคริสตไดเขามาเผยแพรในประเทศสยาม
การเคล่ือนไหวไดเร่ิมตนข้ึนกอนทางกรุงเทพฯ ในหมูพระภิกษุสงฆท่ีไดรับการศึกษามาเปนอยางดี 
แลวพวกขาราชการช้ันสูงไดพากันเห็นดีเห็นชอบไปดวย พวกท่ีสนับสนุนการปฏิรูปท้ังฝายสงฆ
และฝายฆราวาสเปนพวกท่ีมีความรูดีท่ีสุดเกี่ยวกับศาสนาคริสตและแนวความคิดท่ัวๆ ไปของ
ชาวตางชาติแทจริงแลวคณะหมอสอนศาสนามิใชแรงกระตุนแตเพียงอยางเดียวท่ีทําใหเกิดการ
ปฏิรูปทางศาสนาคร้ังนั้น แตการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรจากพวกชาวตางชาติตางหาก ท่ีได
ถางทางไปสูปญหาเร่ืองการเช่ือถืออยางงมงาย การเช่ือถือในเร่ืองนิทานชาดก และการเช่ือถือใน



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 99 

เร่ืองโชคลางอันเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือ เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ี
กอใหเกิดการปฏิรูปข้ึนก็คือ มีชนอยูกลุมหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับการท่ีคนไทยมีความเช่ือในเร่ือง
ศาสนาไปในทํานองนั้น ความคิดเห็นอันนี้มีมากอนท่ีความรูแผนใหมอยางชาวตางชาติจะเขามาสู
ประเทศไทยในคริสตศตวรรษท่ี 19 เสียดวยซํ้าไป ตอมาเม่ือพวกหมอสอนศาสนาเขามาแลว จึงไดมี
การถกเถียงเร่ืองราวเกี่ยวกับกิจการศาสนากับพวกผูดีมีความรู และเม่ือพระพุทธศาสนาถูกโจมตี
หนักเขา พวกคนไทยท่ีมีความรูท้ังหลายจึงเกิดความรูสึกวาจะตองเผชิญกับการถูกคุกคามอันนั้น 
ท้ังนี้มิใชเพื่อใหพระพุทธศาสนายังคงดํารงม่ันอยูอยางเดียว แตเพื่อใหเขาไดมีศาสนาอันยุติ ซ่ึง
สอดคลองกับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2469, หนา 127-128) ท่ีวางานช้ินสําคัญท่ีสุดซ่ึง
พระสงฆธรรมยุติกนิกายจัดทําคือสังคายนาพระคัมภีรฝายหินยาน ความมุงหมายอันยิ่งใหญใน 
การนี้ก็เพ่ือใหไดตนฉบับพระคัมภีรอันถูกตอง ไดมีการตรวจสอบเร่ืองราวตางๆ ท่ีพระธรรมกถึก
ท้ังหลายไดเขียนข้ึนไว วาจะถูกตองตรงกับคัมภีรดั้งเดิมหรือไม ความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปฟนฟู
พระพุทธศาสนาคร้ังนั้นมิใชเพื่อใหไดหลักธรรมอันบริสุทธ์ิและการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมท่ี
ถูกตองแตอยางเดียว หัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีทางฝายธรรมยุตไดฟนฟูข้ึนมานั้น เปนการเปล่ียน
จากความงมงายไมไดเร่ือง ไปสูความมีเหตุผล การปฏิรูปทางวัดวาอารามและทางตํารับตําราเทาท่ี
กระทําไปก็เพื่อใหสอดคลองตองกันกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตรท่ีหล่ังไหลมาจากทาง
ตะวันตก นิทานชาดกตางๆ ก็ถือเสมือนเปนนิยายปรัมปรา เพราะวาเปนเร่ืองท่ีหาเหตุผลไมได  
การเช่ือถือโชคลางและเช่ือในเร่ืองตางๆ ท่ีไมถูกตองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเปนอันระงับ
ไป พระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายไมเพียงแตจะตองปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนและพระวินัยบัญญัต ิ
ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงกําหนดข้ึนไวเทานั้น ยังจะตองเขาใจพระธรรมคําสอน 
ตลอดจนเหตุผลของพระวินัยบัญญัตินั้นๆ ดวย 
  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในวงการพระพุทธศาสนาของไทยคร้ังนั้น สอแสดงถึง
อิทธิพลโดยตรงของศาสนาคริสตดวย จะเห็นไดจากการท่ีพระสงฆนิกายใหมชอบถือสันโดษ 
พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตมีหลักธรรมประการหนึ่งคลายคลึงกับศาสนาคริสตคือ การถือ
สันโดษ แตพระธรรมยุตไมเช่ือในเร่ืองผีสาง เร่ืองเทพเจา และพระเจาในศาสนาคริสต อยางไรก็ดี
พระสงฆในนิกายใหมนี้ยังยึดม่ันอยูในขันติธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะตางมีความเช่ือม่ันวา
พระพุทธศาสนานี้จะดํารงม่ันเปนศาสนาสากลท่ียิ่งใหญศาสนาหนึ่งจึงไมมีความหวั่นเกรงตอ 
การเผยแพรของศาสนาคริสตเหมือนชาวพุทธอ่ืน ๆ ท้ังไมมีความกระตือรือรนถึงกับจะไปตั้งขอ
รังเกียจพระสงฆท่ีมิไดสังกัดในนิกายธรรมยุต และไมมีความปรารถนาจะแยกตัวออกไปเปนอิสระ
โดยไมข้ึนกับทางราชการ 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
  1.1 ควรศึกษาถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอระบบสังคมไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตน 
  1.2 ควรศึกษาถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอการปกครองในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตน 
 


