หนังสืออ่านนอกเวลา
วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชุด พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล
เล่มที่ ๓
เรื่อง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชุด พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล
เล่มที่ ๓

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลิขสิทธิ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูจ้ ดั พิมพ์
กลุม่ พัฒนาสือ่ การเรียนรู้
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๖๐๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ แจกสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๓๒,๐๐๐ เล่ม
ISBN : 978-616-395-617-0
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว
๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๘ ๓๐๒๒, ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๓๓ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๓๒๑๕
www.suksapan.or.th
เลขงาน ๕๘๐๒๐๑๓

ค�ำน�ำ
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนังสือ
เล่มที่ ๓ ในชุด “พระมหากษัตริยไ์ ทย ๙ รัชกาล” กรมวิชาการ (เดิม)
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นางสาววนิดา สถิตานนท์
เป็นผูเ้ รียบเรียงเนือ้ หา นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นผูต้ รวจ
และจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยก�ำหนดให้เป็นหนังสือ
อ่านเพิม่ เติมระดับประถมศึกษา มีเนือ้ หาเกีย่ วกับพระมหากษัตริย์
และประวัติศาสตร์ไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว คณะกรรมการจัดท�ำและคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา
วิชาประวัตศิ าสตร์ไทยและหน้าทีพ่ ลเมือง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ มีแนวการเขียน
ในการน�ำเสนอเนือ้ หาทีค่ ำ� นึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
ทางการอ่าน และจิตวิทยาการเรียนรูข้ องนักเรียนในระดับประถมศึกษา
จึงได้ประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา กลุม่ สถาบันพระมหากษัตริย์
และกลุม่ ประวัตศิ าสตร์ไทย ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ได้มอบหมายให้นางสายไหม จบกลศึก ทีป่ รึกษาเกีย่ วกับงาน
ด้านเอกสารและหนังสือ ส�ำนักพระราชวัง นางสาวพรรณงาม แย้มบุญเรือง
ข้าราชการบ�ำนาญ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ

นางปราณี ปราบริปู ข้าราชการบ�ำนาญ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เป็นผูต้ รวจเพิม่ เติมเนือ้ หาและภาพประกอบให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เรียบเรียงไว้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มนี้ จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และ
สร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมทัง้ การจัด
การเรียนการสอนวิชาประวัตศิ าสตร์ไทยให้นา่ สนใจและบูรณาการ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการไปพร้อมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการ
จัดท�ำและคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ได้ร่วมมือกันท�ำให้หนังสือส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
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บทน�ำ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ มีพระชนมพรรษาในขณะนั้น
๓๗ พรรษา เวลานัน้ กรุงเทพมหานคร สร้างมาได้ ๔๒ ปี เป็นระยะที่
อาคารสถานทีซ่ งึ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงสร้างไว้หลายแห่งเริม่ ช�ำรุดทรุดโทรม ฉะนัน้ เมือ่ เสด็จขึน้ ครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซม
และก่อสร้างสิง่ ใหม่เพิม่ เติม นับเป็นช่วงเวลาของการระดมช่างฝีมอื
ก่อสร้างมาช่วยกันตกแต่งบ้านเมือง กรุงเทพมหานครในแผ่นดินนี้
สวยสดใสงดงามไปทุกแห่ง กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๓ ของ “นายมี มหาดเล็ก” พรรณนาไว้ว่า
พิศดูเมืองเรืองปลัง่ ไปทัง้ นัน้
จะแลเก๋งเล็งตึกล้วนลึกซึง้
ต�ำหนักในซ้ายขวามหาปราสาท
ล้วนใหม่ใหม่ใสสดรจนา
ทัง้ โรงแสงแขวงคลังสิน้ ทัง้ แถว
จะแลผ่านด้านไหนไม่ระทด

สารพันไม่มที เี่ ทียมถึง
น่าตะลึงลานใจวิไลตา
พระโรงราชอาสน์แก้วแววเวหา
ดูชอ่ ฟ้าก่ายกันเป็นหลัน่ ลด
ตลอดแนวนอกในล้วนใสสด
ล้วนหมดจดสร้างใหม่ไปทัง้ เมือง
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รัชสมัยนี้มีการก่อสร้างวัดวาอารามและบูรณปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุสถานจ�ำนวนมากอย่างเด่นชัด ใครจะเขียนจะเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับแผ่นดินพระมหากษัตริย์พระองค์นี้จะต้องมีแต่เรื่องการ
ก่อสร้าง อันที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระปรีชาสามารถนานัปการ ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมาย
การค้าและการปกครอง ได้ทรงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไว้
ให้แก่ประเทศชาติ ในการป้องกันประเทศและการติดต่อกับ
ต่างประเทศก็ได้ทรงจัดการอย่างเข้มแข็งรอบคอบ พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของพระองค์นา่ ศึกษายิง่ นัก นับตัง้ แต่ครัง้ ที่
ยังด�ำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์
ทรงเป็นก�ำลังส�ำคัญของพระราชบิดาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย การเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ นักประวัติศาสตร์
มักจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า เหตุใดจึงทรงขึ้นครองราชย์ และใน
ช่วงสุดท้ายเมือ่ จะเสด็จสวรรคต พงศาวดารก็ได้พรรณนาเรือ่ งราว
ที่แสดงถึงน�้ำพระราชหฤทัยละเอียดอ่อน และความห่วงใย
ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและราษฎรเหนือสิ่งอื่นใด
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๑. พระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ
กรมสมเด็จพระศรีสลุ าลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) มีพระนามเดิมว่า
พระองค์เจ้าทับ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๓๓๐ ได้ทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จ
พระบรมชนกนาถยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย
ทรงตัดสินคดีด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม
เมือ่ พระราชบิดาขึน้ ครองราชย์ได้เพียง ๓ วัน ก็ได้ทรงรับมอบ
ให้เป็นประธานพิจารณาตัดสินความซึง่ มีความส�ำคัญมากเรือ่ งหนึง่
เกี่ยวกับเสถียรภาพของราชบัลลังก์ เรื่องนี้จดหมายเหตุเล่าไว้ว่า
เมื่อ ณ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค�่ำ 
พระยาอนุชติ ราชา (น้อย) จางวางพระต�ำรวจ (ทีไ่ ด้
เป็นเจ้าพระยาอภัยภูธรทีส่ มุหนายกเมือ่ ภายหลัง)
ได้หนังสือทิ้งที่ใต้ต้นแจงในลานชาลาพระทีน่ งั่
ดุสติ มหาปราสาท กล่าวกันว่า กาคาบมาทิง้ ไว้ ใน
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หนังสือนั้นฟ้องว่าเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต
คุณหนูค�ำ  และจอมมารดาส�ำลี ในสมเด็จพระ
อนุชาธิราชพระบัณฑูรน้อย ทัง้ ๓ นี้ ซึง่ เป็นโอรส
และธิดาของพระเจ้ากรุงธนบุรี คบคิดกับข้าราชการ
อีกหลายคนจะก่อการกบฏ
พระองค์เจ้าชายทับ ได้สอบสวนความโดยละเอียดถี่ถ้วน
จนได้ความสัตย์จริง ได้ทรงตัดสินความโดยรอบคอบยุติธรรม
มีเหตุมีผลกระจ่างชัด ไม่มีผู้ใดคัดค้านได้ ท�ำให้เหตุการณ์ร้าย
ครั้งนั้นยุติลงด้วยความเรียบร้อย
ทรงปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกรรณ
ครั้งทรงด�ำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์ ก็ทรงรับราชการส�ำคัญหลายด้าน ศาสตราจารย์
วอลเตอร์ เอฟ เวลลา ผูป้ ระพันธ์หนังสือเรือ่ ง “แผ่นดินพระนัง่ เกล้าฯ”
ซึ่ง นิจ ทองโสภิต แปล ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
บรรดาชาวยุโรปที่มาสู่สยามต่างลงความ
เห็นพ้องต้องกันว่า กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นี้
ทรงมีอ�ำนาจเข้าควบคุมกิจการส�ำคัญๆ ของ
กรุงสยามไว้ทั้งสิ้น นักสังเกตการณ์ชาวยุโรป
4

ผูห้ นึง่ ได้กล่าวถึงพระองค์ไว้วา่ กรณีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ความสงบสุขของประชาราษฎรและบ้านเมืองก็ดี
หรือที่เกี่ยวกับการศึกสงครามก็ตาม ตลอดจน
กรณีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
การตราพระราชก�ำหนด การพระศาสนา การ
วางนโยบายปกครองบ้านเมืองและประชาราษฎร์
การศาลสถิตยุติธรรม พระองค์เป็นผู้ควบคุม
ด�ำเนินการทั้งหมด
ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากว่า ในรัชกาลที่ ๒ พระเจ้าลูกยาเธอ
กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ได้ทรงก�ำกับราชการกรมท่า กรมพระคลัง
มหาสมบัติ กรมพระต�ำรวจ ว่าความฎีกาต่างพระเนตรพระกรรณ
พระราชบิดามาโดยตลอด
ราชการของกรมท่าในครัง้ นัน้ เป็นการติดต่อกับต่างประเทศ
โดยที่ระยะนั้นประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศไม่มากนัก
ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน พระเจ้าลูกยาเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงรับภาระในเรื่องนี้ ได้มีการส่งส�ำเภา
ไปมาค้าขายกับประเทศจีน ทรงสามารถจัดการเป็นที่พอพระราช
หฤทัยพระราชบิดาอย่างยิ่ง ได้ก�ำไรมาใช้ในราชการแผ่นดิน
เป็นอันมาก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยตรัส
เรียกพระองค์ว่า “เจ้าสัว”
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ทรงมีบทบาทในวงกวีแห่งราชส�ำนัก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็น
ระยะเวลาแห่งการสร้างสรรค์และฟื้นฟูวรรณคดี โดยเฉพาะ
การละครรุ่งเรืองมาก พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
แม้จะทรงมีภารกิจด้านต่างๆ มากอยู่แล้ว แต่ก็ได้ทรงมีบทบาท
ส�ำคัญอยูใ่ นวงกวีแห่งราชส�ำนักด้วย ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดี
ส�ำคัญๆ เช่น บางตอนในเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา สังข์ทอง
ทรงเป็นแม่กองสร้างเมืองและป้อมปราการป้องกันข้าศึก
ภารกิจส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ทีไ่ ด้ทรงท�ำครัง้ ด�ำรงพระยศเป็น
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ คือการสร้างป้อม
เพราะเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๒ มีขา่ วมาถึงกรุงเทพมหานคร ว่าจะมีขา้ ศึก
ยกทัพเรือมาตีกรุงเทพมหานคร กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์กบั เจ้าพระยา
พระคลัง เป็นแม่กองสร้างเมืองสมุทรปราการให้มีป้อมปราการ
ต่างๆ ขึน้ เพือ่ ป้องกันทางฝัง่ ตะวันออก ๔ ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย
ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ และป้อมกายสิทธิ์ กับสร้าง
ป้อมผีเสื้อสมุทร และป้อมนาคราช ไว้ที่เกาะหน้าเมืองและทาง
ตะวันตก ได้ทรงด�ำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
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๒. เหตุผลในการเสด็จขึ้นครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระราชโอรสที่
ประสูติแต่พระมเหสี คือ เจ้าฟ้ามงกุฎ และเจ้าฟ้าจุฑามณี ส่วน
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ ประสูตแิ ต่เจ้าจอมมารดา
ซึง่ เป็นพระสนม เมือ่ สิน้ รัชกาลที่ ๒ แล้วพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่
เจษฎาบดินทร์เสด็จขึน้ เสวยราชย์ ชาวต่างประเทศทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งราว
ละเอียดจึงเข้าใจไปว่าทรงชิงราชสมบัติจากพระอนุชา
อันที่จริงนั้น เมื่อรัชกาลที่ ๒ ทรงพระประชวรหนัก ไม่ได้
ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ใด เมื่อเสด็จสวรรคต จึงเป็นหน้าที่ของ
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทีจ่ ะปรึกษาหารือกันอัญเชิญผูท้ ี่
เห็นว่าเหมาะสมทีส่ ดุ ขึน้ ปกครองแผ่นดินต่อไป พระราชพงศาวดาร
บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า
ในเวลากลางคืนวันสวรรคตนั้น พระเจ้า
ลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ เสด็จประทับอยู่ในพระ
ที่นั่งจักรพรรดิพิมานฝ่ายเฉลียงด้านตะวันออก
ตั้งกองล้อมวงทั้งชั้นในชั้นนอก และพระราช
วงศานุวงศ์ต่างกรมผู้ใหญ่และเสนาบดี และ
ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยนอน
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ประจ�ำอยูใ่ นพระราชวัง จึงอาราธนาพระสังฆราช
พระราชาคณะผูใ้ หญ่มาแล้ว พร้อมด้วยพระบรม
ราชวงศานุวงศ์ต่างกรม และท่านเสนาบดี และ
ข้าทูลละอองธุลพี ระบาทผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็นประธานใน
ราชการแผ่นดิน เห็นว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์
ใหญ่ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ ทรงพระสติปญ
ั ญา
เฉลียวฉลาด ได้วา่ ราชการต่างพระเนตรพระกรรณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ทั้ง
ข้าทูลละอองธุลพี ระบาทก็มคี วามจงรักสวามิภกั ดิ์
ในพระองค์ทา่ นก็มาก สมควรจะครอบครองสิริ
ราชสมบัตริ กั ษาแผ่นดินสืบพระบรมราชตระกูล
ต่อไป จึงพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่
เจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ใหญ่
เชิญเสด็จครองราชสมบัติ ด�ำรงราชอาณาจักร
สยามพิภพต่อไป
นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์ยังมีความเห็นกันว่า การที่
ที่ประชุมตกลงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าลูกยาเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ก็เนื่องจากขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎ
องค์รัชทายาท ทรงพระผนวชอยู่ ซึ่งหมายความว่าเป็นการสละ
โลกสมบัติแล้ว อีกประการหนึ่ง เจ้าฟ้ามงกุฎก็ไม่เคยทรง
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ว่าราชการมาก่อน ส่วนเจ้าฟ้าจุฑามณีพระอนุชาก็ทรงพระเยาว์มาก
ไม่สามารถจะขึ้นครองราชย์ในขณะนั้นได้
การที่เจ้าฟ้ามงกุฎมิได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากรัชกาลที่ ๒
แต่เสด็จขึน้ ครองราชย์ตอ่ จากรัชกาลที่ ๓ นัน้ เป็นผลดีแก่ประเทศไทย
อย่างยิ่ง เพราะระหว่างที่ด�ำรงสมณเพศนั้น ได้เสด็จธุดงค์ออกไป
หัวเมืองต่างๆ ท�ำให้ทรงคุน้ เคยกับสภาพบ้านเมือง อาณาประชาราษฎร์
ทรงศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษ ท�ำให้รถู้ งึ เหตุการณ์ของโลกตะวันตก
อันเป็นประโยชน์แก่การครองประเทศ
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๓. การปกครองอาณาประชาราษฎร์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงว่าราชการ
หลายอย่างต่างพระเนตรพระกรรณพระราชบิดามาแต่ครั้งยัง
เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์แล้ว ทรงคุน้ เคยกับ
ราชการแผ่นดินและเสนาบดีต�ำแหน่งต่างๆ มาเป็นอย่างดี เมื่อ
เสด็จขึ้นครองราชย์จึงมิได้ทรงเปลี่ยนแปลงการบริหารมากนัก
ให้เป็นไปในรูปเดิมซึง่ ไม่กระทบกระเทือนผูต้ งั้ ใจรับราชการ ผูใ้ ด
เคยด�ำรงต�ำเหน่งใดก็ให้ด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งนั้นจนถึงแก่กรรม
จึงจะแต่งตั้งผู้อื่นขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ทรงก�ำกับดูแลราชการงานเมือง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงควบคุมดูแล
ตรวจตราราชการงานเมืองอย่างใกล้ชิดจริงจัง โปรดเกล้าฯ ให้
ข้าราชการผู้ใหญ่ถวายข้อราชการทุกวัน วันละสองเวลา ถ้าเป็น
ราชการส�ำคัญหรือเร่งด่วนทรงว่าราชการเกือบตลอดทั้งคืนก็มี
ทรงรับฎีการ้องทุกข์จากพสกนิกร และโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
สอบสวนตามค�ำร้องนั้น
เนื่องจากได้ทรงก�ำกับราชการกรมพระต�ำรวจและ
ว่าความฎีกามาโดยตลอด จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการแก้ไขในสิ่งที่
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ทรงเห็นว่าไม่สมควรบ้างเพื่อตัดความหยุมหยิม เช่น กรณีที่มี
การฟ้องกล่าวโทษว่าพูดจาหยาบช้าต่อแผ่นดิน ทรงโปรดให้ยกโทษเสีย
มิให้รับฟ้อง ทรงค�ำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรเป็นส�ำคัญ
ในการวินจิ ฉัยตัดสินความ ทรงถือเอาความยุตธิ รรมเป็นหลัก
มีเรื่องเล่าว่าในปลาย พ.ศ. ๒๓๙๑ ได้มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
กล่าวโทษกรมหมื่นรักษ์รณเรศ ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรง
มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับกิจการศาล ถวายนิตยภัตแด่พระภิกษุ และ
จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการสอบสวนขึ้น
ก็ปรากฏว่าองค์ผู้ต้องหาทุจริตต่อหน้าที่จริง โดยทรงรับสินบน
ทางศาล รีดเงินจากผู้ที่จะเข้าท�ำราชการและยักยอกเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งชีวิตส่วนพระองค์
ก็มีเรื่องทรงประพฤติผิดทางมนุษยธรรมและศีลธรรม แม้ว่า
จะเป็นราชวงศ์ผู้ใหญ่ ก็ทรงลงโทษร้ายแรงถึงปลงพระชนม์มิให้
เป็นเยี่ยงอย่าง
ทรงอ�ำนวยประโยชน์ในการประกอบอาชีพของราษฎรและการ
ปกครองประเทศ
ในการบ�ำรุงสุขแก่ราษฎรนั้น เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมและมีการคมนาคมขนส่งทางน�ำ้ มาก ฉะนัน้ เพือ่
อ�ำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในการท�ำนาท�ำสวนและล่องเรือติดต่อ
ค้าขาย รวมทั้งประโยชน์ในการยุทธศาสตร์หากเกิดศึกสงคราม
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้น
หลายสาย ทีส่ ำ� คัญได้แก่ “คลองสุนขั หอน” ในแขวงจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนทีต่ นื้ เขิน ขุดลอกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๑
“คลองบางบอน” ขุดเมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๔ และ “คลองบางขนาก”
เชือ่ มแม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ บางปะกง หรือ “คลองแสนแสบ”
เพื่อส่งก�ำลังบ�ำรุงกองทัพในสงครามรบเขมรและญวน ขุดเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๓๘๑
เพื่อความสะดวกในการปกครองประเทศ พระองค์ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ บ้านเป็นเมือง ๒๕ เมือง เป็นเมืองทีต่ งั้ ขึน้ ในท้องที่
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ เมือง และทางตะวันออกเฉียงใต้
๖ เมือง เช่น ตัง้ บ้านหนองคายเป็นเมืองหนองคาย บ้านภูเวียงเป็น
เมืองภูเวียง บ้านแซงบาดาลเป็นเมืองแซงบาดาล ตัง้ ด่านหนุมาน
เป็นเมืองกบินทร์บุรี อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี และบ้านทุ่งเขยก
เป็นเมืองวัฒนานคร อยู่ในจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน เป็นต้น
ทรงเตรียมการป้องกันข้าศึกทางทะเล
ในการป้องกันข้าศึกทีจ่ ะมารุกรานทางทะเล พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมเพิ่มเติมที่เมือง
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และจันทบุรีอีกหลายป้อม เช่น
ป้อมตรีเพ็ชร์ ป้อมไพรีพนิ าศ ป้อมพิฆาตปัจจามิตร ป้อมคงกะพัน
ป้อมพิฆาตข้าศึก และป้อมเสือซ่อนเล็บ พร้อมกันนั้นยังได้สร้าง
เมืองหน้าศึกเป็นเมืองที่มีป้อมปราการขึ้นอีก ๓ เมือง คือ สร้าง
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ป้อมปราการเมืองกาญจนบุรที ตี่ ำ� บลปากแพรก ป้อมปราการเมือง
จันทบุรที ตี่ ำ� บลเนินวง และป้อมปราการเมืองสงขลาทีต่ ำ� บลบ่อยาง
ในการป้องกันประเทศทางน�ำ้ นี้ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ต่อเรือรบไว้ใช้ในราชการด้วยจ�ำนวนมาก มีทงั้ เรือส�ำหรับใช้ในแม่นำ�้
เรือส�ำหรับอ่าวทะเลและเรือก�ำปัน่ แล่นใบในทะเล มีจดหมายเหตุ
บันทึกไว้วา่ พ.ศ. ๒๓๗๗ โปรดเกล้าฯ ให้ตอ่ เรือรบส�ำหรับอ่าวทะเล
ขึน้ ๘๐ ล�ำ เอาไว้ในกรุงเทพมหานคร ๔๐ ล�ำ ส่งไปไว้สำ� รองราชการ
ตามหัวเมือง ๔๐ ล�ำ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๗๘ โปรดเกล้าฯ ให้ตอ่ เรือก�ำปัน่
ลาดตระเวนเพิ่มเติมอีก มีชื่อในบัญชี ๑๒ ล�ำ คือ เทพโกสินทร์
ระบิลบัวแก้ว แกล้วกลางสมุทร พุทธอ�ำนาจ ราชฤทธิ์ วิทยาคม
อุดมเดช เวทชะงัด วัฒนาราม สยามพิภพ จบสมุทร เเละ
สุดสาคร
นอกจากนี้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้นายช่างช�ำนาญการหล่อเหล็ก
จากเมืองจีนมาสร้างปืนใหญ่ขึ้นจ�ำนวนมากไว้ป้องกันประเทศ
ปืนเหล็กทีห่ ล่อนีแ้ บ่งออกเป็น ๒ แบบ แบบหนึง่ เรียกว่า ปืนรักษา
พระศาสนา และอีกแบบหนึ่งเรียกว่า ปืนสัมมาทิฐิ การเตรียมรบ
ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์นักรบผู้ทรง
เตรียมพร้อมเสมอ
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๔. ความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงศรัทธาในพระบวร
พุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายประการ
เพื่อการพระศาสนา เช่น
โปรดเกล้าฯ ให้ชำ� ระและสร้างพระไตรปิฎกให้ถกู ต้องบริบรู ณ์
โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารประชุมสงฆ์สอบไล่พระปริยตั ธิ รรมใน
พระบรมมหาราชวัง และพระราชทานทรัพย์เลี้ยงดูบิดามารดา
ของสงฆ์ที่สอบได้เปรียญ
ทรงประกอบพระราชกุศลในพระราชพิธตี า่ งๆ เป็นประจ�ำ
เช่น การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โดยปกติแล้วพระองค์ทรงบาตรทุกวัน และทรงบริจาคทาน
เป็นประจ�ำ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงทานขึ้นใหม่ริมก�ำแพง
พระบรมมหาราชวังเพื่อบริจาคทานแก่คนยากจน
พระราชทานข้าวกล้องไปกับเรือส�ำเภาเพื่อไปให้ทานแก่
คนยากจนในประเทศจีน เมื่อถึงฤดูส�ำเภาออก
โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกอากรค่าน�ำ้ จากชาวประมงและภาษี
ฟองตนุจากผู้เก็บไข่จะละเม็ด เพราะไม่ทรงประสงค์จะให้
ประเทศมีรายได้จากการท�ำลายล้างชีวิตสัตว์
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ทรงแจกจ่ายและจ�ำหน่ายข้าวราคาถูกแก่ราษฎร เมื่อเกิด
ข้าวยากหมากแพง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า
เมือ่ เดือน ๗ แรม ๑ ค�ำ 
่ เกิดความไข้ปว่ งทัง้
แผ่นดิน ไข้นั้นมาแต่ประเทศฝ่ายทะเล เป็นมา
แต่เมืองฝ่ายตะวันตกมาก่อน ไข้นนั้ เป็นขึน้ มาถึง
กรุงเทพมหานคร เป็นขึน้ ไปจนถึงเมืองฝ่ายเหนือ
เสียพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์องค์ ๑
พระองค์เจ้าจินดาองค์ ๑ พระราชธิดาพระองค์เจ้า
พวงแก้วองค์ ๑ เสนาบดีเจ้าพระยาบดินทร
เดชา ๑ จึงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงศีล แล้ว
ให้เจ้าพนักงานซื้อสัตว์ที่จะต้องถึงมรณภัยแล้ว
ปล่อยให้รอดชีวิตทุกวัน สิ้นพระราชทรัพย์
เป็นอันมาก จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ป่าวร้องราษฎรท�ำบุญให้ทาน ปล่อยสัตว์ที่อยู่
ในกักขังให้รอดจากความตาย แล้วให้เป็นอยู่ใน
ความเมตตากรุณาต่อกัน
ทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
วัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ในรัชกาลยังคงย่อหย่อนเป็นส่วนใหญ่
แม้จะได้มรี ะเบียบมาในรัชกาลที่ ๒ แล้วก็ตาม เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึง่ ทรง
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พระผนวชเป็นพระภิกษุมาแต่ปลายรัชกาลที่ ๒ ทรงเห็นความ
เหลือ่ มล�ำ้ ของคณะสงฆ์ จึงทรงวางแนวทางแก้ไขเพือ่ จัดวัตรปฏิบตั ิ
ให้พระสงฆ์อยู่ในพระวินัยบัญญัติอย่างเคร่งครัด การจัดระเบียบ
ทีอ่ ยูใ่ นการปกครองของพระองค์ ซึง่ เรียกว่า “ธรรมยุตกิ นิกาย” และ
แพร่หลายออกไปหลายวัด ส่วนวัดที่มิให้จัดระเบียบคงเรียกว่า
“มหานิกาย” ซึ่งความแตกต่างของ ๒ นิกายอยู่ที่การปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเป็นหลัก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ามงกุฎให้มาปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ ได้
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนี้มาตลอดรัชกาลที่ ๓
เรื่ อ งที่ พ ระสงฆ์ นิ ก ายธรรมยุ ต กระท� ำ เป็ น ผลดี แ ก่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือ ได้ทำ� การสังคายนาพระคัมภีร์
ฝ่ายหินยานให้ถกู ต้องตามพระคัมภีรเ์ ดิม ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมขึน้ ในวัดบวรนิเวศวิหาร เพือ่ ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี
อย่างจริงจัง อันเป็นหลักของคณะสงฆ์ในเวลาต่อมา
การติดต่อระหว่างพระสงฆ์ไทยกับพระสงฆ์ลงั กาได้มขี นึ้ ด้วย
เนือ่ งจากเมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๓ ได้มพี ระสงฆ์ลงั กา ๕ รูป เข้ามาดูกจิ การ
พระศาสนาในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเห็นว่าพระสงฆ์ลงั กาคณะนัน้ มีพระวินยั เคร่งครัดแบบพระสงฆ์
ธรรมยุต จึงโปรดเกล้าฯ ให้พ�ำนักที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เมือ่ พระสงฆ์ลงั กาเดินทางกลับ พ.ศ. ๒๓๘๕ ทรงเห็นชอบ
ด้วยกับเจ้าฟ้ามงกุฎในการส่งพระสงฆ์ธรรมยุต ๕ รูปเดินทาง
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ไปลังกา และให้ยืมหนังสือพระไตรปิฎกฉบับที่ยังขาดอยู่จากลังกา
กลับมาเพื่อคัดลอกไว้ส�ำหรับแผ่นดิน โดยเดินทางไปกับเรือสินค้า
ก�ำปั่นหลวง ชื่อ จินดาดวงแก้ว พระสมณทูตคณะนั้นกลับมา
ในปีรุ่งขึ้นพร้อมกับได้น�ำพระไตรปิฎก ๔๐ เล่มมาด้วย ถัดมา
อีก ๑ ปี พระสมณทูตไทยอีกคณะหนึ่งได้เดินทางน�ำพระไตรปิฎก
ทีย่ มื มาไปส่งคืนทีล่ งั กา ขากลับพระสงฆ์และสามเณรลังกาติดตาม
มาด้วยและน�ำพระไตรปิฎกที่เหลืออีก ๓๐ เล่มมาให้ยืมต่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนาในรัชกาลนีจ้ งึ มีการค้นคว้าเปรียบเทียบ
หลักฐานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพระสงฆ์ไทยกับ
พระสงฆ์ลังกา
ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามีมากอย่างเด่นชัด
ในรัชกาลนี้ ได้แก่การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จึงผูกพันกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยมาแต่โบราณ การศึกษาวิชาการต่างๆ ตลอดทัง้ ศีลธรรม
จรรยาและศิลปกรรมล้วนอยู่ในวัด วัดจึงเป็นโรงเรียน และ
พระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ การสร้างและบ�ำรุงวัดจึงเป็นการสร้าง
โรงเรียนและบ�ำรุงการศึกษาของประชาชนโดยตรง นอกจาก
ทรงสนับสนุนให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการสร้างวัดแล้ว
พระองค์เองได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใหญ่ๆ ขึ้นอีก ได้แก่
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วัดราชโอรสาราม เป็นวัดโบราณ เดิมชือ่ วัดจอมทอง
เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่
เจษฎาบดินทร์ พ.ศ. ๒๓๖๓ ทรงเป็นแม่ทัพยกทัพไป
ขัดตาทัพข้าศึกทีเ่ มืองกาญจนบุรี เมือ่ เสด็จประทับแรม
หน้าวัดและทรงท�ำพิธเี บิกโขลนทวารตามต�ำราพิชยั สงคราม
เพือ่ เป็นชัยมงคลแก่กองทัพ ทรงอธิษฐานว่าหากประสบ
ผลส�ำเร็จได้รับชัยชนะจะบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ให้
งดงาม ครัน้ เมือ่ เสร็จราชการทัพกลับมาโดยสวัสดิภาพ
จึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์แล้วถวายแด่พระราชบิดา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกให้
เป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า วัดราชโอรส
ปัจจุบนั เรียกว่า วัดราชโอรสาราม
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรม
มหาราชวังซึ่งสร้างในรัชกาลที่ ๑ มาถึง
รัชกาลนี้ช�ำรุดทรุดโทรม จึงโปรดเกล้าฯ
ให้บรู ณปฏิสงั ขรณ์ทวั่ ทัง้ พระอาราม
วัดอรุณราชวราราม สร้างขึน้ แล้ว
บางส่วนในรัชกาลที่ ๒ ในรัชกาลนี้
ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างเพิ่มเติม
ทีส่ ำ� คัญคือการสร้างพระปรางค์สงู เด่น
เป็นสง่ามาจนถึงทุกวันนี้
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หน้าบันพระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม

วัดเทพธิดาราม สร้างพระราชทานเป็นพระเกียรติยศสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ กรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ เป็นพระราชธิดาทีท่ รงเลือ่ มใส
ในการพระศาสนา และทรงสนองพระราชกิจใกล้ชิดพระองค์
วัดราชนัดดาราม สร้างพระราชทานเป็นพระเกียรติยศ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี โปรดเกล้าฯ
ให้สร้าง “โลหะปราสาท” ตามแบบถาวรวัตถุในลังกา อันเป็นคติที่
สืบเนือ่ งมาแต่ครัง้ พุทธกาล เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายให้ชาวโลกรับรูว้ า่
เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาทีเ่ จริญมายาวนาน เป็นลักษณะ
พุทธศิลปแบบไทย ปัจจุบันโลหะปราสาทมีอยู่แห่งเดียวในโลก
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นอีก
วัด หนึ่ง ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมดประดุจสร้างขึ้นใหม่
แล้วจารึกต�ำรับต�ำราวิชาการต่างๆ ให้ราษฎรที่สนใจศึกษาได้มา
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ปูนปั้น “ฤๅษีดัดตน” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ศึกษาได้โดยไม่จ�ำกัด นับเป็นวัดมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าทั้งในทาง
พระศาสนาและการศึกษา
วัดสระเกศ เดิมเป็นวัดโบราณ รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาเป็น
พระอารามหลวง รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารประดิษฐาน
พระอัฏฐารสสูง ๒๑ ศอก ๑ นิ้ว ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก
กับสร้างพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ แต่ยงั ไม่ทนั เสร็จได้สนิ้ รัชกาลเสียก่อน
ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนส�ำเร็จแล้วพระราชทาน
นามว่า “บรมบรรพต” ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า “ภูเขาทอง”
วัดยานนาวา เป็นวัดโบราณอีกวัดหนึง่ เดิมชือ่ วัดคอกกระบือ
หรือวัดคอกควาย เมื่อได้ทรงปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามแล้ว
มีพระราชปรารภว่า แต่ก่อนเรือที่ใช้ไปมาค้าขายกับต่างประเทศ
ใช้สำ� เภาเป็นส่วนมาก ต่อมาได้มกี ารต่อเรือก�ำปัน่ แบบฝรัง่ ส�ำเภาจีน
20

คงสูญไป นานไปจะไม่มผี รู้ จู้ กั เมือ่ มีพระราชด�ำริหาแบบพระเจดีย์
ก็ได้ทรงร�ำลึกถึงการบ�ำเพ็ญบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดก
ซึง่ อุปมากับส�ำเภายานนาวา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระส�ำเภาเจดีย์
มีฐานเป็นส�ำเภาเท่าขนาดเรือส�ำเภาจริงไว้ ต่อไปภายหน้าผู้ใด
อยากเห็นว่าเรือส�ำเภาเป็นอย่างไรจะได้มาศึกษาได้ ขนานนาม
พระอารามใหม่ว่า วัดยานนาวา
วัดเฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดนนทบุรี ทรงสร้างอุทิศ
พระราชทานพระชนกและพระชนนีของพระราชมารดา ซึ่งมี
เคหสถานอยู่ ณ ที่นั้น
วัดสุทศั นเทพวราราม เป็นวัดท่ี่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างค้างไว้ โดยเฉพาะทรงอัญเชิญ
พระศรีศากยมุนีมายังพระวิหารยังไม่ส�ำเร็จ และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจ�ำหลักบานประตูพระวิหาร
พระศรีศากยมุนีด้วยพระองค์เอง ซึ่งงานก่อสร้างได้ค้างมาถึง
๒ รัชกาล พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงด�ำเนินการ
ก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่ เฉพาะพระอุโบสถ มีขนาดใหญ่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย
วัดอื่นๆ ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ยังมีอีกหลายวัด เช่น วัด
ราชสิทธาราม วัดศาลาปูน วัดสุวรรณดาราราม วัดสังข์กระจาย
และวัดคงคาราม เป็นต้น
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นอกจากนี้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ส�ำคัญ
จากหัวเมืองมาประดิษฐานในวัดที่กรุงเทพมหานคร และสร้าง
พระพุทธรูปใหม่อีกหลายองค์ “นายมี มหาดเล็ก” ได้เขียน
“กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่ ๓” บรรยายเรื่อง
การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในรัชกาลนี้ไว้ว่า
ทีโ่ รงหล่อต่อแต่งพระพุทธรูป
พระบุราณบ้านเก่าคราวกลี
ถูกแดดลมจมน�ำ้ ล้วนช�ำรุด
ทีด่ า่ งพร้อยร่อยหรอก็ตอ่ เติม
พระนาภีพระนลาฏพระบาทหัตถ์
พระประธานพระไสยาสน์ลลี าศจร

ทีเ่ ศร้าซูบมัวหมองไม่ผอ่ งศรี
ตกอยูท่ เี่ มืองร้างวัดดัง้ เดิม
ไปขนขุดบูรณะเฉลิมเสริม
พระพักตร์เจิมจุนพระศอต่อพระกร
ทีว่ บิ ตั มิ าบูรณปฏิสงั ขรณ์
ออกซับซ้อนน้อยใหญ่อยูใ่ นโรง

ทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนามาก แต่ก็ไม่ทรงขัดขวาง
ศาสนาอื่น และยังทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทยด้วย

22

๕. งานศิลปะแบบพระราชนิยม
การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดมีเป็นจ�ำนวนมากที่สุด
ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ประสงค์ให้กรุงรัตนโกสินทร์เจริญทัดเทียมกับกรุงศรีอยุธยาสมัยที่
ยังด�ำรงเป็นราชธานี จึงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมให้งดงามเป็น
ศรีสง่าแก่บ้านเมือง แบบอาคารในรัชสมัยจึงสูงเด่น ใหญ่โต มีทั้ง
ความวิจติ รและความสง่างดงาม เป็นทีช่ นื่ ชมแก่ผพู้ บเห็น โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติ อันเป็นสิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงความเจริญ
รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไทย
ด้านสถาปัตยกรรม
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นงานก่อสร้างทัง้ วัสดุและวิธกี ารเพือ่ ความ
คงทนถาวร จากงานเครือ่ งไม้ทเี่ ป็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มาเป็น
งานก่ออิฐฉาบปูน โดยน�ำวิธกี าร
ก่อสร้างของจีนมาใช้ แต่ทรง
หน้าบันพระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม
ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม
ทีเ่ กิดจากการผสมผสานศิลปะ
ของไทยกับศิลปะของจีน
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เคร่งครัดรักษาศิลปกรรมไทยไว้อย่างสมบูรณ์ ศิลปกรรมนี้เรียกว่า
“ศิลปะแบบพระราชนิยม” หน้าบันพระอุโบสถ พระวิหาร ท�ำเป็นลาย
ปูนปัน้ หรือประดับเครือ่ งเคลือบ ซุม้ ประตู หน้าต่างเป็นลายปูนปัน้
ส่วนพระปรางค์ พระเจดีย์ ซุม้ ก�ำแพง หอระฆัง ประดับด้วย
เครือ่ งเคลือบหลากสีทปี่ ระกอบจากเครือ่ งถ้วยชิน้ เล็กๆ ประดิษฐ์
เป็นลวดลายที่สวยงาม เช่น ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระ
เชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม และ
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ได้มี
การสร้างพระเจดียท์ แี่ ปลก
ไปจากเดิมอย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อนคือ พระส�ำเภา
เจดีย์ วัดยานนาวา ที่มี
ฐานเป็นเรือส�ำเภา
พระส�ำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา
ด้านจิตรกรรม
จิตรกรรมฝาผนังเดิมจะเป็นลวดลายไทย มีการปรับเปลีย่ น
ในสาระมากขึ้นด้วยการผสมผสานศิลปะจีนให้กลมกลืนกับ
สถาปัตยกรรมไทย เช่น ประตูพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในพระราชวัง
บวรสถานมงคล (พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) เขียนลายต้นไม้
ดอกไม้ นก แมลง และกิเลนซึ่งเป็นสัตว์ในวรรณคดีจีนรวม
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อยู่ด้วย ภาพจิตรกรรมฝาผนังบางแห่งตัดเส้นด้วยสีทอง ซึ่งเป็น
แบบที่ดัดแปลงมาจากจิตรกรรมของจีน บางแห่งมีการเขียนลาย
ตกแต่งเสา เป็นการด�ำรงศิลปกรรมไทยไว้อย่างมั่งคง
ด้านปฏิมากรรม
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระนอน
ขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น
กับหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ทรงเครื่ององค์ใหญ่ ๒ องค์
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
หุม้ ทองทัง้ องค์ ทรงเครือ่ งยศ
อย่างพระมหาจักรพรรดิ
ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ
พระพุทธไสยาสน์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระอัยกาธิราชและพระราชบิดา ถวายพระนามว่า
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ซึง่ ต่อมา
รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้แปลงสร้อยพระนาม “สุลาลัย” ใหม่เป็น
“นภาลัย” และโปรดให้ประชาชนขานพระนามรัชกาลที่ ๑ และ
รัชกาลที่ ๒ ตามพระนามของพระพุทธรูป
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เดิมประชาชนขานพระนามรัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดินต้น
รัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินกลาง มีพระราชปรารภว่าแผ่นดินพระองค์
จะเป็นแผ่นดินปลายอันเป็นการไม่สมควร แผ่นดินไทยจะต้องมี
พระมหากษัตริยป์ กครองให้เจริญรุง่ เรืองต่อๆ ไป เมือ่ สร้างพระพุทธรูป
แล้วโปรดเรียกสองรัชกาลแรกตามพระนามพระพุทธรูป ด้วยเหตุนี้
พระนามของรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ จึงมีค�ำว่า “พระพุทธ”
ด้านวรรณคดี
วรรณคดีในสมัยนี้เป็นวรรณคดีประเภทร้อยกรองเป็น
ส่วนใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ยังทรงเป็น
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์
งานวรรณคดีดว้ ยพระองค์เอง แต่เมือ่ เสด็จขึน้ เสวยราชย์แล้วมิได้
ทรงพระราชนิพนธ์อกี อย่างไรก็ตามทรงสนับสนุนวรรณคดีของแผ่นดิน
สืบมา โดยเฉพาะวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาและประวัตศิ าสตร์
ในรัชกาลนีม้ วี รรณคดีทางพระพุทธศาสนาหลายเล่ม เช่น หนังสือ
ที่แปลจากภาษามคธเป็นภาษาไทย อันเนื่องมาจากที่ทรงฟัง
พระธรรมเทศนาเป็นประจ�ำ แล้วทรงอาราธนาพระผูถ้ วายเทศน์แปล
พระไตรปิฎกและหนังสือเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นภาษามคธให้เป็นภาษาไทย
โปรดเกล้าฯ ให้เขียนเก็บรักษาไว้ในหอหลวง เช่น ปัญญาสชาดก
มิลนิ ทปัญหา นอกจากนี้ ได้มกี ารน�ำเรือ่ งชาดกมาแต่งเป็นกลอนสวด
หรือกลอนวัด
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๖. การหารายได้เพื่อท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมือง
การพัฒนาประเทศให้เจริญรุง่ เรืองและมัน่ คง จ�ำเป็นจะต้อง
หาเงินมาใช้จา่ ยในกิจการต่างๆ รายได้แผ่นดินในรัชกาลนีไ้ ด้มาจาก
การค้ากับต่างประเทศเป็นรายได้หลัก พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงก�ำกับราชการกรมท่ามาแต่รัชกาลก่อน ได้ทรง
จัดส่งส�ำเภาไปค้ากับจีน จึงทรงรอบรูเ้ รือ่ งการค้ากับต่างประเทศ
อย่างดี ทรงมีวิธีเพิ่มพูนรายได้เข้าท้องพระคลังด้วยวิธีต่างๆ เช่น
เก็บภาษีสนิ ค้าออก ภาษีเรือเทียบท่า การผูกขาดการจ�ำหน่ายสินค้า
เรียกว่าเจ้าภาษีนายอากร เป็นต้น
ทรงปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีอากรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ภาษี
อากรใดที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรหรือไม่เหมาะสม
ก็ทรงเลิก วิธีใดที่ควรเปลี่ยนแปลงก็โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขใหม่ เช่น
เก็บภาษีเป็นเงินแทนสินค้าหรือแรงงาน การเก็บภาษีบางอย่างก็ให้
ราษฎรรับไปด�ำเนินการทีเ่ รียกว่า ผูกภาษี คือให้ราษฎรท�ำเป็นแบบ
สัญญาส่งภาษีในกิจการบางอย่าง เช่น ภาษีการผลิตและจ�ำหน่าย
สุรา ภาษีบ่อนการพนัน ภาษีร้านค้า นอกจากนี้โปรดเกล้าฯ
ให้เก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นใหม่ส�ำหรับกิจการหรือสินค้าบางอย่าง
ที่ไม่ได้เก็บภาษีอากรมาก่อน เนื่องจากผู้ประกอบกิจการเหล่านั้น
อยู่ในฐานะที่สามารถช่วยประเทศได้
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การปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีและเพิ่มภาษีท�ำให้มีรายได้
แผ่นดินเพิ่มมากขึ้น สามารถน�ำไปใช้จ่ายในการขุดคลอง สร้าง
ป้อมปราการ สร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศชาติ และ
บูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ ตลอดจนสร้างสรรค์งานศิลปะวิทยาการ
ได้มาก เมื่อสิ้นรัชกาลปรากฏว่ามีเงินแผ่นดินอยู่ในพระคลังถึง
๔๐,๐๐๐ ชั่ง เงินนี้ส่วนหนึ่งได้น�ำมาใช้จ่ายเมื่อไทยมีกรณีพิพาท
กับฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕
เงินถุงแดง
เงินรายได้ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงหาไว้ให้แผ่นดินคือ เงินจากการ “ค้าส�ำเภา” ทั้ง
ส�ำเภาหลวง และส�ำเภาของพระองค์เอง และยังได้ชกั ชวนเจ้านาย
และขุนนางต่างๆ ค้าส�ำเภาด้วย เงินก�ำไรทีไ่ ด้จากการค้าได้ทรง
น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชบิดา เพื่อทรงใช้สอยในราชการ
แผ่นดิน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าส�ำเภา ทรง
เก็บไว้ในถุงผ้าสีแดง วางไว้ขา้ งทีพ่ ระบรรทม เรียกว่า “เงินข้างที”่
มีพระราชด�ำรัสว่า “เอาไว้ส�ำหรับไถ่บ้านไถ่เมือง” หรือ “เงินนี้
ลูกหลานจะได้เก็บไว้ใช้ไถ่บ้านไถ่เมือง”
เงินในถุงผ้าสีแดง หรือ “เงินถุงแดง” ที่ได้มาจากการค้า
ส�ำเภานี้ไม่ใช่เงินพดด้วงหรือเบี้ย ซึ่งเป็นเงินที่ไทยใช้อยู่ แต่เป็น
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เงินเหรียญทองค�ำ ทีม่ รี ปู นกอินทรียอ์ ยูด่ า้ นหนึง่ (รูปนกอินทรียก์ างปีก
ปากคาบอสรพิษ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเม็กซิโก) ไทยเรียกว่า
“เหรียญนก” หรือ “เงินเหรียญสเปน” เนื่องจากเป็นเงินเหรียญ
ของสเปน แต่ผลิตในประเทศเม็กซิโก มีอตั ราแลกเปลีย่ นในเวลานัน้
อยู่ที่ ๓ เหรียญนก ต่อเงินไทยประมาณ ๕ บาท เป็นที่ยอมรับ
ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทั่วโลก

เหรียญของประเทศสเปน รูปนกเม็กซิกัน

ในรัชกาลที่ ๕ ได้เกิด “วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒” พ.ศ.๒๔๓๖
ชาวไทยต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝรั่งเศสเป็นเงิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ ฟรังก์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ แลกกับเอกราชอธิปไตยของชาติ เงินทีน่ ำ� ไปจ่ายให้แก่ฝรัง่ เศส
ครัง้ นัน้ ส่วนใหญ่คอื เงินใน “ถุงแดง” ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ แสดงให้เห็นพระราชวิสัยทัศน์ว่าทรง
เล็งเห็นภัยคุมคามบ้านเมืองที่จะเกิดกับประเทศชาติในอนาคต
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๗. สิ่งใหม่ในแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศหลายประการ นอกจากงาน
ริเริม่ ทางด้านศิลปกรรมแล้วสิง่ ใดทีท่ รงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สขุ
แก่ประชาชนก็จะทรงจัดท�ำ ดังนั้นในรัชกาลนี้จึงมีสิ่งใหม่ๆ ที่ยัง
ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่
๑. การศึกษาส�ำหรับประชาชน พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดให้วัดเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ทั้ง
ด้านศีลธรรมจรรยาและวิชาชีพแก่ราษฎร โปรดเกล้าฯ ให้มกี าร
ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต
สาขาวิชาการต่างๆ รวบรวม
วิชาการและจัดท�ำต�ำราจารึกบน
แผ่นศิลาไว้ตามศาลารายบริเวณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดราชโอรสาราม และวัดสุทศั นเทพวราราม เฉพาะที่วัดพระ
เชตุพนวิมลมังคลารามนั้น ได้
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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จารึกวิชาการหลายสาขา เช่น ต�ำรายา ต�ำราหมอนวด การช่าง
สุภาษิต นิทาน วรรณคดี ชาดกบางเรื่อง มีรูปปั้นฤๅษีดัดตน
เพื่อศึกษาด้านอนามัย ๘๘ ท่า พระองค์และนักปราชญ์ราชกวี
แต่งโคลงประจ�ำท่านัน้ ๆ เพือ่ ให้เข้าใจวิธปี ฏิบตั ิ ภายในวัดโปรดเกล้าฯ
ให้ปลูกพืชสมุนไพรตามต�ำรายาทีจ่ ารึกไว้ ช่วยให้ผทู้ สี่ นใจต�ำรายา
ได้รจู้ กั วิธกี ารรักษาและน�ำไปประกอบยาได้ กล่าวได้วา่ ได้ทรงจัด
ให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ เป็นการให้การศึกษา
โดยมีอุปกรณ์และตัวอย่างไว้ให้พร้อม เพราะสมัยก่อนยังไม่มี
การจัดพิมพ์ตำ� ราจ�ำหน่าย ประชาชนทัว่ ไปยากทีจ่ ะได้ศกึ ษาเล่าเรียน
นับได้ว่าทรงเผยแพร่วิช าการที่มีคุณ ค่า แก่ป ระชาชนอย่างเสรี
จนได้รบั การยกย่องว่า วัดโพธิห์ รือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติ ที่ให้ทั้งอาชีพและ
วิชาการหลายสาขาแก่ประชาชน โดยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก ประกาศยกย่องให้วดั โพธิเ์ ป็นมรดกความทรงจ�ำของโลกของ
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แผ่นจารึกทัง้ ๑,๔๔๐ ชิน้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ�ำแห่งโลก
๒. การเริ่มต้นการพิมพ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๓๗๑
ร้อยเอกเจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษ ซึ่งรับราชการที่เกาะหมากและ
เรียนรูภ้ าษาไทย ได้ท�ำแท่นพิมพ์และหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น
พวกมิชชันนารีประสงค์จะพิมพ์หนังสือสอนศาสนาแก่คนไทย
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จึงขอซือ้ มาใช้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ แต่ตัวพิมพ์
ยังไม่เรียบร้อย หมอบรัดเลย์พยายามแก้ไขจนสามารถหล่อ
ตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นในเมืองไทยได้เอง พ.ศ. ๒๓๘๔ พระบาท
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้พมิ พ์ประกาศห้ามสูบฝิน่
๙,๐๐๐ ฉบับ ใช้ในราชการเป็นครั้งแรก และต่อมาเจ้าฟ้ามงกุฎ
ได้ทรงซื้อเครื่องพิมพ์มาตั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อพิมพ์หนังสือ
สอนพระพุทธศาสนา นับเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของไทย
๓. การท�ำสัญญาค้าขายกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ไทยได้ท�ำสัญญาค้าขายกับประเทศมหาอ�ำนาจทางตะวันตกเป็น
ครั้งแรก โดยอังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นี เข้ามาเจรจาท�ำ
สนธิสัญญา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ และสหรัฐอเมริกาส่ง นายเอ็ดมันด์
โรเบิรต์ เข้ามาท�ำสัญญาการค้า พ.ศ. ๒๓๗๕
๔. หมอบรัดเลย์ ได้น�ำวิธีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษมาใช้ใน
ประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเห็นว่ามีประโยชน์แก่ชาติและประชาชน อันเป็นการพัฒนา
การแพทย์และป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง จึงทรงส่งแพทย์หลวง
ไปศึกษาวิธกี ารเพือ่ น�ำมาปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษแก่ประชาชนทัว่ ไป
แสดงพระราชวิสัยทัศน์และเมตตาธรรมอย่างยิ่ง นอกจากนั้น
มีการผ่าตัดและการแพทย์อื่นๆ เกิดขึ้นในรัชกาลด้วย
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บทท้าย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปกครองประเทศ
รักษาราชอาณาจักรมาโดยปลอดภัย สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็น
อเนกประการ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผู้ทรง
พระนิพนธ์ เรื่อง “สามกรุง” สรุปเหตุการณ์ในรัชสมัยนี้ว่า
สมเด็จพระนั่งเกล้า
จวบสิ้นวาระ
ภายในไทยสงบถ้วน
เหมาะแท้แก่สมัย
หลายสิ่งทรงสฤษฏ์ไว้
ที่สร้างอนุสรณ์ฯ

ครองราชย์ปราศสิ่งเศร้า
พระเอยฯ
ทรงประศาสน์ราชกิจล้วน
ท่านนาฯ
เครื่องระลึกถึงไท้

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองราชย์
โดยความเห็นชอบของพระบรมวงศานุวงศ์และทีป่ ระชุมเสนาบดีอย่าง
ถูกท�ำนองคลองธรรม แต่พระองค์ทรงระลึกว่าได้ทรงขึน้ ครองราชย์
แทนเจ้าฟ้ามงกุฎ จึงทรงยกย่องพระเกียรติยศเจ้าฟ้ามงกุฎ ทรงส่งเสริม
สนับสนุนพระราชกรณียกิจของเจ้าฟ้ามงกุฎอย่างมากตลอดเวลา
ตลอดรัชกาลไม่ทรงแต่งตั้งพระสนมองค์ใดเป็นพระมเหสี จึงไม่มี
พระโอรสองค์ใดได้เป็นเจ้าฟ้าเท่าเทียมเจ้าฟ้ามงกุฎ ทรงสงบเสงีย่ ม
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เจียมพระราชหฤทัยยิง่ นักทัง้ ๆ ทีท่ รงเป็นพระมหากษัตริย์ เมือ่ ทรง
พระประชวรหนักได้มีพระราชด�ำรัสให้น�ำอัฐิพระอัยกา พระอัยกี
ฝ่ายพระราชมารดา พร้อมกับอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรม
ราชชนนี ให้พระราชโอรสทรงรักษาไว้ตา่ งหาก แม้แต่พระองค์เอง
เมือ่ พระอาการทรุดหนัก มีรบั สัง่ ให้พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์คมุ ช่างกระท�ำ
พระแท่นและพระวิสูตรมาตั้งและกั้นในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
องค์ขา้ งตะวันตกแล้วเสด็จประทับอยูท่ พี่ ระแท่นท�ำใหม่นนั้ ด้วยทรง
เกรงว่าถ้าเสด็จสวรรคตในพระมหามณเฑียร ผูม้ าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
องค์ใหม่จะรังเกียจ
พระราชด�ำริเกี่ยวกับผู้สืบราชสมบัติที่ปรากฏในพระราช
พงศาวดารแสดงถึงความห่วงใยต่อประเทศชาติและความสงบสุข
ของราษฎรเหนือสิ่งอื่นใด ทรงตระหนักว่าการมอบราชสมบัติ
ตามพระราชด�ำริของพระองค์เพียงผู้เดียว หากไม่เป็นที่ชอบใจ
ของประชาชนและบรรดาข้าราชการแล้ว ย่อมเกิดการแตกสามัคคี
ขึ้นได้ ดังความในพระราชโองการตอนหนึ่งว่า
   ทรงพระกรุณาด�ำรัสให้จดหมายกระแส
พระราชโองการปฏิญาณยกพระนามพระรัตนตรัย
สรณคมน์อันอุดมเป็นปณิธานพยานอันยิ่งให้
เห็นจริงในพระราชหฤทัยแล้ว ทรงพระราชด�ำรัส
ยอมอนุญาตให้เจ้าพระยาพระคลังซึ่งว่าที่สมุห
พระกลาโหม พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา
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พระยาราชสุภาวดีสมุหนายก กับขุนนางผู้น้อย
ทัง้ ปวง จงมีความสโมสรสามัคคีรสปรึกษาพร้อมกัน
เมื่อเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่มี
วัยวุฒปิ รีชารอบรูร้ าชานุวตั ร เป็นศาสนูปถัมภก
ยกพระบวรพุทธศาสนา และปกป้องไพร่ฟา้ อาณา
ประชาราษฎร รักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์
โดยยิง่ เป็นทีย่ นิ ดีแก่มหาชนทัง้ ปวงได้ ก็สดุ แต่จะ
เห็นดีประนีประนอมพร้อมใจกัน ยกพระบรมวงศ์
องค์นั้นขึ้นเสวยมไหสวรรยธิปัติย์ถวัลยราช
สืบสันตติวงศ์ดำ� รงราชประเพณีตอ่ ไปเถิด อย่าได้
กริ่งเกรงพระราชอัธยาศัยเลย เอาแต่ให้ได้
เป็นสุขทัว่ หน้า อย่าให้เกิดการรบราฆ่าฟันให้ได้
ความทุกข์ร้อนแก่ราษฎร
ความห่วงใยในชาติเกินจะพรรณนา เพราะมีพระราชด�ำรัส
ที่พระราชทานก่อนเสด็จสวรรคต ที่ว่า
  การศึกสงครามข้างญวณ ข้างพม่า ก็เห็นจะ
ไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี
อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิง่ ใดของเขาทีด่ ี
ควรจะเรียนเอาไว้ ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้
นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อ
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ ด�ำรงในสิรริ าชสมบัติ ๒๗ ปี แม้วา่
พระองค์จะสวรรคตไปแล้วนานเพียงใด พระราชกรณียกิจทีท่ รงกระท�ำ
เพื่อชาติไทยย่อมจะจารึกอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพครบ
๒๐๐ ปี โอกาสนีไ้ ด้มกี ารบูรณปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุสถานทีท่ รงสร้าง
เป็นการยิ่งใหญ่ ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานมหาเจษฎาบดินทร์ บริเวณถนนราชด�ำเนินกลาง ผ่านฟ้า และก�ำหนดให้
วันพระราชสมภพ วันที่ ๓๑ มีนาคม เป็นวันส�ำคัญของชาติ
ให้หน่วยราชการไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระบรม
ราชานุสาวรียเ์ ป็นประจ�ำทุกปี เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้นอ้ มเกล้าฯ ถวาย
พระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ยกย่องว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งการค้าไทย” และเพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ในด้านการแพทย์แผนไทย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และ
ก�ำหนดให้วนั ที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติ”
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
___________________________

ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ท�ำ
หนังสือวิชาประวัติศาสตร์ ชุด “พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล”
เรือ่ ง “พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ” ระดับประถมศึกษา
เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว อนุญาต
ให้ใช้ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
				
(นายกมล รอดคล้าย)
				 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คณะกรรมการจัดท�ำและคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับประถมศึกษา

ผู้เรียบเรียง
นางสาววนิดา สถิตานนท์ และ นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นผู้ตรวจ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกมล รอดคล้าย
นายวินัย รอดจ่าย
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
พลโทอุชุกร สาครนาวิน
นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
นางสาววีณา อัครธรรม
นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตร
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
สมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ประธาน
นางสุกัญญา งามบรรจง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กรรมการ
นางสายไหม จบกลศึก
นางระวิวรรณ ภาคพรต
นางสาวพรรณงาม แย้มบุญเรือง
นางศรีปญ
ั ญา พงศ์สวุ รรณ
ว่าทีพ่ นั ตรีนภดล เจนอักษร
นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

รองศาสตราจารย์มลั ลิกา ตัณฑนันทน์
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
นางสาวเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง
นางสุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์
รองศาสตราจารย์กลุ วรา ชูพงศ์ไพโรจน์
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปริญญา ฤทธิเ์ จริญ
		

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
นางสาวอรอร ฤทธิก์ ลาง
นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์

นางสาวอรุณวรรณ ผูธ้ นดี

นางสาวพรรณงาม แย้มบุญเรือง

นางปราณี ปราบริปู

ผูต้ รวจขัน้ สุดท้าย
นางสายไหม จบกลศึก
บรรณาธิการ
นางสาวปริญญา ฤทธิเ์ จริญ
ออกแบบและถ่ายภาพประกอบ

นายประยงค์ อนันทวงศ์
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวเกือ้ กมล นิยม
นายชะเอม แก้วคล้าย
นายประจักษ์ วัฒนานุสทิ ธิ์

นางสาวอรุณวรรณ ผูธ้ นดี
นายพินจิ สุขะสันติ์

ฝ่ายศิลป์ องค์การค้าของ สกสค.

