
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 5 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
จําแนกประเด็นเนื้อหาได ดังนี้ 
 1. พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  1.1  สภาพการณท่ัวไปของสังคมยุครัตนโกสินทรตอนตน 
  1.2  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  1.3  คานิยมท่ีมีตอพระพุทธศาสนา 
 2. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 3. พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 
 1. สภาพการณท่ัวไปของสังคมยุครัตนโกสินทรตอนตน 
  นับ ต้ั งแต ก ารสถาปนาก รุง รัตนโก สินทร ข้ึน เปนราชธานี  สั งคมไทย มี 
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหลายประการ อาทิเชน การขยายตัวของระบบขาราชการและชนช้ันผูนํา 
การเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนในลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง และการขยายตัวของ
การผลิตและการคา ในระยะตนกรุงรัตนโกสินทรมีการสงเสริมและพัฒนาการแขงขันดานเศรษฐกจิ
สูงข้ึน มีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสูงข้ึน ทําใหสังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในระดับ
กวางและระดับลึกของความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึนในโครงสรางของชนช้ัน และมีผลกระทบ
ในแนวลึกตอความคิดทางศาสนาของคนในสังคม ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารวา “การสราง
กรุงรัตนโกสินทรข้ึนมาใหม ทําใหอํานาจของหัวเมืองออนแอลง ในระหวางนั้น กรุงรัตนโกสินทร
ก็สามารถปราบหัวเมืองสําคัญ ๆ ท่ีเปนกบฏลงได ไมวาจะเปนเมืองพิชัย สวรรคโลก ตะนาวศรี 
(กรมศิลปากร, 2515, หนา 245) 
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  การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร และลักษณะท่ัวไปของ
ความคิดทางศาสนาอันสืบเนื่องทางประวัติศาสตร ระหวางอาณาจักรท่ีตั้งข้ึนใหมกับอาณาจักรเดิม
มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคมไทยในสมัยนั้นหลายประการ คือ มีการขยายตัวของระบบ
ราชการและชนช้ันเจาขุนมูลนาย  การเพิ่มของประชากร  การขยายตัวของกลุมชุมชน การขยายตัว
ผลผลิตและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนทําใหสังคมไทยเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  
(ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข และพรรณี สรุงบุญมี, 2518, หนา 49) 
  ความเปล่ียนแปลงภายในสังคมเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนรวมไปถึงการขยายตัวของจํานวนชุมชน มีสวนสนับสนุน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกของรัฐหัวเมือง การควบคุมดวยระบบการ
เกณฑแรงงานยังไมเพียงพอท่ีจะสรางเสถียรภาพความม่ันคงทางการเมืองใหแกพระราชอาณาจักร 
ดังนั้นภาระในการสรางเมืองใหสมกับฐานะเปนศูนยกลางการขยายอํานาจทางการเมือง ทาง
การทหาร ทางเศรษฐกิจ การคาตางประเทศ การสรางภาพลักษณของเมือง โดยมีการจัดผังเมือง
ถาวรวัตถุข้ึนมากมาย ดังท่ี ชัย เรืองศิลป (2525, หนา, 246) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ไววา 
“ส่ิงกอสรางของวัง วัด ปอมปราการ การขุดคลองและกําแพงเมือง การสรางเสถียรภาพทางสังคม 
ความปลอดภัย ไดวางแนวทางมาแตแรกเร่ิมของกรุงเทพฯ ตลอดถึงการกลั่นกรอง คานิยม 
อุดมการณของรัฐ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรม สําหรับเมืองมีราชสํานักเปน
ตนฉบับ” 
  กลาวโดยสรุป ในสมัยเร่ิมสรางกรุงรัตนโกสินทร กลุมชนไดขยายตัวข้ึน และ
สมาชิกของชนช้ันเจานายเริ่มมีลักษณะโดดเดนทางสังคม เจานายเหลานี้ใหความสําคัญแกทรัพย
สมบัติมากข้ึน และเห็นความสําคัญของการคามากข้ึน มีความเคล่ือนไหวท่ีคึกคักมีชีวิตชีวาของการ
ผลิตและการคาในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีโอกาสเสพส่ิงของฟุมเฟอยท่ีมาจากตางประเทศมากข้ึน 
ในภาพรวมแมจะมีการเปล่ียนแปลงไปบาง แตคนสวนใหญยังคงใชชีวิตอยูกับความผันผวนของ
ธรรมชาติและไมสามารถจะควบคุมธรรมชาติไดมากนัก 
  การพัฒนาสังคม  ดวยการนําเอาความรูและความคิดแบบใหมมาใช มิไดดําเนินไป
โดยราบร่ืนนัก ท้ังนี้เพราะสังคมในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร หาไดสงบสุขไม เปนสังคมท่ีปนปวน
จนเกิดจลาจลข้ึนเนืองๆ ความรูความคิดแบบใหมซ่ึงเกิดข้ึนในคนจํานวนนอย จึงยากจะพัฒนาไป
ได  ขณะเดียวกัน อิทธิพลของความคิดความเช่ือเดิม ซ่ึงยอมรับในอํานาจเหนือธรรมชาติอันส่ังสม
ถายทอดมานานแสนนานในสังคมไทยก็มิใชส่ิงท่ีจะเส่ือมสลายไปไดโดยงายดาย (พระมหาสมบัติ 
ญาณสมฺปนฺโน (ภาคีธง), 2547, หนา 5) 
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 2. ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  พระมหาสมบัติ ญาณสมฺปนฺโน (ภาคีธง) (2547, หนา 5-7) ไดอธิบายเร่ืองความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไวในวิทยานิพนธ เร่ือง พระพุทธศาสนาในยุค
รัตนโกสินทรตอนตน  (สมัยรัชกาลท่ี1 ถึง  รัชกาลท่ี3) อิทธิพลท่ีมีตอการพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ไววา ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
กระทบตอโครงสรางและวิถีชีวิตของคนในระดับตางๆ สงผลไปถึงความคิดทางพระพุทธศาสนา
อยางลึกซ้ึงตอชนช้ันเจานายมากข้ึน โดยความเช่ือทางศาสนาของคนกลุมนี้จะมีความคิดความเช่ือท่ี
ผูกพันอยูกับสภาพแวดลอมในโลกน้ีมากข้ึน มีความเช่ือในสติปญญาความสามารถของมนุษยมาก
ข้ึน การใหเหตุผลในเร่ืองตางๆ กลับเปลี่ยนแปลงมาเปนเหตุผลท่ีตั้งอยูบนรากฐานแหงความจริง 
ตามประสบการณมากข้ึน 
  เหตุการณลักษณะเหลานี้ ถึงแมจะยังไมเห็นเดนชัด แตก็กลาวไดวาเร่ิมปรากฏขึ้น
แลว เปนการสะทอนใหเห็นในประเด็นท่ีชัดเจนคือ การนําเอาความรูสมัยใหมมาพัฒนาข้ึนในสังคม 
และท่ีรับจากภายนอกมาใชในการเอาชนะธรรมชาติเพื่อประสบสุขของมนุษย 
  แตคนสวนใหญยังคงใชชีวิตอยูกับความผันผวนของธรรมชาติ และไมสามารถ
ควบคุมธรรมชาติไดมากนัก ความคิดความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติยังคงมีอยูอยางม่ันคง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสังคมยังไมมั่นคง ประชาชนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคม
เต็มไปดวยการปองราย ขูกรรโชก การปลนสะดมและมีความปนปวน ทําใหผูคนไมไดรับความ
คุมครองจากระบบสังคม ซ่ึงในประเด็นนี้ แสง จันทรงาม (2520, หนา 89) ไดใหความเห็นไววา 
“คนไทยสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรประกอบไปดวยความคิดความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกตาง
หลากหลายกันออกไปจนขาดเอกภาพ พุทธศาสนามีอิทธิพลในหมูคนทุกระดับ หากแตพุทธศาสนา
ท่ีแตละคนนับถือหาไดเหมือนกันไม จะแตกตางกันไปตามพื้นฐานความคิดของแตละคนซ่ึงอาจ
แบงออกไดกวางๆ 2 แบบ คือ พุทธศาสนาท่ีเนนบุญฤทธ์ิวิทยาคม และพุทธศาสนาแบบมนุษยนยิม”  
ศาสนาพราหมณมีอิทธิพลอยางสูงในราชสํานักและสวนลัทธินับถือผีสางเทวดาหรืออิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริยก็ไดมีการยอมรับนับถือกันอยูในหมูประชาชนท่ัวไป 
  การท่ีศาสนาพราหมณ มีอิทธิพลตอพระราชสํานักของพระมหากษัตริยนั้น ปรากฏ
ชัดเจนในพระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา  
พระราชพิธีโสกันต งานพระบรมศพ เปนความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังการประกอบพระราชพิธี ตลอดจน
บรรยากาศของพระราชพิธีจะมีผลตอกษัตริยภาพอยางมาก เพราะชวยเนน ความศักดิ์สิทธ์ิของ
พระมหากษัตริยใหเปนรูปธรรม 
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  สําหรับประชาชนชาวพุทธท่ัวไปยังนับถือผีสางเทวดาหรือมีความเชื่อในอํานาจ
เหนือธรรมชาติหรืออิทธิปาฏิหาริยนั้น ปรากฏหลักฐานใหเห็นอยางชัดเจน ในโองการแชงน้ํา  
โองการดําน้ําในพระไอยการพิสูจนดําน้ําลุยเพลิง และวรรณกรรมอ่ืนๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และ
ความเช่ือเชนนี้ยังปรากฏชัดเจนในเพลงยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงบรรยายวาระสุดทายของ 
กรุงศรีอยุธยากําลังจะมาถึงวา “ผีปาก็จะวิ่งเขาสิงเมือง ผีเมืองนั้นจะออกไปอยูไพร พระเส้ือเมืองจะ
เอาตัวหนี พระกาฬกุลีจะเขามาเปนไส พระธรณีจะตีอกไห อกพระกาฬจะไหมอยูเกรียมกรม” 
  อยางไรก็ตาม อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดวาแตละศาสนาแยกกันอยูอยางอิสระ แต
อันท่ีจริงแลวมีการผสมผสานความคิด ความเช่ือท่ีมาจากแหลงตางๆ จนยากท่ีจะแยกแยะออกเปน 
พราหมณ พุทธ หรือผีสางเทวดาอยางโดดๆ และพิธีการของศาสนาใดสําคัญมากกวากัน หาก
พิจารณาใหดีจะเห็นวาความเช่ือตางๆ ท่ีคนไทยสมัยรัตนโกสินทรนับถือกันอยูนั้น ไมไดแยกกันอยู
อยางเด็ดขาดแตเปนการนับถือท่ีผสมกลมกลืนกันโดยเฉพาะศาสนาพราหมณกับพุทธศาสนา 
พิธีกรรมบางอยางศาสนาพราหมณอาจจะมีบทบาทโดดเดน แตขณะเดียวกันพิธีกรรมบางอยางใน
พุทธศาสนาก็จะมีบทบาทเดนชัด ซ่ึงแลวแตวาพิธีกรรมน้ันๆ จะเกี่ยวของกับอะไร ดังขอความที่วา  
“พระราชพิธีเกี่ยวกับกษัตริย ศาสนาพราหมณมีบทบาทสูงมาก พิธีเกี่ยวกับการสาบานผีสางเทวดา 
จะไดรับการอัญเชิญเปนพยานใหคุณใหโทษ พิธีดานจริยธรรมทางสังคมพุทธศาสนาจะมีอิทธิพล
เดนสงาเปนพิเศษ” ตอสังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร (พระบรมวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภ
พฤฒิยากร, 2500, หนา 200) ในภาพรวมแมวาสังคมจะมีการเปล่ียนแปลงไปบาง แตคนสวนใหญ
ยังคงใชชีวิตอยูกับความผันผวนของธรรมชาติและไมสามารถจะควบคุมธรรมชาติไดมากนัก  
ความคิดความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติยังคงมีอยูอยางม่ันคง 
  นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานในท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ
นี้ ดังขอความจากคําใหการชาวกรุงเกาท่ีไดบรรยายเกี่ยวกับความเช่ือของคนไทยในชวงนั้นวา ชาว
พุทธมีความเช่ือเกี่ยวกับอํานาจเวทมนตรวิทยาคมเหาะเหินเดินอากาศ  ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลใน
หมูบานนอกเมือง คร้ันมาถึงยุคแผนดินตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก ทรงออกกฎ พระสงฆ หามสําแดงตัวเปนผูวิเศษ แตงกายใสเคร่ืองตะกรุดลูกประคํา ซ่ึงจะเห็น
ชัดเจนวา ความเช่ือของชาวพุทธในเร่ืองผีสางเทวดามีอยูหนาแนนมาก ท้ังในระดับเจานายและ
ระดับชาวบานกระน้ันก็ตาม ความสงสัยในอํานาจเหนือธรรมชาติก็เร่ิมปรากฏข้ึนแกกลุมคน
โดยเฉพาะชนชั้นเจานายท้ังหลายดังปรากฏในหลักฐานในกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา
คดี ซ่ึงตราข้ึนใชใน พ.ศ. 2325 ในแผนดินของรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงมี 
พระราชโองการวา “อยาใหกระลาการฝายโจทจําเลยสบถสาบานเลย” แสดงใหเห็นวา ความเช่ือใน
อํานาจเหนือธรรมชาติท่ีจะใหคุณหรือใหโทษแกผูสบถสาบานจึงไดคลายความศักดิ์สิทธ์ิลง 
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 3. คานิยมท่ีมีตอพระพุทธศาสนา 
  เปนท่ีทราบกันดีวา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลสูงในความคิดความเช่ือ ตลอดจน 
การประพฤติ การปฏิบัติตนของคนทุกระดับตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร แตกระนั้นภาพของ
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรก็ยังพราเลือนอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอม
ของความรู ความเขาใจและความคิดทางศาสนาของคนกลุมตางๆ ในสังคม เกี่ยวกับเร่ืองนี้ นอกจาก
จะมีความสําคัญในตัวเองแลวยังเปนพื้นฐานใหเขาใจพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัย
กรุงธนบุรี  และระยะแรกต้ังกรุง รัตนโกสินทรอย างชัดเจนมากย่ิง ข้ึน  ท้ั งนี้ดวย เหตุว า
พระพุทธศาสนามักเขาไปเกี่ยวของกับวิถีชีวิตคนไทยในทุกๆ ดาน แตนั้นก็มิไดหมายความวา
พระพุทธศาสนาท่ีคนไทยนับถือจะมีความหมายตรงกันหมด ดังท่ี สมเด็จพระญาณสังวร (2536, 
หนา 68) ไดแสดงความคิดเห็นไววา “ผูคนในราชอาณาจักรไทยลวนนับถือพุทธศาสนา แตคําวา 
พุทธศาสนา ท่ีแตละคนนับถือนั้นอาจจะแตกตางกันไปตามพื้นฐานความคิดของแตละคน สําหรับ
คนในราชสํานัก ชนช้ันเจานายท่ัวไป และพระสงฆท่ีบวชนานๆ และใหความเอาใจใสตอการศึกษา
เลาเรียน ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีความรูทางหนังสือมากมีความผูกพันอยูกับ คัมภีรบาลี ภาษาสันสกฤต 
วรรณกรรม และแปลตําราภาษาตางประเทศก็จะนับถือพุทธศาสนาที่มีเหตุผลเปนตัวนํา สวน
ชาวบานท่ัวไปมักจะถือพุทธศาสนาแบบไสยศาสตรเปนสวนมาก” การประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนามากมายหลายอยางท่ีชาวพุทธทุกคนมีสวนรวมหรือมีสวนรับรู  นําไปสู
ความสัมพันธทางความคิดระหวางกันและกัน เปนตนวา งานพิธีวิสาขบูชา งานสมโภชพระพุทธ
บาท งานเทศนมหาชาติ งานสมโภชพระบรมธาตุ พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคเสด็จไปสมโภช
งานเหลานี้ บางคร้ังก็มีชนช้ันสูงจากราชธานีออกไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในหัวเมืองชนบท 
ซ่ึงทําใหประชาชนท่ัวไปและชนช้ันสูงมีแนวคิดทางพุทธศาสนาท่ีตรงกัน ดังขอความที่ปรากฏใน
พงศาวดารวา “ในแผนดนิรัชกาลท่ี 1 สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร เสด็จมา
สมโภชพระบรมธาตุ เมืองชัยนาทบุรีในการนี้ มีแจงสังคายนา 1 วัน มีบรรยายพระไตรปฎก 1 วัน มี
เทศนมหาชาติ 1 วัน มีโขน หนัง ละคร 1 คืน เปนตน” (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค), 2503, 
หนา 208) การมีความสัมพันธทางความคิดโดยผานพิธีกรรมทางศาสนา การสวดมนต การเทศนา 
ตลอดจนการมีมหรสพ นอกจากในวาระพิเศษแลว ตามปกติธรรมดาวัดท่ีมีอยูจํานวนมากก็เปน
สถานท่ีเปดใหแกชนช้ันสูงและชาวบานไดมีความสัมพันธตอกัน นับตั้งแตการบวชเรียนไปจนถึง
รวมงานนักขัตฤกษดวยกัน คานิยม ความเชื่อ งานปนสลัก การเขียนภาพสีไวในโบสถ วิหาร 
นอกจากนี้ปญญาชนในวัดยังทําหนาท่ีแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาออกเปนภาษาไทยและสวดคัมภีร 
ดังนั้น แมวาการนับถือพระพุทธศาสนาของคนท้ังหลายจะไมเหมือนกัน แตก็มีลักษณะรวมกันอยู
ไมนอย 
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  จากการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคตนรัตนโกสินทร มีเพียงลัทธิ
เดียว คือ พุทธศาสนาแบบเถรวาท ซ่ึงมีอยู 2 คณะหรือ 2 นิกาย คือ พระสงฆท่ีมีมาแตเดิมนิกายหนึ่ง 
กับพระสงฆท่ีอุปสมบทตามแบบลัทธิลังกาวงศท่ีเขามาใหมอีกนิกายหนึ่ง พุทธศาสนาแบบลังกา
วงศไดเจริญม่ันคงอยูในประเทศไทยนับแตตนท่ีเขามาสูประเทศน้ีสืบตอกันมาโดยมิไดขาดสาย ไม
เคยปรากฏในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวา สมณวงศขาดสูญ หรือพุทธศาสนา
เส่ือมโทรมถึงข้ันไมมีพระสงฆสามเณรท่ีจะสืบพระศาสนา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยไดรับการอุปถัมภบํารุงจากองคพระประมุขของชาติ และพุทธศาสนิกชนชายไทยมา
เปนอันดีตลอดมา มีบางยุคบางสมัย เม่ือการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมวินัยเร่ิมจะซบเซาลง ก็จะมี
คณะบุคคลคิดริเร่ิมฟนฟูพระพุทธศาสนาใหกลับมารุงเรืองข้ึนดังเดิมอีกเปนระยะๆ เสมอมา 
 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 
 พระบาทสมเด็จพระนั่ ง เกล า เจ าอยูหั ว  ทรงเปนพระราชโอรสองค ใหญใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและเจาจอมมารดาเรียม ประสูติท่ีพระราชวังเดิม เม่ือวัน
จันทร แรมสิบคํ่า เดือนส่ี ปมะแม จุลศักราช 1149 ตรงกับวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ซ่ึงเปนปท่ี 5 
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (บรรเจิด  อินทุจันทรยง, 2525, หนา 82) พระ
นามเดิมคือพระองคเจาชายทับ  เ ม่ือทรงพระเจริญวัยจึงได รับการสถาปนาเปนกรมหม่ืน           
เจษฎาบดินทร 
 ในตนรัชกาลที่ 2 นั้น กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ทรงวาราชการพระคลัง ตอมาเม่ือกรม
พระราชวังบวรมหาเสนานุรักษเสด็จทิวงคตและเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีก็ส้ินพระชนมลงอีก
พระองคหนึ่ง กรมหม่ืนเจษฎาบดินทรจึงเปนผูดูแลราชการแผนดินแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัยอยูแตพระองคเดียว ไดทรงวาราชการกรมทา กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระ
ตํารวจ และยังทรงรับหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแทนพระองคอยูเสมอ สมเด็จพระบรมชนกนาถก็
ทรงไววางพระราชหฤทัย โปรดใหวาราชการตางพระเนตรพระกรรณอยูตลอดมา (กรมศิลปากร, 
2525, หนา 15) ดวยเหตุนี้พระองคจึงมีความเช่ียวชาญในการปกครองบานเมืองทุกแงมุม นอกจากน้ี
ดวยเหตุท่ีทรงวาราชการในกรมทา  จึงโปรดเกลาฯ ใหแตงสําเภาหลวงเพื่อไปคาขายกับจีน และ
กรมหม่ืนเจษฎาบดนิทรก็ทรงแตงสําเภาสวนพระองคเองอีกดวย 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงประชวรอยูในระยะเวลาอันส้ันและเสด็จ
สวรรคตเม่ือ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 โดยยังมิไดทรงต้ังผูสืบอยูในรัชทายาทไว ซ่ึงตาม 
ราชประเพณีการสืบสันตติวงศนั้น ผูท่ีจะไดรับราชสมบัติตอจากพระเจาแผนดินควรเปนพระราช
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กุมารซึ่งประสูติแตพระอัครมเหสี เหมือนดังท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงรับราช
สมบัติจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ดังนั้นตามกฎมณเทียรบาลที่ถือปฏิบัติกัน ผูท่ี
สมควรจะไดรับราชสมบัติสืบสันตติวงศตอไปก็คือ สมเด็จเจาฟามงกุฎ ผูเปนสมเด็จเจาฟาพระราช
โอรสพระองคใหญ ประสูติแตสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีผูเปนพระอัครมเหสี แตบุคคล
สําคัญผูเช่ียวชาญราชการแผนดินมากท่ีสุดในขณะน้ันคือ พระราชโอรสพระองคใหญ คือกรมหม่ืน
เจษฎาบดินทร ผูทรงเจริญพระชันษากวาสมเด็จเจาฟามงกุฎถึง 17 พรรษาและมีความเช่ียวชาญใน
กิจการบานเมือง แมแตชาวตางประเทศก็ยังกลาววากรมหม่ืนเจษฎาบดินทรทรงมีอิทธิพลอยูใน
วงการปกครองบานเมืองในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จากจดหมาย
เหตุของ จอหน ครอวเฟอต (2515, หนา 17) ตัวแทนผูสําเร็จราชการของอังกฤษแหงอินเดียสงมา
เปนผูเจรจาทางการทูต และการพาณิชยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มี
ขอความตอนหนึ่งกลาวสรรเสริญกรมหม่ืนเจษฎาบดินทรไวในจดหมายเหตุของเขาวา “กรมหม่ืน
เจษฎาบดินทร ทรงเปนเจานายท่ีฉลาดหลักแหลมท่ีสุดในบรรดาเจานายและขุนนาง  ขาราชการช้ัน
ผูใหญในราชสํานักสยาม” สวนสมเด็จเจาฟามงกุฎขณะน้ันนอกจากยังทรงผนวชอยูในสมณเพศ
แลว ยังไดทรงผานการศึกษาเพียงวิชาความรูตามแบบขัตติยราชกุมารพึงศึกษา สวนกิจการงาน
เกี่ยวกับการปกครองบานเมืองหรือรัฐประศาสนศาสตร นโยบายตางๆ ในสมัยนั้นยังไมทรงมีความ
เช่ียวชาญดีไปกวานายพระองคอ่ืนๆ ท่ีประชุมพระบรมวงศานุวงศเสนาบดีจึงมีมติเปนเอกฉันทให
ทูลอัญเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเปนผูรับราชสมบัติตอจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย (กรมศิลปากร, 2525, หนา 15) 
 จากประสบการณ ความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญในการปกครองบานเมืองท่ี
มีอยูแลวของกรมหม่ืนเจษฎาบดินทรจึงเปนการสมควรแลวท่ีไดรับการโปรดเกลาฯแตงต้ังเปน
พระมหากษัตริยสืบทอดตอไป เม่ือทรงเสวยราชยแลวพระองคทรงปกครองบานเมืองไดอยาง
เรียบรอย ทรงนําบานเมืองใหผานพนอุปสรรคตางๆ ไปไดดวยดี เชน ในเร่ืองการติดตอกับชาติ
ตะวันตก ตลอดจนการสงครามกับขางญวนและเขมร ในดานการพระศาสนา พระองคยังทรงเปน
องคพุทธศาสนูปถัมภกท่ีนาสรรเสริญเปนอยางยิ่ง โปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ 
มากมาย ท่ีสรางข้ึนใหมก็หลายวัด นอกจากนี้พระองคยังไดทําการคากับประเทศจีน จึงทรงมีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะจีนจนทรงนํามาผสมผสานกับศิลปะไทยกอใหเกิดลักษณะพระราชนิยมทางศิลปะ
รูปแบบใหม จนกลาวไดวา ในรัชสมัยนี้เองท่ีงานชาง โดยเฉพาะสถาปตยกรรมไทยมีความรุงเรือง
อยางยิ่ง (กรมศิลปากร, 2525, หนา 19) 
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 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสวยราชสมบัติเม่ือพระชนม 37 พรรษา อยูใน
ราชสมบัติ 27 ป เสด็จสวรรคตวันพุธ เดือน 5 ข้ึน 1 ค่ํา ตรงกับวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2394 เวลา 8 
นาฬิกา สิริพระชนมายุได 64 พรรษา มีพระราชบุตร 22 พระองค พระราชบุตรี 29 พระองค 
 พระราชลัญจกรประจํารัชกาลท่ี 3 เปนรูปปราสาท เปนพระราชสัญลักษณของพระบรม
นามาภิไธย วา "ทับ" อันหมายถึง ท่ีอยู หรือ เรือน 
 

พระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 
 การพระศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น  ไดมีความ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญยิ่งในวงการศาสนาแหงประเทศสยาม คือทางฝายคณะสงฆไดเร่ิมการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาข้ึน สาเหตุแหงการเปล่ียนแปลงคร้ังนั้น ก็เพื่อคัดคานความเชื่อถือและการ
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีเคยกระทํากันมากอน ท้ังนี้ดวยเหตุวาชนชาวไทยท่ัวไปจะนับถือศาสนาท่ีสําคัญ
เปนหลักอยูสองศาสนาดวยกันคือ 1. นับถือพระพุทธศาสนา 2. นับถือศาสนาพราหมณ (ประพัฒน 
ตรีณรงค, 2500, หนา 246) 
 จากการศึกษาในยุคสมัยนี้จะพบวา คนไทยสวนใหญเอาแบบอยางมาจากศาสนา
พราหมณ พุทธศาสนาตันตระ และลัทธิอ่ืนๆ จากประเทศอินเดยี ประเทศเขมร และประเทศจีน อาจ
กลาวไดวาคนไทยชอบนําลัทธิศาสนาตางๆ มาปะปนกันไปหมด ไมมีขอขัดแยงเกี่ยวกับความเช่ือ
เร่ืองผีสางหรือเทพเจาทางศาสนาพราหมณ และในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อเร่ืองการเวียนวายตาย
เกิดตามหลักพระพุทธศาสนาดวย และส่ิงท่ีเห็นเดนชัดอีกประการหน่ึงคือศาสนาพุทธไดเขามามี
สวนสําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของชนชาวไทยอยางแทจริง ไมวาในดานการลงมือทําไรไถนา  
การรบทัพจับศึก การเกี้ยวพาราสี การรักษาโรคภัยไขเจ็บ จะตองมีเร่ืองของพระพุทธศาสนาเขามา
เกี่ยวของดวยเสมอ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ฟน  ดอกบัว (2542, หนา 188) กลาวไวในหนังสือเร่ือง พระพุทธศาสนากับคนไทย ได
เขียนขอความตอนหน่ึงไววา สวนการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางและ
ปฏิสังขรณวัดอยางมากมายได ก็เพราะนอกจากจะทรงมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเปนท่ียิ่ง
แลว ก็ทรงมีราชทรัพยมาก อันเกิดจากการคาขายกับประเทศจีน ตั้งแตสมัยท่ีพระองคทรงเปน
อุปราช จนสมเด็จพระราชบิดา ทรงเรียกลอเลนวาเจาสัว ในการคาขายกับประเทศจีน เม่ือขายสินคา
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หมดแลว เท่ียวกลับก็ทรงใหนําตุกตาจีนใสเรือมาดวยเพื่อกันเรือโคลงเคลง ท่ีเรียกวาอับเฉา อีกท้ัง
ใหนําเครื่องปนดินเผาและศิลปะจีนตางๆ มาดวย เพราะฉะนั้น วัดท่ีสรางและบูรณะในสมัยของ
รัชกาลท่ี 3 สวนใหญจะออกไปทางศิลปะจีน ประดับประดาดวยเคร่ืองประดับของจีน ดังนั้นใน
สมัยนี้จึงเปนยุคทองของการสรางและปฏิสังขรณวัดมากมายย่ิงกวาสมัยใด 
 ณัฐวัตร  จินรัตน (2546, หนา 101) ศึกษาวิจัยเร่ือง การออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระ
ราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 (ศึกษาเฉพาะเขตพุทธาวาสของพระอารามหลวงที่สรางข้ึนในสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร) กลาวไวตอนหนึ่งวา พระราชนิยมในศิลปกรรมจีนของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ชาวไทยไดมีความสัมพันธกับชาวจีนมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยและ
กรุงศรีอยุธยา และการติดตอกันก็เพื่อธุรกิจการคาขายเปนสวนใหญ ในระยะเวลาของการคบคาอัน
ยาวนานเชนนี้ ยอมเปนไปไดท่ีชาวจีนซ่ึงเดินทางเขามาสูเมืองไทยคงจะตองนําเอาศิลปวัฒนธรรม
ของตนติดตัวมาเผยแพรแกคนไทยบางไมมากก็นอย จนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ไดปรากฏ
วาแบบอยางสถาปตยกรรมจีนไดเขามามีบทบาทอยางสําคัญ คร้ันลวงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ก็ไดปรากฏวาสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเอาพระทัยใสในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาเปนพิเศษ ประกอบกับพระองคทรงโปรดศิลปกรรมจีน และทรงเห็นชอบใน 
การนําศิลปกรรมแบบจีนมาประยุกตหรือปรับปรุงใชใหเปนประโยชนกับสถาปตยกรรมแบบไทย
การที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการคือ 
  (1) เม่ือพระองคไดทรงพบเห็นศิลปะการกอสรางท่ีพักอาศัยตลอดจนสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนา (ศาลเจา) ของคนจีนท่ีไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทย ก็คง
โปรด ท้ังนี้เพราะศิลปะการกอสรางแบบจีนนั้นมีความงดงาม และแตกตางไปจากศิลปะไทยที่
พระองคทรงคุนเคย 
  (2) โดยปกติอาคารของคนจีนท่ีสรางดวยเคร่ืองกอปูนถือเปนสวนใหญยอมจะ
ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศไดดีกวาอาคารของคนไทยท่ีมีสวนตางๆ หลายสวนเปนเคร่ืองไม  
พระองคทรงตระหนักถึงความจริงในเร่ืองนี้เปนอยางดี ดังนั้นวัดวาอารามตางๆ ท่ีไดโปรดฯให
สรางและบูรณปฏิสังขรณข้ึน ก็ไดมีอยูหลายแหงท่ีแบบของโบสถและวิหารไดรับการดัดแปลง
โดยเฉพาะหนาบันเปนสวนท่ีทําดวยไมและจะตองถูกแดดฝนอยูเสมอๆ ก็ไดเปล่ียนเปนงานกออิฐ
ถือปูนทําเลียนแบบจีน ซ่ึงทําใหโบสถและวิหารเหลานั้นคงทนถาวรย่ิงข้ึนกวาท่ีไดเคยสรางกันมา
ดวยแบบประเพณีเดิมของไทยลวนๆ 
  (3) พระองคไดทรงทําการคาขายกับเมืองจีนมาตั้งแตคร้ังยังทรงวาราชการกรมทา  
พระองคยอมจะตองพบเห็นสินคาประเภทศิลปะจากเมืองจีน เปนตนวา เคร่ืองแกะสลัก เคร่ือง
กระเบ้ืองเคลือบชนิดตางๆ มาเปนอันมาก ประกอบกับไดมีพอคาจีนมาทูลเกลาฯถวายศิลปวัตถุท่ีได
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นํามาจากเมืองจีนอยูเปนเนืองๆ พระองคคงจะทรงเห็นคุณคาของส่ิงตางๆ ดังกลาวนี้เปนอยางมาก  
และเม่ือไดโปรดฯใหบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆ ก็ไดทรงพิจารณาเห็นถึงศิลปวัตถุของจีน
ตางๆเหลานี้วา ถาส่ิงใดสามารถนํามาใชประกอบกับงานสถาปตยกรรมได ก็จะถวายส่ิงนั้นๆ เปน
พุทธบูชา โดยโปรดฯใหชางนําไปใชเสริมแตงโบสถ วิหาร ตลอดจนผังบริเวณของพระอาราม
ตามแตจะเห็นวางามและเหมาะสม 
 พะมหาสมบัติ   ญาณสมฺปนฺโน  (ภาคีธง)  (2547,  หนา  52)  ไดศึกษาวิจัย เ ร่ือง
พระพุทธศาสนาในยุครัตนโกสินทรตอนตน (สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3) อิทธิพลท่ีมีตอการ
พัฒนาและการเปล่ียนแปลงทางสังคม ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
ทรงมีพระราชศรัทธาอันม่ันคงหนักแนนในพระบวรพุทธศาสนา ท้ังไดทรงบํารุงคณะสงฆเปน
อยางดีพระองคทรงสรางและปฏิสังขรณพระพุทธรูป วัดวาอารามมากมาย พระองคไดทรง
ประกอบการพระราชกุศล ไมเฉพาะแตในโอกาสเนื่องในงานพระราชพิธีอยางเสด็จถวายผา 
พระกฐินเทานั้น พระองคไดทรงบาตรในพระราชวังทุกๆ เชา และยังไดทรงนิมนตพระภิกษุสงฆ
เขามาถวายพระธรรมเทศนาและบอกพระคัมภีรในพระบรมมหาราชวังอยูเปนนิจสิน ในการถวาย
พระธรรมเทศนานั้นพระองคไดทรงอาราธนาใหพระสงฆเทศนจากคัมภีรพระไตรปฎก ดวย 
พระราชประสงคจะใหมีการแปลพระคัมภีรนั้นใหเสร็จสมบูรณ นอกจากนั้นพระองคยังไดทรง
สนับสนุนใหมีการรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎกไวเปนหลักฐาน และในระหวางรัชสมัยของพระองค
ก็สามารถรวบรวมไวไดไมนอยกวา 7 เลม ซ่ึงถือกันวาเปนฉบับท่ีแปลไดดีท่ีสุดต้ังแตสราง
กรุงเทพฯ มาทีเดียว  
 ตามจดหมายเหตุท่ีบันทึกไวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระเมตตาใหทานแกยาจกวณิพกเปนจํานวนมาก ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําเกงโรงทาน
ข้ึนใหมท่ีริมกําแพงพระราชวังดานขางแมน้ําสําหรับจะไดทรงแจกทาน ทรงเปนเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกตามพระราชประเพณี ทรงมีพระราชศรัทธาอันม่ันคงหนักแนนในพระพุทธศาสนา 
ทรงมีประราชประสงคและหลอหลอมจิตใจประชาชนชาวไทยใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันดวย 
พุทธธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรงเปนผูนําพระพุทธศาสนา ดานการปกครองอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชบิดาของพระองค ทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาตลอดราชการของพระองค 
 นฤพร  เสาวนิตย (2549, หนา (1)) วิทยานิพนธฉบับนี้ มุงเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบ
องคประกอบสถาปตยกรรมประกอบกับมูลเหตุการณสรางและปฏิสังขรณของพระอารามหลวงท่ี
เกิดข้ึนในชวงรัชกาลท่ี 3 เพื่อช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางฐานานุศักดิ์ของผูซอมสรางกับลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมของอาคารภายในเขตพุทธาวาสของพระอาราม และเนนการศึกษาเฉพาะอาคาร
สําคัญภายในเขตพุทธาวาส ซ่ึงไดแก พระอุโบสถ พระวิหาร และการเปรียญเปนหลัก โดยมี
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สมมติฐานวา พระอารามท่ีสรางและปฏิสังขรณโดยผูสรางท่ีมีฐานานุศักดิ์แตกตางกันนาจะมี
รูปแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมแตกตางกันตามไปดวย สําหรับขอบเขตการวิจัยนั้นได
คัดเลือกกรณีศึกษาจากพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีสรางและ
บูรณปฏิสังขรณในชวงเวลาท่ีคาบเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 
ท้ังท่ีสรางดวยสถาปตยกรรม “แบบประเพณีนิยม” และ “แบบพระราชนิยม” เปนจํานวนท้ังส้ิน 25 
วัด ซ่ึงไดแบงกลุมกรณีศึกษาตามฐานานุศักดิ์ของผูสรางและปฏิสังขรณเปน 3 กลุม ไดแก  
พระอารามหลวงท่ีสรางและปฏิสังขรณโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระบรม
วงศานุวงศ และโดยขุนนาง-ขาราชบริพาร ขอมูลในการวิจัยไดมาจากการคนควาภาคเอกสาร และ
การสํารวจภาคสนามท้ังการถายภาพและการสํารวจรังวัดเพ่ือเขียนแบบ อันมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
มูลเหตุการณสรางและปฏิสังขรณ ผังบริเวณและผังพื้นอาคารรวมถึงรูปแบบองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร จากการวิเคราะหพบวา พระอารามหลวงท่ีสรางและ
ปฏิสังขรณโดยพระมหากษัตริย จะมีลักษณะทางกายภาพโดยรวมท่ีวิจิตรท่ีสุดท้ังในสวนการวางผัง
และองคประกอบทางสถาปตยกรรม นอกจากนี้การตกแตงในสวนตางๆของอาคาร ยังมีรูปแบบซ่ึง
แสดงออกถึงฐานานุศักดิ์ของผูสรางท่ีสอดคลองกันมากท่ีสุดอีกดวย ในขณะท่ีพระอารามหลวงโดย
พระบรมวงศานวุงศและขุนนาง-ขาราชบริพารมีความวิจิตรและความสอดคลองนอยกวา โดยในแต
ละกลุมจะมีพระอารามหลวงท่ีมีความวิจิตรใหญโตเปนพิเศษเนื่องจากผูสรางประกอบดวยท้ัง
ตําแหนงราชการและกําลังทรัพย ซ่ึงไดแกพระอารามหลวงโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ 
และพระอารามหลวงโดยขุนนางตระกูลบุนนาค แตท้ังนี้ เนื่องจากบทบาททางสังคมและฐานะ
ทางการเงินของชนช้ันขุนนางในรัชสมัยนี้เพิ่มมากข้ึน ทําใหพระอารามหลวงท่ีสรางข้ึนโดยรวมไม
มีความแตกตางจากกลุมพระบรมวงศานุวงศมากนัก แตเนื่องจากธรรมเนียมการแสดงออกใดๆ ท่ีไม
อาจทําใหเทียมเจาได ทําใหชนช้ันขุนนางตองหาทางเลือกในการแสดงออกท่ีปรับเปล่ียนไปจาก
รูปแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการลดทอนรายละเอียดอาคารบางสวนและการใชลวดลายท่ีไมส่ือถึง
ฐานานุศักดิ์อยางจําเพาะเจาะจง อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวาง ฐานานุศักดิ์ของผูสรางและ
ปฏิสังขรณพระอารามกับรูปแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมในสวนตางๆของอาคารนั้นไมได
อยูภายใตระบบท่ีเครงครัดและเกิดข้ึนพรอมกันในองคประกอบทุกสวนของอาคาร แตอาจปรากฏ
อยูระหวางบางองคประกอบแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับความสําคัญและความหมายเฉพาะตัวของ 
พระอารามหลวงแตละแหงท่ีผูสรางตองการส่ือถึง (พรพรรณ เลาหศิรินาถ, 2513, หนา 74) 
 


