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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 พระพุทธศาสนาไดเขามาสูอาณาบริเวณท่ีเปนประเทศไทยปจจุบันนี้ หลังจากพุทธ
ปรินิพพานแลวไมเกิน 500 ป โดยเปนพระพุทธศาสนาแบบด้ังเดิมซ่ึงภายหลังตอมาเรียกกันวา     
เถรวาท  ผู ท่ีนําพระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนแถบนี้ คือชาวอินเดีย  นับแตนั้นเปนตนมา 
พระพุทธศาสนานิกายตางๆ จากแหลงตางๆ ก็ไดหล่ังไหลเขามาสูดินแดนแหงนี้เปนระยะๆ ตามแต
ความเอ้ืออํานวยแหงสถานการณทางบานเมืองและการพระศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
จึงมีท้ังแบบดั้งเดิมท่ีเรียกวา เถรวาท และแบบที่ปรับปรุงแกไขข้ึนใหมภายหลังท่ีเรียกวา อาจริยวาท 
หรือมหายาน สําหรับมหายานไดเจริญแพรหลายอยูไดไมนานก็คอยๆ เส่ือมสูญไปต้ังแตคร้ัง 
กรุงสุโขทัยเปนราชธานี พระพุทธศาสนาท่ียังคงมีสืบทอดมาโดยไมขาดสายในประเทศไทยคือ  
เถรวาท  ซ่ึงเปนนิกายท่ีมีแนวปฏิบัติแตกตางกันถึง 4 สายสําคัญดวยกันท่ีแพรหลายเขามาสูประเทศ
ไทย คือ 
  1.  เถรวาทสายปาฏลีบุตร (คร้ังพระโสณะและพระอุตตรเถระ) 
  2.  เถรวาทสายลังกาวงศ 
  3.  เถรวาทสายพุกาม (พมา) 
  4.  เถรวาทสายรามัญวงศ หรือมอญ 
 เถรวาทท้ัง 4 สาย ตางกันเพียงช่ือตามแหลงท่ีมาเทานั้นในสวนลัทธิธรรมและการส่ัง
สอนพระศาสนานั้น คงยึดม่ันอยูในหลักธรรมวินัยอันเดียวกัน ส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดวาเปนความตาง
พอเปนสัญลักษณสําหรับหมูคณะก็คือ ความนิยมในทางปฏิบัติพระวินัยบางขอบางประการยิ่ง
หยอนกวากันบางเทานั้น ฉะนั้น เม่ือกาลเวลาผานนานไป เถรวาทท้ัง 4 นี้ก็คอยๆ หลอมละลายเขา
เปนอันเดียวกัน โดยมีวัฒนธรรมประเพณีไทย และพระบรมราชูปถัมภในองคพระประมุขของชาติ
เปนตัวเช่ือมโยงใหความแตกตางกันนั้นคอยๆ ละลายหายไปกลายเปนความละมายคลายกันจนแทบ
จะสังเกตไมออกวาใครเปนวงศไหน ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึ่งมีเพียงนิกายเดียว 
คือนิกายเถรวาท และคณะสงฆของไทยจึงมีเพียงนิกายเดียว คือพระสงฆนิกายเถรวาทมาแตโบราณ
กาล แมจะมีชื่อเรียกท่ีตางกัน ก็เปนเพียงสัญลักษณในเชิงประวัติศาสตรเทานั้น 
 อนึ่งจะสังเกตไดวา พระพุทธศาสนาท่ีดํารงม่ันคงสืบมาในประเทศตางๆ ท่ีนับถือ 
เถรวาท ไมวาจะเปนรามัญหรือมอญ พมา ไทย ลวนเปนพระพุทธศาสนาระยะหลังท่ีรับมาจากลังกา
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ท้ังนั้น แมพระพุทธศาสนาท่ีไทยรับมาจากแหลงตางๆ ในระยะหลัง คือจากมอญและจากพมานั้น ก็
ลวนมาจากแหลงเดิมคือลังกาดวยกันท้ังนั้น ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยท่ีเจริญแพรหลายและม่ันคงสืบมาแตโบราณจนถึงปจจุบันมีเพียงสายเดียวเทานั้น คือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ 
 พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดเจริญม่ันคงอยูในประเทศไทยนับแตตนท่ีเขามาสู
ประเทศนี้สืบตอกันมาโดยมิไดขาดสาย ไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยวา สมณวงศขาดสูญ หรือพระพุทธศาสนาเส่ือมโทรมถึงข้ันไมมีพระสงฆสามเณรท่ีจะสืบ
พระพุทธศาสนา อันแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยไดรับการอุปถัมภบํารุงจาก
องคพระประมุขของชาติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาเปนอันดีตลอดมา 
 หากสัง เกตดูก็จะ เห็นไดว า  ผู ท่ี ริ เ ร่ิมหรือมีสวนสํา คัญในการบํา รุงส ง เสริม
พระพุทธศาสนาในแตละยุคแตละคราวนั้นก็คือ พระมหากษัตริยองคพระประมุขของชาติไทย
นั่นเอง จนดูเหมือนวาการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาน้ัน เปนพระราชสํานึกในพระราชหฤทัยของ
พระมหากษัตริยทุกพระองคมาแตอดีตกาล และจากพระราชสํานึกนี้เองท่ีทําใหการทํานุบํารุง
สงเสริมพระพุทธศาสนากลายเปนพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคพระประมุขของ
ชาติไทยและถือเปนราชประเพณีมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 เม่ือถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นับเปนพระมหากษัตริย
พระองคท่ี 3 แหงราชวงศจักรี พระองคทรงมีพระราชศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาต้ังแตยัง
ดํารงพระอิสริยยศเปนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร บรรเจิด อินทุจันทรยง (2525, หนา 83) ไดกลาวไว
ในหนังสือ  เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจกัรีวงศ ความตอนหนึ่งวา 
 “พระองคทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
ทรงปฏิบัติเล้ียงพระสงฆ และมีเทศนาท่ีวังทุกวันมิไดขาด และพระราชทานเงินเดือน ใหอาจารย
บอกพระคัมภีรแกภิกษุสามเณรเปนอันมาก และทรงต้ังโรงทานไวท่ีวัง สําหรับเล้ียงยาจกวณิพกท่ัว
หนา ถึงวันพระก็ทรงปลอยสัตว และแจกเงินคนท่ีสูงอายุและคนยากเสมอเปนนิตยมิไดขาด และ
ขาราชการซ่ึงเขามาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในพระบรมมหาราชวังก็ไดรับพระราชทานท่ีวังนั้น
โดยมาก จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สมเด็จพระบรมชนกนาถ
พระองคก็ทรงยินดีอนุโมทนาโปรดต้ังใหโรงทานหลวงขึ้นบาง เปนตนมาแตคร้ังนั้น” 
 คร้ันเสด็จข้ึนเสวยราชยแลวก็ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ ทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญและยิ่งใหญดานพระพุทธศาสนา คือ 
 1. การปกครองคณะสงฆ ส่ิงท่ีสําคัญในกิจการคณะสงคนั้นก็คือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังฆมณฑลซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดทรงวางรากฐาน
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ดานการปกครอง เพื่อความสงบต้ังม่ันของสังฆมณฑล ซ่ึงพระมหากษัตริยไทยในทุกสมัยก็ทรงเอา
พระราชหฤทัยใส ดวยทรงถือเปนพระราชธุระบริหารดูแลโดยตรงบางโดยออมบาง ดังนั้นพระองค
จึงไดจัดแบงพระสงฆออกเปนฝาย เปนคณะ อยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการบริหาร
ปกครองทรงแตงต้ังพระเถรานุเถระใหมียศมีตําแหนงเพ่ือทําหนาท่ีปกครองดูแลกันตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย เม่ือมีอธิกรณหรือความวุนวายเกิดข้ึนในสังฆมณฑล ก็ทรงเปนพระราชธุระกําจัด
แกไขใหเรียบรอยบางยุคบางสมัยก็ทรงแตงต้ังขุนนางผูใหญใหมีหนาท่ีคอยสอดสองดูแลกิจการ
ของคณะสงฆตางพระเนตรพระกรรณ ทําใหคณะสงฆกลายเปนสถาบันท่ีสําคัญของชาติตลอดมา 
  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการปกครองคณะสงฆข้ึน
ใหม แบงออกเปน 4 คณะ ข้ึนตรงตอสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แตละคณะมี 
พระมหาเถระเปนเจาคณะปกครอง ไดแก 
  -  คณะใหญเหนือ ปกครองโดยเจาคณะใหญเหนือ 
  -  คณะใหญใต ปกครองโดยเจาคณะใหญใต 
  -  คณะใหญกลาง ปกครองโดยเจาคณะใหญกลาง 
  -  คณะใหญอรัญวาสี ปกครองโดยเจาคณะใหญอรัญวาส 
  เปนรากฐานใหคณะสงฆไดปกครองดูแลกันเองและมีพัฒนาการเร่ือยมากระทั่งมี
มหาเถรสมาคม และพระราชบัญญัติคณะสงฆในยุคปจจุบัน พระองคทรงเปนองคพุทธมามกะท่ี
เครงครัดมาก ทรงมอบหมายใหพระนองยาเธอเจาฟามงกุฎ (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว) ซ่ึงทรงผนวชประทับจําพรรษาอยูท่ีวัดมหาธาตุ ใหเปนผูนําในการแกไขวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆใหสมบูรณท้ังทางพระธรรมและพระวินัย และไดจัดต้ังคณะสงฆนิกายใหมข้ึน คือ 
ธรรมยุติกนิกาย 
  แมวาตอมาไดเกิดมีธรรมยุติกนิกายข้ึน แตก็ยังมิไดแบงการปกครองออกอยาง
เด็ดขาดเพียงแตวา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงแตงต้ังใหพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวเปนพระราชาคณะแลวยายจากวัดสมอรายมาครองท่ีวัดบวรนิเวศน แลวตอมาวัดนี้ก็
เปนวัดของพระธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงคร้ังนั้นวัดธรรมยุติกนิกายในกรุงเทพฯ ใหข้ึนอยูกับคณะกลาง 
ซ่ึงตอมาภายหลังจึงไดแยกออกเปนคณะหนึ่งตางหาก สวนท่ีเนื่องดวยสมณศักดิ์นั้นไดสถาปนา
พระพุทธโฆษาจารย (ขุนปวันโมลีโลก) เปนสมเด็จพระราชาคณะพิเศษ และพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวก็มีสมณศักดิ์เสมอช้ันเจาคณะรอง 
 2. ดานการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ในสวนของกิจการคณะสงฆท่ีสําคัญในดาน
การศึกษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใสอยางดียิ่ง 
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  เม่ือสมัยท่ีมีการสอบพระปริยัติธรรมของสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลมาแลว การศึกษา
ของคณะสงฆก็ไดแบงไว 2 อยางคือ การศึกษาพระธรรมวินัยอยางหนึ่ง และวิปสสนาอีกอยางหนึ่ง 
และจัดไวเปน 3 หมวด หมวดแรกคือพระวินัย หมวดสองคือพระปรมัตถ และหมวดสามคือ
พระไตรปฎก พระไตรปฎกนั้นแตเดิมเปนภาษาบาลีลวน 
  ดังนั้นการเลาเรียนพระปริยัติธรรมคือการเรียนท้ังภาษาบาลีและคัมภีรไตรปฎก  
การสอบจึงตองสอบท้ังภาษาไทยและภาษาบาลีและความรูในพระไตรปฎก เพื่อใหผูท่ีเขาสอบ
ความรูอานคัมภีรพระไตรปฎกและแปลภาษาบาลีเปนไทยใหถูก อภิธาน และไวยากรณภาษาบาลี 
และความรูทางคัมภีรดวย ท่ีเรียกกันวา แปลหนังสือพระปริยัติธรรม โดยหลักสูตรท่ีแตงไวแต
โบราณ กําหนดไวเปน 9 ประโยค คือ 
  ประโยคหน่ึง ประโยคสอง ประโยคสาม สอบถึงพระธรรมบท ตองสอบไดในคราว
เดียวกัน 3 ประโยค จึงนับไดวาเปนช้ันจัตวา หรือเปรียญสามัญ 
  ประโยคส่ี สอบคัมภีรมังคลัตถทีปนี ช้ันตนสอนไดนับเปนเปรียญตรี ซ่ึงเร่ิมนับวา
เปนเปรียญช้ันสูง 
  ประโยคหา เดิมสอบคัมภีรบาลี มุตถวินัยวินิจแยสังคหะ เรียกกันโดยยอวา บาลีมุต 
ตอมาเปล่ียนเปนสอบคัมภีรสารัตถสิงคหะ ตอมาภายหลังกลับสอบคัมภีรบาลีมุตถวินัยอีก สอบได
เปนเปนเปรียญโท 
  ประโยคหก สอบมังคลัตถทีปนี ช้ันปลาย สอบไดนับเปนเปรียญโทรเหมือนหา
ประโยค 
  ประโยคเจ็ด สอบคัมภีรปฐมสมันตัปปาสาทิกาท่ีเรียกกันโดยยอวาสามน สอบได
เปนเปรียญเอก หมายความวา เอกสามัญ 
  ประโยคแปด สอบคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนเปรียญเอกมัชมิมา 
  ประโยคเกา เดิมสอบคัมภีรสารัตถทีปนี ภายหลังเปล่ียนเปนคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ 
เปนช้ันเอกอุดม 
  การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร นับไดเปนราชการแผนดินอยางหน่ึง
ดวยอยูในราชกิจของสมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนพุทธศาสนูปถัมภก ดังนั้นตอมาพระมหากษัตริย
ทรงไดรับส่ังสังฆนายก จึงไดมีประชุมกันสอบพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรและมีเจาหนาท่ี
ฝายพระราชอาณาจักรชวยปฏิบัติดูแลตามตําแหนงจนสําเร็จการ 
  เม่ือรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 การสอบพระปริยัติธรรมยังหามีปเปนยุติไม เพราะใน
สมัยนั้นเปนเวลาสรางกรุงรัตนโกสินทร เพิ่งเร่ิมการบํารุงการเลาเรียน บานเมืองก็ยังมีศึกสงคราม
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เนืองๆ เม่ือใดมีเวลาวาง ทรงพระราชดําริเห็นพระภิกษุสามเณรมีความรูมาก จึงโปรดใหมีการสอบ
พระปริยัติ ดังนั้นนานๆ คร้ัง จึงจะมีการสอบพระปริยัติธรรมคร้ังหนึ่ง 
  ถึงรัชกาลท่ี 3 ทรงดําริเห็นวา การเลาเรียนเจริญข้ึน จึงโปรดเกลาใหกําหนดสอบ 
พระปริยัติธรรม 3 ป คร้ังหนึ่งเปนยุติ ซ่ึงใชเปนแบบตอมาจนถึงรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ท่ีสอบ
พระปริยัติธรรมนั้น  
  แตเดิมการสอบน้ันเปนการสอบท่ีวัดซ่ึงเปนท่ีสถิตของพระสังฆราช ตอมาโปรด
เกลาใหสอบที่บรมมหาราชวังเปนการพิเศษคร้ังคราว แลวมาสอบท่ีวัดระฆังบาง วัดมหาธาตุบาง 
เร่ิมสอบวัดมหาธาตุตั้งแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 เม่ือร้ือโบสถวิหาร และปฏิสังขรณใหมจึงโปรด
ใหยายมาสอบท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
  เม่ือถึงรัชกาลท่ี 3 นั้น ตั้งใหเจาฟามงกุฎซ่ึงไดทรงศึกษาพระไตรปฎกอยูถึง 3 ป และ
สอบผานการสอบไลภาษาบาลี รัชกาลท่ี 3 ทรงแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาษาบาลี ซ่ึงมีสวนรวมในการควบคุมการส่ังสอนพุทธศาสนาแกพระภิกษุโดยท่ัวไป ฤดู
สอบพระปริยัติธรรมนั้น มักสอบออกพรรษาแลว ตอมาเปลี่ยนเปนสอบในพรรษาโดยปกติปใดจะ
สอบพระปริยัติธรรม เจากระทรวงก็รับสงหมายมาไปยังเจาคณะสงฆตั้งแตตนป เม่ือพระสงฆท้ัง
คณะเหนือ คณะใต คณะกลาง คณะธรรมยุต คณะรามัญ ไดทราบแลวก็จะแจงไปยังพระอารามใหญ
นอย อันข้ึนอยูในคณะนั้นๆ เปนเปดการสอบ 
  พระองคไดทรงเปล่ียนแปลงการศึกษาพระปริยัติธรรมแบบเดิมใหทันสมัยข้ึนเปน
ลําดับ ทรงเปลี่ยนตําราท่ีใชเปนหลักสูตรในบางช้ันใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมท้ังเพิ่มวิชาแบบใหม
บางอยางใหพระสงฆสามเณรศึกษา เปนการศึกษาพระปริยัติธรรมในภาษาไทย ปจจุบันเรียกวา 
“นักธรรม” ดังท่ีใชเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันมูลฐานของคณะสงฆอยูในบัดนี้ (มหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย, 2514, หนา 74) 
  ทรงพัฒนาและบํารุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรโดยพระองคได
ทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แบงระดับการศึกษาออกเปน 4 ช้ัน คือ ช้ันเปรียญจัตวา ช้ันเปรียญตรี 
ชั้นเปรียญโท และช้ันเปรียญเอก จากนั้นพระองคไดทรงสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรศึกษา 
พระปริยัติธรรมอยางแพรหลาย ท้ังนี้พระองคไดทรงอุปถัมภพระภิกษุสามเณรท่ีสอบไดแตละช้ัน
และทรงอุปถัมภไปถึงโยมบิดามารดาของพระภิกษุสามเณรที่สอบไดไปตลอดดวย ทําใหพระภิกษุ
สามเณรสอบไลไดเปนเปรียญธรรมช้ันตรี โท เอก กันมายิ่งข้ึน กระทั่งการขยายการศึกษาและสอบ
ไลเปรียญธรรมถึง 9 ประโยคในยุคตอมา 
  พระองคทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาต้ังแตคร้ังยังทรงเปนสมเด็จพระบวรราชเจา 
กรมพระราชวังบวรมหาอิศรสุนทรประทับท่ีวังทาพระ (บริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
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ปจจุบัน) ทรงบาตรและบริจาคทานเปนประจํา พระภิกษุท่ีสอบไดเปรียญ 2 ประโยค ทางวังหลวงยัง
มิไดโปรดเกลาฯใหถวายสมณศักดิ์เปน "มหาบาเรียน" พระองคก็ขอรับมาเปน "บาเรียนวังหนา" ไป
กอน เพื่อเปนการบํารุงกําลังใจ และทรงสงเสริมใหเลาเรียนตอจนไดเปน "บาเรียนวังหลวง" ตอไป 
  นอกจากน้ี พระองคยังทรงถือเปนพระราชภาระ ท่ีจะบํารุงการศึกษาพระไตรปฎก 
แกพระภิกษุสามเณร เชน ทรงจางอาจารยบอกพระปริยัติธรรมแกภิกษุสามเณรทุกพระอาราม
หลวง สวนในพระบรมมหาราชวัง ก็โปรดใหสรางเกงข้ึน เพื่อใหพระภิกษุสามเณรเลาเรียน 
พระปริยัติธรรม ท้ังยังไดถวายภัตตาหารเพลแกพระภิกษุสามเณรเหลานั้นดวย ตอมามีผูเรียนมาก
ข้ึนก็โปรดใหยายไปบอกพระปริยัติธรรม ท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท และยังทรงรับอุปถัมภแก
ผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน ถาใครสอบบาลีไดก็จะพระราชทานรางวัล ถาเปนพระก็จะไดเล่ือนเปน
พระราชาคณะ และถาโยมบิดามารดาทุกขยากก็จะทรงเล้ียงดู ถาเปนทาสผูอ่ืน ก็จะโปรดจาย 
พระราชทรัพยไปไถถอนใหเปนอิสระ ถาพระภิกษุสามเณรเหลานั้นลาสิกขาออกมา ก็จะโปรดให
เขารับราชการในกรมกอง ตามท่ีสมัครใจได  ดวยพระราชูปถัมภดังกลาวพระภิกษุสามเณรใน
รัชกาลท่ี 3 จึงมีวิริยะอุตสาหะ เลาเรียนท้ังในกรุง และหัวเมือง ทําใหมีนักปราชญดาน
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากกวาท่ีแลวมา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรมีเพิ่มมากข้ึน 
  จากการศึกษาความเปนไปของพระสงฆในรัชกาลท่ี 3 นี้ พบวาพระภิกษุสามเณร
ไดรับการยกยองจากพุทธศาสนิกชนชายไทยวา มีความรู ความสามารถในทางธรรมมาก โดยเฉพาะ
ในราชสํานัก ทรงเนนการศึกษา ปฏิบัติ ความรู ความเขาใจ เพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมความคิดในทางปญญาใหแพรกระจายสูสังคม โดยมีวัดและคณะสงฆเปนศูนยกลาง ดัง
ขอความวา “การเผยแผพระธรรมในรัชกาลท่ี 3 นี้ เปนไปอยางกวางขวางกวาในรัชกาลกอนเพราะ
พุทธบริษัททุกระดับ โดยเฉพาะพระเจาแผนดินนั้นทรงโปรดการสดับพระธรรมเทศนามาก ทรงเผย
แผพุทธธรรมโดยการนําหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชน เพื่อความถูกตองดงีาม
และความผาสุกของประชาชนเหลานั้นโดยวิธีการนิมนตพระสงฆไปเทศนาธรรม บรรยายธรรม
และปาฐกถาธรรมใหการศึกษา จัดการเรียนการสอน เขาไปมีสวนรวมในการสอนน้ัน ทรงจัดใหมี
การศึกษานักธรรม บาลี  พระปริยัติธรรมสามัญสําหรับพระภิกษุสามเณร ทรงจัดการสอนวิชาพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2514, หนา 87) 
  การท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนผูนําทางดานศาสนา สามารถรูปญหาพฤติกรรมท่ี
บุคคลแสดงออกตามสถานภาพของสังคมไทยได และยังสามารถนํามาแกปญหาตางๆ ของสังคม
และประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 3 นั้น ยังไดโปรดสงพระสงฆไทยไปลังกา อีก 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ปชวด โหศก จุลศักราช 
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1203 (พ.ศ. 2383) มีพระภิกษุลังกาช่ือวากกุสนธะภิกษุ กับคฤหัสถคนหนึ่งเขามายังกรุงเทพฯ จะมา
นมัสการพระมหาเจดียในสยาม พระองคไตถามพระรูปนั้นก็ช้ีแจงวัตรปฏิบัติไดถูกตอง พระองคจึง
ไดโปรดใหสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงทรงผนวชอยู และเปนพระราชาคณะสมัยนั้น ทรงรับ
ทํานุบํารุงไวท่ีวัดบวรนิเวศ และยังมีพระลังกาพวกเดียวกันตามเขามาอีก พระลังกาพวกนี้อยูใน
สยาม 2 ป ถึงปขาลจัตวาศก จุลศักราช 1024 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชทานกฐินวันบวรนิเวศวิหาร พระสงฆลังกาถวายพระพรลากลับไปบานเมือง และขอ
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหใหไดกลับไปโดยสะดวก จึงทรงมีพระราชดําริพรอมกับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การพระศาสนาในลังกาจะเปนเชนไร ไมไดสืบเอาความจริง
มานานป อีกประการหนึ่งหนังสือพระไตรปฎกท่ีฉบับของไทยยังบกพรองอยูควรจะสอบสวนกับ
ฉบับลังกา ท่ี มีอยูหลายฉบับ  จึงโปรดใหแตงพระภิกษุสงฆไทยข้ึนไปยัง ลังกา  โดยให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมอยูหัวทรงเลือกสรร และมีสมณลิขิตไปถึงสังฆนายกดวย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเลือกไดพระภิกษุธรรมยุต 5 รูป คือ 
  1)  พระพุทธญาณ 
  2)  พระอมร 
  3)  พระสุภูติ 
  4)  พระคัมภีร 
  5)  พระพุทธวีระ 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหจัดเรือกําปนหลวง สงพระสงฆ 
สมณทูตไปพรอมกับพระลังกาอยู 1 ป จึงกลับมากรุงเทพฯ เม่ือปเถาะเบ็ญจศก จุลศักราช 1025 และ
ไดยืมคัมภีรพระไตรปฎกจากลังกามา 40 คัมภีร 
  สวนในครั้งท่ี 2 ปมะโรง ฉศก จุลศักราช 1026 (พ.ศ. 2387) พระภิกษุสงฆไปคราวนี้
ซํ้ากับท่ีไดไปคราวกอน 2 รูป คือ พระอมร และพระสุภูติ นอกจากน้ันก็มีพระสังฆรักขิต พระปลัน
ทวิชชะ พระยัญญทัตตะ พระอาสภะ และพระยาโอวาทวรกิจ ซ่ึงยังบวชอยูท่ีวัดบวรนิเวศ ไดนํา
ตนฉบับพระไตรปฎกท่ียืมมาคราวกอนกลับไป แลวกลับมาในปเดียวกัน ยืมพระไตรปฎกมาอีก 30 
คัมภีร และยังมีพระภิกษุสามเณร คฤหัสถชาวลังกาติดตามมาถึง 40 คนเศษ มีสมณสันเทศของ
พระสงฆลังกาทั้งสองนิกายและหนังสืออุบาสกมาฝากอีกหลายฉบับ 
  การท่ีคณะสงฆไทยและคณะสงฆในประเทศลังกาไดมีการไปมาหาสูกัน ทําใหเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีจะเผยแพรหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยาง
กวางขวาง และถูกตองยิ่งข้ึน ก็ดวยการอาศัยพระราชศรัทธาท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา โดยการสนับสนุนสงเสริมในทุกๆ ดานอยางเต็มท่ี 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 26 

  ในรัชกาลนี้มีการสรางพระไตรปฎกมากกวาท่ีแลวมา และสรางดวยฝมือปราณีต 
ตรวจสอบอักขระพยัญชนะ อยางถ่ีถวน มีถึง 5 ฉบับดวยกัน คือ ฉบับรดนํ้าเอก 1 ฉบับรดนํ้าโท 1 
ฉบับทองนอย 1 ฉบับชุบยอ 1 ฉบับอักษรรามัญ 1 นอกจากนี้ยงัทรงสรางถวายวัดตางๆ อีก 2 ฉบับ 
คือ ฉบับเทพชุมนุม 1 ฉบับลายกํามะลอ 1 การทําคร้ังนี้ นับไดวา สมบูรณมาก เพราะไดอาศัยคัมภีร
จากลังกา และมอญ มารวมกันตรวจสอบดวย พระองคเห็นวา พระไตรปฎกเปนภาษาบาลี และเปน
อักษรขอม จึงมีพระราชประสงคใหแปลเปนภาษาไทย จึงโปรดใหวางฎีกาพระสงฆ ท่ีจะถวายเทศน
เวรในพระบรมมหาราชวัง ไดเลือกคัมภีรเทศนตามลําดับในพระไตรปฎก โดยโปรดใหแตงแปล
เปนสํานวนไทยไปเทศน ดังนั้นเราจึงไดคัมภีรพระไตรปฎกเปนอักษรไทยกันมากสมัยนี้ 
 4. ดานการสรางบูรณปฏิสังขรณพุทธสถาน ตั้งแตท่ีพระองคไดทรงครองราชสมบัติมา
ก็ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญมากมายในสวนของการสรางบูรณปฏิสังขรณพุทธสถาน 
ก็ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามเปนจํานวนมาก 
  กอนท่ีจะกลาวถึงวัดตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจ และพระราชอัชฌาสัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 นั้น ขอช้ีแจงเบ้ืองตนวา ตามหลักฐานเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีสืบคนมาได แตละวัดนั้นเปนพระอารามหลวงในปจจุบันแลวท้ังส้ิน เฉพาะวัดท่ี
ปรากฏก็เปนพระอารามหลวงในระดับช้ันท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนการสมควรท่ีจะบรรยายถึง
ความหมายของพระอารามหลวงและลักษณะในลําดับช้ันตางๆ แหงพระอารามหลวงเสียกอน 
  พระอารามหลวง  หมายถึง  วัดท่ีพระมหากษัตริย  สมเด็จพระราชินี  สมเด็จ 
พระยุพราช ทรงสรางหรือบูรณปฏิสังขรณเปนการสวนพระองคบาง พระราชทานเพื่อเปนเกียรติแก
บุคคลตางๆ หรือแกวัดนั้นเองบาง และวัดท่ีพระบรมวงศานุวงศหรือเสนาบดีชั้นผูใหญไดสรางหรือ
บูรณปฏิสังขรณหรือวัดท่ีพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสรางหรือบูรณปฏิสังขรณแลวไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวง 
รวมตลอดถึงวัดท่ีประชาชนสรางหรือบูรณปฏิสังขรณซ่ึงพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงรับไวในพระอารามหลวง และวัดราษฎรท่ีไดรับพระราชทานใหข้ึนบัญชีเปน 
พระอารามหลวงดวย 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม แบงลําดับช้ันของพระอารามหลวงออกเปน 3 ชั้น ตามประกาศเร่ืองจัดระเบียบพระ
อารามหลวง พุทธศักราช 2458 ดังนั้น 
  พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วัดท่ีมีเจดียสถานสําคัญ วัดท่ีบรรจุพระบรมอัฐิ
หรือวัดท่ีมีเกียรติอยางสูง มีเจาอาวาสเปนพระราชาคณะผูใหญข้ึนไป มี 3 ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร  
ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร 
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  พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วัดท่ีมีเกียรติ เจาอาวาสเปนพระราชาคณะสามัญข้ึน
ไป มี 4 ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร วรวิหาร 
  พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วัดท่ีมีเกียรติ วัดประจําเมือง หรือวัดสามัญ มีเจา
อาวาสเปนพระครูช้ันสูงข้ึนไป มี 3 ชนิด คือ ราชวรวหิาร วรวิหาร สามัญ 
  พระอารามหลวงชนิดตางๆ มีความหมายดังนี้ 
  ราชวรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงสรางหรือบูรณปฏิสังขรณเปนการสวนพระองค และมีส่ิงปลูกสรางขนาดใหญโต 
สําหรับพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิด ราชวรมหาวิหารในประเทศไทยมี 6 วัดเทานั้น คือ 1. วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ 3. วัดสุทัศนเทพราราม 4. วัดอรุณราช 
วราราม 5. วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม และ 6. วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
  ราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสรางหรือบูรณปฏิสังขรณเปนการสวนพระองค 
  วรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช 
ทรงสรางหรือบูรณปฏิสังขรณ แลวพระราชทานเปนเกียรติแกผูอ่ืน รวมถึงวัดท่ีประชาชนสรางหรือ
บูรณปฏิสังขรณ แลวทรงรับไวเปนพระอารามหลวง 
  สามัญ หมายถึง พระอารามท่ีไมอยูในหลักเกณฑขางตน แตไดขอพระราชทานให
เปนพระอารามหลวง ซ่ึงจะใชเฉพาะชื่อวัด ไมมีสรอยตอทาย โดยมักจะระบุในวงเล็บทายช่ือวา 
พระอารามหลวง 
  พระอารามท่ีอยูในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสรางและบูรณปฏิสังขรณตามพระ
ราชศรัทธาแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงสืบคนมาดังนี้  
   1) พระอารามท่ีทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึนใหม มีปรากฏจํานวน 
11 พระอาราม ตามรายนามพรอมประวัติโดยสังเขปดังนี้ 
    1.1) วัดเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีตําบลบางสีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บริเวณเดิมของวัดแหงนี้ เปน
นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ในรัชกาลท่ี 3 อยูในบริเวณ
ปอมเการิมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ใตตลาดขวัญ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาพระคลัง (ดิศ 
บุนนาค) ตอมาไดรับพระราชทานเล่ือนบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาพระคลัง ในรัชกาลท่ี 4 ไดรับ 
การสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  เปนแมกองในการสรางวัดนี้ข้ึน เพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติพระอัยกาจัน พระอัยกีเพ็ง และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงแหง
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พระองค แลวพระราชทานนามวัดวา “วัดเฉลิมพระเกียรติ” แตการสรางมิไดแลวเสร็จในรัชสมัย
ของพระองค ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงคจะสนองพระเดชพระคุณรัชกาลท่ี 3 จึง 
ทรงกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) เปนแมกองบูรณะและ
กอสรางตอ กระท้ังสําเร็จสมบูรณท้ังพระอาราม 
     สวนพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ คือ พระพุทธมหาโลกาภินันท
ปฏิมากร ตามประวัติท่ีกลาววา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหหลอข้ึนพรอม
กับพระเสฏฐตมมุนี พระประธานวัดราชนัดดาราม ใน พ.ศ. 2389 เนื่องจากมีการคนพบแหลงแร
ทองแดงที่จันทึก จังหวัดนครราชสีมา พระองคโปรดเกลาฯ ใหถลุงและนําทองแดงที่ไดไปใชใน
การพระศาสนาเปนอยางแรก โดยใหหลอพระพุทธรูป ณ โรงหลอหลวง ในพระบรมมหาราชวัง  
(ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2554, หนา 341) 
     วัดเฉลิมพระเกียรติ ไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาตลอดทุกสมัยอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเจานายกับท้ังเช้ือพระวงศในราชสกุลและราชินีสกุลสายรัชกาลท่ี 3 ได
ชวยกันอยางมาก 
    1.2) วัดเทพธิดาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจา
ลูกยาเธอพระองคลดาวัลย กรมหม่ืนภูมินทรภักดี ทรงเปนแมกองอํานวยการสรางวัดนี้ข้ึนเม่ือป
พุทธศักราช 2379 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด พระปยราชธิดาพระนามวา พระเจา
บรมวงศเธอ กรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ ทรงเปนพระราชธิดาท่ีรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดปราน และทรง
พระเมตตาเอ็นดูมากเปนพิเศษ เพราะทรงมีพระปรีชาสามารถในการสนองพระราชกิจถวายงาน
ราชการใกลชิด เปนท่ีไววางพระราชหฤทัยของรัชกาลท่ี 3 ยิ่งนัก 
     ในการสรางวัดนี้ เสด็จในกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพทรงมีพระศรัทธา
บริจาคทุนทรัพยสวนพระองคโดยเสด็จพระราชกุศลดวย ไดสรางแลวเสร็จในปพุทธศักราช 2382 
รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณาพระราชทานนามวา “วัดเทพธิดาราม” เพื่อใหสอดคลองกับ 
พระอิสริยยศ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซ่ึงมีความหมายวาพระราชธิดาท่ีทรงมีความงามราวกับ 
เทพอัปสรหรือเทพธิดานั่นเอง 
     คร้ันเม่ือปพุทธศักราช 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินไปทรงผูกพัทธสีมา
ดวยพระองคเอง 
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    1.3) วัดราชนัดดาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูใกลเชิงสะพานผานฟาลีลาศ ถนนราชดําเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึน เพื่อพระราชทานใหเปนพระเกียรติแด พระราชนัดดาของพระองค 
คือ พระเจาหลานเธอพระองคเจาหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ตอมาคือ สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนา
วดี พระบรมราชินีพระองคแรกในรัชกาลท่ี 4) เดิมทรงมีพระอิสริยฐานันดรศักดิ์เปนหมอมเจาหญิง 
พระธิดาในพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาลักขณานุคุณกับหมอมง้ิว แตเม่ือประสูติไดเพียงปเดียว 
พระบิดาก็ส้ินพระชนม และเม่ือถึงคราวท่ีพระองคจักทรงเกศากันต (โกนจุก) ในปพุทธศักราช 
2389 รัชกาลท่ี 3 จึงทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพระยายมราชเปนผูออกแบบแผนผังของ
วัด กับท้ังรับผิดชอบในการสรางพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ พระยาศรีพิพัฒน    
รัตนราชโกษาเปนผูรับผิดชอบการสรางโลหะปราสาท พระยามหาโยธารับผิดชอบการสรางกุฏิ 
กําแพง และเข่ือนรอบวัด 
     เกี่ยวกับโลหะปราสาทน้ันมีความหมายตามตัววา คฤหาสนท่ีมียอดเปน
โลหะ ซ่ึงอดีตมีการสรางมาแลว 2 คร้ัง โดยโลหะปราสาทคร้ังแรกสรางในประเทศอินเดีย และคร้ัง
ท่ีสองสรางในประเทศศรีลังกา แตท้ังสองแหงไดถูกทําลายไปหมดแลว มีเพียงประวัติศาสตรท่ี
จารึกไววา 
     โลหะปราสาทหลังท่ี 1 ของโลกสรางโดยนางวิสาขาผูเปนบุตรของ
เศรษฐีแหงเมืองสาวัตถีชื่อ ธนัญชัย ดวยการประมูลราคาเคร่ืองประดับของตนช่ือวา “มหาลดา
ประสาธน” ไดเงินมาจํานวน 9 โกฏิ กับอีก 1 แสน แลวนํามาสรางท่ีอยูใหพระสงฆมีลักษณะเปน
ปราสาท 2 ช้ัน 1,000 หอง ยอดปราสาททําดวยทองคํา มีช่ือของปราสาทวา “มิคารมาตุปราสาท” (มี
ท่ีมาของช่ืออยูวา มิคราเศรษฐี เรียกนางวิสาขาลูกสะใภวา มารดา ดวยความนับถือท่ีนางสามารถทํา
ใหทานเศรษฐีมีความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย ดังนั้นโลหะปราสาทท่ีนางวิสาขาสรางข้ึนนี้จึงถูก
เรียกวา “มิคารมาตุปราสาท” 
     โลหะปราสาทหลังท่ี 2 ของโลก สรางโดยพระเจาทุฏฐคามณีอภัย
กษัตริยแหงกรุงอนุราธบุรี (ประเทศศรีลังกาในปจจุบัน) เม่ือประมาณพุทธศักราช 382-406 โดย
พระองคทรงโปรดใหสรางแบบทิพยพิมาน มีความกวางและสูงดาน 100 ศอก รวมจํานวน 9 ช้ัน 
1,000 หอง หลังคามุงดวยแผนทองคํา ผนังเปนไมซ่ึงประดับดวยหินมีคาและงาชาง ความลํ้าคาของ
โลหะปราสาทหลังท่ี 2 นี้ มี 4 ประการ คือ ตัวปราสาท เศวตฉัตร บัลลังก และมณฑป นอกจากน้ียัง
มีซุมประตูลอมดวยกําแพงสวยงามในอดีตพระสงฆพํานักอยูแตละช้ันตามความรู หรือสมณศักดิ์ 
กลาวคือ ผูมีความรูสูง หรือสมณศักดิ์สูงพํานักช้ันบน และลดหล่ันลงมาตามลําดับ แมพระพุทธ
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โฆษาจารยผูรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรคก็ไดมาพํานักอยูท่ีปราสาทหลังนี้ เพื่อทําการแปลคัมภีรอรรถ
กถาจากภาษาสิงหลเปนภาษามคธ ตอมาปราสาทหลังนี้ถูกไฟไหมหมดท้ังหลัง จากนั้นพระเจา
สัทธาติสสะ จึงไดโปรดใหสรางใหมสูงเพียง 7 ชั้น แตตอมาก็ถูกกลุมโจรทําลายจนเหลือแตซาก ซ่ึง
ในปจจุบันมีเพียงเสาหินประมาณ 1,600 ตน ในพ้ืนท่ี 28 ตารางเมตรเทานั้น 
     ดังนั้นโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร จึงเปนโลหะปราสาท
หลังท่ี 3 ของโลกท่ียังคงความสมบูรณท่ีสุด และเหลือเพียงแหงเดียวของโลก 
     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหออกแบบกอสรางตามลักษณะของโลหะปราสาทที่พรรณนาไวในหนังสือมหาวงศ
พงศาวดารลังกา แตเปนเพียงนําเคาเดิมมาเปนแบบ แลวปรับปรุงใหเปนสถาปตยกรรมไทย โดยถือ
วาการสรางโลหะปราสาทเปนการสรางแทนพระเจดีย และมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกุฏิหรือท่ีอยู
ของพระสงฆ แตเพื่อเปนอนุสรณใหระลึกถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เร่ิมสรางหลังจากสราง
วัดราชนัดดารามแลว 5 ป คือในปพุทธศักราช 2394 (เปนปท่ีรัชกาลท่ี 3 สวรรคตพอดี) ทําให 
การกอสรางไมแลวเสร็จในรัชกาลของพระองค แตสรางเสร็จสมบูรณในรัชกาลท่ี 6 
     เม่ือสรางแลวเสร็จก็มีลักษณะเปนสถาปตยกรรมแบบไทยตามพระราช
ประสงคในรัชกาลท่ี 3 มีฐานกวาง 23 วา เปนอาคารสูง 7 ชั้น ลดหล่ันกันโดยอาคารช้ันลาง ชั้นท่ี 3 
และช้ันท่ี  5 ทําเปนคูหาและพระระเบียงรอบสวนท่ี 2 ชั้นท่ี 4 ช้ันท่ี 6 ทําเปนคูหาจัตุรมุข มียอดเปน
บุษบกช้ันละ 12 ยอด และช้ันท่ี 7 เปนยอดปราสาทจตุรมุขสําหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
รวมเปน 37 ยอด มีความหมายถึง โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
เปนปจจัยใหดําเนินไปสูความหลุดพน แดนนิพพาน ไดแก 
     สติปฏฐาน 4 คือ มีความระลึกได เห็นตามจริง และรูเทาทันในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนทาง กาย (สภาพตางๆ ทางรางกาย) เวทนา (ความรูสึกท้ังสุขและทุกข) จิต (ความคิดอันเกิด
จากการปรุงแตง)  ธรรม (อารมณท่ีเกิดข้ึน) 
     สัมมัปปธาน 4 คือ ความเพียรพยายามอันชอบ มีเพียรระวังไมใหบาป
เกิดข้ึนในสันดานของตน เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน เพียรรักษากุศล
ท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเส่ือม 
     อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จดวยการมีฉันทะ มีความ
พอใจ เต็มใจทําในส่ิงท่ีเปนธุระอันควรของตน วิริยะ มีความพยายามมุงม่ันในส่ิงท่ีทําอยูนั้น จิตตะ 
ความเอาใจใสในส่ิงท่ีทําอยู ไมฟุงซานเล่ือนลอย วิมังสา ความพิจารณาไตรตรองทําความเขาใจหา
เหตุผลท่ีถูกตองในส่ิงท่ีทํา  
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     อินทรีย 5 คือ การสํารวม ไมใสใจในส่ิงท่ีไดมากระทบสัมผัสกับสภาพท่ี
เปนใหญทางกายภาพ มีตา หู จมูก ล้ิน กาย 
     พละ 5 คือ ธรรมอันเปนกําลังสําคัญท่ีจะทําใหมีความเจริญกาวหนา 
กระท้ังสูความสําเร็จ มีสัทธาพละ มีกําลังความเช่ือท่ีถูกตอง วิริยพละ มีกําลังแหงความเพียงพยายาม 
สติพละ มีกําลังของความระลึกได สมาธิพละ มีกําลังแหงความต้ังจิตม่ัน และปญญาพละ มีกําลัง
แหงความฉลาดรอบรู 
     โพชฌงค 7 คือ ธรรมท่ีเปนองคแหงปญญา อันเปนเคร่ืองตรัสรู มีสติ 
ความระลึกได ธัมมวิจยะ ความสอดสองธรรม สืบคนธรรม วิริยะ ความเพียร ปติ ความอ่ิมใจ  
ปสสัทธิ ความสงบกาย สงบใจ สมาธิ ความมีใจต้ังม่ัน และอุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ไมยินดียิน
รายกับส่ิงตางๆ เม่ือไดเห็นตามความเปนจริง 
     มรรค 8 คือ ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขอยางส้ินเชิง มีสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทําท่ีชอบ 
สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพหรือประกอบอาชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 
และสัมมาสมาธิ ตั้งจิตชอบ 
     สวนพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ คือ พระเสฏฐตมมุนี เปน
พระพุทธรูปท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหหลอข้ึนพรอมกับพระพุทธมหา
โลกาภินันทปฏิมากร พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติ หลักฐานในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร กลาววา รัชกาลท่ี 3 “โปรดใหหลอพระพุทธรูปท่ีใหญไวใน 
พระอุโบสถวัดสุทัศน 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ 1 วัดราชนัดดา 1 วัดปรินายก 1 พระทรงเคร่ือง 
วัดนางนอง 1” พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานนามวา พระเสฏฐตมมุนี 
เกี่ยวกับประวัติการสรางไดพบหลักฐานวาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ไดมีการขุด
พบแรทองแดงท่ีอําเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ไดแรทองแดงเปนจํานวนมาก จึงมีพระราช
ประสงคจะใหทองแดงใหเปนประโยชนในการเกื้อกูลพระศาสนา จึงโปรดเกลาฯ ใหหลอ
พระพุทธรูปเพื่อไปประดิษฐานยังพระอารามท่ีสรางข้ึนใหม 2 แหง คือวัดราชนัดดาราม และ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ เ ม่ือสรางเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหชักลากพระพุทธรูปจาก
พระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2389 
(ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2554, หนา 339) 
    1.4) วัดมหรรรณพาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สรางข้ึนเม่ือปพุทธศักราช 2393 ใน
ตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดย 
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พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาชายอรรณพ กรมหม่ืนอุดมรัตนราษี พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 3 ใน
การกอสรางนั้น รัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเงินสมทบ
จํานวนถึง 1,000 ช่ัง แตการกอสรางก็ไมแลวเสร็จในรัชสมัยของพระองค ตอมาพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเงินให
อีก 1,000 ช่ัง เม่ือสรางเสร็จเรียบรอยแลว รัชกาลท่ี 4 จึงไดพระราชทานนามวัดวา “วัดมหรรณพา
ราม” คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช รัชกาลท่ี 5 ไดมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดต้ังโรงเรียนหลวง เพื่อสามัญชนท่ัวไปเปนแหงแรกใน
วัดมหรรณพาราม เม่ือปพุทธศักราช 2427 นับเปนโรงเรียนรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย 
    1.5) วัดกัลยาณมิตร ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สรางโดยพระยาราชสุภาวดี (โต หรือ
เจาสัวโต) เจากรมพระสุรัสวดีกลาง (ตอมาไดรับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เปน เจาพระยานิกร
บดินทร วาท่ีสมุหนายกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4) บุตรของ 
พระยาพิชัยวารี (ม่ัน แซอ่ึง) ทานสรางวัดเม่ือประกา สัปตศก จุลศักราช 1187 พุทธศักราช 2368 ซ่ึง
เปนปท่ี 2 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดย
ทานไดอุทิศบานและท่ีดินของทานกับซ้ือท่ีดินเพิ่มสําหรับการสรางวัด เม่ือสรางเสร็จแลวทานได
นอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 3  ซึ่งพระองคทรงโปรดพระราชทานนามวา “วัดกัลยาณมิตร” เพราะทรงนับถือวา เจาสัวโตเปน
มิตรท่ีดีของพระองคมาต้ังแตคร้ังยังทรงพระเยาวและยังเยาววัยกันอยู นอกจากนี้ทานยังรับราชการ
สนองพระเดชพระคุณดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางยิ่ง เปนผูท่ีชวยทําใหแผนดินมีความม่ังค่ังทาน
หนึ่งในสมัยนั้นดวย ดังนั้นทานจึงเปนตนสกุลกัลยาณมิตร นับเปนความภาคภูมิใจและเปน
แบบอยางท่ีดีของลูกหลานในตระกูลทาน ตลอดท้ังชนท้ังหลาย 
     อนึ่งเจาพระยานิกรบดินทร ยังไดสรางพระวิหารหลวงและพระประธาน
ในพระวิหาร และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานเงินชวยสรางพระวิหาร
หลวงและพระพุทธรูปประธานดวย พรอมท้ังเสด็จพระราชดําเนินกอพระฤกษพระโตเม่ือวันท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2380 พระราชทานเปนพระประธานในพระวิหารหลวง ซ่ึงพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานนามวา “พระพุทธไตรรัตนนายก” พระพุทธรูปองคนี้เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหนาตักกวาง 11.75 เมตร สูง 15.45 เมตร (ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2554,
หนา 346) 
    1.6) วัดประยุรวงศาวาส ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
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รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพระยาพระคลัง 
(ดิศ บุนนาค) วาท่ีสมุหพระกลาโหมในขณะน้ัน สรางวัดนี้ข้ึนตามท่ีทานมีศรัทธาของพระราชทาน
สรางถวายเปนพระอารามหลวงโดยทานไดอุทิศท่ีดินสวนกาแฟของทานเปนสถานท่ีสรางวัด เม่ือป
พุทธศักราช 2371 ซ่ึงรัชกาลท่ี 3 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “วัดประยุร
วงศาวาส” ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 เจาพระยาพระคลัง 
(ดิศ) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาข้ึนเปน สมเด็จเจาพระยาก็
ไดรับพระราชทานราชทินนามตามช่ือวัดท่ีทานสราง คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ วัดนี้
ถือเปนวัดประจําสกุลบุนนาคดวย 
     ในการฉลองวัดเม่ือปพุทธศักราช 2379 ชาวบานไดเรียกช่ือวัดนี้วา “วัด
ร้ัวเหล็ก” เพราะมีร้ัวเหล็กลอมรอบเปนกําแพงอยูตอนหนาของพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลา
การเปรียญ 
    1.7) วัดอนงคาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูท่ี
ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมช่ือวา “วัดนอย 
ขําแถม” สรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
โดยทานผูหญิงนอย ภริยาของพระยาศรีพิพัฒนรัตราชโกษา หรือตอมาคือสมเด็จเจาพระยาบรม 
มหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ดวยการอุทิศท่ีดินสวนกาแฟของทานเอง เพื่อใหอยูคูกับวัดพระยา 
ญาติการาม วัดพิชยญาติการาม) ท่ีสามีสรางข้ึน เม่ือสรางเสร็จแลว จึงนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายเปนพระอารามหลวงแดรัชกาลท่ี 3 ท่ีมาของช่ือวัดนอยขําแถมนั้น คือ นอย เปนนามของ
ผูสราง สวนคําวา ขําแถม เปนนามเดิมของทานเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) 
บุตรของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ชวง บุนนาค) ดังนั้นทานผูหญิงนอยจึงมีศักดิ์เปน 
อาสะใภของทานเจาพระยาทิพากรวงศ และทานเจาพระยาทิพากรวงศก็ไดมีสวนรวมในการสราง
วัด ทําใหนําช่ือของทานท้ังสองมาต้ังเปนช่ือวัดในตอนตนนั่นเอง ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวัด
ใหมวา “วัดอนงคาราม” ในปจจุบันวัดอนงคารามเปนท่ีรูจักกันดีในอีกช่ือหนึ่ง คือ “วัดสมเด็จยา”  
เพราะอยูใกลกับสถานท่ีอันเคยเปนนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน
รัชกาลท่ี 9 
    1.8) วัดเครือวัลย ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผูรวมสรางวัดนี้มี 2 ทานดวยกัน คือ 
เจาพระยาอภัยภูธร (นอย บุณยรัตพันธุ) และธิดาของทาน คือ เจาจอมเครือวัลย ซ่ึงเปนเจาจอมใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เพื่อท่ีจะนอมเกลานอม
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กระหมอมถวายเปนพระอารามหลวง แตการกอสรางยังไมทันแลวเสร็จ เจาพระยาอภัยภูธร ก็ไดถึง
แกอสัญกรรมลงเสียกอน ดังนั้นรัชกาลท่ี 3 จึงไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดําเนินการ
กอสรางตอไปจนสําเร็จ แลวพระราชทานนามวา “วัดเครือวัลยวรวิหาร” นอกจากนี้รัชกาลท่ี 3 ยงัได
เคยเสดจ็พระราชดําเนินมาทรงถวายผาพระกฐินพระราชทานท่ีวัดนี้เม่ือปพุทธศักราช 2393 ดวย 
     วัดเครือวัลยถือวาเปนวัดประจําตระกูลบุณยรัตพันธุซ่ึงทายาทตระกูลนี้
ไดใหความอุปถัมภวัดมาโดยตลอด และถือกันวา วันท่ี 6 เดือนเมษายน ของทุกปเปนวันบุณยรัต
พันธุ คนในตระกูลจะมาบําเพ็ญกุศลอุทิศแดบรรพบุรุษของตนดวย 
    1.9) วัดคฤหบดี ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร สรางโดยพระยาราชมนตรีบริรักษ (ภู ตน
สกุลภมรมนตรี) ซ่ึงถวายตัวเขารับราชการในพระองคมาต้ังแตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ยังทรงดํารงพระอิสริยฐานันดรศักดิ์เปนพระเจาลูกยาเธอ  
กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 
     เ ม่ือรัชกาลท่ี  3 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว  พระองคไดทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายภู จางวางมหาดเล็กมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาราชมนตรี
บริรักษ ในตําแหนงวาการพระคลังมหาสมบัติ ตอมารัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานบานพรอมท่ีดินซ่ึงขุนสุนทรโวหาร (ภู หรือสุนทรภู) เคยอาศัย แตท้ิงรางไป 
ตั้งอยูบริเวณทาชางวังหลังใหพระยาราชมนตรีบริรักษ ไดเขามาอยูอาศัย เพื่อความสะดวก ดังนั้น
ทานจึงยกท่ีดินและบานเดิมของทานสรางเปนวัดนอมเกลานอมกระหมอมถวายแดรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงได
พระราชทานนามวา “วัดคฤหบดี” 
    1.10) วัดบุรณศิริมาตยาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
ตั้งอยูท่ีถนนอัษฏางค แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพระยามหาอํามาตย หรือตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 คือ เจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี ตนสกุลบุรณศิริ) สรางข้ึน
และทรงโปรดรับไวเปนพระอารามหลวง พระราชทานนามวา “วัดศิริอํามาตยาราม” 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
พระองคไดทรงโปรดพระราชทานนามใหมวา “วัดบุรณศิริมาตยาราม” 
    1.11) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิด
สามัญ  ตั้งอยู ในทองท่ีตําบลบานใต  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุ รี  เปนวัดหนึ่ งในหา ท่ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรทรงมีพระบรมราชโองการ
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โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาประสิทธิสงคราม (ชาวเมืองกาญจนบุรี เรียกขานกันวา พระยา
ตาแดง หรือเจาเมืองตาแดง) เปนผูดําเนินการสรางข้ึน พรอมกับการสรางปอมปราการและกําแพง
เมือง เม่ือปพุทธศักราช 2368 ในโอกาสท่ีสรางเมืองกาญจนบุรีใหมใหมีความแข็งแกรงม่ันคง 
หลังจากท่ีรบพุงขับไลกองทัพพมาออกจากชายแดนไดเปนผลสําเร็จโดยสรางเสร็จในปพุทธศักราช 
2375 
     วัดนี้ชาวบานเรียกกันอีกช่ือหนึ่งวา “วัดใต” ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาคร้ังลาสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 เม่ือป
พุทธศักราช 2484 ประกอบพิธีผูกพทัธสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช รัชกาลท่ี 9 เม่ือปพุทธศักราช 2507 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลท่ี 9 ใหยก
ฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงเม่ือปพุทธศักราช 2521 
   2) วัดท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณมี 
พระอารามตามรายนามพรอมประวัติพอสังเขปดังนี้ 
    2.1) วั ดพระศรี รั ตนศาสดาร าม  เ ป นพระอาร ามหลวง ท่ีตั้ ง อยู ใ น
พระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช องคปฐมแหงพระบรมราชจักรีวงศ ไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสรางวัดนี้ข้ึนเม่ือคร้ังสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีในปพุทธศักราช 2325 
โดยกอสรางแลวเสร็จในปพุทธศักราช 2327 
     ในรัชกาลพระบาทสมเด็ จพระนั่ ง เกล า เจ าอยูหั ว  ไดทรงสร าง
พระพุทธรูป ของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประดิษฐานอยูใน 
พระอุโบสถ พระพุทธรูปท้ังสององคนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางข้ึนตาม 
พระราชประเพณีนิยมที่เช่ือวามีมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยา คือการสรางรูปบูรพมหากษัตริย พระองค
จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองตนอยางพระมหาจักรพรรดิข้ึนสององค เปน
พระพุทธรูปสําริดหุมดวยทองคํา องคหนึ่งอุทิศถวายสมเด็จพระบรมอัยกา จารึกพระนามวา  
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เพื่อใชแทนพระนามเดิมวา “แผนดินตน” อีกองคหนึ่งอุทิศถวายพระบรม
ชนก จารึกพระนามวา พระพุทธเลิศหลาสุลาลัย เพ่ือใชแทนพระนามที่เรียกมาแตเดิมคือ “แผนดิน
กลาง” ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดทรงเปล่ียนเปนพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดวยเหตุนี้พระนามของ
พระพุทธรูปท้ังสององคจึงกลายเปนพระนามของรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 ดวยเหตุผลท่ีไม
ประสงคใหเรียกพระนามรัชกาลท่ี 3 วา “แผนดินปลาย” พุทธลักษณะของพระพุทธรูปท้ังสององค
เหมือนกันคือเปนพระพุทธรูปยืน แสดงปางประทานอภัยท้ังสอง พระหัตถ (ปางหามสมุทร) 
ทรงเคร่ืองตนอยางพระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงมีมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย แตไดเพิ่มเคร่ืองทรง
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มากกวาเดิม เชน กรรเจียกจร กระหนกเหนือ พระอังสา และเพิ่มช้ันของชายไหวชายแครง ลักษณะ
สําคัญคือ พระพักตรแบบหุนอันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 3 (ศักดิ์ชัย 
สายสิงห, 2554, หนา 334) 
     ภายหลังจากการสถาปนาและสมโภชแลว วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็
ไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหญท้ังพระอารามเปนประจําทุกๆ 50 ป ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา  มี 
การบูรณปฏิสังขรณใหญในรัชกาลที่ 3 ในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร ครบ 50 ป เม่ือป
พุทธศักราช 2375 รัชสมัยรัชกาลท่ี 5 ในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 100 ป เมื่อป
พุทธศักราช 2425 รัชสมัยรัชกาลท่ี 7 ในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 150 ป เม่ือป
พุทธศักราช 2475 และรัชสมัยรัชกาลท่ี 9 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป เม่ือป
พุทธศักราช 2525 
    2.2) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด
ราชวรมหาวิหาร และเปนวัดประจํารัชกาลท่ี 1 แหงพระบรมราชจักรีวงศ ตั้งอยูในทองท่ีเขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร วัดนี้มีช่ือเดิมวา “วัดโพธาราม” เรียกส้ันๆ วา “วัดโพธ์ิ” เปนวัดโบราณท่ี
สรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเม่ือระหวางปพุทธศักราช 2231-2246 ซ่ึงอยูในชวงรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช และสมเด็จพระเทพราชา ไมปรากฏนามผูสรางจัดเปนวัดขนาดเล็ก และยัง
ตั้งอยูในเขตตําบลบางจากปากแมน้ําเจาพระยา  เมืองธนบุรีในสมัยนั้น 
     คร้ันถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แหงกรุงธนบุรี วัดแหงนี้
จึงไดรับการยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง เพราะอยูในเขตพระนครแหงกรุงธนบุรี 
     ลุถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางใหมท้ังพระอารามใชระวะเวลานาน
ถึง 7 ป ตั้งแตปพุทธศักราช2332 เม่ือเสร็จแลวจึงพระราชทานนามใหมวา “วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาวาส” (ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดทรงเปล่ียนสรอย
นามวัดใหมเปน “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” มาถึงปจจุบัน) 
     เม่ือคร้ังในรัชสมัยรัชกาลท่ี 1 นั้น พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหอัญเชิญพระพุทธรูปสมัยตางๆ จํานวนมากกวา 1,000 องค 
     เม่ือคร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้เปนการใหญใชเวลานาน
ถึง 16 ป ในการนี้พระองคไดทรงสรางพระพุทธรูปปางไสยาสนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
ตรงฝาพระพุทธบาทมีจําหลักลายมงคล 108 ประการ ประดับมุก แสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิแลวงดงาม
มาก ผลแหงการบูรณปฏิสังขรณโดยรัชกาลท่ี 3 ดังกลาว ยังสงผลใหภายในบริเวณวัดแหงนี้มี 
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พระเจดียจํานวนมากถึง 99 องค อันแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพในพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3 
ดานสถาปตยกรรมดวยพระราชศรัทธาอยางยิ่ง  
     นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกตําราวิทยาการหลายสาขาวิชา ท่ีรัชกาลที่ 3 ทรง
โปรดใหจัดสรางข้ึน เปนแหลงการศึกษาเลาเรียนของประชาชนทุกระดับช้ันจึงเปรียบเสมือนเปน 
มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย  
     เกี่ยวกับการจารึกความรูตางๆ อันเปนสวนหนึ่งในพระราชกรณียกิจ 
การบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามของรัชกาลท่ี 3 นี้ ไดมีบทความชื่อ “วันครูของ
เรา” ลงพิมพในหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2530 ซ่ึงแสดง
ความเห็นวา วันครูนั้น ไมควรใชวันท่ี 16 มกราคมของทุกป เพราะเปนเพียงวันประกาศใช
พระราชบัญญัติครูเทานั้น แตควรใชวันท่ีรัชกาลท่ี 3 โปรดใหจารึกความรูตางๆ ในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม 
     อนึ่งในปพุทธศักราช 2551 องคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติได
ประกาศข้ึนทะเบียนศิลาจารึกตางๆ ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันเปนผลงานช้ันเยี่ยมของ
รัชกาลท่ี 3 วา เปนมรดกโลกแหงความทรงจําของโลก 
    2.3) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด
ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประชาชนนิยมเรียกส้ันๆ วา “วัด
มหาธาตุ” สรางมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือ “วัดสลัก” หรือ “วัดฉลัก” ไดเปนพระอารามหลวง
ในสมัยกรุงธนบุรี 
     เม่ือถึงยุครัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบวรราชเจา กรมพระราชวัง
บวรมหาสุรสิงหนาท ทรงทําการบูรณปฏิสังขรณแลวพระราชนามใหมวา “วัดนิพพานาราม” 
     ตอมาเม่ือป พุทธศักราช 2331 รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกท่ีวัดนี้ แตกอนจะถึงกําหนดทําสังคายนา ไดโปรด
พระราชทานช่ือใหมเปน “วัดศรีสรรเพชญดาราม” 
     การบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญนั้น เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ตามท่ีทรงมีพระราชกระแสรับส่ังใหดําเนินการ แตยังไมทันเรียบรอย 
พระองคก็เสด็จสวรรคตเสียกอน 
     ตอมาในรัชสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 4 จึงไดทรงโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหดําเนินการตอจนแลวเสร็จสมบูรณ 
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    2.4) วัดสุทัศนเทพวราราม  ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันเอก  ชนิด 
ราชวรมหาวิหาร และเปนวัดประจํารัชกาลท่ี 8 แหงพระบรมราชจักรีวงศ ตั้งอยูเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางวัดนี้ ข้ึนใจกลางพระนคร พระราชทานนามวา “วัดมหา
สุทธาวาส”  
     ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหดําเนินการกอสรางตอ แตยังไมแลวเสร็จก็เสด็จสวรรคตกอน พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดทรงบูรณปฏิสังขรณและสรางตอจนเสร็จ แลวพระราชทาน
นามวัดใหมวา “วัดสุทัศนเทพวราราม” 
     สวนพระประธานในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 5.15 เมตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
ใหหลอข้ึนดังปรากฏในหมายรับส่ังวา เร่ิมสรางในปพุทธศักราช 2335 และเสร็จในป พ.ศ. 2340 ได
มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากโรงหลอไปประดิษฐานยังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ใชทอง
ในการหลอท้ังส้ิน 250 หาบ พระพุทธตรีโลกเชษฐแสดงลักษณะท่ีเปนรูปแบบเฉพาะของ
พระพุทธรูปท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 3 อยางแทจริง กลาวคือ พระวรกายเพรียวบาง พระพักตร
คอนขางกลมกึ่งรูปไข ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเปนเปลว พระขนงโกง เสนขอบเปลือก 
พระเนตรพระขนงปายเปนแผนเชนเดียวกับพระพุทธรูปอยุธยาตอนปลาย พระเนตรเปดและมอง
ตรง พระนาสิกคอนขางเล็กและโดง พระโอษฐเล็ก ทรงแยมสรวลเล็กนอย เสนพระโอษฐคอนขาง
โคงเล็กนอยจนเกือบเปนเสนตรง บางคร้ังเรียกวาคลายเรือประทุน แตกตางจากพระโอษฐ
พระพุทธรูปอยุธยาหรือสุโขทัยที่นิยมโคงเปนคล่ืน ลักษณะพระพักตรดังกลาวนี้เองเรียกวา 
พระพักตร “อยางหุน” คือมีพระพักตรนิ่งคลายกับหุนละครหรือแสดงใหเห็นถึงความเยาววัย อัน
เปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 3 นอกจากพระพักตรแลวการแสดงพระหัตถ
ท้ังส่ีท่ีเรียวยาวเสมอกัน และสังฆาฏิท่ีเปนแผนใหญพาดอยูกึ่งกลางพระวรกายยาวลงมาจรด 
พระนาภีและปลายแยกเปนสองชายคลายเข้ียวตะขาบ แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
พระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดเปนอยางดี ซ่ึงสวนหน่ึงเปนงานที่สืบเนื่องมาจาก
รัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 (ศักดิ์ชัย สายสิงห, 2554, หนา 336) 
     พระพุทธรูปท่ีสําคัญอีกองคหนึ่ง  ในวัดสุทัศนเทพวราราม ไดแก  
พระประธานในศาลาการเปรียญ  คือ  พระพุทธเสรฏฐมุนี  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหหลอข้ึนดวยทองเหลืองจากกลักฝนซ่ึงไดมา
จากการปราบปรามฝนคร้ังใหญใน พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
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นามวา พระพุทธเสรฏฐมุนี ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีแลววาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการติดตอคาขายกับ
โลกภายนอกโดยเฉพาะกับจีน ส่ิงหนึ่งท่ีแพรหลายเขามาพรอมๆ กันนี้คือ ยาเสพติดไดแก ฝน ซ่ึง
ชาวตะวันตกไดนําเขามาใหชาวจีนเสพเพื่อปกครองชาวจีน ทําใหเกิดการติดฝนและแพรระบาดไป
ท่ัวท้ังคนจีนและคนไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ส่ิงท่ีตามมาคือเกิดพวกอ้ังยี่และพวกติดยาจํานวนมากใน 
พ.ศ. 2382 รัชกาลท่ี 3 ทรงปราบปรามข้ันเด็ดขาดโดยประกาศหามสูบฝนและไดนําอุปกรณท่ีใชฝน
ซ่ึงสวนใหญเปนทองเหลืองมาทําลาย สวนหนึ่งไดนํามาหลอพระพุทธรูปคือ “พระพุทธเสรฏฐมุนี” 
องคนี้ นอกเหนือจากเปนการทําลายฝนแลวยังแสดงใหเห็นแนวพระราชศรัทธาของพระองคใน 
การบําบัดรักษาผูเสพติดโดยใชพระพุทธศาสนาเปนหลักดวย (ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2554, หนา 341-
344) 
    2.5) วัดอรุณราชวราราม  ปจจุ บันเปนพระอารามหลวงช้ันเอก  ชนิด 
ราชวรมหาวิหาร และเปนวัดประจํารัชกาลท่ี 2 แหงพระบรมราชจักรีวงศ ตั้งอยูแขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแก สรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกกันวา 
วัดมะกอก ตามช่ือตําบลบางมะกอก ภายหลังมีวัดใหญสรางใหม อยูลึกเขาไปในคลองบางกอกใหญ 
เรียกกันวา วัดมะกอก (วัดนวลนรดิศ) จึงเรียกวัดมะกอกเดิมนี้วา “วัดมะกอกนอก” 
     ความสําคัญทางประวัติศาสตรเร่ิมข้ึนเม่ือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
แหงกรุงธนบุรี เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคถึงวัดนี้ตอนสวาง (ไดอรุณหรือแจงพอดี) โดยเสดจ็
ประทับท่ีศาลาการเปรียญ จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณ แลวพระราชทานนาม
ใหมวา “วัดแจง” 
     คร้ันถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1  ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระนครใหมดานฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา เพราะฉะน้ันวัดแจงจึงอยูนอกพระบรมมหาราชวังแหงใหม ทําใหมีพระสงฆ 
จําพรรษาได ในคร้ังนั้น สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาฉิม กรมหลวงอิศรสุนทร (ตอมาคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย) ไดทรงบูรณปฏิสังขรณใหมเปนการใหญท้ังพระอาราม
กระท่ังเสร็จสมบูรณภายหลังจากท่ีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว คือในปพุทธศักราช 2363โดย
พระราชทานนามใหมวา “วันอรุณราชธาราม” 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติมอีกมากและส่ิงกอสรางท่ีสําคัญใน
รัชกาลท่ี 3 คือพระปรางคองคใหญท่ีรัชกาลท่ี 2 ทรงมีพระราชดําริมากอน แตยังไมแลวเสร็จ รัชกาล
ท่ี 3 จึงไดทรงสรางตอ สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิราชของพระองคดวย 
การออกแบบพระปรางคและทรงตรวจงานกอสรางดวยพระองคเอง เปนพระปรางคท่ีกออิฐถือปูน 
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ประดับดวยกระเบ้ืองเคลือบเปนลายดอกไมและลายตาง ๆ ตามพระราชนิยมในพระองค มีความสูง 
3 เสน 13 วา 1 ศอก 3 คืบ กับอีก 1 นิ้ว บนยอดพระปรางคมีนภศูลและมงกุฎปดทอง แตกตาง
จากนภศูลท่ัวไป ถือเปนพระปรางคท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
     สวนพระพุทธรูปประธานในพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม คือ 
พระพุทธชัมภูนุท ประวัติวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหหลอข้ึนในคราว
เดียวกับพระพุทธตรีโลกเชษฐ พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ลักษณะโดยรวม
เหมือนกับพระพุทธรูปองคอ่ืนๆ ท่ีรัชกาลท่ี3 ทรงโปรดเกลาฯ ใหหลอข้ึน ไดแก พระวรกายเพรียว
บาง พระพักตรคอนขางกลมกึ่งรูปไข ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเปนเปลว พระขนงโกง เสนขอบ
เปลือกพระเนตรและพระขนงปายเปนแผน พระเนตรเปดและมองตรง พระนาสิกคอนขางเล็กและ
โดง พระโอษฐเล็กเสนพระโอษฐเกือบเปนเสนตรงตวัดปลายพระโอษฐเพียงเล็กนอยคลายเรือ
ประทุน ลักษณะพระโอษฐเล็กและการแยมพระโอษฐเพียงเล็กนอย ท่ีกลาวกันวามีพระพักตรอยาง
หุน (ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 2554, หนา 336-339) 
    2.6) วัดบวรนิ เวศวิหาร  ปจจุ บัน เปนพระอารามหลวง ช้ันเอก  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สรางโดยสมเด็จพระบวรราชเจา 
มหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (กรมพระราชวังหนาในรัชกาลท่ี 3) เดิมมีช่ือวา 
“วัดใหม” หรือ “วัดบน” มีการทําพิธีผูกพัทธสีมาคร้ังแรกเม่ือปพุทธศักราช 2372 เปนสถานท่ี
ประดิษฐานพระพุทธชินสีห ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ทรงอัญเชิญมาจากวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เปนพระพุทธรูปสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช 
และพระพุทธศาสดา (ในระยะแรกท่ีอัญเชิญพระพุทธชินสีหมานั้น ไดประดิษฐานอยูในมุข
ดานหลังพระอุโบสถ เปนจัตุรมุข ตอมาพระภิกษุสมเด็จเจาฟามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4 ในกาลตอมา) ได
ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลท่ี 3 อัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระประธานใน
พระอุโบสถตราบเทาทุกวันนี้) 
     ตอมาสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ ผูทรงสรางวัดได
เสด็จสวรรคตลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 จึงทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติม 
     เม่ือปพุทธศักราช 2379 รัชกาลที่ 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมอาราธนานิมนตพระภิกษุสมเด็จเจาฟามงกุฎ จากวัดสมอราย (วัดราชาธิราช) ใหเสด็จมา
ประทับจําพรรษาเพื่อครองเปนเจาอาวาสวัดนี้ และไดพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดบวรนิเวศ
วิหาร” เปนวัดท่ีพระภิกษุสมเด็จเจาฟามงกุฎทรงเร่ิมตนจัดต้ังคณะสงฆธรรมยุต (ตอมาเรียกวา 
ธรรมยุติกนิกาย) 
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    2.7) วัดราชโอรสาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 
และเปนวัดประจํารัชกาลท่ี  3 แหงพระบรมราชจักรีวงศ  ตั้งอยูในทองท่ีเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณมีมากอนสรางกรุงรัตนโกสินทร คือ วัดราษฎรท่ีสรางในสมัย 
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เดิมเรียกวา “วัดจอมทอง” บาง “วัดเจาทอง” บาง หรือ “วัดกองทอง” บาง 
     การบูรณปฏิสังขรณโดยคร้ังสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 ยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปน พระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ในรัชกาลท่ี 2 
นั้น เม่ือทรงเปนแมทัพคุมพลไปขัดตาทัพพมาทางเจดีย 3 องค จังหวัดกาญจนบุรี ไดเสด็จประทับ
แรมท่ีหนาวัดจอมทองนี้ และทรงทําพิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะพิชัยสงคราม ทรงอธิษฐานให
ประสบความสําเร็จกลับมาโดยสวัสดิภาพ แตพมาไมไดยกทัพมาตามท่ีเลาลือกัน และเม่ือพระเจา
ลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ทรงเลิกทัพเสด็จกลับพระนครแลว จึงโปรดใหปฏิสังขรณ 
วัดจอมทองใหมท้ังวัด และถวายเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมวา “วัดราชโอรส” 
     เ ม่ือพระองคทรงควบคุมการกอสร างดวยพระองค เอง  จึงทรง
พระราชดําริเปล่ียนแปลงแบบอยางศิลปกรรมตามพระราชหฤทัย 
     ดังนั้น วัดราชโอรสจึงตกแตงดวยศิลปะจีนเปนสวนมาก นับเปนวัดแรก
ท่ีเปนวัดท่ีคิดสรางออกนอกแบบอยางวัด ซ่ึงสรางกันอยางสามัญ ศิลปกรรมไทยท่ีมีอยูในวัดนี้ 
พระองคทรงสรางไดอยางเหมาะสมกลมกลืนงดงามยิ่งนัก อยางหาท่ีติมิได เชนโบสถวิหาร ไมมี 
ชอฟา ใบระกา หางหงส แตหลังคาโบสถเปนกระเบ้ืองเคลือบแบบไทย กุฏิพระสงฆเปนอาคารตึก
แทนเรือนไมแบบของเดิมการประดับตกแตงตางๆ เปนแบบจีนผสมไทย เชน บานประตูหนาตาง
พระวิหารพระพุทธไสยาสน ประดับดวยเส้ียวกางแทนลายเทพพนม หรือลายไทยแบบของเดิม 
หนาบันพระอุโบสถ และพระวิหารประดับกระเบ้ืองเคลือบสี จึงนับเปนคร้ังแรกท่ีมีการประยุกต
ศิลปกรรมไดอยางประณีต เหมาะสม เปนสัญลักษณแหงศาสนสถานไดอยางสงา และงดงาม  
     ส่ิงสําคัญในพระอาราม 
     -  พระอุโบสถ มีลักษณะทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมผสมระหวาง
ไทย และจีน หลังคาเปนแบบจีนแตมุงกระเบ้ืองสีแบบไทย ไมมีชอฟา ใบระกา หนาบันประดับ
กระเบ้ืองเคลือบสีตางๆ สวยงาม แตงเปนรูปแจกันดอกเบญจมาศ มีรูปสัตวมงคลตามคติของจีน คือ 
มังกร หงส และนกยูง ตอนลางเปนภาพทิวทัศนมีบานเรือน สัตวเล้ียงภูเขา ตนไม ตามขอบหลังคา
ประดับกระเบ้ืองสี และถวยชามโดยรอบ 
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     ซุมประตูหนาตางประดับกระเบ้ืองสี 
     ซุมประตูหนาตางประดับปูนปนประดิษฐเปนลวดลายดอกเบญจมาศ 
บานประตูดานนอกประดับมุกลายมังกรดั้นเมฆ ฝมือละเอียดประณีต ดานในเขียนรูปทวารบาล
แบบจีน ผนังดานในพระอุโบสถเขียนเปนลายเคร่ืองบูชาแบบจีน บางชวงมีความหมายในการใหพร 
ฮก ลก ซ่ิว ตามคติของจีน บนเพดานเขียนดอกเบญจมาศ ทองบนพ้ืนสีแดง 
     -  พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานในพระอุโบสถเปน
พระพุทธรูปปางสมาธิ หนาตักกวางประมาณ 1 วา 2 ศอก หรือประมาณ 3.10 เมตร สูงประมาณ 2 
วา 1 ศอก หรือ ประมาณ 4.50 เมตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระสรีรังคาร ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา
เจษฎาบดินทร  พระน่ังเกลา เจาอยูหัว  ประดิษฐานไว ท่ีฐานพระพุทธรูป  พรอมกับถวาย 
พระปรมาภิไธยประจํารัชกาล และศิลาจารึกดวงชันษา 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร 9 ช้ัน) พ.ศ. 2504 พระพุทธรูปองคนี้กลาว
วา เปนพระพุทธรูปท่ีสรางไดงดงามกวา พระพุทธรูปองคอ่ืนท่ีสรางในสมัยเดียวกัน 
     -  พระแทนท่ีประทับใตตนพิกุล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
ขณะดํารงพระอิสริยยศเปนหม่ืนเจษฎาบดินทร เม่ือทรงเสด็จมาทรงคุมงานและตรวจการกอสราง 
ไดประทับท่ีพระแทนใตตนพิกุลใหญท่ีอยูตรงดานหนาทางดานซายของพระอุโบสถ และเลากันวา
เคยรับส่ังไววา "ถาฉันตายจะมาอยู ท่ีใตตนพิกุลนี้" อาจจะเปนเพราะพระราชดํารัสนี้ เ ม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศท่ีเสด็จมาพระอารามน้ี จะมาทรงถวาย
สักการะที่พระแทนนี้เสมอจนกลายเปนประเพณี และเวลาเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระราชกฐนิ
หรือเจานายเสด็จในการทอดกฐินพระราชทาน เจาหนาท่ีจะต้ังเคร่ืองมุกไวทรงสักการะ ณ ตนพิกุล
นี้ทุกคร้ัง 
     -  ถะ (สถูปเจดีย) อยูดานหลังพระอุโบสถ เปนสถูปแบบจีน มีทรง
เหล่ียมซอนกัน 5 ชั้น สูงประมาณ 5-6 วา ยอดเปนรูปทรงน้ําเตา ถัดมาเปนทรงเหล่ียมซอนกันเปน
ช้ันๆ ในแตละเหล่ียมเจาะเปนชอง เวนระยะโดยรอบ ถะ หรือ สถูปองคนี้ กอดวยอิฐถือปูนปดทึบ 
ภายนอกเปนแผนหินออนสลักรูปส่ีเหล่ียมผืนผา และลวดลายปะติดไวดานนอก 
     -  พระวิหารพระพุทธไสยาสน ตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถในเขตกําแพง
แกวเชนเดียวกัน แตพระวิหารมีกําแพงแกวลอมรอบโดยเฉพาะอีกช้ันหนึ่ง เปนพระวิหารขนาด
ใหญ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสนปูนปนขนาดยาว 20 เมตร ท่ีบานประตู และบานหนาตาง
ดานนอกประดับดวยลายปูนปนท่ีเรียกวา กระแหนะ เปนรูปเส้ียวกางแบบไทย ยืนอยูบนประแจจีน 
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ประดับดวยแจกันดอกเบญจมาศและพานผลไม เชน ทับทิม สมมือ ล้ินจี่ มังคุด และนอยหนา เปน
ตน เพดานพระวิหารเขียนลายดอกเบญจมาศ นก และผีเส้ือ สีสวยงาม และหนาบันประดับดวย
กระเบ้ืองสีเปนลายดอกเบญจมาศและรูปสัตวมงคลของจีน เชนเดียวกับหนาบันพระอุโบสถ 
     โดยรอบลานพระวิหารมีส่ีเหล่ียมยอมุมไมสิบสองประดิษฐานอยู 32 
องค ท่ีผนังพระระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยาสน มีแผนหินออนจารึกตํารายาและตําราหมอนวด 
ติดเปนระยะๆ จํานวนท้ังส้ิน 92 แผน โดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว 
     - ศาลาการเปรียญ อยูทางดานขวาของพระอุโบสถ เปนอาคารท่ีมี
ลักษณะผสมทางศิลปกรรม ระหวางไทยและจีน เชนเดียวกัน หลังคาเปนแบบจีน ลด 2 ช้ัน แตมุง
กระเบ้ืองแบบไทย บนหลังคาประดับรูปถะ ระหวางมังกรกระเบ้ืองเคลือบสีอยางศาลเจาจีน ผนัง
ดานนอกตอนบนเขียนรูปผลไม เปนสัญลักษณของความเปนสิริมงคล (ฮก ลก ซ่ิว) เชน สมมือ 
หมายถึง การมีวาสนาสูง ทับทิม หมายถึง ความมั่นคงอุดมสมบูรณ และผลทอ หมายถึง การมีอายุ
ยืน 
     พระประธานในศาลาการเปรียญเปนพระพุทธรูปปนปางประทาน  
พระธรรมเทศนาถือตาลปตร 
    2.8) วัดสระเกศ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูในทองที่แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแกสมัย 
กรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือ “วัดสะแก” เม่ือถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ในปพุทธศักราช 2326 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สรางพระนครโดยทรงโปรดใหขุดคลองรอบเมือง คลองหลอด และคลองมหานาค ซ่ึงอยูดานทิศ
เหนือของวัด ในการนี้รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ใหมท้ังพระอาราม กับท้ัง 
ขุดคลองรอบวัดดวย และพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดสระเกศ” มีความหมายวาชําระพระเกศา 
มาตราบเทาทุกวันนี้ 
     แตดวยส่ิงสําคัญของวัดนี้ คือ มีถาวรวัตถุซ่ึงเปนมงคลอันโดดเดนท่ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึน 
เพ่ือใหมีเจดียตามแบบอยางของวัดภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเปนอนุสรณแหงเมืองหลวง 
นั่นคือ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ตามหลักฐานท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร เจาพระยา
ทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) (2503, หนา 215) มีความวา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 3 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา (ทัต บุนนาค) เปนแมกอง
ทําองคพระปรางคใหญองคหนึ่ง ฐานเปนไมสิบสอง ยาว 50 วา ขุดรากลึกลงไปถึงโคลน แลวนํา
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หลักแพทั้งตนเปนเข็มหมลงไปจนเต็ม (แตเดิมจะใชไมซุงเปนตาราง) จากนั้นนําศิลาแลงกอข้ึนมา
เกือบเสมอดินแลวจึงกอดวยอิฐ สวนในระหวางองคพระปรางคนั้น นําศิลากอนซ่ึงราษฎรเก็บมา
ขายบรรจุลงไปจนเต็ม กอข้ึนไปไดถึงช้ันทักษิณท่ี 2 ศิลาท่ีหุมดานนอกก็แตกราวโดยรอบท้ังองค 
แตไมทลาย เพราะทรุดตรงกลางกดกันลงไป พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาส่ังใหขุดดินริมฐาน
ชันสูตรก็พบวาหัวไมระเบิดข้ึนมาหมด 
     ตอมารัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระบรม
วงศานุวงศและขุนนางขาราชการที่ตามเสด็จพระราชดําเนินไปถวายผาพระกฐินพระราชทาน ซ่ึงยัง
มีผูคนพรอมกันอยู ชวยกันปกเสาหลักแพเปนหลักมั่นกันขางนอกใหแนนเปนหลายช้ัน กันฐาน
พระปรางคไมใหดินถีบออกไป ส้ินไมหลักแพไปหลายพันตน แลวก็ดําเนินการกอแกไขท่ีทรุดหนกั
ลงมาอีก 3 วา เม่ือเห็นแกไขไมไดแลว ก็เลิกทําการนั้นเสีย แลวทําการอ่ืนตอไป  
     แมวาภูเขาทองจะไมสามารถดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จในสมัยของ
รัชกาลท่ี 3 แตพระราชดําริของพระองคก็เปนการริเร่ิมใหพระมหากษัตริยรัชกาลตอมา ทรงเห็น
ความสําคัญในการสานตอจนเสร็จสมบูรณ จึงถึงไดวา หากไมมีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แลวกไ็มแนวาจะมีภูเขาทองเปนสัญลักษณอันโดดเดนของกรุงเทพมหานครท่ี
ปรากฏอยูทุกวันนี้หรือไม 
    2.9) วัดราชาธิวาสวิหาร  ปจจุ บันเปนพระอารามหลวง ช้ันโท  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีขอสันนิษฐานวา วัดนี้
สรางมาแตสมัยละโว มีช่ือเดิมวา “วัดสมอราย” (มาจากภาษาเขมรวา ถมอ หมายถึงหินท่ีเรียงราย) คู
กับวัดสมอแครง(วัดเทวราชกุญชร) ปรากฏหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณคร้ังแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยสมเด็จฯ 
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และเม่ือสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาฉิม กรมหลวง 
อิศรสุนทร (ตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2) ทรงผนวช ก็ไดเสด็จมา
ประทับจําพรรษาท่ีวัดนี้ 
     ตอมามีเจานายหลายพระองคทรงผนวช และเสด็จมาประทับจําพรรษที่
วัดนี้ อาทิ สมเด็จ ฯ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ กับนักองเอง (ตอมาคือ สมเด็จพระ
นารายณรามาธิบดี พระเจากรุงกัมพูชา) ซ่ึงเปนหางนาคและสมเด็จฯ เจาฟามงกุฎ (ตอมาคือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4) 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ในป
พุทธศักราช 2372 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณใหมท้ัง 
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พระอาราม และมีการบูรณปฏิสังขรณเปนการใหญอีกคร้ังในรัชกาลท่ี 4 จากน้ันต้ังแตรัชกาลท่ี 5 
เปนตนมา ก็มีการบูรณปฏิสังขรณอยางสมํ่าเสมอทุกรัชกาลจนถึงปจจุบัน 
    2.10) วัดหงส รัตนาราม  ปจจุ บัน เปนพระอารามหลวง ช้ันโท  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูท่ีถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีสรางข้ึนมาต้ังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมวา “วัดเจาสัวหง” หรือ “วัดเจาขรัวหง” ตามช่ือของเศรษฐีชาวจีนผูสรางวัดนี้
คือ นายหง 
     ในสมัยกรุงธนบุรี วัดแหงนี้มีความสําคัญมากวัดหนึ่ง ดวยอยูในบรม
ราชูปถัมภของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยมีชื่อวา “วัดหงสอาวาสวิหาร” และหลังจากส้ิน
รัชกาลพระเจากรุงธนบุรีแลว ประชาชนก็ไดรวมกันสรางศาลเจาพอตากสินท่ีวัดแหงนี้ไวเปนท่ี
เคารพสักการะ 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 
1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการเปล่ียนช่ือวัดเปน “วัดหงสอาวาสบวรวิหาร” เม่ือถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ก็ไดมีการเปล่ียนช่ือวัดอีกเปน “วัดหงสวรวิหาร” จนมาถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปล่ียนช่ือวัดอีกครั้งเปน “วัดหงสรัตนาราม” 
กระท่ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 จึงไดมีสรอยตอทายวาวัด
หงสรัตนารามราชวรวิหาร ตั้งแตปพุทธศักราช 2458 มาตราบปจจุบันนี้ 
     วัดแหงนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกลา เจาอยูหัว  โดยพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทํา 
การบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอารามเปนการใหญ และมีหลักฐานปรากฏวา วัดแหงนี้ไดประกอบพิธี
ผูกพัทธสีมา  เ ม่ือปพุทธศักราช  2387  ในรัชกาลที่  3  นั่น เอง  จากนั้นวัดแหงนี้ ก็ได รับ 
การบูรณปฏิสังขรณเร่ือยมา  
    2.11) วัดราชสิทธาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนอิสรภาพ ซอย 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 
     เมื่อสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระอารามหลวงข้ึนใหมเปน 
วัดฝายอรัญวาสี (วัดปา) พระราชทานนามวา “วัดราชสิทธาราม” อยูติดกับวัดพลับ ซ่ึงเปน 
วัดโบราณ เสร็จแลวจึงไดรวมเขาเปนวัดเดียวกัน แตผูคนก็ยังคงเรียกขานกันวา “วัดพลับ” โดย
รัชกาลท่ี 1 ทรงมีพระราชประสงคถวายเปนท่ีจําพรรษาของพระอาจารยสุก (ไกเถ่ือน) นิมนตมาจาก
วัดทาหอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือวามีความสําคัญอยางมากเพราะทานเปนพระอาจารยใหญ 
ผูสืบทอดพระกรรมฐานแนวมัชฌิมาปฏิปทาแบบลําดับของพระราหุลเถระ ท่ีมีมาในสมัยพุทธกาล 
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นอกจากทานจะเปนพระอาจารยท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงเคารพนับถือแลว ยังมี รัชกาลท่ี 2  รัชกาลท่ี 3 
รัชกาลท่ี 4 และพระบรมวงศานุวงศ ตลอดท้ังเสนาบดีท้ังหลาย ไดรับการอบรมวิปสสนากรรมฐาน
กับทานดวย ซ่ึงรัชกาลท่ี 2 รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ไดเคยเสด็จประทับท่ีวัดพลับ เพื่อทรงเจริญ
วิปสสนากับทานพระอาจารยสุกอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งรัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระผนวชแลว
เสด็จมาประทับจําพรรษาท่ีวัดนี้ดวย เม่ือคร้ังดํารงพระอิสริยฐานันดรศักดิ์เปนพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาทับ ในรัชกาลท่ี 1 เม่ือปพุทธศักราช 2351 
     พระอาจารยสุก (ไกเถ่ือน) นับเปนพระสงฆองคแรกของไทยท่ีไดรับ
พระราชทานราชทินนามวา “พระญาณสังวร” ทานไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรินายก ในรัชกาลท่ี 2 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณใหมหมดท้ังพระอาราม 
    2.12) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นเอก 
ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดเล็ก ๆ เกาแกไมปรากฏหลักฐาน
เกี่ยวกับการสราง มีช่ือเดิมวา “วัดแหลม” เพราะอยูตรงปลายแหลมบริเวณท่ีสวนติดกับทุงนา และมี
อีกชื่อหนึ่งวา “วัดไทรทอง” เพราะมีตนไทรทองอยูมาก 
     เ ม่ือปพุทธศักราช 2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดเกิดกบฏเจาอนุวงศ ไดมาต้ังกองบัญชาการทัพรับ
กบฏอยูท่ีวัดแหงนี้ เม่ือปราบกบฎเรียบรอยแลว รัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจานายท้ัง 5 พระองค เสด็จมาทรงบูรณปฏิสังขรณ
วัดนี้เปนการใหญท้ังพระอาราม แตการบูรณปฏิสังขรณมาแลวเสร็จในรัชสมัยพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช 
รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางวัดนี้ข้ึนใหม มีความยิ่งใหญสวยงามกวาเดิม 
พรอมกับการสรางสวนดุสิต เปนเขตพระราชฐานเม่ือสรางเสร็จแลว ทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” 
    2.13) วัดชนะสงคราม  ป จจุ บัน เปนพระอารามหลวง ช้ันโท  ชนิด 
ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณเกาแกอีกวัดหนึ่ง เดิม
ช่ือเรียกขานกันวา “วัดกลางนา” เพราะต้ังอยูกลางทุงนา ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรสมเด็จ ฯ กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (กรมพระราชวังหนาในรัชกาลท่ี 1) ทรงใชวัดและบริเวณรอบวัด
เปนท่ีจําพรรษา และที่พักอาศัยของพระภิกษุรามัญ (มอญ) กับชาวรามัญท่ีเขามาพึ่งพระบรม 
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โพธิสมภารในรัชกาลท่ี 1 โดยพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดตองปุ” ตามช่ือวัดรามัญท่ีเคยมีมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา 
     ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาวัดตองปุ เปนวัดฝายรามัญ เพ่ือยกยองเหลาทหารรามัญท่ี
เปนกําลังสําคัญในการรบกับพมา 
     คร้ันเม่ือสมเด็จ ฯ กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท ทรงปฏิสังขรณ 
วัดตองปุ ใหมอีกคร้ัง หลังจากเสร็จศึกแลวนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวง 
รัชกาลท่ี 1 จึงพระราชทานนามใหมวา “วัดชนะสงคราม” เพ่ือเปนอนุสรณระลึกถึงเหตุการณท่ีทํา
สงครามชนะพมามาถึง 3 คร้ัง  
     ลุถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 3 พระองคกไ็ด
ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ดวย 
    2.14) วัดราชบุรณะ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดราชบุรณะจัดเปนหนึ่งในสาม
ของวัดเอกประจําเมือง ซ่ึงอีกสองวัด คือ วัดราชประดิษฐ และวัดมหาธาตุ เปนวัดสําคัญประจํา 
ราชธานีตามแบบอยางท่ีมีมาแตสมัยกรุงสุโขทัย เดิมมีชื่อวา “วัดเลียบ” เพราะเปนบริเวณท่ีมีตน
เลียบ ประกอบกับผูสรางเปนพอคาชาวจีน ชื่อเล้ียบ จึงมีชื่อวัดวา วัดเลียบ โดยสรางมาต้ังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา มีฐานะเปนวัดราษฎรมาตลอด 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 พระองค
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาชายตน กรมหลวง
เทพหริรักษ ซ่ึงทรงมีพระราชศรัทธาทําการบูรณปฏิสังขรณข้ึนใหม นับแตนั้นมาวัดนี้จึงไดรับการ
สถาปนาข้ึนเปนพระอารามหลวง 
     ในรัชสมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 พระองคไดทรงโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหอัญเชิญพระพุทธรูปจํานวนถึง 242 องคมาท่ีวัดแหงนี้ โดยประดิษฐานไว
รอบพระอุโบสถจํานวน 162 องค และประดิษฐานในพระวิหารจํานวน 80 องค 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณอีกคร้ัง โดยพระองคทรงสรางพระ
ปรางคทรงมะเฟองสูง 16 วา 2 ศอก กออิฐถือปูนประกอบดวยกระเบ้ืองเคลือบสี  
    2.15) วัดปทุมคงคา ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีสรางมาต้ังแตสมัย 
กรุงศรีอยุธยา มีช่ือเดิมวา “วัดสําเพ็ง” ตามช่ือถนนสําเพ็งท่ีวัดต้ังอยู มีบริเวณกวางขวาง ในยุค 
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กรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ไดพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จ ฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงทําการบูรณปฏิสังขรณ
ใหมท้ังพระอาราม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) เม่ือเสร็จ
เรียบรอย พระองคจึงไดพระราชทานนามใหมวา “วัดปทุมคงคา” 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ไมมี
การซอมแซมบํารุงวัดนี้เลย กระท้ังถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเหลา 
ขุนนางขาราชการทําการบูรณปฏิสังขรณ 
    2.16) วัดโมลีโลกยาราม  ปจจุ บันเปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูท่ีถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณท่ี
มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกกันวา “วัดทายตลาด” เพราะอยูตอจากตลาดเมืองธนบุรี ซ่ึงใน
สมัยกรุงธนบุรีนั้นสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหวัดแจงและ
วัดทายตลาดนี้อยูในเขตพระราชฐาน ทําใหไมมีพระสงฆจําพรรษาตลอดรัชกาล 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1  จึงไดมีการอาราธนานิมนตพระสงฆมาจําพรรษาคร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการ
บูรณปฏิสังขรณ แลวพระราชทานนามใหมวา “วัดพุทไธศวรรย” และทรงโปรดใหพระราชโอรส
หลายพระองค (รวมถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวดวย) เสด็จไปทรงศึกษาท่ีวัดนี้ อันเปน
สํานักของพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) อดีตพระเทพโมลีพระราชอนุสาวนาจารยของรัชกาลที่ 3 เม่ือ
คร้ังทรงพระผนวช 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 พระองค
ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาพระพุทธโฆษาจารยข้ึนเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
และเม่ือทานมรณภาพในปพุทธศักราช 2386 รัชกาลท่ี 3 ก็ไดทรงโปรดใหหลอรูปสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารยและสรางหอประดิษฐานในวัดแหงนี้ พรอมๆ กับการบูรณปฏิสังขรณดวย 
    2.17) วัดจักรวรรดิราชาวาส ปจจุบันเปนพระอารามช้ันโท ชนิดวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดโบราณ 
ชาวบานเรียกวา “วัดนางปล้ืม” หรือ “วัดสามปล้ืม” ในอดีตเคยมีการเล้ียงจระเขท่ีสระหนา 
พระอุโบสถ เปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 เม่ือ
ประมาณปพุทธศักราช 2362 นายสิงห ซ่ึงมีตําแหนงเปนพระยาเกษตรรักษา ไดทําการบูรณปฏิสังขรณ 
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ตอจากเจาพระยาอภัยราชา ผูเปนบิดา โดยทําการกอสรางใหมหมดท้ังพระอาราม ในความชวยเหลือ
ของบุตรชายสองคน คือ นายเกต บุตรคนโต  และนายแกว บุตรคนรอง แลวเสร็จสมบูรณในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 เม่ือปพุทธศักราช 2368 และไดนอมเกลานอม
กระหมอมถวายเปนพระอารามหลวง ในขณะน้ันทานมีบรรดาศักด์ิเปนพระยาราชสุภาวดี ไดรับ
พระราชทานนามจากรัชกาลท่ี 3 วา “วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร” 
     ตอมารัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานท่ีวัดแหงนี้ ทรงมีพระราช
ดํารัสทักทวงวา โบสถเต้ียกวาพระวิหารพระบาง เจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) จึงสราง
พระอุโบสถใหม แลวเสร็จในปพุทธศักราช 2372 สวนพระอุโบสถเดิม ทานไดอุทิศเปนพระวิหาร 
และในปเดียวกันนั้นทานก็ไดรับพระราชทานเล่ือนบรรดาศักดิ์เปน เจาพระยาบดินทรเดชา 
ตําแหนง  สมุหนายก 
    2.18) วัดระฆังโฆสิตาราม  ปจจุ บันเปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิด
วรมหาวิหาร ตั้งอยูท่ีถนนอรุณอัมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปน 
วัดโบราณเกาแกมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีช่ือเดิมวา “วัดบางหวาใหญ” สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ทรงบูรณปฏิสังขรณแลวยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง และโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหอัญเชิญพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราช มาทําการประชุมสังคายนาพระไตรปฎกท่ีวัดนี้ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีการขุดพบระฆังเกาท่ีมีเสียงไพเราะ
กั งวาน  จึ่ งทรงโปรด เกล าโปรดกระหมอมใหนํ าไปไว ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง จากน้ันไดทรงสรางระฆังชดเชย 5 ลูก ตรงบริเวณท่ีขุดพบระฆังเกา โดยทรง
โปรดใหขุดเปนสระน้ํา เพื่อสรางหอไตรกลางสระน้ํา แลวพระราชทานนามใหมวา “วัดระฆัง 
โฆษิตาราม” นอกจากนี้พระองคยังทรงสรางพระปรางคข้ึนองคหนึ่ง ซ่ึงถือเปนตนแบบของ 
การสรางพระปรางคในยุคตอๆ  มา  วัดระฆังโฆษิตาราม  ได รับการบูรณปฏิสังขรณจาก
พระมหากษัตริยทุกรัชกาล  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 เคยมี 
พระราชดํารัสเม่ือคร้ังเสด็จพระราชดําเนินมาถวายผาพระกฐินพระราชทานวา “ไปวัดไหนไม
เหมือนมาวัดระฆัง พอเขาประตูโบสถ พระประธานยิ้มรับฟาทุกที” จึงเปนช่ือท่ีเรียกขานกันมาวา 
“พระประธานยิ้มรับฟา” 
    2.19) วัดบพิตรพิมุข ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ท่ีถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎรโบราณมาแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมวา “วัดตีนเลน” เพราะต้ังอยูริมแมน้ําซ่ึงเปนเลน ตอมามีการเรียกช่ือวัด
ใหมสุภาพข้ึนเปน “วัดเชิงเลน” 
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     มาถึงยุคตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเจาหลานเธอ 
เจาฟาชายทองอินกรมพระอนุรักษเทเวศร ทรงบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอาราม แลวสถาปนาข้ึนใหม 
ไดรับพระราชทานนามวา “วัดบพิตรพิมุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแดกรมพระราชวังหลังผูทรง
บูรณปฏิสังขรณ 
     คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณใหมอีกคร้ัง โดยร้ืออาคารท่ีสรางดวยไมออก 
แลวสรางใหมดวยอิฐและปูน นอกจากนี้รัชกาลท่ี 3 ยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหชางฝมือของวังหลวงเขียนภาพรูปพระภิกษุพิจารณาอสุภกรรมฐานใสกรอบรูปไข ประดิษฐานท่ี
ผนังภายในพระอุโบสถดวย 
    2.20) วัดพิชยญาติการาม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัด
ราง ไมปรากฏหลักฐานการสราง ตอมาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ในขณะท่ี
ยังมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา ไดทําการบูรณปฏิสังขรณใหมท้ังอาราม เม่ือ
เสร็จแลวจึงไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงแด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว เม่ือปพุทธศักราช 2384 ไดรับพระราชทานนามในคร้ังนั้นวา “วัดพระยาญาติการาม” 
     ส่ิงปลูกสรางภายในวัดนี้ ลวนเปนศิลปะตามแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลท่ี 3 ท้ังส้ิน ท่ีสําคัญๆ ไดแก พระอุโบสถ เปนหลังคา 2 ชั้น ไมมีชอฟาใบระกา หนาบันเปน
ปูนปนมังกรสอดสีประดับกระเบ้ือง เพดานพระระเบียงมีภาพเขียนรูปดอกไมสอดสี บานประตู
หนามีภาพเขียนลายรดนํ้า เปนรูปเส้ียวกางเหยียบสิงหโต ดานนอกพระอุโบสถมีเสาพาลทําดวยศิลา
กลม ท่ีฐานเสาพาไลสลักภาพเลาเร่ืองสามกกมีจํานวนถึง 22 หอง ถือเปนหินสลัก เร่ืองสามกกเพียง
แหงเดียวในประเทศไทย มีพระปรางคองคใหญอยูตรงกลางท่ีสรางในรัชกาลท่ี 3 เชนกัน 
    2.21) วัดหนัง ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  เปนวัดโบราณ มีขอสันนิษฐานวาสรางใน 
รัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ แหงกรุงศรีอยุธยา เพราะปรากฏหลักฐานจากระฆังเกาท่ีมี
ขอความจารึกวา ระฆังนี้สรางข้ึนเม่ือปพุทธศักราช 2260 แตไมปรากฏขอมูลของผูสราง เดิมเปนวัด
ราษฎร ตอมาสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีพันปหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรทรงบูรณปฏิสังขรณสรางใหมท้ังพระอาราม เพ่ือเชิดชู
พระเกียรติท้ังสวนพระองค และราชินีกูลในสายสัมพันธรัชกาลท่ี 3 ใหปรากฏชั่วกาลนาน ซ่ึง
รัชกาลท่ี 3 ไดทรงสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระศรีสุลาลัยดวยพระกตัญูอยางยิ่ง โดยพระองค
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ทรงรวมในการบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอาราม แลวทรงสถาปนาข้ึนเปนพระอารามหลวง มิไดทรง
เปล่ียนนามวัด ยังคงใชช่ือวา “วัดหนัง” ตามเดิมมาถึงปจจุบัน 
    2.22) วัดปรินายก ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีเจาพระยาบดินทรเดชา สรางข้ึน
เม่ือคร้ังมีบรรดาศักดิ์เปน พระพรหมสุรินทร ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
เมื่อปพุทธศักราช 2353 ใชชื่อเม่ือสรางเสร็จวา “วัดพรหมสุรินทร” ตอมาหลังจากท่ีเจาพระยา
บดินทรเดชา ถึงแกอสัญกรรมลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคทรงระลึกถึงดวยพระอาลัยโทมนัส จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
บูรณปฏิสังขรณวัดนี้เพิ่มเติม ในการนี้ไดทรงโปรดใหหลอพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ 
เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัย หนาตักกวาง 3 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว พระราชทานถวายนาม
วา “พระสุรภีพุทธพิมพ” (ชาวบานมักเรียกกันวา หลวงพอสารภี) และทรงโปรดพระราชทานนาม
วัดใหมวา “วัดปรินายก” เพื่อเปนอนุสรณแดเจาพระยาบดินทรเดชา สมุหนายกคูพระบารมีของ
พระองค 
    2.23) วัดสังเวชวิศยาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎรเกาแกสรางมา
นานกอนยุคกรุงรัตนโกสินทร มีช่ือเดิมวา “วัดสามจีน” ดวยปรากฏขอสันนิษฐานวา ชาวจีนสามคน
เปนผูรวมกันสรางวัดนี้ข้ึน และมีอีกช่ือหนึ่งตามท่ีชาวบานเรียกกันวา “วดับางลําภู” เพราะวัดต้ังอยู
แถวตําบลบางลําพู 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สมเด็จฯ 
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไดทรงบูรณปฏิสังขรณพระราชทานแดแมชี ผูเปนขรัวยาย
ของพระเจาราชวรวงศเธอพระองคเจาหญิงกัมพุชฉัตร และพระเจาราชวรวงศเธอ พระองคเจาหญิง
มาลา(พระราชธิดาในสมเด็จ ฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทกับเจาจอมมารดานักองอี) โดย
ทรงปรับปรุงเสนาสนะตางๆ ใหเปนหมวดหมูจํานวนมาก 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถ กําแพงแกวพระอุโบสถ 
และพระวิหารเพิ่มเติม 
    2.24) วัดราชผาติการาม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เดิมมีช่ือวา “วัดสมเกล้ียง” สราง
มานานเกาแก ไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสราง ตอมาเปนวัดรางไมมีพระสงฆจําพรรษา 
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     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 พระองค
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานท่ีดินบริเวณใกลกับวัดสมเกล้ียงท่ีรางอยู 
ใหเปนท่ีพักอาศัยของชาวญวนอพยพท่ีเขามาถึงพระบรมโพธิสมภาร และยังไดทรงพระมหากรุณา
ใหพวกญวนเขารับราชการประจํากองทหารปนใหญสังกัดความปกครองของสมเด็จพระเจานอง 
ยาเธอ เจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค (ตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ใน 
รัชสมัย รัชกาลท่ี 4) 
     ตอมาพวกญวนไดร้ืออิฐจากวัดสมเกล้ียง (ราง) ไปสรางบานเรือนจน
เกือบหมด เม่ือความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 จึงทรงลงโทษ
สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค ท่ีไมทรงหามปราม ดวยการโปรดใหสมเด็จฯ เจาฟากรม
ขุนอิศเรศรังสรรค ทรงสรางวัดนี้ข้ึนมาใหม จากนั้นรัชกาลท่ี 3 จึงไดพระราชทานนามใหมวา “วัด
ราชผาติการาม” อันมีความหมายถึงวัดท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนการผาติกรรม คือ เปนอนุสรณแสดงถึง
การทดแทนของเดิมท่ีเสียหายไปนั่นเอง ดังนั้นการสรางพระอุโบสถของวัดนี้จึงเปนศิลปะแบบจีน
ผสมญวน ไมมีชอฟา ใบระกา และหางหงส หนาบันเปนปูนปนประดับกระเบื้องเคลือบตามศิลปะ
แบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
    2.25) วัดสัมพันธวงศาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณเกาแก
ของอยุธยา ในอดีตเคยมีคูน้ําลอมรอบวัดเช่ือมตอกับแมน้ําเจาพระยา ชาวบานในสมัยนั้นเรียกขาน
วัดนี้กันวา “วัดเกาะ” เพราะมีลักษณะเปนเกาะ  
     เม่ือคร้ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระสัมพันธวงศเธอ 
(สมเด็จพระเจาหลานเธอ) เจาฟาจุย กรมหลวงพิทักษมนตรี (ตนราชสกุลมนตรีกุล พระราชโอรส
ลําดับท่ี 5 ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟาแกว กรมพระศรีสุดารักษ) ทรงทําการบูรณปฏิสังขรณ
วัดเกาะท้ังพระอาราม เพื่อสถาปนาข้ึนเปนพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระพี่นาง
เธอ เจาฟาแกว ฯ และเม่ือทรงบูรณปฏิสังขรณเปนท่ีเรียบรอยแลว รัชกาลที่ 1 จึงไดพระราชทาน
นามใหมวา “วัดเกาะแกวลังการาม” 
     คร้ันมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณวัดเกาะแกวลังการามเปนการใหญ 
โดยใชชางหลวงดําเนินการ 
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     ตอมาในรัชสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณวัดแหงนี้อีก และพระราชทานนามใหมเปน “วัด 
สัมพันธวงศารามวรวิหาร”  
    2.26) วัดสังขกระจายวรวิหาร ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
วรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีแขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีสรางข้ึน
ในชวงระหวางสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัยกรุงธนบุรี ไมปรากฏนามเดิมของวัด ในสมัย
ตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณวัดนี้เปนการใหญ แลวสถาปนาข้ึนใหม เพื่อพระราชทานเปนเกียรติ
แดเจาคุณจอมแวน (คุณเสือ) พระสนมเอกในรัชกาลท่ี 1 (ชาวเวียงจันทน) พระราชทานนามวา “วัด
สังขกัจจายน” ตามวัตถุมงคลโบราณท่ีขุดพบบริเวณพื้นพระอุโบสถในระหวางการบูรณะ คือ  
พระสังข และพระกัจจายน จึงพระราชทานนามตามนั้น 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถท่ีสรางมาใน 
รัชสมัยรัชกาลท่ี 1 ในการนี้เจาคุณแวนไดอุทิศท่ีดินอันเปนท่ีสวนของทานเอง ซ่ึงอยูติดกัน ถวายให
เปนท่ีธรณีสงฆดวย 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอารามโดยทรงโปรด
ใหกอสรางถาวรวัตถุเพิ่มเติมดวย ไดแก กุฏิใหมเรียบรายลอมรอบหอฉัน ศาลาการเปรียญ หอระฆัง 
และศาลาทาน้ําอีก 5 หลัง 
     ในปจจุบันไดมีการเปล่ียนช่ือวัดเปน “วัดสังขกระจาย” เพราะชื่อเดิม 
เขียน-อาน และเรียกยาก 
    2.27) วัดดุสิตาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูท่ี
ถนนพระปนเกลา แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีสรางเม่ือ
ประมาณปพุทธศักราช 2270 ซ่ึงอยูในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ แหงกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมวา 
“วัดเสาประโคน” แตไมมีหลักฐานปรากฏที่จะยืนยันท่ีมาของช่ือวัดดังกลาว 
     เม่ือสมัยตนรัตนโกสินทร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาแจม กรมหลวง
ศรีสุนทรเทพ (พระราชธิดาลําดับท่ี  5 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ท่ี 1กับสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี) ไดทรงสถาปนาวัดนี้ข้ึนใหม มีการสรางพระอุโบสถ
จากฝมือชางหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 1 
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     ตอมาวัดนี้ไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยสมเด็จ ฯ กรมพระราชวังบวร
มหาเสนานุรักษ ซ่ึงมีการสรางเสนาสนะเพ่ิมเติม และสรางพระเจดียบรรจุพระอัฐิของสมเด็จ ฯ เจา
ฟากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ในการนี้พระองคไดทรงเปล่ียนนามวัดใหมเปน “วัดดุสิตาราม” 
     คร้ันถึงเม่ือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถ พระวิหาร และยังสราง
กุฏิใหมท้ังพระอาราม 
    2.28) วัดภคินีนาถ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางย่ีขัน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแก มีชื่อเดิมวา “วัดบางจาก” 
เพราะต้ังอยูปากคลองบางจาก และมีชื่อท่ีชาวบานเรียกกันอีกวา “วัดนอก” ตอมาสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาประโพวดี กรมหลวงเทพยวดี ไดทรงสถาปนาข้ึนใหม ในการนี้ทรงสรางพระอุโบสถ 
และพระวิหารข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิม ซ่ึงในสวนของพระอุโบสถนั้น พระองคไดทรงสรางให
มีชอฟา ใบระกา หนาบันเปนแบบเครื่องลํายองจําหลักลายลงรักปดทอง แลวประดับกระจก มี 
พระระเบียงลอมรอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจํานวน 80 องค นอกจากนี้พระองคยังได
ทรงปรับปรุงศาลาการเปรียญ และกุฏิอยางดีใหเปนระเบียบข้ึนดวย 
     คร้ันถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณเปนการใหญอีกคร้ัง แลวทรง
โปรดพระราชทานนามใหมวา “วัดภคินีนาถ” อันมีความหมายวาวัดของนองหญิงของพอ (สมเด็จฯ 
เจาฟากรมหลวงเทพยวดีทรงเปนพระเจานองเธอ หรือพระขนิษฐภคินีเธอในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2) 
    2.29) วัดพระยาทํา ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เดิมมีช่ือวา “วัดนาค” สรางเม่ือสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เจาพระยา
รัตนาธิเบศร (กุน) ไดทําการบูรณะซอมแซม และสรางใหมทับท่ีเดิม เม่ือสรางเสร็จแลวจึงได 
นอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงแดรัชกาลท่ี 2 ไดรับพระราชทานนามวา “วัด
พระยาทํา” 
     ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติม 
    2.30) วัดอมรินทราราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนอรุณอัมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณ มีช่ือเดิม
วา “วัดบางหวานอย” ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงโปรดเกลาโปรด
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กระหมอมสถาปนาวัดนี้ข้ึนเปนพระอารามหลวง คูกับวัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆษิตาราม) และ
ในอดีตวัดนี้มีฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร แตไดรับการจัดใหเปนพระอาราม
หลวงช้ันตรีชนิดวรวิหาร เม่ือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ตาม
ประกาศเร่ืองจัดระเบียบพระอารามหลวง พทุธศักราช 2485 
     เม่ือคร้ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (กรมพระราชวังหลัง) ไดบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ข้ึนใหมท้ัง
พระอาราม มีการสรางพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง กุฏิ เสนาสนะและอ่ืนๆ และถนนใน 
พระอารามแลวนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงแดรัชกาลท่ี  1 ไดรับ
พระราชทานนามวา “วัดอมรินทราราม” 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุท่ีสมเด็จฯ กรมพระราชวัง
บวรสถานพิมุข ทรงสรางไวท้ังหมด แลวยังไดทรงโปรดใหสรางกุฏิตึกเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนมาก 
    2.31) วัดอินทาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ถนนเทิดไท แขวงบางยี่ เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแกท่ีสรางมาตั้งแตสมัย 
กรุงศรีอยุธยา มีช่ือเดิมท่ีชาวบานเรียกกัน ถึง 3 ชื่อ คือ “วัดบางยี่เรือนอก”  “วัดสวนพูล” “วัดบาง 
ยี่เรือใต”  เม่ือคร้ังสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ใหมท้ังหมด มีการขยายอาณาเขตวัดออกไปอีกมาก จากน้ันพระองคไดทรง
สถาปนาวัดนี้ข้ึนเปนพระอารามหลวงช้ันเอกพิเศษ เพื่อใชเปนสถานท่ีแปรพระราชฐานเสด็จ 
พระราชดําเนินมาสําหรับทรงศีลเจริญพระกรรมฐาน และใชเปนท่ีประกอบพระราชกุศลสําคัญๆ 
เชน งานออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพพระราชชนนี เม่ือปพุทธศักราช 2318 นอกจากนี้ยังได
ทรงโปรดอาราธนานิมนตพระสงฆฝายวิปสสนาธรรมมาจําพรรษาท่ีวัดนี้ และทรงโปรดใหขาราช
บริพารใตฝาละอองธุลีพระบาทของพระองคคอยอุปถัมภดูแลพระสงฆทุกรูป ดังนั้นในสมัย 
กรุงธนบุรีวัดแหงนี้จึงมีความยิ่งใหญและเจริญรุงเรืองมาก 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เม่ือป
พุทธศักราช 2325 วัดแหงนี้ไดเปนท่ีประดิษฐาน(ฝง) พระบรมศพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช กอนท่ีจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลังจากนั้น รัชกาลท่ี 1 ก็ยังทรงรับวัดนี้
ไวเปนพระอารามหลวงท่ีมีเกียรติสูงมาก เพราะมีพระราชาคณะปกครองถึง 3 รูป คือ สมเด็จ 
พระพุฒาจารย (เปา) พระธรรมมุนี และพระราชมุนี ซ่ึงมากกวาวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร ท่ี
มีสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) องคหนึ่ง 
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     ลุถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 พระยา
ศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ตนสกุลศรีเพ็ญ) ไดทําการบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญมีการสรางอาคาร 
เสนาสนะตาง ๆ  ข้ึนใหมจํานวนมาก เสร็จแลวไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายแดรัชกาลท่ี 3 อีก
คร้ัง (ท้ังๆ ท่ีเปนพระอารามหลวงอยูแลว) พระองคไดทรงพระราชทานนามใหใหมวา “วัดอินทา
ราม” และทรงโปรดกําหนดใหเปนพระอารามหลวงชั้นตรีมาต้ังแตบัดนั้นจนตราบทุกวันนี้ 
    2.32) วัดจันทาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณท่ีมีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมี
หลักฐานปรากฏผูสรางคือ พระยาสุรเสนา เดิมชื่อ "วัดบางยี่เรือกลาง" หรือท่ีชาวบานเรียกกันส้ันๆ 
วา “วัดกลาง” เพราะเปนวัดท่ีอยูระหวางวัดราชคฤห หรือวัดบางยี่เรือเหนือ กับวัดอินทารามหรือ 
วดับางยี่เรือใต 
     วัดแหงนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณอยางดี เม่ือเสร็จแลวทรงโปรดพระราชทานนามใหม
วา “วัดจันทาราม” 
    2.33) วัดราชคฤห ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สรางข้ึนเม่ือสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาโดยนายกอง
ทหารชาวมอญที่อพยพจากเมืองกาญจนบุรี มาต้ังบานเรือนอยูบริเวณริมคลองบางกอกใหญมีชื่อเดิม
วา “วัดบางยี่เรือเหนือ” แตชาวบานมักเรียกกันวา “วัดมอญ” เพราะเปนวัดท่ีชาวมอญสรางและมี
พระภิกษุชาวมอญจําพรรษาอยู นอกจากนี้ยังมีอีกช่ือหนึ่งท่ีเรียกขานกัน คือ “วดัวังน้ําวน” เนื่องจาก
วัดต้ังอยูในตําแหนงท่ีมีการบรรจบกันของคลอง 3 สาย ไดแก คลองบางกอกใหญ คลองบางนํ้าชน 
และคลองทาพระ ทําใหน้ําท่ีไหลมาชนกันเกิดหมุนเปนวังวน 
     เม่ือคร้ังสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงรวมกับ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ทําการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ข้ึนใหม มีการสรางภูเขาจําลอง สรางพระสถูป
บรรจุพระบรมธาตุซ่ึงสันนิษฐานวาไดอัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมี
พระยาพิชัยดาบหักไดสรางพระอุโบสถ (หลังเดิม) ไว โดยในอดีตเรียกกันวา โบสถพิชัยดาบหัก 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรง
โปรดพระราชทานนามใหมวา “วัดราชคฤห” 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาม่ัง 
กรมพระยา     เดชาดิศร (ตนราชสกุลเดชาติวงศ ขณะดํารงพระอิสริยยศทรงกรมท่ีกรมขุนเดช
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อดิศร) ทรงทําการบูรณปฏิสังขรณเปนการใหญ โดยมีการดัดแปลงสรางพระอุโบสถหลังใหมเปน
อาคารกออิฐถือปูนแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา หนาบันเปนปูนปนประดับกระเบ้ืองเคลือบ 
     จากนั้นไดมีการสรางพระเจดีย 2 องค อยูดานหลังพระอุโบสถหลังใหม
องคหนึ่งมีนามวา “พระอุทเทสิกะเจดีย” สวนอีกองคหนึ่งมีนามวา “พระบริโภคเจดีย” กับท้ังยังไดมี
การสรางพระเจดียทรงเหล่ียมอีก 28 องค รอบพระอุโบสถหลังใหม แตละองคมีช่ือตามพระนาม
ของพระพุทธเจา 28 พระองค และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดวย สวนพระอุโบสถหลังเดิม 
หรือโบสถพิชัยดาบหักนั้น ไดดัดแปลงเปนพระวิหารอาคารแบบไทย หนาบันเปนไมแกะสลัก
ลวดลายเครือเถามีพระเจดียทรงส่ีเหล่ียมยอไมสิบ ประดิษฐานท่ีมุมท้ังส่ีของพระวิหาร และ 
พระวิหารนี้ก็ไดชื่อวา พระวิหารใหญพระยาพิชัยดาบหัก  
    2.34) วัดบุปผาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ทองท่ีแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณท่ีสรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
มีช่ือเดิมวา “วัดดอกไม” ไดรับการบูรณะใหมขนานใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 โดยทานผูหญิงจันทร ภริยาของเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) และเปน
มารดาของพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เพราะเปนวัดท่ีอยูใกลบานของทานผูหญิงจันทรนั่นเอง 
อันเปนประเพณีนิยมของบรรพบุรุษแหงสกุลบุนนาค ท่ีมักจะสรางหรือบูรณปฏิสังขรณวัดท่ีอยูใกล
บานของตน ดังเชน สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ หรือสมเด็จเจาพระยาองคใหญ (ดิศ บุนนาค) 
สรางวัดประยุรวงศาวาส 
    2.35) วัดนางนอง ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูท่ี
ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแกวัดหนึ่งในยานบางขุนเทียน 
– จอมทอง เพราะสรางเมื่อประมาณรัชสมัยสมเด็จพระศรีสรรเพ็ชญท่ี 8 หรือสมเด็จพระเจาเสือ 
(ขุนหลวงสรศักดิ์) สถานท่ีตั้งของวัด และวัสดุกอสราง ตลอดจนปูชนียวัตถุลวนเปนการกอสราง
แบบเกาท่ีประณีตบรรจงท้ังส้ิน เชน พระอุโบสถ พระวิหาร พระปรางค พระเจดีย  
     ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เม่ือปพุทธศักราช 2367 พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญ โดยใชชางฝมือ
ของวังหลวง เพราะเปนทองท่ีนิวาสสถานของพระญาติผูใหญในราชินิกูลสายทานเพ็ง (พระชนนี
สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีพันปหลวง) และเปนศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
     พระประธานในพระอุโบสถวัดนางนอง หรือ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ 
กลาววา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว “โปรดใหหลอพระพุทธรูปท่ีใหญไวในพระอุโบสถ
วัดสุทัศน 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ 1 วัดราชนัดดา 1 วัดปรินายก 1 พระทรงเคร่ืองวัดนางนอง 1” 
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สันนิษฐานวาการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีวัดนางนอนนี้เกิดประมาณป พ.ศ. 2367 ซ่ึงเปนปท่ีทรง
ข้ึนครองราชย ดวยบริเวณน้ีเคยเปนนิวาสถานของพระญาติสายทานเพ็ง พระชนนีในสมเด็จ 
พระศรีสุลาลัย รัชกาลท่ี 3 เสด็จพระราชดําเนินทรงผูกพัทธสีมาเม่ือวันท่ี 25พฤศจิกายน พ.ศ. 2384 
จึงเช่ือวาพระพุทธรูปคงสรางเสร็จในคราวเดียวกัน ลักษณะสําคัญของพระพุทธรูปคือเปน
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ หลอจากสําริด เคร่ืองทรงสามารถถอดไดเปนช้ินๆ นับวาเปน
ประติมากรรมช้ินเยี่ยมช้ินหนึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 3 (ศักดิ์ชัย สายสิงห, 2554, หนา 344) 
    2.36) วัดทองธรรมชาติ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูท่ีถนนเชียงใหม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎร สรางมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีช่ือในอดีตวา “วัดทองบน” เปนวัดคูกับวัดทองลาง (วัดทองนพคุณ) 
ไดรับการบูรณปฏิสังขรณคร้ังแรกที่สําคัญ คือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาหญิงกุ กรมหลวงนรินทรเทวี และหมอมมุก กรม
หลวงนรินทรพิทักษ พระภัสดา (พระสวามี) ของเสด็จในกรมหลวงนรินทรเทวี  
     คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจานองยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร ในขณะน้ัน ทรงเปน
แมกองในการบูรณะซอมแซมวัด และสรางถาวรวัตถุเพิ่มเติม พรอมท้ังขยายอาณาเขตของวัด
ออกไปท้ัง 4 ทิศ ไดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาพอดีอยางงดงาม เม่ือเสร็จแลว พระองคจึงไดโปรดเกลาโปรด
กระหมอมยกฐานะวัดนี้ข้ึนเปนพระอารามหลวง 
     อนึ่งในปพุทธศักราช 2390 รัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม เสด็จพระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแดเจาจอมมารดานิ่ม 
พระมารดาของสมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศรท่ีวัดนี้ ตอมาไดทรงโปรดใหมีการสมโภชวัดนี้เปน
เวลา 3 วัน 3 คืน เม่ือปพุทธศักราช 2393 ดวย 
    2.37) วัดเศวตรฉัตร ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎรโบราณมีมาแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏหลักฐานผูสราง ซ่ึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 3 พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาฉัตร 
กรมหม่ืนสุรินทรรักษ ทรงบูรณปฏิสังขรณข้ึน โดยทรงสรางพระอุโบสถ พระวิหาร พระปรางค 
และเสนาสนะตางๆ ใหมจํานวนมาก ลวนเปนศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ท้ังส้ิน 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
พระองคไดทรงยกวัดนี้ข้ึนเปนพระอารามหลวง และพระราชทานนามวา “วัดเศวตรฉัตร” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติแดเสด็จในกรมหม่ืนสุรินทรรักษ 
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    2.38) วัดอัปสรสวรรค ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎรโบราณ
สรางโดยชาวจีนคนหนึ่งช่ือ อู ซ่ึงสรางบนท่ีดินท่ีเคยใชเล้ียงหมูมากอน ในระยะแรกๆ ท่ีสรางวัด
เสร็จก็ปรากฏวามีหมูเดินเพนพานเขามาในวัดจํานวนมาก ชาวบานจึงพากันเรียกขานวดันีก้นัวา “วดั
หมู” หรือบางคนเรียกวา “ วัดคอกหมู” ทวาวัดนี้ไดสรางข้ึนเม่ือใด หรือในยุครัชสมัยใดนั้น ไมมี
หลักฐานปรากฏ แตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดมีเจาจอมนอย     
(สุหรานากง) ธิดาของเจาพระยาพลเทพ (ฉิม) ทําการบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอาราม 
     ตอมารัชกาลท่ี 3 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณ
วัดนี้อีกคร้ัง แลวทรงโปรดพระราชทานนามใหมวา “วัดอัปสรสวรรค” พรอมท้ังไดทรงโปรด
พระราชทานพระพุทธรูปปางฉันสมอท่ีอัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน (พรอมกับพระบางและ 
พระแขกคํา) มาประดิษฐานไวดวย โดยเปนพระพุทธรูปแบบจีน หนาตักกวาง 15 นิ้ว สูง 20 นิ้ว 
ประทับนั่ง พระหัตถซายถือผลสมอ 
    2.39) วัดนวลนรดิศ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดท่ีสรางมาในสมัย 
กรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือ “วัดมะกอกใน” คูกับวัดมะกอกนอก (วัดอรุณราชวราราม) เม่ือสมัยกรุงธนบุรี
ตอนปลาย   วัดนี้ทรุดโทรมมาก จนกระท่ังเกือบจะกลายเปนวัดราง ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
ชวงระหวางตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย ถึงตนรัชกาลท่ี3 เจาคุณหญิงหรือ
ทานผูหญิงนวล ภริยาของเจาพระยาอัครมหาเสนา (บุนนาค ตนสกุลบุนนาค) และเปนมารดาของ
เจาพระยาพระคลัง หรือตอมาคือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ไดรับอุปการะ
ในการปฏิสังขรณ ส่ังร้ือถอนส่ิงปลูกสรางท่ีปรักหักพังออก แลวกอสรางถาวรวัตถุตางๆ ข้ึนใหม
แทน 
     เม่ือเจาคุณหญิงนวลถึงแกอสัญกรรมลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดพระราชทานเพลิงศพท่ีพระเมรุทอง
สนามหลวงตอจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระอมรินทรามาตย เม่ือป
พุทธศักราช 2371 สวนการบูรณปฏิสังขรณวัดตอไปนั้น รัชกาลท่ี 3 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหเจาพระคลังทําการบูรณปฏิสังขรณวัดมะกอกในจนสําเร็จและไดทรงโปรดยก
ฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
พระองคพระราชนามวัดใหมวา “วัดนวลนรดิศ”  ตามนามของทานผูทําการบูรณปฏิสังขรณอยาง
ยิ่งใหญท้ังสองทาน คือ เจาคุณหญิงนวล และสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ นั่นเอง 
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    2.40) วัดคูหาสวรรค ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เดิมช่ือ “วัดศาลาส่ีหนา” สรางมาเม่ือ
สมัยกรุงศรีอยุธยา แตไมปรากฏประวัติผูสราง 
     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงโปรดให
อัญเชิญพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถของวัดนี้ คือ พระพุทธเทวปฏิมากร ไปประดิษฐานเปน
พระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จากนั้นไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสรางพระประธานข้ึนใหมจํานวน 4 องค สําหรับประดิษฐานเปนพระประธานแทน
พระพุทธรูปองคเดิม และพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดคูหาสวรรค” โดยมีการบูรณปฏิสังขรณ
อยูเสมอในรัชสมัยของพระองค 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติมท้ังพระอาราม 
    2.41) วัดกาญจนสิงหาสน ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูริมคลองบางพรมฝงเหนือ แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแกท่ีมี
มาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดทอง” สรางคูกับวัดเงิน (วัดรัชฏาธิษฐาน) ซ่ึงอยูฝงตรงขามกัน 
ปรากฏนามผูสรางคือ เจาขรัวทอง นองขายเจาขรัวเงิน (ผูสรางวัดเงิน) 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 สมเด็จพระรูปศิริโสภาคยมหานาคนารี ไดทรงบูรณปฏิสังขรณสถาปนาข้ึนใหม โดย
รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดรับไวเปนพระอารามหลวง 
     ลุถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณเพิ่มเติม กระท่ังมีความรุงเรือง  
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 เม่ือป
พุทธศักราช 2397 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมบูรณปฏิสังขรณเพ่ิมเติม และไดทรง
โปรดพระราชทานนามวัดใหม วา “วัดกาญจนสิงหาสน” 
    2.42) วัดสามพระยา ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมเปนวัดราษฎรชื่อ “วัดบาง 
ขุนพรหม” มีประวัติการสราง คือ หลวงวิสุทธิโยธามาตย (ตรุษ) ขุนนางเช้ือสายมอญเปนผูสรางข้ึน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เพื่ออุทิศกุศลแด ขุนพรหม 
(สารท) นองชายผูวายชนมดวยไขปา โดยญาติพี่นองไดรวมกันยกท่ีดินพรอมบานเรือนของ 
ขุนพรหมใหเปนท่ีธรณีสงฆ เม่ือสรางเสร็จแลวไดขนานนามวา “วัดบางขุนพรหม” ซ่ึงเปนเหตุให
ชื่อของตําบลบริเวณวัดเปล่ียนเปน บางขุนพรหมตามไปดวย 
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     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี3 มีทาน
เจาคุณ 3 ทาน ผูเปนหลานของขุนพรหม (บุตรของนองสาวขุนพรหมช่ือพวา) ไดแก พระยาราชสุภา
วดี (ขุนทอง) พระยาราชนิกุล (ทองคํา) และพระยาเทพวรชุน(ทองปาน) ไดรวมกันบูรณปฏิสังขรณ
วัดบางขุนพรหมซ่ึงชํารุดทรุดโทรมมากในขณะน้ันเปนการใหญ และเม่ือเสร็จสมบูรณแลว ทานเจา
คุณท้ังสามจึงไดรวมกันนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงแดรัชกาลท่ี 3 เม่ือป
พุทธศักราช 2366 
     รัชกาลท่ี 3 ทรงรับเปนพระอารามหลวง และไดพระราชทานนามวา 
“วัดสามพระยาวรวิหาร”  
    2.43) วัดยานนาวา ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แตเดิมมีช่ือวา “วัดคอกควาย” สรางเม่ือ
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยไมปรากฏประวัติและนามผูสราง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถของวัดนี้ เม่ือเสร็จแลวได
ทรงโปรดยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง พรอมกับพระราชทานนามใหมวา “วัดคอกกระบือ” 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ในชวง
เวลาท่ีมีเรือสําเภาติดตอคาขายอยางรุงเรือง พระองคทรงมีพระราชดําริเปนหวงวา ตอไปภายภาค
หนาเรือสําเภาจะสูญหายไป ประชาชนจะไมรูจัก เพราะเร่ิมมีเรือกลไฟจากประเทศมหาอํานาจทาง
ตะวันตกมากข้ึน ดังนั้นพระองคจึงทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางเรือสําเภาดวยวิธีกออิฐ
ถือปูนข้ึน 1 ลํา ประดิษฐานท่ีวัดนี้ไวเปนอนุสรณแหงความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศชาติใน
ยุครัชสมัยของพระองค พรอมกับพระราชทานนามใหมวา “วัดยานนาวา” (มีความหมายแฝงวา ให
สําเภาเปนยานพาขามหวงวัฏสงสาร) 
    2.44) วัดดาวดึงษาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู
ในทองท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วัดนี้ เจาคุณจอมแวน (คุณเสือ) พระสนม
เอก (ชาวเวียงจันทน) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เปนผูสราง
ข้ึน เม่ือสรางเสร็จแลวทานไดอาราธนานิมนตพระอาจารยอิน ผูทรงคุณวิเศษทางวิปสสนาธุระรูป
หนึ่งในยุคสมัยนั้น มาครองเปนเจาอาวาส ดังนั้นชาวบานจึงพากันเรียกขานกันวา “วัดขรัวอิน”  
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 มี
ขาราชสํานักเช้ือสายลาวผูเปนญาติของเจาคุณจอมแวน ชื่อ อิน ไดทําการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้เปน
การใหญ โดยมีการปรับปรุงเสนาสนะสงฆจากท่ีเปนไมใหเปนตึก ซ่ึงรัชกาลท่ี 2 ทรงมีพระราช
ดํารัสวา วัดนี้แปลกตรงท่ีมีเจาอาวาสช่ือ อินและผูบูรณปฏิสังขรณวัดก็ชื่ออิน จึงทรงโปรด
พระราชทานนามวา “วัดดาวดึงษาสวรรค” อันหมายถึง สวรรคชั้นดาวดึงสเปนท่ีพระอินทรสถิตอยู 
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     คร้ันตอมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระมหาเทพ(ปาน) ทําการบูรณปฏิสังขรณ
ท้ังพระอาราม เม่ือเสร็จแลว จึงไดทรงโปรดพระราชทานยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง พรอม
กับพระราชทานนามใหมวา “วัดดาวดึงษาราม” 
    2.45) วัดนางชี ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปนวัดโบราณที่ไมปรากฏ
หลักฐานการสรางท่ีชัดเจน แตเม่ือสันนิษฐานวาสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะมีหลักฐานจาก
พระประธานในพระอุโบสถ  และพระพุทธรูปในพระวิหาร  เปนศิลปะของชางฝมือสมัย 
กรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะ อีกท้ังแผนอิฐท่ีขุดพบในบริเวณวัดก็เปนแผนใหญหนา ชนิดเดียวกับท่ี
ปรากฏในกรุงศรีอยุธยา สวนสาเหตุท่ีวาวัดนี้ชื่อวัดนางชี หรือวัดชี นั้น เนื่องจากมีเร่ืองเลาวา ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีพระบรมวงศานุวงศฝายในเกิดความ
ขัดแยงกัน ถึงข้ันหนีออกมาบวชชี และไดบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ จึงไดชื่อวาวัดนางชีนับแตบัดนั้น
เปนตนมา 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องเคลือบรูปเรือสําเภา อันเปน
สัญลักษณของการคาขายท่ีทรงโปรดส่ังทําจากเมืองจีนมาใหวัดนางชีจํานวน 1 คู พรอมกับ
บูรณปฏิสังขรณและยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง 
    2.46) วัดปากน้ํา ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู 
ริมคลองบางกอกใหญ  หรือคลองบางหลวง  แขวงปากน้ํา  คลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เปนวัดเกาแกท่ีสรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏหลักฐานการสราง เดิม
เคยช่ือวา “วัดสมุทธาราม” ดังปรากฏในแผนท่ีกรุงเทพมหานครปพุทธศักราช  2453 และ
พุทธศักราช 2474 แตโดยท่ัวไปไมนิยมเรียก ยังคงเรียก “วัดปากน้ํา) ตามตําแหนงท่ีตั้งของวัดมา
จนถึงปจจุบัน 
     แมวาวัดปากนํ้าจะไมมีปูชนียวัตถุท่ีสําคัญมาแตสมัยโบราณ แตในคร้ัง
อดีตถือวา วัดปากนํ้า เปนวัดสําคัญประจําหัวเมืองหนาดานทางทะเล และไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
เปนอยางดีเร่ือยมาต้ังแตกรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหบูรณะซอมแซมหลังคาพระอุโบสถ  
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถ และเสนาสนะตางๆ ท้ัง
พระอาราม 
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     หลังจากนั้นก็ยังไดรับการบูรณปฏิสังขรณจากพระมหากษัตริยแหงกรุง
รัตนโกสินทรเร่ือยมา 
    2.47) วัดไพชยนตพลเสพย  ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีตําบลบางพ่ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระเจานอง 
ยาเธอ พระองคเจาอรุโณทัย กรมหม่ืนศักดิพลเสพย ทรงเปนแมกองในการจัดสรางปอมปราการข้ึน
ท่ีเมืองนครเข่ือนขันธ (ปจจุบันคือจังหวัดสมุทรปราการ) เม่ือสรางเสร็จแลว รัชกาลท่ี 2 ก็ไดทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางเพ่ิมข้ึนอีก 2 ปอม คือ ปอมเพชรหึงพรอมกับใหขุดคลองลัด
หลวงดานหลังของเมืองนครเข่ือนขันธมาออกทะลุคลองตาลาว มีความยาวถึง 50 เสน 
     เม่ือเสร็จการสรางปอมใหมและการขุดคลองหลวงท้ังปวงแลว เสด็จใน
กรมหม่ืนศักดิพลเสพยจึงไดสรางวัดข้ึนมาบริเวณคลองลัดท่ีขุดใหม เม่ือแรกสรางในรัชสมัยรัชกาล
ท่ี 2 นั้น วัดนี้ เรียกขานกันวา “วัดกรมศักดิ์” หรือ “วัดปากลัด” ตอมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 
พระราชทานนามวา “วัดไพชยนตพลเสพย” 
     เม่ือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พระองค
ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณ และไดทรงโปรดยกฐานะข้ึนเปนพระอาราม
หลวง 
    2.48) วัดทรงธรรม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ทองท่ีตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนวัดท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จ ฯ กรมพระราชวังบวร
มหาเสนา    นุรักษ ทรงสรางข้ึนในชวงระหวางปพุทธศักราช 2357-2358 เพ่ือใหชาวมอญท่ีอพยพ
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ไดใชเปนท่ีบําเพ็ญกุศลทางศาสนา ชาวมอญจึงยกยองรัชกาลท่ี 2 วา เมิน
โท แปลวา ผูทรงธรรม หรือ ผูมีคุณธรรมสูง ดังนั้นรัชกาลท่ี 2 จึงทรงโปรดพระราชทานนามวา “วัด
ทรงธรรม” ตอมาในปพุทธศักราช 2361 พระองคไดทรงโปรดใหยายวัดเขามาอยูในกําแพงปอม คือ 
บริเวณวัดในปจจุบัน เนื่องจากมีการสรางปอมใหมท่ีช่ือวาปอมเพชรหึง 
     คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม เสด็จพระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราช
กุศล ถวายผาพระกฐินพระราชทานท่ีวัดนี้ ทําใหพระองคทอดพระเนตรเห็นสภาพวัดซ่ึงมีความ
ชํารุดทรุดโทรม จึงทรงโปรดใหบูรณปฏิสังขรณข้ึนใหมท้ังพระอาราม โดยเฉพาะอยางยิ่งกุฏิสงฆ
ทรงโปรดใหสรางเปนตึกท้ังหมด  
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    2.49) วัดโปรดเกศเชษฐาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ 
ตั้งอยูในทองท่ีตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้เปนวัดท่ีสรางข้ึนใน
ยุคตนกรุงรัตนโกสินทร โดยพระยาเพชรพิไชย (เกตุ ตนสกุลเกตุทัต) บุตรของพระยาเพชรพิไชย         
(หง  ตนสกุลหงสกุล) เปนผูสรางข้ึนเม่ือปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
รัชกาลท่ี 2 เม่ือปพุทธศักราช 2365 
     ท้ังนี้ในสมัยนั้น พระยาเพชรพิไชย เปนผูถวายงานใกลชิดพระเจาบรม
วงศเธอ พระองคเจาอรุโณทัย กรมหม่ืนศักดิพลเสพย ซ่ึงทรงเปนนายงานสรางปอมปราการและ 
ขุดคลองลัดหลวงเมืองนครเข่ือนขันธ ตลอดท้ังสรางวัดไพชยนตพลเสพยอยูดวย ดังนั้นพระยา
เพชรพิไชย จึงไดกราบทูลขอพระราชานุญาตจากเสด็จในกรมหม่ืนศักดิพลเสพย สรางวัดนี้ข้ึน
ใกลๆ  กัน  ชาวบานเรียกขานวา  “วัดปากคลอง” เพราะแตเดิมกอนหนานี้ มีศาลาหลังหนึ่ง 
ประดิษฐานพระพุทธรูปไวและอยูติดกับปากคลองของเมือง เม่ือสรางวัดโปรดเกศเชษฐารามข้ึนมา 
ชาวบานก็ยังคงนิยมเรียกกันวาวัดปากคลองอยูตามเดิม 
     คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาเพชรพิไชย ทําการบูรณปฏิสังขรณ
เสนาสนะส่ิงปลูกสรางในวัดท่ีชํารุดทรุดโทรม โดยพระองคไดทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทาน
พระราชทรัพยสวนพระองคสมทบในการบูรณปฏิสังขรณคร้ังนี้ดวย ซ่ึงมีการสรางกุฏิ หอสวดมนต 
หอฉัน ฯลฯ ข้ึนใหม 
    2.50) วัดสุวรรณดาราราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราช
วรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีตําบลหอรัตไชย อําเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมี
ชื่อวา “วัดทอง” ตามนามของทานผูสราง คือ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) พระราชบิดา
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สรางข้ึนเม่ือประมาณรัชสมัยสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวบรมโกษฐ แหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาวัดนี้ถูกเผาทําลายเม่ือตอนเสียกรุงศรีอยุธยาในป
พุทธศักราช 2310 
     คร้ันถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสถาปนาวัดนี้ข้ึนใหม
ท้ังหมด แลวพระราชทานนามวา “วัดสุวรรณดาราม” และโปรดใหมีพระสงฆจําพรรษาต้ังแตป
พุทธศักราช 2328 เปนตนมา 
     ในรัชสมัยรัชกาลตอๆ มารวมถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 ก็ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณ สรางถาวรวัตถุ และเสนาสนะ
เพิ่มเติมมาตลอด 
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    2.51) วัดศาลาปูน ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเปนวัดราษฎรขนาด
เล็กมีอาณาเขตติดกับวัดโลกยสุทธาวาสสรางเม่ือสมัยกรุงศรีอยุธยา แตไมปรากฏหลักฐานการสราง 
มีประวัติปรากฏในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา พระมหานาคแหงวัดภูเขาทอง
ไดลาสิขาออกมาสูรบกับพมา ทานไดขุดคลองจากวัดภูเขาทองผานบริเวณลานหนาวัดแหงนี้ 
เรียกวาคลองมหานาค และเม่ือกรุงศรีอยุธยาแตกในปพุทธศักราช 2310 วัดนี้ตองกลายเปนวัดราง 
เพราะผูคนพากันอพยพหนีภัยสงครามกันหมด 
     เม่ือถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีผูบูรณปฏิสังขรณข้ึนใหม  
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 
เม่ือปพุทธศักราช 2359 พระองคไดทรงโปรดพระราชทานนามวา “วัดโลกยสุทธาวาส” พรอมกับ
ยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 เม่ือป
พุทธศักราช 2398 พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณใหมท้ังพระอาราม 
และทรงโปรดพระราชทานนามสรอยทายช่ือวัดวา “วัดโลกยสุทาวาสวรวิหาร” 
    2.52) วัดพระพุทธบาท  ปจจุ บัน เปนพระอารามหลวงชั้น เอก  ชนิด 
ราชวรวิหาร ตั้งอยูในทองท่ีตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาทรงธรรม แหงกรุงศรีอยุธยาไดมีการคนพบรอยพระพุทธบาท และพบหลักฐานในปุณโณ
วาทสูตรวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอธิษฐานเหยียบไวเปนท่ีสักการบูชา ตามคํากราบ
อาราธนาทูลของพระสัจจะพันธเถระ อันเปนรอยพระพุทธบาทที่แทจริง ดังนั้นพระองคจึงทรง
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางวัดนี้ข้ึนเม่ือปพุทธศักราช 2167 โดยมีการสรางพระมณฑป
ครอบรอยพระพุทธบาท ตลอดท้ังสรางพระอุโบสถ พระวิหาร และเสนาสนะสําหรับพระสงฆ
สามเณร เพื่อดูแลรักษาพระมหาเจดียสถาน 
     นับแตสมัยนั้นเปนตนมา พระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาล
ตอๆ มา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรทุกพระองค รวมถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 3 ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายสักการะรอยพระพุทธบาท และ
ทรงบูรณปฏิสังขรณวัดพระพุทธบาทสืบมาดวย 
    2.53) วัดปาประดู ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยูท่ี
ถนนปาประดู ตําลงปาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เดิมมีช่ือวา “วัดปาเลไลยก” เพราะมี 
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พระประธานในพระอุโบสถเปนพระพุทธรูปปางปาเลไลยก เปนวัดท่ีสรางมานาน ตอมากลายเปน
วัดราง  
     คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ใหมท้ังพระอาราม เม่ือป
พุทธศักราช 2372 ทําใหเปนวัดท่ีมีชื่อเสียงทรงดานวิปสสนากรรมฐาน 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เม่ือ
ประมาณปพุทธศักราช 2470 ทางวัดไดเปล่ียนช่ือวัดใหมใหสอดคลองกับช่ือตําบลหรือหมูบาน 
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑสําหรับข้ึนทะเบียนช่ือวัดเปน “วัดปาประดู” มาจนถึงปจจุบันนี้ 
    2.54) วัดพระแทนดงรัง ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนวัดเกาแกท่ีสรางมานานไม
ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสรางมีเพียงขอสันนิษฐานวานาจะสรางข้ึนในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับ
การคนพระแทนในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณใหมท้ังพระอาราม 
     ความสําคัญของวัดพระแทนดงรังแหงนี้ คือ มีพระแทนอันเปนท่ี
บรรทมเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา จึงไดมีพระมหากษัตริยหลายพระองคทรงให
ความสนพระราชหฤทัย และไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงนมัสการดวย 
     อนึ่งวัดนี้ เปนหนึ่ งในสามวัด( อีกสองวัด  คือวัดวชิรธรราสาธิต 
กรุงเทพมหานคร และวัดวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา) ท่ีไดรับพระราชทานใหยก
ฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจายาเธอ 
เจาฟามหาวชิราลงกรณ ข้ึนเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราช
กุมาร ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เม่ือปพุทธศักราช 2515โดยวัดนี้
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาคร้ังลาสุดเม่ือปพุทธศักราช 2518 และไดผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ
ใหมเม่ือปพุทธศักราช 2522 
    2.55) วัดเทวสังฆาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู
ในทองท่ีตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือคร้ังท่ีกรุงศรีอยุธยาแตกในป
พุทธศักราช 2310 บานเมืองถูกทําลายเสียหายไปมาก อีกท้ังคนไทยก็ถูกกวาดตอนไปพมาจํานวน
มาก หนึ่งในนั้นมีสามเณรเส่ียง ซ่ึงตอมาไดอุปสมบทเปนพระภิกษุท่ีพมา และเม่ือไดกลับมายัง
สยามประเทศ ทานก็ไดสรางสํานักสงฆข้ึน จากนั้นมีผูเล่ือมใสศรัทธาเปนอันมาก จึงมีการสราง
ถาวรวัตถุเพิ่มข้ึน มีท้ังพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดท้ังเสนาสนะอ่ืนๆ สมบูรณ
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ครบถวนกลายเปนวัด ชาวบานเรียกขานกันวา “วัดเหนือ” เพราะอยูทางทิศเหนือของตัวเมืองเปนวัด
คูกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต 
     ความสําคัญของวัดแหงนี้ในอดีตคือ เปนวัดท่ีอยูในพระบรมราชานุ
เคราะหของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ในการบูรณปฏิสังขรณเม่ือป
พุทธศักราช 2374 นับแตนั้นมาวัดนี้ก็ไดรับการบูรณปฏิสังขรณเร่ือยมาอยางตอเนื่อง 
    2.56) วัดมหาธาตุ ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูใน
ทองท่ีตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปนวัดโบราณที่สรางมานาน มีปรากฏหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรวาชื่อ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” เพราะถือเอาพระพุทธปรางค หรือพระศรีรัตนมหาธาตุ
ท่ีสรางข้ึนเม่ือสมัยยุคขอมเรืองอํานาจเปนสัญลักษณ แตชาวบานนิยมเรียกกันวา “วัดหนาพระธาตุ” 
     วัดนี้แตเดิมเปนวัดท่ีตั้งอยูในตัวเมืองราชบุรี (เกา) มาหลายรอยป ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหยายตัว
เมืองออกไปต้ังใหม เพื่อความสะดวกในการสูรบปองกันเมือง ซ่ึงประชาชนก็ไดพากันยายไปดวย
เปนเหตุใหกลายเปนวัดราง 
     ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณใหม ทําใหมีพระสงฆจําพรรษา และ
ไดพัฒนาจนมีความรุงเรืองสืบมาถึงปจจุบัน 
    2.57) วัดคงคาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู
ในทองท่ีตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปนวัดโบราณ ไมปรากฏหลักฐาน 
การสรางและประวัติความเปนมาของวัดแตดั้งเดิม มีเพียงหลักฐานจากหนังสืออัตชีวประวัติของ
พระโพธิวงศาจารย (ผอง) ซ่ึงเปนชาวเมืองเพชรบุรีโดยกําเนิดทานเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ไดเขาเรียนอักษรสมัยกับพระอาจารยมี ท่ีวัดคงคารามแหงนี้
เม่ือปพุทธศักราช 2363 จากนั้นจึงไดบรรพชาเปนสามเณร และอุปสมบทมาเปนลําดับ 
     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 พระองค
ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณปฏิสังขรณท้ังพระอาราม แลวทรงโปรดสถาปนาข้ึนเปน
พระอารามหลวง และเหตุท่ีไดชื่อวาวัดคงคารามนั้น ก็เปนเพราะวัดต้ังอยูใกลแมน้ํานั่นเอง 
    2.58) วัดอัมพวันเจติยาราม ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร 
ตั้งอยูในทองท่ีตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีชื่อเดิมวา “วัดอัมพวา” เปนวัดสําคัญคูกับวัด
สุวรรณดารารามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดสุวรรณดาราม เปนวัดตนพระบรมราชวงศจักรี
ทางฝายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซ่ึงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) 
เปนผูทรงสรางข้ึน สวนวัดแหงนี้เปนวัดตนวงศราชินีกูลฝายสมเด็จพระอมรินทรามาตย ไดอุทิศ
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ท่ีดินอันเปนท่ีสวนถวายใหเปนท่ีวัด และสมเด็จพระอมรินทรามาตยทรงเปนรวบรวมที่ดินและ
ตําหนักเดิมของพระญาติวงศแตละทานเขาดวยกัน แลวสรางวัดนี้ข้ึนเพ่ือถวายเปนพระกุศลแด
สมเด็จพระรูปศิริโสภาคยมหานาคนารีผูทรงเปนตนวงศราชินีกูล ณ บางชาง 
     คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระองคไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทําการบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญ และมีการปฏิสังขรณ 
สืบตอกันมาทุกรัชกาลจนถึงปจจุบัน 
    2.59) วัดประชุมโยธี ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยูท่ี
ถนนเพชรเกษม ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ถือเปนกรณีพิเศษ กลาวคือ เปนวัดท่ี
บูรณปฏิสังขรณโดยเจาจอมในรัชกาลท่ี 3 
     แตเดิมเปนเพียงพํานักสงฆสําหรับพระภิกษุธุดงคท่ีเดินทางผานมาและ
ไดมีการออกจาริกปฏิบัติธรรม ตลอดท้ังไดอบรมส่ังสอนธรรมแกประชาชนพระสงฆบางรูปได
เทศนอยางซาบซ้ึงถึงรสพระธรรม ชาวบานจึงไดนิมนตใหอยูนานบาง หรืออยูจําพรรษาเลยก็มี 
จากนั้นก็ไดกลายเปนสํานักสงฆ 
     กระท่ังเม่ือปพุทธศักราช 2392 เจาจอมยี่สุนในพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเปนธิดาคนโตของพระยาบริรักษภูธร (ขํา ณ นคร) เจาเมืองพังงา ได
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาออกจากราชสํานัก เพื่อออกมาอยูกับบิดา จึง
ไดเห็นจริยาวัตรของพระภิกษุสงฆท่ีสํานักสงฆดังกลาวนี้ปฏิบัติอยางเครงครัด ทําใหทานมีความ
เล่ือมใสศรัทธา รับเปนผูอุปถัมภบํารุง โดยมีการกอสรางพระอุโบสถ ศาลาบําเพ็ญบุญ กุฏิสงฆ และ
เสนาสนะอ่ืน ๆ จํานวนมาก มีความรุงเรืองกระท่ังกลายเปนวัดท่ีสมบูรณ มีช่ือในเบ้ืองตนนั้นวา 
“วัดควน” 
     ลุถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
รัชกาลท่ี 8 และตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 ในชวง
ปพุทธศักราช 2498-2493 อันเปนสมัยของพระปลัดหมุด เจาอาวาสรูปท่ี 3 วัดควนก็ไดเปล่ียนช่ือ
เปน “วัดประชุมโยธี” 
     วัดประชุมโยธีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปพุทธศักราช 2511 
และไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงเม่ือปพุทธศักราช 2525 
  ความใสพระราชหฤทัยในดานการสรางและบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆ นั้น 
ปรากฏอยูตลอดรัชกาลของพระองคกระท่ังในตอนใกลจะเสด็จสวรรคตก็ยังทรงมีความเปนหวงถึง
วัดวาอารามตางๆ ท่ีทรงทํานุบํารุงไว ถึงกับมีพระราชปรารภตอพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค) 
วา “ทุกวันนี้คิดสละหวงใหญใหหมด อาลัยอยูแตวัดสรางไวใหญโตหลายวัดท่ียังคางอยูก็มี ถาชํารุด
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ทรุดโทรมไปจะไมมีผูชวยทํานุบํารุง เงินในพระคลังท่ีเหลือจับจายใชราชการแผนดิน มีอยู 4 หม่ืน
ชั่ง ขอสัก 1 หม่ืนช่ังเถิด ถาผูใดเปนพระเจาแผนดินใหชวยบอกแกเขา ขอเงินรายนี้ชวยทํานุบํารุง 
วัดวาอารามท่ีชํารุดและการวัดท่ียังคางอยูนั้นเสียใหแลวดวย” (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค), 
2438, หนา 152) 
  พรอมกันนี้ไดทรงมีพระราชประสงคจะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลใหเหมือนอยาง
โบราณราชกษัตริย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเคยสรางรูปพระโพธิสัตวตามเร่ืองนิบาตชาดก
ท้ัง 550 ชาติ  แตพระองคทรงรังเกียจวารูปพระโพธิสัตวชาดกนั้นเปนรูปเทวดาก็มี มนุษยก็มี สัตว
เดียรฉานก็มี ไมสมควรจะสรางข้ึนเปนเจดียวัตถุ จึงโปรดใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรม 
พระปรมานุชิตชิโนรสทรงเลือกคนในคัมภีร เอาพุทธอิริยาบถตางๆ เพิ่มเติมข้ึนดวยทองแดง ถึง 34 
ปาง ดังนี้ 
   1) ปางบําเพ็ญทุกรกิริยา  นั่งขัดสมาธิพระหัตถสองประสานพระอุระ 
   2) ปางรับมธุปายาส นั่งหอยพระบาทแบพระหัตถท้ังสองวางบนชานุ 
   3) ปางเสวยมธุปายาส นั่งขัดสมาธิพระหัตถซายประคองถาด 
       พระหัตถขวาจุมลงในถาด 
   4) ปางเส่ียงบารมีลอยถาด นั่งคุกพระชานุ พระหัตถซายหงายบนพระเพลา  
       พระหัตถขวาทรงวางถาดลงในนํ้า 
   5) ปางรับหญาคา ยนืหอยพระหัตถซาย ยื่นพระหัตถขวาเปนกิริยารับ 
   6) ปางถวายเนตร ยืนพระหัตถท้ังสองประสานท่ีพระเพลา 
   7) ปางจงกรมแกว ยืนยกพระบาทซาย พระหัตถท้ังสองประสาน 
       พระเพลา 
   8) ปางหามมาร  นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายหงายบนพระเพลา 
       พระหัตถขวาปองท่ีพระอุระ 
   9) ปางฉันผลสมอ นั่งขัดสมาธิพระหัตถซายหงายวางบนพระเพลา  
       พระหัตถขวาทรงถือผลสมอ 
   10)  ปางประสานบาตร นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายประคองบาตร พระหัตถ 
       ขวาทรงลูบปากบาตร 
   11)  ปางเกศธาตุ  นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายหงายวางบนพระเพลา  
       พระหัตถขวาลูบพระเกศา 
   12)  ปางรําพึง  ยืนพระหัตถท้ังสองประสานพระอุระ 
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   13)  ปางประทานเอหิภิกขุ นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายหงายวางบนพระเพลา  
       พระหัตถขวาทรงกวัก 
   14)  ปางภัตตกิจ  นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายประคองบาตร พระหัตถ 
       ขวาจุมลงไปในบาตร 
   15)  ปางปลงกัมมัฏฐาน ยืนพระหัตถซายประสานพระเพลา ยื่นพระหัตถ 
       ขวาออกไป เชน กิริยาจับ 
   16)  ปางช้ีอัครสาวก นั่งขัดสมาธิพระหัตถซายหงายบนพระเพลา 
       พระหัตถขวาช้ีเปนกิริยาทรงเลือก 
   17)  ปางประทับเรือ นั่งหอยพระบาทบนบัลลังก พระหัตถซายคว่ําบน 
       พระเพลา พระหัตถขวายกเพียงพระอุระ 
   18)  ปางอุมบาตร  ยืนพระหัตถท้ังสองประคองบาตร 
   19)  ปางรับผลมะมวง นั่งขัดสมาธิพระหัตถซายคว่ําบนพระชานุ พระหัตถ 
       ขวาทรงผลมะมวง 
   20)  ปางเปดโลก  ยื่นพระหัตถซาย ขวา หอยกางออกไปและกางนิ้ว 
       พระหัตถ 
   21)  ปางลีลา  ยกพระบาทซาย หอยพระหัตถซาย พระหัตถขวายก 
       เสมอพระอุระ กิริยาอยางไกวพระพาหา 
   22)  ปางหามแกนจันทร ยนืหอยพระหัตถขวา ยกพระหัตถซายปอง 
   23)  ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ยืนกดปลายพระบาท พระหัตถท้ัง 
        สองประ ประสานท่ีพระเพลา 
   24)  ปางสรงน้ําฝน ยืนหมเฉียงผาอุทกสาฎก หอยพระหัตถซาย 
       พระหัตถขวายกเสมอพระอุระ เปนกิริยาลูบ 
       พระวรกาย 
   25)  ปางขับพระวักกลิ นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายคว่ําบนพระชานุ 
       พระหัตถขวาหอยลงท่ีพระชงฆเปนกิริยาโบก 
       พระหัตถ 
   26)  ปางสนเข็ม  นั่งขัดสมาธิพระหตัถท้ังสองสองยกเสมอพระอุระ  
       เปนกิริยาจับดายขางหนึ่ง เข็มขางหนึ่ง 
   27)  ปางปาเลไลยก นั่งหอยพระบาท พระหัตถซายคว่ําบนพระเพลา 
       แบพระหัตถขวาวางบนพระชานุเปนกิริยาทรงรับ 
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   28)  ปางแสดงโอฬาริกนิมิต นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายปองพระอุระ พระหัตถ 
       ขวาคว่ําพระชานุ 
   29)  ปางพิจรณาชรากรรม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซาย ขาว จับพระชานุท้ังสอง 
   30)  ปางปลงอายุสังขาร นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายคว่ําบนพระชานุ 
       พระหัตถขวาประทับพระอุระ 
   31)  ปางนาคาวโลก ยืนหอยพระหัตถซาย ยกพระหัตถขวาเสมอ 
       พระอุระ เบือนพระพักตรกลับมาขางหลัง 
   32)  ปางรับอุทกัง นั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายคว่ําบนพระชานุ 
       พระหัตถขวาทรงบาตร 
   33)  ปางหามสมุทร ยืนยกพระหัตถท้ังสองปองพระอุระ 
   34)  ปางนาคปรก นั่งขัดสมาธิ พญานาคแผพังพานคุมเหนือพระเกศ 
  การบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ หรือพระอุโบสถ วิหาร เปนตนมานี้ ถือวาเปน 
พระราชกรณีกิจท่ีพระองคทรงกระทําอยางตอเนื่องเร่ือยมา 
 5. ดานศิลปะและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แมแตในเรื่องของศิลปะและ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาพระองคก็มิไดทรงละเลยแตอยางใด ดังท่ี ศักดิ์ชัย สายสิงห (2454, 
หนา 119) กลาวไววา  ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการสรางพระพุทธรูปใหมโดยเฉพาะพระพุทธรูปหลอ
สําริดขนาดใหญ สรางข้ึนเพื่อประดิษฐานเปนประธานของวัดท่ีสรางข้ึนใหม ท้ังนี้คงเกี่ยวของ
สัมพันธกับกระแสพระราชนิยมในการสรางวัดข้ึนใหมในรัชกาลของพระองค  การสราง
พระพุทธรูปข้ึนใหมจํานวนมากน้ี ทําใหเกิดแบบอยางงานศิลปกรรมอยางใหมท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลท่ี 3 โดยเฉพาะลักษณะพระพักตรท่ีเรียกวา “พระพักตร
อยางหุน” หรือแลดูออนเยาว 
  พุทธลักษณะท่ีสําคัญของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 3 คือ พระวรกายเพรียวบาง 
พระพักตรคอนขางกลมก่ึงรูปไข ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเปนเปลว พระขนงโกง เสนขอบ
เปลือกพระเนตรพระขนงปายเปนแผนเชนเดียวกับพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนปลาย พระเนตร
เปดและมองตรง พระนาสิกคอนขางเล็กและโดง พระโอษฐเล็ก ทรงแยมสรวลเล็กนอย เสน 
พระโอษฐออนโคงเล็กนอยจนเกือบเปนเสนตรง บางคร้ังเรียกวาคลายเรือประทุน ลักษณะ 
พระพักตรดังกลาวนี้เองเรียกวาพระพักตร “อยางหุน” คือมีพระพักตรนิ่งคลายกับหุนละคร หรือ
แสดงใหเห็นถึงความออนเยาว อันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 3 นอกจาก
พระพักตรแลวการแสดงพระหัตถท้ังส่ีท่ีเรียวยาวเสมอกัน และสังฆาฏิท่ีเปนแผนใหญพาดอยู
กึ่งกลางพระวรกายก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของประพุทธรูปท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 
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ไดเปนอยางดี ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนลักษณะท่ีสืบเนื่องมาจากรัชกาลท่ี 1และรัชกาลท่ี 2 มาแลว แตมา
ปรากฏอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ตัวอยางพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 และ
เปนพระประธานตามวัดตางๆ เชน พระพุทธตรีโลกเชษฐ ในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม 
เปนตน 
  พระพุทธรูปสําคัญอีกแบบหนึ่งท่ีมีการสรางข้ึนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดแก พระพุทธรูปทรงเคร่ืองตนอยางพระมหาจักรพรรดิ สวนใหญ
เปนพระพุทธรูปหลอดวยสําริดแลวหุมดวยทองคํา ทรงเคร่ืองตนอยางพระมหาจักรพรรดิ ลายลงยา
ราชาวดี ประดับดวยเนาวรัตน วัตถุประสงคท่ีทรงสรางเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จ 
พระบูรพมหากษัตริย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในพระองคเอง และทรงอุทิศพระราชกุศล
พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ 
  ในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังมีขุนนาง เจสัว (เถาแก) เจาภาษี และนายหาง ท่ีทําการคากับ
เมืองจีนจนมีทรัพยหลายคน อาทิ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) พระยาโชฏึกราชเศรษฐี       
(บุญมา) พระยาโชฏึกราชเศรษฐี (จอง) และคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดชักนําใหชาวจีนอพยพเดินทางเขามากับ
เรือสําเภา และต้ังรกรากทํามาหากินในเมืองไทยเพิ่มมากข้ึนและคนจีนท่ีอพยพเขามามีทุกสาขา
อาชีพ เชน ชาวนา ชาวไร กรรมกร ชางไม ชางปูน ชางเหล็ก ชางทอง ชางเขียน ฯลฯ ในยุคนั้น 
การนําพาคนจีนเขามาถือเปนสินคาเขาท่ีมีมูลคามากท่ีสุดอยางหนึ่ง คือ ไดท้ังคาโดยสารและ 
คานายหนา กลาวกันวามีคนจีนอพยพเขามาปละราว 6,000-8,000 คน จากทาเรือเมืองซัวเถา (ซาน
โถว) ไหโขว เอหมึง 
  ดังนั้นในชวงท่ีพระองคครองราชย 26 ป จึงมีชาวจีนอพยพเขามาอยูประมาณ 
156,000-208,000 คน ไดแตงคณะทูตไปติดตอคาขายกับประเทศจีนราว 17 คร้ัง ซ่ึงจีนเรียกวาไป 
“จิ้มกอง” คือสงเคร่ืองราชบรรณาการในฐานะเมืองข้ึน ซ่ึงเปนความเขาใจผิดคือ จีนถือวาตนเปน
ประเทศใหญกวา มีความเจริญกวา มีกําลังอํานาจมากกวาชนชาติอ่ืน จึงต้ังตนเองเปนศูนยกลาง
อํานาจอิทธิพลยิ่งใหญ ถือชาติอ่ืนเปนชาติปาเถ่ือนลาหลัง แมแตฝร่ังเองก็ไมพน ซ่ึงจีนเพิ่งประจักษ
ความจริงเม่ือรบแพถูกฝร่ังยึดหัวเมืองชายทะเลไป ฉะนั้นทุกชาติจะตองออนนอมยอมอยูในอํานาจ 
แตบรรดาชนชาติอ่ืนท่ีอยูหางไกลมีความคิดตางกัน คือ การที่เขาไปติดตอกับเมืองจีน มีเคร่ืองราช
บรรณาการไปดวย มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการสรางมิตรสัมพันธอยางท่ีเรียกวา “บานพี่เมืองนอง” 
ตองการความสะดวกในการติดตอคาขายและแลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน การมีเคร่ืองบรรณาการ
ไป (ยุคปจจุบันเรียกวาของขวัญ) ก็ถือเปนเครื่องแสดงน้ําใจ ใหของขวัญเปนใบเบิกทาง เพื่อสราง
มิตรไมตรีตอกันเปนธรรมเนียมของทุกชาติทุกภาษา จีนเองก็มีความตองการสินคานานาชนิดจาก
ประเทศอ่ืน ซ่ึงตนไมมีหรือมีแตนอย ตองการสินคาแปลกประหลาด เชน ผลิตผลจากปา จากทะเล  
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จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันจีนก็มีสินคาหลายอยางท่ีตางชาติตองการ เชน เคร่ืองถวยชาม เคร่ือง
โลหะ ผาแพรไหม เคร่ืองใชสอย คือตางฝายตางก็ตองการซ้ือขายแลกเปล่ียนมีผลประโยชนอยูแลว 
แตเนื่องจากการส่ือสารตางภาษาตางวัฒนธรรมจึงมีการบิดเบือนจากพอคาคนกลาง ทําใหเกิด 
การเขาใจผิดมากบางนอยบาง  
  คนจีนเหลานี้ไดกลายเปนกําลังสําคัญในการขุดคลอง การกอสรางวัด ทําโรงเล่ือย 
สรางตึกแถว ทําถนน สรางอาคารบานเรือน ตอเรือ และอ่ืนๆ จนเกิดคําพูดท่ีวา “ชางอยูกับจีน สิน 
อยูกับไทย” อันทําใหงานศิลปะจีนเขามาเจริญแพรหลายอยางมากในสมัยนี้ สถาปตยกรรมท่ีเปน 
พระอุโบสถ พระวิหาร กุฏิ ศาลา หอระฆัง ท่ีทรงกอสรางใหมหรือบูรณปฏิสังขรณเกือบท้ังหมด
ดังกลาวมาแลว จึงมีอิทธิพลศิลปะจีนประยุกตเขากับงานศิลปะไทยอยางเดนชัด และไดกลายเปน
ศิลปะพระราชนิยมประจํารัชกาลไปในท่ีสุด 
  ท่ีเรียกวา ศิลปะแบบพระราชนิยม คือ ในแตละรัชกาลหรือในแตละสมัยท่ีพระเจา
แผนดินปกครองบานเมือง อาจมีความนิยมชมชอบ และสนับสนุนสงเสริม งานดานศิลปกรรม
ตางกัน ถาแตกตางนอยอาจมองไมเห็น สวนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีความเดนชัด
เนื่องจากทรงโปรดศิลปะจีนมาก เพราะทรงใกลชิดสนิทสนมกับพอคาชาวจีนและทรงเปนพอคามี
เรือสําเภาเดินทางตอตอคาขายกับเมืองจีนอยูเสมอ นับแตคร้ังยังทรงเปนพระยุพราชมาแลว  จึงมี
ความสนใจและมีความรูทางศิลปวัฒนธรรมจีนเปนอยางดี ประกอบกับคนจีนก็อพยพเขามาอาศัยอยู
ในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก ชางไทยถนัดแตงานไม ชางจีนถนัดงานปูน ท้ังชางและวัสดุจากจีนจึง
หาไดงายกวาไทย เม่ือมีโอกาสทํางานชางจีนจึงนําเอารูปแบบศิลปะของตนมาเผยแพรดวย วัสดุใน
การกอสรางเดิมใชไมก็เปล่ียนมากออิฐฉาบปูน ปนลวดลายปูน และประดับตกแตงดวยกระเบ้ือง
ถวยชาม ประดิษฐลวดลายมงคลแบบจีน ดังนั้นท่ีเรียกวา ศิลปะแบบพระราชนิยมก็คือ ความนิยมใน
ศิลปกรรมแบบจีนโดยนํามาประยุกตใหเขากับศิลปะไทยน่ันเอง 
  ความจริงความนิยมในศิลปะจีน เร่ิมมาแตสมัยรัชกาลท่ี 2 เรียกกันวา “กระบวนจีน” 
หรือตามแบบอยางจีน 
  คร้ันพอถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 ศิลปะจีนจึงไดเจริญเต็มตัว เนื่องจากเศรษฐกิจดี ทรงมีเงิน
กําไรจากคาสําเภาและทรงสรางวัดข้ึนใหมและบูรณะวัดเกาเปนอันมาก จึงเปนโอกาสดีไดนําเอา
ศิลปะจีนมาใชไดอยางเต็มท่ี ท่ีเห็นชัดคืองานดานสถาปตยกรรม ชอฟา ใบระกา หางหงส ประตู 
หนาตาง หลังคา หนาบัน กําแพงแกว ระเบียง ฯลฯ เปนแบบอยางจีนหมด โดยเฉพาะเคร่ืองประดับ
ตกแตงภายนอก เชน เจดีย ตุกตา ซุมประตู กระถางตนไม  กระถางบัว แจกัน กระถางธูป นาํมาจาก
เมืองจีนตั้งเต็มท่ัวไปหมดทุกวัด งานดานจิตรกรรมสวนใหญยังเปนชางไทยแตมีอิทธิพลศิลปะจีน
เขามาผสมมากข้ึน แมแตสีก็เปนสีจากเมืองจีน ไดพบบางแหงท่ีใชชางจีนเขียนบาง วัดราชโอรสาราม 
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(วัดจอมทอง) อันเปนวัดประจํารัชกาลที่ 3 เปนแบบอยางศิลปะแบบพระราชนิยมไดเปนอยางดี  
สวนท่ีเรียกวา “เกงจีน” คงจะเกิดแพรหลายในสมัยนี้ สถาปตยกรรมมีรูปแบบเปนอยางไรดูไดจาก
กลอนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 3 ของพระยาไชยวิชิต (เผือก) ดังนี้ (ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, 2544, 
หนา 33-34) 
   อันวัดวาอาวาสประหลาดสราง  ยักยายหลายอยางโบสถวิหาร 
   ชอฟาหางหงสทรงสุบรรณ  ไมทนทานวามักจะหักพัง 
   พระอารามนามราชโอรส  หนาบันข้ันลดลายฝร่ัง 
   กระเบ้ืองเคลือบสอดสีมีผนัง  เปนอยางนอกออกปล่ังปลาบปลิว 
   ลางหลังต้ังวงเปนทรงเกง  จีนสําเพ็งพวกแซแตจิ๋ว 
  การนําตุกตาศิลาจีนเขามาในประเทศไทย เกิดข้ึนคร้ังใหญเม่ือรัชกาลสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรเนื่องจากเร่ิมแรกทรงทําการคาขายสําเภารวมกับ
เจาสัวพอคาชาวจีนท่ีมาต้ังรกรากในประเทศไทยซ่ึงสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ พระองคทํา 
การคาขายอยางเปนลํ่าเปนสันแขงกับพอคาเอกชน ทรงตอเรือสําเภาข้ึนเองหลายลําเพื่อคาขายกับ
ประเทศจีนโดยตรง จึงสนิทสนมกับพอคาท้ังท่ีอยูในเมืองไทยและเมืองจีน เปนเหตุใหเกิดการนํา
ตุกตาศิลาจีนเขามาในประเทศไทยจํานวนมากมายกวายุคสมัยใด 
  กลาวคือ ตุกตาศิลาจีนและเคร่ืองศิลาตางๆ อาทิ แผนศิลาจารึกประจําฮวงซุย ถะ 
(หรือเจดียแบบจีน) ภาชนะส่ิงของเคร่ืองใช อาทิ กระถางศิลา (ปลูกบัวและตนไม) แจกันศิลา ศาล
เจาจําลอง ช้ินสวนทางสถาปตยกรรม อาทิ กําแพง ลูกกรง แผนชองแสงชองลม บัวบรรจุอัฐิ ฮวงซุย
สําเร็จรูป เสา เขามอ โคมเสามังกร บานประตู ซุมโขลนทวาร ฯลฯ ตลอดจนศาลเจาจีนท่ีทําดวย
เคร่ืองไม เคร่ืองเฟอนิเจอร ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยไดนําเขามาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาแลว
เพราะการคาสําเภาเจริญ ปหนึ่งๆ มีเรือสําเภาแลนเขาออกปละหลายสิบลํา ตามหัวเมือง เชน 
จันทบุรี นครศรีธรรมราช ปตตานี ก็มีเรือสําเภาแลนไป-มาอยูเปนประจํา เรือของไทยเรียก “แปะ
เทาจุน” แปลวา เรือหัวขาวคือเปนเรือจีนแตจิ๋ว และเรือท่ีมาจากกวางตุงหัวเรือทาสีแดง (หง โถว) 
การส่ังซ้ือสินคา การส่ังจางส่ังทําสินคาตามรูปแบบและใบส่ัง สามารถทําไดทุกปตามฤดูสําเภาเขา
ออกจึงไดปรากฏเครื่องศิลาจําหลักอยูท่ัวไป อาทิ เจดียศิลาแบบจีนองคใหญท่ีวัดพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช เจาพระยานครศรีธรรมราชก็ส่ังซ้ือเขามาสมัยรัชกาลท่ี 1-2 ท่ีสงขลาก็มีเปน
จํานวนมากเชนกัน  
  สมัยรัตนโกสินทรการสงครามนับต้ังแตรัชกาลท่ี 2 เปนตนมามีนอยลงมาก การคา
เรือสําเภาจึงกลับมาเฟองฟูอีกคร้ัง สมัยรัชกาลท่ี 3 จึงทรงทําการคาเรือสําเภาไดอยางเต็มท่ีไมตอง
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กังวลเร่ืองสงครามใหญกับพมา อยางไรก็ตามอาจสรุปสาเหตุท่ีทําใหตุกตาศิลาจีนถูกนําเขามาเปน
จํานวนมาก ได 3 ประการ คือ 
  ประการแรก คือ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงทํา
การคาขายจนมีกําไรมาก มีกําลังทรัพยท่ีจะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไดอยางจริงจังตามท่ีทรง
ศรัทธาอยางแกกลา ดังจะเห็นวา พระองคทรงบูรณปฏิสังขรณวัดเกาและทรงสรางใหมข้ึนมา และ
วัดท่ีทรงสรางและปฏิสังขรณในยุคนั้นจะมีอิทธิพลศิลปะจีนเปนอันมาก จนเรียกกันวาเปนแบบ
พระราชนิยม เพราะทรงช่ืนชมศิลปะจีน และไดชักชวนใหเจาสัวพอคาชาวจีนรวมเสด็จพระราช
กุศลดวยเปนอันมาก ดังนั้นจึงเปนความเหมาะสมยิ่งข้ึน ถาไดตุกตาศิลาจีนมาประดับตกแตงวัด
ตางๆ เหลานั้นใหมีความกลมกลืนเขากับรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
  ตุกตาศิลาจีนเหลาน้ี เรียกกันวา “ล่ันถัน” หรือตุกตางิ้ว เนื่องจากพวกตุกตาเหลานี้มี
รูปรางหนาตาเหมือนกับตัวงิ้วท่ีแสดงตามโรงเจศาลเจาไมมีผิด เพราะแตงกายเต็มยศสวยงามตาม
ธรรมเนียมขุนนางจีนท้ังฝายบูฝายบุน เปนรูปยืนเหมาะท่ีจะนํามาต้ังตามประตู คลายทหารยามหรือ
คนเฝาประตู ทําใหเปนจุดสนใจสวยงามนาดูแปลกตา สวนท่ีเปนแผนหินแบน ๆ เรียกวา “หินฮวย
สงงํา” ตามปกติใชเปนเครื่องอับเฉาถวงทองเรือสําเภาบรรทุกสินคามาจากเมืองจีน ก็เอามาทําเปน
มานั่ง ทําโตะหิน หรือธรณปีระตู ปูพื้นลานวัด ฯลฯ ไดประโยชนหลายอยาง 
  ประการท่ีสอง คือการคาเรือสําเภา ขาไปจากเมืองไทยจะบรรทุกสินคาเต็มลําเรือ 
สินคามีหลากหลายชนิด อาทิ ขาวสาร หนังสัตว เขาสัตว งาชาง ไมหอมชนิดตางๆ หวาย ไมสัก 
ไมแดง ดินประสิว ตะกั่ว ดีบุก ลวนเปนสินคาหนักบรรทุกเต็มลํา แตขากลับเม่ือจําหนายสินคาหมด
ก็บรรทุกสินคาตางๆ จากเมืองจีนมาขาย อาทิ ผาแพร ผาตวน ผาไหม เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองเหลือง 
เคร่ืองเรือน ใบชา ถวยชาม หยก แตน้ําหนักก็เบาอยูมาก เม่ือเรือเบาถูกคล่ืนลมแรงจะทําใหเรือ
โคลงเคลงไปสินคาส่ิงของกระทบกันชํารุดเสียหายจึงไดคิดถวงน้ําหนักเรือ เรียกวา “อับเฉา” หรือ
เคร่ืองอับเฉา คือใชตุกตาศิลาจีนซ่ึงสามารถซ้ือหางาย และราคาไมแพงบรรทุกใสไวในทองเรือ พอ
กลับมาถึงเมืองไทยก็ขนเอาข้ึนถวายใหวัดตาง ๆ ท่ีทรงบูรณปฏิสังขรณใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง
อาคารสถานท่ี  เชน โบสถ วิหาร ศาลา ซ่ึงก็เขากันดีมีความสวยงาม และรูปแกะสลักศิลาจีนก็มี
มากมายหลายแบบนาสนใจ ฝมือละเอียดสวยงามและตากแดดตากฝนทนทานอีกดวย จึงเปนท่ี
ตองการของบรรดาวัดตางๆ แมแตบานขุนนาง 
  ประการท่ีสาม ตามปกติเรือสําเภาของพอคาชาวจีน ก็ใชตุกตาศิลาบรรทุกเปนอับเฉา
ใตทองเรือสําเภามากอน เม่ือถึงเมืองไทยก็นําข้ึนทูลเกลาถวายเปนเคร่ืองบรรณาการบาง เม่ือ
พระองคทรงทอดพระเนตรก็ทรงโปรดถือเปนความดีความชอบ ชาวจีนเองก็พอใจท่ีไดเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของตน จึงตางเปนเครื่องสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน อันทําใหเคร่ืองศิลาและ
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ตุกตาศิลาจีนเขามาเผยแพรมากมาย ท้ังตามวัดและตามสถานท่ีราชการท้ังวังหลวงและวังหนา ตาม
หัวเมืองมีมากท่ีสงขลาเพราะเปนแหลงชุมชนชาวจีนท่ีเกิดข้ึนในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร 
  วัดท่ีมีตุกตาจีนมากไดแก วัดอรุณราชวราราม มีประมาณ 304 ตัว โดยมากเปนขนาด
ยอม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชโอรสาราม และวัดอ่ืนๆ ท่ีรัชกาลท่ี 
3 ทรงสรางและปฏิสังขรณมากบางนอยบางตามความสําคัญและความเหมาะสมของแตละวัด 
  อาจกลาวไดวา ตุกตาศิลาจีน ท้ังท่ีมีขนาดใหญโตและมีความสวยงามนาดูมาก ลวน
เก็บรวบรวมและต้ังแสดงไวท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนสวนใหญ และรวมตุกตาทุกชนิด
แลวประมาณ 400 ตัว มากท่ีสุดแตไดชํารุดแตกหักและถูกคนขโมยไปเสียบาง แตท่ีงดงาม มีความ
สมบูรณยังมีอยูหลายช้ิน ควรคาแกการอนุรักษ 
  การกอสรางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คร้ังนั้นทรงโปรดใหสรางรูปอสูร (ยักษ) 
ขนาดใหญ เฝาประจําประตูกําแพงแกวรอบนอกเปนซุมประดับกระเบ้ืองถวย 4 ประตูรวม 8 รูป 
ประตูกาํแพงค่ันและประตูซุมประดับกระเบ้ืองเคลือบ จํานวน 11 ประตู มีรูปสัตวเฝาประจํา 22 รูป 
ปนยักษ เหมือนวัดพระแกวและวัดอรุณราชวราราม มาถูกร้ือท้ิงเสียเม่ือสมัยรัชกาลที่ 3 ทรง
ปฏิสังขรณคงเหลือทําเปนรูปยักษขนาดเล็กจํานวน 4 รูปอยูดานหลังพระมณฑป เนื่องจากไดรูป
ตุกตาทหารฝายบูของจีนขนาดใหญใกลเคียงกันมาแทน ซ่ึงก็มีหนาตานากลัวไมแพกัน สวนรูปสัตว 
22 รูปนั้นอาจจะเปนรูปตุกตาจีนก็เปนได และรูปสัตวมักมีขนาดเล็ก เม่ือไดรูปตุกตาจีนท้ังฝายบู
และฝายบุนใหมมีขนาดใหญกวา จึงนํามาเปล่ียนต้ังแทนรูปสัตวเดิมรวมท้ังรูปชาวฝร่ัง 8 รูปดวย 
  ปจจุบันตุกตารูปสัตวตางๆ โดยเฉพาะสิงโต จะนําไปต้ังไวสองขางประตูอาคาร
ช้ันใน หรือทางเขาอุโบสถ และอ่ืนๆ เปนหลัก 
  เร่ืองตุกตาศิลาจีนของวัดพระเชตุพนฯ อาจจะมีช่ือเสียงมีคนรูจักกันมาก เนื่องจาก
เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ คนไปมาสะดวก เปนแหลงศึกษาการแพทยแผนไทย และมีศิลปวัตถุจีน
อยูมากมายตางจากวัดอ่ืน โดยเฉพาะตุกตาจุดเดนอยูท่ีมีขนาดใหญจํานวนมาก เชน ตุกตารูปขุนนาง
ฝายบูและบุน ตลอดจนรูปฝร่ังซ่ึงมักจะมีคนโยงใหเปนมารโคโปโล 
  จุด เดนอีกอยางหน่ึง  คือวัดพระเชตุพนฯได รับเขามอ  มาจากสวนขวาใน
พระบรมมหาราชวังจํานวน 26 เขา (ปจจุบันมี 24 เขา) มาต้ังกระจายท่ัวบริเวณวัด เขามอแตละลูกมี
รูปสัตว รูปคน โคมไฟ เจดีย และอ่ืนๆ ประดับตกแตง รวมท้ังกลุมรูปฤาษีดัดตน เขามอบางลูกทํา
เปนน้ําตกดวย 
  จากการสํารวจพบวา มีรูปสิงโตหินท้ังเล็กท้ังใหญประมาณ 320 ตัว (ขนาดใหญ
ประมาณ 16 ตัว) มีตุกตาฝายบูและบุนขนาดใหญและขนาดกลางประมาณ 100 รูปมีตุกตารูปสัตว 
รูปคน เสาโคม เจดีย เกงจีน และอ่ืนๆ ท่ีใชประดับตกแตงเขามอ 24 เขา จํานวน181 รายการ มีรูปลิง 
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27 ตัว รูปฤาษี 2 รูป มีสัตวรูปแพะผสมสิงห 6 รูป มีเจดียโปรง 6 เหล่ียมมารแบกสูง 6 ช้ัน จํานวน 
20 องค มีรูปบุคคลชายหญิง รูปเขียนรูปเทพ (รอบพระอุโบสถช้ันใน) 26 รูป ชาง 2 เชือก กลอง 2 
ใบ เสา 6 เหล่ียม 4 ตน ซุมโขลนทวาร 1 แหง และยังมีเสามังกรหรือเสาโคมกระถางบัว แทนหินต้ัง
เคร่ืองบูชา เสาราวเทียน ฯลฯ (มีบางแหงท่ีไมสามารถเขาดูได) 
  จึงพอจะสรุปไดวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีตุกตาศิลาจีนและศิลปวัตถุจีน
ตางๆ มากท่ีสุด 
  สําหรับวัดอรุณราชวรารามมีตุกตาศิลาจีน และศิลปวัตถุจีนอยูเปนจํานวนมาก คง
นําเขามาเม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี 3 ทรงบูรณปฏิสังขรณวัดและสรางพระปรางคองคใหญดังท่ีเราเห็นอยู
ในปจจุบันนี้ และตุกตาจีนสวนใหญก็จะใชตั้งประดับตกแตงอยูโดยรอบพระอุโบสถและพระ
ปรางคท่ีตั้งประดับไวตามเขามอ (มีขนาดใหญ 2 เล็ก 2) บริเวณหนาวัดก็มิใชนอย นาเสียดายท่ีชํารุด
แตกหักสูญหายไปมาก 
  อยางไรก็ตาม ตุกตาศิลาจีนวัดอรุณราชวรารามแปลกแตกตางจากวัดอ่ืน คือ มี
จํานวนตุกตาขนาดยอมมากกวาทุกวัด (ประมาณ 304 ตัว) และรูปตุกตาจีนก็มีพิสดารมากมายหลาย
แบบ ตามเทพนิยายตามนิทานตํานาน และลัทธิความเช่ือถือของชาวจีน รูปพญาครุฑ รูปกินรี สัตว
ในเทพนิยายของไทยท่ีส่ังทําจากเมืองจีนก็มีหลายคู รูปทหารฝร่ังก็มี ท่ีเปนเคร่ืองประกอบ
สถาปตยกรรมก็มีเสามังกร มีเสาหัวเม็ดทรงมัณฑน บันไดพระอุโบสถ เจดียแปดเหล่ียม มีซุมทิศต้ัง
ตุกตาท้ัง 8 ดาน ยอดเปนบัวลูกแกว 12 ชั้น จํานวน 4 องครอบพระอุโบสถ ถือเปนช้ินท่ีสวยงาม
นาสนใจท่ีสุด 
  สวนการบูรณปฏิสังขรณวัดสุทัศนเทพวรารามสําเร็จสมบูรณในรัชกาลท่ี 3 เนื่องจาก
พระองคเปนชางและทรงมีพระราชทรัพยมาก โดยการคาเรือสําเภา จึงมีทุนทรัพยพอจะกอสราง
เพิ่มเติมใหเสร็จสมบูรณสมกับเปนวัดกษัตริยสรางไดและเปนโอกาสท่ีพระองคทรงส่ังซ้ือตุกตาจีน 
ศิลปวัตถุจีน และเคร่ืองประกอบสถาปตยกรรมแบบจีนเขามาใชงานเปนจํานวนมาก วัดสุทัศนฯ จึง
เปนวัดหนึ่งท่ีมีตุกตาจีนมากและสวยงาม 
  วิหารพระโตเปนแหลงรวมศิลปกรรมจีน ท่ีเดนมากคือ มีเจดียจีน ชนิด 6 เหล่ียม
โปรงสูง 6 ชั้น จํานวน 24 องคตั้งบนกําแพงแกวรอบพระวิหาร มีรูปทหารฝายบูขนาดใหญมากท่ี
สลักจากหินสีน้ําตาลออน 2 รูปอยูหนาวิหาร  และยังมีจําพวกเกงจีนและรูปตุกตาท่ีงดงาม หลายตัว
กระจายอยูท่ัวไป 
  พระอุโบสถก็มีตุกตารูปรางแปลก ๆ หลายตัว แตท่ีนาสนใจคือ ตามซุมประตูกําแพง
แกวจํานวน 8 ประตู มีรูปทหารฝร่ังแตงกายอยางสมัยใหม ขนาดเทาคนจริงเฝาอยูทุกซุมประตู มือ
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ถือปนส้ัน ปนยาว ไมเทา กระบ่ี ไมพลอง ถุงดินปน ซุมพัทธสีมารูปทรงส่ีเหล่ียมแบบจีน ใชหินสี
น้ําตาลกอนหนาทาทางแข็งแรงมาก 
  สวนริมร้ัววัดสุทัศน ฯ ดานทิศตะวันตกมีเขามอใหญพรอมตุกตาหลายตัว ริมร้ัวดาน
ทิศตะวันออกนาสนใจท่ีสุด เพราะไดรวบรวมเอาตุกตาแปลกๆ ไปต้ังไว เชน ตุกตาตัวเปนคนหัว
เปนสัตวตางๆ รูปมาลากลอเล่ือน ฝูงควาย รูปปราสาทจีนขนาดใหญสูง 2 ช้ัน เปนตน 
  สําหรับวัดราชโอรสารามนั้น เปนวัดท่ีตางจากวัดอ่ืนๆ อยางส้ินเชิง คือเปนวัดท่ีสราง
ดวยสถาปตยกรรมจีนลวนๆ สรางโดยชางชาวจีน อุโบสถ วิหารหลวง วิหารนอย กุฏิศาลา เจดีย 
ฯลฯ เปนแบบจีนแท อาคารจึงเปนแบบตึกท้ังหมด เพราะทรงเห็นวาตึกทนทานแข็งแรงกวาไม จึง
ทรงโปรดงานแบบศิลปะจีนแลวทรงคุนเคยสนิทสนมกับบรรดาชาวจีนมากพระองคจะทําอะไร 
ตองการไดอะไร จึงสามารถขอรองจากพวกพอคาชาวจีนไดงายและรวดเร็ว ทําใหงานบูรณะ
กอสรางสําเร็จสมประสงคเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก  เชน พระอุโบสถจัดวางามมาก บานประตู
ฝงมุกเปนลายมังกรอยางธรรมเนียมจีน หนาตางแกะสลักเปนลายมังกรตางกันทุกบาน จิตรกรรมฝา
ผนังพื้นเปนสีแดงเขียนเปนลาย การตกแตงอาคารสถานท่ีตามธรรมเนียมจีน แสดงใหเห็นการ
ตกแตงประดับประดาภายในวัง ภายในอาคารบานเรือนของคนจีนวาเปนอยางไร นาเสียดายภาพลบ
เลือนไปมากเขียนโดยชางฝมือเอกท่ีส่ังมาจากเมืองจีน หนาหลังพระอุโบสถมีตุกตาเคลือบสีขนาด
ใหญกวาคน จํานวน 5 ตัว ซ่ึงไมมีในท่ีแหงอ่ืน พระประธานสําริดปางสมาธิท้ังขนาดและลักษณะ
คลายวัดราชนัดดา 
  ตุกตาจีนท่ีวัดราชโอรสารามมีนอย ลานหนาอุโบสถมีรูปกวางหมอบ (เขาหลุดหาย
หมด) ฝมืองาม 1 ตัว เดิมคงจะมีสัตวหลายชนิดแตไดชํารุดสูญหายไป ดานหลังประตูพระอุโบสถมี
เจดียจีน หนาประตูกําแพงแกวมีสัตวผสมคือหัวเปนสิงโต แตตัวเปนเกล็ดมีหางคลายกิเลน นอก
กําแพงแกวดานหนาพระอุโบสถ มีเจดียขนาดใหญจํานวน 4 องค เปนเจดียทรง 8 เหล่ียมต้ังบนฐาน 
4 เหล่ียม แตละองคมีสิงโตหินขนาดใหญเฝาประจําองคละคู รูปสิงโตหินขนาดเล็กไดพบบางตาม
กุฏิสงฆ 
  ความสนพระราชหฤทัยในศิลปะการชางและสถาปตยกรรมของพระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ปรากฏมาตั้งแตยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจาลูกยาเธอฯ กรมหม่ืน
เจษฎาบดินทร ทรงเปนผูหนึ่งท่ีมีบทบาทในการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระบรมราชชนกใน
งานชางตาง ๆ ประกอบกับพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาในดานการกอสรางเสนาสนะภายใน
วัดวาอารามท้ังหลาย ทําใหปรากฏผลงานศิลปะการชาง และสถาปตยกรรมท่ีทรงมีสวนเก่ียวของ
เปนจํานวนมากมาตั้งแตรัชกาลท่ี 2 
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  สถาปตยกรรมรูปแบบใหมหรือแบบผสมผสานอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึงเร่ิมปรากฏข้ึน
แลวต้ังแตปลายรัชกาลท่ี 2 จนกระทั่งในรัชกาลท่ี 3 ไดกลายเปนรูปแบบท่ีแพรหลายโดยถือเปน 
แบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงพระบรมวงศานุวงศและขุนนางขา
ราชบริพารไดนอมรับไปเปนแบบอยาง อยางไรก็ตามมิใชวาจะทรงมีความสนพระราชอัธยาศัย
เฉพาะในทางท่ีจะสรางสรรคงานศิลปะท่ีแปลกใหมอยูฝายเดียว แตทรงมีความเขาใจในศิลปะแบบ
ประเพณีนิยมดั้งเดิมอยางลึกซ้ึงท้ังยังทรงมีความเขาใจในเชิงชางอยางนักอนุรักษ กลาวคือ ไมวาจะ
เปนงานซอมหรืองานสรางใหมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงกอสรางท่ีมีอยูเดิมแลว จะทรงคํานึงถึงบริบทของ
ความกลมกลืนกับของดั้งเดิมเสมอ ตัวอยาง เชน การปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม การซอมเคร่ืองหลังคาของพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทซ่ึงทรงกําชับใหถายแบบไมตัวเกาเอาไว
ทุกตัวแลวทําข้ึนใหมโดยมิใหผิดจากแบบเกาแมแตนิ้วเดียว (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
พระองคเองอยูเนือง ๆ ทรงใชเวลาประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงในการทอดพระเนตร ตรวจตราและ
แกไขงานท่ีทรงมอบหมาย (วงศฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2538, หนา 27) ตลอดรัชกาลของพระองคดู
เหมือนวาจะไมมีเร่ืองใดตองพระราชอัธยาศัย และทรงเอาพระราชหฤทัยใสเปนพิเศษเทากับเร่ือง
การสรางและบูรณะพระอาราม (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2526, หนา 27) ดังท่ีปรากฏในเพลงยาวเฉลิม
พระเกียรติท่ีนายมี มหาดเล็กแตงถวายไววา 
   “ทูลเร่ืองอ่ืนมิไดช่ืนเหมือนเร่ืองวัด เวียนแตตรัสถามไตใหใฝฝน 
     ถึงวัดนั้นวัดนี้เปนนิรันดร  ถึงเร่ืองปนเขียนถากสลักกลึง 
     วัดโนนแลววัดนี้ยังรับส่ังเรง เตือนตะเบ็งทําไปใหขําขึง 
     พวกนายดานนายงานเรงการตะบึง ใหท่ัวถึงถวนวัดจังหวัดราย” 
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  พระราชศรัทธาและพระอัจฉริยภาพทางชาง จึงทําใหพระอารามตางๆ ท่ีไดทรงสราง
และบูรณปฏิสังขรณจึงมีความงดงามอยางวิเศษ กลายเปนรสนิยมทางศิลปะท่ีแตกตางไปจากใน
อดีตและเปนท่ีแพรหลายโดยท่ัวไป เพราะทางสรางดวยพระราชนิยมอันดีเลิศ” (กองทัพบก, 2531, 
หนา 42) 
  ความสามารถในเชิงชาง ท้ังการออกแบบและการอนุรักษนี้เอง ท่ีเปนเคร่ืองยืนยันถึง
พระอัจฉริยภาพในทางสถาปตยกรรมอยางแทจริง และดวยเหตุท่ีทรงมีความเปนผูมีความคิดริเร่ิม
ทางศิลปะอันนําไปสูการนําเอาศิลปะจีนมาประยุกตใชจนไดมาซ่ึงสถาปตยกรรมไทยแนวทางใหม 
และพรอมกันนั้นยังทรงเปนนักอนุรักษท่ีปรีชาสามารถและเขาใจทะลุปรุโปรงในสถาปตยกรรม
ไทยประเพณีท่ีสืบทอดมาต้ังแตโบราณ จึงไดผนวกกันเขาและคลี่คลายออกมา ปรากฏเปน
สถาปตยกรรมไทยท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวในรัชกาลท้ัง แบบประเพณีนิยม และแบบพระราชนิยม ใน
รัชกาลท่ี 3 
  ระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วรรณคดีไดเจริญกาวหนาไป
เปนอยางมาก พวกผูดีมีตระกูลพากันสละเวลาสวนใหญประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน และบท
ละคร ท้ังยังไดมีการซอมสรางพระราชวังและโบสถวิหารการเปรียญกันเปนการใหญ สวนพวก
สามัญชนท้ังหลายก็พากันปลีกเวลามาใหกับงานศิลปะ ดวยวิธีการตางๆ ท้ังๆ ท่ีตองทําไรไถนา 
หรือตองถูกเกณฑแรงงานอยูเปนประจํา 
  พวกประชาชนพลเมืองสรางท่ีพักอาศัยเปนเรือนช้ันเดียว ใตถุนสูง แตก็ดูนาอยู พวก
นี้ทําเคร่ืองมือเคร่ืองใชเอง เชนเคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองเงินของทางภาคเหนือ ซ่ึงกอปรดวยความงาม
ในแงศิลปะและใชประโยชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้คนไทยท่ัวๆ ไป ยังชอบทําเคร่ืองประดับ
ตกแตงสําหรับงานเทศกาลตางๆ เชน ทํากระทงสวยๆ งามๆ ลอยตามน้ําตอนคืนวันเพ็ญเดือน 12 
การท่ีคนไทยมีนิสัยรักศิลปะน้ีจะเห็นไดอีกทางหน่ึงจากเร่ืองดนตรีและขับรอง ชาวยุโรปคนหนึ่ง
ท่ีมาพํานักอยูในประเทศสยาม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัว ไดใหขอสังเกตไว
วา หมูบานของชนชาวไทยเกือบทุกหมูบานจะตองมีวงดนตรีประจําอยูดวย (ฌอง-แบปติสต ปาล
เลอกัวซ, 2506, หนา 345) คนไทยชอบขับรองโดยมีดนตรีคลอไปดวย หรือแมไมมีดนตรีเลยก็รอง
ได ในตอนเทศกาลนักขัตฤกษหรือวันหยุด หรือตอนไถนาและเก็บเกี่ยว เปนตองมีการขับประโคม
กันอยางสนุกสนาน 
 6. ดานศาสนสัมพันธกับตางประเทศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองค
ทรงถือกิจการพระศาสนาในดานตางๆเปนพระราชธุระสําคัญ  จนทําใหพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองเปนอยางมากแลว พระองคทรงไมหยุดเพียงเทานั้น ทรงเปดโอกาสใหคณะหมอสอน
ศาสนาเขามาเผยแพรคริสตศาสนา ซ่ึงมาพรอมกับวิทยาการสมัยใหมของชาติตะวันตก ดังท่ี เวลลา 
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(2530, หนา 64-77) กลาวไวใน หนังสือแผนดินพระนั่งเกลา ดังนี้  กาวใหมอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ
กิจการพระศาสนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็คือ ไดมีการจัดตั้งคณะหมอ
สอนศาสนาข้ึนเปนการถาวร คณะหมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตพวกแรกไดเดินทางมาถึง
ประเทศสยามเม่ือป พ.ศ. 2371 แตมาอยูไดไมนานก็กลับออกไป ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2376 
ไดมีคณะหมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตอีกพวกหน่ึงพยายามติดตามเขามาพวกนี้เปนพวก 
American Board of Commissioners for Foreign Missionsไดจัดสงเขามา ถึงตอนปลายรัชสมัยไดมี
พวกหมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตเขามาตั้งเผยแพรอยูถึง 3 คณะดวยกัน เปนชาวอเมริกัน
ท้ังหมด สวนจํานวนบุคคลที่เขามาเผยแพรศาสนาเหลานี้อยูประมาณถึง 30 พวกดวยกัน พวก
โปรเตสแตนตเหลานี้ ปฏิบัติงานกันอยางเขมเข็งคือนอกจากไดเท่ียวสอนแลว ยังไดแปลพระคัมภีร
ไบเบิลและคําสอนตางๆ ออกเปนภาษาไทย และยังไดพิมพคําแปลเหลานั้นออกแจกจายดวย 
นอกจากน้ียังไดทําการรักษาโรคภัยไขเจ็บและจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือ 
  สําหรับพวกคาทอลิกนั้น  ได เขามาเผยแพรศาสนาในประเทศสยามตั้ งแต
คริสตศตวรรษท่ี 17 แตไดวางเวนมาเปนเวลานาน โดยท่ีไมมีพวกอ่ืนติดตามเขามาอีก จนกระท่ังป 
พ.ศ. 2373 พวกคาทอลิกจึงไดร้ือฟนและเร่ิมงานกันเปนหลักเปนฐานข้ึนอีกคร้ัง พอถึงป พ.ศ. 2392 
จึงไดมีพระสังฆราชมาประจํา และตอนนั้นก็มีพระคาทอลิกชาวยุโรปอยู 8 รูปดวยกัน และยังมีนาง
ชีติดตามมาอีกดวย อยางไรก็ดีการเผยแพรศาสนาของพวกคาทอลิกยังกระทําอยูภายในวงจํากัดไม
เหมือนกับพวกโปรเตสแตนต พวกนี้ไดจัดต้ังโรงเรียนข้ึนแลวก็พยายามชักจงูประชาชนท่ีอยูใกลชิด
ใหเขารีต 
  การที่พวกคาทอลิกก็ดี และพวกโปรเตสแตนตก็ดี เขามาต้ังคณะสอนศาสนาอยูใน
ประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ รัฐบาลของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวมิไดแสดงการกีดกันเลย แตยังแสดงความพออกพอใจกับพวกหมอสอนศาสนา
ชาวตะวันตกเหลานั้นเสียดวยซํ้า คณะทูตและคณะหมอสอนศาสนาตางก็มีความเห็นพองตองกัน
เปนเชนนี้ ทางรัฐบาลยืนยันอยูอยางเดียววาขออยาใหพวกหมอสอนศาสนากระทําการใดๆ เกิน
ขอบเขตไปนักใหพึงใชความระมัดระวังใหดีเทานั้น การท่ีรัฐบาลมีขันติเปนอยางดีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
เนื่องมาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยนั่นเอง อนึ่งการท่ีบรรดา
ขาราชการแสดงทาท่ีเปนมิตรกับพวกหมอสอนศาสนา ก็เนื่องมาจากความนิยมชมชอบในวิทยาการ
สมัยใหมของตะวันตก ท่ีพวกหมอสอนศาสนานําเขามา เจาพระยาพระคลังไดแสดงความคิดออกมา
อยางเปดเผยในเร่ืองนี้ โดยไดแสดงความปรารถนาอยางแรงกลากับหมอสอนศาสนาผูหนึ่งวา 
อยากจะใหผูท่ีเดินทางเขามายังประเทศสยามนั้นเปนนักพฤกษศาสตร นักเคมี นักมานุษยวิทยา และ
นักโลหวิทยาท่ีมีความช่ํ าชอง  พวกหมอสอนศาสนาที่ เขามาเผยแพรศาสนาใน  รัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดนําเอากิจการแพทยแผนตะวันตก การพิมพ และวิชาการ
ทางเทคนิคหลายอยางเขามาเผยแพรดวย บางคนไดเขารวมมือกับขุนนาง และเจานายจัดพิมพ
หนังสือภาษาไทยขึ้น  รวมทั้ งชวยจัดพิมพพระราชกําหนดกฎหมายตางๆ  ท้ังชวยสอน
ภาษาตางประเทศให ชวยเหลือในการจัดต้ังโรงพิมพ การแปลตํารับตําราภาษาตางประเทศ และ
รวมมือในกิจการอ่ืนๆ อีกมากมาย 
  ในตอนปลายรัชสมัยนี้เองไดเกิดเร่ืองราวฉานข้ึนระหวางพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวและพวกคณะหมอสอนศาสนา คือในตอนฤดูรอนของป พ.ศ. 2392 พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระพิโรธบาทหลวงชาวฝร่ังเศส ท่ีขัดรับส่ังไมยอมทําตามพระบรม
ราชโองการที่โปรดเกลาฯ ใหปาวรองราษฎรทําบุญใหทานปลอยสัตวอยูในท่ีกักขังใหรอดจากความ
ตายคราวเกิดไขปวงระบาดคร้ังนั้นบาทหลวงท้ัง 8 รูปจึงถูกเนรเทศ สําหรับพระสังฆราชชาว
ฝร่ังเศส และพวกหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนตไดยินยอมทําตามพระราชประสงคโดยไดจัดหาน 
เปด ไกเขาไปถวายใหทรงปลอย เพราะเห็นวาการที่จะปลอยสัตวนั้นไมผิดตอหลักศาสนาแต
อยางไร คร้ันปรุงข้ึนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็ทรงมีเร่ืองขัดเคืองพระราชหฤทัยกับ
พวกโปรเตสแตนตและไดมีรับส่ังใหจําขังพวกครูท่ีเขารีตไว 4 คน ตอมาพวกหมอสอนศาสนาจึง
จับไดวา การที่ทรงพระพิโรธก็เพราะไดเอาพระราชกําหนดกฎหมายไปพิมพท่ีโรงพิมพของพวกตน 
ท้ังเอาตัวภาษาบาลีไปพิมพพระคัมภีรไบเบิลท่ีแปลออกมาเปนภาษาไทย และการท่ีไดนําหนังสือขัด
กับหลักพระพุทธศาสนาเขามาในราชอาณาจักรก็เปนอีกเหตุหนึ่งดวย ตอมาเปนท่ีเขาใจกันวาการท่ี
พระองคทรงเลนงานพวกคาทอลิกและพวกโปรเตสแตนตในป พ.ศ. 2392 และ พ.ศ. 2393 นั้น เนื่อง
ดวยไดเกิดทรงไมไววางพระราชหฤทัยพวกชาวตางชาติข้ึนมา ท้ังการท่ีทรงพระประชวรไมสบาย
พระองคนั้น พระองคอาจทรงนึกไปในทางขางรายโยนความผิดไปใหตกอยูกับพวกหมอสอน
ศาสนาเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมิใชเพราะทรงเปล่ียนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับคณะหมอสอนศาสนา
หรือพวกหมอสอนศาสนาไปกอเร่ืองราวอะไรข้ึนก็หาไม 
  การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีเร่ืองราวกับคณะหมอสอนศาสนา
ในระยะ 2 ปตอนปลายรัชสมัยของพระองคนั้น มิไดทําใหประชาชนชาวไทยท้ังปวงวิตกกังวลไปวา 
พุทธศาสนาจะตองตกอยูในหวงอันตราย ท้ังนี้เพราะคณะหมอสอนศาสนาไดประสบความสําเร็จ
นอยเหลือเกินในการชักนําใหคนไทยไปเขารีต และหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
สวรรคตแลวไมเทาไร ทูตชาวยุโรปคนหน่ึงท่ีประจําอยูท่ีในประเทศสยามไดตั้งขอสังเกตไววา เปน
ท่ีกระจางชัดโดยท่ีพวกคณะหมอสอนศาสนาก็ไมกลาปฏิเสธวางานของพวกคาทอลิกและ
โปรเตสแตนตท่ีจะทําใหพวกชาวไทยเขารีตนั้น ไดประสบความลมเหลวโดยส้ินเชิง พระสังฆราช
คาทอลิกในสมัยนั้น ไดเขียนรายงานเก่ียวกับพวกโปรเตสแตนตไววา ภายใน 27 ป มีคนจีนเขารีต
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ไมถึง27 คน พวกที่ยอมเขารีตก็มีแตพวกท่ีรวมงานดวยเทานั้น ทานสังฆราชยังไดยอมรับวาพวก
คาทอลิกกลับไดรับความสําเร็จนอยยิ่งกวานั้น มีพวกท่ีมาเขารีตบางเล็กนอย เฉพาะแตพวกจีน
เทานั้น 
  เหตุผลท่ีพวกคณะหมอสอนศาสนาไมไดรับความสําเร็จ มีอยูหลายประการดวยกัน  
คือ คนไทยมีธรรมเนียมใหมีภรรยาหลายๆ คนพรอมกันได พวกเด็กๆ ชาวไทยลวนไดรับการศึกษา
จากวัด นอกจากนี้คนไทยเกรงวาจะถูกชนตางชาติมาปกครอง แตเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีศาสนา
คริสตไมแพรหลายในประเทศสยามเลย ก็เพราะศาสนานี้เปนศาสนาท่ีกีดกันความเช่ือถือในลัทธิ  
อ่ืนๆ ท้ังส้ิน ฉะนั้นหากคนไทยมาเขารีตนับถือศาสนาคริสตเสียแลว ก็จะตองเลิกนับถือและปฏิบัติ
ศาสนกิจของตนโดนส้ินเชิง การนับถือและปฏิบัติศาสนกิจนั้น เปนวัฒนธรรมของชนชาวไทย
ประการหนึ่ง ดวยเหตุนี้คนท่ีเขารีตเสียแลวเลยสังคมกับพวกของตัวไมได คลายกับเปนคนตางชาติ
ไปทีเดียว คนไทยน้ันมีนิสัยยอมรับนับถือพระเปนเจาตางๆ ใหเขากับพวกเทพเจาท่ีตนนับถืออยูได 
ดังนั้นการท่ีจะนับถือพระเจาองคเดียว จึงเปนการขัดกับนิสัยและศรัทธาท่ีมีอยู ยิ่งมาถูกพวกคริสตท่ี
ไมมีขันติธรรมดูหม่ินถ่ินแคลนโดยมีผูเสียดสีวาพระพุทธองคนั้นตกนรก จึงไมมีใครเลนดวยกับ
พวกคริสตเลย 
  พวกหมอสอนศาสนาคริสตท่ีเขามาในประเทศสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดกอใหบังเกิดการเปล่ียนแปลงอันสําคัญอยางหนึ่งในวงการพระศาสนา ซ่ึง
เร่ืองนี้ไมคอยจะมีใครคาดคิดวาจะเปนไปได การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรการ
พระศาสนาของประเทศสยาม คือ การปฏิรูปในวงการพระศาสนา ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนในรัชสมัยรัชกาลท่ี 
3 และการท่ีไดเกิดปฏิรูปกันข้ึนนี้ ก็เนื่องจากการท่ีศาสนาคริสตไดเขามาเผยแพรในประเทศสยาม
การเคล่ือนไหวไดเร่ิมตนข้ึนกอนทางกรุงเทพฯ ในหมูพระภิกษุสงฆท่ีไดรับการศึกษามาเปนอยางดี 
แลวพวกขาราชการช้ันสูงไดพากันเห็นดีเห็นชอบไปดวย พวกท่ีสนับสนุนการปฏิรูปท้ังฝายสงฆ
และฝายฆราวาสเปนพวกท่ีมีความรูดีท่ีสุดเกี่ยวกับศาสนาคริสตแลแนวความคิดท่ัวๆ ไปของ
ชาวตางชาติ แทจริงแลวคณะหมอสอนศาสนามิใชแรงกระตุนแตเพียงอยางเดียวที่ทําใหเกิดการ
ปฏิรูปทางศาสนาคร้ังนั้น แตการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรจากพวกชาวตางชาติตางหาก ท่ีได
ถางทางไปสูปญหาเร่ืองการเช่ือถืออยางงมงาย การเช่ือถือในเร่ืองนิทานชาดก และการเช่ือถือใน
เร่ืองโชคลางอันเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือ เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ี
กอใหเกิดการปฏิรูปข้ึนก็คือ มีชนอยูกลุมหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับการท่ีคนไทยมีความเช่ือในเร่ือง
ศาสนาไปในทํานองนั้น ความคิดเห็นอันนี้มีมากอนท่ีความรูแผนใหมอยางชาวตางชาติจะเขามาสู
ประเทศไทยในคริสตศตวรรษท่ี 19 เสียดวยซํ้าไป ตอมาเม่ือพวกหมอสอนศาสนาเขามาแลว จึงไดมี
การถกเถียงเร่ืองราวเกี่ยวกับกิจการศาสนากับพวกผูดีมีความรู และเม่ือพระพุทธศาสนาถูกโจมตี



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 84 

หนักเขา พวกคนไทยท่ีมีความรูท้ังหลายจึงเกิดความรูสึกวาจะตองเผชิญกับการถูกคุกคามอันนั้น 
ท้ังนี้มิใชเพื่อใหพระพุทธศาสนายังคงดํารงม่ันอยูอยางเดียว แตเพื่อใหเขาไดมีศาสนาอันยุติ 
  ผูนําในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว คือ เจาฟามงกุฎ พระองคเปนเจาซ่ึงดํารงพระอิสริยยศสูงสุด ขณะน้ันพระองคยัง
กําลังทรงผนวชอยูเปนคร้ังท่ี 2 คือเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สมเด็จพระราชบิดา
สวรรคต พระองคไดทรงผนวชตามพระราชประเพณี คร้ันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได
ราชสมบัติ พระองคจึงตัดสินพระทัยท่ีจะยังคงครองผากาสาวพัสตรเร่ือยมา 
  เจาฟามงกุฎพระองคนี้ทรงมีคุณลักษณะเหมาะสมหลายประการท่ีจะทรงเปนผูนําใน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พระองคเปนเจาท่ีทรงหลักแหลมเฉลียวฉลาด ในสมัยท่ีทรง
ผนวชอยู พระองคไดทรงคุนเคยกับชาวตางชาติหลายคนดวยกัน พระองคไดทรงศึกษาภาษาลาติน 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตรจากพวกหมอสอนศาสนา ท้ังยังไดทรงรอบรูเกี่ยวกับศาสนา        
คริสเตียนเปนอยางดีดวย การท่ีพระองคไมไดเสด็จข้ึนเสวยราชสมบัติ จึงทําใหพระองคหันเห
พระทัยทางอ่ืน และเพราะเหตุท่ีพระองคทรงพระราชสมภพเปนเจาฟา พระองคจึงม่ันพระทัยใน
พระองคเองวาจะทรงไดรับการสนับสนุนในงานปฏิรูปยิ่งกวาผูใด 
  ในสมัยแรกๆ ท่ีเจาฟามหามงกุฎทรงผนวชอยูนั้น พระองคไดทรงสังเกตเห็น
พระภิกษุสงฆไทย ประพฤติปฏิบัติผิดจากพระธรรมวินัยคัมภีรพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 
บทบัญญัติตางๆ ในพระวินัยก็พากันละเลยเสีย ความเช่ือถือและการปฏิบัติศาสนกิจไมเปนไปตาม
กฎเกณฑ พระองคไดทรงสังเกตเห็นภิกษุมอญหมูหนึ่ง รักษาพระวินัยบัญญัติไวไดอยางเครงครัด 
จึงมาทรงคํานึงวาเม่ือยังมีคณะสงฆเชนนั้นอยู การปฏิรูปกิจการคณะสงฆไทยเสียใหมก็คงจะพอ
กระทําได ฉะนั้นในระหวางป พ.ศ. 2372 -2380 พระองคจึงเสด็จไปจําพรรษาอยูวัดในชนบทแหง
หนึ่งหางจากใจกลางพระนคร เพ่ือพระองคจักไดทรงศึกษาทางกฎเกณฑและวิธีท่ีจะทรงสังคายนา
กิจการพระศาสนาโดยมิใหใครมาวิพากษวิจารณได คร้ันถึงป พ.ศ. 2380 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ไดทรงแตงตั้งใหพระองคเปนเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงพระองคไดทรงดํารง
ตําแหนงนี้มาตลอดรัชสมัยตั้งแตป พ.ศ. 2380-2394 งานสังคายนาของเจามงกุฎไดกาวหนาไปมาก 
จนกระท่ังไดทรงต้ังนิกายข้ึนใหมเรียกวา “ธรรมยุติกนิกาย” 
  จุดมุงหมายอันยิ่งใหญในการปฏิรูปนั้น ก็เพื่อชําระลางขอวัตรปฏิบัติใดๆ ท่ีไม
ถูกตองตรงตามพระวินัยบัญญัติในพระคัมภีรฝายหินยาน การดําเนินตามจุดมุงหมายอันนี้ไดกระทํา
เปนหลายวิธีดวยกัน เชนแกไขระเบียบขอบังคับของวัด เปล่ียนแปลงการประกอบพิธีการตางๆ 
ชําระพระคัมภีรใหถูกตอง และทายที่สุดก็คือชี้แจงแสดงหัวใจอันแทจริงของพระพุทธศาสนาอยาง
ท่ีประพฤติปฏิบัติอยูในประเทศสยาม 
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  บทบัญญัติในพระวินัยมีไวอยางไร คณะสงฆวัดบวรนิเวศวิหารก็ประพฤติปฏิบัติไป
ตามน้ัน พระธรรมยุตเลิกปฏิบัติบูชาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองผีๆ สางๆ และเร่ืองปาฏิหาริย แลวรับเอาขอ
วัตรปฏิบัติแบบพระสงฆมอญมาใช รวมไปจนถึงการครองผา การอุมบาตร และพิธีการขอ
อุปสมบท พระสงฆท่ีมีความประสงคจะรวมสังฆกรรมตามแบบอยางในนิกายท่ีจัดต้ังข้ึนใหม 
จะตองเขาพิธีสวดญัตติอีกคร้ังหนึ่ง การเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนๆ ก็ยังมีอีกมาก เชน การออกสําเนียง
ภาษาบาลี วันพระวันโกนก็ไดกําหนดข้ึนตางหาก พิธีถวายกฐิน ตลอดจนพิธีเฉลิมฉลองวันประสูติ 
วันตรัสรูและวันปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไดกําหนดรายละเอียดแตกตาง
ออกไป  งานชิ้นสําคัญท่ีสุดซ่ึงพระสงฆธรรมยุติกนิกายจัดทําคือสังคายนาพระคัมภีรฝายหินยาน 
ความมุงหมายอันยิ่งใหญในการนี้ก็เพื่อใหไดตนฉบับพระคัมภีรอันถูกตอง ไดมีการตรวจสอบ
เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีพระธรรมกถึกท้ังหลายไดเขียนข้ึนไว วาจะถูกตองตรงกับคัมภีรดั้งเดิมหรือไม 
ขอความอันใดท่ีไมถูกตองก็ใหยกไป  หนังสือเร่ือง ไตรภูมิพระรวง ก็ไมนํามาศึกษากันตอไปอีก 
เร่ืองนิทานชาดกและเร่ืองปาฏิหาริยในพุทธประวัติใหถือเสมือนเร่ืองนิยายธรรมดาเทานั้น วิธีการที่
จะตรวจสอบพระคัมภีรใหถูกตองแนนอนได จะตองศึกษาภาษาบาลีใหลึกซ้ึง ดวยเหตุฉะนี้วัดบวร
นิเวศวิหารจึงกลายเปนสถาบันสอนภาษาบาลีช้ันนําในประเทศสยาม นอกจากนี้ไดใหศึกษา
ตํารับตําราภาษามอญ และภาษาสิงหลพรอมกันไปดวย ตั้งแตคร้ังสรางกรุงเทพฯ เปนตนมา เพิ่งจะมี
สมณทูตไทยไปสืบศาสนาท่ีลังกาเพียงคร้ังเดียว ในป พ.ศ. 2383 คณะสงฆลังการวม 5 รูป ดวยกัน
ไดเดินทางเขามาเยี่ยมวัดวาอาราม และดูกิจการพระศาสนาในประเทศสยาม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงสังเกตเห็นพระสงฆลังกาเหลานั้นมีวินัยเครงครัดแบบเดียวกับพระธรรมยุต 
พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระสงฆเหลานั้นพํานักอยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ในตอน
เดินทางกลับเม่ือป พ.ศ. 2385 เจาฟามงกุฎจึงไดทรงเลือกพระสงฆธรรมยุต 5 รูปใหเดินทางติดตาม
ไปดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นชอบในการนี้ พระสมณทูตไทยไดรับคําแนะนําใหไป
นมัสการพระเจดียและไดยืมหนังสือพระไตรปฎกกลับมา เพื่อวาทางฝายสงฆไทยจะไดจําลองลอก 
พระสมณทูตคณะนั้นไดกลับจากลังกามาถึงเม่ือ พ.ศ. 2386 พรอมกับไดพระคัมภีรพระไตรปฎกมา
ดวยรวม 40 เลม  รุงข้ึนอีกปหนึ่งพระสมณทูตไทยอีกคณะหนึ่งกอปรดวยพระสงฆ 6 รูปก็ได
เดินทางไปยังลังกาอีก เพื่อนําพระไตรปฎกท่ียืมมาไปสงคืน ตอนขากลับเม่ือป พ.ศ. 2388 ไดมี
พระสงฆและสามเณรชาวลังกาพรอมท้ังไวยาวัจกรมีจํานวนถึง 40 ไดติดตามมาดวย ท้ังไดนํา
พระไตรปฎกสวนท่ีเหลืออีก 30 เลมมาใหยืมตอ การไดหลักฐานจากทางลังการวมท้ังท่ีไดมาจาก
ทางฝายมอญดวยนั้นทําใหทางฝายไทยตั้งหนาต้ังตาคนควาหาความรูอยางท่ีไมเคยไดกระทํากันมา
กอน และไดกระทํากันเร่ือยไปตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตามที่ไดมี 
การเปรียบเทียบหลักฐานและแลกเปล่ียนความรูความคิดกับพระภิกษุชาวสิงหลมาน้ัน ทําใหเจาฟา
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มงกุฎและสงฆฝายธรรมยุติกนิกายไดรับความรูทางพระพุทธศาสนางอกเงยย่ิงข้ึน จนสามารถฟนฟู
หลักธรรมท่ีถูกตองตามแบบฉบับดั้งเดิม 
  ความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปฟนฟูพระพุทธศาสนาคร้ังนั้นมิใชเพื่อใหไดหลักธรรม
อันบริสุทธ์ิและการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมท่ีถูกตองแตอยางเดียว หัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีทาง
ฝายธรรมยุตไดฟนฟูข้ึนมานั้น เปนการเปล่ียนจากความงมงายไมไดเร่ือง ไปสูความมีเหตุผล การ
ปฏิรูปทางวัดวาอารามและทางตํารับตําราเทาท่ีกระทําไปก็ เพื่อใหสอดคลองตองกันกับ
แนวความคิดทางวิทยาศาสตรท่ีหล่ังไหลมาจากทางตะวันตก นิทานชาดกตางๆ ก็ถือเสมือนเปน
นิยายปรัมปรา เพราะวาเปนเร่ืองท่ีหาเหตุผลไมได การเช่ือถือโชคลางและเชื่อในเร่ืองตางๆ ท่ีไม
ถูกตองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเปนอันระงับไป พระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายไมเพียงแต
จะตองปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนและพระวินัยบัญญัติ ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง
กําหนดข้ึนไวเทานั้น ยังจะตองเขาใจพระธรรมคําสอน ตลอดจนเหตุผลของพระวินัยบัญญัตินั้นๆ 
ดวย  
  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในวงการพระพุทธศาสนาของไทยคร้ังนั้น สอแสดงถึง
อิทธิพลโดยตรงของศาสนาคริสตดวย อันนี้จะเห็นไดจากการที่พระสงฆนิกายใหมชอบถือสันโดษ 
พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตมีหลักธรรมอันหนึ่งคลายคลึงกับศาสนาคริสตคือ การถือสันโดษ แต
พระธรรมยุตไมเช่ือในเร่ืองผีสาง เร่ืองเทพเจา และพระเจาในศาสนาคริสต อยางไรก็ดีพระสงฆใน
นิกายใหมนี้ ยั งยึด ม่ันอยู ในขันติธรรมของพระพุทธศาสนา  เพราะตางมีความเชื่อ ม่ันวา
พระพุทธศาสนานี้จะดํารงมั่นเปนศาสนาสากลท่ียิ่งใหญศาสนาหนึ่งจึงไมมีความหวั่นเกรงตอการ
เผยแพรของศาสนาคริสตเหมือนชาวพุทธอ่ืนๆ ท้ังไมมีความกระตือรือรนถึงกับจะไปตั้งขอรังเกียจ
พระสงฆท่ีมิไดสังกัดในนิกายธรรมยุต และไมมีความปรารถนาจะแยกตัวออกไปเปนอิสระโดยไม
ข้ึนกับทางราชการ 
  อิทธิพลของศาสนาคริสต อีกอยางหนึ่ ง  ก็ คือทําใหพระสงฆนิกายธรรมยุต
เปล่ียนแปลงทัศนะในเร่ืองการวิปสสนา จากการประพฤติปฏิบัติกันภายในวงศของสงฆไทยให
เผยแพรไปสูประชาชนดวย พระธรรมยุตมิไดมุงปฏิบัติธรรมเพ่ือความรอดพนเฉพาะตนเอง แต
จะตองส่ังสอนพุทธศาสนิกชนใหรอดพนดวย และเพื่อใหบรรลุจุดประสงคอันนี้จงึไดมีการเทศนา
แบบใหมข้ึน ซ่ึงจะเปนแบบท่ีพระพุทธองคไดเคยทรงปฏิบัติมา ท้ังอิทธิพลของหมอสอนศาสนา
คริสตก็ดูจะมีสวนอยูดวย การเทศนาส่ังสอนประชาชนท่ีกระทํากันมาแตเดิมนั้น คือ การอธิบาย
อรรถกถาภาษาบาลี ซ่ึงฟงดูแลวไมมีชีวิตชีวาเลยเจาฟามงกุฎไดทรงกระทําตัวอยางใหเห็นโดยได
ทรงเทศนาใหประชาชนเขาใจ ใชภาษางายๆ ส่ิงใดท่ีจะทรงส่ังสอนก็ตรัสออกมาเลย มิไดทรงแสดง
ความคิดเห็นสวนพระองคแทรกลงไป จึงทําใหผูฟงซาบซ้ึง  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 87 

  วิธีเผยแพรพระธรรมคําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกอยางหนึ่งท่ี 
เจาฟามงกุฎทรงกระทําคือ ไดทรงพระราชนิพนธบททําวัตรเชาและทําวัตรเย็นเปนภาษาบาลี ท้ัง 
บทสวดมนตของคฤหัสถไดทรงพระราชนิพนธข้ึนไวเชนเดียวกัน ท้ังยังทรงเปนคนไทยพระองค
แรกที่ไดจัดสรางโรงพิมพข้ึนเพื่อใชเปนท่ีพิมพบทสวดมนตและตํารับตําราทางพระพุทธศาสนา 
  พระพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายน้ี เพิ่งจะมีหลักฐานม่ันคงขึ้นตอนปลายรัชสมัย
รัชกาลท่ี 3 วัดบวรนิเวศวิหารในตอนท่ีเจาฟามงกุฎแรกมาอุปสมบทอยูนั้น มีพระสงฆจําพรรษาอยู
เพียงจํานวนนอย แตในตอนหลังคือในปสุดทายกอนท่ีเจาฟาพระองคนั้นจะเสด็จลาสิกขาบทไดมี
พระสงฆจําพรรษาอยูประมาณ 130-150 รูป ในป พ.ศ. 2394 ไดมีวัดธรรมยุตเปนศูนยกลางเผยแพร
พระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนเปน 5 วัด แตยังถือไมไดวาธรรมยุติกนิกายเปนนิกายใหญ ผูท่ีมีศรัทธานับ
ถือศาสนานิกายใหมนี้เปนผูท่ีมีชื่อเสียง และทรงอิทธิพลอยูหลายทานดวยกัน จึงเปนตัวอยางอันดี
แกพระภิกษุสงฆในธรรมยุติกนิกาย และนิกายใหมนี้เลยเปนแบบฉบับอันดีในพระศาสนา แตเปน
ผลทําใหเกิดชําระความพระสงฆท่ีประพฤติอนาจารมิควร ไดตรวจชําระเสียที 
  สรุปไดวากิจการพระศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
3 มีเร่ืองราวท่ีสําคัญอยู 2 ประการ คือ ศาสนาคริสตไดเขามาต้ังเผยแพรเปนหลักฐานม่ันคงประการ
หนึ่ง และไดมีการปฏิรูปในวงการพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง แตเหตุการณท้ัง 2 ประการนี้
เกี่ยวโยงไปถึงพลเมืองไทยเปนสวนนอย สําหรับประชาชนท่ีอยูในชนบทนอกเมืองหลวงแลว ดูจะ
ไมเอาใจใสเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้มากนัก และความเคล่ือนไหวท้ังนี้ดูจะไมมีผลตอความศรัทธาใน
ศาสนาของชนชาวไทยเลย พระพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายและศาสนาคริสต ตางมีจุดหมายขัดกัน
กับการเชื่อถือโชคลาง การนับถือผีสาง ตลอดจนเทพยดาอารักษหรือแมแตพระพุทธศาสนา
แบบอยางท่ีประชาชนท่ัวไปนับถือกันอยูอีกประการหน่ึง ก็คือไมเขากันกับศรัทธาของประชาชน 
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมอยางท่ีชนชาวไทยนับถือฝงจิตฝงใจนั้นจึงต้ังม่ันอยู ไมสามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขไดงายๆ แมจนกระท่ังป พ.ศ. 2394 ก็ยังเปนศาสนาหลักท่ีชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือกันอยู 
 


