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พระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ด้านการปกครอง
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

นภาลัยนั้น ยังคงด�าเนินการปกครองตามอย่างเมือง 

ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมกีารเพิม่เตมิบ้าง เช่น ทรงก�าหนด 

การเข้ารบัราชการของพลเรอืน คอื ทรงให้การผ่อนผนั 

การเข้ารับราชการของผู้ชายเหลือปีละ ๓ เดือน คือ  

มาเข้ารับราชการ ๑ เดือน และไปพักประกอบอาชีพ

ส่วนตัว ๓ เดือน แล้วให้กลับมาเข้ารับราชการอีก

สลับกันไป นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาพระราชทาน 

เงินหลวงจ้างแรงงานกรรมกรจีนมาท�างานโยธา 

เช่น การขุดคลอง แทนการเกณฑ์แรงงานประชาชน 

ดังแต่ก่อน

ทรงเอาพระทัยใส ่ดูแลทุกข ์สุขของอาณา

ประชาราษฎร์อย่างทั่วถึง ทรงออกกฎหมายใหม่  

เช่น ห้ามสบูฝ่ิน ห้ามเลีย้งไก่ เลีย้งนก และปลากดั เอาไว้ 

กัดกันเพ่ือเป็นการพนัน อันเป็นการท�าร้ายสัตว์ เป็น 

การก่อให้เกิดบาปกรรมแก่ตนเองและท�าให้ศีลธรรม

เสื่อม

ทรงออกกฎหมายว่าสญัญาเกีย่วกบัทีดิ่นต้องท�า

เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

นภาลัย รายได้ของแผ่นดินนอกจากจะได้จากอากร 

บ่อนเบี้ย ภาษีด่านขนอน ภาษีสินค้าขาเข้า-ออกแล้ว  

ยังทรงมีพระราชด�าริให้จัดเก็บภาษีรายได้แบบใหม่  

คือ การเดินสวน เดินนา และอากรสมพัตสรขึ้นอีกด้วย 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การเดินสวน-อากรสมพัตสร

การเดินสวน คือ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พนักงาน 

ออกไปส�ารวจสวนของราษฎรว่าสวนของผู้ใดมีต้นไม้  

๗ ชนิด ดังต่อไปนี้ คือ ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะปราง  

ลางสาด หมากพลูค้าง ทองหลาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้

ประโยชน์แก่เจ้าของ จะต้องเสียค่าอากรสูงกว่าผลไม้

ชนิดอื่น

ส่วนผลไม้อีก ๘ ชนิด อันได้แก่ ขนุน กระท้อน  

ส้มต่าง ๆ  มะไฟ ฝรัง่ สาเก สบัปะรด และเงาะ ถ้าราษฎร 

ผู้ใดมีอยู่ในสวนก็จะเสียค่าอากรในอัตรารองลงมาจาก

ที่กล่าวข้างต้น เรียกว่า พลากร

การเดนิสวนจงึเป็นการออกส�ารวจต้นไม้ ตามที ่

ทางการได้ก�าหนดค่าอากรไว้ว่า สวนของราษฎรคนใด 

มีเท่าไร และต้องเสียค่าอากรเท่าไรนั่นเอง โดยม ี

การระบุจ�านวนของต้นไม้ที่จะเสียอากรไว้ในแต่ละปี

อย่างชัดเจนเป็นปี ๆ จนกว่าจะมีการเดินสวนใหม่

ส่วนอากรสมพัตสร หมายถึง อากรที่ทางการ

เรียกเก็บจากราษฎรในอัตราที่ต�่าลงมาอีกจากไม้ผล

ประเภทล้มลุก เช่น อ้อย กล้วย เป็นต้น

การเดินนา

ส�าหรับการเดินนานั้น หมายถึง การแต่งตั้ง 

ข้าหลวงเพื่อออกไปท�าการส�ารวจที่นาของราษฎร  

และออกหนังสือส�าคัญไว้ให้แก่เจ้าของท่ีนา เพื่อไว้ใช้ 

เป็นหลักฐานในการเก็บค่านาที่เรียกว่า ภาษีหางข้าว

ภาษีหางข้าวนั้นจะเรียกเก็บเป็นข้าวเปลือก  

โดยผู ้เป็นเจ้าของนาจะต้องน�าข้าวเปลือกไปส่งยัง 

ยุง้ฉางของหลวง ด้วยการก�าหนดไว้ว่าท�านาได้มากน้อย 

เท่าใด ก็จะเรียกเก็บไปตามนั้นโดยแบ่งออกเป็น

นาน�้าท่า และนาฟางลอย

นาน�้าท่า (นาโคคู่) หมายถึง นาที่ท�าได้ทั้งน�้าท่า 

และน�้าฝน มีวิธีเก็บหางข้าวด้วยวิธีคู ่โค คือ นับ 

จ�านวนโคหรือกระบือที่ใช้ท�านา โดยถือว่าโคคู่หนึ่ง 

จะท�านาในที่นั้น ๆ ได้ปีละเท่าใด แล้วเอาเกณฑ์
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จ�านวนโคขึ้นมาตั้งเป็นอัตราหางข้าวที่จะต้องเสีย  

นาน�้าท่าหรือนาโคคู่นี้ ไม่ว่าจะท�าหรือไม่ท�า ก็ต้องเสีย

หางข้าวตลอดไป

นาฟางลอย หมายถึง นาที่อาศัยแต่น�้าฝน 

ในการท�านาเพียงอย่างเดียว เป็นนาที่อยู ่ในที่ดอน  

มีวิธีเก็บหางข้าวโดยการเก็บจากท้องนาส่วนที่ท�านา 

ได้จริง ๆ ถ้าที่ใดท�าไม่ได้หรือไม่ได้ท�า ก็ไม่ต้องเสีย 

หางข้าว ส�าหรับเกณฑ์ในการเก็บหางข้าวจากที่นา

ประเภทนี้ จะถือเอาตอฟางข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมาเป็น

หลักในการคิดหรือค�านวณ

ผลประโยชน์ทางการค้า

เ น่ื อ ง จ ากรั ช สมั ย ขอ งพระบาทสม เด็ จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทยมีการติดต่อค้าขายกับ 

ต่างประเทศ จึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการเก็บภาษีอากรใหม่ เพื่อความเหมาะสม 

กับลักษณะการค้าของไทยที่มีกับนานาประเทศ 

ในสมัยนั้น ซึ่งปรากฏการเก็บภาษี ดังนี้

ภาษีเบิกร่อง หรือค่าปากเรือ

ภาษีสินค้าขาเข้า

ภาษีสินค้าขาออก

ก�าไรได้จากคลังสินค้าของหลวง

อ�านาจเลือกซื้อของหลวงที่จะน�ามาใช ้ใน

ราชการ

ภาษีเบิกร่อง

ภาษเีบิกร่อง เป็นค่าอนญุาตให้เรอืเข้ามาค้าขาย 

โดยเก็บภาษีมากหรือน้อยตามขนาดความกว้าง 

ของปากเรือ วาละ ๑๒ บาท ส�าหรับเรือที่ค้าขาย 

กันเป็นประจ�า และเก็บวาละ ๒๐ บาท ส�าหรับเรือ 

ที่นาน ๆ จะเข้ามา ส่วนเรือสองเสาครึ่งเก็บค่า 

ปากเรือ วาละ ๔๐ บาท เรือสาม วาละ ๘๐ บาท

ภาษีสินค้าขาเข้า-ขาออก

เมื่อครั้งสมัยกรุงเก่าจัดเก็บจากเรือท่ีไปมา 

เสมอชักสาม แต่เรือท่ีนาน ๆ มาสักครั้งเก็บร้อย 

ชักห้า มาในสมัยรัชกาลที่ ๒ เก็บร้อยชักสาม โดยเก็บ 

เป็นอย่าง ๆ ไปตามชนิดของสินค้า อาทิ น�้าตาลทราย  

เก็บภาษีขาออกหาบละ ๕๐ สตางค์ เป็นต้น

ก�าไรคลังสินค้า

ก�าไรคลังสินค้า หมายถึง การตั้งคลังสินค้า 

เป็นของหลวง และมีหมายประกาศบังคับว่า สินค้า 

บางอย่างเป็นของหลวง ราษฎรผู้เสาะหาได้สินค้า 

นั้น ๆ มา จะต้องน�ามาขายให้พระคลังสินค้าแห่งเดียว 

ขายให้ที่อื่นมิได้

ผู ้ที่จะค้าขายกับต่างประเทศต้องมารับซื้อ 

สินค ้านั้น ๆ จากพระคลังสินค ้าไปจ�าหน่ายกับ 

ต่างประเทศ ก�าไรจึงเกิดแก่พระคลังสินค้า

สินค ้า ท่ีต ้องค ้าขายแต ่พระคลังสินค ้าใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

ที่ก�าหนดไว้มี ๙ ชนิด คือ รังนก ฝาง ดีบุก พริกไทย 

เนื้อไม้ ผลเร่ว ตะกั่ว งา และรง

ความเจริญทางการค้า

อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล ้านภาลัย ทรงกระท�าสัมพันธไมตรีกับ 

นานาประเทศ ท�าให้ตลาดการค้าของไทยในรัชสมัย 

ของพระองค์กว้างขวางกว่าในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๑  
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แต่ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายกับประเทศจีน ท�าให ้

ในรัชกาลของพระองค์มีเครื่องถ้วยชามเบญจรงค ์

และมีเครื่องลายครามต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก

ด้านการศาสนา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

ได้ทรงท�าการฟื ้นฟูประเพณีพิธีกรรมหลายอย่าง 

ด้วยกัน เช่น 

พระราชพิธีลงสรง

ทรงมีพระราชด�าริว่าการพระราชพิธีโสกันต์ 

เจ้าฟ้าตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่านั้น ได้ปฏิบัติใน 

รัชกาลที่ ๑ มีแบบแผนอยู่แล้ว แต่การพระราชพิธี

ลงสรงเฉลิมพระนามเจ้าฟ้าตามต�าราเก่าน้ัน ยังไม่มี

การท�าไว้เป็นแบบอย่าง ควรที่จะฟื้นฟูและกระท�าให้

เป็นแบบอย่างส�าหรับแผ่นดินต่อไป

พระราชพิธีวิสาขบูชา

มีปรากฏในพระราชก�าหนดพิธีวิสาขบูชา 

ซึ่งชี้แจงเหตุผล และรายละเอียดของพิธีไว้โดยถี่ถ้วน 

ตอนหนึ่งในพระราชก�าหนดความว่า

“...จึงทรงพระราชศรัทธาจะยกรื้อวิสาขบูชา 

มหายัญพิ ธี  อันขาดประเพณีมานั้นให ้กลับคืน 

เจียรัฐติกาลปรากฏส�าหรับแผ่นดินสืบไปจะให้เป็น 

อัตถประโยชน์ และปรัตถประโยชน์ ทรงพระราช 

ศรัทธาจะให้สัตว์โลกข้าขอบขัณฑเสมาทั้งปวงจ�าเริญ 

อายุ และอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ภัยในชั่วนี้และ 

ช่ัวหน้า จงึมพีระราชโองการมารพระบณัฑรูสรุสงิหนาท  

ด�ารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าแต่นี้สืบไปถึง 

ณ วันเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค�่า ๑๕ ค�่า แรม ๑ ค�่า เป็น 

วันพิธีวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ใหญ่ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วัจะทรงรกัษาอโุบสถศีลปรนนบิติัพระสงฆ์  

๓ วัน ปล่อยสัตว์ ๓ วัน ห้ามมิให้ผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

เสพสุราเมรัยใน ๓ วัน ถวายประทีปต้ังโคม แขวน

เครื่องสักการบูชาดอกไม้เพลิง ๓ วัน ให้เกณฑ์ประโคม 
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เวียนเทียนพระพุทธเจ้า ๓ วัน ให้มีพระธรรมเทศนา 

ในพระอารามหลวงถวายไทยทาน ๓ วัน...”

ทรงโน้มน�าให้ราษฎรสนใจในพระพุทธศาสนา  

แข ่ งขันกันท� าบุญ และในรัชกาลนี้ การศึกษา 

พระปริยัติธรรมก็เจริญรุ ่งเรือง มีการจัดหลักสูตร 

การศึกษาออกเป็นเปรียญ ๑ ประโยค ถึง ๙ ประโยค  

ทรงโปรดฯ ให้ท�าสังคายนาสวดมนต์ เพื่อให้คู ่กับ 

การสังคายนาพระไตรปิฎกที่ได้ท�าในรัชกาลที่ ๑  

โดยทรงโปรดให้แปลพระปริตรทั้งหลายออกเป็น 

ภาษาไทย และทรงโปรดฯ ให้พระเจ้าน้องนางเธอ  

พระองค์เจ้าศศิธร เป็นหัวหน้าชักชวนพระบรมวง 

ศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวดพระปริตร 

ด้วย นอกจากน้ีใน พ.ศ. ๒๓๕๗ โปรดเกล ้าฯ  

ให้ส่งสมณทูตไปลังกา เพื่อสอบสวนความเป็นไปของ

ศาสนาในลังกาทวีป คณะสมณทูตเดินทางกลับถึง 

เมืองไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑ และได้น�าหน่อพระศร ี

มหาโพธิ์มาจากลังกา ๖ ต้น ปลูกไว้ที่เมืองกลันตัน  

๑ ต้น นครศรีธรรมราช ๒ ต้น น�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายแด่ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๓ ต้น  

ทรงให้ปลูกไว้ที่วัดสุทัศน์ ๑ ต้น วัดสระเกศ ๑ ต้น  

และวัดมหาธาตุ ๑ ต้น

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในรัชกาลนี้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 

มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนกินดีอยู่ดี พระมหา 

กษัตริย์จึงทรงมีเวลาทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้เจริญ 

รุ ่งเรืองได้เต็มที่ โดยเฉพาะทางด้านศิลปกรรม ซึ่ง 

เสื่อมทรามมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะ 

พม่าโยกย้ายกวาดต้อนช่างฝีมือดี ๆ และศิลปวัตถุ 

ไปเมืองพม่าเกือบหมด พระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล ้านภาลัยจึงทรงทะนุบ�ารุงทางด ้านศิลป 

วัฒนธรรมของชาติในทุก ๆ ด ้าน ประกอบกับ 

พระองค์ทรงเป็นศิลปินด้วย จึงทรงแสดงออกซึ่ง 

พระปรีชาสามารถด้านศิลปะได้เต็มที่ ทั้งในด้าน 

ดนตรี วรรณกรรม นาฏกรรม และงานช่างศิลปะ 

หลายสาขา ทรงโปรดปรานในงานประตมิากรรมป้ันหุน่  

พระพุทธรูป ท�าหัวหุ่น หัวโขน ด้วยพระองค์เอง ทรง 

แกะสลักบานประตูไม ้พระวิหารหลวงวัดสุ ทัศน 

เทพวรารามร ่วมกับช ่างฝ ีมือ ช้ันเยี่ยม ๆ ด ้าน 

วรรณกรรมไทยโดยเฉพาะละครร�าเจรญิเฟ่ืองฟอูย่างยิง่  

เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกวีทรงพระราชนิพนธ ์

บทละครต่าง ๆ  มากมาย เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ เสภา 

ขุนช้าง-ขุนแผน สังข์ทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัย  

เป็นต้น พระราชกรณียกิจด้านนี้นับว่าโดดเด่นที่สุด  

ถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

นอกจากการประพันธ์บทกวีแล้ว ยังมีการท�า

เครื่องเบญจรงค์ และลายน�้าทอง งานศิลปหัตถกรรม

ท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล ้านภาลัยเป ็น

ผู ้ทรงประดิษฐ์เอง เช่น หัวหุ ่นเทวดา พระเศียร 

พระประธาน บานประตูแกะสลักไม้หอพระไตรปิฎก 

บานประตูวัดสุทัศนเทพวราราม ฉากลงรักปิดทอง 

เป็นต้น

ด้านการทหาร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัยยังคงมีการท�าสงครามกับพม่าอยู ่ 

ประปราย จึงต้องมีการฝึกทหารกันอยู ่ตลอดเวลา 

ซ่ึงยังคงใช ้ยุทธวิธีการรบอย ่างสมัยรัชกาลท่ี ๑ 

และด้วยพระปรีชาญาณ และพระราชกฤษฎาภินิหาร 

ต่าง ๆ ในเรื่องศึกพม่าก็ทรงได้รับชัยชนะทางญวน 

และเขมรก็ทรงด�าเนินนโยบายผ่อนปรนไปตามโอกาส 

ไม่ให้กระทบกระท่ังกันได้ ทรงจัดการได้ทันท่วงที  

และก็สยบราบคาบเป็นปึกแผ่น จึงทรงตั้งให้เจ้านาย 

ได้ก�ากบัราชการเป็นการให้ควบคมุกนัเอง และเป็นเหตุ 

ให ้ เจ ้านายทรงมีภาระช ่วยเหลือบ ้านเมืองเป ็น 

แบบอย่างสืบมาจวบจนทุกวันนี้



6 นิตยสารยุทธโกษ
ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๕๖

ด้านการต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง

ฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการจัดเรือ

ส�าเภาไปค้าขายยังเมืองจีน นอกจากน้ันยังได้ติดต่อ

ค้าขายกับต่างประเทศ คือ โปรตุเกส และอังกฤษ

การค้าขายกับต่างประเทศยังได้ส่งผลให้เกิด 

การใช้ธงประจ�าชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยที ่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให ้

น�าสัญลักษณ์ช ้างเผือกประทับลงบนผืนธงสีแดง 

ท่ีใช้อยูเ่ดมิ เน่ืองจากในรชักาลของพระองค์มช้ีางเผอืก

มาสู่บารมีถึง ๓ เชือก

พระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรง

เป็นกษัตริย์ที่ทรงมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ที่พระราช 

โอรสได้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิถงึ ๓ พระองค์ คอื พระบาท 

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๓ พระบาท 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๔ และ 

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัย 

ของพระองค์มีเหตุการณ์ส�าคัญเป็นท่ีอัศจรรย์ยิ่ง คือ  

ทรงได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง ๓ เชือก ในเวลา 

ใกล้เคียงกัน ได้แก่

ปี พ.ศ. ๒๓๕๕ ช้างเผือกเมืองโพธิสัตว์

ได้พระราชทานชื่อช้างเผือกนี้ว่า พระยาเศวต 

กุญชรอดิศรประเสริฐศักดิ์  เผือกเอกอัครไอยรา  

มงคลพาหนนาถ บรมราชจกัรพรรด ิวเิชยีรรตันเคนทร์  

ชาติคเชนทรฉัททันต์หิรัญรัศมีศรีพระนครสุนทร

ลักษณะเลิศฟ้า

ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่

ได้พระราชทานชื่อช้างเชือกนี้ว่า พระยาเศวต 

ไอยรา บวรพาหนะนาถ อิศราราชบรมจักรศรีสังขศักดิ  

อุโบสถ คชคเชนทรชาติอากาศจารี เผือกผ่องศรี 

บริสุทธิ์ เฉลิมอยุธยายิ่งริมสมิงมงคลจบสกลเลิศฟ้า

ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ ช้างเผือกเมืองน่าน

ได้ทรงพระราชทานชือ่ว่า พระยาเศวตคชลกัษณ์  

ประเสริฐศักดิ์สมบูรณ์ เกิดตระกูลสารสิบหมู่เผือก

ผู้พาหนะนาถ อศิราราชธ�ารง บัณฑรพงศ์จตุพักตร์  

สรุารกัษ์รงัสรรค์ผ่องผวิพรรณผดุผาดศรไีกรลาสเลศิลบ 

เฉลิมพิภพอยุธยา ขัณฑเสมามณฑล มิ่งมงคลเลิศฟ้า

ธงชาติไทย
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท�าธงรูปช้างสีขาวอยู ่

ตรงกลางวงจักรติดในธงพื้นสีแดง ใช้เป็นธงชาติไทย 

ตั้งแต่นั้นมาจวบจนสมัยรัชกาลท่ี ๖ ได้ทรงเปลี่ยนมา

เป็นธงไตรรงค์ ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพธงที่ติดเรือส�าเภาในการท�าการค้า

เรือส�าเภาที่ท�าการค้า
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บุคคลส�าคัญของโลกด้านวัฒนธรรม	
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิทีเ่ป็นพระมหากรุณาธคุิณ 

แก่บ้านเมืองไทย ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการปกครอง 

ประเทศ การช่าง กวีนิพนธ์ ฯลฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง 

สหประชาชาต ิUNESCO ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ 

ทรงเป็น “บุคคลส�าคัญของโลกด้านวัฒนธรรม” 

วันศิลปินแห่งชาติ
ทางราชการไทยได้ก�าหนดให้วันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภพของพระองค์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ์

ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ

ยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

ทรงเป็นศิลปินเอกในทุกแขนง ตั้งแต่วรรณคดีไปจนถึง 

การช่างแกะสลักทั้งปวง บรรดาพระราชนิพนธ์และ 

ศิลปวัตถุอันเป ็นฝ ีพระหัตถ ์  เป ็นเครื่องยืนยัน 

พระอัจฉริยภาพทางด้านนี้ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี  

และในรัชสมัยของพระองค์เกิดมีกวีและศิลปินข้ึน 

ฉากลงรักปิดทอง เรื่อง อิเหนา
เป็นฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวาดลวดลาย
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มากมาย นับเป็นยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรม  

ชั้นสูงสุด มี ลักษณะเป ็นแบบกรุงรัตนโกสินทร  ์

อย่างเต็มที่

วรรณคดีและศิลปกรรม เป็นเครื่องแสดงถึง

บ้านเมืองเจริญตั้งมั่น ในส่วนวรรณคดีนั้นนับเป็น 

ความเจริญสูงสุดในทางภาษา ด้วยภาษาเป็นเครื่อง

แสดงถึงวัฒนธรรมที่เติบโตมากที่สุด

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล้านภาลัย แยกได้ ๓ หมวด คือ

พระราชนิพนธ ์ เป ็นกลอนบทละคร เช ่น  

บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น

พระราชนิพนธ์เป็นกลอนเสภา เช่น เสภาเรื่อง

ขุนช้าง-ขุนแผน เป็นต้น

พระราชนิพนธ์เป็นกาพย์ เช่น กาพย์เห่เรือ 

ชมเครื่องคาว-หวาน บทพากย์โขน เป็นต้น

ด้านศลิปะ พระองค์ทรงอดุมไปด้วยคณุลกัษณะ

พระปรีชาญาณ มีความละเมียดละไมในด้านอุปนิสัย  

จึงได้ทรงสร้างผลงานอันเป็นอมตะไว้มากมาย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ทรงครองราชย์ได้ ๑๕ ปี ก็เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนมพรรษาได้  

๕๖ พรรษา กับ ๕ เดือน แม้ว่าพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว  

แต่พระอัจฉริยภาพที่ทรงฝากไว้ในศิลปะแขนงต่าง ๆ  

ยังทรงคุณค่ามิรู้เลือน และเป็นมรดกชาติท่ีชาวไทย 

พึงสงวนรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป เพื่อเป็นเครื่อง 

เตือนใจว่า “บ้านเมืองเรานี้คนรุ่นเก่ามีความสามารถ 

รักษาบ้านเมืองไว ้ให ้อยู ่อย ่างสงบสุข พอที่จะม ี

ศิลปกรรมต่าง ๆ อันเป็นที่เชิดชูภาษาได้อย่างเป็น 

ระยะเวลาอันยาวนานไม่ขาดสาย”๑

ครุฑยุดนาครับไขรา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๑ พระราชด�ารัสสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานในทีป่ระชมุคณะกรรมการมลูนธิพิระบรม

ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๐


