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“การท่ีศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดี 
อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา 

แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”
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พระราชปณิธาน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

เสดจ็ข้ึนเสวยราชสมบตัไิด้ทรงพบเหน็ความบกพร่อง
ในระบบเศรษฐกิจการค้าแบบดั้งเดิมของไทยเรา ที่
สมควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยประสบการณ์
ที่เคยทรงงานก�ากับราชการกรมพระคลังมาก่อน จึง
ได้ทรงริเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยขึ้นใหม่ให้เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจเพื่อการตลาด และการส่งออกอย่าง
แท้จริง จึงทรงมีพระราชปณิธานตามเอกสารของ  
เฮนรี เบอร์นี ว่า

“ในวนัแรกทีเ่สดจ็ขึน้ครองราชย์พระเจ้าอยูห่วั
ได้ทรงประกาศว่ามิได้ตั้งพระราชหฤทัยจะเป็น 
พระมหากษตัรย์ิฝักใฝ่ในการค้า และจะไม่ทรงกระท�า
การค้าขายผกูขาดแต่ผูเ้ดยีว จะทรงอนญุาตให้ทกุคน 
มีสิทธิค้าขายได้โดยเสรี...”

พระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านการปกครอง
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั  

ยังคงเป็นไปลักษณะเดิมที่มีมาแต่ครั้งสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่มีการ
ปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โปรดเกล้าฯ ให้ต้ัง
กลองวินิจฉัยเภรีขึ้นในวัง หากราษฎรผู ้ใดได้รับ 
ความเดือดร้อนจะกราบบังคมทูล ก็ให้ไปตีกลองนั้น  
ต�ารวจเวรที่ยังอยู ่ก็จะน�าความขึ้นกราบบังคมทูล  
เพื่อให้มีการช�าระความกันต่อไป

ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ทรงโปรดเกล้าฯ  
ให้มีการสักและการลงทะเบียนราษฎรเพื่อเป็นก�าลัง 
รับใช้ชาติ ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่เพื่อสะดวกแก่การ
ปกครอง

นอกจากนีแ้ล้วยงัได้ก�าหนดกฎหมายใหม่ เช่น 
กฎหมายโจรห้าเส้น มหีลกัการว่าหากมคีดอีาญาปล้น
สะดมเกิดที่ใด ราษฎรผู้เป็นเพื่อนบ้านมีหน้าที่ต้อง
ช่วยกันติดตามจับกุมผู้ร้ายได้ถือเอาเขตรังวัด ๕ เส้น 
โดยรอบจากบ้านทีเ่กดิเหต ุคนร้ายทีส่ามารถจบักมุได้
ก็มิได้มีการลงอาญาโดยทารุณ แต่กลับทรงชี้ให้เห็น
บาปบุญคุณโทษ โดยทรงพระกรุณาเรียบเรียงบท 
พระราชนิพนธ์ไว้ และพระราชนิพนธ์น้ี นักอาชญาวทิยา 
รุ่นปัจจุบันอ่านแล้วก็ต้องยกมือขึ้นถวายบังคมเหนือ
เศียรเกล้า เพราะทรงชี้แจงโทษของการประพฤติ
ทุจริตไว้อย่างละเอียดลออ และกระจ่างแจ้งยิ่งนัก 
รฐับาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๓ ต้อง
ปราบทั้งฝิ่น ปราบทั้งอั้งยี่ (คนจีนที่ค้าฝิ่นและตั้งเป็น
สมาคม) หลายครั้งหลายหน ทรงปราบอย่างจริงจัง 
และมพีระราชประสงค์แน่วแน่ทีจ่ะปราบฝ่ินให้สิน้ไป
จากแผ่นดินไทย เพราะไม่ต้องพระประสงค์จะเห็น 
คนไทยขี้เกียจ ไม่มีคุณภาพเพราะมีผู้ติดฝิ่นนั่นเอง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณา
ประชาราษฎร พระองค์ทรงส่งเสริมศีลธรรม ได้ทรง
ออกกฎหมายในเรื่องการพนัน ตามหลักธรรม 
ในพระศาสนา เช่น การเลี้ยงปลากัด และไก่ชน  
ด้วยทรงเห็นว่าเป็นการพนัน มีแต่โทษสถานเดียว  
เป็นเหตุให้มีการตีชิงวิ่งราวตามมาไม่ขาด นอกจากนี้ 
ยังได้ตั้งโรงทานตลอดรัชกาล
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ด้วยพระราโชบายอย่างนี้ บ้านเมืองไทยเมื่อ
ครัง้แผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั จงึ
ร่มเย็นหนักหนาถึงกับกวีต้องบันทึกว่า

     “ด้วยพระราชกุศลเป็นต้นก่อน
จึงถาวร เรืองรุ่งทั้งกรุงศรี
ประกอบกิจ บ่อบุญ พูนทวี
ไปทั่วที่พระนิเวศน์ทุกเขตคามฯ”

ด้านเศรษฐกิจ
สมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น ประเทศมหาอ�านาจ

ในยโุรปได้มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสังคมไปจากแต่เดิมมาก ชาวตะวันตกได้พัฒนา
ระบบการเมืองเป็นการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ผ่านการปฏิวตัอิตุสาหกรรม กจิการอตุสาหกรรมและ 
การพาณิชย์เจริญก้าวหน้ามาก รับทฤษฎีการค้าเสรี
ของ อดัม สมิธ (Adam Smith) ซึ่งส่งเสริมระบบการ
แข่งขันโดยเสรี ยกเลิกระบบผูกขาด การปฏิวัติ
อตุสาหกรรมยงัผลให้วทิยาการความรูด้้านเทคโนโลยี
ก้าวหน้าเหนือกว่าชาวตะวันออก ทั้งในด้านการ
คมนาคม และอาวุธยุทโธปกรณ์ มีพลังอ�านาจในการ
บงัคบัให้ประเทศต่าง ๆ  ทีด้่อยก�าลงักว่า คบค้าสมาคม
กับตนตามเงื่อนไขที่ตนต้องการ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้
ชื่อว่า “กษัตริย์นักการค้า” ด้วยเหตุที่พระองค ์
ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการค้ามาก มีความเจริญ
รุ่งเรือง ริเริ่มความสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันตก
แต่ในระยะนั้นประเทศไทยยังมีการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การค้าเป็นระบบผูกขาด 
โครงสร้างสังคมเป็นระบบศักดินา การปกครอง
ประเทศอยู่ภายใต้กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองจ�านวนน้อย

ซึ่งยังคงต้องการรักษาสถานภาพเดิมไว้เท่าที่จะ 
ท�าได้ นับเป็นโชคดีของเมืองไทยที่พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว และกลุ่มชนช้ันน�าได้ศึกษา
สถานการณ์ระหว่างประเทศ จึงพยายามปรับเปลี่ยน
แบบแผนการด�าเนินนโยบายกับประเทศตะวันตกให้
เหมาะสมอย่างระมัดระวังรอบคอบ ตามสภาพ
แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปรไปในขอบเขตทีจ่ะพึงกระท�าได้

พื ้นฐานความสั มพั นธ์ กั บปร ะ เ ทศ 
ตะวันตกก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ความสมัพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวนัตก
ได้เริ่มฟื ้นตัวใหม่ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรตุเกสซึ่งเป็น
ชาตติะวนัตกชาตแิรกทีเ่ข้ามาเปิดประตกูารค้ากบัไทย
สมัยอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๔ ก็เป็น “ฝรั่งชาติแรก” 
ที่พยายามเข้ามาติดต่อขอเจริญสัมพันธไมตรีทาง 
การค้ากับไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

อุปราชโปรตุเกสที่เมืองมาเก๊าได้แต่งตั้งทูต 
เชิญอั กษรสาร เข ้ ามาถวายพระบาทสมเด็ จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใน พ.ศ. ๒๓๒๙  
ต ่อมาใน พ.ศ. ๒๓๖๑ สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย คาร์โลส มานูเอล ดา ซิลเวรา 
(Carlos Manuel da Silveira) เป็นทูตน�าเครื่อง
บรรณาการมาถวายเพ่ือขอเปิดสัมพันธไมตรีกับไทย 
และขอให้เรือสินค้าของพ่อค้าโปรตุเกสเข้ามาค้าขาย
ในเมืองไทย โดยฝ่ายโปรตุเกสยินดีให้เรือสินค้าของ
ไทยไปค้าขายยังเมืองมาเก๊าได้โดยสะดวกด้วย

ในช่วงสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นนี ้ชาตติะวนัตก 
มีอิทธิพลทางการค้ามากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คือ อังกฤษ มิใช่โปรตุเกส อังกฤษเป็นชาติผู้น�าในการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุตสาหกรรมทอผ้าที่อังกฤษผลิตได้มาก จน
ต้องแสวงหาตลาดค้าต่างประเทศเพื่อส่งไปจ�าหน่าย 
การค้าขององักฤษระหว่างอนิเดยีกบัจนีเจรญิขึน้เป็น
ล�าดับ ความจ�าเป็นที่จะต้องแสวงหาเมืองท่าใน
บริเวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จงึเพ่ิมมากขึน้ใน พ.ศ. 
๒๓๒๙ ฟรานซิส ไลต์ (Francis Light) แห่งบริษัท
อินเดียตะวันออกของอังกฤษ สามารถเจรจากับเจ้า
เมืองไทรบุรีเช่าเกาะหมากหรือปีนัง เป็นเมืองท่าของ
อังกฤษ และเช่าดินแดนตรงข้ามกับเกาะปีนังที่เรียก
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ว่า โปรวินซ์ เวลสลีย์ ในปี พ.ศ. ๒๓๓๔ ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๓๖๒ โทมสั สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Thomas 
Stamford Reffles) ก็ได้ตกลงเช่าเกาะสิงคโปร์จาก
สุลต่านรัฐยะโฮร์ เป็นเมืองท่าปลอดภาษีของอังกฤษ
ใ น เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต ้ อี ก แ ห ่ ง ห นึ่ ง 
ต่อจากปีนัง

การท�าสนธิสัญญาฉบับแรกในสมัย
รัตนโกสินทร์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๖๗ นั้นเป็นช่วงเวลา  
เดียวกันกับที่พม่าท�าสงครามกับอังกฤษครั้งแรก  
เนือ่งมาจากปัญหาขัดแย้งเรือ่งพรมแดนทางตะวนัตก 
ที่ติดกับเขตแดนของอังกฤษในอินเดีย พระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ ์
ครั้งนี้โดยตลอดมา ในระยะนี้เอง ลอร์ด แอมเฮิสต์  
(Lord Amherst) ผู้ส�าเร็จราชการอังกฤษประจ�า 
อินเดียก็แต่งตั้งให้ ร้อยเอก เฮนรี เบอร์นี (Captain  
Henry Burney) (คนไทยเรยีกชือ่ว่า “หนัตร ีบารน”ี)  
เป็นทูตองักฤษคนท่ีสองเข้ามายงักรงุเทพฯ เพือ่เจรจา
ขอท�าหนังสือสัญญาค้าขายกับไทย ต่อมาอีก ๒ ปี  
ผลของสงครามระหว่างพม่ากับอังกฤษที่สิ้นสุดลง  
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ พม่าเป็นฝ่ายปราชัยต้องยอมรับ 
สิทธิของอังกฤษ เสียเมืองให้แก่อังกฤษ และเสียค่า
ปรับเป็นเงินถึง ๑ ล้านปอนด์ สงครามครั้งนี้เป็น 
บทเรียนแก่ไทยให้ตระหนักว่าศักยภาพทางทหาร 
การเมือง เศรษฐกิจของไทยต้องปรับเปลี่ยนเสียใหม่ 
โดยใช้การเจรจาทางการทตูแทนยทุธวธิกีารสูร้บ และ
ด้วยเหตุผลนี้เองไทยจึงต้องตกลงท�าสนธิสัญญาทาง 
พระราชไมตรีและพาณิชย์กับอังกฤษ นับเป็นสนธิ
สัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรก 
ที่ไทยท�ากับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์

สนธสิญัญาฉบับนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในนามว่า สนธิ 
สัญญาเบอร์นี ประกอบด้วยสนธิสัญญาทางพระราช
ไมตรีรวม ๑๔ ข้อ และมีสนธิสัญญาทางการพาณิชย์
แยกอีกฉบับหนึ่งรวม ๖ ข้อ สนธิสัญญาฉบับนี้ท�าขึ้น
ถึง ๔ ภาษา คือ ไทย อังกฤษ โปรตุเกส และมลายู 
ท้ังนี ้เพราะในขณะนัน้ไม่มภีาษาใดทีจ่ะเข้าใจได้ดด้ีวย
กันทั้งสองฝ่าย ใจความส�าคัญในสนธิสัญญาคือ ไทย
และอังกฤษจะเป็นไมตรีและไม่คิดร้ายต่อกัน จะไม่
แย่งชิงเอาบ้านเมืองหรือดินแดนซึ่งกันและกัน ถ้ามี
คดีเกิดขึ้นภายในอาณาเขตไทยก็ให ้ตัดสินตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย คนฝ่ายหนึ่งที ่
ไปอยู่ในอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของอาณาเขตนั้นทุกประการ

ในการเจรจาทางการค้า นับว่าเบอร์นีประสบ
ผลส�าเร็จตามที่ต้องการ พ่อค้าอังกฤษสามารถเข้ามา 
ค้าขายในประเทศไทยได้โดยเสรี และเสียภาษี 
ในอัตราที่แน่นอนคือ เก็บภาษีปากอ่าวเรือวาละ  
๑,๗๐๐ บาท ส�าหรับเรือที่บรรทุกสินค้าเข้ามาขาย  
และวาละ ๑,๕๐๐ บาท ส�าหรับเรือที่มิได้บรรทุก 
สินค้ามาขาย นอกจากจะก�าหนดอัตราภาษีปากเรือ 
ในระบบการค้าเสรแีลว้ สนธสิญัญาเบอร์นยีงัก�าหนด
ระเบียบวิธีการค้าเรือของพ่อค้าอังกฤษและคนใน
บงัคบัจะต้องปฏบิตัเิมือ่เข้ามาค้าขายในกรงุเทพฯ การ
ช�าระหนี้สิน การพิจารณาความผิดตามประมวล
กฎหมายไทย การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การให้ความ 
ช่วยเหลอืกรณเีรืออบัปาง การผกูขาดการค้าข้าวของ
รัฐบาลไทย ตลอดจนการห้ามน�าฝิ่นและอาวุธปืนเข้า
มาขายในประเทศไทย รายละเอียดเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่าในการตกลงท�าสนธิสัญญาทางการค้ากับ
ประเทศตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ 
รัฐบาลไทยยอมผ่อนผนัผลประโยชน์ทางการค้าให้แก่
พ่อค้าอังกฤษ “บางส่วน” เท่านั้น
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การท�าสนธิสัญญาเบอร์นีระหว่างไทยกับ
อังกฤษ พ.ศ. ๒๓๖๙ ในช่วงเวลาเพียงสองปีหลังจาก 
ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จขึ้น 
ครองราชย์ กล่าวได้ว่าเป็นก้าวส�าคัญของการด�าเนิน
นโยบายต่างประเทศต่อชาติตะวันตก บุคคลส�าคัญ
ฝ่ายไทยทีม่บีทบาทในการต้อนรบัและเจรจากบัคณะ
ทูตอังกฤษคือ เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) มีหน้าที่
กราบทูลถวายรายงานเรื่องการท�าสนธิสัญญาทาง
ไมตรีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ

การเปิดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 

เริ่มต้นจากการค้า ซึ่งเป็นผลเกี่ยวโยงกับนโยบาย 
ขยายตัวทางการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศ 
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะการค้าในเมืองจีน  
พ่อค้าอเมริกาได้เข้าไปซื้อสินค้าประเภทเครื่องเทศ 
ในเกาะสุมาตราก่อน ต่อมาจึงขยายไปยังเกาะชวา 
และหมูเ่กาะฟิลปิปินส์ และเมือ่ได้เรยีนรูลู้ท่างการค้า
ในเมืองไทยจากบรรดาพ่อค้าชาติอื่น ๆ  ที่ฮ่องกงและ 
สิงคโปร์ จึงสนใจที่จะเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทย

เนื่องจากรัฐบาลไทยในขณะนั้นต้องการซื้อ
อาวุธปืนจากพ่อค้าชาวตะวันตก จึงเต็มใจให้พ่อค้า 

อเมริกันเข้ามาค้าขายในเมืองไทย ในระยะแรก
เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า กล่าวคือพ่อค้า
อเมริกันจะน�าเอาอาวุธปืนเข้ามาขายให้รัฐบาลไทย 
แล้วแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทข้าวและน�้าตาล  
ตลอดจนสินค้าอ่ืน ๆ ที่ต้องการ เพ่ือน�าไปจ�าหน่าย 
ยังเมืองท่าต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ 
ทั้งสองจะไม่ขยายตัวกว้างขวางและเป็นการค้า 
ขนาดเล็ก แต่การค้าก็เป็นสาเหตุส�าคัญข้อหน่ึงที่ก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา

ซึ่งได้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี 
และพาณิชย์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เมื่อ  
๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ นับเป็นสนธสิญัญาฉบับแรก
ที่สหรัฐอเมริกาท�ากับประเทศตะวันออก ซึ่งเป็น 
ข้อตกลงทางการเมืองและการค้าอยู่ในฉบับเดียวกัน 
ส่วนใหญ่มีเน้ือหาสาระคล้ายคลึงกับสนธิสัญญา 
เบอร์นี เช่น การก�าหนดอัตราภาษี ห้ามน�าฝิ่นเข้ามา
ประเทศไทย ห้ามบรรทกุข้าวสารเป็นสนิค้าออกนอก
ประเทศ ผูกขาดการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เฉพาะ
แก่รัฐบาลไทย พ่อค้าอเมริกันจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและธรรมเนียมไทย

ตลอดระยะเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงด�าเนินนโยบายกับประเทศตะวันตก 
อย่างระมัดระวังรอบคอบ ด้วยทรงตระหนักถึง
อิทธิพลทางการค้า และการเมืองของชาติตะวันตก 
โดยเฉพาะอังกฤษทีก่�าลงัแผ่ขยายมายังภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยได้ยินยอมประนี 
ประนอมท�าสนธิสัญญากับประเทศตะวันตกเป็น 
ครัง้แรกถงึสองชาต ิเมือ่พจิารณาเหน็ว่าเป็นการตกลง
บนพื้นฐานตามความเสมอภาค

ในตอนปลายรัชกาล การด�าเนินนโยบายมี 
แนวโน้มจะหลีกเลี่ยงการคบค้าอย่างใกล้ชิดหรือ 
ท�าสนธิสัญญาใด ๆ ที่จะผูกมัดตนเองมากไปกว่าเดิม 
ความรู้สึกหวาดระแวง และไม่ไว้วางใจชาวตะวันตก 
ได้ทวียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการที่จะเข้ามาเจรจาขอ
แก้ไขสนธิสัญญาในปีสุดท้ายแห่งรัชกาล ซ่ึงทาง
รัฐบาลไทยก็ได้ปฏิเสธ แต่ยังยืนยันในการที่จะธ�ารง
สัมพันธไมตรีอันดีไว้

ด้านการศาสนา
พระราชกรณีย กิจของพระบาทสมเด็จ 

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่มุ่งไปในทางจัดการ 
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บ้านเมืองก่อสร้างปฏิสังขรณ์ทั้งพระราชวังและ 
พระอารามต่าง ๆ เพราะสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ทรงสถาปนาไว้เริ่มหมดอายุช�ารุดทรุดโทรม ได้มีการ 
ปฏิสังขรณ์มากกว่ารัชกาลใด ๆ รวมถึง ๕๓ วัด  
ทีส่�าคญัคอื วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตพุน  
วัดอรุณราชวราราม ฯลฯ และวัดที่สร้างขึ้นใหม่
ทั้งหมดมี ๑๙ วัด เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัด
นนทบุรี วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม และโลหะ
ปราสาท เป็นต้น

พระองค ์ เป ็นองค ์พุทธศาสนูปถัมภกที่ 
เคร่งครัดมาก ทรงเอาพระทัยใส่ในการบูรณะและ
สร้างพระอารามต่าง ๆ  เป็นอย่างมาก แม้พระประชวร
หนัก ก็ยังได้ทรงพระราชปรารภว่า “ทุกวันนี้คิดสละ
หว่งใหญ่ได้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญโ่ตหลาย
วัด ที่ยังค้างก็มีอยู่ ถ้าช�ารุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วย 
ท�านุบ�ารุง เงินในพระคลังเหลืออยู่สี่หมื่นชั่ง ขอสัก
หนึ่งหมื่นเถิด ถ้าผู้ใดเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ให้ช่วย
บอกแก่เขาขอเงินรายนี้ ให้ช่วยท�านุบ�ารุงวัดที่ช�ารุด
ทรุดโทรม และวัดที่ยังอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วย”

พระปริยัติธรรม
พระราชกิจอีกสถานะหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ทรงใฝ ่พระราชหฤทัย  
ยิง่ไม่แพ้สร้างพระอาราม ได้แก่ การทีท่รงส่งเสรมิการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม เพราะเมื่อสมัยอยุธยา  
พระคัมภีร์ถูกเพลิงเผาสูญหายเป็นจ�านวนมาก และ
เมือ่ครัง้ต้นกรงุรตันโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดให้สังคายนา 

พระไตรปิฎกเป็นการใหญ่แล้ว มาในสมัยพระองค์  
ทรงสร้างพระปรยิตัธิรรมฉบบัเอกจบ ๑ ฉบบัโทจบ ๑ 
กรอบเทพชุมนุมจบ ๑ กรอบลายก�ามะลอจบ ๑  
รวม ๔ จบ โปรดให้พระเถระผู้เชี่ยวชาญสอนหนังสือ
แด่พระภิกษุสามเณร ด้วยพระบรมราชูปถัมภ์น้ี  
พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร จึงรู ้พระไตรปิฎกขึ้น
มากกว่าแต่ก่อน ดังสรรเสริญพระเกียรติคุณว่า

“เพราะพระราชกศุลเป็นต้นน�า พระสจัธรรม
จึงฟุ้ง อยู่รุ่งเรือง”

พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด เป็นอาคารที่
สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลนี้ในรูปแบบไทยประเพณี มี
ลักษณะเด่นที่ควรพิจารณาคือ เครื่องยอดเป็นทรง
มงกุฎที่งดงามทั้งรูปทรงและสัดส่วน อีกทั้งการ
ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องถ้วย ด้วยฝีมือประณีต 
หลังคาทรงจั่วปีกนก ๒ ตับ มุขลด ๒ ชั้น ไม่มี 
ไขราหน้าจั่ว หน้าบันก่ออิฐถือปูนประดับเครื่อง
กระเบ้ืองถ้วย คูหาหน้าบันปั้นปูนเป็นช่อฟ้าและ 
หางหงส์ นาคสะดุ้ง แต่เปลี่ยนรูปทรงของช่อฟ้าและ
หางหงส์เป็นหวันาค ซึง่ดเูป็น ๓ มติมิากกว่าท�าด้วยไม้

ด้านนอกของอาคาร ซึ่งปรากฏในโบสถ์วิหาร 
ทั่ว ๆ ไปมักจะเป็นเสกสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รับชายคา  
แต่ที่พระวิหารน้ีเป็นผนังก่ออิฐถือปูน เจาะช่องเปิด 
เป็นรูปโค้งแหลม ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องถ้วย 
เป็นลายดอกไม้ (ส่วนยอดโค้งแหลมมตีรา จปร ภายใต้  
พระจุลมงกุฎน้ันเป็นการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๕) 
นอกจากนั้น ตอนมุขของผนังส่วนย่อมุมไม้สิบสอง 
และเสาอิงรอบอาคารก็ประดับด้วยเครื่องกระเบื้อง
ถ้วยเช่นกนั และยงัเน้นส่วนฐานท�าเป็นรปูกาบพรหมศร 
และท�าหวัเสาเป็นรูปบวัจงกลเช่นเดยีวกับอาคารแบบ
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ไทยประเพณีซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นซุ้มยอดมงกุฎ 
เช่นเดยีวกบัเครือ่งยอดหลงัคา หน้าต่างส่วนทีต่รงกบั
บนัไดทางข้ึนกเ็น้นด้วยการประดับผ้าทพิย์ บานประตู
ด้านนอกประดบัด้วยบานประดบัมขุของเดมิ ฝีมอืช่าง
สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา  
ซึง่เป็นบานประตทูีง่ดงามมาก ส่วนบานประตดู้านใน
เขียนรูปทวารบาลแบบจีน แต่แต่งตัวแบบไทย  
ยนืถอืง้าวบนหลังสิงห์ ซึง่เป็นรปูทวารบาลทีน่ยิมขยีน 
กันมากในรัชกาลนี้ ส่วนบานหน้าต่างในเขียนรูป
เครื่องบูชาแบบจีน แต่ผนังยังเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ดอกใน เช่นอาคารที่ส�าคัญแบบไทยประเพณี

พระเศวตกุฎาคารวิหารยอดเป็นอาคารที่มี 
ความงดงามยอด เยี่ ยมอี กหลั งหนึ่ ง ของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ทั้งในรูปทรง สัดส่วน และความประณีต
บรรจงในการประดับเครื่องกระเบื้องถ้วย ณ ที่ต่าง ๆ  
ด้วยขนาดและสีสันที่แต่งแต้มบนยอดมงกุฎก็ดี  
ช่อฟ้าหน้าบนักด็ ีซุม้ประตหูน้าต่างกด็ ีตลอดจนพนกั 
ระเบียง ช่อโค้งที่ผนังภายนอก ผนังส่วนย่อมุมไม้ 
สิบสอง อีกท้ังการตกแต่งผนังภายใน บานประตู 
หน้าต่าง ล้วนแต่แสดงถึงอัจฉริยภาพของช่างใน 
สมัยรัชกาลที่ ๓ ทั้งสิ้น

พระมณฑป
สร้างข้ึนตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๑ คงจะช�ารดุทรดุ

โทรมตามอายุของอาคาร จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ 
เป็นการใหญ่เช่นเดยีวกบัพระอุโบสถ การเปลีย่นแปลง
จะเห็นได้ชัดคือ การประดับผนังภายนอกด้วยดินเผา
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เทพนมบนพื้นกระจกสีเขียว ฐาน
พระมณฑปตัง้รปูครฑุพนมและอสรูพนม ฐานปัทม์ตัง้

รูปเทพนมทรงเครื่อง เสาหินท�าเป็นฐานปัทม์ทรง
เครื่องประดับกระจกแบบเดียวกับพระอุโบสถ

พระอัษฎามหาเจดีย์
หรือพระปรางค์ ๘ องค์ หน้าวัดพระศรีรัตน 

ศาสดาราม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๓  
เพราะรูปทรงของพระปรางค์น้ันมีลักษณะผอม 
เพรียว เช่นเดียวกับพระปรางค์ที่สร้างขึ้นที่อื่นใน
รัชกาลเดียวกัน เช่น ปรางค์ทิศ วัดอรุณราชวราราม  
ปรางค์ ๔ องค์ที่มุมพระระเบียงชั้นในวัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม เป็นต้น นอกจากนั้น พระปรางค์ทั้ง  
๘ องค์นี้ ยังประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ  เช่น
เดียวกับพระปรางค์ในวัดดังกล่าวแล้วข้างต้นอีกด้วย 

ด้านการทหาร
ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 

เจ้าอยู่หัวได้โปรดให้มีการปรับปรุงการทหารให้ 
เจริญก้าวหน้ายิง่ขึน้ ในด้านการจดัหน่วยยงัคงด�าเนิน
ตามแบบแผนที่มีมาในสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่  
แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เป็นต้นว่า  
โปรดให้จดัหน่วยทหารราบและทหารปืนใหญ่ขึน้เป็น 
หน่วยประจ�าการ ดังปรากฏในต�านานกรมทหารราบ
ที่ ๕ ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด
ให้เก็บหมู่รามัญเมืองนครเขื่อนขันธ์ เมืองปทุมธานี  
มาฝึกหัดเป็นทหารซีปอยเป็นหน่วยทหารรักษา 
พระองค์ และเจ้าฟ้าฯ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ได้ทรง 
จัดหมู ่ญวนมาฝึกหัดเป ็นทหารปืนใหญ่และให ้
แต่งกายแบบทหารซีปอย (คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่า 
ทหารซป่ีาย)

โลหะปราสาท
ทีว่ดัราชนดัดาราม
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เจ้าฟ้าฯ กรมขนุอิศเรศรงัสรรค์นัน้ ทรงช�านาญ
ในวิชาการทหารปืนใหญ่อย่างหาผู้ใดเทียบได้ยาก  
เพราะทรงสันทัดในภาษาอังกฤษ จึงทรงใช้เป็น 
เครื่องมือในการศึกษาวิชาวิศวกรรมการทหารเรือ 
และการปืนใหญ่อย่างแตกฉาน จนกระทั่งทรงแปล
และแต่งต�าราปืนใหญ่โบราณและต�าราปืนใหญ่ไทย 
ไว้เล่มหนึ่ง และทรงรับพระภารกิจเกี่ยวกับการ 
ปืนใหญ่ของกองทัพไทยมาตลอดรัชกาล ในเรื่องนี้ 
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ 
ไว้ในต�าแหน่งวังหน้าว่า

“.. .เมื่อในรัชกาลที่  ๓ พระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัวโปรดให้พระบาทสมเด็จ 
พระป่ินเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงบงัคบับญัชาทหารปืนใหญ่ 
จึงทรงศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่อย่างยุโรป แล้ว
เอาเป็นธุระฝึกหัดจัดทหารตลอดมา และอีกประการ
หนึ่ง โปรดวิชาต่อเรือก�าปั่นรบ ได้ทรงศึกษาต�ารา
เครื่องจักรกลกับมิชชันนารีจนทรงสร้างเครื่องเรือ 
กลไฟขึ้นได้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก จึงเป็นเหตุ 
ให้โปรดทั้งวิชาการทหารบกทหารเรือ”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ตระหนักว่าศัตรูของไทยในสมัยต่อไปจะไม่ใช่พม่า 
ซึ่งมีระบบทหารเช่นเดียวกับไทยอีกแล้ว ภัยอันตราย
ของไทยต่อไปจะเป็นชาติตะวันตกซึ่งมีระบบการ

ทหารที่มีประสิทธิภาพกว่าทางตะวันออกมาก ด้วย
เหตุน้ีเอง พระองค์จึงได้ทรงด�าเนินการป้องกัน
ประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างป้อมปราการรักษาพระนคร
 พ.ศ. ๒๓๗๑ โปรดให้สร้างป้อมปีกกา, 

ป้อมตรีเพชร, ป้อมวิเชียรโชฎก ที่ปากน�้าท่าจีน 
เมืองสมุทรปราการ

 พ.ศ. ๒๓๗๔ โปรด ให ้ ส ร ้ า งป ้ อม 
พิฆาตข้าศึก ที่ปากน�้าแม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

 พ.ศ. ๒๓๗๗  โปรดให ้สร ้ างป ้อม 
คงกระพัน, ป้อมที่ปากน�้าบางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา 
ไม่ปรากฏชื่อ

 พ.ศ. ๒๓๙๒ โปรด ให ้ ส ร ้ า งป ้ อม 
เสือซ่อนเล็บ ที่ ต.บางจะเกร็ง

2. สร้างเมืองหน้าด่าน
 พ.ศ. ๒๓๗๔ โปรด ให ้ ส ร ้ า งป ้ อม

ปราการเมืองกาญจนบุรี เพื่อรับศึกพม่าทางด้าน 
ตะวันตก

 พ.ศ. ๒๓๗๙ โปรดให ้สร ้างป ้อมที่ 
ปากทะเลสาบ ต.บ่อยาง เมืองสงขลา

3. การสร้างเรือรบ
 โปรดให้น�าเรือสินค้ามาดัดแปลงเป็น

เรือรบเอาไว้ประจ�าการ

พ.ศ. ๒๓๗๕ โปรดให้สร้างป้อมปราการเมอืงกาญจนบรุี 
เพือ่รบัศกึพม่าทางด้านตะวนัตก
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การสงครามกับพม่าก็มีน้อยลง แต่ก็ได้มีการ
ยกทัพไปขับไล่กองทัพเจ้าอนุวงศ์ของลาว กาลใน 
ครั้งนี้ได้ปรากฏวีรสตรีของไทย คือ ท่านผู้หญิงโม  
ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง 
คุณหญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี”

ด้านการต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรง

ปกครองประเทศ รักษาราชอาณาจักรมาโดยตลอด
ปลอดภัย สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ทรง 
พระนพินธ์เรือ่ง “สามกรงุ” สรปุเหตกุารณ์ในรชัสมยั
นี้ว่า

 “สมเด็จพระนั่งเกล้า
ครองราชย์ปราศสิ่งเศร้า
จวบสิ้นภาระ
พระเอยฯ
 ภายในไทยสงบถ้วน
ทรงประศาสน์ราชกิจล้วน
เหมาะแท้แก่สมัย
ท่านนาฯ
 หลายสิ่งทรงสฤษดิ์ไว้
เครื่องระลึกถึงไท้

ที่สร้างอนุสรณ์ฯ”
ปี พ.ศ. ๒๓๗๑ มีมิชชันนารีจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และจากประเทศอังกฤษ เดินทาง 
เข้ามาเผยแผ่ศาสนามากมาย ต่อมาปี ๒๓๗๔  
มีมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาอีก  
ถือได้ว่าประเทศไทยขณะนั้นมีคณะมิชชันนารีเข้ามา
หลายคณะ จึงท�าให้ไทยได้รับประโยชน์หลายด้าน

ประโยชน์ส�าคัญที่ ไทยรับจากมิชชันนารี
อเมริกันคือ งานริเริ่มการศึกษาแบบใหม่ การพิมพ์ 
กิจการหนังสือพิมพ์ การแพทย์ การสาธารณสุข  
การศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่ง
เป็นจดุเร่ิมต้นของการเคลือ่นไหวไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
โฉมหน้าประเทศเป็นตะวนัตกในสมยัต่อมา นอกจาก
การสอนศาสนาอันเป็นวตัถปุระสงค์หลกัแล้วมชิชนันารี 
อเมริกันยังช่วยเหลอืทางการแพทย์ รับรักษาโรครวม
ทั้งจ�าหน่ายจ่ายแจกยาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ด้วย
เหตุน้ีชาวไทยจึงพากันเรียกพวกมิชชันนารีทั้งที่เป็น
แพทย์และมิใช่แพทย์ว่า “หมอ” เป็นส่วนใหญ่ 

มิชชันนารีอเมริกาที่ท�างานเป็นคุณประโยชน์
ต ่อประชาชนชาวไทยหลายด ้านด ้วยกัน คือ  
นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) 
ซึ่งเข้ามาเมืองไทยใน พ.ศ. ๒๓๗๘ หมอบรัดเลย์  
เป็นนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ได้น�าวิชาการ

พ.ศ. ๒๓๗๙ โปรดให้สร้างป้อมทีป่ากทะเลสาบ 
ต.บ่อยาง เมอืงสงขลา
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แพทย์แบบตะวันตกมาเผยแพร่เป็นคนแรกในเมือง
ไทย เช่น การปลกูฝีป้องกนัไข้ทรพษิ การเริม่ต้นเพาะ
พันธุ์หนองฝีขึ้นใช้ในประเทศไทย และวิธีผ่าตัดแผน 
ปัจจุบัน นอกจากนี้ หมอบรัดเลย์ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง 
โรงพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ช่วยให้การพิมพ์หนังสือ 
เผยแพร่ ส่งเสริมการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

หมอบรดัเลย์ได้ชือ่ว่าเป็น “บดิาแห่งการพมิพ์
และหนังสือพิมพ ์ของเมืองไทย” ได ้ริ เริ่มออก
หนังสือพิมพ์แถลงข่าวรายปักษ์เป็นภาษาไทย ช่ือ 
หนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder)  
มีเรื่องสารคดี ข่าวการเมือง ข่าวราชการ ข่าวการค้า 
ข่าวเบ็ดเตล็ด ฉบับแรก ออกเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๓๘๗ ซึ่งตรงกับวันชาติของสหรัฐอเมริกา  
ต่อมาหมอจันดเล (Dr. Chandler) จึงออกหนังสือ 
รายปีเป็นภาษาองักฤษชือ่ บางกอก คาเลนดาร์ (The 
Bangkok Calendar) ซึ่งหมอบรัดเลย์เข้าด�าเนิน
กจิการแทนในภายหลงั หนงัสอืพมิพ์ทีเ่ริม่ด�าเนนิงาน
โดยมิชชันนารีอเมริกันได ้ เป ็นตัวอย ่างการท�า
หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยในสมัยต่อมา

ในบรรดามิชชันนารีทั้งหลาย หมอบรัดเลย์
เป็นบคุคลส�าคญัผูห้นึง่ทีไ่ด้น�าแนวความคดิใหม่ ๆ  ทัง้
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเข้ามา
เผยแพร่อย่างจริงจัง ทั้งโดยการแสดงความคิดผ่าน
ทางหนังสือพิมพ์ และโดยการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับชนชั้นสูงของไทยที่มีหัวก้าวหน้าทันสมัย  
หมอบรดัเลย์ได้อทุศิตนเผยแผ่ครสิต์ศาสนา ควบคูก่บั 
การบกุเบกิท�างานเพือ่สาธารณประโยชน์ในเมอืงไทย
ด้านการแพทย์และการพิมพ์ 

หมอบรัดเลย์ใช้ชีวิตในเมืองไทยถึง ๓ รัชกาล 
เมื่อหมอบรัดเลย์ถึงแก่กรรมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูหั่วได้พระราชทานเงนิช่วยเหลอืในงานศพ และ
สร้างรั้วเหล็กล้อมที่ฝังศพหมอบรัดเลย์ เพราะทรง
ระลึกถึงคุณความดีที่หมอบรัดเลย์ท�าไว้ในเมืองไทย

นอกจากนี ้การขยายอิทธพิลของชาติตะวนัตก
ไปยังภูมิภาคเอเชียและแอฟริกายังได้รับแรงจูงใจ 
จากความต้องการที่จะเผยแผ่คริสต์ศาสนาและ 
ความส�านึกในด้านมนุษยธรรมความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของชาติตะวันตก ท�าให้ชาวตะวันตก 
เชื่อมั่นในวิถีทางที่ถูกต้อง และถือว่าเป็น “ภาระ 
ของชนผิวขาว” ที่ต้องเข้าไปปกครองชนชาติที่ยัง 
ล้าหลัง หรือเข้าไปเผยแผ่ศาสนาและอารยธรรมของ

ตนควบคู่กันไป
นับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙ จุด

ประสงค์ในการติดต่อคบค้ากันระหว่างชาติตะวันตก
และดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ขยายตัว
จากการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเผยแผ ่
คริสต์ศาสนา มาเป็นการขยายอิทธิพลทางการเมือง
พร้อมกันไปด้วย เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลของชาต ิ
ตะวันตกพร้อมที่จะใช้ก�าลังสนับสนุนเพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ทางการค้าและปกป้องสิทธิชนชาติของตน
รวมทั้งส่งเสริมการด�าเนินนโยบายขยายอิทธิพล
ทางการเมืองของบริษัทการค้าขาย เมื่อรูปแบบของ 
การคบค้ากันเปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ีการเผชิญหน้ากัน
จึงเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้อยู่ภายใต้กลุ่มชนชั้น 
ผู ้ปกครองจ�านวนน้อย ซึ่งยังคงต้องการรักษา
สถานภาพเดิมไว้เท่าที่จะท�าได้ นับเป็นโชคดีของ 
เมอืงไทยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วัและ
กลุ่มชนชั้นน�าได้ศึกษาสถานการณ์ระหว่างประเทศ 
จึงพยายามปรับเปลี่ยนแบบแผนการด�าเนินนโยบาย
กับประเทศตะวันตกให้เหมาะสมอย่างระมัดระวัง
รอบคอบตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปรไปใน
ขอบเขตที่จะพึงกระท�าได้

พระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว

“อมตวาจา”
ในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว  

นักประวัติศาสตร์ในทางวิชาการปัจจุบันต่างเห็น 
พ้องกันเป็นจุดเริ่มต้นของหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเก่า 
กับใหม่ เพราะเป็นเวลาที่ชาติตะวันตกเร่ิมจะ 
แผ่อิทธิพลเข้ามาในสยามประเทศ ทรงมีพระราช
ทัศนะที่ให้ระมัดระวังชาติตะวันตกไว้ให้จงดี แม้ใน

10 ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๕๖

นิตยสารยุทธโกษ



วาระทีส่ดุก่อนสวรรคตไม่นานนกั กร็บัสัง่เตอืนสตลิกู
หลานไทยว่า “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็
เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี
อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควร 
จะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ
เลื่อมใสไปทีเดียว”

พระราชด�ารัสนี้ถือเป็น “อมตวาจา” ที่ทรง
ประทานด้วยรอบรูก้ารณ์ล่วงหน้า ชาวไทยโปรดจดจ�า
ไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

“เงินถุงแดง”
ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบ�าเพ็ญพระองค์อย่างสมถะ 
ยิ่งไม่โปรดการบันเทิง โขน ละคร ฟ้อนร�า ทรงใช้จ่าย 
พระราชทรัพย์อย่างมัธยัสถ์ เงินซึ่งทรงได้ก�าไรจาก 
การค้าส�าเภาตัง้แต่ก่อนเสวยราชย์และเสวยราชย์แล้ว 
อันเป็นเงินส่วนพระองค์ ก็โปรดให้บรรจุไว้ในถุงแดง
เก็บไว้ในพระคลังข้างที่ เล่าสืบกันมาว่า มีพระราช
ด�ารสัว่า เกบ็ไว้ให้ลกูหลานใช้ไถ่แผ่นดนิ และพระราช
ด�ารัสนี้ก็ทรงพยากรณ์ราวกับทรงเห็นเหตุการณ์ข้าง
หน้า เพราะเงินนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นค่าปรับให้
แก่รัฐบาลฝรั่งเศส ในกรณี ร.ศ. ๑๑๒ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�าให้
ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

“พระบิดาผู้ให้ก�าเนิดสถิติอุทกวิทยาแก่
ประเทศไทย”

ตามหลักฐานที่ปรากฏและรวบรวมได้จาก
ประวัติศาสตร์ พบว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ของพระบรมราชจักรีวงศ์  
เป็นองค์แรกทีไ่ด้ทรงใช้สถติทิางอุทกวทิยา คอื ระดบั

น�้าของแม่น�้าเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นข้อมูลในการพยากรณ์สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย โดยมีบัญชาให้ตั้งเสาระดับน�้าเป็น 
“เสาหนิ” เพือ่วดัระดบัน�า้สงูสดุของแต่ละปี ซึง่จะอยู่
ประมาณเดือน ๑๒ ของไทย หรือเดือนตุลาคม- 
พฤศจิกายน จากค่าระดับน�้าสูงสุดนี้เอง สามารถ
พยากรณ์ได้ว่า การท�านาของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ ่
ท�าอยูบ่รเิวณทุง่ราบภาคกลาง และจงัหวดัพระนครศร ี
อยุธยาเป็นศูนย์กลางระดับน�้าสูงสุดของแม่น�้า
เจ ้าพระยาจึงเริ่มมีสถิติตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ. ๒๓๗๔  
(ค.ศ. ๑๘๓๑) เป็นต้นมา เหตุที่พระองค์ท ่าน 
อยากทราบระดับน�้าสูงสุดของแต่ละปีก็เพื่อน�ามา
เตรียมรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจล่วงหน้า เพราะ
ฤดูเก็บเก่ียวจะท�าเมื่อน�้าลดประมาณเดือนธันวาคม-  
มกราคม อาจกล่าวได้ว่า นอกจากเป็นการเริ่มงาน
อุทกวิทยาของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการเริ่มต้น 
วิชาเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยด้วย เสาระดับน�้า
ที่ทรงพระราชทานตั้งขึ้นนี้ยังคงมีสถิติต่อเนื่องมา
จนถงึปัจจบุนั โดยกรมชลประทานเป็นผูเ้ก็บสถติแิละ
ใช้ประโยชน์ ในปัจจบัุนยังใช้ในการพยากรณ์น�า้สงูสดุ
ของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย จึงสมควรยกย่อง 
และเทดิพระเกียรตรัิชกาลที ่๓ ว่าเป็นบิดาผูใ้ห้ก�าเนิด
สถิติอุทกวิทยาแก่ประเทศไทย เป็นมรดกอันล�้าค่า  
ซึ่งไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเทียบได้ 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวย
ราชสมบัติอยู ่ได้ ๒๗ ปี ก็เริ่มทรงพระประชวร 
เป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์ไม่เคยตั้งใครเป็นพระ
อัครมเหสี เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะไม่ให้มี 
การสืบราชสมบัติทางสายของพระองค์ และต้ังพระ
ราชหฤทยัไว้ว่าเมือ่สิน้รชักาลของพระองค์ จะทรงคนื 
ราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้ามงกุฎ ทั้งที่พระองค์ทรงมี 
พระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๕๑ พระองค์  
เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ๒๒ พระองค์ พระเจ้าลูกเธอ  
๒๙ พระองค์

เมื่อครั้ งที่พระบาทสมเด็จพระนั่ ง เกล ้า 
เจ้าอยูห่วั มพีระโรคทีม่อีาการทวมีากขึน้ ทรงพระราช 
ด�าริว่าถ้าสวรรคตในพระมหามณเฑียร ท่านผู้มาเป็น
พระเจ้าแผ่นดินใหม่จะรังเกียจ จึงรับสั่งให้พระยาศรี
พิพัฒน์ ท�าพระแท่นและพระวิสูตรมาตั้งและกั้นใน

พระทีน่ั่งจกัรพรรดพิิมานองค์ข้างตะวนัตก แล้วเสดจ็
ออกมาประทับและสวรรคตอยู่ที่พระแท่นท�าใหม่นั้น 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับวันพุธ  
เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค�่า เวลา ๘ นาฬิกาเศษ รวม
พระชนมพรรษาได้ ๖๔ พรรษา

นับแต่วันสวรรคตมาถึงบัดนี้ เป็นเวลาถึง  
๑๕๙ ปีแล้วก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 
ทีเ่กิดขึน้ในเมอืงไทยท�าให้เราเหน็ว่า พระบาทสมเดจ็
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิจารณญาณที่กว้างไกล
และถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใด ตลอดพระชนม์ชีพ 
ของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อประโยชน์ของคนไทยสถานเดียว

ขอพระเกียรติคุณของพระองค์จงรุ่งเรืองสุก
สว่างอยู่ท่ามกลางหัวใจของคนไทยทุกดวงไปตราบ 
นานแสนนาน u
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