
คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ ์ เป็นหนังสือที่ส�ำนักพิมพ์ตอบรับผู้เขียน 

ที่ประสงค์จะน�ำเสนอเนื้อหำอันเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระ

มหำกษตัรย์ิไทยทั้งหมดในรำชวงศ์จกัร ีซึ่งปัจจบุนัประเทศไทย

ได้เข้ำสู่แผ่นดนิของรชักำลที่ ๑๐ ในสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมหำ

วชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู เมื่อวนัที่ ๑๓ ตลุำคม พ.ศ. 

๒๕๕๙

 พระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ

นำนัปกำร ด้วยพระรำชประสงค์อุทิศแก่ประเทศชำติ อันเป็น

แผ่นดินที่พสกนิกรของพระองค์อำศัยร่มพระบำรมีมำช้ำนำน 

ส�ำนกัพมิพ์ปลื้มปีตอิย่ำงยิ่งที่มโีอกำสได้เผยแพร่พระมหำกรุณำ-   

ธิคุณอันหำที่สุดมิได้ผ่ำนรูปแบบของหนังสือ มุ่งหวังเพียงให้

ประชำชนชำวไทยได้รับทรำบเกี่ยวกับพระรำชประวัติรอบด้ำน

ของพระมหำกษตัรย์ิทกุพระองค์ในรำชวงศ์จกัร ีส�ำนกัพมิพ์มั่นใจ

ว่ำหนงัสอืเล่มนี้จะสมบรูณ์ไปด้วยเนื้อหำอนัทรงคณุค่ำต่อชำวไทย 

ทุกคน 



 ทั้งนี้จะขอยกพระรำชด�ำรัสตอบรับกำรกรำบบังคมทูล

เชิญเสด็จฯ ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ ๑๐  

แห่งรำชวงศ์จักรี อันเป็นที่มำของชื่อ ๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ ์ 

เมื่อวนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดงันี้ 

 “...ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้          

ปฏบิตัหิน้าที่ประธานรฐัสภา ได้กล่าวในนามของปวงชน

ชาวไทย เชญิข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ

ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ   

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และ

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ

สบืราชสนัตตวิงศ์กบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

นั้น ข้าพเจ้าขอตอบรบั เพื่อสนองพระราชปณธิาน และ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

ส�ำนกัพมิพ์สถำพรบุ๊คส์



ในวำระอันเป็นมหำมงคลของปวงพสกนิกรชำวไทย ได้ม ี    

กำรสถำปนำแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำ   

วชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร พระรัชทำยำทตำมกฎ

มณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ เป็น สมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู พระมหำ

กษตัรยิ์รชักำลที่ ๑๐ แห่งรำชวงศ์จกัรี

 ผู ้เขียนคิดว่ำในโอกำสอันเป็นศุภนิมิตนี้ ควรเสนอ   

พระรำชประวตัแิละพระรำชกรณยีกจิของพระองค์ท่ำน รวมทั้ง 

พระมหำกษัตริย์ในอดีตด้วยทั้งหมด ๑๐ พระองค์ จึงตั้งชื่อ

หนงัสอืว่ำ ๑๐ กษตัรยิ์จกัรวีงศ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยำวชน

และผู้สนใจพระรำชประวัติพระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์จักร ี 

ซึ่งทรงสร้ำงสรรค์และทรงเสียสละเพื่อชำติไทยสถิตสถำพรมำ

จนปัจจุบนั แต่ละพระองค์ทรงคุณูปกำรอย่ำงยิ่ง

คํ า นํ า



 หวังว่ำผู้อ่ำนคงได้รับควำมรู้และควำมเพลิดเพลินจำก 

๑๐ กษตัรยิ์จกัรวีงศ์ พร้อมกบัคงได้รบักำรเสนอแนะตชิมจำก

ท่ำนด้วย

 ขอขอบคณุบรษิทัสถำพรบุค๊ส์ จ�ำกดั ที่สนบัสนนุผลงำน

ของข้ำพเจ้ำเสมอมำ

รงค์ ประพนัธ์พงศ์



รัชกาลที่ ๑ 

พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช

- ๑๐ -

รัชกาลที่ ๒ 

พระบำทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้ำนภำลยั

- ๓๖ -

รัชกาลที่ ๓ 

พระบำทสมเดจ็พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

- ๕๘ -

รัชกาลที่ ๔ 

พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

- ๘๐ -

รัชกาลที่ ๕ 

พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

- ๑๑๘ -

ส า ร บั ญ



รัชกาลที่ ๖

พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

- ๑๕๐ -

รัชกาลที่ ๗ 

พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

- ๑๗๖ -

รัชกาลที่ ๘ 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัอำนนัทมหดิล

- ๒๑๔ -

รัชกาลที่ ๙ 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช

- ๒๓๔ -

รัชกาลที่ ๑๐ 

สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู

- ๒๙๐ -



	 องค์ปฐมกษัตริย์จักรีวงศ์

สร้างกรุงเทพฯ	ธ�ารงส่งศักดิ์ศรี

ร่วมกู้ชาติน�าไทยปราบไพรี

สร้างธานีอิสราสถาพร

	 องค์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ

พระดับโศกสร้างสุขสโมสร

ไทยเรามีวันนี้เพราะภูธร

ไทยขจรเกียรติประวัติฉัตรนรินทร์
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พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช
(ครองรำชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - สวรรคต พ.ศ. ๒๓๕๒)

รัชกาลที่
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 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช 

พระนำมเดมิว่ำ ทองด้วง เป็นพระรำชโอรสสมเดจ็พระปฐมบรม

รำชชนกซึ่งมพีระนำมเดมิว่ำ ทองด ีและพระรำชชนนมีพีระนำม

ว่ำ หยก หรอื ดำวเรอืง เสดจ็พระรำชสมภพเมื่อวนัพุธ เดอืน 

๔ แรม ๕ ค�่ำ ปีมะโรง ตรงกบัวนัที่ ๒๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๒๗๙ 

ในรัชกำลสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ นิวำสสถำนเดิมอยู่

ภำยในก�ำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยำตอนเหนือป้อมเพชร 

ปัจจุบนัคอืวดัสุวรรณดำรำรำม

 เมื่อทรงเจรญิวยัพอที่จะรบัรำชกำรได้ กเ็ข้ำถวำยตวัเป็น

มหำดเล็กในสมัยสมเด็จเจ้ำฟ้ำอุทุมพร กรมขุนพรพินิต หรือ

เรยีกกนัเป็นสำมญัในครั้งนั้นว่ำ ขุนหลวงดอกมะเดื่อ เมื่อพระ

ชนมำยคุรบ ๒๑ พรรษำ ได้เสดจ็ออกผนวช ณ วดัมหำทะลำย 

๑ พรรษำ ลำผนวชแล้วได้เข้ำรบัรำชกำรเป็นมหำดเลก็หลวงใน

สมเดจ็พระเจ้ำอุทุมพรจนกระทั่งพระชนมำยุ ๒๕ พรรษำ ซึ่ง

เป็นรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้ำเอกทศั กท็รงเลื่อนพระเกยีรตยิศเป็น

หลวงยกกระบตัร เมอืงรำชบรุ ีและได้ววิำหมงคลกบัธดิำตระกูล

เศรษฐทีี่ต�ำบลอมัพวำ แขวงเมอืงสมุทรสงครำม มนีำมว่ำ นำค 

(ภำยหลงัได้ถวำยพระนำมเป็นทำงรำชกำรว่ำ สมเดจ็พระอมรนิ

ทรำบรมรำชนิ)ี



12 ๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์

พระปรีชาสามารถด้านการศึกสงคราม

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

 ต่อมำเสด็จเข้ำรับรำชกำรกับสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุร ี

และได้เลื่อนเป็นที่พระรำชวรินทร์ในกรมพระต�ำรวจ เมื่อพระ

ชนมำยไุด้ ๓๒ พรรษำ ทรงเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรท�ำศกึสงครำม 

กอบกู้เอกรำช ในช่วง พ.ศ. ๒๓๑๑ - ๒๓๒๑ ได้เสดจ็ออก

สงครำมถงึ ๑๐ ครั้ง ล้วนได้แสดงพระปรชีำสำมำรถในกำรรบ 

กล่ำวโดยสงัเขปดงันี้
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 พระชนมำยุได้ ๓๒ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๑) โดยเสดจ็

สมเดจ็พระเจ้ำกรงุธนบรุไีปปรำบก๊กเจ้ำพมิำย ได้บ�ำเหนจ็ควำม

ชอบเป็นพระยำอภยัรณฤทธิ์ จำงวำงกรมต�ำรวจ

 พระชนมำยุได้ ๓๓ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๒) เป็นแม่ทพั

ไปตเีขมร ได้เมอืงพระตะบองและเสยีมรำฐ

 พระชนมำยุได้ ๓๔ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๓) โดยเสดจ็

ไปปรำบชุมนุมเจ้ำพระฝำง มีชัยชนะได้เลื่อนต�ำแหน่งยศเป็น

พระยำยมรำช ว่ำที่สมุหนำยก

 พระชนมำยุได้ ๓๕ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๔) เป็นแม่ทพั

ไปตเีขมรกบัสมเดจ็พระเจ้ำกรุงธนบุรซีึ่งเสดจ็ไปทำงทะเล ตไีด้

เมืองบันทำยเพชรและเมืองบำพนม ได้บ�ำเหน็จควำมชอบเป็น

เจ้ำพระยำจกัรทีี่สมุหนำยก

 พระชนมำยุได้ ๓๘ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๗) เป็นแม่ทพั

หน้ำของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรียกไปตีเชียงใหม่ เมืองนคร

ล�ำปำง เมอืงล�ำพนู ต่อมำได้ข่ำวว่ำพม่ำยกทพัมำ สมเดจ็พระเจ้ำ

กรงุธนบรุรีบีเสดจ็คนืพระนครและโปรดให้เจ้ำพระยำจกัรจีดักำร 

บ้ำนเมืองให้เรียบร้อย ในที่สุดได้เกลี้ยกล่อมเมืองน่ำนเป็น     

ข้ำขอบขณัฑสมีำอกีเมอืงหนึ่ง ครั้นทรำบว่ำพม่ำยกมำตรีำชบุรี

จึงยกกองทัพจำกเชียงใหม่มำช่วยกองทัพหลวงเข้ำรบพม่ำจน

พม่ำแพ้ถอยทพักลบัไป
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 พระชนมำยไุด้ ๓๙ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๘) อะแซหวุน่กี้ 

แม่ทพัพม่ำยกทพัมำตหีวัเมอืงฝ่ำยเหนอื จงึเสดจ็ลงมำตั้งรบัที่

พิษณุโลก พม่ำมีก�ำลังมำกแต่ไม่สำมำรถตีหักเอำเมืองได้ จน 

อะแซหวุ่นกี้ขอดพูระองค์และสรรเสรญิพระปรชีำสำมำรถพร้อม

กบัท�ำนำยว่ำจะได้เป็นกษตัรยิ์ในวนัข้ำงหน้ำ

 ในกำรรักษำเมืองพิษณุโลกครั้งนั้น ปรำกฏว่ำพม่ำ

เปลี่ยนกลยทุธ์ใหม่ โดยใช้วธิตีดัก�ำลงักองล�ำเลยีงมใิห้ส่งเสบยีง

อำหำร ผู้คนในเมืองเกิดอดอยำกระส�่ำระสำย จ�ำต้องทิ้งเมือง

พษิณโุลกตหีกัค่ำยพม่ำ ไปชมุนมุทพัอยูท่ี่เมอืงเพชรบรูณ์ ต่อมำ 

พม่ำถอยทพักลบัไป

 พระชนมำยุได้ ๔๐ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๑๙) เป็นแม่ทพั

ยกไปตีหัวเมืองลำวตะวันออก ตีได้นครจ�ำปำศักดิ์ ศรีทันดร 

อตัตะปือ สรุนิทร์ สงัขะและขขุนัธ์ ผลจำกกำรรบครั้งนี้ได้เลื่อน

เป็นสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก มีเครื่องพระยศอย่ำงเจ้ำ

ต่ำงกรม

 พระชนมำยุได้ ๔๒ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๒๑) เป็นแม่ทพั

ยกไปตลีำ้นช้ำง ตไีด้เมอืงเวยีงจนัทน์ หลวงพระบำง ขำกลบัได้

อญัเชญิพระพุทธมหำมณรีตันปฏมิำกร (พระแก้วมรกต) และ

พระบำงมำประดษิฐำน ณ กรุงธนบุรี

 พระชนมำยุได้ ๔๔ พรรษำ (พ.ศ. ๒๓๒๓) เกดิจลำจล

ในเขมร เสด็จเป็นแม่ทัพออกไปปรำบปรำม แต่ท�ำกำรยังไม่

ตลอด ทำงกรุงธนบุรเีกดิเรื่องวุ่นวำยจงึต้องเสดจ็คนืพระนคร
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 ขณะนั้นสมเดจ็พระเจ้ำกรุงธนบุรทีรงยอมจ�ำนนพระยำ

สรรผู้เป็นกบฏ และทรงผนวช ณ วดัแจ้ง (วดัอรณุรำชวรำรำม) 

เมื่อสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึกปรำบจลำจลจนบ้ำนเมือง

สงบเรยีบร้อยแล้ว มุขอ�ำมำตย์รำชมนตรแีละไพร่ฟ้ำประชำชน

พร้อมกนัอญัเชญิพระองค์ขึ้นปรำบดำภเิษกเป็นปฐมบรมกษตัรย์ิ 

แห่งรำชวงศ์จกัร ีเมื่อวนัที่ ๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งขณะนั้น 

พระชนมำยุได้ ๔๖ พรรษำ พระนำมที่จำรกึในพระสุพรรณบฏั

คอื พระบำทสมเดจ็พระบรมรำชำธริำชรำมำธบิด ีศรสีนิทรบรม

มหำจักรพรรดิรำชำธิบดินทรฯ ต่อมำพระบำทสมเด็จพระ     

นั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถวำยพระนำมว่ำ พระบำทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้ำจฬุำโลก

 ต่อมำโปรดเกล้ำฯ สถำปนำสมเดจ็พระบวรรำชเจ้ำมหำ

สุรสิงหนำท สมเด็จพระอนุชำธิรำช ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรม

พระรำชวงับวรสถำนมงคล (วงัหน้ำ)

ราชธานีใหม่

 พระรำชกรณียกิจอันดับแรกคือ โปรดให้ย้ำยรำชธำน ี

มำอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เพรำะทรงเห็นว่ำฝั่ง

ตะวันตกคับแคบเป็นท้องคุ้ง น�้ำเซำะตลิ่งตลอดเวลำ ถ้ำมีศึก

สงครำมก็ยำกแก่กำรรักษำ เพรำะมีแม่น�้ำอยู่ตรงกลำงเรียกว่ำ 

เมอืงอกแตกคล้ำยเมอืงพษิณโุลก ส่วนฝ่ังตะวนัออกนั้นแม้เป็น
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ที่ลุ่ม เป็นคูเมอืงเดมิอยู่กลำงซึ่งเป็นเพยีงคลองแคบๆ มใิช่เป็น

แม่น�้ำกว้ำงใหญ่ แต่มชียัภมูเิหมำะสมหลำยประกำร เหมำะที่จะ

ตั้งรบัข้ำศกึ ไม่ต้องกงัวลถงึอกีฝ่ำยหนึ่งของแม่น�้ำ ที่กล่ำวมำนี้

เป็นมุมมองทำงยุทธศำสตร์ ยงัมคีวำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ อกี

เช่น ด้ำนเศรษฐกจิ กำรค้ำ กำรเกษตร ฯลฯ

ภาพวาดการย้ายราชธานจีากฝั่งกรงุธนบรุมีายงัฝั่งตะวนัออก
ของแม่น�้าเจ้าพระยา

(ภาพจาก : http://thainationhistory.blogspot.com/p/2325-200-1.html)

 ส่วนกำรสร้ำงรำชธำนีใหม่นั้น โปรดเกล้ำฯ ให้พระยำ 

ธรรมำธิกรณ์และพระยำวิจิตนำวีเป็นแม่กอง สถำนที่จะสร้ำง

ศูนย์กำรปกครองคือพระบรมมหำรำชวัง เป็นที่ซึ่งพระยำรำช

เศรษฐแีละชำวจนีตั้งบ้ำนเรอืนอยู่ก่อนแล้ว จงึโปรดเกล้ำฯ ให้

ชำวจนีเหล่ำนั้นไปสร้ำงที่อยูใ่หม่ตั้งแต่คลองวดัสำมปลื้มมำจนถงึ 

คลองวัดสำมเพ็ง (ต่อมำเรียกส�ำเพ็ง) บริเวณดังกล่ำวจึงเป็น   

ที่อยู่ของชำวจนีมำจนทุกวนันี้
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 จำกนั้นรับสั่งให้รื้อก�ำแพงกรุงเก่ำ เอำอิฐมำสร้ำงป้อม

ปรำกำรที่รำชธำนีใหม่แล้วสร้ำงพระอุโบสถขึ้นในพระรำชวัง  

จำกนั้นอญัเชญิพระพทุธมหำมณรีตันปฏมิำกร (พระแก้วมรกต) 

มำประดิษฐำนในพระอุโบสถดังกล่ำว และพระรำชทำนนำมว่ำ 

วดัพระศรรีตันศำสดำรำม

 งำนสร้ำงรำชธำนใีหม่นี้ส�ำเรจ็เรยีบร้อยใน พ.ศ. ๒๓๒๘ 

จงึมพีธิบีรมรำชำภเิษกและพระรำชทำนนำมพระนครใหม่ให้ต้อง

กับนำมพระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกรว่ำ กรุงเทพมหำนคร 

บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรำยุทธยำ มหำดิลกภพ นพรัตน

รำชธำนบีรุรีมย์ อดุมรำชนเิวศน์มหำสถำน อมรพมิำนอวตำรสถติ 

สกักะทตัตยิวษิณกุรรมประสทิธิ์ ต่อมำในสมยัรชักำลที่ ๔ ทรง

แปลงสร้อยค�ำว่ำ “บวรรตันโกสนิทร์” เป็น “อมรรตันโกสนิทร์” 

นอกนั้นคงไว้ตำมเดมิ

ซากก�าแพงกรงุธนบรุ ีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓
(ภาพจาก : www.teakdoor.com)
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 ตัวอย่ำงโคลงสี่สุภำพ ในบทพระนิพนธ์เรื่อง สามกรุง 

ของ น.ม.ส. (พระองค์เจ้ำรชันแีจ่มจรสั หรอืกรมหมื่นพทิยำลง

กรณ) ทรงกล่ำวชมรำชธำนใีหม่ว่ำ

  “กรุงเทพมหานครนี้ นามระบลิ

 อมรรตันโกสนิทร์  ต่อสร้อย

 ย้ายจากฟากแผ่นดนิ  ตะวนัตก

 ผาดผุดดุจดงัย้อย  หยาดฟ้ามาดนิ”

 ขณะเดียวกันกรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำทได้

สร้ำงพระรำชวงับวรของพระองค์ หรอืที่เรยีกวำ่วงัหน้ำ ไวอ้ย่ำง

งดงำมใหญ่โต ปัจจบุนัคอืพพิธิภณัฑสถำนแห่งชำต ิมหำวทิยำลยั 

ธรรมศำสตร์ กบัอกีครึ่งหนึ่งทำงเหนอืของสนำมหลวง

 นอกจำกนี้พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ โปรดให้

สร้ำงก�ำแพงพระนครและสร้ำงป้อมเรยีงรำยโดยรอบ ๑๔ ป้อม 

ได้แก่ ป้อมพระสุเมรุ ยุคนธร มหำปรำบ มหำกำฬ หมูทะลวง 

เสือทยำน มหำไชย จักรเพชร ผีเสื้อ มหำฤกษ์ มหำยักษ์ 

พระจนัทร์ พระอำทติย์ และอสินิธร

 ถ้ำนับป้อมรอบวังหลวงโดยเฉพำะป้อมด้ำนหน้ำแม่น�้ำ

คอืป้อมพศิำลสมีำตรงมมุวงัตรงข้ำมวหิำรพระพทุธไสยำสน์ วดั

พระเชตุพนฯ ป้อมมหำโลหะและป้อมอินทรรังสรรค์ตรงข้ำม
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ท่ำช้ำงวงัหลงั โดยรวมแล้วป้อมรอบพระนครจะมทีั้งหมด ๑๗ 

ป้อม แต่ปัจจุบนัเหลอือยู่เพยีง ๒ ป้อม คอืป้อมพระสุเมรุและ

ป้อมมหำกำฬ

สงครามพม่าหลังสร้างกรุง

 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ เมื่อขึ้นครองรำชย์

แล้วทรงท�ำสงครำมกับพม่ำต่อไปอีกหลำยครั้ง ครั้งใหญ่ที่สุด

เรยีกว่ำ สงครำมเก้ำทพั พ.ศ. ๒๓๒๘ ซึ่งพระเจ้ำปดุงกษตัรยิ์

พม่ำน�ำทัพมำเอง โดยยกพลมำถึง ๑๔๕,๐๐๐ คน แบ่งเป็น    

๙ ทพั ยกมำทั้งทำงภำคเหนอืและภำคใต้หมำยเข้ำล้อมรำชธำน ี

โดยคำดว่ำไทยเพิ่งตั้งตัว มีก�ำลังเพียง ๗๐,๐๐๐ คนเท่ำนั้น 

ยำกที่จะต่อกร แต่ด้วยพระปรีชำสำมำรถของผู้น�ำไทย ทรง

วำงแผนต่อต้ำนข้ำศึกอย่ำงเฉลียวฉลำด จนพม่ำต้องถอยทัพ

กลบัไปและได้บทเรยีนว่ำกำรยกทพัมำหลำยด้ำนนั้น ไม่สำมำรถ

รวมกนัได้ตำมคำดหมำย

 กำรศึกครั้งนั้น (สงครำมเก้ำทัพ) มีกำรรบส�ำคัญที่ทุ่ง

ลำดหญ้ำ กรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำทผู้น�ำทหำรส่วน

หนึ่งเข้ำยึดทุ่งลำดหญ้ำ ก่อนพม่ำลงมำจำกภูเขำ พระองค์ใช้

ยุทธวธิแีบบกองโจรสกดักำรส่งเสบยีงอำหำรของพม่ำ ในที่สุด

พม่ำอดอยำกต้องถอยหนี ส่วนก�ำลังที่เหลือจำกหัวเมืองต่ำงๆ 

ถูกไทยตแีตกพ่ำยกลบัไป
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แผนภมูแิสดงการเดนิทพัของพม่าครั้งสงครามเก้าทพั
(ภาพจาก : www.komkid.com)
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 ขอเล่ำถงึกำรศกึทำงภำคใต้ พม่ำยกพลมำทำงเรอื ตไีด้

เมืองตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่ำ แล้วเข้ำล้อมเมืองถลำง (เกำะภูเก็ต) 

ปรำกฏว่ำขณะนั้นเจ้ำเมอืงถลำงถงึแก่อนจิกรรม ทำงกำรไม่ทนั

แต่งตั้งเจ้ำเมืองใหม่ แต่ภรรยำเจ้ำเมืองคือท่ำนผู้หญิงจันและ

นำงมุกน้องสำวได้สร้ำงวรีกรรมน�ำชำวถลำงต่อสู้พม่ำ จนข้ำศกึ

ถอยทัพหนีไป ด้วยควำมดีควำมชอบจำกกำรรักชำติ ต่อมำ

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ทรงแต่งตั้งท่ำนผู้หญิงจัน 

เป็น ท้ำวเทพกระษตัร ีและนำงมุกเป็น ท้ำวศรสีนุทร

 นอกจำกพม่ำเข้ำตถีลำงจนเกดิวรีสตรสีองท่ำนดงักล่ำว

แล้ว พงศำวดำรเมอืงนครศรธีรรมรำชได้กล่ำวไว้ตอนหนึ่งว่ำ 

 “ฝ่ายข้างเมอืงพทัลงุ เจ้าเมอืงกรมการได้แจ้งว่า     

เมอืงชุมพร เมอืงไชยา เมอืงนครศรธีรรมราช เสยีแก่

ข้าศึกแล้ว จึงปรึกษากันคิดจะยกครอบครัวหนี ยังม ี

พระสงฆ์องค์ ๑ ชื่อมหาช่วย เป็นเจ้าอธกิารวดัในแขวง

เมืองพัทลุง ส�าแดงวิชาเวทมนตร์ ลงเลขยันต์ตะกรุด 

ประเจยีดมงคลให้แก่กรมการนายบ้านชาวเมอืงทั้งปวง 

คนเหล่านั้นนยิมยนิดยีดึมั่นเป็นเครื่องป้องกนัศาสตราวธุ 

พาให้ใจกล้าขึ้นถงึอาจสูร้บด้วยพม่าได้ กรมการจงึจดัพล 

ได้พนัเศษ แล้วเชญิท่านมหาช่วยขึ้นคานหาม ยกออกมา 

ตั้งค่ายรบัพม่าอยูก่ลางทางห่างเมอืงพทัลงุ พระมหาช่วย

มีปืน ๒ กระบอกส่งให้ศิษย์เดินยิงมาหน้าช้าง พม่า

ข้าศกึดูเหน็เป็นกองทพัใหญ่ยกมากแ็ตกหนไีป”
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 จำกควำมดีควำมชอบที่พระมหำช่วยได้น�ำชำวบ้ำน

ป้องกนัเมอืงพทัลงุ จงึมพีระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้พระมหำช่วย 

เป็นพระยำทุกขรำษฎร์ ลำสกิขำออกมำเป็นผู้ช่วยรำชกำรเมอืง

พัทลุง (ต่อมำในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เปลี่ยน

นำมบรรดำศกัดิ์จำกพระยำทกุขรำษฎร์ เป็นพระยำบรรเทำทกุข

รำษฎร์)

 เสร็จศึกพม่ำครั้งนั้นแล้ว กรมพระรำชวังบวรฯ ยัง

ยำตรำทพัลงไปถงึหวัเมอืงมลำย ูสำมำรถตไีด้ปัตตำน ีหรอืเมอืง

ตำน ีกลนัตนั ตรงักำน ูและไทรบรุ ีโดยเฉพำะที่ปัตตำนสีำมำรถ

ยดึปืนใหญ่ชื่อนำงพญำตำน ีน�ำลงเรอืมำไว้ที่กรงุเทพฯ ปัจจบุนั

ตั้งสง่ำอยู่หน้ำกระทรวงกลำโหม

ภาพวาดเรอืรบสมยัรชักาลที่ ๑ 
ในรปูคอืการล�าเลยีงปืนใหญ่ลงเรอืโดยเจ้าเมอืงปัตตานี

น้อมถวายส่งไปยงักรงุเทพฯ
(ภาพจาก : www.iseehistory.com)



รงค์ ประพันธ์พงศ์ 23

 ขอกลับมำพูดถึงศึกพม่ำอีกครั้ง นั่นคือศึกพม่ำที่

ท่ำดนิแดง เมอืงกำญจนบรุ ีเรยีกว่ำไทยชนะอย่ำงเดด็ขำด โดย

ปีต่อมำหลังจำกศึกเก้ำทัพแล้ว พระเจ้ำปดุงบัญชำให้พระมหำ

อุปรำชยกทพัมำเพยีงทพัเดยีว ตั้งค่ำยที่ท่ำดนิแดงและสำมสบ 

พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ แม่ทพัตคี่ำยพม่ำท่ำดนิแดง 

กรมพระรำชวงับวรฯ ตคี่ำยพม่ำสำมสบ ศกึครั้งนี้ใช้เวลำเพยีง 

๓ วนั ไทยสำมำรถตคี่ำยพม่ำแตกพ่ำยไป

พระสถปูของพระเจ้าปดงุ ต้นเรื่องของสงครามเก้าทพั
(ภาพจาก : www.wikiwand.com)
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องเชียงสือ

 นอกจำกสงครำมพม่ำดงักล่ำวแล้ว สมยัรชักำลที่ ๑ แห่ง

กรุงรตันโกสนิทร์ ไทยยงัเกี่ยวข้องกบัประเทศเพื่อนบ้ำนอกีด้วย 

เช่น ญวน สมัยองเชียงสือ กล่ำวคือ เมื่อพระบำทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้ำฯ ปรำบดำภเิษกได้ ๒ ปี ประเทศญวนเกดิ

กบฏไกเซนิ (พี่น้อง ๓ คนจำกต�ำบลไกเซนิ) เข้ำยดึญวนตอนใต้ 

และจบัฆ่ำพระรำชวงศ์ญวนตระกลูเหงยีนหลำยคน องเชยีงสอื 

รชัทำยำทญวนขณะนั้นอำยุ ๑๕ ปี หลบหนมีำกรุงเทพฯ เพื่อ

พึ่งพระบรมโพธสิมภำร ทรงรบัชุบเลี้ยงอย่ำงชำวประเทศรำชที่

สนทิ ท�ำนองเดยีวกบัเจ้ำเขมรที่ทรงเมตตำ

 ยำมสงครำมพม่ำ องเชยีงสอืกไ็ปช่วยในกองทพั จนเมื่อ

สงครำมดสูงบลง จงึว่ำถงึเวลำจะคนืถิ่นมำตภูุม ิแต่ไม่กล้ำทลูลำ 

เกรงจะทรงปฏเิสธเพรำะสงครำมพม่ำยงัไม่เสรจ็สิ้น องเชยีงสอื

จงึหลบหนลีงเรอืส�ำเภำ เมื่อสมเดจ็พระมหำอุปรำชสุรสงิหนำท

ทรำบ จงึน�ำพลรบลงเรอืไล่ตำมจนทนักนัที่ปำกน�้ำเพรำะขณะนั้น 

ไม่มลีมพดั
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 องเชยีงสอืจนปัญญำเกอืบปลงชพีตน แต่บรวิำรยบัยั้งไว้ 

ในไมช้่ำลมอ่ำวกพ็ดัมำจงึแล่นใบหนอีอกไปได้ สมเดจ็พระมหำ

อุปรำชจะเสด็จตำมต่อไปอีก พอดีเรือเร็วน�ำพระรำชสำส์น

พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำฯ มข้ีอควำมให้ยตุกิำรตดิตำม

ปล่อยให้เขำไปตบ้ีำนเมอืงเขำคนืเถดิ เรำเองช่วยเขำไม่ได้เพรำะ

ตดิพนักบัศกึพม่ำ

 เมื่อถึงไซง่อนแล้วองเชียงสือน�ำบริวำรต่อสู้กับกบฏจน

ชนะและได้แดนญวนทำงใต้คนื องเชยีงสอืยงัร�ำลกึถงึพระคุณ

รชักำลที่ ๑ แห่งกรุงสยำม ได้ถวำยต้นไม้เงนิต้นไม้ทองทุกปี 

ต่อมำองเชียงสือได้เป็นพระเจ้ำยำลอง ตั้งนครหลวงที่เมืองเว้

และเป็นจักรพรรดิองค์แรก กระทั่งองค์สุดท้ำยคือพระเจ้ำ    

เบำได๋

พระราชกรณียกิจ

 พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำฯ ทรงประกอบพระรำช

กรณียกิจหลำยด้ำนดังที่กล่ำวมำแล้ว ส่วนใหญ่คือ กำรศึก

สงครำมกับพม่ำเพื่อกอบกู้ชำติและสร้ำงชำติ ซึ่งเป็นพระรำช

กรณยีกจิที่ส�ำคญัยิ่ง พระรำชกรณยีกจิหลงัจำกทรงครองรำชย์

แล้วที่จะน�ำเสนอคือ ด้ำนบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ ด้ำนรวบรวม

และช�ำระกฎหมำย และด้ำนวรรณคดี
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 ด้ำนกำรบ�ำรงุพระพทุธศำสนำ

 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ทรงอุปถัมภ์กำร 

ช�ำระพระไตรปิฎกใน พ.ศ. ๒๓๓๑ เพื่อให้ประชำชนได้มทีี่พึ่ง

ทำงใจ เพรำะบ้ำนเมอืงอยูใ่นสภำพบ้ำนแตกสำแหรกขำด วธิกีำร 

ช�ำระพระไตรปิฎกนั้น สมเด็จพระสังฆรำชทรงเลือกพระรำชำ

คณะ ๒๑๘ รปู รำชบณัฑติ ๓๒ คน มำร่วมงำนส�ำคญัดงักล่ำว 

ณ วัดนิพพำนำรำม (ปัจจุบันคือวัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์) 

เมื่อเสรจ็บรบิรูณแ์ลว้กพ็ระรำชทำนพระไตรปฎิกแกพ่ระอำรำม

หลวงทุกอำรำม และพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้พระ

อำรำมต่ำงๆ คดัลอกเกบ็ไว้

 นอกจำกนี้ยงัโปรดเกล้ำฯ ให้มกีำรจดัระเบยีบสงฆ์ ตรำ

กฎพระสงฆ์เพื่อให้ด�ำรงอยูใ่นพระธรรมวนิยัอย่ำงเคร่งครดั ทรง

สร้ำงวัดและปฏิสังขรณ์พระอำรำมต่ำงๆ ทั้งในพระนครและ   

หวัเมอืง ส่วนวดัประจ�ำรชักำลคอืวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลำรำม

 ทรงสร้ำงวดัที่เอำแบบอย่ำงจำกกรุงเก่ำ เช่น

 วดัสทุศันเทพวรำรำม เลยีนแบบวดัพนญัเชงิ โดยสร้ำง

โบสถ์ขึ้นก่อน แล้วอัญเชิญพระศรีศำกยมุนีมำประดิษฐำน      

ณ วดัแห่งนี้

 วดัพระศรรีตันศำสดำรำม เป็นวดัประดษิฐำนพระพทุธ

รูปส�ำคญัคอื พระพุทธมหำมณรีตันปฏมิำกร
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 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม โดยสร้ำงพระเจดีย์  

องค์ใหญ่ซึ่งเดิมบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ที่ถูกพม่ำ

เผำจนปรกัหกัพกัที่กรุงเก่ำ ถวำยพระนำมว่ำพระเจดยี์ศรสีรร- 

เพชญดำญำณ

 วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ เป็นวัดเก่ำแก่อยู่ระหว่ำง

พระบรมมหำรำชวังกับวังหน้ำ กรมพระรำชวังบวรมหำสุร-

สงิหนำทเป็นแม่กองสร้ำงและเป็นวดัที่พระองค์เคยใช้เป็นที่หลบ

ซ่อนพม่ำ

วดัสทุศันเทพวรารามในอดตี (ไม่ทราบ พ.ศ.)
(ภาพจาก : หนงัสอื กุล ีลากรถ กบัประวตัศิาสตร์แรงงานไทย)
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 ด้ำนกำรรวบรวมและช�ำระกฎหมำย

 รชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำฯ มกีำรรวบรวม 

หนังสือกฎหมำยครั้งกรุงเก่ำตั้งแต่สมัยพระรำมำธิบดีที่ ๑ 

(พระเจ้ำอู่ทอง) ซึ่งอยู่ในสภำพฉกีขำด สูญหำย และถูกท�ำลำย

ตั้งแต่เสยีกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐ จงึโปรดเกล้ำฯ ให้รวบรวมช�ำระ

ตรำเป็นกฎหมำยสำมดวง พ.ศ. ๒๓๔๘ ที่เรยีกว่ำ กฏหมำย

ตรำสำมดวง เพรำะสร้ำงเป็นฉบบัหลวงไว้ ๓ ชุด โดยประทบั

ตรำพระรำชสหี์ พระคชสหี์ และบวัแก้วไว้เป็นส�ำคญั

(ซ้าย) ตราพระราชสหี์ ประจ�าต�าแหน่งสมหุนายก 
(กลาง) ตราพระคชสหี์ ประจ�าต�าแหน่งสมหุพระกลาโหม

(ขวา) ตราบวัแก้ว ประจ�าต�าแหน่งกรมท่าโกษาธบิดี

 กำรที่โปรดให้ช�ำระกฎหมำยตรำสำมดวงดังกล่ำว เพื่อ

เป็นหลกัในกำรปกครอง เป็นที่พึ่งด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรมแก่

ประชำชน และแสดงให้เหน็ว่ำพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ 

ทรงเสมอืนพระบดิำของกฎหมำยและกระบวนกำรยตุธิรรมของ

ไทยสมยัรตันโกสนิทร์ เหตทุี่กล่ำวเช่นนี้เพรำะกำรมพีระรำชด�ำริ
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ให้ช�ำระกฎหมำยเดมิที่ใช้อยูซ่ึ่งผดิหลกักำรให้ถกูต้องและยตุธิรรม 

อกีทั้งทรงให้เปลี่ยนแปลงวธิกีำรพจิำรณำควำมและกำรลงทณัฑ์

ให้เหมำะสม

 ด้ำนกำรท�ำนบุ�ำรงุวรรณคดี

 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ทรงท�ำนุบ�ำรุง

วรรณคดซีึ่งเสื่อมโทรมมำตั้งแต่ครั้งเสยีกรงุศรอียธุยำ พระองค์

ทรงเป็นประมขุแห่งกว ีได้โปรดให้รำชบณัฑติสร้ำงวรรณคดขีึ้น

ไว้ส�ำหรบัรำชธำนแีห่งใหม่ ส่วนพระองค์เองทรงพระรำชนพินธ์

ไว้คอื บทละครเรื่อง รามเกยีรติ์ (บำงตอน) บทละครเรื่อง อณุรทุ 

และ นริาศรบพม่าที่ท่าดนิแดง

 บทละครเรื่อง รามเกยีรติ์ ฉบบัพระรำชนพินธ์ในรชักำล

ที่ ๑ เป็นฉบบัที่มเีนื้อหำละเอยีดพสิดำร ยำวถงึ ๑๑๗ เล่มสมดุ

ไทย รวมค�ำกลอนไม่ต�่ำกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ค�ำกลอน
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 กำรที่พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ทรงน�ำเรื่อง

รำมเกยีรติ์มำพระรำชนพินธ์เป็นบทละครนั้น นบัว่ำทรงรวบรวม

เรื่องที่ประชำชนนิยมกันอย่ำงแพร่หลำยขึ้นเป็นหลักฐำน ซึ่ง

วรรณคดีเรื่องนี้มีผลในทำงยอพระเกียรติพระมหำกษัตริย์     

ให้คตธิรรมและควำมเพลดิเพลนิ ตอนท้ำยเรื่องยงัทรงกล่ำวถงึ

จุดมุ่งหมำยไว้ว่ำ

    “อนัพระราชนพินธ์รามเกยีรติ์ ทรงเพยีรตามเรื่องนยิายไสย

ใช่จะเป็นแก่นสารสิ่งใด ตั้งพระทยัสมโภชบูชา

ใครฟังอย่าได้ใหลหลง จงปลงอนจิจงัสงัขาร์

ซึ่งอกัษรกลอนกล่าวล�าดบัมา โดยราชปรดีากบ็รบิูรณ์”

 บทละครเรื่อง อณุรทุ เข้ำใจว่ำชำวไทยคงรูจ้กัวรรณคดี

เรื่องนี้มำพร้อมๆ กบั รามเกยีรติ์ อนริทุธค�าฉนัท์ ของศรปีรำชญ์

กเ็ป็นเรื่องเดยีวกนั พระรำชนพินธ์บทละครเรื่อง อุณรุท นี้เป็น

เรื่องยำว ๑๘ เล่มสมุดไทย เนื้อเรื่องกล่ำวถึงพระนำรำยณ์

อวตำรลงมำปรำบพวกยกัษ์ที่ท�ำควำมเดอืดร้อนแก่โลก ในตอน

ท้ำยเรื่องมพีระรำชปรำรภคล้ำยเรื่อง รามเกยีรติ์ ว่ำ
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 “อนัพระราชนพินธ์อุณรุท สมมุตไิม่มแีก่นสาร

ทรงไว้ตามเรื่องโบราณ ส�าหรบัการเฉลมิพระนคร

ให้ร�าร้องครื้นเครงบรรเลงเล่น เป็นที่แสนสุขสโมสร

แก่หญงิชายไพร่ฟ้าประชากร กถ็าวรเสรจ็สิ้นบรบิูรณ์”

 นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง นิรำศเรื่องนี้เป็นนิรำศเรื่อง

แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ 

ทรงพระรำชนิพนธ์เมื่อครำวยำตรำทัพไปตีทัพพม่ำ ณ ต�ำบล

ท่ำดนิแดง เมอืงกำญจนบุร ีพ.ศ. ๒๓๒๙ ทรงแสดงพระปรชีำ

สำมำรถเชงิกวอียูไ่ม่น้อย ดงัพระรำชปณธิำนของพระองค์ในกำร

ไปสงครำมครั้งนี้

 “ตั้งใจจะอุปถมัภก ยอยกพระพุทธศาสนา

จะป้องกนัขอบขณัฑสมิา รกัษาประชาชนแลมนตรี

จะบ�ารุงทั้งฝูงสุรางค์รกั ให้อคัเรศเป็นสุขจ�าเรญิศรี

ครั้นเสรจ็การผลาญราชไพรี กใ็ห้กรธีาทพักลบัมา”

 ผลงำนของกวใีนสมยัรชักำลที่ ๑

 เจ้ำพระยำพระคลงั (หน) หรอืหลวงสรวชิติ นำยด่ำน

เมอืงอุทยัธำน ีเมื่อพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ ขึ้นครอง

รำชย์แล้ว โปรดให้หลวงสรวิชิตเป็นพระยำพิพัฒนโกศำ และ

เป็นเจ้ำพระยำพระคลัง ตำมล�ำดับ ผลงำนวรรณคดีของ
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เจ้ำพระยำพระคลงั (หน) มหีลำยเรื่องเช่น ลลิติศรวีชิยัชาดก 

ลิลิตเพชรมงกุฎ ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง อิเหนาค�าฉันท์ 

มหาชาตริ่ายยาวกณัฑ์กุมาร - กณัฑ์มทัร ีบทมโหรเีรื่อง กาก ี  

ผู้อ�ำนวยกำรกำรแปลและเรียบเรียง สามก๊ก (พงศำวดำรจีน) 

ราชาธริาช (พงศำวดำรมอญ - พม่ำ)

 พระยำธรรมปรชีำ (แก้ว) เป็นพระอำลกัษณ์มำตั้งแต่

สมยัพระเจ้ำกรงุธนบรุ ีมคีวำมรู้แตกฉำนด้ำนพทุธศำสนำ มผีลงำน 

เช่น รตันพมิพวงศ์ (แปล) มหาวงศ์ (แปล) ไตรภูมโิลกวนิจิฉยั 

ความพสิดาร และ ไตรเพท

 พระเทพโมลี (กลิ่น) ผลงำนที่รู ้จักกันดีคือ พระ

เวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน และแต่งซ่อม กัณฑ์ทานกัณฑ์ 

ของกรมสมเดจ็พระปรมำนุชติชโินรส

เสด็จสวรรคต

 พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำฯ ทรงครองรำชสมบตัิ

นำน ๒๘ ปี เสดจ็สวรรคตเมื่อวนัที่ ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๓๕๒ 

สริพิระชนมพรรษำได้ ๗๓ พรรษำ เป็นปีที่ ๒๘ แห่งรชักำล  

มพีระสติจนวำระสุดท้ำย และทรงสำมำรถมอบรำชสมบัติ

แก่สมเดจ็พระบรมโอรสำ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอศิรสนุทร ซึ่งต่อมำ

คอื พระบำทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้ำนภำลยั
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 พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ มพีระรำชโอรสและ

พระรำชธดิำรวม ๔๓ พระองค์ เป็นหญงิ ๒๕ และชำย ๑๘ 

พระองค์ โดยบำงพระองค์ที่ทรงมคีวำมส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์

และวรรณคดมีดีงันี้

 องค์ที่ ๔ สมเด็จเจ้ำฟ้ำชำยฉิม (พระบำทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย) ได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระเจ้ำ   

ลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอศิรสนุทร ได้รบัพระรำชทำนอุปรำชำ 

ภเิษกเป็นพระมหำอุปรำชกรมพระรำชวงับวรสถำนมงคล

 องค์ที่ ๗ สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยจุย้ ได้รบัสถำปนำเป็นสมเดจ็

พระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนเสนำนุรกัษ์ ครั้นถงึรชักำลที่ ๒ 

ได้ด�ำรงพระยศเป็นพระมหำอุปรำช กรมพระรำชวังบวรมหำ

เสนำนุรกัษ์

 องค์ที่ ๑๗ พระองค์เจ้ำชำยอรโุณทยั (พระองค์ช้ำง) ต่อมำ 

ได้รับสถำปนำเป็นกรมหมื่นศักดิพลเสพ ครั้นถึงรัชกำลที่ ๓    

ได้รับพระรำชทำนอุปรำชำภิเษกเป็นพระมหำอุปรำช กรม

พระรำชวงับวรมหำศกัดพิลเสพ

 องค์ที่ ๒๘ พระองค์เจ้ำชำยวำสุกรี ทรงผนวชเป็น

สำมเณรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๓ แล้วทรงด�ำรงเพศบรรพชติจนถงึ 

พ.ศ. ๒๓๙๔ ในรชักำลที่ ๔ ทรงรบัมหำสมณุตมำภเิษกเป็น

สมเดจ็พระปรมำนุชติชโินรส

 องค์ที่ ๔๐ พระองค์เจ้ำชำยสุทัศน์ (พระองค์โต) ใน

รชักำลที่ ๓ ได้ทรงรบัสถำปนำเป็นกรมหมื่นไกรสรวชิติ
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ถวายพระสมัญญาเทิดพระเกียรติ

 พ.ศ. ๒๕๒๕ ในโอกำสที่กรุงเทพมหำนครอำยุครบ 

๒๐๐ ปี คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้เทดิพระเกยีรตถิวำยพระสมญัญำ

ว่ำ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และ

ก�ำหนดให้เปลี่ยนชื่อวนัจกัรใีนวนัที่ ๖ เมษำยนของทุกปี เป็น 

วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และ    

วนัที่ระลกึมหำจกัรบีรมรำชวงศ์
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	 องค์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ภูวนัยธ�ารงรัฐฉัตรสยาม

ศึกเก้าทัพพม่าพ่ายสิ้นลายงาม

สยามยามสงบด้วยพระบารมี

	 งานละครดนตรีกวีแก้ว

ศิลปะเลิศแล้วเพริศแพร้วศรี

งามวังวัดพระปรางค์เด่นธรณี

ภูมิจิตทวี	เลิศศิลป์แผ่นดินไทย


