
 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 1 ( พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก )  

( พ.ศ. 2325 - 2352 ) 
 เมื�อเสด็จขึนเสวยราชสมบติั ปราบดาภิเษกขึนเป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ( รัชกาลที� 1 )      
กท็รงประกาศสถาปนา พระราชวงศ ์ตามโบราณราชประเพณีปราบดาภิเษก ประดิษฐานพระราชวงศใ์หม่ 
เนื�องจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเคยมีฐานนัดรศกัดิ4  เป็นเจา้พระยาจกัรีมานานจึงตกลงเรียก 
พระราชวงศใ์หม่ว่า “พระบรมราชวงศจ์กัรี”  
การสร้างราชธานี 
แต่เดิมแผน่ดินอนัเป็นที�ตังของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั สองฝั�งแม่นําเจา้พระยาระหวา่ง ปากคลองบางกอก
นอ้ยลงมาถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เป็นแผน่ดินเดียวกนั มีชื�อเรียกกนัในสมยันันว่า “บางกอก” ตาํบลบางกอก
ตังอยู ่ทางฝั�งตะวนัออกของแม่นํ าเจา้พระยาเดิม แม่นําเจา้พระยาแต่เดิม ไหลตามคลองบางกอกนอ้ย คลองบาง
ระมาด คลองตลิ�งชนั และคลองบางกอกใหญ่ ในสมยัสมเด็จพระชยัราชาธิราช ( พ.ศ. 2079 – 2089 ) โปรดให ้ขดุ
คลองลดั เริ�มตังแต่ปากคลองบางกอกนอ้ยไปออกแม่นําเก่าหนา้วดัอรุณราชวราราม เรียกวา่ คลองลดับางกอกใหญ่ 
ต่อมากลายเป็น แม่นํ าตรงหนา้ ท่าราชวรดิษฐ ์เมื�อนําไหลสะดวกขึน เลยกลายเป็นแม่นํ าเจา้พระยาในปัจจุบนั ส่วน
แม่นํ าเจา้พระยาสายเดิมกลายเป็นคลองบางกอกนอ้ย คลองตลิ�งชนั คลองบางระมาด คลองบางกอกใหญ่ในที�สุด 
ทาํให้ตาํบล บางมะกอก แบ่งออกเป็นสองส่วนคือฝั�งตะวนัตกเรียก ฝั�งธนบุรี ฝั�งตะวนัออกเรียก ฝั�งพระนคร           
( บริเวณที�สร้างพระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั ) เมื�อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสดจ็ขึนเสวยราช
สมบติัแลว้ ก็โปรดให ้ยา้ยราชธานี จากฝั�งตะวนัตก มาอยูฝั่�งตะวนัออกของแม่นําเจา้พระยาในปัจจุบนั ดว้ยเหตุผล
หลายประการดงันี  
1. ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เพราะกรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก มีแม่นําเจา้พระยาไหล ผา่กลางเมือง
ยากแก่การป้องกนัขา้ศึกเขา้โจมตี เหมือนเมื�อครั งพระองคเ์คยรักษาเมืองพิษณุโลก ในศึกอะแซหวุ่นกีถา้ยา้ยพระ
นครมาอยูท่างฝั�งตะวนัออกเพียงฝั�งเดียว ถา้มีขา้ศึกมาโจมตี กจ็ะป้องกนัไดง่้าย 
2. สถานที�ตั/งกรุงธนบุรีคบัแคบ เพราะมีวดัขนาบสองดา้นคือ วดัอรุณราชวราราม ( วดัแจง้ ) และ วดัโมฬีโลกยา
ราม ( วดัทา้ยตลาด )ไม่เหมาะที�จะขยายเมืองใหเ้จริญยิ�งขึนต่อไปได ้
3. ฝั�งธนบุรีเป็นท้องคุ้ง นํ าเซาะตลิ�งทรุดพงัอยูเ่สมอ อาจเป็นอนัตรายต่อพระราชฐานได ้เมื�อมีพระราชดาํริดงันี
แลว้ ก็โปรดใหพ้ระยาธรรมา ( บุญรอด ) และพระยาวจิิตรานาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่พล สร้างพระนครใหม่ 
โดยยา้ยชาวจีน ที�ตังถิ�นฐานอยูบ่ริเวณที�จะสร้างพระนคร ไปอยูบ่ริเวณ คลองสามปลืมจนถึงคลองวดัสามเพง็         
( ตลาดสาํเพง็ในปัจจุบนั ) โดยทาํพิธียกเสาหลกัเมือง ในวนัอาทิตยที์� 21 เมษายน 2325 ตรงกบั วนัขึน 10 คํ�า เดือน 
6 ปีขาล จุลศกัราช 1144 โดยเกณฑ ์ชาวเขมร ลาว และขา้ราชการหัวเมือง เขา้มา ช่วยระดมกนั ขดุลอกคูคลอง 
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สร้างกาํแพงเมือง ปราสาท ราชวงั ในการสร้างพระนครแห่งใหม่นี ใชเ้วลานาน 3 ปี เสร็จแลว้ โปรดให้มี พระราช
พิธี สมโภชอยา่งมโหฬาร รวม 3 วนั และขนานนามพระนครแห่งใหม่ว่า  
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพนพรัตน์ ราชธานี บุรีรมย ์อุดมราชนิเวศน มหา
สถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกทตัติย วิษณุกรรมประสิทธิ4  ( สมยัรัชกาลที� 4 เปลี�ยน กรุงเทพมหานครบวร
รัตนโกสินทร์ เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ฯ ) ซึ� งแปลไดค้วามว่า “เมืองแห่งเทพยดาเป็นเมืองใหญ่
เป็นที�ประดิษฐานของพระแกว้มรกตเป็นเมืองรบ ไม่ชนะของพระอินทร์ เป็นเมืองที�ยิ�งใหญ่ของโลก อนั
ประกอบดว้ยรัตน 9 ประการ เป็นเมืองแห่งความร่มเยน็เป็นสุข ประกอบดว้ยพระราชวงัอนัยิ�งใหญ่ ซึ� ง
เปรียบเสมือนสวรรคอ์นัเป็นที�ประทบั ของพระนารายณ์ เมืองที�พระอินทร์เป็น ผูม้อบให ้โดยใหพ้ระวิษณุกรรม
เป็นผูส้ร้าง”พระมหาปราสาท และราชมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวงั ที�สร้างขึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประกอบดว้ย 
1. พระที�นั�งอมรินทราภิเษก มหาปราสาท สร้างดว้ยไมท้ังองค ์โดยลอกแบบมาจากพระที�นั�งสรรเพชญปราสาท 
พระที�นั�งองคนี์ ใชป้ระกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2328 ต่อมาเกิดฟ้าผา่ ไฟไหม ้ในปี 2332 จึงโปรด 
ให้รือ แลว้สร้างขึนใหม่ ให้เหมือน พระที�นั�งสุริยาศอมรินทร์ แลว้พระราชทานนามว่า พระที�นั�งดุสิตมหาปราสาท 
2. พระมหามณเฑียร เป็นพระที�นั�งหมู่ประกอบดว้ย 
2.1 พระที�นั�งจกัรพรรดิพิมาน 
2.2 พระที�นั�งไพศาลทกัษิณ 
2.3 พระที�นั�งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน 
2.4 พระที�นั�งเทพสถานพิลาศ 
2.5 พระที�นั�งเทพอาสน์พิไล 
2.6 หอพระสุราลยัพิมาน 
2.7 หอพระธาตุมณเฑียร 
3. พระที�นั�งดุสิตาภิรมย ์
4. พระที�นั�งเยน็ 
5. พระที�นั�งพลบัพลาสูง ( สุทไธสวรรค ์) 
6. พระที�นั�งทอง 
การสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ( วดัพระแกว้ )  
เนื�องจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีความคิดที�จะสร้างราชธานีแห่งใหม่ ให้มีความเจริญ 
รุ่งเรือง เหมือนกรุงศรีอยธุยา จึงสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามไวใ้นพระบรมมหาราชวงั เช่นเดียวกบั วดัพระศรี
สรรเพชญที�กรุงศรีอยธุยา และสร้างปราสาทราชมณเฑียร สิ�งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวดัดงันี  
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1. พระอุโบสถ เป็นที�ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
2. หอพระมณเฑียรธรรม สร้างกลางสระเป็นที�เกบ็รักษาพระไตรปิฎกและเป็นที�แปลพระราชสาส์น 
3. ศาลารายรอบพระอุโบสถ 12 หลงั 
4. พระเจดียท์อง 2 องค ์                                                     5. หอระฆงั 
ในปี พ.ศ. 2331 ภายหลงัที�ชาํระพระไตรปิฎกเสร็จแลว้ ไดน้าํพระไตรปิฏกมาไวที้� หอมณเฑียรธรรมและจดัให้มี
มหรสพฉลอง มีการจุดดอกไมไ้ฟ ทาํใหเ้กิดเพลิงไหม ้จึงตอ้งสร้างที�เกบ็พระไตรปิฎกขึนใหม่ พร้อมกบัสร้างสิ�ง
อื�นเพิ�มเติมดงันี  สร้างพระมณฑปไวเ้กบ็พระไตรปิฎก หอพระมณเฑียรธรรม สร้างหอพระเทพบิดร หอพระนาค 
และสร้างพระปรางคแ์ปดองค ์

ดา้นการปกครอง 
1. การปกครองในราชธานี หรือระเบียบบริหาราชการส่วนกลาง  
ยงัคงใชต้ามแบบกรุงศรีอยธุยาคือตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดี 2 ฝ่ายไดแ้ก่  
1.1 ฝ่ายทหาร คือเสนาบดีกรมพระกลาโหม ( สมุหพระกลาโหม ) มีอาํนาจหนา้ที� บงัคบับญัชา ดูแลหวัเมืองฝ่ายใต ้
ใช ้ตราคชสีห์ เป็นตราประจาํตาํแหน่ง  
1.2 ฝ่ายพลเรือน คือ เสนาบดีกรมมหาดไทย ( สมุหนายก ) มีอาํนาจหนา้ที� บงัคบับญัชา ดูแลหวัเมืองฝ่ายเหนือ ใช ้
ตราราชสีห์ เป็นตราประจาํตาํแหน่ง นอกจากนียงัมีตาํแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ ์ช่วยบริหารงาน 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 
1.2.1 กรมพระนครบาล ( กรมเวียง ) 
1.2.2 กรมพระธรรมาธิกรณ์ ( กรมวงั )  
1.2.3 กรมพระโกษาธิบดี ( กรมคลงั ) 
1.2.4 กรมพระเกษตราธิการ ( กรมนา )  
         กรมพระนครบาล (กรมเวียง) หรือ กรมเมือง เสนาบดีคือ พระยายมราช(พระยานครบาล) มีอาํนาจหนา้ที�
ปกครองดูแลราษฎรในเขตกรุง รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบโจรผูร้้าย มีตราพระยมทรงสิงห์ เป็นสัญลกัษณ์
ประจาํตาํแหน่ง 
          กรมพระธรรมาธิกรณ์ (กรมวงั)เสนาบดี คือ พระยาธรรมา มีอาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบัราชการในราชสาํนกั 
จดัการพระราชพิธีทั�วไป รวมทังพิจารณาคดีที�พระมหากษตัริยจ์ะตอ้งวินิจฉัยดว้ย จึงไดน้ามอีกอยา่งหนึ�งว่า ธรร
มาธิกรณ์ หมายถึง ผูว้ินิจฉัยคดีพิพาท ใหเ้ป็นธรรม ใชต้ราเทพยดาทรงพระนนทิการ (เทวดาทรงพระโค ) เป็น
สัญลกัษณ์           กรมพระโกษาธิบดี (กรมคลงั) หรือ กรมท่า มีอาํนาจหนา้ที� บงัคบับญัชาหัวเมืองชายทะเลภาค
ตะวนัออก ใชต้ราบวัแกว้เป็นสัญลกัษณ์ แบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบเป็น ฝ่ายการเงิน มีหัวหนา้คือ พระยาราชภคัดี 
ฝ่ายการต่างประเทศ มีหวัหนา้คือ พระยาศรีพิพฒัน์ 
ฝ่ายตรวจบญัชีและดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวนัออก มีหวัหนา้คือ พระยาพระคลงั(พระยาโกษาธิบดี)                    
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กรมพระเกษตราธิการ ( กรมนา) เสนาบดี คือ พระยาพลเทพ (พระยาเกษตราธิการ)มีอาํนาจหนา้ที�ดูแลรักษานา
หลวง เกบ็หางขา้ว ค่านา จดัเกบ็และรักษาเสบียง อาหารสาํหรับพระนคร พิจารณาคดีเกี�ยวกบัที�นา ใชต้ราพระ
พิรุณทรงนาคเป็นสัญลกัษณ์ 

2. การปกครองหัวเมือง หรือ ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองหัวเมือง คือการบริหารราชการ
แผน่ดินตามหวัเมืองต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
2.1 หวัเมืองชันใน 
2.2 หวัเมืองชันนอก 
2.3 หวัเมืองประเทศราช              

หวัเมืองชันใน เดิมเรียกว่าเมืองลูกหลวงหรือเมืองหนา้ด่าน เมืองชันใน จะตังอยูร่อบเมืองหลวง ถือว่าเป็นบริวาร
ของเมืองหลวง เมืองชันในไม่ไดเ้ป็นเมืองอยา่งแทจ้ริง เพราะไม่มีเจา้เมืองปกครอง มีแต่ผูรั้ ง หรือ จ่าเมือง ทาํ
หนา้ที�ดูแล ไม่มีอาํนาจอยา่งเจา้เมือง การบริหารงานตอ้งรับคาํสั�งจากเสนาบดีจตุัสดมภ ์หรือ ฟังคาํสั�งจากเมือง
หลวง หวัเมืองชันใน มีความสาํคญัเป็นเมืองระดบัชันจตัวา             หวัเมืองชันนอก(เมือง พระยามหานคร) เป็น
เมืองที�ตังอยูใ่นราชอาณาจกัร เมืองเหล่านีจดัแบ่งเป็นระดบัชัน ตามขนาด จาํนวนพลเมือง ความสาํคญั แบ่งเป็นชัน
เอก ชันโท ชันตรี และอาจมีเมืองเล็ก ๆ ( เมืองชันจตัวา ) อยูใ่ตส้ังกดั เจา้เมืองเหล่านี  มีอาํนาจสิทธิ4 ขาดในเมืองของ
ตน แต่ตอ้งปฏิบตัิตามพระราชโองการและนโยบายจากเมืองหลวงตามเขตความรับผดิชอบ กล่าวคือหัวเมืองที�
ตังอยูใ่นภาคเหนือและภาคอิสาน อยูใ่นความรับผดิชอบของสมุหนายก 
หวัเมืองที�ตังอยูใ่นภาคใต ้อยใูนความรับผิดชอบของสมุหกลาโหม 
หวัเมืองชายทะเลภาคตะวนัออก อยูใ่นความรับผดิชอบของ กรมท่า ( พระยาพระคลงั ) 
หวัเมืองที� สังกดักรมท่า มี 9 เมือง ไดแ้ก่ นนทบุรี สมุทรปราการ สาครบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี บางละมุง ระยอง
จนัทบุรี ตราด 
เมืองชันเอก พระมหากษตัริยเ์ป็นผูแ้ต่งตังเจา้เมืองเอง ในสมยัรัชกาลที� 1 ไดแ้ก่ พิษณุโลก นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ถลาง และสงขลา 
เมืองชันโท ตรี และจตัวา เสนาบดีที�รับผิดชอบเป็นผูแ้ต่งตังเจา้เมือง             หวัเมืองประเทศราช (เมืองขึน) เป็น
เมืองของชาวต่างชาติต่างภาษา หรือ ประเทศเหล่านันยอมอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของไทย มีเจา้เมืองหรือกษตัริย ์
ปกครองกนัเอง ตามจารีตประเพณีของแต่ละชาติ การเป็นเจา้เมืองหรือกษตัริย ์จะตอ้งบอกหรือเขา้มากราบบงัคม
ทูล ขอใหเ้ป็นผูแ้ต่งตังให้ โดยเมืองขึนมีหนา้ที�ส่งเครื�องราชบรรณาการ และตอ้งถวายตน้ไมเ้งินตน้ไมท้องมาให ้
โดยปรกติจะจดัส่ง 3 ปีต่อครั ง ตอ้งเกณฑ์ทพัมาช่วยถา้มีศึกสงคราม 
ประเทศราชในสมยัรัชกาลที� 1 ไดแ้ก่ ลา้นนา (เชียงใหม่ ) ลาวหรือลา้นชา้ง( หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ จาํปาศกัดิ4  ) 
เขมร ( กมัพชูา ) หวัเมืองมลาย ู( ปัตตานี ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู )   ดา้นกฎหมายและการศาลไทย 
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กฎหมายไทยนันไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียที�เรียกว่า คมัภีร์พระธรรมศาสตร์ หรือคมัภีร์ธรรมสัตถมัของอินเดีย 
ซึ�งไทยไดรั้บการถ่ายทอดมาจากมอญอีกต่อหนึ�ง ในการตดัสินคดีความนันจะมีพราหมณ์ ที�เรียกว่า ลูกขนุ ณ ศาล
หลวง จาํนวน 12 คนไปผูชี้ตวับทกฎหมายว่าใครผิดใครถูก จากนันจึงส่งเรื�องไปให้ตุลาการบงัคบัคดี หรือ ลงโทษ
ผูก้ระทาํผิดตามที�ลูกขนุตดัสิน 
พระธรรมศาสตร์ เป็นบทบญัญติัที�ว่าดว้ยสิทธิหนา้ที�ของบุคคลทังทางแพ่งและอาญา ซึ�งเทียบไดก้บักฎหมาย
แม่บทของไทยในปัจจุบนัคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระมหากษตัริยจ์ะตราพระราชกาํหนดกฎหมายใด ๆ ตอ้ง
คาํนึงถึงพระธรรมศาสตร์ จะทรงตรากฎหมายให้ขดักบัพระธรรมศาสตร์ไม่ได ้กฎหมายที�ใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การปกครองประเทศอีกประเภทหนึ�งคือ พระราชศาสตร์ เป็นพระราชวินิจฉัยในอรรถคดีต่าง ๆ ของ
พระมหากษตัริย ์เป็นบทบญัญติัปลีกยอ่ย จากพระธรรมศาสตร์ เรียกว่า สาขาคดี 
ในการไต่สวนพิจารณาคดีในสมยัโบราณ เนื�องจากยงัขาดความรู้ในเรื�องการสอบสวน จึงนิยมใชวิ้ธีการแบบจารีต
นครบาล โดยการทรมานผูต้อ้งหาใหรั้บสารภาพ เช่น ตอกเล็บ เฆี�ยนตี ลุยเพลิง เสี�ยงเทียน บีบขมบั  
การแกไ้ขกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ชาํระกฎหมาย อนั
เนื�องมาจาก อาํแดงป้อมฟ้องหยา่ นายบุญศรีผูเ้ป็นสามี มีอาชีพเป็นช่างเหล็กหลวง ซึ� งอาํแดงป้อมมีชู ้แต่กลบัมา
ฟ้องหยา่สามี ในสมยันันถา้ภรรยาฟ้องหยา่ตามกฎหมายภรรยาจะไดท้รัพยสิ์นก่อนแต่งงานเป็นของตน รัชกาลที� 1 
เห็นว่าไม่ถูกตอ้ง จึงโปรดให้ชาํระกฎหมายใหม่ โดยโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัขา้ทูลละอองธุลีพระบาท ประกอบดว้ย
อาลกัษณ์ 4 นาย ฝ่ายลูกขนุ 3 นาย ฝ่ายราชบณัฑิต 4 นาย รวม 11 นาย ร่วมกนัชาํระพระราชกาํหนดบทพระอยัการ
ในแผ่นดิน ตังแต่พระธรรมศาสตร์ลงมา โดยจดัเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้ยติุธรรมยิ�งขึน เมื�อชาํระเสร็จ 
เรียบร้อยแลว้ ไดโ้ปรดใหอ้าลกัษณ์คดัลอกไวร้วม 3 ชุด โดยเก็บรักษาไวที้�หอ้งเครื�องชุดหนึ�ง หอหลวงชุดหนึ�ง 
ศาลหลวงชุดหนึ�ง โดยใหป้ระทบัตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และตราบวัแกว้ ไวเ้ป็นสาํคญัทุกเล่ม ดว้ยเหตุนี  จึง
เรียกวา่ กฎหมายตราสามดวง หรือ ประมวลกฎหมายรัชกาลที� 1 

ดา้นเศรษฐกิจ  
           รายไดข้องประเทศในสมยัรัชกาลที� 1 มีรายไดจ้ากการคา้ขายกบัต่างประเทศ ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่ไทย
คา้ขายกบั ชาวจีน ญี�ปุ่น ชวา สิงคโปร์และอินเดีย ส่วนชาวตะวนัตกที�เขา้มาติดต่อทาํการคา้ ไดแ้ก่ โปรตุเกส 
องักฤษ การคา้ขายในสมยันี  ใชเ้รือสาํเภาในการบรรทุกสินคา้ การคา้ของไทยนีอยูใ่นความดูแลของพระคลงัสินคา้ 
สังกดักรมท่า มีเรือสาํเภาหลวงที�ปรากฏ ในสมยั รัชกาลที� 1 ไดแ้ก่ เรือหูสง และ เรือทรงพระราชสาส์น  
ผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการคา้มีดงันี   
          1. ภาษีเบิกร่อง หรือ ค่าปากเรือ เป็นภาษีที�เรียกเกบ็จากผูน้าํสินคา้บรรทุกลงเรือเขา้มาขาย โดยเก็บจาก 
เรือที�มีความกวา้งตังแต่ 4 วาขึนไป คิดในอตัราวาละ 12 บาทสาํหรับเรือที�เขา้มาติดต่อคา้ขายอยูเ่ป็นประจาํและมี
ไมตรีต่อกนั ถา้เป็นเรือบรรทุกสินคา้ของชาติที�นาน ๆ จะเขา้มาคา้ขายสักครั ง เรียกเกบ็ในอตัราวาละ 20 บาท 
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          2. อาํนาจในการเลือกซือสินคา้ของทางราชการ กรมพระคลงัสินคา้ จะให้พนกังานลงไปตรวจดูสินคา้ ใน
เรือ ซึ� งเรียกว่า เหยยีบหัวตะเภา เพื�อ คดัเลือกสินคา้ที�จะซือหรือเกบ็ภาษีขาเขา้ก่อน พระคลงัสินคา้ สามารถสั�ง
พ่อคา้ ชาว ต่างชาติ ใหน้าํสินคา้เขา้มาขายให้กบัรัฐบาลก่อน จึงจะขายให้กบัประชาชนได ้หรือสินคา้บางอยา่งที�จะ
เป็นภยั ต่อความมั�นคงของชาติ รัฐบาลสามารถสั�ง หา้มขายให้กบัประชาชน ตอ้งนาํออกนอกราชอาณาจกัร อาทิ
เช่น อาวุธปืน กระสุนปืน ฝิ� น เป็นตน้  
          3. ภาษีสินคา้ขาเขา้ รัฐบาลเกบ็โดยชกัส่วนสินคา้ที�เรือบรรทุกเขา้มาขาย เรือที�มาเป็นประจาํเกบ็ ร้อยชกั 3  
นาน ๆ มาครั งเกบ็ร้อยชกั 5 หรือเกบ็ตามที�กฎหมายบญัญติัไว ้สินคา้ขาเขา้ที�สาํคญั ไดแก่ ผา้ไหมจากจีน ผา้ฝ้าย ผา้
จากอินเดีย เครื�องลายคราม ชา ไหมดิบ ไหมสาํเร็จรูป เครื�องแกว้ ฯลฯ  
          4. ภาษีขาออก ภาษีชนิดนี เก็บเป็นอยา่ง ๆ ไป ตามประเภทของสินคา้ เช่น นําตาลทรายเก็บหาบละ  
50 สตางค ์( 60 ก.ก ต่อ 2 สลึง ) สินคา้ขาออกที�สาํคญัไดแ้ก่ ครั�ง ดีบุก ไมย้าง งาชา้ง รง เขาสัตว ์หนงัสัตว ์นอแรด 
หมาก พลู พริกไทย กระวาน กานพลู ขา้ว รังนก ผลเร่ว ฯลฯ  
อนึ�งการคา้ขายของไทยเป็นการคา้แบบผกูขาดโดย พระคลงัสินคา้ เป็นผูก้าํหนดวา่ สินคา้ประเภทใด เป็น  
สินคา้ผกูขาด สินคา้ประเภทใดเป็น สินคา้ตอ้งห้าม สินคา้นอกเหนือจากที� พระคลงัสินคา้ กาํหนด ราษฎรสามารถ 
นาํสินคา้ไปขายให้กบัชาวต่างชาติไดโ้ดยตรง  
สินคา้ผูข้าด เป็นของหายาก เป็นสินคา้ที�ราษฎรจะตอ้งนาํมาขายให้กบัพระคลงัสินคา้เท่านัน เช่น งาชา้ง กฤษณา 
ฝาง รังนก ดีบุก ผลเร่ว  
สินคา้ตอ้งห้าม เป็นสิ�งของที�หา้มขายออกนอกราชอาณาจกัรโดยเด็ดขาด เช่น ดินประสิว กาํมะถนั  
          5. รายไดจ้ากการเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์ของแผน่ดิน 
               5.1 จงักอบ ภาษีที�เกบ็จากผูน้าํสินคา้เขา้มาขาย โดยชกัส่วนจากสินคา้ที�ผา่นด่านทังทางบกและทางนํา 
               5.2 อากร ภาษีที�เกบ็จากราษฎรที�ประกอบอาชีพทุกชนิด ยกเวน้การคา้ 
               5.3 ฤชา ค่าธรรมเนียมที�ทางการเรียกเกบ็จากราษฎรที�มาใชบ้ริการของรัฐ 
               5.4 ส่วย เงินหรือสิ�งของที�เรียกเกบ็จากไพร่ส่วยแทนการเกณฑ์แรงงาน 

ระบบเงินตรา  
          เงินตราที�ใชใ้นสมยัรัชกาลที� 1 นัน เรียกว่า เงินพดดว้ง หรือ เงินกลม  
ดา้นศาสนา  
1. การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
2. การจดัระเบียบสังฆมณฑล 
3. การสังคายนาพระไตรปิฎก 
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4. การรวบรวมพระพุทธรูปโบราณ 
5. การตรากฎหมายพระสงฆ์ 

การฟื นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 
1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2. พระราชพิธีโสกนัต ์
3. พระราชพิธีถือนําพิพฒันสัตยา 
4. พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั (พืชมงคล )  
5. พระราชพิธีแห่สระสนานใหญ่ ( พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน ) 
6. พระราชพิธีตรียมัพวาย ( โลชิ้งชา้ ) 
7. พิธีจกัรพรรดิราชาธิราช ( พิธีสะเดาะเคราะห์ของพระมหากษตัริย ์) 
8. การเล่นสักวา 

กวแีละวรรณกรรม 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีผลงานที�พระราชนิพนธ์ คาํกลอนบทละครเรื�องรามเกียรติ4  คาํกลอน
บทละครเรื�องอิเหนา มีทังอิเหนาใหญ่ ( ดาหลงั ) และอิเหนาเล็ก ( อิเหนา ) คาํกลอนบทละครเรื�องอุณรุท 
กลอนเพลงยาวนิราศเรื�องรบพม่าที�ท่าดินแดงหรือที�เรียกว่า นิราศท่าดินแดง พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนุ
มาศ ( เจิม ) 
2. เจา้พระยาพระคลงั ( หน ) มีผลงานที�สาํคญัในสมยันี  
แปลและเรียบเรียงพงศาวดารจีนเรื�อง สามก๊ก แปลและเรียบเรียง จากภาษามอญเรื�องราชาธิราช  
บทมโหรีเรื�องกากี ลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง ร่ายยาวมหาชาติกณัฑ์กุมารและกณัฑ์มทัรี 
3. พระธรรมปรีชา ( แกว้ ) มีผลงานที�สาํคญั 
ไตรภูมิโลกวินิจฉัย  รัตนพิมพวงศ ์( แปล )  มหาวงศ ์( แปล ) 
4. พระเทพโมลี ( กลิ�น ) เป็นพระภิกษุ มีผลงานที�สาํคญั  ร่ายยาวมหาชาติกณัฑ์มหาพนธ ์นิราศตลาดเกรียบ 
โคลงกระทูเ้บด็เตลด็ต่าง ๆ  
5. สมเด็จพระพนรัตน์ หรือ วนัรัตน์ สังคีติยวงศ ์มหายทุธการวงศ ์ จุลยทุธการวงศ ์

ด้านความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 

ความสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตก ในสมยัรัชกาลที� 1 ทวีปยโุรปกาํลงัเกิดสงคราม เนื�องจากการรุกรานของ
จกัรพรรดินโปเลียน และการปฏิวติัครั งใหญ่ในประเทศฝรั�งเศส ชาวยโุรปที�เขา้มาติดต่อคา้ขายกบัไทยไดแ้ก่ ชาว
โปรตุเกส องักฤษ 



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัโปรตุเกส 
ชาวโปรตุเกส เป็นชาติแรกที�เขา้มาติดต่อทาํการคา้กบัไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2329  
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษ  
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัพม่า 
ส่วนใหญ่เป็นการทาํสงคราม ในสมยันี มีทังหมด 7 ครั ง  
ครั งที� 1 สงครามเกา้ทพั พ.ศ. 2328 
ครั งที� 2 สงครามท่าดินแดง พ.ศ. 2329 
ครั งที� 3 พม่าตีลาํปางและป่าซาง พ.ศ. 2330 
ครั งที� 4 ไทยตีเมืองทวาย พ.ศ. 2330 
ครั งที� 5 การรบที�เมืองทวาย พ.ศ. 2336 
ครั งที� 6 พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2340 
ครั งที� 7 ไทยขบัไล่พม่าออกจากลา้นนา พ.ศ. 2345 
การรบที�สาํคญัคือ ศึกสงครามเกา้ทพั โดยพระเจา้ปดุงคุมทพัมาเอง ยกมาตีหวัเมืองเหนือสองทพั หวัเมืองปักษใ์ต้
สองทพั ทพัหลวงห้าทพั เขา้มาทางดา้นเจดียส์ามองค ์สู้รบกบั ทพัหลวงของไทย บริเวณทุ่งลาดหญา้ จงัหวดั
กาญจนบุรี สงครามครั งนี ฝ่ายไทยชนะทุกดา้น ซึ� งในสงครามเกา้ทพันี  ไดเ้กิด วีรสตรีสองท่านคอื ทา้วเทพสตรี      
( คุณหญิงจนั ) และทา้วศรีสุนทร ( นางมุก ) 
สงครามครั งสาํคญัอีกครั งคือ ศึกท่าดินแดง พ.ศ. 2329 พระเจา้ปดุงพยายามจะแกต้วัในการโจมตีไทยอีก แต่ตอ้ง
พ่ายแพก้ลบัไป  
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัหวัเมืองมลาย ู
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัญวน 
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีน  
- ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบักมัพูชา 
 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 2 ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย )  

( พ.ศ. 2352 - 2367 ) 
ด้านการปกครอง 

ลกัษณะการปกครองในสมยัรัชกาลที� 2 ยงัคงมีรูปแบบเหมือนสมยักรุงธนบุรีและรัชกาลที� 1  
ด้านเศรษฐกจิ  
           สมยัรัชกาลที� 2 บา้นเมืองว่างจากการศึกสงคราม จึงมีการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนกล่าวคือ มีการ



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

ติดต่อคา้ขายกบัประเทศเพื�อนบา้นมากมาย เช่น จีน อินเดีย มะละกา สิงคโปร์ ญวน และเขมร เป็นตน้ สาํหรับ
ประเทศทางตะวนัตก ไดแ้ก่ โปรตุเกส องักฤษ อเมริกาโดยวิธีดาํเนินการคา้ขาย ของหลวงยงัคงให้พระคลงัสินคา้
จดัการ ตามที�เคย ปฎิบติัมา มีเจา้ลกูยาเธอกรมหมื�นเจษฎาบดินทร์ เป็นหัวแรง ในการแต่งสาํเภาหลวงติดต่อคา้ขาย
กบัจีนและประเทศอื�น ๆ จนไดรั้บพระราชทานสมญาวา่“เจา้สัว”  ในรัชการนี มีเรือกาํปันหลวงที�ใชใ้นการคา้ขายที�
สาํคญั 2 ลาํ คือ เรือมาลาพระนครและเรือเหราขา้มสมุทร สินคา้ที�ผกูขาย ในสมยันี  ที�เป็นสินคา้ขาออกมี 10 ชนิด 
คือ รังนก ฝาง ดบุีก พริกไทย เนื/อไม้ ผลเร่ว ตะกั�ว งาช้าง รงและช้าง สินคา้ ที�ห้ามส่งออกโดยเด็ดขาด คือ 
ข้าวเปลือกและข้าวสาร ส่วนสินคา้ขาเขา้กมี็ ปืนและดินปืน 
การปรับปรุงภาษีอากร ลกัษณะการเก็บภาษีอากรยงัคงเหมือนสมยัรัชกาลที�1 มีการปรับปรุงเพิ�มเติมดงันี  
          1 . การเดินสวน คือการแต่งเจา้พนกังานออกไปสาํรวจสวนของราษฎร์ในการเก็บอากรสวนตามชนิดของ 
ผลไม ้ 
           2 . การเดินนา คลา้ยกบัการเดินสวน การเก็บอากรค่านา เรียกวา่ “หางขา้ว” โดยแบ่งนาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ นานําท่า และนาฟางลอย 
ด้านศาสนา 

1. การแต่งสมณฑูตไปลงักา 
    นบัเป็นสมณทูตไทยคณะแรก สมยัรัตนโกสินทร์ (เริ�มเดินทาง พ.ศ. 2357 กลบัมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 2361) ได้
นาํหน่อพระศรีมหาโพธิ4  จากเมืองอนุราธบุรี กลบัมาโดยเชื�อกนัว่าเป็นตน้โพธิ4 เชือสายของพระศรีมหาโพธิ4  ที�
พระพุทธเจา้นั�งตรัสรู้ จาํนวน 6 ตน้ โดยปลูกไวที้� รัฐกลนัตนั 1 ตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 2 ตน้ จงัหวดั
กรุงเทพฯ 3 ตน้ โดยปลูกที�วดัสุทศัน์ฯ วดัมหาธาตุฯ วดัสระเกศฯ  
  2. การฟื นฟกูารประกอบพิธีวนัวสิาขบูชา  
        โปรดฯ ใหจ้ดัพระราชพิธีอยา่งใหญ่โต เริ�มตังแต่ วนัขึน 14-15 ค ํ�าถึงวนัแรม 1 คํ�า รวม 3 วนั  
  3. การบูรณะและ ปฎิสังขรณ์วดัวาอาราม อาทิ 
       วดัอรุณราชวราราม ซึ� งถือว่าเป็นวนัประจาํรัชกาลที� 2 เดิมชื�อ วดับางมะกอก  วดัสุทศัน์เทพวราราม  วดัโมฬี
โลก  วดัราชบูรณะ  วดัราชาธิวาส ฯลฯ 
           6. การบูรณมหาชาติคาํหลวง ในปี พ.ศ. 2357 รัชกาลที� 2 ไดโ้ปรดใหป้ระชุมนักปราญร์าชบณัฑิต ให้
ช่วยกนัแต่ง มหาชาติคาํหลวง จนครบ  
การฟื/ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี - ศิลปวฒันธรรม  
- ทรงฟื นฟปูระเพณี วนัวิสขบูชา  
- พระราชพิธีอาพาธพินาศ  
- ดา้นสถาปัตยกรรม มีการขยายเขตพระบรมมหาราชวงั สร้างสวนขวา 
- การปั นและการแกะสลกั  



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

- ทรงปั นพระพกัตร์ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก เป็นพระประธานในพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม  
- ดา้นการดนตรี  
เครื�องดนตรีที�ทรงโปรดมากคือ ซอสามสาย ทรงพระราชทานนามว่า "ซอสายฟ้าฟาด" พระองคท์รงแต่งเพลง
สรรเสริญพระจนัทร์ หรือเพลงบุหลนัลอยเลื�อน  
- ธงชาติ ประวตัิความเป็นมาของธงชาติไทย การใชธ้งชา้ง เป็นธงชาติ 
ด้านกวแีละวรรณกรรม 

ในสมยัรัชการที� 2 นี จดัวา่เป็นยคุทองแห่งวรรณกรรม จนกล่าวไดว้่า “ถา้ใครเป็นกวีก็เป็นคนโปรด”  
 
กวทีี�สาํคญั ไดแ้ก่ 
1 . รัชการที� 2 ทรงพระราชนิพนธ์ อิเหนา รามเกียรติ4  บทเสภาเรื�องขนุชา้งขนุแผน ไกรทอง คาวี มณีพิชยั สังขท์อง 
2 . สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร แต่งเรื�อง พระอภยัมณี ลกัษณะวงศ ์สิงหไตรภพ โคบุตร พระไชยสุริยา  
3 . พระยาตรัง แต่ง โคลงนิราศตามเสดจ็ลาํนํ านอ้ย 
4 . นายนรินทร์ธิเบศร์ (อินทร์) แต่งโคลงนิราศนรินทร์ 
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
1. ความสัมพนัธ์กบัประเทศองักฤษ  
2. ความสัมพนัธ์กบัประเทศโปรตุเกส 
3. ความสัมพนัธ์กบัประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กบัไทยครั งแรกในสมยันี  
4. ความสัมพนัธ์กบัประเทศพม่า  ทางพม่าเกิดจลาจลจึงไม่ไดย้กทพัมา 
5. ความสัมพนัธ์กบัประเทศเวียดนาม 
6. ความสัมพนัธ์กบัหัวเมืองมลาย ู
7. ความสัมพนัธ์กบัประเทศกมัพูชา 
8. ความสัมพนัธ์กบัประเทศจีน 
 
การติดต่อคา้ขายกบัจีน หลายชาติตอ้งส่งเครื�องราชบรรณาการไปถวายพระเจา้กรุงจีน เพื�ออาศยัเป็น “ใบเบิกทาง” 
ในการอาํนวยความสะดวกในการคา้ขาย ทางจีนเรียกว่า “จิ/มก้อง” โดยที�จีนถือว่าประเทศที�นาํเครื�องราช
บรรณาการ มาถวาย เป็นประเทศราช ทางไทยหลงเขา้ใจผดิ เพิ�งจะทราบความจริงในสมยัรัชกาลที� 4 ซึ�งทาง
ประเทศจีนคิดวา่ ไทยเป็นประเทศราชของจีนจนถึงสมยัรัชกาลที� 5 จนกระทั�งสงครามโลกครั งที� 2 สินสุดสง 
ประเทศไทยกบัจีน จึงไดมี้สัมพนัธไมตรีกนัใหม่ ตังแต่ปี พ.ศ. 2489 เป็นตน้มา 
 
 



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 3 ( พระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัว )  

( 21/07/ 2367 –02/04/2394 ) 
 
 การจัดการปกครอง 

ส่วนกลาง หรือ การปกครองในราชธานี ในสมยัรัชกาลที� 3 ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมเหมือนสมยัรัชกาลที� 2 
การปกครองส่วนภมิูภาค หรือ การปกครองหัวเมือง ก็ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมเหมือนในสมยัรัชกาลที� 2  
แบ่งออกเป็น การปกครองหัวเมืองชันใน หวัเมืองชันนอก หัวเมืองประเทศราช 
ประเทศราชหรือเมืองขึนในสมยัรัชกาลที� 3 ไดแ้ก่ ลา้นนา (เชียงใหม่) ลาว (ลา้นชา้ง) กมัพชูา (เขมร) และหัวเมือง
มลาย ู
ด้านเศรษฐกจิ 

การปรับปรุงภาษีอากร  
           1 . แกไ้ขวิธีการเก็บภาษีอากร เช่น อากรค่านา ในสมยัรัชกาลก่อน ๆ ใชว้ิธีเรียกเกบ็ หางขา้ว (ขา้วเปลือก) 
เช่น เกบ็ในอตัราไร่ละ 2 สัดครึ� ง เจา้ของที�นาจะตอ้งขนขา้วเปลือกมาส่งฉางหลวงเอง ในสมยัรัชกาลที� 3 เรียกเกบ็
อากรค่านาเป็นตวัเงิน โดยคิดในอตัราไร่ละ 1 สลึงและเก็บค่าขนส่งเขา้ฉางหลวงในอตัราไร่ละ 1 เฟื อง 
          2 . ตังภาษีอากรขึนใหม่อีก 38 ประเภท เช่น บ่อนเบียจีน หวย ก.ข. ภาษีเบ็ดเสร็จ ภาษีพริกไทย  
ภาษีฝาง ภาษีเกลือ ภาษีไมแ้ดงเป็นตน้  
          3 . กาํเนิดระบบเจ้าภาษีนายอากร ภาษีที�สาํคญั บางอยา่งรัฐบาลเป็นผูเ้ก็บเอง นอกนันจะให้เอกชนประมูล 
ใครประมูลได ้จะไดชื้�อว่า “เจา้ภาษี” หรือ “นายอากร” เจา้ภาษีนายอากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ระบบเจา้ภาษีนาย
อากรนียกเลิกไปในสมยัรัชกาลที� 5  
          4 . มีการยกเลิกภาษีบางชนิด เช่น ภาษีฝิ� น อากรค่านํ า ซึ� งเรียกเก็บจากชาวประมง อากรรักษาเกาะ ซึ�งเรียก
เกบ็จากผูเ้กบ็ไข่จาระเมด็ (ฟองเต่าตนุ)  
 
การค้าขายกบัต่างประเทศ  

ส่วนใหญ่ทาํการคา้กบัจีน และคา้ขายกบัหวัเมืองมลาย ูพ่อคา้จีนในกรุงเทพฯ ไดส่้งสาํเภาไปคา้ขายถึงสิงคโปร์และ
เกาะหมาก การเปลี�ยนแปลงทางการคา้ในสมยัรัชกาลที� 3 มีดงันี  
          1. การคา้โดยการแต่งสาํเภาหลวงออกไปคา้ขายลดนอ้ยลง 
          2. ผ่อนคลายการคา้แบบผกูขาดและยกเลิกประเพณีการคา้ขายของทางราชการบางประการ อนัเนื�องมาจาก 
การทาํสนธิสัญญาเบอร์นี�กบัองักฤษ  



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

          3. เรือสินคา้เริ�มเปลี�ยนจากเรือสาํเภามาเป็นเรือกาํปั�นใบ ซึ� งคนไทยต่อขึนครั งแรกในเดือน ตุลาคม 2378 
โดยหลวงนายสิทธิ4  ( ช่วง บุนนาค )( สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในสมยัรัชกาลที� 5 ) 
ด้านศาสนา 

1 . การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
ในสมยัรัชกาลที� 3 เป็นยคุของการสร้างและปฏิสังขรณ์วดัวาอารามต่าง ๆ อยา่งมาก นบัว่าเป็นสมยัที� 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก  
วดัที�สาํคญัไดแ้ก่ วัดราชโอรสาราม ถือว่าเป็นวดัประจํารัชกาลที� 3 
วดัราชนดัดาราม รัชกาลที� 3 สร้างเพื�อเป็นเกียรติแด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้โสมนัสวฒันาวดี ( หลาน ) และ
ยงัสร้าง “โลหะปราสาท” ขึนแทนพระเจดีย ์เพื�อใหพ้ระสงฆไ์ดมี้ที�สงบเสงี�ยมสาํหรับบาํเพญ็สมาธิ ในวดันี  
2 . การชาํระพระไตรปิฎก 
3. กาํเนิด “ธรรมยตุิกนิกาย” 
ศิลปกรรม-วัฒนธรรม 
          สมยัพระบาทสมเดจ็พระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัว เป็นยคุแห่งการสร้างและปฏิสังขรณ์วดัวาอารามครั งใหญ่ 
สถาปัตยกรรมที�สร้างขึนในสมยันี  มกัมีอิทธิพลของศิลปะ การช่างแบบจีน  

ด้านจิตรกรรม  

ในการปฏิสังขรณ์พระราชวงัและวดัวาอาราม พระบาทสมเดจ็พระนั�งเกลา้ ไดโ้ปรดฯ ใหช่้าง เขยีนภาพไวบ้นฝา
ผนงัมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัศาสนาและชาดกต่าง ๆ ลกัษณะของภาพเขียนยงัคงเหมือนภาพเขียน
ในสมยัก่อนคือเป็นภาพสองมิติ (มีแต่ความกวา้งและความยาว) ไม่มีความลึกและนิยมใชก้ารลงรักปิดทองเป็นพืน 
ด้านนาฏกรรม 

พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั ไม่สนพระทัยทางด้านการละคร ไม่ได้สนับสนุนและบางครั งยงัทรงขดัขวาง
การแสดงอีกดว้ย โปรดให้ยกเลิกโขนหลวงและละครในวงัเสียทังหมด แต่การละครของไทยกมิ็ไดซ้บเซาเลย ทาํ
ให้ศิลปการละครและดนตรีแพร่หลายเป็นที�นิยมในหมู่ราษฎรโดยทั�วไป 
อารยธรรมตะวันตก 
           วฒันธรรมตะวนัตก ไดเ้ริ�มเผยแผเ่ขา้มามีอิทธิพลในอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลที� 3 นอกจาก
ชาวยโุรปที�เขา้มาคา้ขายและเผยแผค่ริสตศาสนาแลว้ยงัมีมิชชนันารีชาวอเมริกนัก็เขา้มาเผยแผค่ริสตศาสนาดว้ย 
แต่สิ�งที�คนไทยไดรั้บนอกจากการเผยแผ่คริสตศาสนาแลว้ ยงัไดป้ระโยชน์จากการถ่ายทอดดา้นวิชาการ 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ หลายประการ อาทิ ดา้นการพิมพ ์การแพทย ์การศึกษา การต่อเรือ เครื�องจกัรกล การทหาร 
วิชาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ด้านกวแีละวรรณกรรม  

กวีคนสาํคญัในสมยัรัชกาลที� 3 เป็นกวีที�สืบต่อมาจากสมยัรัชกาลที� 2 ที�ควรจะกล่าวถึงมีดงันี  
1. พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัว  
ในสมยัรัชกาลที� 2 พระองคไ์ดพ้ระราชนิพนธ์ วรรณคดีไว ้ที�สาํคญั ไดแ้ก่ บทละครนอกเรื�องสังขศิ์ลป์ชยั เสภา
เรื�องขนุชา้งขนุแผนตอนขนุชา้งตามนางวนัทอง โคลงปราบดาภเิษก เมื�อขึนครองราชสมบติัแลว้ ก็ทรงสนบัสนุน
วรรณคดีที�เกี�ยวกบัพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นผลงานของ สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
2. สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนิพนธ์ที�สาํคญั ไดแ้ก่ ลิลิตตะเลงพ่าย สมุทรโฆษคาํฉนัท ์
3. คุณพุ่ม เป็นกวีหญิงคนแรกของไทย เป็นนกัโตส้ักวา ชอบโตส้ักวาเรื�องอิเหนา โดยคุณพุ่มเป็นฝ่ายบุษบา ดว้ย
เหตุที�คุณพุ่มมีบา้นอยูบ่นแพริมนํามีความเชี�ยวชาญ ในการบอกบทสักวา จนไดรั้บสมญาว่า “บุษบาท่าเรือจา้ง” 
เพลงยาวเฉลิม พระเกีรติ ( แต่งในสมยั ร. 5 ) เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  

 
ด้านความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 

กมัพูชากบัไทย  
ลาวกบัไทย 
เจา้อนุวงศคิ์ดกบฏต่อไทยโดยยกทพัมากวาดตอ้นผูค้นที�เมืองนครราชสีมาและ สระบุรี รัชกาลที� 3 โปรดฯใหพ้ระ
ยาราชสุภาวดี ( เจา้พระยาบดินทรเดชา ) ยกทพัไปปราบศึกครั งนี  ในครั งนี ไดก้าํเนิดวีรสตรีของไทยขึน  คือ ทา้ว
สุรนารี (คุณหญิงโม) 
พม่ากบัไทย  
อเมริกากบัไทย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหรัฐอเมริกาไดมี้ขึนครั งแรกในสมยัรัชกาลที� 3 เมื�อ พ.ศ. 2376  

ด้านการศึกษา 

มิชชนันารีชาวอเมริกนัชื�อ เจสซี คาสแวล Jesse Caswell คนไทยเรียกหมอกศัแวน ไดส้อนภาษาองักฤษให้กบัเจา้

ฟ้ามงกุฎ ซึ� งขณะนันไดผ้นวชอยูที่�วดับวรนิเวศวิหาร จนสามารถมารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งแตกฉานสามารถ

เขียนและพูดไดเ้ป็นอยา่งดีนบั ว่าเป็นคนไทยคนแรกที�เรียนรู้และพดูภาษาองักฤษได ้ 


