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ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 1 ( พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก )  
( พ.ศ. 2325 - 2352 ) 
 เม่ือเสด็จข้ึนเสวยราชสมบติั ปราบดาภิเษกข้ึนเป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ( รัชกาลท่ี 1 )      
ก็ทรงประกาศสถาปนา พระราชวงศ ์ตามโบราณราชประเพณีปราบดาภิเษก ประดิษฐานพระราชวงศใ์หม่ 
เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเคยมีฐานนัดรศกัด์ิ เป็นเจา้พระยาจกัรีมานานจึงตกลงเรียก 
พระราชวงศใ์หม่วา่ “พระบรมราชวงศจ์กัรี”  
การสร้างราชธานี 
           แต่เดิมแผน่ดินอนัเป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั สองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาระหวา่ง ปากคลอง
บางกอกนอ้ยลงมาถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เป็นแผน่ดินเดียวกนั มีช่ือเรียกกนัในสมยันั้นวา่ “บางกอก” ต าบล
บางกอกตั้งอยู ่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาเดิม แม่น ้าเจา้พระยาแต่เดิม ไหลตามคลองบางกอกนอ้ย คลอง
บางระมาด คลองตล่ิงชนั และคลองบางกอกใหญ่ ในสมยัสมเด็จพระชยัราชาธิราช ( พ.ศ. 2079 – 2089 ) โปรดให ้
ขดุคลองลดั เร่ิมตั้งแต่ปากคลองบางกอกนอ้ยไปออกแม่น ้าเก่าหนา้วดัอรุณราชวราราม เรียกวา่ คลองลดับางกอก
ใหญ่ ต่อมากลายเป็น แม่น ้าตรงหนา้ ท่าราชวรดิษฐ ์เม่ือน ้าไหลสะดวกข้ึน เลยกลายเป็นแม่น ้าเจา้พระยาในปัจจุบนั 
ส่วนแม่น ้าเจา้พระยาสายเดิมกลายเป็นคลองบางกอกนอ้ย คลองตล่ิงชนั คลองบางระมาด คลองบางกอกใหญ่ใน
ท่ีสุด ท าใหต้  าบล บางมะกอก แบ่งออกเป็นสองส่วนคือฝ่ังตะวนัตกเรียก ฝ่ังธนบุรี ฝ่ังตะวนัออกเรียก ฝ่ังพระนคร           
( บริเวณท่ีสร้างพระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั ) เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จข้ึนเสวยราช
สมบติัแลว้ ก็โปรดให ้ยา้ยราชธานี จากฝ่ังตะวนัตก มาอยูฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาในปัจจุบนั ดว้ยเหตุผล
หลายประการดงัน้ี 
           1. ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เพราะกรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก มีแม่น ้าเจา้พระยาไหล ผา่กลาง
เมืองยากแก่การป้องกนัขา้ศึกเขา้โจมตี เหมือนเม่ือคร้ังพระองคเ์คยรักษาเมืองพิษณุโลก ในศึกอะแซหวุน่ก้ีถา้ยา้ย
พระนครมาอยูท่างฝ่ังตะวนัออกเพียงฝ่ังเดียว ถา้มีขา้ศึกมาโจมตี ก็จะป้องกนัไดง่้าย 
         2. สถานทีต่ั้งกรุงธนบุรีคับแคบ เพราะมีวดัขนาบสองดา้นคือ วดัอรุณราชวราราม ( วดัแจง้ ) และ วดัโมฬี
โลกยาราม ( วดัทา้ยตลาด )ไม่เหมาะท่ีจะขยายเมืองใหเ้จริญยิง่ข้ึนต่อไปได ้
          3. ฝ่ังธนบุรีเป็นท้องคุ้ง น ้าเซาะตล่ิงทรุดพงัอยูเ่สมอ อาจเป็นอนัตรายต่อพระราชฐานได ้เม่ือมีพระราชด าริ
ดงัน้ีแลว้ ก็โปรดใหพ้ระยาธรรมา ( บุญรอด ) และพระยาวจิิตรานาว ีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่พล สร้างพระนคร
ใหม่ โดยยา้ยชาวจีน ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีจะสร้างพระนคร ไปอยูบ่ริเวณ คลองสามปล้ืมจนถึงคลองวดัสามเพง็         
( ตลาดส าเพง็ในปัจจุบนั ) โดยท าพิธียกเสาหลกัเมือง ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 เมษายน 2325 ตรงกบั วนัข้ึน 10 ค ่า เดือน 
6 ปีขาล จุลศกัราช 1144 โดยเกณฑ ์ชาวเขมร ลาว และขา้ราชการหวัเมือง เขา้มา ช่วยระดมกนั ขดุลอกคูคลอง 
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สร้างก าแพงเมือง ปราสาท ราชวงั ในการสร้างพระนครแห่งใหม่น้ีใชเ้วลานาน 3 ปี เสร็จแลว้ โปรดใหมี้ พระราช
พิธี สมโภชอยา่งมโหฬาร รวม 3 วนั และขนานนามพระนครแห่งใหม่วา่  
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพนพรัตน์ ราชธานี บุรีรมย ์อุดมราชนิเวศน มหา
สถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกทตัติย วษิณุกรรมประสิทธ์ิ ( สมยัรัชกาลท่ี 4 เปล่ียน กรุงเทพมหานครบวร
รัตนโกสินทร์ เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ฯ ) ซ่ึงแปลไดค้วามวา่ “เมืองแห่งเทพยดาเป็นเมืองใหญ่
เป็นท่ีประดิษฐานของพระแกว้มรกตเป็นเมืองรบ ไม่ชนะของพระอินทร์ เป็นเมืองท่ียิง่ใหญ่ของโลก อนั
ประกอบดว้ยรัตน 9 ประการ เป็นเมืองแห่งความร่มเยน็เป็นสุข ประกอบดว้ยพระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ ซ่ึง
เปรียบเสมือนสวรรคอ์นัเป็นท่ีประทบั ของพระนารายณ์ เมืองท่ีพระอินทร์เป็น ผูม้อบให ้โดยใหพ้ระวษิณุกรรม
เป็นผูส้ร้าง”พระมหาปราสาท และราชมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวงั ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประกอบดว้ย 
   1. พระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก มหาปราสาท สร้างดว้ยไมท้ั้งองค ์โดยลอกแบบมาจากพระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาท 
พระท่ีนัง่องคน้ี์ใชป้ระกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2328 ต่อมาเกิดฟ้าผา่ ไฟไหม ้ในปี 2332 จึงโปรด 
ใหร้ื้อ แลว้สร้างข้ึนใหม่ ให้เหมือน พระท่ีนัง่สุริยาศอมรินทร์ แลว้พระราชทานนามวา่ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท 
   2. พระมหามณเฑียร เป็นพระท่ีนัง่หมู่ประกอบดว้ย 
      2.1 พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน 
      2.2 พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ 
      2.3 พระท่ีนัง่อมรินทรวนิิจฉยัมไหสูรยพิมาน 
      2.4 พระท่ีนัง่เทพสถานพิลาศ 
      2.5 พระท่ีนัง่เทพอาสน์พิไล 
      2.6 หอพระสุราลยัพิมาน 
      2.7 หอพระธาตุมณเฑียร 
   3. พระท่ีนัง่ดุสิตาภิรมย ์
   4. พระท่ีนัง่เยน็ 
   5. พระท่ีนัง่พลบัพลาสูง ( สุทไธสวรรค ์) 
   6. พระท่ีนัง่ทอง 
การสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ( วดัพระแกว้ )  
          เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีความคิดท่ีจะสร้างราชธานีแห่งใหม่ ใหมี้ความ
เจริญ รุ่งเรือง เหมือนกรุงศรีอยธุยา จึงสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามไวใ้นพระบรมมหาราชวงั เช่นเดียวกบั วดั
พระศรีสรรเพชญท่ีกรุงศรีอยุธยา และสร้างปราสาทราชมณเฑียร ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวดัดงัน้ี 
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    1. พระอุโบสถ เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
    2. หอพระมณเฑียรธรรม สร้างกลางสระเป็นท่ีเก็บรักษาพระไตรปิฎกและเป็นท่ีแปลพระราชสาส์น 
    3. ศาลารายรอบพระอุโบสถ 12 หลงั 
    4. พระเจดียท์อง 2 องค ์                                              
    5. หอระฆงั 
     ในปี พ.ศ. 2331 ภายหลงัท่ีช าระพระไตรปิฎกเสร็จแลว้ ไดน้ าพระไตรปิฏกมาไวท่ี้ หอมณเฑียรธรรมและจดัให้
มีมหรสพฉลอง มีการจุดดอกไมไ้ฟ ท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้จึงตอ้งสร้างท่ีเก็บพระไตรปิฎกข้ึนใหม่ พร้อมกบัสร้างส่ิง
อ่ืนเพิ่มเติมดงัน้ี สร้างพระมณฑปไวเ้ก็บพระไตรปิฎก หอพระมณเฑียรธรรม สร้างหอพระเทพบิดร หอพระนาค 
และสร้างพระปรางคแ์ปดองค ์

ด้านการปกครอง 
1. การปกครองในราชธานี หรือระเบียบบริหาราชการส่วนกลาง  
ยงัคงใชต้ามแบบกรุงศรีอยธุยาคือต าแหน่งอคัรมหาเสนาบดี 2 ฝ่ายไดแ้ก่  
        1.1 ฝ่ายทหาร คือเสนาบดีกรมพระกลาโหม ( สมุหพระกลาโหม ) มีอ านาจหนา้ท่ี บงัคบับญัชา ดูแลหวัเมือง
ฝ่ายใต ้ใช ้ตราคชสีห์ เป็นตราประจ าต าแหน่ง  
        1.2 ฝ่ายพลเรือน คือ เสนาบดีกรมมหาดไทย ( สมุหนายก ) มีอ านาจหนา้ท่ี บงัคบับญัชา ดูแลหวัเมืองฝ่าย
เหนือ ใช ้ตราราชสีห์ เป็นตราประจ าต าแหน่ง นอกจากน้ียงัมีต าแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ ์ช่วยบริหารงาน 4 ฝ่าย 
ประกอบดว้ย 
              1.2.1 กรมพระนครบาล ( กรมเวยีง ) 
              1.2.2 กรมพระธรรมาธิกรณ์ ( กรมวงั )  
              1.2.3 กรมพระโกษาธิบดี ( กรมคลงั ) 
              1.2.4 กรมพระเกษตราธิการ ( กรมนา )  
         กรมพระนครบาล (กรมเวยีง) หรือ กรมเมือง เสนาบดีคือ พระยายมราช(พระยานครบาล) มีอ านาจหนา้ท่ี
ปกครองดูแลราษฎรในเขตกรุง รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบโจรผูร้้าย มีตราพระยมทรงสิงห์ เป็นสัญลกัษณ์
ประจ าต าแหน่ง 
          กรมพระธรรมาธิกรณ์ (กรมวงั)เสนาบดี คือ พระยาธรรมา มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการในราชส านกั 
จดัการพระราชพิธีทัว่ไป รวมทั้งพิจารณาคดีท่ีพระมหากษตัริยจ์ะตอ้งวนิิจฉยัดว้ย จึงไดน้ามอีกอยา่งหน่ึงวา่ ธรร
มาธิกรณ์ หมายถึง ผูว้นิิจฉยัคดีพิพาท ใหเ้ป็นธรรม ใชต้ราเทพยดาทรงพระนนทิการ (เทวดาทรงพระโค ) เป็น
สัญลกัษณ์           กรมพระโกษาธิบดี (กรมคลงั) หรือ กรมท่า มีอ านาจหนา้ท่ี บงัคบับญัชาหวัเมืองชายทะเลภาค
ตะวนัออก ใชต้ราบวัแกว้เป็นสัญลกัษณ์ แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็น ฝ่ายการเงิน มีหวัหนา้คือ พระยาราชภคัดี 
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ฝ่ายการต่างประเทศ มีหวัหนา้คือ พระยาศรีพิพฒัน์ 
ฝ่ายตรวจบญัชีและดูแลหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก มีหวัหนา้คือ พระยาพระคลงั(พระยาโกษาธิบดี)                    

กรมพระเกษตราธิการ ( กรมนา) เสนาบดี คือ พระยาพลเทพ (พระยาเกษตราธิการ)มีอ านาจหนา้ท่ีดูแลรักษานา
หลวง เก็บหางขา้ว ค่านา จดัเก็บและรักษาเสบียง อาหารส าหรับพระนคร พิจารณาคดีเก่ียวกบัท่ีนา ใชต้ราพระ
พิรุณทรงนาคเป็นสัญลกัษณ์ 

2. การปกครองหวัเมือง หรือ ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองหวัเมือง คือการบริหารราชการ
แผน่ดินตามหวัเมืองต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
          2.1 หวัเมืองชั้นใน 
          2.2 หวัเมืองชั้นนอก 
          2.3 หวัเมืองประเทศราช              

           หัวเมืองช้ันใน เดิมเรียกวา่เมืองลูกหลวงหรือเมืองหนา้ด่าน เมืองชั้นใน จะตั้งอยูร่อบเมืองหลวง ถือวา่เป็น
บริวารของเมืองหลวง เมืองชั้นในไม่ไดเ้ป็นเมืองอยา่งแทจ้ริง เพราะไม่มีเจา้เมืองปกครอง มีแต่ผู้ร้ัง หรือ จ่าเมือง 
ท าหนา้ท่ีดูแล ไม่มีอ านาจอยา่งเจา้เมือง การบริหารงานตอ้งรับค าสั่งจากเสนาบดีจตุัสดมภ ์หรือ ฟังค าสั่งจากเมือง
หลวง หวัเมืองชั้นใน มีความส าคญัเป็นเมืองระดบัชั้นจตัวา             
             หัวเมืองช้ันนอก(เมือง พระยามหานคร) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นราชอาณาจกัร เมืองเหล่าน้ีจดัแบ่งเป็น
ระดบัชั้น ตามขนาด จ านวนพลเมือง ความส าคญั แบ่งเป็นชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และอาจมีเมืองเล็ก ๆ ( เมืองชั้น
จตัวา ) อยูใ่ตส้ังกดั เจา้เมืองเหล่าน้ี มีอ านาจสิทธ์ิขาดในเมืองของตน แต่ตอ้งปฏิบติัตามพระราชโองการและ
นโยบายจากเมืองหลวงตามเขตความรับผดิชอบ กล่าวคือ 
          หวัเมืองท่ีตั้งอยูใ่นภาคเหนือและภาคอิสาน อยูใ่นความรับผดิชอบของสมุหนายก 
         หวัเมืองท่ีตั้งอยูใ่นภาคใต ้อยใูนความรับผดิชอบของสมุหกลาโหม 
        หวัเมืองชายทะเลภาคตะวนัออก อยูใ่นความรับผดิชอบของ กรมท่า ( พระยาพระคลงั ) 
หวัเมืองท่ี สังกดักรมท่า มี 9 เมือง ไดแ้ก่ นนทบุรี สมุทรปราการ สาครบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี บางละมุง ระยอง
จนัทบุรี ตราด 
             เมืองชั้นเอก พระมหากษตัริยเ์ป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้เมืองเอง ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ไดแ้ก่ พิษณุโลก นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ถลาง และสงขลา 
              เมืองชั้นโท ตรี และจตัวา เสนาบดีท่ีรับผิดชอบเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้เมือง             
            หัวเมืองประเทศราช (เมืองขึน้) เป็นเมืองของชาวต่างชาติต่างภาษา หรือ ประเทศเหล่านั้นยอมอยูภ่ายใต้
การคุม้ครองของไทย มีเจา้เมืองหรือกษตัริย ์ปกครองกนัเอง ตามจารีตประเพณีของแต่ละชาติ การเป็นเจา้เมือง
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หรือกษตัริย ์จะตอ้งบอกหรือเขา้มากราบบงัคมทูล ขอให้เป็นผูแ้ต่งตั้งให ้โดยเมืองข้ึนมีหนา้ท่ีส่งเคร่ืองราช
บรรณาการ และตอ้งถวายตน้ไมเ้งินตน้ไมท้องมาให ้โดยปรกติจะจดัส่ง 3 ปีต่อคร้ัง ตอ้งเกณฑท์พัมาช่วยถา้มีศึก
สงคราม 
           ประเทศราชในสมยัรัชกาลท่ี 1 ไดแ้ก่ ลา้นนา (เชียงใหม่ ) ลาวหรือลา้นชา้ง( หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ 
จ  าปาศกัด์ิ ) เขมร ( กมัพชูา ) หวัเมืองมลาย ู( ปัตตานี ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู )   ดา้นกฎหมายและการศาลไทย 
กฎหมายไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียท่ีเรียกวา่ คมัภีร์พระธรรมศาสตร์ หรือคมัภีร์ธรรมสัตถมัของอินเดีย 
ซ่ึงไทยไดรั้บการถ่ายทอดมาจากมอญอีกต่อหน่ึง ในการตดัสินคดีความนั้นจะมีพราหมณ์ ท่ีเรียกวา่ ลูกขนุ ณ ศาล
หลวง จ านวน 12 คนไปผูช้ี้ตวับทกฎหมายวา่ใครผดิใครถูก จากนั้นจึงส่งเร่ืองไปให้ตุลาการบงัคบัคดี หรือ ลงโทษ
ผูก้ระท าผดิตามท่ีลูกขนุตดัสิน 
                   พระธรรมศาสตร์ เป็นบทบญัญติัท่ีวา่ดว้ยสิทธิหนา้ท่ีของบุคคลทั้งทางแพง่และอาญา ซ่ึงเทียบไดก้บั
กฎหมายแม่บทของไทยในปัจจุบนัคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระมหากษตัริยจ์ะตราพระราชก าหนดกฎหมายใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงพระธรรมศาสตร์ จะทรงตรากฎหมายใหข้ดักบัพระธรรมศาสตร์ไม่ได ้กฎหมายท่ีใชเ้ป็นบรรทดัฐาน
ในการปกครองประเทศอีกประเภทหน่ึงคือ พระราชศาสตร์ เป็นพระราชวินิจฉยัในอรรถคดีต่าง ๆ ของ
พระมหากษตัริย ์เป็นบทบญัญติัปลีกยอ่ย จากพระธรรมศาสตร์ เรียกวา่ สาขาคดี 
ในการไต่สวนพิจารณาคดีในสมยัโบราณ เน่ืองจากยงัขาดความรู้ในเร่ืองการสอบสวน จึงนิยมใชว้ธีิการแบบจารีต
นครบาล โดยการทรมานผูต้อ้งหาใหรั้บสารภาพ เช่น ตอกเล็บ เฆ่ียนตี ลุยเพลิง เส่ียงเทียน บีบขมบั  
การแกไ้ขกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ช าระกฎหมาย                  
อนัเน่ืองมาจาก อ าแดงป้อมฟ้องหยา่ นายบุญศรีผูเ้ป็นสามี มีอาชีพเป็นช่างเหล็กหลวง ซ่ึงอ าแดงป้อมมีชู ้แต่กลบัมา
ฟ้องหยา่สามี ในสมยันั้นถา้ภรรยาฟ้องหยา่ตามกฎหมายภรรยาจะไดท้รัพยสิ์นก่อนแต่งงานเป็นของตน รัชกาลท่ี 1 
เห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง จึงโปรดให้ช าระกฎหมายใหม่ โดยโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัขา้ทูลละอองธุลีพระบาท ประกอบดว้ย
อาลกัษณ์ 4 นาย ฝ่ายลูกขนุ 3 นาย ฝ่ายราชบณัฑิต 4 นาย รวม 11 นาย ร่วมกนัช าระพระราชก าหนดบทพระอยัการ
ในแผน่ดิน ตั้งแต่พระธรรมศาสตร์ลงมา โดยจดัเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงใหย้ติุธรรมยิง่ข้ึน เม่ือช าระเสร็จ 
เรียบร้อยแลว้ ไดโ้ปรดใหอ้าลกัษณ์คดัลอกไวร้วม 3 ชุด โดยเก็บรักษาไวท่ี้หอ้งเคร่ืองชุดหน่ึง หอหลวงชุดหน่ึง 
ศาลหลวงชุดหน่ึง โดยใหป้ระทบัตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และตราบวัแกว้ ไวเ้ป็นส าคญัทุกเล่ม ดว้ยเหตุน้ี จึง
เรียกวา่ กฎหมายตราสามดวง หรือ ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 

ด้านเศรษฐกจิ  
           รายไดข้องประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 1 มีรายไดจ้ากการคา้ขายกบัต่างประเทศ ในทวปีเอเชียส่วนใหญ่ไทย
คา้ขายกบั ชาวจีน ญ่ีปุ่น ชวา สิงคโปร์และอินเดีย ส่วนชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อท าการคา้ ไดแ้ก่ โปรตุเกส 
องักฤษ การคา้ขายในสมยัน้ี ใชเ้รือส าเภาในการบรรทุกสินคา้ การคา้ของไทยน้ีอยูใ่นความดูแลของพระคลงัสินคา้ 
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สังกดักรมท่า มีเรือส าเภาหลวงท่ีปรากฏ ในสมยั รัชกาลท่ี 1 ไดแ้ก่ เรือหูสง และ เรือทรงพระราชสาส์น  
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการคา้มีดงัน้ี  
          1. ภาษีเบิกร่อง หรือ ค่าปากเรือ เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูน้ าสินคา้บรรทุกลงเรือเขา้มาขาย โดยเก็บจาก 
เรือท่ีมีความกวา้งตั้งแต่ 4 วาข้ึนไป คิดในอตัราวาละ 12 บาทส าหรับเรือท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายอยูเ่ป็นประจ าและมี
ไมตรีต่อกนั ถา้เป็นเรือบรรทุกสินคา้ของชาติท่ีนาน ๆ จะเขา้มาคา้ขายสักคร้ัง เรียกเก็บในอตัราวาละ 20 บาท 
          2. อ านาจในการเลือกซ้ือสินคา้ของทางราชการ กรมพระคลงัสินคา้ จะใหพ้นกังานลงไปตรวจดูสินคา้ ใน
เรือ ซ่ึงเรียกวา่ เหยยีบหวัตะเภา เพื่อ คดัเลือกสินคา้ท่ีจะซ้ือหรือเก็บภาษีขาเขา้ก่อน พระคลงัสินคา้ สามารถสั่ง
พอ่คา้ ชาว ต่างชาติ ใหน้ าสินคา้เขา้มาขายใหก้บัรัฐบาลก่อน จึงจะขายใหก้บัประชาชนได ้หรือสินคา้บางอยา่งท่ีจะ
เป็นภยั ต่อความมัน่คงของชาติ รัฐบาลสามารถสั่ง หา้มขายใหก้บัประชาชน ตอ้งน าออกนอกราชอาณาจกัร อาทิ
เช่น อาวธุปืน กระสุนปืน ฝ่ิน เป็นตน้  
          3. ภาษีสินคา้ขาเขา้ รัฐบาลเก็บโดยชกัส่วนสินคา้ท่ีเรือบรรทุกเขา้มาขาย เรือท่ีมาเป็นประจ าเก็บ ร้อยชกั 3  
นาน ๆ มาคร้ังเก็บร้อยชกั 5 หรือเก็บตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้สินคา้ขาเขา้ท่ีส าคญั ไดแก่ ผา้ไหมจากจีน ผา้ฝ้าย ผา้
จากอินเดีย เคร่ืองลายคราม ชา ไหมดิบ ไหมส าเร็จรูป เคร่ืองแกว้ ฯลฯ  
          4. ภาษีขาออก ภาษีชนิดน้ีเก็บเป็นอยา่ง ๆ ไป ตามประเภทของสินคา้ เช่น น ้าตาลทรายเก็บหาบละ  
50 สตางค ์( 60 ก.ก ต่อ 2 สลึง ) สินคา้ขาออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ คร่ัง ดีบุก ไมย้าง งาชา้ง รง เขาสัตว ์หนงัสัตว ์นอแรด 
หมาก พลู พริกไทย กระวาน กานพลู ขา้ว รังนก ผลเร่ว ฯลฯ  
อน่ึงการคา้ขายของไทยเป็นการคา้แบบผกูขาดโดย พระคลงัสินคา้ เป็นผูก้  าหนดวา่ สินคา้ประเภทใด เป็น  
สินคา้ผกูขาด สินคา้ประเภทใดเป็น สินคา้ตอ้งหา้ม สินคา้นอกเหนือจากท่ี พระคลงัสินคา้ ก าหนด ราษฎรสามารถ 
น าสินคา้ไปขายใหก้บัชาวต่างชาติไดโ้ดยตรง  
สินคา้ผูข้าด เป็นของหายาก เป็นสินคา้ท่ีราษฎรจะตอ้งน ามาขายใหก้บัพระคลงัสินคา้เท่านั้น เช่น งาชา้ง กฤษณา 
ฝาง รังนก ดีบุก ผลเร่ว  
สินคา้ตอ้งหา้ม เป็นส่ิงของท่ีหา้มขายออกนอกราชอาณาจกัรโดยเด็ดขาด เช่น ดินประสิว ก ามะถนั  
          5. รายไดจ้ากการเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์ของแผน่ดิน 
               5.1 จงักอบ ภาษีท่ีเก็บจากผูน้ าสินคา้เขา้มาขาย โดยชกัส่วนจากสินคา้ท่ีผา่นด่านทั้งทางบกและทางน ้า 
               5.2 อากร ภาษีท่ีเก็บจากราษฎรท่ีประกอบอาชีพทุกชนิด ยกเวน้การคา้ 
               5.3 ฤชา ค่าธรรมเนียมท่ีทางการเรียกเก็บจากราษฎรท่ีมาใชบ้ริการของรัฐ 
               5.4 ส่วย เงินหรือส่ิงของท่ีเรียกเก็บจากไพร่ส่วยแทนการเกณฑแ์รงงาน 

ระบบเงินตรา  
          เงินตราท่ีใชใ้นสมยัรัชกาลท่ี 1 นั้น เรียกวา่ เงินพดดว้ง หรือ เงินกลม  
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ด้านศาสนา  
       1. การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
       2. การจดัระเบียบสังฆมณฑล 
       3. การสังคายนาพระไตรปิฎก 
      4. การรวบรวมพระพุทธรูปโบราณ 
      5. การตรากฎหมายพระสงฆ์ 

การฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 
      1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
      2. พระราชพิธีโสกนัต ์
      3. พระราชพิธีถือน ้าพิพฒันสัตยา 
      4. พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั (พืชมงคล )  
      5. พระราชพิธีแห่สระสนานใหญ่ ( พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน ) 
     6. พระราชพิธีตรียมัพวาย ( โลชิ้งชา้ ) 
     7. พิธีจกัรพรรดิราชาธิราช ( พิธีสะเดาะเคราะห์ของพระมหากษตัริย ์) 
     8. การเล่นสักวา 

กวแีละวรรณกรรม 
         1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีผลงานท่ีพระราชนิพนธ์ ค ากลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ค  า
กลอนบทละครเร่ืองอิเหนา มีทั้งอิเหนาใหญ่ ( ดาหลงั ) และอิเหนาเล็ก ( อิเหนา ) ค  ากลอนบทละครเร่ืองอุณรุท 
กลอนเพลงยาวนิราศเร่ืองรบพม่าท่ีท่าดินแดงหรือท่ีเรียกวา่ นิราศท่าดินแดง พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนุ
มาศ ( เจิม ) 
        2. เจา้พระยาพระคลงั ( หน ) มีผลงานท่ีส าคญัในสมยัน้ี 
แปลและเรียบเรียงพงศาวดารจีนเร่ือง สามก๊ก แปลและเรียบเรียง จากภาษามอญเร่ืองราชาธิราช  
บทมโหรีเร่ืองกากี ลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง ร่ายยาวมหาชาติกณัฑก์ุมารและกณัฑม์ทัรี 
        3. พระธรรมปรีชา ( แกว้ ) มีผลงานท่ีส าคญั 
ไตรภูมิโลกวนิิจฉยั  รัตนพิมพวงศ ์( แปล )  มหาวงศ ์( แปล ) 
        4. พระเทพโมลี ( กล่ิน ) เป็นพระภิกษุ มีผลงานท่ีส าคญั  ร่ายยาวมหาชาติกณัฑม์หาพนธ์ นิราศตลาดเกรียบ 
โคลงกระทูเ้บด็เตล็ดต่าง ๆ  
        5. สมเด็จพระพนรัตน์ หรือ วนัรัตน์ สังคีติยวงศ ์มหายทุธการวงศ ์ จุลยทุธการวงศ ์
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ด้านความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
                   ความสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตก ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทวปียโุรปก าลงัเกิดสงคราม เน่ืองจากการรุกราน
ของจกัรพรรดินโปเลียน และการปฏิวติัคร้ังใหญ่ในประเทศฝร่ังเศส ชาวยโุรปท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัไทยไดแ้ก่ 
ชาวโปรตุเกส องักฤษ 
     - ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัโปรตุเกส 
ชาวโปรตุเกส เป็นชาติแรกท่ีเขา้มาติดต่อท าการคา้กบัไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2329  
     - ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัองักฤษ  
     - ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัพม่า 
ส่วนใหญ่เป็นการท าสงคราม ในสมยัน้ีมีทั้งหมด 7 คร้ัง  
     คร้ังท่ี 1 สงครามเกา้ทพั พ.ศ. 2328 
     คร้ังท่ี 2 สงครามท่าดินแดง พ.ศ. 2329 
     คร้ังท่ี 3 พม่าตีล าปางและป่าซาง พ.ศ. 2330 
     คร้ังท่ี 4 ไทยตีเมืองทวาย พ.ศ. 2330 
     คร้ังท่ี 5 การรบท่ีเมืองทวาย พ.ศ. 2336 
     คร้ังท่ี 6 พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2340 
     คร้ังท่ี 7 ไทยขบัไล่พม่าออกจากลา้นนา พ.ศ. 2345 
การรบท่ีส าคญัคือ ศึกสงครามเกา้ทพั โดยพระเจา้ปดุงคุมทพัมาเอง ยกมาตีหวัเมืองเหนือสองทพั หวัเมืองปักษใ์ต้
สองทพั ทพัหลวงหา้ทพั เขา้มาทางดา้นเจดียส์ามองค ์สู้รบกบั ทพัหลวงของไทย บริเวณทุ่งลาดหญา้ จงัหวดั
กาญจนบุรี สงครามคร้ังน้ีฝ่ายไทยชนะทุกดา้น ซ่ึงในสงครามเกา้ทพัน้ี ไดเ้กิด วีรสตรีสองท่านคือ ทา้วเทพสตรี      
( คุณหญิงจนั ) และทา้วศรีสุนทร ( นางมุก ) 
สงครามคร้ังส าคญัอีกคร้ังคือ ศึกท่าดินแดง พ.ศ. 2329 พระเจา้ปดุงพยายามจะแกต้วัในการโจมตีไทยอีก แต่ตอ้ง
พา่ยแพก้ลบัไป  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัหวัเมืองมลาย ู
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัญวน 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีน  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบักมัพชูา 
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ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 2 ( พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั )  
( พ.ศ. 2352 - 2367 ) 
ด้านการปกครอง 
             ลกัษณะการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 2 ยงัคงมีรูปแบบเหมือนสมยักรุงธนบุรีและรัชกาลท่ี 1  
ด้านเศรษฐกจิ  
           สมยัรัชกาลท่ี 2 บา้นเมืองวา่งจากการศึกสงคราม จึงมีการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองกวา่แต่ก่อนกล่าวคือ มีการ
ติดต่อคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้นมากมาย เช่น จีน อินเดีย มะละกา สิงคโปร์ ญวน และเขมร เป็นตน้ ส าหรับ
ประเทศทางตะวนัตก ไดแ้ก่ โปรตุเกส องักฤษ อเมริกาโดยวธีิด าเนินการคา้ขาย ของหลวงยงัคงใหพ้ระคลงัสินคา้
จดัการ ตามท่ีเคย ปฎิบติัมา มีเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เป็นหวัแรง ในการแต่งส าเภาหลวงติดต่อคา้ขาย
กบัจีนและประเทศอ่ืน ๆ จนไดรั้บพระราชทานสมญาวา่“เจา้สัว”  ในรัชการน้ีมีเรือก าปันหลวงท่ีใชใ้นการคา้ขายท่ี
ส าคญั 2 ล า คือ เรือมาลาพระนครและเรือเหราขา้มสมุทร สินคา้ท่ีผกูขาย ในสมยัน้ี ท่ีเป็นสินคา้ขาออกมี 10 ชนิด 
คือ รังนก ฝาง ดีบุก พริกไทย เนือ้ไม้ ผลเร่ว ตะกัว่ งาช้าง รงและช้าง สินคา้ ท่ีหา้มส่งออกโดยเด็ดขาด คือ 
ข้าวเปลอืกและข้าวสาร ส่วนสินคา้ขาเขา้ก็มี ปืนและดินปืน 
การปรับปรุงภาษีอากร ลกัษณะการเก็บภาษีอากรยงัคงเหมือนสมยัรัชกาลท่ี1 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมดงัน้ี 
          1 . การเดินสวน คือการแต่งเจา้พนกังานออกไปส ารวจสวนของราษฎร์ในการเก็บอากรสวนตามชนิดของ 
ผลไม ้ 
           2 . การเดินนา คลา้ยกบัการเดินสวน การเก็บอากรค่านา เรียกวา่ “หางขา้ว” โดยแบ่งนาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ นาน ้าท่า และนาฟางลอย 
ด้านศาสนา 
1. การแต่งสมณฑูตไปลงักา 
    นบัเป็นสมณทูตไทยคณะแรก สมยัรัตนโกสินทร์ (เร่ิมเดินทาง พ.ศ. 2357 กลบัมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 2361) ได้
น าหน่อพระศรีมหาโพธ์ิ จากเมืองอนุราธบุรี กลบัมาโดยเช่ือกนัวา่เป็นตน้โพธ์ิเช้ือสายของพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ี
พระพุทธเจา้นัง่ตรัสรู้ จ านวน 6 ตน้ โดยปลูกไวท่ี้ รัฐกลนัตนั 1 ตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 2 ตน้ จงัหวดั
กรุงเทพฯ 3 ตน้ โดยปลูกท่ีวดัสุทศัน์ฯ วดัมหาธาตุฯ วดัสระเกศฯ  
  2. การฟ้ืนฟูการประกอบพิธีวนัวสิาขบูชา  
        โปรดฯ ใหจ้ดัพระราชพิธีอยา่งใหญ่โต เร่ิมตั้งแต่ วนัข้ึน 14-15 ค ่าถึงวนัแรม 1 ค ่า รวม 3 วนั  
  3. การบูรณะและ ปฎิสังขรณ์วดัวาอาราม อาทิ 
       วดัอรุณราชวราราม ซ่ึงถือวา่เป็นวนัประจ ารัชกาลท่ี 2 เดิมช่ือ วดับางมะกอก  วดัสุทศัน์เทพวราราม  วดัโมฬี
โลก  วดัราชบูรณะ  วดัราชาธิวาส ฯลฯ 
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           6. การบูรณมหาชาติค าหลวง ในปี พ.ศ. 2357 รัชกาลท่ี 2 ไดโ้ปรดใหป้ระชุมนกัปราญ์ราชบณัฑิต ให้
ช่วยกนัแต่ง มหาชาติค าหลวง จนครบ  
การฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณ ี- ศิลปวฒันธรรม  
- ทรงฟ้ืนฟูประเพณี วนัวสิขบูชา  
- พระราชพิธีอาพาธพินาศ  
- ดา้นสถาปัตยกรรม มีการขยายเขตพระบรมมหาราชวงั สร้างสวนขวา 
- การป้ันและการแกะสลกั  
- ทรงป้ันพระพกัตร์ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก เป็นพระประธานในพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม  
- ดา้นการดนตรี  
เคร่ืองดนตรีท่ีทรงโปรดมากคือ ซอสามสาย ทรงพระราชทานนามวา่ "ซอสายฟ้าฟาด" พระองคท์รงแต่งเพลง
สรรเสริญพระจนัทร์ หรือเพลงบุหลนัลอยเล่ือน  
- ธงชาติ ใชธ้งชา้ง เป็นธงชาติ 
ด้านกวแีละวรรณกรรม 
     ในสมยัรัชการท่ี 2 น้ีจดัวา่เป็นยคุทองแห่งวรรณกรรม จนกล่าวไดว้า่ “ถา้ใครเป็นกวีก็เป็นคนโปรด”  
 
กวท่ีีส าคญั ไดแ้ก่ 
          1 . รัชการท่ี 2 ทรงพระราชนิพนธ์ อิเหนา รามเกียรต์ิ บทเสภาเร่ืองขนุชา้งขุนแผน ไกรทอง คาว ีมณีพิชยั 
สังขท์อง 
          2 . สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร แต่งเร่ือง พระอภยัมณี ลกัษณะวงศ ์สิงหไตรภพ โคบุตร พระไชยสุริยา  
          3 . พระยาตรัง แต่ง โคลงนิราศตามเสด็จล าน ้านอ้ย 
          4 . นายนรินทร์ธิเบศร์ (อินทร์) แต่งโคลงนิราศนรินทร์ 
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
     1. ความสัมพนัธ์กบัประเทศองักฤษ  
     2. ความสัมพนัธ์กบัประเทศโปรตุเกส 
     3. ความสัมพนัธ์กบัประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กบัไทยคร้ังแรกในสมยัน้ี 
     4. ความสัมพนัธ์กบัประเทศพม่า  ทางพม่าเกิดจลาจลจึงไม่ไดย้กทพัมา 
     5. ความสัมพนัธ์กบัประเทศเวยีดนาม 
     6. ความสัมพนัธ์กบัหวัเมืองมลาย ู
     7. ความสัมพนัธ์กบัประเทศกมัพชูา 
     8. ความสัมพนัธ์กบัประเทศจีน 
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              การติดต่อคา้ขายกบัจีน หลายชาติตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายพระเจา้กรุงจีน เพื่ออาศยัเป็น 
“ใบเบิกทาง” ในการอ านวยความสะดวกในการคา้ขาย ทางจีนเรียกวา่ “จิม้ก้อง” โดยท่ีจีนถือวา่ประเทศท่ีน าเคร่ือง
ราชบรรณาการ มาถวาย เป็นประเทศราช ทางไทยหลงเขา้ใจผดิ เพิ่งจะทราบความจริงในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงทาง
ประเทศจีนคิดวา่ ไทยเป็นประเทศราชของจีนจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 จนกระทัง่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดสง 
ประเทศไทยกบัจีน จึงไดมี้สัมพนัธไมตรีกนัใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เป็นตน้มา 
 
 

ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 3 ( พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว )  
( 21/07/ 2367 –02/04/2394 ) 
 
 การจัดการปกครอง 
         ส่วนกลาง หรือ การปกครองในราชธานี ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมเหมือนสมยัรัชกาลท่ี 2 
         การปกครองส่วนภูมิภาค หรือ การปกครองหวัเมือง ก็ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมเหมือนในสมยัรัชกาลท่ี 2  
แบ่งออกเป็น การปกครองหวัเมืองชั้นใน หวัเมืองชั้นนอก หวัเมืองประเทศราช 
ประเทศราชหรือเมืองข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดแ้ก่ ลา้นนา (เชียงใหม่) ลาว (ลา้นชา้ง) กมัพชูา (เขมร) และหวัเมือง
มลาย ู
ด้านเศรษฐกจิ 
การปรับปรุงภาษีอากร  
           1 . แกไ้ขวธีิการเก็บภาษีอากร เช่น อากรค่านา ในสมยัรัชกาลก่อน ๆ ใชว้ธีิเรียกเก็บ หางขา้ว (ขา้วเปลือก) 
เช่น เก็บในอตัราไร่ละ 2 สัดคร่ึง เจา้ของท่ีนาจะตอ้งขนขา้วเปลือกมาส่งฉางหลวงเอง ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เรียกเก็บ
อากรค่านาเป็นตวัเงิน โดยคิดในอตัราไร่ละ 1 สลึงและเก็บค่าขนส่งเขา้ฉางหลวงในอตัราไร่ละ 1 เฟ้ือง 
          2 . ตั้งภาษีอากรข้ึนใหม่อีก 38 ประเภท เช่น บ่อนเบ้ียจีน หวย ก.ข. ภาษีเบด็เสร็จ ภาษีพริกไทย  
ภาษีฝาง ภาษีเกลือ ภาษีไมแ้ดงเป็นตน้  
          3 . ก าเนิดระบบเจ้าภาษีนายอากร ภาษีท่ีส าคญั บางอยา่งรัฐบาลเป็นผูเ้ก็บเอง นอกนั้นจะใหเ้อกชนประมูล 
ใครประมูลได ้จะไดช่ื้อวา่ “เจา้ภาษี” หรือ “นายอากร” เจา้ภาษีนายอากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ระบบเจา้ภาษีนาย
อากรน้ียกเลิกไปในสมยัรัชกาลท่ี 5  
          4 . มีการยกเลิกภาษีบางชนิด เช่น ภาษีฝ่ิน อากรค่าน ้ า ซ่ึงเรียกเก็บจากชาวประมง อากรรักษาเกาะ ซ่ึงเรียก
เก็บจากผูเ้ก็บไข่จาระเมด็ (ฟองเต่าตนุ)  



 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วชิยั 

 

 
การค้าขายกบัต่างประเทศ  
             ส่วนใหญ่ท าการคา้กบัจีน และคา้ขายกบัหวัเมืองมลาย ูพอ่คา้จีนในกรุงเทพฯ ไดส่้งส าเภาไปคา้ขายถึง
สิงคโปร์และเกาะหมาก การเปล่ียนแปลงทางการคา้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีดงัน้ี 
          1. การคา้โดยการแต่งส าเภาหลวงออกไปคา้ขายลดนอ้ยลง 
          2. ผอ่นคลายการคา้แบบผกูขาดและยกเลิกประเพณีการคา้ขายของทางราชการบางประการ อนัเน่ืองมาจาก 
การท าสนธิสัญญาเบอร์น่ีกบัองักฤษ  
          3. เรือสินคา้เร่ิมเปล่ียนจากเรือส าเภามาเป็นเรือก าป่ันใบ ซ่ึงคนไทยต่อข้ึนคร้ังแรกในเดือน ตุลาคม 2378 
โดยหลวงนายสิทธ์ิ ( ช่วง บุนนาค )( สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ) 
ด้านศาสนา 
           1 . การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นยคุของการสร้างและปฏิสังขรณ์วดัวาอารามต่าง ๆ อยา่งมาก นบัวา่เป็นสมยัท่ี 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก  
วดัท่ีส าคญัไดแ้ก่ วดัราชโอรสาราม ถือว่าเป็นวดัประจ ารัชกาลที ่3 
วดัราชนดัดาราม รัชกาลท่ี 3 สร้างเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้โสมนสัวฒันาวดี ( หลาน ) และ
ยงัสร้าง “โลหะปราสาท” ข้ึนแทนพระเจดีย ์เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดมี้ท่ีสงบเสง่ียมส าหรับบ าเพญ็สมาธิ ในวดัน้ี 
             2 . การช าระพระไตรปิฎก 
             3. ก าเนิด “ธรรมยติุกนิกาย” 
ศิลปกรรม-วฒันธรรม 
          สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เป็นยคุแห่งการสร้างและปฏิสังขรณ์วดัวาอารามคร้ังใหญ่ 
สถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนในสมยัน้ี มกัมีอิทธิพลของศิลปะ การช่างแบบจีน  

ด้านจิตรกรรม  
              ในการปฏิสังขรณ์พระราชวงัและวดัวาอาราม พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ ไดโ้ปรดฯ ใหช่้าง เขียนภาพไว้
บนฝาผนงัมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาและชาดกต่าง ๆ ลกัษณะของภาพเขียนยงัคงเหมือน
ภาพเขียนในสมยัก่อนคือเป็นภาพสองมิติ (มีแต่ความกวา้งและความยาว) ไม่มีความลึกและนิยมใชก้ารลงรักปิด
ทองเป็นพื้น 

 

http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watratchanadaram.php


 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วชิยั 

 

 
ด้านนาฏกรรม 
             พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไม่สนพระทยัทางด้านการละคร ไม่ได้สนับสนุนและบางคร้ังยงัทรง
ขดัขวางการแสดงอีกดว้ย โปรดใหย้กเลิกโขนหลวงและละครในวงัเสียทั้งหมด แต่การละครของไทยก็มิไดซ้บเซา
เลย ท าใหศิ้ลปการละครและดนตรีแพร่หลายเป็นท่ีนิยมในหมู่ราษฎรโดยทัว่ไป 
อารยธรรมตะวนัตก 
           วฒันธรรมตะวนัตก ไดเ้ร่ิมเผยแผเ่ขา้มามีอิทธิพลในอาณาจกัรรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นอกจาก
ชาวยโุรปท่ีเขา้มาคา้ขายและเผยแผค่ริสตศาสนาแลว้ยงัมีมิชชนันารีชาวอเมริกนัก็เขา้มาเผยแผค่ริสตศาสนาดว้ย 
แต่ส่ิงท่ีคนไทยไดรั้บนอกจากการเผยแผค่ริสตศาสนาแลว้ ยงัไดป้ระโยชน์จากการถ่ายทอดดา้นวชิาการ 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ หลายประการ อาทิ ดา้นการพิมพ ์การแพทย ์การศึกษา การต่อเรือ เคร่ืองจกัรกล การทหาร 
วชิาดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ด้านกวแีละวรรณกรรม  
กวคีนส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นกวท่ีีสืบต่อมาจากสมยัรัชกาลท่ี 2 ท่ีควรจะกล่าวถึงมีดงัน้ี 
1. พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  
               ในสมยัรัชกาลท่ี 2 พระองคไ์ดพ้ระราชนิพนธ์ วรรณคดีไว ้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บทละครนอกเร่ืองสังขศิ์ลป์ชยั 
เสภาเร่ืองขนุชา้งขุนแผนตอนขนุชา้งตามนางวนัทอง โคลงปราบดาภิเษก เม่ือข้ึนครองราชสมบติัแลว้ ก็ทรง
สนบัสนุนวรรณคดีท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นผลงานของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
2. สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนิพนธ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ลิลิตตะเลงพา่ย สมุทรโฆษค าฉนัท ์
3. คุณพุม่ เป็นกวหีญิงคนแรกของไทย เป็นนกัโตส้ักวา ชอบโตส้ักวาเร่ืองอิเหนา โดยคุณพุม่เป็นฝ่ายบุษบา ดว้ย
เหตุท่ีคุณพุม่มีบา้นอยูบ่นแพริมน ้ามีความเช่ียวชาญ ในการบอกบทสักวา จนไดรั้บสมญาวา่ “บุษบาท่าเรือจา้ง” 
เพลงยาวเฉลิม พระเกียรติ ( แต่งในสมยั ร. 5 ) เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  

 
ด้านความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
        กมัพชูากบัไทย  
        ลาวกบัไทย 
                   เจา้อนุวงศคิ์ดกบฏต่อไทยโดยยกทพัมากวาดตอ้นผูค้นท่ีเมืองนครราชสีมาและ สระบุรี รัชกาลท่ี 3 
โปรดฯใหพ้ระยาราชสุภาวดี ( เจา้พระยาบดินทรเดชา ) ยกทพัไปปราบศึกคร้ังน้ี ในคร้ังน้ีไดก้ าเนิดวรีสตรีของไทย
ข้ึน  คือ ทา้วสุรนารี (คุณหญิงโม) 

http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit4/chapter4/chapter4_3/Ram3_8_History.htm
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     พม่ากบัไทย  
    อเมริกากบัไทย 
           ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกาไดมี้ข้ึนคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2376  

ด้านการศึกษา 

              มิชชนันารีชาวอเมริกนัช่ือ เจสซี คาสแวล Jesse Caswell คนไทยเรียกหมอกศัแวน ไดส้อนภาษาองักฤษ

ใหก้บัเจา้ฟ้ามงกุฎ ซ่ึงขณะนั้นไดผ้นวชอยูท่ี่วดับวรนิเวศวิหาร จนสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งแตกฉาน

สามารถเขียนและพดูไดเ้ป็นอยา่งดี นบัวา่เป็นคนไทยคนแรกท่ีเรียนรู้และพดูภาษาองักฤษได ้ 


