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คานา
ชุดการสอน เรื่อง พัฒ นาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม (ประวั ติ ศ าสตร์ ) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทาง
ในการศึ ก ษาและการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาชุด
การสอน เพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ ชุดการสอนมีทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ชุดที่ 2 พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชุดที่ 3 พัฒนาการด้านสังคมสมัยรัตนโกสินทร์
ชุดที่ 4 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ชุดที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
ในแต่ ล ะชุ ด การสอนนั กเรียนสามารถน าไปศึ กษาได้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ จั ดท าขอขอบพระคุ ณ
ผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อนครู และผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คาปรึกษาและแนะนาในการจัดทาชุดการสอนชุด
นี้ ผู้ จั ดท าหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าชุดการสอนชุดนี้ จะน ามาซึ่ งประโยชน์ ในการพั ฒ นาและส่ งเสริม ให้
นักเรียนมีทักษะในรายวิชาประวัติศาสตร์และนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ธวัชชัย ยะถา
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คาชี้แจงสาหรับครู

ชุดการสอน เรื่อง พัฒ นาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลาดับขั้นตอนการใช้ดังนี้
1. ใช้ชุ ด การสอนประกอบการจั ด กระบวนการเรียนรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ก่อนใช้ชุดกิจกรรมให้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน และให้
ศึกษาคาแนะนาในการใช้ก่อน
3. ครูต้องเตรียมความพร้ อมก่อนทากิจกรรมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทากิจกรรมและ
สถานที่สาหรับทากิจกรรม
4. ให้เวลานักเรียนได้ศึกษาบัตรความรู้ก่อนทากิจกรรม
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมถือเป็นการเรียนรู้ระหว่างเรียน
6. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องตรวจสอบและศึกษาผลที่ได้จากการทากิจกรรม
ร่วมกับครูและเพื่อน
7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้หลังจากใช้ชุดกิจกรรม
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน

ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาชุดการสอนในเล่มนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ
3. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบ
4. ศึกษาชุดการสอนตามขั้นตอน และทากิจกรรมด้วยความตั้งใจ
5. ขณะที่ศึกษาชุดการสอน หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามขอคาปรึกษา
ครูผู้สอนได้ทันที
6. เมื่อศึกษาชุดการสอนจบแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคาตอบจากเฉลยท้าย
เล่ม
7. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ รักษาเอกสารนี้ให้อยู่ ในสภาพดี ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ
ลงในเอกสารและให้ส่งคืนตามเวลาที่กาหนด
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ชุดการสอน
ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1. สาระสาคัญ
การศึกษาความเป็นมาของการสถาปนาราชวงศ์จักรีและการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีของไทย รวมถึงเหตุผลในการย้ายราชธานีจากธนบุรีมาฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและ
ความมั่นคงของชาติมีความสาคัญในการช่วยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมทั้งยังช่วย
ทาให้เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วย
2. ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ
ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อความมั่ น คงและความเจริญ รุ่งเรือ งของไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิบ ายความเป็ น มาของการสถาปนาราชวงศ์ จัก รีแ ละการสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยได้
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุผลในการย้ายราชธานีได้
3. วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ได้
4. นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายบทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ล้วน
มีบทบาทสาคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรได้
5. นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะด้านความใฝ่เรียนรู้ และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดที่ 1 การสถาปนา
คาชี้แจง นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท ()
ทับหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)
1. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อใด
ก. 6 เมษายน 2325
ข. 5 ธันวาคม 2482
ค. 12 สิงหาคม 2475
ง. 5 พฤษภาคม 2482
2. พระนามปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีคือข้อใด
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. เหตุผลสาคัญที่ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครคือข้อใด
ก. กรุงธนบุรีไม่อุดมสมบูรณ์
ข. กรุงธนบุรีมีที่ราบกว้างขวาง
ค. กรุงธนบุรีมีแม่น้าไหลผ่านน้อย
ง. กรุงธนบุรีมีพื้นที่คับแคบ ขยายเมืองไม่ได้
4. ที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มใด
ก. ชุมชนชาวจีน
ข. ชุมชนชาวลาว
ค. ชุมชนชาวเขมร
ง. ชุมชนชาวมอญ
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5. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงเปลี่ยนนามราชธานี “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา
มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติย
วิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็น “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์”
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรือง
ก. การตั้งราชธานีใกล้ปากแม่น้า
ข. มีเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศได้สะดวก
ค. อยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ง. เป็นเมืองท่าสาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก. เครื่องเทศกลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญ
ข. สงครามไทยพม่าสิ้นสุดลงเมื่อพม่าเสียเอกราชให้ฝรั่งเศส
ค. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มีการขยายอานาจทางการเมือง
ง. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่เป็นการค้ากับจีนในระบบบรรณาการ
8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงจัดระเบียบการปกครองสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
9. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมและศิลปกรรม
ข. ฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค. ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าฯ
ง. เกิดการปฏิรูปทางการเงิน
10. ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในรัชสมัยใด
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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บัตรความรู้ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาราชวงศ์จักรี

ภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/19489-029851/
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ทรงได้รับการสนับสนุนจาก
ขุนนางและไพร่ฟ้าประชาชนให้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ภายหลัง
ที่พระองค์ทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรีแล้วได้ทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานีอีก
ต่อไป จึ งโปรดเกล้าฯ ให้ขุน นางคุมช่างและไพร่พลไปสร้างราชธานีแห่ งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าเจ้าพระยา
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเนื่องจากทรง
เคยมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีมาก่อน และได้สถาปนาพระราชวงศานุวงศ์ให้มีอิสริยศักดิ์ตาม
พระราชประเพณีโดยทรงสถาปนาพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก องค์พระปฐมวงศ์
สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช (บุญมา) เป็นกรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาทตาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ า สถาปนาสมเด็จพระพี่นางเธอสอง
พระองค์เป็นเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระเทพสุดาวดีและเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ สถาปนาสมเด็จ
พระเจ้ าหลานเธอพระยาสุ ริ ย อภั ย (ทองอิ น ) เป็ น เจ้ าฟ้ ากรมหลวงอนุ รั ก ษ์ เทเวศร์ ต าแหน่ งกรม
พระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง
นอกจากนี้ยังทรงแต่งตั้ งขุนนางที่ประกอบความดีความชอบประกอบด้วย อัครมหาเสนาบดี
2 ต าแหน่ ง คื อ อั ก ขรสุ น ทรเสมี ย นตรา (สน) เป็ น เจ้ าพระยารั ต นาพิ พิ ธ สมุ ห นายกและพระยา
เพชรบูรณ์ (ปลี) เป็นเจ้าพระยามหาเสนาสมุหพระกลาโหมและจตุสดมภ์ 4 ตาแหน่ง ได้โปรดเกล้า ฯ
ให้หลวงอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นพระยายมราช กรมพระนครบาล เสนาบดีกรมเวียง พระยา
ธรรมมาธิกรณ์ (บุญรอด) เป็นเจ้าพระยาธรรมมาธิกรณ์เสนาบดีกรมวัง พระยาพิพัฒนโกษา (สน) เป็น
เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีกรมคลังและเจ้าพระยาพลเทพ (ปิ่น) เสนาบดีกรมนา รวมทั้งเหล่าขุนนาง
ทีม่ ีความดีความชอบอื่นๆ โปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งเจ้าเมืองหรือรับพระราชทานยศตาแหน่งและ
บรรดาศักดิ์สูงขึ้น
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การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีไทย

ภาพพระบรมมหาราชวังในอดีต
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24496-036460/
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมวงศ์จักรี
แล้วทรงพิจารณาเห็นว่ากรุงธนบุรีไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานีอีกต่อไปเนื่องจากมีพื้นที่คับแคบและ
ขนาบด้วยวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร) ทาให้ไม่
สามารถขยายเมืองให้กว้างขวางได้ ประกอบกับทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยามีน้าเซาะตลิ่งพัง
อยู่เสมอ ทั้งเมืองธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองเวลามีศึก
สงครามจะเสียเปรียบข้าศึก การระวังรักษาเมืองทาได้ยาก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีมา
อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาเพราะมีชัยภูมิที่เหมาะสมสาหรับการป้องกันข้าศึก เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นหัวแหลมมีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นปราการธรรมชาติทั้งทิศตะวันตกและทิศใต้หากขุด
คลองทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะทาให้ราชธานีแห่งใหม่มีลาน้าล้อมรอบเป็นคูเมืองสร้างความ
มั่นคงให้ ราชธานีได้ นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบกว้างขวางสามารถขยายตัวเมืองออกไป
เพื่อสร้างราชธานีให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับการเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรรัตนโกสินทร์
บริเวณที่จะสร้างราชธานีแห่งใหม่นี้ เดิมเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนชาวจีน ภายใต้การดูแลของ
พระยาราชาเศรษฐี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้ชุมชนชาวจีน
ย้ายไปสร้างบ้านเรือนในที่แห่งใหม่ ในระหว่างบริเวณคลองวัดสามปลื้มถึงคลองสาเพ็ง ต่อมาบริเวณนี้
เรียกว่าสาเพ็ง พร้อมชดเชยค่าเสียหายให้
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การสร้างพระนครแห่งใหม่ ได้ยึดแบบอย่างของพระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยา ทั้งรูปแบบ
การก่อสร้างพระนครและการสร้างพระบรมมหาราชวัง เช่น สร้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามไว้ในเขตพระบรมมหาราชวัง สาหรับประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เช่นเดียวกับวัด
พระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ในการก่อสร้างได้ใช้แรงงานจากการเกณฑ์ไพร่หลวง
ไพร่สมจากหัวเมืองต่างๆ รวมทั้งเชลยชาวเขมรและชาวลาว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อ
ป้อมวิไชเยนทร์และกาแพงเมืองธนบุรีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งฟากตะวันออกเพื่อขยายพระนครให้กว้างออกไป
และเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกจึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเป็นคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกและ
ทางทิ ศ เหนื อ โดยขุ ด คลองคู พ ระนครตั้ งแต่ บ างล าพู ม าออกแม่ น้ าทางทิ ศ ใต้ เหนื อ วั ด สามปลื้ ม
พระราชทานนามว่าคลองรอบกรุง และให้ขุดคลองตั้งแต่ปากคลองรอบกรุงทางใต้ไปจนถึงปากคลอง
ด้านเหนือและโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองหลอด จากคลองคูเมืองเดิม 2 คลองออกไปบรรจบคลองรอบ
กรุงที่ขุดใหม่ นอกจากนี้ยังโปรดให้ขุดคลองใหญ่เหนือวัดสระเกศอีกคลองหนึ่ง พระราชทานนามว่า
คลองมหานาค เป็ นที่สาหรับประชาชนชาวพระนครได้ลงเรือเล่นเพลงเหมือนสมัยอยุธยา การขุด
คลองดังกล่าวเป็นผลให้ราชธานีแห่งใหม่มีลาน้าล้อมรอบเป็นคูเมืองนอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างกาแพง
พระนครและป้อมปราการรอบพระนครด้วย
การสร้างพระนครและพระบรมมหาราชวังเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2328 แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มแบบแผนโบราณราชประเพณีและจัดพิธีสมโภชพระ
นครพร้อมทั้งพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธ
ยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัต
ติย วิษ ณุ ก รรมประสิ ท ธิ์ ” ต่อ มาพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เปลี่ ยนนามราชธานี เป็ น
“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์”
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงสมัยที่อาณาจักรไทยได้สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองมาจากสมัย
อยุ ธ ยาและธนบุ รี และมี ก ารเสริ ม สร้า งความมั่ น คงและความเป็ น ปึ ก แผ่ น สื บ ต่ อ มา ซึ่ งส่ งผลให้
อาณาจักรไทยมีความเป็น เอกภาพ สามารถสร้างสรรค์ความเจริญได้ต่อเนื่องสืบถึงปัจจุบัน ปัจจัย
สาคัญที่ทาให้อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วย

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
อาณาจั ก รรั ต นโกสิ น ทร์ ตั้งอยู่ ในบริเวณลุ่ ม แม่น้ าเจ้ าพระยาที่ อุด มสมบู รณ์ ผู้ ค นสามารถ
ดารงชี วิต ด้ ว ยการเกษตรทั้ งการเพาะปลู ก เลี้ ย งสั ต ว์แ ละประมง เช่ น เดี ย วกั บ อาณาจัก รอยุ ธ ยา
นอกจากนี้การตั้งราชธานีใกล้ป ากแม่น้าทาให้สามารถติดต่อค้าขายได้สะดวกทั้งการค้ากับดินแดน
ภายในซึ่งเป็นหัวเมืองในราชอาณาจักรและเมืองประเทศราชโดยใช้เส้นทางทางบกและทางน้าตาม
แม่น้าลาคลองต่างๆ ส่วนการค้าภายนอกนั้นส่วนใหญ่เป็นการค้าทางทะเลเพราะมีเส้นทางติดต่อกับ
ต่างประเทศได้สะดวก นอกจากนี้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรยัง
มีฐานะเป็นเมืองท่าสาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่บน
เส้ น ทางการค้ า ระหว่ า งจี น และอิ น เดี ย จึ ง เป็ น ศู น ย์ ร วมสิ น ค้ า ต่ า งๆ ท าให้ มี พ่ อ ค้ า ต่ า งชาติ ทั้ ง
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกเข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น เช่น ชุมชนจีน
ชุมชนแขก ชุมชนโปรตุเกส ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านต่างๆ
นอกจากนี้ ที่ตั้งของประเทศไทยยังมีส่วนในการช่วยธารงความเป็นรัฐไม่ต้องตกเป็นอาณา
นิ ค มของชาติต ะวัน ตกอี ก ด้ว ย กล่ าวคื อ ในช่ว งที่ ไทยถูก รุก รานจากลิ ท ธิจั กรวรรดิ นิ ยมของชาติ
ตะวันตก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไทยเปรียบเสมือนรัฐกันชนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็ น รั ฐ กึ่ งกลางระหว่ างเขตอานาจของอั งกฤษในพม่ า มลายู และเขตอ านาจของฝรั่งเศสใน
เวียดนาม กัมพูชาและลาว ซึ่งเป็นผลดีกับไทย เนื่องจากทั้งสองชาติไม่ใช้กาลังหักหาญยึดครองไทย
เพราะเกรงว่าอาจต้องปะทะกับอีกฝ่าย
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ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ได้รับสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองมาจากอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
รวมทั้งอาณาจักรอื่นๆ ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณี รูปแบบการปกครอง ศิลปกรรม เศรษฐกิจและการค้า โดยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสม ประกอบกับการมีกาลังไพร่พลเมืองจานวนมาก เพราะบ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
อยู่แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลให้อาณาจักรรัตนโกสินทร์มีความมั่นคงและ
เจริญรุ่งเรืองที่สาคัญ ได้แก่

1. ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีความมั่นคงอย่างมาก เพราะสืบสันตติวงศ์
ต่อมาโดยไม่มีการแย่งชิงอานาจทางการเมืองเช่นในสมัยอยุธยาในอดีต ทาให้ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
มีเอกภาพและเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง ประกอบกับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุก
พระองค์ ท รงปกครองบ้ า นเมื อ งโดยใช้ ค ติ ธ รรมทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น หลั ก ทศพิ ธ ราชธรรม
จักรพรรดิราช และธรรมราชา รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมตามคติศาสนาพราหมณ์ เช่น พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา ซึ่งส่งเสริมสถานภาพความเป็นสมมุติเทพและความมั่นคง
ของสถาบั นพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่องสืบต่อจนถึงปัจจุบันนี้

2. การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศขยายตั ว และเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมากขึ้ น ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนใหญ่เป็นการค้ากับจีนในระบบบรรณาการทั้งการค้าของราชสานัก พระ
ราชวงศ์และขุนนางต่างๆ ดังปรากฏหลักฐานว่า เรือสินค้าจากไทยเดินทางไปค้าขายที่กวางตุ้งเป็น
ประจาทุกปี รวมทั้งมีเรือพ่อค้าเอกชนจีนนาสินค้ามาค้าขายในไทยเป็นจานวนมาก
ภายหลังจากไทยทาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 การค้ากับชาติตะวันตกได้
เจริญรุ่งเรือง ทาให้ข้าวกลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เช่น
ขุดคลอง สร้างถนนและเส้นทางรถไฟ ซึ่งส่งผลให้การค้าขยายตัวอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดการปฏิรูป
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุงระบบเงินตรา จัดตั้งธนาคาร รวมทั้งปฏิรูปทางด้านการคลังใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสืบมาถึงปัจจุบัน
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังเป็นผลให้ไทยรับความเจริญทางทางวิทยาการด้าน
ต่างๆ เช่น การแพทย์และสาธารณะสุข การศึกษาตามแบบตะวันตก นับเป็นรากฐานสาคัญให้ไทย
สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การขยายอานาจทางการเมืองเพื่ อเสริม สร้างความมั่นคงของอาณาจักรและการ
ปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกทาให้สามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ได้
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยได้ขยายอานาจทางการเมืองไปยังดินแดนข้างเคียงและทา
สงครามเพื่อป้องกันราชอาณาจักรกับพม่าหลายครั้งซึ่งทัพไทยสามารถขับไล่ทัพพม่าออกไปได้ทุกครั้ง
สงครามกับพม่าสิ้นสุดลงเมื่อพม่าเสียเอกราชให้แก่อังกฤษ
- ทางด้านตะวันตก ไทยยกทัพไปยึดเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี
- ทางเหนือ ทัพไทยได้ทาศึกกับพม่าเพื่อป้องกันเมืองเชียงใหม่และลาปางไว้ได้และช่วยให้
อาณาจักรล้านนาสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งขึ้นมาใหม่
- ทางตะวันออก ได้ลาวและเขมรเป็นเมืองประเทศราชของไทย สงครามทางด้านตะวันออก
นี้สิ้นสุดลงเมื่อฝรั่งเศสขยายอานาจครอบคลุมญวน เขมร และลาว
- ทางใต้ หั ว เมื องมลายู ได้เป็ น ประเทศราชของไทยจนกระทั้ งอังกฤษเข้ามามี อิท ธิพ ลใน
หัวเมืองมลายู
การขยายอานาจทางการเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นผลให้อาณาจักรไทยมีความมั่นคงและ
เป็ น ปึ กแผ่ น สื บ ต่อมาจนถึงสมัย จั กรวรรดินิ ยมซึ่งเป็น ช่วงสมัยที่ ช าติตะวันตกขยายอานาจเข้ามา
ครอบครองดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งไทยต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในอาณาจักรและ
ปฏิ รูป ประเทศทั้ งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม ท าให้ ไทยเป็น ประเทศเดี ยว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รักษาเอกราชไว้ได้สืบจนถึงปัจจุบันนี้

4. ลักษณะของสังคมไทย
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ผู้คนมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แม้จะมีคนหลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนา มาอาศัยอยู่รวมกัน แต่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ชนทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติ
อย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่มีปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทาให้สามารถพัฒ นาความเจริญ
ทางด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
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บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคง
และเจริญรุ่งเรืองของไทย

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี
http://chaoprayanews.com/blog/article/2012/07/12
พระมหากษั ต ริ ย์ ไทยไทยในราชวงศ์ จั กรีทุ ก พระองค์ มี พ ระมหากรุณ าธิ คุณ ต่ อ บ้ านเมื อ ง
ทางด้านต่างๆ หลายประการเพื่อให้ บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้งด้านอาณาจักรและศาสนจักร
รวมทั้งการสร้างสรรค์ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองสืบ
มาถึงปัจจุบันนี้
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ภาพรัชกาลที่ 1
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ที่งดงาม
ดังเช่นกรุงศรีอยุธยาในอดีต เป็นการบารุงขวัญของราษฎรและแสดงถึงความมั่นคงของอาณาจักร
ทางด้านพระพุทธศาสนาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบวินัยและการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบ
แบบแผนยิ่ งขึ้ น มี ก ารสั งคายนาพระไตรปิ ฎ กที่ วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั งสฤษฎิ์ เป็ น การสั งคายนา
พระไตรปิ ฎกครั้งที่ 9 ในวงการพระพุทธศาสนา และโปรดเกล้าฯ ให้ ฟื้นฟูพระราชพิธีสาคัญต่างๆ
เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิ ธีถือน้าพิพัฒ น์สัตยา ทางด้านการปกครองโปรดเกล้าฯ
ให้รวบรวมและตรวจชาระกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ซึ่งใช้เป็น
หลักในการปกครองบ้านเมืองสืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จกรมพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิง
หนาททรงนาทัพปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากการรุกรานของกองทัพพม่าได้ทุกครั้งและได้ทรง
ขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง ดินแดนเขมร ลาว ล้านนา และหัวเมืองมลายูได้ตกเป็นประเทศราชของ
ไทย
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ภาพรัชกาลที่ 2
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัช กาลที่ 2 เมื่อเสด็จ ขึ้น ครองราชย์ พม่าได้ยกทั พมาตีเมืองตะกั่ว ป่า ตะกั่ว ทุ่ งและถลาง
แต่กองทัพไทยก็สามารถขับไล่พม่าออกไปได้ พระองค์ทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนา โปรดเกล้าฯ
ให้สังคายนาบทสวดมนต์แปลพระปริตรออกเป็นภาษาไทย ให้จัดพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นครั้งแรกใน
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละแต่ ง ตั้ ง พระสงฆ์ ไทยเป็ น สมณฑู ต ไปลั ง กาเพื่ อ รื้ อ ฟื้ น ความสั ม พั น ธ์ ท าง
พระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย มี พ ระอั จ ฉริ ย ภาพทางด้ า นวรรณกรรมแ ละ
สถาปัตยศิลป์ ดังเช่น พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่า
เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร งานแกะสลักบานประตูวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม งานปั้นหุ่นพระพักตร์
พระประธานในวัดอรุณราชวราราม ผลงานฝีพระหัตถ์เหล่านี้นับเป็นสมบัติชาติที่ทรงคุณค่ า ในสมัย
ของพระองค์ถือเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมและศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 3
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ 3 ทรงส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การค้ า กั บ ต่ า งประเทศโดยเฉพาะจี น และได้ ท า
สนธิสัญญาการค้ากับชาติตะวันตก ทาให้การค้าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคง
ในรัชกาลนี้ไทยต้องทาสงครามกับญวนเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในเขมรนานกว่า 14 ปี และโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างและพัฒนาเรือรบและอาวุธ สร้างป้อมปราการและขุดคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางการรบ
และการคมนาคม เพื่อความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างมาก ทรงสร้างวัด
และบู ร ณะวัด ต่ างๆ อย่ างวิจิ ต รงดงาม ทรงส่ งเสริม การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธ รรมให้ แพร่ห ลายและ
ไม่ขัดขวางการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของพวกมิชชันนารี

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 4
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่มการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ทรงยกเลิกประเพณี
ล้าสมัยที่ไม่เป็ นธรรมต่อราษฎร ทรงรับแนวคิดตะวันตกที่จะเสริมสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
โปรดเกล้าฯ ให้ ขุน นางสวมเสื้อเวลาเข้ าเฝ้ าฯ ให้ ผู้ ที่ เดือดร้อนถวายฎี กาได้ พระราชทานเสรีภ าพ
แก่ ป ระชาชนในการนั บ ถื อ ศาสนา ทรงส่ งเสริม การเรียนรู้ภ าษาและวิท ยาการก้าวหน้ าของชาติ
ตะวันตก ทรงให้ทาสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) กับอังกฤษและอีกหลายชาติในเวลาต่อมา
เป็นการเริ่มต้นการค้าเสรีของไทย เป็นผลให้การค้ากับชาติตะวันตกรุ่งเรืองขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้มีการ
ผลิตเหรียญเงินแบบใหม่แทนเงินพดด้วงที่ใช้มาแต่เดิม มีการตัดถนนในกรุงเทพฯ และคลองสายต่างๆ
เพื่อประโยชน์ทางด้านการเพาะปลูกและการคมนาคม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดก้ าวหน้า ทรงมีความ
เชี่ย วชาญทางด้านดาราศาสตร์ ทรงคานวณการเกิดจันทรุปราคาและสุ ริยุปราคาได้อย่างแม่นยา
เป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตก ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 5
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปประเทศเพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยตามแบบตะวันตกและเพื่อ
รักษาเอกราชของประเทศ โดยทรงเริ่มการปฏิรูปทางการเงิน ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นระบบ ทรงยกเลิกทาสและระบบไพร่ เพื่อให้ราษฎรมีอิสรภาพและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ ทรงปฏิรูป การศึกษาเพื่อให้ คนไทยมีความรู้และเป็นการผลิตคนเข้ารับราชการ ทรงปฏิรูป
การปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิรูปการศาลและกฏหมายเพื่อให้ระบบกฎหมายเป็นไป
ตามแบบสากลอั น จะน าไปสู่ ก ารยกเลิ ก สิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขตที่ ไทยต้ อ งเสี ย ให้ กั บ ประเทศ
มหาอานาจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในยุคสมัยจักรวรรดินิยมตะวันตกเริ่มคุกคามดินแดนไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดาเนินวิเทโศบายหลายประการเพื่ อรักษาเอก
ราชของชาติ เช่น การยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนไทยส่วนใหญ่ไว้ การเสด็จประพาส
ต่างประเทศ เพื่อแสวงหาพันธมิตรเพื่อให้รับรองเอกราชของไทย ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนชาวไทยถวาย
พระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 6
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ 6 ทรงส่ งเสริ ม ให้ ค นไทยมี ส านึ ก ในเรื่อ งชาติ นิ ย ม ทรงตั้ ง กองเสื อ ป่ า เพื่ อ ร่ ว ม
สนับสนุนทหารและตารวจดูแลบ้านเมือง ทรงนาประเทศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เมื่อได้รับชัยชนะได้ทรงขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบกับชาติตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
เช่น โปรดเกล้าฯ ให้ คนไทยมีน ามสกุล ใช้คานาหน้าเด็ก สตรี บุรุษ การใช้พุทธศักราชและการให้
เยาวชนไทยรับการศึกษาภาคบังคับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ มีพระราช
นิพนธ์มากมาย พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า พระมหาธีรราชเจ้า

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 7
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุ ดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเป็น
พระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตย โดยได้ทรงเตรียมการพระราชทานการปกครองระบบรัฐสภา
แต่ ได้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเสี ย ก่ อ น ได้ พ ระราชทานธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง ต่อมาเมื่อทรงเห็นว่าการปกครองใน
เวลานั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นจึงทรงสละราชสมบัติ

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 8
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-8

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในประเทศไทย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
สิ้น สุดลง พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจหลายด้านที่สาคัญคือ การเสด็จรับสวนสนามจาก
กองทัพสัมพันธมิตร ทรงเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดต่างๆ เสด็จประพาสสาเพ็งเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
และความสามัคคี

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 9
https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ได้เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรทั่วราชอาณาจักรและได้
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในทุกๆ ภาคของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการ
ประกอบอาชีพของราษฎรในที่ กัน ดารต่างๆ รวมทั้งการอนุรักษ์ ธ รรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ท าให้
หน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและประกาศเกียรติคุณสาหรับผลงาน
ที่พระองค์ประดิษฐ์คิดค้น เช่น กังหันน้าชัยพัฒนา โครงการฝนหลวง หญ้าแฝก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงงานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาพรัชกาลที่ 10
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=806477

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
รัช กาลที่ 10 แห่ งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวัน ที่ 13 ตุล าคม พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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สรุปการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ในปลายสมัยธนบุรี เกิดการจลาจลขึ้นในเมืองหลวง ทาให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ซึ่งเป็ น แม่ทัพใหญ่และสมุห นายกในขณะนั้น ได้แก้ไขวิกฤตการณ์ ในธนบุรีจนสงบลงแล้ ว ขุนนาง
ข้าราชการ และอาณาราษฎร์ได้พร้อมกันอัญเชิญพระองค์ให้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จั กรี เมื่อ วัน ที่ 6 เมษายน 2325 มีพ ระนามว่า พระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลก
มหาราช ในระยะแรกพระองค์ทรงประทับในพระราชวังเดิมเป็นการชั่วคราวแต่ด้วยราชวังเดิมคับแคบ
และไม่สามารถขยายอาณาเขตได้พระองค์จึงได้ทรงย้ายราชธานีจากธนบุรีข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าเจ้าพระยา อันเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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บัตรกิจกรรมที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

คาชี้แจง นักเรียนสรุปความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จากบัตรความรู้
(10 คะแนน)

ภาพถ่ายพระบรมมหาราชวังกรุงรัตนโกสินทร์

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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บัตรกิจกรรมที่ 2 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
คาชี้แจง นักเรียนอธิบายเหตุผลของการเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ( 10 คะแนน)

ภาพแผนผังแนวคลองและกาแพงกรุงรัตนโกสินทร์
เหตุผลของการเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ
สมัยรัตนโกสินทร์

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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บัตรกิจกรรมที่ 3 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ชัยภูมิของราชธานีและผลที่เกิดขึ้นลงตาราง (10 คะแนน)
1. การเลือกที่ตั้งใกล้ปากอ่าว

ส่งผลต่อคนสมัยนั้นอย่างไร

ส่งผลถึงคนสมัยนี้อย่างไร

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

2. การขุดคลองรอบกรุง
ส่งผลต่อคนสมัยนั้นอย่างไร

ส่งผลถึงคนสมัยนี้อย่างไร

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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บัตรกิจกรรมที่ 4 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักกรีโดย
เติมตัวอักษรลงในแผนภาพ (10 คะแนน)

ก. ทรงเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปกรรมไทยหลายด้าน
ข. ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการค้าขายกับต่างประเทศ
ค. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนชาวไทยในขณะที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2
ง. เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย
จ. พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย
ฉ. ทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อเป็นกองหนุนทหารและตารวจในยามคับขัน
ช. ทรงยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ให้ราษฎรมีอิสระเป็นไทแก่ตัว
ซ. ทาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2398
ฌ. ทรงจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ สังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง

…..
ร.1

…..
ร.2

…..
ร.3

…..
ร.4

…..
ร.5

…..
ร.6

…..
ร.7

…..
ร.8

…..
ร.9

ปัจจุบันนักเรียนอยู่ในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
………………………………………………………………………………………..

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

29

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดที่ 1 การสถาปนา
คาชี้แจง นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท ()
ทับหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)
1. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อใด
ก. 6 เมษายน 2325
ข. 5 ธันวาคม 2482
ค. 12 สิงหาคม 2475
ง. 5 พฤษภาคม 2482
2. พระนามปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีคือข้อใด
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. เหตุผลสาคัญที่ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครคือข้อใด
ก. กรุงธนบุรีไม่อุดมสมบูรณ์
ข. กรุงธนบุรีมีที่ราบกว้างขวาง
ค. กรุงธนบุรีมีแม่น้าไหลผ่านน้อย
ง. กรุงธนบุรีมีพื้นที่คับแคบ ขยายเมืองไม่ได้
4. ที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มใด
ก. ชุมชนชาวจีน
ข. ชุมชนชาวลาว
ค. ชุมชนชาวเขมร
ง. ชุมชนชาวมอญ

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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5. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงเปลี่ยนนามราชธานี “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา
มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติย
วิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็น “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์”
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรือง
ก. การตั้งราชธานีใกล้ปากแม่น้า
ข. มีเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศได้สะดวก
ค. อยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ง. เป็นเมืองท่าสาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก. เครื่องเทศกลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญ
ข. สงครามไทยพม่าสิ้นสุดลงเมื่อพม่าเสียเอกราชให้ฝรั่งเศส
ค. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มีการขยายอานาจทางการเมือง
ง. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่เป็นการค้ากับจีนในระบบบรรณาการ
8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงจัดระเบียบการปกครองสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
9. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมและศิลปกรรม
ข. ฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค. ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าฯ
ง. เกิดการปฏิรูปทางการเงิน
10. ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในรัชสมัยใด
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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ภาคผนวก

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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แนวคาตอบ

บัตรกิจกรรมที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

คาชี้แจง นักเรียนสรุปความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จากบัตรความรู้
(10 คะแนน)

ภาพถ่ายพระบรมมหาราชวังกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1) ทรงได้รับการสนับสนุนจากขุนนางและไพร่ฟ้า
ประชาชนให้ ป ราบดาภิ เษกขึ้ นครองราชสมบัติ เมื่ อวัน ที่
6 เมษายน 2325 ภายหลั ง ที่ พ ระองค์ ท รงปราบจลาจล
ในกรุ ง ธนบุ รี แ ละทรงย้ า ยราชธานี จ ากกรุ ง ธนบุ รี ม ายั ง
ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น้ าเจ้ า พระยาซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
กรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน
(ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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เฉลย

บัตรกิจกรรมที่ 2 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
คาชี้แจง นักเรียนอธิบายเหตุผลของการเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ( 10 คะแนน)

ภาพแผนผังแนวคลองและกาแพงกรุงรัตนโกสินทร์
เหตุผลของการเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ
สมัยรัตนโกสินทร์

1. พ ระราช วั ง เดิ มที่ ก รุ ง ธน บุ รี คั บ แ คบ ท าให้
ไม่สามารถขยายพระราชวังออกไปได้
2. กรุงธนบุ รีมีแม่น้ าเจ้ าพระยาไหลผ่านกลางเมือง
จึงเป็นเมืองอกแตกทาให้ยากต่อการป้องกันข้าศึก
3. กรุงเทพมหานครมีน้าล้อมรอบเป็นคูเมืองมีชัยภูมิ
เหมาะแก่การป้องกันข้าศึกเป็นอย่างดี

1. ที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์มีชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งทางด้าน
ยุทธศาสตร์
2. กรุงรัตนโกสิน ทร์เป็ น บริเวณที่ ราบลุ่ มอั น อุด มสมบู รณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก
3. กรุงรัตนโกสิ น ทร์ตั้งอยู่ใกล้ป ากอ่ าวไทยเหมาะสมเป็ น
เมืองท่าติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างชาติได้สะดวก
4. รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ สื บ ทอดความเจริ ญ ทางด้ า นต่ า งๆ
สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาและธนบุรี
5. พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทรงมี พ ระปรี ช าสามารถในการ
ปกครองดูแลประเทศและราษฎรให้มีความสุขและร่มเย็น

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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เฉลย
บัตรกิจกรรมที่ 3 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ชัยภูมิของราชธานีและผลที่เกิดขึ้นลงตาราง (10 คะแนน)
1. การเลือกที่ตั้งใกล้ปากอ่าว

ส่งผลต่อคนสมัยนั้นอย่างไร

ส่งผลถึงคนสมัยนี้อย่างไร

ค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศ

เป็ น ที่ ตั้ งของท่ าเรื อ ขนส่ งสิ น ค้ า
ไปต่างประเทศ

2. การขุดคลองรอบกรุง

ส่งผลต่อคนสมัยนั้นอย่างไร
1. เป็นปราการป้องกันข้าศึก
มารุกราน
2. ใช้เดินทาง

ส่งผลถึงคนสมัยนี้อย่างไร
1. ใช้เป็นเส้นทางระบายน้า
2. ใช้เดินทางบางเส้นทาง

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
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เฉลย
บัตรกิจกรรมที่ 4 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักกรีโดย
เติมตัวอักษรลงในแผนภาพ (10 คะแนน)
ก. ทรงเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปกรรมไทยหลายด้าน
ข. ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการค้าขายกับต่างประเทศ
ค. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนชาวไทยในขณะที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2
ง. เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย
จ. พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย
ฉ. ทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อเป็นกองหนุนทหารและตารวจในยามคับขัน
ช. ทรงยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ให้ราษฎรมีอิสระเป็นไทแก่ตัว
ซ. ทาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2398
ฌ. ทรงจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ สังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง

ฌ
ร.1

ก
ร.2

ข
ร.3

ซ
ร.4

ช
ร.5

ฉ
ร.6

ง
ร.7

ค
ร.8

จ
ร.9

ปัจจุบันนักเรียนอยู่ในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
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เฉลย
แบบทดสอบ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

1. ก
2. ก
3. ง
4. ก
5. ค
6. ค
7. ง
8. ง
9. ก
10. ข

ชุดที่ 1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
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เกณฑ์การประเมิน

เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ ท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น ศึ ก ษาในชุ ด การสอน ท าแบบฝึ ก หั ด และท า
แบบทดสอบหลั งเรี ย นเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ให้ น าผลจากการท าแบบทดสอบก่ อ นและหลั งเรีย น
มาเปรียบเทียบค่าตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อเป็นการวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง ดังนี้
1. เมื่อทาแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วได้คะแนนมากกว่าการทาแบบทดสอบหลังเรียน หากยัง
ไม่เข้าใจเนื้อหาสาระ ควรกลับไปทบทวนศึกษาชุดการสอนใหม่อีกครั้ง
2. เมื่อทาแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนแสดงว่ามีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระในระดับหนึ่ง แต่จะมากในระดับใดต้องดูระดับคะแนนจากผลการประเมิน
และวัดค่าความเข้าใจ ดังนี้
ได้คะแนน 9 – 10 ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก
ได้คะแนน 7 – 8 ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี
ได้คะแนน 5 – 6 ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ในระดับ พอใช้
ได้คะแนน ต่ากว่า 5 ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนควรกลับไปศึกษา
ชุดการสอนใหม่อีกครั้ง เพือ่ จะได้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
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