
 

สรปุความรู 

เรื่อง  สถาบันพระมหากษตัริยไทยกบัประเทศไทย 

วันที่  22 กุมภาพนัธ 2562 

ณ  อาคารอเนกประสงค  เทศบาลตาํบลพลบัพลานารายณ  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบรุี 

เนื้อหา   

สถาบันพระมหากษัตริยไทยกับประเทศไทย  ประกอบดวย  4  อาณาจักร  ไดแก   

๑. อาณาจักรสุโขทัย  (ราชวงศพระรวง) เปนราชวงศที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ลุมแมนํ้ายม แมนํ้านาน แมนํ้าปง แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้านอย แมนํ้าเมย แมนํ้าปาสัก และ แมนํ้าโขง 
ราชวงศที่ปกครอง คือ 

๑.๑      พอขุนศรีอินทราทิตย หรือพระนามเต็ม กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย พระนามเดิม 
"พอขุนบางกลางหาว" เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวง ตามประวัติศาสตรไทย ทรงครองราชยต้ังแต พ.ศ. 
1792 ถึงปใดน้ันยังไมทราบอยางแนชัด[ 

พอขุนศรีอินทราทิตยเมื่อครั้งยังเปนพอขุนบางกลางหาวไดรวมมือกับพอขุนผาเมือง เจาเมืองราดแหง
ราชวงศศรีนาวนําถุม รวมกําลังพลกัน กระทํา32รัฐประหารขอมสบาดโขลญลําพง โดยพอขุนบางกลางหาวตีเมือง
ศรีสัชนาลัยและเมืองบางขลงได และยกทั้งสองเมืองใหพอขุนผาเมือง สวนพอขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัยได ก็ได
มอบเมืองสุโขทัยใหพอขุนบางกลางหาว พรอมพระขรรคชัยศรีและพระนาม "ศรีอินทราทิตย" ซึ่งไดนํามาใช
เปนพระนาม ภายหลังไดคลายเปน ศรีอินทราทิตย การเขามาครองสุโขทัยของพระองค สงผลใหราชวงศพระ
รวงเขามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพ่ิมมากขึ้น และไดแผขยายดินแดนกวางขวางมากออกไป แตเขตแดน
เมืองสรลวงสองแคว ก็ยังคงเปนฐานกําลังของราชวงศศรีนาวนําถุมอยู  

ในกลางรัชสมัย ทรงมีสงครามกับขุนสามชน เจาเมืองฉอด ทรงชนชางกับขุนสามชน แตชางทรงพระองค 
ไดเตลิดหนีดังคําในศิลาจารึกวา "หนีญญายพายจแจน"(หนี-ยอ-ยาย-พาย-จอ-แจน) ขณะน้ันพระโอรสองคเล็ก 
มีพระปรีชาสามารถ ไดชนชางชนะขุนสามชน ภายหลังจึงทรงเฉลิมพระนามพระโอรสวารามคําแหง  

ในยุคประวัติศาสตรชาตินิยม มีคติหน่ึงที่เช่ือกันวา พระองคทรงเปนผูนําชาวสยามตอสูกับอิทธิพลขอม
ในสุวรรณภูมิ ทรงไดชัยชนะและประกาศอิสรภาพต้ังราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้น และทรงเปนปฐมกษัตริยแหง
ราชอาณาจักรไทย แตภายหลัง คติดังกลาวไดรับการพิสูจนแลววาไมจริง เพราะพระองคไมไดเปนปฐมกษัตริย 
อีกทั้งยังมีพอขุนศรีนาวนําถุม ครองสุโขทัยอยูกอนแลว  

พอขุนศรีอินทราทิตยมีพระราชโอรสและพระธิดารวม 5 พระองค ไดแก  

1. พระราชโอรสองคโต (ไมปรากฏพระนาม) สิ้นพระชนมต้ังแตยังทรงพระเยาว 

2. พอขุนบานเมือง 

3. พอขุนรามคําแหงมหาราช (พระนามเดิมช่ือพระราม) 

4. พระราชธิดา (ไมปรากฏพระนาม) 

5. พระราชธิดา (ไมปรากฏพระนาม) 
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แมไมทราบแนนอนวาพระองคเสด็จสวรรคตในปใด แตภายหลังจากพระองคเสด็จสวรรคตแลว พอขนุ
บานเมือง พระราชโอรสพระองคใหญ ไดสบืราชสมบัติแทน  

๑.๒  พอขุนบานเมือง หรือ ขุนปาลราช เปนพระราชโอรสองคใหญในพอขุนศรีอินทราทิตยและพระ
นางเสือง และเปนสมเด็จพระเชษฐาธิราชในพอขุนรามคําแหงมหาราช เสวยราชสมบัติในอาณาจักรสุโขทัย
หลังจากพอขุนศรีอินทราทิตยเสด็จสวรรคต (1821) และครองราชยอยูจนถึง พ.ศ. 1822 เพียงเกือบ1 ป  
พอขุนบานเมืองไดทําสงครามกับเมืองตาง ๆ ในหลายประเทศเพ่ือขยายอํานาจแหงสุโขทัย ซึ่งพระองคมีพระ
สามารถในการทําศึกสงครามมากนัก โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราช (พอขุนรามคําแหงมหาราช) เปนแมทัพ ดัง
ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 วา "กูไปทบานทเมือง ไดชาง ไดงวง ไดปว ไดนาง ไดเงือน ไดทอง กูเอามาเวนแก
พอกู พอกูตายเวนยังพ่ีกู กูพร่ําบําเรอแกพ่ีกู ดังบําเรอแกพอกู" หมายความวาเมื่อพระรามคําแหงยกทัพไปตี
เมืองอ่ืนจนไดชัยชนะ ก็นําชาง ผูคน ทรัพยสินเงินทอง มาถวายแดพระราชบิดา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็
กระทําอยางเดียวกันกับพอขุนบานเมือง 

๑.๓  พอขุนรามคําแหงมหาราช  เปนพระราชโอรสองคที่ 3 ของพอขนุศรีอินทราทิตยกับนางเสือง 
พระเชษฐาองคแรกสิ้นพระชนมต้ังแตพอขุนรามคําแหง ยังทรงพระเยาว พระเชษฐาองคที่สองทรงพระนาม
ตามศิลาจารึกวา "พระยาบานเมือง" ซึ่งไดเสวยราชยตอจากพระราชบิดา และเมื่อสิ้นพระชนมแลว พอขุน
รามคําแหงมหาราชก็เสวยราชยแทนตอมา  

ตามพงศาวดารโยนก พอขุนรามคําแหงมหาราชแหงกรุงสุโขทัย พญามังรายมหาราชแหงลานนา และ
พญางําเมืองแหงพะเยา เปนศิษยรวมพระอาจารยเดียวกัน ณ สํานักพระสุกทันตฤๅษ ีทีเ่มืองละโว จึงนาจะมี
อายุรุนราวคราวเดียวกัน โดยพญามังรายประสูติเมื่อ พ.ศ. 1782 พอขุนรามฯ นาจะประสูติในปใกลเคียงกันน้ี  

รัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชเปนยุคที่กรุงสุโขทัยเฟองฟูและเจริญขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก ระบบ
การปกครองภายในกอใหเกิดความสงบเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตอสัมพันธกับตางประเทศทั้งใน
ดานเศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนอยูดีกินดี สภาพบานเมืองกาวหนาทั้งทางเกษตร การชลประทาน การ
อุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตของกรุงสุโขทัยไดขยายออกไปกวางใหญไพศาล 

เมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากกรุงสุโขทัยไดในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
การปกครองของกษัตริยสุโขทัยไดใชระบบปตุราชาธิปไตยหรือ "พอปกครองลูก" ดังขอความในศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหงวา คําพูด"....เมื่อช่ัวพอกู กูบําเรอแกพอกู กูไดตัวเน้ือตัวปลา กูเอามาแกพอกู กูไดหมากสมหมาก
หวาน อันใดกินอรอยดี กูเอามาแกพอกู กูไปตีหนังวังชางได กูเอามาแกพอกู กูไปทอบานทอเมือง ไดชางไดงวง 
ไดปวไดนาง ไดเงือนไดทอง กูเอามาเวนแกพอกู.."  

ขอความดังกลาวแสดงการนับถือบิดามารดา และถือวาความผูกพันในครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ 
ครอบครัวทั้งหลายรวมกันเขาเปนเมืองหรือรัฐ มีเจาเมืองหรือพระมหากษัตริยเปนหัวหนาครอบครัว  

ปรากฏขอความในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงวาพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงใชพระราชอํานาจในการ
ยุติธรรมและนิติบัญญัติไวดังตอไปน้ี 1) ราษฎรสามารถคาขายไดโดยเสรี เจาเมืองไมเรียกเก็บจังกอบหรือภาษี
ผานทาง 2) ผูใดลมตายลง ทรัพยมรดกก็ตกแกบุตร และ 3) หากผูใดไมไดรับความเปนธรรมในกรณีพิพาท ก็มี
สิทธิไปสั่นกระด่ิงที่แขวนไวหนาประตูวังเพ่ือถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได พระองคก็จะทรงตัดสินดวย
พระองคเอง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99


 

โปรดใหสรางทํานบกักนํ้าที่เรียกวา “สรีดภงส” เพ่ือนํานํ้าไปใชในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกลเคียง 
โดยอาศัยแนวคันดินที่เรียกวา “เขื่อนพระรวง” ทําใหมีนํ้าสําหรับใชในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในยาม 
ที่บานเมืองขาดแคลนนํ้า  

ทรงสงเสริมการคาขายอยางเสรีภายในราชอาณาจักรดวยการไมเก็บภาษีผานดานหรือ “จกอบ” 
(จังกอบ) จากบรรดาพอคาที่เขามาคาขายในกรุงสุโขทัย ดังคําจารึกบนศิลาจารึกวา "เจาเมือง บเอาจกอบใน
ไพรลูทาง" นอกจากน้ียังมีหลักฐานที่ปรากฏวา พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงสงเสริมใหชาวสุโขทัยนิยมการคา
ขายน้ัน ปรากฏตามศิลาจารึกตอนหน่ึงวา "เพ่ือนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจะใครคาชางคา ใครจักใครคามา
คา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา" อันเปนการแสดงใหเห็นวา ทรงเปดเสรีทุกประการในการคาขายทําใหการ
คาขายขยายออกไปอยางกวางขวางจนปรากฏแหลงการคาสําคัญในสุโขทัยไดแก "ตลาดปสาน" จากศิลาจารึก
กลาววา "เบ้ืองตีนนอนเมืองสุโขทัย มีตลาดปสาน"  

ในดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาอํานาจอยาง 
"จีน" โดยนอกจากการเพ่ิมพูนสัมพันธไมตรีตามปกติแลว ยังโปรดใหนําชางจากชาวจีนมาเพ่ือกอต้ังโรงงานต้ัง
เตาทําถวยชามทั้งเพ่ือใชในประเทศ และสามารถสงออกไปยังประเทศใกลเคียงไดดวย ถวยชามที่ผลิตในยุคน้ี
เรียกวา "ชามสังคโลก"  

ทรงคิดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใชแทนตัวอักษรขอมที่เคยใชกันมาแตเดิม เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกวา 
“ลายสือไทย” และไดมีการพัฒนาการมาเปนลําดับจนถึงอักษรไทยในยุคปจจุบัน ทําใหคนไทยมีอักษรไทยใช
มาจนถึงทุกวันน้ี  

โปรดใหจารึกเรื่องราวบางสวนที่เกิดในสมัยของพระองค โดยปรากฏอยูในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ทํา
ใหคนไทยยุคหลังไดทราบ และนักประวัติศาสตรไดใชศิลาจารึกดังกลาวเปนขอมูลหลักฐานในการศึกษาคนควา
เรื่องราวประวัติศาสตรสุโขทัย  

ทรงรับเอาพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ จากลังกา ผานเมืองนครศรีธรรมราช มา
ประดิษฐานที่เมืองสุโขทัย ทําใหพระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัย และเผยแผไปยังหัว
เมืองตางๆในราชอาณาจักรสุโขทัย จนกระทั่งไดกลายเปนศาสนาประจําชาติไทยมาจนถึงทุกวันน้ี  

เมื่อพระพุทธศาสนาไดมาต้ังมั่นที่นครศรีธรรมราช พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจึงใหนิมนตพระเถระช้ันผูใหญจากเมืองนครศรีธรรมราชไปต้ังเผยแผพระพุทธศาสนาที่กรุง
สุโขทัยดวย และนับเปนการเริ่มการเจริญสัมพันธไมตรีกับลังกา อีกทั้งทรงไดสดับกิตติศัพทของ "พระพุทธ
สิหิงค" ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่เจาราชวงศลังกาสรางขึ้นดวยพระพุทธลักษณะที่งดงาม และมีความศักด์ิสิทธ์ิ จึง
ทรงใหพระยานครศรีธรรมราช เจาประเทศราชแตงสาสนใหทูตถือไปยังลังกา เพ่ือขอเปนไมตรีและขอ
พระราชทานพระพุทธสิหิงคมาเพ่ือเปนพระคูบานคูเมืองไทยสืบไป  

๒.อาณาจักรอยุธยา  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 

1. ดานยุทธศาสตร มีภูมิประเทศเปนเกาะ มีแมนํ้า 3 สาย ลอมรอบ คือ แมนํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี และแมนํ้า
เจาพระยา 

2. ดานเศรษฐกิจ 
 เปนศูนยกลางการคมนาคม เพราะมีแมนํ้า 3 สาย 
 พ้ืนดินอุดมสมบูรณเหมาะแกอาชีพการเกษตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


 

 ต้ังอยูใกลทะเล เรือเดินทะเลสามารถติดตอไดสะดวก 
3. ดานการปกครอง 
อยุธยามีอํานาจ 417 ป มีกษัตริย 34 พระองค 5 ราชวงศ คือ 

 ราชวงศอูทอง (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952) 
 ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931) และ (พ.ศ. 1952-2112) 
 ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 2112-2172) 
 ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2231) 
 ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310) 
การปกครองแบงออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และประเทศราช 

4. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 กฎหมายรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เรียกวา “พระคัมภีรธรรมนูญศาสตร” 
5. ดานการคากับประเทศ 
 สินคาที่ตางประเทศตองการ ไดแก เครื่องเทศ ไมหอม ขาว ดีบุก พริกไทย นํ้าตาล เขาสัตวประเทศคูคา 

ไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน และฮอลันดา 
6. ดานความสัมพันธระหวางไทยกับพมา 
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางรากฐานการปกครองของอยุธยาไว ดังน้ี 

 จัดการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 
 แบงแยกหนาทีค่วามรับผิดชอบระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน 
 จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม ซึ่งใชสืบมาจนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ 5) 
 -กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 เสียกรุงแกพมาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 เสียกรุงแกพมา ครั้งที่ 

2 เมื่อ พ.ศ. 2310 และเปนการสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยาวนานถึง 417 ป 

  

๓. อาณาจักรอาณาจักรธนบุรี  (ราชวงศธนบุรี)  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี   หรือ  สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช  มีพระนามเดิมวา  สิน  เปนคนไทยเช้ือสายจีน ทรงเปนพระมหากษัตริยผูกอต้ังอาณาจักร
ธนบุรี และเปนพระมหากษัตริยพระองคเดียวของราชอาณาจักรธนบุรี  เดิมพระองคเปนนายทหารในรัชกาล
สมเด็จพระที่น่ังสุริยาศนอมรินทร ตอมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองคไดเปนผูนํา
ขับไลทหารพมาที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยูในเวลาน้ัน และไดปราบดาภิเษกเปนพระเจากรุงศรีอยุธยาอีกเจ็ด
เดือนถัดมาโดยพระองคยายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผนดินซึ่งมีขุนศึกกกตาง ๆ ปกครองให
กลับเปนปกแผนอีกครั้ง เชนเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง นอกจากน้ี ยังทรงฟนฟู
ราชอาณาจักรในดานตาง ๆ ใหกลับคืนสูสภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งสงเสริมกิจการดานเศรษฐกิจ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศใหวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปเปน 
"วันสมเด็จพระเจาตากสิน" และยังทรงไดรับสมัญญานามมหาราช  

พระองคเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อพระชนพรรษา 48 พรรษา หลังถูกสมเด็จ
เจาพระยามหากษัตริยศึกซึ่งเปนพระสหายสําเร็จโทษ และสืบราชสมบัติตอเปนตนราชวงศจักรีในปจจุบัน รวม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

เวลาครองราชย 15 ป พระองคมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 30 พระองค พระองคทรงเปนวีร
กษัตริยของชาติไทยที่ประชาชนรูจักดีและเปนที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองคหน่ึง นอกจากน้ียังมีพระบรม
ราชานุสรณของพระองคมีประดิษฐานมากที่สุดและมักไดรับการกลาวขานถึงความศักด์ิสิทธ์ิมาก  

๔.  อาณาจักรรัตนโกสินทร ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย  (ราชวงศจักรี)  เปน
ราชวงศที่ปกครองราชอาณาจักรสยามตอจากสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจนถึงปจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองดวง ทรงสืบเช้ือสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรี
อยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศโดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศน้ี เรียกวา "ยุค
รัตนโกสินทร" 

 รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ใชอักษรยอวา 42“จปร” ยอมาจาก 
“มหาจักรีบรมนาถ ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 27 ป (พระชนมายุ 73 พรรษา) รัชกาลที่ 1 : พระราช
สมภพ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 – สวรรคต 7 กันยายน พ.ศ. 2352 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงมพีระนามเดิมวา  "ดวง"  หรือ  "ทองดวง"  เสด็จพระ
ราชสมภพเมื่อวันพุธที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2279  เขาถวายตัวเปนมหาดเล็กในเจาฟาอุทุมพร  กรมขนุพร
พินิต  ตอมาไดเขารับราชการในรัชกาลพระเจาเอกทัศ  ตําแหนงหลวงยกกระบัตรประจําเมืองราชบุรี  และ
ปฏิบัติราชการที่เมืองราชบุรีจนกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาเมื่อ พ.ศ. 2310  ในสมัยสมเด็จพระเจาตามสิน
มหาราช  หลวงยกกระบัตรไดรับราชการอยางแข็งขันและมีพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะดานการ สงคราม 
พระราชกรณียกิจสําคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังน้ี 
       1.  ดานการเมืองการปกครอง   
       1.1)  ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรใหเปนราชธานีแหงใหม  โดยทรงยายราชธานีจาก
กรุงธนบุรีมาอยูที่กรุงเทพมหานคร 
      1.2)  โปรดเกลา ฯ ใหชําระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม  เรียกวา  "กฎหมายตราสามดวง"  เพราะ
ประทับตราสําคัญ 3 ดวง  ไดแก  ตราราชสีหของสมุหนายก  ตราคชสีหของสมุหพระกลาโหม  และตราบัว
แกวของกรมทา 
     1.3)  ทรงใหขุดคลองรอบกรุง  เชน  คลองบางลําพูทางตะวันออก  คลองโองอางทางใต  ทําใหกรงุ
รัตนโกสินทรเปนเหมือนเกาะที่มีแมนํ้าลอมรอบเหมือกับกรุง ศรีอยุธยา  รวมทั้งสรางกําแพงพระนครและปอม
ปราการไวโดยรอบ  ปจจุบันคงเหลือเพียงปอมพระสุเมรุและปอมปราการไวโดยรอบ  ปจจุบันคงเหลือเพียง
ปอมพระสุเมร ุ และปอมมหากาฬที่สะพานผานฟาลีลาศ 
    1.4)  ทรงเปนจอมทัพในการทําสงครามกับรัฐเพ่ือนบาน  สงครามครั้งสําคัญ  คือ  สงครามเกาทพักับพมา 
                     
    2.  ดานเศรษฐกิจ 
    2.1)  ในตอนตนรัชกาลที่ 1  เศรษฐกิจยังไมดีเพราะมีการทําสงครามกับพมาหลายครั้ง  การติดตอคาขาย
กับตางประเทศก็ลดลงมาก  แตในปลายรัชกาลบานเมืองปลอดภัยจากสงคราม  ทําใหประชาชนมีเวลา
ประกอบอาชีพ  สวนการคาขายกับจีนเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  มีเงินใชจายในการทํานุบํารุง
บานเมือง  สรางพระนคร  สรางและบูรณปฏิสังขรณวัด  รวมทั้งสั่งซื้อและสรางอาวุธเพ่ือใชปองกันพระราช
อาณาเขต  ทําใหบานเมืองและราษฎรเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง 
                     
    3.  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325


 

    3.1)  โปรดเกลา ฯ  ใหสรางพระราชวังและวัดใหมีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา  เพ่ือสรางขวัญกําลังใจแก
ราษฎรใหเสมอืนอยูในสมัยอยุธยาเมื่อครั้งบาน เมืองเจริญรุงเรือง  เชน  โปรดเกลา ฯ  ใหลอกแบบพระที่น่ัง
สรรเพชญปราสาทขึ้นมาใหม  และพระราชทานนามวา  "พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท"  รวมทั้งโปรดเกลา ฯ ให
สรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวไวในเขตพระบรมมหาราชวังเพ่ือ ใชในการประกอบพิธีทาง
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญในสมัย อยุธยา 
        3.2)  ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ดวยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆเพ่ือใหพระสงฆอยูในพระ
ธรรมวินัย  โปรดเกลา ฯ ใหมีการสังคายนาพระไตรปฏกใหมีความถูกตองสมบูรณ  โปรดเกลา ฯ ใหสรางวัด
และบูรณปฏิสงัขรณวัดวาอารามตาง ๆ  เชน  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ)  วัดสุทัศนเทพวรา
ราม  วัดสระเกศ  วัดระฆังโฆสิตาราม  วัดสุวรรณดารารามตลอดจนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งราง
ตามหัวเมือง ตาง ๆ แลวนํามาประดิษฐานไวตามวัดวาอารามที่สรางขึ้นใหม  เชน  อัญเชิญพระศรีศากย
มุนี  จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัย  มาประดิษฐานที่วัดสุทศันเทพวราราม  เปนตน 
      3.3)  ทรงฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีสําคัญสมัยอยุธยา  เชน  จดัใหมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
พระราชพิธีสมโภชพระนคร  แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของการกอบกูราชธานีขึ้นมาใหม  เปนการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับราษฎรและเปนการรักษาพระราชพิธีโบราณ 
      3.4)  ทรงสงเสริมงานวรรณกรรม  โดยพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง  เชน  รามเกียรต์ิ  เพลงยาว
รบพมาที่ทาดินแดง  โปรดเกลา ฯ ใหแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทย  เชน  สามกก  ราชาธิราช  แปลโดย
เจาพระยาพระคลัง (หน)  ซึ่งวรรณคดีเหลาน้ียังเปนที่นิยมมาถึงปจจุบัน 

 รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลานภาลยั  ใชอักษรยอวา 42“อปร” ยอมาจาก “มหาอิศร
สุนทร ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 15 ป (พระชนมายุ 57 พรรษา) 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  มีพระนามเดิมวา  "ฉมิ"  ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  เมื่อพระชนมายุได 16 พรรษา  ทรง
ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรในคราวที่สมเด็จพระราชบิดา
ทรงสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรในคราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรง
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรเมื่อ พ.ศ. 2325 
           พระราชกรณียกิจสําคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังน้ี 
           1.  ดานการเมืองการปกครอง42   
          1.1)  ทรงตรากฎหมายหามสูบซื้อขายฝนใน พ.ศ. 2354  และ พ.ศ. 2362  โดยกําหนดบทลงโทษ
แกผูสูบฝนไวอยางหนัก 
          1.2)  ทรงปรับปรุงกฎหมายพระราชกําหนดสักเลกเมื่อ พ.ศ. 2353  เพ่ือเรียกเกณฑไพรพลเขารับ
ราชการ  โดยลดเวลาใหไพรมารับราชการเพียง 3 เดือน  ทําใหไพรมีเวลาทํามาหากินสวนตัวมากขึ้น 
                     
           2.  ดานสังคมและวัฒนธรรม42 
           2.1)  โปรดเกลา ฯ ใหมีการบูรณปฏิสังขรณวัดแจงดวยการสถาปนาโบสถและวิหารใหม  เสริมพระ
ปรางคองคเดิมใหใหญขึ้น  และพระราชทานนามใหมวา  "วัดอรุณราชวราราม"  ทรงใหแปลบทสวดมนตจาก
ภาษาบาลีเปนภาษาไทย  เพ่ือใหคนทั่วไปเขาใจคําสอนตาง ๆ ไดงายขึ้น 
          2.2)  ทรงฟนฟูพระราชพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหมเมื่อ พ.ศ. 2360  ตามที่เคยปฏิบัติกันมาในสมัย



 

สุโขทัย 
                     

 
          3.  ดานศิลปกรรมและวรรณกรรม42 
           3.1)  ทรงปรับปรุงทารําตาง ๆ ทัง้โขนและละคร  ซึ่งกลายเปนตนแบบมาถึงปจจุบัน  ทรงประพันธ
เพลง  "บุหลันลอยเลื่อน"  หรือ  "บุหลันลอยฟา" 
           3.2)  ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมมากมาย  เชน  ขุนชาง  ขุนแผน  คาวี  สังขทอง  ไกร
ทอง  อิเหนา 
           3.3)  ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนี  ที่วัดสทุัศนเทพวราราม  ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร 

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใชอักษรยอวา 42“จปร” ยอมาจาก “มหาเจษฎาบดินทร 
ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 27 ป (พระชนมายุ 64 พรรษา) 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ 

พระองคทรงปกครองประเทศดวยพระปรีชาสามารถ ทรงเสริมสรางกําลังปองกันราชอาณาจักร โปรด
ใหสรางปอมปราการตามปากแมนํ้าสําคัญ และหัวเมืองชายทะเล 

 1.การคมนาคม  

   ใน รัชสมัยของพระองคใชทางนํ้าเปนสําคัญ ทั้งในการสงครามและการคาขาย คลองจึงมี
ความสําคัญมากในการยนระยะทางจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง จึงโปรดฯใหมีการขุดคลองขึ้น เชน คลองบาง
ขุนเทียน คลองบางขนาก และ คลองหมาหอน  

 2.การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  

    พระองคทรง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก และไดทรงสรางพระพุทธรูปมากมายเชน พระ
ประธานในอุโบสถวัดสุทัศน วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดปรินายกและวัดนางนอง ทรงสรางวัดใหมขึ้น 3 วัด คือ วัด
บวรนิเวศวิหาร วัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม ทรงบูรณะปฏิสังขรณ วัดเกาอีก 35 วัด เชน วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ซึ่งสรางมาแตรัชกาลที่ 1 วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม เปนตน 

 3.การศึกษา  

   ทรงทํานุบํารุง และ สนับสนุนการศึกษา โปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงวงศาธิราชสนิท แตงตําราเรียน
ภาษาไทยขึ้นเลมหน่ึงคือ หนังสือจินดามณ ี โปรดเกลาฯ ใหผูรูนําตําราตางๆ มาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบ
พุทธาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปนต้ึงไวตามเขามอและเขียนไวตามฝาผนังตางๆ มีทั้งอักษรศาสตร 
แพทยศาสตร พุทธศาสตร โบราณคดี ฯลฯ เพ่ือเปนการเผยแพรวิชาการสาขาตางๆ จึงอาจกลาวไดวา วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของกรุงสยาม 

 4.ดานความเปนอยู  

   พระองค ทรงเอาพระทัยใสดูแลทุกขสุขของราษฎร ดวยมีพระบรมราชวินิจฉัยวา ไมทรงสามารถจะ
บําบัดทุกขใหราษฎรได หากไมเสด็จออกนอกพระราชวัง เพราะราษฎรจะรองถวายฏีกาไดตอเมื่อพระคลงัเวลา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5


 

เสด็จออกนอกพระราชวังเทา น้ัน จึงโปรดใหนํากลองวินิจฉัยเภรีออกต้ัง ณ ทิมดาบกรมวัง ใน
พระบรมมหาราชวัง เพ่ือราษฎรผูมีทุกขจะไดตีกลองรองถวายฏีกาไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพ่ือใหมีการ
ชําระความกันตอไป โดยพระองคจะคอยซักถามอยูเน่ืองๆ ทําใหตุลาการ ผูทําการพิพากษาไมอาจพลิกแพลง
คดีเปนอ่ืนได  ในรัชสมัยของพระองคไดมีศาสนาจารยและนายแพทยชาวอเมริกันและอังกฤษ  

รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ใชอักษรยอวา 42“มปร” ยอมาจาก “มหามงกฎุ ปรม
ราชาธิราช” | ครองราชย 17 ป (พระชนมายุ 63 พรรษา) 

พระราชกรณียกิจสําคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังน้ี 
42 1. ดานวรรณคดีศาสนา 
  พระองคทรงเอาพระทัยใสทํานุบํารุงเปนอยางดี พระราชนิพนธสวนใหญเปนประเภทรอยแกว บทพระ
ราชนิพนธที่สําคัญ ไดแก 
 ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตํารา 
 ตํานานเรื่อง พระแกวมรกต เรื่องปฐมวงศ 
 ทรงริเริ่มใหมีการคนควาศิลาจาลึกในประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรก คือ จารึกหลักที่ 1 ของพอขุน
รามคําแหงและจารึกหลักที่ 4 ของพระยาลิไทย 
2. ดานวิทยาศาสตร  
2.1)ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนนักดาราศาสตรไทย ทรงการคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็ม
ดวงไดอยางแมนยําในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ลวงหนา 2 ป และไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมเชิญทูต
ฝรั่งเศสและสิงคโปรทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งน้ัน นอกจากน้ี พระปรีชาสามารถของพระองคในดาน
วิทยาศาสตรน้ัน ยังทําใหพระองคไดรับการยกยองเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิของสัตววิทยาสมาคมแหงสหราชา
อาณาจักรอีกดวย 
2.2)วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสุลานนท ประกาศยกยองพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” และอนุมัติใหวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปเปนวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
3.ดานดาราศาสตร 
3.1)ทรงเปนนักโหราศาสตรอีกดวย ทรงแตงตําราทางโหราศาสตรที่เรียกวา “เศษพระจอมเกลา” ซึ่งเปนอีก
หน่ึงตําราที่ไดรับการยอมรับวาแมนยําและทรงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติวาทรงเปน “พระบิดาแหง
โหราศาสตรไทย” 
 
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ใชอักษรยอวา 42“จปร” ยอมาจาก “มหาจฬุาลง
กรณ ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 42 ป (พระชนมายุ 57 พรรษา) 

42 1.พระราชกรณียกิจดานการ42ไปรษณียโทรเลข42    พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นการ

สื่อสารเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางมากตอไปในอนาคต พระองคโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงกลาโหม

ดําเนินการกอสรางวางสายโทรเลขสําหรับสายโทรเลขสายแรกของประเทศเริ่มกอสรางในป พ.ศ.๒๔๑๘ จาก

กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร และไดวางสายใตนํ้าตอยาวออกไปจนถึงประภาคารที่ปาก

แมนํ้าเจาพระยาสําหรับบอกขาวเรือเขา - ออก ตอมาไดวางสายโทรเลขขึ้นอีกสายหน่ึงจากกรุงเทพฯ - บางปะ

อิน และขยายไปทั่วถึงในเวลาตอมา 

http://event.sanook.com/ems/
https://www.sanook.com/news/


 

42  2.สําหรับกิจการไปรษณีย42 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังการไปรษณียขึ้น

เปนครั้งแรกในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๔ มีทีท่ําการเรียกวาไปรษณียาคาร ต้ังอยูริมแมนํ้าเจาพระยา และ

เปดดําเนินการอยางเปนทางการครั้งแรกในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๒๖ หลังจากน้ันจึงโปรดเกลาฯ ใหกรม

โทรเลขรวมเขากับกรมไปรษณียช่ือวา กรมไปรษณียโทรเลข                                                              

3.42พระราชกรณียกิจดานการโทรศัพท42  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระวิสัยทัศนที่กาวไกล 

และพระปรีชาสามารถอยางมากในการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมไดนําโทรศัพทอันเปนวิทยาการ

ในการสื่อสารที่ทันสมัยเขามาทดลองใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๒๔ จากกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ เพ่ือแจง

ขาวเรือเขา - ออกที่ปากนํ้าตอมากรมโทรเลขไดมารับชวงตอในการวางสายโทรศัพทภายในกรุงเทพฯ ซึ่งใช

เวลา ๓ ปจึงแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการกับประชาชน และพัฒนามาจนกระทั่งทุกวันน้ี 

4.พระราชกรณียกิจดานการพยาบาลและสาธารณสุข42  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี

พระราชดําริที่จะสรางโรงพยาบาลเพ่ือรักษาประชาชนดวยวิธีการแพทยแผนใหม เน่ืองจากการรักษาแบบเดิม

น้ันลาสมัย ไมสามารถชวยคนไดอยางทันทวงทีทําใหมีผูเสียชีวิตมากมายเมื่อเกิดโรคระบาด พระองคจึงทรง

จัดสรางโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกนอย อันเปนที่ต้ังของพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลัง

โดยไดพระราชทานทรัพยสินสวนพระองคจํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท เปนทนุเริ่มแรกในการสรางโรงพยาบาล ให

ใชช่ือวา โรงพยาบาลวังหลัง เปดทําการรักษาแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. 

๒๔๓๑ ตอมาพระองคไดพระราชทานนามโรงพยาบาลแหงน้ีใหมวาโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือเปนการระลึกถึง

สมเด็จพระนางเจาลูกยาเธอเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ พระราชโอรสที่ประสูติในสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผอง

ศรี พระบรมราชินีนาถ ที่สิ้นพระชนมายุเพียง ๑ ป ๗ เดือน ทั้งยังไดพระราชทานพระเมรุ พรอมกับเครื่องใช 

เชน เตียง เกาอ้ี ตูโตะ ฯลฯ ในงานพระศพใหกับโรงพยาบาลเพ่ือใชประโยชน รวมทั้งพระราชทานทรัพยสวน

พระองคของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ จํานวน ๕๖,๐๐๐ บาท ใหกับโร42พระราชกรณีย 

5.กิจดานการขนสงและสื่อสาร42  ในป พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงโปรดเกลาฯ 

ใหคณะเสนาบดีและกรมโยธาธิการสํารวจเสนทาง เพ่ือวางรากฐานการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯ - 

เชียงใหม มีการวางแผนใหทางรถไฟสายน้ีตัดเขาเมืองใหญๆ ในบริเวณภาคกลางของประเทศแลวแยกเปน

ชุมสายตัดเขาสูจังหวัดใหญทางแถบภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากเปนหัวลําโพงเมืองที่เปนศูนยกลาง

ธุรกิจการคา  การสํารวจเสนทางในการวางเสนทางรถไฟน้ีเสร็จสิ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๔ และในวันที่ ๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินขุดดินกอพระฤกษ เพ่ือสราง

ทางรถไฟครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยโปรดเกลา ฯ ใหทางรถไฟสายน้ีเปนรถไฟหลวงแหงแรกของไทย 

6.พระราชกรณียกิจดานการไฟฟา42  ดวยสายพระเนตรที่ยาวไกล พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงเล็งเห็นวาไฟฟาเปนพลังงานที่สําคัญและมีประโยชนอยางมาก เมื่อมีโอกาสประพาสตางประเทศ ได

ทอดพระเนตรกิจการไฟฟา และทรงเห็นถึงประโยชนมหาศาลที่จะเกิดจากการมีไฟฟา พระองคจึงทรง

มอบหมายใหกรมหมื่นไวยวรนารถเปนผูริเริ่มในการจายกระแสไฟฟาขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งเปนการเปดใช
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ไฟฟาครั้งแรกของไทยและปเดียวกัน (พ.ศ. ๒๔๓๓) มีการกอต้ังโรงไฟฟาที่วัดเลียบ หรือวัดราชบูรณะ 

จนกระทั่งถึงพ.ศ. ๒๔๓๖ ตอมาเพ่ือใหกิจการไฟฟากาวหนาย่ิงขึ้น รัฐบาลไดโอนกิจการใหผูชํานาญดานน้ี 

ไดแก บริษัทอเมริกัน ช่ือ แบงค็อค อิเลคตรกิซิต้ี ซิดิแคท เขามาดําเนินงานตอ และในป พ.ศ. ๒๔๓๗ บริษัท

เดนมารกไดเขามาต้ังโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือใชในการเดินรถรางที่บริษัทไดรับสมัปทานการเดินรถในเขต

พระนคร ตอมาบริษัทตางชาติทั้ง ๒ บริษัทไดรวมกันรับชวงงานจากกรมหมื่นไวยวรนาถ และกอต้ังเปนบริษัท

ไฟฟาสยาม ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๔๔ นับเปนการบุกเบิกไฟฟาครั้งสําคัญของประวัติศาสตรไทย ในการเริ่มมีไฟฟา

ใชเปนครั้งแรก 

7. พระราชกรณียกิจดานการกฎหมาย42  กฎหมายในขณะน้ันมีความลาสมัยอยางมาก เน่ืองจากใชมาต้ังแตสมัย

รัชกาลที่ ๑ และยังไมเคยมีการชําระขึ้นใหมใหเหมาะสมกับยุคสมัย ทําใหตางชาติใชเปนขออางในการเอา

เปรียบไทยเรื่องการทําสนธิสัญญาเกี่ยวกับการขึ้นศาลตัดสินคดีที่ไมใหชาวตางชาติขึ้นศาลไทย โดยต้ังศาล

กงสุลพิจารณาคดีคนในบังคับตางชาติเอง แมวาจะมีคดีความกับชาวไทยก็ตาม  ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ สรางประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหมเพ่ือใหทนัสมัยทัดเทียมกับ

อารยประเทศ ในป พ.ศ.๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียน

กฎหมายแหงแรกของประเทศไทย เพ่ือเปนสถานที่สําคญัที่ผลิตนักกฎหมายที่มีความรูความสามารถในการ

พัฒนาประเทศ  ตอมาในป พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหตรากฎหมาย

ลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ อันเปนลักษณะกฎหมายอาญาฉบับแรกที่นําขึน้มาใช อีกทั้งยังโปรดเกลาฯ ใหมีการ

ต้ังกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง พิจารณาทํากฎหมายประมวลอาญาแผนดินและการพาณิชย ประมวลกฎหมายวา

ดวยพิจารณาความแพง และพระธรรมนูญแหงศาลยุติธรรม  แตยังไมทันสําเร็จดีก็สิ้นรชักาลเสียกอน เมื่อสราง

ประมวลกฎหมายขึ้นมาใชแลว บทลงโทษแบบจารีตด้ังเดิมจึงถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงในรัชกาลของพระองคเอง 

เพราะมีกฎหมายใหมเปนบทลงโทษ ที่เปนหลักการพิจารณาที่ดีและทันสมัยกวาเดิมดวย 

8.พระราชกรณียกิจดานการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา42  ในป พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหทําธนบัตรขึ้นเรียกวา อัฐ เปนกระดาษมีมูลคาเทากับเหรียญทองแดง ๑ อัฐ แต

ใชไดเพียง ๑ ปก็เลิกไป เพราะประชาชนไมนิยมใช ตอมาทรงต้ังกรมธนบัตรขึ้นมา เพ่ือจัดทําเปนต๋ัวสัญญาขึ้น

ใชแทนเงินกรมธนบัตรไดเริ่มใชต๋ัวสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๔๔๕ เปนครั้งแรก เน่ืองในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ในป พ.ศ. ๒๔๔๑ ไดมีการผลิตธนบัตร

รุนแรกออกมา ๕ ชนิด คือ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐ บาท ๕ บาท ภายหลังมีธนบัตรใบละ ๑ 

บาทออกมาดวย รวมถึงพระองคโปรดเกลาฯ ใหกําหนดหนวยเงินตรา โดยใหหนวยทศนิยมเรียกวา สตางค 

กําหนดให ๑๐๐ สตางค เทากับ ๑ บาท พรอมกับผลิตเหรียญสตางคขึ้นมาใชเปนครั้งแรกเรียกวาเบ้ียสตางค มี

อยูดวยกัน ๔ ชนิด คือ ราคา ๒๐ สตางค ๑๐ สตางค ๔ สตางค ๒ สตางคครึ่ง ใชปนกบัเหรียญเสี้ยว และอัฐ

ตอมาในป พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงออกประกาศยกเลิกใชเงินพดดวงและ

ทรงออกพระราชบัญญัติมาตราทองคํา ร.ศ.๑๒๗ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑ วาดวย

เรื่องใหใชแรทองคําเปนมาตรฐานเงินตราแทนแรเงิน เพ่ือใหเสถียรภาพเงินตราของไทยสอดคลองกับหลัก

สากล และในปตอมาทรงออกประกาศเลิกใชเหรียญเฟอง และเบ้ียทองแดง 



 

9. พระราชกรณียกิจดานการศึกษา42  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสนพระทัยในการศึกษา

รูปแบบใหมโดยโปรดเกลาฯ ใหมีการต้ังโรงเรียนขึ้นเพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาทั่วกัน เพราะการศึกษา

สมัยน้ันสวนใหญยังศึกษาอยูในวัด เมื่อมีการสรางโรงเรียนและการศึกษาเจริญกาวหนาขึ้นเทากับเปนการบง

บอกถึงความเจริญทางดานวัฒนธรรมอยางหน่ึง จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรียนหลวงแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 

๒๔๔๔  และ โปรดเกลาฯ ใหมีการสอบไลสามัญศึกษาขึ้นอีกดวย เพ่ือเปนการทดสอบความรูที่ไดศึกษาเลา

เรียนมา นอกจากน้ีพระองคยังทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางโรงเรียนหลวงขึ้นอีกหลายแหง กระจัดกระจายไป

ตามวัดตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โรงเรียนหลวงแหงแรกทีส่รางขึ้นในวัด คือ โรงเรียนวัดมหรรณ

พาราม โรงเรียนหลวงที่ต้ังขึ้นมาน้ีเพ่ือใหบุตรหลานของประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสศึกษาหาความรูกัน

การศึกษาขยายตัวเจริญขึ้นตามลําดับดวยความสนใจของประชาชนที่ตองการมีความรูมากขึ้น จึงโปรดเกลาฯ 

ใหโอนโรงเรียนเหลาน้ีอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพิมพตําราพระราชทาน เพ่ือเปน

ตําราในการเรียนการสอนดวย 

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั  ใชอักษรยอวา 42“วปร” ยอมาจาก “มหาวชิราวุธ ปรม
ราชาธิราช” | ครองราชย 15 ป (พระชนมายุ 45 พรรษา) 

1.ดานการเศรษฐกิจ0 
0- จัดต้ังธนาคารออมสินขึ้น เพ่ือใหประชาชนรูจักออมทรพัย และเช่ือมัน่ในสถาบันการเงิน เน่ืองจากมีธนาคาร
พาณิชยเอกชนที่ฉอโกง และตองลมละลายปดกิจการ ทําใหผูฝากเงินไดรับความเสียหายอยูเสมอ0 
0- ใชพระราชทรัพยสวนพระองคซื้อหุนของ ธนาคารสยามกัมมาจล ทุนจาํกัด(ปจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย) 
ซึ่งมีปญหาการเงิน ทําใหธนาคารของคนไทยแหงน้ีดํารงอยูมาได0 
0- ทรงริเริ่มต้ัง บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัดซึ่งไดเปนกิจการอุตสาหกรรมสําคัญของไทยตอเน่ืองมาจนปจจุบัน0 
0- ทรงจัดต้ังสภาเผยแผพาณิชย ซึ่งเปนหนวยงานคลายกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจในปจจุบัน0 
0- โปรดเกลาฯ ใหจัดเตรียมแสดงสินคาไทย คืองานสยามรัฐพิพิธภัณฑ ทีส่วนลุมพินี แตงานตองเลิกลมไป
เพราะสวรรคตเสียกอน0 
2.ดานการคมนาคม0 
0- ทรงปรับปรุงและขยายงานกิจการรถไฟ ใหรวมกรมรถไฟซึ่งเคยแยกเปน ๒ กรมเขาเปนกรมเดียวกัน เรียกวา 
กรมรถไฟหลวง เริ่มเปดกิจการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม ทรงเปดเดินรถดวนระหวางประเทศ สาย
ใตติดตอกับรถไฟมลายู (มาเลเซีย)0 
0- ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานพระราม ๖ ขามแมนํ้าเจาพระยาเช่ือมทางรถไฟทั้งปวงในพระ
ราชอาณาจักรโดยโยงเขามาสูศูนยกลางที่สถานีหัวลําโพง0 
0- ทรงจัดต้ังกรมอากาศยาน ไดเริ่มการขนสงไปรษณียภัณฑทางอากาศระหวางกรุงเทพฯ ไปยังนครราชสีมา
เปนครั้งแรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๓0 
3.0ดานจิตรกรรม0 
0ทรงสงเสริมการวาดภาพฝาผนัง เชน ทรงใหทดลองเขียนภาพเทพชุ-มนุมในหองพระเจา ณ พระที่น่ังพิมานใน
พระราชวังสนามจันทน กอนที่จะนําไปวาดที่ฝาผนังพระวิหารทิศ วัดพระปฐมเจดีย ทั้งยังทรงพระกรุณาใหหา
ผูเช่ียวชาญตางประเทศดานจิตรกรรมและประติมากรรม คือ PROF.C.FEROCI หรือทานศาสตราจารย ศิลป พี
ระศรีเขาเฝา เพ่ือสงเสริมใหศิลปนไทยไดเรียนรูศิลปะสากลขึ้น อันสงผลตอการพัฒนาแนวคิดสรางสรรค



 

ทางดานศิลปะไทยสวนพระองคสนพระทัยในการวาดภาพลอ ทรงวาดภาพลอไวหลายชุด แลวสงไปพิมพใน
หนังสือดุสิตสมิต ภาพลอเหลาน้ีถาเปนภาพลอผูใด ผูน้ันก็จะซื้อในราคาสูง เงินคาภาพลอจะพระราชานไปใช
ในกิจการกุศลทั้งสิ้น 

4.ดานศิลปวัฒนธรรมไทย0 
0- ทรงต้ังกรมมหรสพขึ้น เพ่ือฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทย0                                                                                            
0- ทรงต้ังโรงละครหลวงขึ้นเพ่ือสงเสริมการแสดงละครในหมูขาราชบริพาร0 
0- ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออกแบบอาคารสมัยใหมเปนแบบทรงไทย เชน ตึกอักษรศาสตร ซึง่เปนอาคาร
เรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย0 
 
5.ดานการตางประเทศ0 
0พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับประเทศฝายเยอรมัน 
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 โดยประเทศไทยไดเขารวมกับประเทศฝาย
สัมพันธมิตร ซึง่ประกอบดวยประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซียเปนผูนํา พรอมทั้งไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสงทหารไทยอาสาสมัครไปรวมรบในสมรภูมิยุโรปดวย ผลของสงครามประเทศฝายสัมพันธมิตรไดชัย
ชนะ ทําใหประเทศไทยมีโอกาสเจรจากับประเทศมหาอํานาจหลายประเทศ ในการแกไขสนธิสัญญาที่ไมเปน
ธรรม เชน สนธิสัญญาสทิธิสภาพนอกอาณาเขต สนธิสัญญาจํากัดอํานาจการเก็บภาษีของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว และ สนธิสัญญาจํากดัอํานาจกลางประเทศไทย 

6.ดานการแพทยและการสาธารณสุข0 
0- ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และวชิรพยาบาล เพ่ือรักษาพยาบาลประชาชนที่
เจ็บไขไดปวย0 
0- ทรงเปดสถานเสาวภา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เพ่ือผลิตวัคซีนและเซรุม เปนประโยชนทั้งแก
ประชาชนชาวไทยและประเทศใกลเคียงอีกดวย0 
0- ทรงเปดการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ 

7.ดานกิจการเสือปาและลูกเสือ0 
0ทรงจัดต้ังกองเสือปาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และทรงจัดต้ังกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียน
มหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปจจบัุน) ดานการฝกสอนระบอบประชาธิปไตย ทรงทดลองต้ัง "เมืองมัง" 
หลังพระตําหนักจิตรลดาเดิม ทรงจัดใหเมืองมัง มีระบอบการปกครองของตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
รวมถึงเมืองจําลอง "ดุสิตธานี" ในพระราชวังดุสิต (ตอมาทรงยายไปที่พระราชวังพญาไท)0 
 

8.0ดานวรรณกรรมและหนังสอืพิมพ0 
0ทรงสงเสริมใหมีการแตงหนังสือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร สําหรับ
ในดานงานหนังสือพิมพ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสมุด เอกสาร พ.ศ. 2465 ขึ้น 

9.ดานสงเสริมระบอบประชาธิปไตย0 
 
0- ทรงสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณผานสื่อมวลชนที่สําคัญ ในยุคน้ันคือ



 

หนังสือพิมพ ซึง่อาจกลาวไดวามีเสรีภาพสูงย่ิงกวาสมัยหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕0 
0- ทรงทดลองและฝกใหขาราชบริพารรูจักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทรงสรางเมืองจําลอง "ดุสิต
ธานี" ขึ้น เปนเมืองที่มีพรรคการเมือง,การเลือกต้ัง, และการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 

รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ใชอักษรยอวา 42“ปปร” ยอมาจาก “มหาประชาธิปก 
ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 9 ป  (พระชนมายุ 47 พรรษา) 

พระองคปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สําคญัหลายดาน เชน ดานการปกครอง โปรดใหต้ังสภากรรมการองคมนตรี 
ทรงตรากฎหมายเพ่ือควบคุมการคาขายที่เปนสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ดานการศาสนา 
การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมน้ัน พระองคโปรดใหสรางหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ี มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงต้ังราชบัณฑิตยสภา 
โปรดใหจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับพิมพอักษรไทยสมบูรณ ช่ือวา “พระไตรปฎกสยามรัฐ” เปนตน 

รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล  ใชอักษรยอวา 42“อปร” ยอมาจาก “มหา
อานันทมหิดล ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 12 ป (พระชนมายุ 20 พรรษา) 

1.การปกครอง 
พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหมในวันที่ 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2489 และเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นอกจากน้ี ยังเสด็จพระราช
ดําเนินทรงเย่ียมราษฎรในจังหวัดตาง ๆ และทรงเย่ียมชาวไทยเช้ือสายจีนเปนครั้งแรก ณ สําเพ็ง พระนคร 
พรอมดวยสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเปนชวงที่
เกิดความขัดแยงกันระหวางชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อพระองคทรง
ทราบเรื่อง มีพระราชดําริวา หากปลอยความขุนของบาดหมางไวเชนน้ี จะเปนผลรายตลอดไป จึงทรงตัดสิน
พระทัยเสด็จพระราชดําเนินสําเพ็ง ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง และพระองคทรงพระราชดําเนินดวย
พระบาทเปนระยะประมาณ 3 กิโลเมตร การเสด็จพระราชดําเนินสําเพ็งในครั้งน้ีจึงเปนการประสานรอยราวที่
เกิดขึ้นใหหมดไป  

2.การศาสนา 

ในการเสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกน้ัน พระองคไดประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ทามกลาง
มณฑลสงฆในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2481 นอกจากน้ี ยังเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในพระอารามที่สําคัญ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยเฉพาะทีวั่ดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหารน้ัน พระองคเคยมีพระราชดํารัสกลาววา "ที่น่ีสงบเงียบนาอยูจริง" ดังน้ัน เมื่อพระองคเสด็จ
สวรรคต จึงไดนําพระบรมราชสรีรางคารของพระองคมาประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 

พระองคยังทรงต้ังพระราชหฤทัยวาจะผนวชในพระพุทธศาสนา โดยไดมีพระราชหัตเลขาถึงสมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ เมือ่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2489 ทรงขอสังฆราชานุเคราะหใน
การศึกษาตําราทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใชในการเตรียมพระองคในการที่จะอุปสมบท แตก็มิไดผนวชตามที่ต้ัง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2489
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


 

พระราชหฤทัยไว นอกจากน้ียังไดพระราชทานพระราชทรัพยบํารุงวัดวาอาราม กับพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภแกศาสนาอ่ืนตามสมควร 

3.การศึกษา 

ในการเสด็จนิวัตพระนครในครั้งที่ 2 พระองคทรงไดประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ของประเทศ โดยเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแหงชาติ รวมทั้ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเย่ียมสถานศึกษาหลายแหง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเทพศิรินทร ซึ่ง
เปนโรงเรียนที่ทรงศึกษาขณะทรงพระเยาว นอกจากน้ี พระองคยังไดเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญา
บัตรเปนครั้งแรกของพระองค ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 และ
อีกครั้งที่ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งน้ี มีพระราชปรารภใหมีการผลิตแพทยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให
เพียงพอที่จะชวยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทยแหงที ่2 จึงไดถือกําเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งใน
ปจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  ใชอักษรยอวา “ภปร” ยอมาจาก “มหาภูมิ
พลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช” | ครองราชย 70 ป (พระชนมายุ 88 พรรษา) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเปนพระมหากษัตริยที่เปยมดวยพระ
อัจฉริยภาพและความสามารถ พระองคทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปที่
ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจทีโ่ดดเดนของพระองค มีดังตอไปน้ี 

1.โครงการแกลงดิน  แกลงดิน เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 เพ่ือแกไขปญหาดินเปรี้ยว จะทําดวยการขังนํ้าไวในพ้ืนที่ จนกระทั่งเกดิปฏิกิริยาทางเคมีจนทําใหดิน
เปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแลว จะมีการระบายนํ้าออกแลวปรับสภาพดินดวยปูนขาว จนกระทั่งสามารถใชดินใน
การเพาะปลูกได 

2 .โครงการปลูกหญาแฝกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงศึกษาเรื่องการใช
หญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้าจากเอกสารของธนาคารโลก ที่ Mr.Richard Grimshaw ไดทูลเกลาฯ ถวาย 
และพระองคไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝก โดยใหทรงทดลองปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการ
พังทลายของดิน จนปจจุบันมหีนวยงานกวา 50 หนวยงาน ดําเนินงานสนองพระราชดําริการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝก สงผลใหการดําเนินงานกาวหนามากขึ้นตามลําดับ 

3.โครงการหนวยแพทยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทาน
โครงการแพทยหลวงพระราชทาน เมื่อป พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจาหนาที่แพทย พยาบาล เครื่องมือ
เครื่องใช เพ่ือตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกนัดารโดยไมคิดมูลคา และอบรมหมอหมูบานเพ่ือแกไขปญหา
สุขภาพของประชาชน 

4.โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน 

5.ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 

6.แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  : เกษตรทฤษฎีใหม 

7.พระราชนิพนเรื่องพระมหาชนก 

8.โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

9.โครงการฝนหลวง 

10.กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  ใชอักษรยอวา “วปร42” ยอมา
จาก “มหาวชิราลงกรณ ปรมราชาธิราช” | ครองราชย – ปจจุบัน 42พระนามเดมิของพระองค เดิมวา 42“สมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธํารง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิต
ลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน บรมขัตติยราชกุมาร” 

เปนพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี เสด็จขึ้นทรงราชยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
จนถึงปจจุบัน เปนพระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
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