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• รัชกาลที่ 4 เป็นสมัยแรกที่ปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก ส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ
• จัดการศึกษาแบบตะวันตกให้พระโอรส ธิดา
• เซ็นต์สัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษ
• ***สร้างถนนเจริญกรุง เป็นถนนสายแรกในประเทศ ขุดคูคลองเพิ่มเพื่อการเพาะปลูกและการค้า



KING MONGKUT RAMA IV  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• King Rama IV, known in English-speaking countries as King Mongkut

****ฝรั่งเรียกรัชกาลที่ 4 ว่า  คิงมงกุฎตามชื่อเดิม  คือ  เจ้าฟ้า
มงกุฎ 
****ทรงครองราชย์สั้นที่สุดในราชวงศ์จักรี  คือ  
 2394 -2411----17 ปี 
The king was well known among the foreigners, some 
British officers. - ***ทรงเป็นที่รู้จักของฝรั่งเนื่องจากเป็นคนไทย
คนแรกๆที่พูดอังกฤษได้



• During Western expansionism  . King Mongkut embraced Western innovations 
and initiated the modernization, both in technology and culture—earning him 
the name "The Father of Science and Technology" in Siam.

Expansionism  - ลัทธิการล่าอาณานิคม
 embraced – นำมาใช้

     ***** จากการที่ลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกขยายตัวเข้ามาในเอเชีย  และ
หลายประเทศตกเป็นเมืองขึ้น  รัชกาลที่  4  พยายามปกป้องสยามโดยการทำ
ประเทศให้เจริญ  ทัดเทียม  และเป็นที่ยอมรับ  จนได้ชี่อว่า  บิดาแห่งวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
****สิ่งที่ทำในสมัยรัชกาลที่ 4  -- สร้างถนนแบบตะวันตกสายแรก  คือถนนเจ
ริญกรุง  Charean Krung Road
อนุญาตให้ชาวตะวันตกสวมเสื้อเข้าเฝ้า   ให้พระโอรสพระธิดาเรียนภาษา
อังกฤษ  ทานอาหารบนโต๊ะแบบตะวันตก



THE SECOND KING – พระเจ้าแผ่นดินที่ 2 ใน
รัชกาลที่ 4 
• Mongkut was also known for his appointing his brother, Prince 

Chutamani, as Second King, crowned in 1851 as King Pinklao. Mongkut 
himself assured the country that Pinklao should be respected with equal 
honor to himself.  As a prince, Pinklao was known for his abilities in 
foreign languages and relations.  

***ในสมัยรัชกาลที่ 4  มีการตั้งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่  2  คือสมเด็จเจ้าฟ้า จุฑา
มณี  ขึ้นเป็น  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องจากรัชกาลที่ 4 เล็งเห็นว่า
เจ้าฟ้าองค์นี้มีบารมีมาก  เป็นที่ยอมรับของทหารและชาวต่างชาติ  อีกทั้งป้อ
งกันปัญหาเหมือนในคราวพระองค์กับรัชกาลที่ 3  ด้วย



SOCIAL CHANGES IN KING RAMA IV REIGN  - 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยรัชกาลที่ 4

1. King Mongkut hired English and American missionaries to teach the 
English language to the princes.  ทรงจ้างมิชชันนารี่ชาวอเมริกันคือ
แหม่มแอนนา  มาสอนหนังสือพระโอรสและพระธิดา

2. hired Western mercenaries to train Siamese troops in Western style. 
ปรับปรุงกองทัพแบบตะวันตก

3. the publishing of Siam's first newspaper, the Bangkok Recorder.   
อนุญาตให้หมอแบรดลี่ย์  ชาวอเมริกันที่เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  ออก
หนังสือพิมพ์  บางกอกรีคอดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

4. Ordered the nobles of the court to wear upper garments. 
อนุญาตให้ขุนนางสวมเสื้อท่อนบนเข้าเฝ้าได้  เดิมไม่ให้สวมเสื้อเพื่อป้องกันการ
ซ่อนอาวุธ



5. For Buddhism, Mongkut pioneered the rehabilitation of various 
temples.  รัชกาลที่ 4  ทรงฟื้นฟูศาสนาและศีลของพระให้เข้มงวดขึ้น

6. Began the Magha Puja festival – เริ่มต้นประเพณีมาฆะบูชา  ในวัน
เพ็ญเดือนสามของทุกปี

7. He also formally established the Thammayut sect as a rightful 
branch of Theravada. *** ทรงตั้งธรรมยุติกนิกาย  อันเป็นนิกายที่เพิ่ม
ความเข้มงวดในวินัยสงฆ์ แก้ไขวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

8. He banned forced marriages of all kinds and the selling of one's 
wife to pay off a debt. ***ให้สิทธิสตรี  โดยห้ามการคลุมถุงชน  อีกทั้ง
ปล่อยให้บรรดาสนมทูลลาไปแต่งงานได้



BOWRING TREATY  
สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
• The Bowring Treaty signed on 18 April 1855 between the United 

Kingdom and the Kingdom of Siam that liberalized foreign trade in Siam. 
– สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง  เป็นสนธิสัญญาฉบับที่ 2 ต่อจากเบอร์นี่  
สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่ไทยเสียเปรียบ 
• The treaty was signed by five Siamese plenipotentiaries and by 

Sir John Bowring, Governor of Hong Kong and Britain's envoy.
• plenipotentiaries - ผู้แทนอันมีอำนาจเต็ม



THE REGULATIONS ARE:  
สรุปข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. British subjects were placed under consular jurisdiction. 

Thus, for the first time, Siam granted extraterritoriality to 
foreign aliens.

คนในบังคับอังกฤษจะอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมขอ
งกงสุลอังกฤษ นับเป็นครั้งแรกที่สยามมอบสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตแก่ประชากรต่างด้าว ถือเป็นการเสียเอก
ราชทางการศาล

Extraterritoriality is when British did something wrong they 
did not have to go to Siam court but the British court would judge 
them based on their law.   



2. British subjects were given the right to trade freely. They were to be 
allowed to buy and rent properties. British subjects were also to be 
allowed to travel freely in the interior with passes provided by the consul.

*******คนในบังคับอังกฤษได้รับสิทธิในการค้าขายอย่าง
เสรีในเมืองท่าทุกแห่งของสยาม และสามารถพำนักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเป็นการถาวรได้ ภายในอาณาเขตสี่ไมล์ แต่ไม่
เกินกำลังเรือแจวเดินทางในยี่สิบสี่ชั่วโมงจากกำแพงพระนคร 
•คนในบังคับอังกฤษสามารถซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
บริเวณดังกล่าวได้ คนในบังคับอังกฤษยังได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางได้อย่างเสรีในสยามโดยมีหนังสือที่ได้รับการรับรองจา
กกงสุล



• 3. Measurement duties were abolished and import and export duties fixed.
– The import duty was fixed at three percent for all articles
– Articles of export were to be taxed just once, whether the tax was called an inland tax, a 

transit duty, or an export duty.

ยกเลิกค่าธรรมเนียมปากเรือและกำหนดอัตราภาษีขาเข้าและขาออก
ชัดเจน
- อัตราภาษีขาเข้าของสินค้าทุกชนิดกำหนดไว้ที่ร้อยละ 3 ยกเว้นฝิ่นที่ไม่
ต้องเสียภาษี แต่ต้องขายให้กับเจ้าภาษี 
- สินค้าส่งออกให้มีการเก็บภาษีชั้นเดียว โดยเลือกว่าจะเก็บภาษีชั้นใน 
(จังกอบ ภาษีปากเรือ) หรือภาษีส่งออก
*****รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ในการ ***ห้ามส่งออกข้าว เกลือและปลา เมื่อ
สินค้าดังกล่าวมีทีท่าว่าจะขาดแคลนในประเทศ



THE SOLAR ECLIPSE AT WAKOR  

•   King Rama 4th honed his mastery of astronomy, aside from the accurate prediction of the solar eclipse of 
August 18, 1868 (Wakor solar eclipse), 

สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้คำนวณปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี  และเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุ
ปราคาครั้งนี้ที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนได้ชื่อว่า "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย“
• During the expedition, King Mongkut and Prince Chulalongkorn were infected with malaria. The 

king died six weeks later in Bangkok, and was succeeded by his son. 
• พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยดียิ่งตลอดรัชสมัยของพระ
องค์ พระอาการป่วยและเป็นผลให้เสด็จสวรรคตเกิดจากไข้ป่ามาลาเรียที่ทรงไปติดเชื้อมา ใน
ช่วงเดือนที่เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับ
กรุงเทพฯ ได้ 5 สัปดาห์ ทรงประชวรและสวรรคต ในปีนั้นเอง



•During the expedition, King Mongkut and Prince Chulalongkorn were infected 
with malaria. The king died six weeks later in Bangkok, and was succeeded by 
his son. 

• พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยดียิ่งตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ พระอาการป่วยและเป็นผลให้เสด็จสวรรคตเกิดจากไข้ป่ามาลาเรียที่ทรงไปติด
เชื้อมา ในช่วงเดือนที่เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ หลังจากเสด็จพระรา
ชดำเนินกลับกรุงเทพฯ ได้ 5 สัปดาห์ ทรงประชวรและสวรรคต ในปีนั้นเอง(พ.ศ. 2411)



ข้อสอบ HISTORY
•Choices  15  points
•Matching with picture  5 points(From present the 
king monuments)
•Writing  2  topics  5 each total  10  points
- Bowring treaty / detail and result 
- Red Purse Money
- extraterritoriality


