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รัตนโกสินทร์ตอนต้น ใช้รูปแบบการปกครอง กฎหมายและทกุอยา่งเหมือนอยธุยา ยงั
มีสงครามกบัพมา่อยู ่และญวน เขมรบ้างแตเ่ร่ิมน้อยลงในสมยัรัชกาลท่ี 3 เน่ืองจาก
ตะวนัตกเข้ามา 

***ช่วงรัชกาลท่ี 2- 3 ประเทศสงบไมค่อ่ยมีสงคราม  ท าการค้าได้ดีโดยเฉพาะกบัจีน 



• ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 4 ลงมา คือยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทกุด้าน เพื่อรับการเข้า
มารุกรานของจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก ต้องเปลี่ยนประเทศทัง้ทางด้าน
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน และการปกครอง กฎหมาย 



• ปราบจลาจลกรุงธนบรีุ  ย้ายเมืองหลวงมาฝ่ังตะวนัออก 

• ฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา  ดงัปนิธานตอนขึน้ครองราชวา่ ...ตัง้ใจจะอปุถมัภยอ
ยอพระพทุธศาสนา  ขยายขอบขนัฑสีมา  รักษาประชาชนและมนตรี 

• สงัฆยนาพระไตรปิฎกฉบบัทอง 
• ****สงครามเก้าทพั***สามารถเอาชนะพมา่ที่เข้ามากว่า 140,000 คน โดยยทุธวิธีใหม่เอา
ทพัไปรบข้างนอก 



รัชกาลที่ 2 

• เก่งด้านกวีและมีงานวรรณกรรมศิลปกรรมเยอะในสมยั
นี ้

• ****เร่ิมมีตะวนัตกเข้ามาทัง้องักฤษและโปรตเุกส  บา่ง
ชาติ เช่นองักฤษพยายามท าสญัญาแตว่า่ไมส่ าเร็จ 

• ****การค้าขายกบัจีนเจริญมาก 



 King Rama II and King Rama III: 
Peaceful Period of Siam 

 



Why during king Rama II-III is 
considered peaceful period of Siam?  

• Because in that time Great Britain tried to 
colonize Burma so they stopped war with 
Siam.  
 พมา่ท่ีเป็นคูส่งครามของสยามยตุิการรุกรานสยามอย่างถาวร  
เน่ืองจากขณะนัน้  องักฤษเร่ิมแผข่ยายอิทธิพลเข้ามาในพมา่ 

• There have been three Burmese Wars or Anglo-Burmese Wars 
during 1824-1885 

 สงครามใหญ่เกิดขึน้  3 ครัง้  เรียกวา่  แองโกล เบอมิส เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ. 2367  
ปลายสมยัรัชกาลที่ 2 และตอ่เน่ืองมาเร่ือยๆ  จนตกเป็นเมืองขึน้ขององักฤษใน พ.ศ. 
2428  ตรงกบัช่วงสมยัรัชกาลที ่4 



Biography of king RAMA II 
• 2nd king of the Chakri 

dynasty was born in 

1767, the same year 

that Ayutthaya fell to 
the Burmese.  

• He was the first son of 

King Rama I and Queen 

Amarinda. His original 

name was Chim. He 

was born on February 

24, 1767, in Amphawa, 
Samut Songkhram.  

รัชกาลท่ี 2 เกิดในปีท่ีกรุงแตก  
ดงันัน้ชีวิตในวยัเด็กน่าจะพบ
ความยากล าบาก 
ช่ือเม่ือแรกเกิดคือ ฉิมน้อย  เป็น
พระโอรสองค์โตของรัชกาลท่ี 1 
กบัสมเด็จพระราชินีอมรินทรา  
ประสตูิท่ีอมัพวา  เน่ืองจาก
อพยพหนีสงครามไปอยูบ้่าน
มารดา 



the rebellion of Prince 
Khasatranuchit, กบฎเจ้าฟ้าเหม็น 

 As soon as Loetlanaphalai ascended the 

throne, Prince Kshatranichit, the surviving son 

of Taksin, rebelled as pretender to the 

throne. Loetlanaphalai's son, Prince Tub(Rama 

III later) effectively crushed the rebellion.  

 ทนัทีท่ีรัชกาลท่ี  2  ขึน้ครองราชย์  ได้มีข่าววา่  พระโอรสของพระเจ้าตาก
คือกรมขนุกษัตรานชิุต(เจ้าฟ้าเหมน็)ท่ีเกิดกบัเจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่(พ่ีสาว  
ร.2)  คิดกบฎ  รัชกาลท่ี  2  จงึโปรดให้  เจ้าฟ้าทบั(เจษฎาบดินทร์, ร.3  ในเวลา
ตอ่มา) ปราบกบฎและประหารชีวิตเจ้าฟ้าเหมน็ 



พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  

• ***สมยัรัชกาลท่ี 3 เกิดสงครามกบัญวณ  เน่ืองจากไทยสนบัสนนุเจ้าอนวุงศ์ของลาวให้
แข็งข้อกบัญวน ----อานามสยามยทุธ 

• สร้างป้อมปราการทางน า้ป้องกนัพระนคร 

• ****จดัการการเก็บภาษาโดยหนัมาใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากร  คือให้คนจีนสมัปทานเก็บ
ภาษี 



KING RAMA III(1824–

1851): CONSOLIDATION 

PERIOD 
 

History M.3 



Why the reign of king rama III called 

Consolidation Period? 
  

 in his youth he was given responsibility for 

overseeing foreign trade and relations. 

  King Rama III saved money that he earned 

from trading goods on samphao boats in red purses 

from which the name Red Purse Money. 

 รัชกาลท่ี 3  ได้ช่ือวา่เป็นผู้ ท่ีท าการค้าขายเก่งตัง้แตก่่อนครองราชย์  
และเม่ือได้ขึน้ครองราชย์  ทรงท าการค้าส าเภากบัจีนและสะสมเงินท่ีเรียกวา่เงิน
ถงุแดงไว้เป็นจ านวนมาก  และเงินนีไ้ด้น ามาใช้กู้วิกฤติในสมยัรัชกาลท่ี  5 จงึได้
ช่ือเป็นสมยัแหง่การรวบรวม และสร้างความเป็นปึกแผ่น 


