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ปีที่ ๑๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๕

ด้านการปกครอง
สืบเนื่องมาแต่เดิมที ประเทศไทยเริ่มสถาปนา 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ก็เริ่มรับเอาวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของขอมมาใช้ ดังนั้น ฐานะ 

ของพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง 

ในพระราชอาณาจักร เช่น แผ่นดิน จึงได้ชื่อว่า “พระเจ้า 

แผนดิน” ทรงเป ็นเจ ้าของชีวิตทุกชีวิตจึงมีชื่อว ่า  

“เจ้าชวีติ” และมพีระราชอ�านาจมากล้น อาจจะมพีระราช 

บัญชาทุกส่ิงทุกอย่างให้เป็นไปได้ตามพระราชประสงค์  

และก็โดยพระราชอ�านาจที่แสดงออกมานั้นเป็นไป 

ในรูปของพระราชบัญชา (ค�าสั่ง) จึงเท่ากับเป็นข้อบังคับ 

ให้กระท�าหรือมิให้กระท�ากิจการใด ๆ ก็ได้ โดยนัยน้ีก็

คือ กฎหมาย หรือระบอบการปกครองนั่นเอง และการ 

ปกครองตามระบอบนี้ก็เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

โดยถือเอาอาญาสิทธิ์ของพระเจ ้าแผ ่นดินนั้นเป ็น 

หลักส�าคัญ แต่มิใช่ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อ�านาจ 

ไปตามพระราชหฤทัย หรือตามพระราชอัธยาศัย 

แต่ถ่ายเดียว ท้ังน้ี เพราะต้องทรงอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ 

และบทบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งมีมาแต่โบราณราชประเพณี  

ตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมศาสตร์ อาทิ จะต้องทรงตั้ง 

อยูใ่นทศพธิราชธรรม ต้องทรงประพฤตธิรรม ๔ ประการ 

ต้องทรงด�ารงอยู่ในพระราชจรรยานุวัตร ๔ ประการ 

จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ ต้องทรงสร้างพละก�าลัง 

ของพระมหากษัตราธิราชเจ้า ๕ ประการ อย่างครบถ้วน

พร้อมมูลก็โดยเหตุนี้เองพระมหากษัตริย์จึงทรงคุณธรรม

เหนือคนธรรมดา และเพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อม

เสียพระเกียรติอันจะพึงบังเกิดขึ้นแก่พระองค์เอง พระ

มหากษัตริย์จึงทรงใช้พระราชอ�านาจทั้งหลายที่มีอยู่นั้น 

ไปในทางท่ีถูกท่ีควร ดังนั้น ความร่มเย็นจึงมีแก่ไพร่ฟ้า

ประชาชนที่พึ่งบุญญาธิการในพระองค์อยู่เป็นเนืองนิตย์ 

พระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช

ซึ่งเราจะดูได้จากพระราชานุกิจในพระองค์ที่ทรงปฏิบัติ

เสมอมาเป็นนิจสิน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  

เม่ือเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงท�าการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

การปกครองที่ส�าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่

๑. การปกครองส่วนกลาง (ราชธานี)

๒. การปกครองส่วนภูมิภาค (หัวเมือง)

การปกครองส่วนกลาง ประกอบด้วย

 อัครมหาเสนาบดี มี ๒ ต�าแหน่ง คือ 

  สมุหนายก เป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือน

  สมุหกลาโหม เป็นหัวหน้าฝ่ายทหาร

 เสนาบดีจตุสดมภ์ มี ๔ ต�าแหน่ง คือ 

  เสนาบดีกรมเมือง

  เสนาบดีกรมวัง

  เสนาบดีกรมพระคลัง

  เสนาบดีกรมนา

การปกครองส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

 หัวเมืองฝ่ายเหนือ มีสมุหนายกเป็นผู้ดูแล

 หัวเมืองฝ่ายใต้ มีสมุหกลาโหมเป็นผู้ดูแล

 หัวเมืองชั้นเอก มีเจ ้าเมืองบรรดาศักดิ์ 

ชั้นเจ้าพระยาเป็นผู้ดูแล

 หัวเมืองชั้นโท มีนักกรมการเมือง เช่น  

เจ้าเมืองแพ่ง และศุภมาตราเป็นผู้ดูแล

 หวัเมอืงประเทศราช เป็นหวัเมอืงทีอ่ยูห่่างไกล 

ถึงชายแดน มีอิสระปกครองตนเอง แต่ต้องส่งเครื่องราช

บรรณาการมาถวายตามก�าหนดปกติ ๓ ปี ต่อ ๑ ครั้ง

การปกครองภายในเมือง

 หมู่บ้าน อยู่เป็นเจ้าเมือง (ผู้รั้ง) ท�าหน้าที่

เลือกผู้ใหญ่บ้านมาดูแล

 ต�าบล มีก�านันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์ 

เป็นพัน

	 แขวง	มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง

	 เมือง มีท่านเจ้าเมืองหรือผู้รั้งเป็นผู้ปกครอง 

ดูแล

(อ่านต่อจากฉบับที่แล้ว)
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ด้านการเมือง
ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ช�าระกฎหมายข้ึนใหม่ 

แล้วเขียนลงในสมุด ๓ ชุด โดยหน้าแรกของแต่ละชุด 

ได้ประทับตรา ๓ ดวง อันได้แก่ ตราราชสีห์ ตราคชสีห์ 

และตราบัวแก้ว กฎหมายนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินและช�าระคดีความจึงเรียกกันภายหลังว่า กฎหมาย

ตราสามดวง

ลักษณะของกฎหมายน้ีเป็นวรรณคดีมีการเรียบ

เรียงถ้อยค�าอย่างสละสลวย เกลี้ยงเกลา อ่านง่าย เนื้อหา 

ประกอบไปด้วยกฎหมายลักษณะทั่วไป กฎหมาย 

มณเฑียรบาล กฎหมายลักษณะการปกครอง กฎหมายว่า

ธรรมนูญศาลและพิจารณาคดี กฎหมายเอกชน กฎหมาย

อาญา เป็นต้น

กฎหมายตราสามดวงนี้ได้เป็นแบบฉบับใช้กัน 

ต่อมาจวบจนถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งใหญ่

กฎหมายนี้จึงถูกยกเลิกไป

ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราชเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัแิล้ว ได้ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครมาฝ่ังตะวันออก 

ของแม่น�้าเจ้าพระยา เยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครแห่งเดิม  

มีพระราชด�าริว่า ฝั ่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา 

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตก

ในการทะนุบ�ารุงประเทศได้มาจากภาษีอากร  

ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ จังกอบ อากร ส่วย และ 

ฤชา การค้าในสมัยนั้นได้ติดต่อค้าขายกับประเทศจีน  

สินค้า คือ ข้าว ฝ้าย และผลิตผลต่าง ๆ บางล�าก็ขายแต่

สินค้า บางล�าก็ขายทั้งสินค้าและเรือด้วยกัน ซ่ึงรายได้นี้

คือพระราชทรัพย์ที่น�ามาบ�ารุงประเทศ

ในรชักาลที ่๑ นีเ้งนิใช้เป็นเงนิพดด้วง หรอืเงนิกรม

ด้านการสังคม
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

ทรงห่วงใยสวัสดิภาพความปลอดภัยของบรรดาพสกนิกร 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นอย่างมาก ทรงได้ตรา 

พระราชก�าหนดใหม่ให ้มีความยุติธรรมในด้านการ 

ฟ้องร้อง และการพิจารณาคดีความแพ่งโดยได้ทรงออก 

กฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายห้ามไม่ให้ตกแต่ง

เครื่องประดับแก่เด็ก ๆ หากไม่มีแม่นมหรือพี่เล้ียงคอย 

ดแูลอยูใ่กล้ ๆ  ทัง้นี ้กเ็พือ่ความปลอดภยัมใิห้ใครมาท�าร้าย 

ท�าอันตราย ซึ่งแสดงให้ทราบว่าพระองค์ทรงมีความ 

ห่วงใย และทรงมองการณ์ไกลมาตั้งแต่แรก แม้ปัจจุบัน 

มีให้เห็นอยู่เสมอในความปลอดภัยของสภาพความเป็น

อยู่ของสังคม

ด้านการศาสนา
พระพุทธศาสนาเสื่อมทรุด เศร้าหมองมาตั้งแต่ 

ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อมาถึง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้น

ครองราชสมบัติ พระองค์ให้ความส�าคัญกับเรื่องศาสนา

เป็นอย่างมาก คือ 
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๑. โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์

ออกใช้ในปีแรก ๒ ฉบับ และต่อมาได้ทรงตราเพิ่มอีก 

รวมทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ ด้วยพระองค์ทรงมีความมุ่งหมาย 

เพื่อบังคับพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ประพฤติอยู ่ในธรรมวินัย  

เช่น ห้ามเทศน์ตลกคะนอง ห้ามมิให้หากินจุกจิกกับ

ฆราวาส เป็นต้น

๒. โปรดเกล้าฯ ให้สร ้างพระอารามหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง ได้สร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์  

วิหาร และศาลาราย รวม ๑๒ หลัง และได้พระราชทาน 

นามว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	หรือวัดพระแก้วนั่นเอง 

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์

วัดอีกมากมาย

๓. ปี พ.ศ. ๒๓๓๑ การสังคายนาพระไตรปิฎก 

เม่ือว่างเว้นจากการศกึสงคราม บ้านเมอืงสขุสงบ พระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราช

ด�ารัสว่า “พระไตรปิฎกธรรม	 อันเป็นของพุทธบริษัท 

ผิดเพี้ยนวิปลาสอยู่มากควรจะตกแต่งดัดแปลงเสียให ้

ถูกต้องบริบูรณ์เป็นหลักของศาสนาต่อไป” หลังจาก 

ที่ ได ้ท�าการสังคายนาพระไตรป ิฎกแล ้วเสร็จทรง 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระไตรปิฎกขึ้นอีก ๒ ฉบับ เรียกว่า  

ฉบับรองทรง (หรือฉบับข้างลาย) และฉบับทองชุบ เขียน

เป็นอักษรขอมย่อความแบบโบราณ

การบรูณปฏสิงัขรณ์สร้างวัดข้ึนมาใหม่ การสงัคายนา 

พระไตรปิฎกของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 

มหาราช ท�าให้การศาสนาในบ้านเมอืงมคีวามเจรญิรุง่เรอืง  

ประชาชนต่างสนใจในพระพุทธศาสนาท�าให้พระพุทธ

ศาสนาเป็นที่ยั่งยืนแพร่หลายสืบต่อมาตราบทุกวันนี ้

จึงแสดงให้เห็นถึงความด�ารงม่ันในพระปณิธานของ

พระองค์อย่างแท้จริง

ด้านการต่างประเทศ
ในรัชกาลที่ ๑ กล่าวได้ว่าอาณาเขตของไทยได้แผ่

ขยายออกไปอย่างไม่เคยมีครั้งใดเสมอเหมือนมาก่อนโดย

	 ทิศเหนือ ตลอดเขตแดนลานนาไทยไปจน 

ดินแดนจีน

	 ทิศใต้ ตลอดแหลมมลายู

 ทิศตะวันออก ตลอดหัวเมืองลาวจนถึง

เขตแดนเขมร

 ทิศตะวันตก ตลอดมะริด ตะนาวศรี และ

ทวาย ดินแดนของพม่า

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู ่ 

ใกล้เคียง คือ เขมร ญวน มลายู จีน ลาว นอกจากนี้ 

ยังได้มีการติดต่อกับประเทศทางตะวันตก คือ โปรตุเกส  

ซึ่งถือเป็นชาติแรกท่ีมาติดต่อกับไทยในสมัยอยุธยา 

และต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ส�าคัญอีกประเทศหนึ่ง  

การสังคายนาพระไตรปิฎก
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คือ อังกฤษ ซึ่งเมื่อได้มาเข้าเฝ้าฯ ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

ดาบประดับพลอย ๑ เล่ม กับปืนด้ามเงิน ๑ กระบอก  

จึงทรงตั้งให้เป็นพระยาราชกัปตันและมีสัมพันธไมตรี

ตั้งแต่นั้นมา

ด้านการทหาร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราชจะมีความส�าคัญเกิดข้ึนในประวัติ 

ศาสตร์ชาติไทย และพระองค์จะเสด็จออกบัญชาการ 

ทหารด้วยพระองค์เองในการสงครามดังนี้

สงครามครั้งที่ ๑ สงครามเก้าทัพ (พ.ศ. ๒๓๒๘)

พระเจ้าปดุงได้แต่งตั้งกองทัพมาตีเมืองไทย 

เป็นทัพใหญ่ถึง ๙ ทัพ จึงเรียกว่า สงครามเก้าทัพ  

รวมไพร่พลได้ถึง ๑๔๔,๐๐๐ คน แยกย้ายเข้าโจมต ี

ตั้งแต่ทิศเหนือ คือเมืองล�าปาง และหัวเมืองริมแม่น�้า 

แควใหญ่ แม่น�้ายม ถัดมาเข้าทางด่านแม่ละเมาต ี

หัวเมืองริมแม่น�้าปิง ตั้งแต่เมืองตากเมืองก�าแพงเพชร 

ลงมา ทพัหลวงซึง่ส�าคญัท่ีสดุเข้ามาทางด่านเจดย์ีสามองค์ 

เข้าตีกรงุเทพฯ ทางใต้กเ็ข้ามาทางด่านบ้องตีต้เีมอืงราชบรุี 

เมอืงเพชรบรุลีงไปสมทบกบัทพับกทพัเรอืจากเมอืงมะรดิ

เข้าตีหัวเมืองทางใต้

สงครามเก้าทัพครั้งนี้นับว่าเป็นสงครามครั้งที่ 

ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวตัศิาสตร์ไทยและพม่า แต่พระเจ้าปดงุ 

ทรงกะแผนการผิดพลาดอย่างส�าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ  

การแบ่งแยกก�าลังกองทัพเข้ามาหลายทางจึงยากที่จะ 

ก�าหนดให้ถึงกรุงเทพฯ พร้อมกัน และการจัดหาเสบียง 

อาหาร ตลอดจนการขนส่งอาหารส�าหรับกองทัพที่ม ี

จ�านวนเกือบ ๑๕๐,๐๐๐ คน เป็นเรื่องยากล�าบากมาก  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมี 

ก�าลังทหารเพียง ๗๐,๐๐๐ คนเศษ จึงได้ทรงเปลี่ยน

ยุทธวิธีต่อสู้ข้าศึกใหม่ คือแทนท่ีจะคอยตั้งรับข้าศึกอยู่ท่ี 

เมืองหลวงคอยเวลาให้น�้าเหนือท่วมข้าศึกเช่นสมัย 

อยุธยา กลับทรงกรีธาทัพออกไปยันพม่าข้าศึกที่ชายแดน 

เมืองกาญจนบุรี และแต่งกองทัพไปสกัดข้าศึกไว้ที ่

เมอืงนครสวรรค์ และเมอืงราชบรุ ีปรากฏว่า กองทพัสมเดจ็ 

พระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

ได้ทรงตั้งค่ายที่ทุ่งลาดหญ้าอยู่ติดเชิงเขาบรรทัดที่พม่า

จะต้องเดินทัพเข้ามา กองหน้าของพม่าจึงต้องหยุด 

ตั้งค่ายที่เชิงเขานั้น และทัพต่อ ๆ ไปก็ชะงักอยู่ในช่องเขา

ได้รับความล�าบากต้องอาศัยเสบียงอาหารจากแนวหลัง

ทางเดียว ครั้นกองทัพไทยแต่งกองโจรออกไปดักโจมตี 

ชิงเสบียงอาหาร กองทัพพม่าได้รับความขัดสนและเกิด

ความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อรบเข้าจริงทัพพม่าก็แตกพ่ายไป

สงครามครั้งที่ ๒ ศึกท่าดินแดง (พ.ศ. ๒๓๒๙)

เป็นสงครามที่ต่อเนื่องมาจากสงครามเก้าทัพ 

ที่พม ่าไม ่สามารถจะเอาชนะกองทัพไทยได ้จึงได ้

รวบรวมพล และเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ตั้งค่าย 

รายทางตลอดจนถึงต�าบลท่าสบ ท่าดินแดง แต่ก็ต้องพ่าย

แพ้แก่ไทยอีกครั้ง จนพม่าไม่คิดจะยกทัพมาตีเมืองหลวง

ของไทยอีกเลย

สงครามครั้งที่ ๓ ที่ล�าปาง และป่าซาง (พ.ศ.  

   ๒๓๓๐)

สงครามครั้งที่ ๔ ไทยตีเมืองทะวาย (พ.ศ.  

   ๒๓๓๐)

สงครามครั้งที่ ๕ การรบที่เมืองทะวาย (พ.ศ.  

   ๒๓๓๖)

สงครามครั้งที่ ๖ พม่าตีเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.  

   ๒๓๔๐)

สงครามครั้งที่ ๗ ขับไล ่พม ่ าออกจากเขต 

   ลานนา (พ.ศ. ๒๓๔๕)



6 นิตยสารยุทธโกษ
ปีที่ ๑๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๕

พระมหากษัตริย์ยอดนักรบ

ตลอดพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้น พระองค์ท่านทรง 

ออกศึกใหญ่เพื่อกอบกู้อิสรภาพถึง ๑๑ ครั้ง โดยทรงเป็น 

แม่ทัพถึง ๑๐ ครั้ง และร่วมกับพระเจ้ากรุงธนบุรี ๑ ครั้ง  

และเมื่อทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว พระองค์ยังคง

ออกศึกเพ่ือปกป้องอิสรภาพของชาติไทยอีก ๗ ครั้ง 

นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ยอดนักรบ 

ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

สิ่งที่ควรทราบ
ปทุมอุณาโลม เป็น

พระราชลัญจกรประจ� า

พระองค์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้ผูกขึ้นถวายพุทธศักราช ๒๔๒๕ ในการเฉลิม 

พระนครครบ ๑๐๐ ปี กล่าวกันว่า ด้วยทรงมีพระราชด�าริ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเคยม ี

พระราชโองการให้ทหารไทยทุกคนใช้ตราอุณาโลม 

เป็นมงคลประจ�าตัว ดังปรากฏบนหน้าหมวกทหารไทย 

ทุกเหล่าทัพจนตราบเท่าทุกวันนี้

หลักธรรมที่ใช้ปกครองบ้านเมือง
ไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ต่าง 

อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพระองค์ทรงด�ารงตนอยู่ใน 

ทศพิธราชธรรม และน�าหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง 

บ้านเมืองและพสกนิกร

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองบ้านเมืองและประชาชน

ของพระองค์ให้อยู ่เย็นเป็นสุข ดังมีพระราชก�าหนด 

ยกเป็นตัวอย่างพอสังเขปได้ดังนี้

หลักธรรมท่ีใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ  

เลือ่นชัน้เลือ่นต�าแหน่งข้าราชบรพิารในสมยัของพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่จะน�ามาเป็น 

ตัวอย่างในที่นี้ คือ กฎที่ออกให้แก่เหล่าข้าราชบริพารพอ

จะถอดใจความได้ว่า

“.....ขนบธรรมเนียมผู้จะเป็นพระหลวงขุนหมื่น 

ผู้รักษาเมือง	 ผู้รั้งกรมการย่อมมีความชอบตามคุณานุรูป

สมควร	 แลกอปรด้วยวุฒิส่ีประการ	 คือ	 ชาติวุฒิ	 วัยวุฒิ	

คุณวุฒิ	ปัญญาวุฒิ”

พระเกียรติคุณ
พระบาทสม เด็ จพระพุ ท ธยอดฟ ้ า 
จุฬาโลกมหาราช

สร้างเสาหลักเมือง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว  

ก็โปรดเกล้าฯ ให้เริ่มจัดการย้ายพระนครเมืองหลวง 

มาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี โดยทรงพิจารณา 

เห็นว่าเมืองธนบุรีทางตะวันตกนั้นมีข้อเสียเปรียบทั้ง 

เสาหลักเมือง

เบื้องหลังคือ	พระเสื้อเมือง	พระทรงเมือง
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ในเชิงยุทธศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีแม่น�้าขวาง 

(แม่น�้าเจ้าพระยา) อยู่กลางไม่สะดวกในการป้องกัน

พระนคร และล�าเลียงก�าลังรบ และก่อนมีการสร้างเมือง 

ได ้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพิธี เสาหลักเมืองตามโบราณ 

ราชประเพณี เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค�่า ปีขาล  

ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ได้โปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้ึนในพระบรม

มหาราชวังด้านตะวันออกในเขตพระราชฐานชั้นนอก  

วัดนี้นับว่ามีความส�าคัญสูงสุดของประเทศไทย เพราะ 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ  

พระแก้วมรกต จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู ่เมืองไทย 

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถ ุ

และปูชนียวัตถุที่ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามประมาณ

ค่ามิได้

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เรียกโดยสามัญว่า “พระแก้วมรกต” พระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้อัญเชิญมา 

ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท�าด้วยหยก 

ทัง้องค์ หน้าตกักว้าง ๔๘.๓ เซนตเิมตร สงู ๒๖ เซนตเิมตร  

ประดษิฐานอยูบ่นบษุบกทอง มพีระราชศรทัธาสร้างเครือ่ง

ทรงถวายเป็นพระพุทธบูชาทั้ง ๓ ฤดู

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  เห็นวัดโพธิ์โสภาสถาพร

 สง่างามงอนพริ้งทุกสิ่งอัน

 โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง

 ไม่โรยร่วงรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

โปรดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใช้เวลาถึง ๑๒ ปี วัดโพธิ์ 

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง มีอาณาเขตถึง  

๕๐ ไร่ ๓๘ ตารางวา เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  

เสด็จด�ารงสิริราชสมบัติได้ ๒๗ พรรษา กับ ๒ เดือน  

สวรรคต ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๑๓ ค�่า ปีมะเส็ง  

เอกศก จุลศักราช ๑๑๗๑ (พ.ศ. ๒๓๕๒) ขณะสวรรคต

พระชนม์ได้ ๗๒ พรรษา กับ ๖ เดือน ท่านมีพระราชโอรส  

๑๘ พระองค์ พระราชธิดา ๒๒ พระองค์ ตกพระโลหิต  

๓ พระองค์ รวม ๔๓ พระองค์ 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

พระมหาเศวตฉัตร

พระมหาพิชัยมงกุฎ	และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พานพระขันหมาก	พระมณฑปรัตนกรัณฑ์

และพระสุพรรณศรี
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พระแท่นมหาเศวตฉัตร	และพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างในสมัยรัชกาลที่	๑

พระมหาพิชัยมงกุฎ

พัดวาลวิชนี	และพระแส้หางจามรี ฉลองพระบาทเชิงงอน


