
ลักษณะทางเศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏริูปบ้านเมือง (รัชกาลที่ 4-7) 
 

สภาพเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 

                สมัยรัชกาลท่ี 4 นั้น    พระราชกรณียกิจทางการบริหารประเทศอันดับแรกท่ี 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ คือ การลดภาษีสินค้าขาเข้า การอนุญาตให้ส่งข้าวเป็นสินค้าออกได้ และการค้าฝิ่นโดย
ผ่านระบบเจ้าภาษี การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ หลังท าสนธิสัญญาเบาว์ริงแล้ว ระบบ
เศรษฐกิจของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยังชีพไปสู่เศรษฐกิจแบบเงินตรากับนานา
ประเทศ 

การค้าขายขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางโดยใช้เงินตราเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

สนธิสัญญาเบาว์ริง 

สาระส าคัญของสัญญาเบาว์ริงทางเศรษฐกิจ  
1.  คนในบังคับอังกฤษหรือชาติต่างๆ ท าการค้าได้โดยเสรี 
2.  ยกเลิกภาษีเบิกร่องหรือค่าปากเรือ โดยให้เก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3 แทน อนุญาตให ้
    น าฝ่ินเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษี แต่จะต้องขายให้กับผู้ผูกขาดการค้าฝ่ินในเมืองไทยเท่านั้น  
3. ไทยอนุญาตให้ส่งข้าวเป็นสินค้าออกได้ ยกเว้นในปีท่ีท านาไม่ได้ผล  



4.สินค้าออกให้เก็บเป็นภาษี 
   " ขาออกอย่างเดียว 
5.  ให้ไทยตั้งโรงภาษีหรือศุลกากร เพื่อท าการตรวจสินค้าต่างๆ ท่ีน าขึ้นมาจากเรือ และลงเรือ
เพื่อเก็บภาษีขาเข้าหรือขาออกแล้วแต่กรณี 

       สนธิสัญญาเบาว์ริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยอยู่หลายประการ คือ 
          1.การเปลี่ยนแปลงระบบการค้า ไทยยกเลิกวิธีการค้าแบบพระคลังสินค้าให้มีการค้า
อย่างเสรี  
          2.การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ การผลิตหลังจากที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ    ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเอง เป็นระบบเศรษฐกิจ
เพ่ือการค้า  
          3.การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร ไทยต้องยกเลิกการค้าแบบผูกขาด  
          4.การขยายตัวทางเศรษฐกิจอื่นๆ มีบริษัทและร้านค้าท่ีชาวต่างชาติขอเปิดขึ้นมากมายใน
กรุงเทพฯ เช่น บริษัท บอร์เนียว จ ากัด  บริษัท เรมีเดอมองตินยี จ ากัด  หรือโรงแรม
สมัยใหม่    เช่น โฮเตลฟอลด์ เป็นต้น 
          5.การพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
                    5.1 การตัดถนน ถนนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง ฝร่ังเรียกว่า นิวโรด (New 
Road)  ต่อมาได้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย เช่น ถนนบ ารุงเมือง ถนนเฟื้องนคร ถนนพระราม
ที่ 4  ถนนสีลม 
                   5.2 การขุดคลอง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองผดุงเกษม เพ่ือใช้เป็นแนว
ป้องกันพระนครชั้นนอกและเพื่อสะดวกในการคมนาคม    คลองมหาสวัสดิ์ คลองเจดีย์บูชา  
คลองด าเนินสะดวก เพื่อสะดวกในการคมนาคม  ขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯกับหัวเมือง
ใกล้เคียง 

การปฏิรูปเงินตราสมัยรัชกาลที่ 4 
            สมัยรัชกาลที่ 4 ระบบการค้าเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบ  
เงินตรามีความส าคัญมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการขาดแคลนเงินตราในการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน 
เงินตราที่ใช้อยู่ทั่วไปคือ เบี้ย ซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งได้มาจากหมู่เกาะมัลดีฟในมหาสมุทรอินเดีย 
แต่อัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยในท้องตลาดไม่ค่อยจะคงตัว โดยปกติจะอยู่ราว 800 เบี้ย ต่อ 1 เฟื้อง 
นอกจากนี้ก็มีการใช้เงินพดด้วง เป็นลกัษณะก้องกลมมีตราประทับบนตวัด้วง เงินตราทั้ง 2



ชนิดไม่เหมาะกับการค้าสมัยใหม่เพราะ เบี้ยแตกง่าย  เงินพดด้วงก็ปลอมไดง้า่ยและผลิตไดไ้ม่
เพียงพอกับความต้องการครั้งเมื่อพ่อค้าต่างชาติน าเงินเหรียญสเปน หรือเหรียญเม็กซิโกเข้ามาใช้ 
ก็ไม่มีใครยอมรับ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าขายมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหานี้ชาวต่างประเทศถึงกับ
แนะน าให้รัฐบาลไทยเลิกใช้เงินบาท โดยพ่อค้าเหล่านั้นจะผลิตเงินบาทเข้ามาใช้เอง แต่รัชกาลท่ี 
4  ไม่ทรงเห็นด้วยเพราะจะเป็นโอกาสให้มีเหรียญปลอมระบาดมากขึ้น 
            การแก้ปัญหาของรัชกาลที่ 4 ในเรื่องนี้ คือมีพระราชด าริที่จะเลิกใช้เงินพดด้วงซึ่ง  
ท าด้วยมือซึ่งผลติได้ช้าไมท่ันการมาใช้เงินเหรียญที่ผลิตจากเคร่ืองจักรแทน โดย  ซื้อเครื่องจักร
มาจากต่างประเทศ เร่ิมมีการผลิตเงินเหรียญเป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ.2403 และตั้งแต่นั้นมามีการ
ผลิตเงินเหรียญในชนิดและอัตราต่างๆออกมา  ในปี  พ.ศ.2405 โปรดเกล้าฯ  ให้ผลิตเหรียญดีบกุ
ขึ้น 2 ชนิด คือ อัฐมีราคา 8 อันต่อ   1 เฟ้ือง  และโสฬส  มีราคา 16 อันต่อ 1 เฟ้ือง 
ปี  พ.ศ.2406  โปรดเกล้าฯให้มีการผลิตเหรียญทองมีอัตราต่างกันตามล าดับ ดังนี้ คือ ทศราคา
อันละ 8 บาท  พิศราคาอันละ 4  บาทและพัดดึงส์ราคาอันละ 10  สลึง  ปี พ.ศ.2408 โปรด
เกล้าฯใหผ้ลิตเหรียญทองแดง 2 ชนิดคือ  ซีกมีราคา 2 อันต่อ  1 เฟ้ือง และเซี่ยว(ปัจจุบันเรียก 
เสี้ยว) มีราคา 4 อันต่อ 1 เฟ้ือง   โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ รัชกาลท่ี4 โปรดเกล้าฯให้มีประกาศ
แจ้งให้ราษฎรได้ทราบ และชักชวนให้ราษฎรมาใช้เงินเหรียญชนิดต่างๆท่ีผลิตขึ้น  นอกจากเงิน
เหรียญชนิดต่างๆ แล้วรัฐยังได้พิมพ์ธนบัตรที่เป็นกระดาษคล้ายกับ ปัจจุบันด้วยสมัยนั้น 
เรียกว่า “หมาย”    มีราคาตั้งแต่เฟื้อง จนถึง 1 บาท ผู้ที่เป็นเจ้าของหมายจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อ
น าหมายดังกล่าวนั้นไปขึน้เงินที่พระคลังมหาสมบตัิ แต่ราษฎรไม่เห็นประโยชน์จากการใช้
กระดาษเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน การใช้หมายดังกล่าวจึงไม่แพร่หลาย  การตั้งโรงงานกระษาปณ์
เพื่อผลิตเหรียญตรา ในปีพ.ศ.2403 ในขั้นแรกเป็นวิธีการ  ท่ีรัฐพยายามท่ีจะ แก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น แต่ผลที่ตามมานอกเหนือจากนั้น   ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบเงินตรา ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้า เพราะการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราในระบบใหม่ท่ี
สะดวกกว่าระบบเก่า ย่อมจะท าให้    การค้าระหว่างประเทศขยายตัว ปริมาณการหมุนเวียนของ
สินค้ามีมากขึ้นตามไปด้วย  

 

 



การปรับปรุงเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

 

          1.  การปฏิรูปด้านการคลัง รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้น 

ในปี พ.ศ.2416 ในพระบรมมหาราชวัง ท าหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมเงินภาษีอากร  ทุกชนิด

น าส่งพระคลังมหาสมบัต ิท าบัญชีรวบรวมผลประโยชน์ ตรวจตราการเก็บ       ภาษีอากรของ

หน่วยราชการต่างๆ ให้เรียบร้อยรัดกุม รับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนในอัตราที่แน่นอนให้กับ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนและทหาร  เฉพาะในส่วนกลางแทนการจ่าย เบี้ยหวัดและเงินปี 

 

 

 

 

การปฏิรูประบบเงินตรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงปฏิรูประบบ

เงินตรา  ดังนี้  

           2.1  การประกาศก าหนดมาตราเงินใหม่ ให้มีเพียง 2 หน่วย คือ บาทกับสตางค์ 

สตางค์ท่ีออกมาใช้  ครั้งแรก มี 4 ขนาด คือ 20 , 10 , 5 และ 2 สตางค์คร่ึง และประกาศยกเลิก

ใช้เงินพดด้วง 

           2.2   การออกธนบัตร ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบตัร จัดตั้งกรมธนบัตรข้ึนเพ่ือท า

หน้าที่ออก ธนบัตรให้ไดม้าตรฐาน ธนบัตรนั้นเดิมประกาศใช้มา   ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 แล้ว 

           2.3  เปรียบเทียบค่าเงินไทยกับมาตรฐานทองค า ในพ.ศ.2451 ประกาศใช้

พระราชบัญญัติมาตรฐานทองค า ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 13 บาท เท่ากับ 1 ปอนด์ เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสากล 



 

 

 

 

 

               3. การตั้งธนาคาร มีบุคคลคณะหนึ่งร่วมมือก่อตั้งธนาคารของไทยแห่งแรกเรียกว่า 
บุคคลัภย์ (Book Club) ได้รับพระราชทางพระบรมราชานุญาตจัดตั้งธนาคาร   จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายเรียกชื่อว่า แบงค์สยามกัมมาจล   (Siam Commercial Bank) ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
                4.การท างบประมาณแผ่นดิน ในพ.ศ.2439 รัชกาลท่ี 5 โปรดให้มีการจัดท า 
งบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้การรับจ่ายของแผ่นดินมีความรัดกุม โปรดให้แยกเงิน
ส่วนแผ่นดินและส่วนพระองค์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยให้ พระคลังข้างท่ี เป็นผู้ดูแลพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์  
 
                5. การปรับปรุงทางด้านการเกษตรและการชลประทาน มีการขุดคลองเก่าบางแห่ง
และขุดคลองใหม่อีกหลายแห่ง เช่น คลองนครเนื่องเขต คลองด าเนินสะดวก คลองประเวศน์
บุรีรัมย์ คลองเปรมประชา คลองทวีวัฒนา สร้างประตูระบายน้ า เพื่อช่วยส่งน้ าให้เข้าถึงพื้นท่ีท่ีท า
การเพาะปลูกได้ ด้านการป่าไม้ โปรดให้ตั้ง  กรมป่าไม้ ส่งเสริมให้ปลูกสวนสัก และส่งนักเรียนไทย
ไปศึกษาวิชาป่าไม้  ณ  ต่างประเทศ 
 

 

 

 



 

               6.  การพัฒนาทาด้านคมนาคม การสื่อสาร ได้มีการสร้างถนนขึ้นหลายสาย คือ 

ถนนเยาวราช   ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินนอก ถนนบูรพา  ถนนอุณากรรณ ถนน

ดินสอ ส่วนสะพานข้ามคลองท่ีเชื่อมถนนต่างๆ ก็มี สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

สะพานมัฆวานรังสรรค์   สะพานเทวกรรมรังรักษ์ 

            ในด้านการสื่อสาร ได้ทรงตั้งกรมไปรษณีย์ขึ้นเป็นคร้ังแรก พ.ศ.2426  ในพ.ศ.2418 

เปิดบริการโทรเลขสายแรกระหว่างกรุงเทพฯ – สมทุรปราการ  ด้านการสร้างทางรถไฟ มีการ

สร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมือง    ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ทางรถไฟสาย

กรุงเทพฯ – นครราชสีมา  ทางรถไฟสายใต้   ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ  กรุงเทพฯ 

– พระพุทธบาท  กรุงเทพฯ–มหาชัย–ท่าจีน– แม่กลอง    สายบางพระแบะสายแปดริ้ว ฯลฯ 

 การปรังปรุงเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 – 
2468)  

 

 
           ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อเนื่องมาจากสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

           1.การสนับสนุนการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
การลงทุนจัดตั้งบริษัทท าปูนซีเมนต์ สนับสนุนกิจการโรงไฟฟ้าสามเสน         ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทพาณิชยนาวีสยาม 

            2.การส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่น จัดตั้งกรมทดน้ าเพื่อจัดหาน้ าไว้ใช้ใน 
การเพาะปลูก ส่งเสริมการขุดลอกคูคลอง จัดตั้งสถานีทดลองพันธ์ข้าวที่     คลองหกรังสติ  จัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตรแห่งแรก  ชื่อ  สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้   ท่ีอ าเภอเมือง   จังหวัด
พิษณุโลก  
 
             3.การจัดตั้งสถาบันการเงิน ได้มีการตั้งธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรับฝากเงินของราษฎร



และมีท่ีเก็บเงินโดยปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ในการหมุนเวียนเงินตรา  
 
             4.การเปลี่ยนแปลงมาตราช่ัง ตวง วดั โปรดให้ประกาศใช้มาตราชั่ง ตวง วัด ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันแบบสากลโดยใช้ระบบของฝร่ังเศส  
 
              5.การปรับปรุงงานด้านการคมนาคม การขยายงานด้านรถไฟ โปรดให้ตั้งกรมรถไฟ
หลวงขึ้น และได้สร้าง 
               - เส้นทางรถไฟสายเหนือถึงเชียงใหม่ สายตะวันออกเฉียงเหนือถึงอุบลราชธานีและ
ขอนแก่น สายตะวันออกถึงอรัญประเทศ และสายใต้ถึง  ปาดังเบซาร์ โดยเปิดสถานีหัวล าโพง 
สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อม    ทางรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกัน สร้างทางรถไฟสาย
แรกระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เปิดเดินรถไฟเส้นทางระยะแรกระหว่าง    กรุงเทพฯ-อยุธยา 
                 -ด้านวิทยุโทรเลข โปรดให้กระทรวงทหารเรือ จัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขขึ้นท่ีต าบล
ศาลาแดง กรุงเทพฯ และท่ีสงขลา 
                  -การวางรากฐานการคมนาคมทางอากาศ จัดตั้งกรมอากาศยานขึ้น และมีการบิน
ขั้นทดลองครั้งแรก สร้างสนามบินดอนเมือง  
 
                6.การจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์   ขึ้นอยู่
กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมายกฐานะเป็นกระทรวงพาณิชย์ 
                7.การยกเลิกหวย ก.ข. และการพนันบ่อนเบี้ย รัชกาลท่ี 6 โปรดให้ประกาศยกเลิก 
หวย ก.ข. 
  
การปรับปรุงเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2468-2484 
เศรษฐกิจตกต่ าในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
                เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. 
2468   ปัญหาแรกที่ต้องทรงแก้ไขอย่างรีบด่วน คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จึงมีการด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า คือ ทรงวางระเบียบการใช้จ่ายเงินภายในพระราชส านักเป็น
อันดับแรก      ตัดทอนรายจ่ายฝ่ายราชการลงด้วยการลดจ านวนข้าราชการบริพารใน



กระทรวงวัง โดยเฉพาะในกรมมหาดเล็ก เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยราชการต่างๆ มีการดุลย
ภาพข้าราชการก่อนก าหนด โดยให้รับเบี้ยหวัดเบ้ียบ านาญแทน 

  
ท่ีมา : ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ,หนังสือเรียน ส306 ประเทศของเรา 4 สมบูรณ์แบบ,  
          (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,2542) 
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