
 

 

รชักาลที ่๕ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาจาอยูหวั พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓ 

H.M.King Chulalongkorn The Great (Rama V) 1868 -1910 

พระราชลญัจกรประจาํพระองครชักาลที ่๕  

พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ ๕ เรียกวา    
พระราชลัญจกรพระเกี้ยวเปนรูปพระจุลมงกุฎ เปลงรัศมี       
(พระเกี้ยว) ประดิษฐานบนพานแวนฟา เปนสัญลักษณของ     
พระบรมนามาภิไธย “จุฬาลงกรณ” ซึ่งแปลความหมายวา       
เปนศิราภรณชนิดหนึ่งอยางมงกุฎ มีฉัตรบริวารตั้งขนาบขาง       

ที่ริมขอบทั้ง ๒ ขางมีพานแวนฟาวางพระแวนสุริยกานต หรือเพชรขางหนึ่ง วางสมุดตําราขางหนึ่ง      
พระแวนสรุยิกานตหรอืเพชรและสมดุตาํรานัน้เปนการเจรญิรอยจําลองพระราชลญัจกรประจาํพระองค
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนสมเด็จพระบรมชนกนาถ 

พระราชลญัจกรประจาํพระองคดงักลาวสรางดวยทองคาํ มีลักษณะกลมรี มีขนาดกวาง ๕.๔ 
เซนติเมตร ยาว ๖.๘ เซนติเมตร สูง ๕.๑ เซนติเมตร สรางขึ้นสําหรับใชประทับกํากับ             พระ
ปรมาภไิธยในตนเอกสารสําคัญสวนพระองค ซึ่งไมเกี่ยวดวยราชการแผนดิน เชน ประทับกํากับพระ
ปรมาภิไธยในประกาศนียบัตรกํากับเหรียญรัตนาภรณ เปนตน 

พระราชลัญจกรประจําแผนดิน 

 พระราชลัญจกรประจําแผนดินหรือที่ เรียกวา ตราแผนดิน 
หมายถึง ตราที่ใชประทับกํากับ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยหรือ
กํากับนาม ผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค ซึ่งลงนามแทนใน            พระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  มีประวัติ เริ่มสรางขึ้น  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนคราวแรก และไดมีการ
สรางในรัชกาลตอมาเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผนดิน ดังนี้ 

 พระราชลัญจกรนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
หมอมเจาประวิช ชุมสายออกแบบเปนตรางา รูปกลม ศูนยกลางกวาง ๗.๓ เซนติเมตร สูง ๑๔.๕ 
เซนตเิมตร สายกลางเปนรปูเครือ่งขตัตยิราชอสิรยิยศ มีเครือ่งหมายสาํคญัตางๆรวมกันอยู คือ      พระ



 

 

มหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี โล ไอยราพต ชางเผือก กฤช พระมหาสังวาลนพรัตน พระสายสรอย 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณจลุจอมเกลา ฉัตรตัง้มรีาชสหีและคชสหีประคองฉลองพระองคครุยและเครื่อง
เบญจราชกกุธภณัฑกบัมคีาถาภาษติวา “สพ.เพล. สง.ฆภูตาน. สามค.คี วุฑฒิสาธิกา” แปลวา “ความ
เปนผูพรอมเพรยีงแหงชนผูเปนหมูแลวทั้งหลายทั้งปวงใหความเจริญสําเร็จ” ขอบรอบ      พระราช
ลัญจกรมีอักษรจารึกวา “สมเด็จพระปรมินทรทหาจุฬาลงกรณ บดินทรเทพยมหามงกุฎ   พระ
จุลจอมเกลาเจากรุงสยาม” 

 นอกจากนัน้ยงัไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชลญัจกรประจาํครั่ง (ตราอารม) ซึ่งปรากฏวามี
ทั้งสิ้น ๔ องค สรางดวยโลหะมีดามจับทั้งที่ทําดวยงาและไม 

พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร  

 พ ระพุ ทธรูปประจํ าพ ระชนมวารพระบาทสม เด็จ        
พระจุลจอม เกล า เจ าอยูหัว เปนพระพุทธรูปประทับยืน         
แบบสมภังค แสดงปางหามพระแกนจันทนหรืออภัยมุทรา       
ดวยการยกพระหตัถซายขึน้เสมอพระอรุะ ตั้งฝาพระหตัถ        ยื่น
ออกไปเบือ้งหนา พระหัตถและพระกรขวาทอดขนานกับพระองค
ลงไปเบื้องลางพระพุทธรูปมีพระพักตรคอนขางกลม พระนลาฏ
คอนขางแคบ พระขนงโกง พระเนตรเหลอืบต่าํ       พระนาสิกโดง
กับทั้งพระโอษฐเรยีว พระกรรณสัน้ พระเศียรประดับดวยเม็ดพระ
ศกขนาดเลก็ปราศจากเกตุมาลา มีรัศมี        รูปเปลวไฟอยูเหนือ
พระเศียร สวนพระหัตถทั้งสองขางมีนิ้ว    พระหัตถทั้ง ๔ ยาว
เสมอกัน องคพระพุทธรูปครองอุตราสงค    หมเฉียงเปดพระ
อังสาขวา อุตราสงคมีริ้วเหมือนริ้วผา          ตามธรรมชาติ มี
สังฆาฏพิาดเหนือพระองัสาซายหอยลงมาในระดบัเดยีวกบัตนพระชงฆ ปลายตดัเปนเสนตรง อันตรวา
สกที่ทรงภายใตอุตราสงคเปนผาเรียบมีจีบหอย ทางเบื้องขวา ปลายตัดเปนเสนตรงเชนเดียวกัน 
พระพทุธรปูประทบัยนืเหนอืปทมาสนกลมประกอบดวยกลีบบัวหงายซอนกัน ๒ ชั้น ปทมาสนนี้ซอน
อยูเหนือฐานแข็งสิงหและฐานเขียงแปดเหลี่ยมเบื้องลาง 



 

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปนวัดที่พระบาท    
สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น
เปนวัดประจํารัชกาล เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ โดยมีพระบรม      
วงศเธอพระองคเจาประดิษฐวรการ พระโอรสในพระเจา
บรมวงศเธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ (พระราชโอรสใน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช) พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ 
และเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุม มาลากุล) เปนผูอํานวยการกอสราง มีลักษณะผสม
ระหวางสถาปตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเปนสถาปตยกรรมไทย สวนภายใน
ออกแบบตกแตงอยางตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา วัดราชบพิธสถิต
มหาสมีาราม หมายถงึ วัดที่พระมหากษตัริยทรงสราง และมีมหาสีมาอันเปนเสาศิลาจําหลัก ยอดเปน
รูปเสมาธรรมจกัร ๘ เสา ตั้งเปนเสมาทีก่าํแพง ๘ ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจาแผนดิน
สราง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
นับเปนอารามหลวงสดุทายทีพ่ระมหากษตัรยิทรงสรางตามโบราณราชประเพณีที่มีการสรางวัดประจํารัชกาล 

พระราชประวัติ 

 พ ระบ าทส ม เด็ จพ ระป รมิ น ท รม ห าจุ ฬ าล งกรณ            
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๕ แหงพระ
บรมราชจักรีวงศ พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณ เปน
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชสมภพเมื่อ        
วันอังคารที ่๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖ มีพระขนษิฐาและพระ
อนุชารวมสมเด็จพระบรมราชชนนี ๓ พระองค คือ 

๑. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจันทรมณฑลโสภณ
ภควดี กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย 

๒. สมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ เจ าฟาจาตุรนตรัศมี      
กรมพระจักรพรรดิพงษ ตนราชสกุลจักรพันธุ 



 

 

๓. จอมพลสมเดจ็พระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข  เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศวรเดช ตนราชสกุล ภาณุพันธุ 
 เมื่อยังทรงพระเยาว พระองคทรงศึกษาในสํานักพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุตรี     
กรมหลวง วรเสรฐสุดา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนขัตติยราชนารีผู
ทรงรอบรูดานอกัษรศาสตร และโบราณราชประเพณอียางดยีิง่นอกจากนัน้ ทรงศึกษาภาษามคธกับพระ
ยาปยัติธรรมธาดา (เนียม) เมื่อปนหลวงราชาภิรมย กรมราชบัณฑิต ทรงศึกษาวิชาการยิงปนไฟจาก
สํานักพระยาอภยัศรเพลงิ (ศรี) วิชาคชกรรมกบัสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระ
ยาบาํราบปรปกษ และวชิาการอืน่ๆอนัสมควรแก บรมราชกุมาร สวนภาษาอังกฤษ          ทรงศึกษา
จากชาวตางประเทศโดยตรง คือ นางแอนนา เลียวโนเวนส หมอจันดเล และนายแปตเตอรสัน 
จนกระทัง่มพีระราชกจิมากขึน้ไมอาจศกึษากบัพระอาจารยไดก็ไดทรงพระอตุสาหะศกึษาดวยพระองค
เอง จนกระทัง่มคีวามรูภาษาองักฤษอยางแตกฉาน สวนในดานวชิาการรฐัศาสตร          ราชประเพณี
และโบราณคดีนั้น สมเด็จพระบรมชนกนาถเปนผูพระราชทานการฝกสอนตลอดมา 

 ปพุทธศักราช ๒๔๐๔ ทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จเจาฟา กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ 
แลวทรงผนวชเปนสามเณรเมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๙ หลังจากผนวชแลว ประทับ ณ พระตําหนักสวน
กุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ระหวางนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงกวดขันดูแลในเรื่องราชการ
แผนดินมากขึ้น โปรดเกลาฯใหเฝาปฏิบัติประจําพระองคนอกเหนือจากเวลาเฝาตามปกติ 

 เมื่อทรงรบัฟงพระบรมราโชวาทและพระบรมราชาธบิายในเรือ่งราชการและราชประเพณตีางๆอยู
เสมอ ตอมาปพุทธศักราช ๒๔๑๐ เมื่อเลื่อนพระอิสริยยศเปนกรมขุน และเปลี่ยนพระนามกรมเปน
สมเดจ็เจาฟา กรมขนุพนิติประชานาถแลว ทรงรบัหนาทีใ่นการบงัคบับญัชากรมมหาดเล็ก           กรม
ทหารบกวังหนา กรมลอมพระคลังมหาสมบัติ 

 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๔๑๑ ที่ประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศพรอมใจกันอัญเชิญสมเด็จเจาฟา
จุฬาลงกรณฯ ขึ้นเถลงิถวลัยราชสมบตั ิมีพระราชพธิบีรมราชาภเิษกครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๔๑๑ แตเนื่องจากขณะนั้นพระองคยังไมทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ สมเด็จพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาศรีสุริยวงศ    จึงรับหนาที่เปน
ผูสําเร็จราชการแผนดินจนกระทั่งบรรลุพระราชนิติภาวะแลว ทรงผนวชเปนพระภิกษุเปนเวลา ๒ 
สัปดาห แลวจงึมพีระราชพธิบีรมราชาภเิษกอกีครัง้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖ และ



 

 

นับจากนั้นมาก็ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผนดิน       ซึ่งตลอดรัชสมัยของ
พระองค ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจตางๆ อันกอใหเกิดคุณประโยชน      แกประเทศชาติอยาง
อเนกอนนัต ทรงเปนพระมหากษัตริยที่เปยมดวยความสุขุมคัมภีรภาพ ทรงนําประเทศชาติใหรอดพน
จากวิกฤตการณ และสามารถธํารงเอกราชไวไดตราบจนทุกวันนี้ 

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 

 พระราชกรณยีกิจที่สําคัญประการแรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ภายหลัง
การทาํพธิรีาชาภเิษกครัง้ที ่๒ แลว คือการตัง้หอรษัฎากรพพิฒัน เพื่อทาํหนาทีค่วบคมุการเกบ็ภาษีอากร 
และในเวลาตอมาไมนานนักคือ พ.ศ.๒๔๑๗ ทรงโปรดใหตั้งสภาที่ปรึกษา ๒ สภา คือ สภาที่ปรึกษา
แผนดนิ (Council of State) และสภาทีป่รกึษาในพระองค (Privy Council) โดยทรงตระหนกัวาถา
บริหารประเทศเพยีงลาํพงัพระองค “ก็จะไมใครสาํเรจ็ไปได ถามผีูทีช่วยกนัคดิหลายปญหาแลว...ความ
ดีความเจรญิกจ็ะบงัเกดิแกบานเมอืง” พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปน “เปรสิเดน
หัวหนาประธานาธบิด”ี ของทีป่ระชมุ โดยสมาชกิทุกคนที่ฐานะเทาเทียมกันไมวามียศถาบรรดาศักดิ์ใดก็
ตาม และสามารถกราบบังคมทูลแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

“วิกฤตการณสยาม ร.ศ.๑๑๒” (พ.ศ.๒๔๓๖) เมื่อฝรั่งเศสตองการครอบดินแดนที่แมน้ําโขง     
ไหลผาน โดยหวงัวาแมน้าํโขงจะพาไปสูประเทศจีนและสามารถเปดการคากบัดานหลังหรืออีกดานหนึ่ง
ของจีนได ดังนั้นความขดัแยงจงึเกดิขึน้ จนนําไปสูการปะทะกันทางดานลาวกอน จากนัน้ฝรัง่เศสจงึสง
กองเรอืรบมาตฝีาปากน้าํเจาพระยา ทหารไทยที่ปอมพระจุลจอมเกลาและเรอืรบไดทาํการตอสูปองกัน
อยางเขมแขง็แตดวยความไมชาํนาญในการใชอาวุธสมัยใหม จึงทําใหการยิง       ไมแมนยํา และทํา
ความเสียหายแกเรือรบและทหารฝรั่งเศสนอยมาก ในตอนค่ําของวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๖ 
นั่นเอง เรือรบของฝรั่งเศสก็สามารถตีฝาขึ้นมาจอดที่หนาสถานฑูตฝรั่งเศสได 

“วิกฤตการณสยาม ร.ศ.๑๑๒” เปนวกิฤตการณทีค่กุคามตออาํนาจอธิปไตยของไทยรุนแรงที่สุด
ในสมยัรชักาลที ่๕ การพึง่ตนเองดเูปนวถิทีางทีด่ทีี่สดุ อังกฤษนัน้เมือ่ทราบวาขอเรยีกรองของฝรั่งเศส 
ซึ่งประกอบดวย “คําขาด คําขาดซอนคําขาด” เมื่อมีการประกาศปดปากอาวในเวลาตอมาไม
กระทบกระเทอืนผลประโยชนขององักฤษในประเทศไทยแตอยางใด จึงเกลี้ยกลอมใหไทยยอมรับคํา



 

 

ขาดของฝรั่งเศสเสีย อันมีผลทําใหไทยตองเสียดินแดงลาวสาวใหญ เสียคาปรับ ถอนทหาร ตํารวจ
ออกจากเขต ๒๕ กิโลเมตรทางฝงขวาแมน้ําโขง 

“วิกฤตการณสยาม ร.ศ.๑๑๒” กอใหเกิดความขมขื่นพระทัยแกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมาก ถึงกับทรงพระประชวรและทอดอาลัยในชีวิต ดังพระราชนิพนธบทโคลงฉันทที่
พระราชทาน แกสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (เมื่อครั้งยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่น) วา 

เจ็บนานหนักอกผู  บริรักษ ปวงเฮย 
คิดใครลาลาญหัก   ปลดเปลื้อง 
ความเหนื่อยแหงสูจัก   พลันสราง 
ตูจักสูภพเบื้อง    หนานั้นพลันเขษม 
 กลัวเปนทวิราช   บตริปองอยุธยา 
เสียเมืองจึงนินทา   บละเวนกูวางวาย 
คิดใดจะเกีย่งแก  ก็บพบซึ่งเงื่อนสาย 
สบหนามนุษยอาย   จึงจะอุดแลเลยสูญ 

 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงนิพนธปลอบถวายมิใหทรงทอแทพระทัย โดยเปรียบ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เสมอืนกปัตนัเรอื ซึ่งทรงพยายามตอสูกบัคลื่นพายุ      ที่
โหมกระหน่ําทุกวิถีทางแลว มิไดทรงทอดทิ้งเรือใหเผชิญชะตากรรมโดยลําพงแตอยางใด 
 แตเมื่อคลื่นพายุหนักหนาอยางยิ่งถึงเรือจะจมก็มีแตคําสรรเสริญ ดังสวนหนึ่งของฉันทที่ตอบถวายวา 
  เสียทีก็มีชื่อ   ไดเลื่องลือสรรเสริญ 
 สงสารวากรรมเกิน   กําลังดอกจึงจมสูญ 
 เมื่อพึ่งใครไมได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงตองทรงยอมสละแขน-ขา 
เพื่อรักษาชีวิตไว “วิกฤตการณสยาม ร.ศ.๑๑๒” จึงยุติลงโดยทรงยอมตามขอเรียกรองของฝรั่งเศส 
อยางไรก็ดีการยึดครองจันทบุรีของฝรั่งเศส ทําใหไทยตองเสียดินแดงแกฝรั่งเศสอีก ๒ ครั้ง ฝงขวา
แมน้ําโขง กับพระตะบอง เสียมราฐ  เพื่อใหฝรัง่เศสถอนทหารออกจากจันทบุรีและตราด (ซึ่งเปนกอง
ทหารที่ฝรั่งเศสถอกออกจากจันทบุรี) 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ วาไทยตองเผชิญกับการคุกคามของ
ฝรั่งเศสจนเปนเหตุใหตองเสียดินแดนเพียงชาติเดียว หากตองเสียดินแดนใหอังกฤษดวย นั่นคือ 



 

 

ภายหลังอังกฤษไดพมาทั้งหมดแลว อังกฤษแสดงความสนใจดินแดนทางฝงตะวันออกของแมน้ํา
สาละวิน ซึ่งอุดมดวยปาไมและอางวาเปนสวนหนึ่งของพมา 
 การอางสิทธิดังกลาวของอังกฤษกอใหเกิดความหวงหนาพะวงหลังแกพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก เพราะระหวางนี้ทาทางการคุกคามของฝรั่งเศสตอไทย     
เห็นไดอยางชดัเจน การเผชญิปญหาเพยีงดานเดยีวดจูะเปนสิง่ทีด่กีวาสําหรับไทย ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๓๕ 
พระองคจงึทรงยตุขิอพพิาทเรือ่งพรมแดนนี้ โดยยกใหอังกฤษไปเปนการแลกเปลี่ยนกับบริเวณเมือง
สิงห ซึ่งอยูทางตอนเหนือของไทย แตบริเวณเมืองสิงหที่อังกฤษแลกเปลี่ยนกับไทยนี้ ไทยก็ไมได
เพราะเปนบรเิวณทีอ่งักฤษและฝรัง่เศสตางตองการทีจ่ะครอบครองและพิพาทอยู การยกดินแดนเมือง
สิงหใหจึงเทากับวา อังกฤษโอนปญหาการพิพาทมาใหไทยซึ่งอาจกอใหเกิดผลรายแกไทยยิ่งขึ้น 
สุดทายไทยจึงยอมสละบริเวณเมืองสิงหแกฝรั่งเศส เชนเดียวกับทางหัวเมืองตะวันออกของแมน้ํา
สาละวินที่ยกใหอังกฤษ 
 หลัง”วิกฤติการณสยาม ร.ศ.๑๑๒” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงดําเนิน
วิเทโศบายหลายประการเพื่อความอยูรอดของประเทศไทย ทั้งการปฏิรูปประเทศอยางกวางขวาง    
การทําสนธิสัญญาลับกับอังกฤษ เพื่อค้ําประกันเอกราชของดินแดนไทยบางสวน การเสด็จประพาส
ยุโรปโดยเฉพาะรสัเซยี โดยทรงหวงัวาอิทธิพลของพระเจาซาร คงจะชวยลดการคุกคามของฝรั่งเศส
ลงไดบาง ซึ่งวเิทโศบายดงักลาวนีไ้ดมสีวนสาํคญัในการรกัษาเอกราชของไทย อยางไรก็ดีในชวงทาย
ของรัชสมัยไทยตองเสียสี่หัวเมืองมลายูใหอังกฤษเพราะเปนดินแดนที่มีปญหามาก แตไทยไดสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตบางประการกลบัคนื พรอมกบัการที่อังกฤษยินยอมใหไทยกูเงินทําทางรถไฟสาย
ใต 
 ในครึ่งหลังของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยตองเผชิญกับการ
คุกคามอยางรุนแรงและตลอดเวลา สวนเพื่อนบานของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดตกเปน
เมืองขึน้ของชาตติะวนัตกหมดสิน้แลว จีนเปนชาตใิหญเคยรุงเรอืงในเอเชยีตะวนัออกก็ถูกคุกคามพาย
แพสงคราม และเสยีสทิธผิลประโยชนแกชาตติะวันตกอยางยากจนอยูในฐานะประเทศกึ่งอาณานิคมก็
วาได การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชนโยบายเสียสวนนอยเพื่อรักษาสวน
ใหญไว การปฏริปูประเทศ การแสวงหาพนัธมติรเพิม่ขึน้ ความอดกลัน้ตอการคกุคามทุกอยาง จึงทําให
ไทยเปนเพียงชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถรักษาเอกราชไวได  
 
 



 

 

 
พระราขพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เฉลิมพระมหามณเฑียร 
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรง
อนุโลมตามแบบอยางพระราชพธิีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ไดทรงตั้งไว 
และที่ไดทรงประกอบการมา แมแตการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
เฉลิมพระมหามณเฑียร 
 การพระราชพธิเีฉลมิพระมหามณเฑยีรตามราชประเพณีเชนเดียวกับครั้งรัชกาลที่ ๔ คือ เสด็จ
ขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงินตลอดทาง ที่เชิงบันไดพระที่นั่ง
จักรพรรดพิมิาน มีนางชาํระพระบาท ๒ คน มีนางเชญิเครือ่งราชปูโภคและมนีางเชือ้พระวงศ เชิญเครื่อง
มงคลตามเสด็จซึ่งลวนเปนหมอมเจาในรัชกาลที่ ๓ 
การเสด็จเลียบพระนคร 
 กรพระราชพธิบีรมราชาภเิษกในราชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 
๕ ในวันพธุ เดือนอาย ขึ้น ๔ ค่ํา ปมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ นี้ โปรดเกลาฯ ใหมีการเสดจ็เลยีบพระนครเฉพาะ
ทางบก โดยกระบวนพยหุยาตราสถลมารค ไมมีการเสด็จเลียบพระนครดวยกระบวนพยุหยาตราชลมารคดัง
รัชกาลที่ ๔ แตเมือ่ประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ครัง้ที่ ๒ พ.ศ.๒๔๑๖ จึงมกีารเสดจ็เลยีบพระนคร
ทั้งสองทาง 
พระราชพิธีอุปราชาภิเษก 

หลังจากทีเ่สดจ็การพระราชพธิบีรมราชาภเิษกแลว พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษก พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นบวรวิชัยชาญพระราช
โอรส พระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวกับเจาจอมมารดาเอม เปนกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล 
พระราชปณิธาน 
 “เราตั้งใจอธิษฐานวา เราจะกระทําตนเต็มกําลังอยางที่สุด ที่จะใหกรุงสยามเปนประเทศ
อันหนึ่ง ซึ่งมีอิสรภาพ และความเจริญ.....” 
 
 



 

 

พระราชดํารัสสําคัญ 
 พระราชทานธงแกกองทหาร ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙ ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕) หนา ๒๒๑ 
 ในพระราชดํารัสมีความวา “ ธงเปนยอดของอาวุธที่ทหารจะตองรักษาไวเปนเครื่องเชิดชู
เกียรตยิศ อีกทั้งเปนเครอืงชกันาํความกลาหาญเมือ่ยามทําศึกสงคราม ขอใหธงที่รับไวประจํากองเปน
ธงชัยเฉลิมพล เปนสิ่งที่นําใหทหารทั้งปวงมีชัยชนะจากขาศึกศัตรู” 

พระราชดํารัสแกทหารในวันเสด็จพระราชดําเนินศาลายุทธนาธิการและโรงเรียนนายรอย      
นายสิบ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙ ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕) หนา ๒๒๒ 
ทรงมีพระราชหฤทัยยินดีที่ไดทอดพระเนตรเห็นทหารมีความพรอมเพรียงกัน ซึ่งจะเปน

หลักประกนั วาในยามศึกสงครามจะสามารถรักษาพระนครใหปลอดภัยได และทรงขอบใจทหารทั้ง
ปวงที่มาประชุมพรอมกันถวายชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ดังพระราชดํารัสตอบประชาชนชาวสยามที่พลับพลาหนาพระที่นั่งสุทไธสวรรย เมื่อวันที่      
๑ มกราคม ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) 

...เราทัง้หลายเฉพาะไดเกดิมาในประเทศนีร้วมกนัแลวบางคนกต็องอยูในตาํแหนงอันใหญ บาง
คนก็อยูในตาํแหนงอนันอย แตแมวาจะมยีศตาํแหนงแปลกกัน ในระหวางพวกเราฉนัใดกด็ ีก็ยังมีหนาที่
อันหนึง่ซึง่เราทัง้หลายยอมมอียูเหมอืนกนัหมด คือวามหีนาที ่ซึ่งจะตองมรีกัซึง่กนัและกนั และจะตอง
กระทําการตามกําลังของตนที่จะกระทําได เพื่อใหบานเมืองของเรา มีความเจริญรุงเรืองขึ่น... 
บทพระราชนิพนธที่เปนเนื่องเตือนสติ 

โคลงพระราชนิพนธ พระราชทานกรมขุนพิทยลาภพฤติธาดา 
ความรูคูเปรียบดวย   กําลัง กายแฮ 

สุจริตคือเกราะบัง    ศาสตรพอง 
ปญญาประดุจดัง    อาวุธ 
กุมสติตางโลปอง    อาจแกลวกลางสนาม 
พระราชดํารัสดานการปกครอง 
 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยใน พ.ศ.๒๔๑๑ 
พระองคทรงตระหนกัดวีา การเปนพระเจาแผนดนินัน้ จะตองคาํนงึถงึทกุขสขุของราษฎร และประโยชน
ของปะเทศชาตมิากกวาความสขุสบายสวนพระองค ดังจะเหน็ไดจากพระบรมราโชวาทถึงสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ความตอนหนึ่งวา 



 

 

 “การทีเ่ปนเจาแผนดนิไมใชสาํหรบัมัง่ม ีไมใชสําหรับคุมเหงคนเลนตามชอบใจ มิใชเกลียดไว
แลวจะไดแกเผด็ มิใชเปนผูสาํหรบัจะกนินอนสบาย ถาจะปรารถนาเชนนั้นแลวมีสองทางคือ บวชทาง
หนึ่ง เปนเศรษฐีทางหนึ่ง เปนเจาแผนดินสําหรับแตเปนคนจน และเปนคนที่อดกลั้นตอสุขและทุกข      
อดกลัน้ตอความจงรกัและชงั อันจะเกดิฉวิขึน้มาในใจหรอืมผีูยยุงเปนผูปราศจากความเกยีจคราน ผล
ที่จะไดนัน้มแีตชือ่เสยีงปรากฏเมือ่เวลาตายวาแลวเปนผูรกัษาวงศตระกูลไวได และเปนผูปองกนัความ
ทุกขของราษฎรซึง่อยูในอาํนาจความปกครอง ตองหมายใจในความสองขอนีเ้ปนหลกัมากกวาคิดถึง
การเรื่องอื่น ถาผูซึ่งมิไดทําใจไดเชนนี้ก็ไมแลเห็นเลยวาปกครองรักษาแผนดินอยูได” 
พระราชดํารัสดานการศาล 
 ในดานการยุติธรรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯใหสรางศาล
สถิตยุติธรรม เนื่องในวาระที่กรุงรัตนโกสินทรครบรอบ ๑๐๐ ป พระราชดําริเกี่ยวกับความยุติธรรม 
ปรากฏอยูในแผนดนิหริญับฏัจารกึนามวา “ศาลสถติยตุธิรรม” แผนหนึง่ และใน “เรื่องที่ทรงพระราชดํา
หริสรางศาลหลวง” ที่บรรจุอยูในแทนหินแกวศิลาปฐมฤกษของอาคารศาลยุติธรรม ความตอนหนึ่งวา 
 “...การยตุธิรรมอนัเดยีวเปนการที่สาํคญัยิง่ใหญ เปน หลัก 

ประธาน       การชําระตัดสินความทุกโรง
ศาล เปนเครือ่งประกอบรักษาใหความยุติธรรมเปนไป ถาจัดไดดีขึ้นเพียงใด ประโยชนความสุขของ
ราษฎรก็จะเจริญยิ่งขึ้นเทานั้น...” 
ดานการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 ใน พ.ศ.๒๔๑๖ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบรรลุนิติภาวะ ไดทรง
ผนวชเปนเวลา ๑๕ วัน และทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนครั้งที่ ๒ จากนี้การมีผูสําเร็จราชการก็
สิ้นสุดลงและ ถือวาสามารถปกครองแผนดินไดดวยพระองคเอง 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนนักปกครองที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง 
ทรงเลอืกประเพณกีารปกครองของไทยแตโบราณผสมผสานกับประเพณีการปกครองของตางประเทศ 
แลวทรงปรบัเปลีย่นรปูแบบการปกครองเปนลาํดบัตามสถานการณและความเหมาะสม เริ่มจากการตั้ง
สภาที่ปรกึษาราชการแผนดิน (Council of State) ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๗ และตั้งสภาองคมนตรี 
(Privy Council) ตอมาในพทุธศกัราช ๒๔๓๑ ทรงแบงการบริหารราชการแผนดินตามหนาที่ใหชัดเจน
ตั้งกรมใหมอกี ๖ กรม รวมกบัของเดมิ ๖ กรม เปน ๑๒ กรม กรมเหลานี้ ตอมาในพุทธศักราช ๒๔๓๕ 
มีพระบรมราชโองการใหยกฐานะเปนกระทรวงมเีสนาบดเีปนเจากระทรวงในปลายรชักาลปรบัปรุงใหม 
เหลือเพียง ๑๐ กระทรวง  



 

 

 รายการสวนภมูภิาคนัน้ โปรดเกลาฯใหจดัตัง้ มณฑลเทศาภบิาลขึ้นเปนครั้งแรก ในพุทธศักราช 
๒๔๓๗ โดยทยอยปละ ๓ - ๔ มณฑล และตอมาโปรดเกลาฯใหแบงมณฑลออกเปนเมือง อําเภอ 
ตําบล และหมูบาน อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง
สุขาภิบาลหวัเมืองยกเลิกการปกครองระบบ “กินเมือง” ใหเจาหนาที่ฝายปกครองรับพระราชทานเงินเดือน
ประจํา และมีการแตงตั้งเจาเมืองโดยยึดถือความรูความสามารถแทนการสืบสายโลหิต 
การปฏิรูปการปกครอง 
 นับเปนเวลาประมาณ ๔๐๐ ปตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยาที่การ
ปกครองของไทยไมไดมกีารเปลีย่นแปลงอยางสาํคญั การเปลีย่นแปลงทัง้หลายทีม่ขีึน้อยูเพียงในหลัก
และโครงสรางการปกครองแบบเกาเทานั้น ลักษณะการปกครองเชนนี้อาจจะดําเนินตอมาไดถาไทย
ยังคงมกีารตดิตอสมัพนัธกบัประเทศเพือ่นบานใกลเคยีง แตเมื่อไทยเปดการติดตอกับประเทศตะวันตก
อยางกวางขวางนับแตระยะจนสิ้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา ก็เปนที่ตระหนักของผูนําไทยวา 
ลักษณะการปกครองแบบเกานัน้ไมเหมาะสม จําเปนทีจ่ะตองมกีารปรบัปรงุใหมตัง้แตเรือ่งปลีกยอยไป
ถึงโครงสรางหลกัทีส่าํคญัดงัลาํดบันั้น (พ.ศ.๒๔๒๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึง
ทรงมีพระราชหัตถเลขาสวนพระองค ทรงปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประเทศกับพระองคเจา
ปฤษฎางค แตปรากฏวาพระองคเจาปฤษฎางค แตปรากฏวาพระองคเจาปฤษฎางคไดนําเรื่องนี้ไป
ปรึกษากับเจานายและขุนนางกลุมหนึ่งรวม ๑๑ นาย ทําคํากราบบังคมทูลอยางละเอียดถวาย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 คํากราบบงัคมทลูฯ ร.ศ.๑๐๓ (พ.ศ.๒๔๒๗) ซึ่งนับเปนเอกสารประวตัศิาสตรทีส่าํคญัยิง่ฉบับหนึ่ง
ของไทยไดกลาวไวตอนหนึ่งวา 
 “ในสมัยกาลปจจุบันนี้...เปนเวลาที่อันตรายจะมาถึงกรุงสยามไดดวยเหตุภัยตางๆ แลซึ่ง
ขาพระพทุธเจาถอืวาถามไิดกราบบงัคมทลูพระกรณุาตามรูเหน็แลว ก็เปนการขาดจากความกตญั ูและ
น้ําพระพิพัฒน ทั้งความรักใครในใตฝาละอองธุลีพระบาทแลทั้งพระราชอาณาเขตซึ่งเปน
ขาพระพุทธเจาชาวสยามทั่วกันหมด” 
 ในความเหน็ของกลุมเจานายและขุนนาง ๑๑ นาย อันตรายที่จะเกิดแกประเทศไทยในเวลานั้น 
ไดแก สภาพการปกครองทีเ่ปนอยูจะเปนสาเหตุใหประเทศตะวันตกอางหลักการที่เรียกวา “ภาระของ
คนผวิขาว” เพื่อชวยใหประเทศทีย่งัลาหลัง ปาเถื่อน มีความเจริญขึ้นมา ดังนั้นวิธีการแกไขที่แทจริง คือ 
 ๑ .เปลีย่นแปลงการปกครองจาก “แอปโซลทูโมนาก”ี เปน “คอนสตดิชูาแนลโมนากี” หรือจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 



 

 

 ๒. การบรหิารและปกครองบานเมืองตางๆ “ตองอยูในความคิดความตัดสินใจของขาราชการ
ผูใหญ” หรือพวกคณะรัฐมนตรี 
 ๓. การสืบสันตติวงศตองมีกฎเกณฑที่แนนอน ไมตองใหพระสงฆและขุนนางใหญนอยมา
ประชุมเลือกในลักษณะ “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ” 
 ๔. ปองกันการฉอราษฎรบังหลวงใหขาราชการไดเงินเดือนโดยตรง 
 ๕. กฎหมายและขนบธรรมเนียมที่ลาสมัยขัดขวางตอความเจริญของประเทศตองยกเลิก 
 ๖. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 
 ๗. ขาราชการทัง้หลายตองเลอืกจากผูมคีวามรู ความสามารถ ความประพฤติดี และมีอายุเกิน 
๒๐ ป ขึ้นไป 
ปฏิรูปองคการบริหาร 
 ในป พ.ศ.๒๔๓๑ พระองคไดทรงเริม่จดัการปฏริปูระเบยีบแบบแผนการปกครองครัง้ใหญขึน้ โดย
ทรงเลอืกเอาระเบยีบที่เปนของไทยแตเดิมมาเปลี่ยนแปลงแกไขการจัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม 
เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของกาลสมัยโดยตั้งองคการเพิ่มขึ้น และแบงปนอํานาจหนาที่
ระหวางองคการแหงราชการบรหิารสวนกลางใหเปนสดัสวน แตการปฏิรูปครั้งนี้ยังคงรักษารูปแบบการ
บริหารแตเดิมไวแตไดตําแหนงเสนาบดี และกระทรวงเพิ่มขึ้นใหมโดยแบงออกเปน ๑๒ สวน คือ 
 ๑. กรมมหาดไทย บังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือและเมืองลาวประเทศราช 
 ๒. กรมพระกลาโหม สําหรบับงัคบับญัชาหวัเมอืงปกษใต ฝายตะวันตก ตะวันออก และเมือง
มลายู ประเทศราช 
 ๓. กรมทา เปนกรมวาการตางประเทศอยางเดียว ไมตองวาหัวเมือง 
 ๔. กรมวัง วาการในพระราชวัง และกรมซึ่งใกลเคียงรับราชการในพระองคพระเจาแผนดิน 
 ๕. กรมเมือง วาการโปลิศและบัญชีคน กับรักษาคนไข 
 ๖. กรมนา วาการเพาะปลูก คาขาย ปาไม 
กรมทั้ง ๖ นี้ ตั้งตามตําแหนงเดิม แตเปลี่ยนหนาที่ไปบาง สวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ 
 ๗. กรมพระคลัง ทําการเกี่ยวกับบรรดาภาษีอากร และเงินที่รับจายในแผนดินทั้งสิ้น 
 ๘. กรมยุติธรรม ไดบังคับศาลที่ชําระความทั้งแพง อาญา และอุทธรณทั่วแผนดิน 
 ๙. กรมยทุธนาธกิาร เปนพนกังานสาํหรบัตรวจตรารักษาการในกรมทหารบกทหารเรือ ซึ่งจะมี 
ผูบังคับบัญชาการทหารบก ทหารเรือ ตางหากอีกตําแหนงหนึ่ง 



 

 

 ๑๐. กรมธรรมการ เปนพนักงานที่จะ บังคับบัญชาการเกี่ยวของกับพระสงฆ ตําแหนงที่พระยา
พระเสด็จ และเปนผูบังคับการโรงเรียนและโรงพยาบาลทั้วทั้งราชอาณาจักร 
 ๑๑. กรมโยธาธกิาร เปนพนกังานที่จะตรวจตรากอสราง ทําถนน ขุดคลอง และการชางทั่วไป 
ทั้งการไปรษณียและโทรเลข หรทอรถไฟ ซึ่งจะมีสืบไปภายหนา 
 ๑๒. กรมมุรธาธิการ เปนพนักงานรักษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชกําหนดกฎหมาย และ
หนังสือราชการทั่วไป 
นอกจากนี้ พระองคยังไดจัดการปรับปรุงกิจการบางอยางใหทันสมัยขึ้นอีก เปนตนวา 
 ก.การจัดทํางบประมาณแผนดิน ในสมัยกอนไมมีการทํางบประมาณแผนดินขึ้นไว 
พระมหากษตัรยิทรงมีพระราชอํานาจเต็มที่ในการใชจายรายไดของแผนดิน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ไดมีการปรับปรุงการคลังของประเทศ แบงแยกออกเปนสวนพระคลังขางที่และพระคลังมหาสมบัติ 
ตลอดจนนาํวธิีการงบประมาณขึน้มาใช เมื่อมงีบประมาณแผนดินแลวการใชสอยเงินทองของแผนดิน 
ก็ตองเปนไปตามงบประมาณนั้น นับวาเปนการจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยลงไปบาง 
 ข.ทีป่รกึษาราชการแผนดนิ แมวาพระมหากษัตรยิจะทรงมพีระราชอาํนาจเดด็ขาด แตตามธรรมดา
ก็หาไดทรงใชพระราชอาํนาจนีโ้ดยลาํพงัพระองคไมตัง้แตโบราณ ที่ปรึกษาราชการแผนดินมีหนาที่ถวาย
คําปรึกษา ที่ปรึกษาในสมัยกอนมี ๒ จําพวก 
 ๑. ลูกขุนศาลา ไดแก ขาราชการผูใหญที่มีตําแหนงทางฝายบริหาร เชน เสนาบดีกรมตางๆ 
 ๒. ลูกขุนศาลหลวง ไดแก ขาราชการฝายตุลาการ 
 ในการบญัญตักิฎหมาย บางคราวกโ็ปรดใหลกูขนุทัง้สองจําพวก ประชุมปรึกษาเรื่องพระราช
กําหนดกฎหมาย เมื่อทรงเหน็ชอบ ก็เปนอนัใชบงัคบัได เมื่อไดทรงทดลองระบบการปกครองแผนใหม
มาเปนเวลานานพอสมควร พระองคทานก็โปรดใหสถาปนากรมตางๆ ขึ้นเปนกระทรวง เมื่อวันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ.๒๔๓๕ และมปีระกาศพระบรมราชโองการใหตําแหนงเจากระทรวงเปนเสนาบดีเสมอกัน
หมด พรอมกบัยกเลกิตาํแหนงอคัรมหาเสนาบดสีองตาํแหนงทีม่แีตเดมินั้นเสยีดวย ภายหลงัไดทรงแกไข
ใหรดักมุอีกครัง้หนึง่ในตอนปลายรชักาล คือทรงยบุกระทรวงยทุธนาธิการเขารวมกบักระทรวงกลาโหม 
และยุบกระทรวงมุรธาธรเขารวมกับกระทรวงวัง จึงมีกระทรวง ๑๐ กระทรวง คือ 
 ๑. กระทรวงมหาดไทย (ทําหนาที่ปกครองเขตหัวเมืองหรือสวนภูมิภาค) 
 ๒. กระทรวงกลาโหม 
 ๓. กระทรวงนครบาล (ทําหนาที่ปกครองดูแลเขตนครหลวง) 
 ๔. กระทรวงการตางประเทศ 



 

 

 ๕. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
 ๖. กระทรวงวัง 
 ๗. กระทรวงเกษตราธิการ 
 ๘. กระทรวงยุติธรรม 
 ๙. กระทรวงโยธาธิการ 
 ๑๐. กระทรวงธรรมการ 
ปฏิรูปสังคม 
 โครงสรางสงัคมไทย ซึ่งแบงอยางหยาบๆ ไดเปน ๒ ระดับ คือ ชนชั้นสงู ไดแก พระราชวงศ ขุน
นาง ชนชั้นสามัญ คือ ไพรและทาส ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานีไดคงลักษณะสําคัญเชนนี้ 
จนกระทัง่ถงึสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนเวลาประมาณ ๖๐๐ ป จึงเริ่มมีการ
เปลีย่นแปลงอนัเปนผลจากการเปดประเทศ การอพยพเขามาของแรงงานชาวจนี ความไมเหมาะสมของ
ระบบการเกณฑแรงงาน แตโครงสรางของสังคมไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ จนตนสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคือใน พ.ศ.๒๔๑๖ 
 การปฏริปูทางดานสงัคมในรชัสมยัดงักลาวทีส่าํคัญมี ๓ ประการ คือ การปลดปลอยลูกทาส 
ซึ่งนาํไปสูการเลกิทาส การเปลีย่นแปลงสถานะไพรใหเปนคนสามญั และฐานะของขุนนางซึ่งแตเดิมมัก
สืบตอโดยสายเลือดมาเปนการใชความรูความสามารถตามแบบตะวันตก ดังนั้นจึงกําเนิดพวก
ปญญาชนสมัยใหมขึ้น พวกนี้จะมีความสําคัญในกิจการบานเมืองในเวลาตอมา 
 การเลกิทาสมปีจจยัหลายประการ ทั้งทีเ่ปนพระราชดาํรสิวนพระองคและผลกระทบจากหลาย
ดานในสวนที่เปนพระราชดําริสวนพระองคนั้น เขาใจวาเกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงไดรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามแบบชาวตะวันตกโดยตรงตั้งแตทรงพระเยาว 
ทําใหทรงทราบเรือ่งราวประวตัคิวามเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครองในสงัคมเหลานั้น      นาง
แอนนา เลียวโนเวนส เองก็ไดเคยกลาวอางในงานของนางตอนหนึ่งวา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงทราบเรื่องการเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา และทรงเห็นความจําเปนที่
จะตองปลดเปลือ้งภาระอนัหนกัของทาส และถวงความเจรญิของประเทศตั้งแตครั้งนั้นเมื่อเจริญพระ
ชันษาขึน้ การทีไ่ดเสดจ็ประพาสยงัตางประเทศเหน็ความเจริญกาวหนาของประเทศตางๆเหลานั้น ทําให
ทรงเหน็ความจาํเปนในอนัทีจ่ะตองปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงประเทศมากยิ่งขึ้น จุดแรกที่ทรงปรับปรุง
แกไขกค็อื สถานภาพของประชาชน เพราะประเทศจะไมสามารถพฒันาไปไดถาพลเมอืงสวนใหญยังมี
พันธนาการอยู 



 

 

 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาทําใหสภาพตางๆ เปลี่ยนตามไปดวย เชน ใน
ฝรั่งเศสเกดิการปฏิวตัเิปลีย่นแปลงการปกครองครั้งใหญใน พ.ศ.๒๓๓๒ ในสหรัฐอเมริกาเกิดสงคราม
กลางเมืองเนื่องจากการเลิกทาสใน พ.ศ.๒๔๐๓ และในประเทศไทยระบบทาส ซึ่งมีมานานเปนเวลา
หลายรอยปไดมปีญหาเพิม่มากขึน้ในภายหลัง เชน มีขอพิพาทระหวางนายทาสกับลูกทาสไมขึ้น และ
นอกจากนัน้ยงัมทีาสอกีเปนจาํนวนมากพากนัหลบหนเีจานายทางการถงึระงบัออกกฎหมายบังคับ   ที่
เขมงวดกวดขันมากขึ้น 
 ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีอํานาจในการ
ปกครองอยางแทจรงิใน พ.ศ.๒๔๑๗ จึงทรงดาํเนนิการทีจ่ะปลดปลอยทาสใหไปสูความเปนไทในทันที
ของปแรกนั้น โดยมีประกาศใหสํารวจจดทะเบียนและแยกประเภทของทาสไว 
 วิธีการดังกลาวเปนการเตรียมการในขั้นตน และตอมาไดมีประกาศใช “พระราชบัญญัติพิกัด
เกษียณอายุลูกทาสลูกไทย” พระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงความพยายามในอันที่จะ
ปลดปลอยทาสอยางมขีัน้ตอนและเปนวิธกีารหลกีเลีย่งมใิหผูทีเ่ปนนายรูสกึวาตนไดรบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงครัง้นีม้ากเกินไป โดยในครัง้แรกนีเ้ปนการปลดปลอยทาสทีย่งัเปนเดก็ คือ บรรดาพวก
ทาสในเรือนเบี้ยซึ่งนายทาสมิไดเสียเงินซื้อมาเสียกอน 
 ในระหวางที่ทรงดําเนินการปลดปลอยทาสอยูนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการจัด
การศกึษาตามแบบใหมควบคูกนัไป ทั้งนีเ้พือ่ลกูทาสทีเ่ปนไทจะไดมวีชิาความรู สามารถนาํไปประกอบ
อาชีพเลีย้งตนองตอไปในภายภาคหนาได วิธีการเหลานีไ้มเพยีงแตแสดงใหเหน็ถงึความสุขุมรอบคอบ
ขององคพระมหากษัตริยไทยเทานั้น แตยังชี้ใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะของพระองคดวยการ
เปลีย่นแปลงที่ทรงทาํอยางมรีะเบยีบเปนขัน้ตอนดงักลาวทาํใหงานสมัฤทธผิลตามพระราชประสงค ทาส
คอยๆหมดไปจากสงัคมไทยทลีะนอยๆจนกระทัง่ป พ.ศ.๒๔๔๘ จึงไดมีพระราชบัญญัติหามขายคนเปนทาส
อีกตอไป ระบบทาสที่มีควบคูมากับสังคมไทยเวลาชานานก็ถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง 
 การปลดปลอยทาสในครั้งนี้นอกจากจะมีผลตอสังคม คือ ทําใหราษฎรสวนใหญที่เปน
โครงสรางอันสําคัญของสังคมไดรับอิสระและเสรีอยางที่ไมเคยมีมากอน แลวยังบังเกิดผลดี
สอดคลองกบัสภาพการเมืองการปกครองประเทศที่กําลังพัฒนาไปสูรูปแบบใหมในระหวางนั้นดวย 
 นี่เปนความสําเร็จอยางยิ่งประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรากฐานทางสังคมไทยของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั และความสาํเรจ็ทีย่ิง่ใหญกวาเรือ่งนี้คือ การเปลี่ยนแปลง
สถานะไพรใหเปนคนสามัญ 



 

 

 ไพร คือ ประชากรสวนใหญของประเทศ มีหนาที่ใหแรงงาน สวย หรือเงินแกบานเมือง การ
ตอบแทนบานเมอืงใหความคุมครอง การใชแรงงานไพรมีระยะเวลาตามที่กําหนดไว เรียกวา “การเขา
เดือน” ซึ่งในแตละสมัยมีระยะเวลาที่ไมเทากัน เชน สมัยอยุธยาในเวลาหนึ่งปไพรจะตองเขาเวร ๖ 
เดือน โดยอาจจะเขามารับใชแรงงาน ๖ เดือน แลวปลดวางอีก ๖ เดือนก็ได หรือจะเขาเดือนออก
เดือนกไ็ดตามลกัษณะของงานแตละกรม ครั้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช
โปรดใหลดลงเหลือเพียง ๔ เดือน คือเขาเดือนออก ๒ เดือนในหนึ่งป ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงลดเวลาการเขาอีกเหลือปละ ๓ เดือน และจะเปน    เชนนี้จนถึงตน
รัชกาลที่ ๕ 
 ระบบไพรก็เชนเดียวกับระบบทาส คือ มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของกาลเวลา 
ระยะเวลากวา ๕๐๐ ป ที่มีระบบไพรเกดิขึ้นในสังคมไทยจนกระทั่งสมัยหลังๆไดกอใหเกิดปญหาตางๆ 
ทางสงัคมมากมาย เชน รัฐไมสามารถควบคมุการใชแรงงานของคนใหมปีระสิทธภิาพไดดงัแตกอน ไพร
หลบหนกีารใชแรงงานมเีปนจาํนวนมากขึน้เทาที่ทราบสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบไพรครั้งใหญมีไพรหลบหนีการใชแรงงานเปนจํานวนหลายหมื่นคน 
นอกจากนั้นยังมีปญหามูลนายทุจริตแสวงหาผลประโยชนจากระบบไพรมากขึ้น ทําใหเงินของรัฐ
รั่วไหล และทีส่าํคญัคอืเกีย่วกบัความมัน่คงและปลอดภัยของบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอง
เผชญิภยัคกุคามจากลทัธจิกัรวรรดนิยิมตะวนัตก ทําใหมองเหน็วาทหารที่ไดมาจากจํานวนไพรที่ขึ้นไว
ในบัญชแีตละปเปนวธิกีารทีข่าดความแนนอน และไมปลอดภยัสําหรบัสถานการณเชนนัน้ ดังนั้นการจัด
ระเบียบใหมในสังคมใหมีทหารประจําการ หรือทหารอาชีพแทนการใชแรงงานในระบบไพรจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
 การเลิกทาส นับเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในรัชสมัยของพระองค เปน
เหตกุารณสาํคญัในประวตัศิาสตรไทยและประวัติศาสตรโลก การเลิกทาสนี้เปนพระราชประสงคตั้งแต
แรกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดวยทรงมีพระราชดําริวาการมีทาสเปนเครื่องถวงความเจริญของ
บานเมือง แตการที่ยกเลิกสิ่งที่เปนประเพณีมาแตโบราณกาลนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก จึงทรงกําหนด
แผนการเปนขั้นตอนเพื่อใหระบบทาสคอยๆ หายไปจากสังคมไทย เริ่มดวยการตรา “พระราชบัญญัติ
พิกัดเกษยีณอายลุกูทาสลูกไทย” ซึ่งกําหนดวาลูกทาสและลูกไทยที่ถูกขายตัวลงเปนทาสในรัชสมัย
พระองค คือ ตั้งแตปมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ อันเปนปเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และที่เกิดในปตอๆมา
จะไดรบัลดคาตวัลงมาตามลาํดบั เมื่ออายคุรบ ๒๑ ป จะตองพนจากคาตวัทาสมาเปนไท และพระองค
ไดพระราชทานทรัพยชวยไถถอนทาสบางสวนดวย นอกจากนี้ทรงริเริ่มและขยายสถานศึกษาใหคน



 

 

ทั่วไปไดรูหนังสือ โปรดเกลาฯใหยกเลิกบอนเบี้ยอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการซื้อขายทาส และ
ตอมาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัเิลกิทาสในมณฑลตางๆ ตามความเหมาะสม จนกระทัง่ถงึ พ.ศ.
๒๔๔๘ จึงโปรดเกลาฯใหตรา “พระราชบญัญตัทิาสรตันโกสินทรศก ๑๒๔” ใหเลกิทาสทั่วพระราชอาณา
เขต พระบรมราโชบายในการเลกิทาสแบบผอนปรนคอยเปนคอยไปทําใหจํานวนทาสลดลงตามลําดับ 
นับเปนการเลิกทาสที่ปราศจากความวุนวายเสียเลือดเนื้อไมเหมือนในบางประเทศ เชน ใน
สหรัฐอเมรกิา ไดเกดิสงครามกลางเมอืง (Civil War) ระหวางฝายเหนือกับฝายใต ดวยพระเกียรติ
คุณของพระองค มหาวทิยาลยัเคมบรดิจแหงองักฤษไดทูลเกลาฯถวายปริญญาทางกฎหมาย (Doctor 
of Law) กิตตมิศักดิแ์ดพระองค เมื่อวนัที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐ จึงเปนพระมหากษัตริยพระองค
แรกในทวีปเอเชียที่ไดรับการถวายพระเกียรติเชนนี้ 
 ความเปลีย่นแปลงของระบบไพรเกิดขึ้นอยางมีขั้นตอน เริ่มจากป พ.ศ.๒๔๒๕ โดยมี การตรา
พระราชบญัญตัิทหารออกมาหลายฉบับ มีลักษณะเปนทหาร “สมัคร” เสียกอน เชน พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรยีนคะเดด็ (นายรอย) ทหารหนาขึ้นที่
ขางวงัสราญรมย ในขั้นแรกโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียง ๔๐ คน ตอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ทหารหนารับเลกไพรหลวง และบุตรหมูไมวาหมูใดกระทรวงใด เขามาเปนทหารในกรมทหารนี้ดวย 
โดยระบุวาเมื่อไพรเหลานั้นเขารับราชการกรม ๕ ป จะพนจากหนาที่ประจําการ และในระหวางที่รับ
ราชการอยูนัน้จะไดรบัพระราชทานเครือ่งแบบสักหราดสดีาํและเงนิเดอืนอกีเดอืนละ ๑๐ บาท พรอมทั้ง
อาหารวันละ ๒ เวลา ขอจงูใจดงักลาวทําใหมีผูมาสมัครเขารับราชการในกรมทหารขึ้นหลายกองทัพ 
แบงเปนกองทหารมา กองทหารดับเพลิง กองทหารชาง เปนตน การประกาศรับสมัครทหารในป พ.ศ.
๒๔๒๕ นั้น ถือไดวาเปนกรรมวิธีเริ่มแรกของการแปลงไพรมาเปนพลเมือง 
 ขณะที่ใชนโยบาย “ทหารสมคัร” นั้น รัฐไดพยายามสรางความคลีค่ลายใหเกดิแกระบบไพรมาก
ยิ่งขึน้ ดวยการออกประกาศหรอืพระราชบญัญตัคิวบคูกนัไปดวย เชน ป พ.ศ.๒๔๓๙ มีพระราชดําริให
ผอนคลายภาระของทหารลง จากเงนิที่ไพรหลวงตองเสยีใหรฐัคนละ ๑๘ บาท ลดเหลอืเพียงคนละ ๖ 
บาท และตอมาไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงการควบคุมแลก พ.ศ.๒๔๔๒ ใหมีการสํารวจบัญชี
สํามะโนครวัไพรขึน้ บัญชตีามทองที่ทีไ่พรอาศยัอยู (กอนหนานัน้ไพรจะขึน้บญัชตีามมลูนายทีต่นสงักดั
อยู) เมื่อไพรจะโอนไปอยูที่ใดจะตองมีการโอนสํามะโนครัวนั้นไปดวย ผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบและ
ควบคมุสาํมะโนครวันี้ คือ นายอาํเภอและกาํนนัในแตละทองที ่ในปเดยีวกนันีเ้องไดมีประกาศกําหนด
อายุบคุคลทีเ่ปนชายฉกรรจและปลดชราใหม จากเดิมที่กําหนดระดับความสูงเสมอไหล ๒ ศอกครึ่ง 



 

 

และปลดชราเมื่ออายุ ๗๐ ปมาเปนอายุ ๑๘ ป และปลดชราเมื่ออายุ ๖๐ ป ซึ่งเปนระเบียบที่มีความ
แนนอนมากกวา 
 ครั้นใน พ.ศ.๒๔๔๘ ไดมีประกาศใช “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ.๑๒๔” เปนการ
เปลีย่นแปลงระบบทหารจากการ “สมคัร” มาเปน “เกณฑ” โดยกําหนดใหไพรที่มีอายุ ๑๘-๒๐ ป ตอง
เขามารบัการคดัเลอืกเปนทหารทุกคนในแตละปคนทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจะตองเขารับราชการเปนทหารใน
กองประจาํการมกีําหนดเวลา ๒ ป จึงปลดเปนกองหนนุแลวไมตองเสยีเงนิคาราชการใดๆ อีกตอไปจน
ตลอดชีวิต สวนคนที่ไมไดรับการคัดเลือกจะเสียเงินใหราชการแทนหรือรอไวสําหรับคัดเลือกในป
ตอไปก็ได ฉะนั้นจึงถือไดวาปดังกลาวเปนปที่สําคัญมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไพรใหเปนคน
สามญั อยางไรกด็พีระราชบญัญตัเิกณฑทหารนีก้ไ็มไดประกาศใชพรอมกันหมดทั้งประเทศ แตจะคอยๆ
ขยายไปเรือ่ยๆจนถงึ พ.ศ.๒๔๕๙ จึงประกาศบังคับไดอยางทั่วถึง และในป พ.ศ.๒๔๖๘ จึงมีการเขยิบ
อายุทหารเกณฑจาก ๑๘ ป เปน ๒๐ ป 
ดานกฎหมาย 
 ในรัชกาลที่ ๕ มีการชําระกฎหมายและสรางประมวลกฎหมายขึ้นเพื่อใหทัดเทียมกับ
อารยประเทศ โดยทัง้ชาวตางประเทศซึง่เชีย่วชาญงานกฎหมายมาดาํเนินงาน อาทิ ดร.โรลงัยคัมนิส อดีต
เสนาบดีของเบลเยี่ยม ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เปนเจาพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 
มองซเิออร ริชารด เกอก แปตริกเนติบัณฑิตเบลเยี่ยม หมอโตกิจิ มาซาโอะ เนติบัณฑิตชาวญี่ปุน ซึ่ง
ตอมาไดรบัพระราชทานบรรดาศักดิเ์ปน พระยามหิธรมนูปกรณโกศุลคุณ และโปรดใหตั้งกองกฎหมาย
ขึ้นเมือ่ป พ.ศ.๒๔๔๐ โดยมกีรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ์ (ทรงสําเร็จวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยออก
ฟอรด ประเทศองักฤษ ดํารงตาํแหนงเสนาบดกีระทรวงยตุธิรรม)เปนประธาน ทําหนาที่ตรวจสอบชําระ
กฎหมายเกาใหมทีม่อียูในครัง้นั้น และในป พ.ศ.๒๔๕๑ ก็มีกฎหมายอาญา ร.ศ.๑๒๗ อันเปนประมวล
กฎหมายลักษณะอาญาฉบับแรกขึ้นใช อีกทั้งโปรดใหมีกรรมการอีกคณะหนึ่ง ทําประมวลกฎหมาย
แผนดนิและพาณชิย ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แตก็ไมทันเสร็จ เพราะสิ้นรัชกาลเสียกอน 
 โปรดใหตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ โดยมีพระเจาลูกยาเธอ กรมหลวง
ราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ เปนผูอํานวยการ 
 เมื่อสรางประมวลกฎหมายขึ้นใชแลว การลงโทษแบบจารีตนครบาลจึงถูกยกเลิกไปโดย
สิ้นเชิงในรัชกาลนี้ดวย 
การศาล 



 

 

 ๑. ตั้งกระทรวงยตุธิรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๔ เพื่อบังคับบัญชาศาลที่แยกยายกัน
อยูในกระทรวงตางๆ จึงเทากับวาแยกอํานาจตุลาการออกจากอํานาจบริหารไดเปนครั้งแรกของการ
ปกครองของไทย 
 ๒. แกไขธรรมเนียมศาลยุติธรรม โปรดใหตั้งศาลโปริสภา (โอนอํานาจมาจากศาลกรมกอง
ตระเวนที่ขึ้นอยูกับกระทรวงนครบาลนั่นเอง) ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๕ สําหรับทําหนาที่
เปรยีบเทยีบคดคีวามววิาทขนาดเบาของราษฎรในทองที่เขตกรุง กับโปรดใหจัดตั้งกองขาหลวงพิเศษ
ขึ้นในป พ.ศ.๒๔๓๙ 
 กองขาหลวงพเิศษนีม้พีระเจาลกูเธอ พระองคเจารพพีฒันศักดิ ์(ทรงกรมในภายหลังเปนกรม
หลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ)์ ทรงเปนสภานายก ออกไปแกไขจดัการธรรมเนยีมศาลยตุธิรรมตามหัวเมืองทั่ว
พระราชอาณาจกัร เพื่อจดัการตัง้ศาลยตุธิรรมสาํหรบัพจิารณาคดตีามหวัเมอืงทัง้ปวงใหม และชําระคดี
ความทีค่างตามศาลใหหมดสิน้ไปโดยยตุธิรรม กองขาหลวงพเิศษนีต้ัง้ศาลมณฑลกรุงเกา เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๐ เปนศาลแรก และตั้งศาลอื่นๆอีกหลายศาล เชน ศาลมณฑลปราจีนบุรี ศาลเมือง
สระบรุ ีฯลฯ พอถงึวนัที ่๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๑ โปรดใหตราพระธรรมนญู     ศาลยตุธิรรมขึน้ โดยแบง
ศาลออกเปน 
 ก. ศาลฎีกาเปนศาลสูงสุด พระมหากษัตริยทรงรับผิดชอบดวยพระองคเอง 
 ข. ศาลฎีกาเปนศาลยุติธรรมกรุงเทพฯสังกัดอยในกระทรวงยุติธรรม 
 ค. ศาลหัวเมือง สังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม 
ดานเศรษฐกิจและการคลัง 
 ทรงจดัระเบยีบเศรษฐกจิในรปูแบบใหม คือ ปรับปรุงระเบียบการเก็บภาษีอากรใหรัดกุมยิ่งขึ้น
โปรดใหมีการตั้งหนวยงานเพื่อดําเนินงานโดยเฉพาะ ดังนี้ 
 ๑. ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เมื่อป ๒๔๑๖ โปรดใหตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเก็บรายได
ของแผนดินมารวมไวในที่แหงเดียวกัน ไมกระจัดกระจาย ซึ่งตอมาในป ๒๔๑๗ โปรดใหยกหอ
รัษฎากรพิพัฒน เปนกระทรวงการคลัง 
 ๒. ตามกฎหมายภาษีอากร โดยตราเปนพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๖ เพื่อ
วางหลักเกณฑการเรียกเก็บเงินภาษีอากรแบบใหมตามแบบสากล 
 ๓. ใน พ.ศ.๒๔๓๙ ไดโปรดเกลาฯใหมกีารจดัทาํงบประมาณแผนดินขึ้นเปนครั้งแรก ที่สําคัญคือ
ทรงใหแยกเงนิแผนดนิและเงนิสวนพระองคออกจากกนัโดยเดด็ขาด และในรชักาลนีก้ารคาขายขยายตัว
กวางขวางกวาเดมิ มีการทาํสนธสิญัญาทรงพระราชไมตรรีะหวางประเทศ ทรงปรับปรุงหนวยเงินปลีก 



 

 

โดยโปรดเกลาฯ ใหยกเลกิเงนิเฟอง เสี้ยว อัฐและโสฬส เปลี่ยนมาใชอัตราทศนิยมแทน สิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การจัดตั้งธนาคารขึ้นเปนครั้งแรก คือ สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชยใน
ปจจุบนั) ผลจากการทีพ่ระองคทรงทาํนบุาํรงุและปรบัปรงุเศรษฐกิจดานตางๆ ทําใหประเทศมรีายไดมาก
ขึ้นสามารถนํามาใชจายในการพัฒนาประเทศอยางไดผล 
 การเปลี่ยนแปลงเงินตรา 
 โปรดใหทาํธนบตัรขึน้ใชในป พ.ศ.๒๔๑๗ เรียกวา อัฐ กระดาษมมีลูคาเทาเหรียญทองแดง ๑ อัฐ
แตใชไดเพียงปเดียวก็เลิก ทั้งนี้ เพราะประชาชนไมนิยมใช จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๔๔๕ โปรดใหตรา
พระราชบญัญตัธินบตัร ร.ศ.๑๒๙ และตัง้กรมธนบตัรขึน้ กรมธนบตัรไดเปดจาํหนายตัว๋สาํคญัหรอืธนบัตร
นี้ในวันที ่๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๕ เปนครัง้แรก เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ธนบัตรรุนแรกมี ๕ ชนิด คือ ๑,๐๐๐ บาท, ๑๐๐ บาท, ๒๐ บาท, ๑๐ บาท, ๕ บาท ในภายหลังมีใบละ ๑ 
บาท ในกรณนีีโ้ปรดใหกาํหนดหนวยของเงนิตราเสยีใหมโดยใชแบบทศนิยมเรียกวา สตางค กําหนดให 
๑ บาท พรอมกบัผลติเหรยีญสตางคทาํดวยทองขาวขึน้ใชดวยเปนครัง้แรกเรยีกวา เบี้ยสตางค ทองขาว
มี ๔ ชนิด คือ ราคา ๒๐ สตางค, ๑๐ สตางค, ๕ สตางค และ ๒ สตางคครึ่งใชปนกับเหรียญซีก เสี้ยว 
อัฐ ของมาตราเดิม (มาตราเงินไทยแตเดิมมี ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ซีกเสี้ยว โสฬส) เริ่มใชแตป 
พ.ศ.๒๔๔๑ 
 ในป พ.ศ.๒๔๕๑ ประกาศใหใชเงินพดดวง 
 ในป พ.ศ.๒๔๕๒ ประกาศใหเลกิใชเหรียญ เฟอง เบี้ยทองแดง (หมายถึง เหรียญซีกเสี้ยว อัฐ
โสฬส ซึ่งทําดวยทองแดง) 
 นอกจากนี ้ยังไดโปรดใหเปลีย่นมาใชทองคําเปนมาตรฐานเงินตราแทนแรเงิน โดยโปรดใหตรา
พระราชบัญญัติมาตราทองคํา ร.ศ.๑๒๗ ประกาศออกใชในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑ เพื่อให
เสถียรภาพเงินตราของไทยสอดคลองกับกลักสากล 
ดานการสาธารณูปโภค 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว มีสิ่งใหมๆเกิดขึ้นเปนครั้งแรกมากที่สุด 
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเริม่ปฏริปูใหเปนสมยัใหมละยอมรับอารยธรรมใหมๆที่เปนประโยชนแกประเทศ
เขาไว เชน การตัง้ธนาคารไทย ในป พ.ศ.๒๔๔๔ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นหิศราชหฤทัย (พระองค
เจาไชยนัตมงคล) เสนาบดกีระทรวง พระคลังมหาสมบัติ รวมกลุมกับบุคคลคณะหนึ่งกอตั้งธนาคาร
ไทยแหงแรกขึ้น เรียกวาบุคคลลัภย ตอมาในป พ.ศ.๒๔๔๗ ไดขอพระราชทานบรมราชานุญาตจด



 

 

ทะเบยีนเปนบรษิทัแบงคสยามกมัมาจลทุน จํากัด ดําเนนิกิจการธนาคารแบบสากล โดยคนไทยทั้งคณะ 
(มีธนาคารของตางชาติแลวในระยะนั้น) 

การไฟฟา  
ในป พ.ศ.๒๔๓๓ เจาหมืน่ไวยวรนาถ ไดริเริม่จาํหนายกระแสไฟเพื่อใชเปนพลังงานแสงสวาง 

ตอมาไดโอนกิจการใหบริษัทอเมริกันชื่อแบงคอค อีเลคตริคซิตี้ซินดิเคท เมื่อป ๒๔๔๐ 
การประปา 
ในป พ.ศ.๒๔๕๒ ตรงกับเดือนกรกฎาคมไดโปรดใหทําที่กักเก็บน้ําที่คลองเชียงราก จังหวัด

ปทุมธานี และขุดคลองประปาสําหรับสงน้ําเขามา
จนถงึคลองสามเสน พรอมกบัฝงทอเอกและติดตั้ง
อุปกรณอื่นๆประกอบเปนการประปาขึ้น เพื่อให
ราษฎรมนี้าํสะอาดใชและจะไมเกดิโรคระบาดทางน้าํ 
แ ต ยั ง มิ ทั น แ ล ว เส ร็ จ ก็ สิ้ น รั ช ก า ล ก อ น 
การไปรษณีย 

โปรดใหตั้งกรมไปรษณียขึ้นเปนครั้งแรก 
เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ เปดบริการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๔๒๖ โดยเปดในพระนครเปนปฐมฤกษ ในรัชกาลนี้ไทยไดเขารวมประชมุสากลไปรษณยีดวยและ
ไดเขาเปนภาคขีองสหภาพสากลไปรษณยี เมื่อป พ.ศ.๒๔๒๘ ทําใหการไปรษณยีของไทยเจริญขึ้นอยาง
รวดเร็ว 

การโทรเลข 
เริ่มงานในป พ.ศ.๒๔๑๒ โดยโปรดใหชาวอังกฤษ ๒ นาย ประกอบการขึ้น แตไมสําเร็จทาง

ราชการกระทรวงกลาโหมจึงไดรับชวงมาทําเองเมื่อป พ.ศ.๒๔๑๘ โทรเลขสายแรก คือ สายระหวาง 
กรุงเทพฯ กับสมทุรปราการ ซึ่งยาว ๔๕ กม.และยงัมสีายใตน้าํทีว่างตอไปจนถงึประภาคารที ่      ปาก
แมน้ําเจาพระยาสาํหรบับอกทาเรอืเขาออก สวนสายที่ ๑ จากกรงุเทพฯไปยังบางปะอินก็สรางเสร็จใน
ป พ.ศ.๒๔๒๑ และตอไปยังอยุธยาดวย ในป พ.ศ.๒๔๒๖ โปรดใหตั้งกรมโทรเลขขึ้น ครั้นในป พ.ศ.
๒๔๔๑ โปรดใหรวมกรมไปรษณียและกรมโทรเลขเขาดวยกัน เรียกวากรมไปรษณียโทรเลข 
 

การโทรศัพท 



 

 

 กระทรวงกลาโหมไดนํามาใชในขั้นทดลองเมื่อป พ.ศ.๒๔๒๔ โดยติดตั้งจากกรุงเทพฯ ถึง
สมุทรปราการเปนครัง้แรกในป พ.ศ.๒๔๒๙ กรมโทรเลขไดรบัโอนงานมาจดัตั้งโทรศัพทกลางขึ้นในพระ
นคร และเปดใหประชาชนเชาใชโทรศัพทติเตอสื่อสารกันดวย 
 การขนสงและการสื่อสาร 
 โปรดใหมกีารสาํรวจพืน้ทีเ่พือ่สรางทางรถไฟ จากกรงุเทพฯไปเชยีงใหม ในป พ.ศ.๒๔๓๑ โดย
วางเสนทางใหผานแหลงสําคัญๆแถบกลางประเทศ แลวตัดทางแยกไปสูเมืองสําคัญอันเปนศูนยกลาง
การคา เชน นครราชสมีา การสาํรวจเสรจ็สิน้ในป พ.ศ.๒๓๒๔ แลวในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๔ ได
เสรจ็พระราชดาํเนนิไปขดุดนิกอพระฤกษ เริ่มสรางทางรถไฟสายนครราชสมีา นับเปนรถไฟหลวง (ทาง
รถไฟราษฎรสายแรกคอืสายกรงุเทพฯ - ปากน้ํา ดําเนินงานโดยชาวเดนมารกคณะหนึ่ง เริ่มเปดบริการ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ ระยะทาง ๒๑ กม.) สายแรกของไทยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๓๙ ทรงประกอบพระราชพธิเีปดทางรถไฟซึง่สรางเสรจ็แลว ๗๑ กม.เปนปฐมฤกษ ทางรถไฟสายนี้มี
เสนทางไปถึงอยุธยาเทานั้น ครั้นถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๔ ทางที่สรางไวก็ตอไปจนถึง
นครราชสมีา และจากทางแยกชมุทางบานภาชี ก็แยกออกจากกันไปจนเปนเสนทางสายเหนือไปถึงชุม
ทางบานดารา พอปลายรัชกาลก็สรางจนถึงจังหวัดอุตรดิตถ 
 สวนทางสายใตก็โปรดใหเริ่มสรางเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๒ โดยสรางจาก    
กรุงเทพฯ - เพชรบุรี เปดใหรถเดินไดในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๖ 
 สายตะวันออก โปรดใหสรางทางจากกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา เมื่อป ๒๔๔๘ เปดใชการได 

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐ งานพิธีเปด
รถ ร างในรั ชก าล พ ระบ าทส ม เด็จพ ระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในภาพมีการประดับ
รถเนือ่งในพธิ ีและอัญเชิญตราจักรีประดับไว
หนารถหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ มี
ยานพาหนะรถยนตและรถโดยสารอื่นๆคับคั่ง 
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดใหเลิกกิจการรถราง 
ซึ่งครัง้หนึง่เคยเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน
ของชาวกรุงรัตนโกสินทร... 


