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ความหมาย
วันปยมหาราช หมายถึง วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ และทรงโปรดให
มีการเลิกทาส โดยมิไดมีการเสียเลือดเนื้อ
ความเปนมา
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนที่รักใครอยาง
ลนเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมาปวง
ประชาราษฎรถือวาพระองคคือพระราชบิดาแหงตนและประเทศชาติ
รัฐบาลจึง
ประกาศใหวันที่ ๒๓ ตุลาคม เปนวัน “ปยมหาราช”
พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา ฯ และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ พระนามเดิมวา “สมเด็จ
เจาฟาชายจุฬาลงกรณ”
เมื่อพระชนม ๙ พรรษาไดรับสถาปนาเปนกรมหมื่น
พิฆเนศวรสุรสังกาศ ตอมาอีก ๔ ป ไดเลื่อนเปน “กรมขุนพินิตประชานาถ”
บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๑๑ ทรงพระ
นามวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”
เนื่องจากขณะนั้นมีพระชันษาเพียง ๑๖ ป ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ จึงเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน และสถาปนากรมหมื่นบวรวิชัย
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๑

ชาญพระโอรสองคใหญของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
เปนกรม
พระราชวังบวรวิชัยชาญพระมหาอุปราช
ระหวางที่ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนผูสําเร็จราชการอยูนั้น
สมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ ก็ทรงใชเวลาศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาเปนอันมาก เชน
โบราณราชประเพณี รัฐประศาสน โบราณคดี ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ วิชาปนไฟ
วิชามวยปล้ํา วิชากระบี่กระบอง และวิชาวิศวกรรม ยิ่งกวานัน้ ในตอนนี้ยังไดเสด็จ
ประพาสสิงคโปรและชวา ๒ ครั้ง เสด็จประพาสอินเดีย ๑ ครั้ง การเสด็จประพาสนี้
มิใชเพื่อสําราญพระราชหฤทัย
แตเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาว
ยุโรปนํามาใชปกครองเมืองขึ้นของตนเพื่อจะไดนํามาแกไขการปกครองของไทย ให
เหมาะสมแกสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนการแตงตัว การตัดผม การเขาเฝาในพระราชฐาน
ก็ใชยืนและนั่งตามโอกาสสมควรไมจําเปนตองหมอบคลานเหมือนแตกอน
เมื่อมีพระชนมายุใกลบรรลุนิติภาวะจึงไดเสด็จออกทรงผนวชเปนภิกษุ เมื่อ
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๑๖ และลาผนวช เมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๖
แลวโปรดใหมีการราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๖ เพื่อ
แสดงใหประชาชนและชาวตางประเทศทราบวาพระองคทรงรับผิดชอบในการ
ปกครองบานเมืองดวยพระองคเองแลว
พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
๑. การเลิกทาส พระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่ง ที่ทําใหพระองคทรง
ไดรับพระสมัญญาวา “สมเด็จพระปยมหาราช” ก็คือ “การเลิกทาส”
สมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น
ประเทศไทยมีทาสเปนจํานวนกวาหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศ เพราะเหตุวา
ลูกทาสในเรือนเบี้ยไดมีสืบตอกันเรื่อยมาไมมีที่สิ้นสุด และเปนทาสกันตลอดชีวิต พอ
แมเปนทาสแลว ลูกที่เกิดจากพอแมที่เปนทาสก็ตกเปนทาสอีกตอ ๆ กันเรื่อยไป
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๒

กฎหมายที่ใชกันอยูในเวลานั้น ตีราคาลูกทาสในเรือนเบี้ย ชาย ๑๔ ตําลึง
หญิง ๑๒ ตําลึง แลวไมมีการลด ตองเปนทาสไปจนกระทั่งชายอายุ ๔๐ หญิงอายุ
๓๐ จึงมีการลดบาง คํานวณการลดนี้ อายุทาสถึง ๑๐๐ ป ก็ยังมีคาตัวอยู คือชาย
๑ ตําลึง หญิง ๓ บาท แปลวาผูท ี่เกิดในเรือนเบี้ย ถาไมมีเงินมาไถตัวเองแลว ก็ตอง
เปนทาสไปตลอดชีวิต
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ ไดตราพระราชบัญญัติขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๗ ใหมีผลยอนหลังไปถึงปที่พระองคเสด็จขึ้นเสวย
ราชสมบัติ จึงมีบัญญัติวา ลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ ใหมีสิทธิไดลด
คาตัวทุกป โดยกําหนดวา เมื่อแรกเกิดชายมีคาตัว ๘ ตําลึง หญิงมีคาตัว ๗ ตําลึง
เมื่อลดคาตัวไปทุกปแลว พอครบอายุ ๒๑ ปก็ใหขาดจากความเปนทาสทั้งชายและ
หญิง
พอถึงป ๒๔๔๘ ก็ไดออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แทจริงขึ้น เรียกวา
“พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.๑๒๔” (พ.ศ.๒๔๔๘) เลิกเรื่องลูกทาสในเรือนเบี้ยอยาง
เด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไมเปนทาสอีกตอไป การซื้อขายทาสเปนโทษทางอาญา
สวนผูที่เปนทาสอยูแลวใหนายเงินลดคาตัวใหเดือนละ ๔ บาท จนกวาจะหมด
๒. การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ
การบริหารแผนดินในตน
รัตนโกสินทรนั้น คงดําเนินตามแบบที่ไดทํามาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ผิด
แตวามีกรมตาง ๆ เพิ่มขึ้นบาง แตหลักของการบริหารนั้น คงมีอัครมหาเสนาบดี ๒
ตําแหนง คือ สมุหกลาโหม วาการฝายทหาร, สมุหนายก วาการพลเรือน ซึ่งแบง
ออกเปนกรมเมืองหรือกรมนครบาล กรมวัง กรมคลัง และกรมนา
ครั้นถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงบรรลุนิติ
ภาวะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติดวยพระองคเองเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ นั้น เนื่องจาก
พระองคไดเสด็จตางประเทศดูแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรป นํามาใชในสิงคโปร
ชวา และอินเดียแลว ทรงพระราชปรารภวา สมควรจะไดวางระเบียบราชการ
บริหารสวนกลางเสียใหมตามแบบอยางอารยประเทศ โดยจัดจําแนกราชการเปน
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๓

กรมกองตาง ๆ มีหนาที่เปนหมวดเหลา ไมกาวกายกัน ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๑๘
พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหแยกกระทรวงพระคลังออกจากกรมทา
หรือตางประเทศ และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนทําหนาที่เก็บรายไดของแผนดินทุกแผนก
ขึ้นเปนครั้งแรก
ตอจากนั้น ก็ไดทรงปรับปรุงหนาที่ของกรมตาง ๆ ที่มีอยูแตเดิมใหเปน
ระเบียบเรียบรอยโดยรวมกรมตาง ๆ ที่มีอยูมากมายเวลานัน้ เขาเปนกระทรวง
กระทรวงหนึ่ง ๆ ก็มีหนาที่อยางหนึ่ง หรือหลายอยางพอเหมาะสม
กระทรวงซึ่งมีอยูในตอนแรก ๆ เริ่มแถลงราชสมบัตินนั้ เพียง ๖ กระทรวง
คือ
๑. กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ปกครองหัวเมืองฝายเหนือ
๒. กระทรวงกลาโหม มีหนาที่ปกครองหัวเมืองฝายใต และการ
ทหารบก ทหารเรือ
๓. กระทรวงนครบาล มีหนาที่บังคับบัญชาการรักษาพระนคร คือ
ปกครองมณฑลกรุงเทพ ฯ
๔. กระทรวงวัง มีหนาที่บังคับบัญชาการในพระบรมมหาราชวัง
๕.
กระทรวงการคลัง มีหนาที่จัดการอันเกี่ยวของกับตางประเทศ
และการพระคลัง
๖. กระทรวงเกษตราธิการ มีหนาที่จัดการไรนา
เพื่อใหเหมาะสมกับสมัย จึงไดเปลี่ยนแปลงหนาที่ของกระทรวงบางกระทรวง
และเพิ่มอีก ๔ กระทรวง รวมเปน ๑๐ กระทรวง คือ
๑) กระทรวงการตางประเทศ แบงหนาที่มาจากกระทรวงการคลัง
เกา มีหนาที่ตั้งราชทูตไปประจําสํานักตางประเทศ เนื่องจากเวลานั้นชาวยุโรปไดตั้ง
กงสุลเขามาประจําอยูในกรุงเทพ ฯ บางแลว สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ
เปนเสนาบดีกระทรวงนี้เปนพระองคแรก และใชพระราชวังสราญรมยเปนสํานักงาน
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๔

เริ่มระเบียบรางเขียนและเก็บจดหมายราชการ ตลอดจนมีขาราชการผูใหญผูนอยมา
ทํางานตามเวลา ซึ่งนับเปนแบบแผนใหกระทรวงอื่น ๆ ทําตามตอมา
๒) กระทรวงยุติธรรม แตกอนการพิจารณาพิพากษาคดีไมไดรวมอยู
ในกรมเดียวกัน และไมไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน เปนเหตุใหวิธี
พิจารณาพิพากษาไมเหมือนกัน ตางกระทรวงตางตัดสิน จึงโปรด ฯ ใหรวมผู
พิพากษา ตั้งเปนกระทรวงยุติธรรมขึ้น
๓) กระทรวงโยธาธิการ รวบรวมการโยธาจากกระทรวงตาง ๆ มาไว
ที่เดียวกัน และใหกรมไปรษณียโทรเลข และกรมรถไฟรวมอยูในกระทรวงนี้ดวย
๔)
กระทรวงธรรมการ
แยกกรมธรรมการและสังฆการีจาก
กระทรวงมหาดไทย เอามารวมกับกรมศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเปนกระทรวงธรรมการมี
หนาที่ตั้งโรงเรียนฝกหัดอาจารยฝกหัดบุคคลใหเปนครู สอนวิชาตามวิธีของชาวยุโรป
เรียบเรียงตําราเรียน และตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร
ทั้งนี้ไดทรงเริ่มจัดการตําแหนงหนาที่ราชการดังกลาวตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๑
จัดใหมีเสนาบดีสภา มีสมาชิกเปนหัวหนากระทรวง ๑๐ นาย และหัวหนากรม
ยุทธนาธิการ กับกรมราชเลขาธิการ ซึ่งมีฐานะเทากระทรวงก็ไดเขานั่งในสภาดวย
รวมเปน ๑๒ นาย พระองคทรงเปนประธานมา ๓ ปเศษ
แตเดิมเสนาบดีมีฐานะตาง ๆ กัน แบงเปน ๓ คือ เสนาบดีมหาดไทยกับ
กลาโหมมีฐานะเปนอัครมหาเสนาบดี เสนาบดีนครบาล พระคลังและเกษตราธิการ
มีฐานะเปนจตุสดมภ เสนาบดีการตางประเทศ ยุตธิ รรม ธรรมการและโยธาธิการ
เรียกกันวา เสนาบดีตําแหนงใหม ครั้นเมือ่ มีประกาศ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๔๓๕ จึงเรียกเสนาบดีเหมือนกันหมด ไมเรียกอัครเสนาบดีและจตุสดมภอีกตอไป
๓. การศึกษา ในรัชกาลนี้ไดโปรดใหขยายการศึกษาขึ้นเปนอันมากใน
พ.ศ.๒๔๑๔ ไดโปรดใหจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แลวมีหมาย
ประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศและขาราชการใหสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียน
ภาษาไทยนี้ โปรดใหพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาริยางกูร) เปนอาจารยใหญ
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๕

ตอมาตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง ใหนายยอช แปตเตอรสัน
เปนอาจารยใหญ โรงเรียนทั้งสองนี้ขึ้นอยูในกรมทหารมหาดเล็ก
ตอมาโปรดใหตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นและจัดตั้งขึ้นตามวัดตางๆ
ตามประเพณีนิยมของราษฎร โรงเรียนหลวงนี้ไดจัดตั้งขึ้นที่ “วัดมหรรณพาราม” เปน
แหงแรก แลวจึงแพรหลายออกไปตามหัวเมืองทั่ว ๆ ไป โปรดใหตั้งกรมศึกษาธิการ
ขึ้นในป พ.ศ.๒๔๒๘ และจัดใหมีการสอบไลครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๑ ตอมาในป พ.ศ.
๒๔๓๓ ไดมีการปฏิวัติแบบเรียน โดยใหเลิกสอนตามแบบเรียน ๖ กลุม มีมูลบท
บรรพกิจเปนตน ของพระยาศรีสุนทรโวหาร มาใชแบบเรียนเร็วของกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพแทน ในที่สุดไดโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น จัดการศึกษาและ
การศาสนาขึ้น เมื่อป พ.ศ.๒๔๓๕ การศึกษาก็เจริญกาวหนาสืบมาโดยลําดับ
๔. การศาล แตเดิมมากรมตาง ๆ ตางมีศาลของตนเองสําหรับพิจารณา
คดี ที่คนในกรมของตนเกิดกรณีพิพาทกันขึ้น แตศาลนี้ก็เปนไปอยางยุงเหยิง ไมเปน
ระเบียบ ใน พ.ศ.๒๔๓๔ จึงไดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อรวบรวมศาลตาง ๆ ใหมา
ขึ้นอยูในกระทรวงเดียวกัน นอกจากนั้นในการพิจารณาสอบสวนคดี ก็ใชวิธีจารีต
นครบาล คือ ทําทารุณตอผูตองหา เพื่อใหรับสารภาพ เชน บีบขมับ ตอกเล็บ
เฆี่ยนหลัง และทรมานแบบอื่น ๆ เปนธรรมดาอยูเองที่ผูตองหาทนไมไหว ก็จําตอง
สารภาพ จึงไดตราพระราชบัญญัติขึ้น ใชวิธีพิจารณาหลักฐานจากพยานบุคคลหรือ
เอกสาร สวนการสอบสวนแบบจารีตนครบาลนั้นใหยกเลิก
ไดจัดตั้งศาลโปริสภาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ ตอมาไดจัดตั้งศาลมณฑลขึ้น
โดยตั้งที่มณฑลอยุธยาเปนมณฑลแรก และขยายตอไปครบทุกมณฑล
๕. การคมนาคม ไดโปรดใหสรางถนนและสะพานขึ้นเปนอันมาก ได
โปรดเกลา ฯ ใหขยายถนนบํารุงเมือง ถนนที่ทรงสรางใหม คือ ถนนเยาวราช ถนน
ราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ เปน
ตน ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปหนึ่ง ๆ ทรงสละพระราชทรัพยสรางสะพาน
ขึ้น ซึ่งมีคําวา “เฉลิม” นําหนา เชน สะพานเฉลิมศรี สะพานเฉลิมสวรรค สะพาน
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อื่น ๆ ที่สําคัญทรงสรางขึ้น เชน สะพานมัฆวานรังสรรค สะพานเทวกรมรังรักษ
โปรดใหขุดคลองตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางคมนาคม และสงเสริมการเพาะปลูก
ใน พ.ศ.๒๔๓๓ โปรดใหสรางทางรถไฟตั้งแตกรุงเทพ ฯ ถึงจังหวัด
นครราชสีมา ทรงเปดทางตอนแรกตั้งแตกรุงเทพ ฯ ถึงอยุธยากอน ใน พ.ศ.๒๔๓๙
สายตอ ๆ ไปที่โปรดใหสรางขึ้นในภายหลังคือ สายเพชรบุรี สายฉะเชิงเทรา สาย
เหนือเปดใชถึงชุมทางบานดารา จังหวัดอุตรดิตถ ใหสัมปทานเดินรถรางและรถไฟ
ในกรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ กับรถไฟในแขวงพระพุทธบาท ตลอดจนจัดการเดิน
รถไฟระหวางกรุงเทพ ฯ กับสมุทรสงคราม
การไปรษณีย โปรดใหเริ่มจัดขึ้นในป พ.ศ.๒๔๒๔ รวมอยูในกรมโทรเลข
ซึ่งไดจัดขึ้นตั้งแต พ.ศ.๒๔๑๒ โทรเลขสายแรกที่สุด คือ ระหวางจังหวัดพระนครกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
๖. การสุขาภิบาล ในสวนการบํารุงความสุขของพลเมืองนั้น ไดทรงตั้ง
กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดูแลจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแหง เชน ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลโรคจิต และโรงเลี้ยงเด็ก นอกจากนี้ไดสงแพทยออก
เที่ยวปลูกฝปองกันไขทรพิษและปองกันอหิวาตกโรค โดยไมคิดมูลคา ใน พ.ศ.
๒๔๓๖ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี จัดสราง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น ตอมา
ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตอมาสภาไดจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น แตยังไมทันเสร็จ
มาเสร็จในรัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามวา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” ใน พ.ศ.
๒๔๕๗
ใน พ.ศ.๒๔๔๖ ไดทรงจางชางฝรั่งเศสเปนนายชางสุขาภิบาล จัดหาน้ํา
สะอาดใหชาวพระนครบริโภค แตการนี้มาสําเร็จในรัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามวา
“การประปา” อนึ่งในปเดียวกันนั้น โปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้ง “โอสถสภา” ขึ้น จัดทํายา
ตําราหลวงสงไปจําหนายตามหัวเมืองในราคาถูก
การสงครามและการเสียดินแดน
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ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
แมจะไดทรง
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการประเทศในลักษณะที่เรียกกันวา “พลิกแผนดิน” หรือ
“ปฏิวัติ” ก็ตาม แตในดานการเกี่ยวของกับชาวตะวันตกซึ่งไดยื่นมือเขามาตองการ
ดินแดนของเรา ตั้งแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา ฯ นั้น ไดทําใหเรา
ตองเสียดินแดนตาง ๆ ไปในรัชกาลนี้อยางมากมายและเปนการเสียจนครั้งสุดทาย
ซึ่งการเสียแตละครั้งนั้น หากจะนํามากลาวโดยยืดยาวก็เกินความจําเปน ฉะนั้นจึง
จะนํามากลาวเฉพาะดินแดนที่เราเสียไปเทานั้น ดินแดนที่เราเสียไปเพราะถูกขมเหง
รังแกจากฝรั่งเศส มีหลายคราวดวยกัน คือ
๑. พ.ศ.๒๔๓๑ เสียแควนสิบสองจุไทย และหัวพันทั้งหาทั้งหก คิดเปน
เนื้อที่ประมาณ ๘๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
๒. พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) เสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขง ตลอดจนถึงเกาะ
ตาง ๆ ในลําน้ําโขง คิดเปนเนื้อที่ประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งยังตอง
เสียเงินคาปรับเปนเงิน ๒ ลานฟรังค (คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานัน้
ประมาณ ๑ ลานบาท) และตองถอนทหารจากชายแดนทั้งหมดและฝรั่งยึดจันทบุรีไว
เปนการชําระหนี้
๓. ในป พ.ศ.๒๔๔๗ ไทยตองเสียดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง ตรงขามหลวง
พระบาง และตรงขามปากเซใหแกฝรั่งเศสอีก คิดเปนเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๕๐๐
ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้เนื่องจากฝรั่งเศสไมยอมถอนทหารจากจันทบุรี เมื่อเสียดินแดน
นี้แลวฝรั่งเศสก็ถอนทหารออกจากจันทบุรี แตไปยึดเมืองตราดไวอีก โดยหาเหตุผล
อันใดมิได
๔. เพื่อที่จะใหฝรั่งเศสไปจากเมืองตราด ไทยตองเสียสละ พระตะบอง
เสียมราฐ ศรีโสภณ ซึ่งไทยไดมาอยางเด็ดขาดตั้งแต พ.ศ.๒๓๕๒ ใหแกฝรั่งเศส
โดยสัญญาลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ฝรั่งเศสยอมคืนเมืองดานซาย เมือง
ตราด และเกาะทั้งหลาย ซึ่งอยูใตแหลมสิงหลงไปจนถึงเกาะกูดใหแกไทย รวม
ดินแดนที่เสียไปครั้งนี้เปนเนื้อที่ประมาณ ๕๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
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แตการเสียดินแดนคราวสุดทายนี้ไทยก็ไดประโยชนอยูบาง คือฝรั่งเศสยอม
ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตยอมใหศาลไทยมีสิทธิที่จะชําระคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก
ชาวฝรั่งเศส และคนในบังคับฝรั่งเศสไดหาไปขึ้นศาลกงสุลเชนแตกอนไม
สวนทางดานอังกฤษนั้น ปรากฏวาเขตแดนระหวางมลายู ซึ่งเปนของ
อังกฤษกับไทยยังหาปกปนกันโดยควรไมตลอดมาถึงป พ.ศ.๒๔๔๑ ประเทศไทยได
เปดการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ รวมถึงเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดวย ใน พ.ศ.
๒๔๕๔ อังกฤษจึงยอมตกลงใหชาวอังกฤษ หรือคนในบังคับอังกฤษมาขึ้นศาลไทย
และยอมใหไทยกูเงินจากอังกฤษทางรัฐบาลสหรัฐมลายู เพื่อนํามาใชสรางทางรถไฟ
สายใตจากกรุงเทพ ฯ ถึงสิงคโปร เพื่อตอบแทนประโยชนที่อังกฤษเอื้อเฟอ ทางฝาย
ไทยยอมยกรัฐกลันตัน ตรังกานูและไทยบุรี ใหแกสหรัฐมลายูของอังกฤษ
การเสด็จประพาส
การเสด็จประพาสเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
อันหนึ่งของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ดังที่กลาวมาแลววา
ระหวางที่ยังมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้นก็ไดเสด็จประพาสชวา
และอินเดีย
เพื่อดูแบบอยางการปกครองที่ชาวยุโรป
นํามาใชในเมืองขึ้น
เพื่อนํามาแกไข
ดัดแปลงใชในประเทศของเราบาง และการก็เปนไปสมดังที่พระองคไดทรงคาดการณ
ไว เพราะไดนําเอาวิธีการปกครองในดินแดนนั้น ๆ มาใชปรับปรุงระเบียบการบริหาร
อันเกาแกลาสมัยของเรา ซึ่งใชกันมาตั้ง ๔๐๐ ปเศษแลว
เมื่อไดเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสแลว ก็ไดเสด็จประพาสยุโรป ๒ ครั้ง ในป
พ.ศ.๒๔๔๐ ครั้งหนึ่ง และในป พ.ศ.๒๔๕๐ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
กับประเทศตาง ๆ ในยุโรป ตลอดจนประเทศฝรั่งเศสดวย
ในการเสด็จประพาสทวีปยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ไดมีกระแสพระ
ราชปรารภมีขอความตอนหนึ่งวา พระองคไดเสด็จไปนอกพระราชอาณาเขตหลาย
ครั้งคือ เสด็จประพาสอินเดีย พมารามัญ ชวาและแหลมมลายู หลายครั้ง ไดทรง
เลือกสรรเอาแบบแผนขนบธรรมเนียมอันดีในดินแดนเหลานั้นมาปรับปรุงในประเทศ
ใหเจริญขึ้นแลวหลายอยาง แมเมืองเหลานั้นเปนเพียงแตเมืองขึ้นของมหาประเทศใน
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ทวีปยุโรป ถาไดเสด็จถึงมหาประเทศเหลานั้นเองประโยชนยอมจะมีขึ้นอีกหลายเทา
ทั้งจะไดทรงวิสาสะคุนเคยกับพระมหากษัตริย และรัฐบาลของประเทศนอยใหญใน
ยุโรปดวย เปนทางสงเสริมทางไมตรีใหดีขึ้นกวาแตกอน จึงไดทรงกําหนดเสด็จพระ
ราชดําเนินในวันที่ ๗ เมษายน ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) มีกําหนดเวลาประมาณ ๙
เดือน
การเสด็จประพาสตางประเทศ ในขณะที่เสวยราชสมบัติระยะไกลเปนเวลา
เชนนั้น นับเปนครั้งแรกจึงไดทรงออกพระราชกําหนด ตั้งผูสําเร็จราชการแผนดิน
รักษาพระนคร ซึ่งผูสําเร็จราชการแผนดินครั้งแรกนี้ ไดแกสมเด็จพระนางเจาเสาวภา
ผองศรีพระบรมราชินีนาถ (ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชเทวี)
ซึ่งครั้งนั้นทรงเปนพระราชชนนีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มงกุฏราชกุมาร (พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖) กับทรงตั้งที่ปรึกษาลวนแต
เปนสมเด็จพระเจานองยาเธอชั้นผูใหญ ๔ พระองค คือพระเจานองยาเธอ เจาฟา
จาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ ๑ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุ-รังษี
สวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช ๑ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโร
ปการ ๑ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ ๑ กับมีขาราชการชาว
ตางประเทศ ซึ่งจางมารับราชการในประเทศไทยครั้งนั้น คือ โรลังยัคมินส ชาวเบล
เยี่ยม ซึ่งไดบรรดาศักดิ์เปน เจาพระยาอภัยราชา รวมดวยอีก ๑ ทาน
ในการเสด็จประพาสครั้งแรกนี้ ไดทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระ
ราชินีนาถ ผูสําเร็จราชการแผนดินตลอดระยะทาง พระราชหัตถเลขานี้ตอมาไดรวม
เปนหนังสือเลมชื่อ พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน ใหความรูเกี่ยวแกสถานที่ตาง ๆ ที่
เสด็จไปอยางมากมาย
สวนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จ
กลับแลว จึงทรงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
สวนภายในประเทศ ก็ทรงถือวาการเสด็จประพาสในที่ตาง ๆ เปนเหตุใหรู
สารทุกขสุขดิบของราษฎรเปนอยางดี พระองคจึงไดทรงปลอมแปลงพระองคไปกับ
วันปยมหาราช
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เจานายและขาราชการ ไปโดยเรือมาดแจวไปตามแมน้ําลําคลองตาง ๆ แวะเยี่ยม
เยียนตามบานราษฎร ซึ่งเรียกกันวา “ประพาสตน” ประพาสตนนี้ไดเสด็จ ๒ ครั้ง คือ
ในป พ.ศ.๒๔๔๗ ครั้งหนึ่ง และในป พ.ศ.๒๔๔๙ อีกครั้งหนึ่ง
การศาสนา ในดานศาสนานั้นพระองคมิไดทรงละเลย ทรงเปนองค
ศาสนูปถัมภกโดยแทจริงในดานพระพุทธศาสนานั้น นอกจากจะทรงบรรพชาเปน
สามเณรและทรงอุปสมบทดวยแลว ยังใหความอุปถัมภสงฆ ๒ นิกาย ดังเชน สมเด็จ
พระราชบิดา ในป พ.ศ.๒๔๔๕ ใหตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ เปนการ
วางระเบียบสงฆมณฑลใหเปนระเบียบทั่วราชอาณาจักร
ใหกระทรวงธรรมการมี
หนาที่ควบคุมการศาสนา
ทรงอาราธนาพระราชาคณะใหสังคายนาพระไตรปฎก
แลวพิมพเปนอักษรไทยชุดละ ๓๙ เลม จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด แจกไปตามพระอาราม
ตาง ๆ ถึงตางประเทศดวย ใน พ.ศ.๒๔๔๒ ทรงปฏิสังขรณวัดเบญจมบพิตร แลว
จําลองพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานไวในวัดนี้ ทรงปฏิสังขรณวัด
หลายวัด สรางพระอารามหลายพระอาราม เชน วัดราชบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส
วัดนิเวศนธรรมประวัติ (บางปะอิน) เปนตน
สวนศาสนาอื่น ก็ทรงใหความอุปถัมภตามสมควร เชน สละพระราช
ทรัพยสรางสุเหราแขก พระราชทานเงินแกคณะมิชชันนารี และพระราชทานที่ดินให
สรางโบสถที่ริมถนนสาธร
การวรรณคดี ในดานวรรณคดีนั้น ในรัชกาลนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมราวกับปฏิวัติ คือ ประชาชนหันมานิยมการประพันธแบบรอยแกว สวนคํา
ประพันธแบบโคลงฉันทกาพยกลอนนั้น เสื่อมความนิยมลงไป หนังสือตาง ๆ ก็ไดรับ
การเผยแพรยิ่งกวาสมัยกอน เพราะเนื่องจากมีโรงพิมพหนังสือเลมหนึ่ง ๆ ไดจํานวน
มาก ไมตอ งคัดลอกเหมือนสมัยกอน ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ ทรงเปน
นักประพันธ ซึ่งมีความชํานาญทั้งทางรอยแกวและรอยกรอง เชน ไกลบาน ลิลิต
นิทราชาคริต เงาะปา พระราชพิธีสิบสองเดือน เปนตน พระราชนิพนธเลมหลังนี้
ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวา เปนยอดความเรียงประเภทคําอธิบาย
วันปยมหาราช
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พระราชานุสาวรีย
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น
มี
มากมายเกินกวาที่จะกลาวในที่นี้ ที่กลาวมานั้นยกมากลาวเฉพาะที่สําคัญ ๆ รัชสมัย
ของพระองค เปนรัชสมัยแหงการปฏิวัติแทบจะทุกทาง เหตุนี้ประชาชนจึงพรอมใจ
กันเรี่ยไรเงินสรางอนุสาวรียอยางใดอยางหนึ่งไวเพื่อเปนอนุสรณถึงพระองค บังเอิญ
ประจวบเหมาะกับพระองคเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ทรงพอ
พระทัยพระบรมรูปหลอของพระเจาหลุยสจึงขอใหพระองคไปประทับนั่งใหชาว
ฝรั่งเศสปน แลวหลอสงเขามาในประเทศ โปรดใหประดิษฐานไว ณ พระลานหนา
พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพระราชพิธีเปดพระบรมรูปนี้ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๔๕๑
พระบรมรูปทรงมานี้ ขนาดทั้งพระบรมรูปและมา ทรงทําโตกวาของจริง
เล็กนอย โดยหลอดวยโลหะชนิดทองบรอนซ พระบรมรูปประดิษฐานบนแทนหินออน
อันเปนแทนรองสูงประมาณ ๖ เมตร กวาง ๒ เมตรครึ่ง ยาว ๕ เมตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณบดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษ
รัตนราชรวิวงษวรุตมพงษบริพัต วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราช
สังกาศ บรมธรรมมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จดํารงราชสมบัติมาถึง ๔๒ ปเต็มบริบูรณ เปนรัชสมัยที่ยืนนานยิ่งกวาสมเด็จพระ
มหาราชาธิราชแหงสยามประเทศในอดีตกาล
พระองคกอรปดวยพระราชกฤษฎาภินิหาร เปนอัจฉริยภูมิบาลบรมบพิตร
เสด็จสถิตในสัจธรรมอันมั่นคงมิหวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยในทางที่จะทํานุ
บํารุงพระราชอาณาจักรใหสถิตสถาพรและใหเกิดความสามัคคีสโมสร
เจริญสุข
สําราญทั่วไปในเอนกนิกร ประชาชาติเปนเบื้องหนา พระราชจรรยาทรงพระสุขุม
ปรีชาสามารถสอดสองวินิจฉัย ในคุณโทษแหงประเพณีเมือง ทรงปลดเปลื้องโทษ
นําประโยชนมาบัญญัติ โดยปฏิบัติพระองคทรงนําหนา ชักจูงประชาชน ใหดําเนิน
ตามในทางที่งามดีมีประโยชนเปนแกนสาร พระองคทรงทําใหความสุขสําราญแหง
วันปยมหาราช
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ประชาราษฎรสําเร็จได ดวยอาศัยดําเนินอยูเนืองนิจในพระวิริยะและพระขันติคุณอัน
แรงกลา ทรงอาจหาญในพระราชจรรยา มิไดยอทอตอความลําบากยากเข็ญ มิได
เห็นขอขัดของอันเปนขอควรขยาด แมประโยชนและความสุขในสวนพระองค ก็
อาจจะสละแลกความสุขสําราญพระราชทานไพรฟาขาแผนดินได โดยทรงพระกรุณา
ปรานี พระองคคือบุรพการีของราษฎร เพราะเหตุเหลานี้แผนดินของพระองคจึงยิ่ง
ดวยความสถาพรรุงเรืองงาม มหาชนชาวสยามถึงความสุขเกษมลวงล้ําอดีตสมัยที่ได
ปรากฏมา พระองคจึงเปนปยมหาราช ที่รักของมหาชนทั่วไป
ครั้นบรรลุอภิลักขิตสมัย รัชมังคลาภิเษก สัมพัจฉรกาล พระราชวงศานุ
วงศ เสนามาตยราชบริพาร พรอมดวยสมณพราหมณ อาณาประชาชนชาวสยาม
ประเทศทุกชาติทุกชั้นบรรดาศักดิ์ ทัว่ รัชสีมาอาณาเขต มาคํานึงถึงพระเดชพระคุณ
อันไดพรรณนามาแลวนั้น จึงพรอมกันสรางพระบรมรูปนี้ ประดิษฐานไวสนองพระ
เดชพระคุณเพื่อประกาศเพื่อเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปยมหาราช ใหปรากฏสืบไปชั่วกาลปวสาน
เมื่อสุรยคติกาล พฤศจิกายนมาศ เอกาทศดิถีพุฒวาร จันทรคติกาล
กฤติกมาศ กาฬปกษ ตติยดิถี ในปวอก สัมฤทธิมา ๔๑ จุลศักราช ๑๒๗๐ (ตรงกับ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ พระชนมายุได ๕๘ พรรษา ครองราชสมบัติมานานถึง ๔๒ ป
นับเปนรัชสมัยที่ยืนนานที่สุดในประเทศไทย
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ขอเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันปยมหาราช
๑. จัดสัมนาทางวิชาการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจและความสําคัญของวันปยมหาราช
๒. จัดนิทรรศการพระราชประวัติและผลงาน
๓. กิจกรรมอื่น ๆ ที่พึงปฏิบัติ
- นําพวงมาลา หรือพุมดอกไมไปถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ
หรือ
สถานที่ราชการกําหนด
- ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการและอาคารบานเรือน
- ทําบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเปนพระราชกุศล
- การแสดงเทิดพระเกียรติ
๔. กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

วันปยมหาราช
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