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คำ�นำ�
		 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นหนังสือเล่มที่ ๕ ในชุด “พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล”
กรมวิชาการ (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทา่ นผูห้ ญิง
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา และจัดพิมพ์
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยก�ำหนดให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ
ประวัตศิ าสตร์ไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
คณะกรรมการจั ด ท� ำ และคั ด เลื อ กหนั ง สื อ อ่ า นนอกเวลา
วิชาประวัตศิ าสตร์ไทยและหน้าทีพ่ ลเมือง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ มีแนวการเขียน
ในการน�ำเสนอเนือ้ หาทีค่ ำ� นึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
ทางการอ่ า น และจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา จึงได้ประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา กลุม่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกลุ่มประวัติศาสตร์ไทย ส�ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ได้มอบหมายให้นางสายไหม จบกลศึก ทีป่ รึกษาเกีย่ วกับ
งานด้านเอกสารและหนังสือ สำ�นักพระราชวัง นางสาวพรรณงาม

แย้มบุญเรือง ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนางปราณี ปราบริปู ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตรวจเพิ่มเติมเนื้อหา
และภาพประกอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ผู้ทรง
คุณวุฒิได้เรียบเรียงไว้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มนี้ จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ให้น่าสนใจและบูรณาการค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปพร้อมกัน
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำ�และคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาฯ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันทำ�ให้หนังสือสำ�เร็จลุล่วง
ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

(นายกมล รอดคล้าย)
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พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า” ณ ลานพระราชวังดุสิต

บทนำ�
“วันนี้เป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า” “วันนี้เป็น
วันสมเด็จพระปิยมหาราช” “วันนี้เป็นวันไหว้พระพุทธเจ้าหลวง”
คนไทยทั่วประเทศพูดคำ�เหล่านี้ตลอดมา เมื่อถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม
ของทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ นักเรียน
คนเฒ่าคนแก่ พ่อค้าแม่ค้า ข้าราชการ ต่างก็พูดกันดังนี้
คนในกรุงเทพมหานคร มักจะพูดว่า “วันถวายบังคม
พระบรมรูปทรงม้า”ซึ่งเขาหมายถึงไปไหว้พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กลางลานพระราชวังดุสิต ค�ำว่า
“วันถวายบังคมสมเด็จพระปิยมหาราช” นั้นพูดกันทั้งคนในกรุง
และนอกกรุง ในต่างจังหวัดมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ
พระปิยมหาราชที่ศาลากลาง ส่วนค�ำว่า “ไหว้หรือถวายบังคม
พระพุทธเจ้าหลวง”นัน้ คนแก่ๆ รุน่ ปูย่ า่ ตายายของเรามักพูดกันทัว่ ๆ ไป
เมือ่ วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกๆ ปีมาถึง ราชการและโรงเรียน
จะหยุด ๑ วัน ประชาชน พ่อค้า ข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วเมืองไทยต่างยกขบวนถือพวงมาลา คือดอกไม้จัดเป็น
พวงใหญ่ตกแต่งงดงาม เดินกันเป็นทิวแถวตรงไปยังจุดหมาย
ทีจ่ ะถวายบังคม แต่ละคนแต่งกายสะอาดตา พิธที จี่ ดั ขึน้ ในสถานที่
ทีม่ งี านก็ประดับประดาด้วยดอกไม้และเครือ่ งบูชาต่างๆ หอมกลิน่
ดอกไม้สดและกลิ่นธูปควันเทียนฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณงาน
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บุคคลที่คนไทยต่างไปถวายบังคม กราบไหว้ด้วยพวง
มาลาหรือช่อดอกไม้น้อยใหญ่ หรือธูปเทียนจุดบูชาเป็นพิธีใหญ่ใน
วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกๆ ปีนั้น คือใครเล่า นักเรียนทุกคนแม้แต่
เด็กอนุบาลเล็กๆ ก็ตอบได้ว่าคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครของเราทั้งหลายนี้เอง
พระองค์มพี ระนามทีป่ ระชาชนถวายไว้วา่ “สมเด็จพระปิยมหาราช”
มีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนรักยิ่งนัก
ปู่ย่าตายายของเราถวายพระนามว่า “พระพุทธเจ้าหลวง”
ก็เพราะเคารพพระองค์เทียบเท่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นธรรมเนียมโบราณส�ำหรับเรียกพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคต
ไปแล้ว และราษฎรรักเคารพยิ่งบิดามารดา
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๑. พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นพระราชโอรส
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๔ สมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
เป็นพระบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ พระองค์มีพระเจ้าพี่พระเจ้า
น้องหญิงชายหลายพระองค์ แต่พระองค์เป็นพระราชโอรส
องค์ใหญ่ชั้นเจ้าฟ้า สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสนิทเสน่หา
เป็นที่สุด ทรงเรียกพระองค์ว่า “พ่อใหญ่” ทรงแต่งตั้งพระองค์
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ มีพระนามไพเราะ
และยาวมาก จารึกไว้ในแผ่นทองค�ำที่เรียกว่า “พระสุพรรณบัฏ”
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงอบรมเลีย้ งดูเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่พระชนมายุยังน้อย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปไหนไม่ว่าใกล้หรือไกล ตลอดจนไปหัวเมืองต่างๆ ก็ทรงพา
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ไปด้วยมิได้ขาด เมือ่ ทรงพระเยาว์ถา้ เสด็จฯ โดย
พระเสลี่ยง ซึ่งเป็นเก้าอี้สวยงามมีคานหาม เจ้าฟ้าก็ทรงนั่งบน
พระเพลาของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ถ้าเสด็จฯ โดยรถม้าซึ่ง
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงขับเองก็ประทับข้างๆ พระองค์ พร้อม
ด้วยพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องเล็กๆ องค์อื่นๆ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรง
รักพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องของพระองค์ยิ่งนัก
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ทรงฉายพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

เมือ่ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงได้รบั การอบรมสัง่ สอนจากสมเด็จ
พระบรมชนกนาถตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิด
ได้ทรงพบเห็นสิ่งต่างๆ มากมายเช่นนั้น พระองค์มีพระสติปัญญา
เฉลียวฉลาดอยู่แล้ว จึงทรงรอบรู้มากกว่าเด็กธรรมดา และทรงรัก
ประชาชนไทยมาแต่พระชนมายุน้อยๆ เพราะได้พบปะประชาชน
เวลาเสด็จออกนอกวังหลวงกับสมเด็จพระบรมชนกนาถอยูเ่ สมอๆ
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ทรงศึกษาวิชาหนังสือ

เมื่อทรงเจริญพระชนม์พอจะเรียนหนังสือได้ สมเด็จ
พระบรมชนกชนนีก็ทรงจัดให้เรียนพร้อมกับเจ้านายเล็กๆ และ
บุตรหลานข้าราชการในวังโดยมีพระญาติผู้ใหญ่บ้าง ครูอาจารย์
ที่เป็นข้าราชการในวังหลวงบ้างเป็นผู้สอน เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว
ยังไม่มีโรงเรียนตั้งขึ้นเหมือนทุกวันนี้ เด็กผู้ชายมักเล่าเรียนกับ
พระสงฆ์ในวัด เด็กผูห้ ญิงมักเรียนการครัว เย็บปักถักร้อยอยูใ่ นบ้าน
พระองค์ทรงเรียนวิชาหนังสือไทย หนังสือบาลี ส่วนหนังสือ
อังกฤษนั้น จ้างครูฝรั่งดีๆ จากสิงคโปร์มาสอนถวาย ทั้งยังต้อง
ทรงศึกษาวิชานักรบ เช่น กระบี่ กระบอง มวยปล�้ำ ยิงปืน
ฝึกการทหาร ขี่ม้าช้างให้ช�ำนาญ ลูกผู้ชายไทยสมัยนั้นต้องเรียน
ไว้ป้องกันตัวและป้องกันชาติบ้านเมือง เหมือนกับที่เราเรียน
วิชาทหารทุกวันนี้เช่นกัน พระองค์ยังต้องทรงฝึกการใช้อาวุธ
เป็นพิเศษอีกด้วย

ทรงพระผนวชเป็นสามเณร

สมเด็จพระบรมราชชนนีของเจ้าฟ้าทรงพระประชวรและ
สวรรคตเมื่อเจ้าฟ้ามีพระชนมายุได้ ๙ พรรษา หลังจากเจ้าฟ้า
ทรงโสกันต์แล้วไม่นาน สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงแต่งตั้ง
เจ้าฟ้าเป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมืน่
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สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ
พระชนมายุ ๑๕ พรรษา
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พิฆเนศวรสุรสังกาศ” ต่อมาเลือ่ นเป็น “กรมขุนพินติ ประชานาถ” เมือ่
พระชนมายุ ๑๓ พรรษา ทรงพระผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว มีขบวนแห่ใหญ่ให้ประชาชนชม
แล้วเสด็จไปจ�ำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ณ พระต�ำหนัก
ปัน้ หยาอันเคยเป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถครัง้ ทีท่ รง
พระผนวชเป็นพระภิกษุอยูห่ ลายปีกอ่ นเสวยราชย์ สามเณรเจ้าฟ้า
ทรงพระผนวชนานถึง ๖ เดือน ทรงเล่าเรียนพระพุทธศาสนาและ
ฝึกเทศน์ได้ดี
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีความรูท้ างพระพุทธศาสนา
และการพระราชนิพนธ์อย่างดียิ่ง ทรงแต่งมหาชาติกัณฑ์สักบรรพ
ขึ้นเป็นพิเศษ เป็นตอนที่พระอินทร์มาหาพระเวสสันดร ส�ำหรับ
สามเณรเจ้าฟ้าจะได้เทศน์มหาชาติถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ
และพระญาติใหญ่นอ้ ย ครัง้ นัน้ พระเจ้าลูกเธอหลายพระองค์ชว่ ยกัน
แต่งเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ เรียกว่า “กระจาดใหญ่” ท�ำเป็นรูปเรือ
ส�ำเภาขนาดเท่าเรือส�ำเภาจริงๆ ใส่ของถวายมากมายวางไว้บนปากเรือ
เหมือนกับสินค้าวางขายบนเรือส�ำเภาแต่โบราณ ใช้ผลไม้และ
อาหารต่างๆ ประดับเป็นรูปสัตว์น�้ำและคลื่นรอบๆ เรือส�ำเภา
แล้วตั้งกระจาดรูปเรือส�ำเภาไว้ให้ประชาชนชม ตรงหน้าพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ ริมก�ำแพงพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาไชย สามเณร
เจ้าฟ้าทรงเทศน์ได้ไพเราะ
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ประชาชนชื่นชมองค์สามเณรน้อยมาก และสนุกสนานกับ
การได้ชมกระจาดบูชากัณฑ์เทศน์อันสวยงามน่าตื่นเต้นนั้น

ทรงปฏิบัติราชการ

หลังจากทรงลาพระผนวชจากสามเณรแล้ว เจ้าฟ้า
จุฬาลงกรณ์ตอ้ งทรงรับใช้ใกล้ชดิ องค์สมเด็จพระบรมชนกนาถมาก
ยิง่ กว่าเดิม เพือ่ ทรงรับการอบรมสัง่ สอนข้อราชการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การปกครองบ้านเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี พระราชพิธตี า่ งๆ
ของหลวงและพิธขี องคนไทยทัว่ ไป เช่น พิธที างศาสนาพุทธ การท�ำบุญ
เข้าพรรษา พิธีประจ�ำปี เช่น พิธีตรุษ สารท ลอยกระทง เป็นต้น
ต้องประทับอยู่ดึกดื่นเกินเที่ยงคืนเสมอ ทั้งที่พระชนมายุยัง
น้อยเพียง ๑๒-๑๓ พรรษาเท่านั้น เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ
มีขอ้ ราชการใดเป็นส่วนพระองค์ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กต็ อ้ งทรงเชิญ
พระราชกระแสนั้นๆ ไปยังเจ้านายหรือข้าราชการในเขตวังหลวง
เวลาเช้าก็ตอ้ งเสด็จข้ามฟากแม่นำ�้ หน้าวังหลวงไปยังบ้านเจ้าพระยา
ศรีสุริยวงศ์เนืองๆ เจ้าพระยาท่านนี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ที่
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงใช้สอยใกล้ชิด เป็นคนส�ำคัญ
ของเมืองไทยดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุน
พินิตประชานาถ ทรงรับราชการเป็นผู้บังคับบัญชากรมมหาดเล็ก
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คือกรมของผู้ที่รับใช้พระมหากษัตริย์ในวัง มีข้าราชการรุ่นเด็กๆ
ท�ำหน้าที่พิเศษ แต่งเครื่องแบบทหาร คอยไล่อีกาที่มารบกวน
เป็นฝูงๆในวังหลวงตอนเช้าๆ เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ
เสด็จลงทรงบาตร เจ้าฟ้ายังทรงปฏิบัติงานอื่นๆ ในกรมทหารบก
วังหน้า กรมล้อมพระราชวังคือทหารล้อมป้องกันวัง และต่อมา
ทรงรับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติ ทั้งที่พระชนมายุเพิ่ง
๑๓-๑๔ พรรษาเท่านั้น

วังหน้าหรือสมเด็จพระบวรราชเจ้า

“วังหน้า” หรือเรียกทางราชการว่า “สมเด็จพระบวรราชเจ้า”
หรือ “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” ก็คอื รัชทายาททีจ่ ะสืบราชสมบัติ
เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ตอ่ ไป “พระราชวังบวร”หรือสถานทีต่ งั้ วังหน้า
คือส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในปัจจุบันนี้
“วังหน้า” มีขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย่หู วั
“วังหน้า” คือพระบรมราชปิตุลา (อา) ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ซึง่ สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงแต่งตัง้ ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ทสี่ อง
รองจากพระองค์ ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว” พระอนุชาธิราชของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรง
ศึกษาภาษาอังกฤษเหมือนกับสมเด็จพระบรมชนกนาถและโปรด
การฝึกทหารแบบฝรั่ง ทรงนิยมธรรมเนียมดีๆ ของฝรั่ง
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พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
วังหน้าในรัชกาลที่ ๔

วังหน้าทรงรักเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มาก เมือ่ ทรงพระประชวร
หนักทรงเรียกเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เข้าไปใกล้ๆ ยกพระหัตถ์ลบู พระเศียร
เจ้าฟ้าแล้วตรัสว่า “เจ้าใหญ่นี่แหละจะได้เป็นที่พึ่งของญาติ”
ค�ำตรัสนีเ้ ป็นจริงในเวลาต่อมา ผูใ้ หญ่เก่าๆ เล่าว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ยิ่งเจริญพระชนม์ก็ยิ่งเหมือนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
วังหน้าองค์นี้มาก มีพระกายสูงโปร่ง องอาจ งดงาม แม้สมเด็จ
พระบรมชนกนาถก็มีพระราชด�ำรัสเช่นเดียวกัน
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วังหน้าสวรรคต

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรือสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นวังหน้ าแทน
แต่เจ้านายและข้าราชการตลอดจนประชาชนต่างแน่ใจอยูว่ า่ ต�ำแหน่ง
วังหน้าองค์ใหม่ตอ้ งได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
กรมขุนพินติ ประชานาถ แม้แต่ชาวอังกฤษผูป้ กครองสิงคโปร์ครัง้ นัน้
ก็ได้เขียนยกย่องชมเชยไว้ว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเฉลียวฉลาด
เป็นผู้ใหญ่มาแต่พระชนมายุยังน้อย คงได้เป็นวังหน้าแน่นอน
พระเจ้านโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศสได้ส่งพระแสงกระบี่มาถวาย
๒ องค์ องค์ใหญ่ถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ องค์เล็กถวาย
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ โดยจารึกอักษรฝรัง่ ไว้บนกระบีว่ ่า “ของสมเด็จ
พระยุพราชสยาม” หมายความว่า ของกษัตริยพ์ ระองค์นอ้ ยแห่งสยาม
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงใช้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เสด็จ
ออกรับและเยีย่ มราชทูตต่างประเทศทีเ่ ข้ามาเฝ้าพระมหากษัตริยไ์ ทย
เป็นการเสด็จแทนพระองค์ เพือ่ ทรงฝึกหัดรับรองแขกเมืองต่างประเทศ
เคยโปรดให้กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ พระโอรสของพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามเสด็จเจ้าฟ้าในเวลาเสด็จเยี่ยมราชทูต
ฝรัง่ บางครัง้ มีเจ้านายผูใ้ หญ่กำ� กับไปด้วย ครัง้ หนึง่ เจ้าฟ้าเสด็จเยีย่ ม
ราชทูตฝรั่งในเรือใหญ่ที่เขาใช้เดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร
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ราชทูตและทหารเรือของเขาชักธงประจ�ำเรือ แต่งกายเต็มยศ
และยิงปืนค�ำนับรับเสด็จเจ้าฟ้าอย่างเต็มที่ ตามต�ำแหน่งรัชทายาท
ขณะนั้นเจ้าฟ้ามีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษาเท่านั้น

พระต�ำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนแห่งแรกของเมืองไทย

เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุน
พินติ ประชานาถ ทรงลาพระผนวชจากสามเณรแล้ว สมเด็จพระบรม
ชนกนาถโปรดให้สร้างพระต�ำหนักขึ้นในเขตวังหลวง ตรงที่เป็น
สวนต้นกุหลาบ จึงเรียกว่า “พระต�ำหนักสวนกุหลาบ” อยู่ใกล้
ทีป่ ระทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพือ่ จะได้เสด็จไปปฏิบตั ริ บั ใช้
และรับการอบรมสั่งสอนข้อราชการจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ได้สะดวกในเวลาค�่ำคืนดังได้เล่ามาแล้ว บรรดาเจ้าพี่เจ้าน้องผู้ชาย
และข้าราชการรุ่นหนุ่มๆ ที่รับใช้ใกล้ชิดในวังหลวง ต่างพากันไป
เล่าเรียนพบปะแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดกันทีพ่ ระต�ำหนักนีเ้ สมอ
ภาษาอังกฤษและขนบธรรมเนียมฝรั่งที่ดีงามเหมาะแก่คนไทยจะ
ปรับปรุงใช้บา้ งเพือ่ จะได้เจริญก้าวหน้าก็เริม่ ขึน้ ณ ทีน่ ี้ บรรดาผูท้ ไี่ ป
มาหาสู่ ณ พระต�ำหนักนี้ ล้วนรักและนับถือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ยงิ่ นัก
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าราชวรดิฐใกล้พระต�ำหนัก
มีแพเป็นที่พบปะเล่นหัวกัน เหมือนเป็นสโมสร คือสถานที่พบปะ
พูดคุยกัน เจ้านายรุ่นเล็กๆได้ตามเจ้านายพี่น้องรุ่นหนุ่มๆไปด้วย
แม้เจ้านายชัน้ ผูใ้ หญ่บางองค์ซงึ่ มีความรูท้ นั สมัย ก็ยงั ได้อาศัยแพหลังนี้
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สนทนาปราศรัยกันเป็นที่รื่นเริง เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ
โปรดให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ศกึ ษาวิชาหนังสือต่างๆ พร้อมด้วยเจ้านาย
ข้าราชการรุ่นหนุ่มๆ ก็ได้ใช้สถานที่พระต�ำหนักสวนกุหลาบเป็น
ที่เล่าเรียน ในระยะหลังจากลาพระผนวชแล้ว เจ้าพี่เจ้าน้องและ
คนหนุ่มๆ รุ่นนี้เอง ที่ได้เข้ารับราชการช่วยบ้านเมืองให้เจริญใน
ต�ำแหน่งส�ำคัญต่างๆ เมื่อเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จขึ้นเสวยราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมา ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระต�ำหนัก
สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเมืองไทย
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำริให้ซ่อมแซมพระต�ำหนัก
สวนกุหลาบ รื้อฟื้นเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นใหม่

พระต�ำหนักสวนกุหลาบภายในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ ๔
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๒. สมเด็จพระบรมชนกนาถสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบรมชนกนาถเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้วิชาการหลายอย่าง เช่น พระพุทธ
ศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาละติน เรือ่ งราวต่างๆ ของชนชาวยุโรป
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ คือวิชาว่าด้วย
อ�ำนาจและความเคลื่อนไหวของดวงดาว พระองค์ทรงเชี่ยวชาญ
ถึงขั้นค�ำนวณได้ว่าจะมีสุริยุปราคาจันทรุปราคา ที่ไหน เมื่อไร
พระองค์ทรงค�ำนวณว่าจะมีสุริยุปราคาชนิดดวงอาทิตย์มืดมิด
หมดดวง เห็ น ได้ ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ต� ำ บลหว้ า กอ
ทางภาคใต้ของเมืองไทย จึงยกขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินไป
ณ ทีน่ นั้ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ สมัยนัน้ ภาคใต้ยงั เป็นป่าทึบ
ไปได้แต่ทางเรือเดินทะเล แล้วขึ้นพักค้างคืนบนพลับพลาซึ่งตั้งขึ้น
ในป่าใหญ่ ทรงเชิญฝรั่งเจ้าเมืองสิงคโปร์และพวกพ้องของเขามาดู
สุรยิ ปุ ราคาด้วย ครัง้ นัน้ สุรยิ ปุ ราคามืดมิดตรงเวลาทีท่ รงค�ำนวณไว้
ไม่ผดิ เลย ข้าราชการท�ำหน้าทีโ่ หรคนหนึง่ คอยจ้องดูพระอาทิตย์เต็มที่
พอมืดมิดดวงก็เผลอตัวร้องลัน่ ว่า “พลุบ้ ” ทัง้ ไทยทัง้ ฝรัง่ อัศจรรย์ใจ
ชมเชยกันเซ็งแซ่
เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรไข้ป่าอย่างแรง
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ทรงรู้พระองค์ว่าพระอาการหนักมากต้องสวรรคตแน่ จึงตรัส
สั่งสอนเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ด้วยทรงห่วงใย เจ้าฟ้าประทับเฝ้าไข้
สมเด็จพระบรมชนกนาถไม่ยอมห่างหนึ่งคืนหนึ่งวันเต็มๆ ทั้งที่
พระองค์เองก็ประชวรไข้ป่า ปวดพระเศียร พระกายร้อนจัด
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงลูบพระพักตร์เจ้าฟ้า จึงทรงทราบว่า
พระราชโอรสประชวรไข้ มีพระราชด�ำรัสให้เสด็จกลับไปพักรักษา
พระองค์ที่พระต�ำหนักสวนกุหลาบให้หายเสียก่อน เจ้าฟ้าเสด็จถึง
พระต�ำหนักก็ล้มประชวรหนักหลายวัน ซ�้ำพระยอด (ฝี) มีพิษร้าย
ก็ขึ้นมาประสมอีกด้วย พระอาการหนักมาก ทุกคนในวังหลวง
ต้องปกปิดมิให้สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบ เกรงจะพาให้
พระอาการไข้ก�ำเริบยิ่งขึ้น
สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงห่วงใยคิดถึง “พ่อใหญ่” ของ
พระองค์ยงิ่ นักด้วยไม่ได้เห็นพระพักตร์อกี เลย และได้มพี ระราชด�ำรัส
ถามใครๆ ว่า “พ่อใหญ่ยงั อยูห่ รือตายแล้ว”พระอาการก็หนักลงทุกวันๆ
ทุกคนก็ปกปิดมิให้ “พ่อใหญ่” ทรงทราบพระอาการของสมเด็จ
พระบรมชนกนาถเช่นกัน สมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงองค์หนึง่ เชิญพระประค�ำ เป็นสายสร้อย
ลูกประค�ำทองไปพระราชทานแก่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระประค�ำทอง
เส้นนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่า ถ้าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชทานแก่เจ้านายพระองค์ใด พระองค์นั้นก็เป็นที่รักและ
ไว้วางพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ำรัสกับ
บรรดาผู้ที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าพระแท่นบรรทมของพระองค์ ให้ช่วยกัน
รักษาบ้านเมืองไว้ให้ดี จะเลือกใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจาก
พระองค์ก็แล้วแต่จะเห็นควรเถิด ขอฝากพระราชโอรสธิดาไว้แก่
ทุกๆ คนให้ช่วยดูแลด้วย พระองค์ทรงกล่าวค�ำลาพระสงฆ์ด้วย
ภาษาบาลี และยังมีพระราชด�ำรัสเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ฝ้าอยู่
เห็นว่า พระองค์มีพระสติดีตลอดเวลา แล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลา
ประมาณ ๒๑ นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
ท่ามกลางความเศร้าโศกของคนทั้งหลาย

เลือกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

หลังจากนั้นพระบรมวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่
ได้ประชุมพร้อมกัน ถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินติ ประชานาถ ซึง่ ขณะนัน้ พระชนมายุ
๑๕ พรรษา ก�ำลังทรงพระประชวรไข้ป่าและพระยอดมีพิษ
พระอาการหนักมา ๑ เดือน เพิ่งทุเลาแต่ยังทรงอ่อนเพลียมาก
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นข้าราชการส�ำคัญที่สุดในกลุ่มผู้ที่มา
ประชุมกันได้มอบหมายให้พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ไปกราบทูล
ข่าวสวรรคตแด่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ และเชิญเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขณะนั้น
พระองค์มีพระก�ำลังอ่อนเพลียมาก ทรงพระกันแสงโศกเศร้า
อย่างหนัก จึงต้องประทับบนพระเก้าอี้หามมาขึ้นพระที่นั่ง
16

ถวายบังคมพระบรมศพ เพียงทอดพระเนตรเห็นพระบรมศพ
สมเด็จพระบรมชนกนาถเท่านั้น ก็ได้แต่ยกพระหัตถ์ถวายบังคม
น�้ำพระเนตรพรั่งพรูลง ทรงล้มสลบแน่นิ่งไปทันที มีบางคนคิดว่า
จะสิ้นพระชนม์ตามไปอีกพระองค์หนึ่ง จึงปรารภว่า “พ่อคุณ
พ่อจะอยู่ไปได้สักกี่วัน”
แต่ด้วยพระบารมีใหญ่หลวง และเป็นบุญของคนไทย
ทัง้ หลายยิง่ นัก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุน
พินิตประชานาถได้สืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ
นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ตราบจนวันที่ ๒๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นเวลายาวนานถึง ๔๒ ปี ในรัชกาล เป็นพระมหากษัตริย์
ซึ่งประชาชนรักและเทิดทูนเหนือหัวเพราะมีพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นพ้นแก่คนไทย จึงได้พระนามว่า “พระปิยมหาราช”

ทรงครองแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕

เมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าลงกรณ์
กรมขุนพินิตประชานาถทรงรับราชสมบัติในวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น มีพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษา เจ้านายเสนาบดี
ผู้ใหญ่ร่วมด้วยคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ จึงขอให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดิน เพือ่ จะได้ชว่ ยราชการแบ่งเบา
พระราชภารกิจหน้าทีก่ ารปกครองบ้านเมือง จนกว่าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จะทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ เป็นผู้ใหญ่เต็มตามกฎหมาย
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ต่อมาได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือพิธีแต่งตั้ง
พระมหากษัตริยแ์ ละเฉลิมพระบรมนามาภิไธย ถวายพระนามเป็น
ทางราชการจารึกลงในแผ่นพระสุพรรณบัฏ เป็นพระราชพิธีใหญ่
มีขบวนแห่เลียบพระนครให้ประชาชนได้ชื่นชมยินดี

วังหน้าองค์ใหม่

มีพระราชพิธอี ปุ ราชาภิเษกแต่งตัง้ วังหน้าคือ กรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๕ ที่ประชุมซึ่งมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์
ผู้ส�ำเร็จราชการเป็นประธาน ถวายความเห็นว่า ต�ำแหน่งวังหน้า
ควรทรงแต่งตัง้ กรมหมืน่ บวรวิชยั ชาญ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้า
ยอดยิง่ ยศ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
กรมหมื่นบวรวิชัยชาญมีพระชนมายุแก่กว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ ๑๕ ปี แต่วังหน้าองค์นี้ก็ทิวงคตเสียในรัชกาลนี้เอง
เมือ่ แต่งตัง้ วังหน้าแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าฯ
ให้เลื่อนยศพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้มีความชอบแก่แผ่นดินและ
เลือ่ นยศข้าราชการทัง้ ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน คือเจ้านายและข้าราชการ
ฝ่ายหญิงในวังหลวง ตลอดจนพระสงฆ์ที่มีความดีความชอบ
การเลื่อนยศนี้เป็นธรรมเนียมของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่
ซึ่งเมื่อเริ่มเสวยราชย์จะต้องทรงปฏิบัติ
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๓. พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เสด็จขึ้นเสวยราชย์
เมื่อพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาก็จริง แต่ได้ทรงแสดงให้คนไทย
ได้เห็นพระปรีชาสามารถในการปกครองแผ่นดินอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
ทรงริเริ่มกิจการต่างๆ ที่ดีงามเป็นความเจริญแก่เมืองไทย
เพราะได้ทรงพบเห็น ได้ทรงศึกษาเรื่องราวของบ้านเมืองด้วย
พระองค์เองและจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ เคยตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปตามหัวเมืองและ
สถานที่ต่างๆ มากมาย มีพระสหายและเจ้าพี่เจ้าน้องรุ่นเดียวกัน
ตั้งแต่ครั้งประทับอยู่ ณ พระต�ำหนักสวนกุหลาบ ดังนั้นเมื่อขึ้น
เสวยราชย์ บุคคลเหล่านี้ได้เข้ารับราชการเป็นก�ำลังของแผ่นดิน
ซึ่งเข้าใจกันเป็นอันดี ล้วนจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
รูพ้ ระราชหฤทัยพระองค์ทา่ นอย่างดียงิ่ แต่ละคนได้รบั การถ่ายทอด
ความรู้จากเจ้านายผู้ใหญ่และข้าราชการผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆ ไว้ได้มาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินตามพระบรมราโชบาย
คือแนวทางทีส่ มเด็จพระบรมชนกนาถทรงอบรมสัง่ สอนไว้วา่ บัดนี้
ถึงคราวที่คนไทยและเมืองไทยจะต้องเปลี่ยนความคิดความเข้าใจ
ให้กว้างขวาง ต้องคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตก คือพวกฝรั่งชาว
ยุโรปและอเมริกา พัฒนาบ้านเมืองโดยท�ำบ้านเมืองเราให้เจริญ
19

ทันบ้านเมืองเขา เพื่อเมืองไทยจะได้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น
ของชาวยุโรป

เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศใกล้ๆ เมืองไทย

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนต่างประเทศทีพ่ วกฝรัง่ ปกครองอยู่ เพือ่ ทอดพระเนตรกิจการ
บ้านเมืองของเขา แต่เจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์ผสู้ ำ� เร็จราชการเป็นห่วง
ว่ายังมีพระชนมายุน้อย ไม่อยากให้เสด็จพระราชด�ำเนินไปไกลๆ
ถึงยุโรปในระหว่างที่ยังไม่ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ ยอมให้ได้
เพียงสิงคโปร์ก่อน ขณะนั้นมลายูยังเป็นของไทยอยู่ ต่อไปได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนชวาและอินเดีย ได้ทรงจดจ�ำระเบียบแบบแผน
การปกครองดีๆ ของประเทศต่างๆ มาไว้ ส�ำหรับเตรียมปรับปรุง
ใช้แก่เมืองไทยต่อไป
ทรงตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในวังหลวง
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายทั้งชายหญิงและบุตรหลานข้าราชการ
ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ทรงทดลองในราชส�ำนักก่อน
เพื่อต่อไปคนไทยจะได้เข้าใจชาวตะวันตก จะได้รู้ทันว่าบ้านเมือง
ตะวันตกนั้นเขาเจริญกว่าไทยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องใช้
ไม้สอย การอนามัย ตลอดจนวิชาการต่างๆ อาวุธและกองทัพ
ของเขามีก�ำลังกว่าชาวตะวันออก ทั้งนี้เป็นการเตรียมรับก�ำลัง
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อ�ำนาจของชาวยุโรปไว้โดยไม่ประมาท จะได้ไม่เสียบ้านเมืองแก่เขา
ทรงระมัดระวังไม่ให้ธรรมเนียมตะวันตกที่ทรงน�ำมาทดลองใช้แก่
คนไทยนัน้ ขัดแย้งกับธรรมเนียมไทยมากนัก เป็นต้นว่า โปรดเกล้าฯ
ให้เลิกการหมอบคลานเวลาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินในเวลาราชการ
โดยให้ยืนเฝ้าหรือนั่งเก้าอี้อย่างฝรั่งได้

ทรงสละราชสมบัตเิ สด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ

เมือ่ พระชนมายุบรรลุ ๒๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอย่หู วั ทรง
อุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณีของคนไทย แต่คราวนีท้ รงแบ่ง
เขตประทับจ�ำพรรษาในวังหลวง มีพระภิกษุอนื่ มาพักอาศัยอยูด่ ว้ ย
ทรงลาพระผนวชแล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้มพี ระราชพิธบี รมราชาภิเษก
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงว่าเป็นการเสด็จกลับขึ้นราชบัลลังก์ใหม่
หลั ง จากเสด็ จ ออกทรงพระผนวช และเป็ น การแสดงว่ า
ทรงบรรลุพระราชนิตภิ าวะแล้ว ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระองค์
เองได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องมีผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินต่อไปอีก
พร้อมจะทรงรับผิดชอบในการปกครองด้วยพระองค์เอง เมื่อทรง
ได้รับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงพระนามว่า “พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
หลังจากนัน้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นยศเจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์
ซึ่งพ้นหน้าที่ผู้ส�ำเร็จราชการแล้ว ขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าพระยาบรม
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มหาศรีสรุ ยิ วงศ์” เพือ่ เป็นเครือ่ งตอบแทนคุณความดีของท่าน ทีไ่ ด้
ช่วยรักษาบ้านเมืองไว้อย่างเรียบร้อย ท่านผูน้ เี้ ป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยุรวงศ์ แห่งสกุล “บุนนาค” สกุลใหญ่สกุลหนึ่ง
ของเมืองไทย

ทรงเปลี่ยนแปลงแบ่งส่วนราชการงานปกครองแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า
วิธีปกครองบ้านเมืองอย่างแบบเก่าซึ่งมีอยู่ ๔ กรม ได้แก่ เวียง วัง
คลัง นา ที่เรียกว่า “จตุสดมภ์” แปลว่า เสาเมือง ๔ เสา มี
เสนาบดี คือหัวหน้าราชการแต่ละกรมทั้ง ๔ กรม คุมอยู่ และ
มี สมุหกลาโหม ดูแลการทหารและปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ทงั้ หมด
มี สมุหนายก ดูแลการทหารและปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือทัง้ หมด
รวมเป็นเสนาบดี ๖ ต�ำแหน่งนั้น ยังแคบไป เพราะในรัชกาลของ
พระองค์มีพลเมืองเพิ่มมากขึ้น งานปกครองจึงต้องขยายออก
ดูแลราษฎรให้ทั่วถึง การติดต่อต่างประเทศก็มีมากขึ้น
ทรงเห็นว่าควรเพิ่มกรมใหม่อีก ๖ กรม คือ กรมพระคลัง
คุมรายรับรายจ่ายเงินทองของประเทศ (ซึง่ กรมพระคลังเดิมเรียกว่า
กรมท่า คุมการค้าส�ำเภาของประเทศและติดต่อดูแลชาวต่างชาติ)
กรมยุติธรรม คุมการศาล พิจ ารณาคดี กรมยุทธนาธิการ
คุมการทหารและอาวุธเครือ่ งรบต่างๆ กรมธรรมการ คุมการศาสนา
วัดวาอารามและการศึกษาของชาติ กรมโยธาธิการ คุมการสร้าง
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ถนนหนทาง การคมนาคมต่างๆ กรมมุรธาธร คุมเหรียญตรา
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทพี่ ระราชทานแก่ผมู้ คี วามชอบต่อบ้านเมือง
คุมดวงตราทีป่ ระทับลงบนหนังสือราชการต่างๆ และคุมกฎหมายต่างๆ
ช่วยกรมยุติธรรม เมื่อรวมกับ ๔ กรมเก่ากับการดูแลการทหาร
และปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ ฝ่ายเหนือทีก่ ล่าวมาแล้วจัดเป็น ๑๒ กรม
มีเสนาบดีเป็นหัวหน้า และแบ่งส่วนราชการรองๆ ลงมามี ปลัด อธิบดี
เจ้ากรม ปลัดกรม กรมเหล่านี้ต่อมาขยายฐานะเรียกว่า กระทรวง

ทรงแบ่งเขตการปกครองของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแบ่งเขต
ประเทศไทยซึง่ เวลานัน้ เรียกว่าประเทศสยาม ออกเป็นส่วนๆ กระจาย
อ�ำนาจการปกครองออกเป็น มณฑล ในรัชกาลนี้มี ๑๔ มณฑล
เช่น มณฑลกรุงเทพมหานคร มณฑลกรุงเก่า มณฑลพิษณุโลก ฯลฯ
แต่ละมณฑลจะมีจังหวัดในปกครอง ๓-๔ จังหวัด เช่น มณฑล
กรุงเทพมหานคร มีจงั หวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดมีนบุรี จังหวัดธัญบุรี
จังหวัดหนึ่งๆแบ่งเป็น อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน ผู้บริหารมณฑล
เรียกว่า ข้าหลวงใหญ่ หรือ สมุหเทศาภิบาล ผู้บริหารจังหวัด
เรียกว่า ข้าหลวงจังหวัด ขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่ประจ�ำมณฑล
และมีนายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองเขตท้องที่จังหวัด
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แต่ละมณฑลมีกองทัพของตน ขึ้นตรงต่อแม่ทัพมณฑล
ไว้ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ แม่ทัพมณฑลขึ้นตรงต่อเสนาบดีกลาโหม
การที่แบ่งเขตออกให้มีผู้ดูแลเป็นส่วนเป็นขั้นตอน ขึ้นต่อกัน
ตามล�ำดับ ขึ้นมาจนถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้
เป็นการสะดวกมาก มีผู้ดูแลบ้านเมืองแทนพระเนตรพระกรรณ
รับผิดชอบแบ่งกันออกไปอย่างทัว่ ถึง ไม่รวมอ�ำนาจไว้ทพี่ ระเจ้าอยูห่ วั
พระองค์เดียว พระองค์ได้ทรงตั้งกองต�ำรวจพลตระเวน ไว้รักษา
ความสงบ ปราบโจรผู้ร้าย โดยเริ่มในกรุงเทพมหานครก่อน
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๔. การเลิกทาส
การมีทาสเป็นประเพณีของคนโบราณทั่วโลก เช่น โรมัน
กรีก อียิปต์ อาหรับ เปอร์เซีย อินเดีย เขมร ไทยก็มีทาสเช่นกัน
เพราะเป็นสมัยที่โลกมีทาส ไทยอาจมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยแล้ว
ทาสนั้นแบ่งง่ายๆ ออกเป็นสองพวก คือ “ทาสเชลย” เกิดจาก
คนโบราณมักรบพุ่งกันเพื่อแย่งแผ่นดินขยายเขต ฝ่ายชนะก็ได้
ข้าศึกมาเป็นเชลย เอาไว้เพิ่มจ�ำนวนพลเมืองซึ่งยังมีน้อย และเอา
ไว้ใช้สร้างบ้านเมือง เช่น ขอมใช้ทาสสร้างนครวัด อียิปต์ใช้ทาส
สร้างพีระมิดที่ฝังศพกษัตริย์ อินเดียใช้ทาสสร้างทัชมาฮาล
ทีฝ่ งั ศพราชินอี นิ เดีย อีกพวกหนึง่ คือ “ทาสน�ำ้ เงิน” หมายถึง ทาสที่
คนเอามาขายแล้วมีผู้ซื้อไว้ใช้งานไร่นา เช่น ทาสผิวด�ำในอเมริกา
สมัยก่อน
ส่วนคนไทยนัน้ ได้ทาสเชลยจากบ้านเมืองทีย่ กทัพมารังแก
ไทยแล้วไทยรบชนะ เราก็กวาดต้อนมาเป็นเชลย หาที่อยู่ที่กินให้
กลายเป็นพลเมืองไทยไป ส่วนทาสน�้ำเงินนั้น ไทยไม่ได้ไปเที่ยว
จับตัวมนุษย์ด้วยกันมาขายเป็นทาส แต่เจ้าตัวเต็มใจยอมขายตัว
หรือลูกหลานของตัวให้แก่คนมีเงิน เพราะต้องการเงินใช้หนี้ หรือ
เพราะยากจน คนมีเงินซื้อไว้และเลี้ยงไว้รับใช้ท�ำการงานในไร่นา
หรือในบ้าน การเลีย้ งพวกทาสอย่างทารุณทีเ่ ราได้เห็นในละครหรือ
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ในภาพยนตร์นั้น เป็นเพียงเรื่องละคร โดยแท้จริงแล้วคนไทยถือ
ความเมตตาต่อผูย้ ากไร้เป็นธรรมประจ�ำใจ เช่น คนไทยมีธรรมเนียม
ให้ข้าวให้น�้ำแก่คนที่ไปมาหาสู่ เพราะคนไทยถือว่าการให้ทานแก่
คนยากจนเป็นบุญกุศลที่ควรท�ำ

ภาพเขียนเพดานในพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอนเลิกทาส

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า
การที่คนเอาคนด้วยกันเป็นทาสรับใช้นั้น ผิดมนุษยธรรมมาก
เป็นการขัดต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนายิ่งนัก และทรงเป็นนักประชาธิปไตย เมื่อ
จะทรงเปลี่ยนแปลงงานปกครองใด ธรรมเนียมใด กฎหมายใด
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เสียใหม่ ก็ต้องทรงหารือเจ้านายข้าราชการหลายคน พระองค์จึง
มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินอยู่ ๒ สภา ตั้งเจ้านายผู้ใหญ่ และ
ข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยไว้ทรงปรึกษาเสียก่อน ไม่ท�ำสิ่งใดที่
เป็นงานส�ำคัญด้วยล�ำพังพระองค์ เรื่องการเลิกทาสนี้ส�ำคัญมาก
จึงทรงปรึกษาสภาแผ่นดิน ก็ได้ความเห็นว่า ควรใช้ระยะเวลานาน
ดีกว่าเลิกอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระเทือนตัวทาสและ
เจ้าของทาสที่เขาเสียเงินซื้อมา หรือไม่ก็อาจเกิดเลือดตกยางออก
เป็นสงครามเลิกทาสอย่างประเทศอื่น
พระองค์ทรงออกกฎหมายก�ำหนดค่าตัวทาส โดยแบ่ง
อายุทาสเป็นวัยเด็ก วัยหนุม่ สาว วัยกลางคน วัยแก่ และลดเวลาเป็น
ทาสโดยถืออายุตามที่แบ่งให้น้อยปีลง กินเวลาถึง ๓๐ ปี เมืองไทย
จึงได้หมดทาสโดยสิน้ เชิง คนไทยได้เป็นไทยสมชือ่ พระราชกรณียกิจ
ส�ำคัญยิ่งข้อนี้คนไทยต่างยกย่องสรรเสริญพระองค์มาตลอดจน
ทุกวันนี้ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย

ทรงเปลีย่ นแปลงธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมแก่สมัย

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินต่างประเทศใกล้ๆ
เมืองไทยมาแต่ครัง้ ยังมีผสู้ ำ� เร็จราชการและเมือ่ ทรงปกครองโดยบรรลุ
พระราชนิตภิ าวะแล้วก็ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศต่างๆ
ในยุโรป เพราะทรงถือว่า การคบค้าสมาคมกับต่างชาติจะช่วยให้
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ด�ำเนินการปกครองได้โดยสะดวกและปลอดภัย ด้วยมีมติ รต่างชาติ
หลายประเทศ พระองค์ได้ทอดพระเนตรระเบียบแบบแผนการ
ปกครองบ้านเมือง และการกินอยู่ของพลเมืองของเขา ทรงเห็น
ข้อใดด้านไหนดีเหมาะจะน�ำมาปรับปรุงใช้ให้บา้ นเมืองของเราเจริญ
ไม่เป็นที่ดูถูกว่าเป็นชาติป่าเถื่อนล้าหลัง ไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไม่อาจ
คบค้าสมาคมเทียมบ่าเทียมไหล่กับเขาได้ พระองค์ก็ทรงรับข้อนั้น
ด้านนั้นของเขามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะแก่เมืองไทยและนิสัยใจคอ
ของคนไทย มีข้อส�ำคัญที่ควรกล่าวย่อๆ ไว้บ้างก็คือ
๑. โปรดเกล้าฯ ให้เลิกการหมอบคลานเวลาข้าราชการ
เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นทางราชการ ทรงน�ำการนั่งเก้าอี้
และการยืนเข้าเฝ้ามาใช้ตามโอกาสอันควร
๒. โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการไทยเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย
คือ แบบผมที่ตัดเกรียนรอบหัว แล้วไว้ยาวเล็กน้อยแหวกเป็น
สองปีกกลางศีรษะ โปรดให้ไว้ยาวพอควร ตัดขลิบตีนผมรอบๆ
ศีรษะอย่างแบบทุกวันนี้ ส่วนผูห้ ญิงก็ไว้ผมยาวประบ่า หรือตัดทรง
ดอกกระทุม่ ทัดจอนหูได้ตามความนิยม อย่างทีเ่ ราเรียกว่า “ไว้ผมตัด”
๓. โปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชการสวมเสือ้ คอตัง้ กระดุมห้าเม็ด
แบบเสื้อนอกของทหาร และนุ่งผ้าโจงกระเบนได้ตามโอกาส
หญิงโจงกระเบนก็ได้ตามควรและให้สวมเสือ้ แขนยาวหรือแขนพอง
อย่างฝรั่งได้ตามความพอใจ ถ้าชาวบ้านธรรมดาควรห่มผ้าสไบ
ให้เรียบร้อยเมื่อออกนอกบ้าน
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๔. โปรดเกล้าฯ ให้เลิกประเพณีโกนหัวไว้ทุกข์ทั้งเมือง
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคต
๕. ข้าราชการซึง่ กินหมากจนฟันด�ำก็โปรดเกล้าฯ ให้ขดั ฟัน
เสียให้ขาว โดยเน้นผู้ที่ตามเสด็จต่างประเทศ เพื่อมิให้ชาวยุโรป
ดูถูกว่าเป็นชาติล้าหลัง
๖. ทรงให้ข้าราชการใช้ปฏิทินสุริยคติ คือนับวันที่ ๑ - ๓๑
และใช้ชื่อเดือน เช่น เมษายน พฤษภาคม ฯลฯ แบบสากล
แทนการใช้ ขึ้น แรม และเดือนทางจันทรคติ
๗. ทรงน�ำวิธีใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร ในเวลา
ทรงเลี้ยงอาหารไทยแทนการใช้มือเปิบแบบโบราณ
ทรงจัดระเบียบการกินอยู่ให้สะอาดถูกหลักอนามัย
อย่างชาติที่เจริญโดยทดลองใช้ในราชส�ำนักก่อน คนเห็นดีงามก็
แพร่หลายออกไปใช้ทวั่ บ้านเมือง แม้ประเพณีการคลอดลูกแบบไทย
โบราณ ก็ทรงพยายามตัง้ สถานพยาบาล เรียกว่า “โรงหมอ” ชักชวน
ให้ราษฎรไปท�ำคลอดบุตรแผนปัจจุบัน และยังมีประเพณีดีงาม
ที่ทรงริเริ่มอีกมาก
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๕. การปรับปรุงประเทศ
ทรงปรับปรุงการเก็บภาษีอากรเป็นรายได้ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง
“หอรัษฎากรพิพัฒน์” ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เป็นส�ำนักงาน
เก็บรายได้ของแผ่นดินแทนที่จะท�ำอย่างเก่า คือให้เจ้าภาษีหรือ
นายอากรซึ่งส่วนมากเป็นคนจีน ผูกขาดจากรัฐบาลเอาไปท�ำเอง
โดยเก็บภาษีจากราษฎรตามใจชอบ แต่ไม่สง่ ภาษีให้รฐั บาลครบถ้วน
เช่น ผูกขาดการท�ำสุรา ผูกขาดการจับสัตว์น�้ำ หรือผูกขาดตลาด
ค้าขาย แล้วเจ้าภาษีกไ็ ปรีดเงินจากราษฎรผูเ้ ช่าท�ำอีกต่อหนึง่ อย่าง
ไม่เป็นธรรม ทั้งไม่ส่งภาษีแก่รัฐให้ครบ จึงทรงก�ำหนดเงินค่าภาษี
ให้เป็นธรรม มิให้ราษฎรเดือดร้อน บังคับเจ้าภาษีส่งรายได้แก่
รัฐ โปรดเกล้าฯ ให้หอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาเป็น “กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ” ควบคุมภาษีรายได้ให้เคร่งครัด

หอรัษฎากรพิพัฒน์ สมัยรัชกาลที่ ๕
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ทรงแบ่งรายได้แผ่นดินออกจากพระราชทรัพย์ส่วน
พระมหากษัตริย์ มิให้ปะปนกันเหมือนแต่ก่อนๆ คือเงินภาษีที่เก็บ
ได้และเงินค้าของแผ่นดินจะเป็นของรัฐ เงินรายได้จากที่ดินไร่นา
ค่าเช่าใดๆ อันเป็นพระราชมรดกของพระเจ้าแผ่นดินไทยก็แยกออก
ต่างหาก เรียกว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” แต่เมื่อยาม
จ�ำเป็นส่วนของกษัตริย์ก็ยกให้บ้านเมืองใช้ได้ ดังเช่นคราวที่ไทย
ต้องเสียเงินให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนของเราคืนจากที่เขายึด
ก็ได้ใช้เงินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเงินส่วนพระองค์ร่วมกับ
เงินแผ่นดิน จ่ายให้แก่ฝรั่งไป ทรงเริ่มตั้งงบประมาณประจ�ำปีของ
แผ่นดินอย่างแบบที่ท�ำกันอยู่ทุกวันนี้
ทรงเริ่มตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้น ให้ราษฎรที่มีเงินได้ฝาก
ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารก็ให้ดอกเบี้ย แล้วธนาคารก็น�ำเงินฝาก
ไปท�ำประโยชน์ให้บ้านเมืองส่วนรวมเจริญด้วย ครั้งนั้นเรียกว่า
“แบงค์สยามกัมมาจล”
จากค�ำภาษาอังกฤษว่า
“Siam Commercial”
ปั จ จุ บั น มี ชื่ อ ไทยว่ า
“ธนาคารไทยพาณิชย์”
ซึ่งแปลจากค�ำภาษา
อังกฤษนั่นเอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแรก
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ทรงเลิกการพนันบ่อนถัว่ บ่อนโป ทีม่ เี จ้าภาษีอากรผูกขาด
ท�ำให้ราษฎรมัวเมาการพนันกันอย่างเหลวไหลทัว่ ประเทศ จนท�ำให้
ยากจนหมดเนื้อหมดตัว ต้องขายตัวเป็นทาสก็มี

ทรงบ�ำรุงการเกษตรและคมนาคมเพื่ออาชีพของราษฎร
ให้กว้างขวาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้
ขุดคลองส่งเสริมการท�ำไร่นาของราษฎร ทั้งในกรุงและนอกกรุง
มากมายหลายคลอง เช่น คลองรังสิต คลองพระโขนง คลองปทุมวัน
คลองกระทุ่มแบน ฯลฯ มีประตูระบายน�้ำตามคลอง เช่น คลอง
ภาษีเจริญ ทรงท�ำนุบ�ำรุงการเกษตรด้านอื่น เช่น บ�ำรุงพันธุ์ข้าว
ยาสูบ ฝ้าย แจกจ่ายพืชพันธุ์แก่ราษฎร สอนให้เลี้ยงหมู เลี้ยงโค
กระบืออย่างถูกหลักอนามัย บ�ำรุงป่าไม้โดยตั้ง “กรมป่าไม้” ขึ้น
ให้ปลูกไม้สัก มีกฎหมายป่าไม้คุมการตัดไม้ท�ำลายป่า เพราะไม้สัก
เป็นสินค้าออกท�ำรายได้ส�ำคัญแก่ประเทศอย่างมาก
ทรงสร้างถนนหนทางในกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนราชด�ำเนิน
เดินรถราง สร้างทางรถไฟหลวงสายแรกตั้งแต่กรุงเทพมหานคร
ไปทางบางปะอิน อยุธยาและเมืองสระบุรี ถึงเมืองนครราชสีมา
ชือ่ ว่า “รถไฟนครราชสีมา” และทรงสร้าง “กรมไปรษณีย”์ ใช้เป็นที่
ส่งจดหมาย ส่งโทรเลข
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พ.ศ. ๒๔๓๙ เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดทางรถไฟหลวงสายแรกของไทย
คือ สายกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา

ทรงออกกฎหมายควบคุมการขุดแร่ ท�ำเหมืองแร่ต่างๆ
เช่น แร่ดีบุกทางภาคใต้ มี “กรมราชโลหกิจและภูมิพิทยา” เป็น
ผูค้ วบคุมการท�ำแร่ขดุ แร่อนั เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน ทรงตัง้ “โรงประปา”
ขึ้น มีน�้ำสะอาดให้ราษฎรใช้ เริ่มในกรุงเทพมหานครก่อน
พระราชกรณียกิจดังกล่าวท�ำให้เกิดการส่งเสริมรายได้ของ
รัฐและของราษฎร เกิดความสะดวกสบายทางความเป็นอยู่ การ
สื่อสารคมนาคมและอาชีพทางเกษตรเจริญขึ้นเป็นล�ำดับ
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การศาลและกฎหมาย

ทรงปรับปรุงการศาลและกฎหมายตามแบบอย่างต่างประเทศ
ทางตะวันตก ด้วยทรงเห็นควรรีบปรับปรุงเพื่อความเที่ยงธรรม
แก่ราษฎรและความเจริญของบ้านเมือง ให้เป็นที่เชื่อถือของชาว
ต่างประเทศในด้านกฎหมายและการพิพากษาคดีของศาลไทย
ในระยะตัง้ แต่รชั กาลที่ ๓ ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ฝรั่งทาง
ยุโรปได้เข้ามายึดประเทศทางตะวันออกเป็นเมืองขึ้นหลายแห่ง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เขาไม่เชื่อกฎหมายของเราชาวตะวันออก
จึงไม่ยอมให้คนของเขาขึ้นศาลไทย เมื่อเกิดคดีพิพาทใดๆ เขาให้
กงสุล คือฝรั่งผู้แทนของเขาในเมืองไทย เป็นผู้พิพากษาคดีเอง
โดยใช้กฎหมายบ้านเมืองของเขา แม้คนไทยมีเรื่องกับคนของเขา
เขาก็ให้ไปขึน้ ศาลกงสุล ปรากฏว่ามีชาวจีน ชาวญวน และชาติอนื่ ๆ
ต่างพากันไปขอขึน้ ทะเบียนเป็นคนในบังคับฝรัง่ เพือ่ ไม่ตอ้ งขึน้ ศาลไทย
เวลามีคดีกับใคร
หน้าทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมคือ ปรับปรุงการศาล ทัง้ ศาลในกรุง
และศาลหัวเมืองซึง่ ตัง้ อยูใ่ นมณฑลต่างๆ มีผพู้ พิ ากษาพิจารณาคดี
และมีศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดในกรุงเทพมหานคร หากราษฎรคนใด
คิดว่าศาลชั้นต้นตัดสินไม่เที่ยงธรรมพอ ก็ร้องต่อศาลฎีกาต่อไปได้
พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้ตัดสินขั้นศาลฎีกา เราเคยมีธรรมเนียม
ตีกลองร้องฎีกา คือใครมีทุกข์ร้อนสาหัสเรื่องคดีพิพาท ก็ถือฎีกา
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มาถวายในหลวงโดยตีกลองที่ตั้งอยู่ในก�ำแพงวัง พระมหากษัตริย์
ก็ให้คนออกมารับฎีกา มีคณะลูกขุน ณ ศาลาหลวงในวังหลวง
พิจารณาคดีถวายให้ทรงตัดสิน สมัยสุโขทัยก็มีมาแล้วแต่เรียกว่า
“สั่นกระดิ่ง” ที่ประตูวัง ร้องทุกข์ต่อพ่อขุนรามค�ำแหง
โปรดเกล้าฯ ให้เลิกการลงโทษทรมานผู้ร้ายให้เจ็บปวด ซึ่ง
เรียกว่า “โทษจารีตนครบาล” เช่น การตอกเล็บ บีบขมับ หรือจับ
ผู้ร้ายใส่ตะกร้อยักษ์ให้ช้างเตะกลิ้งไปกลิ้งมา หรือการให้คุมผู้ร้าย
เดินประจานทั่วเมือง เพราะทรงเห็นว่าทารุณมาก เป็นการแสดง
ความป่าเถื่อนต่อมนุษย์ด้วยกัน

ทรงบ�ำรุงการศาสนาและการศึกษา

ทรงอุปถัมภ์บำ� รุงศาสนาทุกศาสนาในเมืองไทย ไม่เฉพาะแต่
พุทธศาสนาเท่านั้น คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ
ที่ผู้นับถือแล้วเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ทรงอุปถัมภ์ด้วย พระราชทาน
ที่ดินแก่วัด พระราชทานยศศักดิ์และเงินทองแก่บุคคล นักบวช
ของศาสนา โดยเที่ยงธรรมเสมอหน้า มี “กรมธรรมการ” เป็น
ผู้ดูแลวัดวาอารามและคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สุขสงบ ทรงสร้างพระคัมภีร์ไตรปิฎก ๓๐๐ ชุด พระราชทานไป
ตามวัดต่างๆ ในกรุงและนอกกรุง ได้ทรงสร้างวัดส�ำคัญๆ หลายวัด
เช่น วัดราชบพิธ วัดเบญจมบพิตร ฯลฯ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามเชิดชู
หน้าตาของกรุงเทพมหานครมาจนทุกวันนี้
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กรมธรรมการยังมีหน้าทีด่ แู ลการศึกษาของโรงเรียน ซึง่ เริม่
ขยายออกจากพระบรมมหาราชวัง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียน
ขึ้นในวัด มีพระสงฆ์ช่วยสอน นักเรียนมีทั้งที่เป็นพระสงฆ์
สามเณร และบุตรหลานราษฎรทั่วไปในเขตใกล้วัด ให้เจ้าอาวาส
เป็นครูใหญ่ “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม”เป็นโรงเรียนวัดแห่งแรก
ในกรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงเรียนขึน้ ตามวัดต่างๆ
ขยายออกทั่วประเทศทีละน้อยๆ
โปรดเกล้าฯ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญภาษาไทยในวังหลวงแต่งหนังสือ
แบบอ่านขั้นต้น เช่น มูลบทบรรพกิจ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย) พระสงฆ์หลายรูปในต่างจังหวัดก็ชว่ ยแต่งแบบฝึกอ่านขัน้ ต้น
รวมทัง้ สอนขนบธรรมเนียมมารยาทของเด็กไทย ให้เด็กๆ ได้เล่าเรียน
และฝึกหัด เด็กชายสมัยนั้นจึงอ่านหนังสือออกมากขึ้น และกิริยา
มารยาทเรียบร้อยดีกเ็ พราะพระสงฆ์ทา่ นฝึกและสอนให้รจู้ กั ปฏิบตั ิ
ต่อมากรมธรรมการขยายเป็น “กระทรวงศึกษาธิการ”
โดยรวมเอากรมอื่นที่ตั้งเพิ่มใหม่ เช่น กรมสังฆการี ซึ่งดูแลสงฆ์
กรมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมวัตถุโบราณอันเป็นศิลปวัฒนธรรม
ของไทย กรมพยาบาล ซึ่งตั้งสถานพยาบาลขึ้นให้ราษฎรได้มีการ
รักษาโรคอย่างทันสมัย เช่น การคลอดบุตรแผนปัจจุบัน ซึ่งการนี้
สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ ๕
ทรงเป็นผู้ริเริ่ม
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นทั้ง
นักปราชญ์และขัตติยกวี ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือวิชาการไว้
มากมาย เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ส่วนที่เป็นค�ำประพันธ์
เช่น เงาะป่า นิทราชาคริต โคลงสุภาษิต ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมี
ความไพเราะและเป็นหนังสือชั้นสูงที่เรียกว่า “วรรณคดี” และ
หลายเรื่องได้ถูกน�ำมาใช้เป็นบทเรียน

ทรงรักษาเอกราชของประเทศ

ได้กล่าวมาแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย่หู วั
ทรงเห็นการณ์ไกลว่า ชาวยุโรปซึ่งเข้ามามีอ�ำนาจทางตะวันออก
จะแผ่อำ� นาจมาถึงเมืองไทย จึงทรงเรียนภาษาอังกฤษและทรงอบรม
พระราชโอรสธิดา ขุนนางข้าราชการ ให้เรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรม

เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ในภาพคือประเทศเยอรมนี
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
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ของยุโรปไว้ เป็นการเตรียมรับอ�ำนาจตะวันตก ให้คนไทยเข้าใจ
และรู้ทันไม่ประมาท ขนบประเพณีล้าหลังที่ท�ำให้ชาวยุโรปดูหมิ่น
ก็โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงเสียให้เหมาะแก่เมืองไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำเนิน
ตามแนวทางของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงเชื่อมไมตรีกับ
นานาชาติ รับรองทูตต่างชาติดว้ ยดี เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มเยียน
ผู้น�ำประเทศในยุโรป ทรงเป็นที่รู้จักสนิทสนม ถึงกระนั้นเมื่อชาว
ยุโรปมาแผ่อ�ำนาจเข้าปกครองญวน เขมร ไทยยังต้องกระทบ
กระเทือน ต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง เช่น เวียงจันทน์
จ�ำปาศักดิ์ เสียมราฐ พระตะบอง ตลอดจนเกาะกง เป็นต้น
ให้แก่เขาไปบ้าง เพือ่ แลกเปลีย่ นกับเอกราชของไทย เพราะก�ำลังรบ
ของเราไม่อาจป้องกันไว้ได้ แม้จะทรงเสียพระราชหฤทัยมาก
ที่สู้อ�ำนาจของตะวันตกไม่ไหว จนทรงพระประชวร ไทยก็ยัง
เคราะห์ดที เี่ อกราชของเราไม่สญ
ู ทัง้ นีก้ ด็ ว้ ยพระปรีชาสามารถของ
พระองค์ที่ทรงผ่อนหนักเป็นเบา ไทยรอดอยู่ได้เพียงประเทศเดียว
ในตะวันออกแถบเอเชียอาคเนย์เมือ่ ร้อยปีกว่าและการรักษาเอกราช
ไว้ได้นี้ ก็ด้วยพระสหายชาวต่างชาติใหญ่ๆ เช่น พระเจ้าซาร์แห่ง
รัสเซียมีส่วนช่วยเหมือนกัน
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๖. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณธรรม
คงจ�ำกันได้ว่า เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จ
สมเด็จพระบรมชนกนาถออกไปทั้งเมืองใกล้เมืองไกลแทบจะ
ทั่วเมืองไทย ทรงพบเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรไทยมาแล้ว
มากมาย จึงทรงพระเมตตาราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก โดยเฉพาะ
ชาวไร่ชาวนาทัว่ ไป เมือ่ ได้เสวยราชย์จงึ ทรงท�ำนุบำ� รุงราษฎรให้เป็นสุข
ถือเป็นพระราชภารกิจส�ำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

เสด็จประพาสต้น
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ทรงปลีกพระองค์ปลอมแปลงเป็นคนสามัญ เสด็จพระราชด�ำเนิน
เทีย่ วเยีย่ มเยียนราษฎรในกรุงและต่างจังหวัด เพือ่ จะดูวา่ ข้าราชการ
ปกครองพลเมืองของพระองค์ดีหรือไม่ เมื่อแรกเดินรถรางในกรุง
สายถนนตกก็เสด็จขึ้นรถรางอย่างคนธรรมดา ให้สตางค์ค่ารถแล้ว
ทรงนัง่ ไปตลอดสาย โดยคนขับไม่รวู้ า่ พระองค์เป็นใคร ทีท่ รงกระท�ำ
เสมอๆ ก็คือท่องเที่ยวปลอมพระองค์เป็นคนสามัญ เรียกกันว่า
“เสด็จประพาสต้น” มักทรงเรือพายเรือแจว ไปกับคณะเจ้านาย
และข้าราชการทีไ่ ว้วางพระราชหฤทัย ได้ปลอมเป็นชาวเรือคนสามัญ
เที่ยวแวะจอดนอนหุงหาอาหารตามริมแม่น�้ำล�ำคลองต่างๆ
บางครั้งราษฎรใจดีเห็นมืดค�่ำแล้วก็เชิญแวะขึ้นบ้านเลี้ยงข้าว
ปลาอาหาร โดยเขาไม่รู้ว่าเป็นใครมาแต่ไหน ธรรมเนียมไทยมัก
ใจดีกับผู้แปลกหน้าเสมอ
ครั้งหนึ่งก�ำลังเสวยอาหารที่ชาวบ้านเขาเชิญขึ้นไปเลี้ยง
ลูกชายเจ้าของบ้านมองไปมองมา เห็นพระพักตร์ของพระองค์
คล้ายกับพระบรมรูปในหลวงที่เขาแขวนบูชาไว้ข้างฝา ก็ร้อง
เอะอะขึ้น จึงรู้กันว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเขา ทุกแห่งที่เสด็จ
ปลอมพระองค์ไปหากผู้ใดใจดีเลี้ยงข้าวปลาแก่พระองค์ หรือ
ทรงพบคนยากจน ก็พระราชทานเงินทองข้าวของตอบแทน
ทรงแจกเหรียญพระบรมรูปก็มี จนมีพระสหายชาวบ้านต่างจังหวัด
หลายคน ซึง่ ทรงเรียกว่า“เพือ่ นต้น” ถ้าอยากทราบเรือ่ งประพาสต้น
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

สนุกๆ แต่เป็นเรื่องจริง ก็ต้องหาหนังสือเรื่อง “ประพาสต้น” ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ มาอ่านดู
พระองค์ทรงสร้างพระต�ำหนักแบบเรือนไทย เป็นหมู่บ้าน
ชาวนาสามัญขึน้ ทีส่ วนดุสติ ซึง่ ครัง้ นัน้ ยังเป็นทุง่ นารกรุงรังใกล้ๆ เขต
วัดเบญจมบพิตร มีไร่นาทรงท�ำเอง โปรดให้คนไปเชิญ “เพือ่ นต้น”
จากต่างจังหวัดมาเยี่ยมเยียน เขาก็ดีใจกัน หิ้วชะลอมปลาแห้ง
ส้มสูกลูกไม้มาฝากตามมีตามเกิด แต่เขาก็ตกใจเป็นก�ำลัง เมื่อได้
พบเพือ่ นของเขานัน้ ทีแ่ ท้คอื พระเจ้าอยูห่ วั ของเขาเอง กลับไปบ้านเขาก็
เล่าลือสรรเสริญพระองค์ให้คนอืน่ ๆ ฟัง ข่าวพระเมตตาของพระองค์
ที่ทรงรักราษฎรโดยไม่ถือพระองค์ก็ยิ่งเลื่องลือไปทั่วเมืองไทย
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เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หู วั เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนยุโรปครัง้ ทีส่ องเพือ่ เยีย่ มพระเจ้าแผ่นดินต่างๆ และเพือ่ รักษา
พระโรคด้วย เพราะทรงพระประชวรกระเสาะกระแสะเรื่อยมา
ราษฎรและบรรดาผู้ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจกันบริจาค
เงินสร้างพระบรมรูปทรงม้า ถวายเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่ง
ความจงรักภักดีในพระองค์อย่างลึกซึง้ พระราชพิธที รงเปิดพระบรม
ราชานุสาวรีย์เป็นพิธีใหญ่ ตอนที่เสด็จออกมาอยู่พระต�ำหนัก
เรือนต้นในสวนดุสิต ก่อนวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ไม่กี่วัน
ก�ำลังจะเสด็จฯ ไปพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ทรงพระประชวรมาก แพทย์ทงั้ ฝรัง่ และไทยช่วยกันถวายเยียวยา
เต็มก�ำลังแต่กไ็ ม่สามารถจะกอบกูพ้ ระชนม์ชพี ของพระมหากษัตริย์
ที่รักยิ่งของคนไทยไว้ได้ จึงเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๓ นั้นเอง เสียงร้องไห้ระงมไปทั่วแผ่นดิน
ท่ามกลางสายฝนที่ตกพร�ำๆ อากาศมืดมัวเพราะค�่ำแล้ว
เล่ากันว่า ขบวนแห่พระบรมศพกลับเข้าวังหลวงผ่านถนนราชด�ำเนิน
ไปอย่างช้าๆ แตรวงบรรเลงเพลงพญาโศก ราษฎรแน่นขนัด
สองข้างถนน แสงเทียนในมือส่องวอมแวมๆ แลดูเป็นทิวยาว
ต่ า งคอยเฝ้ า พระบรมศพพระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ เขารั ก ยิ่ ง และ
เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระองค์ พระโกศทรงพระบรมศพ
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ผ่านมาถึงตอนใด เสียงร้องไห้กระซิกๆ อยูน่ นั้ กลายเป็นเสียงร้องโฮๆ
สุดเสียง เป็นดังนั้นตลอดทาง แม้ทหารที่ยืนนิ่งขึงระวังเหตุ
สองข้างทาง ตัวตรงไม่กระดุกกระดิก แต่เมื่อพระบรมโกศผ่าน
เขาถวายเคารพแล้ว น�้ำตาก็หลั่งไหลอาบแก้มของเขา แม้จะไม่มี
เสียงสะอื้นก็ตาม
เมือ่ พระบรมโกศถึงปลายทาง ทรงประดิษฐานบนพระทีน่ งั่
ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เกิดพายุอื้ออึง ฝนตก
อย่างหนัก สายฟ้าฟาดเปรีย้ งๆ แปลบปลาบน่ากลัว เหมือนฟ้าเองก็
โศกเศร้าทีค่ นไทยต้องสูญเสียสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราช
ไปเสียแล้ว ทั้งที่ควรจะเสด็จอยู่ได้อีกนานเพราะพระชนมายุ
ยังไม่ถึง ๖๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชโอรส
ธิดารวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์ องค์ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้สืบราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
ต่อมาก็คอื พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ส่วนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทั้งสองพระองค์เป็น
พระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เป็นสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช หมายถึงปู่ผู้ยิ่งใหญ่
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เราคนไทยทั้งหลายเห็นถนัดชัดเจนอยู่ทุกวันนี้แล้วมิใช่
หรือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวง
พระองค์ปัจจุบันมีพระคุณธรรมของพระมหากษัตริย์เพียบพร้อม
ทรงรักประชาชนและประชาชนก็รักเทิดทูนพระองค์ท่านเหลือล้น
พระองค์มไิ ด้ทรงผิดเพีย้ นจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราช
พระบรมอัยกาธิราชแม้แต่น้อย
เนือ่ งในโอกาสฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ พรรษา
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่อง
พระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และการพัฒนาสังคม รวมทัง้ เอกสาร “จดหมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหาร
การปกครองประเทศ” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนานาชาติ
เป็นเอกสารมรดกความทรงจ�ำแห่งโลก เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงาน
น้อมร�ำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่
ประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ได้มีมติให้กรมศิลปากร
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ปรับปรุงตึกถาวรวัตถุเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ ใช้ชอื่ ว่า “อาคาร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอย่หู วั (ตึกถาวรวัตถุ)” ตัง้ อย่ทู ถี่ นนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพธิ เี ปิดอาคารเมือ่
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งตึกถาวรวัตถุนี้สร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๒ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นสังฆิกเสนาสงฆ์ของมหาธาตุวิทยาลัย
(สถาบันการศึกษาชัน้ สูงของคณะสงฆ์) ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชกาลที่ ๖
ได้พระราชทานเป็นที่ตั้งหอพระสมุดวชิรญาณส�ำหรับพระนคร
ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ได้ปรับปรุงเป็นหอพระสมุดวชิราวุธ และได้มี
การใช้งานเรื่อยมาจนกระทั่งปรับปรุงเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไป

พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หู วั ทรงครองราชย์
ยาวนานที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์องค์ใดก่อนหน้านั้น ตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงรัชสมัยของพระองค์ นับตัง้ แต่วนั
เสด็จขึน้ ครองราชย์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ จนถึงวันเสด็จสวรรคต
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ รวมระยะเวลาครองราชย์ ๔๒ ปี
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วันถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า”

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มกี ารจัดงาน “พระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก”
เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์นานถึง ๔๐ ปี และได้
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมใจกันรวบรวมเงินจัดสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า” ณ ลานพระราชวังดุสิต
และในวันที่เสด็จสวรรคต “วันปิยมหาราช” วันที่ ๒๓ ตุลาคม
ของทุกปี หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชน จะถวาย
พวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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“อุทยานราชภักดิ์”

อุทยานราชภักดิ์ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง
“พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม”
พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อว่า
“อุทยานราชภักดิ”์ ซึง่ เป็นอุทยานทีส่ ร้างขึน้ ด้วยความจงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์ เพือ่ เป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคณ
ุ สมเด็จ
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หู วั พระบรมราชานุสาวรีย์
หล่อด้วยโลหะส�ำริดนอก ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน ๑๓.๙ เมตร
บริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นอาคารพิพธิ ภัณฑ์
จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจทีส่ �ำคัญของบูรพกษัตริยไ์ ทย ตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
___________________________

ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ท�ำ
หนังสือวิชาประวัติศาสตร์ ชุด “พระมหากษัตริย์ไทย ๙ รัชกาล”
เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ระดับ
ประถมศึกษา เพือ่ ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัตศิ าสตร์ไทย
กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว อนุญาต
ให้ใช้ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
				
(นายกมล รอดคล้าย)
				 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คณะกรรมการจัดท�ำและคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับประถมศึกษา

ผู้เรียบเรียง
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกมล รอดคล้าย
นายวินัย รอดจ่าย
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
พลโทอุชุกร สาครนาวิน
นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
นางสาววีณา อัครธรรม
นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตร
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
สมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ประธาน
นางสุกัญญา งามบรรจง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กรรมการ
นางสายไหม จบกลศึก
นางระวิวรรณ ภาคพรต
นางสาวพรรณงาม แย้มบุญเรือง
นางศรีปญ
ั ญา พงศ์สวุ รรณ
ว่าทีพ่ นั ตรีนภดล เจนอักษร
นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

รองศาสตราจารย์มลั ลิกา ตัณฑนันทน์
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
นางสาวเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง
นางสุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์
รองศาสตราจารย์กลุ วรา ชูพงศ์ไพโรจน์
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
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นางสาวปริญญา ฤทธิเ์ จริญ
นางสาวอรอร ฤทธิก์ ลาง
		
นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์
ผูต้ รวจขัน้ สุดท้าย
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