วันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็ นโอรสองค์ที่ 4 ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระนางเจ้าฟ้ าราเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จ
พระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี)เมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา ทรงได้รับสถาปนา
ขึ้นเป็ น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุ รลังกาศ ต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ทรง
ได้รับสถาปนาขึ้นเป็ น กรมขุนพินิตประชานาถ

เลิกทาส / ด้านการปกครอง / การสาธารณู ปโภค / การศึกษา / การปกป้ องประเทศ /การเสด็จ
ประพาส

โปรดเกล้าฯให้ประกาศเลิกทาสในเมืองไทย
เลิกทาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงมี
พระทัยแน่วแน่วา่ จะต้องเลิกทาสให้สาเร็ จให้จงได้ แต่การที่พระองค์จะทรงทาการ
เลิกทาสถือว่าเป็ นเรื่ องยากลาบากด้วยทาสนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งเจ้านายที่

เป็ นใหญ่ในสมัยนั้นมักมีขา้ รับใช้เมื่อไม่มีทาสบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่พอใจ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความวุน่ วายขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตราพระราชบัญญัติทาส เรี ยกว่า พระราชบัญญัติทาส
ร.ศ.124 ซึ่งเป็ น พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อกาหนดเรื่ องทาสในเรื อนเบี้ยให้
เป็ นไปอย่างเด็ดขาด โดยกาหนดให้เด็กที่เกิดจากพ่อหรื อแม่ที่เป็ นทาส ไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นทาสอีกต่อไป กฎหมายโบราณแบ่งทาสออกเป็ น 7 ชนิด
1. ทาสสิ นไถ่
2. ทาสในเรื อนเบี้ย
3. ทาสได้มาแต่บิดามารดา
4. ทาสท่านให้
5. ทาสช่วยมาแต่ทณ
ั ฑ์โทษ
6. ทาสที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดทุพภิกขภัย
7. ทาสเชลยศึก
ด้วยพระปรี ชาสามารถของพระองค์ท่าน และได้ใช้เวลาเพียง 30 ปี เศษ ทาส
ในเมืองไทยก็หมดไปโดยมิเกิดการนองเลือด เหมือนกับประเทศอื่น ๆ เลย

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
ระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่ วยราชการออกเป็ นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เฉพาะไม่กา้ วก่ายกัน ได้แก่
1. กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ ายเหนือและเมืองลาวซึ่ งเป็ น
ประเทศราช
2. กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่บงั คับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ ฝ่ ายตะวันออกและตะวันตก และ
เมืองมลายู
3. กระทรวงวัง มีหน้าที่ดูแลรักษาการต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง
4. กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเก็บภาษีรายได้จากประชาชน
5. กระทรวงเกษตราธิการ มีหน้าที่ในการดูแลควบคุมการเพาะปลูก ค้าขาย ป่ าไม้
6. กระทรวงนครบาล มีหน้าที่ดูแลความสงบเรี ยบร้อยภายในพระนคร
7. กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ์ และการศึกษา
8. กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับคดีความที่ตอ้ งตัดสิ นต่าง ๆ
9. กระทรวงโยธาธิการ มีหน้าที่ดูแลตรวจตราการก่อสร้าง การทาถนน ขุดลอกคูคลอง และ
งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
10. กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
- การประปา ทรงให้กกั เก็บน้ าจากแม่น้ าเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี และขุดคลองเพื่อส่ งน้ าเข้า
มายังสามเสน พร้อมทั้งฝังท่อเอกติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการทาน้ าประปาขึ้นในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2452
- การคมนาคม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้
เสด็จพระราชดาเนินไปขุดดินก่อพระฤกษ์เพื่อประเดิมการสร้างทางรถไฟไปนครราชสี มา แต่
ทรงเปิ ดทางรถไฟกรุ งเทพฯ-พระนครศรี อยุธยาก่อน จึงนับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เป็ นทาง
รถไฟแห่ งแรกของไทย
- การสาธารณสุ ข เนื่องจากการรักษาแบบยากลางบ้านนี้ลา้ สมัยไม่สามารถช่วยคนได้อย่าง

ทันท่วงที จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างโรงพยาบาล ณ บริ เวณริ มคลองบางกอกน้อย และ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จานวน 200 ชัง่ โรงพยาบาลแห่ งนี้เปิ ดทาการรักษา
ประชาชนเป็ นครั้งแรกเมื่อ 26 เมษายน พ.ศ.2431 และใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาล
วังหลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น "โรงพยาบาลศิริราช"
- การไฟฟ้ า พระองค์ทรงมอบหมายให้ กรมหมื่นไวยวรนาถ เป็ นแม่งานในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ประชาชนครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.2433

การศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวโปรดเกล้าให้ขยาย
การศึกษา ในปี พ.ศ.2414 โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้งโรงเรี ยนหลวงขึ้นภายใน
พระบรมมหาราชวังโดยมีท่านพระยาศรี สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็ นอาจารย์ใหญ่
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั โรงเรี ยนอีก
แห่ งซึ่ งสอนภาษาอังกฤษมีนาย ยอซ แปตเตอร์ สัน เป็ นอาจารย์ใหญ่ และโปรดเกล้าฯ ให้
จัดสร้างโรงเรี ยนหลวงอีกหลายแห่ ง โรงเรี ยนหลวงแห่ งแรกที่สร้างขึ้นในวัดคือ โรงเรี ยนวัดม
หรรณพาราม ในปี พ.ศ.2427 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรี สุนทรโวหาร เขียน
ตาราเรี ยนขึ้นมา เรี ยกว่า แบบเรี ยนหลวง 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาห์นิต์ นิ ิกร อักษร
ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเห็ นว่า
ผูห้ ญิงก็สมควรที่จะได้รับความรู ้เช่นเดียวกับผูช้ าย ในปี พ.ศ.2444 จึงทรงพระกรุ ณาโปรด

เกล้าฯ ให้จดั ตั้งโรงเรี ยนสตรี ข้ นึ โรงเรี ยนหลวงแห่ งแรกที่ต้ งั ขึ้น คือ โรงเรี ยนบารุ งสตรี วิทยา
การปกป้ องประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงใช้ปรี ชาสามารถอย่างสุ ดพระกาลังในการรักษา
ประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์ ถึงแม้วา่ จะต้องสู ญเสี ยดินแดนบางส่ วนไปก็ตาม
ดินแดนที่ตอ้ งเสี ยให้กบั ต่างชาติ ได้แก่
- พ.ศ.2431 เสี ยดินแดนในแคว้นสิ บสอบจุไทย
- พ.ศ.2436 เสี ยดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง
- พ.ศ.2447 เสี ยดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ าโขง
- พ.ศ.2449 เสี ยดินแดนที่เมืองพระตะบอง เสี ยมราฐ และศรี โสภรณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว โปรดการเสด็จประพาสเป็ นอย่างมาก แต่
มิได้ไปเพื่อการสาราญพระราชหฤทัยส่ วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จประพาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสด็จประพาสภายในประเทศทรงปลอม
พระองค์เป็ นสามัญชนบ้าง ปลอมเป็ นขุนนางบ้าง ทรงกระทาเช่นนี้เพื่อเสด็จดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนในหัวเมืองต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จประพาสยุโรปเป็ น
ครั้งแรกในปี พ.ศ.2440 โดยมีหมายกาหนดการเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 7
เมษายน พ.ศ.2441 ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจะเสด็จประพาสยุโรปเป็ น
เวลานาน 9 เดือน เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี กบั ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป และในปี พ.ศ.
2449 พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็ นครั้งที่ 2 การเสด็จประพาสครั้งนี้ นาความ
เจริ ญมาสู่ บา้ นเมืองอย่างมากมาย
ในปี พ.ศ.2413 ทรงเสด็จประพาสประเทศเพื่อบ้านเป็ นครั้งกรา คือ ประเทศ
สิ งคโปร์ ประเทศชวา 2 ครั้ง การเสด็จพระราชดาเนินประเทศเพื่อนบ้านนั้นด้วยทรงต้องการ
ที่จะเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ประเทศเพื่อบ้านในแถบอินโดจีน รวมถึงทรงต้องการเรี ยนรู ้
ระเบียบการปกครอง

ในปี พ.ศ.2415 เสด็จเยือนประเทศอินเดีย และประเทศพม่า และได้รับการถวาย
พระบรมสารี ริกธาตุและพันธุ์พระศรี มหาโพธิ์จากพุทธคยาอินเดียเพื่อนากลับมาปลูกใน
ประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2449 พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็ นครั้งที่ 2 การเสด็จประพาส
ครั้งนี้ นาความเจริ ญมาสู่ บา้ นเมืองมากมาย ทั้งการสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า น้ าประปา รถไฟ
รถราง การแพทย์ การศึกษา รวมถึงระเบียบแบบแผนการปกครองประเทศ สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงมีชนมพรรษา 58 พรรษา ในบั้นปลายพระ
ชนมชีพทรงพระประชวร เนื่องจากทรงพระชราภาพและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
2453 นับว่าประเทศไทยได้สูญเสี ยพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพระคุณอันประเสริ ฐ ทรงปล่อย
ทาสให้เป็ นไท ทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทัดเทียมนานาอารยประเทศจนเป็ น
ที่รู้จกั ของชาวต่างชาติพระองค์ทรงอยูใ่ นราชสมบัติ 42 ปี ประชาชนชาวไทยต่างรักและ
อาลัยพระองค์มาก และพร้อมใจถวาย สมัญานามว่า "พระปิ ยมหาราช" ซึ่ งมีความหมายว่า
"พระราชาผูย้ งิ่ ใหญ่อนั เป็ นที่รักของปวงชนชาวไทย"

พ.ศ.2411 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
พ.ศ.2412 ทรงโปรดเกล้าให้สร้าง วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
พ.ศ.2413 เสด็จประพาสสิ งคโปร์และชวา โปรดฯ ให้ยกเลิกการไว้ผมทรงมหาดไทย

พ.ศ.2415 ทรงปรับปรุ งการทหารครั้งใหญ่ โปรดให้ใช้เสื้ อราชปะแตน โปรดให้สร้าง
โรงเรี ยนหลวงสอนภาษาอังกฤษแห่ งแรกขึ้นในพระบรมหาราชวัง
พ.ศ.2416

ทรงออกผนวชตามโบราณราชประเพณี โปรดให้เลิกประเพณีหมอคลานใน
เวลาเข้าเฝ้ า

พ.ศ.2417 โปรดให้สร้างสภาที่ปรึ กษาราชการแผ่นดิน ตั้งโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง และ
ให้ใช้อฐั กระดาษแทนเหรี ยญทองแดง
พ.ศ.2424 เริ่ มทดลองใช้โทรศัพท์ครั้งแรก เป็ นสายระหว่างกรุ งเทพฯ - สมุทรปราการ
สมโภชพระนครครบ 100 ปี มีการฉลอง 7 คืน 7 วัน
พ.ศ.2426 โปรดให้ต้ งั กรมไปรษณี ย ์ เริ่ มบริ การไปรษณี ยใ์ นพระนครตั้งกรมโทรเลข
และเกิดสงครามปราบฮ่อครั้งที่ 2
พ.ศ.2427

โปรดฯให้ต้ งั โรงเรี ยนราษฎร์ ทวั่ ไปตามวัด โรงเรี ยนแห่ งแรกคือ โรงเรี ยน
วัดมหรรณพาราม

พ.ศ.2429

โปรดฯ ให้เลิกตาแหน่งมหาอุปราช ทรงประกาศตั้งตาแหน่งมกุฏราชกุมาร
ขึ้นแทน

พ.ศ.2431 เสี ยดินแดนแคว้นสิ บสองจุไทให้แก่ฝรั่งเศส การทดลองปกครองส่ วนกลาง
ใหม่ เปิ ดโรงพยาบาลศิริราชโปรดฯให้เลิกรัตนโกสิ นทร์ ศก โดยใช้
พุทธศักราชแทน
พ.ศ.2434

ตั้งกระทรวงยุติธรรม ตั้งกรมรถไฟ เริ่ มก่อสร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพนครราชสี มา

พ.ศ.2436 ทรงเปิ ดเดินรถไฟสายเอกชน ระหว่างกรุ งเทพฯ-ปากน้ า กาเนิดสภาอุนา
โลมแดง (สภากาชาดไทย)
พ.ศ.2440 ทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็ นครั้งแรก
พ.ศ.2445 เสี ยดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศส
พ.ศ.2448 ตราพระราชบัญญัติยกเลิกการมีทาสโดยสิ้ นเชิ ง

พ.ศ.2451 เปิ ดพระบรมรู ปทรงม้า
พ.ศ.2453 เสด็จสวรรคต

ในวันสาคัญนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดาเนินจากพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต ถวายพวงมาลาแล้วทรงจุดธู ปเทียน
เครื่ องราชสักการะทองทิศและเครื่ องทองน้อย ทรงกราบถวายราชสักการะ และเสด็จพระ
ราชดาเนินไปในพระราชพิธี ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นงั่ อมริ
นทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการบูชาพระพุทธรู ปปาง
ประจา พระชนมวารของพระบรมอัฐิและทรงจุดธูปเทียนเครื่ องราชสักการะพระบรมอัฐิ
พระสงฆ์ 57 รู ป เท่าจานวนพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เจริ ญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงจุดธูปเทียน เครื่ องทรงธรรม
พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรง
ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่เจริ ญพระพุทธมนต์
และพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ถวายอนุโมทนา ถวาย
อดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินกลับ
www.wat-thepwongsaram.com

