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ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั  

 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 4 ( พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ) 
 ( 02/04/ 2394–01/10/2411 ) 
ด้านการปกครอง 
1. การใช้กฎหมาย 
ในสมยัรัชกาลที� 4 อารยธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงราชการอยา่งมาก กฎหมายตราสามดวง ที�ไทยเคย
ใชอ้ยูไ่ม่สามารถนาํมาใชบ้งัคบัไดท้ั$งหมด เนื�องจากชาวต่างชาติมกัใชเ้ป็นขอ้อา้งอยูเ่สมอว่า กฎหมายไทยป่าเถื�อน
ลา้สมยั กฎหมายบางขอ้ไม่ยติุธร  รมหรือบางครั$ งรุนแรงเกินกว่าเหตุ จึงไดมี้การตรากฎหมายขึ$นใหม่เกือบ 500 
ฉบบั  
2. การพิพากษาคดแีละการศาล 
ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการศาล ส่วนใหญ่ยงัคงใชแ้บบเดิมยงัไม่ไดร้วมเป็นกระทรวงเดียวกนั การพิจารณาคดีความ
ต่าง ๆ ไดโ้ปรดให้ยกเลิกวิธีการพิจารณาพิพากษาตามจารีตนครบาลอนัทารุณโหดร้ายเสีย มีการจดัตั$ง ศาลคดี
ต่างประเทศหรือศาลต่างประเทศ  
3. กําเนิดตํารวจนครบาล 
ไดมี้การจดัตั$งตาํรวจพระนครบาลหรือโปลิส Polis ขึ$นเป็นครั$ งแรกเมื�อ พ.ศ. 2404  
4. การฝึกทหารแบบยุโรป 
การฝึกทหารที�กล่าวมานี$ เป็นการฝึกเพื�อใชเ้ป็นทหารรักษาพระองคเ์ท่านั$น การป้องกนัประเทศยงัคงใชว้ิธีเดิม
ทั$งสิ$น 
5. ปรับปรุงการทหารเรือ 

ไดโ้ปรดใหเ้ปลี�ยนแปลงเรือรบใหม่ จากเรือกาํปั�นรบใชใ้บมาเป็น เรือกาํปั�นรบกลไฟ  

ด้านเศรษฐกจิ  
      ในสมยัรัชกาลที� 4 เป็นยคุแห่งการเปลี�ยนแปลงวิธีการคา้ขายกบัต่างประเทศอยา่งมาก อนัเนื�องมาจากการทาํ
สนธิสัญญาเบาวริ์�ง กบัองักฤษและชาติอื�น ๆ ทาํใหร้ะบบการคา้แบบผกูขาด โดยพระคลังสินค้าถูกยกเลิก ยกเลิก
พระคลงัสินคา้ ยกเลิกสินคา้ตอ้งห้าม เปลี�ยนแปลงวธีิการเก็บภาษีจากเรือสินคา้ใหม่ ถือว่าเป็นการปฏิวติัประเพณี
การคา้ขายของไทยครั$ งใหญ่  
ด้านคมนาคม  
       กาํเนิดถนนสายแรก ในปี พ.ศ. 2405  เมื�อสร้างเสร็จฝรั�งเรียกว่า NEW ROAD ปัจจุบนัคือ ถนนเจริญกรุง 
โปรดใหส้ร้างถนนบาํรุงเมือง และถนนเฟื� องนคร นอกจากนี$ ยงัมีการขดุคลองเพิ�มดงันี$  
คลองผดุงกรุงเกษม  คลองถนนตรง คลองเจดียบู์ชา คลองมหาสวสัดิL  คลองดาํเนินสะดวก คลองภาษีเจริญ  
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ด้านศาสนา 

1. การจดัระเบียบการปกครองสงฆ ์ 

2. การสร้างและจาํลองพระพุทธรูป  

3. การสร้างและบูรณะ ปฏิสังขรณ์วดัวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามประจาํรัชกาล 4 

4. สงสมณทูตไปลงักา เพื�อนาํพระไตรปิฎกที�ยมืมาในสมยัรัชกาลที� 3 ไปคืน  

5. ทรงอุปถมัภศ์าสนาต่าง ๆ  

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
1. การเปลี�ยนแปลงพระราชพิธีถือนํ$าพิพฒัน์สัตยา 
2. โปรดฯ ให้มีการเลือกตั$งผูพิ้พากษาชั$นสูง ในตาํแหน่งมหาราชครูปุโรหิตาจารย ์ 
3. โปรดฯ ให้ยกเลิกประเพณีห้ามราษฎรเขา้เฝ้าในเวลาพระมหากษตัริยเ์สด็จประพาส และเลิกการยงิธนูใส่ตา 
ราษฎรที�เงยหนา้ขึ$นมองพระมหากษตัริย ์
4. โปรดฯ ให้ราษฎรเขา้เฝ้าถวายฎีกาต่อพระองคด์ว้ยตนเอง  
5. ทรงประกาศห้าม การบงัคบัหญิงใหแ้ต่งงานโดยเจา้ตวัไม่สมคัรใจ 
6. ทรงประกาศอนุญาตให ้เจา้จอมที�ไม่ประสงคจ์ะอยูรั่บราชการ ถวายบงัคมลาออกไปได ้
7. ทรงประกาศห้ามบิดามารดาและสามี ขายบุตร ภรรยาลงเป็นทาสโดยเจา้ตวัไม่สมคัรใจ 
8. ทรงพยายามใชแ้รงงานของกรรมกรรับจา้งมากกว่าการเกณฑแ์รงงานจากราษฎร 
9. โปรดฯ ให้ขนุนางสวมเสื$อในเวลาเขา้เฝ้าทุกคนและ ทรงอนุญาตให้ชาวต่างชาติเขา้เฝ้าพระองคไ์ด ้ 

ด้านกวแีละวรรณกรรม 
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว 
2. หม่อมราโชทยั ( ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกรู )แต่ง นิราศลอนดอน จดหมายเหตุเรื�องราชทูตไทยไปเมืองลอนดอน 
3. พระยาอิศรานุภาพ   แต่ง พระสุธนคาํฉนัท ์อุเทนคาํฉนัท ์
4. หลวงจกัรปราณี ( ฤกษ ์)  แต่ง นิราศพระปฐม นิราศพระปถวี นิราศทวาราวดี 
5. หม่อมเจา้อิศรญาณ แต่งเพลงยาวเจา้อิศรญาณ หรือที�นิยมเรียกว่า ภาษิตอิศรญาณ 

ด้านความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 
            นโยบายการเปิดประเทศของรัชกาลที� 4 นาํประเทศไทยกา้วไปสู่ยคุใหม่ ทาํความเขา้ใจดา้นภาษาและ
วฒันธรรมของชาวตะวนัตก ปรับปรุงวฒันธรรมประเพณีของไทยที�ชาวต่างชาติ ดูถูกเหยยีดหยาม ขจดัอุปสรรค
ทางการคา้ขายกบัชาติตะวนัตก             สืบเนื�องมาจากการสนธิสัญญาเบาวริ์ง พระราชินีวิคตอเรียขององักฤษได้
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ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั  

 

ส่ง เซอร์ยอห์น เบาวริ์ง Sir John Bowring ซึ�งเป็นผูต้รวจการคา้ขององักฤษจากฮ่องกง เป็นทูตเขา้มาเจรจาทาํ
การคา้กบัไทย การเจรจาอนัสาํคญัยิ�ง ในประวตัิศาสตร์ไดเ้ริ�มขึ$น ในเดือนเมษายน 2398 
การแต่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบัต่างประเทศ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัฝรั�งเศส 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ส่งคณะทูตสยาม ไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบั

ประเทศฝรั�งเศส โดยมีพระยาศรีพิพฒัน์ ( แพ บุนนาค ) เป็นราชทูต เจา้หมื�นไวยวรนาถ เป็นอุปทูต พระณรงคว์ิชิต

เป็นตรีทูต เชิญพระราชสาส์นและเครื�องราชบรรณาการไปถวายพระเจา้นโปเลียนที� 3 ในปี พ.ศ. 2404 โดยขบวน

เรือของกองทพัฝรั�งเศส 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบักมัพูชา - ฝรั�งเศส 
ไดมี้การลงนามกนั ณ กรุงปารีส เมื�อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 การเสียกมัพูชาครั$ งนี$  นบัเป็นการเสียดินแดนให้กบั
ฝรั�งเศสครั$ งแรกของไทย 

ความสัมพนัธ์ระหว่าไทยกบัพม่า  
เกิดสงครามตีเมืองเชียงตุง ระหว่าง พ.ศ. 2395 – 2396 เป็นสงครามครั@งสุดท้ายระหว่างไทยกบัพม่า  

 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 5 ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )  
( 01/10/2411-23/10/2453 ) 
 
ด้านการปกครอง  
มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดงันี$   
ตั$งสภาแผน่ดิน 2 สภาไดแ้ก่ 
1. รัฐมนตรีสภา Council of State ประกอบดว้ยขนุนางที�มีบรรดาศกัดิL  ชั$นเจา้พระยาทั$งหมด 12 คน มีพระองคท่์าน
เป็นประธาน รัฐมนตรีสภามีหนา้ที�ถวายคาํปรึกษาราชการแผน่ดิน รวมทั$งพิจารณาพระราชบญัญติั พระราช
กาํหนดกฎหมายต่าง ๆ ดว้ย เหมือนสภานิติบญัญติัในปัจจุบนั 
2. องคมนตรีสภา Privy Council ประกอบดว้ยสมาชิก 49 คน มีเชื$อพระวงศ 13 พระองค ์ทาํหนา้ที�เป็นสภา ที�
ปรึกษา ราชการในพระองคแ์ละมีหนา้ที�ปฏิบติัราชการแผ่นดินตามแต่จะมีพระราชดาํรัส 
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ปฏิรูปองคก์ารบริหารในส่วนกลางใหม่ดงันี$   
เดิมมีอยู ่6 กรม ไดแ้ก่ กรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมเมือง กรมวงั กรมท่า และกรมนา 
ตั$งขึ$นใหม่ 6 กรม ไดแ้ก่ กรมพระคลงั กรมยติุธรรม กรมธรรมการ กรมโยธาธิการ กรมยทุธนาธิการ และ กรม
มุรธาธร รวมเป็น 12 กรม ต่อมายกฐานะขึ$นเป็นกระทรวง ภายหลงัไดย้บุกระทรวงยุทธนาธิการเขา้กบั 
กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงมุรธาธรรวมเขา้กบักระทรวงวงั คงเหลือ 10 กระทรวงดงันี$  
1. กระทรวงมหาดไทย  
2. กระทรวงกลาโหม  
3. กระทรวงนครบาล  
4. กระทรวงการต่างประเทศ  
5. กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั  
6. กระทรวงวงั 
7. กระทรวงเกษตราธิการ 
8. กระทรวงยตุิธรรม  
9. กระทรวงโยธาธิการ 
10. กระทรวงธรรมการ 

กระทรวงต่าง ๆ มีอาํนาจหน้าที�ดงันี$   
1. กระทรวงมหาดไทย มีอาํนาจหนา้ที�บงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือรวมทั$งหวัเมืองประเทศราศทางเหนือ 
2. กระทรวงกลาโหม มีอาํนาจหนา้ที�บงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายใต ้กรมทหารเรือ กรมชา้ง กรมแสง 
3. กระทรวงการต่างประเทศ มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเรื�องเกี�ยวกบัการต่างประเทศ 
4. กระทรวงนครบาล มีอาํนาจหนา้ที�จดัการในเรื�องความปลอดภยัในพระนคร ดูแลรักษาบญัชีพลดูแลเกี�ยวกบัคุก  
5.กระทรวงวงั มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเกี�ยวกบัเรื�องในราชสาํนกัและพระราาชพิธีต่าง ๆ  
6. กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั มีอาํนาจหนา้ที�เกบ็ภาษีอากรและการเงิน ที�เป็นรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน 
7. กระทรวงเกษตรและพาณิชยการ มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเรื�องเพาะปลูก การป่าไม ้การคา้ รวมทั$ง 
เรื�องโฉนดที�ดินซึ� งเริ�มมีในสมยัรัชกาลที� 5  
8. กระทรวงยตุิธรรม มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเรื�องศาลทั$งปวง  
9. กระทรวงยทุธนาธิการ มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเกี�ยวกบัทหารบกและทหารเรือแบบยโุรป  
10. กระทรวงธรรมการ มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเกี�ยวกบัเรื�องศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภญัฑ ์ 
11. กระทรวงโยธาธิการ มีอาํนาจหนา้ที�จดัการเกี�ยวกบัเรื�องการก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการไปรษณีย ์ 
โทรเลขและรถไฟซึ� งเริ�มมีในสมยัรัชกาลที� 5  
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12. กระทรวงมุรธาธร มีอาํนาจหนา้ที�ดูแลรักษาพระราชลญัจกรและหนงัสือราชการทั$งปวงที�เกี�ยวขอ้งกบั
พระมหากษตัริย ์ 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
โปรดฯใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการหัวเมืองใหม่ ใหย้กเลิกเมืองพระยามหานคร ชั$นเอก โท ตรี จตัวา และหัวเมือง
ประเทศราช โดยจดัเป็นมณฑลเทศาภิบาล ใหอ้ยูใ่นความดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว ปรากฎ
ว่าในปี พ.ศ. 2449 ไดจ้ดัแบ่งพระราชอาณาจกัรออกเป็น 18 มณฑลดงันี$   
มณฑลลาวเฉียงหรือมณพลพายพั มีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง  
มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มีศนูยก์ลางอยูที่�หนองคาย  
มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มีศนูยก์ลางอยูที่�จาํปาศกัดิL   
มณฑลเขมร หรือมณฑลบูรพา มีศูนยก์ลางอยูที่�พระตะบอง  
มณฑลลาวกลางหรือมณฑลราชสีมา มีศูนยก์ลางอยูที่�นครราชสีมา  
มณฑลภเูก็ต มีศนูยก์ลางอยูที่�ภูเก็ต  
มณฑลพิษณุโลก มีศนูยก์ลางอยูที่�พิษณุโลก  
มณฑลปราจีนบุรี มีศูนยก์ลางอยูที่�ปราจีนบุรี  
มณฑลราชบุรี มีศูนยก์ลางอยูที่�ราชบุรี  
มณฑลนครชยัศรี มีศูนยก์ลางอยูที่�นครปฐม  
มณฑลนครสวรรค ์มีศนูยก์ลางอยูที่�นครสวรรค ์ 
มณฑลกรุงเก่า มีศูนยก์ลางอยูที่�อยุธยา  
มณฑลนครศรีธรรมราช มีศูนยก์ลางอยูที่�นครศรีธรรมราช  
มณฑลไทรบุรี มีศนูยก์ลางอยูที่�ไทรบุรี  
มณฑลจนัทบุรี มีศนูยก์ลางอยูที่�จนัทบุรี  
มณฑลปัตตานี มีศนูยก์ลางอยูที่�ปัตตานี  
มณฑลชุมพร มีศูนยก์ลางอยูที่�ชุมพร  
มณฑลกรุงเทพฯ มีศนูยก์ลางอยูที่�กรุงเทพมหานคร  
มณฑลกรุงเทพฯ ประกอบดว้ย 6 เมืองไดแ้ก่ พระนคร ธนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครเขื�อนขนัธ์ และ
สมุทรปราการ 

 

 



6 

 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั  

 

ในปี พ.ศ. 2440 ทรงตราพระราชบญัญติัปกครองทอ้งที�ขึ$น สาํหรับจดัการปกครองในเขตอาํเภอ ตาํบลและหมู่บา้น 
ตามแผนภมิูดงันี$  

องค์กร         ผู้บังคบับัญชา 

กระทรวงมหาดไทย    เสนาบดี 

มณฑลเทศาภิบาล   ขา้หลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภบิาล 

เมือง          ผูว้า่ราชการเมือง 

แขวง (อาํเภอ)       หมื�น (นายอาํเภอ) 

ตาํบล         พนั (กาํนนั) 

หมู่บา้น     ทนาย (ผูใ้หญ่บา้น) 

การปรับปรุงกฎหมายและการศาล  
โปรดฯ ให้รวบรวมศาลที�สังกดักระทรวงและไม่สังกดัทั$งหมด มาขึ$นกบักระทรวงยติุธรรมนบัว่าเป็นการแยก
อาํนาจ ตุลาการ ออกจาก ฝ่ายบริหารไดเ้ป็นครั$ งแรกในประวตัิศาสตร์ไทย  
สิ�งที�ปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นการศาลมีดงันี$   
1. ศาลในกรุง  
โปรดฯ ใหต้ั$ง ศาลโปริสภา สาํหรับทาํหนา้ที�เปรียบเทียบคดีความวิวาทของราษฎรที�เกิดขึ$นในทอ้งที� และเป็นคดีที�
มีโทษขนาดเบา ต่อมา ศาลโปริสภา ไดเ้ปลี�ยนเป็น ศาลแขวง เมื�อ 1 ตุลาคม 2478  
2. ศาลหัวเมือง  
โปรดฯ ใหจ้ดัตั$งกองขา้หลวงพิเศษ ขึ$นคณะหนึ�งมีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL  (พระองคเ์จา้
รพีพฒันศกัดิL ) เป็นประธาน จดัการแกไ้ขธรรมเนียมศาลยติุธรรมทั�วพระราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นแบบเดียวกนั
ทั$งหมด กองขา้หลวงพิเศษชุดนี$  มีหนา้ที�สาํคญั 2 ประการคือ 
2.1 จดัตั$งศาลยตุธรรมสาํหรับพิจารณาคดีขึ$นตามหัวเมืองทั$งปวงเสียใหม่ 
2.2 ชาํระสะสางคดีความที�คา้งอยูใ่นศาลตามหวัเมืองต่าง ๆ ใหห้มดสิ$นไป 
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3. จดัแบ่งชั$นของศาล  
เพื�อให้ระเบียบการศาลยตุิธรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อบเป็นหลกัฐานมั�งคง ยิ�งขึ$น ก็โปรดฯใหต้ราพระ
ธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ขึ$นเมื�อ 1 มิถุนายน 2451 โดยแบ่งศาลออกเป็น 3 แผนก คือ  
3.1 ศาลฎีกา  
3.2 ศาลสถิตยย์ติุธรรมกรุงเทพฯ  
3.3 ศาลหัวเมือง 
สิ�งที�ปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นกฎหมายมีดงันี$   
1. ไดจ้า้งชาวต่างประเทศที�มีความเชี�ยวชาญทางดา้นกฎหมาย  
2. ไดโ้ปรดฯให้ตั$ง กองร่างกฎหมาย สาํหรับทาํหนา้ที�ตรวจสอบชาํระบรรดาพระราชกาํหนดกฎหมาย 
ต่าง ๆ เพื�อให้ได ้ตวับทกฎหมายที�ทนัสมยัตามแบบอารยประเทศ โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL เป็นประธาน  
3. ตั$งโรงเรียนสอนวิชากฎหมายขึ$นเป็นครั$ งแรก เมื�อ พ.ศ. 2440 โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิL  เสนาบดี
กระทรวง ยติุธรรมเป็นผูอ้าํนวยการ ดว้ยเหตุนี$  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิE จงึได้รับการว่าเป็น พระบิดาแห่ง
กฎหมายและการศาลไทย 
4. ยกเลิกการลงโทษแบบจารีตนครบาล จากผลการปฏิรูปการศาลและการชาํระกฎหมายใหท้นัสมยั ทาํให้ การ
พิจารณาคดีแบบจารีตและวิธีลงโทษแบบป่าเถื�อนทารุณต่าง ๆ ไดถู้กยกเลิกไปโดยสิ$นเชิง 
การทหาร  
         เริ�มการฝึกทหารตามแบบยโุรปเพื�อใชป้้องกนัราชอาณาจกัร ซึ�งในสมยัรัชกาลที� 4 เป็นการฝึกทหารเกณฑ์ 
แบบยโุรปเพื�อใชเ้ป็นทหารรักษาพระองคเ์ท่านั$น ในสมยัรัชกาลที� 5 ไดโ้ปรดฯ ใหป้รับปรุงกองทพัดงันี$  
1. ปรับปรุงหน่วยทหารในกองทพัใหม่ จดัแบ่งออกเป็น กรม กอง เหล่า หมวด หมู่ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อม
จดัอตัราเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกนัและปรับปรุงอาวุธยทุธภณัฑ์ วิธีการฝึกตลอดจนเครื�องแบบให้ทนัสมยั 
กาํเนิดสถาบนักองทพั  
2. ตั$งโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตั$งกรมเสนาธิการทหารบก ตั$งโรงเรียนแผนที� ตั$งโรงเรียนนายเรือ 
3. ส่งนกัเรียนไปศึกษาวิชาการทหารในทวีปยโุรป อาทิ จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงนครชยัศรี
สุรเดช จบจากองักฤษ เป็นเสนาธิการ ทหารบกคนแรกของไทย พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิE จบจากองักฤษ เป็นนักเรียน นายเรือพระองค์แรก ของไทยและเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือ
ไทย  
4. ตราพระราชบญัญติัการเกณฑ์ทหาร ขึ$นเป็นครั$ งแรก เมื�อ 29 สิงหาคม 2448 
5. สร้างเรือรบ อาทิ เรือพระที�นั�งจกัรี เรือพาลีรั$ งทวปี เรือสุครีพครองเมือง  
6. สร้างป้อมพระจุลจอมเกลา้ ป้อมปู่เจา้สมิงพราย เพื�อป้องกนัขา้ศึกทางทะเล 
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การตํารวจ  
ขยายกิจการตาํรวจนครบาล ให้มีจาํนวนมากขึ$น เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพระนคร  
ตั$งกรมตาํรวจภธูรขึ$น เพื�อปราบปรามโจรผูร้้ายและดูแลทุกขสุ์ข ของราษฎรในส่วนภมิูภาค  
ตั$งกรมตาํรวจภูบาลขึ$น เพื�อช่วยเหลือตาํรวจภูธร  
ตั$งโรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธร ขึ$น ณ จงัหวดันครราชสีมา ต่อมายา้ยมาตั$งอยูที่�โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ จงัหวดั
นครปฐม 
ด้านเศรษฐกจิ 
1. การปรับปรุงระบบการคลงั แยกการคลงัออกจากกรมท่า ให้กรมท่ามีหนา้ที�ทางดา้นการต่างประเทศ 
เพียงอยา่งเดียว ทรงตั$ง หอรัษฎากรพิพฒัน์ ขึ$นเมื�อ พ.ศ. 2416 ขึ$นตรงต่อพระมหากษตัริยเ์พื�อเป็น  
สาํนกังานกลางเกบ็ผลประโยชน์ รายไดภ้าษีอากรของแผ่นดินมารวมไวที้�แห่งเดียว ต่อมาไดย้กฐานะ 
หอรัษฎากรพิพฒัน์ ขึ$นเป็น กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ เมื�อ พ.ศ. 2435 
2. ตรากฎหมายกวดขนัภาษีอากร โปรด ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัสาํหรับ หอรัษฎากรพิพฒัน์ ขึ$นเมื�อ 4 มิถุนายน  
2416 โดยวางหลกัเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีอากรใหท้นัสมยัตามแบบสากล  
3. การปรับปรุงระบบภาษีอากรแบบใหม่ พ.ศ. 2435 ทรงตั$งขา้หลวงคลงัไปประจาํทุกมณฑล เพื�อทาํหนา้ที�เกบ็
ภาษีอากรจากราษฎรโดยตรง แลว้รวบรวมส่งไปยงักระทรวงพระคลงัมหาสมบติั 
4. ยกเลิกระบบเจา้ภาษีนายอากร เปลี�ยนให้เทศาภิบาลเก็บภาษีเองเหมือนกนัหมดทุกมณฑล  
5. จดัทาํงบประมาณแผ่นดิน ขึ$นเป็นครั$ งแรก เมื�อ พ.ศ. 2439 โดยแยกพระราชทรัพยข์องพระองคอ์อกจากรายได้
ของแผน่ดิน ตั$ง พระคลงัขา้งที� ขึ$นสาํหรับจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์สาํหรับรายไดภ้าษีอากรของ
แผน่ดิน ใหพ้ระคลงัมหาสมบติัเป็นผูค้วบคุมดูแล  
6. จดัระบบเงินตราใหม่ โดยยกเลิกระบบเงินพดดว้ง หน่วยเงิน เฟื$ อง ซีก เสี$ ยว อฐั โสฬส ตาํลึง ชั�ง โดยสร้างหน่วย
เงินขึ$นใหม่ ให้ใช ้เหรียญบาท เหรียญสลึง เหรียญสตางค ์กาํหนดให ้100 สตางค ์เท่ากบั 1 บาท พร้อมทั$งผลิต
เหรียญสตางคท์าํดว้ยทองคาํขาวมี 4 ราคา ไดแ้ก่ 20 สตางค ์10 สตางค ์5 สตางคแ์ละ 2 สตางคค์รึ� ง 
7. ตราพระราชบญัญติัธนบตัร ร.ศ. 121 จดัพิมพธ์นบตัรรุ่นแรก มีราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาทและ 1000 
บาท ต่อมาเพิ�มชนิด 1 บาท 
8. เปลี�ยนมาตราฐานเงินมาเป็นมาตราฐานทองคาํ ร.ศ. 127 เมื�อ 11 พฤศจิกายน 2451 เพื�อรักษาอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราไทยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลทั�วไป 
9. กาํเนิดธนาคารแห่งแรก เดิมเรียกว่า บุคคลภัย ์Book Clup แลว้ขอพระราชทานพระบราราชานุญาตจดทะเบียน
เป็นบริษทัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย มีชื�อวา่ บริษทั แบงคส์ยามกมัมาจล ทุนจาํกดั ต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั เมื�อ พ.ศ. 2482 
มีการผลิตเงินพดดว้งเพียง ๒ ครั$ งเพื�อใชเ้ป็นที�ระลึก ไม่ไดท้าํออกใชท้ั�วไป  
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การสาธารณูปโภค 
-กาํเนิดการไฟฟ้า โดยมี จอมพล เจา้พระยาสุรศกัดิLมนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นผูริ้เริ�มจาํหนายไฟฟ้าและขยาย 
กิจการมาเป็น การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบนั 
-กาํเนิดการประปา ในเดือนกรกฎาคม 2452 ไดโ้ปรดใหเ้ริ�มดาํเนินการสร้างประปาขึ$น โดยเก็บกกันํ$า ที�คลองเชียง
ราก จงัหวดัปทุมธานี แลว้ขดุคลองประปาสาํหรับส่งนํ$าเขา้มาจนถึงคลองสามเสน พร้อมทั$งฝังท่อเอกและอุปกรณ์
อื�น ๆ เพื�อให้ราษฎรมีนํ$าสะอาดใช ้
-กาํเนิดโรงพยาบาลแห่งแรก ตั$งอยู ่บริเวณริมคลองบางกอกนอ้ย ฝั�งธนบุรี เดิมเรียก โรงพยาบาลวงัหลงั ดาํเนิน 
กิจการเมื�อ 26 เมษายน 2431 ต่อมาภายหลงัเปลี�ยนชื�อเป็น โรงศิริราชพยาบาล แต่คนทั�วไปชอบเรียกกนัว่า 
โรงพยาบาลศิริราช กาํเนิดโรงเรียนแพทย ์ใน โรงพยาบาลศิริราช เมื�อ 2432 เรียกวา่ โรงเรียนแพทยากร ต่อมาเรียก 
ราชแพทยาลยั ภายหลงัคือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ของมหาวิทยาลยัมหิดลในปัจจุบนั 
-ตั$งสภาอุณาโลมแดง เนื�องจากกรณี พิพาทเรื�องพรมแดนระหว่างไทยกบัฝรั�งเศส ในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 มีทหาร
ไทยบาดเจ็บลม้ตายเป็นจาํนวนมาก จึงจดัตั$ง สภาอุณาโลแดงแห่งชาติสยาม ขึ$น เพื�อจดัหาทุนซื$อยาและเครื�อง
เวชภณัฑ์ ส่งไปบรรเทาทุกขท์หารที�บาทเจ็บในสงครามครั$ งนี$  ต่อมาไดข้ยายกิจการช่วยเหลือกวา้งขวางออกไปถึง
ประชาชนทั�วไปและภายหลงัได ้เปลี�ยนชื�อเป็น สภากาชาดสยาม และเปลี�ยนเป็น สภากาชาดไทย ในปัจจุบนั 
-ตั$งกรมสุขาภิบาล ขึ$นเมื�อ พ.ศ. 2440 เพื�อดูแลรักษาความสะอาด กาํจดักลิ�นเหม็น ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ให้
ราษฎรมีสุขภาพอาณามยัที�ดี แลว้ขยายไปยงัส่วนภูมิภาค โดยทดลองจัดการสุขาภิบาลหัวเมืองขึ@นเป็นครั@งแรก ที� 
ตําบลท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาครเมื�อ พ.ศ. 2448 ครั$นกิจการสุขาภบิาลไดผ้ลดี เป็นที�น่าพอใจ ในปี พ.ศ. 2451 ได้
จดัการสุขาภิบาลหัวเมืองขึ$นทั�วไปมีอยู ่2 ประเภทคือ สุขาภิบาลเมือง และ สุขาภิบาลตาํบล ต่อมาไดก้ลายเป็น
เทศบาล 
จดัตั$ง โอสถศาลารัฐบาล เพื�อเป็นสถานประกอบการและผลิตยาสามญัประจาํบา้น ส่งไปจาํหน่ายแก่ราษฎร 
ชาวบา้นเรียกวา่ ยาโอสถสภา ต่อมาเปลี�ยนมาเรียกว่า ยาตาํราหลวง  
การคมนาคมขนส่งและการสื�อสาร 
-กาํเนิดการรถไฟ สร้างทางรถไฟหลวงสายแรก กรุงเทพฯ – อยธุยา เมื�อ 26 มีนาคม 2439และขยายกิจการไป ทั�ว
ทุกภูมิภาค 
-เริ�มกิจการรถรางในกรุงเทพฯ เมื�อ พ.ศ. 2430  
-เริ�มกิจการไปรษณีย ์โปรดฯ ให้ตั$งกรมไปรษณีย ์เมื�อ 4 สิงหาคม 2426 
-เริ�มกิจการโทรเลข โทรเลขสายแรกคือกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ เมื�อ พ.ศ. 2412  
ต่อมาไดร้วมกิจการไปรษณียโ์ทรเลขเขา้ดว้ยกนั เรียกว่า กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
-เริ�มกิจการโทรศพัท ์เมื�อปี พ.ศ. 2424 
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ด้านศาสนา  
-การสร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
วดัที�สร้างในรัชกาลนี$  ไดแ้ก่ วัดราชบพิธสถติมหาสีมาราม ถือว่าเป็นวดัประจํารัชกาลที� 5 วดัเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม วดัเทพศิรินทราวาส วดัราชาธิวาส (รื$อและสร้างใหม่ทั$งหมด) นอกจากนี$ ยงัสร้างตามหัวเมือง เช่น วดั
นิเวศน์ธรรมประวติั ที�บางประอิน จงัหวดัอยธุยา วดัอษัฎางคนิมิตร และวดัจุฑาทิศธรรมสภาราม ที�เกาะสีชงั 
จงัหวดัชลบุรี 
-การชาํระและพิมพพ์ระไตรปิฎก ในรัชกาลนี$ทรงสร้างพระไตรปิฎก “ฉบบัทองทึบ” ดว้ยคมัภีร์ใบลาน เหมือน
อยา่งกษตัริยใ์นอดีตและยงัโปรดฯ ใหส้ร้าง พระไตรปิฎกฉบบัพิมพ ์ 
-ตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองสงฆ ์
-กาํเนิดสถาบนัการศึกษาสาํหรับสงฆ ์คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ณ วดัมหาธาตุฯ และ มหามกฏุราชวิทยาลยั 
ณ วดับวรนิเวศวิหาร  
ไดพ้ระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย เมื�อ พ.ศ. 2442 นาํมาไวที้�พระเจดียท์องสัมฤทธิL  ในคูหาพระสถูป บนยอดพระ
บรมบรรพต วดัสระเกศฯ 
ไดต้น้พระศรีมหาโพธิL  จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นาํมาปลูกไว ้ณ วดัเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ตน้หนึ�ง และ
ที�วดัอษัฎางคนิมิตร เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรีตน้หนึ�ง  
นอกจากนี$ยงับาํรุงศาสนาอื�น ๆ อาทิ ทรงบริจาคพระราชทรัพย ์สร้างมสัยดิ ให้ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี� อนุญาต 
ใหบ้าทหลวงมีสิทธิL หาซื$อที�ดินสร้างโบสถ ์ของคริสตศานานิกายโรมยัคาทอลิก และพระราชทานเงิน 1,000 
เหรียญดอลลาร์ ให้คณะมิชชนันารีสร้างโรงเรียน ของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ์
ด้านศิลปและวฒันธรรม 
การเปลี�ยนแปลงประเพณี 
-การสืบราชสันตติวงศ ์เดิมการสืบราชบลัลงักจ์ะใชต้าํแหน่ง พระมหาอุปราช หรือ กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล (วงัหนา้) สืบราชสันตติวงศจ์ากพี�ไปหานอ้ง ทรงเปลี�ยนมาเป็นจากพ่อไปหาลูก โดยยกเลิกตาํแหน่ง พระ
มหาอุปราช หรือ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) เสีย แลว้ตั$งตาํแหน่ง มกุฎราชกุมาร ขึ$นแทน ผูไ้ดรั้บ
การสถาปนาใหเ้ป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองคแ์รกคือ เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
(สิ$นพระชนม ์เมื�อพระชนัษาไดเ้พียง 17 ปี) ต่อมาจึงโปรดใหส้ถาปนาเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ ขึ$นเป็น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ต่อมาไดขึ้$นครองราชยเ์ป็นรัชกาลที� 6) 
-เลิกประเพณีหมอบคลานเขา้เฝ้า เปลี�ยนมาเป็นให้ยนืหรือนั�งเกา้อี$แทนและใชถ้วายคาํนับตามแบบฝรั�งแสดงความ
เคารพ 
-เปลี�ยนทรงผม โดยแต่เดิมชายไทยไวท้รงหลกัแจว (มหาดไทย) มาเป็นทรงสากล ผูห้ญิงเดิมไวผ้มปีก (ผมทดั) 
เปลี�ยนมาไวผ้มยาว 
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-เปลี�ยนประเพณีการแต่งกาย เริ�มมีการสวมถุงเทา้รองเทา้ ใส่เสื$อนอกมีผา้ผกูคอ หรือแต่งเครื�องแบบเวลาเขา้เฝ้า 
ออกแบบชุดขา้ราชการที�เรียกว่า เสื$อราชแปตแตน Raj Pattern ต่อมาเรียกว่า ราชปะแตนท ์อนัแปลว่าแบบหลวง 
นุ่งผา้สีม่วงโจงกระเบนตามแบบไทยเดิม 
-เปลี�ยนแปลงการใชศ้กัราช โดยเลิกใชจุ้ลศกัราชมาเป็นรัตนโกสินทรศกัราช โดยเริ�มนับ พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 
เริ�มใชว้นัทางสุริยคติในทางราชการ โดยใชว้นัที� 1 เมษายน เป็นวนัขึ$นปีใหม่ ส่วนวนัทางพุทธศกัราชยงัคงใชว้นั 
ตามจนัทรคติแบบเดิมคือให้ใช ้วนัขึ$น 1 คํ�า เดือน 5 เป็นวนัขึ$นปีใหม่ 
-เลิกประเพณีโกนผมไวทุ้กข ์แต่เดิมเมื�อพระมหากษตัริยส์วรรคต ราษฎรตอ้งโกนผมไวทุ้กขแ์ละนุ่งขาวหมด 
พระองคโ์ปรดฯใหย้กเลิกเสีย คงแต่ให้แต่งกายไวทุ้กขต์ามขนบประเพณี 

การเปลี�ยนแปลงทางการศึกษา 
-กาํเนิดโรงเรียนหลวง ขึ$นในพระบรมมหาราชวงั บริเวณพระตาํหนักสวนกุหลาบ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย 
อาจาริยางกรู) เป็นอาจารยใ์หญ่ จึงเรียกชื�อโรงเรียนว่า โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ ต่อมากิจการขยายใหญ่ขึ$น
กลายมาเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน ปัจจุบนัคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
โปรดฯ ใหพ้ระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ไดแ้ก่ มูลบทบรรพกิจ วาห
นิติL นิกร อกัษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต ์
-กาํเนิดโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรแห่งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ตาํบลเสาชิงชา้ กรุงเทพฯ 
-ตั$งกระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั 
-ปรับปรุงหลกัสูตร โดยประกาศเลิกใชแ้บบเรียนหลวง 6 เล่มของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกูร) มา
ใชแ้บบเรียนเร็วของ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ แทน และประกาศใชโ้ครงการศึกษาสาํหรับชาติ ขึ$นเป็น
ครั$ งแรก เมื�อ พ.ศ. 2441 
-ตั$งโรงเรียนบํารุงสตรีวิชา นับว่าเป็นโรงเรียนสตรีของรัฐบาลโรงเรียนแรก 
-กาํเนิดโรงเรียนฝึกหดัครู หรือโรงเรียนฝึกหดัอาจารย ์โดยมีสถานที�เรียน ณ บา้นสมเดจ็เจา้พระยา และต่อมาได้
กาํเนิด สามคัยาจารยส์มาคม ขึ$น เมื�อ พ.ศ. 2445  
-กาํเนิดการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง หรือที�เรียกว่า คิงสกอลาชิป 

ลักษณะสังคมของไทย 
สังคมของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ มีการแบ่งชนชั$นออกเป็น 4 ประเภทคือ 
เจา้นาย 
ขนุนาง หรือ ขา้ราชการ 
ไพร่ หรือ สามญัชน  
ทาส 
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1. เจา้นาย คอืผูที้�สืบเชื$อสายมาจากพระมหากษตัริย ์แต่มิไดห้มายความวา่ผูที้�สืบเชื$อสายมาจากพระมหากษตัริยทุ์ก
คนจะเป็นเจา้ นายหมด ลูกหลานของพระมหากษตัริยจ์ะถูกลดสกุลยศตามลาํดบั และ ภายใน 5 ชั�วคน ลูกหลาน
ของเจา้นายก็จะกลายเป็นสามญัชน ราชสกุลยศจะมีเพียง 5 ชั$นคือ เจา้ฟ้า เป็นชั$นสูงสุด เจา้ฟ้าคอื พระโอรส ธิดา
ของพระมหากษตัริยอ์นัประสูติจากอคัรมเหษี 
พระองคเ์จา้ คอื พระโอรส ธิดาของพระมหากษตัริยอ์นัประสูติแด่พระสนม หรือเป็นพระโอรส ธิดาของเจา้ฟ้า 
หม่อมเจา้ คือ พระโอรส ธิดา ของพระองคเ์จา้ 
หม่อมราชวงศ ์คือ บุตรธิดาของหม่อมเจา้ 
หม่อมหลวง คือ บุตรธิดาของหม่อมราชวงศ ์
พอถึงชั$นหม่อมราชวงศแ์ละหม่อมหลวง ก็ถือว่าเป็นสามญัชนแลว้มิไดมี้สิทธิพิเศษเช่นเจา้นายชั$นสูงแต่อยา่งใด 
เพื�อเฉลิมพระเกียรติและตอบแทนเจา้นายที�ไดท้าํความดีความชอบในราชการ พระมหากษตัริย ์จะทรงแต่งตั$ง
เจา้นายนั$น ๆ ให้ทรงกรม ซึ�งมีลาํดบัขั$นเหมือนกบัยศของขนุนางดงันี$  
ชั$นสูงสุดคือ กรมพระยา กรมพระ กรมหลวง กรมขนุ กรมหมื�น ตามลาํดบั 
เจา้นายชั$นเจา้ฟ้า ถา้ไดท้รงกรมจะเริ�มตั$งแต่ กรมขนุ ขึ$นไป ตั$งแต่พระองคเ์จา้ลงมาเมื�อไดท้รงกรม จะตอ้งเริ�ม
ตั$งแต่ กรมหมื�น  
สิทธิพิเศษของเจา้นายคือ เมื�อเกิดมีคดี ศาลอื�น ๆ จะตดัสินไม่ไดน้อกจากศาลกรมวงั และจะขายเจา้นายลงเป็นทาส
ไม่ได ้เจา้นายจะไม่ถูกเกณฑ์แรงงานดว้ยประการใด ๆ 
2. ขนุนาง หรือ ขา้ราชการ ยศของขนุนางเรียงลาํดบัจากขั$นสูงสุดลงไปดงันี$  
สมเด็จเจา้พระยา  เจา้พระยา   พระยา   พระ   หลวง   ขนุ   หมื�น   พนั   ทนาย 
พระมหากษตัริยจ์ะพระราชทานยศและเลื�อนยศ ให้ตามความดีความชอบ นอกจากยศแลว้พระมหากษตัริยย์งั
พระราชทานราชทินนามต่อทา้ยยศให้ขนุนางดว้ย ราชทินนามจะเป็นเครื�องบอกหนา้ที�ที�ได ้เช่น เจา้พระยามหา
เสนา พระยาจ่าแสนยากร มกัจะเป็นขนุนางฝ่ายทหาร เจา้พระยาจกัรี พระยาธรรมา พระยาพลเทพ พระยาพระคลงั 
เป็นขนุนางฝ่ายพลเรือน สิทธิพิเศษของขนุนางคือไม่ถูกเกณฑแ์รงงานและสิทธินี$ครอบคลุมไปถึงผูเ้ป็น ลูกดว้ย 
ขนุนางที�มีศกัดินาตั$งแต่ 400 ไร่ขึ$นไป มีสิทธิแต่งตั$งทนายว่าความใหใ้นศาล ไดเ้ขา้เฝ้า และมีสิทธิL มีไพร่อยูใ่น
สังกดัได ้
3. ไพร่ หรือสามญัชน หมายถึง ผูช้ายที�มีอาย ุ18 – 60 ปี ชายฉกรรจที์�เป็นสามญัชนจะตอ้งสักเลก เพื�อสังกดัเจา้นาย
หรือขนุนางคนใดคนหนึ�งซึ� งเรียกว่า มูลนาย หากผูใ้ดขดัขืน มิยอมสังกดัมูลนาย หรือไปรายงานตวัเป็นไพร่ จะมี
โทษและจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย เช่นไม่มีสิทธิL ในการถือครองที�ดินทาํกิน จะฟ้องร้องใครไม่ได ้ไพร่
มี 3 ประเภทดงันี$  
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3.1 ไพร่สม คือ ชายที�มีอาย ุ18 – 20 ปี สังกดัมูลนายที�เป็นเจา้นายและขนุนางเพื�อให้ฝึกหดัใชง้าน 
3.2 ไพร่หลวง คือ ชายที�มีอาย ุ20 – 60 ปี มีหนา้ที�รับราชการแผน่ดิน ตามการเกณฑแรงงานตามสมยัแต่ถา้มีลูก
เขา้เกณฑแ์รงงานแทนตนถึง 3 คน ก็จะไม่ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงานใหป้ลดออกจากราชการไดก่้อนอาย ุ60 ปี 
3.3 ไพร่ส่วย คือ ชายที�มีอาย ุ20 – 60 ปี ที�ไม่ประสงคเ์ขา้รับราชการ โดนเกณฑแ์รงงาน รัฐบาลอนุญาตใหน้าํเงิน
หรือสิ�งของมาชาํระแทนแรงงานได ้เรียกเงินหรือสิ�งของที�ใชแ้ทนแรงงานว่า ส่วย หรือเงินค่าราชการ 
4. ทาส มีอยู ่7 ประเภทดงันี$  
4.1 ทาสสินไถ่ คือ ทาสที�ขายตวัเองหรือถูกผูอื้�นขายให้แก่นายเงินตอ้งทาํงานจนกวา่จะหาเงินมาไถ่ค่าตวัได ้จึงจะ
หลุดพน้เป็นไท  
4.2 ทาสในเรือนเบี$ย คือ ลูกของทาสที�เกิดมาในเวลาที�พ่อ แม่กาํลงัเป็นทาสอยู ่
4.3 ทาสไดม้าแต่บิดามารดา คือ ลูกทาสที�ไดจ้ากพ่อหรือแม่ของเด็กที�เป็นทาส  
4.4 ทาสท่านให้ คือ ทาสที�เดิมเป็นของผูห้นึ�งแลว้ถูกยกให้เป็นกรรมสิทธิL ของอีกผูห้นึ�ง  
4.5 ทาสที�ช่วยมาจากทณัฑโทษ คือ ผูที้�ถูกตอ้งโทษตอ้งเสียค่าปรับแต่ไม่มีเงินให้ แลว้มีนายเงินเอาเงิน  
มาใชแ้ทนให้ ผูต้อ้งโทษกต็อ้งเป็นทาสของนายเงิน  
4.6 ทาสที�เลี$ยงไวเ้มื�อเกิดทุพภิกขภยั คือ ในเวลามีภยัธรรมชาติทาํให้ขา้วยากหมากแพง ไพร่บางคน อดอยากไม่
สามารถเลี$ยงตวัเองไดต้อ้งอาศยัมูลนายกิน ในที�สุดก็ตอ้งยอมเป็นทาสของมลูนายนั$น  
4.7 ทาสเชลยคือ ทาสที�ไดม้าจากการรบทพัจบัศึกหรือการทาํสงคราม เมื�อไดช้ยัชนะจะตอ้น ผูแ้พส้งครามมาเป็น
ทาส  
ขั$นตอนการเลิกทาส 
                        การปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแก่ตนเองนั$นจาํเป็นจะตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะสังคมไทยมีทาส
มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ การยกเลิกทาสโดยฉับพลนัยอ่มจะกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มมูลนายที� 
มีทาสในครอบครอง ดงันั$นรัชกาลที� 5 จึงทรงเตรียมแผนการในการเลิกทาสอยา่งมีขั$นตอนดงัต่อไปนี$  
                        1.  การออกประกาศให้ทาํการสาํรวจจาํนวนทาสใน พ.ศ.2417 คือ ไดมี้การประกาศให้ผูที้�มีทาสใน
ครอบครองไดท้าํการสาํรวจตรวจสอบจาํนวนทาสในครอบ ครองของตนว่ามีอยูเ่ท่าไร รวมทั$งระยะเวลาที�ทาส
จะตอ้งเป็นทาสจนกว่าจะพน้ค่าตวั ทั$งนี$ เพื�อใหเ้กิดความสะดวกในการวางแผนขั$นต่อไป โดยเฉพาะให้มีการ
สาํรวจและจดทะเบียนทาสที�เกิดตั$งแต่ปีมะโรง พ.ศ.2411 อนัเป็นปีที�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
เสดจ็ขึ$นครองราชสมบติั เป็นมา ทั$งนี$ เพื�อเตรียมการเอาไวส้าํหรับการวางแผนเลิกทาสต่อไป 
                        2.  การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพิกดักระเษียรอายลูุกทาสลูกไทย พ.ศ.2417 ซึ�งไดก้าํหนด
แนวทางในการปฏิบติัดงันี$  
                            (1) ถา้ทาสคนใดที�ถูกขายตวัเป็นทาสเกิดใน พ.ศ.2411 และในปีต่อๆ มาจนถึงอาย ุ21 ปีให้พน้
ค่าตวัเป็นไท ไม่ว่าทาสจะอยูก่บัมลูนายเดิม หรือยา้ยโอนไปอยูก่บันายมูลใหม่ ส่วนทาสที�เกิดก่อน พ.ศ.2411 ก็คง
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เป็นทาสต่อไปตามกฎหมายเดิม 
                            (2) ถึงแมว้่าบุคคลซึ�งเกิดตั$งแต่ พ.ศ.2411 เป็นตน้มานั$น จะไดรั้บการปลดปล่อยตามเงื�อนไขเวลา
ที�กล่าวมาแลว้ ต่อเมื�อถึง พ.ศ.2431 เป็นตน้ไปก็ตาม แต่ก็สามารถไดรั้บการไถ่ถอนให้พน้จากความเป็นทาสไดใ้น
ราคาพิเศษซึ� งถูกกว่า ทาสที�เกิดก่อน พ.ศ.2411 
                            (3) กาํหนดว่าถา้ผูใ้ดจะนาํบุตรหลานของตนไปขายเป็นทาสซึ�งเกิดตั$งแต่ พ.ศ.2411 และมีอายตุ ํ�า
กวา่ 15 ปีลงมาไปขายเป็นทาส จะตอ้งขายในอตัราซึ� งกาํหนดไวใ้นพิกดักระเษียรอายใุหม่ในรัชกาลที� 5 
                            (4) หา้มผูที้�เกิดใน พ.ศ.2411 หรือบิดามารดาของตนเองขายตนเป็นทาส โดยที�ตนเองและบิดา
มารดากล่าวเท็จว่ามิไดเ้กิดใน พ.ศ.2411 จะตอ้งถกูลงโทษดว้ย 
                            (5) หา้มมูลนายคิดค่าขา้ว ค่านํ$ า กบัเด็กชายหญิงที�ติดตามพ่อแม่ พี�นอ้ง ป้า นา้ อา ของตนที�ขาย
ตวัเป็นทาส จนกลายเป็นเจา้หนี$ของเด็กและเอาเด็กเป็นทาสต่อไปดว้ย 
                    พระราชบญัญติักระเษียรอายลูุกทาสลูกไทย พ.ศ.2417 นี$  มิไดใ้ชบ้งัคบัในทุกมณฑล มีบางมณฑลมิได้
บงัคบัใช ้คือ มณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือหรือมณฑลพายพั มณฑลตะวนัออกหรือมณฑลบูรพา มณฑลไทยบุรี 
กลนัตนั ตรังกานู ทั$งนี$ อาจเป็นเพราะว่าขณะนั$นมณฑลเหล่านี$ยงัเป็นประเทศราชอยู ่จึงไม่นบัรวมเขา้มาในพระ
ราชอาณาเขตตามความหมายของพระราชบญัญติันี$  
                    3.  การประกาศเลิกทาสในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ (มณฑลพายพั) พ.ศ.2443 
                       พ.ศ.2443 ไดมี้การประกาศใช ้พระราชบญัญติัลกัษณะทาสมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหมาย
ที�จะให้การเลิกทาสในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือไดด้าํเนินไปอยา่งเป็น ขั$นตอน ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั$งแต่วนัที� 21 
กนัยายน 2443 เป็นตน้ไป 
                    4.  การประกาศแผนการเลิกทาสในมณฑลบูรพาใน พ.ศ.2447  
                        พ.ศ.2447 ไดมี้การประกาศใช ้พระราชบญัญติัลดคา่ตวัทาสในมณฑลบูรพา เพื�อเตรียมการเลิกทาส
ในมณฑลบูรพาอยา่งเป็นขั$นตอน แต่ต่อมาใน พ.ศ.2449 ไทยก็เสียมณฑลบูรพาใหแ้ก่ฝรั�งเศส 
                    5. การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ใน พ.ศ. 2448 
                        พ.ศ.2448 รัชกาลที� 5 ทรงโปรกเกลา้ฯให้ตราพระราชบญัญตัิทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ซึ� งถือวา่
เป็นแผนการเลิกทาสขั$นสุดทา้ยในรัชสมยัของพระองค ์ตามพระราชบญัญติัฉบบันี$ มีการกาํหนดหลกัการและ
วิธีการในการปลดปล่อยที�สาํคญั บางประการ คือ 
                        (1) กาํหนดใหบ้รรดาลูกทาสที�เกิดมาไม่ตอ้งตกเป็นทาสในเรือนเบี$ยดงัแต่ก่อนและ หา้มคนที�เป็น
ไทแก่ตวัและทาสที�หลุดพน้ค่าตวักลบัไปเป็นทาสอีก 
                        (2) ให้มีการลดค่าตวัทาสลงเดือนละ 4 บาท ซึ� งจะทาํใหท้าสเป็นไทแก่ตวัเร็วขึ$น ต่อมาในสมยั
รัชกาลที� 6 ไดท้รงโปรดเกลา้ฯให้ใช ้พระราชบญัญติัทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 กบัมณฑลพายพัอีกดว้ย    
                   จะเห็นไดว้่าพระบรมราชโองการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแก่ ตนเองของพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวดาํเนินไปในลกัษณะอยา่งเป็น ขั$นตอน โดยอาศยัเวลาเพื�อให้เกิดการปรับตวัพร้อมที�จะรับต่อ
การเปลี�ยนแปลงทางสังคม ของบรรดาเจา้ของทาส อนัจะทาํให้การปลดปล่อยทาสดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะต่อมา ทั$งนี$ เป็นเพราะความสุขมุคมัภรีภาพของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู ่หวัโดยแท ้

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ในสมยันี$ มีการปรับปรุงบา้นเมืองหลายอยา่งที�ช่วยสนบัสนุนให้
งานวรรณกรรมกา้วหน้า คือ การตั$งโรงเรียน การพิมพห์นงัสือ การตั$งหอสมุดแห่งชาติและเกิดโบราณคดีสโมสรที�
ช่วยส่งเสริมงานดา้นการประพนัธ์ การศึกษาประวตัิศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกบัไดรั้บอารยธรรมตะวนัตก
เผยแพร่เขา้มาอีกดว้ย 
กวแีละวรรณกรรมที�สาํคญัในสมยัรัชกาลที� 5 มีดงันี$  
        1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบา้น พระราชวิจารณ์ทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี ลิลิตนิทรา
ชาคริต บทละครเรื�องเงาะป่า กวนิีพนธ์เบด็เตลด็ กลอนไดอารีซึมทราบกบัตามเสดจ็ไทรโยค โคลงรามเกียรติL  พระ
ราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจาํ พระราชวิจารณ์เทียบลทัธิพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกบัมหายาน พระบรมราชาธิ
บายแกไ้ขการปกครองแผ่นดิน และพระราชนิพนธเ์สด็จประพาสตามที�ต่าง ๆ ตลอดจนพระราชหัตถเลขาที�ทรงมี
ถึงเจา้นายและบุคคลสาํคญัต่าง ๆ อีกมากมาย  
        2. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  
พระนิพนธ์ส่วนใหญ่ เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์และตาํนาน จนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น พระบิดาแห่งประวติัศาสตร์
และโบราณคดีไทย ผลงานที�สาํคญัของท่าน ไดแ้ก่ ตาํนานพระพุทธเจดีย ์นิทานโบราณคดี ไทยรบพม่า เที�ยวเมือง
พม่า พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที� 2  
        3. พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู)  
ผูแ้ต่ง แบบเรียนภาษาไทย ในสมยันั$น จาํนวน 6 เล่ม ประกอบดว้ย มูลบทบรรพกิจ วาหนิตติL นิกร อกัษรประโยค 
สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์และพิศาลการันต ์นอกจากนี$ ยงัมีพรรณพฤกษา สัตวาภิธาน ไวพจน์ประพนัธ์ นิติสาร
สาธก 
        4. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์โดยใชพ้ระนามแฝงว่า ประเสริฐอกัษร ทรงเป็นผูใ้ห้
กาํเนิดละครร้องแต่งบทละครร้อง วรรณกรรมที�นิพนธืไวมี้ทั$งแปลจากภาษษองักฤษและที�ทรงแต่งเอง อาทิ สาว
เครือฟ้า อาหรับราตรี พงศาวดารไทยใหญ่ พงศาวดารพม่า จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชคุณานุสรณ์ โคลงลิลิตมหา
มงกุฎ  
        5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เจา้ฟ้ากรมขนุเทพทวารวดี (เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ)  
ทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือไวใ้นสมยันั$น อาทิ เที�ยวเมืองพระร่วง ลิลิตพายพั 
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การเสียดินแดนในสมยัรัชกาลที� 4 และรัชกาลที� 5  
ในช่วง พ.ศ.2394-2453 การล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในยโุรป ไดแ้ผอิ่ทธิพลเขา้มาในทวีปเอเชีย ประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียจึงตอ้งตกเป็นอาณานิคมแก่ประเทศในยโุรปหลายประเทศดว้ยกนัประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึ�ง 
ที�ถูกอิทธิพลจากการล่าอาณานิคมครอบคลุมมาถึงจนกระทั�งทาํให้ตอ้งเสียดินแดนบางส่วนไป 
แต่กย็งัรักษาเอกราชของชาติไวไ้ด ้ดินแดนทั$งหมดที�ไทยตอ้งเสียไป มีดงันี$  
 
การเสียดินแดนให ้ฝรั�งเศส สมยัรัชกาลที� 4  
1. การเสียดินแดนในเขมรหรือเขมรส่วนนอก พ.ศ.2410 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 86 ) ฝรั�งเศสคิดว่าแม่นํ$าโขงที�ไหล
ผา่นดินแดนของประเทศเขมร สามารถนาํฝรั�งเศสเขา้ไปสู่แควน้ยนูานของประเทศจีนได ้ซึ� งฝรั�งเศสจะใชเ้ป็นที�
ระบายสินคา้ที�สาํคญั ขณะนั$นเขมรตกเป็นประเทศราชของไทย ฝรั�งเศสกบัไทยจึงเกิดเรื�องบาดหมางใจกนัขึ$น โดย
ฝรั�งเศสอา้งว่า ญวนไดต้กเป็นของฝรั�งเศสและดินแดนต่อจากญวนลงไป โดยที�เขมรยนิยอมทาํสนธิสัญญาลบัยอ
มอย ภายใตอ้าํนาจของฝรั�งเศส เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2406 แต่ถึงกระนั$นสมเด็จพระนโรดมแห่งเขมรไดท้รง
มีหนงัสือรายงานกราบบงัคมทูลต่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูหั่วว่าพระองคท์รงถูกบีบบงัคบัให้ลงนาม 
แต่ยงัมีความจงรักภกัดีต่อไทยเสมอ ต่อมาในวนัที� 15 กรกฎาคม พ.ศ.2410 ไทยจึงจาํตอ้งยอมลงนามใน
สนธิสัญญากบัฝรั�งเศสรับรองอยา่งเป็นทางการวา่เขมรเป็นรัฐในอารักขาของฝรั�งเศส โดยไทยจะไม่เรียกร้องให้
เขมรส่งเครื�องราชบรรณาการใหแ้ก่ไทยดงัแต่ก่อน ส่วนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ (เขมรส่วนใน) ก็ยงัอยู่
ภายใตก้ารปกครองของไทยตามเดิม 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัฝรั�งเศส สมยัรัชกาลที� 5  
2. การเสียแควน้สิบสองเจา้ไทย พ.ศ.2431 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช107) ฝรั�งเศสขอทาํสนธิสัญญากบัไทย เพื�อตั$ง
สถานกงสุลที�หลวงพระบาง พ.ศ.2431 โดยให ้นายออกุสต ์ปาว ี(Monsieur August Pavie) เป็นกงสุลประจาํ ต่อมา
พวกฮ่อเขา้ปลน้เขตแดนไทยจนถึงหลวงพระบาง ไทยจึงรีบยกทพัไปปราบปรากฏว่าสามารถขบัไล่พวกฮ่อออก
จากเขตแดนไทยไดท้ั$งหมด แต่ฝรั�งเศสยงัคงยดึแควน้สิบสองเจา้ไทย และหัวพนัทั$งห้าทั$งหกไวไ้ม่ยอมยกทพั
กลบัไป โดยอา้งวา่จะคอยปราบปรามพวกฮ่อ 
 
3. การเสียดินแดนฝั�งซ้ายของแม่นํ$าโขง พ.ศ.2436 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 112) ฝรั�งเศสตอ้งการให้ลาวหรือฝั�งซ้าย
ของแม่นํ$ าโขงตกเป็นเมืองขึ$นของตน จึงใชข้อ้อา้งว่าญวนและเขมรเคยมีอาํนาจเหนือลาวมาก่อน เมื�อญวนกบัเขมร
เป็นเมืองขึ$นของฝรั�งเศสดินแดนต่างๆ เหล่านี$ก็ควรตกเป็นของฝรั�งเศสดว้ยใน พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) ฝรั�งเศสจึงส่ง
กองทพัเรือมาตามลุ่มแม่นํ$าโขงและส่งเรือรบ 2 ลาํ มาปิดปากแม่นํ$าเจา้พระยา ทหารไดท้าํการยงิต่อสู้ไม่สาํเร็จ มี
คนไดรั้บบาดเจ็บและเรือเสียหายมาก นายปาวีซึ� งเป็นเอกอคัรราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย ไดย้ื�นคาํขาดที�จะ
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ปิดน่านนํ$าไทย ถา้ไทยไม่ปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องของฝรั�งเศส และปิดอ่าวไทยทนัที� รัฐบาลไทยจึงตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้เรียกร้องของฝรั�งเศสทุกประการเพื�อเอกราชและอธิปไตยของชาติ วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 นี$นบัว่าไทยสูญเสีย
ดินแดนครั$ งสาํคญัและมากที�สุด โดยตอ้งยอมยกอาณาจกัรลาวเกือบทั$งหมดให้กบัฝรั�งเศส 
 
4. การเสียดินแดนฝั�งขวาของแม่นํ$าโขง พ.ศ.2446 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 122) จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ทาํให้
ฝรั�งเศสยดึดินแดนจนัทบุรี ซึ� งนบัว่าเป็นเมืองยทุธศาสตร์เมืองหนึ�งของไทย ไวเ้ป็นประกนัถึง 10 ปี ไทยจึงหาทาง
แลกเปลี�ยนโดยยอมยกเมืองมโนไพรและจาํปาศกัดิL  ซึ� งอยูต่รงขา้มกบัเมืองปากเซ และดินแดนฝั�งขวาของแม่นํ$า
โขง ตรงขา้มกบัเมืองหลวงพระบางให้ใน พ.ศ.2448 ฝรั�งเศสจึงยอมถอนทหารออกจนัทบุรี แต่กลบัไปยดึเมือง
ตราดไวแ้ทน  

5. การเสียดินแดนมณฑลบูรพา พ.ศ.2449 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 125) ไทยยอมทาํสัญญายกมณฑลบูรพา ซึ� ง
ประกอบดว้ยเมือง พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ (เขมรส่วนใน) ใหแ้ก่ฝรั�งเศส เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจงัหวดัตราด
และเกาะต่างๆ ที�อยูใ่ตแ้หลมสิงห์ ลงไปจนถึงเกาะกดูที�ฝรั�งเศสยดึไวสิ้�งสาํคญัที�ไทยไดรั้บจากการลงนามใน
สัญญานี$  เมื�อวนัที� 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 คือ ฝรั�งเศสยอ่มผ่อนผนัให้คนในบงัคบัฝรั�งเศสที�เป็นชาวเอเชีย ซึ� งมาจด
ทะเบียนภายหลงัวนัลงนามในสัญญาให้ขึ$นอยูใ่นอาํนาจของศาลไทย แต่ศาลกงสุลของฝรั�งเศสก็ยงัคงมีอาํนาจที�จะ
เรียกคดีจากศาลไทยไปพิจารณาใหม่ได ้จนกวา่ไทยจะประกาศใชป้ระมวลกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษ  
6. อนุสัญญาลบัไทยกทาํกบัองักฤษ พ.ศ.2440 วนัที� 6 เมษายน พ.ศ. 2440 รัฐบาลไดล้งนามในอนุสัญญาลบั 
ร่วมกบัองักฤษ โดยตกลงวา่รัฐบาลไทยจะไม่ยนิยอมให้ชาติหนึ�งชาติใด เช่าซื$อหรือถือกรรมสิทธิL ในดินแดนไทย 
ตั$งแต่บริเวณใตต้าํบลบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ลงไป โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาลองักฤษเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ส่วนองักฤษตกลงให้ความคุม้ครองทางทหารแก่ไทยกรณีที�ถูกชาติอื�นรุกรานผลของอนุสัญญา
ฉบบันี$  ทาํให้องักฤษมีอิทธิพลทางดา้นการเมืองและการคา้ในดินแดนไทย ตั$งแต่ตาํบลบางสะพาน 
ไปจนตลอดแหลมมลาย ูเพียงชาติเดียว ทาํให้ไทยเสียเปรียบมาก และเมื�อไทยถูกฝรั�งเศสบงัคบัให้ยกดินแดน 
ฝั�งขวาของแม่นํ$าโขงให้ฝรั�งเศส องักฤษก็ไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแต่อยา่งใด และอนุสัญญานี$ยงัเป็นการละเมิด 
สิทธิประเทศอื�นๆ ที�มีไมตรีกบัไทยอีก ทาํให้รัฐบาลตอ้งพยายามหาวิถีทางจะยกเลิกเสียโดยเร็ว 
 
7. การเสียรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู และปะลิสให้องักฤษ พ.ศ. 2452 รัตนโกสินทร์ศกัราช 128 เมื�อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็กลบัจากประพาสยโุรปครั$ งที� 2 พ.ศ.2452 นายเอด็เวิร์ด สโตรเบล 
ซึ�งเป็นที�ปรึกษาราชาแผ่นดินชาวอเมริกาเสนอ ใหไ้ทยแลกดินแดนมลายกูบัการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
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ของคนในประเทศองักฤษในประเทศไทย ขอกูเ้งินสร้างทางรถไฟสายใต ้และยกเลิกอนุสัญญาลบัปี พ.ศ.2440 การ
ดาํเนินงานนี$ประสบผลสาํเร็จ มีการลงนาม ในสนธิสัญญา วนัที� 10 มีนาคม พ.ศ.2451 มีใจความสาํคญัดงัต่อไปนี$  
รัฐบาลไทยยอมยกดินแดนรัฐมลาย ูคือ ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู ปะลิส รวมทั$งเกาะใกลเ้คียงให้องักฤษ ฝ่าย
องักฤษยอมให้คนในบงัคบัองักฤษทั$งยโุรปและเอเชีย ซึ� งไดจ้ดทะเบียนไวก้บักงสุลก่อนทาํสัญญา ให้ไปขึ$นกบั
ศาลต่างประเทศ ส่วนคนในบงัคบัองักฤษ ที�จดทะเบียนหลงั ทาํสนธิสัญญาฉบบันี$ ให้ไปขึ$นศาลไทย แต่ขอให้มีที�
ปรึกษาทางกฎหมายเป็นชาวยโุรปเขา้ร่วมพิจารณาดว้ย แต่ศาลกงสุลขององักฤษก็ยงัมีสิทธิจะถอนคด ของคนใน
บงัคบัองักฤษไปพิจารณาได ้สนธิสัญญานี$ มีผลกระทั�งไทยประกาศใชป้ระมวลกฎหมายให้ครบถว้นเป็นเวลา 5 ปี 
ในสัญญานี$ ให้ยกเลิกอนุสัญญาลบั พ.ศ.2440 ดว้ย และการสร้างรถไฟสายใต ้รัฐบาลองักฤษจะให้รัฐบาลไทยกูเ้งิน 
5 ลา้นปอนด์ โดยคิดดอกเบี$ยตํ�า แต่ตอ้งให้ชาวองักฤษเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้างทางรถไฟสายนี$ เอง เพราะองักฤษ
ตอ้งการให้บรรจบกบัทางรถไฟในมลายขูององักฤษ 
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สมัยรัชกาลที� 6 ( พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ( 23/10/2453-25/11/2468 ) 
ด้านการปกครอง 
          การปรับปรุงการระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
แยกกรมทหารเรือเดิมออกจากกระทรวงกลาโหม มาตั$งเป็นกระทรวงทหารเรือ  
จดัตั$งกระทรวงมุรธาธรขึ$นมาใหม่  
ตั$งสภาเผยแผ่พาณิชย ์(ต่อมาเป็นกระทรวงพาณิชย)์  
รวบรวมกรมช่างสิบหมู่ จดัตั$งเป็น กรมศิลปากร  
ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการแลว้เปลี�ยนชื�อเป็น กระทรวงคมนาคม  
โอนกรมธรรมการไปขึ$นกบักระทรวงวงั แลว้เปลี�ยนชื�อกระทรวงธรรมการเป็น กระทรวงศึกษาธิการ  
รวมกระทรวงนครบาลเขา้กบักระทรวงมหาดไทย  
สร้างสนาม บินดอนเมือง และ ตั$งกองบิน ขึ$นเมื�อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ให้มีฐานะเทียบเท่า กรม สังกดักองทพับก 
ต่อมาไดข้ยายงานมาเป็น กรมอากาศยาน แลว้กลายมาเป็น กองทพัอากาศ  
 
          การปรับปรุงการระเบียบบริหารราชการส่วนภมิูภาค 
โปรดใหร้วมมณฑลที�อยูใ่กลก้นัจดัตั$งเป็น ภาค แต่ละภาคมี อุปราช มีอาํนาจตรวจตราเหนือ สมุหเทศาภิบาลใน
ภาคนั$น ๆ และยงัทาํหนา้ที�เป็นสมุหเทศาภิบาลประจาํมณฑลซึ�งตั$งเป็นสาํนกังานภาคนั$นดว้ย ตาํแหน่ง อุปราช 
และ สมุหเทศาภบิาล ขึ$นตรงต่อพระมหากษตัริย ์ไม่ตอ้งขึ$นต่อกระทรวงมหาดไทย  
ส่วนกรุงเทพฯ ซึ�งมีศกัดิL เสมอดว้ยมณฑลหนึ�งนั$น ให้มีสมุหเทศาภิบาล เป็นหวัหนา้ขึ$นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 
โปรดใหเ้ปลี�ยนชื�อ เมือง เป็น จงัหวดั  

การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ทรงใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งมาก ประจกัษพ์ยานที�สาํคญักคื็อทรงยอมรับการวิจารณ์จากนกัเขียนและ
นกัหนงัสือพิมพ ์ที�เขยีนบทความกล่าวโจมตีรัฐบาล  

พระองคไ์ดว้างแผนให้ขา้ราชการของพระองครู้์จกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจดัสร้างนครจาํลองขึ$น
เพื�อฝึกฝนใหข้า้ราชบริพารของพระองค ์ให้ไดรู้้จกัและเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชทานนาม
ว่า ดุสิตธานี เหตุการณ์ ร.ศ. 130 
เมื�อรัชกาลที� 6 ขึ$นครองราชย ์มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ�ง ประกอบดว้ย ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ตอ้งการที�จะ
เปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย แต่ทาํไม่สาํเร็จ  ทาํให้ คณะปฏิวติั ถูกจบักุม ถูกศาลตดัสินให้
ประหารชีวิต รวม 3 คน แต่รัชกาลที� 6 ทรงพระราชทานอภยัโทษ และถูกปล่อยตวัทั$งหมดภายหลงั 
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การปรับปรุงกฎหมายและการศาล 
1. จดัระเบียบการศาลใหม่ เมื�อ พ.ศ. 2455 โดยให้แยกหนา้ที�ราชการในกระทรวงยตุิธรรมออกเป็น ฝ่ายธุรการ และ
ฝ่ายตุลาการ และให้ศาลฎีกามาสังกดักระทรวงยติุธรรม และ ไดโ้ปรดให้ตั$งตาํแหน่งอธิบดีศาลฎีกา ขึ$น 
2. ประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นครั$ งแรก 
ส่งเสริมวิชาการกฎหมาย ให้ยกฐานะโรงเรียนกฎหมายที�ตั$งขึ$นในสมยัรัชกาลที� 5 ใหเ้ป็นโรงเรียนหลวงสังกดั
กระทรวงยติุธรรม โปรดใหต้ั$ง สภานิติศึกษา ขึ$น มีหนา้ที�สาํหรับจดัระเบียบกบัวางหลกัสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนกฎหมาย และโปรดใหจ้ดัตั$ง เนติบณัฑิตยสภา ขึ$น เป็นสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ส่งเสริมการศึกษาวิชากฎหมายและการว่าความ ควบคุมจรรยาความประพฤติของทนายความ  

ดา้นเศรษฐกิจ 
การเกบ็เงินรัชชูปการ เงินรัชชูปการคือ เงินส่วย ที�เกบ็จากไพร่ส่วย  
 
 
ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการสื�อสาร 
จัดตั@งกรมรถไฟ โปรดฯให ้พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธินเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
ขยายทางรถไฟ อาทิ ทางสายเหนือถึงเชียงใหม่ โดยมีการขดุอุโมงคล์อดเขาขนุตาล ซึ� งเป็นอุโมงคร์ถไฟที�ยาวที�สุด
ในประเทศไทย      สร้างสะพานพระราม 6  เพื�อเชื�อมทางรถไฟสายเหนือและสายใตส้ายตะวนัออกขยายถึงอรัญ
ประเทศ สายใตถึ้งปาดงัเบซาร์ 
เริ�มวางรากฐานการคมนาคมทางอากาศ โดยทดลองบิน ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ต่อมาไดก้าํเนิดกรมอากาศยาน
ขึ$น และสร้างสนามบินดอนเมือง 
กาํเนิดการวทิยุโทรเลข ไดโ้ปรดให้กระทรวงทหารเรือ เริ�มจดัตั$งสถานีวิทยโุทรเลขขึ$นสองสถานีคือที�ตาํบลศาลา
แดงจงัหวดักรุงเทพฯ และ จงัหวดัสงขลาต่อมากิจการนี$ ไดม้ารวมกบักรมไปรษณียโ์ทรเลข 
      จัดตั@งกรมทดนํ@า ต่อมาเปลี�ยนชื�อเป็น กรมชลประทาน มีการสร้างเขื�อนขนาดใหญ่กั$นลาํนํ$าป่าสัก บริเวณตาํบล
ท่าหลวง อาํเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระราชทานนามว่า เขื�อนพระราม 6  
รัชกาลที� 6 พร้อมดว้ยบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ร่วมกนั
บริจาคพระราชทรัพย ์สมทบกบัเงินทุนที�เหลือจากคราวจดัตั$งสภาอุณาโลมแดง ก่อตั@งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
เพื�อถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ แห่งองคส์มเด็จพระบรมราชชนกนาถ 
      การตั@งปาสตุรสภา สาเหตุเพราะพระธิดาของสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ตอ้งสิ$นพระชนมด์ว้ยโรคพิษ
สุนขับา้ จึงประกาศเรี�ยไรบอกบุญและพระราชทานทรัพยช่์วยสร้างสถานปาสเตอร์ขึ$น ต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น ปาส
ตุรสภา เพื�อใหเ้กียรติแก่ หลุยส์ ปาสเตอร์ นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝรั�งเศสผูค้นพบวคัซินชนิดนี$   
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     ตั@งสถานเสาวภา เพื�อเป็นเกียรติแด่ สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2466 ไดเ้ปิดสวนงู ขึ$นใน
สถานเสาวภาเพื�อใชเ้ป็นแหล่งผลิตเซรุ่มฉีดแกพิ้ษงู 
     ตั@งกรมสาธารณสุข โดยโอนงานการสุขาภิบาลทั$งหมด มาสังกดัอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย 
ตั$งกองอนุกาชาด โดยสภากาชาดไทยไดจ้ดัให้มี การอนุกาชาด ขึ$น เมื�อ พ.ศ. 2465      เพื�อฝึกใหเ้ด็กไดใ้ฝ่ใจในการ
อนามยัและปลูกฝังให้มีจิตใจเมตตากรุณา รู้จกับาํเพญ็ประโยชน์ 
ตั$งสถานีประชานามยัพิทกัษ ์ขึ$นเพื�อช่วยดูแลรักษาอนามยัใหแ้ก่ประชาชนและแนะนาํวิธีพยาบาลคนไขต้าม
เคหสถานบา้นเรือน พร้อมกนันี$กโ็ปรดให้ตั$ง โรงเรียนนางสุขาภิบาล ขึ$น เพื�ออบรมนักเรียนที�สาํเร็จวิชาพยาบาล
มาแลว้ เขา้บรรจุประจาํตามสถานีประชานามยัพิทกัษ ์ต่อมาสถานีประชานามยัพิทกัษ ์เปลี�ยนชื�อเป็น สถานีอนามยั  
    กําเนิดสหกรณ์ โดยมีการจดัตั$งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จาํกดัสินใช ้มีสาํนกังานอยูที่�ตาํบลวดั
จนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื�นพิทยาลงกรณ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์) 
เป็นนายทะเบียนพระองคแ์รก 
     ตั@งคลังออมสิน เนื�องจากประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน มีผูร้้องเรียนวา่การรักษาทรัพยส์มบติันั$น ยากลาํบาก 
ไม่ทราบว่าจะนาํทรัพยที์�หามาไดไ้ปฝากไวที้�ใดจึงจะปลอดภยั เพราะมีการปลน้สดมหรือฉ้อโกง จึงโปรดเกลา้ให้
ตราพระราชบญัญติัคลงัออมสิน คลงัออมสินนี$ ไดว้ิวฒันาการมาเป็น ธนาคารออมสิน ในปัจจุบนั 
ด้านศาสนา 
ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในดา้นต่าง ๆ ทรงสนบัสนุนให้ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา              
วชิรญาณวโรรส สมเดจ็พระสังฆราชเจา้องคส์กลมหาสังฆปรินายกในเวลานั$น ปรับปรุงแกไ้ขการศึกษาและการ
สอบพระปริยติัธรรม เช่น ไดเ้ปลี�ยนแปลงการสอบไล่ พระปริยติัธรรม จากวิธีการแปลดว้ยปากมาเป็นวิธีเขียน 
จดัตั$งหลกัสูตรนักธรรมและบาลีขึ$น ซึ� งไดย้ดึเป็นแบบแผนจนถึงปัจจุบนั 
ส่วนการบูรณะ ปฏิสังขรณ์วดัและปูชนียสถานนั$น ทรงมีพระราชดาํริว่า วดัต่าง ๆ ในเวลานี$ มีอยูม่ากจนเหลือกาํลงั
ที�จะทาํนุบาํรุงดูแลใหท้ั�วถึง อีกทั$งในเวลานี$  การศึกษาและสถานศึกษาเป็นสิ�งสาํคญั จาํเป็น ยิ�งกว่าวดัเสียแลว้ 
ฉะนั$นจึงมิไดโ้ปรดใหส้ร้างวดัเพิ�มขึ$นอีกแลว้เปลี�ยนมาสร้างโรงเรียนแทน ดงันั$นนบัแต่ รัชกาลนี$ เป็นตน้มา การ
ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาในดา้นวตัถุ จึงมุ่งไปในดา้นการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นสาํคญัและประเพณีการสร้างวดั
ประจาํ รัชกาล กไ็ดเ้ลิกลม้ไปในคราวนั$นดว้ย วดัที�สาํคญัที�มีการบูรณะ ไดแ้ก่ วดัพระศรี รัตนศาสดาราม วดัพระเช
ตุพนวิมลมงัคลาราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษดิL  ส่วนวดัในหัวเมือง ไดแ้ก่ สร้างวิหารสาํหรับ
ประดิษฐาน พระร่วงโรจนฤทธิL  ไวที้� วดัพระปฐมเจดีย ์นครปฐม วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี วดัสุวรรณดารา
ราม จงัหวดัอยธุยา นอกจากนี$ยงัไดส้ร้างพระพุทธรูปขึ$นอีก เช่น พระแกว้มรกตนอ้ย ซึ� งสร้างดว้ยช่างชาวรัสเซีย 
พระนิโรคนัตราย ซึ� งโปรดฯ ใหห้ล่อขึ$น 16 องค ์แลว้พระราชทานไปไวต้าม วดัมหานิกาย ทาํนองเดียวกบัรัชกาล
ที� 4 ไดส้ร้าง พระนิรันตราย พระราชทานไวต้ามวดัธรรมยตุิกนิกาย 
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พระร่วงโรจนฤทธิL  ประดิษฐานในซุ้มวิหารหนา้องคพ์ระปฐมเจดีย ์(ทิศเหนือ)สร้างในสมยัรัชกาลที� 6 ซึ�งไดพ้ระ
เศียรพระหัตถ ์และพระบาท มาจากเมืองศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั แลว้โปรดฯให้ช่างทาํรูปปั$ นขี$ ผึ$ง ปฏิสังขรณ์
ใหบ้ริบูรณ์ เตม็องค ์ทาํพิธีหล่อที�วดัพระเชตุพนฯเมื�อ พ.ศ. 2456 เป็นพระพุทธรูปยนืปาง-ประทานอภยั เสร็จ
แลว้อญั เชิญไปประดิษฐานไวใ้นซุ้มวิหารดา้นเหนือ ตรงกบับนัไดใหญ่ และพระราชทานนามว่าพระร่วงโรจน
ฤทธิL  ศรี อินทราทิตย ์ธรรม-โมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตรและที�ฐานพระพุทธรูปองคนี์$  เป็นที�บรรจุพระ
องัคาร ของ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูหั่ว 
ดา้นศิลปวฒันธรรม 
             ในรัชกาลนี$  การศึกษาของไทยไดเ้จริญกา้วหนา้ขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวางกว่าแต่ก่อนมาก อาทิ มีการ
ขยายการศึกษาถึงขึ$นอุดมศึกษา โดยนาํเงินที�เหลือจากการบริจาคในการสร้างพระบรมรูปทรงมา้ มาปรับปรุง 
โรงเรียนขา้ราชการพลเรือน แลว้ยกฐานะขึ$นเป็น จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั นบัเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
ประเทศไทย  
บาํรุงอาชีวศึกษา  กาํเนิดโรงเรียนเพาะช่าง  
จดัตั$งโรงเรียนฝึกหดัครูสตรี ขึ$นเมื�อ พ.ศ. 2456 ต่อมาพระราชทานนามวา่ โรงเรียนเบญจมราชาลยั  
จดัตั$งโรงเรียนพาณิชยการ เมื�อ พ.ศ. 2455 ตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ เมื�อ พ.ศ. 2461 เพื�อควบคุม 
โรงเรียนของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ� งแต่ก่อนมีชื�อเรียก โรงเรียนของเอกชนว่า โรงเรียนเชลยศกัดิL   
ตรา พระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ขึ$นเพื�อบงัคบัใหเ้ด็กทุกคนไม่เลือกเพศหรือศาสนาใด ที�มี อายตุั$งแต่ 
7 ปีบริบูรณ์ขึ$นไปตอ้งไปเขา้เรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนจนถึงอาย ุ14 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน  
นบัว่าเป็นการจดัการศึกษาภาคบงัคบัเป็นครั$ งแรก 
 กาํเนิดการศึกษาประชาบาล ซึ� งโรงเรียนนี$ประชาชนในทอ้งที�จดัตั$งขึ$นดว้ยทุนทรัพยข์องประชาชนในทอ้งที� โดย
มอบให้อยูใ่นความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประเภทนี$ลว้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เงินค่าใชจ่้าย
สาํหรับโรงเรียนประชาบาลนี$  ไดม้าจากเงิน ซึ� งเรียกเกบ็จากประชาชนเป็นรายปี เรียกว่า เงินคา่ศึกษาพลี การเกบ็
เงินค่าศึกษาพลีนี$  เกบ็จากชายที�มีอาย ุ18 – 60 ปี โดยเกบ็อยา่งนอ้ยปีละ 1 บาทแต่ไม่เกิน 3 บาท ผูที้�ไดรั้บ การ
ยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียเงินค่าศึกษาพลีไดแ้ก่ ผูที้�ทาํมาหากินไม่ได ้พระภิกษุ สามเณร บาทหลวง ทหาร ตาํรวจ 

โปรดใหต้ั$งโรงเรียนในพระบรมราชูปถมัภ ์4 แห่งไดแ้ก่  
     1. โรงเรียนมหาดเลก็หลวงกรุงเทพฯ ตั$งขึ$นเมื�อ พ.ศ. 2453 รับเฉพาะนักเรียนกินนอน เป็นโรงเรียนประจาํ
ทาํนองเดียวกนักบัปับลิคสกูลของ ประเทศองักฤษ 
     2. โรงเรียนราชวิทยาลยั ตั$งอยูที่� ตาํบลบางขวาง จงัหวดันนทบุรี 
     3. โรงเรียนพรานหลวง ตั$งอยูที่�สวนมิสกวนั เป็นโรงเรียนประถมโดยเฉพาะ 
     4. โรงเรียนมหาดเลก็หลวงเชียงใหม่ ตั$งอยูที่�ตาํบลห้วยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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โรงเรียนทั$ง 4 แห่งนี$  ภายหลงัที�พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูหั่วเสด็จสวรรคตแลว้ ไดถู้กยบุรวม กิจการเขา้
อยูใ่นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ แลว้รัชกาลที� 7 ทรงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั 

การแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณี  
รัชกาลที� 6ไดโ้ปรดใหเ้ปลี�ยนแปลงประเพณี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล หลายอยา่ง ดงันี$  
          1. ใชพุ้ทธศกัราชเป็นศกัราชในราชการ ในสมยัรัชกาลที� 5 ให้ใชรั้ตนโกสินทร์ศก ถา้ยอ้นเหตุการณ์เกิน ร.ศ. 
เป็นร้อย ๆ ปีนั$นยุง่ยากมาก รัชกาลที� 6 จึงโปรดให้เปลี�ยนมาใช ้พ.ศ. แทน พร้อมใชว้นัที� 1 เมษายน ตามวนัทางสุริ
ยคติเป็นวนัขึ$นปีใหม่ ตั$งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นตน้มา 
          2. ตราพระราชบญัญติันามสกุล เมื�อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 
          3. กาํหนดคาํนาํหนา้นามสตรี – เด็ก โดยกาํหนดให้สตรีที�ยงัโสดใชค้าํนาํหนา้ว่า นางสาว ผูที้�มีสามีแลว้ ใช้
คาํวา่ นาง ส่วนผูช้ายใชค้าํนาํหนา้วา่ นาย ส่วนคาํนาํหนา้เดก็ให้ใชว้า่ เด็กชาย เด็กหญิง นอกจากนี$  ยงัมีคาํนาํหนา้
สตรีว่า คุณหญิง ท่านผูห้ญิง อีกดว้ย 
          4. เปลี�ยนแปลงการนบัเวลา แต่เดิมเรานบัเวลากนัเป็น ทุ่ม โมง ยาม ไดโ้ปรดใหเ้ปลี�ยนแปลงการนบัเวลาใน
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัสากลนิยม โดยให้ถือเวลาเที�ยงคืนเป็นเวลาเปลี�ยนวนัใหม่และระยะเวลาทุ่มโมงนั$นให้ 
เปลี�ยนเป็น นาฬิกา ใหน้บัเวลาเป็น ก.ท. (ตั$งแต่เที�ยงคืนถึงเที�ยงวนั) เหมือนกบั A.M และให้ใช ้ล.ท. (ตั$งแต่เที�ยง
วนัถึงเที�ยงคืน) เหมือนกบั P.M.  
ให้ใชเ้วลามาตราฐานสากล โดยนานาประเทศยดึถือเอาเวลาที�เมืองกรีนิช ประเทศองักฤษเป็นมาตรฐาน โดย
ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีเวลาเร็วกว่าเมืองกรีนิช 7 ชั�วโมง 
          5. ตรากฎมณเฑียรบาลว่าดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์พ.ศ. 2467 
          6. เปลี�ยนการแต่งกายสตรี โดยผูห้ญิงเริ�มนุ่งผา้ซิ�น นุ่งผา้ถุงแทนการโจงกระเบน สตรีนิยมไวผ้มยาวเกลา้
เป็นมวย หรือไวผ้มบ๊อบแบบชาวตะวนัตก 
กวทีี�สาํคญั 
พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื�นพิทยาลงกรณ์ (พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส)  
เจา้พระยาธรรมศกัดิLมนตรี (สนั�น เทพหสัดิน ณ อยธุยา)   
 เสถียรโกเศศและนาคะประทีป พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ)    
พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ�ม กาญจนาชีวะ)   
 พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผนั สาลกัษณ์)  
  พระสาระประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)    
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ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
ในสมยัรัชกาลที� 6 ไดเ้กิดสงครามโลกครั$ งที� 1  
เมื�อสงครามโลกครั$ งที� 1 เกิดขึ$น ประมาณ 1 สัปดาห์ รัฐบาลไทยไดด้าํเนินนโยบายโดยประกาศความเป็นกลาง 
เมื�อ วนัที� 6 สิงหาคม 2457 เพราะองักฤษและฝรั�งเศส มีอาํนาจอยูใ่นประเทศรอบ ๆ บา้นเรา จะทาํใหเ้ราเดือนร้อน 
การประกาศในครั$ งนี$  รัฐบาลไทยตระหนกัดีว่า ไทยไม่สามารถรักษาความเป็นกลางไดต้ลอดไป การประกาศใน
ครั$ งนี$ เป็นการยดืระยะเวลาออกไปเท่านั$น เพราะไทยเป็นประเทศเล็ก ๆ องักฤษและฝรั�งเศสจะยดึประเทศของเรา
เมื�อไรก็ได ้แต่ เขายงัไม่เห็นความจาํเป็น เราจึงเป็นกลางอยูไ่ด ้รัฐบาลไทย มองถึงประโยชน์ที�เราจะเขา้ร่วม
สงคราม การที�ไทยประกาศความเป็นกลางอยู ่ถา้ฝ่ายสัมพนัธมิตรเป็นฝ่ายชนะ การที�ไทยประกาศความเป็นกลางก็
มีแต่เสมอตวัหรือไม่ก็ขาดทุน องักฤษและฝรั�งเศสตอ้งทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อที�เขาจะไดป้ระโยชน์ อาทิ ไล่ชาว
เยอรมนัออกจากประเทศของเราให้หมด เลิกคา้ขายกบัเยอรมนั ซึ� งเราจะเสียเปรียบถา้สงครามสงบลง เมื�อรัฐบาล
คิดแบบนี$  ไทยจึงประกาศสงครามกบัฝ่ายมหาอาํนาจกลาง (เยอรมนั ออสเตรีย ฮงัการี ตุรกี ) เมื�อ 22 กรกฎาคม 
2460 

ประวตัิศาสตร์สมัยรัชกาลที� 7 ( พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ( 25/11/2468-
02/03/2477 ) 
 
ดา้นการปกครองในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์( 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 – 24 มิถุน ายน 2475 )  
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
-รัชกาลที� 7 ไดโ้ปรดให้รวมกระทรวงธรรมการไวใ้นกระทรวงศึกษาธิการแลว้เปลี�ยนชื�อเป็น กระทรวงธรรมการ -
-ยกเลิกกระทรวงมุรธาธรโดยโอนงานไปอยูร่วมกบั กรมราชเลขาธิการ  
-รวมกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงคมนาคมจดัเป็นกระทรวงเดียวกนัเรียกชื�อว่า กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม 
-รวมกระทรวงทหารเรือเขา้กบักระทรวงกลาโหม  
มีการจดัตั$งสภาที�ปรึกษาราชการ ไดแ้ก่ 
อภิรัฐมนตรีสภา เพื�อเป็นที�ปรึกษาราชการทั$งปวงในพระองค ์สมาชิกของสภานี$ ลว้นเป็นพระบรมวงศา นุวงศช์ั$น
ผูใ้หญ่ สภานี$ กาํหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั$ ง ในวนัศุกร์ โดยมี รัชกาลที� 7 เป็นประธาน มีการประชุมครั$ ง 
องคมนตรีสภา จดัตั$งเมื�อ 2 กนัยายน 2470 มีคณะกรรมการจาํนวน 40 คนเรียกวา่ สภากรรมการองคมนตรี เปิด
ประชุมสภาครั$ งแรกเมื�อ 30 พฤศจิกายน 2470 โดยมี กรมหมื�นพิทยาลงกรณ์เป็นประธานสภา องคมนตรีสภานี$
กล่าวกนัว่าจะโปรดใหท้าํหนา้ที�เป็น รัฐสภา เพื�อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา 
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เสนาบดสีภา สภานี$ เดิมเคยมีอยูแ่ลว้ ประกอบดว้ยสมาชิกผูเ้ป็นเสนาบดีบงัคบับญัชาราชการกระทรวงต่าง ๆ มี
หนา้ที�สาํหรับทรงปรึกษาหารือราชการ อนักาํหนดไวใ้ห ้เป็นหนา้ที�ในกระทรวงนั$น ๆ ในการประชุม รัชกาลที� 7 
ทรงเป็นประธาน นอกจากทั$ง 3 สภานี$แลว้ยงัมี  
สภาป้องกันพระราชอาณาจักร สาํหรับทาํหนา้ที� พิจารณาและทาํความตกลง ในนโยบายวิธีป้องกนัพระ
ราชอาณาจกัรและประสานงาน ในราชการของกระทรวงฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน  
สภาการคลงั มีหนา้ที�ตรวจตราวินิจฉยัเงินงบประมาณของแผ่นดินและรักษาผลประโยชน์ทางการเงินของประเทศ 
และวินิจฉยัการคลงัเสนอต่อพระมหากษตัริยส์ภาทั$งหมดนี$ไดถู้กยกเลิกไป หลงัเปลี�ยนแปลงการปกครองเป็น
ประชาธิปไตย  
 
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
-รัชกาลที� 7 โปรดให้ยกเลิกภาคที�จดัตั$งขึ$นในสมยัรัชกาลที� 6 
 -มีการรวมมณฑลหลายมณฑลเขา้เป็นมณฑลเดียวกนั เช่น รวมมณฑลมหาราษฎร์กบัมณฑลพายพัเป็น มณฑล
พายพั รวมมณฑลอุบลราชธานีกบัมณฑลร้อยเอด็ ไปอยูใ่น มณฑลนครราชสีมา ยบุมณฑลปัตตานีรวมกบั มณฑล
นครศรีธรรมราช ยบุมณฑลนครชยัศรีรวมกบัมณฑลราชบุรี ยบุมณฑลนครสวรรคร์วมกบัมณฑลอยธุยา  
นอกจากนี$ยงัโปรดให้ยบุจงัหวดัต่าง ๆ เช่น ยบุจงัหวดัสุโขทยัไปรวมกบัจงัหวดัสวรรคโลก ยบุจงัหวดักาฬสินธ์ุไป
รวมกบัจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัต่าง ๆ ที�ถูกยบุไปมีดงันี$  สุโขทยั หล่มสัก ธญัญบุรี กาฬสินธุ ์หลงัสวน ตะกั�ว
ป่า สายบุรี พระประแดงและมีนบุรี 
จาํนวนมณฑลเดิมมี 14 มณฑล ลดเหลือ 10 มณฑล และจงัหวดัเดิม มี 79 จงัหวดัลดเหลือ 70 จงัหวดั 
การเปลี�ยนแปลงการปกครอง เมื�อ 24 มิถุนายน 2475 
มูลเหตุของการเปลี�ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอประชาธิปไตย 
        1. ความไม่พร้อมในการเป็นพระมหากษตัริยข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะพระองคไ์ม่ได้
เตรียมตวัมาเพื�อเป็นพระมหากษตัริย ์จึงไม่กลา้ตดัสินใจ ทั$งที�มีอาํนาจสิทธิL ขาด โดยสมบูรณ์แบบในการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่อาํนาจต่าง ๆ ตกอยูก่บัคณะอภิรัฐมนตรีสภา อาทิ การยบัย ั$งการพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ ใหแ้ก่ประชาชน แลว้เปลี�ยนการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย เนื�องในโอกาสกรุงเทพมหานคร มี
อายคุรบ 150 ปี ในวนัที� 6 เมษายน พ.ศ. 2475  
        2. ราษฎรมีการศึกษาเพิ�มมากขึ$น ไดรั้บขา่วสาร ความรู้ แนวคิดจากชาติตะวนัตก ที�ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ ในรูปแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะผูที้�ไปศึกษามาจากทวีปยโุรป อาทิ พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พนัธุมเสน) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศ
เยอรมนั หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่จากประเทศฝรั�งเศส หลวง
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สินธ์ุสงคราม (ร.ท. สินธุ ์กมลนาวิน) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศเดนมาร์ก หลวงประดิษฐม์นู
ธรรม ( ปรีดี พนมยงค ์) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางกฎหมายจากประเทศฝรั�งเศส หลวงโกวิท อภยัวงศ ์ 
( ควง อภยัวงศ ์) สาํเร็จการศึกษาวิชาวิศวกรรมจากประเทศฝรั�งเศส นายประยรู ภมรมนตรี สาํเร็จการศึกษาวิชา
การเมืองจากประเทศฝรั�งเศส  
        3. ปัญหาเรื�องเศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลก ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั สาเหตุภายในประเทศสืบเนื�องมาจากมีการใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือย ในตอนปลายสมยัรัชกาลที� 6 รัฐบาลหา
รายไดไ้ม่พอกบัการใชจ่้ายทาํให้ขาดดุลงบประมาณ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะตดัทอนรายจ่ายของรัฐที�เป็นเงินเดือนของ
พระองค ์ลดจาํนวนมหาดเล็ก ยบุมณฑล ยบุจงัหวดั เพื�อลดจาํนวนขา้ราชการลง ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้การแกปั้ญหาต่าง ๆ แบบนี$ทาํให้ฐานะการเงินดีขึ$นบา้ง แต่ก็มีผูไ้ม่พอใจโดยเฉพาะขา้ราชการที�ถูก
ปลด หรือแมแ้ต่ขา้ราชการที�ไม่ถูกปลด แต่ก็มีการเกบ็ภาษีเงินเดือนขา้ราชการ จากมูลเหตุดงักล่าวทีนาํไปสู่
เหตุการณ์เปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตย โดย คณะราษฎร์ 
ขณะที� พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงแปรพระราชฐาน ณ พระราชวงัไกลกงัวล อาํเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ “คณะราษฎร์” ทาํการปฏิวติัประกาศยดึอาํนาจ โดยนาํกาํลงัทหารและพลเรือน เขา้ยดึสถานที�
สาํคญัของทางราชการและควบคุม บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ์เจา้นายชั$นสูงและขา้ราชการฝ่ายรัฐบาล ไปไว ้ณ 
พระที�นั�งอนันตสมาคม เพื�อเป็นตวัประกนัเมื�อคณะราษฎร์ยดึอาํนาจไดแ้ลว้ จึงประกาศใชห้ลกั 6 ประการบริหาร
ประเทศไดแ้ก่ หลกัเอกราช หลกัความปลอดภยั หลกัเศรษฐกิจ หลกัเสมอภาค หลกัเสรีภาพ หลกัการศึกษา 
 
ด้านเศรษฐกจิ 
ในสมยัรัชกาลที� 7 ประเทศไทยกาํลงัประสบภาวะทรุดโทรมอยา่งยิ�ง โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ รัฐบาลได ้ตดั
ทอนรายจ่ายที�ไม่จาํเป็นออกไปอยา่งมากมาย ในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงตดัทอน
รายจ่ายในราชสาํนัก เพื�อเป็นตวัอยา่ง แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการลดจาํนวนขา้ราชการ ในกระทรวงต่าง ๆ 
ใหน้้อยลง พระองคย์นิยอมลดรายไดที้�จะถวายให้กบัพระคลงัขา้งที� นอกจากนี$พระองคท์รง มีพระราชปรารภ ให้
คนไทยหางานอยา่งอื�นทาํนอกจากการยดึอาชีพรับราชการ ถึงเวลาที�คนไทยตอ้งหันไปประกอบอาชีพทางการคา้
และการอุตสาหกรรมให้มากขึ$น แต่ในขณะนั$นภาวะเศรษฐกิจโลกเริ�มตกตํ�าลงอยา่งมาก ส่งผลกระทบถึงสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ใหท้รุดหนักลงไปอีก ประชาชนต่างเดือดร้อนอยา่งมาก “เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง” 
รัชกาลที� 7 ไดใ้ชม้าตรการตดัทอนรายจ่ายอยา่งเขม้งวดที�สุด ตลอดจนปลดขา้ราชการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน
มาก จดัการยบุมณฑลต่าง ๆ ทั�วราชอาณาจกัร ประกาศยบุจงัหวดั งดจ่ายเบี$ยเลี$ยงขา้ราชการ  
ในเดือนกนัยายน 2474 รัฐบาลประกาศงดใชม้าตรฐานทองคาํ และกาํหนดค่าเงินตามปอนด์สเตอร์ลิง เพื�อปรับ
งบประมาณประจาํปีใหเ้ขา้สู่ดุลยภาพ ออกพระราชบญัญตัิการเก็บภาษีอากรใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2475 รัฐบาล
ไดข้ายทองคาํทุนสาํรองของประเทศที�มีอยูท่ ั$งหมด 17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลประกาศเพิ�มภาษีราษฎร โดยเฉพาะ



27 

 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วิชยั  

 

ขา้ราชการ เรียกภาษีเงินเดือน ประชากรในประเทศตกงานมากขึ$น กิจการคา้เกือบทั$งหมดตกเป็นของชาวต่างชาติ 
เหตุการณ์ทั$งหมดจึงนาํไปสู่ การเปลี�ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นแบบประชาธิปไตย 
ด้านศาสนา  
การบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมยัรัชกาลที� 7 ไม่มีการสร้างวดัเพิ�มเติม อนัเนื�องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลก มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอารามเนื�องในโอกาสกรุงเทพมหานครครบรอบ 150 ปี อาทิ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดั
สุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี  
การพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ นบัเป็นครั$ งแรกที�มีการจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัอกัษรไทยจนจบบริบูรณ์ 
จนไดข้นานนามว่า “พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ” มีตราชา้งเป็นเครื�องหมาย ซึ� งหมายถึงเป็นของชาวไทยทุกคน 
เมื�อจดัพิมพเ์สร็จแลว้ไดแ้จกจ่ายไปตามมหาวทิยาลยัและหอสมุดนานาชาติทั�วโลก 
การประกวดแต่งหนงัสือสอนพระพุทธศาสนาสาํหรับเดก็ หนงัสือที�ไดรั้บพระราชทานรางวลัจะจดัพิมพเ์พื�อเผย
แผแ่ละแจกจ่าย ในพระราชพิธีวนัวิสาขบูชา เป็นประจาํทุกปี 
ด้านสังคม  
ลกัษณะชนชั$นทางสังคมหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครอง สภาพของบุคคลไดเ้ปลี�ยนไปอนัเนื�องมาจากระบบการ
ปกครอง โดยมีสภาพพอสรุปไดด้งันี$  
พระมหากษตัริย ์ทรงอยูใ่นตาํแหน่งประมุขของประเทศ ไม่สามารถใชอ้าํนาจสิทธิL ขาดอยา่งระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช เพราะตอ้งบริหารราชการภายใตรั้ฐธรรมนูญ โดยใชอ้าํนาจบริหารทางรัฐบาล ใชอ้าํนาจนิติบญัญติัทาง
รัฐสภา ใชอ้าํนาจตุลาการทางศาล  
พระบรมวงศานุวงศ ์บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ์ถูกห้ามยุง่เกี�ยวทางการเมือง อาํนาจที�เคยไดรั้บในสมยั
สมบูรณาญาสิทธิราชยถู์กยกเลิกโดยสิ$นเชิง และใหป้ฏิบติัตนตามกฎหมายเหมือนประชาชนโดยทั�วไป  
ขนุนาง ขา้ราชการยงัคงมีบทบาททางการปกครองบา้นเมือง แต่เป็นบุคคลรุ่นใหม่ที�ไดรั้บการศึกษามาจากประเทศ
ทางตะวนัตก ในระยะแรก ฐานนัดรและราชทินนามของขนุนางยงัคงมีอยู ่แต่ขนุนางทุกคนตอ้งปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้งภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ ราษฎร มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ สามารถ
ประกอบอาชีพ ตามความตอ้งการ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
ด้านการศึกษา 
ในสมยันี$พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีนโยบาย ที�สนบัสนุนการศึกษาอยา่งเตม็ที� ถึงแมว้า่จะประสบ
กบัปัญหาเศรษฐกิจกต็าม พระองคต์ดัทอนรายจ่ายของแผน่ดินหลายประการแต่ไม่ทรงตดัรายจ่ายดา้นการศึกษา
เลย เพราะพระองคต์อ้งการใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ$น พระองคโ์ปรดฯ
ใหทุ้นการศึกษาสาํหรับผูที้�จะไปเรียนต่อต่างประเทศ และจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่การศึกษาภายในประเทศถึงปี
ละ 3 ลา้นบาท แทนการเกบ็เงินบาํรุงการศึกษาจากราษฎร  
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ด้านวรรณคดแีละวรรณกรรม 
พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื�นพิทยาลงกรณ ( พ.ศ. 2419 – พ.ศ. 2487 ) มีชีวิตอยูใ่นสมยัรัชกาลที� 5 – 8)  
เจา้พระยาธรรมศกัดิLมนตรี ( สนั�น เทพหสัดิน ณ อยธุยา พ.ศ. 2419 – 2486 )  
 
ผลงานของท่าน ในนามปากกา ครูเทพ อาทิ บทเพลงกราวกีฬา โคลงกลอนครูเทพ จนัทรชิต แมเ้มฆดาํยงัแรขอบ
นํ$าเงิน ยหิวาวิทย ุมีบทละครพดู 4 เรื�อง คือ บ๋อยใหม่ แม่ศรีครัว หมั$นไว ้ตาเงาะ และเรื�องสั$นอีกมายมาย 
พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผนั สาลกัษณ์ พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2466 ) งานนิพนธ์ที�สาํคญัคือ อิลราชคาํฉันท ์
นายชิต บุรทตั ( พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2485 )ผลงานชิ$นเอกคือ สามคัคเีภทคาํฉันท ์
พระยาอุปกิตศิลปะสาร ( นิ�ม กาญจนาชีวะ ( พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2484 ) เจา้ของนามปากกา อ.น.ก. วรรณกรรมที�
สาํคญัเรื�องหนึ�ง คือ สงครามภารตคาํกลอน แต่งเสร็จเมื�อ พ.ศ. 2470 (สมยัรัชกาลที� 7) 
พระสารประเสริฐ ( ตรี นาคะประทีป พ.ศ. 2432 – พ.ศ. 2488 ) 
กามนิต ทศมนตรี หิโตประเทศ นิยายเบงคลี ไดรั้บประกาศนียบตัรของวรรณคดีสโมสร กถาสริตสาคร ปาชาหรือ
นิยายมากเรื�องฟอลคอน (เจา้พระยาวิชาเยนทร์) โลกนิติไตรพากย ์ธรรมนิติ บนัเทิงทศวาร คนมี 
 พระยาอนุมานราชธน ( ยง เสถียรโกเศศ พ.ศ. 2431 – พ.ศ. 2512 )  ผลงานของท่าน เช่นช่วยพระยาอุปกิตศิลปะ
สาร ในการแต่ง บทดอกสร้อยเรื�อง รําพงึในป่าช้า 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื�อนบา้น 
       การเสด็จเยอืนประเทศใกลเ้คียง พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รงสังสรรคท์าํความรู้จกักบัชาว
ต่างประเทศ ภายในพระราชอาณาจกัรแลว้ พระองคย์งัหาโอกาสไปเยอืนประเทศต่าง ๆ ที�มีอาณาเขตใกลชิ้ดติดต่อ
กบัประเทศของเรา เพื�อทรงเชื�อมความสัมพนัธไมตรี ให้ดียิ�งขึ$น อาทิไดเ้สด็จเมืองสิงคโปร์ ชวา และในเกาะชวา  
        นอกจากนี$ ยงัไดเ้สด็จ ประพาสพิพิธภณัฑ ์สถานที�ฝังศพพระเจา้แผ่นดินญวนทุกแห่ง ตลอดจนพระอารามที�
สาํคญัในกรุงเว ้จากนั$นไดเ้สด็จ ทางรถยนตม์าไซ่ง่อนถึงพนมเปญผา่นพระตะบองกลบัประเทศไทยทางรถไฟจาก 
อรัญประเทศถึงกรุงเทพฯ วนัที� 8 พฤษภาคม 2473 รวมเวลาเสดจ็ประพาสอินโดจีน 33 วนั 
        เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดเ้ร่งรัดจดัทาํ
ประมวลกฎหมายที�ยงัขาดอยูอ่ยา่งรีบด่วน จนสามารถประกาศใชไ้ด ้ในปี พ.ศ. 2478 รับบาลไทยไดพ้ยายามเปิด
การเจรจากบัประเทศต่าง ๆ เพื�อขอแกไ้ขสนธิสัญญาที�ทาํมาตั$งแต่สมยัรัยกาลที� 4 และที�แกไ้ขในสมยัรัชกาลที� 6 
 


