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ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วชิยั  
 

ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 4 ( พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ) 
 ( 02/04/ 2394–01/10/2411 ) 
ด้านการปกครอง 
1. การใช้กฎหมาย 
ในสมยัรัชกาลท่ี 4 อารยธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงราชการอยา่งมาก กฎหมายตราสามดวง ท่ีไทยเคย
ใชอ้ยูไ่ม่สามารถน ามาใชบ้งัคบัไดท้ั้งหมด เน่ืองจากชาวต่างชาติมกัใชเ้ป็นขอ้อา้งอยูเ่สมอวา่ กฎหมายไทยป่าเถ่ือน
ลา้สมยั กฎหมายบางขอ้ไม่ยติุธรรมหรือบางคร้ังรุนแรงเกินกวา่เหตุ จึงไดมี้การตรากฎหมายข้ึนใหม่เกือบ 500 
ฉบบั  
2. การพพิากษาคดีและการศาล 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศาล ส่วนใหญ่ยงัคงใชแ้บบเดิมยงัไม่ไดร้วมเป็นกระทรวงเดียวกนั การพิจารณาคดีความ
ต่าง ๆ ไดโ้ปรดใหย้กเลิกวธีิการพิจารณาพิพากษาตามจารีตนครบาลอนัทารุณโหดร้ายเสีย มีการจดัตั้ง ศาลคดี
ต่างประเทศหรือศาลต่างประเทศ  
3. ก าเนิดต ารวจนครบาล 
ไดมี้การจดัตั้งต ารวจพระนครบาลหรือโปลิส Polis ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2404  
4. การฝึกทหารแบบยุโรป 
การฝึกทหารท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการฝึกเพื่อใชเ้ป็นทหารรักษาพระองคเ์ท่านั้น การป้องกนัประเทศยงัคงใชว้ธีิเดิม
ทั้งส้ิน 
5. ปรับปรุงการทหารเรือ 

ไดโ้ปรดใหเ้ปล่ียนแปลงเรือรบใหม่ จากเรือก าป่ันรบใชใ้บมาเป็น เรือก าป่ันรบกลไฟ  

ด้านเศรษฐกจิ  
      ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงวธีิการคา้ขายกบัต่างประเทศอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากการท า
สนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง กบัองักฤษและชาติอ่ืน ๆ ท าใหร้ะบบการคา้แบบผกูขาด โดยพระคลงัสินค้าถูกยกเลกิ   ยกเลิก
พระคลงัสินคา้ ยกเลิกสินคา้ตอ้งหา้ม เปล่ียนแปลงวธีิการเก็บภาษีจากเรือสินคา้ใหม่ ถือวา่เป็นการปฏิวติัประเพณี
การคา้ขายของไทยคร้ังใหญ่  
ด้านคมนาคม  
       ก าเนิดถนนสายแรก ในปี พ.ศ. 2405  เม่ือสร้างเสร็จฝร่ังเรียกวา่ NEW ROAD ปัจจุบนัคือ ถนนเจริญกรุง 
โปรดใหส้ร้างถนนบ ารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนคร นอกจากน้ียงัมีการขดุคลองเพิ่มดงัน้ี 
คลองผดุงกรุงเกษม  คลองถนนตรง คลองเจดียบ์ูชา คลองมหาสวสัด์ิ คลองด าเนินสะดวก คลองภาษีเจริญ  
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ด้านศาสนา 

1. การจดัระเบียบการปกครองสงฆ ์ 

2. การสร้างและจ าลองพระพุทธรูป  

3. การสร้างและบูรณะ ปฏิสังขรณ์วดั วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามประจ ารัชกาล 4 

4. ส่งสมณทูตไปลงักา เพื่อน าพระไตรปิฎกท่ียมืมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไปคืน  

5. ทรงอุปถมัภศ์าสนาต่าง ๆ  

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
1. การเปล่ียนแปลงพระราชพิธีถือน ้าพิพฒัน์สัตยา 
2. โปรดฯ ใหมี้การเลือกตั้งผูพ้ิพากษาชั้นสูง ในต าแหน่งมหาราชครูปุโรหิตาจารย ์ 
3. โปรดฯ ใหย้กเลิกประเพณีหา้มราษฎรเขา้เฝ้าในเวลาพระมหากษตัริยเ์สด็จประพาส และเลิกการยงิธนูใส่ตา 
ราษฎรท่ีเงยหนา้ข้ึนมองพระมหากษตัริย ์
4. โปรดฯ ให้ราษฎรเขา้เฝ้าถวายฎีกาต่อพระองคด์ว้ยตนเอง  
5. ทรงประกาศหา้ม การบงัคบัหญิงใหแ้ต่งงานโดยเจา้ตวัไม่สมคัรใจ 
6. ทรงประกาศอนุญาตให ้เจา้จอมท่ีไม่ประสงคจ์ะอยูรั่บราชการ ถวายบงัคมลาออกไปได ้
7. ทรงประกาศหา้มบิดามารดาและสามี ขายบุตร ภรรยาลงเป็นทาสโดยเจา้ตวัไม่สมคัรใจ 
8. ทรงพยายามใชแ้รงงานของกรรมกรรับจา้งมากกวา่การเกณฑแ์รงงานจากราษฎร 
9. โปรดฯ ใหข้นุนางสวมเส้ือในเวลาเขา้เฝ้าทุกคนและ ทรงอนุญาตใหช้าวต่างชาติเขา้เฝ้าพระองคไ์ด ้ 

ด้านกวแีละวรรณกรรม 
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
2. หม่อมราโชทยั ( ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกรู )แต่ง นิราศลอนดอน จดหมายเหตุเร่ืองราชทูตไทยไปเมืองลอนดอน 
3. พระยาอิศรานุภาพ   แต่ง พระสุธนค าฉนัท ์อุเทนค าฉนัท ์
4. หลวงจกัรปราณี ( ฤกษ ์)  แต่ง นิราศพระปฐม นิราศพระปถว ีนิราศทวาราวดี 
5. หม่อมเจา้อิศรญาณ แต่งเพลงยาวเจา้อิศรญาณ หรือท่ีนิยมเรียกวา่ ภาษิตอิศรญาณ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
            นโยบายการเปิดประเทศของรัชกาลท่ี 4 น าประเทศไทยกา้วไปสู่ยคุใหม่ ท าความเขา้ใจดา้นภาษาและ
วฒันธรรมของชาวตะวนัตก ปรับปรุงวฒันธรรมประเพณีของไทยท่ีชาวต่างชาติ ดูถูกเหยยีดหยาม ขจดัอุปสรรค
ทางการคา้ขายกบัชาติตะวนัตก             สืบเน่ืองมาจากการสนธิสัญญาเบาวริ์ง พระราชินีวคิตอเรียขององักฤษได้
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ส่ง เซอร์ยอห์น เบาวริ์ง Sir John Bowring ซ่ึงเป็นผูต้รวจการคา้ขององักฤษจากฮ่องกง เป็นทูตเขา้มาเจรจาท า
การคา้กบัไทย การเจรจาอนัส าคญัยิง่ ในประวติัศาสตร์ไดเ้ร่ิมข้ึน ในเดือนเมษายน 2398 
การแต่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบัต่างประเทศ  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ส่งคณะทูตสยาม ไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบั

ประเทศฝร่ังเศส โดยมีพระยาศรีพิพฒัน์ ( แพ บุนนาค ) เป็นราชทูต เจา้หม่ืนไวยวรนาถ เป็นอุปทูต พระณรงคว์ชิิต

เป็นตรีทูต เชิญพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2404 โดยขบวน

เรือของกองทพัฝร่ังเศส 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบักมัพชูา - ฝร่ังเศส 
ไดมี้การลงนามกนั ณ กรุงปารีส เม่ือ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 การเสียกมัพชูาคร้ังน้ี นบัเป็นการเสียดินแดนใหก้บั
ฝร่ังเศสคร้ังแรกของไทย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ไทยกบัพม่า  
เกิดสงครามตีเมืองเชียงตุง ระหวา่ง พ.ศ. 2395 – 2396 เป็นสงครามคร้ังสุดท้ายระหว่างไทยกบัพม่า  

 

ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 ( พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )  
( 01/10/2411-23/10/2453 ) 
 
ด้านการปกครอง  
มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผน่ดินดงัน้ี  
ตั้งสภาแผน่ดิน 2 สภาไดแ้ก่ 
1. รัฐมนตรีสภา Council of State ประกอบดว้ยขนุนางท่ีมีบรรดาศกัด์ิ ชั้นเจา้พระยาทั้งหมด 12 คน มีพระองคท์่าน
เป็นประธาน รัฐมนตรีสภามีหนา้ท่ีถวายค าปรึกษาราชการแผน่ดิน รวมทั้งพิจารณาพระราชบญัญติั พระราช
ก าหนดกฎหมายต่าง ๆ ดว้ย เหมือนสภานิติบญัญติัในปัจจุบนั 
2. องคมนตรีสภา Privy Council ประกอบดว้ยสมาชิก 49 คน มีเช้ือพระวงศ ์13 พระองค ์ท าหนา้ท่ีเป็นสภา ท่ี
ปรึกษา ราชการในพระองคแ์ละมีหนา้ท่ีปฏิบติัราชการแผน่ดินตามแต่จะมีพระราชด ารัส 
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ปฏิรูปองคก์ารบริหารในส่วนกลางใหม่ดงัน้ี  
เดิมมีอยู ่6 กรม ไดแ้ก่ กรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมเมือง กรมวงั กรมท่า และกรมนา 
ตั้งข้ึนใหม่ 6 กรม ไดแ้ก่ กรมพระคลงั กรมยติุธรรม กรมธรรมการ กรมโยธาธิการ กรมยทุธนาธิการ และ กรม
มุรธาธร รวมเป็น 12 กรม ต่อมายกฐานะข้ึนเป็นกระทรวง ภายหลงัไดย้บุกระทรวงยุทธนาธิการเขา้กบั 
กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงมุรธาธรรวมเขา้กบักระทรวงวงั คงเหลือ 10 กระทรวงดงัน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทย  
2. กระทรวงกลาโหม  
3. กระทรวงนครบาล  
4. กระทรวงการต่างประเทศ  
5. กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั  
6. กระทรวงวงั 
7. กระทรวงเกษตราธิการ 
8. กระทรวงยติุธรรม  
9. กระทรวงโยธาธิการ 
10. กระทรวงธรรมการ 

กระทรวงต่าง ๆ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
1. กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือรวมทั้งหวัเมืองประเทศราชทางเหนือ 
2. กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายใต ้กรมทหารเรือ กรมชา้ง กรมแสง 
3. กระทรวงการต่างประเทศ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเร่ืองเก่ียวกบัการต่างประเทศ 
4. กระทรวงนครบาล มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการในเร่ืองความปลอดภยัในพระนคร ดูแลรักษาบญัชีพลดูแลเก่ียวกบัคุก  
5.กระทรวงวงั มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัเร่ืองในราชส านกัและพระราชพิธีต่าง ๆ  
6. กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั มีอ านาจหนา้ท่ีเก็บภาษีอากรและการเงิน ท่ีเป็นรายรับรายจ่ายของแผน่ดิน 
7. กระทรวงเกษตรและพาณิชยการ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเร่ืองเพาะปลูก การป่าไม  ้การคา้ รวมทั้ง 
เร่ืองโฉนดท่ีดินซ่ึงเร่ิมมีในสมยัรัชกาลท่ี 5  
8. กระทรวงยติุธรรม มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเร่ืองศาลทั้งปวง  
9. กระทรวงยทุธนาธิการ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัทหารบกและทหารเรือแบบยโุรป  
10. กระทรวงธรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัเร่ืองศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภณัฑ ์ 
11. กระทรวงโยธาธิการ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัเร่ืองการก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการไปรษณีย ์ 
โทรเลขและรถไฟซ่ึงเร่ิมมีในสมยัรัชกาลท่ี 5  
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12. กระทรวงมุรธาธร มีอ านาจหนา้ท่ีดูแลรักษาพระราชลญัจกรและหนงัสือราชการทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระมหากษตัริย ์ 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
โปรดฯใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการหวัเมืองใหม่ ใหย้กเลิกเมืองพระยามหานคร ชั้นเอก โท ตรี จตัวา และหวัเมือง
ประเทศราช โดยจดัเป็นมณฑลเทศาภิบาล ใหอ้ยูใ่นความดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว ปรากฏ
วา่ในปี พ.ศ. 2449 ไดจ้ดัแบ่งพระราชอาณาจกัรออกเป็น 18 มณฑลดงัน้ี  
มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายพั มีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง  
มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มีศูนยก์ลางอยูท่ี่หนองคาย  
มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มีศูนยก์ลางอยูท่ี่จ  าปาศกัด์ิ  
มณฑลเขมร หรือมณฑลบูรพา มีศูนยก์ลางอยูท่ี่พระตะบอง  
มณฑลลาวกลางหรือมณฑลราชสีมา มีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครราชสีมา  
มณฑลภูเก็ต มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ภูเก็ต  
มณฑลพิษณุโลก มีศูนยก์ลางอยูท่ี่พิษณุโลก  
มณฑลปราจีนบุรี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ปราจีนบุรี  
มณฑลราชบุรี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ราชบุรี  
มณฑลนครชยัศรี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครปฐม  
มณฑลนครสวรรค ์มีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครสวรรค ์ 
มณฑลกรุงเก่า มีศูนยก์ลางอยูท่ี่อยธุยา  
มณฑลนครศรีธรรมราช มีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครศรีธรรมราช  
มณฑลไทรบุรี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ไทรบุรี  
มณฑลจนัทบุรี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่จนัทบุรี  
มณฑลปัตตานี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ปัตตานี  
มณฑลชุมพร มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ชุมพร  
มณฑลกรุงเทพฯ มีศูนยก์ลางอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร  
มณฑลกรุงเทพฯ ประกอบดว้ย 6 เมืองไดแ้ก่ พระนคร ธนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครเข่ือนขนัธ์ และ
สมุทรปราการ 
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ในปี พ.ศ. 2440 ทรงตราพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ีข้ึน ส าหรับจดัการปกครองในเขตอ าเภอ ต าบลและหมู่บา้น 
ตามแผนภูมิดงัน้ี 

องค์กร         ผู้บังคับบัญชา 

กระทรวงมหาดไทย    เสนาบดี 

มณฑลเทศาภิบาล   ขา้หลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาล 

เมือง          ผูว้า่ราชการเมือง 

แขวง (อ าเภอ)       หม่ืน (นายอ าเภอ) 

ต าบล         พนั (ก านนั) 

หมู่บา้น     ทนาย (ผูใ้หญ่บา้น) 

การปรับปรุงกฎหมายและการศาล  
โปรดฯ ใหร้วบรวมศาลท่ีสังกดักระทรวงและไม่สังกดัทั้งหมด มาข้ึนกบักระทรวงยติุธรรมนบัวา่เป็นการแยก
อ านาจ ตุลาการ ออกจาก ฝ่ายบริหารไดเ้ป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ไทย  
ส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นการศาลมีดงัน้ี  
1. ศาลในกรุง  
โปรดฯ ใหต้ั้ง ศาลโปริสภา ส าหรับท าหนา้ท่ีเปรียบเทียบคดีความววิาทของราษฎรท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ี และเป็นคดีท่ี
มีโทษขนาดเบา ต่อมา ศาลโปริสภา ไดเ้ปล่ียนเป็น ศาลแขวง เม่ือ 1 ตุลาคม 2478  
2. ศาลหวัเมือง  
โปรดฯ ใหจ้ดัตั้งกองขา้หลวงพิเศษ ข้ึนคณะหน่ึงมีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (พระองคเ์จา้
รพีพฒันศกัด์ิ) เป็นประธาน จดัการแกไ้ขธรรมเนียมศาลยติุธรรมทัว่พระราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นแบบเดียวกนั
ทั้งหมด กองขา้หลวงพิเศษชุดน้ี มีหนา้ท่ีส าคญั 2 ประการคือ 
2.1 จดัตั้งศาลยตุธรรมส าหรับพิจารณาคดีข้ึนตามหวัเมืองทั้งปวงเสียใหม่ 
2.2 ช าระสะสางคดีความท่ีคา้งอยูใ่นศาลตามหวัเมืองต่าง ๆ ใหห้มดส้ินไป 
 
 
 
 
 



7 
 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วชิยั  
 

 
3. จดัแบ่งชั้นของศาล  
เพื่อให้ระเบียบการศาลยติุธรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อบเป็นหลกัฐานมัง่คง ยิง่ข้ึน ก็โปรดฯใหต้ราพระ
ธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ข้ึนเม่ือ 1 มิถุนายน 2451 โดยแบ่งศาลออกเป็น 3 แผนก คือ  
3.1 ศาลฎีกา  
3.2 ศาลสถิตยติุธรรมกรุงเทพฯ  
3.3 ศาลหวัเมือง 
ส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นกฎหมายมีดงัน้ี  
1. ไดจ้า้งชาวต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย  
2. ไดโ้ปรดฯให้ตั้ง กองร่างกฎหมาย ส าหรับท าหนา้ท่ีตรวจสอบช าระบรรดาพระราชก าหนดกฎหมาย 
ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด ้ตวับทกฎหมายท่ีทนัสมยัตามแบบอารยประเทศ โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิเป็นประธาน  
3. ตั้งโรงเรียนสอนวชิากฎหมายข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2440 โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดี
กระทรวง ยติุธรรมเป็นผูอ้  านวยการ ดว้ยเหตุน้ี กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ จึงได้รับการว่าเป็น พระบิดาแห่ง
กฎหมายและการศาลไทย 
4. ยกเลิกการลงโทษแบบจารีตนครบาล จากผลการปฏิรูปการศาลและการช าระกฎหมายใหท้นัสมยั ท าให้ การ
พิจารณาคดีแบบจารีตและวธีิลงโทษแบบป่าเถ่ือนทารุณต่าง ๆ ไดถู้กยกเลิกไปโดยส้ินเชิง 
การทหาร  
         เร่ิมการฝึกทหารตามแบบยโุรปเพื่อใชป้้องกนัราชอาณาจกัร ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นการฝึกทหารเกณฑ์ 
แบบยโุรปเพื่อใชเ้ป็นทหารรักษาพระองคเ์ท่านั้น ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดโ้ปรดฯ ใหป้รับปรุงกองทพัดงัน้ี 
1. ปรับปรุงหน่วยทหารในกองทพัใหม่ จดัแบ่งออกเป็น กรม กอง เหล่า หมวด หมู่ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อม
จดัอตัราเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกนัและปรับปรุงอาวธุยทุธภณัฑ์ วธีิการฝึกตลอดจนเคร่ืองแบบใหท้นัสมยั 
ก าเนิดสถาบนักองทพั  
2. ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตั้งกรมเสนาธิการทหารบก ตั้งโรงเรียนแผนท่ี ตั้งโรงเรียนนายเรือ 
3. ส่งนกัเรียนไปศึกษาวชิาการทหารในทวปียโุรป อาทิ จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงนครชยัศรี
สุรเดช จบจากองักฤษ เป็นเสนาธิการ ทหารบกคนแรกของไทย พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จบจากองักฤษ เป็นนักเรียน นายเรือพระองค์แรกของไทยและเป็นพระบิดาแห่งกองทพัเรือ
ไทย  
4. ตราพระราชบญัญติัการเกณฑท์หาร ข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือ 29 สิงหาคม 2448 
5. สร้างเรือรบ อาทิ เรือพระท่ีนัง่จกัรี เรือพาลีร้ังทวปี เรือสุครีพครองเมือง  
6. สร้างป้อมพระจุลจอมเกลา้ ป้อมปู่ เจา้สมิงพราย เพื่อป้องกนัขา้ศึกทางทะเล 
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การต ารวจ  
ขยายกิจการต ารวจนครบาล ใหมี้จ านวนมากข้ึน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพระนคร  
ตั้งกรมต ารวจภูธรข้ึน เพื่อปราบปรามโจรผูร้้ายและดูแลทุกขสุ์ข ของราษฎรในส่วนภูมิภาค  
ตั้งกรมต ารวจภูบาลข้ึน เพื่อช่วยเหลือต ารวจภูธร  
ตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจภูธร ข้ึน ณ จงัหวดันครราชสีมา ต่อมายา้ยมาตั้งอยูท่ี่โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จงัหวดั
นครปฐม 
ด้านเศรษฐกจิ 
1. การปรับปรุงระบบการคลงั แยกการคลงัออกจากกรมท่า ใหก้รมท่ามีหนา้ท่ีทางดา้นการต่างประเทศ 
เพียงอยา่งเดียว ทรงตั้ง หอรัษฎากรพิพฒัน์ ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2416 ข้ึนตรงต่อพระมหากษตัริยเ์พื่อเป็น  
ส านกังานกลางเก็บผลประโยชน์ รายไดภ้าษีอากรของแผน่ดินมารวมไวท่ี้แห่งเดียว ต่อมาไดย้กฐานะ 
หอรัษฎากรพิพฒัน์ ข้ึนเป็น กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั เม่ือ พ.ศ. 2435 
2. ตรากฎหมายกวดขนัภาษีอากร โปรด ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัส าหรับ หอรัษฎากรพิพฒัน์ ข้ึนเม่ือ 4 มิถุนายน  
2416 โดยวางหลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บภาษีอากรใหท้นัสมยัตามแบบสากล  
3. การปรับปรุงระบบภาษีอากรแบบใหม่ พ.ศ. 2435 ทรงตั้งขา้หลวงคลงัไปประจ าทุกมณฑล เพื่อท าหนา้ท่ีเก็บ
ภาษีอากรจากราษฎรโดยตรง แลว้รวบรวมส่งไปยงักระทรวงพระคลงัมหาสมบติั 
4. ยกเลิกระบบเจา้ภาษีนายอากร เปล่ียนใหเ้ทศาภิบาลเก็บภาษีเองเหมือนกนัหมดทุกมณฑล  
5. จดัท างบประมาณแผน่ดิน ข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2439 โดยแยกพระราชทรัพยข์องพระองคอ์อกจากรายได้
ของแผน่ดิน ตั้ง พระคลงัขา้งท่ี ข้ึนส าหรับจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ส าหรับรายไดภ้าษีอากรของ
แผน่ดิน ใหพ้ระคลงัมหาสมบติัเป็นผูค้วบคุมดูแล  
6. จดัระบบเงินตราใหม่ โดยยกเลิกระบบเงินพดดว้ง หน่วยเงิน เฟ้ือง ซีก เส้ียว อฐั โสฬส ต าลึง ชัง่ โดยสร้างหน่วย
เงินข้ึนใหม่ ใหใ้ช ้เหรียญบาท เหรียญสลึง เหรียญสตางค ์ก าหนดให ้100 สตางค ์เท่ากบั 1 บาท พร้อมทั้งผลิต
เหรียญสตางคท์  าดว้ยทองค าขาวมี 4 ราคา ไดแ้ก่ 20 สตางค ์10 สตางค ์5 สตางคแ์ละ 2 สตางคค์ร่ึง 
7. ตราพระราชบญัญติัธนบตัร ร.ศ. 121 จดัพิมพธ์นบตัรรุ่นแรก มีราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาทและ 1000 
บาท ต่อมาเพิ่มชนิด 1 บาท 
8. เปล่ียนมาตราฐานเงินมาเป็นมาตราฐานทองค า ร.ศ. 127 เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2451 เพื่อรักษาอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราไทยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลทัว่ไป 
9. ก าเนิดธนาคารแห่งแรก เดิมเรียกวา่ บุคคลภัย ์Book Clup แลว้ขอพระราชทานพระบราราชานุญาตจดทะเบียน
เป็นบริษทัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย มีช่ือวา่ บริษทั แบงคส์ยามกมัมาจล ทุนจ ากดั ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั เม่ือ พ.ศ. 2482 
มีการผลิตเงินพดดว้งเพียง ๒ คร้ังเพื่อใชเ้ป็นท่ีระลึก ไม่ไดท้  าออกใชท้ัว่ไป  
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การสาธารณูปโภค 
-ก าเนิดการไฟฟ้า โดยมี จอมพล เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นผูริ้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าและขยาย 
กิจการมาเป็น การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบนั 
-ก าเนิดการประปา ในเดือนกรกฎาคม 2452 ไดโ้ปรดให้เร่ิมด าเนินการสร้างประปาข้ึน โดยเก็บกกัน ้า ท่ีคลองเชียง
ราก จงัหวดัปทุมธานี แลว้ขดุคลองประปาส าหรับส่งน ้าเขา้มาจนถึงคลองสามเสน พร้อมทั้งฝังท่อเอกและอุปกรณ์
อ่ืน ๆ เพื่อใหร้าษฎรมีน ้าสะอาดใช ้
-ก าเนิดโรงพยาบาลแห่งแรก ตั้งอยู ่บริเวณริมคลองบางกอกนอ้ย ฝ่ังธนบุรี เดิมเรียก โรงพยาบาลวงัหลงั ด าเนิน 
กิจการเม่ือ 26 เมษายน 2431 ต่อมาภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น โรงศิริราชพยาบาล แต่คนทัว่ไปชอบเรียกกนัวา่ 
โรงพยาบาลศิริราช ก าเนิดโรงเรียนแพทย ์ใน โรงพยาบาลศิริราช เม่ือ 2432 เรียกวา่ โรงเรียนแพทยากร ต่อมาเรียก 
ราชแพทยาลยั ภายหลงัคือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ของมหาวทิยาลยัมหิดลในปัจจุบนั 
-ตั้งสภาอุณาโลมแดง เน่ืองจากกรณี พิพาทเร่ืองพรมแดนระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส ในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 มีทหาร
ไทยบาดเจบ็ลม้ตายเป็นจ านวนมาก จึงจดัตั้ง สภาอุณาโลแดงแห่งชาติสยาม ข้ึน เพื่อจดัหาทุนซ้ือยาและเคร่ือง
เวชภณัฑ์ ส่งไปบรรเทาทุกขท์หารท่ีบาทเจบ็ในสงครามคร้ังน้ี ต่อมาไดข้ยายกิจการช่วยเหลือกวา้งขวางออกไปถึง
ประชาชนทัว่ไปและภายหลงัได ้เปล่ียนช่ือเป็น สภากาชาดสยาม และเปล่ียนเป็น สภากาชาดไทย ในปัจจุบนั 
-ตั้งกรมสุขาภิบาล ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2440 เพื่อดูแลรักษาความสะอาด ก าจดักล่ินเหม็น ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ให้
ราษฎรมีสุขภาพอาณามยัท่ีดี แลว้ขยายไปยงัส่วนภูมิภาค โดยทดลองจัดการสุขาภิบาลหัวเมืองขึน้เป็นคร้ังแรก ที ่
ต าบลท่าฉลอม จังหวดัสมุทรสาครเม่ือ พ.ศ. 2448 คร้ันกิจการสุขาภิบาลไดผ้ลดี เป็นท่ีน่าพอใจ ในปี พ.ศ. 2451 ได้
จดัการสุขาภิบาลหวัเมืองข้ึนทัว่ไปมีอยู ่2 ประเภทคือ สุขาภิบาลเมือง และ สุขาภิบาลต าบล ต่อมาไดก้ลายเป็น
เทศบาล 
จดัตั้ง โอสถศาลารัฐบาล เพื่อเป็นสถานประกอบการและผลิตยาสามญัประจ าบา้น ส่งไปจ าหน่ายแก่ราษฎร 
ชาวบา้นเรียกวา่ ยาโอสถสภา ต่อมาเปล่ียนมาเรียกวา่ ยาต าราหลวง  
การคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร 
-ก าเนิดการรถไฟ สร้างทางรถไฟหลวงสายแรก กรุงเทพฯ – อยธุยา เม่ือ 26 มีนาคม 2439และขยายกิจการไป ทัว่
ทุกภูมิภาค 
-เร่ิมกิจการรถรางในกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2430  
-เร่ิมกิจการไปรษณีย ์โปรดฯ ใหต้ั้งกรมไปรษณีย ์เม่ือ 4 สิงหาคม 2426 
-เร่ิมกิจการโทรเลข โทรเลขสายแรกคือกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ เม่ือ พ.ศ. 2412  
ต่อมาไดร้วมกิจการไปรษณียโ์ทรเลขเขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
-เร่ิมกิจการโทรศพัท ์เม่ือปี พ.ศ. 2424 
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ด้านศาสนา  
-การสร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม 
วดัท่ีสร้างในรัชกาลน้ี ไดแ้ก่ วดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม ถือว่าเป็นวดัประจ ารัชกาลที ่5 วดัเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม วดัเทพศิรินทราวาส วดัราชาธิวาส (ร้ือและสร้างใหม่ทั้งหมด) นอกจากน้ียงัสร้างตามหวัเมือง เช่น วดั
นิเวศน์ธรรมประวติั ท่ีบางประอิน จงัหวดัอยธุยา วดัอษัฎางคนิมิตร และวดัจุฑาทิศธรรมสภาราม ท่ีเกาะสีชงั 
จงัหวดัชลบุรี 
-การช าระและพิมพพ์ระไตรปิฎก ในรัชกาลน้ีทรงสร้างพระไตรปิฎก “ฉบบัทองทึบ” ดว้ยคมัภีร์ใบลาน เหมือน
อยา่งกษตัริยใ์นอดีตและยงัโปรดฯ ใหส้ร้าง พระไตรปิฎกฉบบัพิมพ ์ 
-ตราพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองสงฆ ์
-ก าเนิดสถาบนัการศึกษาส าหรับสงฆ ์คือ มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ณ วดัมหาธาตุฯ และ มหามกุฏราชวทิยาลยั 
ณ วดับวรนิเวศวหิาร  
ไดพ้ระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย เม่ือ พ.ศ. 2442 น ามาไวท่ี้พระเจดียท์องสัมฤทธ์ิ ในคูหาพระสถูป บนยอดพระ
บรมบรรพต วดัสระเกศฯ 
ไดต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย น ามาปลูกไว ้ณ วดัเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ตน้หน่ึง และ
ท่ีวดัอษัฎางคนิมิตร เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรีตน้หน่ึง  
นอกจากน้ียงับ ารุงศาสนาอ่ืน ๆ อาทิ ทรงบริจาคพระราชทรัพย ์สร้างมสัยดิ ใหศ้าสนาอิสลามนิกายซุนหน่ี อนุญาต 
ใหบ้าทหลวงมีสิทธ์ิหาซ้ือท่ีดินสร้างโบสถ์ ของคริสตศานานิกายโรมยัคาทอลิก และพระราชทานเงิน 1,000 
เหรียญดอลลาร์ ใหค้ณะมิชชนันารีสร้างโรงเรียน ของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท์ 
ด้านศิลปและวฒันธรรม 
การเปล่ียนแปลงประเพณี 
-การสืบราชสันตติวงศ ์เดิมการสืบราชบลัลงักจ์ะใชต้  าแหน่ง พระมหาอุปราช หรือ กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล (วงัหนา้) สืบราชสันตติวงศจ์ากพี่ไปหานอ้ง ทรงเปล่ียนมาเป็นจากพอ่ไปหาลูก โดยยกเลิกต าแหน่ง พระ
มหาอุปราช หรือ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) เสีย แลว้ตั้งต าแหน่ง มกุฎราชกุมาร ข้ึนแทน ผูไ้ดรั้บ
การสถาปนาใหเ้ป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกุมาร พระองคแ์รกคือ เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
(ส้ินพระชนม ์เม่ือพระชนัษาไดเ้พียง 17 ปี) ต่อมาจึงโปรดใหส้ถาปนาเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ ข้ึนเป็น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกมุาร (ต่อมาไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นรัชกาลท่ี 6) 
-เลิกประเพณีหมอบคลานเขา้เฝ้า เปล่ียนมาเป็นใหย้ืนหรือนัง่เกา้อ้ีแทนและใชถ้วายค านบัตามแบบฝร่ังแสดงความ
เคารพ 
-เปล่ียนทรงผม โดยแต่เดิมชายไทยไวท้รงหลกัแจว (มหาดไทย) มาเป็นทรงสากล ผูห้ญิงเดิมไวผ้มปีก (ผมทดั) 
เปล่ียนมาไวผ้มยาว 
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-เปล่ียนประเพณีการแต่งกาย เร่ิมมีการสวมถุงเทา้รองเทา้ ใส่เส้ือนอกมีผา้ผกูคอ หรือแต่งเคร่ืองแบบเวลาเขา้เฝ้า 
ออกแบบชุดขา้ราชการท่ีเรียกวา่ เส้ือราชแปตแตน Raj Pattern ต่อมาเรียกวา่ ราชปะแตนท ์อนัแปลวา่แบบหลวง 
นุ่งผา้สีม่วงโจงกระเบนตามแบบไทยเดิม 
-เปล่ียนแปลงการใชศ้กัราช โดยเลิกใชจุ้ลศกัราชมาเป็นรัตนโกสินทรศกัราช โดยเร่ิมนบั พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 
เร่ิมใชว้นัทางสุริยคติในทางราชการ โดยใชว้นัท่ี 1 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ส่วนวนัทางพุทธศกัราชยงัคงใชว้นั 
ตามจนัทรคติแบบเดิมคือใหใ้ช ้วนัข้ึน 1 ค ่า เดือน 5 เป็นวนัข้ึนปีใหม่ 
-เลิกประเพณีโกนผมไวทุ้กข ์แต่เดิมเม่ือพระมหากษตัริยส์วรรคต ราษฎรตอ้งโกนผมไวทุ้กขแ์ละนุ่งขาวหมด 
พระองคโ์ปรดฯใหย้กเลิกเสีย คงแต่ใหแ้ต่งกายไวทุ้กขต์ามขนบประเพณี 

การเปลีย่นแปลงทางการศึกษา 
-ก าเนิดโรงเรียนหลวง ข้ึนในพระบรมมหาราชวงั บริเวณพระต าหนกัสวนกุหลาบ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย 
อาจาริยางกูร) เป็นอาจารยใ์หญ่ จึงเรียกช่ือโรงเรียนวา่ โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ ต่อมากิจการขยายใหญ่ข้ึน
กลายมาเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน ปัจจุบนัคือจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
โปรดฯ ใหพ้ระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ไดแ้ก่ มูลบทบรรพกิจ วาห
นิต์ินิกร อกัษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต ์
-ก าเนิดโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแห่งแรก ณ วดัมหรรณพาราม ต าบลเสาชิงชา้ กรุงเทพฯ 
-ตั้งกระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั 
-ปรับปรุงหลกัสูตร โดยประกาศเลิกใชแ้บบเรียนหลวง 6 เล่มของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกรู) มา
ใชแ้บบเรียนเร็วของ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ แทน และประกาศใชโ้ครงการศึกษาส าหรับชาติ ข้ึนเป็น
คร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2441 
-ตั้งโรงเรียนบ ารุงสตรีวชิา นับว่าเป็นโรงเรียนสตรีของรัฐบาลโรงเรียนแรก 
-ก าเนิดโรงเรียนฝึกหดัครู หรือโรงเรียนฝึกหดัอาจารย ์โดยมีสถานท่ีเรียน ณ บา้นสมเด็จเจา้พระยา และต่อมาได้
ก าเนิด สามคัยาจารยส์มาคม ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2445  
-ก าเนิดการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง หรือท่ีเรียกวา่ คิงสกอลาชิป 

ลกัษณะสังคมของไทย 
สังคมของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ มีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 4 ประเภทคือ 
เจา้นาย 
ขนุนาง หรือ ขา้ราชการ 
ไพร่ หรือ สามญัชน  
ทาส 
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1. เจา้นาย คือผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากพระมหากษตัริย ์แต่มิไดห้มายความวา่ผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากพระมหากษตัริยทุ์ก
คนจะเป็นเจา้ นายหมด ลูกหลานของพระมหากษตัริยจ์ะถูกลดสกุลยศตามล าดบั และ ภายใน 5 ชัว่คน ลูกหลาน
ของเจา้นายก็จะกลายเป็นสามญัชน ราชสกุลยศจะมีเพียง 5 ชั้นคือ เจา้ฟ้า เป็นชั้นสูงสุด เจา้ฟ้าคือ พระโอรส ธิดา
ของพระมหากษตัริยอ์นัประสูติจากอคัรมเหสี 
พระองคเ์จา้ คือ พระโอรส ธิดาของพระมหากษตัริยอ์นัประสูติแด่พระสนม หรือเป็นพระโอรส ธิดาของเจา้ฟ้า 
หม่อมเจา้ คือ พระโอรส ธิดา ของพระองคเ์จา้ 
หม่อมราชวงศ ์คือ บุตรธิดาของหม่อมเจา้ 
หม่อมหลวง คือ บุตรธิดาของหม่อมราชวงศ ์
พอถึงชั้นหม่อมราชวงศแ์ละหม่อมหลวง ก็ถือวา่เป็นสามญัชนแลว้มิไดมี้สิทธิพิเศษเช่นเจา้นายชั้นสูงแต่อยา่งใด 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและตอบแทนเจา้นายท่ีไดท้  าความดีความชอบในราชการ พระมหากษตัริย ์จะทรงแต่งตั้ง
เจา้นายนั้น ๆ ใหท้รงกรม ซ่ึงมีล าดบัขั้นเหมือนกบัยศของขนุนางดงัน้ี 
ชั้นสูงสุดคือ กรมพระยา กรมพระ กรมหลวง กรมขุน กรมหม่ืน ตามล าดบั 
เจา้นายชั้นเจา้ฟ้า ถา้ไดท้รงกรมจะเร่ิมตั้งแต่ กรมขุน ข้ึนไป ตั้งแต่พระองคเ์จา้ลงมาเม่ือไดท้รงกรม จะตอ้งเร่ิม
ตั้งแต่ กรมหม่ืน  
สิทธิพิเศษของเจา้นายคือ เม่ือเกิดมีคดี ศาลอ่ืน ๆ จะตดัสินไม่ไดน้อกจากศาลกรมวงั และจะขายเจา้นายลงเป็นทาส
ไม่ได ้เจา้นายจะไม่ถูกเกณฑ์แรงงานดว้ยประการใด ๆ 
2. ขนุนาง หรือ ขา้ราชการ ยศของขนุนางเรียงล าดบัจากขั้นสูงสุดลงไปดงัน้ี 
สมเด็จเจา้พระยา  เจา้พระยา   พระยา   พระ   หลวง   ขนุ   หม่ืน   พนั   ทนาย 
พระมหากษตัริยจ์ะพระราชทานยศและเล่ือนยศ ใหต้ามความดีความชอบ นอกจากยศแลว้พระมหากษตัริยย์งั
พระราชทานราชทินนามต่อทา้ยยศใหข้นุนางดว้ย ราชทินนามจะเป็นเคร่ืองบอกหนา้ท่ีท่ีได ้เช่น เจา้พระยามหา
เสนา พระยาจ่าแสนยากร มกัจะเป็นขนุนางฝ่ายทหาร เจา้พระยาจกัรี พระยาธรรมา พระยาพลเทพ พระยาพระคลงั 
เป็นขนุนางฝ่ายพลเรือน สิทธิพิเศษของขนุนางคือไม่ถูกเกณฑแ์รงงานและสิทธิน้ีครอบคลุมไปถึงผูเ้ป็น ลูกดว้ย 
ขนุนางท่ีมีศกัดินาตั้งแต่ 400 ไร่ข้ึนไป มีสิทธิแต่งตั้งทนายวา่ความใหใ้นศาล ไดเ้ขา้เฝ้า และมีสิทธ์ิมีไพร่อยูใ่น
สังกดัได ้
3. ไพร่ หรือสามญัชน หมายถึง ผูช้ายท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปี ชายฉกรรจท่ี์เป็นสามญัชนจะตอ้งสักเลก เพื่อสังกดัเจา้นาย
หรือขุนนางคนใดคนหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ มูลนาย หากผูใ้ดขดัขืน มิยอมสังกดัมูลนาย หรือไปรายงานตวัเป็นไพร่ จะมี
โทษและจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย เช่นไม่มีสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินท ากิน จะฟ้องร้องใครไม่ได ้ไพร่
มี 3 ประเภทดงัน้ี 
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       3.1 ไพร่สม คือ ชายท่ีมีอาย ุ18 – 20 ปี สังกดัมูลนายท่ีเป็นเจา้นายและขนุนางเพื่อให้ฝึกหดัใชง้าน 
       3.2 ไพร่หลวง คือ ชายท่ีมีอาย ุ20 – 60 ปี มีหนา้ท่ีรับราชการแผน่ดิน ตามการเกณฑแรงงานตามสมยัแต่ถา้มีลูก
เขา้เกณฑแ์รงงานแทนตนถึง 3 คน ก็จะไม่ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงานใหป้ลดออกจากราชการไดก่้อนอาย ุ60 ปี 
       3.3 ไพร่ส่วย คือ ชายท่ีมีอาย ุ20 – 60 ปี ท่ีไม่ประสงคเ์ขา้รับราชการ โดนเกณฑแ์รงงาน รัฐบาลอนุญาตใหน้ า
เงินหรือส่ิงของมาช าระแทนแรงงานได ้เรียกเงินหรือส่ิงของท่ีใชแ้ทนแรงงานวา่ ส่วย หรือเงินค่าราชการ 
4. ทาส มีอยู ่7 ประเภทดงัน้ี 
       4.1 ทาสสินไถ่ คือ ทาสท่ีขายตวัเองหรือถูกผูอ่ื้นขายใหแ้ก่นายเงินตอ้งท างานจนกวา่จะหาเงินมาไถ่ค่าตวัได ้
จึงจะหลุดพน้เป็นไท  
       4.2 ทาสในเรือนเบ้ีย คือ ลูกของทาสท่ีเกิดมาในเวลาท่ีพอ่ แม่ก าลงัเป็นทาสอยู ่
       4.3 ทาสไดม้าแต่บิดามารดา คือ ลูกทาสท่ีไดจ้ากพอ่หรือแม่ของเด็กท่ีเป็นทาส  
       4.4 ทาสท่านให ้คือ ทาสท่ีเดิมเป็นของผูห้น่ึงแลว้ถูกยกใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของอีกผูห้น่ึง  
       4.5 ทาสท่ีช่วยมาจากทณัฑโทษ คือ ผูท่ี้ถูกตอ้งโทษตอ้งเสียค่าปรับแต่ไม่มีเงินให้ แลว้มีนายเงินเอาเงิน  
มาใชแ้ทนให ้ผูต้อ้งโทษก็ตอ้งเป็นทาสของนายเงิน  
       4.6 ทาสท่ีเล้ียงไวเ้ม่ือเกิดทุพภิกขภยั คือ ในเวลามีภยัธรรมชาติท าใหข้า้วยากหมากแพง ไพร่บางคน อดอยาก
ไม่สามารถเล้ียงตวัเองไดต้อ้งอาศยัมูลนายกิน ในท่ีสุดก็ตอ้งยอมเป็นทาสของมูลนายนั้น  
       4.7 ทาสเชลยคือ ทาสท่ีไดม้าจากการรบทพัจบัศึกหรือการท าสงคราม เม่ือไดช้ยัชนะจะตอ้น ผูแ้พส้งครามมา
เป็นทาส  
ขั้นตอนการเลิกทาส 
                        การปลดปล่อยทาสใหเ้ป็นอิสระแก่ตนเองนั้นจ าเป็นจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป เพราะสังคมไทยมีทาส
มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ การยกเลิกทาสโดยฉบัพลนัยอ่มจะกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มมูลนายท่ี 
มีทาสในครอบครอง ดงันั้นรัชกาลท่ี 5 จึงทรงเตรียมแผนการในการเลิกทาสอยา่งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                        1.  การออกประกาศใหท้ าการส ารวจจ านวนทาสใน พ.ศ.2417 คือ ไดมี้การประกาศใหผู้ท่ี้มีทาสใน
ครอบครองไดท้  าการส ารวจตรวจสอบจ านวนทาสในครอบ ครองของตนวา่มีอยูเ่ท่าไร รวมทั้งระยะเวลาท่ีทาส
จะตอ้งเป็นทาสจนกวา่จะพน้ค่าตวั ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการวางแผนขั้นต่อไป โดยเฉพาะใหมี้การ
ส ารวจและจดทะเบียนทาสท่ีเกิดตั้งแต่ปีมะโรง พ.ศ.2411 อนัเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
เสด็จข้ึนครองราชสมบติั เป็นมา ทั้งน้ีเพื่อเตรียมการเอาไวส้ าหรับการวางแผนเลิกทาสต่อไป 
                        2.  การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพิกดักระเษียรอายลูุกทาสลูกไทย พ.ศ.2417 ซ่ึงไดก้ าหนด
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
                            (1) ถา้ทาสคนใดท่ีถูกขายตวัเป็นทาสเกิดใน พ.ศ.2411 และในปีต่อๆ มาจนถึงอาย ุ21 ปีใหพ้น้
ค่าตวัเป็นไท ไม่วา่ทาสจะอยูก่บัมูลนายเดิม หรือยา้ยโอนไปอยูก่บันายมูลใหม่ ส่วนทาสท่ีเกิดก่อน พ.ศ.2411 ก็คง
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เป็นทาสต่อไปตามกฎหมายเดิม 
                            (2) ถึงแมว้า่บุคคลซ่ึงเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2411 เป็นตน้มานั้น จะไดรั้บการปลดปล่อยตามเง่ือนไขเวลา
ท่ีกล่าวมาแลว้ ต่อเม่ือถึง พ.ศ.2431 เป็นตน้ไปก็ตาม แต่ก็สามารถไดรั้บการไถ่ถอนใหพ้น้จากความเป็นทาสไดใ้น
ราคาพิเศษซ่ึงถูกกวา่ ทาสท่ีเกิดก่อน พ.ศ.2411 
                            (3) ก าหนดวา่ถา้ผูใ้ดจะน าบุตรหลานของตนไปขายเป็นทาสซ่ึงเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2411 และมีอายตุ  ่า
กวา่ 15 ปีลงมาไปขายเป็นทาส จะตอ้งขายในอตัราซ่ึงก าหนดไวใ้นพิกดักระเษียรอายใุหม่ในรัชกาลท่ี 5 
                            (4) หา้มผูท่ี้เกิดใน พ.ศ.2411 หรือบิดามารดาของตนเองขายตนเป็นทาส โดยท่ีตนเองและบิดา
มารดากล่าวเทจ็วา่มิไดเ้กิดใน พ.ศ.2411 จะตอ้งถูกลงโทษดว้ย 
                            (5) หา้มมูลนายคิดค่าขา้ว ค่าน ้า กบัเด็กชายหญิงท่ีติดตามพอ่แม่ พี่นอ้ง ป้า นา้ อา ของตนท่ีขาย
ตวัเป็นทาส จนกลายเป็นเจา้หน้ีของเด็กและเอาเด็กเป็นทาสต่อไปดว้ย 
                    พระราชบญัญติักระเษียรอายลูุกทาสลูกไทย พ.ศ.2417 น้ี มิไดใ้ชบ้งัคบัในทุกมณฑล มีบางมณฑลมิได้
บงัคบัใช ้คือ มณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือหรือมณฑลพายพั มณฑลตะวนัออกหรือมณฑลบูรพา มณฑลไทยบุรี 
กลนัตนั ตรังกานู ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ขณะนั้นมณฑลเหล่าน้ียงัเป็นประเทศราชอยู ่จึงไม่นบัรวมเขา้มาในพระ
ราชอาณาเขตตามความหมายของพระราชบญัญติัน้ี 
                    3.  การประกาศเลิกทาสในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ (มณฑลพายพั) พ.ศ.2443 
                       พ.ศ.2443 ไดมี้การประกาศใช ้พระราชบญัญติัลกัษณะทาสมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหมาย
ท่ีจะใหก้ารเลิกทาสในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือไดด้ าเนินไปอยา่งเป็น ขั้นตอน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 
กนัยายน 2443 เป็นตน้ไป 
                    4.  การประกาศแผนการเลิกทาสในมณฑลบูรพาใน พ.ศ.2447  
                        พ.ศ.2447 ไดมี้การประกาศใช ้พระราชบญัญติัลดค่าตวัทาสในมณฑลบูรพา เพื่อเตรียมการเลิกทาส
ในมณฑลบูรพาอยา่งเป็นขั้นตอน แต่ต่อมาใน พ.ศ.2449 ไทยก็เสียมณฑลบูรพาใหแ้ก่ฝร่ังเศส 
                    5. การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ใน พ.ศ. 2448 
                        พ.ศ.2448 รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรกเกลา้ฯใหต้ราพระราชบญัญติัทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ซ่ึงถือวา่
เป็นแผนการเลิกทาสขั้นสุดทา้ยในรัชสมยัของพระองค ์ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีการก าหนดหลกัการและ
วธีิการในการปลดปล่อยท่ีส าคญั บางประการ คือ 
                        (1) ก าหนดใหบ้รรดาลูกทาสท่ีเกิดมาไม่ตอ้งตกเป็นทาสในเรือนเบ้ียดงัแต่ก่อนและ หา้มคนท่ีเป็น
ไทแก่ตวัและทาสท่ีหลุดพน้ค่าตวักลบัไปเป็นทาสอีก 
                        (2) ใหมี้การลดค่าตวัทาสลงเดือนละ 4 บาท ซ่ึงจะท าใหท้าสเป็นไทแก่ตวัเร็วข้ึน ต่อมาในสมยั
รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงโปรดเกลา้ฯใหใ้ช ้พระราชบญัญติัทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 กบัมณฑลพายพัอีกดว้ย    
                   จะเห็นไดว้า่พระบรมราชโองการปลดปล่อยทาสใหเ้ป็นอิสระแก่ ตนเองของพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัด าเนินไปในลกัษณะอยา่งเป็น ขั้นตอน โดยอาศยัเวลาเพื่อให้เกิดการปรับตวัพร้อมท่ีจะรับต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ของบรรดาเจา้ของทาส อนัจะท าใหก้ารปลดปล่อยทาสด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะต่อมา ทั้งน้ีเป็นเพราะความสุขมุคมัภีรภาพของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู ่หวัโดยแท ้

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในสมยัน้ีมีการปรับปรุงบา้นเมืองหลายอยา่งท่ีช่วยสนบัสนุนให้
งานวรรณกรรมกา้วหนา้ คือ การตั้งโรงเรียน การพิมพห์นงัสือ การตั้งหอสมุดแห่งชาติและเกิดโบราณคดีสโมสรท่ี
ช่วยส่งเสริมงานดา้นการประพนัธ์ การศึกษาประวติัศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกบัไดรั้บอารยธรรมตะวนัตก
เผยแพร่เขา้มาอีกดว้ย 
กวแีละวรรณกรรมท่ีส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีดงัน้ี 
        1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบา้น พระราชวจิารณ์ทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี ลิลิตนิทรา
ชาคริต บทละครเร่ืองเงาะป่า กวนิีพนธ์เบด็เตล็ด กลอนไดอารีซึมทราบกบัตามเสด็จไทรโยค โคลงรามเกียรต์ิ พระ
ราชวจิารณ์จดหมายเหตุความทรงจ า พระราชวจิารณ์เทียบลทัธิพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกบัมหายาน พระบรมราชาธิ
บายแกไ้ขการปกครองแผน่ดิน และพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสตามท่ีต่าง ๆ ตลอดจนพระราชหตัถเลขาท่ีทรงมี
ถึงเจา้นายและบุคคลส าคญัต่าง ๆ อีกมากมาย  
        2. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
พระนิพนธ์ส่วนใหญ่ เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และต านาน จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น พระบิดาแห่งประวติัศาสตร์
และโบราณคดีไทย ผลงานท่ีส าคญัของท่าน ไดแ้ก่ ต านานพระพุทธเจดีย ์นิทานโบราณคดี ไทยรบพม่า เท่ียวเมือง
พม่า พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 2  
        3. พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู)  
ผูแ้ต่ง แบบเรียนภาษาไทย ในสมยันั้น จ  านวน 6 เล่ม ประกอบดว้ย มูลบทบรรพกิจ วาหนิตต์ินิกร อกัษรประโยค 
สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์และพิศาลการันต ์นอกจากน้ียงัมีพรรณพฤกษา สัตวาภิธาน ไวพจน์ประพนัธ์ นิติสาร
สาธก 
        4. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์โดยใชพ้ระนามแฝงวา่ ประเสริฐอกัษร ทรงเป็นผูใ้ห้
ก าเนิดละครร้องแต่งบทละครร้อง วรรณกรรมท่ีนิพนธืไวมี้ทั้งแปลจากภาษษองักฤษและท่ีทรงแต่งเอง อาทิ สาว
เครือฟ้า อาหรับราตรี พงศาวดารไทยใหญ่ พงศาวดารพม่า จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชคุณานุสรณ์ โคลงลิลิตมหา
มงกุฎ  
        5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เจา้ฟ้ากรมขนุเทพทวารวดี (เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ)  
ทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือไวใ้นสมยันั้น อาทิ เท่ียวเมืองพระร่วง ลิลิตพายพั 
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การเสียดินแดนในสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5  
ในช่วง พ.ศ.2394-2453 การล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในยโุรป ไดแ้ผอิ่ทธิพลเขา้มาในทวปีเอเชีย ประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียจึงตอ้งตกเป็นอาณานิคมแก่ประเทศในยโุรปหลายประเทศดว้ยกนัประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึง 
ท่ีถูกอิทธิพลจากการล่าอาณานิคมครอบคลุมมาถึงจนกระทัง่ท าใหต้อ้งเสียดินแดนบางส่วนไป 
แต่ก็ยงัรักษาเอกราชของชาติไวไ้ด ้ดินแดนทั้งหมดท่ีไทยตอ้งเสียไป มีดงัน้ี 
 
การเสียดินแดนให ้ฝร่ังเศส สมยัรัชกาลท่ี 4  
1. การเสียดินแดนในเขมรหรือเขมรส่วนนอก พ.ศ.2410 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 86 ) ฝร่ังเศสคิดวา่แม่น ้าโขงท่ีไหล
ผา่นดินแดนของประเทศเขมร สามารถน าฝร่ังเศสเขา้ไปสู่แควน้ยนูานของประเทศจีนได ้ซ่ึงฝร่ังเศสจะใชเ้ป็นท่ี
ระบายสินคา้ท่ีส าคญั ขณะนั้นเขมรตกเป็นประเทศราชของไทย ฝร่ังเศสกบัไทยจึงเกิดเร่ืองบาดหมางใจกนัข้ึน โดย
ฝร่ังเศสอา้งวา่ ญวนไดต้กเป็นของฝร่ังเศสและดินแดนต่อจากญวนลงไป โดยท่ีเขมรยนิยอมท าสนธิสัญญาลบัยอม
อยู ่ภายใตอ้  านาจของฝร่ังเศส เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2406 แต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระนโรดมแห่งเขมรไดท้รงมี
หนงัสือรายงานกราบบงัคมทูลต่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัวา่พระองคท์รงถูกบีบบงัคบัใหล้งนาม 
แต่ยงัมีความจงรักภกัดีต่อไทยเสมอ ต่อมาในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2410 ไทยจึงจ าตอ้งยอมลงนามใน
สนธิสัญญากบัฝร่ังเศสรับรองอยา่งเป็นทางการวา่เขมรเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศส โดยไทยจะไม่เรียกร้องให้
เขมรส่งเคร่ืองราชบรรณาการใหแ้ก่ไทยดงัแต่ก่อน ส่วนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ (เขมรส่วนใน) ก็ยงัอยู่
ภายใตก้ารปกครองของไทยตามเดิม 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส สมยัรัชกาลท่ี 5  
2. การเสียแควน้สิบสองเจา้ไทย พ.ศ.2431 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช107) ฝร่ังเศสขอท าสนธิสัญญากบัไทย เพื่อตั้ง
สถานกงสุลท่ีหลวงพระบาง พ.ศ.2431 โดยให ้นายออกุสต ์ปาว ี(Monsieur August Pavie) เป็นกงสุลประจ า ต่อมา
พวกฮ่อเขา้ปลน้เขตแดนไทยจนถึงหลวงพระบาง ไทยจึงรีบยกทพัไปปราบปรากฏวา่สามารถขบัไล่พวกฮ่อออก
จากเขตแดนไทยไดท้ั้งหมด แต่ฝร่ังเศสยงัคงยดึแควน้สิบสองเจา้ไทย และหวัพนัทั้งหา้ทั้งหกไวไ้ม่ยอมยกทพั
กลบัไป โดยอา้งวา่จะคอยปราบปรามพวกฮ่อ 
 
3. การเสียดินแดนฝ่ังซา้ยของแม่น ้าโขง พ.ศ.2436 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 112) ฝร่ังเศสตอ้งการใหล้าวหรือฝ่ังซา้ย
ของแม่น ้าโขงตกเป็นเมืองข้ึนของตน จึงใชข้อ้อา้งวา่ญวนและเขมรเคยมีอ านาจเหนือลาวมาก่อน เม่ือญวนกบัเขมร
เป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสดินแดนต่างๆ เหล่าน้ีก็ควรตกเป็นของฝร่ังเศสดว้ยใน พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) ฝร่ังเศสจึงส่ง
กองทพัเรือมาตามลุ่มแมน่ ้าโขงและส่งเรือรบ 2 ล า มาปิดปากแม่น ้าเจา้พระยา ทหารไดท้  าการยงิต่อสู้ไม่ส าเร็จ มี
คนไดรั้บบาดเจบ็และเรือเสียหายมาก นายปาวซ่ึีงเป็นเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย ไดย้ืน่ค  าขาดท่ีจะ
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ปิดน่านน ้าไทย ถา้ไทยไม่ปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องของฝร่ังเศส และปิดอ่าวไทยทนัท่ี รัฐบาลไทยจึงตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้เรียกร้องของฝร่ังเศสทุกประการเพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ วกิฤตการณ์ ร.ศ.112 น้ีนบัวา่ไทยสูญเสีย
ดินแดนคร้ังส าคญัและมากท่ีสุด โดยตอ้งยอมยกอาณาจกัรลาวเกือบทั้งหมดใหก้บัฝร่ังเศส 
 
4. การเสียดินแดนฝ่ังขวาของแม่น ้าโขง พ.ศ.2446 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 122) จากวกิฤตการณ์ ร.ศ.112 ท าให้
ฝร่ังเศสยดึดินแดนจนัทบุรี ซ่ึงนบัวา่เป็นเมืองยทุธศาสตร์เมืองหน่ึงของไทย ไวเ้ป็นประกนัถึง 10 ปี ไทยจึงหาทาง
แลกเปล่ียนโดยยอมยกเมืองมโนไพรและจ าปาศกัด์ิ ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบัเมืองปากเซ และดินแดนฝ่ังขวาของแม่น ้า
โขง ตรงขา้มกบัเมืองหลวงพระบางใหใ้น พ.ศ.2448 ฝร่ังเศสจึงยอมถอนทหารออกจนัทบุรี แต่กลบัไปยดึเมือง
ตราดไวแ้ทน  

5. การเสียดินแดนมณฑลบูรพา พ.ศ.2449 ( รัตนโกสินทร์ศกัราช 125) ไทยยอมท าสัญญายกมณฑลบูรพา ซ่ึง
ประกอบดว้ยเมือง พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ (เขมรส่วนใน) ใหแ้ก่ฝร่ังเศส เพื่อแลกเปล่ียนกบัจงัหวดัตราด
และเกาะต่างๆ ท่ีอยูใ่ตแ้หลมสิงห์ ลงไปจนถึงเกาะกดูท่ีฝร่ังเศสยดึไวส่ิ้งส าคญัท่ีไทยไดรั้บจากการลงนามใน
สัญญาน้ี เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 คือ ฝร่ังเศสยอ่มผอ่นผนัใหค้นในบงัคบัฝร่ังเศสท่ีเป็นชาวเอเชีย ซ่ึงมาจด
ทะเบียนภายหลงัวนัลงนามในสัญญาใหข้ึ้นอยูใ่นอ านาจของศาลไทย แต่ศาลกงสุลของฝร่ังเศสก็ยงัคงมีอ านาจท่ีจะ
เรียกคดีจากศาลไทยไปพิจารณาใหม่ได ้จนกวา่ไทยจะประกาศใชป้ระมวลกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัองักฤษ  
6. อนุสัญญาลบัไทยกท ากบัองักฤษ พ.ศ.2440 วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2440 รัฐบาลไดล้งนามในอนุสัญญาลบั 
ร่วมกบัองักฤษ โดยตกลงวา่รัฐบาลไทยจะไม่ยนิยอมใหช้าติหน่ึงชาติใด เช่าซ้ือหรือถือกรรมสิทธ์ิในดินแดนไทย 
ตั้งแต่บริเวณใตต้ าบลบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ลงไป โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาลองักฤษเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ส่วนองักฤษตกลงใหค้วามคุม้ครองทางทหารแก่ไทยกรณีท่ีถูกชาติอ่ืนรุกรานผลของอนุสัญญา
ฉบบัน้ี ท าใหอ้งักฤษมีอิทธิพลทางดา้นการเมืองและการคา้ในดินแดนไทย ตั้งแต่ต าบลบางสะพาน 
ไปจนตลอดแหลมมลาย ูเพียงชาติเดียว ท าใหไ้ทยเสียเปรียบมาก และเม่ือไทยถูกฝร่ังเศสบงัคบัใหย้กดินแดน 
ฝ่ังขวาของแม่น ้าโขงใหฝ้ร่ังเศส องักฤษก็ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแต่อยา่งใด และอนุสัญญาน้ียงัเป็นการละเมิด 
สิทธิประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีไมตรีกบัไทยอีก ท าใหรั้ฐบาลตอ้งพยายามหาวถีิทางจะยกเลิกเสียโดยเร็ว 
 
7. การเสียรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู และปะลิสใหอ้งักฤษ พ.ศ. 2452 รัตนโกสินทร์ศกัราช 128 เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จกลบัจากประพาสยโุรปคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2452 นายเอด็เวิร์ด สโตรเบล 
ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาราชาแผน่ดินชาวอเมริกาเสนอ ใหไ้ทยแลกดินแดนมลายกูบัการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
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ของคนในประเทศองักฤษในประเทศไทย ขอกูเ้งินสร้างทางรถไฟสายใต ้และยกเลิกอนุสัญญาลบัปี พ.ศ.2440 การ
ด าเนินงานน้ีประสบผลส าเร็จ มีการลงนาม ในสนธิสัญญา วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2451 มีใจความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
รัฐบาลไทยยอมยกดินแดนรัฐมลาย ูคือ ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู ปะลิส รวมทั้งเกาะใกลเ้คียงใหอ้งักฤษ ฝ่าย
องักฤษยอมใหค้นในบงัคบัองักฤษทั้งยโุรปและเอเชีย ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนไวก้บักงสุลก่อนท าสัญญา ใหไ้ปข้ึนกบั
ศาลต่างประเทศ ส่วนคนในบงัคบัองักฤษ ท่ีจดทะเบียนหลงั ท าสนธิสัญญาฉบบัน้ีใหไ้ปข้ึนศาลไทย แต่ขอใหมี้ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายเป็นชาวยโุรปเขา้ร่วมพิจารณาดว้ย แต่ศาลกงสุลขององักฤษก็ยงัมีสิทธิจะถอนคด ของคนใน
บงัคบัองักฤษไปพิจารณาได ้สนธิสัญญาน้ีมีผลกระทัง่ไทยประกาศใชป้ระมวลกฎหมายใหค้รบถว้นเป็นเวลา 5 ปี 
ในสัญญาน้ีใหย้กเลิกอนุสัญญาลบั พ.ศ.2440 ดว้ย และการสร้างรถไฟสายใต ้รัฐบาลองักฤษจะใหรั้ฐบาลไทยกูเ้งิน 
5 ลา้นปอนด์ โดยคิดดอกเบ้ียต ่า แต่ตอ้งใหช้าวองักฤษเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้างทางรถไฟสายน้ีเอง เพราะองักฤษ
ตอ้งการใหบ้รรจบกบัทางรถไฟในมลายขูององักฤษ 
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สมัยรัชกาลที่ 6 ( พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ( 23/10/2453-25/11/2468 ) 
ด้านการปกครอง 
          การปรับปรุงการระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
แยกกรมทหารเรือเดิมออกจากกระทรวงกลาโหม มาตั้งเป็นกระทรวงทหารเรือ  
จดัตั้งกระทรวงมุรธาธรข้ึนมาใหม่  
ตั้งสภาเผยแผพ่าณิชย ์(ต่อมาเป็นกระทรวงพาณิชย)์  
รวบรวมกรมช่างสิบหมู่ จดัตั้งเป็น กรมศิลปากร  
ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการแลว้เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงคมนาคม  
โอนกรมธรรมการไปข้ึนกบักระทรวงวงั แลว้เปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการเป็น กระทรวงศึกษาธิการ  
รวมกระทรวงนครบาลเขา้กบักระทรวงมหาดไทย  
สร้างสนาม บินดอนเมือง และ ตั้งกองบิน ข้ึนเม่ือ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ใหมี้ฐานะเทียบเท่า กรม สังกดักองทพับก 
ต่อมาไดข้ยายงานมาเป็น กรมอากาศยาน แลว้กลายมาเป็น กองทพัอากาศ  
 
          การปรับปรุงการระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
โปรดใหร้วมมณฑลท่ีอยูใ่กลก้นัจดัตั้งเป็น ภาค แต่ละภาคมี อุปราช มีอ านาจตรวจตราเหนือ สมุหเทศาภิบาลใน
ภาคนั้น ๆ และยงัท าหนา้ท่ีเป็นสมุหเทศาภิบาลประจ ามณฑลซ่ึงตั้งเป็นส านกังานภาคนั้นดว้ย ต าแหน่ง อุปราช 
และ สมุหเทศาภิบาล ข้ึนตรงต่อพระมหากษตัริย ์ไม่ตอ้งข้ึนต่อกระทรวงมหาดไทย  
ส่วนกรุงเทพฯ ซ่ึงมีศกัด์ิเสมอดว้ยมณฑลหน่ึงนั้น ใหมี้สมุหเทศาภิบาล เป็นหวัหนา้ข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 
โปรดใหเ้ปล่ียนช่ือ เมือง เป็น จงัหวดั  

การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ทรงใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งมาก ประจกัษพ์ยานท่ีส าคญัก็คือทรงยอมรับการวจิารณ์จากนกัเขียนและ
นกัหนงัสือพิมพ ์ท่ีเขียนบทความกล่าวโจมตีรัฐบาล  

พระองคไ์ดว้างแผนใหข้า้ราชการของพระองครู้์จกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจดัสร้างนครจ าลองข้ึน
เพื่อฝึกฝนใหข้า้ราชบริพารของพระองค ์ใหไ้ดรู้้จกัและเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชทานนาม
วา่ ดุสิตธานี เหตุการณ์ ร.ศ. 130 
เม่ือรัชกาลท่ี 6 ข้ึนครองราชย ์มีคณะบุคคลกลุ่มหน่ึง ประกอบดว้ย ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ตอ้งการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย แต่ท าไม่ส าเร็จ  ท าให ้คณะปฏิวติั ถูกจบักุม ถูกศาลตดัสินให้
ประหารชีวิต รวม 3 คน แต่รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชทานอภยัโทษ และถูกปล่อยตวัทั้งหมดภายหลงั 
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การปรับปรุงกฎหมายและการศาล 
1. จดัระเบียบการศาลใหม่ เม่ือ พ.ศ. 2455 โดยใหแ้ยกหนา้ท่ีราชการในกระทรวงยติุธรรมออกเป็น ฝ่ายธุรการ และ
ฝ่ายตุลาการ และใหศ้าลฎีกามาสังกดักระทรวงยติุธรรม และ ไดโ้ปรดให้ตั้งต าแหน่งอธิบดีศาลฎีกา ข้ึน 
2. ประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรก 
ส่งเสริมวชิาการกฎหมาย ให้ยกฐานะโรงเรียนกฎหมายท่ีตั้งข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ใหเ้ป็นโรงเรียนหลวงสังกดั
กระทรวงยติุธรรม โปรดใหต้ั้ง สภานิติศึกษา ข้ึน มีหนา้ท่ีส าหรับจดัระเบียบกบัวางหลกัสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนกฎหมาย และโปรดใหจ้ดัตั้ง เนติบณัฑิตยสภา ข้ึน เป็นสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมการศึกษาวชิากฎหมายและการวา่ความ ควบคุมจรรยาความประพฤติของทนายความ  

ด้านเศรษฐกจิ 
การเก็บเงินรัชชูปการ เงินรัชชูปการคือ เงินส่วย ท่ีเก็บจากไพร่ส่วย  
 
 
ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร 
จัดตั้งกรมรถไฟ โปรดฯให ้พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธินเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
ขยายทางรถไฟ อาทิ ทางสายเหนือถึงเชียงใหม่ โดยมีการขดุอุโมงคล์อดเขาขนุตาล ซ่ึงเป็นอุโมงคร์ถไฟท่ียาวท่ีสุด
ในประเทศไทย      สร้างสะพานพระราม 6  เพื่อเช่ือมทางรถไฟสายเหนือและสายใตส้ายตะวนัออกขยายถึงอรัญ
ประเทศ สายใตถึ้งปาดงัเบซาร์ 
เร่ิมวางรากฐานการคมนาคมทางอากาศ โดยทดลองบิน ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ต่อมาไดก้ าเนิดกรมอากาศยาน
ข้ึน และสร้างสนามบินดอนเมือง 
ก าเนิดการวทิยุโทรเลข ไดโ้ปรดใหก้ระทรวงทหารเรือ เร่ิมจดัตั้งสถานีวทิยโุทรเลขข้ึนสองสถานีคือท่ีต าบลศาลา
แดงจงัหวดักรุงเทพฯ และ จงัหวดัสงขลาต่อมากิจการน้ีไดม้ารวมกบักรมไปรษณียโ์ทรเลข 
      จัดตั้งกรมทดน า้ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น กรมชลประทาน มีการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่กั้นล าน ้าป่าสัก บริเวณต าบล
ท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระราชทานนามวา่ เข่ือนพระราม 6  
รัชกาลท่ี 6 พร้อมดว้ยบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ร่วมกนั
บริจาคพระราชทรัพย ์สมทบกบัเงินทุนท่ีเหลือจากคราวจดัตั้งสภาอุณาโลมแดง ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
เพื่อถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ แห่งองคส์มเด็จพระบรมราชชนกนาถ 
      การตั้งปาสตุรสภา สาเหตุเพราะพระธิดาของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตอ้งส้ินพระชนมด์ว้ยโรคพิษ
สุนขับา้ จึงประกาศเร่ียไรบอกบุญและพระราชทานทรัพยช่์วยสร้างสถานปาสเตอร์ข้ึน ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ปาส
ตุรสภา เพื่อใหเ้กียรติแก่ หลุยส์ ปาสเตอร์ นกัวทิยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสผูค้นพบวคัซินชนิดน้ี  



21 
 

ครูผู้สอน คณุครูจิราพร  พิมพ์วชิยั  
 

     ตั้งสถานเสาวภา เพื่อเป็นเกียรติแด่ สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2466 ไดเ้ปิดสวนงู ข้ึนใน
สถานเสาวภาเพื่อใชเ้ป็นแหล่งผลิตเซรุ่มฉีดแกพ้ิษงู 
     ตั้งกรมสาธารณสุข โดยโอนงานการสุขาภิบาลทั้งหมด มาสังกดัอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย 
ตั้งกองอนุกาชาด โดยสภากาชาดไทยไดจ้ดัใหมี้ การอนุกาชาด ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2465      เพื่อฝึกใหเ้ด็กไดใ้ฝ่ใจในการ
อนามยัและปลูกฝังใหมี้จิตใจเมตตากรุณา รู้จกับ าเพญ็ประโยชน์ 
ตั้งสถานีประชานามยัพทิกัษ ์ข้ึนเพื่อช่วยดูแลรักษาอนามยัใหแ้ก่ประชาชนและแนะน าวิธีพยาบาลคนไขต้าม
เคหสถานบา้นเรือน พร้อมกนัน้ีก็โปรดให้ตั้ง โรงเรียนนางสุขาภิบาล ข้ึน เพื่ออบรมนกัเรียนท่ีส าเร็จวชิาพยาบาล
มาแลว้ เขา้บรรจุประจ าตามสถานีประชานามยัพิทกัษ ์ต่อมาสถานีประชานามยัพิทกัษ ์เปล่ียนช่ือเป็น สถานีอนามยั  
    ก าเนิดสหกรณ์ โดยมีการจดัตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช ้มีส านกังานอยูท่ี่ต  าบลวดั
จนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์) 
เป็นนายทะเบียนพระองคแ์รก 
     ตั้งคลงัออมสิน เน่ืองจากประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน มีผูร้้องเรียนวา่การรักษาทรัพยส์มบติันั้น ยากล าบาก 
ไม่ทราบวา่จะน าทรัพยท่ี์หามาไดไ้ปฝากไวท่ี้ใดจึงจะปลอดภยั เพราะมีการปลน้สดมหรือฉ้อโกง จึงโปรดเกลา้ให้
ตราพระราชบญัญติัคลงัออมสิน คลงัออมสินน้ีไดว้วิฒันาการมาเป็น ธนาคารออมสิน ในปัจจุบนั 
ด้านศาสนา 
ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในดา้นต่าง ๆ ทรงสนบัสนุนให ้สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา              
วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา้องคส์กลมหาสังฆปรินายกในเวลานั้น ปรับปรุงแกไ้ขการศึกษาและการ
สอบพระปริยติัธรรม เช่น ไดเ้ปล่ียนแปลงการสอบไล่ พระปริยติัธรรม จากวธีิการแปลดว้ยปากมาเป็นวธีิเขียน 
จดัตั้งหลกัสูตรนกัธรรมและบาลีข้ึน ซ่ึงไดย้ดึเป็นแบบแผนจนถึงปัจจุบนั 
ส่วนการบูรณะ ปฏิสังขรณ์วดัและปูชนียสถานนั้น ทรงมีพระราชด าริวา่ วดัต่าง ๆ ในเวลาน้ีมีอยูม่ากจนเหลือก าลงั
ท่ีจะท านุบ ารุงดูแลใหท้ัว่ถึง อีกทั้งในเวลาน้ี การศึกษาและสถานศึกษาเป็นส่ิงส าคญั จ าเป็น ยิง่กวา่วดัเสียแลว้ 
ฉะนั้นจึงมิไดโ้ปรดใหส้ร้างวดัเพิ่มข้ึนอีกแลว้เปล่ียนมาสร้างโรงเรียนแทน ดงันั้นนบัแต่ รัชกาลน้ีเป็นตน้มา การ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในดา้นวตัถุ จึงมุ่งไปในดา้นการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นส าคญัและประเพณีการสร้างวดั
ประจ า รัชกาล ก็ไดเ้ลิกลม้ไปในคราวนั้นดว้ย วดัท่ีส าคญัท่ีมีการบูรณะ ไดแ้ก่ วดัพระศรี รัตนศาสดาราม วดัพระเช
ตุพนวมิลมงัคลาราม วดับวรนิเวศวหิาร วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษด์ิ ส่วนวดัในหวัเมือง ไดแ้ก่ สร้างวหิารส าหรับ
ประดิษฐาน พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ไวท่ี้ วดัพระปฐมเจดีย ์นครปฐม วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี วดัสุวรรณดารา
ราม จงัหวดัอยธุยา นอกจากน้ียงัไดส้ร้างพระพุทธรูปข้ึนอีก เช่น พระแกว้มรกตนอ้ย ซ่ึงสร้างดว้ยช่างชาวรัสเซีย 
พระนิโรคนัตราย ซ่ึงโปรดฯ ใหห้ล่อข้ึน 16 องค ์แลว้พระราชทานไปไวต้าม วดัมหานิกาย ท านองเดียวกบัรัชกาล
ท่ี 4 ไดส้ร้าง พระนิรันตราย พระราชทานไวต้ามวดัธรรมยติุกนิกาย 
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พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ประดิษฐานในซุม้วหิารหนา้องคพ์ระปฐมเจดีย ์(ทิศเหนือ)สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงไดพ้ระ
เศียรพระหตัถ ์และพระบาท มาจากเมืองศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั แลว้โปรดฯใหช่้างท ารูปป้ันข้ีผึ้ง ปฏิสังขรณ์
ใหบ้ริบูรณ์ เตม็องค ์ท าพิธีหล่อท่ีวดัพระเชตุพนฯเม่ือ พ.ศ. 2456 เป็นพระพุทธรูปยนืปาง-ประทานอภยั เสร็จ
แลว้อญั เชิญไปประดิษฐานไวใ้นซุม้วหิารดา้นเหนือ ตรงกบับนัไดใหญ่ และพระราชทานนามวา่พระร่วงโรจน
ฤทธ์ิ ศรี อินทราทิตย ์ธรรม-โมภาส มหาวชิราวธุราชปูชนียบพิตรและท่ีฐานพระพุทธรูปองคน้ี์ เป็นท่ีบรรจุพระ
องัคาร ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
ดา้นศิลปวฒันธรรม 
             ในรัชกาลน้ี การศึกษาของไทยไดเ้จริญกา้วหนา้ขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวางกวา่แต่ก่อนมาก อาทิ มีการ
ขยายการศึกษาถึงข้ึนอุดมศึกษา โดยน าเงินท่ีเหลือจากการบริจาคในการสร้างพระบรมรูปทรงมา้ มาปรับปรุง 
โรงเรียนขา้ราชการพลเรือน แลว้ยกฐานะข้ึนเป็น จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั นบัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของ
ประเทศไทย  
บ ารุงอาชีวศึกษา  ก าเนิดโรงเรียนเพาะช่าง  
จดัตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูสตรี ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2456 ต่อมาพระราชทานนามวา่ โรงเรียนเบญจมราชาลยั  
จดัตั้งโรงเรียนพาณิชยการ เม่ือ พ.ศ. 2455 ตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ เม่ือ พ.ศ. 2461 เพื่อควบคุม 
โรงเรียนของบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงแต่ก่อนมีช่ือเรียก โรงเรียนของเอกชนวา่ โรงเรียนเชลยศกัด์ิ  
ตรา พระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ข้ึนเพื่อบงัคบัใหเ้ด็กทุกคนไม่เลือกเพศหรือศาสนาใด ท่ีมี อายตุั้งแต่ 
7 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตอ้งไปเขา้เรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนจนถึงอาย ุ14 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน  
นบัวา่เป็นการจดัการศึกษาภาคบงัคบัเป็นคร้ังแรก 
 ก าเนิดการศึกษาประชาบาล ซ่ึงโรงเรียนน้ีประชาชนในทอ้งท่ีจดัตั้งข้ึนดว้ยทุนทรัพยข์องประชาชนในทอ้งท่ี โดย
มอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประเภทน้ีลว้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เงินค่าใชจ่้าย
ส าหรับโรงเรียนประชาบาลน้ี ไดม้าจากเงิน ซ่ึงเรียกเก็บจากประชาชนเป็นรายปี เรียกวา่ เงินค่าศึกษาพลี การเก็บ
เงินค่าศึกษาพลีน้ี เก็บจากชายท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปี โดยเก็บอยา่งนอ้ยปีละ 1 บาทแต่ไม่เกิน 3 บาท ผูท่ี้ไดรั้บ การ
ยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียเงินค่าศึกษาพลีไดแ้ก่ ผูท่ี้ท  ามาหากินไม่ได ้พระภิกษุ สามเณร บาทหลวง ทหาร ต ารวจ 

โปรดใหต้ั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถมัภ ์4 แห่งไดแ้ก่  
     1. โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2453 รับเฉพาะนกัเรียนกินนอน เป็นโรงเรียนประจ า
ท านองเดียวกนักบัปับลิคสกลูของ ประเทศองักฤษ 
     2. โรงเรียนราชวทิยาลยั ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลบางขวาง จงัหวดันนทบุรี 
     3. โรงเรียนพรานหลวง ตั้งอยูท่ี่สวนมิสกวนั เป็นโรงเรียนประถมโดยเฉพาะ 
     4. โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลห้วยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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โรงเรียนทั้ง 4 แห่งน้ี ภายหลงัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรรคตแลว้ ไดถู้กยบุรวม กิจการเขา้
อยูใ่นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ แลว้รัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานนามใหใ้หม่วา่ โรงเรียนวชิราวธุวทิยาลยั 

การแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณี  
รัชกาลท่ี 6ไดโ้ปรดใหเ้ปล่ียนแปลงประเพณี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล หลายอยา่ง ดงัน้ี 
          1. ใชพุ้ทธศกัราชเป็นศกัราชในราชการ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ใหใ้ชรั้ตนโกสินทร์ศก ถา้ยอ้นเหตุการณ์เกิน ร.ศ. 
เป็นร้อย ๆ ปีนั้นยุง่ยากมาก รัชกาลท่ี 6 จึงโปรดให้เปล่ียนมาใช ้พ.ศ. แทน พร้อมใชว้นัท่ี 1 เมษายน ตามวนัทางสุริ
ยคติเป็นวนัข้ึนปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นตน้มา 
          2. ตราพระราชบญัญติันามสกุล เม่ือ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 
          3. ก าหนดค าน าหนา้นามสตรี – เด็ก โดยก าหนดให้สตรีท่ียงัโสดใชค้  าน าหนา้วา่ นางสาว ผูท่ี้มีสามีแลว้ ใช้
ค  าวา่ นาง ส่วนผูช้ายใชค้  าน าหนา้วา่ นาย ส่วนค าน าหนา้เด็กใหใ้ชว้า่ เด็กชาย เด็กหญิง นอกจากน้ี ยงัมีค าน าหนา้
สตรีวา่ คุณหญิง ท่านผูห้ญิง อีกดว้ย 
          4. เปล่ียนแปลงการนบัเวลา แต่เดิมเรานบัเวลากนัเป็น ทุ่ม โมง ยาม ไดโ้ปรดให้เปล่ียนแปลงการนบัเวลาใน
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัสากลนิยม โดยใหถื้อเวลาเท่ียงคืนเป็นเวลาเปล่ียนวนัใหม่และระยะเวลาทุ่มโมงนั้นให้ 
เปล่ียนเป็น นาฬิกา ใหน้บัเวลาเป็น ก.ท. (ตั้งแต่เท่ียงคืนถึงเท่ียงวนั) เหมือนกบั A.M และใหใ้ช ้ล.ท. (ตั้งแต่เท่ียง
วนัถึงเท่ียงคืน) เหมือนกบั P.M.  
ใหใ้ชเ้วลามาตราฐานสากล โดยนานาประเทศยดึถือเอาเวลาท่ีเมืองกรีนิช ประเทศองักฤษเป็นมาตรฐาน โดย
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีเวลาเร็วกวา่เมืองกรีนิช 7 ชัว่โมง 
          5. ตรากฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์พ.ศ. 2467 
          6. เปล่ียนการแต่งกายสตรี โดยผูห้ญิงเร่ิมนุ่งผา้ซ่ิน นุ่งผา้ถุงแทนการโจงกระเบน สตรีนิยมไวผ้มยาวเกลา้
เป็นมวย หรือไวผ้มบ๊อบแบบชาวตะวนัตก 
กวทีีส่ าคัญ 
พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส)  
เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี (สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา)   
 เสถียรโกเศศและนาคะประทีป พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ)    
พระยาอุปกิตศิลปสาร (น่ิม กาญจนาชีวะ)   
 พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผนั สาลกัษณ์)  
  พระสาระประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)    
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ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ไดเ้กิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1  
เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เกิดข้ึน ประมาณ 1 สัปดาห์ รัฐบาลไทยไดด้ าเนินนโยบายโดยประกาศความเป็นกลาง 
เม่ือ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2457 เพราะองักฤษและฝร่ังเศส มีอ านาจอยูใ่นประเทศรอบ ๆ บา้นเรา จะท าใหเ้ราเดือนร้อน 
การประกาศในคร้ังน้ี รัฐบาลไทยตระหนกัดีวา่ ไทยไม่สามารถรักษาความเป็นกลางไดต้ลอดไป การประกาศใน
คร้ังน้ีเป็นการยดืระยะเวลาออกไปเท่านั้น เพราะไทยเป็นประเทศเล็ก ๆ องักฤษและฝร่ังเศสจะยดึประเทศของเรา
เม่ือไรก็ได ้แต่ เขายงัไม่เห็นความจ าเป็น เราจึงเป็นกลางอยูไ่ด ้รัฐบาลไทย มองถึงประโยชน์ท่ีเราจะเขา้ร่วม
สงคราม การท่ีไทยประกาศความเป็นกลางอยู ่ถา้ฝ่ายสัมพนัธมิตรเป็นฝ่ายชนะ การท่ีไทยประกาศความเป็นกลางก็
มีแต่เสมอตวัหรือไม่ก็ขาดทุน องักฤษและฝร่ังเศสตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท่ีเขาจะไดป้ระโยชน์ อาทิ ไล่ชาว
เยอรมนัออกจากประเทศของเราใหห้มด เลิกคา้ขายกบัเยอรมนั ซ่ึงเราจะเสียเปรียบถา้สงครามสงบลง เม่ือรัฐบาล
คิดแบบน้ี ไทยจึงประกาศสงครามกบัฝ่ายมหาอ านาจกลาง (เยอรมนั ออสเตรีย ฮงัการี ตุรกี ) เม่ือ 22 กรกฎาคม 
2460 

ประวตัศิาสตร์สมัยรัชกาลที่ 7 ( พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ( 25/11/2468-
02/03/2477 ) 
 
ดา้นการปกครองในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์( 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 – 24 มิถุน ายน 2475 )  
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
-รัชกาลท่ี 7 ไดโ้ปรดให้รวมกระทรวงธรรมการไวใ้นกระทรวงศึกษาธิการแลว้เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงธรรมการ -
-ยกเลิกกระทรวงมุรธาธรโดยโอนงานไปอยูร่วมกบั กรมราชเลขาธิการ  
-รวมกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงคมนาคมจดัเป็นกระทรวงเดียวกนัเรียกช่ือวา่ กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม 
-รวมกระทรวงทหารเรือเขา้กบักระทรวงกลาโหม  
มีการจดัตั้งสภาท่ีปรึกษาราชการ ไดแ้ก่ 
อภิรัฐมนตรีสภา เพื่อเป็นท่ีปรึกษาราชการทั้งปวงในพระองค ์สมาชิกของสภาน้ีลว้นเป็นพระบรมวงศา นุวงศช์ั้น
ผูใ้หญ่ สภาน้ีก าหนดใหมี้การประชุมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในวนัศุกร์ โดยมี รัชกาลท่ี 7 เป็นประธาน มีการประชุมคร้ัง 
องคมนตรีสภา จดัตั้งเม่ือ 2 กนัยายน 2470 มีคณะกรรมการจ านวน 40 คนเรียกวา่ สภากรรมการองคมนตรี เปิด
ประชุมสภาคร้ังแรกเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2470 โดยมี กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์เป็นประธานสภา องคมนตรีสภาน้ี
กล่าวกนัวา่จะโปรดใหท้ าหนา้ท่ีเป็น รัฐสภา เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา 
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เสนาบดีสภา สภาน้ีเดิมเคยมีอยูแ่ลว้ ประกอบดว้ยสมาชิกผูเ้ป็นเสนาบดีบงัคบับญัชาราชการกระทรวงต่าง ๆ มี
หนา้ท่ีส าหรับทรงปรึกษาหารือราชการ อนัก าหนดไวใ้ห ้เป็นหนา้ท่ีในกระทรวงนั้น ๆ ในการประชุม รัชกาลท่ี 7 
ทรงเป็นประธาน นอกจากทั้ง 3 สภาน้ีแลว้ยงัมี  
สภาป้องกนัพระราชอาณาจักร ส าหรับท าหนา้ท่ี พิจารณาและท าความตกลง ในนโยบายวธีิป้องกนัพระ
ราชอาณาจกัรและประสานงาน ในราชการของกระทรวงฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน  
สภาการคลงั มีหนา้ท่ีตรวจตราวนิิจฉยัเงินงบประมาณของแผน่ดินและรักษาผลประโยชน์ทางการเงินของประเทศ 
และวนิิจฉยัการคลงัเสนอต่อพระมหากษตัริยส์ภาทั้งหมดน้ีไดถู้กยกเลิกไป หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
ประชาธิปไตย  
 
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
-รัชกาลท่ี 7 โปรดใหย้กเลิกภาคท่ีจดัตั้งข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 
 -มีการรวมมณฑลหลายมณฑลเขา้เป็นมณฑลเดียวกนั เช่น รวมมณฑลมหาราษฎร์กบัมณฑลพายพัเป็น มณฑล
พายพั รวมมณฑลอุบลราชธานีกบัมณฑลร้อยเอด็ ไปอยูใ่น มณฑลนครราชสีมา ยบุมณฑลปัตตานีรวมกบั มณฑล
นครศรีธรรมราช ยบุมณฑลนครชยัศรีรวมกบัมณฑลราชบุรี ยบุมณฑลนครสวรรคร์วมกบัมณฑลอยธุยา  
นอกจากน้ียงัโปรดใหย้บุจงัหวดัต่าง ๆ เช่น ยบุจงัหวดัสุโขทยัไปรวมกบัจงัหวดัสวรรคโลก ยบุจงัหวดักาฬสินธ์ุไป
รวมกบัจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัต่าง ๆ ท่ีถูกยบุไปมีดงัน้ี สุโขทยั หล่มสัก ธญัญบุรี กาฬสินธ์ุ หลงัสวน ตะกัว่
ป่า สายบุรี พระประแดงและมีนบุรี 
จ านวนมณฑลเดิมมี 14 มณฑล ลดเหลือ 10 มณฑล และจงัหวดัเดิม มี 79 จงัหวดัลดเหลือ 70 จงัหวดั 
การเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือ 24 มิถุนายน 2475 
มูลเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอประชาธิปไตย 
        1. ความไม่พร้อมในการเป็นพระมหากษตัริยข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะพระองคไ์ม่ได้
เตรียมตวัมาเพื่อเป็นพระมหากษตัริย ์จึงไม่กลา้ตดัสินใจ ทั้งท่ีมีอ านาจสิทธ์ิขาด โดยสมบูรณ์แบบในการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่อ านาจต่าง ๆ ตกอยูก่บัคณะอภิรัฐมนตรีสภา อาทิ การยบัย ั้งการพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ ใหแ้ก่ประชาชน แลว้เปล่ียนการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย เน่ืองในโอกาสกรุงเทพมหานคร มี
อายคุรบ 150 ปี ในวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2475  
        2. ราษฎรมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ไดรั้บข่าวสาร ความรู้ แนวคิดจากชาติตะวนัตก ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ ในรูปแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะผูท่ี้ไปศึกษามาจากทวปียโุรป อาทิ พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พนัธุมเสน) ส าเร็จการศึกษาวชิาการทหารจากประเทศ
เยอรมนั หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) ส าเร็จการศึกษาวชิาการทหารปืนใหญ่จากประเทศฝร่ังเศส หลวง
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สินธ์ุสงคราม (ร.ท. สินธ์ุ กมลนาวนิ) ส าเร็จการศึกษาวชิาการทหารเรือจากประเทศเดนมาร์ก หลวงประดิษฐม์นู
ธรรม ( ปรีดี พนมยงค ์) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางกฎหมายจากประเทศฝร่ังเศส หลวงโกวทิ อภยัวงศ ์ 
( ควง อภยัวงศ ์) ส าเร็จการศึกษาวชิาวศิวกรรมจากประเทศฝร่ังเศส นายประยรู ภมรมนตรี ส าเร็จการศึกษาวชิา
การเมืองจากประเทศฝร่ังเศส  
        3. ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั สาเหตุภายในประเทศสืบเน่ืองมาจากมีการใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือย ในตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี 6 รัฐบาลหา
รายไดไ้ม่พอกบัการใชจ่้ายท าใหข้าดดุลงบประมาณ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะตดัทอนรายจ่ายของรัฐท่ีเป็นเงินเดือนของ
พระองค ์ลดจ านวนมหาดเล็ก ยบุมณฑล ยบุจงัหวดั เพื่อลดจ านวนขา้ราชการลง ก็ยงัไมส่ามารถแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้การแกปั้ญหาต่าง ๆ แบบน้ีท าใหฐ้านะการเงินดีข้ึนบา้ง แต่ก็มีผูไ้ม่พอใจโดยเฉพาะขา้ราชการท่ีถูก
ปลด หรือแมแ้ต่ขา้ราชการท่ีไม่ถูกปลด แต่ก็มีการเก็บภาษีเงินเดือนขา้ราชการ จากมูลเหตุดงักล่าวทีน าไปสู่
เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตย โดย คณะราษฎร์ 
ขณะท่ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงแปรพระราชฐาน ณ พระราชวงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ “คณะราษฎร์” ท าการปฏิวติัประกาศยดึอ านาจ โดยน าก าลงัทหารและพลเรือน เขา้ยดึสถานท่ี
ส าคญัของทางราชการและควบคุม บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ เจา้นายชั้นสูงและขา้ราชการฝ่ายรัฐบาล ไปไว ้ณ 
พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม เพื่อเป็นตวัประกนัเม่ือคณะราษฎร์ยดึอ านาจไดแ้ลว้ จึงประกาศใชห้ลกั 6 ประการบริหาร
ประเทศไดแ้ก่ หลกัเอกราช หลกัความปลอดภยั หลกัเศรษฐกิจ หลกัเสมอภาค หลกัเสรีภาพ หลกัการศึกษา 
 
ด้านเศรษฐกจิ 
ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ประเทศไทยก าลงัประสบภาวะทรุดโทรมอยา่งยิง่ โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ รัฐบาลได ้ตดั
ทอนรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไปอยา่งมากมาย ในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงตดัทอน
รายจ่ายในราชส านกั เพื่อเป็นตวัอยา่ง แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการลดจ านวนขา้ราชการ ในกระทรวงต่าง ๆ 
ใหน้อ้ยลง พระองคย์นิยอมลดรายไดท่ี้จะถวายใหก้บัพระคลงัขา้งท่ี นอกจากน้ีพระองคท์รง มีพระราชปรารภ ให้
คนไทยหางานอยา่งอ่ืนท านอกจากการยดึอาชีพรับราชการ ถึงเวลาท่ีคนไทยตอ้งหนัไปประกอบอาชีพทางการคา้
และการอุตสาหกรรมใหม้ากข้ึน แต่ในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมตกต ่าลงอยา่งมาก ส่งผลกระทบถึงสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ใหท้รุดหนกัลงไปอีก ประชาชนต่างเดือดร้อนอยา่งมาก “เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง” 
รัชกาลท่ี 7 ไดใ้ชม้าตรการตดัทอนรายจ่ายอยา่งเขม้งวดท่ีสุด ตลอดจนปลดขา้ราชการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
มาก จดัการยบุมณฑลต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร ประกาศยบุจงัหวดั งดจ่ายเบ้ียเล้ียงขา้ราชการ  
ในเดือนกนัยายน 2474 รัฐบาลประกาศงดใชม้าตรฐานทองค า และก าหนดค่าเงินตามปอนดส์เตอร์ลิง เพื่อปรับ
งบประมาณประจ าปีให้เขา้สู่ดุลยภาพ ออกพระราชบญัญติัการเก็บภาษีอากรใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2475 รัฐบาล
ไดข้ายทองค าทุนส ารองของประเทศท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีราษฎร โดยเฉพาะ
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ขา้ราชการ เรียกภาษีเงินเดือน ประชากรในประเทศตกงานมากข้ึน กิจการคา้เกือบทั้งหมดตกเป็นของชาวต่างชาติ 
เหตุการณ์ทั้งหมดจึงน าไปสู่ การเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศเป็นแบบประชาธิปไตย 
ด้านศาสนา  
การบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ไม่มีการสร้างวดัเพิ่มเติม อนัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอารามเน่ืองในโอกาสกรุงเทพมหานครครบรอบ 150 ปี อาทิ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดั
สุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี  
การพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัอกัษรไทยจนจบบริบูรณ์ 
จนไดข้นานนามวา่ “พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ” มีตราชา้งเป็นเคร่ืองหมาย ซ่ึงหมายถึงเป็นของชาวไทยทุกคน 
เม่ือจดัพิมพเ์สร็จแลว้ไดแ้จกจ่ายไปตามมหาวทิยาลยัและหอสมุดนานาชาติทัว่โลก 
การประกวดแต่งหนงัสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็ก หนงัสือท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลัจะจดัพิมพเ์พื่อเผย
แผแ่ละแจกจ่าย ในพระราชพิธีวนัวสิาขบูชา เป็นประจ าทุกปี 
ด้านสังคม  
ลกัษณะชนชั้นทางสังคมหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง สภาพของบุคคลไดเ้ปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากระบบการ
ปกครอง โดยมีสภาพพอสรุปไดด้งัน้ี 
พระมหากษตัริย ์ทรงอยูใ่นต าแหน่งประมุขของประเทศ ไม่สามารถใชอ้ านาจสิทธ์ิขาดอยา่งระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช เพราะตอ้งบริหารราชการภายใตรั้ฐธรรมนูญ โดยใชอ้ านาจบริหารทางรัฐบาล ใชอ้  านาจนิติบญัญติัทาง
รัฐสภา ใชอ้ านาจตุลาการทางศาล  
พระบรมวงศานุวงศ ์บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ถูกหา้มยุง่เก่ียวทางการเมือง อ านาจท่ีเคยไดรั้บในสมยั
สมบูรณาญาสิทธิราชยถู์กยกเลิกโดยส้ินเชิง และใหป้ฏิบติัตนตามกฎหมายเหมือนประชาชนโดยทัว่ไป  
ขนุนาง ขา้ราชการยงัคงมีบทบาททางการปกครองบา้นเมือง แต่เป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการศึกษามาจากประเทศ
ทางตะวนัตก ในระยะแรก ฐานนัดรและราชทินนามของขนุนางยงัคงมีอยู ่แต่ขนุนางทุกคนตอ้งปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้งภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ ราษฎร มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ สามารถ
ประกอบอาชีพ ตามความตอ้งการ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
ด้านการศึกษา 
ในสมยัน้ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีนโยบาย ท่ีสนบัสนุนการศึกษาอยา่งเตม็ท่ี ถึงแมว้า่จะประสบ
กบัปัญหาเศรษฐกิจก็ตาม พระองคต์ดัทอนรายจ่ายของแผน่ดินหลายประการแต่ไม่ทรงตดัรายจ่ายดา้นการศึกษา
เลย เพราะพระองคต์อ้งการใหป้ระชาชนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหม้ากข้ึน พระองคโ์ปรดฯ
ใหทุ้นการศึกษาส าหรับผูท่ี้จะไปเรียนต่อต่างประเทศ และจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่การศึกษาภายในประเทศถึงปี
ละ 3 ลา้นบาท แทนการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจากราษฎร  
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ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม 
พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ( พ.ศ. 2419 – พ.ศ. 2487 ) มีชีวติอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 – 8)  
เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี ( สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา พ.ศ. 2419 – 2486 )  
 
ผลงานของท่าน ในนามปากกา ครูเทพ อาทิ บทเพลงกราวกีฬา โคลงกลอนครูเทพ จนัทรชิต แมเ้มฆด ายงัแรขอบ
น ้าเงิน ยหิวาวทิย ุมีบทละครพดู 4 เร่ือง คือ บ๋อยใหม่ แม่ศรีครัว หมั้นไว ้ตาเงาะ และเร่ืองสั้นอีกมายมาย 
พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผนั สาลกัษณ์ พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2466 ) งานนิพนธ์ท่ีส าคญัคือ อิลราชค าฉนัท์ 
นายชิต บุรทตั ( พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2485 )ผลงานช้ินเอกคือ สามคัคีเภทค าฉนัท ์
พระยาอุปกิตศิลปะสาร ( น่ิม กาญจนาชีวะ ( พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2484 ) เจา้ของนามปากกา อ.น.ก. วรรณกรรมท่ี
ส าคญัเร่ืองหน่ึง คือ สงครามภารตค ากลอน แต่งเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2470 (สมยัรัชกาลท่ี 7) 
พระสารประเสริฐ ( ตรี นาคะประทีป พ.ศ. 2432 – พ.ศ. 2488 ) 
กามนิต ทศมนตรี หิโตประเทศ นิยายเบงคลี ไดรั้บประกาศนียบตัรของวรรณคดีสโมสร กถาสริตสาคร ปาชาหรือ
นิยายมากเร่ืองฟอลคอน (เจา้พระยาวชิาเยนทร์) โลกนิติไตรพากย ์ธรรมนิติ บนัเทิงทศวาร คนมี 
 พระยาอนุมานราชธน ( ยง เสถียรโกเศศ พ.ศ. 2431 – พ.ศ. 2512 )  ผลงานของท่าน เช่นช่วยพระยาอุปกิตศิลปะ
สาร ในการแต่ง บทดอกสร้อยเร่ือง ร าพงึในป่าช้า 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
       การเสด็จเยอืนประเทศใกลเ้คียง พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงสังสรรคท์  าความรู้จกักบัชาว
ต่างประเทศ ภายในพระราชอาณาจกัรแลว้ พระองคย์งัหาโอกาสไปเยอืนประเทศต่าง ๆ ท่ีมีอาณาเขตใกลชิ้ดติดต่อ
กบัประเทศของเรา เพื่อทรงเช่ือมความสัมพนัธไมตรี ให้ดียิง่ข้ึน อาทิไดเ้สด็จเมืองสิงคโปร์ ชวา และในเกาะชวา  
        นอกจากน้ียงัไดเ้สด็จ ประพาสพิพิธภณัฑ ์สถานท่ีฝังศพพระเจา้แผน่ดินญวนทุกแห่ง ตลอดจนพระอารามท่ี
ส าคญัในกรุงเว ้จากนั้นไดเ้สด็จ ทางรถยนตม์าไซ่ง่อนถึงพนมเปญผา่นพระตะบองกลบัประเทศไทยทางรถไฟจาก 
อรัญประเทศถึงกรุงเทพฯ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2473 รวมเวลาเสด็จประพาสอินโดจีน 33 วนั 
        เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดเ้ร่งรัดจดัท า
ประมวลกฎหมายท่ียงัขาดอยูอ่ยา่งรีบด่วน จนสามารถประกาศใชไ้ด ้ในปี พ.ศ. 2478 รับบาลไทยไดพ้ยายามเปิด
การเจรจากบัประเทศต่าง ๆ เพื่อขอแกไ้ขสนธิสัญญาท่ีท ามาตั้งแต่สมยัรัยกาลท่ี 4 และท่ีแกไ้ขในสมยัรัชกาลท่ี 6 
 


