พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระปยมหาราชของชาวไทย

พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล าเจา อยู หั ว ทรงเปน พระมหากษั ต ริ ยพ ระองคที่ 5
แหงราชวงศจักรี เปนพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
เทพศิ ริ น ทราบรมราชิ นี ทรงพระราชสมภพเมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2396 เสด็ จ ขึ้ น
ครองราชยสมบัติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ตลอดรัช สมัยของพระองคไ ดท รงปรับปรุง
บานเมืองใหมีความเจริญพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะทางดานกฎหมายและการปกครอง
พระองคมีพระบรมราชาธิบายเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งขออัญเชิญมา ดังความตอไปนี้
“พระบรมราชานุภาพของพระเจาแผนดินกรุงสยามนี้ ไมไดมีปรากฏในกฎหมายอันใด
อันหนึ่ง ดวยเหตุถือวาเปนที่ลนพน ไมมีขอใดสิ่งอันใดหรือผูใดจะเปนผูบังคับขัดขวางได แตเมื่อ
วาตามความที่เปนจริงแลวพระเจาแผน ดินจะทรงประพฤติการอัน ใด ก็ตองเปนไปตามทางที่
สมควรและที่เปนยุติธรรม เพราะเหตุฉะนั้น ขาพเจาไมมีความรัง เกียจอันใดซึ่งจะมีกฎหมาย
กําหนดพระบรมเดชานุภาพของพระเจาแผนดิน เชนประเทศทั้งปวงมีกําหนดตาง ๆ กันนั้น เมื่อ
จะทํากฎหมายสําหรับแผนดินใหเปนหลักฐานทั่วถึงก็ควรจะตองวาดวยพระบรมเดชานุภาพของ
พระเจาแผน ดิน ใหเปน หลักฐานไว แตการที่ควรจะกําหนดอยางไรนั้น ขาพเจาตองขอชี้แจง
ความเห็น อัน มิใ ชความเห็น ที่เขากับ ตัวไวโ ดยยอวา พระเจาแผน ดิน ตางประเทศหมายเอา
ประเทศยุโรป ซึ่งปกครองบานเมืองมีกําหนดพระราชานุภาพตาง ๆ กัน ดวยอาศัยเหตุการณซึ่ง
เกิดขึ้นในบานเมือง โดยความไมพอใจของราษฎร จึงไดมีขอบังคับสกัดกั้นเปนขั้น ๆ ตามลําดับ
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เหตุการณซึ่งมีขึ้นในบานเมืองนั้น ๆ เหตุการณทั้งปวงยังไมมีไมเปนไดทั่วถึงกัน เพราะฉะนั้น
แบบอยางจึงยังไมลงเปนแบบเดียวกันทั่วไปไดทุกประเทศ สวนที่กรุงสยามนี้ยังไมมีเหตุการณ
อันใด ซึ่งเปนการจําเปนแลวจึงเปนขึ้น เหมือนประเทศอื่น ๆ ประเทศอื่น ๆ นั้น ราษฎรเปน ผู
ขอใหทํา เจาแผนดินจําใจทํา ในเมืองเรานี้เปนแตเจาแผนดินคิดเห็นวาควรจะทํา เพราะจะเปน
ความเจริญแกบานเมือง และเปนความสุขแกราษฎรทั่วไปจึงไดคิดทํา เปนการผิดตรงกันขาม
และการที่จะปกครองบานเมืองเชนประเทศสยามนั้น ตามอํานาจอยางเชนเจาแผนดินประเทศ
อื่น ๆ คือ ประเทศยุโรป ก็จะไมสามารถปกครองบานเมืองได และจะไมเปนที่ชอบใจของราษฎร
ทั่วหนาไปดวย เหมือนอยางถาจะมีปาลิเมนต จะไมมีผูใดสามารถเปนเมมเบอรไดสั กกี่คน และ
โดยวาจะมีเมมเบอรเหลานั้นเจรจาการได ก็ไมเขาใจในราชการทั้งปวงทั่วถึง เพราะไมมีความรู
และการฝกหัดอันใดแตเดิมมาเลย ก็คงจะทําใหการทั้งปวงไมมีอันใดสําเร็จไปได และจะซ้ําเปนที่
หวาดหวั่นของราษฎรซึ่งไมเขาใจเรื่องราวอันใด เพราะไมไดนึกไมไดตองการเกิดขึ้นในใจเลย”
พระบรมราชาธิบายนี้แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมทรง
รังเกียจที่จะตรากฎหมายกําหนดพระราชอํานาจของพระเจาแผนดินเหมือนเชนประเทศทาง
ยุโรป ไดตรากฎหมายขึ้นแตสําหรับกรุงสยามนั้น การตรากฎหมายกําหนดพระราชอํานาจของ
พระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินทรงคิดเห็นวาควรทําเพราะจะนําความเจริญมาสูบานเมืองและ
นําความสุขใหแกราษฎรไดอยางทั่วถึง แตติดขัดอยูที่วาราษฎรยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายและการปกครอง จึงทรงพยายามทําใหราษฎรเกิดความเขาใจในดานกฎหมายและการ
ปกครอง โดยทรงเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดิน กลาวโดยสรุปไดดังนี้
1. ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเกามาเปน แบบสมัยใหม โดยเปลี่ยนการ
ปกครองจากจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา มาเปนแบบระบบกระทรวง เปนการกระจายอํานาจ
การปกครองของพระมหากษัตริยไปใหเสนาบดี อธิบดี เจากรมตาง ๆ ตามลําดับ ทรงแบงการ
ปกครองประเทศออกเปนมณฑล 14 มณฑล โดยกระจายอํานาจใหแกสมุหเทศาภิบาล ขาหลวง
จังหวัด นายอําเภอ เปนตน
2. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งสภาเสนาบดีและสภาองคมนตรี ทรงรวมประชุม
ปรึกษางานราชการแผนดินที่สําคัญ ๆ หลายประการ ทรงรับฟงความคิดเห็นของเสนาบดีและ
องคมนตรี
3. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ออกกฎหมายใหมีการเลิกทาส ใหคนไทยทุกคนมีสิทธิ
เสมอภาคกัน
4. ทรงริเริ่มและปรับปรุงงานทางดานการศึกษา ทรงมีพระราชประสงคจะใหคนไทยทุก
คนไดรับการศึกษาเสมอภาคกัน ดังพระราชดํารัสที่กลาวไววา “เจานายราชตระกูลตั้งแตลูกฉัน
ลงไป ตลอดจนราษฎรที่ต่ําสุดจะใหไดรับการเลาเรียนไดเสมอกันไมวาเจา วาขุนนาง วาไพร”
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5. ทรงใหสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะ
เลื อ กนั บ ถื อ ศาสนาใด ๆ ก็ ไ ด ต ามใจชอบ และทรงสนั บ สนุ น งานทางด า นศาสนา เช น
พระราชทานที่ดินใหสรางมัสยิดอิสลาม และสรางโบสถในศาสนาคริสเตียน
6. ทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชน โดยการเสด็จประพาสตนไปยังสถานที่ตาง ๆ
อยางไมเปนทางการ เพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร ทรงปลอมพระองคไปยังสถานที่ตาง ๆ โดย
ไมใหราษฎรไดรู ทรงสนพระราชหฤทัยในความเปนอยูของราษฎรอยางแทจริง
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยมีมากมายสุดที่จะพรรณนา ตลอดระยะเวลายาวนาน 42 ป 22 วัน ที่พระองคท รง
ครองราชย นับเปนสมัยที่บานเมืองมีความรุงเรืองพัฒนาสูความเจริญเปนที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศ สามารถรอดพนจากการเปนเมืองขึ้นของชาตินักลาอาณานิคมชาวตะวันตกดวย
พระปรีชาสามารถของพระองคโดยแท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ สวรรคตเมื่อวัน ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2453
และในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประชาชนชาวไทยควรนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ทา น เพื่อ เปน การแสดงความกตั ญ ู ก ตเวทิต าคุณ ต อพระองคที่ ไ ดท รงประกอบพระราช
กรณียกิจมากมายหลายดาน นํามาซึ่งความเจริญวัฒนาถาวรของบานเมือง ความรมเย็นและ
ประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรอยางทั่วถึง เปนที่รักยิ่งของปวงชน ทรงไดรับการถวายพระ
สมัญญาวา “สมเด็จพระปยมหาราช”

