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ในปี 2555 เป็นปีที่ครบ 150 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ   

กรมพระยาดำรงราขานุภาพ และครบ 50 ป ี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย 

ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่วางรากฐานในด้านการปกครองไว้อย่างมั่นคง และยัง  

เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร ์ โบราณคด ี  

ศิลปะ พระพุทธศาสนา หลักศาสนาเปรียบเทียบ วรรณคด ี กฎหมายปกครอง ปรัชญา ดนตร ี

วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  

วารสารดำรงราชานุภาพ ฉบับที่ 43 ปีที่ 12  มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตและ  

ผลงานในดา้นตา่งๆ ของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพใหแ้กข่า้ราชการ

และประชาชนทั่วไปได้ทราบทั้งทางเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความมาลงในวารสารฯ ฉบับนี้   

อนึ่ง บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันดำรงราชานุภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.stabundamrong.go.th) ด้วย     

    

กองบรรณาธิการ 

บทบรรณาธิการ
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ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของ 

โลก   

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- �
ราชานุภาพ ชีวิตและผลงาน

ชีวิตและงานของสมเด็จฯกรมพระยาดำรง-  �
ราชานุภาพ ในฐานะที่ เป็นพยานทาง 

ประว ัต ิศาสตร ์ ในเร ื ่ องการสร ้างสรรค ์ 

สติปัญญาอย่างของไทยเราเอง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- �
ราชานุภาพ กับการปกครอง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- �
ราชานุภาพ กับงานโบราณคดี

สัมภาษณ์พิเศษ ผวจ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา   �
ดิศกุล เ น่ืองในโอกาสครบรอบ150 ปี  

วันประสูติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ญาติมา ทองคำ

ส.ศิวรักษ์

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ

1

7

27

52

73

88

สารบญั



เรื่องราวบางตอนจากหนังสือ “พระประวัติ  �
ลกูเล่า” พระนิพนธ์หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย 

ดศิกลุ พระธดิา ในสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จ � พระเจ้าอยู่หัว 

มีถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายตอบใน ร.ศ.112 �

ทรงเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนไทยที่ดี ใน  �
แบบฉบับสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

คติธรรมและแนวคิดของสมเด็จฯ กรมพระยา  �
ดำรงราชานุภาพ

ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล

และอร่าม สวัสดิวิชัย

ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล

และอร่าม สวัสดิวิชัย

ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล

และอร่าม สวัสดิวิชัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการ 

ความรู้

91

96

101

105

109

สารบญั



  วารสารดำรงราชานุภาพ > 1 

ม.ล.ปนัดดา ดศิกุล1

“มรดกทางการศกึษาและงานมหาดไทย

แห่งสยามประเทศ

พระอัจฉริยภาพในสมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”

โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั โรงเรียน 

หลวงแหง่แรก ซึง่ถือกำเนิดขึน้จาก “โรงเรียน 

พระตำหนักสวนกุหลาบ” ได้เฉลิมฉลอง 

ในโอกาสการพระราชทานกำเนิดครบรอบ 

130 ปี ในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือแสดงความสำนกึ 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่ง 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

องค์พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย ท่ี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ 

พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

เป็นองค์ผูอ้ำนวยการก่อตัง้โรงเรียนสวนกหุลาบฯ 

อนัทรงเกียรตยิศถวาย ยงัความพอพระราชหฤทยั 

เป็นท่ีย่ิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

ปรากฏการกลา่วขานขจรขจายไปทัว่ทกุสารทิศ 

ว่า โรงเรียนแห่งนี น้ั ่นเอง คือ จุดเร่ิมต้น 

แห่งความเจริญของสยามประเทศตราบจน

ทกุวนันี ้

แนวคดิของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพ เร่ืองการจดัตัง้สถาบนัการศกึษา 

อนัเป็นที่ยอมรับ (Prestigious Academy) 

บทความพเิศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 150 ปี  

วันประสูตขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

องค์ปฐมเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย

และครบรอบ 50 ปี ที่ UNESCO

ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

1 ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ประธานพิพิธภณัฑ์และหอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ   www.prince - damrong.moi.go.th
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มีความเก่ียวพันมาถึงการก่อตัง้กระทรวง 

มหาดไทยในเวลาต่อมา ก็ เพื่ อที่ จะเร่ง 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชาชน 

คนไทยให้เกิดความรักหวงแหนชาติบ้านเมือง 

หมัน่ขวนขวายวชิาหาความรู้ เป็นผู้มีระเบียบ 

วนิยั มีความกตญัญกูตเวทิตาตอ่ผู้ มีพระคณุ 

ยดึมัน่ธำรงในความเป็นพทุธศาสนิกชน และ 

มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์

อย่างแน่วแน่มั่นคง อันกลับกลายมาเป็น 

ทฤษฎีแห่งความรักความผูกพันสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ไทยวา่ ทรงเป็น “ของประชาชน” 

“เพื่อประชาชน” และ “ในหลวงทรงเป็น 

ความปรารถนาทีแ่ท้จริงของคนไทยทัง้ชาต”ิ 

เสด็ จในกรมได้ ทรงเริ่ มพั ฒนาแนวคิ ด

ดงักลา่วนีจ้ากโรงเรียนสวนกหุลาบฯ ยงัผล 

ให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์หลายสิ่ง 

หลายอย่างต่อการพฒันารัฐชาติท่ีสืบเน่ือง 

มาจากความมุ่งมั่นของพระองค์อย่างเกิน 

ความคาดหมาย เช่น (1) เร่ืองการสร้าง 

พระบรมรูปทรงม้า อนสุรณ์แหง่ความจงรักภกัดี 

ชั่วนิจนิรันดร์ของปวงประชาท่ีมีต่อสมเด็จ 

พระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งเสด็จในกรม ทรง 

เป็นต้นคดิ และได้รับความร่วมใจศรัทธาเป็น 

สมานฉนัท์จากพสกนิกรทกุหมูเ่หลา่ สำหรับ 

เงินบริจาคท่ีมากมายจากการสร้างพระบรม 

ราชานสุาวรีย์พระบรมรูปทรงม้ายงัเพียงพอ  

ท่ีได้นำไปก่อตัง้สถาบนัอดุมศกึษาพระราชทาน 

แหง่แรกของสยามประเทศ คือ “จฬุาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั” อีกด้วย (2) เร่ืองการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือการพฒันาการศกึษาของชาตใิห้กว้างขวาง 

ท่ีทรงใช้ระบบการศึกษาวิจัยงานวิชาการ 

ทางวทิยาศาสตร์ คือ สามารถตรวจสอบได้ถงึ 

แหล่งท่ีมาของข้อมลูอ้างอิง มีการติดตาม 

ประเมินผล ซึง่ชาวตา่งชาตติา่งพากนัวพิากษ์ 

วิ จารณ์ถึ งความทันสมัยต่อวิ สัยทัศ น์  

ทางการศึกษาของพระองค์ เสด็จในกรม 

ยังได้ประทานแนวคิดเร่ืองการประดิษฐ์ 

เครื่ องพิมพ์ ดีดอักษรภาษาไทยขึ น้เป็น 

ครัง้แรกในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

หนงัสอืแบบเรียนเร็วท่ีพระองค์ทรงนิพนธ์ขึน้ 

ใช้ในสถานศึกษา ยังผลให้เด็กนักเรียน 

สามารถอา่นออกเขียนได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

เป็นต้น

คำขวญั “บำบดัทกุข์ บำรุงสุข” ฉนันัน้ 

มีอยู่คู่กระทรวงมหาดไทยมานานมากแล้ว 

และถือเป็นมรดกสืบทอดทางปรัชญา “ใน 

ความเป็นชาติ” อนัมีท่ีมาจากการจดัการ 

ศกึษาท่ีมีคณุประโยชน์ใหญ่หลวงแก่แผน่ดนิ 

ด้วยสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงทรงมีความเช่ือมัน่ 

ในพระอจัฉริยภาพของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  

ทัง้ในฐานะพระอนุชาและศิษย์ผู้ ใฝ่ศึกษา 

ไมรู้่จบ ดัง่ท่ีทรงได้ประจกัษ์ด้วยพระองค์เอง 

จากผลงานทางด้านการศกึษา อนัปรากฏผล 

นานปัการมาก่อนหน้านัน้ จงึทรงโปรดให้พระเจ้า 

น้ องยาเธอฯ พระองค์ นี ด้ำรงตำแหน่ ง 

องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ 

ทรงวางรากฐานวิถีชีวิตของคนสยามแบบ 

ยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์การปกครองของ 
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กระทรวงมหาดไทย ทัง้พฒันาการทางด้าน 

การศกึษาและการเสริมสร้าง “จริยธรรมรัฐ” 

(Moral Nation) โดยทรงกำกับดูแลการ 

ฝึกอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เองในหลากหลาย 

สาขาวิชา เช่น กฎหมายและสงัคมศาสตร์ 

การต่างประเทศ การแพทย์ แม้แต่ ด้าน 

การดนตรีและศลิปะการละคร ฯลฯ ณ ท้อง 

พระโรงวงัวรดศิ ซึง่ครัง้หนึง่เคยถกูเปรียบเสมือน 

เป็น “สถาบันพัฒนาข้าราชการ” จาก 

ทกุภาคสว่น หรือ “โรงเรียนดำรงราชานุภาพ”  

บนถนนหลานหลวง เข้าลกัษณะมาตรการ 

พฒันาและบริหารกำลงัคนเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 

ระบบราชการตามพระราชประสงค์ของ 

ในหลวง ท่ีมุง่สถาปนาความเจริญรุ่งเรืองแก่ 

รัฐชาติในช่วงของการปฏิรูปการบริหาร 

ราชการแผน่ดนิ เม่ือ พ.ศ. 2435 อาทิ เม่ือครัง้ 

ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความ 

ไม่สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ของชุมชนชาวสมทุรสาครก็ทรงมีพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ  ใ ห้สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงฯ จดัตัง้สขุาภิบาลแหง่แรกขึน้ 

ณ ตำบลทา่ฉลอม โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 

ในการรู้จกัรับผิดชอบตนเอง ร่วมกนัอนรัุกษ์ 

ให้เป็นพืน้ท่ีศกึษาทางประวตัศิาสตร์ และให้ 

จังหวัดมีอำนาจหน้าท่ีแก้ไขปัญหาแบบ 

เบด็เสร็จเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ 

นัน้ ซึง่อาจตัง้ขึน้เป็นข้อศกึษาเปรียบเทียบ 

กบัระบบบริหารราชการปัจจบุนัท่ีเรียกกนัวา่ 

“ซี อี โอ” เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว ต้อง 

ถือเป็นแนวนโยบายทางการบริหารประการ 

สำคญัในยคุบุกเบิกสมยันัน้ เพียงแต่ไม่ได้ 

เรียกช่ือเป็นภาษาตะวนัตกเชน่นี ้ดงัท่ี 

สมเดจ็ฯ  กรมพระยาดำรงฯ ทรงตรัสกบั 

ห ล า น ช า ย ใ ห ญ่  หม่อมราชวงศ์ 

สังขดิศ  ดิศกุล  ว่า  การศึกษาท่ี  

สวนกุหลาบฯ จะต้องเป็นรูปแบบ 

ทางการศกึษาท่ีดำรงเกียรติภมิูให้กบั 

สงัคมของคนในชาต ิเชน่เดียวกบักระทรวง 

ม ห า ด ไ ท ย ท่ี เ ป รี ย บ เ ส มื อ น เ ป็ น 

“ รู ป แ บ บ ท า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ” 

ของพระองค์ท่ีทรงมุ่งมัน่ทำนบุำรุงเพ่ือดแูล 

รักษาประชาราษฎร ซึง่การปกครองอนัเป็น   

การรวมศนูย์ผา่นกระทรวงมหาดไทยในชว่ง 

แรกเร่ิมนี ้ก็คือ ระบบการบริหารราชการแบบ 

“ซีอีโอ” ที่กำลังดำเนินอยู่  เมื่อข้าหลวง 

ผู้ทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ได้รับ 

มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุ 

ดแูลงานใหญ่น้อยทัง้ปวง และการคลงั รวมถงึ 

ด้านกิจการตา่งประเทศเพ่ือนบ้าน การตดัสนิ 
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ความสำคัญใดๆ ก็ให้เจ้าเมืองมีอำนาจ 

ตดัสนิใจแล้วจงึคอ่ยรายงานกรุงเทพฯ ดงันัน้ 

การเลือกเฟ้นผู้บริหารท่ีเป่ียมด้วยวฒิุภาวะ 

จึงต้องมีความพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างสูง 

เพราะผู้ บริหารทุกระดับชั น้นั่นเอง คือ 

“ความสุข” มิใช ่“ความทกุข์ยาก” และเป็น  

“แบบอย่างที่ดี” มิใช่ “แบบอย่างที่ไม่ดี”  

ของประชาชน เชน่ การสร้างวฒันธรรมและ 

คา่นิยมของข้าราชการให้รู้จกันอบน้อมถ่อมตน 

มีความเมตตากรุณา รู้จักให้เกียรติบุคคล 

ตา่งลทัธิศาสนา ประการสำคญัจะต้องไมพ่ดูปด  

ไมห่ยาบคาย หรือหลงระเริงในอำนาจวาสนา 

อย่างปราศจากปัญญา และสถาบนักำนนั  

ผู้ ใหญ่บ้าน การสุขาภิบาล และเทศบาล  

คือ “โรงเรียนประชาธิปไตย” (School of 

Democracy) ท่ีจะกลับกลายมาเป็นการ 

มีสว่นร่วมของประชาชนได้โดยกว้าง

กระทรวงมหาดไทยได้นำแนวคิด 

ดงักลา่วกลบัมามีชีวติอีกครัง้หนึง่ตามนโยบาย 

พัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองท่ีดีของรัฐบาล เพ่ือปรับ 

กระบวนทศัน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ปัญหาคอร์รัปชนั ปัญหาความยากจน และ

ปัญหาโจรผู้ ร้ายทกุรูปแบบท่ีคอยทำลายชาต ิ

บ้านเมืองโดยปราศจากความเคารพยำเกรง 

ต่อกฎหมาย ทัง้ก่อตัง้ “ศูนย์ดำรงธรรม” 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่ง 

ตัง้ขึน้ตามพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีฯ 

ให้กลบัมามีบทบาทและปรากฏเป็นช่ือเสยีง 

แก่กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ความมุง่หวงัที่

จะให้ ประชาชนนึ กถึ งศูนย์ ดำรงธรรม 

เป็นแห่งแรกเม่ือมีเร่ืองเดือดเนือ้ร้อนใจใดๆ 

หากรัฐจะสามารถย่ืนมือเข้ามาให้ความ 

ชว่ยเหลือได้

อยา่งไรก็ดี โครงสร้างอนัเป็นมาตรฐาน 

สากลโดยมากมีความผิดแผกไปจากของ 

ประเทศไทย ซึ่งเพ่ิงเกิดขึน้ในกระบวนการ 

บริหารราชการปัจจุบนั ประการนี ้ “ซีอีโอ”  

จะมีความสำเร็จบริบูรณ์เสมือนกว่าเมื่อ  

100 ปีก่อน อาจจำเป็นต้องมีการสงัเคราะห์ 

ยทุธศาสตร์สว่นราชการกนัใหม่อีกครัง้ เช่น  

(1) กรมตำรวจ ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  

ทรงจดัตัง้โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งแรก 

และกรมตำรวจสยามใหม่ขึน้กับพระหัตถ์ 

เพ่ือให้เป็นแบบนานาอารยประเทศ กลา่วคือ 

ทรงมุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างฝ่าย 

ปกครอง ตำรวจ ทหาร ท่ีจะมิให้เกิดการแขง่ขนั 

กนัใช้อำนาจในทางท่ีผิด หรือ ความลแุก่อำนาจ 

แตใ่ห้รู้จกัการวางตวัและสัง่สมวฒิุภาวะของ 

การเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว(Servant of the king) มิใช่ 

คุยโวโอ้อวด หรือมีความทะเยอทะยาน 

อยา่งผิด  ๆแล้วเกิดความดา่งพร้อยทางพฤตกิรรม 

แก่ประชาชน โดยกระทำตนเป็นผู้ ร้ายเสยีเอง 

แตปั่จจบุนักรมตำรวจก็ได้กลบักลายมาเป็น 

สำนกังานตำรวจฯ และอยูใ่นสถานะ “ลอยตวั” 

โดยไมส่งักดักระทรวง ทบวง กรมใดๆ อนันบัวา่ 

เป็นเร่ืองท่ีแปลกมาก (2) เร่ืองสว่นราชการ 
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บริการประชาชนบางหนว่ยงานท่ีถกูยบุไปใน 

ระดับอำเภอ และมารวมกันอยู่ในระดับ 

จงัหวดัตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 

อนัก่อให้เกิดความยุ่งยากสบัสนในการขอ 

เข้ารับบริการของประชาชนจากภาคราชการ 

ในกรณีเร่งดว่น (3) เร่ืองความเติบโตอย่าง 

รวดเร็วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามหลกัการกระจายอำนาจอยา่งมากท่ีสดุ  

กระทัง่เกิดคำถามท่ีวา่ ปัจจยัอะไรสำคญัท่ีสดุ 

“เงนิ อำนาจ หรือความชอบธรรม” และ 

ความหมายของคำวา่ “ประชาธิปไตย” หรือ  

“เดโมเครซ่ี” ตามท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  

ได้รับการพระราชทานสอนไว้จากสมเด็จ 

พระพุทธเจ้าหลวงยังทันสมัยอยู่มิใช่หรือ  

(4) เร่ืองเร่งรัด “เออร์ล่ี รีไทร์ ข้าราชการ” ท่ี 

กระทบตอ่ฐานลา่งของระบบและขวญักำลงัใจ

ของผู้ เป็นข้าราชการและครอบครัวอยา่งมาก 

รวมถงึอีกหลายๆ เร่ืองท่ีกระทรวงมหาดไทย 

กำลงัเร่งรัดบูรณาการภาพรวมของปัญหา 

พร้ อมไปกั บข้ อเท็ จจ ริ งที่ ประชาชนมี  

ความปรารถนาท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ 

เป็นอนัดบัแรก

หากเสดจ็ในกรมยงัดำรงพระชนม์ชีพอยู ่

ห รื อทรงหยั ่ ง รู้ ด้ วยวิ ถี ทางอันใดแล้ ว  

คงดีพระทัยท่ีทฤษฎีทางการปกครองแบบ 

“รวมศูนย์เพือ่เสริมสร้างรัฐชาต”ิ ในสมยัหนึง่ 

นัน้ ยังเป็นแนวคิดทางการบริหารของคน 

วนันี ้แตก็่คงจะมีความโทมนสัตอ่เหตกุารณ์ 

ความผนัแปรเปลีย่นแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ 

ในภาพของ “ความสบัสนทางวิถีสงัคมและ 

เยาวชน” ดั่งท่ีมีการสูญเสียชีวิตระหว่าง 

ประชาชนคนไทยด้วยกนัเองเป็นจำนวนมาก 

ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างท่ีไม่เคย 

ปรากฏมาก่อน จนกระทัง่เกิดความวติกกงัวล 

กันไปทั่วว่า เมื่อสายจนเกินเยียวยาแล้ว 

ชาติ บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร ทรงตรัสว่า  

การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหลกัการ 

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะสิทธิ เสรีภาพ 

แห่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์เท่านั น้ 

ท่ีเป็นหวัใจทางการปกครองอยา่งปฏิเสธไมไ่ด้ 

พระองค์ทรงยกยอ่งสมเดจ็พระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนีตลอดพระชนม์ชีพวา่ ทรงเป็น  

“กุลสตรีศรีสวัสดิ์ของสยามแผ่นดิน” ที่คน 

วันนีต้้องช่วยกันเสริมสร้างสมรรถนะและ 

ทกัษะแก่ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้จดจำ 

พระราชดำรัสคำสอนท่ีอาจถือเป็นพระวสิยัทศัน์ 

อันไพศาลในสมเด็ จพระศรี นคริ นทรา  

บรมราชชนนี ท่ีวา่ “คนดขีองฉันรึ จะต้อง 

เป็นคนที่ไม่พดูปด ไม่สอพลอ ไม่อจิฉา 

ริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยาน 

อย่างบ้าๆ   แต่พยายามทำหน้าทีข่องตนให้ด ี

ในขอบเขตของศีลธรรม” และพระราชดำรัส 

ค ำ ส อ น ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ว ง ศ์ เ ธ อ  

ก ร ม พ ร ะ ย า ด ำ ร ง ร า ช า นุ ภ า พ  ท่ี ว่ า 

“ข้าราชการมิใช่อภิสิทธ์ิชน หากแต่จะ 

ต้องบำเพญ็ตนให้เป็นแบบอย่างของคนด ี

แก่สังคม”
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ระยะทางยังอีกยาวไกลที่ เราต้อง 

ก้าวเดนิกนัตอ่ไปข้างหน้า เพ่ือร่วมกนัพิทกัษ์ 

รักษาประเทศชาติ หากแต่คำสอนทัง้ 2  
ประการข้างต้นนี ้ กับอีกหลักปรัชญาถือ 

กำเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั และ 

กระทรวงมหาดไทย ควรถือเป็นอตัลกัษณ์ 

สำคญัของผู้ เป็นข้าราชการท่ีมุง่ปฏิบตัภิาระ 

หน้าท่ีทัง้หลายทัง้ปวงเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ  

และจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอปุสรรคต่างๆ  

ได้อย่างไม่น่าเช่ือ ตามเจตนารมณ์ในองค์ 

ผู้ ท รง มีคุณูปการอัน ย่ิ ง ใหญ่ของชาติ  

บ้านเมืองไทย

ทายาทชัน้หลานสืบตระกูลในสมเดจ็ฯ  

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อดตีเสรีไทย  

(ฝ่ายอังกฤษ) ในสงครามโลก ครัง้ที่ 2 

อดตีเอกอัครราชทตูวสิามัญผู้มีอำนาจเตม็ 

ประจำประเทศมาเลเซีย สวติเซอร์แลนด์  

และสำ นักวาติ กัน  ฯพณฯ พลต รี  

หม่อมราชวงศ์สังขดศิ ดศิกุล เป็นผู้ก่อตัง้ 

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุด 

ดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  

ได้ถึงแก่อนิจกรรม เม่ือปี พ.ศ. 2545  
และเป็นบดิาของผู้เขียน

“จริงอยู่ เดโมเครซ่ีแบบตะวันตกน่ัน  

เป็นอุดมการณ์ที่ มีความงดงามควร 

แก่การศกึษาด้วยเขาเน้นให้ความสำคัญกับคน 

และคนทุกคนน่ันเอง ที่ ต่างต้องสงวน 

ไว้ในสิทธิโดยเท่าเทียม ไม่ว่าเจ้าหรือ 

ชนสามัญที่ต่างล้วนเป็นข้าแผ่นดนิ หาใช่ 

เลือกปฏิบัติ ที่สำคัญอีกประการหน่ึง  

คือ ต้องสอนให้คนทุกคนน่ันอีกมุ่งม่ัน 

รับผิดชอบ รักหวงแหนชาตใิห้ถกู หม่ัน 

ขวนขวายศึกษา และนอบน้อมถ่อมตน 

เป็นกับอีกทัง้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ 

ความติดดินและไม่หลงแก่อำนาจหรือ 

ลืมตวัไปเสียก่อน เดโมเครซ่ีที่ว่า จงึจะเป็น 

อุดมคตทิี่บงัเกดิสมจริงขึน้ได้”
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สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชีวติและผลงาน

ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพครบ 150 ปี 

วนัประสตูิ และครบรอบ 50 ปี บคุคลสำคญั 

ของโลกท่ีองค์การยูเนสโกได้ยกย่องนัน้ 

พระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ ได้ รับ 

การยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก โดยมีผลงาน 

และพระกรณียกิจนานปัการ และพระนิพนธ์ 

หลากหลายสาขาวิชาเป็นหลกัฐานท่ีเดน่ชดั 

ท่ีสุด ท่ีแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการ 

ดำเนินงานด้านต่างๆ ทัง้ด้านการศึกษา  

การปกครอง การอนามยั นิติศาสตร์ ศิลป 

วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และ 

การจดัการวฒันธรรม เป็นต้น ซึ่งการริเร่ิม 

พฒันางานตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัเป็นรากฐานของ 

งานในปัจจบุนั สง่ผลให้ประเทศมีความเจริญ 

ก้าวหน้าทดัเทียมตา่งประเทศ 

การศกึษาค้นคว้าผลงานและกิจกรรม 

รวมถงึเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดำรงราชานภุาพในครัง้นี ้ ก็เพ่ือ 

ให้นกัเรียน นกัศกึษา ประชาชน และบคุคล 

ทัว่ไปได้รู้จกั ช่ืนชมสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานุภาพ รวมทัง้นำแบบอย่างในการ 

ดำรง ชีวิ ตบางประการมาปฏิบัติ  ซึ่ ง 

นอกจากจะทราบถึงพระกรณียกิจต่างๆ  

แล้ว ยงัพบวา่พระองค์มีชีวิตท่ีน่าสนใจมาก 

สำหรับพระจริยวตัรในการทำงานท่ีสามารถ 

ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไ ด้  

มากมาย นบัแต่รับราชการจนกระทัง่วาระ 

สุดท้ายของชีวิต  และเรายังได้เรียนรู้ถึงคติ 

ในการดำเนินชีวติท่ีคนในยคุปัจจบุนัสามารถ 

นำมาประพฤติและปฏิบตัิตาม จะเห็นจาก 

การได้ รั บยกย่ องให้ เป็ นพระบิ ดาแห่ ง 

การปกครอง พระบดิาแหง่ประวตัศิาสตร์และ 

โบราณคดี และพระบิดาแหง่มคัคเุทศก์ไทย  

ดงันัน้ การรวบรวมผลงานและกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพจะ 

เร่ิมตัง้แต่ช่วงเวลาแรกเร่ิมรับราชการจน 

กระทัง่วาระสุดท้ายของชีวิต โดยสามารถ 

แบง่งานออกเป็นประเภทๆ ตามลกัษณะของ 

งาน ดงันี ้

การทหาร1. 

การศกึษา 2. 

การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง 3. 

ตา่งประเทศ 

ญาตมิา ทองคำ1

1 นักวิชาการอิสระ ผู้ ช่วยนักวิจัยโครงการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี วนัประสูติ 

และครบ 50 ปี บคุคลสำคญัของโลก สว่นวิจยัและพฒันา สถาบนัดำรงราชานภุาพ สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
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การอนามยัและสาธารณสขุ 4. 

การเมือง 5. 

การปกครอง 6. 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ7. 

การจดัการด้านทรัพยากรมนษุย์8. 

การเศรษฐกิจและการคลงั9. 

การศาลและยตุธิรรม 10. 

การศาสนา 11. 

กระทรวงมรุธาธร 12. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั13. 

การจัดการด้านอนุ รัก ษ์ศิลป 14. 

วฒันธรรม

งานด้านประวตัศิาสตร์15. 

งานด้านโบราณคดี16. 

โรงเรียนพระตำหนกัสวนกหุลาบ 17. 

อภิรัฐมนตรีสภา 18. 

พระนิพนธ์19. 

ภาพท่ี 1 ขณะดำรงตำแหนง่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2435 - 2458)

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบดิาของกระทรวงมหาดไทย, 33.
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พระประวัตโิดยสังเขป

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม 

พระยาดำรงราชานภุาพ ประสตูเิม่ือวนัท่ี 21  

มิถุนายน พ.ศ. 2405 เป็นพระราชโอรส 

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

และเจ้าจอมมารดาชุ่ม ทรงพระนามเดิม 

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า “ดิศวรกุมาร”  

คำแปลคาถาขนานพระนามจากภาษาบาลี 

มีดงันี ้

“ขอกมุารนีจ้งมีความสขุ ในกาลทกุเม่ือ  

กมุารนีจ้งมีนามว่าดิศวรกมุาร โดยนามนิยม 

ขอดิศวรกุมารนี้จงได้ซ่ึงชนมายยืุนยงดำรง 

อยู่ตลอดกาลนาน ขอจงไดซ่ึ้งวรรณผิวกาย 

อนัผ่องใสและจงไดซ่ึ้งวรรณคณุความสรรเสริญ 

เป็นนิรันดร์ ขอจงได้ซึ่ งสุขกายสุขใจเป็น 

นิจกาล จงไดซ่ึ้งกำลงัอนัแกลว้กลา้ ทัง้ใหมี้ 

กำลงัปัญญารู้รอบคอบในกิจการทัง้ปวง และ 

ใหฉ้ลาดในปฏิภาณโวหาร กล่าวคำโตต้อบ 

ในทีป่ระชมุชน ขอใหดิ้ศวรกมุารมีอิสริยยศ 

ปริวารยศ ปรากฏดว้ยศกัดาเดชานภุาพมาก 

ขอใหมี้ชนม์ชีพยืนนานพอเพียงแก่การ

อน่ึง ขอใหดิ้ศวรกมุาร พึงรกัษาไวซ่ึ้ง 

ตระกูลวงศ์ใหด้ำรงยืนยาวและพึงรกัษาไวซ่ึ้ง 

จรรยาคือ ความประพฤติชอบธรรมทางสจุริต  

พึงได้ชยัชนะปัจจามิตรในที่ทัง้ปวง ขอให้ 

พระรัตนตรัยทั ้งสาม คือ พระพุทธเจ้า  

พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า จึงเป็นที่พึ่งแด่ 

ดิศกลุกมุารนัน้ และจงรกัษาซ่ึงดิศวรกมุารนัน้  

โดยชอบในกาลทกุเมือ่เทอญ”

ตอนเยาว์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพ ได้ทรงเรียนหนงัสือไทยเบือ้งต้น 

ในพระบรมมหาราชวงั ทรงเรียนภาษาบาล ี

จากสำนกัพระยาปริยตัิธรรมธาดา (เป่ียม)  

และหลวงธรรมนุวัติจำนง (จุ้ ย) ทรงเรียน 

ภาษาองักฤษในสำนักโรงเรียนหลวง ซึ่งมี 

นายฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สัน เป็น 

พระอาจารย์ ทรงเรียนอยู ่3 ปี โดยทรงฝึกฝน 

ภาษาองักฤษด้วยตวัเองจนมีความเช่ียวชาญ 

      เม่ือทรงผนวชเป็นสามเณรแล้ว ทรง 

เข้ ารั บราชการทหาร และจั ดการด้ าน 

การศกึษาไปพร้อมๆ กบัการราชการด้านทหาร 

และเม่ือ พ.ศ. 2433 - 2434 ทรงทำหน้าท่ี 

ข้าหลวงตา่งพระองค์เสดจ็เจริญสมัพนัธไมตรี

กับประเทศยุโรป เมื่อเสด็จกลับมาแล้ว 

ได้โอนไปรับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทยเม่ือ พ.ศ. 2435 อนัเป็นชว่งเวลา 

ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ส ย า ม ถูก คุก ค า ม ท า ง ด้ า น 

อธิปไตยจากต่างประเทศทัง้อังกฤษและ 

ฝร่ังเศส พระองค์ทรงพยายามจัดรูปแบบ

การปกครองให้เป็นรูปแบบเดียวทัว่ประเทศ  

อันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง 

ทรงดำรงตำแหน่ ง เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2435 - 2458 ใน 

ระหว่างนีท้รงได้ดแูลกิจการงานด้านอ่ืน ซึง่ 

ถือได้วา่เป็นจดุเร่ิมต้นของงานหลายๆ อยา่ง 

ในปัจจบุนั เชน่ การอนามยัและสาธารณสขุ 

กฎหมาย ภาษีและการคลงั ศาสนา เป็นต้น 

หลงัจากออกจากราชการแล้ว ยงัทรงงานในด้าน 
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อ่ืนๆ อีก เชน่ งานประวติัศาสตร์และโบราณคดี  

งานพระนิพนธ์ การจดัตัง้พิพิธภณัฑสถาน 

แหง่ชาต ิราชบณัฑิตยสภา หรือกรมศลิปากร 

ในปัจจบุนั เป็นต้น แม้จะทรงลีภ้ยัทางการเมือง 

ไปอยูเ่มืองปีนงัแล้วในปี พ.ศ. 2476 ก็ยงัได้ 

สรร ค์ส ร้างงาน ท่ี ใ ห้ความ รู้ ย่ิ ง ในด้าน 

ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีแก่คนรุ่นหลงั  

นัน่คือ “สาส์นสมเดจ็” ลายพระหตัถ์โต้ตอบ 

ระหวา่งสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ  

และสมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

สิน้พระชนม์เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2486 

หลังจากเสด็จกลับจากปีนังเพียง 1 ปี  

สิริพระชนมาย ุ81 ปี

งานด้านตา่งๆ ท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยา 

ดำรงราชานุภาพทรงทำไว้ สามารถแยก 

ออกเป็นประเภทตา่งๆ ได้ ดงันี ้

การทหาร1. 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

ทรงรับราชการทหารตัง้แตปี่ พ.ศ. 2418 - 2431  

ทรงดำรงตำแหนง่ยศร้อยตรีถงึพลตรีในชีวิต 

ราชการทหาร กิจการทหารท่ีทรงดูแลใน 

หนว่ยงาน อาทิ กองแตรวง กรมทหารมหาดเลก็ 

กรมครัวเข้าต้น     กรมกองแก้วจินดา (ดแูลรักษา 

ปืนใหญ่) กรมแผนท่ี และเป็นผู้ชว่ยบญัชาการ 

ทหารบกเมื่อปี พ.ศ. 2430 แม้ว่าพระองค์ 

จะทรงออกจากราชการทหารเพ่ือย้ายไปดแูล 

กระทรวงอ่ืน ๆ  แล้วก็ตาม ยงัทรงได้ทำนบุำรุง 

บ้านเมืองสนองเบือ้งพระยุคลบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หวัทัง้ 3 รัชกาล (รัชกาลท่ี 5, 6  

และ 7) บ้านเมืองและประชาราษฎร์มีแต่ 

ความสุขความสงบ จึงได้รับพระราชทาน 

“ยศนายพลโท” ราชองครักษ์พิเศษ ในปี  

พ.ศ. 2444 และ “ยศนายพลเอก” ราชองครักษ์ 

พิเศษ ในปี พ.ศ. 2466

การศกึษา2. 

ในด้านการศกึษานัน้ อาจกลา่วได้วา่ 

ทรงรักการทำงานในด้านการศึกษามาก  

ภาพท่ี 2 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกมุาร  

ฉลองพระองค์เคร่ืองแบบนายร้อยตรีคร่ึงยศ

ท่ีมา : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 
ความทรงจำ, 203.
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ดงัจะเห็นได้จากผลงานด้านนีต้ัง้แต่ยงัทรง 

รับราชการทหารเม่ือปี พ.ศ. 2423 ทรงริเร่ิม 

ก่อตั ง้ โ รง เ รียนสำหรับฝึกนายร้อยขึ น้ 

(โรงเรียนมหาดเลก็) ในปีตอ่มาได้กลายเป็น 

โรงเรียนพระตำหนกัสวนกุหลาบ ต่อมาได้ 

พฒันาเป็นโรงเรียนสำหรับพลเรือน นอกจากนี ้

ยังทรงได้คิดตำราแบบเรียนเร็วเล่ม 1 และ 

ยงัปรับปรุงมาตรฐานระบบการศึกษา เช่น 

การดำเนินการให้มีการสอบไล่, หลักสูตร 

การศกึษา, การตรวจโรงเรียน เป็นต้น

สมเดจ็ฯ ทรงสนบัสนนุด้านการศกึษา

อยา่งตอ่เน่ืองราว พ.ศ. 2423 - 2435 แม้วา่ 

จะทรงว่าการกระทรวงธรรมการเพียงไม่ก่ีปี 

แตก็่ได้ปรับปรุงระบบการศกึษาให้มีความทนัสมยั 

จนเป็นรากฐานให้แก่การศึกษาไทยใน 

ปัจจุบัน หลังจากนัน้ทรงได้ย้ายไปว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ ก็ยงัทรงงาน 

ด้านการศกึษาอยู่ โดยทรงริเร่ิมตัง้โรงเรียน 

สำหรับสอนข้าราชการฝ่ายปกครอง ตอ่มาได้ 

พฒันาเป็นจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในสมยั 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในปี พ.ศ. 2459

การเจริญสัมพนัธไมตรีระหว่าง 3. 

ต่างประเทศ 

เม่ือปี พ.ศ. 2433 ทรงเป็นข้าหลวง 

(ตา่งพระองค์) ไปรับซาเรวซิท่ีสงิคโปร์ และปี 

ถดัไป ทรงได้รับพระบญัชาจากพระบาทสมเดจ็ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นข้าหลวงพิเศษ 

 (ตา่งพระองค์) เสดจ็ยโุรปเพ่ือถวายเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณ์แก่กษัตริย์ตามประเทศต่างๆ 

(อังกฤษ, ฝร่ังเศส, เดนมาร์ก, เยอรมนี, 

รัสเซีย, เตอรกี, กรีซ และอิตาลี) ในขากลบั 

จากต่างประเทศทรงแวะพักท่ีอียิปต์และ 

อินเดียด้วย ในการเสดจ็ไปตา่งประเทศครัง้นี ้

นอกจากจะถวายเคร่ืองราชย์ฯ แล้วยังได้ 

ศกึษาหาความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อ 

ภาพท่ี 3 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานภุาพ 

ฉลองพระองค์เคร่ืองแบบเต็มยศราชตระกลู 

(ทรงได้รับพระราชทานตราปฐมจลุจอมเกล้าวเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2443)

ท่ีมา : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 

ความทรงจำ, 212.
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การพฒันาประเทศสยามในขณะนัน้ แม้แต ่

การเสด็จไปต่างประเทศโดยส่วนพระองค์ 

เม่ือปี พ.ศ. 2467 ณ ประเทศเขมร, 2473  

เสด็จไปยุโรปครัง้ท่ี 2 พร้อมด้วยพระธิดา  

ประเทศท่ีเสด็จ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ,  

ฝร่ังเศส, เดนมาร์ก, สวีเดน, เบลเยียม,  

ฮอลแลนด์ และเยอรมนี รวมถงึประเทศพมา่  

ในปี พ.ศ. 2478 ทรงได้รับการต้อนรับอยา่ง 

สมพระเกียรติ และมีมิตรไมตรี ซึง่แสดงถึง 

สายสมัพันธ์อันดีกับนานาประเทศ แม้จะ 

เสดจ็โดยสว่นพระองค์เอง

การอนามัยและสาธารณสุข 4. 

ในด้านการสาธารณสุขสมเด็จฯ  

ทรงดำเนินการในด้านนีต้ัง้แต ่ พ.ศ. 2429  

จนกระทัง่ทรงวา่การกระท ร ว ง ธ ร ร ม ก า ร 

เม่ือปี พ.ศ. 2432  -  2435 และกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2435 -  2458 ผลงานแรก 

ภาพท่ี 4 เสดจ็ประพาสยโุรปครัง้แรก เม่ีอปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้กรมหม่ืนดำรงราชานภุาพ เป็นผู้แทนพระองค์ เสดจ็ไปเย่ียมพระเจ้าซาร์นิโคลสั  ท่ี 2 

 เม่ือครัง้ยงัเป็นซาเรวซินิโคลสั แหง่รัสเซีย และทรงนำพระองค์เจ้าจิรประวตัวิรเดช (กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช) 

ไปเฝ้าพระเจ้าคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก เม่ือทรงฝากเข้าศกึษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบก 

เดนมาร์ก

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบดิาของ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ระลกึเน่ืองในงานวันเปิดห้องดำรงราชานุภาพ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย  

1 เมษายน 2535 , 24.
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ในด้ านนี ้ทรงเป็ นกรรมการการจั ดตั ้ง 

โรงพยาบาลวงัหลงั (โรงพยาบาลศริิราช) เม่ือ 

ปี พ.ศ. 2429 และในปี พ.ศ. 2432 ทรงดำรง 

ตำแหนง่อธิบดีกรมพยาบาล สงักดักระทรวง 

ธรรมการ ทรงผลกัดนัให้มีการจดัตัง้โรงพยาบาล 

อีกหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเสียจริต 

(2432), โรงพยาบาลบรูพา, โรงพยาบาลหมอเฮย์  

(โรงพยาบาลบางรัก, 2432), โรงพยาบาล 

เทพศิรินทร์ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้มีการ 

จัดตัง้โรงเรียนการแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

ศิ ริ ราช ส่ งเสริ มการผดุ งครรภ์ แบบฝรั่ ง 

แก่ประชาชน การปลกูฝีทัว่ประเทศ การจดัตัง้ 

ให้มีแพทย์ประจำตำบล - ประจำเมือง การจดัตัง้ 

สถานบาตุรสถาน (สถานเสาวภา) และ 

สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้โอสถศาลา (ท่ีสำหรับ 

ผลติยาแบบฝร่ัง)

การเมือง5. 

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงริเร่ิมให้มีการจัดการบำรุง 

ท้องถ่ินจงึจดัตัง้สขุาภิบาลพร้อมกบัการปฏิรูป 

การปกครอง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานุภาพ ทรงสนองพระราชดำริในการ 

จดัตัง้สขุาภิบาลกรุงเทพในปี พ.ศ. 2442 และ 

สุขาภิบาลท่าฉลอมในปี พ.ศ. 2448 อีกทัง้ 

ยังทรงได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล 

ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2450 ขณะดำรงตำแหน่ง 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

การปกครอง 6. 

สมเด็จฯ ทรงว่าการกระทรวง 

มหาดไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2435 - 2458 ทรง 

ดำเนินการปฏิรูปการปกครองท่ีมีความสำคญั  

ทำให้ประเทศชาตมีิความมัน่คงเป็นปึกแผน่  

และมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั นัน่คือ  

“ระบบเทศาภิบาล” ซึง่เป็นการจดัตัง้มณฑล 

ขึน้ในประเทศไทย โดยทรงเป็นเสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทยคนแรกท่ีเดนิทางไปตรวจ 

ราชการขณะบ้านเมืองยงัสงบ และริเร่ิมให้มี 

การจัดการประชุมเทศาภิบาลขึ น้ในปี  

พ.ศ. 2438 ในส่วนกฎหมายเก่ียวกับการ 

ปกครองนัน้ ทรงกำหนดแบบแผนท่ีจะตรา 

เป็นพระราชบญัญตัิและกฎข้อบังคับ เช่น  

พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองท้องที่  

ฉบบั ร.ศ. 116 ข้อบงัคบัลกัษณะการปกครอง 

หวัเมือง ร.ศ. 117 พระราชบัญญัติลกัษณะ 

ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

ในการปฏิรูปการปกครองนัน้ ทรงได้ 

ปฏิรูประบบราชการให้มีความเป็นมาตรฐาน 

ทนัสมยั สามารถตรวจสอบได้ ซึง่งานบางอยา่ง 

ยงัคงเหน็ได้ในปัจจบุนั ได้แก่ 

การเปิดสอบบุคคลทั่วไปเพ่ือ - 

เข้ารับราชการ

การเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ - 

โดยพิจารณาจากความสามารถ (2436)

การเปลี่ยนแปลงวิธีปกครอง - 

แบบกินเมือง เป็นการรวมอำนาจเข้าสูศ่นูย์กลาง  
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การริเร่ิมให้ข้าราชการรับเงินเดือน-   

แทนเบี ย้หวัดรายปี เพื่อลดการแสวงหา 

ผลประโยชน์จากอำนาจหน้าท่ี

สนบัสนนุให้มีการสร้างสถานท่ี - 

ราชการตามจงัหวดัตา่งๆ

การตรวจราชการแผ่นดิน เร่ิม - 

ตัง้แต่ พ.ศ. 2435 จนกระทัง่ทรงออกจาก 

กระทรวงมหาดไทยเม่ือปี พ.ศ. 2458

ขณะท่ีทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ทรงดำเนินการจดัการ 

ปกครองระบบเทศาภิบาลเป็นเวลาถงึ 23 ปี  

และทรงจดัตัง้มณฑลจำนวน 18 มณฑล มี 

71 จงัหวดั นอกจากนี ้ยงัมีงานอ่ืนๆ ท่ีสมเดจ็ฯ  

ทรงริเร่ิมจัดการ เช่น ด้านป่าไม้ ด้านแร่  

ด้านการคลงั ด้านสถิติ เป็นต้น

นอกจากนี ้ ยงัมีงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการปกครองอยา่งหลีกเลี่ยงมิได้ ดงันี ้

ด้านที่ดิน จากการที่สมเด็จฯ ทรง 

ตรวจราชการตามหวัเมืองตา่งๆ ทรงรับรู้ถึง 

ความทกุข์ยากของประชาชนท่ีไร้ท่ีดินทำกิน  

จงึทรงดำริท่ีจะออกใบจองท่ีดนิ (โฉนดท่ีดนิ)  

ให้ประชาชนได้มีท่ีดินทำกิน เช่น การออก 

โฉนดที่ดินบริเวณหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อปี  

พ.ศ. 2441 การจดัการท่ีดนิบริเวณริมคลอง 

ดำเนินสะดวกท่ีเมืองนครไชยศรี (ร.ศ. 117) 

ด้านโยธา แม้ว่าจะมีกระทรวง 

โยธาธิการกำกบัดแูลในด้านสาธารณปูโภค 

แล้วก็ตาม แต่งานบางส่วนท่ีเป็นการบำรุง 

ท้องท่ีก็ต้องเก่ียวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 

เช่ น การตรวจเส้ นทางวางเสาโทรเลข  

การสำรวจแม่น้ำลำคลองตามท้องที่ต่างๆ 

เพื่อขุดคลองลดั หรือตรวจดเูคร่ืองกีดขวาง 

ทางน้ำ โดยบางเร่ืองก็มีนโยบายให้ชาวบ้าน 

เข้ามามีสว่นร่วม หรือซอ่มแซมทางสาธารณะ  

ซึ่งเป็นการฝึกให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ 

ดูแลบ้านเมือง ตลอดจนเป็นการปลกูฝังให้ 

ประชาชนรักท้องถ่ิน

ด้านการจดัตัง้กรมตำรวจ ก่อนท่ี 

จะมีการก่อตัง้กรมตำรวจนัน้ มีกรมกอง 

ลาดตระเวนในปี พ.ศ. 2435 ตอ่มาเม่ือปรับปรุง 

เปลีย่นแปลงระบบราชการขึน้ เกิดอาชญากรรม 

เพ่ิมขึน้ตามหวัเมือง ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2440  

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

จงึทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้กรมตำรวจภูธร  

ซึง่มีการจดัการรูปแบบการทำงานท่ีทนัสมยั 

มากขึน้ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

เช่น การควบคุมปืน การใช้ปืน การต่อสู้   

การใช้ม้าเป็นพาหนะ การตรวจตราความสงบ 

เรียบร้อยในเวลากลางคืน และกระทรวง 

มหาดไทยได้ขยายให้ตำรวจประจำตาม 

มณฑลตา่งๆ นบัได้วา่เป็นการเปลี่ยนแปลง 

การดูแลประชาชนให้เกิดความสงบสุข 

มากกวา่แตเ่ดมิ

ตอ่มา เม่ือมีการขยายหนว่ยงาน 

ราชการตำรวจภายในประเทศแล้ว สมเด็จฯ 

ทรงพิจารณาว่าต้องมีการผลิตข้าราชการ 

ตำรวจให้เพียงพอแก่ความต้องการ จึงทรง 

ขอพระบรมราชานุญาตจัดตั ง้โรงเรียน 
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นายร้อยตำรวจภธูรขึน้ท่ีจงัหวดันครราชสมีา 

และย้ายไปที่ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง 

นครปฐมในปี พ.ศ. 2447

กรมตำรวจถกูปรับปรุงในหลายยคุ  

โดยในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า 

เจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าให้รวม 

กรมตำรวจภูธรและกรมกองลาดตระเวน 

เข้าด้วยกนั เม่ือปี พ.ศ. 2457 ภายหลงัการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง จงึเปลี่ยนช่ือเป็น  

“กรมตำรวจ” เม่ือปี พ.ศ. 2475 สังกัด 

กระทรวงมหาดไทย ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2550 

ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบญัญตั ิ

โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จดัตัง้เป็น  

“สำนกังานตำรวจแหง่ชาติ

การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 7. 

ขณะท่ีสมเดจ็ฯ ทรงดำรงตำแหนง่ 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนัน้ ทรงต้องรับ 

ภาระหน้าท่ีเพ่ิมเติมในการจดัการทรัพยากร  

ธรรมชาต ิทัง้ป่าไม้ และแร่ โดยทรงควบคมุ 

ดแูลหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ

7.1 กรมป่าไม้ พระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงตัง้กรมป่าไม้ 

เมื่อปี พ.ศ. 2439 สงักดักระทรวงมหาดไทย  

เพ่ือลดความขดัแย้งระหวา่งเจ้านายฝ่ายเหนือ 

กับบริษัทต่างชาติ ท่ี เข้ามาทำสัมปทาน  

ใ น ก า ร ค ว บ คุม ป่า ไ ม้นัน้  มีก า ร อ อ ก 

พระราชบญัญตัแิละข้อบังคับ ท่ีควบคุม 

จัดการ อนุรักษ์ป่าไม้อาทิพระราชบญัญัติ 

ไม้ซุง และไม้ท่อนที่ ดวงตรา 

ลบเลอืน ร.ศ. 116 พระราชบญัญตั ิ

ต้นไม้สกั ร.ศ. 116 พระราชบญัญตั ิ

ป้ อ ง กั น ลั ก ล อ บ ตี ต ร า ไ ม้  

ร . ศ . 1 1 7  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 

มหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย 

ร.ศ. 119 กฎเสนาบดีวา่ด้วย 

ข้อบงัคบัสำหรับการชักลาก 

ไม้ขอนสักท่ีได้กานไว้ในป่า 

มณฑลพิษณโุลก ร.ศ. 123 ฯลฯ 

ตอ่มากรมป่าไม้ถกูย้ายไปอยู่ท่ี 

กระทรวงเกษตราธิการ และย้าย 

กลบัมากระทรวงมหาดไทยอีกครัง้ 

เมื ่ อปี  พ.ศ. 2475 และเมื ่ อปี 

พ.ศ. 2478 ย้ายกลับไปยัง 

ภาพท่ี 5 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ ทรงประทบัภายในห้อง 

ทรงงานกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาลกูขนุ ในพระบรมมหาราชวงั

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

ดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ระลึกเน่ืองในงานวันเปิดห้องดำรงราชานุภาพ 100 ปี 

กระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2535 ,16.
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กระทรวงเกษตราธิการ ปัจจุบันสังกัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

ตามพระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545

7.2 กรมแร่ หรือกรมราชโลหกิจ 

ภูมิพิทยา กรมแร่ตัง้ขึน้เม่ือปีพ.ศ. 2434 

สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  

ต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

สมเดจ็ฯ ทรงกำกบัดแูลกรมแร่นานถงึ 13 ปี  

ตัง้แต่ พ.ศ. 2439 - 2452 เนื่องจากต้องมี 

การบริหารจดัการทรัพยากรแร่ในด้านตา่งๆ 

ตามหวัเมือง ทัง้การอนรัุกษ์ การสมัปทาน  

ประกอบกบัชว่งเวลานัน้มีชาวตา่งชาตเิข้ามา 

ขอสมัปทานเป็นจำนวนมาก จงึต้องมีการดแูล  

ออกกฎข้อบังคับหลายฉบับ อาทิ  เมื่ อ  

พ.ศ. 2441 เปิดกองโลหกิจที่มณฑลภูเก็ต 

ขึน้แหง่แรก ปีตอ่มา เปิดกองโลหกิจท่ีมณฑล 

นครศรี ธรรมราช ปี  พ.ศ. 2444 ออก 

พระราชบญัญตัเิก่ียวกบัการทำเหมืองแร่

การจดัการด้านทรัพยากร 8. 

ช่วงเวลาท่ีสมเด็จฯ ทรงว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยอยู่นั น้ ทรงต้องดูแล 

พืน้ท่ีตามหวัเมืองต่างๆ จึงทรงริเร่ิม “งาน 

ด้านสถิติ” ขึ ้น เ พื ่ อช่ วยในการบริ หาร 

จัดการด้ านการปกครอง 

     โดยเร่ิมตัง้แต ่พ.ศ. 2446 ท่ีมีการ 

ภาพท่ี 6 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ เสดจ็ตรวจราชการท่ี ปัตตานี

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบดิาของ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ระลกึเน่ืองในงานวันเปิดห้องดำรงราชานุภาพ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย 

1 เมษายน 2535 , 61.
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สำรวจสำมะโนครัว, การสำรวจจำนวนสตัว์พาหนะ 

พ.ศ. 2452 ทรงจดัทำสำมะโนครัวทกุมณฑล  

และเร่ิมมีกฎหมายเร่ืองการทำบญัชีคนใน 

พระราชอาณาจกัร ตอ่มาก็เร่ิมมีการจดทะเบียน 

คนเกิด คนตาย และคนแต่งงานเมื่ อปี  

พ.ศ. 2455 รวมทัง้ทรงริเร่ิมการจดัทำสมดุ 

ประวตัข้ิาราชการ โดยกำหนดให้ใช้ในเฉพาะ 

หนว่ยงานกระทรวงมหาดไทยเป็นแหง่แรก

การเศรษฐกจิและการคลัง9. 

การจดัการด้านการจดัเก็บภาษีนัน้  

สมเด็จฯ ทรงสนับสนุนการยกเลิกระบบ 

เก็บภาษีแบบผูกขาดในปี พ.ศ. 2438 และ 

ยั งรั กษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติ 

ในด้านการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองภาคใต้  

เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย เชน่  

แร่ธาต ุและของป่า โดยเปิดโอกาสให้ราษฎร 

สามารถหาของป่าได้ เม่ือปี พ.ศ. 2442  

        จากการท่ีต้องดแูลการจดัเก็บภาษี 

ตามหัวเมืองต่างๆ โดยกำกับดูแลกรม 

สรรพากรนอก ภายใต้สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย ด้วยพระปรีชาญาณด้านเศรษฐกิจ 

และการจัดการด้านการคลงั จึงทรงได้รับ 

เลือกให้เป็นกรรมการสภาการคลังเม่ือปี  

พ.ศ. 2465 เพ่ือชว่ยพิจารณาปัญหาด้านการเงิน 

และเป็นกรรมการองคมนตรีตรวจการใช้จ่าย 

งบประมาณแผ่นดินเมื่อปี  พ.ศ. 2466  

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  

และทำหน้า ท่ีป รึกษาในด้านการคลัง 

ต่ อ ม า ใ น ส มัย ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

การศาลและยุตธิรรม10.  

ภายหลังจาก ท่ีการป รับป รุง 

เปลีย่นแปลงการบริหารราชการการปกครอง 

ในขณะนัน้ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีดแูล 

ทุกข์สขุของราษฎรตามหวัเมืองต่างๆ เช่น 

กฎหมาย ข้อบงัคบัคดีตา่งๆ ดงันัน้ สมเดจ็ฯ 

ทรงร่างกฎหมาย หรือวางข้อบงัคบัตา่งๆ ใน 

ขณะท่ีดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทย เช่น ข้อบังคับเรือนจำ (2442)  

พระราชบัญญั ติ เ รื อนจำ (2444) หรื อ 

พระราชบญัญัติกฎหมายต่างๆ รวมทัง้ทรง 

เป็นกรรมการตรวจกฎหมายลกัษณะอาญา  

เม่ือปี พ.ศ. 2451 และกรรมการตรวจชำระ 

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ เม่ือปี พ.ศ. 2465 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2466 ทรงเป็นเนติบณัฑิต 

กิตติมศักดิ์ และสมาชิกวิเศษ สภาเนติ- 

บณัฑิตสยาม

การศาสนา 11. 

สมเด็จฯ ทรงเป็นผู้ ท่ีเคารพใน 

พทุธศาสนา และทรงเป็นพทุธมามกะอย่าง 

เคร่งครัด จะเหน็ได้จาก ทรงผนวชเป็นสามเณร 

ที ่ วั ดพระศรี รั ตนศาสนาดารามเมื ่ อปี   

พ.ศ. 2418 ขณะมีพระชนม์ 13 ปี และปี  

พ.ศ. 2425 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ  

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเป็นผู้ท่ีปฏิบตัติน 
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ในศาสนาตลอดพระชนม์ชีพ ดงัจะเห็นได้ 

จากพระจริยวัตรในวันสำคัญทางศาสนา  

วนัสำคญัของพระราชวงศ์ หรือวนัขึน้ปีใหม ่ 

นอกจากนี ้ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ ก็มี 

เ ร่ืองราวเกี่ยวกับพระศาสนาบ้าง เช่น  

ตำนานพทุธเจดีย์, ประวตัิวดัตา่งๆ เป็นต้น  

นอกจากนีข้ณะลีภ้ยัทางการเมือง ณ ปีนงั 

ทรงมีลายพระหัตถ์โต้ตอบเ ร่ืองธรรมะ 

ระหวา่งสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ สมเด็จ 

พระวนัรัตอยูเ่สมอตลอดพำนกัอยู ่ณ ตา่งแดน

กระทรวงมุรธาธร 12. 

เม่ือทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมรุธาธร (กรมราชเลขาธิการ) ซึ่ง 

มีหน้าท่ีรักษาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ 

สัญญาบัตร เมื่อปี พ.ศ. 2466 และทรง 

ริเร่ิมนำการทำทะเบียนประวตัิข้าราชการ 

ขึน้ ทรงวา่การกระทรวงนีเ้พียง 2 - 3 ปี ตอ่มา  

พ.ศ. 2468 จึงยบุกระทรวงนีล้ง เน่ืองจาก 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทัว่โลก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย13. 

เมื่อปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ จดัตัง้ “โรงเรียนสำหรับฝึกหดั 

วชิาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ตอ่มาเปลีย่นช่ือ 

เป็น “โรงเรียนมหาดเลก็” และทรงโปรดเกล้าฯ  

ให้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพเป็น 

สภานายกกรรมการโรงเรียนนี ้

ในสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั  ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ สถาปนาโรงเรียนมหาดเลก็เป็น 

“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท 

สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั” และได้ 

พฒันาขึน้เป็นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเม่ือ

ปี พ.ศ. 2459 

การจัดการด้านอนุรักษ์ศิลป 14. 

วัฒนธรรม

1)  งานด้านหอพระสมุดวชริญาณ 

สำหรับพระนคร 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งหน้าท่ี ท่ี  

ภาพท่ี 7 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง 

ราชานุภาพ ขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดี 

กระทรวงมรุธาธร (พ.ศ. 2466)

ท่ีมา : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 

ความทรงจำ, 228.
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เก่ียวข้องในงานหอพระสมดุวชิรญาณตัง้แต ่ 

พ.ศ. 2432 - 2475 โดยทรงเป็นสภานายก 

หอพระสมดุวชิรญาณ บรรณารักษ์ สาราณียกร  

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ รวมถึง 

การส่งเสริมให้จัดสร้างอาคารถาวรเพ่ือใช้ 

เป็นท่ีตัง้ของหอพระสมดุฯ ในขณะท่ีทรงงาน 

ในหอพระสมดุฯ นัน้ ทรงได้รวบรวม ค้นหา 

หนังสื อ โบราณของไทยทั ง้ ว ร รณคดี ,  

พงศาวดาร, พระพทุธศาสนา และตำราวิชา 

ต่างๆ ไว้ในหอพระสมุดฯ อีกทัง้ยังรวบรวม 

ตู้ลายทอง, ศิลาจารึก จากแหลง่ตา่งๆ มาไว้  

นอกจากการรวบรวมหนงัสอื เอกสารโบราณ  

แล้ว ยงัได้ศกึษาค้นคว้างานวชิาการท่ีเก่ียวกบั 

ชาติตะวนัตก อินเดีย และชาติตะวนัออก 

จากนัน้จึงเผยแพร่เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน 

มีความรู้

2) งานด้านพพิธิภณัฑสถาน 

สมเด็จฯกรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพทรงจดัตัง้พิพิธภณัฑสถานอยา่ง 

เป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2469 เน่ืองจาก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานวงัหน้าให้เป็นพิพิธภณัฑสถาน 

ในขณะท่ีทรงจดัตัง้พิพิธภณัฑสถาน สมเดจ็ฯ 

ทรงได้วางรากฐานการจดัการด้านพิพิธภณัฑ์ 

ให้มีความสากล รวมถงึงานด้านการอนรัุกษ์ 

โบราณวัตถุ โบราณสถานให้เหมาะสมกับ 

ยคุสมยั และการทำงานทางด้านโบราณคดี 

มากขึน้ อาทิ

- การวางรากฐานด้านการ 

บำรุงรักษาโบราณสถานในแตล่ะหวัเมือง

- ทรงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล 

โบราณสถานประจำในบางจังหวัด เช่น  

อยธุยา

- จัดตัง้พิพิธภัณฑสถานขึน้ 

ในจงัหวดัตา่งๆ

- ทำบัญชีโบราณสถานทั่ว 

พระราชอาณาจกัร

- ส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจโบราณ- 

สถานทกุ 2 เดือน 

- สงวนของโบราณมิให้ออก 

นอกประเทศ 

 

 

ภาพท่ี 8 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงฉาย 

พระรูปร่วมกับคณะกรรมการหอพระสมดุ 

สำหรับพระนคร (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพประทบัยืนทางขวาของภาพ)

ท่ีมา : กรมศิลปากร, หอพระสมุดวชิรญาณ 

สำหรับพระนคร, 62.
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3) ราชบณัฑติยสภา  

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานุ ภาพทรงดำรงตำแหน่ งนายก 

ราชบณัฑิตยสภา เม่ือปี พ.ศ. 2469  โดย 

หนว่ยงานนีมี้หน้าท่ีดแูล อนรัุกษ์ และบำรุงรักษา 

ในด้านประวตัศิาสตร์, โบราณคดี, วรรณคดี, 

ศลิปะ และวิชาชา่ง มี 3 แผนก คือ

- แผนกวรรณคดี ดูแลและ 

จดัการด้านหอพระสมดุฯในด้านวรรณกรรม

- แผนกโบราณคดีดูแลและ 

จัดการด้านพิพิธภัณฑสถานตรวจสอบ 

โบราณวตัถุ

-  แผนกศิลปากร ดูแลและ 

จดัการบำรุงรักษาวิชาชา่ง

ซึ่งงานดงักลา่วข้างต้น ในปัจจบุนั 

ถือว่าเป็นการจัดการวัฒนธรรม นบัได้ว่า 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

ทรงเป็นบคุคลแรกของประเทศไทย ท่ีคำนงึ 

ถึงประชาชน ในแง่การมีส่วนร่วม ได้รับรู้ 

ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของประเทศชาต ิ

พระองค์ทรงดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม

งานด้านประวัตศิาสตร์15. 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

ทรงมีความสนพระทยัในด้านประวตัิศาสตร์ 

ความเป็นมาของชนชาตสิยาม หรือชนชาตไิทย 

อย่างมาก โดยจะเห็นได้จากพระนิพนธ์ 

ทางด้านประวตัศิาสตร์ท่ีล้วนแตเ่ก่ียวข้องกบั 

ความเป็นมาของไทย หลงัจากท่ีทรงพ้นจาก 

ภาพท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชดำเนินเปิดหอพระสมดุ 

วชิราวธุ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2469

ท่ีมา : กรมศลิปากร, หอพระสมุดวชริญาณสำหรับพระนคร, 61.
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ราชการมหาดไทยแล้ว สมเดจ็ฯ ทรงทำหน้าท่ี 

จดัการดแูลในหนว่ยงานในด้านศิลปวฒันธรรม 

ในชว่งเวลานีเ้องท่ีทรงนิพนธ์งานอยา่งตอ่เน่ือง 

ในด้านประวัติศาสตร์ เช่น ไทยรบพม่า, 

พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 2, 3 และ 5 

เป็นต้น

งานด้านโบราณคดี16. 

ในส่วนของงานโบราณคดีนั น้ 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง 

ศึ กษางานด้ านนี ้จากพระบาทสมเด็ จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ  

เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์มักเล่า 

ประทานความรู้เร่ืองโบราณกาล การท่ีงาน 

โบราณคดีได้เ ก่ียวข้องกับสมเด็จฯ นัน้  

เน่ืองจากขณะท่ีพระองค์ดำรงตำแหนง่เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย เม่ือปี พ.ศ. 2435 - 2458 

พระองค์เสด็จตรวจราชการตามหัวเมือง 

ตา่งๆ เชน่ เม่ือปี พ.ศ. 2447 ทรงตรวจราชการ 

ท่ีเมืองเพชรบรูณ์ และได้ค้นหาเมืองโบราณ 

ศรีเทพ (เมืองวิเชียรบรีุ) การค้นพบศิลาจารึก 

ตามหัวเมืองต่างๆ หรือจะเป็นการตีพิมพ์ 

บทความด้านโบราณคดีลงในวารสารสยาม 

สมาคม เป็นต้น พระนิพนธ์ที่ เกี่ ยวข้อง 

ด้านโบราณคดี เช่น ในหนงัสือเร่ืองประชมุ 

พระนิพนธ์เบด็เตลด็ “เร่ือง วนิิจฉยัเจดีย์ 3 องค์”, 

เร่ืองเคร่ืองม้าอะแซหวุน่กี,้ เร่ืองอธิบายรอย 

พระพทุธบาท, ตำนานพทุธเจดีย์ เป็นต้น

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 17. 

โรงเรียนพระตำหนกัสวนกหุลาบ 

พฒันามาจากโรงเรียนมหาดเล็กสำหรับฝึก 

นายร้อยสำหรับรับราชการท่ีจดัตัง้ขึน้เม่ือปี 

พ.ศ. 2423 ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพ ทรงเป็นผู้จดัการและก่อตัง้ภายใน 

พระบรมมหาราชวัง ต่อมาจึงเปิดเป็น 

“โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” ในปี 

พ.ศ. 2427 ได้จัดทำหลกัสูตรและสอบไล่ 

ภายในโรงเรียน เม่ือภายในโรงเรียนมี 

นกัเรียนมากขึน้ จึงต้องย้ายออกไปตัง้นอก 

พระบรมมหาราชวงั และจากเหตนีุเ้องท่ีเรียก 

ช่ือวา่ “โรงเรียนสวนกหุลาบ” โดยมี 2 แหง่  

คือ โรงเรียนพระตำหนกัสวนกหุลาบฝ่ายไทย 

และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฝ่าย 

องักฤษ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2454 โรงเรียน 

พระตำหนกัสวนกหุลาบจงึมีท่ีตัง้ถาวร และ 

รวมกัน กลายเป็น “โรงเรียนสวนกุหลาบ” 

ในปัจจบุนั

อภรัิฐมนตรีสภา 18. 

สมเด็ จฯ  กรมพระยาดำรง - 

ราชานภุาพทรงดำรงตำแหนง่อภิรัฐมนตรีสภา 

ในสมัยพระบาทสมเด็ จพระปกเก ล้ า 

เจ้าอยูห่วั เม่ือปี พ.ศ. 2468 - 2475 (ยกเลกิ 

โดยคณะราษฎร ภายหลังเปลี ่ยนแปลง 

การปกครอง) เพ่ือทำหน้าท่ีถวายคำปรึกษา 

ราชการแผน่ดนิในพระองค์ ผู้ ท่ีดำรงตำแหนง่ 

อภิรัฐมนตรีสภาในขณะนัน้มี 5 พระองค์ คือ 
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1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณพุนัธวุงศ์วรเดช

2) สมเดจ็พระเจ้าพ่ียาเธอ เจ้าฟ้า 

กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

3) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์

4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

5) พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมพระจนัทบรีุ 

นฤนาถ

พระนิพนธ์ 19. 

จากงานพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ  

กรมพระยาดำรงราชานภุาพท่ีมีจำนวนมากนัน้  

แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้าน 

อกัษร พระองค์ทรงเร่ิมนิพนธ์เม่ือมีพระชนม์ 

เพียง 13 ปี โดยจะเป็นข่าวในราชสำนัก  

ช่ือวา่ “ค๊อต ขา่วราชการ” เม่ือปี พ.ศ. 1418 

หรือจะเป็น “ตำราแบบเรียนเร็ว” ทรงนิพนธ์ 

เม่ือปี พ.ศ. 2426 อาจจะกลา่วได้วา่ สมเดจ็ฯ 

ทรงงานด้านนีม้าอย่างยาวนานตลอด 

พระชนม์ชีพ ด้วยลกัษณะพระอปุนิสยัท่ีเป็น 

คนชา่งสงัเกต ชา่งจำ มีการบนัทกึในแตล่ะเร่ือง 

อย่างละเอียด ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา จึง 

ทรงสามารถอธิบายบรรยายในแตล่ะเร่ืองได้ 

อยา่งละเอียด นอกจากนี ้ทรงมีนำ้ใจนกักีฬา 

แม้ว่าพระนิพนธ์บางเร่ืองจะเขียนอธิบาย 

ด้วยข้อมลูท่ีมีในขณะนัน้ แต่หากมีข้อมลูท่ี 

พบใหม่  แล้วล้มล้างทฤษฎีของพระองค์  

สมเด็จฯ ก็ทรงยอมรับโดยมิได้โกรธแค้น 

แตอ่ยา่งใด หากแตท่รงมีความเป็นนกัวชิาการ

ท่ีพร้อมจะรับข้อมลูใหม่ๆ  ตลอดเวลา

งานด้านนิพนธ์นัน้มีหลากหลาย 

องค์ความรู้ มีทัง้ภาษาไทยและภาษา 

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ส า ม า ร ถ แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท 

ของพระนิพนธ์ ดงันี ้

1) วรรณกรรมด้านประวตัศิาสตร์ 

อาทิ คำให้การชาวกรุงเก่า (2455), พระราช 

พงศาวดารกรุง รัตนโกสินทร์  (2457), 

ไทยรบพมา่ (2460), พระราชพงศาวดาร 

กรุงรัตนโกสินทร์รั ช ก า ล ที่  2  ( 2 4 5 7 ) ,  

พ ร ะ ร า ช พ ง ศ า ว ด า ร กรุงรัตนโกสินทร์  

รัชกาลท่ี 5 (2470), อธิบายเร่ืองราชทตูไทย 

ไปยโุรป (2461) ฯลฯ

2) วรรณกรรมด้านโบราณคดี 

อาทิ ตำนานพทุธเจดีย์ (2469), ปาฐกถาเร่ือง 

สงวนของโบราณ (2473),ก่อนประวตัศิาสตร์

3) วรรณกรรมด้านความเชื่ อ 

ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม อาทิ 

การอำนวยพร (2433), เร่ืองเทศกาลพระบาท 

(2432), อธิบายเคร่ืองบชูา (2471), ตำนาน 

พิธีตรุษ (2482)

4) วรรณกรรมด้านพระพุทธ 

ศาสนา อาทิ ประดษิฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ 

ในลังกาทวีป (2443), ตำนานคณะสงฆ์ 

(2457), เร่ืองประวตัิวดัมหาธาตุ (2461), 

ตำนานการสร้างวัด, ตำนานพระพุทธรูป 
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สำคญั (2477) ฯลฯ

5) ว ร ร ณ ก ร ร ม ด้ า น ภ า ษ า

ศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ อาทิ อธิบาย 

ท่ีเร่ืองวรรณยกุต์, วนิิจฉยัคำวา่ “ครัว”, วนิิจฉยั 

คำวา่“ตะแลงแกง” คำวา่ “สาระพา” ฯลฯ

6) วรรณกรรมด้านการเมืองและ 

การปกครอง อาทิ เอกสารตรวจราชการเมือง 

นครไชยศรี (2441), ลกัษณะการปกครอง 

ประเทศสยามแตโ่บราณ (2470), เทศาภิบาล, 

เร่ืองกระทรวงสมยัเก่า ฯลฯ

7) วรรณกรรมด้านชีวประวตัิบคุคล 

อ า ทิ  ป ร ะ วั ติ ก ร ม พ ร ะ ย า เ ท ว ะ ว ง ศ์ ฯ  

(2466), ประวัติหลวงวิชิตสุรไกร (2461), 

เ ร่ืองตระกูลวงศ์พระยาอัพภันตริกามาตย์  

(ดศิ) (2454), ความทรงจำ (2476), เจ้าพระยา 

ยมราช (ปัน้ สขุมุ) (2481) ฯลฯ

8) ว ร ร ณ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ศึก ษ า  

อาทิ ตำราแบบเรียนเร็ว (2426), นิทานเร่ือง 

เลีย้งเด็ก (2436), ตำนานโรงเลีย้งเด็กของ 

พระอัครชายาเธอฯ (2472), ความเห็นเร่ือง 

วิชาหัดเด็ก, ตำนานการท่ีไทยเรียนภาษา 

องักฤษ ฯลฯ

9) วรรณกรรมด้านสารคดี / ทอ่งเท่ียว 

อาทิ โดยสารเรือเมลไปยโุรป (2435), เลา่เร่ือง 

ไปสมุาตรา เม่ือ พ.ศ. 2476, อธิบายถึงเร่ือง 

เร่ือง (2437), เสด็จประพาสต้น รัชกาลท่ี5 

(2447), จดหมายเหตเุสด็จประพาสเกาะชวา  

ในรัชกาลท่ี 5 ทัง้ 3 คราว (2463)

10)  วรรณกรรมด้านการคลังและ 

ภาษี  อาทิ  ตำนานภาษีอากรบางอย่าง 

(2464), อธิบายเร่ืองเปลี่ยนวิธีเก็บเงินภาษี, 

ตำนานการเลกิอากรบอ่นเบีย้และหวย

11)  วรรณกรรมด้านกฎหมาย 

อาทิ เ ร่ืองสนทนากับผู้ ร้ายปล้น (2446), 

ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ (2477), 

ตำนานกฎหมายเมืองไทย 

12)  วรรณกรรมด้านวรรณคดี  

นาฏศิลป์ และดนตรี อาทิ อธิบายเร่ืองเคร่ือง 

มโหรี ป่ีพาทย์ (2460),  ประชุมบทละคร 

ดึกดำบรรพ์ (2461), ตำนานพระราชนิพนธ์ 

บทละครนอก (2465), ตำนานละครอิเหนา  

(2467), ตำนานสามก๊ก (2471) ฯลฯ

13)  วรรณกรรมปกิณกะ อาทิ  

ตำนานเร่ืองเคร่ืองโต๊ะและถ้วยปัน้ (2460), 

อ ธิ บ า ย ร ะ ย ะ ท า ง ล่ อ ง ล ำ น้ ำ พิ ง  ตั ง้ แ ต่  

เชียงใหม่จนถึงปากน้ำโพ (2474), อธิบายว่า 

ด้วยยศเจ้า, แฟชัน่ ฯลฯ

14)   วรรณกรรมภาษาต่างประเทศ 

(อังกฤษ) อาทิ A poetic translation from 

the Siamese (2436), The foundation of 

Ayudhaya (2448), The story of the 

records of Siames History (2458), The 

golden pavilion of Wat Sai (2464) ฯลฯ  

พระนิพนธ์ภาษาตา่งประเทศบางเร่ืองก็ได้รับ 

การแปลเป็นภาษาไทยด้วย

จากผลงานท่ีกลา่วมาทัง้หมด จะ 

เหน็ได้วา่สิง่ท่ีพระองค์ทรงได้ริเร่ิมไว้เม่ือกวา่ 
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ร้อยปีที่แล้วได้เป็นรากฐานของงานเพื่อ 

ความเจริญของบ้านเมือง ความสงบสขุของ 

ประเทศ โดยมิได้คำนงึถึงความลำบากหรือ 

อุปสรรคที่ได้เข้ามา ทรงมีสติยอมรับและ 

ปรับตัวในยามท่ีเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

ของชีวิต ดังนัน้ สิ่งท่ีคนในรุ่นปัจจุบันจะ 

สามารถระลึกถึง ช่ืนชม และนำคติของ 

พระองค์มาปฏิบตัิ คงเป็นการสนองคณุบ้าง 

ไม่มากก็น้อยสำหรับเจ้านายพระองค์นี้ 

บรรณานุกรม

จกัรกฤษณ์ นรนิตผิดงุการ.สมเดจ็พระเจ้า 

 บ ร ม ว ง ศ์ เ ธ อ ก ร ม พ ร ะ ย า 

 ด ำ ร ง ร า ช า นุ ภ า พ กั บ 

 กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : 

  สำนกัพิมพ์ มตชิน, 2545. พิมพ์ 

 ครัง้ท่ี 3.

ชชัชยั คุ้มทวีพร สมเดจ็ฯกรมพระยา 

 ดำรงราชานุภาพและประวัตศิาสตร์  

 นิ พ น ธ์ ไ ท ย ส มั ย ใ ห ม่   

 : การวิเคราะห์เชิงปรัชญา . 

  ม ห า วิ ท ย า ลัย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ,  

 กรุงเทพฯ, 2534. 

ดำรงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา.  

 ความทรงจำกรุงเทพฯ : สำนกัพิมพ์ 

 มตชิน, 2546.
_________. ความจำทรง. กรุงเทพฯ : มตชิน, 

2546. 

_________. คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก (4 เลม่). 

กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2549.

_________. จ ด ห ม า ย ถึ ง ห ญิ ง ใ ห ญ่ . 

นครหลวง : บรรณกิจเทรดดิง้, 

2515.

_________. จดหมาย เห ตุ ร ะยะทา ง 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

เสด็จตรวจราชการหัวเมือง 

ใน ร.ศ. 117, 119. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ, 

2515.

_________. ชีวิตและงานของสุนทรภู่. 

พระนคร : คลงัวิทยา, 2506.

_________. ชุมนุมพระนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : 

บรรณกิจ, 2534.

_________. ตำนานเคร่ืองมะโหรีป่ีพาทย.์ 

พระนคร : กรมศลิปากร, 2482.

_________. เทศาภิบาล .  พระนคร  : 

กรมศลิปากร, 2510.

_________. เที่ยวเมืองพม่า. กรุงเทพฯ : 

สำนกัพิมพ์มติชน, 2545.

_________. ไทยรบพม่า.  กรุงเทพฯ : 

สำนกัพิมพ์มติชน, 2545.

_________. พระราชประวัติสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช. พระนคร : 

กรมศลิปากร, 2493.

_________. พระโอวาทของสมเด็จฯ  

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

เ มือง ปัตตา นี  เ ม่ื อ วันที่   
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1 กันยายน พ.ศ. 2472. พระนคร 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 

2475.

_________. นิทานโบราณคด.ี กรุงเทพฯ : 

คลงัวิทยา, 2517.

_________. นิราศนครวัด.  กรุงเทพฯ : 

สำนกัพิมพ์มติชน, 2545.

_________. รูปแลเร่ืองเที่ยว. พิมพ์ครัง้ท่ี 2, 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร โ ด ย  ญ า ณี  

คู ห ะ รั ต น์ .  ก รุ ง เ ท พ ฯ  : 

มลูนิธิหมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั 

ดศิกลุ, 2547.

_________.       เร่ืองตัง้หอพระสมุดวชริญาณ. 

พระนคร    :    หอพระสมดุวชิรญาณ, 

2471.เตช บนุนาค. การปกครอง

ระบบเทศาภิบาลของประเท

ศสยาม พ.ศ. 2435 - 2458. 

ก รุ ง เ ท พ ฯ  : ม ห า วิ ท ย า ลัย 

ธรรมศาสตร์, 2538. 

ประพฒัน์ ตรีณรงค์ พระประวัตแิละผลงาน 

 สมเด็จฯกรมพระยาดำรง-  

 ร า ช า นุ ภ า พ ด ำ ร ง วิ ท ย า , 

 กรุงเทพฯ, 2546.  พิมพ์ครัง้ท่ี 3 
พนูพิศมยั ดศิกลุ, หมอ่มเจ้า. ชีวติและงาน 

 ส ม เ ด็ จ ก ร ม พ ร ะ ย า 

 ดำรงราชานุภาพ .  พระนคร :  

 สำนกัพิมพ์ บรรณาคาร, 2515.

มหาดไทย, กระทรวง. สมเด็จพระเจ้า 

 บ ร ม ว ง ศ์ เ ธ อ ก ร ม พ ร ะ ย า 

 ด ำ ร ง ร า ช า นุ ภ า พ แ ล ะ ง า น 

 ท า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง 

 พระองค.์ 2505.

_________. ด ำ ร ง ร า ช า นุ ส ร ณ์  

เพื่อเฉลมิพระเกียรต ิพลเอก 

แ ล ะ ม ห า อ ำ ม า ต ย์ เ อ ก 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

เน่ืองในการเสด็จพระราช 

ดำเนินทรงเปิดพระรูปอนุสาวรีย์ 

ณ กระทรวงมหาดไทย 1 

เมษายน 2511. กรุงเทพฯ :  

ม.ป.ท., 2511.

มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา- 

 นภุาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม 

 ดิ ศ กุ ล พ ร ะ ธิ ด า .  

 ส มุ ด ภ า พ พ ร ะ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ 

 พ ร ะ ก ร ณี ย กิ จ ข อ ง  

 สมเด็จฯ  กรมพระยาดำรง 

 ร า ช า นุ ภ า พ .  ก รุ ง เ ท พ ฯ  :  

 อมรินทร์การพิมพ์, 2529.

_________. 18 มีนา วัน ท้องถิ่ น ไทย 

107 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม 

รำลึก  150 ปี  สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. 

กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกดั  

วี เจ พริน้ติง้, 2555.
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มลูนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป ร่วมกบั  

 มลูนิธิพิพิธภณัฑ์วงัวรดิศ. สามสมเดจ็. 

  กรุงเทพฯ : บริษัทเคลด็ไทย จำกดั, 2523.

 วฒิุชยั มลูศลิป์ และสมโชต ิออ๋งสกลุ 

บรรณาธิการ. มณฑลเทศาภบิาล : วเิคราะห์ 

 เปรียบเทียบ เอกสารทางวิชาการ  

 ของสมาคมสังคมศาสต ร์แห่ ง 

 ประเทศไทย, 2524.

สจุริต  ถาวรสขุ. พระประวัตแิละผลงาน.พระนคร : 

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2506. 

สงัขดศิ ดศิกลุ,ม.ร.ว. และคณะ. ที่ระลกึงาน 

    เ ปิ ดพระอ นุส าว รี ย์ สม เด็ จ 

  พ ร ะ เ จ้ า บ ร ม ว ง ศ์ เ ธ อ 

      กรมพระยาดำรงราชานุภาพ .  

            กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

สายชล สตัยานรัุกษ์.สมเดจ็ฯ กรมพระยา 

                ดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์  

             “เมืองไทย”และ “ชัน้” ของชาวสยาม. 

            กรุงเทพฯ : สำนกัพิมพ์ มตชิน, 2546.

สภากาชาดไทย.ที่ ร ะลึ ก ง านฉลอง 

  ค ร บ 2 5 ปี ป ร ะ วั ติ แ ล ะ 

     กิจการของกองวิทยาศาสตร์ 

     สภากาชาดไทย .  กรุงเทพฯ :  

     กองวิทยาศาสต ร์สภากาชาด 

            ไทย, 2490.

ส.ศิวรักษ์. สมเด็จกรมพระยาดำรง 

    ราชา นุภาพตามทัศนะของ  

               ส.ศวิรักษ์.. กรุงเทพฯ : มลูนิธิเสฐียร 

             โกเศศ - นาคะประทีป, 2525.

กระทรวงมหาดไทย. 100 ปี มหาดไทย. 

   ก รุ ง เ ท พ ฯ  :  ศิ ริ วั ฒ น า 

             การพิมพ์, 2535.

ศิลปากร, กรม. หอพระสมุดวชิรญาณ 

      สำหรับพระนคร.  กรุงเทพฯ :  

             กรมศลิปากร, 2543.
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ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์ทางสติ 
ปัญญาอย่างของไทยเราเอง ดูเหมือนจะ 
ขาดหายไปจนเห็นได้ชัด วิ ธีการที่ นิยม 
แพร่หลายคือ คอยรับโอนความรู้โดยเฉพาะ 
ก็จากตา่งชาติ มากกวา่สร้างสรรค์ความเช่ือมัน่ 
ในความคิดของตนเอง หรือบำรุงรักษา 
เอกลกัษณ์ของชาติไว้ ชนชัน้ปกครองของ 
ประเทศต้องคอยเฝ้ามองและดำเนินตาม 
เป้าหมายทนุนิยมตะวนัตก ในด้านการพฒันา 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การไมเ่ปิด 
โอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการชีช้ะตากรรม 
ของเขาเอง และการปิดกัน้อิสรภาพในการ 
แสดงออกซึง่ความคดิเหน็ ยอ่มทำให้ประเทศ 
เ ฉื ่ อยชาลง  พวกชน รุ่ นหนุ ่ มสาวสิ ้น 
ความเคารพนบัถือในตวัผู้อาวโุสอนัมกัเป็น 
พวกมือถือสากปากถือศีล โดยท่ีพวกนีเ้ป็น 
ผู้ รับผิดชอบบ้านเมืองอยู่ในระดบัต่างๆ กนั  
โดยท่ีมักพากันสนใจแต่เพียงความมั่งคั่ง 
สำหรับตนเอง อย่างปราศจากสำนึกเน่ือง 
อย่างแท้จริงถึงความยตุิธรรมในสงัคมหรือ 

ความเป็นอยูท่ี่ดีของคนหมูม่าก ซึง่ถกูทำลาย 
ลงมากตอ่มากด้วยระบบสงัคมท่ีไมเ่ป็นธรรม 
ท่ีเกิดในประเทศเองและท่ีมาจากต่างชาติ 
พวกเขาเหลา่นีน้อกจะไม่วางแผนท่ีแน่นอน 
และจริงจงัเก่ียวกบัอนาคตของประเทศแล้ว 
ใครก็ตามซึง่ใสใ่จอย่างแท้จริงตอ่สงัคมและ 
อิสรภาพทางปัญญา จะถกูกีดกนัออกไปจาก 
ระบบการเมือง เขาจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้มา 
มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของการพฒันา 
ประเทศ ถ้าไม่ถูกบังคับให้ออกไปอยู่  
ตา่งประเทศก็ต้องเข้าป่าไป หาไมก็่ถกูจบัตวั 
เข้าคกุไปเลย

เพ่ือให้เข้าใจความหมาย สถานะปัจจบุนั 
ของระบบราชการในประเทศไทย เราควร 
ศึกษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์แห่งการ 
สร้างสรรค์สติปัญญาอย่างของไทยเราเอง 
เพ่ือให้เข้าใจว่าประเทศได้ดำเนินการเชน่ไร 
ในการท่ีจะรักษาไว้ซึง่ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว 
ของเอกลกัษณ์วฒันธรรมและการเมืองไทย  
แม้จะเป็นความจริงที่ว่าในคริสต์ศตวรรษ 

ญาตมิา ทองคำ1

ส.ศวิรักษ์

ชีวติและงานของ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในฐานะที่เป็นพยานทางประวัตศิาสตร์ในเร่ือง

การสร้างสรรค์สตปัิญญาอย่างของไทยเราเอง1

1  สถาบนัดำรงราชานภุาพไดร้บัความกรณุาจากอาจารยส์ลุกัษณ ์ศวิรกัษ ์ทีอ่นญุาตใหค้ดัเลอืกบทความจากหนงัสอื“พจิารณาในกรมดำรงฯ    
 เมื่อพระชนม์ครบ 150”  ลงพิมพ์ในวาสารดำรงราชานุภาพ ฉบับที่ 43 เมื่อครั้งไปแสดงปาฐกถา เสาหลักของแผ่นดิน   
 ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับ  
 คนร่วมสมัย เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันดำรง-  
  ราชานุภาพขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
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ท่ี 19 จนถงึช่วงต้นศตวรรษนี ้ อนัเป็นช่วงท่ี
ลทัธิจกัรวรรดินิยมแข็งแกร่งมากนัน้ สยาม 
เป็นประเทศเลก็และมีกำลงัทางทหารออ่นแอมาก 
ไม่ เหมื อนญี่ ปุ่ น แต่ ในขณะที่ ประเทศ 
เพ่ือนบ้านของสยามซึ่งเคยเป็นอาณานิคม 
และรัฐในอารักขาของประเทศจกัรวรรดนิิยม 
ได้ปลดปลอ่ยตวัเองจากลทัธิอาณานิคมทาง 
ปัญญา โดยปลุกความภาคภูมิใจในการ 
สร้างสรรค์ความเช่ือมัน่ในตวัพวกเขาเองได้  
คนไทยในขณะนีก้ำลงังมงายมืดบอด ไปสู ่
เป้าหมายของการพฒันาทางวตัถขุองตะวนัตก
โดยปราศจากการหยุดวิเคราะห์ถึงคุณค่า 
อนัแท้จริงเอาเลย

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ผู้ทรงได้รับสมญาวา่เป็นนกัประวตัิศาสตร์ท่ี 
ย่ิงใหญ่ เป็นรัฐบุรุษ และนักเขียน ได้ทรง 
ประกาศในปี พ.ศ. 24702 ภายหลงัจากหลาย 
สิบปีท่ีชาวสยามเผชิญหน้ากบัมหาอำนาจ 
ชาวยโุรปว่า เอกลกัษณ์ของชนชาติไทยนัน้ 
หยิบยกขึน้มาจากลกัษณะประจำชาตใิหญ่ๆ 
ได้ 3 ประการ คือ

1. คนไทยรักอิสรภาพและต้องการสงว
นรักษาอิสรภาพของตนไว้จนถงึท่ีสดุ

2. คนไทยไมช่อบความรุนแรงในทกุรูป
แบบ

3 . ค น ไ ท ย เ ป็น ค น ฉ ล า ด ใ น ก า ร 
ประสานประโยชน์ จากอิทธิพลทางกระแส 
วฒันธรรมอ่ืนๆ

ก่อนท่ีจะพดูถงึลกัษณะ 3 ประการดงักลา่ว 
ขอให้เราหันมาพิจารณาประเทศสยาม 
และภมิูหลงัทางประวตัิศาสตร์ของสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงราชานภุาพกนัก่อน

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
เ ป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2394 - 2411)  
ผู้ ท ร ง มี ช่ื อ เ สี ย ง เ ป็ น ท่ี รู้ จัก ใ น ห มู่ ช า ว 
ตา่งประเทศในฐานะพระมหากษัตริย์ในเร่ือง 
แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม ของ มาการ์เรต 
แลนดอน ซึ่งภายหลังกลับกลายมาเป็น 
ละครเพลงท่ีมีช่ือเสยีงเร่ือง “พระเจ้าแผน่ดนิ 
กบัฉนั” ตามความเป็นจริง พระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัคงได้รับความเคารพ 
นับถือและการเอาใจใส่อย่างจริงจังจาก 
นกัศกึษา มากกวา่สิง่ท่ีฮอลลวีดูและนกัเขียนสตรี 
ผู้ นัน้แสดงออกในทำนองล้อเลียน3 เป็น 
ความจริงท่ีวา่ พระองค์ทา่นสงวนรักษาเอกราช 
ทางการเมืองโดยยอมทำสนธิสัญญาไม่ 
เสมอภาคทางการค้ากบัชาตติะวนัตก และพร้อม 
จะสละดินแดนประเทศราชให้แก่ประเทศ 

2 สมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานภุาพ, ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ. กรุงเทพฯ, 2514.
3 A.B. Griswoid, “The Historian Debt to King Mongkut” in His Majesty King Rama The Fourth Mongkut, Bangkok, 

1968.
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ฝร่ังเศส เพ่ือรักษาพระราชอาณาจกัรอนัแท้จริง 
ของพระองค์ไว้ หรืออีกนยัหนึง่ทรงเตม็พระทยั 
ท่ีจะสูญเสียบางสิ่งเพ่ือรักษาสิ่งใดก็ตาม 
ซึ่งสำหรับพระองค์แล้วสำคญัอย่างย่ิงยวด 
และมีผลตอ่ความเป็นไทย พทุธศาสนา 
สอนพระองค์ไว้มาก พระพุทธเจ้าตรัสเตือน 
บรรดาสาวกว่าคนฉลาดพึงเสียสละสิ่ ง 
ซึ่งไม่เป็นสาระเพื่อสิ่งซึ่งเป็นสาระ พึงสละ 
สุ ข ส่ ว น น้ อ ย เ พื่ อ ค ว า ม สุข ส่ ว น ใ ห ญ่  
ในรัชสมยัของพระองค์ทา่น เวียดนามและ 
พม่าประสบความล้มเหลวในการรักษา 
เอกราชของตนไว้ ความล้มเหลวท่ีวา่นีไ้มใ่ช ่
เพียงประเดน็ท่ีเกิดจากความเป็นอนรัุกษ์นิยม 
อยา่งรุนแรง หรือดำเนินนโยบายทางการทตู 
อนัออ่นแอ เหมือนดงัท่ีเคยพรรณนากนัไว้ใน 
หนังสือของชาวตะวันตก พระเจ้ามินดง 
ของพมา่ (2395 - 2421) ไมป่ระสงค์จะเสีย
ดินแดนแม้แตส่กันิว้หนึง่ให้แก่องักฤษ เน่ือง 
เพราะความกลัวว่าหากอังกฤษแผ่ขยาย 
ตอ่ไปเร่ือยๆ ดงัท่ีเป็นอยู่นี ้  ในท้ายท่ีสดุจะ 
ดดูกลนืสิง่ท่ีพระองค์ทรงพิจารณาเหน็แล้ววา่ 
เป็นวฒันธรรมท่ีเตบิโตมาจากสว่นท่ีเป็นพมา่ 
เอง โดยท่ีวฒันธรรมนั น้ผูกพันอย่างลึกซึ ง้ 
กับหลักธรรมทางพทุธศาสนา พระเจ้ามินดง
ทรงมีพระราชศรัทธาในพทุธศาสนาเชน่เดียว 
กบัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
แต่ทรงประสบความล้มเหลวในการประยกุต์ 
ใ ช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเ จ้า 
มาพฒันาสงัคมเพ่ือใช้เป็นทางออกในช่วง 
เวลาท่ีโลกกำลงัเปลีย่นแปลงในชว่งปี พ.ศ. 2453 
เม่ือบาหลีเสียเอกราชให้แก่พวกวิลันดา 
กษัต ริ ย์ ท่ีปกครองในตอนนัน้ ไ ด้แสดง 

ลกัษณะขดัแย้งและไม่ยอมรับอิทธิพลจาก 
ภายนอก ดงัจะยกถ้อยคำของทา่นมาแสดง
ให้เหน็ดงันี.้..

“...มนักระจ่างแจ้งแก่ฉันมากทีเดียว  
ฉันพินิจดูสิ่งท่ีปรากฏแก่ฉันแล้วไม่อาจจะ 
เช่ือได้ว่ามีประเทศใดในโลกจะงดงามเท่า 
บาหลี ฉันไม่สามารถจะให้หรือแม้แต่จะ 
ขายบ้านเมืองแก่พวกคนแปลกหน้าได้ 
ฉนัไมอ่าจทำและจะไมท่ำ เขาจะทำอยา่งไร 
กั บ มัน เ ม่ือ เ ข า ไ ด้มัน ไ ว้ ใ น ก ำ มือ แ ล้ว  
พวกชนตา่งชาตไิมรู้่จกัเทพเจ้าของเราไมเ่ข้าใจ 
กฎเกณฑ์ซึ่งมนุษยชาติต้องอาศัยอยู่ด้วย  
สิง่นัน้ เขาจะรือ้ศาลเทพารักษ์และเทพเจ้าจะ 
หนีจากเราไปในไมช้่า เกาะของเราก็จะกลายเป็น 
สิง่แห้งแล้งและน่าเกลียดเหมือนทะเลทราย 
ในประเทศจีน พวกชนตา่งชาตจิะปลกูอ้อย  
แตไ่มเ่หมือนเชน่ท่ีชาวชนบทของเราทำ เราต้องการ 
อ้อยเพียงเพ่ือปรุงอาหารให้มีรสหวาน  
หรือนำมาทำขนมหวานสำหรับเดก็ๆ พวกเขา 
จะปลกูอ้อยจนเตม็ล้นบดบงัภมิูประเทศของเรา 
หมด และต้มให้เป็นน้ำตาลในอาคารขนาดใหญ่  
จนกระทัง่ชาวชนบทได้กลิ่นเหม็น พวกเขา 
จะนำน้ำตาลจำนวนมหาศาลไปแลกเป็น 
เงินตรา พวกชนต่างชาติจะปลูกต้นไม้ 
อยา่งนา่เกลียดเป็นแถว เพ่ือเอายางจากมนั  
พวกเขาจะรือ้วังและละทิง้เป็นท่ีว่าง และ 
ตดัต้นปาล์มท่ีสวยงามและไม้ผลลงเพ่ือส่ง 
ไปทำเคร่ืองเ รือนยังบ้านเมืองของเขา  
เขาจะกดชาวชนบทของเราลงเป็นทาส และ 
กระทำการอันโหดร้ายต่อคนเหล่านัน้ 
ไม่ ยอมใ ห้คน เหล่ านั น้ มี เ วลาสำห รับ 
ชนไก่ จดังานร่ืนเริง เล่นดนตรี และเต้นรำ 
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พวกผู้หญิงของเราจะปกปิดหน้าอก ราวกบั 
เป็นพวกผู้หญิงโสเภณี ไม่มีใครได้ประดบั 
ด อ ก ไ ม้ ไ ว้ บ น เ รื อ น ผ ม ห รื อ น ำ ข อ ง ไ ป 
ถวายวดั ชาวตา่งชาตจิะลบความสนกุสนาน 
ไปจากจิตใจเด็กๆ และพรากความอดทน 
ความใจกว้าง และความสุภาพไปจาก 
ธรรมชาติของเด็กๆ เหลา่นัน้ ทำให้พวกเขา 
หยาบคาย มี จิ ตใจกระด้ าง และไม่ มี  
ความพึงพอใจสิ่งใดง่ายๆเหมือนพวกคน
ผิวขาว”4

ในอีกทางหนึ่งนัน้ พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปรารถนา “จะนำ 
ประเทศของพระองค์ทา่นไปสูแ่นวทางความ 
ทัดเทียมกันกับประเทศท่ีเจริญกว่าทาง 
ตะวันตก และจุดสำนึกประชาชนด้วย 
วญิญาณแหง่ความรักชาติ มีบางสิง่บางอยา่ง 
ท่ีประชาชนไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อน แน่ละ 
พระองค์ทา่นฉลาดพอท่ีจะวางระเบียบพิธีการ 
ใหมใ่ห้ผสมผสานกบัวฒันธรรมพิธีกรรมทาง 
ศาสนา ปัจจยัตา่งๆ ท่ีได้กำหนดไว้นัน้จะงา่ยตอ่ 
ความเข้าใจในหมูป่ระชาชนมากท่ีสดุ”5

ข้อความท่ียกมาอ้างข้างต้นขัดแย้ง 
โดยตรงกับข้อความที่กล่าวมาก่อนหน้านี ้ 
นกัสงัคมศาสตร์ชาวองักฤษเขียนขึน้จากทศันะ 
ของ “ประเทศทางตะวนัตกท่ีเจริญก้าวหน้า 
มากกว่า” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วัไมเ่คยใช้ประโยชน์ท่ีมีความหมายเชน่นัน้ 
พระองค์ท่านทรงระแวดระวงัให้ประชาชน 
เปลีย่นแปลงโดยท่ียงัคงไว้ซึง่ความมีเอกราช 
ของชาติ เม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องทำเช่นนัน้ 
พระองค์ท่านทรงใช้คำว่า ถึงเวลาแห่ง  

โลกสนันิวาส ซึง่แปลกนัอย่างคร่าวๆ ได้วา่  
กาลเวลาเปลี่ยนไปก็จำต้องมีโลกทศัน์ไกลๆ 
ด้วยบ้าง นบัวา่พระองค์ทา่นทรงเป็นกษัตริย์ 
พระองค์แรกทางตะวนัออกท่ีใช้ภาษาองักฤษ 
ได้อย่างคล่อง ทรงมีความเข้าในภาษานี ้
เป็นท่ีสองรองจากภาษาบาลี ซึง่เป็นภาษา 
ท่ีใช้ในพทุธศาสนาเถรวาท และทรงมีความ 
เข้าใจตลอดในส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมเนือ้แท้ 
ของไทย

ก่อนรัชสมยัของพระองค์ พทุธศาสนา 
ในสยามเป็นการผสมผสานกบัลทัธิธรรมเนียม 
ของพราหมณ์และลัทธิบูชาภูตผีอันเป็น 
ท่ีนิยมในหมูป่ระชาชน พระภิกษุสงฆ์ไมเ่คร่งครัด 
ในพระวินัยเท่าไร การนั่งสมาธิเป็นไป 
เพ่ือให้มีอภินิหารมากกว่าจะให้เกิดปัญญา 
เพ่ือความหลดุพ้นจากกองทกุข์ทัง้ปวง ผู้ศกึษา 
พระธรรมจะศึกษาแต่เฉพาะอรรถกถาหรือ 
ท่ีมีผู้แตง่ขึน้ในลงักา พมา่ และสยาม มากกวา่ 
จะศึกษาจากพระพทุธพจน์ ประวตัิศาสตร์ 
ไทยก็เช่นกัน รู้กันแต่ช่วงอยุธยามาถึง 
กรุงเทพฯ ตามความจริงแล้ว อยธุยารับเอา 
อารยธรรม เขมรมาใ ช้ ในการสั่ งสอน 
พทุธศาสนาและนำเอาอารยธรรมเขมรมาสัง่สม 
เป็นวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะท่ีการยอมรับ 
นับถือเร่ืองอำนาจอันศักดิ์สิทธ์ิแห่งระบบ 
เทวราช ตลอดจนเร่ืองชนชัน้ในสงัคม รวมถงึ 
การมีทาส แม้วา่จะไมเ่คยมีระบบถือวรรณะ 
อยา่งเคร่งครัดในสยามเลยก็ตาม

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงย้อนกลับไปศึกษาต้นเค้าของลัทธิ  
เถรวาท โดยศกึษาจากคำสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

4 Vicky Baum, A Tale from Bali, OUP, Kuala Lumper, 1970.
5 H.G. Quaritch Wales, Siamese State Ceremony, London, 1931.
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6 S. Sivaraksa, Buddhism and Society : Beyond the Present Horizons, a lecture delivered at the Centre for Religious  
Studies, University of Toronto, March, 1978, to be published by the University as a pamphlet.

7 จารึกพอ่ขนุรามคำแหงนัน้ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์แปลเป็นภาษาองักฤษ ศาสตราจารย์เซเดส์แปลเป็นภาษาฝร่ังเศส และ 
ศาสตราจารย์อิชิกำลงัศกึษาจารึกพอ่ขนุรามคำแหงทัง้หมดให้กบัศนูย์บรูพาคดีศกึษา มหาวิทยาลยัเกียวโต

ท่ีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกภาษามคธ ทรงใช้ 
ต้นฉบบัดัง้เดมิตรวจสอบความถกูต้องแมน่ยำ 
ทรงใช้อรรถกถาและหนงัสอืท่ีแตง่เพ่ิมเตมิใน 
ชัน้หลงัเป็นข้อมูลประกอบ โดยเหตุท่ีทรง 
ผนวชอยู่นานถึง 26 ปีก่อนขึน้ครองราชย์ 
พระองค์ทา่นสามารถปฏิรูปการคณะสงฆ์ได้
จากภายในสถาบนันัน้ ขณะทรงดำรงสมณเพศ 
ทรงธุดงค์ด้วยพระบาทเปล่า อันเป็นวัตร 
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดของพระภิกษุสงฆ์มา 
แต่สมัยพุทธกาล พระองค์เสด็จไปใน 
ทา่มกลางหมูป่ระชาชนจนถงึเมืองสโุขทยัเก่า 
ซึ่งอยู่ขึน้ไปทางเหนือไกลจากอยธุยาไปอีก  
ณ ท่ีนี ้ ทรงค้นพบพระแทน่มนงัคศิลาอาสน์ 
และจารึกพ่อขุนรามคำแหงผู้ คิดประดิษฐ์ 
อกัษรไทยในปี พ.ศ. 1826

จากจารึกหลกันัน้ ทรงเรียนรู้วา่ลกัษณะ 
วฒันธรรมไทยท่ีสัง่สมสบืทอดกนัมานัน้ เป็น 
เช่นเดียวกับท่ีมีสั่งสอนอยู่ในพุทธศาสนา 
ลทัธิเถรวาท แนวความคดิเก่ียวกบักษัตริย์ท่ี 
อาณาจักรไทยระยะแรกๆ รับจากคัมภีร์ 
ภาษาบาลี นั น้  มี ลักษณะแตกต่างไป 
จากแนวความคิดเร่ืองกษัตริย์แบบ 
เทวราชของขอม พลเมืองทัง้ชาย 
และหญิงมีอิสระและเท่าเทียมกัน 
พระมหากษัตริย์อยูใ่นฐานะบดิาของ 
ประชาชน การเป็ นกษั ตริ ย์ นั ้นคื อ 
การขึน้ครองราชย์เพ่ือทำหน้าท่ีปกป้อง  
ให้ความสงบสขุและความเป็นอยู่ท่ีดี 
แก่ประชาชน ทั ง้นี  ้เพราะมีอนุสนธิ 
มาจากการสัง่สมบญุญาบารมีไว้ตัง้แต ่

ใ น อ ดี ต ชาติจ น ถึ ง ปั จ จุ บัน  ไ ม่ ใ ช่ ว่ า 
กษัตริย์ขึ น้ครองราชย์โดยโองการจาก 
พระเจ้าให้ทรงกระทำเช่นนัน้ หรือทรงเป็น 
ปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้า พระมหากษัตริย์ 
ถูกตำหนิ ได้ เมื ่ อเกิ ดความผิ ดพลาดขึ น้ 
ในพระราชอาณาจกัร ซึง่อาจจะเกิดจากการ 
ไมด่ำรงอยูใ่นราชธรรมของพระองค์ ทัง้นีร้วม 
ถึงการเกิดอุทกภัย และทุพพิกขภัยด้วย6 
ถ้าประชาชนมีข้อเดือดร้อนใจ เขาจะเฝ้า 
พระมหากษัตริย์ได้ทกุเวลา โดยตีกลองท่ีโปรด 
ให้แขวนไว้ท่ีประตู พระองค์จะเสด็จออก
รับเร่ืองร้องทุกข์เหล่านัน้ ในวันธรรมดา 
พระมหากษัตริย์จะประทับบนพระแท่น  
มนงัคศลิาอาสน์ กลางดงตาล เพ่ือให้คำปรึกษา 
ข้อราชการและพิจารณาตดัสนิคดีความตา่งๆ 
ในวนัธรรมสวนะพระภิกษุจะนัง่แทนท่ีแสดง 
พระธรรมเทศนาแก่ประชาชน7 (ในกรณีท่ี 
ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป 
โดยชอบธรรมได้ พระมหากษัตริย์จะถูก 
ถอดถอนจากตำแหนง่ได้เหมือนคนอ่ืนๆ)
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวเสด็จขึ น้ครองราชย์ในปี 2394  
ทรงพยายามนำความรู้และประสบการณ์ 
ที่ทรงมีอยู่มาใช้ในทางปฏิบัติให้มากที่สุด 
เท่าที่จะทรงทำได้ ด้วยทรงตระหนักดีว่า 
โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ในขณะท่ีประชาชนของพระองค์ยังหลง 
ยึดถือความเชื่อเก่าๆ อันเป็นความคิดที่ 
สบืเน่ืองมาตัง้แตส่มยัอยธุยา ดงันัน้ สิง่ท่ีควร 
จะทำคือ จะต้องทรงเป็นผู้ ดำเนินการ 
เปลี่ยนแปลงโดยให้ประชาชนส่วนใหญ่ 
เข้าใจในสิง่ท่ีทรงกระทำนัน้ๆ ด้วย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงเช่ียวชาญดาราศาสตร์แบบตะวันตก 
เทา่ๆ กบัโหราศาสตร์แบบไทย พระราชโอรส 
ของพระองค์ได้ถ่ายทอดความชาญฉลาด 
บางอย่างไว้ด้วยเช่นกัน สิ่งใดพระองค์ไม่ 
อาจทำสำเร็จได้ จะทรงวางแผนให้พระราชโอรส 
เป็ นผู้ ทำในเวลาต่ อมา พระองค์ ทรงมี 
พระราชหฤทัยจดจ่อแน่วแน่กับความ 
ปรารถนาเชน่นี ้ เพราะเหตวุา่ทรงขึน้ครองราชย์ 
ต่อจากพระเชษฐาธิราช เม่ือพระชนมายไุด้ 
47 พรรษาแล้ว ตลอดระยะเวลาครองราชย์  
16 ปีนี ้ภาระหน้าท่ีอนัดบัแรกท่ีจะทรงทำใน 
ฐานะพระมหากษัตริย์คือ การสร้างทายาท 
เพ่ือดแูลรักษาพระราชอาณาจกัร และพระองค์ 
สามารถทำได้ ด้ วยการมี พระราชโอรส 
พระราชธิดาถงึ 82 พระองค์ ความตัง้พระทยั 
ในสิ ่ งนี  ้ ควรแก่การระลึกถึ งด้ วยความ 
ขอบพระเดชพระคณุ พระราชโอรสพระราช 
ธิดาส่วนใหญ่มีพระปรีชาสามารถสูง  
ตัวอย่างเช่น สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 

(2411 – 2453) ผู้ เสด็จขึน้ครองราชย์ต่อ 
จากพระราชบิดาและได้ทรงทำให้สิ ่ งที่  
พระราชบิดาฝันไว้สำเร็จเป็นความจริง ทรง 
เลกิทาส เลกิจารีตนครบาล และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีล้าสมยัอ่ืนๆ ทัง้ยงัทรงปฏิรูปการ 
บริหารราชการแผน่ดนิ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวิชรญาณวโรรส ทรงใช้เวลา 
ตลอดพระชนม์ชีพในพระบวรพุทธศาสนา  
และในท่ีสดุทรงเป็นสกลมหาสงัฆปริณายก  
สิ่งท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงริเร่ิม 
สร้างสรรค์แก่พทุธศาสนาและการศกึษาของ 
ชาวพทุธ เป็นสิง่มีคณุคา่ตอ่สถาบนัสงฆ์และ 
มีผลต่อบ้านเมืองยิ่งนัก สมเด็จฯ กรม 
พระยาเทววงศ์วโรปการทรงเป็นนักการทูต 
ผู้ มีช่ือเสยีง โดยเฉพาะในชว่งเวลาท่ีประเทศ 
ประสบวิกฤติการณ์  เ ม่ือมหาอำนาจ 
จกัรวรรดนิิยมตะวนัตกมุง่มาทำสญัญาด้วย 
เป็นจำนวนมาก ทรงเป็นเสนาบดีตา่งประเทศ 
นานถึง 38 ปี และสิ่งซึ่งผู้ คนเป็นอันมาก 
ไมไ่ด้หวนนกึถงึเลยนัน้ก็คือทรงเป็นผู้มีความรู้ 
ความชำนาญทัง้ในด้านดาราศาสตร์และ 
โหราศาสตร์เป็นอยา่งย่ิงอีกด้วย

สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ 
ทรงเป็ นศิ ลปิ นผู้ ยิ ่ งใหญ่ เป็ นสถาปนิ ก 
นกัดนตรี และนกัปราชญ์ กรมหลวงพิชิต- 
ปรีชากรทรงเป็นผู้ ดำเนินงานด้านบริหาร 
ท้องถ่ินท่ีมีความสามารถมาก ทัง้ยังทรง 
เป็นกวีอีกด้วย กรมพระสมมตอมรพนัธุ์ทรง 
เป็นปราชญ์คนสำคัญ และสมเด็จฯ กรม 
พระสวสัดิรัตนวิสิษฐ์ ทรงเป็นนักกฎหมาย 
ชัน้นำ ยงัสมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภาผอ่งศรี 
พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงมีความสามารถ 
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เทา่เทียมกบัเจ้านายผู้ชายหรือมากกวา่ด้วยซ้ำ 
ในรายงานฉบบันี ้ เราควรกำหนดขอบเขต 
ของเราอยู่เพียงพระราชโอรสพระองค์เดียว  
คือ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพเทา่นัน้

ก่อนจะกลา่วถงึสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
เราควรตระหนักแก่ใจว่า พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงทราบดีว่ า 
การปฏิรูปทางสงัคมและวฒันธรรมในช่วง 
เวลาของพระองค์ทา่น เป็นทางเลอืกในขณะ 
ท่ีโลกกำลงัเปลี่ยนแปลงไป ความไมแ่นน่อน  
(อนิจจลกัษณะ) เป็นเร่ืองท่ีพระพทุธเจ้าตรัส 
เน้นในคำสั่งสอน ใครก็ตามท่ีไม่รู้เท่าทัน 
ความเปลีย่นแปลงท่ีมีอยูใ่นโลกเทา่กบัได้พา 
ตวัเองไปสูค่วามประมาทอนัเป็นหนทางไปสู ่
อันตราย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หวัทรงตัง้พระราชหฤทยัให้การสัง่สม 
ทางสติปัญญาอย่างของไทย ไว้เป็นแรง 
ต่อต้านกระแสพลังอำนาจในทางลบจาก 
ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ไว้ใช้ระงับ 
ความรู้สกึต่อต้านซึง่จะเกิดจากภายในด้วย 
กนัเอง ทัง้นี ้เน่ืองจากพระองค์ทา่นทรงเช่ือมัน่ 
ในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทว่าเป็น 
คุณค่าสูงสุดท่ีประชาราษฎรยึดถือร่วมกัน  
และนอกไปจากนีแ้ล้วยงัมีเอกลกัษณ์ในหมู่ 
คนไทยด้วยกนัเองอีกด้วย พระองค์ทา่นทรง 
ศึกษามาอย่างหนักตลอดเวลาหลายปีที่ 
ทรงผนวชอยูท่รงศกึษาภาษาลาตนิจากสงัฆราช 
นิกายโรมนัคาทอลิกชาวฝร่ังเศส ทรงศึกษา 
ภาษาอังกฤษจากมิชชันนารีชาวอเมริกัน 
ทัง้สองคนนีต้้องการเปลี่ยนความยึดมัน่ใน 
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

เพ่ือให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน ให้เข้าถงึอารยธรรม 
ตะวนัตกและความก้าวหน้าทางวิทยาการ  
ทรงตอบโต้พวกเขาด้วยคุณความดีของ 
พุทธศาสนิกชนท่ีทรงมีอยู่และทรงเลือกรับ 
วิทยาการมาใช้ตามท่ีทรงต้องการ จะเห็น 
ลักษณะผู้ มีจิตใจอันกว้างขวางตามแบบ 
พุทธศาส นิกชน ท่ี ดีและความ เ ช่ือมั่น 
อย่างแน่นแฟ้นในพทุธศาสนา ได้จากการท่ี 
ทรงอนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันมา 
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ในวดัของพระองค์เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนกับการเรียนภาษาองักฤษจาก 
เขา ทรงสอนภาษาบาลีและสันสกฤตแก่ 
สงัฆราชชาวฝร่ังเศสเพ่ือแลกกบัภาษาลาตนิ  
ทรงสัง่ซือ้เคร่ืองพิมพ์หนงัสือจากมิชชนันารี 
มาพิมพ์หนงัสือพทุธศาสนา หาไมพ่ระภิกษุ 
สงฆ์จะได้อ่านก็แต่หนังสือของมิชชนันารีที่ 
ตีพิมพ์เป็นเลม่อยูเ่ทา่นัน้8

 กบัพระราชโอรส ไมท่รงปรารถนาให้ 
ต้องทรงพระดำเนินในหนทางอันยาวนาน 
เช่นท่ีทรงประสบมา ทางด้านการศกึษานัน้ 
ทรงถ่ายทอดลักษณะการรู้จักตนเองแก่ 
พระราชโอรสให้รู้สึกภาคภูมิในวัฒนธรรม 
และลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยที่ 
เป็นอยู่  และในขณะเดียวกันก็ให้รู้จักวิ ธี 
ปรับสิ่งท่ีมีอยู่ให้เข้ากบัค่านิยมท่ีรับมาจาก 
ตะวันตกด้วย หนังสือภาษาอังกฤษมัก 
กล่าวอ้างว่าน่ีเป็นความสำเร็จอันย่ิงใหญ่ 
ของครูสตรีชาวองักฤษ และอาจารย์พิเศษท่ี 
ถวายพระอกัษรเจ้านายเลก็ๆ เหลา่นี ้นบัวา่ 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนัก แน่นอน 
บรรดาครูชาวต่างประเทศมีส่วนช่วยเหลือ 

8 S. Sivaraksa, “American Influence on Books, Magazines and Newspapers in Siam” a paper delivered at the  
Smithsonian Institution, Washington D.C., 1976, to be published in a book by Temple University Press, Philadelphia. 
บดันีร้วมตีพิมพ์อยูใ่น Siam in Crisis.
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อยูม่าก และคนไทยทัง้หลายมกันกึถงึครูด้วย 
ความขอบคณุ แตก็่มีอยู่เพียงสว่นน้อยท่ีครู 
เหลา่นัน้ได้มีสว่นชว่ยเสริมสร้างขึน้9

เพื่อเข้าใจความหมายที่กล่าวถึงนี  ้
ควรนึกถึงว่าส่วนสำคัญมากที่สุดอันหนึ ่ง 
ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรง 
ประทับไว้ในพระทัยพระราชโอรสธิดาและ 
ข้าราชบริพารท่ีรายรอบพระองค์ คือ พระองค์ 
ทา่นเป็นผู้นำท่ีเป่ียมไปด้วยบารมี จากเอกสาร 
ภาษาไทยทัง้หลายท่ีมีอยู ่แสดงให้เหน็วา่ทรง 
เป็นที่เคารพ ที่รักและที่ชื่นชมของบรรดา 
พระราชโอรสธิดา ทัง้นีเ้น่ืองจากพระองค์ทา่น 
ตรัสแตส่ิง่ท่ีเป็นจริงทัง้ความรอบรู้ ความเป็น 
ผู้ทรงภมิูปัญญา ความสามารถในการบริหาร 
และเหนือสิง่อ่ืนใดคือความรักและความเอาใจใส ่
ท่ีทรงมีตอ่บรรดาพระราชโอรสธิดา พระราชโอรส 
ธิดาทรงตระหนักดีว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายในการ 
รับผิดชอบตอ่รัฐ สถาบนัสงฆ์และครอบครัว 
ในเวลาเดียวกนัโดยเฉพาะครอบครัวขนาด 
ใหญ่เชน่นี ้และดเูหมือนพระองค์ทา่นจะทรง 
ทำได้อยา่งดี ภาพของพระองค์ในสายพระเนตร 
พระราชโอรสธิดานัน้ คือพอ่ผู้ท่ีมีความยติุธรรม 
ต่อลกูๆ ทกุคน และเวลาของพระองค์ท่าน 
หมดไปด้วยการเอาใจใสต่อ่ความสขุความสบาย 
ของลูกแต่ละคนด้วยทุกพระองค์ยึดถือ 
พระราชบิดาเป็นแบบอย่าง ถึงแม้ว่าใน 
บางครัง้พระองค์ทรงถกูวิพากษ์วิจารณ์โดย 
พระราชโอรสธิดา แตท่า่นนัน้ก็ทนกระทำไป 
ด้วยความเคารพเป็นอยา่งย่ิง

ความรักและความภกัดีท่ีมีตอ่พระองค์ 
ท่านไม่ได้มีจำกัดอยู่แต่เฉพาะสมาชิกใน 

พระราชวงศ์ (รวมทัง้พระเชษฐาและอนชุา 
ตา่งพระมารดา พระปิตลุาและพระญาตวิงศ์  
ผู้ ไม่ค่อยเห็นด้วยกบัการขึน้ครองราชย์ของ 
พระองค์) แตไ่ด้แผก่ว้างไปในหมูข้่าราชบริพาร 
ข้าราชการ พระสงฆ์ และประชาชนทัว่ไปท่ี 

ได้มีโอกาสรู้จกัพระองค์อีกด้วย ภายหลงัจาก 
พระญาติองค์หนึ่งซึ่งต่อต้านพระองค์ท่าน 
เพราะความอิจฉา ได้ถกูตดัสนิประหารชีวิต 
ด้วยความผิดฐานเป็นกบฏ ในขณะท่ียงัทรง 
ครองสมณเพศอยู่นัน้  พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงดแูลพระโอรส 
ด้วยดี แม้แตพ่วกมิชชนันารีท่ีโจมตีพระองค์ 
ท่านในหน้าหนังสือพิมพ์ก็รักและเคารพ 
พระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  
ทรงสารภาพวา่ มิชชนันารีสร้างความรำคาญ 
ถวายพระองค์มาก พวกเขาปรารถนาจะให้ 
พระองค์ทรงยอมรับวิถีชีวิตของเขาเหลา่นัน้  

9 A.H. Leonowens, An English Governers at the Court of Siam, London, 1870.
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วิทยาการท่ี “เหนือ” กวา่ของ “ประเทศตะวนัตก 
ที่เจริญก้าวหน้ากว่า” ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ 
ไมอ่าจช่ืนชอบได้ แตพ่ระองค์ทา่นมีพระทยั 
กว้างพอท่ีจะคงความเป็นมิตรกบัคนเหลา่นีไ้ว้ 
และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลอืเม่ือพวกเขาต้องการ

ด้วยความรัก ความศรัทธาท่ีพระราชโอรส 
ธิดาและบุคคลอื่นๆ มีต่อพระองค์นี เ้อง  
การสร้างสรรค์ทางความคดิสตปัิญญาจงึได้ 
เร่ิมงอกงามขึน้

นอกเหนือไปจากองค์พระมหากษัตริย์ 
แล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแวดล้อมอยู ่
อิทธิพลของสังคมท่ีเคลื่อนไหวอยู่รอบตัว  
ทำให้พระเจ้าลกูเธอพระองค์น้อยๆ ภาคภมิู 
พระทัยในสิ่งท่ีได้รับการอบรมมาตัง้แต่ยัง 
ทรงพระเยาว์ พทุธศาสนาและความเป็นไทย  
การศกึษาแบบเก่าภายในกำแพงพระบรมมหา 
ราชวงัและการศกึษาในวดั มีส่วนเสริมสร้าง 
ในทางที่ ดีอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาในเวลาต่อมา เจ้าจอมมารดา  
ผู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาๆ ท่ีศรัทธา 
ในพุทธศาสนาและภักดีต่อพระราชสามี 
เป็นท่ีสุด ก็เป็นอีกผู้ หนึ่งท่ีเหมือนทรัพย์ 
สมบัติอันมีค่าย่ิงของเหล่าพระราชโอรส 
ธิดา ในกรณีของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ด้วยแล้ว  ทรงบันทึกไ ว้ว่ าพระมารดา 
เ ป็น ผู้ ท่ีท ำ ใ ห้พ ร ะ อ ง ค์ ไ ม่ต รัส ค ำ เ ท็จ 
ไมยุ่ง่เก่ียวผู้หญิงคนชัว่ และไมล่กัทรัพย์ผู้ อ่ืน  
ความสมัพนัธ์กบัผู้อ่ืนและการคบเพ่ือนก็เชน่กนั  
มกัดำเนินไปด้วยดี ตามแนวคดิทางพทุธศาสนา  
การคบเพ่ือนดีเป็นสิง่สำคญัย่ิงในการศกึษา 
ของทุกๆ คน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า“เวลา 
รุ่งอรุณ แสงเงินแสงทองเป็นสญัลกัษณ์แรก 

แห่งการทอแสงของพระอาทิตย์ฉันใด 
กัลยาณมิ ตรก็ เป็ นสัญลักษณ์ แรกแห่ ง 
การก้าวล่วงเข้าสู่พระอิรยมรรคฉันนั น้” 
พระอาจารย์ชาวตา่งประเทศท่ีถวายพระอกัษร 
แก่พระราชโอรสได้รับการปฏิบตัเิชน่เดียวกบั 
กลัยาณมิตร จะแตกตา่งอยูก็่ตรงท่ีความคดิ 
ของเขานำสิ่งใหม่ๆ มาให้ ซึง่ดจูะขดักนัอยู่ 
กับวัฒนธรรมไทยอันเป็นแนวคิดพืน้ฐาน 
อย่างไรก็ตาม จากการท่ีทรงหยั่งลึกใน 
วัฒนธรรมและอารยธรรมของพระองค์  
พระเจ้าลกูเธอทกุพระองค์ตา่งมีความเช่ือมัน่ 
ในความสามารถวา่จะทรงเลือกสิง่ท่ีดีและมี 

ประโยชน์จากตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ก็ในกรณีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 
ราชานภุาพ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงเป็น 
ผู้ เชื่อมโยงสยามในอดีตกับประเทศไทย 
สมยัใหม่ พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรง 
วางรากฐานของการตดิตอ่กบัประเทศตะวนัตก 
ไว้  การกำเนิดและการอบรมเลี ย้งดูเมื่อ 
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ทรงพระเยาว์ ตลอดจนการศกึษาในราชสำนกั 
และการทรงผนวช ได้รับการอบรมแบบเก่า 
ตามประเพณีของชาวสยาม เม่ือพระองค์มี 
พระชนัษาได้ไมถ่งึ 6 ปี พระราชบดิาก็สวรรคต  
แต่ทรงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
สม เด็ จพระราชบิ ดา ไ ด้ อย่ า งแม่ นยำ  
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ซึ่งเป็นพระเชษฐานัน้ พระองค์ทรงเคารพ 
เสมือนพระราชบดิา แม้วา่จะทรงมีพระชนมาย ุ
มากกวา่ไมถ่งึ 10 ปี อยา่งไรก็ดี ในราชสำนกันัน้ 
ระบบอาวโุสเป็นสิง่สำคญัมาก พระมหากษัตริย์ 
พระองค์ใหม่ทรงมีทศพิธราชธรรมและ 
พระมหากรุณาธิคณุตอ่เจ้านายน้องๆ ทกุองค์ 
ทรงเลยีนแบบสมเดจ็พระราชบดิาของพระองค์ 
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทำได้ เจ้านายน้องๆ จึงมี 
ความรักใคร่เคารพยำเกรง ทัง้ยังมีความ 
เป็นกนัเองในหมูพ่ระบรมวงศานวุงศ์อีกด้วย  
สิง่นีช้ว่ยในการสนบัสนนุการสร้างสรรค์ทาง 
สตปัิญญาอยา่งของไทยเราเอง ความจริงนัน้  
พระเจ้าลกูเธอทัง้หลายทรงได้รับการศกึษา 
ภาษาองักฤษเพียง 2 - 3 ปี การเรียนภาษาองักฤษ 
ทำให้เข้าใจถงึสถานการณ์ของโลกภายนอก  
ซึง่ถือวา่เป็นผลประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศ  
ไมเ่ชน่นัน้แล้วประเทศไทยอาจตกอยูใ่นภาวะ 
อนัตรายเชน่เดียวกบัพมา่และเวียดนาม จะมี 
ก็แต่พระองค์เจ้าสวสัดิโสภณพระองค์เดียว 
เท่านัน้ ท่ีทรงไปศึกษาต่อถึงมหาวิทยาลยั 
ออกซฟอร์ด แตก็่ไมท่รงนิยมเลื่อมใสในลทัธิ 
วตัถนิุยม และลทัธิจกัรวรรดนิิยมของตะวนัตก  
ซึ่งนับว่าผิดกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ซึง่ทรงถ่อมพระองค์และทรงรู้สกึเป็นหนีบ้ญุคณุ 
ท่ีทรงได้รับความรู้จากครูชาวอังกฤษ คือ 

ยอร์ซ ฟรานซิส แพตเตอร์สัน (เป็นครูชาว 
ต่างประเทศคนเดียวท่ีสอนพระองค์ท่าน 
ตอนทรงพระเยาว์

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ 
ขึ น้ครองราชย์ ในปี  พ.ศ. 2411 ทรงมี 
พระชนมายเุพียง 15 พรรษา ในตอนแรกนัน้ 
พระราชอำนาจมีน้อย เพราะอำนาจอยูใ่นมือ

ของขนุนางรุ่นเก่าและผู้สำเร็จราชการ ดงันัน้ 
พระเจ้าน้องยาเธอและขนุนางรุ่นใหม ่ จงึได้ 
ร่วมกนัตัง้กลุม่การเมืองซึง่มีความเคลือ่นไหว 
อย่างช้าๆ แต่ เริ่ มจะมีสมาชิกมากขึ น้ใน 
ปี พ.ศ. 2416 เพ่ือทำการเร่งเร้าให้มีการปฏิรูป 
สำหรับนำไปสู่การส ร้างสรร ค์สิ่ ง ใหม่  
และเป็นการลดอำนาจของขุนนางรุ่นเก่า 
ลงด้วย การสร้างสรรค์ทางสติปัญญา 
อย่างของไทยเราเองขึน้ นั่นคือ การออก 
หนั งสื อพิ มพ์  ดรุ โณวาท ซึ ่ งพิ มพ์ ข่ าว 
ตา่งประเทศ ภาษา วทิยาศาสตร์ ศลิปศาสตร์ 
นิทานชาดก โคลงและบทละคร ข่าวทั่วไป  
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บทวิจารณ์ การอภิปราย และการปฏิรูป  
ซึง่จำเป็นจะต้องเกิดในประเทศสยาม และ 
ยงัได้จดัตัง้กลุม่สยามใหม ่ซึง่มีพระบาทสมเดจ็ 
พระจลุจอมเกล้าฯ ทรงเป็นผู้ นำ มีสมเด็จ 
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีฯ เป็น 
ประธาน10 นบัเป็นครัง้แรกท่ีพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าฯ ตัง้องคมนตรีสภาขึน้ เพ่ือ 
ทดลองการสร้างสรรค์ทางสติปัญญาอย่าง 
ของไทยเราเอง ซึง่แตก่่อนมีแตค่วามหวาดระแวง  
และการขูบ่งัคบัจากมหาอำนาจ และปฏิกิริยา 
จากกลุ่มขนุนางหวัเก่าซึง่เคยมีอำนาจมาก 
มาก่อน การสร้างสรรค์ทางสติปัญญาอยา่ง 
ของไทยเราเองของกลุม่สยามใหมนี่เ้ป็นสิง่ท่ี 
เกิดขึน้เอง และมีความสขุมุ แตบ่างทีก็เป็น 
สิ่งท่ีท้าทาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อผู้ ท่ีมี 
อำนาจในขณะนัน้

หนังสือดรุโณวาท เร่ิมพิมพ์ตัง้แต่ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2417 จนถึงเดือน 
มิถนุายน พ.ศ. 2418 โดยพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหลวงพรหมวรานรัุกษ์เป็นบรรณาธิการ  
ออกมาก่อนหนงัสือพิมพ์คอต (court) หรือ 
ข่าวราชการ (ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2418 - 
กันยายน 2419) ซึ่ ง พิมพ์จำหน่ายใน 
พระบรมมหาราชวัง ผู้ เขียนทั ง้หมดของ 
ฉบบัหลงันีเ้ป็นพระเจ้าน้องยาเธอ 11 พระองค์  
ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในโลกหนงัสอืของ 
ไทยในเวลาต่อมา แม้ว่าเวลานัน้จะยังมี 
พระชนม์น้อยๆ อยู่ทัง้สิน้ ในขณะเดียวกนั 
ก็ ได้นำความรู้ ใหม่ๆ มาเสริมใช้บริหาร 
ทัง้ในด้านอาณาจกัรและพทุธจกัร สมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ได้เข้าร่วมงานหนงัสอืพิมพ์ 
นีด้้วย โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์ ข่าวราชการ 

นัน้ไม่ต้องสงสัยเลย ท่ีพระเจ้าน้องยาเธอ 
เหลา่นี ้ ทรงได้รับอิทธิพลมาจากวารสารและ
หนงัสอืท่ีคณะหมอสอนศาสนาชาวอเมริกนั 
เป็นผู้พิมพ์ ซึง่ผิดกบัคนรุ่นพระราชบดิาของ 
พระองค์ท่ีสนใจพิมพ์หนงัสอืตอ่ต้านการเผยแพร่ 
ศาสนาคริสต์อยูเ่พียงอยา่งเดียว การทำหนงัสือ 
ของพระเจ้าน้องยาเธอเหล่านัน้ดีกว่าของ 
ชาวต่างประเทศมาก โดยเฉพาะในแง่ของ 
ความแมน่ยำและความรอบรู้

ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ 
ได้ทรงตัง้หอพระสมดุวชิรญาณเป็นการสบืตอ่ 
ความคิดของสมเด็จพระราชบิดา ซึ ่งเป็น 
ผู้ ริเร่ิมสะสมหนงัสือและวตัถทุางโบราณคดี 
จากเมืองหลวงเก่า คือกรุ งสุ โขทัยและ 
กรุงศรีอยธุยา โดยมีพระราชอนชุาและขนิษฐา 
เป็นกรรมการในการดูแลรักษา และต่อมา 
หอพระสมุดวชิรญาณนีไ้ด้กลายมาเป็น 
หอพระสมดุและพิพิธภณัฑ์สถานสำหรับพระนคร 
จนกระทัง่ได้มีการศกึษาประวตัิศาสตร์ของ 
ประเทศสยามตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึงศตวรรษ 
ท่ี 14 ซึง่ยงัไมเ่คยมีใครรู้มาก่อนอยา่งเดน่ชดั 
จงึเป็นสิง่ท่ีนา่ยกยอ่งมากท่ีสดุท่ีมีกลุม่ในวงั 
กลุ่มเล็กๆ ได้รวบรวมอกัษรโบราณ บนัทึก 
ตา่งๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน และศลิาจารึก 
ตา่งๆ ท่ีพบในภาคตา่งๆ ในพระราชอาณาเขต 
อนัเป็นข้อเท็จจริงมากมายท่ีรวบรวมไว้เพ่ือ 
ศกึษาตอ่ไป

ในระยะท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ 
ทรงเป็นสภานายกนัน้ หอพระสมดุได้เป็น 
แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม 
ของชาต ิจนถงึมีการออกหนงัสือพิมพ์ท่ีเป็น 
รายปักษ์ รายเดือน รายปี และหนงัสอืวชริญาณ 

10 David K, Wyatt, The Politics of Reform in Thailand, Yale University, 1969.



38 < วารสารดำรงราชานุภาพ

(ออกเป็นรายเดือน พ.ศ. 2427 - 2428 และ  
พ.ศ. 2437 - 2448 ออกเป็นรายสปัดาห์  
พ.ศ. 2429 - 2437) ได้มีอิทธิพลมากทางด้าน 
นำสติปัญญาแหง่ยคุ หอพระสมดุมีอิทธิพล 
ต่อการศึกษาของประชาชนชัน้ต้น เป็น 

เคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพมากในการปลกุให้ 
ประชาชนต่ืนตัวท่ีจะรู้เ ร่ืองชาติของตน 
ให้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดของลัทธิ 
ความรักชาติ

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ได้ทรง 
เร่ิมงานนิพนธ์เม่ือพระชนม์ก่อน 13 ปี และ 
เม่ือพระชนม์ครบ 13 ปี ก็ได้รับราชการโดย 
เป็นนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ใน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ตลอด 
ระยะเวลา 10 ปีท่ีเป็นทหารมหาดเลก็รักษา 
พระองค์นัน้ ชว่งหนึง่ได้ทรงผนวชและประทบั 
ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ซึง่สมเด็จพระราชบิดา 
เคยทรงเป็นอธิบดีสงฆ์ท่ีวดันีม้าเป็นเวลาถงึ 
14 ปี สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ได้ทรงศกึษา 

พระธรรมวิ นัย ในฐานที่ เ ป็ นสามเณร 
พระองค์ทา่นมีความประทบัใจในคณุคา่ของ 
พระพทุธศาสนาตลอดจนวฒันธรรมแบบวดั 
ขณะทรงผนวชอยูท่ี่วดันี ้แม้วา่พระองค์ทา่น 
จะทรงเป็นขตัตยิะ แตพ่ระองค์ทา่นก็กระทำตน 
เหมือนบรรพชิตทั่วไป ที่ ต้องอยู่ภายใต้ 
ข้อบัญญัติของคณะท่ีต้องเคารพสักการะ 
สามญัชนผูมี้สถานะสงูสง่กวา่ในทางพระศาสนา 
เม่ือทรงลาผนวชนัน้ ถงึกำหนดต้องเสดจ็ออก 
จากพระบรมมหาราชวัง สมเด็จฯ กรม 
พระยาดำรงฯ ก็ทรงมีวงัของพระองค์ทา่นเอง  
ในขณะเดียวกันก็เร่ิมมีการสร้างสรรค์ทาง 
สติปัญญาอย่างของไทยเราเองท่ีจะบริการ 
สังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  
ได้ทรงสังเกตพระองค์ท่านตั ง้แต่ยังทรง 
พระเยาว์ว่าสักวันหนึ่งจะเป็นเพชรท่ีมีค่า 
ประดบัพระมหามงกฎุ เม่ือเป็นข้าราชสำนกั  
ได้เร่ิมตัง้โรงเรียนครัง้แรกขึน้เพ่ือทหาร ซึ่ง 
โรงเรียนนีต้อ่มากลายเป็นโรงเรียนชัน้ประถม 
และชั น้มัธยมสำหรับคนทั่วไป อันที่จริง 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ได้ทรงเป็นอธิบดี 
คนแรกเมื่ อตั ง้กรมศึกษาธิการขึ น้ในปี 
พ.ศ. 2430 และตอ่มาพระองค์ทา่นก็ได้ทรง 
เป็นถึงตำแหน่งเทียบเท่าเสนาบดีว่าการ 
ธรรมการด้วย แตพ่ระองค์ทา่นอยูใ่นตำแหนง่นี ้
ได้ไม่นานก็ย้ายมาเป็นเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทยเม่ือพระชนม์ได้ 23 ปี พระองค์ทา่น 
ไมอ่ยากเสดจ็จากกรมศกึษาฯ มาเลย เพราะ 
พระองค์ท่านรู้สึกว่าทรงเป็นส่วนหนึ่งใน 
การถ่ายทอดความคดิในด้านการสร้างสรรค์ 
ทางสติปัญญาอยา่งของไทยเราเอง อนัเป็น 
สิ ่ ง ที่ ดี และมี ประโยชน์  พระบาทสมเดจ็ 
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พระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นด้วย แต่ทรง 
ขอร้องวา่สถานการณ์ของประเทศในขณะนัน้ 
กำลงัอยู่ในเขตอนัตราย ถ้าประเทศไทยตก 
เป็นอาณานิคม ผู้ปกครองใหม่จะยอมให้ 
พระองค์ท่านวางอนาคตทางการศกึษาของ 
ไทยตอ่ไปดงัพระประสงค์ละหรือ สิง่สำคญัท่ี 
จะต้องทำอันดับแรก คือการปฏิรูประบบ 
การบริหารราชการแผน่ดนิ ไมมี่ใครเหมาะสม 
สำหรับงานนีย่ิ้งไปกวา่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ 
ซึ่ งแท้ ท่ีจ ริงแล้วพระองค์ท่านทรงเ ป็น 
พระอนชุาท่ีมีพระชนม์น้อยเกือบท่ีสดุ และ 
นอกจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ และ 
เจ้าพ่ีเจ้าน้องของทา่นแล้ว ยงัไมมี่ใครจะเข้าใจ 
คณุคา่ของความเป็นไทยได้อยา่งลกึซึง้ และ 
เข้าใจถงึภยัจากมหาอำนาจตะวนัตก โดยท่ี 
ในขณะนัน้ ขนุนางหวัเก่าก็ไม่มีฐานอำนาจ 
กนัอยา่งมัน่คงอีกแล้ว

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ได้ทรง 
คำนงึถงึพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็ฯ 
พระจลุจอมเกล้าฯ ในการท่ีฝร่ังมกัเอาเปรียบ 
เร่ื องดินแดนเมื่อครั ง้ดำรงตำแหน่งเป็น 
นายทหารแหง่กองทพับก ทรงตัง้กรมแผนท่ี 
ในปี พ.ศ. 2428 เพ่ือคนไทยจะได้รู้เขตแดน 
ท่ีแท้จริง เพราะขณะนัน้ มีปัญหากบัองักฤษ 
และฝร่ังเศส ท่ีจะขยายเขตแดนของมลายา 
และอินโดจีนเข้ามาในเขตไทย มหาอำนาจ 
ใช้ทัง้การโกงเพ่ือท่ีจะเอาดนิแดนไปจากไทย  
อยา่งไรก็ตาม พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ  
ทรงดำเนินรอยตามพระราโชบายของสมเดจ็ 
พระราชบิดา (รัชกาลท่ี 4) คือยอมท่ีจะเสีย 
ดนิแดนบางสว่นเพ่ือแลกเอกราชและศกัดิศ์รี 
ของชาตไิทยไว้

 เม่ือสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรง 
ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
นัน้ พระองค์ท่านได้ทรงจดัการปฏิรูประบบ 
ข้าราชการและทรงตัง้ระบบเทศาภิบาลขึน้11 
ดังมีหลักฐานร่วมสมัยว่าไว้ดังนี ้ ความมี 
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนตัง้แต่มีการตัง้เสนาบดี 
สภามา พระปรีชาสามารถของกรมพระยาดำรงฯ  
ทำให้ทรงก้าวหน้าในทางราชการเร็วกว่า 
คนอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในกระทรวง  
มหาด ไทย ดีก ว่า ก ร ะท ร ว ง ให ญ่ อ่ืนๆ  
สมพระราชประสงค์ของพระบาทสมเ ด็ จ 
พระจลุจอมเกลา้ฯ ท่ีว่าจะไม่ยอมใหค้วามล่าชา้ 
ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า กระทรวงนี้ 
ทำงานกนัอย่างขยนัขนัแข็งและกระตือรือร้น 
บดบงัรศัมีของกระทรวงอืน่ๆ ในเวลานัน้ เป็น 
ตัวอย่างแก่กระทรวงอื่นๆ การสรรพากร 
ตำรวจ ราชทณัฑ์ สอบสวน ป่าไม ้เหมืองแร่ 
ซ่ึงเป็นส่วนของอำนาจการบริหารย่อย สงักดั 
อยู่ในกระทรวงนี ้ หน่วยงานสาธารณูปโภค  
แมง้านกรมทีดิ่นซ่ึงข้ึนกระทรวงเกษตร ตัง้ใน 
กระทรวงซ่ึงไม่มีเสนาบดีทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุ

11 Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam 1892 – 1915, OUP, Kuala Lumpur, 1977.
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และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นที ่
จะปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการเก็บภาษีที่ดิน 
ตามมณฑลต่างๆ เพราะกระทรวงเกษตรไม่มี 
ประสิทธิภาพทีจ่ะปรับปรุงกิจการใหดี้ข้ึนได ้ 
เมือ่ถกเถียงกนัว่า จะโอนหนา้ทีนี่ใ้หก้ระทรวง 
พระคลงัหรือไม่   พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้ฯ  
ทรงเห็นว่า น่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวง 
มหาดไทย กรมพระยาดำรงฯ ก็ทรงรับมา  
และได้ ให้ ความสนใจที ่ จะไ ต่ ถามถึ ง 
ความตอ้งการของกรมจนจดัตัง้หน่วยงานข้ึน  
ทั้งยัง เ ร่ิมตั้งกรมสรรพากรนอก ข้ึนใน 
กระทรวงมหาดไทยก่อน ภายใตก้ารควบคมุ 
ของคณะกรรมการระดบัสูง ปรากฏว่าหน่วยงานน้ี 
ได้กลายมาเป็นกรมป่าไม้ กรมราชโลหกิจ 
และภูมิวิทยา แม้ ว่าเสนาบดีกระทรวง 
เกษตราธิการจะอยู่ภายใต้การดูแลของ 
กระทรวงมหาดไทยมานาน แต่ทั้งสอง 
กระทรวงก็ไดร้บัความสนใจจากกรมพระยา 
ดำรงฯ เป็นอย่างดี12

ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จฯ กรม 
พระยาดำรงฯ ทรงฝักใฝ่ในการศึกษา เม่ือ 
พระชนม์ได้ 22 ปี ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  
เวลานัน้ทรงออกไปจำพรรษา ณ วดัในชนบท 
ใกล้กบัเมืองหลวงเก่าคือ กรุงศรีอยธุยา พระองค์ 
ท่านทรงสังเกตเห็นว่า เด็กชายชาวบ้าน 
ยงัพดูเขียนไมไ่ด้ และอา่นภาษาไทยไมอ่อก 
เป็นความจริงท่ีว่า หนังสือเก่าต้องเรียน 
เนือ้หาก่อนท่ีจะสามารถเขียนและอ่านได้ 
เด็กในกรุงเทพฯ ไม่สู้ มีปัญหาในเร่ืองนี ้ แต่ 
เด็กในชนบทย่อมจะเรียนท่ีโรงเรียนวดั ใช้ 
เวลาส่วนใหญ่ทำไร่ไถนาและวุ่นอยู่ตลอด 

ฤดูเก็บเก่ียว เม่ือกลบัมาเรียนอีกครัง้ก็ลืม 
หมด ระหว่างท่ีพระองค์ท่านจำพรรษาอยู่ท่ี 
วัดนิเวศน์ธรรมประวัตินัน้ จึงหาทางแก้ 
อปุสรรคเหลา่นีโ้ดยทรงเรียบเรียงแบบเรียน 
เร็วเล่ม 1 ขึน้ ซึง่ใช้ได้ผลจนแพร่หลายทัว่ไปใน 

บรรดาโรงเรียน เร่ิมพิมพ์ในปี 2427 มาเลกิใช้ 
เอาในปี 2475 ขณะเดียวกันมีมิชชันนารี 
ชาวฝรั่ งเศสได้ ออกหนั งสื อคล้ ายๆ กัน 
ในปี 2453 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ก็ได้ 
ชว่ยมิชชนันารีชาวฝร่ังเศสผู้นัน้แก้ไขหนงัสอื 
เล่มนัน้ของเขาให้ดีขึน้ หนังสือเล่มนีคื้อ  
ดรุณศึกษา และยงัใช้แพร่หลายอยู่ในหมู่ 
โรงเรียนคาทอลกิ

แม้วา่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ จะ 
ว่าการกระทรวงธรรมการอยู่ไม่นานและ 
เน่ืองจากเสนาบดีไมส่ามารถขยายการศกึษา 
แผนใหมไ่ปยงัมณฑลตา่งๆ ได้ พระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าฯ จึงทรงขอร้องสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระวชิรญาณวโรรส ให้จดัการศกึษาใน 
หวัเมือง โดยผ่านกระทรวงมหาดไทยและ 

12 W.A. Graham, Siam, London, 1924.
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โรงเรียนวดั เร่ิมในปี 2441 และได้จดัไว้อยา่ง 
ถาวรในปี 2445 จงึโอนให้กระทรวงธรรมการ 
รับไปทำงานต่อ ดงันัน้ การศึกษาของไทย 
สมยัใหม่จึงมีความผกูพนัอยู่มากกบัภาษา 
และวรรณคดีไทยและกบัโรงเรียนวดัอนัเก่าแก่ 
สิ่ ง เหล่ า นี เ้ ป็ นพื น้ฐานของการศึ กษา 
สมยัใหม่ ทัง้ๆ ท่ีได้นำความรู้ใหม่ๆ มาใช้  
ขณะเดียวกันก็ได้พยายามรักษาจริยธรรม 
เก่าๆ โดยขอความชว่ยเหลอืจากพระภิกษุสงฆ์ 
ใ ห้ ช่ ว ย ตั ง้ โ ร ง เ รี ย น ต า ม เ มื อ ง ต่ า ง ๆ  
สมเด็ จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยา  
วชิรญาณวโรรสจงึทรงมีความคดิท่ีจะปฏิรูป 
ระบบการบริหารทั ง้หมดของคณะสงฆ์  
ในปี 2446

ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชประสงค์ ที่ จะทำ  
ความฝันของสมเดจ็พระราชบดิาให้สมบรูณ์  
โดยตัง้สถาบันการศึกษาชัน้อุดมขึ น้เป็น 
ครัง้แรกคือ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สมเดจ็ฯ  
กรมพระยาดำรงฯ ก็ทรงเป็นหวัเร่ียวหวัแรง 
ในโครงการนีด้้วย มหาวิทยาลยันี ้ แตเ่ดิมก็ 
เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึง่เร่ิมตัง้ขึน้ 
ในสมยัท่ีพระองค์ทา่นเป็นเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทยในรัชกาลท่ี 5 นัน้เอง

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ- 
เกล้าฯ (พ.ศ. 2453 - 2468) พระองค์ทรง 
มีความอิจฉาสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ทัง้นี ้เพราะพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ  
ทรงต้องอาศยัสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ  
หลายอย่าง เม่ือมีภัยจากลทัธิอาณานิคม 
การบริหารราชการแผ่นดินนั น้ สมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ทรงทำงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ- 
เกล้าฯ ทรงเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยเป็น  
กระทรวงใหญ่และเสนาบดีมีอำนาจมาก  
และเคยทรงพระราชดำริท่ีจะให้อัครมหา- 
เสนาบดีทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์  
ทัง้นี ้เพราะพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ  
ไม่ทรงสนพระทัยงานบริหารและไม่ทรง 
กระตือรือร้นเทา่สมเดจ็พระราชบดิา แตก่ลบั 
ทรงกลวัวา่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ จะได้ 
รับเลือกจากเสนาบดีให้เป็นอคัรมหาเสนาบดี 
ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2458 สมเดจ็ฯ กรมพระยา 
ดำรงฯ จึงต้องออกจากตำแหน่งเสนาบดี  
และมีการกระจายอำนาจมหาดไทยออกไป  
ทัง้นี ้ ยงัมีการทำลายช่ือเสียงของสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ  ด้ วย  อย่ าง ไร ก็ ดี   
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ ก็ยงัทรงขอ 
ให้สมเดจ็ฯกรมพระยาดำรงฯ ทรงบญัชางาน 
ด้านหอพระสมดุต่อไป (ในรัชกาลต่อมาได้ 
ขยายไปถงึพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติและได้
ตัง้เป็นราชบณัฑิตยสภาในท่ีสดุ) เพ่ือจะได้ 
รักษาวรรณสมบัติ ไว้และกระตุ้ นให้ เกิด 
การสร้างสรรค์ทางสติปัญญาอย่างของไทย 
เราเองในด้านวทิยาการ สมเดจ็ฯ กรมพระยา 
ดำรงฯ ได้ทรงปลกุปัน้นกัเขียนและสถาบนั 
ส่งเสริมผู้ ท่ีจะเป็นนกัเขียนและนกัคิด เช่น 
พระองค์เจ้าธานีนิวตัแิละพระยาอนมุานราชธน 
ท่ านเหล่ า นี ้เ ลี ยนแบบสมเด็ จฯ  กรม 
พระยาดำรงฯ ในด้านความรอบรู้เป็นอยา่งดี  
พระยาอนุมานราชธนได้รับหน้าที่ต่อจาก 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ในหอสมดุแหง่ชาต ิ
ในปี พ.ศ.  2483 และได้พยายามตัง้ 
หอจดหมายเหตแุหง่ชาตแิละหอศลิปแหง่ชาต ิ
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ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ เคยทรงพระดำริ 
ท่ีจะสร้าง ส่วนพระองค์เจ้าธานีนิวตัิก็ได้มี 
ความสำเร็จโดยทรงได้เป็นเสนาบดีธรรมการ 
และตอ่มาทรงสามารถทำให้พิพิธภณัฑสถาน 
แหง่ชาตขิองไทยได้เป็นท่ีรู้จกักนัในสมาคม 
นักวิชาการนานาชาติ โดยที่พระองค์ท่าน 
ก็ทรงได้รับเลือกให้เป็นประธานของคณะ 
กรรมการพิพิธภณัฑ์นานาชาติอนัเก่ียวข้อง 
กบัองค์การสหประชาชาติอยูส่มยัหนึง่ด้วย

เม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรง 
บริหารงานของกระทรวงมหาดไทยนัน้  
พระองค์ทา่นได้ทรงศกึษาและทรงพระนิพนธ์ 
หนงัสือ จนกระทัง่มีความสำเร็จ ทรงเป็นท่ี 
ยอมรับวา่ ทรงเป็นปราชญ์ เป็นนกัประวตัศิาสตร์  
นกัโบราณคดี และเป็นรัฐบรุุษ หลงัจากท่ีทรง 
ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีแล้ว ก็ทรงได้ 
สละเวลาทัง้หมดสำหรับการศึกษาและ 
ค้นคว้า ทรงเร่ิมสนใจมรดกทางวฒันธรรมไทย  
ทรงมองย้อนไปในอดีต นบัตัง้แตท่รงมีหน้าท่ี 
ในการวางอนาคตให้แก่ชาวสยามอยา่งเตม็ท่ี   
มาแล้ว และท่านยังทรงมีหน้าท่ีทางด้าน 
ปฏิรูปการบริหารอีกด้วย นบัวา่ทรงหาเคร่ืองมือ 
ไว้สนบัสนนุความคิดและสถาบนัการศกึษา 
เพ่ือหาทางสร้างเคร่ืองนำทางสำหรับนกัคิด 
สมยัใหม่13 โดยแท้

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรง 
นิพนธ์หนงัสือท่ีให้ความคิดอย่างลกึซึง้และ 
จริงจัง พระองค์ท่านได้ทรงเร่ิมธรรมเนียม 
ใหมคื่อ พิมพ์งานทางด้านประวตัศิาสตร์และ 
ด้านอ่ืนๆ สำหรับแจกในงานศพและงานอ่ืนๆ  
ดงัท่ีเหน็กนัทกุวนันี ้พระองค์ทา่นสามารถจดั 

พิมพ์ได้โดยไม่ต้องอาศยัเงินช่วยเหลือของ 
ทางราชการจากท้องพระคลังเลยก็ว่าได้  
พระองค์ท่านมักจะทรงพระนิพนธ์คำนำ 
หนังสือต่างๆ ตลอดจนเขียนมรณประวัติ 
และชีวประวตัปิระทานเจ้าภาพ พระนิพนธ์ท่ี 
ถือวา่เป็นประโยชน์และมีคณุคา่มาก ได้แก่

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์- 
รัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2457)

แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม - 
(พ.ศ. 2457)

ประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน - 
ลงักาทวีป (พ.ศ. 2457)

ตำนานเร่ืองเคร่ืองโต๊ะและถ้วยปัน้ - 
(พ.ศ. 2460)

อธิบายเร่ืองราชทูตไทยไปยุโรป - 
(พ.ศ. 2461)

ไทยรบพมา่ 2 เลม่ (พ.ศ. 2462)- 
ป ร ะ ชุ ม บ ท ล ะ ค ร ดึ ก ด ำ บ ร ร พ์  - 

(พ.ศ. 2461)
ตำนานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สยาม - 

(พ.ศ. 2472) เป็นต้น
หนงัสือเหล่านีท้รงพิมพ์หลายครัง้ มี 

บางเร่ืองได้แปลออกเป็นภาษาเขมร ภาษา 
วิลนัดา ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนัและองักฤษ  
วิธีการเขียนของพระองค์ท่านนัน้ใช้ข้อมูล 
ของไทยและต่างประเทศ เอกสารทาง 
โบราณคดี ศิลาจารึก รวบรวมการได้ยิน 
ได้ฟังมาจากบคุคลในสมยัเดียวกนั โดยเฉพาะ 
คนรุ่นก่อนๆ การสืบจากปากคำนัน้ใน 
วฒันธรรมไทยมีนำ้หนกัมากกวา่การเขียนไว้ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเหตกุารณ์หลายอยา่ง 

13 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ “สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานภุาพ” สามัคคีสาร. จดัพิมพ์โดย สมาคมนกัเรียนไทยในประเทศองักฤษ,     
  2500. 
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ท่ีไมไ่ด้บนัทกึและอาจหลงลมื เชน่ หนงัสอืใน 
หอหลวงซึง่ยงัไมเ่คยตีพิมพ์ ต้นฉบบัเหลา่นี ้
บ้างก็เสียหาย บ้างก็ถูกทำลายลงเมื่อครัง้ 
กรุงศรีอยธุยาถกูพมา่ทำลายในปี พ.ศ. 231014 
แตพ่ระองค์ทา่นทรงนำมารวบรวมตีพิมพ์ขึน้
เกือบหมด

เม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรง 
เป็นสภานายกหอพระสมุดนัน้ โปรดให้มี 
สิง่ตีพิมพ์ท่ีมีคณุคา่มากมาย หนงัสือท่ีพิมพ์ 
มีความถูกต้องพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี  
คนไทยท่ีมีความรู้ก็ได้ทำวิจยัเป็นภาษาไทย 
โดยอาศัยภาษาจีน ภาษาบาลีสันสกฤต  
รวมทัง้ด้านวัฒนธรรมด้วย มีนักวิจัยชาว 
ต่างประเทศหลายชาติ (เยอรมนั ฝร่ังเศส 
พราหมณ์ แขก เขมร พมา่ และจีน) ได้ผลติงาน 
ให้หอพระสมุด เช่น นายยอร์ช เซเดส์ ซึ่ง 
กลายเป็นผู้ ท่ีโลกรู้จกั ทา่นผู้ นีน้บัถือสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ว่าทรงเป็นดงับิดาท่ีให้ 
ความสนบัสนนุทา่น ทา่นไมค่ดัค้านสมเดจ็ฯ  
กรมพระยาดำรงฯ เลย แม้จะรู้ว่าพระองค์ 
ทา่นอาจจะผิดพลาดตรงไหนๆ ยอร์ช เซเดส์  
และนักวิจัยชาวลาวคนหนึ่ง15 ได้กล่าวว่า  
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของการสร้างสรรค์ 
ทางสติ ปัญญาอย่างของไทยเราเองนั น้ 
สว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัพวกเจ้านายเป็นสว่นใหญ่ 
โดยเฉพาะสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ด้วยแล้ว 
เห็นได้ชัดมาก ไม่ มี ราชวงศ์ ไหนจะให้ 
สิง่ท่ีเป็นคณุคา่เชน่พระราชวงศ์จกัรี และไมมี่ 
พระมหากษัตริย์พระองค์ไหนท่ีจะมีพระราชโอรส 
ธิดาที่มีความสามารถเท่ารัชกาลที่  4 ใน 
พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ 

ทรงพยายามอย่ างดี ที่ สุดที่ จะจรรโลง 
ความทรงจำของพระราชบิดาไว้ในวิถีทางท่ี 
เหมาะสม16 

เม่ือชาวต่างประเทศต้องการศึกษา 
เร่ืองประเทศสยามและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ของสยามเพื่ อนำไปสอนหรือไปตี พิมพ์ 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงให้การสนบัสนนุ 
พวกเขาเสมอ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีการตัง้ 
สยามสมาคมขึน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
โปรดให้มีสำนกังานชัว่คราวอยูท่ี่หอพระสมดุ  
และทรงรับเป็นอนปุถมัภก (รัชกาลท่ี 6 แต่ 
เมื่อยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ 
ราชูปถัมภก) สมาคมนีไ้ด้ออกวารสาร  
Journal of Siam Society ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนั 
ของผู้ ท่ีสนใจศึกษาเร่ืองของตะวนัออกโดย 
ทัว่ไป

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงมีช่ือเสียงในหมู่พระราชวงศ์และบคุคล 
ทั่วไป ทรงรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนที่ 
ทรงรู้จกัทรงเท่ียงธรรม เมตตา และชว่ยเหลอื 
ผู้ท่ีทรงรู้จกัเทา่ท่ีจะทำได้ ในหมูช่าวตา่งประเทศ 
ก็ทรงเป็นท่ีช่ืนชอบของคนเหล่านัน้ มกัจะ 
ทรงถกูเอย่ถงึในหนงัสือพิมพ์ภาษาตา่งประเทศ 
ทัง้ท่ีออกในกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ใน 
บางครัง้ทำให้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงไม่พอพระราชหฤทัย เพราะ 
ทรงรู้สกึวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับความนิยม 
และความสนใจมากกวา่ ทรงมองพระองค์วา่ 
ท ร ง เ ป็ น ผู้ รู้  เ ป็ น นักประพันธ์และเป็น 
ผู้ บ ริหารท่ีมีความสามารถ และทรง มี  
การศกึษาสงูกวา่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ เพราะ 

14 สมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานภุาพ, รายช่ือหนังสือพระนิพนธ์, กรุงเทพฯ, 2506.
15 มหาลีลา วีรวงศ์
16 สมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานภุาพ, ความทรงจำ, กรุงเทพฯ, 2506.



44 < วารสารดำรงราชานุภาพ

ทรงได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอร์ด หลังจากทรงขึน้ครองราชย์แล้ว 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงใช้พระนามแฝงอนัหนึ่ง เขียนบทความ 
โจมตีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ และทรง 
สงสยัว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ได้ใช้ 
พระนามแฝงเขียนโจมตีพระองค์ท่านเช่นกัน 
ต า ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  เ มื่ อ ผ่ า น พ้ น ชี วิ ต 
วยัหนุ่มมาแล้ว สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ไม่เคยกลบัไปทรงงานด้านหนงัสือพิมพ์อีก 
เลย และไม่ทรงตอบโต้การโจมตีของ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัด้วย

ตราบจนสิน้รัชกาล พระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกล้าฯ ก็ยงัไม่ทรงคิดว่าสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ มีความจงรักภักดีต่อ 
ราชบลัลงัก์ ในพระราชพินยักรรมของพระองค์  
มีตอนหนึง่ซึง่เอย่ถงึสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ว่าเป็นผู้ ท่ีไม่มีความเหมาะสม ศีลก็ไม่มี  
ธรรมก็ไม่มี ศาสนาก็ไม่มี หากพระองค์มี 
พระราชโอรสสืบสนัตติวงศ์ และมีสมเด็จฯ  
กรมพระยาดำรงฯ เป็นผู้สำเร็จราชการละก็  
พระมหากษัตริย์องค์ต่อไปจะไม่มีแผ่นดิน 
ปกครอง โชคดีท่ีพระราชนิพนธ์ดงักลา่วมิได้ 
เป็นที่ เปิดเผยประกอบกับพระองค์ไม่ มี 
พระราชโอรส สมเดจ็พระอนชุาธิราช เจ้าฟ้า 
ประชาธิปกศกัดเิดชน์ (พ.ศ. 2468 - 2478)  
เป็นผู้ สืบราชสมบัติต่อมาพระองค์ท่านมี 
พระราชประสงค์ให้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
มาทรงงานในรัชสมัยของพระองค์ท่ าน 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ จึงทรงกลบัมา 
มีอำนาจอีกครั ง้ ทรงได้รับแต่งตั ง้ให้เป็น 
อภิรัฐมนตรี ซึง่เป็นตำแหนง่ท่ีสงูกวา่เสนาบดี 
เสียอีก

พระองค์ทรงเป็นนายกราชบณัฑิตยสภา 
ด้วย และได้ทรงทำงานด้านหอพระสมดุและ 
พิพิธภณัฑสถานจนสถาบนันีเ้ป็นท่ีรู้จกักัน 
เป็นอยา่งดีในภาคตะวนัออกไกล ความจริง 
สมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงฯ  ทรงตั ง้ 
พระทัยให้สามัญชนเข้าไปเป็นสมาชิกใน 
อภิรัฐมนตรีสภาด้วย แตค่วามคดิของพระองค์ 
ไมเ่ป็นท่ียอมรับในหมูเ่จ้านาย นีเ้ป็นเหตหุนึง่ 
ซึง่ทำให้การปกครองระบอบราชาธิปไตยโดย 
พระราชวงศ์จกัรีสิน้สดุลง พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าฯ ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึง 
ข้อกลา่วหา วา่พระราชวงศ์ทรงเป็นกลุม่เดียวท่ี 
กมุชะตากรรมของประเทศชาติอยู่ จงึทรงมี 
พระราชประสงค์จะพระราชทานรัฐธรรมนญู 
แก่ประชาชนในเดือนเมษายน 2475 ซึง่เป็น 
ปีครบรอบ 150 ของพระราชวงศ์ จั กรี  
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ และพระราชวงศ์ 
องค์อื่นๆ ตลอดจนที่ปรึกษาชาวอเมริกัน 
ไ ด้หารือกันอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า  
ประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปกครองตนเอง 
จงึมีการรอมชอมด้วยการตัง้องคมนตรีสภา 
ขึน้ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ 
พลเ รือน ท่ี มีประสบการณ์ต้องกันว่า 
ถ้าองคมนตรีสภาจะทำงานได้อยา่งเหน็ผล 
เสียก่อนทัง้เป็นการทดลองการปกครองระบอบ 
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ประชาธิปไตย ขัน้ตอ่ไปจงึจะให้มีการเตรียม 
การปกครองตนเองในหมูป่ระชาชนด้วยการ 
เลอืกตัง้ในระดบัท้องถ่ิน ความคดินี ้กลุม่ผู้นำ 
หวัใหมเ่หน็วา่เช่ืองช้าไป จงึปฏิวตัล้ิมระบอบเก่า 
สำเร็จในเดือนมิถนุายน 2475

วนัยดึอำนาจการปกครอง คณะผูก่้อการฯ ได้ 
จับกุมสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ รวมทัง้
พระบรมวงศ์ชัน้ผู้ ใหญ่เพ่ือเป็นข้อต่อรอง  
เรียกร้องเอาสิง่ท่ีต้องการจากพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าฯ ถ้าหากไม่ได้รับพระราชทาน 
นิรโทษกรรมและรัฐธรรมนญู คณะผู้ ก่อการฯ  
ก็จะฆา่พระองค์และพระบรมวงศ์เสยี เม่ือได้ 
สิ่ง ท่ีต้องการก็ได้ปล่อยพระบรมวงศ์ไป 
ปีตอ่มา ได้เกิดการกบฏแตไ่มส่ำเร็จ ในกรณีนี ้
มีผลเกี่ยวพันมาถึงสมเด็จฯ กรมพระยา 
ดำรงฯ ด้วย โดยทรงอยูใ่นอนัตรายเกือบเอา 
พระชนม์ไม่รอดอีกครัง้หนึ่งด้วย จากนัน้ 
พระองค์ท่านจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ปีนัง 
ราวๆ 10 ปี

ในตอนนี ้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ 
มิได้มีพนัธะหน้าท่ีใดๆ และระบอบการปกครอง 
ใหม่ต้องการจะทำลายสิ่งท่ีพระองค์ท่าน 
สร้างขึน้ โดยเปลี่ยนราชบณัฑิตยสภาเป็น 

ราชบณัฑิตยสถาน มีกรมศิลปากรซึง่ตัง้ขึน้ 
ใหมแ่ละอธิบดีคนใหมคื่อหลวงวจิิตรวาทการ 
“นักปราชญ์ปลอม” ผู้ ซึ่ ง มีความนิยม 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ แต่สามารถ 
บดิเบือนข้อเทจ็จริงจากขาวเป็นดำ ใช้ข้อเทจ็จริง 
ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ท่ีบันทึก 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร แม้แตเ่หตผุลทางศาสนา  
ก็เปลี่ยนไปสนองนโยบายทางการเมืองได้ 
ต่อมากรมศิลปากรและราชบณัฑิตยสถาน 
ก็ได้รับการขยบัขยายขึน้ เพ่ือเป็นฐานรองรับ 
สภาวฒันธรรมแห่งชาติ เพ่ือสนบัสนนุลทัธิ 
ชาตนิิยมอยา่งรุนแรง และเพ่ือให้เป็นไปตาม 
นโยบายของสภาวฒันธรรมแหง่ชาติ นายก 
รัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออก 
คำสัง่ให้ชาวไทยเปลีย่นแปลงเคร่ืองแตง่กาย 
โดยบงัคบัให้สตรีทกุคนสวมหมวกหากออก 
ไปในท่ีชมุนมุชน ไมเ่ชน่นัน้จะถกูปรับหรือถกู 
จำคุกส่วนผู้ ชายต้องสวมกางเกงขายาว  
สวมเสือ้น อ ก ผู ก เ น ค ไ ท แ ท น ก า ร นุ่ ง 
โจงกระเบนแบบเดิม สามีและภรรยาควร 
จบูกนัก่อนจะออกไปทำงาน  ทกุคนต้องยืนเคารพ 
ธงชาตแิละทำตามผูน้ำทกุอยา่ง ในโรงภาพยนตร์ 
ถึงกบัมีรูปจอมพล ป. ก่อนฉายภาพยนตร์ 
และทกุคนต้องยืนตรงเคารพ คำวา่ “สยาม”  
เปลี่ยนเป็น “ประเทศไทย” และ “Thailand” 
ในภาษาอังกฤษ เหตุผลก็เพราะ “ไทย” 
หมายถงึอิสระ ผสมกบัภาษาองักฤษ “land”  
อย่างบดัซบ นบัเป็นการสร้างลทัธิชาตินิยม 
อยา่งเลวร้าย และจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
นีก็้เป็นผู้ ซึ่งประกาศในวงในว่า เขาจะออก 
ค ำ สั่ ง ใ ห้ ท ห า ร ข อ ง เ ข า ยิ ง ส ม เ ด็ จ ฯ 
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กรมพระยาดำรงฯ 
ทนัทีถ้าเสดจ็กลบัเข้า 
มาในแผน่ดนิไทย

ส ม เ ด็ จ ฯ 
กรมพระยาดำรงฯ  
ไมเ่คยทรงเอย่ถงึความ 
คับแค้นหรือความ 
ขม ข่ืนใดๆ  ทรงมี  
ความอดทนและความสงบเหมือนท่ีทรงเป็น 
อยู่ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ 
ทรงอภยัผู้ ท่ีเคยทำความลำบากให้กบัชีวิต 
ของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านเช่ือในกฎ 
แห่งกรรมท่ีว่า การถึงพร้อมซึ่งความดี 
ทัง้ทางกาย วาจา ใจ ย่อมได้ผลดีตอบสนอง 
เม่ือพระยาพหลฯ ผู้ซึง่เป็นผู้นำทางทหารในการ 
ยึดอำนาจการปกครองในปี 2475 ขอให้ 
พระองค์ทา่นอโหสกิรรมให้ในการท่ีเขาขอลา 
อปุสมบท ใชแ่ตป่ระทานอโหสกิรรมให้เทา่นัน้ 
หากพระองค์ทา่นยงัได้โปรดให้พระธิดาองค์ใหญ่ 
นำผ้าไตรไปถวายพระบวชใหมอี่กด้วย 

ในขณะท่ีเสดจ็อยูท่ี่ปีนงั ทรงพระนิพนธ์ 
หนังสือรวมทัง้ลายพระหัตถ์โต้ตอบท่ีมี  
คุณค่าขึ น้หลายชิ น้ (แต่ ไม่ มีสักคำเดียว 
ท่ีพาดพิงการเมืองเลย) และได้ตีพิมพ์ขึน้ด้วย 
บ้างแล้ว หนงัสอืสว่นมากท่ีทรงพระนิพนธ์ขึน้ 
ในชว่งนี ้นบัวา่มีคณุคา่มากกวา่ท่ีทรงพระนิพนธ์ 
ขณะที่ ดำรงตำแหน่ ง เ ป็ นสภานายก 
หอพระสมดุเสยีอีก ถงึแม้วา่จะมีพระชนมายไุด้ 
กวา่ 70 ปีแล้ว แตย่งัมีพระสตอิยูต่ลอดเวลา  
พระองค์ทา่นทรงมีเวลามากพอท่ีจะตรวจสอบ 
ข้อมลู แม้วา่จะเป็นการยากท่ีจะได้รับหนงัสอื 

มาจากกรุงเทพฯ 
อยา่งไรก็ดีพระยา 
อนมุานราชธนซึ่ง 
อ ยู่ ใ น ห อ ส มุ ด 
แห่งชาติ ผู้ ซึ่งต้อง 
โอนออ่นตามระบอบ 
การปกครองแบบ
ใหม่ก็ได้พยายาม

จัดหาหนั งสื อและข้ อมูลถวายสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ความจริงนัน้ พระยา 
อนุมานราชธนเป็นผู้ ท่ีใช้ความพยายาม 
อยา่งมากและก็ประสบผลสำเร็จในการท่ีทำให้ 
นายกรัฐมนตรีเหน็ความสำคญัของสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาดำรงฯ วา่ไมใ่ชเ่ป็นคนท่ีเป็นภยัตอ่ 
บ้านเมือง อีกประการหนึง่พระโอรสองค์หนึง่ 
ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ เป็นนายทหาร 
และได้รับความไว้วางใจจากจอมพล ป.17 
ด้วยเหตุนีส้มเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ จึง 
ได้ รับอนุญาตให้กลับคืนสู ่กรุ งเทพฯ ได้ 
ในบั น้ปลายพระชนม์ชีพ และได้กลับมา 
ทอดพระเนตรเห็นน้ำท่วมกรุงเทพฯ ซึง่เต็ม 
ไปด้วยทหารญ่ีปุ่ น

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ และ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรง 
ทำงานอยา่งหนกัด้วยความมัน่คงและซ่ือสตัย์ 
ในการท่ีจะป้องกนัประเทศสยามให้พ้นจาก 
ลัทธิจักรวรรดินิยม ได้ทรงช่วยกันสร้าง 
ความคิดเร่ืองรักชาติโดยการรวมอำนาจ 
การบริหารเข้าสูส่ว่นกลางและฝึกประชาชน 
ให้ตื่นตัวในเร่ืองถิ่นกำเนิดของตน ให้มี 
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 

17 เลขานกุารเก่าของพระองค์คนหนึง่ ก็เป็นคนสนิทของจอมพล ป.ด้วย
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระองค์ 
ทา่นมีพระชนมายยืุนพอท่ีจะได้ทอดพระเนตร 
เห็นผู้นำคนใหม่ซึ่งเป็นสามัญชนเชื อ้ชาติ
เดียวกันกับพระองค์ท่าน แต่มีความทุจริต  
หลอกลวงและรักชาติอย่างบ้าคลั่ง และ 
อย่างลัทธินิยมชาติแบบนาซีกับฟาสซิสต์  
พวกเขาเหล่ านั น้ทำให้ ประเทศไทยถูก 
ยดึครองโดยทหารต่างชาติแต่กลบัประกาศ 
ให้ภมิูใจกนัว่า พวกเขาธำรงไว้ซึ่งอิสรภาพ 
และบรูณภาพของประเทศได้สำเร็จ อะไรเลา่ 
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย การแต่งกาย 
แบบใหม่รึการเปลี่ยนช่ือประเทศให้เหมือน 
กบัท่ีสงิคโปร์กลายเป็นโชนนักระนัน้หรือ และ 
ความงมงายชนิดท่ีให้เช่ือตามผูน้ำอยา่งฮิตเลอร์ 
และมุสโสลินีกระนัน้หรือ สมเด็จฯ กรม 
พระยาดำรงฯ คงจะทรงตัง้คำถามเหล่านี ้ 
อย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ไม่ เคยเอ่ยถึง 
เร่ืองการได้ดินแดนคืนมาจากท่ีเสียไปกับ 

ฝ ร่ั ง เ ศ ส แ ล ะ อัง ก ฤ ษ ใ น 
รัชสมยัของรัชกาลท่ี 5 เลย 
การท่ีดนิแดนนัน้ๆ ได้รับกลบั 
คื น ม า จ า ก ญ่ี ปุ่ น ใ น ช่ ว ง 
เ วลานั น้  พระอง ค์ท่ าน 
อาจทรงรู้สึกว่านั่นเป็นการ 
เล่นและท้าทายต่อประวตัิ- 
ศาสตร์และความเป็นจริง

ใ น บ ร ร ด า ผู้ น ำ 
ประเทศรุ่นใหม่นัน้ ทรงมี 
ความเช่ือถือในตวันายปรีดี 
พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้ นำฝ่าย 
พลเ รื อนและ เ ป็ นสมอง 
ข อ งผู้ ก่อการยึดอำนาจ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 และ 
เป็นผู้ สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ใน 
ขณะนัน้ เม่ือนายปรีดีมาเฝ้าพระองค์ทา่น  
ผู้สำเร็จราชการหนุ่ มรู้ สึกแปลกใจในด้าน
ความคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ 
ซึ่ งในขณะนั น้ มี ชนมายุถึ ง  80 ปี แล้ ว 
แต่พระสติปัญญายงัไว ไมล้่าลงไปเลย ทัง้ยงั 
ทรงได้ขอร้องฝากฝังให้เขาป้องกันรักษา 
ประเทศชาติให้ดี ท่ีสุด เหมือนดั่ง ท่ีทรง 
กระทำมาอีกด้วย

นายปรีดีมีความห่วงใยมากในขณะท่ี 
ญี่ ปุ่ นยึดครองประเทศและได้พยายาม 
อย่างมากเพื่อเอกราชของประเทศสยาม 
ในอนาคต เขาตัง้ขบวนการเสรีไทยเพ่ือ 
เตรียมปกป้องอิสรภาพของประเทศอย่าง 
เงียบๆ และไม่รุนแรง น่ีก็คล้ายกับความ 
ต้องการของสมเด็ จฯกรมพระยาดำรงฯ  
เขาและผู้ ร่วมงาน คือ นายควง อภยัวงศ์ 
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ได้เปลีย่นช่ือประเทศกลบัไปใช้คำวา่ สยาม ตามเดมิ 
และให้คนไทยได้มีชีวติความเป็นอยูแ่ละการ 
แต่งกายตามสบาย ใครท่ีอยากกินหมาก 
ก็ อ นุ ญ า ต ใ ห้ กิ น ไ ด้  เ ม่ื อ น า ย ป รี ดี  
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก่อตัง้หอสมดุดำรง- 
ราชานุภาพขึ น้ ในบริ เวณหลังหอสมุด 
แหง่ชาต ิ เพ่ือเป็นอนสุรณ์สำหรับพระองค์ทา่น 
แต่นายปรีดีก็ประสบความล้มเหลวท่ีจะ 
พัฒนาประเทศและสร้างสรรค์สติปัญญา 
ความนกึคดิอยา่งของไทยเราเอง เม่ือจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ได้กลบัมายดึอำนาจคืน
ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2490 ทัง้ๆ ท่ีบคุคลผู้ นี ้
เคยถกูฟ้องฐานเป็นอาชญากร สงครามมาแล้ว  
หลงัจากได้มีการแตง่ตัง้ผู้นำเผด็จการทหาร 
ใหม่ไม่นานนัก  ประเทศสยามก็กลับเ ป็น 
ประเทศไทยอีกและสถานการณ์ย่ิงกลับสู่ 
สภาพท่ีตกตำ่ลงไปทกุที ผู้นำทางการเมือง 
กลบัไมน่บัถือสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ อีก  
แม้จะสิน้พระชนม์ไปแล้วก็ตาม ตัง้แตน่ัน้มา 
ประชาชนก็ไม่มีหลักท่ีมั่นคงหรือลักษณะ 
ท่ีสร้างสรรค์ของไทยอีกต่อไป สถาบันท่ี 
พระองค์ทา่นได้ก่อตัง้ขึน้ เชน่ หอสมดุแหง่ชาต ิ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตถิกูทอดทิง้ ไมมี่การ 
เหลียวแล ได้มีการสร้างและคิดหาเอกลกัษณ์ 
และอุดมการณ์แทนท่ีสิ่งท่ีพระองค์ท่านได้ 
สร้างขึน้ แตก็่ไมป่ระสบผลสำเร็จ หลงัจากท่ี 
จอมพล ป. พิบลูสงครามกลบัมามีอำนาจใน 
ปี 2490 นัน้ ได้ขยายสภาวฒันธรรมมาเป็น  
“กระทรวงวฒันธรรม” โดยท่ีภริยาได้ร่วมเป็น 
รัฐมนตรีด้วยซ้ำไป มีการสง่เสริมวฒันธรรม 
ให้แพร่หลาย มีตำแหนง่วฒันธรรมทกุจงัหวดั 
และมีท่ีปรึกษาวัฒนธรรมประจำสถาน 

เอกอคัรราชทตู อยา่งไรก็ดี เม่ือจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์ยึดอำนาจจากจอมพล ป. ใน 
ปี 2500 เขาก็ได้ยกเลิกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 
วฒันธรรมทัง้หมด โดยตัง้สภาวิจยัแหง่ชาต ิ
ขึน้แทน ราชบณัฑิตยสถานก็ปลอ่ยให้คอ่ยๆ 
ตายไปเอง สว่นกระทรวงวฒันธรรมกลายมา 
เป็นกองเลก็ๆ ในกระทรวงศกึษาธิการเทา่นัน้

ในส่วนที่ เ กี่ ยวกับฐานะของผู้ ที่ มี  
ความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่น่าสนใจ 
เราสามารถสรุ ปแนวทางของเขาด้ วย 
คำประพนัธ์ของ William Butler Yeats ท่ีวา่

“สิ่งต่างๆ กำลงัแตกแยกออกจากกนั 
ศนูย์กลางคมุไว้ไม่อยู่แล้ว อนาธิปไตยแพร่ 
หลายไปทัว่โลก กระแสเลอืดอนัมืดสลวัมีอยู ่
ทัว่ไปทกุแหง่หน ประเพณีท่ีถือความบริสทุธ์ิ 

เป็นหลกัได้สญูหายไปแล้ว คนท่ีดีท่ีสดุขาดความ 
เช่ือมัน่ หากคนเลวท่ีสดุกำลงัเช่ือมัน่ในอนัท่ี
จะทำการตา่งๆ”

มีคำถามที่น่าถามอยู่ 3 ข้อ
ก) คนท่ีมีความสามารถอยา่งสมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดำรงฯ และหลายคนท่ีร่วมสมยั 
กบัพระองค์ทา่นได้พฒันาในเร่ืองการสร้างสรรค์
สตปัิญญาอยา่งของไทยเราเอง ซึง่มีพืน้ฐาน 
ท่ีมัน่คงจากสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ 
มานานนบัร้อยปี แต่ทกุวนันีส้ิ่งเหล่านีก้ลบั 
ลดน้อยด้อยค่าไปจนไม่เหลืออะไรเลยได้ 
อยา่งไร

ข) อะไรเป็นข้อบกพร่องของสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ที่ มีผลจะโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมก็ตาม ตอ่สภาพการในปัจจบุนั

ค) ลกัษณะเด่นของไทย 3 ประการ 
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ท่ีพระองค์ท่านชีใ้ห้เห็นนัน้ยังจะใช้ได้กับ 
ประเทศไทยทกุวนันีอ้ยูอี่กหรือไม่

- ก -
ในการตอบคำถามข้อแรก เราต้องหนั 

ไปดหูลกัคำสอนของพระพทุธศาสนาในเร่ือง 
อนิจจลกัษณะ พระศาสดาตรัสสอนว่าไม่มี 
อะไรเท่ียง ประเทศชาติ วฒันธรรมก็เหมือน 
กบัคน ดีขึน้ได้เลวลงได้ ทัง้หมดขึน้อยูก่บัเหต ุ
และปัจจัย พุทธศาสนาสอนให้คนละโลภ 
โกรธหลง ผู้ ท่ีปฏิบตัติามทางนีจ้ะเข้าใจตนเอง 
ดีขึน้และเข้าใจสงัคมของตนดีขึน้ และจะเป็น 
คนมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมากขึน้ 
เขาจะภมิูใจในลกัษณะเด่นของเขา มิใช่ว่า 
จะเพ่ือโอ้อวด คนดีเชน่นัน้มุง่สร้างประโยชน์ 
โดยคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์มากกว่าตนเอง 
แต่ก็เอาแน่ไม่ได้ว่าจะมีคนดีพร้อมเสมอ 
มาปกครองสงัคม แม้เราจะพยายามเท่าไร 
ก็ตาม ระบบท่ีดีท่ีสดุเสียอีกท่ีจะต้องเสื่อม 
แตกแยกย่อยยบัไปในวนัหนึ่ง ทศันะเช่นนี ้
มิใช่ทศันะการมองชีวิตและสงัคมในแง่ร้าย  
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทศันะของคนท่ีเหน็อนาคต 
อนัสดใสสำหรับประเทศไทยในระยะใกล้ๆ นี ้
เน่ืองจากการพฒันาแบบวิธีก้าวร้าว แบบ 
วตัถนิุยม ดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ยากท่ีจะ 
สร้างสรรค์ความดีความงามไว้ได้ เราไมค่วร 
ท่ีจะเสยีดลุหรือปลอ่ยปละละเลยสิง่ตา่งๆ ให้ 
เป็นไปตามยถากรรม แต่ควรจะได้รู้ว่า 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ พระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าฯ และสมเด็จฯ กรม 
พระยาดำรงฯ เองได้ทรงสร้างสรรค์ความคดิ 
แ บ บ ไ ท ย ๆ  ใ น พ ร ะ อ ง ค์ เ อ ง  แ ล ะ ใ น 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย แต่ 
หลงัจากนัน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจากท่ี 
นักเรียนไทยมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ  
ระบบค่านิยมใหม่ท่ีได้รับมานัน้ขดัแย้งกบั 
ค่ านิ ยมเก่ า ยิ ่ งยกย่ องการศึ กษาจาก 
ต่างประเทศมากขึน้เท่าไร ก็ย่ิงช่ืนชมต่อ 
ความสะดวกสบายทางวตัถแุละเทคโนโลยี 
ของตะวันตกที่ ตนรับมามากขึ น้เท่ านั น้ 
ค่านิยมที่ เกิดขึ น้แบบไทยๆ จึงค่อยๆ ถูก 
ล้มเลกิไป ไมมี่ใครเข้าใจคำสอนและพิธีกรรม 
ทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ ง้ สภาพของ 
พุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบัน 
ละม้ายคล้ายคลึงกับสมัยก่อนการปฏิรูป 
ศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  
หรืออาจจะเลวกวา่ ทัง้นี ้เน่ืองจากความคดิ 
แบบวตัถนิุยมมีมากกวา่ความคดิอยา่งลกึซึง้ 
ทางจิตใจ เม่ือเข้าใจความจริงดงักลา่วนีแ้ล้ว  
บคุคลผู้เช่ือทางด้านจิตด้านวญิญาณก็ไมค่วร  
“ปราศจากศรัทธาปสาทะ” เสียเลย ใน 
ขณะเดียวกันก็ควรจะพิจารณาตวัเองเพ่ือ 
ประเทศและประชาชน เม่ือต้องเผชิญกับ 
พวกกึง่ดิบกึง่ดีท่ีตีโวหารอยา่งเอาจริงเอาจงั 
ว่าจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองและผู้ คนได้ 
พู ด อี กนั ย ก็ คื อ เขาควรจะใ ช้ พุ ทธวิ ธี  
ขจัดอวิชชาไปจากตัวเอง พยายามอยู่  
อย่างไม่เห็นแก่ตวั แตใ่ห้นกึถึงผู้ อ่ืนโดยการ 
สร้างความกล้าท่ีชอบธรรมเพ่ือเผชิญกับ 
ระบบท่ีไม่ยุติธรรม ย่ิงมีคนท่ีมีความภูมิใจ 
ในตัวเองและภูมิใจมรดกตกทอดทาง 
วัฒนธรรมของตัวเอง โดยคนคนนัน้รู้จัก 
อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ลุ่มหลงต่อสิ ่งใด 
ได้โดยงา่ย ทางเลอืกในการพฒันาวฒันธรรม 
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และสงัคมใหมใ่นลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
จงึจะเกิดขึน้ได้

- ข -
ในการพิ จารณาข้ อบกพร่ องของ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ นัน้เราต้องเข้าใจวา่ 
พระองค์ ท่ านทรงดำเนิ นรอยตามเบื อ้ง 
พระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั และนบัวา่เหมือนกบัพระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ท่ีมิได้ทรงพยายาม 
รวบอิทธิพลและพระราชอำนาจมาไว้ให้ 
มากท่ีสุดเท่า ท่ีจะมากได้  กล่าวคือทัง้ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ และสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ทรงแสดงบทบาทของ 
พระองค์ท่านเท่าท่ีจะมีอำนาจให้แสดง ไม่ 
แสวงหาอำนาจมาย่ิงกวา่นัน้ ถงึแม้พระบาท 
สมเดจ็พระจอมเกล้าฯ จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
แต่ก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยการเลือก 
ของขุนนาง  ผู้ มีบทบาทอยู่ เ บื อ้ งหลัง 
ราชบลัลงัก์ ตลอดรัชสมยัจนถงึต้นรัชสมยั 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  
พระองค์ท่านไม่เคยทรงต่อสู้ ให้ได้มาซึ่ง 
พระราชอำนาจ พระองค์ทรงตระหนกัดีวา่ทรง 
พระชนมายุม า ก แ ล้ ว  แ น่ ล ะ ไ ม่ ท ร ง 
มีอำนาจ แตอ่าจเป็นไปได้วา่พระองค์ทา่น 
ทรงหวงัท่ีจะสร้างพระราชโอรสให้มีความกล้า 
ที่ชอบธรรมดงัพระราชประสงค์ก็ได้

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ มิได้เป็น 
พระมหากษัตริย์ พระองค์ทา่นทรงตระหนกั 
ดีวา่ ทรงเป็นเพียงข้าราชบริพารผู้จะต้องสนอง 
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ 

ตามพระราชประสงค์เพียงคนหนึ่งเท่านัน้ 
พระองค์ท่านน่าจะทรงทราบวา่วิธีการแก้ไข 
ในเร่ืองการตัง้มกุฎราชกุมารในรัชกาลท่ี 5  
ไม่มีผลดีในตอนนัน้ทีเดียว เพราะการพึ่ง 
สถาบันกษัตริย์อย่างเดียว โดยที่กษัตริย์ 
องค์ ใหม่ อาจจะไม่ เหมาะสมและไม่ มี  
พระปรีชาสามารถเหมือนพระราชบดิา ยอ่ม 
เป็ นผลร้ ายได้  แต่ กลับมิ ได้ ทูลเกล้ าฯ  
ถวายความเห็นคดัค้านแด่พระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าฯ ให้ทรงทราบในเร่ืองนี ้ แต ่
พอถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ทนัที 
ทนัใดท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ครองราชย์ 
สบืตอ่จากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ 
ทรงถามสมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงฯ  
ถึงปัญหาเร่ืองสถานะกษัตริย์กับรูปแบบ 
การปกครอง แต่ก็ไม่มีคำตอบที่เหมาะสม 
จนกระทั ่ งสายเกิ นไป18 ในรั ชกาลนี แ้ม้ 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ จะมิได้ทรงวา่งเว้น 
ทัง้งานราชการและงานเขียน ซึง่ล้วนแตเ่ป็น 
ผลงานท่ีสำคญัทัง้สิน้ แต่พระองค์ท่านก็ได้ 
ทรงเพิกเฉยตอ่เร่ืองสำคญัๆ หลายเร่ือง อาทิ 
เร่ือง อนาคตสยาม บทบาทของสถาบนักษัตริย์ 
และรูปแบบใหมส่ำหรับรัฐบาลในโลกท่ีกำลงั 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเหตุนี ้สามัญชน 
ผู้ ซึ ่ งเป็ นผู้ ยึ ดอำนาจการเปลี ่ ยนแปลง 
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 จงึหาคำตอบ 
ให้ประเทศสยามเสยีเอง โดยยืมแนวความคดิ 
ทางตะวนัตกมาใช้ในเร่ืองพระมหากษัตริย์ 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ 
เหล่านีรู้้วฒันธรรมไทยน้อยเกินไป คำตอบ 
ดงักลา่วจึงยงัไม่เหมาะกบัระบอบการเมือง 

18 B. Batson (ed), Siam’s Political Future : Documents from the End of the Absolute Monarchy, (Cornell Data  
   Paper No.96) 1974.
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ของไทยตราบเท่าทุกวันนี  ้การปกครอง 
ทุกสมัยตั ง้แต่ ปี  พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา  
ได้ช่ือวา่เป็นการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ 
อยูใ่ต้รัฐธรรมนญู แตจ่ริงๆ แล้วไมเ่ป็นเชน่นัน้  
ไมมี่ใครเข้าใจแนวความคิดและระบบรัฐธรรมนญู 
ซึง่เป็นสิง่ผิดแผกจากเอกลกัษณ์ประจำชาต ิ
ของเรา แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีคนใน 
ระดบัชาติสกัคน ท่ีคดิออกมาให้เหน็ถงึเร่ือง 
อนาคตของสยามและบทบาทของสถาบนั 
กษัตริย์ ตลอดจนรูปแบบในการพัฒนา 
การเมืองและเศรษฐกิจของไทย

- ค -
ลกัษณะเดน่ของสงัคมไทยทัง้ 3 ประการ 

ตามท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงเอย่ถงึ 
อนัได้แก่ ความรักอิสระของชาต ิความปราศจาก 
วิหิงสา และความฉลาดในการประสาน 
ประโยชน์นัน้ เราต้องยืนกรานข้อวินิจฉัย 
ดังกล่าวเม่ือเวลาท่ีความรุนแรงกล้ำกราย  
และเมื่ อต่ างประเทศรุกรานหรือเมื่ อมี 
ความกดดนัภายใน คนไทยก็ใช้ความรุนแรง 
ให้เป็นประโยชน์ เม่ือสยามสญูเสียอิสรภาพ  
คนไทยก็ตอ่สู้ เพ่ือกู้ อิสรภาพ คนไทยรุ่นท่ีอยู ่
ในชว่งปัจจบุนันีโ้งห่รือไมก็่ปลอ่ยตวัเองให้โง่ 
ที่เชื่อว่าสงครามโลกครัง้ที่  2 ประเทศไทย 
ไม่ถูกญ่ีปุ่ นยึดครอง ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 
ตวัเองอีกครัง้หนึง่ระหวา่งสงครามเวียดนาม  
เม่ือทหารอเมริกนัและฐานทพัสหรัฐมาตัง้อยู ่
ในประเทศ คนไทยในปัจจบุนัมีไมม่ากนกัท่ี 

ตระหนกัดีวา่ศตัรูของเราคือระบบเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบนัโดยประเทศท่ีร่ำรวยรวมกนัทาง 
เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศ และประเทศนายทนุ 
ใหญ่ๆ เหลา่นัน้เป็นผู้กำหนดชะตะกรรมของ 
ชาตแิละพลเมืองของชาตท่ีิเลก็กวา่

การตระหนักเช่นนัน้ ถ้าปราศจาก 
วหิิงสาแล้วไมส่ามารถตอ่สู้ศตัรูได้ ความรุนแรง
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อยูใ่ต้รัฐธรรมนญู แตจ่ริงๆ แล้วไมเ่ป็นเชน่นนั 
ไมมี่ใครเข้าใจแนวความคิดและระบบรัฐธรรมนญู
ซงึเป็นสงิผิดแผกจากเอกลกัษณ์ประจําชาติ
ของเรา แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีคนใน
ระดบัชาติสกัคน ทีคิดออกมาให้เหน็ถงึเรือง
อนาคตของสยามและบทบาทของสถาบนั
กษัตริย์ ตลอดจนรูปแบบในการพฒันาการ
เมืองและเศรษฐกิจของไทย

-  -
ลกัษณะเดน่ของสงัคมไทยทงั 3 ประการ

ตามทีสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงเอย่ถงึ 
อนัได้แก่ ความรักอิสระของชาติ ความปราศจาก
วิหิงสา และความฉลาดในการประสาน
ประโยชน์นัน เราต้องยืนกรานข้อวินิจฉัย
ดังกล่าวเมือเวลาทีความรุนแรงกลํากราย 
และเมือต่างประเทศรุกรานหรือเมือมี
ความกดดนัภายใน คนไทยก็ใช้ความรุนแรง
ให้เป็นประโยชน์ เมือสยามสญูเสียอิสรภาพ 
คนไทยก็ตอ่สู้ เพือกู้ อิสรภาพ คนไทยรุ่นทีอยู่
ในชว่งปัจจบุนันีโงห่รือไมก็่ปลอ่ยตวัเองให้โง ่
ทีเชือว่าสงครามโลกครังที 2 ประเทศไทย
ไม่ถูกญีปุ่ นยึดครอง ประวตัิศาสตร์ซํารอย
ตวัเองอีกครังหนงึระหวา่งสงครามเวียดนาม 
เมือทหารอเมริกนัและฐานทพัสหรัฐมาตงัอยู่
ในประเทศ คนไทยในปัจจบุนัมีไมม่ากนกัที
ตระหนกัดีวา่ศตัรูของเราคือระบบเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัโดยประเทศทีรํารวยรวมกนัทาง

เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศ และประเทศนายทนุ
ใหญ่ๆ เหลา่นนัเป็นผู้ กําหนดชะตะกรรมของ
ชาติและพลเมืองของชาติทีเลก็กวา่
การตระหนักเช่นนัน ถ้าปราศจาก

วหิิงสาแล้วไมส่ามารถตอ่สู้ศตัรูได้ ความรุนแรง
ก็จะเกิดขนึ ข้อบกพร่องของความรุนแรงก็คือ
ทําให้เกิดความรุนแรงยิงขึนกว่าเดิม ถ้ามี
หนทางใดที เส รีภาพทางการ เ มืองจะ
ประสบความสําเร็จได้ แม้ว่าหนทางนนัจะ
ต้องใช้ความรุนแรงก็อาจจําเป็นจะต้องใช้ 
มิฉะนันจะนําไปสู่ความรุนแรงมากขึน 
ประเทศเล็กจะสนใจแต่ เ รืองการเพิม
แสนยานุภาพและความมังคงัของกลุ่มตน 
โดยมิได้สนใจสวสัดิการของประชาชนเลย 
ย่อมไม่สมควร  ถ้าชาติ มี เส รีภาพแล้ว 
ประชาชนก็จะมีเสรีภาพด้วย ความปราศจาก
วิหิงสาจะเป็นระเบียบปฏิบัติของยุคนัน 
ประชาชน ก็จะ ทํางาน เ พือความจ ริ ง 
ความงามและความดี ถ้าคนไทยมีความสํานกึ
ในการสร้างสรรค์สติปัญญาและความคิด
เชน่นนั ก็จะประสานประโยชน์จากวฒันธรรม
หรืออารยธรรมนันได้ ถ้ามิได้เป็นเช่นนัน 
การประสานประโยชน์ยอ่มหมายถึงเราต้อง
ยอมสญูเสียเอกลกัษณ์ไทยของเราไป แล้ว
รับเอาคา่นิยมทางวตัถบุางอยา่งมา ผลทีได้
ย่อมเป็นไปอย่างฉาบฉวยและอย่างกึงดิบ
กงึดีดงัทีเป็นอยูใ่นปัจจบุนันี
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สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการปกครอง1

า น ก า ร ป ก ค ร อ ง เ ห็ น จ ะ แ ค บ ไ ป 

ศาสตราจารย์ กติตคุิณ ดร.วษิณุ เครืองาม

1 ถอดคำบรรยายจากการแสดงปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดนิ เร่ือง “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ
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หากจะจำกัดเพียงแค่ภารกิจของกระทรวง
มหาดไทย จริงอยู่กระทรวงมหาดไทยเป็น 
กระทรวงของการปกครอง ของนกัปกครอง  
แต่คำว่าการปกครอง ซึ่งตรงกับคำว่า 
Government นัน้ ไมไ่ด้จำกดัอยูแ่คก่ระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงอ่ืนๆ ก็เป็นสว่นหนึง่ของ 
Government ด้วย เม่ือพดูถงึเร่ืองการปกครอง 
ทัง้หมด ก็จะมีคำวา่ Governance ซึง่ในปัจจบุนั 
ทกุกระทรวงจะต้องมี Good Governance 
ซึง่แปลวา่ การปกครองท่ีดี ศาสตร์หรือวชิาท่ี
เก่ียวกบัการปกครองเรียกวา่ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึง่แยกออกมาจากคำวา่ รัฐศาสตร์ และเป็น 
ศาสตร์พิเศษโดยเฉพาะท่ีไมไ่ด้ฝึกคนเพ่ือไป 
รับราชการในกระทรวงมหาดไทยเทา่นัน้  แต ่
สามารถท่ีจะเป็นนกัปกครองในกิจการอ่ืนๆ 
อีกด้วย 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
เป็นพระราชโอรสพระองค์หนึง่ในจำนวนกวา่ 
80 พระองค์ของรัชกาลท่ี 4 ซึง่เป็นพระเจ้า 
แผ่นดินที่มีพระราชโอรส - ธิดามากที่สุด 
แรกประสูติมีพระนามว่า พระองค์เจ้าชาย 
ดิศวรกุมาร เม่ือมีพระชนมายุเพียง 6 ปี 
พระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคต หลงัจาก 
นัน้พระองค์ท่านก็อยู่ในพระราชปูถมัภ์ของ 
รัชกาลท่ี 5 ในฐานะท่ีเป็นสมเด็จพระบรม 
เชษฐาตา่งพระราชชนนีตลอดมา เชน่เดียวกบั 
เจ้านายทัง้หลายซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดา 
ของรัชกาลที่  4 จุดนี เ้องที่ทำให้สมเด็จฯ 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระกตญัญ ู
ก ต เ ว ทิ ต า ธ ร ร ม ต่ อ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั อย่างหนกัแน่น 
มัน่คงจนตลอดพระชนมาย ุ พระองค์ไม่เคย 

ไปศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเร่ืองธรรมดา 
ของเจ้านายในสมยันัน้ ซึง่จะเรียนกนัอยู่ใน 
ประเทศ โดยจะเรียนในวงัและมีครูฝร่ังเข้าไป
สอน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ก็ใช้เวลาในการเรียนไม่มากไปกว่าเจ้านาย 
พระองค์อ่ืน แตพ่ระองค์ทา่นมีความรอบรู้และ 
เช่ียวชาญในสรรพวทิยาการตา่งๆ มากมาย  
ซึง่เร่ืองนีค้วรสอนคนท่ีไมเ่คยมีโอกาสไปเรียน 
เมืองนอกวา่ ความรู้อาจเรียนทนักนัหมด 

เม่ือพระชนมายไุด้เพียง 25 ปีเทา่นัน้ 
ได้เป็นอธิบดีกรมศกึษาธิการ ซึง่นบัว่ายงัมี 
พระชนมายนุ้อยมาก แตเ่น่ืองจากในขณะนัน้ 
จำเป็นต้องมีคนมาชว่ยราชการ อายจุงึไมใ่ช ่
เ ร่ื องสำคัญ ขอให้ มีสติ ปัญญาที่ฉลาด 
ปราดเปร่ืองเป็นใช้ได้ เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงตัง้ 
กรมธรรมการขึน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 
ราชานุภาพก็ทรงเป็นอธิบดีกรมธรรมการ 
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อีกกรมหนึ่ง จนกระทัง่เม่ือรัชกาลท่ี 5 ทรง 
ยบุรวมเป็นกระทรวงเดียวคือ กระทรวงธรรมการ 
หรือกระทรวงศกึษาธิการในปัจจบุนั ก็โปรดเกล้าฯ 
ให้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพเป็น 
เสนาบดีเม่ือพระชนมาย ุประมาณ 29 หรือ  
30 ปี เม่ือทรงได้รับมอบหมายให้กระทำงานใด 
คนท่ีเป็นปราชญ์ย่อมปฏิบัติงานนัน้อย่าง 
จริงจงัจนสำเร็จ เร่ิมแรกทรงวางหลกัในเร่ือง 
การศกึษาของประเทศ แตท่รงเป็นเสนาบดี 
กระทรวงธรรมการได้ไม่นาน  รัชกาลท่ี 5  
ได้ทรงปฏิรูประบบราชการของไทยใหม ่ด้วย 
การตัง้กระทรวงขึน้พร้อมกันในวันท่ี 1  
เมษายน พทุธศกัราช 2435 จำนวน 12 กระทรวง   
ดงันัน้ วนัท่ี 1 เมษายนของทกุปีจึงถือเป็น 
วนัสถาปนากระทรวงเหลา่นัน้ซึง่สว่นใหญ่ 
ตัง้อยูริ่มคลองหลอดเดมิหรือในปัจจบุนัเรียก  
คลองคเูมือง

เคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีทา่นหนึง่ ได้รับ 
หนังสือเชิญไปงานสถาปนากระทรวงหนึ่ง 
ในวนัท่ี 1 เมษายน  ทา่นก็ให้ลงนดัไว้ ตอ่มา 
ก็มีอีก 6 กระทรวงเชิญทา่นไปงานสถาปนา 
กระทรวงเหมือนกนั ท่านก็ถามว่า ทำไมจงึ 
ได้สถาปนากระทรวงในวันเดียวกัน มีผู้  
อธิ บายให้ ท่ านทราบว่ า ทั ้งหมดนี ่ คื อ 
พระบารมีของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  
ทรงสถาปนา 12 กระทรวง ขึน้ในวนัเดียวกนั 
และอธิบายให้ท่านฟังว่า ทำไมรัชกาลท่ี 5  
จึงคิดตัง้กระทรวงขึ น้พร้อมกันเช่นนัน้  
ทา่นฟังแล้วอทุานวา่อยา่งนีไ้มเ่รียกวสิยัทศัน์ 
แล้วเรียกวา่อะไร 

เมื่อตัง้กระทรวงมหาดไทยแล้ว เดิม 
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม 

ให้สมหุนายกท่ีเคยมีมาแตเ่ดิมเป็นเสนาบดี 
ต่อไปในครั ง้แรก แต่ เนื่ องจากชรามาก  
การปฏิบตัริาชการจงึมีปัญหา ในท่ีสดุรัชกาล 
ท่ี 5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม 
ให้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ซึ่ง เ ป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการอยู่  
ในขณะนัน้ มาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ในปี พ.ศ. 2435 แล้วก็เป็นต่อมาจนสิน้ 
รัชกาลท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2453 เม่ือรัชกาลท่ี 6  
ทรงขึน้ครองราชย์ก็ยังเป็นต่อมาอีก 5 ปี  
รวมแล้วเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ถงึ 23 ปี (พ.ศ. 2435 - 2458) และในปีนัน้เอง 
ก็ ท ร ง ท ำ ห นั ง สื อ ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล ว่ า 
พระสขุภาพไม่ดีขอลาออก ความจริงมีข่าว 
วา่มีการเมืองอยูเ่บือ้งหลงั ทำให้มีเหตกุระทบ 
กระทั่งกันในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์  
จึงทรงหลีกลีห้นีปัญหาเพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้อง 
เป็นปากเป็นเสียงกนั เม่ือลาออกแล้วก็ทรง 
ทำงานด้านหนังสือท่ีทรงโปรด จนกระทั่ง 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเหน็วา่ ทรงเป็นพระบรมวงศานวุงศ์ 
ผู้ใหญ่ จงึโปรดเกล้าฯ ให้กลบัเข้ารับราชการ 
ใหม่ เป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรหรือ 
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กระทรวงวงั คล้ายๆ ตำแหนง่ของคณุแก้วขวญั  
วัชโรทัย ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ก็โปรดเกล้าฯ  
ให้เป็นอภิรัฐมนตรี ตำแหน่งนีย่ิ้งใหญ่มาก  
เพราะอภิรัฐมนตรีจะอยู่เหนือรัฐมนตรีหรือ 
เสนาบดี  จนกระทั ่ งมีการเปลี ่ ยนแปลง 
การปกครองเม่ือปี 2475 จงึทรงยตุิบทบาท 
ทางราชการโดยสิน้เชิง 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงรับราชการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2430 เม่ือมี 
พระชนมายุ  25 ปี  จนถึ งปี  พ.ศ. 2475  
พระชนมาย ุ70 ปี ผา่นการรับราชการมาถงึ  
3 รัชกาล คือ รัชกาลท่ี 5, 6 และ 7 จะ 
สรรเสริญเยินยอพระเกียรติคุณอย่างไรก็ 
ไม่สมพระเกียรติเหมือนกับที่พรรณนาไว้ 
ในประกาศพระบรมราชโองการในสมัย 
รัชกาลท่ี 7 ท่ีสถาปนาพระองค์ท่านขึน้เป็น  
“สมเดจ็ฯ กรมพระยา” ซึง่เป็นพระอิสริยยศ 
สูงสุดท่ีจะพึงตัง้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ 
พระองค์ใดได้ ในประกาศพระบรมราชโองการ 
ดั งกล่ าวได้ กล่ าวสดุ ดี พระเกี ยรติ คุ ณ 
ตอนหนึง่ โดยใช้คำวา่ “ทรงเป็นหลกัราชการ” 
ซึ ่งคล้ายกับคำว่า “เสาหลักของแผ่นดิน”  
ท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัใช้ ซึง่มีความหมาย 
วา่ ถ้าใครมีปัญหาต้องถามพระองค์ทา่น และ 
เม่ือทรงชีช้ดัว่าอย่างไรก็ควรเป็นไปตามนัน้ 
ประกาศพระบรมราชโองการดังกล่าว  
กำหนดพระนามกรมวา่

“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม 
พระยาดำรงราชานภุาพ อิสสริยลาภบดินทร 
สยามวชิิตนิทรวโรปการ มโหฬารรัฐประศาสตร์  
ปิยมหาราชนรานศิุษย์ ไพศาลราชกฤตยการี  
โบราณคดี ปวตัศิาสตร โกศล คมัภีรพนธ์นิรุกต ิ

ปฏิภาน ราชบณัฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ  
ศึกษาภิวธัปิยวาที ขนัติสตัยตรีสจุริตธาดา  
วิมลรัตนปัญญาอาชวาศรัย พุทธาทิไตร 
สรณาทรพิเศษคณุาภรณ์ธรรมมิกนาถบพิตร” 

พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุณ เ ร่ื อ ง อ่ื น นั น้ ค ง มี  
ปาฐกถาสดดีุเทิดพระเกียรติในโอกาสอ่ืนๆ 
แล้ว ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเร่ืองการปกครอง ซึง่ 
ในคำประกาศสดดีุพระเกียรตคิณุนัน้ระบวุา่ 
ทรงเช่ียวชาญในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
การปกครองของประเทศไทยนัน้ เพ่ิงจะปรากฏ 
เป็นระเบียบแบบแผน แล้วก็ยดึถือกนัตลอดมา  
ตัง้แต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
พระเจ้าแผน่ดนิรัชกาลท่ี 8 แหง่กรุงศรีอยธุยา   
การปกครองก่อนหน้านัน้ไม่มีหลักฐาน 
ชดัเจน 

สมัยกรุงศรีอยุธยา ปฐมกษัตริย์  
พระองค์แรกคือ พระเจ้าอูท่อง พระองค์ทรง 



56 < วารสารดำรงราชานุภาพ

ก่อตัง้กรุงศรีอยธุยา เม่ือพระองค์เสดจ็สวรรคต  
พระราชโอรสคือ พระราเมศวรก็เสด็จขึน้ 
ครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 2  
แตค่รองราชย์ได้ไมน่าน ก็มีพระญาตซิึง่เป็น 
เจ้าเมืองสพุรรณยกทพัเข้ามาชิงราชสมบตัิ 
พระราเมศวรก็ถอยออกไปอยู่เมืองลพบุรี 
พระญาตทิา่นนัน้ก็ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้า 
แผน่ดนิรัชกาลท่ี 3 ทรงพระนามวา่ ขนุหลวง 
พะงั ่วหรือสมเด็จพระบรมราชาที่  1 เมื่อ 
ขนุหลวงพะงัว่สวรรคต พระเจ้าทองลนัหรือ 
ทองจันทร์พระราชโอรสของขุนหลวงพะงั่ว 
ก็ขึน้ครองราชย์เป็นรัชกาลท่ี 4  แตร่าชาภิเษก 
เป็นกษัตริย์ได้ไมน่าน พระราเมศวรซึง่ถกูแยง่ 
ราชสมบตัิและไปอยู่ท่ีลพบรีุก็ยกทพัเข้ามา 
ยดึกรุงศรีอยธุยา จบัพระเจ้าทองลนัปลงพระชนม์   
เหตกุารณ์ในครัง้นีถื้อเป็นการปลงพระชนม์ 
พระเจ้าแผน่ดนิครัง้แรกในกรุงศรีอยธุยา และ 
เหตุการณ์เช่นนีก็้มีต่อมาเร่ือยๆ หลังจาก 
ปลงพระชนม์พระเจ้าทองลันแล้ว  ก็ขึ น้ 
ครองราชย์เป็นครัง้ท่ี 2  เม่ือพระราเมศวร สวรรคต 
พระเจ้ารามราชาธิราชซึง่ในประวตัศิาสตร์ 
ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นพระราชโอรสของ 
พระราเมศวรหรือไมเ่สดจ็ขึน้ครองราชย์เป็น 
พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ 
อยู่นาน จนกระทั่งเจ้าเมืองสุพรรณซึ่งก็มี 
เชือ้สายเป็นวงศาคณาญาตกิบัพระเจ้าอูท่อง 
ชื่อว่า เจ้านครอินทร์ ได้ยกทัพเข้ามายึด 
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามราชาธิราช 
ไมไ่ด้ทรงตอ่สู้  แตย่กราชบลัลงัก์ให้แล้วไปอยู ่
ท่ี อ่ืน เจ้านครอินทร์ก็ขึน้ครองราชย์เป็น 
รัชกาลท่ี 6 ถือวา่เป็นราชวงศ์ใหมท่รงพระนาม 
วา่ สมเดจ็พระนครินทราชาธิราช มีเชือ้สาย 

สุโขทัย ซึ่งเป็นเชือ้สายพระร่วง บางตำรา 
บอกว่ าพระ ร่ วง เคยลง เ รือ ไป ค้าขาย 
กบัพระเจ้ากรุงจีน พระร่วงที่ ว่ าคงไม่ ใช่ 
พอ่ขนุรามคำแหง  แตน่า่จะเป็นพระนครินท- 
ราชาธิราชมากกวา่ พระนครินทราชาธิราชมี 
พระราชโอรสท่ีควรรู้จกั 3 พระองค์ คือ เจ้า 
อ้ายพระยา เจ้าย่ีพระยา และเจ้าสามพระยา 
เม่ือพระนครินทราชาธิราชสวรรคต เจ้าอ้าย 
พระยาและเจ้าย่ีพระยาก็ยกทพัเข้ามาแยง่ชิง 
ราชสมบัติกัน มีการชนช้างกันท่ีสะพาน 
ป่าถ่านกลางเกาะอยธุยา สิน้พระชนม์ทัง้สอง 
พระองค์ น้องคนท่ีสามคือเจ้าสามพระยา 
จึงเสด็จขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
รัชกาลท่ี 7 เจ้าสามพระยาโปรดให้สร้างวดั  

เจดีย์ พระปรางค์ ครอบตรงที่ถวายเพลิง 
พระศพของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้าย่ีพระยา 
จนกระทัง่เม่ือราว 55 ปีมาแล้ว วนัหนึง่ขณะ 
ฝนตกหนกั ตำรวจพบคนร้ายถือย่าม แบก 
กระสอบ หนีออกมาจากวดัราชบูรณะ ซึ่ง 



  วารสารดำรงราชานุภาพ > 57 

เป็นวดัท่ีเจ้าสามพระยาสร้างถวายเจ้าอ้าย 
พระยาและเจ้าย่ีพระยา ค้นในย่ามและ 
กระสอบพบ หม้อ ชาม กะละมงั ไห พระพทุธรูป 
ทองคำ มงกฎุ แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดา 
จำนวนมาก  ตำรวจสอบถามโจรวา่ไปเอามา 
จากไหน โจรบอกว่าไปขุดมาจากใต้  
พระปรางค์วดัราชบรูณะและทำมาหลายครัง้แล้ว 
ตำรวจยดึของกลางไว้แล้วเชิญกรมศลิปากร 
มาตรวจสอบ กรมศิลปากรเองก็ไม่เคยเห็น 
สมบตัมิากมายอยา่งนี ้จงึได้ให้โจรนำไปชีจ้ดุ  
ปรากฏว่าใต้พระปรางค์ใหญ่เป็นกรุ กรุคือ 
ห้องเลก็ๆ เหมือนลฟิต์ ซ้อนกนัอยูไ่มรู้่วา่ก่ีชัน้ 
ขุดลงแค่ไปชัน้เดียว ก็ได้สมบัติขึน้มาอีก 
มากมาย พอขดุลงไปอีกก็พบกรุชัน้ท่ีสอง ใน 
กรุนีก็้พบเจดีย์เล็กๆ พระธาตุ ศิราภรณ์  
(เคร่ืองประดบัศีรษะ เชน่ พระมาลา หรือมงกฎุ) 
พระพุทธรูปองค์เล็กๆ เท่านิว้ก้อยเหมือน 
พระเคร่ือง เนือ้ชิน เนือ้เงิน และเนือ้ทอง 

 เป็นพนัเป็นหม่ืนองค์ และเม่ือขดุลงไปก็เจอ 
กรุชัน้ท่ีสามพบ โต๊ะ ถาด และอ่ืนๆ อีก 

มากมาย แต่ท่ีมีค่ามากก็คือ ช้างทองคำ 
หมอบชูงวง ใหญ่เท่ากำปั ้น แต่งามมาก  
กรมศลิปากรขดุได้แคส่ามชัน้ก็หยดุเน่ืองจาก 
ถ้าขดุตอ่ไปอาจจะทำให้พระปรางค์พงัลงมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ 
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตร และมี 
พระราชดำรัสวา่ ควรจะสร้างพิพิธภณัฑ์เก็บของ 
ทัง้หมดไว้ท่ีน่ี ซึ่งต้องหางบประมาณมา 
ดำเนินการ กรมศลิปากรจงึได้นำพระพทุธรูป 
องค์เลก็ๆ ออกมาแบง่ให้เช่า ได้เงินมาสาม 
ล้านบาทสร้างพิพิธภัณฑ์ได้หนึ่งหลังโดย 
แทบไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน ช่ือว่า  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  
ตอ่เม่ือเจ้าสามพระยาเสดจ็สวรรคต พระราชโอรส 
ก็ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าแผน่ดนิรัชกาลท่ี 8 
คือ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ซึง่ครองราชย์ 
เ ป็นเวลานานถึง  40 ปี  ซึ่ง ถือว่านาน 
ท่ีสดุจนกระทัง่เม่ือรัชกาลท่ี 5 ครองราชย์ถงึ  
42 ปี จงึถือวา่ยาวนานกวา่ บดันี ้ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงครองราชย์สมบตัิ 
ยาวนานท่ีสดุ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรง 
วางหลกัในการปกครองพระนครศรีอยธุยาไว้ 
อยา่งมัน่คง และเฉลยีวฉลาด โดยเร่ิมใช้ตัง้แต ่
รัชสมยัของพระองค์จนกรุงศรีอยธุยาเสียกรุง 
ผ่านมาถึงกรุงธนบรีุอีก 15 ปี แล้วจึงมาถึง 
กรุงเทพฯ อีกราว 100 ปี รวมเป็นระยะเวลา 
ประมาณ 400 ปี จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาล 
ท่ี 5 พระองค์มีพระราชดำริวา่ การปกครอง 
ซึง่ใช้มาตัง้แตส่มยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
ซึ่งถือเป็นการปกครองในระบบจารีตนัน้ 
ล้าสมยัแล้ว ระบบจารีตเป็นระบบซึ่งไม่ได้ 
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เขียนไม่ได้ตราเป็นกฎหมาย เป็นระบบท่ี 
ยดึถือการปฏิบตัติอ่  ๆกนัมา เป็นระบบธรรมเนียม  
ซึง่ก็มีการดดัแปลงแตง่เตมิมาโดยตลอด อาจ 
จะไมไ่ด้ยดึตามสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
ทัง้หมด ดงันัน้  รัชกาลท่ี 5 จงึมีพระราชดำริวา่ 
สมควรเปลี่ยนการปกครองระบอบนีไ้ด้แล้ว 
โดยให้เหตผุลวา่ 

การปกครองในสมยักรุงศรีอยธุยา 1. 
ไมใ่ชก่ารปกครองแบบรัฐหรือประเทศ แตใ่น 
สมยัรัชกาลท่ี 5 การปกครองจะมีลกัษณะ 
เป็นรัฐ (State) หรือประเทศ ถ้าจะนำ 
การปกครองแบบกรุ งศรี อยุ ธยามาใช้ ก็ 
ไม่เหมาะเพราะอาจจะทำให้รัฐแตกได้  
เน่ืองจากหวัเมืองต่างๆ ต่างก็ต้องการท่ีจะ 
แยกตวัออกเป็นอิสระด้วยกนัทัง้นัน้ เหมือน 
คราวพระเจ้าตากสินปราบดาภิเษกในสมยั 
กรุงธนบุรีซึ่งก็มีถึง 5 ก๊กด้วยกัน แต่สยาม 
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 อาจจะมีถงึ 100 ก๊กยอ่ยๆ 

ก็เป็นได้ เพียงแต่ไม่ช่วงชิงความเป็นใหญ่ 
เหนือพระเจ้าแผน่ดนิเทา่นัน้ 

ประชากรมีจำนวนมากขึน้กว่า 2. 
สมยักรุงศรีอยธุยามาก ประชากรไมไ่ด้มีแต ่
คนไทยเทา่นัน้ แตมี่ทัง้ไทย มอญ จีน เขมร  
และฝร่ัง จึงต้องมีการปกครองท่ีมีระเบียบ 
แบบแผน ให้เกิดความรู้สกึวา่ยตุธิรรม ไมใ่ช่ 
เปลีย่นไปทกุวนัตามอำเภอใจของผู้ปกครอง 

ทรงเลง็เหน็วา่ ศตัรูภายนอกกำลงั 3. 
จ้องท่ีจะฉวยโอกาสเข้าครอบครองสยาม 
หากสยามมีกำลังอ่อนแอลง จึงต้องนำ 
การปกครองท่ีมีระเบียบแบบแผนมาใช้ เพ่ือ 
ให้ตา่งชาตไิด้เหน็วา่ สยามมีความเข้มแข็ง 

การปกครองเม่ือสมยั 400 ปีท่ีแล้ว  4. 
จะมีการแตง่ตัง้อภิมหาขนุนาง จำนวน 2 ฝ่าย 
ฝ่ายหนึง่คมุด้านพลเรือน เรียกวา่ สมหุนายก 
อีกฝ่ายหนึ่งคุมด้านทหาร เรียกว่า สมุห 
พระกลาโหม ถ้ าจะเปรี ยบกับตำแหน่ ง 
ในปัจจบุนั สมหุนายกก็เปรียบได้กบันายก 
รัฐมนตรี ส่วนสมหุพระกลาโหมก็เปรียบได้
กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเอง ซึ่งเป็น 
ชอ่งทางให้เกิดการมกัใหญ่ใฝ่สงูแยง่ชิงอำนาจ 
ได้งา่ย

ในสมยัก่อนพระเจ้าแผน่ดนิทรงตัง้ช่ือ 
ผู้ ท่ีจะเข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหนายกว่า  
เจ้าพระยาจกัรี และเพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ำกนั  
ก็จะวงเล็บช่ือต่อท้าย เช่น เจ้าพระยาจกัรี  
(แขก) เจ้าพระยาจกัรี (แดง) เจ้าพระยาจกัรี  
( อ้วน)  ซึ่ ง ในสมัยพระเ จ้าตากสิน ก็ มี  
เจ้าพระยาจกัรี (ทองด้วง) ตอ่มาคือพระบาท 
สมเด็ จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ส่ วน 
สมุหพระกลาโหม ให้เรียกว่า เจ้าพระยา 
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มหาเสนา แล้ววงเล็บช่ือเหมือนกัน เช่น 
เจ้าพระยามหาเสนา (เสน) เจ้าพระยามหา 
เสนา (ป่ิน) ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทรงตัง้คูเ่ขย 
ของพระองค์ขึน้เป็นเจ้าพระยามหาเสนา 
(บนุนาค) ซึง่ตอ่มาเป็นต้นตระกลูบนุนาคใน 
ปัจจบุนั ตำแหนง่ทัง้สองคือ เจ้าพระยาจกัรี 
และเจ้าพระยามหาเสนาเป็นอัครมหา 
เสนาบดี สว่นตำแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานท่ีอยู ่
ในความรับผิดชอบของสมหุทัง้สองฝ่ายจะ 
เรียกวา่ เสนาบดี

สมุหนายกซึ ่งดูแลด้านพลเรือน จะ 
มีกรมท่ีเก่ียวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบ  
4 กรม เรียกวา่ จตสุดมภ์ คือ

กรมเวียง มีหน้าท่ีดูแลพระนคร - 
ทัง้หมด เสนาบดีกรมเวียงจะมีช่ือวา่ เจ้าพระยา 
ยมราช โดยวงเลบ็ช่ือตอ่ท้าย เชน่ เจ้าพระยา 
ยมราช (ปัน้)

กรมวัง มีหน้าท่ีดูแลราชการของ - 
พระเจ้าแผ่นดินทัง้หมด รวมถึงพระสงฆ์  
ตำรวจ ศาล โรงเรียน และวดั  เสนาบดีกรมวงั 
จึงมีอำนาจมากเพราะต้องตดัสินคดีความ 
ตา่งๆ  เสนาบดีกรมวงัจะมีช่ือวา่ เจ้าพระยา 
ธรรมาธิกรณ์ แล้ววงเลบ็ช่ือเหมือนกนั

กรมคลัง มีหน้าที่ รับผิดชอบด้าน - 
การเงิน การทอง การคลงั และภาษีอากร  
นอกจากนัน้ ยังต้องดูแลเร่ืองการทูตและ 
การค้าขายกบัตา่งประเทศด้วย เสนาบดีจะ 
มีชื่อว่า เจ้าพระยาโกษาธิบดี ที่คุ้นเคยกันดี 
ก็คือ เจ้าพระยาโกษาเหล็กและเจ้าพระยา 
โกษาปาน เป็นต้น บางครั ง้ ก็ เ รียกว่า 
เจ้าพระยาพระคลงั เชน่ เจ้าพระยาพระคลงั 
(หน)

กรมนา มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ือง - 
การทำนา น้ำ ฝน เสนาบดีท่ีดแูลจะมีช่ือวา่  
เจ้าพระยาพลเทพ

ในแต่ละกรมข้างต้นนั น้ก็ จะแบ่ ง 
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ซึ่งก็เรียกว่ากรม 
เหมือนกนั เข่น กรมคลงั จะมีหน่วยงานใน 
สังกัด เช่น กรมท่า กรมพระคลังสินค้า 
เป็นต้น ผู้ รับผิดชอบแต่ละกรมจะเรียกว่า 
เจ้ากรม ต่างจากการปกครองในปัจจุบัน 
ซึง่จะแบง่เป็นกระทรวง ทบวง กรม ต่ำกวา่ 
กรมก็จะเรียก สำนกั หรือกองตา่งๆ 

มีเกร็ดท่ีนา่สนใจคือ เราต้องทำการค้า 
กับต่ างประเทศทางเรื อ มี การตั ง้ด่ าน 
เก็บภาษีตรงท่าเรือ สมัยก่อนเมืองมะริด  
ทวาย ตะนาวศรี ซึง่อยู่ในพม่าเคยเป็นของ 
ไทยมาก่อน เพราะฉะนัน้ เราก็ไปตัง้ดา่นเก็บ 
ภาษีท่ีเมืองมะริด เรือจากอินเดีย ลังกา  
ตะวนัออกกลาง ในสมยันัน้เรียกวา่ เรือแขก 
ถ้าเข้ามาทางมหาสมุทรอินเดีย ทะเล 
อนัดามนั ก็จะมาจอดขนสนิค้าท่ีเมืองมะริด   
ในสมยัก่อนเราถือวา่ฝ่ังมหาสมทุรอินเดียนัน้ 
เป็นฝ่ังขวาของประเทศ จงึได้ตัง้ช่ือกรมท่ีไป 
ตัง้ดา่นเก็บภาษีตรงนัน้วา่ กรมทา่ขวา สว่น 
เรือจีน เรือญ่ีปุ่ น เรือญวน ก็เข้ามาจอดท่ีเมือง 
จันทบุรีและฝ่ังทะเลตะวนัออก เราก็ไปตัง้ 
ด่านเก็บภาษีตรงนัน้ เรียกว่า กรมท่าซ้าย  
เจ้ากรมท่าซ้ายซึ่ งดูแลเรือจีน จะมี ชื่ อ 
เหมือนกนัหมด คือ พระยาโชฎกึราชเศรษฐี  
แล้ววงเล็บชื่อเหมือนกัน พระยาโชฎึกจะ 
คดัเลอืกมาจากคนเชือ้สายจีน เพราะต้องใช้ 
ภาษาจีนในการสื ่ อสาร สมัยรัชกาลที ่  5 
เราเคยมีคนจีนช่ือ จีนเถียน เม่ือก่อนเป็น 
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พระยานรนาถ ใจบุญออกเงินสร้างวัด คือ 
วดันรนาถสนุทริการาม อยู่แถวเชิงสะพาน 
เทเวศร์นฤมิตร รัชกาลท่ี 5 เห็นว่าพระยา 
นรนาถจงรักภกัดี ซ่ือสตัย์สจุริต จึงแต่งตัง้ 
เป็นเจ้ากรมท่าซ้าย เม่ือเป็นเจ้ากรมท่าซ้าย 
ก็ ต้ องเปลี ่ ยนจากพระยานรนาถ เป็ น 
พระยาโชฎกึราชเศรษฐี (เถียน) เม่ือมีการใช้ 
นามสกลุขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ญาตก็ิมาขอ 
พระราชทานนามสกุล จึงพระราชทานว่า  
โชตกิเสถียร โชตกิ แปลวา่ แสงสวา่ง มาจาก  
โชฎึก ส่วนเสถียร มาจากช่ือบรรพบุรุษว่า  
เถียน ก่อนหน้านัน้ก็มีเจ้าคุณโชฎึกราช 
เศรษฐี (พุก) ลูกหลานมาขอพระราชทาน 
นามสกลุ รัชกาลท่ี 6 ก็ตัง้ให้วา่ โชตกิะพกุณะ   
สว่นเจ้ากรมทา่ขวาท่ีดแูลเรือแขก เป็นมสุลมิ  
และมีช่ือเหมือนกนัหมดวา่ พระยาจฬุาราชมนตรี  
ซึง่ไมเ่พียงดแูลการค้าอยา่งเดียวแตต้่องดแูล 
เร่ืองศาสนาและธรรมเนียมปฏิบตัด้ิวย ใครมี 
เ รื่ องร้ องเรี ยนพระยาจุฬาฯ ก็ นำเรื่ อง 
กราบบงัคมทลูพระเจ้าแผน่ดนิ จนชาวมสุลมิ 
ยกย่องให้เป็นหวัหน้า เพราะฉะนัน้ เม่ือเรา 
ยบุกรมทา่ซ้าย ทา่ขวา แตรั่ชกาลท่ี 5 ก็ยงัคง 
ตำแหน่งหวัหน้ามสุลิมไว้ โดยยงัคงเรียกว่า  
จฬุาราชมนตรี มาจนทกุวนันี ้

ข้าราชการในสมยัก่อนไม่มีเงินเดือน 
พระเจ้าแผ่นดินจะให้เงินเป็นรายปีเรียกว่า 
เบีย้หวดั ซึง่ก็เป็นจำนวนไมม่าก ดงันัน้ กรม 
ต่างๆ จึงต้องหารายได้เข้ากรมเองโดยถูก 
กฎหมาย วิธีการหารายได้คือการตัง้ศาล 
และตัง้หนว่ยงานท่ีทำหน้าท่ีคลงัขึน้ เม่ือมีคนทำผิด 
ศาลตดัสนิแล้วจะปรับเงินเรียกวา่ พินยัหลวง  
เ งินเหล่านัน้ ถือว่าเป็นเงินถูกกฎหมาย 

ข้าราชการสามารถนำไปแบ่งกันได้ ฉะนัน้  
ทกุกรมก็ต้องมีศาลและมีคลงัเหมือนกนัหมด 
นี่จึงเป็นบ่อเกิดของการทุจริต คอร์รัปชัน  
การเรียกสินบนและส่วย รัชกาลที่ 5 จึงมี 
พระราชดำริท่ีจะปฏิรูประบบราชการเสยีใหม ่
เพ่ือไมใ่ห้เกิดคลงัซ้อนคลงั และศาลซ้อนศาล 
ขึน้ ถงึแม้จะมีกฎหมายห้ามแล้วแตจ่ากการ 
ท่ีเคยทำได้ทำให้คดิวา่ ก็เคยทำได้น่ี ยกตวัอยา่ง 
เช่น เจ้ากรมท่าซ้ายคมุเรือจีน และเจ้ากรม 
ทา่ขวาคมุเรือแขก ใครจะรวยกวา่กนัก็ดไูด้จาก 
การเก็บภาษี สว่นหนึง่เอาให้หลวง อีกสว่น 
เก็บไว้ใช้เอง บางทีก่อนท่ีจะสง่ให้หลวงก็ยงั 
ยกัยอกไว้อีก ทำให้เหลือถึงหลวงนิดเดียว 
แล้วเรือแขกท่ีเข้ามา สนิค้าก็จะเป็นพวกกระวาน 
กานพล ูผงกะหร่ี เคร่ืองเทศตา่งๆ สว่นเรือจีน 
สนิค้าจะเป็นพวกผ้าแพร เพชร พลอย หยก 
อญัมณี และไม้  ล้วนแตเ่ป็นสนิค้าท่ีมีคา่มาก 
ทำให้เก็บภาษีได้มาก เจ้าคุณโชฎึกนัน้จึง 
รวยมาก แม้แต่ในเ ร่ืองสี่ แผ่นดินของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ตอนท่ีคุณเปรมให้คนไปขอ 
แมพ่ลอยจากเสดจ็ฯ เสดจ็ฯ ถามวา่ คณุเปรม 
รวยไหม คำตอบคือ รวยหรือไม่หม่อมฉัน 
ไมท่ราบ รู้แตว่า่บรรพบรุุษเขาเป็นพระยาโชฎกึ 
 เสดจ็ฯ ถงึกบับอกวา่อ้อ! รวยจริง คนสมยันี ้
อ่านแล้วอาจจะงง เพราะว่าโชฎึกนัน้เป็น 
เหมือนย่ีห้อ เหมือนสมัยนีเ้ม่ือเราพูดถึง 
ตระกลูท่ีดงัๆ เราจะรู้กนัทนัทีวา่เขารวยจริง 

เกร็ดความรู้อีกเร่ืองหนึง่คือ ข้าราชการ 
ไทยสมยัก่อนรัชกาลท่ี 5 จะไมส่วมเสือ้นุง่แต ่
โจงกระเบน โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 3 พระองค์ 
ท่านไม่โปรดให้สวมเสือ้เลย มีการออก 
ระเบียบว่า ห้ามสวมเสือ้เข้าเฝ้าด้วยซ้ำ  
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เพราะฉะนัน้ เวลาเจ้าหน้าท่ีกรมท่าซ้าย 
ทา่ขวา ทา่กลาง (จะเก็บภาษีเรือฝร่ัง ตัง้ดา่น 
อยู่ตรงพระประแดงในสมัยก่อนเจ้ากรม 
ทา่กลางจะช่ือ พระยาวชิเยนทร์หรือพระยาศรี 
พิพฒัน์ โดยคดัเลอืกจากฝร่ัง) ลงไปเก็บภาษี  
ก็จะนุ่งแต่โจงกระเบนลงไปเก็บ พอชดุแรก 
เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีอีกชดุหนึง่ตาม 
ลงไปเก็บอีก เจ้าของเรือก็จะงงว่าก็เก็บไป 
แล้วทำไมถงึมาเก็บอีก บอกวา่ชดุแรกนัน้เป็น 
ข้าราชการตัวปลอม ดังนัน้ จึงได้ขอให้ 
ข้าราชการท่ีทำหน้าท่ีเก็บภาษีมีบตัรประจำตวั 
ข้าราชการ เราก็ทำไม่เป็น ก็ต้องไปกราบ 
บงัคมทลูรัชกาลท่ี 3 วา่ ขอให้แตง่ยนิูฟอร์ม 
เพ่ือให้เหมือนกนัหมด รัชกาลท่ี 3 ก็มีพระบรม 
ราชวินิจฉยัให้ใสย่นิูฟอร์มเฉพาะข้าราชการ 
กรมท่ีเก็บภาษีเทา่นัน้ สว่นข้าราชการกรมอ่ืน 
ก็ให้นุ่งโจงกระเบนตวัเดียวเหมือนเดิม เม่ือ 
ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วก็ไปประชุม 
เพ่ือเลือกสีเสือ้ ซึง่ก็สรุปได้ว่าให้ใช้สีน้ำเงิน 
ทัง้เสือ้และโจงกระเบน น่ีก็เป็นสาเหตท่ีุทำให้
คนไทยเรียกสน้ีำเงินวา่สกีรมทา่ เพราะเป็นสี 
เคร่ืองแตง่กายของกรมทา่มาแตเ่ดมินัน่เอง 

อปุสรรคในการปฏิรูปการปกครองใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 คือ

ไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้านาย1. 
และขุนนางผู้ใหญ่  

รัชกาลท่ี 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
ท่ีมีพระชนมายนุ้อย การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ต่างๆ ย่อมต้องอยู่ในสายตาของผู้ มีอำนาจ 
2 ทา่น คือ เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ ซึง่ตอ่มา 
เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ 

หรือสมเดจ็เจ้าพระยา เม่ือทา่นถงึแก่พิราลยั 
บ้านท่ีทา่นอยูล่กูหลานก็ยกให้เป็นมหาวทิยาลยั 
คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา ส่วนที่ดินอีกแห่งก็ยกให้เป็น 
โรงพยาบาล เรียกวา่ โรงพยาบาลบ้านสมเดจ็ 
เม่ือครัง้ท่ีรัชกาลท่ี 4 สวรรคต ก็มีการประชมุกนั 
เพ่ือเลือกพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นประธานในการประชุมครัง้นัน้ อาจจะ 
เรียกได้วา่ มีอำนาจในการตัง้พระเจ้าแผน่ดนิ  
ผลการประชุมก็เลือกเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 
เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี 5 เม่ือเลือก 
พระเจ้าแผ่นดินแล้วก็จะต้องเลือกอุปราช 
ด้วย กรมขนุวรจกัรธรานภุาพก็ถามวา่ทำไม 
ต้องเลือกอปุราชด้วย  ควรจะให้พระเจ้าแผน่ดนิ 
เลือกเองทีหลัง สมเด็จเจ้าพระยาถาม 
กลบัไปว่าอยากเป็นเองใช่ไหม เป็นเหตใุห้
กรมขนุวรจกัธรานภุาพเก็บพระองค์ไม่ออก 
จากวังไปไหนอีก ซึ ่งผลการประชุมก็ได้ 
กรมหม่ืนบวรวิชัยชาญ พระราชโอรส 
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็น 
กรมพระราชวงับวรวงัหน้า 

กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญมี 
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พระชนมายมุากกวา่รัชกาลท่ี 5 แล้วยงัทรง 
พระปรีชาสามารถมาก ทรงพดูภาษาองักฤษ 
ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากพระบาทสมเด็จ 
พระป่ิ นเกล้าฯ ทรงโปรดฝรั่ งมาก เมื่อมี 
พระโอรสก็ตัง้ ช่ือว่า พระองค์เจ้าจอร์จ  
วอชิงตนั ซึง่ตอ่มาก็คือ กรมพระราชวงับวร 
วชิยัชาญ และการท่ีทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็น 
อปุราช ทา่นถือวา่สมเดจ็เจ้าพระยามีบญุคณุ 
ต่อท่าน เพราะท่านไม่ได้รับการแต่งตัง้จาก 
พระเจ้าอยูห่วั ดงันัน้ ความสมัพนัธ์กบัรัชกาล 
ที่ 5 จึงมีน้อย ทำให้บ้านเมืองในขณะนัน้ 
แยกออกเป็น 3 ก๊ก คือ วังหน้า วังหลวง 
และฝ่ังธน 

เม่ือครัง้ท่ีรัชกาลท่ี 5 พระชนมาย ุ
ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ พระองค์ทา่นจะอยูอ่ยา่ง 
สงบเสงี่ยมเจียมพระองค์ ไม่ค่อยแสดง 
ความคิดเห็นเทา่ไร และในระหวา่งนัน้ก็ทรง 
ขอไปตา่งประเทศ แตส่มเดจ็เจ้าพระยาท้วง 
วา่อยา่ไปไกลเกรงวา่จะเกิดอนัตราย พระองค์ 
จึงได้เสด็จไปสิงคโปร์ ชวา อินเดีย แทน  
พอปี พ.ศ. 2416 มีพระชนมายุครบยี่สิบ  
ก็บรมราชาภิเษกอีกครัง้หนึง่ พระองค์เร่ิมมี 
อ ำ น า จ ม า ก ขึ น้ เ น่ื อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ ล ง 
พระปรมาภิไธยเองได้ไมต้่องให้ผู้อ่ืนทำแทน แต ่
ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเนื่องจาก 
ยงัตดิท่ีสมเดจ็เจ้าพระยาและกรมพระราชวงั 
บวรวชิยัชาญ ในปี พ.ศ. 2417 เกิดเหตกุารณ์ 
วิกฤติขึ น้เมื ่ อเกิดไฟไหม้วังหลวง ทหาร 
วงัหลวงไม่สามารถดบัไฟได้ วงัหน้ามาช่วย  
วังหน้าขนทหารพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการ 
ดับไฟมามากมาย ทำให้ได้รู้ว่า วังหน้ามี 
ศักยภาพสูงและยังได้รับการช่วยเหลือ 
จากองักฤษในเร่ืองทหารและอปุกรณ์ต่างๆ 

รัชกาลท่ี 5 จงึเชิญกรมพระราชวงับวรฯ มาเฝ้า 
แต่ท่านไม่ยอมมาเฝ้า และได้ลีภ้ัยไปอยู่ 
บ้านทตูองักฤษ แตท่ตูองักฤษไมอ่ยู ่ ก็ขอให้ 
ทูตอังกฤษประจำสิงคโปร์ไปเข้าเฝ้าแทน 
แต่รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าการให้ต่างชาติ 
เข้ามาเก่ียวเป็นการชกัศกึเข้าบ้าน และทรง 
ปรามให้องักฤษอยูเ่ฉยๆ เพราะเป็นเร่ืองของ 
พ่ีน้อง คนอ่ืนไมเ่ก่ียว 

แม้วา่จะยงัเกรงผูมี้อำนาจทัง้สองคน 
แต่รัชกาลท่ี 5 ก็ออกกฎหมายมาฉบบัหนึ่ง 
ตั ้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึน้ในประเทศ  
การตัง้หอรัษฎากรพิพฒัน์เป็นการรวบรวม 
อำนาจด้านการคลัง การเก็บภาษีทัง้หมด 
ทัว่ประเทศมารวมอยู่ท่ีเดียว ทำให้การเก็บ 
ภาษีจะต้องส่งเข้าคลังทัง้หมด แล้วหลวง
จะจา่ยเป็นเงินเดือนกลบัคืน ทำให้ไมส่ามารถ 
ยกัยอกได้เหมือนเดมิ และน่ีเป็นการแก้ปัญหา 
คลั งซ้ อนคลั ง และถื อเป็ นก้ าวแรกใน 
การปฏิรูปการปกครอง

การออกกฎหมายตัง้ศาลรับส่ัง2.    
เป็นการดึงอำนาจเก่ียวกับการพิจารณา 
พิพากษาคดีทัง้หมดมารวมอยู่ท่ีเดียว แต่ก็
ยังมีปัญหาเนื่องจากหลายหน่วยงานยัง 
ไม่ยอมคืนอำนาจให้ แม้จะไม่ค่อยได้ผล 
แต่ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ากำลัง 
จะเลกิระบบศาลซ้อนศาล

การออกกฎหมายตัง้สภาที่  3. 
ปรึกษาราชการแผ่นดนิ เร่ืองนีส้ำคญัมาก  
แม้วา่รัชกาลท่ี 5 จะไมไ่ด้จบจากมหาวทิยาลยั  
แตพ่ระองค์ก็ทรงรู้วา่อำนาจนัน้แบง่ออกเป็น 
อำนาจบริหาร อำนาจนิตบิญัญตั ิและอำนาจ 
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ตลุาการ ทรงทราบว่าทัง้อำนาจบริหารและ 
อำนาจตลุาการนัน้ยงัแตะไมไ่ด้เพราะอาจจะ 
เป็นการไปตีขนดหางพญานาค จะทำให้ 
เดือดร้อน แตอ่ำนาจนิตบิญัญตันิัน้เป็นอำนาจ 
ในเร่ืองการออกกฎหมาย เร่ืองนีไ้ม่มีใคร 
อยากคิดอยากทำเพราะทำไมเ่ป็น จงึทรงตัง้ 
สภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินเอาไว้ออก 
กฎหมาย กฎหมายท่ีออกอีกฉบับหนึ่งคือ  
กฎหมายพิกัดอัตราค่าตัวทาส กฎหมาย 
ฉบบันีเ้ป็นก้าวแรกท่ีจะนำไปสู่การเลิกทาส 
ในชว่งนัน้แม้วา่พระองค์มีพระราชดำริจะทำ 
สิ่งใดแต่ก็ยังไม่ราบร่ืนเนื่องจากยังติดขัดที่ 
ผู้ มีอำนาจ ท่ีจริงหากจะทำก็ยอ่มจะทำได้แต ่
พระองค์ย่อมรู้จังหวะอันควร พ.ศ. 2425 
สมเดจ็เจ้าพระยาถงึแก่พิราลยั และอีก 3 ปี 
ตอ่มาคือในปี พ.ศ. 2428 กรมพระราชวงับวร 
วชิยัชาญก็ทิวงคต เป็นอนัวา่ตอ่ไปนีพ้ระองค์ 
สามารถท่ีจะทำในสิง่ท่ีทรงคิดได้แล้วโดยไม่ 
ต้องเกรงผู้ใด

เม่ือพระองค์ได้อำนาจกลบัคืนมาแล้ว 
ก็ทรงเร่ิมการปฏิรูปประเทศแตก็่ตดิท่ีวา่จะได้ 
ใครมาชว่ย  เวลาพดูถงึเร่ืองนีผ้มมกัจะคดิไป 
ถงึรัชกาลท่ี 7 เพราะพระองค์ทา่นเคราะห์ร้าย 
มากเน่ืองจากเป็นพระราชโอรสพระองค์ 
สุดท้อง และเป็นน้องคนสุดท้าย คือเป็น 
พระราชโอรสองค์ท่ี 76 ในจำนวน 77 องค์ของ 
รัชกาลท่ี 5 มีน้องตา่งพระมารดาอีกองค์หนึง่ 
แต่ ก็สิ น้พระชนม์ เมื่ อประสูติ ได้ ไม่นาน  
เมื่อขึ น้ครองราชย์จึงไม่มีพระอนุชาเลย  
พระราชโอรสก็ไมมี่ มีแตพ่ระเจ้าพ่ียาเธอและ 
พระเจ้าอา เม่ือท่านเหล่านัน้ทดัทานสิ่งใด  
พระองค์ท่านก็ไม่กล้าทำตอ่ อย่างเช่น การ 
สร้างสะพานพทุธ ก็ค้านว่าไม่ให้สร้างให้ไป 

สร้างวดัแทน แตถ้่าอยากสร้างก็ให้ออกเงินเอง 
ก็ต้องไปเร่ียไรชาวบ้านมาสว่นหนึง่ ออกเอง 
อีกสว่นหนึง่ จงึสามารถสร้างสะพานพทุธได้ 
แต่รัชกาลท่ี 5 โชคดีท่ีมีทั้งพระอนุชาและ 
พระราชโอรสมาก และยังมีข้าราชการอีก 
มากมาย เชน่ ในเร่ืองกฎหมายก็ได้กรมหลวง 
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิช่วย ทหารบกก็ได้กรม 
พระนครสวรรค์ชว่ย ทหารเรือก็ได้กรมหลวง 
ชมุพรเขตอดุมศกัดิช์ว่ย การตา่งประเทศก็ได้ 
พระอนชุาคือสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์  
วโรปการชว่ย เร่ืองการศกึษาก็ได้ขนุนางที่ชื่อ 
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ช่วย ส่วนเร่ืองการ 
ปกครองซึง่เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสดุ พระองค์จงึมี 
พระราชหตัถเลขาฉบบัหนึง่ถงึพระเจ้าน้องยาเธอ 
คือ กรมหม่ืนดำรงราชานุภาพ ว่า การท่ี 
จะรักษาเอกราชของชาติบ้านเมืองไว้ได้นัน้  
ต้องดำเนินการ 3 ประการ คือ

1. ต้องใช้ทางไมตรีในการพยายาม 
เจรจา 

2. ต้องมีกำลังตัง้มั่นอันมั่นคง คือ 
ทหาร 

3.  ต้องจัดการปกครองให้เ ป็นท่ี  
เ รี ยบร้ อย เพื ่ อไม่ ให้ ภายในลุ กฮื อขึ ้น  
ไมอ่ยา่งนัน้จะมีทัง้ศกึภายนอกและศกึภายใน 

ด้านแรกคือ การไมตรี (foreign affairs) 
ทัง้หมด ก็ทรงมอบให้สมเด็จฯ กรมพระยา 
เทวะวงศ์วโรปการ เป็นเสนาบดีกระทรวง 
การตา่งประเทศตัง้แตต่ัง้กระทรวงจนกระทัง่ 
พระองค์ทา่นสวรรคต

ด้านท่ีสองคือ ด้านการทหาร ก็ทรง 
มอบความไว้วางพระทัยให้พระราชโอรส 
ซึง่เป็นทหารบกและทหารเรือและขนุนางผู้ใหญ่ 
จำนวนหนึง่ สว่นพระองค์ก็ทรงเป็นจอมทพั
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ด้านท่ีสามคือ ด้านการปกครอง  
พระองค์ทรงหนกัพระทยั ว่าน่ีคืองานใหญ่  
ครัง้แรกจะมอบให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธ  
สมุหนายกคนสุดท้าย มาเป็นเสนาบดี 
กระทรวงมหาดไทยคนแรกเพราะเกรงใจ 
ว่ า ไ ป ยุ บ ต ำ แ ห น่ ง 
ส มุ ห น า ย ก แ ล้ ว จ ะ 
ให้ท่านไปอยู่บ้านก็กระไร 
อยู ่ แตท่า่นก็ชราภาพมาก 
ทำให้สัง่การได้ลำบาก จึง 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมหม่ืน 
ดำรงราชานุภาพย้ายจาก 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
มาเป็นเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทย ซึ ่ งกรมหมื่น 
ดำรงฯ เองก็ไม่ได้อยาก 
ไ ป นัก แ ต่ เ พ ร า ะ พ ร ะ ร า ช หัต ถ เ ล ข า 
ท่ีว่ า  ถ้าประเทศสิ น้ เอกราชเพราะว่า 
การปกครองไม่เรียบร้อย เธอก็อย่าหวัง 
ว่าการศึกษาที่เธออยากเห็นจะเกิดขึน้ได้  
เท่ านั ้นเองก็ ตั ดสิ นพระทั ยที ่ จะสนอง 
พระเดชพระคณุเร่ืองนี ้ตกลงมาเป็นเสนาบดี 
กระทรวงมหาดไทยตัง้แต่บัดนัน้จนสิน้ 
รัชกาลท่ี 5 ก็ยงัเป็นตอ่อีก 5 ปี 

รัชกาลที่ 5 เคยตรัสไว้ว่า พระองค์ 
ทรงมีแขนสองข้าง แขนข้างซ้ายคือ ด้าน 
การตา่งประเทศ (Foreign Affairs) คือ สมเดจ็ฯ 
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ส่วนแขน 
ข้างขวาคือ ความมัน่คงภายใน (Interior) คือ  
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ เม่ือมี 
แขนสองข้างก็สามารถเดนิตอ่ไปอยา่งมัน่ใจ

เม่ือสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ
ตัดสินใจว่าจะสนองงานรัชกาลที่ 5 เร่ือง 

การปกครอง ก็ทรงทำอยา่งเตม็ท่ี ดงันี ้

จัดตัง้ศาลาว่าการกระทรวง 1. 
มหาดไทยพร้อมจัดระเบียบแบบแผน 
การทำงานใหม่

เพ่ือให้เป็นแบบอยา่งแก่กระทรวงอ่ืน  
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ 
ปรึกษากับสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์ 
วโรปการในเร่ืองการทำงานของข้าราชการ   
เม่ือครัง้อดีตตัง้แต่สมยัของสมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถ ท่ีทำการของเสนาบดีก็คือบ้าน 
ของเสนาบดีหรือท่ีเรียกวา่จวน บางครัง้มีการ 
วา่ราชการกนัในห้องนอน บนเตียงนอน ซึง่ด ู
แล้วไมมี่ความสงา่งาม สถานท่ีทำงานควรจะ 
อยู่คนละแห่งกบัท่ีบ้าน ถ้าเป็นเร่ืองราชการ 
ก็ต้องไปทำท่ีกระทรวง แตถ้่าเป็นเร่ืองสว่นตวั 
ก็ไปทำท่ีบ้าน ดงันัน้ เสนาบดีทัง้สองกระทรวง 
จงึกราบบงัคมทลูขอสถานท่ีตัง้ศาลาวา่การ 
กระทรวง ซึง่ก็โปรดให้มีศาลาวา่การกระทรวง 
ทัง้สองอยู่คู่กันในพระบรมมหาราชวัง ซึ่ง 
กระทรวงอ่ืนยงัไม่มี เม่ือมีศาลาว่าการแล้ว 
ตอนเช้าสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ก็จะ 
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เสด็จไปทรงงานพอเย็นก็เสด็จกลับวัง มี 
หนงัสือเขียนเลา่วา่ วนัหนึง่ลกูชายพระองค์ 
ทา่นกลบัมาจากตา่งประเทศใหม่ๆ  ก็สัง่ข้าว 
เข้ามาเสวยท่ีห้องเสนาบดีระหวา่งรอ พอสมเดจ็ฯ 
เสด็จกลับมาถึงก็กริว้ รับสั่งว่าน่ีเป็นห้อง 
เสนาบดีไม่ใช่เป็นห้องของพ่อกับลูก ถ้าจะ 
กินข้าวให้กลบัไปกินท่ีวงั คนไมใ่ชข้่าราชการ 
จะมานัง่หรือใช้ห้องเสนาบดีไมไ่ด้

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงจัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้เป็น 
แบบอย่างแก่กระทรวงอ่ืนๆ โดยการแบ่ง 
เป็นกรม ในครัง้แรกก็เป็น 3 กรม ต่อมาก็  
5 กรม 7 กรม และ 10 กรม งานอะไรท่ีคดิวา่ 
เป็นเร่ืองของกระทรวงมหาดไทยควรดูแล  
แตไ่ปอยูก่ระทรวงอ่ืน ก็กราบบงัคมทลูขอมา 
ไว้ท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยให้เหตผุลวา่ถ้า 
ไม่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยก็ไม่สามารถจะ 
ไปบำบดัทกุข์ บำรุงสขุประชาชนได้ กรมตา่งๆ  
ท่ีดึงเข้ามาเช่น กรมป่าไม้ ตำรวจ อยัการ 
เป็นต้น ตอ่เม่ือสำเร็จแล้วจงึสง่คืนไป

มีเกร็ดท่ีน่าสนใจคือ “มหาดไทย” 
 เป็นคำเก่าท่ีมีมานานแล้ว รัชกาลท่ี 5 ทรงนำ 
มาใช้เป็นช่ือกระทรวง เคยอา่นพบในหนงัสอื 
วา่ มีผู้ใหญ่ทา่นหนึง่เดนิทางไปเขมร ไปพบ 
ข้าราชการกระทรวงหนึง่ช่ือวา่ กระทรวงมหา 
ไผท ในภาษาเขมรไผท แปลวา่ ประเทศ  มหา 
ไผท แปลว่า ประเทศอันย่ิงใหญ่ คือมหา 
อาณาจักร ดังนัน้ กระทรวงมหาดไทย 
อาจจะมาจากภาษาเขมร แปลว่า การดูแล 
พระราชอาณาจกัรทัง้หมดก็เป็นได้

การปกครองส่วนภ2. มูภิาค 
เม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ  

ทรงตัง้ศาลาวา่การกระทรวงและจดัระเบียบ 
การทำงานเรียบร้อยแล้ว ก็ทรงดูในเร่ือง 
ภมิูภาค โดยเร่ิมออกไปสูห่วัเมือง เน่ืองจาก 
ในสมยัก่อนเมืองหลวงเสียอำนาจก็เพราะ 
เมืองท่ีอยู่รอบๆ นอกนัน้ใหญ่ขึน้ จึงให้เลิก 
ธรรมเนียมการปกครองหวัเมืองท่ีวา่ เม่ือพอ่ 
ตายลูกก็ขึน้ปกครองแทน แต่ได้ดึงอำนาจ 
มาไว้ท่ีสว่นกลางโดยการสง่คนออกไปปกครอง 
แล้วให้ทำหน้าท่ีตา่งพระเนตรพระกรรณ 

การปกครองสว่นภมิูภาคในสมยัก่อน 
จะแบ่งเป็นมณฑลเทศาภิบาล หนึ่งมณฑล 
จะประกอบด้วยจงัหวดัหรือเมืองหลายๆ เมือง 
รวมกัน มีผู้ ปกครองเรียกว่า ข้าหลวง 
เทศาภิบาล หนึ่ งจังหวัดหรือเ มืองจะ 
ประกอบด้วยอำเภอหลายๆ อำเภอรวมกนั  
เร่ิมทดลองท่ีมณฑลพิษณโุลกก่อน พอสำเร็จ 
ก็มาตอ่ท่ีมณฑลปราจีนบรีุ แล้วก็ตัง้มณฑล 
นครราชสีมา หลังจากนัน้ก็ทำทัง้ประเทศ 
วิธีนีเ้ป็นการดงึอำนาจกลบัไปสว่นกลาง ซึง่ 
สว่นกลางต้องรับผิดชอบเพราะเป็นรัฐเด่ียว  
เม่ือเป็นรัฐเด่ียวแล้วเมืองหลวงต้องแขง็แกร่ง

 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. 
ถ้ามีการปกครองภูมิภาคแต่ไม่มี 

การปกครองสว่นท้องถ่ินก็จะไมส่มบรูณ์แบบ 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงออกตรวจราชการ 
หัวเมืองแล้วพบว่าการเลือกผู้ ใหญ่บ้าน 
เจ้าเมืองจะเป็นผู้เลือกเอง ซึง่สว่นใหญ่ก็ตัง้ 
คนในบ้าน หรือคนใกล้ชิดไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ก็ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนอาจจะไม่ได้รับ 
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ประโยชน์ จึงได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 
ให้ทรงทราบ รัชกาลท่ี 5 จงึได้มีพระราชดำริ 
วา่ควรจะมีการเลอืกตัง้ผู้ใหญ่บ้านขึน้ และให้ 
อำเภอบางปะอินเป็นอำเภอนำร่อง เน่ืองจาก 
พระองค์เสดจ็บอ่ย เม่ือรับพระราชโองการแล้ว 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงรับไปดำเนินการ 
ต่อทนัทีโดยจดัให้มีการเลือกตัง้ผู้ ใหญ่บ้าน 
และยงัดำเนินการต่อไปอีกขัน้หนึ่งคือ ให้มี 
การเลือกกำนันขึน้ โดยให้ผู้ ใหญ่บ้านใน 
แตล่ะตำบลคดัเลือกผู้ ใหญ่บ้านท่ีเหมาะสม
ขึน้เป็นกำนนั 

ประกอบกบัในขณะนัน้ รัชกาลท่ี 5 
มีพระราชดำ ริ ใ ห้จัดตั ง้สุขา ภิบาลขึ น้ 
สขุาภิบาลจะใหญ่กวา่หมูบ้่าน ให้มีการปกครอง 
ดูแลกั น เอง  จั ดการกั น เอง  สมเด็ จฯ 
กรมพระยาดำรงฯ ก็ทรงรับไปดำเนินการตอ่ 
โดยให้ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น 
สุขาภิบาลแห่งแรก โดยทรงให้ดำเนินการ 
ดงันี ้

ให้ดแูลเร่ืองความสะอาด- 
ต้องจดัการเร่ืองการตลาด- 
จัดเร่ื องแพข้ามฟาก (ทำให้- 
ทา่ฉลอมกบัมหาชยัไปมาหาสูก่นั
สะดวกขึน้)
เร่ืองการเงิน การทอง การคลงั- 
เร่ืองการทำบญัชี- 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงไปดแูลแนะนำ พร้อมทัง้จดัระเบียบให้กบั 
ท้องถ่ิน ทำให้ท้องถ่ินเร่ิมเป็นระเบียบแบบแผน
ขึน้ในเวลาต่อไป แต่ยังไม่ถึงขนาดเลือกตัง้ 
ผู้ปกครองสขุาภิบาล

การฝึกคนเพื4. ่อทำราชการ
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

ทรงแสดงความหนกัพระทยัว่า ไม่มีคนท่ีมี 
ความสามารถพอท่ีจะทำราชการเพ่ือเป็นมือ 
เป็นไม้  จงึทรงกราบบงัคมทลูรัชกาลท่ี 5 ให้ 
ตัง้โรงเรียนฝึกคนทำราชการ ได้โปรดฯ ให้ 
จัดตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ ต่อมาก็ 
เปลีย่นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  และ
พฒันามาเป็นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ในสมยัก่อนคนท่ีจะเข้าทำราชการ 
นัน้ต้องทำกนัมาเจ็ดชัว่โคตร คนนอกไมมี่สทิธิ 
ทำราชการ

แล้วจะทำอยา่งไรให้ลกูตาสี ตาสา 
ยายมี ยายมาสามารถท่ีจะเข้ามาทำราชการได้ 
ก็ต้องมีการจดัตัง้โรงเรียนเพ่ือให้คนพวกนี ้
เข้ามาเรียน เมื่อเรียนจบแล้วก็จะส่งไป 
ตามกระทรวงตา่งๆ  กระทรวงก็จะได้คนท่ีมี 
ความสามารถเข้ามาทำราชการ ซึง่ก็มีปัญหา 
อยูบ่างกระทรวงซึง่มีวชิาเฉพาะทาง เชน่ กระทรวง 
ยุติธรรมเน่ืองจากพวกนีจ้ะไม่รู้กฎหมาย  
กรมหลวงราชบรีุดเิรกฤทธ์ิจงึขอจดัตัง้โรงเรียน 
กฎหมายเอง ส่วนกระทรวงกลาโหมก็ขอ 
จดัตัง้โรงเรียนนายร้อยทหารบกแยกออกไป

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงเอาพระทัยใส่ในเร่ืองการคัดเลือกคน 
เป็นพิเศษ เม่ือพบคนดีท่ีไหนก็จะกราบบงัคมทลู 
รัชกาลท่ี 5 วา่คนนีดี้คนนีเ้หมาะ ยกตวัอยา่ง 
เม่ือครัง้เสดจ็ไปอียิปต์ ไปพบคนชาตเิบลเย่ียม  
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ช่ือ เมอร์ซเิออร์ โรลงั ฌาคแมง เม่ือพดูคยุกนั 
ก็ทรงทราบว่า เคยเป็นเสนาบดีแต่เม่ือปรับ  
คณะรัฐมนตรี ก็ถูกออก ทรงเห็นว่าเป็น 
คนเก่งก็เชิญให้มาทำราชการท่ีเมืองสยาม 
เม่ือกลบัมาแล้วก็กราบบงัคมทลูรัชกาลท่ี 5 จนทรง 
สนพระทยัก็รับเข้ามาทำราชการ ในตำแหนง่ 
เจ้าพระยาอภยัราชา มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
ราชการแผ่นดินทัว่ไป รัชกาลท่ี 5 ทรงเรียก 
เจ้าพระยาอภัยราชาว่า Prime Minister  
งานของทุกกระทรวงจะต้องให้เจ้าพระยา 
อภัยราชาดูก่อน แต่หลังจากท่ีเจ้าพระยา 
อภยัราชาดแูล้ว ก็มีคนกรองงานอีกคนก่อน 
จะถงึรัชกาลท่ี 5 คือ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 
ราชานภุาพ นัน่เอง ซึง่พระยามหาอำมาตย์ 
เคยเขียนไว้วา่ เดมิรัชกาลท่ี 5 มีพระราชประสงค์ 
จะแตง่ตัง้สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
เป็นอัครมหาเสนาบดีด้วยซ้ำ แต่ก็ติดว่า 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ถวายราชการเป็น 
การลบัๆ อยู ่ถ้ามีการแตง่ตัง้ขึน้เป็นอคัรมหา 
เสนาบดีก็อาจจะทำให้ผู้ อ่ืนเกิดความริษยา 
และจะมีศตัรูขึน้มาทนัที แตถ่งึจะไมมี่การแตง่ตัง้ 
ก็ทรงทำหน้าท่ีนัน้มาตลอด 

รัชกาลท่ี 5 ทรงไว้วางพระราชหฤทยั 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ย่ิงกวา่พระบรม 
วงศานุวงศ์พระองค์ใด จนเคยตรัสในท่ี 
ประชุมแห่งหนึ่งว่า “ฉันได้สงัเกตอธัยาศยั 
ของกรมดำรงฯ มาตัง้แตเ่ดก็ๆ เลก็ๆ เหน็วา่ 
จะเป็นใหญ่ได้”

คุณสมบตัขิองนักปกครอง5. 
นอกจากสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพจะทรงดแูลในการคดัเลอืกคนแล้ว 

ในฐานะที่ทรงรับผิดชอบเร่ืองการปกครอง 
จึงสนพระทัยในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ ท่ีจะ 
มาเป็นนักปกครอง ซึ่งไม่มีเสนาบดีหรือ 
รัฐมนตรีคนไหนจะมาสนใจในเร่ืองพวกนี ้
วนัหนึง่ข้าหลวงเทศาภิบาลมากราบทลูลาไป 
ปฏิบตัหิน้าท่ี สมเดจ็ฯ ทรงรับสัง่วา่ “เจ้าคณุ  
อำนาจของข้าหลวงเทศาภิบาลหรือเจ้าเมือง 
ไม่ได้อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตราวุธ แต่อยู่ท่ี 
ทำให้คนเขาเคารพนบัถือ ถ้าเขาเคารพนบัถือ 
แล้วในหลวงก็ย้ายไมไ่ด้” ซึง่นา่จะเขียนตดิไว้ 
หน้าห้องของผู้วา่ราชการจงัหวดัทกุคน แล้ว 
มีอีกเร่ืองหนึง่ท่ีทรงเขียนไว้คือ เวลาท่ีจะตัง้ใคร 
ไปรับตำแหนง่ท่ีไหน ถ้าคนนัน้ดีใจเหลือเกิน 
อยากจะไป รับปากว่าโน้นก็ทำได้ น่ีก็ง่าย 
เตรียมเปลี ่ ยนคนได้ เลย แต่ ถ้ าใครที่ มี 
ความหนกัใจ ขอความรู้ ขอคำปรึกษา เกรงวา่ 
จะทำได้ไม่ดี ถ้าพบคนแบบนีก็้สบายใจได้ 
เพราะวา่แตง่ตัง้ถกูคนแล้ว

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 
ทรงเป็นเสนาบดีคนเดียวในประเทศไทยท่ี 
สนใจเร่ืองการสอนคน ฝึกคน ตรัสว่า แม้ 
รัชกาลท่ี 5 จะเปลี่ยนการปกครองมาเป็น 
สมยัใหมแ่ล้ว แตไ่มว่า่แบบเก่าหรือแบบใหม ่
ก็มีสิง่ท่ีเหมือนกนัอยูอ่ยา่งหนึง่คือ การทำให้ 
คนอยูดี่กินดี อยูเ่ยน็เป็นสขุ การอยูเ่ยน็เป็นสขุ 
ในสมยัก่อนคือ การไมมี่โจรผู้ร้าย ไมมี่น้ำทว่ม 
แต่สมยันีค้งไม่ใช่แค่นัน้ การอยู่เย็นเป็นสขุ 
คือการทำอยา่งไรให้เขามีกินมีใช้ มัง่มีเงินทอง 
ตรัสไว้ตรงกบัแนวทางของสภาพฒัน์ฯ  เพียง 
แต่สมเด็จฯ ไม่ได้ใช้คำว่าพัฒนาเท่านัน้  
ทรงสอนเจ้าเมืองและนายอำเภอวา่ จะต้อง 
ทำให้คนเขากินอ่ิมนอนหลบั เป็นสขุ มีเงิน 



68 < วารสารดำรงราชานุภาพ

มีทอง นกัปกครองสามารถเป็นท่ีพึง่พาของเขา 
ได้ เพราะความทกุข์ของคนนัน้ไมไ่ด้มาจาก 
แคเ่ร่ืองโจรภยัหรือภยัธรรมชาตเิทา่นัน้ 

การพฒันาคุณภาพข้าราชการ6. 
การพฒันาคุณภาพข้าราชการนี ้

เป็นเร่ืองท่ีแยกจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือ 
รัชกาลที่ 5 ทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็น 
รัฐไทย สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ในฐานะ 
ท่ีเป็นน้องก็ทรงชว่ยรัชกาลท่ี 5 ด้วยการพดู 
การเขียน และบรรยาย ทรงเป็นเสนาบดีท่ี 
เดนิสายบรรยายมากท่ีสดุ เวลามีคนเชิญไป
บรรยายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก็จะ 
ทรงบรรยายเร่ืองการปกครองและเร่ือง 
พระเจ้าแผน่ดนิให้คนเข้าใจ เป็นการปลกูฝัง 
ความจงรักภกัดีให้เกิดขึน้ตอ่พระเจ้าแผน่ดนิ 
เพื่อให้เกิดความรักชาติ ซึ่งทรงถือว่าเป็น 
เร่ืองของการปกครอง เม่ือจะต้องรักษา 
ประเทศไว้ ถ้ามวัแต่จดัการเร่ืองบ้านเมือง 
อยา่งเดียว แตไ่มมี่การปลกูจิตสำนกึให้เดก็ๆ  
เกิดความรักชาตรัิกพระเจ้าแผน่ดนิ เม่ือโตขึน้ 
เขาก็จะไมรั่กชาตรัิกพระเจ้าแผน่ดนิ ในเร่ืองนี ้
พระองค์ทา่นจงึทรงเขียนหนงัสอื ตำราตา่งๆ  
ซึง่ก็นำมาใช้เรียนกนัจนทกุวนันี ้

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงรัก 
และเทิดทนูในหลวงรัชกาลท่ี 5 มาก เพราะ 
รัชกาลท่ี 5 ทรงเป็นพระบรมเชษฐาธิราชและ 
ทรงเลีย้งดพูระองค์มาตัง้แตพ่ระบรมชนกนาถ 
เสดจ็สวรรคต ทรงแตง่หนงัสอืพระราชพงศาวดาร 
กรุงรัตนโกสนิทร์วา่ด้วยรัชกาลท่ี 5 เพราะวา่ 
รัชกาลท่ี 1 ถงึ 4 มีผู้ อ่ืนแตง่แล้ว ทรงเขียนได้ 
ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดเขียนเนื่องจากมีผู้ ที ่ 
ไมช่อบ หาวา่ยกยอ่งแตรั่ชกาลท่ี 5  นอกจากนัน้  

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ยงัเป็นหวัเร่ียว 
หวัแรงในการเชิญชวนประชาชนบริจาคเงิน 
สร้างพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลท่ี 5 และ 
เป็นผู้ ท่ีคดิคำวา่ “ปิยมหาราช” ด้วย โดยทรง 
นึกถึงพระเจ้าอโศก ซึง่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
อินเดียสมยัโบราณ พระเจ้าอโศกนัน้เรียก 
พระองค์เองวา่ ปิยทสัส ีแปลวา่ เป็นท่ีรักแหง่ 
ทวยเทพ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ จึงใช้ 
คำวา่ “ปิยมหาราช” คือเป็นท่ีรักของประชาชน 
ทัง้ประเทศ แล้วชื่อนีก็้ติดปากคนมาจนถึง 
ทกุวนันี ้

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรง 
สนพระทัยเร่ืองประวัติศาสตร์โบราณคดี 
วฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูป่ระชาชน เม่ือ 
มาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เม่ือออก 
ตรวจราชการไปจงัหวดัใด ก็จะตรัสแก่เจ้าเมือง  
หรือนายอำเภอวา่ “อยา่ทำแตเ่ร่ืองการปกครอง 
นะเจ้าคุณ ฝากดูแลวัด ดูแลศิลปะ ดูแล 
วัฒนธรรม ดูแลประเพณี ขุดค้นพบเจดีย์  
พบซากอะไร ก็ชว่ยบอกด้วยแล้วจะออกมาด”ู  
เจ้าเมืองจึงมีอีกหนึ ่งหน้าที่ เพิ่มขึ น้ จนมี 
เจ้าเมืองหลายคนกลายเป็นนักโบราณคดี 
ไปเลย เชน่ เจ้าคณุโบราณราชธานินทร์ ซึง่มี 
ความรอบรู้ในเร่ืองโบราณคดีของมณฑล 
อยธุยา เป็นนกัโบราณคดีชัน้เอก จนรัชกาลท่ี 5 
ตรัสว่า เ ร่ืองโบราณคดีเพียงแค่เจ้าคุณ 
โบราณฯ เดาก็ถกูแล้ว 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ เคย 
นิพนธ์ไว้ในหนงัสือโบราณคดีว่า ทรงได้ยิน 
มาตัง้แตเ่ดก็ๆ แล้ววา่ ห้ามเจ้านายไปเมือง 
สพุรรณบรีุ เพราะเทพยดาอารักษ์ไมช่อบเจ้า  
ดงันัน้ เม่ือเจ้านายไปเมืองกาญจนบรีุ ราชบรีุ 
แล้วก็จะข้ามไปอ่างทอง แต่ไม่ยอมไป 
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สพุรรณบรีุ วนัหนึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ  
ทรงถามว่าทำไมต้องห้าม เราเป็นผู้ แทน 
ตา่งพระเนตรพระกรรณพระเจ้าแผน่ดิน คำวา่ 
พระเจ้าแผน่ดินคือ เป็นเจ้าของแผน่ดิน คือ 
ใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน แล้วก็เป็นเจ้า เมื่อ 
เหนือทัง้ฟ้า เหนือทัง้แผ่นดิน และยังเป็น 
พระเจ้าอยู่หัวคือเหนือชีวิตด้วย เทพยดา 
ท่ีไหนจะมาใหญ่กว่าไม่มี ว่าแล้วก็เสด็จไป 
สพุรรณบรีุ เม่ือจะเสดจ็คนก็ห้ามวา่ถ้าไปแล้ว 
อายจุะสัน้ เม่ือไปถงึแล้วจงึได้รู้วา่ เจ้าเมือง 
สพุรรณบรีุนัน้เป็นคนโกง เม่ือโกงแล้วก็กลวั 
ถูกจับได้ จึงได้ออกธรรมเนียมห้ามไม่ให้ 
เจ้านายเสด็จ จะเห็นว่าพระองค์ทรงเอา 
พระทยัใสใ่นทกุเร่ือง

เราพดูกนัวา่ 24 มิถนุายน 2475  
เป็นวนัเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมขุ ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ไม่รู้ 
เร่ิมมาตัง้แต่สมัยไหน สมัยอยุธยาก็น่าจะ 
เป็นระบอบราชาธิปไตยเสยีมากกวา่ ระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นัน้หมายความว่า 
พระเจ้าแผน่ดินมีอำนาจเดด็ขาด สัง่ให้ตาย 
ก็ต้องตาย สัง่ให้เป็นก็ต้องเป็น แตป่ระเทศไทย 
นัน้ไมมี่ ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยามาแล้วจะมี 
การแบ่งอำนาจกนัระหว่างพระเจ้าแผ่นดิน 
กบัขนุนาง 2 ฝ่าย ซึง่เรียกวา่ สมหุนายกและ 
สมหุพระกลาโหม ในสมยัพระเชษฐาธิราช 
ปกครองกรุงศรีอยธุยา สมหุพระกลาโหมใน 
สมัยนัน้ชื่อว่า เจ้าพระยามหาเสนา หรือ 
เรียกวา่ เจ้าคณุกลาโหม วนัหนึง่ทา่นไปเผาศพ 
แม่ท่ีวดักดุ คนไปงานศพทัง้อยธุยา สมเด็จ 
พระเชษฐาธิ ราชก็ มี พระทัยริ ษยา ตรั ส 

ให้เข้าเฝ้าเพราะมีราชการดว่น เจ้าคณุกลาโหม 
ไมพ่อใจลกุขึน้ประกาศกลางวดัวา่ พระเจ้าแผน่ดนิ  
มีพระทัยริษยาแม้แต่เราซึ่งเป็นขุนนาง 
ซ่ือสตัย์สจุริต ทา่นทัง้ปวงเหน็วา่เราควรจะทำ 
อยา่งไร ขนุนางตา่งก็วา่ให้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ 
เอง เม่ือได้ยินดงันัน้ เจ้าพระยามหาเสนาก็ 
คมุทหารบุกเข้าจบัสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
สำเร็จโทษ เมื่อสำเร็จโทษแล้วก็ยังไม่กล้า 
ตั ง้ตนเป็นพระเ จ้าแผ่นดิน  จึงไ ด้ เ ชิญ 
พระอาทิตยวงศ์ขึน้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน 
สว่นตวัทา่นก็คอยบญัชาการอยูข้่างหลงั จน 
พระอาทิตยวงศ์ขอไปบวช ทำให้สิน้วงศ์ 
พระเจ้าแผน่ดนิ เจ้าพระยามหาเสนาจงึตัง้ตน 
เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จ 
พระเจ้าปราสาททอง จะเหน็ได้วา่พระเจ้าแผน่ดนิ 
ไมไ่ด้มีอำนาจเดด็ขาดเทา่ไร ขึน้อยูก่บัขนุนาง 
เกือบทัง้สิน้

พอมาถึ งก รุ ง รั ตนโกสิ นทร์ ก็  
เชน่เดียวกนั รัชกาลท่ี 1 ทรงตัง้พระอนชุาธิราช 
เป็นพระมหาอปุราช นามวา่ กรมพระราชวงั 
บวรมหาสรุสิงหนาท แตเ่ม่ือกรมพระราชวงั 
บวรฯ สวรรคตแล้ว ก็ไมก่ล้าตัง้พระราชโอรส 
เป็นพระมหาอปุราช เน่ืองจากเกรงคำครหา 
จากผู้ อื่น จนขุนนางขอให้ตัง้ จึงได้ทรงตัง้ 
เจ้าฟ้าฉิมเป็นพระมหาอปุราช ทรงพระนามวา่ 
กรมพระราชวังบวรมหาอิศรสุนทรแทน  
เมื่อรัชกาลที่  1 สวรรคต ขุนนางก็ต้อง 
ปรึกษาหารือกันว่าจะอัญเชิญใครขึน้เป็น 
พระมหากษัตริย์ตอ่จากรัชกาลท่ี 1 ซึง่ก็ตกลง 
อญัเชิญกรมพระราชวงับวรมหาอิศรสนุทร 
เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ รัชกาลท่ี 2 มีพระราชโอรส 
คือ เจ้าฟ้ามงกุฎ เม่ือรัชกาลท่ี 2 สวรรคต  
ขุนนางจึ งปรึกษากันและลงมติ ให้ เชิญ 
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กรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร์ขึน้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ 
รัชกาลที่ 3 มีพระราชโอรส - ธิดา 51 องค์ 
แต่ก็ไม่กล้ามอบราชสมบตัิให้กับผู้ ใด เม่ือ 
เสดจ็สวรรคต ขนุนางก็ปรึกษาหารือกนัโดย 
เชิญเจ้าฟ้ามงกฎุซึง่ขณะนีมี้พระชนมายมุาก 
พอแล้วขึน้ครองราชย์ เป็นรัชกาลท่ี 4 และ 
เม่ือรัชกาลท่ี 4 ทรงพระประชวร ก็ไม่ยก 
ราชสมบตัใิห้กบัผู้ใด แตไ่ด้เชิญขนุนางเข้ามา 
ขอร้องวา่ สดุแตจ่ะลงมติเลือกเชิญเจ้านาย 
พระองค์ใด จะลกูเรา น้องเรา อาเรา คนใด 
เราไมข่ดัข้องเลย ขออยา่งเดียวลกูท่ีเรารักคือ  
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ถ้าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 
ไม่ได้ราชสมบตัิ แล้วต่อไปเห็นผิดเป็นชอบ  
เกิดทรุยศ คดิคด เป็นขบถ ก็ขอให้ลงโทษแค ่
เนรเทศอย่าให้ถึงประหารเลย เว้นแต่เป็น 
ตัว้เฮีย (เป็นตวัการ) ขนุนางจงึได้เชิญเจ้าฟ้า 
จฬุาลงกรณ์ขึน้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ รัชกาลท่ี 5 
แล้วแต่งตัง้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ 
 ขึน้เป็น พระมหาอปุราช หรือวงัหน้า
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กรมหมืนเจษฎาบดินทร์ขนึเป็นพระเจ้าแผน่ดนิ 
รัชกาลที 3 มีพระราชโอรส - ธิดา 51 องค์ 
แต่ก็ไม่กล้ามอบราชสมบตัิให้กับผู้ ใด เมือ
เสดจ็สวรรคต ขนุนางก็ปรึกษาหารือกนัโดย
เชิญเจ้าฟ้ามงกฎุซงึขณะนีมีพระชนมายมุาก
พอแล้วขึนครองราชย์ เป็นรัชกาลที 4 และ
เมือรัชกาลที 4 ทรงพระประชวร ก็ไมย่กราช
สมบตัิให้กับผู้ ใด แต่ได้เชิญขุนนางเข้ามา
ขอร้องว่า สดุแตจ่ะลงมติเลือกเชิญเจ้านาย
พระองค์ใด จะลกูเรา น้องเรา อาเรา คนใด
เราไมข่ดัข้องเลย ขออยา่งเดียวลกูทีเรารักคือ 
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ถ้าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ไม่ได้ราชสมบตัิ แล้วต่อไปเห็นผิดเป็นชอบ 
เกิดทรุยศ คิดคด เป็นขบถ ก็ขอให้ลงโทษแค่
เนรเทศอย่าให้ถึงประหารเลย เว้นแต่เป็น
ตวัเฮีย (เป็นตวัการ) ขนุนางจงึได้เชิญเจ้าฟ้า
จฬุาลงกรณ์ขนึเป็นพระเจ้าแผน่ดิน รัชกาลที 
5 แล้วแตง่ตงักรมพระราชวงับวรวชิยัชาญขนึ
เป็น พระมหาอปุราช หรือวงัหน้า

เมือกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ
เสด็จทิวงคต รัชกาลที 5 ก็ทรงปฏิรูประบบ
ใหม่ คือยุบตําแหน่งกรมพระราชวังบวร 
หรือวงัหน้าเสีย แล้วตงัสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช
สยามมกฎุราชกมุารขนึมาแทน โดยแตง่ตงั
จากพระราชโอรสของพระองค์เอง ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ดูจะชัดเจนขึนใน
รัชกาลที 5 เพราะเมือสมเดจ็เจ้าพระยาถงึแก่
พิราลยั และกรมพระราชวงับวรฯ เสดจ็ทิวงคต 
รัชกาลที 5 ก็ทรง 1) ปฏิรูปการปกครองเพือ
สร้างความเป็นรัฐทีแข็งแกร่ง 2) ทรงดึง
อํานาจการแต่งตงัรัชทายาทมาจากขนุนาง 
3) ทรงดึงอํานาจการคลงัมาไว้ทีส่วนกลาง 
4) ทรงดึงอํานาจทางด้านศาลมาไว้ทีเดียว 
5) ห้ามข้าราชการเรียกรับสินบนหรือรีดไถ
ประชาชนโดยให้รับเงินเดือนจากหลวง
เทา่นนั 6) ทรงตงักระทรวงขนึ 12 กระทรวง 
มีหวัหน้ากระทรวงคือ เสนาบดี  ซงึเสนาบดี
ทุกคนมีอํานาจเท่ากันหมด และสามารถ
แต่งตงัใครมาจากไหนก็ได้ ส่วนข้าราชการ
ประจําต้องไตเ่ต้าขนึมา และตําแหน่งสงูสดุ
คือ ปลดัทลูฉลอง ระบบนีปัจจบุนัก็ยงัใช้อยู ่
มีนักวิชาการชือ อาจารย์ปิยนาถ บุนนาค 
วิจยัว่าโครงสร้างกระทรวงสมยัปัจจบุนัก็ยงั
เหมือนโครงสร้างกระทรวงในสมยัรัชกาลที 5 
ซึงแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ทีกว้างไกลของ
พระองค์ทา่น

ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์เริม
ตงัแต่รัชกาลที 5 และสินสดุในรัชกาลที 7 
เมือวนัที 24 มิถุนายน 2475 การทีรัชกาล
ที 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง แตค่งไมส่ามารถ
ทีจะทําเองได้ในทกุเรือง หนึงในบคุคลทีอยู่
เบืองหลงัทีสําคญัคือ สมเด็จฯ กรมพระยา
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ดำรงราชานภุาพ ทรงเป็น A Man behind 
the Absolute Monarchy of Siam ท่ีทำให้ 
สยามเป็นรัฐท่ีแขง็แกร่ง บางคนอาจจะไมช่อบ 
ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ก็อาจจะไม่ 
ชอบท่าน แต่ต้องมองถึงความจำเป็นใน 
ขณะนัน้ เพราะบ้านเมืองกำลงัแย่ หวัเมือง 
ใหญ่ๆ ก็พร้อมท่ีแยกตวัออกไป ต่างชาติก็ 
รุกราน และในสมัยรัชกาลท่ี 4 เราก็เสีย 
เอกราชทางการศาล เซอร์จอห์นเบาว์ ริง เข้า 
มาย่ืนสญัญาให้เราลงนาม ในสญัญามีใจความ 
วา่ ถ้าฝร่ังกระทำความผิดในเมืองไทยก็ให้ขึน้ 
ศาลฝร่ัง เราก็อยูภ่าวะกลนืไมเ่ข้าคายไมอ่อก 
คนไทยก็พลอยใช้ความได้เปรียบในเร่ือง 
การศาลนีเ้ชน่กนั คือ เม่ือไปทำผิดกฎหมาย 
ตำรวจไทยไล่ตามจบัก็หนีเข้าสถานทูตฝร่ัง 
ที่ใกล้ที่สุด แล้วก็ขอเป็นพลเมืองฝรั่ง เมื่อ 
ขึน้ศาลฝรั่งแล้วเขาปล่อยตัวก็ขอลาออก 
จากฝร่ังมาเป็นคนไทยเหมือนเดมิ พอเราไป 

ทวงถามวา่ทำไมไมใ่ห้ขึน้ศาลไทย เขาก็บอก 
ว่ า ใ ห้ ไ ป ท ำ ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ทัน ส มัย ก่ อ น 
เพราะเขาไมเ่ช่ือกฎหมายเรา 

รัชกาลท่ี 5 ทรงคดิท่ีจะตรากฎหมาย 
ไทยขึน้ ซึ่งก็มีคนท่ีอยากให้ใช้กฎหมาย 
องักฤษ คือ กฎหมายแบบจารีตประเพณี หรือ 
Common Law กรมหลวงราชบรีุดิเรกฤทธ์ิ
เสด็จไปศกึษาท่ีนัน่ก็อยากใช้คอมมอนลอว์ 
แตรั่ชกาลท่ี 5 ทรงต้องการให้ใช้ระบบประมวล 
กฎหมาย มีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อักษร มี 
ผู้พูดว่า การท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงใช้กฎหมาย 
แบบนี ้เพราะสมเด็ จฯ กรมพระยาดำรง- 
ราชานภุาพได้ถวายคำแนะนำวา่ให้ใช้ระบบ 
ประมวลธรรม (Codification) หรือประมวล 
กฎหมาย และเพราะประมวลกฎหมายนีเ้อง 
ท่ีทำให้เราสามารถไปตอ่รองอำนาจศาลคืน
มาได้ทัง้หมด 
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ดงันัน้ ในคำพรรณนาพระเกียรตคิณุ 
ตอนแต่งตัง้เป็นกรมพระยา กล่าวว่าทรง 
เ ช่ียวชาญประวัติศาสต ร์  โบราณคดี  
รัฐประศาสนศาสตร์ การศกึษา ศาสนา ภาษา 
และนิตศิาสตร์ แตส่มเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ 
ไม่ใช่นักกฎหมาย พระองค์สามารถแสดง 
อะไรที่เป็นวิสัยทัศน์ได้ แต่ถ้าจะลงไปถึง 
รายมาตรานัน้ คงต้องพึ่งกรมหลวงราชบุรี 
ดิเรกฤทธ์ิ เพราะท่านเป็นนักกฎหมาย 
(lawyer) แต่นั่นเป็นความมีวิสัยทัศน์ของ 
คนท่ีพงึมี ซึง่มีในสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรง- 
ราชานภุาพทกุประการ แม้แตช่ื่อท่ีตัง้มาตัง้แต่
เป็นกรมหม่ืนคือ กรมหม่ืนดำรงราชานภุาพ 
ก็เหมือนจะรู้เพราะว่าสมเด็จฯ ทรงรักษา 
พระบรมเดชานภุาพของพระเจ้าแผน่ดินโดย 
เฉพาะรัชกาลท่ี 5 อย่างมั่นคงจนตลอด 
พระชนม์ชีพ 

จากพระอจัฉริยภาพในด้านตา่งๆ 
ของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี การศกึษา ศาสนา ภาษา นิตศิาสตร์ 
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ทำให้องค์การ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์หรือวัฒนธรรมแห่ง 
สหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ 
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- 
ราชานุภาพ เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2505 และเป็นคนไทย 
คนแรกท่ีได้รับเกียรตคิณุนี ้ผลงานของพระองค์ 
ปรากฏทัว่ไปในหลายๆ ประเทศ เม่ือยเูนสโก 
ประกาศเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วม 
เฉลิมฉลอง ประเทศต่างๆ จึงพร้อมใจกัน 
เฉลมิฉลองผลงานของพระองค์ทา่น และใน 
ปีนีจ้ะเป็นการครบ 150 ปีของพระองค์ทา่น 
และครบ 50 ปี ของการได้เป็นบคุคลสำคญั 
ของโลก รัฐบาลจงึมีมตใิห้มีการจดังานรำลกึ 
ถึงพระองค์ท่าน นับเป็นความภาคภูมิใจ 
ของคนไทยอย่างยิ่ง และควรกตัญญูรู้คุณ 
ตอ่สมเดจ็ฯ พระองค์นี ้
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สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับงานโบราณคดี1

ปาฐกถาท่ีเก่ียวข้องกบัสมเดจ็พระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  

เทา่ท่ีได้ทราบมาก็มีการบรรยายไปหลายครัง้ 

แล้ว ในวนันีก็้จะพดูเก่ียวกบังานของสมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดำรงฯ ในฐานะ 

ท่ี พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง เ ป็ น 

นักประวัติ ศาสต ร์และ 

โบราณคดีไทย หลายท่าน 

ค ง ท ร า บ ป ร ะ วั ติ ข อ ง 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ 

และผลงานของพระองค์ 

มาบ้างแล้ว

สมเดจ็ฯ กรมพระยา 

ดำรงฯ ได้ปฏิบัติภารกิจ

มากมายในช่วงรัชสมัย

ของรัชกาลท่ี 5 จนถึงกับ 

รับสั่งว่าเป็นมือซ้ายและ 

มือขวาของพระองค์ เปรียบ 

เสมือนเพชรประดบัมงกุฎ 

และในปี นี เ้ ป็ นปี ที่ ครบ 

150 ปี วันประสูติ และ 50 ปีท่ียูเนสโก 

ถวายพระ เ กียรติ ใ ห้ เ ป็นบุคคลสำคัญ 

ของโลก ซึ่ งนับ เ ป็นคนไทยคนแรก ท่ี  

ได้รับเกียรตนีิ ้

ผศ.ดร.จรัิสสา คชาชีวะ

1 ถอดคำบรรยายจากการแสดงปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ   

เร่ือง  “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ กบังานโบราณคดี”  โดย ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ เม่ือวนัท่ี 13 

กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น.  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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พระประวัติ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงเป็น 

พระราชโอรสของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หวักบัเจ้าจอมมารดาชุ่ม ประสตูิเม่ือ 

ปีจอ วนัเสาร์ ตรงกบัวนัท่ี 21 มิถนุายน 2405  

ได้รับพระราชทานนามจากพระราชบิดาว่า  

พระองค์เจ้าดศิวรกมุาร

เม่ือพระชนมพรรษาได้ 4 ปี ก็ทรงเร่ิม 

เข้ารับการศึกษาชัน้ประถมศึกษาในสำนกั 

ของคณุแสงและคณุปาน ราชนิกลู ในพระบรม 

มหาราชวงั

พ.ศ. 2415 ทรงเข้าเรียนภาษาองักฤษ 

กบั มร. ฟรานซสิ ยอร์ช แพตเตอร์สนั น่ีเป็น 

สิ่ งสำคัญเพราะทำให้พระองค์ เป็นผู้ มี  

ความรู้ทางด้านภาษาองักฤษค่อนข้างมาก 

ซึ่งพระองค์ก็ได้นำความรู้นีไ้ปใช้ในการ 

ปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี

ทรงผนวชเป็นสามเณรเม่ือเดือนแปด 

ปีกนุ พ.ศ. 2418 ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ในพระบรมมหาราชวั ง แล้ วไปประทับ 

จำพรรษาท่ีวดับวรนิเวศวหิาร พระอปัุชฌาย์  

คือ สมเดจ็ฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

ประสบการณ์ท่ีได้รับเม่ือทรงผนวชจะเป็น 

เร่ืองเกี่ยวกับการศาสนาเกือบทัง้สิน้ โดย

ทรงศกึษาระเบียบปฏิบตัิในทางพระศาสนา 

ประเพณีอนัดีงามภายในวดั รวมทัง้มีโอกาส 

ได้ศึกษาเก่ียวกับเวทย์มนต์และเคร่ืองราง 

ต่างๆ และในช่วงนีเ้องพระองค์ก็ได้ศึกษา 

โบราณคดีด้วยเชน่กนั

พ.ศ. 2423 ทรงรับหน้าท่ีจดัการการศกึษา 

ในโรงเรียนมหาดเลก็หลวงซึง่เป็นจดุกำเนิด 

โรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทัง้จัด 

การศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด้วย โดย

พระองค์เป็นผู้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม  

พระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี 5

พ.ศ. 2425 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุไป

ประทบัจำพรรษาอยู ่ณ วดันิเวศธรรมประวตั ิ 

อำเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

พ . ศ .  2 4 2 9  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  

สถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้า 

ดิศวรกมุาร ขึน้เป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มี 

พระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  
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พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนดำรงราชานภุาพ

ทรงเป็นผู้กะการเสด็จประพาส เม่ือ 

รัชกาลท่ี 5 จะเสด็จประพาสตามหวัเมือง 

ต่างๆ ซึ่งเรียกว่า การเสด็จประพาสต้นนัน้  

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ จะเป็นผู้กะการ 

ว่าควรจะเสด็จไปท่ีไหนและไปอย่างไร ทรง 

เป็นผู้กะการเสดจ็ประพาส ตัง้แต ่พ.ศ. 2430  

จนสิน้รัชกาลท่ี 5 คือ พ.ศ. 2458

พ.ศ. 2430 ทรงได้รับการแต่งตัง้เป็น 

อธิบดีกรมธรรมการ และในปีนีเ้องได้ทรง 

เปลี่ยนแบบเรียนสำหรับนกัเรียนใหม่ เป็น 

แบบเรียนเร็ว จำนวน 3 เลม่ 

พ.ศ. 2432 เป็นสภานายกหอพระสมดุ 

วชิรญาณ

พ.ศ. 2433 เป็นอธิบดีกรมศกึษาธิการ

พ.ศ. 2435 รัชกาลท่ี 5 ได้ปฏิรูประบบ 

การปกครองโดยมีการสถาปนากระทรวงขึน้ 

เป็นปฐมบท จำนวน 12 กระทรวง และ 

เน่ืองจากในขณะนัน้บ้านเมืองกำลงัมีปัญหา  

รัชกาลท่ี 5 จงึต้องการให้พระเจ้าน้องยาเธอ 

กรมหม่ืนดำรงราชานุภาพ มารับตำแหน่ง 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่สมเด็จฯ  

กรมพระยาดำรงฯ ในขณะนัน้โปรดในด้าน 

การศกึษามากกวา่ จงึทรงเป็นกงัวลท่ีจะรับ 

ตำแหนง่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รัชกาล 

ท่ี 5 จงึทรงมีรับสัง่วา่ ถ้าไมมี่ประเทศแล้ว ก็ 

คงไมไ่ด้จดัการในสว่นของการศกึษาเช่นกนั  

และทรงรับจะเป็นที่ปรึกษาให้  สมเด็จฯ  

กรมพระยาดำรงฯ จงึต้องทรงรับเป็นเสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย ทำให้พระองค์มีโอกาส 

ท่ีจะเสด็จไปตามหวัเมืองต่างๆ และเข้าไป 

เก่ียวข้องกบัโบราณคดีในชว่งนีเ้อง  

พ.ศ.  2442 ไ ด้ รั บพระราชทาน 

พระสพุรรณบฏัเป็น กรมหลวงดำรงราชานภุาพ

พ.ศ. 2448 เป็นกรรมการหอพระสมดุ 

วชิรญาณ ทรงตัง้เป็นหอสมดุสำหรับพระนคร

พ . ศ .  2 4 5 4  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ 

เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมพระดำรง 

ราชานภุาพ”

พ.ศ. 2458 ดำรงตำแหน่งนายกหอ 

พระสมดุสำหรับพระนคร

พ.ศ. 2459 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรง 

ตำแหนง่เป็นผู้อำนวยการก่อตัง้จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั

พ.ศ. 2466 ดำรงตำแหน่งเสนาบดี 

กระทรวงมรุธาธร รักษาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

และสญัญาบตัรต่างๆ โดยพระองค์ได้ทรง 

วางรากฐานการเก็บประวัติต่างๆ ของ 

ข้าราชการไว้ และถือเป็นระเบียบปฏิบตัิใช้ 

มาจนทกุวนันี ้

พ.ศ. 2468 รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ 

ให้ดำรงตำแหนง่อภิรัฐมนตรี

พ.ศ.  2469 รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ 

ให้ดำรงตำแหน่ งองคมนตรี  และนายก 

ราชบณัฑิตยสภา

พ.ศ.  2472 ไ ด้ รั บพระราชทาน 

พระสพุรรณบฏัเลื่อนเป็น “สมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ”



76 < วารสารดำรงราชานุภาพ

จะเห็นไ ด้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติ  

ราชการในหลาย  ๆหนว่ยงาน และมีหลายสาขา 

ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ให้ และ 

มีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานโบราณคดีจนได้รับ 

สมนัยานามวา่ เป็นองค์บดิาแหง่ประวติัศาสตร์ 

และโบราณคดีไทย จดุเร่ิมต้นน่าจะมาจาก 

สร้อยพระนามจากการสถาปนาพระยศเป็น 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- 

ราชานภุาพ ซึง่มีตอนหนึง่กลา่ววา่ “โบราณคดี 

ประวัติศาสตร์ โกศล” นั่นเอง ซึ่งในหนังสือ 

พระประวัติ ลูกเล่า ของหม่อมเจ้าหญิง 

พนูพิศมยั ดศิกลุ มีความตอนหนึง่วา่ “ทำให้ 

คดิวา่อีกสกั 100 ปีข้างหน้า ใครอยูใ่นเมืองไทย 

ในฐานะเช่นไร? ส่วนเสด็จพ่อของข้าพเจ้า 

นัน้ อยา่งน้อยก็คงจะได้เสดจ็อยูใ่นพระนาม 

วา่ “พระบดิาแหง่ประวติัศาสตร์” ดอกกระมงั” 

ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงสนใจศึกษาเร่ือง 

ประวตัิศาสตร์อย่างแท้จริง จนพระธิดาเอง 

ก็เล็งเห็นในจดุนี ้ และคิดว่าต่อไป สมเด็จฯ  

กรมพระยาดำรงฯ คงอยู่ในพระนามของ 

“พระบดิาแหง่ประวตัศิาสตร์”

สมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงฯ 

กับงานโบราณคดี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงสน 

พระทัยเกี่ ยวกับโบราณคดีมาตั ง้แต่ยัง 

พระเยาว์ ทรงเร่ิมศึกษาโบราณคดีและ 

เคร่ืองรางของขลังตัง้แต่ทรงผนวชเป็น 

สามเณร โดยได้เรียนรู้จากพระอุปัชฌาย์  

คือ สมเดจ็ฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

จะทรงเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ให้สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงฯ ฟังเสมอๆ วิ ธีการเล่า 

จะเล่ากลบัไปกลบัมาเพ่ือให้จำได้แม่นยำ  

ทรงศกึษาจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หวัด้วย และในช่วงท่ีรับราชการเป็น 

นายกกรมมหาดเล็ก ก็จะไปคยุกบัสมเด็จฯ  

กรมพระยาบำราบปรปักษ์ในเร่ืองประวตัศิาสตร์ 

และโบราณคดี และที่สำคัญอาจจะได้รับ 

การสืบทอดมาจากสายพระโลหิตคือ  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวซึ ่ ง 

พระราชบิดา ก็ทรงสนพระทัยในเ ร่ือง 

โบราณคดีเช่นกนั ขณะเม่ือทรงผนวชก็ทรง 

ออกไปตามหัวเมืองต่างๆ เพ่ือทรงศึกษา 

โบราณคดี

พระภารกิจของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ 

ทางด้านโบราณคดีท่ีทรงทำอยา่งแท้จริงก็นา่ 

จะเป็นชว่งท่ีเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

พระองค์ได้เสด็จออกไปตามหวัเมืองต่างๆ 

ทำให้ได้พบเหน็เมืองโบราณหรือวตัถโุบราณ 

ต่างๆ ท่ีถูกทอดทิง้ไว้ การเสด็จออกตรวจ 
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โบราณวัตถุ  โบราณสถานของสมเด็จฯ 

ก ร ม พ ร ะ ย า ด ำ ร ง ฯ 

มีประโยชน์ตอ่วิชาการทางโบราณคดี ดงันี ้

ท ร ง พ บ โ บ ร า ณ วั ต ถุ  1. 

โบราณสถานท่ีสำคญัหลายแหง่ ทกุครัง้ท่ีเส

ดจ็ออกตรวจราชการก็ทรงพบโบราณวัตถุ

จำนวนมากท่ีเป็นหลกัฐานสำคญัทางประวั

ตศิาสตร์และโบราณคดีถกูทิง้อยูต่ามเมืองโบ

ราณร้างตา่งๆ ทรงค้นพบเมืองโบราณหลาย

แห่งโดยการสอบทานกบัพงศาวดารและตำ

นานตา่งๆ แล้ว เชน่ เมืองอูท่อง เมืองเชลียง 

และเมืองศรีเทพ เป็นต้น

  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  เ ม่ื อ ท ร ง เ

ส ด็ จ ไ ป ต ร ว จ ร า ช ก า ร เ มื อ ง สุ พ ร ร ณ

บุรี ก็ทรงสอบถามเจ้าเมืองว่า แถวนีมี้เ

มืองร้างหรือเมืองโบราณบ้างไหม ซึ่งก็

ไ ด้ รั บ ท ร า บ จ า ก ช า ว เ มื อ ง สุ พ ร ร ณ ว่

า  มี เ มื อง โบราณร้ างอยู่ ใน ป่ า เรียกว่

า เมืองท้าวอู่ทอง ซึ่งท่านได้วินิจฉัยไว้ว่า 

“เมืองท้าวอูท่อง” เป็นคำจากชาวบ้านบอก 

แ ล ะ ท ร ง วิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ม า ว่ า  “ อู่ ท อ ง ” 

ต า ม ห ลั ก ฐ า น เ อ ก ส า ร ต่ า ง ๆ 

ล้ ว น เ ป็ น ช่ื อ บุ ค ค ล  มิ ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 

“ อู ่ ท อ ง ”  เ ป็ น ชื ่ อ เ มื อ ง สั ก แห่งหนึ่ ง 

(การกล่าว “อู่ทอง” เป็นช่ือบุคคลนัน้ปรา

กฏหลกัฐานจากพงศาวดารต่างๆ ตำนาน 

หรือพงศาวดารเหนือ) แต่ “อู่ทอง” ที่เป็

นเมืองเพิ่งมาปรากฏที่เมืองสุพรรณน่ีเอง 

ทำให้ค้นพบเมืองอูท่องขึน้ และเม่ือพระองค์

ได้ไปสำรวจเมืองอูท่องแล้วก็ได้พบวา่ โบรา

ณวตัถขุองอูท่องนีมี้ลกัษณะร่วมสมยักบัทว

ารวดี แตพ่ระวินิจฉยัเก่ียวกบัเมืองอูท่องอีก

อย่างหนึ่งคือ น่าจะเป็นเมืองท่ีพระเจ้าอู่ทอ

งอยู่มาก่อนท่ีจะไปอยู่ท่ีอยธุยา ซึง่แนวควา

มคดินีไ้ด้ถกูล้มล้างไปแล้ว

ท ร ง ป ร ะ ท า น พ ร ะ2. 

วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ แ น ว พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  

พระองค์ทรงบันทึกเร่ืองราวต่างๆ ท่ีได้ทร

งพบเห็นไว้และนำมาศึกษาสืบค้นหาประ

วัติความเป็นมากของสถานท่ีนัน้ๆ อีกทัง้

ยังทรงประทานพระวินิจฉัยไว้ด้วย โดยเขี

ยนเป็นงานค้นคว้าทางวชิาการโบราณคดีท่ีส

ำคญั เช่น พระวินิจฉัยเร่ืองเจดีย์ยุทธหตัถี 

และพระวินิจฉยัเร่ืองเมืองอูท่อง เป็นต้น

ท ร ง เ ก็ บ รั ก ษ า ร ว บ ร ว ม โ บ3. 

ราณวัตถุไ ว้ มิ ใ ห้ ก ร ะ จัด ก ร ะ จ า ย  เ ม่ื

อทรงพบวัตถุโบราณที่ถูกทิ ง้ไ ว้ตามเมื

อ ง ร้ า ง ต่ า ง ๆ  ก็ ท ร ง มีพระราชดำ ริว่า 

ก า ร ส ง ว น รั ก ษ า ข อ ง ดี  สิ่ ง แ ร ก คื อ  
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1. 2.

พระดำริ  พระองค์ทรงบันทึก เ ร่ืองราว 

ต่างๆ ท่ีได้ทรงพบเห็นไว้และนำมาศึกษา

มีพระดำริว่า การสงวนรักษาของดี สิ่งแรก
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ไว้ท่ีวดัสทุธจินดา โบราณวตัถสุำคญัท่ีทรงพบ 

คือ พระโพธิสตัว์ อวโลกิเตศวร และจารึกสมยั 

ศรีวชิยัหลกัท่ี 23 และ 24 ซึง่ถือเป็นหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญ 

ชิน้หนึง่

รับสัง่ให้ชา่งภาพถ่ายภาพไว้เสมอ 4. 

ซึ่งภาพถ่ายเหล่านัน้ถือเป็นหลกัฐานท่ีเป็น 

ประโยชน์ย่ิง พระองค์ได้มีรับสั่งกับหลวง 

บริบาลบรีุภณัฑ์วา่ “ถ้าไมส่ามารถเคลือ่นย้าย 

ได้ต้องคดิถ่ายรูปไว้อยา่ให้สญู” ซึง่ภาพถ่าย 

ท่ีนำมาใช้ประโยชน์จริงๆ คือ ภาพถ่ายของ 

ทบัหลงัปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึง่ถกูนำออกนอก 

ประเทศ เม่ือเราต้องการเรียกร้องนำกลบัมา 

ก็ต้องนำหลกัฐานไปยืนยนั ซึง่ก็คือภาพถ่าย 

ท่ีทรงรับสัง่ให้ถ่ายไว้นัน่เอง

ประทานแนวพระราชดำริเก่ียวกบั 5. 

การอนุ รักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

รับสั่งให้คำ้จุนอนุรักษ์โบราณสถานใน 

ลกัษณะเร่งด่วน (rescued archaeology)  

การอนุรักษ์ในสมัยนัน้ยังไม่มีเคร่ืองมือที่ 

ทนัสมยัเหมือนในปัจจบุนั วิธีการก็เป็นเพียง 

การเสริมหรือค้ำยันไว้เพื่อไม่ให้เกิดการ 

เสื่อมสภาพมากไปกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่ก็ถือ 

เป็นการวางรากฐานและแนวคิดในการ 

อนรัุกษ์

ความรอบรู้เร่ืองโบราณคดีของ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จากการศกึษางานของสมเด็จฯ กรม 

พระยาดำรงฯ แล้วจะเหน็ได้วา่ ทรงมีความรอบรู้ 

เก่ียวกบัโบราณคดีในทกุๆ เร่ือง

โบราณคดสีมัยก่อนประวัตศิาสตร์

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงมี 

ความรอบรู้ในเร่ืองราวโบราณคดีสมยัก่อน 

ประวตัศิาสตร์ ซึง่ในขณะนัน้ถือเป็นเร่ืองใหม ่

สำหรับประเทศไทยมาก จะเหน็ได้จากหนงัสอื 

สาส์นสมเด็จซึ่ง เ ป็นบันทึกโต้ตอบทาง 

วชิาการระหวา่งสมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรา- 

นุวัดติวงศ์ กับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ  

ในช่วงที่ทรงประทับที่ปีนัง โดยในเล่มที่ 4 

จะเขียนว่า เร่ืองก่อนประวัติศาสตร์เป็น 

เร่ืองใหม ่นา่สนกุ นา่ต่ืนเต้นอยา่งไร ทรงประทาน 

เลา่วา่ทรงทำงานอยา่งไร และโบราณคดีก่อน 

ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร ในสมัยก่อน 

คนจะไม่กล้าศึกษาวิชาก่อนประวตัิศาสตร์ 

เน่ืองจากขดัต่อพระคมัภีร์ไบเบิล เพราะใน 

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการสร้างโลกของ 

พระเจ้า ซึ่งมีวนัท่ีว่าก่ีปีก่อนคริสตกาล แต่ 

โบราณสถานหรือวตัถบุางชิน้มีอายมุากกวา่ 

พนัหรือหม่ืนปีขึน้ไป ทำให้คนไม่กล้าศกึษา 

เพราะของจะมีอายมุากกว่าโลกได้อย่างไร  

เร่ืองการแบง่ยคุสมยัก็เชน่กนัทรงมีรับสัง่เร่ือง 

การแบ่งยุคสมัยไว้ เช่น ยุคหิน ยุคโลหะ  

เป็นต้น โดยในยุคหินจะแบ่งย่อยเป็นกี่ยุค 

ก่ีสมัย ซึ่งทัง้หมดนีท้่านทรงศึกษามาจาก 

หนงัสือภาษาองักฤษ

โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์ในป

ระเทศไทย

ในสว่นของโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 

นัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงสนพระทยั 

โบราณคดีทกุสมยั ตัง้แตช่ว่งก่อนพทุธศตวรรษ 
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ท่ี 19 (สมัยทวารวดี ศรีวิชัย และลพบุรี) 

จนถงึสมยัรัตนโกสนิทร์

โบราณคดีสมัยทวารวดี สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงฯ ทรงแสดงพระวิ นิจฉัย 

ที่ เกี่ ยวกับโบราณคดีสมัยทวารวดีไว้ใน 

พ ร ะ นิ พ น ธ์ ห ล า ย เ ร่ื อ ง  ไ ด้ แ ก่  

ห นั ง สื อ  ต ำ น า น พุ ท ธ เ จ ดี ย์ ส ย า ม ” 

พ . ศ .  2 4 6 5  พ ร ะ วิ นิ จ ฉั ย เ กี่ ย ว กั บ 

วั ด พ ร ะ เ ม รุ เ มื อ ง น ค ร ป ฐ ม โ บ ร า ณ 

ซึง่แทรกไว้ในเท่ียวเมืองพมา่ โดยทรงศกึษาเ

ปรียบเทียบให้เหน็วา่ผงัของวดัพระเมรุนัน้คล้

ายคลงึกบัอนนัทเจดีย์ในพมา่ นอกจากนัน้ยงั

มีหนงัสือนิทานโบราณคดี และสาส์นสมเดจ็ 

เป็นต้น

โบราณคดีสมัยศรีวิชัย สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงฯ ทรงมีพระวินิจฉัยถึงเ

มืองโบราณหลายแห่งทางภาคใต้ของประ

เทศไทย รวมถงึโบราณวตัถตุา่งๆ ท่ีทรงพบ 

โดยเฉพาะพระพิมพ์ดนิดิบ โดยทรงเลา่ไว้ใน

หนงัสือสาส์นสมเด็จว่า ทรงค้นคว้าและไ

ด้ข้อมูลมาจากนายทหารท่านหนึง่ท่ีเคยอยู่

ในธิเบต บอกว่าพระพิมพ์ดินดิบนั น้ทำเ

พื่ อเป็นปรมตัถะประโยชน์ คือมีการผสมพ

ระอฐิัธาตขุองพระเถระผู้ ใหญ่เข้าไปในพระ

พิมพ์ดินดิบด้วย และเหตท่ีุไมเ่ผาเหมือนพร

ะพิมพ์ในสมยัทวารวดีก็เพราะว่าพระอฐิัธา

ตนุัน้ได้เผามาแล้ ว ทรงใช้ วิ ธี การแบบวิ

ทยาศาสตร์ มาตรวจสอบคือ ทรงนำพระ

พิมพ์ดินดิบนีไ้ปตรวจสอบทางวิทยาศาสต

ร์ ผลออกมาคือ มีสว่นผสมธาตท่ีุนา่จะมาส่

วนกระดกูของมนษุย์จริง นอกจากนัน้ ยงัทร

งศกึษาเก่ียวกบัแบบตัวอักษรในพระพิมพ์

ดินดิบด้วยว่า เป็นอกัษรแบบศรีวิชยั พ.ศ. 

1200 - 1300 

 โ บ ร า ณ ค ดี ส มั ย สุ โ ข ทั ย  ท

รงแสดงพ ร ะ วิ นิ จ ฉั ย ไ ว้ ใ น ส า ส์ น ส ม เ

ด็จหลายเร่ือง เช่น เร่ืองไตรภูมิพระร่วง 

เ ร่ื อ ง ก า ร ส ร้ า ง พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ร า ช 

พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น สี ห์  แ ล ะ พ ร ะ ศ า ส ด า 

เรื่ องจารึ กลานทอง และที ่ น่าสนใจคือ 

เ ร่ื อ ง เ จ ดี ย์ ท ร ง พุ่ ม ข้ า ว บิ ณ ฑ์ ใ น ส

มยัสโุขทยั ซึง่พบท่ีบ้านตาก เมืองตากเก่า 

ทรงพระวนิิจฉยัไว้วา่ เมืองตากเก่านา่จะมีส่ว

นเกี่ยวข้องกับเมืองฉอดหรือเมืองสอด ดงันั ้

นเจดีย์องค์นีน้า่จะสร้างขึน้เป็นอนสุรณ์ในกา

รทำยทุธหตัถีระหวา่งพอ่ขนุรามคำแหงและขุ

นสามชน เจ้าเมืองฉอด จะสร้างเม่ือไรไม่แน่ใจ 

แ ต่ น่ า จ ะ เ ป็ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ พ ร ะ ร่ ว ง 

นี่เป็นพระวินิจฉัยครัง้แรก และอีกหลายปี

ตอ่มาก็มีพระวนิิจฉยัอีกวา่ นา่จะสร้างในสมั

ยพระมหาธรรมราชาลไิท ซึง่ตอ่มาก็ได้มีการศกึษ
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าเปรียบเทียบทางประวตัศิาสตร์ศลิปะเก่ียวกั

บเจดีย์ รูปแบบพุ่มข้าวบิณฑ์ พบว่าเจดี

ย์นี น้า่จะสร้างในสมยัพระมหาธรรมราชาลไิ

ท เหมือนกับที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ 

ทรงพระวินิจฉยัไว้

โบราณคดสีมัยอยุธยา - รัตนสนิทร์ 

ทรงประทานแนวพระวิ นิ จฉัยไว้ มากม

ายในหนังสือ เช่น พระราชพงศาวดาร

ฉบับพระราชหัตถเลขา พงศาวดารสยาม 

ไทยรบพมา่ ตำนานหนงัสอืคำให้การขนุหลว

งหาวดั พระวินิจฉยัเร่ือง พระเจดีย์ยทุธหตัถี 

ตำนานวงัหน้า ตำนานวงัหลงั เป็นต้น

โบราณคดปีระเทศใกล้เคียง

โ บ ร า ณ ค ดี ป ร ะ เ ท ศ ใ ก ล้ เ คี ย ง 

เช่น โบราณคดีอินเดีย โบราณคดีพม่า 

โบราณคดีเขมร และโบราณคดีลาว

โบราณคดีอินเดีย - ลังกา ทรง

ประทานพระวินิจฉัยเร่ืองพระเชตวันในเ

ร่ืองประวตัคิวามเป็นมา ซึง่ตอ่มาก็คือวดัพระเ

ชตพุนในปัจจุบัน เร่ืองกำเนิดพระพุทธรูป 

เร่ืองพระพทุธรูป 8 ปาง ทรงเหน็วา่ พระพทุธรูป 

8 ปางนัน้ มีความเช่ือมโยงและคล้ายคลงึกนั 

พบทั ง้ ใน อิ นเ ดี ย  พม่ า  และไทยด้ วย 

เร่ืองสืบพระศาสนาในอินเดีย เร่ืองเมืองพา

ราณสีและเมืองชยัปรุะท่ีปรากฏอยู่ในนิทา

นโบราณคดีเร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยาม

วงศ์ในลงักาทวีป

โ บ ร า ณ ค ดี พ ม่ า  เ ม่ื อ เ ส

ด็ จ พ ม่ า ก็ ท ร ง นิ พ น ธ์ ห นั ง สื อ เ ท่ี ย ว

เ มื อ ง พ ม่ า  ก ฎ ม ณ เ ฑี ย ร บ า ล พ ม่ า 

พระวิ นิจฉัยโบราณคดีมอญ 6 เ ร่ื อง รู

ปสัมฤทธ์ิท่ีวัดพระมหามัยมุนีมาอย่างไร 

เดินทางอย่างไร และทำไมถึงไปอยู่ที่พม่า 

เพราะจริงๆ แล้วเป็นของเขมร ก็พบว่าไทย

ได้นำจากเขมรมาไว้ท่ีไทย และเม่ือไทยเสยีกรุง

ก็ถกูพมา่นำไปไว้ท่ีพมา่ และตำนานหนงัสือ

พงศาวดารพมา่รามญั

โบราณคดีเขมร ทรงนิพนธ์เร่ือง นิร

าศนครวดัซึ่งเป็นเร่ืองหลกัและสำคญัมาก 

ทรงเล่าถึ งโบราณสถานต่างๆ ที ่ ได้ ไปท

อดพระเนตรมากและเลา่ประวตัคิวามเป็นมาต่

างๆ อนัท่ีมาของพงศาวดารกมัพชูา

สิง่สำคญัคือ พระนิพนธ์หรือพระวนิิจ

ฉยัของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ท่ีกล่า

วมาอยู่ในช่วงท่ีโบราณคดียังไม่เป็นท่ีรู้จัก 

หรือรู้จกัและแตไ่มก่ระจา่งนกั ไมไ่ด้มีผูศ้กึษาโบ

ราณคดีเหมือนในปัจจบุนั พระวินิจฉยัตา่งๆ 

จงึขึน้อยูก่บัหลกัฐานและข้อมลูท่ีมีการศกึษา

อยูใ่นขณะนัน้ พระวนิิจฉยัจงึมีทัง้ถกูและผิด 

ดั ง ท่ี ท ร ง ก ล่ า ว ไ ว้ เ ส ม อ ว่ า เ ป็ น เ พี ย ง
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ท่านว่า ผิดไม่ถูกต้อง ซึ่งการวินิจฉัยต่างๆ 

อาจเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานข้อมูลท่ีได้

เพ่ิมเติมมา เช่น ถ้าขุดค้นสิ่งหนึ่งขึน้มาได้ 

ก็สนันิษฐานไว้เป็นแบบนี ้ซึง่อาจจะไมถ่กูต้อง

ก็ได้ เพราะเพ่ิงค้นพบครัง้แรก ไมเ่คยมีคนพบ

มาก่อน แตถ่งึมีการขดุเจอจากหลายๆ แหง่ 

ก็ท�าให้หลกัฐานต่างๆ ชดัเจนขึน้ ก็อาจจะ

เปลี่ยนค�าสนันิษฐานใหมก็่ได้

แนวทางการศึกษาโบราณคดีของ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

1. ทรงสนพระทยัใฝ่รู้ในเร่ืองโบราณวตัถ ุ

โบราณสถาน ทรงศกึษาทัง้หนงัสอืภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศ ภาษาไทยก็ทรงศกึษา

จากพงศาวดาร ต�านาน เร่ืองเลา่ตา่งๆ ท่ีมีมา 

โดยสอบทานเร่ืองการค้นพบเมืองโบราณ

ต่างๆ ภาษาต่างประเทศทรงศึกษาเร่ือง 

ก�าเนิดพระพุทธรูปจากศาสตราจารย์ฟูเช 

โดยการอา่นและแปล เร่ืองประเพณีพราหมณ์

ในอินเดียของบาทหลวงดือบวั ทรงศึกษา

เร่ืองเมืองโบราณในแหลมมลายจูากหนงัสอื 

2 เลม่ คือ ไศเลนทรวงศ์และจดหมายเหตจีุน 

ทรงท�าทุกอย่างอย่างมีระบบ มีการอ้างอิง

และเช่ือถือได้ สว่นเร่ืองพมา่ก็ใช้พงศาวดาร

พมา่และคมัภีร์ใหญ่ในเร่ืองเมืองพมา่

2. ทรงสนทนากับผู้ รู้ท่ีทรงเรียกว่า

นกัปราชญ์ ก็มีศาสตราจารย์ด้านโบราณคดี

หลายคนท่ีทรงพบปะด้วย  เชน่  ศาสตราจารย์

คลัเลน เฟลส์ ศาสตราจารย์ผู้ นีจ้ะไปขดุค้น

โบราณคดีทางด้านประวตัิศาสตร์ สมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ก็จะตามไปดูด้วย 

ศาสตราจารย์ ก็จะถ่ายทอดความรู้ให้ 

ศกึษาจากเมอร์ซเิออร์ ดือ รอยเซลล์ ซึง่เป็น

ปราชญ์ชาวฝร่ังเศสเม่ือครัง้ท่ีทา่นเสดจ็พมา่ 

ขณะนัน้ดือ รอยเซลล์ ด�ารงต�าแหนง่เจ้ากรม

โบราณคดีในพมา่ อีกทา่นหนึง่คือ ศาสตราจารย์ 

ยอร์ช เซเดส์ ชาวฝร่ังเศส ซึง่มีความเช่ียวชาญ

ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านโบราณคดี

เขมรและการอ่านจารึกต่างๆ ถ้าสมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ทรงพบจารึกก็จะท�าส�าเนา

มาให้เซเดส์เป็นผู้อา่นให้

3. ทัศนศึกษา (ภาคสนาม) ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือไปดใูห้เหน็จริง

ว่าสิ่งนัน้ๆ เป็นอย่างไร เช่น เสด็จชวาเพ่ือ

ไปดบูโุรพทุโธ เป็นต้น เสดจ็ตา่งประเทศเพ่ือ

การศกึษาเปรียบเทียบ นอกจากจะทรงตรวจ

โบราณสถาน โบราณวตัถใุนประเทศไทยแล้ว 

ก็ทรงเสดจ็เย่ียมชมโบราณสถานในประเทศ

เพ่ือนบ้านด้วย เน่ืองจากทรงตระหนกัดีถึง

ความส�าคญัในการศกึษาเปรียบเทียบ โดย

เสดจ็พมา่ในปี พ.ศ. 2478  เสดจ็ชวา 3 ครัง้  
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ในปี พ.ศ. 2438, 2445 และ 2457  ได้คยุเร่ือง

บโุรพทุโธกบัคลัเลน เฟลส์วา่แกนในเป็นอยา่งไร 

คลัเลน เฟลส์ ก็บอกว่าข้างในเป็นเขาจริงๆ 

โดยก่อด้านนอกล้อมรอบไว้ เสดจ็กมัพชูาใน

ปี พ.ศ. 2467 โดยนิพนธ์ไว้ในนิราศนครวดั 

และใช้ศกึษาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย

4. ทรงน�าวิธีการทางวิทยาศาสตร์

มาใช้ประกอบพระวินิจฉัยในการศึกษา

ค้นคว้า ก่อนจะท�าการวินิจฉัย สมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ได้ทรงน�าวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์

หลักฐานทางโบราณคดี ตัวอย่างเช่น ใน

การศึกษาพระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัย 

ทรงสง่ชิน้พระพิมพ์ดินดิบให้สถานแยกธาตุ

ของรัฐบาลกลางท่ีกระทรวงพาณิชย์และ

คมนาคมตรวจสอบ ผลก็คือ “ชนัสตูรดินนัน้

แล้วปรากฏวา่ มิใชด่นิสามญั เป็นดนิอนับคุคล

เจือปนด้วยธาตฟุอสเฟต และธาตฟุอสเฟต

นัน้อาจมาจากกระดกูได้ เม่ือได้ความดงันี ้

จงึเหน็วา่ ได้หลกัฐานควรเช่ือได้วา่ พระพิมพ์

ดินดิบซึ่งกล่าวมาเป็นของผสมอัฐิธาตุ

พระสงฆ์เถระซึง่ถือมหายานแตโ่บราณ”

5. แนวพระวินิจฉัย สมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงฯ ทรงตระหนกัวา่ หลกัฐานท่ีทรง

พบเหน็ในขณะนัน้ยงัมีอยูน้่อยต้องมีการค้นคว้า

เพ่ิมเติมตอ่ไป ดงันัน้ ในพระวินิจฉยัเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งจึงมกัใช้ค�าว่า “สนันิษฐาน” และ 

“นา่จะ” เสมอ ไมท่รงคดิวา่พระวนิิจฉยัเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่จะถกูต้องเสมอไป ทรงรับฟังความคดิเหน็

ของผู้ อ่ืนและทรงยอมรับถ้าหากผู้ อ่ืนสามารถ

วินิจฉัยได้ดีกว่า เร่ืองนีท้รงรับสัง่และเขียน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ โดยเฉพาะลายพระหตัถ์

ท่ีมีถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ซึ่งต่อมาคือ 

คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี กรม

ศิลปากร ทรงสอนถึงหลักการท�างานนัน้

ควรเป็นอยา่งไร โดยกลา่วไว้วา่ “ท่ีกลา่วมา

เป็นการสนันิษฐาน ผู้ อ่านมาไม่จ�าเป็นจะ

ต้องเช่ือเว้นแต่เห็นชอบด้วย การวินิจฉัย

ต้องมีความคิดเห็นผิดกันบ้างเป็นธรรมดา 

ท่ีฉนัเคยแพ้เขามาก็หลายเร่ืองต้องไม่ขดัใจ

กนั จงึจะท�างานหรือวินิจฉยัร่วมกนัได้”

6. ทรงปรับปรุงแนวพระวินิจฉัยเม่ือ

ได้รับข้อมลูใหม ่สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ 

ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสนพระทยัใคร่รู้

และพยายามหาค�าตอบในสิง่ท่ีพระองค์ยงัทรง

สงสยัอยู ่เม่ือคราวเสดจ็พมา่ ทรงมีลายพระหตัถ์

ถงึหลวงบริบาลบรีุภณัฑ์ความวา่ “ฉนัจะไป

เท่ียวเมืองพม่าวนัท่ี 15 มกราคม นี ้ ไปสกั

เดือนหนึ่งจึงจะกลบั นึกว่าคงจะหาความรู้

อะไรได้อีกบ้าง เพราะมีเร่ืองโบราณคดีท่ี

เก่ียวข้องในระหวา่งเมืองไทยกบัเมืองพมา่ท่ี

ยงัสงสยัอยู่อีกหลายเร่ือง จะลองไปสืบดู” 

และเม่ือเสดจ็กลบัจากพกุามทรงมีลายพระหตัถ์

ถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ว่า “ตัง้แต่ฉันไป

พิจารณาโบราณวตัถท่ีุเมืองพม่า ได้ความรู้

ถึงต้องแก้ไขความเห็นในเร่ืองโบราณคดี

ท่ีเคยคดิมาแตก่่อนหลายอยา่ง”

แนวพระด�าริเก่ียวกับวชิาโบราณคดี

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรงจดังาน

โบราณคดีดงัท่ีทรงกลา่วไว้ในลายพระหตัถ์
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ท่ีมีถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ตอนหนึ่งว่า “วิชาโบราณคดีเป็นวิชาท่ีไม่มี

โทษ ทัง้มีมากและยากพอจะใช้ปัญญา 

สอดส่องให้เพลิดเพลินได้ ควรพยายาม

หาความรู้ให้มาก แตอ่ยา่ตัง้ตวัเป็นนกัปราชญ์ 

อนันกัปราชญ์นัน้เป็นฐานะท่ีผู้ อ่ืนท่ีเขาเป็น

นกัปราชญ์จะยกย่อง ส่วนตวัเรามีกิจเพียง

บ�าเพญ็คณุให้ปรากฏ ถ้าคณุของเราถงึขนาด

เขาก็ยกยอ่งเอง ถ้าตนเองหรืออาศยัค�ายกยอ่ง

ของผู้ อ่ืนท่ีไมไ่ด้เป็นนกัปราชญ์ก็ไมเ่ป็นมงคล

อยา่งใด” นอกจากแนวทางการศกึษาโบราณคดี

อยา่งเป็นระบบท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ 

ทรงริเร่ิมไว้แล้ว ยังทรงวางรากฐานและ

แนวทางในการจดัการมรดกทางวฒันธรรม

ของชาตไิว้อีกหลายประการ อาทิ

การจดัการด้านพพิธิภณัฑ์ โบราณวตัถุ

ท่ีทรงเคลือ่นย้ายเข้าเก็บรักษาไว้ ณ กระทรวง 

มหาดไทย เม่ือมาด�ารงต�าแหน่งนายก

ราชบัณฑิตยสถานก็ได้น�ามาจัดแสดงใน

พิพิธภณัฑสถาน วงัหน้า (พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติพระนครในปัจจุบนั) ทรงควบคุม

การจดัด้วยพระองค์เองโดยตลอด และทรง

ฝึกหัดคนให้มีความรู้โดยการถ่ายทอด

วชิาการโบราณคดีและวชิาการพิพิธภณัฑสถาน

จากพระองค์ ผู้ ท่ีได้รับการฝึกสอนในชัน้แรก

ก็คือ หลวงบริบาลบรีุภณัฑ์

หอพระสมุด  เ ม่ือสมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกหอพระสมดุส�าหรับ

พระนคร ในปี พ.ศ. 2458 ก็ทรงมาจดัการ

เ ร่ืองหอพระสมุดนี  ้ โดยในชัน้แรก คือ 

พยายามสืบหาและรวบรวมหนงัสือเก่ามา

เก็บไว้ ซึ่งมีทัง้หนังสือไทยและหนังสือ

ต่างประเทศ ส่วนในด้านการค้นคว้าก็มี

ผู้ เช่ียวชาญ 4 ทา่น คือ ศาสตราจารย์ยอร์ช 

เซเดส์ ค้นคว้าทางด้านตะวนัตก พราหมณ์ 

ค้นคว้าประวตัศิาสตร์สตรีอินเดีย พระเจนจีน

อักษร (สุดใจ) ค้นคว้าเร่ืองเมืองจีน และ

หลวงฉ�่า ทองค�าวนั ค้นคว้าเร่ืองเมืองเขมร 

ทรงมีหนังสือถึงห้องสมดุทัว่โลกว่า ถ้าพบ

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองไทย ก็ขอให้คดัส�าเนา

ส่งมาให้ด้วย ดงันัน้เราจึงพบว่า มีหนงัสือ

เก่ียวกับเมืองไทยหลายเล่มท่ีถูกเก็บรักษา

ไว้ในหอสมุดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น

พงศาวดารตา่งๆ  เชน่ ในสมยัอยธุยาก็จะมี

พงศาวดารวันวลิต หรือฉบับ Br i t ish 

Museum เป็นต้น

เม่ือมีการจดัตัง้หอพระสมดุแล้วก็ต้อง

มีการจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์และ

จดัหาหนงัสอื เพราะหนงัสอืไมไ่ด้ขอมาเพียง

อย่างเดียว บางครัง้ต้องมีค่าตอบแทนบ้าง 

ทรงคิดท่ีจะทูลเจ้านายและขุนนางผู้ ใหญ่

ท่ีจะขอจดัพิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทาน

ทัง้ในงานศพและงานมงคลตา่งๆ เพ่ือจะได้

มีหนังสือจ�านวนเพ่ิมขึน้ และในจ�านวน

หนังสือเหล่านัน้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือท่ี

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ เป็นผู้ นิพนธ์ด้วย

พระองค์เอง เน่ืองจากมีคนมาขอให้ทรงแตง่

หนงัสอืส�าหรับแจก เม่ือจดัพิมพ์แล้วพระองค์

ก็ทรงขอหนงัสอืไว้ประมาณ 20% เพ่ือเก็บไว้

ในหอพระสมุด และส่วนหนึ่งก็จะน�ามา

จ�าหน่ายเพ่ือน�ารายได้มาใช้ในกิจการ
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หอพระสมดุ นอกจากการหาหนงัสอืแล้ว ก็ต้อง 

หาตู้ส�าหรับใสห่นงัสือด้วย พระองค์จงึเสดจ็

ไปตามวดัตา่งๆ พบตู้พระธรรมท่ีไมไ่ด้ใช้ก็จะ

ขอจากพระ ซึง่ก็ไมค่อ่ยอยากให้นกั ทา่นต้อง

บอกว่าจะน�าไปใส่หนังสือในหอพระสมุด 

โดยบอกว่าถ้าบริจาคก็จะติดช่ือวัดหรือ

ผู้บริจาคไว้ท่ีตู้หนงัสอื แล้วทา่นก็นิมนต์พระสงฆ์

เหลา่นัน้มาดวูา่ท�าจริงไมไ่ด้หลอกลวง

 ตัวอย่างหนังสือ ท่ีทรงนิพนธ์คือ 

หนงัสือประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน

ลังกาทวีป ซึ่งหนังสือเล่มนีส้มเด็จเจ้าฟ้า 

กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ทรงกราบทลูขอ

ให้สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงฯ จัดท�าเพ่ือ

แจกงานพระเมรุถวายแด่พระสมัพนัธา-

วงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย (พระมารดา

ในสมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์) 

หอจดหมายเหตุ ทรงเป็นผู้ ริเ ร่ิม

ก่อตัง้หอจดหมายเหต ุ(National Archive) โดย

รับสัง่ให้รวบรวมหนงัสอื หลกัฐานทางราชการ

สมยัก่อนท่ีมีอายเุกิน 25 ปี มาเก็บรวบรวม

เพ่ือให้คนรุ่นหลงัสามารถหาหลกัฐานต่างๆ 

ได้โดยไมล่�าบากดงัเชน่ท่ีเคยเป็นมา 

พระราชบญัญัตส่ิงโบราณศลิปวัตถุ

ออกนอกประเทศ

 ทรงวางรากฐานการ

บ�ารุงรักษาโบราณวัตถ ุ

โ บ ร า ณ ส ถ า น ทั่ ว ร า ช

อาณาจกัร รวมถงึการตรา

พระราชบัญญัติว่าด้วย

การส่งโบราณศิลปวัตถุ

ออกนอกประ เทศ เ พ่ือ

ป้องกนัมิให้โบราณวตัถท่ีุ

มี ค่ า ถู ก ส่ ง อ อ ก น อ ก

ประเทศ

ผลงานพระนิพนธ์ที่ เก่ียวข้องกับ

โบราณคดี

 สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรงได้รับ

การยกย่องจากวงการประพนัธ์ไทยว่า ทรง

เป็นนกัเขียนผู้ ย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงพระปรีชา



  วารสารดำารงราชานุภาพ > 85 

สามารถในการเขียนหนงัสอืได้หลายประเภท 

เช่น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียว 

โบราณคดี นิทาน ประวัติวรรณคดี และ

ประวตัิความรู้ตา่งๆ ท่ีเรียกกนัวา่ “ต�านาน” 

ตลอดจนค�าน�าและอธิบายหนังสือต่างๆ 

พระนิพนธ์ท่ีรวบรวมได้มีมากกวา่ 1,000 เร่ือง 

ซึ่งหม่อมเจ้าหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ ได้ทรง

บนัทกึรายละเอียดไว้เป็นประเภท ดงันี ้

- พงศาวดาร 134 เร่ือง

- ศาสนา 76 เร่ือง

- ต�านาน 103 เร่ือง

- ประวตัติา่งๆ 160 เร่ือง

- โคลง กลอน 92 เร่ือง

- อธิบายแทรก 19 เร่ือง

- ในนิตยสารสยามสมาคม 10 เร่ือง

พระนิพนธ์ท่ีมีความส�าคัญต่องาน

โบราณคดี ได้แก่ 

ต�านานพุทธเจดีย์สยาม สมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ทรงนิพนธ์เร่ืองนี ้ เม่ือ 

พ.ศ. 2469 เพ่ืออทิุศพระกศุลสนองพระคณุ

แด่มารดาชุ่ม  ( ใน รัชกาลท่ี  4)  ผู้ เ ป็น

หมอ่มมารดา ทรงกลา่วถงึความคดิท่ีจะแตง่

เร่ืองนีว้่า “อคัรราชทตูฝร่ังเศสเป็นผู้ชกัชวน

เพ่ือเผยแพร่ให้คนทัง้หลายได้เหน็ความรุ่งเรือง

ของประเทศสยามท่ีมีมาแตห่นหลงั”  หนงัสอื

เล่มนีเ้ก่ียวข้องกับความเป็นมาของเจดีย์ 

ว่ามีก่ีประเภท และแต่ละสมัยมีลักษณะ

แตกตา่งกนัอยา่งไร ทรงได้รับความชว่ยเหลอื

จากศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ในการค้นคว้า 

หนังสืออ้างอิง และเลือกรูปภาพประกอบ 

หนังสือเล่มนีถื้อเป็นหัวใจส�าคัญของผู้ ท่ี

ศกึษาโบราณคดี

นิทานโบราณคดี  เป็นหนังสือท่ี

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรงนิพนธ์

ก่อนสิน้พระชนม์เพียงไมก่ี่วนั จดัพิมพ์ครัง้แรก

ส�าหรับแจกในงานพระราชทานเพลงิศพของ

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง-

ราชานภุาพ ณ เมรุวดัเทพสริินทราวาส เม่ือ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2487 สาเหตท่ีุทรงนิพนธ์

หนงัสอืเลม่นีเ้น่ืองจากหมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั 

ดศิกลุ พระธิดา ได้ทลูวา่ พระองค์ทรงเสดจ็

ไปไหนมากมาย มีเกร็ดความรู้ท่ีนา่สนใจมาก 

จงึอยากให้ทรงบนัทกึเก็บไว้เพ่ือให้คนอ่ืนได้

ทราบบ้าง จากสิ่งนี เ้องจึงทรงใช้ ช่ือว่า 

“นิทานโบราณคดี” เร่ืองราวในหนงัสือเลม่นี ้

นอกจากจะเป็นเร่ืองโบราณคดีแล้ว ยงัมีเร่ือง

ภมิูศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ และศลิปวฒันธรรม

ตา่งๆ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัโจรประหลาด และ

เร่ืองห้ามเจ้าเสด็จสุพรรณบุรี ส�าหรับช่ือ

โบราณคดีนี ้ สมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ 

ทรงท้วงในสาส์นสมเดจ็วา่ ควรจะเปลีย่นเป็น
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ช่ืออ่ืนเน่ืองจากนิทานฟังเหมือนเป็นเร่ือง

ไมจ่ริง แตส่มเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรงยืนยนั

วา่ช่ือนีถ้กูต้องแล้วเพราะเป็นเพียงเกร็ดความรู้

นอกพงศาวดารมีน�า้หนกัในการเช่ือถือน้อย

สาส์นสมเด็จ ถือเป็นงานท่ีมีคณุคา่

มาก เพราะว่ารวมเร่ืองต่างๆ ไว้มากมาย 

ไมเ่พียงเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือด้านใดด้านหนึง่

เพียงอย่างเดียว มีการศึกษาวิชาความรู้

ทัง้ทางด้านศิลปะ วรรณคดี อกัษรศาสตร์ 

โบราณคดี ประวตัศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

และวฒันธรรม หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นการโต้ตอบ

ทางวิชาการกบัสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานวุดัตวิงศ์ มีทัง้การบอกเลา่เร่ืองตา่งๆ 

รวมทัง้มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วย เช่น 

พระวนิิจฉยัพระเชตวนั เป็นต้น สาส์นสมเดจ็

สว่นใหญ่จะเขียนเม่ือประทบัท่ีปีนงั สมเดจ็ฯ 

กรมพระยานริศฯ จะทรงเลา่เร่ืองทางกรุงเทพฯ 

ให้ฟังในลกัษณะปจุฉา วิสชันา คือ มีการตัง้

ข้อสงสัยในเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้ สมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงฯ ก็จะค้นคว้าแล้วทรงตอบกลบัไป 

แตข่ณะเดียวกนัสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ 

ก็อาจจะตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบัเร่ืองในกรุงเทพฯ 

บ้าง สมเดจ็ฯ กรมพระยานริศฯ ก็จะทรงเลา่

ถวายเชน่กนั วธีิการเขียนนัน้จะทรงเขียนเป็น

ลายพระหตัถ์ แล้วให้พระธิดาเป็นคนพิมพ์

แล้วส่งไปถวายสมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ 

มีทัง้หมด 27 เล่ม ในช่วงระยะเวลา 10 ปี 

และฉบบัสดุท้ายเขียนเม่ือกลบัมากรุงเทพฯ 

แล้ว และลงวนัท่ีไว้ก่อนสิน้พระชนม์เพียง 5 วนั

เทา่นัน้ ฉบบันีพ้ระธิดาได้น�าไปถวายสมเดจ็ฯ 

กรมพระยานริศฯ ในงานพระศพของสมเดจ็ฯ เอง

ความทรงจ�า เป็นการเล่าชีวประวตัิ

ของพระองค์ โดยมีการสอดแทรกเร่ืองราวท่ี

มีความรู้ไว้มากพอสมควร ซึ่งก็ยังไม่จบ

บริบูรณ์ตามท่ีตัง้พระทยัไว้ เป็นการเล่าไว้

เป็นตอนๆ

ลายพระหตัถ์สมเดจ็ฯ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ท่ีมีตอ่ศาสตราจารย์หลวง

บริบาลบรีุภณัฑ์ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ 

ทรงมีลายพระหตัถ์ถงึหลวงบริบาลบรีุภณัฑ์ 

ตัง้แตใ่นชว่งปี พ.ศ. 2475 - 2482 เพ่ือให้ข้อมลู

ทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี เชน่ พระวนิิจฉยั

เร่ือง จารึกลานทอง จากพระเจดีย์ศรีสรรเพชญ์ 

วนิิจฉยัมณฑปและเจดีย์สามองค์ วดัพระศรี

สรรเพชญ์ พระวินิจฉยัเร่ืองเมืองสพุรรณบรีุ

และโบราณวัตถุท่ีเมืองอู่ทอง ประทาน

ความรู้ทางโบราณคดีสิง่แวดล้อม เชน่ เร่ือง

ชายฝ่ังทะเลเดมิ เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ซึง่อาจารย์

ทิวา ศุภจรรยา ก็ได้ศึกษาเก่ียวกับชายฝ่ัง

ทะเลเดิมและเมืองโบราณท่ีอยู่รายรอบ
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ของชายฝ่ังทะเลเดิมเช่นกัน แต่สมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ทรงกลา่วถงึเร่ืองนีก่้อนหน้า

แล้ว ท�าให้เหน็วา่ทรงศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์

ด้วยแม้ในขณะนัน้จะยงัไมแ่พร่หลาย

นิราศนครวัด เม่ือสมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงฯ ทรงเสด็จประเทศกัมพูชา

เม่ือปี พ.ศ. 2467 ขณะด�ารงต�าแหน่งสภา

นายกหอพระสมดุวชิรญาณ ทรงประทาน

ความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์และโบราณคดี

เก่ียวกบักมัพชูาไว้มาก นอกจากนี ้ ยงัทรง

เล่า เป รียบเทียบความคล้ายคลึงและ

ความแตกตา่งกบัไทยด้วย

จากท่ีกลา่วมาโดยสงัเขปนี ้ จะเห็นได้

ว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพทรงเป็นพระบิดาแห่ง

ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีอย่างแท้จริง 

ทรงเป็นผู้ ริเร่ิมบุกเบิกแก่วงการโบราณคดี

ไทย ทรงชีใ้ห้เห็นถึงคณุค่าของโบราณวตัถ ุ

โบราณสถาน ท่ีสามารถบอกให้เราทราบถงึ

ความเป็นมาของชาตไิทย  เกิดความรักและ

ความภูมิใจในชาติของตน สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สิน้พระชนม์เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2486 

ด้วยโรคพระหทยัพิการ

พระเกียรตคุิณหลังการสิน้พระชนม์

พ.ศ. 2505 องค์การศกึษาวทิยาศาสตร์

และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) 

ได้เลง็เห็นพระอจัฉริยภาพของพระองค์ทา่น 

จึงประกาศให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เป็นบคุคลส�าคญั

ของโลก กระทรวงมหาดไทยก็ประกาศ

ยกย่องพระองค์คือ องค์บิดาแห่งราชการ

กระทรวงมหาดไทย หรือองค์ปฐมเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากทรงด�ารง

ต�าแหน่ง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ยาวนานถงึ 23 ปี

พ.ศ. 2548 รัฐบาลไทยประกาศให้

วันท่ี 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน “ด�ารง

ราชานภุาพ” เพ่ือน้อมร�าลกึถงึพระคณุปูการ

ของพระองค์ท่ีมีตอ่ประเทศไทย

พ.ศ. 2549 การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ยกยอ่งสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

เป็น “บดิาแหง่มคัคเุทศก์ไทย”
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 • มาด�ารงต�าแหน่ง ผู้ว่าราชการ

จงัหวัดเชียงใหม่ 2 ปี ผ่านมา 2 รัฐบาล 

เป็นอย่างไรบ้าง

ผมเป็นข้าราชการประจ�าเป็น 

Public Servant มีหน้าท่ีต้องท�างานสนอง

แนวนโยบายแห่งรัฐของทกุรัฐบาล  จะเป็น

ผู้ บริหารชุดไหน ข้าราชการมีหน้าท่ีต้อง

บ�าบดัทกุข์ - บ�ารุงสขุ อนัเป็นค�าขวญัท่ีสมเดจ็ฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพได้ทรงให้ไว้แก่

ข้าราชการมหาดไทยเม่ือ 120 ปีก่อน เพ่ือให้

ประชาชนมีความสขุ พ้นทกุข์  เร่ืองนีเ้ป็นเร่ือง

ของอดุมคติประจ�าใจด้วย หากข้าราชการ

ท�างานแล้วเกิดความขุ่นข้องหมองใจอัน

สบืเน่ืองมาจากเร่ืองใดๆ ท่ีเป็นภาพใหญ่ ก็ต้อง

ช่วยกันปรุงแต่งทัศนคตินัน้ แต่มิใช่ด้วย

การสอพลอแตง่เตมิเร่ืองราว อยา่งเชน่ท่ีคนไทย

แตโ่บราณสอนไว้วา่ไมดี่ หรือการประจบประแจง

สอพลอท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองจริง  

ทัง้หมดนี ้ เพ่ือให้ระบบของสงัคม

ไม่หยุดชะงัก สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  

แล้วจึงค่อยๆ แก้ไขแต่ละเร่ืองแต่ละปัญหา  

โดยไมห่ลงผิดประพฤตมิิชอบ เพราะข้าราชการ

ต้องยึดมั่นตัวบทกฎหมายในการท�างาน 

ท่ีถือเป็นแบบอยา่งแก่คนอ่ืน ไมใ่ชก่ระท�าตวั

เป็นโจรผู้ ร้ายเสียเอง

 • แล้วเร่ืองวัฒนธรรมที ่ผู้ว่าราชการ

จงัหวัด พยายามเสริมสร้าง

ถือเป็นวาระส�าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่

ตลอด 19 เดือนท่ีผา่นมา แตบ่างสิง่บางอยา่ง

อาจไมถ่กูใจทกุคนทกุฝ่ายไปหมด  อยา่งเชน่  

การรณรงค์จดัระเบียบสงัคม สถานท่ีเท่ียว

กลางคืนภายใต้โครงการเชียงใหม่โมเดล 

ท่ีทุกภาคส่วนต้องไม่ปากว่าตาขยิบ ต้อง

ไม่มองผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก

มากไปกวา่ผลได้ผลเสียของสงัคม คือ ต้อง

แยกกนัให้ได้ในทกุ  ๆบริบทระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตนและของชาต ิอยา่งน้อยท่ีสดุซึง่แล้วแต่

จะมองกัน การท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

ปีท่ีแล้วประกาศให้เชียงใหม่เป็นนครท่ีเป็น

ญาตมิา ทองค�า1

สัมภาษณ์พเิศษ

ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ ม.ล. ปนัดดา ดศิกุล  

ในโอกาสครบรอบ 150 ปีวันประสูติ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ1

1 ท่ีมา : www.prinee-damrong.moi.go.th
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ท่ีสดุแหง่ความสงา่งามทางวฒันธรรม (The 

Most Splendid City of Culture) เท่ากบั

เป็นการก�าหนดกรอบหรือทิศทางการพฒันา 

จงัหวดัเชียงใหมใ่ห้เกิดสิง่ซึง่เรียกวา่ “สมดลุ” 

กบัยทุธศาสตร์จงัหวดัปัจจบุนัไมใ่ห้หลงทาง

ไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่ให้เกิดความรัก

ความหวงแหนวฒันธรรม ภูมิล�าเนา และ

มีความภาคภมิูใจตอ่ถ่ินก�าเนิด 

 • ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองสี  เป็น

สิ่งกีดขวางภารกจินีห้รือไม่

ผมวา่แล้วแตจ่ะมอง แตถ้่ามองแบบ

ปัจเจกความคิด อาจพูดว่ามันคนละเร่ือง

กันเลย เพราะเร่ืองสี มีท่ีมาจากทัศนะคติ

ทางการเมือง  ปรับเปลีย่นไปตามยคุสมยัของ

การน�าและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเวลาหนึ่งๆ 

เป็นเร่ืองแนวความคิดของคนหรือกลุ่มคน  

ในแตล่ะห้วงเวลา แตล่ะพืน้ท่ี ท่ีต้องการสร้าง

ความเป็นเอกภาพ  ซึง่ยากมากหากเร่ืองนัน้ ๆ  

ไม่ได้มีท่ีมาจากฐานรากของความเข้าใจ

อยา่งลกึซึง้ แตส่�าหรับเร่ืองวฒันธรรมเป็นเร่ือง

ของความยัง่ยืน อารยะทางวฒันธรรมไม่มี

เปลีย่นแปลง แตฝั่งรากลกึ เสมือนการบม่เพาะ

คณุความดีทางวฒันธรรมแก่สงัคมเพ่ือให้มี

คนดีเพ่ิมมากขึน้  แม้ Generation ของคนจะ

เปลี่ยนไป แต่ความส�านึกท่ีเรียกว่าเป็น

ความศรัทธาข้อนีต้้องอยูก่บัตวัเราและหนกัแนน่

ในทกุๆ เร่ือง  ไมห่ลอกตนเองตามสถานการณ์  

หรือการเปลีย่นแปลงอดุมการณ์ท่ีมีตอ่สงัคม

อยา่งปราศจากจดุยืน

 • ข อ ท ร า บ ถึ ง แ น ว คิ ด ข อ ง

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ  ที่ได้ทรงฝากไว้

เป็นคตสิอนใจแก่ลูกหลาน

ผมขอน�าเอาค�าพดูของคณุพอ่ คือ 

ม.ร.ว. สงัขดศิ ดศิกลุ ผู้ เป็นหลานชายใหญ่

สืบตระกลูของพระองค์ทา่น  ท่ีประทานสอน

อยู่เสมอว่า “สิ่งท่ีสมเด็จฯ ย�า้นักย�า้หนา 

ก็คือให้คนไทยมีความภาคภมิูใจท่ีได้เกิดมา

ภายใต้ร่มพระบารมีของในหลวง และขอให้

ยึดมั่นในความจงรักภักดีตราบท่ีเรามี

ลมหายใจ เพราะคนไทยยดึถือความกตญัญู

กตเวทิตาสืบทอดกันมารุ่นแล้ว รุ่นเล่า 

คนไทยไม่ใช่คนลืมบญุคณุคนง่าย แต่จะมี

ความกตัญญูรู้คุณคน  อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ

การท่ีไทยหรือประเทศสยามสามารถธ�ารง

ความเป็นเอกราชมาได้ เราควรเก็บความ

ภาคภมิูใจนีไ้ว้ วา่น่ีคือความเป็นชาตไิทย  แต่

ไม่ใช่ไปเท่ียวพูดจาโอ้อวด หรือเหยียบย�่า

ชาติประเทศอ่ืน หากแต่น�าคณุความดีของ

บรรพชนมาเป็นก�าลงัใจและก�าลงัปัญญาท่ี

จะได้บ�าเพ็ญคณุความดีให้กบัประเทศชาติ

ตอ่ไป”

 

 • อยากบอกอะไรแก่สังคมในโอกาส 

150 ปีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ต้องเป็นคนตรงไปตรงมา คิดว่า 

การเคารพต่อตวับทกฎหมายเป็นเร่ืองหนึ่ง  

และเร่ืองความสัตย์ซ่ือสุจริตซึ่งสมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงฯ ทรงยึดถือเร่ืองนีม้าโดย
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ตลอดพระชนม์ชีพ ย่ิงถ้าหากเก่ียวข้อง

กบัการท�างานของภาครัฐแล้ว ต้องไมท่จุริต

คอร์รัปชนั ซึง่เอกชนเขาเอือมระอามาก  และ

ดถูกูทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั บ้างเลยกลายเป็น

ต้องร่วมทจุริต  เร่ืองนีเ้ราต้องหยดุให้ได้ ศพัท์

ปัจจบุนัเรียก “โปร่งใส” จะส�าเร็จหรือไมอ่ยูท่ี่

การกระท�าท่ีจงัหวดัเชียงใหมมี่สภาหอการค้า

กบัจงัหวดัจบัมือร่วมกนัตรวจสอบการท�างาน

ของทัง้ 2 ภาคสว่น คือ ต้องไมพ่ดูอยา่งแล้ว

ท�าอีกอยา่ง กบัการปรบมือข้างเดียวไมด่งั    

นอกเหนือจากนัน้ อยากให้เมืองไทย

กลบัคืนสูส่งัคมแหง่อธัยาศยัไมตรี เป็นสภุาพชน  

ไม่เห็นแก่ตวั มีความกตญัญตู่อบรรพบุรุษ  

สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ ต้องช่วยกนัระดมปลกูฝัง

เป็นค่านิยมแก่ลกูหลานเยาวชนกนัให้มาก 

เพราะผู้ ใหญ่ในทกุวนันีท้�าอะไรในสิ่งท่ีปู่ ย่า

ตาทวดคนไทยไม่เคยอบรมสัง่สอนไว้ เลย

เสียหายกนัไปมากอยา่งนา่เศร้าใจ

 

 • ถามจริง  ๆคดิจะเล่นการเมืองหรือ

ไม่หลังเกษียณ

มีท่านผู้ ใหญ่มาชวน แต่ผมเหลือ

อายรุาชการอีก 4 ปีเศษ ซึง่คงจะผา่นไปเร็ว

มาก เพราะท่ีผ่านมาหลายสิบปียงัรวดเร็ว

จริงๆ ยงัจ�าภาพวนัแรกท่ีเข้ารับราชการได้  

เ ด๋ียวนีจ้ึงพยายามท�างานแข่งกับเวลา 

ปลายปีนีก็้จะได้รับพระราชทานสาย 4 

(สายสะพายชัน้สงูสดุทางราชการ) สมเดจ็ฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  ทรงสอนแก่

คณุพอ่ของผม (ม.ร.ว. สงัขดศิ  ดศิกลุ) ไว้วา่ 

การรับราชการ คือ เกียรตแิละศกัดิศ์รี  ข้าราชการ

ต้องเสียสละ ไม่หลงลืมตัว และต้องมี

ความออ่นน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้คนเป็น โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ  ส�าคญัคือต้อง

ยดึมัน่ระบบเกียรติศกัดิ์ (Honour System) 

มีความสตัย์ซ่ือสจุริตและจงรักภกัดีตอ่แผน่ดนิ

ตราบสิน้ลมหายใจ

 การที่จะเก่ียวข้องกับการเมือง

หรือไม่ คดิว่าขึน้อยู่กับปัจจยัเหล่านี ้ซึ่ง

ผมมองว่าเป็นพืน้ฐานของความถูกต้อง

ทางการกระท�าและความเจริญของระบบ  

หาไม่แล้วคงไม่เกดิประโยชน์อันใด และ

อีกอย่างผมมิได้ร�่ารวยขนาดคดิจะริเล่น

การเมือง เราต้องรู้จกัตวัเราเองก่อนใคร
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หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ทรง

เขียนเป็นตอนๆ ส�าหรับเผยแพร่ทางวทิยุ

รักษาดนิแดน ต่อมาจงึทรงรวบรวมพมิพ์

เป็นเล่มเพื่อแจกเม่ือปี พ.ศ. 2501

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงเป็นพระราชโอรส

ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เจ้าจอมมารดาชุม่เป็นพระมารดา ประสตูใิน

พระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 

พ.ศ. 2405 ท่ีต�าหนกัใกล้ทางประตอูนงค์ลลีา 

เม่ือประสตูิแล้วมีพระราชพิธีสมโภช 3 วนั 

และสมโภชเดือนตามพระราชประเพณี 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสดจ็ลงในงานพิธีและ พระราชทานกาทองค�า

ใสน่�า้เสวย 1 ใบ เป็นของพระราชทานสมโภช

เดือน พระองค์ทา่นทรงเลา่วา่ ได้ทรงตัง้ตน

ทรงพระอกัษร ก.ข. กบัคณุแสง ข้าราชการฝ่ายใน

แตพ่ระชนัษาได้ 3 ขวบ เวลาเช้ามีคนเชิญสมดุ

เรียน ใส่พานน�าเสด็จไปยังเรือนคุณแสง 

ทรงเรียน ก.ข. และสระราว 1 - 2 ชัว่โมง แล้ว

ญาตมิา ทองค�า1

เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกุล 

และอร่าม สวัสดวิชัิย 

เร่ืองราวบางตอนจากหนังสือ

“พระประวัตลูิกเล่า” พระนิพนธ์

หม่อมเจ้าหญิง พนูพศิมัย ดศิกุล 

พระธิดาในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ1

1 เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดนิ ชดุ “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ” เร่ือง “สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพกบัคนรุ่นใหม”่ โดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกลุ และนายอร่าม สวสัดวิิชยั เม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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เสดจ็กลบัมาแตง่พระองค์ขึน้ไปเฝ้าพระราชบดิา

กบัเจ้าจอมมารดาในเวลาเสวย ถ้าเจ้าจอม

มารดาเท่ียงเจ็บ คณุยา่ผู้ เป็นน้องสาวก็เป็น

ผู้ตัง้เคร่ืองแทน วนัหนึง่เสดจ็พอ่ทรงตามเข้าไป

ยืนเกาะโต๊ะเสวยซึ่งสูงขนาดพระเศียรใน

เวลานัน้ พระราชบิดาทรงลบูพระเศียรแล้ว

ตรัสกบัคณุยา่วา่...”ลกูคนนีจ้ะเป็นท่ีพึง่ของ

เองได้ตอ่ไป” คณุยา่ทา่นเลา่วา่ เม่ือเสดจ็พอ่

ยงัเสวยนมอยูน่ัน้ ทลูกระหมอ่มปู่ ทรงลองเอา

นิว้พระหตัถ์ใสใ่นพระโอษฐ์แทนนม แตเ่สดจ็

พอ่ไมท่รงดดู กลบัหยดุน่ิงเสียเฉยๆ จงึตรัส

วา่...”ลกูคนนีฉ้ลาด”

เม่ือทรงพระอกัษรถึงผสมตวัได้แล้วก็

ทรงย้ายครูไปเรียนกบัคณุปาน ราชนิกลุบนุนาค 

และเรียนอา่นหนงัสอืเลม่ๆ มีเร่ืองรามเกียรติ์ 

อิเหนา เป็นต้น ในสมยันัน้เรียกวา่ - ขึน้สมดุ 

พระชนัษา 4 - 5 ปี ก็ได้ตามเสดจ็ออกเสมอ 

และได้ทรงเชิญพระแสงหน ู (องค์เลก็) ตาม

เสดจ็ด้วย เสดจ็พอ่ทรงเลา่วา่ – รถม้ามีเข้า

มาใหม่ๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั โปรดทรงขบัรถชนิดท่ีเรียกวา่ Dog 

Cart เองเสมอ และพระราชโอรสธิดาเล็กๆ 

ก็ตามเสดจ็ด้วย เสดจ็พอ่ประทบัในระหวา่ง

พระบาท ทรงจ�าได้วา่สายบงัเหียนถกูพระเศียร

เร่ือยไป วนัหนึ่งคานรถหกัตกลงมาจากรถ

ทกุพระองค์ ทลูกระหมอ่มปู่ ทรงเป็นหว่งตรัส

แตว่า่ “ลกูๆ เป็นยงัไง เจ็บไหมลกู?” อยา่งเดียว 

เวลาทรงพระราชยานเสด็จพ่อประทบัข้าง

พระบาทคูก่บัเสดจ็ลงุ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์ 

และครัง้หนึ่งเสด็จพระราชด�าเนินไปในงาน

ฉลองวดัหงส์กลบัมา เสดจ็พอ่งว่งพระบรรทม

ตกลงมาจากพระราชยาน

หนหนึง่ พวกข้าราชการ

อุ้มกลบัขึน้ไปในระหวา่ง

ทาง ในเวลาเสดจ็ออกท่ี

พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  

(ในสวนศวิาลยั) วนัหนึง่ 

พระราชบดิาทรงตรัสใช้

ให้ไปหยิบขวดหยกใน

เคร่ืองพระส�าอางท่ีใน

ห้องพระบรรทมมาถวาย 

เพราะจะพระราชทานให้

พวกขนุนางด ูเสดจ็พอ่ทรงเลา่วา่ รู้สกึกลวัผี

เป็นท่ีสดุท่ีจะต้องขึน้ไปบนพระท่ีนัง่ท่ีประทบั

พระองค์เดียว แตแ่ขง็พระทยัคลานขึน้ไปบน

พระแท่นลดแล้วหยิบขวดนัน้มาถวายได้ถกู 

ได้รับการชมเชยจากผู้ ใหญ่เป็นอันมาก

ในคราวนีว้า่ ฉลาดใช้ได้เร่ืองได้ราว ในตอน

ปลายรัชกาลท่ี 4 ก็ได้ตามเสดจ็ไปหว้ากอด้วย 
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และกลบัมาประชวรเป็นไข้ป่าพร้อมคณุย่า

เหมือนกนั แตห่ายทนัขึน้ไปสรงน�า้พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระชนัษาได้ 6 เข้า 7 ปี ทรงเลา่วา่ทรงจ�าได้

ดีว่าได้ขึน้ไปทรงพระกนัแสง ท่ีเลา่มานีเ้ป็น

เร่ืองเสด็จพ่อทรงจ�าเร่ืองราวในรัชกาลท่ี 4 

ได้ดีเพียงไร

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคตแล้ว สมเดจ็เจ้าพระยา

ศรีสริุยวงษ์ (ชว่ง บนุนาค) เป็นผู้ส�าเร็จราชการ 

เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ยงัมีพระชนม์พรรษาเพียง 16 ปี

เทา่นัน้ พวกสมเดจ็เจ้าพระยามีทา่นเจ้าคณุ

ฝ่ายในต่างๆ เป็นผู้ เข้าควบคมุดแูลงานใน

พระราชฐานในต�าแหน่งเจ้าคุณพนักงาน 

พวกคณุยา่ตา่งๆ เรียกวา่หมดบญุกลบัไปอยู่

เรือนกับเจ้านายเล็กๆ ต่างคนต่างท�าขนม

ขายบ้าง ท�าการชา่งตา่งๆ ขายบ้างอยูเ่งียบๆ 

ส่วนพระราชโอรสธิดา ทรงเล่าว่า เรียน

หนังสื อแ ล้ว ก็ขึ น้ เ ฝ้ าพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาเสวย

ทกุวนั เฝ้าแล้วก็เท่ียวเตร่ไปตามความพอใจ 

โดยมากก็ไปอยูใ่นวดัพระแก้วดเูขาซอ่มแซมวดั 

จนสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์

ไ ด้ทรงช่ วยอาจาร ย์แดง  (พระ ภิก ษุ ) 

เขียนรูปรามเกียรติ์ตามพระระเบียงได้ 

เสด็จพ่อนัน้เม่ือทรงเรียนจนทรงอ่านภาษา

ได้ดีแล้ว พระชันษา 8 ปีก็เสด็จออกไป

เรียนอกัษรขอมกับพวกกรมพระอาลกัษณ์

ท่ีเก๋งกรงนกอยู่ริมพระท่ีนัง่อมรินทร์วินิจฉยั

บัดนี ้ ส่วนเวลาว่างก็เท่ียวอยู่ตามรอบวัง

ทอดพระเนตรวัดพระแก้ว ทอดพระเนตร

พวกทหารอยู่กนัอย่างไร มีพวกพระพ่ีเลีย้ง

ผู้ชายตามเสด็จดแูลจนถึงเวลาก็เสด็จกลบั

เข้าวัง เสด็จพ่อทรงเล่าว่า คุณย่าไม่เคย

ตามพระทัยเลย ค�าสั่งเด็ดขาดนัน้คือปด

ไมไ่ด้ ถ้าผิดต้องรับโดยดีวา่ผิด มิฉะนัน้จะถกู

ตีมาก เสดจ็ไปไหนมาก็ต้องมาเลา่ให้แมฟั่ง

วา่เหน็อะไร ท�าอะไรบ้าง  ทรงเลา่วา่ วนัหนึง่

ตามเสด็จออกไปข้างหน้า พบด้ามปากกา

แก้วใส่น�า้สีๆ ตกอยู่ตรงขัน้บนัไดก็ทรงเก็บ

เอามาเพราะโปรดเสียเหลือเกิน แต่พอถึง

ต�าหนกั คณุยา่ก็ถามวา่ เอามาจากไหน? ทา่น

ก็ทรงบอกตามจริง แต่คณุย่าออกค�าสัง่ว่า 

ให้กลบัเอาไปวางไว้ท่ีเดมิเด๋ียวนัน้ ทรงเลา่วา่

เสียดายเป็นก�าลงั แตก็่ต้องเอากลบัไป สว่น

การเสวยก็ดี บรรทมก็ดี คณุย่าเลีย้งอย่าง

อุดมสมบูรณ์ไม่เคยอดอยาก เข้มงวดแต่

ในเร่ืองศีลธรรมและการงาน

ครัน้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั เสดจ็กลบัจากเสดจ็เย่ียมประเทศ

อินเดียแล้ว ทรงจ้างครูอังกฤษคนหนึ่งช่ือ 

Mr. Francis George Peterson ให้มาสอน

ภาษาองักฤษแก่เจ้านายพระองค์ชาย โปรด

ให้ทกุพระองค์เลือกได้วา่ จะทรงเรียนภาษา

ไทยหรืออังกฤษ เสด็จพ่อทรงเลือกเรียน

ภาษาองักฤษเม่ือพระชนัษาได้ 9 ปี หนงัสือ

ท่ีทรงเรียนยังมีอยู่ในหอสมุดด�ารงฯ ท่าน

ทรงเก็บรักษาไว้เอง ทรงเล่าว่าเป็นลกูศิษย์

ท่ีครูรัก ครูไปไหนก็ชอบพาไปด้วย จน
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เข้าพระทยัและตรัสภาษาองักฤษได้ก่อนท่ีจะ

ทรงอ่านออก วนัหนึ่งครูพาไปหาเพ่ือนฝร่ัง

ด้วยกันท่ีห้างมากวน และเลยจะค้างอยู่

ท่ีนัน่ คณุย่าตกใจวา่ยงัไม่เสด็จกลบั ให้คน

ออกเท่ียวตามหาได้พระองค์มาจนเวลา 2 ยาม

แล้ว เสดจ็พอ่ทรงเรียนภาษาองักฤษอยู ่4 ปี 

ทรงถงึเลม่ 4 Forth Reader ก็

ต้องออกจากโรงเรียนท่ีอยู่ตรง

ข้างประตพิูมานไชยศรี เพราะ

ถึงเวลาโสกันต์และทรงผนวช

เณรตามราชประเพณีเพ่ือศกึษา

การพระพทุธศาสนา ทรงผนวช

ท่ีวัดพระแ ก้วแ ล้ว เสด็ จ ไป

ประทบัอยูว่ดับวรนิเวศ 1 พรรษา 

ลาผนวชเณรเม่ือพระชันษาได้ 

14 ปี เป็นอนัจบการศกึษาชัน้แรก

เพียงเท่านี  ้ ต่อไปจากนีท้รง

ศกึษาด้วยพระองค์เองโดยอา่น

และเขียนอยูเ่สมอ ในคราวหน้า

จะได้เล่าถึงตอนทรงเข้ารับ

ราชการตอ่ไป

ตอนเสดจ็เข้ารับราชการ

เ น่ื อ ง แ ต่ โ ร ง เ รี ย น อ ยู่

ตรงข้ามกบัสนามหน้าวดัพระแก้ว (ทางใน

พระบรมมหาราชวัง) อันเป็นท่ีหัดทหาร

ทุกวัน เสด็จพ่อได้ทอดพระเนตรเห็นอยู่

เป็นนิตย์ จึงท�าให้ทรงอยากเป็นทหาร เม่ือ

ทรงขออนุญาตต่อคุณย่าๆ ขอให้ทรงท�า

สัญญาก่อนว่า 1. จะไม่ เล่นผู้ หญิงชั่ว 

2. จะไมด่ื่มสรุาเลย เพราะทหารในเวลานัน้

มีแตค่นเลวๆ และเกะกะ เสดจ็พอ่ตรัสเสมอ

วา่ สญัญา 2 ข้อนี ้ท�าให้พอ่เป็นคนบริสทุธ์ิ

สะอาดมาตลอดชีวิต เสด็จเข้ารับราชการ

เป็นนกัเรียนนายร้อยเม่ือพระชนัษา 14 ปี 

อยู่ประจ�ากองท่ีพระระเบียงวัดพระแก้ว 

ในบังคับบัญชานายร้อยเอกเจิม แสงชูโต 

คือเจ้าพระยาสรุศกัดิ์มนตรี ได้รับเงินเดือนๆ 

ละ 16 บาท ทรงเลา่วา่ บางวนัร้อนจดัก็ชวน

เพ่ือนทหารไปนอนหน้าพระอโุบสถวดัพระแก้ว 

แต่พอต่ืนเช้าขึน้ก็เหลือแต่พระองค์กลิง้อยู่

กับพืน้ ทัง้พระเขนยและผ้าคลุมบรรทม
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หายไปหมด ทรงโยนปืนอยู ่1 ปีก็ได้เลื่อนขึน้

เป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บงัคบักอง

แตรวงได้เงินเดือนๆ ละ 40 บาท ทรงเลา่ถงึ

เร่ืองพวกทหารแตรวงสนกุๆ หลายเร่ือง มีคน

เป่าแตรดีอยูค่นหนึง่ (ข้าพเจ้าลืมช่ือ) แตแ่ก

ชอบการพนนั วนัหนึ่งมีงานหลวงจะต้องมี

แตรบรรเลง เม่ือมากนัครบแล้ว ยงัขาดแต่

พ่อคนแตรดีคนนัน้ จึงให้เท่ียวตามตัวกัน

เอะอะ สกัครู่จงึได้รับเศษกระดาษเขียนมาวา่ 

ถ้าต้องการตวัให้เอากางเกงไปรับท่ีพระระเบียง

วดัโพธ์ิ เพราะเสียพนนัเหลือแต่กางเกงใน

ตวัเดียว อีกคนหนึง่ช่ืออยู ่ทรงเลา่วา่เป็นคน

ท่ีไม่มีดนตรีอยู่ในหัวเลย ให้ทดลองเล่น

เคร่ืองตา่ง  ๆไมไ่ด้เลยสกัสิง่ แม้ให้เป็นคนตีกลอง

ก็ตีผิดจงัหวะ ถึงต้องกอดกลองไว้ไม่ให้ดงั 

ต้องเลิกให้เป็นคนเลน่ดนตรี ข้าพเจ้าได้ทนั

รู้จกัคนหนึ่งช่ือช่วง เป็นคนเป่าขลุ่ยเราไปดู

หนงักนัท่ีโรงหนงันางเลิง้ ขากลบัออกมาพบ

ทหารคนหนึ่งก�าลังเดินเซๆ พอหันมาเห็น

เสดจ็พอ่ก็ยืนตวัตรงท�าวนัทยาหตัถ์ เสดจ็พอ่

ทรงหนัไปทกัวา่ “ชว่ง, เองเมาอีกแล้วซ”ิ เขา

ตอบเสียงเด็ดขาดว่า “แน่นอน” ท่านก็ทรง

พระสรวลแล้วผ่านไป ท�าให้เรารู้สึกว่า

ความสมัพนัธ์ในระหวา่งนายกบัพลทหารนัน้ 

แม้หา่งกนัไปถงึเวลา 30 - 40 ปีแล้ว เขาก็ยงั

รู้สกึผกูพนักนัดีอยู่

เสด็จพ่อทรงว่าทหารแตรวงอยู่ 2 ปี 

ก็ย้ายไปเป็นว่าท่ีนายร้อยโทบงัคบัทหารม้า

ในกรมทหารมหาดเลก็ ได้เงินเดือน 48 บาท 

ในปี พ.ศ. 2422 นีไ้ด้ทรงเป็นนายร้อยเอก

และราชองครักษ์ประจ�าพระองค์และ

ว่ากรมครัวเข้าต้น ให้เงินเดือนถึงเดือนละ 

80 บาท พ.ศ. 2423 ได้ทรงเป็นนายพนัตรี

ผู้รับพระราชโองการ และวา่กรมกองแก้วจินดา 

(ปืนใหญ่) เงินเดือนขึน้เป็น 120 บาท ตอ่มา

อีก 4 ปี ได้ทรงเป็นนายพนัโทผู้บงัคบัการ

ทหารมหาดเล็กเงินเดือนขึน้ 240 บาท 

พ.ศ. 2431 ได้ทรงเป็นนายพลตรีเงินเดือนขึน้

ถึง 500 บาท เสด็จพ่อตรัสอยู่เสมอว่าท่าน

ทรงได้การรักษาระเบียบและรักษาความสะอาด

มาจากการเป็นทหาร ทรงถือพระองค์ว่า

ทรงเตบิโตขึน้มาทางทหารตัง้แตเ่ป็นนกัเรียน

นายร้อยจนเป็นนายพล แตถ่กูย้ายไปรับราชการ

ทางแผนกอ่ืนเท่านัน้ เน่ืองแต่ได้ทรงจัดให้

พวกทหารมหาดเล็กเรียนหนังสือและขอ

พระราชทานพระต�าหนกัสวนกหุลาบจดัเป็น

โรงเรียนขึน้จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาเป็น

อธิบดีกรมการศึกษาธิการและก�ากับการ

ธรรมการ มีต�าแหน่งเทียบเท่าเสนาบดีแต่

ยังไม่ไ ด้ประกาศเป็นกระทรวงเป็นแต่

มีต�าแหน่งนั่งประชุมในเสนาบดีสภาเม่ือ 

พ.ศ. 2433
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ถงึกรมด�ารง ด้วยฉนัเพ่ิงจะทราบความ

เม่ือเธอไปแล้วก็เกือบจะแปลออก แต่ครัน้

ไมไ่ตถ่ามก็จะเป็นท่ีหมองหมางกนัไปเสยีหมด 

เขาวา่เม่ือฉนัยงัเจ็บมากอยู ่หรือแรกกลบัจาก

เกาะสชีงั เธอได้กลา่วแล้ว แลเลา่กนัตอ่ๆ มา

วา่ มานอนเจ็บอยูอ่ยา่งนี ้การงานอะไรก็ขดัข้อง

ไปหมด ตายเสียดีกว่า ข้อความท่ีว่านีน้ัน้

ก็ไมเ่หน็สมต้นสมปลาย แลไมเ่หน็วา่ชีวติฉนั

จะเป็นประโยชน์อันใดต่อตัวเธอจึงไม่เช่ือ 

เข้าใจว่าผู้ ฟังๆ ผิดไป หรือจะเลือนมาอีก

ประการใด แต่ไม่ถามก็เป็นอนัเช่ือถ้อยค�า

อนัฉกรรจ์เช่นนี ้ แต่เม่ือว่าตามจริงแล้วฉัน

มิได้อาลัยด้วยชีวิตแลทรัพย์ ถ้าตายเสีย

จะเป็นการกระท�าให้ราชการเดนิสะดวกแล้ว

ก็เตม็ใจ เป็นความสจัจริงดงันี ้แตค่รัน้จะฆา่

ตวัตายในอนัใช่กาลก็ไม่ควร จึงนอนขึงอยู่

ดงันี ้ค�าท่ีวา่นีไ้มใ่ชโ่กรธเลย เพราะนกึเช่ือวา่

เธอจะไมมี่ความประสงค์อนัจริงใจดงันัน้

ข้อความดังกล่าวนีเ้ป็นเร่ืองรุนแรง

มากทีเดียว และทา่นผู้ได้ทราบเหตกุารณ์ท่ีดี

ได้เลา่วา่ สมเดจ็ฯ ได้ทรงกราบถวายบงัคมทลู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เม่ือวนัท่ี 14 

ตลุาคม ร.ศ. 113 วา่ 

“ด้วยข้าพระพทุธเจ้าได้รับพระราชทาน 

ลายพระราชหตัถเลขา ว่ามีกิตติศพัท์ทราบ

ลายพระหตัถ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

มีถงึสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ1

1 เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดนิ ชดุ “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ” เร่ือง “สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพกบัคนรุ่นใหม”่ โดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกลุ และนายอร่าม สวสัดวิิชยั เม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกุล 

และอร่าม สวัสดวิชัิย 
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ถงึพระกรรณวา่ ในเวลาเม่ือทรงพระประชวร

พระอาการมาก หรือเม่ือแรกเสด็จกลับ

เกาะสีชงั ข้าพระพทุธเจ้าได้กลา่ววา่ ซึง่ทรง

พระประชวรอยูอ่ยา่งนี ้การงานอะไรก็ขดัข้อง

ไปหมด ถ้าแลเสด็จสวรรคตเสียจะดีกว่านี ้

แตมิ่ได้มีพระราชหฤทยัทรงเช่ือถือกิตตศิพัท์

อันนีว้่าจะเป็นความจริง โปรดเกล้าฯ ให้

ข้าพระพทุธเจ้ากราบบงัคมทลูชีแ้จงเหตผุล

อนัใดซึ่งจะมีเป็นเค้าให้เกิดกิตติศพัท์ เม่ือ

พระราชประสงค์จะมิมีเหตหุมองหมางได้นัน้

เป็นพระเดชพระคณุแลพระกรุณา หาสิ่งท่ี

จะเปรียบปานมิได้ ข้าพระพทุธเจ้า ขอพระราชทาน

กราบบงัคมทลูโดยสตัย์จริงว่า ในเวลาเม่ือ

ทรงพระประชวรนัน้ ข้าพระพทุธเจ้า ได้ปรับทกุข์

กบัเพ่ือนราชการบางคนจริง แตว่า่การท่ีทรง

พระประชวรลงครัง้นี ้ เป็นเคราะห์กรรมของ

บ้านเมือง ด้วยพาให้ราชการติดขดัไปด้วย

ทัว่ไป เหตผุลแลถ้อยค�าท่ีได้กลา่วประการใด 

จะได้กราบบงัคมทลูชีแ้จงตอ่ไปข้างหน้า  แต่

ค�าหรือแม้แตใ่จความท่ีวา่ ถ้าเสดจ็สวรรคต

เสยีจะดีกวา่นัน้ ข้าพระพทุธเจ้าขอถวายปฏิญาณ 

โดยความสตัย์แหง่ผู้เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา 

แลท่ีได้รับน�า้พระพิพัฒสจัยาว่า ข้อความ

อยา่งนัน้มิได้มีความประสงค์หรือจะได้กลา่ว

ในท่ีใดๆ เลย ถ้าถ้อยค�าท่ีปฏิเสธนีจ้ะยงัไม่

เป็นหลักฐานพอท�าลายกิตติศัพท์นัน้ได้ 

ข้าพระพทุธเจ้าขอพระราชทานกราบบงัคมทลู

ข้อความต่างๆ อันจะทรงพระราชวินิจฉัย

เหน็เป็นหลกัฐานได้อีกหลายประการ กลา่วคือ 

ขอได้ทรงพระราชวินิจฉยัวา่ ประโยชน์อนัใด

จะมีแก่พระพุทธเจ้า ท่ีจะประสงค์เช่นนัน้ 

จะประสงค์อ�านาจวาสนาในราชการให้ย่ิงขึน้ไป

หรือความข้อนีข้อได้ทรงพระราชวินิจฉัยด ู

ทกุวนันีก็้ทรงพระกรุณาชบุเลีย้งข้าพระพทุธเจ้า 

ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ถ้าว่า

ก็เป็นต�าแหน่งส�าคัญนับอยู่ในพวกชัน้ 1 

เหมือนขึน้ต้นไม้สดุยอดอยูแ่ล้ว จะมีต�าแหนง่

ท่ีบรรดาศกัดิส์งูกวา่นีก็้แตเ่ป็นผู้ส�าเร็จราชการ

แผน่ดนิ ขอได้ทรงพระราชวนิิจฉยัวา่ อตัภาพ

เชน่ข้าพระพทุธเจ้ามีความชอบธรรมอนัใดท่ี

จะพึงมุ่งหมายเป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน 

แลราชการบ้านเมืองท่ีหนกัแนน่อยา่งทกุวนันี ้

เอาเทา่ทกุวนันีไ้มต้่องป่วยประมารไปถงึการอนั

อาจจะพงึมีในเวลาใต้ฝ่าละอองธลุีพระบาท

สิน้ไป จะน่าเป็นผู้ ส�าเร็จราชการแผ่นดิน 

เอาตัวเ ข้า รับผิดชอบในราชการทั่วไป

ด้วยเหตใุดจะหมายผลประโยชน์ลาภสการ

ให้ย่ิงขึน้ไปกว่าท่ีพระราชทานหรือ ในข้อนี ้

สว่นผลประโยชน์ราชการ ถ้าข้าพระพทุธเจ้า

มีความร้อนรนอยากได้มากขึน้กว่านี ้ คงจะ

ได้กราบบงัคมทลูขอเอาตรงๆ นานมาแล้ว 

สิง่ใดๆ ท่ีอยากได้ไมใ่ชไ่มเ่คยทลูขอ แลมิใช่

ไม่เคยพระราชทาน ส่วนลาภสการนัน้ ถ้า

ข้าพระพทุธเจ้ามีความต้องการอยูแ่ล้วใน 3 ปี 

ท่ีได้วา่มหาดไทยมานี ้เพียงแตจ่ะน่ิงๆ รับตาม

ท่ีถือเป็นธรรมเนียมกนัมาแตก่่อน จะมัง่มีศรีสขุ

หาเป็นหนีส้ินเขารุงรังอยู่อย่างทุกวันนีไ้ม ่

ท่ียอมขดัสนอยูอ่ยา่งนี ้ก็เพราะยอมทอดธรุะ

วา่ไมไ่ด้เกิดวา่เป็นคนส�าหรับมัง่มี ได้พระราชทาน

ปี 1 ก็มากๆ แตเ่อาไว้ไมอ่ยูเ่อง ได้มาก็ผอ่นผนั
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ใช้สอยไป ถ้าขดัสนคบัแค้นลงหรือตายลง

ในเวลามีหนีส้ินติดตวั ก็เช่ือวา่ใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาทคงจะทรงพระกรุณาโดยอย่างท่ี

ได้ประจกัษ์แก่ใจมาแตก่่อน หรือจะมุง่หมาย

ในความอปุถมัภ์บ�ารุงของผู้ อ่ืนให้ย่ิงขึน้กวา่

ท่ีทรงพระกรุณาชบุเลีย้งอยู่ทกุวนันี ้ ในข้อนี ้

แม้จะเป็นการอวดอ้างเหลอืเกินไปประการใด 

เม่ือจะกราบบังคับทูลแต่ความจริงแล้ว 

ข้าพระพทุธเจ้าต้องวา่ข้าพระพทุธเจ้าเช่ือวา่

ตัวข้าพเจ้านีไ้ด้รับราชการสนองพระเดช

พระคุณมาแต่เด็กแต่เล็ก จนกระทั่งได้รับ

ความไว้วางพระราชหฤทยัใช้สอยอย่างเป็น

ข้าอันสนิท ผิดกับคนอ่ืนๆ อีกมาก ถึง

ข้าพระพทุธเจ้าจะพลาดพลัง้ลงในราชการ

ประการใด คงพอหวังในพระขันตีอันเป็น

สว่นพิเศษ โดยจะทรงระลกึถงึความหลงัท่ีได้

สนองพระเดชพระคณุมาช้านานแล้ว หรือจะ

มีทุกข์ร้อนในส่วนตัวเกิดขึน้เม่ือใดก็คงจะ

หวังในพระมหากรุณาได้โดยเหตุเดียวกัน 

เพ่ือวา่โดยยอ่ทกุวนันีข้้าพระพทุธเจ้าเหมือนกบั

มีเกราะกนัภยัอยูถ่งึสองชัน้ กลา่วคือความชอบ

ประพฤตชิอบในราชการ และพระกรุณาเฉพาะตวั

จะแสวงหาท่ีพึง่ใหม ่จะหมายความอปุถมัภ์

อยา่งใดให้ย่ิงขึน้กวา่นี ้แลก็ปีจะได้ความสนิทสนม

คุ้ นเคยเท่าท่ีได้มีมาในใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาท วา่มานีไ้มป่่วยกลา่วถงึความไมแ่นน่อน

ต่างๆ คือจะเสื่อมถอยลาภและยศ เป็นต้น 

อนัอาจจะเป็นได้โดยธรรมดา ความแปรปรวน

ของการเปลี่ยนแปลงอย่างนัน้ ข้อความ

ดงัได้กราบบงัคมทลูมานี ้เห็นด้วยเกล้าฯ วา่

เป็นหลกัฐานพอจะแลเหน็ได้วา่ มนษุย์คนใด

อยูใ่นฐานนัดรเชน่ตวัข้าพระพทุธเจ้านี ้ถ้าเป็น

มนุษย์พอมีความดีอยู่บ้างแล้วก็จะไม่ยินดี

ห รือ ต้องการ เปลี่ ยน ท่ีพึ่ ง แห่ งตน เช่น

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนีเ้ลย เม่ือไม่มีทาง

ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนตวัแล้ว หรือจะมี

ทางท่ีข้าพระพุทธเจ้าจะเห็นเป็นประโยชน์

แก่ราชการบ้านเมืองประการใด ความข้อนี ้

ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าประการใด 

ก็ได้กราบบงัคมทูลชีแ้จงมาหลายครัง้แล้ว 

โดยจะไม่ว่าตามความเห็นนัน้ จะเอาแต่

พงศาวดารมาเทียบดกูารเปลีย่นแผน่ดนิใหม ่

อย่าว่าแต่ในราชการบ้านเมืองหนักแน่น

ใกล้ภัยภายนอกอยู่อย่างนีเ้ลย ถึงเวลา

บ้านเมืองเป็นปรกติก็มักจะไม่ใคร่พ้นมี

เหตกุารณ์อนัมิควรเป็นต่างๆ เกิดขึน้มิมาก

ก็น้อยมาทกุครัง้ทกุคราวเม่ือการบ้านเมือง
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ก็ยงัเป็นอยู่เช่นนี ้ จะเอาอนัใดดีมาแต่ไหน 

ข้าพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นผู้ ซึ่งรู้ราชการ

บ้านเมืองมาในตอนนี ้ ทัง้มีส่วนท่ีจะต้อง

รับผิดชอบทกุข์ภยัอยูด้่วย ขอได้ทรงพระราชด�าริ

ด ูข้าพระพทุธเจ้าจะอาจนิยมในอยา่งนัน้ได้

เจียวหรือ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน

กราบบังคมทูลความตามท่ีได้เป็นจริง ใน

เวลาท่ีทรงพระประชวรพระอาการมากอยูน่ัน้ 

ความวติกทกุข์ร้อนยอ่มมีทัว่หน้ากนัในบรรดา

ข้าทลูละอองธลุพีระบาท พบปะกนัเข้าท่ีชอบ

พบคุ้นเคยต่างคนต่างก็ปรับทกุข์แก่กนัเป็น

ธรรมดาตาม ท่ีคิด เห็น เ ป็นความวิตก

ทกุข์ร้อนของตน ถ้อยค�าซึง่ได้ปรับทกุข์แก่กนั 

ถ้าจะจดเหน็จะหลายเลม่สมดุ แตข้่าพระพทุธเจ้า

ไม่ได้ยินผู้ หนึ่งผู้ ใดแสดงกริยาหรือวาจา

ให้เห็นว่าอยากให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

สวรรคต หรือจะเป็นวา่ถ้าสิน้ใต้ฝ่าละอองธลุี

พระบาทเสียแล้ว ราชการบ้านเมืองจะดีขึน้ 

แม้แต่อ้ายพวกฝร่ังเศสซึ่งข้าพระพุทธเจ้า

ยอมรับบาปว่าสงสยัใจมนัเป็นท่ีสดุ มนัยงั

ออกปากปรารภแตค่วามวติก แลอยากจะให้

หายพระประชวร ในเวลาท่ีทรงพระประชวร

อาการมากอยู่ นั น้  ข้อความวิตกของ

ข้าพระพุทธเจ้าท่ีเป็นอย่างย่ิงนัน้ ก็คือท่ี

เกรงวา่จะไมห่ายพระประชวร และถ้าอนัตราย

มีแก่ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาทลงวนัใด เหน็เป็น

ช่องใหญ่ท่ีศัตรูภายนอกจะหาเหตุรีบรัด

เอาบ้านเอาเมือง ในเวลาการเปลี่ยนแปลง

ไม่เป็นปกติ ความข้อนีข้้าพระพุทธเจ้าไป

ปรับทกุข์แก่เพ่ือนราชการบางคน อีกข้อหนึง่

ข้าพระพุทธเจ้ามีความวิตกด้วยเวลาท่ี

ทรงพระประชวรครัง้นี ้ราชการตา่งๆ ซึง่เคย

ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัย และ

พระบรมราชานญุาตเป็นแบบแผนมา ตดิขดั

คัง่ค้างอยูโ่ดยมาก เพราะไมไ่ด้มีพระราชด�ารัส

ให้จดัการเยียวยาผอ่นผนัประการใด จะเฝ้า

แหนเพด็ทลูก็ไมไ่ด้ ก�าลงัราชาธิปไตยออ่นลง

ไปทกุๆ วนั ปรากฏแก่คนทัง้หลาย จะเป็นชอ่ง

ให้พวกคดิมิชอบ ทัง้ภายในภายนอกก่อการ

ก�าเริบตา่ง  ๆข้าพระพทุธเจ้าวติกเกรงการจลาจล

จะเกิดรุนแรงขึน้ เพราะเห็นด้วยเกล้า ถ้า

เอาไว้ไม่อยู่ก็เห็นท่ีศตัรูภายนอกจะเอาเป็น

โอกาสเลยตีขลมุเอาบ้านเมือง ถ้าเสยีบ้านเมือง

ก็นา่จะเลยเป็นภยัไปถงึพระองค์ใต้ฝ่าละออง

ธลุพีระบาท ด้วยความวติกข้อนีข้้าพระพทุธเจ้า

ได้ปรับทกุข์แก่เพ่ือนราชการบางคน แตก่ารท่ี

ปรับข้อความดงัได้กราบบงัคมทลูมานี ้จะได้

กลา่วเป็นการเปิดเผยนัน้ก็หาไม่

เม่ือรวบรวมความวิตกลงโดยยอ่ ก็คือ

เกรงใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาทจะเสดจ็สวรรคต 

เป็นเหตุให้เสียบ้านเมืองประการ 1 หรือ

ทรงพระประชวรอาการมาก จะเป็นพระราชธรุะ

ในราชการบ้านเมืองไมไ่ด้ช้านานไป จะมีเหตุ

ให้เสียบ้านเมืองแลซ�า้เสียใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาทด้วยประการ 1 ได้คดิค้นหาทางแก้ไข

จนสดุปัญญาก็แลไม่เห็น ครัง้จะชกัชวนกนั

ในเสนาบดีให้ประชุมปรึกษาจัดราชการ

บ้านเมืองไปในเวลาท่ีทรงพระประชวร

ตามอยา่งท่ีเขาวา่เป็นแบบโบราณ ก็เกรงโดย

เหตท่ีุมิได้มีรับสัง่ ถ้าเข้าพระราชหฤทยัเป็น
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อย่าง อ่ืนจะทรงพระพิโรธ หรือจะทรง

พระโทรมนัสและพระอาการจะก�าเริบขึน้ 

ถ้าพลาดพลัง้ก็จะกลายเป็นบิตุฆาฏ เป็น 

การติดขัดแต่มีทางท่ีเสียอยู่โดยรอบฉะนี ้

จึงเห็นแต่พระบารมี กล่าวคือท่ีต้องหาย

พระประชวรอย่างเดียวเท่านี ้ ท่ีจะเป็นทาง

ให้บ้านเมืองพ้นอนัตรายได้ เพราะเหตเุหลา่นี ้

ข้าพระพทุธเจ้าจงึวา่การ ท่ีทรงพระประชวรลง

ในครัง้นี ้ เป็นเคราะห์กรรมของบ้านเมือง

โดยแท้ เพราะถ้าไมห่ายได้ไมก็่เหน็ทางท่ีจะ

แก้ไขบ้านให้พ้นภัยในเวลาท่ีได้ประสบ

ความทุกข์ร้อนรุนแรงดงัได้กราบบงัคมทูล

มานี ้ถ้าข้าพระพทุธเจ้ามีความประสงค์อยา่งอ่ืน

นอกออกไปจากให้หายพระประชวรโดยเร็ว 

ก็คือความประสงค์ท่ีอยากจะพ้นจากต�าแหนง่

ท่ีรับผิดชอบในราชการแผน่ดนิ ความประสงค์

เชน่นี ้ในเวลาท่ีได้รับความทกุข์ด้วยวติกเวลา

ทรงพระประชวรอยู่นัน้ ต้องได้รับว่าได้มีแก่

ข้าพระพทุธเจ้าเป็นอยา่งย่ิงถ้าจะออกได้ด้วย

เสียแล้ว ในท้ายจดหมายนี ้ ข้าพระพทุธเจ้า

ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูวา่การท่ีโปรดเกล้าฯ 

มี พ ร ะ ร า ช หัต ถ เ ล ข า ด� า รั ส ถ า ม ค รั ้ง นี ้

ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกพระมหากรุณาปรากฏ

แก่ใจเป็นท่ีช่ืนชมยินดีเป็นล้นเกล้าฯ ด้วย

กิตตศิพัท์แสดงความอกตญัญเูป็นข้อฉกรรจ์

เชน่นี ้ถ้าเคลือบคลมุอยูย่อ่มเป็นสิง่ซึง่จะให้

เกิดโทษได้มากมายเสมอเป็นฝีมีพิษอยู่

ภายใน ผู้ ใดเป็นก็มีแต่จะได้รับความทุกข์

เวทนาตา่งๆ ไปจนลงปลาย ก็จะถงึความพินาศ

เป็นท่ีสุด แลมิได้ มีประโยชน์อันใดแก่

ใ ต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทและราชการ

บ้านเมือง เพราะฉะนัน้ การท่ีมีพระราชด�ารัส

สอบถามผู้ ต้องพิพาทโดยตรงเช่นนี ้ จะเป็น

ตัวข้าพระพุทธเจ้าหรือผู้ หนึ่งผู้ ใดก็ตาม 

ย่อมเป็นคุณความดีอนัจะหาทางอย่างอ่ืน

เปรียบเสมือนมิได้”
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ฉันท์ทลูเกล้าฯ ถวายตอบ

ใน ร.ศ.1121

ค�าอธิบาย  เม่ือเกิดยุง่ยากกบัฝร่ังเศส

ใน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) นัน้ พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเสยีพระราชหฤทยั

จนประชวรหนัก และหยุดเสวยพระโอสถ 

ทรงพระราชนิพนธ์ โคลงฉันท์นีส้่งไปลายงั

พระราชทานไปที่สมเดจ็กรมพระยาด�ารง

เม่ือยงัทรงพระยศเป็นกรมหม่ืน ร.ศ. 112

 เจ็บนานหนกัอกผู้  บริรักษ์ ปวงเฮย

คดิใคร่ลาลาญหกั ปลดเปลือ้ง

ความเหน่ือยแหง่สจูกั พลนัสร่าง

ตจูกัสูภ่พเบือ้ง หน้านัน้พลนัเขษม

 เป็นผีสามยอดแล้ว ยงัราย สา่นอ

ปวดเจ็บใครจกัหมาย เช่ือได้

ใชเ่ป็นแตส่ว่นกาย เศียรกลดั กลุ้มแฮ

ใครตอ่เป็นจึง่ผู้  นัน่นัน้เหน็จริง

 ตะปดูอกใหญ่ตรึง้ บาทา อยูเ่ฮย

จงึบอาจลีลา คลอ่งได้

เชิญผู้ ท่ีเมตตา แก่สตัว์ ปวงแฮ

ชกัตะปนีูใ้ห้ สง่ข้าอนัขยม

เจ้านายพ่ีน้องบางพระองค์ เสด็จพ่อตรัส

เล่าว่า “พอได้รับก็เขียนถวายตอบไปทนัที 

ไม่มีร่างเก็บแต่มีคนเขาบอกว่า พอทรงจบ

แล้วก็กลบัเสวยพระโอสถต่อไป และกลบั

เสดจ็ออกได้ในไมช้่า”

เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกุล 

และอร่าม สวัสดวิชัิย 

1 เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดนิ ชดุ “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ” เร่ือง “สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพกบัคนรุ่นใหม”่ โดย ม.ร.ว.ด�ารงเดช ดศิกลุ และนายอร่าม สวสัดวิิชยั เม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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 ชีวิตมนษุย์นี ้ เปลี่ยนแปลง จริงนอ

ทกุข์และสขุพลกิแพลง มากครัง้

โบราณทา่นจงึแสดง เป็นเย่ียง อยา่งนา

ชัว่นบัเจ็ดทีทัง้ เจ็ดข้างฝ่ายดี

 เป็นเดก็มีสขุคล้าย ดีรฉาน

รู้สขุรู้ทกุข์หาญ ขลาดด้วย

ละอยา่งละอยา่งพาล หยอ่นเพราะ เผลอแฮ

คล้ายกบัผู้จวนม้วย ชีพสิน้สตสิญู

 ฉนัไปปะเดก็ห้า หกคน

โกนเกศนุง่ขาวยล เคลบิเคลิม้

ถามเขาวา่เป็นคน เชิญเคร่ือง

ไปท่ีหอศพเริม้ ริกเร้าเหงาใจ

 กล้วยเผาเหลืองแก่ก�า้ เกินพระ ลกัษณ์นา

แรกก็ออกอร่อยจะ ใคร่กล�า้

นานวนัย่ิงเครอะคระ กลืนยาก

ทนจอ่ซอ่มจิม้จ�า้ แดกสิน้สดุใบ

 เจ็บนานนกึหนา่ยนิตย์ มะนะเร่ืองบ�ารุงกาย

สว่นจิตต์บมีสบาย ศริะกลุ้มอรุาตรึง

 แม้หายก็พลนัยาก จะล�าบากฤทยัพงึ

ตริแตจ่ะถกูรึง อรุะรัดและอตัรา

 กลวัเป็นทวิราช บตริป้องอยธุยา

เสียเมืองจงึนินทา บละเว้นฤวา่งวาย

 คดิใดจะเก่ียงแก้ ก็บพบซึง่เง่ือนสาย

สบหน้ามนษุย์อาย จงึจะอดุแลเลยสญู
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ของสมเดจ็กรมพระยาด�ารงถวายตอบ

 ขอเดชะเบือ้งบาท วรราชะปกศี

โรตม์ข้าผู้มัน่มี มะนะตัง้กตญัญู

 ได้รับพระราชทาน อา่นราชนิพนัธ์ดู

ทัง้โคลงและฉนัท์ต ู ข้าจงึตริด�าริห์ตาม

 อนัพระประชวรครัง้ นีแ้ท้ทัง้ไผทสยาม

เหลา่ข้าพระบาทความ วิตกพ้นจะอปุมา

 ประสาแตอ่ยูใ่กล้ ทัง้รู้ ใชว่า่หนกัหนา

เลือดเนือ้ผิเจือยา ให้หายได้จะชิงถวาย

 ทกุหน้าทกุตาด ู บพบผู้จะพงึสบาย

ปรับทกุข์ทรุนราย กนัมิเว้นทิวาวนั

 ดลุเหลา่พละนา วะเหวว้่ากะปิตนั

นายท้ายฉงนงนั ทิศทางก็คลางแคลง

 นายกลประจ�าจกัร์ จะใช้หนกัก็นกึแหนง

จะรอก็ระแวง จะไมท่นัธรุะการ

 อดึอดัทกุหน้าท่ี ทกุข์ทวีทกุวนัวาร

เหตหุา่งบดียาน อนัเคยไว้น�า้ใจชน

 ถ้าจะวา่บรรดากิจ ก็ ไมผิ่ด ณ นิยม

เรือแลน่ทเลลม จะเปรียบตอ่ก็พอกนั

 ธรรมดามหาสมทุร มีคราวหยดุพายผุนั

มีคราวสลาตนั ตัง้ระลอกกระฉอกฉาน

 ผิวพอก�าลงัเรือ ก็แลน่รอดไมร้่าวราน

หากกรรมจะบนัดาล ก็คงลม่ทกุล�าไป

 ชาวเรือก็ยอ่มรู้ ฉะนีอ้ยูท่กุจิตต์ใจ

แตล่อยอยูต่ราบใด ต้องจ�าแก้ด้วยแรงระดม

 แก้รอดตลอดฝ่ัง จะรอดทัง้จะช่ืนชม

เหลือแก้ก็จ�าจม ให้ปรากฏวา่ถงึกรรม
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 ผิวทอดธรุะน่ิง บวุน่วิ่งเยียวยาท�า

ท่ีสดุก็สญูล�า เหมือนท่ีแก้ไมห่วาดไหว

 ผิดกนัแตถ้่าแก้ ให้เตม็แยจ่งึจมไป

ใครหอ่นประมาทใจ วา่ขลาดเขลาและเมาเมิน

 เสียทีก็มีช่ือ ได้เลื่องลือสรรเสริญ

สงสารวา่กรรมเกิน ก�าลงัดอกจงึจมสญู

 นีใ้นน�า้ใจข้า อปุมาบงัคมทลู

ทกุวนันีอ้าดรู แตท่ี่พระประชวรนาน

 เปรียบตวัเหมือนอยา่งม้า ท่ีเป็นพาหนยาน

ผกูเคร่ืองบงัเหียนอาน ประจ�าหน้าพลบัพลาชยั

 คอยพระประทบัอาสน์ กระหยบับาทจะพาไคล

ตามแตพ่ระทยัไท ธจะชกัไปซ้ายขวา

 ไกลใกล้บได้เลือก จะกระเดือกเตม็ประดา

ตราบเทา่จะถงึวา ระชีวิตมลายปราณ

 ขอตายให้ตาหลบั ด้วยซ่ือนบัวา่ชายชาญ

เกิดมาประสบภาร ธรุะได้บ�าเพญ็ท�า

 ด้วยเดชะบญุญา ภินิหาระแหง่ค�า

สตัย์ข้าจงได้ส�า ฤทธิดงัมโนหมาย

 ขอจงวราพาธ บรมนาถเร่งเคลื่อนคลาย

พระจิตต์พระวรกาย จงผอ่งพ้นท่ีหมน่หมอง

 ขอจงส�าเร็จรา ชะประสงค์ท่ีทรงปอง

ปกข้าฝ่าลออง พระบาทให้สามคัคี

 ขอเหตท่ีุขุน่ขดั จะวิบตัพิระขนัตี

จงคลายเหมือนหลายปี ละลืมเลกิละลายสญู

 ขอจงพระชนมา ยสุถาวรพนู

เพ่ิมเกียรตอินกุลู สยามรัฐพิพฒัน์ผลฯ
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ทรงเลีย้งลูกอย่างไรให้เป็นคนไทยที่ดใีน

แบบฉบบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

เ ป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่ง

พระบรมราชจักรีวงศ์ และท่านเจ้าจอม

มารดาชุ่ม ประสูติในพระบรมมหาราชวัง 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2405 ทรงเป็น

พระก� าลังส�าคัญของพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระปิยมหาราช 

ในการปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิสูส่ยามใหม ่

เป็นท่ีพอพระราชหฤทัย จนกระทั่งได้รับ

การขนานพระนามวา่ทรงเป็น “เพช็ร์ประดบั

พระมหามงกฎุ” และองค์การสหประชาชาติ

ได้ถวายสดดีุให้พระองค์ทา่นทรงเป็นคนไทย

คนแรกท่ีเป็นบคุคลส�าคญัของโลก

หม่อมเจ้าพนูพิศมยั ดิศกลุ พระธิดา

ในสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ได้

ทรงปรารภไว้วา่ ธรรมดาพ่อแม่ท่ีมีธุระมาก 

ลูกๆ มักจะตกอยู่แต่กับพ่ีเลีย้งหรือญาติ

พ่ีน้อง ย่ิงบคุคลท่ีมีลกูมากก็จะเลีย้งลกูให้ได้

เหมือนกันทุกคนย่อมไม่ได้เป็นธรรมดา 

ทรงเลา่วา่ในสมยันัน้ เดก็ผู้หญิงจะเข้าไปรับ

การฝึกหดัจากส�านกัตา่ง  ๆในพระบรมมหาราชวงั 

สว่นเดก็ชายจะไปโรงเรียนและไปตา่งประเทศ 

เรียบเรียงโดย ม.ล.ปนัดดา ดศิกุล  
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เพ่ือศึกษาวิทยาการอย่างมากมาย ฉะนัน้ 

พระโอรส และพระธิดาในสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารง-

ราชานภุาพ จงึแยกกนัไปตามภารกิจหน้าท่ี

ท่ีทรงมี และก็จะกลบัมารวมกนัใหมเ่ม่ือหมด

เวลาศกึษาแล้ว มีหลายคนภายนอกท่ีได้มา

คุ้นเคยกบัวงัวรดศิ แล้วตา่งร้องวา่ สมเดจ็ฯ 

ทรงเลีย้งลกูกวดขนัจริง แตพ่ระองค์ทา่นก็ทรง

ท�าให้ลกูๆ ทัง้รัก บชูาและเกรงกลวั กลวัวา่

หากทา่นเสียพระทยัแล้ว ทา่นจะกริว้ หาใช่

วา่กลวัอยา่งกลวัถกูเฆ่ียนถกูตี  เร่ิมต้นแตเ่ช้า

หากลกูๆ ยงันอนชกัช้าอยูใ่นมุ้ง พอทา่นเดนิ

ผา่นมาเป็นปลดมุ้งเลย และร้องดงัๆ วา่ “ไมใ่ช่

เวลานอน โมงหนึง่แล้ว” และเม่ือต่ืนแล้วจะ

มัวนั่งเฉยไม่ท�าอะไรไม่ได้ ต้องไปรวมกัน

ท�าขนมขาย หรือไมก็่เรียนดนตรีไทย บางทีก็

เสดจ็มารับแขกบนเรือนท่ีลกูๆ อยู ่จะได้เป็น

โอกาสตรวจตราได้เสมอว่าสกปรกหรือไม ่

เพราะเพียงวางของไมต่รงท่ี ก็จะเรียกให้กลบั

มาจดัวางเสียใหม ่ทรงตรัสวา่ร�าคาญตา แม้

เศษกระดาษเล็กๆ ท่ีอยู่ไกลจากท่านบน

กลางสนามใหญ่หน้าต�าหนกั ก็จะตรัสเรียก

ให้เก็บทิง้เด๋ียวนัน้

เม่ือถึงเวลาเช้าต่างคนจะต่างท�างาน 

กลางวนัก็มาทานโต๊ะกลมกบัทา่น กลางคืน

ก็นอนกบัท่าน และบนโต๊ะเสวยน่ีแหละคือ 

“โรงเรียน” ของลกู  ๆใครจะเลา่อะไรทลูถามอะไร

ก็ได้ บางทีทา่นตอบสนกุๆ ไมว่า่จะเป็นเร่ือง

ขา่วเหตกุารณ์ของโลก ศาสนา หรือประวตัศิาสตร์ 

ท่านรับสั่งอยู่เสมอว่า “คนเราต้องเรียน

ประวตัศิาสตร์ จะได้มีความรักหวงแหนชาติ

ได้อยา่งถกูต้อง” และ “เราต้องหมัน่ตดิตาม

ข่าวสารของโลก ไมเ่ป็นคนล้าสมยัหรือตาย

ไปแล้วท่ีต้องตกขา่ว” ตอนเสดจ็งานก็มกัจะ

ได้ตามไปด้วย กลบัมาท่านจะถามว่าเห็น

อะไรบ้าง ได้ยินอะไรบ้าง ใครนั่งตรงไหน 

ใครท�าอะไร ถ้าไม่ได้เสด็จด้วยก็ย่ิงทรง

ซักถามมากขึน้ เช่น ครัง้หนึ่งถูกถามว่า 

พระเทศน์ว่าอย่างไรวนันี ้ ให้เล่าถวาย ถ้า

ตอบไมไ่ด้ เพราะมวัแตค่ยุกนั ทา่นจะบน่วา่

นา่เสยีดายเวลา ไปแล้วไมไ่ด้เร่ืองได้ราวอะไร

เลย จึงเพ่ิงเข้าใจทีหลงัว่าท่านสอนให้รู้จกั

การสงัเกตให้เป็น พออาย ุ13 ทา่นทรงสอน

ให้หงุข้าว และท�ากบัข้าวงา่ยๆ เชน่ แกงฟัก 

ไข่เจียว เป็นต้น ท่านตรัสว่า “เกิดมาเป็น

ลูกผู้หญิงต้องท�าหน้าท่ีของตวัให้ครบถ้วน 

สว่นจะชอบท�าอะไรพิเศษก็ถือเป็นเร่ืองงาน

อดิเรก (Hobby) ถ้าท�ากับข้าวไม่เป็นแล้ว

อยากกินแกงเลียงขึน้มา มวัแต่ให้คนรับใช้

ท�าให้ ถ้าถกูย้อนถามวา่ใสอ่ะไรบ้าง จะมิอาย

เขาหรอกหรือ” ท่านสอนว่าจะเป็นนายคน

ต้องหัดเป็นผู้ ปฏิบัติมาก่อนจึงจะรู้ใจเขา 

ทรงตรัสเสมอว่า ถ้าท�าอะไรผิดอย่าปด จะ

เคยตวัต้องยอมรับและเสยีใจ เพราะคนทกุคน

ต้องท�าผิดบ้าง ผิดกบัชัว่ไมเ่หมือนกนั

อีกข้อหนึง่ท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ 

รับสัง่ไว้เป็นภาษาองักฤษ “Be frank and fair 

be kind and natural” ถ้อยค�านีป้ระทบัใจ

ทุกคนท่ีได้ฟัง และใคร่ท่ีจะปฏิบัติให้ได้

ทุกประการแม้จะยากกระนัน้ เร่ืองสีหน้า

อีกอย่างหนึ่ง ท่านทรงกวดขันลูกๆ มาก 
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มกัเตือนเสมอวา่ “อยา่ท�าหน้าอยา่งนัน้ซลิกู 

จะพูดกับใคร ควรจะยิม้เสียก่อนเขาว่ามี

สิริหน้า” ถ้าผู้ ใดโกรธจนท�าหน้างอ ท่านจะ

ตรัสว่าจงไปส่องกระจกดทีูว่าหน้าสวยไหม

เวลานี ้ แล้วจับชีพจรดูด้วยว่ามันปรกติ

หรือเปลา่ คนท่ีเขาท�าให้เราโกรธก็พลอยดีใจ

ไปเทา่นัน้เอง

มีอีกเ ร่ืองหนึ่ง ท่ีน่าจดจ�า คือเ ม่ือ

คราวท่ีสมเด็จฯ เสด็จเยือนอังกฤษ ได้รับ

พระราชทานเลีย้งกลางวัน ณ พระราชวัง 

บคักิงแฮม ควีนแมร่ีได้พระราชทานบหุร่ีให้ 

ม.จ.พนูพิศมยัฯ สบู แตท่า่นได้แลมองไปทาง

สมเด็จฯ ควีนแมร่ีจงึทรงพระสรวลและตรัส

ว่า “ดีแล้วฉันเองก็ไม่สบู แต่ต้องเสนอโดย

มารยาท หรือไมก็่ต้องฝืนสบูเป็นเพ่ือนแขก” 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรง

แนะพระธิดาวา่ “ลกูท�าดีแล้ว เหมาะสม อยา่

พยายามท�าตวัเป็นฝร่ัง ถ้าท�าแล้วมนัก็เป็น

ของเก๊ จงเก็บเอากิริยาดีของแมไ่ว้เถิด เพราะ

คนดีเหมือนกนัทัว่โลก อยา่ไปตกใจกบัธรรมเนียม

ตา่งแดน”

จะขอเลา่ถงึค�าถามท่ีนกัเรียน นกัศกึษา

ผู้ เข้าชมวังวรดิศในทุกวันนี ้ มีต่อวิทยากร

ในเร่ืองแนวความคิดของสมเด็จฯ เก่ียวกบั

เร่ืองเสรีภาพ หรือแม้แต่เร่ืองของความรัก

ว่าทรงมีคติในการสอนลูกหลานอย่างไร 

เป็นค�าถามท่ีคนรุ่นใหมส่นใจมีความอยากรู้

กนัมาก

สมเดจ็ฯ เคยมีรับสัง่วา่ รักมี 2 หน หนแรก

มนัช่างต่ืนเต้น เรียกว่า Passion คือ หลง 

อยู่ด้วยกนัไปมนัก็คอ่ยๆ หายต่ืน จางลงไป

ทุกที ตอนนีแ้หละท่ีจะอยู่กันยืดหรือไม่ยืด

ก็อยู่ตอนนี ้ถ้ากลับรู้ใจกันเป็นเพ่ือนสนิท

ได้แล้วความรักจึงจะเกิดเป็นหนท่ีสองและ

ไม่มีแตกกันไปจนตาย ความรักนีท่ี้จะเป็น

นิรันดร์ส�าหรับในเร่ืองเสรีภาพท่ีปัจจบุนัคนชอบ

พดูถงึกนั สมเดจ็ฯ ทรงอธิบายวา่ ยอ่มอยูท่ี่

ตวัเราเอง คือ 

1. โดยไม่ท�าความชัว่ เพราะจะต้อง

ทนทกุข์เก็บเป็นความลบั

2. ไม่เขียนจดหมายลับ เพราะทัง้

ผู้ เขียนและผู้ รับก็พลอยต้องถกูจ�ากดัเสรีภาพ

ท่ีวา่ไปด้วย

3. ไมมี่หนีส้นิ เพราะสิง่นีจ้ะท�าให้เรา

ตกอยู่ในอ�านาจผู้ อ่ืนได้ ชีวิตย่อมล้มเหลว 

สมเดจ็ฯ ทรงสอนด้วยวา่ เวลาเข้านอนสวดมนต์

จบแล้วให้ตรวจดูตวัเองว่าตัง้แต่เช้ามาจน

หวัลงนอนนี ้ เราได้ท�าอะไรบ้าง และมีอะไร

ผิดบ้างในวนันี ้ให้ถือเป็นบทเรียนและสญัญาใจ

วา่จะไมป่ระพฤตเิชน่นัน้อีกในทกุคืนๆ

ลูกๆ ในสมเด็จฯ เล่าประทานถึง

ความเข้มงวดกวดขนัของพระบดิา พร้อมกบั

ความสขุอนัเป่ียมล้นท่ีพระองค์ประทานให้

กับทุกคนอย่างท่ีจะพึงมีพึงได้ หม่อมเจ้า

มารยาตรกญัญา ดศิกลุ เคยเลา่ประทานวา่ 

สมเด็จฯ ทรงเป็นตวัอย่างแก่ลกูๆ ในเร่ือง

ความรักกบังานราชการท่ีทรงอยูท่กุเม่ือ หาก

จะทรงท�าสิ่งใดจะทรงตัง้พระทัย และหวงั

ในสิ่งนัน้ได้รับความส�าเร็จสูงสุด บังเกิด

ประโยชน์แก่สว่นรวม กบัอีกทรงเป็นตวัอยา่ง
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ใ น เ ร่ื อ ง ค ว า ม รั ก อัน ลึก ซึ ง้ ท่ี ท ร ง มี ต่ อ

ประเทศชาต ิและพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงสอนลูกหลานว่า 

อ�านาจวาสนาเป็นสิ่งท่ีมอบให้แก่กันไม่ได้ 

หากแต่จะต้องสร้างขึน้โดยตนเองเท่านัน้ 

อ�านาจจะได้มาก็ด้วยความขยันขันแข็ง 

หมัน่ขวนขวายหาวชิาความรู้ มีความซ่ือสตัย์

สจุริต และมีความเมตตา กรุณา รับสัง่ว่า 

จงเป็นคนไทยท่ีมี Honour คือ รู้จักกฎ

ระเบียบ เท่ียงตรงตอ่เวลา เคารพในสทิธิของ

ผู้ อ่ืนและมีจิตใจเป็นนกักีฬา Honour ท่ีวา่นี ้

จะน�าพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ

รุ่งเรืองในท้ายท่ีสดุได้

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

ได้สิน้พระชนม์ ณ วงัวรดิศ ถนนหลานหลวง 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2486
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คตธิรรมและแนวคดิ

ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

 ในปี 2555 นอกจากจะเป็นปีท่ีครบ 

120 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทยแล้ว 

ยงัเป็นปีท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ

ครบ 150 ปี วนัประสตู ิและครบ 50 ปี บคุคล

ส�าคญัของโลก ซึง่พระองค์ท่านเป็นคนไทย

คนแรกท่ีได้รับการถวายสดุดีจากองค์การ

ยเูนสโก สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ

ทรงเป็นเสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาดไทย 

พระองค์ทรงเป็นแบบอยา่งในเร่ืองความซ่ือสตัย์ 

สจุริต ไม่มีการคอร์รัปชนัหรือรับสินบนใดๆ 

ไมเ่คยมีพวกเขาและพวกเรา แม้เม่ือพระองค์

ไมไ่ด้รับราชการแล้ว พระองค์ก็ไมเ่คยคดิจะ

รบกวนผู้ ใด พระองค์ตรัสว่า “เราให้สขุเขา

ไม่ได้ก็อย่าให้ทุกข์เขา ไปเสียให้พ้นดีกว่า 

เราก็สบายเขาก็สบาย2” น่ีเป็นการตรัสก่อน

ท่ีจะไปประทบัท่ีปีนงั และแม้เม่ือถกูตดัลดเบีย้

บ�านาญลงจนเกือบหมด พระองค์ก็ไมเ่คยคดิ

ท่ีจะขอความชว่ยเหลอืจากใคร แตใ่ช้วิธีตดัลด

รายจา่ยลง และสอนให้ลกูปลกูผกัปลกูดอกไม้

น�าไปขายเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในบ้านแทน

น่ีเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของพระองค์

ท่านท่ีได้น�ามากล่าวไว้ เพ่ือเป็นแบบอย่าง

ในการท�างานและในการใช้ชีวิตประจ�าวนั 

การท�างานไมว่า่จะยคุใดสมยัใดก็มีสิง่ท่ียัว่ยุ

ให้เกิดความอยากได้อยากมีทัง้นัน้ สดุแตว่า่

ใครจะระงับความอยากของตนได้ ถ้ามี

ความเพียงพอเราก็จะมีความสขุในการท�างาน 

สามารถท�างานได้อยา่งเตม็ท่ีไมต้่องมวัพะวง

แต่จะหาเงินมาสนองต่อตันหาของตัวเอง

และผู้ อ่ืน นอกจากเร่ืองเงินแล้วยงัมีเร่ืองพวก 

ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้เช่นกนัว่า “อย่า

มีพวก เพราะถ้ามีพวกเรา จะต้องมีพวกเขา

เกิดขึน้ และมากกว่าด้วย” น่าแปลกมาก

เม่ือสิ่งท่ีพระองค์ตรัสไว้เม่ือ 100 ปีท่ีแล้ว 

แต่เราก็สามารถท่ีจะน�ามาใช้ได้ทัง้ในชีวิต

ประจ�าวนัและในหน้าท่ีการงาน

ส่วนพฒันาและบริหารจดัการความรู้1 

1 สถาบนัด�ารงราชานภุาพ  ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
2  จากหนงัสือด�ารงราชานสุรณ์ หน้า 92
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เน่ืองในโอกาสท่ีกระทรวงมหาดไทย

ครบรอบ 120 ปี ในปี 2555 ขอน�าคตธิรรม

และข้อคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารง-

ราชานภุาพมาเสนอเพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัแิละ

คตสิอนใจส�าหรับข้าราชการกระทรวง มหาดไทย

และบคุคลอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานและ

สอนลกูสอนหลานตอ่ไป  

คติธรรมและข้อคิดส�าหรับการ

ปฏบิตังิาน

“ความรู้เห็นทัง้ปวงอันได้มาโดย

ต�าแหนง่หน้าท่ีราชการทัง้นัน้ ธรรมดาผู้ ท่ีได้

เป็นรัฐบุรุษของบ้านเมืองถึงจะออกจาก

ต�าแหนง่หน้าท่ีไปแล้ว ก็ไมส่ามารถปลดเปลือ้ง

ความรับผิดชอบในหนหลงัให้ขาดได้ทีเดียว 

เปรียบว่าถ้าคนธรรมดา เช่น หม่อมฉันท�า 

ความล�าบากให้แก่คนภายหลงัหม่อมฉันก็

ต้องรับทุกข์นัน้ต่อไปไม่มีท่ีสิน้สดุ” (สาสน์

โต้ตอบสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา-

นวุดัติวงศ์ เม่ือ พ.ศ. 2479)

“ขอให้เข้าใจวา่ ชีวติมนษุย์จะเป็นชีวติ

ของผู้ใดก็ตาม จะเป็นชาตใิดก็ตาม ภาษาใด

ก็ตามที ล้วนเป็นของมีราคาเสมือนชีวิตของ

ตนเอง ธรรมะในศาสนาก็ดี กฎหมายบ้านเมือง

ก็ดี ยอ่มถือเอาความข้อนีเ้ป็นอยา่งเดียวก็คือ 

ต้องระวงัชีวติมนษุย์อยา่ให้เสยีไปด้วยใชเ่หต”ุ

“การปกครองทกุวนันี ้ก็ผิดกบัแตก่่อนอยู ่

ความส�าเร็จในสิง่ทัง้ปวงอยูท่ี่ปัจจยัเร่ืองเงิน

คือ เงินเป็นใหญ่ กระทัง่ท�าให้ผู้คนเหน็แก่ตวั 

เช่น รัฐบาลก็ต้องการเงิน ท่ีดิน ท่ีรกร้าง

วา่งเปลา่อยูน่ัน้ ไมมี่ประโยชน์อนัใด เม่ือมีผู้ท�า

เรือกสวนไร่นาขึน้ ภาษีอากรเฉพาะท่ีดนิก็ได้ 

ภาษีขาออกก็ได้ และยงัมีภาษีจากแรงงาน”

“เจ้าคุณ อ�านาจอยู่ท่ีราษฎรเช่ือถือ 

ไมใ่ชอ่ยูท่ี่พระแสงราชศสัตรา จะไปอยูท่ี่ไหน

ก็ตาม ถ้าเ จ้าคุณท�าให้ราษฎรเ ช่ือถือ

ด้วยความศรัทธาแล้ว ไมมี่ใครถอดเจ้าคณุได้

แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้

ราษฎรอยูเ่ยน็เป็นสขุเชน่เดียวกนั”

“การเลือกคนใช้งานให้เหมาะแก่

ต�าแหน่งเป็นสิ่งส�าคญั ผู้ เป็นนายคนการท่ี

จะรู้ว่าถูกหรือผิดนัน้ จะต้องขยนัเอาใจใส่

ดแูลอยูเ่สมอวา่ ผลงานท่ีเขาท�านัน้เป็นเชน่ไร 

ถ้าเขาท�าได้ดี ต้องยอมให้วา่เป็นความดีของ

เขาเอง เราจะรับเอาได้แตเ่พียงวา่เลอืกคนถกู 

แตถ้่าเขาท�าผิด เราต้องรับเสียเองว่าเพราะ

เราเลอืกเขา เขาจงึมีโอกาสท�าผิด ทัง้นี ้เพราะ

อ�านาจอยู่ท่ีไหน ความรับผิดชอบต้องอยู่

ท่ีนัน่ด้วย”

“หากเรียกผู้ ใดมาสัง่งานจะให้ไปรับ

ต�าแหน่งใหม่ ผู้นัน้ตอบว่าได้โดยเร็ว และ

อ้ายโน่นก็ท�าได้อ้ายน่ีก็ง่ายละก็ เตรียมหา

คนใหมไ่ว้ได้ แตห่ากคนใดหนกัใจ ชกัถามถ่ีถ้วน

แลเหน็ความยากล�าบาก เรานอนตาหลบัได้”

“จะพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ 

ต้องเร่ิมจากให้คนไทยรักชาติเป็นเสียก่อน 
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มีความจริงใจให้กนั อีกทัง้เรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 

ถ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครแล้ว จะรักชาติเป็น

อยา่งไรกนั”

“บ้านเป็นท่ีให้ความร่มเย็นเป็นสขุแก่

ชีวิต คนเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่า

แหง่อ่ืนๆ ดงันี ้เราจงึควรจะสามารถเอาใจใส่

ดแูลบ้าน เพ่ิมพนูความเป็นสริิมงคลให้บงัเกิด

เป็นนิจได้ บ้านและครอบครัวนัน้ๆ ก็จะถึง

ซึ่ งความสุขความเจ ริญอัน เ ป็นสิ่ งพึ ง

ปรารถนาของคนเรา คนดีจะบ�าเพญ็ประโยชน์

ให้กบัผู้ อ่ืนตลอดจนชาตบ้ิานเมืองของตนได้ 

ต้องมีความสามารถจัดการบ้านเรือนของ

ตวัเองให้เรียบร้อยได้เสียก่อน

“การคดัเลอืกผู้ใหญ่ให้มีความรับผิดชอบ

งานบ้านเมือง ต้องเป็นผู้ มีบ้านเรือนเป็น

หลกัแหลง่บ้านเรือนมัน่คงเรียบร้อย ตนเอง

เป็นหวัหน้าครอบครัวท่ีน่านบัถือ ลกูบ้านมี

ความสามคัคี มีความสขุทัว่หน้ากนั ทัง้อตุสาหะ

ขวนขวายเรียนรู้”

“ท่ีจะรู้ได้วา่ ท่ีใดเรียบร้อยหรือไมเ่รียบร้อย

นัน้ ไม่มีอะไรดีย่ิงกว่าฟังเสียงราษฎร ถ้า

ราษฎรมีเสียงเดือดร้อนอยู่แล้ว ถึงแม้

การออฟฟิศจะเรียบหรือการอย่างอ่ืนจะดีก็

ไมช่ื่อวา่เรียบร้อย”

“การเป็นผู้น�านัน้ ต้องให้รองเท้าขาด

ก่อนกางเกง คือ ต้องออกตรวจตราจน

ร้องเท้าขาดไม่ใช่นั่งเก้าอีจ้นกางเกงขาด 

เพราะหลกัโบราณก็มีอยูว่า่ จงคดิ จงสัง่ จงตรวจ”

“ความมุ่งหมายของการปกครองทัง้

อย่างเก่าอย่างใหม่ คือให้บ้านเมืองอยู่เย็น

เป็นสขุด้วยกัน แต่ให้เข้าใจอธิบายค�าท่ีว่า 

อยูเ่ยน็เป็นสขุนัน้ ผิดกนั อยา่งเก่าถือวา่ ถ้า

บ้านเมืองปราศจากภยัตา่งๆ เช่น โจรผู้ ร้าย 

เป็นต้น ก็เป็นสุข แต่ความคิดท่ีว่า จะให้

บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสขุ ต้องจดัการท�านบุ�ารุง

ในเวลาบ้านเมืองเป็นปกติด้วยเป็นคติท่ีเกิด

ขึน้ใหม”่

 “รางวลัสงูสดุอยูท่ี่ค้นความชัว่ไมพ่บ

ในตวัเราเอง การต ิการชม เป็นเร่ืองของคน

อ่ืนเพราะเขารู้จริงบ้าง ไมจ่ริงบ้าง จะไปยุง่ด้วย

ท�าไม บาปบญุเป็นของเขาของเราเทา่นัน้”

“จงมองชาตบ้ิานเมืองให้เป็นสิง่มีชีวติ 

ต้องชว่ยพิทกัษ์รักษา อุ้มชแูละเสริมเกียรตยิศ 

อยา่มองอะไรเพียงผา่นไปที เพราะแผน่ดนินี ้

จะต้องด�ารงอยูย่าวไกลอีกหลายชว่งคนจากเราไป”

“เหตท่ีุเลอืกสดี�าเป็นสปีระจ�ากระทรวง

มหาดไทย ก็ด้วยถือคติอันเป็นความเช่ือ

เน่ืองมาจากวฒันธรรมของอินเดียว่า สีด�า

เป็นสขีองนกัปราชญ์ ท่ีเขาต้องการดีใน ไมใ่ชดี่นอก”

“อ�านาจวาสนาเป็นสิง่ท่ีมอบให้แก่กนั

ไม่ได้แต่จะต้องสร้างขึน้โดยตนเองเท่านัน้ 

อ�านาจจะได้มาก็ด้วยความขยนัขนัแขง็ หมัน่

ขวนขวายหาวชิาความรู้มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

และมีความเมตตากรุณา”

“ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่มา พลัง้เผลอ

กระท�าการสิ่งหนึง่สิ่งใดผิดพลาด จงเร่ิมต้น

เสียใหม่โดยไม่ชกัช้า มิมีสิ่งใดสายเกินกาล 

หากมิใช่ความชั่ว คนเราต้องท�าผิดบ้าง 

ความผิดกบัความชัว่ไมเ่หมือนกนั แตค่วาม

ผิดจกัต้องเป็นอทุาหรณ์สอนใจ”

“มิตรแท้กับมิตรไม่แท้ต่างกันตรงว่า 

เราจริงใจต่อใครคนนัน้มาก เราเกรงใจเขา
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มากย่ิงขึน้ตาม เก็บไว้เป็นความทรงจ�าท่ีดี 

แล้วอาจพบกนัอีกก่อนตายจาก สว่นมิตรอีก

แบบหนึง่เพียงเจอไปวนัหนึง่ๆ ก็พอแล้ว”

“ด�ารงตนให้ศกัดิ์สิทธ์ิเย่ียงกฎหมาย 

แม้ย่ิงกวา่ เพ่ือน�าชาตสิูค่วามไพบลูย์รุ่งเรือง 

ถวายแดอ่งค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”

 “ในชีวติหนึง่นี ้เยาวชนจะใช้เวลาอยู่

กับบ้านและโรงเรียนมากท่ีสุด ต้องหมั่น

ขวนขวายศกึษา เลน่กีฬา และใฝ่คณุธรรม

เป็นเพ่ือนแท้ บพุการีต้องร่วมกบัครูอาจารย์

ในการพิทกัษ์รักษาลกูหลาน และลกูหลาน

นัน่เองท่ีต้องทดแทนพระคณุบพุการีชน ด้วย

การด�ารงตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

ถวายในหลวงของเรา”

“เอกลกัษณ์คนไทยคือ ความนอบน้อม

ถ่อมตน ความขยนัหมัน่ศกึษา ความกตญัญู

รู้คณุบพุการีชนและครูอาจารย์ ปฏิบตัไิด้เชน่นี ้

ความสขุความเจริญจกับงัเกิดขึน้แก่ตนและ

ครอบครัวอยูเ่ป็นนิจ”

“ท�าให้มากกวา่พดู คือ พดูให้น้อยกวา่

ท�า สุขุม มีสติ ไม่ขีโ้อ่ขีคุ้ยภูมิปัญญาตน

แล้วจะดีเอง”

“ความมุ่งหมายของการปกครองทัง้

อยา่งเก่าอยา่งใหม ่คือ ให้บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสขุ

ด้วยกนั แต่ให้เข้าใจอธิบายค�าท่ีว่า อยู่เย็น

เป็นสขุนัน้ผิดกบั อยา่งเก่าถือวา่ ถ้าบ้านเมือง

ปราศจากภัยต่างๆ เช่น โจรผู้ ร้าย เป็นต้น 

ก็เป็นสุข แต่ความคิดท่ีว่าจะให้บ้านเมือง

อยู่เย็นเป็นสขุต้องจดัการท�านบุ�ารุงในเวลา

บ้านเมืองเป็นปกตด้ิวย เป็นคตท่ีิเกิดขึน้ใหม”่

“ความสุขพ่อท่ีแลเห็นลูกหลานเป็น

พลเมืองดี มีความรู้ มีอาชีพสจุริต ลกูชายต้อง

บวชและผ่านชีวิตทหารท่ีเสริมสร้างบุรุษ 

ลกูสาวต้องค�านงึถงึมารยาทไทย ไมน่ัง่ไขวห้่าง 

ไม่สูบบุหร่ี และรู้ซึง้ถึงหัวใจของผู้ เป็นแม ่

กลา่วคือ ต้องรักและสงสารแมใ่ห้จงมาก”

พระโอวาทและคติธรรมของสมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เป็นสิง่ท่ีสามารถ

น�ามาใช้ได้กบัทกุยคุทกุสมยั นบัเป็นวสิยัทศัน์

ท่ียาวไกลของพระองค์ทา่น  แม้วา่ระยะเวลา

จะผ่านไปนานเท่าใด แต่คติธรรมของ

พระองค์ท่านไม่เคยล้าสมัยเลย และหาก

ข้าราชการทา่นใดจะได้น้อมน�าเอาคตธิรรมของ

พระองค์ไปปฏิบตัก็ิยอ่มจะเกิดความภาคภมิูใจ

ในตวัเองและท�าความเจริญให้กบัชาตบ้ิานเมือง

เอกสารอ้างองิ
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