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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษางานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ที่สรางขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  ระหวางป พ.ศ. 2453-2468 ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึง
แนวทางพระราชดําริของพระองคอันมีรากฐานจากตะวันตกและไดสงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ “รัก
ชาติ” ทั้งทางดานรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของทั้งแนวพระราชดําริและการ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม คือ การศึกษาและวิเคราะห
ถึงพระราชดําริ และพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-
2468) ภายใตแนวคิด “รักชาติ”ที่ไดผานการรับรูทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากขอมูล
ทั้งที่เปนหลักฐานทางดานเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรอง รวมกับการสํารวจภาคสนาม คือ งาน
สถาปตยกรรมในรัชสมัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดน้ี จากนั้นจึงเปรียบเทียบ วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธและ
อิทธิพลของแนวคิด “รักชาติ” ตอรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนกรณีศึกษาดังกลาว 
 ผลจากการศึกษาพบวา แนวความคิดชาตินิยมที่ทรงไดรับมาจากเปนตะวันตกเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุด ที่สงผลตอทั้งแนวทางพระราชดําริและการเกิดข้ึนของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบรักชาติ สวนปจจัย
อ่ืนๆเปนเพียงผลกระทบสืบเนื่องตอมาเทานั้น และงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติที่เกิดข้ันในรัชสมัย ได
สะทอนใหเห็นถึงพระราชดําริ “รักชาติ” และพระราชนิยมของรัชกาลที่ 6 สอดแทรกอยูอยางชัดเจน  โดยเห็น
ไดถึงความพยายามของพระองคในการที่จะแกไขปญหาทางสังคมดานตางๆที่เกิดข้ึน  ผานการแสดงใหกลุม
บุคคลตางๆเห็นวารูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทยปนสิ่งที่แสดงถึง “ความศิวิไลซ”ของชาติไทยที่มีมาแต
สมัยอดีต นอกจากนี้เมื่อพิจารณารวมกันกับปจจัยอ่ืนๆ เชน การที่ทรงเปนนักชาตินิยมในแบบอนุรักษนิยม
การที่ทรงตองการจะเผยแพรศิลปะในสมัยอดีตใหมาปรากฏในสมัยพระองคมากที่สุด และการที่ทรงมีความ
สนพระราชหฤทัยในหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสุโขทัย ฯลฯ กล็วน
เปนสวนรวมสําคัญที่กอใหเกิดรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติขึ้นอยางไรก็ตามแมวาสถาปตยกรรม
แบบรักชาตินี้จะเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดแบบวัฒนธรรมตะวันตกรวมกับศิลปสถาปตยกรรมทั้ง
แบบตะวันตกและแบบพื้นเมืองของไทยเองแตก็ไดแสดงลักษณะเฉพาะท่ีเปนพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 ซ่ึง
กลาวไดวาปรากฏอยางชัดเจนเพียงสมัยเดียวและมีความแตกตางจากสมัยกอนหนา รวมถึงยังมีความ
แตกตางจากรูปแบบงานสถาปตยกรรมไทยแบบอ่ืนๆอีกดวยอาคารแบบ “รักชาติ”จึงมีคุณคาทั้งทาง
สุนทรียภาพและประวัติศาสตรในฐานะมรดกทางศิลปสถาปตยกรรมไทยท่ีไดถายทอดแนวพระราชดําริของ
รัชกาลท่ี 6 อันเปนนามธรรมใหปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรมไดอยางเดนชัด  
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 This thesis is a study of the patriotic architecture built during King Rama VI's reign 

(1910 - 1925 AD) in order to understand King Rama VI's concept that indoctrinated from the 

Western belief, affecting the "patriotic architecture" style on both the concrete and abstract. 

Included is also a study of the accomplishment of all Royal thought and the architectural 

creation of that period. 

 This study is based on a historical architecture research methodology. It aims to 

study and analyze the royal patriotic ideas and tastes of King Rama VI (2453-2468) that 

founding the “patriotic architecture" style. The study focuses on historical, economic, social 

and political conditions of the period through evidence appeared in primary and secondary 

documents as well as physical survey of arts and architecture concern the topic. An 

evaluation on the King’s idea influenced on the architecture is finally made.  

 The study shows that the European nationalist’s idea adopted by the king is the 

most important factor which affected both the initiative and the emergence of the Patriotic 

Style. Other factors involved are only the consequences. The patriotic architecture that 

happened during his reign shows his "patriotic” concept of thought and style clearly. The 

king’s effort to resolve the social problems occurred during his reign is to use Thai 

architecture as a promotion of the country’s ancient and civilized status. Furthermore after 

considering other factors, such as his conservative nationalist idea, his favour in antiquities 

and his interests in the historical and archaeological evidence of Thailand, especially of the 

Sukhothai era etc., it reveals many important sources that form the patterns of the case 

studies. These buildings are eclectic creations derived both from western culture and the local 

Thai, the architecture shows the uniqueness of  King Rama VI's royal style, which appears 

only in his reign and is different from the previous reign’s style. It also differs from other styles 

of Thai architecture. So, a building with a patriotic architectural style express significant 

values both aesthetically and historically of Thai’s architectural heritages. It obviously 

transmits an idea of the royal beliefs of King Rama VI in the form of a concrete object. 

 

 
 
Department of Architecture and Related Arts Graduate School, Silpakorn University   

Student Signature…………………………………… Academic Year 2013 

Thesis Advisor Signature…………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
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ประสบการณอันมีคายิ่งสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เอ้ือเฟอขอมูลอันเปนประโยชนทั้งหลาย อาทิ หอจดหมายเหตุแหงชาติ หอวชิราวุธานุสรณ นลฯ ที่

ใหขอมูลสําคัญในการคนควาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ขาพเจาขอมอบแด คุณบิดา มารดา 

ผูใหกําเนิดครูบาอาจารยทุกทาน ที่คอยอบรมส่ังสอน แนะนํา ตลอดจนญาติ พี่นอง มิตรสหาย 

ผูใหกําลังใจที่ดีตลอดมา หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในงานศึกษาคร้ังนี้ ขาพเจาขอนอมรับผิดชอบ

แตเพียงผูเดียว และกราบขออภัยเปนอยางสูง 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หากจะกลาวถึงพัฒนาการทางดานศิลปสถาปตยกรรมในประเทศไทยคงหนีไมพนที่จะ

กลาววา มีอิทธิพลตะวันตกเปนแรงผลักดันจากภายนอกอันสําคัญดังจะเห็นไดวา พระมหากษัตริย

ในกรุงรัตนโกสินทร นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เปนตนมา 

ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพของสังคมไทยที่คอย ๆ สอดรับกับวัฒนธรรมจากตะวันตก ซึ่งอิทธิพล

จากตะวันตกนี้ไดเร่ิมทวีบทบาทมากข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 5) ที่อิทธิพลตะวันตกก็ไดเขามาเปนรากฐานอันสําคัญที่จะแสดงถึงความทัดเทียมกับ

นานาประเทศ จนทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางดานตาง ๆ อยางมากมายในสังคมไทย และ

ความนิยมอันตอเนื่องนี้ก็ไดสงผลมาถึงในรัชกาลตอมา คือ ในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 6)  
 สภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
 นับต้ังแตปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา กลาวไดวาปญหาตาง ๆ อันรวมถึงการยอมรับ

ฐานะที่เปนเอกราชของไทยโดยประเทศตะวันตกมีความชัดเจนข้ึน จึงทําใหสถานการณทางสังคม

โดยรวมในสมัยรัชกาลที่ 6  เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใหมที่ไมใชการคุกคามของจักรวรรดินิยม

ตะวันตกอยางในสมัยรัชกาลที่ผานมา แตกลับเปนการเปล่ียนแปลงทางดานการเมืองของโลกที่มี

ตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยไดมีการโคนลมระบอบกษัตริยเกิดข้ึนทั่วโลกเพื่อเปล่ียนแปลง

ระบอบการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยแทน0

1 แมวาจะยังคงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

อยูก็ตาม1

2   

                                                            
 1 ยกตัวอยางเชน การปฏิวัติของพวกทหารกลุมยังเติรกในตุรกี ใน พ.ศ.2451 และการเกิดการ

ปฏิวัติของ ดร. ซุนยัดเซ็น ที่ประเทศจีน ใน พ.ศ.2454 รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในญี่ปุนที่พระราช

อํานาจของกษัตริยก็ไมไดรวมศูนยอยูที่กษัตริย 

 2 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัย

รัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 267. 
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 จึงจะสังเกตไดวา สภาพการณทางสังคมดานตาง ๆ ในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น มีปญหาความไมมั่นคงทางระบอบการเมืองการปกครองเปนปญหาที่

สําคัญที่สุด สวนปจจัยอ่ืน ๆ จะสังเกตไดวา เปนเพียงผลกระทบสืบเนื่องตอมาเพียงเทานั้น แตก็จะ

เห็นไดวาปญหาความขัดแยงในการรับวัฒนธรรมที่มาจากตะวันตก ก็เกิดข้ึนในหมูชนช้ันนาํไทยจน

เปนปญหาสืบเนื่องมาจากในสมัยกอนหนาจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกเชนเดียวกัน กลาวคือ  

 เมื่อพิจารณายอนไปยังจุดเร่ิมตนในการเปนกษัตริยของพระองคแลว ก็จะเห็นไดวา 

สถานการณที่สืบเนื่องตอจากในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ หลักการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางอันเปนผล

มาจากการตอบสนองตอแรงผลักดันจากภายนอก คือจากตะวันตก ก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิด

ปญหาทางสังคมตามมาอยางมากมายในสมัยรัชกาลที่ 6 จนทําใหเกิดผลกระทบทางดานพระราช

อํานาจในดานการปกครองประเทศของพระองคอยางหลีกเล่ียงไมได  

 โดยไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงกันภายในของหมูขุนนางผูเคยมีอํานาจไดถูกลด

อํานาจและบทบาททางดานสังคมลง รวมถึงความคับแคบของะระบบที่มีเพียงชนชั้นนําหัวกาว

หนาที่อาศัยพระปรีชาสามารถของผูนํา (รัชกาลที่ 5) เปนผูผลักดันใหเกิดระบอบดังกลาวข้ึน บวก

กันกับการที่ลักษณะของการเปล่ียนจากการรวมศูนยอํานาจที่กระจายอยูในมือขุนนางและเจา

เมืองทองถิ่นเขามารวมไวที่องคพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว ก็ไดรวมกันสงผลทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันกษัตริยข้ึน โดยท่ีพระมหากษัตริยภายใตระบอบการปกครอง

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้ตองทรงลงมา “ทํางาน” ดวยพระองคเอง แมวา “เร่ืองเล็กนอยที่สุดก็

ตาม” หรือก็คือในตําแหนง “อัครมหาเสนาบดี” ของพระองคเอง 2

3 แตจากเหตุของความไมมั่นคง

ทางระบอบที่ไดกลาวไวขางตน ก็ไดทําใหเกิดผลกระทบที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดคือ พระมหากษัตริย

ตองตกเปนเปาของการวิพากษวิจารณมากข้ึนอยางไมเคยเปนมากอน 3

4 และที่สําคัญคือ แมวา

ระบบราชการ 4

5จะผานการปฏิรูปมาแลวจากพระมหากษัตริย แตก็ยังเปนสวนที่ทําใหพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในระบบการบริหารตองเส่ือมตามลงไป

                                                            
 3 Chula Chakrabongse,  Lords of Life, 2nd. ed. (London: Alvin Redman, 1967), 262. 

 4 พระองคทรงไดรับการวิพากษวิจารณมากมายทั้งจากกลุมกบฏ ร.ศ.130 หรือกลุมนายทหารท่ี

สําเร็จจากโรงเรียนนายรอยทหารบกระหวาง พ.ศ.2450-2453 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เหรียญ ศรีจันทร และ

เนตร พูนวิวัฒน, กบฏ ร.ศ.130 (พระนคร: คัมภีร, 2519), 8-9; อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ, 2540), 77-78. 

 5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

(กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2545), 95-96. 
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อีกดวย จนไดรับการเรียกขานจากหนังสือพิมพในขณะนั้นวา “ระบอบเจา” โดยไมมีใครขัดเขินแต

อยางใด แมวาจะมีขุนนางสามัญชนเปนฐานของระบอบอยูไมนอยก็ตาม 5

6 ส่ิงเหลานี้ก็ไดรวมกัน

เปนรากฐานหนึ่งที่สงผลใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเลือกวาจะทรงกระทําเชน

ไรในสถานการณดังกลาว  และมากนอยเพียงใด  ทามกลาง “มรดกทางการเมือง” ที่ไดรับมาจาก

พระราชบิดาของพระองค  

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าลงอยางมากในชวงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 1 และภาระคาใชจายภายในราชสํานักและสวนพระองคของสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวที่มีมากข้ึน ทั้งการสรางดุสิตธานี การสรางพระราชวัง การดําเนินกิจการดานการทหาร

และเสือปา ฯลฯ มาผสมผสานกันเขาสภาพสังคม จากทั้งโรคระบาดตาง ๆ แลว ก็จะเห็นไดวายอม

ทําใหประชาชนและกลุมบุคคลดังกลาว เกิดความเส่ือมศรัทธาในตัวระบอบที่เพิ่มมากข้ึนอยาง

หลีกเล่ียงไมได  

 ดังนั้น ดวยปจจัยขางตนจึงเปนเหตุผลที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ทรงตองเรงสรางอุดมการณชาตินิยมแบบ “ราชาชาตินิยม” ข้ึน โดยเนนถึงความอยูรอด รวมถึงเอก

ราชของ “ชาติ” ภายใตการนําของกษัตริย ข้ึนมาทดแทน6

7 เพื่อเปนการแกปญหาความไมมั่นคงของ

สังคมทางดานตาง ๆ ที่ปรากฏข้ึนในสมัยของพระองค ซึ่งในความเปนจริงแลวแนวคิดชาตินิยมก็

เปนผลพวงโดยตรงมาจากตะวันตก จากการที่ทรงไดรับการศึกษาในประเทศอังกฤษอยางเปน

ระบบถึง 9 ปนั่นเอง ที่อาจเปนเหตุทําใหพระองคไดเลือกหยิบยืมเอาวิธีการมาจากการอางอิงถึง 

“พระผูเปนเจา พระมหากษัตริย และประเทศ” (God King and Country) ของอังกฤษ7

8 เขามาปรับ

ใชกับสังคมไทยเพื่อควบคุมกลุมบุคคลในสังคม และยังนํามาใชเปนแนวทางท่ีจะตอบโตกับกลุม

คนที่ตอตานพระองคอีกดวย  

                                                            
 6 นิธิ เอียวศรีวงศ, “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 15, 3 (มกราคม 2537): 

111. 

 7 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุค

อาณานิคมอําพรางสูราชาชาตินิยมใหม หรือลัทธิเสด็จพอของกระฎมพีไทยในปจจุบัน,” ศิลปวัฒนธรรม  23,  

1 (พฤศจิกายน 2544): 57. 

 8 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  แถมสุข นุมนนท, การเมืองและการตางประเทศในประวัติศาสตร

ไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 17. 
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 แนวคิดดังกลาวเห็นไดอยางชัดเจนจากพระราชดํารัสของพระองคที่ไดประทานแกคน

ไทย เพื่อใหไดรวมกันตระหนักและระลึกถึงความเปนคนไทยที่ไมนอยหนากวาชาติใด ๆ และมี

หนาที่ในการรวมกันรักษารวมถึงทํานุบํารุงมรดกของชาติที่บรรพบุรุษไดรวมกันสรางและตอสู

เพื่อใหคนรุนหลังสืบตอมา 8

9 แตก็จะสังเกตไดวา ความจงรักภักดีตอกษัตริยตามแนวทางของ

พระองคนั้น จะเปนในความหมายถึงการจงรักภักดีตอกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

ซึ่งไมใชตอกษัตริยที่อยูภายใตระบอบประชาธิปไตย9

10 เชนที่ปรากฏในสังคมอังกฤษหรือในประเทศ

ตาง ๆ ในยุโรป ซึ่งการที่พระองคปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็ไมไดหมายความวาพระองคจะไม

เขาใจในระบอบดังกลาว เพียงแตพระองคไมทรงเห็นดวยนักกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ภายใตบริบทของสังคมไทยในขณะนั้น เพราะทรงเห็นขอเสียและความไมพรอมดานตาง ๆ อยาง

มากมาย 1 0

11 นอกจากนี้แนวทางตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ยังทําใหพระราชอํานาจ

ทางดานการบริหารปกครองประเทศของพระองคเกิดความส่ันคลอนไปดวย ดังนั้นการกระทําที่จะ

สงผลกระทบตอราชบัลลังกของพระองคนี้ จึงเปนส่ิงที่จะยอมใหเกิดข้ึนไมได อยางนอยก็ในสมัย

ของพระองคเอง 

 จากปจจัยดังกลาวในขางตนนี้ ก็ยอมสงผลตอพระราชดําริ (แนวคิด) ของรัชกาลที่ 6 

ตามหลักการของ “ลัทธิชาตินิยม” จนทําใหเกิดการสรางงานศิลปสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ข้ึน

ในสมัยของพระองค (รัชกาลที่ 6) เพื่อเปนเคร่ืองมือหนึ่งทางการเมืองอยางหลีกเล่ียงไมได โดยส่ิงที่ 

 

                                                            
 9 พันทิพา  สุทธิลักษณ,  “พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2454 ณ ทองสนามหลวง,” วชิราวุธานุสรณสาร 18,   

2 (6 มิถุนายน): 13-15; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแดนักเรียนผูกํากับลูกเสือ ณ ที่พักคณะเสือปา สวนดุสิต วันเสารที่ 13 

พฤศจิกายน 2458,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

(พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, 2501), 95-62. 

 10 สมชาติ  จึงสิริอารักษ,  สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4- พ.ศ. 2480, 

271. 

 11 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2517. พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ หมอมเจา ชัชชวลิต เกษมสันต 1 สิงหาคม 2517), 61;  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ชัยอนันต 

สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสารการเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2477) (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2546), 55. 
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ปรากฏนั้นจะเห็นไดวา มีความเกี่ยวของกันกับความไมปรารถนาท่ีจะใหคนไทยอยากเอาอยาง

ตะวันตกในเร่ืองที่เกี่ยวของกับรูปแบบการปกครองแฝงมาดวย ไมเฉพาะแตเพียงการเอาอยาง

ทางดานวัฒนธรรมเพียงเทานั้น11

12ซึ่งเมื่อมาพิจารณารวมกันกับพระราชดําริ และพระราชนิยม อันมี

ผลสืบเนื่องมาจากผลทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติแลว ก็จะเห็นไดวาไดรวมกันเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลตอการกอรูปของงานสถาปตยกรรมในกลุมดังกลาวอยางชัดเจน กลาวคือ 

 ทางดานศิลปวัฒนธรรม 

 ภายหลังการเสด็จข้ึนครองราชยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล

ที่ 6) นั้น จะเห็นไดวา พระองคมีความพยายามในการที่จะอนุรักษขนบประเพณีแบบแผนตาง ๆ 

ของไทยอยางมาก โดยทรงสงเสริมศิลปะและงานฝมือรวมถึงฟนฟูงานชางแบบจารีตทางดาน

ตางๆ ข้ึน ทําใหในดานสถาปตยกรรมปรากฏความนิยมในการกอสรางอาคารที่เปนแบบจารีต   

โดยมีขอกําหนดวาจะตองนํามาเปนหลักในการออกแบบเสมอ 12

13  ถึงแมจะเปนการออกแบบโดยใช   

ชางชาวตางชาติก็ตาม ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้อาจมาจากการที่พระองคศึกษาในประเทศอังกฤษ

ในชวงยุคสมัยที่มีอิทธิพลทางดานแนวคิดตาง ๆ ของระบบสังคมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติ

ฝร่ังเศสในสังคมโลกตะวันตกที่มีกระแสการยอนกลับไปหารูปแบบงานโบราณ เชน งานคลาสสิก

(Classicism) หรือโรแมนติก (Romanticism) ราวปลายศตวรรษที่ 18 ก็เปนได ที่ทําใหพระองคเกิด

ความพยายามในการนําแนวคิดตามหลักการดังกลาวมาปรับใช เพื่อที่จะใชเปนสัญลักษณแสดงออก

ความเปนชาติไทยภายใตแนวคิดแบบชาตินิยมรวมกันอยางสําคัญกับพระราชดําริและพระราชนิยม 

ของพระองค ดังตอไปนี้ 

 ทางดานพระราชดําริและพระราชนิยม 

 ความสนใจในรูปแบบจารีตประเพณีของพระองค (รัชกาลที่ 6) กลาวไดวา เกิดข้ึนจาก

พระราชนิยมของพระองคเอง ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนจากการคํากลาวของจมื่นอมรดรุณารักษใน

การกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววา ทรงมีพระราชวิจารณการสรางพระที่นั่ง

                                                            
 12 มัทนา เกษกมล, “การวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตรเร่ืองการเมืองการปกตรองในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพรมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2453 – 2463,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), อางถึงใน ชัยอนันต สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสาร

การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2477), 86. 

 13 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทย

ประยุกต ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 213. 
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อนันตสมาคมที่สรางดวยฝมือชางอันวิจิตรตามแบบอยางตะวันตกวาเปนการสิ้นเปลือง เพราะ

เปนในแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไมทรงนิยมนัก13

14  

 ดังนั้น จากการที่พระองคทรงตําหนิอิทธิพลแหงความเจริญกาวหนาของตะวันตก และ

ความกระตือรือรนในการรับรสนิยมตะวันตกเขามาดังกลาวนี้ ก็อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหพระองค

ทรงเร่ิมตนปลุกความสนใจของเพื่อนรวมชาติของพระองคให “ซาบซึ้งกับสมบัติที่เราประเมินคุณคา

ตํ่ามาตลอดเวลา นั่นก็คือ ศิลปะสยามทุกรูปแบบ”14

15 ดังพระราชประสงคของพระองคที่กลาวไวใน

บทพระราชนิพนธเร่ือง “เที่ยวเมืองพระรวง” เพื่อใหตางชาติและประชาชนคนไทยไดรับรูวา  
 

 ...ชาติเราไมใชชาติใหม และไมใชชาติที่เปนคนปา หรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษ “อันศิวิไลซ” 

ชาติไทยเราไดเจริญรุงเรืองมามากแลว เพราะฉะน้ันควรท่ีจะรูสึกอายแกใจวา ในกาลปตยุบันนี้อยางวา

แตจะสูผูอื่น แมแตจะสูคนท่ีเปนตนโคตรของเราเองก็ไมได ฝมือชางหรือความอุตสาหะของคนคร้ังพระ

รวงดีกวาคนสมัยนี้ปานใด ... คนไทยโบราณมีแตคิดและอุตสาหะทําสถานท่ีใหญโตงดงามขึ้นไวให

ม่ันคง คนไทยสมัยนี้มีแตจะร้ือจะถอนของเกาหรือทิ้งใหโทรม เพราะมัวหลงนิยมในของใหมไปตาม

แบบของชาวตางประเทศ ไมรูจักเลือกสรรวาส่ิงไรจะเหมาะจะควรใชในเมืองเรา สักแตเขาใชก็ใชบาง มี

แตตามอยางไป ...15

16 

 

 ทําใหกลาวไดวา ความสนใจนี้อาจเปนแรงบันดาลใจหนึ่งที่เกิดข้ึนภายใตแนวความคิด 

“ชาตินิยม” อันเปนเหตุทําใหพระองคทรงเลือกนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับอดีต รวมถึงประวัติศาสตร

ชาติไทย จนทําใหเกิดกระแสของการยอนกลับมาสรางงานสถาปตยกรรมแบบเชนในสมัยอดีตข้ึน 

และก็จะสังเกตไดวา พระองคมีความสนพระทัยในศิลปะสุโขทัยเปนพิเศษ จนเกิดการสรางงานใน

รูปแบบที่เปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัยข้ึนมาอีกคร้ังอยางเดนชัดในสมัยพระองค ดังจะเห็นได

อยางชัดเจนจากการที่พระองคมีรับส่ังใหนายเอ็ดเวิรด ฮีลีย และให ดร.คารล โดร่ิง ไดไปเห็นฝมือ

                                                            
 14 จมื่นอมรดรุณารักษ (แจม  สุนทรเวช),  พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 6 เรื่อง เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเปลี่ยนธงชาติไทย 
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 สํารวจคอคอดกระ รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหเลิกหวย ก.ข. ที่ประทับชายทะเล
ของรัชกาลที่ 6 กําเนิดสวนลุมพินี (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, 2512), 181-183. 

 15 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475 (กรุงเทพฯ: ศรีบุญพับลิเคชั่น, 

2525), 24. 

 16 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “คํานํา,” ใน เที่ยวเมืองพระรวง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2519), ฆ-ง. 

   ส
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ชางของชาวสุโขทัยกอน เนื่องจากแบบแรกที่เขียนรางไวนั้นเปนรูปแบบไทยแกมฝร่ังที่นึกข้ึนเอง1 6

17 

ซึ่งกระแสของการยอนกลับไปหางานอันเปนแบบฉบับดั้งเดิมของไทยดังกลาวนี้ ก็จะเห็นไดวา

เปนการเคล่ือนไหวทางดานศิลปสถาปตยกรรมหนึ่ง ที่เกิดข้ึนตามแนวทางภายใตแนวคิดของลัทธิ

ชาตินิยมในแบบฉบับของพระองคเอง 

 แมจะสังเกตไดวา แนวคิดแบบ “ชาตินิยม” ของรัชกาลที่ 6 นั้น เปนลักษณะที่ไมไดแสดง

ความแตกตางจากที่ปรากฏที่ประเทศอ่ืน ๆ เชนในยุโรปนัก โดยเปนการสรางความรูสึก “รักชาติ”    

ใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนโดยทั่วไป และเปนการนําแนวคิดที่เปนนามธรรมมาปรับใชใหปรากฏ

อยูในดานรูปธรรมผานการปลูกฝงการรักษามรดกที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคไว อันมีผลทําใหใน

ดานงานศิลปสถาปตยกรรมปรากฏรูปแบบของการยอนกลับไปหาศิลปะและสถาปตยกรรมอัน

ด้ังเดิมของชาติ 1 7

18 ในลักษณะเดียวกัน แตเม่ือทําการพิจารณาแลวก็จะเห็นไดวา พระองคนั้นไมได

ลอกเลียนแบบมาทั้งหมด แตนําเพียงหลักการเขามาปรับใชใหเขากันกับบริบททางสังคมและคานิยม

ของไทย ผานพระราชดําริและพระราชนิยมภายใตการเลือกสรรของพระองคมาแลวทั้งสิ้น ดังนั้น 

จึงทําใหในดานของรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏในทางปฏิบัติ เปนการยอนกลับไปหางาน

แบบด้ังเดิมของไทย เชน ศิลปะในเมืองสุโขทัย (เมืองของพระรวง) ข้ึนมาเพื่อเปนตัวแทนแสดง

เอกลักษณและความยิ่งใหญของชาติ ภายใตแนวความคิด “ชาตินิยม” ตามแนวทางของพระองคที่

ตองการจะใหเกิดความจงรักภักดีตอ “พระมหากษัตริย” เปนสําคัญ เพราะหากเปนการทําตาม

แบบอยางตะวันตกทั้งหมดแลวนั้น รูปแบบที่ปรากฏก็ตองเปนการยอนกลับไปหางานในรูปแบบ

โบราณของตะวันตก คือ งานที่อยูบนพื้นฐานของศิลปะแบบคลาสสิก (Classicism) หรือโรแมนติก 

(Romanticism) ตามแบบที่ปรากฏในสังคมยุโรปราวปลายศตวรรษที่ 18 เปนตนมา  

 ดังนั้น จากที่กลาวไปในเบื้องตนทั้งหมด ทั้งแนวทางทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

พระราชดําริรวมถึงพระราชนิยมในดานตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น ก็

จะเห็นไดวามีเกี่ยวโยงกับแนวความคิด ”ชาตินิยม” หรือแนวความคิดแบบ “รักชาติ” อยางชัดเจน

จนแยกไมออก โดยพระองคไดนําความหลงใหล (พระราชนิยม) ในงานแบบจารีตไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสุโขทัย อันเปนงานในรูปแบบดั้งเดิมของไทย มาเปนสิ่งที่แสดงแนวคิด “ชาตินิยม” จึง

ทําใหเกิดการนํางานสถาปตยกรรมในรูปแบบดั้งเดิมของไทย (จารีต) ขึ้นมาอีกครั้งในรัชสมัย 

                                                            
 17 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2459-2509 (พระนคร: โรงพิมพ

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2510), 14. 

 18 ในสังคมยุโรปชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือปฏิวัติฝร่ังเศส มักพบการยอนการกลับไปสรางรูปแบบ

งานศิลปะและสถาปตยกรรม ในรูปแบบด้ังเดิมของประเทศนั้น ๆ เพ่ือแสดงถึงความย่ิงใหญของอาณาจักร 

   ส
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ซึ่งรูปแบบของการยอนกลับไปหางานที่เปนแบบอยางด้ังเดิมในอดีตนี้ เปนแนวความคิดที่พระองค

ไดรับอิทธิพลอยางสําคัญภายใตแนวคิดตามลัทธิชาตินิยมของตะวันตก1 8

19ที่ไดมาปรับใชตามความ

เหมาะสม ของสภาพสังคมโดยผานพระราชดําริของพระองค อันสงผลอยางสําคัญตอการกอรูป

ของงานสถาปตยกรรมในลักษณะดังกลาว 

 นอกเหนือจากการสงเสริมประวัติศาสตรอันดีของชาติแลว ก็จะเห็นไดวา พระองคก็ยังได

ทรงพยายามฟนฟูศิลปะ ภาษาและวรรณคดีไทยข้ึนมาใหม ตามแนวทางของชาตินยิมอีกเชนเดียวกนั 

เนื่องจากเหตุผลหลายประการ1 9

20 แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นไดวา พระองคก็ไมไดทรงปฏิเสธความรูที่มา

จากตะวันตก (แมวาจะดูเหมือนวารัชกาลที่ 6 ทรงตอดาน) แตเพียงแตวา เมื่อจะตามตะวันตกแลว

นั้นก็ตองรักษารากฐานอันด้ังเดิมของตนเองไวใหไดดวยเชนกัน และที่สําคัญคือ การทําตามตะวันตก

นั้นเปนส่ิงที่ทําได แตวาแนวทางนั้นจะตองไมใชส่ิงที่ทําใหราชบัลลังกของพระองคไดรับผลกระทบ 

ดังนั้นพระองคจึงไดนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชเพื่อใหเขากันกับบริบททางสังคมไทยที่แตกตางกัน

ทั้งในแตละยุคสมัยและตางกันในแงของคานิยม ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรม ดังที่ไดทรงมีพระราช

ดํารัสในการเปดโรงเรียนเพาะชาง ดังความวา 

 
 ...ศิลปะวิชาชางเปนสัญลักษณของความเจริญของชาติ ชาติไทยมีความเจริญทางการชาง

มาชานาน แตขณะนี้กําลังหลงเลียนแบบงานสมัยใหม ทําใหกรุงเทพฯ เต็มไปดวยสถานที่นา

รําคาญตา งานชางของคนไทยควรมีความความเปนตัวของตัวเอง แตก็ควรจะแกไขไปตาม

ความรูใหมและวัสดุใหมตามสมัย ซึ่งเปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได

ทรงดําเนินการมากอนแลวในการสรางวัดเบญจมบพิตร ซึ่งพระองคจะทรงสืบตอพระราชดําริดวย

การใหการศึกษาในดานชางแกเยาวชน ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกพืชพรรณของจนเองลงบน

แผนดินของตนเอง ยอมจะดีกวาเอาพืชพรรณอื่นมาปลูก  ในแผนดินจนอันไมเหมาะกัน สมควรที่

จะใชวิชาความรูที่เราไดมาจากตางประเทศมาเพาะปลูกบํารุงศิลปะวิชาชางไทยใหเจริญตอไป

โดยควรแกสมัย  ...ในสยามประเทศมีของโบราณ เชนเจดียสถานและวัตถุตาง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจา

                                                            
 19 แนวคิดของการสรางงานสถาปตยกรรมโบราณ ภายใตแนวความคิดแบบชาติยม เชน God king 

and Country หรือแนวคิดแบบ Toryism เปนตน ซึ่งแนวคิดดังกลาวนั้น เร่ิมตนขึ้นในชวงหลังของคริสตศตวรรษ

ที่ 18 ในยุโรป และไดสะทอนออกมาในงานศิลปะแบบภาพวาด ดนตรี และวรรณกรรม รวมถึงสถาปตยกรรม 

 20 เหตุที่งานชางแบบประเพณีของไทยเสื่อมถอยลง อันเกิดจากความตองการท่ีจะกาวหนาตาม

แบบตะวันตก รวมถึงการท่ีชนช้ันนําไทยนิยมรูปแบบศิลปกรรมแบบตะวันตกเพ่ือใหเกิดความประทับใจแก

ชาวตะวันตกท่ีเร่ิมต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 รวมกันกับการเปนสัญลักษณแสดง

ถึงความ “ศิวิไลซ” นั้น ก็ไดทําใหรูปแบบงานชางไทย ถูกละเลยไป จึงไดเกิดความเส่ือมของงานแบบจารีตใน

ประเทศไทยสมัยนั้น 

   ส
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แผนดินและชางผูชํานาญศิลปศาสตรไดสรางไวแตปางกอนเปนอันมาก...เปนหลักฐานใน

พงศาวดาร...ดังนั้น ในอาริยประเทศจึงถือเปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองเอาเปนธุระเก้ือกูลการตรวจ

ตรารักษาของโบราณอันมีอยูในประเทศตน... 20

21 

 

 จากพระราชดํารัสที่ปรากฏดังกลาว จึงไดทําใหเกิดประเด็นของปญหาในการศึกษา

คร้ังนี้วาแนวความคิด “ชาตินิยม” หรือ “รักชาติ” ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวนั้น เปนแนวทางหรือหลักการที่ไดรับอิทธิพลมาจากที่ใด และอยางไร โดย 

 1. แนวคิดที่ปรากฏนั้นไดรับมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ 5  

 2. ไดรับแนวคิดมาจากที่อ่ืนๆ เชน อิทธิพลจากตะวันตกหรือพระราชดําริของพระองคเอง  

 ดังนั้น จากประเด็นการศึกษาดังกลาวจึงจะทําการตรวจสอบหลักการภายใตแนวคิด 

“ชาตินิยม” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 อยางละเอียด ผานการศึกษา

หลักฐานตาง ๆ เทาที่มีปรากฏ โดยจะทําการตอยอดการศึกษาตอไปในเร่ืองพระราชดําริของ

พระองค (รัชกาลที่ 6) ตอการเกิดข้ึนของงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษา

งานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ในชวงเวลาดังกลาว ยังไมปรากฏการศึกษาถึงแนวคิดโดยมอง

วาการเลือกสรรของรัชกาลที่ 6 ผานปจจัยแวดลอมตาง ๆ นั้น เปนแนวทางของตะวันตก แตปรากฏ

การศึกษาวิเคราะหและตีความรูปแบบที่เกิดข้ึนเพียงดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ซึ่งเหตุผลและ

ขอสรุปเพียงดานใดดานหนึ่งนั้น ก็คงไมอาจสามารถสรุปไดถึงการกอรูปของงานสถาปตยกรรมใน

กลุมดังกลาวได ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ จึงเปนการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาถึงผลสะทอน

ที่เห็นไดจากงานสถาปตยกรรม ผานการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพระราชนิยม 

อันสงผลตอพระราชดําริซึ่งทําใหเกิดงานสถาปตยกรรมในดานตาง ๆ แลว ยังจะทําการศึกษา

หลักฐานที่มีการกลาวถึงรูปแบบทางศิลปกรรมมาเปนตัวเช่ือมโยงใหเห็นอยางเดนชัดวา ส่ิงตาง ๆ 

เหลานี้ไดรวมกันทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบงานสถาปตยกรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในรูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทยแบบ “รักชาติ” ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดอยางไร อีกทั้งจะทําการศึกษา

วาแนวคิด “ชาตินิยม” ในแนวทางของรัชกาลที่ 6 เองนั้นเปนอยางไร แนวทางดังกลาวมีมูลเหตุอยางไร

                                                            
 21 “พระราชดํารัสตอบในการเปดโรงเรียนเพาะชาง,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 30, ตอน ง (25 

มกราคม 2456), 2498, อางถึงใน สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 

4-พ.ศ.2480, 273. 

   ส
ำนกัหอ
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 10 

และพระองคไดนําแนวคิดดังกลาว มาปรับใชอยางไร รวมถึงไดสงผลตองานสถาปตยกรรมไทย

อยางไร ภายใตสภาพการณตาง ๆ ในรัชสมัยของพระองค 

 จากเหตุดังกลาวนี้ จึงทําใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาในส่ิงที่กลาวไปเบ้ืองตน เพราะ

รูปแบบการสรางงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ก็จะเห็นไดวาเปน

รูปแบบที่ไมไดลอกเลียนมาจากรัชกาลกอน แตเปนการสรางงานที่นํารากฐานเดิม มาปรับใชให

เขากับสภาพสังคมภายใตปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดชาตินิยม โดยเฉพาะ

อยางย่ิง การนําเสนอรูปลักษณของงานศิลปะและสถาปตยกรรมสุโขทัยที่เกิดข้ึนมาอยางมากมาย 

เชน แบบจําลองกอนสรางอนุสาวรีย ทหารอาสา แบบรางอนุสรณ ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตึกบัญชาการ อาคารอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โรงเรียนขาราชการพลเรือน) เปนตน 

วาเกิดข้ึนโดยผานการเลือกสรรจาก รัชกาลที่ 6 อยางไร และมีบทบาทในแงใดบาง ซึ่งการศึกษาใน

แงมุมเชนนี้พบวายังไมมีปรากฏในการศึกษาดังที่ไดกลาวไปขางตน 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาพระราชดําริและพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) ภายใตแนวคิด “ชาตินิยม” ที่ไดผานการรับรู

ทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงทางดานศิลปะและสถาปตยกรรม  

 2. ศึกษาถึงมูลเหตุของพระราชดําริรวมถึงพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ที่สงผลตอการกอรูปของงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ในรัชสมัย  

 3. ศึกษาถึงงานสถาปตยกรรมแบบ ”รักชาติ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ในฐานะที่เปนส่ือสัญลักษณในการแสดงออกแนวคิด “ชาตินิยม” อยาง

เปนรูปธรรม โดยนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมทางดานตาง ๆ ของยุคนั้นแลว ยังสะทอน

ใหเห็นถึงแนวคิดและทาทีของรัชกาลที่ 6 ตอแรงบีบค้ัน ทั้งจากภายในและภายนอกดวย 

 4. ศึกษาถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยจะทําการ

วิเคราะหเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ปรากฏกอนหนาและสมัยเดียวกัน (ไทยประเพณี) ผานการอางอิง

จากทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง รวมถึงภาพถายและหลักฐานทางดานกายภาพเทาที่ปรากฏ 
 
ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 ทางดานเอกสาร 
 รูปแบบงานสถาปตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่

6 กลาวไดวา ปรากฏลักษณะที่แตกตางกับยุคกอนหนาอยางชัดเจน โดยจะเห็นไดวา รูปแบบงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถาปตยกรรมดังกลาวนั้น เกิดข้ึนภายใตบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม อันมีผลอยางสําคัญตอ

แนวความคิด ความเชื่อ คานิยมของรัชกาลที่ 6 ที่ไดผานการปรับใชใหเขากับยุคสมัย ดังนั้นจึงเกิด

ประเด็นปญหาวา รูปแบบงานที่เกิดขึ้นอยางเปนเอกลักษณภายใตแนวความคิด “รักชาติ” ใน

แนวทางของรัชกาลที่ 6 เองนั้นเปนอยางไร จากแนวคิด-แนวทางที่มีที่มาอยางไร และปรากฏการ

ปรับใชอยางไร รวมถึงสงผลตอการกอรูปของงานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลตาง ๆ 

อยางไร ดังนี้ 

 1. พระมหากษัตริย (พระราชวังในรัชกาลที่ 6) 

 2. ขาราชการ (อาคารสถานศึกษา) 

 3. อ่ืน ๆ (อาคารที่ตอบสนองประชาชนทั่วไป)  
 ทางดานกายภาพ 
 จากประเด็นปญหาดังกลาว จึงทําใหเกิดคําถามวางานสถาปตยกรรมในรูปแบบไทยที่

ปรากฏการสรางข้ึนในชวงรัชสมัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) โดยมีหนาที่การใชสอยสําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองกับ

ความตองการที่มีมากข้ึนในสังคม และมีการใชสอยอาคารที่นอกเหนือจากแบบประเพณีเดิมนั้น 

สามารถเรียกวาเปนงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ไดหรือไม และเปนสถาปตยกรรมแบบ 

“รักชาติ” ไดอยางไร  ทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรมโดย 

 1. รูปแบบงานสถาปตยกรรมในแบบไทย ที่ตอบสนองสังคมในรูปแบบใหมนี้ไดส่ือถึง

แนวความคิดแบบ “รักชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 

หรือไม อยางไร  

 2. รูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบไทยในลักษณะขางตน ที่ปรากฏการสรางข้ึนในรัช

สมัยรัชกาลที่ 6 นี้ ไมไดมาความเกี่ยวของกันกับแนวความคิด “รักชาติ” เปนเพียงแตการนํา

แนวความคิดของคนในสมัยหลังสวมทับเขาไป 

 ดังนั้น จึงจะทําการศึกษาและตรวจสอบอยางลึกซึ้งวา รัชกาลที่ 6 นําแนวคิดแบบ “รัก

ชาติ” มาปรับใชและร้ือฟนงานสถาปตยกรรมในรูปแบบด้ังเดิม เพื่อใชกับกิจกรรมใหม ๆ ที่ตอบสนอง

กับความตองการของสังคมในขณะนั้น หรือไม อยางไร และปรากฏสิ่งที่แสดงความแตกตางจาก

รูปแบบงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่ปรากฏกอนหนา ในดานใดบาง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

ดังนี้ 
 ดานรูปธรรม  
 ในดานรูปธรรมนั้นจะทําการตรวจสอบกับตัวงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏ ทั้งผัง 

รูปทรงรวมถึงการกอสราง มาเปรียบเทียบกับงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏการสรางกอนหนาวา

   ส
ำนกัหอ
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ปรากฏสิ่งที่แสดงความตางกันในแงใดบาง และลักษณะใหมที่ปรากฏนี้ สิ่งใดบอกไดวาแสดง

ใหเห็นถึงแนวความคิดแบบ “ชาตินิยม” หรือ “รักชาติ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

 ดานนามธรรม จะทําการเปรียบเทียบอุดมการณ “ชาตินิยม” หรือสัญลักษณอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ ที่ไดแฝงอยูในองคประกอบทางสถาปตยกรรม วาแสดงใหเห็นถึง แนวคิดแบบ “รักชาติ” 

หรือไม อยางไร 

 การศึกษางานสถาปตยกรรมในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมแบบ 

“รักชาติ” 2 1

22 ที่ปรากฏการสรางข้ึนเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) เพื่อประกอบการ 

ศึกษาถึงรูปแบบที่ปรากฏในอาคารไทยที่เรียกวาแบบ “รักชาติ” ใหเห็นชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งไดแก 

 กลุมอาคารพระราชวัง ไดแก   
 อาคารในพระราชวังสนามจันทร 
 1. พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย อยูเชื่อมตอกับช้ันลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา 

 2. พระที่นั่งวัชรีรมยา อยูตอจากพระที่นั่งพิมานปฐมไปทางทิศเหนือ 
 กลุมอาคารการศึกษา 
 กลุมอาคารสถานศึกษาตาง ๆ เชน 

 1. ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 

 2. ตึกบัญชาการ อาคารอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โรงเรียนขาราชการ

พลเรือน)  
 กลุมอาคารในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)  
 1. หอประชุม (หอสวด)  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 2. อาคาร/คณะผูบังคับการ  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 3. อาคาร/คณะพญาไท โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 4. อาคาร/คณะจิตรลดา โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 5. อาคาร/คณะดุสิต  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

                                                            
 22 อาคารที่มีการสรางรูปแบบสถาปตยกรรมที่เลียนแบบไทยประเพณี (แบบจารีต แตมีหนาท่ีการ

ใชสอยตามแบบสมัยใหม) โดยผสมผสานลักษณะของผัง,รูปทรงรวมถึงโครงสรางของทั้งไทยและตะวันตก พรอม 

ๆ กันกับที่ไดแสดงลักษณะทางศิลปสถาปตยกรรมในแบบท่ีแสดงถึงตนแบบโดยตรงและแบบที่ประยุกตแบบ

แผนของไทยและตะวันตกขึ้นในองคประกอบตาง ๆ ของอาคารจนเปนเอกลักษณเฉพาะ รวมถึงยังไดแสดงถึง

ความพยายามในการถายทอดแนวคิดอันเปนนามธรรมของรัชกาลที่ 6 สอดแทรกลงไปในองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมดวย 

   ส
ำนกัหอ
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 กลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 
 1. อนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

 2. แบบจําลองกอนสรางอนุสาวรีย ทหารอาสา  

 3. แบบรางอนุสรณ ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 4. พระเมรุพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 
 

ที่มาและพัฒนาการของอุดมการณ “ชาตินิยม” ในประเทศไทย: 
ปญหาและทาทีของชนช้ันนําไทยทางดานแนวความคิด 

 
 ลัทธิชาตินิยมเปนพลังสําคัญอันหนึ่งที่ไดเร่ิมกอตัวข้ึนในสังคมโลกราวคริสตศตวรรษ   

ที่ 18 และไดเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกกอน จนในที่สุดก็ไดเขาสูเอเชียอาคเนยราวคริสตศตวรรษ      

ที่ 20 โดยบรรดาประเทศตาง ๆ ที่ตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ ตางก็นําเอาแนวทางนี้

มาใชเปนเคร่ืองมือหนึ่ง เพื่อที่จะผลักดันประชาชนในประเทศของตนใหเกิดพลังที่จะตอตานประเทศ

เจาอาณานิคมเพื่อเอกราชของตนตอไป  

 สวนประเทศไทยที่ไมเคยตกเปนเมืองข้ึนของประเทศตะวันตกและเปนเพียงประเทศ

เดียวในเอเชียอาคเนยที่คงความเปนเอกราชไดตลอดมา ลัทธิชาตินิยมในประเทศไทยจึงมีลักษณะ

ที่ตางออกไปจากประเทศเพื่อนบานเพราะโครงสรางทางสังคมไมไดถูกทําลายลงไป แตแนวความคิด

ดังกลาวก็ไดเกิดข้ึนโดยไดถูกนํามาใชเปนนโยบายสําคัญเพื่อความมั่นคงของประเทศเชนเดียวกัน 

ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการของอุดมการณ “ชาตินิยม” นับแต

อดีตเพื่อจะไดเขาใจถึงแนวทางของอุดมการณชาตินิยมที่มีรูปแบบอันหลากหลายและไดเกิดข้ึน

คร้ังแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดดียิ่งข้ึน เนือ่งจาก “ลัทธิ

ชาตินิยม” เปนปรากฏการณสําคัญซึ่งไดเกิดข้ึนในรัชสมัยของพระองคเพื่อตอตานภัยคุกคามจาก

ประเทศในยุโรป  และภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจของชาวจีนในประเทศไทย จนได

สงอิทธิพลทางดานแนวความคิดใหกับรัฐบาลสมัยตอมา คือ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

จนถึงปจจุบัน  

 เมื่อกลาวถึงชาตินิยมโดยทั่วไปแลวพบวา มักจะเนนถึงความรูสึกของคนในชาติใดชาติ

หนึ่ง ซึ่งถูกหลอหลอมใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน “ชาติ” ของตนเอง ผานวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรความเปนมา โดยอาศัยความผูกพันที่มีรวมกันทั้งทางดานเผาพันธุ ภาษา ศาสนา และ

ประสบการณรวมของคนในชุมชน มาเปนตัวกระตุนใหเกิดความรูสึกถึงความเปนปจเจกของชาติ คือ 

เกิดความรูสึกในความเปนเจาของรวมกัน หรือเจตจํานงของประชาชนท่ีจะดํารงไวซึ่งเอกลักษณของ

กลุมโดยการจัดต้ังเปนสถาบันข้ึนมาในรูปแบบของรัฐ ที่ปรารถนาความเปนอิสระทางการเมอืงรวมถงึ
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ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อเกียรติภูมิของชาติ0

1 แตการสถาปนาความเปนชาติก็จําตองเลือกที่จะจํา

บางส่ิงและลืมบางอยางไปเสีย ทําให “ชาติ” กลายเปนเร่ืองของอารมณความรูสึกและขาดความ

เปนเหตุผลที่สมบูรณ อีกทั้งยังปดกั้นกลุมวัฒนธรรมรองและยอยในสังคมดวย นอกจากนี้ชาตินิยม

ยังมีคุณสมบัติที่เกือบจะสุดโตง ไมวาจะเปนในแงของรากเหงาที่เกิดมาจากความกลัวและความ

เกลียดชังตอ “คนอ่ืน” ไปจนถึงการที่ชาตินิยมมีความใกลชิดอยางแนบแนนกับการเหยียดเช้ือชาติ

ดวย แตก็ตองไมลืมวา “ชาตินิยม” ก็ยังดลใจใหเกิดความรักซ่ึงสวนใหญก็เปนความรักที่พรอมจะ

เสียสละตนเองตามมาดวยอีกเชนเดียวกัน1

2 

 ชาตินิยมจึงไดเกิดข้ึนในฐานะท่ีเปนอารมณมวลชนซึ่งมีพลังทางการเมืองในเชิง

ปฏิบัติการที่ทรงอานุภาพมากที่สุดในโลก เนื่องจากเปนความรูสึกที่ชวยทําใหรัฐเปนจุดรวมศูนย

สูงสุดของความจงรักภักดีของบุคคลแตละคน 2

3 ซึ่งหากจะใหคนจงรักภักดีอยูเสมอก็สามารถทําได

ดวยการใชสัญลักษณ เชน การมีวีรบุรุษแหงชาติ มีเคร่ืองแตงกายประจําชาติ มีการปฏิญาณตน

ของคนในชาติวาจะจงรักภักดีตอชาติ มีวันหยุดประจําชาติ และมีวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 

นอกจากนี้ในฐานะที่ชาตินิยมเปนปรากฏการณทางสังคมระดับมวลชน จึงยังสามารถชวยสราง

ความสามัคคีกลมเกลียวและความรูสึกความเปนเจาของรวมกันของคนภายในชาติได  อีกทั้งยังเปน

ตัวการกอใหเกิดความเปนศัตรู ความแบงแยก ความตึงเครียด และสงครามระหวางกลุมชาตินิยม

หรือกลุมรัฐตาง ๆ ที่เปนปฏิปกษไดอีกเชนเดียวกัน ลัทธิชาตินิยมจึงเปนพลังในการเสริมสราง

ความกาวหนาของประเทศชาติ เปนพลังในการปองกันชาติของตนใหพนจากการรุกรานที่มีอิทธิพล

ตอการกําหนดนโยบายในประเทศตาง ๆ ไมมากก็นอย 

 

                                                            
 1 Carlos P. Romulo, Contemporary Nationalism and the World Order (New York: Asia 

Publishing House, 1964), 14. 

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เบเนดิกท แอนเดอรสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะทอนวาดวยกําเนิด

และการแพรขยายของชาตินิยม, แปลจาก Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Bationalism, แปลโดย กษิร ชิพเปนสุข และชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2552), 9, 257. 

 3 Hans Kohn, Nationalism: Its Meaning and History (Princeton, New Jersey: D. Van 

Nostrand, 1955), 9. 
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อุดมการณ “ชาตินิยม” ในยุโรป 
 ชาตินิยมเปนปรากฏการณที่มีรากฐานความเปนมาอยางตอเนื่องในประวัติศาสตร

ยุโรปราวคริสตศตวรรษที่ 18-19 กอนที่จะกระจายไปมีอิทธิพลในที่อ่ืน ๆ ในฐานะของอุดมการณ

ทางการเมืองที่ผูปกครองไดนํามาใชเพื่อปลุกเราอารมณของพลเมืองใหอุทิศตนเพื่อรัฐ หรือมุงไปสู

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามที่ผูนํากระแสตองการ และยังเพื่อใชเปนส่ิงประสานความแตกตางทั้ง

ทางดานประวัติศาสตรความเปนมา และทางดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม จากการที่ประชากรในพื้นที่

ตาง ๆ ถูกรวมเขาเปนพลเมืองของรัฐ ชาตินิยมและความเปนรัฐชาติจึงเปนส่ิงที่สงเสริมกันในดาน

การดํารงอยูของสังคมยุคใหม ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐชาติไดเกิดข้ึนชวงหลังการประกาศอิสรภาพของ

อเมริกา และการปฏิวัติฝร่ังเศส ควบคูกันไปกับการกอตัวของลัทธิประชาธิปไตยและความคิดเร่ือง

สิทธิเสรีภาพของมนุษย โดยมีพื้นฐานทางความเช่ือที่วามนุษยเกิดมาพรอมกับมีสิทธิเสรีภาพติดตัว

มาแตกําเนิด องคอธิปตย 3 4 คือ ประชาชน ความคิดความเห็นหรือความตองการทั่วไปของ

ประชาชน คือ ผลประโยชนของชาติ และจากความรูสึกที่วาประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความ

คิดเห็นในการปกครองประเทศ ประเทศก็ควรจะมีการปกครองเปนของตนเองเชนกัน 4

5 ก็ทําใหทั้ง

แนวคิดชาตินิยมและรัฐชาติไดอาศัยการสรางภาพเร่ืองความเปนเนื้อเดียวกันทางวัฒนธรรมที่

รวมถึงการมีชาติพันธุเดียวกันหรือมีประวัติศาสตรความเปนมาและวัฒนธรรมเดียวกัน มาเปนตัว

ปลูกฝงความเชื่อเพื่อใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอชาติของตน  

 จากการรวมตัวกันในรูปแบบของรัฐชาติและการพนจากอํานาจของศาสนาจนมาอยู

ภายใตระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้เองที่ทําใหเกิด “ชาตินิยม” ในรูปแบบใหมข้ึน 

โดยความจงรักภักดีตอชาติไดเขามาแทนที่ความจงรักภักดีตอศาสนาและความจงรักภักดีตอ

ผูปกครองประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ชาวฝร่ังเศสปฏิเสธอํานาจของฝายรัฐบาลและแสดง

ใหเห็นวาลักษณะของ “ชาติ” โดยสวนรวมนั้นมีความสําคัญกวา “องคพระมหากษัตริย” 5

6 ดังนั้น 

จึงจะเห็นไดวาจุดเปล่ียนแปลงสําคัญที่ทําใหเกิด “ลัทธิชาตินิยม” คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

                                                            
 4 องคอธิปตย คือ เจตนารมณรวมกันของปวงชนท้ังมวลในสังคม ซึ่งไมใชเปนของปจเจกชนแตเปน

เจตนารมณสูงสุด อันหมายถึง องคคณะการเมืองท่ีทุกคนในประชาคมมีสวนรวมทั้งในฐานะท่ีเปนผูปกครองและ

ผูอยูใตปกครอง ดังนั้น ทุกคนในสังคมที่มีอิสรเสรีภาพจะมีสวนในอํานาจอธิปไตยเทา ๆ กัน 

 5 Barbara Ward, Five Ideas that Change the World (London: Lowe and Brydone 

(Printers), 1965), 10. 

 6 Huge Saton Watson, Nationalism and Communism (London: Methuen, 1964), 3-4. 
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(Industrial Revolution) และการปฏิวัติฝร่ังเศส (French Revolution)6

7 โดยแมวา “การปฏิวัติ

อุตสาหกรรม” จะเกิดข้ึนในสังคมของอังกฤษกอนแตก็กลายเปนพลังความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และสังคมที่มีผลตอสังคมอ่ืน ๆ ตามมาดวย เนื่องจากความเจริญกาวหนาของสังคมอุตสาหกรรมได

ชวยขยายฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจใหกวางขวางออกไปจากการนําของชนช้ันกลางผาน

กระบวนการทางดานความคิดในสมัย “ยุคภูมิธรรม” (Enlightenment) ดวยเหตุนี้ผลพวงของ

แนวความคิดที่อยูบนรากฐานของความเช่ือแบบวิทยาศาสตรและการใชเหตุผล จึงสงผลทําใหเกิด

การตอตานอํานาจรัฐของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและความเช่ือทางดานศาสนาอยางเด็ดขาด

ข้ึน ความจงรักภักดีของประชาชนจึงไดเบ่ียงเบนมาสูชาติ โดยถือวารัฐชาติกับประชาชนเปนส่ิง

เดียวกัน จึงอาจถือไดวา “ลัทธิชาตินิยม” ในยุโรปโดยเฉพาะฝงตะวันตกและทางเหนือไดพัฒนาข้ึน

กอนโดยไดรับอิทธิพลจากอุดมการณประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมของการปฏิวัติฝร่ังเศสที่เกิดข้ึน

พรอมกันกับการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 197

8 วิวัฒนาการของความคิดแบบ

นี้จึงรวมกันทําใหทางดานเศรษฐกิจ เกิดการรวมผลประโยชนกันของเหลาชนช้ันกลาง จนเกิดเปน

ความคิดที่จะรักษาผลประโยชนรวมกันในหมูชนชาติเดียวกันข้ึน เพราะความเปนอยูของทุกคน

ข้ึนอยูกับระดับเศรษฐกิจของชาติ ความคิดดังกลาวจึงโยงเขาสูความรูสึกชาตินิยมในที่สุด8

9 

 ในดานการปฏิบัติเพื่อสงเสริมลัทธิชาตินิยม กลาวไดวา เร่ิมข้ึนหลังจากการปฏิวัติ

ฝร่ังเศสกอนที่จะเปนแบบอยางใหที่อ่ืน ๆ นํามาใชกันอยางแพรหลาย โดยวิธีการที่ฝร่ังเศสไดใชคือ 

การจัดระบบการศึกษาข้ึนใหม ซึ่งก็คือการจัดใหมีการศึกษาใหเกิดข้ึนโดยทั่วไป เพื่อทําใหเกิด

เอกภาพของชาติและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนข้ึน โดยยึดถือวาเปนผลประโยชน

ของชาติและเปนหนาที่สําคัญของชาติที่พึงกระทํา หลักวิชาการที่ใชศึกษาไดเปล่ียนจากวิทยาการ

ข้ันสูงและเร่ืองเกี่ยวกับมนุษยชาติ มาเปนการศึกษาดานประวัติศาสตรและบทเพลงท่ีปลุกใจให

เกิดความรักชาติแทน นอกจากนี้ชาวฝร่ังเศสยังมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเองจนทําใหเกิด

ความปรารถนาที่จะใหเมืองหลวงของตนเองเปนศูนยกลางทางดานศิลปกรรมของโลก จึงทําการ

ปรับพระราชวังลูฟวใหเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในป ค.ศ.1793 ศิลปะในแขนงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางดานดนตรีไมไดทําหนาที่เพียงใหความร่ืนรมยแกผูฟงเทานั้น แตยังแตงข้ึนโดยมุงหมาย

ที่จะกระตุนความรักชาติใหเกิดข้ึนแกประชาชนดวย นอกจากนี้งานเทศกาลประจําชาติตาง ๆ ยังได
                                                            
 7 Eugene Kamenka, Nationalism: The Nature and Evolution of An Idea (London: Edward 

Arnold, 1976), 17. 

 8 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, “พัฒนาการของลัทธิชาตินิยม,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 26, 1 (มิถุนายน – พฤษภาคม 2546): 22-24. 

 9 Barbara Ward, Five Ideas that Change the World, 18. 
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จัดข้ึนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในงาน พรอม ๆ กันกับที่ในงานเทศกาลและสถาบันการศึกษาได

แพรขยายภาษาฝร่ังเศสออกไปในฐานะภาษาประจําชาติที่จะตองใชโดยทั่วไปดวย9

10 

 
อุดมการณ “ชาตินิยม” ในเอเชียอาคเนย 
 ลัทธิชาตินิยมไดแพรกระจายไปมีอิทธิพลในดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก รวมถึงเอเชีย

อาคเนย ราวคริสตศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้อาจกลาวไดวาเกิดข้ึนเพื่อจะตอตานและเรียกรองเอกราช

จากชาติตะวันตกซ่ึงเขามาครอบครองประเทศตาง ๆ ในเอเชียอาคเนย ทั้งในรูปแบบความคิดแบบ

ประชาธิปไตย เผด็จการหรือสังคมนิยม กลาวคือ ลัทธิชาตินิยมไดกลายเปนพลังผลักดันทางดาน

ความคิดของมนุษยในสังคมที่ขาดการรวมตัวเปนรัฐชาติเดียวกัน และตกอยูภายใตอํานาจการ

ปกครองของชาวตางชาติ10

11 โดยแมวาสงครามโลกคร้ังที่ 1 จะมีสวนชวยกระตุนใหมีความรูสึกเร่ือง 

“ชาตินิยม” มาบางแลว แตยังไมไดรุนแรงมากนัก  

 แตลัทธิชาตินิยมไมไดเปนเพียงแรงผลักดันทางดานความคิดในสังคมของประเทศ

อาณานิคมเทานั้น ในประเทศที่เปนอิสระ เชน ญ่ีปุน ไทย ตุรกี ฯลฯ หรือในสังคมกึ่งเมืองข้ึนเชน 

ประเทศจีน แนวคิดชาตินิยมก็ยังเปนพลังผลักดันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในสังคม เชน เกิด

การปฏิวัติหรือการปฏิรูปในสังคมประเพณีเกา (Traditional society) โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําให

ประเทศของตนกาวหนาไปสูรูปแบบของสังคมสมัยใหม (Modern society) หรือสังคมตามแบบ

ตะวันตก (Western society) ดังนั้นจึงเปนลัทธิชาตินิยมของชนชาตซิึง่มคีวามรูสึกวาตนเองจําจะตอง

เปล่ียนรูปแบบตัวเอง เพื่อที่จะยกระดับตัวเองใหพนจากสภาพของชนชาติที่ถูกเรียกวา “ลาหลัง”11

12 

 ปจจัยสําคัญที่เปนมูลเหตุทําให “ยอมรับวาตนเองลาหลัง ตองการที่จะแกไข” หรือ 

“รูสึกวาตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง” นั้นโดยมากจะเปนในลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ มีอิทธิพลของ

ลัทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมเขามาเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของชนชาติรวมถึงในบริเวณที่

ใกลเคียงกัน จนทําใหเกิด “ความรูสึกที่ถูกคุกคามจากภายนอก” และทําใหเกิดความรูสึกชาตินิยม

ในที่สุด12

13  

                                                            
 10 Hans Kohn, Nationalism: Its Meaning and History, 26. 

 11 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, “พัฒนาการของลัทธิชาตินิยม,” 37. 

 12 John Plamenatz, “Two types of nationalism,” in Nationalism: The Nature and Evolution 

of An Idea. Eugene Kamenka, ed. (London: William Clowes & Sons, 1973), 34. 

 13 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of 

Nationalism (London: Verso, 1986), 93. 
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 ลักษณะดังกลาวนี้จะเห็นไดวา เกิดข้ึนไดในสังคมทั่วไปซึ่งแมแตในยุโรปก็เกิดข้ึน

เชนเดียวกัน แตการ “คุกคาม” เปนเร่ืองของความแตกตางกันระหวางประเทศที่พัฒนาเปนระบบ

อุตสาหกรรม กับประเทศที่ยังอยูในระบบสังคมแบบเกาที่ลาหลังทางดานการพัฒนาทางวัตถุ 

บวกกับการตอบโตของชาติที่ถูกคุกคามจึงทําใหในยุโรปเกิดลัทธิชาตินิยมในรูปแบบที่แตกตางกัน

ไป ดังนั้นการเกิดข้ึนของลัทธิชาตินิยมจึงอยูกับโครงสรางทางการเมือง อุดมการณทางความคิด

และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาทางดานประวัติศาสตรของแตละชาติดวย13

14 

 ทั้งนี้สามารถสรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดลัทธิชาตินิยมในเอเชียอาคเนยไดวา เกิดจาก

การที่ชาวพื้นเมืองของประเทศในเอเชียอาคเนยเร่ิมไดรับการศึกษาตามแบบตะวันตก ซึ่งก็ไดเร่ิม

มาจากระบบอาณานิคมนั่นเองที่ไดนําเอาวิทยาการการสื่อสารและการศึกษามาสูสังคมอาณานิคม

ของตน ประเทศใตอาณานิคมเหลานี้จึงไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง แนวคิดในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงมีผลทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ไมตองการใหชาติอ่ืนมาปกครองประเทศตนข้ึน ดังนั้นการรับรู

เร่ืองราวภายนอกจากระบบการศึกษาและการส่ือสารสมัยใหมนี้จึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให

เกิดการติดตอระหวางชาติ รวมถึงเกิดการปลุกความสํานึกทังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมชนชั้นกลางอันรวมถึงเหลาปญญาชนข้ึน โดยผานระบบการส่ือสารที่มีบทบาทมากที่สุด คือ 

หนังสือพิมพ  

 นอกจากนี้แลวการที่ชาวยุโรปเขามาปกครองเหลาประเทศอาณานิคม ก็มีผลทําใหเกิด

การเอารัดเอาเปรียบทางดานเศรษฐกิจ โดยการกดข่ีขมเหงและพยายามที่จะหาผลประโยชนจาก

ประเทศอาณานิคมของตน ทําใหประเทศเจาของอาณานิคมรํ่ารวยมากข้ึนแตประเทศที่ตกเปน

อาณานิคมกลับยากจนลง สภาพการณดังกลาวก็กอใหเกิดความไมพอใจในหมูชาวพื้นเมือง จน

นําไปสูความพยายามที่จะรวมกันตอตานชาวยุโรปข้ึน เม่ือมารวมกันกับเหตุการณที่ประเทศญ่ีปุน

เอาชนะประเทศตะวันตกไดในตอนตนศตวรรษที่ 20 1 4

15  ก็ไดรวมกันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาว

                                                            
 14 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, “พัฒนาการของลัทธิชาตินิยม,” 38. 

 15 ยุทธนาวีที่ Tsushima เปน สมรภูมิทางเรือที่สําคัญที่สุดในบรรดายุทธนาวีที่เกิดขึ้นในชวง

สงคราม ระหวางญี่ปุนและรัสเซีย (กุมภาพันธ ค.ศ.1904 – กันยายน ค.ศ. 1905) โดยกองเรือญี่ปุนไดรับชัยชนะ

อยางเด็ดขาดเหนือกองเรือรัสเซียซ่ึงถูกทําลายเกือบทั้งหมด ความพายแพของรัสเซียในคร้ังนี้ทําใหรัสเซียไม

เหลือกองเรือของตนในภูมิภาคน้ีอีก ประกอบกับสถานการณของกองกําลังทางบกก็ไมสูดีนัก ทําใหรัสเซียตอง

ยอมเจรจาเพื่อยุติสงคราม ชัยชนะของญี่ปุนเหนือรัสเซียในคร้ังน้ีจึงถือเปนชัยชนะคร้ังแรกของชนเผาสีผิวอื่น

เหนือชนเผาผิวขาวซึ่งทําลายภาพพจนของรัสเซียและโรมานอฟ และยังเปนแรงบันดาลใจใหชาวพื้นเมืองใน

อาณานิคม ตาง ๆ ตอสูเพ่ือเอกราชอีกดวย 
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เอเชียเร่ิมเกิดความรูสึกวาตนเองก็สามารถจะทําอะไรไดเทาเทียมหรืออาจจะเกงกวาชาวยุโรป  

ความรูสึกที่เกิดข้ึนเหลานี้ไดกระตุนใหประเทศตาง ๆ ที่ตกเปนอาณานิคมตางพากันตอสูเพื่อให

ไดมาซึ่งเอกราชของประเทศตน เพราะศักด์ิศรีของประเทศที่ปกครองประเทศอาณานิคมอยูนั้นได

ถูกทําลายลงไปแลว และแมวาในภายหลังในบางประเทศจะไดรับเอกราชแลวก็ยังระแวงวา พวก

ประเทศมหาอํานาจจะวางแผนร้ือฟนอํานาจข้ึนมาอีก จึงไดเกิดการต้ัง “ลัทธิชาตินิยมแบบตอตาน

อาณานิคม” ข้ึน  เพื่อความเจริญของตนเองข้ึนแทน  

 จึงกลาวไดวา ลัทธิชาตินิยมในเอเชียทั้งหมดมีลักษณะที่รวมกันคือ “ตอตานตะวันตก” 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชาติที่เคยตกเปนอาณานิคมจะมีความรูสึกตอตานลัทธิอาณานิคมและ

ตะวันตกมากเปนพิเศษ จากการแสดงออกดวยการดูถูกคนยุโรป ซึ่งก็จะมีผลตอขบวนการลัทธิ

ชาตินิยมคือ ประเทศเหลานี้จะหันมาฟนฟูลัทธิประเพณีด้ังเดิมของตนโดยนํามาผสมผสานเขากับ

ความทันสมัยตามแบบตะวันตก เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในขบวนการ

ตอสู แทนที่จะเปนการ “เอาอยาง” หรือการ “ลอกเลียน” ชาวตะวันตกอยางที่เคย  

 ความรูสึกที่เกิดข้ึนจากการตอตานอาณานิคมเหลานี้ จึงทําใหเกิดความสามัคคี

ปรองดองกันอยางเหนียวแนน โดยสําหรับในเอเชียโดยมากน้ันจะหมายถึงการตอตานอาณานิคม 

ซึ่งแนนอนวาเกิดมาจากตัวระบบอาณานิคมและจักรวรรดินิยมเปนสาเหตุ เนื่องจากระบบการ

บริหารและระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกไดทําลายรูปแบบของสังคมประเพณีในชาติ

อาณานิคม อีกทั้งระบบทุนนิยมยังไดทําลายลักษณะเศรษฐกิจแบบยังชีพของทองถิ่น ผานการเปด

โลกทัศนของคนทองถิ่นสูระบบสังคมและการคาการแลกเปลี่ยนแบบโลกเสรี โดยการผลิตจํานวน

มากของอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ส่ิงตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนี้เปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหเกิดสํานึกในในเชิงเปรียบเทียบระหวางหมูพวกตนกับชาติตะวันตกผูครองวัฒนธรรม 

โดยเกิดทั้งความสํานึกในเชื้อชาติและความรูสึกแตกตางระหวางตนเองกับชาติตะวันตก จนทําให

เกิดความรูสึกในเชิงเปรียบเทียบวาตนเอง “ลาหลัง” ซึ่งความรูสึกที่เกิดข้ึนในลักษณะเชนนี้ก็มักจะ

มุงไปสูการสรางกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเอง เพื่อกระตุนความสํานึกในชาติใหเกิดข้ึน

โดยมักจะยอนกลับไปหาอดีตองตนที่เคยรุงเรืองและยิ่งใหญ เปรียบเสมือนเปนการตอตานและทา

ทายอํานาจของตะวันตก15

16 ไปในตัว 

 

                                                            
 16 Louis L. Synder, The New Nationalism (New York: Cornell University press, 1968), 

323-333. 
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ที่มาของอุดมการณ “ชาตินิยม” ในประเทศไทย: ปญหาและทาทีของชนช้ันนําไทยทาง 
ดานแนวความคิด  
 สําหรับในประเทศไทยที่ไมตองตกเปนเมืองข้ึนของชาวตะวันตก เพราะพระมหากษัตริย

ไดนําประเทศชาติใหรอดพนจากอิทธิพลตะวันตกโดยใชวิธีการทูตอันแยบยล ไทยจึงไมมีปจจัยที่

ทําใหเกิดลัทธิชาตินิยมเหมือนเชนประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย แตจากสภาพแวดลอม

ตางๆ ของสังคมในขณะนั้น เชน การเสียดินแดนที่เคยเปนหัวเมืองประเทศราชตาง ๆ ใหกับ

จักรวรรดินิยมและการถูกคุกคามดานการทหารจากประเทศฝร่ังเศส ก็ไดทําใหผูปกครองประเทศ

เร่ิมมีความรูสึกวาจะตองนําพาประเทศไปสูรูปแบบใหม แมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวจะไมไดทรงแสดงพยายามท่ีจะผลักดันชาตินิยมผานระบบการศึกษาสมัยใหม แต

พระองคกลับเปนผูนําในการปฏิรูปนําความทันสมัยเขามาสูประเทศ โดยการปฏิรูปโครงสรางทาง

การเมืองของรัฐบาลไทยทั้งหมด1 6

17  และดึงอํานาจเขาสูศูนยกลาง ยกเลิกหนวยราชการแบบเดิม 

ต้ังกระทรวงตาง ๆ ข้ึนใหมอีก 12 กระทรวง มีการวาจางชาวตางชาติเขามาชวยงานในกระทรวงที่

เกิดข้ึนใหม และเม่ือถึงราวตนคริสตศตวรรษที่ 20 รัฐบาลไทยก็ไดมีรูปแบบที่กาวหนาทัดเทียม

รัฐบาลของประเทศอาณานิคมอ่ืน ๆ 1 7

18 พรอมกันนี้ก็ยังทรงสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจตาม

แบบอยางที่เกิดข้ึนในรัฐอาณานิคมดวย ทั้งนี้เพราะพระองคตองการที่จะใหประชาชนชาวไทยได

ตระหนักวา นับแตนี้ไปความมั่นคงของประเทศข้ึนอยูกับการที่ประชาชนไดระลึกถึงความเปน 

“ชาติ” ของตนเอง และจะชาติจะดํารงอยูไดก็เพราะความสามัคคีปรองดองกันของคนในชาติ ซึ่งก็

จะสังเกตไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ไดดําเนินรอยตามแนวความคิดนี้ 

จากการที่พระองคทรงสงเสริมความรูสึกรักชาติใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนคนไทยจนไดแปรรูปมาสู

แนวคิดชาตินิยมที่เกิดข้ึนในสมัยของพระองคในที่สุด 

 สภาพการณทางสังคมในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เปนในลักษณะของความแปลก

ใหมที่เกิดข้ึนในสังคมอันมีผลมาจากวิทยาการที่ไดรับมาจากตะวันตกและระบบการเรียน

การศึกษาสมัยใหม โดยแมวาจะจํากัดอยูเฉพาะเหลาชนชั้นกลางอันรวมถึงเหลาปญญาชน 

ขาราชการ ฯลฯ ก็ตาม แตก็ไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับการปกครองของประเทศใน

                                                            
 17 ตัวแบบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกกลาเจาอยูหัวในคร้ังนี้ คือ รัฐราชการ (beamtenstaaten, 

bureaucratic states) ของอาณานิคมอินเดียตะวันออกของดัตช อาณานิคมมลายูและอินเดีย, ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมใน เบเนดิกท แอนเดอรสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของ

ชาตินิยม: Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism, 183. 

 18 โรเบิรต อี. วอรด และรอย ซี. แมควิดิซ,  ระบบการเมืองปจจุบัน: เอเชีย, แปลโดย เสนห   

จามริก และคนอื่น ๆ (พระนคร: ชวนพิมพ, 2510), 648. 
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เวลาตอมา เนื่องจากชนชั้นกลางเหลานี้เปนกลุมคนที่ไดรับศึกษาเลาเรียนและมีความรูเกี่ยวกับ

การปกครอง ดังนั้น จึงเกิดปญหาสําหรับผูปกครองที่ตองเผชิญกับ “ความเช่ือมั่นที่นับวันจะเบาบาง

ลง” 1 8

19 ในภาวะที่ประชาชนมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับการปกครองบานเมืองมากข้ึน โดยมีการ

เรียกรองใหเห็นความสําคัญของพลเมืองในฐานะของเจาของชาติดวย เชน งานเขียนของเทียนวรรณ 

ที่ไดเนนถึงความสําคัญของประชาชน19

20 ซึ่งรัฐบาลมีหนาที่ตองดูแลรักษาอยางดี  

 ปฏิกิริยาทางความคิดในรูปแบบนี้ โดยมากมักจะปรากฏในหนังสือพิมพ ซึ่งถือวาเปน

ส่ือที่เปนภาพสะทอนวัฒนธรรมทางความคิดแบบตะวันตกที่ดีที่สุดอันหนึ่ง 2 0

21 และในอีกรูปแบบ

หนึ่งหนังสือพิมพยังเปรียบเสมือนเปนตัวกลางในการถายทอดสภาพทางสังคมของประเทศตาง ๆ 

โดยเปนส่ือที่เสริมสรางโลกทัศนของผูคนจากที่เคยสัมผัสแตโลกของประเทศตน  มาเปนการเรียนรู

โลกภายนอกที่กวางขวางย่ิงข้ึน ทําใหสังคมปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีทั้งขาวการเปลีย่นแปลงระบบ

การปกครองในประเทศตาง ๆ เชน การปฏิวัติในตุรกี (พ.ศ.2451) การปฏิวัติในจีนโดยการนําของ

ซุนยัดเซ็น (พ.ศ.2454) หรือแมกระทั่งในประเทศญ่ีปุนที่มีการปฏิวัติโบชินโดยโคนลมโชกุนแต

ยังคงมีจักรพรรดิ ก็ยังมีการปรับปรุงระบบการปกครองโดยมุงใชนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ

ทางดานตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง21

22 เม่ือรวมกับการไดรับขาวความเคล่ือนไหว

ในประเทศตาง ๆ เชน ขาวแผนดินไหว ขาวเพลิงไหม ตลอดจนขาวเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ

นั้น ก็ยิ่งกอใหเกิดความคิดในเชิงเปรียบเทียบข้ึนในหมูประชาชนชาวไทย และนํามาซึ่งความไม

พอใจในระบอบการปกครองเกาของตน โดยตางก็ปรารถนาที่จะใหประเทศชาติเปล่ียนแปลง

แนวทางไปในรูปแบบเสรีนิยม22

23 

 ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในทํานองนี้ กลาวไดวาอาจจะเปนแนวความคิดที่เกิดข้ึน

ใหมของคนไทย เนื่องจากเปนส่ิงที่ประชาชน (แมเปนเพียงกลุมเล็ก) ตองการ ผูนําจึงตองเผชิญกับ

                                                            
 19 “ความเห็นเจาฟากรมหลวงพิษณุโลก เร่ือง จัดการเปล่ียนแปลงราชการแผนดิน,” 8 มิถุนายน 

2455, ร. 6 ก 1/12, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 20 ชัยอนันต สมุทวณิช, ชีวิตและงานของเทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ (พระนคร: ธีรนันท, 

2521), 53. 

 21 สุ กัญญา  ตี รวณิช ,  ประวัติการณหนั ง สือพิมพ ในประเทศไทยภายใต ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย: พ.ศ.2325-2475 (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2520), 28-30.  

 22 เชน จัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้น ใน ป พ.ศ.2432 รวมถึงไดพัฒนาทางดานการทหารจนสามารถ

เอาชนะรุสเซียไดในป พ.ศ.2448 

 23 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ, เจาชีวิต (พระนคร: คลังวิทยา, 2517), 575. 
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การปฏิเสธบทบาทของผูนําในการกําหนดนโยบายของประเทศแตเพียงผูเดียว 23

24 โดยประชาชนได

เขามาทําการเรียกรองใหอํานาจในการปกครองและบริหารประเทศไมจํากัดอยูเพียงแคกลุม

เจานายที่ใกลชิด (เชื้อพระวงศ) และกลุมขาราชการช้ันสูงเพียงอยางเดียวเหมือนอยางในสมัยที่

ผาน ๆ มา แตใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมดวย  

 ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา การปฏิรูปทางดานตาง ๆ ที่เร่ิมมีข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5  ไมวาจะ

เปนระบบการบริหารราชการ หรือการปฏิรูปการศึกษา ก็ลวนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําให

เกิดการสรางทัศนคติแบบใหมข้ึนในกลุมบุคคลช้ันกลางในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมักเปน

กลุมคนหนุมหัวกาวหนาและมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง รวมถึงมีเห็นขัดแยงกับรัฐบาล 2 4

25 จน

เกิดเปนความคิดและความตองการที่นําไปสูการลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในรัชสมัย

ตอมา (รัชกาลที่ 6)  

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จข้ึนครองราชย ไดเพียง 1 ป 4 เดือน 

ก็ไดมีการเคลื่อนไหวในหมูพลเรือนและทหารกลุมหนึ่งในรูปของการรวมพลัง เพื่อเรงรัดให

ผูปกครองปรับเปลี่ยนระบบการปกครองในประเทศ ซึ่งบุคคลกลุมสําคัญที่ไดกลาวถึงนี้คือ กลุมที่

ถูกทางรัฐบาลรียกขานวาสมาคม “อานารคิสต” 2 5

26  หรือที่ไดรูจักกันโดยทั่วไปวา “เหตุการณ ร.ศ. 

130” กลุมบุคคลดังกลาวตองการที่จะลดพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหมา

อยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกันกับพระมหากษัตริยของประเทศอังกฤษหรือพระจักรพรรดิของ

ญ่ีปุน 2 6

27 จึงไดเร่ิมจัดต้ังกลุมและชักชวนกันอยางจริงจังเมื่อราว ป พ.ศ.2454 ซึ่งจะสังเกตไดวา

ชวงเวลาดังกลาว เปนระยะเวลาที่การปฏิวัติจีนไดดําเนินไปมากแลว ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การ

ปฏิวัติในประเทศจีนก็คงเปนอิทธิพลหนึ่งที่ทําใหกลุม ร.ศ.130 เกิดความคิดในการปฏิวัติอยูไมมาก

ก็นอย27

28 แตอยางไรก็ตามก็จะเห็นไดวา อิทธิพลของจีนที่กลาวไวนั้น ก็คงจะไมไดเปนไปในทิศทาง

                                                            
 24 อัจฉราพร กมุทพิสมัย, อุดมการณชาตินิยมของผูนําไทย (กรุงเทพฯ: สถาบัน ไทยคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 27. 

 25 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 206-207. 

 26 Anarchist หรือพวกกอการจลาจล 

 27 “สําเนารายงาน ร.ต.ล. วันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.130,” เอกสารกรมราชเลขานุการ รัชกาล ที่ 6,   

แฟมเบ็ดเตล็ด บ.17/1,  กองจดหมายเหตุกรมศิลปากร (กจช.), อางถึงใน  แถมสุข นุมนนท,  การเมืองและ 

การตางประเทศในประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 11. 

 28 เหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน, กบฏ ร.ศ.130 (พระนคร: คัมภีร, 2519), 14-15.  
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เดียวกันกับความตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองเชนที่ปรากฏในเมืองไทยแตอยางใด เพราะจาก

บันทึกของ ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร และ ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน ไดปรากฏขอความที่กลาววา  

 

 ไมเชื่อวาจะตองเปล่ียนองคประมุขของชาติเพราะคณะมีเหตุผลอยางสมบูรณ ท่ีทําให

ถวายความเชื่อในพระเกียรติยศแหงองคพระประมุขวา พระองคทรงสืบเชื้อสายโลหิตมาแต

ตระกูลขัตติยะ และทรงศึกษามาจากสํานักท่ีทรงเกียรติสูงสงของประเทศอังกฤษ ซึ่งเปน

มารดาแหงระบอบประชาธิปไตย...หากคณะจักมีความจําเปนท่ีสุดจะเดินหนาจนถึงกับตอง

เปล่ียนประมุขแหงชาติแลวไซร...เชนเคยมีการปรึกษาหารือกันภายในของแตละกลุมสมาชิก

ไวดังน้ี ฝายทหารบกจะทูลกระหมอมบริพัตร และฝายกฎหมายกับฝายพลเรือนจะทูลเชิญ

เสด็จในกรมหลวงราชบุรี 28

29  

 

 จากขอความเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงเหตุผลกวางๆ ของความตองการที่จะลดพระราช

อํานาจของกษัตริยลงดังกลาว แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นไดวา ความไมพอใจของกลุมกบฏ ร.ศ.130 นี้

คงจะมาจากเหตุผลหลัก ๆ 2 ประการ คือ 

 ประการแรกกลุมกบฏ ร.ศ.130 ซึ่งสวนใหญเปนทหารเกิดความไมพอใจในพระจริยวัตร 

รวมถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มาต้ังแตคร้ังพระองคยังดํารง

ตําแหนงเปนสยามมกุฎราชกุมาร 2 9

30 ในเร่ืองที่ทรงลงโทษทหารที่มีเร่ืองวิวาทกับมหาดเล็กของ

พระองคดวยการเฆ่ียนหลัง ซึ่งสําหรับคณะผูกอการแลวเหตุการณดังกลาวก็เปรียบเสมือน 

“เชื้อเพลิงที่กอข้ึนเปนตนเพลิงกลุมยอย ๆ มากอนที่จะติดลุกลามเปนเพลิงใหญโตข้ึน”30

31 เนื่องจาก

มองวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเขาขางขาราชบริพารของพระองค จนถึงกับตอง

แสดงพระราชอํานาจตัดสินทหารวามีความผิดและลงโทษเกินกวาที่ควร  อันเปนเหตุใหเหลาทหาร

รูสึกเสียเกียรติเปนอันมาก แตในทางกลับกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมี

พระราชประสงคที่จะลงโทษเหลาทหารเพราะทรงมองวา การปรับปรุงกิจการทหารในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลทําใหทหารเกิดความเยอหยิ่งเพิ่มข้ึนเร่ือยมา 

พระองคจึงควรที่จะส่ังสอนทหารเหลานี้เสียบางเพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีแกบุคคลอ่ืน ๆ31

32 

                                                            
 29 เร่ืองเดียวกัน, 16-25. 

 30 แถมสุข นุมนนท, ยังเติรกรุนแรก: กบฏ ร.ศ.130 (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, 2522), 156.  

 31 เหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน, กบฏ ร.ศ.130, 1. 

 32 กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย,” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 90. 
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 นอกจากนี้การที่รัชกาลที่ 6 ทรงต้ัง “กองเสือปา” ก็กอใหเกิดความไมพอใจแกกลุมกบฏ 

ร.ศ.130 อยูไมนอยเลยทีเดียว ดังขอความที่ปรากฏวา  

 

 นายทหาร...หลายคนเกิดความรูสึกสะเทือนใจอยางแรงกลาจากการตั้งกองเสือปาข้ึน

...ตางพากันมีความรูสึกวา กองเสือปาผูใหญมิใชกองลูกเสือ เปนกิจกรรมอีกประเภทหน่ึง

ของประเทศที่ต้ังซ้ํากับทหาร...ยอมทําใหความมั่นคงของชาติเส่ือมสลายลงเปนอยางมาก 

ท้ังเปนการแนนอนท่ีจะตองกระทบกระเทือนตองบประมาณแผนดินอยางไมตองสงสัย...32

33  

 

 สวนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริในเร่ืองดังกลาววา 

 

 ...ฉันรูสึกวาเปนเคราะหรายอัน 1 ท่ีทหารไดเขาใจผิดเร่ืองสโมสรเสือปาน้ีมาแตแรก 

ความมุงหมายของฉันเองก็ยอมทราบอยูแลววาในชั้นตน ฉันไมคิดใหทหารเปนเสือปา 

เพราะเห็นวาไมมีความจําเปนเลย ทหารดีกวาเสือปาอยูแลว เสือปาเปนแตผูท่ีมุงหมายจะ

ทําการเปนผูชวยทหารเทาน้ัน และฉันต้ังไวใหทหารเปนการแท ๆ ...33

34 
 
 ประการตอมานั้นเปนผลอันสืบเนื่องมาจากความคิดทางการเมืองของกลุมกบฏ ร.ศ. 

130 เพราะระบบการปกครองที่ทําใหพัฒนาประเทศไปไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับพวก กบฏ 

ร.ศ. 130 ก็คือ ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริยอยูภายใตกฎหมาย เชนที่ไดนําความเจริญ

มาสูประเทศอ่ืน ๆ โดยไดแสดงความเห็นไววา  

 
 ...การปกครองของประเทศโดยบังคับใตกษัตริยอยูใตกฎหมายน้ี เปนวิธีท่ีดีมาก 

ประเทศอังกฤษเปนผูเร่ิมใชกอน ...เมื่อไดเปล่ียนแปลงวิธีการปกครองใหมเรียบรอยแลว 

ประเทศอังกฤษมีความเจริญย่ิงขึ้นทุกที ประกอบหาอํานาจอันสูงสุด... สวนประเทศท่ีมีอยู

ในเอเชียก็ไดเปล่ียนแปลงประเพณีปกครองตามแบบใหมหมดแลว เชน ประเทศตุรกี ญี่ปุน 

                                                            
 33 พระวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศ, เจาชีวิต: สยามกอนยุคประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ:    

ริเวอรบุคส, 2536), 485-592. 

 34 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงสมเด็จเจานองยาเธอเจาฟา  

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ลงวันท่ี 6 มีนาคม ร.ศ.130,” พ.ศ.2454, ร.6 บ.17 /12, หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ. 
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และจีน เปนตน ยังแตประเทศสยามแหงเดียวท่ียังคงใชแบบธรรมเนียมการปกครองอยางปา

เถ่ือน ซึ่งทําใหพวกกษัตริยไดรับความสนุกสนานเกินไป จนไมมีเงินจะบํารุงประเทศ...34

35   

 

 และในบันทึกของรอยเอกขุนทวยหารพิทักษที่ไดกลาวแสดงความคิดเห็นตอการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ความวา  

 

 ...การปกครองประเทศตามวิธีน้ีเปนวิธีท่ีรายแรงมาก เพราะกษัตริยมีอํานาจเต็มท่ีโดย

อยูเหนือกฎหมาย กษัตริยจะทําการชั่วรายอยางหน่ึงอยางใดก็ทําได เพราะไมมีใครขัดขวาง

...เพราะฉะน้ันการปกครองบานเมืองตามวิธีแอบโซลูตมอนาก้ี จึงทําใหประเทศทรุดโทรมลง

โดยเร็ว ถึงกับความวินาศอันใหญโต...35

36 

 

 นอกจากแนวความคิดเกี่ยวกับระบอบการปกครองท่ีปรากฏขางตนแลว ยังมีการ

ปลูกฝงความรูสึกใหกับทหารทั้งหลายใหสํานึกในชาติตามแนวทางใหมโดยเนนที่ “ชาติ ศาสนา 

บานเมือง” 3 6

37 แทน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ทั้งนี้ตามเหตุผลที่ ร.ท. จรูญ ไดกลาวไวในที่

ประชุมคณะ ร.ศ. 130 วา “พระเจาแผนดินนั้นหางายแตบานเมืองหายาก” 3 7

38 จึงเปนหนาที่ของ

ทหารทุกคนที่จะตอง “ซื่อตรงตอชาติของเรา” ไมควรกตัญูตอคน ๆ เดียว” 3 8

39  และตองถือเปน

หนาที่ของทหารทุกคนที่จะตองชวยกันออกความคิดใหชาติเจริญข้ึนยิ่ง ๆ ข้ึนไปดวย นอกจากนี้

แลวยังมีการแจกการดปลุกใจดวยขอความที่วา “เสียชีพดีกวาเสียชาติ , จงมีความกตัญูตอชาติ

และกระทําใจใหเปนไทย” อันอาจกลาวไดวาเปนคําขวัญที่ยึดถือกันของกลุมกบฏ ร.ศ. 130  

 แมวาการปลูกฝงสํานึกแหงความเปน “ชาติ”ในแนวใหมนี้  จะดูไกลเกินความเขาใจ

ของประชาชนโดยทั่วไปและดูจะอยูแตในวงที่จํากัดและไมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่

ตองการ แตผลจากการเกิดกลุมกบฏ ร.ศ. 130 นี้ก็นับวาเปนการทาทายอํานาจของพระมหากษัตริย

ในระบอบราชาธิปไตยอยางรุนแรง และยังทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเกิด

                                                            
 35 “หนังสือคนไดจากบานขุนทวยหารพิทักษ คําอธิบายวิธีการปกครองบานเมือง,” ร.6 บ. 17/3, 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 36 เร่ืองเดียวกัน. 

 37 “คําใหการ ร.ต. แยม ร.ต. พร้ิง ร.ต. บุญ,” ร.6 บ 17/4, “คําช้ีแจง ร.ต.ทองคํา,” บ.17/1, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 

 38 “คําใหการ ร.ต. แยม ร.ต. พร้ิง ร.ต. บุญ,” ร.6 บ 17/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 39 “คําใหการ ร.ต. บรรจบ,” ร.6 บ 17/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ความรูสึก “โสมนัสอยางยิ่งเหลือที่จะพรรณนาได”39

40 โดยทรงถือวาเปนการสูญเสียพระราชอํานาจ

และความนิยมดวยเหตุที่ ทหารเปนผูโกงอํานาจพระองคไป 4 0

41 เหตุการณดังกลาวจึงเปนเสมือน

สัญญาณอันตรายตอสถาบันพระมหากษัตริยที่เคยไดรับการเคารพนับถือมาโดยตลอด   

 เหตุการณดังกลาวจึงสงผลทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงรูสึก

วาเหวและขาดพวกพอง รวมถึงรูสึกวาพระองคขาดผูที่จงรักภักดีอยางแทจริง ดังความในพระ

ราชหัตถเลขาของพระองค ความวา 

 

 ...ฉันจึงเปนผูท่ีหาพวกพองมิไดเลย ยืนอยูคนเดียว ขอน้ีปรากฏชัดเจนอยูเมื่อแรกรู

ขาวอายพวกทหารคิดการกําเริบน้ันข้ึน ไมมีใครท่ีจะแสดงความเดือดรอนเลย โดยมากเขา

พากันรองอยูในใจวา “ไมใชกงการอะไรของขา”...แตเมื่อแนใจกันข้ึนแลววา ชะตาฉันยังไม

ขาด ยังไมถึงคราวพินาศลมจม จึงทําใหเกิดมีเสียงแสดงความนิยมในตัวฉัน และเกิด

ความรูสึกความระยําของอายพวกขบถขึ้นมาเร่ิมดําเนินตาง ๆ นา ๆ ...การท่ีประพฤติเชนน้ีก็

ไมผิดอะไรกับเลนละครเทาน้ัน ถามีความนิยมในตัวฉันจริงอยางท่ีวาในชั้นหลังน้ีแลว เมื่อ

เกิดเร่ืองขึ้นก็ควรจะชวยกันโกรธแคนฤาอยางนอยถามขาวคราวและแสดงอาการเอื้อเฟอ

อยางใดบางสิ น่ีก็หาเปนเขนน้ันไม...41

42 

 

 เมื่อนําการต้ังกองเสือปาข้ึนของรัชกาลที่ 6 และสภาพการณทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าลง

อยางมากในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 มาบวกกันเขากับภาระคาใชจายภายในราชสํานักและ

สวนพระองคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มีมากข้ึน เชน การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

การสรางพระราชวังตาง ๆ หรือแมกระทั่งกิจการเกี่ยวกับเสือปา จนทําใหพระราชทรัพยที่มีในพระ

คลังในหรือพระคลังขางที่มีอยางจํากัด ไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ตามพระประสงคของพระองค

ไดนั้น  ก็ยอมทําใหประชาชนและกลุมบุคคลดังกลาว เกิดความเส่ือมศรัทธาในตัวระบอบเพิ่มมาก

เพิ่มข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได ดังคํากลาวของผูกอการกบฏ ร.ศ. 130 ความวา 
 

                                                            
 40 วิเศษ วิเชียร, ผูรวบรวม. “พระราชหัตถเลขาถึงพันโทพระนราธิราชภักดี ลงวันที่ 27 ตุลาคม  

ร.ศ. 131,” วารสารประวัติศาสตร 4 (กันยายน-ธันวาคม 2522): 100. 

 41 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงพระยาสีหราชเดโช,” ลงวันที่    

30 พฤษภาคม ร.ศ. 131 (พ.ศ.2455), ร.6 ก1/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 42 “พระราชหัตถเลขาถึงเจาพระยายมราช,” ลงวันที่ 4 มิถุนายน ร.ศ.131 (พ.ศ. 2455), ร.6 บ

3.1/64, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 ...พระเจาแผนดินเก็บเงินภาษีอากรสมภักษร สวย เชน ภาษีเรือ ภาษีรถ เอาไปมี  

โขนละคร และการละเลนตาง ๆ เท่ียวฟงมหาดเล็กจะเอาอะไรก็ทูลาขอพระเจาก็เซ็นส่ังให 

เชน รถยนตและสิ่งของตาง ๆ ...เงินท่ีเก็บสวยภาษีอากรน้ัน ควรจะไวซื้อปน ซื้อลูก ซื้อดิน

ไวเมื่อเกิดศึกสงครามข้ึน...42

43 

  

 หากนําเอาปญหาทั้งหมดมารวมกับสภาพสังคม จากทั้งโรคระบาดตาง ๆ ชวงทายรัช

สมัยของรัชกาลที่ 5 ในปพ.ศ. 2446-2453 และเหตุการณสวนตัวของกลุมทหารหนุมกับมหาดเล็ก

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังที่กลาวไปขางตน ก็ยิ่งรวมกันทําใหเกิดความไม

พอใจในตัวรัฐบาลมีมากย่ิงข้ึนไปอีก จนทําใหเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมาอยางมากมาย ซึ่ง

เหตุการณตาง ๆ นี้ก็ไดรวมกันทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงหวั่นแกรงตอภัย

จากภายในอันจะสงผลถึงพระราชอํานาจของพระองคในฐานะกษัตริยในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มากยิ่งข้ึนไปอีก ดังที่ไดทรงมีพระราชปรารภในความตอนหนึ่งวา “...เปนพระเจาแผนดินนับวันจะ

ยากข้ึนทุกที หาทางเอาตัวรอดยาก...”43

44 

 และในพระราชหัตถเลขาของพระองค ความวา 

 

 ...ตัวเราน้ีตกอยูในท่ีลําบากยากที่จะรูวาไดวาภัยอันตรายจะมาถึงตัวเราเวลาใด 

เพราะเรารูสึกประหน่ึงวาเปนตัวคนเดียวหาพวกพองมิได ฤาท่ีเปนพวกพองก็พะเอินเปนผูท่ี

อยูในตําแหนงอันหาอํานาจมิได สวนผูท่ีมีอํานาจนาท่ีใหญในราชการน้ัน เรารูสึกวามีความ

เชื่อถือในตัวเรานอยกวาท่ีควรจะมี...เราจะคิดกลาวตักเตือนอยางใด มักจะไมใครเชื่อฟง...44

45 

 

 ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูดํารงอยูในฐานะ

ของผูนํา มีหนาที่ที่จะตองเรงสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจของตน ซึ่งวิธีการที่พระองคทรงใช

ตอบโตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ การปลุกความรูสึกชาตินิยม อันเปนความรูสึกภายในจิตใจของคนไทย

ทุกคนใหตระหนักถึงภัยของการสูญเสียความเปน “ไทย” และทรงพยายามอยางมากที่จะกระตุน

                                                            
 43 “คําพยานขึ้นไตสวนใหการของพลทหาร นายโตะ เร่ือง ร.ต.เหรียญ ร.ต.วาส ส่ังสอน,” ร.6 บ.

17/7, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 44 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงพระยาสีหราชเดโช,” ร.6 ก. 

1/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 45 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงพระยาเทพอรชุน พระยาอุทไทย

มนตรี และพระยาธรรมสุกราช,” 8 มิถุนายน ร.ศ. 113, ร.6 ม.36 ก/6, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ใหความรูสึกชาตินิยมเกิดข้ึนในหมูประชาชนคนไทย โดยเนนใหทุกคนเกิดความ รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย เพื่อใหมีสํานึกของความจงรักภักดีตอกษัตริยเปนสําคัญ45

46 
 
อุดมการณ “ชาตินิยม”ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 รูปแบบ วิธีการและเปาหมายของแนวความคิดแบบ “ชาตินิยม”ที่เกิดข้ึนในประเทศ

ไทย ไดแสดงความแตกตางกันกับชาติอ่ืน ๆ เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีปญหาการตกเปนอาณา

นิคมของมหาอํานาจตะวันตกเชนในประเทศเพื่อนบานขางเคียง แตเปนในแนวทางท่ีมาจาก

ความรูสึกของชนช้ันผูนําวากําลังถูกคุกคามใหยอมรับวาตนเอง “ลาหลัง”หรือหลุดออกไปจาก

กระแสหลัก คือ ตะวันตก 4 6

47 จนเกิดเปนความตองการที่จะแกไขและเปล่ียนรูปแบบสังคมทางดาน

ตาง ๆ เพื่อแสวงหาอํานาจทางการเมือง ลัทธิชาตินิยมจึงกลายเปนแรงผลักดันทางดานแนวคิด

หนึ่งในการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของระบบระเบียบในสังคมแบบเกาในรูปของ 

“การปฏิรูป” โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหสังคมพัฒนาไปสูรูปแบบของสังคมสมัยใหม หรือ สังคม

ตามอยางตะวันตก ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนพื้นฐานของ “ลัทธิชาตินิยม”ที่ไดเกิดข้ึนในสังคมไทย

ต้ังแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จนไดสงอิทธิพลตอมายังรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 647

48  

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปนพระมหากษัตริยพระองคแรก

ที่ไดเลือกใชอุดมการณชาตินิยมมาปรับใชในสังคมไทย โดยเนนความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

เพื่อสรางความเปนชาติใหเกิดข้ึนอยางเดนชัด แมจะสังเกตไดวาในสาระโดยรวมแลวแนวคิด

ชาตินิยมที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 จะไมไดมีความแตกตางกับลักษณะที่ไดปรากฏข้ึนในชาติอ่ืนๆ 

                                                            
 46 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thai 

Nationalism (Honolulu: University Press of Hawaii, c1978), 232-233. 

 47 เบเนดิกท แอนเดอรสัน กลาววา ชาตินิยมในประเทศไทย เปนลัทธิชาตินิยมทางการ (Official 

Nationalism) ซึงเปนยุทธศาสตรการเตรียมรับสถานการณของกลุมบุคคลที่มีบทบาทครอบงํา ที่กําลังถูกคุกคาม

เบียดขับไปอยูตรงชายขอบ หรือหลุดออกจากชุมชนจินตกรรมแบบประชาชาติ (Emerging Nationally-

Imagined Community) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เบเนดิกท แอนเดอรสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะทอนวา

ดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม, 187. 

 48 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนผูริเริ่มดําเนินโยบายตางๆ ที่จะนําไปสูลัทธิ

ชาตินิยมทางการ  เปนตนวา การจัดใหมีการศึกษาภาคบังคับที่ควบคุมโดยรัฐ  การชําระประวัติศาสตรโดย

ทางราชการ ทําการสงเสริมเกียรติภูมิของชาติผานการจัดตั้งกองทัพบกสยามและกองพลในลักษณะเสือปา  

เปนตน 
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รวมถึงในชวงเวลากอนหนามากเทาใดนัก และไมใชส่ิงที่เกิดข้ึนใหมแตลักษณะที่เกิดข้ึนก็ไดแสดง

ใหเห็นถึงการผสมผสานแนวคิดตาง ๆ เขาไวดวยกันรวมดวย ดังนี้ 

 อุดมการณชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่ไดทรง

สรางใหปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรม คือ การนําหลักการตามแนวทาง “ชาตินิยม”มาปรับใชใน

การปฏิรูปสังคมทางดานตาง ๆ ทั้งนี้คงเปนเพราะพระองคอาจสังเกตไดวา การปฏิรูปทางดาน

สังคมที่เกิดข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนเพียงการ

ปฏิรูปใหโครงสรางทางดานการปกครองพัฒนาข้ึน แตไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดระหวาง

ภาครัฐบาลกับประชาชนได 4 8

49 พระองคจึงตองเรงสรางความเปนหนึ่งเดียวกันใหเกิดข้ึนใน

สังคมไทย พรอม ๆ กันกับที่ตองเรงสรางส่ิงที่จะมาตอบโตกับกลุมผูตอตานพระองค โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถึงกลุมคนที่นิยมในระบอบการปกครองที่ไมใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือการใน

ระบอบที่ปกครองภายใตการนําของกษัตริย แบบ “ราชาธิปไตย” จากความพยายามของพระองค

ดังกลาวนี้ จึงไดทรงเรงสรางสํานึกรวมของ “ความเปนไทย” ใหเกิดข้ึนโดยการสรางหลักการตาง ๆ 

เพื่อใหคน “ไทย” ไมนิยมในลัทธิการปกครองที่ไมเหมาะกับ“ชาติไทย”49

50 เพื่อ “รักษาความเปนไทย”

ใหคงอยูสืบไป 
 
ลักษณะของอุดมการณชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ส่ิงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงสรางเพื่อปลูกฝง

อุดมการณ “ชาตินิยม”ตามแนวทางของพระองคเองน้ัน ไดปรากฏในรูปของบทพระราชนิพนธใน

งานวรรณกรรม หนังสือพิมพ และพระราชดํารัสรวมถึงพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกกลุม

บุคคลตาง ๆ โดยทรงอธิบายและแนะนําแนวทางใหประชาชนชาวไทยไดยึดมั่นรวมถึงปฏิบัติตาม

ส่ิงที่ทรงวางรากฐานไว เพื่อใหสํานึกรวมเหลานี้เกิดข้ึนในสังคมไทย  

 ดังนั้น เพื่อจะใหเขาใจไดมากข้ึนถึงเหตุผลที่พระองคทรงเลือกรับอุดมการณ “ชาตินิยม” 

มาปรับใชในสังคมไทย โดยที่ทรงไมเห็นดวยกับระบอบการปกครองอ่ืน ๆ และยึดมั่นในระบอบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยอันมีพระมหากษัตริยเปนผูนําสําคัญที่จะนําพาชาติไปสูความ

                                                            
 49 พระองคไดทรงแกไขความผิดพลาดที่ไดเกิดขึ้นมาในรัชกาลกอน โดยทรงดําเนินนโยบายตาม

แบบอยางของราชวงศยุโรปท้ังหลายที่ “แปลงชาติ” ดวยความยินยอมพรอมใจ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เบเน

ดิกท แอนเดอรสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม, 185. 

 50 โดยในเน้ือหาสาระที่สําคัญ คือ การเนนหนักถึงความหมายของความเปน “ไทย” ตามรูปแบบ

ของ “ความเปนไทย” และทรงเนนยํ้าถึงหนาที่ของ “คนไทย” ในประการตอมา เพื่อปลูกฝงใหคนไทยไดยึดม่ัน

และรักษาระบอบการปกครองที่มีมาแตด้ังเดิมของชาติไทย 
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เจริญหรือ“ศิวิไลซ” แลว จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองกลาววิเคราะหถึงแนวทางพระราชดําริทางดาน

การเมืองการปกครองของพระองค เพื่อที่จะทําใหเห็นถึงความเขาใจตอปญหาในระบอบการเมือง

แบบตาง ๆ ตามที่พระองคไดทรงกลาวอางถึงตลอดรัชสมัย 

 แนวพระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 

ไดปรากฏอยางชัดเจนในจดหมายเหตุรายวันของพระองคที่ไดทรงบันทึกในระยะเวลาหลังเกิด

เหตุการณทางสังคม คือ กบฏ ร.ศ. 130ไดไมนานมากนัก โดยส่ิงที่พระองคทรงไดบันทึกนั้นเปน

พระราชวิจารณถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม ซึ่งสาระสําคัญของ

เนื้อหามาจากความเช่ือสวนพระองคที่วา ราษฎรไทยในสมัยนั้นยังไมพรอมสําหรับการปกครอง

ระบอบใหม และเช่ือวาการปกครองแบบใหม คือ ระบอบประชาธิปไตยยังไมเหมาะกับสังคมไทย

เพราะประชาชนยังไมมีความพรอม อีกทั้งกลุมบุคคลโดยมากก็ยังขาดความรูและความเขาใจ และ

แมวาจะมีบางกลุมที่มีความรูเพราะไดรับการศึกษา แตก็อาจยังไมเขาใจในตัวระบอบดีพอ จึงยัง

ทรงนําระบอบการปกครองดังกลาวมาใชในสังคมไทยขณะนั้นทันทีไมได5 0

51  พรอมกันนี้ทรงเห็นวา

กลุมคนที่ตองการใหเปล่ียนระบอบการปกครองเปนเพียงคนกลุมนอยของประเทศซึ่งอาศัยอยูใน

กรุงเทพฯเทานั้น ดังความปรากฏวา 

 

 ...ขอท่ีวาใครจะตองการเปล่ียนแปลงการปกครองน้ัน เมื่อไดไปแลเห็นในเวลาท่ี

ราษฎรแตกต่ืนกันมา “ชมบุญ”แลว ก็จะแลเห็นไดทันทีวา คนไทยหมูมากมิไดมีความ

ตองการจะเปล่ียนแปลงอะไรเลย และถาขืนจะเปล่ียนแปลงไปก็คงจะไดแตทําเลนเปนผิว ๆ 

เทาน้ัน และก็จะทําไดแตเฉพาะในบางกอก เพราะจะไมมีผูใดสามารถเขาใจลักษณะการ

ปกครองประชาธิปไตยเลย ถึงแมในบางกอกเองก็จะมีแตผูท่ีเขาใจดวยปากมากกวาเขาใจ

ดวยใจจริง ๆ ...51

52 

 

 พรอมกันนี้พระองคก็ทรงมองวากลุมกบฏ ร.ศ.130 เองก็ไมมีความเขาใจเร่ืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยดีพอดวยเชนกัน ดังที่ไดปรากฏพระราชวิจารณในพระราชหัตถเลขาถึง

พระยายมราช ความวา 

 

                                                            
 51 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 155-156. 

 52 เร่ืองเดียวกัน, 156. 
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 ...คนจําพวกท่ีรายกาจย่ิงกวาจําพวกอื่นน้ัน คือจําพวกท่ีอางเอาความรักชาติขึ้นมา

เปนสาเหตุเพื่อคิดฤาถามีโอกาสก็ถึงแตลงมือประทุษรายตอผูปกครอง...ฉันมีความวิตกและ

ไมสบายใจเปนอยางย่ิง เพราะรูสึกวาเมืองเรากําลังจะเดินเร็วเต็มท่ี ยังมิทันจะเดินแข็งก็จะ

วิ่งเสียแลว ท้ัง “โปลิติค” ก็เปนคําท่ีไดยินหนาหูขึ้นทุกวัน คนไทยโดยมากท่ีพูดถึงโปลิติคน้ัน 

ฉันไมเชื่อวาเขาอกเขาใจทางเหนือทางใตอะไรนัก…52

53 

 

 แมวาพระองคจะทรงเห็นขอเสียของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่อํานาจตกอยูที่

กษัตริยแตเพียงผูเดียวโดยไดทรงกลาววา เปนการปกครองที่ไมนาปรารถนาเทาใดนัก และไม

สามารถจะรับประกันไดวา ระบอบการปกครองนี้เปนระบอบการปกครองท่ีดีที่สุดก็ตาม แต

พระองคก็ยังทรงเห็นวาเปนระบอบการปกครองท่ีเหมาะสมกันกับสภาพของสังคมไทยในขณะนั้น

ที่สุดแลว ดังที่ไดปรากฏในจดหมายเหตุรายวันสวนพระองค ความวา 

 

 ถามีผูตองการ “คอนสติตูชั่น”จริง ๆ และเปนไปไดจริงจะเปนคุณอยางใดฤาไม แตถา

แมตางวามีคนอยูจําพวก 1 ซึ่งต้ังใจดีจริง มีความมุงดีตอชาติจริง จะมารองฎีกาข้ึนโดยตรงๆ 

ขอใหมีคอนสติตูชั่น เราเองจะไมมีความแคนเคืองเลย ตรงกันขาม เราจะยอมพิจารณาดูวา 

จะสมควรยอมตามคําขอรองของคนน้ันฤาไม ถาย่ิงมีคอนสติตูชั่นไดจะยิ่งดี เพราะเรารูสึก

อยูแลวเหมือนกัน วาการท่ีมอบการปกครองไวในมือเจาแผนดินคนเดียวผูมีอํานาจสิทธิ์ขาด

น้ัน ดูเปนการเส่ียงบุญเส่ียงกรรมอยู...ถาเจาแผนดินเปนผูท่ีมีสติปญญาสามารถและมีความ

ต้ังใจมั่นอยูวา จะทําการใหบังเกิดผลอันดีท่ีสุดแกชาติบานเมืองฉะน้ีแลวก็จะเปนการดีท่ีสุด 

จะหาลักษณะปกครองอยางใดมาเปรียบปานไดโดยยาก แตถาแมเจาแผนดินเปนผูท่ีโฉด

เขลาเบาปญญา  ขาดความสามารถ ขาดความพยายาม เพลิดเพลินไปแตในความสุข

สวนตัวไมเอาใจใสหนาท่ีของตน ฉะน้ีก็ดี ฤาเปนผูท่ีมีนํ้าใจพาลสันดานหยาบดุรายและไม

ต้ังอยูในราชธรรม เห็นแกพวกพองและบริวารอันสอพลอและประจบ  ฉะน้ีก็ดี ประชาชนก็

อาจจะไดรับความเดือดรอน ปราศจากความสุข ไมมีโอกาสที่จะเจริญได... 53

54 

 

                                                            
 53 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงเจาพระบายมราช,” 4 มิถุนายน 

ร.ศ.131, ร.6 บ.3.1/64, เลม 4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  

 54 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 49- 50. 
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 ดังนั้น พระองคจึงทรงเห็นวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังไมเหมาะสม

สําหรับสังคมไทย แตก็ยังทรงเห็นวาการมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็มีคุณในแงที่วา 
 

 ...เปนอันตัดความไมแนนอนท่ีมีอยูไปไดมาก เพราะอํานาจมิไดอยูในมือคน ๆ เดียว 

ซึ่งถึงแมวาจะดีฤาชั่วปานใดก็เปล่ียนไมได  ประชาชนไดมีเสียงในการปกครองชาติบานเมือง

ของตนเองเสนาบดีผูรับตําแหนงนาท่ีปกครองก็รับผิดชอบตอประชาชน จําเปนตองทําการให

เปนไปอยางดีท่ีสุดท่ีจะเปนไปได เพราะถาแมวาทําการในนาท่ีบกพรอง ประชาชนไมเปนท่ี

ไววางใจตอไป ก็อาจจะรองขึ้นดวยกันมาก ๆ จนเสนาบดีตองลาออกจากตําแหนง คนท่ี

ประชาชนไววางใจก็จะไดมีโอกาสเขารับตําแหนงนาท่ี ทําการงานใหดําเนินไปโดยทางอัน

สมควร และถูกตองตามประสงคแหงประชาชน...54

55 

 

 จากขอความที่ปรากฏดังกลาว จึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมีขอดีทางทฤษฎีในประเด็นที่ตัดความไมแนนอนเร่ืองคุณสมบัติของกษัตริยใน

ระบอบไปได เพราะอํานาจในระบอบการปกครองประเทศไมไดตกอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง

คนเดียว แตหากนําหลักการดังกลาวมาใชในทางปฏิบัติแลว  กลับเห็นผลเสียจากขอจํากัดหลาย

ประการ เนื่องจากถาหากประชาชนยังไมมีความรูพอที่จะปกครองตนเองได ก็อาจสรางมติมหาชน

ไปในทางที่ผิดตอชาติ หรือถาหากมีกลุมประชาชนที่ยังขาดความเขาใจ ก็อาจเลือกคนเขาสภา

เพราะถูกชักจูงมาในทางมิชอบ เชน การติดสินบน จนอาจกลายเปนระบอบคณาธิปไตยแทน

ประชาธิปไตยไปก็เปนได ซึ่งหากมีกลุมนักการเมืองที่ไดรับการคัดเลือกมาในลักษณะดังกลาว

เกิดข้ึนแลว อํานาจทางการเมืองก็จะตกอยูในมือของบุคคลกลุมนอยที่มีทุนทรัพยมากเพียงกลุม

เดียวเทานั้น ดังนั้นการมีรัฐสภาก็คงไมสามารถแกไขปญหาการฉอราษฎรบังหลวงใหหมดไปได 

และการลงมติใด ๆ ก็ยอมจะไมเกิดผลเพราะประชาชนก็คงไมไดประโยชนจากสภาพการณ

ดังกลาวเทาที่ควร พรอมกันนี้หากผูถืออํานาจมุงหวังแตจะหาผลประโยชนสวนตนมากยิ่งข้ึนไป5 5

56   

ก็จะยิ่งมีแตทําใหเกิดความไมเสมอภาคข้ึนในสังคมไทยมากเทานั้น อีกทั้งก็ยังทรงไมเห็นดวยกับ

วิธีการของระบอบประชาธิปไตยที่ตองกําหนดใหมีการเปลี่ยนตัวคณะผูปกครองตามระยะเวลาท่ี

                                                            
 55 เร่ืองเดียวกัน. 

 56 ชัยอนันต สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสารการเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-

2477), 55. 
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กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพราะตามทัศนะของพระองคแลวทรงถือวา “...การเปล่ียนเจาหนาที่ทํา

การงานของรัฐบาลทั้งชุดเชนนี้ ถายิ่งเปลี่ยนบอยเทาใดก็ยิ่งชอกช้ํามากเทานั้น...”56

57 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ยังทรงมีพระราชวิจารณบุคคลที่

เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเปนในระบอบประชาธิปไตยวา เปนพวกนักพูด เจา

คารมที่พูดข้ึนมานั้น เพราะความริษยาและความเห็นแกตัว รวมถึงยังทรงกลาวเสียดสีอีกวา 

แทจริงแลวพวก “สยามใหม”ที่ตองการจะเปล่ียนแปลงการปกครองนั้นไมมีความคิดอะไรนอกจาก

จะเปนพวกที่ไมรูจักสงบ และมักจะเสียใจในส่ิงที่ตนเองไดทําไปแลวเมื่อทําการลมระบอบการ

ปกครองแบบเดิมไดสําเร็จ  

 พระองคทรงมีพระราชดําริวาประเทศไทยควรมีกษัตริยเปนผูนําประเทศ เพราะกษัตริย

ถือเปนเกียรติยศแหงชาติมากกวาสามัญชน ดังตัวอยางพระบรมราโชวาทที่แสดงใหเห็นถึง

พระราชดําริของพระองคเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ความวา 

 

 ...คราวน้ีมาถึงพระมหากษัตริย...สมมุติเสียวาทานองคหน่ึงเปนพระมหากษัตริย 

ขาพเจาเปนเพียงแตครูผูหน่ึงพูดกับทาน...ถาเมืองเราซึ่งมีพระมหากษัตริยน้ัน ถาจะ

เปล่ียนเปนรีปบลิคเลนจะเปนอยางไร?...ถาเวลานี้ไทยเปนรีปบลิค  พระเจาแผนดินอังกฤษ

คงจะไมไดต้ังใหหัวหนาคนไทยเปนนายพลเอกอังกฤษเปนแน การท่ีมีพระเจาแผนดินมี

ประโยชนดังน้ี สําหรับไดรับเกียรติยศซึ่งชาติอื่นเขาจะใหแกชาติเรา...เขาจึงต้ังพระเจา

แผนดินสําหรับผูกไมตรีติดตอกับชาวตางชาติ ถาเมื่อเราเปนรีปบลิค ทานคิดหรือวาพระเจา

แผนดินอังกฤษจะต้ังใหเปรสิเดนตเปนนายพลเอกพิเศษของกองทัพอังกฤษ? อังกฤษเขาคง

จะไมยกยองคนท่ีในไมชาก็ตองออกไปเปนคนสามัญเปนแน... 58 

 

 แมวาในบางครั้งพระองคจะทรงกลาวถึงการเปล่ียนแปลงวาเปนส่ิงที่จําเปนก็ตาม แตก็

ทรงมองวาจะตองมีการเนนย้ําเสมอวาไมควรเอาอยางตะวันตก ซึ่งความปรารถนาท่ีทรงแฝงไวใน 

“ลัทธิเอาอยาง” ของพระองคนี้ อาจมีความเกี่ยวของกับความไมปรารถนาที่จะใหคนไทยเอาอยาง

                                                            
 57 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 65. 

 58 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, อุตตรกุรุ (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2508), 2-3. 
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ตะวันตก ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับรูปแบบการปกครองดวยก็เปนได 5 8

59 ไมเฉพาะแตการเอาอยาง

ทางดานวัฒนธรรมเพียงเทานั้น ดังพระบรมราโชวาทที่พระองคไดทรงพระราชทานในการสมาคม

นักเรียนซึ่งไปศึกษาอยูในประเทศยุโรป ความวา 

 

 ...ในเวลาท่ีเราเขาไปอยูในสถานศึกษา ยอมมีเวลาท่ีจําเปนอยูบางท่ีจะตองฟงเขา

สนทนากันถึงการเมือง เราขอเตือนสตินักเรียนวา จะไดยินหรืออะไรก็ตามกอนท่ีจะรับรอง

เอาเปนของดีและนานิยม ควรต้ังปญหาแกตนเองเสียกอนวา (1) ลัทธิหรือวิธีการอยางน้ัน ๆ 

จะเหมาะแกคนไทยหรือไม? (2) สภาพแหงเมืองไทยในเวลาน้ี จะควรใชลัทธิหรือวิธีการ

อยางน้ัน ๆ ไดหรือยัง? (3) ถาจะใชลัทธิหรือวิธีการอยางน้ัน ๆ จะเปนประโยชนแกหมูชน

ท่ัวไป หรือจะเปนผลประโยชนแตสําหรับตัวเราและพวกพองของเราท่ีเปนหมูนอย? ถายัง

ตอบปญหาท้ังสามขอน้ีไมไดดวยความแนใจแลวละก็ อยาเพอรับรองวาลัทธิหรือวิธีการน้ันๆ 

เปนของดีและนานิยม อยาลืมวาสภาพของประเทศยุโรปกับเมืองไทยผิดกันอยู ฉะน้ัน ส่ิงซึ่ง

เปนคุณสําหรับเขาอาจเปนโทษสําหรับเราได...59

60 

 

 ในขณะเดียวกันรัชกาลที่ 6 ก็ยังทรงวิพากษวิจารณลัทธิสังคมนิยม6 0

61 วาคลายคลึงกัน

กับศาสนาพระศรีอาริย ที่ดีในทางทฤษฎีแตทวาเปนไปไมไดในทางปฏิบัติเชนเดียวกันกับระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะทรงเห็นวา มนุษยทุกคนไมไดมีความรูทางปญญา ความสามารถ และความ

ชํานาญเสมอภาคเทาเทียมกัน อีกทั้งยังเปนไปไมไดเพราะคนยังมีความอิจฉาริษยากันอยู 6 1

62 และ

ทรงสรุปอีกวา ไมมีบุคคลในเมืองใดที่จะไดรับความเสมอภาคเทากับคนไทยอีกดวย 6 2

63 แต

นอกเหนือจากนี้แลว ก็ยังทรงมีพระราชวิจารณเกี่ยวกับแนวความคิดตาง ๆ ของลัทธิสังคมนิยมอีก 
                                                            
 59 มัทนา เกษกมล, การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร เรื่องการเงินและการปกครองในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, อางถึงใน ชัยอนันต สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสาร

การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2477), 86. 

 60 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระบรมราโชวาทพระราชทานในการสมคมนักเรียน 

ซึ่งไปศึกษายูในประเทศยุโรป เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2468,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท 

(พระนคร: กรมศิลปากร, 2501), 55-56. 

 61 พระราชบันทึกในเร่ืองสังคมนิยมไดปรากฏอยูอยางชัดเจนในจดหมายเหตุรายวัน เดือนเมษายน 

พ.ศ.2455.  

 62 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 67. 

 63 เร่ืองเดียวกัน, 74. 

   ส
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เชน ในเร่ืองเฉล่ียทรัพยและการรวมทรัพยสมบัติเปนของกลางวาลวนเปนไปไมไดเพราะจัดการได

ยากในทางปฏิบัติ อีกทั้งลัทธิสังคมนิยมยังทําลายศาสนาอันนํามาซึ่งความแตกแยกลางลาญ      

ซึ่งกันและกันอีกดวย 6 3

64 เพราะพระองคทรงเห็นวานักบวชทั้งปวงเปนผูที่มีความนิยมในระบอบ

ราชาธิปไตยทั้งนั้น ดังนั้น “ผูที่คิดจัดการการปกครองใหเปนไปตามทางแหง “โซเชียลลิสม” จํา

จะตองคิดทําลายศาสนาเสียกอน เพราะศาสนาและนักบวชทั้งปวงคงจะเปนผูที่มีความนิยมใน

ราชาธิปไตย ไมวาชาติใดภาษาใด เพราะฉะนั้นผูที่คิดทําลายอํานาจแหงราชาจึงตองนับวาศาสนา

และนักบวชเปนเคร่ืองกีดขวางอยางสําคัญ...”6 4

65 จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนชาวไทยจะตอง “...

ศึกษาใหรูความจริง เร่ิมไตรตรองดูใหแลเห็นโดยถองแทวา ลัทธิ “โซเชียลิสต” นั้นจะใหคุณโทษ

เพียงไร ถึงเวลาหรือยังที่จะใชลัทธิอันนั้น...”6 5

66 และทรงกลาวตอเสริมในพระราชดําริสวนพระองค

ถึงระบอบการปกครองนี้วา  

 
 ...สวนเราน้ัน... เห็นวาจะเปนเคร่ืองนําความแตกฉาน ความพินาศฉิบหายมาสูคณะ 

สูชาติ สูบานเมือง จะเปนเคร่ืองทําลายอิศรภาพเปนแนแท...พวกโซเชียลิสตเกจะทําใหไทย

ตอไทยแตกกันจะทําใหคนท่ีตางชั้นแตเปนชาติเดียวกันมีความฤศยาเกลียดชังซึ่งกันแลกัน 

และทําใหมุงลางผลาญซึ่งกันและกัน...66

67 

 

 ในบทสรุปของแนวพระราชดําริที่ปรากฏขางตนทั้งหมดนี้ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

วาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีความเขาพระราชหฤทัยในแนวทาง

และแนวคิดของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางดี แตทรงมีความโนมเอียงไป

ในทางที่ไมเห็นดวยที่จะนําเอาระบอบการปกครองเชนนี้มาใชในสังคมไทย67

68 เนื่องจากจะสังเกตได

วาพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท รวมถึงงานพระราชนิพนธโดยมากของพระองค เชน ลัทธิเอา

อยาง ความเปนชาติไทยโดยแทจริง เมืองไทยจงต่ืนเถิด โคลนติดลอ บทละครเร่ือง ฉวยอํานาจ 

                                                            
 64 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ชัยอนันต สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสารการเมืองการ

ปกครองไทย (พ.ศ.2417-2477), 68-69. 

 65 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 81-82. 

 66 เร่ืองเดียวกัน, 96. 

 67 เร่ืองเดียวกัน, 96-97. 

 68 ชัยอนันต สมุทวณิช, การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: สมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2518), 53. 
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ฯลฯ มีข้ึนเพื่อตองการใหชาวไทยจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

มากกวาอยากจะทรงเห็นประชาชนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงเปนระบอบประชาธิปไตยตาม

อยางตะวันตก เพราะระบอบการปกครองแบบ “ราชาธิปไตย” ตามแนวทางของพระองค เปน

รูปแบบการปกครองที่เปนนิติธรรมของชาติไทยมาต้ังแตคร้ังโบราณมา และทรงเห็นวาเปนระบอบ

การเมืองการปกครองที่ดีที่สุดรวมถึงเหมาะสมที่สุดสําหรับเมืองไทย ดังนั้นการรักษาไวซึ่งรูปแบบ

การปกครองอันเปนนิติธรรมของชาติดังกลาว จึงเทากับวาเปนการรักษารูปแบบของ “ความเปน

ไทย” ซึ่งเกิดในประเทศที่ไดเจริญมาแลว  จึงทรงเนนย้ําหลักการดังกลาวโดยยอนไปถึงอดีตของ

ประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 6 8

69 

พระองคจึงทรงดํารงอยูในฐานะของกษัตริยผูสืบทอดเจตนารมณดังกลาว เชนในสมัยอดีตเพื่อ

คงไวซึ่ง “ความเปนไทย” โดยเนนถึง “ความรักชาติ” เปนพื้นฐานสําคัญ ลักษณะดังกลาวนี้เห็นได

อยางชัดเจน จากพระราชดํารัส รวมถึงพระบรมราโชวาทของพระองค ความวา 

 

 ...เรารูสึกอยูดีวาบัดน้ีเราไดรับภาระอันยิ่งใหญแลสําคัญย่ิง คือ เปนผูท่ีไดรับมอบ

ความสุขแลความเปนไทยแหงชาติไวในมือ เราก็ถืออยูวาเราไดเกิดมาเปนคนไทยแลตระกูล

กษัตริย อันชาติไทยเราน้ีบรรพบุรุษของเราท้ังหลายไดชวยกันต้ังข้ึนไวแลว แลไดชวยกัน

รักษาสืบตอกันมา ...แลสูยอมสละเลือดเน้ือ แลชีวิตเปนท่ีสุด เพื่อรักษาความเปนไทย

แหงชาติไวใหสมนาม ฝายเรารูสึกวาเปนทายาทรับมรดกสําคัญอันน้ีไวแลว ก็ตองต้ังใจรักษา

ไวใหมั่นคง ท้ังตองอุตสาหะทํานุบํารุงใหมรดกอันน้ันจําเริญเพิ่มพูนทวีขึ้นกวาเกาอีกได

เพียงใด ก็นับวาเปนกําไรเพียงน้ัน การใด ๆ ท่ีเราไดเร่ิมจัดขึ้นแลว แลซึ่งจะไดจัดขึ้นอีกตอไป 

ก็ลวนทําไปดวยความมุงหมายท่ีจะใหเปนประโยชนนําความเจริญมาสูชาติ...69

70 

 ...ถาจะตรวจดูต้ังแตสมัยดึกดําบรรพตลอดมาจะเห็นไดวาคนไทยตองการมีอํานาจอัน

ชอบธรรมเสมอหนากันหมด ในเมืองไทยเราน้ีมีคนอยูสองชั้นเทาน้ัน ไมมีมากกวาสอง 

ชั้นหน่ึงคือเจาแผนดินผูเปนหัวหนาซึ่งเขามอบใหทรงไวซึ่งอํานาจทุกอยาง เพราะวาเขา

ท้ังหลายไมมีเวลาพอและไมอาจสามารถท่ีจะตางคนตางถืออํานาจอันน้ันไวได อีกชั้นหน่ึง

                                                            
 69 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสตอบคําถวาย

ชัยมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเน่ืองในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน เม่ือวันท่ี 12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 131, ” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท , 2-3. 

 70 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานเรศวรฤทธิ, จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 

2466), 148. 
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คือคนไทยท่ัวไป ถาใครจะมาแทรกแซงในระหวางคนไทยกับพระเจาแผนดิน ก็ไมใครได

ความรักใครนับถือยกยองของคนไทยนัก เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุท่ีมาตัดรอนอํานาจอัน

ชอบธรรมของเขาเสีย คืออํานาจของพระเจาแผนดินซึ่งผูเปนเหมือนหน่ึงกุลบิดรของเขา ขอน้ี

พึงสังเกตหลักฐานในพงศาวดารของเราเองได คือถาเมื่อใดขุนนางหรือบุคคลชั้นใดก็ดีแยง

ชิงหรือยึดถือเอาอํานาจไว และเขาแทรกในระหวางพระเจาแผนดินกับราษฎร ถาพระเจา

แผนดินทรงพระเดชานุภาพก็ไดปราบปรามพวกน้ันใหราบคาบไป แตถาถูกคราวท่ีพระเจา

แผนดินออนแอพวกท่ีแทรกแซงมีอํานาจมีอํานาจมากก็เกิดความฉิบหายยอยยับกันทุกที 

ใครอานพงศาวดารคงเห็นอยางน้ัน ความขอน้ีไมใชของใหมเปนของมีมาแลวแตโบราณ...

เราเปนไทยดวยกันและเรามีพระเจาแผนดินพระองคเดียว เปนหนาท่ีของเราแลวท่ีจะชวยกัน

ทํานุบํารุงบานเมืองของเราใหรุงเรืองสมเกียรติคุณแหงชาติไทย...70

71 

 

 เพราะเหตุดังกลาว การที่จะละนิติธรรมของชาติ จึงควรจะตองใชวิจารณญาณไตรตรอง

ดูกอนกวาจะเกิดประโยชนแกเรามากนอยเพียงไร แทจริงหรือไม ไมใชเพียงอยากจะละนิติธรรมนี้

เพียงเพราะวาตองการที่จะทําเชนประเทศอื่น ๆ เพียงเทานั้น สวนชาติที่ละนิติธรรมของชาติไป เชน 

จีนและตุรกีนั้นก็คงจะตองพินาศไปในไมชา71

72 

 ดังนั้น จากขอความทั้งหมดดังที่ยกตัวอยางขางตน ก็ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชดําริ

ของรัชกาลที่ 6 ที่ตองการจะแสดงความชอบธรรมทางอํานาจที่พระมหากษัตริยพึงไดจากประชาชน 

อีกทั้งบทบาทและหนาที่ของพระมหากษัตริยก็ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประชาชน

กับสถาบันพระมหากษัตริย ในฐานะที่เปนองคกรทางการเมืองหนึ่งที่สามารถนําประเทศไปสูความ

สงบสุขและมั่นคง รวมถึงมีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศได ทั้งนี้จะเห็นไดวาลวนมีข้ึนเพื่อ

กระตุนใหชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทยและบรรพบุรุษของชาติไทย จน

เกิดเปนความตองการที่จะประพฤติตนตามอยางบรรพบุรุษ พระองคจึงเกิดความพยายามที่จะ

พยุงสถานภาพของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและสถาบันกษัตริยไทยเอาไว และสรางอุดมการณ

                                                            
 71 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ตอบเนื่องในงานพิธีฉัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ณ พระที่นั่งอัมพร

สถาน เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2457,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 31-32. 

 72 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พระนคร: ราชบัณฑิตยสภา, 2472), 33-34. 

   ส
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ชาตินิยมแบบ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณ”ข้ึน 72

73  โดยเนนถึงความอยูรอด รวมถึงเอกราชของ 

“ชาติ” ภายใตการนําของกษัตริยวาดีเหนือระบอบอ่ืนใด 

 นอกจากนี้ก็ยังจะสังเกตไดวา ภายใตแนวทางแบบ “ชาตินิยม” ของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคทรงเห็นประโยชนจากการใชงานทางดานวรรณกรรม และ

พระราชดํารัสรวมถึงพระบรมราโชวาทเขามาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการปลุกใจ กระตุน หรือแมกระทั่ง

ชักจูงใหประชาชนรวมชาติของพระองคเกิดสํานึกรวมในความรักชาติตามพระราชประสงค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่ไดรับการศึกษาจากตางประเทศและวิพากษวิจารณแนวทางในการ

บริหารปกครองบานเมืองภายใตการนําของพระองค ทั้งนี้มาจากการที่ทรงเห็นวา ประชาชนชาว

ไทยสวนมากยังขาดความรูและความเขาใจในแนวทางตามแบบตะวันตกดานตาง ๆ เชน พฤติกรรมที่

ไมสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวความคิดทางดานการเมืองแบบตะวันตก จนอาจทําใหเกิดการ

เอาอยางโดยไมมีการริเร่ิมโดยตนเอง หรือเลียนแบบโดยไมตริตรอง รวมถึงแมกระทั่งการยกยอง

ชาติอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งชาติตะวันตกมากเกินไป ซึ่งก็จะทําใหเกิดเปน “องคแหงความเปนทาส” 

อันเปนเคร่ืองกีดขวางความเจริญกาวหนาของชาติ ดังพระราชดํารัส ความวา 

 
 ...บรรดาประเทศท้ังปวง ประเทศใดท่ีรักษานิติธรรมของชาติไวไดดี ประเทศน้ันยอม

ดําเนินขึ้นสูวามเจริญ ประเทศใดละเลยนิติธรรมของชาติเสีย หรือปลอยใหเส่ือมทรามไป ภัย

ยอมนะมีมาถึงประเทศน้ัน ...นิติธรรมของชาติน้ัน คือ คุณสมบัติและขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีซึ่งท่ีนิยมสืบตอ ๆ กันมาในหมูประชาชนแหงชาติ… 

 ...การท่ีเราเห็นอะไรของใครแปลก เราพอใจจะถือเอาเปนแบบอยางนํามาใชสําหรับ

ประเทศเราบางน้ัน จําเราจะตองใชวิจารณญาณใหสอดคลองเลือกพื้นใหเห็นเหมาะวาจะ

เปนประโยชนแกเราแทจริงเสียกอน ส่ิงซึ่งเหมาะแกประเทศเขา ใชวาจะเหมาะแกประเทศ

เราเสมอก็หาไม บางทีอาจใชไมไดในประเทศเราเสียเลยก็เปนได หรือบางอยางจะใชไดก็

ดวยเอามาปรุงใหมใหเหมาะแกเรา เพราะฐานะและนิติธรรมของชาติยอมตาง ๆ กัน การเอา

อยางเขาโดยมิไดพิจารณาใครครวญใหรอบคอบ เห็นของเขาอยางไรนึกวาเกก็เอาอยางมา

ท้ังดุน ๆ อยางน้ัน ถาไมเหมาะแกเราหรือขัดตอนิติธรรมของเรา ก็จะหาเปนไปไดอยางท่ีเรา

เห็นของเขาน้ันไม การเอาอยางผิดเชนน้ี เทากับกินของแสลงใหโทษมากนัก จะปรากฏอยาง

อาการท่ีเรียกวาผิดสําแดงทันที  ถาวาดวยการปกครองบานเมืองแลว วิธีการปกครองอยาง

ราชาธิปไตยเปนนิติธรรมของเราสืบมาแตโบราณกาล...ถาจะตรวจดูพงศาวดารในเวลา

                                                            
 73 สัมภาษณ, สมชาติ จึงสิริอารักษ, รองศาสตราจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 18 ธันวาคม 2556. 
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ใกลๆ น้ี ก็ยังเห็นพยานไดคือเมื่อสมัยบานเมืองเราปนปวนดวยพระเจาแผนดินตองละราช

สมบัติเพราพระจริตวิการ คนท้ังหลายก็พรอมใจกันเลือกพวกเราคนหน่ึงสถาปนาข้ึนเปน

กษัตริยครอบครองกันตอมา...73

74 

 

 พระองคจึงไดทรงเนนย้ําเสมอ ๆ วา การศึกษาในวิทยาการของตะวันตกนั้น เราศึกษา

เพื่อนําวิทยาการเขามาใชในประเทศเพื่อประโยชนในการปรับปรุงบานเมือง ไมควรที่จะนําเอา

แบบอยางความประพฤติที่ไมดี หรือแมกระท่ังภาษาของเขามาใชในประเทศของเรา 7 4

75 แมวาใน

บางอยางแลว พระองคก็ทรงเห็นวาเปนการสมควรที่จะเอาอยางประเทศอ่ืน ๆ เชนชาติตะวันตก 

ยกตัวอยางเชนในเร่ืองเกี่ยวกับแนวความคิดทางดานประวัติศาสตร วิทยาศาสตร อันรวมถงึความรู

และวิทยาการความกาวหนา หรือการศึกษาของตะวันตก เนื่องจากพระองคทรงเห็นวามีประโยชน

ในการพัฒนาบานเมืองใหมีความ “ศิวิไลซ” แตลักษณะดังกลาวนี้ ควรจะตองเกิดข้ึนพรอม ๆ กับ

การใชความคิดของตนเองไตรตรองใหรอบคอบกอนที่จะทําการเลียนแบบหรือกอนที่จะเลือกรับมาใช

ดวย โดยในทายที่สุดแลวอาจตองทําการดัดแปลงหรือปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับแนวทาง วิถีชีวิต 

รวมถึงสภาพความเปนอยูของตน ดังขอความที่ปรากฏในพระราชนิพนธ “ลิทธิเอาอยาง” และ “ปลุก

ใจเสือปา” ความวา 

 
 ...การทําตามความคิดของคนอื่นน้ัน ขาพเจายอมรับวาบางทีก็เปนของจําเปน แตถา

แมวาเราไมจํากัดมัดตัวเราวาจะตองเอาอยางตามเขาทุกคราวไปและจะไมคิดอะไรเสียเลย

โดยลําพังตนเองแลว ขาพเจาก็ไมนับวาเปนการเอาอยาง การเชนน้ีเปนแตการแลกเปล่ียน

กัน ซึ่งไมขัดกับความเปนไทย และความไมตองพึ่งใครน้ันเลย เพราะวาเราอาจจะกระทํา

ตามหรือไมกระทําตามหรือริเร่ิมขึ้นเองได ตามแตเราจะเห็นวาอยางใดจะเหมาะและเปน

ประโยชนแกชาติเรา...75

76 

                                                            
 74 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสตอบคําถวายชัยมงคลของโรงเรียน

มหาดเล็กหลวงเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน ร.ศ.131,” 

ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 2-3. 

 75 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระบรมราโชวาท

พระราชทานในการสมคมนักเรียน ซึ่งไปศึกษายูในประเทศยุโรป เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2468,” ใน พระราช

ดํารัสและพระบรมราโชวาท,” 50-55. 

 76 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ลัทธิเอาอยางและโคลนติดลอ (พระนคร: กรม

ศิลปากร, 2506), 7. 
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 ...ก็คนไทยเกา ๆ เขามีหนาท่ีกระทําเพื่อประโยชนของชาติบานเมืองทุกคน คนไทยชั้น

ใหมจะไมสมัครหนาท่ีเชนน้ันบางจะวาตนดีกวาเขาอยางไร ขอเสียของคนไทยชั้นใหมน้ีมีอยู

ท่ีสําคัญคือส่ิงใดท่ีเปนของเกาท้ิงเสียใหหมด แตขอใหมก็ไมมีมาแทน ไดยินฝร่ังเขาพูดอะไร

ไดยินแวว ๆ ...การท่ีประพฤติตามอยางฝร่ังน้ัน ถาประพฤติตามในทางท่ีดีก็ไมนาติเตียน น่ี

เลือกประพฤติแตเฉพาะในทางท่ีจะสะดวกแกตนอยางเดียว...ฝร่ังเขารักชาติบานเมืองของ

เขา ทําไมเราไมรักบาง...ขอใหเชื่อขาพเจาเถิด ขาพเจาไดไปศึกษาอยูในประเทศยุโรปเกือบ 

10 ป ขาพเจาคงจะตองไดสังเกตไดรูจักอัธยาไศรยและความคิดของชาวยโุรปบาง เพราะฉะน้ัน

ขาพเจาจะกลาวไดโดยความเชื่อมั่นวา คนไทยท่ีไมรูจักชาติของตนเอง อยาเผลอไปวาชาว

ยุโรปเขาจะนับถือมีแตเขาจะดูถูกเทาน้ัน...76

77 

 

 อีกทั้งในแนวทาง “ชาตินิยม” ของพระองค ก็ยังไดทรงเนนหนักในเร่ืองของความตาง 

จากความเปน “คนอ่ืน” โดยใช “คนจีน” มาเปนตัวแบบสําคัญในการปลุกเราใหประชาชนมีความ

รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ซึ่งกลาวไดวากลุมชาวจีนในประเทศ

ไทยนี้เอง ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งในการกระตุนความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึนในตัวพระบาทสมเดจ็พระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 7 7

78 นอกเหนือจากเหตุผลทางสังคมดานอ่ืน ๆ เนื่องจากการที่ทรงเคยไดรับ

การศึกษาและใชชีวิตอยูในประเทศอังกฤษเปนเวลาหลายป ก็ไดทําใหทรงเห็นความรังเกียจที่ชาว

อังกฤษมีตอชาวยิวที่เห็นแกเงิน ทรงเห็นวาชาวจีนในประเทศไทยก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับ

ชาวยิวในประเทศอังกฤษ จึงทรงตองการที่จะกระตุนใหชาวไทยรูจักพึ่งตนเองใหได 

 แมจะสังเกตไดวารัชกาลที่ 6 เองนั้นจะไมไดทรงแสดงความเกลียดชาวจีนในสวน

พระองค แตอยางไรก็ดีจากลักษณะนิสัยของชาวจีนที่เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน 

และประหยัด จนทําใหประกอบอาชีพตาง ๆ อันรวมถึงการคาขายประสบความสําเร็จและมีฐานะที่

มั่นคงได ตางจากชาวไทยที่สวนใหญ “บกพรองในพานิชการ ก็เพราะมีความคิดแคบและส้ันนัก”78

79  

เมื่อมาประกอบกับการที่ชาวจีนเปนกลุมคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทั้งยังเปน

กลุมคนที่มีอิทธิพลในการครอบครองผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจการคาในประเทศไทย ไมวา

                                                            
 77 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

วชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปลุกใจเสือปา (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2506), 36. 

 78 Vella, Walter Francis, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thai 

Nationalism, 352. 

 79 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 43. 
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จะเปนพอคา เจาภาษีนายอากร นายหนา รวมถึงนักธุรกิจการคาที่ทํารายไดใหกับประเทศแลวก็

จะเห็นไดวา ชาวจีนไดเขามามีบทบาทอยางมากทั้งส้ิน เหตุดังกลาวนี้ก็ยอมทําใหชาวไทยเองตอง

พึ่งพาชาวจีนมากเกินไปทั้งในดานเศรษฐกิจ การคาขายหรือแมแตในดานการดํารงชีวิตประจําวัน  

 ปญหาที่มีผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจของชาวจีน คือ การสงเงินที่หา

ไดในเมืองไทยกลับไปใหบรรพบุรุษชาวจีนในรูปของ “โพยกวน” เปนจํานวนมาก79

80 ซึง่สําหรับพระองค

แลวเทากับวาเปนการนําสื่อทางการผลิตของไทยถายเทไปยังประเทศอื่น “ประดุจตัวบางที่ดูดเลือด

คน”80

81 และทรงรูสึกไดวาคนจีนเอารัดเอาเปรียบคนไทยในฐานะของเจาของประเทศ จึงเปนเหตุผล

ที่ทําใหพระองคจําตองเตือนใหคนไทยตระหนักถึงปญหาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากชาวจีนได ถึงกระทั่ง

มีการเปรียบเปรยชาวจีนวาเปน “ยิวแหงบูรพาทิศ” และมองชาวจีนวาเปน “ภัยผิวเหลือง” เพื่อแสดง

ใหประชาชนเช่ือและตระหนักถึงภัยจากกลุมชาวจีนที่จะเกิดข้ึนไดทุกเมื่อ ตามแนวทางแหงการ     

“รักชาติ” ของพระองค ดังไดปรากฏความวา 

 

 ขาพเจายอมทราบดีแลววา ขาพเจาไมใชเปนคนแรกท่ีเรียกจีนวายิวแหงบูรพาทิศ...

ขาพเจาจึงเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีควรจะแสดงความจริงขอน้ีใหปรากฏ เพื่อเราทานท้ังหลายจะ

ไดทราบไววาจีนเปนคนชนิดอะไร ในเมื่อถึงเวลาท่ีจะตองดําริในปญหาเร่ืองจีน... 

 ขาพเจาตองขอแสดงเสียแตตนวา ขอความซึ่งขาพเจาจะไดกลาวตอไปน้ีเปนความเห็น

เฉพาะตัวตามท่ีไดสังเกตและพิจารณามาในเร่ืองจีนท้ังในเมืองไทยและตางประเทศ...ขาพเจา

มิไดมีความประสงคมุงหมายชั่วรายอยางหน่ึงอยางใดเลย หรือวาขาพเจาจะไดเร่ิมพิจารณา

เร่ืองน้ีดวยความเกลียดชังชาวจีนก็หาไม ตรงกันขาม ขาพเจามีเหตุหลายประการท่ีควรจะ

พาใหรูสึกมีไมตรีจิตกับพวกจีน...ขาพเจายังไดมีมิตรสหายท่ีเปนจีนชอบพอกันมาแตยังเยาว

ดวยอีกหลายคน เพราะฉะน้ัน ในการท่ีขาพเจาจะเขียนตอไป ไมใชเพราะความรูสึกสวนตัว

เลย ขาพเจาแสดงความเห็นในเร่ืองซึ่งเปนปญหาท่ัวไป ไมใชปญหาเฉพาะตัวขาพเจา (คือ

มุงประโยชนแหงสาธารณชน ไมใชเฉพาะตัว)...ขาพเจาเห็นวาสาเหตุแหงความรูสึกเกลียด

ชังยิวน้ีไมใชศาสนาอยางเดียว ดังขาพเจาจะขอกลาว โดยสังเขปตอไป... 

 ขอ 1. ลักษณะของพวกยิวน้ัน เห็นไดชัดท่ีสุดคือการถือโคตร (ถือกําเนิดด้ังเดิมของ

ตน) ธรรมดายิวแลวไมวาอยูในประเทศใด ก็ยังคงเปนยิวอยูน่ันเอง...และชนตางภาษาน้ี

                                                            
 80 พรรณี ฉัตรพลรักษ และคนอื่น ๆ, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2529), 69-72. 

 81 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พวกยิวแหงบูรพทิศ และเมืองไทยจงตื่นเถิด 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 2528), 23. 
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ถึงแมวาไดอาศัยอยูในแผนดิน ท้ังไดรับสวนผลทรัพยแหงแผนดิน ก็ไมยอมท่ีจะกลายเปนคน

พื้นเมือง แตตรงขาม เขาคงถือตัวเขาวาเปนคนตางชาติตางภาษามาอาศัยอยูชั่วคราว ไมมี

หนาท่ีซึ่งจะตองกระทําเปนการทดแทนบุญคุณบานเมืองท่ีเขาอาศัยน้ันเลย... 

 ลักษณะอีกอยางซึ่งเห็นในพวกยิว..คือต้ังแตไหน ๆ มาเปนประเพณีของยิวท่ีแบง

มนุษยออกเปนสองพวก คือจําพวกยิวกับจําพวกเยนไตล  พวกยิวเทาน้ันท่ีเปนมนุษยซึ่งพระ

เจาโปรด...ไมตองสงสัยเลย ทานอาจารยในโบราณสมัยซึ่งแตงคัมภีรน้ีขึ้นและส่ังสอนตาม

คัมภีรน้ี มีความประสงคอยูอยางหน่ึง กลาวคือ เพื่อผูกพวกยิวไวใหดํารงอยูเปนโคตรเดียว

หรือชาติเดียว... 

 เหตุประการท่ี 3 คือ...ยิวเปนชนท่ีมีอุปนิสัยเฉียบแหลมอยางอัศจรรยในทางหาเงิน 

ประกอบดวยความชั่วรายตาง ๆ อันเปนโทษแหงการโลภ... ความชั่วรายอยางย่ิงขอหน่ึง ซึ่ง

สมเด็จพระพุทธเจาไดทรงพยายามท่ีจะกําจัดคือโลภ สวนยิวน้ัน คําส่ังสอนขอน้ีบางทีจะเปน

ขอสําคัญท่ีสุด... 

 ...เมื่อกลาวถึง “ภัยผิวเหลือง”...ขาพเจาตองขอโอกาสคัดคานชื่อท่ีเรียกสักหนอย 

เพราะชื่อน้ีดูเหมือนจะใชรวมสําหรับชาติในเอเชียทวีปท้ังหมด แตตามความจริงภัยซึ่ง

กลาวถึงน้ี มีอยูแตตรงจีนเทาน้ัน ในเมืองไทยเอง ก็ตองนับวามีเหตุท่ีพึงวิตกเทากับคนขาว

เหมือนกัน... จีนมีลักษณะคลายยิวอยางไร ทานผูอานชางสังเกตก็คงจะเห็นไดแลวเมื่อคิด

เทียบดูนิสัยของยิวตามท่ีขาพเจาไดกลาวมาแลวกับนิสัยของจีน... 

 ขอ 1 ก็คือ เร่ืองถือโคตร ไมวาจะอยูแหงใดหรือแปลงเปนชาติใด จีนคงเปนจีนเสมอ

ความรูสึกไมลืมโคตรน้ี ทําใหจีนเปนคนท่ีไมพึงปรารถนาสําหรับประโยชนในการท่ีจะเขาไป

ต้ังทํามาหากินในเมืองใด ๆ ...จีนไมยอมรูสึกวามีหนาท่ีจะตองกระทําประโยชนใหแก

ประเทศท่ีตนอาศัยอยูน้ันเลย...”81

82 

 

 แตอยางไรก็ตามจะสังเกตไดวา ประเด็นปญหาทางดานเศรษฐกิจดูจะมนี้าํหนกัทีท่าํให

รัชกาลที่ 6 ทรงเกรงกลัวและระวังภัยจากชาวจีนนอยกวาปญหาทางดานการเมืองอันมาจาก

พฤติกรรมของชาวจีน เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว เปนในขณะเดียวกันกับที่ประเทศจีนเกิดการ

ลมลางระบอบกษัตริยราชวงศชิงไดสําเร็จ และกอต้ังประเทศเปนระบบสาธารณรัฐในป พ.ศ.2454 

ผลจากการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ทําใหประเทศจีนเปล่ียนการปกครองเปนระบอบสาธารณรัฐ ซึ่ง

เหตุการณรุนแรงที่เกิดข้ึนในประเทศจีนดังกลาวก็ไดสรางความหวาดหวั่นใหกับประเทศตาง ๆ ที่

                                                            
 82 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พวกยิวแหงบูรพทิศ และเมืองไทยจงตื่นเถิด, 

1-15. 
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ใกลเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ยังมีระบบการปกครองในระบอบกษัตริยอยู ดังเชนประเทศ

ไทยเปนอยางมาก  

 ผลกระทบตอสังคมไทยที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณในประเทศจีนคร้ังนั้น คือ ทางราช

สํานักไทยไดแสดงความหวาดหว่ันโดยการพยายามติดตามขาวสารทางการเมืองที่เกิดข้ึนใน

ประเทศจีนอยูเสมอ82

83 เนื่องจากในขณะนั้น บรรดาชาวจีนโพนทะเลรวมถึงชาวจีนในประเทศไทยก็

ไดเปนฐานกําลังสําคัญหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิวัติโคนลมอํานาจราชวงศชิงที่นําโดย ดร. ซุน

ยัดเซ็นดวย83

84 และดร. ซุนยัดเซ็นเองก็เคยเดินทางมาประเทศไทยถึง 2 คร้ังโดยมีจุดประสงคสําคัญ

เพื่อปลุกความรูสึกชาตินิยมจีนและขอความรวมมือคนจีนที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งผลก็คือ

กลุมชาวจีนดังกลาวก็ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยนอกจากจะสงเงินจํานวนมากกลับไปยัง

ประเทศบานเกิดเมืองนอนตนแลว ยังไดมีการต้ังสมาคมลับเพื่อกระทําการเคลื่อนไหวทางการเมือง

อีกดวย 

 นอกเหนือจากนี้แลวในชวงเวลาใกลเคียงกัน ก็ยังไดเกิดขบวนการชาตินิยมที่คนจีน

ตอตานรัฐบาลไทย โดยการนัดหยุดงานทั่วไปเปนเวลา 3 วัน (วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ.2453) เพื่อ

ประทวงรัฐบาลที่เรียกเก็บเงินราชการเพ่ิมมากข้ึนพรอม ๆ กันกับที่มีขาวลือในหมูชาวจีนวาทาง

รัฐบาลไทยจะจับลูกจีนไปประจําการเปนทหาร84

85 ทําใหชาวจีนเกิดความไมพอใจเปนอยางมาก จน

เกิดการชักชวนชาวจีนกันเองใหเปนปฏิปกษกับทางรัฐบาลไทย85

86  

 แตในความเชื่อของกลุมผูปกครองเวลานั้น สภาวการณดังกลาวก็ดูจะไมมีผลกระทบ

ตอระบอบการปกครองของไทยเทากับการชักจูงใหคนไทยคิดตอตานระบอบการปกครองแบบเดิม

ดังเชนที่เกิดข้ึนมาแลวในเหตุการณกบฏ ร.ศ. 130 เพราะมีผูสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง8 6

87 โดยผูที่ตอง

                                                            
 83 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานเร่ืองเมืองจีน,” ร.6 ต.24//1, หอจดหมายเหตุแหง ชาติ;   

“เร่ืองจีนตั้งริปบลิค ฯลฯ,” ร.6 ต.24/2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 84 ในขณะน้ันกลุมกอการปฏิวัติในประเทศจีน ไดทําการเผยแพรอุดมการณชาตินิยมสูชาวจีนใน

ประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทยดวย. 

 85 พวงรอย กลอมเอี้ยง, “พระบรมราโชบายเก่ียวกับปญหาชาวจีนในพระราชอาณาเขต รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิทยาลัย

วิชาการศึกษา, 2516), 332. 

 86 “คําแปลหนังสือพิมพตงฮั่วปอซัวเถา,” ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ ร.ศ. 129, ร.6 บ.13/1, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ., 

 87 อัจฉราพร กมุทพิสมัย , กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพ่ือประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง, 2542), 232-240. 
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สงสัยวาจะเปนผูใหการสนับสนุนในการกอการกบฏคราวนั้น คือ นายเซียวฮุดเส็งและยี่กอฮง 87

88 

ผูเปนเจาของและบรรณาธิการหนังสือพิมพจีนซึ่งเปนหนังสือพิมพที่ทหารไทยนิยมอาน และชอบ

ลงขาวการกบฏและความเคล่ือนไหวในเมืองจีน88

89  

 เหตุการณดังกลาวนี้เห็นไดอยางชัดเจนจากการที่ รัชกาลที่ 6 ทําการเตือนใหเหลา

ผูปกครองทั้งหลายสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคคลอยูใตบังคับ เพื่อใหตระหนักเปนอยางดีถึง

หนาที่ของชาวไทยที่ตองมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย อันเปนเคร่ืองหมายของ “ความรัก

ชาติ”  ดังตัวอยางความในพระราชหัตถเลขา ความวา 

 
 ...ในสมัยน้ี ความคิดของคนชั้นหนุมยอมมีอาการอันปนปวน...มักหลงเชื่อไปตาม

ถอยคําของคนชางพูด ท้ังพะเอินเกิดมีเหตุความวุนวายในเมืองจีน จีนเปนขบถจนถึงต้ังริปบ

ลิคขึ้น คนไทยชั้นหนุม ๆ ก็พลอยต่ืนเตนไป เพราะเขาใจเสียวา ริปบลิคเปนเคร่ืองหมายแหง

ความ “ศิวิไลซ” อยางท่ีสุด...ถาริปบลิคเปนลักษณะปกครองอันดี และ “ศิวิไลซ” ท่ีสุดแลว 

ทําไมในประเทศยุโรปจึงยังคงมีเจาแผนดินอยูนับไมถวนวาก่ีองค จึงไดมีเหตุจนถึงนายทหาร

บางคนไดคิดขบถข้ึน อันเปนท่ีนาเสียใจอยางย่ิงและข้ึนความโทมนัสอยางยิ่งเหลือท่ีจะ

อธิบายได... 

 ...ความเขาใจผิดอยางเชนท่ีกลาวมาแลวน้ัน มิไดมีอยูแตเฉพาะในหมูทหาร ในหมู

พลเรือนก็มี...ฉะน้ันเปนหนาท่ีของเจาท่ีจะตองไมนอนใจ จะตองหมั่นสอดสองใหรูอกรูใจ...

ถาเห็นมีทาทาง จะเขาใจผิดคิดไขวเขวไปแลว...เปนหนาท่ีของเจาท่ีจะชี้แจงใหเขาใจโดย

ชัดเจนวา ความจงรักภักดีน้ัน ตรงกับความรักชาติ เพราะพระเจาแผนดินเปนเหมือนวัตถุท่ี

แทนชาติอันปรากฏแกสายตาแหงนานาประเทศ...ผูใดไมนับถือพระเจาแผนดิน ก็เหมือนไม

นับถือชาติไทย และไมนับถือตนเอง ซึ่งเปนสวนหน่ึงแหงชาติไทย...89

90 

 

 จากสภาพการณทางสังคมที่ปรากฏขางตน ก็ยอมทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวเกิดความหว่ันเกรงวา ชาวจีนจะฉวยโอกาสกอความไมสงบทางการเมือง หรือทําให

ประเทศไทยเกิดภาวะท่ีลําบาก เพราะเหตุที่ชาวจีนเปนผูที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและความ

                                                            
 88 “จดหมายของสมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ กราบบังคมทูลรัชกาลท่ี 6,” 8 กันยายน 2458,  ร.6 

บ.13.1/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 89 “เซียวฮุดเส็ง ย่ีกอฮง,” 6 บ.3.1/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 90 วิเศษ วิเชียร, “พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ถึงพันโท 

พระนราธิราชภักดี”, 100-101. 
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เปนอยูของชาวไทย (ดังที่ไดกลาวไปแลวในเบ้ืองตน) พระองคจึงทรงมีพระบรมราโชบายท่ีจะชี้ให

เหลาทหารรวมถึงประชาชนคนไทยโดยทั่วไป เห็นถึงภัยดังกลาว โดยทรงเขียนบทพระราชนิพนธ 

“พวกยิวแหงบูรพาทิศ” หรือ “ซุนยัดเซ็นฟุงซาน” และ “รักชาติหรือลางชาติ” ฯลฯข้ึน ซึ่งในดาน

เนื้อหาที่ปรากฏสามารถสรุปสาระสําคัญ ๆ ไดวา ทรงวิจารณการเมืองในประเทศจีน และโจมตี

ชาวจีนในประเทศไทยที่จงรักภักดีแตบานเกิดเมืองนอนของตน ทั้ง ๆ ที่หาผลประโยชนจาก

ประเทศอ่ืนและไมเคยคิดจะทําประโยชนใหประเทศนั้น ๆ เลย เพื่อที่จะกระตุนความรูสึกชาตินิยม

ใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนชาวไทย โดยมีจุดมุงหมายใหหมดความนิยมเลื่อมใสในส่ิงที่เปนแบบ

ฉบับของชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิการเมืองของชาวจีน  

 ในขณะเดียวกันกับที่ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะปรามคนจีนในประเทศไทยพรอม ๆ 

กันกับดําเนินนโยบายในการควบคุมดูแลชาวจีนใหมีมากข้ึนตามไปดวย จึงไดทรงอาศัยความรูสึก

ที่พระองคไมไววางพระราชหฤทัยในลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของชาวจีน เขามาเปนแนวทาง

สําคัญหนึ่งเพื่อใหชาวไทยเกิดความรูสึกรักและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปนพวกพองเดียวกัน 

ซึ่งความรูสึกที่พระองคไดสรางข้ึนนี้นับไดวา เปนพื้นฐานสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูสํานึกรวมบน

หลักการของอุดมการณชาตินิยม อันจะมีประโยชนตอแนวทางการปลูกฝงและเผยแพรแนวทาง

ดังกลาวตามแนวทางชาตินิยมของพระองคอยางมาก 

 แนวทางชาตินิยมในรัชกาลที่ 6 ที่สงผลใหเกิดนโยบายที่ใชควบคุมชาวจีนคือ การทํา

ใหชาวจีนมีความจงรักภักดีตอชาติไทย โดยการสรางนโยบายตาง ๆ เพื่อทําใหใหชาวจีนลดความ

เปนชาตินิยมจีนลง ซึ่งจะเห็นไดวามีข้ึนเพื่อมุงเนนใหชาวจีนเกิดความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย

ไทย เนื่องจากทรงเห็นวาความรูสึกดังกลาวมีความสําคัญมากกวาเร่ืองเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปนไป

เพื่อผลประโยชนของชาติ เพราะถาหากชาวจีนในไทยสามารถลดความเปน “คนจีน”และกลายเปน 

“คนไทย”ในที่สุดแลว แมจะมีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจมากเพียงไร ก็มีแตจะนึกถึงผลประโยชน

แหง “ชาติไทย”มากกวาอยางอื่น 
 
ภัยจากชาติตะวันตก 
 ในขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ยังทรงเห็นถึงความ

เจริญกาวหนาของนานาอารยประเทศ จนทําใหพระองคเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะใหชาติ

ไทยเจริญทัดเทียมตางชาติบาง พรอม ๆ กันกับที่มีความวิตกกังวลภัยจากชาติตะวันตก จึงไดรวม

เปนแรงผลักดันที่ทําใหพระองคทรงมุงมั่นที่จะดําเนินนโยบายตาง ๆ ตามพระราชประสงคมาก

ยิ่งข้ึน 
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 แมวารัชกาลที่ 6 จะทรงไดรับการศึกษาและใชเวลาในการทองเที่ยวทอดพระเนตร

ความเจริญของตางประเทศ และทรงไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับบรรดาผูนําของประเทศเหลานั้น 

แตก็จะเห็นไดวา พระองคไมไดทรงมองประเทศตะวันตกเหลานั้นดวยความช่ืนชมพียงอยางเดียว 

แตทรงมองวาชาวตางชาติวามีทั้งดีและไมดี หรืออาจมีเลหเหล่ียมตาง ๆ พระองคจึงยิ่งตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะวางนโยบายตาง ๆ เพื่อปองกันภัยที่จะเกิดข้ึนจากตางชาติ 

 ทั้งนี้เมื่อนํามาประมวลเขากับประสบการณในอดีตของพระองค ทั้งการที่ประเทศไทย

ตองเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

โดยเร่ิมมาจากการที่ไทยทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับประเทศอังกฤษในป พ.ศ.239890

91 และเหตุการณ

ที่ไทยตองเสียเดินแดนกัมพูชาใหแกฝร่ังเศสในป พ.ศ.2410 ก็อาจมีผลทําใหพระองคทรง

ระมัดระวังชาติตะวันตกมากยิ่งข้ึน แมเหตุการณดังกลาวจะเกิดกอนที่พระองคทรงประสูติ แตก็

นาจะทรงทราบเร่ืองราวเปนอยางดี 

 นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมมายุได 8 พรรษา ประเทศไทยก็ตองเสียดินแดน

แควนสิบสองจุไทใหกับประเทศฝร่ังเศสในป พ.ศ.2431 และกอนที่พระองคจะเสด็จไปศึกษาที่

ประเทศอังกฤษในป พ.ศ.2436 ประเทศไทยยังตองยอมยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงใหประเทศ

ฝร่ังเศสพรอมทั้งเสียคาปรับเปนจํานวนมาก เนื่องจากฝร่ังเศสไดสงเรือปนมาที่ปากแมน้ําเจาพระยา 

ซึ่งแมวาในขณะนั้นจะทรงมีพระชนมมายุเพียง 13 พรรษาแตก็ทรงเขาพระราชหฤทัยในเหตุการณ

ที่สมเด็จพระราชบิดาตองทรงเผชิญไดเปนอยางดี 9 1

92 และขณะที่ทรงศึกษาอยูตางประเทศ ก็ทรง

ไดรับพระราชหัตถเลขาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเขียนเลาถึงการ

กระทําของฝร่ังเศสที่คุกคามประเทศไทยอยูเสมอ ๆ92

93 

 เมื่อทรงเสด็จกลับประเทศไทย ก็ตองประสบกับการคุกคามจากชาติตะวันตกอีก คือ 

ตองเสียดินแดนทางฝงขวาของแมน้ําโขงกับมณฑลบูรพาใหกับฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2446 และ พ.ศ. 

2449 จนในป พ.ศ.2551 ไทยก็ยังตองเสียดินแดนหัวเมืองมลายู อันไดแก ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู 
                                                            
 91 ผลจากสนธิสัญญาเบาวร่ิง ทําใหประเทศไทยสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต,สูญเสีย

ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงการมีรายไดจากภาษีอากรนอยลง อีกทั้งยังตองทําสัญญาแบบเดียวกัน

กับประเทศอื่น ๆ อีก 14 ประเทศ เชน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวีเดน เปนตน. 

 92 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), “เร่ืองการศึกษาของชาติ,” ใน พระราชกรณียกิจ สําคัญ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เลม 7-8 (พระนคร: คุรุสภา, 2513), 7-19. 

 93 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราวุธฯ,” ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444), ร.5 ต.49/32, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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และปะลิส รวมทั้งเกาะตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียงใหกับประเทศอังกฤษ และพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ยังไดทรงเห็นตัวอยางของประเทศเพื่อนบานที่ตองตกเปนอาณานิคมของ

ชาติมหาอํานาจ เชน เวียดนาม เขมร และลาวที่ตองตกเปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศส รวมถึงพมาและ

มลายูที่ตองตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ ดังนั้นเมื่อเสด็จข้ึนครองราชย จึงถือวาการรักษาชาติให

ดํารงอยูและปลอดภัยจากการคุกคามจากชาติมหาอํานาจเปนพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงตอง

กระทํา แตในอีกแงหนึ่งพระองคก็ทรงพอพระราชหฤทัยที่ชาติไทยดํารงความเปนเอกราชไวไดจาก

การนําของสถาบันพระมหากษัตริย แตประเทศเพื่อนบานกลับตกเปนเมืองข้ึนของเหลาประเทศ

มหาอํานาจตาง ๆ ดังที่ไดปรากฏพระราชปรารภในความตอนหนึ่งวา “ประเทศที่ใกลเคียงและเคย

เปนคูวิวาทกับเราลวนหายไปแลวทั้งส้ิน เปนพยานไดวา กรุงสยามมีรัฐบาลดีเพียงไร”93

94 

 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังมีความขุนเคืองพระราชหฤทัย

ชาติตะวันตกโดยตรงเมื่อคราวที่เสด็จไปเยือนประเทศเยอรมนีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2445 เพราะ

ทรงถูกหมื่นพระเกียรติยศโดยการถวายเคร่ืองราชอิสรียาภรณตราอินทรียแดงแทนที่จะเปนอินทรีย

ดํา อันเปนเครื่องราชอิสริยาภรณข้ันสูงสุด ซึ่งทางเยอรมนีไดอางวา ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงมีพระชันษานอยอยู 9 4

95 (ในขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศเปนพระบรม

โอรสาธิราชฯ) และเพิ่งจะเสด็จเยือนเยอรมนีเปนคร้ังแรก ควรจะรับตราอินทรียแดงกอนแลว

ภายหลังจึงจะถวายตราอินทรียดํา 95

96 เหตุดังกลาวทําใหพระองคทรงไมพอพระราชหฤทัยเปนอยาง

ยิ่ง เพราะทรงเห็นวาขออางของทางเยอรมนีนั้นไมมีเหตุผลเพียงพอและทรงถือวาดูถูกประเทศไทย 

เนื่องจากเมื่อคราวที่พระองคไดเสด็จไปประเทศอ่ืน ๆ เชน รัสเซีย ฝร่ังเศส อิตาลี สวีเดน ฯลฯ ใน

คร้ังที่ยังมีพระชนมพรรษานอยกวาคราวที่ได เสด็จเยือนเยอรมนี พระองคก็ยังทรงได รับ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงสุด อีกทั้งทรงเห็นวาเยอรมนีไดเคยมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณตราอินทรีย

ดําแกมกุฎราชกุมารของประเทศญี่ปุนทั้ง ๆ ที่ไมเคยเสด็จเยือนเยอรมนีเลย9 6

97 พระองคจึงปฏิเสธท่ี

จะรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณใด ๆ จากเยอรมนี แตเยอรมนียืนยันที่จะถวายให โดยพระจักรพรรดิได

                                                            
 94 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธ เร่ือง ความเห็นราชการในกองทัพบก,” แฟมที่ ว02685/ป3, 

หอวชิราวุธานุสรณ. 

 95 “หนังสือพระยาบุรีนวราษฐ ถึงหลวงภาษาปริวัตร,” ไมปรากฏวันเดือนป, ร.6 ต.15/3, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 

 96 “หนังสือพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ กราบทูลพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาประวิตรวัฒโนดม,” ลง

วันที่ 18 มิถุนายน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445), ร.5 ต.49/39, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 97 “หนังสือพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ กราบทูลพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาประวิตรวัฒโนดม,” ลง

วันที่ 18 มิถุนายน ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445), ร.5 ต.49/39, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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นําตรามงกุฎ ปรัสเซียช้ันเอกมาพระราชทานใหกับพระหัตถ พระองคจึงตองทรงรับเพื่อไมใหเสีย

พระราชอัธยาศัยอันดี97

98 

 กลาวไดวาเหตุการณขางตน ไดทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมี

ความรูสึกไมนิยมเยอรมนี 9 8

99 นับแตนั้นเปนตนมา โดยในราวพ.ศ. 2453 เมื่อคราวที่บริษัทนอร

ดดอยของเยอรมนี ไดติดตอกับรัฐบาลไทยในการที่จะขอนําเรือบรรทุกเชื้อเพลิง 2 ลํา มาทอดสมอ

ไวที่เกาะสีชัง 9 9

100 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดกราบบังคมทูลแกพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววาเรือเก็บบรรทุกเช้ือเพลิงนี้คงไมไดมีจุดประสงคแตเพียงเฉพาะเปนเรือ

เมลของบริษัทเทานั้น แตคงเปนที่จําหนายเชื้อเพลิงของเรือรบเยอรมนี ในความพยายามที่จะ “ต้ัง

ฐานทัพในราชอาณาจักรสยาม”1 00

101 ดวย ซึ่งแมคํากราบบังคมทูลของพระองคจะไมเปนผล เพราะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชานุญาตไปแลว แตคํากลาวขางตนก็ได

แสดงถึงความไมไววางพระราชหฤทัยในเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวได

เปนอยางดี 

 เม่ือทรงเสด็จข้ึนครองราชยแลว  ก็ยังทรงแสดงความไมนิยมในเยอรมนีอีก เห็นไดจาก

ในเหตุการณที่ทางฝายเยอรมัน คือ นาย แฮร ป. ชวารซ (Herr. P. Schwarze) ผูจัดการแบงก

สยามกัมมาจล ถวายฎีกาขอเปนผูจัดการสิทธิ์ขาดแตผูเดียวในแบงก เนื่องจากเห็นวาตามที่พระ

คลังขางที่ประสงคจะใหผูจัดการทั้งฝายไทยและฝายตางประเทศมีอํานาจเทากันนั้นจะมีผลไมดี

หลายประการ และอางวาผูจัดการฝายไทยไมมีความรูมากพอที่จะกระทํากิจธุระของแบงกให

เรียบรอยได อีกทั้งนายชวารซยังไดติดตอกับแบงกเยอรมันที่ชื่อ “ดอยยตช อาสิอาติสเช บังก” 

(Deutch Asiatische Bank) เปนที่เรียบรอยแลววาจะมอบหมายใหนายชวารซเปนตัวแทนใน

กรุงเทพฯ เพราะมีความเชื่อวานายชวารซ จะไดเปนผูจัดการสิทธิ์ขาดในแบงกสยามกัมมาจลแต

                                                            
 98 “หนังสือพระยาบุรีนวราษฐ ถึงหลวงภาษาปริวัตร,” ไมปรากฏวันเดือนป, ร.6 ต.15/3, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 

 99 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงพระองคเจาจรูญศักด์ิ,”  ลงวันที่ 

7 ตุลาคม พ.ศ. 2457, ร.6 ต.15.4/1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 100 กอนหนาเยอรมนีก็เคยขอเชาเกาะสีชังหรือเกาะใดเกาะหน่ึงของประเทศไทยไวเปนสถานท่ีเก็บ

เพลิง แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมทรงมีพระราชานุญาต 

 101 “หนังสือพระยาบุรีนวราษฐ ถึงหลวงภาษาปริวัตร,” ไมปรากฏวันเดือนป, ร.6 ต.15/3, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เพียงผูเดียว ซึ่งหากเหตุการณไมเปนไปตามนั้น เขา (นายชวารซ) เกรงวาทั้งชาวเยอรมันและแบงก

เยอรมัน จะคลายความไวใจลง การที่จะทํากิจธุระที่เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนจะลําบากไปดวย101

102  

 เหตุการณดังกลาว ทําใหทางฝายที่ปรึกษาราชการคลังและเสนาบดีคลังเห็นวาควรทํา

ตามที่นายชวารซรองขอ แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมองวาเปนสวนหนึ่งใน

ความโกงอันรายกาจของเยอรมัน102

103 ที่จะหาความเปนใหญในประเทศไทยเชนเดียวกันกับที่เคยทํา

ไวกับอิตาลี 1 0 3

104 ซึ่งการณเชนนี้พระองคทรงมีความระแวดระวังมาต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 5 แลว 1 0 4

105 

จนในที่สุดจึงเปนอันตกลงใหยกฎีกาของนายชวารซไป 

 แตตัวอยางของความไมนิยมเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่

เห็นไดอยางชัดเจนที่สุด คือ เมื่อตอนเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยทรงตัดสินใจรวมสงครามกับฝาย

สัมพันธมิตรและประกาศอํานาจกับมหาอํานาจกลางซ่ึงมีเยอรมนีเปนผูนํา เพราะนอกเหนือจาก

เหตุผลประการอ่ืน ๆ แลวจะเห็นไดวาการที่พระองคทรงมีทัศนคติในทางลบตอเยอรมนีก็เปนอีก

เหตุผลหนึ่งดวย  

 ในขณะเร่ิมสงครามโลกคร้ังที่ 1 ที่ประเทศไทยยังประกาศความเปนกลางและยึดมั่นใน

ความเปนกลางอยางเครงครัดอยูนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ไดทรงมอง

เยอรมนีวา “ไรศีลธรรมโดยส้ินเชิง” และมี “ความพยายามที่จะแกตัวซ่ึงรวมทั้งการแสดงออกอยาง

ไรยางอายของลัทธิที่วา “อํานาจคือความถูกตอง” “เศษกระดาษ” “ความจําเปนไมรูกฎเกณฑใด ๆ 

” และ “เยอรมนีอยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง”1 05

106 ทรงมองวาส่ิงเหลานี้มีแตที่จะทําใหคนไดรูถึงลักษณะ

นิสัยอันแทจริงของเยอรมัน และทรงเพิ่มเติมอีกวาในขณะนั้นแมหนังสือพิมพของไทยจะประกาศ

ตัวเปนกลางอยางแข็งขัน แตในขณะเดียวกันก็บงบอกเปนนัย ๆ วา “จะไมยอมใหพวกเยอมันมา

บงการ รัฐบาลเองก็ปฏิเสธที่จะใหสถานทูตเยอรมันขอยืมมือในการปดปากหนังสือพิมพ” ได อีกทั้ง

พระองคยังมีความไมนิยมเยอรมันมากถึงกับทรงมองวา “โกหกอยางไรยางอาย” เมื่อชาวเยอรมัน

                                                            
 102 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ประวัติตนรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 

191-193. 

 103 เร่ืองเดียวกัน, 198. 

 104 พระองคทรงมองวาเปนแผนการเดียวกันกับท่ีเยอรมันไดเอาเงินทุนไปลงไวในแบงกของอิตาลี 

โดยเยอรมันจะทําอุบายใหแบงกนั้นเกิดความยุงเหยิงจนเยอรมันเขามาแกไข แลวในท่ีสุดก็ไดรวบเอาอํานาจใน

การจัดการแบงกของอิตาลีมาไวในเมือเยอรมันทั้งหมด 

 105 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ประวัติตนรัชกาลที่ 6, 195. 

 106 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชากับคหบดีแหงชนบท: The King and 

The Squire, แปลโดย มาลิทัต พรหมทัตตเวที (กรุงเทพฯ: วชิราวุธวิทยาลัย, 2552), 52. 
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เชื่อวา “สยามไมวาจะเปนชนชั้นสูงหรือตํ่าลวนตองการใหเยอรมนีเปนฝายชนะสงคราม เพราะ

ชาวสยามไมเคยลืมความเปนอริที่มีตอฝร่ังเศส”106

107 เหตุดังกลาวนี้รวมถึงการที่พระองคทรงมองวา

เยอรมนีวา “โหดรายและไรมนุษยธรรม” และมีความทะเยอทะยานที่จะมีอํานาจเหนือประเทศ

อ่ืนๆ 107

108 นั้นก็ไดเปนสวนที่ทําใหประเทศไทยเขาสูสงครามโลกกับฝายสัมพันธมิตร  

 การเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝายสัมพันธมิตร และเหตุการณของแบงก

สยามกัมมาจลก็ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณที่ชัดเจนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ที่ทรงมองเยอรมันวามีความคดโกงและรายกาจ โดยทรงมีพระราชดําริวา พระองคนํา

ประเทศเดินไปในทางที่ถูกแลวต้ังแตในชั้นตน เพราะถาทรงยอมใหเยอรมันไดทําตามใจในแบงก

สยามกัมมาจลตั้งแตป พ.ศ. 2453 แลว ในคราวที่สงครามเกิดข้ึน ประเทศไทยก็คงถูกเยอรมันมัด

ไวจนไปไหนไมไดเชนเดียวกัน 

 แตนอกเหนือจากเหตุผลที่พระองคทรงไมนิยมเยอรมนีจนประกาศสงครามกับฝาย

อักษะที่มีเยอรมันเปนผูนําแลว ยังมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีก ที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวทรงไมไวพระราชหฤทัยเยอรมนี คือ การที่พระองคไดรูเร่ืองที่เยอรมันกับพวกปลุกระดม

ชาวอินเดีย พูดถึงแผนการรายเร่ือง “การเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่สุดที่กําลังใกลเขามา” ในรัฐบาลไทย 

ซึ่งจะเปนการเปล่ียนแปลงที่ฝายนิยมเยอรมนีจะยินดีเนื่องจาก “นายพลอังกฤษ (พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) จะถูกถอดจากบัลลังก โดยการบังคับและถูกบีบใหไปบวชเปนพระภิกษ”ุ 

และยังทรงพบวาทางเยอรมนีมีการติดตออยางสนิทสนมกับชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งเปนพวกที่ 

“ไมสนใจวาอะไรจะเกิดข้ึนกับเราตราบเทาที่เขายังสามารถหากําไรใหตนเองได” ทั้งนี้เนื่องจากทาง

เยอรมนีขาดแหลงสนับสนุนแหลงสุดทายในตะวันออกไกลไป เพราะประเทศไทยเขาสูสงครามโลก

กับฝายสัมพันธมิตร จึงทําใหเยอรมันเบ่ียงเบนความสนใจมายังชาวจีนในกรุงเทพฯ โดยใหคนจีน

บริจาคเงินแกสภากาชาดของเยอรมนี และบอกวาใบเสร็จรับเงินของสภากาชาดนั้นจะเปนหลักฐาน

ยืนยันถึงการสนับสนุนเยอรมนี จึงมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครองจากชาวเยอรมัน108

109  

 เหตุการณดังกลาว ทําใหทรงระแวดระวังภัยจากทั้งเยอรมันและชาวจีนในประเทศไทย

มากข้ึน เพราะทรงตระหนักถึงสัญญาณไมดีจากการที่ “พลเมืองลูกคร่ึง” ของไทย ซึ่งก็คือ ชาวไทย

เช้ือสายจีน เร่ิมที่จะพูดจาถึงความยิ่งใหญและ “วัฒนธรรม” ของเยอรมนีกันอยางเปดเผย ทั้งนี้

จากการที่พระองคทรงมองวา “ชาวจีน – สยาม” เปนพวกที่ “มีความคิดในเร่ืองชาติอยางไมชัดเจน

                                                            
 107 เร่ืองเดียวกัน, 54. 

 108 เร่ืองเดียวกัน, 62. 

 109 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชากับคหบดีแหงชนบท: The King and 

The Squire, 77-78. 
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เลยทีเดียว และความจงรักภักดีของพวกเขาก็ยิ่งไมชัดเจนใหญ”109

110 และยังทรงเช่ือวา พวกพลเมือง

ชาวไทยเช้ือสายจีนเหลานี้ไดมีสวนในการวางแผนการปฏิวัติรวมกับทหารหนุมบางคนอยาง

แนนอน1 10

111 ก็ไดยิ่งรวมกันทําใหทรงตองเรงดําเนินนโยบายตาง ๆ อยางเฉียบขาด ดังคํากลาวของ

พระองค ความวา “เมื่อเร่ิมในรัชสมัยของฉัน ฉันก็ไดจัดการขจัดเจตนารมณแบบเยอรมันในทันที 

และฉันเช่ือจริง ๆ วาฉันไดทําสําเร็จดวย...” 111

112 

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่

6 อาศัยความรูสึกที่พระองคทรงไมไววางพระราชหฤทัยในพฤติกรรมของชาวจีนและชาวเยอรมัน 

มาสรางใหคนไทยเกิดสํานึกและความรูสึกในการเปนพวกเดียวกัน อันกลาวไดวาเปนความรูสึก

พื้นฐานที่สําคัญของสํานึกรวมกันในแนวทางอุดมการณชาตินิยม ซึ่งลักษณะที่ปรากฏนี้เปน

ประโยชนอยางมากตอแนวทางในการปลูกฝงและเผยแพรอุดมการณชาตินิยมของพระองครวมกัน

กับแนวทางอ่ืน ๆ ที่พระองคทรงสรางใหเกิดข้ึนในรัชสมัย 

 
การพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตามแบบตะวันตกตามแนวทาง “ชาตินิยม”ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จดํารงสิริราชสมบัติเปนพระมหา 

กษัตริยในรัชกาลที่ 6 แหงราชวงศจักรีแลว พระองคก็ไดทรงพยายามนําประเทศไทยเขาสูสังคม

นานาชาติในฐานะที่เทาเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่งจากการที่พระองคไดเคยทอดพระเนตร

เห็นความเจริญกาวหนาของชาติตะวันตก ประกอบกับการที่ทรงใฝพระราชหฤทัยในการมีพระ

บารมีเปนที่ยอมรับในหมูนานาชาติ ก็ทําใหทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะไดเปน

พระมหากษัตริยผูเปน “สงาแหงแควน” ที่นําพาประเทศสูความเจริญใหจงได พระองคจึงทรงวาง

แนวทางสําหรับการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกันกับนโยบายการ

สรางชาติในดานอ่ืน ๆ จากความพยายามของพระองคที่จะเผยแพรชื่อเสียงของประเทศและยก

ฐานะของประเทศไทยใหไดรับเกียรติและความเสมอภาคจากตางชาติ แทนที่จะปฏิบัติตอชาติ

ตะวันตกตามอยางที่เคยทํากันมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

                                                            
 110 เร่ืองเดียวกัน, 79-80. 

 111 ทรงไดรับการรายงานท่ีแนชัดวา ชาวเยอรมันคนหน่ึงไดมีความใกลชิดกับผูนําของ “การปฏิวัติ” 

คร้ังลาสุด โดยกําลังทําการเผยแพรวัฒนธรรม “เยอรมัน” ในหมูชาวไทยเชื้อสายจีน  และยังมีการกลาวพาดพิง

ถึงพระองค (นายพลเอกอังกฤษบนบัลลังกสยาม) ดวย 

 112 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชากับคหบดีแหงชนบท: The King and 

The Squire, 106. 
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ซึ่งกลาวไดวา เปนนโยบายที่รักษาไวซึ่งเอกราชของชาติ เปนนโยบายหลักแตประการเดียวหรือที่

เปนไปในลักษณะที่เรียกวา “กลัวแกมกัน”112

113 เพียงอยางเดียว 

 การวางแนวทางการกระชับสัมพันธไมตรี และการเผยแพรพระเกียรติยศของพระองค

รวมถึงชื่อเสียงของประเทศไทยนั้น เร่ิมข้ึนต้ังแตพระองคยังไมเสด็จข้ึนครองราชย โดยทรงมี

พระราชดําริที่จะเสด็จประพาสยุโรปอีกคร้ัง ซึ่งทรงเชื่อวาการที่ไดทรงไปดูกิจการตาง ๆ ในยุโรปนั้น 

จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของพระองค อีกทั้งยังเปนส่ิงสําคัญมากกับประเทศไทยใน

ขณะนั้น เพราะตางชาติเร่ิมใหความสนใจกับประเทศไทยมากข้ึน พระองคจึงควรที่จะเผยแพรให

ประเทศเปนที่รูจัก ดังคํากลาวที่วา  

 
 ...การที่ไปครั้งนี้ จะดูสิ่งไรการไรก็คงจะผิดกับแตกอน เพราะเมื่อดูเมื่อเห็นแตกอน

นั้น ดูแลเห็นดวยตาเด็ก และมิหนําซ้ําเปนคนอยูกับที่นั่นดวย ถาออกไปใหมคงจะดูดวย

ตาผูใหญ และรูสึกดวยใจผูตางถิ่น...เพราะเมืองไทยเราเวลานี้ ชาวยุโรปกําลังจะเริ่ม 

“เตกอินเตเรสต” (Take interest) ขึ้น เพราะฉะนั้นจึงตองการ “แอดเวอติสเมนต” 

(Advertisment) ใหคนรูจักดีขึ้น...” 11 3

114 ซึ่งการ “แอดเวอรไตส” นั้น โดยมากตองอาศัยทูต 

แตทรงเห็นวาทูตของไทย “...ไมรูจักมักจี่ใคร และมิไดสมาคมกับเขา...จะพบพูดจาก็แต

เฉพาะกับขาราชการบางคน ในสวนหนาที่ราชการเทานั้น...ถึงเวลาที่จะ “แอดเวอติส

เมนต”พิเศษ จากเมืองเราสักคราว 1” และพระองคเองก็ทรงพอที่จะเปน “แอดเวอติส

เมนต พิเศษอันน้ีได” 114

115  

 

 แตพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวดังกลาวนี้ตองลมเลิก

ไป เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไมทรงพระราชทานพระบรมราชา นุญาต   

 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย นโยบายที่พระองคทรงเริ่มใชเพื่อเปนการสงเสริมเกียรติภูมิ

ของชาติ คือ การพยายามที่จะวางรากฐานใหประเทศไทยไดอยูในสายตาของชาวโลก โดยในเบ้ืองตน

ทรงเชิญพระราชวงศและประมุขของประเทศตาง ๆ เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย เยอรมัน ญ่ีปุน 

อิตาลี ฯลฯ  มารวมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซึ่งในทัศนะของพระองคแลวทรงมอง

                                                            
 113 “รายงานการประชุมเสนาบดีสภา,” ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2458, ร.6 บ.1.6/13, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 

 114 “ลายพระหัตถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว,” ลงวันที่ 13 กันยายน ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453), ฐ แฟมที่ ว 01104 / ป3, หอวชิราวุธานุสรณ. 

 115 เร่ืองเดียวกัน. 
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วา พระราชพิธีที่จัดข้ึนโดยมีผูแทนมาจากประเทศตาง ๆ ในยุโรปและเอเชียมาชุมนุมกันมากมาย

เชนนี้เปนการแสดง “...ใหโลกไดประจักษวา อันพระมหากษัตริยไทยก็ทรงมีฐานะสูงเกียรติ

ทัดเทียมกับประมุขของอารยประเทศ...”115

116 และนับแตนี้ตอไป “...ไทยจะไมตองตกอยูในสภาพเปน

ประเทศที่ลาหลังอีกตอไปแลว...”116

117  

 นอกจากนี้ พระองคยังทรงวางแผนที่จะเสด็จประพาสประเทศตาง ๆ ในยุโรปรวมถึง
ประเทศญ่ีปุน โดยทรงอางวา เพื่อเปนการเยี่ยมเยียนราชสํานักตาง ๆ ตามธรรมเนียมของตะวันตก 
ซึ่งเปนการตอบแทนในการที่ประเทศเหลานั้นไดมีผูแทนมารวมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมโภช แตก็ทรงยกเลิกไป เพราะในขณะน้ันสมเด็จพระพันปหลวงและสมเด็จพระเจานองยาเธอ
เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค ไดส้ินพระชนมลง
ในเวลาใกลเคียงกัน117

118 ทําใหพระองคทรงสลดพระราชหฤทัยมาก จนกระทั่งในป พ.ศ.2467 จึงจะ
ไดมีโอกาสไปเสด็จประพาสสหพันธรัฐมาลายาและสิงคโปร 
 ในการเสด็จประพาส ณ ประเทศตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในแตละคร้ังนั้น พระองคมักทรงใหเหตุผลอยางเปนทางการวา ทรงเสด็จไปเพื่อกระชับมิตรรวมถึง
เพื่อที่จะไดไปทอดพระเนตรดูวิทยาการความกาวหนาของนานาอารยประเทศ แตหากสังเกตแลว
จะพบวา เหตุผลที่แทจริงคงจะมาจากการที่ทรงมีพระบรมราโชบายท่ีจะเผยแพรพระเกียรติยศของ
พระองครวมถึงของประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากคราวที่พระองคทรงเตรียมการที่จะเสด็จประพาส
อินเดียนั้น เพราะทรงไดคํานึงถึงลักษณะในการรับเสด็จของรัฐบาลอินเดีย โดยทรงมีพระราช
กระแสถึงเสนาบดีกระทรวงตางประเทศ ความวา  
 

 ในการที่จะไปคราวน้ี ตองใหเปนเหมือนอยางพระเจาแผนดินรับพระเจาแผนดินใน

ยุโรป ปญหาในเร่ืองใหเกียรติยศ (Precedence) ในเวลาเขาสมาคมก็ดี ฤาในท่ีอื่นก็ดี ตอง

เปนของพระเจาแผนดินผูท่ีเสด็จไปทรงเยี่ยมเปนธรรมดา เปนตนวา ในเวลาท่ีหมอมฉันจะ

ขึ้นทาเมืองกัลกัตตา ถึงแมวาขาหลวงตางพระองค (Viceroy) จะไปรับเสด็จไมได อยางนอย

ก็ตองให Governer of Bengol119 เปนผูมารับเสด็จอยูแหงใดแหงหน่ึงเหมือนกัน ท่ีสถานี

รถไฟก็ได ตามราชประเพณีในประเทศยุโรป…120  

                                                            

 116 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานเรศวรฤทธิ, จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 75-56. 
 117 เร่ืองเดียวกัน. 
 118 กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, เจ็ดรอบอายุ (พระนคร: พระจันทร, 2513), 60. 
 119 ขาหลวงเมืองเบงกอล. 
 120 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ถึงกรมพระยาเทวะวงษวโรปการ,” 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2456, ร.6 บ.4/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 ในป พ.ศ. 2456 พระเจาแผนดินอังกฤษ ไดทรงถวายยศนายพลเอกพิเศษแหง

กองทัพบกอังกฤษใหแกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระองคก็ทรงถวายยศนาย

พลเอกพิเศษไทยใหแกพระเจาแผนดินอังกฤษเปนการตอบแทน ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางมาก เนื่องจากเปนคร้ังแรกที่ไดมีการแลกเปล่ียนกัน

ในลักษณะนี้ เพราะไมเคยมีพระมหากษัตริยพระองคใดในทวีปเอเชีย เคยไดรับการถวายเกียรติ

เชนนี้ในกองทัพบกของประเทศในยุโรป และไมเคยมีกษัตริยของทวีปยุโรปพระองคใดเคยไดรับ

จากประเทศในเอเชีย120

121 พระเกียรติที่ไดรับมานี้พระองคทรงถือวาเปน “ความเจริญแหงกองทัพบก

สยาม” 1 2 1

122 ซึ่งทําใหกองทัพไทย  “มีหนามีตาดียิ่งกวากองทัพใด ๆ ในบูรพาทิศ” 1 2 2

123 เทากับวา 

“กรุงสยามไดแสดงใหปรากฏแกโลกแลววาชาติไทยเรานี้ สมควรไดรับความเชื่อถือและนับหนา

ถือตา”123

124 ดวย 

 นอกจากเร่ืองดังกลาว การพัฒนาสังคมไทยใหเปนชาติที่ “ศิวิไลซ” ทัดเทียมนานา

อารยประเทศก็นับวาเปนพระบรมราโชบายสําคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่

พระองคไดทรงต้ังปณิธานไวต้ังแตเร่ิมเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเชนกัน พระองคจึงทรงเร่ิมที่จะ

ปลูกฝงความรูสึก “รักชาติ” ใหเกิดข้ึนในจิตใจของชาวไทยโดยท่ัวไปกอน เพราะทรงเช่ือมั่นวา

นอกจาก “ความรักชาติ” จะ“เปนอาภรณสําหรับกํากับฝูงมนุษยผูรุงเรือง”1 2 4

125 แลว ยังสงผลใหเกิด

ความสํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่ของหมูชาวไทย อันจะทําใหชาติรุงเรืองอีกดวย ทั้งนี้มา

จากการที่ทรงเล็งเห็นวา ความรูสึกรักชาติบานเมืองนั้นเปนส่ิงที่ตองใชเวลาปลูกฝงใหมีข้ึนมา 

“เหมือนเพาะตนไม”125

126  

 อยางไรก็ตาม “ความรักชาติ” ที่พระองคตองการใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนคนไทยนั้น 

จะตองเปนความรักชาติที่ไมแสดงออกดวย “กริยาวาจาดูถูก หรือเกลียดชังชาติอ่ืน” 1 2 6

127เนื่องจาก

                                                            
 121 ไสว. วัฒนเศรษฐ, ผูรวบรวม, “พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ และขาทูลละอองธุลี   

พระบาทในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 1 มกราคม 2458,” ใน วาทพระมงกุฎ (พระนคร: ธรรมเสวี, 2506), 46. 

 122 เร่ืองเดียวกัน. 

 123 เร่ืองเดียวกัน, 152. 

 124 เร่ืองเดียวกัน, 151. 

 125 “รางพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกนักเรียน

มหาดเล็กหลวง เน่ืองในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2459,” หอวชิราวุธานุสรณ. 

 126 ไสว. วัฒนเศรษฐ, (รวบรวม), วาทพระมงกุฎ, 304-305. 

 127 “รางพระบรมราโชวาท พระราชทานนักเรียนในพระองคในเมืองนอก พ.ศ. 2459,” หอวชิราวุธา

นุสรณ. 
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ทรงมีพระราชดําริวา ชาติที่เอาแตใชกําลังเบียดเบียนประหัดประหารชาติอ่ืนนั้นไมมีทางท่ีจะ “อยู

ยงไปไดชานานปานใด”1 2 7

128 โดยทรงยกตัวอยางประเทศ จีน ขอมและพมา มาเปรียบเทียบกับไทย

วา “ชาติทังสามนี้ในเวลานี้เปนอยางไร ใคร ๆ ที่มีหู มีตา ก็ยอมจะทราบอยูเองแลว สวนชาติไทยซ่ึง

สําหรับแตถูกเพื่อนบานขมเหงมาแทบไมขาด สามารถรักษาชาติของเราใหเปนไทยอยูไดจนบัดนี้”

128

129 เพราะชาติไทยมีคุณธรรมไมระรานเพื่อนบาน  

 สวนวิธีการแสดงตนหรือปฏิบัติตนเพื่อชวยชาติ พระองคก็ไดทรงแนะนําไวหลาย

ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก ดานความสามัคคี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแนะนาํให

คนในชาติมีความสามัคคีกัน เพราะ “ถาคณะแตกสูญไปคณะหน่ึง ก็เหมือนชาติเสียสวน 1 ของ

ชาติไป” 12 9

130 สวนผูที่ทําใหชนที่รวมชาติเดียวกันตองแตกแยกกัน ก็เทาวาเปนผูทําลายชาติ อันเปน 

“อันตริยะกรรม คือเปนบาปหนักที่สุดถึงแกเปนเคร่ืองตัดทางนิพพาน”130

131 ดังนั้นในหมูคนไทยจึงไม

ควรมีการแบงพรรคแบงพวก เพราะหาก “ข้ึนชื่อวาคนไทย ก็ควรจะนับวาเปนพวกเราดวยกันทั้งนั้น 

หากจะเปนพวกเขาก็แตคนตางชาติตางภาษาเทานั้น” 1 3 1

132 ทั้งนี้พระองคก็ไดทรงยกตัวอยาง

เหตุการณที่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตรชาติไทยมาเปนตัวอยางช้ีใหคนไทยตระหนักวา เปนเพราะ

คนไทยเกิดความแตกความสามัคคีในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาในป พ.ศ. 2310 ชาติไทย

เลยตองตกเปนเมืองข้ึนแกพมาในคราวนั้น132

133และทรงเนนย้ําประโยชนแหงความสามัคคี ไววา 

 

 “สมานสามัคคีใหอยู จะสูศึกศัตรูทั้งหลายได 

 ควรคิดจํานงตงใจ เปนไทยจนส้ินดินฟา”133

134 

                                                            
 128 ไสว วัฒนเศรษฐ, ผูรวบรวม, วาทพระมงกุฎ, 225. 

 129 เร่ืองเดียวกัน, 225-226. 

 130 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร    

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปลุกใจเสือปา, 74. 

 131 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,ปกิณกคดี (นครหลวงฯ: บรรณาคาร, 2515), 221. 

 132 เร่ืองเดียวกัน, 73. 

 133 อัศวพาหุ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว), “ลัทธิเอาอยาง,” ใน พระราชนิพนธที่นา

รูของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 (พระนคร: รวมสาสน, 2506), 13. 

 134 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ”บทรองเสือปา,” อางถึงใน จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม 

สุนทรเวช), กําเนิดพระราชวังสนามจันทรและพระปฐมเจดีย พระมหาธีรราชเจากับดอนเจดีย อนุสรณ

ของเสือปาและลูกเสือ (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, 2511), 118. 
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 ประการตอมา ดานความเสียสละ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง

แนะนําใหคนไทยยอมเสียสละส่ิงทั้งปวงที่เราทั้งหลายยอมรักและสงวนอยู อันไดแก ความสุข 

ความรัก เลือดเนื้อ หรือแมแตชีวิตของเรา ใหกับพระเจาอยูหัวดวยความจงรักภักดีและเต็มใจ เพื่อ

รักษา ศาสนาและบานเกิดเมืองนอนของตนไว  โดยทรงเนนย้ําประโยชนแหงการเสียสละเพื่อ

ประเทศชาติวา “...การที่เราอยูสุขในบานเมืองของเราได ก็เพราะเมืองของเรายังไมแตกฉาน ถามี

ขาศึกเขามาในเมืองเราไดแลว เขาจะทําลายหมดไมวาบานใครเรือนใคร ดังนี้ จึงแปลวา การที่เรา

สละทรัพยชวยในการปองกันบานเมืองก็เหมือนปองกันครัวเรือนของเรานั่นเอง...”134

135 

 และทรงเตือนไมใหเอาเปรียบเพื่อนรวมชาติ โดยทรงกลาวประณามผูที่ชอบเอาเปรียบ

วา “...เปรียบเสมือนสัตวชนิดที่ไมไดพยายามที่จะหากินเอง คอยแตจะเที่ยวเกาะกินเลือดสัตวอ่ืน 

ไมมีมนุษยหรือสัตวใดเมตตา ยอมเปนที่เกลียดชังแลเปนที่ดูถูกทั่วไป...” 1 3 5

136 ดังนั้นผูที่ไมเสียสละ

เพื่อชวยเหลือการปกครอง ก็ไมผิดกับ “สัตวที่คอยคิดแตจะดูดเลือดกิน”136

137  

 ประการที่สาม ดานหนาที่ของพลเมือง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง

แนะนําคนไทยใหแสดงความจงรักภักดีตอชาติดวยการทําหนาที่พลเมือง อาทิเชน ปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เชน การเสียภาษีดวยความเต็มใจ งดการพูดจาอวดฉลาดและแสดง

โวหารอันไมเปนสาระ 1 3 7

138 และอุทิศกําลังกายกําลังทรัพยในการปองกันบานเกิดเมืองนอน เปนตน

138

139 

 นอกเหนือจากการวางแนวทางการกระชับสัมพันธไมตรี และการเผยแพรพระเกียรติยศ

ของพระองครวมถึงชื่อเสียงของประเทศไทยใหเปนที่ปรากฏแกนานาอารยประเทศ โดยทรงปลูกฝง

ความรูสึก “รักชาติ”ใหเกิดข้ึนในจิตใจของชาวไทยในเบื้องตนแลว ในลําดับตอมาก็ไดทรงปูพื้นฐาน

การปฏิรูปประเทศทางดานตาง ๆ เพื่อนําประเทศสูความเจริญตามแบบตะวันตก ดังนี้ 
 

                                                            
 135 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธ เร่ือง ขอชวนทานเปนแมลงหวี่,” แฟมที่ ว 01162/ป3, หอวชิ

ราวุธานุสรณ. 

 136 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธ เร่ือง ไชโย,” แฟมที่ ว 01153 / ป3, หอวชิราวุธานุสรณ. 

 137 เร่ืองเดียวกัน, อางถึงใน กรรภิรมย สุวรรณานนท, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

กับการสรางชาติไทย, 114. 

 138 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธ เร่ือง กรุงสยามเขาสงครามแลว,” แฟมที่ ว 01182/ป3, หอว

ชิราวุธานุสรณ. 

 139 กรรภิรมย สุวรรณานนท, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย,” 

114. 
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 กิจการดานการปองกันประเทศ (กองทัพบกสยามและกองพลเสือปา) 
 สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยตองเสียดินแดนบางสวนใหกับฝร่ังเศสและอังกฤษ

หลายคร้ังหลายคราวในเหตุการณ ร.ศ.112 เร่ือยมาจนถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็คงเปนเหตุการณที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฝงใจ

ตลอดมา ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยตองเสียดินแดนเหลานั้น ก็เนื่องมาจากการที่ไทยขาดกําลัง

ทหารทีจะมาปองกันบานเมืองใหพนจากการรุกรานของมหาอํานาจตะวันตก  

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินนิวัติพระนครในป 

พ.ศ. 2445 จึงไดทรงเรงกอต้ังกองทัพสยามใหเปนกองทัพแบบสมัยใหมตามแบบกองทัพใน

ภาคพื้นยุโรปรวมกับพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช โดยเร่ิมจากการยกราง

พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 เพื่อเกณฑชายฉกรรจเขารับราชการแทนการ

เกณฑเลกตามแบบโบราณ และยังทรงรวมกันจัดวางโครงสรางกองทัพบกออกเปน 10 กองพลโดย

กระจายอยูทั่วประเทศ จะเวนก็แตในพื้นที่สวนที่มีสัญญากับชาติมหาอํานาจเทานั้นที่ไมมีการจัด

วางกองกําลังทหาร1 3 9

140 แตเนื่องดวยขอจํากัดทางกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ และงบประมาณ จึง

ทําใหการจัดวางกําลังทหารตามโครงสรางทั้ง 10 กองพลนี้ยังไมบรรลุผลเต็มโครงสรางตามท่ี

กําหนด จึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวคร้ังยังดํารงตําแหนง

เปนสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเร่ิมเตรียมการจัดต้ังกองกําลังสํารองเพื่อเสริมกําลังหลักของทหาร 

โดยทรงจัดใหเหลาขาราชบริพารที่ทรงชุบเล้ียงไวฝกหัดทาทหาร และโปรดใหมีการเลนซอมรบใน

พระราชตําหนักทั้งที่พระราชตําหนักจิตรลดา พระราชอุทยานสราญรมย และพระราชวังสนาม

จันทรเร่ือยมา ซึ่งจากการฝกซอมดังกลาวไดทําใหพระองคทรงมีพระราชดําริวา 

 
 ...การฝกหัดเปนทหารน้ันทําใหคนรูวินัย คือฝกหัดคนใหอยูในบังคับบัญชาของผูท่ีเปน

หัวหนาฤานายเหนือคน ซึ่งจะนําประโยชนมาใหแกคนเปนอันมาก เพราะวาถารูจักเปนผูอยู

ในบังคับบัญชาดี ตอไปก็จะเปนคนบังคับบัญชาคนไดดี จะเปนนายท่ีรูจักนํ้าใจผูนอยท้ังเปน

ทางส่ังสอนอยางหนึ่งใหคนมีความยําเกรงต้ังอยูในพระราชกําหนดกฎหมายของประเทศ

                                                            
 140 พื้นที่ดังกลาวมี อาทิ พื้นที่ 25 กิโลเมตรจากริมฝงแมน้ําโขง และพื้นท่ีในคาบสมุทรมลายูต้ังแต

บางสะพานนอยไปจนจรดชายพระราชอาณาเขตที่มณฑลปตตานี เปนตน. 

   ส
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บานเมือง ท้ังจะปลุกใจคนใหมีความรูสึกรักพระเจาแผนดิน ชาติแลศาสนา จนยอมสละชีวิต

ถวายพระเจาแผนดิน ฤาเพื่อปองกันรักษาชาติศาสนาของตน...140

141 

 อีกทั้งในคราวที่ไดเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองมณฑลปกษใตในป พ.ศ. 2452 

ก็ไดทรงมีพระราชปรารภกับคณะที่ตามเสด็จถึงเร่ืองที่จะจัดต้ังกองพลอาสาสมัครในแบบ “กอง

เสือปา” โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายวา  

 
 ...เสือปาน้ัน คือ ทหารท่ีทานใชไปสืบขาวขาศึก...ตรงกับท่ีในกองทัพบกทุกวันน้ี

เรียกวา “ผูสอดแนม” หรือรียกตามภาษาอังกฤษวา “สเคาต” สวนแมวเซาหรือแมวมองน้ัน 

ขาพเจาเขาใจวาคงจะเปนนามใชเรียกทหารจําพวกที่จัดออกไปเปนกองคอยเหตุ คือปลอย

ไปวางไวแหงใดแหง 1 ซึ่งเปนท่ีติดตอกับเขตรของทัพขาศึก หรือเปนทางท่ีคะเนวาขาศึกจะ

เดินมา และเปนหนาท่ีจะตองคอยบอกขาวขาศึกมาใหแมทัพทราบ เทาท่ีตนไปต้ังคอยเหตุ 

ทหารชนิดน้ีตามภาษาท่ีใชในกองทัพบกทุกวันน้ีเรียกวา “กองระวังดาน” หรือท่ีเรียกตาม

ภาษาอังกฤษวา “เอาตโปสต” ตามหนาท่ี ๆ จะตองกระทําในสงคราม พวกเสือปากับพวก

แมวมองยอมจะตองทําการตอเน่ืองกันอยู เพราะยอมตองอาไศรยซึ่งกันและกัน จะเปนดวย

เหตุน้ีเอง เส่ือปาแมวมองจึงมีชื่อเขาคูติดกันอยูโดยมากต้ังแตไหนแตไรมา...141

142 

 

 แตในการจัดระเบียบการปองกันประเทศและการจัดต้ังกองพลในลักษณะเสือปานั้น 

ตองร้ังรอจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเลาเจาอยูหัวเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติและไดรับพระยศ

เปนจอมพลและจอมพลเรือ1 4 2

143 จึงไดเร่ิมดําเนินการ1 4 3

144 โดยในสวนของการจัดระเบียบการปองกัน

พระราชอาณาจักรนั้น ไดโปรดเกลาฯใหยุบกรมยุทธนาธิการซ่ึงปกครองบังคับบัญชาราชการฝาย

ทหารบกมาต้ังแตคร้ังปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 และยังทรงโปรดเกลาฯใหยก

ราชการฝายทหารบกไปข้ึนกับสังกัดกระทรวงกลาโหม อีกทั้งยังทรงยกกรมทหารเรือข้ึนเปน

กระทรวงทหารเรือดวย ในขณะเดียวกันก็ไดโปรดเกลาฯ ใหแยกการบังคับบัญชาใน 2 กระทรวงนี้ 

โดยใหเสานาบดีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทหารเรือปกครองแตราชการฝายพลเรือน สวน

                                                            
 141 “พระราชปรารภในการต้ังกองเสือปา,” พฤษภาคม ร.ศ.130, เลม 1, ฉบับ 1, จดหมายเหตุกอง

เสือปา, 3-4. 

 142 เร่ืองเดียวกัน 

 143 ทรงเปนจอมทัพแหงสยาม เม่ือวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453. 

 144 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 32-33. 

   ส
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การบังคับบัญชากําลังพลและงานดานยุทธการใหข้ึนตรงกับเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการ

ทหารเรือ ซึ่งข้ึนตรงกับเสนาบดีของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทหารเรืออีกตอหนึ่ง144

145  

 พรอมกันนี้ยังไดโปรดเกลาฯใหจัดตังสภาการทัพ เพื่อปรึกษากิจการเกี่ยวกับการ

ปองกันพระราชราชอาณาจักร โดยสภาน้ีมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเปน

สภานายก เสนาบดีกระทรวงกลาโหม กระทรวงทหารเรือ จอมพลทหารบกและจอมพลเรือเปน

สมาชิก เสนาธิการทหารบกเปนเลขานุการ และใหเสนาบดีเจากระทรวงที่จะตองปรึกษาในสภาเขา

เปนสมาชิกพิเศษ ซึ่งสภาดังกลาวนี้ตอมาไดเปล่ียนมาเปนสภาปองกันพระราชอาณาจักรและสภา

กลาโหมตอมาจนถึงปจจุบัน 

 สวนการจัดต้ังเสือปาเร่ิมเกิดข้ึนเมื่อการลงสมัครเขาเปนเสือปา การจัดเตรียมเคร่ือง

แตงตัวเสือปา รวมถึงการปกธงประจําคณะเสือปาเสร็จส้ินลงพรอมกันกับการปกธงประจําคณะ

เสือปา ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปหลวง ทรงอํานวยการแลว ก็ไดโปรดเกลาฯใหมีพระ

ราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาพิเศษเสือปาข้ึนเปนคร้ังแรก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม ในวันเสารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454145

146  

 ตอจากนั้นไดมีขาราชการและพลเรือนสมัครเขาเปนสมาชิกเสือปาเพิ่มข้ึนมาก จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯใหแบงกองกําลังเสือปาออกเปน 2 กอง คือ กองรอยที่ 1 กองรอยที่ 2 และมี

กองฝกหัดอีก 1 กอง นอกจากนี้ยังมีบรรดาขาราชการและพลเรือนในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ ยื่นเขา

มาเปนสมาชิกเสือปา จึงทําใหจัดด้ังกองเสือปารักษาดินแดนข้ึนในหัวเองตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร

ไดสําเร็จ ไมเวนแมแตพื้นที่ที่มีสัญญาลับกับประเทศมหาอํานาจตะวันตก อีกทั้งยังทรงกําหนดให

เสือปามีสายการบังคับที่ชัดเจนและมีเคร่ืองแบบที่สามารถมองเห็นไดระยะไกลเชนเดียวกันกับ

ทหาร เนื่องจากจะเปนหลักประกันใหแกเสือปาที่ออกไปปฏิบัติการในสนามรบวา ถาเกิดพลาด

พล้ังและถูกจับกุม จะตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับเชลยสงคราม ไมใชจารชนที่ตองโทษสูงสุด

ถึงข้ันประหารชีวิต โดยในการจัดต้ังเสือปาเปนกองพลอาสาสมัคร มีพระราชดําริในเบ้ืองตนวา 

 
 ...ความประสงคของขาพเจาไมไดคิดจะใหใชตามแบบฝกหัดทหารบกตะพัดไปเลย 

เพราะประการ 1 ถาจะดูลวงหนาไป ในไมชาคนไทยจะไดเปนทหารทุกคนแลวคงจะรับความ

                                                            
 145 วรชาติ มีชูบท, ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีเกลาเจา

แผนดินสยาม (กรุงเทพฯ: สรางสรรบุคส, 2552), 99 -100. 

 146 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ: สรางสรรค

บุคส, 2553), 137-138. 
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ฝกหัดทาทหารต้ังแตเมื่อยังอยูในกองทหารแลว เพราะฉะน้ันกวาจะมาเขาเปนสมาชิกเสือปา

ควรจะรูจักฝกหัดทหารเพียงพออยูแลว จึงจะไมสูจําเปนท่ีจะฝกหัดทาทหารอีกนัก อีก

ประการ 1 กองเสือปาก็ไมใชกองสําหรับไปเขาแถวแหนําตามเสด็จหรือเปนกองเกียรติยศ

แหงใดอยางเชนทหาร ท้ังในสงครามถาแมจะไปรบก็มิไดต้ังใจจะไปเปนกองใหญอันเปนสวน

ลํ่าสันของกองทัพ ต้ังใจแตเพียงจะรับอาษาทําการตรงตามนามของกอง คือ เปนเสือปาหรือ

ผูสืบขาวเทาน้ัน หาไดต้ังใจจะไปเปนผูสูรบประจันบาลไม...146

147 

 

 จึงจะเห็นไดวากําลังพลรักษาราชอาณาจักรและเสือปานี้เกิดข้ึนเนื่องจาก พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของ “ชาติ” ในแงมุมที่วา การที่จะทําใหชาติ

เจริญข้ึนไดอยางรวดเร็วจะตองอาศัยหมูคณะของชาติใหเกิดสํานึกในคุณคาของการรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริยในเบ้ืองตนกอน14 7

148  พระองคจึงทรงใฝพระราชหฤทัยในการฝกกอง

เสือปาในขอนี้เปนอยางมาก  

 ประการแรก พระองคทรงดําเนินการเตรียมคนใหเกิดวามเขมแข็งทั้งกายและใจ พรอม

ทีจะตอสู โดยทรงพยายามปลูกฝงจิตใจของประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการเตรยีมตัว

ปองกันภัยใด ๆ ที่จะเกิดชาติบานเมือง ทรงเตือนใหชาวไทยระลึกวา เคร่ืองปองกันความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการรบที่ดีที่สุดคือ ความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งความสามัคคีจะเกิดข้ึนไดก็ตอง

อาศัยการที่คนไทยทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือ อิสรภาพของชาติที่ตองระลึกไวเสมอวาสําคัญกวา

อิสรภาพของบุคคล148

149 

 นอกจากนี้พระองคยังทรงปลุกใจใหคนไทยมีความนิยมทางการทหาร เพราะทรงมีพระ

ราชดํารัสวา “...กําลังปองกันชาติจะเกิดข้ึนก็เพราะกําลังบํารุงของประชาชน กําลังบํารุงของ

ประชาชนจะเกิดข้ึนก็เพราะความนิยมทางทหาร...” 149

150 พระองคจึงทรงไดอธิบายความเปนมาของ

ชาติไทยใหปรากฏวา “...เราดํารงความเปนไทยมาไดเพราะมีนักรบคอยปองกันบานเมือง...” 1 5 0

151 

พรอมยังทรงเตือนใหสํานึกวาพลเรือนก็คือทหาร ทหารก็คือพลเรือน ทุกคนยอมมีหนาที่ในการ

                                                            
 147 “เสือปาแมวมอง,” พฤษภาคม ร.ศ.130, เลม 1, ฉบับ 1, จดหมายเหตุกองเสือปา, 7. 

 148 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานเรศวรฤทธิ, จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 148. 

 149 อัศวพาหุ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว), “ยุทธวินัย” ใน ปกิณกคดี, 211-212. 

 150 ส. วัฒนเศรษฐ, เกียรติคุณพระมงกุฎเกลาฯ (พระนคร: วัฒนาพานิช, 2500), 127. 

 151 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธ เร่ือง ประโยชนแงถนนในหัวเมือง,” แฟมที่ ว 0113 / ป3, 

หอวชิราวุธานุสรณ. 
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ปองกันประเทศเชนเดียวกันและเทาเทียมกัน ซึ่งการแสดงออกตอหนาที่ไมจําเปนตองทําโดยการ

เขารับราชการเปนทหารเทานั้น แตจะอุดหนุนกิจการทหารดวยวิธีอ่ืนก็ยอมไดเชนกัน ไมวาจะเปน

การสมัครเขาเปนสมาชิกเสือปา การบริจาคทรัพยใหราชนาวีสมาคม การสงกําลังใจใหแกเหลา

ทหาร หรือแมกระทั่งการชวยสอดสองเปนหูเปนตาใหทางราชการเมื่อมีบุคคลใดหรือเหตุการณใดที่

จะเปนอันตรายแกชาติ ก็เปนการแสดงออกถึงหนาที่ที่พึงกระทําและทําใหพระองคพอพระราช

หฤทัยเชนเดียวกัน151

152 

 จึงจะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงดําเนินการปลุกใจคนไทย

ในดานการปองกันประเทศผานพระราชดํารัส พระราชนิพนธตาง ๆ อยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อทําการ

ชักชวนใหคนไทยตระหนักถึงภัยอันมาจากการรุกรานทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ จึงทรง

พยายามที่จะใหความรูเกี่ยวกับกิจการทางดานทหารแกประชาชนชาวไทย โดยทรงพระราชนิพนธ

สารคดีเกี่ยวกับทหารลงในหนาหนังสือพิมพ สมุทรสาร และในหนังสืออ่ืน ๆ (เชน พระราชนิพนธ

เร่ือง สงครามปอมคายประชิด เร่ือง หนามยอกหนามบง มหาตมะ พระรวง เปนตน) รวมกนักบัการ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางดานการทหารของพระองคใหเปนที่ปรากฏแกประชาชนชาวไทยตลอด

รัชสมัย เพื่อผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ  

 จากที่กลาวไปทั ้งหมดขางตน แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวทรงเห็นประโยชนในทางออมของการตั้งกองเสือปา วาเปนวิธีหนึ่งที่จะใหคนในชาติ

ตื่นตัวในการประพฤติตนเปนประโยชนแกบานเมือง  และมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

รวมถึงพระมหากษัตริย การจัดต้ังกองเสือปาและกองกําลังพลตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญหนึ่งใน

นโยบายดานการพัฒนาชาติที่สําคัญอยางยิ่งในสมัยพระองค แมจะสังเกตไดวา กลุมคนดังกลาว

เปนแตเพียงผูคนสวนนอยในสังคม จึงไมใหผลในวงกวางเหมือนการสรางสัญลักษณของชาติใน

รูปแบบอ่ืน ๆ แตการตั้งกองเสือปานี้นับไดวา มีประโยชนอยางมากตอการฝกพลเมืองของชาติให

เปนคนดี มีระเบียบวินัย มีความกลาหาญอันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหชาติเจริญกาวหนา และที่

สําคัญคือ เปนกองกําลังที่ถูกปลูกฝงเร่ืองความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอยางเขมขน

ที่สุดกลุมหนึ่ง  

 นอกจากนี้ยังจะสังเกตไดวา การจัดต้ังกองพลในลักษณะของเสือปา เปนพระบรมรา

โชบายทางการเมืองอยางหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในการที่จะสรางกลุม

ฐานอํานาจใหมข้ึนแทนที่กลุมฐานอํานาจเดิมซ่ึงไมสนับสนุนพระองค  วิธีการที่พระองคทรงเลือก

                                                            
 152 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน, “รางพระราชดํารัสเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,” 1 มกราคม 

2458, พ.6 บ. 1.3/7, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

   ส
ำนกัหอ
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นํามาใชเพื่อแกปญหานี้ คือ การที่ทรงวางรูปแบบองคกรเสือปาใหมีลักษณะที่เลียนแบบกองทัพ

ของชาติ และเนนเอาแตขาราชการเปนกลุมเปาหมายหลัก รวมกันกับที่ไดทรงปลูกฝงแนวคิด

ชาตินิยมที่เนนถึงความสําคัญของสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ไปพรอม ๆ กันดวย 

เพื่อใหเกิดเปนกลุมฐานพระราชอํานาจทางการเมืองหนึ่งที่มีความมั่นคง และมีความพรอม

สมบูรณในตัวเองทั้งดานกําลังและอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงยังประกอบดวยความคิดที่จะ

สนับสนุนใหเกิดความม่ันคงในฐานะความเปนกษัตริยของรัชกาลที่ 6 อยางเต็มกําลัง ดังพระราช

บันทึกของพระองคความวา  

 
 ...การที่ไดเห็นเสือปาและลูกเสือต้ังขึ้นอยางรวดเร็ว เปนท่ีนิยมแหงคนท้ังหลายท่ัวถึง

กันเชนน้ี ทําใหเรารูสึกยินดีหาท่ีเปรียบโดยยาก รูสึกวาถึงอยางไร ๆ ก็จะไดเขียนชื่อตนเองไว

ในพงศาวดารดํานานของชาติไทยแลวอยางนอยบรรทัด 1 นับวาไมเสียชาติท่ีเกิดมา ถาเสือ

ปายังต้ังยั่งยืนอยูตราบใด ชื่อเราก็คงจะย่ังยืนอยูตราบน้ัน การท่ีไดต้ังเสือปาข้ึนสําเร็จเชนน้ี 

ทําใหเกิดปติยิ่งกวาไดทําส่ิงใด ๆ มาแลว เพราะรูสึกวาไดเปนผูนําทางใหคนไทยรูจักรักชาติ

ของตน และรูจักประโยชนของความสามัคคี เทาน้ีก็เปนบําเหน็จพออยูแลว เปนอนุสาวรีย

มั่นคงยิ่งกวารูปฤาวัตถุใด ๆ ท่ีจะพึงสรางขึ้นไดดวยทุนทรัพยมาก ๆ ยิ่งกวาท่ีไดลงทุนมาแลว

ในการตั้งเสือปาน้ี เมื่อรูสึกอยูเชนน้ีแลว การท่ีผูใดจะกลาววาเรารักเสือยิ่งลูกย่ิงเมียก็ยอม...

คนไทยท่ีจริงเปนผูท่ีรักชาติ และมีใจดี แตในเมื่อกอนน้ีเหมือนคนนอนหลับ การต้ังเสือปาน้ี

เหมือนปลุกใหต่ืนขึ้นแลว...152

153 

 

 การศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไปและการศึกษาแบบนิยมกษัตริย153154 

 การพัฒนาการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มาจาก

การที่พระองคทรงตระหนักดีวา “...การศึกษายอมเปนภาระสําคัญอยางยิ่ง และเปนตนเหตุแหง

ความเจริญของชาติบานเมืองผูใดอุดหนุนการศึกษา ผูนั้นก็ชื่อวาอุดหนุนชาติบานเมืองดวย เรา

                                                            
 153 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 33-35. 

 154 สัมภาษณ, สมชาติ จึงสิริอารักษ, รองศาสตราจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 18 ธันวาคม 2556. 

   ส
ำนกัหอ
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ต้ังใจที่จะบํารุงการศึกษาของบานเมืองเราอยูเสมอ...ประเทศทั้งหลายบอมเจริญดวยการศึกษา 

ประเทศใดปราศจากการศึกษา ประเทศนั้นก็ตองเปนปาเถื่อน ...”154

155 

 พระองคจึงทรงรับหนาที่ในการสอดสองตรวจตราเร่ืองการศึกษาของนานาประเทศใน

ยุโรปมาต้ังแตคร้ังที่ยังศึกษาอยู ณ ประเทศอังกฤษ นอกจากน้ีแลวในคราวที่ทรงเสด็จนิวัติพระ

นครผานประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2445 พระองคก็ยังไดทรงศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศทั้งสองแหง และไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯใหคณะขาหลวง

พิเศษตรวจการศึกษา คัดลอกแผนการศึกษาของประเทศญ่ีปุนในขณะน้ัน กลับมาเปนตนแบบใน

การจัดการโครงการศึกษาของไทยดวย155

156  

 เมื่อเสด็จนิวัติพระนครแลว จึงทรงริเร่ิมจัดการวางรากฐานการศึกษาสําหรับสตรีข้ึน 

โดยไดกราบบังคมทูลถวายคําแนะนําใหกับสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ 

ทรงจัดต้ังโรงเรียนราชินี เพื่อเปนตนแบบของการจัดการศึกษาใหกับสตรี รวมถึงยังไดทรงสนับสนุน

ใหกระทรวงธรรมการจัดการวางหลักสูตรการศึกษาสําหรับสตรีดวย  

 ทั้งนี้จะสังเกตไดวาการศึกษาที่เกิดข้ึนในสมัยของพระองคนั้น เนนความสําคัญของ

การศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษาที่เนนถึงการศึกษาสําหรับประชาชนโดยทั่วไปและ

การศึกษาที่เนนความนิยมในระบอบกษัตริย 

 ในสวนของการศึกษาสําหรับกุลบุตรชาวไทยท่ัวไปนั้นทรงมองวา ยังมุงแตจะสงเสริม

ใหนักเรียนศึกษาแตวิชาเพื่อไปรับราชการหรือเปนเสมียนเทานั้น ซึ่งหากปลอยใหการศึกษาของ

ไทยดําเนินตอไปในลักษณะดังกลาวไมชาก็ตงจะประสบปญหาข้ึนเปนแน ดังนั้นเมื่อพระองคทรง

เสด็จครองราชยสมบัติ จึงไดทรงกระทําการวางรากฐานใหกับการศึกษาไทยเปนพระราชกรณียกิจ

แรก โดยเร่ิมจากใหพระยาไพศาลศิลปศาสตร เจากรมตรวจกระทรวงธรรมการในขณะน้ัน

เฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเรียนพระราชปฏิบัติเร่ืองแนวพระราชดําริในการจัดการศึกษาแกชาติ

เปนการสวนตัวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2453 อันเปนผลสืบเนื่องตอมาเมื่อพระยาธรรมศักด์ิ

มนตรีซึ่งขณะนั้นไดดํารงตําแหนงเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ พยายามอยางยิ่งที่จะใหมีการ

ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนในประเทศไทย เนื่องจากมองวาการศึกษาสําคัญสําหรับการ

                                                            
 155 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสตอบ คํากราบบังคมทูลพระกรุณา ถวาย

เส้ืออาจารยของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2456,” 

ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 17. 

 156 วรชาติ มีชูบท, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ เกลาเจา

แผนดินสยาม, 87. 

   ส
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สมุดกลาง



 65 

เตรียมราษฎรใหสามารถประกอบอาชีพรวมถึงสรางความเจริญใหแกชาติได ดังคํากลาวใน

รายงานประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ความวา “...

การศึกษาสําหรับประเทศยามยังลาหลังอยูมาก จึงจําตองจัดการศึกษาใหเทียบสวนพอสมควรกับ

นานาประเทศที่เจริญ การีรอตอไปเปนผิดแน และจะใหผลเปนการเสียหายในภายหนา ทั้งจะเปน

ส่ิงหนึ่งซึ่งยุคหนาจะโทษยุคนี้วาปลอยปละละเลยไว...”156

157   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูก็ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาใน

ลักษณะของการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชาติเชนกัน จึงทรงพยายามที่จะจัดการปฏิรูป

การศึกษาในสังคมไทยใหแพรหลายยิ่งข้ึน ดังทีทรงมีพระราชดํารัส ความวา 

 

 ...ทานท้ังหลายยอมทราบอยูแลววา ความต้ังใจของขาพเจามีอยูนานแลวและมีอยู

ยั่งยืนวา จะบํารุงการศึกษาของคณะทานใหเจริญสมควรแกสมัยเสมอ...ขอใหทานท้ังหลาย

ไดเขาใจวา แทจริงความเจริญของชาติใด ๆ จะตองมาไดจากเด็กท่ีจะเกิดเปนผูใหญขึ้น

ภายหลัง...คนท่ีจะดํารงชาติตอไปไดก็ตองมีความรูกวางขวางเพื่อท่ีจะทําตัวใหสมควรเปน

สมาชิกของชาติท่ีรุงเรืองแลว ดังน้ีจะทําอยางอื่นไมได...157

158 

 ...ในเร่ืองการศึกษาน้ี เราอยากจะใครไดเห็นทานท้ังหลายใฝใจใหดียิ่งขึ้น ในทางท่ีจะ

บันดาลใหการดําเนินไปอยางรวดเร็ว เพราะเราท้ังหลายไมควรจะต้ังอยูในความประมาท ไม

ควรจะลืมเสียวา ชาติจะอยูไดตอไปก็โดยอาศัยมีคนชั้นลูกหลานเราท้ังหลายท่ีจะสามารถ

ดํารงชาติของเราสืบไป  และถาจะใหเขาท้ังหลายเหลาน้ันเปนผูมีความสามารถเชนน้ัน เราก็

ตองชวยกันบํารุงการศึกษา เพื่อใหวิชาแกคนชั้นลูกหลานของเรา...158

159 

 

 จากพระราชดําริขางตนจึงทําใหเกิดการศึกษาอยางมากมาย เชนเดียวกันกับการที่

พระมหากษัตริยสรางวัดในสมัยอดีต ทั้งนี้พระองคยังทรงถือวาการสรางโรงเรียนก็เปรียบเสมือน

การสรางวัด เพราะการสรางวัดในสมัยอดีตก็เทากับการบํารุงการศึกษาใหเจริญยิ่งข้ึนนั่นเอง ดัง

พระราชดํารัส ความวา 
                                                            
 157 “รายงานการประชุมอุปราชและสมุหเทศภิบาล,” 24 ธันวาคม 2462, ร.6. ศ 1/1 หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ.  

 158 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานแกคณะนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ ในวันงานประจําปของโรงเรียน ณ วันท่ี 28 

ธันวาคม พ.ศ. 2464,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 44. 

 159 จิตรกร ต้ังเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, 2523), 159. 
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 ...สวนการจัดตั้งโรงเรียนเชนนี้ทานทั้งหลายโดยมาก เคยไดยินเราพูดมาแลววา  

เราต้ังใจจะทําแทนราชประเพณีเดิมซึ่งทานทรงสรางวัดไว เราเองมาเขาใจเสียวาท่ีแทความ

ปรารถนาในการสรางวัดก็คือจะทํานุบํารุงการศึกษาน่ันเอง เมื่อในสมัยน้ีการศึกษา

เปล่ียนแปลงดําเนินไปคนละอยางกับแตกอนเสียแลว  ตองมีโรงเ รียนคฤหัสถเปน

ผูบังคับบัญชาส่ังสอน ก็ควรบํารุงกิจการโรงเรียนคฤหัสถใหสถาพรพัฒนาตอไป นับวาเปน

การกุศลในทางธรรมและเปนประโยชนในทางโลกทัง 2 อยาง...159

160 

 

 แมวาความพยายามในการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาในรัชสมัยนี้จะพบ

อุปสรรคมากมาย เพราะไมใชแคปญหาทางดานการเงินที่ตองประสบเทานั้น หากยังมีผูคัดคานใน

ประเด็นที่วา การจะบังคับใหเด็กมาโรงเรียนจะทําใหผูปกครองขาดแรงงานเด็กในการประกอบ

อาชีพ รวมถึงการที่พระภิกษุสามเณรไมมีเด็กไวรับใชตามประเพณีที่มีมาแตเดิม อีกทั้งผูปกครอง

ของเด็กก็ไมมีเงินเพียงพอที่จะมาชําระคาศึกษาแกบุตรดวย แตอยางไรก็ตามเจาพระยาธรรมศักด์ิ

มนตรีก็ไดฝาฟนอุปสรรคเหลานี้ จนกระทั่งไดเร่ิมประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก

สําเร็จ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2464 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการกําหนดหลักการบังคับใหราษฎรสงบุตรหลานเขาศึกษา

เลาเรียนตามกฎหมาย โดยใหเด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ปบริบูรณเขาเรียนในโรงเรียนจนอายุ 14 ป

บริบูรณ โดยยกเวนการเก็บคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาล เวนแตใน

โรงเรียนรัฐบาลบางโรงเรียนที่จัดเปนพิเศษเทานั้นที่ใหเก็บคาเลาเรียนจากเด็กได แตตองเปนตาม

อัตราที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด  ทั้งนี้นอกจากคาใชจายในการศึกษาจะไดจาก

งบประมาณแผนดินแลว รัฐบาลยังเก็บเงินจากราษฎรที่เปนชายอายุ 18-60 ป ในอัตราคนละไมตํ่า

กวา 1 บาท และไมเกิน 3 บาท ตอป โดยเรียกวา “เงินศึกษาพลี”161 ดวย 

                                                            
 160 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ตอบเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ณ พระท่ีนั่ง

ภาณุมาศจํารูญ เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 41-42. 

 161 เงินคาใชจายในการศึกษา ซึ่งจัดเก็บจากชายฉกรรจอายุระหวาง 18-60 ป ยกเวน ผูที่ไมสามารถ

หาเล้ียงชีพได ภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนา พลทหารทุกเหลาซึ่งกําลังประการ และผูที่ออกเงินชวยเหลือ

โรงเรียนมากกวาเงินศึกษาพลี รายงานกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 14 ประจําปพุทธศักราช 2464, หนา 1 ใน

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาพระพุทธศักราช 2464 ยังไดวางแนวทางใน

การดําเนินกิจการตาง ๆ เชน การแบงประเภทของโรงเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล 

โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนบุคคล อันไดแก โรงเรียนราษฎร รวมถึงยังมีการจัดวางระบบการ

ตรวจโรงเรียน การจัดต้ังโรงเรียน การต้ังสารวัตรศึกษา และการดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนข้ึน จงึ

นับไดวาเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรการศึกษาไทยท่ีไดมีกฎหมายเปนเคร่ืองคํ้าประกันความ

มั่นคงในการจัดการศึกษาของไทย จนกระทั่งไดวางรากฐานการศึกษาแผนใหมไปจนถึง

ระดับอุดมศึกษา 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดมีการพัฒนาข้ึนอีก  โดยการยกฐานะของโรงเรียน

ขาราชการพลเรือนข้ึนเปน “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อันเปนการขยายขอบเขตการศึกษาที่มีมา

แตเดิมใหกวางขวางออกไป เพื่อผลิตนักเรียนไปรับราชการในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ ไมเฉพาะ

กระทรวงมหาดไทยเทานั้น161

162 โดยทรงมีพระราชดําริตอการต้ังมหาวิทยาลัยสมัยใหม ความวา 

 

 ...ประเทศจัดกอนเขาจําเปนอยูเองตองเดินตามหนทางซึ่งตองออมวกเวียนเพราะตอง

คิดเอาเอง ไมมีแบบอยางตองตรัสรูตอยอดจากท่ีรูกันแลว กอนตรัสรูตองทําผิดทําถูกไปตาม

เพลงของการคนควา ฉะน้ัน นิติธรรมของเขาก็คอยดูนิมิต คือ ดิมานดวามีอะไรเกิดขึ้นจะได

ไหวตัวตาม โดยจัดต้ังสัมพลายรับใหพอเหมาะ เดินเถิดหนา คอยเวลาเลยอยางไรเสียเราก็

ตองการมหาวิทยาลัยต้ังเสียเด๋ียวน้ีทีเดียว จะไดเปนตลาดวิชาของเมืองไทยไมเปนแตเพียงท่ี

เพาะขาราชการไวใช...162

163 

 

 คร้ันถึง พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดําริวา 

กิจการของโรงเรียนขาราชกาพลเรือนกับโรงเรียนแพทยาลัยไดดําเนินดวยเปนลําดับมา มีนักเรียน

จากโรงเรียนดังกลาวเขาไปรับราชการเปนจํานวนมาก จึงควรที่จะขยายการศึกษาออกใหกวางข้ึน 

คือ ไมเฉพาะแตผูที่จะเลาเรียนเพื่อออกไปรับราชการเทานั้น หากแตผูใดที่ตองการจะศึกษาวิชา

ชั้นสูงก็สามารถเขามาศึกษาเลาเรียนไดทั่วกัน แตอยางไรก็ตาม การศึกษาในข้ันแรกยังมีการสอน

เพียง 4 คณะ วิชาเทานั้น ไดแก คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร จนในระหวางป พ.ศ. 2459-2465 มีเพียงคณะแพทยศาสตรที่มี
                                                            
 162 “ประกาศต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” ราช

กิจจานุเบกษา เลม 27 (11 มกราคม ร.ศ. 129): 125. 

 163 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 70 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2530), 14. 
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การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร และการเตรียมการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญา รวมถึงมีการติดตอกับมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร เพื่อใหความชวยเหลือดานการเรียนการ

สอนของคณะแพทยศาสตร จนทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถเปดการสอนไดถึงข้ึน

ปริญญาตรีในหลักสูตรเวชศาสตรบัณฑิตไดเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2467 

 

 ทั้งนี้นอกจากในแผนการศึกษาแหงชาติจะมีการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาสามัญแลว 

ยังโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงธรรมการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาข้ึนมาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

ดวย เพราะทรงมีพระราชดําริวา  

 

 การฝกสอนเด็กน้ันจําจะตองฝกสอนหลายอยาง ไมใชแตจะใหเรียนวิชาหนังสือมี

ความรูไปสําหรับเปนเสมียนและขาทําราชการเทาน้ัน ...วิชาชางตาง ๆ น้ัน วาโดยเฉพาะเปน

ทางท่ีจะหาเลี้ยงชีพไดดีสวนหน่ึงเหมือนกัน แลถาสําหรับประกอบกับวิชาอื่น ๆ แลว ก็จะ

ชวยใหการฝกสอนโดยท่ัวไปเปนสําเร็จดียิ่งขึ้น...163

164  

 

 การจัดต้ังโรงเรียนเพาะชางและโรงเรียนพาณิชยการจึงเกิดข้ึน ในป พ.ศ. 2456 และยัง

จัดโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมข้ึนในป พ.ศ. 2460 เพื่อใหเปนทางเลือกของนักเรียนที่

ประสงคจะเลาเรียนวิชาอาชีพ เพื่อไปประกอบวิชาชีพโดยไมจําเปนตองเขารับราชการหรือทํางาน

เปนเสมียน อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหานักเรียนสายสามัญที่เรียนไมจบและไมมีความรูในการ

ประกอบวิชาชีพซ่ึงมีเปนจํานวนมากอีกดวย  

 จากที่กลาวมาขางตนจึงสังเกตไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎแกลาเจาอยูหัว ไดทรง

พยายามดําเนินนโยบายทางดานการศึกษาตอเนื่องมาจากรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ก็เพื่อใหระบบการศึกษา

ไทยเกิดการพัฒนามากขึ้นกวาระบบการศึกษาแบบเดิม อันเปนผลทําใหเขาถึงประชาชนไดทุกชน

ชั้น พระองคจึงทรงวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยโดยทําใหระบบการศึกษาเกิดการกระจาย

ตัวเปนวงกวางมากยิ่งข้ึน เพราะนอกจากการศึกษาจะเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชาติบานเมืองที่

สําคัญตามทัศนะของพระองคแลว ยังทรงมีพระราชดําริที่คลายคลึงกันกับพระราชบิดาของพระองค

ที่วา นอกจากการศึกษาจะสามารถนําไปประกอบอาชีพของตนเองและถายทอดใหกับผูอ่ืนไดอยาง

กวางขวางแลว ยังทําใหประชาชนดํารงอยูในความดีไดอีกทางหนึ่งดวย 

                                                            
 164 “พระราชดํารัสตอบ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 29 (22มกราคม ร.ศ. 131): 2454-2455. 
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 พรอมกันนี้หากพิจารณาถึงระบบการศึกษาที่เกิดข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลวจะเห็นไดวา ระบบการศึกษาในสวนที่เนนปลูกฝงความนิยมกษัตริยให

เกิดข้ึน ก็เปนส่ิงที่พระองคทรงเนนหนักควบคูไปกับการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทย

เชนเดียวกัน ลักษณะดังกลาวปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธ

วิทยาลัย) เพราะนอกจากโรงเรียนแหงนี้จะถือกํานิดข้ึนโดยเปนโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯใหสรางข้ึนแทนการสรางพระอารามซึ่งมีอยูมาก และเปน

โรงเรียนที่จัดข้ึนตามแบบ Public school ของอังกฤษแลว การศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงยัง

เปนการศึกษาที่เปนไปตามแนวทางที่พระองคทรงเห็นวาดีกับประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุงหมายที่

แตกตางกับสถานศึกษาแหงอ่ืน ๆ ดังพระราชบันทึกของพระองคที่ปรากฏความวา 

 

 ...ระบบการศึกษาและกฎเกณฑท้ังหลาย ตลอดจนหลักสูตรท่ีแทจริงทําใหเปลือง

กระดาษไปเปลา ๆ ยิ่งกวาน้ันคือ เปลืองเวลาดวย ถาไมทําใหประชาชนเปนอยางท่ีเรา

ตองการสําหรับประเทศของเราไดเปนผลสําเร็จ ขาไมไดหมายความวาอะไรดีสําหรับเมือง

อังกฤษจะตองดีสําหรับเองไทยดวย ตรงกันขาม ถาจะเอาวิธีการของคนอังกฤษมาใชท้ังดุน

โดยมี่การดัดแปลง ก็จะเปนการผิดพลาดอยางมหันต แตบันทึกน้ีอาจทําใหผูอานเกิด

ความคิดอะไรบาง สําหรับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ขาไมเปนหวงการปนนักเรียน...ใหเปน

เทวดาเหมือนกันหมดทุกคน ไดคะแนนกันละหลายพันคะแนนเทาการเสรางเด็กหนุมท่ีขยัน

ขันแข็ง และสะอาดท้ังรางกายและจิตใจ เตรียมพรอมท่ีจะรับภาระตาง ๆ ซึ่งจะมีมาใน

อนาคต....ท่ีขาอยากไดน้ันคือ เยาวชนท่ีเปนสุภาพบุรุษ ซื่อสัตยสุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี และ

ขาจะไมโศกเศราเลย ถาเจามารายงานวา เด็กคนหน่ึงเขียนหนังสือไมคลอง คิดเลขเศษซอน

ไมเปน และไมรูวิชาเลขาคณิตเลย ถาขารูวาเด็กคนนั้นไดศึกษาท่ีจะรูวาความเปนลูกผูชาย

คืออะไร...ขาไมอยากไดยิน – คนฉลาด – บนอีกวา ปญญาทวมหัวเอาตัวไมรอด ส่ิงท่ีขา

ตองการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือ ใหการศึกษาเปนเคร่ืองทําใหเด็กเปนยุวชนที่นารัก

และเปนพลเมืองดี...ขออยาเอาโรงเรียนของขาไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เพราะมี

จุดหมายตางกัน ถาขาอยากจะไดโรงเรียนธรรมดาเพียงหลังหน่ึง สรางเปนโรงเรียนไปมาจะ

ไมดีกวาหรือ จะสรางโรงเรียนกินนอนข้ึนมาทําไม ท่ีขากลาวมาน้ีจะเขากันไดกับระบบ

การศึกษาของเจาหรือไมก็ตาม ถาเขากันไดขาก็ดีใจ แตถาเขากันไมได ก็ขอใหวิธีการของขา

ไดรับการพิจารณาดําเนินการโดยยุติธรรมดวย อยาพยายามบังคับใหศัตรูของขาทําตามขอ
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ไขของเจา ใหทําตามขอไขของขาเถิด เพราะกีฬาประเภทน้ี ขาคิดใหเขาเลน และตัวขาเองจะ

เปนผูใหถวยรางวัล...164

165 

 

                                                            
 165 “กระแสพระบรมราชโองการ ซึ่งบรรจุไวในศิลาพระฤกษ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง,” ราชกิจจา

นุเบกษา เลม 32 (26 ธันวาคม 2458): 2266-2272. 
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 หากพิจารณารวมกับพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกนักเรียน

รวมถึงครูอาจารยของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในคราวตาง ๆ ดวยแลว ก็จะเห็นไดถึงความ

พยายามของพระองคที่จะปลูกฝงและเผยแพรความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหเกิดข้ึน

ในหมูประชาชนชาวไทยรุนหลังสืบไป ดังพระราชดํารัสของพระองค ความวา 

 
 ...บรรดาครูอาจารยทุกคน เมื่อรูสึกท่ีด่ังท่ีเราชี้แจงมาและมีความรักชาติบานเมือง รัก

ศาสนา จงรักภักดีตอตัวเรา ดังไดกลาวใหเราฟงแลว ขอจงสุจริตตอหนาท่ีของตน ปฏิบัติ

หนาท่ีแตโดยชอบ ปราศจากอคติท้ังส่ีประการ หากจะมีผูปกครองเด็ก คือ บิดามารดาหรือ

คนอื่น ไมพอใจในหนทางทีฝกสอน ก็จงอยาคร่ันคราม และคลอยตามหรือลดหยอนใหเรา 

แมเขาไมพอใจเขาจะขอลาเอาบุตรหลานของเขาออกเสียจากโรงเรียนก็ตามใจเขา หนาท่ี

ของเราจําจะตองสอนใหถูกตองตามหลักนิติธรรมของชาติ165

166 ดังไดชี้แจงใหฟงแลวอยางไร ก็
สอนใหไปตามหนาท่ี น่ันแหละจะไดชื่อวาสุจริตจากหนาท่ีในกระทรวงธรรมการ สําหรับจะ

ฝกหัดกุลบุตรตอไป ขอใหกําหนดจําไว คําท่ีเรากลาวแกครูในโรงเรียนของเราน้ี ใชไดสําหรับ

ครูในโรงเรียนอื่น ๆ ท่ัวไปตลอดพระราชอาณาจักรสยามดวย 

 สวนนักเรียนท้ังหลาย เจาจงมีความพากเพียรในการเรียนและเชื่อฟงครูสอน จงอยูใน

ถอยคําของครูเสมอไป จึงจะไดชื่อวาเปนเด็กดีและเปนศิษยดี ตอไปเจาจะตองรับชวงเปนผู

บํารุงชาติของเจาและมีหนาทีฝกหัดเด็ก ๆ เหมือนอยางท่ีครูฝกหัดเจาอยูในทุกวันน้ี เจาจะ

รับทําหนาท่ีน้ันไดดี ก็ดวยเจาฝกหัดตัวของเจาดีแตเวลาเดี๋ยวน้ีไป เพราะฉะนั้นเจาตองเชื่อ

ฟงคําครูสอน โตข้ึนเจาจะไดเปนผูฝกหัดลูกหลายเจากับกุลบุตรซึ่งจะเกิดมาภายหลังเจาให

ดีเหมือนเจา น่ันแหละจึงจะนับวาเจาเปนผูสมควรท่ีตะเปนผูสืบตอการบํารุงชาติไทย…”166

167 

 “...ผลอันดีท่ีเราจะพึงหมายเพื่อใหชาติของเรามั่นคงย่ังยืนไปไดน้ัน อาศัยการปลูก

เพาะนํ้าใจใหคนท้ังหลายซึ่งจะตองฟงคําบังคับเขาใจถึงประโยชนแหงกิจการซึ่งผูใหญจะ

บังคับ ขอน้ีเปนขอสําคัญอันหน่ึงท่ีจะตองฝกหัดดัดสอนกันไหเสียแตเด็ก ๆ เพราะเมื่อเติบโต

ขึ้นเสียแลวเปนการยากท่ีจะสอนกันได เปรียบเหมือนไมท่ียังออนเราจะดัดใหใหเปนอยางไร

ก็ได แตถาเปนไมแกเสียแลวดัดมากนักก็หัก เพราะฉะน้ันการฝกหัดดัดนิสัยเด็กต้ังแตยังอยู 

 

                                                            
 166 นิติธรรมของชาติตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คือ วิธีการ

ปกครองแบบราชาธิปไตย 

 167 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสตอบคําถวายชัยมงคลของโรงเรียน

มหาดเล็กหลวงเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน ร.ศ.131,” 

ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 3-4. 
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ในโรงเรียนจึงเปนหนาท่ีสําคัญอันหน่ึงซึ่งตองอาศัยผูท่ีเต็มไปดวยอุตสาหวิริยภาพและเปน

คนใจเย็นมั่นคงในกิจการของตนท่ีพึงจะทํา เพื่อฝกฝนกลอมเกลาอุปนิสัยใหเหมาะตามทาง

ท่ีปรารถนา...”167

168 

 

 จากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาททั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นถึงพระบรมราโชบายใน

การสรางชาติไทย โดยทรงจัดใหโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนการ

สอนที่เปนแบบแผนสําคัญใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ พรอมทั้งยังคงไวซึ่งรูปแบบและวิถีของความเปน

ไทย รวมถึงวิถีของการดําเนินชีวิตที่พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและแนวทางจากตะวันตก แมวาการ

ทดลองระบบการศึกษาในรูปแบบนี้จะใชเงินเปนจํานวนมาก แตพระองคก็ทรงมีความมั่นใจวา จะ

เปนประโยชนแกประเทศชาติและประโยชนแกการสรางบุคลากรที่เปนคนของพระองคเอง ทั้งนี้จะ

เห็นไดวารากฐานสําคัญที่พระองคไดทรงบมเพาะข้ึนที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อจะเปนตนแบบ

ใหกับสถานศึกษาแหงอ่ืน ๆ นั้น ถูกต้ังอยูบนพื้นฐานแหงการปลูกฝงความรักชาติ การทํานุบํารุง

ศาสนา และโดยเฉพาะถึงการจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย เพื่อประโยชนแหงการสรางชาติไทย

ตามแนวทางชาตินิยมของพระองคเปนสําคัญ  
 พระราชบัญญัตินามสกุล 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติ

นามสกุล พระพุทธศักราช 2456 ข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 โดยมีบทบัญญัติใหคนไทยทุก

คนใชนามสกุลเพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการสมรส ดังที่ไดทรง

กลาวถึงประโยชนของการมีนามสกุลไว ความวา  

 

 ...การมีชื่อตระกูลเปนความสะดวกมาก อยางตํ่า ๆ ท่ีใคร ๆ ก็ยอมจะมองแลเห็นได 

คือชื่อคนในเบียฬสํามโนครัวจะไดไมปนกัน แตอันท่ีจริงจะมีผลสําคัญกวาน้ัน คือจะทําให

เรารูจักรําฤกถึงบรรพบุรุษของตนผูไดอุตสาหกอรางสรางตัวมา และไดต้ังตระกูลไวใหมีชื่อ

ในแผนดิน เราผูเปนเผาพันธุของทานไดรับมรฎกมาแลว จําจะตองประพฤติตนใหสมกับท่ี

ทานไดทําดีมาไว และการท่ีจะต้ังใจเชนน้ี ถามีชื่อท่ีตองรักษามิใหเส่ือมทรามไปแลว ยอมจะ

                                                            
 168 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ตอบเนื่องในงานพิธีฉัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ณ พระที่นั่งอัมพร

สถาน เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 31. 
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ทําใหเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวหนวงใจคนมิใหตามใจตนไปฝายเดียว จะถือวา “ตัวใครก็ตัวใคร” 

ไมไดอีกตอไป จะตองรักษาท้ังชื่อของตัวเองท้ังชื่อของตระกูลดวยอีกสวน 1...168

169 

 

 แตนอกเหนือจากที่พระองคจะกําหนดใหชาวไทยทุกคนไดใชนามสกุลและไดทรงมีพระ

กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนามสกุลแกประชาชนชาวไทยแลว พระองคยังทรงทําใหชาวจีนที่

อาศัยอยูในประเทศไทยสนใจที่จะเปล่ียนจากการใช “แซ” มาเปนการใชนามสกุลไทยแทนดวย ซึ่ง

ก็ไดโปรดเกลาฯพระราชทานนามสกุลแกชาวจีนทั้งที่เปนขุนนาง ขาราชการ และราษฎรสามัญเปน

จํานวนมาก 1 6 9

170เชนเดียวกัน โดยทรงพยายามเปล่ียนแปลงภาษาของตางชาติใหเปนศัพทสําเนียง

ไทย เชน ถาบรรพบุรุษเปนชาวจีนแซเลา บุตรหลานจะไดรับพระราชทานนามสกุลไทยวา “เลาหะ” 

ถาเปนแซเบ ก็จะทรงเปลี่ยนเปน “อัศวะ” แซตัน เปน “ตันหะ” เปนตน170

171 

 จากท่ีไดกลาวมาทั้งหมด  ก็จะเห็นวา  นโยบายที่ทรงนําเอามาปฏิบัติในเ ร่ือง

พระราชบัญญัตินามสกุลก็คือ การปลูกฝงความรูสึกสํานึกรักในบุญคุณของชาติและเผาพันธุของ

ตนใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนชาวไทยโดยทางออม ซึ่งความรูสึกดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐานท่ี

สําคัญของลัทธิชาตินิยม จึงจะเห็นไดวาทรงนําการใชนามสกุลในหมูประชาชนชาวไทยมาเปนกุศ

โลบายหนึ่ง เพื่อใหเยาวชนคนรุนหลังไดเกิดความภูมิใจในชาติของตน รวมถึงมีความรูสึกหวงแหน

สายตระกูล อันเปนบอกําเนิดแหงความรูสึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตามมาในท่ีสุด  

สวนนโยบายที่ทรงปฏิบัติในเร่ืองนี้ตอชาวจีน จะสังเกตไดวามีข้ึนเพื่อควบคุมชาวจีนในประเทศไทย

ไมใหทําการเคล่ือนไหวไปในทํานองการปลูกฝงความรูสึกชาตินิยมในหมูคนจีน โดยทรงพยายาม

กลืนคนจีนใหเขามาเปนสวนหนึ่งในประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อจะใหลูกหลานชาวจีนไดกลายเปนคน

ไทยในอนาคตขางหนา  

 นอกจากนี้แลวพระองคยังทรงใชวิธีการสรางสัญลักษณตาง ๆ ข้ึนมา เพื่อประโยชนใน

การเปนศูนยรวมจิตใจแกประชาชนในชาติใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ตามหนาที่

ของพลเมืองที่ดี อันเปนหนทางที่จะนําไปสูการพัฒนาชาติไทยใหเจริญทัดเทียมกับนานา

อารยประเทศ ดังนี้ 
                                                            
 169 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 47-78. 

 170 สุวิมล ชาญมานนท, “การกําจัดอิทธิพลของชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 6,” วารสารธรรมศาสตร 

4 (มิถุนายน - กันยายน 2517): 76. 

 171 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), “กําเนิดนามสกุล,” พระราชกรณียกิจสําคัญใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เลม 2 (พระนคร: คุรุสภา, 2511), 31. 
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 ธงไตรรงค  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหเปล่ียนธงชาติจากธง

ชางมาเปนธง3 สีหรือธงไตรรงคเมื่อป พ.ศ. 2460 ตามลักษณะของธงท่ีนิยมใชกันในนานาชาติ มี

การกลาวกันวานาจะมีเหตุมาจากการที่ธงชางนั้นเปนของที่ตองส่ังทําจากตางประเทศ จึงทําใหมี

ราคาสูง แตมูลเหตุสําคัญนั้นเปนเพราะทรงมีพระราชดําริความวา 

 

 ...บรรดาท่ีเปนชาติชาวสยามยังไมเหมาะโดยท่ีใชอยูทุกวันน้ีแมแลแตไกลแลว เห็น

ผิดแผกกับธงราชการนอยนัก แลท้ังรูปชางท่ีใชกันอยูก็ไมงดงาม จนเกือบไมทราบวาชาง

หรืออะไร เปนเพราะวาดรูปชางน้ันเปนการลําบากน่ันเอง...171

172 

 ธงชางทํายาก และไมใครไดทําแพรหลายในประเทศ ท่ีมีขายอยูดาษด่ืนในตลาด

มักจะเปนท่ีทํามาจากตางประเทศ ประเทศท่ีทําไมรูจักชาง ทํารูปรางไมนาดู ท้ังคนใชถาไม

ระวังก็มักจะชักธงกลับ...172

173 

 

 และคํากลาวของจมื่นอรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช) ในคราวเหตุการณที่พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงทอดพระเนตรราษฎรชาววัดเขาสะแกกรังเมืองอุทัยธานี 

ประดับธงชางกลับหัว “...ในลักษณะชางนอนหงาย เอาสี่ทาชี้ข้ึนฟา...” แลว “...ฉับพลันสายพระ

เนตรก็แปรไปเมินมองทางอ่ืน,เสมือนมิไดมีส่ิงใดเปนที่พึงสังเกตผิดปกติเกิดข้ึน, แตทวาสีพระ

พักตรนั่นสิ,...ดูประหนึ่งพิโรธ,หรือไมพอพระทัยอยางใดอยางหนึ่ง...”173

174 

 ทั้งนี้อาจจะเปนไปไดในขอที่วาทรงตระหนักถึงความรีบรอนของราษฎรในการแสดง

ความจงรักภักดีตอพระองคดวยการชักธงข้ึนเสา หรืออาจทรงตระหนักถึงธรรมเนียมตามหลัก

สากลที่วา การชักธงกลับหัวนั้นเปนสัญลักษณแสดงการยอมแพ พระองคจึงอาจมีพระราชดําริทีจ่ะ

ใหเปล่ียนธงชางมาเปนธงไตรรงคแทน เพราะไมวาจะประดับหรือชักข้ึนเสาทางดานใดก็ไมมีทางที่

จะกลับหัวได 

                                                            
 172 “ประกาศเพ่ิมเติมแลแกไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 

33 (ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2459): 24. 

 173 “บันทึกเรืองธงชาติ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 44 (1 พฤษภาคม 2459): 275. 

 174 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), “เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาฯ ทรงเปล่ียนธง

ชาติไทย,” พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เลม 6 (พระนคร: โรง

พิมพคุรุสภา, 2513), 24. 
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 ภายหลังจากที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชธงร้ิวแดงสลับขาวรวมหาแถบเปนธง
คาขายสําหรับชักในเรือของพอคาและสาธารณชนแทนธงชาง ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2459 แลว 
ยังไดโปรดเกลาฯ ใหชักธงคาขายนี้ข้ึนที่เสาธงในบริเวณสนามเสือปา เพื่อใหผูที่ไดพบเห็นไดแสดง
ความคิดเห็นดวย ซึ่งไดมีผูที่ไดใชนามแฝงวา “อะเควเรียส” เขียนบทความมาแสดงความเห็นลงใน
หนังสือพิมพ โดยเสนอความเห็นไววา 
 

 ร้ิวแดงกลางควรจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน ดังน้ีร้ิวขาวท่ีกระหนาบสองขางประกอบกับร้ิว

กลางก็จะรวมกันเปนส่ีสวน พระองคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสีแดง

กับขาวท่ีริมประกอบกันก็จะเปนสีสําหรับชาติ และดวยประการฉะน้ี กรุงสยามก็จะไดมีธงสี

แดง,ขาว,นํ้าเงิน อันเปนสีธงสามสี (ฝร่ังเศส) ยูเนียนแยก อังกฤษ),และธงดาวและร้ิว 

(อเมริกัน)… 

 ดังน้ี ถามีธงใหมขึ้นเชนวาน้ี ก็จะไดเปนเคร่ืองหมายกิจการสําคัญย่ิงอัน 1 ในตํานาน

ประเทศน้ี และการท่ีใชสามสีน้ีสัมพันธมิตรสําคัญ ๆ ของกรุงสยามก็จะรูสึกวาเปนการยก

ยองเขาเปนแนแท ท้ังการท่ีมีส่ีสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอยู

ดวยน้ัน ก็จะเปนเคร่ืองสะเทือนใหระลึกถึงสมเด็จพระเจาแผนดินสยามในสมัยเมื่อประเทศน้ี 

ไดดําเนินไปในขั้นสําคัญอยางยิ่ง...”174

175 
 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯใหชางลองเขียนธง โดยเปล่ียน
แถบสีแดงที่กลางผืนมาเปนสีน้ําเงินแกอันเปนสีประจําวันพระบรมราชสมภพ คร้ันไดทอดพระเนตร
แบบธงใหมนั้นแลว ก็ทรง “ยอมรับวา ของเขาขําข้ึนกวาธงที่ใชอยูบัดนี้...”175

176 
 จากนั้นจึงไดทรงนําเร่ืองที่ตองการเปล่ียนธงชาติเขาประชุมเสนาบดี แลวจึงโปรดเกลา
ฯใหมีการตราพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 ข้ึนเมื่อวันที่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2460 โดยใหเปล่ียนธงชาติสยามจากธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน มาเปนธง
ไตรรงคต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2460 เพื่อใหธงไตรรงคนี้ “...เปนเคร่ืองหมายใหปรากฏวา
ประเทศสยาม ไดเขารวมสุขทุกข แลเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับสัมพันธมิตรหมูใหญ ชวยกันกระทํา
การปราบปรามความอาสัตย อาธรรมในโลกย ใหประลัยไป...”176

177 
                                                            
 175 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 194-195. 

 176 เร่ืองเดียวกัน. 

 177 “พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 34 

(30 กันยายน 2460): 437. 
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 ธงไตรรงคที่ทรงพระราชดําริข้ึนใหมนั้น มีรูปลักษณะตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

แกไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 คือ  “..รูปส่ีเหล่ียมรี มีขนาดกวาง 2 สวน ยาว 3 สวน 

มีแถบสีน้ําเงินแก กวาง 1 สวน ซึ่งแบง 6 ของขนาดกวางแหงธงขางละแถบ แลวมีแถบสีแดงกวางเทา

แถบขาวประกอบช้ันนอกอีกขางละแถบ ธงสําหรับชาติสยามอยางนี้ใหเรียกวาธงไตรรงค...”177

178  

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงพระราชนิพนธคําอธิบาย

ความหมายของแถบสีทั้งสามที่ปรากฏบนธงไตรรงค โดยเนนย้ําวา 

 

   ขอรํ่ารําพรรณบรรยาย ความคิดเคร่ืองหมาย 

  แหงสีท้ังสามงามถนัด 

   ขาว คือ บริสุทธิ์สุขสวัสด์ิ หมายพระไตรรัตน 

  ท่ีพึ่งคุมจิตไทย 

   แดง คือ โลหิตเราไซร ซึ่งยอมสละได 

  เพื่อรักษะชาติศาสนา 

   นํ้าเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา 

  ธ โปรดเปนของสวนองค 

   จัดร้ิวเขาเปนไตรรงค จึ่งเปนสีธง 

  ท่ีรักแหงราชาชาวไทย 

   ทหารอวตารนําไป ยงยุทธวิชัย 

  วิชิตก็ชูเกียรติสยาม ฯ 178

179 

 

 จากเปาประสงคและความหมายของธงไตรรงคที่ปรากฏขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวา ธง

ไตรรงคที่เกิดข้ึนใหมดังกลาว ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการปรับเปล่ียนธงไตรรงคใหเปนธง

ประจําชาติของไทย ตามกระแสแนวความคิดชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ซึ่งก็ไดแสดงใหเห็นวา ธงเปนสัญลักษณและสวนหนึ่งของเคร่ืองมือในการพัฒนาชาติให

เจริญกาวหนาตามแบบตะวันตกที่สําคัญ โดยเทากับวาการปรับเปลี่ยนธงก็ไดเปนหนาตาของ

ประเทศไทยในทางออมดวย เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวกันวา “สัญลักษณที่สรางความรูสึกในเร่ือง

                                                            
 178 เร่ืองเดียวกัน, 438. 

 179 วรรณะสมิต (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) “เคร่ืองหายแหงไตรรงค,”ดุสิตสมิต 

(ฉบับพิเศษ): 142. 
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ชาตินิยมที่สําคัญอยางหนึ่งคือธงชาติ และการเคารพธงชาติ”179

180เนื่องจากธงชาติก็คือธงประจําชาติ 

อันเปนเคร่ืองหมายที่แสดงใหผูคนไดรับรูถึงความเปนมาของเช้ือชาติใดเช้ือชาติหนึ่ง ซึ่งไดอยู

รวมกันเปนกลุม เปนหมูคณะ ธงชาติจึงเปนสัญลักษณของความเปนอิสรภาพ เกียรติยศและ

อํานาจของชาติ รวมถึงเปนเคร่ืองบํารุงขวัญแหงหมูคณะในยามที่มีการตอสูชิงชัย ดังนั้นทุกชาติที่

เจริญรุงเรืองแลววาในสมัยใดจึงตองมีธงประจําชาติของตน180

181  

 ทั้งนี้การแสดงความหมายของธงไตรรงคตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวไดแสดงไวในบทพระราชนิพนธ ยังไดเนนย้ําความสําคัญของสถาบันหลักของชาติทั้ง 3  

คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย วาเปนลักษณะสําคัญที่

ประชาชนตองบํารุงและรักษาไวเปนธงชัยของประเทศ ดังนั้น ความหมายที่เกิดข้ึนดังกลาว จึงมี

ความสัมพันธกันกับลักษณะของแนวคิดชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโดย

ทางออมอีกทางหนึ่ง ซึ่งไดแฝงเขามาอยูในรูปของลักษณะทางดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติโดยการเปลี่ยนธงชาติจากรูปเดิมมาเปนรูปใหมนั่นเอง 

 จากการศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการของชาตินิยมทั้งหมดสามารถสรุปไดวา ชาตินิยม

มีรากฐานความเปนมาอยางตอเนื่องในประวัติศาสตรยุโรปราวคริสตศตวรรษที่ 18-19 ในฐานะ

ของอุดมการณทางการเมืองที่ผูปกครองไดนํามาใชเพื่อปลุกเราอารมณของพลเมืองและประสาน

ความแตกตางของผูคนในพื้นที่ตาง ๆ ที่ถูกรวมเขาเปนพลเมืองของรัฐชาติในรูปแบบใหม ซึ่งมีการ

ปกครองในอาณาเขตที่แนนอนของผูที่ถือวาเปนคนในเช้ือชาติเดียวกัน เม่ือรวมเขากับผลพวงของ

แนวความคิดในสมัย “ยุคภูมิธรรม” (Enlightenment) ที่ปฏิเสธอํานาจของศาสนาแลวก็ไดสงผล

ทําใหความจงรักภักดีของประชาชนเบี่ยงเบนจากความรูสึกจงรักภักดีตอศาสนาและพระมหา 

กษัตริยมาเปนความจงรักภักดีตอชาติแทน โดยถือวารัฐชาติกับประชาชนเปนส่ิงเดียวกัน ความคิด

ดังกลาวจึงโยงเขาสูความรูสึกชาตินิยมในที่สุด สวนในดานการปฏิบัติเพื่อสงเสริมลัทธิชาตินิยม 

เร่ิมข้ึนหลังจากการปฏิวัติฝร่ังเศสกอนที่จะเปนแบบอยางใหที่อ่ืน ๆ นํามาใชกันอยางแพรหลาย 

โดยวิธีการที่ฝร่ังเศสไดนํามาใชคือ การจัดระบบการศึกษาใหเกิดข้ึนอยางแพรหลาย และทําการ

ปรับหลักวิชาการศึกษามาเปนการศึกษาดานประวัติศาสตรและบทเพลงที่ปลุกใจใหเกิดความรัก

ชาติเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงเอกภาพของชาติและความเปนหนึ่งเดียวกันของประชาชน 

                                                            
 180 Frederick H. Hartmann, The Relations of Nations (New York: The Macmillan, 1962), 

32. 

 181 ไสว วัฒนเศรษฐ, (รวบรวม), วาทพระมงกุฎ, 32. 
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 ในเวลาตอมาลัทธิชาตินิยมไดแพรกระจายไปมีอิทธิพลในดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก รวมถงึ

เอเชียอาคเนย ราวคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในประเทศที่ตกเปนอาณานิคมเพื่อจะตอตาน

และเรียกรองเอกราชจากชาติตะวันตก และในประเทศที่เปนอิสระ เชน ญ่ีปุน ไทย ตุรกี หรือใน

สังคมกึ่งเมืองข้ึนเชนประเทศจีน เพื่อที่จะทําใหประเทศของตนกาวหนาไปสูรูปแบบของสังคม

สมัยใหมตามแบบตะวันตก ดังนั้นจึงเปนลัทธิชาตินิยมของชนชาติซึ่งมีความรูสึกวาตนเองจํา

จะตองเปล่ียนรูปแบบตัวเอง โดยมุงหมายที่จะยกระดับใหพนจากสภาพของชนชาติที่ถูกเรียกวา 

“ลาหลัง” ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความรูสึกดังกลาวโดยมากจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ มี

อิทธิพลของลัทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมเขามาเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของชนชาติรวมถึง

ในบริเวณที่ใกลเคียงกัน จนทําใหเกิด “ความรูสึกที่ถูกคุกคามจากภายนอก”และทําใหเกิด

ความรูสึกชาตินิยมในที่สุด ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากการที่ชาวพื้นเมืองของประเทศในเอเชยีอาคเนย

เร่ิมไดรับการศึกษาตามแบบอยางจากตะวันตก จึงไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณตาง ๆ 

โดยเฉพาะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีผลทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันและไมตองการใหชาติอ่ืนเขามาปกครองประเทศตน ซึ่งเมื่อมารวมกันกับเหตุการณที่

ประเทศญ่ีปุนเอาชนะรัสเซียไดในตอนเร่ิมตนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ก็ไดรวมกันเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหประเทศที่ตกเปนเมืองข้ึนในแถบเอเชียอาคเนยทําการตอสูเพื่อใหประเทศตนเปนอิสระ 

เพราะรูสึกวาตนก็มีความสามารถที่เทาเทียมหรืออาจจะเกงกวาชาวยุโรป ลัทธิชาตินิยมในเอเชีย

ทั้งหมดจึงมีลักษณะที่รวมกันคือ “ตอตานตะวันตก” จนเปนความรูสึกที่ทําใหเกิดการรวมตัวกัน

อยางเหนียวแนน และเปนตัวกระตุนใหหันมาฟนฟูลัทธิประเพณีด้ังเดิมของตนเขามาผสมผสานกับ

ความทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในขบวนการ

ตอสูของตนแทนการลอกเลียนแบบอยางจากตะวันตกเชนในสมัยอดีต 

 ลักษณะโดยรวมของชาตินิยมจึง คือ ความรูสึกที่ถูกปลูกฝงใหเกิดความจงรักภักดีตอ

ชาติ ความรักชาติ การเสียสละตอชาติ โดยถือวาชาติของตนมีความยิ่งใหญเหนือส่ิงอ่ืนใด และ

โดยทั่วไปก็มักจะเปนไปในรูปของตอตานชนตางชาติ ซึ่งอาจจะเปนชาติที่เคยปกครองประเทศของ

ตนเองมากอนหรือตอตานชนกลุมนอยบางกลุมในประเทศของตนเองก็เปนได ลักษณะดังกลาวนี้

จึงทําให “ชาตินิยม”ตางจากความ “รักชาติ” เพราะความรูสึกชาตินิยมจะเปนความรูสึกที่รุนแรง

กวาและมักจะมีการกระทําอันเกิดจากความรูสึกรวมกันของประชาชนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สวน

ความรูสึก “รักชาติ” นั้นเปนความรูสึกที่มีอยูแตด้ังเดิมแลว ซึ่งก็คือความรักในกลุมพี่นองเผาพันธุ

เดียวกันอันรวมถึงความรูสึกรักชาติบานเมืองของตน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่เปนไปโดยธรรมชาติและ
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เกิดจากอารมณอันเปนสันชาตญาณของมนุษย 1 8 1

182 ความ “รักชาติ” จึงเปนความรูสึกทั่วไปของ

บุคคลและเปนสวนหนึ่งของ “ชาตินิยม” ลักษณะตอมาที่เดนชัดของความรูสึกชาตินิยมคือ 

ความรูสึกเกลียดชังและกาวราวตอประเทศอ่ืน  และความรูสึกนี้ก็ไดเปนตัวกระตุนใหเกิด

ความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จนเปนผลทําใหเกิดความคิดที่จะรักษาไวซึ่งภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนสถาบันตางๆที่มีมาแตเดิม เพื่อเปนการแสดงถึงสัญลักษณของ

ชาติ และเปนจุดรวมของความจงรักภักดีของคนในชาติ อีกทั้งยังรวมไปถึงความปรารถนาที่จะให

ชาติของตนเจริญกวาชาติอ่ืน หรืออยางนอยก็มีความเจริญทัดเทียมชาติอ่ืนอีกดวย  

 สําหรับในประเทศไทยซ่ึงไมมีปจจัยที่ทําใหเกิดลัทธิชาตินิยมเหมือนเชนประเทศอื่น ๆ 

ในแถบเอเชียอาคเนย เพราะพระมหากษัตริยไทยไดนําประเทศชาติใหรอดพนจากอิทธิพล

ตะวันตกโดยใชวิธีการทูตอันแยบยล กลาวคือ ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น 

พระองคทรงเปนผูนําในการปฏิรูปนําความทันสมัยเขามาสูสยาม ผานการปฏิรูปโครงสรางทาง

การเมืองของรัฐบาลไทยทั้งหมดโดยมีแมแบบจากรัฐราชการของประเทศใตอาณานิคม นอกจากนี้

ยังทรงรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางพรอม ๆ กันกับที่ทรงสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจตาม

แบบอยางที่เกิดข้ึนในรัฐอาณานิคมดวย ทั้งนี้เพราะทรงตองการที่จะใหประชาชนชาวไทยไดระลึก

ถึงความเปน “ชาติ”ของตนเองเปนสําคัญ สภาพการณทางสังคมในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 จึง

เปนในลักษณะของความแปลกใหมที่เกิดข้ึนในสังคมอันมีผลมาจากวิทยาการของตะวันตกและ

ระบบการเรียนการศึกษาสมัยใหม โดยแมวาจะจํากัดอยูเฉพาะเหลาชนชั้นกลางก็ตาม แตก็ได

สงผลตอความคิดที่จะนําไปสูการลมลางระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชยในรัชสมัย

ตอมา 

 ในสมัยตอมา คือสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีหมูพลเรือนและทหารกลุมหนึ่งหรือที่รูจักกัน

โดยทั่วไปวา “กลุมกบฏ ร.ศ. 130” ทําการจัดต้ังกลุมข้ึนเพราะตองการจะลดพระราชอํานาจของ

รัชกาลที่ 6 ใหมาอยูภายใตกฎหมายเชนพระมหากษัตริยของประเทศอังกฤษหรือพระจักรพรรดิ

ของญ่ีปุน ซึ่งความตองการดังกลาวพิจารณาไดวามาจากเหตุผลหลัก ๆ 2 ประการคือ 1.การที่กลุม

บุคคลดังกลาวไมพอใจในพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 อันรวมถึงการที่

ทรงต้ังกองเสือปาข้ึน 2.จากการที่กลุมบุคคลดังกลาวมองวาระบอบการปกครองท่ีจะทําใหชาติ

พัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็คือ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

                                                            
182 Joseph P. Morray, Pride of States (Boston: Beacon Press, 1959), 52. 
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 แมวาการเกิดข้ึนของกลุมกบฏ ร.ศ.130 นี้จะอยูในวงที่จํากัดอีกทั้งยังไมไดรับผลสําเร็จ

ตามที่ตองการ แตก็นับไดวาเปนเสมือนสัญญาณอันตรายตอสถาบันพระมหากษัตริยไทยเปน

อยางมากและทําใหรัชกาลที่ 6 ทรงรูสึกขาดพวกพองมากย่ิงข้ึน จึงรวมกันเปนอีกเหตุผลหน่ึงทีทํา

ใหทรงตองเรงสรางความเปนหนึ่งเดียวกันใหเกิดข้ึนในสังคมไทย พรอม ๆ กันกับที่ตองเรงสรางส่ิง

ที่จะมาตอบโตกับกลุมผูตอตานพระองค อันรวมถึงกลุมคนที่ไมนิยมในระบอบการปกครอง แบบ 

“ราชาธิปไตย” ซึ่งการที่ไมทรงตองการใหประชาชนรักผูนําที่เปนสามัญชนก็เพราะ ยอมหมายถึง

การที่สถานะความเปนกษัตริยของพระองคนั่นส่ันคลอน และกลุมบุคคลดังกลาวอาจนําพา

ประชาชนอันรวมถึงประเทศชาติไปสูหายนะได โดยตามทัศนะของพระองคนั้น ไมวาจะเปนระบอบ

การปกครองแบบสังคมนิยมหรือแบบประชาธิปไตย ก็ลวนเปนอุบายของพวกกลุมชนช้ันกลางและ

ไมเหมาะกับคนไทย 1 8 2

183 ดังนั้นการรักษาไวซึ่งรูปแบบการปกครองอันเปนนิติธรรมของชาติ จึง

เทากับวาเปนการรักษารูปแบบของ “ความเปนไทย” ที่ดีที่สุด  

 พระราชดําริดังกลาวทําใหเกิดเปนความตองการที่จะประพฤติตนตามอยางบรรพบุรุษ

และเกิดความพยายามที่จะพยุงสถานภาพของสถาบันกษัตริยไทยภายใตระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยใหคงอยู พระองคจึงไดสรางระบอบการปกครองราชาธิปไตยแบบอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมโบราณข้ึนโดยเนนถึงความอยูรอดและเอกราชของ “ชาติ” ภายใตการนําของกษัตริย

วาดีเหนือระบอบอ่ืนใด อุดมการณที่เกิดข้ึนมานี้จึงเปนยุทธศาสตรการเตรียมรับสถานการณของ

รัชกาลที่ 6 เพราะทรงมีความรูสึกวาตัวเองนั้นกําลังถูกคุกคาม จึงไดใชประวติัศาสตรมาเปนเคร่ืองมอื

ทางการเมืองเพื่อสราง “ชาติ” โดยมีกษัตริยเปนแกนแกนหรือมีกษัตริยเปนผูนํา อันรวมถึงยังเปนผู

ผลักดันประวัติศาสตรผานการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนแกคนในชาติวา “กษัตริยก็คือสวนหนึ่ง

ของความเปนชาติ” เพื่อตอบสนองตอความรูสึกไมมั่นคงในสถานะของความเปนกษัตริย 

 อีกทั้งลักษณะอุดมการณ “ชาตินิยม” ของรัชกาลที่ 6 ก็ยังไดทรงเนนหนักในเร่ืองของ

ความตาง จากความเปน “คนอ่ืน” โดยใช “คนจีน” มาเปนตัวแบบสําคัญในการปลุกเราให

ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งกลุมชาวจีนในประเทศไทยนี้เอง ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งในการกระตุน

ความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึนนอกเหนือจากเหตุผลทางสังคมดานอ่ืน ๆ ดวย แมจะสังเกตไดวาจะ

ไมไดทรงแสดงความเกลียดชาวจีนในสวนพระองคก็ตามแตก็ยังมีการเปรียบเปรยชาวจีนวาเปน 

“ยิวแหงบูรพาทิศ” และมองชาวจีนวาเปน “ภัยผิวเหลือง” เพื่อแสดงใหประชาชนเชื่อและตระหนัก

ถึงภัยจากกลุมชาวจีนอันรวมถึงแบบอยางของชาวจีนในเร่ืองที่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองเปนสําคัญ 
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ในขณะเดียวกันพระองคก็ยังทรงมีความวิตกกังวลภัยจากชาติตะวันตก จึงไดรวมเปนแรงผลกัดันที่

ทําใหพระองคมุงมั่นที่จะดําเนินนโยบายตาง ๆ ตามพระราชประสงคมากยิ่งข้ึน เพราะเมื่อประมวล

ประสบการณในอดีตของพระองค ทั้งการที่ประเทศไทยตองเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยม

ตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเร่ิมมาจากการที่ไทยทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับประเทศอังกฤษ  

และเหตุการณที่ไทยตองเสียเดินแดนกัมพูชาใหแกฝร่ังเศสในป พ.ศ.2410 เมื่อรวมกับการที่ในสมัย

รัชกาลที่ 5 ที่ประเทศไทยก็ตองเสียดินแดนใหกับประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษอีกหลายคร้ัง ก็ยอม

ทําใหพระองคทรงระมัดระวังชาติตะวันตกมากยิ่งข้ึน โดยทรงถือวาการรักษาชาติใหดํารงอยู

ปลอดภัยจากการคุกคามจากชาติมหาอํานาจเปนพระราชกรณียกิจสําคัญที่ตองกระทํา พรอมกัน

นี้เมื่อรวมกับความไมพอใจชาติตะวันตกโดยตรงคือ ชาติเยอรมนี ทั้งจากเหตุการณที่เยอรมนีถวาย

เคร่ืองราชอิสรียาภรณตราอินทรียแดงแทนที่จะเปนอินทรียดําอันเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณข้ัน

สูงสุดจนทําใหพระองคไมพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งแลว เมื่อรวมกับการที่ทรงตัดสินใจเขารวม

สงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝายสัมพันธมิตรรวมถึงเหตุการณของแบงกสยามกัมมาจลและเหตุการณ

ที่พระองคไดรูเร่ืองที่เยอรมันกับพวกปลุกระดมชาวอินเดีย พูดถึงแผนการรายเร่ืองที่พระองคจะถูก

ถอดจากบัลลังก ก็ไดยิ่งรวมกันแสดงเจตนารมณที่ทรงไมไววาพระราชหฤทัยในชาติตะวันตกและ

ความไมนิยมเยอรมนีโดยเฉพาะกลุมที่ไมสนับสนุนเพระองคอยางชัดเจน ปจจัยทังหมดนี้จึงทําให

พระองคตองเรงสรางนโยบายตาง ๆ อยางเฉียบขาด โดยอาศัยความรูสึกที่ทรงไมไววางใจ

พฤติกรรมของชาวจีนและชาวเยอรมัน มาสรางใหคนไทยเกิดสํานึกและความรูสึกในการเปนพวก

เดียวกัน ซึ่งวามรูสึกที่ทรงปลูกฝงนี้กลาวไดวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของแนวทางอุดมการณ

ชาตินิยมของพระองครวมกันกับแนวทางอ่ืน ๆ ที่ไดทรงสรางข้ึนตลอดรัชสมัย  

 นอกจากนี้แนวทาง “ชาตินิยม” ของพระองค ก็ยังไดมีการพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนา

ตามแบบอยางสากลจึงไดทรงวางแนวทางสําหรับการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อให

สอดคลองกันกับนโยบายการสรางชาติในดานอ่ืน ๆ ซึ่งแนวทางนี้เกิดข้ึนต้ังแตพระองคยังไมเสด็จ

ข้ึนครองราชย โดยทรงมีพระราชดําริที่จะเสด็จประพาสยุโรป ซึ่งทรงเช่ือวาการที่พระองคไดไปดู

กิจการตาง ๆ ในยุโรปนอกจากจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของพระองคแลว ยังเปนส่ิง

สําคัญมากกับประเทศไทยในขณะนั้นดวย เพราะตางชาติเร่ิมใหความสนใจกับประเทศไทยมากข้ึน

แลว ฉะนั้นพระองคในฐานะผูนําจึงควรท่ีจะเผยแพรใหประเทศเปนที่ รูจัก และเมื่อเสด็จข้ึน

ครองราชยนโยบายที่พระองคทรงเร่ิมใชเพื่อเปนการสงเสริมเกียรติภูมิของชาติ คือ การจัดพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซึ่งในทัศนะของพระองคแลวทรงมองวา เปนการแสดงใหโลกไดรูวา

พระมหากษัตริยไทยก็มีเกียรติเชนเดียวกับกษัตริยประเทศอ่ืน ๆ นอกจากน้ี การพัฒนาให
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สังคมไทย ใหเปนชาติที่ “ศิวิไลซ” ทัดเทียมนานาอารยประเทศนับวาเปนพระบรมราโชบายสําคัญ

ที่ไดทรงต้ังปณิธานไวต้ังแตเร่ิมเสด็จข้ึนครองราชสมบัติอีกเชนกัน พระองคจึงทรงเร่ิมที่จะปลูกฝง

ความรูสึก “รักชาติ” ใหเกิดข้ึนในจิตใจของชาวไทยโดยทั่วไปกอน เพราะทรงเช่ือมั่นวา “ความรัก

ชาติ” จะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่อันจะทําใหชาติรุงเรือง และ

นอกเหนือจากการวางแนวทางตาง ๆ ขางตนแลว ในลําดับตอมาก็ยังไดทรงปูพื้นฐานการปฏิรูป

ประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งก็จะเห็นไดวา ทั้งการเกิดข้ึนของกิจการดานการปองกันประเทศแบบ

กองทัพบกสยามและการปฏิรูประบบการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไปนั้น นอกจากจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาสังคมไทยใหเปนชาติที่ “ศิวิไลซ” ทัดเทียมนานาอารยประเทศแลว การ

เกิดข้ึนของกองพลในลักษณะเสือปาและการศึกษาแบบนิยมกษัตริย เชนที่ทรงวางรากฐานไวที่

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั้น ก็ยังเปนพระบรมราโชบายทางการเมืองอยางหนึ่งของพระองคในการ

ที่จะสรางกลุมฐานอํานาจใหมข้ึนแทนที่กลุมฐานอํานาจเดิมซึ่งไมสนับสนุนพระองค เพราะกลุม

บุคคลเหลานี้ก็จะเปนบุคลากรที่เปนคนของพระองคเอง อีกทั้งจะเปนกลุมคนที่พรอมจะสนับสนุน

พระองคในทุก ๆ ดานซ่ึงก็จะเปนประโยชนตอความมั่นคงในสถานะความเปนกษัตริยของพระองค

อยางยิ่ง สวนนโยบายที่ทรงนําเอามาปฏิบัติในเร่ืองพระราชบัญญัตินามสกุลและรูปแบบของการ

ปรับเปล่ียนธงไตรรงคนั้นสามารถสรุปไดวา มีข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณและเปนสวนหนึ่งของเคร่ืองมอื

ในการพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตามแบบตะวันตกที่สําคัญ เพราะถือไดวาเปนการปลูกฝง

ความรูสึกสํานึกรักในบุญคุณของชาติและเผาพันธุของตนใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนชาวไทยโดย

ทางออม ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาแนวทางตาง ๆ ที่ไดทรงสรางข้ึนมาตลอดรัชสมัยนี้เปนองคประกอบ

พื้นฐานที่สําคัญของลัทธิชาตินิยมที่ไดเกิดข้ึนตามแนวพระราชดําริของพระองคนั่นเอง 

 จากที่กลาวไปขางตนจึงสามารถสรุปที่มาและพัฒนาการของลัทธิชาตินิยมในประเทศ

ไทยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ไดวา เกิดมาจากความรูสึกที่ถูกคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกอัน

ไดแกอังกฤษและฝร่ังเศส ชาตินิยมที่เกิดข้ึนจึงมักเนนศัตรูของชาติ เชน กรณีการเนนเร่ืองการเสีย

ดินแดนของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงการกลาวถึงภัยของชาวจีนและ

ชาวเยอรมันของรัชกาลที่ 6 แตที่จริงแลวจะสังเกตไดวาไมใชเร่ืองของการจัดความสัมพันธเชิง

อํานาจกับชาติอ่ืนเสมอไป เพราะยังมีเร่ืองของความสัมพันธเชิงอํานาจภายในชาติไทยอีกดวย เชน 

การเกิดกลุมกบฏ ร.ศ.130 เปนตน ซึ่งเมื่อรวมกับการเกิดและการขยายตัวของส่ือส่ิงพิมพที่ชวย

เปนสื่อสะทอนความรูสึกนึกคิดของคนในชาติเดียวกันและการศึกษาแผนใหมที ่ใชหลักสูตร

รวมกันแลว ก็ไดหลอหลอมทําใหกลุมบุคคลตาง ๆ มีทัศนคติที ่คลายคลึงกัน จนทําใหเกิด

จินตนาการเรื่องชาติ ความจงรักภักดีตอชาติ ความเสียสละและความสามัคคีของคนในชาติเพื่อ
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ทําใหชาติมีเอกราชอันรวมถึงมีความมั่นคงตลอดจนมีความเจริญรุงเรืองข้ึน โดยต้ังแตสมัยรัชกาล

ที่ 5 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ชาตินิยมก็ไดรับการสรางและปรับเปล่ียนโดยเหลา

ปญญาชนตาง ๆ จนทําใหเกิดเปนมโนทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” ซึ่งมี

อิทธิพลตอคนในสังคมไทยอยางสูงจนกระทั่งสามารถเรียกไดวาเปนชาตินิยมกระแสหลักของไทย

สืบมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลวยังทรงสรางอุดมการณชาตินิยมเพื่อสรางเอกภาพของคนในรัฐ

ผานการปลูกฝงสํานึกรวมกันวา ทุกคนจะไดรับความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

เนื่องจากมีระบอบการปกครองซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนผูนําแหงชาติ เพื่อเนนวาชาติไทยเหนอืกวา

ชาติอ่ืนๆ ดวย  

 จึงจะเห็นไดวา “ชาตินิยม” (nationalism) และ ”รักชาติ” ตามความหมายของสากลกบั 

“รักชาติ”(patriotism) ของรัชกาลที่ 6 นั้นเปนความหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกัน แตก็ไดแสดงความ

แตกตางโดยรัชกาลที่ 6 ไดใสลักษณะเฉพาะของพระองคลงไป คือทรงตองการที่จะใหประชาชนรัก

พระเจาแผนดิน เพราะพระเจาแผนดินเปนเหมือน “วัตถุที่แทนชาติ” ที่ปรากฏแกสายตานาน

อารยประเทศ และเปนผูที่มีสิทธิชอบธรรมที่จะนําประชาชนไปสูทิศทางที่ทรงตองการเพราะเปน

ความตอเนื่องทางประวัติศาสตร จึงไดทรงเนนใหประชาชน “รักชาติ” ซึ่งจริง ๆ แลวก็คือ “รักพระ

เจาแผนดิน” นั่นเอง183

184   
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บทที่ 3 
 

ภูมิหลังและพัฒนาการแนวพระราชดําริ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ” 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 
 การใหความหมายชาตินิยมในเรื่องของความรูสึก “รักชาติ” ที่พัฒนามากกวาการรัก

บานเมืองของตนเองนั้นจะสังเกตไดวา ปรากฏในสังคมโลกเปนระยะเวลายาวนานแลว แต

ความหมายของ “ชาตินิยม” ในประเด็นที ่เนนความรูสึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร ศิลปะ 

วัฒนธรรม  บรรพบุรุษและสัญลักษณอื่น ๆ ซึ่งเปนลักษณะอันดั้งเดิมของชาติไทย ผานการ

ปลูกฝงความคิดใหเกิดความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยให

เกิดขึ้นในหมูประชาชนโดยทั่วไปนั้น ดูเหมือนจะเปนลักษณะที่ไดเกิดขึ้นในสังคมไทยอยาง

ชัดเจน และดูจะมีความสอดคลองกันกับเนื้อหาของชาตินิยมไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 มากที่สุด 

จึงจะทําการพิจารณาถึงเหตุและที่มาของการที่ทรงเลือกนําเอาหลักการดังกลาว เขามาปรับใชใน

สังคมไทย ดังนี้ 

 
เหตุและที่มาของแนวพระราชดําริ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ดังจะเห็นไดวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปจจุบันยังคงมีความยึดมั่นใน

อุดมการณ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” อยูอยางเหนียวแนน โดยมีความเชื่อวาสถาบัน

หลักทั้งสามสถาบันเปนองคประกอบที่จะขาดอันใดอันหนึ่งไปไมได และเปนสถาบันที่คงจะดํารง

อยูในสังคมตลอดไป ซึ่งก็จะเห็นไดวาปจจัยตาง ๆ ทั้งองคประกอบทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ รวมถึงแนวความคิดที่ไดรับมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

5 และบุคลตาง ๆ นั้น ก็ไดรวมกันสงอิทธิพลทางดานความคิดตลอดจนวิธีปฏิบัติใหแกพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จนเกิดเปนแนวพระราชดําริในพระองคที่ไดกอรูปขึ้นอยางเปน

รูปธรรมในรัชสมัย 
 องคประกอบภายในและภายนอกประเทศ 
 ในชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีหลายเหตุการณ

ที่ไดกระตุนใหคนไทยมีความเคล่ือนไหวตอตาน และเกิดความรูสึกในเร่ืองชาตินิยมเพิ่มข้ึน 
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ความรูสึกดังกลาวนี้ไดรับการสงเสริมใหมีมากข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว โดยพระองคไดทรงเนนหนักถึงการใหประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดีตอ “ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย” เปนสําคัญ ซึ่งอุดมการณดังกลาวไดเกิดข้ึนจากองคประกอบหลากหลาย

ประการทั้งองคประกอบที่เกิดข้ึนจากภายในและภายนอก มาเปนสวนชวยในการผลักดันใหเกิดข้ึน 

ดังนี้ 
 1. สภาพสังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 6 
  นับต้ังแตปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ปญหาตาง ๆ อันรวมถึงการยอมรับฐานะที่

เปนเอกราชของไทยโดยประเทศตะวันตกก็ไดมีความชัดเจนข้ึน จึงทําใหสถานการณทางสังคม

โดยรวมในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใหม คือ

ไมไดมาการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกดังเชนในสมัยรัชกาลที่ผานมา แตเปนการ

เปล่ียนแปลงทางดานการเมืองของโลกที่มีตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เพื่อเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองจากแบบเดิมใหมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยที่ยังคงมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข0

1 

  จึงกลาวไดวาสถานการณโลกในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว เกิดข้ึนมาจากปญหาความไมมั่นคงทางระบอบการเมืองการปกครองอันเปนปญหาหลัก 

สวนปจจัยอ่ืน ๆ เปนเพียงผลกระทบสืบเนื่องตอมาเพียงเทานั้น เหตุดังกลาวจึงทําใหพระองคตอง

เรงสรางแนวทางตาง ๆ ใหเกิดข้ึนเพื่อเปนการแกปญหาความไมมั่นคงทางการเมืองของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย อันเปนผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลกอน และเพื่อเปนเคร่ืองมือในการที่จะให

พระองคดํารงอยูในฐานะกษัตริยของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไดตอไปตราบจนส้ินรัชกาล  

  เมื่อพิจารณายอนไปยังจุดเร่ิมตนของการเปนกษัตริยของพระองคแลว ก็จะเห็นได

วา สถานการณที่สืบเนื่องมาจากการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่

ไดเร่ิมอยางเปนรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเปนผลมาจากการตอบสนองตอแรงผลักดันจาก

ภายนอก คือ จากตะวันตกนั้นเปนรากฐานสําคัญที่สงผลใหกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวตองทรงเลือกวาจะทรง “คิด”หรือ “กระทํา” เชนไร และมากนอยเพียงใด ทามกลาง 

“มรดกทางการเมือง”ที่ไดรับมาจากพระราชบิดาของพระองค โดยจะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงกระทําการหลายอยางตามสํานึกของความเปนพระมหากษัตริยใน

                                                            
 1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัย

รัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 267. 
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ราชวงศจักรีภายใตสภาพสังคมที่ปราศจากภัยรุกรานจากภายนอก เหตุดังกลาวนี้ทําใหทรงเปน

กษัตริยที่ดํารงบทบาทแตกตางออกไปจากพระราชบิดา เพราะเมื่อพิจารณาถึงมรดกที่ทรงไดรับสืบ

ทอดมาแลว ก็จะเห็นไดวา ไดทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอันนํามาซึ่งความเส่ือมของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย จนทําใหเกิดผลกระทบทางดานพระราชอํานาจในดานการปกครอง

ประเทศของพระองคอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนี้ 

  จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงแตงต้ังพระเจา

นองยาเธอหลายพระองคเปนเสนาบดีใหคุมอยูในกระทรวงสําคัญ ๆ ทําใหสถานภาพของเจานาย

เหลานี้ ยังคงมีพระราชอํานาจที่สูงอยู สภาพการณดังกลาวจึงไมกอใหเกิดปญหาทางการเมืองข้ึน

ในสมัยนั้น อีกทั้งพระองค (รัชกาลที่ 5) ก็ยังทรงเปนกษัตริยที่ไดรับการยอมรับนับถืออยางสูงสุด

จากบรรดาพระเจานองยาเธอทั้งหลายดวย1

2 แตเมื่อมาเปนในสมัยของรัชกาลที่ 6 เจานายผูที่เคยมี

พระราชอํานาจหลายพระองค เชน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระจันทบุรี

นฤนาถ ฯลฯ กลับถูกลดอํานาจและบทบาททางสังคมลง จึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง

ภายในจนกลายมาเปนปญหาทางสังคมในที่สุด   

  ถึงแมจะกลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหา 

กษัตริยพระองคแรกที่ทรงรูลวงหนาเปนระยะเวลานานกอนที่จะไดข้ึนเปนกษัตริย และทรงไดรับ

การซึมซับธรรมชาติของการเปนกษัตริยภายใตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยจากประสบการณที่

ทรงไดรับในสังคมไทยและจากการศึกษาก็ตาม แตก็กลาวไดวา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

นี้ก็ไดเริ่มเสื่อมถอยลงในสมัยของพระองคดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุปจจัยหลายอยาง 

ซึ่งปจจัยที่กลาวไปขางตนก็เปนปจจัยหนึ่ง แตปจจัยสําคัญนั้นนาจะมาจากการที่มีชนชั้นนํา

เพียงสวนนอย คือ กลุม “สยามหนุม” หรือพวกหัวกาวหนาเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่รวมกัน

สรางระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชยขึ้นเพื่อรับมือกับจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยอาศัยพระ

ปรีชาสามารถของผู นํา (รัชกาลที ่ 5) และพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริยเพื ่อสราง

ระบอบดังกลาวขึ้น แตขุนนางสวนกลางและสวนภูมิภาคกลับไมมีความเกี่ยวของแตอยางใด 

เหตุดังกลาวนี ้ทําใหระบอบการปกครองที่สรางขึ้นมาขาดการสนับสนุนจากสังคมสวนรวม 

เพราะฐานของระบบไมไดมีการขยายขอบเขตมากไปกวาในหมูพระบรมวงศานุวงศใกลชิด และ

ขุนนางที่มีความจงรักภักดีตอพระองคเพียงกลุมเดียว  

 

                                                            
 2 อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปล่ียนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 - 

พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 186. 
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  โดยแมวาในปลายรัชกาลจะมีความพยายามทําใหฐานของระบอบแทรกเขามาใน

วงราชการอยางเปนระบบมากข้ึน แตก็จะเห็นไดวา มาตรการที่เกิดข้ึนดังกลาว เปนแตเพียงการ

นําเอาฐานของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแทรกเขามาในระบบราชการ แตไมไดผนวกเอา

ระบบราชการเขามาเปนสวนหนึ่งของฐานแหงอํานาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย2 3 ดวย ซึ่ง

เมื่อนําปญหาของระบบดังกลาวมาบวกเขากับปญหาที่รัชกาลที่ 6 ไมไดรับการยอมรับที่มาก

เพียงพอ ก็ยอมทําใหในสมัยของพระองคเกิดปญหาตามมาอยางมากมาย 

  จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวนี้ จึงทําใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไทยในสมัย

รัชกาลที่ 6 ถูกนักหนังสือพิมพเรียกวา “ระบอบเจา”3

4 โดยไมมีใครรูสึกขัดเขินแตอยางใด แมวาจะมี

ขุนนางสามัญชนเปนฐานของระบอบอยูไมนอยก็ตาม ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ก็ได

สงผลตอตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได 

  นอกจากนี้จากการที่ตัวโครงสรางของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีลักษณะเปน

การรวมศูนยอํานาจท่ีกระจายอยูในมือขุนนางและเจาเมืองทองถิ่นทั้งหลายเขามารวมไวที่องค

พระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว ก็มีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของสถาบัน

กษัตริยข้ึนอยางมาก โดยกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีอํานาจเหนือคณะราชการ

ตางๆ ตองลงมา “ทํางาน” อยางแทจริงดวยพระองคเอง แมวาจะเปนเร่ืองที่ไมสําคัญก็ตาม หรือ 

ในตําแหนง “อัครมหาเสนาบดี” ของพระองคเอง ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได

ทรงรับส่ังวา 

 

 ...ตอนนี้ขาพเจาเปนอัครมหาเสนาบดีของขาพเจาเองมีฐานะเหมือนกับนายก 

รัฐมนตรีของอังกฤษทุกประการ แตนายกรัฐมนตรีอังกฤษน้ัน แคดูแลเร่ืองสําคัญ ๆ แต

ขาพเจาตองดูแลรายละเอียดแมเร่ืองเล็กนอยท่ีสุดก็ตาม...4

5 

 

  พระมหากษัตริยภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในสมัยตอ ๆ มาทั้งในสมัย

รัชกาลที่ 6 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ก็เชนเดียวกันที่จะตองรับพระราชภาระ “แมเร่ือง

เล็กนอยที่สุด” โดยไมมีใครมีอํานาจตัดสินแทนพระองคไดเลยไมเหมือนกษัตริยในสมัยอดีตที่ผาน

                                                            
 3 นิธิ  เอียวศรีวงศ,  “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไทย,”  ศิลปวัฒนธรรม 15, 3 (มกราคม 

2537): 111. 

 4 เร่ืองเดียวกัน. 

 5 Chula Chakrabongse, Lords of Life, 2nd ed. (London: Alvin Redman, 1967), 262. 
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มา แมวาจะทรงเปนผูที่ทําใหกระบวนการในการพัฒนาประเทศถูกผลักดันไปสูเปาหมายก็ตาม แต

ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ก็ทําใหเกิดผลสะทอนกลับที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดคือ พระมหากษัตริยตองตก

เปนเปาของการวิพากษวิจารณมากข้ึน และที่สําคัญคือแมวาระบบราชการจะผานการปฏิรูป

มาแลวจากพระมหากษัตริย แตก็ยังเปนสวนที่ทําใหพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะ

เปนผูมีอํานาจสูงสุดในระบบการบริหารตองเส่ือมลงตามไปอีกดวย5

6 จนเกิดเปนความเส่ือมศรัทธา

ในระบอบที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนผูนําอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอนในสังคมไทย ดังคํา

วิพากษวิจารณของกลุมบุคคลคณะตาง ๆ ตอไปนี้ 

  คําปรารภของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ.2469 มีใจความวา “...พระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) กลาวไวในพระราชบันทึกของพระองคโดยตรงวา ทรงไดรับ

มรดกที่นาสลดใจ เมื่อเสด็จข้ึนครองราชบัลลังก เนื่องจากพระราชอํานาจของพระเจาแผนดินตกลง

อยางมาก ทั้งในแงความเคารพสักการะและความเช่ือมั่น...”6

7 

  และในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 7 เอง ก็มีพระราชวิจารณ ดังขอความตอน

หนึ่งวา “...ในรัชสมัยที่เพิ่งส้ินสุดลง หลายส่ิงหลายอยางไดทวีความเลวรายไปมาก ... พระเจา

แผนดินกลายเปนบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากใครก็ตามที่เปนคนโปรด ขาราชการทุกคนตองสงสัยวา

ยักยอก หรือเลนพรรคเลนพวก ..”7

8 

  นอกจากนี้พระกรณียกิจและพระราชนิยมบางประการของรัชกาลที่ 6 ก็ไดทําใหเกิด

ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดินภายใตการนําของพระองค จนไดรับการ

วิพากษวิจารณ ความวา “...การเลนโขน เลนละคร ของพระประมุขแหงชาตินั้นไมมีประโยชนแก

ชาติอันใดเลย มีแตจะเส่ือมเสียพระเกียรติยศ เกียรติคุณ แกนานาประเทศ และมีผลกรทบกระ

เทือนถึงชาติ ถึงประชาชนคนไทย...และบอยคร้ังเปนการเสียเวลา เสียทรัพย เสียงานของชาติและ

สวนตัว...”8

9 

                                                            
 6 วิไลเลขา  ถาวรธนสาร,  ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวนตก (กรุงเทพฯ: ดานสุทธา 

การพิมพ, 2545), 95. 

 7 เบนจามิน เอ บัทสัน, อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยในสยาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), 229-230. 

 8 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, บันทึกชวยจําที่มีถึงนาย ฟรานซิส บี แซยร  

เรื่อง “ปญหาของสยาม” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2496, อางถึงใน เบนจามิน เอ บัทสัน, อวสาน

สมบูรณาญาสิทธิราชยในสยาม, 417. 

 9 เหรียญ ศรีจันทร และเนตร พูนวิวัฒน, กบฏ ร.ศ.130 (พระนคร: คัมภีร, 2519), 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 88 

  จากคํากลาวขางตน ก็เปนตัวอยางอันดีที่แสดงใหเห็นถึงความเส่ือมถอยในตัว

ระบอบที่เร่ิมปรากฏอยางเปนรูปเปนรางมาต้ังแตในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมกลาจายูหัว แต

ดวยเหตุที่ทรงมีคุณสมบัติอันโดดเดนรวมอยูในตัวของพระองค คือ ทรงเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของ

กษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและทรงเปนบุคคลผูมีความฉลาดเฉลียว9

10 จึงทําใหเปนผู

ที่ไดรับความเคารพนับถือในหมูบุคคลทุกชนช้ัน กับทั้งยังไดรับความศรัทธาจากประชาชนคนไทย

ดวย ปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคง

ตอบสนองนโยบายของกษัตริยไดอยู ผิดจากในสมัยของรัชกาลที่ 6 

 จากสภาพการณทางสังคมที่ปรากฏขางตน ก็ยอมสงผลตอแนวทางพระราชดําริรวมถึง

วิธีการดําเนินกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอยางหลีกเล่ียงไมได ทั้งนี้ก็

เพื่อรับมือกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางที่ทรงครองราชยอยู และเพื่อประโยชนในการบริหาร

ปกครองประเทศใหผานพนไปได พระองคจึงทรงเลือกที่จะหยิบยืมหลักการ “ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย” เขามาปรับใชในสังคมไทย เพราะนอกจากจะทรงเห็นประโยชนจากการนํา

หลักการนี้มาใชแลว ยังมาจากการที่ทรงตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม เชน การแสดงความ

คิดเห็นของกลุมบุคคลตาง ๆ ที่มีตอรัฐบาลภายใตการนําของพระองคบนส่ือส่ิงพิมพ ดังนี้ 
 2. ความเห็นโดยสรุปของสื่อสิ่งพิมพในรัชสมัยตอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว 
  เร่ืองราวที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพในชวงเวลาตาง ๆ ไดเปนตัวสะทอนถึงสภาพ

ของสังคมในแตละยุคสมัยที่ชัดเจนที่สุดตัวอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

หรือปญหาทางดานการเมืองของประเทศ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเอง

ก็เชนเดียวกันที่หนังสือพิมพไดทําหนาที่เปนกระจกสะทอนเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมให

ปรากฏ แมวาในยุคสมัยนั้นจะมีเงื่อนไขหลายประการในการจํากัดเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ1 0

11 

แตหนัง สือพิมพก็ยั งไดทําหนาที่อธิบายรูปแบบอํานาจของรัฐบาลภายใตการนําของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใหปรากฏในอีกรูปแบบหนึ่งรวมกับทางดานอ่ืน ๆ  

 

                                                            
 10 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวนตก, 95. 

 11 เง่ือนไขดังกลาวมี อาทิเชน เงื่อนไขของสภาพแวดลอมของสังคมโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับความ

ม่ันคงของประเทศ เงื่อนไขของการท่ีทางฝายรัฐบาลจะยอมรับฟงการวิพากษวิจารณโดยการนําไปปฏิบัติจริง

ขอจํากัดในการใชภาษาที่จะตองไมรุนแรงในการวิพากษวิจารณ รวมถึงคุณภาพของนักหนังสือพิมพ เปนตน 
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  ในชวงเวลาดังกลาว นักหนังสือพิมพไดหยิบยกปญหาทางเศรษฐกิจข้ึนมาเปน

ประเด็นวิพากษวิจารณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกันอยางกวางขวางที่สุด โดย

ปญหาที่ไดถูกหยิบยกข้ึนมาโดยมากมาจากการที่ทรงมุงเนนแตการดําเนินกิจการทางดาน

การทหารอันรวมถึงการรักษาความมั่นคงของประเทศจนทําใหตองสูญเสียเงินไปในเปนจํานวน

มหาศาล การที่ทรงยกเลิกโรงหวยในป พ.ศ.2459 รวมถึงการที่ทรงยกเลิกภาษีรัชชูปการจากทหาร

ที่ถูกเกณฑและปลดประจําการนั้น 1 1

12 ก็ไดรวมกันทําใหรัฐบาลเสียรายไดเปนจํานวนมาก1 2

13 ปจจัย

เหลานี้จึงไดสงผลใหรายจายในประเทศเร่ิมสูงกวารายไดอยางชัดเจน 

 ทั้งนี้เมื่อรวมเขากับรายจายในราชสํานักที่สวนใหญทรงใชในการบํารุงกิจกรรมเสือปา 

และเงินเดือนของเหลาขาราชบริพารของพระองคซึ่งมีเปนจํานวนมาก ตลอดจนถึงเร่ืองรายจายใน

การที่พระองคใชเสด็จประพาสตามหัวเมืองตาง ๆ 1 3

14 ก็มีผลทําใหรัชกาลที่ 6 โดนโจมตีจาก

นักหนังสือพิมพอยางมากมาย สวนรายจายที่ใชในการทํานุบํารุงงานของทางหนวยราชการนั้น 

ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก็ไดมีการกราบบังคมทูลเสนอใหยุบกรมกองที่ไมจําเปนลง

ตามความเหมาะสม แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกลับไมทรงเห็นดวย14

15 

  นอกจากนี้หนังสือพิมพยังไดทําหนาที่สะทอนปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม อันไดแก ปญหาการที่ชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจการคาขายต้ังโรงงานตาง ๆ ในประเทศ 

เนื่องจากคนไทยสวนใหญไมสนใจที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีผลทําใหอํานาจ

ทางเศรษฐกิจตกอยูในมือของชาวตางชาติ สวนกิจการที่เปนของคนไทยเองนั้นกลับมีนอยมาก 1 5

16 

เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดกลุมชนชั้นผูใชแรงงานเพิ่มมากข้ึนตามมา ซึ่งผูใชแรงงานโดยมากก็

เปนกลุมชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศไทย และเมื่อกลุมบุคคลดังกลาวไดทําการเรียกรองความ 

ยุติธรรมจากผูเปนนายจาง หนังสือพิมพในประเทศไทยก็ไดมีขอความแสดงความเห็นใจออกมา

ดวยแตก็ยังไมปรากฏมากนัก จนมาภายหลังจากเหตุการณการตอสูของกรรมกรที่มีชาวไทย

                                                            
 12 การยกเลิกเก็บภาษีรัชชูปการทําใหมีจํานวนผูที่จะตองเสียภาษีลดนอยลง 

 13 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ, เจาชีวิต: สยามกอนยุคประชาธิปไตย  (กรุงเทพฯ: 

ริเวอรบุคส, 2536), 603. 

 14 รายจายของทางราชสํานักตาง ๆ มักปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพเสมอ ดังเชนที่ปรากฏใน 

กรุงเทพเดลิเมล ฉบับป 2456-24660 

 15 มัทนา เกษกมล, “การวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตรเร่ืองการเมืองการปกตรองในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2453-2463” (วิทยานิพนธปริญญามหา บัณฑิต คณะอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 109. 

 16 กรุงเทพเดลิเมล (16-20 กรกฎาคม 2456): 3-4. 
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รวมอยูเปนจํานวนมาก จึงเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหหนังสือพิมพหลายฉบับตีพิมพขอความแสดงการ

ตอสูเพื่อกรรมกรอยางจริงจังข้ึน16

17 

  พรอมกันนี้ยังมีปญหาทางเศรษฐกิจอีกมากที่หนังสือพิมพไดยกมาเปนประเด็น

วิพากษวิจารณรัฐบาล ยกตัวอยางเชน การยกปญหาความยากจนของราษฎรข้ึนมาเพื่อเรียกรอง

ใหทางรัฐบาลเรงแกไขปญหาดังกลาว โดยมองวาเปนส่ิงที่ไมเปนธรรมอยางมากหากทางราชการ

จะมาเรียกเก็บเงินจากราษฎรที่ลําบากและยังประสบกับความยากจนอยู ดังเชน เหตุการณที่

กลาวถึงการเร่ียไรเงินของราษฎรไปซื้อเรือรบพระรวง ความวา  “...เลือดเน้ือของพวกเรามนุษยทั่ว

พิภพไมมีรสอรอยเกินกวาเลือดเนื้อของพวกชาวนา เพราะไมเลือกวาอะไรตอมิอะไร จนข้ันขโมยข

โจรหวยถั่วโปเหาหมัดคล่ืนโคลน ก็พากันอยากกินเลือดเนื้อของพวกชาวนา...”17

18 

  และเม่ือเหตุการณดังกลาวไดรวมกันกับผลกระทบของสงครามโลกคร้ังที่ 1 ที่สินคา

มีราคาสูงข้ึน และขาวที่เปนสินคาสงออกอันดับตน ๆ ของประเทศก็สงออกไมไดเพราะสภาพสังคม

ที่อยูในภาวะสงคราม จึงทําใหในหนาหนังสือพิมพปรากฏประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจโดยมุงที่จะ

วิพากษวิจารณรัฐบาลภายใตการนําของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเพิ่มมากข้ึน 

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงแยงหนังสือพิมพในประเด็นความ

ยากจนของคนไทยในไทยและสยามออบเซอรเวอร วา ไมทรงเห็นดวยวาคนไทยยากจน เนื่องจาก

เมืองไทยก็ยังมีความอุดมสมบูรณอยู อีกทั้งยังมีทรัพยากรตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนไดใน

หลากหลายทาง แตติดอยูตรงท่ีนิสัยคนไทยนั้นไมมีความพยายามและไมชอบที่จะเปนเกษตรกร ทั้ง 

ๆ ที่สามารถทํามาหากินจากผืนแผนดินของตนเองได ซึ่งลักษณะขางตนนี้เปนความไดเปรียบของ

ไทยที่ตางจากประเทศอื่น ๆ สวนคนชนบทนั้น พระองคทรงยืนยันวาไมจนเลย เพราะมีทั้งที่อยูอาศัย

และมีที่ดินเพาะปลูกรวมถึงยังมีอาหารพรอมบริบูรณ จึงนับไดวาไมจนเลยเม่ือเทียบกับตางประเทศ

แลว และประชาชนก็ไมควรไปหลงเช่ือ“คนชางพูด”ที่มองอะไรอยางแคบ ๆ เหลานั้นเลย18

19 

  ปญหาสังคมดานอ่ืน ๆ ที่ไดถูกนํามาตีแผทางหนาหนังสือพิมพในยุคสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคมที่มีการบงแยกชนชั้น 

จนถึงข้ึนที่นักหนังสือพิมพตาง ๆ ไดเรียกยุคสมัยของพระองควาเปน “สมัยอํามาตย” เพราะไมเคย

                                                            
 17 หนังสือพิมพที่ตอสูเพื่อเรียกรองความยุติธรรมแกกรรมกรอยางจริงจัง ไดแก หนังสือพิมพ

กรรมกรและปากกาไทย เปนตน 

 18 ผดุงวิทยา (ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2547). 

 19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  “ความจนไมจริง,” ใน  พระราชนิพนธ เรื่อง “โคลนติดลอ” (กรุงเทพฯ:  

ไทยและสยามออบเซอรเวอร, 2457). 
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มีรัชกาลใดที่อุดมสมบูรณไปดวยอํามาตย ราชบริพารยิ่งไปกวารัชกาลนี1้ 9

20 ทั้งนี้ไดกลาวอธิบายวา

เปนยุคสมัยที่ขุนนางเปนเศรษฐีมากที่สุดและผูครองอํานาจทางการเมืองมีเกียรติมากทีสุ่ด20

21 พรอม

กันนี้ยังกลาวอีกวาอํามาตยคือพวกขุนนางที่เปนใหญในสังคม มีอิทธิพล มีการฉอราษฎรบังหลวง

ในหมูขาราชการชั้นสูง ยุคสมัยนี้จึงเปนสมัยที่ความยุติธรรมจะอยูที่ผูมีอํานาจเทานั้น และแมจะมี

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนในสังคมแตนักหนังสือพิมพกลับไมสามารถวิพากษวิจารณได21

22  

  สวนในดานความเหล่ือมลํ้าทางสังคมระหวางประชาชนและกลุมชนช้ันเจานายหรือ

ขุนนางนั้น ไดปรากฏการกลาววิจารณวา “...พระผูภารธรณินทรปนพิภพ ทรงปรารพโดยจํานงไม

สงสัย, สงพระราชโอรสยศไกร, เสด็จไปเรียนวิชาสารพัน จึงเจานายฝายขุนนางในปางนี้ ทานลวน

มีความรูดูขยัน แตพวกไพรใจยังมืดติดพืชพันธุ หลงตะบันถั่วโปจนโรเร...”22

23 

  นอกจากนี้ยังกลาวถึงปญหาความเหล่ือมลํ้าระหวางสังคมเมืองและชนบท โดย

โจมตีรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววา ความเจริญของประเทศอยูแตใน

กรุงเทพฯสวนตามมณฑลตาง ๆ นั้นยังขาดความเจริญ ยกเวนก็แตในพื้นทีที่พระองคจะเสด็จไป

บอย ๆ เทานั้น จึงจะมีสภาพของความเจริญปรากฏใหเห็นอยูบาง23

24 

  ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา หนังสือพิมพมักยกปญหาความเหล่ือมลํ้าในสถานะทางสังคม

และเศรษฐกิจของราษฎรข้ึนมาวิพากษวิจารณรัฐบาลภายใตการนําของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวกันอยางแพรหลายมากที่สุด โดยไดมีการเรียกรองถึงความยุติธรรมที่หมูชนชั้น

กรรมกร ชาวนา รวมถึงขาราชการชั้นผูนอยควรจะไดรับ  ซึ่งเมื่อแนวคิดดังกลาวสอดรับกับ

สถานการณทางสังคมที่เร่ิมจะมีการเขามาของแนวคิดสังคมนิยมดวยแลว 24

25  ก็ไดทําใหรัฐบาลตอง

คอยจับตามองการเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพอยางเอาจริงเอาจังยิ่งข้ึน เพราะเกรง

กลัวภัยอันมาจากการแพรหลายของแนวความคิดทางการเมือง ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาทางสังคม

มาแลวในหลายประเทศ  

                                                            
 20 “สมัยอํามาตย” กรรมกร (12 มกราคม 2466) 

 21 “ที่สุดในปตยุบัน,” กรุงเทพเดลิเมล (16-19 กันยายน 2456): 6-7. 

 22 กรุงเทพเดลิเมล (16-26 ธันวาคม 2459; 30 มิถุนายน 2460): 2-65. 

 23 เทียนวรรณ, นิเทศสาธกคํากลอน, ศิริพจนภาค, ตอน 5. 

 24 กรุงเทพเดลิเมล (16 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2456): 3-4 

 25 ในขณะน้ันลัทธิสังคมนิยมกําลังแพรหลายในจีนและรัสเซีย 
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  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเองก็ทรงมีหนังสือพิมพในฝายของ

พระองค เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการส่ือสารและนําเสนอแนวคิดเพื่อตอบโตกับฝายที่

ตรงกันขามกับทางรัฐบาล ซึ่งพระองคก็ไดทรงใชอยูเสมอ ๆ เชนกัน เนื่องจากทรงมองวาเปนการ

ตอสูระหวางทั้งสองฝายในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม หนังสือพิมพที่พระองคใชเปนส่ือ

สําคัญ ไดแก ไทย ดุสิตสมิต สยามออบเซอรเวอร ทวีปญญา ฯลฯ เพื่อตอบโตกับ กรุงเทพเดลิเมล 

และ จีนโนสยามวารศัพท ฯลฯ 

  พระองคทรงตอบโตโดยมองสถานการณที่เกิดข้ึนในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากทรง

เห็นวาความไมเทาเทียมกันในสังคมยังคงตองดํารงอยูตอไป ประเพณีบางอยางก็ควรเปล่ียนแปลง

และบางอยางก็ควรยอมรับ ดังเชนในปญหาความเหล่ือมลําของสถานะที่เกิดข้ึนในสังคมและ

เศรษฐกิจนั้นพระองคทรงมองวาเปนความจริงที่เกิดข้ึนในสังคมและประชาชนก็ควรจะตองยอมรับ

และไวใจบุคคลในชาติของตน  ดังเชน การที่ควรยอมรับและเช่ือถือความสามารถของคนไทย (คน

ไทยที่มีการศึกษาสูง คือพวกชนช้ันสูงที่ไดไปศึกษาที่ประเทศยุโรป) มากกวาพวกฝร่ัง25

26 

  สวนเรื่องของการจับกลุมทางการเมือง เชนพวกอนาคิชและคณะปฏิรูปนั้นก็ไดมี

การตอบโตผานทางหนังสือพิมพของราชสํานักตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน ทวีปญญา เร่ิมตนดวย

การโจมตีขอความแสดงความคิดเห็นของเทียนวรรณ ซึ่งเปนบทความที่เรียกรองใหมีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เร่ือง “ความฝนละเมอแตไมใชนอนหลับ” และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวก็ทรงตอบโตผานบทพระราชนิพนธเร่ือง “รายงานประชุมปาลิเมนตสยาม”โดยได

กลาวถึงความลมเหลว วุนวายและไมมั่นคงของระบอบรัฐสภา ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงที่คนในชาติ

ยังไมพรอม และทรงเห็นวาส่ิงที่เทียนวรรณเรียกรองนั้นเปนเร่ืองของการเลียนแบบแนวคิดตางชาติ

ในส่ิงที่ยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศไทยขณะนั้น26

27  

  แตนอกจากจะมีผูที่กลาวโจมตีฝายรัฐบาลแลว ยังมีผูกลาวสรรเสริญและปกปอง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจากคํากลาววิพากษวิจารณทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เร่ืองพระราชนิยมสวนพระองค ทั้งการที่ทรงโปรดงานประพันธ และการเลนโขนละคร รวมถึงเร่ือง

ขาราชบริพารในพระองค วาเปนส่ิงปกติธรรมดาของมนุษยที่จะตองมีความชอบสวนบุคคล โดย

มองวาการละครนั้นเปนศิลปะที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติอยางหนึ่งซ่ึงเปนสมบัติที่ควรคาแกการ

รักษา27

28 

                                                            
 26 พระราชนิพนธ เรื่อง “โคลนติดลอ” (กรุงเทพฯ: ไทยและสยามออบเซอรเวอร, 2457). 

 27 ทวีปญญา เลม 2 (มกราคม ร.ศ. 123). 

 28 Siam observer (March 12, 1912). 
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  นอกจากนี้แลวก็ยังมีหนังสือพิมพที่มีบทบาทในสังคมไทยอีก คือ หนังสือพิมพจีน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการเมืองของไทย เพราะหนังสือพิมพจีนในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดรับการ

สนับสนุนจากจีนแผนดินใหญทําใหมีความเขมแข็งเปนอยางมาก รวมถึงยังไดรับอิทธิพลจากจีน

แผนดินใหญในดานรูปแบบของการชวนเชื่อและการช้ีนําจากผูนําของแผนดินใหญดวย 

หนังสือพิมพ หวาเสียนซินเปา หรือ จีนโนสยามวารศัพท โดยนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง มีบทบาท

ในสังคมไทยมากที่สุดซ่ึงเร่ืองราวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพสวนมาก เปนความไมพอใจของคน

จีนตอรัฐบาลไทย ทั้งการที่รัฐบาลเรียกเก็บเงินคาผูกป (เก็บภาษี)2 8

29รวมถึงการที่มีขาวลือเกี่ยวกับ

การที่ทางรัฐบาลไทยจะเกณฑชายจีนไปเปนทหารเพื่อไปรบกับฝร่ังเศส ทําใหมีการโจมตีรัฐบาล

ไทยทั้งทางหนังสือพิมพและใบปลิว แตส่ิงสําคัญที่หนังสือพิมพไดใหความสนใจและนํามาตีพิมพ

มากเปนพิเศษ คือ เร่ืองการปฏิวัติในจีน การเปล่ียนแปลงการปกครองในจีน และการทหารในจีน 

ทั้งนี้ก็เพื่อจะใชเปนส่ือในการปลุกเราแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและการปฏิวัติเพื่อใหไปสูการ

ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ 

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ทรงมองเห็นภัยของส่ือส่ิงพิมพจีน โดย

ไดทรงแสดงความเห็นในเชิงที่จะยับยั้งอิทธิพลที่มาจากชาวจีนมาต้ังแตคร้ังยังดํารงพระยศเปน

พระบรมโอรสาธิราชฯแลว โดยพระองคไดทรงใช ทวีปญญา เตือนใหคนไทยตระหนักถึงภัยจาก

ชาวจีน และทรงยกตัวอยางการที่ชาวจีนไมไดรับการอบรบทางดานกริยามารยาทมาเปนขอตําหนิ

ดวย 2 9

30  ดังนั้นจึงจะสังเกตไดวา การแสดงความคิดเห็นโตแยงทางหนาหนังสือพิมพของทางราช

สํานักทั้งที่แสดงตัวและไมแสดงตัวนั้น ไดเร่ิมมีการตอสูกันมาต้ังแตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงเปนมกุฎราชกุมาร  

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้สรุปไดวา หนังสือพิมพในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนเพียงหนวย

สังคมหนวยหน่ึงซึ่งแพรหลายกันในกลุมคนสวนนอยเพียงกลุมเดียว อันไดแก ชนชั้นสูง ขุนนาง 

และขาราชการรวมถึงคนช้ันกลางสวนหนึ่งเทานั้น แตคนสวนใหญของประเทศกลับมีสวนเกี่ยวของ

นอยมากหรือแทบจะไมมีเลย เนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวยังไมไดรับการศึกษาที่ดีพอ ชองวาง

ทางสังคมที่ปรากฏเหลานี้จึงทําใหเราทราบไดวา คนสวนใหญในประเทศยังขาดความรูและความ

                                                            
 29 “คําแปลหนังสือพิมพจีน,” 7 พฤศจิกายน 2453-20 พฤศจิกายน 2461, ร.6 บ. 13/1หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 

 30 นอกจากนี้ยังทรงกลาวถึงคนจีนในรัฐสภามาเปนตัวอยางวา เม่ือถูกเลือกเขามาแลวไดเอะอะ

โวยวายจนกอใหเกิดความวุนวายในสถานที่อันทรงเกียรติ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ทวีปญญา เลม 2 (มกราคม 

ร.ศ. 123). 
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เขาใจที่ ดีพอในปญหาของประเทศ ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏดังกลาวก็เปนขอเท็จจริงตามที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักและคาดการณไวแลว แตแมวาจะจะเปน

เชนนั้นพระองคก็ยังทรงเห็นขอดีในการผลักดันเสรีภาพใหเกิดข้ึนในสังคมผานหนังสือพิมพ และยัง

ทรงใชหนังสือพิมพเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการถายทอดแนวความคิดเพื่อใหเกิดความมั่นคงในความ

ขัดแยงตอระบอบประชาธิปไตยผานการปลูกฝงเร่ืองความ “รักชาติ”ตามแนวทางของพระองค 

  ขอสรุปนี้เห็นไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนจากตัวอยางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

บนหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับปญหาเร่ือง“การรักชาติ” ซึ่งปรากฏอยูอยางมากมาย โดยความเห็นที่

ปรากฏในหนาหนังสือพิมพนั้น มีทั้งที่กลาวในเชิงที่เปนไปตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และในแนวทางท่ีเสียดสี แนวคิด “รักชาติ” ตามแนวทางของพระองค  

 ตัวอยางของการกระทบเสียดสีคําวา “รักชาติ” นั้นเปนการวิจารณสังคมที่มีบรรยากาศ

อบอวลไปดวยคําวา “รักชาติ” เพราะไมวาจะเปนใครก็ตามทั้งไพรฟาประชาชนเร่ือยไปจนถึงกลุม

บุคคลช้ันสูงก็มักเอยอางคํานี้มาพูดกันทั้งส้ิน และไมวาอะไร ๆ ก็เปนการ “รักชาติ” ไดทั้งหมด เชน 

 

 ...ธรรมเนียม การเปล่ียนธรรมเนียมก็เปนการรักชาติ เพราะท่ีเปนอยูมันขวางโลก,ไม

เปล่ียนธรรมเนียมก็เปนการรักชาติ เพราะไมทําความรอนใจใหรัฐบาล… 

 เสือปา เปนเสือปาก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดคอยชวยรบศึก ไมเปนเสือปาก็เปน

การรักชาติ เพราะจะไดทํามาหากินหาเงินสงหลวง ไวบํารุงเคร่ืองอาวุธของเสือปา เพราะ

เด๋ียวน้ียังทรงคันแสมเปนอาวุธอยูโดยมาก… 

 นักสืบ เปนนักสืบก็เปนการรักชาติ เพราะจะเปนประโยชน ถาสืบไมไดจริงโกหก

รัฐบาลก็เปนการรักชาติ เพราะบางเร่ืองทีทางรัฐบาลใหสืบน้ันก็หาสาระบมิได… 

 โกง โกงรัฐบาลก็เปนการรักชาติ เพราะเมื่อรวยไดซื้อรถยนตขี่...ก็อวดตางประเทศเขา

ได,ถาโกงไมสําเร็จก็เปนการรักชาติ เพราะเงินน้ันจะไดเหลือไวทําประโยชนอื่น… 

 สอพลอ สอพลอสําเร็จก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดเปนขุนนางเพิ่มขึ้นในหมูขุนนางท่ี

ดีอีกคน, ไมสอพลอก็เปนการรักชาติ เพราะรัฐบาลไมตองเสียคาสัญญาบัตรอีกใบหน่ึง... 

 ขอ ขอไดสําเร็จก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดเอาเงินมาสรางบานไวเปนศรีพระนคร,ขอ

ไมสําเร็จก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดอยูกระทอม นอมขอ เปนการบํารุงวัตถุซึ่งปูยาตายาย

เคยอยูมา… 

 ราชการ เปนราชการก็เปนการรักชาติ ดวยจะไดทําประโยชนแกราษฎร ไมรับราชการก็

เปนการรักชาติ เพราะจะไดหาเงินสงหลวง ใหพวกขาราชการใชเลนสบาย... 
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 โขน เลนโขนก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดบํารุง...ของเกาไวใหยืนยงอยูคูบารมี ไมเลน

โขนก็เปนการรักชาติ เพราะจะไดเสียคาดู ชวยบํารุงพวกเลนโขน... 

 ...เหลาน้ีลวน...เพราะรักชาติท้ังน้ัน ใครหนอชางประสิทธรักชาติใหเฟองฟุง แตกอนไม

ใครจะไดยินคําน้ี บานเมืองก็สงบราบคาบ เมื่อไดยินกันหนาหูก็ดูเอาเถอะบานเมืองเปน

อยางไร...30

31 

 

 นอกเหนือจากความเห็นตอบโตดังกลาวแลว ก็ยังไดปรากฏความเห็นที่เปนไปใน

แนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมากมายเชนเดียวกัน31

32 ดังนั้นจากที่กลาวไป

ทั้งหมดจึงจะเห็นไดวาการใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อแสดงความคิดเห็นตอบโตกันนั้นไดเกิดข้ึนอยางชัดเจน

ในรัชสมัย และไดเปดกวางกวาในสมัยที่ผานมาอยูมาก เพราะการแสดงความเห็นโตตอบกันใน

ลักษณะเชนนี้ไดรวมกันเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และแนวความคิดตาง ๆ ทั้งหมดไดมีความสัมพันธตอเนื่องกับหนังสือพิมพ นักหนังสือพิมพ และ

รัฐบาล  ซึ่งกระแสของความคิดเห็นที่เกิดข้ึนนี้ ก็ไดทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอัน

รวมถึงวิพากษวิจารณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดอยางชัดเจนดังที่ไดนําเสนอ

มาแลวขางตน 

 กระแสสังคมที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพดังกลาว ยอมเปนสวนหนึ่ งที่ทําให

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตองเรงหาวิธีในการแกไขปญหาทางดานความคิดที่เกิดข้ึน

ในสังคม ซึ่งหนังสือพิมพก็ก็ไดเขามาเปนเครื่องมือหนึ่งในการแสดงความคิดเหน็ของพระองคและทาง

รัฐบาล แมวาหนังสือพิมพจะเปนตัวสะทอนความคิดที่ตอตานก็ตาม แตก็ยังทรงเห็นประโยชนจาก

การใชหนังสือพิมพตอบโตและใชเปนส่ือแถลงใหประชาชนเขาใจถึงรัฐบาลภายใตการนําของ

พระองค และที่สําคัญคือทรงใชหนังสือพิมพมาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการกระตุนความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอีกทางหน่ึงดวย แมวาจะมีความเขาใจในเร่ืองดังกลาวที่

แตกตางกันไปก็ตาม แตอยางนอยพระองคก็ทรงผานสภาวะของการเร่ิมตน 3 2

33 จนไปสูการแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ตามแนวทางของพระองคอยางเดนชัดและกลา

หาญ ไมหวั่นเกรงตอเสียงตอตาน เนื่องจากทรงมองวาเปนแบบอยางที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาปรับ

ใชกับสังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยของพระองค  

                                                            
 31 กรุงเทพเดลิเมล (3 พฤษภาคมคม 2460): 3-4. 

 32 “ปญหาเร่ืองรักชาติ” กรุงเทพเดลิเมล (มิถุนายน 2456): 3-6. 

 33 ในทวีปญญา ชวนหวว เปนตน 
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 แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวตอสถาบันกษัตริย 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชนิยมในทางอํานาจ 

การเปนผูนํา รวมถึงการมีพระอารมณออนไหว ทําใหทรงมี “พระหฤทัยสะดุงไหวไปในอิสริยยศเกิน

กวาสวนพระวัยพรรษา”33

34 ดังที่นายทอมปสัน พระอาจารยของพระองคไดสังเกตเห็นนั้นก็ยอมมีผล

ตอทัศนะในสถาบันกษัตริยและพระราชดําริรวมถึงพระบรมราโชบายในการบริหารปกครอง

ประเทศของพระองคอยางหลีกเล่ียงไมได  

 พระราชนิยมดังกลาวนี้ เ ร่ิม ข้ึนหลังจากที่ทรงได รับการสถาปนาเปนสยาม

มกุฎราชกุมารโดยพระอาจารยของพระองคสังเกตเห็นวา “พระอัธยาศัยที่เคยออนนอมถอมองค

ของพระองคนั้นลดนอยลงไป แตกลับเปนเห็นแกพระองคและอวดโอ” 3 4

35 การที่จะเลนแขงขันออก

แรงหนักก็ดี ถาถึงเวลาจะเลือกหนาที่ ทูลกระหมอมโต 3 5

36 ก็มักจะทรงวาจะเปนคนกลางติดสินไม

เขาหมูเลนดวย มักจัดทางเลือกเปนนายและเปนใหญ36

37อยูเสมอ 

 ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวนี้อาจพิจารณาไดวา เกิดจากพื้นฐานของพระองคต้ังแตทรงพระ

เยาว โดยทรงไดรับการตามพระทัยจากพระราชบิดา พระราชมารดา และบุคคลใกลชิด ซึ่งตางก็มี

ความเขาใจถึงพระอุปนิสัยดังกลาวของพระองคเปนอยางดี ดังตัวอยางคําพระราชปรารภของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความวา “ไดเขาใจดวยดีแลววาในอัธยาศัยของลูกวา

เปนอยางไรมาแตเดิม และเคยมีอํานาจวาสนาปานใด เปนหนทางที่จะชักจูงใหเสียไดทางใด”37

38 

                                                            
 34 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงพระยาวิสุทธิสุริย ศักด์ิ ลง

วันที่ 11 พฤศจิกายน ร.ศ.114 (พ.ศ.2438),” อางจาก เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, พระราชหัตถเลขา

และหนังสือกราบบังคมทูลของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (พระนคร: คุรุสภา, 2506), 84. 

 35 “ลายพระหัตถพระเจานองยาเธอพระองคเจาสวัสดิโสภณ กราบบังคมทูลพระบาท สมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลงวันที่ 27 กันยายน ร.ศ.114 (พ.ศ.2438),” ร.5 ต. 49/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 36 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 37 “ลายพระหัตถพระเจานองยาเธอพระองคเจาสวัสดิโสภณ กราบบังคมทูลพระบาท สมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” ร.5 ต. 49/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 38 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ ลงวันที่ 

11 พฤศจิกายน ร.ศ.114 (พ.ศ. 2438),” อางจาก เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, พระราชหัตถเลขาและ

หนังสือกราบบังคมทูลของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, 1. 
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 ทั้งนี้ แมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะไดทรงตักเตือนพระราช

โอรสอยูเสมอ แตพระองคก็ไมไดทรงดําเนินการในการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง โดย

ทรงมีพระราชดําริความวา  “...ทั้งนี้ก็สุดแลวแตวาสนาของเขา เพราะความมั่นใจอันใดก็ไมมีที่

มั่นใจนัก...” 38

39 

 การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงถือวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระโอรสอยางเยี่ยม ๆ 3 9

40  เพราะทรงปฏิบัติพระองคเปนที่พอพระราช

หฤทัยไมเหมือนพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจักรพงษภูวนาถ ซึ่งทําใหพระองค (รัชกาลที่ 5) ทรง

สะเทือนพระราชหฤทัย จากการที่ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีตางชาติรวมถึงกําลังจะมีพระราชโอรส 

โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงปฏิบัติตนใหปรากฏวาไมทรงสนับสนุนพระ

อนุชาดวยประการตาง ๆ 4 0

41 ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไววางพระราช

หฤทัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก ดังตัวยางขอความตอนหนึ่งของ

พระองควา  

“พอไมมีความวิตกในสวนโต 4 1

42 เลยเช่ือวาคงจะเดินทางที่ถูก” 4 2

43 จึงจะเห็นไดวาปจจัยแวดลอม

ดังกลาวนี้ยอมมีผลตอพระอุปนิสัย และแนวพระราชดําริในเวลาตอมาของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวอยางเหลีกเล่ียงไมได 

 นอกจากนี้บุคคลที่มิอิทธิพลตอความคิดและอุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวยังไดแกพระอภิบาลและพระอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในขณะที่

พระองคทรงประทับอยูที่ประเทศอังกฤษ โดยพระยาวิสุทธิ์สุริยศักด์ิซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่นานกวา

ผูอ่ืนและยังเปนบุคคลที่กลาวไดวามีความคิดที่ยกยองและศรัทธาสถาบันกษัตริยในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยหรือที่เรียกวา “พวกหัวเกา” นั้น กลาวไดวาเปนผูหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการ

กระตุนเตือนพระองคใหมีความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยไดกําชับใหพระองคคํานึงถึงพระอิสริยยศ

                                                            
 39 เร่ืองเดียวกัน. 

 40 นอกจากน้ียังไดแก พระบาทสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจักรพงษภูวนาถ พระราชโอรสท่ี

ประสูติแตสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จ    พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ถึงพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ ลงวันที่ 27 มีนาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440), อางจาก เร่ืองเดียวกัน, 62. 

 41 “เร่ืองพระองคเจาจุลจักรพงษในสมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ ร.ศ.126-127 (พ.ศ. 2449-

2450),” หอวชิราวุธานุสรณ. 

 42 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 43 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช” 

ไมปรากฏวันที่ มีนาคม ร.ศ.126 (พ.ศ. 2450), หอวชิราวุธานุสรณ. 
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ใหมที่ทรงไดรับ ดังไดปรากฏความในหนังสือถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฉบับ

หนึ่ง ความวา 

 

 ...พระเดชพระคุณสองส่ิงน้ีจึงเปนของควรมีอยูและไดนํ้าหนักเสมอกันในพระองคผูท่ี

จะเปนผูปกครองประเทศ ท้ังน้ีจึงเปนของท่ีขาพระพุทธเจามุงหมายอยูในใจเสมอวา จะต้ัง

ความเพียรบํารุงใหเจริญข้ึน ในพระบรมโอรสาธิราชดวยประการใดประการหน่ึงใหจงได แต

ยังตองระแวงอยางหน่ึงวา พระเดชานุภาพน้ันตองใชท่ีถูกท่ีควรเปนประมาณวาอยาใหมี

นํ้าหนักไปกวาพระกรุณาและความชอบธรรม การขอน้ีมีความหวังอยูอยางหน่ึงวา เมื่อเสด็จ

กลับกรุงเทพฯ ทรงพระเจริญพอท่ีจะเริ่มรับราชการสนองพระเดชพระคุณในกิ่งใดกิ่งหน่ึงของ

ราชการแลว ราชการอันน้ันจะเปนเคร่ืองปลูกพระเดชานุภาพใหสิทธิขาดขึ้นไดดวย...43

44 

 

 การกราบบังคมทูลของพระยาวิสุทธิ์ฯขางตนจึงนาจะเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ

ตนใหสมกับการเปนกษัตริยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  แตการจะทรงแปล

หลักการใหเปนการกระทํานั้นยอมข้ึนอยูกับพระองคเอง ซึ่งการที่พระยาวิสุทธิ์ฯ มีความนิ่งนอนใจ

ในเร่ืองดังกลาว โดยเช่ือวาส่ิงที่นายทอมปสันเห็นวา “พระบรมโอรสาธิราชมีพระโทโสรายฉุนเฉียว

แปลกข้ึน” 4 4

45รวมถึงการที่มีพระอุปนิสัยที่ไมเหมาะสม เชน การที่ทรงหยิ่งในพระอิสริยยศดวยการ

กระทําตาง ๆ เปนส่ิงที่แกไขในภายหลังได  แตการศึกษาเลาเรียนนั้นเปนส่ิงที่สําคัญกวานั้น ก็ยิ่ง

สงผลทําใหพระองคมีความหย่ิงในพระอิสริยยศมากยิ่งข้ึน ดังปรากฏความวา “...การที่ทรงหลบ

เล่ียงระวังรักษาพระเกียรติยศ ดังนั้นก็เปนทางชอบมีอยู ใชวาจะเปนความผิดทางเดียว แตเปน

เวลากําลังตองการบรรจุความที่จะทรงรูทรงเรียน ทั้งไมใชการจริงจัง เปนแตการเลนสําหรับบํารุง

ความรูใหเจริญเทานั้น จึงเห็นดวยเกลาฯ วาควรจะหยอนผอนผัน...”45

46 

                                                            
 44 “หนังสือพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ การบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439),”  อางจาก  เจาพระยา พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, พระราชหัตถเลขา

และหนังสือกราบบังคมทูลของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, 48. 

 45 เร่ืองเดียวกัน, 77-78. 

 46 “หนังสือพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ิ การบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลง

วันที่ 27 กันยายน ร.ศ. 114 . (พ.ศ. 2438),” อางจาก เจาพระยา พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, พระราชหัตถเลขา

และหนังสือกราบบังคมทูลของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, 85-86. 
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 นอกจากนี้การที่พระยาวิสุทธิ์สุริยศักด์ิมีความคิดแบบขากับเจาทําใหไมกลาที่จะ

เขมงวดกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประกอบกับการที่เกรงวาจะทําใหพระองค

ทรงนอยพระราชหฤทัยแทนที่จะกลายเปนประโยชนในการแกไขกลับกลายเปนโทษไปนั้น ก็ยิ่งมี

ผลตอพระอุปนิสัยและแนวความคิดในทางนิยมอํานาจของพระองคดวยเชนกัน  

 หากพิจารณารวมกันกับกิจกรรมพิเศษสวนพระองคที่ทรงปฏิบัติอยูเสมอ จะเห็นไดวา 

ทรงมีพระอุปนิสัยโปรดการเปนผูนํา เนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ทรงเคยปฏิบัติเมื่อทรงประทับอยูที่

ประเทศอังกฤษและทรงนําแบบอยางดังกลาวมาใช ไมวาจะเปนการโปรดต้ังกลุมสโมสรตาง ๆ 4 6

47 

พระองคก็จะทรงจัดการเปนธุระทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับสโมสร ยกเวนก็แตหนาที่การเก็บรักษาเงินคา

สมาชิกเทานั้น  

 พระอุปนิสมัยการเปนผูนําและการอยูรวมกับผูอ่ืนดังกลาวนี้สังเกตไดวา พระองคทรง

ไดรับการอบรมจากพันโทฮูม พระอาจารยผูปกครองชาวอังกฤษ เนื่องจากในขณะที่พระองคทรง

ประทับอยู ณ ประเทศอังกฤษ พันโทฮูมมักจะปลอยใหพระองคทรงตัดสินพระทัยและทําทุกส่ิง

อยางดวยพระองคเองเสมอ47

48โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเขาสมาคมหรือสโมสรตาง ๆ อีก

ทั้งยังเปนผูสงเสริมใหพระองคเขารวมเปนสมาชิกสโมสรตาง ๆ เพื่อฝกหัดทั้งการพูดตอที่ประชุม 

และการทําหนาที่ตาง ๆ ในสโมสรดวย48

49ซึ่งเมื่อเสด็จกลับประเทศไทย พระองคก็ทรงนําธรรมเนียม

เหลานั้นมาปฏิบัติ โดยทรงต้ังสโมสรช่ือ “ทวีปญญาสโมสร” ข้ึน ณ พระราชวังสราญรมย สําหรับ

เปนที่พบปะสังสรรคของเหลาสมาชิก โดยมีการเลนกีฬาทั้งในรมและกลางแจง อีกทั้งยังมีการ

แสดงละคร การโตวาที ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงเปนผูนําในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ตามแตพระทัยทุกคร้ัง 

                                                            
 47 เม่ือประทับอยูประเทศอังกฤษ ทรงตั้งสมาคมขึ้น 2 สมาคม ไดแก สมาคมคอสโม   โปลิแทน 

(Cosmopolitan Society) และสามัคคีสมาคม เพ่ือใหเปนที่ชุมนุมของนิสิตมหาวิทยาลัย ออกฟอรดหลากหลาย

เช้ือชาติ เขามาชุมนุมกัน 

 48 “หนังสือพระบาราชวัลลภานุสิษฐ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” 

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444), ร.5 ต. 49/32, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 49 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเคยเปนเลขาธิการสโมสรครั้งหนึ่งดวย อาน

รายละเอียดเพิ่มเติมใน “หนังสือพระยาราชวัลลภานุสิษฐ กราบบังคมทูลพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440), ร.5 ต. 49/13, 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 พระตําหนักที่ประทับ พระองคก็ยังทรงชุบเล้ียงขาราชบริพารหนุม ซึ่งสวนใหญเปน

ลูกหลานเจานายขุนนางไวเปนมหาดเล็กประจําพระองค ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่รับใชพระองค

แลว ยังเปนพระสหายรวมกิจกรรมทั้งการกีฬาและการละเลนตาง ๆ ที่พระองคทรงโปรด รวมถึง

ตามเสด็จฯไปยังสถานท่ีตาง ๆ 4 9

50 ในลักษณะเชนเดียวกันกับบรรดาเจานายและขุนนางอังกฤษ

ดวย  นอกจากนี้มหาดเล็กจะตองปฏิบัติตามพระราชประสงคทุกประการในเวลาใดก็ได อันรวมถึง

การรวมเลนการละเลนตาง ๆ ที่พระองคทรงโปรดใหจัดข้ึนทุกคืน เชน การเลนซอนหา การเลา

นิทานการซอมรบ การฝกหัดเลนโขน เปนตน50

51 ซึ่งการที่ทรงชุบเล้ียงมหาดเล็กไวรับใชสวนพระองค

ในลักษณะเชนนี้ ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในขณะที่ทรงยังดํารงตําแหนงเปน

สยามมกุฎราชกุมาร ไดมีโอกาสที่จะแสดงและฝกฝนพระองคในการเปนผูนําอยางเต็มที่ดวย 

 ดังนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระหฤทัยโนมนาวไปใน

แนวทางนิยมอํานาจ และการเปนผูนําดังกลาวไปขางตนนี้ ก็ยอมเปนสวนชวยในการหลอหลอมให

เกิดทัศนคติตอเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานึกถึงความเปนกษัตริยผูทรงไวซึ่ง “พระเดช

พระคุณ” ซึ่งเปนผลทําใหพระองคทรงตระหนักถึงพระราชภารกิจที่จะตองทรงกระทําในภายภาค

หนาเกินกวาพระวัยพรรษา 5 1

52 ดังคําพระราชปรารภของพระองควา ทรงเขาใจถึงการเปล่ียนแปลง

พระฐานันดรของพระองคเปนอยางดี โดยจะทรงประกอบพระราชกรณียกิจใหดีที่สุด เทาที่จะ

สามารถกระทําได แมวาจะยากเพียงไรก็ตาม52

53 

 ความสํานึกในความเปนกษัตริยในแบบอนุรักษนิยมของพระองคดังกลาวนี้ ทําให

พระองคทรงเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองมีพระเจาแผนดินเพื่อนําทางไปสูทางที่ชอบ53

54เนือ่งจากที่

ประเทศไทยดํารงความเปนเอกราชมาไดจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยพระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริยในอดีต และในขณะนี้พระมหากษัตริยก็ยัง “มีผูนิยมมาก” 5 4

55 โดยพระองคมีพระ

ราชประสงคที่จะเปนกษัตริยซึ่งปกครองดวยความเมตตากรุณา ไมบังคับขมขูประชาชนเพราะทรง

                                                            
 50 พระยาสุนทรพิพิธ, พระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

(พระนคร: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2514), 63. 

 51 เร่ืองเดียวกัน, 270. 

 52 ในขณะน้ันพระองคทรงมีพระชนมายุเพียง 14 พรรษา 

 53 Letter to MrVerney, January 13, 2875, quoted in Chulalongkorn University, Letters of 

King Vajiravudh (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1980), 5-6. 

 54 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธเร่ือง “ความเห็นราชการในกองทัพบก,”  

แฟมที่ ว 02685/ป3, หอวชิราวุธานุสรณ. 

 55 ศรีอยุธยา [นามแฝง], ฉวยอํานาจ (พระนคร: คุรุสภา, 2506), 231. 
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เห็นวาจะมีประโยชนแกชาติมากกวา ดังพระราชดําริของพระองค ความวา  “...คนไทยเราขาพเจา

ยังเชื่อวาชอบปลอบมากกวาชอบขมขู และถาบังคับดวยการกรุณา... จะเปนประโยชนดีกวาใช

อาญากดข่ีและตอน...”55

56 

 นอกจากนี้การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงศึกษาประวัติศาสตรดวย

พระองคเอง ก็ยังสงผลทําใหทรงชื่นชมในความปรีชาสามารถในการสงครามมีชัยเหนือศัตรูของ

กษัตริยในอดีต จึงทรงกลับไปยอนดูตัวอยางจากพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยที่สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงเปนผูนําในการกูเอกรราชคืนกลับมาใหกับอาณาจักรอยุธยาหลังจากที่ตกอยูภายใต

อํานาจของพมานานถึง 15 ปนอกจากนี้แลวพระองคยังทรงยอนไปยังสมัยพระรวง ราวพุทธ

ศตวรรษที่ 18 เพื่อแสดงถึงที่มาของประเทศไทยที่มีพระรวงเปนผูต้ังอาณาจักรสุโขทัยข้ึนเปน

อาณาจักรของไทย โดยพระองคก็ไดทรงกลาวถึงคุณสมบัติพิเศษของพระรวงไวหลายประการ เชน

การเปนคนเฉลียวฉลาด การเปนผูนําที่ไดรับการยกยองศรัทธาจากประชาชน จึงทําใหคนไทยใน

สมัยนั้นมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน เพราะมีผูนําที่เกงกลาสามารถ  

 การยกตํานานอันมีกษัตริยในอดีตทรงเปนผูนํา นอกจากจะเปนการเนนย้ําบทบาทและ

ความสําคัญของสถาบันกษัตริยที่เปนทั้งผูนําของประเทศชาติและเปนประมุขของประชาชนแลว 

ยังแสดงใหเห็นวากษัตริยในอดีตเปนแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่สําคัญแกพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวตอการบริหารปกครองประเทศดวย โดยพระองคทรงมีพระราชประสงคทีจ่ะให

คนไทยมีทัศนะตอสถาบันพระมหากษัตริย ในลักษณะที่มีความเคารพรักและช่ืนชมคุณคาของ

สถาบันอันเปนเสาหลักของประเทศดวยใจจริง โดยทรงตองการใหคนไทยมองวาพระองคหรือ

สถาบันพระมหากษัตริยนั้นมีเกียรติยศเปน “สงาของแวนแควน”56

57 

 ดังนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระหฤทัยโนมนาวไปใน

แนวทางนิยมอํานาจ ประกอบการการมีพระอุปนิสัยชอบการเปนผูนําและพระอุปนิสัยอ่ืน ๆ 

ตลอดจนภูมิหลังทางดานการศึกษา การไดรับสถาปนาเปนสยามมกุฎราชกุมารอยางกะทันหัน 

รวมถึงการที่ทรงศึกษาประวัติศาสตรจนทําใหเกิดแนวคิดอันสงผลตอการตัดสินพระทัยตามแบบ

พระองคเองดังกลาวนี้ ก็ยอมสงผลตอแนวทางพระราชดําริและพระบรมราโชบายในการบริหาร

ราชการแผนดินของพระองค และอาจรวมถึงเปนแรงบันดาลพระราชหฤทัยสําคัญหนึ่งที่ทําให

                                                            
 56 “สําเนารางบทความพระราชนิพนธเร่ือง “ความเห็นราชการในกองทัพบก,”  แฟมที่  

ว 02685/ป3, หอวชิราวุธานุสรณ. 

 57 ศรีอยุธยา [นามแฝง], ฉวยอํานาจ, 200. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 102 

พระองคทรงเลือกที่จะหยิบยืมแนวความคิด “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” มาปรับใชเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอพระองคในการปกครองแผนดินไทยรวมกับแนวทางอ่ืน ๆ ดวยก็เปนได 
 แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวตอสถาบันพระพุทธศาสนา 
 จากหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีชวยเนนย้ําแกประชาชนวา “พระมหากษัตริย” 

นอกจากจะเปนผูทําหนาที่บริหารปกครองประเทศแลวยังตองปกครองโดยธรรมในฐานะของ 

“ธรรมะราชา” เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกบานเมืองและประชาชนดวย จึงทําใหในสังคมของเมือง

พุทธมีรูปแบบการปกครองท่ีเปรียบเสมือนการทําสัญญาระหวางผูปกครองและผูอยูใตปกครอง5 7

58 

ดังนั้นพระมหากษัตริยผูที่มีอํานาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศจึงตองดํารงฐานะของ 

“ธรรมราชา” ผูปกครองประชาชนดวยคุณธรรม ไมกดข่ีขมเหงประชาชน  

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงตระหนึกถึงความสําคัญของพุทธ

ศาสนาดังกลาววามีอิทธิพลทางดานความคิดตอประชาชน จึงไดทรงมีแนวพระราชดําริอุดมการณ

ชาตินิยม ที่มีสาระสําคัญคือ “ความรักในชาติ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และท่ีสําคัญคือมีความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย” มาเปนแนวทางหน่ึงในการบริหารปกครองประเทศและจัดการกับ

ปญหาทางดานอํานาจรวมถึงความชอบธรรมในการบริหารปกครองประเทศของพระองค ทั้งนี้

เพราะศาสนาเปนเคร่ืองชี้นําจิตใจประชาชนใหรูจักสํานึกในบุญคุณ-บาปบุญคุณโทษ ใหรูจักเปน

คนดี มีเมตตา และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน อันจะนําไปสูความรวมมืออันดีของบุคคลใน

สังคม โดยทรงใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของอุดมการณชาตินิยม

ของพระองค ซึ่งแนวคิดดังกลาวก็ไดปรากฏในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกบรรดาพระบรม

วงศานุวงศ ขาราชบริพาร ขาราชการ เสือปา ตลอดจนประชาชน แทบจะทุกคร้ัง 

 การที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงอยูในฐานะของ

ผูใหโอวาทอันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมในหลักพระพุทธศาสนานี้ พระองคก็ยอมเปนผูที่มีพื้นฐานซึ่ง

ไดรับจากการศึกษาและการปลูกฝง จนทําใหพระองคเกิดความเขาใจในหลักธรรมแหงพระพุทธ 

ศาสนาเปนอยางดี พอที่จะเปนแรงบันดาลใจหน่ึงใหพระองคทรงเลือกที่จะนํามาเปนเคร่ืองมือใน

การบริหารปกครองประเทศรวมกับแนวทางอ่ืน ๆ  

 โดยจะเห็นไดวา สํานึกในความเปนพุทธศาสนิกชน ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

และการตระหนึกถึงความสําคัญในพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ในระยะแรกนั้น ไดรับการปลูกฝงจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชบิดาของ

                                                            
 58 ธิดา  สาระยา,  “ธรรมราชาสมัยสุโขทัย,” วารสารเมืองโบราณ 3, 4 (กรกฎาคม- 

กันยายน 2520): 74. 
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พระองคต้ังแตคร้ังที่พระองคยังทรงดํารงตําแหนงเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิราวุธ 

เนื่องจากกอนที่พระองคจะตองเดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตามพระราชประสงคของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคยังไมไดรับการบรรพชาเปนสามเณร และ

ระยะเวลาที่พระองคจะตองประทับอยูที่ประเทศอังกฤษก็เปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินกวาที่จะ

บรรพชาเปนสามเณรไดตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรง

ปรึกษากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา ตกลงที่

จะใหพระราชโอรสทรงเปน “พุทธมามกะ”กอนที่จะไป ดังนั้นระเบียบแบบแผนของการเปนพุทธ

มามกะในตัวพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงไดเริ่มขึ้น ดังความ

ปรากฏวา 

 

 เมื่อความนิยมในการบวชเณรจางลงพรอมกับการสงเด็กออกไปเรียนในยุโรปกอนแตมี

อายุสมควรบวชเณร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชวิตกวา เด็กจัก

หาไดมีความรูสึกในพระศาสนาไม จึงโปรดฯใหราชโอรสผูมิไดเคยทรงผนวชเปนสามเณร 

ทรงปฏิญาณพระองคเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา กอนเสด็จออกไปศึกษาในยุโรป คร้ังน้ัน

ใชคําสําแดงเปนอุบาสกตามบาลี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเปนพระองค

แรกท่ีปฏิญาณพระองคตามธรรมเนียมท่ีทรงต้ังขึ้นใหมน้ัน และไดเปนราชประเพณีสืบตอมา

58

59 

 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะนี้จึงทําใหเจาฟามหาวชิราวุธที่แมจะไมไดมีโอกาส

บรรพชาเหมือนเปนสามเณรเหมือนเจาฟาองคอ่ืน ๆ ไดเขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อัน

เปนประโยชนตอแนวทางการดําเนินชีวิตของพระองค ตามหลักพระพุทธโอวาทที่สําคัญ ๆ ทั้ง 3 

ประการคือ  

 1. ไมพึงทําบาปทั้งปวง ไดแกไมประพฤติชั่วดวยกาย วาจา ใจ 

 2. บําเพ็ญกุศลใหเกิดมี ไดแก ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

 3. ทําจิตของจนใหผองใส คือ ไมใหขุนมัวดวยโลภ โกรธ หลง59

60 

                                                            
 59 ประพัฒน  ตรีณรงค,  ชีวิตและงานของอัศวพาหุ (มหาธีรราชเจา) (พระนคร: วัฒนาพานิช, 

2506), 119-120. 

 60 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมศาสนา, แนวการอบรมพรอมดวยระเบียบการรับอบรมและวิธี

แสดงตนเปนพุทธมามกะ,” เอกสารโรเนียว, 52. 
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 การที่ไดทรงกลาวปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะนี้จึงนับไดวาเปนการปูพื้นฐานทางดาน

พุทธศาสนาแกพระองคในฐานะที่ทรงเปนพุทธศาสนิกชน และเมื่อพระองคไดเสด็จไปศึกษาตอที่

ประเทศอังกฤษ  พระองคก็ทรงมีความสนพระทัยในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน เพราะทรงตระหนกั

ถึงขอวิพากษวิจารณที่ชาวคริสตมีตอพระพุทธศาสนา และทรงเห็นวาบรรดานักเรียนไทยที่อังกฤษ

นั้นไมมีผูใดสามารถตอบขอวิพากษวิจารณพุทธศาสนาเหลานั้นได60

61 

 เหตุดังกลาวนี้เปนการปูพื้นฐานที่ทําใหตอมา เมื่อเจาฟามหาวชิราวุธไดรับการ

สถาปนาเปนมกุฎราชกุมาร พระองคจึงทรงตองการที่จะเปนพระมหากษัตริยที่ปกครองประเทศดวย

หลักพุทธศาสนา  จึงไดทรงพยายามที่จะศึกษาคุณลักษณะพิเศษและคุณคาของพระพุทธศาสนา

มากย่ิงข้ึน 6 1

62และเมื่อพระองคทรงสําเร็จการศึกษากลับมาจากประเทศอังกฤษแลว พระองคก็ได

ทรงผนวชรวมกับเจาฟามหิดลอดุลยเดช โดยมีพระอุปชฌาย คือ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิร

ญาณวโรรส62

63 และทรงมีฉายาวา “วชิราวุโธ”63

64 

 ในขณะที่ทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระองคก็ไดทรงศึกษาพระธรรมวินัยทั้งบาลี

และสันสกฤตกับพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส อีกทั้งในคราวมีการสอบไลพระธรรม

วินัยของพระภิกษุในพรรษานั้น “พระวชิราวุโธ” ก็ยังไดมอบหมายใหเปนผูจัดการการตรวจขอสอบ

ทั้งหมด ทําใหพระองคเกิดความเช่ียวชาญในพระธรรมวินัยมากยิ่งข้ึน และเมื่อพระองคทรงสําเร็จ

การศึกษาพระธรรมวินัยและลักษณะการปกครองคณะสงฆในกรุงเทพฯแลวจึงไดทรงเสด็จไป

ทอดพระเนตรการคณะสงฆที่เมืองมณฑล ปราจีนบุรี เพื่อเปนการสะสมประสบการณในกิจการ

ของคณะสงฆตอ64

65 

 เม่ือพระองคทรงลาผนวชแลว ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังหัวเมืองฝายเหนือเพื่อ

ทอดพระเนตรแหลงโบราณสถาน โดยตลอดระยะทางท่ีไดเสด็จพระราชดําเนินไปนั้น ก็ไดทรงแวะ

นมัสการปูชนียวัตถุในทุกแหง และเม่ือพระองคไดเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต ในป พ.ศ. 2452 

พระองคก็ไดทรงมีพระบรมราโชวาทในทางธรรมแทนการเทศนา  และยังชักชวนแกเหลาขาราชการ

                                                            
 61 Walter Francis Vella,  Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

12. 

 62 Ibid. 

 63 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวช้ิรญาณวโรรส, พระประวัติตรัสเลา, พิมพคร้ังที่ 3 (พระ

นคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2507), 149. 

 64 โสมทัต เทเวศร, “จดหมายเหตุพระราชประวัติรัชกาลที่ 6,” วารสารจันทรเกษม 139 

(พฤศจิกายน 2520): 23. 

 65 โสมทัต เทเวศร,“จดหมายเหตุพระราชประวัติรัชกาลที่ 6”, 27. 
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และมหาดเล็กไหวพระสวดมนตดวย 6 5

66ทําใหเห็นไดวา พระองคมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เปนอยางยิ่ง 

 และนอกจากที่ศาสนาพุทธจะเปนศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชศรัทธามากถึงกับทรงมีพระราชปณิธานวา “ถาฉันไมไดเปนพระเจาแผนดิน...ฉันจะ

บวชและฉันเชื่อแนวาบวชแลวคงไดเปนเปรียญ แตตอไปคงจะไดมีสมณศักด์ิรับภาระพระศาสนา

ตอไป...” 66

67แลว ยังทรงเชื่อวา “ศาสนาพุทธดีกวาศาสนาอ่ืน”6 7

68 เพราะแมพระพุทธศาสนาจะมีอายุ

สองพันปมาแลวแตก็ไมเคยลาสมัยเลย 6 8

69 พระองคจึงไมไดเพียงแตไดรับการบวชเรียนใน

พระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังทรงมีพระราชหฤทัยแนวแนในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งทั้งในทาง

ปริยัติและปฏิบัติดวย  ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงอบรมบุตรของเหลาขาราชบริพารของพระองคให

เขาใจวิธีทางปฏิบัติเพื่อเขาถึงพระธรรมไดโดยสะดวกในอนาคต สวนในวันวิสาขบูชาพระองคได

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเสด็จไปประทับแรม ณ วัดบวรวิหาร 2 คืนติดกัน  และเพื่อเปนการสืบอายุ

พระพุทธศาสนา พระองคก็ยังไดทรงจัดพิมพคัมภีรอรรถกถา พระวินัยปฎก อรรถกถา พระอภิธรรม

ปฎก และอรรถกถาพระสุตันตปฎก ในคราวตาง ๆ ดวย 6 9

70 ซึ่งนอกจากนี้แลวก็ยังไดทรงพระราช

นิพนธหนังสือเกี่ยวกับธรรมะข้ึนไวเปนจํานวนมาก เชน เทศนาเสือปา พระพุทธเจาตรัสรูอะไร 

ประโยชนแหงการอยูในธรรม ธรรมะธรรมาสงคราม เปนตน  

 ส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลว ยังแสดงใหเห็นวาพระองคทรง

พยายามทุกวิถีทางเพื่อใหพุทธศาสนามาเปนจุดรวมในการยึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชนชาว

ไทย ไปพรอม ๆ กันกับ สถาบันชาติและสถาบันกษัตริยดวย เพราะทรงมองวาเมื่อพระพุทธศาสนา

เปนศาสนาที่คนไทยเคารพนับถือแลว พระมหากษัตริยก็ควรจะไดรับความจงรักภักดีจาก

ประชาชนดวยเชนกัน จึงทรงนําคุณคาของพระพุทธศาสนามาใชเปนกุศโลบายในการดําเนินการ

บริหารปกครองประเทศใหสอดคลองกับพระบรมราโชบายของพระองคดังนี้ 

                                                            
 66 หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช, เก็บเล็กผสมนอย, พิมพคร้ังที่ 2 (พระนคร: กาวหนา, 2514), 41 

 67 ทวน  วิริยาภรณ,  พระพุทธศาสนากับชาวไทย: สารคดีเพ่ือความรูทางพุทธศาสนาของ

ผูทรงคุณวุฒิ (พระนคร: เจริญธรรม, 2506), บทนํา. 

 68 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปลุกใจเสือปา, 25. 

 69 เร่ืองเดียวกัน. 

 70 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ทินกร  ทองเศวต,  พระมหากษัตริยไทยกับพระพุทธ ศาสนา (พระ

นคร: ตรีรณสาร, 2511), 57. 
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 พระองคทรงนําแนวคิดทางดานพุทธศาสนามาอธิบายถึงความสําคัญของสถาบัน

กษัตริย ดวยการที่ทรงยกฐานะของพระมหากษัตริยใหเปน “บุพการี” อันหมายความถงึ บคุคลผูทาํ

อุปการะกอน 7 0

71 โดยทรงชี้ใหเห็นวาถาพระมหากษัตริยไมทําตามหนาที่ของผูปกครอง มุงแสวงหา

แตอํานาจ ไมดูแลปกครองประชาชนใหไดรับความรมเย็นสงบสุข ประชาชนก็ยอมไดรับความ

เดือดรอน แตพระองคในฐานะพระมหากษัตริยผูไดทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตาง ๆ พรอมทั้ง

สอดสองดูแลอํานวยใหเกิดความสุขแกประชาชนตามหนาที่ของผูปกครองแลว  จึงเปนการสมควร

ที่ประชาชนจะยกยองพระมหากษัตริยใหเปนบุพการี ดังที่ไดทรงมีพระราชดํารัสวา “อนึ่ง 

ผูปกครองของเราก็นับวาเปนบุพการีของเราเหมือนกัน  เพราะผูปกครองของเรามีองค

พระมหากษัตริยเปนประมุข บันดาลใหเราทั้งหลายอยูเย็นเปนสุข ขอนี้คิดดูต้ืน ๆ ถาทานผูปกครอง

ไมทําตามหนาที่ บานเมืองก็จะไมมีข่ือ ไมมีแป แลวเราจะมีสุขไดอยางไร”71

72 

 พระองคจึงทรงพยายามบําเพ็ญพระราชกรณียกิจใหเปนไปตามหลักทศพิธราชธรรม 

โดยทรงดําเนินพระองคใหเปนตัวอยางของพุทธศาสนิกชนที่ดี พรอมทั้งเปนผูปกครองที่ดีของระชา

ชน เพื่อใหเปนที่เคารพนับถือแกบุคคลทุกหมูเหลา ดังที่กรมหลวง วชิรญาณวโรรส สมเด็จ

พระสังฆราชเจา ไดทรงแตงทศพิธราชธรรมจรรยาทิกถา ถวายพระองคคราวงานพิธีบรมราชา

ภิเศกในป พ.ศ. 2453 แสดงถึงผลานิสงคของทศพิธราชธรรม ความวา 

 

 ...เมื่อพระมหากษัตริยาธิราชเจา ดํารงทศพิธราชธรรมน้ีใหต้ังบริบูรณดวยดีใน

พระองค พระราชวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาราษฎรขาขอบ

ขัณฑสีมา ยอมมีความสวามิภักด์ินับถือรักใครต้ังใจประกอบราชกิจ ฉลองพระเดชพระคุณ

โดยเต็มกําลังกาย กําลังความคิด โดยซื่อสัตยสุจริต มิไดคิดทรยศ ชวยบํารุงรัฐชนบทให

สมบูรณมั่งค่ังสมดังพระราชประสงคทุกประการ...72

73 

 

                                                            
 71 ไมตรีจิตต [นามแฝง],  คูมือธรรมวิภาค น.ธ.ตรี (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2551), 19. 

 72 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราโชวาทในงานวิสาขบูชา (พระนคร: 

มหากุฎราชวิทยาลัย, 2510), 70. 

 73 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิราญาณวโรรส, “ทศพิธราชธรรมจรรยาทิกถา,” ใน 

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเศก สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิรินทรมหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 70. 
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 จึงจะเห็นไดวาหลักทศพิธราชธรรมนี้ ไมไดมีความสําคัญแตเฉพาะเปนหลักปฏิบัติของ

พระมหากษัตริยเพียงเทานั้น แตยังเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูปกครองตอผูอยูภายใตการ

ปกครอง ซึ่งนับไดวาเปนสวนสําคัญในการสรางฐานอํานาจทางการเมืองใหแกพระมหากษัตริย  

อันมีผลทําใหเกิดความชอบธรรมในฐานะของกษัตริยผูมีอํานาจปกครองประเทศมากยิ่งขึ้นดวย 

 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังไดทรงกลาวถึงสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาในเวลากอนที่ทานจะเสด็จออกผนวชในเชิงเปรียบเทียบ โดยนํามาเช่ือมโยงกับ

พระมหากษัตริยวาในขณะนั้นพระพุทธเจาในขณะที่ยังเปนเจาชายสิทธัตถะก็ไดทรงบําเพ็ญบารมี

อยูหลายประการ อันมีทศพิธราชธรรม73

74คือธรรมที่พระมหากษัตริยตองปฏิบัติ  8 ใน 10 อยางแลว 

ยังขาดก็แตเร่ืองเนกขัมมะ (การออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ) กับปญญา74

75 เพียงเทานั้น ซึ่งการยก

อุทาหรณมากลาวเปรียบเทียบของพระองคในลักษณะดังกลาว  คงเปนเพราะพระองคทรงมีพระ

ราชประสงคที่จะช้ีใหเห็นวา พระองคก็ทรงทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมเชนเดียวกันกับพระ

สัมมาสัมพุทธเจากอนที่จะเสด็จออกบรรพชา ทังนี้เพื่อเปนการสรางเสริมความเคารพ ความ

ศรัทธาและความจงรักภักดีตอพระองคในฐานะที่ทรงเปนกษัตริยที่ดํารงอยูในธรรม ดังพระราช

ปณิธานของพระองควา “เราครองแผนดิน จะรักษาพระราชอาณาจักรนี้ใหมั่งค่ังยิ่ง ๆ จะรักษาพระ

ศาสนาและประชาชนย่ิง ๆ ...”75

76 

 อีกทั้งยังทรงกลาวถึงหลักการปกครองของพระองคเปรียบเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธ

เจาวา  ทรงรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด ไมทรงเลือกที่รักมักที่ชัง เชนเดียวกันกับที่พระ

สัมมาสัมพุทธเจาเครงครัดในพุทธบัญญัติ7 6

77 ซึ่งพระราชดําริของพระองคดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

พระองคตองการกลาววาหลักการปกครองของพระองคเปนหลักของความถูกตองเชนเดียวกันกับ

หลักของพุทธบัญญัติดวย  

                                                            
 74 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, แบบสอนอานพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธเจา

ตรัสรูอะไร, พิมพคร้ังที่ 12 (พระนคร: คุรุสภา, 2502), 17. 

 75 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, แบบสอนอานพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธเจา

ตรัสรูอะไร, 18. 

 76 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, หนังสือพระนิพนธตางเรื่อง    

(พระนคร: มหามุกุฎราชวิทยาลัย, 2514), 334. 

 77 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” ใน ปลุกใจเสือปา, 81. 
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 พรอมกันนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ยังทรงตองการใหประชาชนคน

ไทยอยูในบังคับกฎเกณฑภายใตการนําของพระองคในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยกลาว

เปรียบเทียบวาแมแตพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตางอยูในกฎขอบังคับดวยกันทั้งนั้น บุคคลที่อยากจะ

ทําอะไรทั้ง ๆ ที่เร่ืองนั้นเปนส่ิงที่ไมสมควร คนผูนั้นก็ไมตางอะไรจาก “คนปา” หรือคนที่ไมมีชีวิต ดัง

พระราชดํารัสของพระองคความวา 

 

 ...การที่เราจะทําอะไรไดตามชอบใจโดยคิดเห็นวามีพวกมาก และถาแมการนั้นเปน

การไมสมควรแลว ตัวของตัวเองก็คงจะอยูไปไมไดนาน คนสมัยใหมมักจะพอใจหรือทํา

อะไรก็ตามอยางฝรั่ง อยากจะเปนไทยแกตัว อยากจะฟรี ไมอยากอยูในกฎขอบังคับฯ 

คนเราจะไมอยูในกฎขอบังคับเสียทีเดียวไมได แมแตพระพุทธเจาเรานับถือบูชาวาเปน

ศาสดา พระองคก็ยังตองนับถือพระธรรม อยูในกฎแหงพระธรรม เคารพตอพระธรรม ถา

แมวาเราจะไมอยูในกฎขอบังคับเสียเลยแลว เราจะมิดีกวาพระพุทธเจาไปหรือ เปนไปไมได 

จําพวกที่จะไมถืออะไร ไมอยู ในกฎขอบังคับ จะมีไดก็แตคนปา ซึ ่งประพฤติอยางสัตว

เดียรัจฉานเทาน้ัน จะมีไดอีกจําพวกหนึ่งก็คือ คนตายที่ชีวิตออกจากรางแลวไมรูสึกอะไรไม

มีชีวิตจะอยูในกฎขอบังคับได... 77

78 
 

 นอกจากนี้ พระองคก็ทรงพยายามใหพระมหากษัตริยไดมีบทบาทสําคัญในการทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา โดยพระองคทรงโปรดเกลาฯใหยายหนาที่การบํารุงพระพุทธศาสนามารวม

ไวในราชสํานักตามโบราณราชประเพณี 7 8

79 อันมีพระมหากษัตริยเปนองคศาสนูปถัมภก สวน

กระทรวงธรรมการที่เคยดูแลทางดานพุทธศาสนาใหทําหนาที่ดูแลการศึกษา โดยมีเช่ือเรียกวา 

“กระทรวงศึกษาธิการ” แทน 

 และในฐานะที่พระองคทรงเปนองคศาสนูปถัมภก ในพระพุทธศาสนา พระองคก็ยอม

อยูในฐานะผูปกครองที่ทรงไว ซึ่งสิทธิและความสามารถในการเปนผูส่ังสอนพระพุทธศาสนาใหกับ

บุคคลตาง ๆ ได จึงไดทรงแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสตาง ๆ เนื่องจากทรงเล็งเห็นถึงประโยชน

ที่สอดแทรกอยูในหลักพระธรรมเทศนา ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

                                                            
 78 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระราชดํารัสตอบคําถวายชัยมงคลของบราชเสวกใน

การขึ้นปใหม ณ สวนสิวาลัยในพระบรมมหาราชวัง เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2457,” พระราชดํารัสใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 137-138. 

 79 “พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ  และขาทูลละอองธุ ลีพระบาทฝายหนาของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” อางถึงใน ไสว วัฒนเศรษฐ, วาทพระมงกุฎ, 302-303. 
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 1. ทรงมีพระราชดําริที่จะพัฒนาทางดานจิตใจและความประพฤติของประชาชนชาว

ไทยในทุกระดับ จึงไดทรงใชพระธรรมเทศนาส่ังสอนบุคคลตาง ๆ ใหยึดมั่นอยูในคุณธรรมเพื่อคุณ

ความดีจะไดปรากฏ  แมวาจะส้ินชีวิตไปแลวเพื่อเปนประโยชนแกชาติบานเมืองเปนสําคัญ  

 2. ทรงบรรยายธรรมเพื่อใหบุคคลเกิดกําลังใจในการที่จะกระทําคุณงามความดีเพื่อ

ชาติบานเมืองและหมูคณะสวนรวม โดยทรงใชพระธรรมเทศนาเปนตัวอยางในการสรรเสริญคุณ

งามความดีของบุคคลผูยึดมั่นในคุณธรรม 

 3. ทรงใชพระธรรมเทศนาเนนย้ําวา ในฐานะพลเมือง ประชาชนตองมีความซ่ือสัตย

สุจริต ประกอบอาชีพในทางที่ชอบ เคารพกฎหมาย มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ คือ บิดา

มารดา รวมถึงทรงส่ังสอนใหบุคคลรูสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยโดยการ

จงรักภักดีตอพระองคดวย 

 4. ทรงเล็งเห็นประโยชนของหมูคณะที่สอดแทรกในหลักพระธรรมเทศนาวาเปนเร่ือง

สําคัญ เพราะทรงเห็นวากิจการตาง ๆ ทุกอยางยอมจะสําเร็จไดดวยความสามัคคี ความพรอม

เพรียงของหมูคณะ จึงจะกอไมใหเกิดความแตกแยก เพื่อใหชาติเจริญรุงเรือง 

 5. ทรงเห็นประโยชนจากการใชแนวพระราชดําริทางพระพุทธศาสนา มาอธิบายถึง

ความถูกตองและความจําเปนในการท่ีพระองคต้ังกองเสือปา, การสรางเรือรบพระรวง ,การเขาสู

สงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝายสัมพันธมิตร ฯลฯ เพื่อจุดประสงคในการสงเสริมพระบรมราโชบาย

และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสวนพระองค พรอมกันกับที่ทรงพยายามนําหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนา มาอธิบายความไมถูกตองเพื่อตอตานชาติอ่ืน เชน ชาวจีน โดยทรงชี้ใหเห็นวา ชาวจีนไม

ปฏิบัติธรรมะ มุงกอบโกยแตประโยชนสวนตน ไมพยายามทําความดี จึงทรงเตือนใหชาวไทย

ตระหนักวาไมควรคบคาสมาคมกับชาวจีน เปนตน 

 6. ทรงใชหลักธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการพระราชทาน

พระบรมราโชวาทแกกลุมบุคคลตาง ๆ ทุกชนชั้น เพื่อประโยชนแกพระองคในการบริหารปกครอง

ประเทศ  

 ทั้งนี้ในฐานะของผูปกครองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่มีพระมหากษัตริยเปน

ผูมีอํานาจสูงสุดในแผนดิน พระองคก็ยอมตระหนักถึงการใชพระราชอํานาจของพระองค จึงทรง

สรางความมั่นใจใหกับประชาชนวาพระองคก็ทรงปกครองประเทศดวยหลักธรรมเชนเดียวกัน ดัง

พระราชดํารัส ความวา 

 
 ...วิธีการดําเนินของผูท่ีเปนใหญ ผูทรงไวซึ่งอํานาจ ถาจะสาละวนใชแตอํานาจ เพื่อให

การน้ันสําเร็จไปถายเดียวก็ยากท่ีจะไดผลสมประสงค เพราะในสมัยน้ีคนเรายอมมีความรู
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ความคิดมากข้ึนแลว จะยอมอยูในบังคับกันก็เฉพาะในสวนท่ีเปนธรรม ชาติท่ีถึงซึ่งความ

เจริญแลวยอมรูจักเวลาท่ีควรฟงคําบังคับ และรูจักเวลาท่ีไมควรฟงบังคับ...เพราะฉะน้ันผูท่ี

บังคับก็ตองรูจักวา ส่ิงใดเปนธรรม และส่ิงใดเปนอธรรม ถาจะบังคับเสียตะบึงไป ไมเลือกวา

ควรและไมควร แมผูท่ีอยูในปกครองไมประพฤติตาม ถึงจะใชอํานาจกดข่ีเชนกอนก็คงไม

สําเร็จ...79

80 

 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จึงจะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมี

แนวพระราชดําริตอพระพุทธศาสนาในฐานะที่ทรงนําไปใชเปนแนวทางหนึ่งในการปกครอง

ประเทศ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยข้ึนในสังคมและเพื่อใหเกิดการยอมรับในอํานาจการ

บริหารของพระองค โดยทรงเร่ิมตนจากการสรางความชอบธรรมเพื่อรักษาสถานภาพของความ

เปนกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและกลาวตอตานกระแสความคิดทางการเมืองอ่ืน ๆ 

รวมทั้งยังนําหลักในพระพุทธศาสนามาเปนกุศโลบายสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน คนไทย นอกจากนี้พระองคก็ยังทรงเนนหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาที่ชวยสงเสริมสถาบันกษัตริยและสงเสริมพระราโชบายรวมถึงการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในดานตาง ๆ ของพระองคดวย  

 ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นประโยชน

จากการนําเอาหลักธรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลกับความคิดของประชาชนชาวไทย

และของพระองคเขามาสัมพันธกับแนวทางอ่ืน ๆ นั้น ก็ยอมเปนตัวชวยหนึ่งที่สงเสริมใหพระองค

เลือกที่จะหยิบยกแนวทางชาตินิยมอันมี “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” เปนที่ต้ังมาปรับใชกับ

สังคมไทยในขณะนั้นมากยิ่งข้ึนดวย  
 แนวคิดที่ไดรับมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  
 เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชบิดาที่เปน

พระมหากษัตริยผูทรงมีพระปรีชาสามารถ เปนที่รักใครของทั้งประชาชนและเปนผูที่ไดรับความ

เคารพในหมูบุคคลทุกชนช้ัน ประกอบกันกับการที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เปนประโยชนแก

บานเมืองมากมาย คงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรูสึกหนักพระ

ราชหฤทัยในการบริหารปกครองประเทศอยูไมนอย เนื่องจากทรงตระหนักถึงความยากลําบากใน

                                                            
 80 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ตอบเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล ของโรงเรียนมหากดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ณ พระท่ี

นั่ งอัมพรสถาน  เ ม่ือวันท่ี13 พฤศจิกายน  พ .ศ .  2457,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 30. 
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การที่จะดําเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการตาง ๆ แตทั้งนี้พระองคก็

จะทรงพยายามกระทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อใหประชาชนทรงยอมรับวา พระองคทรงเปนทั้ง “เพื่อน

ที่ซื่อสัตย” และ “ผูรับใช” ของประชาชน 8 0

81  โดยจะทรงทําทุกอยางเพื่อความรมเย็นเปนสุขของ

ราษฎรเหลานั้น และพระองคมักจะทรงเนนย้ําเร่ืองการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ ของ

พระองคอยูเสมอ ๆ วาจะไมใหยิ่งหยอนกวารัชกาลกอน สวนประชาชนก็มีหนาที่เปนกําลังของ

พระมหากษัตริย เพื่อความเจริญของชาติ ดังพระราชดํารัสของพระองคความวา 

 
 จะเปนคร้ังท่ีสุดท่ีจะไดความชัยมงคลแดสมเด็จพระบรมนาถ และจะเปล่ียนรัชกาล

โดยเร็วพลันถึงเพียงน้ีก็เมื่อกรรมบันดาลอยางน้ี ก็มีอยูแตท่ีจะระลึกถึงพระเดชพระคุณท่ี

พระองคไดทรงอุตสาหพยายาม ปกครองปองกัน 

 ...เราจะถือเปนหนาท่ีของเรามิไดทอดท้ิงความอุตสาหะ ท่ีจะทํานุบํารุงบานเมืองและ

ประชาชนของเราใหเจริญย่ิงขึ้นไปโดยลําดับ สวนทานท้ังหลายก็จงประพฤติตามพระบรม

ราโชวาทชวยเปนกําลังของเราใหทุกตําแหนงหนาท่ี เมื่อบานเมืองมีความพรอมรียงดังกลาว

น้ี  ความเจริญรุงเรืองของชาวเราก็จะทวีความมั่นคงถาวรสืบไปไมตองวิตก...81

82 

 

 ทรงตองการใหประชาชนชาวไทยมั่นใจในพระองควา สามารถดําเนินรอยตามการอัน

ใดก็ตามที่เปนประโยชนแกบานเมือง อันรวมถึงกอใหเกิดความรมเย็นแกประชาชนเชนพระราช

บิดาของพระองคไดทรงกระทําไวได โดยถือเปนหนาที่ ๆ พระองคจะตองปฏิบัติ ดังความวา 

 
 ...การตอไปภายหนาในสวนตัวเราขอใหทานท้ังหลายวางใจเถิดวา ความดีอยางใดซึ่ง

เราสามารถจะดําเนินเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได เราจะถือเปนหนาท่ี

ของเรามิไดทอดท้ิง  ความอุตสาหะท่ีจะทํานุบํารุงบานเมืองและประชาชนของเราใหเจริญ

ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ...82

83 

                                                            
 81 Letter to MrVerney, January 13. 2875, quoted in Chulalongkorn University, Letters of 

King Vajiravudh, 101-107. 

 82 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ตอบพระบรมวงศานุวงศและขาทูลละอองธุลีพระ

บาทในการเฉลิมพระชนมพรรษา ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ณ วันที่ 1 มกราคม ร.ศ. 129” ใน พระราชดํารัส

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 18. 

 83 ไสว วัฒนเศรษฐ, วาทพระมงกุฎ, 41. 
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 ...เพราะฉะน้ันในวันน้ีขอถือโอกาสเพื่อบอกใหทราบท่ัวกันวา พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจาหลวงไดเคยทรงพระเมตตากรุณาทํานุบํารุงราษฎรใหไดรับความรมเย็นมาแลว

เพียงไร เราก็จะต้ังใจทํานุบํารุงราษฎรท้ังหลายฉันน้ัน ขอจงอยามีความวิตกเลย...83

84 

 

 โดยจะสังเกตไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมักทรงกลาวถึงสภาพ

สังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับรัชสมัยของพระองคในเชิง

เปรียบเทียบกันอยูเสมอ  ดังปรากฏความในพระราชหัตถเลขาคราวที่เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรีมี

หนังสือกราบบังคมทูลรายงานพระองควา มีผูรายชุกชุมในเขตศรีราชา ทําใหประชาชนไดรับความ

เดือดรอนกันมาก พระองคก็ไดมีพระราชหัตถเลขาตอบกลับไปวา “ฉันไดสอบถามอยูเนือง ๆ ทั่ว

กรุงสยามดูก็ไมปรากฏวา  กลาวโดยทั่ว ๆ ไปผูรายชุกชุมหรืออุกอาจข้ึนกวาในรัชกาลที่ 5”84

85 และ

พระองคก็ยังทรงเคยมีพระบรมราโชวาทวา “...พระเจาแผนดินอังกฤษไดมีพระราชโทรเลขมาใหพร

ปใหม 2 ปติด ๆ กันมาแลว ซึ่งเปนของไมเคยมีในรัชกาลที 5 เลย...”85

86 

 และในชวงตนรัชกาลของพระองค ก็ไดมีพระราชดํารัส เปรียบเทียบพระองคกับพระ

ราชบิดาชวงปลายรัชสมัย คราวงานรัชมังคลาภิเศก ความวา 

 
 ความไมเชื่อในความสามารถของคนไทยดวยกันน่ีแหละ เปนส่ิงซึ่งทําใหคนไทยท่ี

พอจะมีความคิดและท่ีพอจะแลเห็นประโยชนเบื้องนาไดบางน้ัน พากันหดหูไมใครกลาทํา

การเร่ิมริการอันใดลงไป ไมตองหาใครอื่นไกล แตทูลกระหมอมของเราเองในตอนปลาย ๆ รัช

สมัยของทาน ยังสังเกตไดวาทานทรงระวังมากข้ึน ไมใครจะทรงผาดโผนเหมือนในชั้นตน... 

 ในรัชกาลของทาน ทานไดทรงบันดาลใหการตาง ๆ เปล่ียนแปลงไปและบังเกิดขึ้นใหม 

อันเปนคุณเปนประโยชนและเปนเคร่ืองประดับพระบารมีและเกียรติคุณแหงชาติบานเมือง

มาหลายอยางหลายประการแลว...การท่ีทรงระวังเชนน้ีก็เปนพยานอีกอยาง 1 แหงพระปรีชา

ญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ อันจะทรงยอมใหตนดีปลายทรามน้ัน เปนอันไมไดอยูเอง... 

                                                            
 84 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระราชดํารัสแกราษฎรชาวเมืองนนทบุรีและเมือง

ปทุมธานี ในคราวเสด็จพระราชดําเนินประพาสพระราชวังบางปะอินในขณะประทับพักรอนที่ศาลาการ

เปรียญวัดเสาธงทอง  แขวงเมืองนนทบุรี  ณ  วันท่ี  10 กุมภาพันธ  ร .ศ .  129,” ใน  พระราชดํารัสใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 22. 

 85 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี,” ลง

วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ.2458,  ร.6 ม. 8/3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 86 “พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักเรียนในยุโรป,” ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2459, ร. 6 รล. 

5/5, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 สวนตัวเราคนละอยาง เราพึ่งจะเร่ิมรัชกาล จึงพอจะหาญลองคิดทําการใหญและอื้อ

อึงเชนงานคร้ังน้ีได ถึงแมวาจะมีบกพรองไปในทางใดบาง ก็พอจะมีทางแกตัวไดวา ยังใหม

ไมสันทัดในกิจการ...แตพะเอินงานคร้ังน้ีก็ไดเปนไปโดยเรียบรอยสําเร็จสมดังปรารถนา ทํา

ใหเปนท่ีปล้ืมใจและพอใจในความพรอมเพรียงแหงคนไทยท่ัวหนากัน  ท้ังยอมอยูวา ท่ี

สามารถทําการไดเพียงน้ีก็เพราะทูลกระหมอมไดทรงเร่ิมกอรากไวมั่นคงแลว เราเปนแตผูท่ี

กอสรางขึ้นบนรากเดิม เสริมขึ้นตามแผนเดิมจึงรูสึกพระเดชพระคุณอยางย่ิง และรําฤกถึงอยู

มิไดขาดเลย86

87 

 

 จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงทั้งความพยายามของพระองคที่จะดําเนินรอยตาม

พระราชบิดาและความมุงมั่นที่จะบํารุงบานเมืองใหเจริญกาวหนาจนไดรับการยอมรับจากนานา

ประเทศใหยิ่งกวาในรัชสมัยที่ผานมาพรอม ๆ กันดวย ซึ่งนอกเหนือจากนี้แลว ยังปรากฏแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่สืบเนื่องมาจากพระราชบิดาของ

พระองคในดานตาง ๆ ดวยดังนี้  
 พระราชดําริทางดานพระพุทธศาสนาและทางดานสถาปตยกรรม 
 พระบาทสมเ ด็จพระมงกุฎ เกลา เจ าอยู ทรง มีความเลื่ อมใสและศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาเปนอันมาก ทั้งนี้เพราะพระองคไดทรงสํานึกในการเปนพุทธมามกะที่ดํารง

ตําแหนงอยูในฐานะขององคศาสนูปถัมภกและทรงถือวาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่เปนสัญลักษณ

ประจําของชาติไทย ดังพระราชดํารัส ความวา “...ฝายตัวเรานี้ เมื่อไดรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ

สนองตามราชประเพณีที่เปนส่ิงดีส่ิงชอบ จะไดต้ังใจทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนาและขัณฑสีมา

อาณาประชากรใหไดรับความรมเย็น เปนที่ผาสุกสืบไปมิใหบกพรองไปกวาเกาเปนอันขาด”87

88 

 แนวพระราชดําริของพระองคดังกลาว จะเห็นไดวาเร่ิมตนจากการปลูกฝงจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชบิดาของพระองคต้ังแตที่พระองคยังทรงพระ

เยาว 8 8

89  เพราะหากนํามาเปรียบเทียบกันแลวจะสังเกตไดวา ทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

                                                            
 87 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 43-44. 

 88 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ตอบขาราชการและราษฎรที่กรุงเกาในคราวเสด็จ

สังเวยอติตะมหาราชาธิราช ณ วันท่ี 1 ธันวาคม ร.ศ.129,” ใน พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว, 14. 

 89 ดังท่ีไดกลาวรายละเอียดไวแลวในแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวตอ

สถาบันพระพุทธศาสนา 
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จาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้นตางทรงมีความเล่ือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง เพราะแมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จะทรงไดรับอิทธิพล

จากตะวันตกมาอยางมากมาย จนทําใหในรัชสมัยจองพระองคนั้นกลาวไดวาในยุคสมัยของ

พระองคเปนยุคสมัยที่มีการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดานก็ตาม แตก็จะสังเกตไดวาพระองคก็ทรงมี

พระราชศรัทธาอันแรงกลาตอการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญยิ่งข้ึนไปพรอม ๆ กันดวย ดัง

พระราชดํารัสของพระองค ความวา 

 

 ...ตัวขาพเจาต้ังแตเกิดมาจําความไดก็ไดรูสึกวา เปนผูถือพระพุทธศาสนาแลจิตร

เล่ือมใสพระรัตนไตรยเปนท่ียิ่ง คร้ันเมื่อบวชเปนสามเณรไดศึกษาเลาเรียนไดทราบพระปริ

ยติธรรมคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ยิ่งมีความเลื่อมใสมากข้ึน เพราะเห็นวาคํา

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนคําสอนอันประกอบดวยประโยชนดียิ่งแท...เมื่อขาพเจา

ไดดํารงสิริราชสมบัติแลว ก็ต้ังใจทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และทํานุบํารุงพระผูเปนเจาท้ัง

ปวงอยูเปนนิจ แลอาไศรยความท่ีพระผูเปนเจาท้ังปวงปฏิบัติชอบเปนหลักถาน ท่ีจะไดดํารง

อายุพระพุทธศาสนาสืบไป...89

90 

 ...ขาพเจายอมรูสึกวาเปนหนาท่ีของขาพเจา จึงจะตองทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่ง

เปนส่ิงคูกับพระราชอาณาจักรใหดําเนินไปในทางถาวรพรอมกันท้ังสองฝาย...90

91 

 

 โดยทรงเนนย้ําใหเห็นวาหากเปนในเร่ืองที่เกี่ยวกับคติความเช่ือหรืออุดมการณที่

เกี่ยวเน่ืองในพระพุทธศาสนาแลว จะเปนส่ิงที่พระองคไมยอมเปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งเด็ดขาด 

เนื่องจากเปนส่ิงสําคัญที่จะตองรักษาเอาไว ดังเชนการรักษาเกียรติยศของชาติไทยที่คงความเปน

เอกราช ดังพระราชดํารัสของพระองคกอนหนาที่จะเดินทางไปยุโรปในป พ.ศ. 2440 ความวา 

 

 ...การที่ขาพเจาคิดจะไปประเทศยุโรป ณ คร้ังน้ีดวยขาพเจามุงตอความดีแหงพระ

ราชอาณาจักร...เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจะรักษาจนใหสมควรแกท่ีเปนเจาของประชาชนชาว

สยามท้ังปวง จะรักษาเกียรติยศแหงราชอาณาจักรอันเปนเอกราชนครนี้จนสุดกําลัง...แล

เพื่อจะใหเปนเคร่ืองเตือนใจตัวขาพเจา...ขาพเจาจึงขอสมาทานขอท้ังหลายท่ีจะกลาว

ตอไปน้ี... 

                                                            
 90 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว , พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ตั้งแต พ.ศ. 2417-2453) (กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2550), 75. 

 91 เร่ืองเดียวกัน, 115. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115 

 1. ขาพเจาจะไมมีจิตรยินดีนอมไปในศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาและพระธรรม อันพระองคไดตรัสรูชอบดีแลว กับท้ังพระสงฆหมูใหญอันไดประพฤติตาม

คําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคน้ัน เลยเปนอันขาดจนตราบส้ินชีวิตร...91

92 

 

 ดังนั้น การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกลา

ตอพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชนของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดังที่ไดกลาวไวแลวใน

ขางตน สวนหนึ่งคงเปนเพราะไดรับการปลูกฝงจากพระราชบิดาของพระองค เนื่องจากตลอด

รัชกาล พระองคก็ไดทรงยึดถือปฏิบัติตามกฎที่มีอยูในพระธรรมศาสตร 9 2

93โดยทรงทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาในลักษณะตาง ๆ ไวอยางมากมาย เนื่องจากพระองคทรงถือวาพระมหากษัตริยมี

หนาที่เปนองคอุปถัมภกของพระศาสนาตามที่บูรพกษัตริยตางก็ไดสืบทอดปฏิบัติกันมา ซึ่งแนว

พระราชดําริและพระบรมราโชบายตาง ๆ นี้ ก็ยอมสงผลตอพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวดวยเชนกัน 

 ทั้งนี้พระราชดําริอันเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาก็เปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับ

งานสถาปตยกรรมที่ทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวก็ทรงเปนนักอนุรักษนิยม โดยตางทรงยินดีที่จะเปดรับวิทยาการตาง ๆ อันเปน

ประโยชนแกบานเมืองจากตะวันตกเขามาปรับใชในสังคมไทย  แตในขณะเดียวกันส่ิงใดที่เปน

เอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยที่มีมาแตโบราณนั้น ทรงเนนย้ําวาตองรักษาและบํารุง

ใหดีข้ึนตามมาดวย ดังพระราชดํารัสตอบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในการเปด

โรงเรียนเพาะชาง ความวา 

 

 ...ศิลปะวิชาชางเปนสัญลักษณของความเจริญของชาติ ชาติไทยมีความเจริญทางการ

ชางมาชานาน แตขณะน้ีกําลังหลงเลียนแบบงานสมัยใหม ทําใหกรุงเทพฯ เต็มไปดวย

สถานท่ีนารําคาญตา งานชางของคนไทยควรมีความความเปนตัวของตัวเอง แตก็ควรจะ

แกไขไปตามความรูใหมและวัสดุใหมตามสมัย ซึ่งเปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงดําเนินการมากอนแลวในการสรางวัดเบญจมบพิตร ซึ่ง

                                                            
 92 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 78. 

 93 ถือวาองคพระมหากษัตริยที่ดีเลิศ คือ พระมหากษัตริยผูทรงซ่ึงธรรมคุณ หรือธรรมราชา ผูไดรับ

เลือกจากราษฎร และเปนพระมหากษัตริยที่ประกอบดวยทศพิธราชธรรม, อางถึงใน นิตยา วงศวิวัฒน, 

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524), ก-ฌ. 
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พระองคจะทรงสืบตอพระราชดําริดวยการใหการศึกษาในดานชางแกเยาวชน ซึ่ง

เปรียบเสมือนการปลูกพืชพรรณของจนเองลงบนแผนดินของตนเอง ยอมจะดีกวาเอาพืช

พรรณอื่นมาปลูกในแผนดินจนอันไมเหมาะกัน สมควรท่ีจะใชวิชาความรูท่ีเราไดมาจาก

ตางประเทศมาเพาะปลูกบํารุงศิลปะวิชาชางไทยใหเจริญตอไปโดยควรแกสมัย...ในสยาม

ประเทศมีของโบราณ เชนเจดียสถานและวัตถุตาง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจาแผนดินและชางผู

ชํานาญศิลปศาสตรไดสรางไวแตปางกอนเปนอันมาก...เปนหลักฐานในพงศาวดาร...ดังน้ัน

ในอาริยประเทศจึงถือเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองเอาเปนธุระเกื้อกูลการตรวจตรารักษาของ

โบราณอันมีอยูในประเทศตน...93

94 

 

 เหตุดังกลาวนี้อาจเปนปจจัยหนึ่งรวมกันกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลทําใหพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจายูหัวทรงเลือกที่จะหยิบยืมแนวคิด “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” เขามาปรับ

ใชในสังคมไทย จนสงผลทําใหเกิดรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติข้ึนในรัชสมัย ดังจะได

กลาวอธิบายตอไป 
 แนวคิดที่ไดรับมาจากที่อ่ืน ๆ เชน อิทธิพลจากตะวันตก หรือ พระราชดําริของ
พระองคเอง 
 กลาวไดวา แนวคิดชาตินิยมเปนผลพวงโดยตรงมาจากตะวันตกท่ีสงมาใหกับ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จากการที่ทรงไดรับการศึกษาในประเทศอังกฤษอยาง

เปนระบบถึง 9 ป ก็ทําใหที่ทรงเห็นประโยชนจากการใชหลักการนี้มาเปนแนวทางเพื่อกระตุนความ

สํานึกในชาติ ความภูมิใจในกลุมชนของชาติวามีส่ิงที่แตกตางจากชาติอ่ืน อันรวมถึงการมี

เอกลักษณทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทยดังเชนที่เคยเกิดข้ึนในยุโรปจึงอาจเปนเหตุผลทํา

ใหพระองคไดหยิบยืมเอาวิธีการมาจากการอางอิงถึง “พระผูเปนเจา พระมหากษัตริย และ

ประเทศ” (God King and Country) ของอังกฤษเขามาปรับใชกับสังคมไทยโดยเนนถึง “ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย” เพื่อควบคุมกลุมบุคคลในสังคม และยังนํามาใชเปนแนวทางที่จะ

ตอบโตกับกลุมคนที่ตอตานพระองคอีกดวย ดังนั้นการสรางอุดมการณชาตินิยมในยุคสมัยนี้จงึเนน

อยูที่ปญหาภายในเปนประเด็นหลัก 

                                                            
 94 “พระราชดํารัสตอบในการเปดโรงเรียนเพาะชาง,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 30 (ประกาศวันที่ 

25 มกราคม 2456), อางถึงใน สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - 

พ.ศ.2480, 273. 
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 แนวคิดดังกลาวเห็นไดอยางชัดเจนจากพระราชดําริ และพระราชดํารัสของพระองคที่

ไดประธานแกคนไทย เพื่อใหไดรวมกันตระหนักและระลึกถึงความเปนคนไทยที่ไมนอยหนากวา

ชาติใด ๆ และมีหนาที่ในการรวมกันรักษารวมถึงทํานุบํารุงมรดกของชาติที่บรรพบุรุษไดรวมกัน

สรางและตอสูเพื่อใหคนรุนหลังสืบตอมา 9 4

95 แตก็จะสังเกตไดวา ความจงรักภักดีตอกษัตริยตาม

แนวทางของพระองคนั้น จะเปนในความหมายของการเนนย้ําถึงการจงรักภักดีตอกษัตริยใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งไมใชตอกษัตริยที่อยูภายใตระบอบประชาธิปไตย95

96 เชนที่ปรากฏ

ในสังคมอังกฤษหรือในประเทศตาง ๆ ในยุโรป แตการที่พระองคปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยนั้น 

ไมไดหมายความวาพระองคจะไมเขาใจในระบอบดังกลาว เพียงแตพระองคไมทรงเห็นดวยนักกับ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตบริบทของสังคมไทยในขณะนั้น เพราะทรงเห็นขอเสีย

และความไมพรอมดานตาง ๆ อยางมากมาย 9 6

97 ดังที่ไดกลาวอธิบายไปแลวในเบ้ืองตนนอกจากน้ี

แนวทางตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั้นยังทําใหพระราชอํานาจทางดานการบริหาร

ปกครองประเทศของพระองคเกิดความสั่นคลอนไปดวย ดังนั้นการกระทําที่จะสงผลกระทบตอราช

บัลลังกของพระองคดังกลาว จึงเปนส่ิงที่จะยอมใหเกิดข้ึนไมได อยางนอยก็ในสมัยของพระองคเอง  

จึงจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพยายามอยางมากท่ีจะกระตุนให

ความรูสึกชาตินิยมเกิดข้ึนในหมูคนไทย และเนนใหคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหมีสํานึกของความจงรักภักดีตอกษัตริย 9 7

98 ดังคํากลาวของพระองคตอ

ประชาชนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2454 ที่ใหคนไทย

                                                            
 95 พันทิพา สุทธิลักษณ, “พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในการพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2454 ณ ทองสนามหลวง,” วชิราวุธานุสรณสาร 18, 2 

(6 มิถุนายน): 13-15; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,    “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานแดนักเรียนผูกํากับลูกเสือ ณ ที่พักคณะเสือปา สวนดุสิต วันเสารที่ 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2458,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว, 95- 62. 

 96 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

271. 

 97 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 61;  ชัยอนันต สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, เอกสาร

การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2477), 55. 

 98 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of 

Thainationalism, 232-233. 
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สํานึกและหย่ิงในความเปนชาติไทย เพราะชาติไทยเปนมรดกที่สําคัญที่บรรพบุรุษไดสรางและตอสู

ไวใหพวกเราที่เปนทายาทตองต้ังใจรักษาและทํานุบํารุงใหเจริญข้ึนกวาเกา โดยทรงอธิบายสาม

สถาบันหลักนี้ใหคนไทยเขาใจรวมถึงตีความใหเหมาะสม เพื่อไดตระหนักถึงตราบจนตลอดชีวิต 

ตามพระราชประสงคของพระองค ดังคํากลาวใหแกนักเรียนและลูกเสือ ณ ทองสนามหลวง 

ความวา 

 

 ...ขอ 1 ตองมีความจงรักภักดีตอสมเด็จพระมหากษัตริย...เพราะทานเปนผูทํานุบํารุง

ประชาชนใหอยูเย็นเปนศุขท่ัวกัน... 

 ขอ 2 ตองมีความรักชาติบานเมืองของตน เพราะตนเปนสวนหนึ่งของชาติ ถาชาติ

เส่ือมเสียยับเยินไปแลว เราท้ังหลายก็จะตองพากันยับเยินตามกันไปหมด... 

 ขอ 3 ตองมีความซื่อตรงตอพวกพองคณะกัน เพราะถาไมซื่อตรงตอกันแลวก็จะอยู

เปนศุขดวยกันไมได...จึงตองมีศาสนา อันเปนเคร่ืองผูกนํ้าใจใหมั่นอยูในความดีงาม...98

99 

 

 ดังนั้นจากการแสดงรูปแบบของ “ความเปนไทย” ที่ไดกลาวไปในขางตน จึงจะทําการ

อธิบายถึง “รูปแบบความเปนไทย” ที่พระองคไดทรงตองการที่จะใหคนไทยรักษา เพราะเปน

เคร่ืองชี้ของบุคคลที่เปน “คนไทย”อันสะทอนใหเห็นถึงพระราชดําริเบ้ืองหลังของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในความหมายของสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ตามแนวทางของพระองค  

 
ความหมายของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว 
 รูปแบบ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” เพื่อแสดงรูปแบบของ “ความเปนไทย” 

ตามแนวทางอุดมการณชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 นั้น

นอกจากจะไดแสดงถึงหนาที่ของประชาชนชาวไทยที่พึงประพฤติปฏิบัติแลว ก็ยังปรากฏการ

อธิบายถึงความหมายของ “ชาติ” อันกลาวไดวามีความเปนนามธรรมมากท่ีสุด โดยทรงมี

พระราชาธิบายวา  

 

                                                            
 99 พันทิพา สุทธิลักษณ,  “พระบรมราโชวาท พระบาทสมโจพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในการพระราช

พิธีบรมราชาภิเศกสมโภช เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2454 ณ ทองสนามหลวง,” 13-15. 
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 เร่ิมกอนถึงชาติ  ชาติคืออะไร? ชาติ คือ แปลตามตรงก็วากําเนิดของสัตวหรือของคน  

น่ันแลคือชาติ แตในชั้นน้ีเราเขาใจเพียงน้ีพอหรือ? ก็ไมพอเสียแลว ชาติเราเขาใจวาเปนคณะ

หรือเปนหมูของคน ซึ่งในชั้นตนก็เปนญาติหรือมิตรท่ีสนิทสนมกัน ความคิดตรงกัน มาอยู

รวมกันในท่ีแหงใดแหงหน่ึง...สําหรับสมัยน้ีตองตอบวาไมพอ...ในสมัยน้ีตองเขาใจคําวา 

“ชาติ”ใหกวางออกไป... 

 ...ชาติเปนของสําคัญมาก...ตองจัดวาเปนสมบัติอยาง 1 ...นับวาเปนสมบัติของ

มนุษย มนุษยคนใดไมรูจักสงวนชาติก็เปนมนุษยไมได...เมื่อชาติเปนของท่ีเรารูแลววาอะไร 

เมื่อเขาใจอยางน้ีแลว เราจะยอมไดหรือท่ีจะท้ิงปลอยใหชาติไปอยูกลางถนนใหสาธารณชน

เขาเหยียบยํ่าเลน? ไมไดอยูเองเปนธรรมดา !เพราะฉะน้ันเราควรทําอยางไร ตองรักษาสงวน

อยางดีท่ีสุดท่ีเราจะสามารถทําได...เมื่อถึงเวลาจําเปนจะสละชีวิตเลือดเน้ือเพื่อรักษาความ

ดํารงแหงชาติ...99

100 

 

 อีกทั้งหากจะกลาวถึงในเร่ืองของความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแลว รัชกาลที่ 6 

เองก็ไดทรงเนนหนักควบคูกันไปกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดวย ดังที่ทรงกลาววา  “การที่

จะตัดสินวาผูใดเปนชาติใดโดยแทจริงนั้น ตองพิจารณาวาผูนั้นมีความจงรักภักดีตอใคร ถาเขา

จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม เขาจึงจะเปนไทยแท”100

101 

 ทั้งนี้ก็คงเนื่องมาจากการที่พระองคทรงเขาพระทัยวา “ความจงรักภักดีตอชาติ ซึ่งคน

ไทยสมัยใหมพอใจพูดอยูจนติดปาก แตหาผูสนใจซึมทราบจริงไดนอยนัก” 1 0 1

102นั่นเองจึงทําให

พระองคทรงมีพระราชาธิบายถึงหนาที่ของคนไทยที่พึงมีตอ “ชาติ” ความวา 

 

 ...ขอ 1...เมื่อถึงเวลาจําเปนตองสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาความดํารงแหงชาติในเมือ่

จําเปน!...การท่ีจะแสดงวาตัวเราเปนผูรักชาติ จะควรแสดงอยางไร? ตองแสดงขอ 1 ใหเห็น

วา ใครมาแตะตองชาติของเราเปนไมไดเปนอันขาด...อีกประการหน่ึงส่ิงใดที่เปนของเส่ือม

                                                            
 100 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานแดนักเรียนผูกํากับลูกเสือ ณ ที่พักคณะเสือปา สวนดุสิต   วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2458,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 59-62. 

 101 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทความของอัศวพาหุเรื่อง ความเปนชาติโดย

แทจริง (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 2520), 63. 

 102 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, หนังสือหลักราชการ (กรุงเทพฯ: วชิราวุธวิทยาลัย, 

2553), 43. 
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เสียมาแลวไมประพฤติตอไป อยางน้ีเทากับชวยกันรักษาชื่อเสียงของชาติไทย...เพราะฉะน้ัน

ถาผูท่ีรักชาติจริงแลวตองไมทําลายชื่อท่ีตนรัก เมื่อทานอยากจะพูดวารักชาติตองเปนผูท่ีไม

ทําลายชาติ...ต้ังใจสงวนรักษาชาติโดยอาการอยางดีท่ีสุดท่ีอาจทําได...102

103 

 ...ตองจําฝงไวในใจวาบรรพบุรุษของเราไดอุตสาหะทํานุบํารุงชาติของเราใหยั่งยืน

ตลอดมา จนถึงชั้นเราท้ังหลายไดรับความสุขสําราญจนทุกวันน้ี ยอมเปนหนาท่ีของเราท่ีจะ

รักษามรฎกอันน้ีไวไมใหเส่ือมทรามไปไดเลย เราท้ังหลายจึงจะเงยหนาเขาสมาคมกับนานา

ประเทศไดโดยมิตองมีความละอาย...103

104 

 

 ดังนั้น รูปแบบของความเปน “ไทย”ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงมี

ข้ึนเพื่อเรียกรองและกระตุนใหคนไทยธํารงรักษาไวซึ่ง “ความเปนไทย” อันเปนเคร่ืองบงชี้ถึง

ลักษณะของผูที่ไดชื่อวาเปน “คนไทย” โดยผูที่จะเรียกแทนตนเองวาเปน “คนไทย” ตาม

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น คือ ผูที่ “ตองตกลงใจวาเปนไทยและ

ประพฤติใหเหมือนคนไทยทุกอยางทุกสถาน”104

105 การประพฤติปฏิบัติใหเหมือนคนไทยตามแนวทาง

นี้ คือ การจงรักภักดีตอชาติและพระเจาแผนดินของไทย105

106 

 จึงจะสังเกตไดวา “ชาติ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีลักษณะที่ไมได

มีความแตกตางจากความหมายที่ปรากฏอยางสากล เนื่องจาก “ชาติ” ในความหมายของพระองค

นั้นกลาวเนนถึง “พระมหากษัตริย”  แตส่ิงเหลานี้กลับมีลักษณะที่เฉพาะข้ึน เพราะไดแสดง

ความสัมพันธกันกับรูปแบบของ “ความเปนไทย”อยางแยกไมออก ดังพระราชาธิบายถึงคําจัดกัด

ความของคําวา “ชาติ” ในบทพระราชนิพนธดังตัวอยาง ดังนี้ 

 

                                                            
 103 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานแดนักเรียนผูกํากับลูกเสือ ณ ที่พักคณะเสือปา สวนดุสิต  วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2458,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 61-62. 

 104 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ตอบกับพระบรมวงศานุวงศ และขาทูลละอองทุลี

พระบาทในการเฉลิมพระชนมพรรษา ที่พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย ณ วันท่ี 1 มกราคม ร.ศ. 130,” ใน พระราช

ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 27. 

 105 สําเนารางบทความพระราชนิพนธเร่ือง “เรี่ยรายสรางเรือรบ,” อางถึงใน กรรภิรมย สุวรรณา

นนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย,” 106. 

 106 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปกิณกคดี, 225-228. 
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 “...คําวา “ชาติ” น้ีตามศัพทเดิมแปลวา ตระกูลหรือฤาประเภทแหงบุคคล... “ชาติ” ก็

แปลตรง ๆ วากําเนิดเทาน้ัน...ตอมาภายหลังไทยเราจึงมาใชเรียกชนที่อยูรวมกันวา “ชาติ”

ซึ่งอันท่ีจริงก็ไมผิด เพราะคน “ชาติไทย” ก็คือ เกิดเปนคนไทย เกิดในหมูชนท่ีเรียกนามตน

วา “ไทย106

107 

 

 พระองคจึงทรงเนนความสําคัญของ “ชาติ” เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดระลึกถึงอยู

เสมอทั้งในใจและการประพฤติตนเพื่อการดํารงอยูของชาติ วา 

 

 ...ชาติสําคัญกวาบุคคล ถาชาติยอยยับอับจนไปแลว ท่ีบุคคลจะมีความสุขสําราญน้ัน 

ไมไดเลยเปนอันขาด เพราะฉะน้ันเมื่อจะคิดทําการใด ๆ ก็ดี ตองนึกถึงประโยชนอันจะมีแก

ชาติบานเมืองเปนท่ีต้ัง...และถาแมมีเหตุจําเปนถึงแมชีวิตก็ไมควรอาลัยหวงแหน ควรคิดไว

ชื่อในแวนแควนแดนสยาม...อยาใหเสียทีท่ีไดเกิดมาในชาติไทย...107

108 

 

 นอกจากนี้ยังทรงเนนหนักในเร่ือง“ศาสนา”ควบคูกันไป โดยผสมผสานหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาอันเปนเคร่ืองมือสรางความมั่นคงใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนคนไทย พรอม ๆ กัน

กับที่ทรงปลูกฝงวาเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึง “ความศิวิไลซ”  ศาสนาในพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงคือองคประกอบหนึ่งแหงการดํารงอยูอยางสําคัญของ

ชาติ เนื่องจากศาสนาเปนเคร่ืองกําหนดบทบาท - หนาที่รวมถึงความคิดของกษัตริยไทยเปนอยาง

มาก โดยพระองคทรงถือวาเปนส่ิงสําคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเชื่อถือ เพื่อประโยชนแกตนเองและ

ผูอ่ืน แตนอกเหนือจากนี้แลวหลักธรรมในพุทธศาสนายังเปนส่ิงที่อยูคูกันกับอาณาจักรไทยที่เปน

อิศรภาพต้ังแตในสมัยอดีตตราบจนปจจุบัน ดังที่ไดปรากฏความในบทพระราชนิพนธ รวมถึงพระ

บรมราโชวาทของพระองค ความวา 

 

                                                            
 107 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” ปลุกใจเสือปา, 56-57. 

 108 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ตอบกับพระบรมวงศานุวงศ และขาทูลละอองทุลี

พระบาทในการเฉลิมพระชนมพรรษา ที่พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ณ วันท่ี 1 มกราคม ร.ศ.130,” ใน พระราช

ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 26-27. 
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 การขมกิเลสของเราเปนกรณียกิจ ไมจําเพราะตอตัวเราเทาน้ัน, ท้ังเปนกรณียกิจอัน

เราควรประพฤติเพื่อประโยชนของเพื่อนบานดวย. คนเรา,จะเปนผูถือสัญชาติใดแลถือ

ศาสนาใดก็ตาม, ยอมไมชอบแลไมไวใจบุคคลท่ีไรธรรม, เพราะบุคคลที่ไรธรรม เปรียบเสมือน

สัตวปาดุราย...ฉะน้ันถาปรารถนาอยูเปนสุขสงบในหมูชนเปนความจําเปนจริง ๆ เราจะตอง

ประพฤติเปนผูอยูในศีลธรรม, เพื่อเพื่อนบานคบไดโดยปราศจากความระแวงใจ...108

109 

 ...ขาพเจาถือส่ิงสําคัญติดมือมาดวย ส่ิงสําคัญน้ีคืออะไร? คือคําเทศนาของผูท่ีทาน

ท้ังหลายท่ีนับถือพระพุทธศาสนาตองเชื่อ. เพราะเหตุใด? เพราะเปนคําตรัสและเปนความเห็น

ของผูท่ีเปนหัวหนาของศาสนาไทยเรา,คือสมเด็จพระมหาสมณะ. ซึ่งไดทรงเทศนา... 

 ประเทศสยามน้ี เปนปฏิรูปเทสแหงอิศรภาพของชาติไทย ไดต้ังสืบกันมานานหลาย

บุรุษยุค แมถูกชาติอื่นย่ํายีในบางคร้ัง ก็ยังกลับต้ังเปนอิสระข้ึนไดอีก...เพราะเปนปฏิรูปเทส 

ประกอบกับความรักถ่ินฐานและความกลาหาญสามารถปองกันไวอยูของชาติ และเปนปฎิ

รูปเทสแหงพระพุทธศาสนาเปนคูกับราชอาราจักรสืบมาจนกาลทุกวันน้ี มีสมเด็จพระเจา

แผนดินเปนอุปถัมภก. สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงพระวิจารณพระราชกรณียะ 

โดยพระบรมราโชบาย เพื่อปองกันอิศรภาพ และสัมปุรณภาพแหงรัฐมณฑล และสภาวร

ภาพแหงพระพุทธศาสนาพระราชจรรยานี้ ไดปจจัยเปนประโยคสมบัติจักสําเร็จเปนสวัสดิ

มงคลอันลํ้าเลิศแดพระองคและทวยราษฎรท่ัวกันไป ผูมีประเทศเปนชาติภูมิจัดเปนมงคล

วิเศษท่ีตน...109

110 

 

 ดังนั้นชาติและศาสนาในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

6 จึงเปนส่ิงที่สัมพันธกันอยางแยกไมออก และหากศาสนาพุทธในประเทศไทยเส่ือมสลาย 

ประชาชนในชาติก็ยอมขาดคุณธรรม อันจะเปนเหตุทําใหชาติดํารงอยูไมไดอีกดวย110

111 อีกทั้งยังทรง

ถือวาศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจใหประชาชนเกิดความเกลาหาญ และเปนส่ือแหงการ

กําหนดคุณคาทางดานตาง ๆ ในสังคมไทยดังที่พระองคไดทรงสรุปถึงความหมายของ “ศาสนา” 

ตามความเห็นของพระองคไววา 

                                                            
 109 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระพุทธเจาตรัสรูอะไรและประโยชน แหงการอยู

ในธรรม (นครหลวง: กรมศิลปากร, 2515), 23. 

 110 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราโชวาทเสือปา พระบาท สมเด็จพระ

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2462), 112, 116. 

 111 กรรภิรมย  สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย,” 

108. 
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 ...คราวน้ีวาถึงสวนศาสนา...สรุปกลาวไดท่ีน้ีวาคนเราทุกคนนอกจากท่ีมีโมหะครอบงํา 

หรือมีความเห็นผิดวิปลาสตองรูสึกอยางเดียวกัน...ขอท่ีผิดแลวคิดกลับคามเห็นเปนถูกยอม

ทําประโยชนได เพราะฉะน้ันประโยชนของศาสนาก็เหมือนกันกับประโยชนของตําราท่ีทาน

ใชอยูในโรงเรียนน่ันเอง...พระพุทธศาสนาเปนศาสนาสําหรับนักเรียน สําหรับผูท่ีตองการ

ศึกษาแทจริง...111

112 

 

 นอกจากนี้ยังไดทรงเหตุที่ควรรักษาศาสนาไว  โดยทรงถือวาเปน “ความเปนไทย”

แหงชาติ เพราะเปนสิ่งที่ตอเนื่องกัน และควรปองกันไวใหถาวรสืบไป ดังปรากฏพระราชาธิบาย 

ความวา 

 
 ...สวนพระศาสนานั้น ...ในอนุศาสนซึ่งสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส...ไดทรง

อธิบายขอความไวแลววา “ชาติท่ีบริบูรณดวยคุณธรรมยอมจําเริญ ท่ีไรคุณธรรมยอมตกตํ่า

เลวทราม ยอมถึงความพินาศเปนท่ีสุด ฯ” ดังน้ี ขาพเจาเห็นวาเปนความจริงตามพระดํารัส

ทุกประการ และไมใชจะพึ่งมาเห็นตามในภายหลังนี้ ไดแลเห็นและไดสังเกตมานานแลว 

จึงขออธิบายตามความเห็นของขาพเจาเองตอไปวา คุณธรรมที่มีประจําอยูกับชาติก็ดี กับ

บุคคลก็ดี นับวาเปนศิริยิ่งกวาเคร่ืองประดับใด ๆ ทุกอยาง...ถาแมคนตางไมมีคุณธรรมตาง

คนตางละจริยาอันนับถือวาเปนธรรมเสียใหสิ้นแลว...คงจะอยูดวยกันไมสุขได คงตั้ง

รวมกันอยูเปนหมู คณะไมได...ตกลงคณะแตก ชาติสูญ ตั้งอยู ตอไปไมได... ถาจะอยู

ดวยกันเปนหมูเปนคณะโดยปรองดองเรียบรอย ก็จะตองกระทําความเขาใจกันในระหวาง

ชนหมูเดียวกันวา จักตองงดเวนการประพฤติส่ิงซึ่งจะทําใหเปนที่ขัดเคืองใจกัน ฤาซึ่งจะทํา

ความเดือดรอนใหบังเกิดแกเพื่อนบาน จักตองไมประทุษรายตอกันและกัน การที่ตกลง

พรอมกันประพฤติเชนนี้ คือพรอมกันรักษาคุณธรรมใหมั่นคงไว โดยเหตุฉะนี้จึงควรกลาว

ไดวาคุณธรรมเปนสิ่งจําเปนที่ชาติและบุคคลควรจะตองมี และจําจะตองรักษาไวให

บริบูรณประดุจทรัพยอันประเสริฐ... 112

113 

                                                            
 112 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานแดนักเรียนผูกํากับลูกเสือ ณ ที่พักคณะเสือปา สวนดุสิต  วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 

245,” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 8, 62. 

 113 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” ใน ปลุกใจเสือปา, 60- 61. 
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 ดังนั้น หนาที่ของประชาชนชาวไทยผูซึ่งเปนพุทธศาสนิกชนที่พึงมีตอ “ศาสนา” คือตอง 

“เปนผูกอบดวยกตัญูกตเวที,...ควรต้ังใจสนองพระคุณโดยทั้งใจประพฤติตามพระบรมพุทโธวาท

โดยเต็มสติปญญาและความสามารถ...ถาปรารถนาเปนคนดีจริง. สมที่เปนพุทธศาสนิก ตองหม่ัน

ระงับใจของตนเองใหอยูในอํานาจ,จนอาจสั่งใหนึกอะไรไดตามปรารถนา,... ”113

114 

 สวน“สถาบันพระมหากษัตริย”ในความหมายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวนั้น ไมไดมีความหมายเฉพาะถึง การเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงหรือเปนศูนยกลางแหง

ความมั่นคงของชาติ และความศรัทธาของประชาชนอันรวมถึงเปนผูรวมคนไทยใหเปนหนึ่ง

เดียวกันเพียงเทานั้น แตยังเปนสัญลักษณที่แสดงแกนานาประเทศในความหมายถึงการเปน “สงา

ของชาติ” ดวย จึงไดมีพระราชาธิบายถึงเหตุที่ควรจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน ความวา 

 

 ...พระราชาธิบดีคือผูท่ีไดรับมอบใหถืออํานาจแหงคณะไว และใชอํานาจอันน้ันเพื่อ

ประโยชนและความสุขของคณะ เพราะฉะน้ันการท่ีนับถือฤาเคารพพระราชาธิบดีก็คือเคารพ

นับถืออํานาจแหงคณะ บุคคลทุก ๆ คนท่ีเปนสวน 1 แหงคณะก็เปนเจาของสวน 1 แหง

อํานาจ ซึ่งไดรวบรวมมอบถวายใหพระราชาธิบดีทรงเปนผูถือไว เพราะฉะน้ันเมื่อนับถือ

อํานาจอันน้ัน ก็เสมือนับถือตนเองดวยเหมือนกัน... 

 ...การจงรักภักดีพระราชาธิบดีน้ันเลา ก็เหมือนหน่ึงรักตนเอง เพราะพระราชาธิบดีทรง

มีหนาท่ีปองกันรักษาชาติบานเมืองมิใหเปนอันตรายไปโดยศัตรูภายนอกมายํ่ายี ฤาดวยเหตุ

ราวรานเสื่อมเสียความสงบราบคาบอันจะบังเกิดมีขึ้นภายใน...ตัวอํานาจคือพระราชาธิบดี

เหมาะกวาผูอื่น เพราะเปนผูถืออํานาจของคณะอยูแลว เพราะเหตุฉะน้ีเองพระราชาธิบดีกับ

อํานาจจึงมารูสึกเปนอัน 1 อันเดียวกัน ชาติใดเมืองใดมีพระราชาธิบดีครอบครองอยูไดอยาง

มั่นคง จึงไดนับวามีพยานแนชัดอยูวามีอํานาจอยูเต็มบริบูรณ มีอิศรภาพเต็มท่ี ต้ังอยูมั่นคง 

ชาติท่ีมีอํานาจต้ังมั่นคงอยู ก็นับวาเปนชาติท่ีมีสงาราศี เปนท่ีนับถือยําเกรงแหงชาติอื่น ๆ 

พระราชาธิบดีเปนเคร่ืองหมายแหงอํานาจ โบราณทานจึงกลาวเปนคําภาษิตไววา 

“พระราชาเปนเคร่ืองปรากฏของแวนแควน” คือเปนสงาของเมืองและชาติ ดังน้ี...จึงเปน

หนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองต้ังใจรักษาพระเจาแผนดิน...114

115 

 

                                                            
 114 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระพุทธเจาตรัสรูอะไร และประโยชน แหงการอยู

ในธรรม, 23. 

 115 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” ปลุกใจเสือปา, 49-52. 
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 นอกจากนี้พระองคทรงช้ีใหเห็นวา สถาบันกษัตริย ในรัชสมัยของพระองคนั้นไมไดเปน

เพียงแคการทําใหความเจริญปรากฏข้ึนแกประเทศไทยในสายตาของชาวไทยเพียงเทานั้น หากแต

พระองคจะทรงเปนผูนําเกียรติคุณและเกียรติยศ รวมถึงคุณคาและศักด์ิศรีของชาติไทยใหปรากฏ

แกสายตาของนานาอารยะประเทศทั่วโลกอีกดวย ดังไดปรากฏพระราชดํารัส ความวา 

 
 ...ชาติยุโรปตาง ๆ เขาเร่ิมจะนับหนาถือตาเราอยูแลว ตองสําแดงใหเขาแลเห็นปรากฏ

วาชาติเราต่ืนแลวจริง ไมงัวเงียตอไป และเปนชาติท่ีสมควรเขาจะรับรองคบคาสมาคม

แหงชาติได...แตเราไดเร่ิมขึ้นแลว ก็จะไมยอมถอยหลัง จะตองเดินหนาเร่ือยไปเทาน้ัน...

ความต้ังใจของเราก็คือจะจูงความคิดคนไทยใหคิดการกวางแลทางยาวข้ึน...115

116 

 

 โดยส่ิงที่พระองคทรงกระทําคือ การนําประทศไทยเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซึ่งก็

ประสบผลสําเร็จเพราะฝายสัมพันธมิตรซึ่งมีไทยเปนประเทศภาคีไดรับชัยชนะ จึงนับไดวาเปนการ

บรรลุผลตามพระราชปณิธาน 1 1 6

117 และในคร้ังนี้สัญลักษณแหง “ความเปนไทย” ก็ไดปรากฏในรูป

สัญลักษณของ “ธงไตรรงค” อีกทั้งยังไดปรากฏแกสายตาของนานาประเทศเปนคร้ังแรกดวย 

ดังนั้นฐานะของพระมหากษัตริยในทัศนะของพระองค จึงคือ สถาบันที่คนนับถือกันมาหลายชั่ว

อายุคนต้ังแตคร้ังโบราณ ในฐานะ “ธงชัยของชาติ”117

118 

 จากขอความที่ปรากฏดังกลาว จึงจะเห็นไดวา ทั้งคําวา “ชาติ” “ศาสนา” และ 

“พระมหากษัตริย” ในความหมายที่ใชในการปลูกฝงอุดมการณ “ชาตินิยม” ตามแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันและเปนไปในทางทิศทาง

เดียวกัน โดยไมอาจแยกออกจากกันได เพราะ “ชาติ” ก็คือ “กษัตริย” และ “กษัตริย” ก็คือ “ชาติ” 

ดังนั้น ความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินก็คือความรักชาติ พระเจาแผนดินจึงเปนสวนหนึ่งของ

ชาติไทย118

119 พรอม ๆ กันกับที่ชาติไทยคงจะต้ังอยูโดยเปนชาติ เปนคณะหรือแมแตจะเปนเพียงสกุล

                                                            
 116 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 41-42. 

 117 กรรภิรมย  สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย,” 127. 

 118 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,  "ฉวยอํานาจ!": ละครพูดองกเดียว (พระนคร: 

โสภณพิพรรฒธนากร, 2495), 199. 

 119 วิเศษ  วิเชียร,  “พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    ถึงพันโท พระ

นราธิราชภักดี,” 101. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 126 

หรือครัวเรือนก็ไมได ถาขาดธรรมะหรือขาดเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ “พระพุทธศาสนา”นั่นเอง119

120 

ดังนั้นพระองคจึงทรงมุงหมายที่จะใหคนไทยโดยทั่วกันไดรูสึกถึงหนาที่ของตน เพื่อความเจริญของ

ประเทศชาติ ดังความวา 

 

 ...ความจงรักภักดีตอผูดํารงรัฐสีมาอาณาจักรโดยตองตามนิติธรรมประเพณีประการ 

1 ความรักชาติบานเมืองแลนับถือพระศาสนาประการ 1 ความสามัคคีในคณะและไม

ทําลายซึ่งกันแลกันประการ 1 ท้ัง 3 ประการน้ีเปนมูลรากแหงความมั่นคง จะทําใหชาติเรา

ดํารงอยูเปนไทยไดสมนาม...120

121 

 

 นอกจากนี้ยังจะเห็นไดวา สถาบันทั้งสามที่รัชกาลที่ 6 เลือกนํามาเปนแนวทางในการ

ปลูกฝงใหกับประชาชนชาวไทยนี้เปนสถาบันที่มีความเกาแกและดํารงอยูในสังคมไทยมาตราบชา

นาน ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ไดเกิดข้ึนควบคูกับความเปนเอกราชของชาติไทย และก็ไดเขามาเปน

สวนหนึ่งจนเปนความเคยชิน และเปนความรูสึกที่ไดฝงแนนอยูในจิตใจของเคนไทยมาตั้งแตสมัย

อดีต จนสามารถกลาวไดวาส่ิงเหลานี้ คือ “เอกลักษณแหงความเปนไทย”  

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้ เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่จะทําใหเห็นภาพของเหตุและทีม่าของ

การเลือกหยิบยกแนวคิดชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมถึงการสรางแนวความคิดแบบ

ชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  อันเปนผลมาจากการที่ทรงพยายามสรางให

ประชาชนชาวไทยยอมรับและนับถือ ซึ่งตอมาตราบจนส้ินรัชสมัยพระองคก็ยังทรงถือแนวทางน้ี

เปนแนวทางหนึ่งในพระราชกรณียกิจสําคัญ ดังเชนไดที่ปรากฏในพระราชดํารัสรวมถึงพระนิพนธ 

บทความ บทละคร ตลอดจนถึงการสรางสรรครูปแบบงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อใหคน

ไทยมีสํานึกในอุดมการณดังกลาว1 2 1

122 ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวก็จะเห็นไดวา อุดมการณชาตินิยมของ

พระองคนั้น มีข้ึนเพื่อเนนย้ําใหเกิดความจงรักภักดีตอกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

เปนสําคัญ เพราะเมื่อพิจารณายอนไปดูยังจุดเร่ิมตนของการเปนกษัตริยของพระองคแลว ก็จะเห็น

ไดวามีปญหาความไมมั่นคงทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและผลอันมาจากการ

                                                            
 120 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราโชวาทเสือปา พระบาท สมเด็จพระ

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 111. 

 121 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานเรศวรฤทธิ, จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 148. 

 122 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

271. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 127 

เปล่ียนแปลงบทบาทของสถาบันกษัตริยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหสถานะของความเปนกษัตริย

ของพระองคนั้นส่ันคลอน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ การถูกวิพากษวิจารณจากกลุมบุคคล

ตาง ๆ ผานทางหนาหนังสือพิมพ ซึ่งกระแสสังคมที่ปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพ เชน ปญหา

เศรษฐกิจที่ตกตํ่าและปญหาของสถานภาพทางสังคมที่มีความเหล่ือมลํ้านั้น ก็ยอมทําใหพระองค

ตองเรงหาวิธีในการแกไขปญหาทางดานความคิดที่เกิดข้ึนในสังคมใหจงได เพราะส่ิงเหลานี้ก็ได

เปนสวนหนึ่งที่ทําใหทรงขาดความมั่นพระทัยในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยที่ทรงศรัทธา

เปนอยางมาก แตแมจะเปนเชนนั้นก็ยังทรงมั่นพระทัยในพระองคเองมากวา ยังทรงไดรับความ

จงรักภักดีจากประชาชนเปนจํานวนมากอยู จึงไดทรงใชหนังสือพิมพเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการตอบ

โตและใชเปนส่ือแถลงใหประชาชนเขาใจถึงรัฐบาลภายใตการนําของพระองค อีกทั้งยังใชเปน

เคร่ืองมือในการกระตุนความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

ดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวพิจารณาไดวาอาจมาจากการท่ีทรงมีความศรัทธาอยางแรงกลาตอ

ระบอบการปกครองดังกลาวอยางแรงกลานั่นเอง  

 ทั้งนี้เม่ือรวมกับการที่ทรงมีพระราชหฤทัยโนมนาวไปในแนวทางนิยมอํานาจตลอดจน

การเปนผูนํา และการที่ทรงมีพระอารมณออนไหวในพระอิสริยยศ ก็ยอมสงผลตอทัศนะในสถาบัน

กษัตริยและพระราชดําริรวมถึงพระบรมราโชบายในการบริหารปกครองประเทศอยางหลีกเล่ียง

ไมได ซึ่งจากการที่ทรงมีสํานึกของความเปนกษัตริยในแบบอนุรักษนิยมนี้เอง ก็ไดทําใหทรงมีแนว

พระราชดําริวาประเทศไทยจําเปนจะตองมีพระมหากษัตริยเปนผูนําทางไปสูทางทีถ่กูตองเชนทีเ่คย

ปรากฏมาแลวในสมัยอดีต อีกทั้งเมื่อนํามาพิจารณารวมกับการที่ทรงศึกษาประวัติศาสตรดวย

พระองคเอง ก็ยังไดสงผลทําใหทรงกลับไปยอนดูตัวอยางในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถงึ

ยอนไปในสมัยพระรวงเพื่อแสดงถึงที่มาของประเทศไทยอีกดวย ดังนั้นการยกตํานานของกษัตริย

ในอดีตของรัชกาลที่ 6 นี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นวาทรงตองการจะเนนย้ําแกประชาชนชาวไทยได

เห็นถึงบทบาทและความสําคัญอันรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีสถาบันพระมหากษัตริยแลว ยัง

แสดงใหเห็นวากษัตริยในอดีตเปนแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่สําคัญในการบริหารปกครอง

ประเทศของพระองคดวย  จึงทรงตองการที่จะใหคนไทยในสมัยนั้นมีทัศนะตอสถาบัน

พระมหากษัตริยอันรวมถึงพระองคในภาพตัวแทนถึงการเปนสงาของชาติไทยเชนที่เคยเกิดข้ึนมา

ในสมัยอดีต 

 พรอมกันนี้ก็ยังทรงตระหนึกถึงความสําคัญของพุทธศาสนาวามีอิทธิพลทางดาน

ความคิดและวิธีปฏิบัติตอประชาชน จึงไดทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะใหพุทธศาสนามาเปนจุดรวม

ใหประชาชนชาวไทยไดยึดเหนี่ยวจิตใจไปพรอม ๆ กันกับสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย อีกทั้งยัง
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ทรงเห็นประโยชนจากการนําคุณคาของพระพุทธศาสนามาเปนกุศโลบายหนึ่งในการบริหาร

ปกครองประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับพระบรมราโชบาย จึงไดนําแนวพระราชดําริทางพระพุทธ 

ศาสนา มาอธิบายถึงความถูกตองและความจําเปนในการที่พระองคต้ังกองเสือปา,การสรางเรือรบ

พระรวง,การเขาสูสงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝายสัมพันธมิตร ฯลฯ เพื่อจุดประสงคในการสงเสริมการ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจสวนพระองค พรอมกันกับที่ทรงพยายามนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มา

อธิบายความไมถูกตองเพื่อตอตานชาติอ่ืน เชน ชาวจีนดวย  และจากการที่หลักธรรมในพุทธ

ศาสนาสามารถชวยสงเสริมสถาบันกษัตริยและสงเสริมพระราโชบายตาง ๆ ของพระองคไดนี้เอง 

จึงอาจเปนเหตุผลทีทําใหทรงใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ

อุดมการณชาตินิยม เพื่อใหเกิดการยอมรับในอํานาจการบริหารปกครองประเทศของพระองคเปน

สําคัญ ซึ่งเมื่อรวมกับการที่ทรงมีพระราชบิดาที่เปนพระมหากษัตริยผูทรงมีพระปรีชาสามารถ เปน

ที่รักใครของทั้งประชาชนและเปนผูที่ไดรับความเคารพในหมูบุคคลทุกชนช้ัน ประกอบกันกับการที่

ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เปนประโยชนแกบานเมืองมากมาย ก็ยอมทําใหทรงมีพระราชบิดาเปน

แนวทางที่สําคัญอยางหลีกเล่ียงไมได  

 ลักษณะโดยรวมทั้งหมดนี้อาจเปนปจจัยหนึ่งรวมกันกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงอิทธิพล

ทางดานความคิดใหกับพระองคไดทรงเลือกนําเอาวิธีการของลัทธิชาตินิยมมาใช คือการสราง

ความรูสึกหรืออารมณรวมใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน โดยมุงหมายที่จะใหประชาชนมอบความ

จงรักภักดีใหแกชาติของตนเหนือส่ิงอ่ืนใด อีกทั้งยังทรงเห็นประโยชนจากการใชหลักการนี้มาเปน

แนวทางเพื่อกระตุนความสํานึกในชาติ ความภูมิใจในกลุมชนของชาติวามีส่ิงที่แตกตางจากชาติ

อ่ืน อันรวมถึงการมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางจากชาติอ่ืน ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยดังเชนที่

เคยเกิดข้ึนในยุโรป เพื่อใหไดรวมกันตระหนักและระลึกถึงความเปนคนไทยท่ีไมนอยหนากวาชาติ

ใด ๆ และมีหนาที่ในการรวมกันรักษารวมถึงทํานุบํารุงมรดกของชาติที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษ 

เหตุผลทั้งหมดนี้ก็อาจเปนเหตุที่ทําใหเพระองคเลือกที่จะหยิบยืมเอาวิธีการมาจากการอางอิงถึง 

“พระผูเปนเจา พระมหากษัตริย และประเทศ” (God King and Country) ของอังกฤษ เขามาปรับ

ใชกับสังคมไทย โดยเนนถึง “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” แทน เพราะในทางแหงความ

จงรักภักดีตอกษัตริยของรัชกาลที่ 6 นั้นไมใชการจงรักภักดีตอกษัตริยในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเชนที่ปรากฏในสังคมอังกฤษหรือในประเทศตางของยุโรป พระองคจึงไดสราง

หลักการตามแนวทางของพระองคเองข้ึน ซึ่งก็ไดแสดงลักษณะที่เฉพาะตัวข้ึนเพราะ ไดแสดงให

เห็นถึงรูปแบบในการดํารงอยูของ “ความเปนไทย” กลาวคือ ในทัศนะองพระองคนั้นความ “รัก

ชาติ” ของผูที่จะเรียกแทนตนเองวาเปน “คนไทย” คือ การแสดงความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน
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ของไทย เพราะพระเจาแผนดินเปนสวนหนึ่งของชาติไทย “ชาติ” ในทัศนะของพระองคจึงมี

ความหมายที่เนนถึง “กษัตริย” และ “กษัตริย” ก็คือ “ชาติ” ดังนั้นความจงรักภักดีตอพระเจา

แผนดิน ก็คือการแสดงออกถึงความรักชาติ สวน “ศาสนา” ก็เปนองคประกอบหนึ่งแหงการดาํรงอยู

อยางสําคัญของชาติ เนื่องจากศาสนาเปนเคร่ืองกําหนดบทบาทและหนาที่รวมถึงความคิดของ

กษัตริยไทยเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนส่ิงที่อยูคูกันกับอาณาจักรไทยที่เปนอิสระต้ังแตในสมัยอดีต

ตราบจนปจจุบัน ชาติและศาสนาในทัศนะของรัชกาลที่ 6 จึงเปนส่ิงที่สัมพันธกันอยางเหนียวแนน 

สวน“สถาบันพระมหากษัตริย”ในความหมายของพระองค ก็ไมไดมีความหมายเฉพาะแตการเปน

ผูนําของประเทศชาติหรือเปนศูนยกลางแหงความมั่นคงของชาติอันรวมถึงความศรัทธาของ

ประชาชนเพียงเทานั้น แตยังเปนสัญลักษณที่แสดงแกบุคคลตาง ๆ ในความหมายถงึการเปน “สงา

ของชาติ”  ดวย เพราะทรงเปนผูนําเกียรติคุณและเกียรติยศ รวมถึงคุณคาและศักด์ิศรีของชาติไทย

ใหปรากฏแกสายตาของนานาอารยประเทศทั่วโลก ดังนั้นทั้งสามองคประกอบนี้จึงแสดงใหเห็นถึง

รูปแบบของ “ความเปนไทย” ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออกและเปนไปในทาง

ทิศทางเดียวกัน  โดยพระองคไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอยูคูกับเอกราชของชาติไทยและไดเขา

มาเปนสวนหนึ่งที่ไดฝงแนนในจิตใจของชาวไทยจนเปนความเคยชินและอาจกลาวไดวาเปน 

“เอกลักษณของชาติไทย” ไปแลว  

 ลักษณะที่ปรากฏขางตนจึงทําใหหลักการ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย”ตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตกตางไปจากความหมายของ

ลัทธิชาตินิยมที่ปรากฏตามแบบสากล และแตกตางจากสามสถาบันหลักของชาติในทาํนอง God 

King and Country ของอังกฤษ พรอมกันนี้ก็ยังทรงนําอุดมการณที่เปนนามธรรมเหลานี้ให

ปรากฏออกมาเปนรูปธรรมโดยการเนนการสรางชาติไทยในลักษณะตอมาคือ การสรางชาติไทย

ในสวนที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของแตละชาติ ซึ่งลักษณะดังกลาวก็ไดปรากฏขึ้นอยาง

เดนชัดในสมัยพระองค ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ 4 
 

รูปแบบอุดมคติของงานสถาปตยกรรม “รักชาติ”  
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปน

พระมหากษัตริยพระองคแรกที่ไดเลือกใชอุดมการณชาตินิยมมาปรับใชเพื่อสรางความเปนชาติให

เกิดข้ึนอยางเดนชัดในสังคมไทย ทําใหเกิดการสรางภาพตัวแทนตาง ๆ เชนเร่ืองชาติ ประวัติศาสตร 

ขอบเขต พื้นที่ ดินแดน ภาษาและจารีตประเพณี รวมถึงงานสถาปตยกรรมข้ึน เพื่อเปนการยืนหยัด

ที่จะทรงใชแนวคิดแบบชาตินิยมมาแกไขรวมถึงตอบโตกับผูที่ตอตานพระองค0 1 

 สัญลักษณดังกลาวนี้เปนลักษณะอยางเปนนามธรรม ดังนั้นอุดมการณ “ชาตินิยม” ที่

พระองคทรงสรางข้ึนเพื่อใหปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรม คือ การเนนถึงสาระสําคัญในแบบ

สากล และสาระในแบบที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละชาติเขาไวดวยกัน โดยในสวนที่เปนสากล 

คือ รูปแบบที่แสดงถึงความเจริญของชาติอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะแสดงออกผาน

ความทันสมัย เชน เคร่ืองจักรกลตาง ๆ เคร่ืองมือไฟฟา การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และการ

คมนาคมตาง ๆ ฯลฯ มาตรฐานดังกลาวนี้เองจะถูกกําหนดโดยประเทศทางตะวันตกท่ีมีอํานาจ

และความเจริญภายหลังจากการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมวาเปนส่ิงที่แสดงถึงความเจริญ 

กาวหนาทางดานเศรษฐกิจ 1

2 อีกลักษณะหนึ่งคือ การแสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ที่แสดง

ไดจากการนําเอาประวัติศาสตรภายในชาติ ซึ่งลวนแตมีกระบวนการพัฒนามาเปนตัวกระตุนให

ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและรวมมือรวมใจกันที่จะสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันให

เกิดข้ึน 2

3 และก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแนวคิดภายใตอุดมการณดังกลาว ไดสอดแทรกอยูใน

นโยบายทางการเมือง การปกครอง พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 อันสงผล

ตอรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏการสรางข้ึนในสมัยพระองคดวย 

                                                            
 1 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism 

(London: Alvin Redman, 1967), xv-xvi. 

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 

 3 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

124. 
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 แนวคิดแบบ “ชาตินิยม”  โดยรวมของรัชกาลที่ 6 จึงเปนลักษณะที่ไมไดแสดงความ

แตกตาง จากที่ปรากฏที่ประเทศอ่ืน ๆ เชน ในยุโรป โดยเปนการสรางความรูสึก “รักชาติ” ใหเกดิข้ึนใน

หมูประชาชนโดยทั่วไป และเปนการนําแนวคิดที่เปนนามธรรมมาปรับใชใหปรากฏอยูในดานรูปธรรม

ผานการปลูกฝงการรักษามรดกที่ไดรับจากบรรพบุรุษวาเปน “จิตวิญญาณแหงยุคสมัย” อันมีผลทํา

ใหทั้งในดานรูปธรรม คือ บทพระราชนิพนธ บทประพันธ รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่

ปรากฏตาง ๆ เปนการแสดงการยอนกลับไปหารูปแบบการประพันธในแบบด้ังเดิม หรือเปนแบบที่มี

ความประณีตตามอยางรูปแบบของทั้งศิลปะและสถาปตยกรรมอันด้ังเดิมของชาติไทยในลักษณะ

เดียวกัน3

4 

 ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา ทั้งแนวทางดานศิลปวัฒนธรรมแบบไทยโบราณ,ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ พระราชดําริรวมถึงพระราชนิยมในดานตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

มีความเก่ียวโยงกับแนวความคิด”ชาตินิยม” หรือแนวความคิดแบบ “รักชาติ” อยางชัดเจนจนแยก

ไมออก โดยพระองคไดนําความหลงใหล (พระราชนิยม) ในงานแบบโบราณของไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสุโขทัย มาเปนส่ิงที่แสดงแนวคิด “ชาตินิยม” จนทําใหเกิดการฟนฟูงานสถาปตยกรรมใน

รูปแบบไทยโบราณข้ึนมาอีกคร้ังในรัชสมัย ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ เปนแนวความคิดที่พระองคทรง

ไดรับอิทธิพลสําคัญมาจากแนวคิดชาตินิยมของตะวันตก 4

5 โดยไดทรงนํามาปรับใชตามแนวทาง

ใหม จนเกิดเปนงานที่สืบทอดแบบแผนมาจากโบราณอันมีศิลปวัฒนธรรมเปนส่ิงสะทอนความ

สืบเนื่องนี้ 

 
การสรางชาติตามแนวทาง “ชาตินิยม” ในพระราชดําริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแบบไทย
โบราณและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู ห ัว 

(รัชกาลที่ 6) จะเห็นไดวา พระองคไดแสดงความพยามยามในการที่จะอนุรักษขนบประเพณีและ

แบบแผนตาง ๆ ของไทยใหมีความเจริญมากยิ่งขึ้น โดยทรงสงเสริมศิลปะและงานฝมือรวมถึง

                                                            
 4 ในสังคมยุโรปราวคริสตศตวรรษท่ี18 คือ ชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือปฏิวัติฝร่ังเศสมักพบการยอน

การกลับไปสรางรูปแบบงานศิลปะและสถาปตยกรรม ในรูปแบบด้ังเดิมของประเทศตน เชนศิลปะคลาสสิก 

(Classicism) หรือศิลปะแบบโรแมนติก (Romanticism) เปนตน เพราะงานเหลาน้ีแสดงถึงตัวตนของชาติและ

ความย่ิงใหญของอาณาจักร 

 5 แนวคิดของการสรางงานสถาปตยกรรมโบราณเกิดขึ้นภายใตแนวความคิดแบบชาตินิยม เชน God 

King and Country หรือแนวคิดแบบ Toryism และ Monarchism เปนตน แนวคิดดังกลาวนี้เปนการเปล่ียนแปลง

ของแนวคิดทางดานปรัชญาและทางอํานาจ อันนํามาซ่ึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมของสังคมยุโรปในที่สุด 
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ฟนฟูงานชางแบบจารีตตามความสนพระราชหฤทัย5

6 อีกทั้งส่ิงที่พระองคไดทรงดําริข้ึนจะตองแฝง

ไวดวยศิลปวัฒนธรรมของชาติเสมอไป 6

7 ทั้งนี้ อาจมาจากการที่พระองคทรงไดรับการศึกษาใน

ประเทศอังกฤษ แมจะทําใหทรงช่ืนชมอังกฤษแตก็ยังทําใหทรงมีสํานึกของความเปนไทยอยูใน

พระองคไปพรอม ๆ กันดวย7

8 จึงทรงมีความมุงหมายที่จะรักษาศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทยใหคง

อยูสืบไป พรอมกันกับที่ก็รับเอาความเจริญกาวหนาอันรวมถึงสิ่งที่เปนประโยชนจากตะวันตก

ไปดวย ดังพระราชดํารัสของพระองค ความวา 

 

 ประเทศตาง ๆ ยอมมีศิลปวิชาการของตาง ๆ กัน เราก็มีศิลปวิชาการของเรา เราจํา

จะตองชวยกันทํานุบํารุงใหเจริญข้ึน ส่ิงใดท่ีเปนท่ีนิยมในสมัยน้ีและจําเปนคุณประโยชน

แกเรา เราตองรับเอาและปรุงแตงของเราขึ้น ใหไดเต็มตามท่ีควรจะได เราจําตองกาวไป

ขางหนาเสมอ ยิ่งกาวไปไกลเพียงใดก็ยิ่งดี...8

9 

 

 จากขอความขางตน ทําใหเห็นไดถึงความพยายามของพระองคที่จะสอดแทรกรูปแบบ 

“ความเปนไทย” ตามแนวทางชาตินิยม ดวยการปลูกฝงแนวความคิดเกี่ยวกับการรักษาและฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ใหกับประชาชนชาวไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของ

สมบัติแหงชาติดังกลาวซึ่งพระองคก็ไดทรงปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

 
การสรางชาติตามแนวทาง “ชาตินิยม”ในพระราชดําริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแบบไทย
โบราณ 
 ในดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยแบบโบราณเปนแนวทางหนึ่งของลัทธิชาตินิยม

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเนนย้ําใหประชาชนชาวไทยไดรวมกันปกปองและ

รักษาเห็นไดจากการที่ทรงมีพระราชดําริถึงเร่ืองการรักษาแหลงโบราณสถานอันกลาวไดวา เปนตน

เคาแหงการแสดงถึงความเปนเอกลักษณทางดานประวัติศาสตรของชาติไทยความวา 

                                                            
 6 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475 (กรุงเทพฯ: ศรีบุญพับลิเคชั่น, 

2525), 25.  

 7 ส. วัฒนเศรษฐ [นามแฝง], เกียรติคุณพระมงกุฎเกลา (พระนคร: วัฒนาพานิช, 2500), 169. 

 8 ธงทอง จันทรางศุ, สมเด็จพระมหาธีรราชเจา (กรุงเทพฯ: ธนาคารทหารไทย, 2529), 17-29. 

 9 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระราชดํารัสตอบ คํากราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายเส้ือ

อาจารยของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม  พระพุทธศักราช 2456,” ใน พระ

ราชดํารัสและพระบรมราโชวาท (พระนคร: พระจันทร, 2501), 16-17. 
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 ...ในสยามประเทศน้ีมีของโบราณ เชน เจดียสถานและวัตถุตาง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจา

แผนดินและชางผูชํานาญศิลปศาสตรไดสรางไวแตปางกอนเปนอันมาก...เปนหลักฐาน

พงศาวดาร...เคร่ืองอุปกรณตรวจตราหาความรูโบราณคดีตาง ๆ อันเจริญประโยชนและ

เกียรติยศของบานเมือง...ดังน้ันบรรดาอาริยประเทศ จึงถือเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะตองเอา

เปนธุระเกื้อกูลการตรวจตรารักษาของโบราณอันมีอยูในประเทศตน...9

10 

 

 ทั้งนี้ อาจมาจากเหตุผลที่ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับเร่ืองทางโบราณคดีและโบราณ 

สถานวาเปนส่ิงที่คนไทยละเลย เพราะมัวมุงแตสนใจความเจริญและความทันสมัย จึงทรงเรงให

ประชาชนชาวไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของทั้ง การรักษาแหลงโบราณสถาน และการศึกษา

โบราณคดีรวมถึงพงศาวดาร ของชาติไทย ความวา 

 

 ...แทจริงในสมัยกาลกอน ๆ นี้มา ก็มีผูไดรูอยูแลววามีพระเจดียองคนี้อยู แตหากมีผู

เอาใจใสในโบราณสถานนอยนักจึงมิไดมีผูพยายามตรวจคนจริง ๆ ความบกพรองในสวน

ทางโบราณคดีน้ัน ไมเปนแตเฉพาะในเร่ืองพระเจดียน้ี แมในเรื่องอื่น ๆ ก็เปนเชนกัน เห็นวา

เปนเพราะมัวไปพะวงเสียในเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งเห็นวาเปนความจําเปนท่ีจะตองกระทําเพื่อเจริญ

ทันสมัย จึงไมเอาใจใสในเรื่องตํานานหรือโบราณคดี ซึ่งเขายอมไมแลเห็นวาเปนประโยชน

อยางไรสําหรับความจําเริญแหงชาติตามวิธีแหงชาวยุโรป ที่โกงคอคุยเรื่องพงศาวดาร

กรีกหรีอโรมัน หรือชาติฝร่ังอะไรอื่น ๆ คุยได และเอาเปนเคร่ืองอวดดีอวดรูได ที่พงศาวดาร

และตํานานแหงชาติไทยใครพูดถึงก็ถูกพวกสมัยใหมเขาฟุดฟดเอา ดูเปนคนหัวเกาภูมิครํ่า

คราเปนบาเปนหลังไปทีเดียว คนชั้นสูง ๆ ที่ไดไปเรียนวิชา ณ ประเทศยุโรป อันคนไทย

สมัยใหมนับถือเอาเปนตัวอยาง วางทาดูถูกพงศาวดารไทยเชนกลาวมาแลวนั้น ก็ดวยเหตุ

นอยนิด เดียว คือตัวไมมีความรูพอท่ีจะคุยกับเขาได แตคร้ันจะวาไมมีความรูก็ดูจะเปนเลว

ไป ปลอยละเลยกันมาเสียชานานเชนน้ี จึงมีคนท่ีรูพงศาวดารไทยเรานอยลงทุกที มีแตอวด

ดีฟุงสรานกันไปขาง ๆ คู ๆ ในที่สุดแลเห็นผลเปนความจริงแนชัดปรากฏขึ้นในหมูคนไทย

สมัยใหมแลว... 10

11 

                                                            
 10 หอจดหมายเหตุแหงชาติ, “หนังสือที่ ศธ. 0901.5.1/5 เร่ือง ประกาศจัดการตรวจรักษาของ

โบราณ,”  17 มกราคม 2466. 

 11 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2517. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอมเจา 

ชัชชวลิต เกษมสันต วันที่ 1 สิงหาคม 2517).   
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 และในคราวที่เสด็จไปยังเมืองนครศรีธรรมราช ก็ไดทรงมีพระบรมราโชวาท ความวา 

“เพราะเราจะรักษาชาติของเรา! เจดียสถานสําคัญเชนที่เมืองอ่ืนและพระมหาธาตุนี้,ปูยาตายาย

ใหแกเราทั้งหลายเปนของมฤดก, เราจะไมรักษาหรือ ? เราจะนั่งนิ่งคอยดูคนมิจฉาทิฏฐิทําลายได

หรือ? ตองไมยอม! ความคิดนี้ควรฝงใจเราอยูเสมอ ...”12 

 จากขอความทั้งหมดก็จะเห็นไดถึงความพยายามของพระองคในการรักษาความเปน 

“ชาติ” และเกียรติยศของความเปน “ชาติ” ผานการรักษาแหลงโบราณวัตถุ โบราณสถานอันเกาแก

ของชาติไทยเอาไว เพราะเนื่องจาก ทรงมองวาส่ิงเหลานี้เปนสัญลักษณแหงความเจริญของชาติ

ไทยที่คนไทยสมัยใหมขาดความรูและความสนใจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงปลูกฝงสํานึกของ

ความเปนไทยใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนชาวไทยทุกคน  

 พระราชนิยมภายใตแนวความคิดชาตินิยมตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ดังกลาวทําใหในดานสถาปตยกรรมปรากฏความนิยมในการกอสรางอาคารที่แสดง

ลักษณะตามแบบอยางของศิลปะไทยโบราณ ที่ถึงแมจะเปนการออกแบบโดยใชชางชาวตางชาติ

แตก็ไดมีขอกําหนดวาจะตองนํารูปแบบไทยมาเปนหลักในการออกแบบเสมอ12

13 จึงทําใหเกิดความ

พยายามที่จะสอดแทรกรูปแบบอันถูกตองและงดงามตามแบบไทยโบราณเขามาประดับภายใน

อาคารแบบรักชาติ ในลักษณะเชนเดียวกันกับที่ปรากฏในสมัยอดีต หรือแมวาในบางครั้งอาจไมได

แสดงลักษณะที่ถูกตองตามแบบโบราณทั้งหมด แตก็ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะของงานศิลปกรรม

ไทยอันประณีตและสวยงามไดไมแพกับตนแบบ ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้อาจมาจากการที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแสดงเหตุผลถึงงานในลักษณะดังกลาววา “เนื่องจาก

ศิลปะเปน สวนหนึ่งของชีวิตในบานเมืองเรา เพราะเหตุที่ศิลปะแสดงออกถึง แนวความคิดตาง ๆ 

นานา อันเปนของบานเมืองของเรา ศิลปะจึงไมสามารถจะถูกปลอยใหสูญไปได เพราะถาเปน

เชนนั้นแลว เราจะหมดส้ินความเปนไทย ”13

14 

 การนํารูปแบบไทยโบราณมานําเสนออีกคร้ังในกลุมอาคารที่มีผังและประโยชนใชสอย

แบบตะวันตกน้ี อาจกลาวไดวา ไดปรากฏองคประกอบของ “ชาตินิยม” ตามแนวพระราชดําริของ

                                                            
 12 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทเสือปาพระบาท สมเด็จพระรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระราชทานท่ีเมืองนครศรีธรรมราช วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2458,” ใน พระราชดํารัส

และพระบรมราโชวาท, 56. 

 13 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปตยกรรม สยามสมัยไทย

ประยุกต ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 213. 

 14 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475, 25. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวสอดแทรกอยูอยางชัดเจน กลาวคือ รูปแบบงานที่เกิดข้ึนได

รวมกันเปนองคประกอบหนึ่งในการรักษาความเปนชาติไทย โดยการแสดงลักษณะเฉพาะใหปรากฏ

ข้ึนในการประดับองคประกอบตาง ๆ ของอาคาร ซึ่งพระราชดําริที่ทรงมีถึงเร่ืองดังกลาวนี้ไดปรากฏ

ไวอยางชัดเจนวา ก็จริงอยูที่คนไทยจะตองสรางความเจริญเพื่อตามอยางตะวันตก แตส่ิงเหลานี้

ขอใหเปนแคเปลือกนอก เนื่องจากในเนื้อในของคนไทยแลวยังคงจะตองเปนไทยอยู ซึ่งพระองคก็คิด

เชนนั้น เพราะถึงแมวาจะทรงนิยมวัฒนธรรมตะวันตกอยางมากมายหลายประการ แตก็จะเห็นไดวา

เนื้อในแลวพระองคก็ยังทรงมีความผูกพันอยูกับความเปนไทยอยูนั่นเอง14

15 

 จากขอความขางตนทําใหเห็นไดถึงลักษณะอันสอดคลองกันระหวางแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการเกิดข้ึนของอาคารในแบบรักชาติอยางมาก เนื่องจาก

ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ที่ปรากฏในอาคารแบบรักชาตินี้ ไดรวมกันเปนสวนหน่ึงในการเปนส่ือ

สัญลักษณแสดงออกถึงความเปนชาติไทยอันศิวิไลซ โดยที่นอกเหนือจากจะไดแสดงลักษณะอัน

เปนแบบฉบับของวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยแลว ยังไดผสมผสานกันกับรูปแบบศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมที่ไดผานการประยุกตศิลปะของชาติตะวันตกประกอบกันอยูภายในอาคารอีกดวย   

ซึ่งการเกิดข้ึนของรูปแบบดังกลาวก็คงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับพระราชปณิธานในการสนับสนุน

งานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมี “...พระราชประสงคจะให

ผสมผสานความประณีตงดงามตามแบบไทย เขากับพลังและความสมจริงของศิลปะตะวันตก...”1 5

16

ในลักษณะเชนเดียวกัน 

 ลักษณะสําคัญที่ปรากฏนี้ อาจมาจากการที่พระองคศึกษาในประเทศอังกฤษในชวงยคุ

สมัยที่มีอิทธิพลทางดานแนวคิดตาง ๆ ของระบบยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติฝร่ังเศสในสังคม

โลกตะวันตก ที่เกิดกระแสการยอนกลับไปหารูปแบบงานโบราณของตะวันตก คือ งานที่อยูบน

พื้นฐานของงานแบบคลาสสิก (Classicism) หรือโรแมนติก (Romanticism) ตามที่ปรากฏใน

สังคมยุโรปราวปลายศตวรรษที่ 18เปนตนมาก็เปนได 16

17 ที่ทําใหพระองคเกิดความพยายามในการ

                                                            
 15 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

177. 

 16 พระสังฆราชลุยจี เบรสซาน, “แอรโคเลมันเฟรดี หนึ่งในสถาปนิกผูย่ิงใหญของกรุงเทพฯ (2426-

2516),” เมืองโบราณ  24, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2541): 65. 

 17 ในราวปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 นี้เองที่งานสถาปตยกรรมจะถูกออกแบบอยางมีอิสระและ

ปรากฏอิทธิพลของงานวิชาการทางดานโบราณคดี รวมถึงอารมณดานตาง ๆ ของจิตใจ จนนําไปสูการ

สรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่ยอนกลับไปหางานในรูปแบบโบราณของอาณาจักร เชน จักรพรรดินโปเลียนของ

ฝร่ังเศส เปนตน 
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นําแนวคิดตามหลักการดังกลาวมาปรับใช เพื่อที่จะใชเปนสัญลักษณแสดงออกถึงความเปน

เอกลักษณและความยิ่งใหญของชาติไทยภายใตแนวคิดแบบชาตินิยมรวมกันกับพระราชดําริและ

พระราชนิยมของพระองคเอง 

 ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่พระองค (รัชกาลที่ 6)จะทรงเลือกใชแนวคิดดังกลาว มา

ประยุกตเขากับสังคมไทย เพื่อเปนทางออกทางหนึ่ง 1 7

18ในการที่จะแสดงเอกลักษณของงาน

ศิลปกรรมไทยผานรูปแบบงานสถาปตยกรรมเพื่อแสดงถึงตนเคาของวัฒนธรรมไทย โดยที่ไมไดถูก

มองวาเปนงานที่ลาหลังและไรซึ่งความ “ศิวิไลซ” ทั้งนี้ก็เพื่อมาแกไขปญหาความขัดแยงทาง

วัฒนธรรมในสังคมไทย ที่ในขณะนั้นตองการที่จะแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณของตนเองไป

พรอม ๆ กันกับการแสดงความเจริญตามแบบตะวันตก  และยังตองสนองแนวความคิดแบบ 

“ชาตินิยม” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวควบคูกันไปดวยการสนับสนุนศิลปะใน

ลักษณะนี้ จึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะทําใหประชาชนเกิดความรักชาติ ตามแนวทาง 

“ชาตินิยม”ที่พระองคทรงสงเสริมใหมีข้ึน ดังปรากฏขอความวา 
 

 “เราชวยชางเหมือนอยางชวยบานเมือง   

 ใหประเทืองเทศไทยใหไพศาล 

 สมเปนเมืองใหญโตมโหฬาร 

 พอไมอายเพื่อนบานจึงจะดี  ”18

19 
 

 ลักษณะชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 ขางตนจึงมีความสอดคลองกันกับพระราชดําริที่ได

ทรงกลาวไววา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่คนไทยจะตองรูจักรักษาเนื้อหาของความเปนไทยนี้ไว 

เนื่องจากประเทศไทยไมใชประเทศตะวันตก การละทิ้งวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทย ก็เทากับวาเปน

การนําประเทศกลับเขาไปสูสังคมในสมัยอดีต ที่จะกลายเปนคนปา ไรซึ่งประวัติศาสตร และ

องคประกอบที่จะสรางความเปนไทยข้ึนมาน้ันมีอยางมากมาย อันไดแก ประวัติศาสตร ศิลปะ 

ภาษา วรรณคดี และเหนือส่ิงอื่นใดคือ สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย19

20 

                                                            
 18 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทย

ประยุกต ชาตินิยม, 122. 

 19 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทเสภาเร่ืองพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก 

(พระนคร: โสภณพิพรรฒนากร, 2468), 57. 

 20 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

178. 
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 ลักษณะที่ปรากฏขางตนสามารถเห็นไดอยางเดนชัดยิ่งข้ึนในคํากลาวของจมื่นอมร

ดรุณารักษ ที่กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววา ทรงมีพระราชวิจารณการสราง

พระที่นั่งอนันตสมาคมที่สรางดวยฝมือชางอันวิจิตรตามแบบอยางตะวันตกและกอสรางโดยใช

จํานวนเงินถึงสิบเอ็ดลานบาทนั้น เปนการส้ินเปลือง อีกทั้งยังเกิดข้ึนในรูปแบบที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไมทรงนิยมนัก เพราะเปนศิลปกรรมฝร่ังไมใชของไทย และเปนรูปลักษณ

ที่ละทิ้งศิลปกรรมอันด้ังเดิมของไทย ดังปรากฏคํากลาวของจม่ืนอมรดรุณารักษ  เกี่ยวกับการสราง

พระที่นั่งองคนี้วา 

 
 ...ก็เหตุไฉนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ไมทรงเห็นพองดวยในการสรางพระท่ีน่ัง

โคมหินออนอันงดงามองคน้ี...จนถึงกับเปนเหตุใหตองเก็บเอามาทรงรําพึงรําพันเสียดายเงิน

ของชาติหนักหนา...ท้ัง ๆ ท่ีพระองคก็ทรงเปนนักศึกษาท่ีเคยเสด็จไปประทับตางประเทศมา

นานป...แตการอันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ทรงบังเกิดความเสียดายเงินกอน

ใหญของชาติท่ีเสียไปในการสรางพระทีน่ังอนันตสมาคมก็อยูตรงรูปลักษณะของพระทีน่ังองคน้ี

...หาคุมคาท่ีเสียเงินเสียเวลาไปไม...ทรงเห็นวาเทากับเกือบไมไดอะไรข้ึนมาเลย...ท้ังน้ีปรากฏ

จากพระราชดํารัสอยูเนือง ๆ ...ทําไมเลาพระองคจึงรับส่ังหรือคิดเห็นเชนน้ัน...ก็เพราะความ

เปนศิลปนไทยท่ีฝงแนบแนนในพระราชนิยม ทรงรักศิลปกรรมอันเปนแบบฉบับของไทย ยิ่งนัก

น่ันสิ...ไมทรงโปรดยึดถือศิลปะท่ีเปนแบบฉบับของชาติใดอื่น หรือปรารารถนาจะเชิดชูไวเหนือ

ศิลปะไทยเลย...เพราะไมมีอะไรท่ีแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมของไทยแตสักนิด...20

21 

 

 พรอมกันนี้ยังจะสังเกตไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงไมนิยม

รูปแบบศิลปะและสถาปตยกรรมที่คร่ึง ๆ กลาง ๆ โดยทรงเปรียบเทียบลักษณะของเรือนที่ทรงพบ

กับคนคร่ึงชาติวามีความคลายคลึงกันที่ไมสามารถเขากันไดกับส่ิงใดนอกจากพวกเดียวกันเอง 

เพราะลักษณะของเรือนนั้นจะเปนไทยก็ไมใชจะเปนฝร่ังก็ไมเชิง ดังนั้นการสรางเรือนที่เปนลักษณะ 

เฉพาะตามแบบไทย ก็เพื่อจะไมใหมีใครมาโตเถียงไดวาเปนส่ิงที่ “ไมใชไทยแท”21

22 

                                                            
 21 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว เลม 6 เรื่อง เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเปล่ียนธงชาติไทย ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 

สํารวจคอคอดกระ รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหเลิกหวย ก.ข. ที่ประทับชายทะเลของรัชกาลท่ี 6 กําเนิดสวนลุมพินี 

(พระนคร: องคการคาคุรุสภา, 2512), 181-183. 

 22 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปกษใต ร.ศ.128 

(พระนคร: องคการคาคุรุสภา, 2506), 16. 
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 จากเหตุที่พระองคทรงตําหนิอิทธิพลแหงความเจริญกาวหนาของตะวันตก และ

ความกระตือรือรนของ “สยามใหม” ในการรับรสนิยมตะวันตกเขามาในประเทศไทยแบบคร่ึง ๆ 

กลาง ๆ ดังกลาวนี้ ก็อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหพระองคทรงเริ่มตนปลุกความสนใจของเพื่อน

รวมชาติของพระองคให “ซาบซึ้งกับสมบัติที่เราประเมินคุณคาตํ่ามาตลอดเวลา นั่นก็คือ ศิลปะ

สยามทุกรูปแบบ”2 2

23 ดวยการเขียนบทความและโคลงกลอนสรรเสริญเยินยองานฝมือของชางไทย 

ความวา 

 

 “แตกรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบาน 

 จึงมีชางชํานาญวิเลขา 

 ท้ังชางปนชางเขียนเพียรวิชา 

 อีกชางสถาปนาถูกทํานอง 

 ท้ังชางรูปะพรรณสุวรรณกิจ  

 ชางประดิษฐรัชดาสงาผอง 

 อีกชางถมลายลักษณะจําลอง 

 อีกช่ําชองเชิงรัตนะประการ” 

 “ควรไทยเราชวยบํารุงวิชาชาง 

 เคร่ืองสําอางแบบไทยสโมสร 

 ชวยบํารุงชางไทยใหถาวร 

 อยาใหหยอนกวาเขาเราจะอาย23

24 

 

 ทั้งนี้คงเนื่องมาจาการที่พระองคทรงเคยไดรับการศึกษาในประเทศยุโรปเปนระยะเวลา

ยาวนาน จึงทําใหทรงมองเห็นถึงภัยตอวัฒนธรรมไทยจากการที่พัฒนาประเทศใหทันตะวันตก

เพียงอยางเดียว24

25 จนทําใหงานชางในเมืองไทยเสื่อมถอยลงดังที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระราชบิดา

ของพระองค โดยรูปแบบทางศิลปกรรมรวมถึงจํานวนชางไทยที่สืบทอดงานก็นอยลงไปทุกที จน

มีผลทําใหบทบาทของงานศิลปะและสถาปตยกรรมแบบจารีตต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา

                                                            
 23 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475, 24. 

 24 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก   

(พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร, 2468), 57. 

 25 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว, 39. 
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นั้น มีลดลงอยางชัดเจน จนอาจกลาวไดวา ความเปนเอกราชและเสรีภาพของไทยนั้น ถูกแลกมา

ดวยคานิยมทางประเพณี2 5

26 ซึ่งแมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเอง ก็ยังทรงมี

พระราชดํารัสถึงชางไทยที่ทําไมไดตามพระประสงควา “...การชางเมืองไทยฝดเคืองเต็มที...” 2 6

27 

แตแมวาพระองคจะตระหนักถึงปญหาดังกลาว ก็ยังพบวาไมไดกระทําการใดเพื่อเปนการสงเสริม

หรือฟนฟูงานในรูปแบบดังกลาว ใหกาวหนาข้ึนแตประการใด 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงพยายามที่จะพัฒนาพื้นฐานทางดานวิชา

ชางแบบจารีตใหเจริญยิ่งข้ึนจากสภาพที่เปนอยูดวยการสรางความเปนชาติไทยผานรูปแบบงาน

ศิลปะและสถาปตยกรรม จึงนํามาสูความพยายามที่จะเนนคุณคาของงานแบบไทยโบราณ ที่มีทั้ง

ความประณีตและความวิจิตรบรรจง รวมถึงไดแสดงลักษณะอันออนชอย ตามแบบอยางของงาน

ศิลปกรรมไทยใหเปนที่ยอมรับวาเปนส่ิงที่แสดงความ “ศิวิไลซ” ของชาติไทย ในอาคารแบบรักชาติ

บางแหง จึงไดเกิดความพยายามในการที่จะเนนงานฝมือไปพรอม ๆ กันกับการปรับเปล่ียนหลักการ

และความเช่ือจากตะวันตก เขามาผสมผสานกับระบบสัญลักษณของไทย จนเกิดเปนความหมาย

ที่ใชในเชิงการเมืองการปกครองสอดแทรกเขามาดวย 

 การออกแบบการสรางอาคารแบบรักชาติ สมัยรัชกาลที่ 6 ในรูปแบบนี้ จึงแสดงใหเห็น

ถึงการสรางงานที่เนนคุณคาของงานศิลปสถาปตยกรรมในลักษณะที่แสดงออกถึงความเปนชาติ 

โดยไดแสดงถึงตนเคาของงานท่ีเคยปรากฏในสมัยอดีตใหเห็นอยางเดนชัด ทั้งยังไดแสดงออกถึง

ความสําคัญกับมิติและคุณคาของการแสดงตัวตนอันเปนเอกลักษณของชาติไทยไดอยางครบถวน 

ลักษณะเชนนี้จะสังเกตไดวาเปนพื้นฐานอยางสําคัญมาจากความคิดดานชาตินิยมของพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ไดปรากฏในส่ิงตาง ๆ ที่พระองคสรางสรรคข้ึนนั่นเอง 

 ถึงแมจะสังเกตไดวา ลักษณะของงานแบบไทยโบราณ จะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด

ในกลุมอาคารรักชาติที่มีแบบแผนตามอยางโบราณราชประเพณีของไทย อันไดแก กลุมอาคารพระ

ที่นั่งในพระราชวังสนามจันทร คือ พระท่ีนั่งวัชรีรมยาและพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย ที่ไดแสดงให

เห็นถึงรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมที่งดงามตามแบบแผนของงานศิลปะไทย และมีความ

สอดคลองกันกับหนาที่ใชสอยและความเหมาะสมของศักด์ิของอาคารรวมถึงสถานที่นั้น ๆ ก็ตาม 

แตก็จะสังเกตไดวา องคประกอบทางสถาปตยกรรมในกลุมอาคารการศึกษา เชน อาคาร

หอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และกลุมอาคารที่แสดงถึงรูปแบบศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจน 

                                                            
 26 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475, 23. 

 27 สมเด็จพระมหาสมณเจาวชิรญาณวโรรส, ประมวลพระนิพนธ พระราชหัตถเลขา ลายพระ

หัตถ (พระนคร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2541), 143. 
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เชนที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณนั้น ก็ปรากฏรูปแบบที่แสดงถึงตนเคาของงานศิลปะตามแบบไทย

โบราณอยูอยางเดนชัดอีกเชนเดียวกัน โดยเปนรูปแบบที่พบการทําอยางเปนแบบแผนสืบเนื่องมา

ต้ังแตในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันดังตัวอยางเชน การประดับชั้นหลังคา การประดับลวดลายกนกท่ี

หนาบัน ฐานของอาคารตาง ๆ รวมถึงคันทวยและเหรา สอดแทรกอยูในอาคาร 

 นอกจากนี้ตัวอยางงานประดับ เชน การประดับชั้นหลังคา การประดับกนกภายในกรอบ

หนาบัน และองคประกอบประดับหนาบันในอาคารแบบรักชาติ ยังไดแสดงลักษณะทางศิลปกรรมที่

สวยงามและคงไวซึ่งความเปนแบบแผนดังที่ไดเคยเกิดข้ึนกอนหนา อีกทั้งยังไดแสดงลักษณะของ

งานประดับที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากชนช้ันสูงหรือกษัตริยเทานั้นที่จะทําไดอีกดวย เนื่องจากงาน

ประณีตศิลปเหลานี้ตองใชฝมือของชางที่สูง เพื่อใหเกิดทั้งความออนชอยและงดงาม ตามแบบอยาง

ที่เคยเกิดข้ึนมาในสมัยอดีต ทั้งนี้หากพิจารณารวมกับการประดับองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในอาคาร

ที่ไดสอดแทรกรูปแบบจารีตดวยแลว ก็จะเห็นไดวาลักษณะที่ปรากฏทั้งหมดไดรวมกันแสดงใหเห็น

ถึงเอกลักษณของรูปแบบงานศิลปะและสถาปตยกรรมไทยในแตละยุคสมัยที่ไดสงทอดแบบอยาสง

มาใหกับรูปแบบงานศิลปกรรมในยุคสมัยของพระองค ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่แสดงถึงความเปน

ชาติไทยในอีกรูปแบบหนึ่งดวย 
 
การสรางชาติตามแนวทาง “ชาตินิยม”ในพระราชดําริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 นอกจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงเนนย้ําในดานการอนุรักษ

และรักษาศิลปวัฒนธรรมแบบไทยโบราณแลวในดานศิลปวัฒนธรรมของชาติก็เปนส่ิงที่องคทรง

เนนหนักไมยิ่งหยอนไปกวากัน เห็นไดจากการที่ทรงเรงดําเนินการสงเสริมศิลปะไทยใหเกิดข้ึน

อยางมากมายในสังคม โดยทรงมีจุดประสงคในการทํานุบํารุงศิลปะและงานฝมือของประเทศ 2 7

28

ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่พระองคทรงตระหนักดีวา  

 

 ศิลปะสยามไดปวยไขมาเปนเวลาหลายปและความพยายามท่ีจะชวยรักษาเยียวยา

ความเจ็บไข ก็มีนอยมาก ดังน้ันจึงไมสามารถจะหวังไดวาความพยายามของผูท่ีรักศิลปะ

อยางแทจริงจะทําใหศิลปะท่ีกําลังจะตายเฟองฟูไปไดนาน ส่ิงท่ีศิลปะตองการ คือ การรู

คุณคาและการสนับสนุนจากคนโดยท่ัวไป และสองส่ิงน้ีเองเปนส่ิงท่ีศิลปะสยามไมไดรับ28

29 

 
                                                            
 28 Vella, Walter Francis, Chaiyo!: King Vajiravudh and the development of Thainationalism, 

232. 

 29 พิริยะ ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475, 24. 
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 จากพระราชปณิธานขางตนจึงไดเกิดการต้ังกรมศิลปากรข้ึน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2455 
เพื่อทําหนาทีทํานุบํารุงและพัฒนาศิลปะ ดูแลและรักษางานฝมือของไทยใหเกิดข้ึนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อันเปนการสืบทอดงานซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
 อีกทั้งยังทรงสนับสนุนใหจัดหลักสูตรศิลปะใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยทรงตั้ง
โรงเรียนเพาะชาง ฯลฯข้ึน ซึ่งนอกเหนือจากนี้แลว พระองคก็ยังทรงโปรดในงานดานตาง ๆ อีก ไม
วาจะเปนงานศิลปหัตถกรรม ดนตรี การเลนโขนละคร รวมถึงวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ดังพระ
ราชนิพนธตาง ๆ ของพระองค ที่ไดแสดงถึงความสําคัญองวรรณกรรมและศิลปกรรมตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 
   นานาประเทศลวน  นับถือ 

  คนท่ีรูหนังสือ   แตงได 

  ใครเกลียดอักษรคือ   คนปา 

  ใครเยาะกวีไซร   แนแทคนดง   

   ชนใดไรชางชํานาญศิลป เหมือนนาริไรโฉมพรมสงา 

  ใครใครเห็นไมเปนท่ีจําเริญตา เขาจะพากันเยยใหอับอาย 

   ศิลปกรรมนําใจใหสรางโลก ชวยบรรเทาทุกขในโลกใหเหือดหาย 

  จําเริญตาพาใจใหสบาย  อีกรางกายพลอยสุขสําราญ 29

30 
 
 ในทางนาฏศิลปซึ่งเปนส่ิงที่ทรงสนพระราชหฤทัยเปนอยางมากนั้น ไดทรงเร่ิมทํานุ
บํารุงสงเสริมต้ังแตยังไมไดเสด็จข้ึนครองราชย เนื่องจากทรงเห็นความสําคัญของส่ิงเหลานี้วาเปน
ศิลปะประจําชาติ และทรงเกรงวาจะสูญหายไปจากประเทศไทย ดังปรากฏความในพระราชหตัถเลขา
ของพระองค วาทรงมีพระราชประสงคที่จะใหนักเรียนมหาดเล็กหลวงฝกหัดเลนโขน เพราะทรงเหน็
วาวิชาเหลานี้จะสูญหายไปอยูแลว และถาจะทิ้งเสีย ก็เกิดความเสียดาย30

31 เม่ือเสด็จข้ึนครองราชย
ไดไมนานจึงทรงต้ังกรมพระมหรสพข้ึนเปนกรมในพระบรมราชูปถัมภ โดยโอนกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการมหรสพ เชน กรมโขนและพิณพาทยมหาดเล็ก กรมปพาทยหลวง กรมชางมหาดเล็กมาอยูใน

                                                            
 30 ปรากฏในพระนลคําหลวง, เวนิสวาณิช สามัคคีเสวกวิศวกรรม และบทพระราชนิพนธ.อางถึงใน 

สมพร เทพสิทธา, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสงเสริมเอกลักษณของชาติ (ขอนแกน: 

คลังนานาวิทยา, 2546), 17-18. 

 31 พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงพระยาไพศาลศิลปศาสตร ลง

วันที่ 8 พฤษภาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) ใน ขนานนามนามสกุลพุทธศักราช 2456  พระราชนิยมใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พระนคร: โรงพิมพกรุงเทพการพิมพ, 2515), 74. 
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ความควบคุมของกรมมหรสพ 3 1

32และยังทรงต้ังโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภข้ึน 3 2

33  
เพื่อเปนสถานศึกษาทางดานนาฏศิลปสําหรับเยาวชนดวย 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังไดทรงเผยแพรและชักจูงใหคนไทยสนใจ
ในศิลปะใหมากข้ึน ดวยการจัดงานแสดงละครและทรงโปรดเกลาฯใหตีพิมพวรรณกรรมตาง ๆ ซึ่ง
ไดทรงทําอยูประจําในรัชกาลของพระองค โดยในดานเนื้อหาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ และ
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6นั้นจะเห็นไดวา มีลักษณะของ
ความเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกฝงคานิยมทางการเมืองแฝงอยูอยางเดนชัด  
 วรรณกรรมที่เกิดข้ึนมีผลตอการปลูกฝงแนวคิดและประสบการณ รวมถึงคานิยมรวม
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ไดสงอิทธิพลใหกับผูอานคือ ประชาชน
คนไทยและตอการบริหารบานเมืองของฝายปกครองในรูปแบบของส่ิงใหความบันเทิง โดยพระองค
ทรงเลือกใชวิธีการเขียนอยางประณีตและถูกตองตามหลักของงานประพันธอันแสดงคุณคาด้ังเดิม
ของไทยมาเปนตัวสงเสริม ดังเชนการที่พระองคทรงพระราชนิพนธ “ปลุกใจเสือปา” รวมทั้งยังมี
การแสดง “ตํานานเสือปา” ก็เพื่อเปนการเนนย้ําใหเห็นวา ชาติไทยนั้นรุงเรืองมาต้ังแตในสมัยอดีต 
และยังคงธํารงไวซึ่งความเปนอิสระไดเพราะมีสถาบันสําคัญคือ สถาบันกษัตริยเปนศูนยกลางของ
สังคม ที่เชื่อมโยงชาติและศาสนาเขาไวดวยกันดังพระราชประสงคของพระองคที่ไดปรากฏในบท
พระราชนิพนธ “คําช้ีแจง” ความวา 
 

 ...การแสดงตํานานเสือปา คิด ๆ ไปก็เทากับแสดงตํานานของชาติไทย เพราะเหตุวาผู

ท่ีไดไวชื่อในตํานานแหงชาติเรา โดยมากยอมเปนผูซึ่งตองลักษณะเสือปา ถาแลการแสดง

ตํานานคร้ังน้ี จะมีผลใหคนไทยสมัยน้ีบังเกิดมีความปรารถนาท่ีจะใหชาติและบานเกิดเมือง

นอนของเรามีความจําเริญแลคงเปนไทยสืบไป และถาจะมีผลใหชาวตางประเทศ ซึ่งมา

อาศัยอยูภายใจประเทศเรารูสึกวาชาติของเรามีตํานานอันดีมาแลว ซึ่งเราจําจะตอง

พยายามประพฤติใหเปนไปอยางเคยเปนมาบาง...ถามีผลดังกลาวน้ีแลว...ก็จะไมรูสึก

เหน่ือยเลย...33

34 

                                                            
 32 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  ธนิต อยูโพธิ์, “ละครและโขนหลวงในรัชกาลท่ี 6 ที่ 7,”  ใน ศิลปะ

ละครรําหรือคูมือนาฏศิลปไทย (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2516), 81. 

 33 ภายหลังในป พ.ศ. 2468 ไดลมเลิกไปพรอมกับกรมมหรสพซึ่งถูกรวมเขาในกระทรวงวัง 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมอํานวย 

 34 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “คําช้ีแจง” ใน ตํานานเสือปา (คือตํานานของชาติ

ไทย) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการรวบรวมและคนควาเก่ียวกับพระราชนิพนธ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 2522). 
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 นอกจากนี้หากพิจารณาขอความในบท “พระราชนิพนธ คํานํา” ของหนังสือ “เที่ยว

เมืองพระรวง” และจดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลวก็จะเห็นได

ถึงพระราโชบายประการหนึ่งในการสงเสริมลัทธิชาตินิยมคือ การสงเสริมใหประชาชนคนไทย เกิด

ความตระหนักและสนใจรวมถึงรวมกันรักษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ทั้งมี

เอกลักษณและมีทั้งความงดงาม ไมใหสูญสลายไป ดังความที่ปรากฏวา 
 

 ...หวังวาหนังสือเลมน้ีจะมีผลอยางอื่นบาง คือ ประการหน่ึงบางทีจะทําใหคนไทยรูสึก

ขึ้นมาบางวา ชาติไทยเราน้ีไมใชชาติใหม และไมใชชาติท่ีเปนคนปา หรือท่ีเรียกตาม

ภาษาอังกฤษ วา “อันศิวิไลซ” ชาติไทยเราไดเจริญรุงเรืองมามากแลว เพราะฉะน้ันควรท่ีจะ

รูสึกอายแกใจวา ในกาลปตยุบันน้ีอยาวาแตจะสูผูอื่น แมแตจะสูคนท่ีเปนตนโคตรของเรา

เองก็ไมได ฝมือชางหรือความอุตสาหะของคนคร้ังพระรวงดีกวาคนสมัยน้ีปานใด ... คนไทย

โบราณมีแตคิดและอุตสาหะทําสถานท่ีใหญโตงดงามข้ึนไวใหมั่นคง คนไทยสมัยน้ีมีแตจะร้ือ

จะถอนของเกาหรือท้ิงใหโทรม เพราะมัวหลงนิยมในของใหมไปตามแบบของชาวตางประเทศ 

ไมรูจักเลือกสรรวาส่ิงไรจะเหมาะจะควรใชในเมืองเรา สักแตเขาใชก็ใชบาง มีแตตามอยาง

ไป ...ยังในสวนชางของไทยเรา ซึ่งเวลานี้อยูขางจะโทรมอยูมากน้ัน บางทีถาไดดูรูปสถานท่ี

และลวดลาย ซึ่งไดพยายามฉายรูปมาพิมพไวในหนังสือน้ีจะไดรูสึกข้ึนไดบาง วาฝมือชาง

ไทยเราเคยดีมาแตโบราณแลว...34

35 
 

 และในจดหมายเหตุรายวัน ความวา 
 

 ...หนังสือเท่ียวเมืองพระรวง ซึ่งเราแตงขึ้นน้ัน...เชื่อวาเปนประโยชนดีอยางย่ิง คือจะ

ทําใหคนชั้นใหมรูสึกวา ชาติไทยเรามีตนทุนอยูมาก ซึ่งเปนนาท่ีจะตองทะนุถนอมไวมิให

เส่ือมสูญไปโดยทางอันไมจําเปน มีแบบธรรมเนียมอันไดเกิดขึ้นในพื้นเมืองจนเปนปกแผน

แลว จะเปล่ียนแปลงแพลงพลิกเลนตามใจงาย ๆ ไมได...35

36 

 

 จากขอความขางตนจึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงเร่ิมที่จะปลูกฝงแนวความคิดทางประวัติศาสตรใหกับประชาชนคนไทยสวนใหญ จาก

                                                            
 35 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระราชนิพนธคํานํา” ใน เที่ยวเมืองพระรวง 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2519), ง. 

 36 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 139. 
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การที่ทรงพยายามกระตุนใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติ โดยการยกยองเกียรติคุณของคนไทย

ในอดีตที่รักษาและสรางสรรครูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทยที่ปรากฏข้ึนมาแตโบราณ ดังนั้น

เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณอันแนวแนของพระองคดังกลาว พระองคจึงไดศึกษาและเผยแพร

ประวัติศาสตรของชาติไทยอยางจริงจัง ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสรางใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจใน

สถาบันกษัตริยและประวัติศาสตร อันเปนองคประกอบหน่ึงของลัทธิ “ชาตินิยม” ที่พระองคไดสราง

ข้ึนมาดวย 

 จึงจะเห็นไดวา การศึกษาในบทประพันธและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ก็ไดเปนส่ือสะทอนใหเห็นถึงพระราชดําริเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติไทยของพระองคดังเชน เร่ืองเที่ยวเมืองพระรวงก็ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมที่สะทอน

การเมืองในรัชสมัย ดังนั้นจึงเกิดการปรับปรุงงานสถาปตยกรรมใหมีประโยชนควบคูกันไปกับคุณคา

ของรูปแบบงานศิลปกรรมไทย ที่ไดตอบสนองทั้งความตองการทางสังคมและพระราชนิยม รวมถึง

พระราชประสงคที่มาจากการเลือกรับวัฒนธรรมมาปรับใชใหเหมาะสม และแสดงถึงความเปน

ชาติไดอยางข้ึน 

 แตนอกเหนือจากการสงเสริมประวัติศาสตรอันดีของชาติแลว ก็จะเห็นไดวา พระองคก็

ยังไดทรงพยายามฟนฟูศิลปะ ภาษา และวรรณคดีไทยข้ึนมาใหมตามแนวทางของชาตินิยมอีก

เชนเดียวกัน โดยไดทรงเนนย้ําถึงความสําคัญของภาษาในฐานะที่เปนเคร่ืองผูกพันมนุษยเขาไว

ดวยกันใหมีความแนนแฟนกันยิ่งกวาสิ่งอ่ืน และไมมีอะไรที่จะทําใหคนรูสึกเปนพวกเดียวกันดีหรือ

แนนอนยิ่งกวาพูดภาษาเดียวกัน เพราะภาษาเปนส่ิงซ่ึงฝงอยูในใจมนุษยมากกวาส่ิงใด ฉะนั้นถา

บุคคลใดยอมเปลี่ยนภาษาเดิมของตน ยอมจัดไดวาไดแปลงชาติโดยแทจริงแลว อีกทั้งภาษายัง

เปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินวาใครเปนคนชนชาติใด โดยตองถือเอาภาษาเปนใหญ เพราะการ

พูดภาษาใดแปลวาไดปลงใจที่จะจงรักภักดีตอชาตินั้นโดยจริงใจ ไมใชโดยความจําเปนชั่วคราว36

37  

 ดังนั้น หลักในการแตงบทประพันธของพระองคจึงเนนถึงการใชภาษาไทยแท ไมควรใช

ภาษาตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษายุโรป เพราะมีสําเสียงผิดกันกับลักษณะสําเนียงของ

ไทยเรา 3 7

38 อันหมายความถึงการที่เราผูที่เปนคนไทยควรจะตองรักษาส่ิงที่บรรพบุรุษไดสรรคสราง

มาอยางไมผิดเพี้ยน เพราะส่ิงเหลานี้ลวนแสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทยนั่นเอง 

                                                            
 37 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทความของอัศวพาหุเรื่อง ความเปนชาติโดย

แทจริง (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 2520),12-15. 

 38 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราชาธิบายในการประพันธ (พระนคร: 

โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 4.  
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 ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย จากเหตุที่งานชางแบบประเพณีของไทยเส่ือมถอย

ลงเพราะชนช้ันนําไทยมุงนิยมแตรูปแบบศิลปกรรมแบบตะวันตกเพื่อแสดงใหชาวตะวันตก

ประทับใจวาชาติไทยเปนชาติที่ “ศิวิไลซ”จนมีผลทําใหงานชางไทยเกิดความเส่ือม3 8

39 ดังที่ไดกลาว

ไปในขางตนนั้น ก็เปนเหตุผลสําคัญหนึ่งที่ทําใหพระองคทรงเรงที่จะปลูกฝงคานิยมของความเปน

ไทยใหเกิดข้ึนในสังคมไทย แตทั้งนี้ก็จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไมได

ทรงปฏิเสธความรูที่มาจากตะวันตก (แมวาจะดูเหมือนวาพระองคจะทรงตอตาน) แตเพียงแตวา 

เมื่อจะตามตะวันตกแลวนั้นก็ตองรักษารากฐานอันด้ังเดิมของตนเองไวใหไดดวยเชนกัน ดังเชน

ศิลปะบางอยางที่ไดทรงนําแบบอยางมาจากตางประเทศ ก็ไดทรงมานํามาดัดแปลงใหเขากับคน

ไทยในสมัยนั้น อาทิเชน การวาดภาพลอเลียน ที่ทรงนําแบบมาจาก “การตูน” (Cartoon) หรือ

ละครพูดที่ทรงนําแบบอยางของ “เพลย” (Play) ของชาวตะวันตกเขามาประเทศไทยเปนคร้ังแรก 

จึงจะเห็นไดวาส่ิงสําคัญสําหรับพระองคที่ตองการใหชาวไทยไดตระหนักไวก็คือ การทําตาม

ตะวันตกเปนส่ิงที่ทําได แตวาแนวทางนั้นจะตองไมใชส่ิงที่ทําใหราชบัลลังกของพระองคไดรับ

ผลกระทบ ดังนั้นจึงทรงเลือกนําแนวทางชาตินิยมในแบบที่เปนการแสดงลักษณะเฉพาะของชาติ

เขามาปรับใชเพื่อใหเขากันกับบริบททางสังคมไทย ที่มีความแตกตางกับชาติตะวันตกทั้งในแงของ

ยุคสมัยและตางกันในแงของคานิยม ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรม ดังที่พระราชดํารัสของพระองค 

ความวา 

 
 ในท่ีสุดเราขอเตือน...วาเจาท้ังหลายเปนไทย อยาดูถูกชาติของตน เพราะการดูถูกก็

เทากับเปนการประกาศวาตนเองเลว ชนทุกชาติตองมีท้ังคุณและโทษระคนอยูในสันดาน 

ชาติใดจะดีลวนหรือชาติใดจะเลวน้ันหามิได แลวและมุงคิดแตในทางที่ยอมวาชาติเรามีแตสู

เขาไมได แลวละมุงคิดแตในทางท่ีจะหาประเพณีแบบแผนจากเมืองนอกมาลบลางของเกาท่ี

เรามีอยูแลว ...ขอน้ีฉันใด ชาติท่ีไรประเพณีแบบแผนอันใชตอเน่ืองมาแตโบราณ อันทําใหคน

ภายนอกสังเกตเห็นและรูจักไดวาเปนชาติหน่ึงตางหาก ก็ยอมจะถูกโลกดูถูกและถูกเขาเยย

หยันฉันน้ัน...39

40 

 

                                                            
 39 งานชางไทยเร่ิมปรากฏความเส่ือมถอยต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 

และสงผลตอเนื่องมายังสมัยรัชกาลที่ 6 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Walter Francis  Vella, Chaiyo!: King 

Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 231. 

 40 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัว, “พระบรมราโชวาทพระราชทานในการสมคมนักเรียน ซึ่ง

ไปศึกษาอยูในประเทศยุโรป เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2468” ใน พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท, 56. 
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 จากที่กลาวไปเบ้ืองตนทั้งหมดนี้จึงจะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวทรงไดนําแนวความคิดแบบ “ชาตินิยม” มาปรับใช เพื่อใหเขากับกับสภาพการณของ

สังคมรวมถึงวัฒนธรรมไทย ในฐานะที่เปนเครื่องมือแสดงเอกลักษณของชาติไทยที่ไมนอยหนา

กวาชาติใด ๆ ดังนั้นพระองคจึงพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ของชาติไทยใหคงอยูควบคูไปกับมาตรฐานของสากล อันเปนสวนหนึ่งในนโยบาย “ชาตินิยม” ของ

พระองค  

 กลุมอาคารแบบรักชาติ ที่กลาวไดวาเปนการนํารูปแบบศิลปะไทยหลากหลายศิลปะ

มาประยุกตปรับใช โดยไดแสดงการผสมผสานจากแหลงบันดาลใจตาง ๆ ระหวางรูปแบบศิลป

สถาปตยกรรมแบบตะวันตกและรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมแบบไทยในหลากหลายยุคสมัย เขามา

ผสมผสานกันกับแนวคิดแบบชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 จนเกิดเปนความนิยมที่มากข้ึน ไดปรากฏ

ข้ึนที่ กลุมอาคารสถานศึกษาตาง ๆ 40

41ที่สรางข้ึนในรัชสมัยแตที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดมากที่สุด 

คือ อาคารหอประชุมและกลุมอาคารคณะตาง ๆ ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพราะนอกจาก

กลุมอาคารคณะตาง ๆ เหลานี้จะสะทอนปจจัยตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมดแลว ยังสามารถ

มองไดถึงลักษณะของการถือกําเนิดข้ึน โดยมีความสําคัญในฐานะที่เปนโรงเรียนประจํารัชกาล

และเช่ือมโยงกับแนวคิดชาตินิยมไดอยางชัดเจนอีกดวย 

 จากเหตุที่รูปแบบของอาคารที่โปรดเกลาฯใหสรางข้ึนนั้น “ประสงคเพื่อใหเปนที่นิยม

แหงมหาชนชาวไทย และชาวตางประเทศเปนอันมาก” และยังทรงมีพระราชประสงคใหจัดการสราง

อาคารโดยถาวรวิจิตรอยางแบบไทย เพื่อใหปรากฏศิลปะของไทยไวเปนตัวอยางสืบไป4 1

42 จึงทําให

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ไดถือกําเนิดข้ึนในฐานะที่เปนเสมือนวัดประจํารัชกาล และเปนศูนยกลาง

ของการจัดการเรียนการสอนที่เปนแบบแผนอยางสําคัญใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ยังคงไวซึ่งวีถี

การศึกษาแบบไทยและการวิถีชีวิตที่ไดพัฒนาข้ึน โดยนําแนวความคิดเดิมมาประยุกตเขากับ

แนวคิดและแนวทางใหม (ตะวันตก) หรือ ตามแนวทางของลัทธิชาตินิยมประกอบอยูนั่นเอง 

 นอกจากนี้แลว จากการศึกษาอาคารตางๆ ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ก็ยังสันนิษฐาน

ไดอีกวา รูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏโดยมีความแตกตางและหลากหลายภายในอาคารแตละ

หลังรวมถึงภายในหลังเดียวกันนั้น อาจเกี่ยวของกันกับนายชางผูออกแบบเปนสําคัญ เนื่องจาก

อาคารทั้ง 4 คณะปรากฏหลักฐานทางดานเอกสารการกอสรางวาเปนบุคคลคนเดียวกัน คือ 

                                                            
 41 อาคารการศึกษาท้ัง ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร และตึกอักษรศาสตร 1 (มหา

จุฬาลงกรณ) จุฬาลงกรณมหาวิทลยาลัย ก็ปรากฏลักษณะดังกลาวในการประดับตกแตงอาคารดวย 

 42 “กระแสพระบรมราชโองการ ซึ่งบรรจุไวในศิลาพระฤกษ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง,” ราชกิจจา

นุเบกษา เลม 32 (26 ธันวาคม 2458): 2266-2272. 
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นาย เอ็ดเวร์ิด ฮีลีย (Edward Healey) ผูเปนนายชางประจํากระทรวงธรรมการเปนผูออกแบบการ

สราง ทั้งนี้นายเอ็ดเวร์ิด ฮีลีย ก็ยังเปนผูออกแบบตึกอักษรศาสตร 1 หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังที่ไดปรากฏหลักฐานทางดานเอกสารระบุใหนายชางคนดังกลาวไป

ศึกษาและรางแบบไทยโบราณที่สุโขทัยและสวรรคโลก กอนเขามาทูนเกลาฯ ถวายใหทอดพระเนตร 

และคิดปรับปรุงข้ึนเปนแบบของอาคารดวย42

43 

 ดังนั้น  การออกแบบอาคารที่มีความแตกตางของรูปแบบศิลปะที่ปรากฏในกลุมอาคาร

คณะตาง ๆ คงจะเกิดมาจากความตองการที่จะเผยแพรรูปลักษณของอาคารตามแบบอยางศิลปะ

ตาง ๆ ที่เคยมีมาในอดีต ใหปรากฏแกสายตาบุคคลในยุคนั้น-สมัยนั้นใหไดมากท่ีสุด และอาจมา

จากพระประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเองที่ตองการจะใหนายชางทําการ

เผยแพรถึงรูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรมไทย เพื่อเปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ไทยไวก็เปนได  

 

 ถึงแมวาในบางองคประกอบจะมีรูปแบบที่ผสมผสานจากหลากหลายศิลปะจนไม

สามารถจะแยกแยะไดอยางชัดเจน แตรูปแบบที่เกิดข้ึนก็เขากันกับองคประกอบอ่ืน ๆ ภายใน

อาคารไดอยางลงตัว และหากพิจารณารวมกันกับอาคารหอประชุมแลว ก็จะสังเกตไดวา อาคาร

หอประชุมก็ไมไดเปนอาคารที่ดูแตกตางกันไปจากอาคารคณะตางๆ อีก 4 คณะ อันเปนกลุม

อาคารที่สรางข้ึนในระยะแรกของการสรางอาคารถาวรข้ึนในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แตในทาง

กลับกัน อาคารหอประชุมกลับเปนอาคารที่มีความโดดเดนที่สุด โดยมีอาคารคณะทั้ง 4 คณะเปน

ตัวเนนเสริมถึงความสําคัญของอาคารหอประชุม ซึ่งจากลักษณะดังกลาวนี้เองก็ไดแสดงถึง

แนวความคิดชาตินิยมแบบราชาชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่แฝงอยู 

ดังจะไดกลาววิเคราะหตอไป 

 จากที่กลาวไปทั้งหมด จึงสรุปแนวทางการสราง “ชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่ปรากฏการยอนกลับไปงานรูปแบบงานที่แสดงลักษณะแบบไทย

โบราณและงานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติไดวา คงเปนผลมาจากการที่พระองคไดทรง

ประทับและทรงศึกษาวิชาการทางดานประวัติศาสตร เการทหาร รัฐศาสตรในประเทศอังกฤษเปน

ระยะเวลายาวนาน จึงเปนเหตุทําใหส่ิงแวดลอมดังกลาวนี้สงอิทธิพลตอพระราชดําริของพระองค

อยางหลีกเล่ียงไมได และพระองคก็ทรงถือเปนแนวทางหนึ่งในการสราง “ชาติ”ใหเกิดข้ึนในสมัย

พระองค  

                                                            
 43 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ประวัติ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากนี้  หากพิจารณาแนวทางดังกลาวรวมกับการที่พระองคทรงสนพระราชหฤทัย

ในงานวรรณกรรมของวิลเลียมเช็กสเปยรแลวก็จะเห็นไดวา คงสงอิทธิพลตอแนวพระราชดําริของ

พระองคไมนอย เพราะทั้งวรรณกรรมของพระองคและของวิลเลียมเช็กสเปยร ก็ตางเปน

วรรณกรรมที่เกี่ยวโยงกับอิทธิพลทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศาสนาในแงที่เนนการให

ความรู รวมถึงอิทธิพลทางดานการเมืองที่มักจะกลาวถึงพฤติกรรมของคนหลากหลายเช้ือชาติ ซึ่ง

ทําใหเกิดปญหาข้ึนในสังคมในลักษณะที่คลายคลึงกันอีกดวย  

 ปจจัยทั้งหมดนี้ก็ยอมสงผลตอพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 ตามหลักการของ “ลัทธิ

ชาตินิยม” จนทําใหเกิดการสรางงานศิลปสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ”ข้ึนในรัชสมัย เพื่อเปน

เคร่ืองมือหนึ่งทางการเมืองอยางหลีกเล่ียงไมได ซึ่งเมื่อมาพิจารณารวมกันกับพระราชดําริ และพระ

ราชนิยม อันมีผลสืบเนื่องมาจากผลทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติแลว ก็จะเห็นไดวาไดรวมกัน

เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการกอรูปของงานสถาปตยกรรมในกลุมดังกลาวอยางชัดเจน 

 
เหตุและที่มาของการเลือกการเลือกประวัติศาสตรและรูปแบบศิลปกรรมสุโขทัยมาเปน
ตัวแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรของชาติไทย  
 กระบวนการสรางชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ใน

ลักษณะนี้ไดเร่ิมตนมาต้ังแตกอนพระองคจะข้ึนครองราชย คือ ในสมัยที่พระองคยังดํารงตําแหนง

เปนมกุฎราชกุมาร จากการที่ไดเสด็จไปตามเมืองตาง ๆ ทั้งมณฑลพายัพและหัวเมืองปกษใต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองของพระรวงเพื่อคนหาความเปนมาของประวัติศาสตรชาติและเพื่อ

พิสูจนวาชาติไทยนั้นเปนชาติที่มีประวัติความเปนมาอันเกาแก โดยทรงยึดมั่นวาเปนส่ิงที่แสดงถึง 

“ความศิวิไลซ” 

 ลักษณะที่สําคัญในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปรากฏรูปแบบของงานศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมที่ยอนกลับไปยังสมัยอดีต เชนสุโขทัยนั้น นอกเหนือจากเปนการเนนการแสดง

ลักษณะเฉพาะของความเปนชาติไทยแลว อาจมาจากความสนพระราชหฤทัยในรูปแบบศิลปกรรม

แบบไทยโบราณ ที่กลาวไดวาเกิดข้ึนจากการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทยตาม

ความสนพระราชหฤทัยของพระองคก็เปนได  

 จากคํากลาวของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงโปรดทางโบราณคดี43

44โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองราวในสมัยสุโขทัย เห็นไดอยางชัดเจน

                                                            
 44 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “คํานํา” ใน เที่ยวเมืองพระรวง, ฌ. 
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ยิ่งข้ึนจากการที่พระองคทรงนิพนธหนังสือ “เที่ยวเมืองพระรวงข้ึน ในป พ.ศ. 2450ในขณะที่

พระองคยังทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

 ในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงการเดินทางไปศึกษาคนควาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดี รวมถึงงานศิลปะและสถาปตยกรรมตามโบราณสถานในสมัยสุโขทัยและจังหวัด

ใกลเคียง เชน กําแพงเพชร สวรรคโลก อุตรดิตถ พิษณุโลก อันเปนสถานที่ ๆ ในขณะนัน้ยงัไมเคยมี

ผูใดศึกษาทางดานโบราณคดีมากอน 4 4

45 จากพระประสงคของพระองคที่ตองการจะพิมพหนังสือ

เลมนี้ให “...เปนหนทางที่ผูชํานาญในโบราณคดี และไดมีโอกาสพิจารณา และสันนิษฐานขอความ

เกี่ยวของดวยเมืองสุโขทัย สวรรคโลก และกําแพงเพชรตอไป...”45

46 

 ในขณะเดียวกันกับที่ไดทรงพยายามกําหนดอายุเวลาของกลุมโบราณสถานในสถานที่

ตาง ๆ ขางตนไปดวย ดังคําพระนิพนธของพระองคความวา 

 
 ขาพเจาตองขอกลาวดวย วาขาพเจาไมมีความประสงคท่ีจะยกหนังสือน้ีเปน

ตํารับตําราแตอยางใดเลย ประสงคแตจะต้ังโครงพอเปนรูปขึ้นไวท่ีหน่ึง เพื่อผูท่ีมีความรูและ

พอใจในการตรวจคนโบราณคดีตาง ๆ จะไดตกแตงแตมเติมใหเปนรูปอันงดงามดีขึ้นเทาน้ัน 

เพราะฉะน้ันถาแมผูท่ีอานจะมีความเห็นไมตรงกับขาพเจา ๆ จะไมรูสึกเสียใจเลย แตตรงกัน

ขาม ถาแมทานผูใดมีความเห็นไมตรงกับขาพเจาในขอใด บอกชี้แจงใหขาพเจาทราบจะมี

ความยินดีขอบคุณเปนอันมาก และขาพเจาจะรูสึกวาไดรับความรูเพิ่มเติมขึ้นอีก46

47 

 

 จากขอความแสดงพระราชประสงคขางตนนี้  ก็อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหทรงมีความ

สนพระราชหฤทัยในเร่ืองราวเกี่ยวกับอดีตรวมถึงประวัติศาสตรชาติไทย ซึ่งก็อาจเปนแรงบันดาลใจ

หนึ่งแกพระองค จนทําใหเกิดกระแสของการยอนกลับมาสรางงานสถาปตยกรรมที่อางอิงกับ

รูปแบบศิลปะและสถาปตยกรรมสุโขทัยข้ึนมาในรัชสมัย ตามแนวทางแบบชาตินิยมของพระองคก็

เปนได 

 นอกเหนือจากความสนพระราชหฤทัยในหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองราวในสุโขทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลว จากการศึกษา

เร่ืองราวในพระราชนิพนธเร่ืองเที่ยวเมืองพระรวง ก็ทําใหสันนิษฐานไดวา อีกเหตุผลหนึ่งที่ทรงเลือก
                                                            
 45 พิริยะ ไกรฤกษ, “ประวัติศาสตรศิลปะสุโขทัย โครงสรางที่ตองเปล่ียนแปลง,” สยามอารยะ 2, 

19 (กรกฎาคม 2537): 15. 

 46 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “พระราชนิพนธคํานํา” ใน เที่ยวเมืองพระรวง, ค. 

 47 เร่ืองเดียวกัน, ฆ-ง. 
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ศิลปะสุโขทัยมาเปนตัวแสดงเอกลักษณของชาติไทยนอกเหนือจากรูปแบบอ่ืน ๆ นาจะมาจากการที่

รูปแบบทางศิลปะของสุโขทัยมีรูปแบบและลวดลายที่แสดงความประณีตและงดงาม (ตามพระราช

นิยมของพระองค) อีกทั้งยังคงไวซึ่งความมีเอกลักษณ และเปนรูปแบบศิลปะที่กลาวไดวาแตกตาง

จากศิลปะอ่ืน ๆ อีกดวย 

 เหตุดังกลาวนี้เอง จึงนาจะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหพระองคตองการเผยแพร

รูปลักษณของศิลปะดังกลาว ใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป (ทั้งชาวไทยและตางชาติ) เพื่อเปนการ

เนนย้ําถึงความเปนมาของชาติไทย ที่มีความเปนเอกลักษณและความงดงามที่ไมเหมือนกันกับ

ชาติอื่น ๆ ตามแนวทางชาตินิยมยองพระองค ดังปรากฏความวา  

 
 ชาติไทยไมเคยเปนชาติ “ปา” เลย พอเกิดข้ึนก็จําเริญเทียมหนาเพื่อนทีเดียว ... ชาว

ยุโรปไมนับถือท้ังของใหมท้ังชาติใหม นิยมของโบราณและชาติท่ีโบราณมากกวาท้ังน้ัน ใน

หมูเมืองในประเทศยุโรปเองแยงกันอยูเสมอวา ชาติไหนจะคนเร่ืองราวของชาติไดนานขึ้นไป

กวากัน เพราะฉะน้ัน ท่ีนิยมเห็นวาการตัดอายุแหงชาติอันเปนของควรกระทําน้ันเปนความ

นิยมผิด...47

48 

 

 สวนในเร่ืองการเนนย้ําเอกลักษณของชาติไทย ที่แสดงลักษณะเฉพาะตามแนวทาง

ของชาตินิยมของพระองคนั้น ก็ไดปรากฏขอความในพระราชนิพนธเรื่องเที่ยวเมืองพระรวงสวน

ที่กลาวถึงเรื่องเอกลักษณของเจดียดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัย ที่ไมปรากฏในศิลปะสมัยอื่น ๆ 

ความวา 

  “...ชิน้สําคัญที่สุดในวัดนี้ คือ พระมหาธาตุเจดียสูงตระหงานอยูกวาสิ่งอ่ืน ทํายอดเปน

ปรางคชะลูดเรียวงามดี และแปลกนัยนตาหนักนา มีฐานเปนชั้น ๆ ลงมาจนถึงลานบน ...ที่ซุมมี

ลายจําหลักงาม ๆ มาก ทั้งที่ฐานพระมหาธาตุเองก็มีลวดลายจําหลักไวอยางวิจิตร...”48

49 

 โดยทรงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงของเจดียนี้ไววา “...พระเจดียรูปทรงอยางพระ

มหาธาตุ เมืองสุโขทัย ชอบสรางกันแตในสมัยสุโขทัยสมัยเดียว เมื่อมาถึงสมัยอยุธยาคิดเอาแบบ

พระสถูปลังกากับพระเจดียสุโขทัยนั้นมาผสมกัน...”49

50 

                                                            
 48 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เมืองกําแพงเพชร”  ใน เที่ยวเมืองพระรวง, 14-15. 

 49 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,“เมืองสุโขทัย-ตอนในกําแพง” ใน  

เที่ยวเมืองพระรวง, 54. 

 50 เร่ืองเดียวกัน, 64. 
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 นอกจากจะปรากฏขอความที่แสดงความเปนเอกลักษณของพระเจดียประธานอัน

งดงามของวัดมหาธาตุแลว พระองคก็ยังทรงไดกลาวบรรยายความงามของรูปแบบศิลปกรรมใน

ศิลปะสุโขทัยอ่ืน ๆ อีก เชน ทรงระบุวาปูนปนดานทิศใตของมณฑปวัดตระพังทองหลาง ที่เปนภาพ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จลงบันไดมาจากสวรรคชั้นดาวดึงษก็ไดแสดงใหเห็นถึงฝมือชาง

อันประณีต และยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณดี ดังปรากฏความวา 
 

 ...แตท่ีวัดตะพังทองหลางน้ัน มีมณฑปกับวิหารแผนเดียวกับวัดศรีชุม...ดานเหนือเปน

รูปทรงพระดําเนิน มีอัครสาวกตามเสด็จองคหน่ึง ลวดลายและภาพอยูขางจะดีอยู ชะรอย

เปนวัดโบราณจริง เพราะฝมือชางยังไมโทรม ถาเปนวัดซึ่งทําข้ึนในชั้นหลัง ๆ น้ี คงจะดูไมได

เปนแน เพราะคนชั้นเราดูไมรูจักของงามเสียแลว...50

51 

 

 อีกทั้งยังปรากฏขอความชื่นชมความงามของลวดลายปูนปน ในศิลปะสุโขทัยอีก ที่วัด

พระพายหลวง51

52 ดังปรากฏความวา 

 

 ...ตอจากวัดศรีชุมไมไกลนัก มีสถานอันหน่ึง ซึ่งชาวเมืองสมัยสุโขทัยน้ีเรียกกันวา วัด

พระพายหลวง  มีปรางค 3 ยอดเชนท่ีวัดศรีสวาย...ยังคงเหลือแตหลังเดียว ทําดวยแลง

กอนใหญ ๆ มีลวดลายงามดีมาก รูปซุมขางหลังปรางท่ีพิมพมาติดไวในหนังสือ เปนพยาน

อยูวา ลวดลายงามเพียงไร...52

53 

 

 นอกเหนือจากคํากลาวช่ืนชมความงดงามและรูปลักษณะอันเปนเอกลักษณของ

ศิลปวัตถุในสุโขทัยแลว ยังไดปรากฏขอความที่ทรงสันนิษฐานถึงการกําหนดอายุของวดัวาสรางข้ึน

กอนสมัยพอขุนรามคําแหง เพราะวาหากพอขุนรามคําแหงทรงสรางวัดนี้ พอขุนรามคําแหงก็จะโอ

อวดกลาวถึงวัดนี้มากกวาที่มีอยูในคําจากศิลาจารึกอยางมากมาย เพราะพระองค (รัชกาลที่ 6)

ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางมาก และตองการจะโออวดถึงรูปแบบศิลปะและสถาปตยกรรม

ด้ังเดิมของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สุโขทัย ดวยความประทับใจในความเปนเอกลักษณและงดงามท่ี

                                                            
 51 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เมืองสุโขทัย-เบื้องตวนนโอก,” ใน เที่ยวเมืองพระ

รวง, 78. 

 52 ดูภาพประกอบที่ 106 ในบทที่ 5  

 53 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เมืองสุโขทัย-เบื้องตวนนโอก,” ใน เที่ยวเมืองพระ

รวง, 94-95. 
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ไมเหมือนแหงอ่ืนนี้ดวยเชนกัน ซึ่งลักษณะดังกลาวก็มีแตกษัตริยไทยเทานั้นที่จะทําได ดังปรากฏ

ขอความวา 

 

 ...ก็คงจะยังสันนิษฐานอยูวาเคยเปนวัดสําคัญ และไมมีผูใดนอกจากผูมีอํานาจเชน

ราชาจะสามารถเปนผูทําได ถึงแมจะทําข้ึนในสมัยท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชดี ๆ เชนในกาลปต

ยุบันน้ี ก็คงจะไมไดดีสนิทสนมเทาท่ีทําไวใหปรากฏอยูน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงพึงสันนิษฐานวา 

จําทําวัดเชนนี้ไดก็แตทางใชอํานาจอาญา ไมใชอํานาจทรัพยอยางอื่น ดูที่วัดเชตุพนนี้รูสึก

ราวกับไปดูสถานตาง ๆ ในประเทศอียิปต ทําใหรูสึกอิ่มใจ วาเราก็มีของประหลาดนาอวด

กับเขาบางเหมือนกัน...เพราะถาแม “พอขุนรามคําแหง” ไดสรางขึ้นแลว คงจะตองอวด

และพูดถึงมากกวาท่ีมีอยูในคําจารึกหลักศิลาน้ันเปนอันมาก... 53

54 

 

 จากเหตุผลที่ตองการแสดงความเปนชาติไทยที่ปรากฏทั้งในพระบรมราโชวาท พระ

บรมราโชบาย รวมถึงบทพระราชนิพนธตาง ๆ ของพระองคนี้เอง จึงนํามาสูความพยายามที่จะเนน

คุณคาของงานท่ีแสดงการอางอิงแหลงแรงบันดาลใจจากสุโขทัย  ที่มีทั้งความประณีตและความ

วิจิตรบรรจง รวมถึงไดแสดงลักษณะ ตามแบบอยางของงานศิลปสถาปตยกรรมไทยใหเปนที่

ยอมรับวาเปนส่ิงที่แสดงความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทยที่มีความ “ศิวิไลซ” มาต้ังแตสมัย

โบราณ ในอาคารบางแหงจึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะเนนรูปแบบอันเปนเอกลักษณของ

ศิลปะไทย ไปพรอม ๆ กันกับการแสดงความหมายตามแนวความคิด “รักชาติ” ของสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวสอดแทรกอยู 

 กลุมงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงแรงบันดาลใจสําคัญดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนที่ อาคารมหา

จุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐานปรากฏวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวไดทรงมีรับส่ังใหสภาผูควบคุม มอบหมายใหนายชางผูออกแบบ คือ นาย เอ็ดเวิรด ฮีลีย

และนายคารล โดร่ิง ผูรวมเสนอแบบไปรางแบบศิลปะและสถาปตยกรรมมาจากสุโขทัยกอน 

เนื่องจากแบบที่ทูลเกลาฯถวายเม่ือคราวแรก เปนเพียงแบบที่นายชางทั้งสองตางนึกกันเอาเอง 

และนายชางทั้ง 2 ยังไมไดเห็นของจริง จึงไดมีรับส่ังใหนายชางทั้งสองเดินทางไปยังสถานท่ีดังกลาว

เพื่อรางแบบ กอนเขามาทูลเกลา ฯ ถวายใหทอดพระเนตร และคิดปรับปรุงข้ึนเปนแบบของอาคาร

                                                            
 54 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “เมืองสุโขทัย-เบื้องหาวนอน,” ใน เที่ยวเมืองพระ

รวง, 84-85. 
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ตอไป54

55  ซึ่งหากพิจารณาถึงการประดับกรอบซุมประตูแลหนาตางของอาคารมหาจุฬาลงกรณแลว 

ก็จะเห็นไดวา เปนงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากแหลงโบราณคดีที่พระองคไดทรงสํารวจในหนังสือ 

พระราชนิพนธ เที่ยวเมืองพระรวง เชน วัดมหาธาตุ วัดพระพายหลวง วัดศรีสวาย วัดเจดียเจ็ดแถว 

ฯลฯ ในลักษณะที่คลายคลึงกันกับตนแบบอีกดวย55

56 

 จึงจะเห็นไดวา พระราชดําริและพระราชนิยมสวนพระองคในการผสมผสานรูปแบบ

งานศิลปกรรมที่แสดงใหเห็นแหลงแรงบันดาลใจสําคัญจากสุโขทัย เขากันกับอาคารที่มีผังรวมถึง

ประโยชนใชสอยอยางตะวันตก เกิดข้ึนจากการที่ทรงมีพระราชหฤทัยยึดมั่นอยูวาในการสราง

มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย จะตองรักษาศิลปะและสถาปตยกรรมของไทยไวใหเปนมรดกสืบไป 

และควรทําใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา เพื่อที่จะไดซึมซับในศิลปวัฒนธรรมของไทยจนเกิดความ

เคยชิน อันจะนํามาซึ่งความซาบซ้ึงและหวงแหนรูปแบบงานศิลปกรรมที่มีมาแตคร้ังโบราณของ

ไทย56

57เปนสําคัญ จึงเกิดการสรางสรรคงานในลักษณะดังกลาวปรากฏข้ึนในสมัยของพระองค 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงกระตุนใหคนไทยหันมาชื่นชมในศิลปะ

ของชาติไทย โดยเฉพาะสุโขทัยกันใหมากขึ้น เพราะพระองคทรงเห็นวาศิลปะเปนสิ่งที่แสดงออกถึง

ลักษณะเฉพาะของชาติ ดังนั้นการสรางงานศิลปะและสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงแรงบันดาลใจ

มาจากสุโขทัย จึงนาจะเปนการแสดงออกที่เดนชัดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงถึงรูปแบบงานศิลป

สถาปตยกรรมอันเกาแกของไทย เนื่องจากทรงมีพระราชประสงคที่จะใหประชาชนชาวไทยซ่ึงเปน

ชาติที่ไมเคยตกเปนอาณานิคมของตะวันตกและมีความพอใจในชีวิตความเปนอยูของตนตาม

สมควรนั้น ไดเกิดความต่ืนตัวที่จะเปนหนึ่งเดียวในการรักษาความเปนไทยของตน และมีความต้ังใจ

ที่จะสรางความเจริญใหเกิดข้ึน พรอม ๆ กันกับยังรักษาวัฒนธรรมอันมีมาแตด้ังเดิมของไทยไวใหได 

ซึ่งการจะกระทํานั้นไมใชส่ิงที่งาย ดังนั้นลัทธิชาตินิยมจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งของพระองคที่จะชวย

สรางความกลมกลืนใหเกิดข้ึนระหวางวัฒนธรรมใหม คือการปฏิบัติใหเกิดประโยชน และวัฒนธรรม

ด้ังเดิม คือศิลปะอันเปนเอกลักษณของไทย57

58 

                                                            
 55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประวัติอาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 56 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทที่ 5 สวนวิเคราะหรูปแบบและลวดลาย อาคาร สถาน ศึกษาแบบ

ไทยประยุกต (อาคารมหาจุฬาลงกรณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประวัติการกอสรางอาคารมหาจุฬาลงกรณ (ตึกอักษรศาสตร 1) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในบท ประวัติอาคารและการวิเคราะหรูปแบบ 

 58 Walter Francis Vella,  Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

241. 
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 นอกจากนี้อาจยังมาจากเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรง

ตระหนักถึงปญหาทั้งภายในและภายนอกที่ไดคุกคามประเทศไทยอยูในขณะนั้น จึงทําใหทรงตอง

เรงหาวิธีการที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม วิธีการหนึ่งที่ทรงนํามาใชและไดปรากฏข้ึน

อยางเปนรูปธรรม นอกเหนือจากวิธีการอื่น ๆ ตามนโยบายชาตินิยมของพระองค คือ การสราง

รูปแบบงานสถาปตยกรรมที่มีทั้งประโยชนใชสอย และแสดงถึงเอกลักษณของรูปแบบไทยโบราณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมที่มีตนเคามาจากสุโขทัยควบคูกันไป เพื่อแสดง

ถึงเอกลักษณของชาติไทยที่ไมเหมือนกันกับชาติใด ๆ  

 ในรัชสมัยของพระองค จึงไดเกิดสรางงานสถาปตยกรรมรวมถึงแบบรางและแบบจําลอง

การกอสรางอีกหลายช้ินที่ไดรับแรงบันดาลใจมากจากงานศิลปะและสถาปตยกรรมมาจากศิลปะ

สุโขทัย เชนได ปรากฏข้ึนที่ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร และปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดที่ ตึก

อักษรศาสตร 1 (อาคารมหาจุฬาลงกรณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากอาคารหลังนี้

จะปรากฏหลักฐานทางดานเอกสารแลว ยังปรากฏใหเห็นในทางกายภาพดวย ดังจะกลาวอธิบาย

ความคลายคลึงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยในบทตอไป 

 นอกจากนี้แลวยังปรากฏอีกที่อนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ

นคร โดยมีความคลายคลึงกันกับเจดียประจํามุมของวัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสีชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

และยังปรากฏอีกที่แบบจําลองกอนสรางอนุสาวรียทหารอาสา และแบบรางเจดียยุทธหัตถีในสมัย

รัชกาลที่ 6 หรือแมกระทั่งแบบรางฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ พระจิตกาธาน 

พระเมรุพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ก็ปรากฏรูปลักษณะอัน

เปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัยทั้งส้ิน  

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา     

อยูหัว มักเลือกที่จะนําเสนอรูปแบบที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสุโขทัย เชน เจดียทรงยอดดอก

บัวตูม หรือ เจดียทรงปราสาทยอด และลวดลายการประดับที่ซุมประตูหนาตาง ฯลฯ ใหเกิดข้ึน ซึ่ง

รูปลักษณะดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงตนแบบอยางชัดเจน และก็จะสังเกตไดวาเปนรูปแบบที่

มีขึ้นเพื่อเนนย้ําถึง เอกลักษณและความประณีตงดงามของศิลปะไทยที่แตกตางจากชาติอื่น ๆ 

อันเปนสาระสําคัญหนึ่งของแนวคิดชาตินิยมของพระองคดวย 
 วีรบุรุษของชาติจากประวัติศาสตร  
 เมื่อทําการศึกษาบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะ

สังเกตไดวาพระองคมักจะทรงยอนกลับไปหาปรัมปราคติพื้นเมืองของไทย อันไดแกตํานานตาง ๆ 

เพื่อแสวงหาท่ีมาของประเทศไทย ยกตัวอยางเชน เร่ืองพระรวง ขอมดําดิน ทาวแสนปม เปนตน 
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พระราชนิพนธ ดังกลาวนี้ลวนเปนตํานานของวีรบุรุษชาติในขบวนการสรางรัฐในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยที่เนนการแสดงถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่ไดมาจากการสืบ

สันตติวงศและประชาชนก็เต็มใจจะมอบอํานาจให อีกทั้งยังเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงใหเห็นถึง

ประวัติศาสตรชาติไทยอันเกาแก โดยมีพระมหากษัตริยไทยเปนศูนยกลาง และเปนเพียงสถาบัน

เดียวที่จะทําใหชาติมั่นคงได ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้เปนรูปแบบของชาติไทยต้ังแตในสมัยอดีต 

 เม่ือนําหลักการดังกลาวมาพิจารณารวมกับพระราชนิพนธที่เกี่ยวกันกับการปลุกใจให

รักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะเห็นไดวามีอยูมากมายหลายเร่ือง แตเร่ือง

ที่นํามาประกอบกับแนวความคิดแบบชาตินิยมไดอยางเดนชัดที่สุด คือพระราชนิพนธเร่ือง “พระ

รวง” เนื่องจากพระราชนิพนธเร่ืองดังกลาว นาจะเปนแรงบันดาลพระราชหฤทัยหนึ่งที่ทําใหเกดิการ

ฟนฟูรูปแบบงานศิลปกรรมที่แสดงถึงศิลปะสุโขทัยข้ึนมาอีกคร้ังในรัชสมัยของพระองค 

 เม่ือพิจารณาคํากลาวที่ปรากฏในบท “คํานํา” ของบทละครเร่ืองพระรวงแลว ก็จะเห็น

ไดถึงพระราชหฤทัยอันแนวแนของพระองคในการทรงพระนิพนธเร่ือง “พระรวง” วาทรงมีจุดประสงค

เพื่อให“เปนเคร่ืองปลุกใจคนไทยเราดีอยางหนึ่ง” 5 8

59 ซึ่งหมายถึงการใหคนไทยเกิดความรักชาติ

เพราะไดทรงต้ังพระราชหฤทัยใหบทละครเร่ืองดังกลาวมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักชาติแฝงอยูดวย 

ดังความปรากฏวา 

 ...หวังใจวาจะเปนเคร่ืองบํารุงใจใหผูอานรําพึงถึงตํานานแหงชาติไทยเรา และใหรูสึก

วาชาติเราไมใชชาติท่ีเกิดขึ้นใหม เปนชาติเกาอันมีตํานานดีมาแลว จะไดแลเห็นวา ชนกของ

เราไดพยายามต้ังตนขึ้นเปนอิศรภาพ      พนจากความเปนขาของพวกขอม ซึ่งเปนชน

ตางชาติตางภาษาไดอยางไร และเราท้ังหลายจะไดมีมานะต้ังใจรักษาความเปนแหงชาติเรา

อันไดมาโดยยากน้ันไวใหมั่นคงอยู ขาพเจาเห็นวาพระรวงเปนตัวอยางอันดีแหงผูท่ีรักชาติยิ่ง

กวาตัว...59

60 

 

 ในดานเนื้อหาของบทประพันธเร่ืองดังกลาว ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะ

ปลูกฝงความรักชาติใหเกิดข้ึนอีกเชนเดียวกัน เนื่องจากไดทรงสอดแทรกทั้งการแสดงบทบาทของ

กษัตริยและการแสดงความสําคัญของสถาบันกษัตริยที่เปนผูนําของประเทศชาติและเปนประมุข

                                                            
 59 กัญญรัตน เวชชศาสตร, “จิตวิญญาณของการเสียสละและรูรักสามัคคีในพระราชนิพนธเร่ือง

พระรวง,” วารสารทับแกว  2, 3 (ปการศึกษา 2541): 9. 

 60 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทกลอนละครเรื่องขอมดําดิน, บทละครรอง
เรื่องพระรวง, บทละครรองเรื่องพระเกียรติรถ, บทละครเร่ืองชุนชางขุนแผนชุดแตงงานพระไวย 
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2515), ข-ค. 
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ของประชาชนไวในเนื้อหา โดยทรงชี้ใหเห็นวาพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทํานั้นลวนแตทําเพื่อชาติ

และประชาชน จึงเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีสถาบัน

พระมหากษัตริย ทั้งนี้ก็เพื่อบมเพาะความนิยมในสถาบันที่สําคัญนี้ใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนชาว

ไทยนั่นเอง 

 บทประพันธตอนที่กลาวถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริย ปรากฏใน

เนื้อเร่ืองโดยพระรวงเปนกษัตริยผูทรงพระปรีชาสามารถ และเปนที่เคารพนับถือแกประชาชน

ตลอดจนทรงเปนผูนําประชาชนใหพรอมใจกันรักชาติบานเมือง อีกทั้งยังทรงเปนบุคคลที่ฉลาดถึง

พรอมดวยบารมี ทั้งยังเปนผูที่ทรงเปนผูนําใหประชาชนชวยกันรักษาบานเมือง ดังความปรากฏวา  

 

   ...เดิมทีเรามัวแตกลัวขอม ระยอบยอมใหมันขมเหงหาญ 

 ทานปลุกใจใหเราเกิดคิดการ อํานาจหาญขัดขอมใหคอมคู 

 พระรวงเธอหวังต้ังใจ ใหไทยเปนไทยไดจริงอยู 

 จึงมาชวนทานไซรไปชวยสู ขาศึกศัตรูของชาวไทย...60

61 

 

 พรอมกันนี้ยังมีหลายตอนท่ีกลาวถึง การที่ทรงหวงใยบานเมืองและประชาชนของพระ

รวง โดยทรงยึดถือเอาความสงบสุขของประชาชนอยูเหนือชีวิตของตนเอง เพราะพระมหากษัตริยก็

เปรียบเสมือนพอที่หวงใยลูกตนเอง ดังนั้นพระรวงเองจึงทรงกระทําการหลายอยางแมกระท่ังชีวิต

ของตนอง เพื่อใหประชาชนของพระองคไดรับความสุข ดังความตามเนื้อเร่ืองวา 

 

  ...อันชาวละโวเวียงไทย เหมือนลูกในไสกูทั้งนั้น 

 แมกูยังอยูคงไมยอม ใหขอมจับกูเปนแมนมั่น 

 ก็จะพลอยมอดมวยไปดวยกัน ดังนั้นเหมือนกูผลาญชีวา 

 เพราะกูรักปวงประชากวาชีวิต จึงไดคิดหลีกไปเสียดีกวา 

 เพื่อตัดเหตุเภทภัยพาลา  ยอมมวยมรณาลําพังตน 

 ขอเพียงใหเวียงละโวรอด ใหชาวเราปลอดภัยอีกหน...61

62 

 

                                                            
 61 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง (กรุงเทพฯ: 

บรรณกิจ, 2520), 128. 

 62 เร่ืองเดียวกัน, 80. 
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 ในลักษณะเชนเดียวกันกับพระรวง การกลาวยกยองวีรบุรุษในประวัติศาสตรของชาติ

ไทยบุคคลอ่ืน ๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เชน พระนเรศวรมหาราช หรือ

สมเด็จพระเจาตากสิน ฯลฯก็เปนการกลาวยกยองผานการบอกเลาเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตร โดยมุงหมายที่จะใหวีรบุรุษของชาติเหลานี้มาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการที่จะใหคน

ไทย เกิดความรักชาติอีกเชนเดียวกัน 6 2

63ดังปรากฏตัวอยางในพระราชนิพนธรวมถึงพระบรม

ราโชวาท ความวา 

 

 ...สวนชาติไทยเราน้ีแตเดิมมาก็ไมไดมีชาติมีภาษาเลยดวยซ้ํา หากมีคนจําพวก 1 ท่ีมี

ใจเด็ดเด่ียวเปนผูตองดวยลักษณะเสือปา เปนผูท่ีไมยอมเปนขาใหใครกดขี่จึงสูอุตสาหแยก

ออกมาต้ังตนขึ้นเปนคณะ 1 ตางหาก เรียกนามคณะของคนวาไทยเพราะมีอิสรภาพเต็มท่ี 

ไมไดเปนขาใคร คร้ันตอ ๆ มา ชาติไทยก็มั่นคงเจริญข้ึนทุกที การท่ีเจริญรุงเรืองมาแลวก็

เพราะมีคนท่ีมีลักษณะเปนเสือปาแทน้ันอยูเปนลําดับมา ถาจะตรวจดูในพระราชพงศาวดาร

ก็จะแลเห็นไดถนัด วาเวลาใดสมัยใดมีผูท่ีมีใจเปนเสือปาอยูมาก เวลาน้ันยอมเปนเวลาท่ี

เมืองเรารุงเรืองท่ีสุด สมเด็จพระมหากษัตราธิราชของไทยเรามีลักษณะเปนเสือปาหลาย

พระองค จะวาแทบทุกองคก็เกือบได...ในสวนพระเจาแผนดินกรุงเทพทวาราวดี ก็มีสมเด็จ

พระนเรศวรเปนตัวอยางอันดีของเสือปา...คร้ันเมื่อถึงเวลาออกกระทําสงคราม สมเด็จพระ

นเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรฐเสด็จบุกรุกเขาไปในกลางกองทัพมอญ แตโดยลําพังชาง

พระท่ีน่ัง 2 ชางเทาน้ัน น่ีไมใชเสือปาฤา และเม่ือเขาไปถึงทามกลางทัพมอญแลว...เหตุไฉน

จึงไมรุมกันทํารายพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรฐเลา  เพราะมอญท้ังหลายยอมแล

เห็นนํ้าพระไทยของสองกระษัตริยวาเปนเสือปาแท มิไดทรงมีความสะดุงกลัวตออันตราย 

มิไดทรงเสียดายพระชนมชีพ ทรงยอมสละพระชนมใหแกชาติบานเมือง...เพราะฉะน้ันนับวา

กระษัตริยท้ังสองไดทรงมีไชย เพราะมีพระราชหฤทัยเปนเสือปาแท...เมื่อคนไทยเราอานถึงผู

มีชื่อเสียง ท้ังผูชายผูหญิง ท่ีไดทําความดีปรากฏยูในตํานานของชาติเราดังน้ีแลว ควรจะพา

กันรูสึกอิ่มใจท่ีรูสึกวาเราไดเกิดมาในชาติคนกลาหาญ รักเจารักชาติ รักศาสนา จนไมกลัว

ความตาย ไมเสียดายชีวิตร คนเหลาน้ีเปนปูยาตายายของเราท้ังหลาย ทานสูสละความสุข

สําราญตลอดจนชีวิตรใหแกชาติบานเมืองและศาสนา เพราะจะไดใหเราเปนไทยอยูสมนาม 

ผานเราผูเปนลูกเปนหลานก็ไดมีความสุขสําราญตลอดมาท้ังชาติศาสนาก็ไดถาวรรุงเรืองอยู 

นับวาเราท้ังหลายไดรับมรฎกจากทานผูท่ีลวงลับไปแลวอยางประเสริฐ...เราท้ังหลายท่ีไดรับ

                                                            
 63 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

207. 
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มรฎกไวเชนน้ีแลว จะมาปลอยใหมรฎกของเราเส่ือมทรามไป จะเปนการควรแลฤา...ในสวน

ชาติก็เหมือนกัน ส่ิงท่ีปู ยา ตา ยาย เราทาไดอุตสาหหาไดมาและรักษาไวดวยเลือดเน้ือและ

ชีวิตรของทานควรแลฤาจะมาเพิกเฉยละท้ิงใหทรุดโทรมไป ฤาใหตกไปอยูแกผูอื่นแมแตสวน

ท่ีนอยท่ีสุด ตองตอบวาไมควร ไมควรเลย เราจะยอมให  มรฎกของเราเส่ือมทรามไปมิไดเปน

อันขาด ถาส่ิงไรที่ทานไดใหเรามาแลว เราจะตองชวยกันรักษาไวใหจงได เราเกิดมาในชาติ

ไทย เราเกิดมาเปนไทย เราตองตายเปนไทย...63

64 

 

 จากขอความดังที่ยกตัวอยางไปในขางตนทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา ไดแสดงใหเห็นถึง

ความพยายามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ตองการจะปลูกฝงคานิยมในดาน

ความรักชาติและสรางความนิยมในระบอบกษัตริยใหเกิดข้ึนแกประชาชนชาวไทย เนื่องจากไดทรง

ชี้ใหเห็นในบทพระราชนิพนธเร่ืองพระรวงและพระบรมราโชวาทตาง ๆ วา สถาบันพระมหากษัตริย

นั้น ทรงหวงใยประเทศชาติตราบจนประชาชนของพระองคเหนือส่ิงอ่ืนใด 
 การผสมผสานแนวความคิดชาตินิยมเขากันกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
ชาติไทยที่สงผลตองานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ”ในรัชสมัย 
 แรงบันดาลใจที่สําคัญในการเกิดข้ึนของรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงนาจะเปนในลักษณะเชนเดียวกันกับการเกิดข้ึนของ

พระราชนิพนธเร่ือง พระรวง คือนาจะมาจากความมุงมั่นของพระองคในการที่จะรักษาเอกราชของ

ชาติไวใหดํารงอยูสืบไป 64

65 ซึ่งก็จะเห็นไดจากการที่พระองคทรงเรงสงสารผานบทพระราชนิพนธไป

ใหคนในชาติเกิดความสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสมบัติของชาติใน

จุดประสงคเชนเดียวกันกับการปรากฏรูปแบบศิลปสถาปตยกรรม ดังนั้นลักษณะของการยอนกลับ

ไปหางานที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัย จึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการเนนย้ําถึงเร่ือง

ดังกลาว  

 นอกจากนี้คงมาจากการที่ทรงมองอดีตเปนแนวทางสําคัญจึงไดทรงใชแนวทางอยาง

หลากหลาย ทั้งจากพระราชบิดา และความรูที่ไดมาจากตะวันตกเขามาปรับใชกับแนวทางของ

พระองคเอง อีกทั้งคงมาจากพระราชนิยมสวนพระองคของรัชกาลที่ 6 ที่มีความสนพระราชหฤทัย

ในวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยอยางสุโขทัย เนื่องจากจะเห็นไดวาเมืองสุโขทัยนี้เปนเมืองของพระรวง

                                                            
 64 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปลุกใจเสือปา (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฎราช

วิทยาลัย, 2506), 4-9. 

 65 กัญญรัตน  เวชชศาสตร, “จิตวิญญาณของการเสียสละและรูรักสามัคคีในพระราชนิพนธเร่ือง

พระรวง,” วารสารทับแกว  2, 3 (2541): 11. 
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กษัตริยผูมีทั้งพระปรีชาสามารถและปรากฏสภาพการณทางสังคมที่คลายคลึงกันกับในสมัยของ

พระองคเอง (รัชกาลที่ 6) โดยตัวละครที่เปนผูปกครองของเมืองสุโขทัยในขณะนั้นก็คือ พระรวงผู

เปนพอเมืองละโวไดแสดงบทบาทใหเห็นวา มีความหวงใยทุกขสุขของประชาชน รวมถึงยังเปนผูมี

สติปญญาเฉลียวฉลาด มีความคิดสรางสรรค มีปฏิภาณไหวพริบ มีความกลาหาญเด็ดเดียว และ

นอกจากนี้ก็ยังเปนบุคคลที่มีความคิดประดิษฐสรางสรรคซึ่งมาจากพื้นฐานที่คุนเคยและรูจักในส่ิง

ที่ตนเองคิดจะประดิษฐเปนอยางดี จึงนําส่ิงนั้นมาเสริมใหเกิดลักษณะที่แปลกไปจากเดิม65

66 ซึ่งการ

ประดิษฐดังกลาวนี้ก็นับไดวาเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันสูงสงของบรรพบุรุษไทย อีกทั้ง

ยังเปนในรูปแบบที่แปลกใหมและไมเคยมีมากอนดวย66

67 

 หากนําลักษณะอันโดดเดนของพระรวงมาเปรียบเทียบกันกับพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลวก็จะสังเกตไดวา ปรากฏลักษณะที่ใกลเคียงกันกับพระองค จากการที่

พระองคทรงพบจุดรวมของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปรากฏอยูในเกียรตินามเชนเดียวกัน

กับพระรวง กลาวคือ นอกจากพระรวงจะแสดงฐานะเปนกษัตริยผูกอสรางอาณาจักรสุโขทัยใหเปน

สัญลักษณของชาติแลว พระรวงก็ยังทรงเปนทั้งองคศาสนูปถัมภกดวย ดังนั้นพระรวงจึงเปน

ตัวแทนของศาสนาและพระนามของพระพุทธรูปในยุคสุโขทัยอยูในบุคคลคนเดียวกัน เชนเดียวกัน

กับรัชกาลที่ 6 เองที่ทรงเปนทั้งกษัตริยผูปกครองแผนดินและทรงเปนกษัตริยผูทรงเปนองค

ศาสนูปถัมภก รวมถึงยังทรงเปนกษัตริยผูสรางเอกลักษณของชาติไทยใหปรากฏข้ึนในสมัย

พระองค ดังนั้นพระองคในฐานะเชนเดียวกันกับพระรวง ก็ยอมจะตองการสรางสรรคงานศิลป

สถาปตยกรรมตามแบบที่ปรากฏในเมือง พระรวง ใหเกิดข้ึนอีกคร้ังในสมัยพระองค เพื่อให

สอดคลองกันกับพระราชนิพนธเร่ืองนี้ก็เปนได 

 นอกจากนี้อาจเปนเพราะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีแนว

พระราชดําริไปในทางอนุรักษนิยมในรูปแบบของความเปนไทย จึงไดทรงมองอดีตมาเปนแนวทาง

สําคัญในการประพฤติ67

68 โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระรวงผูกอต้ังอาณาจักรสุโขทัย เนื่องจากไดทรงยก

ยองคุณสมบัติเฉพาะของพระรวงวา เปนผูที่มีความกลาหาญ เปนเจาความคิดประดิษฐส่ิงตาง ๆ 

                                                            
 66 การที่พระรวงสามารถคิดประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชขึ้นมาใหมไดนั้น ก็ยอมแสดงวาพระรวงเปน

บุคคลที่รูจักงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานของพระองคเปนอยางดี จึงไดเกิดความคิดที่จะดัดแปลงส่ิงที่ตนมีอยู ให

เกิดประโยชนใชสอยที่มากกวาที่เปนอยูหรือท่ีเคยใชกันมาได 

 67 กัญญรัตน เวชชศาสตร, “จิตวิญญาณของการเสียสละและรูรักสามัคคีในพระราชนิพนธเร่ือง

พระรวง,” 12-13. 

 68 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 
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มีสติปญญาเฉลียวฉลาด และที่สําคัญคือทรงเปนผูนําที่ไดรับความเชื่อมั่นและเคารพศรัทธาจาก

ประชาชนภายใตปกครอง นอกจากนี้ยังทรงเช่ือวาคนไทยในสมัยดังกลาวมีความสามัคคี เปนหนึ่ง

เดียวกันได เพราะมีผูนําที่ยิ่งใหญ เชน พระรวง ดวย 

 ดังนั้น จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระรวงมาเปน

อาจารยทางดานความคิดทางดานการเมืองการปกครอง พระรวงจึงเปนสัญลักษณของเอกราช

และความสามัคคีของชาติ ตามแนวความคิดแบบชาตินิยมของพระองค โดยพระรวงก็ไดเร่ิม

ประกาศตนเองดวยคําขวัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคิดข้ึนและนํามาใชเปน

ตอนจบของบทละครคํากลอนเร่ืองพระรวง ดังตัวอยางที่วา 

 

  ขอเพียงไทยเราอยาผลาญญาติ รวมชาติรวมจิตเปนขอใหญ 

 ไทยอยางมุงรายทําลายไทย  จงพรอมในพรอมกําลังระวังเมือง 

 ใหนานาภาษาเขานิยม  ชมเกียรติยศฟูเฟอง 

 ชวยกันบํารุงความรุงเรือง  ใหชื่อไทยกระเด่ืองทั่วโลกา 

 ชวยกันเต็มใจใฝผดุง    บํารุงทั้งชาติศาสนา 

 ใหอยูจนส้ินดินฟา    วัฒนาเถิดไทย ไชโย 68

69 

 

 ขณะเดียวกัน พระองคก็ยังทรงเตือนคนไทยใหมีความสามัคคี ไมใหตกอยูในอํานาจ

ของความริษยา ซึ่งอาจนํามาสูการทําลายชาติ โดยทรงยกบทกลอนในพระราชนิพนธเร่ืองพระรวง

มาเปนเคร่ืองเตือนใจ ความวา  

 ...ขาพเจาไดรูสึกอยูในใจอยูเชนนี้เสมอ จึงไดแตงบทกลอนไวบท 1 ซึ่งขาพเจา

ขอนําบทละครนั้นมาใหทานไดอานดังตอไปนี้... 

 

 ดํารัสพระรวง 

 ที่ทานเชิญเราข้ึนครองราชย  เถลิงอาสนสุโขทัย 

 เราจะประศาสนการนคร  ใหประชานิกรสุขสําราญ 

 ซึ่งทานใหอิศรยยศ   เรามิอาจหาพจนขอตอบทาน : 

 ขอแตใหเสนาพฤฒาจารย  สมัครสมานสามัคคี 

 

                                                            
 69 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, บทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง, 138-139. 
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 อยาเห็นแกตัวมัวพะวง  ลุมหลงฤศยาใหควรที่ 

 อยาตางคนตางแขงแยงดี  อยาใหชองไพรีที่มุงราย 

 ระวังการยุยงสงราย   นั่นแหละเครื่องทําลายสามัคคี 69

70 

 

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้ จึงจะสังเกตไดอยางชัดเจนวา เคร่ืองมือสําคัญในการแสดง

แนวความคิดแบบชาตินิยมที่สะทอนผานงานพระราชนิพนธนั้นก็คงเปนในลักษณะเดียวกันกับ

รูปแบบศิลปสถาปตยกรรม คือ พระองคทรงแสดงบทบาทของกวี-นักประพันธและนักปกครองท่ี

เนนถึงการดํารงอยูของพระองคในฐานะของผูสืบทอดเจตนารมณในรูปแบบของ “ความเปนไทย” 

ผานการเนนเอกลักษณของชาติไทยเขากันกับ “การอยูรอดของชาติ” ซึ่งลักษณะที่ปรากฏนี้

นอกจากจะเปนตัวอยางที่ดีตัวอยางหนึ่งในการแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของรูปแบบงานศิลป

สถาปตยกรรมไทยแลว  ยังเปนตัวแทนท่ีดีของการแสดงภาพสะทอนแนวคิดชาตินิยมในตัว

พระองคอีกทางหนึ่งดวย 

 นอกจากนี้ยังจะสังเกตไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเปนนัก

ประดิษฐสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่ประยุกตเขากับประโยชนใชสอยเปนบุคคลแรก โดยไดทรง

นํารูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมเขามาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการสรางชาติตามหลักการชาตินิยม

ของพระองค และทรงใชเปนเคร่ืองชวยแสดงถึงศิลปะอันด้ังเดิมของประเทศที่มีทั้งความเกาแกและ

สวยงาม ซึ่งนอกเหนือจากนี้แลวยังเปนเคร่ืองเตือนใจประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เยาวชนอันเปนกําลังสําคัญของชาติ ใหรูจักและรักษารูปแบบงานอันด้ังเดิมเหลานี้ ผานการซึมซับ

และเรียนรูจากเครื่องมือการสรางชาติที่พระองคไดทรงสรางสรรคข้ึนอยางเปนรูปธรรมคือ บทพระ

ราชนิพนธเร่ืองพระรวง เปนตน 

 แตนอกจากจะทรงกระตุนใหประชาชนคนไทย มีความภาคภูมิใจในอดีตโดยการยก

ยองเกียรติคุณของบรรพบุรุษผูริเร่ิมสรางสรรคงานศิลปกรรมดังเชนผูคนในเมืองพระรวงแลว การ

ยกยองวีรบุรุษในประวัติศาสตรของชาติไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระรวงและสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชก็ยังแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่จะ

ใหวีรบุรุษของชาติไทยในอดีต มาเปนแบบอยางสอนประชาชนชาวไทยในเร่ืองความรักชาติ ความ

กลาหาญ ตลอดจนยังเปนสัญลักษณของความเปนเอกราชและความสามัคคีของคนในชาติ ดัง

ความวา 

                                                            
 70 หอวชิราวุธานุสรณ, รางพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแกพศกนิกร ในพระบรมราชวโรกาศ

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 40 พรรษา. 

   ส
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 ...ตามท่ีเราท้ังหลายไดมาพรอมกันถึงสถานท่ีสําคัญท่ีน่ี คือ เปนท่ีสมเด็จพระนเรศวร

พระเจาแผนดินไทย ไดกระทําสงครามมีชัยแกสัตรู พมา มอญ ไดพายแพแดพระบารมี, เรา

ท้ังหลายควรจะมีความโสมนัศยินดีท่ัวกัน และเราท้ังหลายควรจะคํานึงถึงเหตุและกิจการท่ี

ทําใหเราไดชัยชํานะแกขาศึก ๆ มีทหารและกําลังยิ่งกวาเราเปนอันมาก ฝายเขามากกวา

ฝายเราต้ังสามส่ีเทา. เพราะเหตุใดเลาเราจึงไดสามารถเอาชัยชํานะได ? ...  

 ท่ีพวกไทยชิงชัยชนะไดก็เพราะพวกไทยรักสมเด็จพระนเรศวร, เพราะเห็นแลววาพระ

นเรศสร ต้ังพระไทยท่ีจะปองกันมิใหคนในชาติอื่นมายํ่ายีเราได, เพราะเหตุฉะน้ันพวกไทยจึง

ไมสะดุงกลัวความตาย, สูบากบั่นหาญเขาสูขาศึกโดยหวังจะมีชีวิตอยู, เพราะถาไมสะอึก

เขาสูตายแลว, ความตายจะเดินมาหา, จะตองเปนข้ีขาเขาท้ังชาติ...  ถาพวกเราพรอมกัน

พยายามทําใจเราใหเหมือนคนไทยคร้ังสมัยสมเด็จพระนเรศวรท่ีจับอาวุธรบพมาแลว...ในไม

ชาก็จะแพรหลายท่ัวกรุงสยาม, เวลาใดทีชนชาวสยามพากันพูดเปนเสียงเดียวกันหมดท้ังน้ี, 

เวลานั้นและเราจะถึงสมัยไมมีเวลาจะเส่ือมทรามลงได.  ตัวเราเองประดุจดังกอนดินกอน

หน่ึงในภูเขา, เราจะรักษากอนดินน้ันแลวและปลอยใหภูเขาทลายน้ันจะเปนประโยชนอันใด, 

เราจะตองต้ังใจรักษาภูเขา,กอนดินน้ันจึงจะอยูได. เมื่อพวกเราทําใจใหสําเร็จไดฉะน้ีแลว, 

เมื่อน้ันแลเราจะไดเหมือนชนกของเราคร้ังสมเด็จพระนเรศวร...70

71 

 

 จากพระบรมราโชวาทขางตน อาจเปนแรงบันดาลพระราชหฤทัยหนึ่ง ที่ทําใหพระองค

เกิดความตองการที่จะสรางสรรคงานรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมตามแบบที่ปรากฏในสถานท่ี

ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรไดทรงกระทําสงครามมีชัยชนะแกพมา ใหปรากฏข้ึนอีกคร้ังในสมัยพระองค  

ดังเชน เจดียทรงยอดดอกบัวตูม ที่ทรงพบในระหวางอยูในสถานที่แหงนั้น โดยพระองคอาจใช

เจดียทรงยอดอกบัวตูมมาเปนสัญลักษณแหงความเปนเอกราชของชาติไทย เหมือนกับที่ทรงนํา

พระรวงและสมเด็จพระนเรศวรมาเปนตัวแทนในลักษณะเชนเดียวกันก็เปนได ดังที่พระองคไดทรง

บรรยายความไวในจดหมายเหตุรายวัน ความวา 

 

 ...ท่ีตรงหนาพลับพาท่ีพักน้ีออกไป มีฐานพระเจดียกอดวยอิฐ 10 วาจัตุรัส พระเจดีย

ทลายเสียแลว แตทักษิณยังอยูพอท่ีจะเห็นไดวาเปนพระเจดียสุโขทัย คือฐานชั้นทักษิณเปน 

 

                                                            
 71 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบรมราโชวาทเสือปา พระบาท สมเด็จพระ

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 10-15: ”พระบรมราโชวาทเสือปา” ร.6 บ/67 บ.

16. 6/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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รูป 8 เหล่ียม มีคูหารองคลาย ๆ วัดชางลอมท่ีสวรรคโลกและเจดียอื่น ๆ ของสุโขทัยเปนอัน

มาก...พระเจดียองคน้ีแนแลวคือองคท่ีมีกลาวไวในพงศาวดารวา สมเด็จพระนเรศวร ไดทรง

สรางข้ึนเปนเคร่ืองหมายท่ีชนชางกับพระมหาอุปราชาฯ...ในขอท่ีพระเจดียองคน้ี ซึ่งได

หายไปไมมีผูพบนานแลวน้ัน ไดมาพบกันข้ึนอีกในปน้ี อันเปนปท่ี 4 แหงรัชสมัยของเรา และ

รูสึกยินดีท่ีเราเองไดมาจนถึงท่ีมหาไชยสถานครั้งน้ี...71

72 

 ...มีขอความแสดงตํานานการที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดทรงกระทําสงครามดวย

พมา กูชาติไทยเราใหไดเปนอิศรพนจากอํานาจแหงหงษาวดี แลวไดไทรงสฐาปนาพระเจดีย

น้ีเพื่อเปนอนุสาวรียในมหาไชยสถาน ท่ีพระองคไดทรงกระทําการยุทธหัตถีมิไชยแกพระมหา

อุปราชาหงษาวดี แลวและการกลาวถึงการท่ีตัวเราไดทราบขาววาคนพระเจดียน้ีพบอีก มี

ความโสมนัศจึงมานมัสการ... 72

73 

 ...พระเจดียองคน้ี ท่ีจริงนับวาเปนอนุสาวรียสําคัญสําหรับชาติไทย ไมควรจะเพิกเฉย

ท้ิงไวอยางเชนแตกอนอีก สมควรจะบํารุงรักษาไวเปนอนุสาวรียเคร่ืองเตือนจิตคนไทย 

อยางเชนท่ีประเทศเยอรมนีเขาไดสรางอนุสาวรียขึ้นไว ณ สนามรบริมเมืองไลปซิค เพื่อรําฤก

ถึงการสําคัญซึ่งพวกเยอรมันไดกระทํากับนะโปเลียนกูชาติใหพนจากเง้ือมมือนะโปเลียน 

ฉะน้ัน พระเจดียอันน้ีก็เปนอนุสาวรียท่ีรําฤกถึงกิจสําคัญอันใหญยิ่งในตํานานแหงชาติไทย 

จึงควรท่ีจะรักษาไว...73

74 

 ...กลาวถึงการสงครามซึ่งสมเด็จพระนเรศวรไดทรงกระทําเพื่อกูอิศรภาพแหงชาติไทย 

และยินดีท่ีพระเจดียซึ่งพระองคไดทรงสรางข้ึนไวเปนอนุสาวรียแหงมหาพิไชยยุทธคร้ังน้ัน 

อันไมมีใครหาพบมานานแลว ไดมาพบในปน้ีและยินดีท่ีไดตามเสด็จตัวเรามายังท่ีสนามรบ 

ไดนมัสการเจดีย ซึ่งไมปรากฏวาพระราชาธิบดีพระองคใดไดเคยเสด็จมาถึงต้ังแตแผนดิน

สมเด็จพระนเรศวรมา...ใหสมกับท่ีพูดในสมรภูมิไชย คือแสดงความต้ังใจของตัวเราท่ีจะ

กระทําการตามนาท่ีอันควรแกพระเจาแผนด้ินไทย คิดถึงประโยชนแหงชนหมูมากยิ่งกวาคน

หมูนอย ต้ังใจจัดการปกครองใหเหมาะแกประเทศและโอกาสที่จะพอทําไดมากกวาท่ีจะ

พยายามเลนละครใหฝร่ังชม จึงขอเตือนขาราชการใหประพฤติเชนเราบาง คือใครมีนาท่ีก็

ควรจะทําไปใหดีท่ีสุด งดการเห็นแกตัว อันเปนผลใหฤศยาและแตกราวกัน ต้ังใจสําแดง

ความรักชาติ โดยทํากิจการของตน ๆ โดยเต็มสติกําลังและความสามารถ ยอมสละรางกาย 

                                                            
 72 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว, 137-138. 

 73 เร่ืองเดียวกัน, 142. 

 74 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว, 142-143. 
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ชีวิตร และเลือดเนื้อ เพื่อประโยชนแหงชาติ เชนน้ีดีกวาท่ีจะมัวตะโกน “รักชาติ”...การรักชาติ

ขอใหรักอยูในใจ อยารักดวยปาก...และถาแมวาจะมีศัตรูเขามาย่ํายีราชอาณาจักรสยาม 

ขอใหไดไปทําสงครามเอาไชยชํานะดวยกัน เหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับขาทูล

ละอองธุลีพระบาทของทานฉะน้ันฯ...74

75 

 

 จากตัวอยางพระราชดํารัสขางตน จึงอาจสงผลทําใหอาคารแบบรักชาติในสมัยรัชกาล

ที่ 6 ปรากฏการออกแบบและการสรางงานสถาปตยกรรมที่เนนคุณคาของงานศิลปกรรมไทยใน

ลักษณะที่แสดงออกถึงความเปนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสุโขทัย โดยปรากฏทั้งประวัติศาสตรชาติ

ไทยอันมีพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ และปรากฏลักษณะที่แสดงถึงรูปแบบทางศิลปะอยางเดนชัด 

พรอมทั้งยังไดแสดงความสําคัญกับมิติและคุณคาของการแสดงตัวตนที่เปนเอกลักษณไดอยาง

ครบถวน อันเปนพื้นฐานสําคัญมาจากความคิดดานชาตินิยมของพระองค ที่ไดปรากฏในส่ิงที่

พระองคสรางสรรคข้ึนนั่นเอง 

 กลุมอาคารรักชาติที่เกิดข้ึนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจายูหัวภายใต

แรงบันดาลใจดังกลาว จึงเปนอาคารที่มีรูปแบบที่อางอิงแรงบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง เจดียทรงยอดดอกบัวตูม (พุมขาวบิณฑ) โดยไดปรากฏที่ แบบจําลองกอนสรางของ

อนุสาวรียทหารอาสาและแบบรางของเจดียยุทธหัตถี รวมถึงแบบรางฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรม

พระยานริศรานุวัติวงศ  พระจิตกาธาน พระเมรุพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุ

พันธุวงศวรเดช ลักษณะดังกลาวไดเกิดข้ึนตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ 6โดยตรงและลวน

เปนรูปแบบที่มาจากศิลปะสุโขทัย ในลักษณะที่คลายคลึงกันกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูม (ทรงพุม

ขาวบิณฑ)ในหลาย ๆ ลักษณะดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 

 รูปแบบของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมนี้ กลาวไดวา เปนรูปแบบเจดียอันเปนเอกลักษณ

เฉพาะของงานสถาปตยกรรมในศิลปะสุโขทัยอยางแทจริง เนื่องจากสุโขทัยไดนํารูปแบบที่ไดรับมา

จากศิลปะตาง ๆ มาพัฒนาจนเกิดเปนรูปแบบของตนเองในที่สุด อีกทั้งยังเปนรูปแบบที่เปรียบเสมอืน

ตัวแทนแหงความเปนเอกราชของชาติไทย ดังเชน วีรบุรุษของชาติอยางพระรวงหรือสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชอีกดวย  การเกิดข้ึนของรูปแบบดังกลาว จึงทําใหเห็นถึงพระบรมราโชบายประการ

หนึ่งในการสงเสริมลัทธิชาตินิยม คือ การสงเสริมใหประชาชนคนไทย เกิดความตระหนักและสนใจ

รวมถึงรักษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมโบราณของไทย 

 

                                                            
 75 เร่ืองเดียวกัน, 144-145. 
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 ดังนั้น หากรวบรวมแนวคิดและพระราชนิยมสวนพระองคดังกลาวเขาไวดวยกันแลว ก็

จะเห็นไดถึงความพยายามในการผสมผสานรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณและที่

อางอิงอิทธิพลจากสุโขทัยเขากับอาคารที่มีการใชสอยแบบสมัยใหมเพื่อใหสอดรับกับความ

ตองการทางสังคมที่มีอยางมากข้ึน  ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้อาจมาจากการเหตุผลขางตนรวมกันกับ

ปจจัยอ่ืน ๆ เชน พื้นฐานการศึกษา แนวคิดชาตินิยม พระราชนิยม ปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองที่เกิดข้ึนในรัชสมัย จนทําใหพระองคเกิดความพยายามในการนําแนวคิดมาปรับใช 

เพื่อที่จะใชเปนสัญลักษณแสดงออกถึงความเปนชาติไทย ดังไดทรงมีพระราชดํารัสวา 

 
 ...เมื่อสยามใหมถูกครอบงําดวยแนวคิดที่วา  “จะเสียอะไรไมวา ขอใหกาวหนาแลว

กัน” ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีคนท้ังหลายจะคิดวา การท่ีจะเจริญกาวหนาอยางแทจริงน้ัน เรา

จะตองหันหลังใหกับทุก ๆ ส่ิงท่ีอยูในแบบแผนท่ีเคยประพฤติปฏิบัติกันมา แตเกากอน และก็

ดูเหมือนวาวิธีการท่ีไดผลดีท่ีสุดในการทําตัวใหเจริญกาวหนา น่ันก็คือ ลมกระดานและต้ัง

ตนกันใหม...75

76 

 

 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้จึงสามารถสรุปไดวา แนวความคิดที่ปรากฏข้ึนทั้งหมด อาจจะ

เปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหเกิดการสรางงานท่ียอนกลับไปหารูปแบบไทยโบราณ รวมถึงศิลปะสมัย

ตางๆ ของไทย เชนสุโขทัย แตการตระหนักเชนนี้ก็ไมไดทําใหชนช้ันนําไทย หันหลังใหกับความ

ศิวิไลซแบบตะวันตก แลวมุงแตจะกลับมาทําตามแบบจารีตเพียงอยางเดียว7 6

77 แตเปนการปรับใช

โดยพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงแบบแผนตางๆ ของไทย ในขณะเดียวกัน

กับที่รูปแบบตาง ๆ เหลานี้จ ะตองสอดคลองกับรากฐานเดิมที่เปนกระแสหลัก คือ “ความศิวิไลซ” 

แบบตะวันตกดวย จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางงานศิลปสถาปตยกรรมไทยในรูปแบบ

ตาง ๆ ใหเปนถาวรวัตถ7ุ 7

78 บนการใชผังที่มีรูปแบบและประโยชนใชสอยอยางตะวันตก เพื่อใหเปน

มรดกสืบทอดแกชนรุนหลังตอไป และอาจกลาวไดวาไดปรากฏองคประกอบของ “ชาตินิยม” ตาม

                                                            
 76 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว, ใน “Siamese Art” Siam observer,  อางถึงใน พิริยะ 

ไกรฤกษ และเผาทอง ทองเจือ, ศิลปกรรมหลัง 2475, 23. 

 77 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทย

ประยุกต ชาตินิยม, 215. 

 78 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2513), 125. 
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แนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 สอดแทรกอยูอยางชัดเจน แมวาการยอนกลับไปหารูปแบบอัน

ด้ังเดิมของชาติ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรความเปนมรของชาติ เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของ

ชาติจะเปนในลักษณะเดียวกันกับแนวทางชาตินิยมตามแบบตะวันตก แตส่ิงเหลานี้ไดแสดงความ

ตางออกไปเนื่องจาก ในอาคารแบบรักชาติไดแสดงการผสมผสานลักษณะของผัง,รูปทรงรวมถึง

โครงสรางของทั้งไทยและตะวันตก พรอม ๆ กันกับที่ไดแสดงลักษณะทางศิลปสถาปตยกรรมใน

แบบที่แสดงถึงตนแบบโดยตรงและประยุกตแบบแผนของไทยและตะวันตกข้ึนในองคประกอบ

ตางๆ ของอาคารจนเปนเอกลักษณเฉพาะ รวมถึงยังไดแสดงถึงความพยายามในการถายทอด

แนวคิดอันเปนนามธรรมของรัชกาลที่ 6 สอดแทรกลงไปในองคประกอบทางสถาปตยกรรมเพื่อ

ประโยชนในการพยุงสถานภาพความเปนกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดวย  

 ส่ิงเหลานี้นอกจากจะมีข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับประโยชนใชสอยทางสังคมที่มีมากข้ึน

แลว ยังเกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในสังคมดวย เพราะลักษณะของ

การยอนกลับไปหางานในรูปแบบไทยโบราณ หรือรูปแบบที่แสดงความหลากหลายของศิลปะใน

แตละสมัย และรูปแบบที่แสดงถึงแรงบันดาลใจจากสุโขทัย ดังที่ไดปรากฏในอาคารแบบรักชาติใน

สมัยรัชกาลที่ 6 นี้ กลาวไดวาเปนหลักฐานสําคัญที่ไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพการณตาง ๆ ในสมัย

นั้นไดเปนอยางดี ดังที่ไดกลาวอธิบายไปแลวขางตน  

 ลักษณะสําคัญที่ปรากฏทังหมด จึงทําใหอาคารแบบรักชาติมีความแตกตางไปจาก

งานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ที่แสดงแตลักษณะอันแบบแผนของไทยรวมถึงมีประโยชนใช

สอยตามแบบเดิม และทําใหตางจากอาคารท่ีเกิดข้ึนภายใตแนวคิดชาตินิยมของทางตะวันตกที่

เปนเพียงแตการฟนฟูรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมอันด้ังเดิมของอาณาจักรเพื่อแสดงความ

ยิ่งใหญที่ไดเคยเกิดข้ึนเพียงเทานั้น78

79  แตไมไดแสดงการผสมผสานรูปแบบหรือแมกระทั่งผสมผสาน

แนวคิดใดเพิ่มเติม รวมถึงยังแสดงความแตกตางจากงานสถาปตยกรรมเผด็จการชาตินิยมแบบ

ทหารในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามที่แมวาจะไดปรากฏลักษณะโดยรวมที่คลายคลึงกัน เชน การ

ฟนฟูรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบจารีตในการทําหลังคา ทรวดทรง หรือองคประกอบทาง

สถาปตยกรรมไทยบางอยางเขามาผสมกับผังอาคารที่มีการใชสอยแบบตะวันตกในลักษณะ

เชนเดียวกันก็ตาม 7 9

80 แตก็ไดปรากฏลักษณะบางประการที่แตกตางกันไป คือ นิยมลดทอน
                                                            
 79 การสรางงานศิลปะในแขนงตาง ๆ ไดแสดงการลอกเลียนงานศิลปสถาปตยกรรมโบราณแทบทุก

อยาง และยังคงยึดม่ันในระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑเดิมทั้งหมด  

 80 ทั้งอาคารแบบรักชาติและงานสถาปตยกรรมเผด็จการชาตินิยมแบบทหารในสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทย เพื่อแสดงถึงการเปน

ประเทศที่มีความเจริญมาอยางยาวนานไมแพนานาประเทศในลักษณะเดียวกัน 
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รายละเอียดและความซับซอนขององคประกอบตามอยางไทยลงมากกวาอาคารในสมัยรัชกาลที่ 6 

ดังนั้นรูปแบบทีเกิดข้ึนจึงไมไดสืบทอดลักษณะงานสถาปตยกรรมแบบจารีตเทาที่ควรและไมได

หมายถึงการนํารูปแบบจารีตตามแบบประเพณีเดิมของไทยมาสราง ทําใหมีความแตกตางจาก

อาคารแบบรักชาติที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 อยางชัดเจน  

 ดังนั้น รูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” จึงเปนลักษณะเฉพาะหรือเปนพระ

ราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งกลาวไดวาปรากฏอยางชัดเจนเพียงสมัยเดียวและมีความแตกตาง

จากสมัยกอนหนา อีกทั้งยังมีความแตกตางจากรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีและ

แบบชาตินิยมอีกดวย เพราะส่ิงสําคัญที่สุดในการเกิดข้ึนของรูปแบบที่แสดงทั้งแบบไทยโบราณ

และแบบที่แสดงตนเคามาจากสุโขทัย รวมถึงในแบบที่ปรากฏลักษณะประยุกตมาจากหลากหลาย

ศิลปะในอาคารแบบรักชาติ ก็คือ การแสดงใหกลุมบุคคลตาง ๆ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ไทยที่มีมาแตอดีต และแสดงใหเห็นวาชาติไทยที่ไมใชชาติใหมหรือชาติที่ปาเถื่อน ก็เพราะมี

รูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทย อันแสดงใหเห็นถึงความเจริญที่มามาแตคร้ังแรกเร่ิมโดยทรง

ยึดมั่นวาเปนส่ิงที่แสดงถึง “ความศิวิไลซ”ของชาติไทย พรอมทั้งยังแฝงแนวพระราชดําริทางดาน

การเมืองของรัชกาลที่ 6 ดวย อาคารแบบ “รักชาติ”จึงไดรวมกันเปนองคประกอบหนึ่งในการรักษา

ความเปนชาติไทย พระองคจึงทรงพยายามที่จะใหทุกคนไดเขาใจถึงรูปแบบของ “ความเปนไทย”

ใหถูกตองเพื่อจะไมใหมีใครมาโตเถียงไดวาสิ่งที่ทรงสรางสรรคข้ึนมานั้นเปนส่ิงที่ “ไมใชไทยแท”  

 นอกจากนี้ในอาคารแบบรักชาติยังไดแสดงลักษณะที่พิเศษข้ึนอีก เพราะ ไดแสดงพระ

ราชนิยมของรัชกาลที่ 6 ในรูปแบบงานของศิลปะสุโขทัย ซึ่งปจจัยที่อยูเบ้ืองหลังที่ทําใหทรงเลือกที่

จะเนนรูปแบบอันเปนเอกลักษณของศิลปะดังกลาว พิจารณาไดวา มาจากพระราชนิยมสวน

พระองคของรัชกาลที่ 6 ที่มีความสนพระราชหฤทัยวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยอยางสุโขทัย จนทําให

เ ลือกเมืองสุโขทัยมาเปนตัวแบบที่แสดงพระราชดํารินี้  นอกจากนี้ยังมาจากการศึกษา

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทยตามความสนพระราชหฤทัยผสมผสานเขากับความพยายาม

ของพระองคที่ทรงตองการพิสูจนวาชาติไทยนั้นเปนชาติที่มีประวัติความเปนมาอันเกาแก รวมถึง

ยังมาจากการที่รูปแบบและลวดลายของสุโขทัยนั้น แสดงความประณีตและงดงาม (ตามพระราช

นิยมของพระองค) อีกทั้งยังคงไวซึ่งความมีเอกลักษณอีกทั้งยังเปนรูปแบบศิลปะที่กลาวไดวา

แตกตางจากศิลปะอ่ืน ๆ ดวย แตส่ิงสําคัญนาจะมาจากการที่เมืองสุโขทัยเปรียบเสมือนเปนเมือง

ในอุดมคติของพระองค 8 0

81 เพราะนอกจากจะเปนเมืองที่แสดงความเปนมาของชาติไทยจากการ

                                                            
 81 สัมภาษณ, สมชาติ จึงสิริอารักษ, รองศาสตราจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 18 ธันวาคม 2556. 
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คนพบศิลาจารึกแลว ยังเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงใหเห็นถึงประวัติศาสตรชาติไทยอันเกาแกซึง่มี

พระมหากษัตริยไทยเปนศูนยกลาง และสถาบันกษัตริยก็เปนเพียงสถาบันเดียวที่จะเปนศูนยรวม

ของชาติและทําใหชาติมั่นคงไดอีกดวย นอกจากนี้สุโขทัยยังเปนเมืองที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจของ

พระมหากษัตริยที่ไดมาจากการสืบสันตติวงศซึ่งประชาชนเต็มใจจะมอบอํานาจให ลักษณะ

ดังกลาวนี้จึงเปนการเนนย้ําใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีสถาบัน

พระมหากษัตริย เพื่อบมเพาะใหเกิดความนิยมในสถาบันที่สําคัญนี้ในหมูประชาชนชาวไทยโดย

ทางออม พรอมกันนี้ประชาชนและกษัตริยของเมืองสุโขทัยก็ยังเปนผูที่ลวนอยูในหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา 8 1

82 ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับอุดมการณชาตินิยมของพระองค และทายที่สุด

เมืองสุโขทัยก็ยังเปนเมืองของวีรกษัตริยไทยในสมัยอดีต เชน พระรวง กษัตริยผูที่เปนตัวแทนของ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปรากฏอยูในเกียรตินามดวย ซึ่งเมื่อรวมเขากับการที่ทรงมีแนว

พระราชดําริไปในทางอนุรักษนิยมในรูปแบบของความเปนไทย ก็ยอมรวมกันสงผลใหทรงมองอดีต 

เปนแบบอยางการประพฤติ และสงผลทําใหเกิดการฟนฟูรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมที่เนน

ลักษณะเฉพาะของสุโขทัยข้ึนในรัชสมัยของพระองค โดยทรงยึดถือวาเปนตัวแทนแหงความเปน

เอกราชของชาติไทย 

                                                            
 82 เพราะนอกจาก พระรวงจะทรงเปนผูกอสรางอาณาจักรสุโขทัยใหเปนสัญลักษณของชาติแลว ยัง

ทรงเปนองคศาสนูปถัมภกดวย 
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บทที่ 5 
 

การศึกษารูปแบบศิลปสถาปตยกรรมที่ปรากฏในอาคารแบบ “รักชาติ” ในรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) 

 
 ดังจะเห็นไดวา รูปแบบงานศิลปะและสถาปตยกรรมในประเทศไทยรวมถึงชาติอ่ืน ๆ 

ยอมปรากฏถึงลักษณะอันเปนตนเคาของรูปแบบที่เกิดข้ึนในยุคสมัยหลัง ดังนั้นการศึกษาอาคาร

แบบ “รักชาติ”ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงจําเปนที่จะตองกลาวถึงรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยรวมเพื่อให

เกิดการศึกษาในมิติที่หลากหลายข้ึน เนื่องจากทั้งประวัติการสรางอาคารรวมถึงรูปแบบที่ปรากฏ

ในกลุมอาคารตาง ๆ ตางก็ไดรวมแสดงบทบาทอีกบทบทบาทหนึ่งในการสะทอนสภาพสังคม 

พระราชประสงค รวมถึงพระราชดําริในพระองคไดเปนอยางดี นอกเหนือจากเปนเพียงการศึกษา

ทางดานประวัติศาสตรในยุคสมัยของพระองคเพียงดานเดียว ดังจะทําการศึกษาตอไปนี้ 

 เมื่อสยามไดกาวยางเขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ 6 รูปแบบของงานศิลปสถาปตยกรรมในประเทศไทยโดยมากก็ยังคงดําเนินรอยตามรูปแบบที่

ปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทั้งสถาปตยกรรมไทย

และสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก แมวาการแสดงรูปแบบในเชิงสัญลักษณของความ 

“ศิวิไลซ” จะลดบทบาทลงและเกิดปรากฏการณที่หันกลับมาสนใจศิลปะและสถาปตยกรรมแบบ

ไทยโบราณเพิ่มมากข้ึนก็ตาม 

 โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 งานสถาปตยกรรมตะวันตกหรือที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกจะ

เกิดข้ึนในรูปแบบที่สอดคลองกับหนาที่ใชสอยในชีวิตประจําวัน หรือจากประโยชนใชสอยที่ไดรับ

จากอาคารดังนั้นจึงไมใชอาคารที่สรางข้ึนเพื่อแสดงสัญลักษณของความมีอารยธรรมหรือ 

“ศิวิไลซ”ในรูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ปรากฏการณที่เกิดข้ึนดังกลาวมี

ผลทําให รูปแบบงานสถาปตยกรรมตะวันตกได รับการสราง ข้ึนในยุคสมัยมากกวางาน

สถาปตยกรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในแบบ”รักชาติ” แมวารัชกาลที่ 6 จะทรงมีเจตนารมณที่จะ

แสดงแนวพระราชดําริ “ชาตินิยม”ในทุก ๆ พระราชกรณียกิจของพระองคอยางเขมขนก็ตามแต

กลุมอาคารไทยแบบ “รักชาติ” ก็ยังไดรวมกันแสดงบทบาทที่สําคัญยิ่งในรัชสมัย  
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 กลุมอาคารพระราชวังที่สรางข้ึนในรัชสมัยนี้ ไดแสดงบทบาทท่ีมีหลากหลายมิติยิ่งข้ึน

ในลักษณะของที่ประทับ จึงไมใชการวางผังแบบพระราชวังในลักษณะเดิมที่เปนการวางตามแนว 

แกนวัดในผังสมมาตรแบบคลาสสิก (Classicism) แตจะเนนถึงการตอบสนองกับการอยูอาศัยใน

ชีวิตประจําวันมากกวา โดยรูปแบบที่นิยมคือ แบบโรแมนติก (Romanticism) ที่เหมาะสําหรับ

ภูมิอากาศภายในประเทศไทยที่เปนแบบรอนชื้น พรอม ๆ กันกับที่ลักษณะของอาคารมีความ

สอดคลองกับลักษณะการวางผังดวย เชน พระราชวังสนามจันทร พระราชวังพญาไท เปนตน  

 แตนอกจากนี้แลวกลุมพระที่นั่งตาง ๆ ในพระราชวังสนามจันทรยังไดแสดงมิติทางดาน

ศิลปกรรมในเชิงที่ส่ือถึงเจตนาของรัชกาลที่ 6 ในการประยุกตศิลปสถาปตยกรรมไทยใหเกิด

ประโยชนในมุมมองที่ตางออกไปจากเดิม พรอม ๆ กันกับที่ไดแฝงความหมายเชิงสัญลักษณเขามา

กับรูปแบบดวย ดังเชนที่ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยและพระที่นั่งวัชรีรมยา ซึ่งหากทําการพิจารณา

แลวก็จะเห็นไดถึงมิติที่หลากหลายและซับซอนยิ่งข้ึน นอกจากนี้การตกแตงในพระที่นั่งดังกลาว ยงั

ไดเนนรูปแบบทางศิลปกรรมที่คลายคลึงกันกับกอนหนา และแสดงอิทธิพลของรูปแบบไดอยาง

ชัดเจน พรอมทั้งแสดงความงดงามและความประณีตของลวดลายในแบบไทยโบราณอีกดวย 

 กลุมอาคารการศึกษาตาง ๆ ที่สรางข้ึนในรัชสมัยนี้ขนาดจะไมใหญโตมากนักและมี

ลักษณะที่คลายคลึงกันเปนสวนมาก คือเนนในการสรางอาคารรูปแบบตะวันตก โดยผังอาคาร

เรียนยังคงลักษณะแบบคลาสสิก (Classicism) และมีผังเปนรูปตัวอี (E) เปนหลัก แตลักษณะที่

พบเปนพิเศษ คือ การประดับงานศิลปสถาปตยกรรมไทยลงไปในองคประกอบของอาคาร 

เนื่องจากไดส่ือใหเห็นถึงพระราชประสงคของรัชกาลที่ 6 ในการประยุกตนํารูปแบบศิลปกรรมไทย

มาใชใหเกิดประโยชนในมุมที่กวางขวางข้ึน พรอมทั้งยังสอดคลองกับการใชชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึน

ใหม ๆ ในสังคม จึงทําใหเกิดการสรางอาคารที่มีหนาที่การใชสอยอยางตะวันตกและสามารถแสดง

ลักษณะอันโดดเดนของรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทยข้ึนเชน  ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิริ

นทร อาคารมหาจุฬาลงกรณ (ปจจุบันคือตึกอาคารคณะอักษรศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและกลุมอาคารคณะตาง ๆ ทั้ง 4 คณะ ที่สรางข้ึน

ภายในโรงเรียนในครั้งเร่ิมแรก โดยอาคารทั้งหมดนั้นลวนมีรูปแบบอันเปนแบบแผนสอดแทรกอยู

ตามองคประกอบภายในอาคาร เชน การประดับช้ันหลังคาและลวดลายกนกประดับหนาบันที่ตึก

นิภานภดล รวมถึงอาคารคณะตาง ๆ ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปนตน ซึ่งรูปแบบทีปรากฏ

เหลานี้ก็ไดรวมแสดงเอกลักษณของศิลปะในยุคสมัยตาง ๆ ออกมาไดอยางดี นอกจากนี้ในอาคาร

บางหลัง เชนที่ อาคาร   มหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารหอประชุมโรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัยและกลุมอาคารคณะตาง ๆ ทั้ง 4 คณะ ยังไดแสดงแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 

6 อยางชัดเจนและเขมขนสอดแทรกอยูในอาคาร ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
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 นอกจากนี้ยังมีกลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน ที่แสดงลักษณะของงาน    

ศิลปสถาปตยกรรมไทยเขาไปสอดแทรกในองคประกอบพรอม ๆ กันกับสะทอนพระราชดําริ     

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไปดวย เชน อนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑ

แหงชาติพระนคร ศาลาสํานักงานการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ แบบรางอนุสาวรียทหารอาสา 

แบบรางอนุสรณดอนเจดีย จังหวัด สุพรรณบุรี เปนตน 

 จากงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏในรัชสมัยโดยรวมดังกลาว ก็ทําใหเห็นไดถึงอีก

แนวทางหนึ่งของรัชกาลที่ 6  ในการที่จะแกปญหาความขัดแยงในการรับวัฒนธรรมตะวันตกและ

การรักษาความเปนไทย  ซึ่งอาจกลาวไดวา เร่ิมอยางเปนรูปธรรมข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 จนไดถูก

สรางเสริมใหเปนรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในสมัยของรัชกาลที่ 6 โดยส่ิงที่ทรงสรางข้ึนเพื่อลดปญหา

ความตึงเครียดของการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาพัฒนาประเทศจนทําใหเกิดปญหาจากความ 

“ศิวิไลซ” ก็คือ “ลัทธิชาตินิยม”  ซึ่งแนวทางนี้เปนแนวทางหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมของชาติไวใน

ยามที่ประเทศตองมีการพัฒนาดวยส่ิงตาง ๆ นั่นเอง0

1 

 แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว อาจเกิดมาจากเหตุผลที่พระองคทรงเคยไดรับ

การศึกษาในอังกฤษเปนระยะเวลา 9 ป จึงทําใหทรงมองเห็นถึงภัยของอิทธิพลตะวันตกตอ

วัฒนธรรมไทยท่ีไดเคยเกิดข้ึนมาแลว ซึ่งความวิตกในโทษของความเจริญ (ศิวิไลเซช่ัน) ที่ไดมาสู

ชาติไทยนี้ เห็นไดอยางชัดเจนจากคํากลาวของพระองค ความวา 

 

 ...ตัวเราน้ีก็กลัวโรค “ศิวิไลซ”น้ีและย่ิงกวาโรคอื่น ไทยเรายังมิทันท่ีจะไดทล่ึงข้ึนไปเทา

เทียมเขา เราจะมาเร่ิมเดินลงเสียแลวฤา อยางไร ๆ ก็จะยอมนิ่งไมได จะน่ังเฉยแลดูอยู    

ฤาคอยใหบุญมีมาเองไมได ตองพยายามแกไขตอสูโรคน้ันจนเต็มสติกําลัง...1

2 

 

 แมวาในความเปนจริงแลวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะทรงเปนผูนิยม

วัฒนธรรมอังกฤษยิ่งกวาพระอัยกาฝายพระชนกและพระราชบิดาของพระองค ดวยเหตุที่ทรงได 

 

                                                            
 1 วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: ดานสุทธา 

การพิมพ, 2545), 136-139. 

 2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2517.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมเจา ชัชชวลิต เกษมสันต  1 สิงหาคม  2517), 39. 
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ไปอาศัยอยูในอังกฤษ ในชวงปลายสมัยวิคตอเรียอันกลาวไดวาเปนยุคและชวงเวลาที่ดีที่สุดก็

ตาม 2

3 แตจากประสบการณในการพบเจอสิ่งตาง ๆ ในขณะที่ทรงศึกษาเลาเรียนในในประเทศ

อังกฤษ กลับสงผลตอแนวความคิดและทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรมตะวันตกแตกตางออกไปจาก

วิสัยทัศนของพระชนกและพระราชบิดาของพระองค เพราะแมวาการไดซึมซับในศิลปวัฒนธรรม

ของอังกฤษจะทําใหทรงช่ืนชมวัฒนธรรมอังกฤษ แตก็ยังไดทําใหเกิดสํานึกรักทางประวัติศาสตร

ของความเปนไทย3

4 ในตัวพระองคเกิดมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน 

 ดังนั้นในตัวของพระองคเองจึงเกิดการผสมผสานลักษณะของทั้งฝร่ังและไทย กลาวคือ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้นมีทั้งความเปนไทยในบางเวลา และบางคราวก็เปน

อยางฝร่ัง   เห็นไดจากการที่ไดทรงปลุกใหคนรักชาติไทยและทรงหวงใยขนบธรรมเนียมประเพณี

และศิลปกรรมอันเปนแบบแผนของไทย ก็เพราะพระองคทรงมีความคิดอยางคนอังกฤษ และมี

ความเปนอยูตามแบบแผนของอังกฤษ ซึ่งแตกตางจากคนไทยและแบบแผนของไทย  ดังไดคํา

กลาวของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ความวา 

 

 ...แตกระผมอยากจะต้ังขอสังเกตวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวน้ันเอง 

ทรงมีปญหาในเร่ืองเหลาน้ี คือไดทรงรับการศึกษาอบรมมาต้ังแตทรงพระเยาว ท่ีประเทศ

อังกฤษ จนเติบใหญสําเร็จการศึกษาแลวถึงไดกลับมาประเทศไทย ไปต้ังแตทรงพระเยาว

มากกลับมาเปนหนุมใหญแลว เพราะฉะนั้นทรงไดรับการอบรมไดรับรสนิยมของคนอังกฤษ

และมีคามเปนอยูแบบแผนของอังกฤษตาง ๆ ...และจะวาไปแลวท่ีทรงพยายามอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนตาง ๆ ของไทยน้ันก็เพราะทรงเปนอังกฤษ คนไทยเขาไม

ทํากัน...เพราะฉะนั้นในพระองคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเองก็มีการตอสูวาจะทางไหนแน

...ในพระองคเองท่ีมีความขัดแยงน้ันก็นาคิดเพราะเปนไทยในบางเวลา เปนฝร่ังเต็มยศในอีก

เวลาหน่ึง...4

5 

 

                                                            
 3 Walter Francis Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism 

(London: Alvin Redman, 1967), 9. 

 4 อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 - 

พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 91-94. 

 5 หมอมราชวงค คึกฤทธิ์ ปราโมทย, “ปาฐกถานําศิลปกรรมสมัยใหม,”  ใน บันทึกการสัมมา

ศิลปกรรมหลัง พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: สถาบันไทคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), 11. 
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 จากเหตุผลตาง ๆ ที่กลาวไปขางตนก็อาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรัชกาลที่ 6 เกิด

ความคิดและสํานึก ที่แตกตางไปจากความเปนอังกฤษและความเปนไทย กลาวคือ พระองคทรง

เกิดความสํานึกรักและภูมิใจในความเปนไทย เห็นไดจากการที่พระองคทรงหวงใยเอกลักษณของ

ไทยหรือความเปนไทยอยางมากมายหลายประการพรอมกับที่ทรงตอตานการเลียนแบบตะวันตกที่

ไมกอใหเกิดผลดีตอความเจริญของประเทศ และยังทรงเตือนใหคนไทยระวังตัวที่จะไมเลียนแบบ

ตะวันตกไปเสียทุกอยางไป เชนเดียวกันกับที่แมวาจะทรงพยายามสงเสริมงานศิลปกรรมไทย

เทาใดก็ตาม แตพระองคก็ยังไมสามารถที่จะละทิ้งหรือปฏิเสธความรูรวมถึงวิทยาการที่มาจาก

ตะวันตกไปไดอยางเด็ดขาด5

6 ดังจะเห็นไดจากที่ทรงมีนโยบายปรับปรุงในดานการศึกษา กฎหมาย

และการคมนาคม เชน การสรางทางรถไฟ ถนน สะพาน การปรับปรุงทาเรือ การกอต้ังกองอากาศ

ยานทั้งทางทหารและพลเรือน และการติดต้ังโทรเลข รวมถึงกิจการตาง ๆ เพื่อมุงหมายใหตะวันตก

ยอมรับวาชาติไทยเปนชาติที่เทาเทียมกันกับนานาประเทศ โดยที่ไดทรงทําผานการเลือกสรรพรอม

กับที่ทรงไมทิ้งรากฐานของงานแบบไทยโบราณไป 

 สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏขางตน ก็ไดสะทอนออกมาในงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมใน

รัชสมัยและไดปรากฏอยูอยางสําคัญ จึงกลาวไดวา งานสถาปตยกรรมที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที ่6 

เกิดข้ึนในลักษณะที่แตกตางจากสมัยที่ผานมาโดยส้ินเชิง จากการเปนอาคารที่แสดงถึงแนวความคิด

สําคัญของรัชกาลที่ 6 ที่ผานการปรับเปล่ียนลักษณะทางสถาปตยกรรมบางประการที่รับมาจาก

ตะวันตก โดยพระองคทรงหยิบยกนําเอารูปแบบของความเปน “ชาตินิยม” มาเพื่อทีจ่ะแกไขปญหา

ทางดานวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนจนทําใหเกิดสถาปตยกรรมไทยในรูปแบบใหม ๆ (แบบรักชาติ)ข้ึน จึง

นับไดวา อาคารในแบบดังกลาวเปนงานศิลปสถาปตยกรรมที่แสดงเอกลักษณและแสดงออกถึง

ความเปน “ชาตินิยม” ในตัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเปนอยางดี 

 การศึกษาในคร้ังนี้ จึงเปนการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ที่ปรากฏการ

สรางข้ึนเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) เพื่อประกอบการศึกษาถึงรูปแบบการสราง

งานที่เกิดข้ึนอยางเปนเอกลักษณภายใตแนวความคิด “รักชาติ” ตามแนวทางของรัชกาลที่ 6 เอง

วามีลักษณะอยางไร และมีการปรับใชอยางไร รวมถึงสงผลตอการกอรูปของงานสถาปตยกรรมที่

เกี่ยวกับกลุมบุคคลตาง ๆ อยางไร ดังนี้ 

 

                                                            
 6 Vella, Walter Francis, Chaiyo!: King Vajiravudh and The Development of Thainationalism, 

232. 
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 กลุมอาคารพระราชวัง ไดแก 
 อาคารในพระราชวังสนามจันทร 
 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย อยูเชื่อมตอกับช้ันลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา 

 พระที่นั่งวัชรีรมยา  อยูตอจากพระที่นั่งพิมานปฐมไปทางทิศเหนือ 
 กลุมอาคารการศึกษา 
 กลุมอาคารสถานศึกษาตาง ๆ เชน 
 ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 

 ตึกบัญชาการ อาคารอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (โรงเรียน

ขาราชการพลเรือน)  
 กลุมอาคารใน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)  
 หอประชุม (หอสวด)  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)  

 อาคาร/คณะผูบังคับการ  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 อาคาร/คณะพญาไท  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 อาคาร/คณะจิตรลดา  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 อาคาร/คณะดุสิต  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 
 กลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 
 อนุสาวรีย ทหารอาสาและแบบจําลองกอนสรางอนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑ 

สถานแหงชาติ พระนคร 

 แบบรางเจดียยุทธหัตถี หรืออนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 แบบรางพระจิตกาธาน พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยา

ภาณุพันธุวงศวรเดช 

 
กลุมอาคารพระราชวัง 
 อาคารในพระราชวังสนามจันทร 
 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย อยูเชื่อมตอกับช้ันลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา 

 พระที่นั่งวัชรีรมยา  อยูตอจากพระที่นั่งพิมานปฐมไปทางทิศเหนือ 

 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย (ภาพที่ 1) 

 พระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตยสถาปนาข้ึน เมื่อ พ.ศ.2455 เปนพระที่นั่งโถงใหญใน

พระราชวังสนามจันทร มีสวนเชื่อมตอกับพระที่นั่งใกลเคียงคือพระที่นั่งวัชรีรมยา โดยหลังคาของ

พระที่นั่งทั้งสององคนั้นเชื่อมตอติดกัน เคร่ืองประดับตกแตงหลังคาเหมือนกัน ดังไดปรากฏ
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ขอความในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ.2455 ความวา  “...เวลาเชา 3 โมง 50 นาท ีไดพระ

ฤกษ ทรงเทเงิน หลอพระพุทธรูป ปางปฐมเทศนา พรอมดวยเจานายขาราชการ และทรงยกชอฟา

พลับพลาโรงละคร ซึ่งโปรดใหแกไขเปนพระที่นั่ง พระราชทานนามวา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย”6

7 

 พระที่นั่งองคนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใชเปนสถานที่จัดงาน

หลายอยาง เชน งานสโมสรสันนิบาต เสด็จฯออกพบปะขุนนาง เปนสถานท่ีฝกอบรมกองเสือปา 

และใชเปนที่แสดงโขนละครตาง ๆ ดังปรากฏขอความ ยกตัวอยางเชน “ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2456 

เวลาบาย 4 โมง พระราชทานเหรียญตราแกนายทหารและทรงประกอบพิธีถือน้ําแกทหารและ

เสือปา”7

8 

 “วันที่ 22 กุมภาพันธ 2456 เวลายามเศษเสด็จทอดพระเนตรละครเร่ือง “พญาราวัง

สัน” ซึ่งกรมโขนหลวงเลนสมโภชพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา”8

9 

 เนื่องจากพระที่นั่งองคนี้กวางขวางและสามารถจุคนเปนจํานวนมาก จึงมีชื่อเรียกติด

ปากชาวบานวา โรงโขน 9

10 ซึ่งคร้ังหนึ่งพระองคไดเคยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระ

มหาเศวตฉัตรมาประดิษฐานไวภายในนี้ดวย 1 0

11 และหลังจากนั้นเคยใชเปนหอประชุมของทาง

ราชการ และใชเปนที่ประกอบพิธีสําคัญ ของจังหวัดนครปฐม โดยไดมีการบูรณะพระที่นั่งองคนี้

เสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2539 

 ทองพระโรงพระที่นั่งยกสูง 1 เมตร ตรงกลางยกพื้นรอบ อีก 3 ดานลดช้ันตํ่าลงมา 50 

เซนติเมตร พื้นของบริเวณโถงพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยแบงเปน 2 ระดับ โดยยกพ้ืนบริเวณทอง

พระโรงใหมีระดับสูงกวาสวนที่เปนชานหรือเฉลียง ตอมาเมื่อจังหวัดนครปฐมบูรณะพระที่นั่งองคนี้

เมื่อ พ.ศ.2539 ไดปรับใหมีพื้นเสมอกันดังที่เห็นปจจุบัน11

12 

                                                            
 7 สํานักราชเลขาธิการพระราชวัง, “จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 6,  20 กุมภาพันธ 

2455,”  อางถึงใน  นวลผจง เศวตเวช “พระราชวังสนามจันทร”,” ใน พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับ

การรักษาความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 79. 

 8 เร่ืองเดียวกัน. 

 9 “จดหมายเหตุรายวันในรัชกาลท่ี 6,”  22 กุมภาพันธ 2456, อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน. 

 10 สุพัตรา  ศิริวัฒน, “พระราชนิเวศนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,” 

วชิราวุธานุสรณสาร 23, 4 (1 มกราคม 2548): 37. 

 11 “จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลท่ี 6,” 7 มิถุนายน 2466, อางถึงใน นวลผจง เศวตเวช, 

“พระราชวังสนามจันทร,” ใน พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคงของชาติ, 79. 

 12 เร่ืองเดียวกัน, 30. 
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 รูปแบบ 
 ลักษณะผังของพระที่นั่งองคนี้เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีเสารวมใน ดานสะกัดอยูในแนว

ทิศเหนือ-ใต เปนอาคารทรงไทย สรางเปนพระที่นั่งโถงใหญชั้นเดียว ยกพื้น โครงสรางเปนแบบ

เสา-คานรับน้ําหนัก ทองพระโรงพระที่นั่งอยูสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร มีอัฒจันทรสองฝง มี

ประตูติดตอกับพระที่นั่งวัชรีรมยา โดยซุมประตูทั้งสองและซุมพระบัญชร ใกล ๆ ประตูทั้งสองขาง

แกะสลักเปนรูปกีรติมุขลงรักปดทอง (ภาพที่ 2)  

 ภายในพระที่นั่งโดยรอบมีเสานางจรัล แบงเขตทองพระโรงกับเฉลียง สวนที่เปนเฉลียง

ลดชั้นตํ่าลงมา 20 เซนติเมตร เสานี้มีลักษณะเปนทรงแปดเหลี่ยมเชนเดียวกับเสาในพระที่นั่งวัชรี

รมยา ทําเปนลายกลีบบัวจงกลโดยรอบตลอดทั้งตน เพดานพระที่นั่งมีลักษณะเดียวกันกับเพดาน

ชั้นลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา คือทาสีแดงเขม ปดทองฉลุเปนลายประดับ มีโคมหวดหอยอยาง

งดงาม12

13 (ภาพที่ 3) 

 หลังคาแบบทรงไทยซ่ึงเชื่อมตอกับพระที่นั่งวัชรีรมยา มีลักษณะเปนหลังคาทรงจ่ัวที่มี

ปกนกทางดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และดานทิศเหนือ โครงสรางหลังคาเปนเคร่ืองไม ใช

ระบบผสม คือมีทั้งระบบจันทันผสมกับระบบตุกตา เคร่ืองมุงเปนกระเบ้ืองเคลือบสี เคร่ืองลํายอง

เปนเคร่ืองประดับกระจก (ดูภาพที่ 12, 15 และ 16) 

 หนาบันของพระท่ีนั่งอยูทางทิศเหนือ พื้นหนาบันประดับดวยกระเบ้ืองสีเงินประดับ

ดวยลายกนกสีทอง ตรงกลางหนาบันจําหลักลายเปนรูปทาวอมรินทราธิราชประทานพร ประทับ

อยูในพิมานปราสาทสามยอด พระหัตถซายประทานพร พระหัตถขวาทรงวชิระ แวดลอมดวย

บริวารประกอบดวยเทวดาและมนุษยหาหมู13

14 (ภาพที่ 4) 
 วิเคราะหรูปแบบ 
 ซุมพระทวารทั้งสองและซุมพระบัญชรพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยที่ทํารูปกีรติมุข สามารถ

เทียบเคียงไดกับซุมหนานางและหนาบันปูนปนเจดียบริวารทรงปราสาท ศิลปะสุโขทัย ที่มีการคาย

กรอบซุมลงมาทั้งซายและขวา (ภาพที่ 5) ปลายกรอบซุมหนาบันมีรูปมกรคายนาคโดยที่เศียรหัก

หายไปแลว หางมกรทําเปนลายกนกแบบสุโขทัย ซึ่งเปนกนกในแบบที่ไดปรับปรุงมาจากวงโคงของ

กนกที่เคยมีมาใหมีความเดนชัดนอยลงและใหความสําคัญแกตัวกนกมากข้ึน (ภาพที่ 6)  

                                                            
 13 ศิลปากร, พระตําหนักทับขวัญ และพระราชวังสนามจันทร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2527), 22. 

 14 นวลผจง เศวตเวช, “พระราชวังสนามจันทร,”  ใน  พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับ

การรักษาความม่ันคงของชาติ, 29. 
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 การประดับกรอบซุม เปนงานประดับในสายอิทธิพลที่สืบทอดมาจากศิลปะขอม คือ

การทําลายเฟองอุบะ-กรวยเชิงที่สืบทอดมาใชประดับเจดียทรงปรางคของไทย โดยพบต้ังแตราว

พุทธศตวรรษที่ 19 และตอมาในระยะแรกของสมัยอยุธยา ลายเฟองอุบะนี้ก็ยังคงแสดงออกถึง

ลวดลายประเภทเดียวกันในศิลปะขอม เพียงแตวามีลายที่เรียบงายกวา สังเกตไดจากการแบงลาย

ภายในรูปสามเหล่ียมของทั้งลายเฟองอุบะ-กรวยเชิงซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนโดยมีสวนกลางคือ 

สวนประธานขนาบขางดวยกนกประกอบที่ปลายชออุบะเปน 3 สวน (ภาพที่ 7) 

 เสานางจรัลทรงแปดเหล่ียมของพระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตยปรากฏลักษณะเชนเดียวกับ

เสาในพระที่นั่งวัชรีรมยา กลาวคือ เปนการทําบัวหัวเสาแบบบัวจงกลที่มีลักษณะเปนดอกบัวกําลัง

บานเต็มที่ มักมีการยืดที่ปลายกลีบแตละกลีบโดยจะงอหรือโคงเขาปลายเรียวสะบัด โคนกลีบมักมี

กลีบเล้ียงโดยรอบ ใตบัวประกอบดวยเสนลวดกํากับทั้งบนและลางเปนทองไม ลักษณะเชนนี้เชื่อ

วานิยมสรางในสมัยอยุธยาตอนปลายแมจะยังไมพบหลักฐานที่แนชัด 1 4

15 แตก็เปนที่เชื่อกันวา บัว

จงกลที่เปนที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทรดังที่ปรากฏที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นาจะไดรับรูปแบบ

มาจากบัวหัวเสาในสมัยดังกลาว (ภาพที่ 8, 9) 

 หนาบันของพระท่ีนั่งทางทิศเหนือ จําหลักรูปพระอินทรประชุมเทวดา ซึ่งเปนการเลือก

เร่ืองราวที่เหมาะสมกับนามของพระที่นั่ง คือ สามัคคีมุขมาตย และสอดคลองกันกับประโยชนใช

สอยของพระที่นั่งที่ไดใชเปนที่ประชุมเสือปา การแสดงโขน-ละคร ตลอดจนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  

การวางภาพหนาบันทางดานทิศเหนือ แมจะใชเสนสินเทาแบบภาพเขียนโบราณแตก็มีการจัดชอง

และการจัดวางองคประกอบแบบสมัยใหม15

16 ลักษณะของกนกเปนแบบลายชอ ซึ่งมีตนเคามาจาก

ลายชอดอกไมในศิลปะจีนกอนมีพัฒนาการมาเปนลายชอข้ึน โดยลักษณะของดอกจะเปนลาย

ธรรมชาติกึ่งประดิษฐและคล่ีคลายมาเปนลําดับ จนกลายมาเปนลายชอประเภทพันธุพฤกษาท่ี

เปนการประดิษฐอยางแทจริง16

17 

 หนาบันพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย ทํากนกแบบลายชอที่สามารถเทียบเคียงไดกบัศิลปะ

อยุธยา สังเกตไดจากลักษณะประดิษฐของดอกโบต๋ันที่คล่ีคลายมากย่ิงข้ึนจนกลายเปนลายชอ

ประดิษฐ กลาวคือ กนกเร่ิมทําเปนกลีบหุบคลายดอกตูม กลีบจะบานซอนกัน ปลายกลีบประกอบ

                                                            
 15 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 55. 

 16 น. ณ ปากน้ํา, หนาบันเอกลักษณศิลปะสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2544), 94. 

 17 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 41-42.  
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จากหยักเปนวงโคงเล็ก ๆ มีเสนกลีบหลายเสนขนานกันตามแนวโคงของกลีบ และสวนลางทํารูป

สามเหล่ียมคลายเกสร (ภาพที่ 10)  

 จากการเปรียบเทียบลักษณะที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย สามารถสันนิษฐานที่มา

ทางดานรูปแบบไดวา นาไดรับแรงบันดาลใจมาจากหลากหลายแหง ไมวาจะเปนอิทธิพลภายนอก 

ทั้งจีน ตะวันตก และขอมรวมถึงอิทธิพลภายใน คือสุโขทัยและอยุธยาที่ผานการปรับใชและเลือก

รับรูปแบบจนปรับปรุงเปนแบบอยางเฉพาะของสมัย และไดสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบดังกลาว

มาในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร 
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      หนาบันพระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตย ทางดานทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา: พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1. ศิลปะสุโขทัย        
2. ศิลปะอยุธยา17

*        
3. ศิลปะอยุธยาตอนปลาย        
4. ศิลปะรัตนโกสินทร        
5. ศิลปะตะวันตก        

  
 

แผนภูมิที่ 1   ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารพระราชวัง 

                                                            

 * หลังคาหนาจั่วทรงไทย มีเคร่ืองลํายองอันประกอบดวยคันทวย ชอฟา ใบระกา นาคสะดุง และ

หางหงสที่มีพัฒนาการมาจากศิลปะขอม โดยเปนรูปแบบท่ีไดรับมาจากศิลปะสมัยอยุธยาและยังคงทําสืบเนื่อง

กันมาถึงปจจุบัน, สวนผังผังของพระท่ีนั่งทั้ง 2 องค ที่เช่ือมตอกันเปนรูปตัวที (T) เปนการวางผังตามแบบไทย

โบราณราชประเพณีของการสรางพระราชวัง ซึ่งเปนแบบแผนมาที่พบต้ังแตในสมัยอยุธยาเร่ือยมาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร สวนกนกแบบลายชอประดับหนาบันสามารถเทียบเคียงไดกับศิลปะอยุธยา โดยมีตนเคามาจาก

ลายชอดอกไมในศิลปะจีนกอนมีพัฒนาการมาเปนลายชอขึ้น 

3. ลวดลายกนกลายชอประดับหนาบนัเกี่ยวของ 
 กับอิทธิพลศิลปะจีนศิลปะอยุธยา 

2. ภาพประดับหนาบันเขียนภาพแบบศิลปะไทยโบราณ 
 ผสมการจัดองคประกอบแบบศิลปะสมัยใหม 
 

1. หลังคาหนาจั่วทรงไทย ศิลปะอยุธยา
เร่ือยมาจนถงึศิลปะรัตนโกสินทร 

+
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พระที่นั่งวัชรีรมยา  
 พระที่นั่งวัชรีรมยา (ภาพที่ 11) เปนพระที่นั่งฝาแฝดกับพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย จ.

นครปฐม แตสรางข้ึนทีหลังเมื่อป พ.ศ.2460 พระที่นั่งองคนี้ใชเปนที่บรรทม (ที่ประทับ) และที่ทรง

พระอักษรเปนคร้ังคราว ดังที่ปรากฏหลักฐานวา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ เมื่อเสด็จทําการซอมรบ

เสือปาที่ บานโปงและโพธารามแลว ไดเสด็จกลับพระราชวังสนามจันทร ประทับที่พระที่นั่งวัชรีรม

ยาคืนหนึ่ง แลวจึงแปรพระราชฐานไปประทับที่สวนนันทอุทยาน18

18 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวประทับอยูที่พระตําหนักสวนนันทอุทยาน

เดือนหนึ่ง แลวจึงเสด็จพระราชดําเนินกลับมาที่พระราชวังสนามจันทร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

ประทับที่พระท่ีนั่งวัชรีรมยา เปนเวลา 1 สัปดาห แลวจึงเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ 1 9

19เมื่อ

เสด็จข้ึนครองราชยแลว 

 หลังจากนั้นเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดนครปฐมเชนเดียวกันกับพระที่นั่งพิมานปฐม 
 รูปแบบ 
 พระที่นั่งวัชรีรมยามีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามีมุขเด็จทางดานทิศใต และมีชานชาลา

ยื่นออกไปจรดกับชานชาลาของพระที่นั่งพิมานปฐม ดานสะกัดอยูในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 

(ภาพที่ 12) เปนพระที่นั่งทรงไทย 2 ชั้น โครงสรางอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 พระทวารและพระบัญชรในพระที่นั่งทั้งสองช้ัน มีลักษณะคลายเรือนแกว มีบันแถลง

เสียบไวดวยยอดวชิราวุธ ภายในมีเลข 6 อยูในลายพิจิตรเลขาเปนมหามงกุฎ ลอมดวยลายกนกลง

รักปดทอง พื้นประดับดวยกระจกสีน้ําเงิน พื้นเพดานชั้นบนของพระที่นั่งวัชรีรมยาทาดวยสีแดงเขม

ประดับดอกดวงทําดวยไมแกะสลักปดทอง สวนเพดานช้ันลางทาสีแดงเขมและปดทอง ฉลุเปนดาว

ประดับ (ภาพที่ 13, 14) 

 หลังคามีลักษณะเปน 2 ชั้นโครงสรางหลังคาเปนไมใชระบบผสม คือมีทั้งระบบจันทัน

ผสมกับระบบตุกตา (ภาพที่ 15) หลังคามุงกระเบื้องเคลือบทํานองเดียวกับหลังคาพระที่นั่งใน

พระบรมมหาราชวัง มีคันทวย ชอฟา ใบระกา นาคสะดุง และหางหงสงดงาม หนาบันมุขเด็จ

แกะสลักเปนเข็มวชิราวุธ อยูภายในวงรังสีที่มีกรอบลอม มีลายกนกลงรักปดทอง พื้นประดับ

กระจกสีน้ําเงินลอมรอบ อีกชั้นหนึ่งมีสาหรายรวงผ้ึงหอยลงระหวางเสาหนามุขอยางงดงาม     

(ภาพที่ 16) 

                                                            
 18 สุพัตรา ศิริวัฒน, “พระราชนิเวศนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,”, 36. 

 19 หมอมหลวง ปน  มาลากุล, การซอมรบเสือปา พ.ศ.2462 และพระราชวังสนามจันทร  

(พระนคร: คุรุสภาพระสุเมรุ, 2511), 10-18. 
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 ลักษณะของหนาบันของพระที่นั่งทางดานตะวันออกตรงกลางจําหลักรูปรูปชาง

เอราวัณ 3 เศียรบนหลังมีสัปคับลายทองตามแบบชางทรงของกษัตริย ขางในมีเข็มวชิราวุธลอมรอบ

ดวยลายกนกในแนวตั้ง พื้นประดับกระจกสีเงิน มีลวดลายกนกลงรักปดทอง (ภาพที่ 17) หนาบัน

มุขเด็จของพระที่นั่งทางดานทิศใต พื้นประดับกระจกสีน้ําเงิน มีลวดลายกนกลงรักปดทอง จําหลัก

ลวดลายคลายคทาจอมพลในแนวนอน ปลายทั้งสองขางแกะเปนรูปดอกบัวตูม และมีสายผูกโยง

ปลายทั้งสองขางเปนแนวโคงในรัศมีซึ่งเปนกรอบลอม ภายในกรอบประดับกระจกน้ําเงิน สวนลาง

ของหนาบันทําเปนสาหรายรวงผ้ึงและหอยลงมาระหวางเสา (ภาพที่ 18) หนาบันดานตะวันตก

กรอบใหญเปนรูปอุณาโลม ภายในมีรัศมี ตรงกลางมีลวดลายจําหลักคลายคทาจอมพล มีลักษณะ

เปนรูปทรงกลมนูน และมีปลายทั้งสองขางสลักเปนรูปทรงดอกบัวแตไมมีกลีบ มีสรอยประดับตรง

กรอบทรงกลม เดิมเคยสันนิษฐานวาเปนลายวชิราวุธสองคมหนาบันดานตะวันตกนี้เหมือนหนา

บันมุขเด็จ แตขนาดใหญกวา20

20 (ภาพที่ 19) 

 วิเคราะหรูปแบบ 

 ซุมเรือนแกวพระทวาร และพระบัญชร ทั้งช้ันบนและชั้นลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา

สามารถเทียบเคียงไดกับหนาตางซุมในศิลปะอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 20) โดยในสวนสันตอนบน

ของเสาประดับกรอบสามารถเทียบไดกับเฟองอุบะที่ประดับใตชุดลวดบัวของบัวรัดเกลา21

21 ประจํา

ยามรัดอก หรือรัดอกซ่ึงเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนประกบที่สันตอนกลางของเสา คือ กาบกลาง 

กาบลางประกบที่สันตอนลางของเสา สวนประดับทั้งสามของพระที่นั่งวัชรีรมยาจึงเปนงานที่นาจะ

สืบเนื่องกับการประดับในศิลปะลานนา เชนที่เจดียวัดปาสัก จังหวัด เชียงราย2 2

22 (ภาพที่ 21) และ

ไดสงอิทธิพลทางดานรูปแบบใหกับศิลปะอยุธยาตอนปลาย สังเกตไดจากการที่กาบกระจังประดับ

เสากรอบประตูและหนาตางมีการแบงลายภายในกาบบนและประจํายามอกออกเปนส่ีกลีบใน

ลักษณะเชนเดียวกัน (ภาพที่ 22) สวนในกาบลางของเสากรอบประตูและหนาตางเปนการทํากาบ

ที่โคนเสาเพียงกาบเดียว โดยเปนในรูปแบบที่มีวิวัฒนาการที่มากข้ึนกวาสมัยกอน สังเกตจากกาบ

มีขนาดใหญเพียงพอที่จะประดับเพียงกาบเดียวและมีปลายกาบสะบัด  

                                                            
 20 ศิลปากร, พระตําหนักทับขวัญ และพระราชวังสนามจันทร, 21. 

 21 สันติ  เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

เจมสทอมปสัน, 2532), 59. 

 22 เร่ืองเดียวกัน, 71. 
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 แนวลางซึ่งเปนแนวนอนของซุมทรงบันแถลงมีการประดับแถวกระจังเจิม (ภาพที่ 23) 

สันนิษฐานวาคงเร่ิมมีหรือนิยมกันมากในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (ภาพที่ 24 ก) และ

สืบทอดมาในสมัยพระเพทราชา (ภาพที่ 24 ข) การประดับแถวกระจังเจิมในลักษณะเชนนี้ พบไดที่

ตําแหนงเดียวกันของอาคารศาสนสถานของสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 25) เรื่อยมาจนถึง

สมัยรัตนโกสินทร23

23 (ภาพที่ 26) 

 ในสวนลางสุดของของหนาตางและประตูไดปรากฏฐานสิงหที่ทําใหหนาตางและประตู

ซุมเปนรูปจําลองอาคารที่เดนชัดยิ่งข้ึน โดยฐานสิงหเปนสวนฐานอาคาร ชองหนาตางหรือประตู

เปนตัวอาคาร และหลังคาคือซุมบันแถลงลักษณะดังกลาวนี้เปนแบบอยางทั่วไปของงานประดับใน

สมัยอยุธยาตอนปลาย และสืบทอดมายังศิลปะรัตนโกสินทร24

24 (ภาพที่ 27) 

 ลักษณะของหลังคาพระท่ีนั่งวัชรีรมยาที่ทําหลังคาเปน 2 ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบ

สามารถเทียบเคียงไดกับพระที่นั่งในเขตพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากพบลักษณะที่เปนแบบแผน

เชนเดียวกันทั้ง 2 แหง โดยเคร่ืองลํายองอันประกอบดวยคันทวย ชอฟา ใบระกา นาคสะดุง และ

หางหงสประดับกระจก เปนองคประกอบของกรอบหนาบันที่มีการสรางและมีพัฒนาการกันมา

อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 ชอฟา กลาวไดวามีพัฒนาการมาแตในอดีต โดยแรกเร่ิมเปนหางของพญานาคซ่ึงมีตน

เคามาจากศิลปะขอม 2 5

25 แตหลังจากนั้นก็ไดมีพัฒนาการเปนแผงรูปสามเหล่ียม ติดต้ังโดยปดทับ

หัวจ่ัวใหปลายแหลมชี้ข้ึน ใบระกา กลาวเทียบไดถึง ครีบบนของพญานาค บนตัวของรวยระกาหรือ

พญานาค มีตนเคาอยูในศิลปะขอมเชนเดียวกัน แตทั้ง 2 แหงที่กลาวไปไดมีการปรับปรุงตัวลํายอง

จากท่ีทําแบบเฉียงตรงมีแถวใบระกาประดับขอบบน มาเปนตัวลํายองแบบนาคสะดุง ตัวคดโคง 

ปลายแหลมที่ดานลางตรงกลางตัวลํายองแยกกระหวัด เปน “งวงไอยรา” หรืองวงชาง ทําใหไม

ปรากฏความหมายด้ังเดิมที่มาจากตัวลํายองของพญานาค ในศิลปะขอมอีกตอไป2 6

26 หางหงส คง

เปนชื่อเรียกภายหลัง โดยพัฒนามาจากตนเคาของพญานาค 5 เศียร มาเปน 3 เศียร แบบที่พบใน

                                                            
 23 สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172 - 2310), 61. 

 24 สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัย เร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนโครงการฯ 

ปงบประมาณ 2550-2551, (เอกสารอัดสําเนา), 167. 

 25 เร่ืองเดียวกัน, 206. 

 26 เร่ืองเดียวกัน, 223-224. 
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ปลายกรอบซุมในศิลปะขอม ดังนั้นทั้ง 3 ลักษณะที่ปรับปรุงมานี้จึงนาจะเปนรูปแบบที่ไดรับมาจาก

ศิลปะสมัยอยุธยาที่ยังคงทําสืบเนื่องกันมาถึงปจจุบัน27

27 (ภาพที่ 28) 

 หนาบันทางดานตะวันออก เทียบเคียงไดกับหนาบันวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหารเนื่องจากปรากฏองคประกอบในลักษณะเชนเดียวกัน โดยที่หนาบันวัดราชประดิษฐฯ

ไดสรางลายรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ เทินพาน 3 แถว พานรูปกลางเปนพานแวนฟา ประดิษฐาน

พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเปนพระราชลัญจกรตามนามเดิม คือ เจาฟามงกุฎ เชนเดียวกันกับพระที่

นั่งวัชรีรมยา ที่เปนลายพระราชลัญจกรเปนเข็มวชิราวุธบนหลังไอยราพตทรงสัปคับลายทองของ

กษัตริย ซึ่งทั้ง 2 แหงก็ไดมีการทําลวดลายกนก เปนลายทองลอมรอบในลักษณะคลายคลึงกันอีก

ดวย (ภาพที่ 29) ลักษณะที่ปรากฏนี้ สามารถเทียบเคียงไดถึงเร่ืองของคติ-ความหมายที่เปล่ียนไป

ของหนาบัน จากการทีสวนประกอบสําคัญ คือกลางหนาบันจําหลักรูปพระราชลัญจกรเปนสวน

ประธาน และมีองคประกอบอ่ืน ๆ เชนประเภทลายกนก หรือดอกไมประดับประกอบลอมรอบ 

 ลวดลายกนกที่พระที่นั่งวัชรีรมยา คลายกันกับลายกนกประดับหนาบันศิลปะแบบ

อยุธยาตอนปลาย ที่ลักษณะของกนกกานขดประดับทั้ง 2 ขางของหนาบันจะมีขนาดกานที่เล็ก 

รายละเอียดมากและสะบัดพล้ิวออกจากปลายกานขด (ภาพที่ 30 ก) โดยเปนกนกที่วงโคงของตัว

กนกทั้งสวนหัวและสวนปลายเร่ิมประกอบกันเปนสัดสวน กนกในลักษณะนี้มีตนเคาสําคัญมาจาก

ศิลปะอยุธยา และเปนแบบอยางสําคัญของกนกสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร 2 8

28 

(ภาพที่ 30 ข, ค) 

 ในสวนของกนกภายในกรอบพุมขาวบิณฑและกนกประดิษฐที่แผออกโดยรอบ ที่หนา

บันมุขเด็จของพระที่นั่งทางดานทิศใตและหนาบันดานทิศตะวันตก (ภาพที่ 31) ทําเปนลายกนก

แบบกานขด ที่เทียบเคียงไดกับลายกนกในศิลปะอยุธยาตอนปลาย (ดูภาพที่ 30 ก,ข) โดยสังเกต

ไดจากการที่วงโคงในตัวกนกเร่ิมหมดความสําคัญลง ในขณะที่ทําหัวกนกและลายสะบัดพล้ิวข้ึน

ดานบน (ภาพที่ 32) ลักษณะดังกลาวนี้เปนรูปแบบที่ไดคล่ีคลายตอมาจนเปนแบบอยางสําคัญจน

ส้ินสมัยอยุธยาใน พ.ศ.231029

29 

                                                            
 27 เร่ืองเดียวกัน, 221. 

 28 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 37. 

 29 เร่ืองเดียวกัน, 34. 



 184 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับลักษณะที่ไดกลาวไว จึงสันนิษฐานถึงรูปแบบทาง

ศิลปกรรมของพระที่นั่งวัชรีรมยาไดวา นาจะไดรับแรงบันดาลใจสําคัญจากศิลปะอยุธยาที่ผานการ

ผสมผสานกันจนเปนแบบอยางที่สืบเนื่องตอมาในตอนปลายของยุคสมัย และไดสงตออิทธิพล

ทางดานรูปแบบอยางสําคัญแก ศิลปะรัตนโกสินทร  

 ดังนั้นจากการศึกษาและวิเคราะหอาคารแบบรักชาติที่พระราชวังสนามจันทร คือ พระ

ที่นั่งสามัคคีมุขมาตยและพระที่นั่งวัชรีรมยาแลว สังเกตไดวา อิทธิพลทางดานรูปแบบที่ปรากฏได

เกิดข้ึนในลักษณะที่เปนแบบฉบับของงานศิลปสถาปตยกรรมไทยตามแบบโบราณราชประเพณี

ของการสรางพระราชวัง ซึ่งกลาวไดวาลดความนิยมลงต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 และแทบจะไมปรากฏ

การสรางเลยในสมัยรัชกาลที่ 5 จนไดมีปรากฏอีกคร้ังในสมัยรัชกาลที่ 6  โดยในสวนผังของพระท่ี

นั่งทั้ง 2 องค ที่เชื่อมตอกันเปนรูปตัวที (T) เปนการวางผังแบบไทยโบราณ เชนเดียวกันกับรูปทรง

ของพระที่นั่งทั้ง 2 ที่เปนอาคารแบบไทย แตทั้งที่พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยและพระที่นั่งวัชรีรมยา ก็

ไดมีลักษณะของความเปนแบบแผนของไทยที่ตางกันออกไป เนื่องจากรูปแบบทางศิลปกรรมทีพ่ระ

ที่นั่งสามัคคีมุขมาตยจะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจากภายนอกและภายในคือ ทั้งศิลปะจีน ศิลปะ

ตะวันตก ศิลปะขอม สุโขทัยและอยุธยาที่ผานการปรับปรุงจนเปนแบบอยางเฉพาะของสมัย และ

ไดสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบดังกลาวมาในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร 

สวนพระที่นั่งวัชรีรมยาโดยมากจะเปนงานที่สืบเนื่องมาจากศิลปะขอม ลานนา และไดสงอิทธิพล

ใหกับศิลปะอยุธยา หรือเปนงานเนื่องในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ที่ไดสืบเนื่องกันเปนแบบแผน

เร่ือยมาจนถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวนี้ก็สงผลอยางสําคัญใหกับอาคาร

แบบรักชาติอ่ืน ๆ ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
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  ซุมทรงบันแถลงซุมเรือนแกวพระทวารและพระบัญชร ทั้งช้ันบนและชั้นลางพระที่นั่งวัชรีรมยา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา: พระที่นั่งวัชรีรมยา 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1. ศิลปะลานนา        
2.ศิลปะอยุธยา        
3.ศิลปะอยุธยาตอนปลาย        
4.ศิลปะรัตนโกสินทร        
5.ศิลปะตะวันตก        

 
 

แผนภูมิที่ 2 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารพระราชวัง 

5. ฐานรองรับซุม  ฐานสิงหในศิลปะ
อยุธยาตอนปลายสืบตอมาในสมัย
รัตนโกสินทร 

2. ลวดลายหนาบัน ศิลปะอยุธยา ตอนปลาย 

 

3.  แนวลายกระจังเจิม 
     ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย 

4.  เสาประดับกรอบซุมศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

     สืบเนื่องมาจาศิลปะลานนา 
 

    - กาบบน 

 
  - กาบกลาง 

 
 

   - กาบลาง  

1.  ซุมทรงบันแถลง 
      ศิลปะอยุธยา 
      ตอนปลาย 
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กลุมอาคารการศึกษาแบบรักชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 6 
 กลุมอาคารสถานศึกษาตาง ๆ  
 ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 

 ตึกบัญชาการ ปจจุบัน คือ ตึกอักษรศาสตร (อาคารมหาจุฬาลงกรณ) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 กลุมอาคารภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
 หอประชุม (หอสวด)  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)  

 อาคาร/คณะผูบังคับการ  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

  อาคาร/คณะพญาไท  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 อาคาร/คณะจิตรลดา  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 

 อาคาร/คณะดุสิต  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) 
 ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 
 โรงเรียนเทพศิรินทรเปนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

เลขที่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร มี

เนื้อที่ 8 ไร 3 งาน 56 ตารางวา เดิมเปนที่ของวัดเทพศิรินทราวาสซ่ึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(เจริญ ญาณวรเถร) เจาอาวาสองคที่ 5 แหงวัดเทพศิรินทราวาส ผูอุปการะไดมอบที่ดินในสวนนี้ให

โรงเรียนปกครองเองทั้งหมด ต้ังแต ป พ.ศ.244530

30 

 โรงเรียนแหงนี้ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพมาจัดต้ังโรงเรียนข้ึนที่พระอาราม

เมื่อป พ.ศ.2428 ดังปรากฏความวา “...โรงเรียนที่ไดต้ังข้ึนใหมในเดือนยี่...คร้ังใหมในเดือนสามวัด

เทพศิรินทราวาส แหงหนึ่ง...”31

31 

 เดิมอาศัยศาลาการเปรียญในคณะเหนือเปนอาคารเรียน จนเมื่อถึงป พ.ศ.2438 

สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ ทรงมีพระดําริจัดสรางอาคารเรียนเพื่ออุทิศ

พระกุศลถวายแดสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชชนนี และหมอมแมน พระชายาที่

ลวงลับไปแลว จึงเกิดการสรางอาคารเรียนข้ึนตามพระนามแหงองคพระราชชนนี 

                                                            
 30 สุภัทร สุขสมบูรณ และเฉลียว เพชรแกว, ที่ระลึกพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระเทพศิริน

ทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 77. 

 31 ราชกิจจานุเบกษา เลม 3, 200;  อางจาก เร่ืองเดียวกัน, 81 



 187 

 อาคารเรียนนี้สรางข้ึนฝงทิศเหนือ เปนอาคาร 2 ชั้นโดยทั้ง 2 หลังมีทางเดินเช่ือมตอกัน 

โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานนามวา “ตึกแมนนฤมิตร” และ “ตึก

โชฎึกเลาหเศรษฐี” เม่ือตึกแมนนฤมิตรสรางเสร็จในป พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดเปนโรงเรียนพระราชทานนามวา “โรงเรียนเทพศิรินทร” 

และใหยายการฝกหัดอาจารย มาต้ังสอน ณ ที่แหงนี้เปนโรงเรียนฝกหัดอาจารย ในวันที่ 6 

มิถุนายน ร.ศ.12132

32 

 เมื่อคร้ังยังเปนโรงเรียนฝกหัดอาจารยอยู ปรากฏหลักฐานวา พระยาวุฒิการบดีไดสง

แบบปายช่ือโรงเรียนฝกหัดอาจารยข้ึนกราบบังคมทูลทอดพระเนตรในป พ.ศ.2447 3 3

33 ตอมา

เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครู”  เม่ือถึงป พ.ศ.2449 กรมศึกษาธิการไดยายหลักสูตรฝกหัดครูไปสอน

ที่บานสมเด็จพระยาฝงตะวันตกแลวจึงยายนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบเดิมมาเรียนที่นี่ แลวจึง

จัดต้ังเปนโรงเรียนมัธยมแผนกภาษาตางประเทศในป พ.ศ.2450 เมื่อถึงป พ.ศ.2456 มีการ

เปล่ียนแปลงหลักสูตรใหม แบงเปนประถม 3 ชั้น มัธยม 8 ชั้น เรียกวา “มัธยมวัดเทพศิรินทร”34

34 

 ในป พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริจะสราง

ตึกเยาวมาลยอุทิศไวฝงทิศใตใหเปนคูกับตึกแมนนฤมิตร เพื่ออุทิศแดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา

ฟาเยาวมาลยนฤมล3 5

35 แตไดทรงเสด็จสวรรคตไปกอน กระทรวงธรรมการจึงขอพระบรมราชานุ

ญาติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จัดสรางขึ้นสนองพระราชดําริ จนแลวเสร็จเมื่อป 

พ.ศ.245536

36 

 ในป พ.ศ.2466  สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาหญิงนิภานภดล กรมขุนอูทอง

เขตรขัตติยนารีซึ่งในปนั้นพระองคทรงเจริญ พระชนมได 28 พรรษา และเปนพรรษาที่เทากันกับ

องคสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ผูทรงเปนพระอัยยิกาเจาดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงตองการ

                                                            
 32 “แจงความกระทรวงธรรมกร แผนกกรมศึกษาธิการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 19, 202, อาง

ถึงใน สุภัทร สุขสมบูรณ และเฉลียว เพชรแกว, ที่ระลึกพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระเทพศิรินทราบรม

ราชินี ในรัชกาลที่ 4 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร, 82.  

 33 จรูญศักด์ิ จารุธีรนาท, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 

101. 

 34 เถา ศรีสัชนาลัย, ตํานานวัดเทพศิรินทราวาส (ม.ป.ท.: 2478), 135-136. 

 35 “พระราชหัตถเลขาท่ี 21/800 พระราชหัตถเลขาถึงเจาพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ,” 11 สิงหาคม ร.ศ. 

129, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ, มร. 5 ศ/16, ศ05/31,  หอจดหมายตุแหงชาติ. 

 36 จรูญศักด์ิ จารุธีรนาท, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร,” 105.  
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กระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อเปนการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาหญิงนิภา

นภดลจึงทรงบริจาคทุนทรัพยพรอมกับผูมีจิตศรัทธาเปนจํานวนเงิน 62, 000 บาท เพื่อสรางอาคาร

เรียนพระปริยัติธรรมข้ึนในพระอารามนี้ ใหการศึกษาพระปริยัติธรรมของสงฆในพระอารามนี้ที่มี

มาอยางตอเนื่องและไดพัฒนาเกื้อกูลอยางไมขาดสาย 

 อาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังนี ้ไดกอสรางเสร็จสมบูรณและทรงถวายแดวัด

เทพศิรินทราวาส ในวันประสูติของพระองควันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2468 ออกแบบโดยหลวงวิศาล

ศิลปกรรมและหลวงสาโรชรัตนนิมมานก37

37 

 แตเมื่อชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488) โรงเรียนเทพศิรินทร ไดรับ

ความเสียหายจากการที่เคร่ืองบินฝายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสถานีรถไฟริมคลองผดุงกรุงเกษมฝง

ตรงขามพระอารามเลยเขามา ทําใหตึกนิภานภดลไดรับผลกระทบของความเสียหายจากการทิ้ง

ระเบิดเชนเดียวกันกับอาคารอ่ืน ๆ เลยไมไดเปดใชนับแตนั้นเปนตนมา 

 หลังจากนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จึงเปนเหตุใหตองมี

การขยายหองเรียนข้ึน จนในป พ.ศ.2513 ทางโรงเรียนไดรวมกับสมาคมนักเรียนเกาฯ ขออนุญาต

ทางวัดเทพศิรินทราวาส ใชอาคารของทางวัดหลังหนึ่งเพื่อเปนที่ทําการเรียนการสอน ซึ่งก็คือ  ตึก

นิภานภดล ที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตตินารี ไดสรางข้ึน

ถวายแกวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม สําหรับพระภิกษุสามเณร มาใชเปน

อาคารเรียนจนถึงปจจุบัน 
 รูปแบบ 
 ตึกนิภานภดล มีผังอาคารเปนรูปตัวเอช (H) โดยที่ผังชั้นบนมีลักษณะเหมือนช้ันลาง

ทุกประการ ตัวอาคารประกอบดวยมุขริมทั้ง 2 ขางที่ทําเปนหองขนาดใหญเชื่อมดวยอาคารแนว

ยาวโดยมีทางข้ึนอยูดานหนา มุขริมดานทิศตะวันตกเปนที่ต้ังของบันไดสูชั้นบน ใตบันไดทําเปน

หองขนาดเล็ก 2 หองซึ่งใชเปนที่พักสําหรับอาจารย อาคารแนวยาวที่เช่ือมดวยมุขทําเปนหองเรียน

จํานวน 2 หอง (ภาพที่ 33) 

 ลักษณะอาคารเปนอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น (ภาพที่ 34) มี

ลักษณะอยางไทยประยุกต ผนังของอาคารแบงออกเปน 2 สวน สวนมุขที่ผนังเจาะชองประตู

หนาตางเปนชวง ๆ แตละชวงค่ันเสาอิงขนาดใหญมีบัวประดับที่ฐานและที่หัวเสาขนาดใหญ (ภาพ

ที่ 35) ดานบนของประตูและหนาตางทําลวดบัวประดับแบบเรียบงายคลายลายพิมพคอนกรีต

มากกวาปูนปน โดยประดับเปนลวดลายขนาดเล็ก (ภาพที่ 36) ผนังของอาคารเชื่อมมุข ดานหนา

                                                            
 37 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480, 

402. 
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เปนระเบียง เจาะชองเปดยาวถึงพื้นไมมีผนัง ชองเปดชั้นบนทําเปนซุมเรือนแกวประยุกต (ภาพที่ 

37) ชั้นลางของชองเปดเปนกรอบสีเหล่ียมเรียบ ๆ (ภาพที่ 38) ชองเปดแตละชวงค่ันดวยคอนกรีต

ขนาดใหญปะหนาดวยเสาอิงที่ประดับลวดบัวหัวเสาขนาดใหญเหมือนเสาอิงของมุขริมทั้งสอง 

(ภาพที่ 39) ผนังดานอ่ืน ๆ ไมมีระเบียบลักษณะเหมือนผนังดานหนาของมุขริมทั้งสอง ระหวางช้ัน

อาคารมีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ  

 ตัวอาคารต้ังอยูบนคอนกรีต โดยเปนฐานสิงหประดับบัวลูกแกวอกไก (ภาพที่ 40) และ

ฐานของอาคารเชื่อมมุขเปนฐานบัวประดับลูกแกวอกไก 1 เสนสูงประมาณ 1.70 เมตร ภายใน

อาคารกอสรางอยางเรียบงาย ไมมีการตกแตงใด ๆ (ภาพที่ 41)  

 อาคารมีจุดเดนอยูที่มุขริมทั้ง 2 ขางมีหลังคาจั่วแบบวัดไทย แตหนาบันเปนแบบที่ไมมี

ไขราหนาจั่ว เคร่ืองบนที่เปนองคประกอบของหนาบัน อันประกอบดวย ปนลม หางหงส ลวดลาย

ปูนปนของหนาบันลวนเปนคอนกรีตทั้งส้ิน จึงกลาวไดวาเปนลักษณะที่เกิดข้ึนในรูปแบบประยุกต 

หนาบันทําเปนลายกนกรายลอมวงรัศมี ภายในวงรัศมีประดับตรามงกุฎ (ภาพที่ 42)  
 วิเคราะหรูปแบบ 
 ฐานลางของอาคารทําเปนฐานสิงหประดับบัวลูกแกวอกไก แบบฐานสิงหในศิลปะ

รัตนโกสินทรโดยทั่วไป (ภาพที่ 43 ก) ซึ่งในอาคารแบบไทยประเพณีที่สรางข้ึนในสมัยนี้ เชนที่หอ

เปล้ือง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก็ไดทําฐานสิงหในลักษณะเชนเดียวกันเพียงแตไมมีการทําบัว

ลูกแกวอกไก (ภาพที่ 43 ข) ลักษณะของฐานสิงหนี้สามารถพบเห็นไดในบริเวณฐานของเจดียหรือ

ตามอาคารโบสถ และวิหารของวัดทั่วไป ซึ่งทั้งแบบที่ประดับลูกแกวอกไกและไมประดับ ก็ลวนเปน

รูปแบบที่นิยมใชมากที่สุดในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร 

 หากทําการเปรียบเทียบกับลักษณะที่เคยพบมากอนหนาแลวจะสามารถเทียบเคียงได

กับฐานลางในเจดียเพิ่มมุม-ยอมุม สมัยอยุธยา (ภาพที่ 44) เนื่องจากเปนการทําฐานสิงห ประดับ

เสนลวด 1-2 เสนทั้งบนและลาง ขนาบดวยทองไมที่ประดับบัวลูกแกวอกไก ตอดวยบัวหงาย ลวด

บัวและหนากระดานบน ทั้งนี้แมวาลักษณะของฐานสิงหจะเปนรูปแบบที่พบการทํามาต้ังแตสมัย

สุโขทัยแลวก็ตาม แตฐานสิงหที่เปนแบบสุโขทัยอยางแทจริงนั้นมีเพียงฐานสิงหที่รอยพระพุทธบาท

และฐานสิงหบนแผนหินกรุอุโมงคมณฑปวัดศรีชุม เพียงเทานั้น 3 8

38การวิเคราะหในขางตนจึง

ไดเปรียบเทียบลักษณะของฐานสิงหของศิลปะอยุธยา เพื่อแสดงถึงตนเคาของรูปลักษณะอันสืบ

ทอดตอมาในสมัยรัตนโกสินทร  

                                                            
 38 สวนของฐานสิงหที่เจดียทรงจอมแห วัดเขาพระบาทนอย และฐานสิงหปูนปน วัดนงพญานั้น 

จากการวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ แลว สามารถสรุปไดวา เปนงานที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง ซึ่งไดรับอิทธิพลของศิลปะ

อยุธยา 
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 ฐานบัวลูกแกวอกไก 1 เสน ในสวนของอาคารเชื่อมมุข พบลักษณะเชนเดียวกันกับ

ฐานของอาคาร เพียงแตเปล่ียนสวนฐานลางสุดที่ทําเปนฐานสิงหมาเปนฐานหนากระดานเกล้ียง ๆ 

แทน ซึ่งลักษณะของฐานบัวลูกแกวอกไกนี้ กลาวไดวาเปนฐานที่ไดรับความนิยมแทนที่ฐานบัวลูก

ฟก จากสมัยอยุธยาเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร39

39 

 กนกที่ลวดบัวบนประตูและหนาตางเปนการทําดวยคอนกรีตจึงทําในลักษณะเรียบงาย

ไมซับซอนเหมือนการทําดวยวัสดุอ่ืน ๆ เชน ไม หรือปูนปน แตก็พอจะเทียบเคียงไดวา คงเปนใน

รูปแบบเดียวกันกับที่ประดับกรอบวงรัศมีของหนาบัน เนื่องจากพบลักษณะของกนกที่ให

ความสําคัญทั้งสวนหัวและสวนตัวของกนก กับการที่วงโคงวงลางของกนกทําเปนหัวแหลมส้ัน ๆ 

ซอนดวยวงโคงที่ตอเนื่องกันข้ึนไปจนเร่ิมจะเปนกนกแบบสามตัวประกอบกันในตัวกนก ซึ่งเปน

ลักษณะที่สําคัญของกนกในศิลปะสมัยอยุธยายุคแรก (ดูภาพที่ 48 ข) 

 หลังคาของอาคารทําเปนหลังคาทรงจั่ว ประดับหนาบันและองคประกอบหนาบันใน

ลักษณะเชนเดียวกันกับแบบแผนที่ไดปรากฏอยูตามวัดไทยทั่วไป เพียงแตประยุกตโดยใชคอนกรีต

ในสวนของการประดับ สวนหนาบันที่ไมมีไขราหนาจั่วของอาคาร มีการตกแตงคอนกรีตเปนกนก

คลายลายพรรณพฤกษาออกจากกานทั้ง 2 ดาน ลอมรอบวงรัศมีที่ภายในประดับตรามงกุฎเหนือ

อักษรยอ โดยเปนลายกนกแบบกานขดที่มีใบไมใหเห็นทางดานขางคลายลายพรรณพฤกษาแบบ

ยุโรป มีตัวแยกกานที่กลาวไดวามีตนเคามาจากศิลปะอยุธยา โดยพิจารณาจากลักษณะที่

เหมือนกันกับที่พบในหนาบันของศิลปะดังกลาว (ภาพที่ 45) การทํากนกในลักษณะเชนนี้ เปนตน

เคาของลาย “กนกคาบ”ซึ่งจะมีพฒันาการในระยะตอมาเปนหัวกนกอยางแทจริง40

40 

 ลักษณะของกนกที่หนาบัน เปนกนกสามตัวลายนาคที่คลายกันกับลายกนกคาบใน

งานประดับแบบลายรดน้ํา ศิลปะอยุธยา (ภาพที่ 46)  อันกลาวไดวาเปนลวดลายที่ไดพัฒนาสืบ

เนื่องมาจากตัวแยกกานในงานปูนปนที่เกี่ยวกับรสนิยมแบบตะวันตกในศิลปะเดียวกัน โดยมี

ลักษณะที่ชัดเจน คือ การไมยึดกฎเกณฑในการสรางวาตองเปนกนกสามตัว แตจะทําเปนกนก

เล็ก ๆ ประกอบกันอยางอิสระ และมีลักษณะบิดพลิ้วคูกันกับจังหวะของชองไฟภายในกลุมกนก 

ลําตน รวมถึงกิ่งกานและใบในแบบเชิงประดิษฐ นอกจากนี้การทําตัวกนกที่เปนสัดสวนกันทั้งหัว

และปลายกนกก็ยังแสดงลักษณะสําคัญของกนกในสมัยอยุธยา ที่เปนแบบอยางสําคัญใหกับ

สมัยรัตนโกสินทรในพัฒนาการตอมาเชนเดียวกันกับแบบที่กลาวไปขางตน 

                                                            
 39 สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพ่ิมมุม-ยอมุม สมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2529), 36. 

 40 สันติ เล็กสุขุม, รายงานผลวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” 162. 
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 ลวดลายที่หนาบันตึกนิภานภดล จึงไดปรากฏทั้งแบบที่แสดงถึงตนเคาและแบบที่

แสดงความสืบเนื่องของลวดลายในศิลปะตะวันตกที่ปรากฏในสมัยอยุธยาท้ังสองลักษณะ กลาวคือ 

มีทั้งการทําตัวกานแยกและการทําลายกนกคาบที่มีพันธุพฤกษาเปนวงโคงที่เดนชัด ซึ่งรูปแบบ

ดังกลาวนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงงานที่ไดผานการประยุกตจากศิลปะตะวันตก เพื่อใหเกิดความ

ตอเนื่องและสอดคลองภายในองคประกอบเดียวกัน 

 กนกประดับกรอบวงรัศมีเปนตัวนาคในสวนหนาบัน สามารถเทียบเคียงไดกับกนกที่มี

การอางอิงจากศิลปะขอม แมวากนกที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะดังกลาวจะมีความหลากหลาย แตก็

มักจะเนนสวนขมวดเปนหัว สวนยอดมักเปนตุมหรือเรียวเปนปลายแหลมโคง การแบงจังหวะของ

กนกมีความชัดเจน ความนูนและความลึกของลายมีมาก (ภาพที่ 47) ดังนั้น จึงสามารถเทียบเคียง

ไดกับทั้งกนกในศิลปะสุโขทัยระยะแรก (ภาพที่ 48 ก) และศิลปะอยุธยาตอนตน (ภาพที่ 48 ข) 

แมวาลักษณะของกนกในศิลปะอยุธยานั้น จะมีความเรียบงายและไมเนนความนูนหนาเทาศิลปะ

สุโขทัยและศิลปะขอม แตก็กลาวไดวาปรากฏในระเบียบแบบแผนเดียวกัน41

41 

 โดยสรุปแลว จากการที่ลักษณะของอาคารทั้งในสวนของโครงสรางและลวดลาย

ประดับ เปนงานคอนกรีตที่เรียบงายและไมซับซอน จึงทําใหไมสามารถเห็นไดถึงรายละเอียดใน

องคประกอบตาง ๆ ไดอยางเดนชัด พรอมกับการที่อาคารมีขนาดไมใหญ แตกลับปรากฏลักษณะ

ที่อางอิงมาจากศิลปะกับขอม ที่มักจะมีรูปแบบและโครงสรางของลวดลายท่ีใหญ เชนองคประกอบ

ประดับหนาบันรวมถึงการประดับตกแตงเสา ก็ไดทําใหลักษณะของอาคารโดยรวมแสดงใหเห็นถึง

การประยุกตมากกวาอาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แมวาจะปรากฏอิทธิพล

ทางดานรูปแบบที่อางอิงจากศิลปะขอมและตะวันตกเหมือนกันก็ตาม 

  โดยอาคารหลังนี้ไดแสดงการผสมผสานรูปลักษณะของไทยโบราณและประเทศ

ใกลเคียงที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบศิลปะไทย เขากันกับศิลปะตะวันตกภายในอาคาร ในรูปแบบที่นํา

ลักษณะอันโดดเดนจากศิลปะตาง ๆ เขามาผสมผสานกันใหเกิดเปนรูปแบบใหมที่ตางออกไป 

กลาวคือ เปนการผสมผสานอิทธิพลตะวันตกในสวนของผังรูปตัวเอช (H) ซุมที่ชองเปดช้ันบนของ

อาคารที่มีเคาโครงคลายกับซุมโคงแหลมของศิลปะโกธิค (Ogee Arch) (ภาพที่ 49) และเคาโครง

ของกรอบวงรัศมีประดับหนาบัน (ภาพที่ 50 ก) ที่คลายคลึงกับลักษณะของงานประดับในศิลปะ

โกธิค (ภาพที่ 50 ข) รวมถึงลวดลายในงานปูนปนที่แสดงรสนิยมอยางตะวันตก เชน ศิลปะอยุธยา 

เขามาผสมผสานกันกับลวดลายกนกในศิลปะไทย เชนศิลปะขอมที่เปนตนเคาใหกับ ศิลปะสุโขทัย 

ศิลปะอยุธยาตอนตน เปนตนซึ่งลักษณะที่ปรากฏเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวา ตึกนิภานภดลมีการ

                                                            
 41 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 34. 
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ผสมผสานรูปแบบทางศิลปะที่อางอิงอิทธิพลจากศิลปะขอมและศิลปะตะวันตกที่ทั้งคลายคลึงและ

แตกตางไปจากอาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

      หนาบันตึกนิภานภดลโรงเรียนเทพศิรินทร 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1.ศิลปะสุโขทัย42

∗        
2.ศิลปะอยุธยา        
3.ศิลปะรัตนโกสินทร        
4. ศิลปะตะวันตก43

π        
 

แผนภูมิที่ 3   ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

                                                            

 ∗ลวดลายกนกประดับหนาบัน เทียบเคียงไดกับกนกท่ีมีการอางอิงจากศิลปะขอม คือทั้งจากกนก

ในศิลปะสุโขทัยระยะแรกและกนกในศิลปะอยุธยาตอนตน. 

 π ปรากฏในสวนของผังรูปตัวเอช (H) และเคาโครงของกรอบวงรัศมีประดับหนาบันรวมถึงการทํา

ซุมที่ชองเปดของอาคารไดแสดงเคาโครงคลายกับซุมโคงแหลมของศิลปะโกธิค (Ogee Arch)  

1. เคาโครงของกรอบวงรัศม ี ประดับหนาบันศิลปะ
ตะวันตก แบบโกธิค (Gothic) 

2.  ลวดลายกนกประดับหนาบัน 
     เปนลายกนกคาบ ศิลปะอยุธยา  
 

 

 

2.1   ลวดลายกานแยง  ศิลปะอยุธยา  

3.  ลวดลายกนกประดับกรอบหนาบัน 

     ศิลปะสุโขทัยระยะแรก              ศิลปะอยุธยา ตอนตน 
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 ตึกบัญชาการ 

 ปจจุบัน คือ ตึกอักษรศาสตร (อาคารมหาจุฬาลงกรณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ต้ังอยูที่เขต

ปทุมวัน ถือกําเนิดจากโรงเรียนสําหรับฝกหัดวิชาขาราชการฝายพลเรือน 4 4

42 โดยไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหต้ังข้ึน ณ ตึกยาวขาง

ประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ.2442 โดยมีเนื้อที่ 1,309 ไร พรอมทั้งพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญ "พระเกี้ยว"ซึ่งเปนตราประจํารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาเปนเครื่องหมายประจําโรงเรียน4 5

43 ตอมาไดขยายกิจการเปดสอนและฝก

วิชาการปกครองเพื่อบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยดวยและโปรดใหยกสํานักฝกวิชา

ขาราชการพลเรือน เปน โรงเรียนมหาดเล็ก ต้ังแตรัตนโกสินศก 12146

44 

  ป พ.ศ.2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่

จะขยายการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักเรียนไปรับราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ไมเฉพาะ

กระทรวงมหาดไทยเทานั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยกโรงเรียนมหาดเล็กเปนโรงเรียน

ขาราชการพลเรือนโดยใช 0วังวินดเซอรเปนสถานที่ประกอบการเรียนการสอน และสถาปนาขึ้น

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2453 พรอมทั้ง พระราชทานนามโรงเรียนแหงนี้วา “โรงเรียนขาราชการ

พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”เนื่องจากเปนโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริจัดตั้งขึ้นและไดใชเงินคงเหลือจากการที่ราษฎร

เร่ียรายกันเพื่อสราง 2พระบรมรูปทรงมานั้นมาใชเปนทุนของโรงเรียนแหงนี้นอกจากนี้ ยังทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดที่ดินพระคลังขางที่รวมเนื้อที่ทั้งส้ิน 1,309 ไร เปนเขตโรงเรียน 47

45 

                                                            
 42 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 67. 

 43 วิลาสวงศ พงศะบุตร,  “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” ใน สารานุกรมพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 1 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2524), 72. 

 44 “โรงเรียนขาราชการพลเรือน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,”  ก ร.6 ศ/4,  หอจดหมายตุแหงชาติ. 

 45 สํานักราชเลขาธิการพระราชวัง,  ”ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ บรรจุในศิลาพระฤกษ

โรงเรียนขาราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 32      

(23 มกราคม 2458): 2562. 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
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 การดําเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 

26 มีนาคม พ.ศ.2459 4 8

46 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางแบบแปลนลวงหนา

ไวดวยพระองคเองทุกอยาง กอนที่จะทรงประดิษฐานข้ึนเปนมหาวิทยาลัย และพระราชทานนาม

วา "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" เพื่อเปนพระบรมราชานุสาวรียเฉลิมพระเกียรติแหงพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค นับต้ังแต พ.ศ.24604 9

47 และไดมี

พระราชดํารัสในวันวางศิลาฤกษ ปรากฏขอความดังตอไปนี้ 

 

 วันน้ีเรามีความยินดีเปนท่ีสุด ท่ีไดรับเชิญวางศิลาฤกษ สําหรับมหาวิทยาลัยน้ี เพราะ

เปนกิจอันหน่ึงท่ีเราปรารถนาอยูนานแลว ท่ีจะยังการใหเปนผลสําเร็จตามพระราชประสงค

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงพระราชปรารภมานานแลว 

ในเรื่องท่ีจะใหมีมหาวิทยาลัยข้ึนสําหรับเปนอุดมศึกษาของชาวสยาม...ตัวเราผูเปนรัช

ทายาทจึงรูสึกเปนนาท่ีอันหน่ึงท่ีจะตองทําการน้ันใหสําเร็จตามพระราชประสงค โดยรูอยูวา

เมื่อไดทําสําเร็จแลวจะเปนเคร่ืองเพิ่มพูนพระเกียรติยศ เปนราชานุสาวรีย เปนท่ีคํานึงถึง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราชของชาติไทยเรา...ท้ังจะไดเปน

เคร่ืองท่ีจะทําใหบังเกิดประโยชนแกชาติไทย ไมมีเวลาเสื่อมสูญดวย...50

48 

 

 อาคารคณะอักษรศาสตร กอสรางข้ึนในป พ.ศ.2457 และในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.

2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษตึก

บัญชาการของโรงเรียนขาราชการพลเรือน (ปจจุบันคือตึกคณะอักษรศาสตร) การกอสรางกินเวลา 

4 ป โดยไดสรางเสร็จสมบูรณ ใน พ.ศ.2462 5 1

49 และไดมีประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา 

                                                            
 46 วิลาสวงศ พงศะบุตร, “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” ใน สารานุกรม พระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 1, 68. 

 47 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 84-85. 

 48 “พระราชดํารัสตอบในวันพระราชพิธีกอพระฤกษโรงเรียนขาราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” 3 มกราคม 2458, ก ร.6 ศ/4, หอจดหมายตุแหงชาติ. 

 49 วิลาสวงศ พงศะบุตร, “จุฬาลงกรณวิทยาลัย,” ใน สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว เลม 1, 70-71. 
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“โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ข้ึนเปน “จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย”52

50 

 แบบที่จะสรางของตึกบัญชาการ (ตึกอักษรศาสตร 1 ในปจจุบัน) นั้น ปรากฏความ

ต้ังใจจะลงทุนใหเปนอาคารถาวรที่ไดกะแผนผังและแบบแปลนไวแลว จึงทําอยางคอยเปนคอยไป

ตามกําลังของทุนทรัพย โดยตึกเรียนที่จะสรางข้ึนดังกลาวสรางในที่ระหวางถนนสนามมากับถนน

พญาไท ซึ่งในระหวางการกอสรางนั้นจะเปดสอนที่วังกลางทุงหรือวังใหม ตําบลปทุมวันไปพลาง

กอน53

51 

 อาคารในรูปลักษณะเชนนี้ เกิดข้ึนจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชหฤทัยยึดมั่นอยูวา  

 
 ...การสรางมหาวิทยาลัยแหงแรกของเมืองไทยน้ี จะตอง จําเปนท่ีจะตองรักษาศิลปะ

ในทางสถาปตยกรรมของไทยไวใหเปนมรดกตกทอดไปจนถึงลูกหลาน ซึ่งไมมีหนทางอะไรดี

ยิ่งไปกวา ทําแบบอยางไวใหนักศึกษาไดดู ไดรู ไดเห็นอยูเปนประจําวัน เมื่อเกิดความเคยชิน

ในศิลปวัฒนธรรมไทยนาน ๆ เขา ก็ยอมจะเกิดความซาบซ้ึงตามมาทีหลัง...การท่ีจะให

นักศึกษาของชาติเกิดความรักสถาปตยกรรมไทย ยอมจะทําไดในทํานองเดียวกันฉันน้ัน...54

52 

 

 แมวาการสรางอาคารในลักษณะของสถาปตยกรรมไทยจะใชคาใชจายสูงวาแบบอ่ืน ๆ 

แตพระองคทรงเห็นวาการทําในเชนนี้นาจะไดผลที่คุมคา เพราะแทนที่จะใหเยาวชนของชาติหันไป

นิยมในศิลปะของชาติอ่ืน ๆ ก็ใหเกิดความซาบซึ้งในศิลปะของไทยแทน โดยเหตุดังกลาวนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายชางสถาปตยกรรม

ออกแบบ คือ ดร.คารล โดริง (Dr. Karl Dohring) นายชางชาวเยอรมัน ซึ่งรับราชการใน

กระทรวงมหาดไทย และนายเอ็ดเวิรด ฮีลีย (Mr. Edward Healey) นายชางชาวอังกฤษ ซึ่งรับ 

 

                                                            
 50 “โรงเรียนขาราชการพลเรือน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สําเนาประกาศประดิษฐานโรงเรียน

ขาราชการพลเรือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขึ้นเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโอนไป

ขึ้นอยูกับกระทรวงธรรมการ,” ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พระพุทธศักราช 2459,  ก ร.6 ศ/4, หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ. 

 51 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2459-2509, 12. 

 52 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 83-84. 
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ราชการในกระทรวงธรรมการเดินทางไปรางแบบไทยโบราณที่สุโขทัยและสวรรคโลก กอนเขามา

ทูนเกลา ฯ ถวายใหทอดพระเนตร และคิดปรับปรุงข้ึนเปนแบบของอาคาร 5 5

53เนื่องจากแบบที่นาย

เอ็ดเวิรด ฮีลีย เขียนรางไวแตแรกนั้นเปนแบบไทยแกมฝร่ังและเปนรูปแบบที่นึกข้ึนเองจึงไดใหนาย

เอ็ดเวิรด ฮีลีย และให ดร.คารล โดริงไดไปเห็นฝมือชางของชาวสุโขทัยกอน56

54 

 แบบการสรางโรงเรียนซ่ึงสภาไดปรึกษากันวาจะใหเปนแบบของใครระหวาง นายเอ็ด

เวิรด ฮีลีย  และดร.คารล โดริงนั้น ไดใหกระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบหานายชางเปนคนกลาง

ที่จะชวยตรวจแบบ จึงไดนาย อี.ยี.กอลโล (E. G. Gollo) นายชาง (วิศวกร) ในกระทรวงนครบาล 

มาทําการประเมินวาแบบไหนมีราคาถูกและสมควรเปนแบบที่จะเลือก ในทายที่สุดปรากฏวา แบบ

ของ ดร. คารล โดริง มีราคาสูงกวาแบบของนายเอ็ดเวิรด ฮีลีย จึงไดตกลงกันเลือกเอาแบบของ

นายเอ็ดเวิรด ฮีลีย57

55 

 วันที่ 3 มกราคม 2458 อันเปนวันมงคลฤกษ ตอกันกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหทําพิธีวางศิลาฤกษกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัยแหงแรกนี้58

56 อาคาร

หลังแรกดังกลาวนี้ จัดใหสรางข้ึนสําหรับแผนอักษรศาสตร ซึ่งเดิมอาคารหลังนี้สรางข้ึนเพื่อใชเปน

ตึกบัญชาการของโรงเรียนขาราชการพลเรือน และใชเปนสํานักงานบริหารและเปนอาคารเรียน

หลังแรกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอมาอาคารดังกลาวก็เปล่ียนชื่อเปน “ตึกอักษรศาสตร 1” 

และ “อาคารมหาจุฬาลงกรณ” โดยลําดับ 
 รูปแบบ 
 อาคารมหาจุฬาลงกรณ (ภาพที่ 51) มีผังเปนแบบคลาสสิก (Classism) รูปตัว E ใน

ลักษณะเหมือนกันทั้งช้ันลางและชั้นบน (ภาพที่ 52) วางตัวขนานไปตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต

อาคารประกอบดวยมุข 3 มุข โดยที่มุขกลางเปนประธานและมุขริมซายและขวาเชื่อมดวยปกรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาเรียงตอกัน 3 หอง สูง 2 ชั้น มุขกลางเปนมุขทางเขา ประกอบดวยโถงทางเขาใหญ

ปลายสุดมีบันไดขนาดใหญข้ึนชันบนของอาคารในผังรูปตัว Tมุขริมซายและขวาประกอบดวยหอง

โถงขนาดใหญ ทั้งหมดลอมรอบดวยระเบียงอีกชั้นหนึ่ง 

                                                            
 53 เร่ืองเดียวกัน, 84. 

 54 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2459-2509, 14. 

 55 เร่ืองเดียวกัน14-15. 

 56 วิลาสวงศ พงศะบุตร,  “จุฬาลงกรณวิทยาลัย,” ใน สารานุกรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว เลม 1, 72. 
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 ลักษณะอาคารเปนอาคารโครงสรางผสมระหวางคอนกรีตเสริมเหล็กและกําแพงกออิฐ

รับน้ําหนัก สูง 2 ชั้น ผนังอาคารของมุขทั้ง 3 เปนเสาระเบียงลอยตัวหนาตัดสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด

ใหญ (ภาพที่ 53) ชั้นบนมีคันทวยรับชายคา (ภาพที่ 54) ผนังของปกเช่ือมเปนเสาอิงเจาะชองเปด

เกือบเต็มชวง เสายาวถึงพื้นเปนรูปซุมเรือนแกวที่ชั้นบน สวนช้ันลางเปนรูปโคงแหลม (ภาพที่ 55)  

 ซุมประตูหนาตางของมุขกลางดานหนาประดับปูนปนหลอดวยคอนกรีต เปนซุมแบบ

ทรงบันแถลง ปูนปน เชิงซุมประดับเปนลายหัวนาค (ภาพที่ 56 ซึ่งนอกเหนือจากนี้แลวยังปรากฏ

การทําซุมอีก 2 ซุม คือ ซุมประตูหนาและซุมหนาบันไดใหญ โดยทําเปนซุมแบบสุโขทัย คือ มีกรอบ

ซุมเปนวงโคงและเชิงซุมเปนรูปมกร (ภาพที่ 57, 58) 

 หลังคาเปนหลังคาทรงไทย โดยมีจุดเดนอยูที่มุขทั้งสามที่มีหลังคาแบบสถาปตยกรรม

ไทย มุขกลางเปนหลังคาทรงจั่ว ทิศเหนือดานหนาหลังคาจั่วชั้นเดียว ผืนหลังคาเรียงกัน 3 ตับ 

มีโถงยื่นดานหนา ลักษณะเปนมุขใตข่ือ (ภาพที่ 59) แตหลังคามุขกลางทิศใตดานหลังเปนหลังคา

จั่วลด 2 ชั้น มีมุขประเจิดใหญผืนคาเรียง 3 ตับ (ภาพที่ 60) หลังคามุขประเจิดมีเสาเล็กรับแผง

หนาบัน  

 องคประกอบหนาบัน มีชอฟา ใบระกา หางหงสเปนคอนกรีต (ภาพที่ 61) หนาบันมุข

กลางทั้งทิศเหนือและทิศใตเปนคอนกรีตหลอประติมากรรมนูนสูงรูปครุฑยุดนาค พื้นเปนลายกนก 

(ภาพที่ 62) หนาบันมุขใตข่ือดานทิศเหนือประดับประติมากรรมหลอรูปตราแผนดินสยามสมัย

รัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 63) หลังคามุขริมซายขวามีลักษณะเหมือนมุขกลางแตเปนหลังคาจ่ัวชั้นเดียว 

มีมุขประเจิดใหญประติมากรรมประดับหนาบันเปนรูปพระสรัสวดี (ภาพที่ 64) 
 วิเคราะหรูปแบบ 
 การประดับซุมประตูหนาตางของมุขกลางดานหนาที่เปนปูนปนหลอดวยคอนกรีต เปน

ซุมแบบทรงบันแถลงโดยที่เชิงซุมประดับปูนปนเปนลายหัวนาค ก็เปนรูปลักษณะที่แสดงใหเห็นถึง

แรงบันดาลใจจากศิลปะขอมเพียงแตเปนในแบบที่ประยุกตใช กลาวคือ กรอบซุมทรงบันแถลงไดมี

การประดับกลางดานเปนวงโคงประกอบกันในทรงสามเหล่ียม ซึ่งเปนพัฒนาการที่เรียบงายกวา

กรอบซุมที่แสดงความล่ืนไหลแบบศิลปะขอม แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังทําเศียรนาคออกจากปากมกรใน

ลักษณะเชนเดียวกัน (ภาพที่ 65) ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นถึงแรงบันดาลใจมาจากการประดับในสวน

เดียวกันของศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 66) เนื่องจากไดแสดงลักษณะสําคัญของตนแบบทั้งในสวนของ

กรอบซุมและการประดับกรอบปลายซุม ในรูปแบบที่ใกลชิดกับศิลปะขอมมากกวาในสวนของการ

ประดับองคประกอบหนาบันและหนาบันของซุมบันไดใหญ ซึ่งกลาวไดวาเปนเศียรนาคที่ได

ปรับปรุงมาจากงานประดับแบบขอมแลว  
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 ซุมประตูหนา เปนซุมแบบหนานางที่มีหนากาลคายกรอบซุมลงมาทั้งซายและขวา โดย

ที่ปลายกรอบซุมก็มีรูปมกรอาปากรับในลักษณะเชนเดียวกันกับการประดับองคประกอบซุมของ

ศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 67)  

 เมื่อเปรียบเทียบการทํากรอบซุมทั้ง 2 แหง ที่พบทั้งลักษณะของหางมกรซึ่งเปนแถบ

กนกคดโคงสลับลดหล่ันข้ึนไปที่ยอดลาย และลักษณะของกนกประดับกรอบซุมที่ทําเปนซุมหนา

นางแลวปรากฏวา เปนรูปแบบที่มีความเกี่ยวของกันกับแบบอยางที่มีมาในศิลปะลังกา สมัยเมือง

อนุราธปุระ และไดสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบมาใหกับสมัยโปลนนารุวะ จนกระทั่งไดสงตอ

อิทธิพลทางดานรูปแบบมาใหศิลปะสุโขทัย อยางไรก็ตามลักษณะของมกรอาปากรับที่ปลายกรอบ

ซุม ก็มีอยูในศิลปะขอมมากอนเชนเดียวกันแตรูปแบบดังกลาวไดหายไประยะหนึ่ง กอนที่จะ

กลับมาปรากฏการทําอีกคร้ัง 5 9

57 ซึ่งจะเปนในลักษณะที่คลายคลึงกันกับที่พบในซุมพระทวารและ

พระบัญชร พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย (ดูภาพที่ 5, 6) 

 งานประดับแถบแบนตรงสวนที่เปนหนากระดานของเสาซุม (ภาพที่ 68 ก) ใตจากลาย

วงโคงที่พันเกี่ยวของหางมกรเปนลวดลายในอีกรูปแบบหนึ่ง คือประดับเปนลายดอกซีกดอกซอนที่

นาจะใกลเคียงกันกับศิลปะสุโขทัย และนาจะเปนลักษณะที่ไดรับการปรับปรุงมาจากงานประดับ

ของศิลปะขอมแลวเนื่องจากรูปแบบที่นิยมในงานประดับขอมจะทําเปนลายดอกส่ีกลีบในรูปของ

ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน (ภาพที่ 68 ข) แตทั้งที่วัดมหาธาตุและที่อาคารมหาจุฬาลงกรณในสวนของ

ซุมประตูหนาและที่ซุมหนาตางมุขกลางกลับเปนการประดับดวยดอกกลมและคร่ึงดอกกลมท่ี

คลายกันกับการผสมผสานกับลายดอกกลม ดังนั้นจึงสรุปไดวานาจะเปนงานที่เกี่ยวของกันกับ

ลักษณะของดอกบัวที่มองจากดานบนอันมีอยูในการประดับของศิลปะลังกา 6 0

58ที่สงอิทธิพลใหกับ

สุโขทัย และก็ไดมีอยูในการประดับในสวนหนากระดานของทั้ง 2 แหงในลักษณะเชนเดียวกัน  

 ทั้งนี้จะสังเกตไดวา พื้นที่ประดับกรอบซุมรวมถึงลวดลายหนาบันที่ทําลายดอกไม-

พรรณพฤกษา ทั้งที่ซุมประตูหนาและซุมหนาตางของมุขกลาง เปนลักษณะที่คลายคลึงกันกับการ

ประดับดอกกลมที่พบเห็นกันเปนปกติภายในกรอบซุมหนาบันของศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 69, 70) 

แมวาจะแสดงรายละเอียดของลวดลายแตกตางกันไปบาง แตก็จัดไดวาเปนงานประดับที่แสดงถึง

ตนเคาในศิลปะลังกาที่สงใหกับศิลปะสุโขทัยเชนเดียวกัน เพราะเม่ือพิจารณาถึงความเก่ียวเนื่อง

ของแถบกนกวงโคงที่ปลายกรอบซุมหนานางและลายประดับแถบที่หนากระดานแลว ก็ยิ่งทําให

                                                            
 57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  สันติ เล็กสุขุม, รายงานผลวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของงานประดับ : 

ลวดลายประดับกับเอกลักษณความเปนไทย,” 60. 

 58 Boisselier, Ceykan-Srilanka (Paris: 1980), 29;  Ibid, 61..  
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ชวนเชื่อไดวา ซุมอันเปนรูปแบบเฉพาะของศิลปะสุโขทัยที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ ไดผานการ

ปรับปรุงรูปแบบจากตนเคาที่มีมากอนในศิลปะลังกาและผานมาจนถึงสุโขทัย จนเกิดการปรับใช

อีกคร้ังที่อาคารดังกลาว  

 คันทวยรับชายคาที่เสาระเบียงชั้นบนของมุขอาคารทั้ง 3 นาจะเปนงานที่สืบเนื่องมาจาก

สมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 71) เนื่องจากหากพิจารณารวมกันกับลักษณะที่นิยมทําในสมัยรัชกาลที่ 

161

59 (ภาพที่ 72) แลวก็จะเห็นไดอยางชัดเจนถึงลักษณะของงานชางที่มีแบบอยางจําเพาะมากกวา 

เพราะคันทวยที่ปรากฏนี้มีสัดสวนเพรียวและเรียวยิ่งกวา จึงนาจะเปนรูปแบบเดิมทีม่กีารพฒันาข้ึน

รวมกันในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนงานของชางวังหลวงที่กลาวไดวา มีการทําสืบเนื่องกันมาอยาง

ยาวนาน62

60 เละยังไดใชเปนตนแบบสําคัญเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  

 หลังคาของอาคารเปนหลังคาทรงไทยประกอบดวยมุข หลังคามุขประเจิดทําเปนเสา

เล็กรองรับแผงหนาบัน ซึ่งกลาวไดวาไดรับแรงบันดาลใจสําคัญมาจากปราสาทขอม เชนเดียวกัน

กับในตําแหนงเดียวกันของเจดียทรงปรางคในศิลปะอยุธยา เนื่องจากที่ตรงกลางทางดานในแตละ

ชั้นของศิลปะอยุธยาจะมีการประดับเสารองรับเสมอ63

61 (ภาพที่ 73) 

 องคประกอบหนาบันที่ประกอบดวย ชอฟา ใบระกา และหางหงสคอนกรีต มีลักษณะ

เชนเดียวกันกับที่ซุมหนาบันไดใหญของอาคาร (ภาพท่ี 73 ก, ข) โดยสังเกตจากการทํามกรคาย

นาคที่ปลายกรอบซุม อันเปนลักษณะที่กลาวไดวาเปนการสืบเนื่องลักษณะของงานประดับใน

ศิลปะขอมเชนเดียวกันกับทั้ง ชอฟา และใบระกา64

62 ดังนั้นจึงเทียบเคียงไดกับองคประกอบหนาบัน

ของศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 73 ค) แมวาลักษณะของวงโคงที่ประกอบกันในทรงสามเหล่ียมทรงจ่ัวที่

ปรากฏ จะเปนงานที่ปรับปรุงใหเรียบงายกวากรอบซุมในศิลปะขอมและศิลปะสุโขทัยก็ตาม แตใน

สวนของปลายกรอบซุมก็ยังคงเปนนาคหลายเศียรตามแบบขอมอยู (ดูภาพที่ 65)  

                                                            
 59 ปจจุบัน ไมปรากฏความนิยมในการทําลักษณะของแบบอยางของสมัยกอนหนา เชนในสมัย

รัชกาลที่ 1 แลว. 

 60 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 51. 

 61 ลักษณะที่ปรากฏน้ีเปนลักษณะที่ใกลเคียงกับตนแบบคือ ศิลปะขอมมากกวาเจดียทรงปราสาท

ในศิลปะสุโขทัย เนื่องจากเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัยจะมีลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏคือ ตรงที่ทําซุมบันแถลง

ประจํากลางของแตละชั้นนั้น จะไมมาเสารองรับซุม เหมือนอยางศิลปะขอม.  

 62 อานเพิ่มเติมในการวิเคราะหองคประกอบประดับกรอบหนาบันที่พระท่ีนั่งวัชรีรมยา สวนในสวน

ของหางหงสนั้นเปนรูปแบบที่ใกลเคียงกับการประดับ ปลายกรอบซุมในศิลปะขอมมากกวา. 
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 งานประดับหนาบันมุขกลางทั้งทิศเหนือและทิศใต และหนาบันมุขประเจิดริมซาย-ขวา 

ไดแสดงรูปแบบกนกในแบบกานขดหนาสัตว โดยทําเปนกนกหัวนาคในศิลปะรัตนโกสินทร อัน

กลาวไดวามีตนเคามาจากลายกานขดที่ออกปลายเปนรูปหัวสัตวหิมพานตหรือเทพพนม ฯลฯ ซึ่ง

เปนรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายและไดทําสืบเนื่องโดยไดรักษาโครงสรางหลักของ

ลวดลายไวมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร65

63 (ภาพที่ 74)  

 กนกประดับกรอบซุมครุฑยุดนาคและกนกประดับกรอบซุมพระสรัสวดี ไดแสดง

รูปแบบเดียวกันกับลวดลายกนกประดับหนาบัน (ภาพที่ 75) กลาวคือ เปนการทํากนกในรูปแบบที่

ไดแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดกับกนกแบบสุโขทัยในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเปนกนกที่ไมเนน

การแสดงวงโคงของตัวกนก แตลักษณะสําคัญของตัวกนกจะอยูที่ตัวกนกแบงเปนหัวเล็ก ๆ มี

ปลายแหลมแทน (ดูภาพที่ 48 ก) ลักษณะของกนกดังกลาวนี้ สามารถพบเห็นไดในศิลปะอยุธยา 

ที่เร่ิมจะเปนกนกสามตัวในพัฒนาการตอมา (ดูภาพที่ 48 ข)  

 นอกจากนี้จะสังเกตไดวา ยังเปนรูปแบบคลายกันกับการประดับกนกที่หนาบันตึกน

นิภานภดลกลาวคือ เปนกนกสามตัวลายนาค ที่คลายกันกับลายกนกคาบในงานประดับแบบลาย

รดน้ํา ในศิลปะสมัยอยุธยา (ดูภาพที่ 46) เนื่องจากพบลักษณะที่ชัดเจน คือ การไมยึดกฎเกณฑใน

การสรางลายวาตองเปนกนกสามตัว แตจะทําเปนกนกเล็ก ๆ ประกอบกันอยางอิสระ พรอม ๆ กัน

กับที่หัวกนกและปลายกนกมีความสัมพันธกันอยางเปนสัดสวน ซึ่งก็จะเปนตนเคาที่สําคัญของ

กนกสมัยรัตนโกสินทรในพัฒนาการตอมาอีกเชนเดียวกัน 

 หนาบันมุขใตข่ือดานทิศเหนือ เปนการทํากนกแบบกานขดในลักษณะของกานที่อวบ 

(ภาพที่ 76) ซึ่งการปรากฏข้ึนของกนกแบบกานขดนี้จะมีทั้งแบบที่อวบและแบบที่แบบบาง และ

เปนรูปแบบที่มีมาแลวต้ังแตในสมัยทวาราวดี รวมทั้งก็ยังพบไดในศิลปะรวมยุคของชนชาติอ่ืน ๆ 

เชนศิลปะขอมในประเทศไทย และยังไดปรากฏอยางเปนแบบแผนเร่ือยมาจนมาถึงในศิลปะ

รัตนโกสินทรดวย 6 6

64 ทั้งนี้เนื่องจากเปนกนกที่ไดรับความนิยมในการทําเร่ือยมาจึงพบการทํา

ลวดลายที่หลากหลาย แตก็ยังคงรักษาไวซึ่งแบบแผนโครงสรางของลายไว โดยมีตนเคามาจาก

ลายกานมวนขดรูปกนหอยที่ตอเนื่องกันในลักษณะเชนเดิม 

                                                            
 63 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 112. 

 64 ลักษณะของกนกในลักษณะเชนเดียวกันน้ี สามารถพบอยางเปนแบบแผนรวมกันท่ัวไป ของ

กนกประดับลวดลายหนาบันในอาคารท่ีปรากฏการสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกหลากหลายแหง ดังท่ีไดเคย

กลาววิเคราะหไปขางตนซึ่งลักษณะของรูปแบบท่ีปรากฏอยางสําคัญดังกลาว สังเกตไดวา เปนรูปแบบท่ีปรากฏ

ในลักษณะอยางเดียวกันกับพระที่นัง่ราชฤดี ภายในเขตพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง 
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 โดยสรุปแลว จากการที่ลักษณะของอาคารเปนโครงสรางผสมกันระหวางคอนกรีต

เสริมเหล็กและกําแพงอิฐรองรับน้ําหนัก อีกทั้งยังไดแสดงรูปแบบของอาคารแบบรักชาติ จึงทําให

อาคารมีจุดเดนตรงที่ไดแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานลักษณะของงานศิลปกรรมไทยอันเปนแบบ

แผน ซึ่งไดปรากฏความนิยมของการทําเร่ือยมา ทั้งในสวนหลังคา สวนรองรับชายคา คือ คันทวย 

และในสวนการประดับลวดลายที่หนาบัน รวมถึงสวนฐานลางของอาคารที่ทําเปนฐานสิงหประดับ

บัวลูกแกวอกไก  พรอม ๆ กันกับที่ไดแสดงใหเห็นถึงตนเคาในศิลปะกอนหนาทั้ง ศิลปะสุโขทัยและ

อยุธยาประดับภายในอาคาร โดยปรากฏทังรูปแบบที่ไดแสดงถึงแรงบันดาลใจจากตนแบบโดยตรง 

เชน การประดับซุมรวมถึงลวดลายแบบสุโขทัย และรูปแบบที่ไดผานการปรับใชรวมถึงปรับปรุงมา

จนถึงสมัยสรางงาน ในงานประดับที่เกี่ยวเนื่องกันกับพัฒนาการของศิลปะขอม ลังกา เชนศิลปะ

สุโขทัย ทวาราวดี อยุธยาและอยุธยาตอนปลาย ในการประดับองคประกอบตาง ๆ  

 นอกเหนือจากนี้แลว ยังไดแสดงใหเห็นถึงการประยุกตการประดับลวดลายของศิลปะ

สุโขทัยที่มีตนเคาจากศิลปะขอม ทั้งในสวนของหางหงส การประดับซุมหนาบัน การประดับเสา

ระเบียงขนาดใหญ รวมถึงการประดับนาคที่บันไดทางข้ึน (ภาพที่ 77 ก) ที่คลายกันกับการประดับ

นาคในปราสาทขอม 6 7

65 (ภาพที่ 77 ข) พรอมกันกับแสดงการผสมผสานการปรับใชรูปแบบศิลปะ

ตะวันตกในลักษณะของผังที่เปนแบบคลาสสิก (Classicism) รูปตัวอี (E) และการประดับผนังชอง

เปดดานลางดวยรูปสามเหลี่ยมโคงแหลม (Pointed Arch) แบบสถาปตยกรรมโกธิค (Gothic) 

(ภาพที่ 78) เขาไวดวยกันกับองคประกอบดังกลาวขางตน  

 ดังนั้นจากที่กลาวไปขางตนจึงทําใหภาพรวมของอาคารแหงนี้ ปรากฏลักษณะของศา

สนสถานแบบไทย ที่ผานการปรับปรุงและประยุกตใชรูปแบบที่มีมากอนหนาใหเขากันกบัประโยชน

ใชสอยอยางตะวันตก ในลักษณะที่แสดงทั้งความประณีตงดงามและแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่

ถูกตองตามแบบแผนของงานศิลปกรรมไทย  ซึ่งแมวาทั้งการออกแบบการประดับองคประกอบจะ

ลวนเปนฝมือของชาวตางชาติทั้งหมดก็ตาม68

66 แตก็กลาวไดวาอาคารแหงนี้ไดแสดงแบบอยางของ

งานศิลปะและสถาปตยกรรมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง ศิลปะสุโขทัยไดอยางโดดเดนที่สุดอาคารหนึ่ง 

                                                            
 65 ปรากฏการทํารัศมีของนาครวมกันเปนแผนเดียว และมีลายคลายดอกบัวประดับอยูที่อกของ

นาคในลักษณะเชนเดียวกันเพียงแตวาลวดลายที่ประดับนาคที่อาคารมหาจุฬาลงกรณนั้นจะมีลวดลายท่ี

แตกตางกันออกไป. 

 66 การประดับประติมากรรมหลอรูปตราแผนดินสยาม ประติมากรรมนูนสูงรูปครุฑยุดนาค หรือ

แมแตลักษณะของหางหงสลวนเปนฝมือของประติมากรชาวอิตาเลียน โรดอลโฟ โนลี (Rodolfo Noli) และอาคาร

ออกแบบโดยนายเอ็ดเวิรด ฮีลี (Mr. Edward Healey) ดังที่ไดกลาวถึงแลวขางตน 
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 สวนความหมายของหนาบันทั้ง ตราแผนดิน รัชกาลที่ 5 สัญลักษณพระเกี้ยวที่ซุมหนา

บันได และพระสรัสวดี ก็เปนความหมายที่เกี่ยวของกับอาคารทั้งส้ิน กลาวคือ เปนสัญลักษณที่

แสดงถึงทั้งดินแดนสยามท่ีอยูภายใตรมพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยผูเปนสยามินท

ราธิราช และเปนสัญลักษณถึงการที่อาคารแหงนี้เปนอาคารที่สรางข้ึนสําหรับการศึกษา จากการ

แสดงสัญลักษณเคร่ืองหมายประจําสถาบันการศึกษาเปนพิจิตรเลขาประจํารัชกาลใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อแสดงความเปนพระบรมราชานุสาวรียเฉลิมพระ

เกียรติแหงพระองค พรอม ๆ กันกับการทําพระสรัสวดีที่ถือวาเปนเทพแหงพระเวทท้ังปวงและยัง

เปรียบเสมือนเปนครู-อาจารย เพราะพระองคคือเทวีแหงสรรพความรูวิชาการอันลํ้าลึก วิทยาการ

อันกาวหนา อีกทั้งยังเปนสัญลักษณแหงงานศิลปะทุกแขนง ทั้งการวาดเขียน การดนตรี อักษร

ศาสตร การแตงตํารา การเขียนหนังสือ รวมทั้งเปนเทวีแหงปรีชาญาณอันชัดเจนแจมแจง การเลา

เรียน ศึกษาหาความรู การวิจัย การวิเคราะห การพูดจา การเจรจาตอรอง เปนตน 

 จากความหมายขางตน ก็ยอมแสดงความเหมาะสมและสอดคลองของทั้งรูปแบบและ

ความหมาย รวมถึงประโยชนใชสอย ที่ไดปรากฏในอาคารเชนเดียวกันกับพระที่นั่งวัชรีรมยา และ

สามัคคีมุขมาตย ที่ไดแฝงไวซึ่งความหมายตาง ๆ ตามพระประสงคขององคพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวเขาไวดวยกัน 
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      ซุมประตู อาคารมหาจุฬาลงกรณ (ตึกอักษรศาสตร 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 

ลวดลาย 
ยุค ผัง 

รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 

โครงสราง 

(วัสดุ) 

1. ศิลปะสุโขทัย69

∗        

2. ศิลปะทวาราวดี        

3. ศิลปะอยุธยา        

4. ศิลปะรัตนโกสินทร        

5. ศิลปะตะวันตก70

π        

 

แผนภูมิที่ 4  ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

                                                            

 ∗  การประดับกรอบซุมหนานางและลวดลายหนาบัน แสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่มีความเก่ียวของกัน

กับแบบอยางท่ีมีมาในศิลปะลังกา และไดสงอิทธิพลทางดานรูปแบบใหกับศิลปะสุโขทัย สวนงานประดับตรง

สวนหนากระดานเปนงานประดับในอีกลักษณะคือ นาจะเปนรูปแบบที่ไดรับการปรับปรุงมาจากงานประดับของ

ศิลปะขอม โดยเปนงานประดับในศิลปะลังกา ที่สงอิทธิพลใหกับสุโขทัย. 

 π ปรากฏในผังที่เปนแบบคลาสสิก (Classicism) รูปตัวอี (E) และการประดับผนังชองเปดดานลาง

ดวยรูปสามเหล่ียมโคงแหลม (Pointed Arch) แบบสถาปตยกรรมโกธิค (Gothic) 

1. ซุมกรอบหนานางศิลปะสุโขทัย 
   (วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย) 

2. ลวดลายหนาบัน  ศิลปะสุโขทัย 

3. ลายหนากระดาน ศิลปะสุโขทัย  

4. ฐานเสา-ฐานลางอาคาร ฐานสิงหประดับบัวลูกแกวอกไก 
ศิลปะสุโขทัย สืบตอมาในศิลปะรัตนโกสินทร 
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กลุมอาคารตาง ๆ ภายในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) ที่สรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 6 
 วชิราวุธวิทยาลัย เปนโรงเรียนประจําชาย (โรงเรียนชายลวน) สถาปนาข้ึนโดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงบริจาคทรัพยสวนพระองคเพื่อสราง

โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาแทนการสรางพระอารามซ่ึงมีอยูมากแลว แมวาจุดประสงคในการสราง

จะเปนจุดประสงคเดียวกันกับที่พระเจาแผนดินในรัชสมัยที่ผาน ๆ มาไดทรงกระทําคือการสรางวัด

ก็เพื่อที่จะใหเปนสถานศึกษาตามที่ไดกระทํากันมาตามโบราณราชประเพณีก็ตาม 7 1

67ดังพระบรม

ราชโองการของพระองค ความวา 

 
 ดวยพระองคมาทรงคํานึงถึงโบราณราชประเพณีมาวา พระราชาธิบดีเมื่อไดเสด็จ

ผานพิภพ...ไดทรงรับมอบเปนผูครอบครองรัฐสีมาแผอาณาเหนือประชาชนใหอยูรมเย็น

เปนสุข จึงทรงสรางพระอารามขึ้นไวใหเปนที่เฉลิมศรัทธา และเพื่อใหเปนสถานที่สถิตย

แหงพระภิกษุสงฆผูทรงศีลสุตาธิคุณ เปนผูคํ้าจุนพระบวรพุทธศาสนาใหถาวรอยูเพื ่อ

ประโยชนแหงนิกรชน นับวาพระมหากษัตราธิราชทรงกระทําการเพื ่อประโยชนแหง

บานเมืองและพสกนิกรไดอยางหน่ึง… 

 แตพระองคมาทรงรูสึกวาในกาลปตยุบันน้ี พระอารามสําคัญ ๆ ในพระมหานครน้ี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมราชวงษจักรีท่ีไดเสด็จเถลิงถวัลยราชยมากอน

พระองคถึง 5 รัชกาลแลวน้ัน ก็ไดทรงสถาปนาข้ึนไวแลวหลายพระอาราม  แลพระองค...ก็

ทรงทํานุบํารุงปฏิสังขรณพระอารามเหลาน้ันอยูแลว คร้ันพระองคจะทรงสถาปนาพระ

อารามข้ึนใหมก็จะเกินกวาความจําเปนในสวนทางบํารุงพระศาสนา...อน่ึงพระอารามตาง ๆ 

น้ันก็ยอมเปนสํานักท่ีศึกษาของกุลบุตรมาแตโบราณกาล แตในปตยุบันสมัยน้ี การศึกษา

ตองจัดการใหแพรหลายไพศาลยิ่งขึ้นกวาเกากอน เพราะวาความเจริญแหงประเทศ

บานเมืองในสมัยตอไปน้ีจะเปนปกแผนแนนหนาไดแทจริงก็ดวยอาศรัยศิลปวิทยาเปนท่ีต้ัง 

จึงมีพระราชประสงคจะทรงทํานุบํารุงการศึกษาของชาติบานเมืองใหรุงเรืองทันตางประเทศ

เขาข้ึน...72

68 

 

                                                            
 67 โดยมีตัวอยางในอดีต ดังเชน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงสรางวัดราช

ประดิษฐ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางวัดเบญจมบพิตร เปนตน ฯ 

 68 “กระแสรพระบรมราชโองการ ซึ่งบรรจุไวในศิลาพระฤกษ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง,” โรงเรียน

มหาดเล็กหลวง, ก ร.6 ศ/5 ศ 8/59, หอจดหมายตุแหงชาติ. 
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 ดังนั้น จากเหตุผลขางตน จึงทําใหโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยถือกําเนิดข้ึน เพราะเหตุที่วา “ประเทศชาติจะเจริญข้ึนมาได มิใชการสรางวัด...การสราง
โรงเรียนเปนเร่ืองสําคัญยิ่งกวา เพราะโรงเรียนไดใหวิทยาทานแกเด็กทั้งชาติ...จึงเปนการปลูกฝง
ความเจริญไวใหชาตินั่นเอง...73

69 
 นอกจากนี้ก็ไดปรากฏขอความที่แสดงถึงทัศนะและพระราชประสงคของพระองคตอ
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงแหงนี้ ในพระบรมราโชวาทที่พระองคทรงไดโปรดเกลาฯ พระราชทานพระ
ราชหัตถเลขา ถึงเจาพระยาพระเด็จสุเรนทราธิบดี เปนภาษาอังกฤษ ไดแปลไว ดังความวา 
 

 ...ส่ิงท่ีขาตองการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือ ใหการศึกษา เปนเคร่ืองทําใหเด็กเปน

ยุวชนท่ีนารักและเปนพลเมืองดี  ไมใชการทําลายบุคลิกภาพเสียหมดโดยบรรทุกหลักสูตร

และระบบการตาง ๆ ลงไป...ขาตองการใหการศึกษาเปนส่ิงท่ีงดงามจนทําใหเด็กท่ีออกไป

แลว หวนกลับมาคิดถึงในวันขางหนาดวยความภาคภูมิใจ...ขออยาเอาโรงเรียนของขาไป

เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เพราะมีจุดหมายตางกัน...74

70 
 
 การกอต้ังโรงเรียนในเบื้องตนใน พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ไดโปรดเกลา ฯใหยายโรงเรียนจากพระบรมมหาราชวังมาต้ังในที่ดินสวนพระองคที่สวนกระจัง75

71ริม
คลองเปรมประชากร อันเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ในพระราชวังดุสิต ตําบลสวนดุสิต โดยมีพื้นที่ถาวร
ที่มีจํานวน 99 ไร 1 งาน 68 ตารางวา เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเปนทองรองสวน รัชกาลที่ 6 
จึงไดโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดําเนินการปรับพื้นที่
โดยการขุดสระน้ําบริเวณดานหลังของโรงเรียนเพื่อใชเปนที่ฝกหัดวายน้ําของนักเรียน อีกทั้งยัง
กําหนดคูเขตอีกสามดานของโรงเรียนเชื่อมเขากับแนวคลองเปรมประชากร และนําดินที่ขุดข้ึนมา
ถมในบริเวณของรองสวนเพื่อปรับพื้นที่เปนสนามใหนักเรียนไดใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย  
พรอมทั้งกอสรางอาคารช่ัวคราวข้ึนเปนอาคารช้ันเดียวมุงหลังคาจาก 7 6

72 และยังโปรดเกลาฯใหทํา
ถนนทางเขาโรงเรียนขนานกับแนวคลองเปรมประชากร ทั้งหมดเสร็จสมบรูณในเดือนพฤษภาคม 
และเปดทําการเรียนการสอนเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2454  

                                                            
 69 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 96. 

 70 เร่ืองเดียวกัน, 117-118. 

 71 ชื่อเคร่ืองลายครามชนิดหน่ึงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรด

เกลาฯ ใหเรียกพื้นที่ในแตละสวนของพระราชวังดุสิต 

 72 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน, วันจันทรที่ 20 ธันวาคม พระพุทธศักราช 

2458. 
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 ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารโรงเรียนถาวรข้ึน ในวันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ.2458 หรือเปนเวลานับจากไดเปดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงมาแลว 5 ป 7 7

73 โดยใชเงินพระราช

ทรัพยจํานวน 756,000 บาทสรางเปนอาคาร และไดทรงเสด็จไปวางศิลาฤกษกอสรางอาคารใน

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2458 เพื่อใหอาคารถาวรสรางเสร็จสมบูรณทันวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2459 

ซึ่งเปนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบนักษัตร โดยอาคารเรียนที่ทรงโปรดเกลาฯ

ใหสรางข้ึนนั้นมีรูปแบบสถาปตยกรรมวิจิตรอยางไทยเพื่อใหปรากฏศิลปะของไทยไวเปนตัวอยาง

สืบไปเปนหลัก 7 8

74 แตก็ไดมีการปรับแกใหเหมาะสมกับยุคสมัยและประโยชนใชสอย มีพระสมิทธิ์

เลขา (ปล่ัง) เปนสถาปนิกผูออกแบบการออกแบบรายละเอียดและทําการกอสรางรวมกันกับ

สถาปนิกชาวอังกฤษประจํากระทรวงธรรมการคือ นายเอ็ดเวิรด ฮีลีย  หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ 

ปทมจินดา) เปนคณะกรรมการผูรวมออกแบบการกอสราง79

75 และมีพระยาไพศาลศิลปศาสตร เปน

กรรมการจัดการ 8 0

76 ดังที่หนังสือกระแสพระบรมราชโองการที่ไดบรรจุลงแผนศิลาฤกษไดปรากฏ

ขอความวา 

 

 ...ใหกรมศิลปากรจัดการกอสราง มหาเสวกเอกเจาพระยาธรรมธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. 

ปุม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวังเปนแมกอง มหาเสวกตรี พระยาวิศุกรรมศิลปสิทธิ์ (นอย 

ศิลป)เปนนายงาน เสวกตรีพระสมิทธเลขา (ปล่ัง)เปนผูใหแบบ จัดการสรางโรงเรียนมหาเล็ก

หลวงขึ้น...ใหสรางหอสวดและท่ีอยูของครูและนักเรียน 5 หลังกอน...ในสวนของหอประชุม

และในสวนของอาคารคณะท้ัง 4 คณะ คือ คณะดุสิต คณะพญาไท คณะจิตรลดา และคณะ

ผูบังคับการ ใหนายฮีลีย ครูใหญโรงเรียนหัตถกรรมเปนผูออกแบบ...81

77 

 

                                                            
 73 ไดทําการวางศิลาฤกษหางจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพียง 4 วันเทานั้น. 

 74 “กระแสรพระบรมราชโองการ ซึ่งบรรจุไวในศิลาพระฤกษ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง,” โรงเรียน

มหาดเล็กหลวง, ก ร. 6 ศ/5, ศ 8/59,  หอจดหมายตุแหงชาติ. 

 75 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 126. 

 76 สํานักราชเลขาธิการพระราชวัง,  “แจงความโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ สวน

พระองค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาฯ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 28 (2 เมษายน 

130): 15. 

 77 “กระแสรพระบรมราชโองการ ซึ่งบรรจุไวในศิลาพระฤกษ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง,” โรงเรียน

มหาดเล็กหลวง, ก ร.6 ศ/5, ศ 8/59,  หอจดหมายตุแหงชาติ. 
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 ตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคไดมีพระบรมราช

โองการใหรวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพฯ โรงเรียนราชวิทยาลัยและ โรงเรียนพรานหลวง 

เขาดวยกัน โดยใหนักเรียนยายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พรอมทั้งได

พระราชทานนามโรงเรียนข้ึนใหมวา “วชิราวุธวิทยาลัย” ดังความในประกาศเมื่อป พ.ศ.2464 8 2

78

เพื่อเปนพระบรมราชานุสรณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูพระราชทานกําเนิด

โรงเรียน 

 อาคารที่สรางเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประกอบดวย หอ

สวด (หอประชุม) และที่อยูของครูกับนักเรียน รวม 5 หลัง ตัวอาคาร 4 คณะที่กอสรางเปนรุนแรก 

ในป พ.ศ.2458 จัดวางผังลอมหอประชุมซึ่งเปนที่สวดมนตของนักเรียนที่ต้ังอยูที่มุมโรงเรียนทั้งส่ี

มุม ซึ่งมาจากพระราชประสงคที่จะทําใหเกิดบรรยากาศเหมือนวัด83

79 กลาวคือ ตรงมุมของโรงเรียน

ทั้ง 4 แหงเปนเสมือนกุฏิสงฆ สวนที่เปนที่อยูของอาจารยนั้น เทากับเปนกุฏิพระครูผูควบคุมคณะ

สงฆ การจัดหองนอนของครูกํากับคณะ ก็ทรงจัดไวเชนเดียวกันกับแบบเดียวที่เปนเรือนไมมุง

หลังคาจาก สวนหอประชุมของโรงเรียนที่ต้ังอยูกึ่งกลางของบริเวณโรงเรียนนั้น เปรียบเสมือนกับ

ศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งทําไวใหมีใตถุนโปรงเหมือนดังศาลาวัดทั่ว ๆ ไป84

80 

 ลักษณะและโครงสรางสถาปตยกรรมเปนอาคารสองช้ัน กออิฐถือปูน และวางตําแหนง

ตึกกลางตามยาว มีตึกขนาบขางทั้งสอง โดยมีทางเดินเชื่อมทั้งช้ันลางและช้ันบน แตรายละเอียด

งานตกแตงแตกตางกันออกไป และมีการออกแบบการสรางที่เปนของยุครัตนโกสินทรทั้งหมด 

ไมใชแบบของศิลปะยุคตาง ๆ ดังที่ไดกลาวกัน ซึ่งวงการสถาปตยกรรมใหชื่อวา “สถาปตยกรรมยุค

กรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว”85

81 ดังตอไปนี้ 
 รูปแบบอาคารหอประชุม (หอสวด)  
  หอประชุม หรือ หอสวด (ภาพที่ 79) ต้ังเดนเปนสงาอยูเกือบจะกึ่งกลางบริเวณของ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผังอาคารมีการผสมผสานกันระหวางโบสถฝร่ังและอุโบสถของวัดไทย 

คือมีแผนผังเปนรูปไมกางเขนแบบแกนไมเทากัน (Roman Cross)ในลักษณะที่คลายกับผังแบบบา

                                                            
 78 หมอมราชวงศ สลับ ลดาวัลย,  “ราชวิทยาลัย,”  มานวราชเสวี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรม

สรรพสามิต, 2517), 416-419. 

 79 ดังที่กลาวไวโดยแจงอยูในลายพระหัตถวาไดสรางขึ้นมาแทนวัดในวาระท่ีเสด็จขึ้นเสวยราช

สมบัติ. 

 80 จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม 7 เรื่อง การศึกษาของชาติ ตอน 1, 121-122. 

 81 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 125-126. 
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สิลิกา ละตินครอส (Basilica Latin Cross)วางขนานตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยท่ี

ตัวอาคารหันหนาไปทิศตะวันออกฝงคลองเปรมประชากรซ่ึงเปนประตูทางเขาหลักแบบการวาง

อุโบสถของวัดไทยทั่วไป ทรวดทรงอาคารมีลักษณะของสถาปตยกรรมโกธิคแฝง กลาวคือ เปนทรง

สอบสูงและมีชองแสง ในขณะที่มีการยกพื้นใตถุนสูงตามคติการกอสรางอาคารแบบไทย สวน

ภายในอาคารหอประชุมมีบรรยากาศโปรงโลงสบาย ลักษณะเหมือนโรงละคร คือ มีเนื้อที่เปนเวที

ทางดานหนา สวนดานขางโดยรอบมีระเบียงที่ชั้นสอง ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ลักษณะอาคารเปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยเครื่องไมที่ต้ังอยูบนคอนกรีต โดย

เปนไมสักทองซ่ึงต้ังอยูบนฐานช้ันลางสุดที่เปนเสาปูนเสริมเหล็ก 98 ตน มุขประธานทางดานทิศ

ตะวันออกมีขนาดยาวที่สุด สวนมุขอีกสามดานทางทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใตจะมีขนาดที่ส้ัน

กวาในลักษณะแบบสมดุล (Symmetry Balance)  

 ชั้นลางสุดหอประชุม (ชั้นที่ 1) เปนพื้นที่โลงดูคลายยกใตถุนสูงแบบศาลาการเปรียญ 

หรือบานเรือนไทยในอดีต (ภาพที่ 80) โดยมีเสาปูนเพิ่มมุมเสริมเหล็กประดับตลอดแนว บันไดทาง

ข้ึนจากช้ันลางถึงช้ันที่ 2 อยูทางดานทิศตะวันออก (อยูทางดานกึ่งกลางของผังอาคาร) ทิศ

ตะวันตกเปนบันไดทางข้ึนขนาดเล็กสองชองทาง โดยเวนระยะหางจากแกนกลางของบริเวณมุขกลาง 

 ชั้นบน (ชั้นที่ 2) เปนอาคารโถงโปรงโลง มีทางเดินเปนหลัก (Nave) ขนาบดวยทางเดิน

ขาง (Aisle) (ภาพที่ 81) และมีลักษณะของผังเหมือนกันกับช้ันลาง (ภาพที่ 82) แตแนวเสาค่ัน

เพียงชวงระหวางทางเดินหลักและทางเดินขาง เชนเดียวกับที่ปรากฏในการค่ันของแนวเสาใน

โบสถตะวันตก อีกทั้งทางเดินหลักที่มุงสูบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็ถูกค่ันดวยลักษณะของ

กรอบประตูทรงโคงแหลม (Pointed Arch) แบบศิลปะโกธิค (Gothic) ยาวจากช้ันนี้ไปสูชั้นบนสุด

ของอาคาร ลักษณะของผนัง เปนผนังเปดโดยรอบ ในบริเวณโถงกลางนี้ใชเปนที่นั่งสําหรับทํา

กิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุมหรือการสวดมนต เปนตน โถงอาคารดานทิศตะวันตกใชเปนพื้นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยเบ้ืองหลังของพระพุทธรูปเปนบันไดใชข้ึนไปยังอีกช้ันของอาคาร 

ในขณะที่พื้นที่ตรงมุขดานขางของทิศเหนือและทิศใต กั้นเปนหองทั้งสองดาน อยูระหวางพื้นที่ที่ใช

ประดิษฐานพระพุทธรูป   

 ชั้นบนสุด (ชันที่ 3) เปนฝาไมปะกน ผังมีลักษณะเหมือนกับอาคารชั้นแรก (ภาพที่ 83) 

โดยพื้นที่มีตรงกลางเปดโลงถึงช้ันแรก และพื้นที่โดยรอบเปนระเบียงยื่นออกไป ตรงพื้นที่ดานขาง

ทางทิศตะวันออกมีการทําบันไดข้ึนไปยังระเบียงมุขดานหนา สวนพื้นที่ผนังทางทิศตะวันตกเปนที่

ประดิษฐานของพระบรมฉายาลักษณของรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยจะสามารถเห็น

ไดจากชั้นที่ 2 (ภาพที่ 84) สวนพื้นที่บริเวณมุขดานทิศเหนือและทิศใตเปนพื้นที่โลงใชงานตาง ๆ  
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 จุดเดนของอาคารหลังนี้อยูที่ทรวดทรงของหลังคาที่งดงามมีความออนชอยตามแบบ

สถาปตยกรรมไทย โดยหลังคาจ่ัวจตุรมุขประดับดวย ชอฟา ใบระกา หางหงส สูง 3 ชั้น (ภาพที่ 

85) มุงกระเบื้องสีน้ําเงินขอบทอง หนาบันทั้งส่ีทิศเปนรูปแตกตางกันโดยหนาบันของทิศตะวันออก

มีมุขประเจิด ประดับลายวชิราวุธบนพาน 2 ชั้น มีฉัตร 5 ชั้น ประดับทั้ง 2 ขาง (ภาพที่ 86) หนาบัน

ทิศตะวันตก จําหลักเปนหงสพิมาน (ภาพที่ 87) ทิศเหนือ เปนพระครุฑพาห (ภาพที่ 88) และทิศใต

เปน มหาโองการ (อุณาโลมประดิษฐานในบุษบกเหนือเกริน)86

82 (ภาพที่ 89)  

 แตจะสังเกตไดวา รูปแบบงานสถาปตยกรรมตะวันตกไดเขามาสอดแทรกอยู ณ 

อาคารแหงนี้อยางโดดเดนเชนกันโดยเฉพาะการทํามุขทางเขาดานหนา (ทิศตะวันออก) ที่สรางเปน

ทรงปอมส่ีเหล่ียมแบบสถาปตยกรรมยุคกลางของยุโรป (Gothic) มุขนี้แบงเปน 2 ชั้น ชั้นลางทํา

เปนซุมประตูทางเขา 3 ดาน ลักษณะของกรอบซุม เหมือนซุมเรือนแกวผสมกับซุมโคงแหลม 

(Pointed Arch)ของสถาปตยกรรมแบบ โกธิค (ภาพที่ 90) ทําใหพื้นที่ทําพิธีกรรมตาง ๆ กับพื้นที่

ของที่นั่งเหมือนกับถูกแบงออกจากกัน  ชั้นบนเจาะชองผนังถี่มาก โดยแบงซอยออกเปนชอง

ส่ีเหล่ียมแคบยาวเล็ก ๆ 8 ชวง แตละชวงแบงออกเปน 3 สวน บนลางกวาง 1 สวน ชวงกลาง 3 

สวน ภายในบรรจุส่ีเหล่ียมต้ังทแยงแบบขาวหลามตัด เห็นไดชัดถึงอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบ

โกธิค (ภาพที่ 91) เชนเดียวกันกับชองเปดของระเบียงรอบอาคาร ที่มีลักษณะเปนซุมเรือนแกวผสม

กับซุมโคงยอดแหลมของสถาปตยกรรมโกธิค โดยใชสัดสวนชองเปดเปนหนาตางได (ภาพที่ 92) 

ลายฝาปะกนมีลักษณะเปนชองส่ีเหล่ียมผืนผาบรรจุลายส่ีเหล่ียมปลายแหลม87

83 
 วิเคราะหรูปแบบอาคารหอประชุม 
 ในการประดับฐานของเสาที่ทําเปนฐานสิงห อาจเทียบเคียงไดกับทั้งการประดับฐาน

ลางของกรอบซุมประตูและหนาตาง หรืออาจเปนในสวนของการประดับฐานลางของเจดียทรง

ปราสาท แบบเพิ่มมุม-ยอมุมไมสิบสองของศิลปะอยุธยา ตอนปลาย 8 8

84 (ดูภาพท่ี 44) โดยอาจเปน

การประยุกตการประดับในสวนของการทําฐานสิงหประดับกรอบซุมหรือฐานสิงหที่เปนฐานลาง

ของเจดีย มาประยุกตใชโดยการประดับเปนเสาแทน 

                                                            
 82 วรชาติ มีชูบท,  “ศิลปสถาปตยกรรมในวชิราวุธวิทยาลัย,”  วชิราวุธานุสรณสาร 17, 2 (6 

เมษายน 2541): 24-45. 

 83 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

390 . 

 84 เหตุที่เปรียบเทียบกันกับฐานลางของเจีดยทรงปราสาทในยุคปลายนั้น เน่ืองจากไดปรากฏการ

คล่ีคลายการทํามาเปนฐานสิงหเพียงช้ันเดียวแทนการทําฐานสิงหซอนกันสามฐานของเจดียทรงอ่ืน ในยุค

เดียวกัน.  
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 ในการประดับองคประกอบปลีกยอยของอาคารสวนตาง ๆ เปนงานประดับที่แสดงถึง

รูปแบบศิลปกรรมไทยสอดแทรกอยู ทั้งที่กรอบซุมชองเปดของผนังที่ใชเปนประตูและหนาตาง 

(ภาพที่ 93 ก) เสาที่ประดับอยูในอาคาร (ภาพที่ 93 ข) การประดับลวดลายที่ลูกกรงของชองเปด 

(ภาพที่ 94) หรือแมกระทั่งลวดลายประดับเสาของอาคารช้ันลางที่ทําฐานเปนฐานสิงห (ภาพที่ 95) 

เปนตน  

 การประดับรายละเอียดปลีกยอยนี้ ถึงแมวาจะเปนรูปแบบที่ไดประยุกตมาจนเกิดเปน

ลักษณะเฉพาะก็ตาม แตก็ยังคงแสดงใหเห็นถึงรูปแบบอันเปนแบบแผนของศิลปะกอนหนา เชน 

ศิลปะอยุธยา ไมวาจะเปนลวดลายกนกทั้งในสวนของกรอบประตูและหนาตางและองคประกอบ

ปลีกยอยอ่ืน ๆ รวมถึงการประดับในลักษณะเดียวกันกับกาบบน-กาบลางของเสาภายในอาคารท่ี

คลายกับการประดับกรอบซุมประตูและหนาตาง ในศิลปะอยุธยา89

85 อีกทั้งยังพบอยูในกลุมอาคาร

ที่แสดงลักษณะอยางเดนชัดของรูปแบบไทยประเพณีดวย 90

86 

 ในสวนของการประดับคันทวยรองรับชั ้นหลังคา  (ภาพที ่ 96) เปนคันทวยที ่มี

สัดสวนเพรียวและเรียว ซึ ่งกลาวไดว า  เปนลักษณะเดิมที ่พบรวมกันกับการทําคันทวยที่

พัฒนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 9 1

87 อันเปนแบบอยางที่ไดทําสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันเละไดใชเปน

ตนแบบสําคัญทั้งในอาคารแหงนี้รวมถึงที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

(ดูภาพที่ 71) 

 ชั้นหลังคาของอาคารหอประชุม เปนแบบไทยประเพณี ทรงจัตุรมุขตามแบบผังของ

อาคาร โดยทําเปนหลังคาลดซอนชั้นประดับดวยกระเบ้ืองสี ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 ดานหนาทางทิศตะวันออกของหอประชุม เปนหลังคาซอนกัน 2 ชั้น ชั้นลางทําเปนมุข

ประเจิด 2 ตับ สวนหลังคาช้ันที่ 2 แบงออกเปน 4 ตับโดย 2 ตับดานบนทําเปนหลังคาทรงจ่ัว สวน 

2 ตับดานลางทําเปนหลังคาแบบปกนก โดยหลังคาทั้ง 2 ชั้นมีคอสองเปนตัวเชื่อมระหวางหลังคา 

อีกทั้งชั้นของหลังคาที่ทําเปนปกนกนั้น ก็มีการสรางรอบอาคารระหวางชั้นที่ 1 และช้ันที่ 2 โดย

ตลอดอาคารในแบบหลังคาลาดดวย 

                                                            
 85 ดูรายละเอียดในการประดับสวนกรอบซุมหนาตาง ในการวิเคราะหถึงองคประกอบการประดับ

ซุมหนาตาง ที่พระท่ีนั่งวัชรีรมยาและมุขที่สรางเสริมของพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย.  

 86 ดังเชนเชนพระท่ีนั่งวัชรีมยา ภายในเขตพระราชวังสนามจันทร และมุขที่สรางเสริมตอจากพระท่ี

นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในเขพระบรมมหาราชวัง เปนตน. 

 87 ดูรายละเอียดในการประดับคันทวยรองรับช้ันหลังคา ที่อาคารอาคารมหาจุฬาลงกรณ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 จะเห็นไดวาสวนประกอบของหลังคาและหนาบัน ที่ประดับดวยเคร่ืองลํายอง คือ ชอฟา 

ใบระกา นาคสะดุงและหางหงสนั้น เปนแบบอยางเฉพาะของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังของ

พระมหากษัตริยเทานั้น ดังที่ไดปรากฏการทําในทุกแหงที่ผานมา92

88 กลาวคือ นาคสะดุง ประกอบดวย 

ชอฟา ใบระกา หางหงส และหลังคาในสวนของหลังคาแบบปกนกจะใชลักษณะของหางหงสแบบ

เหรา9 3

89 อยูดวย (ภาพที่ 97) ซึ่งลักษณะดังกลาว เปนแบบแผนเดียวกันกับที่พบในกลุมอาคารแบบ

ไทยประเพณี  โดยมีตนเคามาจากศิลปะขอมและสงอิทธิพลใหกับศิลปะในสมยัหลัง เชน สุโขทยั และ

อยุธยา เร่ือยมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร (ดูภาพที่ 65, 73 ค) 

 ลายจําหลักไมประดับหนาบันของอาคารโดยเฉพาะที่หอประชุมทั้งส่ีดาน ปรากฏ

ลวดลายดังตอไปนี้  

 กนกที่หนาบันทางทิศตะวันออก (ดานหนาของหอประชุม) นาจะมีความใกลเคียงกบ

กนกในศิลปะอยุธยาทั้ง 2 ลักษณะ พิจารณาจากการที่ตัวกนกเร่ิมมีวงโคงประกอบอยูอยางเดนชัด 

และยังมีความสอดคลองกันกับลายแบบพรรณพฤกษา จนเกิดเปนกนกที่มีวงโคงแบบพรรณ

พฤกษาที่เดนชัด (ภาพที่ 98 ก, ข) กับลักษณะที่หัวของกนกบิดพล้ิว โดยที่ทั้งหัวและปลายกนก

เปนสัดสวนกัน ตามแบบอยางสําคัญของกนกในศิลปะอยุธยาตอนปลายอยูรายลอมองคประกอบ 

และเมื่อพิจารณาแลวก็จะเห็นไดวา เปนลักษณะที่คลายคลึงกันกับกนกที่ประดับบนหนาบันทิศ

ตะวันออก พระที่นั่งวัชรีรมยาอีกดวย (ภาพที่ 98 ค) 

 กนกที่หนาบันทางทิศตะวันตก สามารถเทียบเคียงไดกับกนกในศิลปะอยุธยาตอน

ปลาย ที่ลักษณะของกนกจะคลี่คลายจนกลายเปนรูปแบบใหมโดยวงโคงของกนกจะลดความสําคัญ

ลง ขณะเดียวกันกับที่ทั้งหัวกนกและปลายกนกสะบัดพล้ิวข้ึน (ภาพที่ 99 ก, ข) และก็จะสังเกตได

วาที่ปลายของกนกกานขดมีการทํารูปสัตว คือ การทําหัวนาค อันเปนลักษณะที่นิยมในศิลปะน้ัน 94

90 

ซึ่งการทําในลักษณะดังกลาว ไดปรากฏอีกในกลุมอาคารแบบไทยประเพณี ดังเชนที่ พระที่นั่งราช

ฤดี ภายในเขตพระบรมมหาราชวังที่สรางข้ึนในรัชสมัยนี้อีกดวย (ภาพที่ 99 ค.) 

                                                            
 88 ดังเชน การทําชั้นหลังคาท่ีพระท่ีนั่งภายในเขตพระราชวังสนามจันทร รวมถึงพระทีนั่งและอาคาร

กอสรางตาง ๆ ภายในเขตพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังรวมถึงศาสนสถานท่ีสรางหรือบูรณะปฏิสังขรณโดย

กษัตริย ก็ปรากฏลักษณะอยางสําคัญดังกลาวดวย. 

 89 โชติ  กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปตยกรรม และศิลปะเก่ียวเนื่อง (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2548), 238. 

 90 ลักษณะของกนกดังกลาวเปนกนกที่วงโคงของตัวกนกเร่ิมมีความสัมพันธเปนสัดสวนกับหัวและ

ปลายกนก โดยมีตนเคาสําคัญมาจากศิลปะอยุธยา อันจะเปนแบบอยางสําคัญของกนกสมัยอยุธยาตอนปลาย

และสมัยรัตนโกสินทร 



 212 

 กนกที่หนาบันทางทิศเหนือ ไดมีการประกอบลวดลายภายในกรอบสามเหล่ียม 

เหมือนกับที่พบที่หนาบันทางดานทิศตะวันตก และยังไดทํากนกที่แสดงถึงตนเคาเดียวกันคือ กนก

ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย เพียงแตวา กนกที่ประดับในหนาบันทางดานทิศเหนือทําปลายกนก

เปนแบบเปลว โดยท่ีดานในสุดของมวนกนกเปลวมีการออกปลายเปนหัวนาค 3 เศียร อันเปน

ลักษณะที่ประยุกตมาจากรูปแบบกนกกานขดซ่ึงเปนที่นิยมในสมัย โดยยังคงรักษาโครงสรางหลัก

ของลวดลายที่ทําเปนขดกนหอยไวอยางเชนรูปแบบเดิม ลักษณะเชนนี้ พบไดอีกในกลุมอาคาร

แบบไทยประเพณีที่สรางในรัชสมัย ดังเชนที่ พระที่นั่งราชฤดี และมุขที่สรางเสริมตอจากพระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัย ภายในเขตพระบรมมหาราชวัง เปนตน (ภาพที่ 100) 

 กนกที่หนาบันทางดานทิศใต แมวาจะประดับแตกตางจากดานอ่ืน โดยเปนลายเทพ

พนมมาประดับภายในกรอบที่มีกนกรายรอบแทนการประดับกนกที่มวนเปนกานขด แตก็ยังเปน

กนกที่แสดงถึงตนเคาในศิลปะอยุธยาตอนปลายเชนเดียวกันกับที่ปรากฏที่หนาบันทั้ง 3 ดาน โดย

เปรียบเทียบจากลักษณะสําคัญ ๆ ของตัวกนก เชน การที่ภายในวงโคงของกนกจะลดความสําคัญ

ลง หัวกนกและปลายกนกสะบัดพลิ้วข้ึน (ภาพที่ 101) 

 เมื่อดูประกอบกันกับการประดับกนกที่ปลายขอบสามเหลี่ยมทางดานลางทั้ง 2 ขาง

ภายในกรอบหนาบันดวยแลวจะสังเกตไดวา เปนกนกในศิลปะอยุธยาตอนปลายเชนกัน เพียงแต

วาเปนการทํากนกแบบกานขด โดยที่ปลายของมวนกนกดานในสุดนั้นมีการออกปลายเปนเทพ

พนม ในลักษณะที่คลายคลึงกันกับหนาบันทิศเหนือ เพียงแตดานทิศเหนือดูจะเปนแบบที่ประยุกต

มามากกวา95

91 

 นอกจากนี้ รูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกก็ยังไดเขามาผสมผสานอยางเดนชัดไมแพ

ความโดดเดนของรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมไทย ไมวาจะเปนการออกแบบของอาคารที่ถูก

สรางข้ึนใหวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกเหมือนโบสถคริสตของตะวันตก ในแบบบาสิ

ลิกา ละตินครอส (Basilica Latin Cross) ที่มีทางเดินหลัก (Nave) ขนาบขางดวยทางเดินขาง 

(Aisle) การทําทรงปอมส่ีเหล่ียมแบบสถาปตยกรรมยุคกลางของยุโรป (Gothic) ที่มุขทางเขา

ดานหนา (ทิศตะวันออก) รวมถึงการทําทรวดทรงของซุมเหมือนซุมเรือนแกวผสมกับซุมโคงแหลม 

(Pointed Arch) แบงระหวางทางเดินหลักกับสวนประดิษฐานพระพุทธรูป จากช้ันที่ 2 สูชั้นบน 

                                                            
 91 ดังที่ไดเคยกลาวถึงแลววา การทํากนกแบบกานขดในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ปรากฏความ

นิยมทําขดในสุดของแตละมวนใหงดงาม โดยออกกปลายเปนรูปหัวสัตวหิมพานต หรือรูปเทพพนม ฯลฯโดย

ลักษณะเชนนี้มีการปรากฏใหเห็นใน อาคารแบบประเพณีที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 56 เชนพระท่ีนั่งราชฤดี และ

ที่มุขที่สรางเสริมตอจากพระท่ีนั่งอมรนิทรวินิจฉัย ในลักษณะเชนเดียวกัน. 
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คลายเปนแผงกั้นแบงพื้นที่ของเขตสังฆาวาสในลักษณะเชนเดียวกับการแบงพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ของ

โบสถคริสต 9 6

92 (ภาพที่  102, 103) และในสวนการประดับชองเปดผนังที่ทําเปนเหมือนประตูและ

หนาตาง รวมถึงการเจาะชองผนังเปนชองส่ีเหล่ียมแคบยาวเล็ก ๆ ที่ภายในบรรจุส่ีเหล่ียมต้ังทแยง

แบบขาวหลามตัดนั้น ก็ไดปรากฏลักษณะที่บงถึงศิลปะโกธิคไดเปนอยางดี (ภาพที่ 104) 

 แตนอกเหนือจากที่กลาวไปขางตน  ในอาคารยังมีสวนที่ ไดประยุกตภายใน

องคประกอบอันแสดงถึงลักษณะผสมผสานของอาคารรวมสมัยชัดเจน โดยเฉพาะในสวนการ

ประดับชองเปดผนังที่ทําเปนเหมือนประตูและหนาตาง เปนการประยุกตลักษณะของซุมเหมือนซุม

เรือนแกวผสมกับซุมโคงแหลม (Pointed Arch) ของสถาปตยกรรมแบบโกธิค รวมถึงการเจาะชอง

ผนังเปนชองส่ีเหล่ียมแคบยาวเล็ก ๆ ที่ภายในบรรจุส่ีเหล่ียมต้ังทแยงแบบขาวหลามตัดเปนหลาย ๆ 

ชอง และบริเวณระเบียงมุขทางเขาดานหนา (ทิศตะวันออก) ที่สรางเปนทรงปอมส่ีเหล่ียมแบบ

สถาปตยกรรมยุคกลางของยุโรป (แบบโกธิค) ก็ไดยื่นออกมาในลักษณะที่เปนชานรับ จึงทําใหเห็น

ไดถึงการประยุกตและหยิบยืมรูปแบบมาบางสวน เนื่องจากนอกจากมุขที่ยื่นออกมาจะมีลักษณะ

การใชงานในลักษณะของซุมประตูแลว ยังมีลักษณะของระเบียงแคระที่มีการผสมผสานซ่ีลูกกรง

ลงเรียงกันเปนแถวภายในชองหนาตางแบบหนาตางของโบสถยุคกลางที่เรียกวา (Perpendicular 

tracery) ลงไปในองคประกอบดังกลาวดวย (ภาพที่ 105) โดยไมทําใหความเปนสถาปตยกรรมที่

ประยุกตและตกแตงอยางศิลปะตะวันตกขัดกันกับความเปนรูปลักษณะแบบไทยของตัวอาคาร 

 จากที่กลาวมาทังหมดขางตนนี้จะเห็นไดวา อาคารหอประชุมไดแสดงความเดนชัดของ

อาคารที่เรียกวาเปนแบบรักชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารหนึ่ง เนื่องจากทางดานรูปแบบไดปรากฏ

การผสมผสานกันของทั้งแบบแผนตะวันตกและแบบแผนไทยอยางโดดเดน โดยรูปลักษณะของ

อาคารนอกจากจะใหความสําคัญกับการประดับตกแตงในแบบไทยที่มาประยุกตใชใหเขากันกับ

ผัง โครงสรางรวมถึงการประดับอ่ืน ๆ ของศิลปะตะวันตก เชน ลักษณะของอาคารที่เปนงาน

สถาปตยกรรมไทยเคร่ืองไมที่ต้ังอยูบนคอนกรีต ทรวดทรงของหลังคาที่มีความออนชอยตามแบบ

สถาปตยกรรมไทย บนตัวอาคารที่ถูกสรางข้ึนใหวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ในแบบบา

สิลิกา ละตินครอส ของโบสถคริสตตะวันตกแลว งานประดับอาคารแบบไทยโบราณ และแบบ

ประยุกตศิลปะไทยโบราณ รวมถึงแบบศิลปะโกธิคและประยุกตศิลปะโกธิค ก็ไดเขามาประดับ

ตกแตงรวมกันภายในอาคารดวย ซึ่งแมวารูปแบบที่เกิดข้ึนโดยมากจะไดรับการประยุกตดัดแปลง 

                                                            
 92 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

390 -391. 
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โดยตัดทอนหรือเพิ่มรายละเอียดลงไปในแตละองคประกอบ แตส่ิงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ก็ยังแสดงให

เห็นถึงลักษณะอันเปนแบบแผนประกอบกันอยูในอาคาร  

 นอกจากนี้ จากการที่เปนโรงเรียนในฐานะที่แสดงออกถึงความเปนวัดประจํารัชกาล 

อาคารหอประชุมยังเปรียบเสมือนการแสดงฐานันดรศักด์ิของกษัตริยในฐานะที่ทรงเปนศูนยกลาง 

ดังที่ไดปรากฏการจําหลักลวดลายของหนาบันในทิศตาง ๆ ของหอประชุม ดังตอไปนี้ 

 จากหลักฐานทางดานเอกสารและแบบแปลนการกอสรางมีขอสังเกตวา รูปแบบหนา

บันของหอสวดหรือหอประชุมมีรูปแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากตามแบบพิมพเขียวจะทําเปนลาย

จําหลักไมเทพพนมทั้ง 4 ดาน97

93 แตรูปแบบที่สรางจริงนั้น กลับกลายเปนลายพระราชลัญจกร (หรือ

ดวงตรา)สําคัญของแผนดินส่ีองคแทนจึงสันนิษฐานไดวา รัชกาลที่ 6 คงจะเปนผูเปล่ียนลายของ

หนาบัน อันประกอบดวย 

 หนาบันทิศตะวันออก (ทางดานหนาของหอประชุม) จําหลักรูปลายพระราชลัญจกร

มหาวชิราวุธ ซึ่งเปนพระราชลัญจกรประจําองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อใช

เปนที่ประทับกํากับพระบรมนามาภิไธยในเอกสารสวนพระองค  

 ปรากฏรูปแบบเปน รูปพระวชิราวุธคมเงินดามทองประดิษฐานอยูเหนือพานแวนฟา 

(พานทอง2ชั้น) บนพระแทน ประดับดวยฉัตรเคร่ืองสูง 5 ชั้นในทั้ง 2 ขาง ในความหมายดังตอไปนี้ 

พระวชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาทรงใชพระราชลัญจกรวชิราวุธแทน

พระราชลัญจกรไอยราพต98

94 อันมีความหมายถึงองคอมรินทราธิราช หรือ พระอินทร เชนเดียวกัน 

 หนาบันทิศตะวันตก (ทางดานหลังของหอประชุม) จําหลักรูปลายพระราชลัญจกรหง

สพิมาน ซึ่งเปนพระราชลัญจกรสําคัญหนึ่งในสามองค ที่ใชประทับในเอกสารสําคัญของแผนดิน99

95 

 ปรากฏรูปแบบเปน รูปวิมานประดิษฐานบนหลังหงสซึ่งเปนพาหนะของพระพรหม 

ดังนั้นพระราชลัญจกรนี้จึงมีความหมายถึง พระพรหม 

 หนาบันทิศเหนือ (ทางดานสนามทางดานหนา) จําหลักรูปลายพระราชลัญจกรพระ

ครุฑพาห ซึ่งเปนพระราชลัญจกรสําคัญหนึ่งในสามองค อีกเชนเดียวกัน 1 0 0

96 โดยใชเปนพระราช

ลัญจกรประจําแผนดินแทนพระราชลัญจกรรูปอารมแผนดินของรัชกาลที่ 5 ปรากฏรูปแบบเปน 

                                                            
 93 วรชาติ มีชูบท,  “ศิลปสถาปตยกรรมในวชิราวุธวิทยาลัย,” 24.  

 94 โดยเปนพระราชลัญจกรของแผนดินอีกองคหนึ่ง ที่มีลักษณะเปนรูปชางสามเศียร 

 95 ดังเชนในเอกสารทางดานกฎหมาย หรือประกาศพระบรมราชโองการ 

 96 พระราชลัญจกรน้ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง

ขึ้นเม่ือตนรัชกาล 
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พระครุฑพาห ซึ่งเปนพาหนะของพระนารายณ ดังนั้นพระราชลัญจกรนี้ จึงมีความหมายถึง พระ

นารายณ 

 หนาบันทิศใต (ทางดานสนามดานขางของคณะจิตรลดา) จําหลักรูปลายพระราช

ลัญจกรมหาโองการ ซึ่งเปนพระราชลัญจกรที่สําคัญอีกองคหนึ่ง ที่ใชประทับในเอกสารสําคัญของ

แผนดินรวมกันกับพระราชลัญจกรหงสพิมานและพระครุฑพาห  

 ปรากฏรูปแบบเปน รูปอุณาโลมที่ประดิษฐานเหนือบุษบกหรือเกริน มีฉัตรเปนเคร่ือง

สูงแวดลอมทั้งสองขาง ดังนั้นพระราชลัญจกรนี้จึงมีความหมายถึง พระอิศวร101

97 

 ดังนั้นจากรูปแบบและลักษณะลวดลายหนาบันที่ปรากฏ จึงไดแสดงใหเห็นถึงความที่

เปนโรงเรียนที่แสดงออกในฐานะของวัดประจํารัชกาลในองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว อันสอดคลองกันกับประโยชนใชสอยของอาคาร แตนอกจากนี้ยังสามารถมองไดถึง

ความหมายทางการเมืองที่แฝงไวดวย โดยจะทําการกลาววิเคราะหตอไป 

 

 

                                                            
 97 วรชาติ มีชูบท,  “ศิลปสถาปตยกรรมในวชิราวุธวิทยาลัย,” 24-25. 
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      อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1. ศิลปะอยุธยา102

∗        
2. ศิลปะอยุธยาตอนปลาย        
3. ศิลปะรัตนโกสินทร        
4.  ศิลปะตะวันตก        

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

                                                            

 ∗ หลังคาและหนาบัน ที่ประดับดวยเคร่ืองลํายอง คือ ชอฟา ใบระกา นาคสะดุงและหางหงส มีตน

เคามาจากศิลปะขอมและสงอิทธิพลใหกับศิลปะในสมัยหลัง เชน สุโขทัย และอยุธยา เร่ือยมาจนถึงในสมัย

รัตนโกสินทร 

1.  หลังคาหนาจ่ัว ซอนช้ัน ทรงจัตุรมุข ศิลปะไทย  
    ในสมัยอยุธยาเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 

2. ลวดลายกนก ประดับหนาบัน ศิลปะอยุธยา 

3.  บริเวณระเบียงมุขทางเขา 
     เปนปอมทรงส่ีเหล่ียม 
     ศิลปะโกธิค 
     3.1  ลวดลายซ่ีลูกกรง 
            ศิลปะโกธิค 

4. ลวดลายเสาฐานอาคาร 
    ฐานสิงหยอมมุมไมสิบสอง 
    ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
   สืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร 
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    ชองเปดซุมที่เปนเสมือนแผงก้ันแบงพื้นที่อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : อาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1.ศิลปะอยุธยา        
2.ศิลปะอยุธยาตอนปลาย        
3.ศิลปะรัตนโกสินทร103

∗        
4. ศิลปะตะวันตก104

π        
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 
                                                            

 ∗ ผังอาคารมีการผสมผสานกันระหวางโบสถฝร่ังและอุโบสถของวัดไทย คือ มีแผนผังเปนรูปไม

กางเขนแบบแกนไมเทากัน (Roman Cross) ในลักษณะที่คลายกับผังแบบบาสิลิกา ละตินครอส (Basilica Latin 

Cross) วางขนานตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยที่ตัวอาคารหันหนาไปทิศตะวันออกแบบการวาง

อุโบสถของวัดไทย และสวนโครงสรางของอาคารก็ไดแสดการผสมผสานของอาคารเคร่ืองไมที่ต้ังอยูบนคอนกรีต  

 π ปรากฏในการทําทรงปอมส่ีเหล่ียมแบบสถาปตยกรรมยุคกลางของยุโรป (Gothic) ที่มุขทางเขา

ดานหนา (ทิศตะวันออก) รวมถึงการเจาะชองผนังเปนชองส่ีเหล่ียมแคบยาวเล็ก ๆ ที่ภายในบรรจุส่ีเหล่ียมต้ัง

ทแยงแบบขาวหลามตัดเปนหลาย ๆ ชองแบบศิลปะโกธิค (Gothic)  

1. ซุมเรือนแกวผสมกับซุมโคงแหลม (Pointed Arch) 
    ศิลปะรัตนโกสินทรและศิลปะโกธิค 

2.  ชองผนังรูปสี่เหลี่ยม 
     ขาวหลามตัด และ 
     รูปคลายดอกไม 
     ศิลปะโกธิค 

3. ลวดลายกนกประดับซุม 
    ศิลปะอยุธยา 

4.  เสาประดับ             
    กรอบซุม                          ‐ กาบบน               - กาบลาง 
    ศิลปะอยุธยา 
    ตอนปลาย 
 

+
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 รูปแบบอาคารคณะตาง ๆ  
 ในการที่จะกอต้ังโรงเรียนประจําใหมีลักษณะเดียวกันกับแบบฉบับโรงเรียนประจํา 

(Public School) ของประเทศอังกฤษได ยอมมีความจําเปนที่จะตองสรางอาคารที่เปนที่พักอาศัย

เปนการถาวร ดังนั้นอาคารโรงเรียนจึงถูกสรางข้ึนทั้ง 4 มุมของโรงเรียน เพื่อเปนเคร่ืองแสดงถึง

ความเปนโรงเรียนประจํา หรือ โรงเรียนกินนอนในความหมายของโรงเรียนแบบ Public School  

โดยท่ีอาคารที่พักอาศัยของนักเรียนและครู เดิม เรียกวา “โรงเรียน” แตมาในภายหลังไดมีการ

ปรับเปล่ียนโดยเรียกใหมวา “คณะ”ดังเชนปจจุบัน 

 คณะตาง ๆ ทั้ง 4 คณะ คือ คณะผูบังคับการ คณะพญาไท คณะจิตรลดา และคณะ

ดุสิต มีการทําผังในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ เปนแบบคลาสสิก (Classicism) คลาย ๆ แบบ

พาลลาเดียน (Palladianism)โดยมีอาคารหลังกลางหนึ่งหลังเปนอาคารประธาน และปก 2 ขาง

ทางดานซายและขวา การจัดวางเปนรูปตัวยู U และมีอาคารโรงอาหารหนึ่งหลัง ต้ังอยูดานหลัง

แยกออกไปตางหาก อาคารประธานหลังกลางมีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีมุขกลางที่ดานหนายื่น

ยาวออกมาโดยหันหนาทางดานยาวออกมรับกับทางเขาดานหนาอีกทีหนึ่ง  ตัวอาคารแบงตาม

แนวขวางของพ้ืนที่ได 5 สวน มีโถงบันไดอยูตรงกลางและหองริมสุดทางดานซายและขวาเปนหอง

ทบทวนการบานเรียกวาหอง (Prep ซึ่งมาจากคําวา Preparation) สําหรับเด็กนักเรียนช้ันเล็กและ

ชั้นโต พื้นที่แนวยาวของอาคารแบงออกไดเปน 3 สวน สวนกลางเปนพื้นที่หอง พื้นที่ริมดานหนา

เปนระเบียงทางเดิน ริมดานหลังเปนบันได ผังชั้นบนมีลักษณะเชนเดียวกับชั้นลางแตใชเปน

หองนอนของนักเรียน หนาหองนอนมีมุขหนาเปนหิ้งพระ สําหรับเปนที่สําหรับใหนักเรียนสวดมนต

กอนเขานอน 

 อาคารปกทางดานซายและขวามีลักษณะเหมือนกัน โดยมีผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางใน

แนวต้ังฉากกับอาคารหลังกลางโดยเชื่อมตอกันดวยระเบียงทางเดิน การจัดสรรพื้นที่ของอาคารได

แบงออกเปน 2 สวน คือในสวนของหองโถงใหญและหองโถงเล็กในช้ันลางเปนหอง (Prep) สําหรับ

เด็กเล็กและเด็กโต นอกจากนี้ยังมีโถงบันไดข้ึนไปสูชั้นบน ซึ่งก็เปนในลักษณะเดียวกันกับอาคาร

หลังกลางที่ผังชั้นบนมีลักษณะเหมือนชั้นลางทุกประการ โดยเปนหองนอนของนักเรียน 1 ตึก อีก 1 

ตึกเปนหองของครูคุมตึก ตึกโรงอาหารและอาบน้ําที่อยูแยกออกไปตางหากทางดานหลงั ซึง่จะเปน

ตึกที่สูงเพียงช้ันเดียวและไมไดสรางอยางประณีตเหมือนกลุมของอาคารดานหนา ปจจุบัน

ประโยชนใชสอยของอาคารยังคงเปนในลักษณะเดิมเปนหลัก แมวาจะมีการปรับเปล่ียน

รายละเอียดเพื่อความเหมาะสมตามยุคสมัยก็ตาม105

98 (ภาพที่ 106-113) 

                                                            
 98 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 

392. 
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 แมวาอาคารคณะทั้งส่ีคณะจะมีลักษณะและรูปแบบผังเหมือนกันทั้งหมด แตกลับมี

การตกแตงภายนอกที่แตกตางกัน โดยอาจเปนความจงใจของสถาปนิกผูออกแบบที่ตองการใหมี

สถาปตยกรรมยุคสมัยตาง ๆ ปรากฏใหมากที่สุด ดังเชนที่เชื่อกันวา คณะผูบังคับการใชลวดลาย

สมัยทวาราวดี คณะพญาไทใชลวดลายสมัยสุโขทัย คณะจิตรลดาใชลวดลายสมัยรัตนโกสินทร 

และคณะดุสิตใชลวดลายสมัยอยุธยา แตเมื่อสังเกตและศึกษาถึงลักษณะของงานศิลปกรรมที่

ปรากฏในอาคารแตละคณะแลวพิจารณาไดวา จากองคประกอบโดยรวมของแตละคณะน้ันไม

สามารถกลาวระบุไดวาสรางข้ึนภายใตอิทธิพลทางดานรูปแบบจากศิลปะใด ดังนั้นการกลาววา 

“...เปนการออกแบบการสรางที่เปนของยุครัตนโกสินทรทั้งหมด ไมใชแบบของศิลปะยุคตาง ๆ ดังที่

ไดกลาวกัน ซึ่งวงการสถาปตยกรรมใหชื่อวา “สถาปตยกรรมยุคกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” ของ จมื่นนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช) จึงนาจะเปนการกลาวที่

สอดคลองกับรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุด 

 วิเคราะหรูปแบบอาคารคณะตาง ๆ  

 ลักษณะโดยทั่วไปที่พบรวมกันของอาคารทั้งส่ี คือ มีลักษณะผังแบบคลาสสิก โดยเปน

อาคารกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น หลังคาจ่ัวไมซอนชั้น ยกเวนคณะดุสิตเดิมที่หลังคาอาคารหลังกลาง

ซอนกัน 2 ชั้น แตถูกระเบิดพังเสียหายไปหมดในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2486 (อาคาร

กอนหนา สรางปพ.ศ.2505 กอนทําการปดบูรณะอาคารและกอสรางอาคารหลังใหมเสร็จราว 

เดือนกันยายน พ.ศ.2555) 

 จุดเดนของอาคารอยูที่มุขดานหนาตอนกลางของอาคารหลังกลางของแตละคณะเปน

ผังส่ีเหล่ียมผืนผาอยางสมดุล 3 ตอน โดยที่อาคารตรงกลางมีขนาดใหญสุด ขนาบขางดวยอาคาร

อีก 2 หลังซ่ึงถูกเช่ือมไวดวยระเบียงทางเดินทั้ง 2 ดาน มีสวนของอาคารท่ียื่นออกมาสามสวน คือ 

สวนตรงกลางของอาคารประธาน โดยที่ชั้นที่ 1 เปนมุขเปดเพื่อใชงานในลักษณะเชนเดียวกับโรง

จอดรถ เหนือมุขเปดเปนบริเวณชั้นที่ 2 ใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและใชเปนพื้นที่สําหรับ

สวดมนตของนักเรียน อาคารกลางทั้ง 2 ชั้นมีทางเดินยาวหนาหองของอาคารกลาง (Corridor) 

ทางข้ึนจากช้ัน 1 สูชั้นที่ 2 อยูในบริเวณโถงดานในของอาคารกลางตรงกับมุขทางข้ึนดานหนา 

 ในสวนของหลังคาของอาคารทั้ง 4 คณะ มีลักษณะเปนโครงสรางหลังคาไม มุง

กระเบ้ืองเคลือบสีประดับดวยชอฟา ใบระกา หางหงส โดยที่มีลักษณะของหลังคามขุเปนซุมทรงจ่ัว

ที่แตกตางกันไป ที่หนาบันมีการประดับลายปูนปนเชนเดียวกันกับที่ประตูและหนาตาง ซึ่งที่แปลก

ก็คือซุมประดับประตูหนาตางเหลานี้มีลักษณะที่แตกตางไปจากรูปทรงของจ่ัวประดับหลังคา 
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แมวาจะเปนในอาคารเดียวกันก็ตาม 1 0 6

99 อาคารหลังกลางมีการเจาะชองชั้นที่ 1 เปนผนังโปรงรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาที่เปนลักษณะของซุมเรือนแกวประยุกตกับซุมโคงแหลมของศิลปะโกธิค เปนแนว

คลายกันกับที่หอประชุม ชั้นที่ 2 มีการเจาะชองหนาตางตลอดแนว โดยที่บริเวณกรอบซุมหนาตาง

มีการประดับดวยหนาจ่ัวในแตละชอง อาคารที่ขนาบขางทั้ง 2 ก็มีการเจาะชองหนาตางในลักษณะ

เดียวกันกับที่ปรากฏที่ชั้น 2 ของอาคารหลังกลางดวย  

 อยางไรก็ตามจากการที่อาคารหันดานยาวเปนดานหนาและมีมุขหนา ซึ่งเปนลักษณะ

ของอาคารแบบตะวันตกหรือแบบคลาสสิก (Classicism) จึงทําใหเกิดบรรยากาศปนกันระหวาง

รูปลักษณแบบไทยและทวงทํานองแบบคลาสสิก อาคารปกทั้งสองขางมีลักษณะเชนเดียวกันกับ

อาคารหลังกลางแตมีขนาดเล็กกวา จึงเหมือนอาคารท่ีชวยเปนองคประกอบใหอาคารหลังกลาง

โดดเดนข้ึน นอกจากนี้อาคารปกจะดูทึบกวาเพราะช้ันลางทําเปนบานประตูหนาตางปด โดยไมได

สรางเปนระเบียงซึ่งมีทางดานหนาโลงแบบอาคารหลังกลาง จึงทําใหเมื่อดูรวม ๆ กันทั้งกลุม

อาคารแตละคณะแลวจะดูเหมือนกุฏิสงฆที่ออกแบบอยางประณีตรายลอมหอสวด ที่ต้ังตรงกลาง

เหมือนพระอุโบสถ107

100 

 จากการคนควาหาเอกสารช้ันตนและบันทึกที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารในแตละ

คณะพบวา ไมมีเอกสารที่กลาวถึงรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมของอาคาร ดังนั้นจึงไมสามารถที่

จะระบุไดอยางแนชัดวา รูปแบบที่ปรากฏในแตละคณะนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะกอนหนา

ของไทยแบบใด แตจากการศึกษาเอกสารช้ันรองแลว พบวาไดมีการกลาวถึงรูปแบของอาคารใน

แตละคณะไว โดยตีความรูปแบบทางศิลปะของอาคารในแตละคณะไวแตกตางกันไป ดังตอไปนี้ 

 1. อาคาร/คณะ ผูบังคับการ ลวดลายสมัยทวารวดี   

 2. อาคาร/คณะ พญาไท ลวดลายสมัยสุโขทัย 

 3. อาคาร/คณะ จิตรลดา ลวดลายสมัยรัตนโกสินทร  

 4. อาคาร/คณะ ดุสิต ลวดลายสมัยอยุธยา 

 จากความแตกตางในรายละเอียดปลีกยอยของอาคารแตละคณะ ในเร่ืองรูปแบบทาง

ศิลปกรรมที่ใชประดับตัวอาคารทั้งบริเวณกรอบชองเปดผนังและการทําหนาจั่วบริเวณชอง

หนาตาง รวมถึงลักษณะของลวดลายของหนาบันที่ประดับดวยกนกปูนปนบริเวณหนาจั่วหลังคา  

จึงทําใหจํานวนและงบประมาณที่ใชกอสรางของอาคารในแตละคณะ มีงบประมาณที่แตกตางกัน

ไป ดังตอไปนี้ 

                                                            
 99 เร่ืองเดียวกัน, 391. 

 100  เร่ืองเดียวกัน. 
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 1. อาคาร/คณะ ผูบังคับการ 125,000  บาท 

 2. อาคาร/คณะ พญาไท 120,000  บาท 

 3. อาคาร/คณะ จิตรลดา 130,000  บาท   

 4. อาคาร/คณะ ดุสิต            145,000  บาท108

101 

 จากคํากลาวขางตน และจากการสังเกตการประดับตกแตงของอาคารแตละคณะ จะ

เห็นไดวา ลักษณะโดยรวมในทุก ๆ คณะมีการผสมผสานกันแบบงานประยุกต โดยมีทั้งความ

คลายคลึงกันและแตกตางกัน ทั้งในรายละเอียดขององคประกอบรวมถึงรูปแบบศิลปะท่ีแตกตาง

กัน จึงทําใหเกิดการผสมผสานของรูปแบบที่ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน ดังนั้นจึงจะทําการ

ยกตัวอยางรายละเอียดการตกแตงอาคารบางลักษณะมาเทียบเคียงเขากับหลักฐานทางดาน

เอกสารตามท่ีไดมีการกลาวถึง  เพื่อทําการเทียบเคียงถึงตนเคาทางรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมใน

แตละอาคาร ในเชิงตรวจสอบหารูปแบบทางดานศิลปะและสถาปตยกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากเปน

สวนที่ปรากฏขอมูลไมชัดเจน และมีผูกลาวถึงรูปแบบทางศิลปะของอาคารตาง ๆ ที่คลาดเคล่ือน

กัน จึงไดทําการศึกษาและตรวจสอบถึงรูปแบบทางศิลปกรรมในที่นี้ดวย ดังตอไปนี้ 

 วิเคราะหรูปแบบอาคารคณะผูบังคับการ (ภาพที่ 114) 

 อาคารคณะผูบังคับการ (ภาพที่ 114) นั้น  มีลักษณะโดยทั่วไปเปนอาคารกออิฐฉาบ

ปูน 2 ชั้น หลังคาจ่ัวไมซอนชั้น จุดเดนของอาคารอยูที่มุขดานหนาตอนกลางของอาคารหลังกลาง

ของคณะ หลังคามุขเปนซุมทรงจั่วแบบประยุกตโดยท่ีหนาบันมีการประดับลายปูนปนในลักษณะ

เชนเดียวกันกับที่ประตูและหนาตาง (ภาพที่ 115, 116) ซึ่งลวดลายที่ปรากฏทั้งทีห่นาบันและกรอบ

ประตูและหนาตางของอาคารนี้มีลักษณะที่แตกตางกัน  

 เมื่อทําการศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏในอาคาร จากที่มีผูกลาวระบุถึง

วาไดเกิดข้ึนภายใตแรงบันดาลใจจากศิลปะทวาราวดีแลวพบวา ไดปรากฏความแตกตางกัน

ระหวางตัวขอมูลกับแบบของงานสถาปตยกรรม ดังนี้ 

 ฐานลางของอาคารคณะผูบังคับการ (ภาพที่ 117) ทําเปนฐานสิงห ไมประดับบัว

ลูกแกวอกไกแบบฐานสิงหในศิลปะรัตนโกสินทรโดยทั่วไป ซึ่งก็จะเห็นไดวาในอาคารแบบไทย

ประเพณีที่สรางข้ึนในสมัยนี้ ยังพบการทําฐานในลักษณะดังกลาวอีกเชนที่หอเปล้ือง พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท โดยไดทําเปนฐานสิงหในลักษณะเชนเดียวกัน  สวนที่ตึกนิภานภดล เปนการทํา

                                                            
 101  แวพูซียะ ยะโกะ,  “สถาปตยสมัยนิยมในรัชกาลท่ี 6,” อารคแอนดไอเดีย 3, 27 (พฤศจิกายน 

2538): 32-41. 
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ฐานสิงหแบบประดับบัวลูกแกวอกไก109

102 กลาวคือ ในสวนลางสุดของฐานสิงหจะประดับเสนลวด 

1-2 เสนทั้งบนและลาง ขนาบทองไมเกล้ียงตอดวยบัวหงาย ลวดบัวและหนากระดานบน (ดูภาพ

ที่ 43 ก, ข) 

 หากทําการเปรียบเทียบกับลักษณะที่ปรากฏการทํามากอนหนา จะสังเกตไดวาปรากฏ

คลายคลึงกับการประดับฐานลางในเจดียเพิ่มมุม- ยอมุม สมัยอยุธยา1 1 0

103 (ดูภาพที่ 44) หรือสมัย

รัตนโกสินทรมากกวาลักษณะของฐานในศิลปะทวารวดี เนื่องจากหากเปนรูปแบบฐานในศิลปะ

ดังกลาว ควรจะตองเปนฐานแบบบัววลัยซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของฐานท่ีปรากฏในสมัยทวาราวดี

มากกวาที่จะเปนฐานสิงห ที่ไดรับความนิยมในสมัยหลังกวา 

 รูปแบบทางศิลปกรรมของอาคารก็เปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับรูปแบบทาง

สถาปตยกรรมที่ไมสามารถระบุไดวาเกิดข้ึนภายใตแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยทวารวดีหรือสมัย

ใดเพราะเมื่อเทียบเคียงในสวนของการประดับลวดลายกนกที่กรอบซุมหนาตาง จะสังเกตไดอยาง

ชัดเจนถึงการทํากนกในลักษณะที่แตกตางกันในสวนรายละเอียดกับที่พบที่หนาบัน โดยกนกที่

กรอบซุมหนาตางเปนลายกนกแบบกานขดและถาหากทําการเทียบเคียงกันกับกนกแบบกานขดใน

ศิลปะทวารวดี (ภาพที่ 118) ที่มีทั้งลักษณะของวงกลมที่มวนขมวดเปนกนหอย กับกนกที่คลาย

ใบไมแยกเปนงามและทําเปนแฉกแลว ก็จะพบไดทั้งความเหมือนและความตางอยูในรายละเอียด 

เชนเดียวกันกับการเปรียบเทียบกับกนกแบบกานขดในศิลปะสุโขทัย ลานนา และอยุธยา (ภาพที่ 

119-121) ที่จะเห็นไดถึงลักษณะเชนเดียวกับที่พบในการประดับสวนอ่ืน ๆ  

 และเมื่อทําการเปรียบเทียบรูปแบบของกนกประดับกรอบซุมหนาบันกับลวดลายกนก

ที่ประดับขอบนอกของกรอบซุมในศิลปะทวาราวดีแลวปรากฏวา ก็พบลักษณะที่แตกตางกันอีก

เชนกัน โดยกนกของศิลปะทวารวดีจะแสดงการเลียนแบบลักษณะของพรรณพฤกษา เชนเถาไม 

โดยที่ตัวกนกเปนวงกลมคลายเลขหนึ่งไทย (๑) หรือเปนแบบที่เปนตัวกนกเปนวงกลมและมีปลาย

ส้ัน ๆ ประกอบดวย 1 1 1

104 (ภาพที่ 122) แตลักษณะที่ปรากฏที่กรอบซุมหนาบันของอาคารคณะผู

บังคับการ เปนการประดับกนกในแบบประยุกตที่นาจะคลายคลึงกันกับศิลปะในยุคหลังกวาสมัย

                                                            
 102  ลักษณะของฐานขางตนน้ีพบเห็นไดในบริเวณฐานของเจดียหรือตามอาคารโบสถ และวิหาร

ของวัดทั่วไป ซึ่งทั้งแบบที่ประดับลูกแกวอกไกและไมประดับ ก็ลวนเปนรูปแบบที่นิยมใชมากที่สุดในศิลปะสมัย

รัตนโกสินทร 

 103  รายละเอียดของฐานสิงหสามารถดูไดในการประดับฐานลาง ที่ตึกนิภานภดล 

 104  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  สันติ เล็กสุขุม,  รายงานผลวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของงาน

ประดับ: ลวดลายประดับกับเอกลักษณความเปนไทย,” 11. 
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ทวารวดี เนื่องจากตัวกนกมีลวดลายและที่หัวของกนกเปนปลายแหลมอยางกนกชวงตนของศิลปะ

สุโขทัย ลานนา และอยุธยา (ภาพที่ 123) ซึ่งลักษณะดังกลาวไมพบในศิลปะทวารวดี แตทั้งนี้

ทั้งนั้นรูปแบบที่เกิดข้ึนก็เทียบเคียงถึงกนกในทั้ง 3 ศิลปะไมไดอีกเชนเดียวกัน เนื่องจากก็ไมได

แสดงถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของกนกในศิลปะทั้งสามรวมดวย 1 1 2

105 เนื่องจากมีความแตกตางกันใน

รายละเอียดเมื่อมองจากภาพรวม 

 พรอมกันนี้หากพิจารณารวมกันกับกนกที่นักวิชาการสันนิษฐานวา เปนกนกประดับ

ยอดซุมในศิลปะทวารวดี (ภาพที่ 124) แลวก็จะพบวา มีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง  เนื่องจาก

การประดับกนกในสวนเดียวกันของศิลปะทวารวดีจะเปนการประกอบกนกรูปสามเหล่ียมที่แบง

สามสวน มีสวนลางคลายลูกฟกทอง หรือ “อมลกะ” 1 1 3

106 โดยที่สวนกลางรูปสามเหล่ียมจะแบง

สวนลางออกเปนกนกขนาบขางและตอเนื่องเรียงลงไปประดับกรอบนอกของซุม ดังนั้นลักษณะ

ของกนกที่ประดับนี้ จึงนาจะเปนการประยุกตการประดับของศิลปะในยุคหลังกวาสมัยทวารวดี ใน

ลักษณะที่ยืดสวนยอดใหสูงข้ึนไป  

 จากการวิเคราะหและศึกษาถึงงานประดับขางตน จึงกลาวไดวา นาจะเปนรูปแบบที่

ประยุกตมาจากการประดับกนกของศิลปะในชวงหลังจากสมัยทวารวดี โดยอาจทําการผสมผสาน

รูปแบบที่ทั้งตัดทอนและเพิ่มรายละเอียดลงไป จนไมสามารถกลาววิเคราะหถึงอิทธิพลของรูปแบบ

ที่สามารถระบุไดอยางแนชัด และก็ไมสามารถกลาวไดวาเกิดข้ึนโดยมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะ

ทวารวดีพียงอยางเดียว ดังที่มีผูกลาวอาง 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวาทั้งองคประกอบทางสถาปตยกรรมกับรูปแบบทางศิลปกรรมของ

อาคารคณะผูบังคับการมีลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือ ปรากฏลักษณะที่ไมอาจกลาวไดวาเปน

งานท่ีแสดงถึงศิลปะสมัยทวารวดีได แตเปนรูปแบบที่เกิดข้ึนอยางผสมผสานกันของศิลปะในสมัย

หลังกวาศิลปะทวารวดี เชนศิลปะลานนา สุโขทัย และอยุธยา รวมถึงสมัยรัตนโกสินทร ดังที่ได

กลาวอธิบายไปแลวขางตน 

                                                            
 105  รายละเอียดของรูปแบบกนกในศิลปะสุโขทัยและอยุธยา สามารถดูไดที่การประดับกนกท่ีหนา

บันโรงเรียนเทพศิรินทร สวนการประดับกนกในศิลปะลานนานั้นปรากฏลักษณะคลายกันกับกนกในศิลปะสุโขทัย

ชวงตน โดยไดแสดงถึงแหลงที่เปนแรงบันดาลใจเดียวกัน. 

 106  สันติ เล็กสุขุม, รายงานผลวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” 25. 
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    มุขกลางดานหนา อาคารคณะผูบังคับการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : อาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1. ศิลปะสุโขทัย        
2. ศิลปะลานนา        
3. ศิลปะอยุธยา        
5. ศิลปะรัตนโกสินทร        
6. ศิลปะตะวันตก        

 

แผนภูมิที่ 7 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

+ =

1.  การประดับยอดแบบประยุกต 
    1.1  หลังคาจ่ัวแบบประยุกต 
 

ศิลปะอยุธยา      +       ศิลปะรัตนโกสินทร 

2. กนกประดับกรอบซุมหนาบัน 

    ศิลปะสุโขทัย     ศิลปะลานนา     ศิลปะอยุธยา 

 

3.  กนกกานขดประดับกรอบซุมหนาตาง 
     ศิลปะสุโขทัย          ศิลปะลานนา            ศิลปะอยุธยา 

4.  ฐานอาคาร ฐานสิงหไมประดับบัวลูกแกวอกไก 
               ศิลปะอยุธยา       ศิลปะรัตนโกสินทร 
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 วิเคราะหรูปแบบอาคารคณะพญาไท (ภาพที่ 126) 

 ฐานลางอาคารของคณะพญาไท (ภาพที่ 127) เปนฐานบัวลูกฟก ดังที่ปรากฏความ

นิยมในศิลปะสุโขทัย เชนเดียวกันกับฐานบัวลูกแกวอกไก กลาวคือ ไดทําเปนชุดบัวคว่ําและชุดบัว

หงาย ชุดลางประกอบดวย หนากระดานลาง ตอดวยเสนลวด และฐานบัวคว่ําที่ประดับเสนลวดอีก

คร้ังกอนถึงสวนของทองไมประดับบัวลูกฟก ที่ทําเปนแผนแนวนอนทาบบนทองไม ตอดวยชุดบัว

หงายที่เปนฐานชุดบนที่ประดับดวย หนากระดานช้ันบนสุด ถัดลงมาเปนเสนลวด ชั้นบัวหงาย เสน

ลวด แลวจึงถึงชั้นของทองไม ในลักษณะสับกันกับฐานชุดลาง ในลักษณะที่ไมต้ังอยูบนฐานเขียง  

 สวนของการประดับกรอบซุมหนาตางของอาคารคณะพญาไท เปนการทํากรอบซุม

แบบประยุกต เพราะหากทําการเทียบเคียงกันกับการประดับกรอบซุมในศิลปะสุโขทัย ทั้งลักษณะ

ของ “ซุมแบบโคงอันแสดงความเรียบงาย”114

107 ในกรอบซุมหนานางและการทําซุม “โคงเขาสลับโคง

ออก”11 5

108 แบบปราสาทขอมในซุมทรงบันแถลง ก็จะเห็นไดวา รูปแบบที่ปรากฏก็ไมไดเกิดข้ึนโดยมี

ตนเคามาจากศิลปะสุโขทัยเพียงศิลปะเดียวเนื่องจากพบลักษณะที่แตกตางกันเมื่อมองจาก

ภาพรวมทั้งหมด   

 ในสวนของหลังคาเปนลักษณะของโครงสรางหลังคาไมที่มุงกระเบื้องเคลือบสีประดับ

ดวยชอฟา ใบระกา หางหงส โดยที่หลังคามุขเปนซุมทรงจ่ัว หนาบันมีการประดับลายปูนปน

เชนเดียวกันกับที่ประตูและหนาตาง (ภาพที่ 128, 129) แตรูปแบบทางศิลปกรรมทั้งที่หนาบัน 

กรอบประตูและหนาตางของอาคารหลังนี้กลับมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

 เมื่อทําการเทียบเคียงถึงกนกที่ประดับกรอบซุมของอาคารคณะพญาไทกับศิลปะ

สุโขทัยทั้ง 2 ลักษณะ (ภาพที่ 130) จะสังเกตไดวา ไมไดมีลักษณะสําคัญของศิลปะดังกลาวใหเห็น

อยางเดนชัด ถึงแมวากนกในศิลปะสุโขทัยจะมีหลากหลายลักษณะ แตก็เปนกนกที่มักจะเนนสวน

ขมวดเปนหัว สวนยอดเปนตุมหรือเรียวเปนปลายแหลมโคง การแบงจังหวะของกนกมีความชัดเจน 

ความนูนและความลึกของลายมีมาก บวกกันกับการทําวงโคงของตัวกนกใหมีความสําคัญเทากับ

สวนหัว กับในอีกรูปแบบที่ไมเสดงเนนวงโคงของตัวกนกทั้งในสวนหัวและปลายกนกและแบงเปน

หัวเล็ก ๆ โดยะมีปลายที่แหลม ซึ่งที่อาคารแหงนี้ไมปรากฏลักษณะดังกลาว 

                                                            
 107  สันติ เล็กสุขุม,  รายงานผลวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” 117. 

 108  สันติ เล็กสุขุม,  ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 114. 
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 จากที่กลาวถึงขางตนนี้พบวา ลักษณะกนกมีทั้งที่แสดงความคลายคลึงและแตกตาง

กันกับลวดลายท่ีอางถึงวาเปนตนแบบ จึงอาจกลาวไดวา รูปแบบที่เกิดข้ึนคงเปนในแบบประยุกต 

จึงทําใหไมสามารถเทียบเคียงและระบุไดอยางชัดเจนวาเปนรูปแบบที่แสดงถึงอิทธิพลที่ใกลเคียง

กันกับกับศิลปะใด โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากจะกลาววาเปนในแบบศิลปะสุโขทัย ก็ไมเห็น

ลักษณะที่สามารถช้ีชัดได 

  แตจากลักษณะของการทํานาคที่ปลายกรอบซุมนั้น ก็จะเห็นไดวาเปนงานประดับที่ได

แรงบันดาลใจจากศิลปะขอม ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ ไดปรากฏความนิยมเร่ือยมาต้ังแตสมัยสุโขทัย 

อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร ดังนั้นรูปแบบที่เกิดข้ึนจึงไมอาจสรุปไดวาเปนอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย

เพียงอยางเดียว เนื่องจากลักษณะของกนกที่ประดับที่กรอบซุม แสดงความผสมผสานกันจนยากที่

จะแยกและแบงรูปแบบทางศิลปกรรมได 

 อีกทั้งหากพิจารณารวมกันกับกนกที่ประดับภายในหนาบัน ก็จะเห็นไดวา เปนใน

ลักษณะที่คลายคลึงกันกับกนกปูนปนประดับหนาบันของอาคารคณะผูบังคับการ คือมีลักษณะที่

ผสมผสานกัน แมวาอาจแสดงใหเห็นถึงตนเคาในศิลปะสุโขทัยได แตก็ไมสามารถกลาวไดวาเปน

รูปแบบที่เกิดข้ึนภายใตอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยทั้งหมด เนื่องจากหากสังเกตการทํากนกที่

คลายกันกับลักษณะของพันธุพฤกษาอยูมาก ก็อาจเทียบเคียงไดกับการประดับกนกในศิลปะ

ลานนา (ภาพท่ี 131) และอยุธยา หรือแมกระทั่งสุโขทัยไดอีกเชนกัน โดยจะสังเกตไดจากการ

ปรากฏลักษณะของวงโคง อันเก่ียวเนื่องอยูในลายประเภทพันธุพฤกษา 1 1 6

109 ซึ่งเปนลักษณะของ

กนกในศิลปะลานนา ที่ไดรับความนิยมและเขาไปผสมผสานรวมกันกับกนกในศิลปะอยุธยาหรือ

สุโขทัย 

 เมื่ อพิจารณาโดยภาพรวมของการประดับองคประกอบทั้ ง ศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมแลว สามารถสรุปไดวา นาจะเปนงานที่ผสมผสานรูปแบบจากทั้งในศิลปะสุโขทัย

และในสมัยอ่ืน ๆ จนเกิดเปน “รูปแบบเฉพาะ” ที่ทําข้ึนในคราวสรางงาน อันเปนลักษณะของศิลปะ

แบบประยุกต  เนื่องจากพบลักษณะที่ทั้งคลายคลึงและแตกตางจนเทียบเคียงไดยากวาเปน

รูปแบบที่เกิดข้ึนโดยไดรับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยหรือไม รวมถึงเกิดข้ึนภายใต

แรงบันดาลใจจากอิทธิพลของศิลปะใด แมวาลักษณะขององคประกอบทางสถาปตยกรรมใน

อาคารดังกลาวจะมีในศิลปะสุโขทัยก็ตาม 

 

 

                                                            
 109 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 32. 
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     มุขกลางดานหนา อาคารคณะพญาไท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : อาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ลวดลาย 
ยุค ผัง 

รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 

โครงสราง 

(วัสดุ) 

2.ศิลปะสุโขทัย117

∗        

3.ศิลปะลานนา        

3.ศิลปะอยุธยา        

4.ศิลปะรัตนโกสินทร        

5. ศิลปะตะวันตก        

 
 

แผนภูมิที่ 8 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

                                                            

 ∗ กนกประดับกรอบซุมเปนงานประดับที่ไดแรงบันดาลใจจากศิลปะขอม โดยไดปรากฏความนิยม

เร่ือยมาต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร 

2.  กนกประดับกรอบซุม 

     ศิลปะสุโขทัย      ศิลปะอยุธยา    ศิลปะรัตนโกสินทร  

1.  กนกประดับภายในกรอบซุมหนาบัน 

         ศิลปะสุโขทัย       ศิลปะลานนา       ศิลปะอยุธยา 
 

3.  ฐานอาคาร ฐานบัวลูกฟก 

     ศิลปะสุโขทัย 
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 วิเคราะหรูปแบบอาคารคณะจิตรลดา (ภาพที่ 132) 

 ฐานลางอาคารของคณะจิตรลดา (ภาพที่ 133 ก) ทําฐานในลักษณะที่แสดงถึงความ

ผสมผสานกันของฐานบัวที่คงทําเปนฐานบัวลูกฟก หรืออาจเปนฐานบัวลูกแกวอกไกมาผสมผสาน

กัน โดยเปนลักษณะของฐานบัวลูกฟกที่ทําเปนแผนแนวนอนทาบบนทองไมในขนาดที่เล็กลง หรือ

อาจเปนการทําสวนที่คลายคลึงกันกับฐานบัวลูกแกวอกไกประดับในสวนทองไมก็ไดอีกดวย  ซึ่ง

จากลักษณะของลวดบัวที่ซอนชั้นกันในแนวของทองไมโดยที่ดานลางทําเปนฐานบัวคว่ํา  ทําไหไม

สามารถที่จะกลาวระบุไดวาเปนการประดับฐานของศิลปะใด เนื่องจากมีความคลายคลึงกันกับ

การประดับฐานในหลากหลายศิลปะ ไมวาจะเปนฐานบัวลูกฟกและบัวลูกแกวอกไก ในศิลปะ

สุโขทัย ลานนา และอยุธยา หรืออาจเปนรูปแบบที่ไดประยุกตข้ึนเพื่อใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะท่ี

แตกตางจากงานชางไทยโบราณก็เปนได เนื่องจาก หากมองตามระบบของการทําฐานบัวในสวน

ทองไมของศิลปะตาง ๆ ที่เกิดข้ึนแลว จะสังเกตไดวาในสวนของทองไมที่ประดับลวดบัว จะมี

ลักษณะของทองไมที่ต้ังตรงในสวนที่คาดลวดบัว และสวนของชุดบัวคว่ํา-บัวหงาย  แตการประดับ

ทองไมในลักษณะที่ลาดเอนระหวางช้ันของชุดบัวคว่ํา - บัวหงายที่อาคารคณะจิตรลดาน้ันมีความ

แตกตางไปจากแบบแผนที่เคยเกิดข้ึนกอนหนาอยางชัดเจน 

 ทั้งนี้หากพิจารณาฐานบัวของศิลปะสมัยกอนหนา เชนในศิลปะสุโขทัย118

110 (ภาพที่ 133 

ข) และการประดับฐานบัวลูกฟก ของเจดียทรงปราสาทยอด ในศิลปะอยุธยา (ภาพที่ 133 ค) ที่

ไดรับระเบียบของรูปแบบการประดับชุดฐานลางแบบฐานบัวลูกฟกอันมีเตนเคาในศิลปะขอมแลว 

ก็จะเห็นไดถึงลักษณะที่คลายคลึงกันเพียงแตวาการประดับฐานลางที่อาคารคณะจิตรลดา จะ

เปนไปในลักษณะที่ประยุกตมากยิ่งข้ึนกวารูปแบบที่เคยปรากฏ  

 นอกจากนี้จากการสังเกตงานประดับหลังคาที่อาคารคณะจิตรลดา ก็จะพบไดวา มี

ลักษณะเชนเดียวกันกับอาคารคณะอ่ืน ๆ ที่พบทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน ไมวาจะเปน

ลักษณะของโครงสรางหลังคาไม โดยทําเปนหลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบสี ประดับดวยชอฟา 

ใบระกา หางหงส และมีหลังคามุขเปนซุมทรงจั่วประดับหนาบันที่ประดับลายปูนปน ในลักษณะ

เชนเดียวกันกับที่ประตูและหนาตาง (ภาพที่ 134, 135 ก) หรือแมกระทั่งความแตกตางกันของ

ลวดลายทั้งที่หนาบันและกรอบประตูและหนาตาง ก็เปนส่ิงที่ทุกอาคารมีรวมกัน 

 

                                                            
 110  ปรากฏการทําฐานบัวลูกฟก รวมกันกับฐานบัวลูกแกวอกไก ที่วัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัยและ

เจดียทรงยอดดอกบัวตูมอื่น ๆ  
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 แตความแตกตางที่พบไดอยางชัดเจนในแตละคณะคือลวดลายที่ปรากฏในอาคาร ซึ่ง

หากพิจารณาถึงการเจาะชองผนังเปดและกรอบซุมหนาตางที่ปรากฏในอาคารแหงนี ้(ดูภาพที ่135 

ก)แลวจะสังเกตไดวา มีความคลายคลึงกันกับการประดับลวดลายที่กรอบซุมจระนํา บริเวณกรอบ

ในสวนเรือนธาตุที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของเจดียทรงปราสาทยอดในศิลปะอยุธยาบางประการ 

(ภาพที่ 135 ข) ดังนั้น รูปแบบที่เกิดข้ึนอาจจะเปนการประยุกตรูปแบบเพื่อใหเขากันกับอาคารที่มี

การใชงานแตกตางกันก็ได 

 เมื่อทําการเทียบเคียงถึงการประดับกรอบซุมในศิลปะรัตนโกสินทรทั้งกรอบซุมหนาบัน

และหนาตางกับการประดับกรอบซุมของอาคารคณะจิตรลดาท่ีทําในลักษณะเดียวกัน (ภาพที่ 

136) ตามที่มีผูกลาวอางถึง จะสังเกตไดวา เปนการประดับกนกปลายกรอบซุมที่แสดงถึงตนเคา

ของศิลปะอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 137) อันเปนแบบอยางสําคัญมาถึงในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร

ในลักษณะที่คลายคลึงกันมากกวา เนื่องจากไดพบการประดับกรอบซุมแบบทรงบันแถลงกับกนก

ที่คลาย ๆ จะเปนกนกแบบสามตัวในศิลปะอยุธยา แตงานประดับนี้ก็ยังมีลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไปในรายละเอียด ทั้งทรวดทรงของซุมที่ดูจะเปนแบบที่เรียบงายกวากับกนกที่ยังเห็นวงโคง

ของตัวกนกอยู ซึ่งคลายคลึงกันกับกนกในยุคกอนหนาของศิลปะเดียวกัน คือ กนกในศิลปะอยุธยา

ชวงตน-กลาง ดังนั้นงานประดับทั้ง 2 ของอาคารแหงนี้ จึงดูจะเปนงานในแบบที่ประยุกต อันแสดง

ถึงความผสมผสานกันของรูปแบบที่มีมากกวาศิลปะรัตนโกสินทรเพียงศิลปะเดียว  

 ทั้งนี้หากพิจารณารวมกันกับกนกที่ประดับภายในกรอบหนาบันของอาคารคณะ

จิตรลดา (ภาพที่ 138 ก) ก็จะเห็นไดถึงลักษณะของกนกในศิลปะอยุธยาตอนปลายไดอีกดวย 

(ภาพที่ 138 ข) โดยพิจารณาจากการที่ตัวกนกที่เร่ิมมีความสัมพันธกันอยางเปนสัดสวนระหวางหวั

กนกและปลายของกนก อันจะเปนอยางที่สําคัญของกนกสมัยอยุธยาตอนปลาย และในสมัย

รัตนโกสินทร 1 1 9

111 ซึ่งก็จะสังเกตวาในสมัยรัตนโกสินทรก็จะพบการทําในลักษณะดังกลาวไดใน

หลากหลายแหง เพียงแตมีรายละเอียดของแตละที่ที่แตกตางกันไปแตก็ยังคงไวซึ่งแบบแผนใน

ลักษณะเดิม 

 เชนเดียวกันกับการประดับที่ยอดซุมของหนาบัน ที่ไดแสดงลักษณะที่ประยุกตจนเปน

เอกลักษณเฉพาะของการประกอบลาย  โดยทํายอดที่ยืดสูงคลายการประดับยอดของศิลปะโกธิค 

หรืออาจเทียบเคียงไดกับทําชอฟาของไทยในลักษณะที่ประยุกต (ภาพที่ 139) ซึ่งการเกิดข้ึนของ

รูปแบบดังกลาวอาจพิจารณาไดวา เปนการพยายามหาแนวทางตามแบบอยางศิลปะไทยหรือ

ตะวันตกมาปรับปรุงจนเปนลักษณะเฉพาะก็เปนได 

                                                            
 111  สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 7. 
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 ดังนั้น  จากลักษณะที่ผสมผสานขององคประกอบทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่

ปรากฏในอาคาร จึงทําใหเห็นไดถึงลักษณะในแบบประยุกตจากรูปแบบที่เกิดข้ึนในสมัยกอนหนา 

เชนสุโขทัยละอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทรรวมถึงศิลปะตะวันตก มาผสมผสานกันจนเกิดเปนงาน

อันมีลักษณะเฉพาะ และไมเหมือนกับในสมัยกอนหนา แตยังคงแสดงไวใหเห็นซึ่งแบบแผนมาก

บาง นอยบาง แตกตางกันไปจึงสามารถกลาวสรุปไดวา ไดแสดงใหเห็นถึงตนเคาอันเปน

ลักษณะรวมกันของหลากหลายศิลปะเขามาประกอบกัน เนื่องจากไมสามารถจะกลาวสรุปได

อยางชัดเจนวา เปนงานที่มีแบบอยางหรือมีอิทธิพลในศิลปะรัตนโกสินทรเพียงอยางเดียว 

เชนเดียวกันกับอาคารคณะอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่ไมสามารถระบุไดแนชัดวา

เกิดข้ึนดวยแรงบันดาลใจของรูปแบบศิลปะใดเพียงศิลปะหนึ่ง 
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     มุขกลางดานหนา อาคารคณะจิตรลดา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : อาคารคณะจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ลวดลาย 
ยุค ผัง 

รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 

โครงสราง 

(วัสดุ) 

1. ศิลปะสุโขทัย        

2.ศิลปะลานนา        

3.ศิลปะอยุธยา        

4.ศิลปะอยุธยาตอนปลาย        

5.ศิลปะรัตนโกสินทร        

6. ศิลปะตะวันตก        

 
 

แผนภูมิที่ 9 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

1.  การประดับยอด 

 

   
    ศิลปะไทย       ศิลปะโกธิค 

3.  การประดับกรอบซุมทรงบันแถลง     
     และการเจาะชองผนังโปรง  
     ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

2.   กนกประดับภายในกรอบซุมหนาบัน 

     ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

4. ฐานอาคาร ประยุกตฐานบัวลูกแกวอกไก 
   และฐานบัวลูกฟก 

   ศิลปะสุโขทัย 

   ศิลปะลานนา 

   ศิลปะอยุธยา  
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 วิเคราะหรูปแบบอาคารคณะดุสิต (ภาพที่ 140) 

 จากท้ังหลักฐานทางดานกายภาพและหลักฐานทางดานเอกสารตาง ๆ พบวา อาคาร

คณะ ทั้ง 4 คณะมีความคลายคลึงกันคอนขางมาก ยกเวนอาคารคณะดุสิต ที่หลักฐานทางเอกสาร

ระบุวาโดนระเบิดในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 อันเปนเหตุทําใหเหลือสวนของอาคารเพียงดานเดียว 

คือ ปกอาคารทางดานทิศใต (ภาพที่ 141, 142) ที่ยังคงเปนอาคารในลักษณะเชนเดิมต้ังแตคร้ัง

กอสรางอาคารถาวรในโรงเรียนวชิราวุธ120

112 ดังนั้นจึงจะทําการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมทีป่รากฏ

ในปกอาคารทางดานทิศใตของคณะดุสิต ซึ่งเหลืออยูเพียงดานเดียว เพื่อประกอบการศึกษาให

สมบูรณยิ่งข้ึน 

 จากที่มีผูกลาวอางวา อาคารคณะดุสิตไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบมาจาก ศิลปะ

อยุธยา  จึงไดทําการเปรียบเทียบฐานลางของอาคารของคณะดุสิต (ภาพที่ 143) ที่ทําเปนฐานบัว

ลูกแกวอกไก 2 เสนประดับที่ทองไม ซึ่งเมื่อทําการศึกษาแลวพบวา ฐานของอาคารคณะดุสิต

ปรากฏการทําฐานบัวลูกแกวอกไกที่คลายคลึงกันกับการปรับฐานบัวลูกฟก เพียงแตประดับ

ลูกแกวอกไกแทนบัวลูกฟกเทานั้น กลาวคือ ไดทําเปนชุดบัวคว่ําและชุดบัวหงาย โดยชุดลาง

ประกอบดวย หนากระดานลาง ตอดวยเสนลวด และฐานบัวคว่ําที่ประดับเสนลวดอีกคร้ังกอนถึง

สวนของทองไมประดับบัวลูกแกวอกไกบนทองไม 2 เสนตอดวยชุดบัวหงายที่เปนฐานชุดบนที่

ประดับดวย หนากระดานช้ันบนสุด ถัดลงมาเปนเสนลวด ชั้นบัวหงาย เสนลวด แลวจึงถึงช้ันของ

ทองไม ที่สลับกันกับฐานชุดลางในแบบที่ไมต้ังอยูบนฐานเขียงเชนเดียวกันกับการประดับฐานลาง

ในฐานบัวลูกฟกของอาคารคณะพญาไท  

 การประดับฐานบัวลูกแกวอกไกนี้ เคยไดกลาวมาแลวขางตนวาไดปรากฏความนิยม

รวมกันกับฐานบัวลูกฟกในเจดียทรงดอกบัวตูมของศิลปะสุโขทัย และฐานบัวลูกแกวอกไกจะไดรับ

ความนิยมแทนที่ฐานบัวลูกฟกที่เปนที่นิยมในสมัยอยุธยาชวงตนถึงชวงกลาง ผานมาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร 1 2 1

113นอกจากนี้ฐานบัวลูกแกวอกไกก็ยังเปนที่นิยมในการประดับสวนฐานของศิลปะ

ลานนาอีกดวย ดังนั้นหากจะกลาวถึงฐานที่นิยมทําในอิทธิพลของศิลปะอยุธยาดังที่ไดมีผูกลาว

อางถึงนั้น จึงควรจะตองเปนฐานบัวลูกฟกมากกวาที่จะเปนฐานบัวลูกแกวอกไก  

 

                                                            
 112  หมอมราชวงศ แนงนอย ศักด์ิศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: สํานัก

ราชเลขาธิการ, 2537), 171. 

 113  สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพ่ิมมุม-ยอมุม สมัยอยุธยา, 36. 
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 เมื่อทําการเปรียบเทียบกนกที่ประดับกรอบซุม (ภาพที่ 144 ก) กับกนกในสวนเดียวกัน

ของศิลปะอยุธยา (ภาพที่ 144 ข) จะสังเกตไดวา มีลักษณะที่คลายคลึงกันบางประการ เนื่องจาก 

สวนหัวและตัวของกนกมีการทําวงโคงอยางเดนชัด ในลักษณะที่เปนอิทธิพลที่ไดรับมาปรับปรุง

จากศิลปะลานนา แตก็ยังมีสวนรายละเอียดของปลายกนกที่มีความแตกตางกัน 

 สวนกนกประดับหนาบันของซุมหนาตางก็เชนเดียวกัน ที่มีทั้งความคลายคลึงและ

ความแตกตางกันกับการทํากนกประดับหนาบันซุมของศิลปะอยุธยา (ภาพที่ 145) ซึง่เมือ่พจิารณา

รวมกันแลวก็จะเห็นไดถึงลักษณะที่ประยุกตจากศิลปะอยุธยาไดอยางชัดเจน เชนเดียวกันกับการ

ทําทรวดทรงซุมในกรอบซุมหนาตาง โดยพิจารณาจากลักษณะที่เรียบงายกวากรอบซุมหนาตาง

แบบทรงบันแถลงของศิลปะอยุธยาซ่ึงลักษณะเชนนี้ ก็จะพบในการประดับรวมกันกับอาคารคณะ

อ่ืน ๆ อีก 3 คณะดวยเชนกัน 

 นอกจากนี้การประดับในสวนรายละเอียดอ่ืน ๆ ในอาคารคณะดุสิต ยังไดพบลักษณะ

บางประการ เชนการประดับเหราบริเวณหลังคาลาดของอาคาร (ภาพที่ 146) และการทําหลังคา

สูงประดับหนาบันที่มีกนกปูนปนคลายคลึงกันกับอาคารหอประชุม ซึ่งก็ไดแสดงถึงการประดับ

กนกในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายทั้ง 2 อาคาร 

 และหากพิจารณารวมกันกับลวดลายกนกประดับหนาบันที่หลงเหลืออยูที่ปกอาคาร

ทางดานทิศใต (ภาพที่ 147) เขากับกับการประดับกนกในศิลปะอยุธยา (ภาพที่ 148) ตามที่มีผู

กลาวอาง พบวา มีการทํากนกที่คลายกันบางประการ แตก็ยังคลายคลึงกับศิลปะรัตนโกสินทรดวย 

(ภาพที่ 149) เนื่องจากหากพิจารณาลักษณะของกนกที่วงโคงของตัวกนกมีความสัมพันธระหวาง

สวนหัวกนกและปลายกนกแลว อาจกลาวไดวาเปนรูปลักษณะที่เกิดข้ึนโดยไดรับแรงบันดาลใจ

จากศิลปะอยุธยาและผานการปรับปรุงรูปแบบมาจากศิลปะลานนา จนเปนลักษณะเฉพาะและ

ไดรับความนิยมผานมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทรไดเชนกัน  

 ดังนั้นจากการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏ ทั้งการประดับกนกที่กรอบซุม

รวมถึงกนกประดับภายในกรอบซุมหนาตาง และการประดับทรวดทรงของกรอบซุมหนาตางรวมถงึ

การประดับรายละเอียดอ่ืน ๆ ของอาคาร ทําใหสรุปไดวา ไดแสดงถึงตนเคาของรูปแบบไดแตเปน

ในลักษณะที่มีทั้งความคลายคลึงและแตกตางจากศิลปะอยุธยา เนื่องจากยังมีบางองคประกอบที่

มีลักษณะของหลากหลายศิลปะรวมอยูดวย 

 โดยสรุปแลวแมวาองคประกอบทางสถาปตยกรรมในอาคารดังกลาวจะเปนการทําใน

ลักษณะเชนเดียวกันกับศิลปะอยุธยา แตหากพิจารณาโดยภาพรวมแลว ก็จะพบวาก็มีอยูในศิลปะ

อ่ืน ๆ เชน ศิลปะสุโขทัยและลานนาที่ไดสงตออิทธิพลทางรูปแบบมาใหกับศิลปะรัตนโกสินทรดวย
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เชนกัน ซึ่งหากพิจารณารวมกันกับรูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏ จะสังเกตไดอยางชัดเจนวา เปน

รูปแบบที่เกิดข้ึนอยางผสมผสานกันของทั้งศิลปะอยุธยาและศิลปะอ่ืน ๆ รวมดวย โดยอาจมี

ลักษณะที่ปรากฏการทําสืบเนื่องมาในศิลปะอยุธยาผานแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอ่ืน หรืออาจ

พบลักษณะบางประการที่ไมพบการทําในศิลปะอยุธยาเลยก็ได  

 จากการศึกษาท้ังลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมของอาคารคณะตาง ๆ 

ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  สามารถสรุปไดวาลักษณะสําคัญตาง ๆ ลวนเปนหลักฐานที่ทํา

ใหกลาวไดวา อาคารทั้งหมดเปนการออกแบบที่เปนของยุครัตนโกสินทรซึ่งเกิดข้ึนอยางเปน

เอกลักษณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เนื่องจาก นอกเหนือจากอาคาร

ทั้งหมดจะแสดงการผสมผสานกันของลักษณะแบบตะวันตกในสวนของผังแบบคลาสสิก คลาย ๆ 

แบบพาลลาเดียน (Palladianism) และลักษณะของหลังคาจั่วแบบไทยแลว ยังมีลักษณะทาง

ศิลปะตะวันตกและไทยในสวนของซุมที่คลายกับซุมเรือนแกวผสมซุมโคงแหลมของศิลปะโกธิ

คประดับอยูดวย นอกจากนี้ยังไดมีการผสมผสานรูปแบบงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมไทย

หลากหลายศิลปะประกอบกัน ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับลักษณะทางศิลปกรรมที่ปรากฏในอาคารแต

ละคณะดวยแลว ก็จะยิ่งเปนส่ิงที่ทําใหขอความดังกลาวมีความเดนชัดข้ึน เพราะรูปแบบทาง

ศิลปกรรมที่ปรากฏในแตละอาคารไมสามารถพิจารณาไดจากองคประกอบโดยรวมและไม

สามารถที่จะระบุไดวาแตละคณะนั้นมีการตกแตงดวยศิลปะใด และหากจะกลาววารูปแบบทาง

ศิลปกรรมของอาคารแตละคณะนั้น เปนรูปแบบที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะตาง ๆ ตามที่มี

ผูกลาวไว ก็ยังไมเห็นหลักฐานที่จะกลาวไดเชนกัน โดยอาคารคณะผูบังคับการมีรูปแบบทาง

ศิลปกรรมที่เกิดข้ึนในสมัยหลังกวาศิลปะทวารวดี  เชน ศิลปะลานนา สุโขทัย และอยุธยา รวมถึง

สมัยรัตนโกสินทร มาผสมผสานกัน อาคารคณะพญาไท แสดงการผสมผสานรูปแบบจากทั้งใน

ศิลปะสุโขทัยและในสมัยอ่ืน ๆ เชนศิลปะลานนา และอยุธยา สวนอาคารคณะจิตรลดา ไดแสดงให

เห็นถึงรูปแบบทางศิลปกรรมที่เขามาผสมผสานกันมากกวาศิลปะรัตนโกสินทรเพียงศิลปะเดียว 

โดยเปนในลักษณะของการประยุกตการประกอบลายจากศิลปะอันเปนตนเคา เชน ศิลปะอยุธยา

และศิลปะรัตนโกสินทร รวมถึงอาจมีศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกันจนเปนลักษณะเฉพาะที่

เดนชัดในหลาย ๆ องคประกอบ  และสุดทายอาคารคณะดุสิตแมวาจะแสดงลักษณะบางประการ

ที่เกี่ยวเนื่องกันกับศิลปะอยุธยา แตก็ไดแสดงรูปแบบศิลปะอ่ืน ๆ เชน ศิลปะสุโขทัยและลานนาที่

ไดสงตออิทธิพลทางรูปแบบมาใหกับศิลปะรัตนโกสินทรมาผสมผสานกัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา

ลักษณะที่เกิดข้ึนโดยรวมของอาคารแตละคณะทั้ง 4 คณะ เปนงานที่เกิดข้ึนภายใตอิทธิพลแบบ

สมัยนิยมทั้งหมด 
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     อาคาร ดานทิศใต อาคารคณะดุสิต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา : อาคารคณะจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ลวดลาย 

ยุค ผัง 
รูป 

ลักษณะ เสา ซุม หนาบัน ฐาน 
โครงสราง 

(วัสดุ) 
1..ศิลปะสุโขทัย        
2.ศิลปะอยุธยา        
3.ศิลปะรัตนโกสินทร        
4. ศิลปะตะวันตก        

 
แผนภูมิที่ 10 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารการศึกษา 

1. หลังคาหนาจ่ัว ทรงไทยศิลปะอยุธยา 

    สืบทอดจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร 

2. ลวดลายกนกประดับหนาบัน 
    ศิลปะอยุธยา 
    ศิลปะรัตนโกสินทร 

3. กนกประดับกรอบซุมหนาตาง 
    ประยุกตจากศิลปะอยุธยา 

4.  ฐานอาคาร  ฐานบัวลูกแกวอกไก 
    ศิลปะสุโขทัย 
    ศิลปะรัตนโกสินทร 
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 กลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 

 อนุสาวรีย  ทหารอาสาและแบบจําลองกอนสรางอนุสาวรียทหารอาสา  หนา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 แบบรางเจดียยุทธหัตถี หรืออนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 แบบรางพระจิตกาธาน พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยา

ภาณุพันธุวงศวรเดช 

 

อนุสาวรีย ทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 150)   

 อนุสาวรียทหารอาสา เปนอนุสาวรียที่ต้ังอยู ณ ถนนสามเหลี่ยมตรงมุมดานทิศเหนือ

ของทองสนามหลวง ตรงขามพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปนอนุสรณแกทหารไทยที่ไปรวม

รบในสมรภูมิยุโรป หลังจากที่สงครามโลกคร้ังที่หนึ่งอุบัติข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2457 โดย

ประเทศไทยรวมกับฝายสัมพันธมิตร อันมีฝร่ังเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประกาศสงครามกับ

เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2460122

114 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯใหประกาศรับทหาร

อาสาสมัครเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.24611 2 3

115โดยทหารอาสาสมัครไดเดินทางออกจากประเทศ

ไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.24611 2 4

116เพื่อเขารับการฝกหัดเพิ่มเติมกอนเดินทางตอไปยังสนาม

รบ  

 ทหารไทยไดไปปฏิบัติการรบสนับสนุนกองทัพบกฝร่ังเศส และไดรบเคียงบาเคียงไหล

กับทหารชาติสัมพันธมิตรอยางกลาหาญองอาจ ซึ่งฝายสัมพันธมิตรเปนฝายชนะ แตมีทหารอาสา

ที่เสียชีวิตในสมรภูมิจํานวน 19 นาย คร้ันสงครามสงบลงทหารอาสาไดทยอยเดินทางกลับสู

ประเทศ ชุดสุดทายมาถึงเม่ือวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2462 พรอมอัฐิของทหารที่เสียชีวิต125

117 

                                                            
 114  ตรี อมาตยกุล, อนุสาวรียวีรชนไทย (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 

58-60. 

 115  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน. 

 116  ธิติมา พิทักษไพรวัน, “สงครามโลกคร้ังที่ 1 บทบาทของประเทศไทย,” ใน สารานุกรม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เลม 2 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2524), 701. 

 117  เร่ืองเดียวกัน, 707. 
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 ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462 ซึ่งเปนวันกําหนดฝงอัฐิทหารที่ถึงแกกรรมระหวาง

ราชการสงคราม ณ ทวีปยุโรป1 2 6

118 ไดมีการนําอัฐิไดบรรจุกลองที่ทําข้ึนเปนพิเศษเปนรูปลูกกระสุน

ปนใหญต้ังบนแทนมาทําพิธี โดยไดจัดกองทหารแตงเคร่ืองสนามครบเปนกองเกียรติยศ ขบวนเร่ิม

ต้ังแตกระทรวงกลาโหมเดินไปตามถนนสนามชัย ถนนหนาพระลาน แลวเชิญอัฐิทําพิธี ณ อุโบสถ

วัดมหาธาตุ  เสร็จแลวจึงไดอัญเชิญพระทําพิธีและจัดขบวนแหมุงหนาไปสูอนุสาวรีย ฯ ซึ่งทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสรางข้ึน กอนจะเชิญอัฐิบรรจุลงในฐานแหงอนุสาวรีย ตอมาพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงวางพวงมาลา และแสดงความเคารพเปนคร้ังสุดทายแกผูถวาย

ชีวิตเพื่อเกียรติแหงชาติไทย ตามดวยกองทหารเดินสวนสนามผานอนุสาวรียเพื่อแสดงความเคารพ 

ซึ่งถือเปนอันเสร็จพิธ1ี27

119 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหสรางอนุสาวรียสําหรับบรรจุ

อัฐิของทหารหาญเหลานั้นและไดโปรดใหพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานวุติัวงศ (พระ

อิสริยยศในขณะนั้น) ทรงเปนผูออกแบบ 

 อนุสาวรียมีรูปทรงคลายเจดีย มีซุม 4 ดาน คลายศาสนสถานของชวา ประดับดวยหิน

ออนสีขาว ฐานเปนรูปพานยอมุมชวงกลางอนุสาวรียทั้ง 4 ดาน ดานหนาและหลังของอนุสาวรีย

จารึกเหตุผลแหงการประกาศสงคราม การประกาศรับทหารอาสาสมัคร การจัดกําลังรบ การ

เดินทาง พระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ และการที่สรางอนุสาวรียเพื่อใหบรรดาคนไทยทั้งหลายได

ระลึกถึงและดูเปนตัวอยางอันดีงามเสียไป โดยสวนสุดทายคืออีกสองดานจารึกช่ือของทหารผูสละ

ชีวิตจํานวน 19 คน บอกอายุ ยศ และนาม วันเดือนปและสถานที่ที่เสียชีวิต พรอมจารึกที่ไดกลาว

ไววา “ ... ไดบรรจุอัฐิของทหารไวแต ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2462...”128

120 

 รูปแบบการกอสรางอนุสาวรียทหารอาสานี้จะเห็นไดวา คงไดรับอิทธิพลทางดาน

รูปแบบจากงานสถาปตยกรรมสุโขทัย คือเจดียประจํามุม วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย129

121 ดังจะไดกลาวถึงตอไป 

                                                            
 118  ซึ่งไดทําการเผาเปนอัฐิแลวที่ยุโรป กอนนําอัฐิกลับมายังประเทศไทย 

 119  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  กิตติ ศิริรัตนไชยยงค, อนุสาวรียสําคัญของไทย (พระนคร: แพร

พิทยา, 2514), 209. 

 120  เร่ืองเดียวกัน, 210. 

 121  ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทย

ประยุกต ชาตินิยม, 125. 
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 รูปแบบ 

 ลักษณะอนุสาวรียแหงนี้ เปนเจดียทรงปราสาทอันหมายถึงเรือนช้ันหรือเรือนยอด 1 3 0

122 

สวนลางของอนุสาวรียมีฐานบัวคว่ํา-บัวหงายรองรับฐานบัวลูกฟก ทําเปนแนวหยักจากการยกเก็จ

ตอเนื่องข้ึนไปที่เรือนธาตุหรือสวนกลางของอนุสาวรีย (ภาพที่ 151) สวนกลางเปนทรงแทงส่ีเหล่ียม 

โดยทําจระนําซุมลดที่ดานทั้ง 4 ภายในซุมไมมีลวดลายประดับตกแตง เสาของจระนําซุมที่ลด ทํา

ใหเกิดการยกเก็จข้ึนที่สวนกลางของดานทั้ง 4 และตอเนื่องกันลงเปนแนวเดียวกับหยักมุมที่

สวนกลางของเจดีย   เสาประดับมุมผนังเรือนธาตุมีลวดลายในรูปสามเหลี่ยมที่โคนและปลายเสา 

ตามระเบียบของศิลปะพุกาม-ลานนา 1 3 1

123 กรอบซุมมีขอบลางประดับดวยแถวของฝกเพกา ซึ่งทั้ง

ขอบลางและขอบบนของกรอบซุมมีการประดับลวดลายปูนปนโดยละเอียด (ภาพท่ี 152) สวนบน

เหนือเรือนธาตุชั้นลดข้ึนไปนั้นมีการประดับเจดียบริวารที่มุมทั้ง 4 ยอดประธานต้ังอยูบนฐาน รวม

เปนทรงปราสาทแบบ 5 ยอด ทรงกรวยของเจดียยอดประธานทรงระฆังเปนเคร่ืองยอดของ

อนุสาวรียแหงนี้ (ภาพที่ 153) 

 วิเคราะหรูปแบบ 

 การสรางอนุสาวรียในลักษณะเชนนี้ มีลักษณะคลายคลึงกันกับเจดียประจํามุม วัด

เจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 154) ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน แตทั้งนี้ก็พบ

ลักษณะที่แตกตางกันไปบางในรายละเอียด ดังจะไดกลาวเปรียบเทียบดังนี้ 

 สวนลางของทั้ง 2 แหงทําบัวคว่ํา-บัวหงายประดับฐานบัวลูกฟก และมีฐานเปนแนว

หยักมุมของการยกเก็จข้ึนไปที่เรือนธาตุหรือสวนกลางเชนเดียวกัน แตจะเห็นไดวาที่อนุสาวรีย

ทหารอาสาไมมีชั้นฐานเขียงรองรับฐานบัวลูกฟก เหมือนที่เจดียประจํามุม วัดเจดียเจ็ดแถว แตอาจ

ใชลักษณะของช้ันบันไดที่ทําเปน 3 ข้ันแทนลักษณะของฐานเขียงก็เปนได (ภาพที่ 155) สวนกลาง

หรือเรือนธาตุ มีลักษณะโดยรวมคลายคลึงกันทั้งรูปทรงของเสา การทําจระนําซุมลดที่ดานทั้ง 4 

และการประดับลวดลายในรูปสามเหล่ียมที่โคนและปลายเสาในบริเวณมุมผนังเรือนธาตุ สวน

กรอบซุมที่เจดียประจํามุมวัดเจดียเจ็ดแถวทําเปนซุมฝกเพกาที่กรอบซุมขอบบน แตที่อนุสาวรีย

ทหารอาสาไดทําซุมฝกเพกาที่ขอบลาง ซึ่งลักษณะของซุมฝกเพกานั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกัน 

กลาวคือ เปนการประดับกรอบซุมดวยแถวแทงยาวสอบและแหลมที่สวนปลาย แตรูปทรงใน

สวนกลางหรือสวนเรือนธาตุที่เจดียประจํามุมวัดเจดียเจ็ดแถว จะมีรูปทรงที่สูงเพรียวกวา 

                                                            
 122  สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 54. 

 123  น. ณ ปากน้ํา,  “วิวัฒนาการพระสถูปเจดียมอญพมา,” เมืองโบราณ 11, 3 (กรกฎาคม-

กันยายน 2528): 81. 
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เนื่องจากมีฐานเขียงเต้ีย ๆ 3-4 ฐานเรียงซอนกันอยู จึงทําใหเรือนธาตุของเจดียดังกลาวมีรูปทรงที่

เพรียวยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดความตอเนื่องระหวางสวนลางกับสวนกลางอีกดวย 

(ดูภาพท่ี 156) สวนบนหรือสวนยอด เปนการทําเรือนธาตุชั้นลดที่มีเจดียบริวารประจํามุมทั้ง 4 

และมียอดประธานบนฐานในลักษณะเชนเดียวกัน แตบริเวณทรงกรวยของเจดียยอดประธานที่วัด

เจดียเจ็ดแถวนั้นเปนทรงระฆังที่มีรูปกลีบบัวประดับ และคาดกลางดวยแถบแนวนอนที่เรียกวา “รัด

อก” ตามความนิยมของศิลปะพุกาม-ลานนา 1 3 2

124 ซึ่งที่อนุสาวรียทหารอาสาไมมีการทําลวดลาย

ประดับดังกลาว (ดูภาพที่ 157) 

 หากพิจารณารวมกันกับแบบจําลองกอนสรางของอนุสาวรียทหารอาสา (ภาพที่ 158 

ก) แลวจะสังเกตไดวา ก็ยังสามารถเทียบเคียงไดกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูม (พุมขาวบิณฑ) ของ

ศิลปะสุโขทัยไดอีกเชนเดียวกัน (ภาพที่ 158 ข) ซึ่งลักษณะของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมนี้ เปน

รูปแบบอันเปนเอกลักษณเฉพาะของงานสถาปตยกรรมในศิลปะสุโขทัยอยางแทจริง เพราะ

องคประกอบของเจดียที่ไดรับมานั้นมีที่มาจากแหลงตาง ๆ แลวสุโขทัยก็ไดพัฒนารูปแบบจนเกิด

เปนรูปแบบของตนเองในท่ีสุด133

125 

 หากเปรียบเทียบกันกับสวนตาง ๆ ของแบบจําลองแรกกอนสรางของอนุสาวรียทหาร

อาสากับเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ที่วัดเจดียเจ็ดแถว สุโขทัยแลว สามารถทําการเปรียบเทียบได

ดังตอไปนี้ 

 เมื่อทําการเปรียบเทียบสวนฐานลางของทั้งแบบจําลองและเจดียทรงยอดดอกบัวตูม

จะสังเกตไดวามีสวนลางในแบบที่ทั้งคลายคลึงและแตกตาง กลาวคือ แมวาสวนลางของ

แบบจําลองนาจะเปนการทําฐานบัวคว่ํา-บัวหงายประดับลูกแกวอกไกในลักษณะเชนเดียวกันกับ

ของเจดียทรงยอดดอกบัวตูม แตวาในสวนของฐานประดับบัวลูกแกวอกไกที่ทําเปนข้ันบันไดทั้ง 4 

ดานไปสูตัวของอนุสาวรียของแบจําลอง จะมีการเพิ่มมุมหรือยกเก็จในสวนนี้ดวย ซึ่งในสวนของทั้ง

ฐานเขียงรวมถึงฐานบัวคว่ํา-บัวหงายที่มีทองไมสูงประดับแกวอกไก 2 แนวในเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม ของสุโขทัย จะไมมีการเพิ่มมุมหรือยกเก็จ ในผังสี่เหล่ียมจัตุรัสที่รองรับดวยฐานเขียง 4-5 

ฐานปรากฏเลย (ภาพที่ 159) นอกจากนี้ยังปรากฏลักษณะผสมคือการประดับเจดียบริวารจําลอง

                                                            
 124  สงวน รอดบุญ, “เจดียวัดปาสัก ปญหาทางโบราณคดีที่นาสนใจ,” ศิลปากร 23, 3 (กรกฎาคม 

2522): 39;  ในเชิงอรรถที่ 7 วาการประดับดังกลาวและองคโดยสวนรวมเทียบไดกับเจดียเชียงยัน วัดพระธาตุ   

หริภุญไชย เมืองลําพูน (เสนอ นิลเดช,”ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา หนา 27.)  

 125  ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 95. 
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ทั้ง 4 มุมที่คลายกันกับการประดับสวนรองรับองคระฆังของเจดียประจํามุม วัดเจดียเจ็ดแถว 

จังหวัดสุโขทัยดวย 

 สวนกลาง (เรือนธาตุ) ของแบบจําลอง ทําคลายฐานบัวคว่ํา-บัวหงายโดยสวนกลาง

ของทองไมประดับคลายชุดฐานบัวลูกฟกในเจดียทรงยอดดอกบัวตูมซอนกันจํานวน 2 ฐาน 

เพียงแตลักษณะของลูกฟกดูจะเปนในลักษณะที่ยืดออกมามากกวา แตสันนิษฐานไดวา คงเปน

รูปแบบที่เกิดข้ึนในลักษณะเชนเดียวกัน อีกทั้งการประดับฐานในสวนนี้ของเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม ในสุโขทัยก็มักจะอยูในผังเพิ่มมุมไม 20134

126 และไดปรากฏเชนเดียวกันทั้ง 2 แหงดวย  

 ถัดจากสวนฐานนี้ ข้ึนไปก็จะเปนในสวนของเรือนธาตุที่อยูในผังเพิ่มมุมไม 20 

เชนเดียวกันกับสวนฐานรองรับ โดยมีทั้งการประดับซุมจระนําและไมมีการประดับ ซึ่งจะสังเกตได

วาก็คงเปนลักษณะที่ไดรับแบบอยางการประดับมาจากศิลปะเดียวกัน (ภาพที่ 160) เพียงแต

แบบจําลองไมปรากฏลวดลาย จึงไมสามารถที่จะวิเคราะหรูปแบบได 

 สวนยอดของทั้ง 2 แหงประกอบดวยสวนที่เชื่อมตอจากเรือนธาตุ ไดแก บันแถลงและ

กลีบขนุนสวนองคระฆังมีลักษณะเปนพุมคลายดอกบัวตูม จึงเรียกวาพุมขาวบิณฑหรือทรงยอด

ดอกบัวตูม 1 3 5

127 โดยสวนยอดของเจดียแบบจําลองทําเปนวงแหวนซอนข้ึนไปเปนชั้น ๆ รองรับสวน

ยอดสุดคือปลี ซึ่งเปนสวนที่ทั้ง 2 แหงมีลักษณะโดยรวมเชนเดียวกัน เพียงแตวามีความแตกตาง

กันในรายละเอียดบางประการ เชน สวนของปลียอดของแบบจําลองกับลักษณะของวงแหวนของ

แบบจําลองดูจะเพรียวกวาและรับกับสวนยอดกวาที่ปรากฏที่เจดียทรงยอดดอกบัวตูม ในสุโขทัย 

(ภาพที่ 161) แตหากมองในภาพรวมของการประดับทั้ง 2 แหงแลวก็จะเห็นลักษณะทีค่ลายคลงึกนั

ไดอยางชัดเจน 

 ดังนั้น จากที่กลาววิเคราะหไปทั้งหมดสามารถสรุปไดวา ลักษณะของอนุสาวรียทหาร

อาสาที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 รวมถึงแบบจําลองกอนสรางทําใหเห็นไดถึงรูปลักษณะที่ไดรับ

แรงบันดาลใจมาจากอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยโดยตรง ดังเชนที่เจดียประจํามุมและเจดียประธาน 

ที่วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัยและเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในศิลปะสุโขทัย แต

                                                            
 126  ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 96. 

 127  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 43;  กลาวถึง พระราชนิพนธ “เท่ียว

เมืองพระรวง” ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6 ในขณะน้ัน) ทรงเรียกเจดียทรงน้ีวาเปน “เจดียทรง

ปรางค” ตอมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเรียกวา “ทรงพุมขาวบิณฑกลม” ในปจจุบันนิยมเรียกอีก

อยางหนึ่งตามลักษณะของรูปแบบที่เขาใจงายขึ้นวา “เจดียทรงยอดดอกบัวตูม” 
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ทั้งนี้ก็ยังเห็นไดถึงลักษณะบางประการที่แตกตางกัน เชนในสวนเรือนธาตุที่จะไมมีการประดับซุม

ในเจดียประธานวัดเจดียเจ็ดแถว แตพบการประดับซุมในแบบจําลอง ซึ่งแมวาจะพบการประดับที่

ไมเหมือนกัน แตก็ไดกลาวไปแลววา ในการประดับองคประกอบนี้ที่สวนเดียวกันของเจดียทรงยอด

ดอกบัวตูมอ่ืน ๆ ก็มีการประดับซุม เพียงแตวาไมสามารถเทียบเคียงถึงรูปแบบและลวดลายที่

ปรากฏไดเนื่องจากเห็นสวนดังกลาวไดไมชัดเจน 

 ลักษณะสําคัญดังกลาวนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชนิยมและพระราชประสงคขององค

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ถึงความนิยมในรูปแบบอันมีตนเคาจากสุโขทัยไดเปน

อยางดี ซึ่งก็ไดปรากฏในการสรางอาคารแหงอ่ืน ๆ ดวย 
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     อนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

     และแบบจําลองอนุสาวรียทหารอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที่ 11 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 

1. สวนยอดศิลปะสุโขทัย  
    เจดียประจํามุม  
    วัดเจดียเจ็ดแถว  
    จังหวัดสุโขทัย 

2. สวนกลาง 

    ศิลปะสุโขทัย 

   เจดียประจํามุม 
   วัดเจดียเจ็ดแถว  
   จังหวัดสุโขทัย 

3. สวนลาง 

   ฐานบัวลูกฟก 

   ศิลปะสุโขทัย 

   เจดียประจํามุม  
   วัดเจดียเจ็ดแถว  

1. สวนยอด 

    ศิลปะสุโขทัย  
    เจดียทรงยอดดอกบัวตูม 

2. สวนกลาง 

    ศิลปะสุโขทัย 

    เจดียทรงยอด 

    ดอกบัวตูม 

3. สวนลาง ฐานบัวลูกแกวอกไก   ศิลปะสุโขทัย   
       เจดียทรงยอดดอกบัวตูม + สวนฐานรองรับองคระฆัง 
 เจดียประจํามุม  วัดเจดียเจ็ดแถว  จังหวัดสุโขทัย 
 

+
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เจดียยุทธหัตถี หรืออนุสรณดอนเจดีย  
 ประวัติอาคารและรูปแบบ 
 อนุสรณสถานดอนเจดีย หรือ “เจดียยุทธหัตถี” (ภาพที่ 162) ปจจุบันต้ังอยูที่หนอง

สาหราย ตําบลดอนเจดีย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ปจจุบันเช่ือกันวา สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชทรงสรางไวเปนเพื่ออนุสรณที่ทรงชนะสงครามยุทธหัตถีเหนือพระมหาอปุราชาแหง

เมืองพมา ในสงคราม 1 3 6

128เมื่อวันจันทร เดือนยี่ แรม 2 คํ่า ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2135 

ปจจุบันอยูที่ตําบลดอนเจดีย ซึ่งเดิมเรียกวา ตําบลทาคอย          

 เจดียนี้ถูกคนพบเม่ือพ.ศ.2456 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ โดยทรงรับส่ังใหเจาเมืองสุพรรณบุรี พระทวีประชา ชน (อ้ี กรรณสูตร) คนหาซากเจดีย

เกาและไดคนพบ ซึ่งเช่ือไดวานาจะเปนเจดียยุทธหัตถีและเมื่อคนพบแลว พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา ฯรัชกาลที่ 6 ไดเสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงสมโภช เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.

2456 1 3 7

129แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

อานประกาศแกบรรดาผูที่ไดเสด็จในคราวนั้น  ความวา 

 
 ...วาภูบาลพระนเรศวร ปรารภเหตุมหาชัย ใหสถาปนาพระเจดีย ไว ณ ท่ีชัยสถาน มา

จนกาลบัดน้ี จํานวนปนานนับ สามรอยกับยี่สิบเอ็ดรูป พระสถูปพึ่งปรากฏ แนกําหนดตอง

หลักฐาน...มงกุฎเกลา  ประชาไทย ภูวนัยทรงโสมนัส ตรัสใหเตรียมยาตรา...มานมัสการพระ

เจดีย ดวยมีพระราชประสงค จะทรงพระราชูทิศกิจท้ังหลาย ถวายสมเด็จพระนเรศวร...138

130 

 

 องคเจดียเหลือซากแตเพียงฐานสี่เหลี่ยม กวางดานละ 19.50 เมตร สูงจากพื้นดินถึง

สวนชํารุด 2.50 เมตร ฉาบปูนขาวไวเกลี้ยง ๆ ไมมีลวดลายอะไรนอกจากลวดบัวผาหวาย มีทาง

ขึ้นตรงทางทิศตะวันออกดานเดียว ฐานชั้นที่ 2 ขึ้นไปนั้น อิฐปูนกักพังลงมาจนไมสามารถทราบ

รูปทรงเดิม 139

131 
                                                            
 128  อภิญญเพ็ญ, “เจดียยุทธหัตถี: Chedi Yuthahatthee,” เมืองโบราณ 14, 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 

2531): 68. 

 129  จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), กําเนิดพระราชวังสนามจันทร และพระปฐมเจดีย 

พระมหาธีรราชเจากับดอนเจดีย อนุสรณของเสือปาและลูกเสือ, 97. 

 130  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ตรี อมาตยกุล, เจดียยุทธหัตถี (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, 2516), 

33-35. 

 131  จม่ืนอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช), พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาท สมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่องอนุสรณดอนเจดียพระนเรศวร (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2520), 64. 
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 หลังจากนั้นเมื่อสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯแลว จึงโปรดให

กรมศิลปากรออกแบบและต้ังงบประมาณในการบูรณะเจดียยุทธหัตถีข้ึนเปนการใหญ โดยทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯใหคิดแบบเจดียสําหรับกอครอบซากพระเจดียยุทธหัตถี และนํามาทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2458140

132 

 ในทายที่สุด ไดมีการตกลงเลือกแบบเจดียยุทธหัตถี ตามแบบเจดียสมัยสุโขทัยที่

จังหวัดตากเปนหลักแลวนํามาแกไขดัดแปลงใหในสวนฐานใหญข้ึนกวาเจดียยุทธหัตถีที่ตาก

เล็กนอย เพื่อใหมองเห็นเปนรูปทรงพุมขาวบิณฑไดแตไกล1 4 1

133 ประมาณวงเงินงบประมาณแลวจะ

ใชประมาณ 192, 500บาท 1 4 2

134 แตเนื่องดวยการเงินของประเทศกําลังขาดแคลนมาก การบูรณะ

เจดียจึงยังไมไดดําเนินการตามพระราชประสงค ดังไดปรากฏขอความของเสนาบดีกรทรวงการ

พระคลังตามลายพระหัตถที่ทรงมีถึงราชเลขานุการ ความวา  

 

 ...การกอสรางพระเจดียนี้ เจาพระยาธรรมาธิกรณไดลงเงินรายจายงบประมาณ

กรมศิลปากรสําหรับปนี้ คร้ันเมื่อเวลาประชุมปรึกษางบประมาณก็ไดแจงแก

เจาพระยาธรรมาธิกรณแลว ไมมีเงินรายใดที่จะกันมาจายได เปนอันตกลงเอาไว...

143

135 

 

 แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไมไดทรงเลิกลมพระราชดําริในการที่จะ

บูรณะเจดียยุทธหัตถี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหราชเลขานุการมีหนังสือถึงกรทรวงพระคลัง

ฯ เพื่อเปนการยืนยันถึงกระแสพระราชดําริของพระองคอีกคร้ังหนึ่งวา ขอใหสําเร็จในปหนา ดัง

ความตอไปนี้ 
 

 ดวยตามท่ีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติขัดของในเร่ืองเงินท่ีจะทําการกอสรางพระ

เจดีย ท่ีดอนเจดีย แขวงเมืองสุพรรณบุรีมาน้ัน ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาทแลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหกราบทูลมาวา การสราง

พระเจดีย ขอใหเปนอันสําเร็จในปหนา144

136 

                                                            
 132  ตรี อมาตยกุล, “เร่ืองราวเก่ียวกับเจดียยุทธหัตถี,” ศิลปากร 6, 9 (กุมภาพันธ2496): 67. 

 133  ตรี อมาตยกุล, เจดียยุทธหัตถี, 53. 

 134  เร่ืองเดียวกัน, 72. 

 135  ตรี อมาตยกุล, เรื่องราวเกี่ยวกับเจดียยุทธหัตถี, 71-72. 

 136  เร่ืองเดียวกัน, 72. 
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 อีกทั้งยังไดปรากฏขอความที่ทรงบันทึกดวยวา “...การนี้ไดตกลงกับเจาพระยาธรรมาธิ

กรณแลววาจะใหยืมเงินพระคลังในไปใชกอน แตขอใหจายใหในเมื่อมีเงินจาย145

137 

 แตเนื่องดวยในสมัยนั้น พระราชทรัพย ที่มีในพระคลังในหรือพระคลังขางที่นั้นมีอยาง

จํากัด ทําใหไมมีเงินเหลือพอที่จะจายคาใชจายตาง ๆ ในการบูรณะได โดยทายที่สุดแลวการบูรณะ

พระเจดียยุทธหัตถี ซึ่งถือวาเปนเจดียสําคัญในทางประวัติศาสตรของชาติไทยก็เปนอันตองลมเลิก

ลงดังตัวอยางที่ไดกลาวมาแลวขางตน146

138 

 การสรางอนุสาวรียที่ดอนเจดียไดเร่ิมข้ึนใหม โดยรัฐบาลซ่ึงมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

เปนนายกรัฐมนตรี โดยเร่ิมดําเนินการต้ังกรรมการอนุมัติสรางอนุสรณดอนเจดียข้ึนเพื่อพิจารณา

แบบ และทําการกอสรางเมื่อ พ.ศ.2495 โดยแบบของเจดียนั้นไดสรางเปนทรงลังกาตามแบบอยาง

เจดียใหญที่วัดชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะสันนิษฐานวา เจดียวัดใหญชัยมงคลนี้ 

สมเด็จพระนเรศวร ฯ ไดโปรดเกลาใหสรางข้ึน เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะคร้ังนั้นตามคํากราบทูล

แนะนําของสมเด็จพระวันรัต วัดปาแกว เชนเดียวกับเจดียยุทธหัตถ1ี47

139 
 วิเคราะหรูปแบบ 
 เมื่อนําแบบรางคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯให

กรมศิลปากรเปนผูออกแบบเพื่อบูรณะองคพระเจดียยุทธหัตถีไปเปรียบเทียบกับเจดียยุทธหัตถี

ของจังหวัดตาก ที่ทําเปนทรงยอดดอกบัวตูมแบบศิลปะสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานอางอิงวาเปน

ตนเคาของแบบรางเจดียยุทธหัตถีใน  สมัยรัชกาลที่ 6 และมีความใกลเคียงกันมากนั้น1 48

140 (ภาพที่ 

163) พบวา ไดเห็นลักษณะที่คลายคลึงกันโดยมาก แตก็พบความแตกตางบางในรายละเอียด ดัง

จะไดทําการศึกษาเปรียบเทียบในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 สวนลาง (สวนฐาน) ของแบบรางเจดียยุทธหัตถี ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทําเปนฐานหนา

กระดานหรือฐานเขียงอยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเปนบันไดยื่นมาดานหนาทั้ง 4 ดาน ทําเปน

ฐานบัวคว่ํา-บัวหงายประดับลูกแกวอกไก 1 ฐานในลักษณะเชนเดียวกันกับที่พบในเจดียทรง

ยอดดอกบัวตูมทั้ง 2 แหง คือทั้งสุโขทัยและตาก แตวาในสวนของฐานลางที่ทําเปนบันไดขึ้น

                                                            
 137  ตรี อมาตยกุล, เจดียยุทธหัตถี, 51. 

 138  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 41-51. 

 139  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อภิญญเพ็ญ, “เจดียยุทธหัตถี: Chedi Yuthahatthee,” เมืองโบราณ, 

67-69. 

 140  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ตรี อมาตยกุล, เจดียยุทธหัตถี, 53. 
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ไปสูตัวของอนุสาวรีย ทั้ง 4 ดานกลับไมพบที่เจดียทรงยอดดอกบัวตูมของทั้งสุโขทัยและตาก

เลย (ภาพที่ 164 ก-ค) ซึ่งลักษณะดังกลาวกลับปรากฏที่แบบจําลองกอนสรางของอนุสาวรียทหาร

อาสาที่สรางข้ึนในสมัย รัชกาลที่ 6 ในลักษณะที่คลายคลึงกัน (ภาพท่ี 164 ง) อีกทั้งหากมองถึง

รายละเอียดในสวนชั้นฐานที่ประดับบัวลูกแกวอกไก ก็จะเห็นไดวา ทั้งที่ตากและสุโขทัยจะประดับ

ฐานดวยบัวลูกแกวอกไก 2 แนวที่ทองไม ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีทองไมยืดสูง 1 4 9

141 แตที่แบบราง

ของเจดียยุทธหัตถีประดับลูกแกวอกไกเพียงแนวเดียวที่ทองไมในชุดฐานบัว  

 เมื่อเปรียบเทียบสวนกลางของแบบรางกับของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่ตากและที่

สุโขทัยแลวพบวา ที่สวนกลางของแบบรางมีองคประกอบที่แตกตางกันกับทั้ง 2 แหง กลาวคือ 

แบบรางจะไมมีการประดับชุดฐานบัวลูกฟกซอนกัน 2 ฐานแตทําเพียงชุดฐานบัว (ฐานบัวคว่ํา - 

บัวหงาย)ในสวนของเรือนธาตุซอนกันจํานวน 2 ชั้นและประดับซุมลดที่ยึดสูงกวาเทานั้น  (ภาพที่ 

165) 

 หากพิจารณาถึงการประดับซุมแลวก็จะพบไดวา สามารถเทียบเคียงไดกับการประดับ

ซุมในเจดียทรงยอดดอกบัวตูมของศิลปะสุโขทัย ในลักษณะที่คลายคลึงกัน ทั้งในสวนการประดับ

ซุมลดและทรวดทรงโดยรวมของเจดีย แตหากสังเกตถึงรายละเอียดแลวจะพบวา การประดับซุมที่

แบบรางจะเปนการจําลองช้ันเรือนธาตุชั้นแรกมาประดับที่ชั้นที่ 2 ซึ่งเปนลักษณะที่แตกตางกันกับ

ที่สุโขทัย ที่จะเปนการจําลองแตเพียงสวนของการประดับชั้นในสวนของหนาบันเทานั้น (ภาพที่ 

166) แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังแสดงถึงแรงบันดาลใจจากรูปแบบดังกลาวไดอยางดี 

 สวนบนของแบบราง มีการทําสวนช้ันที่เช่ือมตอจากช้ันของเรือนธาตุ คือ การทําบัน

แถลงและกลีบขนุนรองรับสวนองคระฆังที่คลายดอกบัวตูมในลักษณะเชนเดียวกันทั้งหมด แตหาก

สังเกตแลว จะพบวาเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่มีการประดับซุมในสวนเรือนธาตุ จะมีลักษณะ

คลายคลึงกันกับแบบรางมากกวาเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่ไมไดประดับซุมในบริเวณเรือนธาตุ 

สวนถัดข้ึนไปจากยอดดอกบัวตูมเปนการทําวงแหวนซอนกันเปนชั้น ๆ รองรับปลียอดในลักษณะที่

คลายคลึงกันทั้งหมดทั้ง 3 แหง (ภาพที่ 167)  

 ดังนั้นจากที่กลาวเปรียบเทียบรูปแบบเจดียยุทธหัตถี จังหวัดตาก ตามที่มีหลักฐานวา

เปนตนเคา  ของเจดียยุทธหัตถีซึ่งรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯใหกรมศิลปากรรางข้ึนมานั้น สามารถ

สรุปไดวา ไดพบลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางในบางประการ เชนลักษณะทรวดทรงท่ีดูจะ

เพรียวมากกวาและมีฐานที่กวางกวา รวมถึงการประดับตกแตงปลีกยอยอ่ืน ๆ ก็ไดแสดงลักษณะที่

                                                            
 141  ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 96. 
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แตกตางกันบางในรายละเอียด หากพิจารณารวมกันกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ในสุโขทัย แบบที่

มีการประดับซุมที่เรือนธาตุจะสังเกตไดอยางชัดเจนวา ทั้งทรวดทรงและองคประกอบปลีกยอย

อ่ืนๆ จะมีความคลายคลึงกันกับแบบเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่มีการประดับซุมที่สวนเรือนธาตุ

มากกกวาแบบของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่ไมมีการประดับซุมที่เรือนธาตุ อันเปนลักษณะที่พบ

ในเจดียยุทธหัตถี จังหวัดตาก แตทั้งนี้ทั้งนั้นหากพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดแลวก็สรุปไดวา 

ลักษณะของแบบราง เห็นไดอยางชัดเจนถึงแบบอยางของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในศิลปะ

สุโขทัย และลักษณะที่แตกตางกันไปบางนั้น เปนรูปลักษณะที่เกิดจากการผสมผสานรูปแบบจาก

สวนตาง ๆ ของการประดับในเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในหลาย ๆ ลักษณะประกอบกัน 

 พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวร

เดช (ภาพที่ 168) 

 ประวัติ 

 พระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ทรงเปนพระราชโอรส

ลําดับที่ 15 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและลําดับที่ 4 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรา 

บรมราชินี ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม 9 คํ่า ปมะแม ตรงกับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2502 ใน

สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปมะเส็ง พ.ศ.2424 ทรงโปรดเกลาฯสถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมหลวงภาณุ

พันธุวงศวรเดช และเล่ือนเปน “กรมพระ” เมื่อประกา พ.ศ.2428 ทรงรับราชการเปน นายพลเอก

ราชองครักษ เสนาบดีกรมยุทธนาธิการ กระทรวงกลาโหม เปนราชทูตพิเศษประจําญ่ีปุนคราวหนึ่ง 

จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเล่ือนเปน “สมเด็จเจาฟากรมพระยา...” เม่ือปกุน พ.ศ.2454 ทรงเปนจอม

พลทหารบก จอมพลเรือ ราชองครักษ และทรงเปนจเรทหารบก ทหารเรือทั่วไป จนมาถึงในสมัย

รัชกาลที่ 7 ทรงเปนอภิรัฐมนตรี และทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาฯ

กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช เมื่อปฉลู พ.ศ.2468 ทิวงคตในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 13 มถินุายน ป

มะโรง พ.ศ.2471 ทรงเปนตนสกุล “ภาณุพันธุ”150

142 

 แบบของพระจิตกาธาน พระเมรุของสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาฯกรมพระ

ยาภาณุพันธุวงศวรเดช ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงรับส่ังใหสมเด็จเจาฟากรม

พระยานริศรานุวัติวงศรางข้ึนนั้นจะสังเกตไดวา เปนรูปแบบที่ไดแสดงเคาโครงสําคัญของเจดียทรง

ยอดดอกบัวตูม ในศิลปะสุโขทัย ดังจะไดกลาววิเคราะหรูปแบบ ดังนี้ 

                                                            
 142  มาณพ อิศรเดช,  “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงษ,” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 283. 
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 วิเคราะหรูปแบบ 

 พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ใน

สวนของพระจิตกาธานไดปรากฏภาพแบบรางที่แสดงลักษณะคลายคลึงกันกับทรวดทรงของเจดีย

ทรงยอดดอกบัวตูม อันเปนลักษณะเฉพาะของเจดีย ของสุโขทัย (ภาพที่ 169, 170) ดังจะกลาว

แยกสวนเพื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะที่ปรากฏใหเดนชัดข้ึน ดังนี้ 

 สวนลาง (ฐานดานลาง) ของพระจิตกาธาน พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข 

เจาฟา กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ทําสวนฐานดานลางสําหรับรองรับพระเมรุ ในฐานสีเ่หล่ียม

ที่เปรียบเทียบไดกับฐานเขียงรองรับชุดฐานบัว (ฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย)ประดับบัวลูกแกวอกไก ตาม

การประดับฐานลางสุดของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในสุโขทัยทั่วไป เพียงแตที่ภาพรางพระเมรุ

สมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข   เจาฟา กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ไมมีการประดับลูกแกว

อกไกที่ทองไมเหนือสวนฐานที่คลายฐานเขียง แตทําเปนลายกนกและลายประจํายามกามปูรวมถึง

ลายดอกไมกลมเขามาประดับแทน (ภาพที่ 171) ซึ่งการประดับดังกลาวเปนรูปแบบที่ไดรับความ

นิยมในศิลปะขอม สุโขทัย (ภาพที่ 172) และยังคงไดรับความนิยมเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร

ดวย151

143 

 สวนกลาง (องคพระจิตกาธาน) ทําเปนองคพระเมรุที่ประดับกนกทั้งในสวนลางและ

สวนบนมาเปนแนวค่ันองคประกอบทั้งสาม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมแลว จะ

เห็นไดถึงลักษณะที่แตกตางกันโดยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะจุดประสงคการใชงานที่แตกตางกัน 

(ภาพที่ 173) หรืออาจเปนเพราะเห็นรายละเอียดไมชัดเจนก็เปนได จึงจะวิเคราะหในสวนอ่ืน ๆ 

รวมไปดวย ดังนี้ 

 หากพิจารณารวมกันกับการประดับสวนยอด ที่เปนสวนช้ันที่เช่ือมตอจากชั้นของเรือน

ธาตุ คือ   การทํากนกในลักษณะที่คลายกันกับบันแถลงและกลีบขนุนรองรับสวนองคระฆังแลว ก็

อาจกลาวไดวา คงมีแบบอยางมาจากเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ในศิลปะสุโขทัย เพราะเม่ือ

พิจารณาในสวนที่ถัดข้ึนไปจากยอดดอกบัวตูม ที่ทําเปนรูปบัวคลุมซอนกันข้ึนไปเปนช้ัน ๆ รองรับ

ปลียอดแลว ก็จะพบลักษณะที่คลายคลึงกันกับกับการประดับวงแหวนเปนชั้น ๆ รองรับสวนปลี

ยอดของเจดียทรงยอดดอกบัวตูม (ภาพที่  174) แมจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันบางก็ตาม 

                                                            
 143  สันติ เล็กสุขุม, “ลายประจํายามกามปู ทวาราวดี ถึงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร,” 

ศิลปวัฒนธรรม 11, 3 (มกราคม 2533): 28. 
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 ดังนั้น จากที่กลาววิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบที่เกิดข้ึนทั้งหมด จึงสรุปไดวา นอกจาก

ลักษณะ  และเคาโครงโดยรวมของพระจิตกาธาน พระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟา

กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช จะเขากับทรวดทรงของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมตามแบบอยาง

ของศิลปะสุโขทัยแลว ยังเปนลักษณะที่เกิดข้ึนภายใตแรงบันดาลใจจากเจดียทรงยอดดอกบัวตูม

อันเปนลักษณะอยางเฉพาะที่ปรากฏข้ึนในสุโขทัยดวย  

 จากการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมโดยรวมทั้งหมดของกลุม

อาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธานทัง 4 ตัวอยางนี้แลว พบวา ไดปรากฏลักษณะสําคัญรวมกัน 

คือไดแสดงใหเห็นถึงพระราชนิยมขององคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในรูปแบบ

อันมีตนเคาจากสุโขทัยโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ซึ่งกลาวไดวา เปน

รูปแบบเจดียอันเปนเอกลักษณเฉพาะของงานสถาปตยกรรมในศิลปะสุโขทัยอยางแทจริง ลักษณะ

ดังกลาวนี้จึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามของพระองคในการเนนย้ําความเปนมาของชาติไทย วา

มีส่ิงที่ไดแสดงทั้งความเปนเอกลักษณ และความงดงามที่ไมเหมือนกันกับชาติอ่ืน ๆ ดวย 
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   แบบรางเจดียยุทธหัตถี ในสมัยรัชกาลที่ 6  

ภาพพระเมรุพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช และแบบราง

พระจิตกาธาน ฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการวิเคราะหกลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 

2  .สวนกลางศิลปะสุโขทัย 

     เจดียทรงยอดดอกบัวตูม 

    ทั้ง 2 ลักษณะ 

 

+ 

3.  สวนลาง ฐานบัวลูกแกวอกไก ศิลปะสุโขทัย 

    เจดียทรงยอดดอกบัวตูม + แบบจําลองอนุสาวรียทหารอาสา 

+ 

1.  สวนยอด  

     ศิลปะสุโขทัย  

     เจดียทรงยอด 

     ดอกบัวตูม 

 

2.  การประดับลาย  ศิลปะสุโขทัย 

3.  สวนลาง ฐานบัวลูกแกวอกไก 
      ศิลปะสุโขทัย  เจดียทรงยอดดอกบัวตูม 

1. สวนยอด ศิลปะสุโขทัย  

    เจดียทรงยอดดอกบัวตูม 
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 จากการศึกษาลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมของอาคารแบบรักชาติที่สราง

ข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ในกลุมอาคาร

พระราชวัง ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชนิยมของพระองคในดานรูปแบบทางศิลปะที่เปนแบบฉบับ

ของงานศิลปสถาปตยกรรมไทยตามแบบโบราณราชประเพณี โดยผสมผสานทั้งการวางผังแบบ

ไทยโบราณ และรูปทรงแบบไทยเขากันกับโครงสรางรวมถึงรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมที่แสดงให

เห็นถึงอิทธิพลจากทั้งภายนอกและภายใน เชน ศิลปะตะวันตก ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ที่ไดผาน

การปรับปรุงจนเปนแบบอยางเฉพาะของสมัย และไดสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบมาในศิลปะ

สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทรจนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของอาคารในที่สุด ซึ่ง

ลักษณะดังกลาวนี้ก็ปรากฏที่กลุมอาคารการศึกษาเชนกัน แตอาจไมไดปรากฏลักษณะอันเปน

แบบแผนที่เดนชัดเทา โดยอาคารการศึกษาสวนมากจะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของอาคารแบบรัก

ชาติ ที่มีการผสมผสานอิทธิพลตะวันตกในสวนของผัง โครงสราง รวมถึงงานประดับรายละเอียด

ตาง ๆ ของอาคาร เชน ทรวดทรงของซุม การทํามุขทางเขาเปนปอมทรงส่ีเหล่ียม และเคาโครงของ

กรอบวงรัศมีประดับหนาบันที่คลายคลึงกับงานประดับในศิลปะโกธิค เขามาผสมผสานกันกับ

รูปแบบงาน  ศิลปสถาปตยกรรมไทยอันเปนแบบแผน เชน ในสวนหลังคา สวนรองรับชายคา คือ 

คันทวย และในสวนการประดับลวดลายที่หนาบันรวมถึงสวนฐานลางของอาคาร พรอม ๆ กันกับที่

ไดแสดงใหเห็นถึงทังรูปแบบที่ไดแสดงถึงแรงบันดาลใจจากตนแบบโดยตรง เชน การประดับซุม

รวมถึงลวดลายตาง ๆ และรูปแบบที่ไดผานการปรับใชรวมถึงปรับปรุงมาจนถึงสมัยสรางงานใน

การประดับองคประกอบตาง ๆ ของอาคาร นอกเหนือจากนี้แลวยังไดแสดงใหเห็นถึงการประยุกต

การประดับลวดลายของศิลปะตาง ๆ เชน ศิลปะสุโขทัย อยุธยา ศิลปะโกธิคเขามาผสมผสานกัน

จนเกิดเปนรูปแบบใหมที่ตางออกไปดวย จึงสามารถสรุปลักษณะที่ปรากฏรวมกันของอาคารแบบ

รักชาติไดวาปรากฏลักษณะของอาคารแบบไทย ที่ผานการปรับปรุงและประยุกตใชรูปแบบที่มีมา

กอนหนาใหเขากันกับประโยชนใชสอยอยางตะวันตก ในลักษณะที่แสดงทั้งความประณีตงดงาม

และแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ถูกตองตามแบบแผนของงานศิลปสถาปตยกรรมไทย  ซึ่งแมวาทั้ง

การออกแบบการประดับองคประกอบในบางแหงจะเปนฝมือของชาวตางชาติทั้งหมดก็ตาม  แตก็

กลาวไดวาไดแสดงแบบอยางของงานศิลปะไทยที่ชัดเจน สวนกลุมอาคารอนุสาวรียและพระ

จิตกาธานนั้นก็ไดแสดงลักษณะพิเศษ คือไดแสดงใหเห็นถึงพระราชนิยมขององคพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในรูปแบบอันเปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัย ดังนั้นจึงสามารถสรุป

ลักษณะทางศิลปสถาปตยกรรมโดยรวมของอาคารแบบรักชาติที่สรางข้ึนในรัชสมัยไดวา เปน

รูปแบบที่เกิดข้ึนภายใตการประยุกตดัดแปลง โดยตัดทอนหรือเพิ่มรายละเอียดลงไปในแตละ
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องคประกอบ แตส่ิงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ก็ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะอันเปนแบบแผนประกอบกันอยู

ในอาคาร พรอมทังยังไดแฝงไวซึ่งความหมายตาง ๆ ตามพระประสงคขององคพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวสอดแทรกอยูดวย จึงกลาวไดวาอาคารแบบรักชาติเปนรูปแบบอาคารทีเ่กดิข้ึน

อยางเปนลักษณะเฉพาะและเกิดข้ึนภายใตพระราชดําริรวมถึงพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ไดผานการเลือกสรรมาแลวทั้งสิ้น   
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ภาพประกอบบทที่ 5 
 ภาพประกอบกลุมอาคารพระราชวัง 

 

 
 

ภาพที่ 1  พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย (ดานหนา) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ซุมประตูทั้งสองและซุมพระบัญชรพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 3 เสานางจรัลและลวดลายเพดาน พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยและพระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนาบันพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 5 ภาพเปรียบเทียบซุมหนานาง ยอดหนากาล (กีรติมุข) พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยและวัด

มหาธาตุ สุโขทัย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง 

พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับเอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

 
 

    
 

ภาพที่ 6 ภาพเปรียบเทียบ กนกประดับปลายซุม พระที่นั่งสมัคคีมุขมาตย และลวดลายปูนปน

ประดับปลายกรอบซุมวัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษา 

ความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัย

เร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับเอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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ภาพที่ 7 ภาพและภาพลายเสนเปรียบเทียบการประดับกรอบซุม พระท่ีนั่งสามัคคีมุขมาตย และ

การประดับกรอบซุม ศิลปะอยุธยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยา

ตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 

 
 

   
  
 

 

ภาพที่ 8 บัวหัวเสา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 



 257 

 

    
 

ภาพที่ 9 ภาพลายเสนเปรียบเทียบ  บัวหัวเสา บัวจงกล ในศิลปะรัตนโกสินทร และ 

ศิลปะอยุธยา  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 
 

  
 

ภาพที่ 10 ภาพเปรียบเทียบ กนกลายชอ ที่หนาบันพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย และภาพลายเสน

กนกลายชอ ศิลปะอยุธยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545).  
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ภาพที่ 11 พระที่นั่งวัชรีรมยา ภายในพระราชวังสนามจันทร 

 
 

  
 

ภาพที่ 12 ภาพลายเสนผังพื้นชั้นลาง พระที่นั่งวัชรีรมยา และพระที่นั่งสมัคคีมุขมาตย และผังพื้น

ชั้นบน พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 13 พระทวารและพระบัญชร พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 

 
 

ภาพที่ 14 พื้นเพดานชั้นบนของพระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 15 ภาพลายเสนรูปตัดขวาง พระที่นั่งวัชรีรมยา และพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพลายเสนรูปดานพระที่นั่งทางดานทิศตะวันออก พระที่นั่งวัชรีรมยา และพระที่นั่ง

สามัคคีมุขมาตย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 17 หนาบันของพระที่นั่งวัชรีรมยา ทางดานตะวันออก 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 

 
 

ภาพที่ 18 หนาบันมุขเด็จของพระที่นั่งวัชรีรมยาทางดานทิศใต 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 19 หนาบันดานตะวันตก พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 
 

  
 

ภาพที่ 20 ภาพเปรียบเทียบซุมทรงบันแถลง ซุมเรือนแกวพระทวาร และพระบัญชร ทั้งช้ันบนและ

ชั้นลางของพระที่นั่งวัชรีรมยา และภาพและภาพลายเสนซุมทรงบันแถลง หนาตางซุม 

อุโบสถวัดบรมพุทธาราม อยุธยาตอนปลาย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยา

ตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 
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ภาพที่ 21 ภาพเปรียบเทียบการประดับกาบบน กาบกลาง กาบลาง พระท่ีนั่งวัชรีรมยา กับภาพ

ลายเสนกาบบน กาบกลาง กาบลาง เจดียวัดปาสัก จังหวัดเชียงราย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยา

ตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 

 
 

  
 

ภาพที่ 22 ภาพลายเสนกาบกระจัง และประจํายามอกที่พระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 
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ภาพที่ 23 แถวกระจังเจิม ซุมประตู และหนาตาง พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษา

ความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 
 

     
 (ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพลายเสนซุมทรงบันแถลงมีการประดับแถวกระจังเจิม  

(ก) ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  

(ข) ในสมัยพระเพทราชา  

ที่มา: ดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพกระจังเจิม ในหนาบันระอุโบสถ วัดใหญสุวรรณาราม  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 
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ภาพที่ 26 ภาพลายเสนการประดับแถวกระจังเจิม ในศิลปะรัตนโกสินทร 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
 

 

 

  
 

ภาพที่ 27 ภาพเปรียบเทียบการประดับฐานสิงหที่สวนลางสุดของซุมประตู หนาตาง พระที่นั่ง        
วัชรีรมยา กับภาพและภาพลายเสนฐานสิงหรองรับชองหนาตางซุม วัดบรมพุทธาราม 
พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษา
ความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550); ดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, 
“รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับเอกลักษณความเปนไทย,” 
(รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนโครงการฯ ปงบประมาณ 
2550-2551) 
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ภาพที่ 28 หนาบันสมัยรัตนโกสินทร 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

 
  

 
พระทีน่ั่งวัชรีรมยา 

 
วัดราชประดิษฐ 

 
 

ภาพที่ 29 ลวดลายภายในหนาบันพระที่นั่งวัชรีรมยา และหนาบันวัดราชประดิษฐ  
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 (ก) (ข) (ค) 
 

 

ภาพที่ 30 ภาพถายเกา-ภาพลายเสนลวดลายประดับหนาบันซุมอุโบสถ วัดมเหยงคณ ภาพ

ลายเสนกนกปูนปนหนาบันอุโบสถวัดใหญสวรราราม เพชรบุรี และลวดลายกนก

ประดับหนาบันทิศตะวันออก พระที่นั่งวัชรีรมยา  

 (ก)   วัดมเหยงคณ 

 (ช)   วัดใหญสวรราราม เพชรบุรี 

 (ค)  พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษา

ความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที่ 31 กนกประดับหนาบันมุขกระสันทางดานทิศใตและกนกประดับหนาบันพระที่นั่งวัชรีรม

ยาทางดานทิศตะวันตก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษา

ความม่ันคงของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

 
 

    
 

ภาพที่ 32 ภาพและภาพลายเสนกนกปูนปน ศิลปะอยุธยา ประดับซุมเมรุทิศวัดชัยวัฒนาราม 

พระนครศรีอยุธยา และกนก สลักไม หนาบันอุโบสถวัดปาโมก  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 



 269 

 ภาพประกอบกลุมอาคารการศึกษา 
 

 

 
ชั้นบน 

 
ชั้นลาง 

 
 

ภาพที่ 33 ผังพื้นชั้นบน ตึกนิภานภดล  และผังพื้นชั้นลาง ตึกนิภานภดล  

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480  

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 34 ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร 

 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพเสาขนาดใหญ ประดับลวดบัว ตึกนิภานภดล 
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ภาพที่ 36 ลวดบัวดานบนหนาตาง  

 

 
 

ภาพที่ 37 ชองเปดชั้นบนทําเปนซุมเรือนแกวประยุกต 
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ภาพที่ 38 ชั้นลางของชองเปดเปนกรอบสีเหล่ียม 

 

 
 

ภาพที่ 39 เสาอิงของมุขริม 
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ภาพที่ 40 ภาพฐานอาคาร เปนฐานสิงหประดับบัวลูกแกวอกไกคอนกรีต (ซาย) 

 

 
 

ภาพที่ 41 ภาพฐานอาคารเช่ือมมุข ประดับบัวลูกแกวอกไก (ขวา)  
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ภาพที่ 42 หนาบันและองคประกอบประดับหนาบัน ตึกนิภานภดล 

 
 

    
 (ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 43 ฐานลางตึกนิภานภดล และฐานลางหอเปล้ือง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

 (ก) ฐานลางตึกนิภานภดล 

 (ข) ฐานลางหอเปล้ือง  
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ภาพที่ 44 ภาพลายเสน ฐานลางของฐานสิงห ในศิลปะอยุธยา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม-ยอมุมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทรการ

พิมพ, 2529). 

 

 

    
 

ภาพที่ 45 ภาพเปรียบเทียบ ลายกานแยง ประดับหนาบันตึกนิภานภดล และลายกานแยงประดับ

หนาบันในศิลปะอยุธยา ที่วัดเตว็จ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ที่มา: ดัดแปลงจาก ประยูร อุลุชาฎะ, หนาบัน: เอกลกัษณศลิปะสถาปตยกรรมไทย  

(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2544). 
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ภาพที่ 46 ลายกนกประดับหนาบันตึกนิภานภดล และลายกนกคาบ เปนลายรดน้ําประดับตูพระ

ธรรม “วัดเชิงหวาย” ศิลปะสมัยอยุธยา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร สนบัสนนุ

โครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

 
 

    
 

ภาพที่ 47 กนกประดับกรอบหนาบันตึกนิภานภดล และกนกสลักหิน ศิลปะขอมแบบบาปวน 

ปราสาทหลังกลางของปราสาทเมืองตํ่า  จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 48 กนกปูนปน ศิลปะสุโขทัย ประดับกรอบซุมจระนํา และภาพลายเสนกนกปูนปน ศิลปะ
กรุงศรีอยุธยายุคตน  

 (ก) กนกปูนปน ศิลปะสุโขทัย ประดับกรอบซุมจระนํา วัดเจดียเจ็ดแถว อําเภอ 
  ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 (ช) ลายเสนกนกปูนปน ศิลปะกรุงศรีอยุธยายุคตน พระศรีรัตนมหาธาตุ   ทรงปรางค   
  วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัด ลพบุรี 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555); สันติ เล็กสุขุม, กระหนกใน
ดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
 

 

    
 

ภาพที่ 49 ลักษณะของโครงสรางซุมโคงแหลมแบบ Ogee Arch ในตึกนิภานภดล และ Gloucester 

cathedral ประเทศอังกฤษ 

ที่มา: Gloucester cathedral. accessed October 20, 2012,  available from http://pirun.ku. 

ac.th/~b521080392/1Gothic Art.htm 
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(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพลายเสนเคาโครงของกรอบวงรัศมีประดับหนาบัน ตึกนิภานภดล และงานประดับ

ในศิลปะโกธิค 

 (ก) ลายเสนเคาโครงของกรอบวงรัศมีประดับหนาบัน ตึกนิภานภดล 

 (ช) งานประดับในศิลปะโกธิค 

ที่มา: Gothic Door.  accessed October 20, 2012, available from www.tripadvisor.com 

 

 
 

ภาพที่ 51 ภาพลายเสนอาคารมหาจุฬาลงกรณ (ตึกคณะอักษรศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 52 ผังอาคารมหาจุฬาลงกรณ ชั้นบนและชั้นลาง 

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 53 เสาระเบียงลอยตัวหนาตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดใหญที่ผนังอาคาร 

 

 
 

ภาพที่ 54 คันทวยรองรับชายคา 
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ภาพที่ 55 เสาอิงเจาะชองเปดเปนซุมเรือนแกวดานบน และรูปโคงแหลม ที่ชั้นลาง 

 

 
 

ภาพที่ 56 ซุมหนาตางมุขกลาง เปนซุมทรงบันแถลง 
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ภาพที่ 57 ซุมประตูหนา เปนซุมแบบกรอบหนานาง 

 

 
 

ภาพที่ 58 ซุมหนาบันได เปนทรงบันแถลงแบบสุโขทัย 
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ภาพที่ 59 หลังคาทรงไทย มุขกลางเปนหลังคาทรงจั่ว 

 

 
 

ภาพที่ 60 หลังคามุขกลางทิศใตดานหลัง 
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ภาพที่ 61 หลังคามุขประเจิดและองคประกอบหนาบัน 

 

 
 

ภาพที่ 62 หนาบันมุขกลางทั้งทิศเหนือและทิศใต  



 285 

 
 

ภาพที่ 63 หนาบันมุขใตข่ือดานทิศเหนือ 

 

 
 

ภาพที่ 64 หนาบันหลังคามุขริมซายขวา 
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ภาพที่ 65 หนาบันปราสาทธมมานนท ศิลปะขอม แบบนครวัด 

ที่มา: หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิชชิ่ง, 2547). 

 
 

  

  
 

ภาพที่ 66 กรอบซุมทรงบันแถลง หนาตาง อาคารมหาจุฬาลงกรณและ กรอบซุมทรงบันแถลงวัด

ศรีสวาย จังหวัด สุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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ภาพที่ 67 ซุมแบบหนานางอาคารมหาจุฬาลงกรณและ ซุมแบบหนานางวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555). 
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 (ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 68 ภาพลายหนากระดาน อาคารมหาจุฬาลงกรณ (บน) และภาพลายเสน ลายหนา

กระดานเปนดอกซึกดอกซอน ศิลปะขอมแบบบาปวน-นครวัด (ลาง) 

 (ก) ลายหนากระดาน อาคารมหาจุฬาลงกรณ  

 (ข) ลายเสน ลายหนากระดานเปนดอกซึกดอกซอน ศิลปะขอมแบบบาปวน-นครวัด  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 
 

    
 

ภาพที่ 69 พื้นที่ประดับกรอบซุม รวมถึงลวดลายที่หนาบันที่ปรากฏการทําลายดอกไม-พรรณ

พฤกษา  
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ภาพที่ 70 ลายดอกกลม ประดับหนาบัน ศิลปะสุโขทัย วัดเจดียเจ็ดแถว จังหวัด สุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร สนบัสนนุ

โครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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ภาพที่ 71 ภาพเปรียบเทียบ ภาพคันทวยรองรับชายคาอาคารมหาจุฬาลงกรณ และ พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548). 
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ภาพที่ 72 คันทวยรูปพญานาค หอพระมณเฑียรธรรม 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548). 

 
 

  

  
 

ภาพที่ 73 เสารอบรับหนาบัน อาคารมหาจุฬาลงกรณ และเสารองรับหนาบันที่ เจดียทรงปรางค  

วัดมหาธาตุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ภาพที่ 73 ภาพเปรียบเทียบ กรอบซุมหนาบันใหญ หนาบันซุมบันไดใหญ และกรอบซุมหนาบัน 

วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย  

 (ก) กรอบซุมหนาบันใหญ หนาบันซุมบันไดใหญ 

 (ข) หนาบันซุมบันไดใหญ 

 (ค) กรอบซุมหนาบัน วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555). 
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ภาพที่ 74 กนกกานขดหัวนาค หนาบันครุฑยุดนาค อาคารมหาจุฬาลงกรณ และกนกกานขดหัว

นาค ศิลปะรัตนโกสินทร  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 
 

      
 

ภาพที่ 75 กนกประดับกรอบซุมและกนกประดับกรอบซุมหนาบัน  
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ภาพที่ 76 กนกกานขด แบบกานอวบ อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

 
 

   
(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 77 นาคประดับหนาบันไดทางข้ึน อาคารมหาจุฬาลงกรณและนาคในศิลปะขอม แบบนคร

วัดตอนตน 

 (ก) นาคประดับหนาบันไดทางข้ึน อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

 (ข) นาคในศิลปะขอม แบบนครวัดตอนตน 

ที่มา: หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2547). 
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ภาพที่ 78 ลักษณะโครสรางซุมแบบ Pointed Arch ศิลปะ Gothic 

ที่มา: Pointed Arch. accessed October 22, 2012. available from 

 http://www.sacred-destinations.com/england/canterbury-cathedral-photos 

 

 
 

ภาพที่ 79 หอประชุม (หอสวด) วชิราวุธวิทยาลัย 

http://www.sacred-destinations.com/england/canterbury-cathedral-photos�


 296 

 
 

ภาพที่ 80 ชั้นลางของอาคารที่ยกใตถุนสูง 

 

 
 

ภาพที่ 81 ชั้นบนของอาคาร (ชั้นสอง) 
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ภาพที่ 82 แผนผังอาคารชั้นลาง (ซาย) และแผนผังอาคารชั้นบน (ขวา) 

ที่มา: ปฏิวัติ ทุยอน, “การศึกษาสุนทรียภาพกับการออกแบบอาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิยา

ลัย” (รายงาน รายวิชา 262 433 สุนทรียศาสตรกับงานสถาปตยกรรม ปริญญาสถาปตยกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547). 

 

 
 

ภาพที่ 83 แผนผังอาคารชั้นที่ 2  

ที่มา: ปฏิวัติ ทุยอน, “การศึกษาสุนทรียภาพกับการออกแบบอาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิยาลัย” 

(รายงาน รายวิชา 262 433 สุนทรียศาสตรกับงานสถาปตยกรรม ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547). 
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ภาพที่ 84 ผนังทางทิศตะวันตกเปนที่ประดิษฐานของพระบรมฉายาลักษณของรัชกาลที ่6 รัชกาล

ที่ 5 และรัชกาลที่ 9 มุมมองจากชั้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 85 ชั้นหลังคาและองคประกอบหนาบัน 

 

 
 

ภาพที่ 86 หนาบันทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 87 หนาบันทิศตะวนตก 

 

 
 

ภาพที่ 88 หนาบันทิศเหนือ 

 

 
 

ภาพที่ 89 หนาบันทิศใต 
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ภาพที่ 90 ดานหนาอาคาร แสดงซุมแบบโกธิค 

 

 
 

ภาพที่ 91 การเจาะชองผนังชั้นบน 
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ภาพที่ 92 ผนังชองเปดแบบสถาปตยกรรมโกธิค 

 
 

   
(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 93 ลวดลายของชองเปดผนังที่เปนเหมือนหนาตาง และลวดลายประดับเสาและ 

 ซุมภายในอาคาร  

 (ก) ชองเปดผนังที่เปนเหมือนหนาตาง 

 (ข) เสาและ ซุมภายในอาคาร  
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ภาพที่ 94 ลวดลายประดับลูกกรงของชองเปดผนัง 

 

 
 

ภาพที่ 95 ภาพลวดลายประดับเสาของอาคารช้ันลาง 
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ภาพที่ 96 คันทวยรองรับช้ันหลังคา 

 

 
 

ภาพที่ 97 หางหงสของช้ันหลังคาและหางหงสแบบเหราของช้ันหลังคาแบบปกนก 
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(ก) (ข) (ค) 

 
 

ภาพที่ 98 เปรียบเทียบกนก หนาบันทิศตะวันออก อาคารหอประชุม กับลายเสนลวดลายกนก 

สลักไมในศิลปะอยุธยา บานประตูคูหากลาง วัดพระศรีสรรเพชญ และภาพกนก

ประดับหนาบันพระที่นั่งวัชรีรมยา พระราชวังสนามจันทร 

 (ก) ลายกนก หนาบันทิศตะวันออก อาคารหอประชุม 

 (ข) ลายกนก สลักไมในศิลปะอยุธยา บานประตูคูหากลาง วัดพระศรีสรรเพชญ 

 (ค) ภาพกนกประดับหนาบันพระที่นั่งวัชรีรมยา พระราชวังสนามจันทร 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545); ภาพดัดแปลง

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากับการรักษาความมัน่คงของ

ชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
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(ก) (ข) (ค) 

 
 

ภาพที่ 99 ภาพเปรียบลายกนกประดับหนาบันทิศตะวันตก และภาพลายเสน กนกในศิลปะ

อยุธยา ตอนปลาย และภาพกนกประดับหนาบัน พระที่นั่งราชฤดี 

 (ก) ลายกนกประดับหนาบันทิศตะวันตก 

 (ข) ลายเสนกนก ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

 (ค) ลายกนกประดับหนาบัน พระที่นั่งราชฤดี 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
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ภาพที่ 100 ภาพเปรียบเทียบกนกประดับหนาบัน ทิศเหนือ(ซาย) ภาพกนกประดับตูลายรดน้ํา 

ศิลปะอยุธยา ตอนปลาย และภาพกนกประดับหนาบัน มุขที่สรางเสริมจากพระทีน่ัง่อม

รินทรวินิจฉัย ภายในเขตพระบรมมหาราชวัง (ลาง) 

ที่มา: ลายรดน้ํา ศิลปะอยุธยา ตอนปลาย. เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2554 เขาถึงไดจาก 

http://www.oknation.net 

 
 

    
 

ภาพที่ 101 ภาพเปรียบเทียบกนกประดับหนาบันทิศใต และกนกประดับหนาบัน ศิลปะอยุธยา

ตอนปลาย  

ที่มา: ดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 
 

http://www.oknation.net/�
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ภาพที่ 102 แผนผังอาคารแบบ บาซิลิกา ละติน ครอส ( Basilica Latin cross) 

ที่มา: ปฏิวัติ ทุยอน, “การศึกษาสุนทรียภาพกับการออกแบบอาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิยา

ลัย” (รายงาน รายวิชา 262 433 สุนทรียศาสตรกับงานสถาปตยกรรม ปริญญาสถาปตยกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547); 

Basilica Latin cross. Accessed October 22, 2012, available from http://ikangaroo.com/ 

2009/06/26/the-vatican-10-symbols-to-know 

 

 

 

 

 

 

http://ikangaroo.com/ 2009/06/26/the-vatican-10-symbols-to-know�
http://ikangaroo.com/ 2009/06/26/the-vatican-10-symbols-to-know�
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ภาพที่ 103 ภาพแสดงทรวดทรงซุมคลายทําเปนแผงกั้นแบงพื้นที่ของเขตสังฆาวาสกับพื้นที่

ศักด์ิสิทธิ์ของโบสถคริสต ที่อาคารหอประชุม (ขวา) และโบสถศาสนาคริสตและโกธิค 

(ซาย) 

ที่มา: Gothic cathedral. Accessed October 22, 2012. available from http://c.photoshelter. 

com/img-get/I00007l1F7AcQhos/s/800/800/ Basilica-Papale-di-Santa-Maria-Maggiore-2-

Final.jpg     
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ภาพที่ 104 ภาพเปรียบเทียบการประดับชองเปดผนังที่ทําเปนเหมือนประตูและหนาตาง รวมถึง

การเจาะชองผนังเปนชองส่ีเหล่ียมแคบยาวเล็กๆ ที่ภายในบรรจุส่ีเหล่ียมต้ังทแยงแบบขาวหลาม

ตัด ที่อาคารหอประชุมและโบสถศาสนาคริสต แบบโกธิค 

ที่มา: Gloucester cathedral. accessed October 22, 2012, available from http://www. 

celebutopia.net/wp-content/uploads/2009/07/gloucester_cathedral  
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ภาพที่ 105 บริเวณระเบียงมุขทางเขาดานหนา  (ทางดานทิศตะวันออก) อาคารหอประชุม (บน) 

และมุขทางเขาดานหนา โบสถแบบโกธิค มีการประดับกระจก ในลักษณะเดียวกัน 

ที่มา: Gloucester cathedral. accessed October 22, 2012, available from http://www. 

celebutopia.net/wp-content/uploads/2009/07/gloucester_cathedral.jpg 
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ภาพที่ 106 ภาพลายเสน อาคารคณะผูบังคับการ 

 
 

 
 

ภาพที่ 107 ภาพผังพื้นชั้นบนและชั้นลาง อาคารคณะผูบังคับการ  

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 108 ภาพลายเสน อาคารคณะพญาไท  

 

 

 
 

ภาพที่ 109 ภาพผังพื้นชั้นบนและชั้นลาง อาคารคณะพญาไท 

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 110 ภาพลายเสน อาคารคณะจิตรลดา 

 

 

 
 

ภาพที่ 111 ภาพผังพื้นชั้นบนและชันลาง อาคารคณะจิตรลดา 

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 112 ภาพลายเสนอาคารคณะดุสิต  

 
 

 
 

ภาพที่ 113 ภาพผังพื้นชั้นบนและชั้นลาง อาคารคณะดุสิต  

ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
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ภาพที่ 114 อาคารคณะผูบังคับการ  

 

 
 

ภาพที่ 115 หนาบันอาคารหลังกลาง คณะผูบังคับการ 
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ภาพที่ 116 ลายปูนปน ประดับกรอบซุมหนาตาง 

 

 
 

ภาพที่ 117 ฐานอาคาร คณะ ผูบังคับการ 
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ภาพที่ 118 ภาพเปรียบเทียบกนกประดับหนาบันหนาตาง และลายกนก 2 แบบ ศิลปะทวาราวดี 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

 

 

  
 

ภาพที่ 119 ภาพลายเสนและภาพ กนกแบบกานขด ศิลปะสุโขทัย  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
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ภาพที่ 120 ภาพลายเสนกนกแบบกนขด ศิลปะลานนา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 

 
 

ภาพที่ 121 กนกแบบกานขด ศิลปะอยุธยา ชวงตน 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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ภาพที่ 122 ภาพเปรียบเทียบ กนกประดับกรอบซุมหนาบันอาคารคณะผูบังคับการ และกนก

ประดับกรอบซุมศิลปะทวารวดี 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 

 
 

     
 

 

ภาพที่ 123 กนกปูนปนประดับกรอบซุม ศิลปะสุโขทัย และกนกประดับกรอบซุม ศิลปะลานนา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555); สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะ

ภาคเหนือ: หริภุญชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549). 
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ภาพที่ 124 ลายเสนกนก ปูนปนประดับกรอบซุมจระนํา ศิลปะอยุธยา ชวงตน  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 
 

    
 

ภาพที่ 125 ภาพเปรียบเทียบ กนกประดับยอดซุมอาคารคณะผูบังคับการและลายรูปสามเหล่ียม

ประกอบจากกนก ศิลปะทวารวดี สันนิษฐานวาเปนกนกประดับยอดซุม 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “รายงานผลวิจัยเร่ือง พัฒนาการของงานประดับ: ลวดลายประดับกับ

เอกลักษณความเปนไทย,” (รายงานผลวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนโครงการ ฯ ปงบประมาณ 2550-2551). 
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ภาพที่ 126 อาคารคณะ พญาไท 

 

 
 

ภาพที่ 127 ฐานลางอาคาร คณะพญาไท 
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ภาพที่ 128 หนาบัน อาคารหลังกลาง คณะพญาไท 

 

 
 

ภาพที่ 129 การประดับกรอบซุมประตูและหนาตาง 
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ภาพที่ 130 การประดับกรอบซุม ศิลปะสุโขทัย 

ที่มา: ซุมสุโขทัย เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2554 เขาถึงไดจาก 3http://www.winbookclub.com.; 

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555). 
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ภาพที่ 131 ภาพกนกประดับซุมหนาบัน อาคารคณะพญาไท (ซาย) กับภาพและภาพลายเสน ลาย

กนกแสดงวงโคง ในศิลปะลานนา (ขวา) 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549). 

 

 
 

ภาพที่ 132 อาคารคณะจิตรลดา 
 



 325 

 

   
(ก) (ข) 

 

 
(ค) 

 
 

ภาพที่ 133 ภาพเปรียบเทียบฐานลางอาคาร คณะจิตรลดา กับการประดับฐานรวมกันทั้ง ฐานบัว

ลูกแกวอกไกและฐานบัวลูกฟกในเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ศิลปะสุโขทัย และการ

ประดับฐานบัวลูกฟก ในศิลปะอยุธยา 

 (ก) ฐานลางอาคาร คณะจิตรลดา 

 (ข) ฐานบัวลูกฟกในเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ศิลปะสุโขทัย 

 (ค) การประดับฐานบัวลูกฟก ในศิลปะอยุธยา 

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลักฐาน

โบราณคดี จารึกและศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 
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ภาพที่ 134 หนาบันอาคารหลังกลาง คณะจิตรลดา 

 
 

   
(ก)          (ข) 

 
 

ภาพที่ 135 ลักษณะการประดับกรอบซุมประตูและหนาตาง และภาพลายเสน การประดับกรอบ

ซุมเจดียทรงปราสาทยอด ศิลปะอยุธยา 

 (ก) การประดับกรอบซุมประตูและหนาตาง 

 (ข) การประดับกรอบซุมเจดียทรงปราสาทยอด ศิลปะอยุธยา 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2542). 
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ภาพที่ 136 ซุมประตูและหนาตาง 

 
 

    
 

ภาพที่ 137 กรอบซุมประตู และกนกปลายกรอบซุม อาคารคณะจิตรลดา และกนกกรอบซุม ศิลปะ

อยุธยาตอนปลาย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 
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(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 138 การประดับลวดลายกนกหนาบันอาคารคณะจิตรลดา และการประดับลวดลายกนก 

ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

 (ก) ลวดลายกนกหนาบันอาคารคณะจิตรลดา 

 (ข) ลวดลายกนก ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเจมสทอมปสัน, 2532). 

 
 

    
 

ภาพที่ 139 ภาพเปรียบเทียบการประดับยอดหนาบัน อาคารคณะจิตรลดาและศิลปะโกธิค 
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ภาพที่ 140 อาคารคณะดุสิต (กําลังอยูในระหวางการบูรณะ) 

 

 
 

ภาพที่ 141 อาคารคณะดุสิต สภาพต้ังแตคร้ังโดนสงครามครั้งที่ 2 (กําลังอยูในระหวางการบูรณะ) 
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ภาพที่ 142 ปกอาคารทางดานทิศใต 

 

 
 

ภาพที่ 143 ฐานลางอาคาร คณะดุสิต 
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(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 144 การประดับกรอบซุมหนาตาง อาคารคณะดุสิตและกนกประดับกรอบซุม ศิลปะอยุธยา 

ชวงตน 

 (ก) กรอบซุมหนาตาง อาคารคณะดุสิต 

 (ข) กนกประดับกรอบซุม ศิลปะอยุธยา ชวงตน 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
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ภาพที่ 145 กนกประดับ หนาบันซุมหนาตาง อาคารคณะดุสิตและกนกประดับหนาบันซุมหนาตาง 

ศิลปะอยุธยา  

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 
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ภาพที่ 146 การประดับเหราที่ชั้นหลังคาลาด ของอาคารคณะดุสิต (บน) ลักษณะคลายคลึงกันกับ

ที่อาคารหอประชุม (ลาง) 

 

 
 

ภาพที่ 147 หนาบันปกอาคารทางดานทิศใต  
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ภาพที่ 148 ภาพเปรียบเทียบ กนกประดับหนาบัน อาคารคณะดุสิต กับกนกประดับหนาบัน ศิลปะ

อยุธยา(บน) และภาพลายเสนกับภาพ กนกประดับภายในกรอบหนาบัน ศิลปะอยุธยา 

(ลาง) 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 

 

 
 

ภาพที่ 149 กนกประดับหนาบัน ศิลปะรัตนโกสินทร 

ที่มา: ประยูร อุลุชาฎะ, หนาบัน: เอกลักษณศิลปะสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2544). 
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 ภาพประกอบกลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน 
 

 
 

ภาพที่ 150 อนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 

 
 

ภาพที่ 151 ภาพสวนลาง (ฐาน)ของอนุสาวรียทหารอาสา 
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ภาพที่ 152 ภาพสวนกลาง (เรือนธาตุ) ของอนุสาวรียทหารอาสา 

 

 
 

ภาพที่ 153 ภาพสวนบน (สวนยอด) ของอนุสาวรียทหารอาสา 

 
 

    
 

ภาพที่ 154 ภาพและภาพลายเสนเจดียประจํามุม วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534). 
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ภาพที่ 155 ภาพเปรียบเทียบสวนลางอนุสาวรียทหารอาสา และลายเสนสวนลาง (ฐาน) เจดีย

ประจํามุม วัดเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534). 

 
 

    
 

ภาพที่ 156 ภาพเปรียบเทียบสวนกลาง อนุสาวรียทหารอาสา และภาพลายเสนสวนกลาง (เรือน

ธาตุ) เจดียประจํามุม วัดเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534). 

 

 

 



 338 

 

    
 

ภาพที่ 157 ภาพเปรียบเทียบสวนบน อนุสาวรียทหาอาสา และภาพลายเสนสวนบน (สวนยอด) 

เจดียประจํามุม วัดเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534). 

 
 

   
(ก) (ข) 

 
 

ภาพที่ 158 ภาพเปรียบเทียบภาพถาย แบบจําลองอนุสาวรียทหารอาสา และเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม วัดเจดียเจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย 

 (ก) แบบจําลองอนุสาวรียทหารอาสา 

 (ข) เจดียทรงยอดดอกบัวตูม วัดเจดียเจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย 
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ภาพที่ 159 ภาพสวนลางของแบบจําลองอนุสาวรียทหารอาสา และภาพลายเสนสวนลางของเจดีย

วัดเจดียเจ็ดแถว สุโขทัย 

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพของ ผูชวยศาสตราจารย ชาตรี ประกิตนนทการ; ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิ

ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 

 
 

      
 

ภาพที่ 160 ภาพและภาพลายเสนสวนกลาง แบบจําลองและภาพลายเสนเจดียวัดเจ็ดแถว กับ 

เจดียวัดมหาธาตุ สุโขทัย  

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลักฐาน

โบราณคดี จารึก และศลิปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 
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ภาพที่ 161 ภาพสวนยอดแบบจําลองและภาพลายเสนสวนยอดเจดียทรงยอดดอกบัวตูม สุโขทัย 

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพของผูชวยศาสตราจารย ชาตรี ประกิตนนทการ 

 ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลกัฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวทิยาลัยศิลปากร, 2551). 

 

 
 

ภาพที่ 162 เจดียยุทธหัตถี หรือ อนุสรณดอนเจดีย จังหวัด สุพรรณบุรี ในปจจุบัน 

ที่มา: อภิญญเพ็ญ, “เจดียยทุธหัตถี (Chedi Yuthahatthee),” เมืองโบราณ 14, 4 (ตุลาคม-

ธันวาคม 2531). 
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ภาพที่ 163 ภาพเปรียบเทียบแบบรางเจดียยุทธหัตถีในสมัยรัชกาลที่ 6 และเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม จังหวัดตาก ที่สันนิษฐานวาเปนที่มาของตนแบบดังกลาว  

ที่มา: ตรี อมาตยกุล, เรื่องเจดียยุทธหัตถี (พระนคร: กรมศิลปากร, 2498); เจดียทรงยอดดอก

บัวตูม จังหวดัตาก, 4http://webhost.cpd.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 342 

 

(ก) 
 

(ข) 
 

 (ค) 
 

 (ง) 
 

 

ภาพที่ 164 ภาพและภาพลายเสน สวนลางของแบบราง และเจดียทรงยอดดอกบัวตูมของทีจ่งัหวดั 

ตาก และสุโขทัย กับภาพสวนลางของแบบจําลองกอนสรางอนุสาวรียทหารอาสา  

 (ก) ภาพสวนลางของแบบราง 

 (ข) เจดียทรงยอดดอกบัวตูมของที่จังหวัดตาก 

 (ค) ลายเสนสวนลางของแบบรางและเจดียทรงยอดดอกบัวตูมของที่จังหวัดสุโขทัย 

 (ง)  สวนลางของแบบจําลองกอนสรางอนุสาวรียทหารอาสา  
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ภาพที่ 165 ภาพสวนกลางของแบบราง และภาพสวนกลางเจดียทรงยอดดอกบัวตูมที่จังหวัด ตาก 

(บน) ภาพลายเสนเจดียทรงยอดดอกบัวตูมของสุโขทัย ใน 2 ลักษณะ (ลาง) 
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ภาพที่ 166 ภาพการประดับสวนกลาง ของแบบรางและเจดียประธาน ที่วัดมหาธาตุ สุโขทัย 
 

 

    

    
 

ภาพที่ 167 ภาพการประดับสวนบน ของแบบราง (บนขวา) กับเจดียยุทธหัตถีจังหวัดตาก(บนซาย) 

และภาพสวนบนเจดียประธาน ที่วัดมหาธาตุ สุโขทัย (ลาง) 
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ภาพที่ 168 ภาพลายเสนพระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุ 

วงศวรเดช 

ที่มา: มาณพ อิศรเดช, “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานวุัตติวงษ,” 

(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545). 
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ภาพที่ 169 แบบรางพระจิตกาธาน ฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ  และภาพ

พระเมรุพระปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 

ที่มา: มาณพ อิศรเดช, “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานวุัตติวงษ” 

(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545). 
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ภาพที่ 170 เจดียทรงยอดดอกบัวตูม จังหวัด สุโขทัย  

ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหทางหลกัฐานโบราณคดี จารึก และ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 

 
 

    
 

ภาพที่ 171 ภาพสวนลางของแบบราง พระจิตกาธาน และภาพลายเสนสวนลางเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม 

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก มาณพ อิศรเดช, “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศ

รานุวัตติวงษ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545); ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บท

วิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึก และศลิปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2551). 
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ภาพที่ 172 ภาพและภาพลายเสนการประดับลายในศิลปะสุโขทัยและศิลปะขอม 

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสโุขทยั (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2555); ภาพ

ดัดแปลงจาก สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2545). 

 
 

    
 

ภาพที่ 173 ภาพสวนกลางของแบบราง พระจิตกาธาน และภาพลายเสนสวนกลางเจดียทรงยอด

ดอกบัวตูม 

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก มาณพ อิศรเดช, “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศ

รานุวัตติวงษ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545); ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บท

วิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึก และศลิปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2551). 
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ภาพที่ 174 ภาพสวนบนของแบบราง พระจิตกาธาน และภาพลายเสนสวนบนเจดียทรงยอดดอก

บัวตูม 

ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก มาณพ อิศรเดช, “สถาปตยกรรมฝพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศ

รานุวัตติวงษ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545); ภาพดัดแปลงจาก ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บท

วิเคราะหทางหลักฐานโบราณคดี จารึก และศลิปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2551). 
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บทที่ 6 
 

วิเคราะหและสรุปรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ทีส่รางขึน้ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) 
 
วิเคราะหละสรุปรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรม รวมกันกับพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 
 เมื่อทําการศึกษาถึงพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตอการกอ

รูปของงานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ในรัชสมัยของพระองค ในสวนที่เปนหลักฐานทางดาน

ประวัติศาสตรทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิแลว พิจารณาไดวามีปจจัยมาจากแนวความคิดทาง

การเมืองที่ไดรับมาจากเปนตะวันตกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่สงผลตอทั้งแนวทางพระราชดําริ

และการเกิดข้ึนของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบรักชาติ สวนปจจัยอ่ืน ๆ เปนเพียงผลกระทบ

สืบเนื่องตอมาเทานั้น เนื่องจากเมื่อมองยอนไปยังจุดเร่ิมตนของการเปนกษัตริยของพระองคแลว ก็

จะเห็นไดวา สถานการณโลกในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้มีปญหา

ความไมมั่นคงทางระบอบการเมืองการปกครองเปนปญหาหลัก  

 ถึงแมวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะเสด็จข้ึนครองราชยสมบัติชวงเวลา

ที่ภัยจากจักรวรรดินิยมไดคล่ีคลายความรุนแรงลง และอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยก็มีความ

มั่นคงข้ึน อันเปนผลมาจาการปฏิรูปประเทศอยางมากมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ก็ตาม แตสถานการณทางสังคมดังกลาวก็ไมไดทําใหพระองคทรงมั่นใจใน

ฐานะความเปนกษัตริยของพระองคนัก เหตุอันเนื่องมาจากการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ไดเร่ิมอยางเปนรูปธรรมในสมัยพระราชบิดา ก็ไดเปนรากฐานหนึ่ง 

ที่สงใหกับพระองคเกิดแนวพระราชดําริในลักษณะที่เปนพระมหากษัตริยที่ขาดพวกพอง เพราะ

พระองคทรงเขากันกับกลุมอํานาจเกาเหลานี้ไมได นอกจากนี้แลวยังมาจากปญหาความขัดแยงกัน

ภายในของหมูขุนนางผูเคยมีอํานาจไดถูกลดอํานาจและบทบาททางดานสังคมลง  เพราะมีการ

เปล่ียนศูนยอํานาจเขามารวมไวที่องคพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว รวมถึงการที่ฐานของ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ไมครอบคลุมถึงขุนนางสวนอ่ืน ๆ ก็มีผลทําใหระบอบดังกลาวขาด

การสนับสนุนจากสังคมโดยรวม  
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 ปจจัยตาง ๆ เหลานี้รวมสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของสถาบันกษัตริย

ข้ึน จนทําใหพระมหากษัตริยตองตกเปนเปาของการวิพากษวิจารณมากข้ึนอยางไมเคยเปนมา

กอน  เมื่อรวมกับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งการปรับปรุงระบบราชการ การ

ปฏิรูปการศึกษา การไดรับขาวสารจากภายนอก ก็ลวนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการ

สรางทัศนคติแบบใหมข้ึนในกลุมบุคคลช้ันกลางหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีความต่ืนตัวทาง

การเมืองสูงและเร่ิมมีความเห็นขัดแยงกับรัฐบาล จนเกิดเปนความคิดและความตองการที่นําไปสู

การลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในที่สุด  

 เม่ือนํามาพิจารณารวมกันกับปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 เชน 

เหตุการณ ร.ศ.130 อันเกิดมาจากทั้งความไมพอใจในพระจริยวัตรรวมถึงพระราชกรณียกิจใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาต้ังแตคร้ังที่พระองคยังดํารงตําแหนงเปนสยาม

มกุฎราชกุมาร การที่ทรงต้ังกองเสือปา สภาพการณทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าลงอยางมากในชวงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 1 และการที่ภาระคาใชจายภายในราชสํานักรวมถึงสวนพระองคของสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มีมากนั้น ก็ยอมทําใหสถานภาพของพระองคในฐานะกษตัริยส่ันคลอนอยาง

หลีกเล่ียงไมได 

 ดวยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงตองเรงสรางส่ิงตาง ๆ เพื่อเปน

เคร่ืองมือในการพยุงสถานภาพของพระองคในฐานะของกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยให

คงอยู พระองคจึงไดทรงพัฒนาความเปนรัฐชาติของไทยใหกาวหนายิ่งข้ึนดวยการหยิบยืมแนวคิด

เร่ืองชาตินิยมจากตะวันตก มาตอบโตกลุมคนตาง ๆ ที่ตอตานพระองค ซึ่งรัชกาลที่ 6 เองก็ไดเห็น

ประโยชนจากการใชแนวคิด “ชาตินิยม” นี้มาเปนเครื่องมือสําคัญหนึ่งในการสรางอุดมการณรวมให

เกิดข้ึนในสังคมไทย และทรงนําหลักการดังกลาว มาปรับใชใหเหมาะแกสังคมไทยในขณะน้ัน โดยที่

ยังคงเนนความรูสึกรักชาติใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนคนไทย อันเปนแนวทางท่ีจะทําใหคนไทยมี

จิตสํานึกของความรักชาติ ศาสนาและองคประกอบที่สําคัญที่สุดตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลาเจาอยูหัวก็คือ พระมหากษัตริย เพราะชาติจะอยูรอดไดนั้น จําเปนที่

จะตองอาศัยกษัตริยเปนผูนําในการนําพาประเทศใหกาวไปสูความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายขางตนนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ไดทรงพยายามสราง

ชาติไทยใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งวิธีการและเคร่ืองมือสวนใหญที่ทรงเลือกใชจะสังเกตไดวามี

แบบอยางมาจากตะวันตก เชน การที่ทรงเผยแพรหลักการชาตินิยมตามแนวทางของพระองคผานบท

พระราชนิพนธในงานวรรณกรรม หนังสือพิมพ และพระราชดํารัสรวมถึงพระบรมราโชวาทที่

พระราชทานแกกลุมบุคคลตาง ๆ มาเปนเครื่องมือเผยแพรพระบรมราโชบาย  
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 สาระสําคัญของแนวทางดังกลาวนี้ สรุปไดวามีข้ึนเพื่อตองการปลูกฝงความรักชาติ 
ความจงรักภักดีตอศาสนาและพระมหากษัตริย อันรวมถึงระบอบการปกครองที่อยูคูกับคนไทยมา
แตอดีต คือ ระบอบการปกครองแบบ “ราชาธิปไตย” ใหประชาชาวไทยไดระลึกถึง จึงเกิดเปน
แนวคิด “ชาตินิยม” แบบ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณ” ของรัชกาลที่ 6 อันหมายถึงชาตินิยมตอ
กษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยข้ึน  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังทรงปลุกเราความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนในหมู
ประชาชนชาวไทย ดวยการเนนภัยที่มาจากตางชาติ อันไดแก ภัยจากการการรุกรานดวยกําลังจาก
ตางประเทศ ภัยของเลียนแบบชาติตะวันตก ภัยของการแผอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
ของชาวจีนในประเทศไทย และภัยจากตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาติเยอรมนี เพื่อจุดประสงคให
ประชาชนชาวไทยไดหมดความนิยมเล่ือมใสในส่ิงที่เปนแบบฉบับของทั้งชาวจีนและชาวตะวันตก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับลัทธิการเมือง เปนสําคัญ  
 พระองคทรงนําอุดมการณที่เปนนามธรรมเหลานี้ มาทําใหปรากฏออกมาเปนรูปธรรม
โดยการเนนถึงลักษณะอันเปนสากล คือ ความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ และลักษณะการ
แสดงลักษณะเฉพาะ ของแตละชาติ คือ การนําเอาประวัติศาสตรภายในชาติ ที่มีความรุงเรืองใน
สมัยอดีตภายใตการนําของกษัตริยมาเปนตัวกระตุนใหประชาขนเกิดความภาคภูมิใจ เพื่อที่จะ
ชวยกันสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวใหเกิดข้ึน ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้ก็จะเห็นไดวาปรากฏอยูใน
พระราชกรณียกิจและนโยบายทางดานการปกครองอยางสําคัญตลอดรัชสมัย 
 วิธีการที่พระองคทรงใช เพื่อกระตุนใหประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญของ
การอยูรอดของชาติในสาระที่แสดงความเจริญของชาติตามแบบสากลนั้น เร่ิมจากการที่ทรงนํา
ประเทศไทยเขาสูสังคมนานาชาติ เพื่อใหเปนที่ยอมรับนับถือในฐานะที่เทาเทียมกันกับนานา
อารยประเทศ เชน การที่ทรงเสด็จไปยังประเทศตาง ๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและทอดพระเนตรดู
วิทยาการความกาวหนาของประเทศตาง ๆ นอกจากนี้ยังทรงพยายามปรับเปล่ียนระบบระเบียบ
ตาง ๆ ในสังคมไทย เชน การบริหารงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไหไดมาตรฐานอันเปน
ที่ยอมรับในหลักสากลตลอดรัชสมัย อีกทังยังทรงปฏิรูปประเทศทางดานตาง ๆ เชน ทรงพฒันาการ
คมนาคมการเกษตรและ ระบบสาธารณูปโภค การจัดระเบียบการปองกันประเทศและการจัดต้ัง
กองพลในลักษณะเสือปา ทรงพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ทรงสรางสัญลักษณตาง ๆ เชน ธง
ไตรรงค ข้ึนมาเพื่อประโยชนในการเปนศูนยรวมจิตใจแกประชาชนชาวไทย จึงจะเห็นไดวาส่ิงที่
รัชกาลที่ 6 ทรงปูรากฐานใหกับชาติไทยในลักษณะนี้ มีข้ึนเพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนาชาติไทยให
เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ตามลักษณะของแนวคิดชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่เนนถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยโดยทางออมอีก
ทางหนึ่งนั่นเอง 
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 สวนแนวทางชาตินิยมในสวนที่แสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยการนําเอา
ประวัติศาสตรภายในชาติ ซึ่งลวนแตมีกระบวนการพัฒนามาเปนตัวกระตุนใหประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจและรวมมือรวมใจกันที่จะสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น มีผลทําใหในดาน
รูปธรรมปรากฏการแสดงการยอนกลับไปหารูปแบบการประพันธในแบบด้ังเดิม หรือรูปแบบงาน
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีตตามแบบอยางศิลปะโบราณของไทย  โดยทรงพยามยามท่ี
จะอนุรักษขนบประเพณีและแบบแผนตาง ๆ ของไทยทั้งในแบบไทยโบราณและท่ีแสดงใหเห็นถึง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยใหมีความเจริญมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ก็เพื่อแกปญหาความเส่ือมของงาน
ศิลปะแบบจารีตและวัฒนธรรมในสังคมไทยไปพรอม ๆ กันกับการสงเสริมลัทธิชาตินิยมของ
พระองค ดังนั้นส่ิงตาง ๆ ดังกลาวขางตน ก็ไดสะทอนออกมาในงานสถาปตยกรรมในรัชสมัย โดย
ไดปรากฏลักษณะความเปนอาคารในรูปแบบที่แสดงถึงพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 ที่ผานการ
ปรับเปล่ียนลักษณะทางสถาปตยกรรมบางประการที่รับมาจากตะวันตก ดังที่ก็จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวารูปแบบที่ปรากฏนั้น เกิดภายใตปจจัยใหม ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เองแมวาจะมีรากฐาน
สําคัญมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ตาม แตงานที่ปรากฏนั้นกลับมีลักษณะที่แตกตางกันโดยส้ินเชิง 
 จากที่กลาวไปทั้งหมดนี้ จึงสามารถพิจารณาปจจัยที่อยูเบ้ืองหลังพระราชปณิธานและ
การตัดสินพระราชหฤทัยดําเนินพระบรมราโชบายตาง ๆ ตามหลักการชาตินิยมที่ทรงหยิบยืมมา
จากตะวันตก โดยเนนถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เพื่อแสดงรูปแบบของ “ความ
เปนไทย” ไดวา มีเบ้ืองหลังมาจากพื้นฐานของพระองคต้ังแตทรงพระเยาวที่ไดรับความไววางพระ
ราชหฤทัยจากพระราชบิดา ภูมิหลังทางดานการศึกษา พระอุปนิสัยของการเปนผูนํา การที่ทรงมี
พระราชหฤทัยโนมนาวไปในแนวทางนิยมอํานาจ การที่ทรงใฝพระราชหฤทัยในการมีพระบารมี
เปนที่ยอมรับในหมูนานาประเทศ รวมถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวตองการที่
จะดําเนินรอยตามพระราชบิดาใหไดนั้น ก็ยอมสงผลตอพระอุปนิสัย และแนวพระราชดําริ พระราช
กรณียกิจ และพระบรมราโชบายของพระองคในเวลาตอมาอยางหลีกเล่ียงไมได 
 นอกจากนี้ยังมาจากการที่ทรงเปนนักชาตินิยมในแบบนุรักษนิยมและทรงศึกษา
ประวัติศาสตรของชาติไทย ทําใหทรงมองกษัตริยในอดีตเปนแนวทางสําคัญในการปกครอง
ประเทศ โดยทรงกลับไปยอนดูตัวอยางจากกษัตริยไทยในสมัยอดีต เชน พระรวงหรือสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เพื่อเปนการเนนย้ําบทบาทและความสําคัญของสถาบันกษัตริยที่เปนทั้งผูนําของ
ประเทศชาติและเปนประมุขของประชาชน พรอมกันนี้ยังทรงเห็นประโยชนจากความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาวามีอิทธิพลตอความคิดและวิถีปฏิบัติของชาวไทย จึงทรงเลือกมาเปนแนวทาง
หนึ่งตามแนวคิดชาตินิยมของพระองค เพื่อประโยชนในหารปกครองประเทศและเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับในอํานาจการบริหารของพระองค พระองคจึงทรงเลือกลัทธิชาตินิยม ในแบบ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” เขามาปรับใชในสังคมไทย 
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 และหากมองถึงผลของการดําเนินพระบรมราโชบายชาตินิยม โดยเนนถึงชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริยเพื่อคงรูปแบบของ “ความเปนไทย”ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวแลว ก็ยากที่จะสามารถสรุปไดวาประสบความสําเร็จหรือวาลมเหลว เพราะหากพจิารณา

ดูแลวก็จะพบไดวา พระบรมราโชบายบางประการก็ทําใหพระองคทรงไดรับการโจมตีจากสังคม

โดยรวม ไมวาจะเปนการสละพระราชทรัพยใหกับงานดานตาง ๆ ที่ไมคอยเกิดประโยชนมากนัก 

และการที่มุงมั่นอยูกับกิจการใดกิจการหนึ่งจนละเลยเร่ืองอ่ืน ๆ ทําใหสงผลตอเศรษฐกิจและการ

บริหารปกครองประเทศของพระองคบางประการ แตแมจะเปนเชนนั้น ก็ยังคงเห็นไดถึงผลสําเร็จ

ของการปูพื้นฐานใหประชาชนชาวไทยรุนหลัง เกิดความรูสึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

หรืออยางนอยนโยบายดังกลาวก็ทําใหพระองคสามารถรักษาความเปนกษัตริยภายใตระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยไวได อยางนอยก็ในสมัยของพระองค  

 สวนปจจัยที่สงผลตอพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวอันมีผล

ตองานสถาปตยกรรมแบบรักชาติที่สรางข้ึนในรัชสมัยนั้น สรุปไดวา มาจากการรวมพระราชดําริ

และพระราชนิยมสวนพระองคเขาไวดวยกัน จนทําใหเกิดการผสมผสานรูปแบบศิลปสถาปตยกรรม

แบบไทยประเพณี และแบบที่ประยุกตรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมมาจากศิลปะไทยหลากหลาย

ศิลปะ รวมถึงรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมที่อางอิงอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยข้ึน  ซึ่งการที่ทรงมีพระ

ราชนิยมในรูปแบบงานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาแตโบราณ การที่ทรงมีพระราชดําริ

ที่ตองการจะเผยแพรศิลปะในสมัยอดีตมาใหปรากฏในสมัยพระองคใหมากท่ีสุด และการที่ทรงมี

ความสนพระราชหฤทัยในหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สุโขทัย รวมถึงการที่พระองคทรงมีวีรบุรุษของชาติจากประวัติศาสตรเชน พระรวง หรือ พระนเรศวร 

มาเปนแบบอยางนั้น ก็ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทรงเลือกแนวทางนี้เปนแนวทางหนึ่งของลัทธิ

ชาตินิยมของพระองค และเม่ือพิจารณารวมกันกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน พื้นฐานการศึกษา พระราช

อุปนิสัย ปญหาทางดานสังคมทางดานตาง ๆ ในรัชสมัย  ก็ลวนเปนสวนรวมใหเกิดการสรางสรรค

รูปแบบงานในลักษณะดังกลาวข้ึน ซึ่งนอกจากจะรักษาเอกลักษณของความเปนไทยไดแลว ยัง

เปนการสงเสริมรักษาศิลปะอันงดงามของไทยที่มีมาแตโบราณใหคงอยูสืบไปดวย  แมวาจะเปน

การนําแบบอยางวัฒนธรรมจากตะวันตกมาปรับใชก็ตาม นอกจากนี้ปจจัยตาง ๆ ยังอาจสงผลทํา

ใหพระองคเกิดความพยายามในการนําแนวคิดตาง ๆ แมกระทั่งการผูกโยงสัญลักษณตาง ๆ 

เขามาสอดแทรกโดยปรับใชเพื่อประโยชนทางการบริหารปกครองประเทศ รวมถึงเพื่อที่จะใชเปน

สัญลักษณแสดงออกถึงความเปนชาติไทยตามความหมายทางการเมือง อันกลาวไดวาเปน

เอกลักษณของอาคารที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกดวย 
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การวิเคราะหรูปแบทางศิลปสถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 
 การวิเคราะหรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมทางดานรูปธรรม 
 จากการศึกษารูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมในอาคารแบบไทยรักชาติที่สรางข้ึนใน

สมัยรัชกาลที่ 6 สามารถสรุปไดวา  
 1. ผังพื้นการใชงาน 
  ผังพื้นการใชงานของอาคารแบบรักชาติ ปรากฏทั้งผังแบบงานศิลปสถาปตยกรรม

ไทยตามแบบโบราณราชประเพณีของการสรางพระราชวัง โดยพบความนิยมของการทํามาต้ังแต

ในสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร  เชน พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย พระที่นั่งวัชจรี

รมยา ภายในเขตพระราชวังสนามจันทร  และผังพื้นที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจากตะวันตก เชน 

ศิลปะคลาสสิก (Classicism) ในการทําผังรูปตัวอี (E) ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ผังรูปตัวเอช (H) ที่ตึกนิภานภดล โรงเรียนเทพศิรินทร และผังแบบพาลลาเดียน 

(Palladianism) ที่อาคารคณะตาง ๆ ทั้ง 4 คณะ ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รวมถึงยังพบการ

ผสมผสานลักษณะของอิทธิพลตะวันตกและไทย คือ การทําผังแบบเปนรูปไมกางเขนแบบแกนไม

เทากัน (Roman Cross) ในลักษณะที่คลายกับผังแบบบาสิลิกา ละติน ครอส (Basilica Latin 

Cross) มาผสมผสานขากับการวางอาคารขนานตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกแบบการวาง

อุโบสถของวัดไทย ที่อาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยดวย 
 2. รูปทรงและโครงสราง 
  การทํารูปทรงของอาคารแบบรักชาติ พบทั้งการทํารูปทรงแบบศิลปะไทยในสมัย

รัตนโกสินทรมาผสมผสานเขากับโครงสรางและวัสดุสมัยใหม ซึ่งสวนมากจะปรากฏที่กลุมอาคาร

พระที่นั่งในเขตพระราชวังสนามจันทร และกลุมอาคารการศึกษา เชนที่ ตึกนิภานภดล อาคารมหา

จุฬาลงกรณ  และการทําทรวดทรงอาคารแบบศิลปะโกธิคแฝงในอาคารเครื่องไม คือการทําเปน

ทรงสอบสูงและมีชองแสง ในขณะที่มีการยกพื้นใตถุนสูงตามคติการกอสรางอาคารแบบไทย ซึ่ง

ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดที่ อาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รวมถึงก็ยังพบลักษณะ

ของอาคารแบบคลาสสิกผสมผสานกับลักษณะของอาคารไทยในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร พบที่ 

อาคารคณะตาง ๆ ทั้ง 4 คณะของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
 3. รูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรม 
  ในกลุมอาคารแบบรักชาติ ไดปรากฏลักษณะของงานศิลปสถาปตยกรรมที่แสดงให

เห็นถึงอิทธิพลภายใน คือศิลปะสุโขทัยและอยุธยาที่ผานการปรับใชและเลือกรับรูปแบบจน

ปรับปรุงเปนแบบอยางเฉพาะของสมัยและไดสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบดังกลาวมาในศิลปะ
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สมัยรัตนโกสินทร ซึ่งไดปรากฏความนิยมของการทําเร่ือยมา เชน การประดับช้ันหลังคา สวนของ

ตันทวยรองรับชายคา ในสวนการประดับลวดลายท่ีหนาบัน และการประดับฐานลางของอาคาร 

ลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนที่ กลุมอาคารพระราชวังและกลุมอาคารการศึกษา เชนที่ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณและอาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปนตน นอกจากนี้ก็ยังได

แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลภายนอกโดยตรง เชนศิลปะโกธิค(Gothic) ในการประดับผนังชองเปด

ดานลางดวยรูปสามเหล่ียมโคงแหลม (Pointed Arch) และเคาโครงของกรอบวงรัศมีประดับหนา

บัน ซึ่งปรากฏที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณ และตึกนิภานภดล กับอีกลักษณะคือ แบบที่ไดแสดงการ

ผสมผสานรูปลักษณะศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา เขากันกันกับศิลปะโกธิคภายในอาคาร เชนที่

อาคารหอระชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยพบการทําทรวดทรงของซุมเหมือนซุมเรือนแกวผสม

กับซุมโคงแหลม (Pointed Arch) ในศิลปะโกธิค รวมถึงการเจาะชองผนังเปนชองส่ีเหล่ียมแคบยาว

เล็ก ๆ ที่ภายในบรรจุสี่เหล่ียมต้ังทแยงแบบขาวหลามตัดเปนหลาย ๆ ชอง และการทําบริเวณระเบียง

มุขทางเขาดานหนา (ทิศตะวันออก) เปนทรงปอมส่ีเหล่ียมใหยื่นออกมาในลักษณะที่เปนชานรับ 

จึงทําใหเห็นไดถึงการประยุกตและหยิบยืมรูปแบบมาบางสวน พรอมกันนี้ก็ยังพบรูปแบบที่นํา

ลักษณะอันโดดเดนจากศิลปะตาง ๆ เขามาผสมผสานกันใหเกิดเปนรูปแบบใหมที่ตางออกไปจน

เปนเอกลักษณเฉพาะในการประกอบลาย ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดผานการปรับใชรวมถึงปรับปรุงมา

จนถึงสมัยสรางงาน เชน ในงานประดับที่เกี่ยวเนื่องกันกับพัฒนาการของศิลปะขอม ลังกา เชน

ศิลปะสุโขทัย ทวาราวดี อยุธยาและอยุธยาตอนปลาย รวมถึงแบบศิลปะโกธิค ประยุกตศิลปะโกธิค

เขามาผสมผสานในอาคาร ลักษณะดังกลาวปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนที่ กลุมอาคารคณะตาง ๆ 

ภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รูปแบบสุดทายคือพบในแบบที่ไดแสดงแบบอยางของงานศิลปะ

และสถาปตยกรรมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง ศิลปะสุโขทัยโดยตรง เชน การประดับซุม รวมถึงลวดลาย

ประดับในองคประกอบตาง ๆ และแบบที่ประยุกตการประดับลวดลายของศิลปะสุโขทัยที่มีตนเคา

จากศิลปะขอม เชน ในสวนของหางหงส การประดับซุมหนาบัน การประดับเสาระเบียงขนาดใหญ 

รวมถึงการประดับนาคที่บันไดทางข้ึนที่คลายกันกับการประดับนาคในปราสาทขอม ในอาคารมหา

จุฬาลงกรณ หรือแมกระทั่งการปรากฏรูปแบบของเจดียทรงปราสาทหายอดและเจดียทรงยอดดอก

บัวตูมที่พบในกลุมอาคารอนุสาวรียและพระจิตกาธาน ก็ลวนเปนรูปแบบที่แสดงถึงแรงบันดาลใจ

จากสุโขทัยอยางเดนชัด 
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 การวิเคราะหรูปแบบทางศิลปสถาปตยกรรมทางดานนามธรรม 
 จากท่ีกลาวถึงรูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏขางตนจะสังเกตไดวา นอกจากจะแสดง

ถึงพระราชนิยมในงานแบบไทยโบราณที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติขององคพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลว การออกแบบการสรางอาคารแบบรักชาติบางแหงยังไดปรากฏ

ระเบียบวิธีในการปรับเปล่ียนหลักการและความเช่ือจากตะวันตก เขามาผสมผสานกับระบบ

สัญลักษณของไทย เพื่อประโยชนในเชิงการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
 1. องคประกอบทางสถาปตยกรรม (ลวดลายประดับหนาบัน) ที่มีความสัมพันธ
ในกับระบบการเมือง การปกครองและการทหาร 
  เมื่อคติแบบ“ไตรภูมิ” อันเปนความเช่ือที่ถูกสรางข้ึนเนื่องในพุทธศาสนาและไดถูก

นํามาปรับใชควบคูกันกับแนวคิดทางดานการเมืองการปกครอง 0

1 ผานลักษณะของการแสดงถึง

กษัตริยในฐานะสมมุติเทพ โดยการแสดงภาพตัวแทนเปนภาพพระอินทรหรือพระนารายณใน

สังคมไทยไดเสื่อมถอยลง เพราะมีการประดับลวดลายหนาบันเปนตราพระราชลัญจกรอันเปนตรา

ประจําองคของพระมหากษัตริย หรือตราสัญลักษณใด ๆ ก็ตามที่สามารถส่ือถึงบุคคลผูสรางไดวา

เปนผูประกอบอาคาร เชน หนาบันวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อันเปนวัดประจําพระองคใน

สมัยรัชกาลที่ 4  ที่ไดสงอิทธิพลมาจนถึงปจจุบันแลว1

2 ก็จะสังเกตไดวา ไดมีผลทําใหหนาบันต้ังแต

สมัยนั้นเปนตนมา ไดแสดงภาพความเปนปจเจกของบุคคล2

3 (องคพระมหากษัตริย)ที่มากข้ึน โดย

จะจําหลักลวดลายตาง ๆ เปนตราพระราชลัญจกรหรือเคร่ืองหมายเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองการ

ปกครอง ที่เปรียบเสมือนการแสดงความเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในอีกลักษณะ กลาวคือ เปนการแสดง

ภาพตัวแทนขององคเทพเทวดา ตาง ๆ เชน พระอินทร พระนารายณ หรือเทพเทวดาตาง ๆ เขามา

ประดับเปนองคประกอบหนึ่งภายในอาคาร โดยแสดงภาพอันเปนนามธรรมถึงพระอินทรแทน หนา

บันในสมัยตอมาจึงมักแสดงภาพในลักษณะที่แตกตางจากเดิม ที่เปนเพียงการแสดงภาพของ

กษัตริยในฐานะของสมมุติเทพแตไมสามารถเขาถึงตัวตนของกษัตริยได  

                                                            
 1 เม่ือแนวคิดแบบไตรภูมิถูกนํามาเช่ือมโยงเพื่อใชประโยชนในสถาบันกษัตริย สถาบันกษัตริยจึง

ยอมตองจําเปนที่จะผูกโยงความคิดและความเชื่อที่เก่ียวของกันกับศาสนา อันเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์มาใชควบคุมกลุม

บุคคลตาง ๆ เพื่อประโยชนในการเขาถึงกลุมบุคคลใหมีมากขึ้น ภาพตัวแทนที่ถูกสรางขึ้นมานี้ จึงเปนภาพ

ตัวแทนของกษัตริยในฐานะที่เปน “พญาจักรพรรดิราช”อันเปนเสมือนราชาผูมีอํานาจและบารมีเหนือราชา

ทั้งหลายในจักรวาลตามคติแบบไตรภูมิ 

 2 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต 

ชาตินิยม  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 92. 

 3 เร่ืองเดียวกัน, 97. 
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  ปจจัยเหลานี้อาจเปนเหตุผลที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง

เลือกที่จะนําแนวคิดและความเช่ือรวมถึงการแสดงสัญลักษณตามแบบตะวันตก3

4 คือ แนวคิดเทว

สิทธิราชย  (Divine Right of Kings)5 ที่กลาววาพระเจาทรงมอบอํานาจทางโลกใหแก

พระมหากษัตริย เชนเดียวกับที่ทรงมอบอํานาจทางธรรมใหแกสถาบันศาสนา เขามาผสมผสาน

กับระบบสัญลักษณดั้งเดิมของไทย เชน การแสดงภาพพระอินทร หรือการแสดงตราสัญลักษณ

สําคัญของประเทศไทยที่ใชประดับในเอกสารสําคัญของแผนดิน เปนตน นอกจากนี้ก็ยังทรงนํา

สัญลักษณ “คทา” ในลักษณะของคทาจอมพล 5

6 อันเปนเครื่องหมายในเชิงอํานาจทางการทหาร

ซึ่งเกิดขึ้นโดยชาติยุโรป เขามาปรับใชในระบอบการปกครองของสังคมไทยดวย เพราะจะสังเกต

ไดวา ความเปนทหารเปนอีกประเด็นหนึ ่งที ่สําคัญสําหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

                                                            

 4 ความเชื่อนี้แพรหลายในกลุมประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ ที่เก่ียวของกับการปกครองของราชวงศ

ทิวดอรและตนราชวงศสจวตในบริเตนและคริสตศาสนปรัชญาของกลุมนักปรัชญา    คาโรไลน (Caroline 

divines) ผูมีอิทธิพลและมีตําแหนงหนาที่สูงในรัชสมัยของพระเจาเจมสที่ 1 พระเจาชารลสที่ 1 และสมเด็จพระ

เจาชารลสที่ 2 แหงอังกฤษ 

 5 เปนหลักความเช่ือทางการเมืองและทางศาสนาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย วา

พระมหากษัตริยไมทรงอยูภายใตอํานาจใดภายในโลกียวิสัย เพราะทรงเปนผูที่ไดรับอํานาจโดยตรงจากพระเจา 

ฉะน้ันพระมหากษัตริยจึงไมทรงอยูภายใตอํานาจของประชาชน ขุนนาง หรือสถาบันใดใดทั้งส้ิน หลักความเช่ือ

อันนี้เปนนัยวา ความพยายามในการโคนลมราชบัลลังกหรือความพยายามในการจํากัดสิทธิของพระมหากษัตริย

เปนการกระทําที่ไมถูกตอง และเปนการขัดตอพระประสงคของพระเจา มีผลดานการเมืองคือทําใหประชาชน

เขาใจวาผูที่พยายามกระทําการดังกลาวเปนพวกนอกรีต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เทวสิทธิราชย, เขาถึงเม่ือ 

25 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 

 6 ในสมัยโบราณ “คทา” เปนเคร่ืองหมายเพื่อประดับเกียรติยศหรือบอกตําแหนงของบุคคลนั้น ๆ 

เร่ิมปรากฏการใชในประเทศตาง ๆ แถบเมดิเตอรเรเนียนท้ังในวงการทหาร พลเรือน และศาสนา สวนในประเทศ

ไทยปรากฏพระคทาจอมพลองคแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยกองทัพบกไดสรางขึ้น

ทูลเกลาฯถวายพระองคใน พระราชพิธีทวีธาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาประสาท เม่ือปเถาะ วันที่ 16 

พฤศจิกายน พ.ศ.2446 หลังจากที่มีการปรับปรุงกิจการกองทัพบกของประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียม

อารยประเทศแลว เละในสมัยตอมากองทัพบกก็ไดทูลเกลาฯถวายคทาจอมพลแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 พรอมกับเครื่องยศจอมพลทหารบกเม่ือปจอ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2453 เพ่ือเปน

เคร่ืองหมายแหงเกียรติยศอันสูงสุดในกองทัพบกและยังเปนตัวแทนแหงเดชานุภาพในการทหารของพระองคอีก

ดวย สวนคทาจอมพลรุนที่สามนั้นพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานแบบขึ้นใหม ซึ่ง

เปนรูปแบบที่ใชตอมาถึงปจจุบันนี้, คทาและคทาจอมพล, เขาถึงเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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เจาอยูหัว จึงทรงเนนเรื่องความเปนทหาร นักรบและวีรบุรุษผูกูชาติไวอยางมากมาย ทั้งในงาน

พระราชนิพนธ พระราชดํารัสรวมถึงพระบรมราโชวาทตาง ๆ โดยมักทรงยกตัวอยางถึงพระรวง 

พระนเรศวร ฯลฯ เพื่อใหเปนตัวแทนแนวคิดอันเปนนามธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรมข้ึน นอกจากนี้

ยังทรงแสวงหาความเปนผูนําทางดานทหารผานกองทัพเสือปาและกองทัพบกสยาม โดยการนํา

ทหารออกซอมรบในระดับนานาชาติ รวมถึงนําทหารออกไปรบในสงครามโลกครั้งที ่ 1 ซึ ่ง

พระองคก็ยังทรงเปนผูพระราชทานธงชัยเฉลิมพลดวยตนเองทั้งไปและกลับดวย พรอมกันนี้ยัง

ทรงมีความภาคภูมิใจในยศทหารเปนอยางยิ่งเมื่อกองทัพอังกฤษทําการถวายพระเกียรติโดยการ

มอบยศนายพลเอกพิเศษใหกับพระองค ถึงกับมีการกลาวถึงหลายครั้งในพระราชหัตถเลขาสวน

พระองคถึงพระสหายชาวอังกฤษวา ทรงเปนนายพลเอกพิเศษแหงกองทัพอังกฤษบนบัลลังก

สยาม 6

7 สิ่งเหลานี้จึงแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเนนการแสดงฐานะความเปนกษัตริยในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยและการแสดงฐานะความเปนกษัตริยผูมีเดชานุภาพในดานการทหาร

รวมถึงมีพระเกียรติยศเปนที่ยอมรับในสังคมนานาชาติใหเปนที่ปรากฏโดยทั่วกัน ซึ่งก็เปนไปใน

ลักษณะเชนเดียวกันกับที่กษัตริยในอดีตแสดงตัวตนในฐานะราชาผูมีอํานาจและบารมีเหนือ

ราชาทั้งหลายในจักรวาลตามคติแบบไตรภูมิ เพื่อประโยชนแกพระองคในฐานะของกษัตริย

ภายใตระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนสําคัญ เพราะเมื่อพิจารณาการ

ประดับลวดลายหนาบันของอาคารที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ในบางแหงและบางอาคารแลว 

จะเห ็นได ว า  เปร ียบเสม ือนเป นพื ้นที ่แสดงความศ ัก ดิ ์ส ิทธิ ์ โดยการแสดงความเป น

พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ทั้ง 2 รูปแบบ กลาวคือ ทั้งในรูปแบบที่แสดง

ภาพองคเทพตาง ๆ ซึ ่งปรากฏที ่หนาบันพระที ่นั ่งสามัคคีมุขมาตย และในรูปแบบที ่แสดง

สัญลักษณหรือภาพตัวแทนของความเปนองคพระมหากษัตริยที่เดนชัดยิ่งขึ้น จากการเปรียบ

ภาพแสดงองคพระมหากษัตริย เปนตราพระราชลัญจกร ฯลฯ เชนที่หนาบันที่พระที่นั่งวัชรีรมยา 

ภายในเขตพระราชวังสนามจันทร และที่หนาบันอาคารหอประชุม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

  เมื่อนําแนวคิดตาง ๆ มาโยงเขากันกับรูปแบบและลวดลายของหนาบันที่สรางข้ึนใน

สมัยรัชกาลที่ 6 จะสังเกตไดวา ปรากฏการแสดงภาพ 2 ลักษณะ ดังนี้  

                                                            
 7 สัมภาษณ,  สมชาติ จึงสิริอารักษ,  รองศาสตราจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15 มกราคม 2557. 
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  1.1 การแสดงภาพความเปนกษัตริยผู ม ีเทวสิทธิ ์และเปนผู นําชนทุก      
หมูเหลา  
   ทรงนําแนวคิดและหลักความเชื่อในสมัยยุคกลางของตะวันตก คือ แนวคิด 

เทวสิทธิราชย (Divine Right of Kings) เขามาผสมผสานกับระบบสัญลักษณด้ังเดิมของไทย เพื่อ

ประโยชนตอการแสดงความศักด์ิสิทธิ์ของสถานที่ โดยรัชกาลที่ 6 ไดแสดงภาพตัวแทนของ

พระองคในฐานะที่ทรงเปนผูมีสิทธิอันศักด์ิสิทธิ์ของพระมหากษัตริย เพื่อแสดงเอกสิทธิ์ในการ

บริหารปกครองท้ังในดานการเมืองและทางดานศาสนา แบบอยางที่ถายทอดแนวคิดในลักษณะ

ดังกลาว ปรากฏที่ หนาบันพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย ทางดานทิศเหนือ โดยจําหลักลายรูปทาวอมริ

นทราธิราชประทานพร ประทับอยูในพิมานปราสาทสามยอด พระหัตถซายประทานพร พระหัตถ

ขวาทรงวชิระ แวดลอมดวยบริวาร ประกอบดวยเทวดาและมนุษยหาหมู (ภาพที่ 271)   
  1.2 การแสดงภาพความเปนกษัตริย ผูมีเทวสิทธิ์ในพระราชอํานาจทาง
การเมืองการปกครองและการทหาร  
   เพื่อประโยชนในการเขาถึงกลุมบุคคลตาง ๆ มากย่ิงข้ึน อาจทําใหทรงพยายาม

นําแนวคิดแนวคิด   เทวสิทธิราชย หรือ ทฤษฏี “เทวสิทธิ์” ขางตนมาผมผสานกับตราพระราช

ลัญจกรตามอุดมคติแบบใหม แตยังคงไมซึ่งความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันกับที่พระที่นั่งสามัคคีมุข

มาตย คือทรงเปนกษัตริยผูมีพระราชอํานาจยิ่งใหญเหนือเหลาขุนนาง และพสกนิกรรวมถึงสถาบัน

ใด ๆ ทั้งปวง อีกทั้งยังมีพรอมซ่ึงพระราชอํานาจอันชอบธรรมในดานการบริหารปกครองประเทศ 

เพื่อแสดงภาพความเปนกษัตริยผูมีเทวสิทธิ์ในพระราชอํานาจทางการเมืองการปกครองและ

การทหารของพระองค ลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏที่หนาบันของพระที่นั่งวัชรีรมยาดานทิศ

ตะวันออก  ที่จําหลักลายรูป ชางเอราวัณ 3 เศียร “ไอยราพต” บนหลังมีสัปคับลายทองตามแบบ

ชางทรงของกษัตริย ขางในมีเข็มวชิราวุธ เหนือชางสามเศียร และหนาบันของอาคารหอประชุม 

ทางดานทิศตะวันออก ที่จําหลักลายพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 6 คือ พระวชิราวุธ

คมเงินดามทอง (ภาพที่ 272, 273) 

  นอกจากนี้เพื่อเปนการแสดงภาพตัวแทนของพระองคในฐานะที่ทรงเปนกษัตริยผู

เปนทั้งองคแหงจอมทัพไทยและเปนนายพลเอกพิเศษแหงกองทัพบกอังกฤษบนบัลลังกสยาม ซึ่งมี

เดชานุภาพในดานการทหารและมีพระเกียรติยศแผไพศาล ก็ยังทรงนําสัญลักษณคทาจอมพลซ่ึง

เปนเคร่ืองหมายในเชิงอํานาจทางการทหารเขามาปรับใชรวมดวย ลักษณะดังกลาวนี้ ปรากฏที่

หนาบันมุขเด็จของพระท่ีนั่งทางดานทิศใตและทิศตะวันตกของพระที่นั่งวัชรีรมยา โดยจําหลักลาย

รูปอุณาโลม ภายในมีรัศมี ตรงกลางมีลวดลายจําหลักคลายคทาจอมพล 
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  พรอมกันนี้เพื่อประโยชนในการแสดงถึงพระอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของ

พระมหากษัตริยไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใหเดนชัดมากนย่ิงข้ึน ก็ยังไดผสมผสานตรา

สัญลักษณสําคัญของประเทศไทยซึ่งลวนเปนพระราชลัญจกรสําคัญที่ใชประดับในเอกสารสําคัญ

ของแผนดิน เพื่อเปนการแสดงความหมายถึงพระราชอํานาจของพระองค โดยตางก็อยูในฐานะ

ของตราแผนดินที่ใชผลึกลงบนเอกสารที่เกี่ยวของในทางราชการของกระทรวงตาง ๆ จึงเปน

สัญลักษณที่แสดงถึงอํานาจของกษัตริยและตางก็เปนตัวแทนขององคพระมหากษัตริยที่สอดคลอง

กันกับการใชงานในระบอบการปกครอง ลักษณะดังกลาวนี้ไดปรากฏอยางชัดเจนที่การประดับ

หนาบันอีก 3 ทิศที่อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย อันเปรียบเสมือนเปนวัด (ในฐานะ

ของโรงเรียน) ประจําองครัชกาลที่ 6 ดังนี้  

  หนาบันทางดานทิศตะวันตกจําหลักลายรูปพระราชลัญจกรหงสพิมาน อันกลาวได

วาเปนลายพระราชลัญจกรสําคัญหนึ่งในสามองค มีลักษณะเปนรูปวิมานประดิษฐานบนหลังหงส 

หนาบันทางทิศเหนือ จําหลักลายรูป พระราชลัญจกรพระครุฑพาห โดยจัดวาเปนลายพระราช

ลัญจกรสําคัญหนึ่งในสามองคซึ่งใชประทับในเอกสารสําคัญอีกเชนเดียวกัน มีลักษณะเปนรูปพระ

ครุฑพาห และหนาบันทางดานทิศใต จําหลักลายรูป พระราชลัญจกรมหาโองการ อันเปนพระราช

ลัญจกรที่สําคัญองคหนึ่งที่ใชประดับในเอกสารสําคัญของแผนดินรวมกันกับพระราชลัญจกรหง

สพิมานและพระราชลัญจกรพระครุฑพาห มีลักษณะเปนรูปอุณาโลมประดิษฐานเหนือบุษบก

เหนือเกริน มีฉัตรสูงแวดลอมสองขาง (ภาพที่ 276-278)  

  ลวดลายหนาบันที่ปรากฏทั้งหมด จึงแสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของความเชื่อ

ในระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทยที่ผานการประยุกตใชแนวคิดและแนวทางจาก

ตะวันตก จนเกิดเปนความคิดในรูปแบบใหม เพราะจากการศึกษาลวดลายของหนาบันพระที่

นั ่งสามัคคีมุขมาตย พระที ่นั ่งวัชรีรมยา และอาคารหอประชุม จะสังเกตไดวามีการจําหลัก

ลวดลายที่แสดงความหมายอันเกี่ยวเนื่องกับหลักความเชื่อเรื่องทางการเมือง ทางศาสนา ใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของชาติตะวันตก เขามาปรับใชในฐานะของความเปนกษัตริยผู

ซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบธรรมจากพระเจา และการจําหลักลวดลายที่แสดงใหเห็นถึงพระราช 

ดําริตามคตินิยมแบบตะวันตกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยไดทรงนําคทา

จอมพลซึ่งเปนเครื่องหมายในเชิงอํานาจทางการทหารเขามาปรับใชในระบอบการปกครองของ

สังคมไทย สัญลักษณที่ปรากฏจึงเปนสัญลักษณเพื่อแสดงฐานะความเปนกษัตริยผูเปนเสมือน

แมทัพใหญ และมีพระราชอํานาจในการบังคับบัญชาอันรวมถึงมีอํานาจในการบริหารปกครอง

ประเทศอยางแทจริง  



 362 

  ลักษณะดังกลาวจึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามผสมผสานแนวความคิดตาง ๆ 

แมกระทั่งการผูกโยงแนวคิดและความเช่ือของตะวันตก เชน ทฤษฎี “เทวสิทธิ์” รวมถึงสัญลักษณ 

“คทา” มาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสนับสนุนการใหเหตุผลของเอกสิทธิ์ตอการปกครองของพระองค

ทั้งในดานการเมือง ทางดานศาสนาและทางการทหาร เนื่องจากหากมองในมุมมองทางดาน

การเมืองการปกครองแลวก็จะพบวา ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยในสังคมไทย

สมัยนั้น เร่ิมถูกวิพากษวิจารณเพิ่มมากข้ึน จนเกิดเปนความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดการ

ปกครองที่อํานาจของกษัตริยอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

แทน ดังนั้นเพื่อประโยชนในการแสดงความชอบธรรมในฐานะความเปนกษัตริยของพระองค 

รวมถึงเพื่อประโยชนในการควบคุมและเขาถึงกลุมบุคคลตาง ๆ ใหมีมากข้ึนดวยแลว พระองคจึง

อาจเกิดความคิดที่จะนําเอาแนวทางดังกลาวเขามาปรับใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมข้ึน จึงไดสราง

อาคารที่ฟนฟูรูปแบบศิลปกรรมและสถาปตยกรรมไทยโบราณข้ึนมาอีกคร้ัง พรอมทั้งยังแฝง

ความหมายตาง ๆ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสะทอนใหเห็นถึงระเบียบวิธีการคิดแบบเนนความศักด์ิ

สิทธทางอํานาจของพระมหากษัตริยในเชิงการเมืองการปกครองและการทหาร 

  แนวคิดที่เกิดข้ึนจึงอาจเปนแนวคิดที่ไดเปล่ียนแปลง และเกิดการผสมผสานโดยถูก

นํามาฟนฟูข้ึนใหม เพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  เพราะแมกระทั่งใน

เร่ืองของรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมของอาคาร ก็ลวนเปนรูปแบบที่ถูกฟนฟูข้ึนโดย

ผานการปรับใชเพื่อใหสอดคลองกันกับความเปนไปและทัศนคติ รวมถึงอุดมคติในสังคมแลวทั้งส้ิน 

ซึ่งก็จะเห็นไดวาทั้งหมดนี้มีข้ึนเพราะทรงตองการแสดงความเปนมาของชาติไทย เพื่อจุดประสงค

ใหเกิดวามมั่นคงในฐานะของความเปนกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเของพระองคเปน

สําคัญ 

  หากมองถึงผลของการดําเนินพระบรมราโชบายชาตินยิม โดยการเนนถงึ ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริยเพื่อคงรูปแบบของ “ความเปนไทย” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวในสวนของงานศิลปสถาปตยกรรมทั้งทางดานรูปธรรมและนามธรรมแลว ถือวาคอนขาง

ประสบความสําเร็จ เพราะนอกจากอาคารที่สรางข้ึนในรัชสมัยนี้ จะมีประโยชนใชสอยที่สอดคลอง

กับความตองการที่เพิ่มมากข้ึนของสังคมแลว ยังแสดงใหเห็นถึงอุดมการณหรือเปาหมายแฝงของ

พระองคที่เกิดข้ึนในขณะนั้นไดอยางชัดเจนอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอาคารที่สรางข้ึนเพื่อ

ตอบสนองพระราชดําริของพระองคโดยตรง เชน ในกลุมอาคารการศึกษาตางๆ ก็จะยิ่งสัมผัสไดถึง

พระราชดําริ “รักชาติ” ที่ทรงตองการถายทอดใหเยาวชนรุนหลังไดซึมซับความเปนไทยผานการ

เผยแพรรูปลักษณะอันงดงามของศิลปะไทยไปพรอม ๆ กัน แมวาอาคารที่เกิดข้ึนจะมีความแตกตาง
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และปรากฏความหลากหลายทางศิลปะ แตภาพพจนที่เกิดข้ึนก็ไดสงอิทธิพลตอรูปแบบงานศิลปกรรม

และสถาปตยกรรมในประเทศไทยสมัยตอมาดวย 

  แมวารูปแบบงานสถาปตยกรรมที่เกิดภายหลังจากการกลับข้ึนมาดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีอีกคร้ังของจอมพล ป.พิบูลยสงครามในป พ.ศ.2491 จะมีลักษณะที่คลายคลึงกับใน

สมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีแนวโนมที่จะหันกลับเขามานิยมรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโบราณ และ

สะทอนใหเห็นถึงความเปนไทยอันเปนประเทศที่มีความเจริญมาอยางยาวนานไมแพนานาประเทศ

7

8 ในลักษณะเชนเดียวกัน แตกลับแสดงใหเห็นวา เปนรูปแบบที่ไมไดสืบทอดลักษณะงาน

สถาปตยกรรมแบบโบราณด้ังเดิมของไทยเทาที่ควร ดังนั้น ความเปนไทยในงานสถาปตยกรรมที่

เกิดข้ึนจึงมีความแตกตางจากในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่จะเนนรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบไทย

โบราณ เพื่อเปนสัญลักษณของความเปนไทย และสะทอนถึงวัฒนธรรมอันเปนสวนหนึ่งของการ

สรางชาติ  แตแมจะเปนเชนนั้นก็ยังกลาวไดวารูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติในสมัย

รัชกาลที่ 6 ไดเปนสวนหนึ่งที่สงอิทธิพลทางดานแนวคิด และการออกแบบใหกับงานสถาปตยกรรม

ไทยประยุกตในชวงหลังไมนอยแมจะมีความแตกตางกันก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ  

 การศึกษาพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ตองาน

สถาปตยกรรมแบบรักชาติในรัชสมัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะเพียงระยะชวงสมัยรัชกาลเดียว ทั้ง

ยังเปนการศึกษาแตรูปแบบและลวดลายที่ประดับในอาคารแบบรักชาติ ตามที่พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯใหสรางเพียงกลุมเดียว แนวพระราชดําริหรือปจจัยตาง ๆ ที่

สงผลตอรูปแบบอาคารจึงเปนเพียงความเคล่ือนไหวเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้นหากตองการที่จะ

เห็นถึงพระราชดําริของพระองคตอการเกิดข้ึนของงานสถาปตยกรรมใหชัดเจนข้ึน ผูศึกษาเห็นวา

ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้   

 ดังจะเห็นไดวา ชาตินิยมแบบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของรัชกาลที่ 6 มีอิทธิพล

ฝงลึกมากในสังคมไทยแมกระทั่งในเวลานี้ก็ตาม แตรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมแบบรักชาติใน

รัชสมัยของพระองคกลับมีการสรางข้ึนเปนจํานวนนอยเม่ือเทียบกับรูปแบบอ่ืน ๆ แตการเกิดข้ึน

ของรูปแบบดังกลาวกลับไดรับการฟนฟูอยางมากในสมัยตอมา คือ ชาตินิยมทหารในทศวรรษที่ 

                                                            
 8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หลวงวิจิตรวาทการ, ความเปล่ียนแปลงในการสราง “ชาติไทย” 

และ “ความเปนไทย” โดยหลวงวิจิตรวาทการ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 120-121. 
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2490 ทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมและวรรณกรรมปลุกใจตาง ๆ การเกิดข้ึนของปรากฏการณดังกลาว 

จึงเปนเร่ืองนาสนใจที่จะศึกษาคนควาตอไปวา ชาตินิยมทั้ง 2 สมัยนี้มีความเชื่อมโยงและมีความ

แตกตางกันหรือไม อยางไร 

  
ภาพประกอบ บทที่ 6 
 

 
 

ภาพที ่175  หนาบันทางทศิเหนือพระทีน่ั่งสามัคคีมุขมาตย  

 
 

    
 

ภาพที ่176 หนาบันทิศตะวันออก พระทีน่ั่งวัชรีรมยา(ซาย) และ หนาบันทิศตะวนัออก อาคาร

หอประชุม โรงเรยนวชิราวุธวทิยาลัย (ขวา) 

ที่มา: มหาวทิยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทร และเสือปากบัการรกัษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2550). 
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ภาพที ่177  หนาบันมุขเด็จ ทางดานทิศใต และหนาบันทิศตะวนตก พระทีน่ั่งวัชรีรมยา 

ที่มา: มหาวทิยาลัยศิลปากร, พระราชวังสนามจันทรและเสือปากบัการรกัษาความมั่นคง

ของชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2550). 

  
 

    

  
 

ภาพที่ 178 ภาพลายเสนแสดงรายละเอียดของหนาบันทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใตของ 

อาคารหอประชุม โรงเรยนวชิราวุธวิทยาลัย 

ที่มา: วรชาติ มีชูบท, “ศิลปสถาปตยกรรมในวชิราวุธวิทยาลัย,” วชิราวุธานุสรณสาร 17, 2  

(6 เมษายน 2541). 
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