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This research question is about changes in state-ideologies through the
creation of monument built in the reign of King Rama V (1869-1910), when an
immense government reform was conducted. Examining three selective monuments
built during this period: Monument of Suppression Haw of 1887, Monument of Phraya
Ratcharitthanon Phahonpakdee of 1909, and King Rama V Monument of 1908, the
focus is on the ways in which King Chulalongkorn’s administration inserted its new
ideologies into the creation of the monuments. The result found is that in the early
period of reformation, most of monuments were built according to Buddhist belief as
traditionally done beforehand, although the use of the terms “Monument”, instead
of “Chedi”, was introduced for the first time for a Monument of Queen Sunandha
Kumariratana in Rathaborpit Temple. However, when the reforms, together with
Nation Building programme, were more and more progressed, it was evidenced that
monuments were built with new concepts. The first monument built to
commemorate National Heroes, not monarch or members of royal families, was
Monument of Suppression Haw. The second monument carried out under the same
theme; that is to commemorate those who lost their live for the nation, was a
monument of Phraya Ratcharitthanon Phahonpakdee, who was killed in the event of
Shan Rebellion in 1902. Of all monuments built in the reign of King Chulalongkorn,
the most significant was a monument of himself. Situated at the heart of royal plaza
before Ananta Samakom Throne Hall, King Rama V Monument was the first public
monument erected to celebrate the 40th anniversary of the king's reign.
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บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับอุดมคติอันเป็นที่มาของการสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคสมัยของการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และมี
การสร้างอนุสาวรีย์รูปเหมือนของบุคคลที่เป็น “อนุสาวรีย์แห่งชาติ”๑ โดยประเด็นเกี่ยวกับอุดมคติอัน
เป็ น ที่ ม าของการสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ ถื อ เป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากงานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
อนุ ส าวรี ย์ที่ผ่ านมามักจะศึกษาในแง่รูปแบบทางศิล ปะ รองลงมา คือ การศึกษาอนุส าวรีย์ในเชิง
ความหมายทางการเมือง ซึ่งการศึกษาอย่างหลัง ยังมีไม่มากนัก๒ แต่ได้เปิดประเด็นที่น่าสนใจ เช่น
งานวิ จั ย ของพิบู ล ย์ หั ต ถกิ จ โกศล ที่ชี้ ว่ า การสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ แ บบสมั ย ใหม่ ที่ รั บ อิท ธิ พ ลตะวั น ตก
นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมามีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้อนุสาวรีย์เป็น
สื่อในการหล่อหลอมกล่อมเกลาอุดมการณ์ หรือความเชื่อค่านิยมทางการเมืองให้แก่ประชาชน ๓ หรือ
งานวิจัยของมาลินี คุ้มสภา ที่ศึกษาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยชี้ให้เห็นว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ให้ความหมายของ “ประชาธิปไตย” ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ ขณะเดียวกัน
ประชาชนหรือผู้มีอานาจทางการเมืองจะผลิตหรือให้ความหมาย “ประชาธิปไตย” และ “อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย” ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา ๔ หรืองานวิจัยของ
๑

นิธิ เอียวศรีวงศ์, สงครามอนุสาวรีย์กับรั ฐไทย: ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และ
อนุสาวรีย์ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๓๘), ๙๗-๑๐๔; พิบูลย์ หัตถกิจโกศล, “อนุสาวรีย์ไทย:
การศึกษาในเชิงการเมือง” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๑๘-๑๙.
๒
มาลินี คุ้มสภา, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น (กรุงเทพมหานคร:
วิภาษา, ๒๕๔๘), ๔-๑๐.
๓
พิบูลย์ หัตถกิจโกศล, “อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาในเชิงการเมือง”
๔
มาลินี คุ้มสภา, “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น”
๑

๒
สายพิณ แก้วงามประเสริฐที่ศึกษาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยชี้ให้เห็ นว่าอนุสาวรีย์ท้าวสุ รนารีเป็น
อนุสาวรีย์สามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สร้างขึ้นโดยเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อยืนยันถึงความจงรักภักดีของคนท้องถิ่นที่มีต่อกรุงเทพมหานคร ภายหลังเหตุการณ์
กบฏบวรเดชเพิ่งผ่านไปไม่นาน โดยรัฐบาลตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับนครราชสีมาจึงอนุมัติและสนับสนุนให้สร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งสื่อความคิดเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย การปลุกความคิดชาตินิยม การต่อสู้กันระหว่างระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน๕
งานวิจัยเหล่านี้ได้เปิดประเด็นให้เห็นว่า อนุสาวรีย์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่รัฐใช้ในการ
อบรมขัดเกลาประชาชนตามนโยบายที่รัฐต้องการ จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาอุดมคติ
อันเป็นที่มาของการสร้างอนุสาวรีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุ คสมัยของการ
สถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพิ่มเติมจากงานวิจัยของพิบูลย์ หัตถกิจโกศล และงานของสายพิณ
แก้วงามประเสริฐ ซึ่งได้กล่าวถึงไว้บ้างแล้วเล็กน้อย เช่น พระบรมรูปทรงม้า อนุสาวรีย์ทหารอาสา
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นต้น ๖ จะช่วยเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ของไทยที่มีการศึกษามาก่อนแล้ว โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษากรณีการสร้าง
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ซึ่งอนุสาวรีย์ปราบฮ่อได้มีผู้ศึกษามาแล้ว คือ พิกุล อัปการัตน์ ได้ทาการศึกษาไว้ใน
วิท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิต มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เรื่อ ง นัย ทางการเมื องของ
อนุ ส าวรี ย์ ป ราบฮ่ อ ๗ แต่ จ ะศึ ก ษาในประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ในบทที่ ๓ และ
อนุ ส าวรี ย์ พระยาราชฤทธานนท์พหลภัก ดีซึ่งยังไม่มีการศึก ษาวิเคราะห์ มากนั ก รวมทั้งวิเคราะห์
เพิ่มเติมเรื่องอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ผลการศึกษาครัง้ นี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพวิวัฒนาการของการ
สถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในมิติของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างใหม่
๕

สายพิณ แก้วงามประเสริฐ, การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (กรุงเทพมหานคร: มติชน
, ๒๕๓๘), ๕๘-๑๒๘.
๖
พิบูลย์ หัตถกิจโกศล, “อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาเชิงการเมือง,” ๑๘-๒๑; สายพิณ แก้ว
งามประเสริฐ, “การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี,” ๔๔-๔๘.
๗
พิกุล อั ป การั ตน์ , “นั ยทางการเมือ งของอนุ ส าวรี ย์ป ราบฮ่ อ ” (วิท ยานิพ นธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒).

๓
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
๑. ศึ ก ษาอุ ด มคติ ห รื อ แนวความคิ ด ในการสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ ใ นสั ง คมไทยรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกรณีศึกษาการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยา
ราชฤทธานนท์ และพระบรมรูปทรงม้า
๒. ศึ ก ษาสาเหตุ ปั จ จั ย การสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ ข องอนุ ส าวรี ย์ ใ นสั ง คมไทยสมั ย
พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกรณีศึกษาการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยา
ราชฤทธานนท์ และพระบรมรูปทรงม้า
ขอบเขตการศึกษา
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ในการสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) จากกรณีศึกษาอนุสาวรีย์ ๓ แห่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์ปราบ
ฮ่อ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี และพระบรมรูปทรงม้า
วิธีการศึกษา
๑. รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ทั้งเอกสารชั้นต้นจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารชั้น
รองจากวิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสารวิชาการ และอื่น ๆ จากห้องสมุดต่าง ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ,
ห้ องสมุ ดมหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร, ห้ อ งสมุ ดคณะสถาปัตยกรรม มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร, ห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
วิจัยนี้แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสาวรีย์
๑.๒ แนวความคิดในการสร้างอนุสาวรีย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) โดยใช้กรณีศึกษาจากอนุสาวรีย์ ๓ แห่ง คือ อนุสาวรีย์
ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี และพระบรมรูปทรงม้า
๑.๓ สั ง คม วั ฒ นธรรม ศาสนา การเมื อ งการปกครอง และเศรษฐกิ จ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)
๒. ศึกษาภาคสนาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ ทั้งทาเลที่ตั้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรม องค์ประกอบตกแต่ง วัสดุ ระบบ โครงสร้าง และเทคนิควิทยาการการก่อสร้าง
๓. ศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวความคิดในการสร้างอนุสาวรีย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร

๔
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
๑. ทราบอุดมคติหรือแนวคิดในการสร้างอนุสาวรีย์ในสังคมไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกรณีศึกษาการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์
และพระบรมรูปทรงม้า
๒. ศึ ก ษาสาเหตุ ปั จ จั ย การสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ ข องอนุ ส าวรี ย์ ใ นสั ง คมไทยสมั ย
พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกรณีศึกษาการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยา
ราชฤทธานนท์ และพระบรมรูปทรงม้า

บทที่ ๒
ความเป็นมาของอนุสาวรีย์
๑. ความเป็นมาของอนุสาวรียใ์ นประเทศไทย
อนุสาวรีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีวัตถุประสงค์สาคัญเบื้องต้นเพื่อการระลึกถึง ด้วยเหตุที่ว่า
มนุ ษ ย์ มี ค วามทรงจ าและต้ อ งการจดจ าบุ ค คลหรื อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น ไว้ ด้ ว ยการเตื อ นใจให้ ร าลึ ก ถึ ง
ความสาคัญของบุคคลหรือเหตุการณ์สาคัญนั้นตลอดไป โครงการอนุสาวรีย์มักถูกริเริ่มโดยชนชั้นนา
ของสังคม ดังนั้นอนุสาวรีย์จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่อาจสะท้อนความคิดของชนชั้นนาด้วย รวมถึงบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ อุดมการณ์ ค่านิยมของชนชั้นนาไทยในแต่ละยุค
สมัย การศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของอนุสาวรีย์ในประเทศไทยจึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยัง ศึกษาพัฒนาการความคิดและอุดมการณ์ทางสังคมของชนชั้นนาอีก
ทางหนึ่งด้วย
อนุสาวรีย์ในประเทศไทยได้พัฒนาอุดมคติการสร้าง ส่งผลให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ
จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความระลึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ เนื่องจาก
สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาย่อมได้รับอิทธิ พลจากสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมคติทางสังคม ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่
บริบททางสังคม ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมคติของผู้คนเปลี่ยนไป รูปแบบทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรมย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย๑
ในเบื้ อ งต้ น อนุ ส าวรี ย์ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ผู้ ว ายชนม์ ท าให้ ส ถาปั ต ยกรรมประเภทนี้
เชื่อมโยงระหว่างผู้วายชนม์กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความระลึก ถึง และเนื่องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพล
ทางความคิดและวัฒนธรรมต่ าง ๆ มาจากพระพุทธศาสนาเป็นสาคัญ การระลึกถึง ผู้วายชนม์จึงมา
พร้อมกับการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศให้ผู้ วายชนม์ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากพระราชนิพนธ์ในพระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) เรื่องไตรภูมิพระร่วงที่กล่าวถึงนรก สวรรค์ การทาดี ภพชาติหน้า ที่เกิดขึ้นมา
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และสืบทอดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทาให้เกิดการสร้างอนุสาวรีย์ประเภท
วัด แนวความคิดแบบนี้ได้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน
๑

ชาตรี ประกิตนนทการ, “สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์และจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ในพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตร,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๔, ๑๙ (กรกฎาคม ๒๕๔๖): ๘๑-๙๖.
๕

๖
การสร้ างอนุส าวรีย์ที่มีอุดมคติผู กพันอยู่กับพระพุทธศาสนาไม่ได้ปรากฏในรูปแบบวัด
เท่านั้น ยังปรากฏในรูปแบบของเจดีย์สถูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างไว้รายรอบวัด สาหรับบรรจุอัฐิธาตุ ซึ่ง
นิยมแพร่หลายกันในภาคกลาง รวมถึงส่วนอื่น ๆ ของสยามก็มีความนิยมในลักษณะเดียวกัน โดยใน
ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมสร้าง กู่ ซึ่งรวมกันอยู่เป็นหมู่ในพื้นที่ใกล้กับวัด และ
ภาคใต้กน็ ิยมสร้าง บัว บริเวณใกล้ชายเขตวัดและในที่ดินอันเป็นแดนเกิดของผู้ตาย๒
สาหรับการสร้างเจดีย์ หรือสถูปสาหรับบรรจุอัฐิ ขึ้นภายในวัด เนื่องจากมีความเชื่อว่าวัด
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสาหรับพุทธศาสนานิกชนเมื่อสิ้นบุญแล้ว และไม่มีที่ใดดีไปกว่าการได้อยู่ในวั ดซึ่ง
เท่ากับได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า ดังนั้นแม้สุดท้ายของชีวิต จึงต้องฝากฝั่งอัฐิธาตุของบรรพบุรุษไว้กับวัด
นอกจากนี้ยังเชื่อว่า จะเกิดอานิสงส์ผลบุญจากการทาสังฆกรรมและงานบุญ ใดที่พึ่งมีขึ้นภายในวัดทุก
ครั้งตลอดกาลจะส่งผลให้บรรพบุรุษ พลอยได้รับบุญนั้นไปด้วย คติความเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มี
ความพยายามสร้างวัดสาหรับเก็บอัฐิของวงศ์ตระกูลไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่มีเงินมากพอก็พยายามสร้าง
เจดีย์ไว้ในวัดใกล้บ้านสาหรับบรรจุอัฐิบรรพชนแทนการสร้างวัด ทาให้ภายในวัดสมัยก่อนเต็มไปด้วย
เจดีย์รายกลาดเกลื่อนไปหมด หรือบ้างก็บรรจุใต้ฐานชุกชี ใต้ต้นโพธิ์ หรือแม้แต่ใต้ธรรมาสน์ก็มีจนแต่
ละวัดกลายเป็นอัฐิสุสานไป๓
ด้วยเหตุนี้อนุสาวรีย์ในช่วงแรกของไทยส่วนใหญ่จึงสร้างขึ้นในลักษณะเจดีย์ สถูป หรือรูป
อื่น ๆ โดยเกี่ยวข้องอยู่กับความคิดที่ได้รับอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นสาคัญ๔
เจดีย์สาคัญแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงอย่างชัดเจน คือ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัยซึ่งเป็นเจดีย์ที่
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ บรรจุ พ ระบรมอั ฐิ ส มเด็ จ พระสุ ริ โ ยทั ย พระอั ค รมเหสี ใ นสมเด็ จ พระเจ้ า จั ก รพรรดิ
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๙๑–๒๑๑๑) และระลึกถึงวีรกรรม
ของพระองค์ที่สละพระชนม์ชีพในสนามรบเพื่อปกป้องสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ๕
๒

เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี
(พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕) (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๐๔.
๓
สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: มิวเซียม
เพรส, ๒๕๓๗), ๒๑.
๔
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “ความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนุสาวรีย์
ไทยที่อุทิศให้วีรชน,” ดารงวิชาการ ๓, ๕ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๔๗), ๖๘.
๕
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม ๘ โบราณสถานและอนุสาวรีย์
กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๕), ๒๐๖.

๗

ภาพที่ ๑ เจดีย์ศรีสุริโยทัย
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
เจดีย์ศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสี ในสมเด็จ
พระเจ้าจักรพรรดิ และเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ที่สละพระชนม์ชีพในสนามรบเพื่อปกป้อง
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ

๘
ในการสร้ า งงานสถาปั ตยกรรมประเภทเจดีย์ ไม่ได้ มีเฉพาะในประเทศไทยเท่า นั้น ยั ง
แพร่หลายทั่วไปในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ดังเช่น ชาวลาวรวมทั้งชาวล้านนาจะออกเสียงเรียก
เจดีย์เหมือนกันว่า “ทาด” ตามคาภาษาบาลีว่า “ธาตุ” (dhâtu) หมายถึง สิ่งที่ระลึกร่วมกับอัฐิ ซึ่งมี
ที่มาจากคาว่า “ธาตุเจดีย์” หมายถึง อนุสาวรีย์ที่บรรจุอัฐิของคน ๖ สื่อตรงกับคาว่า “พระธาตุ” ที่คน
ไทยมักใช้สื่อถึงพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในเจดีย์หรือ “สถูป” อันหมายถึงสถานที่อันควรแก่การ
เคารพบูชา๗
พระพุทธศาสนามีผลต่อการสร้างอนุสาวรีย์ โดยเกี่ยวข้องกับคาสอนในพระพุทธศาสนาคือ
ความกตัญญูกตเวที สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการระลึกถึงและต้องแสดงออกถึงความระลึกถึงนั้น
ด้วย เพราะอนุสาวรีย์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกส่วนใหญ่อุทิศให้กับบรรพบุรุษ อนุสาวรีย์เหล่านี้จึงมีรูปแบบ
ทีต่ ้องการสะท้อนความคิดของผู้สร้าง เช่น ช้างเผือกที่ประตูช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
ลักษณะเป็นช้างปูนปั้น ๒ เชือก ปรากฏให้เห็นเฉพาะส่วนหัวและขาหน้า อยู่ในซุ้ม ๒ ซุ้ม ซุ้มหนึ่งหัน
ไปทางทิศเหนือ อีกซุ้มหันไปทางทิศตะวันตก เป็น อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีของอ้าย
ออบและอ้ายยีระขา มหาดเล็กของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๙ (ครองราชย์ พ.ศ.
๑๙๓๑–๑๙๕๔)
ความเป็นมาของการสร้างช้างเผือกนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเจ้าแสนเมืองมาทาสงครามกับ
สุโขทัย แต่พ่ายแพ้อ้ายออบและอ้ายยีระขาผลัดกันแบกพระองค์จนถึงเชียงใหม่ เมื่อมาถึง พระองค์ทรง
ปูนบาเหน็จให้เป็นขุนช้างซ้ายและขุนช้างขวา รวมถึง พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนปัจจุบันอยู่
บริเวณตลาดช้างเผือก ขุนช้างทั้งสองจึงสร้างปูนปั้นช้างเผือกเพื่อระถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ประตู
เมืองบริเวณนี้จึงมีชื่อ ว่า ประตูช้างเผือก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๔๓ พระยากาวิละเห็นว่าช้างเผือกมี
สภาพทรุดโทรมจึงรื้อและสร้างใหม่ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า ปราบจักรวาล และปราบเมืองมาร๘
๖

ลึก ลิงคาตัน, สถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบาง: ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้าง
ช้าง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง. (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๓๒, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม
ศิลปะลาว และอีสาน (กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๕), ๕๐.
๗
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาว และอีสาน,” ๕๐.
๘
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร:
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๒๔๓–๒๔๕.

๙

ภาพที่ ๒ ช้างเผือกที่ประตูช้างเผือก
ที่มา: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ . อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๒๔๕.
ช้างเผือกถือเป็นอนุสาวรีย์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ
พระเจ้าแสนเมืองมาของอ้ายออบและอ้ายยีระขา และที่เป็นช้างเผือกก็ต้องการสะท้อนถึงตาแหน่งที่
ได้รับพระราชทาน คือ ขุนช้างซ้ายและขุนช้างขวา เมื่อ อนุสาวรีย์เป็นสิ่งถาวรอยู่ในสถานที่สาธารณะ
ย่อมมีผู้ ให้ ความสนใจ การบูร ณะของพระยากาวิละ เจ้าผู้ ปกครองเมืองเชียงใหม่ แสดงให้ เห็ นถึง
ความส าคั ญ ของตั ว อนุ ส าวรี ย์ เ องและการแสดงความเคารพต่ อ ผู้ ส ร้ า ง รวมไปถึ ง การระลึ ก
ประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ความกตัญญูถือเป็นหลักธรรมสาคัญในพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่สังคมไทยยึดมั่น ซึ่ง
ส่งผลต่ออุดมคติทางวัฒนธรรมของสังคมไทย แม้แต่การสร้างอนุสาวรีย์แบบใหม่อย่างพระบรมรูปทรง
ม้าก็มีรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผสมผสานอยู่ด้วยเช่นกันดังที่กล่าวในรายละเอียดต่อไป
การสร้ างอนุ สาวรี ย์ได้เปลี่ยนรูปและแนวคิดไปในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นพระบรมราโชบายต่าง ๆ ได้ถ่ายทอดมายังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้นาสยามเข้าสู่การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยตามแบบตะวันตก ซึ่งได้ส่งผล
ต่อการสร้างอนุสาวรีย์แบบใหม่ขึ้นในสังคมไทยที่ไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การสร้าง
สะพานสาหรับเป็นอนุสาวรีย์ อาทิ สะพานชุดเฉลิมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบาเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึง
พ.ศ. ๒๔๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๗ สะพาน

๑๐
สะพานแรกทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สะพานเฉลิมศรี ๔๒
เป็นให้สร้างขึ้นเพื่อข้ามคลองบางขุนพรหมที่ถนนสามเสน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่
๔๒ โดย มร.เกมเมล (Gemell) เป็นผู้ออกแบบ มีความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สะพานแห่งนี้ถูก
รื้ อออกไปในสมัย พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั ว นอกจากนี้ยั งสะพานอีกหลายแห่ ง เช่ น
สะพานเฉลิมศักดิ์ ๔๓ สะพานเฉลิมเกียรติ ๔๔ เป็นต้น
การสร้างสะพานข้ามคลองสาหรับเป็นทางสัญจรของประชาชนและเป็นเครื่องประดับพระ
นครให้สมบูรณ์งดงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระกรุณาพระราชทานพระราช
ทรัพย์เท่าพระชนมวาร วันละ ๑ สลึง เป็นค่าก่อสร้างสะพานชุดเฉลิมในแต่ละปี โดยมีกระทรวงโยธาธิ
การทาหน้าที่ออกแบบและดาเนินการก่อสร้าง โดยการจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นชาวต่างประเทศ
ทุกสะพานมีแผ่นจารึกชื่อและตราพระปรมาภิไธยย่อ จปร.๙
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสืบทอดพระราชนิยมการ
สร้างสะพานเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษารวมเรียกว่า “สะพานชุดเจริญ” รวมทั้งสิ้น ๖ สะพาน ตั้งแต่ปี
ที่ ๓๑–๓๖ เริ่มขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้แก่ สะพานเจริญรัช ๓๑, สะพานเจริญ
ราษฎร์ ๓๒, สะพานเจริญพาศน์ ๓๓, สะพานเจริญศรี ๓๔, สะพานเจริญทัศน์ ๓๕ และสะพานเจริญ
สวัสดิ์ ๓๖ เป็นสะพานสุดท้ายด้วยมีพระราชดารัสว่ากรุงเทพมหานครมีสะพานมากเพียงพอต่อการ
สัญจรของประชาชนแล้ว จึงควรสร้างสาธารณประโยชน์อย่างอื่นแทนสะพาน โดยนาเงินที่จะสร้าง
สะพานไปเป็นทุนสร้างโรงพยาบาลที่มณฑลภูเก็ต๑๐
การสร้างสะพานเป็นอนุสาวรีย์นี้ได้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เพราะการ
สร้างอนุสาวรีย์แบบเดิมเน้นไปที่การระลึกผู้วายชนม์ โดยผูกพันอยู่กับอุดมคติแบบเดิมที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา แต่อนุสาวรีย์แบบใหม่ ต้องสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะชนได้ ใช้สอย เนื่องจาก
สยามต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ แบบวัฒนธรรมตะวันตกที่มีถนนหนทางสะพานข้าม
คลอง นอกจากนี้ประชาชนเองก็มีความต้องการเดินทางคมนาคมขนส่งมากขึ้นเพราะการค้าขายที่
ขยายตัวมากขึ้นภายหลังการทาสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เมื่อนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคม
เปลี่ ย นแปลงไปอนุ ส าวรี ย์ จึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นรู ป และแนวคิ ด ในการสร้ า งด้ ว ย ดั ง เช่ น ในโอกาสที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งมีขนาดใหญ่โตและมีพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่เชิง
สะพานอีกด้วย
๙

กนกวลี ชูชัย ชนะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘), ๖๐–๗๔.
๑๐
กนกวลี ชูชัยชนะ, “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม,” ๔๗-๔๙.

๑๑
ความเป็นมาของอนุส าวรีย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ทาให้
ทราบว่า อนุสาวรีย์มีพัฒนาการทั้งในเชิงรูปและความคิด นอกจากนี้ยังปรากฏการเปลี่ยนแปลงในการ
เลือกสถานที่ตั้งอีกด้วย เนื่องจากอนุสาวรีย์ในช่วงแรกเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงมักตั้งอยู่ในวัด
เช่น พระเจดีย์ เป็นต้น หรือการสร้างวัดในบริเวณที่ปลงพระศพพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายพระองค์
นั้น บริเวณที่เคยเป็นนิวาสถานของผู้สร้าง บริเวณที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ เช่น เจดีย์ยุทธหัตถีที่สร้างขึ้น
บริเวณที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชแห่งพม่า เป็นต้น
สาหรับอนุสาวรีย์แบบใหม่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีผู้ผ่านไปและพบเห็นได้
สะดวก ทั้งนี้เพื่อสะท้อนอุดมคติของผู้สร้างที่ใช้อนุสาวรีย์เป็นเครื่องมือสาคัญในการแสดงออก ตอกย้า
และเผยแพร่ ความคิดนั้น ไปยั งสาธารณชนให้ ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องการให้เหตุการณ์หรือบุคคลที่
ต้องการระลึกถึงคงอยู่ในความทรงจาของผู้พบเห็นตลอดไป ซึ่งเป็นการดารงอยู่ภายหลังเหตุการณ์
หรือความตายของบุคคล

ภาพที่ ๓ สะพานเฉลิมหล้า ๕๖
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี สะพานเฉลิมหล้า ๕๖, เข้าถึงเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangkok_26_th_bridge-1909.jpg
สะพานเฉลิมหล้า ๕๖ เป็นสะพานแห่งที่ ๑๕ และเป็นแห่งสุดท้ายในสะพานชุดเฉลิม สร้าง
ขึ้นข้ามคลองบางกะปิหรือคลองแสนแสบที่ถนนพญาไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ สร้ างขึ้น เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ ๕๖ ลั กษณะสาคัญ คือ มีรูป
ประดับเป็นช้างทั้ง 4 ด้าน ลูกกรงหล่อแบบมะหวดฝรั่ง กลางสะพานมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร.๑๑
๑๑

กนกวลี ชูชัยชนะ, “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม,” ๔๗-๔๙.

๑๒
๒. ความเป็นมาของอนุสาวรียท์ ี่เป็นวัด
วัฒนธรรมการสร้างวัดแต่แรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
และเหล่าพระสงฆ์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไผ่พระราชอุทยานให้เป็น
วัดแห่งแรกชื่อว่า เวฬุวันมหาวิหาร ๑๒ แต่เป็นเพียงที่พานักชั่ วคราวระหว่างฤดูฝนหรือเข้าพรรษา
เท่านั้น เพราะในฤดูกาลอื่นพระสงฆ์ต้องออกจาริกสั่งสอนพระพุทธศาสนาหรือแสวงหาความสงบในที่
แห่งอื่น ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเหล่าพระสงฆ์ที่ระลึกถึงได้จาริกไปยังสังเวชนีย
สถาน เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงสร้างวัดให้พระสงฆ์พักอาศัย อีกทั้งมีผู้ศรัทธาสมัครมาดูแล
วัดจนเกิดเป็นธรรมเนียมการสร้างวัดถวายสงฆ์ให้ได้อยู่อาศัย๑๓
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย เป็นพื้นฐานที่สาคัญของวัฒนธรรมไทยรวมถึงการ
สร้างวัด ด้วยเหตุนี้ชนชั้นนาของสยามจึงมีหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่อดีตทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกมีหน้าที่ทานุบารุงพระพุทธศาสนา จึงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งหลายด้วย ชนชั้นนาอื่น ๆ ทั้งเจ้านาย ขุนนาง และคหบดี
ก็นิยมสร้างวัดจนเกิดเป็นวัดราษฎร์วัดหลวงในเวลาต่อมา
การสร้างวัดของพระมหากษัตริย์ในฐานะพระอารามหลวงมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อบาเพ็ญ
พระราชกุศลส่วนพระองค์ สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่
ต้องการระลึกถึง และบรรจุพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ล่วงลับ ตัวอย่างสาคัญสาหรับวัดที่สร้าง
เป็นอนุสาวรีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ วัดใหญ่ชัยมงคลมีประวัติศาสตร์การสร้างกล่าวว่า สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. ๑๙๐๐ โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง: ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๓–๑๙๑๒) บริเวณที่ฝั่ง
พระศพเจ้าแก้วและเจ้าไท พระโอรสบุญธรรมซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วยอหิวาตกโรค และได้พระราชทาน
เพลิง จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ พระวิหาร และพระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านซ้ายนามว่า
เจ้าแก้ว ส่วนด้านขวานามว่า เจ้าไท และพระราชทานชื่อว่า วัดป่าแก้ว วัดแห่งนี้คณะสงฆ์สานักป่า
แก้วบวชเรียนมาแต่สานักพระวันรัตในลังกา และเป็นที่จาพรรษาของสมเด็จพระวันรัตน สังฆราชฝ่าย
ขวาจึงได้ชื่อว่า วัดเจ้าไทย
๑๒

ศิริกุล เอกศาสตร์ , “ประเพณีการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๔), ๘.
๑๓
เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ. “วัดในกรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี
(พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕),” ๗.

๑๓

ภาพที่ ๔ วัดใหญ่ชัยมงคล: พระพุทธรูปด้านหน้าพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘)

ภาพที่ ๕ วัดใหญ่ชัยมงคล: พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘)

๑๔
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด
ราชบูรณะบริเวณพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาที่สิ้นพระชนม์
เพราะทาสงครามแย่งชิงราชสมบัติ พร้อมกับ ทรงให้ ก่อเจดีย์ขึ้น ๒ องค์ ส าหรับบรรจุพระอัฐิพระ
เชษฐาทั้งสองพระองค์๑๔, สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างวัดพระรามบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง), สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดสบสวรรค์ขึ้นบริเวณถวาย
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีที่สิ้นพระชนม์ขณะเสด็จออกรบกับพม่า ๑๕
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จ พระนเรศวร (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๓๓–๒๑๔๘) โปรดเกล้ าฯ ให้
ปฏิสั งขรณ์เจดี ย์ ประธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศที่ทรงมีชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีต่อพระมหา
อุปราชแห่งพม่า
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๒–๒๑๙๙) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด
ไชยวัฒนารามตรงนิวาสถานเดิมของพระราชชนนี ดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทุมาศ
ว่า “แลที่บ้านสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นพระเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์มีพระระเบียง
รอบและมุมพระระเบียงนั้นกระทาเป็นทรงเมรุทิ ศรายอันรจนาและกอปรด้วยพระอุโบสถพระวิหาร
การเปรียญและสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์เป็นอันมากเสร็จแล้วให้นามชื่อวัดไชยวัฒนาราม”๑๖
สาหรับชนชั้นนาอื่น ๆ ทั้งเจ้านาย ขุนนาง หรือคหบดีทั้งหลายเมื่อตั้งวงศ์สกุลได้แล้วก็ มัก
สร้างวัดเป็นอนุสาวรีย์สาหรับบรรจุอัฐิธาตุของสกุล ซึ่งนิยมสร้างเจดีย์ขนาดกลางไว้ ๒ องค์ ด้านหน้า
พระอุโบสถอุทิศและบรรจุอัฐิบิดาองค์หนึ่งและให้มารดาอีกองค์หนึ่ง เมื่อผู้ใดในสกุลนั้นเสียชีวิตลงก็
นิยมสร้างเจดีย์รายขนาดเล็กลงมารายรอบพระอุโบสถ ๑๗ อาทิ วัดสมณโกฏฐารามวัดที่สันนิษฐานว่า
เป็นวัดประจาตระกูลของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) และวัดสุวรรณดารารามที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จ
๑๔

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ (พระนคร: คลังวิทยา,

๒๕๐๕), ๑๑.
๑๕

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์,” ๕๙-๖๐.
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทนุมาศ (เจิม) ในประชุมพงศาวดาร เล่มที่
๓๙ (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒), ๑๑๒.
๑๗
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับ
ตานานทางพุทธศาสนา (พระนคร: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพคุณาธาร, ๒๕๑๔)
๑๕๑–๑๕๒.
๑๖

๑๕
พระปฐมบรมมหาชนกตั้งแต่ครั้งรับราชการเป็นขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อว่า วัดทอง ต่อมาเมื่อ
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกขึ้ น ครองราชย์ ไ ด้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ครั้ ง ใหญ่ แ ละ
พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามมีฐานะเป็นวัดประจาราชวงศ์จักรี๑๘

ภาพที่ ๖ วัดสุวรรณดาราราม
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘)
เมื่อเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราช
ประสงค์จะทานุบารุงบ้านเมืองให้เป็นเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดังนั้นการสร้างวัดจึง
เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด
มากกว่าสิ่งอื่นใด ทั้งยังชักชวนเจ้านายและขุนนางให้สร้างวัด และปฏิสังขรณ์วัด จึงทาให้เกิดประเพณี
การสร้างวัดในลักษณะวัดประจาตระกูลเช่นเดียวกับขุนนางและเศรษฐีในสมัยอยุธยา อย่างไรก็ตาม
ธรรมเนี ย มแต่ก ารเก็บ อัฐิ ไว้ที่ วัดเหมือ นเช่นสมัยกรุง ศรีอยุธ ยาได้งดไว้ชั่ว คราว โดยนิยมเก็บไว้ ที่
บ้านเรือนแทน๑๙ สันนิษฐานว่าเพราะบ้านเมืองมีศึกสงครามการเก็บอัฐิไว้ในที่สาธารณะจึงไม่ปลอดภัย
เพราะหากบ้านเมืองถูกเผาเช่นเมื่อครั้งกรุงแตกอัฐิบรรพบุรุษที่อยู่ในวัดก็อาจถูกทาลายไปด้วย
๑๘

คณิตา เลขะกุล บรรณาธิการ, พระนครศรีอยุธยา: มรดกโลก (กรุงเทพมหานคร: การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓), ๑๓๖.
๑๙
ศิริกุล เอกศาสตร์, “ประเพณีการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย,” ๒๘.

๑๖
การสร้างวัดในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นลักษณะสาคัญของยุคด้วยทรงโปรดการ
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการทั้งบ้านเมืองสงบสุข การค้า
ขายเจริญรุ่งเรือง การเก็บภาษีหลากหลายประเภททาให้รัฐมีรายได้สูงขึ้น โดยพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้น
ใหม่ ๓ แห่ ง ซึ่งล้ วนแต่เป็น วัดที่อุทิ ศเพื่อบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ วัดเฉลิมพระเกียรติว ราราม จังหวัด
นนทบุรี ทรงสร้างอุทิศพระราชทานพระชนกและพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชมารดา
ของพระองค์, ๒๐ วัดเทพธิดารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาส พระราช
ธิดาซึ่งประสูติจากเจ้าจอมมารดาบาง๒๑ และวัดราชนัดดารามเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัส พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว๒๒ ซึ่งต่อมาพระองค์เจ้าโสมนัสได้อภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ ๗ วัดราชนัดดาราม: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัส พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
๒๐

เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, “วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี
(พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕),” ๒๕–๒๗.
๒๑
กนกวลี ชูชัยชนะ, “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม,”
๑๒๖–๑๒๗.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, ๓๐๔.

๑๗
การสร้างวัดทั้ง ๓ แห่ง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เห็นว่า
พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เมื่อทรงต้องการสร้างสิ่งที่ระลึกถึงบุคคลหรือ
เหตุการณ์ใดก็ตามจึงทรงสร้างวัด หากการสร้างวัดนั้นไม่ได้มีเพียงอุดมคติทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองที่ชนชั้นนาต้องการสร้างอานาจผ่านทางศรัทธาทางธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
ประชาชน ตามแนวความคิดสมมุติเทพแบบพุทธ กล่ าวคือ กษัตริย์ไม่ใช่เป็นเทพเจ้าแต่เป็นพระ
โพธิสัตว์ที่ลงมาสั่ งสมบุญบารมี เพื่อให้การบาเพ็ญกุศลกรรมสาเร็จไปด้ว ยดีตามแนวความคิดทาง
พระพุทธศาสนา
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้พระองค์มีพระราชดาริว่ามีวัด
พอกาลังบ้านเมืองอยู่แล้ว แต่ก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นใหม่ ได้แก่ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดประจารัชกาล วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดบรมนิวาส และวัดปทุมวนามราม รวม ๕
วัด ในจานวนนี้วัดโสมนัสวิหารเป็นวัดที่ทรงสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี ๒๓ แต่สาหรับเจ้านายและขุนนางมีบทบาทน้อยมากในการสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด เพราะพระบรมราโชบายของรัฐช่วงเวลานั้นไม่ได้อยู่ที่การสร้างวัด กลับไปอยู่ที่การ
พัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมที่กาลังแพร่ขยายเข้ามาในสยาม อีกทั้งรัช
สมัยนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์เหมือนพระองค์จริง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างวัด สรุป
ได้ว่าเจตนาในการสร้างวัดแบ่งออกได้ ๒ ประการ คือ
1. วั ด พุ ท ธเจดี ย์ เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งพุ ท ธเจดี ย์ บ รรจุ พ ระบรมธาตุ ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก
พระพุทธศาสนาในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
2. วัดอนุสาวรีย์ เป็นวัดที่มีสถูปบรรจุอัฐิของท่านผู้ทรงคุณธรรมในพุทธศาสนาเช่นชั้นครู
อาจารย์ ซึ่งเป็นที่นับถือว่าเป็นบุรุษพิเศษ และหลังจากเผาศพจึงก่อสถูปบรรจุอัฐิธาตุดังกล่ าวตาม
ประเพณีในอินเดีย แต่อุทิศให้เป็นเรือนพระพุทธศาสนาด้วย ๒๔ ในกรณีนี้การตั้งชื่อวัดนิยมขนานนาม

๒๓

กนกวลี ชูชัยชนะ, “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม,”

๔๐๖–๔๐๗.
๒๔

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, มูลเหตุแห่งการสร้างวัดใน
สยาม (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑), ๑๘.

๑๘
ตามชื่ อ ของผู้ ที่ ส ร้ า งอุ ทิ ศ ให้ ๒๕ เช่ น วั ด เทพศิ ริ น ทราวาสราชวรวิ ห าร ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จ พระบรมราชชนนี
สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดที่สาคัญ เช่น วัดเทพศิริ
นทราวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวาย
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผล
พูลสวัสดิ์ เป็นแม่กองอานวยการก่อสร้าง สันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างราว พ.ศ. ๒๔๑๙ แม้ว่าในขณะนั้น
ไม่มีการใช้คาว่า “อนุสาวรีย์” เรียกสิ่งก่อสร้างที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แต่การพระราชทานนาม
วัดตามชื่อของสมเด็จพระบรมราชชนนีก็แสดงแนวคิดการสร้างวัดในฐานะอนุสรณ์สถานได้

ภาพที่ ๘ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๒๕

สยาม,” ๓๕.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, “มูลเหตุแห่งการสร้างวัดใน

๑๙
นโยบายรัฐของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ปฏิรูปสังคม
สยามจากรัฐจารีตเข้าสู่ความทันสมัยในลักษณะรัฐสมัยใหม่ ภายใต้รูปแบบ รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เพื่อตอบสนองต่อระเบียบโลกอย่างใหม่ที่มีวัฒนธรรมตะวันตกเป็นศูนย์กลางและบรรทัดฐานของทุ ก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งจะทาให้สยามมีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด้วยการรวมอานาจการบริหาร
ต่าง ๆ เข้าสู่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงพระพุทธศาสนาก็ถูกปฏิรูปด้วย สิ่งสาคัญที่สุด คือ
ชนชั้นนาโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ได้เพิ่มเครื่องมือในการสร้างอานาจจากปัจจัยทางสังคมที่มีมากขึ้น
แม้ ว่ า การสร้ า งวั ด เพื่ อ เป็ น อนุ ส าวรี ย์ ใ นตอนต้ น รั ช กาลจะยั ง คงอยู่ แต่ เ มื่ อ ปลายรั ช กาลระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สมบูรณ์สูงสุด อนุสาวรีย์จากวัดจึงเปลี่ยนเป็นอนุสาวรีย์ที่ชัดเจนมากขึ้น คือ
พระบรมรูปทรงม้า
อุดมคติในการสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ได้เริ่มจางหายจากสังคมไทยมากขึ้น ดังจะเห็น
จากในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีการสร้างวัดประจารัชกาลเหมือนเช่น
รัชกาลที่ผ่านมา และทรงเห็นว่าสิ่งที่สาคัญมากกว่าวัด คือ โรงเรียน และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียน
วชิราวุธ วิทยาลัย ขึ้นจนมีคนเปรีย บเทียบว่าโรงเรียนแห่ งนี้เปรียบเสมือนวัดประจารัชกาล เพราะ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่คล้ายคลึงกับวัด ๒๖ โดยมีพระราชดารัสตอนหนึ่ง ที่โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ว่า
การที่สร้างโรงเรียนขึ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายคงได้ยินเราพูดแล้วว่า เราตั้งใจจะทาแทนราช
ประเพณีเดิม ซึ่งท่านทรงสร้างวัดได้ เราเองมาเข้าใจเสียว่าที่แท้ความปรารถนาในการสร้างวัดก็คือ
ทานุบารุงการศึกษานั่นเอง เมื่อในสมัยนี้การศึกษาเปลี่ยนแปลงดาเนินไปคนละอย่างกับแต่ ก่อน
เสียแล้ว ต้องมีโรงเรียนที่คฤหัสถ์เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้สั่งสอน ก็ควรจะบารุงโรงเรียนคฤหัสถ์ให้
สถาพรพัฒนาต่อไป นับว่าเป็นการกุศลในทางธรรมและเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทั้ง ๒ อย่าง๒๗

ยิ่งในรัชสมัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีการสร้างวัดเพิ่มเติมอีกเลย
เพราะเศรษฐกิจของประเทศกาลังตกต่าอย่างหนัก และปัญหาการเมืองภายในก็วุ่นวาย มีเพียงการ
บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งวัดในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
ได้มีการสร้างอนุสรณ์ขนาดใหญ่เป็นสะพานและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก
๒๖

“เรื่องจากปก วชิราวุธวิทยาลัยแค่คล้ายวัด ” อาร์ทแอนด์เคาน์เจอร์ ๙, ๑๕ (มกราคม
๒๕๕๒): ๑๒๖–๑๓๓.
๒๗
ส. วัฒนเศรษฐ, มหามงกุฎ (พระนคร: ธรรมเสรี, ๒๕๐๖), ๑๗๖-๑๗๘.

๒๐
๓. ความเป็นมาของอนุสาวรีย์แบบตะวันตก
การศึกษาเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักอธิบายการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์แบบ
ตะวัน ตกในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่ามีเหตุปัจจัยสาคัญมาจากการรับ
อิทธิพลตะวันตกเป็นสาคัญ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไทยติดต่อกับยุโรปมากกว่าชนชาติอื่น ๆ เมื่อ
ลัทธิจักรวรรดินิยมส่งผลให้ไทยต้องปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่เพื่อแสดงว่าเจริญก้าวหน้าตามพระบรมรา
โชบาย ทาให้เกิดสิ่งก่อสร้างแบบใหม่ขึ้นในสังคมไทยรวมถึงอนุสาวรีย์ในลักษณะใหม่ที่ไม่ใช่เจดีย์ สถูป
หรือวัดแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว ถึงอย่างนั้นอนุสาวรีย์แบบตะวันตกก็ได้พัฒนาขึ้นจากวัฒนธรรมไทยที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สาคัญ
แนวทางในการสร้างอนุสาวรีย์ถือเป็นอุดมคติทางวัฒนธรรมของทุกสังคมซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดที่ใช้สร้างอนุสาวรีย์แต่ละแห่ง โดยการสร้างอนุสาวรีย์มี
พื้นฐานทางความคิดเกี่ยวกับการระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลสาคัญทั้งในด้านวีรกรรมหรือคุณความดี
ที่ได้กระทาไว้ เพื่อใช้ โน้มนาจิตใจและเป็นต้นแบบในการกระทาความดีนั้นกับบุคคลอื่นด้วยเหตุที่
อนุสาวรีย์ถูกสร้างในสถานที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถพบเห็นอยู่ได้ตลอดเวลา จึงเท่ากับซึม
ซาบเหตุการณ์หรือวีรกรรมของบุคคลนั้น อยู่ตลอดเวลา อนุสาวรีย์จึงมีฐานะเป็น “ตัวหล่อหลอมกล่อม
เกลาทางสังคม (Socialize) ได้โดยตรง และโดยเหตุที่อนุสาวรีย์เมื่อมีการสร้างขึ้นแล้วมักไม่มีการทาลาย ทา
๒๘

ให้บทบาทดังกล่าวของอนุสาวรีย์ดารงอยู่ตราบนานเท่าที่อนุสาวรีย์แห่งนั้นยังมีอยู่ ” ด้วยเหตุนี้การสร้าง

อนุสาวรีย์แบบใหม่จึงเป็นเครื่องมือสาคัญส่วนหนึ่งของรัฐที่ใช้ในการหล่อหลอมความคิด หรือสะท้อน
นโยบายที่รั ฐ ต้ องการสร้ างขึ้ น ในหมู่ ป ระชาชน ซึ่ งค่ อ ย ๆ พัฒ นาอุ ด มคติ เ หล่ า นี้ขึ้ น ในสั ง คมไทย
โดยเฉพาะช่วงปฏิรูปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การศึกษาเรื่องราวความเป็นมาอนุสาวรีย์ในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้เริ่มจากการค้นหา
คาว่า อนุสาวรีย์ จากหลักฐานทางเอกสารที่พบในขณะนี้พบว่ามีการใช้อนุสาวรีย์ครั้งแรกในการเรียก
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์เพชรรัตน์
ณ วังสราญรมย์๒๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึง
สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งทรงพระครรภ์อยู่ด้วยที่สิ้นพระชนม์ด้วย
๒๘

พิบูลย์ หัตถกิจโกศล, “อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาในเชิงการเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๖๓.
๒๙
ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะสราญรมย์

๒๑
อุบัติเหตุเรือล่มขณะเสด็จทางชลมารคมายังพระราชวังบางปะอิน เนื่องจากทรงมีพระราชดาริว่าวัง
สราญรมย์เคยเป็นที่ทรงพระสาราญในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ตัว
อนุสาวรีย์ทาด้วยหินอ่อนสีขาวทรงสี่เหลี่ยม ย่อมุม ยอดเป็นปรางค์ ๕ ยอด ตั้งอยู่บนฐานหกเหลี่ยม มี
อักษรจารึกไว้ทั้ง ๔ ด้าน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จ
ชักเชือกเปิดผ้าคลุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๖๓๐
ด้านเหนือมีคาจารึกว่า
ที่ระฤกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี
แล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ๊ชรรัตน์
โสภางค์ทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
อนุสาวรีย์นี้
สร้างขึ้นโดยพระบรมราชโองการ
แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
ในจุลศักราช ๑๒๔๒ (พ.ศ. ๒๔๒๓)
ด้านใต้มีจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า
To the Memory
Of
Herlate & Lamented Majesty
Sunanda Kumariratn
Queen Consort
And
Herlate & Lamented Royal Highness Somdetch
๓๐

ส. พลายน้อย, พระราชวัง วังเจ้านาย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ,
๒๕๔๘), ๑๐๗–๑๐๘.

๒๒
Chow Fa Karnabhorn
Bejrrath Sobhangdasniyalakshn Accawarajakumari
This Monument
Is erected by the Royal mandate his
Most gracious majesty Somdetch Phra Paramindr
Mahachulalongkorn
Phra Chulachomklao
The King
In CICDCCCLXXX AC๓๑

ภาพที่ ๙ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์
เพชรรัตน์ ณ พระราชวังสราญรมย์
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓๑

จารึกบริเวณฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์เพชรรัตน์ ณ วังสราญรมย์ (สวนสราญรมย์)

๒๓
อนุสาวรีย์ในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งสร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน คือ อนุสาวรีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ พระราชวังบางปะอิน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา อนุสาวรีย์สร้างด้วยหินอ่อน ฐาน
และส่วนกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนยอดเป็นแท่งรูปแหลมสูง ด้านใต้มีพระนามย่อว่า สกร อยู่ภายใต้
มงกุ ฎ และด้ า นเหนื อ สลั ก เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น โบราณมงคลนพรั ต นราชวราภรณ์ ทั้ ง
สายสะพายและดวงตรา ทั้งพระนามย่อและดวงตรามีพวงหรีดล้อมรอบอยู่ข้างบน๓๒
ด้านตะวันตกมีจารึกภาษาไทยว่า
ที่รฦกถึงความรัก แห่ง
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี อรรคมเหษี
อันเสด็จทิวงคตแล้ว ซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้ โดยความศุขสบาย
แลเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รัก แลที่
สนิทอย่างยิ่งของเธอ
อนุสาวรีย์ นี้สร้างขึ้นโดย
จุฬาลงกรณ์ บรมราช
ผู้เป็นสวามี อันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์ อันแรงกล้าในเวลานั้น แทบจะถึงแก่ชีวิตร
ถึงกระนั้นยังมิได้หักหาย
จุลศักราช ๑๒๔๓๓๓
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ตรงกับวันสิ้นพระชนม์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
การเสด็จครั้งนี้มีบันทึกในจดหมายเหตุว่า

๓๒

ส. พลายน้อย, “พระราชวัง วังเจ้านาย,” ๙๒-๙๔.
จารึกบริเวณฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จ พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์เพชรรัตน์ ณ พระราชวังบางปะอิน
๓๓

๒๔
เวลาเช้าย่ารุ่งเศษ เสด็จออกโรงละครในพระราชอุทยานทรงจุดเทียนนมัสการ พระอมราภิ
รักขิตถวายศีล พระสงฆ์ถวายพรพระไปหยุดที่ชยันโตรอพระฤกษ์ ครั้ นได้พระฤกษ์ตรงเวลาโมง ๑
กับ ๖ นาที ทรงชักเชือกเปิดคลุมอนุสาวรียท์ ี่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี มีประโคม พระสงฆ์ ชยันโต ทรงโปรยพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงวางพวงมาลัยใบไม้
แล้ว โหรติดผ้าสีชมพูเจิมแล้วทรงประเคน๓๔

ภาพที่ ๑๐ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ พระราชวังบางปะอิน สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๔๒๔
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘)

๓๔

ส. พลายน้อย, “พระราชวัง วังเจ้านาย,” ๙๔.

๒๕
อนุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งที่ใช้ในการเริ่มต้นศึกษาอนุสาวรีย์แบบใหม่ คือ อนุสาวรีย์ภายใน
สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมีพระบรมราชโองการให้ที่อุปจารชานกาแพงวัดราชบพิธ
ด้านตะวันตกที่เป็นที่ว่างสร้างสุสานหลวง เริ่มแรกโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ ๔ องค์ มีพระเจ้าน้องยา
เธอ กรมหมื่นภูธเรศธารงศักดิ์ เป็นแม่กองอานวยการ แต่พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อนจึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระองค์เจ้านิลวรรณเป็นแม่กองในการจัดสร้างต่อมา

ภาพที่ ๑๑ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖)
การสร้างสุสานหลวงครั้ง แรกมีพระเจดีย์ทอง ๔ องค์ ประดิษฐานเรียงระนาบเป็นแนว
ประธานของสุสานหลวง พระราชทานพระบรมราชูทิศแก่พระบรมราชเทวี พระราชโอรสธิดาในพระ
บรมราชเทวี พระราชเทวีที่เสด็จสิ้นพระชนม์ล่วงไปแล้ว พระอนุสาวรีย์ทั้ง ๔ องค์ เรียงลาดับจากทิศ
เหนือไปยังทิศใต้ ได้แก่
1. องค์ที่ ๑ สุนันทานุสาวรีย์ เป็นอนุสาวรีย์องค์แรกสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวี และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ พระราชธิดา

๒๖
2. องค์ที่ ๒ รังษีวัฒนา สร้างพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราช
เทวี พระราชทินนามปัจจุบัน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
3. องค์ที่ ๓ เสาวภาประดิษฐาน พระราชทานแด่ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่ องศรี
พระบรมราชินีนาถ พระราชทินนามปัจจุบัน สมเด็จพระศรีพัชรินทิราบรมราชเทวี พระพันปีหลวง
4. องค์ที่ ๔ สุขุมาลนฤมิตร์ เป็นองค์ด้านทิศใต้ สร้างพระราชทานพระนางเจ้าสุขุมาล
มารศรี พระราชเทวี
เหตุที่พระอนุสาวรีย์ทั้ง ๔ องค์นี้เรียงเป็นแนวประธานด้วยทรงยกย่องพระมเหสีทั้ง ๔
พระองค์ที่ล้วนแต่เป็นลูกหลวงและถูกสร้างก่อนทั้ง ๔ พระองค์สิ้นพระชนม์ทั้งสิ้น บางแห่งได้บรรจุอัฐิ
พระราชธิดาหรือพระราชโอรสของพระมเหสีก่อน ดังเช่นรังษีวัฒนาได้บรรจุอัฐิสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ เพราะสิ้นพระชนม์ก่อน
สาหรับ วัตถุป ระสงค์สาคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ในการสร้าง
สุสานหลวงปรากฏในหนังสือสุสานหลวง วัดราชบพิธราชสถิตมหาสีมาราม ดังนี้
ผู้ใหญ่เล่าว่าด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิด คือ พระ
มเหสี เจ้าจอมมารดา และพระราชโอรส พระราชธิดา ได้อยู่รวมกันหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ใน
ทั่วไปจะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์ของพระมเหสีหรือเจ้าจอมมารดา เพื่อให้ลูกได้อยู่กับแม่หรืออย่าง
น้อยในบ้านของแม่ เว้นในกรณีที่พระราชโอรสหรือพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ก่อนพระมารดา ก็
สร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นไปก่อน

๓๕

จากความเป็นมาในการสร้างอนุสาวรีย์ช่วงแรกในประเทศไทยแม้มี อิทธิพลจากตะวันตก
เข้ามาแล้ว ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกจากเจดีย์สถูปมาเป็นอนุสาวรีย์เท่านั้น เพราะยังคงมีการเก็บ
กระดูกในอนุสาวรีย์ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ภายในวัดหรือสถานที่สิ้นพระชนม์
สาหรับสุสานหลวงก็เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากวัดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพราะอุดมคติในการสร้างเริ่ม
เปลี่ ย นแปลงไป โดยเน้น ไปที่ความระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุดมคติดั้งเดิมใน
พระพุทธศาสนา ในกรณีอนุ ส าวรี ย์ส มเด็จพระนางเจ้าสุ นันทากุมารีรัตน์ได้มีคาจารึกบริเวณฐาน
อนุสาวรีย์ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่ง แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์อันแท้จริงในการสร้างอนุสาวรีย์
แห่งนี้ว่าเพื่อระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
๓๕

สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้ว
การพิมพ์, ๒๕๓๖), ๑–๒.

๒๗
๑. เจ้าจอมมารดาแส
๒. เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
๓. หม่อมราชวงศ์วิบุลเกียรติ วรวรรณ
(ปัจจุบันไปรวมกับเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หมายเลข ๒)
๔. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา
๕. เหมอนุสสรณ
๖. สุนันทานุสาวรีย์
๗. พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี
๘. เจ้าจอมมารดาย้อย
๙. รังสีวัฒนา
๑๐. พระราชธิดาที่ ๘๔
๑๑. เสาวภาประดิษฐาน
๑๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
๑๓. เอี่ยมอนุสรณ์ ๒๔๙๕
๑๔. เจ้าจอมมารดาตลับ
๑๕. เจ้าจอมแส
๑๖. เอิบอนุสรณ์ ๒๔๘๗
๑๗. สรีรนิธาน
๑๘. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
๑๙. สุขุมาลนฤมิตร์
๒๐. เจ้าจอมมารดาแข
(หม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ)
๒๑. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
๒๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาส
๒๓. เจ้าจอมมารดาจันทร
๒๔. เจ้าจอมมารดาเนื่อง
๒๕. อรอนุสสรณ
๒๖. เจ้าจอมมารดาแช่ม
๒๗. ฉัตรชยานุสสรณ ๒๔๘๐
๒๘. เจ้าจอมมารดาอาบ
๒๙. เจ้าจอมมารดาสุด
๓๐. เจ้าจอมมารดาแสง
๓๓. เจ้าจอมมารดาชุ่ม
๓๑. เจ้าจอมมารดาเรือน
๓๔. เจ้าจอมมารดาอ่วม
๓๒. เจ้าจอมมารดามรกฎ

ภาพที่ ๑๒ แผนผัง สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่มา: สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์,
๒๕๓๖).

บทที่ ๓
การศึกษาอนุสาวรีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑–๒๔๕๓)
การสร้ างอนุ ส าวรี ย์ ในรั ช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๕
ระหว่า ง พ.ศ. ๒๔๑๑–๒๔๕๓ ได้เ กิ ดขึ้ น ท่ ามกลางความเปลี่ ย นแปลงทางการเมือ ง สั ง คม และ
เศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากนโยบายปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิ นของรัฐแบบใหม่ที่ต้องการรวม
อํานาจทั้งหมดไปไว้ที่พระมหากษัตริย์ แรงผลักดันการปฏิรูปดังกล่าวนี้ มาจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ป๎ญหาภายในส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในระบบมูลนาย-ไพร่ ทําให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับเจ้านายและขุนนางชั้นสูง ในเรื่องกําลังไพร่พล๑ เนื่องจาก
พระราชอํานาจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมูลนายสูงสุดถูกจํากัด จนขาดแคลน
ไพร่พล เมื่อพยายามนําพระราชอํานาจกลับคืนต้องพบอุปสรรคเพราะมูลนายไม่ยอม เหตุการณ์สําคัญ
ครั้งหนึ่งที่แสดงถึงความขัดแย้งครั้งนี้ คือ วิกฤตการณ์วังหน้าในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ กรมพระราชวังบวรวิ
ไชยชาญทรงท้าทายพระราชอํานาจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาศัยกองทัพแบบ
ตะวันตกและไพร่พลขึ้นสังกัดเป็นฐานสนับสนุน ซึ่งไพร่ในสังกัดวังหน้ามีมากกว่า ๘๐,๐๐๐ คน พอ ๆ
กับวังหลวง ต่างจากวังหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั วที่มีไพร่ในสังกัดเพียง ๑,๐๐๐
คนเศษเท่านั้น อีกทั้งกองทหารปืนใหญ่ในสังกัดกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญยังมีประสิทธิภาพสูง หาก
มีการสู้รบกันจริงระหว่างวังหลวงกับวังหน้ากงสุลต่างประเทศเชื่อว่าวังหน้าสามารถสู้รบได้๒ นอกจากนี้
ขุ น นางตระกู ล บุ น นาคก็ เ ป็ น กลุ่ ม ขุ น นางที่ มี อํ า นาจมากจนสามารถท้ า ทายพระราชอํ า นาจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
๑

วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕,” ใน รวมบทความ
ทางประวัติ ศ าสตร์ ไ ทย (แผนกวิช าประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย,
๒๕๒๕).
๒
อัญชลี สุสายัณห์ “ความเปลี่ ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ใน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ไทย (แผนกวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๗.
๒๘

๒๙

ภาพที่ ๑๓ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (สมเด็จพระบวรราชเจ้าวิไชยชาญ)
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เข้าถึงเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘. เข้าถึงได้
จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Wichaichan

๓๐
เมื่อรวมกับป๎ญหารูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ใช้ต่อเนื่องมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาโดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การ
บริหารราชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสบป๎ญหาจนนําไปสู่การปรับปรุง
รูปแบบการบริห ารราชการแผ่น ดินระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๒๓ แบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่
ต้องการเผชิญหน้ากับ กลุ่มอํานาจเก่า และเปิดโอกาสให้อังกฤษเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของ
สยามมากขึ้น จนกระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ถึงแก่อสัญกรรมลงในปี
พ.ศ. ๒๔๒๓ และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคตในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิรูปการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น๓ ด้วยเหตุนี้การปฏิรูป
สยามจึงเกิดขึ้น ๒ ช่วง คือ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๐ และหลังปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่๔ และเกี่ยวข้องกับลักษณะของรัฐ ระบอบการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การจัดการปกครอง
และระบบข้าราชการอันเป็นกลไกสําคัญในการจัดการการปกครอง๕
ความพยายามในการดึงพระราชอํานาจกลั บคืนของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวเริ่มต้นเป็นรูปธรรมเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา พระองค์ทรงออกผนวช ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา ๑๕ วัน เมื่อลาสิกขาบททรงเข้า
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ ทั้งหมดนี้เพื่อแสดงว่า
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงและสามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองได้แล้ ว
หลังจากนั้น ๕ เดือน พระองค์ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึ กษาราชการแผ่นดิน (Council of State) และตาม
ด้วยทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ (Privy Council) ในอีก ๓ เดือนต่อมา การตั้งสภาที่ปรึกษา
ทั้งสองเพื่อลดอํานาจขุนนางชั้นสูง๖
๓

เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘
กระทรวงมหาดไทยสมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
๒๕๓๒), (๑๐), ๗๗-๑๐๓.
๔
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ชุ ม นุ ม พระนิ พ นธ์
(กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๓๔), ๑๐๐.
๕
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร:
ฟูาเดียวกัน, ๒๕๕๓), ๑๐.
๖
ภารดี มหาขันธ์, ประวัติศาสตร์การปกครองไทย (กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาส์น,
๒๕๓๑), ๗๖-๗๗.

๓๑
ป๎ ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป คื อ ป๎ ญ หาเรื่ อ งการคลั ง เนื่ อ งจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เงินจํานวนมาก อีก
ทั้งการเงินของสยามขณะนั้นก็ตกอยู่ในการควบคุมของกลุ่มขุนนางตระกูลบุนนาค พระองค์ทรงแก้ไข
ป๎ญหาด้วยการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๖ เพื่อทําหน้าที่รวบรวมเงินภาษี
อากรที่เก็บได้จากทั่วอาณาจักรมาไว้แห่งเดียว และปรับปรุงเกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินของพระคลังให้
มีระเบียบมากขึ้น รวมถึงกวดขันเจ้าภาษีนายอากรให้ส่งภาษีตรงตามงวดที่กําหนดไว้ ทรงควบคุมการ
ชําระบัญชีของเสนาบดีด้วยการตั้งกรมชําระบัญชีหลวง โดยมีพระอนุชา ๓ พระองค์ คือ พระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมหลวงเทววงษ์วโรปการ กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์ และกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ ทําหน้าที่๗ การ
ตั้งพระอนุชาใกล้ชิดควบคุมการเงินของเสนาบดีแสดงถึงความพยายามของพระองค์ในการดึง พระ
ราชอํานาจด้านการคลังจากขุนนางมาไว้ที่พระองค์
นอกจากนี้ ยั งทรงปฏิรู ปการบริห ารราชการแผ่ นดินส่ ว นกลางด้ว ยการประกาศยกเลิ ก
ตําแหน่งสมุหพระกลาโหม สมุหนายก และจตุสดมภ์ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ จากนั้นให้ตราระเบียบการ
ปกครองขึ้นใหม่ โดยแยกหน่วยราชการออกเป็นกรม เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ครั้งแรกมี ๖
กรม คือ กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมท่า กรมนา กรมเมือง และกรมวัง และเพิ่มเติมอีก ๖
กรม เป็น ๑๒ กรม เมื่อหน่วยราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรง
ประกาศยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวง๘
ในด้านกําลังพลทรงประกาศยกเลิกระบบไพร่ จากนั้นทรงตราพระราชบัญญัติและจัดตั้ง
กิจการเพื่อรองรับ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงจัดตั้งกรมทหารวังหน้าเพื่อรับสมัครชายฉกรรจ์ที่มี
ความต้องการเป็นทหาร โดยพระราชทานเงินเดือนให้เดือนละ ๔ บาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ทรง
ออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔ กําหนดให้ชายไทยที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์เข้ารับ
ราชการทหารเป็นเวลา ๒ ปี แล้วปลดไปอยู่กองหนุน การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเป็นการยกเลิก
ระบบไพร่ลงอย่างสิ้นเชิง การปฏิรูปนี้เป็นปัจจัยสาคัญในการฟื้นฟูพระราชอานาจของพระองค์ จน
นําไปสู่ชัยชนะต่อระบบเก่าที่ขุนนางกุมอํานาจไพร่พลและได้รับผลประโยชน์มหาศาล๙
๗

ภารดี มหาขันธ์, “ประวัติศาสตร์การปกครองไทย,” ๘๕.
๘
“ประกาศยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙, แผ่นที่ ๔ (๒๔
เมษายน ร.ศ. ๑๑๑): ๒๕–๒๘.
๙
เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๕๘
กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ๖–๒๓.

๓๒
สําหรับป๎ญหาภายนอกมาจากลัทธิจักรวรรดิ ของมหาอํานาจชาติตะวันตกที่แพร่ขยายเข้า
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชนชั้นสูงของสยามกลัวเป็นอันมากว่าจะต้องตกเป็นอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทครั้งหนึ่งว่า “การ
สมัครสมานภายในต้องให้เรียบร้อยโดยเร็ว ”๑๐ และได้มีพระราชดําริกับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพเมื่อครั้งเข้ารับตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว่า
แต่การบ้านเมืองซึ่งสําคัญกว่านั้นยังมีอยู่... ด้วยต่างประเทศกําลังตั้งท่าจะรุกเมืองไทยอยู่
แล้ว ถ้าเราประมาทไม่จัดการปกครองบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อย ปล่อยให้หละหลวมอย่างที่เป็นอยู่
ในเวลานี้ ช้ า ไปเห็ น จะเป็ น ภั ย แก่ บ้ า นเมื อ ง บางที อ าจถึ ง เสี ย อิ ส รภาพ...การรั ก ษาพระ
ราชอาณาจักรด้วยการปกครองหัวเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นการสําคัญมากกว่า ฯลฯ๑๑

จากข้อความนี้จึงเห็นได้ว่าการปฏิรูปส่วนภูมิภาคผ่านกระทรวงมหาดไทยมีความสําคัญต่อ
ความมั่นคงของสยามอย่างมาก ดังนั้นการสร้างรัฐ สมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
สําคัญในรัชสมัยนี้ที่ใช้ในการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม และการรวมอํานาจเข้าสู่พระมหากษัตริย์
สําหรับดินแดนใกล้เคียง เช่น เขมร หัวเมืองลาว หัวเมืองล้านนา หัวเมืองมลายู เป็นต้น ซึ่ง
ฝรั่งเศสและอังกฤษมีความต้องการเป็นอาณานิคม ฝุายสยามพยายามที่จะรักษาอํานาจในดินแดน
เหล่านี้ แม้ว่าในทางปฏิบัติ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือปกครองโดยตรง เพียงแต่ให้ ส่งเครื่องบรรณาการ
ตามแต่จะกําหนดไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีเท่านั้น อย่างไรก็ตามลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า
มีฐานะเป็นประเทศราชหรือเมืองขึ้นของสยาม เพราะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเมืองเหล่านี้ได้ถวาย
บรรณาการแก่ประเทศที่ใหญ่หรือมีอํานาจมากกว่า ซึ่งเรียกว่า “สองฝุายฟูา” หรือ “สามฝุายฟูา” คือ
ส่งเครื่องราชบรรณาการให้ทั้งสยามและอาณาจักรอื่น ๆ ใกล้เคียง เช่น จีน เวียดนาม พม่า๑๒

๑๐

ชัยอนันต์ สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต รวบรวม, เอกสารการเมืองการปกครอง
ไทย พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๗๗: พระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๑๘), ๑๓๓.
๑๑
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมว งศ์ เ ธ อ กรมพระยาดํ า รงราช านุ ภ าพ, เทศ าภิ บ าล
(กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, ๒๕๔๕), ๑๕๖.
๑๒
เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘
กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ๗๓-๗๔.

๓๓
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดการแย่งชิงอํานาจกันระหว่างสยามและมหาอํานาจตะวันตก โดยหัว
เมืองเหนือกับมลายูสยามต้องแย่งชิงกับ อังกฤษ ส่วนด้านหัวเมืองตะวันออกอย่างเขมรและลาวสยาม
ต้องแย่งชิงกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะเมื่อฝรั่งเศสมีความต้องการขยายอํานาจหลังจากที่ยึดครองไซง่อน
และโคชิน ไชนาได้ในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ยึดตังเกี๋ยพร้อมกับญวนกลางในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ และภายใต้
สนธิสัญญาลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ ญวนทั้งหมดก็ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ส่งผลให้มี
ชายแดนติดต่อกับสยามจนเกิดข้อพิพาทเรื่องพรมแดนอยู่เสมอ และฝรั่งเศสยังต้องการขยายอํานาจ
ต่อไป โดยเฉพาะดินแดนทางฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําโขง
ความพยายามของฝรั่งเศสในการขยายอํานาจเข้ามาทางหัวเมืองทางตะวันออกของสยาม
ถูกวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มด้วยการส่งบาทหลวงเข้ามาสอนศาสนา วิธีเช่นนี้สยามถือเป็นการ
เกลี้ยกล่อมราษฎรให้เอาใจออกห่างด้วยการใส่ร้ายว่าสยามข้ามไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวลาว และ
ผูกมิตรด้วยการให้ของเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ชาวบ้าน๑๓ ความพยายามของฝรั่งเศสอีกวิธีการหนึ่ง คือ การ
เข้ามาในลักษณะพ่อค้าและนักสํารวจ โดยมีการสํารวจดินแดนฝ๎่งซ้ายแม่น้ําโขงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๐๓
เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ มิสเตอร์ปาวีได้เป็นผู้ช่วยกงสุลฝรั่งเศสที่หลวงพระบางและได้เป็น
หัวหน้าคณะสํารวจแผนที่บริเวณนี้จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๕ จึงสําเร็จ แสดงให้เห็นเจตนาของฝรั่งเศสที่
ต้องการครอบครองดินแดนฝ๎่งซ้ายแม่น้ําโขงหลังจากได้ญวนเป็นเมืองขึ้นแล้ว๑๔ นอกจากนี้ยังมีการยุยง
ปลุกป๎่นประชาชนในหัวเมืองเหล่านี้ให้กระด้างกระเดื่อง ประชาชนที่ไม่เข้าใจความต้องการอันแท้จริง
ของฝรั่งเศสจึงหลงเชื่อจนเกิดกระด้างกระเดื่องต่อสยาม วิธีการเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงล่วงรู้เป็นอย่างดี๑๕
ป๎ ญ หาจากทั้ ง ภายในและภายนอกเป็ น ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ รั ฐ ตระหนั ก ดี ว่ า หากยั ง
ดําเนินการปกครองตามระบบเก่าอยู่นั้ น จะไม่สามารถนําทรัพยากรทั้งคน รายได้จากเงินภาษีและ
การค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งการปูองกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามของมหาอํานาจก็ไม่
๑๓

สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ ว โรปการกราบบั ง คมทู ล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ รัชกาลที่ ๕ มร. ต.๒/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๔
ไพฑูรย์ มีกุศล, “การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๕), ๘๑-๘๕.
๑๕
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “เทศาภิบาล,” ๑๕๙.

๓๔
สามารถสําเร็จได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้ องปฏิรูประบบบริหารราชการและที่
สําคัญที่สุ ด คือ การสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) อันหมายถึง
ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ๑๖ และปฏิรูปบ้านเมือง
ให้ ทัน สมัย แบบตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นกิจการทหาร ถนนหนทาง การแต่งกาย ประเพณีความเชื่อ
การศึกษา และอื่น ๆ อันส่งผลให้ค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
ในหมู่ชนชั้นนําที่นําสังคมสยามไปสู่สังคมแบบตะวันตก
ผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้เองได้นํามาสู่คําถามของบทนี้ว่าการสร้าง
อนุ ส าวรี ย์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสถาปนารั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือไม่อย่างไร เพื่อทําความเข้าใจถึงสาเหตุอันแท้จริงในการสร้างอนุสาวรีย์ใน
ฐานะเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย และสถานการณ์เฉพาะหน้าที่รัฐเผชิญ ภายใต้
การสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้ในช่วงต้นรัชกาลการสร้างอนุสาวรีย์ยังคงสร้างขึ้นตามอุดม
คติแบบเดิมสําหรับใช้บรรจุอัฐิที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง
จนถึงปลายรัชกาลเกิดความเปลี่ยนแปลงการสร้างอนุสาวรีย์ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความระลึกถึ งผู้
วายชนม์เท่านั้น หากเป็นการยกย่องผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินอีกด้วย
ในส่วนต้นของบทนี้จึงจะอภิปรายกรณีอนุสาวรีย์ ๒ แห่ง คือ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (เก่า)
และอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี และในส่วนสุดท้ายได้อภิปรายเกี่ยวกับพระบรมรูปทรง
ม้า อนุสาวรีย์รู ปป๎้นพระมหากษัตริย์ที่สร้างขึ้นในสถานที่สาธารณะแห่งแรกในประวัติศาสตร์สยาม
อนุ ส าวรี ย์ ที่ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาในบทนี้ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจว่ า อนุ ส าวรี ย์ ว่ า ได้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ใดในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และแสดงความเปลี่ยนแปลงอุดมคติการสร้างอนุสาวรีย์อย่างไร
การคัดเลือกอนุสาวรีย์สํา หรับศึกษาในบทนี้ได้ใช้หลักเกณฑ์สําคัญ ๒ ข้อ ประการแรก
อนุสาวรีย์ต้องเกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สําหรับประการที่ ๒
ต้องเป็น อนุ สาวรีย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ซึ่งเท่าที่
ปรากฏหลักฐานในเอกสารชั้ นต้นและปรากฏเป็นถาวรวัตถุในป๎จจุบันพบเพียง ๓ แห่ง คือ อนุสาวรีย์
ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ และพระบรมรูปทรงม้า

๑๖

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร:
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), ๑๑๖๘.

๓๕
สํ าหรั บ อนุ ส าวรี ย์ ที่ คัด เลื อกมาทํ าการศึ กษา ๒ แห่ ง แรก คือ อนุส าวรี ย์ป ราบฮ่อ และ
อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลพลภักดีเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณรัฐชายขอบ คือ หนองคาย
และแพร่ ซึ่งสยามยังไม่สามารถสถาปนาอํานาจจากส่วนกลางเข้าไปควบคุมได้อย่างสะดวกแล้ว และ
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้านความมั่นคงจนเป็นที่มาของนโยบายปฏิรูปส่วนภูมิภาคเบื้องต้นด้วยการจัดตั้ง
มณฑล โดยเฉพาะมณฑลที่จัดตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๓๗ (ก่อนวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒) ๖ มณฑล คือ
1. มณฑลลาวเฉียง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ และมณฑลพายัพ
ตามลํ าดับ ประกอบด้ว ยเมือ ง ๖ เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ลํ าปาง ลํ า พูน น่าน แพร่ และเถิน ตั้ง ที่
บัญชาการมณฑลที่นครเชียงใหม่
2. มณฑลลาวพวน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลอุดร เมื่อแรกตั้งได้รวมดินแดนฝ๎่งซ้าย
แม่น้ําโขงไว้ด้วย ต่อมาไทยได้เสียดินแดนส่วนนี้ให้กับฝรั่งเศสเหลือเพียงหัวเมืองทางฝ๎่งขวาแม่น้ําโขง
คือ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย และหนองคาย ครั้งแรกได้ตั้งบัญชาการมณฑลที่
หนองคาย แต่เมื่อสยามและฝรั่งเศสได้ทําสัญญาหลังวิ กฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ได้ย้ายไปตั้งบัญชาการที่
บ้านหมากแข้งหรืออุดรธานีในป๎จจุบัน
3. มณฑลลาวกาว ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น มณฑลอี ส านและมณฑลบู ร พาตามลํ า ดั บ
ประกอบด้วย ๗ เมือง ได้แก่ อุบลราชธานี นครจําปาศักดิ์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
และกาฬสิ นธุ์ ตั้งบัญชาการมณฑลที่อุบลราชธานี ต่อมาสยามได้เสี ยอํานาจเหนือจําปาศักดิ์ให้กับ
ฝรั่งเศส
4. มณฑลเขมร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลบูรพา ประกอบด้วย ๔ เมือง ได้แก่ พระ
ตะบอง เสียงราฐ ศรีโสภณ และพนมศก ตั้งบัญชาการที่ศรีโสภณ ต่อมาได้สยามเสียมณฑลนี้ทั้งหมด
ให้กับฝรั่งเศส
5. มณฑลนครราชสีมา ก่อนหน้านี้เรียกว่า “มณฑลลาวกลาง” ประกอบด้วย ๓ เมือง
ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ตั้งบัญชาการที่นครราชสีมา
6. มณฑลภูเก็ต ประกอบด้วยเมือง ๖ เมือง ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ตะกั่วปุา พังงา และ
ระนอง ตั้งบัญชาการมณฑลที่ภูเก็ต๑๗

๑๗

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “เทศาภิบาล,” ๑๘๕-๑๘๗.

๓๖
การตั้งมณฑลในช่วงแรกสังเกตได้ว่า มณฑลแรกเป็นมณฑลในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ใน
เขตมณฑลลาวเฉียงหรือต่อมา คือ มณฑลพายัพ บริเวณนี้เป็นดินแดนแย่งชิงอํานาจระหว่างสยามและ
อังกฤษ แม้ว่าไม่รุนแรงเหมือนกับชายแดนตะวันออกที่แย่งชิงกับฝรั่งเศสแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้ อีกทั้งผู้คน
พื้น ถิ่น ก็ยั งประกอบด้ วยชนชาติต่ าง ๆ มากมาย อาทิ ไทใหญ่ เป็นต้น สํ าหรับ มณฑลที่ ๒-๕ เป็น
มณฑลในเขตภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีป๎ญหาขัดแย้งกับฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษ โดยจัดตั้งมณฑลและแต่งตั้งข้าหลวงไปปกครองอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะมณฑลลาวพวนโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่ง
เป็นเจ้านายที่มีความสามารถและไว้วางพระราชหฤทัย ไปเป็นข้าหลวง ทําให้เห็นว่าหัวเมืองบริเวณนี้มี
ความสําคัญอย่างมากในทางยุทธศาสตร์
โดยอนุ ส าวรี ย์ ป ราบฮ่ อ ที่ เ มื อ งหนองคาย เป็ น ความพยายามในช่ ว งต้ น รั ช ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สยามต้องการปฏิรูปการปกครอง โดยอาศัยเหตุการณ์ที่
พวกฮ่อโจมตีหัว เมืองลาวเป็ น ข้ออ้างในการส่งทหารเจ้าไปปราบปราม ขณะที่ฝ รั่งเศสก็ใช้เหตุผ ล
เดียวกันนี้ส่งทหารเข้าไปในลาวเช่นกัน เหตุการณ์ปราบฮ่อจึงเป็นจุด สําคัญของการแย่งชิงอํานาจและ
เขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส สําหรับอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ปราบเงี้ยวที่หัวเมืองแพร่อันแสดงถึงความพยายามต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่แพร่ขยาย
อํานาจการควบคุมไปยังหัวเมืองที่สยามยังไม่สามารถมีอํานาจอย่างแท้จริงได้ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ โดยช่วงระยะเวลาที่เกิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นช่วงที่การปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินหรือการสถาปนารัฐชาติเริ่มมีรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นกว่าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
มาก จนเป็นที่น่าสนในว่าอนุสาวรีย์ทั้ง ๒ แห่งนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างรัฐชาติและนโยบาย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือไม่อย่างไร
การสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้องอาศัยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ กําลังคน ทรัพย์สิน และทําเขตแดนให้ชัดเจน ในเรื่องกําลังคน
นั้นพระองค์ได้สถาปนาการทหารซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ทรัพย์สินทรงปฏิรูปภาษี และใน
เรื่องเขตแดนทรงใช้การสํารวจจัดทําแผนที่ ในที่นี้ได้รวมไปถึงการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคที่ทรง
ทําผ่านกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังทรงใช้เครื่องมืออื่น อาทิ แผนที่ การปฏิรูปการศึกษา รวมถึง
การสร้างอนุสาวรีย์เพื่อปลูกฝ๎งความคิดแบบใหม่ตามพระราชประสงค์ ให้สยามเป็นหนึ่งเดียวภายใต้
การปกครองของพระองค์

๓๗
๑. อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (เก่า)
ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายอันเด่นชัดใน
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการรวมอํานาจทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง โอกาสครั้งแรกที่ทําให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขยายพระราชอํานาจจากส่วนกลางขึ้นไปควบคุมหัวเมืองได้
คือ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ สยามและอังกฤษได้ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งสถานกงสุลที่เชียงใหม่
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของคนในบังคับอังกฤษและได้มีสาระสําคัญส่วนหนึ่งที่อังกฤษได้รับรองว่าสยามมี
สิทธิเป็นเจ้าของเชียงใหม่ ลําปาง และลําพูน ซึ่ง ทําให้พระองค์สามารถส่งข้าหลวงขึ้นไปปกครองหัว
เมืองเหล่ านี้ ได้ ในส่ วนหั ว เมืองลาวโดยเฉพาะเขตลาวตอนเหนืออันเป็นแดนที่รัฐ บาลสยามกําลั ง
พยายามดึงเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางอย่างใกล้ชิด และยังเป็นแดนที่ฝรั่งเศสซึ่งมี
อาณานิคมอยู่ใกล้เคียงกําลังหวังจะขยายอิทธิพลเข้ามาอีกด้วย หลังจากครอบครองญวนใต้ได้ในปี
พ.ศ. ๒๔๐๕ และกัมพูชาได้สําเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๐๗ โดยฝรั่งเศสได้ทําสนธิสัญญากับสยามให้สยาม
รับรองสิทธิของฝรั่งเศสเหนือกัมพูชาในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ เพื่อฝรั่งเศสจะได้รับการปูองกันและความ
สะดวกทางการคมนาคมในแม่น้ําโขงจากมณฑลยูนนานถึงกัมพูชาอันเป็นอาณานิคมของตนในอินโดจีน
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะเหตุผลทางการค้าที่จะเข้าถึงมณฑลยูนนานและแคว้น
ใกล้เคียงอันเป็นตลาดการค้าที่สําคั ญ๑๘ บริเวณหัวเมืองลาวนี้จึงเป็นเขตแดนแย่งชิงอํานาจระหว่าง
สยามและฝรั่งเศสโดยมีสงครามปราบฮ่อเป็นข้ออ้างสําคัญที่ทําให้ทั้งสองเข้าไปมีอํานาจและบทบาทใน
หัวเมืองแห่งนี้
การทําสงครามปราบฮ่อเพื่อแย่งชิงอํานาจครั้งนี้นําไปสู่การสร้างอนุสาวรีย์ภายใต้อุดมคติ
แบบใหม่แห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องวีรกรรมความ
กล้าหาญของทหารในการเสียสละชีวิตเพื่อปกปูองแผ่นดิน น่าสังเกตว่าแนวความคิดในการ “ยกย่อง
วีรบุรุษแห่งชาติ ” นี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้ว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงชัยชนะในสงคราม
หลายแห่งในอดีตแต่เป็นการยกย่องพระมหากษัตริย์หรือที่ระลึกในชัยชนะของสงครามครั้งนั้น เช่น ใน
ปี พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ

๑๘

นิ ธิ เอีย วศรี ว งศ์ , “การปราบฮ่ อ และการเสี ย ดิน แดน พ.ศ. ๒๔๓๑” (วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙), ๖๘.

๓๘
ของพระองค์ที่มีชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชของพม่า ๑๙ หรือที่ระลึกถึงบุคคลอัน
เป็นที่รักอัน อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระราชวังบางปะอิน สวนสราญรมย์ เป็นต้น รวมถึง
อนุสาวรีย์ทั้งหลายในสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยวีรบุรุษแห่งชาตินี้ไม่จําเป็นต้องเป็น
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม แต่เป็นเพียงสามัญชนบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบวีรกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อาทิ ทหารที่เสียชีวิตในสงครามปราบฮ่อ
เป็นต้น อุดมคติเกี่ยวกับความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ชั้นชั้นนํา
สยามพยายามปลูกฝ๎งให้กับคนในชาติ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําคัญของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์๒๐
อนุ ส าวรี ย์ ป ราบฮ่ อ (เก่ า ) ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหลั ง สถานี ตํ า รวจภู ธ ร อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
หนองคาย ก่อด้วยอิฐถือปูน ฐานเป็นสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๔ เมตร มีมุขยื่นทั้ง ๔ ด้าน มุขแต่ละด้าน
ทําหลังคาจั่วมียอดแหลม รวมความสูง ๑๐.๑๐ เมตร รอบบริเวณมีรั้วเตี้ยกั้น พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมโปรดเกล้าฯ ให้ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของทหารจากกรมกองต่าง ๆ
ที่เสียชีวิตในสงครามปราบฮ่อและมีพิธีเปิดอย่ างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ เพื่อ
ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามปราบฮ่อ๒๑
การปราบฮ่ อ เป็ น เรื่ อ งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงกั ง วลและให้
ความสําคัญอย่างมาก เพราะนอกจากพวกฮ่อจะสร้างความเดือดร้อนให้กับรัฐและชาวบ้านในเขตหัว
เมืองลาวตลอดไปจนถึงหัวเมืองตะวันออกของสยามด้วยการปล้นสะดมและข่มขู่ให้เข้าเป็นพวกแล้ว
เหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างส่งทหารเข้าไปในเขตหัวเมืองลาว แม้ว่า
สยามเองได้ใช้ข้ออ้างเดียวกันเข้าไปมีบทบาทในหัวเมืองลาวเช่นกัน ด้วยเหตุนี้อนุสาวรีย์ปราบฮ่อจึง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปราบฮ่อและบรรจุอัฐิทหารผู้กล้าที่เสียชีวิตจากสงครามปราบฮ่อเท่านั้น แต่ยังมี
ความสําคัญในฐานะหลักฐานที่สยามส่งทหารเข้าไปปราบฮ่อในเขตหัวเมืองลาว และอนุสาวรีย์ที่แสดง
ถึงความกล้าหาญของทหารที่ยอมเสียสละชีวิตปูองกันแผ่นดินของตน
๑๙

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร:
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๑๒๕-๑๒๙.
๒๐
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๑๑.
๒๑
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร:
กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๑๒๕– ๑๒๙.

๓๙

ภาพที่ ๑๔ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔๐
เนื่องจากสงครามปราบฮ่อเกี่ยวข้องกับการศึกษาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อโดยตรง เพราะเป็น
ที่ ม าของการสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ แ ห่ ง นี้ จึ ง ขอกล่ า วถึ ง สงครามปราบฮ่ อ โดยสรุ ป ความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่อง การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. ๒๔๓๑๒๒ กล่าวคือ ฮ่อ
เป็นกลุ่มคนชาวจีนที่มาจากทางเหนือซึ่งเป็นคําเรียกคนจีนของชาวล้านนาในมณฑลพายัพและชาวล้าน
ช้าง ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นกลุ่มใดหากเป็นชาวจีนก็เรียกฮ่อทั้งหมด เช่น พ่อค้าจากยูนนานที่เข้ามา
ค้าขาย เป็นต้น ศึกฮ่อเกิดขึ้นที่หลวงพระบาง เวียงจันทน์ แคว้นหัวพันห้าทั้งหก และแคว้นเมืองพวน
เชียงขวาง นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นที่แคว้นสิบสองป๎นนาหัวเมืองขึ้นของจีนและพม่า โดยเมืองหนองคาย
เป็นหัวเมืองที่ถูกโจมตีโดยตรงเพราะอยู่ใกล้กับเวียงจันทน์มาก
การปราบฮ่อครั้งที่ ๑ ของสยามเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับใบบอก จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองทัพใหญ่เตรี ยมยกออกไปช่วยรบแต่
เป็นไปตามประเพณีโบราณที่มีการเกณฑ์ราษฎรที่เป็นเลกฝุายเหนือทุก ๆ เมือง ทางกรุ งเทพมหานคร
ก็เตรียมการอย่างแข็งขัน ระหว่างนี้เมืองหนองคายถูกฮ่อโจมตีจนเสียค่ายประชาชนบางส่วนได้อพยพ
ไปยังเมืองหนองละหารและเข้าปุา อีกทั้ง พวกฮ่อยังเตรียมตัวจะยกเข้าตีโคราชและกรุงเทพมหานคร
จนต้องมีใบบอกมายังเมืองโคราชให้เตรียมเสบียงอาหารและเกณฑ์ไพร่พลให้ได้ ๕,๐๐๐ คน การศึก
ครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของสยาม๒๓
สงครามปราบฮ่อครั้งนี้ไม่ได้สําคัญที่ต้องปราบฮ่อให้ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้สยามเข้า
ไปจัดการกับแคว้นพวน เพื่อสิทธิของสยามในแคว้นพวนชัดเจนขึ้นไม่น้อยไปกว่าสิทธิของญวนที่ ตกอยู่
ในปกครองของฝรั่งเศส เนื่องจากเรื่องเขตแดนเป็นป๎ญหาสําคัญ ประเด็นนี้ได้ปรากฏหลักฐานในปี
พ.ศ. ๒๔๒๒ เมื่อญวนส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสํานักสยามและอ้างสิทธิในแคว้นพวน โดย
สยามถือว่าเป็นประเทศราชโดยเฉพาะเมื่อไทยส่งกองทัพขึ้นไปปราบฮ่อในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ซึ่งได้รุกล้ํา
เข้าไปถึงแคว้นพวนพร้อมกับกวาดต้อนผู้คนลงมาด้วย อีกทั้งหลังจากนั้น ๑ ปี สยามได้แต่งตั้งบุตรชาย
ของเจ้าเมืองเชียงขวางขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงขวาง หลังจากเจ้าเมืองเชียงขวางผู้บิดาเสียชีวิตในการ
ปราบฮ่อ แต่ญวนยืนยันว่าแคว้นพวนเป็นประเทศราชขึ้นทั้งหลวงพระบางและญวน

๒๒

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. ๒๔๓๑”
บุญจิตต์ ชูทรงเดช, “ศึกฮ่อ: เหตุการณ์,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ๑๒
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารพาณิชย์, ๒๕๔๒): ๔,๓๒๙-๔,๓๔๔.
๒๓

๔๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การส่งทหาร
ไปปราบฮ่อพระองค์ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใด แต่ต้องการรักษาความปลอดภัยในพระราชอาณาจักรที่
ถูกรบกวนจากพวกฮ่อ และฝุายญวนเองก็ไม่สามารถรักษาความสงบในดินแดนบริเวณนี้ได้ ๒๔ พระราช
ดํารัสครั้งนี้ได้พยายามแสดงให้ทูตญวนเห็ นว่าหัวเมืองลาวเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักร ซึ่ง
พระองค์มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ฝรั่งเศสเรียกร้องสิทธิของญวนในแคว้นพวน กรมหมื่ นเทววงศ์วโร
ปการได้โต้ตอบว่าสยามเคยเสียชีวิตผู้คนและทรัพย์สินในการอารักขาความสงบในแคว้นนี้มาแล้วในปี
พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นต้น ในขณะที่ญวนไม่ได้ทําอะไรเลย ซึ่งความเป็นจริงญวนได้ส่งกองทัพมาปราบปราม
เช่นกัน การถกเถียงครั้งนี้ถือเป็นประเด็นที่สําคัญมากในการศึกษาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เพราะได้แสดง
ว่าความพยายามของสยามและญวนในฐานะอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีต่อหัวเมืองลาวโดยมีฮ่อเป็นข้ออ้ าง
สําคัญ การสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อในเวลาต่อมาจึงเสมือนหลักฐานชิ้นสาคัญในฐานะถาวรวัตถุที่
สยามได้ส่งกาลังทหารเข้าไปยังดินแดนในปกครองที่สยามต้องปกป้อง โดยเฉพาะเมื่อศึกษาจาก
จารึกบริเวณฐานอนุสาวรีย์เพิ่มเติมจะเห็นจุดประสงค์หลักของการปราบฮ่อมากขึ้น
ศึกฮ่อครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งยังมีความสําคัญอย่างมากต่อดินแดนหัวเมือง
ลาวโดยเฉพาะในเขตแคว้นพวนทั้งสยามและฝรั่งเศส ฝุายสยามศึกฮ่อครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อฮ่อยก
ทัพมาปล้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๘ หลวงพระบางก็มิได้จัดการสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อปูองกันเมือง ทําให้มีฮ่อธง
เหลืองกลุ่มหนึ่งเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งเชียงคํา แขวงเมืองพวน และในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ได้เข้าตีเมืองหัว
พั น หกทั้ ง ห้ า ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ หลวงพระบาง เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น เจ้ า นครหลวงพระบางจึ ง มี ใ บบอกมายั ง
กรุงเทพมหานคร ในตอนต้นปี พ.ศ. ๒๔๒๗ กองทัพพระยาราชวรานุกูลและพระยาพิชัยได้ไปค่ายทัพที่
หนองคายและหลวงพระบาง สําหรับกองทัพใหญ่อันมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูามหามาลา
กรมพระบําราบปรป๎กษ์ ผู้บังคับการมหาดไทยผู้ดูแลมณฑลฝุายเหนือทั้งหมดเป็นแม่ทัพ แต่เมื่อมีข่าว
แน่นอนแล้วว่าพวกฮ่อมีกําลังไม่มากนักจึงให้เลิกกองทัพใหญ่ แต่การปราบปรามก็ ไม่ได้เห็นผลเพราะ
เกิดโรคระบาดจนสยามเสียทหารไปถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด ส่วนพวกฮ่อก็ได้ออกอาละวาดสร้าง
ความเดือดร้อนอย่างหนัก

๒๔

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. ๒๔๓๑,” ๘๙–๙๐.

๔๒
การศึกครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงกองทัพที่ยกขึ้นไปเพื่อปราบฮ่อเท่านั้น เพราะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั วโปรดเกล้ าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพซึ่ง
ขณะนั้นดํารงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
และกรมแผนที่ไปอํานวยการทําแผนที่พระราชอาณาเขตข้างฝุายเหนือ แต่เมื่อฮ่อมีกําลังไม่มากนักอีก
ทั้งยกมาทางหลวงพระบางเมืองเดียวจึงเหลือแต่พระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมกคาธี) คุมพนักงานขึ้นไป
ทําแผนที่ตามที่ได้รับมอบหมายมา
ศึกฮ่อครั้งที่ ๓ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากศึกฮ่อครั้งที่ ๒ ไม่ประสบความสําเร็จ ในปี พ.ศ.
๒๔๒๘ ทางหลวงพระบางจึงมีใบบอกเข้ามายังกรุงเทพมหานครว่ามีทัพฮ่อยกเข้าปล้นสะดมที่แคว้นหัว
พันห้าทั้งหกอีก ขณะเดียวกันนั้นก็มีใบบอกมาว่าพระยาราชวรานุกูลแม่ทัพปราบฮ่อบาดเจ็บ กองทัพ
สยามจึงได้แต่ตั้งล้อมค่ายฮ่ออยู่ที่ทุ่งเชียงคํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริ
ว่าพระยาราชวรานุกูลอาจทําการไม่สําเร็จด้วยเกณฑ์ไพร่พลไปรบตามแบบโบราณ รวมถึงสมเด็จฯ เจ้า
ฟูามหามาลา กรมพระบําราบปรป๎กษ์กราบบังคมทูลว่าพระองค์นั้นไม่รู้จะจัดการกับพวกฮ่อ ต่อไป
อย่างไร ขณะนั้นภายในกรุงเทพมหานครมี การปรับปรุงกิจการทหารที่มีกรมทหารที่ได้ฝึกหัดจัดขึ้น
ใหม่ตามแบบยุโรปหลายกรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหาร
หน้าเดินทางไปปราบฮ่อ โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ผู้บังคับการกรมทหาร
รักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพใหญ่ฝุายใต้ยกกองทัพไปทางเมืองหนองคายจนถึงแขวงเมืองพวน ให้เจ้า
หมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสงชูโต) ผู้บังคับการกรมทหารหน้าเป็นแม่ทัพใหญ่ฝุายเหนือยกกองทัพขึ้ นไป
ปราบฮ่อทางหลวงพระบางและเมืองหัวพันห้าทั้งหก
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมได้เสด็จโดยทางเรือออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันจันทร์
เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ํา ปี ระกา (พ.ศ. ๒๔๒๘) ไปตั้งประชุมพลที่เมืองพิษณุโลก แต่เมื่อได้ข่าวว่า
กองทัพพระยาราชวรานุกูลถอยมายังเมืองหนองคายแล้ วก็ทรงเร่งพาหนะ และจัดให้นายพันตรีพระ
อมรวิสัยสรเดช (โต บุนนาค) เป็นทัพหน้า นายร้อยเอกหลวงวรวิเศษเดชากุล (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตร
กุล ณ กรุงเทพฯ) ร้อยเอกทหารปืนใหญ่ พระราชวรินทร์ (บุศย์ บุณยรัตพันธ์) เจ้ากรมพระตํารวจ เป็น
ทัพหลัง พระองค์เป็นทัพหลวง และได้ตั้งบัญ ชาการที่เมืองหนองคาย การศึกทางฝุายใต้มีสมรภูมิรบ
สําคัญที่ทุ่งเชียงคํา และสามารถตีฮ่อจนแตกพ่ายไปได้สําเร็จ การสงครามครั้งนี้ได้เป็นผลงานชิ้นสําคัญ
ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพประจําการที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี เพราะทหารหน้าได้รับการ
กล่าวขวัญว่าเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง๒๕
๒๕

อัญชลี สุสายัณห์, “ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ๒๑.

๔๓
ความสามารถของกองทหารหน้า ทําให้จีนฮ่อต้องยอมสวามิภักดิ์ และสยามสามารถจัด
ระเบียบการปกครองแคว้นพวน หั วพันฯ กับสิบสองจุไทได้๒๖ กองทหารวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดตั้งกองทัพประจําการ ซึ่งเป็น ความพยายามควบคุมคนในสังคมแบบใหม่แทนระบบไพร่ และเป็น
แบบอย่างของระบบราชการอย่างใหม่ที่ตอบสนองการรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด๒๗ ด้วยเหตุนี้ศึกฮ่อครั้งที่ ๓ จึงแตกต่างไปจาก ๒ ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ได้
ใช้ ท หารไพร่ ที่ เ กณฑ์ แ บบเดิ ม แต่ เ ป็ น ทหารประจํ า การที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก แบบตะวั น ตกและอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์แบบใหม่ ถึงอย่างนั้นศึกฮ่อทั้ง ๓ ครั้ง ก็มีจุดประสงค์สําคัญ คือ เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
แสดงอํานาจและเป็นโอกาสที่รัฐบาลสยามจะสามารถเข้าไปดําเนินการกับป๎ญหาเขตแดนบริเวณหัว
เมืองลาว
การปรับปรุงกิจการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้เริ่มจากใน
ปี พ.ศ. ๒๔๑๓ พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว โปรดเกล้ า ฯ ให้ พั ฒ นาการฝึ ก ทหาร
มหาดเล็กขึ้นเป็นกองทหารมหาดเล็กส่วนพระองค์ มีจางวางมหาดเล็ก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสงชูโต) ทําหน้าที่คัดเลือกบรรดาเจ้านายและข้าราชการหนุ่ม ๆ เข้ามาฝึกทหาร ซึ่ งได้พัฒนาขึ้น
ตามลําดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกวิชาชีพทหารขึ้นบริเวณข้างวังสราญ
รมย์ ชื่อว่า โรงเรี ย นคะเด็ตทหารหน้า มีการประกาศรับสมัครคนเข้ามาฝึ กเป็นทหารโดยมีอาหาร
เงินเดือน เครื่องแบบ และตราภูมิคุ้มห้ามเป็นรางวัลเพื่อชักจูงคนให้เข้ ามาสมัครเป็นทหาร กองทหาร
หน้านี้ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นกรมทหารม้า และเป็นกําลังสําคัญของรัฐในการปราบปรามฮ่อที่ทุ่งเชียง
คํา พ.ศ. ๒๔๒๖ หัวพันฯ สิบสองจุไท พ.ศ. ๒๔๒๘ และที่หลวงพระบางในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ รวมถึงการ
ปราบปรามพวกอั้งยี่ กบฏผู้บุญในภาคอีสาน และกบฏเงี้ยวที่หัวเมืองแพร่ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕๒๘
เมื่ อ การรบครั้ ง นี้ จ บสิ้ น พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ กรมหมื่ น ประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ได้ ใ ห้ ส ร้ า ง
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิต โดยมีทหารสังกัดกรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. กรมทหารรักษาบรมมหาราชวัง
๒. กรมทหารปืนใหญ่
๓. กรมทหารนา
๔. กรมทหารอาสาใหญ่
๕. กรมทหารอาสาวิเศษ
๒๖

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. ๒๔๓๑,” ๑๓๗-๑๔๔.
๒๗
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครองและ
กลุ่มทหารใหม่, ” ใน รวมบทความทางประวัติศ าสตร์ไทย (แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๐๙-๒๑๑.
๒๘
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๘๕.

๔๔
๖. กรมแปดเหล่า
๗. กรมฝรั่งแม่นปืน
๘. กรมทหารมาลา
๙. กรมเรือนต้น
๑๐. กรมสัสดี
๑๑. กรมทหารมหาดเล็ก
๑๒. กรมการหัวเมือง๒๙

ภาพที่ ๑๕ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
ที่มา: “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม,” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภอ. ๐๐๑ หวญ. ๘/
๒๔, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๒๙

พิกุล อัป การั ตน์ , “นัยทางการเมืองของอนุส าวรีย์ปราบฮ่อ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พ.ศ. ๒๕๕๒).

๔๕
ในเรื่ อ งอนุ ส าวรี ย์ ป ราบฮ่ อ พิ กุ ล อั ปการั ต น์ ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า อนุ ส าวรี ย์ป ราบฮ่ อ เป็ น
เครื่องมือในการสร้างรัฐชาติในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสร้างความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ
แสดงถึงอํานาจอันชอบธรรมของผู้ปกครองที่มีต่อผู้ใต้ ปกครอง และหล่อหลอมชนชั้นใต้ปกครองให้มี
ความจงรักภักดีต่อชาติต่อพระมหากษัตริย์ ทั้งยังสื่อนัยความเป็นสยามประเทศที่ปฏิเสธลัทธิล่าอาณา
นิ ค มของชาติ ม หาอํ า นาจ และสร้ า งให้ ส ยามประเทศมี ค วามทั ด เที ย มนานาประเทศ โดยรั ฐ ใน
ความหมายทางรั ฐ ศาสตร์ มีองค์ป ระกอบ ๔ ประการ คือ ประชากร ดินแดน รัฐ บาล และอํานาจ
อธิป ไตย ทั้งหมดนี้ มีความสัมพัน ธ์กันในลักษณะประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองและอธิปไตย
เดียวกันรวมทั้งการมีเอกราชเต็มที่ จากบริบททางการเมืองในช่วงเวลาที่มีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
ทําให้อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความหมายที่ ชนชั้นปกครองนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้า งรัฐชาติสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นเมืองการค้าแถบอินโดจีนและเป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย
สมัยนั้น กลุ่มคนที่ควบคุมการค้าของเมืองแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ผู้ปกครองจึงให้ความสําคัญและ
ระแวดระวังอิทธิพลของคนจีนที่อาจส่งผลทางการเมืองต่อประชาชนในหนองคายให้มีแนวความคิด
แตกแยกกับศูนย์อํานาจใหญ่ โดยใช้อนุสาวรีย์ในการปลุกสานึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งรัฐ
ชาติไทย ในด้านรูปธรรมที่สร้างในลักษณะเจดีย์บรรจุอัฐิคนตายทรงไว้ ซึ่งคุณค่าของผู้อุทิศชีวิตเพื่อ
ปกปูองเขตแดนชาติบ้านเมืองเท่านั้น สําหรับรูปแบบสถาป๎ตยกรรมมีลักษณะสถาป๎ตยกรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก อาจกล่าวได้ว่าสถาป๎ตยกรรมตะวันตกกลายเป็นสัญลักษณ์
ของการมีรสนิยมอย่างผู้ที่เจริญแล้วและทันสมัย (Civilization) และมีสถานะที่ดีกว่าและสูงกว่าอัน
เนื่องจากความทันสมัยอย่างตะวันตกในช่วงเวลาเชื่อมโยงเข้ากับพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของอํานาจและความเจริญแล้วเท่านั้น สําหรับคําจารึกที่อนุสาวรีย์มีความหมายที่สื่อถึงความแตกต่าง
ของการแบ่งชนชั้นระหว่างปกครองและผู้ใต้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ ระบอบการปกครองในขณะที่
สร้างอนุสาวรีย์ คือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดทาง
การเมืองอย่างชอบธรรม นอกจากนี้ คําจารึกยังสื่อถึง ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเชิดชู
เกีย รติย ศของทหารที่ส ละชีพเพื่อชาติ ทั้งยัง ปลู กฝ๎ ง ความเป็นชาติ ไทยให้ แก่ประชาชนในจังหวั ด
หนองคายให้มีความเข้มข้นขึ้น ๓๐
๓๐

พิกุล อัปการัตน์, “นัยทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ,” บทคัดย่อ.

๔๖
จากวิทยานิพนธ์นัยทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อของคุณพิกุล อัปการัตน์ พบว่ายังมี
ช่องว่างในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อกับกระบวนการสร้างรัฐ
ชาติ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิรูปการทหารและอุดมคติในการสร้างอนุส าวรีย์ปราบฮ่อ
ดังจะเห็นได้จากหลักฐานสําคัญในการศึกษาการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อย่างหนึ่ง คือ จารึก
บริเวณฐานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (ใหม่) ที่ตั้งอยู่ทางแยกเข้าจังหวัดหนองคายได้ปรากฏหลักฐาน ๓๑ โดย
จารึกระบุว่าคัดลอกมาจากอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเก่า คือ
ทางทิศตะวันออกเป็นภาษาไทยมีข้อความว่า
ปางนี้จักแสดงพจน์พร้อมผู้ภักดี ในอนุสาวรียไ์ ว้เป็นที่ระฤกตาม
ผู้กอบด้วยภักดีดังอาภรน์ประดับงาม ชีพมลายขจรนามปรากฏเกียรตินิรันดร
ความภักดีฤาห่อนสูญจิระอยู่ชั่วพุทธันดร สูญสุริย์จันทรจึงจะสูญซึ่งความดี
วายชีพทําภลางกิจโดยความสวามี ภักดีต่อธุลีละอองบาทบทมาลย์
ปวงปราชคงจักซ้องศรับแสร้สาธุการ นับว่าเปนทัยสูญบมิขลาดขยาดขยอน
องอาจต่อราชกิจมิได้คิดแก่ความมรณ์ คณะเทพย์ไกรสรจักชูช่วยอํานวยผล
นําขันธ์เสวยศุขนฤทุกข์บได้ยล ศุขขติจงจักดลประโลกย์บแปรปรวน๓๒

(คําจารึกเหล่านี้ คัดจากอนุสาวรีย์เดิม) ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้จารึกเป็นภาษาอังกฤษ
จีน ลาว ซึ่งกล่าวไว้ทํานองเดียวกับทางทิศตะวันออก บรรจุใหม่เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ทางทิศเหนือจารึกภาษาอังกฤษด้านบนและภาษาจีนอยู่ด้านล่า ง ข้อความภาษาอังกฤษ
แปลเป็นไทยว่า
นี่คือ อนุสาวรีย์นี้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแลแม่ทัพกรมกองได้พร้อม
กันประดิษฐานขึ้นไว้ เพื่อให้เป็นที่ระลึกแห่งผู้ที่เป็นข้าราชการฝุายมณฑลชั้นในและกรมการหัว
เมือง ซึ่งมีใจสมัครจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน แลบ้านเมืองของตน แลความองอาจกล้า
หาญซึ่งมีอยู่ในสันดาน ซึ่งได้รับฉลองพระเดชพระคุณมาในการปราบปรามฮ่อข้าสึก ซึ่งได้มาแย่งชิง
แผ่นดินสยาม ตั้งแต่ปีออกศึกศักราช ๑๒๔๖ แลปีศักราช ๑๒๔๗ เป็นที่น่าสนใจเป็นอันมา ซึ่งได้

๓๑
๓๒

กรมศิลปากร, “อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๒”
พิกุล อัปการัตน์, “นัยทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ,” ๘๗-๘๘.

๔๗
เสียชีวิตในความกตัญญู๓๓ต่อพระเจ้าแผ่นดิน แลบ้านเกิดเมืองนอนของตน จึงได้นําอัฐิของทหาร
กองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กรมทหารอาษาวิเศษ กรมแปดเหล่า กรมฝรั่งแม่นปืน กรมทหารมาลา กรม
สัสดี กรมเรือต้น กรมทหารมหาดเล็ก กรมการหัวเมือง มาบันจุไว้ในอนุสาวรีย์นี้ ขอให้ผลแห่งการ
ซื่อสัตย์กตัญํูแลความจงรักภักดีต่อราชการของคนทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นผลให้ได้รับประโยชน์ใน
ความสุขในปรโลกนั้นเทอญ อนุสาวรีย์นี้ได้เปิดแต่จุลศักราช ๑๒๔๗ ควบ ๑๒๔๘ พระพุทธศักราช
ล่วงแล้ว๓๔

คําจารึกภาษาจีนแปลเป็นไทยมีข้อความว่า
อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นตามพระประสงค์ในพลตรี กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเพื่อเป็นอนุสรณ์
ต่อการจากไปของผองเพื่อนทหารอันเป็นที่รักผู้สละชีวิตในสงครามปราบฮ่อโดยกลุ่มลาวพวน ถึง
สามครั้ง ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นทั้งทหารและพลเรือน ทั้งชาวสยาม ชาวจีน และชาวลาว การจากไป
ของพวกเขาเหล่ า นั้ นยั ง ความรู้สึ กถึง ความเสี ย ใจอย่ า งลึกซึ้ ง และระลึ กถึง ความกล้ า หาญและ
เสียสละทั้งจิตและวิญญาณ เพื่อปกปูองชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เปิดอนุสาวรีย์โดย พล
ตรีกรมหมื่น ประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ปี ๑๘๘๘๓๕

ทางทิศใต้ด้านบนจารึกภาษาไทยซึ่งเป็นคําแปลจารึกภาษาลาวที่อยู่ด้านล่าง มีข้อความใน
ภาษาไทยว่า
ขออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่ผู้ที่ไประโลกย์ให้สําเร็จประโยชน์และความสุข อนึ่งใน
อนุสาวรีย์นี้ไม่ได้มีทรัพย์สิ่งของเงินทองอะไรต่าง ๆ มีอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในราชการเท่านั้น อย่าให้
ผู้ใดเห็นไปว่ามีทรัพย์สิ่งของเงินทองและขุดรื้อทําลาย ถ้าผู้ใดมาขุดรื้อทําลายก็จะไม่มีประโยชน์อัน
ใดเลย ทรัพย์ก็จะไม่ได้ ทั้งแรงก็จะเหนื่อยและของที่ควรเอาไว้เป็นที่ระฤกก็จะทลายได้เชื่อว่าไม่
เป็นประโยชน์โดยแท้ ขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขาระทั้งปวงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เมื่อมี
ความเกิดแล้วก็ย่อมมีความดับเป็นคู่กันอยู่เป็น นิจ เพราะฉะนั้นควรที่ ท่านทั้งหลายจะอุตส่า ห์
บําเพ็ญการกุศลไว้สําหรับตนโดยความไม่ประมาท อนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนานแล้วก็ดี ฤาที่จะ
ตายต่อไปข้างหน้าก็ดี ฤาที่ตายอยู่แล้วในที่นี้ก็ดี ท่านทั้งหลายย่อมเห็นโดยไม่มีความสงสัยเลย๓๖
๓๓

เรื่องความกตัญํูต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่พูดถึงในอนุสาวรีย์ทั้งอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
และพระบรมรูปทรงม้า
๓๔
พิกุล อัปการัตน์, “นัยทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ,” ๙๐.
๓๕
เรื่องเดียวกัน.
๓๖
เรื่องเดียวกัน, ๙๑-๙๒.

๔๘
ข้อความบริเวณฐานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (เก่า) ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก เพราะคําจารึกได้
แสดงจึงวัตถุประสงค์ในการสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม สําหรับอนุสาวรี ย์ปราบฮ่อ (เก่า) ได้แสดงให้
เห็นเจตนาสําคัญในการยกย่องวีรกรรมของทหารทั้งด้านที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
โดยด้านภาษาไทยมีความหมายชัดเจนว่าการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อระลึกถึงผู้กระทําความดีเสียสละ
และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ในด้านที่เป็นภาษาอังกฤษได้มีข้อความส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่า ซึ่งมีใจสมัครจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน แลบ้านเมืองของตน แลความองอาจกล้าหาญซึ่งมีอยู่ในสันดาน ซึ่งได้รับ
ฉลองพระเดชพระคุณมาในการปราบปรามฮ่อข้าสึก ซึ่งได้ มาแย่งชิงแผ่นดินสยาม เมื่อพิจารณาดู
แล้วจะเห็นว่าดิ นแดนที่ฮ่อมารุกรานเป็นเขตแดนของสยาม แสดงให้เห็นความพยายามของสยามที่
ต้องการแสดงอํานาจในหัวเมืองลาว นอกจากนี้ข้อความที่กล่าวถึงอัฐิของทหารกองต่าง ๆ คือ กรม
ทหารอาษาวิเศษ กรมแปดเหล่า กรมฝรั่งแม่นปืน กรมทหารมาลา กรมสัสดี กรมเรือต้น กรมทหาร
มหาดเล็ก กรมการหัวเมือง มาบันจุไว้ในอนุสาวรีย์นี้ ขอให้ผลแห่งการซื่อสัตย์กตัญญูแลความ
จงรักภักดีต่อราชการของคนทั้งหลายเหล่านี้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการสถาปนากิจการทหารเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการสถาปนารั ฐ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เพื่ อ ให้ กํ า ลั ง พลกลั บ ไปอยู่ ที่
พระมหากษัตริ ย์ และสงครามปราบฮ่ อก็เป็นสงครามครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ทหารที่ได้รับการฝึกแบบใหม่เดินทางมาทําสงคราม และสงครามครั้งนี้ได้
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกองทหารแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก
ในส่วนของภาษาจีนข้อความที่น่าสนใจ คือ การจากไปของพวกเขาเหล่านั้นยังความรู้สึก
ถึงความเสียใจอย่างลึกซึ้งและระลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละทั้งจิตและวิญญาณ เพื่อปกป้ อง
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้อความนี้ได้แสดงถึงการยกย่องผู้เสียชีวิตจากสงครามปราบฮ่อได้
อย่างชัดเจน ซึ่งไม่เคยปรากฏอนุสาวรีย์ใดมาก่อนหน้านี้ ด้านภาษาลาวแม้ไม่ได้มีข้อความที่แสดงถึง
การยกย่องทหาร แต่ก็น่าสนใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการห้ามปราบไม่ให้มีรื้อทําลาย ข้อพิจารณา
อย่างหนึ่ง คือ ภาษาลาว เป็นภาษาของคนในท้องถิ่นหนองคาย ดังนั้นสิ่งที่ต้องการแสดงเมื่อย้อนไปดู
คํา จารึ ก ในภาษาอื่ น ๆ จะทํ าให้ เข้ า ใจได้ อีก นั ยยะหนึ่ ง ว่ าต้ อ งการสื่ อ ไปยั ง ผู้ ที่ ใ ช้ภ าษานั้ น ๆ คื อ
ภาษาอังกฤษต้องการให้ชาวต่างประเทศได้อ่านข้อความจึงยกย่องวีรกรรมทหารในการปกปูองดินแดน
ภาษาจีนก็เช่นกัน แต่สําหรับภาษาลาวกลับต่างกันออกไป

๔๙
ข้อสังเกตสําคัญอีกอย่างหนึ่งจากคําจารึกบริเวณฐานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ คือ อนุสาวรีย์
ปราบฮ่อไม่ว่าในภาษาใดก็ตามไม่ได้แสดงถึงชัยชนะในสงครามปราบฮ่อ คําจารึกทุกด้านกลับเน้นไปที่
ความดีงามความกล้าหาญของทหารที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกปูองประเทศชาติ และการกระทําเหล่านั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรากฏใน ๓ ภาษา คือ ไทย จีน
และอังกฤษ ความจงรักภักดีถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่ทหารได้รับการปลูกฝ๎ง ความคิด โดยกองทัพ
แบบใหม่ที่ตั้งขึ้นมาถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการส่งเสริมและขยายอํานาจของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ดั ง นั้ น พั ฒ นาการของกองทั พ ไทยจึ ง กลายเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการก าหนด
กระบวนการทางการเมือง๓๗ เพราะกองทัพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเช่นนี้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงของชาติและผู้ปกครอง แต่เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจว่าทหารที่มีกําลังพลและอาวุธจะไม่
ต่อต้านรัฐและชนชั้น จึงต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ปลูกฝ๎งความจงรักภักดีในกลุ่มทหารเหล่านี้
ด้วยเหตุนี้การยกย่องวีรกรรมทหารจึงเป็นอุดมคติในการสร้างอนุสาวรีย์แบบใหม่ที่เกิดขึ้น
ครั้งแรกในรัชกาลนี้พร้อม ๆ กับการสถาปนากิจการทหาร แม้ว่าในประวัติศาสตร์สยามได้มีสงครามมา
นับครั้งไม่ถ้วน และได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทําสงคราม ก็เป็นการยกย่องวีรกรรมของ
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพในสงครามและฉลองชัยชนะในสงครามครั้งนั้น ๆ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการ
ยกย่องทหารชั้นผู้น้อยมาก่อน ดังนั้นจึงถือได้ว่าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกในสยามที่
สร้างขึ้นด้วยอุดมคติแบบใหม่เพื่อยกย่องวีรกรรมของวีรบุรุษแห่งชาติ อุดมคติในการสร้างอนุสาวรีย์
นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากกระบวนการสถาปนารัฐในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื่องจากการ
จัดการไพร่พลแบบใหม่ในลักษณะกองทัพประจําการเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปครั้งใหญ่ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะการใช้ระบบกองทัพประจําการจึงเป็นเครื่องมือ
เอนกประสงค์ในการแก้ป๎ญหาของผู้นําไทยได้อย่างดียิ่ง อํานาจและความผูกพันระหว่างมูลนายกับไพร่
ได้เปลี่ยนมาเป็นความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์๓๘ เริ่มตั้งแต่สงครามปราบฮ่อที่
เริ่มใช้ทหารประจําการเป็นครั้งแรก และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจนนําไปสู่การสร้างอนุสาวรีย์
ปราบฮ่อ เพื่อระลึกและยกย่องเชิดชูทหารหาญผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ
๓๗

อัจฉราพร กมุทพิสมัย, “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครองและ
กลุ่มทหารใหม่,” ๒๑๓.
๓๘
ขจร สุขพานิช, “ฐานันดรไพร่ หนังสืออ่านประกอบวิชา พื้นฐานอารยธรรมไทย (พระ
นคร: ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๔),” ๑๑๐.

๕๐
๒. อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี
อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ เป็นอนุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณรัฐชายขอบ ที่
สยามต้องขยายอํานาจไปควบคุม เพื่อปูองกันการยึดครองของมหาอํานาจตะวันตก จนเป็นสาเหตุให้
เกิดการต่อต้านการปฏิรูปส่วนภูมิภาคอย่างหนักจากคนพื้นถิ่นอันเป็นที่มาของอนุสาวรีย์แห่งนี้
การปฏิรูปสยามที่สําคัญที่สุดและเกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ คือ การ
ปฏิรูประบบการปกครอง แต่เดิมสยามปกครองในระบบกินเมืองที่ใช้มาเป็นเวลานานกว่า ๔๐๐ ปี
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งการปกครองภายในพระราชอาณาจักรออกเป็น ๔ ส่วน คือ เมือง
หลวง หั ว เมื อ งชั้ น ใน หั ว เมื อ งชั้ น นอก และหั ว เมื อ งประเทศราช ทํ า ให้ พ ระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริย์ถูกแบ่งไปยังขุนนางผู้เป็นเจ้าเมื องปกครองเมืองเหล่านั้น โดยเฉพาะหัวเมืองชั้นนอก
และหัวเมืองประเทศราชที่อยู่ห่างจากเมืองหลวง เจ้าเมืองมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมกําลังคน
การศาล และการเรียกเก็บภาษี พระมหากษัตริย์ไม่สามารถควบคุมเมืองเหล่านี้ได้มากนัก อีกทั้งยังมี
การสืบทอดตําแหน่งเจ้าเมืองตามสายสกุลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลักษณะเช่นนี้หัวเมืองชั้นนอกและหัว
เมืองประเทศราชจึงมีลักษณะคล้ายรัฐกึ่งอิสระภายใต้การปกครองอย่างหลวม ๆ ของเมืองหลวงผ่าน
ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ ทําให้ขาดความแน่นอนในการปกครองและการควบคุมที่ชัดเจน
เพราะระบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวบุคคลและผลประโยชน์เป็นสําคัญ ส่งผลให้ระบบการปกครอง
ของชาติขาดความมั่นคง และเกิดข้อบกพร่อง ที่สําคัญที่สุด คือ “ป๎ญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักการ
และในสภาพสังคมที่การสื่อสารคมนาคมอยู่ในภาวะเริ่มต้นเช่นนั้นไม่ช่วยให้การปกครองแบบรวม
อํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นไปได้โดยสะดวก”๓๙ ดังนั้นนโยบายที่จะรวมอํานาจไปไว้ที่พระมหากษัตริย์ก็
ไม่สามารถสําเร็จลงได้หากยังมีระบบการปกครองเช่นนี้
นอกจากนี้รูปแบบการปกครองในหัวเมืองประเทศราชแต่ละแห่ง ก็แตกต่างกันไป ในส่วน
ของหัวเมืองเหนือก่อนการปฏิรูปมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราชที่มี เจ้าเมืองปกครอง ซึ่งปกครอง
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกและเป็นเช่นนี้เรื่อยมา ตําแหน่ง
สําคัญเรียกว่า “เจ้าขัน ๕ ใบ” ประกอบด้วยเจ้าหลวง พญาอุปราชหรือเจ้าหอหน้า พญาราชวงศ์ พญา
ราชบุ ต ร และพญาบุ รี รั ต น์ ซึ่ ง เป็ น ตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งระดั บ สู ง ในหั ว เ มื อ งประเทศราชที่
พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ แต่ในทางปฏิบัติเจ้าเมืองท้องถิ่นเป็นผู้เสนอให้ทรงลงนามแต่งตั้ง๔๐
๓๙

ภารดี มหาขั น ธ์ , รั ต นโกสิ น ทร์ ยุ ค ปรั บ ปรุ ง ประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕)
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๗), ๓๘-๓๙.
๔๐
ศรีศักร วัลลิโภดม, นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๑), ๒๒๓.

๕๑
ในระบบเช่น นี้ เจ้ าเมื องเชีย งใหม่ เจ้าเมือ งลํ า ปาง และเจ้ าเมื องลํ าพู นมีฐ านะเป็น เจ้ า
ประเทศราช ส่วนเจ้าเมืองแพร่และน่านมีฐานะเป็นพระยาเมือง เจ้านายและขุนนางของเมืองทั้งหมดมี
อํานาจสมบู ร ณ์ในการปกครองภายใน โดยมีความสั ม พันธ์กั บรัฐ บาลสยามที่ก รุงเทพมหานครใน
ลักษณะสัญญาจะไม่เอาใจออกห่างเข้ากับศัตรูนอกราชอาณาจักร ด้วยการเดินทางมาถวายต้นไม้เงิน
ต้ น ไม้ ท องและเครื่ อ งราชบรรณาการสามปี ค รั้ ง หนึ่ ง ๔๑ และดื่ ม น้ํ า พิ พั ฒ น์ สั ต ยาเพื่ อ แสดงความ
จงรักภักดี
อย่างไรก็ตามเมื่อจักรวรรดินิยมกําลังคุกคามความมั่นคงในดินแดนที่สยามมีอํานาจอยู่นั้น
สยามจึงมีความจําเป็นต้องขยายอํานาจจากส่วนกลางเข้าไปควบคุมหัวเมืองบริเวณนี้ให้ เป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพราะหากไม่ทําเช่นนี้แล้วมหาอํานาจจากตะวันตกจะถือเป็นข้ออ้างได้ว่ าหัวเมืองประเทศราช
เหล่านี้เคยอยู่ในอํานาจของเมืองที่ตกอยู่ในอาณานิคมของตน เช่น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประกาศว่า “ฝรั่งเศสถือว่าดินแดนทางฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําโขงทั้งหมด เคย
เป็นเมืองที่บรรณาการให้แก่เวียดนามมาก่อน จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของไทย”๔๒ เป็นต้น หัวเมืองประเทศ
ราชเหล่านี้มีลักษณะเป็นเมืองสองฝุายฟูาหรือสามฝุายฟูา เพราะขณะที่ส่งบรรณาการให้สยามก็ส่ง
บรรณาการให้รัฐอื่น ๆ ที่มีอํา นาจใกล้เคียงด้วย ฝรั่งเศสจึงใช้เป็นข้ออ้างเพื่อยึดครองหัวเมืองลาว ซึ่ง
สยามก็มีอํา นาจในหั ว เมืองเหล่ านี้ เช่นกั น เมื่ อ เป็น เช่นนี้ ห ากสยามไม่ปฏิรู ปหั ว เมืองประเทศราช
มหาอํานาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองดินแดนไปอีก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริจะจัดการพระราชอาณาเขต
ให้มั่นคง ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ จึงมีการรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าเป็ นมณฑล สําหรับหัวเมืองแพร่เป็น
หัวเมืองที่สังกัดในมณฑลแรก ๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยสังกัดอยู่ในมณฑลลาวเฉียง ประกอบด้วยเมือง
๖ เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน น่าน แพร่ และเถิน มีที่บัญชาการมณฑลที่นครเชียงใหม่๔๓ การ
ปฏิรูปเริ่มต้นจากหัวเมืองใหญ่ ๓ เมือง คือ เชียงใหม่ ลําพูน และลําปางก่อน ด้วยการลดอํานาจการ
๔๑

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดําราราชานุภาพ, “เทศาภิบาล,” ๕.
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, “วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. ๑๑๒” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๖), ๗๒-๗๒,
อ้างถึงใน ภารดี มหาขันธ์, “รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕),” ๔๔.
๔๓
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศ าสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ ,
(กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
๒๕๔๒), ๙๑.
๔๒

๕๒
ปกครองเจ้าเมือง เพิ่มอํานาจจากส่วนกลางมากขึ้น และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นให้เป็นแบบ
เดียวกับส่วนกลางด้วยระบบเจ้าภาษีนายอากร เสียภาษีเป็นเงินตราแทนสิ่งของโดยส่วนแรกเป็นของ
เจ้าเมืองและส่วนที่ ๒ ส่งให้รัฐบาลสยาม๔๔
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ทําให้ชายแดนอาณา
นิคมของอังกฤษติดต่อกับหัวเมืองล้านนา สยามจึงต้องเร่งรัดปฏิรูปหัวเมืองบริเวณนี้ให้เข้มงวดและ
ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เพราะหากปล่ อยให้ หั ว เมืองประเทศราชทั้งหลายปกครองในระบอบเดิมต่อไป
จักรวรรดิทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสก็จะฉวยโอกาสแย่งชิงอํานาจที่มีเหนือดินแดนชายขอบเหล่านี้ไปจาก
สยาม ดังเช่นที่ฝรั่งเศสใช้เหตุการณ์โจรฮ่อในเขตหัวเมืองลาวส่งทหารเข้าไปในบริเวณดังกล่าว และใน
ที่สุดก็ได้ยึดครองลาวทั้งหมดไปอยู่ในครอบครอง ทางหัวเมืองเหนืออังกฤษก็ได้ลุกคืบเข้า มาเรื่อย ๆ
โดยใช้วิธีการขอสัมปทานปุาไม้กับเจ้าหลวงในแถบนั้น และได้มีเรื่องขัดแย้งเรื่องทําไม้กั นบ่อยครั้ง จึง
เป็นที่น่าวิตกกังวลมากหากไม่เร่งรัดการปฏิรูปให้สําเร็จ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑ นับ
แบบเก่า) สยามได้เสียอํานาจในหัวเมืองเงี้ยวทางตะวันออกของแม่ น้ําสาละวิน ๕ เมือง คือ เมืองหาง
เมืองสาด เมืองต่วน เมืองทา และเมืองจวด และหัวเมืองกะเหรี่ยงอีก ๘ เมือง รวม ๑๓ เมืองให้กับ
อังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในปกครองของเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิละ เนื่องจากบริเวณนี้เป็น
บริเวณที่มีไม้สักชั้นดีทําให้เป็นที่ต้องการ อังกฤษจึงอ้างว่าเมืองเหล่านี้เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาก่อน
เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมืองเหล่านี้ก็ย่อมเป็นของอังกฤษด้วย สยามไม่ต้องการเผชิญศึก
๒ ด้าน (อีกด้านหนึ่งเป็นฝรั่งเศส) จึงยอมยกหัวเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษเพื่อยุติป๎ญหา๔๕
ความพยายามของรัฐสยามในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด
เกิดขึ้น ในวัน ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ทรงออก
ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นทั้งหมด ๑๒ กระทรวง ก่อนการปฏิรูปครั้งนี้เพื่อ ให้แน่ใจว่าจะไม่พบการ
ต่อต้านที่รุนแรงจากชนชั้นผู้ปกครองเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาส
หัวเมืองต่าง ๆ หลายครั้ง เพื่อชักจูงหัวเมืองประเทศราชและหัวเมืองต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดรัฐบาลมากขึ้น
เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลสยามไม่ได้เข้าไปแทรกแซงโครงสร้างการปกครองหัวเมืองเท่าไรนัก อาทิ
๔๔

พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการ
จลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕ พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พะเยา: หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคํา ,
๒๕๕๓), ๒๖.
๔๕
เรื่องเดียวกัน, ๓๓.

๕๓
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๓๓ พระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองขึ้นฝุายใต้ทรงเน้นให้เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชและสงขลา รวมทั้งข้าหลวงประจําเมืองภูเก็ตตระหนักว่าหัวเมืองเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพระราชอาณาจักร
หลังจากความพยายามหลายปีในที่สุดกระทรวงมหาดไทยก็ประสบความสําเร็ จเบื้องต้นใน
การเชื่อมโยงอํานาจจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคในระดับชนชั้นปกครอง คือ การคงเขตข้าหลวง
ประจําหัวเมืองเชียงใหม่และเขตข้าหลวงใหญ่เมืองอุบลราชธานี และการก่อตั้งมณฑลเพิ่มเติมอีก ๑๔
มณฑล ได้แก่ ปราจีนบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก นครชัยศรี นครสวรรค์ ราชบุรี อยุธยา บูรพา ชุมพร
นครศรีธรรมราช ไทรบุรี ภูเก็ต เพชรบูรณ์ และอุดรตามลําดับ ซึ่งปกครองด้วยข้าหลวงในตําแหน่ง
สมุหเทศาภิบาลหรือข้าหลวงเทศาภิบาลจากส่วนกลางที่ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงมหาดไทย วิธีการ
เช่นนี้ทําให้การปฏิรูปง่ายขึ้นเพราะดําเนินนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน ๔๖ อีกทั้งทําให้มีระบบบริหาร
ราชการที่ชัดเจนและมีรายได้มากขึ้นจากการปฏิรูปการเก็บภาษีที่เริ่มทํามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เมื่อ
จัดเก็บภาษีได้ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นของเจ้าเมือง ส่วนที่สองเป็นของรัฐบาลสยาม
และกําหนดให้ชําระภาษีด้วยเงินตราแทนสิ่งของ๔๗
ระบบเทศาภิ บ าลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป การปกครองที่ รั ฐ นํ า มาใช้ โดยจั ด ให้ มี
หน่วยงานบริหารราชการที่ประกอบด้วยตําแหน่งข้าราชการอันเป็นที่ไว้วางใจจากรัฐบาลส่วนกลางไป
ทําหน้าที่ในเขตหัวเมือง ทั้งบริหารราชการแผ่นดินแทนรัฐบาลกลางที่เมืองหลวง และเป็นตัวแทน
ระหว่างรั ฐและประชาชนที่อยู่ ห่ างไกลให้ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอัน จะเกิด คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติ๔๘ วิธีการเช่นนี้ทําให้รัฐสามารถคุมคนได้ตั้งแต่ชนชั้นปกครองไปจนถึงประชาชนที่อยู่ใน
ปกครอง รวมถึงแสดงให้ เห็นได้ว่าระบบการปกครองส่วนภูมิภาคที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นได้แพร่ขยายพระราชอํานาจของพระองค์จากส่วนกลางไปยังส่วน
ภูมิภาคทั่วทั้งพระราชอาณาจักร
๔๖

เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘,”

๑๔๑-๑๔๕.
๔๗

พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการ
จลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๒๖.
๔๘
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “เทศาภิบาล,” ๑๖๘-๑๖๙.

๕๔
วิธีการสําคัญอย่างหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยใช้สลายระบบปกครองแบบเดิมที่มักก่อป๎ญหา
ให้กับรัฐบาลสยาม ทั้งด้านกําลังคนที่ผู้ปกครองท้องถิ่นซ่องสุมไว้ รายได้จํานวนมากที่ไม่ได้ส่งเข้าสู่
ส่วนกลาง และขอบเขตการปกครองที่ไม่ชัดเจน คือ นําคนจากส่วนกลางไปแทนที่ตําแหน่งต่าง ๆ ใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ว่ า งลงหลั ง จากเสี ย ชี วิ ต ถู ก ไล่ อ อก หรื อ บั ง คั บ ให้ ป ลดเกษี ย ณ สํ า หรั บ กลุ่ ม ที่ ยั ง อยู่ ไ ด้
ปรับเปลี่ยนให้เข้ามารับราชการรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ทั้งนี้เ พื่อชดเชยการสูญเสียอํานาจและ
บารมีของขุนนางท้องถิ่น วิธีการนี้กระทรวงไม่ได้ หวังผลจากการปฏิรูปเท่านั้นแต่ เพื่อผลทางการเมือง
ด้านต่าง ๆ อีกด้วย๔๙
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๕ รัฐบาลสยามมีความพยายามอย่างมากในการเข้าควบคุม
หัวเมืองที่มีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช โดยหัวเมืองแพร่ได้รับผลกระทบจากการขยายอํานาจครั้งนี้
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ที่สยามนําเอาการปกครองแบบเค้าสนามหลวงที่ข้าหลวงเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนํา
ราชการให้เจ้าผู้ครองนครและเสนาหกคนมาใช้ในเมืองแพร่ ตามแนวทางที่ใช้กับเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เพื่อจํากัดอํานาจของเจ้านายเมืองเชียงใหม่ให้น้อยลง และเพื่อให้เจ้าเมืองแพร่ร่วมมือ
จึงกราบบังคมทูลของพระราชทานพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาพระ
ยาเมืองแพร่ขึ้นเป็นเจ้าพิริยเทพวงศ์๕๐
กฎหมายสํ าคัญเกี่ย วกับการปฏิรูปส่ว นภูมิภ าค คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖๕๑ มีเนื้อหาสําคัญในการประกาศยกเลิกหัวเมืองประเทศราชให้รวมเป็นเมืองในพระ
ราชอาณาเขตสยามและงดประเพณีถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง มณฑลลาวเฉียงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือและมณฑลพายัพในปีเดียวกัน พระราชกําหนดการปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่
เกี่ย วกั บ มณฑลพายั พได้ นํ า ระบบเสนาและผู้ ช่ว ย ๖ ตํา แหน่ง คือ ปลั ดเมือง จ่ าเมื อง สั ส ดี แพ่ ง
ศุภ มาตรา และสารเลข ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชการจากส่ ว นกลาง ถือเป็นการควบคุมอํานาจอย่าง
สมบูรณ์ของรัฐบาลกลาง แม้ว่าตําแหน่งเจ้าหลวงยังคงอยู่หากอํานาจหน้าที่ในการปกครองบ้านเมือง
๔๙

เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘,”

๑๔๖-๑๔๘.
๕๐

เตช บุนนาค, ขบถ ร.ศ. ๑๒๑, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๑), ๓๓.
๕๑
“พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔ (๓๐
พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖): ๑๐๕-๑๒๕.

๕๕
โดยตรงทุกอย่างขึ้น อยู่กับข้าหลวง ๕๒ ข้าหลวงคนแรกประจําเมืองแพร่ คือ พระยาสุรราชฤธานนท์
(โชค) ต่อมาพระยาไชยบูรณ์ (พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี) ซึ่งแต่เดิมดํารงตําแหน่งปลัดมณฑล
พิษณุโลก เลื่อนตําแหน่งเป็นข้าหลวงเมืองแพร่ สังกัดมณฑลพายัพในปี พ.ศ. ๒๔๔๕๕๓

ภาพที่ ๑๖ พระยาไชยบูรณ์ (พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี)
ที่มา: “พระยาไชยบูรณ์,” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ. ๐๐๑ หวญ. ๔๕-๓๖, หอจดหมายเหตุชาติ.
๕๒
๕๓

ศรีศักร วัลลิโภดม, “นครแพร่ จากอดีตมาป๎จจุบัน,” ๒๒๔.
“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่,” ๙๓.

๕๖
กฎหมายอี ก ข้ อ ที่ มีค วามสํ า คั ญ ต่ อ การปฏิ รูป การปกครองส่ ว นภู มิ ภ าค คื อ ข้ อ บั ง คั บ
ลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในการกําจัด
อิส รภาพทางการปกครองของท้องถิ่นที่ยังเหลื ออยู่ให้ หมดลงอย่างสิ้นเชิง ๕๔ หั ว ใจสําคั ญที่สุ ดของ
ข้อบังคับนี้ คือ การยกเลิกตําแหน่งเจ้าเมืองที่เคยเป็นตําแหน่งมรดกตกทอดและไม่ใช่ตําแหน่งผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ โดยการแต่งตั้งเจ้าเมืองเป็นพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
เพียงพระองค์เดียว และเจ้าเมืองมีฐานะเป็นบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ๕๕
ข้อกฎหมายเหล่านี้ได้กําหนดการปกครองหัวเมืองตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เริ่มด้วย
พลเมืองมีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่มีสิทธิไปเลือกตั้งกํานันของตําบลที่มีพลเมืองประมาณ ๑๐,๐๐๐
คน รวมกันเป็นอําเภอ หลายอําเภอรวมกันเป็นเมือง และหลายเมืองรวมกันเป็นมณฑล มีผู้ปกครอง
สูงสุดเป็นข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาล รัฐบาลยกเลิกระบบกินเมืองแบบเดิมทั้งหมด โดยผู้ที่ทํางานให้
รัฐบาลมีฐานะเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐ ยกเว้นผู้ใหญ่บ้านและกํานันที่ได้รั บผลประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ส่วนลดจากการเก็บค่าน้ํา ค่านา และค่าราชการ๕๖ อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้ าของการปฏิรู ป ภูมิ ภ าคตามระบอบสมบูรณาญาสิ ท ธิราชย์ผ่ านกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะการสลายอํ า นาจของกลุ่ ม ผู้ ป กครองท้ อ งถิ่ น ลงอย่ า งสิ้ น เชิ ง เพราะขุ น นางเหล่ า นี้ ถู ก
เปลี่ยนเป็นข้าราชการที่มีรายได้จากเงินเดือน วิธีการนี้ไม่ได้รวมอํานาจทางการเมืองเข้าสู่ส่วนกลาง
เท่านั้นยังทําให้รัฐสยามมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การถูกลดอํานาจและรายได้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการ
ต่อต้านทั้งโดยเปิดเผยและอย่างเงียบ ๆ๕๗
๕๔

นรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์, “การบริหารจัดการมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ๑๘, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๕๕): ๑๔๐๑๕๔.
๕๕
เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘,”
๑๖๒.
๕๖
เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ. ๑๒๑,” ๕.
๕๗
เตช บุนนาค, “การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘,”
๑๘๕.

๕๗
ตั้งแต่มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคได้เกิดกบฏขึ้นตามหัวเมืองต่าง ๆ
ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งรุนแรงและต่อเนื่องอย่างมากโดยเฉพาะในปี
พ.ศ. ๒๔๔๕ เริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานที่เกิดขบถผู้มีบุญหรือกบฏผีบุญระหว่าง
ปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และเริ่มมีอันตรายแก่รัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ และถึงจุดรุนแรง
ที่สุดระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม เมื่ออ้ายมั่นและอ้ายเล็กปล้นและเผาเมืองเขมราฐ กับวันที่ ๔ เมษายน
เมื่อพวกผู้มีบุญแตกพ่ายไปหลังจากทหารนําปืนใหญ่ไปตั้งยิงกระสุนปรายที่บ้านกระพือ จากนั้นรัฐได้
ใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มแข็ง๕๘
วิ ธี ก ารทางทหารของสยามมี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งมาก เพราะเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูป หากไม่มีการ
ปราบปรามผู้มีบุญเหล่านี้ลงให้ได้อย่างเด็ดขาดก็จะเกิดการต่อต้านเป็นวงกว้างและการปฏิรูปก็จะไม่
สําเร็จลงได้ การเกิด ขึ้นของกบฏผีบุญมีสาเหตุสําคัญมาจากส่วนกลางต้องการขยายอํานาจเข้าไปใน
พื้นที่ที่มีระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเดิมดํารงอยู่ กลุ่มคนในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องแสวงหาทางออก
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ๕๙ และความพยายามเร่งรัดการปฏิรูปตามนโยบายในระบบเทศาภิบาล
โดยเฉพาะการเก็บภาษีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชนชั้นปกครองระดับล่างและประชาชน
นอกจากกบฏผีบุญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วยังเกิด กบฏขึ้นที่เมืองแพร่โดยพวกไท
ใหญ่ ซึ่งถูกเรียกว่า “เงี้ยว” ซึ่งในระยะแรกเข้ามาค้าขายและขุดพลอยหัวเมืองแพร่ ต่ อมาในปี พ.ศ.
๒๔๒๙ เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เงี้ยวได้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองแพร่มากขึ้นเพื่อรับจ้าง
เป็นกรรมกรทําปุาไม้ของบริษัทอังกฤษที่ได้รับสัมปทานทําปุาไม้ในเขตภาคเหนือของสยาม ซึ่งอยู่อย่าง
สงบและตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตกําแพงเมือง๖๐ (ชาวสยามนิยมเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ไทใหญ่” สําหรับคํา
ว่า เงี้ยว เป็นคําเรียกของชาวล้านนาในลักษณะดูแคลน หมายถึง พวกชาวปุาชาวดอยที่มาจากรัฐฉาน
ฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําสาละวินมีนิสัยดุร้าย สําหรับชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “คนไต” ส่วนชาวพม่า
เรียกว่า “ชาน” ๖๑)
๕๘

เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ. ๑๒๑,” ๑๒-๒๗.
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒).
๖๐
“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่,” ๙๒.
๖๑
พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการ
จลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๖๗-๖๘.
๕๙

๕๘
เงี้ยวที่อาศัยอยู่ในเมืองแพร่แบ่งออกได้ ๓ กลุ่มใหญ่ตามการประกอบอาชีพ คือ กลุ่มพ่อค้า
ข้ามพรมแดน กลุ่มทํากิจการปุาไม้ และกลุ่มทําเหมืองแร่ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป
จากรัฐบาลสยามครั้งนี้ทั้งสิ้น เพราะต้องประสบความยุ่งยากในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
การค้ามากมายที่รัฐบาลสยามตัง้ ขึ้น หนังสือเดินทางที่ทําด้วยความยากลําบาก การสูญเสียรายได้ที่เคย
ได้รับจากการทําปุาไม้ และอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้างในพวกเงี้ยว ป๎ญหาอย่างหนึ่งที่
ทําให้พวกเงี้ยวได้รับความเดือดร้อนก็เนื่องมาจากเงี้ยวส่วนใหญ่เป็นคนในบังคับอังกฤษ ดังนั้นตาม
สนธิสัญญาเบาว์ริงที่ทําขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงไม่สามารถเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้ แม้แต่ต้องการสร้างวัดก็สร้างไม่ได้๖๒
ก่อนเกิดกบฏเงี้ยวเพียงสองวันได้มีคําสั่งจากพระมนตรีพจนกิจ ข้าหลวงเมืองนครลําปาง
ให้กวาดล้างพวกเงี้ยวที่บ้านบ่อแก้ว แขวงเมืองลอง เพราะเห็นว่าบ้านบ่อแก้วเป็นแหล่งซ่องสุมบรรดา
โจรเงี้ยวที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่เสมอ ที่สําคัญทางการได้ทราบมาว่าโจรเงี้ยวที่เข้า
ปล้นเงินรัชชูปการที่ผู้ใหญ่บ้านเก็บจากราษฎรระหว่างทางนําส่งคลังอําเภอได้หนีมาหลบซ่อนอยู่ที่บ้าน
บ่อแก้ว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการวางแผนที่ไม่รัดกุมทําให้ ไม่
สามารถจับกุมโจรเงี้ยวได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก จนในที่สุดต้องล่า
ถอย โจรเงี้ยวได้ใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้จนเข้าปล้นเมืองแพร่๖๓
เรื่องราวเกี่ยวกับ กบฏเงี้ ยวที่หัวเมืองแพร่ มีเอกสารจํานวนมากรายละเอียดบางส่วนไม่
ตรงกั น แต่ พ อสรุ ป ความจากประชุ ม พงศาวดารภาคที่ ๗๕ (ปราบเงี้ ย ว ตอนที่ ๑) ๖๔, ประชุ ม
ภาคที่ ๗๘ (ปราบเงี้ยวตอนที่ ๒)๖๕, งานวิจัยของยอดยิ่ง รักสัตย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕๖๖ งานของเตช บุนนาค เรื่อง
๖๒

ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๙๓-๑๐๑.
๖๓
พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการ
จลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๑๐๕.
๖๔
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พ.ท. พระยาทัพพสาธก์เสนา (นวม ฤทธาคนี), ๒๕๑๗).
๖๕
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๘ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ นางทองดี นกแก้ว, ๒๕๐๕).
๖๖
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕.”

๕๙
ขบถ ร.ศ. ๑๒๑๖๗ หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัด
แพร่๖๘ และหนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕๖๙ ใน
กรณีนี้จึงขอสรุปใจความสําคัญของเหตุการณ์นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความขัดแย้งระหว่างพวกเงี้ยว
กับรัฐบาลสยามอันนํามาซึ่งการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ
กบฏเงี้ยวเกิดในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลาราว ๗ โมงเช้า นําโดยพกา
มอง ๗๐ และสล่ า โปไชยพร้ อ มพวกประมาณ ๔๐-๕๐ คน พกามองเป็ น คนสนิ ท กั บ เจ้ า เมื อ งแพร่
นอกจากนี้ยังมีจองแคเงี้ยวที่เคยรับช่วงปุาไม้จากเจ้าเมืองแพร่ ๗๑ ทั้งหมดได้เข้าโจมตีสถานี ตํารวจภูธร
เนื่องจากตํารวจมีจํานวนน้อยกว่าจึงต้องพ่ายแพ้และเสียชีวิต นางคําภรรยาร้อยตรีตาดได้ต่อสู้จน
เสียชีวิต๗๒ เมื่อปล้นสถานีตํารวจเรียบร้อยแล้วได้เก็บข้าวของเครื่องใช้และอาวุธบนสถานีตํารวจไปด้วย
พวกเงี้ยวได้แบ่งกองกําลังออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความวุ่นวายต่อไป โดยกลุ่มหนึ่งเข้าล้อมบ้าน
พระยาไชยบูรณ์ หลังจากมีการต่อสู้พระยาไชยบูรณ์เห็นว่าสู้ไม่ได้จึงหลบหนีออกมา๗๓ และกลุ่มหนึ่งได้
บุกไปที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขเพื่อทําลายเครื่องรับโทรเลข จดหมาย และหนังสือราชการ๗๔
พระยาไชยบูรณ์ได้หนีพวกเงี้ยวไปขอความช่วยเหลือ จากเจ้าหลวงเมืองแพร่ แต่ถูกปฏิเสธ
โดยอ้างว่าไม่มีปืนจึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ และเจ้าหลวงเองก็ต้องหาหนทางหลบหนีเช่นกัน พระยา
ไชยบูรณ์จึงต้องหาช่องทางหลบหนีต่อไป แต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเจ้าหลวงเมืองแพร่ไม่ได้หนีไปไหน

๖๗

เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ.๑๒๑,” ๒๘-๖๓.
“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่.”
๖๙
พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ , “ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการ
จลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕”
๗๐
“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๑: รายงานเจ้าพระยาสุรศักดิ์ต่อกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ,” ๒๑-๒๓.
๗๑
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๑๑๐.
๗๒
นายร้อยตรีตาดและภรรยานางคําได้รับยกย่องและจารึกชื่อไว้บริเวณประตูทางเข้าสถานี
ตํารวจภูธรชื่อว่า “ประตูตาดคํา”
๗๓
“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่”
๗๔
“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๘ เรื่องปราบเงี้ยวตอน ๒: ถึงเจ้าคุณเสถียรจาก นายเอี่ยม
สารวัด,” ๑.
๖๘

๖๐
พวกเงี้ยวได้สร้างความวุ่นวายต่อไปด้วยการไปเปิดคุกปล่อยนักโทษออกมาสร้างความวุ่นวาย ๗๕ อีกทั้ง
พกามองยังคุมคนไปปล้นคลังหลวงบนศาลากลางจังหวัดได้เงินไปประมาณ ๔๖,๙๑๐ บาท ช่วงแรกที่
พวกเงี้ยวออกปล้นสะดมสร้างความตื่ นกลัวให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากและต่างพากันซ่อนตัว พวก
เงี้ย วจึ งประกาศว่าไม่ ทําร้ ายชาวเมืองจะทํ าเฉพาะชาวสยามและข้าราชการที่มาปกครองเท่านั้ น
ชาวเมืองจึงเลิกตกใจและบางส่วนได้มาเข้ากับพวกเงี้ยว๗๖ การประกาศเช่นนี้ทําให้ชาวบ้านคลายกังวล
พากันมามุงดูพวกเงี้ยว และคอยชี้ นําทางหรือบอกที่ซ่อนตัวของข้าราชการให้แก่พวกเงี้ยว ทั้งนี้อาจ
ด้วยความโกรธแค้นไม่พอใจข้าราชการสยามเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว๗๗

ภาพที่ ๑๗ พกามอง ผู้นํากบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม, นครแพร่จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๑), ๒๓๐.
๗๕

“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๑: รายงานเจ้าพระยาสุรศักดิ์ต่อกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ,” ๒๒.
๗๖
“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่”
๗๗
ยอดยิ่ง รักสัตย์ “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๑๑๑.

๖๑
หลั งจากก่อจลาจลเข้ายึดเมืองพกามองและพวกสามารถควบคุมเมืองแพร่ไว้ได้ในวั น
เดียวกัน (๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕) พวกเงี้ยวได้เดินทางไปที่คุ้มเจ้าหลวงเพื่อเชิญให้เจ้าหลวงเมื อง
แพร่ปกครองบ้านเมืองตามเดิม ตอนบ่ายมีการประชุมระหว่างเจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้านายพื้นเมือง
และหัวหน้าโจรเงี้ยว อีกทั้งมีการลงนามในสัญญามิตรภาพร่วมรบและมอบอํานาจคืนเจ้าหลวง๗๘ โดยมี
การทําพิธีดื่มน้ําสาบานและทําหนังสือในวันรุ่งขึ้นร่วมกัน ใจความว่า
เจ้าพิริยเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่ พระยาราชวงศ์ พระยาบุรีรัตน์...ได้หนังสือองค์
ปฏิญาณไว้ต่อหน้ากันด้วยข้อความจะกล่าวต่อไปนี้
๑. เดิมทีปี ร.ศ. ๑๑๘ มีพระราชฤทธานนท์คนไทยมาเป็นหลวงเมืองแพร่และข้าหลวงไทยมี
การกดขี่ข่มเหง บรรดาเจ้านายและราษฎรและพวกลูกค้า มีพม่าต้องสู้เงี้ ยว ซึ่งเขามาอาศัยค้าขาย
อยู่ในเขตแขวงเมืองแพร่มีความเดือดร้อนเป็นอันมาก…
๓. เจ้านายกรมการพร้อมด้วยลูกค้าได้พร้อมใจกันมอบบ้านเวนเมืองคือถวายไว้เจ้าหลวงพิ
ริยเทพวงศ์ให้เป็นเจ้าปกครองบ้านเมืองต่อไป...
๕.หนังสือปฏิญาณฉบับนี้ได้ทําไว้ ๔ ฉบับ เจ้าพิริยวงศ์ถือไว้ฉบั บหนึ่ง นายร้อยจินนะเฮ็ด
แมนถือไว้ฉบับหนึ่ง (เป็นเฮดแมนของคนในบังคับอังกฤษที่เมืองแพร่) นายร้อยสล่าโปไชยถือไว้
๗๙
ฉบับหนึ่ง นายร้อยพกามองถือไว้ฉบับหนึ่ง ใจความต้องกันทั้ง ๔ ฉบับ

จากสัญญาฉบับนี้ ได้แสดงให้เห็ นว่าพวกเงี้ยวกระทําการเพื่อต่อต้านรัฐ บาลสยามไม่ได้
ต้องการเข้าปล้นเมืองเพื่อหวังเงินทอง นอกจากนี้ยังมีเอกสารของเฟงเกอร์ที่มีต่อเจ้าพระยาสุรศักดิ์
มนตรีวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ สรุปได้ว่า
เมื่อแรก ๆ เรามาที่นี้ พวกเราอยู่โดยสงบเหมือนคนอื่น ๆ แต่ใน ๓-๔ ปี หลังนี้เราถูกกดขี่
โดยชาวสยาม ผู้ไม่ต้องการให้เราอยู่ในประเทศนี้ ข่มเหงเราดังนี้ เมื่อเราต้องการหนังสือเดินทาง ก็
ขอค้ําประกันและจะไม่ยอมให้เงี้ยวค้ําประกัน ถ้าเราขอร้องคนลาว คนลาวก็ไม่กล้าคําประกัน
เพราะผู้ใหญ่บ้านจะตําหนิการกระทําเช่นนั้น เราซื้อที่บ้านหรือที่นาไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่บ้านขัดขวาง
สร้างวัดก็ไม่ได้ เพราะไม่ยอมให้ไม้ฟรี เราถูกปฏิบัติเหมือนผู้ร้าย...ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าไม่อาจ
ทนต่อไปอีกแล้ว ดังนั้นเราจึงปูองกันตัวเอง...เราไม่ใช่คนร้ายไม่ต้องการทําอันตรายแก่บ้านเมือง
๘๐
แต่เราจะไม่ยอมให้ชาวสยามกลับมาอีก
๗๘

“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่,” ๙๔.
“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๘ ปราบเงี้ยว ตอน ๒,” ๙๓-๙๔.
๘๐
เฟ็ ง เกอร์ เ รี ย นเจ้ า พระยาสุ ร ศั ก ดิ์ม นตรี , ๒๕ สิ งหาคม ๒๔๔๕ กรมราชเลขาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ม.๑๑๓/๑๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน ยอดยิ่ง รัก
สัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ.
๒๔๔๕,” ๑๑๓.
๗๙

๖๒

ภาพที่ ๑๘ เจ้าพิริยวงศ์ เจ้าหลวงเมืองแพร่
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม, นครแพร่จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๑), ๒๓๐.

๖๓
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระยาไชยบูรณ์ถูกพวกเงี้ยวจับกุมได้ พร้อมกับนาย
ร้อยตรีตาด นายเฟื่อง และพลตํารวจอุตรดิตถ์ ๓ นาย ได้ความว่าพระยาไชยบูรณ์ หนีไปซุ่มอยู่ที่ริม
เมืองถึงเวลากลางคืนกลับเข้ามาเที่ยวด้อมมองดูตามเมือง ต่อมาได้หนีไปถึงบ้านห้องกาศ (ฮ่องกาด)
และขออาหารชาวบ้าน จึงถูกชาวบ้านจับตัวส่งพวกเงี้ยว ๘๑ เมื่อถูกจับตั วได้พกามองบังคับให้เรียก
ประชุมข้าราชการและประชาชนเพื่อทําพิธีมอบอํานาจให้ พกาหม่องปกครองเมืองแพร่ แม้ว่าถูก
ทรมานทําร้ายร่างกายเพียงใดพระยาไชยบูรณ์ก็ปฏิเสธไม่ทําตาม ในที่สุ ดจึงถูกพกามองสังหารตัด
ศีรษะถึงแก่กรรมบริเวณทุ่งนาระหว่างร่องกวางเคา (ป๎จจุบันเรียกว่า “ฮ่องคาว”)๘๒
เมื่อพวกเงี้ยวสามารถเสนอผลประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มเจ้านายเมืองแพร่และชนกลุ่มต่าง
ๆ ที่อ าศัย อยู่ ใ นเมื อ งแพร่ ไ ด้ แล้ ว ทํ าให้ มีค วามหวัง ที่ จะขยายการต่ อ ต้า นรัฐ บาลสยามออกไปให้
กว้างขวางทั่วภาคเหนือ๘๓ และในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พวกเงี้ยวได้ให้เจ้าพิริยเทพวงศ์เขียนจดหมายไป
หยั่งท่าทีของเจ้าหลวงเมืองน่านเกี่ยวกับการเกิดกบฏของพวกเงี้ยว โดยมีข้อความสําคัญกล่าวว่า “พี่
จะจัดการต่อไปอย่างใดก็ดีขอชี้แจงไป”๘๔ แสดงให้เห็นถึงเจตนาชักชวนเจ้าเมืองน่านให้ร่วมกันก่อกบฏ
ต่อต้านสยาม นอกจากนี้พวกเงี้ยวยังพยายามติดต่อกงสุลอังกฤษเพื่อให้เ ข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย
กับรัฐบาลสยามอีกด้วย แต่กงสุลอังกฤษไม่มีนโยบายเข้ากับพวกเงี้ยว และให้คนในบังคับอังกฤษใน
ภาคเหนือทําตามกฎหมายของสยาม ๘๕ ทั้งนี้เพราะพวกเงี้ยวเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่ ไม่มีอํานาจทาง
การเมืองและมีผลประโยชน์ต่ออังกฤษน้อยมากเมื่อเทียบกับรัฐบาลสยาม อีกทั้งเหตุการณ์ปราบปราม
เงี้ยวก็เสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วจนอังกฤษไม่ทันได้เข้ามาไกล่เกลี่ย๘๖

๘๑

“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ตอนที่ ๑: จดหมายจากเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตามที่ได้รับ
โทรเลขจากหลวงจิตรจํานงรายงานต่อกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ๒๓.
๘๒
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จารึก ฐานอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์
พหลภักดี, เข้าถึงเมื่อ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/ databases
/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1102
๘๓
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๑๑๔.
๘๔
“ประชุมพงศาวดาร ภาค ๗๘ เรื่องปราบเงี้ยวตอน ๒”
๘๕
“ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ตอนที่ ๑”
๘๖
เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ.๑๒๑,” ๓๘.

๖๔
กบฏเงี้ ย วได้ ลุ ก ลามอยู่ เ ป็ น เวลาประมาณ ๓ สั ป ดาห์ ระหว่ า งเดื อนกรกฎาคมจนถึ ง
กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยพวกเงี้ยวมีการแบ่งกําลังออกเป็น ๒ พวก พวกหนึ่งเดินทางไป
ทางใต้เพื่อขัดตาทัพกองทัพรัฐบาลที่ส่งขึ้นไปปราบปรามจากมณฑลพิษณุโลกและนครสวรรค์ ๘๗ ส่วน
อีกพวกหนึ่งไปทางตะวันตกเพื่อเข้าโจมตีเมืองลําปาง อย่างไรก็ตามมีข่าวแพร่สะพัดมาถึงรัฐบาลสยาม
ว่าเมืองลําปางจะเป็นเปูาหมายต่อไปในการปล้นของพวกเงี้ยว ทําให้การเข้าโจมตีลําปางของพวกเงี้ยว
ไม่ประสบความสําเร็จเพราะทางราชการรู้ล่วงหน้าแล้วและเตรียมพร้อมปูองกันเมือง เมื่อพวกเงี้ยวไป
ถึงเมืองลําปางในวันที่ ๓ สิงหาคม จึงถูกกองกําลังผสมตํารวจทหารพื้นเมืองตีแตกพ่าย อีกทั้งพกามอง
หัวหน้ากบฏก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและหลบหนีเข้าไปในพม่าที่บ้านฮ่องลึก รัฐฉาน๘๘
เหตุการณ์ทางเมืองลําปางนี้เจ้าหลวงเมืองแพร่ได้มีหนังสือไปชักชวนเจ้าหลวงเมืองลําปาง
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม แต่เจ้าหลวงเมืองลําปางไม่ร่วมกบฏและได้นําหนังสือไปให้ข้าหลวงดู รวมถึง
บอกให้คนถือหนังสือกลับไปก่อนโดยอ้างว่าขอเวลาคิดดูก่อน สันนิษฐานว่าด้วยเหตุนี้พวกเงี้ ยวจึงยก
พวกเข้าตีเมืองลําปางในวันที่ ๓ สิงหาคมเพื่อดูท่าที เมื่อหัวเมืองใกล้เคียงอย่างลําปางและน่านไม่เข้า
ร่วมด้วย เจ้าหลวงเมืองแพร่และพวกเงี้ยวจึงตกอยู่ในฐานะกบฏเพียงลําพัง๘๙
เมื่อข่าวกบฏเงี้ยวทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ข้าหลวง
เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลกจัดกําลังขึ้นไปปราบพวกเงี้ยวที่เมืองแพร่ และมอบหมายให้เจ้าพระยาสุร
ศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) นํากองทัพหลวงจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปอีกด้วย ๙๐ การส่งทหารขึ้นไป
ปราบกบฏเงี้ยวถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการปฏิรูป การปกครอง
ของสยาม หากไม่ มี ก ารปราบปรามการต่ อ ต้ า นสยามอาจแพร่ ข ยายไปตามหั ว เมื อ งต่ า ง ๆ จน
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสยาม เพราะสาระสําคัญอย่างหนึ่งของการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือ การรวมสยามให้เป็นหนึ่งในฐานะรัฐชาติภายใต้พระราชอานาจสูงสุด
ของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการขยายอํานาจจากส่วนกลางไปยังหัวเมืองประเทศราชซึ่งเป็นดินแดน
ชายขอบต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ การกระทําในลักษณะถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเครื่องราชบรรณาการ
๘๗

เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ.๑๒๑,” ๒๙.
๘๘
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔,” ๑๑๖.
๘๙
เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ.๑๒๑,” ๓๘.
๙๐
“ประชุมพงศาวดาร ภาค ๗๘ เรื่องปราบเงี้ยวตอน ๒,” ๒๔.

๖๕
และการดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาไม่เพียงพอต่อความมั่นคงอีกต่อไปแล้ว โดยเฉพาะเมื่อจักรวรรดินิยมจาก
ตะวันตกแพร่ขยายเข้ามา มหาอํานาจตะวันตกได้แสดงอย่างชัดเจนว่าต้องการดินแดนในอํานาจของ
สยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนําระบบเทศาภิบาลเป็นรูปแบบการปกครอง
แบบใหม่ในหัวเมืองประเทศราช ซึ่งเป็นแนวคิดในการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ว่า
“พระมหากษัตริย์จะต้องมีพระราชอํานาจเด็ดขาดครอบคลุมดินแดนในอาณาเขตของตนที่แท้จริง ”๙๑
อีกทั้งรัฐสยามยังแสดงให้เห็นว่ารัฐมีกําลังและความตั้งใจที่จะปกครอง รวมถึงกําจัดบุคคลที่ต่อต้านการ
ปกครองนั้นด้วย
การปฏิรูปจากส่วนกลางในแบบเข้มงวดเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลสําเร็จโดยเร็ว ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ต่อต้านจากท้องถิ่นที่สูญเสียอํานาจในการปกครองตนเอง กบฏเงี้ยวสามารถเชื่อมโยงกับการต่อต้าน
การปฏิรูป เพราะพวกเงี้ยวได้ฆ่าพวกข้าราชการแต่ไว้ชีวิตพวกเจ้า ขุนนาง และพลเมืองในท้องถิ่นนั้น
ส่วนชาวเมืองก็ไม่พอใจเพราะข้าหลวงจากส่วนกลางได้เรียกเก็บเงินแทนการเกณฑ์แรงงาน แต่เมื่อ
จ่ายเงินไปแล้วก็ยังถูกเกณฑ์แรงงานไปสร้างถนน อีกทั้งนายแขวงก็ไม่เอาใจใส่ราษฎรเท่าไรนัก บังคับ
กวดขันให้ทําตามแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด จนเกิดความเกลียดชังระหว่างชาวเมืองกับ
ข้าราชการจากส่วนกลาง ส่วนพวกเงี้ยวก็ถูกกดขี่อย่างหนักความเป็นอยู่ที่เคยสะดวกสบายอย่างเช่นแต่
ก่อนก็เปลี่ยนไป เพราะรัฐบาลต้องการควบคุมหัวเมืองประเทศราชให้รัดกุม ทั้งถูกกดขี่ข่มเหงจาก
ข้าราชการ ไม่ยอมให้ซื้อที่สําหรับสร้างวัด ทํานา หรือสร้างบ้าน และไม่ยอมให้ตัดไม้สําหรับสร้างวัด
หรือสร้างบ้าน รวมถึงไม่ยอมทําหนังสือเดินทางให้ถ้าหากไม่มี คนรับประกันเป็นชาวพื้นเมือง และจับ
พวกเงี้ยวที่ไม่มีหนังสือเดินทางมาคุมขังอีกด้วย ทําให้พวกเงี้ยวรู้สึกว่าตนเป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
เหตุการณ์กบฏเงี้ยวได้สิ้นสุดลงเมื่อถูกปราบลงในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ทั้งหมด
ถูกจับกุมและถูกส่งไปคุมขังยั งคุกมหันตโทษในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ สิงหาคมปีเดียวกันนั้น
เจ้าพิริยเทพวงศ์ เจ้าหลวงเมืองแพร่ พร้อมคนสนิทได้หลบหนีไปยังหลวงพระบาง ซึ่งขณะนั้นอยู่ใน
ปกครองของฝรั่งเศส เมื่อเหตุการณ์สงบได้ถูกถอดจากตําแหน่งเจ้าหลวงเมืองแพร่ เนื่องจากขาด

๙๑

ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๔๙.

๖๖
ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตและได้ถึงแก่พิราลัยที่ลาว ๙๒ การหลบหนีไปของเจ้าพิริยเทพวงศ์ถือเป็น
โอกาสอันดีของรัฐบาลสยามที่จะเข้ายึดอํานาจการปกครองอย่างสมบูรณ์ในเมืองแพร่ ด้วยการมอบ
อํานาจการปกครองเมืองแพร่ทั้งหมดให้ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร โดยยกเลิกการปกครองแบบ
เค้าสนามหลวงในเมืองแพร่ และจัดการเหมือนกับหัวเมืองทั่วไปที่ไม่ได้เป็นหัวเมืองประเทศราช อีกทั้ง
ยังบรรจุข้าราชการจากเมืองอื่นในตําแหน่งต่าง ๆ ทุกตําแหน่งในที่ว่าการใหม่ของเมืองแพร่ตั้งแต่ปลัด
เมืองจนถึงภารโรง๙๓
ระบบการบริหารราชการแบบใหม่นี้มีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกทางการเมืองของรัฐบาล
กลาง เพื่อสร้างสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองภายใต้พระราชอํานาจของ
พระมหากษั ต ริ ย์ คื อ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทั้ ง การเมื อ งการปกครองและ
เศรษฐกิจดังที่วารุณี โอสถารมย์กล่าวไว้ว่า “ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงดําเนินการสร้างอุดมการณ์สังคม
รวมศูนย์เพื่อสร้างเอกภาพความคิดทางสังคมให้แก่อาณาจักรรัฐชาติแบบใหม่ อุดมการณ์นี้เน้นให้เห็น
ถึงสถานภาพของกษัตริย์สมัยใหม่”๙๔
อนุส าวรีย์ พระยาราชฤทธานนท์ฯ (พระยาไชยบูรณ์) ข้าหลวงเมืองแพร่ที่เสี ยชีวิต จาก
เหตุการณ์กบฏเงี้ยวหัวเมืองแพร่ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกก่อนปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เอกสารหอจดหมายเหตุ๙๕
บันทึกไว้ว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงแจ้งไปยัง พระเจ้า
น้ องยาเธอ กรมขุน สมมตอมรพัน ธุ์ ราชเลขานุก ารในพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
เนื่องจากมีใบบอกมาจากพระนิกรกิติการ ผู้ว่าราชการเมืองแพร่ ลงวั นที่ ๒๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๗
(พ.ศ. ๒๔๕๒) แจ้งขึ้นมาว่าได้ขึ้นไปที่บ้านร่องกาดเห็นไม้หลักที่ป๎กเป็นที่หมายนอนตายของพระยาราช
ฤทธานนท์ ฯ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อเงี้ยวทําจลาจลผุเอนเกือบล้ มเป็นอันตราย เห็นว่าควรบริจาคทรัพย์
สําหรับสร้างอนุสาวรีย์

๙๒

“วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่,” ๙๕.
๙๓
เตช บุนนาค, “ขบถ ร.ศ. ๑๒๑,” ๓๘.
๙๔
วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕,” ๑๖๐-๑๖๑.
๙๕
อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์, วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๖๗
อนุสาวรีย์แห่งใหม่นี้ มีลักษณะเป็นอาคารกว้าง ๓ ศอกคืบ ยาว ๕ ศอกคืบ ก่อด้วยอิฐถือ
ปูน ที่จั่วทําเป็นลายผ้าริบบิ้นมีตัวอักษรบอกว่าอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ (อยู่) ร.ศ. ๑๒๗
(พ.ศ. ๒๔๕๒) แล้วประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ องค์ เพื่อเป็นกุศลแก่ผู้ถึงแก่กรรม
เมื่อแล้วเสร็จแล้วจึงพร้ อมกันขอพระราชทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีบัญชีบริจาคทรัพย์สินที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ
ได้แก่ พระยาบุรีรัตน ๑๕๐ บาท และไม้ อิฐ และปูน, พระยาวิไชยราชา ๑๐๐ บาท พระคําลือ ๕๐
บาท หนานคําแสน ๕๐ บาท ขุนพงษ์พิบูลย์ ๕๐ บาท น้อยเมือง ๕๐ บาท ค่ายภรรยาพระวังซ้าย ๕๐
บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท ราชเลขานุการได้นําความถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชดํารัสตอบว่า “ที่ข้าราชการช่วยกันออกเงินสร้างอนุสาวรีย์นี้ดี ที่จริงรัฐบาลควร
ออก”๙๖ อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานว่ารัฐบาลออกเงินสําหรับสร้าง
ด้านหน้ าอนุส าวรีย์ มีรู ปหล่อสิงห์สํ าริดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่
ด้านบน ซึ่งต่อมาถูกโจรกรรมไปทางจังหวัดจึงได้จัดทํารูปหล่อครึ่งตัวพระยาไชยบูรณ์ไปตั้งแทนรูปสิงห์
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีก ารขยายถนนยันตรกิจ โกศลให้ กว้ างขึ้น จึงมีรื้ ออนุส าวรีย์ เดิมทิ้ งและ
สร้างใหม่๙๗ ต่อมาอนุสาวรีย์ทรุดโทรมลงจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ขึ้นใหม่ตั้งอยู่ที่ริมทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดไปประมาณ ๔ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นรูปป๎้นครึ่งตัวรูปพระยาไชยบูรณ์ หล่อด้วยโลหะ ป๎้น
หล่อโดยกองหัตถศิลป์ กองศิลปากร สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติพระยาไชยบูรณ์ซึ่งได้เลื่อนบรรดาศักดิ์
เป็น พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี จากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่ โดยท่านดํารงตําแหน่ง
ข้าหลวงกํากับราชการเมืองแพร่ ๙๘ แสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นให้ถาวรมั่นคงเพื่อ
เป็นที่ระลึกและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่จะสนองพระเดชพระคุณ ในราชการต่อไปในภายหน้า การกระทํา
ของรัฐเช่นนี้มีนัยยะที่สําคัญ มาก เพราะการสร้างอนุสาวรีย์ตามอุดมคติแบบใหม่เพื่อยกย่องวีรบุรุษ
แห่งชาติ อนุสาวรีย์แห่ งนี้จึงมิได้เป็นเพียงที่ระลึกถึงผู้วายชนม์เท่านั้น หากยังเป็นตัวแทนของการ
กระทําความดีต่อชาติอันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเห็นพ้องและปฏิบัติตาม
๙๖

อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ , วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๙๗
“วัฒ นธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาจังหวัดแพร่, ”
๑๒๕-๑๒๖.
๙๘
“อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๒,”

๖๘
การสร้างอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ขึ้นใหม่แทนหลักไม้เดิม ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากข้าราชการท้องถิ่นเมืองแพร่ การกระทําเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการยกย่อง
พระยาราชฤทธานนท์ฯ ในฐานะผู้เสียชีวิตที่มีความจงรักภักดีไม่ยอมพวกกบฏ ดังคําจารึกบริเวณฐาน
อนุสาวรีย์ส่วนหนึ่งว่า
พระยาไชยบูรณ์ได้รวบรวมกําลังต่อสู้อย่างเข้มแข็ง แต่มีไพร่พลน้อยกว่ามากจึงถูกจับตัว
บั ง คั บ ให้ ม อบการปกครองบ้ า นเมื อ งให้ แ ก่ พ วกเงี้ ย ว พระยาไชยบู ร ณ์ ขั ด ขื น จึ ง ถู ก ฆ่ า ตาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้กองทัพจากกรุงเทพฯ ยกมา
ปราบจนได้ชัยชนะแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์ พระยาไชยบูรณ์ เป็น พระยา
ราชฤทธานนท์พหลภักดีโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญ
เสียสละแลความจงรักภักดีของพระยาไชยบูรณ์๙๙

แม้ว่าอนุสาวรีย์และคําจารึกสร้างขึ้นภายหลังแต่คําว่า สร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้เป็น
เครื่องหมายแห่งความกล้าหาญ เสียสละ แลจงรักภักดี ก็ได้สะท้อนอุดมคติในการสร้างอนุสาวรีย์
แห่ งนี้ เกี่ย วกับ การยกย่ องวีร บุ รุ ษแห่ งชาติ ใ นยุคแห่ งการสร้างรั ฐ ชาติรัช สมั ยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับอนุสาวรีย์ปราบฮ่อซึ่งเน้นให้เห็นความสําคัญของการ
เสียสละชีวิตเพื่อชาติ จากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวและคําจารึกจึงกล่าวได้ว่าอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธา
นนท์ฯ มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื่องจากเป็นผลพ่วง
จากการต่อต้านอํานาจของรัฐบาลสยามในการปฏิรูปหัวเมืองประเทศราชมาเป็นระบบเทศาภิบาล
เพราะเป็นอนุสาวรีย์ของผู้ปกครองที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางในฐานะข้าหลวงกํากับราชการเมืองแพร่
และด้านหน้ายังมีรูปป๎้นสิงห์สําริดอันเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ด้านบน แสดงให้เห็น
ถึงอํานาจรัฐจากส่วนกลางผ่านกระทรวงมหาดไทยในเมืองแพร่
สําหรับพื้นที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับอุดมคติดั้งเดิมในการสร้างเจดีย์ คือ สร้าง
ในบริเวณเสียชีวิตของพระยาราชฤทธานนท์ ฯ ทั้งนี้เพราะการเสียชีวิตของท่านเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งรัฐต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึง
หน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองในฐานะพลเมืองที่ดีที่แม้แต่ชีวิตก็ย่อมสละให้กับบ้านเมืองได้ และพระยาราช
ฤทธานนท์ ฯ ในฐานะข้ า ราชการในระบอบดั ง กล่ า วย่ อ มเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ คนทั่ ว ไป แต่ ที่
เปลี่ยนแปลงไปและสําคัญที่สุด คือ อนุสาวรีย์แห่งนี้ไม่ได้เก็บอัฐิ ของพระยาราชฤทธานนท์ฯ ที่สําคัญ
อีกอย่างหนึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้ในทัศนคติของคนพื้นถิ่นเมืองแพร่กลับมีความคิดที่แตกต่างออกไป เพราะ
เสมือนหลักฐานที่ตอกย้ําเกี่ยวกับการก่อกบฏและการต่อต้านรัฐบาล
๙๙

จารึกบริเวณแท่นฐานอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดีในป๎จจุบัน

๖๙

ภาพที่ ๑๙ เอกสารทูลเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการ
สร้างอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี
ที่มา: อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์, วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ
กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๗๐

ภาพที่ ๒๐ เอกสารรายชื่อผู้บริจาคทรัพย์และวัสดุสร้างอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ
ที่มา: อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์, วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ
กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๗๑

ภาพที่ ๒๑ เอกสารตอบกลับเรื่องอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี
ที่มา: อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์, วันที่ ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ
กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๗๒

ภาพที่ ๒๒ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๓ จารึกบริเวณฐานอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ที่มา: (ถ่ายภาพโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๗๓

๓. พระบรมรูปทรงม้า
อนุ ส าวรี ย์ พ ระบรมรู ป ทรงม้ า เป็ น อนุ ส าวรี ย์ รู ป ป๎้ น พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น
ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว “ทรงเปลี่ ย นรั ฐ ไทยแบบอยุ ธ ยาให้ ก ลายเป็ น รั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม”๑๐๐
การศึกษาเกี่ยวกับพระบรมรูปทรงม้าได้มีผู้ทํา การวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้ว คือ พิบูลย์ หัตถ
กิจโกศล ซึง่ ได้กล่าวไว้ใน อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาในเชิงการเมือง๑๐๑ สรุปความได้ว่า เมื่อพิจารณา
พระบรมรูปทรงม้า จากลักษณะและที่ตั้ง เห็นได้ว่า อนุสาวรีย์แห่งนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองและความ
ทันสมัยในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี ทั้งพระอิริยาบถประทับนั่งอยู่
บนหลังม้าที่สบายคล้ายกับการพักผ่อนมิใช่กําลังสู้รบ แสดงถึงความรู้สึกที่ว่าบ้านเมืองมีความสงบและ
เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งฉลองพระองค์แบบทันสมัยแสดงถึงความคิดทันสมัยก้าวหน้าอันแสดงถึงยุคสมัยที่
สยามกําลังพัฒนาให้ทันสมัยเช่นเดียวกับประเทศในตะวันตก โดยเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งประกอบกัน
คือ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมสถาป๎ตยกรรมแบบยุโรปอันเกี่ยวข้องอยู่
กับอํานาจ และเคยถูกใช้เป็นรัฐสภาด้วยในสมัยหนึ่ง ได้แสดงถึงความเด่นสง่างามจนอาจถือได้ว่าเป็น
แบบอย่างของอนุสาวรีย์สมัยใหม่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งสถานที่และสภาพแวดล้อม นอกนี้ยังมีถนนราชดําเนินที่พุ่งตรงเข้าสู่อนุสาวรีย์ยิ่งส่งเสริมให้อนุสาวรีย์ดูมีความสําคัญมากขึ้น
พระบรมรู ป ทรงม้ า เกิ ด ขึ้ น จากความทั บ ซ้ อ นระหว่ า งพระราชประสงค์ เ ดิ ม ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องที่พระองค์ต้องการมี พระบรมรูปเช่นเดียวกับพระ
บรมรูปพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ด้านหน้าพระราชวังแวร์ซายน์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กับการหา
ของขวัญ (ทําขวัญ) เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในลักษณะอนุสรณ์ที่จะปรากฏเป็น
ถาวรวัตถุโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธานจัดงาน
และเหล่าเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ซึ่งได้ออกประกาศเรี่ยไรเงินไปทั่วพระราชอาณาจักรและได้เงินบริจาค
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๑, ๓ (มกราคม
๒๕๓๓): ๘๐-๑๐๒.
๑๐๑
พิบูลย์ หัตถกิจโกศล, “อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาในเชิงการเมือง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๖๖-๖๗.

๗๔
นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง พระบรมรู ป ทรงม้ า ท่ า มกลางบริ บ ทสั ง คมและ
อุดมการณ์สมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง๑๐๒ ของสุรกานต์ โตสมบุญ ซึ่ง
เสนอว่า พระบรมรูปทรงม้ามีลักษณะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ สาธารณะ
แบบใหม่ และได้ มี ส่ ว นในการตอกตรึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องความเจริ ญ และความศิ วิ ไ ลซ์ ใ ห้ กั บ
พระมหากษัตริย์ตามสํานึกในระเบียบโลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการนําเสนอตัวตน
และสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ได้ก่อกําเนิดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้
ให้เข้าไปใกล้ชิดและอยู่ในความรับรู้ของประชาชนได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้วาทกรรม
เรื่องพระปิยมหาราช (พระราชาที่เป็นที่รักของปวงชน) ยังเป็นสิ่งตอกย้ําให้เห็นว่าพระบรมรูปทรงม้า
เป็น “อนุสรณ์แห่งความสามัคคีของพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการตอกตรึง
ภาพลักษณ์และความทรงจําเรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธํารงเอกราช และพระมหากษัตริย์ผู้เปิดโลก
แห่ งการเดินทางเพื่อนํ าความเจริ ญศิวิไลซ์มาสู่ ส ยามประเทศ” พระบรมรูปทรงม้าจึง ก่อร่างสร้าง
ความหมายและความสําคัญในฐานะเครื่องมือของรัฐบาลผูกมัดหรือสร้างสิทธิธรรมให้กับการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
วิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับนี้ยังขาดการศึกษาอุดมคติในการเกิดขึ้นของพระบรมรูปทรงม้า
และไม่ได้ศึกษาอนุสาวรีย์แห่งอื่น ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมา
พิจ ารณาถึงพัฒ นาการร่ว มด้ว ย รวมถึงไม่ได้แสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกับภาพสะท้อนของพระบรม
รูปทรงม้าอันเกี่ยวข้องกับนโยบายการปฏิรูปสยามในรัชสมัยนี้อย่างไร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาใน
ประเด็นที่แตกต่างออกไป โดยต้องการศึกษาสาเหตุปัจจัยการสร้างพระบรมรูปทรงม้าว่ามาจากอุดม
คติแบบใด และมีบทบาทหน้าที่ในรัชสมัยนี้อย่างไร
รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ยาวนานกว่ า ๔๐ ปี ตลอด
ระยะเวลาดั ง กล่ า วได้ เ กิ ด การปฏิ รู ป สิ่ ง ต่ า ง ๆ ขึ้ น มากมายภายใต้ น โยบายการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งในช่วงแรก ๆ คือ การควบคุมคน โดยก่อนการปฏิรูประบบ
ไพร่ทาส สยามแบ่งชนชั้นการปกครองออกเป็น ๕ ชั้น คือ พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และ
ทาส สําหรับไพร่ซึ่งเป็นสามัญชนคนส่วนใหญ่แม้ว่ามีสิทธิเสรีภาพมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ถูกกําหนดให้ต้อง
สังกัดมูลนาย (เจ้านายหรือขุนนาง) และถูกเกณฑ์แรงงานภาคบังคับ โดยมูลนายจะเรียกระดมคนใน
ควบคุมของตนไปร่วมในราชการ๑๐๓ ไพร่จึงถือเป็นฐานอํานาจสําคัญของกลุ่มมูลนาย
๑๐๒

สุรกานต์ โตสมบุญ, “พระบรมรูปทรงม้าท่ามกลางบริบทสังคมและอุดมการณ์สมัย
รั ช กาลที่ ๕ ถึ ง สมั ย การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๗๖-๑๗๗.
๑๐๓
ภารดี มหาขั น ธ์ , รั ต นโกสิ น ทร์ ยุ ค ปรั บ ปรุ ง ประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕)
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๗): ๒, ๓๕-๓๖.

๗๕
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเจ้าปกครองไพร่หรือนาย
ปกครองบ่ า ว โดยรู ป แบบการปกครองแบบดั้ ง เดิ ม ของสยามเป็ น แบบสมมติ เ ทพที่ เ ชื่ อ ว่ า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือนสมมติเทพ ทรงมีพระราชอํานาจสิทธิราชเหนือราษฎร ด้วยเหตุนี้
ผู้ปกครองจึงใช้ระบบไพร่ควบคุมแรงงานและจัดสรรกําลังคนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามป๎จจัยแวดล้อม ระบบไพร่จึงเป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมไทยมานาน๑๐๔ แต่ระบบไพร่แบบดั้งเดิมก็
เป็นป๎ญหาสําคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวเมื่อครองราชย์ขณะยังทรงพระเยาว์
พระองค์ไม่มีพระราชอํานาจเพราะขาดแคลนไพร่ในสังกัดอย่างมาก แม้ว่าทรงเป็นมูลนายระดับสูงสุด
ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติอํานาจการควบคุมไพร่อยู่ที่มูลนายในระดับรองลงมา คือ เจ้านายและ
ขุนนาง พระองค์จึงค่อย ๆ ปรับปรุงระบบไพร่ด้วย “การจัดกองทหารแบบตะวันตกที่มีผลต่อการความ
เปลี่ยนแปลงของระบบไพร่โดยตรง คือ การปรับปรุงกรมทหารหน้า ใน พ.ศ. ๒๕๑๔”๑๐๕ และการ
จัดตั้งกองทหารอาชีพก็มีการจั ดตั้งกองทัพประจําการขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการเดียวกันกับการ
ปลดปล่อยไพร่๑๐๖
สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จของการปรับปรุงระบบไพร่ระยะแรก คือ การส่งกองทหาร
หน้าไปปราบฮ่อในสงครามปราบฮ่อครั้งที่ ๓ ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีและได้รับการยกย่องใน
เรื่องความสามารถ จนเกิดเป็นอนุสาวรีย์ยกย่องวีรชนแห่งชาติแห่งแรกขึ้นที่หนองคาย คือ อนุสาวรีย์
ปราบฮ่อ กองทหารหน้ าเป็ นกองทหารที่ได้ รับการฝึกแบบตะวันตกไม่ใช่การเรียกระดมไพร่มาทํา
สงคราม ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนให้สู้รบอย่างมีระเบียบแบบแผน ทหารเหล่านี้ได้ เป็นฐานพระราชอํานาจ
ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทหารที่ได้รับการฝึกใหม่ยังรับหน้าที่สําคัญอีก
หลายครั้ งเพื่อสร้างความมั่น คงให้กับรัฐ เช่น ปราบอั้งยี่ ปราบกบฏผี บุญ ปราบกบฏเงี้ยว เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการเกณฑ์แรงงานมาใช้ในกิจการของรัฐก็ยังคงมีอยู่จนกระทั่งปลายรัชกาล เช่น การสร้าง
พระเมรุมาศที่ทุ่งพระเมรุ เป็นต้น

๑๐๔

อัญชลี สุสายัณห์, ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์
, ๒๕๕๒), (๓)–(๒๐).
๑๐๕
เรื่องเดียวกัน, ๒๗๘.
๑๐๖
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๘๕.

๗๖
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔ กําหนดให้ชาย
ฉกรรจ์ทุกคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง ๑๘-๔๐ ปี ต้องเข้ารับราชการทหาร โดยอยู่ประจําการ ๒ ปี แล้วปลด
เป็นกองหนุนชั้นปีที่ ๑ เป็นเวลา ๕ ปี รับราชการไม่เกินปีละ ๒ เดือน จากนั้นจึงปลดเป็นกองหนุนชั้น
ปีที่ ๒ เป็นเวลา ๑๐ ปี รับราชการไม่เกินปีละ ๑๕ วัน เป็นอันหมดหน้าที่รับราชการทหารและไม่ต้อง
เสียค่าราชการไปจนตลอดชีวิต ระหว่างประจําการจะได้รับพระราชทานเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และ
เครื่องนุ่งห่มใช้สอยตามความเหมาะสม ๑๐๗ ประชาชนที่ถูกเกณฑ์เหล่านี้ไม่รวมพระบรมวงศานุวงศ์
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และนักเรียนระดับอุดมศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มจากมณฑลเล็ก ๆ
ก่อนเพราะไม่มีป๎ญหาขัดแย้งกับ ผู้มีอํานาจท้องถิ่นมากนัก สําหรับ มณฑลกรุงเทพมหานครกับจันทบุรี
ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ในท้องถิ่นที่ผู้นํามีอํานาจเข้มแข็งมาก เช่น ป๎ตตานี สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช เป็นต้น ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘๑๐๘
พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารฉบับนี้ “ถือเป็นการความพยายามควบคุมคน...มีบทบาท
สําคัญในการควบคุมกับจัดสรรกําลังคนให้อาณาจักร แทนที่ระบบไพร่ได้ในที่สุด ”๑๐๙ แต่ก่อนหน้าการ
ประกาศรัฐได้จัดการระบบไพร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ จนมีระเบียบมากแล้ว เริ่มตั้งแต่การโอนเลก
ตามหัวเมืองเป็นเลกคงเมือง การจัดทําทะเบียนสํามะโนครัว และพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์จ้าง
ร.ศ. ๑๑๙ ที่ทําให้การเกณฑ์แรงงานทําได้เฉพาะที่กําหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้
จึงทําให้ไม่มีการเกณฑ์แรงงานไพร่หลวงจ่ายเดือน เลกจะถูกควบคุมโดยเจ้าพนักงานในท้องถิ่นเท่านั้น
และความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับไพร่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นการเกณฑ์ทหารจึงไม่
ต้องติดป๎ญหาการแย่งชิงไพร่ระหว่างรัฐกับมูลนายอีกต่อไป
ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการปฏิรูประบบไพร่มีขั้นตอนจํานวนมากจนกระทั่งสมบูรณ์ใน
ที่ สุ ด ตามกระบวนการสถาปนารั ฐ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ใ นเรื่ อ งการควบคุ ม คน ซึ่ ง ทํ า ให้
พระมหากษัตริย์มีอํานาจเหนือประชาชนโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบมูลนายเหมือนเช่นอดีต ซึ่งอนุสาวรีย์
พระบรมรูปทรงม้าได้ สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากนโยบายครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี
๑๐๗

ภารดี มหาขัน ธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว,” ๔๕๐-๔๕๓.
๑๐๘
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๘๕.
๑๐๙
อัญชลี สุสายัณห์, “ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ๓๐๒-๓๐๓.

๗๗
เพราะฉลองพระองค์เครื่ องแบบทหารแบบตะวั นตกได้แสดงถึงพระราชอํานาจอันสู งสุ ดที่มีเหนือ
ประชาชน พระหั ต ถ์ ข วาทรงคทาจอมพลซึ่ ง ข้ า ราชการกองทั พ บกได้ ทํ า ขึ้ น ถวายเมื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีทวีธาภิเษกในฐานะจอม
ทัพไทย มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกทําจากทองคําหนัก ๔๐ บาท ยาว ๓๕ เซนติเมตร ยอดเป็นรูป
ช้า งสามเศี ย ร ลงยาสี ข าวเหนื อ หั ว ช้ างเป็ น พระเกี้ ย ว ใต้หั ว ช้ า งลงมาเป็ น ลายนู น รู ป หม้ อ กลศ มี
ความหมายว่า การทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีทวีธาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงใช้ประจําตลอดรัชกาล คทานี้ได้แสดงถึงพระราชอํานาจในการควบคุมทหารที่เข้ามาแทน
ระบบไพร่แบบเดิม
การควบคุมคนตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์และประชาชนในทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอุดมคติแบบใหม่ที่ไม่ใช่เจ้า
ปกครองไพร่ ห รื อนายปกครองบ่ าวในระบบราชาธิปไตยอีก ต่ อไป แต่พ ระมหากษัต ริย์มีห น้าที่ต่ อ
ประชาชนในการดูแลความทุกข์ความสุขและพัฒนาบ้านเมืองให้ได้รับความเจริญอีกด้วย ดังจะเห็นได้
ว่าการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นมาจากเงินบริจาคของเจ้านาย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ซึ่ง
ได้บริจาคทรัพย์สําหรับสร้างพระบรมรูปทรงม้า
นอกจากนโยบายปฏิรูประบบไพร่เพื่อควบคุมคนแล้ว พระบรมรูปทรงม้า ยังสะท้อนให้เห็น
การปฏิรู ปการปกครองส่วนภูมิภาคด้ว ยการควบคุมหัวเมือง ทําให้ สยามมีอาณาเขตที่ชัดเจนและ
ปกครองเมื อ งทั้ ง หมดได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม พระราชอํ า นาจการปกครองทั้ ง หมดขึ้ น ตรงต่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวทั้งในกฎหมายและทางปฏิบัติ แต่การ
รวมศูนย์ครั้งนี้ไม่ได้ประสบความสําเร็จ โดยราบรื่น เพราะหลังจากการปฏิรูปส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึง่ นําระบบเทศาภิบาลเข้ามาใช้เพื่อลดอํานาจของเจ้าเมืองประเทศราช
ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับพวกหัวเมืองทั้งเจ้าและประชาชน ส่งผลให้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ.
๑๒๑) เกิดกบฏครั้งใหญ่ ๓ ครั้ง โดยในเขตหัวเมืองทั้งตะวันออกเฉียงเหนือเกิดกบฏผีบุญ ภาคเหนือ
เกิดกบฏเงี้ยวซึ่งเป็นที่มาของอนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯและภาคใต้เกิดกบฏแขกเจ็ดหัวเมือง
ภายหลังการปราบปรามกบฏเงี้ยวด้วยกําลังทหารอย่างเฉียบขาดในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอํานาจในหัวเมืองภาคเหนือ เนื่องจากเจ้านายเมืองเหนือบางรายเห็นแล้วว่า ไม่
สามารถเป็นอิสระจากสยามได้อย่างแน่นอนจึงหันมาช่วยปราบปรามเงี้ยว โดยเฉพาะเจ้า หลวงเมือง
ลําปางได้ออกทั้งค่า ใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูปี รวมถึงส่งบุตรหลานเข้าช่วยในการปราบ
กบฏ สําหรับเจ้านายในเมืองแพร่ที่ไม่ต้องพระราชอาญาก็ถูกควบคุมความประพฤติใกล้ชิด จนในที่สุด

๗๘
ก็ต้องหันมาสนับสนุนราชการของสยามเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการบริจาคเงินก้อนใหญ่รายละ
๕๐-๑๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลทหารที่เมืองแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตามความคิด
ของคุณหญิงเลี่ยม ภริยาพลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี แม่ทัพใหญ่ที่รับหน้าที่ปราบเงี้ยว๑๑๐
การสถาปนาอํานาจรัฐใหม่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นพร้อมกับ
การสถาปนาอุดมการณ์รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีสาระสําคัญว่า “มีความเชื่อมั่นเรื่องความก้าวหน้า
ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นําแผ่นดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และมีความคิดเรื่อง ชาติ อันหมายถึง
ผลรวม ของหน่วยย่อยในสังคม”๑๑๑ ด้วยเหตุนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงทรงอธิบาย
หน้าที่ของข้าราชการว่าไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นําสวัสดิภาพไปให้ประชาชนด้วย
พระยาสุ รสีห์ฯ จึงพยายามบํารุงบ้านเมืองด้ว ยการซ่อมถนนและสร้างสะพาน ซึ่งเป็นการแสดงให้
ประชาชนได้เห็นประโยชน์จากความเจริญในการสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว จึงปรากฏเอกสารความ
ร่วมมือการซ่อมสร้ างถนนและสะพาน อาทิ เจ้าอุปราช (เจ้าแก้วนวรัฐ) รับหน้าที่ผู้อํานวยการสร้าง
ถนนสายเชีย งใหม่ไปเชียงรายจนสํ าเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว เกิ นความคาดหมายของรัฐบาล สิ่ ง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ว่า “รัฐบาลเป็นผู้สร้างสรรค์ความ
เจริญให้กับสังคม”๑๑๒ และเพื่อแพร่ขยายอุดมการณ์ไปยังประชาชนให้ มากขึ้นจึงมีการสร้างโรงเรียน
ขึ้นในหัวเมืองเหนือจํานวนมาก เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน
สรัสวดี อ๋องสกุลได้กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ล้านนาถึงความเปลี่ยนของล้านนาภายหลัง
กบฏเงี้ยวไว้ด้วยเช่นกันว่า การเกิดกบฏเงี้ยวได้แสดงถึงความไม่เข้าใจระหว่างกัน ระหว่างคนเมืองกับ
สยามอย่างชัดเจนที่สุด เพราะขาดสํานึกของความเป็นพลเมืองของรัฐไทยร่วมกัน วิธีการแก้ไข คือ การ
สร้ างสํ านึ กความเป็ น ชาติเ ดีย วกัน ให้ เกิด ขึ้น ด้ ว ยแนวความคิ ดนี้ส ยามได้จั ดการปฏิรูปการศึกษ า
ศาสนา และทํานุบํารุงบ้านเมือง ทั้งการคมนาคมและการสาธารณสุข รวมถึงการนําวัฒนธรรมจาก
กรุงเทพมหานครสู่ภาคเหนือ๑๑๓
๑๑๐

ภูเดช แสนสา, “เขาว่าเงี้ยวเป็นกบฏ” (เอกสารการเสวนาในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓).
๑๑๑
ยอดยิ่ ง รั ก สั ต ย์ , “การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อ งและเศรษฐกิจ ในภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕,” ๑๒๗.
๑๑๒
เรื่องเดียวกัน.
๑๑๓
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์,
๒๕๔๙), ๓๓๖-๓๓๗.

๗๙
การปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายสําคัญอย่างหนึ่งในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระบบการศึกษาของสยาม โดยรัฐเข้าไปมีบทบาทในการ
จัดการการศึกษาให้เป็นแบบเดียวทั่วพระราชอาณาจักร ทั้งเนื้อหา ความรู้ และเปูาหมายที่สอดคล้อง
กับความต้องการของรัฐที่กําลังก่อรูปรัฐชาติอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาแบบใหม่นี้ได้เป็นไปตามแนวคิด
ของกลุ่มชนชั้นนําสยามในยุคนั้น ๑๑๔ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาหัวเมือ งอันสอดคล้องตามพระ
บรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้
ทรงนํ าเสนอความเห็ น เรื่ อ งจั ด การศึก ษาหั ว เมื องในฐานะเสนาบดีก ระทรวงมหาดไทย ทรงเห็ น
ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ทางการปกครองในทางที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันให้หมู่ประชาชน โดยพระองค์ทรงเสนอว่า “รัฐใดก็ตามที่มุ่งการบํารุงรักษาบ้านเมืองให้
เจริญถาวรอยู่ในความอิศรภาพของชาติ ได้มั่นคงนี้มีขึ้นอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อไพร่บ้านพลเมืองโดยมาก
มีความรู้เชื่อถือคุณความจงรักภักดี”๑๑๕
ในเรื่ องการศึ กษานี้ น ครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้กล่ าวไว้ในการปฏิวัติส ยาม พ.ศ. ๒๔๗๕
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการศึ ก ษาไว้ อ ย่ า งสนใจว่ า ระบบการศึ ก ษาสมั ย ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามนโยบายของรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้มีส่วนสําคัญในการตอกย้ําให้ประชาชนตระหนักในความศิวิไลซ์ที่กําลังเกิดขึ้น
ในสยาม อีกทั้งแบบเรียนหลวงทั้งวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แบบสอนอ่าน ธรรมจริยา และอื่น ๆ
ต่างสอดแทรกเนื้อหาที่สอนให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี คือ “มีความรักชาติบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ” ซึ่งหมายถึงทุกคนมีหน้าที่เสียสละและต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชาติ
บ้านเมืองตามสถานภาพของตน๑๑๖ นอกจากนี้บุคคลสําคัญของชาติคนหนึ่งในสมัยนั้นเจ้าพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรียังกล่าวอีกว่า “ผู้ที่รักบ้านเมืองจริงนั้น ย่อมตั้งใจที่จะช่วยให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเสมอ ที่ถึง
แก่มอบชีวิตให้แก่บ้านเมืองก็มี ทั้งฝุายทหารและพลเรือน”๑๑๗
๑๑๔

วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕,” ๑๗๓-๑๘๐.
๑๑๕
หนังสือกราบบังคมทูล ความเห็นเรื่องการศึกษาของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ, ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ศ.๒/๕, หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕,”
๑๗๓.
๑๑๖
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๒๖.
๑๑๗
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, ธรรมจริยา เล่ม ๔ (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๔๒๐),
๑๒๙. อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕,” ๒๖.

๘๐
ด้วยเหตุนี้นอกจากความรู้แล้วรัฐยังปลูกฝ๎งความรู้สึกรักชาติอันเป็นคุณสมบัติของพลเมือง
ที่ดี และจากการประมวลตําราเรียนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถ
สะท้อนเนื้อหาความรู้ได้ ๒ ประเภท คือ ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็นความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
และความรู้ทางด้านมนุษย์และสังคม แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ จิตมนุษย์ พุทธจริยากับภูมิศาสตร์
สยาม และสุ ดท้ ายเป็ น ความรู้ เรื่ องความสั ม พัน ธ์ระหว่ างมนุ ษย์ กับ สั ง คม ซึ่ งมี เนื้ อหาที่ ทํา ให้ เกิ ด
ความรู้สึกรักชาติอันเป็นพื้นฐานสําคัญในการหล่อหลอมสังคม โดยในหนังสือธรรมจริยาเล่ม ๖ ได้
กล่าวถึง ความซื่อสัตย์ กตัญํู จงรักภักดี ความเคารพผู้อาวุโสหรือผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่า รวมทั้ง
ต้องยึดมั่นในหลักธรรมที่สําคัญต่อความมั่นคงของบ้านเมือง เช่น การเคารพกฎหมาย๑๑๘
ในส่วนภูมิภาค อาทิ หัวเมืองล้านนารัฐ ได้มีเปูาหมายสําคัญในการสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันไม่แบ่งแยกเป็นลาวเป็นไทย วิธีการหนึ่งที่ใช้ คือ การจัดการระบบการศึกษาแบบใหม่โดย
เริ่ มต้นบางแล้ว มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ แต่ห ลังจากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เริ่ม
เน้นหนักมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้มีการวางนโยบายจัดการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรดา
เจ้าผู้ครองนครเพราะถือเป็นความดีความชอบด้วยการบริจาคที่ดินสําหรับสร้างโรงเรียน เช่น เจ้า
อินทวโรสสุริยวงษ์ นครเชียงใหม่ บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นต้น๑๑๙
จากข้อความทั้งหมดที่กล่าวมาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและขั้นตอนในกระบวนการ
สถาปนารัฐระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิรูปหลายด้าน ความพยายามเหล่านี้ได้
ปรากฏเป็ น รู ป ธรรมและประสบความสํ า เร็ จ อย่ า งสู ง ในช่ ว งปลายรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระองค์ ท รงมี พ ระราชอํ า นาจสู ง สุ ด ตามอุ ด มการณ์ ใ นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความสําเร็จในเรื่องนี้ได้
เป็นอย่างดี เพราะพระองค์ทรงสร้างอนุสาวรีย์แห่งพระองค์เองในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ส่วนหนึ่ง
ทรงต้องการแสดงถึงความสําเร็ จในพระราชประสงค์อันมีมาตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ ซึ่งไม่ได้เพียงแต่
ประชาชนชายสยามเท่านั้น แต่ต้องการแสดงไปยังนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายด้วย

๑๑๘
๑๑๙

วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕,” ๑๘๐.
สรัสวดี อ๋องสกุล, “ประวัติศาสตร์ล้านนา,” ๓๓๙-๓๔๐.

๘๑
การสร้ างพระบรมรู ป ทรงม้ า เริ่ มต้ น จากพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้า อยู่หั ว มี
ความคิดว่าจะทําสนามขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างพระที่นั่งอนันตสมาคมกับถนนราชดําเนิน ๑๒๐ และ
มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระบรมรูปของพระองค์เองบนซุ้มบริเวณถนนราชดําเนิน ดังที่ปรากฏใน
สําเนาพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเจ้าพระยายมราช
(ป๎้น สุขุม)
“Damdfer Sachsen
Norddeutscher Bloyd, Bremen
วันที่ ๑๕ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖
ถึง พระยาสุขุม
...ว่าจะเอาเงินที่ข้าราชการเรี่ยรายในการทําบุญแซยิดอายุครบ ๕๐ อันมีเหลืออยู่นั้น ก่อสร้าง
เป็นซุ้มประตูที่ต้นถนนเบญจมาศฯ อันต่อกันกับถนนดวงตะวัน และถนนราชดําเนินนอก เพื่อจะ
ให้เป็นซุ้มประตูสําหรับวังสวนดุสิต ... แต่ก็เลยติดค้างอยู่ตามเคย มาภายหลังพระยาสุริยาคิดเห็น
ว่า น่าจะหล่อพระบรมรูปขี่ม้าตั้งบนหลังซุ้มนั้น แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทํารูป ก็ระงับมาอีก
ครั้งนี้เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะหาเวลาอื่นอีกนั้นยาก จึ่งได้จดหมายสั่งจรูญ (พระองค์เจ้าจรูญ
ศักดิ์ กฤษดากร) ให้ติดอ่านหาช่างแลสืบราคาเตรียมไว้
๑๒๑
สยามมินทร์

การสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่ซุ้มนั้นไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้น มีแต่การสร้างพระบรมรูปทรงม้า
ขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิต โดยปรากฏความในประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพว่า สืบเนื่องมาจากขณะนั้นกําลังจะทรงครองราชย์ครบ ๔๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ นาน
กว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารจึงเป็นอภิลักขิตสมัยกําหนดให้มีพระ
ราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จะมีการสมโภชครั้งใหญ่ในพระนครและมีพระราชดํารัสให้สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟูาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธานจัดงาน ร่วมปรึกษากับเสนาบดีจัดงาน
พระราชพิธีครั้งนี้ โดยให้กราบทูลผ่านทางไปรษณีย์และโทรเลขระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒
๑๒๐

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด
(กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๕๙–๖๒.
๑๒๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สาเนาพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) กับประวัติเจ้าพระยา
ยมราช (พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงธรรม, ๒๔๘๒. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยายมราช
๑๐ เมษายน ๒๔๘๒), ๓๑-๓๒.

๘๒
ระหว่างการจัดหาของขวัญได้มีข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
พระราชวังแวร์ซาย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทรงโปรดพระบรมรูปพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงม้าหล่อ
ด้วยทองสําริด และมีพระราชปรารภว่าถ้า มีพระบรมรูปของพระองค์ทรงม้าตั้งไว้ในสนามที่ถนนราช
ดําเนินต่อกับบริเวณถนนราชดําเนินต่อกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมจะมีความสง่างามเหมือน
อนุสาวรีย์กษัตริย์ตามประเทศต่าง ๆ ในยุโรป สืบราคาทราบว่าราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ข่าวว่ามีผู้
ประสงค์จะบริจาคเงินเป็นจํานวนมาก ดังนั้นที่ประชุมเสนาบดีจึงมีมติว่าเห็นควรถวายพระบรมรูปทรง
ม้าตามที่มีพระราชประสงค์ เมื่อความเป็นเช่นนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงกราบทูลขอถวายพระ
บรมรูปทรงม้าอันประชาชนชาวสยามจะได้สนองพระเดชพระคุณในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก๑๒๒
อีกทั้งปรากฏความส่ ว นหนึ่งในพระราชหั ตถเลขาสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟู า
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งว่า
สวนจิตรลดา
วันที่ ๒๒ พฤศภาคมรัตนโกสินทร์ศก๑๒๗
...ด้วยปีรัตนโกสินทร์ศก๑๒๗ นี้ จะถึงมหามงคลสมัยอันสําคัญอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝุาละอองธุลี
พระบาทได้ เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ บ รมราชาภิ เ ศกมาได้ ๔๑ ปี . ..อั น จะมาถึ ง ในเดื อ น
พฤศจิกายนนี้ ต่างชื่นชมยืนดีมีกระมลสันดาน ปรารถนาพร้อมกันจะสร้างอนุสาวรี ที่เปนของ
ถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไว้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อใต้ฝุาละอองธุลีพระบาท กับทั้งจะ
แสดงความชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงทะนุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ไพร่
ฟูาข้าแผ่นดินได้อยู่เย็นเปนศุขสําราญมาช้านาน
เพื่อจะให้ความปรารถนาอันนี้สําเร็จตลอดไปจึงคิดด้วยเกล้าฯ ว่า จะจัดการเรี่ยรายเงิน
สร้ า งพระบรมรู ป ในใต้ ฝุ า ละอองธุ ลี พ ระบาท ประดิ ษ ฐานขึ้ น ไว้ ณ ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง สุ ด แต่ จ ะทรง
พระราชดําริห์เห็นสมควร
ข้าพระพุทธเจ้า
๑๒๓

วชิราวุธ

๑๒๒

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด,”
พระบรมรู ป ทรงม้ า , ๕ ธั น วาคม ร.ศ. ๑๒๖-๑๔ กั น ยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๒๓

๘๓

ภาพที่ ๒๔ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: Abridged History of Rome Another way to visit the monuments of Ancient and
Modern Rome เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก http://www.romeartlover.it/
Bernini3.html
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบในเรื่องการสร้าง
พระบรมรูปทรงม้า ความส่วนหนึ่งมีดังนี้
ซึ่งจะสร้างรูปของฉันไว้ในที่ใดที่หนึ่งให้เปนที่รฦกถึงการที่ได้ดํารงราชสมบัติถึง ๔๑ ปี ยิ่ง
กว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ปางก่อน แลเปนเครื่องแสดงความพอใจในกิจการบ้านเมืองซึ่งฉัน ได้ทํานุ
บํารุงมาให้เจริญรุ่งเรือง แลไพร่ฟูาข้าแผ่นดิ นอยู่เย็น เป็นศุขมาช้านาน เปนการแสดงความ
จงรักภักดี แลแสดงความพอใจในตัวฉันนั้น...จึงยอมอนุญาตให้เธอจัดการตามความปรารถนา
ของเธอ แลชนทั้งปวงซึ่งเธอได้กล่าวแทนด้วยความพอใจแลขอบใจเป็นอันมาก

๑๒๔

๑๒๔

พระบรมรู ป ทรงม้า , ๕ ธั น วาคม ร.ศ. ๑๒๖ - ๑๔ กั นยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๘๔
ในการครั้งนี้ได้มีการจัดทําใบเสร็จรับเงินสําหรับผู้ที่บริจาคขึ้นโดยเฉพาะขนาดประมาณ ๔
x ๖ นิ้ว ด้านบนเป็นรูปพระบรมรูปทรงม้า และตัวอักษรที่กล่าวว่า พระบรมรูปจะเรี่ยไรกันสมโภชนั้น
ที่เราทั้งหลายสร้างถวายดังนี้ ได้รับเงินในการสร้างพระบรมรูป ของ.............................. ไว้แล้ ว
........................ บาท ด้วยอํานาจความกะตัญํูกตเวที ขอให้ผ้อู อกเงินเจริญศุขทุกเมื่อเทอญ๑๒๕

ภาพที่ ๒๕ ใบเสร็จรับเงิน
ที่มา: “ใบเสร็จรับเงิน,” ภาพส่วนบุคคล, ภ.ส.บ. ๑๑/๑๖, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
ใบเสร็จ รับเงิน เป็น เอกสารชิ้นสํ าคัญที่แสดงถึงการเรี่ยไรเงินจากประชาชนทั้งประเทศ
สร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายฉลองพระเดชพระคุณ ในเอกสารระบุชื่อ นายเชย ผู้ออกเงิน ๔ บาท เพื่อ
สร้างพระบรมรูปรายนี้ คือ มหาดเล็กในวังสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้า ซึ่งต่อมาเป็นหลวงรัตนเทพีพลารักษ์ (เชย ไชยวสุ) ตําแหน่งปลัดกรมขอเฝูาฯ
เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อรับเงิน คือ พระยาอิศราธิบดีสีหราชรองเมือง
๑๒๕

“ใบเสร็จรับเงิน,” ภาพส่วนบุคคล, ภ.ส.บ. ๑๑/๑๖, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๘๕

ภาพที่ ๒๖ พระบรมรูปทรงม้าจําลอง
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้าจําลอง,” ภาพส่วนบุคคล, ภ.ส.บ. ๑๑/๑๖, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
ภาพพระบรมรูปทรงม้าจําลองที่ปรากฏภายในภาพมีนายช่างปฏิมากรชาวฝรั่งเศสป๎้นแบบ
เท่าพระองค์จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดจําลองย่อส่วนส่งเข้ามาถวายก่อน ในขณะที่พระบรม
รูปองค์จริงกําลังทําการหล่อและตกแต่งอยู่ที่กรุงปารีส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรด
มาก ท่านผู้ใหญ่เคยเล่ าให้ฟ๎ งว่า ครั้งนั้น พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนทั่ว ไป พากัน
กระหายอยากจะได้เห็นกันมาก พระบรมรูปทรงม้าซึ่งเขาทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างถวายมีรูปร่าง
ลักษณะอย่างไร เพราะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้ในที่สาธารณะ
๑๒๖
เพื่อสักการะ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉาย
และพิมพ์ภาพนี้ขึ้นเป็นจํานวนมาก เพื่อพระราชทานแจกจ่ายแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไปเป็นที่ระลึกให้ได้เห็นภาพก่อนที่จะได้เห็นองค์จริง
๑๒๖

“พระบรมรูปทรงม้าจําลอง,” ภาพส่วนบุคคล, ภ.ส.บ. ๑๑/๑๖, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๘๖
การประชาสัมพันธ์การขอเรี่ยไรเงินบริจาคได้มีหลายวิธี ซึ่งปรากฏหลักฐานกล่า วคือ ใบ
บอกจากปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล “ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งประกาศเรี่ยรายเงินหล่อพระบรมรูป
๓๐๐ ฉบับ มาพร้อมด้วยหนังสือนี้...ปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล”๑๒๗, อีกทั้งยังมีการแจ้งข่าวใน
หนังสือพิมพ์ตามการแจ้งเรื่องบริจาคเงินจากพระวิภาคภูวดล “ได้ทราบข่าวในหนังสือพิมพ์ถึงเรื่องการ
เรี่ ย รายเงินสร้ างพระบรมรู ปถวายสมโภช..พระวิภาคภูวดลมีความยินดีขอเข้าส่ว นสนองพระเดช
พระคุณในการสร้างพระบรมรูปถวายนั้นด้วย ๑๐ ปอนด์”๑๒๘, นอกจากหน่วยราชการในประเทศแล้ว
ยังได้แจ้งไปถึงหน่วยราชการในต่างประเทศด้วย ดังหนังสือแจ้งเรื่องบริจาคเงินของมิสเตอร์เกรแฮมที่
ปรึกษาราชการเมืองกลันตัน “ผู้อํานวยการบริษัทดัฟฟี่ที่เมืองกลันตันออกเงินช่วยในการสร้างพระบรม
รูปเป็นเงิน ๒๕๐ เหรียญในนามของบริษัท แลขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายไชยมงคลในการพระ
ราชพิธีรัชมังคลาภิเศกนี้ด้วย”๑๒๙
รายนามผู้บริจาคมีทั้งเจ้านาย ขุนนาง พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ตามหลักฐานในเอกสาร
ชั้นต้นพบว่าได้รวบรวมเงินผ่านหน่วยราชการต่าง ๆ อาทิ พระภักดีพิรัชภาคย์ เจ้ากรมกองตระเวร
แขวงลําน้ํา ซึ่งได้มีการจัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า
บ้านตําบล ........................................................
วันที่ .............................................. รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗
ข้าพเจ้า ........................................................................................
แจ้งความมายัง พระภักดีพิรัชภาคย์ เจ้ากรมกองตระเวรแขวงลําน้ํา เรี่ยรายจะทรงสร้าง
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงม้า ถวายเป็นการสมโภช ในการที่ได้เสด็จดํารงค์ศิริ
ราชสมบัติมาได้ ๔๑ ปี ข้าพเจ้าได้เรี่ยรายแก่บรรดาพวกพ้อง แลคนในความปกครองของข้าพเจ้า
๑๒๗

บาญชีรายชื่อผู้ออกเงินเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปทรงม้า , ๑๘ สิงหาคม -๑๐ กันยายน
๑๒๗) กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๒๘
กระทรวงการต่างประเทศส่งเงินเรี่ยช่วยสร้างพระบรมรูปทรงม้า , ๒๓ ตุลาคม - ๑๖
ธันวาคม ๑๒๗) กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๒, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.
๑๒๙
กระทรวงการต่างประเทศส่งเงิ นเรี่ยช่วยสร้างพระบรมรูปทรงม้า, ๒๓ ตุลาคม –๑๖
ธันวาคม ๑๒๗) กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๒, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.

๘๗
ที่ได้เต็มใจออกทรัพย์ถวายในการนี้ รวมเปนเงิน ........................... บาท ............................ อัฐ ดัง
มีรายชื่อแลจํานวนเงินแจ้งต่อไปในบาญชีนี้ แลขอให้ท่านนําจํานวนเงินแลรายชื่อซึ่งข้าพเจ้าได้
กล่าวมานี้ เสนอต่อท่านเจ้าคุณเสนาบดีกระทรวงกระทรวงนครบาลทราบด้วย
(ลงนาม) .....................................................

๑๓๐

รายชื่อที่ปรากฏมีทั้งชาวบ้าน เช่น แม่บ๊วย ๔ บาท, แม่เจียม ๑ บาท, นายแจ้ง ๑ บาท,
จีนเพียม เป็ นต้น นอกจากนี้ยังผ่านกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ยุติธรรม

ภาพที่ ๒๗ เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ออกเงินเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปทรงม้า
ที่มา: บาญชีรายชื่อผู้ออกเงินเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปทรงม้า (๑๘ สิงหาคม-๑๐ กันยายน ร.ศ. ๑๒๗)
กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๓๐

บาญชีรายชื่อผู้ออกเงินเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปทรงม้า (๑๘ สิงหาคม-๑๐ กันยายน ร.ศ.
๑๒๗) กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๘๘
สําหรับการป๎้นหล่อพระบรมรูปทรงม้าได้เกิดขึ้นระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป โดยในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ขณะประทับอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ทํา
การตกลงให้ ช่างชาวฝรั่งเศสในนามบริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ป๎้น
หล่อพระบรมรูปทรงม้า พร้อมกันนั้นได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในชุดฉลองพระองค์เครื่องยศจอมพล
ทหารบกทั้งสี่ด้านเพื่อเป็นต้นแบบ โดยให้นายคาโรรัส ดูรังน์ ช่างเขียนภาพและให้ช่างป๎้นป๎้นหุ่นของ
พระองค์ โดยมีนาย C.Masson เป็นผู้ออกแบบป๎้นพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งมีการป๎้นหุ่นจําลองขนาดเล็ก
แล้ ว ขยายเป็ น ขนาดใหญ่ มีน าย G.Paupg

เป็น นายช่ างควบคุม การหล่ อ ๑๓๑ ดัง ที่ป รากฏพระ

ราชหัตถเลขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
ได้ไปที่ช่างหล่อในเรื่องที่จะหล่อรูป ซึ่งตกลงกันให้ทําสําหรับจะไปตั้งในบางกอก เขา
ได้ป๎้นตัวอย่างลองขึ้นไว้ แลเลือกรูปม้าตัวอย่างที่ป๎้นไว้นั้นสองอย่าง สั่งให้เขาเลือกเนื้อทองไว้ให้ดู
ด้วย แบ่งเปน ๔ ชั้น ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๓ แปลกกันแต่แต่งตัวเรียบขึ้น แลแต่ไม่เรียบราคาผิดกันถึง
๒ ปอนด์ ชั้นที่ ๒ เปนสีดํา ไทยคงไม่ชอบ ชั้นที่ ๔ ผิวทอง หยาบเกินไปคงไม่ชอบ ถ้าที่ ๑ กับที่ ๓
ทําไปทั้งสองอย่าง คนหันลงซื้อข้างถูกที่ ๑ เห็นจะไม่ออก จึงได้ทําแต่ที่ ๓ เขาขอให้ถ่ายรูปไว้ทั้ง ๔
ด้าน๑๓๒ ...เวลาบ่าย ๔ โมง จึงได้ออกจากสถานทูตไปถ่ายรูปก่อน การถ่ายรูปนี้เพื่อจะทําสเตซู เขา
ขอให้ถ่ายสี่ด้านและอยากจะให้แต่งยุนิฟอมใหม่ แต่ผเอนยุนิฟอมไม่อยู่หมด เขาเอาไปทําตัวอย่าง
ตัดยุนิฟอมใหม่๑๓๓

หลังจากนั้นในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้เสด็จประทับเป็นแบบให้ช่างป๎้นบรมรูป
ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓๕ ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า
โรงที่ป๎้นนั้นลึกเข้าไปจากถนนใหญ่อีกชั้นหนึ่ง เขาป๎้นม้างาม แต่รูปข้างบนนั้นใช้ไม่ได้
ผอม ด้วยเอารูปกิงออฟสเปนมาเปนตัวอย่าง ในเรื่องป๎้นรูปยังไม่เปนการเลยทั้งรูปที่สําหรับจะขี่ม้า
แลรูปที่สําหรับจะหล่อเล็ก ๆ เรื่องป๎้นรูปนี้จะทําตามรูปถ่ายไม่ได้เปนอันขาด เพราะเงารูปมันนูน
ขึ้นมาไม่พอ รูปเล็กที่ทําไว้แบนไปหมด รูปใหญ่แก้มตอบแลเหี่ยวเปนกลีบ ๆ ปากตุ่ย ๆ แต่ช่างป๎้น
มันดีเสียจริง ๆ พอพ่อลงไปนั่ง ฉวยดินป๎ป ก็แตะหัวก่อน แก้หัวเสร็จแล้วจึงมาแก้หน้า ถมแก้มที่
๑๓๑

บุศยารัตน์ คู่เทียม, “พระบรมรูปทรงม้า พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ ” ศิลปากร
๔๖, ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๖) ๑๒–๒๕.
๑๓๒
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , ไกลบ้ า น เล่ ม ๑, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๖
(กรุงเทพมหานคร: โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด), ๔๒๒.
๑๓๓
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๔๒๕.

๘๙
ลึกให้ตื้น ปะขมับที่ทํารัดไว้ให้นูนขึ้น ลดกลีบหน้า แก้คิ้ว ที่ประดักประเดิดมากอยู่ที่ปาก เมื่อแรก
พ่อออกจะฉุน ๆ ว่าต้องไปนั่ง แต่พอเห็นมันแตะเข้าสองสามแตะรู้ทีเดียวว่ามันดี เลยหายฉุนนั่งดู
เสียเพลิน

๑๓๔

ภาพที่ ๒๘ เสาคล้ องโซ่ ล้ อมรอบ

ภาพที่ ๒๙ แท่นฐานพระบรมรูปทรงม้า หล่อขึ้นที่โรงหล่อ

พ ร ะ บ ร ม รู ป ท ร ง ม้ า

บริ ษั ท ซู ซ เซอร์ เ ฟรส ฟองเดอร์ กรุ ง ปารี ส

ห ล่ อ ขึ้ น ที่ โ ร ง ห ล่ อ

ประเทศฝรั่งเศส

บริ ษั ท ซู ซ เซอร์ เ ฟรส

ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ,

ฟองเดอร์ กรุ ง ปารี ส

ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพ
กระทรวงการต่ า งประเทศ, ภ.อ.
กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๑๓๔

พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , ไกลบ้ า น เล่ ม ๒, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๖
(กรุงเทพมหานคร: โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด), ๓๒๘–๓๒๙.

๙๐

ภาพที่ ๓๐ พระบรมรูปทรงม้า ณ โรงหล่อบริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ, ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๑

ภาพที่ ๓๑ พระบรมรูปทรงม้า ณ โรงหล่อบริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ, ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๒

ภาพที่ ๓๒ พระบรมรูปทรงม้า ณ โรงหล่อบริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ, ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๓

ภาพที่ ๓๓ พระบรมรูปทรงม้า ณ โรงหล่อบริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ, ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
แม้ว่าเมื่อเสด็จนิวัติพระนครแล้วแต่พระบรมรูปทรงม้ายังไม่แล้วเสร็จ จึงมีแต่เพียงงาน
ฉลองการเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งใหญ่รับขวัญ โดยกระทรวงต่าง ๆ มีการจัดซุ้มรับเสด็จตั้ง แต่
ท่า ราชวรดิ ษ ฐ์ จ นตลอดถนนพระราชดํา เนิน ถึ ง ด้า นหน้ า พระราชวัง ดุ สิ ต ซุ้ มที่ มี ความสํ า คัญ และ
เกี่ยวข้องกับการติดตัง้ พระบรมรูปทรงม้าในเวลาต่อมา คือ ซุ้มกระทรวงโยธาธิการซึ่งเป็นซุ้มสุดท้ายใน
การรับเสด็จที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังดุสิต

๙๔
ซุ้มของกระทรวงโยธาธิการตั้งอยู่บริเวณหน้าลานพระราชวังดุสิต มีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง
แหลม ตรงกลางมีตรา จ.ป.ร. ด้านหน้ามีประติมากรรมรูปพระพฤหัสทรงกวางตั้งอยู่บนแท่นสูง เหตุที่
ใช้พระพฤหั ส บดีน่ าจะเพราะตรงกับวันที่ประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ.
๒๔๑๖ อั น สอดคล้ อ งกั บ งานพระราชพิ ธี รั ช มั ง คลาภิ เ ษกอั น เป็ น พระราชพิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ครองราชย์ครบ ๔๒ ปี ที่จะจัดขึ้นในปีต่อมาซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองพร้อมกับพระราชพิธีเปิดพระบรม
รูปทรงม้า๑๓๕ ซุ้มแห่งนี้ยังคงตั้งต่อมาอีกหลายวัน “เพื่อให้มีเวลาที่จะศึกษาว่าเมื่อมีการก่อสร้างด้วย
หินอ่อนแล้วจะเป็นอย่างไร”๑๓๖ การก่อสร้างซุ้มประตูและพระพฤหัสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพได้อธิบายไว้ในจดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านความว่า เพื่อ “ทําเทียบเป็น
ตัวอย่างที่จะสร้างพระบรมรูปทรงม้า”๑๓๗

ภาพที่ ๓๔ พระพฤหัสบดีทรงกวาง ด้านหน้าซุ้มกระทรวงโยธาธิการ
ที่มา: “พระพฤหัสบดีทรงกวาง,” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ. ๐๐๑ หวญ ๔๕-๕๖, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
๑๓๕

ยุวดี ศิริ, ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๙), ๑๘๘-

๑๙๕.
๑๓๖

เรื่องเดียวกัน, ๑๘๘-๑๙๑.
๑๓๗
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุประกอบเรื่อง
ไกลบ้าน (พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๐๕), ๑๑๓.

๙๕
การติดตั้งพระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเจ้าพระยายมราช (ป๎้น สุขุม) เป็นแม่กองผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง โดยปรึกษากับนายมาริโอ
ตามานโย (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี ซึ่งปรากฏตามเอกสารว่า
สวนดุสติ
วันที่ ๖ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๖
ถึง พระยาสุขุม
วันนี้ได้รับโทรเลขจรูญฉบับ ๑ ว่า รูปสเตชูนั้นขนาดดังนี้ โดยยาว ๑-๙๐ เมเตอร์ กว้าง ๑๒๕ สูงเกือบ ๕ เมเตอร์ น้ําหนัก ๖,๐๐๐ กิโลแกรม อยากจะทราบว่าดาบนั้นจะให้มือเกาะฤๅจะ
ห้อยอยู่กับสาย แลอยากจะทราบขนาดของที่ตั้งโดยเร็วที่สุด ดังนี้
การที่ว่าเช่นนี้เพราะเหตุที่ผู้ทํานั้น ช่างป๎้นรูปคนนายหนึ่ง ช่างป๎้นม้านายหนึ่ง เมื่ อเสร็จแล้ว
จึงจะถึงช่างหล่อ ยังไม่คิดไปถึงถานซึ่งเป็นงานของช่างก่อช่างศิลาเลย แต่รูปถานฤๅขนาดถานก็ยัง
ไม่ได้นึก
แต่ข้างฝุายเราออกจะนึกไม่ใคร่เป็นเกี่ยงให้เขาคิดหมายใจว่าเขาจะทําเป็นสเตชูแล้วเสร็จ
มาเหมือนตุ๊กตาทองแดงที่ซื้อ ๆ กันตัวหนึ่ง แต่ที่จริงการมันต่างกันหมด ถ้าจะให้เขากะมาให้เสร็จ
จะบอกไปถึงจรูญให้หาช่างกะ เมื่อกะส่วนตัวแลถานได้กันแล้ว ให้ข้างเขาทําศิลาเสียให้เสร็จจะให้
ช่าง ๓ คน ๔ คน อย่างไรก็ตามสุดแต่ให้เขามอบหมายกันมาคุมให้สําเร็จเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทั้งถานก็
ทําได้ เพราะเรากะจะทําอย่างไรก็ต้องไปศิลาฝรั่งมาทําทั้งนั้น
เดี๋ยวนี้ขัดข้องที่เรื่องซุ้ม ถ้าหากว่า เขากะมาส่วนสูง ซุ้มของเราต่ําไปจะเป็นความลําบากแก้
ยาก จึงเป็นการจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องซุ้ม และซุ้มนั้นจะใช้ศิลาบ้างฤาไม่ศิลาจะต้องเหมือนกันกับ
ถานฤๅไม่ ช่างเราจะต้องคิดแลตัดสินเสียให้ตกลงก่อน จรูญก็เร่งจี๋นัก ขอให้ตอบโดยเร็วที่สุดซึ่งจะ
ตอบได้ เพราะฉะนั้นขอให้คิดอ่านปฤกษามิสเตอร์ตามาโย เอาความตกลงให้ได้โดยเร็วที่สุด จะได้
โทรเลขตอบข้อสําคัญที่เขาถามแล้วจึงจะเขียนหนังสือต่อไป
สยามมินทร์”๑๓๘

๑๓๘

พระบรมรูปทรงม้า: พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถึงเจ้าพระยายมราช (ป๎้น สุขุม), ๖ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๖ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงโยธาธิ
การ รัชกาลที่ ๕, มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๖
ดังนั้นก่อนที่พระบรมรูปทรงม้าจะมาถึงกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมการเป็ นอย่างดี
โดยในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มีการขุดดินทําฐานรากเพื่อก่อฐาน ดังที่ปรากฏในเอกสาร
กระทรวงโยธาธิการ ดังนี้
ที่ ๑๙/๑๖๙๙

กระทรวงโยธาธิการ
วันที่ ๗ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ข้า พระพุ ท ธเจ้ า กรมหลวงนเรศร์ว รฤทธิ์ ... ด้ ว ยการทํ า ถานรองพระบรมรู ป ทรงม้ า ที่
กลางชลา (ถนนเบ็ญมาศ) น่าท้องพระโรงใหม่ เจ้าพนักงานในกรมโยธาจะได้ลงมือขุดทํารากใน
วันที่ ๑๕ เดือนนี้ การที่จะทํานั้นจะกั้นรั้วไม้รอบจะปลูกโรงมีหลักคาในนัน้ เพื่อรวมไว้ แลผสมปูนสิ
เมนต์เวลาทําการ จะต้องปิดถนนเบ็ญมาศรถม้าเดินไม่ได้... ข้าพระพุทธเจ้าได้แจ้งความไปยังพระ
ยาสุขุมนัยวินิต เสนาบดีกระทรวงนครบาลให้แจ้งปิดถนน...

๑๓๙

ทั้ ง ขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า งพระบรมรู ป ทรงม้ า ทํ า เที ย บเพื่ อ ศึ ก ษาขนาดของฐานเพื่ อ ให้
เหมาะสมสวยงามกับองค์พระบรมรูป และการติดตั้งถือเป็นเรื่องใหม่อย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่
มีการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ในสถานที่สาธารณะ ขั้นตอนการทํางานส่วนใหญ่จึงเป็นหน้าที่ชาว
ต่างประเทศที่มีความรู้เป็นอย่างดี แม้ว่ามีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่
รูปแบบพระพุทธรูปแตกต่างมากกับพระบรมรูปทรงม้า โดยเฉพาะแท่นที่ประดิษฐานต้องมีขนาดพอดี
และได้สัดส่วนกับพระบรมรูป นอกจากจุดที่ตั้งกับฉากหลังอันเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ยังสร้างไม่
เสร็จก็เป็นสิ่งสําคัญ ทั้งหมดนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงเป็นกังวลอย่างมาก ดังนั้น
นอกจากอุดมคติใหม่ในการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้แล้ว เทคโนโลยีด้านสถาป๎ตยกรรมและวิศวกรรมก็
เป็นกระบวนการที่ชาวสยามก็ได้เรียนรู้จากพระบรมรูปทรงม้าแห่งนี้และสถาปนิกชาวต่างประเทศ
เมื่อพระบรมรูปทรงม้าแล้วเสร็จทางบริษัทได้ทําการส่งมาทางเรือเมล์เยอรมนีซึ่งช่างได้
เดินทางมาพร้อมกันด้วยเพื่อติดตั้งพระบรมรูป และในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มีงาน
พระราชพิธีสมโภชพระบรมรูปทรงม้า อันเป็นวันที่ครองราชย์ครบ ๔๒ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้มีงานฉลอง
สมโภชใหญ่ทั้งมีงานมหรสพ กําหนดการที่สําคัญในวันงานพระราชพิธี คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟูาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ส่วนหนึ่งว่า
๑๓๙

พระบรมรู ป ทรงม้า , ๕ ธั น วาคม ร.ศ. ๑๒๖ - ๑๔ กั นยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๗
ข้าพระพุทธเจ้าพระราชวงษานุวงษ์ เสนามาตย์ราชบริพาร ทั้งสมณ พราหมณาจารย์แล
คหบดีพ่อค้าพาณิช ตลอดถึงสามัญชนทั่วไปในสยามประเทศพร้อมกันในวันนี้ ... กล่าวคือเวลาที่
กรุงสยามพึ่งจะจําเริญยืดตัวขึ้น เปนเวลาหัวต่อระหว่างเก่ากับใหม่ ถ้ามิได้อาไศรยพระปรีชาญาณ
สามารถแห่งใต้ฝุาละอองธุลีพระบาททรงพระมหากรุณาชักจูงประชาชนด้วยรัฐาภิบาลนโยบายอัน
สุขุม ให้ดําเนินไปในหนทางอันชอบไซร้ เมืองไทยก็จักหาได้ย่างขึ้นสู่ความจําเริญรุ่งเรืองเช่นนี้ไม่
เลย...
ข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้ เปนแต่ส่วนหนึ่งแลเปนส่วนอันน้อย ในข้อซึ่งควรจะยกขึ้นกล่าว
สรรเสริญพระบารมีในใต้ฝุาลอองธุลีพระบาท แต่ก็พอจะเปนตัวอย่างแห่งความที่ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายได้แลเห็นปรากฏและรู้สึกอยู่ในใจทั่วหน้า เปนเครื่องปลุกน้าใจข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ให้มีความจงรักภักดี...
...อนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์จะใคร่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เปนพยานให้มหาชน
ในอนาคตกาลทราบความรู้สึกแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบัดนี้ ... หวังให้เปนอนุสาวรีย์แห่ง
ความจงรั ก ภั ก ดี ข องข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลาย...จึ ง ได้ ข อพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต
ประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ไว้ในกลางน่าพระลานวังสวนดุสิต อันเป็นที่เสด็จสถิตย์แลเปนสง่าผ่า
๑๔๐

เผยสมควรแก่พระเกียรติยศ...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดํารัสตอบ ส่วนหนึ่งว่า
...เราไม่มีความยินดีอันใดยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้ฟ๎งคํายืนยันของท่านทั้งหลาย ว่ าผลแห่งความ
พยายามดาเนินการปกครอง แลทะนุบํารุงแผ่นดินให้เป็นศุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยลําดับ... ครั้นเวลาที่
เราได้รับราชสมบัติสนองพระองค์ ความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรากฏมากยิ่งขึ้นโดย
ลําดับ... จาต้องดาเนินทางเปลี่ยนใหม่ตั้งการปกครองให้เปนหลักถานสมแก่กาลสมัย แลความ
นิยมของประชาชนอันหยั่งรากลึกซึ้งช้านานมาในประเทศอันหนึ่ง ซึ่งจะเลิกถอนเก่าทิ้งเสียตั้งใหม่
ในทันที... ต้องสร้างสรรค์แลสั่งสอนให้ศึกษากันขึ้นใหม่ การเล่าเรียนย่อมเปนการทําชั่วอายุ
...อีกประการหนึ่งซึ่งมิควรจะละเว้นไม่นับว่าอุปการอันใหญ่ในที่จะตั้งความปกครองให้
๑๔๑
เปนหลักถานมั่นคง แลเปนทางสําเร็จได้ด้วยดี ย่อมอาไศรยสามัคคีเปนที่ตั้ง
๑๔๐

พระบรมรูปทรงม้า: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอ่านกราบบังคมทูลถวายพระบรมรูป
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๗, ๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๖ - ๑๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราชเลขาธิการ
กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๔๑
พระบรมรูปทรงม้า : พระราชดํารัสตอบในการเปิดพระบรมรูปที่สวนดุสิ ต วันที่ ๑๑
พฤศจิ ก ายน ร.ศ. ๑๒๗, ๕ ธัน วาคม ร.ศ. ๑๒๖ - ๑๔ กัน ยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราชเลขาธิ การ
กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๘
พระราชดํารัสตอบในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ก่อนหน้าพระราชพิธีเปิด
พระบรมรูปทรงม้า สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้มีหนังสือกราบบังคมทูลซึ่งได้ปรึกษากับ
มิสเตอร์เวสเตนกาด ส่วนหนึ่งว่า
ศาลาว่าการมหาดไทย
วันที่ ๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗
... ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฤกษากับมิศเตอร์เวสเตนกาดเรื่องพระราชดํารัสตอบในการเปิดพระ
บรมรูปทรงม้าแล้ว มิศเตอร์เวสเตนกาด ...เห็นว่าความในเบื้องต้นก็คงอยู่ในทรงแสดงพระราช
หฤทัยยินดีที่มหาชนชาวสยามลงเนื้อเห็นคุณในการที่ได้ทรงบําเพ็ญปกครองพระราชอาณาจักร์ ถึง
พร้อมกันสร้างพระบรมรูปประกาศความเห็นอันนั้นไว้ให้ปรากฏสืบไปภายหน้า ความตอนกลางจะ
เดินทางข้างความเปนอันหนึ่งอันเดียวในระหว่างพระราชากับราษฎร ย่อมเปนทางอย่างเดียวที่จะ
เกิดประโยชน์แลศุขแก่บ้านเมือง ลงท้ายจะเดินความทางนี้ได้ คือว่า การที่คนทั้งหลายสร้างพระ
บรมรูปในครั้งนี้ไม่ใช่แต่ถวายพระเกียรติยศแลความยินดีอย่างเดียว พระบรมรูปนี้จะเปนประโยชน์
แก่ผู้ที่ได้มาเห็นต่อไปภายหน้า เปนตัวอย่างของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระหว่างพระเจ้า
แผ่นดินกับประชาราษฎร ได้ทําให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมืองและราษฎรมีความผาศุข
ปฤกษากันเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าความทางนี้เห็นจะดี
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้าพระพุทธเจ้า ดํารงราชานุภาพ

๑๔๒

ข้อความในหนังสือกราบบังคมทูลของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพฉบับนี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของพระบรมรูปทรงม้าและจุดประสงค์สําคัญในการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้เป็น
อย่างดี คือ ความสําเร็จในการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ทําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ฐานะราษฎรของรัฐสยาม โดยไม่แบ่งแยกว่ามีเชื้อชาติใ ดภาษาใด เพราะทุกคนเป็นราษฎรภายใต้การ
ปกครองสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้มีอํานาจสูงสุด
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่เพียงเท่านี้พระบรมรูปทรงม้ายังเป็นรูปธรรมที่ตอกย้ําความทรงจํา
เกี่ยวกับอุดมการณ์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้คงอยู่ต่อไปในภายหน้า อีกทั้งผู้ที่กราบบังคมทูลดํารง
ตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ดังนั้น
คํากราบบังคมทูลนี้จึงสําคัญในฐานะวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐสยาม
๑๔๒

อนุสาวรีย์: พระบรมรูปทรงม้า, ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ กระทรวง
โยธาธิการ รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๙๙

ภาพที่ ๓๕ เอกสารทูลเกล้าฯ ถวายคําแนะนําแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า แผ่นที่ ๑
ที่มา: อนุสาวรีย์: พระบรมรูปทรงม้า, ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ
รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๑๐๐

ภาพที่ ๓๖ เอกสารทูลเกล้าฯ ถวายคําแนะนําแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า แผ่นที่ ๒
ที่มา: อนุสาวรีย์: พระบรมรูปทรงม้า, ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ
รัชกาลที่ ๕ มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๑๐๑
พระบรมรู ป ทรงม้ าหล่ อด้ ว ยทองบรอนซ์ ประทับ อยู่ เหนื อหลั ง ม้าหล่ อ ด้ว ยโลหะชนิ ด
ทองบรอนซ์ มีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย เสด็จประทับอยู่บนม้าพระที่นั่งบนแผ่นโลหะชนิด
ทองบรอนซ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาประมาณ ๒๕ เซนติเมตร แผ่นโลหะนี้วางบนแท่นหินอ่อนสูง ๖
เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕ เมตร ฐานของแท่นรองกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๖.๕๐ เมตร มีอักษรจารึกบนแผ่นโลหะ การหล่อพระบรมรูปได้จ้างช่างหล่อชาวฝรั่งเศสแห่ง
บริษัทซูซ เซอร์เฟรส ฟองเดอร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่ งเศส รอบแท่นอนุสาวรีย์มีเสาล้อมรอบจํานวน
๑๐ ต้น มีห่วงโซ่ขนาดใหญ่ขึงล้อมรอบ บริเวณฐานด้านหน้ามีคําจารึกว่า
“ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลล่วงแล้ว ๒๔๕๑ พรรษา
จําเดิมแต่พระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้เสด็จประดิษฐาน
แลดํารงกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยา
เป็นปีที่ ๑๒๗ โดยนิยม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุศยรัตนราชวิวงษ วรุตมพงษบริพัตรวรขัตริ าชนิกโรดม
จาตุรตั นบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จดํารงศิริราชสมบัตมิ า ถ้วนถึง ๔๐ ปีเต็มบริบรู ณ์
เปนรัชสมัย ที่ยืนนานยิ่งกว่าสมเด็จพระมหาราชาธิราช
แห่งสยามประเทศในอดีตกาล
พระองค์กอปร์ด้วยพระราชกฤษดาภินิหาร เป็นอัจฉริยภูมิบาลบรมบพิตร เสด็จสถิตในสัจธรรม์
อันมั่นคงมิได้หวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤไทย ในทางที่จะทํานุบํารุงพระราชอาณาจักร
ให้สถิตสถาพร แลให้เกิดความสามัคคีสโมสร เจริญศุขสําราญทั่วไปในอเนกนิกรประชาชาติเบื้องน่าแห่ง
พระราชจรรยา ทรงพระสุขุมปรีชาสามารถสอดส่องวินิจฉัยในคุณโทษแห่งประเพณีเมืองทรงปลดเปลื้องโทษ
นําประโยชน์มาบัญญัติ โดยปฏิบตั พิ ระองค์ทรงนําหน้าชักจูงประชาชนให้ดําเนินตาม ในทางที่ดีงามดีมปี ระโยชน์
เปนแก่นสาร พระองค์ทรงทําให้ความศุขสําราญแห่งประชาราษฎร์สําเร็จได้ ด้วยอาไศรยดําเนินอยู่เนืองนิตย์ ใน
พระวิริยแลพระขันตีอันคุณแรงกล้า ทรงอาจหาญในพระราชจรรยามิได้ย่อท้อต่อความยากลําบากยากเข็ญ มิได้เห็น
ที่ขัดข้องอันใดเปนข้อควรขยาด แม้ประโยชน์แลความสุขส่วนพระองค์ ก็อาจทรงสละแลกความสุขสําราญ
พระราชทานไพร่ฟูาข้าแผ่นดินได้ โดยทรงกรุณาปรานี พระองค์คือบุพการีของราษฎรเพราะเหตุเหล่านี้ แผ่นดิน
ของพระองค์จึ่งเปนปิยมหาราชที่รักของมหาชนทั่วไป
ครั้งบรรลุอภิลักขิตสมัยรัชมังคลาภิเษกสัมพัจฉรกาล
พระราชวงษานุวงษเสนามาตย์ราชบริพาร พร้อมด้วยสมณพราหมณอาณาประชาชน

๑๐๒
ชาวสยามประเทศทุกชาติทุกชั้นบรรดาศักดิ์ ทั่วรัฐสีมาอาณาเขตร
มาคํานึงถึงพระเดชพระคุณอันได้พรรณนามาแล้วนั้น จึ่งพร้อมกันสร้างพระบรมรูปนี้
ประดิษฐานไว้สนองพระเดชพระคุณ เพื่อประกาศเกียรติยศ
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปิยมหาราช
ให้ปรากฏสืบชั่วกัลปาวสาน ๔๑
เมื่อสุรยิ คติกาล พฤศจิกายนมาศ เอกาทศดิถี พุฒวาร จันทรคติกาล กฤติกมาศกาฬป๎กษ์ ตติยดิถี สัมฤทธิศก
จุลศักราช ๑๒๗๐
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา”๑๔๓

ภาพที่ ๓๗ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า
ที่มา: “พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า,” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ.อ. ๐๐๓ หวญ ๓/๑๖ ว, หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ.
๑๔๓

“คําจารึกด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๕ (๒๙ พฤศจิกายน
๑๒๗): ๙๔๔–๙๕๕.

๑๐๓

ภาพที่ ๓๘ พระบรมรูปทรงม้า
ที่มา: “พระบรมรูปทรงม้า,” ภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย, ภ. รฟท. ๕๙/๓, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.
พระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่สร้างขึ้นในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลา
ภิเษกฉลองครองราชสมบัติครบ ๔๐ ปี ซึ่งในวันเปิดพระบรมรูปทรงม้าอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็นเวลาอภิลักขิตสมัยครองราชย์ครบ ๔๒ ปีบริบูรณ์ ตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสถาปนาพระราชอํานาจของพระองค์
ตามนโยบายรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งการปฏิรูประบบไพร่ การสถาปนากิจการทหาร การปฏิรูป
ส่วนภูมิภาค และการปฏิรูปการศึกษา ทําให้เกิดการปฏิรูปสังคมอย่างขนานใหญ่อันส่งผลต่อแนวคิดใน
การสร้างอนุสาวรีย์ ซึ่งแต่เดิมทําขึ้นเพื่อการระลึกถึงผู้วายชนม์ม าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
นโยบายรัฐ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ
กระบวนการจั ด สร้ า งพระบรมรู ป ทรงม้ า ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานี้ ไ ด้ แ สดงถึ ง อุ ด มคติ ย กย่ อ ง
พระมหากษั ตริ ย์ ในรู ป แบบใหม่ที่ไ ม่ใ ช่ส มมติ เทพอีก ต่อไป แต่เ ป็น ผู้ นํา ที่มี พระราชอํา นาจในการ
ปกครองสู งสุ ด ผู้ทรงทําให้ เกิดความเจริญให้ กับประเทศชาติและประชาชนให้ อยู่เย็นเป็นสุ ขจาก
พระราชกรณียกิจทั้งหลาย ขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่ได้เป็นเพียงไพร่ที่ถูกเกณฑ์แรงงานและทํางาน
ให้รัฐอย่างไม่มีสํานึกของความเป็นชาติ ซึ่งภายใต้ นโยบายการสถาปนาความเป็นชาตินี้ รัฐได้พยายาม

๑๐๔
ทําให้ทุกคนในรัฐสยามมีสํานึกความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่จํากัดแต่เพียงคนไทยเท่านั้น ยังรวมไปถึงกลุ่ม
เชื้อชาติอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตแดนสยามที่เพิ่งได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ให้
ความร่วมมือกับรัฐในการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกําหนดในฐานะพลเมืองที่ดี ด้วยเหตุนี้เมื่อ
รัฐขอเรี่ยไรเงินสําหรับสร้างพระบรมรูปทรงม้า จึงปรากฏว่าประชาชนช่วยกันบริ จาคเงินจํานวนมาก
อันแสดงให้เห็นว่ารัฐค่อนข้างประสบความสําเร็จในการปลูกฝ๎งความคิดเรื่องความเป็นอันหนึ่งอัน
เดี ย วกั น ของชาติ ผ่ า นนโยบายรั ฐ และระบบการศึ ก ษาแบบใหม่ ที่ รั ฐ สร้ า งขึ้ น ตามอุ ด มการณ์
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ดังปรากฏว่าเงินที่เรี่ยไรสําหรับจัดซื้อพระบรมรูปทรงม้านั้นได้กว่า ๑ ล้านบาท ซึ่งจํานวน
ดังกล่าวได้ใช้สอยเป็นค่าพระบรมรูปทรงม้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังเหลือเงินจํานวนมากถึง
๙๘๒,๖๗๒ บาท ๕๘ สตางค์๑๔๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารและ
เหล่าเสนาบดีได้นําขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชดําริว่าจะ
ทรงนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวสยามที่มีความกตัญํูต่อพระองค์ แต่ยังมิได้นําไปกระทํา
สิ่งใดก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนําเงินจํานวนดังกล่าว
ไปสร้างโรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่สําคัญอีกแห่ง
หนึ่งในการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้ที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานพระราชวังดุสิต ที่เป็นปลายสุดของ
ถนนราชดําเนิ น ทางด้านทิศเหนื อ อันเป็น ศูนย์กลางของพระราชอํานาจการปกครองแบบใหม่ ใน
ระบอบสมบู ร ณาญาสิ ทธิร าชย์ เป็ นการรวมพระราชอํานาจเข้ามาสู่ พระมหากษัตริย์ตามแนวทาง
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง “ตั้งอยู่บนระบบราชการแบบใหม่ กองทัพประจําการ การศึกษามวลชนใต้
การควบคุมของรัฐ และความจงรักภักดีที่ราษฎร (และขอย้ําว่า “ราษฎร” ไม่ใช่ “พลเมือง”) พึงมีต่อ
องค์พระประมุขโดยตรง”๑๔๕ บริเวณลานพระราชวังดุสิตยังเป็น จุดต่อเชื่อมกับถนนราชดําเนิน ถนน
สายนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ สําหรับ
เสด็จ พระราชดําเนิน ระหว่างพระราชวังดุสิ ตกับพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งเพื่อความสง่างามของ
บ้านเมืองจึงมีพระราชประสงค์ให้มีความกว้างที่สุด และให้ ๒ ฟากถนนเป็นที่ตั้งวังและสถานที่ราชการ
ใหญ่ ๆ มิให้สร้างตึกแถวหรือร้านเล็ก ๆ ซึ่งจะทําให้กลายเป็นย่านการค้า โดยเสด็จพระราชดําเนินเปิด
๑๔๔
๑๔๕

ยุวดี ศิริ, ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง, ๒๑๔.
นิธิ เอียวศรีวงศ์, สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย, ๘๐–๑๐๒.

๑๐๕
ถนนราชดําเนินนอกตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์และถนนเบญจมาศเนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕๐ พรรษา๑๔๖ ถนนราชดําเนินจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์พระราชอํานาจของพระองค์ที่
มีเหนือเจ้านายและหน่วยราชการอันประกอบด้วยกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น
สําหรับบริหารราชการแผ่นดินอันมีพระองค์เป็นประธานควบคุมการทํางาน
สําหรับสิ่งสําคัญที่รัฐสยามต้องการสะท้อนออกมาเมื่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า คือ ความ
พยายามแสดงพระราชอํ า นาจสู ง สุ ด ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในฐานะ
พระมหากษัตริย์ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จากป๎จจัยต่าง ๆ ทั้งที่ตั้ง ฉลองพระองค์ และที่
สําคัญ คือ พระราชดํารัสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระราชดํารัสตอบในพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในงานพระราชพิ ธี เ ปิ ด พระบรมรู ป ทรงม้ า และให้ ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มั่นคงสถิตย์ถาวรอยู่ในรัฐสยามต่อไป
อนุสาวรีย์ ๓ แห่งที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงแสดง
ถึงพัฒนาการของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่เริ่มสถาปนาขึ้น จนสําเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์
ด้วย อนุสาวรีย์ทั้งสามแห่ง คือ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี และพระ
บรมรู ป ทรงม้ า ซึ่ ง เลื อ กเป็ น กรณี ตั ว อย่ า งในวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนของช่ ว งเวลาแห่ ง
วิวัฒนาการในระบอบดังกล่าว โดยอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเกิดขึ้นในช่วงแรกเริ่มของการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐสยามในการปลูกฝ๎งอุดมการณ์เกี่ยวกับรัฐ
ชาติในยุคเริ่มต้น ซึ่งเกิดจากการปฏิรูประบบไพร่และสถาปนากิจการทหาร ในเวลาต่อมารัฐได้พยายาม
ขยายอํานาจจากศูนย์กลางไปยังหัวเมืองชายขอบให้เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลาง การใช้
นโยบายปฏิรูปส่วนภูมิภาคอย่างเข้มงวดได้นําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหัวเมืองกับรัฐส่วนกลาง โดย
อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ฯ เป็นตัวแทนของความพยายามในการเข้าปกครองหัวเมืองของรัฐ
สยามได้อย่างชัดเจน และเมื่อการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สําเร็จในช่วงปลายรัชกาล
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจเต็มเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมคนและหัวเมืองจนสามารถ
สร้างรัฐชาติที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพระบรมรูปทรงม้าเป็นตัวแทนของ
ช่วงเวลาที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเอง

๑๔๖

๓๐๐–๓๐๒.

กนกวลี ชูชัยชนะ, “พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ปูอม,”

บทที่ ๔
สรุปและอภิปราย
อนุสาวรีย์ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีจุดประสงค์แรกสร้างเพื่อการระลึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสมอ โดยเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ อนุสาวรีย์ต่าง ๆ มีรูปแบบและแนวคิดในการสร้าง
แตกต่างกันไป สาหรับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน
สาคัญ ด้วยเหตุนี้อนุสาวรีย์จึงปรากฏในลักษณะของวัด เจดีย์ และสถูป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวคิดการสร้างอนุสาวรีย์ เริ่มเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการ
เปลี่ยนคาเรียกจาก “เจดีย์” เป็น “อนุสาวรีย์” แม้ว่ายังใช้เก็บอัฐิของผู้วายชนม์ แต่ก็เริ่มมีที่ตั้งที่ไม่ได้
อยู่ เ ฉพาะแต่ ใ นวั ด เท่ า นั้ น เพื่ อ แสดงว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก มากกว่ า ความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนา เพราะความระลึกถึงแบบตะวันตกเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าบุญกุศล อีกทั้งรูปแบบ
บางส่วนได้เปลี่ยนเป็นสาธารณะประโยชน์ อาทิ ถนน สะพาน และโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงอานาจของ
พระมหากษัตริย์ตามอุดมคติแบบตะวันตก อีกทั้งยังสะท้อนนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาบ้านเมือง
ให้ทันสมัยแบบตะวันตก รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนไปอีกด้วย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)
เป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากนโยบายการ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐที่ต้องการรวมอานาจทั้งหมดไปไว้ที่พระมหากษัตริย์ สงคราม
ปราบฮ่อที่หัวเมืองลาวเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้เกิดอนุสาวรีย์ตามอุดมคติแบบใหม่ ในการยกย่อง
วีรบุรุษแห่งชาติแห่งแรกในรัชสมัยนี้ คือ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ โดยสร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมความ
กล้าหาญของทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินในสงครามปราบฮ่อ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสร้าง
อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงการกระทาของบุคคลที่ไม่ใช่ชนชั้นนา การยกย่องวีรกรรมทหารเช่นนี้เกิดขึ้น
ท่ามกลางการปฏิรู ป ระบบไพร่ และการสถาปนากิจ การทหาร อันสื บเนื่องมาจากการสถาปนารัฐ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระยะแรก ด้วยการสร้างกองทัพประจาการสาหรับใช้ในราชการต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับความมั่นคง
๑๐๖

๑๐๗

การปฏิรูปการปกครองของสยามเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ หลังจากรัฐ
ประกาศจัดตั้งกระทรวงต่าง ๆ ขึ้นเพื่อทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ การปฏิรูปหัวเมืองก็
เริ่มเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เพราะสยามเริ่มตระหนักถึงภัย
คุกคามจากจักรวรรดินิยมที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถใช้วิธีทางการทูต เพียงอย่างเดียวได้ การสร้างรัฐชาติ
และสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้สาเร็จจึงเป็นเรื่องที่ สาคัญมาก ความเข้มงวดดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดกบฏตามหัวเมืองต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยเฉพาะกบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่ถือเป็นกบฏที่
ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ ซึ่งเกิดจากความพยายามต่ อต้านการปกครองของรัฐบาลสยาม อนุสาวรีย์
พระยาราชฤทธานนท์ฯ ข้าหลวงเมืองแพร่ เป็นอนุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ ยกย่องพระยา
ราชฤทธานนท์ฯ ในฐานะวีรบุรุษแห่งชาติ และได้สะท้อนนโยบายของรัฐในความพยายามสร้างรัฐ
ชาติ อีกทั้งความต้องการของรัฐในการรวมอานาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราช
อานาจสูงสุดเพียงพระองค์เดียว
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ครองราชย์ครบ ๔๐ ปี ซึ่ง
นานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดและได้มีกาหนดการสมโภชครั้งใหญ่ อีกทั้งคณะกรรมการจัดงาน
อัน มีส มเด็จ พระบรมโอรสธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นองค์ประธาน สยามมกุฎ ราชกุมาร จัดหา
ของขวัญเนื่องในวโรกาสที่สาคัญครั้งนี้ ของขวัญดังกล่าวนี้ คือ พระบรมรูปทรงม้า แต่การสร้างพระ
บรมรูปทรงม้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงของขวัญเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จในการสถาปนา
รัฐชาติและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังจะเห็นได้
จากนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสยามได้สาเร็จลงเกือบทั้งหมดแล้ว ทั้งการปฏิรูประบบไพร่ที่
ได้ออกข้อบั งคับ เกณฑ์ทหาร อานาจของรัฐ บาลกลางในการปกครองหั ว เมืองทั้งหมด การปฏิรู ป
การศึกษาที่สามารถปลูกฝังอุดมการณ์รัฐชาติผ่านบทเรียน และการสร้างภาพลักษณ์แบบตะวันตกที่
ปรากฏขึ้นในชนชั้นนา ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงการสร้างพระบรมรูปทรงม้าไม่ปรากฏการต่อต้านจากฝ่าย
ใด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือในการก่อสร้า งจากเจ้านาย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนด้วยการ
บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้
อนุ ส าวรี ย์ ทั้ งหมดที่ ท าการศึ กษาในวิ ทยานิพ นธ์ฉ บั บนี้ ไ ด้แ สดงให้ เ ห็ น ถึ งพั ฒ นาการใน
ทางการสร้างอนุสรณ์สถานทั้งรูปแบบ และแนวคิดอุดมคติที่เกิดขึ้นท่ามกลางการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นอุดมคติแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐๘
รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
๑. เอกสารชั้นต้นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
“กระทรวงการต่างประเทศส่งเงินเรี่ยช่วยสร้างพระบรมรูปทรงม้า ,” ๒๓ ตุลาคม-๑๖ ธันวาคม ๑๒๗.
กรมราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕ มร.๕ น ๗.๑๐/๒, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.
“คาจารึกด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า .” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๕ (๒๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๗):
๙๔๔-๙๕๕
“บาญชีรายชื่อผู้ออกเงินเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปทรงม้า .” ๑๘ สิงหาคม-๑๐ กันยายน ร.ศ. ๑๒๗ กรม
ราชเลขาธิการ กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ ๕, มร.๕ น ๗.๑๐/๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“ใบเสร็จรับเงิน พระบรมรูปทรงม้าจาลอง.” ภาพส่วนบุคคล, ภ.ส.บ. ๑๑/๑๖, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.
“ประกาศจัดปันน่าที่ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๓.” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑, (๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓): ๓๐๖-๓๐๗.
“ประกาศยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวง.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙, แผ่นที่ ๔ (๒๔ เมษายน ร.ศ.
๑๑๑): ๒๕-๒๘.
“โปรแครมในการนักขัตฤกษเฉลิมพระชนมพรรษาแลการสโมสรสมาคมและถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทั้ ง ๔ รั ช กาล.” ราชกิ จ จาบุ เ บกษา เล่ ม ๑๕, (๑๑
พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๗) ๓๓๔–๓๓๕.
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม.” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภอ. ๐๐๑ หวญ. ๘/๒๔,
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระบรมรูปทรงม้า.” ๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๖-๑๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราชเลขาธิการ กระทรวง
โยธาธิการ รัชกาลที่ ๕, มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระบรมรูปทรงม้า.” ภาพกระทรวงการต่างประเทศ, ภ.อ. กต.๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระบรมรูปทรงม้า.” ภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย, ภ. รฟท. ๕๙/๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระบรมรูป ทรงม้า : พระราชดารัสตอบในการเปิดพระบรมรูปที่สวนดุสิต ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ.
๑๒๗.” ๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๖-๑๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราชเลขาธิการ กระทรวง
โยธาธิการ รัชกาลที่ ๕, มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

๑๐๙
“พระบรมรู ป ทรงม้ า : สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชอ่ า นกราบบั ง คมทู ล ถวายพระบรมรู ป ๑๑
พฤศจิ ก ายน ร.ศ. ๑๒๗.” ๕ ธั น วาคม ร.ศ. ๑๒๖-๑๔ กั น ยายน ร.ศ. ๑๒๙ กรมราช
เลขาธิการ กระทรวงโยธาธิการ รัชกาลที่ ๕, มร.๕ ยธ ๘.๒/๘, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระพฤหัสบดีทรงกวาง.” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ. ๐๐๑ หวญ ๔๕-๕๖, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“พระยาไชยบูรณ์.” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ. ๐๐๑ หวญ. ๔๕-๓๖, หอจดหมายเหตุชาติ.
“พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔, (๓๐ พฤษภาคม
ร.ศ. ๑๑๖): ๑๐๕-๑๒๕.
“พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า.” ภาพหอสมุดวชิรญาณ, ภ.อ. ๐๐๓ หวญ ๓/๑๖ ว, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ.
“เฟ็ ง เกอร์ เ รี ย นเจ้ า พระยาสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี .” ๒๕ สิ ง หาคม ๒๔๔๕ กรมราชเลขาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ ๕, มร.๕ ม.๑๑๓/๑๓, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ว โรปการกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ,” ๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑ กรมราชเลขาธิ ก าร กระทรวงการ
ต่างประเทศ รัชกาลที่ ๕, มร. ต.๒/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“สมเด็จ พระเจ้ า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ว โรปการกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็ จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .” ๒๘ เมษายน ร.ศ. ๑๑๑ กรมราชเลขาธิ ก าร กระทรวงการ
ต่างประเทศ รัชกาลที่ ๕, มร. ต.๒/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“หนังสือกราบบังคมทูล ความเห็นเรื่องการศึกษาของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ.” ๑
เมษายน ร.ศ. ๑๒๕ กรมราชเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ , ๕ มร.๕ ศ.๒/๕,
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
“อนุสาวรีย์: อนุสาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์ .” ๙ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ กรมราชเลขาธิการ กระทรวง
โยธาธิการ รัชกาลที่ ๕, มร. ๕ ยธ/๒๐, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
จารึกฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์
เพชรรัตน์ ณ วังสราญรมย์.
จารึกฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณภรณ์
เพชรรัตน์ ณ พระราชวังบางปะอิน.

๑๑๐
๒. เอกสารชั้นต้นที่ตีพิมพ์แล้ว
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๕ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๗.
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๘ ปราบเงี้ยว ตอนที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๕.
พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว , ไกลบ้ า น เล่ม ๑ พิม พ์ค รั้ง ที่ ๖. กรุ งเทพมหานคร:
โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จากัด. ๒๕๕๑.
พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้าอยู่หั ว . ไกลบ้า น เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:
โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จากัด, ๒๕๕๑.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . สาเนาพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) กับประวัติเจ้าพระยายมราช.
กรุงเทพมหานคร: บารุงธรรม, ๒๔๘๒.
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๕.
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธ ยาฉบับจันทนุมาศ (เจิม) ในประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๓๙. พระ
นคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน. พระ
นคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๕.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. ชุมนุมพระนิพนธ์. กรุงเทพมหานคร: บรรณ
กิจเทรดดิ้ง, ๒๕๓๔.
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ. เทศาภิ บ าล. กรุ ง เทพมหานคร:
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, ๒๕๔๕.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตานานทางพุทธ
ศาสนา. พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔.
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ. ประชุ ม พระนิ พ นธ์ เ กี่ ย วกั บ ต านาน
พระพุทธศาสนา. พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔.
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ . ประชุ ม พระนิ พ นธ์ เ บ็ ด เตล็ ด .
กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในสยาม. พระนคร:
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑.

๑๑๑
๓. หนังสือ
กนกวลี ชูชัยชนะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. กรุงเทพมหานคร:
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘.
กรมศิ ล ปากร. กองโบราณคดี . ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เล่ ม ๘ โบราณสถานและอนุ ส าวรี ย์ กรุ ง
รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๕.
กฤษณา หงส์อรุณ. ศิลปะคลาสสิก. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙.
กองทั พ บก. การปฏิ รู ป การทหารในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .
กรุงเทพมหานคร: กองทัพบก, ๒๕๔๖.
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ . อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๙.
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ . อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๙.
ขจร สุ ข พานิ ช . ฐานั น ดรไพร่ หนั ง สื อ อ่ า นประกอบวิ ช า พื้ น ฐานอารยธรรมไทย. พระนคร:
ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๔.
คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ. พระนครศรีอยุธยา: มรดกโลก. กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๔๓.
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. ธรรมจริยา เล่ม ๔. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๒๐.
ชัย อนั น ต์ สมุทวณิช และขัตติย า กรรณสู ต รวบรวม. เอกสารการเมืองการปกครองไทย พ.ศ.
๒๔๑๗-๒๔๗๗. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๑๘.
เดวิด เค. วัย อาจ. ประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยฉบั บสังเขป. พิมพ์ครั้ งที่ ๓. แปลโดย กาญจนี ละอองศรี
บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมและมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๗.
เตช บุ น นาค. การปกครองระบบเทศาภิ บ าลของประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘
กระทรวงมหาดไทยสมั ยสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภ าพ .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ๒๕๓๒.
เตช บุนนาค. ขบถ ร.ศ. ๑๒๑. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
๒๕๕๑.

๑๑๒
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา และคณะ. ๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: สานักผังเมือง
กทม., ๒๕๕๒.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพมหานคร: ฟ้าเดียวกัน, 2553.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย: ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์.
กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๓๘.
เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ. วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๒๕–
๒๕๒๕). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
บัทสัน, เบนจามิน เอ.. อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. แปลโดย พรรณงาม
เง่าธรรมสาร และคณะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตาราสังคมและมนุษยศาสตร์,
๒๕๕๕.
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชรล้านนา เล่ม ๑. (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.),
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖.
พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุง), กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของ สกสค., ๒๕๕๒.
พระธรรมวิมลโมลี และเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ . ครบรอบ ๑๐๐ ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจลใน
มณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. พะเยา: หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา,
๒๕๕๓.
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทนุมาศ (เจิม) ในประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๓๙. พระ
นคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒.
ภารดี มหาขันธ์. ประวัติศาสตร์การปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาส์น, ๒๕๓๑.
ภารดี มหาขันธ์. รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕). กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพาณิช, ๒๕๒๗.
มาลินี คุ้มสุภา. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น . กรุงเทพมหานคร: วิภาษา,
๒๕๔๘.
ยุวดี ศิริ. ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๙.
ลึก ลิงคาตัน . สถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบาง: ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้า งช้าง:
กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔.

๑๑๓
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร:
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ๒๕๔๒.
ศรีศักร วัลลิโภดม. นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), ๒๕๕๑.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาว และอีสาน. กรุงเทพมหานคร: มิวเซียม
เพรส, ๒๕๕๕.
ส. พลายน้อย. พระราชวัง วังเจ้านาย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘.
ส. วัฒนเศรษฐ. มหามงกุฎ. พระนคร: ธรรมเสรี, ๒๕๐๖.
สมคิด จิระทัศนกุล. วัด: พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๓๗.
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, ๒๕๔๙.
สายพิณ แก้วงามประเสริญ. การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๓๘.
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๑๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารพาณิชย์, ๒๕๔๒.
สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์,
๒๕๓๖.
อั ญ ชลี สุ ส ายั ณ ห์ . ความเปลี่ ย นแปลงของระบบไพร่ แ ละผลกระทบต่ อ สั ง คมไทยในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์
บุ๊คส์, ๒๕๕๒.
๔. บทความและวารสาร
ชาตรี ประกิตนนทการ. “สมบูรณาญาสิทธิราชย์และจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ในพระอุโบสถวัดเบญจม
บพิตร.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๔, ๑๙ (กรกฎาคม ๒๕๔๖): ๘๑–๙๖.
นรเสฏฐ์ นาคภั ทระพงศ์ . “การบริ ห ารจั ดการมณฑลเทศาภิบ าลในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .” วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ๑๘, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๕๕): ๑๔๐๑๕๔.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. “สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย.” ศิลปวัฒนธรรม ๑๑, ๓ (มกราคม ๒๕๓๓): ๘๐๑๐๒.

๑๑๔
บุ ศ ยารั ต น์ คู่ เ ที ย ม. “พระบรมรู ป ทรงม้ า พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ . ” ศิ ล ปากร ๔๖, ๕
(กันยายน–ตุลาคม ๒๕๔๖) ๑๒–๒๕.
พิริยะ ไกรฤกษ์ . “ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๖, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๗): ๗๘–๙๗.
ภูเดช แสนสา. “เขาว่าเงี้ยวเป็นกบฏ.” เอกสารในการเสวนาในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่
๒/๒๕๕๓ ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร กรุ ง เทพมหานคร , ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. “ความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนุสาวรีย์ไทยที่อุทิศให้วีร
ชน.” ดารงวิชาการ ๓, ๕ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๔๗): ๖๘.
“เรื่องจากปก วชิร าวุธวิทยาลัยแค่คล้ายวัด .” อาร์ทแอนด์เคาน์เ จอร์ ๙, ๑๕ (มกราคม ๒๕๕๒):
๑๒๖-๑๓๓.
วารุ ณี โอสถารมย์ . “การศึ ก ษาในสั ง คมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕.” ใน รวมบทความทาง
ประวัติศาสตร์ไทย (แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๒๕): ๑๕๘-๒๐๕.
อัจฉราพร กมุทพิสมัย. “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครองและกลุ่มทหารใหม่ .”
ใน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ ไ ทย (แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕): ๒๐๘-๒๓๕.
อั ญ ชลี สุ ส ายั ณ ห์ . “ความเปลี่ ย นแปลงของระบบไพร่ แ ละผลกระทบต่ อ สั ง คมไทยในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว .” ใน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ไ ทย
(แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕): ๒-๓๐.
๕. วิทยานิพนธ์
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. “วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. ๑๑๒.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๖.
นัชรี ลีละวัฒน์ . “ปู นปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติที่ผนังเมรุทิศ เมรุราย วัดไชยวัฒ นาราม กับประเด็น
เปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.

๑๑๕
พิกุล อัปการัตน์. “นัยทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ. ๒๕๕๒.
พิบูลย์ หัตถกิจโกศล. “อนุสาวรีย์ไทย: การศึกษาในเชิงการเมือง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
ไพฑูร ย์ มีกุศล. “การปฏิรูป การปกครองมณฑลอีส านในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๕.
นิธิ เอียวศรีวงศ์, “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. ๒๔๓๑.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙.
ภารดี มหาขั น ธ์ . “การปฏิ รู ป การทหารในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๑๘.
ยอดยิ่ง รักสัตย์, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏ
เงี้ยว พ.ศ. ๒๔๔๕.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
ศริ น ธร รั ต น์ เจริ ญขจร. “ลั ทธิพิ ธีเสด็ จพ่อ ร.๕: ระบบความเชื่อของชนชั้นกลางในกรุง เทพฯ
กรณีศึกษา ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิ ต กรุงเทพฯ.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิ ต
สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘.
ศิริกุล เอกศาสตร์ . “ประเพณีการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๔.
สรัสวดี ประยูรเสถียร. “การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๗๕).” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสารมิตร,
๒๕๒๒.
สุรกานต์ โตสมบุญ. “พระบรมรูปทรงม้าท่ามกลางบริบทสังคมและอุดมการณ์สมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงสมัย
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.

๑๑๖
๖. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). จารึกฐานอนุ สาวรีย์พระยาราชฤทธานนท์พหลภักดี .
เข้าถึงเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/ databases
/inscriptions/inscribe_detail.php?id=๑๑๐๒
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). จารึกฐานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า . เข้าถึงเมื่อ ๘
มี น าคม ๒๕๕๗. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/
inscribe_image_detail.php?id=๘๒๙
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . สะพานเฉลิมหล้า ๕๖. เข้าถึงเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangkok_26_th_bridge-1909.jpg
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ. เข้าถึงเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘. เข้าถึงได้
จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Wichaichan
Abridged History of Rome Another way to visit the monuments of Ancient and
Modern Rome. Monument of LOUIS XIV. เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม ๒๕๕๘.เข้าถึงได้
จาก http://www.romeartlover.it/Bernini3.html

๑๑๗
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้

ที่อยู่

๑๑ หมู่ ๓ ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๘

ส าเร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกสื่ อ สารมวลชน คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๗

ส าเร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

