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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัย เรื่อง  “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั วกับการส่ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็น

การศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิเคราะห์และภาพรวมด้านการท านุบ ารุงและการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 การศึกษาเน้นการน าเสนอด้านความต่อเนื่องและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้าน

ศิลปวัฒนธรรม การมองพัฒนาการอันเกิดจากปัจจัยและบริบทของสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ การศึกษาเน้นประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพระ

ราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
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ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ที่มุ่งเน้นศึกษาที่พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจาก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการศึกษาเชิงเอกสาร ทั้ งเอกสารช้ันต้นและ

เอกสารช้ันรองที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น 

ด้านสถานที่ ศึกษาจากผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จ
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ระยะเวลา ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477 ซ่ึงเป็นระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะวิจัยจะมีวิธีการด าเนินการศึกษา 

ตามกระบวนการวจิัยตามระเบียบวธิีของวชิาที่เรียกวา่”วธิีการทางประวัติศาสตร์  

 ส าหรับสารัตถะของการศึกษาพบว่าคอื พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 -2477 คือ การศึกษาพระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจ กระแสสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในเวลานั้น 

 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถแบ่งได้เป็น 

2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2468- 2475 และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2475- 2477 

ซ่ึงพบว่า พระราชกรณียกิจในระยะที่ 1 นั้น จะทรงมีพระราชกรณียกิจที่ยังคงสืบทอด สืบสาน 

และอนุรักษ์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี และ
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ขณะเดียวกัน มีพระราชกรณียกิจที่เกิดจากการสร้างสรรค์และประยุกต์ปรับปรุงให้เขา้กับยุค

สมัยของสภาพสังคม แต่ยังคงแสดงให้เหน็การสืบทอดและรักษาหรือด ารงไวซ่ึ้งศิลปวัฒนธรรม 

 ส่วนในระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2475 – 2477 พระราชกรณียกิจในระยะนี้ มี

ลักษณะที่เป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการสร้างสรรค์รูปแบบศิลปวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ 

ตามแนวศิลปวัฒนธรรมตะวันตก แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงสถานะความส าคัญและการด ารง

พระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยา่งต่อเนื่อง 

 ถึงแม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเม่ือเสด็จขึน้ครองราชย์ท่ามกลาง

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับโลก แต่พบว่า

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจส าคัญนานัปการที่สร้าง

และน าพาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเป็นอารยะทัดเทียม

กับนานาประเทศ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ไทย รวมถึงการ

ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว และยังได้เผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดับ

สากลอีกด้วย 
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Abstract 

 
 This research on “ King Prajadhipok and the Art and Cultural Promoting for 

Siamese Civilization’s Maintenance during Transitional Period” is aimed to provide analytical 

understanding of the reign of King Prajadhipok on art and culture during Transitional Period. 

 The study follows a framework consisting of the continuity and change in Art 

and Culture, the consideration of the development and social context from internal and 

external perspectives especially Art and Culture issue. The objectives aim to study the royal 

activities in Arts and Cultures as well as characteristics of Arst and Cultures of King 

Prajadhipok 

 The boundaries of the study are the historical content of the royal activities in  

Arts and Cultures of King Prajadhipok during 1893 –  1941 from primary and secondary 

resources.  The spaces of the study focus on Bangkok and Hua Hin, Prachuabkhirikhan 

province.  The period of the study during 1893 –  1941 which is the period of Ascending to 

the throne of King Prajadhipok. 

 This research is Qualitative research which using Historical Approach. 

 The main substance of the study is the King Prajadhipok’ s biographical profile 

covering the king’s biography and numerous activities that contributed to the country during 

1893 – 1941 and global context that effected to Thailand society at that time. 

 The research found that the King Prajadhipok’ s activities in Arts and Cultures 

can be divided into 2 periods :  the first period during 1893-  1939 and the second period 

during 1939-1941.  The first period of King Prajadhipok’s activities in Arts and Cultures still 

keep continuity and conserve traditional Thai characteristics meanwhile there are also 

creativity of the King Prajadhipok’ s activities in Arts and Cultures for inheritance and 

conservation. 

 The second period during 1939-  1941, although the characteristic of the King 

Prajadhipok’s activities in Arts and Cultures showed the modern style followed the Western 

Art and Culture, it still displayed the importance and honour of the King in Siam society. 

 Although, King Prajadhipok ascended to the throne at the Thailand and Global 

economic crisis, we found that King Prajadhipok engaged numerous activities that 
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contributed to the country’ s progress and development.  This achievement within Art and 

Culture by conservation, reform the Thai identity perfectly and global disseminating. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมาอย่างยาวนาน สถาบัน

พระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่ในอดีต ไม่เพียงแต่มีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน โดย

ทรงมีพระราชภาระกิจในด้านการเมือง การปกครอง การป้องกันบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ แต่ยังทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองและประชาชนให้มีความสงบสขุ 

และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติมาโดยตลอด และพระราชกรณียกิจส าคัญประการ

หนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค ์คอืการส่งเสริมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติ  

 

ควำมส ำคัญของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของพระมหำกษัตริย์ 

 เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ แสดงความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความมี

อารยะ ของชนชาติต่าง ๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วัฒนธรรมเป็นผู้สร้างงานศิลปะ และ

งานศิลปะก็ได้มีส่วนจรรโลงวัฒนธรรมซ่ึงมีบริบทที่กวา้งใหญ่กว่าด้วย ดังนั้น พระมหากษัตริย์

นับตั้งแต่อดีตล้วนทรงมีพระราชด าริและบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไป

ในทิศทางเดียวกัน คือ ทรงอนุรักษ์ของเก่าที่มีอยู่ ทรงฟื้นฟู และทรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่

พัฒนาขึ้นจากรากฐานที่มีอยู่ ได้ส่งผลให้เกิดงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบและ

รากฐานที่ส าคัญยิ่งของศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงมีคุณูปการต่อศิลปะและวัฒนธรรมของไทย  

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการท านุบ ารุงบ้านเมืองและอาณา

ประชาราษฎร์ ดังนั้น พระมหากษัตริย์นับแต่อดีตล้วนมีพระราชกรณียกิจในการสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมกันมายาวนานเท่ากับประวัติศาสตร์ของชาติ แม้พระมหากษัตริย์ในอดีตหลาย

พระองค์จะมิได้ทรงสร้างหรือทรงงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากนัก ก็มักจะมีเหตุเนื่องด้วย

ภาวะคับขันของบ้านเมือง เช่น การท าศึกสงครามและการปราบปรามหัวเมืองที่กอ่ความไม่สงบ 

แต่ถึงยังมีการชุบเลี้ยงช่างศิลปะหรือผู้รู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถสืบ

ทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อกันมาได้จนถึงปัจจุบัน 



2 
 

 พระราชกรณียกิจส าคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ คือ 

พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม นับได้ว่าเป็น

รากฐานที่ส าคัญยิ่งของเอกลักษณช์าติ เช่นการมีภาษาไทยที่ถือวา่เป็นภาษาที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

เนื่องจากมีตัวอักขระที่เป็นเอกลักษณ์และมีวรรณกรรม ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 

แบบแผนประเพณี มีดนตรีและนาฏศิลป์ เหล่านีล้้วนเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตได้

ทรงริเริ่ม ทรงอุปถัมภ์ และหลายพระองคไ์ด้ทรงมีพระราชกรณียกิจโดยตรง เช่น ทรงพระราช

นิพนธ์วรรณคดี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง และทรงงานช่างศิลป์หลายแขนงด้วยพระองคเ์อง  

 สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยจึงมีคุณูปการต่อศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

อย่างใหญ่หลวง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการท านุบ ารุงบ้านเมืองและ

อาณาประชาราษฎร์ จึงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมายาวนาน

เท่ากับประวัติศาสตร์ของชาติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน คอื การอนุรักษ์ของเก่าที่มีอยู่ การฟื้นฟูสิ่งที่ก าลังจะสูญ

หาย และการสร้างสรรค์ของใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก รากฐานที่ม่ันคง ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โดยมีความตอนหนึ่ง ว่า  

(พระบรมราโชวาท. 2513.) 

 

  “งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญ

ทางปัญญาและทางจิตใจ ซ่ึงเป็นต้นเหตุ ทั้งองคป์ระกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ 

ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและด ารงความเป็นไทยไวไ้ด้สืบไป”  

 

 กล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อสังคม จึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาและ

จรรโลง วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนีว้ัฒนธรรมคอืเครื่อง

ก าหนดความเจริญก้าวหน้าของสังคมหรือของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจขององคพ์ระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ที่ได้ทรงประพฤติมาอยา่งต่อเนื่อง 
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ภำพท่ี 1.1 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ท่ีมำ : ประวัติศาสตร์ไทย.2559 

 

 สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติไทยมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน กรณีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเช่นเดียวกัน พระองคท์รงมีพระ

ราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงการใส่พระราชหฤทัยต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

บทบาทของพระมหากษัตริย์มีส าคัญคอื  

  1) ด้านการเมืองการปกครอง การป้องกันและรักษาด ารงความเป็นเอกราชของ

ชาตินับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะจอมทัพ เป็นผู้น าในการท าสงครามเพื่อ

ป้องกันบ้านเมืองและขยายอ านาจ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง

ท าสงครามเก้าทัพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อรักษาเอกราชของชาติ ในยุคอาณานิคม 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 - 1918) และส่งทหารไทยไปยุโรปด้วย ท าให้ไทยได้ประโยชน์

จากการเข้าร่วมกับฝ่ายชนะสงคราม โดยได้ยกเลิกสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมที่เคยท ากับชาติ

ตะวันตกไวใ้นเวลาต่อมา การเสด็จพระราชด าเนินเพื่อเจริญไมตรีกับนานาประเทศ เป็นต้น 
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  2) การสร้างสรรค์และท านุบ ารุ งวัฒนธรรมไทย บทบาทของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยจัดว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒนา

ชาติไทยด้วยเช่นกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   1) ด้ำนประเพณีและพิธีส ำคัญต่ำง ๆ พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาท

ส าคัญในการสร้างสรรค์พระราชพธิีและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยมาตั้งแต่อดีต ทั้ง

พระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยโ์ดยตรง เช่น พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีของรัฐ 

เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระพระราชพิธีทางศาสนา เช่น พระราชพิธี

เสด็จพระราชด าเนินทอดผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา  

   2) ด้ำนศิลปกรรม แบ่งออกเป็น 

    2.1) ด้ำนวรรณกรรม พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงมีพระ

ปรีชาสามารถทางการประพันธ์ เช่น รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดน 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาว

หวาน รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง เงาะป่า ไกลบ้าน รัชกาลที่ 6 ทรงพระราช

นิพนธ์วรรณกรรมมากมาย เช่น เทศนาเสือป่า นิทานทองอิน ศกุนตลา มัทนะพาธา รวมทั้งทรง

แปลบทละครของวเิลียม เชกสเปียร์ เช่น เวนิสวานิช โรมิโอและจูเลียต เป็นต้น 

    2.2) ด้ำนสถำปัตยกรรม ประติมำกรรม และจิตรกรรม ผลงานด้าน

สถาปัตยกรรมที่พระมหากษัตริยไ์ทยหลายพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมีอยูม่ากมาย เช่น 

รัชสมัยที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็น

ผลงานช้ินเอกด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นสมบัติของชาติมาถึงปัจจบุัน รัชกาลที่ 2 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนขวาขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ทรงพระส าราญและต้อนรับ

แขกเมือง ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศนเทพวราราม รัชกาลที่ 3 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาราม และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและซ่อมแซม

พระราชวัง เช่น เปลี่ยนหลังคาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเพิ่มการปิดทองเข้าไป รือ้ประตู

ก าแพงวังเดิมเป็นประตูที่มียอดมณฑปเป็นไม้ เปลี่ยนเป็นประตูหอรบอย่างที่ เห็นอยูใ่นปัจจุบัน 

และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งป้อมที่ตั้งอยูท่างปากอ่าวไทย 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับอทิธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกและพระที่

นั่งทั้งแบบตะวันตก และประยุกต์ระหว่างศิลปะไทยกับตะวันตก เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งวมิานเมฆ เป็นต้น 
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      ส าหรับงานประติมากรรมส่วนใหญ่จะโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง

พระพุทธรูป เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระศรีสรรเพชญ์ประดิษฐาน

ไว้ในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้

สร้างพระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม โดย

ทรงปั้นพระพักตร์ด้วยพระองคเ์อง  

      ด้านจิตรกรรม เช่น รัชกาลที่ 3 งานจิตรกรรมในรัชสมัยนี้มีการน า

ศิลปะจีนเข้ามาผสม เช่น ประตูพระที่นั่ งอิศราวินิจฉัยในพระราชวังบวรสถานมงคล 

(พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  

    2.3) ด้ำนนำฏกรรมและกำรดนตรี นาฏกรรมของไทยเสื่อมโทรมลง

เม่ือเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 นาฏกรรมได้รับการฟื้นฟูในสมัยรัชกาลที่ 1 และ

ได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้า ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงฟื้นฟูท่าร าอย่างโบราณทั้งโขนและ

ละคร และปรับปรุงท่าร าต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงส่งเสริมการละคร ซ่ึงกลายเป็นต้นแบบ

ทางการละครที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในด้านการดนตรี รัชกาลที่ 2 ทรงช านาญการเล่นซอ

สามสาย ทรงใช้ซอที่พระราชทานนามวา่ “ซอสายฟา้ฟาด” ประพันธ์เพลง “บุหลันลอยเลื่อน" 

หรือ บุหลันลอยฟ้า” ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงประพันธ์เพลงราตรีประดับดาว เป็นต้น  

 

พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  พระนามเดิมว่า  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟา้ประชาธิปกศักดิเดชน์ ทรงพระราชสมภพ  

 เม่ือวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 เม่ือ พ.ศ. 2448 ได้รับโปรดเกล้าฯ

สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา 

หลังจากการโสกนัตแ์ล้ว ได้ถูกส่งเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ เม่ือพระชนมายุ 12 พรรษา 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้

เสด็จนิวัตประเทศไทยในปี พ.ศ. 2468 ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา และ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จสวรรคตในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ช้ัน ผู้ใหญ่และเหล่าเสนาบดีพร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญ 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เสด็จขึ้น

ครองราชยส์มบัติสืบราชสันตตวิงศ์เปน็พระมหากษัตรยิร์ัชกาลที ่7 พระนามวา่ พระบาทสมเด็จ
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พ ร ะ ป ก เก ล้ า เจ้ า อ ยู่ หั ว  แ ล ะ เ ม่ื อ วั น ที่  25 กุ ม ภ า พั น ธ์  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2468  

ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเป็น พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราช

จักรีวงศ์ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร

มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว” 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็น

ประโยชน์ต่อ ประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้วยพระองค์ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญพระองค์แรกด้วยการทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของไทย  

เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสด็จพระราช

ด าเนินไปเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทรงส่งเสริมการศึกษา ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จพระราชด าเนินไป พระราชทานปริญญา บัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ในครั้งแรกเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2473 ที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ 

พพิธิภัณฑสถาน ส าหรับพระนคร และสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์พระนคร หรือสะพาน

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท านุบ ารุงพระอาราม พระราชนิพนธ์บทเพลงเพื่อประกอบการทรง

ดนตรีไทย ทรงส่งเสริมนาฎศิลป์ ทรงโปรดการถ่ายรูปและการถ่ายภาพยนตร์ และ

สถาปัตยกรรม เป็นต้น 

 พระบาทสม เด็ จพระปก เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว  ทรงสละราชสมบัติ  หลั งจาก 

ทรงครองราชย ์เป็นเวลา 9 ปี 3 เดือน 4 วัน และเสด็จไปประทับอยูท่ี่บ้านโนลแครนลี ประเทศ

อังกฤษ ทั้งนีเ้นื่องด้วยความคิดเห็นที่ขัดแย้งทางการเมืองบางประการ หลังจากนั้นได้ประทับ

อยู่ที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งสวรรคตเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484 ขณะมี

พระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงจัดการถวายพระ

เพลิงพระบรมศพเป็นการส่วนพระองค์อย่างเรียบง่าย ปราศจากพิธีการใด ๆ ที่สุสานโกล

เดอร์ส กรีน (Golders Green) (http://www.kpi.ac.th/พระราชประวัติ-รัชกาลที-่7) 
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ควำมส ำคัญของกำรศึกษำกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวกับกำรด ำรงควำมเป็นอำรยะของสยำมประเทศ 

 แม้วา่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีระยะเวลาในการปกครองเพียง  

9 ปี แต่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่มีความส าคัญต่อสมัยปัจจุบันจ านวนมาก และ 

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกเหนือจากด้านการเมือง 

การปกครอง การพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ปวงชนชาวไทยตามระบอบการปกครอง 

แบบประชาธิปไตยแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เช่น การก่อตั้งราชบัณฑิตยสภา การก่อตั้งพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ การตรา

พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม เป็นต้น แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่กรุง

รตันโกสินทร์ครบรอบ 150 ปีใน พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7 มีพระราชด าริให้สร้าง “สะพานพระ

พุทธยอดฟ้า” ที่เช่ือมกรุงเทพฯ กับกรุงธนบุรีเขา้ด้วยกัน พร้อมโปรดให้ “สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” อภิรัฐมนตรี และนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามได้ออกแบบ 

“พระปฐมบรมราชานุสรณ์” (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1) หันหน้าสู่กรุงเทพฯ หันหลังให้กรุงธนบุรี 

โดยมอบหมายอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น 

 การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยใน 

การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากสังคมไทยในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 

5-7 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะการได้รับอิทธพิลจากประเทศมหาอ านาจตะวันตก ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรม คา่นิยม

และความเป็นอยู่ของชาวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังจะพบว่า ศิลปกรรมและวัฒนธรรมใน

สมัยสมบูรณาญาสิทธริาชยมี์ลักษณะที่แตกต่างไปจากศิลปวัฒนธรรมแบบขนบธรรมเนียมไทย 

อาทิ รูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ดนตรี และนาฎศิลป์ เป็นต้น 

 ด้วยเหตุนีพ้ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวจึงให้ความส าคัญกับการด ารงรักษา

และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาติ ดังที่ได้ตรัสวา่ 

  “การที่อังกฤษรักษาขนบธรรมเนียมหรือ Tradition ไม่ได้ท าให้ประเทศอังกฤษ

ล้าหลังประเทศอื่นในความเจริญ สิ่งใดที่ควรเปลี่ยนแปลงกเ็ปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งใดที่ยังดีอยู่ไม่

เสียหาย เขาก็คงรักษาไว้ เพื่อนึกถึงความเจริญของประเทศที่มีมาแล้วในปางก่อนถึงแม้วา่เขา

จะคิดท างานใด ๆ เพื่อมุ่งหาความเจริญในอนาคตก็จริง แต่เขาก็ไม่ยอมหันหลังให้อดีตเสียเลย 

ขอ้นี้เองท าให้อังกฤษเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองได้อย่างเรียบร้อยราบคาบ ไม่ต้องมี

การจราจลมากมายนัก นั่นเป็นผลของการรักษาขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่ง” (คณะกรรมการ

ช าระประวัติศาสตร์ไทย. 2536:258) 
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 กล่าวโดยสรุป พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีบทบาทและความส าคัญ ในฐานะเป็น

ผู้น าในการสร้างความม่ันคงทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งการสร้างสรรค์ ธ ารงวัฒนธรรม

และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
 

ควำมสัมพันธ์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรด ำรงควำมเป็นอำรยะของสยำม

ประเทศ 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราช

กรณี ยกิ จต ามแบบที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ทุ กพระองค์ ท รงยึ ดถื อป ฏิบั ติ  โดย เฉพาะ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม แม้ว่าระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์จะมีเพียงแค่ 9 ปี ระหว่ าง

พ.ศ. 2468-2475 แต่พบว่าทรงมีพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมาย และมี

คุณูปการมาจนปัจจุบัน  

 ส าหรับผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว สามารถแบ่งตามระยะเวลาแห่งการปกครองโดยแบ่งเป็นได้ 2 ช่วง ตาม

รูปแบบการปกครองที่เปลี่ยนไป ดังนี ้คอื 

  1. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2468 -2475 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

ประเทศไทยหรือสยามปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย์ 

  2. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2475 -2477 ซ่ึงเป็นช่วงเวลา

ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

 โดยศิลปวัฒนธรรมของสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีทั้งที่เป็น

การสืบทอด สืบสานหรืออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของ 

ยุคสมัยที่มีรูปแบบเฉพาะหรือเป็นการพัฒนาใหม่ในยุคสมัย  

 ในการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ประเด็นการศึกษาหรือวิจัยส่วนมากคือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องการเมืองการปกครอง ทั้งนี้

เนื่องจากเป็นยุคสมัยที่มีเหตุการณ์ส าคัญต่อประเทศไทยสืบเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน คือ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในการพระราชทานอ านาจการปกครอง

ประเทศผ่านรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ส่วนเรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น 

ยังมกีารศึกษาไม่มากนัก 
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 พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านศิลปวัฒนธรรม  

ไม่เพียงก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือความงดงามในด้านสุนทรียศาสตร์เท่านั้น แต่ผลงาน  

ด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ยังสะท้อนให้เห็นคุณูปการ

ของศิลปวัฒนธรรมต่อการสถานการณ์ของบ้านเมือง ความพยายามจรรโลงเอกลักษณ์และ

ความเจริญของชาติ ในฐานะผู้จรรโลง ผู้สืบสานและผู้สร้างสรรค์ ความพยายามการปลูกฝัง

ความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและบูรพมหากษัตริย์ และการสร้างสรรค์ 

 กล่าวได้ว่า บทบาทของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีต่อ

ศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้น  มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของยุคสมัยและ 

ความจ าเป็นของบ้านเมือง แต่ส าหรับพระมหากษัตริย ์ทุกพระองคล์้วนสนพระราชหฤทัยและ

ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปวัฒนธรรม และทรงให้ความส าคัญกับงานฟื้นฟูและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ผู้สร้างงานศิลปะหรือมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย  

ดังกรณีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เป็นต้น 

 จากข้อมูลที่คณะวิจัยได้กล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมของรัชกาลที่ 7 นั้นมีความส าคัญควรค่าแก่การยกย่อง ควรจะต้องมี 

การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลพระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้ ให้คนไทยตลอด 

ทั้งชาวต่างชาติได้ร่วมช่ืนชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์ และร่วมสานต่อตาม 

แนวพระราชด าริ  

 กล่าวโดยสรุป บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างสรรคว์ัฒนธรรมไทย 

นับว่าว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะวิจัยจึงเสนอ

งานวิจัยเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ 

การด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” ทั้งในด้านการรักษาตาม 

ธรรมเนียมเดิม การปรับปรุงและการสร้างศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม ่ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ

ของรัชสมัย และมีคุณูปการต่อความเจริญ ความวัฒนาของอารยะไทยจนมาถึงปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการศึกษา เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ เข้าใจถึงบริบททางสัง คม รวมถึง 

งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

โดยศึกษา ในช่วงเวลาของการครองราชยส์มบัติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 – 2477 คอื 

  1. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

  2. รูปแบบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว 

 

3.ขอบเขตของกำรวิจัย  

 ด้ำนเนื้อหำ ในการท าวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็น 

หลัก โดยเอกสารที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวกับการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะในยุคเปลี่ยนผ่าน” ในแง่การรักษาความต่อเนื่อง

และความเปลี่ยนแปลง ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477  

ที่มุ่งเน้นศึกษาที่พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว โดยเน้นการศึกษาเชิงเอกสาร ทั้งเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง ในที่นี้จะกล่าวถึง

พัฒนาการที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น 

เพื่อให้เห็นบริบทในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัย 

 ด้ำนสถำนท่ี ผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

 ด้ำนระยะเวลำ ศึกษาพระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477 ซ่ึงเป็นระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว 
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4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 4.1 พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติได้มี 

การรวบรวม จัดเก็บ อยา่งเป็นระบบ 

 4.2 ประชาชนได้รับรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมากขึ้น และได้รับการเชิดชูอันจะน าไปสู่การสานต่อในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น การเสวนา การจัดนิทรรศการ การเขยีนบทความ เพื่อเผยแพร่  

 4.3 ส่งเสริมพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจ้าอยูห่ัวด้านศิลปวัฒนธรรม 

 4.4 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว และใช้เป็นฐานขอ้มูลในการจัดแสดงนิทรรศการ 

 4.5 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการอ้างอิงพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 เป็นการศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ซ่ึงงานวจิัยด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีการศึกษาน้อย 

ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้จะท าให้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวถูกเติมเต็ม

เขา้ไปในสาระของประวัติศาสตร์ 

 

5. แนวทำงในกำรศึกษำด ำเนินกำร (ระเบียบวิธีวิจัย) 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะวิจัยจะมีวิธีการด าเนินการศึกษา มี

กระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีของวิชาที่เรียกว่า”วิธีการทางประวัติศาสตร์” (Historical 

Approach) โดยจะด าเนินการศึกษาด้วยวธิีการดังต่อไปนี ้ 

  1. ก าหนดประเด็นการศึกษา ตั้งค าถามและสร้างกรอบความคิดเพื่อวาง

โครงสร้างของเนือ้หา 

  2. เก็บขอ้มูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร(Documentary Research) คือ

เอกสารช้ันต้น เอกสาทางราชการ กับ เอกสารช้ันรอง คือ รายงานการวิจัยต่าง  ๆ ที่ มี

การศึกษาวเิคราะห์และตีความแล้ว หนังสือ และเอกสารทางวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  3. น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและข้อมูลที่ได้มาประเมินผลข้อมูลเพื่อสรุป

สาระส าคัญตามประเด็นที่วางไว้ จากนั้นจะวิเคราะห์ตีความ พร้อมเรียบเรียงและน าเสนอ

เนื้อหาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยเป็นไปตามหลักการของการ

น าเสนองานทางประวัติศาสตร์ 
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6. นิยำมศัพท์ 

 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจด้านการท านุ

บ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี 

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ ประเพณีหรือพระราชพิธี การศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปวัฒนธรรม หรือความเจริญทางปัญญา อาทิ หอพระสมุด พพิธิภัณฑ์ ราชบัณฑิตยสถาน  

 

7. งำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการวจิัยนี ้มีเอกสารและงานวจิัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้น ามาศึกษาและประกอบการ

วิจัยในประเด็นและมิติต่าง ๆ ในด้านความหมายของค าว่า ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ

ปกครอง หรือสถานการณ์ของสังคมในเวลานั้น การศึกษาด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ดังนี้ 

 

ควำมหมำยของศิลปวัฒนธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งแสดงความเจรญิของมนุษย ์พื้นฐานของวัฒนธรรมสามารถ

สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายช่ัวอายุคน นอกจากจะแสดงถึงความเจริญของชาตินั้น ๆ 

แล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งและความสามัคคีในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

ไว้ได้ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความผสมกลมกลืนกันในลักษณะของการสืบทอดพฤติกรรม 

ความคดิความเช่ือ รูปลักษณ์ของผลงานและแนวความคิดในการสร้างงานนั้น อาจกล่าวไวว้่า

วัฒนธรรมเป็นผู้สร้างงานศิลปะ และงานศิลปะก็ได้มีส่วนจรรโลงวัฒนธรรมซ่ึงมีบริบทที่กวา้ง

ใหญ่กวา่ 

 ส าหรับความหมายของค าวา่ “ ศิลปะ” ราชบัณฑิตยสถานอธิบายความหมายของ

ศิลปะเป็นสังเขปว่า “ศิลปะ(น.)ฝีมือ,ฝีมือทางการช่าง,การแสดงออกซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจให้

ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์ ” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525: 

783) โดยวจิิตรศิลป์ คือ ความงามแบบหยดย้อย ดังนั้น ค าว่า “ศิลปะ” ตามความหมายของ

ราชบัณฑิตยสถานจึงหมายถงึฝีมือทางการช่างซ่ึงถูกสรา้งสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจภายใน

อยา่งวจิิตรงดงามนั่นเอง มนุษยเ์ป็นสัตวเ์พยีงชนิดเดียวที่มีพัฒนาการและสุนทรียในด้านศิลปะ 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ มีการสืบทอด สั่งสม รักษาให้

ด ารงอยู ่รวมถึงมคีวามเจริญและความเสื่อมตามล าดับ  
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 ดังนั้น วัฒนธรรม จึงหมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือ ความมี

ระเบียบวินัย วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม ที่

แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม ความกลมเกลียวของชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความก้าวหน้า โดยที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม สร้างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน น าไป

ปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน ถือเป็นมรดกแห่งสังคม 

 วัฒนธรรมนั้น ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วัฒนธรรมที่ เป็นวัตถุ เช่น 

โบราณวัตถุ โบราณสถาน เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น การแสดง นาฎศิลป์ ดนตรี 

เป็นต้น 

 ส าหรับประเภทของศิลปวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2530 : 8) ได้ก าหนด ดังนี้ 

  1. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและศาสนา 

  2. ภาษาและวรรณกรรม 

  3. ศิลปกรรมและโบราณคดี 

  4. ชีวิตความเป็นอยู่ 

  5. การละเล่น ดนตรีและนาฏศิลป์ 

 สรุปได้ว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง วถิีการด าเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนใน

สังคม วธิีอยูร่่วมกันเป็นหมูค่ณะ วธิีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต แล้ว

ต่อมาคนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและ

กาลเวลา เม่ือมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของสังคมได้ดีกวา่ ซ่ึงอาจท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้

วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การรักษาหรือธ ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมเดิม จึงต้องมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามยุคสมัย (อมรรัตน์ เทพ

ก าปนาท, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม) 

 เม่ือน าค าวา่ศิลปะ กับวัฒนธรรม สมาสกันเป็นค าวา่ “ศิลปวัฒนธรรม” (Art and 

Culture) จึงหมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การละเล่น การแสดง การร้อง

เพลง รวมถึงบรรดาผลงานทั้งมวลของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งงานด้านจิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความเช่ือ ความรู้ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญทาง

ภูมิปัญญา ระเบียบ แบบแผน กฎหมาย ภาษาพูดและภาษาเขยีน เป็นต้น  
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เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเร่ืองรำวของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

 วีรวัลย์ งำมสันติกุล ได้เขียนเรื่อง “ประชาธิปกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์” 

ซ่ึงได้ศึกษาด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การคมนาคม 

และการต่างประเทศของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในภาพรวม ตั้งแต่ พ.ศ. 2436 – 

2484 ซ่ึงเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน มีการผสมผสาน

ระหว่างความเก่าหรือจารีตเดิมกับความเป็นสมัยใหม่ จนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพยายามประคับประคอง

สถานการณ์ของบ้านเมืองจนกระทั่งพระองคไ์ด้ตัดสินพระทัยในการสละราชสมบัติ พ.ศ.2477 

และได้เสด็จประทับ ณ ประเทศอังกฤษจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ เม่ือ พ.ศ. 2484 

 ธีระ นุชเปี่ยม ได้เขียนเรื่อง “ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่

ศิวิไลซ์” ได้ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของชาติตะวันตก ประกอบด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ จากบันทึกและรายงานทางการทูต ซ่ึงมีประเด็นเกี่ยวกับ

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของสยาม ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น

ครองราชยส์มบัติจนถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

 ธีระ นุชเปี่ยม ได้เขียนเรื่อง “ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศใน

สมัยรัชกาลที่ 7” ซ่ึงการต่างประเทศของไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 มีทั้งความต่อเนื่องและความ

เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากบริบทปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนิน

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยือนดินแดนต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการปรากฏตัวของสยามและ

ทิศทางใหม่ในการด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชและมี

ความเท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศ 

 สุรพล วิรุฬรักษ์ ได้เขียนเรื่อง “วิวัฒนาการนาฎศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2325- 2477” โดยได้เขียนวา่ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถือได้ว่าเป็นยุคทองแห่งนาฎศิลป์ไทย

ที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยพระราชปรีชาชาญของพระมหากษัตริย์ไทย และวิวัฒนาการการแสดง

นาฎศิลป์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 สรุปได้ดังนี้ 

 สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูพระราชพิธี พิธีกรรม และมหรสพ

โบราณที่สืบทอดจากสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 2 ทรงสนพระทัยในศิลปะแขนงต่าง ๆ มี

การช าระบทละคร การสร้างสรรคน์าฎศิลป ์เช่น ละครนอกแบบหลวง ส่วนสมัยรัชกาลที่ 3 แม้

เป็นสมัยที่นาฎศิลป์ในราชส านักหยุดนิ่ง แต่กลับได้รับความนิยมและบ ารุงรักษาจากเหล่าขุน

นางและข้าราชการช้ันสูง นาฎศิลป์ในราชส านักได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 
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โดยเฉพาะทรงอนุญาตให้ผู้หญิงแสดงละครได้อย่างเสรี เป็นรัชสมัยแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ละครไทยแบบราชประเพณี รวมถึงเป็นยุคแห่งการเปิดกวา้งด้านการแสดงนาฎศิลป์ไทยอีกดว้ย 

ส าหรับนาฎศิลป์ไทยในสมัยรชักาลที่ 5 นอกเหนือจากการได้รบัการท านุบ ารุงนาฎศิลป์แล้ว ยัง

มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการแสดงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีการผสมผสานรูปแบบของ

ตะวันตกในการแสดงนาฏศิลป์ไทยอีกดว้ย เป็นการสะท้อนวถิีชีวิตและรสนิยมของยุคสมัย ที่ท า

ให้วงการนาฎศิลป์ไทยให้มีความทันสมัย มีเนื้อหา รูปแบบ ที่เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัย 

ส าหรับรัชกาลที่ 6 แม้พระองค์จะส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ แต่พระองค์กลับทรง

สนับสนุนนาฎศิลป์ไทยอยา่งมาก เช่น ทรงก่อตั้งกรมหรสพหลวง ทรงมีพระราชนิพนธ์บทละคร 

และทรงยกยอ่งศิลปิน นับวา่เป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งส ารับนาฎศิลป์ไทย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ส่งผลกระทบต่อนาฎศิลป์ เช่น การยุบ

กรมหรสพ การยกเลิกจ้างศิลปินทั้งหลาย แต่ต่อมาทรงได้โปรดเกล้าให้ก่อตั้งกองมหรสพ

และเรียศิลปินที่มีความสามารถกลับมารับราชการดังเดิม นาฎศิลป์มีทั้งการสืบสานและการ

สร้างสรรคร์ูปแบบใหม่ มีการจัดตั้งองค์กรการแสดง และระบบการศึกษานาฏศิลป์ไทยอย่าง

คอ่ยเป็นค่อยไปอีกด้วย 

 สุรพล วิรุฬรักษ์ จากงานวิจัยเรื่อง “นาฎศิลป์รัชกาลที่ 5” งานวิจัยเพื่อเฉลิม

ฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 

2396) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ซ่ึงมีเนื้อหาที่แสดงให้สภาพบ้านเมืองและววิัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากต้น

รัตนโกสินทร์ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านนาฎศิลป์ของ

ไทย และส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมการแสดงด้านนาฎศิลป์ไทยในสมัยต่อมาด้วย 

 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสำร จากงานวิจัยเรื่อง ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองใน

สังคมไทย พ.ศ. 2465-2475 เสนอสถาบันพระปกเกล้าในปีงบประมาณ  2555 โดย 

งานดังกล่าวได้น าเสนอวา่ ในช่วง 10 ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภาพล้อ

และการ์ตูนการเมืองถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็น

สัญลักษณ์แทนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของสื่อมวลชน แบบยกประเด็นและ 

จุดประกายการถกเถียงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมผ่านภาพลายเส้นการ์ตูน  

เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารประเทศ รวมถึงเปิดโปงการทุจริตของขุนนาง ข้าราชการ และ

เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมอยา่งชัดเจน จนเป็นที่มาของ

การตราพระราชบัญญัติควบคุมหนังสือพมิพ์พ.ศ. 2465 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่า

ด้วยสมุด เอกสารและหนังสือพมิพ ์พ.ศ. 2470 เพื่อก าหนดคุณสมบัติของผู้เป็นบรรณาธกิารให้



16 
 

มีความรับผิดชอบต่อการน าเสนอให้มากขึ้น แสดงถึงความอดกลั้นที่มีต่อการแสดงความ

คิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของผู้น าประเทศ และสะท้อนบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 2475 เป็นต้น 

 งำนวิจัยของของ ชำตรี ประกิตนนทกำร เรื่อง การเมืองและสังคมในศิลปะ

สถาปัตยกรรมสยามสมัยไทยประยุกต์ชาตินิยม (2547) ได้เสนอความหมายของสถาปัตยกรรม

ในเชิงที่เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมและการเมือง โดยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดของผู้คนและ

สังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ที่สามารถสะท้อนเรื่องราว ความคดิ ความเช่ือตลอดจนอุดม

คติของผู้คนและสังคมทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกเหนือจากประโยชน์การใช้สอยในด้านการ

กิน การอยู ่การนอน และการท างานแล้ว งานวจิัยนีจ้ะอธิบายเหตุผล ที่มาของการสร้างสรรค์

งานสถาปัตยกรรมโดยอาศัยกรอบความคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเชิง

บูรณาการร่วมกับศาสตร์ในสาขาวชิาอ่ืนๆ อาทิ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ท า

ให้มองเห็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ กับตัวงานสถาปัตยกรรมที่

เกิดขึน้ในแต่ละช่วงยุคสมัย  

 งานวจิัยชิ้นนีไ้ด้แสดงให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมวา่ ตัวงานสถาปัตยกรรมสามารถที่

จะใช้เป็น “เครื่องมือทางประวัติศาสตร์” อย่างหนึ่งในการย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์

สังคมหรือประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงที่ผ่านมางานสถาปัตยกรรมยังมิได้ 

ถูกน าไปใช้ ในกระบวนการศึกษาดังกล่าวมากเท่าที่ควร  มีแต่งานที่ได้กล่าวถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  (พ .ศ.2453-2475) โดยกล่าวถึ ง

สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 7 ในฐานะที่เป็นสมัยสุดท้ายของสถาปัตยกรรมในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้วิเคราะห์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่มุ่งน าเสนอเน้นให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอาคาร โดยไม่มีสิ่งใดที่

แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ความเห็นดังกล่าวมองขา้มโจทย์ที่

คณะกรรมการจัดประกวดการออกแบบอาคารตั้งไว้เนื่องจาก แท้จริงแล้วกลไกที่ผลักดันพลัง

การเคลื่อนไหวของมวลชนแทบทุกกลุ่ม ล้วนมาจากการประจุพลังอย่างลับๆ ของกลุ่มทุนทาง

เศรษฐกิจและกลุ่มทุนทางการเมืองค่ายต่าง ๆ ตามจังหวะการกระตุ้นของผลประโยชน์ทาง

การเมือง ขณะที่พลังมวลชนบริสุทธิ์ที่แสดงออกให้เห็นอย่างยิ่งใหญ่ เป็นพลังศรัทธาต่อความ

เสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความสืบเนื่องในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  

เหตุนี้ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ สุข สงบ ร่มเย็นและสันติจึงถูกเลือกสรรให้สื่อ

ความหมายอยูใ่นสถาปัตยกรรมดังกลา่วอยา่งเหมาะสม ส่วนการสื่อความหมายที่แสดงออกถึง

ความยิ่งใหญ่ เร่าร้อน เปี่ยมล้นด้วยพลังของมวลชนต่างก็มีพื้นที่ของอนุสาวรีย์สาธารณะหรือ
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อนุสาวรีย์วีรชน อยู่ในที่อันสมควรอยู่แล้ว เช่น อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย อนุสาวรียชั์ยสมรภูมิ อนุสาวรีย์วีรชน 14 ตุลา 2516 ฯลฯ รวมทั้งยังอาจมีการ

สร้างอนุสาวรีย์ของมวลชนอีกมากมายต่อไปในอนาคตตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน 

  งำนวิจัยของ มณิศำ วศินำรมณ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องละครร า ใน

รัชกาลที่ 7 และการสืบทอด โดยมุ่งศึกษาบทบาทของรัชกาลที่ 7 ที่ส่งผลต่อละครร า ตลอดจน

คณะละคร รูปแบบการแสดง บุคคล กิจการ และสถานศึกษาละครร าที่สืบต่อมาจนปัจจุบัน 

เพื่อพิสูจน์ว่าละครร ามิได้ล่มสลายไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม โดยศึกษา

จากเอกสาร ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เว็บไซต์ การสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติจากผู้เช่ียวชาญ 

 ละครร า ในรัชกาลที่ 7 คือ การแสดงที่ด าเนินเรื่องราวซ่ึงเน้นผู้แสดงสวมบทบาท

ฟอ้นร าประกอบบทร้องและการบรรเลงดนตรีที่ปรากฏอยูใ่นประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว 

รูปแบบการแสดงมีลักษณะเฉพาะของคณะที่สืบมาแต่เดิม ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที่

ส าคัญต่อการท านุบ ารุงละครร ามี 6 ประการ คอื  

  1. บุคคลส าคัญก าหนดนโยบาย หน่วยงาน และการสืบทอดความรู้  

  2. หน่วยงานราชการปรับเปลี่ยนการบริหารให้ชัดเจน  

  3. คณะละครเอกชนกระจายอยูท่ั่วไป  

  4. สถานศึกษาควรมีหลักสูตรสามัญและเฉพาะทาง  

  5. แผ่นเสียงบันทึกเพลงการแสดง  

  6. ภาพยนตร์บันทึกภาพเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป์ครั้งแรกในประเทศไทย 

ละครร าก็ได้รับอานิสงส์นี้ด้วย 

 ซ่ึงเกิดคุณูปการอย่างมหาศาล ผลแห่งความพยายามในการจัดกิจกรรม จึง

สามารถเก็บรักษา พัฒนา และสืบทอดให้รัฐบาลภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดูแลและพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้สภาพบ้านเมืองจะตกอยู่ใน

สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ า มีการตัดทอนงบประมาณอย่างมาก แต่ก็ยังคงเจียดรายได้เพ่ือใช้

จ่ายในการอนุรักษ์ และสืบทอดละครร ามาจนปัจจุบัน  



บทที่ 2 

พระราชประวัต ิและพระราชกรณยีกิจในพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์

จักรีนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางการเมืองเกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ไปสู่ประชาธิปไตยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงครองราชย์ได้ 7 ปี และพระองค์ได้ตัดสินพระทัย

สละราชสมบัติในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านครองราชย์ 7 ปีนั้น 

นอกเหนือจากเรื่องการเมืองแล้ว พระองค์ท่านยังทรงมีพระราชกรณียกิจและบทบาทที่ส าคัญ

ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย พระเกียรติคุณของพระองค์ควร

ค่าแก่การสรรเสรญิอยา่งยิ่งในฐานะบุคคลส าคัญของ UNESCO ประจ าป ี2556 ซ่ึงในบททนีจ้ะ

กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ พระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. พระราชประวัติ  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโอรสองค์ที่ 76 ทรงเป็นพระโอรสองค์

เล็กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 ซ่ึงทรงประสูติแด่สมเด็จพระศรี

พัชรินทรา บรมราชินีนารถ นับวา่เป็นพระราชโอรสองคเ์ล็กสุด ประสูติเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2436 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค ่า เดือน 11 ปีมะเส็ง พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า  

“เจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดช กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” สมเด็จพระบรมราชชนนีทรง

เรียกพระองคว์า่ “เอียดน้อย” และเนื่องจากพระพลานามัยไม่ค่อยสมบูรณ์ สมเด็จพระบรมราช

ชนนีจึงมอบพระองคใ์ห้อยูใ่นพระอภิบาลของเจ้าจอมมารดาเยื้อนในรัชกาลที่ 5  
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ภาพท่ี 2.1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวขณะทรงพระเยาว ์ 

ท่ีมา: ประวัติราชวงศจ์ักรี, 2561 

 

 เม่ือทรงมีพระชนมายุได้ 12 พรรษา ได้ทรงศึกษาวิชาสามัญในวิทยาลัยอีตัน  

ซ่ึงเป็นโรงเรียนมัธยมช้ันหนึ่งของอังกฤษ เม่ือส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยอีตันแล้วทรงสอบ

เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารที่เมืองวูลิช (Royal Military Academy Council) โดยทรง

เลือกศึกษาวชิาทหารแผนกปืนใหญ่ม้า แต่ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2453 พระองค์จึงเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีพระบรมศพ 

แล้วจึงเสด็จกลับไปศึกษาต่อจนจบการศึกษา ต่อมาพระองค์ทรงเขา้ประจ าการ ณ กรมทหาร

ปืนใหญ่ม้าอังกฤษที่เมืองอัลเดอร์ชอต (Aldershot) และได้รับอนุญาตให้ทรงเครื่องแบบ

นายทหารอังกฤษในสังกัด “L” Battery Royal Horse Artillery พระองค์ทรงได้รับสัญญาบัตร

เป็นนายทหารยศร้อยตรีกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพอังกฤษ และในการที่พระองค์ส าเร็จการศึกษา

จากสถานที่นี้ เม่ือเสด็จกลับมารับราชการในรัชกาลที่ 6 ซ่ึงเป็นพระเชษฐาธิราชของพระองค ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งพระยศนายร้อยตรี

นอกกองสังกัดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นนายร้อยโท และ

นายทหารนอกสังกัด กรมทหารนอกกอง สังกัดกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ (ประวัติ

ราชวงศ์จักรี, 2561) 
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 ต่อมาในปีพ.ศ. 2457 ได้เกิดสงครามโลกขึ้นในยุโรป แต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอยังทรงศึกษาวิชาการ

ทหารได้เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ หากจะกลับเมืองไทยก็ยังท าคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ไม่

เต็มที่จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤษดากร ทรงจัดหาครูเพื่อสอน

วชิาเพิ่มเติมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ โดยเน้นวิชาที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง ซ่ึงก็

คอื วิชากฎหมายระหว่างประเทศ พงศาวดารศึก และยุทธศาสตร์การศึก แต่ต่อมาสงครามได้

ทวคีวามรุนแรงขึ้นมาก ท าให้การหาครูมาถวายพระอักษรเป็นเรื่องล าบาก เนื่องด้วยนายทหาร

ที่มีความสามารถต้องออกรบในสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรด

เกล้าฯให้พระองค์เสด็จกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2458 

 ครั้นเม่ือเสด็จกลับประเทศไทย ทรงเขา้รับราชการในต าแหน่งนายทหารคนสนิท

พิเศษจอมทัพสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ผู้ทรงเป็น 

พระเชษฐาในพระองคซ่ึ์งด ารงต าแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบก จากนั้นพระองค์ทรงเลื่อนเป็น

ผู้บังคับบัญชาการกองพันน้อยที่  2 ในต าแหน่งนายทหารเสนาธิการ และต่อมาเลื่อนเป็น 

นายพันตรีแล้วเป็นพันโทบังคับการโรงเรียนนายร้อยช้ันประถม ต่อมาภายหลังได้เลื่อนต าแหน่ง

เป็นล าดับจนเป็นนายพันเอก มีต าแหน่งเป็นปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ก่อนขึ้นครองราช

สมบัติมีต าแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ในระยะแรกที่ทรงเข้ารับราชการ 

พระองค์ประทับอยู่ ณ วังพญาไทร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนนี และนอกจากวังพญาไทแล้ว 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถยังประทานบ้านท่าเตียนให้เป็นที่ประทับอีก

แห่งหนึ่งด้วย 

 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอทรงปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในต าแหน่ง

หน้าที่การงานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยมาโดยตลอด จนในปี พ.ศ.2460 จึงทรงลาราชการเพื่อ

ผนวช ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จประทับจ าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

เม่ือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอทรงลาผนวชและเสด็จเข้ารับราชการอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสขอ  หม่อมเจ้าหญิง

ร าไพพรรณี ให้และประกอบพระราชพิธีมงคลสมรส ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวัง

บางปะอินพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2461 (สถาบันพระปกเกล้า, 2561) 

หลังจากที่ทรงอภิเษกสมรส และกลับมารับราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระองคก์็ทรงประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับพระพลานามัย จึงจ าเป็นต้องลาราชการไปพักรักษาตัวในที่ ๆ มีอากาศเย็นตาม

ความเห็นของคณะแพทย์ พระองคเ์สด็จไปพักรักษาตวัที่ยุโรปในปี พ.ศ.2463 ครั้นทรงหายจาก
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พระอาการประชวรแล้ว ก็ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการฝรั่งเศส ณ  

กรุงปารีส จนส าเร็จการศึกษา และเสด็จกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2464 หลังจากนั้นอกี 4 ป ี

พระองค์ก็ทรงเข้ารับราชการอีกครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด

เกล้าฯ ให้เข้ารับราชการในต าแหน่งปลัดกรมเสนาธิการทหารบก และเลื่อนพระยศขึ้นเป็นนาย

พันเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 2 และเป็นผู้บังคับการพิเศษกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 ใน

คราวเดียวกัน และต่อมาพระองคก์็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าฯ 

กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา 

 
ภาพท่ี 2.2 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวขณะรับราชการทหาร  

ท่ีมา: ประวัติราชวงศจ์ักรี, 2561 

 

การข้ึนครองราชย์ 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟา้กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช ได้ทรงเป็นประธานในที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และ

เสนาบดี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการสืบราชสมบัติ ซ่ึงจากการพิเคราะห์พระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงไวใ้นพระราชหัตถเลขานิติกรรมจะเห็นได้ว่า 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยในสมเด็จพระอนุชาธิราชมาก 

ทวา่สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ไม่เต็มพระทัยจะรับราชสมบัติ โดยทรงอ้างวา่ยัง

มีเจ้านายที่อาวุโสมากกว่าพระองค์ แต่ในที่ประชุมลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจในพระองค ์
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และต้องการปฏิบัติตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว จึงพร้อมใจ

กันเชิญสมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมหลวงสโุขทัยธรรมราชาขึ้นครองราชยเ์ป็นพระมหากษัตริย์พระองคท์ี่ 7 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เม่ือปีพุทธศักราช 2468 และเม่ือได้เสด็จขึ้น

ครองราชย์แล้ว โปรดแต่งตั้งสภาอภิรัฐมนตรีขึ้นให้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาราชการและบริหาร

การเมือง โปรดให้ร่วมการศึกษาวิทยุคมนาคมกับต่างประเทศ พระองค์เริ่มจัดงบประมาณของ

ประเทศขึ้นเพราะขณะนั้นไดเ้กดิเศรษฐกจิตกต ่าทั่วโลก พระองคเ์ริ่มต้นตัดทอนงบประมาณแผ่นดิน

เป็นครั้งแรก ซ่ึงเหตุการณ์นี้เป็นมูลเหตุหนึ่งที่น ามาสู่การปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใน  

ปีพ.ศ. 2475 พระองค์ทรงตัดทอนรายจ่ายของพระองคเ์อง ขา้ราชการที่รับราชการที่มีมากเกินไป

จนล้นงานก็ให้ออกจากกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก (รัตนโกสินทร์บล้อค, 2559) 

 
ภาพท่ี 2.3 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวขณะขึ้นครองราชย ์

ท่ีมา: ประวัติราชวงศจ์ักรี, 2561 

 

สภาพบ้านเมือง และสถานการณ์โลก 

 การจะท าความเขา้ใจพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ในสมัยการครองราชย ์9 ปีนั้น จ าเป็นต้องท าความเขา้ใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วง

ก่อนรัชกาลที่ 7 เพื่อเป็นพื้นฐานความเขา้ใจก่อน  

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับวา่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเม่ือครั้งกรุงศรี

อยุธยาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่ นอกจากนี้ก็มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ให้
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วัฒนธรรมไทยในยุคนี้ด้วย นับได้วา่เป็นการธ ารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่อยุธยาให้

กลับเจริญรุ่งเรือง หลังจากประสบกับวกิฤตการณ์สงครามสู้รบระหว่างไทยกับพม่ามาแล้ว 

 สภาพทางสังคมของไทยตั้งแต่อดีต ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 

ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมจึงมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเจริญรุ่งเรืองทาง

ศาสนาด้วย ศิลปกรรมและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่บรรจงสร้างด้วยความประณีตก็เกิดจากแรง

ศรัทธาทางศาสนาทั้งสิ้น สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรือง มีการค้าขายกับ

ต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ได้มีการส่งลูกหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ท าให้การศึกษาของประเทศไทย

ก้าวหน้า และราชวงศ์ได้เริ่มมีแนวคิดการบริหารประเทศตามแบบอยา่งของยุโรป ขณะเดียวกัน

ในยุคสมัยนั้นก็มีการขยายอ านาจการปกครองของประเทศมหาอ านาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส 

จึงท าให้คนไทยมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขา้มามากขึ้น และความเจริญรุ่งเรืองก็มากขึ้นด้วย

เช่นกัน จนกระทั่ง ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น ในช่วงท้ายของ

สงคราม พระองคไ์ด้ส่งทหารไทยไปร่วมรบ ณ สมรภูมิยุโรปด้วย นั่นท าให้ประเทศสยามได้รับ

การต้อนรับให้เข้าร่วมสันนบิาติชาติ ภายหลังสงคราม (อันเป็นผลสืบเนื่องให้มีการเปลี่ยนแปลง

การบริหารหลายอยา่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ตามนานาประเทศที่ร่วมสันนิบาติชาติ) และภายหลัง

จากทหารอาสาชาวไทยกลับจากสงคราม พระองค์ทรงเปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกบนพื้น

แดงมาเป็นธงไตรรงค์แบบปัจจุบันแทน ในรัชสมัยนีมี้การแต่งตั้งเจ้านายในราชวงศ์และขุนนาง

ใกล้ชิดให้เป็นคณะรัฐมนตรีร่วมปรึกษาใกล้ชิดกับพระองค์ในการบริหารประเทศ และมีการตั้ง

กองเสือป่าขึ้นมาโดยมีพระองค์เองเป็นผู้บัญชาการ กองเสือป่าที่ตั้งขึ้นมีลักษณะซ้ าซ้อนกับ

กองทัพ และหลายครั้งเสือป่าของพระองคมี์เรือ่งมีราวกบัทหารในกองทพั ปมขัดแยง้เริ่มเกิดขึน้

ในหมู่ทหารจ านวนหนึ่ง กระทั่งประทุเป็นการก่อกบฎใน ร.ศ. 130 ที่เรียกว่า กบฏนายสิบ  

ปมความขัดแยง้นีไ้ดมี้การก่อตัวขึ้น และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

นอกจากนีแ้ล้วภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคอืงหลังสิน้สุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้ประชาชนประสบ

ปัญหาข้าวยากหมากแพง เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศก็เริ่มแยล่ง จึง

เป็นปัจจัยเสริมที่สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 (รัตนโกสินทร์บล้อค, 

2559) 

 ส าหรับงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงปลายรชักาลที่ 6 นั้น พระองค์ทรงโปรดการ

ละคร การดนตรีและนาฏศิลป์มาก ในราชส านักสมัยนั้นมีการเล่นละครกันอยูเ่ป็นประจ า และ

ไม่ว่าจะเสด็จแปรพระราชฐานไปที่ใด ก็มักจะน าคณะละครของพระองค์โดยเสด็จไปด้วยเสมอ 

และด้วยความประสงค์ที่จะสานต่อพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
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เจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประชาชนเรียนรู้แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย พระองค์จึงทรง

ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร/สอนเรื่องประชาธิปไตยให้แก่ผู้เข้าชมทราบ 

เนื่องจากสมัยนั้น เรื่องของประชาธิปไตยเป็นเรื่องแปลกใหม่ และประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศยังไม่รู้จักตลอดทั้งเขา้ใจความหมายและวธิีการปกครองในรูปแบบนีน้ัก   

 ในช่วงสมัยรัชกาลที่  7 (พ.ศ. 2468 – 2477) ขึ้นครองราชย์นั้น เป็นช่วงภาวะ

สงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลง ผลต่อเนื่องจากภาวะสงครามโลกที่เกิดขึ้นนี้ ท าให้ทั่วโลกประสบกับ

ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับผลสืบเนื่องจากปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ที่

สถานการณ์การคลังของประเทศตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมอย่างหนัก เม่ือพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ใน ปีพ.ศ. 2468 พระองค์จึงอยู่ในฐานะที่ต้องแก้ไข

สถานการณ์ทางการคลังอยา่งเร่งด่วน ดังนั้นภายหลังพระราชพธิีบรมราชาภิเษกแล้ว พระองคจ์ึง

ทรงตั้งพระทัยที่จะแก้ไขปัญหาการเงินของประเทศ ให้รายจ่ายรายรับเขา้สู่ดุลยภาพอยา่งเร่งด่วน

ในปีพ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงตัดทอนรายจ่ายในราชส านัก เพื่อเป็น

ตัวอยา่งแก่หน่วยราชการต่าง ๆ โดยโปรดฯ ให้ลดเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนพระองคจ์ากเดิม 

ปีละ 9 ล้านบาท เหลือปีละ 6 ล้านบาท ท าให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรใหม่หลายอย่างหลังจากการแก้ไข สนธิสัญญาที่จ ากัด

อธิปไตยการคลังแล้ว ซ่ึงพระบรมราโชบายดังกล่าว ท าให้สามารถจัดงบประมาณปีพ.ศ. 2469 ให้

เขา้สู่ดุลยภาพได้โดยไม่ต้องตัดทอนรายจ่ายจากหน่วยราชการมากนัก (มยุรี นกยูงทอง, 2520) 

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระองค์

ได้ทรงพยายามปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป หลังจากที่หยุดชะงักมาเกือบตลอดสมัย

รัชกาลที่ 6 การพัฒนาในรัชกาลที่ได้เน้นหนักไปทางด้านเกษตรและการศึกษา ซ่ึงจะเป็น

รากฐานแห่งความม่ันคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะไม่กู้

ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ ทั้งนีเ้พื่อลดภาระการเสียดอกเบีย้ รวมทั้งการจ ากัดการ

ใช้จ่ายให้อยู่แต่เฉพาะก าลังเงินรายได้ภายในประเทศเท่านั้น ท าให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ตกอยูใ่นภาวะชะงักงัน การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงเผชิญกับความผันผวน

ทางการเงินในขณะเม่ือเสด็จขึ้นครองราชย์ดังกล่าว ได้สร้างความหนักพระทัยให้แก่พระองค์

ท่านเป็นอยา่งมาก พระองคจ์ึงมีพระบรมราโชบายที่จะตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาลโดยการลด

จ านวนข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ ให้น้อยลง และพระองค์ทรงยินยอมที่จะลดรายได้ที่

รัฐบาลถวายพระคลังข้างที่ให้น้อยลงจากเดิม ทั้งนี้เพื่อจะได้เกิดความสมดุลในเรื่องรายรับ

รายจ่ายของรัฐบาล 
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 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชปรารภว่าคนไทยควรจะเริ่มหางานอ่ืนท า

นอกเหนือจากการยึดอาชีพราชการเหมือนที่เคยเป็นมา และถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันไป

ปรับปรุงการค้าและการอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รัฐบาลก าลังรอคอย

เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอยูน่ั้น ปรากฏวา่ได้มีเหตุการณ์ซ้ าเติมสภาพอันผันผวนทาง

การเงินของประเทศไทยให้เกิดภาวะวกิฤติมากขึ้นอีก คือ สภาพเศรษฐกิจของโลกที่เริ่มตกต่ า

มาเป็นล าดับ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2472 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และกลับทรุด

หนักลงไปอีกในปี พ.ศ.2474 ประเทศไทยขณะนั้นประสบกับภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” 

ประชาชนทั่วไปต่างพากันเดือดร้อนอยา่งหนักเกิดภาวะเงินฝืดทั่วประเทศ  

 มาตรการส าคัญที่รัฐบาลพยายามน ามาใช้แก้ปัญหาคือ การตัดทอนรายจ่ายอยา่ง

เข้มงวด โดยปลดข้าราชการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนมาก จัดการยุบมณฑลต่าง  ๆ  

ท่ัวประเทศ และงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงข้าราชการและเบี้ยกันดาร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2475 

รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการก าหนดค่าเงินตามมาตรฐานทองค า และหันมาใช้การก าหนดค่า

เงินตราตามปอนด์สเตอร์ลิง ในการจัดท างบประมาณประจ าปีเพื่อให้เขา้สู่ดุลยภาพ รัฐบาลได้

มีนโยบายตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดที่สุด แล้วออกพระราชบัญญัติเก็บภาษีอากรใหม่และ

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2475 ก็ได้ขายทองค าทุนส ารองที่มีอยูท่ั้งหมด 

 ในวันที่  17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มภาษีราษฏรโดยเฉพาะ

ขา้ราชการที่มีรายได้จากรัฐบาลประจ าเดือน เรียกวา่ “ภาษีเงินเดือน” โดยรัฐบาลได้ตัดทอน

รายจ่ายลงเป็นอยา่งมากที่สุดแล้วนั้น แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ฐานะการเงินของประเทศดีข้ึนมาตรการ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ดังกล่าว ท าให้ราษฏรประสบความเดือดร้อนมากขึ้น ประกอบกับ

การขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท าให้คนวา่งงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น

กจิการคา้ทั้งหมดก็ตกอยูใ่นก ามือของชาวต่างประเทศเกือบทั้งสิน้ ดังนั้น สถานการณ์ทางด้าน

เศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศและกลายเป็นสาเหตุส าคัญประการ

หนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 

เสด็จสวรรคต 

 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้สละราชสมบัติแล้วไปประทับที่ประเทศอังกฤษ บ้าน

หลังที่พระองค์ท่านเสด็จไปประทับนี้ช่ือว่า เวน คอร์ต (Vane Court) อยู่ในหมู่บ้านบิดเดนเดน 
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(Biddenden) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เงียบสงบ ที่สวยงาม ในเมืองเคนท์ ใกล้ ๆ กับกรุงลอนดอน 

เวน คอร์ต มีอายุเกือบหกร้อยปีแล้ว ดังภาพที่ 2.4  

 
ภาพท่ี 2.4 บ้านพักเวน คอรต์ (Vane Court) ที่ประทับของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว หลังจากสละราชสมบัต ิ

ท่ีมา : ส านกัขา่วบบีีซีไทย, 2561 

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าโปรดบ้านหลังนี้มาก พระองคท์รงพระเกษมส าราญ

กับการทรงพระอักษร การเล่นเทนนิส และโดยเฉพาะการท าสวน ว่ากันว่าสวนดอกไม้ที่บ้าน

เวน คอร์ต ซ่ึงท่านทรงปลูกด้วยพระองคเ์องนั้นงดงามมาก “แต่พอเขา้ช่วงสงครามโลก หมูบ่้าน

เล็ก ๆ นี้ได้กลายเป็นทางผ่านของเครื่องบินรบ แถวนี้เลยเสี่ยงต่อการโดนระเบิดและไม่

ปลอดภัยที่จะอยู่อาศัยอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ พระองค์ท่านจึงต้องเสด็จไปประทับที่อื่น แม้ว่า

โปรดบ้านหลังนีม้ากก็ตาม” ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ทรงเสด็จไปประทับที่พระต าหนักอีกหลายแห่ง และเริ่มประชวร (ส านักข่าวบีบีซีไทย, 2561) 

พระต าหนักสุดท้ายที่ท่านประทับคือ “พระต าหนักคอมพ์ตัน (Compton House)” อยู่หมู่บ้าน 

Wentworth ในเวอร์จิเนียวอเตอร์ อันเป็นชนบทใกล้กรุงลอนดอน ดังภาพที่ 2.5  
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ภาพท่ี 2.5 พระต าหนกัคอมพต์ัน พระต าหนักสุดท้ายส าหรับพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว และเปน็สถานทีส่วรรคต 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2561 

 

 ในเช้าวันหนึ่งที่พระองคป์ระทับที่พระต าหนักคอมพต์ัน ที่เวอร์จิเนีย วอเตอร์ พระ

อาการของพระองคด์ีข้ึน และทรงรับสั่งกับสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีว่ามีพระราชประสงค์

ที่จะทอดพระเนตรดอกไม้ที่เคยปลูกไวท้ี่บา้นเวน คอร์ต สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีจึงเสด็จ

โดยรถพระที่นั่งออกไปยัง เวน คอร์ต แต่ยังไม่ทันถึงจุดหมาย พระองค์ก็ทรงทราบข่าวซ่ึงน า

ความโทมนัสอย่างสุดแสน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระ

หทัยพกิาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (ส านักข่าวบีบีซีไทย, 2561) ณ ประเทศอังกฤษ 

พระราชหัตถเลขา ที่ทรงลาออกจากราชบัลลังค ์มีความตอนหนึ่งว่า  

 

  "ขา้พเจ้ามีความเต็มใจ ที่จะสละอ านาจอันเป็นของขา้พเจ้าอยูเ่ดิม ให้แก่ราษฎร

โดยทั่วไป แต่ขา้พเจ้าไม่ ยินยอมยกอ านาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ 

เพื่อใช้อ านาจโดยสิทธขิาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร” 

พฤษภาคม พ.ศ. 2484 

 

 ส าหรับการจัดงานพระบรมศพ (ที่อังกฤษ) ก็เป็นพิธีแบบเงียบ ๆ ไม่มีการทรง

บ าเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนา (ไม่มีพระสวด) แต่ทางการของอังกฤษในตอนนั้น ได้

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระต าหนักคอมพ์ตัน ได้ถึง 4 คืน โดย

พระบรมศพถูกบรรจุอยูใ่นพระหีบ (ปกติต้องถูกจัดลงในพระบรมโกศ) โดยมีธงมหาราชประดับ

ด้านบน เม่ือจัดงานพระบรมศพครับตามก าหนด ก็ได้อัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนรถ 

แล้วน าไปยังสุสาน Golders Green มีรถตามเสด็จขนาดนั้น ประมาณ 5-6 คัน เม่ือถึงสุสาน 
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Golders Green มีทั้งคนไทยและชาวอังกฤษ อยู่จ านวนหนึ่งคอยรับพระบรมศพและสวดมนต์

เพื่อเป็นการไว้อาลัยและถวายพระกุศลแก่ท่าน เป็นครั้งสุดท้าย เม่ือเสร็จพิธีก็มีการบรรเลง

ดนตรีคลาสสิค (เพลงที่ท่านชอบ) และเจ้าหน้าหน้าที่ก็กดปุ่มเคลื่อนพระบรมศพเข้าไปในผนัง

อยา่งช้า ๆ แล้วก็ท าการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟา้  

 

2. พระราชกรณียกิจ 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 นั้น ถึงแม้ว่า

พระองคจ์ะมีช่วงเวลาของการครองราชยเ์พยีง 9 ปี โดยอยูภ่ายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย์ 

จ านวน 7 ป ีและอยูภ่ายใต้ระบอบประชาธิปไตยจ านวน 2 ป ีแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์

ก็ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองไทยเป็นอย่างมาก คณะวจิัยได้อธิบายรายละเอียดของพระราช

กรณียกิจแต่ละด้านตามลักษณะงาน ดังนี้ 

  1. สังคมและการเมือง พระราชกรณียกิจทางด้านสังคมของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้นมีมากมายหลายประการ ซ่ึงถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อประเทศ

สยามท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึน้ รายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ทรงตั้ งอ ภิ รั ฐ ม นต รีส ภ า ข้ึ น ม า ใหม่ เพ่ื อ ถ่ ว งดุ ล อ าน าจ

พระมหากษัตริย์ เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2468 แล้ว 

พระองคต์้องการประสานรอยร้าวระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันผู้ใหญ่ จึง

ทรงตั้ง “อภิรัฐมนตรีสภา” ขึ้นมาใหม่ เพื่อรวบรวมพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันผู้ใหญ่ที่ยังทันสมัย

และมีประสบการณ์มาก ด้วยมีเจตนาจะให้สภานีท้ าหน้าที่คอยเหนี่ยวรั้งการใช้พระราชอ านาจ

ของพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงรือ้ฟื้นสภาที่ปรึกษาขึ้นมาเพราะต้องการปลดปล่อยอ านาจ

ให้เจ้านายที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันรับผิดชอบ 

   1.2 การท านุบ ารุงบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ขึ้น ด้วยทรงระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เช่ือมระหว่างฝ่ังพระนครกับฝ่ังธนบุรี พร้อมกับ

ทรงชักชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬา

โลกมหาราช ที่บริเวณเชิงสะพานแห่งนีด้้วย โดยพระองค์เสด็จไปท าพิธีเปดิด้วยพระองคเ์องใน

วันที่  6 เมษายน พ.ศ. 2475 และโปรดเกล้าฯ ให้มีมหรสพสมโภชเป็นการเฉลิมฉลองที่

กรุงเทพฯ มีอายุครบ 150 ปีด้วย และพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานปฐมบรมราชา

นุสรณ์ 
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   1.3 การจัดระเบียบการปกครองรูปแบบเทศบาล เดิมทีการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) จัดการ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพ ฯ อยูใ่นอ านาจการบังคับบัญชาของเสนาบดี

กระทรวงนครบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อจะกระจายอ านาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นและ

ประชาชน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระราโชบายในเรื่องการ

กระจายอ านาจ โดยทรงมีพระราชด าริให้จัดระเบียบการปกครองรูปแบบเทศบาลขึ้น เพื่อให้

ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักเลือกตัวแทนเขา้ไปบริหารและจัดการงานต่าง ๆ ของชุมชน โดยเริ่ม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2448 รัชกาลที่ 7 ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ท าการศึกษาบทเรียนจาก

ต่างประเทศ เรียกวา่ คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล น าโดยที่ปรึกษาชาวต่างประเทศช่ือ 

Richard D. Craigผลการศึกษาพบวา่ ควรจัดตั้งเทศบาลขึ้นมา และในปีเดียวกันนี้ พระองค์ได้

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น แต่พระราชกรณียกิจดังกล่าวมิได้เป็นไปตาม

พระราชประสงคเ์นื่องจากเกิดการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง ดังจะ

เห็นได้จากการให้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Times ฉบับ

ประจ าวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2474 ซ่ึงมีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่า (สมคิด เลิศไพฑูรณ์, 

2543) 

 

    “เราก าลังเตรียมออกพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นมาใหม่ เพื่อทดลอง

เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล…ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ใน

รูปเทศบาล ข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เราก าลัง

พยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ขา้พเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมีการปกครอง

ระบอบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้

สิทธเิลือกตั้งใน กิจการปกครองท้องถิ่น” 

 

   ต่อมาในปี พ.ศ.2473 ร่างเทศบาลได้รับการพิจารณาในสภาเสนาบดี เม่ือ

วันที่ 19 มกราคม 2473 สภาเสนาบดีเห็นชอบในหลักการ และให้กรมร่างกฎหมายพิจารณา

หลักการในร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีการน าออกมา

บังคับใช้เป็นกฎหมาย จนเกิดเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 สาเหตุที่รัชกาลที่ 7 ทรงเตรียม

จัดตั้งเทศบาล เพราะทรงเห็นว่าประชาชนชาวไทยควรจะได้ฝึกฝนควบคุมกิจการของท้องถิ่น

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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ด้วยตนเอง ก่อนที่พวกเขาจะควบคุมกิจการของรัฐในระหว่างสภาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และ

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักเลือกตัวแทนเขา้ไปบริหารและจัดการงานต่าง ๆ ของชุมชน 

   อย่ างไรก็ ตาม เทศบาลก็ ได้ ถื อก าเนิ ด ขึ้ น เม่ื อปี  พ .ศ . 2476 ตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1 ปี 

ภายใต้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และนายปรีดี พนมยงค์ 

ถือเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476  

   1.4 ทรงให้ตรวจตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส าหรับพระราชกรณีย

กิจที่ส าคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงเด่นเรื่องการเมืองการ

ปกครอง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็น

ระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระองคท์่าน ซ่ึงโดยแท้จริงแล้วพระองคท์รงตั้งพระทัยที่จะ

วางรากฐานในการปกครองให้กับประเทศสยามอยู่ก่อนแล้ว โดยได้มีพระราชปรารภจะ

พระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่ถูกทักท้วงจากพระบรมวงศ์ช้ันผู้ใหญ่จึงได้ระงับไปก่อน ดังที่

หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล มีด ารัสถึงเรื่องนี้ว่า “ส่วนพระเจ้าอยู่หัวเองนั้น (พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว) ทรงรู้สึกยิ่งขึ้นทกุทีว่าการปกครองบ้านเมืองในสมัยเช่นนี ้เป็นการเหลือ

ก าลังของพระองคท์ี่จะทรงรับผิดชอบได้โดยล าพังแต่ผู้เดียว พระองคท์รงรู้ดีว่า ทรงอ่อนแอทั้ง

ทางด้านร่างกาย (physical) และจิตใจ (mental) จึงมีพระราชปรารถนาจะพระราชทาน

รัฐธรรมนูญให้ช่วยกันรับผิดชอบให้เต็มที่อยูเ่สมอ” (รัตนโกสินทร์บล้อค, 2559) ส าหรับพระ

ราชกรณียกิจครั้งนีเ้กิดขึ้นภายหลังจากพระองค์สละราชสมบัติ ซ่ึงถึงแม้จะมีเหตุการณ์ปฏิวัติ

เกิดขึ้นก่อนที่ความตั้งใจวางรากฐานระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของพระองค์จะ

ส าเร็จก็ตาม แต่พระองค์ยังคงตั้งพระทัยสานต่อและวางรากฐานให้ถูกต้องตามแบบอย่าง

ประเทศฝ่ังตะวันตก ดังจะเห็นได้จากการเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโดยคณะราษฎร ในวันที่  24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซ่ึงพระองค์ทรงยินยอมสละพระราชอ านาจและเป็นพระมหากษัตริย์

ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้ทรงให้ตรวจตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเป็นหลักในการ

ปกครองอยา่งถี่ถ้วนก่อนจะถูกน ามาใช้ในการบริหารประเทศ 

   1.5 การประกาศใช้พระราชบัญญั ติ ว่าด้ วยสมุด  เอกสารและ

หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470 ในช่วงปี พ.ศ. 2465-2475 มีภาพล้อและการ์ตูนการเมืองใน

สังคมไทยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นจ านวนมาก ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองถูกตีพมิพ์

ในหนังสือพิมพ์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงความ

คดิเห็นทางการเมืองของสื่อมวลชน แบบยกประเด็นและจุดประกายการถกเถียงทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมผ่านภาพลายเส้นการ์ตูน เพื่อวพิากษ์วจิารณ์ผู้บริหารประเทศ รวมถึงเปิด

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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โปงการทุจริตของขุนนาง ขา้ราชการ และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งทางตรง

และทางอ้อมอย่างชัดเจน จนเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติควบคุมหนังสือพิมพ์พ.ศ. 

2465 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ.  2470 

เพื่อก าหนดคุณสมบัติของผู้เป็นบรรณาธิการให้มีความรับผิดชอบต่อการน าเสนอให้มากขึ้น 

แสดงถึงความอดกลั้นที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของผู้น าประเทศ 

และสะท้อนบรรยากาศที่เกือ้หนุนต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 2475 เป็นต้น 

(ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, 2555) 

   1.6 ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนไทย พระราชกรณียกิจที่โดดเด่นมากของรัชกาลที่ 7 คอื ทรง

เป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนไทย 

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้มีแนวคิดมาตั้งแต่รัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้ว พระองค์ท่านทรงมีความคดิที่จะ

พระราชทานรัฐธรรมนูญและใช้การปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับคนไทย เพื่อเป็นไปตาม

แบบประเทศอังกฤษ ดังจะเห็นจากที่พระองค์ทรงสร้างเมืองดุสิตธานีขึ้นมาเพื่อจ าลองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในเมืองนั้น แต่เนื่องจากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ประชาชนคน

ไทยยังไมพ่ร้อม มีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยน้อย อาจจะยังปรับตัวไม่ทัน และจะกลายเป็นวา่

อ านาจจะตกอยูใ่นมือคนกลุ่มเดยีว แนวคิดนีไ้ด้สืบต่อมาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์

จักรี ที่มีวิกฤติเหตุการณ์บ้านเมืองหลังสิ้นสุดสงครามโลก และเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก เป็น

ปัจจัยที่เป็นชนวนส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเกิดขึน้ คอื การปฏิวัติ และในปี

เดียวกันนั้นเอง ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 

7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2475) ให้แก่ปวงชนชาวไทย 

หลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน ปีเดียวกัน ภายหลังจาก

คณะราษฎรท าการอภิวัฒน์ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย ต่อมาจึง

ได้ถือให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ 

  2. เศรษฐกิจ พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจและการท านุบ ารุงบ้านเมืองนั้น 

มีความเกี่ยวเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ท าให้ประเทศทั่วโลกประสบปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า ซ่ึงส่งผลกระทบกระเทือนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย พระองค์ได้ทรง

พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดว้ยวิธตี่าง ๆ  คณะวจิัยขอแบ่งลักษณะงานของพระองคท์่านเปน็ 
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2 ลักษณะ คือ พระราชกรณียกิจด้านการแก้ปัญหา และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา 

รายละเอียดมีดังนี้ 

  พระราชกรณียกจิด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ 

   1) การตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์และในราชส านัก ผลจากปลาย

สมัยรัชกาลที่ 6 ที่สถานการณ์การคลังของประเทศตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมอย่างหนัก เม่ือ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ใน ปีพ.ศ. 2468 พระองค์จึงอยู่ใน

ฐานะที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ทางการคลังอย่างเร่งด่วน ดังนั้นภายหลังพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกแล้ว พระองค์จึงทรงตั้งพระทัยที่จะแก้ไขปัญหาการเงินของประเทศ ให้รายจ่าย

รายรับเขา้สู่ดุลยภาพอย่างเร่งด่วน ดังนั้น พระราชกรณียกิจแรกของพระองคค์ือ การตัดทอน

รายจ่ายส่วนพระองคแ์ละในราชส านัก 

   ในปีพ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงตัดทอนรายจ่าย

ในราชส านัก เพื่อเป็นตัวอยา่งแก่หน่วยราชการต่างๆ โดยโปรดฯ ให้ลดเงินงบประมาณรายจ่าย

ส่วนพระองคจ์ากเดิมปีละ 9 ล้านบาท เหลือปีละ 6 ล้านบาท ท าให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นปีละ 

3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรใหม่หลายอย่างหลังจากการ

แก้ไขสนธิสัญญาที่จ ากัดอธิปไตยการคลังแล้ว ซ่ึงพระบรมราโชบายดังกล่าว ท าให้สามารถจัด

งบประมาณปีพ.ศ. 2469 ให้เข้าสู่ดุลยภาพได้ โดยไม่ต้องตัดทอนรายจ่ายจากหน่วยราชการ

มากนัก 

   2) การตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อ่ืนท่ีไม่ใช่ข้าราชการ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ “ไม่กู้” เพื่อน ามาใช้จ่ายพัฒนาประเทศ

เพื่อลดภาระการเสียดอกเบี้ย รวมทั้งการจ ากัดการใช้จ่ายให้อยู่แต่เฉพาะก าลังเงินรายได้

ภายในประเทศเท่านั้น ท าให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในภาวะชะงักงัน การที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเผชิญกับความผันผวนทางการเงินในขณะเม่ือเสด็จ

ขึ้นครองราชยด์ังกล่าว ได้สร้างความหนักพระทัยให้แก่พระองคท์่านเป็นอยา่งมาก พระองคจ์ึง

มีพระบรมราโชบายที่จะตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาลลง โดยลดจ านวนขา้ราชการในกระทรวง

ต่าง ๆ ให้น้อยลง และพระองค์ทรงยินยอมที่จะลดรายได้ที่รัฐบาลถวายพระคลังข้างที่ให้

น้อยลงจากเดิม ทั้งนีเ้พื่อจะได้เกิดความสมดุลในเรื่องรายรับรายจ่ายของรัฐบาล 

   นอกจากนีพ้ระองคย์ังทรงมีพระราชปรารภว่าคนไทยควรจะเริ่มหางานอื่น

ท า นอกจากจะยึดอาชีพราชการเหมือนที่เคยเป็นมา และถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันไป

ปรับปรุงการค้าและการอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รัฐบาลก าลังรอคอย

เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอยูน่ั้น ปรากฏวา่ได้มีเหตุการณ์ซ้ าเติมสภาพอันผันผวนทาง
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การเงินของประเทศไทยให้เกิดภาวะวกิฤติมากขึ้นอีก คือ สภาพเศรษฐกิจของโลกที่เริ่มตกต่ า

มาเป็นล าดับ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2472 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และกลับทรุด

หนักลงไปอีกในปีพ.ศ. 2474 ประเทศไทยขณะนั้นประสบกับภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” 

ประชาชนทั่วไปต่างพากันเดือดร้อนอยา่งหนัก เกิดภาวะเงินฝืดทั่วประเทศ 

   มาตรการส าคัญที่รัฐบาลพยายามน ามาใช้แก้ปัญหาคือ การตัดทอน

รายจ่ายอย่างเข้มงวด โดยปลดขา้ราชการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนมาก จัดการยุบมณฑล

ต่างๆ ทั่วประเทศ ลดอัตราเงินเดือนข้าราชการ และงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงข้าราชการและเบีย้กันดาร 

รวมถึงการลดจ านวนขา้ราชการ ยุบรวมจังหวัด 

   3) การยกเลิกมาตรฐานทองค าเปลี่ยนไปผูกกับค่าเงินของอังกฤษ 

ในช่วงที่มีการใช้ระบบมาตรฐานทองค า ระบบการเงินระหว่างประเทศถือว่ามีเสถียรภาพ

สามารถท างานได้ค่อนข้างราบรื่น โดยในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ปราศจากสงคราม มีการ

ขยายตัวของการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศโดยเงินปอนด์สเตอร์ลิงถือเป็นเงินสกุลหลัก

ที่มีความส าคัญ รวมทั้งมีปัญหาความขัดแย้งในนโยบายของประเทศต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย จน

อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นยุคทองของความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ 

ประเทศต่าง ๆ จึงได้มีการใช้ระบบมาตรฐานทองค าเนื่องจากเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนด้าน

การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  

   ระบบมาตรฐานทองค าได้ด าเนินมาจนถึงช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น 

ในปี ค.ศ.1914 โดยประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสงครามได้ประกาศยกเลิกการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ของตนกับทองค า รวมถึงห้ามส่งออกทองค าเพื่อรักษาทุนส ารองของประเทศ หลังจากนั้น

ประเทศอื่น ๆ ก็ได้ทยอยยกเลิกระบบมาตรฐานทองค าเช่นกัน จึงท าให้ระบบมาตรฐานทองค า

ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1932 

   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

มาตรฐานองค าตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในเดือนกันยายน 2475 รัฐบาลได้ประกาศ

ออกจากมาตรฐานทองค า และก าหนดค่าเงินตราตามปอนด์สเตอร์ลิง ในการจัดท า

งบประมาณประจ าปเีพื่อให้เข้าสู่ดุลยภาพ  

   4) ออกพระราชบัญญัติเก็บภาษีอากรใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2475 

รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มภาษีราษฏรโดยเฉพาะข้าราชการที่มีรายได้จากรัฐบาลประจ าเดือน 

เรียกว่า “ภาษีเงินเดือน” ซ่ึงเหตุผลทั้งหมดนั้น ก็เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื่องจากถึงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ตัดทอนรายจ่ายลงเป็นอยา่งมากที่สุดแล้วก็ตาม แต่ก็

ไม่ได้ช่วยให้ฐานะการเงินของประเทศดีข้ึน ซ่ึงมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าดังกล่าวนี ้
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ท าให้ราษฏรประสบความเดือดร้อนมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ ท าให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้ นกิจการค้าทั้งหมดก็ตกอยู่ใน

ครอบครองของชาวต่างประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้น สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในช่วง

ดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศและกลายเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  พระราชกรณียกจิด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

   1) การปรับปรุงงานสาธารณูปโภค และขยายการสื่อสาร ส าหรับการ

สุขาภิบาลและสาธารณูปโภคนั้น สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนจากระบบสุขาภิบาลในสมัย

รัชกาลที่ 5 เป็นระบบเทศบาลในสมัยรัชกาลที่ 7 ลักษณะงานจึงได้มีการถ่ายโอนไปยังเทศบาล

และมีอ านาจในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น โดยพระองค์โปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่ว

ราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยประเทศ ขยายการสื่อสารและการคมนาคม โปรดให้สร้าง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทย ได้มีการอัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของ

พระองคจ์ากพระที่นั่งอมรินทรวนิิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดเสียงทางวทิยุเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทยในพธิีเปดิสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พระราชวังพญาไท 

   2) การส่งเสริมกิจการสหกรณ์ พระราชกรณียกิจส าคัญอย่างหนึ่งที่มุ่ง

ช่วยเหลือราษฎรที่เป็นเกษตรกรและผู้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ คือ การส่งเสริมให้

ราษฎรน าแนวทางของสหกรณ์ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติในสังคม การ

ส่งเสริมกิจการสหกรณ์นั้น ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีความ

สนพระทัยการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์บ้านดอน ไม่จ ากัดสินใช้ จังหวัดพษิณุโลก เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2469 ณ วัดนางพระ

ยา อ าเภอเมือง โดยมีพระยาพิพิธสมบัติ (ตาบ กุวานนท์) ปลัดทูลฉลอง (ปลัดกระทรวงฯ) 

กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ด ารงต าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ ได้น าสมุดขอ้บังคับบัญชี

เอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทอดพระเนตร ทั้งยังประทับฟังการประชุมของ

สหกรณ์ด้วยความสนพระทัยจนสิ้นกระแสความ ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง มีพระบรม

ราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้เห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่

คณะ ซ่ึงดีกว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างท า ในโอกาสเดียวกันนั้นได้ทรงบันทึกพระ

ราชหัตถเลขาในสมุดบันทึก การตรวจราชการของสหกรณ์ (สยามรัฐ, 2557) ดังนี้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
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    “วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469 ขา้พเจ้าได้มาเห็นการประชุมสหกรณ์วัด

ดอน ในวันนีเ้ป็นครั้งแรก ท าให้แลเห็นประโยชน์ของการสหกรณ์ยิ่งขึ้น การสหกรณ์นี ้นอกจาก

จะเป็นการช่วยเหลืออย่างส าคัญในการท ามาหากินของราษฎร ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษา

อย่างยิ่ง เพราะท าให้คนรู้จักใช้ความคิดในการท ามาหากิน ท าให้รู้สึกรักความซ่ือตรงต่อหมู่

คณะ ท าการงาน คิดงานส าหรับประโยชน์ของคณะ ดังนั้นนับว่าสหกรณ์เป็นเรื่องน าความ

เจริญมาสู่ประเทศสยามเป็นแน่นอน และจะท าให้ราษฎรมีความม่ังคั่งสมบูรณ์ และรู้จักรักหมู่

คณะและบ้านเมืองยิ่งขึ้น การสหกรณ์เป็นการส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่รัฐบาลได้จัดขึ้น ในการ

ประชุมวันนี ้รู้สึกวา่ราษฎรชาวบ้านดอน มีความเขา้ใจดีในการสหกรณ์ และมีความคิดในทาง

การคา้ ท ามาหากินดีมาก เขา้ใจหลักเศรษฐกิจดีทเีดียว”  

 

   จากลายพระราชหัตถเลขานี ้จะเห็นได้วา่ กิจการสหกรณ์ในสมัยนั้น ได้ช่วย

แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ในระดับที่ดีมาก กล่าวคอื การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ช่วยใน

การรวมคน รวมพลังการผลิต การจ าหน่าย การจัดหาที่ดินท ากินเพิ่มเติม ซ้ือเครื่องมือท ากิน 

และอุปกรณ์การผลิต ตลอดจนความรักและสามัคคีในหมู่คณะเป็นส าคัญ และข้อส าคัญคือ

การใช้หนี้เก่าซ่ึงพอกพูนอยู่ทุกปีให้หมดสิน้ไป นอกจากนี้รัฐบาลในขณะนั้นยังใช้การสหกรณ์

เป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าของประเทศ อันเป็นผลมาจากปัญหาในด้านการเกษตร 

หรือ "ปัญหาของชาวนา" ในด้าน ทุน ที่ดิน ปัญหาผลผลิตตกต่ า ปัญหาในด้านการชลประทาน 

ปัญหาระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรม และปัญหาด้านการตลาด ซ่ึงก็ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ 

   การจัดตั้งสหกรณใ์นระยะแรกนัน้ ยังมขีอ้จ ากัดในเรื่องประเภทของสหกรณ์ 

ข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน และข้อจ ากัดในทางกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครอง เนื่องจาก

พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ซ่ึงใช้ในการจัดตั้งสหกรณ์ในเวลานั้น ไม่กวา้งขวาง

พอที่จะขยายการสหกรณ์ออกไปได้ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารภในการจัดตั้งสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและม่ันคง 

ความวา่ 

 

    “ประชาราษฎร์ผู้ประกอบการเพาะปลูกและจ าพวกอื่นๆ ที่มีก าลังทรัพย์

น้อยแต่มีความต้องการอยา่งเดียวกัน ทรงพระราชด าริว่าหมู่ชนนั้น ๆ ควรได้รับอุดหนุนให้ตั้ง

สหกรณ์ขึ้นอกี เพื่อยังให้เกิดการประหยัดทรัพย ์การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและการช่วยเหลือ

ตนเองเป็นทางอีกทางหนึ่งซ่ึงเผยแผ่ความจ าเริญทรัพย์และจ าเริญธรรมในบ้านเมืองให้ย่ิงขึ้น”  
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   ดั งนั้ น  พ ระอ งค์ จึ ง มี พ ระบรมราชโองก าร โป รด เก ล้ าฯ  ให้ ต ร า

พระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช 2471 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 นับได้วา่เป็น

กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก ความส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนีไ้ด้เปิดโอกาสให้มีการรับจด

ทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และ

คมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  3. การศึกษา การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 และการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

รัชกาลที่ 6 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ก็คือเสนาบดีกระทรวงธรรมการทั้งสอง

ท่าน ท่านแรกคอื เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ที่ได้ให้ความเห็นว่า 

ควรเร่งรัดจัดการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่คนส่วนใหญ่ได้ศึกษาโดยทั่วกัน และเร่งจัดการวชิาชีพ

เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประเทศ อีกท่านคอื พระวรวงศ์เธอ

พระองคเ์จ้าธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยาลาภพฤฒิยากร ทรงเล็งเห็นว่าเม่ือการศึกษาแพร่หลาย

มากขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว ก็ควรที่จะให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษามากขึ้

(เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์, 2559) ส าหรับพระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านการศึกษามีดังนี้ 

   3.1 โปรดให้สร้างหอพระสมุดส าหรับพระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

เขา้ศึกษาได้อยา่งเสรี 

   3.2 ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา เพื่อมีหน้าที่บริหารและเผยแพร่วชิาการด้าน

วรรณคดี โบราณคดี และศิลปกรรม ในด้านวรรณกรรม 

   3.3 ทรงโปรดตราพระราชบัญญัติคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรมในป ี

พ.ศ. 2475  

   3.4 พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองคต์ั้งเป็นทุนเล่าเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  

   3.5 ประกาศแผนการศึกษาในปี พ.ศ. 2475 หลังจากที่คณะราษฎรได้ท า

การปฎิวัติเสร็จ  

   3.6 ตั้งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 

   3.7 ตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในป ีพ.ศ. 2477  

   3.8 พระราชทานเงินส่วนพระองค ์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยม 

   3.9 ให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์จากต่างประเทศ 
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   3.10 ทรงสนับสนุนการศึกษาด้านดาราศาสตร์ ซ่ึงเคยมีการศึกษากันมา

บ้างแล้วตั้ งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์  แต่ก็ขาดช่วงกันไปบ้าง จนกระทั่ งมาสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 7 ได้มาสานต่อการศึกษาด้านนีอี้กครั้ง 

   3.11 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งราชบัณฑิตยสภา  

  การสืบสานและวางรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏอยา่งชัดเจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งราชบัณฑิตย

สภาขึ้นในปี พ.ศ. 2469 เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ วรรณคดี และโบราณคดี และ

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงด ารงต าแหน่งนายกสภาเป็นพระองค์

แรก และให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงด ารงต าแหน่งอุปนายกราช

บัณฑิตยสภา เพื่อจัดการหอพระสมุดส าหรับพระนคร และตรวจสอบพิจารณาวิชาอักษร

ศาสตร์เพื่อจัดการพิพธิภัณฑสถาน สงวนรักษาโบราณวัตถุสถาน และเพื่อจัดการบ ารุงรักษา

วชิาช่าง ผลงานของราชบัณฑิตยสภาเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น

อย่างมาก เช่น ด าเนินการค้นคว้า ส ารวจ ขุดค้น บูรณะและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อันเป็น

บทบาทเริ่มแรกที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมศิลปากรในปัจจุบัน  การสอบค้น

เอกสารโบราณ การตีพิมพ์เผยแพร่  รวมทั้งริเริ่มส่งเสริมให้มีการประกวดเรียบเรียงบท

ประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง อาทิ การประกวดเรียงความหนังสือสอนพุทธศาสนา

ส าหรับเด็กเพื่อแจกในวันวิสาขบูชา เป็นต้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เม่ือเสด็จฯเปิดพพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนคร และเปิดหอพระสมุดวชิ

รญาณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักต่อความส าคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในขณะนั้นว่า 

 

   “ขา้พเจ้ามีความยนิดีอยา่งยิ่งที่ได้มาเปิดพิพธิภัณฑสถานแลหอพระสมุดวชิ

รญาณที่ได้จัดขึ้นใหม่ในวันนี้ เพราะเป็นอันวา่ได้เห็นกิจการส่วนหนึ่งซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบให้ราช

บัณฑิตยสภาจัดการนั้น ส าเร็จผลสมความประสงค์... พพิิธภัณฑ์นี้เป็นของที่มีคา่ควรดูควรชม

...เป็นทางบ ารุงปัญญา ความรู้ ของมหาชน และจะได้ เป็นสง่าแก่พระนครและเป็น

สาธารณประโยชน์ ตลอดจนชนต่างชาติก็จะได้ชมศิลปวัตถุของชาติไทยเป็นหนทางประกาศ

เกียรติยศแลอารยธรรมของประเทศสยาม...” 
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  จากพระราชกรณียกิจดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระองคท์รงมีคุณูปการต่อ

การศึกษาของประเทศไทยยิ่งนัก 

  4. สาธารณูปโภค นับตั้งแต่สมัยตั้งกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงศรีอยุธยา กรุง

ธนบุรี และกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระมหากษัตริยท์ุกพระองค์ซ่ึง

ทรงเป็นประมุขของประเทศได้ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการคมนาคมซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่

จะน าความรุ่งเรืองมาสู่ชาติเสมอืนโลหิตทีห่ล่อเลีย้งชีวิตใหด้ ารงอยู่ และการคมนาคมทางรถไฟ

ก็เปรียบเสมือนสายโลหิตที่ส าคัญสายหนึ่ง โดยการขนส่งทางรถไฟได้มีการริเริ่มขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 5 โดยมีประกาศพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึงเมือง

นครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซ่ึงตรงกับ พุทธศักราช 2433 (การรถไฟแห่งประเทศ

ไทย, 2561) ต่อมาเหตุการณ์ทางด้านการเมือง สืบเนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของ

อังกฤษและฝรั่งเศส แผ่มาครอบคลุมบริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์ท่านทรงตระหนักถึง

ความส าคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวยีนและแม่น้ าล าคลอง

เป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบ ารุงรักษาพระราชอาณาเขต ราษฎรที่อยูห่่างไกลจากเมืองหลวง

มีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง สมควรที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศ เพื่อติดต่อ

กับมณฑลชายแดนก่อนอื่น ทั้งนีเ้พื่อสะดวกแก่การปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็น

การเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิกพื้นที่รกร้างวา่งเปล่า ให้เป็นประโยชน์ทาง

เศรษกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปัน

ชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ ด าเนินการส ารวจเพื่อสร้างทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 

และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรี - เมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จากเมืองอุตรดิตถ์ - ต าบลท่า

เดื่อริมฝ่ังแม่น้ าโขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย-เชียงแสนหลวงอีกสายหนึ่ง 

โดยท าการส ารวจให้แล้วเสร็จเป็นตอน ๆ รวม 8 ตอน ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา เม่ือวันที่ 

16 มีนาคม พ.ศ.2430 เม่ือได้ส ารวจแนวทางต่าง ๆ แล้ว รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าจุดแรกที่

สมควรจะสร้างทางรถไฟเช่ือมกับเมืองหลวงของไทยก่อนอื่น คือ นครราชสีมา ดังนั้นในเดือน

ตุลาคม 2433 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ก่อตั้งกรมรถไฟข้ึน สังกัดอยูใ่นกระทรวงโยธาธิ

การ มีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ ทรงเป็นเสนาบดี และนาย เค. เบ็ทเก 

(K. Bethge) ชาวเยอรมัน เป็นเจ้ากรมรถไฟพร้อมกัน เส้นทางรถไฟได้มีการขยายเส้นทางมา

เรื่อยจนภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเถลิงถวัลย์

ราชสมบัติแทนพระบรมราชชนก ก็ได้ทรงพิจารณาเห็นวา่กิจการของกรมรถไฟสายเหนือและ

กรมรถไฟสายใต้ ซ่ึงแยกกันอยู่ไม่สะดวกแก่การบังคับบัญชาและบริหารงาน ตลอดจนไม่เป็น



38 
 

การประหยัดคา่ใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2460 จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้รวมกิจการรถไฟทั้ง 2 กรม เข้าเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมรถไฟหลวง” กับได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ “กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน” ด ารง

ต าแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองคแ์รก 

  ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองคก์็ทรง

ด าเนินรัฐประศาสโนบายในการบ ารุงการคมนาคมเช่นเดียวกับรัชกาลก่อน ๆ แต่ เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังปั่นป่วน จึงขาดแคลนงบประมาณที่จะพัฒนาอยา่งเต็มที่ 

ดังนั้น การก่อสร้างทางรถไฟสมัยนี้จึงเป็นไปได้อย่างล่าช้า โดยมีทางรถไฟเพิ่มขึ้นใหม่อีก 418 

กิโลเมตร เป็นการขยายเส้นทางรถไฟทางทิศตะวันออกจากทางจังหวัดปราจีนบุรี จนกระทั่งถึง

ต่อเขตแดนเขมร 

  5. เทคโนโลยี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 

7 นั้น ได้ประสบกับความฝืดเคอืงในเรื่องงบประมาณในการบริหารประเทศอยู่มาก ดังนั้น การ

ทุ่มเทงบประมาณในด้านเทคโนโลยจีึงยังไม่มากนัก แต่ก็ยังมทีี่พระองค์ท่านให้การสนับสนุนใน

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสอดรับกับความสนพระทัยส่วน

พระองค ์ซ่ึงจะพบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยมีาใช้อยู ่3 พระราชกรณีย

กิจ ดังนี้  

   5.1 ทรงสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมกรุงมิใช่เป็นเพยีง

โรงภาพยนตร์ โรงหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันกับความรุ่งเรืองของ 

กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนความเฟื่องฟูของ วงการภาพยนตร์ ของประเทศในอดีตที่

ผ่านมาด้วย จากแนวพระราชด าริที่ทรงเห็นว่าสิ่งบันเทิงที่เฟื่องฟูมากที่สุดในโลกยุคนั้นก็คือ 

“ภาพยนตร์” และแม้ว่าในเวลานั้นได้มีการสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วใน

กรุงเทพฯ และทุกหัวเมืองก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีโรงภาพยนตร์ที่มีลักษณะสวยงาม ภูมิฐาน เป็นสง่า

ราศีแก่เมืองได้ ประกอบกับความที่ทรงรอบรู้และเป็นนักนิยมภาพยนตร์ ดังนั้นพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองคก์วา่ 9 ล้านบาท เพื่อสร้าง

โรงภาพยนตร์ส าหรับฉายภาพยนตร์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิ

ฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศได้ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสมัย

เฉลิม กฤดากร สถาปนิกผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันช้ันน าของประเทศฝรั่งเศส เป็น

ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ได้พระราชทานนามของโรงมหรสพเพื่อเป็นเกียรติแก่

ผู้ออกแบบ และเป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบ 150 ปี ว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” ซ่ึง
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นับเป็นโรงภาพยนตร์ทันสมัยในสมัยนั้น มีการติดเครื่องปรับอากาศ เปิดใช้เพื่อเป็นสถาน

บันเทิงให้แก่ผู้คนในกรุงเทพมหานคร 

   5.2 ทรงส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและการถ่าย

ท าภาพยนตร์ การถ่ายภาพนิ่งเป็นเทคโนโลยทีันสมัยที่เกิดขึ้นหลังจากการริเริ่มประดิษฐ์กล้อง

ถ่ า ย ภ า พ ข อ ง ด า แ ก ร์  (Louis Jacques Mandé Daguerre, 1789-1851) ซ่ึ ง เ รี ย ก ว่ า 

“Daguerreotype” ส่งผลให้ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ในประเทศสยาม

ศิลปะการถ่ายภาพนิ่งเฟื่องฟูมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การถ่าย

ภาพนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรคผ์ลงานทางด้านศิลปะ เนื่องจากศิลปินต้องเรียนรู้ทั้งใน

เรื่องของส่วนผสมทางเคมีในการล้างอัดขยายภาพ และการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ได้แก่ 

แสง เงา พื้นผิว และท่าทางของเจ้าของภาพ ทิวทัศน์ สถานที่ เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งาน

จิตรกรรม (โดม สุขวงศ์, 2539) 

   เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูข่ณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นพระ

เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระชนมายุได้ 12 พรรษา พระองค์ได้แสดงให้เห็น

ถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพ จากการที่ทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองแดง 

จากการทรงส่งภาพถ่าย ช่ือ ภาพ “ตื่น” เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่ายในงานประจ าปีวัด

เบญจมบพิตรเม่ือปี พ.ศ.2448 และเม่ือเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังโปรดการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ถือเป็น “งาน” ของเช้ือพระวงศ์และชนช้ันสูงที่มีการศึกษาของคนใน

สมัยนั้น 

   เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูข่ณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นพระ

เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระชนมายุได้ 12 พรรษา พระองค์ได้แสดงให้เห็น

ถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพ จากการที่ทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองแดง 

จากการทรงส่งภาพถ่าย ช่ือ ภาพ “ตื่น” เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่ายในงานประจ าปีวัด

เบญจมบพิตรเม่ือปี พ.ศ. 2448 และเม่ือเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังโปรดการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ถือเป็น “งาน” ของเช้ือพระวงศ์และชนช้ันสูงที่มีการศึกษาของคนใน

สมัยนั้น (โดม สุขวงศ์, 2539) 

   ในด้านการถ่ายภาพยนตร์นั้น นับแต่นายเฮนรี่ อเล็กซานเดอร์ แม็กเรยแ์ห่ง

ฮอลลีวู้ด ได้เข้ามาท าภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ เม่ือปี พ.ศ. 2466 และน าออกฉายใน

สยามเรื่องแรกก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ชมภาพยนตร์ จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2470 คณะศรีกรุงเป็น

บริษัทภาพยนตร์ผู้สร้าง “โชคสองชัน้” ซ่ึงถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย 
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   ระหวา่งปีพ.ศ. 2469-2470 อันเป็นช่วงแรกของการครองราชย์ในรัชกาลที่ 

7 ทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าตามวธิีการของ เซอร์เอ็ดวาร์ด คุก ที่ปรึกษากระทรวงพระ

คลัง คือการตัดทอนรายจ่ายของแผ่นดิน บรรดาขา้ราชการที่ถูกดุลจ านวนนับพัน  ส่วนหนึ่งก็

จ าต้องยอมรับชะตากรรมด้วยการดิน้รนหางานอาชีพอยา่งใหม่ท ากัน เช่นเป็นลูกจ้างตามห้าง

ร้านเอกชน ประกอบธุรกิจค้าขาย หรือหาอาชีพใหม่ ๆ บริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยรายแรกที่

เกิดขึ้น ก็เกิดจากปัจจัยแวดล้อมและกระแสผลักดันในการดิน้รนแสวงหาการท ามาหากินของ

ข้าราชการหรือขุนนางที่ถูกนโนยาบายดุลยภาพในคราวนั้นเอง เช่น ต้นปี พ.ศ. 2469 หลวง

สุนทรอัศวราช (อดีตขา้ราชการกรมอัศวราช) ในฐานะผู้จัดการบริษัท ได้ท าหนังสือส่งรายนาม 

8 ท่านรวมทั้งท่านเอง ได้แก่ พันโทหลวงสารานุประพันธ์ (ขาว ปาจิณพยัคฆ์ ) อดีต

บ ร รณ าธิ ก าร ว า ร ส า ร  เส น าศึ ก ษ าแ ล ะแ ผ่ วิ ท ย าศ าส ต ร์  (อ ดี ต  ข้ า ร าชก า ร

กระทรวงกลาโหม) พระยาบ ารุงราชบริพาร พระอมรฤดี พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ พระดรุณรักษา 

และหม่ืนบันเทิงชวนหัว (5 รายนี้เป็นอดีตข้าราชการกรมมหาดเล็ก) ขุนพิเศษวรวุฒิ (อดีต

ขา้ราชการกระทรวงธรรมการ) ขออนุญาตเป็นผู้แสดงให้กับบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย และตาม

พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ พระราชทานลงมาว่า “หากข้าราชการใช้

นามแฝงในการแสดงภาพยนตร์ ก็อาจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในระยะแรก 

ภาพยนตร์มีฐานะเป็นเทคโนโลยีบันทึกภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ดี เม่ือทรงว่างจากพระราชกิจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัวทรงโปรดปรานทั้งการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายท าภาพยนตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์

เอง นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ด้วยความสนพระราชหฤทัย  โดยจัดตั้ง 

“สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งประเทศสยาม” ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2473 เพื่อ

ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์สมัครเล่นให้ก้าวหน้า แลกเปลี่ยนความรู้และประสานสามัคคีในกลุ่ม

ผู้สนใจภาพยนตร์สมัครเล่น ส านักงานตั้งอยูท่ี่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ทั้งรัชกาลที่ 7 และ

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรมราชินีทรงด ารงต าแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์  กิจกรรม

ส าคัญของสมาคม ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์ให้แก่สมาชิกชมทุกเดือน รวมถึงการจัดบริการ

ตา่ง ๆ ได้แก่ การรับล้างฟิล์ม การพิมพ์ส าเนาฟิล์ม การเผยแพร่ขา่วสารและความรู้เกี่ยวกับ

ภาพยนตร์สมัครเล่นผ่านทาง “วารสารขา่ว สภส.” เป็นต้น (โดม สุขวงศ์, 2539) 

   ภาพยนตร์ที่ทรงถ่ายมีทั้งเนื้อหาที่เป็นสารคดี อาทิ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการ

เสด็จฯ ประพาสโบราณสถานในมณฑลพายัพของสยาม อินโดจีนฝรั่งเศสและเกาะชวา ปัจจุบัน

ภาพยนตร์ดังกล่าวกลายเป็นมรดกความทรงจ าอันล้ าค่าของอาเซียน  เพราะได้บันทึก

วัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนมากของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ เอาไว้อย่างละเอียด แม้แต่เจ้าของประเทศ อาทิ เวียดนามยังไม่เคยเห็น

ภาพยนตร์ดังกล่าว ส่วนภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงหนึ่งในจ านวนนั้น คือ ภาพยนตร์เรื่อง 

“แหวนวิเศษ” ซ่ึงได้ทรงเป็นองค์ผู้อ านวยการสร้างและก ากับการแสดงด้วยพระองค์เองจาก

การพระราชนิพนธ์บทภาพยนตร์ข้ึนในเรือพระที่นั่งจักรี ระหว่างเสด็จประพาสทางทะเล และ

โปรดเกล้าฯให้ถ่ายท าขึ้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นภาพยนตร์เงียบ เวลาฉายทั้ง

เรื่องประมาณ 40 นาที นับเป็นพระมหากษัตริย์นักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นผู้บุกเบิกวงการ

ภาพยนตร์ไทย  

   นอกจากนี้ภาพยนตร์บันทึกพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่มณฑลปัตตานี การสักการะศาสนสถานและสถานที่ส าคัญ ทั้งใน

มณฑลพายัพ มณฑลภูเก็ต เกาะพะงัน ถ้ าพระยานครและโบราณสถานหลายแห่งในอินโดจีน 

(เวียดนาม และกัมพูชา) และภูมิภาคในกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ (อินโดนีเซีย) เป็น

มรดกความทรงจ าทางด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม และวัฒนธรรมใน

อดีตอันทรงคุณค่าซ่ึงเจ้าของพื้นที่เองบางประเทศก็อยากได้เพราะไม่มีเก็บรักษาไว้ (อาทิ 

เวยีดนาม) ปรากฏการณ์ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัย

สั้น ๆ ของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความเสียสละทางการเมืองและผู้ทรง

ปราศจากรอยด่างพร้อยในพระราชจริยาวัตรส่วนพระองค์ เป็นพัฒนาการที่ส่งผลกระทบ

ยาวนานมาถึงปัจจุบัน 

   พระราชนิยมในการภาพยนตร์ดังกล่าวมีผลต่อนโยบายของรัฐในการ

สนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ไทย คอื มีการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 

ควบคุมการสร้างและการฉายภาพยนตร์ในราชอาณาจักร โดยเน้นนโยบายให้เป็นประโยชน์เพ่ือ

การคา้โดยคนไทย โปรดฯ ให้สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่เป็นสถาปัตยกรรมทันสมัย

ที่สุดแห่งแรกของประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสฉลองพระนคร 150 ปีด้วยอีกช้ินหนึ่ง

นอกจากพระปฐมบรมราชานุสรณ์และสะพานพุทธยอดฟ้า โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เริ่ม

สร้างเม่ือ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 

ออกแบบโดย ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร นับเป็นเวลา 80 ปีมาแล้ว ศาลาเฉลิมกรุงยังท าหน้าที่

เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น มีการแสดงนาฏกรรม

โขน เป็นต้น (โดม สุขวงศ์, 2539) 
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   5.3 ทรงให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการศึกษา

ด้านดาราศาสตร์ จากเดิมในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการศึกษาด้านดารา

ศาสตร์เพื่อน ามาใช้ในการค านวณวัน เดือน ปี และใช้ประโยชน์ในการเดินเรือเพื่อการค้า และ

ต่อมาในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 ได้ศึกษาดาราศาสตร์ในมุมมองของ

นักวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และในรัชส มัยพระบาทสมเด็ จพระปก เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ได้

เกิดปรากฎการณ์สรุิยุปราคาเต็มดวง เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เวลา 13.10 น. ในครั้ง

นั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราช

ชนนี ในรัชกาลที่  7 ได้เสด็จพระราชด าเนินโดยชลมารคประทับเรือพระที่นั่ งจักรี จาก

พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา ที่จังหวัดปัตตานี โดยในวันที่ 8 

พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ก่อนวันเกิดคราส ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมค่ายนักดาราศาสตร์ชาว

อังกฤษ และค่ายนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ที่ โคกโพธิ์ และได้เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสุริยุปราคา กล้องอาสโตรกราฟ และกล้องส่องดูดาว

อยา่งธรรมดา ขนาด 4 นิว้ ส าหรับในวันเกิดสุริยคราส ได้เสด็จไปทอดพระเนตรที่คา่ยอังกฤษ 

โดยมีคณะนักดาราศาสตร์อังกฤษได้จัดกล้องส่องดาวไวเ้ป็นพเิศษเฉพาะให้ทอดพระเนตรอนึ่ง 

ในการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม

ราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จราชด าเนินเหยียบสถานที่ท าการ และทอดพระเนตรเครื่องมือของ

กรมแผนที่ในภาคสนาม ต้องนับเป็นประวัติศาสตร์ เป็นการพระราชทานพระเกียรติยศอย่าง

สูงสุดให้แก่กรมแผนที่ ยังไม่เคยปรากฏได้มีพระมหากษัตริย์ของประเทศใดไดเ้คยเสดจ็เหยยีบที่

ท าการในภาคสนามของกรมแผนที่ประเทศใดเลย ปัจจุบันนีท้ี่ต าบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ยัง

ปรากฏพลับพลาพระที่นั่ง และฐานตั้งกล้องโทรทัศน์ ที่คณะนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษใช้ส่อง

กล้องในครั้งนั้นหลงเหลืออยู่ ซ่ึงความสนพระทัยทางด้านดาราศาสตร์ของพระองคน์ั้นท าใหเ้กิด

การสืบสานเรื่องการศึกษาด้านดาราศาสตร์ต่อมายังปัจจุบัน 

  6. ศิลปวัฒนธรรม ตลอด 7 ปีแห่งการครองสิรริาชสมบัตใินเมืองสยามในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และอีก 2 ปีในระบอบประชาธิปไตย ได้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัวได้มีการสบืทอดฝีมือช่างหลวงทางด้านสถาปตัยกรรมแบบไทยประเพณี และ

ได้มีการปรับรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาผสมผสานอยา่งลงตัวและงดงาม และได้มีการ

สืบทอดมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงอนุรักษ์และให้มีการสืบ

ทอด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม การให้ความส าคัญต่อการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของพระองค์นั้น เห็นได้จากการพระราชทานพระบรมราโชวาทในงานประจ าปีของ
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โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 มีใจความตอนหนึ่งที่สะท้อน

ความส าคัญของความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยจากการเปรียบเทียบ

กับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษดังนี้ (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, 2555) 

   “การที่อังกฤษรักขนบธรรมเนียมหรือ Tradition ไม่ได้ท าให้ประเทศอังกฤษ

ล้าหลังประเทศอื่นในความเจริญเลย สิ่งใดที่ควรเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งใดที่ยังดี

อยู่ไม่เสียหาย เขาก็คงรักษาไว้ เพื่อนึกถึงความเจริญของประเทศที่มีมาแล้วในปางก่อน 

ถึงแม้ว่าเขาจะคิดท างานใด ๆ เพื่อมุ่งหาความเจริญในอนาคตก็จริง แต่เขาก็ไม่ยอมหันหลังให้

อดีตเสียเลย ข้อนี้เองท าให้อังกฤษเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองได้อย่างเรียบร้อยราบ

คาบไม่ต้องมีการจลาจลมากมายนัก นั่นเป็นผลของการรักษาขนบธรรมเนียมอยา่งหนึ่ง...” 

 

พระราชกรณียกจิด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ส าหรับการอธิบายในหัวขอ้นี ้คณะวจิัยจะเริ่มจากงานด้านศิลปะก่อน และอธิบาย

แบ่งตามประเภทของศิลปะ ซ่ึงโดยพืน้ฐานของการเรียนทางด้านศิลปะนั้น ศิลปะถูกแบ่งเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ วจิิตรศิลป์ (Fine Art) และประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) ซ่ึงทั้งสองประเภทมีความ

แตกต่างกัน  

 ส่วนด้านวัฒนธรรมนั้น  ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากค าว่า “Culture” ใน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงค านี้มีรากศัพท์มาจาก “Cultura” ในภาษาละติน มีความหมายว่า การ

เพาะปลูกและบ ารุงให้เจริญงอกงาม ค าวา่ “วัฒนธรรม” ในภาษาไทย เป็นค าที่ได้มาจากการ

รวมค า 2 ค า เขา้ด้วยกัน คอื ค าวา่ “วัฒนะ” หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง และ ค าว่า 

“ธรรม” หมายถึง การกระท าหรือขอ้ปฎิบัติ เม่ือรวมกันแล้ว วัฒนธรรมตามความหมายของค า

ในภาาาไทยจึงหมายถึงข้อปฎิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม พระราชบัญญัตวัฒนธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2485 ได้ให้ความหมายวา่วัฒนธรรมและศึลธรรมอันดีงามของประชาชน พระยา

อนุมานราชธน กล่าววา่ วัฒนธรรม คอื สิ่งที่มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึ้นเพื่อ

ความเจริญงอกงาม ในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม วัฒนธรรมคือ วิถีทางแห่งชีวิตมนุษย์ ใน

ส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียกกันได้ เอาอย่างกันได้ เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว วัฒนธรรม 

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยา่งที่มนุษยส์ร้างขึ้นไว้เพ่ือน าเอาไปใช้ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยูใ่นสังคม 

ซ้ึงจะรวมถึงช่วยแก้ปัญหาและช่วยสนองความต้องการของสังคม 

 ในที่นี้คณะวิจัยจะขออธิบายรายละเอียดพร้อมกับการยกพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประกอบค าอธิบายไปพร้อมกันอย่าง

ต่อเนื่องเป็นภาพรวมของศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดมีดังนี ้
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  1. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) บางครั้งเราก็เรียกว่า ประณีตศิลป์ หมายถึง ศิลปะ

ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษยด์้านจิตใจและอารมณ์แบ่งออกได้เป็น 5 แขนง คอื  

   1) จิตรกรรม หมายถึง การวาดภาพโดยใช้วัสดุการเขียนลงบนพื้นระนาบ 

ส าหรับในรัชสมัยของพระองค์ท่าน ได้มีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมที่โดด

เด่น คอื การโปรดเกล้าฯ ให้เขียนจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงสละพระราชทรัพยส์่วนพระองค์

เพื่อปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเสมือนเป็นวัดของพระบรม

จักรีวงศ์ โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอนุสาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) เป็นผู้เขียนภาพ

จิตรกรรมในพระวิหารขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2474 และบุคคลส าคัญที่มีบทบาทในการก าหนด

เรื่องราวในภาพจิตรกรรมข้างต้น คือ สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ ผู้ทรงเป็นนายกสภาแห่งราชบัณฑิตยสภา ส าหรับภาพเขียนนั้น เป็นภาพเขียนเรื่องราว

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนสวรรคต มีภาพยุทธหัตถี

อยูเ่หนือประตูด้านหน้า โดยน าเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับจิตรกรรมฝา

ผนังไทยเป็นภาพสีน้ ามันเสมือนจริง ซ่ึงเรื่องราวอิงตามพระราชพงศาวดารเป็นหลัก (ฉัตรบงกช 

ศรีวัฒนสาร, 2561) ซ่ึงในรัชสมัยนี้ เริ่มเห็นพัฒนาการทางด้านเทคนิคจิตรกรรมที่ส าคัญ คอื มี

การน าสีน้ ามันมาเขียนภาพจิตรกรรมพระราชพงศาวดารฝาผนังที่วัดสุวรรณดารารามแทน

จิตรกรรมสีฝุ่นที่ใช้มาแต่โบราณ 

  2) ประติมากรรม หมายถึง งานศิลปะแสดงออกด้วยการปั้น การแกะสลัก 

และการหล่อ และการจัดองคป์ระกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่าง ๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ 

ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่าง ๆ สภาพสังคม 

วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์  

   ส าหรับพระราชกรณียกิจด้านการประติมากรรมนั้น พระองคท์รงสร้างพระ

บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับปฐม

กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซ่ึงเป็นลักษณะประติมากรรมแบบลอยตัว สร้างประกอบกับสะพาน

ขา้มแม่น้ าเจ้าพระยา (สะพานพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก) เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ที่ปลายถนน

ตรีเพชร ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาแห่งที่ 2 ถัดจากสะพานพระราม 6 ที่สร้างในสมัย

รัชกาลที่ 6 โครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และสะพานนี ้ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ 

(ต่อมาเป็นกรมพระยา) อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ซ่ึงทรงอ านวยการแผนกศิลปกรรมคิด

แบบอย่าง หรือเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบแท่นฐานและฉากหลังของอนุสาวรีย์ให้เป็นพระบรม

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2471
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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รูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์เสด็จประทับเหนือพระราชบัลลังก์และหล่อด้วยทองส าริด ขนาดสูง

ตั้งแต่ฐานถึงยอด 4.60 เมตร ฐานกว้าง 2.30 เมตร และมีประติมากรเป็นชาวอิตาเลียนช่ือ 

นายคอร์ราโด เฟโรจี ต่อมาคอื ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อก าเนิดมหาวทิยาลัยศิลปากร  

   3) สถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบสิ่งก่อสร้างและที่อยูอ่าศัย ความ

โดดเด่นของพระราชกรณียกิจของพระองคท์่าน มีดังนี้ 

    ก. บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ. 2475 เป็นระยะเวลาที่

กรุงเทพฯ มีอายุครบ 150 ปี ทรงจัดงานเฉลมิฉลองโดยท านุบ ารุง บูรณปฏสิังขรณ์สิ่งส าคัญอัน

เป็นหลักของกรุงเทพฯ หลายประการ คือ บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ

นครสวรรคว์รพินิต เป็นแม่กองการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายเป็นพุทธ

บูชา โดยใช้งบประมาณทั้งสิน้ 600,000 บาท โดยเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองคท์ี่ทรงอุทิศให้

จ านวน 200,000 บาท ใช้เงินแผ่นดินจ านวน 200,000 บาท ในส่วนที่เหลือพระองค์ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการบอกบุญ ชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ขา้ราช

บริพาร และประชาชนเพื่อให้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศลร่วมกนั ท าให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับ

การบูรณปฏสิังขรณ์แก้ไขการช ารุดให้คืนสภาพงดงาม 

    ข. บูรณะพระบรมมหาราชวัง เม่ือพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระองคท์รงย้ายราชธานี

จากกรุงธนบุรีมายังฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาและโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระราชวังหลวง

ขึ้นเพื่อเป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศ และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ โดยการ

ก่อสร้างเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเม่ือปี พ.ศ.2325 การบูรณะพระบรมมหาราชวังนั้น 

มีมาทุกรัชกาล ซ่ึงรัชกาลที่ 7 ก็ได้ถือโอกาสวาระครบรอบ 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในเดือน

เมษายน พ.ศ.2475 ท าการบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึน 

    ค. ทรงสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก พระองคท์รงสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯและธนบรุี 

เป็นการขยายเขตเมืองให้กวา้งขวาง โดยมีพระราชด าริเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 และ

การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2472 ส าหรับโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี และ

โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชด าริที่จะสร้างสิ่งที่เป็น

อนุสรณ์ถึงความร าลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเช่ือมจังหวัดพระนคร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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กับธนบุรีเข้าด้วยกัน เพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวก ทั้งยังเป็นการขยายพระนครอีกด้วย 

ส าหรับงบประมาณในการสร้างนั้น พระองคพ์ระราชทานเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้าง จ านวน 

2 ล้านบาท รวมกับเงินบริจาคของประชาชนและพระราชทานที่ดิน ต าบลวัดราชบูรณะเป็นส่วน

หนึ่งของพื้นที่ก่อสร้างรวมกับที่ดินที่รัฐบาลจัดซ้ือเพิ่มเติม 

    นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ

ก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน (ต่อมาคือพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ) 

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ทรงเป็นผู้อ านวยการสร้าง โดยได้เลือกแบบของ

บริษัทดอรแมนลอง ประเทศอังกฤษ และสร้างเป็นสะพานเหล็กยาว 229.76 เมตร กว้าง 

16.68 เมตร ท้องสะพานสูงเหนือน้ า 7.50 เมตร และอาจยกตอนกลางขึ้นด้วยแรงไฟฟ้า เปิด

ช่องกวา้ง 60 เมตรเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ เม่ือวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2472 

และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานวา่ “สะพานพระพุทธยอดฟา้” และพระองคท์รงเสด็จ

พระราชด าเนินทรงเปิดป้ายและวถิีสะพานเม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475 (ฉัตรบงกช ศรีวัฒน

สาร, 2561) 

    ง. บูรณะพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในโอกาสวาระครบรอบ 150 ปี

กรุงรัตนโกสนิทรใ์นคราวเดียวกบัเหตกุารณ์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ พระองคย์ังได้บูรณะพระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาท สร้างพระอุโบสถบนลานพระปฐมเจดีย์ใหมเ่พื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุด  

    จ. ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยทั่วไป

ทุกรัชกาลจะมีการสร้างวัดประจ ารัชกาล แต่ด้วยขอ้จ ากัดเรื่องงบประมาณพระองค์จึงเปลี่ยน

จากการสร้างวัดประจ ารัชกาลมาเป็นการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แทน วัดนีจ้ึงเปรียบเสมือนวัดประจ ารชักาลของพระองคด์้วย (นอกจากจะเป็นวัดประจ ารัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และในภายหลังที่พระองค์สิ้นพระชนม์ก็ได้มีการ

อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารบรรจุไว้ ณ ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธอังคีรสซ่ึงเป็นพระ

ประธานของวัดราชบพธิสถิตมหาสีมาราม (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, 2561) 

    ฉ. โปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังไกลกังวล ในรัชกาลที่ 7 นั้น พบว่ามี

การสร้างวังเพียงแห่งเดียว คอื วังไกลกังวล ที่หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ เนื่องจากพระองค์

ทรงโปรดปรานการประพาสชายทะเลเป็นอย่างมาก จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่

ประทับขึน้ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2469 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2472 มีรูปแบบสถาปัตยกรรม

เรียบง่ายไม่ซับซ้อนคล้ายบา้นพักตากอากาศหลังใหญ่ ดัดแปลงจากสถาปัตยกรรมตะวันตกให้

สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพอากาศในเมืองสยามอย่างเหมาะสม เม่ือสร้างเสร็จได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
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พระราชทานนามว่า “พระราชวังไกลกังวล” พระราชวังแห่งนีป้ระกอบด้วยพระต าหนักต่าง ๆ 

มากมาย อาทิเช่น พระต าหนักเปี่ยมสุข พระต าหนักน้อย พระต าหนัดปลุกเกษม พระต าหนัก

เอมปรีดี ศาลาเริง ศาลาราชประชาสมาคม เป็นต้น (แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี, 2537, ฉัตรบงกช 

ศรีวัฒนสาร, 2561) ส าหรับพระต าหนักเปี่ยมสุขนั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพระ

ต าหนักแบบสเปนสูงสองช้ัน พร้อมทั้งหอสูง เป็นที่ประทับของพระองคท์่านและสมเด็จพระนาง

เจ้าร าไพพรรณี 

    ช. ท านุบ ารุงสถานท่ีชายทะเล  ทรงจัดตั้งสภาจัดบ ารุงสถานที่

ชายทะเลทิศตะวันตกขึ้นส าหรับในเขตหัวเมือง ซ่ึงคอืที่หัวหินที่พระองคไ์ด้ไปสร้างพระราชวัง

ไกลกังวลไว้ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อท านุบ ารุงหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นสถานที่ตาก

อากาศชายทะเล 

   4) วรรณกรรม หมายถึง การประพันธ์ต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว วรรณกรรมหลายประเภททั้งนวนิยาย เรื่องสั้น กวนีิพนธ์ และบทความ

เป็นงานเขียนที่มีพัฒนาการอย่างสูง หลังจากบ่มเพาะความรู้ในด้านแนวเรื่องหลากหลายและ

กลวิธีการประพันธ์มาในช่วงสองรัชกาลก่อนหน้านี้ จุดเด่นวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 คือ 

การเปลี่ยนจุดมุ่งหมายการแต่งจากวรรณกรรมเริงรมยไ์ปสู่วรรณกรรมสะท้อนสังคม  อันฉาย

ภาพของวิถีชีวิต ค่านิยม และทัศนคติของคนช้ันกลางที่ก าลังมีบทบาทเต็มที่ในการขับเคลื่อน

สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมประชาธิปไตย วรรณกรรมในรัชกาลที่ 7 ตอบสนอง

รสนิยมของคนช้ันกลางที่มีการศึกษา และใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ในอนาคต ดังนั้น  วรรณกรรม

จ านวนไม่น้อยได้ท าหน้าที่สร้างความหฤหรรษ์ทางปัญญาแก่ผู้อ่าน และบุกเบิกแนวทางของ

วรรณกรรมสัจสังคมนิยม (Social realism) ให้เป็นแนวทางที่โดดเด่นของวรรณกรรมไทยร่วม

สมัยมาจนทุกวันนี้ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2557) ซ่ึงพระราชกรณียกิจที่ส าคัญมากส าหรับแวดวง

ศิลปกรรม ดังนี้ 

    ก. การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม

พุทธศักราช 2474” ความเคลื่อนไหวที่ส าคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่  7 คือ 

การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474” อันเป็น

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรมฉบับแรกที่มีขอบเขต

กว้างขวางและสมบูรณ์ การที่รัฐบาลในสมัยนั้นพิจารณาสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ด้วย

การคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญากรุงเบอร์นในอีก 1 

เดือนต่อมานั้น นอกจากเพื่อให้คนไทยได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานด้านวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมจากประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าวด้วยกันแล้ว ยังน่าจะเป็นการแสดงให้
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เห็นวา่ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางจิตใจสูง และมีความเจริญก้าวหน้าสมสมัย เช่นเดียวกับ

นานาอารยประเทศ 

    ข. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงราตรีประดับดาว แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 

89 ปี นับตั้งแต่ที่ทรงได้พระราชนิพนธ์เพลงราตรีประดับดาวขึ้นในปีพ.ศ.2472 แต่เนื้อเพลง

ดังกล่าวยังคงได้รับการฟื้นฟูและสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตมายังปัจจุบันเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า

แก่สังคมไทย 

   5) นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกทางท่าทาง

และทางเสียงที่มีจังหวะ โดยพระราชกรณียกิจทางด้านนีข้องพระองคท์่านมีความโดดเด่นมาก 

และยังสืบทอดมาจนปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ 

    ก. การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และ

การดนตรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศ

ไทยก าลังประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและ

ภายใน ปัจจัยภายนอก คอืผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2457- 2461) ซ่ึงท าให้เกิด

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องด าเนินการทั้งลดทอนและยุบรวม

หน่วยงานราชการที่ไม่จ าเป็นลง และให้ข้าราชการบางส่วนออกจากราชการ เรียกวา่ การสร้าง 

“ดุลยภาพ” ส่วนปัจจัยภายในที่ท าให้ฐานะการคลังของไทยอยูใ่นสภาพอ่อนแอสืบเนื่องมาถึง

สมัยรัชกาลที่ 7 คือ ตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัฐบาลไทยตก

อยู่ในสภาวะ “เงินขาด” ตลอดมา เพราะเงินคงคลังซ่ึงเป็นทุนที่รัฐบาลสะสมไว้ลดน้อยลง 

รัฐบาลจึงหาทางออกโดยการกู้เงินจากต่างประเทศ เม่ือพ.ศ.2464 

    ดังนั้น การที่กรมมหรสพหลวงมีข้าราชการหลายร้อยคน ได้แก่ นาฏ

ศิลปินและนักดนตรี ส่งผลให้มีรายจ่ายเกินก าลังของพระคลังข้างที่ อีกทั้งบ้านเมืองในขณะนั้น

ก าลังอยูใ่นภาวะขาดแคลน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดง อาทิ กรมโขนหลวง กรม

พิณพาทย์หลวงและกรมเครื่องสายฝรั่งหลวงในสังกัดกรมมหาดเล็ก  กระทรวงวังก็ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงเช่นกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า

จ าเป็นต้องยุบรวมกรมมหรสพหลวง เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงวังมีเจ้าพระยาวรพงศ์

พพิัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เป็นเสนาบดี 

    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงทอดทิ้งข้าราชการกรม

มหรสพหลวงแต่อย่างใด ในการประชุมเสนาบดี พระองค์ทรงขอความเห็นว่า หากเป็นการ

สมควรที่จะรักษาศิลปะช้ันสูงของชาติไว้ ก็เต็มพระราชหฤทัยที่จะทรงสละพระราชทรัพยส์่วน

พระองค์ และปรากฏว่าในเวลาต่อมา เม่ือพระองค์ทรงมีพระราชกิจที่จ าเป็นต้องใช้สอยคน
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เก่าแก่ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้เรียกขา้ราชการที่ถูกดุลยภาพให้กลับเข้ามารับราชการต่อ 

รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวงมโหรีหลวงขึ้น รวมทั้งรือ้ฟื้นและท านุบ ารุงศิลปะการแสดงละคร 

นาฏศิลป์และดนตรีของชาติให้ด ารงอยู่ต่อมา มูลเหตุที่ท าให้พระองค์ทรงเริ่มสนใจดนตรีไทย

เนื่องจากในพระราชพิธีสมโภชพระคชาธารเผือก มีวงขับไม้บรรเลงขับกล่อมหลวงไพเราะเสียง

ซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) ท าหน้าที่สีซอสามสาย พระองค์ทรงสดับเสียงซอสามสายแล้วทรงโปรด 

ถึงกับมีพระราชกระแสรบัสั่งกบัพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) ว่า “เครื่องดนตรีไทยนี่

ก็แปลก มีแคส่ามสาย แต่ท าได้ทุกเสียง  แล้วก็ชัดดีด้วย” จากนั้นทรงมีพระราชปรารภให้จัดหา

ครูดนตรีไทยมาถวายการสอน ในที่สุด สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ

พันธุวงศ์วรเดช ทรงส่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไปถวายการสอนแด่พระองค์

และสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งหลวงไพเราะเสียงซอก็มีโอกาสได้ถวายการสอนซอโดยตรง 

รัชกาลที่ 7 โปรดการทรงดนตรี โดยเฉพาะดนตรีไทย ทรงตั้งวงดนตรีไทยส่วนพระองคข์ึ้น ในปี

พ.ศ. 2470 ประกอบด้วยเจ้านายและขา้ราชบริพารที่ใกล้ชิดพระยุคลบาททั้งฝ่ายหน้าและฝ่าย

ใน และยังทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งการทรงดนตรีและการพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิม ทั้ง 3 

เพลง ได้แก่ เพลงราตรีประดับดาว เถา (พ.ศ. 2472) เพลงเขมรลออองค์เถา (พ.ศ.2473) และ

เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝ่ัง (พ.ศ.2474) ถือได้ว่ารัชกาลที่ 7 ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ด้วย

พระองคเ์อง 

    ข. การสืบทอดและอนุรักษ์ละครร า พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวต่อการท านุบ ารุงละครร ามี 6 ประการ คอื  

     1) การก าหนดนโยบาย หน่วยงาน และสืบทอดความรู้  

     2) หน่วยงานราชการปรับเปลี่ยนการบริหารให้ชัดเจน  

     3) คณะละครเอกชนกระจายอยูท่ั่วไป  

     4) สถานศึกษามีหลักสูตรสามัญ และเฉพาะทาง  

     5) แผ่นเสียงบันทึกเพลงการแสดง  

     6) ภาพยนตร์บันทึกภาพเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป์ครั้งแรกใน

ประเทศไทย  

    ละครร าก็ได้รับอานิสงส์นีด้้วย ซ่ึงเกิดคุณูปการอย่างมหาศาล ผลแห่ง

ความพยายามในการจัดกิจกรรม จึงสามารถเก็บรักษา และพัฒนา สืบทอดให้รัฐบาลภายใต้

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดูแลและ

พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว แม้สภาพบา้นเมือง

จะตกอยูใ่นสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ า มีการตัดทอนงบประมาณอย่างมาก แต่ก็ยังคงเจียด
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จ่าย เพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดละครร ามาจนปัจจุบัน โดยพระองค์ได้มีบทบาทที่ส าคัญ 4 

ประการคือ ผู้อ านวยการ ผู้สนับสนุน ผู้ชม/ผู้ฟัง และผู้ผลิต ในรูปธรรมคือ จัดให้มีการแสดง

ละครร าตามที่มีมาแต่ในอดีตใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง (มณิศา วศินารมณ์, 2558) 

 

  6. ภาษา หมายถึง ส าเนียงการพูด ภาษาพูดรวมถึงการเขยีนด้วย ส ารับพระ

ราชกรณียกิจด้านวัฒนธรรมนั้น ทรงให้อิสระเสรีแกน่ักเขยีนที่ผลติการ์ตูนล้อเลียน (Caricature) 

ซ่ึงแสดงถึงศิลปะสะท้อนความคดิและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 7  

  ท่ามกลางจารีตสังคมศักดินา หนังสือพิมพ์จ านวนหนึ่งได้ใช้ภาพการ์ตูนเป็น

เครื่องมือวจิารณ์สังคม อาทิ นายหอม นิลรัตน์บรรณาธิการหนังสือพิมพไ์ทยหนุ่ม มีนายเปล่ง 

ไตรปิ่น (ขุนปฏิภาคพิมพล์ิขติ) ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นผู้วาดการ์ตูนล้อการเมือง และ นายเสม 

สุมานนท์ (แก่นเพ็ชร) แห่งหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองและหนังสือพิมพ์สยามรีวิว ทั้งนี้

ตัวอย่างภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยหนุ่ม ตีพิมพ์ในนสพ.สยามรีววิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 38 ประจ าวัน

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2469 หน้า 697 จ านวน 2 ภาพ เป็นฝีมือของ นายเปล่ง ไตรปิ่น 

ภาพแรก เป็นภาพล้อสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระนครสวรรค์วรพนิิตในเครื่องแบบฉลอง

พระองค์ “มากยศ” ในฐานะเสนาบดีทหารบกและทหารเรือ พระหัตถ์ขวาทรงตรา คชสีห์ 

หมายถึง กระทรวงกลาโหม และพระหัตถ์ซ้ายทรงตรา มัตสยาวตาร หมายถึง กระทรวง

ทหารเรือ แต่ดูเหมือนจะจงใจเขียนภาพต้นพระสนับเพลาให้ลีบรัดพระองค์แทนที่จะพอง

ตามปกติจนดูเหมอืนแทบจะไม่ได้ทรง ส่วนพระพักตร์ก็แสดงพระอารมณ์ภายในออกมาดูเคร่ง

ขรึมเอาจริงเอาจังมากจนพระโอษฐ์และพระมัสสุบิดเอียง มีอักษรบรรยายด้านขา้งว่า “อยู่ใน

ลักษณะเช่ือแน่ของประชาชนส่วนมาก” 

  อีกภาพเป็นภาพล้อ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์

และคมนาคม ก าลังทรงทอดอารมณ์สูบไปป์ บนเรือพระที่นั่งแจวพระองค์เดียว 3 ล า มีในพระ

อริยาบถส าราญพระหฤทัยแบบทองไม่รู้ร้อน และมีข้อความเหน็บแนมใต้ภาพว่า “อย่าว่าแต่

เท่านี ้ถึงอกิล าสองล าก็พอกะเดกไปได้ หรอกน่า !”  

  ถึงแม้วา่ เปล่ง ไตรปิ่น จะล้อเลียนเจ้านายทัง้สองพระองคผู้์ทรงเป็นพระเชษฐา

ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังทรงด ารงต าแหน่งเป็นอภิรัฐมนตรีในขณะที่

ประเทศไทยยังมีสถานะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซ่ึงก็ถือวา่เป็นการหม่ินพระบรมเดชานุ

ภาพแต่ศิลปินก็ไม่ได้ถูกด าเนินคดี 

  7. ศาสนา ความเช่ือ ศีลธรรม จริยธรรม ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ พระองคท์รงมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญมีดังนี้ 
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   ก. ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงาม โดยยึดหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนา พระองค์โปรดให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็ก 

ซ่ึงนับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส่วน

การศึกษาในเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้น ทรงโปรดให้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ

สมบูรณ์ เรียกวา่ฉบับสยามรัฐ ชุดหนึ่ง จ านวน 42 เล่ม ซ่ึงใช้สืบมาจนทุกวันนี้  

   ข. ทรงอนุญาตให้เลิกพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล พระราชพิธีศรีสัจ

จปานกาลหรือพระราชพธิีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระราชพิธีใหญ่ส าหรับแผ่นดินที่สืบมา

แต่โบราณกาล โดยมีความเช่ือกันว่าเป็นพิธีระงับยุคเข็ญของบ้านเมือง (หอสมุดวชิรญาณ, 

2561) และเป็นพิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างพระราชอ านาจให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ยกย่อง

เชิดชูพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจดังอวตารของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดละเมิดมิได้ (เทวสถาน, 

2556) ก าหนดให้มีปีละสองครั้ง คอื ในเดือน 5 ขึ้น 3 ค่ า และอีกครั้งคือ เดือน 10 แรม 13 ค่ า 

พิธีกรรมคือ พราหมณ์จะท าพิธีเสกน้ าศักดิ์สิทธิ์ด้วยการน าพระแสงศาสตราวุธของ

พระมหากษัตริย์ลงแช่ในน้ า และอ่านโองการแช่งน้ าเพื่อหมายให้ผู้คิดคดทรยศต่อแผ่นดินได้รับ

โทษทัณฑ์ต่าง ๆ ระหวา่งการเสกน้ า พระจะเจริญพระพุทธมนต์ มีการประโคมแตรสังข์ พิณ

พาทย ์ฆอ้งชัย ไปตลอดจนกวา่จะท าน้ าเสร็จและให้พระบรมวงศานุวงศถ์ือน้ าพระพพิัฒน์สัตยา 

พธินีีไ้ด้ยกเลิกไปหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 (เทวสถาน, 2556) เนื่องจาก

ทางคณะราษฎรเห็นวา่เป็นพธิีกรรมที่แสดงถงึความไม่เท่าเทียมกัน ไม่เสมอภาคกันของคนในสงัคม 

พระองคจ์ึงจ ายอมต้องยกเลิกพิธีนี้ วัฒนธรรมความเช่ือในส่วนนี้จึงขาดหายไป และพธิีนี้ได้ถูกรื้อ

ฟื้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกครั้ง 

  8. จารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น การทักทายด้วยการไหว ้

มารยาทการกิน การเดิน การแต่งกาย ประเพณีแต่งงาน เป็นต้น พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ

ของพระองคมี์ดังนี้ 

   ก. ทรงเป็นฑูตวัฒนธรรม  จากการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัวต้องทรงเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกในพระเนตรซ้ายที่สหรัฐอเมริกา และในช่วงเวลา

ดังกล่าวพระองค์ท่านได้เสด็จประพาสยังประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่น ที่อยู่ในเส้นทาง

ไปกลับด้วย พร้อมกันนี้พระองคจ์ึงถือโอกาสประกอบพระราชกรณียกิจเจริญพระราชไมตรีใน 

3 ประเทศดังกล่าวด้วย โดยพระองค์ทรงศึกษาดูงานความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราช

ปฏิสันถารกับบุคคลหลายวงการวา่เป็นการฑูตทางวัฒนธรรม และได้ไปพักผ่อนส่วนพระองค์

อยา่งไม่เป็นทางการมากนักที่ประเทศแคนาดา ทั้งนีพ้ระองคท์รงให้มีการท าการประชาสัมพันธ์
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อยา่งเป็นระบบก่อนและระหวา่งการเสด็จฯ เพื่อสร้างความเขา้ใจในหมู่สาธารณชนของประเทศนั้น 

ๆ ทั้งยังได้พระราชทานสัมภาษณ์นักหนังสือพมิพ์ชาวอเมริกันและได้มีพระราชกระแสถึงแผนการ

ของพระองคท์ี่จะให้สทิธิราษฎรในการออกเสียงเลือกตั้งในระดับการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาล 

อันเป็นการเตรยีมการเบื้องต้นส าหรับการปกครองแบบประชาธิปไตย จากนั้นก็เจริญสัมพันธไมตรี

กับประเทศแคนาดาและประเทศญ่ีปุ่น พร้อมทั้งศึกษาความรู้สมัยใหม่จากประเทศดังกล่าวเพ่ือ

น ามาปรับใช้กับประเทศสยามต่อไปในอนาคต (ภาพศิุทธิ์ สายจ าปา, 2558) 

   นอกจากนีใ้นบันทึกของพระยาวชิิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์) ซ่ึงเป็น

ราชเลขานุการในพระองคใ์นกระบวนเสด็จฯ ยังได้บันทึกถึงการเสด็จอยา่งเป็นทางการเพิ่มเติม

คือ ที่ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีอีกด้วย ทั้งนี้จากพระองค์ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการ

เสด็จประพาสยุโรปไว้อย่างอน้อย 2 ประการ คือ หนึ่ง รักษาพระองค์เองจากการผ่าตัดพระ

เนตร และสอง ทรงเจริญพระราชไมตรีในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ตามระบอบ

รัฐธรรมนูญ คอื ประมุขของประเทศซ่ึงไมไ่ด้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นับเป็นครั้งแรกของกษัตรยิ์

สยามในพระราชสถานะนี้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้ในตอนต้นของ

พระราชปฏิสันถารในโอกาสเสด็จฯ ต่างประเทศ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2476 แก่ประชาชน

พลเมอืงทั้งหลาย ความดังนี ้(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว, 2527) 

   “...เป็นความจ าเป็นเพื่อการรักษาร่างกายของขา้พเจ้า และข้าพเจ้าจะได้ถือ

โอกาสเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศให้สนิทสนมยิ่งขึ้น...”  

   ข. ปรับการแต่งกายตามสากลนิยมผสมผสานกับความเป็นไทย  

สตรีไทยสมัยนี้แต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้น เลิกนุ่งโจงกระเบน ใช้นุ่งซ่ินแค่เข่า สวมเสื้อ

ทรงกระบอกตัวยาวคลุมสะโพก ไม่มีแขน ไวผ้มสั้นดัดลอน นิยมดัดผมมากขึ้น ส่วนผู้ชายจะ

นิยมนุ่งกางเกงแบบสีต่าง ๆ เช่นเดียวกับผ้าม่วง ข้าราชการนุ่งผ้าม่วงสีน้ าเงิน เสือ้ราชปะแตน 

สวมถุงเท้า รองเท้า สวมหมวกสักหลาดมีปีกหรือหมวดกะโล่ ราษฎรยังคงนุ่งโจงกระเบน สวม

เสื้อธรรมดา ไม่สวมรองเท้า หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญา

สิทธริาชเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว คนไทยก็สนใจอารยธรรมตะวันตกมากขึ้น การแต่งกาย

เลียนแบบฝรั่งมากขึ้น ให้นุ่งกางเกงขายาวแทนการนุ่งผ้าม่วง (ดังภาพที่ 2.6 และ 2.7) อยา่งไร

ก็ตาม การแต่งกายยังคงเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางกลุ่ม ส่วนสามัญชนทั่วไปยังคงแต่งกาย

แบบเดิมคือ ชายสวมกางเกงแพรหรือกางเกงสามส่วน ใส่เสื้อธรรมดา ไม่สวมรองเท้า ส่วน

หญิงไทยสวมเสือ้คอกระเช้าเก้บชายเสื้อไวใ้นผ้าซ่ินหรือโจงกระเบน ส่วนใหญ่แต่งกายสุภาพใน

ตอนออกนอกบ้าน  
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ภาพท่ี 2.6 การแต่งกายของบรุุษและสตรใีนสมัยรัชกาลที่ 7 

ท่ีมา : บ้านจอมยุทธ,์ 2561 

 
ภาพท่ี 2.7 การแตง่กายของสตรีในสมัยรัชกาลที่ 7 

ท่ีมา : ศิลปไทย, 2559 

  

  2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied art) หมายถึง ศิลปะที่ตอบสนองความต้องการ

ทางร่างกาย จิตใจ แบ่งย่อยได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

   1. พาณิชยศิลป์ หมายถึง ศิลป์เพ่ือการคา้ 

   2. อุตสาหกรรมศิลป์ หมายถึง ศิลป์ที่เป็นผลผลิตด้านอุตสาหกรรม 

   3. มัณฑนศิลป์ หมายถึง ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน – ภายนอก 

   4. ศิลปหัตถกรรม หมายถึง ศิลปะที่ท าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกอีก

อยา่งหนึ่งว่า “หัตถศิลป์”  

  ส าหรับศาสตร์ทางด้านประยุกต์ศิ ลป์ ในรัชส มัยของพระบาทสมเด็ จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดหรือความโดดเด่นในการส่งเสริมและ
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สนับสนุนงานด้านนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความวา่งานด้านนีจ้ะไม่มีเกิดขึ้นในสมัยนั้น งาน

ด้านนีส้ าหรับประชาชนยังคงมีการประยุกต์ใช้งานศิลป์ในเชิงพาณิชยเ์พื่อการด ารงชีพตามปกติ

ทั่วไป 

  พระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้มีหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนจากนโยบายที่พระองค์

ได้ทรงพระราชทานพระราโชวาทแสดงถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการสืบทอดและสานต่อใน

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จากพระราชนิพนธ์ค าน าหนังสือเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขการปกครองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึง

รัชกาลที่ 7 โปรดให้พิมพ์ขึ้นเม่ือได้เสวยราชสมบัติแล้ว เม่ือพ.ศ. 2470 ได้เตือนให้ชาวไทย

ตระหนักวา่ สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสร้างสรรค์ 

โดยให้ค านึงถึงประเพณีด้วย เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง ขอ้ความดังนี้ 

  “...ควรพยายามแลดูการล่วงหนา้ แต่ก็ควรเหลียวหลังดูประเพณ ีและหลักการ

ที่ล่วงไปแล้วด้วยเหมือนกัน ใน 2 อย่างนี้ก็พอจะท าได้ มียากอยู่เพียงจะเลือกเวลาให้เหมาะ 

อยา่ให้ช้าเกินไป อยา่ให้เร็วเกินไป ขอ้นีแ้หละยากยิ่งนัก นอกจากมีสติปัญญาแล้วยังต้องมีโชค

ดีประกอบด้วย แต่ถ้าเราท าการใดๆไปโดยมีความสุจริตในใจและโดยเต็มความสามารถแล้ว ก็

ต้องนับวา่ได้พยายามท าการงานตามหน้าที่จนสุดก าลังแล้ว...”  

 

3. บทสรุป 

 ในช่วงระยะเวลา 9 ปีแห่งการครองราชยส์มบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจจ านวนมาก ครอบคลุมทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณูปโภค เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยพระราชกรณียกิจ

ทั้งหมดของพระองค์ท่านนั้น หากวเิคราะห์แยกบทบาทของการทรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ออกมา จะพบวา่ มีหลายบทบาท ได้แก่ การฟื้นฟู การท านุบ ารุงและเก็บดูแลรักษา การท าขึ้น

ใหม่ การยกเลิก สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 บทบาทด้านการฟื้นฟูและการท านุบ ารุงบ้านเมือง ได้แก่ การบูรณะปฏิสังขรณ์

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระที่นั่งจักรี

มหาปราสาท การปรับปรุงงานสาธารณูปโภคและขยายการสื่อสาร และการปรับการแต่งกาย

ตามสากลนิยมผสมผสานกับความเป็นไทย 

 บทบาทด้านการเก็บดูแลรักษา ได้แก่ การสืบทอดฝีมือช่างทางด้านสถาปัตยกรรม

แบบไทยประเพณี สนับสนุนการศึกษาด้านดาราศาสตร์ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
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ทางด้านนาฏศิลป์และการดนตรี การสืบทอดและอนุรักษ์ละครร า และส่งเสริม/สนับสนุนด้าน

ศิลปะการถ่ายภาพนิ่ง  

 บทบาทด้านการท าขึ้นใหม่ แบ่งเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลย ี

และศิลปวัฒนธรรมได้ดังนี้ 

  ด้านสังคม ได้แก่ ตั้งอภิรัฐมนตรีสภา การจัดระเบียบการปกครองรูปแบบ

เทศบาล การตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด 

เอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470 และการพระราชทานรัฐธรรมนูญและระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนไทย  

  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติเก็บภาษีอากรใหม่ การส่งเสริม

กิจการสหกรณ์ และการขยายเส้นทางรถไฟสายตะวันออก 

  ด้านการศึกษา ได้แก่ การสร้างหอพระสมุดส าหรับพระนคร ตั้งราชบัณฑิตย

สภา การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมในปี พ.ศ. 2475 การตั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในป ี

พ.ศ. 2477 สร้างหนังสือส าหรับเด็ก และสร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ 

  ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง การถ่ายท า

ภาพยนตร์ และมีการน าสีน้ ามันมาเขยีนภาพจิตรกรรมแทนจิตรกรรมสีฝุ่นที่ใช้มาแต่โบราณ 

  ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เขียนจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพุทธศักราช 2474” 

การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก การสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟา้จุฬาโลก การสร้างวังไกลกังวล ทรงพระราชนิพนธ์เพลงราตรีประดับดาว และการสืบทอด

รับช่วงพระราชนิยมของรัชกาลที่6 ด้านการเปิดรับรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเขา้มามีพืน้ที่

เป็น “ของใหม่” 

 บทบาทด้านการลดและยกเลิก ได้แก่ การตัดทอนงบประมาณทั้งส่วนพระองค์

และข้าราชการ การยกเลิกมาตรฐานทองค า และทรงอนุญาตให้เลิกพระราชพิธีศรีสัจจปาน

กาลที่เป็นประเพณีของกษัตริย์ที่สืบทอดมายาวนาน 

 อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 นั้น หากจะดูในภาพรวมของพระราช

กรณียกิจทั้งหมดนั้น  แล้วแยกให้เห็นชัดเจนขึ้นในบทบาทของการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศ จะพบวา่ พระราชกรณียกิจใน

การอนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีอยู่มากพอสมควร ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย

พระองค์ท่านเองทรงเป็นแบบอย่างในการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบ
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ของการโปรดฯ มอบหมายงานให้ขา้ราชการไปสานต่อ และทั้งทรงอนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมด้วยพระองค์เอง โดยทรงสร้างสรรค์งานด้านนี้ไว้จ านวนมาก จากที่พระองค์

ทรงเป็นต้นแบบที่ดีแบบนี้ท าให้การสานต่อ สืบทอด และถ่ายทอดงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ที่มีอยู่เดิมในรัชสมัยของกษัตริย์องค์ก่อนหน้า และที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สมัยพระองค์ท่าน

สามารถด ารงอยูใ่ห้ลูกหลานไทยได้ศึกษา และเป็นมรดกของชาติไทยที่ทุกชาติต่างช่ืนชม การ

ส่งผ่านงานศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เปลี่ยนผ่านยุคสมัย เปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง และด ารงอยู่สร้างความเป็นอารยะของชาติจวบจนปัจจุบัน ในบทนีค้ณะวจิัยขอสรุป

พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการอนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยจะบรรยายให้เห็นอัจฉริยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะ

ของชาติไทย ไวด้ังนี้ 

  ทางตรง ได้แก่ การสร้างสรรคง์านศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ได้แก่ 

การวาดภาพโดยใช้วัสดุการเขยีนลงบนพื้นระนาบ มีการใช้เทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกมา

ประยุกต์ใช้กับจิตรกรรมฝาผนังไทยเป็นภาพสีน้ ามันเสมือนจริง มีงานสร้างสรรค์ทาง

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่เป็นสมบัติตกทอดมาจนถึงทุกวันนี ้เช่น สร้างสะพานปฐม

บรมราชานุสรณ์ สร้างพระราชวังไกลกังวล สร้างทางรถไฟ สร้างหอสมุดพระนคร และสร้าง

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศ มีการ

ท านุบ ารุง บูรณปฏิสังขรณ์วัดและสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิต

มหาสีมาราม นอกจากนี ้พระองค์ยังทรงส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะการถ่ายภาพนิ่งและ

การถ่ายท าภาพยนตร์ จนท าให้เกิดภาพยนต์เรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทยขึ้นมา และพระองค์

ท่านเองได้ทรงถ่ายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเป็นสารคดี อาทิ ภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จฯ 

ประพาสโบราณสถานในมณฑลพายัพของสยาม อินโดจีนฝรั่งเศสและเกาะชวา ซ่ึงปัจจุบัน

ภาพยนตร์ดังกล่าวกลายเป็นมรดกความทรงจ าอันล้ าค่าของอาเซียน  เพราะได้บันทึก

วัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวจ านวนมากของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เอาไวอ้ยา่งละเอียด 

  ส่วนทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์นั้น พระองคท์่านได้มีการอนุรักษ์และ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และการดนตรี เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในรัชสมัยของ

พระองค์จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ าและมีการลดข้าราชการลงไปมาก แต่พระองค์ก็ไม่ทรง

ทอดทิง้ข้าราชการกรมมหรสพหลวงแต่อยา่งใด โดยพระองค์เต็มพระราชหฤทัยที่จะทรงสละ

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อที่จะรักษาศิลปะช้ันสูงของชาติไว้ และเม่ือมีพระราชกิจที่
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จ าเป็นต้องใช้สอยคนเก่าแก่ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียกข้าราชการกลับเข้ามารับ

ราชการต่อ นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวงมโหรีหลวงขึ้น รวมทั้งรื้อฟื้นและท านุ

บ ารุงศิลปะการแสดงละคร นาฏศิลป์และดนตรีของชาติให้ด ารงอยู่ต่อมา ความสนพระทัยใน

ดนตรีไทยของพระองคท์่านถงึขัน้ที่ทรงมีพระราชปรารภให้จัดหาครูดนตรีไทยมาถวายการสอน

สีซอให้พระองคแ์ละสมเด็จพระบรมราชินี และยังทรงตั้งวงดนตรีไทยส่วนพระองคข์ึ้น ในปีพ.ศ. 

2470 นอกจากนี ้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งการทรงดนตรีและการพระราชนิพนธ์

เพลงไทยเดิม ทั้ง 3 เพลง ได้แก่ เพลงราตรีประดับดาว เพลงเขมรลออองค์ และเพลงโหมโรง

คลื่นกระทบฝ่ัง ถือได้ว่ารัชกาลที่  7 ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ด้วยพระองค์เอง และมีการ

สร้างสรรคว์รรณกรรมเพิ่มขึ้นอีกมากมายในยุคสมัยของพระองคท์่าน 

  การสืบทอดและอนุรักษ์ละครร า จากพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระองค์

ท่านทั้งหมดในภาพรวมของงานด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถสรุปรวมได้ 6 ประการ คอื 1) การ

ก าหนดนโยบาย หน่วยงาน และสืบทอดความรู้ 2) หน่วยงานราชการปรับเปลี่ยนการบริหารให้

ชัดเจน 3) คณะละครเอกชนกระจายอยูท่ั่วไป 4) สถานศึกษามีหลักสูตรสามัญ และเฉพาะทาง 

5) มีแผ่นเสียงบันทึกเพลงการแสดง 6) มีภาพยนตร์บันทึกภาพเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป์ครั้ง

แรกในประเทศไทย ซ่ึงทั้งหมดนี้ได้ส่งผลคุณูปการต่อเนื่องมายังแวดวงละครร ามาก ท าให้เกิด

ความพยายามในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงละครร า ท าให้ละครร ายังคงด ารงอยูแ่ละสืบ

ทอดมาจนทุกวันนี้ 

  ส าหรับด้านวัฒนธรรมนั้น พระองค์ทรงให้อิสระเสรีในการเขียนข่าวล้อเลียน

การเมือง ซ่ึงสะท้อนความคิดและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของยุคสมัยผ่านลูกเล่นทาง

ภาษาข่าว ท าให้ มีหลักฐานทางวรรณกรรมให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และศึกษา

ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ความคดิความอ่านและอารมณ์ของคนในยุคสมัย

นั้นผ่านตัวอักษร ด้านวัฒนธรรมทางจิตใจนั้น พระองค์โปรดฯ ให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือสอน

พระพุทธศาสนาส าหรับเด็กเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงาม โดยยึดหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนา และทรงอนุญาตให้เลิกพระราชพิธีศรีสัจจปานกาลซ่ึงเป็นพิธีกรรมเพื่อ

เสริมสร้างพระราชอ านาจให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ยกย่องเชิดชูพระมหากษัตริย์เปรียบ

ประดุจดังอวตารของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดละเมิดมิได้ โดยเหตุผลที่ทรงอนุญาตให้ยกเลิกนั้น 

เนื่องจากทางคณะราษฎรเห็นวา่เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกัน ไม่เสมอภาคกัน

ของคนในสังคม ซ่ึงหากมองในมุมของความเป็นอารยะตามแนวคิดตะวันตก ก็แสดงให้เห็นว่า

พระองค์มีพระราชหฤทัยที่กว้างขวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดตะวันตก และ

ยอมรับในเหตุผลเรื่องความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคในสังคม 
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  ด้านวัฒนธรรมทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี พระองค์ทรงเป็นฑูต

วัฒนธรรมเม่ือเสด็จเยือนต่างประเทศถึงแม้จะไปด้วยเหตุผลส่วนพระองคแ์ต่พระองค์ก็ยังทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีด้วยการศึกษาดูงานความเจริญก้าวหน้า

ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและอุตสาหกรรม โดยพระราชจริยวัตรที่แสดงออกและการด ารง

ตนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยในรูปแบบที่ผสมผสานความเป็นสากลท าให้ต่างชาติช่ืนชม 

ยกยอ่ง และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ส่วนด้านการแต่งกายในยุคสมัยของพระองค์นั้น ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนให้คล้ายตะวันตกมากขึ้นแต่ยังคงผสมผสานกับความเป็นไทย เกิดเป็นเอกลักษณ์

ประจ ารัชกาล ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยแต่ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ

ที่สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นสมบัติประจ าชาติสืบต่อมา 

  ทางอ้อม ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พระองคไ์ด้ทรง

เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับประชาชนในการประหยัด โดยทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายสว่นพระองค์

เป็นอันดับแรกเพื่อแก้ปัญหาการเงินของประเทศ สร้างวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

ประชาชน นอกจากนี้ ทางด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทางสังคมยังส่งผลต่อแวด

วงการอนุ รั กษ์ศิ ลปวัฒ นธรรม ไทย เห็ น ได้ จากที่ พ ระองค์ท่ าน โปรดให้ มี การตรา 

“พระราชบัญญัติคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพุทธศักราช 2474” ท าให้มีการคุม้ครอง

ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรมฉบับแรกที่มีขอบเขตกว้างขวางและสมบูรณ์ ท าให้ผู้ผลิต

งานสร้างสรรค์ในแวดวงศิลปะ และวัฒนธรรมได้รับการคุม้ครองและมีผลงานสืบทอดให้ชนรุ่น

หลังได้เห็น เรียนรู้ และเป็นมรดกที่เจ้าของได้ผลประโยชน์จากผลงานตนเองด้วย ท าให้มี

ก าลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลป์เพิ่มขึ้น สืบทอดและเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลและ

ประเทศชาติมาจนทุกวันนี้ นอกจากนีแ้ล้ว การที่พระองค์ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา เพื่อมีหน้าที่

บริหารและเผยแพร่วชิาการด้านวรรณคดี โบราณคดี และศิลปกรรม ท าให้เกิดการส่งผ่านงาน

ศิลปวัฒนธรรมผ่านยุคสมัยและท าให้ทัง้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติไดเ้สพย์งานศิลป์ผ่านสือ่

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น และผลงานที่โดดเด่นส าหรับแวดวงสื่อสารมวลชน 

คือ เหตุที่พระราชนิยมในการภาพยนตร์ของพระองค์ท่านได้มีผลต่อนโยบายของรัฐในการ

สนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ไทย คือ มีการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์ 

พ.ศ. 2473 ขึ้นเพื่อควบคุมการสร้างและการฉายภาพยนตร์ในราชอาณาจักร โดยเน้นนโยบาย

ให้เป็นประโยชน์เพื่อการค้าโดยคนไทย ซ่ึงถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบท

กฏหมายให้เหมาะสมในแต่ละยุคสมัย แต่ต้นก าเนิดของกฏหมายสมัยพระองค์ท่านได้ส่งผลให้

เกิดการสืบทอด ถ่ายทอดงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยู่ต่อไป และงาน

เหล่านั้นยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน จวบจนปัจจุบันในยุคเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค ์(Creative economy) ผลงานเหล่านี ้ทั้งที่เป็นสมบัติของชาติ และผลงานที่เป็นสมบตัิ

ของประชาชนที่เคยได้รับการอนุรักษ์ไว้และได้สืบทอดเป็นสมบัติของรุ่นลูกหลาน ก็ได้มีมูลค่า

ทั้งทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณค่าทางจิตใจเป็นมรดกของชาติให้คนไทยได้ภาคภูมิใจสืบช่ัวรุ่น

ลูกรุ่นหลาน 



บทที่ 3 

ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 แม้ว่าช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีระยะเวลาไม่นาน 

คือระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 นับจากปีที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ถึงปีที่ทรงสละสมบัติ แต่เป็น

ระยะเวลา 9 ปี แห่งการจรรโลง สร้างสรรค ์และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม 

และในขณะเดียวกัน ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นช่วงเวลาแห่ง

การเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลง เช่น การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยที่มีการสืบเนื่องมาตั้งแต่

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นผลสืบเนื่องจากการล่าอาณานิคม  

ด้านการเมืองการปกครอง ที่ เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย อันรวมถึงด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลงานด้านด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพระราชกรณียกิจ

ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นพระราช

ประสงค์และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการธ ารงไว้ซ่ึง

อารยะของประเทศไทยหรือสยามประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากรัชสมัยของพระองคท์ี่อยูใ่น

ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

 ส าหรับค านิยามที่ว่าศิลปวัฒนธรรม คอื “วถิีการด าเนินชีวิตที่มนุษยส์ร้างขึ้นไม่ว่าจะ

เป็นการละเล่น การแสดง การร้องเพลง รวมถึงบรรดาผลงานทั้งมวลของมนุษยท์ี่สร้างสรรค์ขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความเช่ือ ความรู้ 

ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญทางภูมิปัญญา ระเบียบ แบบแผน กฎหมาย ภาษาพูดและภาษา

เขียน เป็นต้น” (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, อ้างแล้ว) ดังนั้นพบวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ในระหว่าง 9 ปีแห่ง

การครองราชย ์ดังพอสรุปได้ดังนี้ 

  1. ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงความเจริญทางภูมิปัญญา ประกอบด้วย ราช

บัณฑิตยสภา หอพระสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ 

  2. ดนตรีไทย 

  3. นาฎศิลป์ 
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  4. จิตรกรรม 

  5. ประติมากรรม 

  6. สถาปัตยกรรม 

  7. ประเพณีหรือพระราชพธิี 

  8. การถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

  9. การศาสนา 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะด าเนิน

พระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งบรรพกษัตริย์ คือ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ราษฎร และ

เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ โดยพยายามอยู่ใกล้ชิดประชาชนให้มากที่สุด

เพื่อทรงทราบความเป็นไปอย่างแท้จริง ดังปรากฏใน จดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนินมณฑล

ฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 (รองอ ามาตยต์รี กมล มโนชญา พระนคร: โรงพมิพ)์ ดังนี้ 

 

  “ความเจริญอันจะเกิดมแีก่บ้านเมืองและไพร่ฟา้ประชาชน แม้จะอาศัยพระเดช

พระคุณของพระเจ้าแผ่นดินเป็นส าคัญก็จริงอยู่ แต่ยังต้องอาศัยความประพฤติชอบของเหล่า

พสกนิกรเป็นอุปการะประกอบกัน เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจช่วยเราท านุบ ารุง

บ้านเมืองตามฐานะแห่งตน ๆ”  

 

 จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะพบว่าการสร้าง

ความเจริญแห่งบ้านเมือง หรือ การท านุบ ารุงบ้านเมือง เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความ

จ าเป็นโดยพระองค์ทรงใช้ค าว่า “ตั้งใจช่วยเรา” เนื่องจากเม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัวเสด็จขึน้ครองราชย ์ประเทศไทยประสบปัญหานานัปการตลอดทั้งรัชสมัย โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลถึงระบบการปกครอง ดังนั้น ผลงานที่เป็นพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า บทบาทและพระราชกรณีย

กิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถแบ่งตามระยะเวลาแห่งการปกครองได้ 

2 ช่วง ดังนี ้คอื 

  1. รูปแบบของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2468 -2475 

  2. รูปแบบของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2475 -2477 
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 การศึกษาเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2468 -2475 ได้ยึดถือช่วงเวลาแห่งการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย์

เป็นเกณฑ์ ประกอบกับเป็นระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว มีพระราชกรณีย

กิจในหลาย ๆ ประการ รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2475 -2477 เป็นช่วงเวลา 2 ปี การปกครองที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้

รัฐธรรมนูญที่พระองค์ ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย พระราชกรณี ยกิจด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลานีเ้ป็นพระราชกรณียกิจที่มีการสืบต่อจากระยะที่ 1  

 

รูปแบบของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม : ระยะท่ี 1 พ.ศ.2468-2475   

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวนั้น สิ่งที่พระองค์ต้องทั้งเผชิญและสืบต่อ คอื ปัญหา

ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลพวงจากเม่ือครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

ทั่วโลก ซ่ึงประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วย ประกอบกับปัญหาภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมที่

สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเห็นได้เด่นชัดมากในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นกรณีที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใน  

ยุคจักรวรรดินิยม ที่ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหวา่งอังกฤษและพม่านั้น 

เป็นบทเรียนส าคัญและน่าจะเป็นภัยร้ายแรงต่อพระราชอาณาจักรไทยได้ จึงทรงมี 

พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์พระราชทานมายังพระองค์เจ้าปฤษฎางค์โดยตรง ให้แสดง

ความคดิเห็นวา่ควรปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองในสายตาของผู้ที่อยูต่่างเมืองและทราบถึงแนวทาง

ความคิดเห็นของชนชาติยุโรปที่มีต่อเมืองไทย เพื่อจะได้หาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้ให้ทันท่วงที (เกริกฤทธิ์ เช้ือมงคล. 2552.) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้ทรง

รับรู้มาตลอดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 

 นอกจากนี้การที่พระองค์ด ารงพระยศในฐานะพระมหากษัตริย์พึงสืบสานคือ  

การอนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติเอาไว ้ซ่ึงในเวลานั้นวัฒนธรรมไทย

บางประการมีทั้งการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการและความต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว การเปลี่ยนแปลงมีทั้ง

ที่เกิดใหม่และเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากที่มีอยู่ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจน

ปัจจุบัน (วรีวัลย ์งามสันติกุล. 2559: 167) โดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับจักรวรรดินยิมตะวันตก 
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อาจกล่าวได้วา่ ประเด็นทางศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่สยามหรือประเทศ

ไทยใช้ผ่อนคลายความตึงเครียดต่อการเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยม 

 ศิลปวัฒนธรรม ด้าน วิทยาการความรู้ อีกแขนงที่แสดงให้ เห็ นรสนิยมที่

ชาวตะวันตกให้ความส าคัญและสนใจในการเรียนรู้เพ่ืออ้างการเขา้ไปครอบครองดินแดนต่าง ๆ 

คอื ความส าคัญของประวัติศาสตร์ ซ่ึงมีความสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หั ว ซ่ึงพระองค์ ได้ เสด็จประพาสโบราณสถานและได้ทรงพระราชนิพนธ์

ประวัติศาสตร์สยามฉบับยอ่เป็นภาษาอังกฤษถวายให้สมเด็จพระนางเจ้าวคิตอเรียแห่งประเทศ

อังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้โปรดให้มีการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์

สยาม เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองเม่ือปี พ.ศ. 2450 ในเมืองกรุงเก่า (ศิลปากร. 2511: 42) โดย

พระองคมี์พระราชปาฐกถาวา่ 

 

  “ประเทศทั้งหลายซ่ึงได้ควบคุมกันเปนชาติแลเปนประเทศขึน้ ย่อมถือเรื่องราว

(ประวัติศาสตร์) ของชาติตนแลประเทศตน เปนสิ่งส าคัญซ่ึงจะพงึศึกษาแลพงึสั่งสอนกัน ให้รู้

ชัดเจนแม่นย า เปนวชิาอันหนึ่งซ่ึงจะได้แนะน าความคิดแลความประพฤติ ซ่ึงจะพึงเหนได้เลือก

ได้ในการที่ผิดแลชอบช่ัวแลดี เป็นเครี่องชักน าให้เกิดความรักชาติแลแผ่นดินของตัว”  

 

 จากนั้นได้ทรงประกาศตั้ง “สมาคมโบราณคดี” เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของ

ประเทศไทย ซ่ึงต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้สืบสานพระราชปณิธานด้านนี้

ต่อ การสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ให้คนในสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับความเก่าแก่ 

ความมีอารยะของบ้านเมืองมีอย่างต่อเนื่อง เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร

ญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ พงศาวดารสยาม และต านานประเทศไทย รวมถึงพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้ทรงพมิพห์นังสือเกี่ยวกับการเสด็จประพาสสุโขทัย เพื่อ “ให้คนไทย

รู้สึกขึ้นมาบ้างว่าชาติไทยเราไม่ใช่ชาติ ใหม่และไม่ใช่ชาติที่ เป็นคนป่าหรือที่ เรียกตาม

ภาษาอังกฤษว่า “อันซิวิไลซ์” 

 เม่ือพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั วสวรรคต เม่ือ พ .ศ.2468 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงครองราชยส์ืบมา แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานนักคือ 

พ.ศ. 2468 -2475 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในการจรรโลง

และสืบสานสืบทอดและต่อเนื่อง เพื่อแสดงความเป็นประเทศที่มีอารยะ ทั้งจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งม่ันในการ

น าพาประเทศไทยหรือสยามให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองและทัดเทียมกับอารยะประเทศเช่นกัน จึง
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ทรงสนับสนุนกิจการด้านศิลปวัฒนธรรมในหลายประการ เพื่อให้มีความทัดเทียมกับชาติ

ตะวันตก แม้ว่าในช่วงที่สภาวะบ้านเมืองเกิดปัญหาอย่างหนักทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าทั่ว

โลกจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัญหาการเมืองอันเนื่องจากกระแสการปฏิวัติและ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย 

 ผลงานศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงความเจริญทางภูมิปัญญา เป็นการการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา วิชาการและความรู้ ดังที่พระองค์ได้ทรงมีพระราช

ประสงค์ความว่า “สยามควรมีสมาคมแห่งความรู้ อย่างประเทศทางตะวันตก” (สถาบัน

พระปกเกล้า. 2556) ดังนั้นพระองคจ์ึงได้ก่อตั้งอาคารสถานหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา วชิาการและความรู้ข้ึน ดังนี ้ 

  ก) ราชบัณฑิตยสภา ในช่วงแรกราชบัณฑิตยสภาคือการบูรณาการหน้าที่

การท างานเกี่ยวกับหอสมุดส าหรับพระนคร และการวรรณคดีสโมสร การรักษาของโบราณ 

ด้านการพพิธิภัณฑ์และการบ ารุงวชิาช่างเอาไวด้้วยกัน สังกัดกระทรวงธรรมการ 

  โดยเม่ือวันที่ พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศให้จัดตั้ง “ราชบัณฑิตยสภา” ขึ้น 

ทรงเห็นสมควรฟื้นฟูกิจการของ กรมราชบัณฑิตย์ ซ่ึงมีมาแต่โบราณและเป็นต าแหน่งส าหรับ

ทรงตั้งผู้มีความรู้ศาสตราคมไวร้ับราชการ  

  ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2476 สภาผู้แทนราษฎร ได้ถวายค าปรึกษาแด่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรจัดตั้งราชบัณฑิตยสถานให้มีสมาชิกผู้ประกอบด้วยคุณวิชา 

สมควรจะได้เลือกตั้งเป็นราชบัณฑิตในภายหน้าเพื่อกระท าการคน้คว้าหาความรู้น ามาเผยแพร่

แก่ประชาชนและสร้างต ารับต าราให้แพร่หลายต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 

พระราชบัญญัติว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2476 และให้ยกเลิกประกาศตั้งราช

บัณฑิตยสภาฉบับเดิมไป  

  โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาพทรงทาบทามและ

ทรงวางตัวกรรมการสภา ทรงพจิารณาจากงานที่ตองรบัผิดชอบในราชบัณฑิตสภา เช่น สมเด็จ

เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ทรงด ารงต าแหน่งอุปนายกอ านวยการแผนกศิลปากร พระว

รวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าธานีนิวัต เป็นกรรมการ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ และอ ามาตยต์รี พระ

พนิิจวรรณการ เป็นสภาเลขานุการ อ ามาตยโ์ท พระเจนจีนอักษร เป็นสมุห์บัญชี เป็นต้น เม่ือ

ความเจริญก้าวหน้าของงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของ “หอพระสมุดส าหรับพระนคร” 

เพิ่มขึ้น มีภาระงานครอบคลุมงานตั้งแต่จัดหาหนังสือที่เป็นความรู้เรื่องของไทย รวบรวมและ
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ค้นคว้า เขียนและจัดพิมพ์เผยแพร่ส่งเสริมและดูแลงานประณีตศิลป์ รวมถึง “...อ านวยการ

วรรณคดีสโมสร บ ารุงวชิาช่าง การอยา่งอ่ืน ๆ อันเนื่องด้วยบ ารุงวชิาความรู้...”  

  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการตั้ง 

“ราชบัณฑิตยสภา” ในวันที่19 เมษายน พ.ศ. 2469 โดยอิงจากหน่วยงานราชการฝ่ายพลเรือน

ที่มีมาแต่โบราณ คือ กรมราชบัณฑิตย์ ซ่ึงมีหน้าที่รักษาพระไตรปิฎกและประกอบพิธีกรรม

บางอย่าง ทรงฟื้นหน้าที่ของกรมราชบัณฑิตย์ให้ท าการส าคัญขึ้นตามศักดิ์อย่างโบราณ โดย

เปลี่ยนช่ือ “กรรมการหอพระสมุดส าหรับพระนคร” เป็น “ราชบัณฑิตยสภา” โอนภาระงาน 

อ านาจ หน้าที่ สถานที่และวัตถุสิ่งของที่กรรมการหอพระสมุดส าหรับพระนครด าเนินการหรือ

รักษาดูแลรักษาอยู่ รวมทั้งหน้าที่ของกรมราชบัณฑิตย์ และแบ่งงานราชบัณฑิตยสภาเป็น 3 

แผนก คือ แผนกวรรณคดี แผนกโบราณคดี  และแผนกศิลปะการ บริหารงานโดย

คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกสภาเป็นผู้บัญชาการสภาทั่วไป อุปนายกแผนกละ 1 คน 

กรรมการเป็นผู้ช่วยและเป็นที่ปรึกษาสภาอีก 3 คน รวมเป็น 7 คน ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงแต่งตั้ง มีเลขานุการสภา 2 คน สมุห์บัญชี 1 คนเป็นพนักงาน

กลาง และมีพนักงานประจ าการตามแผนกอีกตามสมควร และให้มีการประชุมราชบัณฑิตย

สภาไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (วีรวัลย์ งามสันติกุล. 2559) พร้อมกันนี้ ทรงมีพระบรมราช

โองการแต่งตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภา ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา. 2469) 

   นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาสภานายก 

   นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ 

อุปนายก แผนกศิลปากร 

   มหาอ ามาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ อุปนายก 

แผนกวรรณคดี 

   มหาอ ามาตยโ์ท พระยาโบราณราชธานินทร์ อุปนายก แผนกโบราณคดี 

   มหาเสวกโท พระวรวงศ์เธอ พระเจ้าธานีนิวัต 

   มหาอ ามาตยโ์ท หมอ่มเจ้าปิยภักดีนารถ และ 

   มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี กรรมการ 

  ในช่วงแรกผลงานส าคัญเกิดจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว คือ หน่วยงานราชบัณฑิตยสภาและหอพระสมุด หรือหอสมุดส าหรับพระนคร มี

ผลงานทั้ งด้านประวัติศาสตร์ ด้านการปกครอง ด้านวร รณคดี  ด้านประเพณี  และ

พระพุทธศาสนา อาทิ หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ประวัติบุคคลส าคัญ ประวัติสถานที่   

การเสด็จประพาสสถานที่ต่าง ๆ พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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บทเห่เรือ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต าราพระราชพิธี  

พระธรรมเทศนาและหนังสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็กที่ชนะการประกวดเนื่องใน  

วันวิสาขบูชา เม่ือ พ.ศ. 2472 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้พระราชนิพนธ์ค าน า

ด้วย (วีรวัลย์ งามสันติกุล . 2559) การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

ประจ าปนีี ้ราชบัณฑิตยสถานด าเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช 2477 จนถึงปัจจุบัน  

  นอกจากนี ้ยังมงีานหลักอีก 5 งาน ได้แก่ งานช าระพจนานุกรม ซ่ึงเดิมคอืงาน

ช าระปทานุกรมที่รับโอนจากกระทรวงธรรมการมาตั้งแต่พุทธศักราช 2477 งานสารานุกรม 

งานบัญญัติศัพท์ภาษาไทย งานอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ และงานจัดท าหลักเกณฑ์การถอด

อักษรไทยเป็นอักษรโรมัน 

  เม่ือมีหน่วยงานก ากับดูแลงานศิลปวัฒนธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมแล้ว สิ่งส าคัญ

ที่ เป็นผลชัดเจนคือ การปกป้องดูแลทรัพย์สมบัติที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

ราชบัณฑิตยสภาเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษา และควบคุมโบราณวัตถุและ

ศิลปวัตถุ จึงออกกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้มีการลักลอบ ซ้ือขาย และน าออกนอกประเทศ เม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ทั้งนี้ อาจนับเป็นครั้งแรกที่มีการให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“โบราณวัตถุ” และ “ศิลปวัตถุ” ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพพิธิภัณฑ์ ดังความวา่ 

   “...ค าว่า “โบราณวัตถุ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์โบราณอย่างหนึ่ง

อยา่งอันจะเป็นของที่เกิดขึ้นในประเทศนีเ้องก็ดี ฤาได้มาจากประเทศอื่นก็ดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ให้

ความรู้ฤาประโยชน์แก่การศึกษาในทางพงศาวดารและโบราณคดี ค าว่า “ศิลปวัตถุ” 

หมายความว่า สิ่งของสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอย่างวเิศษ อันจะหาได้ยากอยา่งยิ่งเม่ือเรียกเพียง 

“วัตถุ”ต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจว่า หมายความทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จะ

เป็นอยา่งหนึ่งอยา่งใดก็เหมือนกัน ค าวา่ “ส่ง” หมายความทั้งน าออกไปเอง ฤาผู้อ่ืนน าออกไป

อยา่งหนึ่งอยา่งใดก็เหมอืนกัน..”  

  นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผลงานส าคัญของราชบัณฑิตยสภาด้าน

ประวัติศาสตร์และโบราณคดทีี่ส าคัญยิ่ง ส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเรื่องการตั้งถิน่ฐานของชน

ชาติไทย การเขา้มาของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ การมีอยูข่องอาณาจักรทวารวดี

ในบริเวณภาคกลางของสยาม การค้นพบครั้งนี้น าไปสู่การศึกษาค้นคว้า การขุดค้นทาง

โบราณคดี และการตีความใหมท่างประวัติศาสตร์ในประเด็นขา้งต้น คอื การพบโบราณวัตถุที่

ต าบลพงตึกและต าบลทา่มะกา (ขณะนั้นขึ้นอยูก่ับจังหวัดราชบุรี) ดังปรากฏในขา่วหนังสือพมิพ์

กรุงเทพเดลิเมล์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2470 วา่ “…มีผู้ขุดทรัพย์แผ่นดินได้ในระว่างต าบลพงตึก

กับต าบลอู่ตะเภา แขวงจังหวัดราชบุรี มขีองแปลกประหลาดต่างๆ...” (ยอร์ช เซเดยส์. 2507) 
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  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภาทรง

ปรึกษากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ถึงเรื่องดังกล่าวซ่ึงอาจมีมูลความจริง จึง

แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เลขานุการราชบัณฑิตยสภาออกไปตรวจดู โดยรายงานว่า 

(ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 2470.) 

 

   “...ทอ้งที่ที่ขุดพของโบราณเป็นเนินดิน อาจจะเป็นเจดียสถานของโบราณ...

และน าโบราณวัตถุที่ขอซ้ือมาจากราษฎรที่ขุดได้มาส่งเป็นส าคัญ...โบราณวัตถุนั้นประหลาด

หนักหนาที่เป็นตะเกียงอยา่งครีก หล่อด้วยทองเหลือง...โบราณวัตถทุี่เคยขุดไดใ้นสยามประเทศ

นีม้าแต่ก่อน หรือแม้ประเทศใกล้เคียง เช่น พม่าและเขมร ไม่เคยได้ยินว่ามีของแบบโยนก (คอืค

รีก) เลย ถ้าเป็นวัตถุแท้จริงมิใช่ของปลอม จะเป็นข้ อส าหรับวินิจฉัยให้เกิดขึ้นส าหรับ

พระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดีย...” 

 

  โดยเดือนกันยายน ในปีเดียวกันนั้นเอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงรา

ชานุภาพเสด็จไปตรวจการขุดค้นที่พงตึก และทูลเกล้าฯ รายงานการเสด็จไปร่วมขุดค้น ว่า 

(ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 2470.) 

   “ขอซ้ือตะเกียงชวาลาครีก ตีราคา 300 บาท ให้บ าเหน็จแก่ผู้ได้ 100 บาท 

พระพุทธรูป ครีก ตีราคา 300 บาท ให้บ าเหน็จแก่ผู้ได้ 100 บาท พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีซ่ึง

ถวายทอดพระเนตรแล้วองค์ 1 กับได้ใหม่ ในคราวนี้อีก 1 องค์ ตีราคาองค์ละ 150 บาท ให้

บ าเหน็จแก่ผู้ได้คนละ 50 บาท เชิงตะเกียงซ่ึงได้ถวายทอดพระเนตรแล้ว 2 ช้ิน ช้ือช้ินเล็กตี

ราคา 9 บาท ให้บ าเหน็จแก่ผู้ได้ 3 บาท ช้ินเล็กตีราคา 6 บาท ให้บ าเหน็จแก่ผู้ได้ 2 บาท”  

  ส าหรับที่ท าการของราชบัณฑิตยสถานแห่งแรกได้ใช้ต าหนักสมเด็จช้ันบน ณ 

วังบางขุนพรหม ต่อมายา้ยไปอยูท่ี่ตึกถาวรวัตถุ หรืออาคารหอสมุดวชิราวุธด้านทิศเหนือ ถนน

หน้าพระธาตุ จนถึง พ.ศ. 2531 ได้ย้ายไปใช้อาคารราชวัลลภ ในพระบรมมหาราชวัง จนถึง 

พ.ศ. 2549 ได้ย้ายมาอยูท่ี่สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน 

  ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม  เป็นหน่วยงานอิสระอยูใ่น

บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี

พระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศว่าเดิมกรรมการหอพระสมุดส าหรับพระ

นครมีหน้าที่แต่จัดการหอพระสมุดส าหรับพระนครอย่างเดียว  โดยมีกรรมการหอพระสมุด

ส าหรับพระนครท าหน้าที่อ านวยการวรรณคดีสโมสร และหน้าที่ตรวจรักษาของโบราณในพระ

ราชอาณาเขต พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ เพิ่มหน้าที่ให้จัดการในด้านพิพิธภัณฑสถานและบ ารุง
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วชิาความรู้ด้วย พระองคท์รงพจิารณาเห็นว่า “นามที่เรียก กรรมการหอพระสมุดส าหรับพระ

นครนั้น ไม่สมกับหน้าที่” ประกอบกับทรงเห็นสมควรฟื้นฟูกิจการของกรมราชบัณฑิตยซ่ึ์งมมีา

แต่โบราณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น (ส านักงานราชบัณฑิตย

สภา) 

  ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2476 สภาผู้แทนราษฎรถวายค าปรึกษาแด่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัววา่สมควรจัดตั้ง “ราชบัณฑิตยสถาน” ราชบัณฑิตยสภาจึงได้เปลี่ยนช่ือ

เป็น “ราชบัณฑิตยสถาน” และเปลี่ยนกลับมาใช้ช่ือเดิมอีกเป็น “ราชบัณฑิตยสภา” เม่ือ พ.ศ. 

2558 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอน 10 หน้า 1-11) 

  หน้าที่ส าคัญของราชบัณฑิตยสภา มี 3 ด้านคอื 

   1) แผนกวรรณคดี มหีน้าที่จัดการด้านหอพระสมุดส าหรับพระนครและวิชา

อักษรศาสตร์ 

   2) แผนกโบราณคดี มหีน้าที่ตรวจรักษาโบราณวัตถุ การจัดการพพิธิภัณฑ์  

   3) แผนกศิลปากร มีหน้าที่จัดบ ารุงวชิาช่างแขนงต่าง ๆ  

  

  ข) หอสมุดส าหรับพระนคร โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ แยกหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร ที่ มีมาตั้ งแต่ส มัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกเป็น หอพระสมุดวชิราวุธ เพื่อเก็บหนังสือที่

เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว และ หอพระสมุดวชิรญาณ เพื่อเก็บศิลา

จารึก คัมภีร์ สมุดไทย เป็นต้น ต่อมาเม่ือรัฐบาลได้จัดตั้งกรมศิลปากร และมีก ารจัดตั้ง

หน่วยงานกองหอสมุด และเปลี่ยนช่ือเป็น หอสมุดแห่งชาติ จนปัจจุบัน 

 
ภาพท่ี 3.1 หอสมุดวชิรญาณ 

ท่ีมา : www.vajiravudh.ac.th 
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  เรื่องการจัดตั้งหอสมุดนั้น เริ่มขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนคร กลับจากเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 พระองค์ได้ทรงมี

พระราชด าริให้ขยายกิจการหอพระสมุดวชิรญาณซ่ึงแต่เดิมทีเป็นหอพระสมุดส าหรับราชสกุล 

ให้เป็นหอสมุดส าหรับบริการประชาชนทั่วไป และทรงพระราชทานนามว่า “หอพระสมุดวชิ

รญาณส าหรับพระนคร” โดยได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2448 ดว้ย

ทรงต้องการให้ราษฎรมีความรู้และรู้เทา่ทันต่อความเป็นไปในกระแสของสังคมโลก 

  หอพระสมุดส าหรับพระนคร  ถือว่าเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว ทรงมีพระราชประสงคส์ถาปนาอนุสาวรีย์เฉลิมพระ

เกียรติพระบรมชนกนาถ ทรงพระราชด าริว่า สยามยังไม่มีห้องสมุดส าหรับพระนคร จึงทรง

ชักชวนพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 ให้ร่วมอุทิศถวาย ทรงจัดตั้ง “หอพระ

สมุดวชิรญาณเป็นหอสมุดส าหรับพระนคร” เม่ือแรกตั้งอยู่ที่ห้องช้ันล่างมุขกระสัน พระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาททางตะวันตก (ปัจจุบันคอื พพิธิภัณฑ์อาวุธ ช้ันล่างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท)  

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด

หอสมุดด้วยพระองค์เอง ต่อมาย้ายมาตั้งที่ทิมดาบ หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในปี  

พ.ศ. 2434 พพิธิภัณฑ์ย้ายไปที่พระราชวังบวรสถานมงคล หอสมุดจึงยา้ยออกมาตั้งที่หอสหทัย

สมาคม (ศาลาสหทัยสมาคมในปัจจุบัน) สมเด็จเจ้าฟา้กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช ทรงเป็น

นายกสภาหอสมุดพระองคแ์รก มีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นประโยชน์จนทุกวันนีค้อื รวบรวมและ

รักษาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของไทยไว้ได้เป็นจ านวนมากที่สุดในเวลานั้น และพิมพ์

เรื่องเกี่ยวกับไทยทัง้เก่าใหม่  

  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้รวมหอพระสมุดวชิรญาณ หอมณเฑียรธรรม (หอหลวงเก็บหนังสือบาลี) และหอสมุดสาสน

สังคหะ (หอเก็บพระไตรปิฎกและหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา) พระราชทานนามว่า   

“หอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร” ตั้งอยู่ ณ ศาลาสหทัยสมาคม และประกาศ 

พระบรมราชโองการในวันที่  12 ตุลาคม 124 (พ.ศ. 2448) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟา้มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงด ารงต าแหน่งสภานายก กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 

กรมพระด ารงราชานุภาพ พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค) และพระยาโบราณบุรานุรักษ์ 

(พร เดชะคุปต์) เป็นกรมการจัดการหอสมุดส าหรับพระนครชุดแรก แบ่งหนังสือเป็น 3 แผนก

คอื หนังสือพระพุทธศาสนา (ไม่แบ่งแยกภาษา ทั้งเขยีน จาร และพมิพ)์ หนังสือทั่วไปภาษาไทย 

และหนังสือภาษาต่างประเทศ ภารกิจส าคัญของหอพระสมุดคือ การรวบรวมเอกสารหรือ

หนังสือที่เขียนในสยามและมีเนือ้หาเกี่ยวกับเรื่องของสยามเป็นส าคัญ ดังปรากฏใน “กฎหมาย
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หอสมุดวชิรญาณ” (กฎหมายส าหรับหอสมุดวชิรญาณซ่ึงตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตแต่ ณ 

ปีมะโรง โทศก 1242 สมาชิกได้ประชุมปฤกษาตกลงกนัแต่ ณ วันอาทิตย์เดือนเก้าขึ้นสิบสองค่ า 

ปีวอก ฉศก 1246 พระนคร : โรงอักษรพมิพการในพระบรมมหาราชวัง, ค่ า ปีวอก ฉศก (พ.ศ.

2427)) ความวา่ 

   “ขอ้ 1 ความประสงค์ในการที่ช่วยกันตั้งหอพระสมุดวชิรญาณนี้ ขึ้นได้โดย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนั้น วา่โดยยอ่เป็นสามประการ คอื 

    ประการ 1 จะได้ช่วยกันเก็บรวบรวมหนังสือต่างๆเก็บไวใ้ห้เป็นการเจริญ

ในวชิา หยิบหาได้ง่ายทั่วกัน 

    ประการ 2 จะช่วยกันรวบรวมและเรียบเรียงข้อความส าหรับ จะได้บริ

บูรณในพระราชประวัติ ในพระบรมมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงษ์ปัจจุบันนี ้พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว เป็นต้น 

    ประการ 3 จะได้พร้อมกันเจริญความสามัคคีในพระบรมวงษานุวงษ์ 

และขุนนางผู้ใหญ่ ผู้น้อยด้วยกันให้ยิ่งขึ้นไปแลจะได้ปฤกษาทุกข์ศุขกัน ในการที่จะปฏิบัติ

ราชการให้ชอบเห็น พร้อมกันหลายๆ ปัญญาความคิด เพื่อประโยชน์แก่บุคคลมิใช่เป็นการที่

เรียกว่า ปฤกษาราชกานแผ่นดินฤาคิดจัดราชการแผ่นดิน ซ่ึงที่ประชุมอันนี้ไม่มีอ านาจจะท า

ได้…”  

  นอกจากหนังสือแล้ว หอพระสมุดวชิรญาณต้องการตู้ส าหรับใส่หนังสือ เน้น

เป็นตู้เก่าที่มีลวดลายสวยงาม เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในการศึกษาลวดลายและรูปแบบทาง

ศิลปกรรม จึงมีการขอไปตามวัดต่าง ๆ เม่ือมีผู้ทราบความประสงคข์องหอพระสมุด จึงน ามอบ

ให้ หอพระสมุดได้รวบรวมตู้ลายทองของเก่า ฝีมือโบราณ โดยมากจะเป็นตู้ที่สร้างสมัยอยุธยา 

ธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์มีบ้าง ไม่มากนัก ท าให้หอพระสมุดวชิรญาณมีตู้โบราณจ านวนมาก

ถึง 190 ใบ นอกจากนี ้หอพระสมุดเริ่มมีการพมิพห์นังสือ โดยการชวนผู้มีศรัทธาพิมพห์นังสือ

แจกทั้งในงานมงคลและอวมงคล หอพระสมุดจะรับเป็นผู้หาเรื่องที่เหมาะสมให้น าไปพมิพ ์ 

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ซ่อมแซม “ตึกถาวรวัตถุ” ด้านหน้าวัดมหาธาตุที่ยังสร้างค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ พระราชทาน

เป็นหอสมุดส าหรับพระนคร และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดหอพระสมุดแห่งใหม่ เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2459 ต่อมาในเดือนเมษายนปี

เดียวกัน  
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  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ย้ายหอพระ

สมุดวชิรญาณส าหรับพระนครจากเดิมที่ตั้งอยู่ที่ศาลาสหทัยสมาคม มาไว้ที่ตึกใหญ่ริมถนน

หน้าพระธาตุซ่ึงเรียกวา่ตึกถาวรวัตถุ และพระองคไ์ด้เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด 

เม่ือวันที ่6 มกราคม 2459    

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2469 โปรดเกล้าฯ ให้แยก

หอพระสมุด วชิรญาณส าหรับพระนครออกเป็น ๒ หอ คือ หอพระสมุดวชิราวุธ ตั้งอยู่ที่ตึก

ถาวรวัตถุเช่นเดิมให้เป็นที่เก็บหนังสือฉบับพิมพ์และ หอพระสมุดวชิรญาณ ให้ใช้เป็นที่เก็บ

หนังสือตัวเขียนและตู้พระธรรม 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

หนังสือในห้องสมุดส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นมรดกแก่

หอสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร จึงเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรที่ตึกถาวรวัตถุ ทรง

มีพระราชด าริว่า ตู้หนังสือลายทองตั้งอยู่อย่างแออัด ถ้าน าหนังสือของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวที่ได้รับพระราชทานเขา้มาเพิ่มอีกจะไม่มีที่พอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ ให้แยกหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนครออกเป็น “หอพระสมุดวชิราวุธ” ยังคงอู่ที่ตึก

ถาวรวัตถุ เป็นที่เก็บหนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ รูป ฉายาลักษณ์ 

หนังสือพมิพข์า่วต่างๆ และให้ประชาชนเขา้มาอ่านหนังสือได้ ส่วน “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ย้ายไปที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในพระราชวังบวรสถานมงคล เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งของที่

จัดแสดง เช่น ตู้ลายทองโบราณ หีบใส่พระคัมภีร์ ศิลาจารึก พระพมิพต์ัวอยา่งลายผ้าใส่กรอบ 

รวมทั้งที่เก็บหนังสือตัวเขียน จดหมายเหตุของเก่า (สมุดไทย สมุดขอ่ย ใบบอก ท้องตรา ฯลฯ)” 

  ซ่ึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป ีพ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรม

ศิลปากรขึ้นและมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการก าหนดให้หอพระสมุดส าหรับพระนคร มี

ฐานะเป็นกองหนึ่งในกรมศิลปากรเรียกว่า กองหอสมุดและได้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือหอพระ

สมุดส าหรับพระนครเป็นหอสมุดแห่งชาติในเวลาต่อมา จนถึงพุทธศักราช 2505 รัฐบาลได้

สร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคารทรงไทย สูง ๕ ช้ันขึ้นที่บริเวณท่าวาสุกรี ถนนสามเสน 

และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2509 ส านักหอสมุด สังกัดกรม

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในปัจจุบันยังมีห้องสมุดสาขาทั่วประเทศอีก 15 แห่ง (กรม

ศิลปากร) ดังนี้  

   1. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ 

   2. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ 

   3. หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดล าพูน 
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   4. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดนครราชสีมา 

   5. หอสมุดแห่งชาติประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

   6. หอส มุ ดแห่ งชาติ เฉลิ มพ ระเกี ย รติ สม เด็ จพ ระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม 

   7. หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

   8. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี 

   9. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  

   10. หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี 

   11. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 

   12. หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัด 

   13. หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดสงขลา 

   14. หอส มุดแห่ งชาติ เฉลิ มพ ระเกี ย รติ สม เด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา 

   15. หอสมุดแห่ งชาติ เฉลิ มพ ระเกี ยรติสม เด็ จพ ระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรัง 

  ความสืบเนื่องด้านการสร้างความรู้ในสังคมไทย ต่อจากการตั้งราชบัณฑิตย

สภาและการส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณแล้ว ความเจริญของชาติอีก

ประการคือการแสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรม มีความเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาล สิ่งทีจะ

แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์พยานได้ดี นอกเหนือจาก

สิ่งก่อสร้างหรือโบราณสถานแล้วก็คือ โบราณวัตถุ ดังนั้น สถานที่ส าหรับเป็นที่เก็บ รวบรวม

และจัดแสดง บรรดาของเก่าที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติ ซ่ึงถือเป็น

เกียรติยศของบ้านเมือง คอื การก่อตั้งพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร. 2537) 

   “โดยที่ได้ทรงพระราชด าริจัดตั้งพิพธิภัณฑสถานส าหรับพระนครขึ้น เป็นที่

รวบรวมเก็บรักษาโบราณและศิลปวัตถุต่าง ๆ เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนในการศึกษา

หาความรู้ และให้เป็นเกียรติยศแก่บา้นเมือง”  

  ค) พิพิธภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสถานที่ส าหรับเก็บรวบรวมรักษาโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  

โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เป็นที่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน
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ส าหรับพระนคร เม่ือปี พ.ศ. 2469 เพื่อรักษาโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าอันเป็นสมบัติของชาติ

อีกด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพพิิธภัณฑ์

สถานส าหรับพระนคร เม่ือ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 

  แนวคิดการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เริ่มเกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเพราะทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี ตั้งแต่ยังทรงผนวช เม่ือเสด็จธุดงค์ไปตามหัวเมืองต่าง  ๆ ได้ทอดพระเนตร

โบราณสถาน โบราณวัตถุหลายสมัย จึงทรงรวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ ไว ้เม่ือพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงจัดพิพิธภัณฑสถานส่วน

พระองคข์ึ้นเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งราชฤดี ตึกแบบฝรั่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

ขึ้นขา้งพระที่นั่งอมรินทรวนิิจฉยัด้านตะวันออก จัดเป็นพพิธิภัณฑสถานส่วนพระองค ์และโปรด

เกล้าฯ ให้ราชอาคันตุกะคณะทูตชาวต่างประเทศได้เข้าชมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในโอกาส

ส าคญั ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการเริ่มการจัดพพิธิภัณฑสถานขึ้นในราชอาณาจักรไทย  

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

พระอภิเนาวนิเวศน์ขึ้นด้านหลังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เม่ือ พ.ศ.2399 ซ่ึงมีพระที่นั่งประพาส

พพิธิภัณฑ์ และทรงใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและของแปลกประหลาดต่าง ๆ ที่ยา้ยมาจาก

พระที่นั่งราชฤดีโดยเฉพาะ จากการที่ทรงสนพระราชหฤทัยในโบราณศิลปวัตถุเช่นนี้ ท าให้

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางผู้ใหญแ่ละคหบดีทั่วไปสนใจไปด้วยและมีผู้น าของโบราณขึน้

ทูลเกล้าฯ และน้อมเกล้าฯ ถวายอยู่เสมอ จนท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ก็แพร่หลายยิ่งขึ้น ดังได้พบพระราชนิพนธ์และพระ

บรมราชาธิบายของพระองค์ อยูจ่ านวนมาก  

  ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้รับการแพร่หลายมากขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว เพราะจากการที่พระองคเ์สด็จประพาสประเทศ ต่าง ๆ 

ทั้งในเอเชียและยุโรป ท าให้พระองคท์รงมีโอกาสเสดจ็ไปทอดพระเนตร พพิธิภัณฑสถานในประเทศ

นั้น ๆ ทรงน าแบบอย่างการจัดพิพิธภัณฑสถานมาจัดท าในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อาทิ ทรงน า

รูปแบบอาคารหอประชุมของทหารทีเ่มืองปัตตาเวยีมาสร้าง “หอคองคอเดีย” ส าหรับเป็นที่ประชุม

ทหารมหาดเล็กเม่ือ พ.ศ.2417 ทรงโปรดฯ ให้ย้ายศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ จากพระที่นั่งประพาส

พิพิธภัณฑ์ มาจัดแสดงในมิวเซียม (Museum) ณ หอคองคอเดีย และมีพิธีเปิดหอมิวเซียมหรือ

พิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย ในวันที่  19 กันยายน 2417 กรมศิลปากร จึงถือเอาวันที่ทรง

ประกอบพธิีเปิดมิวเซียมเป็นวันก าเนิดของพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติแห่งแรกของราชอาณาจกัรไทย

ซ่ึงเป็นพพิธิภัณฑสถานประเภททั่วไป 
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  ต่อมา พระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ซ่ึงทรงเป็นกรม

พระราชวังบวรสถานมงคล พระองคส์ุดท้าย ได้เสด็จทิวงคต พ.ศ.2430 พระราชวังบวรสถาน

มงคล หรือวังหน้าว่างลง และด้วยเหตุที่มีประกาศยกเลิกต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถาน

มงคล โดยตั้งต าแหน่ง “สยามมกุฎราชกุมาร” แทน ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายหอมิวเซียมไปตั้งอยูใ่นพระราชวังบวรสถานมงคล โดยใช้พระที่

นั่งส่วนหน้า 3 หลัง เป็นที่จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ คอื พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธ

สวรรย์ และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หอมิวเซียม หรือพิพิธภัณฑสถาน ได้ถูกยกฐานะเป็นกรม

พพิิธภัณฑสถาน เม่ือ พ.ศ. 2431 ในสังกัดกระทรวงวัง ต่อมากรมพิพิธภัณฑสถานถูกย้ายไป

สงักัดกรมศึกษาธิการ ต่อมาได้ย้ายกรมพพิธิภัณฑสถานอีกครั้งโดยขึน้กับกองบัญชี กรมกลาง 

กระทรวงธรรมการ พพิธิภัณฑสถานในเวลานั้นเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  

  สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว มีพระบรมราชโองการประกาศ

ตั้ง “กรรมการหอสมุดส าหรับพระนคร” เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2466 ให้รับผิดชอบงานส ารวจ

และตรวจรักษาโบราณ วัตถุสถาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่องานด้านโบราณคดี ด้วยพระองค์

ทรงมีพระราชด าริว่า ในประเทศไทยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ อยู่มาก 

โบราณสถานเหล่านั้นเป็นหลักฐานส าคัญต่อพงศาวดาร และเป็นอุปกรณ์ในการตรวจหา

ความรู้ทางโบราณคดีซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก นับเป็นประกาศฉบับแรกที่

ก าหนดเรื่องการสงวนรักษาโบราณวัตถุสถานในพระราชอาณาจักรพ.ศ. 2468  

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน

กิจการด้านการพพิธิภัณฑ ์ด้วยทรงเห็นความส าคัญของประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้ทรงมี

พระราชด าริให้รวมงานที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและโบราณคดีเข้าไว้ในสถาบันเดียวกัน และ

พระราชทานหมูพ่ระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเปน็พพิธิภัณฑสถาน และมี

พระราชบัญญัติโอนพพิิธภัณฑสถานให้มาขึ้นอยูใ่นความดูแลของหอพระสมุดส าหรับพระนคร 

ต่อมา 2469 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร ดังพบใน

จดหมายเหตุราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (บรรเจิด อินทุ

จันทร์ยง และคณะ. 2537) วา่  

   “วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2469 วันนี้โปรดให้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง

พพิธิภัณฑ์สถาน ส าหรับพระนคร ซ่ึงเป็นที่รวบรวมเก็บรักษาโบราณและศิลปวัตถุต่าง ๆ เพื่อ

ประโยชน์แก่มหาชนในการศึกษาหาความรู้และให้เป็นเกียรติยศแก่บา้นเมือง” 
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  เม่ือ พ.ศ. 2469 มีประกาศตั้งราชบัณฑิตยสภาให้ดูแลงานด้านโบราณคดี 

วรรณคดี ศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส าหรับพระนคร โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงด ารงต าแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา  

  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของการจัดแสดงในพพิิธภัณฑสถาน พ.ศ. 2469 เม่ือ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ได้

ปรับปรุงการจัดแสดง ท าให้พิพิธภัณฑสถานเปลี่ยนจากพิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป เป็น

พิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมสงวนรักษาโบราณศิลปวัตถุ ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

นอกจากนี ้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2469 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุ

และศิลปวัตถุออกนอกประเทศ ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบน าโบราณวัตถุและ

ศิลปวัตถุอันเป็น หลักฐานที่ส าคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ออกนอกประเทศ  โดย

ก าหนดให้ผู้จะน าต้องได้รับอนุมัติจากราชบัณฑิตยสภาก่อน  

  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายโรงทหารไปอยู่ที่วังจันทรเกษม ถนนราชด าเนินกลาง และให้จัดพื้นที่

ทั้งหมดของพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อจัดตั้งเป็นพพิิธภัณฑสถานส าหรับพระนครและหอ

พระสมุดวชิรญาณ เม่ือจัดตั้งแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเสดจ็พระราชด าเนินพรอ้ม

ด้วยสมเด็จพระบรมราชินีไปทรงเปิดและทอดพระเนตร เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 

เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษาปีแรกแห่งการครองราชย์ และเปิดพอพพิธิภัณฑ์ให้เข้าชมอีก 

3 วันคือ วันที่ 11-13 พฤศจิกายน นอกจากนี ้ราชบัณฑิตสภามีนโยบายที่จะ  

 

   “เปิดพพิธิภัณฑ์ให้มหาชนเขา้ชมทุกสัปดาห์เหมอืนดงัพพิธิภัณฑ์ในยุโรป คอื 

เปิดวันอาทิตย ์(วันจันทร์ปดิให้พนักงานพักแทนวันอาทิตย์) และคงเปิดตามวันนักขัตฤกษ์ เช่น

เคยเปิดมาด้วย ถ้าวันอื่นอันมิได้เปดิให้มหาชนดูใครอยากดูพพิธิภัณฑสถานก็ดูได้ แต่ให้เสียค่า

บ ารุงคนละ 1 บาท และคราวหนึ่งไมน่้อยกวา่ 5 คนจึงจะเปิดให้ดู แลมีผู้พาดูด้วย” 

 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ เสด็จพระราชด าเนินทรง เปิด 

“พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร” ในวันประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา คือวันที่ 

10พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระราชินี โดยทรงมีพระ

ราชด ารัสในการเปิดพิพธิภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร (ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช

ด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว, 2469) ว่า 
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   “ศิลปวัตถุก็ดี โบราณวัตถุก็ดี ย่อมเปนส่วนหนึ่งของต านานและพงศาวดาร

ของชาติ เปนสิ่งซ่ึงแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของประเทศตามล าดับกาล ทั้งเป

นสิ่งซ่ึงแสดงให้เห็นวญิญาณและอุปนิสัยของประชาชนแห่งชาตินั้นด้วย ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงเป

นของควรบ ารุงรักษาไวเ้ปนอยา่งดี”  

 

  ส าหรับการจัดสถานที่ในการแสดงวัตถุโบราณบริเวณพระราชวังบวรสถาน

มงคล เป็นหอพระสมุดวชิรญาณและพิพิธภัณฑสถาน มีการจัดหมวดหมู่ดังนี้ (บรรเจิด อินทุ

จันทร์ยง และคณะ. 2537) มีดังนี ้

 

   พระที่นั่งศิวโมกขพ์มิาน  เป็นหอพระสมุดวชิรญาณ 

   พระที่นั่งอิศราวนิิจฉัย  จัดแสดงวัตถุประเภทโลหะ 

   ตอนพระวมิาน   จัดแสดงเครื่องศิลาโบราณ 

   พระที่นั่งบูรพาภิมุข   จัดแสดงเครื่องดนตรีต่าง ๆ 

   พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร  จัดแสดงพระราชยานต่าง ๆ 

   พระที่นั่งวายุสถานอมเรศร จัดแสดงพระบรมรูปและพระราช

อาสน์ต่าง ๆ 

   พระที่นั่งปฤกฎางคภิมุข  จัดแสดงเครื่องสรรพยุทธ 

   พระที่นั่งอุตตราภิมุข   จัดแสดงผ้าด้ายไหมต่าง ๆ 

   ท้องพระโรงหลัง จัดแสดงศรีษะเรือพระที่นั่ งและ

ธรรมาสน์ 

   พระที่นั่งปจิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องราชบรรณาการและ

สิ่งซ่ึงเนื่องด้วยช้างส าคัญ 

   พระที่นั่งวสันตพมิาน จัดแสดงเครื่องแต่งพระต าหนักและ

เครื่องสังคโลก 

   พระที่นั่งทักขณิาภิมุข จัดแสดงเครื่องเล่นต่าง  

 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระสนพระราชหฤทัยในการ

พพิธิภัณฑ์ เห็นได้จากในการเสด็จประพาสต่างประเทศ พระองคมี์พระราชนิยมในการเสด็จไป

ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ ดังเช่นการเสด็จประพาสเวียดนาม เม่ือ พ.ศ .2473 ซ่ึงเวลานั้น

เวียดนามยังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
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สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ได้เสด็จไปทอดพระเนตรศิลปโบราณวัตถุ ที่พิพิธภัณฑ์

จักรพรรดิไคดิ่งห์ เมอืงเว ้(บรรเจิด อินทุจันทร์ยง และคณะ. 2537) ดังนี้ 

 

   “ ม.เปสสอนโน ผู้รักษาพิพิธภัณฑ์ (Monsieur Peyssonnau Conservateur du 

Musee Khai Dinh) อัญเชิญเสด็จแล้วน าหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เฝ้าและถวายสมุดหนังสือ ต่าง ๆ 

ด้วยแล้ว นายเคลส์ (Monsieur Claeys, Conservateur du L’Annam Champa member de L’Ecole 

Francaise d’Extreme-Oerient) น าเสด็จทอดพระเนตรโบราณวัตถุซ่ึง เป็นของเก่าฝีมือญวณ เช่น

เครื่องหยกต่าง ๆ เครื่องเรือนประดับมุกต์ เครื่องทองเหลืองและชาม เป็นต้น กับมีรูปพิมพเ์ก่า ๆ 

หลายรูปเกี่ยวกับเรื่องไทยครั้งส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับฝรั่งเศสและอังกฤษ มีรูปขุน

ศรีวิศารวาจาครั้งกระนั้น ด้วยประทับทอดพระเนตรอยูน่าน”  

 

 

ภาพท่ี 3.2 พระบาทสมเดจ็พระบกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จเยอืน อาณานิคมอินโดจนีฝรั่งเศส

(เฉพาะดินแดนกัมพูชา และ เวยีดนาม) พ.ศ.2473 

ท่ีมา : ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 

 

  ต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรม

ศิลปากรขึ้น สังกัดกระทรวงธรรมการ ได้มีการตั้งกองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ และ

เปลี่ยนเป็น"กองโบราณคดี" โดยมีหน้าที่ด าเนินงานพิพิธภัณฑสถาน และดูแลโบราณสถานทั่ว

พระราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2477 ได้มีการเปลี่ยนช่ือพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร เป็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส าหรับพระนครในปี พ.ศ.2478 มีการปรับปรุง "พระราชบัญญัติ

http://1.bp.blogspot.com/-1SOCQ1nyX3s/Tb0d5hAb3VI/AAAAAAAAAYU/xVUpBk8qNtc/s1600/01-16-039.jpg
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โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 " ให้พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติทุกแห่งอยูใ่นความควบคุมดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  

  ต่อมามีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

พุทธศักราช 2518 ให้จัดตั้งกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยแยกออกจากกอง

โบราณคดี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2538 ได้มีพระราช 

กฤษฏีกา การแบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นโดยรวมเอากอง

โบราณคดีและกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเข้ าด้วยกัน เป็นหน่วยงานใหม่คือ “ส านัก

โบราณคดีและพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฏีกาการแบ่งส่วน

ราชการ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้แยกออกมาจากส านักโบราณคดี เป็น “ส านัก

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ” ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจนปัจจุบัน 

  นับได้ว่าหน่วยงานส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรมของชาตินี้ เป็นผลผลิตที่เกิดมา

จากความใส่พระราชหฤทัยและพระราชวสิัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่

มีต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ ไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่  “ดูแล ด ารงเกียรติยศทั้ งของ

พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ” (วรีวัลย ์งามสันติกุล. 2559 หน้า 267)  

  หน่วยงานราชบัณฑิตยสภาได้ถูกยุบเม่ือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยได้

มีการตั้ง “กรมศิลปากร” ภาระงานต่าง ๆ ด้านงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านการ

อนุรักษ์และซ่อมแซม งานด้านการนิพนธ์พระราชพงศาวดารและวรรณคดี งานจดหมายเหตุ 

งานศิลปะการแสดง ได้ถูกน าไปรวมกับกรมศิลปากร 

  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “หอ

พระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร” และ “พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร” แล้ว ราช

บัณฑิตยสภา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลทั้งหอพระสมุดและพพิธิภัณฑ์ ต้องท างานควบคูไ่ป

โดยการออกกฎหมายควบคุม ดูแล ก ากับ และมอบอ านาจให้พิพิธภัณฑ์สามารถจัดหา

โบราณวัตถุ สิ่งของ เพิ่มเติมได้ ทั้งนีร้วมถึงป้องกันการน าโบราณวัตถุออกนอกประเทศอีกด้วย 

ดังนั้น ในวันที่ 16 ธันวาคม 2469 สมเด็จฯ กรมพระด ารงราชานุภาพนายกราชบัณฑิตสภา จึง

น า “ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร” ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอ

พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าเขา้สู่การพจิารณา

ในเสนาบดี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2469 สาระส าคัญของ

พระราชบัญ ญัตินี้ คือ ให้ ราชบัณฑิตยสภามีอ านาจและสิทธิ ในการบริหารจัดการ

พพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนคร รวมทั้งที่จะตั้งขึ้นในมณฑลต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการออก

กฎข้อบังคับเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกิจการพิพิธภัณฑ์ โดยราชบัณฑิต
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สภาท ารายงานประจ าปขีึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและให้ประกาศโฆษณาทุกปี ดังปรากฏในราชกิจจา

นุเบกษา “ประกาศแจ้งความของราชบัณฑิตสภา เรื่องคน/หน่วยงานมอบสิ่งของ/หนังสือให้

พิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดวชิราวุธ” นับได้ว่าตั้งแต่เปิด “พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระ

นคร” เป็นต้นมาก่อนการที่เผยแพร่ “เกียรติยศและรากเหง้าความเป็นมาของชาติ” ได้ลงหลัก

ปักฐานอยา่งม่ันคงและด าเนินงานสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

  ส าหรับหน่วยงาน “หอพระสมุดส าหรับพระนคร” และ “พิพิธภัณฑสถาน

ส าหรับพระนคร” เป็นหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของ “ราชบัณฑิตยสภา” ซ่ึงเกิดขึ้นจากการยุบ

รวมหน่วยงานเข้าด้วยกัน จากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และด้วยปัญหาเศรษฐกิจดังได้

กล่าวแล้ว กรมพระด ารงราชานุภาพกราบบังคมทูลวา่  

   “…ได้นัดประชุมกรรมการหอพระสมุดส าหรับพระนครปรึกษาเรื่องตั้ง 

ราชบัณฑิตสภา ซ่ึงทรงพระราชด าริ กรรมการเห็นพร้อมกันวา่ การที่จะจัดท าให้เป็นผลส าเร็จ

มีหลายอย่างด้วยกัน บางอย่างเป็นการร้อน เพราะเนื่องด้วยงบประมาณการจ่ายเงินแผ่นดิน 

พ.ศ. 2469…” และ  

   “…ให้รวมกรมศิลปากรเก่าและหอพระสมุดพระวชิรญาณจัดขึ้นเป็น 

ราชบัณฑิตยสภา เพื่อบ ารุงวิบาวรรณคดี โบราณดคี และศิลปให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   

ราชบัณฑิตสภาที่จัดขึ้นนี้ต้องนับว่าเป็นขั้นต้นของการบ ารุงศิลปและวิชาที่กล่าวมาแล้วนั้น

เท่านั้น ด้วยเวลานีป้ระเทศสยามยังขัดแคลนในการเงินอยู ่และยังมีกิจการที่จะต้องกระท าอีก

มากหลาย แต่ครั้นจะไม่พยายามบ ารุงศิลปและวชิาเหล่านั้นเสียเลย ก็มีแต่จะเสื่อมสูญไปทุกที 

จะเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก…” 

 

 กล่าวได้ว่าหน่วยงานทั้ง 3 แห่งนี้ อันประกอบด้วย ราชบัณฑิตสภา หอพระสมุดว

ชิรญาณและพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นหน่วยงานที่แสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจ

ด้านศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการจรรโลงและรักษาเกียรติยศของประเทศ ด้วยการส่งเสริม

ความรู้ ภูมิปัญญา และแสดงให้เห็นความเจริญรุง่เรืองของชาติที่มีอารยธรรม เพื่อให้คนในชาติ

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติที่มีความเก่าแก่ และเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นความ

รุ่งเรืองของประเทศไทยหรือสยามที่มาอยา่งยาวนาน นอกจากนีแ้ล้ว ยังเป็นการสะท้อนให้เห็น

วา่ชาวสยามหรือประเทศไทย โดยเฉพาะชนช้ันน าสยามได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ 

ความเข้าใจและสติปัญญาที่เท่าทันในความเป็นไปของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่จะท าให้

สยามหรือประเทศไทยสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมีเอกราช 
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 ผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านการดนตรีไทย  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านดนตรี นอกจากนี้พระองคย์ังมคีวามสามารถด้านศิลปะ

การดนตรีอีกด้วย 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือครั้งทรงพระเยาวไ์ด้เคยทรงศึกษาและ

ทรงดนตรีไทยเป็นการส่วนพระองค์ร่วมกับพระประยูรญาติ เช่น ซอด้วง ซออู้ เป็นต้น จนเม่ือ

พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เม่ือ พ.ศ.๒๔๖๘ จึงได้มีการตั้งวงดนตรีประเภทปี่พาทย์ มโหรี 

เป็นการส่วนพระองค์ ดังจาการปรากฏในการสัมภาษณ์ อาจารย์พูนพิศ อมาตยกุล (พูนพิศ 

อมาตยกุล, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวกับการดนตรีของชาติไทย, หน้า 77-78) ซ่ึง

ก่อนนี้มีในช่วงต้นรัชกาลมีการยุบวงมหรสพลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการขาด

งบประมาณ ความวา่ 

  “...เราไม่ทราบพระราชประวัติทรงดนตรีเม่ือทรงพระเยาวเ์ลย ทราบวา่เคนทรง

ดนตรีไทย ประเภทซอด้วง และซออู้บ้างเป็นการส่วนพระองค ์ทรงร่วมบรรเลงในวงเครื่องสาย

ไทย กลุ่มพระประยูรญาติก่อนเสวยราชสมบัติบ้าง แต่ไม่ทรงมีวงดนตรีไทยเป็นการส่วน

พระองคท์ี่วังศุโขทัย นอกจากจะนัดกันมาทรงบรรเลงในหมูพ่ระญาติสนิทเป็นครั้งคราว จนขึ้น

เสวยราชสมบัติ ย้ายมาประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานแล้วจึงมีปี่พาทย์ มีวงมโหรีที่จัดขึ้นเป็น

การส่วนพระองค์ มีหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นหัวหน้าวงมีคุณพระพาทย์

บรรเลงรมย์ (พิมพ์ วาทิน เป็นนักดนตรีประจ าเครื่องคุมจังหวะ และหลวงไพเราะเสียงซอ อุ่น 

ดูรยชีวิน) ร่วมวงในการบรรเลงซอทุกประเภท สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีทรงจระเข ้ส่วน

พระญาติที่ร่วมวงมีหลวงองค์ เช่น กรมหม่ืนอนุพงศ์จักรพรรดิ พระองค์เจ้าร าไพพรรณี 

พระองค์เจ้าดรุณไวยวัฒน์ ท่านชายแป้น เป็นอาทิ มีครูท้วนประสิทธิกุล เป็นนักร้องประจ าวง

หลวง...”  

 บุคลากรทางดนตรีพระองค์ และคนส าคัญร่วมรัชสมัย อาทิ สมเด็จเจ้าฟา้บริพัตร

สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิต ทรงซอสามสายได้อย่างดีเยี่ยม ทรงพระราชนิพนธ์เพลง

และโน้ตสากลส าหรับทหารบรรเลงแตรวง ทรงเป็นเจ้าของวงปี่พาทยว์ังบางขุนพรหม กล่าวได้

วา่ วังบางขุนพรหมเป็นศูนยก์ลางของการประชันวงปี่พาทยแ์ละการแสดงดนตรี พระยาเสนาะ

ดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ผู้มีโสตประสาทแม่นย า ระนาดเอกฝีมือเลิศ มีแนวทางเพลงแบบ

อนุรักษ์นิยม และเป็นผู้ปฏิวัติการขับร้องเพลงไทยจากแนวคลาสสิคเดิมมาเป็นแนวโรแมนติค 

และเป็นครูใหญ่สอนนักดนตรีไทยวงปี่พาทย์และวงมโหรีหลวงราชส านัก ปี 2469 ที่บ้าน

เจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ ถนนพระอาทิตย์ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

ข้าราชการในกรมปี่พาทย์และโขนหลวง กระทรวงวัง เป็นผู้ถวายการสอนดนตรีให้กับ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าไพพรรณี พระบรมราชินีและมี

ส่วนในงานพระราชนิพนธ์เพลงสามเพลง คอื เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลงเขมรลออองคเ์ถา 

และเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝ่ังสามช้ัน ดังจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 

 นอกจากนี้ ยังมีนักร้องสตรีที่เป็นผู้สืบทอดการร้องเพลงไทยและการเล่นดนตรี

ตากพระยาเสนาะดุริยางค ์คอื บุตรสาวคนเล็กของท่านเจริญ (เจริญใจ) สุนทรวาทิน ถวายตัว

เป็นขา้หลวงเรือนนอก (หมายถึงการไปเช้าเย็นกลับ ไม่ได้พักค้างในวัง) ในรัชกาลที่ 6 ท าหน้าที่

นักร้อง ต่อมาถวายตัวเป็นขา้หลวงในสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี มีหน้าที่ขับ

ร้องและบรรเลงดนตรีในวงมโหรีหลวงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พัฒนาการ

ทางดนตรีที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงลงบนแผ่นเสียง (ครั่ง) ที่

เจริญก้าวหน้ามากขึ้นในสมัยนี้ เนื่องจากการบันทึกเสียงร้องเพลงร้องประกอบดนตรี และการ

บรรเลงดนตรีลงบนแผ่นเสียงในสยาม มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว จนกระทั่งใน พ.ศ. 2470 มีการบันทึกเสียงเพลงร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง

เงาะป่า ขับร้องโดยคุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี วงปี่พาทย์วังบูรพาภิรมย์บรรเลงประกอบ 

ควบคุมวงโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อัดเสียงด้วยไฟฟ้า โดยบริษัทแผ่นเสียง

ฟาโลโฟน (Parlofon Werke) จากเยอรมนี ที่ห้างสุธาดิลก อันเป็นห้างสรรพสินคา้ที่ทันสมัยใน

เวลานั้น 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสนพระราชหฤทัยในการทรงดนตรี

ไทยเม่ือมีพระราชพธิีสมโภชช้างเผือก โดยหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ได้ท าหน้าที่เล่น

ซอสามสาย ท าให้พระองค์มีความสนพระราชหฤทัย โดยได้ตรัสกับพระมหาเทพกษัตรสมุห 

(เนื่อง สาคริก) วา่ “เครื่องดนตรีไทยนี่ก็แปลก มีแคส่ามสาย แต่ท าได้ทุกเสียง แล้วก็ชัดดีด้วย” 

จากนั้นพระองคจ์ึงได้ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ จัดหาครูดนตรีไทยถวายการสอน 

โดยพระอาจารย์ที่ท าการถวายการสอนคือ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) (สุจิตต์ 

วงษ์เทศ. 2544) 

 

  “ตอนนั้นมกีารฉลองช้างเผือก จะต้องมีการอ่านโองการกล่อมช้างอยา่งที่เคยมี

มานั่นแหละ จะต้องมีโหรอ่านฉันท์ พราหมณ์ไกวบัณเฑาะว์ แล้วนักดนตรีซอสามสาย...พอ

รัชกาลที่ 7 เสด็จขึ้นจากพิธีกล่อมช้างนี่แหละ ท่านมีรับสั่งกับผมว่า เอ...เครื่องดนตรีไทยนี่ก็

แปลก มีแคส่ามสาย แต่ท าได้ทุกเสียง แล้วก็ชัดดีด้วย”  
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่ัวโปรดเกลา้ ฯ ให้มีการคัดเลือกนักดนตรีและ

นาฏศิลป์ที่มีฝีมือ โดยนักดนตรีในราชส านักคนส าคัญประกอบด้วย หลวงประดิษฐไพเราะ  

(ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผู้ก ากับวงดนตรี สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีทรงจะเข ้

หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ท าหน้าที่ถวายค าแนะน าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัวในการทรงดนตรีและทรงแต่งเพลงไทย พระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม สุนทรวาทิน) ตั้ง

วงมโหรีหลวงฝ่ายใน ท าหน้าที่ขับกล่อมบรรเลงในราชส านักและงานพระราชพธิี  

 ไม่เพียงแต่ดนตรีไทยเท่านั้น  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงให้

ความส าคัญกับดนตรีสากลด้วยเช่นกัน ทรงสนับสนุนเครื่องสายฝรั่งหลวง โดยมีพระเจน

ดุริยางค ์(ปิติ วาทยะกร) เป็นผู้ควบคุมวง  

 นอกจากนี้ การดนตรีสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพัฒนาการ

อีกล าดับคือ การบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากล แต่ได้ยุติลงเม่ือ เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง เม่ือ พ.ศ. 2475 

 ส าหรับบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ เช่น 

ราตรีประดับดาว สันนิษฐานวา่ พระองคท์รงได้แรงบันดาลใจจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหม 

ที่สมเด็จเจ้าฟา้บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต ทรงนิพนธ์  

 เพลงเขมรลออองค์ เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในระหวา่งเสด็จแปรพระราชฐานฤดูร้อนที่วังไกลกังวล เม่ือ พ.ศ. 

2473 โดยน าเพลงเขมรเอวบางมาปรับปรุงใหม่  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาส (ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2556) เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้ว่า 

 

  “ วันอาทิตย์เม่ือกินเขา้กลางวันแล้ว จางวางสอนมากับลูกแกด้วย ให้เล่นเพลง

ที่แกไปต่อมาจากเขมรให้ฟัง ลูกเล่นระนาดทุ้มมีเพลงดีมากอยู่ทีเดียว เรียกว่า ซองช้ า เสียง

แปลกมาก จังหวะก็แปลกและเพราะด้วย เพลงเขมรเอวบางที่ฉันแต่งนั้น ฉันแก้ใหมน่ิดหน่อยดี

ขึ้น เล่นให้จางวางสอนฟังแล้ว แกว่าดี แต่ดูแกไม่ชอบเท่าเพลงก่อน ถ้ามันจะดีเพลงเดียวเสีย

แกล้ว”  
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 เพลงคลื่นกระทบฝ่ัง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์

ในระหว่างเสด็จประพาสสัตหีบทางชลมารค เม่ือ พ.ศ. 2474 ส่วนบทพระราชนิพนธ์ร้อง

ประกอบบทละครร า เรื่องพระร่วง ซ่ึงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่ัว (ปกเกล้าธรรมราชา. 2558) 

 
ภาพท่ี 3.3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวขณะทรงซออู้ 

ท่ีมา : วกิิพีเดยี สารานุกรมเสรี. 

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ทรงพระราช

นิพนธ์แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี เนื่องจากเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

คอื เพลงสาลิกาชมเดือนเถา โดยพระองค์ได้ทรงตัดจากเพลงสาลิกาชมเดือนของเก่าซ่ึงเป็น

เพลงเถาอัตราสามช้ันลง (พูนพิศ อมาตยกุล, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวกับการ

ดนตรีของชาติไทย, หน้า 78) 
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ภาพท่ี 3.4 บทเพลงราตรีประดับดาว บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ท่ีมา : หัวหิน Retro. (2552). 

 

 พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนส่งเสริม คือพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเสนาะ

ดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ท าการฝึกซ้อมวงมโหรีหญิงและจัดวงปี่พาทย์ประกอบพิธีกรรม

หญิงล้วนให้เป็นวงของราชส านักอีกด้วย โดยเฉพาะวงปี่พาทย์ยังสามารถบรรเลงเพลงหน้า

พาทย์ประกอบพระราชพิธีในวังหลวงได้ เช่น เพลงชุดโหมโรงยามเช้า เพลงรับพระ เพลงส่ง

พระ เป็นต้น รวมไปถึงเพลงประกอบการแสดงละคร เช่น ละครนอก ละครใน เป็นต้น โดยท า

หน้าที่บรรเลงถวายงานในราชส านักทุกค่ าในวันพุธ และการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชใน

พระบรมมหาราชวัง (พูนพิศ อมาตยกุล, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี

ของชาติไทย, หน้า 80-81) 

 ผลงานหรือพระราชกรณียกิจด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ไม่เพียงแต่พระปรีชาสามารถที่ปรากฏสายตาแคใ่นสยามประเทศเท่านั้น แต่พระองค์

http://4.bp.blogspot.com/_7C6J2gUWLaM/SdT8hqDfKxI/AAAAAAAAA4w/XHck3CtquJs/s1600-h/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87.jpg
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ยังทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้สังคมภายนอกได้รับรู้เป็นที่ประจักษ์ ดังเช่น การเสด็จ

ประพาสประเทศเวยีดนาม เม่ือ พ.ศ.2473 ซ่ึงพระองคไ์ด้ทรงดนตรี ในท านองเพลงเวียดนาม 

ซ่ึงสร้างความพอใจให้ชาวเวียดนามเป็นอยา่งมาก “นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอย่างเก่า เช่น 

กระจับปี่ ซอด้วงญวณ...ทรงสีเพลงญวณไล่กวางตอนต้น ท าให้พวกญวณพอใจมาก เพราะไม่

ทราบว่าทรงเป็นนักดนตรี” (จดหมายเหตุราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ภาคปลาย หน้า 721) อันเป็นการสะท้อนความ

รอบรู้ในด้านการดนตรี และใส่ใจในศิลปวัฒนธรรม ไม่เพยีงแต่ของไทยเท่านั้น แต่พระองค์ยัง

ทรงให้ความใส่พระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและระดับโลกอีกด้วย 

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของการเป็นพระมหากษัตริยแ์บบ “ประมุขแห่งรัฐ” ที่ทันสมัยตาม

แนวคิดแบบสากล 

 นอกจากนี้แล้ว ความรุ่งเรืองด้านการดนตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว คือ การมีการบันทึกโน้ตเพลงไทย พ.ศ. 2473 และ การบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทย

พร้อมบทร้องก ากับ พ.ศ. 2474 แม้ว่า จะไม่ใช่พระราชกรณียกิจโดยตรงที่เป็นผลงานของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เนื่องจากการบันทึกโน้ตเพลงไทย และ การบันทึก

แผ่นเสียงเพลงไทยพร้อมบทร้องก ากับ เป็นการด าเนินการของราชบัณฑิตยสภาที่เกิดจากพระ

ราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 การบันทึกโน้ตเพลงไทย พ.ศ. 2473 มีศิลปินส าคัญคอื หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 

ศิลปะบรรเลง) หลวงบ ารุงจิตร์เจริญ (ธูป สาตนวิลัย) และจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยมีแม่

กองผู้ควบคุมการจดบันทึกคอื พระเจนดุริยางค ์(ปิติ วาทยะกร)  (พูนพิศ อมาตยกุล, จดหมาย

เหตุดนตรี 5 รัชกาล งานวิจัยและเอกสารล าดับเหตุการณ์ พุทธศักราช 2411-2549 เล่ม 1 

ทศวรรษที่ 1-8 พุทธศักราช 2411 – 2489) 

 ส่วนการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยพร้อมบทร้องก ากับ พ.ศ. 2474 เรียกว่า 

“แผ่นเสียงราชบัณฑิต” เนื่องจาก นายกราชบัณฑิตยสภา คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม

พระยาด ารงราชานุภาพ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกรมมหรสพเป็นผู้

บรรเลงและขับร้อง และใช้สถานที่ในพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่บันทึกเสียง คือ พระที่

นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ มีหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ ดิศกุล ทรงเป็นแม่กองควบคุม สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ทรงเป็นที่ปรึกษา โดยมีฝ่ายดนตรี 28 คน ประกอบด้วย หลวง

ประดิษฐไพเราะ เป็นหัวหน้า นักดนตรี 18 คน นักร้อง นักพากย ์เจรจา 8 คน ผู้ช่วย 1 คน ฝ่าย

ดนตรีสากล จ านวน 26 คน โดยมีพระเจนดุริยางคเ์ป็นหัวหน้าและผู้ควบคุม มีนักดนตรีที่เหลือ

และนักร้องอีก 45 คน แต่เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบกับการเกิด
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สงครามโลก ท าให้แผ่นเสียงเกิดความเสียหาย จึงเหลือร่องรอยด้านเอกสารเท่านั้น (หมอ่มเจ้า

หญิงพัฒนายุ ดิศกุล, บทแผ่นเสียงของราชบัณฑิตยสภาชุดที่ 1) 

 นอกจากวงดนตรไีทยแลว้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว ยังทรงสนับสนุน

ศลิปะการดนตรีแบบตะวันตกด้วย คอืทรงสนับสนุนวงดุริยางคส์ากล ด้วยการโปรดเกล้าฯ ให้

พระเจนดุริยางค ์(ปิติ วาทยะกร) เป็นหัวหน้าวงซิมโฟนี่ อนุรักษ์งานละครดึกด าบรรพ ์และงาน

ขับร้องเพลงตับคนังจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ซ่ึงให้

เห็นถึงลักษณะและพระอัจฉริยะของการเป็นผู้น าแห่งยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่าน ที่มีทั้งการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเดิม ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยน การรับ และปรับปรุง ความรู้และ

ความเจริญต่าง ๆ ให้ทันยุคสมัยและกระแสสังคมได้อยา่งลงตัว 

 แต่เม่ือหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดนตรีไทยเริ่มซบเซาลง 

เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ดนตรีไทย เนื่องจากรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ช่วง พ.ศ.

2485-2488 มีนโยบายทีเรียกว่า "รัฐนิยม" ซ่ึงนโยบายนี้ มีผลกระทบ คือมีการ ให้มีการ

ปรับปรุงด้นการละครและดนตรีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับ

อารยประเทศ ใครจะจัดให้มีการบรรเลงดนตรีไทย ต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน อีกทั้ง 

นักดนตรีไทยต้องมีบัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให้อีกด้วย ด้วยการออกพระราชกฤษฎีการ

ก าหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละคร พุทธศักราช 2485 และพระราช

กฤษฎีการก าหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี การขับร้อง และการ

พากย์ พุทธศักราช 2485 (“บันทีกการปรึกสาหารือระหว่างกัมการวัธนธัมปรับปรุงส่งเสริม

การดนตรีและละคอนบางอย่าง” ใน หจช. ศธ.0701.5.1/15 การพิจารณาปรับปรุงกิจการ

เกี่ยวกับละครและเครื่องสายไทย (พ.ศ.2485-2488) 

 ผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป ์เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

เสด็จขึ้นครองราชย์ ประเทศไทยอยู่ในช่วงภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบจาก

สงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ท าให้ต้อง

ทรงตัดทอนค่าใช้จ่ายในแผ่นดิน ทรงลดจ านวนข้าราชการ   ลดหน่วยงานต่าง ๆ   เพื่อให้

งบประมาณเกิดความสมดุลในการบรหิารประเทศ  เหตุการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบต่องานการ

แสดงนาฏศิลป์ไทย เปรียบเสมือน “บ้านแตกสาแหรกขาด” (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, โขน

หลวง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว หน้า 103)  

 ด้วยผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ ประเทศไทยได้ รับด้ วย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว จึงต้องทรงเร่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของบ้านเมือง 

เช่น การตัดทอนค่าใช้จ่ายในพระราชส านัก ยุบและรวมหน่วยงานราชการบางแห่งที่ไม่จ าเป็น
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หรือมีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง รวมถึง ทรงยุบกรมมหรสพ การให้ข้าราชการบางส่วนออกจาก

ราชการไปรับพระราชทานบ านาญ หรือเรียกว่า “ดุลยภาพ” เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณ

แผ่นดิน (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, โขนหลวง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว หน้า 103)  รวมถึงการยกเลิกการจ้างศิลปินทั้งหลายด้วย ขา้ราชบริพารบางส่วนได้

ถูกยา้ยโอนไปสังกัดกระทรวงวัง แต่หลังจากนั้นตอ่มา พระองคท์รงเห็นวา่นาฏศิลป์ยังจ าเป็นใน

กิจการของหลวง จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพงศ์พิพัฒน์ตั้งกองมหรสพข้ึน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 

2547 น. 313) และเรียกคืนศิลปินที่มีความส าคัญ ให้กลับมารับราชการอยา่งเดิม ท าให้เกิดทั้ง

การสืบทอดและการสร้างสรรคร์ูปแบบนาฏศิลป์  

 ส าหรับหน่วยงานกรมมหรสพ เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดนตรีและ

นาฎศิลป์ เดิมขึ้นกับกรมมหาดเล็ก กระทรวงวัง ซ่ึงมีกรมโขนหลวง กรมพณิพาทย์หลวง และ

กรมเครื่องสายฝรั่งสังกัดด้วย ซ่ึงมขีา้ราชการในสังกัดจ านวนมาก ท าให้เกิดการใช้งบประมาณ

จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด าริให้ยุบกรม

มหรสพลง เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 และยุบกรมมหรสพรวมกับกรมมหาดเล็กเข้า

อยู่ในสังกัดกระทรวงวัง (ธนิต อยู่โพธิ์, ต านานโขนหลวงในโขนพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิง

พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 

มิถุนายน พ.ศ.2500 หน้า 61) 

 การมหรสพได้รับความส าคัญอีกครั้งเม่ือมีคณะผู้ส าเร็จราชการอินโดจีน 

(ฝรั่งเศส) เดินทางมาเยือนประเทศไทย  ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพ ทรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับและโปรดเกล้า ฯ ให้มีมีการจัดแสดงโขน ตอนนารายณ์

ปราบนนทุก ท าให้เกิดความประทับใจแก่คณะผู้ส าเร็จราชการอินโดจีน (ฝรั่งเศส) อย่างมาก 

โดยคณะผู้ส าเร็จราชการอินโดจีน (ฝรั่งเศส) ได้มอบกระเป๋าถือสตรีท าด้วยกระประดับเพชรแก่

คุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) ในฐานะผู้แสดงเป็นนนทุก (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, 

โขนหลวง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว หน้า 104) 

 ใน ปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวยังโปรดให้มีการแสดงโขน

ให้แก่สมาชิกสโมสรมหาวิทยาลยัการทอ่งเที่ยวแหง่กรุงนิวยอร์ค โดยเป็นการแสดงโขนหลวง มี 

2 ชุด คือ ชุดจับระบ าและกล่องดวงใจ โดยมีกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  ทรงอธิบายเป็น

ภาษาอังกฤษ (จดหมายเหตุราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 7 ภาคต้น หน้า 186) 

 ด้วยเหตุนี้  กรมหรสพด้ านนาฎศิลป์จึ งได้รับการรื้อฟื้ นขึ้น อีกครั้ง  โดย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงโขนตอนเดียวกับที่จัด
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ให้คณะผู้ส าเร็จราชการอินโดจีน (ฝรั่งเศส) ได้ทอดพระเนตร พร้อมกับละครเรื่อง สังขศ์ิลป์ชัย 

ซ่ึงได้สร้างความพอพระราชหฤทัยให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอยา่งมาก ด้วย

เหตุนี ้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวจึงให้การสนับสนุนการมหรสพโดยมีพระบรมราช

โองการโปรด ฯ ให้ เจ้าพระยาวงพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เป็นผู้ดูแลมหรสพหลวงอกี

ครั้ง (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, โขนหลวง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

หน้า 104 อ้างถึง สง่า ศศิวนิช)  อันแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญและการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของไทย จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่ปรากฏ

ขอ้ความวา่  

  “ โดยพระราชนิยมและพระราชด าริที่จะสืบทอดพระราชมรดกช้ินส าคัญคือ

โขน หลังจากที่ต้องทรงตัดทอนกิจการอันเคยมีมาแต่รัชกาลที่ 6 เป็นอันมากแล้วก็ตามแต่ โขน

หลวงนีท้รงหาได้ล้มเลิกไม่ ได้ส่งเสริมสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบัญชาให้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จัดการส ารวจและ

รวบรวมฝ่ายโขนหลวงขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2470”  

 นอกเหนือจากโขนแล้ว การแสดงละคร ได้มีการรือ้ฟื้นอีกเช่นกัน คณะนาฏศิลป์มี

การแสดงละครร าแสดงถวายทรงทอดพระเนตร อาทิ ละครพันทาง เรื่อง พระลอ ตอนปู่เจ้า

เรียกไก่ ตอนพระลอตามไก่ และ ตอนพระลอเข้าสวนเมืองสรวง ส่วนละครใน เรื่องอิเหนา  

ได้จัดแสดง ณ วังบางขุนพรหม เม่ือ พ.ศ. 2472 แสดงเพื่อการสืบทอดความรู้มาจนปัจจุบัน 

และละครดึกด าบรรพ์ เรื่อง คาวี ตอน เผาพระขรรค์ ได้จัดแสดงถวายให้ทอดพระเนตร ณ  

โรงละครวังหลวงที่สวนเต่า และโรงละครสวนมิสกวัน (สูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ 120 ปี , 2557 น. 44 -50) 

ดังนี้ 

  “ โรงโขนที่ท้ายวังมีมาแต่เดิม โปรดฯ ให้โขนหลวงละครหลวงเล่นเป็นประจ า

เพื่อถวายส่วนพระองค์กับพระราชินี ถวายเจ้านาย บางครั้งก็เล่นให้คุณขา้หลวงดู รวมทั้งคน

ทั่วไปก็มีโอกาส ท่านตรัสว่า อยูภ่ายในวังไม่มีการบันเทิงอะไร ดูโขนละครสบายตาสบายใจยิ่ง

นัก”(เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ, โขนหลวง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

หน้า 120 สัมภาษณ์ วนิดา ก่อวัฒนา) 

 การแสดงด้านมหรสพต่าง ๆ นี ้นอกเหนือจากการแสดงต่อหน้าพระพัตร์แล้ว ยัง

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงเพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะต่างประเทศ ในการเลีย้งรับรอง 

ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง และมีลักษณะโขนที่เป็นรปูแบบการแต่งกายเฉพาะ

ในสมัยพระองคค์อื นักแสดงไม่ต้องแตง่เครือ่งโขนทุกคน แต่นุ่งผ้าม่วง สวมเสือ้คอกลม ทั้งผู้รับ
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บทพระ นาง ยักษ์และลิง ซ่ึงเดิมนั้นผู้ที่แสดงโขนต้องสวมหน้ากาก ซ่ึงเป็นลักษณะที่ส าคัญของ

โขน ผู้แสดงโขนแต่ดั้งเดิมมาสวมหน้ากาก หรือหัวโขนทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นพระ นาง ยักษ์ ลิง 

หรือเทวดา และพระเป็นเจ้าในศาสนาฮินดู (“โขนหลง-ละครหลวง ในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ใน 120 ปี ผ่านฟ้าประชาธิปก,2556). ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ตัวแสดงโขนบางตัวเริ่มมีการเปิดหน้ากากร า และการเปิดหน้าร านั้น

คงจะเอาแบบมาจากละครในเรื่องรามเกียรติ์ ที่เริ่มขึ้นในรัชกาลที่ 2 ซ่ึงให้ตัวพระ นาง และ

เทวดาเปิดหน้าร าตามแบบละครนั้นเอง (http://www.laksanathai.com เข้าถึงเม่ือ 1 เมษายน 

2561) 

 เม่ือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกลับจากการ

ประพาสเมืองเหนือ ซ่ึงเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่บริษัทบอร์เนียวได้

ทูลเกล้าฯ ถวายช้างเผือก “พระเศวตคชเดชน์ดิลก” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

จัดให้มีพระราชพิธีสมโภช โดยมีการแสดงมหรสพสมโภชด้วย ซ่ึงเป็นพระราชประเพณีที่สื บ

ทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แสดงให้เห็นความมีพระราชหฤทัยในการรักษาท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป แม้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพ

บ้านเมืองจะตกอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ า มีการตัดทอนงบประมาณอย่างมาก แต่ก็

ยังคงเจียดรายได้เพื่อใช้จ่ายในการอนุรักษ์ และสืบทอดละครร ามาจนปัจจุบัน (มณิศา วศินา

รมณ์ , 2558)  

  “การแสดงยังด ารงอยู่ แม้จะเกิดข้าวยากหมากแพง มีการเอาคนออกจาก

ราชการ แต่ยังทรงให้การสนับสนุนการแสดงนาฎศิลป์ มีโขน ละครร้อง ละครเพลง ดนตรีไทยก็

คอ่นข้างเข้มแข็งเพราะพระองค์ทรงเก่งด้านดนตรี” (สัมภาษณ์อาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผล 

อาจารย์กลุ่มวิชานาฎศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  31 

กรกฎาคม 2561) 

 การแสดงมหรสพมีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งคอื เม่ือ พ.ศ. 2478 กองมหรสพได้

ถูกโอนไปสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงธรรมการ ซ่ึงก่อตั้งเม่ือ 12 พฤกษภาคม พ.ศ. 2476 

เป็นเหตุให้โขนหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่ัว เป็นอันสิน้สุดลงนบัแตน่ั้น แต่การ

แสดงโขนยังมีการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 ผลงานด้านพระราชประเพณีและพระราชพิธี แม้ว่าประเทศไทยหรือสยามต้อง

เผชิญกับลัทธิจักรรวรรดินิยม อันมีผลท าให้ต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัยในหลายประการ แต่สิ่ง

หนึ่งที่ยังต้องด ารงรักษาเพื่อแสดงเกียรติภูมิของประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ 

การด ารงไวซ่ึ้งพระราชประเพณีและพระราชพธิี  
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 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระราชประเพณีและพระราชพธิี มี

ทั้งการด ารงรักษาขนบธรรมเนียมพระราชพธิีที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องต่อ ๆ กันมา การรื้อฟื้นพระราช

พธิีหรือประเพณีในบางพธิี และบางพระราชประเพณีหรือพระราชพธิีมีการยกเลิกเพื่อให้เหมาะสม

กับกาลสมัยและความจ าเป็น ณ เวลานั้น (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร. 2553) 

 พระราชพิธีท่ีด ารงและสืบสาน  พระราชพิธีที่มีการด ารงรักษาและสืบสานคือ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีการสืบสานมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกตามแบบแผนประเพณี โดยเริ่มจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราช

มณเฑียร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพมิาน

เป็นพระราชพิธีเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2468 ทรงประกอบพระราชพธิีบรมราชาภิเษก และพิธีเบื้องปลายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งจักรีเพื่อให้คณะ

ทูตานุทูตเขา้เฝ้าถวายพระพรชัย เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อให้พระบรมวงศานุ

วงศ์ ขา้ราชการฝ่ายในและภริยาขา้ทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลายทูลเกล้าฯถวายดอกไม้ธูป

เทียนแล้ว พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระราชาคณะ 3 รูป และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2468 เสด็จฯออกพระที่นั่งจักรีให้หัวหน้าพ่อค้าและประชาชนเฝ้า และเสด็จฯออกมุขเด็จหน้า

พระที่นั่งจักรีให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี แล้วเสด็จฯเลียบพระนครทางสถลมารค(ทางบก) ใน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2468 เพื่อทรงนมัสการบูชาปูชนียวัตถุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค (ทางน้ า) ในวันที่ ๓ มีนาคม 

พ.ศ.2468 ในการนี้มีพระราชพิธีเพิ่มเติมขึ้นใหม่ คือ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี พระวรราชชายาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 

พระบรมราชินีอีกด้วย 

 พระราชพิธท่ีีมีการร้ือฟ้ืน 

 พระราชพิธีโสกันต์ และเกศากันต์ ในตามโบราณราชประเพณีของสยาม พระ

ราชโอรสหรือพระราชธิดามักไวจุ้กในวัยเด็กแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นการ

เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเขา้สู่วัยรุน่เช่นเดยีวกับเด็ก ๆ ชาวสยามทั่วไป ซ่ึงพระราชโอรสจะโสกันต์

เม่ือพระชนมายุ 11-13 พรรษา พระราชธิดาจะโสกันต์ตั้งแต่พระชนมายุ 11 พรรษาขึ้นไป  

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักจะประกอบพธิีนี้ ร่วมกับพระราชพธิีสัมพัจฉร

ฉินท์หรือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ พระราชพธิีท าบุญตุษสุดปี เป็นพธิีตรุษไทย เพื่อตัดปีเก่าเพื่อจะ

ขึ้นปีใหม่ คอืพระราชพธิีเดือนสี่เป็นพระราชพธิีมงคลขับไลส่ิ่งอวมงคล จึงนิยมโสกันต์ (การโกน
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จุกเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า) และเกศากันต์ (โกนจุกหม่อมเจ้า) ซ่ึงต่อมาภายหลังจะประกอบ

ร่วมกับพระราชพธิีเดือนยี่ ได้แก่พระราชพธิีตรียัมปวายหรือพระราชพธิีโล้ชิงช้า 

 หลังจากเกิดการยึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2475 ส่งผลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีสืบมาจนปัจจุบัน  

 

 
ภาพท่ี 3.5 พระราชพธิีโสกันต์พระองคเ์จ้าจิระศกัดิส์ุประภาต 

ท่ีมา : ฉตัรบงกช ศรีวัฒนสาร. (2553) 

 

 พระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา หรือเดิมเรียกว่า “พระราชพิธีศรีสัจจปาน

กาล” เป็นพระราชพธิีที่ยิ่งใหญ่ ขลังและศักดิ์สิทธิ์ส าหรับแผ่นดินสืบเนื่องมาแต่โบราณ มีความ

ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริยใ์นระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มี

พระราชอ านาจสูงสุดและเป็นศูนย์กลางของพระราชอาณาจักร มีรูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อให้พระ

บรมวงศานุวงศ์และข้าราชการดื่มน้ าสาบานว่าจะจงรักภักดีและซ่ือตรงต่อพระมหากษัตริย ์

เป็นการให้สัตยส์าบานประเภทหนึ่งที่ใช้น้ าเป็นสื่อกลาง ส่วนในทางปฎิบัติของการถือน้ านั้นเป็น
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การเอาคมศาสตราวุธต่างๆมาท าพิธีสวดหรือสาปแช่งด้วยการอ่านลิลิตโองการแช่งน้ าแล้ว

เสียบลงในน้ าที่จะน าไปพระราชทานให้ดื่มเป็นหลัก 

 พระราชพิธีนี้เช่ือว่ามีมาก่อนการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา และยังเป็นที่แพร่หลายใน

ดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังมีหลักฐานจารึกที่กรอบประตูศิลาของโบราณสถาน

พิมานอากาศในเมืองนครธมว่า เป็นค าสาบานของพวกข้าราชการที่เรียกว่า “พระต ารวจ” 

ถวายสัตย์สาบานต่อพระเจ้าศรีสูริยวรมันที่ 1 ส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นมี

หลักฐานวรรณกรรมเรื่อง ลิลิตโองการแช่งน้ า ใช้เป็นประกาศค าถวายสัตยใ์นพระราชพธิีถือน้ า 

พระราชพิธีดังกล่าวนี้ยังประกอบในโอกาสต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีถือน้ าเม่ือพระมหากษัตริย์

เสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีถือน้ าเม่ือออกสงคราม นอกเหนือไปจากที่กระท าเป็นประจ า

ทุกปี ๆ ละสองครั้ง 

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบพิธีนี้ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากนั้นจึง

น าดอกไม้ธูปเทยีนมาถวายบังคมพระบรมอัฐขิองรัชกาลที่ 1 และถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระ

ปฐมบรมมหาปัยกาธิบดีแทนพระเชษฐบิดร ในรัชกาลต่อ ๆ มา ยังมกีารถวายบังคมพระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวองค์ก่อน ๆ ซ่ึงเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้วโดยล าดับ 

 ก าหนดเวลาของการถือน้ าพระพพิัฒน์สัตยา ก าหนดตามปกติมีปีละสองครั้ง คือ

ในเดือน 5 ขึ้น 3 ค่ าครั้งหนึ่ง และเดือน 10 แรม 3 ค่ า อีกครั้งหนึ่ง โดยถือเอาวันตรุษสงกรานต์ 

และวันสารทในรอบปีหนึ่งส าหรับข้าราชการที่ถือศาสตราวุธ ก าหนดให้มีการถือน้ าเป็นประจ า

ทุกเดือน ครั้นมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

เปลี่ยนแปลงการถือน้ าเป็นวันให้แน่นอนในช่วงขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 3 เมษายนเหมือนกันทุกปี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 เป็นต้นมา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 พระราชพิธี

ถือน้ าพิพัฒน์สัตยาก็ถูกระงับมาจนกระทั่งเม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2512 ตรงกับรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงฟื้นฟูการถือน้ าในวันพระราชทานตรา

รามาธิบดีแก่ทหาร ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  

 พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัล พระราชพิธีพืชมงคลเป็น

พระราชพิธีเนื่องในพุทธศาสนา กระท าที่ท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลเป็นพระ

ราชพิธีเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 กระท าการพระราชพิธีที่ทุ่งส้มป่อย

นอกพระนคร 

 พระราชพิธีจรดพระนังคัล หมายถึง พระราชพิธีแรกนา หรือ พระราชพิธีแรกนา

ขวัญ กระท าในเดือนหก บางสมัยวันแรกนาตกในเดือนเมษายน แต่ในระยะหลังมักกระท า
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ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นพระราชพิธีที่มีความส าคัญในการสร้างขวัญและก าลังใจแก่

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  

 พระราชพิธีจรดพระนังคัลนี้เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่ในสมัยสุโขทัยไม่มี

หลักฐานปรากฏชัดเจน พบหลักฐานที่แสดงวา่มีพระราชพธิีนี้ในสมัยอยุธยาในกฎมนเทียรบาล 

เรียกพระราชพธิีนี้ว่า “ จรดพระอังคัล “มีข้อความปรากฎถึงพระราชพธิีนี้อยูส่องแห่ง แห่งหนึ่ง

กล่าวอยา่งสั้นๆวา่ “ เดือน 6 พทิธีไพศากขยจรดพระอังคั” 

 หลักฐานค าให้การขุนหลวงหาวัด บรรยายถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลในสมัย

อยุธยา โดยให้รายละเอียดวา่ พระราชพธิีนี้พระอินทกุมารท าหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ และมี

นางเทพีแทนพระมเหสี ขี่เรือคฤหสองตอนไปถึงทุ่งแก้วขึ้นจากเรือ พระอินทกุมารสวมมงกุฎ

อยา่งเลิศขี่เสลี่ยงเงิน ส่วนนางเทพกี็สวมมงกุฎอย่างเลิศไม่มียอดขี่เสลี่ยงเงินเหมือนกัน ขบวน

แห่มีเครื่องสูง มีคนตามเรียกวา่มหาดเล็ก มีขุนนางเคยีงถือหวายห้ามสูงต่ า เม่ือถึงโรงพธิีพระ

อินทกุมารจับคันไถเทียมโคอสุภราช โคกระวิน พระยาพลเทพถือเชือกจูงโค นางเทพีหาบ

กระเช้าข้าวหว่าน เม่ือไถได้สามรอบแล้วก็ปลดโคออก ให้โคเลือกกินอาหารเสี่ยงทาย มีข้าว

สามอย่าง ถั่วสามอย่างและหญ้าสามอย่าง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ท าหน้าที่แรกนาในกฎมนเทียรบาล คือ พระจันทกุมาร แต่ 

ค าให้การขุนหลวงหาวัดมีช่ือแตกต่างออกไปคอื พระอินทกุมาร 

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหนังสือต ารับนางนพมาศ กล่าวถึงพระราชพธิีจรดพระ

นังคัลว่า มีการสร้างโรงพิธีที่ท้องทุ่งละหานหลวง หน้าพระต าหนักห้างเขา พระเจ้าแผ่นดิน

พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ประทับที่พระต าหนักห้าง โปรดให้ออกญาพลเทพแต่งกายอย่าง

ลูกหลวงเป็นผู้หนึ่งที่ท าหน้าที่ไถนา โดยบรรยายรายละเอียดดังนี้ 

  “ในเดือนหก พระราชพิธีไพศาข จรดพระนังคัล พราหมณ์ประชุมกันผูกพรต

เชิญเทวรูปเขาโรงพิธี ณ ท้องทุ่งละหานหลวง หน้าพระต าหนักห้างเขา ก าหนดฤกษ์แรกนาใช้

วันอาทิตย์ พระเจ้าแผ่นดินทรงเครื่องต้นอย่างเทศ ทรงม้าพระที่นั่งพยุหยาตราเป็นกระบวน

เพชรพวง พระอัครชายา และพระราชวงศานุวงศ์ พระสนมก านัลเลือกแต่ที่ต้องพระราชฤทัย 

ขึ้นรถประเทียบตามเสด็จไปในกระบวนหลังประทับที่พระต าหนักห้าง จึ่งโปรดให้ออกญาพล

เทพธบิดีแต่งตัวอย่างลูกหลวง มีกระบวนแห่ประดับด้วยกรรชิงบังสูรย ์พราหมณ์เป่าสังขโ์ปรย

ขา้วตอก…”  

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายวา่ พระราช

พธิีจรดพระนังคัลในสมัยกรงุรัตนโกสินทร์มีเรือ่ยมาไม่มีการยกเวน้ แต่อาจไม่ได้เป็นพระราชพธิี

หน้าพระที่นั่ง ยกเว้นจะมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร เช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงปฎิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม ในปีมะแม เบญจศก ศักราช 1184 ได้

เสด็จทอดพระเนตรการปฎิสังขรณ์ทุกวัน เม่ือถึงคราวมีพระราชพิธีจรดพระนังคัล ทรงมีพระ

ราชประสงค์จะทอดพระเนตรการปฎิสังขรณ์วัดอรุณราช    วราราม จึงโปรดฯให้ยกการพระ

ราชพิธีมาตั้งที่ปรกหลังวัดอรุณราชวราราม ซ่ึงขณะนั้นยังเป็นทุ่งนา ต่อมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพระราชพิธีแรก

นาที่ทุ่งส้มป่อยครั้งหนึ่ง และเคยโปรดฯให้กระท าพระราชพิธีแรกนาที่เมืองพระนครศรีอยุธยา

และที่เมืองเพชรบุรีอีกด้วย  

 ตามพระบรมราชาธิบายยังกล่าวว่า แต่เดิมพระราชพิธีจรดพระนังคัลมีแต่พิธี

พราหมณ์ไม่มีพิธีสงฆ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงเพิ่มพธิีสงฆ์เขา้ไป

แต่ยกเป็นอีกพธิีต่างหากเรียกวา่ “พชืมงคล” 

 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลนี้กระท าสืบเนื่องต่อมาในรัชกาลที่ 6 และ 

รัชกาลที่ 7 ต่อมาในปี พ.ศ.2479 มีการพิจารณาว่า ควรยกเลิกพระราชพิธีนี้หรือไม่ ในที่สุด

กระทรวงเกษตราธิการก็เห็นวา่ พระราชพิธีนี้มีประโยชน์ควรด าเนินการแก้ไขมิให้เป็นพระราช

พิธีทางไสยศาสตร์ และควรให้มีการประกวดผลผลิตทางเกษตรกรรมและเป็นพิธีเกี่ยวกับ

วทิยาศาสตร์ด้วย จึงให้คงพระราชพิธีนีไ้ว้ เพื่อปลุกใจให้ประชาชนนิยมท าการเกษตร ส าหรับ

พระราชพิธีแรกนานั้นมีการย้ายไปท าร่วมกับงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 

ตอ่มาได้ยกเลิกไป ในพ.ศ.2481 

 พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย (พระราชพิธีโล้ชิงช้า)  พระราชพิธีตรียัมพ

วายเป็นพระราชพิธีต้อนรับพระอิศวร ส่วนพระราชพิธีตรีปวายต้อนรับพระนารายณ์ ในการ

ต้อนรับพระอิศวรจัดให้มีการโล้ชิงช้า 2 วัน คือวันขึ้น 7 ค่ า เวลาเช้า และวันขึ้น 9 ค่ าเวลาเย็น 

สมมุติให้ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เป็นพระอิศวร เดิมใช้ข้าราชการต าแหน่งเกษตราธิบดี คือ

เจ้าพระยาพลเทพ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีพระราชด าริว่าพระยาพลเทพต้องแห่ซ้ าทุกปี ต้อง

แจกจ่ายเลี้ยงดูผู้คนที่เข้ากระบวนแห่สิ้นเปลืองเงินทองมาก จึงก าหนดให้พระยาที่ได้รับ

พระราชทานพานทองสลับเปลี่ยนกันปีละคน เรียกวา่ “พระยายืนชิงช้า” ผู้ท าการโล้ชิงช้าแทน

ท้าวจตุโลกบาลเรียกว่า “นาลิวัน” มีจ านวน 12คน โล้กระดานละ 4 คน รวม 3 กระดาน ทั้ง

เป็นผู้ร าเสนงแทนพญานาคและเทพยดา ซ่ึงเป็นพธิีทางศาสนาพราหมณ์ ดังเช่น “วันพฤหัสบดี

ที่ 29 ธันวาคม 2470...โปรดให้ท าการพระราชพิธีตรียัมปวาย และโปรดให้ ม.ส.ต.พระยาอิศร

พัลลภ (สนิท จารุจินดา) ผู้รั้งปลัดทูลฉลอง กระทรวงวัง เป็นผู้ยนืชิงช้า” (บรรเจิด อินทุจันทร์

ยง และคณะ. 2537) 
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 ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯให้เพิ่มพธิีสงฆ์ ใน

พระราชพธิีโล้ชิงช้า โดยพระสงฆจ์ะรับพระราชทานฉันที่พระที่นั่งสุทไธศวรรยใ์นวัน 7 ค่ า เวลา

เช้า และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พราหมณ์ได้ท าพิธีสมโภชเทวรูป

และท าบุญตามประเพณีพุทธศาสนา ซ่ึงปฏิบัติกันต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ยกเลิกภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงปัจจุบันไม่มีการโล้ชิงช้า 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวยังทรงสืบสานพระราชพธิีอ่ืน ๆ 

เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอินและสังเวยอดีตมหาราช พระราช

พิธีตรุษสงกรานต์ พระราชพิธีทางศาสนาต่าง ๆ เช่น พระราชกุศลวิสาขบูชา มาฆบูชา 

พระราชทานกฐินวัดต่าง ๆ การผนวชและอุปสมบทนาคหลวง  การเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

มรกต การพระบรมศพเจ้านายต่าง ๆ เป็นต้น  

 

 
ภาพท่ี 3.6 พธิีโล้ชิงช้า 

ท่ีมา : ฉตัรบงกช ศรีวัฒนสาร. (2553) 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_DC5BZ_b7Ts4/TEKHhakDPuI/AAAAAAAAAPI/UpKuVsT2pho/s1600/Imag10498.jpg
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ตารางท่ี 3.1 พระราชพิธ/ีประเพณีท่ีมีในสมัยรัชกาลท่ี 7  

พระราชพิธ/ีประเพณีท่ียังมีการปฏบิัต ิ พระราชพิธ/ีประเพณีท่ีมีการยกเลกิ 

- พระราชพธิีบรมราชาภิเษก 

- พระราชพธิีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ 

- พระราชพธิีทางศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

ศาสนา เช่น พระราชทานกฐิน พระราช

กุศลวสิาขบูชา มาฆบูชา อุปสมบทนาค

หลวง เป็นต้น 

- พระราชพธิีโสกนัต์-เกศากันต ์

- พระราชพธิีถือน้ าพระพพิัฒนสัตยา 

- พระราชพธิีตรียัมพวาย ตรีปวาย (โล้ชิงช้า) 

 

 ผลงานศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรม “วังไกลกังวล” พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดการเสด็จ

ประพาสหัวหินเป็นเวลานาน ตั้งแต่ยังไม่ได้ทรงครองราชย ์จนเม่ือทรงครองราชย์ และใน พ.ศ. 

2469 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดซ้ือที่ดินบริเวณชายหาดหัวหิน ด้วยเงินพระคลังขา้ง

ที่ และมีพระราชประสงคใ์ห้สร้างพระราชนิเวศน์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์พระราชทาน

แก่สมเด็จพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค ์

กฤดากร ผู้อ านวยการศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภา เป็นสถาปนิก  

 การสร้างวังไกลกังวล เป็นผลสืบเนื่องจากการเสด็จแปรพระราชฐาน ซ่ึงการแปร

พระราชฐานนี้ เป็นอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ดังพบได้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับธรรมเนียมกษัตริย์ตะวันตกในการเสด็จไปประทับพักผ่อนพระ

อิริยาบถในพระราชวังในชนบท ซ่ึงเป็นธรรมเนียมที่เจ้านายตะวันตกหรือยุโรปปฏิบัติมา

ยาวนาน (นิธ ิเอียวศรีวงศ์. 2538) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกเหนือจากที่ที่ได้

ทรงรับรู้ธรรมเนียมการแปรพระราชฐานนีจ้ากพระราชบิดา พระองคย์ังเคยประทับ ณ ประเทศ

ตะวันตก จึงทรงคุ้นเคยกับการเสด็จแปรพระราชฐานนี้ ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระ

พลานามัยที่ไม่แข็งแรง การอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกย่อมส่งผลดีต่อพระสุขภาพ 

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชประสงค์ในความจ าเป็นต่อการ

สร้างสถานที่ประทับในการเสด็จแปรพระราชฐาน 

 ส าหรับลักษณะอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสเปน ซ่ึงเหมาะสมกับ

สภาพอากาศของประเทศไทย เช่น การใช้หลังคารูปโค้ง ลานโล่ง ท าให้ได้รับลมและระบาย

อากาศและความร้อน 
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์

ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2469 และสร้างเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2472 เพื่อ

พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี  พระราชวังแห่งนี้ออกแบบและควบคุมการ

ก่อสร้างโดย หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ภายในวังไกลกังวล มีตราสัญลักษณ์ประจ า

พระองค์ประดับตกแต่งหลายแห่ง เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์สร้างพระราชทานแด่พระ

ราชินี  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระนามพระราชวังแห่งนี้วา่ “สวน

ไกลกังวล” หมายถึง สวนที่อยูห่่างไกลความกังวล ส าหรับช่ือพระราชวังนีม้าจากช่ือพระราชวัง

ซองซูซี (Sans Souci) ซ่ึงเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ไม่มีกังวล  พระราชวังแห่งนีต้ั้งอยูท่ี่เมืองป๊

อดสดัม (Potsdam) ประเทศเยอรมัน สร้างโดยพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 หรือพระเจ้าเฟรเดอริคม

หาราช แห่งปรัสเซีย เม่ือ พ.ศ. 2288 ลักษณะของพระราชวังเป็นอาคารขนาดเล็กช้ันเดียว มี

เพียง 12 ห้อง เนื่องจากพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 ต้องการสร้างให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน 

(กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7 พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :

มติชน, หน้า 52) 

 ส าหรับลักษณ ะพระต าหนัก ในพระราชวังไกลกั งวล  มี โครงสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมสเปนหรือ “คล้ายไปทางสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตอนใต้” เช่น การใช้หลังคา

รูปโค้ง การท าลานโล่ง (Court Yard) การท านอกชานกว้าง และมีซุ้มต้นไม้ (Pergola) ที่พระ

ต าหนักเปี่ยมสุข การท าพระทวารและพระบัญชรเป็นรูปโคง้ครึ่งวงกลมตามพระต าหนักต่าง ๆ 

เป็นต้น (กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7 พิมพ์ครั้งที่ 3 

กรุงเทพฯ :มติชน, หน้า 94)  แต่ได้ดัดแปลงให้เขา้กับภูมิอากาศของประเทศไทย และไม่มีการ

แบ่งแยกเขตพระราชวังตามแบบประเพณี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

มีพระราชประสงคใ์ห้พระราชวังเหมาะสมกับการเป็นบ้านพักตากอากาศ เช่น การใช้กระเบื้อง

เคลือบดินเผาสีน้ าตาลเข้มมุงหลังคา ฐานผนังประดับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่สีน้ าตาลแบบ

บ้านพักตากอากาศของยุโรปที่พบเห็นได้ทั่วไปในปราสาทหรือบ้านในชนบทของยุโรป ที่เรียกว่า 

“Picturesque” (ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม, 

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพเิศษ, 2547 หน้า 252)  

 ภายในประกอบด้วยพระต าหนัก 5 องคค์ือ พระต าหนักเปี่ยมสุข พระต าหนักน้อย 

พระต าหนักปลุกเกษม พระต าหนักเอิบเปรม และ พระต าหนักเอมปรีย ์ นอกจากนี้ยังม ีศาลา

เริงหรือโรงกีฬา ห้องเครื่อง โรงรถ เรือนขา้ราชบริพารและพนักงาน ส าหรับพระต าหนักปลุก

เกษม เป็นพระต าหนักที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
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พรรณี พระบรมราชินี เสด็จประทับแรมเป็นครั้ งแรก ณ วังไกลกังวล เม่ือวันที่  16-27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2471 (กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7 

พมิพค์รั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :มติชน, หน้า 106)  

 ศาลาเริงหรือโรงกีฬา เป็นอาคารช้ันเดียวริมทะเล ตั้งใกล้พระต าหนักเปี่ยมสุข 

เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ เช่น ทรงกีฬา ทอดพระเนตรภาพยนตร์ ทรงดนตรีไทย 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม

ราชินี ทรงโปรดการเล่นดนตรีไทย และท าให้พระองคไ์ด้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยถงึ 3 เพลง

ในเวลาต่อมาอีกด้วย 

  “เม่ือประทับอยู่นั้น จะมีฉายหนังทุกวันพุธที่ศาลาเริง ระหว่างทอดพระเนตร 

ถ้าหนังไม่สนุก ท่านก็จะทรงซอ ท่านสีซอเก่งมาก เป็นลูกศิษย์หลวงไพเราะเสียงซอทั้ง 2 

พระองค์ สมเด็จฯ ท่านทรงซดด้วง พระเจ้าอยู่หัวบางครั้งทรงซดด้วง แต่ซออู้เป็นอาชีพของ

ท่าน แล้วท่านยังมีซอเล็ก เรียกว่า “ซอตุ๋น” เล็กนิดเดียว ที่ เอามาทรง ระหว่างที่ เบื่อ

ทอดพระเนตรหนังท่านจะทรงซอเล็ก แต่งเพลงไพเราะไวค้อื ราตรีประดับดาว คลื่นกระทบฝ่ัง 

เขมรลออองค์ ค าว่า “ตุ๋น” ภาษาภายในพระราชส านักรัชกาลที่ 7 แปลวา่ เล็ก” (กรรณิการ์ 

ตันประเสริฐ. 2546) 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ

พรรณี พระบรมราชินี ทรงเรียกวังไกลกังวลวา่ “สวนไกลกังวล” เนื่องจากพระองคท์รงมีพระ

ราชประสงคใ์ห้เป็น “บ้าน” มากกวา่เป็นพระราชวัง 

 

 
ภาพท่ี 3.7 พระราชวังไกลกงัวล 

ท่ีมา : วกิิพีเดยี สารานุกรมเสรี. 
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 จากพระราชกรณียกิจในระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2468 -2477 พบว่า พระราช

กรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมี ทั้งการธ ารงรักษา

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น การรักษาแบบแผนและการรือ้ฟื้นพระราชพิธีของราช

ส านัก พระราชประเพณีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้านความบันเทิงคือ การดนตรีและ

นาฎศิลป์อย่างไทย พร้อมไปกับการผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับการตะวันตก 

เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คอืแบบฉบับของวัฒนธรรมไทยซ่ึงเป็นการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง

ของบ้านเมืองและยังเป็นพระราชภาระกิจของพระมหากษัตรยิใ์นการธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติด้วยเช่นเดียวกัน  

 ผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์และการถ่ายภาพนิ่ง พระราชกรณียกิจ

ด้านศิลปวัฒนธรรมอีกประการคือด้านภาพยนตร์และการถ่ายภาพนิ่ง นับว่าเป็นพระราช

กรณียกิจที่แสดงถึงความเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ทันสมัย” ตามแบบตะวันตก และยังเป็น

ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรมที่เป็น “พระราชนิยมส่วนพระองค์” อีกด้วย พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยการถ่ายภาพยนตร์ ดังปรากฏเป็น

หลักฐานประวัติศาสตร์ที่ส าคัญตกทอดถึงปัจจุบันคอื ฟลิ์มภาพยนตร์ส่วนพระองคจ์ านวนมาก 

ซ่ึงเก็บรักษาอยู่ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ส่วนใหญ่เป็น

ฟลิ์มขนาด 16 มิลลิเมตร (ม.ม.) เป็นภาพยนตร์เงียบ แบ่งตามเนือ้เรื่องได้เป็นพระราชกรณียกิจ

ในประเทศ พระราชกรณียกิจต่างประเทศ และเรื่องส่วนพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิล์ม

ภาพยนตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการ

บันทึกสภาพภูมิประเทศ เส้นทาง บ้านเมือง วถิีชีวิตผู้คนและวัฒนธรรม เช่น การเสด็จพระราช

ด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 ส่วนฟลิ์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ปรากฏฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ส าคัญของ

บ้านเมือง พระราชพิธี รัฐพิธี การละเล่น และการท่องเที่ยว ซ่ึงบันทึกโดยกองภาพยนตร์

เผยแพร่ขา่ว กรมรถไฟหลวง มีหลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) หัวหน้าช่างภาพยนตร์ เป็นผู้

ถ่ายท า 

 การถ่ายภาพเป็นเทคโนโลยีตะวันตกที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับความนิยมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงการถ่ายภาพนิ่งจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในการถ่าย

ภาพนิ่ง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ์เม่ือครั้งด ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
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ประชาธิปกศักดิเดชน์ โดยเม่ือปี พ.ศ. 2448 พระองค์ได้เคยส่งภาพถ่ายช่ือ “ตื่น” เข้าร่วม

ประกวดภาพถ่ายในงานประจ าปีวัดเบญจมบพิตร และทรงได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง

ในการประกวดครั้งนั้นด้วย (ศักดา ศิริพันธุ์. 2535) 

 ส าหรับการถ่ายภาพนิ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพโดยนาย

หลุยส์ จาคส์ มันเด ดาแกร์ (Louis Jacques Mande Daguerre) และได้รับความนิยมไปอย่าง

กวา้งขวางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย 

 นอกเหนือจากการถ่ายภาพนิ่งแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ยังทรง

โปรดศิลปะด้านการภาพยนตร์อีกด้วย เม่ือทรงวา่งจากพระราชภารกิจ พระองค์โปรดในการ

ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพยนตร์ ทรงมีกล้องถ่ายภาพและภาพยนตร์จ านวนมากที่ทรงสะสมไว ้

สะท้อนให้เห็นพระอุปนิสัยโปรดการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาพยนตร์ทรงถ่ายมีเนื้อหาทั้งที่

เป็นสารคดีและที่ให้ความบันเทิง ในจ านวนภาพยนตร์เหล่านี้ เรื่องที่เป็นเกียรติประวัติของ

วงการภาพยนตร์ไทยและแสดงพระราชอัจฉริยภาพดีเยี่ยมในการสร้างโครงเรื่อง ก ากับภาพ 

ล าดับฉาก และอ านวยการแสดง คือ เรื่องแหวนวิเศษ นับได้ว่าพระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่

บุกเบิกวงการภาพยนตร์ไทยอีกพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ซ่ึงนับเป็นโรงภาพยนตร์ทันสมัยในสมัยนั้น นับเป็นโรง

มหรสพแห่งแรกในเอเชียที่มีเครื่องปรับอากาศระบบไอน้ า 

 ส่วนภาพยนตร์ได้เผยแพร่เขา้มาในประเทศไทยเม่ือ ปี พ.ศ. 2466 เม่ือนายเฮนรี่ 

อเล็กซานเดอร์ แม็กเรย์ ได้เข้ามาประเทศไทยและท าการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “นางสาว

สุวรรณ” และได้รับความสนใจและความนิยม จนท าให้มีคณะถ่ายท าภาพยนตร์คนไทยได้สร้าง

ภาพยนตร์ไทย โดยคนไทยเป็นเรื่องแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2470 คอืเรื่อง “โชคสองชัน้” (โดม สุข

วงศ์. 2539) 

 ความสนพระราชหฤทัยในการภาพยนตร์เห็นได้จาก การสร้างพระราชวังไกล

กังวล ที่มี”ศาลาเริง” สถานที่ส าหรับการทอดพระเนตรภาพยนตร์ รวมถึงพระราชกรณียกิจ

รายวันของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างเสด็จประทับ ณ พระราชวังไกล

กังวล ที่จะทรงทอดพระเนตรภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้ง  รวมถึงการสร้างโรงภาพยนตร์ “ศาลา

เฉลิมกรุง” อีกด้วย ดังที่ปรากฏในจดหมายเหตุราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 7 ภาคปลาย วันที่ 1 มกราคม 2471 – วันที่ 

21 ตุลาคม 2475 หน้า 780 เช่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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  “วันพุธที่ 10 กันยายน 2473 เวลา 21.00 น. เสด็จลงประทับศาลาเริงทอดพระ

เนตร์ ภาพยนตร์ เวลา 02.00 น. เสด็จขึน้” วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2473 เวลา 20.30 น. เสด็จ

ลงประทับศาลาเริงทอดพระเนตร์ ภาพยนตร์ เวลา 02.00 น. เสด็จขึน้”  

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงสนพระราชหฤทัยเรื่องการถ่าย

ภาพนิ่งและภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังทรงโปรดการถ่ายภาพยนตร์ด้วยพระองค์เองด้วย  การ

ถ่ายภาพยนตร์ เป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีจากภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหว 

และได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยเฉพาะเม่ือครั้งเสด็จประพาสยุโรป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ 

พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหม่ืนสรรพสาตรศุภกิจ ซ่ึงตามเสด็จด้วย มีหน้าที่คอย

จัดซ้ือสิ่งของแปลก ๆ ของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงของแปลกอยา่งหนึ่งคอื หนังฝรั่ง  ซ่ึงเช่ือวา่น่าจะ

เป็นกล้องถ่ายและเครื่องฉายหนังฝรั่งของฝรั่งเศสนั่นเอง  

 ต่อมาชาวญ่ีปุ่นเห็นว่ามหรสพใหม่นี้เป็นที่นิยมในประเทศไทย จึงเข้ามาสร้าง 

โรงหนังแบบ Stand Alone (โรงหนังเดี่ยว) จัดฉายหนังญ่ีปุ่น ชาวไทยจึงหันมาเรียกว่า "หนัง

ญ่ีปุน่" แทนค าวา่ หนังฝรั่ง หรือเรียก "หุ่นพยนตร์" หรือ "รูปพยนตร์ เป็นต้น 

 การถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้มีการเริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มนักท าหนังของบริษัท ยูนิเวิลเซล เข้ามาขอถ่ายท า

ภาพยนตร์ในประเทศไทย เรื่อง "นางสาวสุวรรณ" โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงมี

พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟหลวงและกรมมหรสพหลวงสนับสนุนการถ่ายท า 

คณะของนายแมกเรได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “นางสาวสุวรรณ” ซ่ึงชาวสยามนับถือวา่เป็นหนัง

ไทยเรื่องยาวเรื่องแรกที่สร้างโดยชาวต่างชาติ 

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองมี

ปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ข้าราชการต่างถูกปลดเป็นจ านวนมาก จึงมีขา้ราชการ

รวมกลุ่มกันก่อตั้งบริษัทถา่ยท าภาพยนตร์มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศให้ดขีึ้น บริษัท

กรุงเทพภาพยนตร์สร้างหนังเรื่องแรกเสร็จ ให้ช่ือเรื่องวา่ "โชคสองชัน้" เนือ้เรื่องแต่งโดย หลวง

บุณยมานพพานิช (อรุณ บุณยมานพ) ก ากับการแสดงโดย หลวงอนุรักษ์รถการ (เปล่ง สุข

วริิยะ) ถ่ายภาพโดยหลวงกลการเจนจิต ภาพยนตร์ออกฉายเป็นครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์พัฒนา

กร เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ได้รับการตอบรับจากประชาชนจ านวนมาก อย่างที่ไม่

เคยมีมาก่อน นับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ที่มีคนไปดูกันจ านวนมาก ได้การยอมรับให้เป็น
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ภาพยนตร์ประเภทเรื่องแสดงเพื่อการคา้เรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย อีกเดือนเศษต่อมา บริษัท

ถ่ายภาพยนตร์ไทย จึงสร้างหนังของตนเรื่อง "ไม่คิดเลย" ส าเร็จ 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในการถ่าย

ภาพยนตร์อย่างมากเช่นกัน ดังปรากฏในจดหมายเหตุราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ภาคต้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 

2468 – วันที่ 31 ธันวาคม 2471 หน้า 433 เช่น 

  “วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2471 เวลา 7.30 น. ทรงถ่ายภาพยนตร์ในบริเวณ

สวนไกลกังวล เวลา 18.00 น.เศษ เสด็จขึ้นวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2471 เวลา 7.30 น. ทรง

ถ่ายภาพยนตร์ในบริเวณสวนไกลกังวล เสร็จแล้วเสด็จสนามกอลฟ ทรงถ่ายภาพยนตร์ ณ ที่

นั่น เวลา 11.50 น. เสด็จกลับ เวลา 15.00 น. ทรงถ่ายภาพยนตร์ภายในบริเวณสวนไกลกังวล 

เวลา 17.30 น. เสด็จขึ้น... วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2471 เวลา 9.40 น. ทรงถ่ายภาพยนตร์ ณ 

สนามกอลฟแล้ว ทรง ทอดพระเนตรการถ่ายภาพยนตร์ของบริษัทเอเชียติกเอกซโปรเรช่ัน ณ 

เขาตะเกียบ  เวลา 13.30 น. เสด็จกลับ” 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงถา่ยภาพยนตร์ 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงส่งเสริมกิจการถ่ายภาพยนตร์ ส าหรับ

นักถ่ายภาพยนตร์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทองจัดท าแหนบหรือเข็มเครื่องหมาย

เป็นแบบตราอาร์ม มีอักษรลงยาอยู่ในวงตราอาร์มว่า ส.ภ.ส ซ่ึงย่อมาจากค าว่า “สมาคม

ถ่ายภาพยนตร์สวนจิตรลดา” พระราชทานแก่บรรดานักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นด้วย สมาคม

ภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามและกิจกรรมภาพยนตร์ในส่วนพระองคไ์ด้ซบเซาและหยุดชะงัก

ไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ฟลิ์มภาพยนตร์ถูกทอดทิง้และเก็บรักษา

อยา่งไม่ถูกหลักวิชาการ จนส่วนหนึ่งช ารุดไปมาก กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระ

บรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานให้แก่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือรักษาไวเ้ป็น

สมบัติของชาติ และปัจจุบันอยูใ่นการด าเนินการโครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

 ส าหรับภาพยนตร์ส่วนพระองคท์ัง้หมดแบ่งได้ 3 ประเภท คอื 

  1. ภาพยนตร์ทรงถ่าย คือ ภาพยนตร์ที่เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ มีทั้งที่บันทึก

เป็นเหตุการณ์เบ็ดเตล็ด หรือเรียกวา่ ภาพยนตร์ในครอบครัว บางเรื่องเป็นบันทึกเหตุการณ์ใน

ส่วนพระองค์จริง ๆ มีตัวอักษรขึ้นหัวฟิล์มว่า ห้ามฉายเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังมี

ภาพยนตร์เรื่องแสดงในชุดที่ทรงเรียกวา่ "นิทานของลุง" เช่น เรื่อง"แหวนวเิศษ" อยูอี่กด้วย 

  2. ภาพยนตร์อัมพร คือ ภาพยนตร์บันทึกพระราชกรณียกิจส าหรับเผยแพร่

อย่างเป็นทางการถ่ายท าระหว่างปี พ.ศ. 2469-2474 เช่น การเสด็จ ฯ เลียบมณฑลต่าง ๆ 

หลังจากเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ การเสด็จฯเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในเอเชีย 

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา พระราชกรณียกิจในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพธิีโล้ชิงช้า พระ

ราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป ีพระราชพิธีทางศาสนาและการตรวจพลสวนสนามและการ

ซ้อมรบของกองทัพ 

  3.ภาพยนตร์หายากร่วมรัชสมัย คอืภาพยนตร์ที่มีผู้น าขึ้นทูลเกล้าฯถวายและ

ที่ทรงซ้ือมาในจ านวนนีเ้ป็นฟลิ์มภาพยนตร์ชนิด 9.5 มิลลิเมตร เป็นภาพยนตร์ยุคหนังเงียบของ

ฮอลีวู้ดมากกวา่ 10 เรื่อง 
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ภาพท่ี 3.9 : รัชกาลที่ 7 คราวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้

หยุดขบวนรถไฟพระที่นัง่ระหว่างทางก่อนถึงนครล าปาง เพื่อทรงถ่ายภาพยนตรร์ูปล าธาร 

น้ าตก และ ช้างก าลังลากซุง 

ท่ีมา : ฉตัรบงกช ศรีวัฒนสาร. (2553) 

 

 ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง "แหวนวิเศษ" เป็นภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ ถ่ายท าที่อ่าวธาร

เสด็จ และบริเวณน้ าตกธารเสด็จ เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตลอดทั้งเรื่อง ความยาว 

ประมาณ 40 นาที เนือ้เรื่องเป็นรูปแบบนทิาน เกี่ยวกับชาวประมงคนหนึ่งไดภ้รรยาเป็นแม่ม่ายมีลูก

ติดมาถึง 5 คน จึงหาทางก าจัดลูกเลีย้งโดยหลอกไปปล่อยไว้ที่เกาะร้าง แต่เด็ก ๆ ได้พบกับนาง

พรายน้ าซ่ึงมีความสงสาร จึงได้มอบแหวนวิเศษให้  ช้ีอะไรก็จะเป็นไปตามนึก เพื่อเอาไว้ 

ปราบพอ่เลี้ยง เด็กเผลอไปด่าพ่อเลีย้งว่า “เลวเหมือนหมา” พ่อเลีย้งเลยกลายเป็นหมาไป เด็ก ๆ 

เกิดความสงสาร จึงใช้แหวนวเิศษเสกพอ่เลีย้งให้กลับเป็นคนตามเดิม และให้เป็นคนที่ใจดีที่สุด  

 ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายท าขณะเสด็จประพาสทางทะเลเม่ือ  พ.ศ. 2471 โดยใช้

สถานที่เกาะพงันและหมูเ่กาะอ่างทอง ให้เจ้านายที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเป็นผู้แสดงไตเติล

ของ ‘แหวนวเิศษ’ ล้วนแต่เป็นพระนามแฝงทั้งสิน้ (โดม สุขวงศ์. 2536) 

 

http://4.bp.blogspot.com/_DC5BZ_b7Ts4/TBGyR3DN0NI/AAAAAAAAAJg/PMs6IcqYPs0/s1600/resize%5B1%5D.scan.jpg
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ภาพท่ี 3.10 ภาพยนตร์เรื่องแหวนวเิศษ ภาพยนตร์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ท่ีมา : พระมหากรณุาธคิุณของพระมหากษตัริย์ไทยต่อวงการภาพยนตร์ (PART 1) 
https://www.dek-d.com/board/view/3695499/ 

 

 ความใส่พระราชหฤทัยและการส่งเสริมในการภาพยนตร์ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว ยังส่งผลให้พระองคจ์ัดตั้ง “สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งประเทศสยาม” 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2473 เพื่อส่งเสริมการภาพยนตร์ให้ก้าวหน้า ให้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ในหมู่คนทีส่นใจการท าภาพยนตรส์มัครเล่น โดยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงด ารงต าแหน่งสมาชิกิตติมศักดิ ์ส าหรับกิจกรรม

ของสมาคมฯ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์ให้แก่สมาชิกชมทุกเดือน การรับล้างฟลิม์ การพมิพส์ าเนา

ฟลิม์ การออกวารสาร “วารสารข่าว สภส.” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภาพยนตร์สมัครเล่น 

(ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, “ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7 

ใน 120 ปีผ่านฟา้ ประชาธิปก, กรุงเทพฯ : 196) 

 

 

ภาพท่ี 3.11 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวถือกล้องขณะเสด็จทอดพระเนตร

สุริยุปราคา พ.ศ.2472 ณ จังหวัดปตัตาน ี

ท่ีมา : ฉตัรบงกช ศรีวัฒนสาร. (2553). 
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 พระราชนิยมในการถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว ยังน าไปสู่การสร้างสถานบันเทิงรูปแบบใหม่ในสยามคือ โรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นโรง

ภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย และยังถือเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดในเอเชีย 

เป็นการบ่งบอกถึงพระราชนิยม อันมีรสนิยมที่ทันสมัยแบบตะวันตก เพราะวัฒนธรรมความ

บันเทิงแบบตะวันตกเป็นเครื่องหมายส าคัญในการแสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ความ

ทันสมัยของประเทศไทย และยังเป็นการน าประเทศไทยสู่สากลในเวลาเดียวกัน 

 กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรก

ของโลกที่เป็นนักถา่ยภาพยนตร์สมัครเล่น ซ่ึงหนังสือกินเนสส์บุค๊ ฉบับภาพยนตร์สมัครเล่น ซ่ึง

บันทึกสถิติของโลกในด้านนี้ ได้บันทึกไวว้่า ทรงฝักใฝ่การถ่ายภาพยนตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2457 

เม่ือยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 6 และเม่ือขึ้นครองราชย์แล้ว ก็จะทรงมีกล้องถ่าย

ภาพยนตร์ขนาดเล็กติดพระหัตถ์อยู่เป็นประจ าขณะเสด็จพระราชด าเนินไปในที่ต่างๆ  ทรง

บันทึกสถานที่และเรื่องราวที่ทอดพระเนตรนั้นไว้ตลอด นับว่าเป็นพระราชกรณียกิจด้าน

ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นความเป็น ความทันสมัย ความมีวัฒนธรรมและอารยะของสยาม

ที่เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 ศิลปวัฒนธรรมด้านการศาสนา ศาสนาหรือความเช่ือ คือส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรม ความเช่ือ ความศรัทธาต่อศาสนายังน ามาซ่ึงการสร้างสรรคง์านศิลปะในดา้นต่าง ๆ  

ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้าง สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น ๆ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยคือการท านุบ ารุงพระศาสนาในด้านต่าง ๆ เช่น การ

สร้างวัดประจ าเมือง การสร้างวัดประจ ารัชกาล เป็นต้น แต่เนื่องจากกาลเวลา และบริบททาง

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลจากแนวคิดเศรษฐกิจ ท าให้รูปแบบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ด้านศาสนาจึงเป็นไปตามยุคสมัย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่การ

สร้างวัดประจ ารัชกาลมีการเปลี่ยนแปลงไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

พระราชด าริในการให้การส่งเสริมการศึกษามากกว่าการสร้างวัดประจ ารัชกาล กระนั้นการ

ส่งเสริมและท านุพระศาสนายังมอียา่งต่อเนื่อง  

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันทรงสนพระทัยในการ

ศาสนาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การท านุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนายังเป็นพระราช

ภารกิจส าคัญของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า “ในอนาคตภายหน้า ควรจะท านุบ ารุง พระพวรพุทธศาสนาไว้ให้

ถาวรวัฒนาการ เป็นประโยชน์แก่เทพยดามนุษย์ทั้งปวง จึงจะเป็นพระบรมโพธิญาณบารมี ” 

(www.changsipmu.com)  
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 เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว อันมีผลกระทบกระเทอืนถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย และการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ประกอบกับรัชสมัยของพระองค์มีระยะเวลาสั้นเพียง 9 ปี ท าให้พระราชกรณียกิจ

เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์คอ่นข้างน้อยกว่าในรัชกาลอ่ืนๆ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงให้

ความสนพระราชหฤทัยใส่เกี่ยวกับการศาสนาในทุกรูปแบบ ดังนี้ 

  ก. บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว พระอารามหลวงบางแห่ง ทั้งในพระนครและต่างจังหวัด เริ่มช ารุดทรุดโทรมพระองค์

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้คงเดิม แต่ทรงมีพระราชภารกิจเกี่ยวกับกิจการ

บ้านเมืองมากมาย ประกอบกับการเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า งบประมาณแผ่นดินที่จะ

จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาและพระวิริยะ

อุตสาหะ ในการที่จะบูรณปฏสิังขรณ์พระอารามต่างๆ โดยทรงออกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

เป็นทุนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน และส่วนที่เหลือทรงให้ประกาศเรี่ยไรจากพระ

บรมวงศานุวงศ์ ขา้ราชบริพาร และประชาชนทั่วไปในรัชสมัยของพระองคท์รงบูรณะปฏิสังขรณ์

พระอารามต่าง ๆ ดังนี้ 

   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

พระราชด าริว่า วัดพระศรีรัตนศาสดารามซ่ึงเป็นวัดส าคัญคูบ่้านคูเ่มือง ช ารุดทรุดโทรมหลายแห่ง 

สมควรที่จะปฏิสังขรณ์ให้ม่ันคงและงดงามเหมอืนเดิม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ

เจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมกระนครสวรรค์วรพินิต ด าเนินการค่าซ่อมแซม การ

บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งนี ้นับการเป็นการซ่อมแซมครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งนีเ้พราะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ซ่อมแซมสถานที่ส าคัญหลายแห่งทั่วไปทั้งพระอาราม ดังนี้ 

    1. พระอุโบสถ 

    2. พระวหิารคด 

    3. หอมณเฑียรธรรม 

    4. หอพระนาค 

    5. พระวหิารยอด 

    6. พลับพลาเกย 3 หลัง 

    7. ศาลาขา้งพระวหิารยอด 2 หลัง 

    8. ศาลารอบพระอุโบสถ 12 หลัง 

    9. พระพุทธปรางค์ 

    10. หอพระราชพงศานุสร 
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    11. หอพระราชกรมานุสร 

    12. ยักษ์ 6 ตน 

    13. พระศรีรัตนเจดีย์ 

    14. พระมหามณฑป 

    15. พระปรางค ์8 องค ์

    16. ใบเสมาและก าแพงแก้วรอบพระอุโบสถ 

    17. หมากพนม ซุ้มก าแพงและก าแพงรอบมณฑป 

    18. เก๋งและก าแพงเก๋ง 

    19. หอระฆัง 

    20. หอคันธารราฐ 

    21. ซ่อมเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

   วัดสุวรรณดาราราม วัดสุวรรณดาราราม เป็นวัดเก่าแก่ในกรุงศรีอยุธยา 

สร้างโดยพระยาวรวงษาธิราช (คุณทอง) พระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก ดังนี้ พระมหากษัตริย์ในนามพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จึงทรงถือว่าเป็นวัดแห่ง

พระราชวงศ์ ทรงให้การท านุบ ารุงซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ตลอดมา ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บูรณะซ่อมแซมให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง

โปรดให้พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตกร) ช่างเขยีนมช่ืีอ เขยีนภาพพระราชประวัติ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช นับแต่สมัยทรงพระเยาว์ ไปอยู่ในราชส านักหงสาวดี ตีกระบี่กระบอง

กับมังสามเกียด ต่อพระพักตร์พระเจ้าบุเรงนอง เรื่อยมาจนถึงประกาศอิสรภาพ และท า

สงครามกับหงสาวดีหลายครั้ง จนกระทั่งสงครามยุทธหัตถี เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 

พระยาอนุศาสน์จิตรกรได้เขียนเป็นภาพใหญ่เต็มผนังอยู่เหนือประตูวิหารด้านหน้า ภาพพระ

ราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อเรื่องจิตรกรรม 

   พระปฐมเจดี ย์  พระปฐมเจดีย์ เป็ นปูชนียสถานเก่ าแก่และส าคัญ 

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเม่ือครั้งกษัตริย์ศรีธรรมมาโศกราชพระราชทานพระบรมธาตุไปใน

ประเทศที่นับถือพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้ทรงสร้างปูชนียสถาน

และปูชนียวัตถุต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นรวมทั้งบูรณะของเก่าให้คงอยู่ด้วย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ปรากฏว่าพระอุโบสถบนลานพระปฐมเจดีย์ช ารุดทรุดโทรมยากแก่การ

บูรณะปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยให้สมเด็จฯ เจ้าฟา้กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ออกแบบ และสมเด็จพระ
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เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นแม่กองสร้าง เสร็จ

สมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวอานันทมหิดล 

   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระ

อารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงสร้างไวเ้ป็นวัดประจ ารัชกาลของพระองค ์

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีการสร้างวัดประจ ารัชกาลขึ้นใหม่ แต่

ธรรมเนียมการมีวัดประจ ารัชกาลยังคงด ารงอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มิได้ทรงสร้างวัดประจ ารัชกาล แต่ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถบนลานพระปฐม

เจดีย์ช ารุดทรุดโทรมมากยากที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง

ขึ้นใหมท่รงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งด้านนอกและด้านใน โดยเฉพาะด้านใน ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ลบภาพพุทธประวัติออก ทาสีฟ้าอ่อนท าเป็นลายดอกไม้ร่วงสีทอง 

   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปรียบเสมือนเป็นวัดประจ ารัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวด้วย เนื่องจากทรงรับภาระปฏิสังขรณ์วัดนี ้เกือบตลอด

รัชกาลของพระองค์ และเม่ือสวรรคต พระบรมราชสรีรังคารของพระองค์ได้บรรจุอยู่ ณ ใต้

ฐานชุกชี ที่ประดิษฐานพระพุทธอังครีส ณ วัดนีด้้วย 

  ข. พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชประสงค์จะพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยขึ้นเพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณี ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงมี

พระราชด าริว่า พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี

เพยีง 39 เล่มเท่านั้น ยังไม่ส าเร็จโดยสมบูรณ ์มีบางคัมภีร์ที่ยังไม่ได้พิมพ ์และบางคัมภีร์พมิพไ์ว้

แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบให้สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ

จันทบุรีนฤนาท เป็นประธานด าเนินการพมิพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยให้ส าเร็จโดยสมบูรณ์ ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าให้กราบทูลอาราธนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรงหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ

พระสังฆราชเจ้า เป็นประธานในการตรวจสอบช าระต้นฉบับพระไตรปิฎก โดยใช้ฉบับลานของ

หลวงซ่ึงสืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกเป็นหลัก คัดลอก

และพมิพเ์พิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู ่ 

  พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ในครั้งนี้ นับเป็นพระไตรปิฎกอักษรไทยฉบับสมบูรณ์

ทีสุ่ด มีจ านวน 45 เล่ม โดยมีการเรียกพระไตรปิฎกชุดนีว้า่ “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” มีตราช้าง

เป็นเครื่องหมาย แสดงวา่มิได้มีบุคคลใดเป็นเจา้ของโดยเฉพาะ แต่เป็นของประชาชนชาวไทยทัง้

ปวง หลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ได้พระราชทานแจกจ่ายไปตามมหาวิทยาลัย และหอสมุด

นานาชาติทั่วโลก จ านวน 450 ชุด พระราชทานในพระราชอาณาจักรจ านวน 200 ชุด เหลืออีก 
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850 ชุด พระราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพยข์อรับพระไตรปิฎก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด

งานฉลองพระไตรปิฎกชุดนี้ขึ้น เม่ือวันที่ 25-26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 (ส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2537) 

 

พระราชกรณียกจิต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชภารกิจขององค์เอกอัคร

ศาสนูปถัมภกอย่างเคร่งครัด พระองค์เสด็จพระราชด าเนิน เนื่องในงานพระราชพิธีศาสนา

ประจ าปีทุกปี เช่น พระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา พระราชพิธีบ าเพ็ญพระราช

กุศลวันมาฆบูชา พระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลวันเข้าพรรษา พระราชพิธีอุปสมบทนาค

หลวง พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ

อุตสาหพยายามเสด็จถวายผ้าพระกฐินตามพระอารามต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

เป็นประจ าทุกปีไม่เคยเว้น นับแต่ พ.ศ. 2469-2477 (บรรเจิด อินทุจันทร์ยง และคณะ. 2537) 

ดังเช่น 

  “ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2470 โปรดให้มีการทรงผนวชหม่อมเจ้าและ

อุปสมบทนาคหลวงสมโภชที่พระที่นั่งอมรินทรและอุปสมบทที่วัดพระแก้ว คือ หม่อมเจ้าอิทธิ

เดช ในกรมหม่ืนอนุพงศ์จักรพรรดิ หม่อมเจ้ารัตยากร ในพระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ และหม่อม

ราชวงศ์ประมวลศรี โสภางค ์ณ อยุธยา และโปรดให้รองเสวกโท นายรองขัน (คลอ คชนันท์) 1 

นายเรือโทเฉียบ แสงชูโต 1 นายเรือตรีสินหรั่ง เกตุทัต 1 รวม 3 นาย ได้อุปสมบทในวัดพระแก้ว

ต่อกับการทรงผนวช” 

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็น

ศิลปิน ทรงสนพระราชหฤทัยในงานศิลปวัฒนธรรมนานาแขนง ทรงมีสุนทรียศิลป์ สนพระราช

หฤทัยในศิลปะและวัฒนธรรม ดังเห็นได้จากการที่พระองค์ให้มีการตรา “พระราชบัญญัติ

คุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474” และการที่พระองคท์รงสนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงและสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย เพราะ

พระองคท์รงมีพระราชหฤทัยแห่งศิลปะเพื่อเชิดชูความเป็นอารยะแห่งประเทศไทยนั้นเอง 

 “ศิลปะเป็นพัฒนาการในความเป็นมนุษย์ในเรื่องความนึกคิดจินตนาการและ

อารมณ์ในเรื่องความงามที่เรียกวา่สุนทรีย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึน้พร้อมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของ

มนุษย์ที่สามารถสื่อกันด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ภาษาทั้งพูดและเขียน โดยเฉพาะสิ่งที่

เรียกว่าอารมณ์สุนทรีย์ คือสิ่งที่ยกระดับจิตใจของมนุษย.์..ให้มีความเป็นศิวิไลซ์ในมนุษยชาติ 
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อีกนัยหนึ่งก็คอืศิลปะเป็นองค์ประกอบอยา่งหนึ่งของความเป็นอารยธรรม (Civilization) ศิลปะ

เป็นสิ่งที่สร้างหรือรังสรรค์โดยบุคคลในสังคม (individual and society) คือในความเป็นมนุษย์

ของทุกคนล้วนมีอารมณ์สุนทรียเ์หมือนกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันอันมาจากการอบรมและชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมอืนกัน” (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2556) 

 สรุป ได้ว่า รูปแบบของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ระยะที่ 1 พ.ศ.2468 – 2475 มีทั้งการสืบสาน อนุรักษ์ และการ

สร้างสรรคใ์นรูปแบบเฉพาะของพระราชนิยม ทั้งนี้เนื่องจากทรงพระราชสมภพและเจริญพระ

ชนม์ในขณะท่ีและขึ้นครองราชย์แห่งสยามหรือประเทศไทย ในช่วงเวลาแห่งความต่อเนื่องจาก

รัชกาลก่อน ขณะเดียวกันพระองคก์็ได้มีการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมของสยามตามยุคสมัย

และพระราชนิยมส่วนพระองค์ เพื่อทั้งด ารงเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์และ

ประเทศชาติไปพร้อมกัน 

 

รูปแบบของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม : ระยะท่ี 2 พ.ศ.2475-2477   

 ในช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการเกิดเหตุการณ์ปฎิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมี

ผลงานที่ส าคัญต่อประวัติศาสตร์และด ารงให้เห็นเป็นประจักษ์มาถึงปัจจุบัน คอื 
 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทจิตรกรรม ส าหรับพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านจิตรกรรมสืบเนื่องจากการรักษา อนุรักษ์ หรือ 

ปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และการสร้างศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะของรัช

สมัย ที่สะท้อนให้เห็นความใส่พระราชหฤทัยต่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความอารยะ

ของบ้านเมือง ดังนี้ 
  ก) ภาพจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดสุวรรณ

ดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความส าคัญต่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราช

จักรีวงศ์ เนื่องจากเป็นวัดแห่งพระราชวงศ์ เพราะพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟา้จุฬาโลกมหาราชสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  แม้ว่าตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ไม่มีการสร้างพระ

อารามหลวงขึ้นใหม่อีกก็ตาม แต่การท านุบ ารุงพระศาสนาและศิลปกรรม เป็นพระราชกรณีย

กิจส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองคท์ี่ทรงปฏิบัติ  
  เม่ือ พ.ศ. 2475 มีการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐาน

มาครบ 150 ปี และกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหมอ่มให้มีการท านุบ ารุงสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ด้วยการ

ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารามครั้งใหญ่  
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอนุศาสน์จิตรกร 

(จันทร์ จิตรกร) วาดภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระวหิารวัดสุวรรณดา

ราม เป็นเรื่องราวตั้งแต่ทรงพระเยาว ์เสด็จไปประทับที่ราชส านักหงสาวดี ทรงตีกระบี่กระบอง

กับพระมหาอุปราชา การประกาศอิสรภาพ การท าสงครามกับหงสาวดีและการท าสงคราม

ยุทธหัตถี ถือได้ว่างานจิตรกรรมเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้นแบบในการสืบ

ทอดเรื่องราวการเล่าเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน ในอีกหลาย

รูปแบบ เช่น แบบเรียน นิยาย ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น  
  ส าหรับภาพจิตรกรรมเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่

พระวิหารวัดสุวรรณดาราม ใช้ระยะเวลาในการวาด 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2472- 2474 ลักษณะ

จิตรกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้มีการพัฒนาการที่สืบเนื่องจากสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการที่ภาพวาดมีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก 

คอืการวาดภาพที่มีลักษณะสัจจนิยม (Realism)  ภาพวาดมีปริมาตร (Volumne) การใช้แสงและ

เงา มีทัศนียภาพ  (Perspective) (Silpa : Contemporary Art” ไดอารี่ป ระจ าปี  2557 โดย
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม)  
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ภาพท่ี 3.12 ภาพเขียนสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จิตรกรรมฝาผนังในวหิาร   

วัดสุวรรณดาราราม เขยีนโดยพระยาอนศุาสตร์จิตรกร 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/blog/content/63791/ 

 

  ข) ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรติ์ จากการบูรณะวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม เนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว มีการเฉลิมฉลองสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้า โปรดกระหม่อมให้มีการปฏิสังขรณ์วัดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็นวัดส าคัญของ

แผ่นดิน  มีการบูรณะภาพจิตรกรรม โดยมีการประชุมช่างเขยีนภาพรามเกียรติ์ ที่ระเบียงรอบ

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

  ส าหรับภาพจิตรกรรมที่ได้รับการบูรณะและวาดที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตน

ศาสนารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีลักษณะที่ยังคงจารีตการวาด

ภาพจิตรกรรมแบบประเพณีไทย ทั้งนี้เนื่องจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดประจ ากรุง

รัตนโกสินทร์และภาพจิตรกรรมมีการวาดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การวาดจึงยังคงต้อง

รักษาจารีตในการวาดภาพแบบดั้งเดิม 

  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทสถาปัตยกรรม เนื่องจากในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว อยูใ่นช่วงวาระที่การสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุง

รัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี  รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้

วางโครงการสร้างสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพัฒนาระบบการ

คมนาคมเพื่อเช่ือมพื้นที่ระหว่างจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบรุีให้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการ
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ขยายพระนคร เพื่อการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยแห่งยุค และเพื่อการคา้ขายที่ก าลังมีการ

ขยายตัวในเวลานั้น 

  ค) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ 

พระปฐมบรมราชานุสรณ์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้า ฯ ให้มีการก่อสร้างประติมากรรม พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟา้จุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้

จุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในงานเฉลิม

ฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นประติมากรรมที่สร้างคูก่ับ

สะพานพุทธยอดฟา้ ประดิษฐาน ณ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ฝ่ังพระนคร 

  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว ได้ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้าง

ประติมากรรมหรือถาวรวัตถุที่แสดงถึงบูรพมหากษัตริยท์ี่ได้ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึน ใน

วาระโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร มีอายุครบรอบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 

จึงได้มีมติในการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้น เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติคุณของพระองค ์ที่ได้สร้างพระนครหรือกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทรงมีพระ

ราชกรณียกิจอ่ืน ๆ นานัปการ เช่น การสร้างพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

การช าระพระไตรปิฎก การช าระกฎหมายตราสามดวง ฯลฯ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

ครั้งนั้นได้สร้างพร้อมสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อเช่ือมฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี จึงโปรด

เกล้าฯ ให้มีการคดิออกแบบพระบรมรูปและสะพานในคราวเดียวกัน โดยก าหนดให้มีการสร้าง

แถวถนนตรีเพชรในฝ่ังพระนคร (ศิลปากร,กรม, น าชมกรุงรัตนโกสินทร์, กองโบราณคดี กรม

ศิลปากร กรุงเทพฯ 2525 หน้า 273) 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ซ่ึงเป็นอุปนายกบัณฑิตยสภา เป็นผู้ทรงคิดแบบและ

อ านวยการสร้างเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังค ์พระ

หัตถ์แตะพระแสงดาบที่วางเหนือพระเพลา รวมถึงแท่นฐานและฉากหลัง (ฉัตรบงกช ศรีวัฒน

สาร, “การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7” ใน 120 ปี ผ่าน

ฟ้า ประชาธิปก กรุงเทพฯ : ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 

194)ส่วนองค์รูปปั้นของพระราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ปั้นและหล่อด้วยส าริดโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือ นายคอร์ราโด เฟโรจี 

ศิลปินชาวอิตาลี และผู้ก่อตั้งมหาวทิยาลัยศิลปากร  
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  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี

ความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดในตอนแรกเริ่ม 4.60 เมตร ต่อมามีการเสริมแท่นสูงอีก 1 เมตร ฐาน

กว้าง 2.30 เมตร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดผ้า

คลุมพระบรมราชานุสาวรีย์นี้  เม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 ซ่ึงต่อมาทางราชการได้

ก าหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์ หรือ วันจักรี 

  การสร้างอนุสาวรีย์ของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มมีแรกเริ่มเม่ือประเทศไทยได้

เปิดรับวัฒนธรรมจากตะวันตกในยุคอาณานิคม ซ่ึงประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง

ประเทศให้ทันสมัยเจริญทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอาณานิคมตะวันตก ใน

ด้านศิลปกรรมประเภทประติมากรรมเช่นกนั ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าพระองค์จริงใส่ฉลองพระองค์แบบไทย 

ประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เพื่อประกอบพธิีถวายสักการะในงานพระราช

พิธีฉัตรมงคลและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาท

พระเทพบดิร ในปัจจุบัน  

  ส่วนอนุสาวรีย์ที่เป็นแบบศลิปวัฒนธรรมตะวันตกอยา่งแท้จริง ซ่ึงเป็นที่รู้จักกัน

ดีคือ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว หรือ พระบรมรูปทรง

ม้า ณ ลานพระราชวังดุสิต ซ่ึงได้ออกแบบและปั้นโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส ในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงครองราชยย์าวนานได้ 41 ปี  

  ส าหรับการปั้นหล่อรูปเหมือนหรืออนุสาวรีย์แบบตะวันตกในประเทศไทย 

แพร่หลายมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว โดยมีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

เป็นผู้บุกเบิก และด้วยความคิดค่านิยมในสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เกิดการยอมรับว่า 

การสร้างอนุสาวรีย์คือเครื่องเตือนใจให้น้อมร าลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลต่าง ๆ ความ

นิยมในการสร้างอนุสาวรีย์จึงแพร่หลายขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ

เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ดังเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างขึ้น 

  ง) สร้างสะพานปฐมราชานุสรณ์  ในการเฉลิมฉลอง 150 ปีพระนคร 

นอกจากการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช
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แล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชด าริในการสร้างสะพานข้าแม่น้ า

เจ้าพระยาเพื่อการสาธารณประโยชน์ ดังจากหนังสือประชุมกฎหมายประจ าศก (แน่งน้อย  

ศักดิ์ศรี, รองศาสตราจารย์. “สถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว” เอกสาร ประกอบการประชุมทางวชิาการ เนื่องในวาระครบ 100 ปี พระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว , เรื่องสังคมไทยใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ,2537)  รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชปรารภวา่   

   “... เม่ือถึงพุทธศักราช 2475 อายุของพระนครจะครบ 150 ปี  เป็นอภิลักขิต

มงคลสมควรจะมีการสมโภชพระนคร และสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุเพื่อเตือนใจชาวสยามในภาย

หน้า จึงทรงปรึกษาแก่อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีทั้งปวง ก็เห็นชอบในการสร้าง 2 สิ่ง ประกอบกัน 

คอื การสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก องคป์ฐมบรมกษัตริย์แห่งพระ

ราชจักรีวงศ์ และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าท าทางถนนเช่ือมฝ่ังพระนครให้ติดต่อกับทางฝ่ัง

ธนบุรี เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการสร้างครั้งนีท้รงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภาผู้ทรงอ านวยการ

ออกแบบทั้งพระบรมรูป และสะพาน  พระราชทานพระนามว่า สะพานพระพุทธยอดฟ้า จ านวน

เงินในการก่อสร้าง 4 ล้านบาทซ่ึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงบริจาคจ านวนประมาณ 2 ล้าน

บาท รัฐบาลจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือทรงพระราชด าริให้บอกบุญ

เรี่ยไรจากชาวสยามทุกชาติทุกช้ันทุกบรรดาศักดิ์ตามก าลัง.... ”  
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ภาพท่ี 3.13 ขบวนพยหุยาตราในงานพระราชพธิีเปดิพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราชและสะพานพระพุทธยอดฟา้ เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2475 

ท่ีมา : https://www.matichon.co.th 

 
ภาพท่ี 3.14 งานพระราชพธิีเปดิพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก

มหาราช เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2475 จากหนงัสือพมิพ ์L’Illustation ของฝรั่งเศส 

ท่ีมา : https://www.matichon.co.th 

 

  ส าหรับ การก่อสร้างพระราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชและการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นการสะท้อนทั้งสิ่งที่แปลกใหม่ สร้าง

ความทันสมัยสมความเป็นอารยะ ในขณะเดียวกันยังเป็นการสะท้อนประเพณีการสืบสานการ

สร้างอนุสาวรีย์แบบตะวันตกต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ไม่ต้องการเพียงแค่เฉลิมพระเกียรติและด ารงพระ

เกียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราชเท่านั้น แต่ยังแสดงให้สังคมไทยใน

เวลานั้นเห็นความส าคัญและการด ารงอยู่ของ “สถาบันพระมหากษัตริย์” ที่มีต่อสังคมไทย 
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เนื่องจากในขณะนั้น เป็นช่วงที่สังคมไทยก าลังมีความเปราะบางในระบอบการเมืองการ

ปกครอง ซ่ึงหลังจากนั้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

หรืออภิวัฒน์สยามขึ้น และเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกครั้งในสยามประเทศ 

  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงระยะที่ 2 

พ.ศ. 2475-2477 นั้น พบวา่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เป็น

พระราชกรณียกิจที่สืบเนื่องจากก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และในภายหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานะภาพส่วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ไม่ม่ันคงมากนัก และเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ

สละราชสมบัติ เม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2537) 

ดังนี้ 

   “…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎร

โดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ

เพื่อใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนีข้า้พเจ้าเห็น

วา่ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริง

ไม่เป็นผลส าเร็จและเม่ือขา้พเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้

ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากต าแหน่ง

พระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง ซ่ึงเป็นของข้าพเจ้า

ในฐานที่เป็นพระมหากษัตริย์ แต่ข้าพเจ้าสงวนไวซ่ึ้งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมา

ก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์…” 

 

  จ) ศาลาเฉลิมกรุง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจการเขา้มาของอารยธรรมตะวันตก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้าน

ความบันเทิงในสังคมไทย นอกเหนือจากเพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อนด้วยการสร้าง

ความครึกครื้นแล้ว รูปแบบของความบันเทิงได้กลายมาเป็นสื่อที่แสดงถึงฐานะทางสังคมอีก

ด้วย ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าในระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ได้ส่งผลต่อรูปแบบ

ความบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงไป ดังที่ขุนวจิิตรมาตรา หรือ สง่า กาญจนาคพันธุ์ (ขุนวิจิตรมาตรา. 

2523) ได้กล่าวไวว้า่  

   “มหรสพสมัยโน้น (ยังไม่มีไฟฟ้า) แสดงแต่วันขา้งขึ้น ราวข้ึน 8 ค่ า ไปจนถึง

ประมาณสามทุ่ม...โรงละครนฤมิตรทีว่ัดสระเกศเท่าที่ข้าพเจ้าจ าได้ แสดงตอนบ่าย พอถึงเย็นก็

เลิก (เม่ือมีไฟฟา้ใช้) โรงละครปรีดาลัยใช้ไฟฟา้มาก และแสดงเวลากลางคนืทุกวัน”  
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  ยิ่งกว่านั้น อิทธิพลตะวันตกจากลัทธิจักรวรรดินิยม ท าให้รสนิยมความบันเทิง

ในสังคมเปลี่ยนไป จากความนิยมในวัฒนความบันเทิงแบบไทยดั้งเดิมสู่วัฒนธรรมความบันเทิง

ที่เป็นอิทิพลตะวันตก กรุงเทพมหานคร ที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงรูปแบบใหม่ใน

สยามประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นรูปแบบความบันเทิงจากตะวันตกรูปแบบใหม่ใน

ขณะนั้น ซ่ึงได้เข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“ครั้นเม่ือข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพใหม่ มาพบการมหรสพที่มิได้เคยเห็นเลยเม่ือก่อนไป คือ

ลิเกของพระยาเพ็ชรปาณี (ภายหลังเปนพระยานครานุรักษ์) ข้าพเจ้ากลับมาแล้วเปนนานจึงได้

เริ่มมีภาพยนตร์ที่เรียกกันวา่ “หนังญ่ีปุน่”  

  “ศาลาเฉลิมกรุง” จัดว่าเป็นศิลปกรรมไทยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างขึ้นในราวปี 2473 นับได้ว่าเป็นโรงภาพยนตร์แหง่แรกของประเทศไทย และมีความทันสมัย

ที่สุดในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เวลานั้น มีการออกแบบที่ลักษณะอาคารเป็น

ศิลปกรรมแบบผสมผสานศิลปกรรมไทยและศิลปกรรมตะวันตก โดยมีการสร้างด้วยรูปแบบ

ศิลปกรรมแบบตะวันตกด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย และยังเป็นโรงภาพยนตร์หรือมหรสพแห่งแรก

ของประเทศไทย ที่มีระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ า (Chilled Water System) 

(DOCOMOMO Thailand, 2010)  

  โรงภาพยนตร์แห่งนี้สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชนิยมในเรื่องการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพยนตร์นอกจากนีโ้รงภาพยนตร์นี้ยัง

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่มีการฉลองพระนครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี 

นอกเหนือจากพระปฐมราชานุสรณ์และสะพานพุทธยอดฟา้ 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่ัวทรงเห็นวา่สิง่บันเทิงที่เฟ่ืองฟูมากทีสุ่ดใน

โลกยุคนั้นก็คอื “ภาพยนตร์” และแม้ว่าในเวลานั้นจะมีโรงภาพยนตร์ข้ึนอย่างแพร่หลายแล้วใน

กรุงเทพฯ และทุกหัวเมือง แต่ก็ยังไม่มีโรงภาพยนตร์ที่มีลักษณะสวยงามภูมิฐานเป็นสง่าราศีแก่

เมืองได้ ประกอบกับความที่ทรงรอบรู้และเป็นนักนิยมภาพยนตร์ ดังนั้นพระบาทสมเด็ จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์กว่า 9 ล้านบาท เพื่อ

สร้างโรงภาพยนตร์ส าหรับฉายภาพยนตร์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังมี

ลักษณะภูมิฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศได้ อันเป็นแนวพระราชด าริที่ให้เห็นว่าทรงมี

ความทันสมัยและต้องการพัฒนาบ้านเมืองในสวยงามสมความเป็นประเทศที่มีอารยะ ในการนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร สถาปนิกผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
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สถาบันช้ันน าของประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ท าการก่อสร้างเม่ือ 

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2473  ได้พระราชทานนามของโรงมหรสพเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ออกแบบ และ

เป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบ 150 ปี วา่  “ศาลาเฉลิมกรุง ” ศาลาเฉลิมกรุงได้เปิด

ด าเนินการ โดยฉายภาพยนตร์เสียงเป็นครั้งแรกเม่ือวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2476 

  สถานที่ตั้ งของศาลาเฉลิมกรุงนี้แต่ เดิมในสมัย พ ระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซ้ือที่ดินบริเวณระหว่างถนนเจริญกรุ ง

และถนนพาหุรัดช่วงหลังวังบูรพาภิรมย์ ระหวา่งถนนบูรพาและถนน ตรีเพชร โดยวางแผนตัด

ถนนเป็นรูปกากบาทในพื้นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมนี้ ด้วยทรงพระราชด าริให้เป็นย่านการค้า แต่แนว

พระราชด ารินี้ก็มิได้บรรลุตามวัตถุประสงค ์คงปล่อย เป็นลานโล่งๆ ที่ตรงกลางมีถนนสองสาย

ตัดกันเหลือไว ้ต่อมาผู้คนเรียกบริเวณนีว้า่ “สนามน้ าจืด” นอกจาก บริเวณที่ตั้งของศาลาเฉลิม

กรุงจะเป็นย่านธุรกิจ ที่ส าคัญแล้ว ที่บริเวณนีย้ังเป็นแหล่งบันเทิงส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ของผู้คนในสมัยนั้นอีกด้วย เพราะตลอดแนว ใกล้ เคียงถนนเจริญกรุง ไปจรดสามแยก (ต้น

ประดู่ ) เป็นแหล่งรวมโรงมหรสพที่ส าคัญของยุคนั้น เช่น โรงภาพยนตร์นาครเขษม โรง

ภาพยนตร์พัฒนากร โรงภาพยนตร์สิงคโปร์ (ศาลาเฉลิมบุรี ) ฯลฯ (ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ 

  หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบอาคารศาลาเฉลิมกรุงในรูปแบบ

สากลสมัย  (International Style หรือ  Modern Style) หรือที่ ส ถ าปนิ ก รุ่ นห ลั ง เรี ยก ว่ า 

Contemporary Architecture ตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง ตระหง่านม่ันคง ผ่ึงผาย 

ตามแบบตะวันตก โครงสร้างของอาคารแข็งแรงมาก รับน้ าหนักได้ดีเยี่ยม ด้วยการใช้ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันก็เปิดเนื้อที่กว้างขวางไว้ภายในโดยไม่มีเสามาบังตา 

ส่วนประกอบอื่น เช่น ผนัง ประตูบานพับ ยังเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้าไปชมภาพยนตร์

เป็นส าคัญ  

  ในสมัยนั้นอาคารศาลาเฉลิมกรุงจัดได้ว่าเป็น อาคารที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

ขณะนั้น มีความสวยงามเป็นที่น่า ตื่นเต้นและภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสช่ืนชม สามารถจุผู้คน

ได้เป็นพันคน มีการออกแบบตกแต่งภายในอย่างงดงามด้วยศิลปะไทยผสมผสานกับศิลปะ

ตะวันตก มีระบบไฟแสงสี ระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ มีระบบปิด – เปิดม่านอัตโนมัติ เป็นโรง

มหรสพแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ เครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังจัดฉายภาพยนตร์

ช้ันดี โดยเฉพาะภาพยนตร์ต่างชาติเสียงในฟิล์ม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองที่ทันสมัย

แบบบ้านเมืองในยุโรปหรือโลกตะวันตกที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่แบบ

สถาปัตยกรรมตะวันตก นอกจากนีย้ังมรีะบบสาธารณูปโภค ที่มีส่วนให้เกิดความสะดวกสบาย
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และแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ความความทันสมัยและมีความ “เจริญหูเจริญตา” ดังนั้น 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงในยุคแรกเริ่มจึงเป็นที่ชุมนุม ของคนที่มีการศึกษาดี มีความรู้

ภาษาต่างประเทศและ ผู้ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศ อันเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมและ

ฐานของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือ 2 

กรกฏาคม 2476 (ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม, 

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2547 หน้า 263) แม้จะเป็นผลงานที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 แต่

เนื่องจากมีการท าพธิีเปดิอยา่งเป็นทางการในภายหลังจึงจัดอยูใ่นศิลปวัฒนธรรมในยุคที่ 2  

 

 
ภาพท่ี 3.15 ศาลาเฉลิมกรงุ 

ท่ีมา : asaconservationaward.com 

 

 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั วในระยะที่  2  

พ.ศ.2475-2477 พบวา่เป็นพระราชกรณียกิจที่มีการปฎิบัติสืบเนื่องจากระยะที่ 1 และมีความ

เกี่ยวขอ้งกับพระราชพธิีในเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี เป็นส่วนมาก ซ่ึงในระยะที่ 2 นี้

เป็นระยะที่บ้านเมืองก าลังประสบกับความคิดเห็นทางการเมือง แต่ในทางกลับกันงานด้าน
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ศิลปวัฒนธรรมนับว่ามีความส าคัญในการสะท้อนถึงแนวคิดให้เห็นความส าคัญต่อระบอบ

พระมหากษัตริย์และการด ารงพระเกียรติของพระมหากษัตริย์แห่งสยามให้สืบไป ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยูท่่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย 

 

 อย่างไรก็ตาม ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในระยะที่ 2 นี้ ยังพบวา่ สามารถแบ่งแยกได้เป็นอีก 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 

พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ก่อนวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 

2475 ซ่ึงได้แก่ ภาพจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดสุวรรณดาราม 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ จากการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมรา

ชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก สะพานปฐมราชานุสรณ์ ซ่ึงสะท้อนพระ

ราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ในการสืบสาน อนุรักษ์ รักษาและสะท้อนความส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการจรรโลงความเป็นชาติมาอยา่งต่อเนื่อง ส่วนช่วงที่ 2 คอื หลังวัน

เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยมีสถาปัตยกรรมที่ แสดงถึง

พระราชนิยมและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแห่งยุคสมัยคือ ศาลาเฉลิมกรุง ดังจาก

ตาราง ต่อไปนี้ 

   

ตารางท่ี 3.2 สรุปพระราชกรณียกจิด้านศลิปวัฒนธรรมของรัชกาลท่ี 7  

 

ประเภทของพระราชกรณียกจิ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2468 – 

2475.) 

หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ. 2475– 

2477) 

การสืบสาน 

ก. สถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

บูรณะพระอารามต่าง ๆ เช่น 

วัดพระศรรีัตนศาสดาราม 

วัดสุวรรณดาราราม วัดพระ

ปฐมเจดีย์ วัดราชบพธิสถิต

มหาสีมาราม  

จิตรกรรมฝาผนัง วัดพระศรี

 

- 
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ประเภทของพระราชกรณียกจิ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2468 – 

2475.) 

หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ. 2475– 

2477) 

ข. จิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

ค. ภูมิปัญญา 

 

 

 

ง. การดนตรแีละนาฎศลิป ์

 

 

จ. ศาสนา 

 

 

 

ฉ. พระราชประเพณีและ

พระราชพธิี 

 

 

 

 

 

 

รัตนศาสดาราม 

 

ราชบัณฑิตยสภา หอสมุด

ส าหรับพระนคร 

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ

 

กองมหรสพ ดนตรีไทย :

นาฏศิลป์  

พระราชพธิีต่าง ๆ ด้าน

ศาสนา เช่น ถวายผ้าพระ

กฐนิ  

 

พระราชพธิีบรมราชาภิเษก  

พ ร ะ ร า ช พิ ธี ถื อ

น้ าพระพิพัฒน์สัตยาพระราช

พิธีพืชมงคลและพระราชพิธี

จรดพระนังคัล พระราชพิธี

ตรียัมพวาย ตรีปวาย (พระ

ราชพธิีโล้ชิงช้า 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

http://1.bp.blogspot.com/-YP-KoHN3ekA/VX2Vy7CzFNI/AAAAAAAAABA/PgsZDFJoKiY/s1600/4.jpg
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ประเภทของพระราชกรณียกจิ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2468 – 

2475.) 

หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ. 2475– 

2477) 

ช. ภาพยนตร์และการถ่าย

ภาพนิ่ง 

การสร้างสรรคโ์ดยพัฒนาจากที่

มีอยูเ่ดิม 

ก. สถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

ข. จิตรกรรม 

 

 

ค. ภูมิปัญญา 

 

 

ง. การดนตรแีละนาฎศลิป ์

 

 

 

 

 

 

จ. ศาสนา 

 

 

 

 

บูรณะพระอารามต่าง ๆ เช่น 

วัดพระศรรีัตนศาสดาราม 

วัดสุวรรณดาราราม วัดพระ

ปฐมเจดีย์ วัดราชบพิธสถิต

มหาสีมาราม  

จิตรกรรมฝาผนัง วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม 

ราชบัณฑิตยสภา หอสมุด

ส าหรับพระนคร 

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ

กองมหรสพ ดนตรีไทย วง

ดุริยางคส์ากล นาฎศิลป์ เช่น 

โขนหลวง ละครดกึด าบรรพ ์

 

พระราชพธิีต่าง ๆ ด้าน

ศาสนา เช่น ถวายผ้าพระ

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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ประเภทของพระราชกรณียกจิ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2468 – 

2475.) 

หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ. 2475– 

2477) 

 

ฉ. พระราชประเพณีและ

พระราชพธิี 

 

 

 

 

 

 

ช. ภาพยนตร์และการถ่าย

ภาพนิ่ง 

 

 

การสร้างสรรคข์ึ้นใหม ่

ก. สถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฐนิ พมิพพ์ระไตรปิฎก 

พระราชพธิีบรมราชาภิเษก  

พ ร ะ ร า ช พิ ธี ถื อ

น้ าพระพิพัฒน์สัตยาพระราช

พิธีพืชมงคลและพระราชพิธี

จรดพระนังคัล พระราชพิธี

ตรียัมพวาย ตรีปวาย (พระ

ราชพธิีโล้ชิงช้า 

- 

 

 

 

พระราชวังไกลกงัวล 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟา้จุฬาโลก 

สะพานพุทธยอดฟา้ 

 

 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิม

กรุง 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/11/PIC52.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX_tvovoLeAhXEN48KHeTdCHoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flibrary.stou.ac.th%2Fodi%2Fsala-chalermkrung%2Findex.html&psig=AOvVaw0i1PxsBNASjS8B-nn715JA&ust=1539488180992990
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ประเภทของพระราชกรณียกจิ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2468 – 

2475.) 

หลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ. 2475– 

2477) 

 

 

 

ข. จิตรกรรม 

 

 

 

ค. ภูมิปัญญา 

 

ง. การดนตรแีละนาฎศลิป ์

 

จ. ศาสนา 

 

 

ฉ. พระราชประเพณีและ

พระราชพธิี 

ช. ภาพยนตร์และการถ่าย

ภาพนิ่ง 

 

 

จิตรกรรม วัดสุวรรณดาราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- 

การบันทกึโน้ตเพลงแบบ

สากล 

- 

 

- 

 

ภาพยนตร์ทรงถ่าย 

ภาพยนตร์อัมพร 

ภาพยนตร์หายากร่วมรัชสมัย 

การถ่ายภาพนิ่ง 

 

หลัง การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง การศาสนาเปน็

เรื่องของรฐับาลจนสิน้

รัชกาล 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

https://img.tnews.co.th/userfiles/images/18-20060306083227.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjisZnXw4LeAhUJOo8KHQmsDOgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tnews.co.th%2Fcontents%2F191788&psig=AOvVaw0ZTRDol0ywVjz_pPsuId8v&ust=1539489513938790
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สรุป 

 สรุปได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยนัน้ มีผลมาจากสถานการณ์ของประเทศไทยหรือสยามตั้งแตก่่อน

การเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงการเสด็จขึ้น

ครองราชยส์มบัติ เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านมาโดยตลอด นับแต่การคุกคาม

ของจักรวรรดินิยม โดยเฉพาะประเทศไทยหรือสยาม ตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ืออังกฤษได้เข้ามาท าสนธิสัญญาเบอร์นี่ (สืบแสง พรหมบุญและ

กาญจนี ละอองศรี ผู้แปล.ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ.1282-

1853, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525) และเม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงน าศาสตร์ ความรู้และ

ความคดิแบบตะวันตกมาใขใ้นการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย   (Modernization) ในด้านต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันเม่ือสยามต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม (วีร

วัลย ์งามสันติกุล, ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์, กรุงเทพฯ:มูลนิธิประชาธิ

ปก-ร าไพพรรณี, 2559)  “มิใช่เพียงรายละเอียดเรื่องสินค้าเข้าและสินค้าออก การแต่งตั้ง

กงสุล และสิทธิของชาวต่างชาติ หากแต่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเอกราชและการเริ่มต้น

ของการปรับตัวไปสู่ความเป็นสมัยใหมข่องสยาม” (Robert Bruce, “King Mongkut of Siam and 

His Treaty with Britain” อ้างใน ธีระ นุขเปี่ยม “วิวัฒนาการแห่งการสิ้นสุดปัญหาสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขตในสยาม”) 

 ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว ได้ทรงส่งพระโอรส 

เจ้านายและลูกขุนนางจ านวนมากไปศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพร้อมรับ

กับความก้าวหน้าและทันสมัย ด้วยการปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ด้าน “สยามแห่งอนาคตเป็น

รัฐที่แสดงออกซ่ึงอุดมคติสูงสุดแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับการคาดหวัง

และมาตรฐานของตะวันตกด้วย” (Wyatt, Thailand : A Short History, Second edition, Chaing 

Mai : Silkworm Books,2003)  

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงครองราชย ์การที่ทรงได้ศึกษา  

ณ ต่างประเทศ ทรงมีพระชนม์วัยเยาวใ์นช่วงการเปลี่ยนแปลง และการได้ทรงศึกษาพระราช

กรณียกิจ ขนบธรรมเนียม และหน้าที่ของการเป็นพระมหากษัตริย์ ท าให้พระองคต์ระหนักถึง

พระราชภาระกิจด้านการปกครอง การบ ารุงประเทศให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาในทุก ๆ 

ด้าน ในด้านความทันสมัยให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของโลก ขณะเดียวกันก็ต้อง

ด ารงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยหรือสยามไวด้้วย 
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 สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็นรอยต่อหรือ

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านส าคัญในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย การเปลี่ยนแปลง

ครอบคลุมหลายด้าน อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม สาธารณสุข รวมทั้ง

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

  “รัชกาลที่ 7 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเอือ้เฟื้อต่อศิลปวัฒนธรรม ทรง

สนับสนุน Intangible Subjects คนที่มีความเขม้แข็งจะมีความใฝ่ในงานศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่า

คนที่มีความอ่อนโยน อยา่งรัชกาลที่ 7 ที่ไม่ทรงนิยมโปรดความรุนแรง ทรงสนพระราชหฤทัยใน

งานศิลปวัฒนธรรม เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไม่มีการใช้ความรุนแรง แต่

เนื่องจากระยะเวลาในการครองราชย์สั้น พระองค์จึงมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมนี้จ ากัด ” 

(สัมภาษณ์ ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ ราชสกุลวรวรรณ) 

 พัฒนาการศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งและ

ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง ในยุคเปลี่ยนผ่าน หรืออาจเรียกได้วา่ พระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีทั้งการสืบสาน

และสร้างใหม่ ด้วยพระราชนิยมส่วนพระองคแ์ละความทันสมัยต่อกระแสสังคมวัฒนธรรมโลก

ในเวลานั้น (ดังตารางที่ 3.2) และศิลปวัฒนธรรมในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกส าคัญที่ตกทอด

สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ยังได้รับการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป 

 

 



บทที่ 4 

รูปแบบและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ที่มต่ีอศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศ 
 
  

 ศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการด ารงชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่เกิด

จนกระทั่งตาย ดังนั้นจึงเป็น “มรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตมนุษย์โดยแต่

ละสังคม มีวัฒนธรรมเฉพาะของตน เพราะเป็นวถิีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละสังคม”(สุพัตรา 

สุภาพ, 2536: 99) ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ผลิต

สร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวติของส่วนรวม ถ่ายทอดและเอาแบบอย่างกันได้ 

และปรากฏเป็นภาษา ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เป็นมรดกแห่งสังคม 

ซ่ึงสังคมได้รับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม ความเจริญทางวัฒนธรรมนั้นแตกต่างจากความ

เจริญทางอารยธรรมตรงที่วา่ ความเจริญทางวัฒนธรรมนั้น มีลักษณะประจ าชาติแอบแฝงอยู่

ดังเช่น ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่ มีการสืบสาน สืบทอด สืบเนื่อง ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้เข้าสถานการณ์และกาลเวลา เพื่อการด ารงอยูข่องศิลปวัฒนธรรม

ที่แสดงถึงความมีอารยะอยา่งมีอัตลักษณ์และยาวนาน 

 ด้านศิลปกรรมนั้นจากประวัติศาสตร์ชาติไทย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึง

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ งานศิลปกรรมไทยถูกสร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานความเช่ือเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาและเรื่องราวจากวรรณคดี แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการติดต่อกับนานา

อารยะประเทศ ท าให้เกิดการรับ ปรับ และบูรณาการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมจากประเทศ

ต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา และมีลักษณะคอ่ยเป็นค่อยไป แม้แต่การรับอิทธพิลของศิลปะตะวันตกที่

ได้เข้าสู่ประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซ่ึงสมัยนั้นได้มีการติดต่อการคา้กับชาวตะวันตกหลาย

ชาติ เช่น ฝรั่งเศส ฮอลันดา ดังเช่นศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีการรับ

ศิลปกรรมตะวันตก เช่น ช่องหน้าต่างโค้งแหลมแบบศิลปะโกธิก (Gothic) ในพระนารายณ์ราช

นิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นต้น  
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สภาพท่ัวไปของสังคมไทย 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์และ

สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงมีพระราชประสงค์ให้

กรุงเทพมหานครเป็นเหมือนกรุงศรีอยุธยา โดยเลียนแบบศิลปวัฒนธรรมทุกอยา่งมาจากกรุง

ศรีอยุธยา แม้ในสมัยเริ่มแรกของต้นรัตนโกสินทร์นั้น ศิลปวัฒนธรรมล้วนสานต่อและดัดแปลง

จากศิลปะอยุธยาเท่าที่มีช่างหลงเหลืออยู่และยังมีความพยายามรื้อฟื้นขึ้นใหม่อีกด้วย จารีต

การชุบเลีย้งช่างของผู้มีอ านาจราชศักดิ์ตามวังต่าง ๆ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แหล่งศูนยร์วมงาน

ช่างสมัยแรกเริ่มจึงอยู่ที่ “วังหลวงและวังหน้า” ซ่ึงรวมถึงตามวังของเจ้านายต่างๆที่ล้วนอยู่

ใกล้ชิดกับวังหลวง อาทิ สถาปัตยกรรม รวมถึง ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ศิลปกรรมส าคัญ เช่น 

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม เป็นต้น 

 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระมหากษัตริย์ได้มีพระราชกรณียกิจ

ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ราชอาณาจักรมากที่สุด ดังปรากฏพระราชนิยมการสร้างวัดอย่าง

ต่อเนื่องและมีพระราชนิยมแบบจีนเข้ามาผสมผสานในสถาปัตยกรรมไทยและองค์ประกอบ

ต่างๆในวัดและวังด้วย เช่นการเล่นบอนไซและประดับด้วยอ่างบัวของจีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทั้ง

รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ไม่เพียงสนับสนุนการสร้างศิลปะแต่ยังสร้างผลงานด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองคเ์องอีกด้วย เช่น 

บานประตูที่วิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ซ่ึงเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย อันแสดงให้เห็นจารีตแบบอนุรักษ์นิยมในช่วงเวลาแห่งการคุกคามของจักรวรรดินิยม

ตะวันตกที่ก าลังคืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่ 3 ที่ไม่โปรดแนวทางตะวันตก

ตลอดรัชกาลของพระองค์ 

 ดังนั้ น  สภาพสั งคมวัฒนธรรมไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์  คือ  ในส มัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการจ าลองแบบกรุงศรีอยุธยา ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พระราชพิธี พระราชประเพณี ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ได้รับการ

ฟื้นฟูให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบโบราณ (สุรพล วิรุฬรักษ์, นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5, 

กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์สกสค.ลาดพร้าว, 2554) ที่มีการปฎิบัติกันในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 เม่ือเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงผนวชอยู่

ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว ท าให้พระองคจ์ึงมีเวลาในการศึกษาศิลปะ

วทิยาการต่าง ๆ มากมาย ทรงคบหาสมาคมกับพระสหายชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา

สมัยนั้นและทรงรอบรู้ทั้งภาษามคธ, ละติน, และอังกฤษอยา่งแตกฉาน ทรงตรัสและทรงพระ
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อักษรภาษาอังกฤษได้ด้วยพระองค์เอง พระองค์มีพระสหายผู้คอยแลกเปลี่ยนศิลปวิทยาการ

คนส าคัญคือ สังฆราชปาเลอกัวซ์ แห่งวัดคอนเซ็บชันซ่ึงอยู่ใกล้เคียงกับวัดราชาธิวาสที่พระ

องค์ทรงจ าพรรษาอยู่ จึงท าให้เม่ือพระองค์ขึ้นครองราชย์แล้วมีนโยบายการต่างประเทศที่

เปิดรับชาวต่างชาติและมุ่งปรับปรุงราชอาณาจักรให้เจริญขึ้นอย่างทันท่วงที พระราชนิยมของ

พระองค์ตลอดรัชกาลจึงให้ความสนใจต่อศิลปกรรมแบบตะวันตกที่เน้นความเป็นมนุษย์นิยม 

(Humanism) อยา่งชัดเจนด้วย และส่งผลสืบเนื่องมายังรัชสมัยต่อ ๆ มา 

 

การป รับป รุงประ เทศ ให้ ทันสมัยจาก  Colonialism สู่ บ ทบาทการน า

ศิ ลป วัฒ นธรรมไทยสู่ ส ากลแบบ  Orientalism ของพ ระบ าทสมเด็ จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เป็นที่ทราบกันดีวา่ ตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น

ต้นมา ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยและหลายประเทศใน

เอเชียต้องเผชิญกับปัญหาการล่าอาณานิคมในยุคจักรวรรดินิยม หรือ Imperialism หรือ 

Colonialism  

 จักรวรรดินิยม หรือ Imperialism หรือ Colonialism คือ นโยบายการขยายอ านาจ

เพื่อการเขา้ควบคุมหรือใช้อ านาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวธิีการเพื่อให้

ได้มาหรือการรักษาจักรวรรดิให้ด ารงต่อไปได้ การขยายอ านาจเข้ายดึครองดินแดนต่าง ๆ นั้น 

มีทัง้การด าเนินการโดยตรงและทางอ้อม ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศที่ตก

อยูภ่ายใต้การควบคุมและปกครอง ก็คอืการตกเป็นอาณานิคม 

 การที่ลัทธิจักรวรรดินิยมได้เผยแพร่ไปทั่วโลก ท าให้เกิดการ “ยึดถือวัฒนธรรม

ตะวันตก” อยา่งที่ไม่เคยมีมาก่อน การที่ลัทธิจักรวรรดนิิยมเผยแพร่อยา่งรวดเร็วเป็นผลมาจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในช่วง พ.ศ. 2293-2393 ซ่ึงมีอังกฤษเป็นชาติแรกที่ได้มีการประดิษฐ์

เครื่องจักรไอน้ า ท าให้ทุนแรงทั้งแรงงานคนและสัตว์ สามารถผลิตสินคา้ที่ต้องการได้ปริมาณ

มาก ส่งผลต่อการเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ท าให้ประเทศมหาอ านาจต้องการดินแดนต่าง ๆ 

เพื่อกระจายสินค้า พร้อมกับการแสวงหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ อีกด้วย  

 นอกจากนี ้ความเช่ือที่มาพร้อมลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกคอื ความเช่ือในเรื่อง

ความเหนือกวา่ของคนผิวขาว (The White Man’s Burden) ที่มองวา่คนตะวันตกเป็นชาติที่เจริญ 

(ทวีศักดิ์ เผือกสม, การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอ านาจของชนช้ันน าสยาม พ,ศ, 

2325-2411, วทิยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540) ดังนั้น คนผิวขาวหรือคนตะวันตก มีสิทธิเข้ายดึครอง มอบ
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ความรู้ น าพาความเจริญและวัฒนธรรม “อันศิวไิลซ์” มาสู่คนในดินแดนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ดินแดน

ของคนผิวขาว ก่อให้เกิด “ลัทธิจักรวรรดินิยม” 

 

การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบจักรวรรดินิยม หรือ Colonialism 

 จักรวรรดินิยมหรือ Colonialism คือ การครอบง าทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรมต่อประเทศด้อยพัฒนากว่า โดยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางทหารมากกว่า 

ประวัติศาสตร์ของลัทธิอาณานิคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการครอบครองทาส ที่ดินส าหรับการ

ตั้งถิ่นฐานหรือสถานีการค้า หลังกลางศตวรรษที่ 19 ประเทศพัฒนาน้อยกว่าส่วนใหญ่ถูก

มหาอ านาจจักรวรรดินิยมตะวันตกเขา้ครอบครองเอาเป็นเมืองขึ้นอยา่งเป็นระบบมากขึ้น ท าให้

ประเทศพัฒนาน้อยกวา่ถูกขูดรดีทรพัยากรและแรงงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรม 

(วิทยากร เชียงกูล. 2550) ประกอบการที่ประเทศไทยต้องท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับประเทศ

อังกฤษเม่ือ พ.ศ. 2398 และกับอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ท าให้สังคมไทยต้องอยู่ใน

ช่วงเวลาเขา้สู่ความทันสมัยแบบตะวันตกในหลาย ๆ ประการ รวมถึงการเปิดรับและปรับปรุง

ประเทศด้านวัฒนธรรมที่ได้รับจากประเทศตะวันตก เช่น การจ้างชาวตะวันตกเป็นครูสอน

ภาษาต่างประเทศให้แก่ราชวงศ์ช้ันสูง การให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้า การอนุญาตให้ชาว

ต่างประเทศเข้าเฝ้าพร้อมขุนนางไทยในงานพระราชพธิีบรมราชาภิเษก เป็นต้น         

 การเข้ามาของชาติตะวันตกที่ส่งผลต่อประเทศไทยหรือสยามทั้งภายในและ

ภายนอก โดยภายในคอื การเขา้มาท าสนธิสัญญาทางการคา้กับสยาม และภายนอกโดยเฉพาะ

ในด้านการเมือง คอื การเขา้มาปักปันเขตแดนอาณานิคมในอาณาจักรที่ติดต่อกับสยามและหัว

เมืองประเทศราชของสยามในเวลานั้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดจากชาติตะวันตกเข้า

มาเหล่านี ้เป็นปัจจัยหลักที่เอ้ือให้เกิดการสร้างแนวคิดรัฐชาติขึ้นครั้งแรกตามแบบตะวันตกใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นสภาวะการที่

ประเทศไทยหรือสยาม อาจตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกชาติใดชาติหนึ่งโดยง่าย ดังนั้นการ

พัฒนาสยามให้เจริญดั่งตะวันตกจึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยูห่ัว เพื่อให้สยามเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้มีความเขม้แข็งในการป้องกันการรุกรานจาก

จักรวรรดินิยมตะวันตก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้ตกเป็นอาณานิคม

จากประเทศตะวันตกไปจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศพม่าที่ได้ท าสงครามกับประเทศอังกฤษ 

และท าให้ประเทศพม่าต้องสูญเสียเอกราชไปในที่สุด 
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 การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมในกระแสของจักรวรรดินิยม ได้เริ่มเกิดขึน้ใน

พระบรมมหาราชวังเป็นปฐมบท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้มี

การเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมที่เกิดขึน้ในเวลานั้น(วัณณสาส์น นุ่นสุข. 2550) 

  “ในพระราชอาณาจักรนี้และพระราชอาณาจักรอ่ืนใกล้เคียงก็ยังเป็นการ

ชาวบ้านชาวป่า ถึงเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินจะมีสติปัญญาเห็นการที่ชอบที่ดีแล้ว จะคดิอ่านฝ่าผืน

ดดัแปลงให้คนทั้งปวงหันเขา้ตามอยา่งธรรมเนียมใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการดี”  

 ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวในหลายด้านเพื่อรับมือกับจักรวรรดินิยม 

นอกเหนือจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง คือ การก าเนิดรัฐชาติ  (State) 

เพื่อการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และความเป็นชาติสมัยใหม่ (Modern State) ซ่ึงส่วนมากคือ

การศึกษาในด้านรัฐศาสตร์ 

 แต่ทั้งนี้ การปรับตัวเพื่อการรองรับลัทธิจักรวรรดินิยม ยังสามารถน าไปใช้ใน

บริบทที่แสดงถึงความเป็นชนชาติเจ้าอาณานิคมที่มีสติปัญญา ความเจริญรุ่งเรืองที่สูงส่งกว่า

ด้วย  และ“จักรวรรดินิยม ไม่ได้มีบริบทจ ากัดแค่การเข้าครอบครองหรือครอบง าทางด้าน

รัฐศาสตร์หรือเศรษฐกจิเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย และที่ส าคัญคอื

การตกเป็นอาณานิคมทางปัญญา (Intellectual Colony) 

 การตกเป็นอาณานิคมทางปัญญากรณีประเทศไทย อาจมีความหมายไม่ตรงกับ 

“อาณานิคม” ทีห่มายถึงการถูกครอบง าทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ แต่เป็นการถูกตะวันตกมุ่ง

เข้ามาเผยแพร่แนวคิด และศิลปวัฒนธรรมของตน และการที่ผู้น าหรือชนช้ันน าในไทยหรือ

สยามเองก็น าอารยธรรมตะวันตกมาใช้อย่างแพร่หลายและเห็นสมควรว่าสังคมไทยควร

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและศิลปวัฒนธรรมให้เหมือนสังคมตะวันตกด้วยเช่นกัน  

 ดังปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้ส่ง

นักเรียนไทยไปศึกษา ณ ทวีปยุโรป เพราะทรงตระหนักว่าชาติตะวันตกเป็นชนชาติที่มีการ

รวบรวมความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชประสงค์ไม่ให้นักเรียนไทย

หลงใหล่กับการด าเนินชีวิตแบบตะวันตกเช่นกัน (ประยุทธ ์สิทธพิันธ์. 2517 หน้า 39) 

  “การที่คอเวอนแมนตไ์ทยใหเ้จ้าทั้งหลายมาเล่าเรียนวชิาในกรุงอังกฤษนี ้ให้มาเป็น

ตัวอย่างของนักเรียนไทย และให้ได้รับความอุดหนุนทุกอย่าง ถ้าเจ้าทั้งหลายมาเรียนวิชาไม่ได้

ตลอดเป็นแต่เรียนวิชาผิว ๆ ไปเป็นฝรั่งเช่นนั้น นับวา่เป็นการเสียทั้งเงินและเสียราชการด้วย”  
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 การคุมคามจากจักรวรรดินิยม เป็นแรงผลักดันให้สยามต้องมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้มีการผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก ซ่ึงเป็นตัวแทนของความศิวิไลซ์หรือความเจริญ

ในยุคเวลานั้น ส่วนวัฒนธรรมไทยซ่ึงเป็นวัฒนธรรมตะวันออก ด ารงอยู่ในฐานะการเป็น

สัญลักษณ์ของชาติที่ได้มีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน ซ่ึงเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติที่มี

ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงยังสื่อถึงความเจริญของบ้านเมืองได้อีกด้วย 

 จากอิทธิพลของจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ส่งผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนและการบูรณาการระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมตะวันตก เริ่ม

ปรากฏชัดเจนมากขึ้นจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยูห่ัว เช่น ด้านสถาปัตยกรรม อาทิ พระนครคีรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พระที่นั่งวโรภาษพิมานในพระราชวังบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง จิตรกรคนส าคัญในรัชกาลที่ 4 ซ่ึงเป็นผู้น าในการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์วิหารที่เคยเขียนตามแบบประเพณีนิยมมา

เป็นแบบสัจจนิยม (Realism) อยา่งตะวันตก โดยวาดภาพให้มีปริมาตร (Volume) มีแสงและเงา 

มีทัศนียภาพ (Perspective) เนือ้หาแสดงแสงเงาและกล้ามเนือ้ของมนุษย ์อีกทั้งชุดแต่งกายและ

สถาปัตยกรรมในภาพเป็นไปตามสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิคทอเรียของอังกฤษซ่ึงได้มาจาก

โปสการ์ดอันเป็นที่นิยมในสมัยนั้นเกี่ยวกับบ้านเมืองในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษซ่ึงสมัยนั้น

ถือเป็น “เมืองแก้ว”ที่เจริญและทรงอ านาจมากที่สุดในโลก เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 4.1 จติรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบวรนิเวศ 

ท่ีมา : http://www.watbowon.com 

 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว ซ่ึงพระองคไ์ด้รับการศึกษาที่

เป็นไปตามแนวทางของพระราชบิดาในการโปรดศิลปวิทยากรตะวันตกอันเช่ือมโยงไปสู่

ศิลปกรรมแบบตะวันตกด้วย โดยได้เคยเสด็จประพาสอาณานิคมอินเดียของอังกฤษและ

สิงคโปร์ มาตั้งแต่ยังเป็นทรงพระเยาว์จึงท าให้ได้เห็นรูปแบบของพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ของ

อินเดียดั้งเดิมหลายรูปแบบด้วยกัน โดยได้ทดลองให้นายช่างตะวันตกท าพระพุทธรูปแบบที่เป็น

มนุษยท์ี่มีกายวภิาคจริงดั่งมีลมหายใจแบบมนุษย ์มิใช่รูปทิพย์ดังที่เคยเป็นมา ปรากฏวา่ผลงาน

ของมากรชาวอิตาลีปั้นถวายได้พอพระราชหฤทัยมากจนถึงกับมีพระราชหัตถเลขากล่าวถึงไว ้

ช่างนั้นปั้นเป็นพระพุทธรูปยืน “ปางขอฝนแบบคันธาระ” ของอินเดียซ่ึงได้อิทธพิลกรีก มีริ้วจีวร

และผมดั่งของจริงทุกประการ ดังนั้นจึงเป็นพระราชนิยมในรัชกาลนีส้่วนการสร้างพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่และส าคัญอื่นได้แก่ “พระพุทธชินราชจ าลอง “ ที่ประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตร 

ซ่ึงจ าลองแบบมาจากต้นฉบับที่เมืองพษิณุโลก 

 อิทธพิลตะวันตกได้เข้ามาสู่สยามทั้งตัง้ใจและไม่ตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นประเทศ

ที่สมัยใหม่เพื่อให้พ้นจากการอ้างเหตุผลสู่การรุกรานเพื่อเป็นอาณานิคมของอังกฤษและ

ฝรั่งเศสซ่ึงจะเข้มข้นสูงสุดสมัยรัชกาลที่5 ตลอดสมัยจึงได้พยายามเนรมิตเมืองให้เป็นตะวันตก
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โดยเริ่มแรกตามแนวทางของสิงคโปร์และได้ว่าจ้างชาวตะวันตกเขา้มาทาราชการสร้างอาคาร

ราชการและวังตามแบบตะวันตกมากขึ้นเรื่อย ๆซ่ึงสอดคล้องกับพระเจ้าลูกเธอในรุ่นต่าง ๆ ที่

จะจบการศึกษาจากประเทศยุโรปมาท าราชการต่าง ๆ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา 

 ส่วนในทางศาสนานั้น ขณะนั้นคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ได้เขา้มาเผยแพร่

ในสยามหลายคณะด้วยกันและเป็นที่สนใจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวตั้งแต่

ครั้งยังทรงผนวชแล้ว จึงมีด าริจะช าระพุทธศาสนาให้กระชับและเคร่งครัดขึ้นบ้างแบบนิกายโป

รแตสแตนท์ที่ มีความกระชับในพิ ธีกรรมมากกว่านิกายโรมันคาทอลิก  ด้วยการตั้ ง

ธรรมยุตินิกายและพยายามสืบค้นความเป็นพุทธตามพระโอวาทแท้ ๆ  หลายประการ ซ่ึงรวมไป

ถึงรูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรมด้วย  

 ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้มีการสร้างอาคาร

พระราชวังตามแบบตะวันตกหลายแห่งด้วยกันเนื่องจากพระองค์ทรงส าเร็จการศึกษาจาก

ประเทศอังกฤษ เป็นนักเรียนนอกแท้ที่เสด็จไปศึกษาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระราชวังใหม่ที่

โปรดให้สร้างนั้นมักเป็นที่แปรพระราชฐานนอกพระนคร เช่น พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐมอันเป็นพระราชวังโบราณมาแต่ทวราวดี เป็นที่อยูเ่ย็นสบายดีจึงโปรดให้สร้างพระที่นั่ง

ชาลีมงคลอาจน์และหมู่บา้นพักขา้ราชการตามเสด็จในการซ้อมรบเสือป่าเป็นประจา ทุกปี อัน

เป็นรูปแบบตะวันตก นอกจากนั้นยังมี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อันเป็นต าหนักไม้แบบรี

สอร์ทชายทะเลในเขตร้อนที่งดงามยิ่ง สะท้อนให้เห็นการผสมผสานรปูแบบตะวันตกกับเขตร้อน

ได้เป็นอยา่งดี 

 
 

ภาพท่ี 4.2 : พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัวและ 

พระราชวังสนามจนัทร์ จังหวดันครปฐม 

ท่ีมา : pinterest.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM467c-N_aAhUBNY8KHZf6BgwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F563372234609832083%2F&psig=AOvVaw2dg2kzqnm6OXOtm6lmLaz2&ust=1525106978433616
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง

ความส าคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไปในทิศทางตะวันตก ทั้งนี้เพื่อ

ความอยูร่อดจากกระแสของจักรวรรดินิยมตะวันตก ดังในปี พ.ศ. 2454 ทรงก าหนดสาขางาน

ศิลปวัฒนธรรมและก่อตัง้หนว่ยงานเพื่อท าหนา้ที่ดูแลงานดา้นศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่ง

ออกเป็น 7 สาขา คือ งานช่างปั้น ช่างเขียน ดุริยางคศาสตร์ นาฏศาสตร์ สุนทรพจน์ 

สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ โดยเริ่มแรกให้กรมศิลปากรตั้งอยูใ่นกระทรวงวัง  

 ในปี พ.ศ. 2456 ทรงเปิดโรงเรียนทางด้านช่างศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรก และทรง

พระราชทานนามให้อีกด้วย คอื โรงเรียนเพาะช่าง สอนด้านหัตถกรรม เนื่องจากทรงมีพระราช

ประสงค์จะท านุบ ารุงศิลปะไทย ด้วยสืบสานพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัวในเรื่องทรงห่วงใยศิลปะการช่างของไทยจะถูกศิลปะต่างชาติเขา้ครอบง า โดยเฉพาะ

ศิลปะตะวันตก ด้วยเหตุนีพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว จึงทรงสืบทอดพระราชด าริ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว จึงได้เสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคารเรียนด้าน

ศิลปะการช่างไทยและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” (วิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร ์www.pohchang.rmutr.ac.th) นอกจากนีย้ังทรง

จัดให้มีการแสดงงานศิลปหัตถกรรมขึ้นในโรงเรียนสวนกุหลาบ ต่อมามีการจัดประจ าทุกปี แต่

เดิมการเรียนวชิาช่างจะต้องฝึกหัดและฝึกฝนเป็นหลัก การเรียนการสอนจ ากัดอยูใ่นครอบครัว

หรือสกุลช่าง หรืออาจเรียนรู้กับพระช่างในวัด ไม่มีการสอนในสถานศึกษาเช่นในปัจจุบัน ปี 

พ.ศ. 2466 พระองคท์รงมีพระราชประสงคท์ี่จะด าเนินการเกี่ยวกับอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์

ไทย จึงได้ประกาศรับนายช่างอิตาเลียนเข้ามา ศาสตราจารย์คอร์ราโด เฟโรจี ได้เข้ามาช่วย

ราชการในต าแหน่งช่างปั้นกรมศิลปากร ต่อมาท่านได้เปลี่ยนช่ือเป็นช่ือไทยว่า “ศิลป์ พีระศรี” 

รับราชการและท าหน้าที่สอนช่างศิลปะของกรมศิลปากร “Silpa :Contemporary Art” ไดอารี่

ประจ าป ี2557 โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  

 ช่วงเวลาเดียวกันในยุคของการล่าอาณานิคมที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ระเบียบ

โลกใหม่ที่เปลี่ยนไปท าให้พระมหากษัตริย์หรือชนช้ันน าของประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวให้

เข้ากับยุคสมัยที่มีโลกทางฝ่ังตะวันตกเป็นแกนศูนย์กลาง และเพื่อหนีจากภัยคุกคามการล่า

อาณานิคม ด้วยความอยากทัดเทียมเจริญก้าวหน้าอยา่งตะวันตกของชนช้ันน าสยามเพื่อเขา้สู่

ประชาคมโลก จึงมีความพยายามสร้างความคดิตรรกะเหมือนกับเจ้าอาณานิคมตะวันตก คือ

ศิวิไลซ์ (Civilization) โดยการท าให้บ้านเมืองพัฒนา ท าให้ทันสมัยนอกจากนีก้ระบวนการท าให้

ทันสมัย (Modernization) ที่เกิดขึ้นจากชนช้ันน ายังแฝงด้วยการเปรียบเทียบคนอื่น (Others) ทั้ง

คนอื่นภายในสังคมตนเองและยุโรป ดังที่เพื่อเป็นการรู้จักสถานะของตนเอง ความก้าวหน้า 
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และศิลปะได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อใช้ในการแปรคา่ความศิวิไลซ์ โดยที่ชนช้ันน าได้เป็น

ผู้น าช่างหรือศิลปินจากยุโรปมาสร้างพระราชวังเขียนภาพจิตรกรรมประดับตกแต่งใน

พระราชวัง สร้างรูปหล่อและอนุสาวรีย์เหมือนกับราชส านักในยุโรป (ธงชัย 2546, 5) 

 ความต้องการสร้างประเทศให้มีความทันสมัย เริ่มต้นอย่างจริงจังเม่ือปลายรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่หลายด้าน แม้ว่า “ความเป็นสมัยใหม่” จะยังไม่ได้กระจาย

อย่างทั่วถึง แต่เป็นรากฐานส าหรับการเติบโตพัฒนาเป็น “รัฐสมัยใหม่” ที่จะมีความก้าวหน้า

แล้ว  

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จ

พระบรมชนกนาถ โดยเฉพาะด้านการปกครองที่ทรงวางรากฐานไว้ กล่าวคือ การบริหาร

ราชการส่วนกลางยังคง 12 กระทรวงไวเ้ช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนชื่อ (เช่น กระทรวงโยธาธิ

การเป็นกระทรวงคมนาคม) และมีการแยกส่วนงานบ้างส่วนออกจากหน่วยงานเดิม (เช่น แยก

งานช่างศิลป์จากกระทรวงโยธาธิการเดิมไปตัง้เป็นกรมศิลปากร) ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาค

นั้นมีทั้งการปรับปรุงการเทศาภิบาลเดิม และตั้งมณฑลขึ้นใหม่บ้าง เช่น ยุบมณฑลอิสาน ตั้ง

เป็นมณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด เปลี่ยนเขตปกครองที่เรียกวา่ “เมือง” ให้เป็น “จังหวัด” มี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา เปลี่ยนช่ือเรียกต าแหน่ง “ขา้หลวงเทศาภิบาล” เสียใหม่

วา่ “สมุหเทศาภิบาล” (มณฑลกรุงเทพฯ มี “สมุหพระนครบาล” บังคับบัญชา) และใน พ.ศ. 

2458 ทรงจัดตั้ง “ภาค” ด้วยการรวมกลุ่มมณฑลเขา้ด้วยกัน เช่น ภาคพายัพ ภาคอิสาน และ

ภาคปักษ์ ใต้ และให้ มี  “อุปราช” บังคับบัญชาตรวจตราภาคละคนซ่ึงมีอ านาจเหนือ

สมุหเทศาภิบาลอีกช้ันหนึ่ง อุปราชขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย ์มิได้อยูภ่ายใต้การบังคับบัญชา

ของกระทรวงมหาดไทยเช่นสมุหเทศาภิบาล หรือสมุหพระนครบาล 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริม “ความเป็นสมัยใหม่” เช่น 

การตั้งนามสกุล ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติขนานนามสกุล” เม่ือ

วันที่ 22 มีนาคม 2456 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2456 และทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัว ซ่ึงกลายมาเป็น “นามสกุลพระราชทาน” 

จ านวนถึง 6,432 นามสกุล โดยที่หลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลตามช่ือของผู้น าของครอบครัว

นั้นหรือตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้น ในด้านสัญลักษณ์ของชาติ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก าหนดให้ “ธงไตรรงค์” คอืธงที่มี 3 สี ได้แก่ “แดง ขาว น้ าเงิน” 

เป็นธงชาติสยาม และนอกจากนั้นทรงมีพระราชด าริด้านต่างๆ อีกหลายเรื่องที่เป็นการสร้าง

ความเป็นสมัยใหม่ให้แก่สยาม เช่น วันหยุดราชการ (วันที่ 6 เมษายนและวันที่ 23 ตุลาคม) 
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กีฬาที่เล่นเป็นทีม โดยเฉพาะฟุตบอล การส่งเสริมสถานภาพของสตรี และการส่งเสริม

การศึกษาแผนใหม่ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์

แรกที่ทรงศึกษาในต่างประเทศ ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและ

วทิยาลัยการทหารแซนด์เฮิร์สต์ (Royal Military college Sandhurst) รวมเวลาทั้งสิน้ 9 ปี จึงไม่

เพียงแต่ทรงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในโลกขณะนั้น แต่ยังทรงเห็น

ความส าคัญของการที่สยามจะต้องได้รับการยอมรับและมีบทบาทในระดับนานาชาติ การเข้า

ร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และการเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (League of 

Nations) แสดงอยา่งชัดเจนถึงพระราชปณิธานในเรื่องนี ้ส่วนการแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาค

ซ่ึงมผีลท าให้สยามได้รับเอกราชทั้งในด้านการศาลและการเก็บภาษีศุลกากรกลับคนืมา (แม้จะ

ยังมีเงื่อนไขในเรื่องเวลาดังได้กล่าวแล้ว) ก็เป็นความมุ่งหมายที่จะให้สยามสามารถมีบทบาท

ร่วมกับบรรดาชาติทัง้หลายในโลกในฐานะที่มีเอกราชสมบูรณ์ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงมีพระราชโอรสที่จะสืบสันตตวิงศ์ 

ตั้งแต่ต้นรัชกาลคือ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2453 โปรดฯให้มีการประชุมพิเศษเฉพาะพระ

บรมวงศานุวงศ์ เพื่อปรึกษาพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งรัชทายาทช่ัวคราว โดย

ทรงมีพระราชด าริว่า การสืบราชสันติวงศ์ควรจะตกอยูก่ับพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถเป็นสายแรก จึงเห็นสมควรให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชา

นาถ พระอนุชาร่วมกับพระราชชนนีองค์รองต่อจากพระองค์ด ารงต าแหน่งรัชทายาทช่ัวคราว

โดยอนุโลม ปรากฏวา่ไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์พระองคใ์ดคัดค้านกระแสพระราชด าริในครั้งนี้ 

 ในวันที่ 21 พฤศจิกายนปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการสืบสันติวงศ์ในที่ประชุมเสนาบดีสภา แต่งตั้งสมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถด ารงต าแหน่งรัชทายาทช่ัวคราว พร้อมทั้งทรงมี

ขอ้ก าหนดวา่ 

  “…ถ้ามีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะไม่พึงปรารถนา เป็นต้นวา่ถ้าแม้ข้าพเจ้า

จะไม่มีบุตร แลน้อง ขา้พเจ้าจะได้เป็นผู้สืบสันตติวงศ์ต่อไป อยา่ให้น้องผู้นั้นเลือกตั้งบุตรของตน 

ซ่ึงมิได้เป็นอุภโตสุชาติ เป็นรัชทายาทต่อไปเลย ขอจงให้น้องผู้มีพรรษารองตนลงไปเป็นรัช

ทายาทเหมอืนเช่นที่ข้าพเจ้าได้เลือกไวใ้นครั้งนีเ้ถิด…” 

 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอ ฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเริ่มศึกษาขนบธรรมเนียมและหน้าที่



135 

ราชการของพระเจ้าแผ่นดิน และบางครั้งเมื่อพระองคมิ์ได้เสด็จประทับในพระนครโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาส าเร็จราชการแผ่นดินและทรงเป็นประธานในที่

ประชุมเสนาบดีแทนพระองค์เพื่อเป็นการฝึกหัดราชการแผ่นดิน ต่อมาใน พ.ศ. 2468 โปรด

เกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ขึ้นเป็น “กรม

หลวงสุโขทัยธรรมราชา” 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในกลางดึกของวันที่ 

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 สมเด็จเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวง

สุโขทัยธรรมราชา ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระมหากษัตริย์พระองคท์ี่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ในคนืเดียวกัน ท่ามกลาง

พระบรมวงศานุวงศ์ที่ถวายความจงรักภักดีและพร้อมที่จะประคับประคองสยามประเทศให้

ผ่านพ้นวิกฤต ดังที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรทรง

กล่าวไวใ้น “อัตตชีวประวัติ” ความวา่ 

  “…เจ้านายพระบรมวงศ์ทรงแสดงพระราชด าริเห็นชอบด้วยดุษณีภาพ แต่

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงขัดข้องด้วยพระองค์อ่อนพระชนมายุและอ่อน

ความเคยชินกับราชการ ขอถอนพระองค ์เพื่อเจ้านายที่ทรงมีพระชันษามากกว่า สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมหลวงนครสวรรค์พินิตทรงแถลงวา่ เป็นการสมควรยิ่งที่ราชสมบัติจะตกแก่สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อน ส่วนที่ทรง

หนักพระทัยว่าขาดความรู้ความเคยชินแก่ราชการนั้น เจ้านายทุกพระองค์พร้อมที่จะเข้าช่วย

ประคับประคองให้ทรงครองแผ่นดินราบรื่นตลอดไป ขณะนีท้่านเสนาบดีนอกจากที่จะเป็นพระ

บรมวงศ์ คือ เสนาบดีกระทรวงพระคลัง การต่างประเทศ มหาดไทย ยุติธรรม คมนาคม วัง 

เกษตรธิการ ศึกษาธิการ มุรธาธร ก็ลงจากเก้าอี้ถวายบังคมตามพระราชประเพณีแด่สมเด็จ

เจ้าฟา้ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา…” 

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นเคา้ลางแห่งความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและการเมือง รวมถึงการเห็นความส าคัญของการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เนื่องจากทรงพระราชสมภพและเจริญพระชันษาในช่วงเวลาที่สยามมี

วิกฤตการณ์กับประเทศตะวันตก เม่ือทรงท าพระราชพิธีโสกันต์แล้ว พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้ ฯ กรมขุนศุ

โขไทยธรรมราชาเสด็จไปศึกษาในประเทศยุโรป การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พระราขโอรสหลายพระองค์ รวมถึงโอรสของเจ้านายพระองค์
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อื่นและลูกหลานขุนนาง ไปศึกษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการเป็น “กษัตริย์ผู้ทรงสร้าง

ความก้าวหน้าทันสมัย (Modernizing Monarchy) พระองคท์รงมีพระราชปณิธานในการพัฒนา

ปรับปรุงประเทศสยามให้ทันสมัยมาอยา่งยาวนาน (วรีวัลย ์งามสันติกุล. 2559) 

 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จเถลิงถวัลยร์าชสมบัตินั้นกล่าวได้

วา่ สยามรับเอาความเจริญของตะวันตกและปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของตน เพื่อเป็นเครื่อง

แสดงความเจริญและมีอารยะของสยามที่ไม่ด้อยกว่านานาอารยประเทศมาตั้งแต่รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยของ

พระองค์ ความเป็นไปทางศิลปวัฒนธรรมของสยามยังคงมีทั้ง “ความต่อเนื่อง” และ “ความ

เปลี่ยนแปลง” ทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชสมัย จากพระราชนิยมส่วนพระองค์และปรับปรุงจาก

ของเดิมที่ส าคัญ 

 ความทันสมัยของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะยุคสมัยแห่งการ

พัฒนาเพื่อให้มีความเจริญหรืออารยะทัดเทียมกับอารยะในสายตาของชาวตะวันตกนั้น ท าให้

ประเทศไทยต้องมีโครงการสร้างความเจริญในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นสมัยที่ประเทศเพื่อนบ้านล้วนตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใน

ตะวันตก ความเจริญหรือความมีอารยะของประเทศไทยจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตก 

เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้มีความเจริญที่ทนัสมัยทดัเทียมชาติตะวันตก

ในการใช้ความเจริญบ่งบอกถึงความศิวิไลซ์ของประเทศที่มีพัฒนามาอยา่งต่อเนื่องและช้านาน 

รวมถึงยุคสมัยใหม ่(ในเวลานั้น-ผู้วิจัย) ดังจากบันทึกของนายวอเตอร์โลว ์(S.P.Waterlow) อัคร

ราชทูตอังกฤษได้กล่าวว่า  

  “กรุงเทพฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนใหญที่บ่งบอกถึงการมีอารยธรรม ไม่

วา่จะเป็นถนนที่ใช้การได้ แสงไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า หรือการประปาที่น่าชมเชย เพียงแต่ยังไม่มี

ระบบระบายน้ า ในแง่นี้ในบางด้านแหล่งตั้งรกรากของอังกฤษในดินแดนตะวันออกยังล้าหลัง

กว่ากรุงเทพฯ ด้วยซ้ า” (F 3158/78/40 “Mr.Waterlow to Sir Austen Chamberlain, 30 June 

1926” P.1 ใน Annual Report ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ) 

 

 กล่าวได้ว่า ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคสมัยแห่ง

การปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือสยามอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงมีความพยายามในการ

สร้าง ส่งเสริม และธ ารงศิลปวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยสู่สากล ในยุคสมัยแห่งการ
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เปลี่ยนแปลงนี้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

ส่งผลมาตกผลึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 

การน าศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลแบบ Orientalism ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เนื่องจากศิลปวัฒนธรรม คือ ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรคจ์รรโลงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

การแสดง การละเล่น พฤติกรรม วถิีชีวติความเป็นอยู ่ความคดิ หรือสิ่งสร้างสรรคต์่าง ๆ และ

มนุษยมี์การพบปะสังสรรคก์ันตลอดเวลา ดังนั้นศิลปะวัฒนธรรมจึงมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน 

ไปตามความเหมาะสมแห่งกาลสมัย ดังที่นักวิชาการด้านวัฒนธรรมกล่าววา่ วัฒนธรรมของ

มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือผสมผสานกันตลอดเวลา โดยวัฒนธรรมสามารถแบ่งลักษณะ

การสร้างสรรคแ์ละเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ระยะ คอื (An-Jeong, Kim. 1995) 

  1. การผสมผสานวัฒนธรรมขั้นแรกคือสังคมเดิม รับวัฒนธรรมของต่างชาติ 

และวัฒนธรรมต่างชาติอาจจะมาแทนที่และดึงของดั้งเดิมออกไป (Thesis) 

  2. ระยะส่งผ่านที่เริ่มต่อต้านวัฒนธรรมอื่น และรื้อฟื้นของต่าง ๆ ในสังคม

ตนเองขึ้นมาและสร้างงานแบบผสมผสานภายในขึ้นมา (Antithesis) 

  3. ช่วงการสังเคราะห์วัฒนธรรมต่าง ๆ จากความหลากหลายที่มาวางรวมกัน

แล้วดึงมาเป็นงานใหม่ ก้าวพ้นว่าเป็นของดั้งเดิมเท่าไร ต่างชาติเทา่ไร แต่เห็นแล้ววา่เป็นงานที่มี

การผสมผสาน (Synthesis)  

 ดังนั้น ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยและแต่ละดินแดน ล้วนมีการสรรค์สร้าง

และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ความลงตัวและการยอมรับ

ได้ในที่สุด 

 ส าหรับประเทศไทย กล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและเปลี่ยนผ่าน เป็น

ศิลปวัฒนธรรมที่มีการสังเคราะห์จนเกิดการตกผลึก ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากสมัยจักรวรรดินิยม 

แต่ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงน าความเป็นจักรวรรดินิยม มาสู่

ความเป็นบูรพานิยม หรือ Orientalism และน าไปสู่สากลได้อยา่งลงตัว 

 บูรพานิยม นิยม หรือ Orientalism เป็นแนวคิดที่อธิบายให้เห็นด้านที่เป็นทั้ง

อุดมการณ์ และการกระท าที่ก่อให้เกิดความแตกต่างหลากหลาย และความซับซ้อนของ

เรื่องราวต่าง ๆ ตะวันออกนิยมหรือ Orientalism เป็นการศึกษาของเอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward 

Said) ในหนังสือเรื่อง Orientalism: Western Conceptions of the Orient หนังสือเรื่องนี้มีการ
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วิจารณ์ความรู้แบบตะวันตก ซ่ึงสร้างภาพความเป็นอ่ืนหรือความแปลกพิศดารให้กับคน

พื้นเมอืง หนังสือเรื่องนีอ้าศัยแนวคิดของฟูโก ้จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและความรู้ 

ซ่ึงอธิบายว่าความพยายามที่จะคน้หาหรือล่วงล้ าเข้าไปในดินแดนต่าง ๆ ของชาวตะวันตกวาง

อยูบ่นการสร้างความรู้เกี่ยวกบัดินแดนเหลา่นั้น  ผลที่ตามมาก็คอืตะวันตกใช้อ านาจควบคุมกด

ขี่คนพื้นเมอืงที่อยูใ่ต้ปกครอง  

 เอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said) น าเสนอว่าการศึกษาเกี่ยวกับตะวันออกโดย

ชาวตะวันตกหรือนักบูรพาคดีศึกษา (Orientalists) ได้สร้างภาพตะวันออกผิดไปจากความเป็น

จริงและถูกน าเสนอให้ต่างไปจากตะวันตกอยา่งตรงกันขา้ม คือ ล้าหลัง ไร้อารยธรรม ทั้งนีซ้า

อิดได้น าความคดิเรื่อง วาทกรรม (Discourse) มาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย ดังนั้นองค์ความรู้

และทัศนคติเกี่ยวกับตะวันออก (Orientalism) เป็นเพียงวาทกรรม ไม่ใช่ความรู้ ที่แสดงให้เห็น

ความอ่อนด้อยในด้านความสามารถของโลกตะวันออกที่จะน าเสนอภาพลักษณ์และตัวตนของ

ตนเอง จึงต้องอาศัยวิชาการตะวันตกในการสร้างความรู้ จัดระเบียบความรู้และถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับตะวันออก ดังนั้น เอ็ดเวิร์ด ซาอิดได้สรุปว่า “บูรพาคดีศึกษาคือวธิีการแบบที่

ตะวันตกน ามาใช้ส าหรับก่อสร้างโครงร่างของตะวันออกขั้นมาใหม่ (Reconsturing) เพื่อสร้าง

อ านาจอันชอบธรรมให้แก่ตะวันตกในการครอบง าตะวันออก” (Said, Edward, Orientalism : 

Western Conceptions of the Orient, London : Penguin, 1978 p.3) 

 ดังนั้น ตะวันออกในบูรพาคดีศึกษา คือระบบการน าเสนอที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อน า

ตะวันออกไปอยู่ในการเล่าเรียนของตะวันตก และอยู่ในจิตส านึกของตะวันตก และต่อมาอยูใ่น

จักรวรรดินิยมตะวันตกหรือลัทธิอาณานิคม อาจกล่าวได้ว่าถ้าลัทธิอาณานิคมเปรียบเป็นการ

ก่อร่างสร้างตัวของวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นวัฒนธรรมก็อาจเกิดขึ้นจากลัทธิอาณานิคม

ด้วยเช่นกัน (นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ)  

 โดยเฉพาะในโลกตะวันออก ลัทธิจักรวรรดินิยมก่อให้ เกิดวัฒนธรรมของ

ตะวันออกแบบสมัยใหม่ที่มีความเป็นชาตินิยมเชิงชาติพันธุ์แฝงในเชิงสัญลักษณ์นิยมแบบ

ตะวันออกตามแนวคิดบูรพาคดีนิยม กรณีประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย

เป็นสิ่งที่มีรากเหง้า วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบเนื่องและสืบทอดมาอยา่งยาวนาน 

 แนวคิดจักรวรรดินิยม และ บูรพานิยม ได้เกิดการปะทะและตกผลึกทางความคิด

อยา่งลงตัวในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระราชกรณียกิจหลายประการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนถึงบทบาทด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสยามในยุคเปลี่ยน

ผ่านตามวธิีการของพระองคเ์อง ด้วยการสร้างอารยะด้านศิลปวัฒนธรรมให้บา้นเมืองดูมีความ
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เจริญอย่างตะวันตก พร้อมกับการสร้างตัวตนเชิงสัญลักษณ์แบบสยามและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลอยา่งแนวคิดบูรพคตินิยม 

 

บทบาทของการเป็นผู้น าความทันสมัยแบบตะวันตกสู่สังคมสยามผ่าน

ศิลปวัฒนธรรม และ บทบาทของการเป็นผู้ธ ารงรักษาและน าพาอัตลักษณ์

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น าที่มีการผสมผสานการรับและ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกได้อยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากบริบท

ทางสังคมที่พระองค์ด ารงอยู่ในช่วงเวลาแห่งกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม

โลก โดยการเป็นผู้น าความทันสมัยแบบตะวันตกสู่สังคมไทยหรือสยาม และการน าอัตลักษณ์

ไทยสู่สากล หรืออาจกล่าวได้ว่า ทรงมีบทบาทในฐานะผู้จรรโลงสืบสาน รวมทั้งสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ด ารงอยูแ่ละรู้จักในระดับโลก 

 

บทบาทในฐานะผู้จรรโลงสืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 การสร้างอารยะด้านศิลปวัฒนธรรมให้บ้านเมืองดูมีความเจริญอย่างตะวันตก 

พร้อมกับการสร้างตัวตนเชิงสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เพื่อให้เป็นที่

ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะมหาอ านาจ เป็นเครื่ องหมายที่ มีมาตั้งแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ที่ต้องการแสดงให้ชาวต่างประเทศมองเห็นความเจริญ

ของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ที่ย่ิงใหญ่ของชาติ เป็นชาติที่มีอารยะ และมีความเจริญทาง

วิทยาการเหมือนชาติตะวันตกมาอย่างยาวนาน เช่น การเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลานั้นส าคัญและมีบทบาทในการดูแลธ ารงรักษา สร้างสรรค ์และ

จรรโลงศิลปวัฒนธรรมของสยาม เพื่อด ารงเกียรติยศทั้งของพระมหากษัตริยแ์ละประเทศชาติ 

“…เป็นสิ่งซ่ึงแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของประเทศ แสดงให้เห็นวิญญาณและ

อุปนิสัยของประชาชนแห่งชาติ…” (พระราชด ารัสในการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร 

เอกสารรัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด บ.11.1/10 เรื่องเปิดหอพระสมุดวชิรญาณ หอพระสมุดวชิราวุธ 

พิพิธภัณฑ์สถาน (31 ตุลาคม-15 กุมภาพันธ์ 2469) ได้แก่ หอพระสมุดส าหรับพระนคร 

พพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนคร และราชบัณฑิตยสภา 

 สัญลักษณ์ทางความรู้และวิทยาการให้ประจักษ์แก่สายตาของชาวตะวันตก ใน

เรื่องนีท้ี่เห็นเด่นชัดเรื่องหนึ่ง เช่น คือ การพระราชทานสัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์อเมริกันที่โอ

เฟียร์ ฮอล (Ophir Hall) เมืองไวท์ เพลนส์ (White Plains) โดยนายแฮเริลด์ เอ็น. เด็นนี่ (Harold 
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N. Denny) ได้ตีพมิพร์ายงานขา่วในหนังสือพิมพ ์เธอะ นิวยอร์ค ไทมส์ (The New York Times) 

วา่ เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2474 ท าให้ชาวต่างชาติยอมรับในความรู้ของกษัตริยส์ยาม ยัง

สะท้อนวา่ประเทศสยามมีความรู้ที่ทันสมัยดั่งตะวันตกไม่ได้มีความล้าหลังหรือไร้อารยะ  

  “ปรากฏชัดในทันทีว่าความสนพระทัยและความรู้ของพระองคก์ว้างขวางอยา่ง

น่าประหลาดใจ การสนทนาครอบคลุมตั้งแต่ปรัชญาการปกครองไปจนถงึพระราชประสงคท์ีจ่ะ

ทอดพระเนตร เบบ รู๊ธ (Babe Ruth – นักเบสบอลล์) เหวี่ยงไม้ตีลูก ตั้งแต่ความเป็นอัจฉริยะ

ของชาร์ลี แชปลิน (Charlie Chaplin )ไปจนถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาในสยาม ทรงมีพระ

ปรีชาเชาวน์เป็นเลิศ พระเนตรฉายแววอยา่งที่มิได้บ่งบอกว่าจะทรงเขา้รับการผ่าตัดพระเนตร

เบื้องซ้ายในสัปดาห์หน้า รับสั่งตอบค าถามต่างๆอย่างคล่องแคล่ว เสมือนว่าก าลังทรงพระ

ส าราญยิ่งกับการนั้น โดยทรงแย้มพระสรวลและทรงพระสรวลอยูบ่่อยครั้ง” (ม.ร.ว.พฤฒิสาร 

ชุมพล. 2556) 

 

 

ภาพท่ี 4.3 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวและนายแพทยจ์อหน์ เอ็ม วลีเลอร์                              

บนหน้าหนังสือพมิพต์่างประเทศ 

ท่ีมา : ม.ร.ว.พฤฒิสาร ชุมพล. (2556). 

 

 การปรากฏบนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเกี่ยวกับพระบาทพระสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ยังแสดงให้เห็นการปรับภาพลักษณ์ให้เป็นสากลขึ้นของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงการปรากฎภาพขา่วเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นั้น ได้มีการด าเนินการมาอยา่งตลอดนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ดังปรากฏภาพและ

เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสู่สากลเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับในความเป็น “ชนชาติสยาม อันมีศิลปวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์มาอย่างยาวนาน”  

http://2.bp.blogspot.com/-VkCDDbjjnYk/Ua8DuiTAX7I/AAAAAAAADfM/Idymkx3iVeg/s1600/photo.JPG
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ดงัเช่น หนังสือเกี่ยวกับพระราชพธิีและประเพณีของสยาม เรื่อง Siamese State Ceremonies : 

Their History and Functions เขียนโดย H.G. Quaritch Wales ในปี ค.ศ. 1931ที่ได้เข้ามาศึกษา

เรื่องราวเกียวกับระบอบการเมือง การปกครอง ประเพณี และความเช่ือในระดับชนช้ันน าของ

ประเทศไทย H.G. Quaritch Wales เป็นนักวชิาการตะวันตกที่สนใจในวถิีตะวันออก ซ่ึงเป็นเรื่อง

ที่ได้รับความสนใจในเวลานั้น อันสืบเนื่องจากมาจากการเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียของลัทธิ

จักรวรรดินิยม ดังที่กล่าวมา ที่ให้ความมีความสนใจในวิถีตะวันออกตามมาอีกดวย หนังสือ

เรื่อง Siamese State Ceremonies : Their History and Functions ได้น าเรื่องราวเกี่ยวกับราช

ส านัก พระราชพธิีต่าง ๆ ของชนช้ันน าสยาม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปน าเสนอ ท าให้เรื่องราวของประเทศไทยหรือสยามเป็นที่น่าสนใจในสายตาชาวโลกถึงความมี

อารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอยา่งยาวนาน 

 

 
ภาพท่ี 4.4 : หนังสือ Siamese State Ceremonies : Their History and Functions  

โดย H.G. Quaritch Wales 

ท่ีมา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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 การพยายามส่งเสริมภูมิรู้ที่เป็นของชาวสยามตามแบบตะวันตก และการสร้าง

ความบันเทิงแบบตะวันตกได้แก่ การตั้งราชบัณฑิตสภา หอพระสมุดแห่งชาติ  การสร้าง

พระราชวังไกลกังวล และโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมกรุง  

 การตั้งราชบัณฑิตยสภาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ก็เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวจิิตรศิลป์ วรรณคดี และโบราณคดีของชาติให้เกิดการแพร่หลาย 

และยังเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้ด ารงสืบสานต่อไป (พระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว, 

กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชช่ิง จ ากัด, 2523 หน้า 453) รวมถึงการ

ตอ้งการรวบรวมวชิาความรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ปวงชนชาวไทย ซ่ึงในแนวคิดรัฐชาติยุคใหม่

อันเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลในลัทธิจักรวรรดินิยมนั้น และแนวคิดที่ส าคัญที่สุดเป็นเรื่องการ

สร้างความเป็นรัฐชาติตามแบบตะวันตก ได้แก่ “ประชากรหรือราษฎร” และยังต้องเป็นราษฎร

ที่มีความรู้และสติปัญญาในการรักษาอิสรภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ

อีกด้วย ดังเช่นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องนี้ในครั้งเสด็จ

เยี่ยมโรงเรียนปริน้ส์รอแยล จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “ ขอให้นักเรียนทุกคนจงมีสติปัญญาสามารถ

และก าลังวังชาให้เล่าเรียนได้สมประสงค ์จะได้ช่วยกันรักษาอิสรภาพและเพิ่มพูนความรุ่งเรือง

ของเราต่อไปในภายหน้า” (ต่อไป (พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ,กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พลับบลิชช่ิง จ ากัด, 2523 หน้า 453) 

 แนวพระราชด าริในการสร้างและเน้นความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอารยะของ

ชาติ ยังเห็นได้อย่างเด่นชัดจากการตั้งหอพระสมุดแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ความใส่พระราชหฤทัยในด้านนี ้เห็นได้จากการเสด็จประพาสต่างประเทศ สถานที่ที่

พระองคน์ิยมเสด็จไปคอืโบราณสถานและพพิธิภัณฑ์  
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ภาพท่ี 4.5 เสด็จพระราชด าเนนิทอดพระเนตรโบราณสถานบนเขา Dieng Plateau                 

เมืองโวโนโซโว ชวา 

ท่ีมา : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 พระราชนิยมส่วนพระองค์ประการหนึ่งคือ การเสด็จแปรพระราชฐานประพาส

ชายทะเล ทั้งนี้ด้วยทรงโปรดเป็นการส่วนพระองค์ประกอบกับทรงมีปัญหาด้านพระสุขภาพ

อนามัย “ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ คือพระองคท์รงมีปัญหาเรื่องสุขภาพ” (ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรว

รรณ-สัมภาษณ์) ซ่ึงต้องมีที่ประทับในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ประกอบกับการที่

พระองค์เคยศึกษา ณ ต่างประเทศ จึงได้รับอิทธิพลการสร้างพระราชวังส าหรับการแปร

พระราชฐานแบบตะวันตก โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

 ส่วนการสร้างโรงภาพยนตร์ นอกเหนือจากความชอบในภาพยนตร์เป็นการส่วน

พระองคแ์ล้ว ตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา มีชาวต่างชาติเข้า

มาอาศัยอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ความบันเทิงด้านการภาพยนตร์ ที่เผยแพร่มาพร้อมกับการเข้า

มาของชาวต่างชาติอันเป็นผลพวงจากลัทธิจักรวรรดินิยม และการท าสนธิสัญญากับ

ต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ส่งผลต่อการสร้างโรงภาพยนตร์ เพื่อให้มีความทันสมัยด้าน

ความบันเทิงทัดเทียมกับชาติตะวันตกเช่นกัน 

 ส าหรับพระราชกรณียกิจและบทบาทด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงด้านดนตรี

ไทยและนาฏศิลป์ จะพบว่า แม้ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเป็นยุคสมัย

แห่งความยากล าบากในด้านเศรษฐกิจ และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 

และส่งผลกระทบต่อการบริการบริหารราชการแผ่นดินและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศ (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, 2538) แต่ในฐานะที่พระมหากษัตริย์นอกเหนือจากการเป็น

ผู้น าในการสร้างความม่ันคงทางการเมืองการปกครองแล้ว พระมหากษัตริย์ ยังมีพระราช
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ภาระกิจในการสร้างสรรค์ ธ ารงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น

ศิลปะด้านความบันเทิงประเภทดนตรีและนาฎศิลป์ไทย จึงมิได้ล่มสลาย ด้วยการปรับรูปแบบ

การแสดงให้เหลือเท่าที่จ าเป็น เช่น การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พระราชพิธีที่ส าคัญ 

นอกจากนีย้ังมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ถือได้

วา่เป็นพระมหากรุณาธคิุณในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านนี้ (มณิสา วศินารมณ์. 2015) 

 นอกจากนี้ ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ยังมีการสร้าง

สัญลักษณ์ของความเป็นมิตรกับประเทศตะวันตก มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก

หลายชาติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างชาติที่สืบเนื่องจากสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ดังปรากฏพงศาวดารรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 4 ซ่ึง

ชาติเหล่านั้น ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลันดาและปรุสเซีย ที่

เด่นชัดที่สุด คือ อังกฤษและฝรั่งเศส ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 

นอกเหนือจากยุโรปซ่ึงเป็นชาติมหาอ านาจที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว ยังมีสายพระเนตรที่ยาวไกล พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศที่มีบทบาททางการเมืองประเทศใหม่ในเวลานั้น ซ่ึงการเสด็จประพาส

ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน่ ก่อให้เกิดผลดีในแง่ภาพลักษณ์ทางการเมืองและการด ารงอยู่

ของสยามในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วย  

 แม้แต่การสร้างพระราชวังไกลกังวล นอกเหนือจากการที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงต้องการสร้างบ้านเพื่อพักผ่อนพระราชอิริยาบทและพระสุขภาพแล้ว 

ยังสะท้อนความมีรสนิยมต่อแนวคิดและศิลปะแบบตะวันตกที่ทันสมัยอีกด้วย ดังจากการ

สัมภาษณ์ ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ ดังนี้ (ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ ราชสกุล วรวรรณ. 2561: 

บทสัมภาษณ์) 

  “การสร้างพระราชวังไกลกังวล การสร้างวังหรือสถาปัตยกรรม เพื่อแสดง

ความมีอารยะทางศิลปวัฒนธรรมมีมาเนิ่นนาน เช่น รัชกาลที่ 2 สร้างพระต าหนักที่อัมพวา 

รัชกาลที่ 3 เน้นการใช้เซรามิคในงานสถาปัตยกรรม รัชกาลที่ 4 สร้างเขาวัง รัชกาลที่ 5 สร้าง

พระราชวังบ้านปืน เพื่อคานอ านาจอังกฤษโดยใช้ศิลปะแบบเยอรมัน รัชกาลที่ 6 สร้างพระราช

นิเวศมฤคทายวัน” นอกเหนือจากนี ้การให้ความสนพระราชหฤทัยในการสร้างสมัพันธไมตรกีบั

ต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ประเทศห่างไกลในยุโรปหรือเอเชียเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวยังให้ความสนพระราชหฤทัยในการเสด็จเพื่อสร้างและกระชับสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน แม้ในเวลานั้นประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศยังตกอยู่ในการปกครองของ

ประเทศจักรวรรดินิยม เช่น ประเทศเวียดนามและกัมพูชาเป็นต้น  
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 การเสด็จประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่แค่

การตามรอยการเสด็จประพาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ยังเป็นการ

สร้าง “ตัวตน” ของประเทศไทยหรือสยามในสายตาชาวโลก และในฐานะ “ประมุขแห่งรัฐ” 

ของโลกสมัยใหม่ การมีภาพลักษณ์ที่สากล เช่น การแต่งพระองค ์มารยาทหรือพิธีทางการทูต

แบบตะวันตก พระปรีชาสามารถด้านภาษาและพธิีการและศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตกในการ

เขา้สังคม การมีความทันสมัยในวิชาความรู้ต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การ

ให้ความสนพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสถานที่ที่ได้เสด็จไปเยือน เช่น 

การสวมชุดประจ าชาติของประเทศญี่ปุ่น หรือ การทรงดนตรีในท านองเพลงเวยีดนาม เป็นต้น  

  “โดยทรงเตรียมพระองค์ส าหรับการปฏิบัติพระราชภารกิจในต่างประเทศเป็น

อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการศึกษาข้อมูลของประเทศที่จะเสด็จพระราชด าเนินเยือน 

การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆ การเตรียมฉลองพระองค ์และการศึกษา

พธิีการทูตต่าง ๆ ท าให้การเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศทุกครั้งผ่านไปได้โดยราบรื่น”  
 

 
ภาพที่ 4.6 : พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ี          

พระบรมราชินี ขณะเสดจ็เยือนสาธารณรฐัเยอรมัน 

ที่มา : www.stou.ac.th 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Bundesarchiv_Bild_183-2005-0524-502%2C_Berlin%2C_K%C3%B6nigpaar_von_Siam_im_Rathaus.jpg
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ภาพท่ี 4.7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ขณะเสด็จเยือนต่างประเทศ 

      ท่ีมา : www.stou.ac.th  

 

 

ภาพท่ี 4.8 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณทีรงสวมชุดประจ าชาติของญ่ีปุน่ 

ท่ีมา : kingprajadhipokstudy.blogspot.com/2011 
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ภาพท่ี 4.9 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสดจ็ประพาสอเมรกิา 

ท่ีมา kingprajadhipokstudy.blogspot.com/2011 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงกล้อง ขณะประทับกับ 

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีพระบรมราชินี 

ท่ีมา : http://praew.com/people/107715.html 

 

 การเสด็จเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในแต่ละ

ประเทศ ล้วนได้รับความสนใจจากนานาชาติ และได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ สมกับ

ความเป็นชาติที่ มี เอกราชและมีอารยะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดังปรากฏใน

หนังสือพิมพ์ L'ILLUSTRATION N°4552 31 MAI 1930 ; 31 พฤษภาคม 2473 "VISITE ROYALE A 

http://1.bp.blogspot.com/-AKI5iMbRyjs/TehgDZ01gHI/AAAAAAAAAao/CsVXQ_FMmfw/s1600/01-16-005.jpg
http://www.praew.com/?attachment_id=107894
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SAIGON" เช้าวันที่ 14 เมษายน เรือพระที่นั่งถึงแหลม  แซงต์ยาคส์ เขา้สู่แม่น้ าโดนัย ขา้หลวงใหญ่

อินโดจีน P.A.M. Pasquier พร้อมด้วยทูตฝรั่งเศสประจ ากรุงเทพฯ Charles Arsène Henryได้ขึ้นมา

เฝ้าบนเรือ จนเวลา 10.30 น.เรือพระที่นั่งจึงเข้าเทียบท่าเมืองไซ่ง่อน ท่ามกลางเสียงปืนเรือรบ

ฝรั่งเศสยงิสลุตถวายความเคารพ 21 นัด 

 

 
ภาพท่ี 4.11 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ภาพจากปก

หนังสือพมิพ ์L'ILLUSTRATION N 4552 31 MAI 1930 (31 พฤษภาคม 2473) 

ท่ีมา : https://www.pinterest.de 

 

 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ยังทรงน าอัตลักษณ์หรือความ

เป็นไทยสู่สากลได้อยา่งกลมกลืน ซ่ึงพระองคท์รงมีแนวพระราชด าริหรือพระราชกรณียกิจด้าน

นีม้าอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏใน พระนิพนธ์เกิดวังปารุสก์ ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุล

จักรพงศ์ ว่า “ข้าพเจ้าอดแปลกใจไม่ได้ที่ทูลหม่อมอาท่านทรงเล่นกีฬา เพราะท่านไม่สู้ทรง

สบายในเวลานั้น แต่ท่านทรงอธิบายว่า ถ้าท่านไม่เข้าเล่นกีฬา ฝรั่งเขาจะดูถูกวา่ไทยเราไม่มีมี

ใจเป็นนักกีฬา” (จุลจักรพงศ์, เกิดวังปารุสก์, กรุงเทพฯ : พษิณุโลกการพมิพ,์ 2531 หน้า 168) 

เช่น การที่ทรงมีพระราชจริยาวัตรแบบไทยในขณะเสด็จเยือนต่างประเทศ การเสด็จออกพระที่
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นั่งจักรีเพื่อให้คณะทูตานุทูตเขา้เฝ้าถวายพระพร เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อให้พระ

บรมวงศานุวงศ์ ขา้ราชการฝ่ายใน และภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จออกพระที่นั่ง

อัมรินทรวนิิจฉัย เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์กับข้าทูลละอองเขา้เฝ้า เสด็จออกมุขหน้าพระที่นั่ง

จักรีให้ประชาชนเข้าเฝ้าและเสด็จเลียบพระนครทั้งทางสถลมารคและชลมารค รวมทั้งการ

สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี (พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว หน้า 72) การส่งเสริม

พระพุทธศาสนาด้วยการพมิพพ์ระไตรปฎิกฉบับสยามรัฐ พระราชทานแจกจ่ายไปตามห้องสมุด

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและห้องสมุดนานาชาติทั่วโลก  การสนับสนุนส่งเสริมและการรือ้ฟื้น

ศิลปะการแสดงไทย การน าบทเพลงพระราชนิพนธ์ ออกกระจายเสียงที่สถานี 11 พี.เจ. ณ 

ศาลาแดง การฉลองครบรอบ 150 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พร้อมการสร้างสะพาน

พระพุทธยอดฟ้าและการสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์หรือพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช การน าเสนอภาพข่าวพระราชพธิีต่าง ๆ ออก

ในสื่อต่างประเทศ เป็นต้น 

 การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระปฐมบรมราชานุสรณ์หรือพระบรมรา

ชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกเหนือจากเพื่อในวาระเฉลิม

ฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ แล้วยังเป็นการพัฒนาบ้านเมืองในด้านการคมนาคมและ

การบ ารุงการค้าขายที่มีมากขึ้นในเวลานั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญแก่บ้านเมือง

หรือพระนครด้วย ดังพระราชด าริว่า “คงจะถึงเวลาต้องท าสะพานขา้มแม่น้ าขยายพระนครไป

ทางเมืองธนบุรีสักวันหนึ่งในภายหน้า เพราะฉะนั้นถ้าท าสะพานขึ้นเสียแต่บัดนี้ก็จะเป็น

ประโยชน์เร็วข้ีน” (ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่มที่ 42 กฎหมาย พ.ศ. 2472 (ฉบับพิมพ ์พ.ศ. 

2476)) รวมทั้ งยั งเป็นการสืบทอดประเพณี การสร้างอนุสาวรีย์  ที่ มีมาตั้ งแต่ส มัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวอันเป็นการวางธรรมเนียมใหม่ ตามแบบวัฒนธรรม

ตะวันตกในด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บ้านเมืองมีอารยะสมความเป็นสากล รวมถึงเพื่อการ

ตอกย้ าสถานภาพแห่งพระมหากษัตริยแ์ห่งสยามประเทศอีกด้วย “อันพงึเห็นได้วา่ล้วนมีความ

มุ่งหมายเป็นเอกฉันท์ที่จะให้การสร้างปฐมบรมราชานุสสรณ์ส าเร็จเป็นเกียรติยศแก่ประเทศ

และประชาชนชาวสยามสืบไป” (ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่มที่ 42 กฎหมาย พ.ศ. 2472 

(ฉบับพมิพ ์พ.ศ. 2476)) 
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ภาพท่ี 4.12 : ภาพพระราชพธิีบรมราชาภิเษก ณ พระทีน่ั่งไพศาลทักษณิ 

ท่ีมา : Siamese State Ceremonies : Their History and Functions 
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ภาพท่ี 4.13 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

สถาปนาหมอ่มเจ้าหญิงร าไพพรรณ ีพระวรราชชายา ขึ้นเป็น  

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีพระบรมราชินี 

ท่ีมา : https://wikivisually.com/lang-th/wiki/ไฟล์:Rambhai_Barni_Borommarachini.jpg 

 

 

ภาพท่ี 4.14 : พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พ.ศ. 2470 

ท่ีมา  : dhamma-media.blogspot.com 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/e/e1/Rambhai_Barni_Borommarachini.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ITrtSDKg9do/WSKzfqgE2KI/AAAAAAAAFKM/yanFM0CZPmEg4nnFcSMemDBi6OYXd8zmQCLcB/s1600/5812_72.jpg
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ภาพท่ี 4.15 : ภาพฉลองกรุงรตันโกสินทร ์150 ป ีในหนงัสือพมิพภ์าษาฝรั่งเศส  

Le Miroir du Monde N°114  7 Mai 1932 (7 พฤษภาคม 2475) 

ท่ีมา : Le Miroir du Monde 

 

 แม้ประเทศไทย หรือ สยามจะมีการปรับตัวเพ่ือ “ความศิวิไลซ์” ตามแบบตะวันตก

ตั้งแต่ยุคอาณานิคม ซ่ึงมีจุดประสงคแ์รกคอื การรักษาอธิปไตยของชาติและการธ ารงเอกราช

ของชาติ แต่ขณะเดียวกันการด ารงตนของความเป็นไทยในรูปแบบตะวันออกหรือบูรพานิยม

แบบไทย ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูหัวยังท าให้เกิดความสมดุลและการบูรณาการ

ทางความคดิและการสร้างสรรคด์้านศิลปวัฒนธรรมของชาติได้อย่างลงตัว  พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ไม่เพียงแต่ทรงเป็นนักปกครองในฐานธรรมราชา แต่พระองคย์ังทรงเป็น

ศิลปินสยามจากสังคมเก่าแห่งยุคใหม่ ที่สืบทอดและหล่อหลอมศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม

กับยุคสมัยแห่งสากลได้อย่างกลมกลืน เนื่องจาก “พระองค์ท่านด าเนินการไปพร้อมกับโลก

สากล” (สัมภาษณ์  อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษรศาสตรช านาญการพิเศษ ส านัก

วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร) 

 แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงครองราชย์สมบัติปกครอง

สยามประเทศเป็นระยะเวลาเพียง 9 ปี  แม้เม่ือครั้งได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่

คณะราษฎรเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ยังทรงมีพระราชด าริที่แสดงถึงความมุ่งม่ันพระราช
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หฤทัยหวังให้ การปกครองในลักษณะแบบใหม่ยังด าเนินการสร้างความเจริญและอารยะแก่

สยามประเทศ ดังปรากฏในค าปรารภ ที่ได้ทรงแก้จากการร่างของนายปรีดี  (ชัยอนันต์ สมุท

วณิช และขัตติยา กรรณสูต (รวบรวม), เอกสารการเมืองการปกครองไทย หน้า 213) ดังนี้ 

  “ สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชจักรีวงศ์ได้เสด็จเถลิงวัลย์ผ่านสยาม

พิภพ ทรงด าเนินพระราโชบายปกครองราชอาณาจักรด้วยวิธีสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใน

ทศพิธราชธรรมจรรยา ท านุบ ารุงประเทศให้รุ่งเรืองไพบูลย์สืบมาครบ 150 ปีบริบูรณ์ 

ประชาชนได้รับพระบรมราชบริหารในวิถีความเจริญนานาประการโดยล าดับ จนบัดนี้มี

การศึกษาสูงขึ้นแล้ว มีข้าราชการประกอบด้วยวุฒิปรีชา ในรัฐาภิปาลนโยบายสามารถน า

ประเทศชาติของตน ในอันที่จะก้าวหน้าไปสู่สากลอารยธรรมแห่งโลกโดยสวัสดี”  

 

 สรุปบทบาท “พระบาทสมเด็ จพระปก เกล้ าเจ้ าอยู่หั วกั บการส่ งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” พระราช

กรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีตลอดรัชสมัย

ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการดังนี้ 

  1. บทบาทของการเป็นผู้จรรโลงสืบสาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงท าหน้าที่เป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนเม่ือ

เสด็จขึน้ครองราชยส์มบัติ จนกระทั่งการสละราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปบทบาทของรัชกาลท่ี 7 ด้านการสืบสาน 

พ.ศ.2468-2475 พ.ศ.2475-2477 

- ราชบัณฑิตยสภา (สืบสาน)  

- หอพระสมุดแห่งชาติพระนคร (สืบ

สาน)  

- พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ (สืบสาน)  

- ดนตรี (สืบสาน) 

- นาฎศิลป์ (สืบสาน) 

- พระราชพิธี /พระราชประเพณี  (สืบ

สาน)  

- การศาสนา (สืบสาน) 

- จิตรกรรม (สืบสาน) : ภาพจิตรกรรม

วัดสุวรรณดาราราม และ วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม 
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  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในฐานะผู้ธ ารงรักษา หรือ สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อด ารง

เกียรติยศทั้งของพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ดังความว่า “เป็นสิ่งซ่ึงแสดงให้เห็นความ

เจริญและอารยธรรมของประเทศ” (พระราชด ารัสในการเปิดพพิธิภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร” 

หจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด บ.11.1/10 “เรื่องเปิดหอพระสมุดวชิรญาณ หอพระสมุด

วชิราวุธ พิพิธภัณฑ์สถาน (31 ตุลาคม-15 กุมภาพันธ์ 2469) 

  การสืบสานหรือจรรโลงเกียรติด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ราชบัณฑิตยสภา 

หอพระสมุดแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่เกียรติยศและรากเหง้า

ของความเป็นชาติ แม้ว่าในช่วงเวลานั้น สยามหรือประเทศไทยจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ตาม  

   “ด้วยเวลานี้ ประเทศสยามยังขัดแคลนในการเงินอยู่ และยังมีกิจการที่

จะต้องกระท าอีกมากหลาย แต่ครั้นจะไม่พยายามบ ารุงศิลปะและวชิาเหล่านั้นเสียเลย ก็มีแต่

จะเสื่อมสูญไปทุกที จะเปนที่น่าเสียดายยิ่งนัก” (พระราชด ารัสในการเปิดพิพิธภัณฑ์สถาน

ส าหรับพระนคร” หจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด บ.11.1/10 “เรื่องเปิดหอพระสมุดวชิ

รญาณ หอพระสมุดวชิราวุธ พิพิธภัณฑ์สถาน (31 ตุลาคม-15 กุมภาพันธ์ 2469) 

  ดนตรีและบทเพลง นาฎศิลป์หรือการแสดง ยังเป็นศิลปวัฒนธรรมที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ฝากให้เป็นสมบัติของ

ประเทศไทย ทั้งในด้านการรักษาขนบธรรมเนียมการเล่นดนตรีและนาฎศิลป์ที่มีการสืบทอดมา 

และการปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ไม่ทิ้งจารีตเดิม ส่งผลต่อการสืบสาน อนุรักษ์และ

เผยแพร่ศิลปะการแสดงต่อประเทศไทยในยุคหลังอีกด้วย  

  ดังเห็นได้จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ที่มีปรากฎจ านวน 3 เพลง คือ เพลงราตรีประดับดาว (พ.ศ. 2471) เพลงเขมรลออองค์  เถา 

(พ.ศ. 2473) และเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝ่ัง 3 ช้ัน (พ.ศ. 2474)  

  นอกจากนีย้ังทรงรือ้ฟื้นและฟื้นฟูงานนาฎศิลป์และการดนตรีให้กลับมาเฟื่องฟู

อีกครั้ง หลังจากกรมมหรสพถูกยุบไป ด้วยการโปรดเกล้าให้ศิลปินส าคัญหลายคนกลับมารับ

ราชการและดูแลกิจการนาฎศิลป์และการดนตรี เช่น พระยานัฏกานุรักษ์และคุณหญิงนัฏกานุ

รักษ์ให้มาดูแลเรื่องโขนละคร หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) พระพาทยบ์รรเลงรมย์ 

(พมิพ ์วาทิน) และหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ดูแลเรื่องดนตรีไทย  

  ส่วนด้านการนาฎศิลป์นัน้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัวทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณในการให้ความส าคัญต่อศิลปะการแสดงแห่งชาติอย่างโขนหลวงและละครหลวง

อย่างมาก นอกเหนือจากการรื้อฟื้นการแสดงโขนหลวงแล้ว ยังทรงมีพระราชด าริให้มีการ
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จัดการเรียนการสอนโขนอีกด้วย และการแสดงโขนหลวงและละครหลวง ยังได้มีการสืบสาน

และเผยแพร่ในงานส าคัญต่าง ๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เช่น การแสดง

โขนนั่งราว ในงานเลีย้งต้อนรับ นายดักลาส แฟร์แบงคส์ นักแสดงภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ที่ได้

เดินทางมาสยามเพื่อถ่ายท าภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานที่ วัฒนธรรมและประเพณีด้วย (ส านัก

บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,120 ปี ผ่านฟ้าประชาธิปก,2556) หรือ 

การแสดงโขนในงานสมโภชช้างเผือกประจ ารัชกาลตามโบราณราชประเพณี เม่ือ พ.ศ.2470 

เป็นต้น (สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวัฒนาการนาฎศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ : 

ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543) 

  ในฐานะพระมหากษัตริย์หน้าที่ส าคัญคอืการท านุบ ารุงสง่เสรมิพระพุทธศาสนา

และการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น พระราชพิธีส าคัญ ๆ อันเกี่ยวข้องกับ

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงพระราชพธิีนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขั้นตอนให้เหมาะสมกับยุค

สมัยแต่ยังคงด ารงพระเกียรติยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยอ์ย่างสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยน

รูปแบบบางประการของการพระราชพิธี สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามและ

โลกในเวลานั้นที่ต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันให้เขา้กับยุคสมัยและเพื่อการด ารงอยูอ่ยา่งอารยะของ

สยามประเทศ 

  พระราชประเพณีหรือพระราชพิธีเกี่ยวกับศาสนา การบ าเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ 

โดยเฉพาะเรื่องศาสนานั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใฝ่พระราชหฤทัยในการ

ศาสนาเป็นอย่างมาก และยังมีพระราชพิธีเนื่องในศาสนาที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่รัชกาลก่อน ๆ 

แม้ว่าจะมีความยุง่ยากในตลอดรัชสมัย โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกอันส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย แต่พระองค์ยังทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับศาสนาในทุกรูปแบบ เช่น การ

บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม การเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านการพมิพพ์ระไตรปิฎก เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.16 เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตรา  

ในงานพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 

ท่ีมา : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 

 

  2. บทบาทของการเป็นผู้ ส ร้ างสรรค์  นอกเหนือจากการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมดั้ งเดิมแล้ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปก เกล้ าเจ้าอยู่หั ว ยั งมี

ศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยที่เกดิขึ้นอีกดว้ย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว ทรง

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เสด็จไปศึกษาและทอดพระเนตรเห็นสิ่งต่าง ๆ ในตะวันตก จึงทรงมี

รสนิยมที่ก้าวล้ ากวา่คนส่วนใหญ่ในสังคมในเวลานั้น ขณะเดียวกันในฐานะพระมหากษัตริย์ทรง

มีบทบาทส าคัญในการผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก

ให้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะ โดยไม่ท าให้ศิลปวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัย

ส าคัญในการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกคือ ทรงเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกตามเงื่อนไขของ

ความต้องการของเมืองในเวลานั้น ด้วยเหตุนี ้วัฒนธรรมในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนคอื ส่วนที่

ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ดับชาวตะวันตกโดยตรง หรือเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกสามารถรับรู้ด้วยโสต

ของตนเองได้ เช่น สถาปัตยกรรม เป็นต้น เป็นการแสดงถึงความมี “อารยะ” ที่ไม่เพียงแสดงให้

เห็นถึงการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก แต่ยังแสดงถึงความมีตัวตน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

และการเลือกรับและปรับใช้ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนหรือสมดุลในสังคมอีกด้วย  
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ตารางท่ี 4.2 สรุปบทบาทของรัชกาลท่ี 7 ด้านการเป็นผู้สร้างสรรค์ 

พ.ศ.2468-2475 พ.ศ.2475-2477 

- สถาปัตยกรรม (สร้างสรรค์) : วังไกล

กังวล 

- ก า ร ถ่ า ย ภ าพ แ ล ะ ภ าพ ย น ต ร์ 

(สร้างสรรค์) 

- ดนตรีสากล 

- สถาปัตยกรรม (สร้างสรรค์) : สะพาน

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ศาลา

เฉลิมกรุง 

- ประติมากรรม (สร้างสรรค์) : พระ

ปฐมบรมราชานุสรณ์ 

 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยะในการเป็นผู้สร้าง

ใหม่ ด้วยการน าศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังทรงศึกษา ณ 

ต่างประเทศ ผนวกกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับสากล ในการสร้างความใหม่ให้กับ

ศิลปวัฒนธรรมของสยาม อันแสดงถึงความศิวิไลซ์ของประเทศไทย เช่น การสร้างพระราชวัง

และประเพณีการแปรพระราชฐานยังสถานตากอากาศ พระราชนิยมในการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์ และการสร้างโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดคอื ศาลาเฉลิมกรุง แม้ว่าภาพยนตร์ จะ

เป็นอารยะสมัยใหมท่ี่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวก็

ตาม แต่สถานที่ในการฉายภาพยนตร์ในระยะแรก ยังเป็นโรงคล้ายโกดังสินค้าท าด้วยสังกะสี 

และในเวลาต่อมาเม่ือ พ.ศ.2453 จึงได้มีการสร้างโรงภาพยนตร์ข้ึนถึง 4 โรงคอื โรงภาพยนตร์

ญ่ีปุน่หลวง โรงภาพยนตร์รัตนะ โรงภาพยนตร์กรุงเทพฯ และโรงภาพยนตร์พัฒนาการ โดยใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมในการภาพยนตร์เป็นการส่วน

พระองค ์จึงได้ทรงท านุบ ารุงส่งเสรมิและสรา้งสรรคก์จิการด้านภาพยนตร์และส่งเสริมไปยังหมู่

ประชาชนชาวไทยด้วย ซ่ึงมีการสร้างโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นคือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ซ่ึงพร้อมกับวาระโอกาสในการ

ฉลองพระนครครบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งบริษัทสหสีนิมา (United 

Cinema) เพื่อบริหารกิจการโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงด้วย (บุหลง ศรีกนก. 2537)  

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการบันทึกภาพยนตร์ด้วย

พระองค์เองตั้งแต่ก่อนการขึ้นครองราชสมบัติ ภาพยนตร์ของพระองค์ยังสะท้อนความสนพระ

ราชหฤทัยในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย ดั งเห็นได้จาก 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในระหว่างการเสด็จพระราชด าเนินไปประพาสประเทศต่าง ๆ เช่น การ

เสด็จพระราชด าเนินเยอืนบาหลี ชวา เม่ือ พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

ทรงบันทึกภาพยนตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวถิีชีวิตของผู้คนบนเกาะชวาและบาหลี เช่น “น้ า
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เสวยของฉันนั้น เวลาเชิญมาต้องกั้นกลดทองด้วย ขุนนางยกใส่ถาดมาเสมอหัวไหล่ แล้วลง

คลานเอามาตั้งถวายบังคมด้วย” หรือ การเสด็จพระราชด าเนินเมืองเสียมเรียบ เพื่อทรง

ทอดพระเนตรโบราณสถานส าคัญ คือ นครวัด ซ่ึงเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เป็นต้น ซ่ึงในครั้งนีพ้ระองคย์ังทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเขมร และ

เป็นจุดเริ่มต้นท าให้เกิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ “เขมรลออองค์ เถา” อีกด้วย ” (สถาบัน

พระปกเกล้า. 2558) 

  ด้วยพระราชนิยมในกิจการภาพยนตร์ท าให้มีผู้สนใจอย่างแพร่หลาย จนเม่ือ 

พ.ศ.2473 จึงมีการก่อตั้งสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามในพระบรมราชูปภัมภ์ขึ้น ใน

พระราชวังสวนจิตรลดา มีการจัดรายการประชุมฉายภาพยนตร์ของสมาชิกประจ าเดือน การ

บรรยายความรู้ด้านการถ่ายท าภาพยนตร์จากผู้เช่ียวชาญ พระราชนิยมและการสนับสนุน

ส่งเสริมวัฒนธรรมสากลด้านการภาพยนตร์นี้ นับได้วา่ “ทรงเป็นบิดาแห่งการภาพยนตร์ไทย” 

อยา่งแท้จริง 

  ส่วนด้านการดนตรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างสรรค์

พัฒนาการดนตรีแบบตะวันตกหรือฝรั่ง หรือที่เรียกในเวลาต่อมาว่า “ดนตรีสากล” ซ่ึง

ก่อให้เกิดการสร้างสรรคง์านเพลงและดนตรีในสังคมไทยอยากมากมาย เช่นการประพันธ์บท

เพลงสมัยใหม่ต่าง ๆ  รวมถึงบทเพลงประกอบภาพยนตร์จนกลายเป็นบทเพลงไทยสากลที่อม

ตระ เช่น เพลงบัวขาว เป็นต้น (ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2556. 

  ศิลปวัฒนธรรมใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สร้างสรรค์

และยังสะท้อนกลับสู่การแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมเดิมของ

ประเทศ นั่นคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นได้จากสะพานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก และพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ด้วยทรงต้องการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และแสดงความกตัญญูของชาวสยามต่อ

ชาวโลกอีกด้วย (สถาบันพระปกเกล้า. 2558) ดังขอ้ความวา่  

   “ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงปรารภวา่ เม่ือถึงพุทธศักราช 2475 

อายุกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์จะครบ 150 ปีบริบูรณ์ เป็นอภิลักขติมงคลสมควรจะมี

การสมโภชพระนคร และ สร้างสิ่งส าคัญเป็นอนุสสรณ์ขัน้ไว้ให้ปรากฏแก่สายตาโลกว่า ชนชาว

สยามมีความกตัญญูรู้สึกคุณของท่านผู้เป็นบุรพการีที่ ได้สร้งากรุงเทพมหานครอมร

รัตนโกสินทร์เปน็ราชธานี แล้วบ ารุงรักษาสยามประเทศให้เป็นอิสระเจริญสุขสบืมาจนกาลบัดนี้ 

และจะได้เป็นวัตถุที่เตือนใจชาวสยามภายหน้า ให้พยายามรักษาสยามประเทศให้เป็นอิสระ
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เจริญสุขสืบมาจนกาลบัดนี้” (ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่มที่ 42 กฎหมาย พ.ศ.2472 (ฉบับ

พมิพ ์พ.ศ.2476) หน้า 220) 

  สะพานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระปฐมบรมราชา

นุสรณ์ ยังถือว่าเป็น อนุสาวรีย์สาธารณะ (Public Monument) แห่งแรกของสยามอีกด้วย 

(ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,120 ปี ผ่านฟ้าประชาธิปก,2556) 
 

 

ภาพท่ี 4.17 : พธิีเปดิสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2475 

ท่ีมา : https://library.stou.ac.th/ 
 

  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ไม่มีมากด้าน

ปริมาณแต่มีกลับมีคุณค่ามหาศาลด้านคุณูปการอันประเมินค่าไม่ได้ต่อศลิปวัฒนธรรมและการ

ด ารงอยูข่องสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน “ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อการด ารงพระเกียรติทั้งของพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ สมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือได้ว่าเป็น “ยุคทอง” ของการปรับภาพลักษณ์ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์และสังคมวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากลเลยทีเดียว” (สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ดินาร์ 

บุญธรรม) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง “สมดุล” ระหว่างศิลปวัฒนธรรม

ไทยและศิลปวัฒนธรรมตะวันตก ดังพระราชกรณียกิจและบทบาทที่ได้กล่าวมา ซ่ึงส่งผลต่อ

การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศไทยหรือสยามเป็นที่

รู้จัก และมี “ตัวตน” ต่อสากลและในเวทโีลกของประเทศไทยในเวลาต่อมาอีกด้วย 
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ภาพท่ี 4.18  ลายลงพระนามพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/media/File:Signature_of_King_Prajadhipok.svg 

 

สรุป 

 กล่าวโดยสรุป คือ อิทธิพลของตะวันตกที่ เข้ามาสยามช่วงปลายรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เข้ามา

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าแบบเสรีนิยมและเพื่อหาดินแดนอาณานิคมใหม่ ฉะนั้น

วิธีการเข้ามาในสยามจึงอยู่ในรูปแบบของการท าสนธิสัญญาทางการค้าเสียส่วนใหญ่ เช่น 

สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง และขณะเดียวกันก็จะแสวงหาดินแดนอาณานิคมไปด้วย เช่น พม่า เมือง

เขมร ส่งผลท าให้สยามภายใต้รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องรีบเร่ง

พัฒนาสยามให้มีอารยะและมีความเจริญดังเหตุผลในข้างต้น ทั้งนี้การที่จะมีอารยะนั้นต้องมี

ประวัติศาสตร์ที่ย่ิงใหญ่ และมีความเจริญตามแบบตะวันตก จึงส่งผลให้พระองค์ต้องสร้างรัฐ

ชาติตามแบบตะวันตกแบบวิธีการของประเทศไทยเอง ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและส่งผลต่อเนื่องจนตกผลึกอย่างกลมกลืนในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวต่อศิลปวัฒนธรรม

ไทยในยุคเปลี่ยนผ่านมีทัง้ด้านการสืบสานและสร้างสรรค ์เพื่อให้เกิดการด ารงอยู ่และอยูอ่ยา่ง

เหมาะกับยุคสมัยแห่งสากล พระราชคุณูปการที่เห็นได้ชัดเจนประการหนึ่งคอื การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ได้ท าให้

กรุงเทพมหานครเปลี่ยนจากเมืองจารีตสู่มหานครแห่งความทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก และ

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมนี ้ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการสดุดีจากองค์การ

ศึกษาวทิยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ.2556 

วา่ “ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก (Great Personality of the World) ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส

ครบรอบ 100 ปีของการเสด็จมาจากทรงศึกษาในยุโรป และครบรอบ 120 ปีแห่งพระบรมราช

สมภพ ซ่ึงแสดงว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านการ
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ปกครอง การศึกษา การเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็น

ประจักษ์พยานที่ส าคัญที่ทรงมีต่อสังคมส่วนร่วมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 

เนื่องจากทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายประการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และผลงานอัน

เกิดจากพระประสงค ์พระราชด าริ และการทรงงานด้วยตัวของพระองคย์ังคงได้รับการสืบสาน 

และสืบทอด มาจนปัจจุบัน 
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บทที่ 5  

บทสรุป 

 
 การศึกษาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” นี้เป็น

การศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส าคัญครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาในบริบทของประวัติศาสตร์

อันหมายถึง การศึกษาพัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะทั้งความต่อเนื่อง และ

เปลี่ยนแปลงพัฒนา ผ่านสาระหลักฐานต่าง ๆ โดยมีการน าเสนอให้เห็นทั้งในบริบททางสังคม 

และแนวคิดของสังคมด้านต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ

ศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะในแง่มุมของการต่อเนื่องและเปลี่ยนผ่านที่

เกิดขึน้ในบริบทของประวัติศาสตร์ไทย โดยในงานวจิัยนี ้เน้นศึกษาแง่มุมของด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงมีนานัปการ 

 บทแรกของการศึกษานี้ เป็นการเกริ่นน าในเรื่องความหมายของศิลปวัฒนธรรม 

ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม การด ารงรักษา ความเปลี่ยนแปลงและความสืบทอดด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องราวของการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ขอบเขตที่ครอบคลุมพระราชกรณีย

กิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดช่วงการครองราชย์สมบัติ ระหว่าง พ.ศ.2468 - 

2477 ซ่ึงการศึกษานี้จะมีประโยชน์ต่อการน าไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในด้านวัฒนธรรม นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจด้าน

การเมืองการปกครองที่มีการศึกษาไวอ้ยา่งมากมาย  

 บทที่ 2 ของงานวิจัยนี้ กล่าวถึงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวในบริบทประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบททางสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่าน สถานการณ์

บ้านเมือง และพระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 บทที่ 3 ของงานวิจัยนี้ มุ่งความสนใจไปที่การประเภทของพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ความส าคัญของบริบทช่วงเปลี่ยนผ่าน ซ่ึงมมีาตั้งแต่ช่วง
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ต้นรัตนโกสินทร์ และมีความส าคัญสืบเนื่องต่อสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ที่

พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาในช่วงที่บริบทของสังคมไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความ

ทันสมัย   

 บทที่ 4 ของงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและบทบาทของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศ 

ซ่ึงพบว่า รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้สะท้อนถึง

บทบาทด้านต่าง ๆ ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและใฝ่พระราชหฤทัยต่อการทำนุบ ารุง 

รักษา สืบทอด และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อการแสดงถึงความเป็น

อารยะของสยามหรือประเทศไทยสู่สากล 

 

 ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย เพื่อให้มี

ความทัดเทียมกับอารยะประเทศในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นด้านวทิยาการ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาอีกมากเพื่อให้เป็นประเทศอารยะที่มหาอ านาจ

จักรวรรดินิยมจะมาขม่เหงไม่ได้  

 สิ่งส าคัญที่จะสามารถแสดงถึงอารยะนั้นคอื สยามหรือประเทศไทยต้องมีมรดก

ทางวัฒนธรรมของตนเองที่โดดเด่นเพื่อให้สมศักดิ์ศรี ดังจะเห็นได้จากการฟื้นฟูและรักษา

วัฒนธรรมของราชส านักที่สืบเนื่องจากสมัยปลายอยุธยา โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรมการแสดง เช่น โขน เป็นต้น กรณีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว

ได้มีการปรับปรุงการแสดงโขนให้สมัยใหม่ข้ึน เช่นการปรับเทคนิคการจัดแสดงบนเวทตีามแบบ

ยุโรปด้วย  

 การผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมแบบเดิมกับวัฒนธรรมจากตะวันตก เห็นได้ชัด

จากศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณดาราราม ที่มีการ

ผสมผสานศิลปกรรมไทยโบราณกับรสนิยมแบบตะวันตก ด้วยการใช้วธิีการวาดแบบมีมิติ เป็น

ต้น ซ่ึงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดอยุธยา ซ่ึงถือว่าเป็นวัดส าคัญต่อพระ

บรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

เพื่อท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้วาดภาพพระราชพงศาวดาร เรื่องราว

เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ผนังพระอุโบสถของวัดสุวรรณดาราราม  

 นอกจากนี ้ยังพบวา่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลาคือ ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2475 ซ่ึงเป็นช่วง

ระยะแรกแห่งการครองราชย์สมบัติ  จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นช่วงที่
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปกครองประเทศด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก

พระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางการ

เมืองของคนบางกลุ่มในสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตามพระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และการสร้างสรรค์ตามพระราช

นิยม ทั้งนีเ้พื่อการด ารงเกียรติแห่งการเป็นพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

 พระราชกรณียกิจในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ซ่ึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่พระมหากษัตริย์พึงปฎิบัติ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

หลายประการ เป็นการสืบสานและสืบทอดจากพระราชบิดาและพระบรมเชษฐา ในระยะแรก

เน้นที่การจรรโลงและรักษา “สิ่งซ่ึงแสดงความเจริญและอารยธรรมของประเทศ ตามล าดับ

กาล” (“พระราชด ารัสในการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานส าหรับพระนคร” หจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 

เบ็ดเตล็ด บ.11.1/10 “เรื่องเปิดหอพระสมุดวชิญาณ หอพระสมุดวชิราวุธ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ (31 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2469) 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว โปรดให้สร้างหอพระสมุดส าหรับพระนคร 

หรือที่เรียกวา่ หอพระสมุดวชิราวุธ หรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บและรวบรวม

หนังสือ เอกสารส าคัญและหายากจากที่ต่าง ๆ ทั้งที่มีการจัดพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้บริการเพื่อแสวงหาความรู้  

 นอกจากนี้ ยังมีการตั้งราชบัณฑิตยสภา เพื่อด าเนินงานด้านการจัดหอพระสมุด

ส าหรับพระนคร การพจิารณาวชิาอักษรศาสตร ์การจัดการพพิธิภัณฑ์ การรักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ  การบ ารุงรักษาวิชาช่าง ซ่ึงมีค วามส าคัญต่อการอนุรักษ์ และส่งเสริ ม

ศิลปวัฒนธรรมอยา่งมาก  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชา

สามารถด้านการดนตรี ซ่ึงเป็นศิลปวัฒนธรรมอีกแขนง ทรงสนพระราชหฤทัยในการดนตรีไทย 

โดยทรงโปรดเกล้า ฯ ให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะถวายการฝึกสอน และมีการตั้งวงดนตรีไทยข้ึน 

ซ่ึงประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชบริพาร พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการดนตรีไทยที่พระองค์ทรงมี ไม่เพียงแต่การทรงดนตรีไทย 

โดยเฉพาะซอด้วงเท่านั้น พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยถึง 3 เพลงคือ เพลงราตรี

ประดับดาว เพลงเขมรลออองค ์และเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝ่ัง 

 ศิลปวัฒนธรรมอีกแขนงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดคือ 

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้จัดว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ในพระ

ราชนิยม พระองค์ทรงโปรดการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์มาก เม่ือทรงว่างจากพระราช
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ภารกิจ จะทรงกล้องตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

ที่ทรงโปรดการฉายภาพเป็นพเิศษ 

 เนื่องจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมี

การพัฒนาไปสู่การถ่ายภาพเคลื่อนไหว จึงเกิดการถ่ายท าภาพยนตร์และได้รับความนิยมไปทั่ว

โลก รวมถึงประเทศไทยซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราช

หฤทัยในการภาพยนตร์อยา่งมาก ทรงสะสมภาพยนตร์และยังได้แสดงพระราชอัจฉริยภาพใน

การถ่ายท าภาพยนตร์ โดยทรงสร้างโครงเรื่อง ก ากับ ล าดับฉากและอ านวยการแสดงด้วย

พระองค์เอง คอื ภาพยนตร์เรื่องแหวนวิเศษนับเป็นเกียรติประวัติแก่วงการภาพยนตร์ไทยอีก

ด้วย 

 ส าหรับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2477 ซ่ึงเป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึง

การสละราชสมบัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงนี้ มัก

เป็นพระราชภารกิจที่สืบเนื่องมาก่อนจะเกิดการปฏิวัติสยาม เม่ือ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งสิ้น 

และยังสะท้อนถึงแนวคิดและพระราชนิยมส่วนพระองคอี์กด้วย 

 พระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2477 ที่ส าคัญคือ การเฉลิมฉลอง

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เม่ือ พ.ศ. 2475 ในวาระครบรอบ 150 ปี โดยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณรอบพระ

ระเบียงอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดเกล้า ฯ ให้มีการ

สร้างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือที่เรียกวา่ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ บริเวณเชิงสะพาน 

เพื่อเป็นเครื่องน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ โดย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดเม่ือวันที่ 6 เมษายน 

พ.ศ. 2475  

 ศิลปกรรมแขนงสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องจากการภาพยนตร์คือ การสร้างโรง

ภาพยนตร์ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัวได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองคใ์นการ

สร้ างโรงภาพยนตร์แล ะถือว่า เป็ น โรงภาพยนตร์ที่ ทั นส มัยใน เวลานั้ น  มี ก ารติ ด

เครื่องปรับอากาศ การตกแต่งอย่างหรูหรา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
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พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” ซ่ึงศาลาเฉลิมกรุงยังเป็นสถานที่ในการจัดแสดงงาน

ด้านศิลปะการแสดงมาจนทุกวันนี้ 

 บทที่ 4 งานวิจัยศึกษาพบวา่ ศิลปวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวมีทั้งความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงจากรัชกาลก่อน ๆ อันมีเหตุปัจจัยจาก

ภายนอก และน าสู่การปรับปรุงภายใน  

 ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือ การที่ประเทศไทยหรือสยามต้องปรับตัวอยา่งยิ่งใหญ่

จากลัทธิจักรวรรดินิยม เพื่อให้สังคมภายนอกโดยเฉพาะตะวันตกที่น าลัทธิจักรวรรดินิยมเข้า

มาคุกคามประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย ให้เห็นวา่ประเทศไทยหรือสยามมี

อารยะและความเจริญไม่ด้อยกว่านานาอารยะประเทศใด ๆ ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัตินั้น 

ประเทศไทยหรือสยามได้รับความเจริญและน ามาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเองอย่าง

สมดุลและกลมกลืน  

 ส่วนภายในคือความต่อเนื่องและการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ที่มี

การสืบทอดจากรัชกาลก่อน ๆ รวมทั้งการปรับปรุง ด ารงรักษา จรรโลงและสร้างสรรค์ เพื่อ

การด ารงพระเกียรติยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ รวมถึงการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่การรับรู้ของโลกสากล โดยผ่านพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ประกอบกับ

การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงได้รับการศึกษาจากตะวันตก ส่งผลต่อการรับรู้

และแนวคิดอันเป็นสมัยใหมใ่นด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในเวลาที่ประเทศ

ไทยประสบปัญหาอย่างหนัก จากผลกระทบที่มาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อให้เกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในหลาย ๆ ประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพการณ์และสภาพสังคมแบบใหม่

เป็นอย่างดี  เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ สืบ เนื่ องมาตั้ งแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว อีกทั้ง

พระองคย์ังได้ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศ ซ่ึงทรงเห็นและมีประสบการณ์ด้วยพระองคเ์อง 

 พัฒนาการและความต่อเนื่องของศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยแห่งพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2477 กล่าวได้วา่ เป็นยุคสมัยแห่งความต่อเนื่อง

และการเปลี่ยนผ่านที่ตกผลกึอยา่งสมบูรณ ์เป็นไปตามครรลองแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก  
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงคน์ าพาประเทศชาติสู่

ความเจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังที่พระราชบิดาและพระเชษฐาได้

ทรงด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นสิ่งที่แสดงอารยะของ

ประเทศเป็นอยา่งดี  

 ศิลปวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว มีทัง้การสืบสาน ต่อ

ยอด และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค ์อย่างไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวง แสดง

ให้เห็นแนวคิดต่อการให้ความส าคัญเพื่อด ารงความเป็นชาติและอารยะของประเทศ แม้วา่รัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีระยะเวลาที่ไม่นานนัก คือเพียง 9 ปีแห่ง

การครองราชย์สมบัติ แต่พระราชกรณียกิจและพระราชประสงค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ยังคง

คุณูปการอยา่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และแสดงให้เห็นความเจริญก้าวหน้าและอารยะของ

ประเทศอยา่งเทียมหน้าเทียมตานานาอารยะประเทศในปัจจุบัน 

  

 
ภาพท่ี 5.1 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในฉลองพระองคเ์ต็มยศ 

ตามโบราณราชประเพณ ี

ท่ีมา : วกิิพีเดยี สารานุกรมเสรี. 

 

 งานวิจัย เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปก เกล้ าเจ้าอยู่หั วกับการส่ งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” ยังมี
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ข้อบกพร่องในการศึกษา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลหลักฐานที่ยังไม่รอบด้าน การศึกษายังเน้น

ภาพรวมของพระราชกรณียกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลบางเรื่องยังไม่มี

เอกสารขัน้ต้นในการศึกษาหรือตรวจสอบ  

 อยา่งไรก็ตาม คณะผู้วิจัยหวังวา่งานวจิัยฉบับนี ้คงจะมีประโยชน์ในการเป็นขอ้มูล

พื้นฐานต่อการศึกษาหรือค้นคว้าพระราชกรณียกิจหรือบทบาทของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั วกับการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการด ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” นี้ ผู้วจิัยมี

ขอ้เสนอแนะดังนี้ 

   1. ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะวา่ ควรจะมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวจิัยในประเด็น

ด้านสังคม นอกเหนือจากการเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวให้มากขึ้น เช่น 

การวางรากฐานการพัฒนาเมือง การคมนาคม เส้นทางการเสด็จพระราชด าเนินเพื่อการพัฒนา

ในการสร้างเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การศึกษาวจิัยเกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้หญิงในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงมีนโยบายการมี

กฎหมายลักษณะผัวเมียที่ให้มี “ผัวเดียวเมียเดียว” จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาสถานภาพ 

ฐานะ และบทบาทของผู้หญงิไทยในสมัยนี้ การด ารงจารีตประเพณีวัฒนธรรม บทบาทด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการสละราชสมบัติ 

ฯลฯ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ แก่ ซ่ึงจะเป็นแนวทางส าคัญในการศึกษา

ประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ และศาสตร์แขนงอื่นต่อไป   

  2. ผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดเห็นในเรื่องควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ  ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เนื่องจากพระองคท์รง

มีพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง เช่น การจัดประชุมเพื่อ

การน าเสนอบทความวจิัยหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
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ภาคผนวก ก 

สถานท่ีและสิง่ท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว 
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สถานท่ีท่ีเกี่ยวเนื่องกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
วังศุโขทัย 

 

 1. วังศุโขทัย ตั้งอยู่บนถนนขาวและถนนสามเสน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็น

ของขวัญในการอภิเษกสมรสของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟา้ฯ กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา 

(พระยศขณะนั้น) กับหมอ่มเจ้าหญิงร าไพพรรณี สวัสดิวัตน์ (พระยศขณะนั้น) เม่ือปี พ.ศ. 2461 

โดยได้รับพระราชทานนามวังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “วังศุโขไทย” 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2470)   
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โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

 

 2. โรงพยาบาลพระปกเกล้า หรือ โรงพยาบาลจันทบุรี เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรมีี

มติให้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2496 ในโรงพยาบาลยังมี

การสร้างพระบรม ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวและตั้งช่ือตึกต่างๆ ที่มี

นามเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว เช่น อาคารประชาธิปก อาคารประชาธิ

ปกศักดิเดชน์ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์

จัดตั้ง “ทุนประชาธิปก” (ต่อมาเปลี่ยนเป็น มูลนิธิประชาธิปก-ร าไพพรรณี) เพื่อสนับสนุน

กิจการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า , วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
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พพิธิภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศกัดิเดชน ์

 

 3. พิพิธภัณฑ์อาคารท่ีประทับประชาธิปกศักดิเดชน์ ตั้งอยูใ่นกองพลทหารปืน

ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นอาคารที่พ านักของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยที่

พระองค์ทรงรับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ (พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2464) สร้างขึ้น

เม่ือ พ.ศ. 2463 เป็นบ้านไม้ช้ันเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกวา่ว แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ด้านหน้าจะมี 3 ห้อง คอื ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้องพระกระยาหาร ส่วนด้านหลัง

เป็นห้องเตรียมพระกระยาหารและยังมีชานโล่งส าหรับพักผ่อนภายนอก อาคารนี้ได้รับการ

บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2541 เพื่อจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมร าลึกถึงพระ

มหากรุณาธคิุณของพระองค ์ 

 

http://armytourism.com/army/2017/09/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/armytourism-3-5/
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวทิยาลัยเปิดอีกแห่งของประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือ

ครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศที่ “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” นอกจากนี ้ยังพระราชทานพระ

บรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 น ามาประกอบกับเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์

เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย (ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Monument_of_King_Rama_VII_at_Sukhothai_Thammathirat_Open_University_02.jpg
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ตราประจ าสถาบันพระปกเกล้า 

 

 5. สถาบันพระปกเกล้า จัดตั้งขึ้นในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทาน

รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนชาวไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้เชิญพระนามของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวมาเป็นช่ือของสถาบัน 
 

 
พพิธิภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว กรุงเทพมหานคร 

 

 6. พิ พิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ าอยู่หัว  สั งกัดสถาบัน

พระปกเกล้ า  ตั้ งที่ อาคารกรมโยธาธิการเดิม  บริ เวณสี่ แยก ผ่านฟ้า เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เป็นพพิธิภัณฑ์เพ่ือรวบรวมขา้วของเครื่องใช้ส่วนพระองคข์องพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี จัดแสดงภาพถ่าย 

เอกสาร และพระราชประวัติของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิด

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5hOzg9rLbAhUCSI8KHeXnCakQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.prdnakhonpathom.com%2Fnews%2F781&psig=AOvVaw1VFfkMFyLzoFJJTYdAqXSs&ust=1527958360982250
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พพิิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 

2545  

 7. พิพิธภัณฑ์สถานพระปกเกล้าร าไพพรรณีเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัย

พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ที่มี

พระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีและวิทยาลัย

พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ

ราชด าเนินท าพธิีเปดิแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (พจนานุกรมวสิา

มานยนามไทย วัด วัง ถนน, ราชบัณฑิตยสถาน) 

 

สิ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ถนนประชาธิปก 

 1. ถนนประชาธิปก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง

ตั้งช่ือถนนถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ถนนพระปกเกล้า” หรือ “ถนน

ประชาธิปก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้าง

สะพานพระพุทธยอดฟา้และถนนเพื่อเช่ือมฝ่ังพระนครกับฝ่ังธนบุรี ถนนสายนี้เริ่มต้นที่สะพาน

พระพุทธยอดฟา้ ถึง วงเวียนใหญ่  
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวบริเวณหน้ารฐัสภา 

 

 2. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่หน้าตึก

รัฐสภา มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง ทรงเครื่องพระบรมราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย

สวมพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาลญาจนสิงหาสน์ พระ

หัตถ์วางเหนือพระเพลาทั้งสองข้าง ออกแบบโดยนาวาเอกสมภพ ภิรมย ์โดยจะมีพธิีถวายบังคม

พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวในวันที่ 10 ธันวาคม เป็นประจ าทุก  

 

 
พระราชลัญจกรประจ าพระองค ์

 3. พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ เรียกวา่ พระแสงศร เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ 

วางอยูบ่นราวพาดที่เบื้องบนเป็นตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพชัิยมงกฎุ เบื้องซ้ายและ

เบื้องขวาของราวพาดพระแสงศร ตั้งบังแทรกสอดแทรกดว้ยลายกระหนกอยูบ่นพื้นตอนบนของดวง

ตรา  ตราพระราชลญัจกรองคน์ีอ้อกแบบโดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้กรมพระยานริศรา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Privy_Seal_of_King_Rama_VII_(Prajadhipok).svg
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นุวัดติวงศ์ ที่ทรงน าพระบรมนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ได้แก่ ประ

ชาธิปกศักดิเดชน์ ซ่ึงค าว่า เดชน์ แปลว่า ลูกศร มาใช้ในการออกแบบ ดังนั้น พระราชลัญจกร

ประจ าพระองคจ์ึงเป็นรูปพระแสงศร อันประกอบด้วย พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัย

วาต และพระแสงศรอัคนีวาต ซ่ึงเป็นพระแสงศรที่ใช้ในพระราชพธิีศรีสจัจปานกาล (พระราชพธิีถือ

น้ าพระพพิัฒน์สัตยา) (หนังสือ ๗๒ ปี โรงพยาบาลพระปกเกล้า,2555)  
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พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร 

 

 มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันวา่ 

 โดยที่ได้ทรงพระราชด าริจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร เป็นที่รวบรวม

เก็บรักษาโบราณและศิลปวัตถุต่างๆ เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนในการศึกษาหาความรู้ 

และให้เป็นเกียรติยศแก่บ้านเมือง และบัดนี้พพิิธภัณฑสถานส าหรับพระนครได้จัดตั้งส าเร็จดั่ง

พระราชประสงคแ์ล้ว 

 และโดยที่ทรงพระราชด าริว่า ควรจะมีพระราชบัญญัติตั้งขึ้นไว้เพื่อพิทักษ์รักษา

สิ่งของในพพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนครให้ม่ันคง และวางระเบียบการบ ารุงพพิธิภัณฑสถาน

ส าหรับพระนครให้เจริญต่อไปภายหน้า 

 จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไป ดั่งนี้ 

หมวด 1 ว่าด้วยการใช้พระราชบัญญัต ิ

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน

ส าหรับพระนคร พุทธศักราช 2469” 

 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ให้แต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวข้องถึงพิพิธภัณฑสถานซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม

กระทรวงอื่น ส าหรับสิ่งของแต่บางประเภทหรือเฉพาะการแต่บางอยา่ง 

 มาตรา 4 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เฉพาะพพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนคร ซ่ึงตั้งอยู่

ในจังหวัดกรุงเทพฯ ต่อไปเม่ือได้ประกาศตั้งพิพธิภัณฑสถานขึ้นตามหัวเมืองมณฑลใด และถ้า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ส าหรับพพิธิภัณฑสถานที่ตั้งขึ้นด้วย ก็จะได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภายหลัง 

หมวด 2 วาด้วยการปกครองพพิิธภัณฑสถาน 

 มาตรา 5 ให้ราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่และรับผิดชอบจัดการบ ารุงรักษา

พพิธิภัณฑสถานส าหรับพระนคร และให้มีอ านาจบังคับบัญชาการขา้ราชการบรรดามีต าแหน่ง

ในพพิธิภัณฑสถานฯ ได้ทัง้สิน้ 

 มาตรา 6 พนักงานรักษาพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนครนั้น ให้มีต าแหน่ ง

ภัณฑารักษ์ผู้จัดการเป็นหัวหน้า 1 คน และมีขา้ราชการต าแหน่งช้ันรองลงไปตามสมควร ล้วน

สังกัดขึ้นในราชบัณฑิตยสภา ระเบียบต าแหน่งหน้าที่ได้จัดอนุโลมตามกระทรวงราชการพล

เรือน 
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 มาตรา 7 เงินซ่ึงรัฐบาลจ่ายบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนครนั้น โดย

ปกติให้จ่ายเป็นจ านวนเงินอุดหนุนประจ าปีแล้วแต่ราชบัณฑิตยสภาจะจัดจ่ายเป็นรายการ

อย่างไร ถ้าในปีหนึ่งใช้เงินที่รัฐบาลอุดหนุนไม่หมด มีจ านวนเงินเหลืออยู่เท่าใด ก็ให้ราช

บัณฑิตยสภามีอ านาจที่จะสงวนเงินนั้นไว้ใช้เพ่ิมเติมในปีอ่ืนได้ต่อไป 

 มาตรา 8 เงินซ่ึงได้จากธรรมเนียมดูพิพิธภัณฑสถานฯ ก็ดี หรือเงินที่มีผู้แก่ใจ

บริจาคช่วยบ ารุงพิพิธภัณฑสถานฯ ก็ดี หรือเงินซ่ึงราชบัณฑิตยสภาหาได้เพื่อประโยชน์แห่ง

พพิธิภัณฑสถานฯ ก็ดี มใิห้โอนเอาไปใช้ในการอยา่งอื่น 

 มาตรา 9 ให้กระทรวงพระคลัง มีอ านาจและหน้าที่ที่จะตรวจตราการรับและ

จ่ายเงิน ทั้งการท าบัญชีเงินส าหรับพิพิธภัณฑสถานฯ เช่นเดียวกันกับที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจ

กระทรวงอื่นๆ 

หมวด 3 วา่ดว้ยสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร 

 มาตรา 10 สิ่งของในพิพิธภัณฑสถานนั้น ให้ก าหนดต่างกันเป็น 3 ประเภท คือ 

ของหลวงส าหรับพระนครประเภท 1 ของยมืประเภท 1 ของฝากประเภท 1 มีลักษณะผิดกันตั่ง

กล่าวต่อไปนี้ 

 1) สิ่งของซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งประจ าในพิพิธภัณฑสถานฯ ก็ดี 

สิ่งของซ่ึงมีผู้ให้เป็นสิทธิ์แก่พิพิธภัณฑสถานฯ ก็ดี หรือสิ่งของซ่ึงซ้ือหาได้มาเป็นสิทธิ์แก่

พพิธิภัณฑสถานฯ ก็ดี เหล่านีก้ าหนดวา่เป็นของหลวงส าหรับพระนคร 

 2) สิ่งของซ่ึงราชบัณฑิตยสภาขอยืมผู้อื่นมาตั้งไว้ในพิพิธภัณฑสถานฯ เพื่อให้

มหาชนได้ชมก็ดี หรือของหลวงส าหรับใช้ราชการแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาตั้งไวใ้น

พพิธิภัณฑสถานฯ เพื่อให้มหาชนได้ชมก็ดี เหล่านีก้ าหนดวา่ เป็นของยมื 

 3) สิ่งของซ่ึงมผู้ีฝากให้พพิธิภัณฑสถานฯ เพื่ออารักขาและราชบัณฑิตยสภารับตั้ง

ไว้ให้มหาชนได้ชมก็ดี สิ่งของซ่ึงบุคคลน ามาตั้งอวดประกวดกัน และราชบัณฑิตยสภายอม

อนุญาตให้ตั้งไวอ้วดในพพิธิภัณฑสถานฯ ก็ดี เหล่านีก้ าหนดวา่ เป็นของฝาก 

 มาตรา 11 ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์ในบรรดาของหลวงส าหรับพระนครที่เก็บรักษา

ไวพ้พิธิภัณฑสถานฯ เวน้แต่ในพฤติกรรมต่อไปนี ้คอื 

  1) เม่ือผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานฯ ได้ร้องขอและได้รับความยินยอมของราช

บัณฑิตยสภาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในของนั้น หรือ 

  2) เม่ือราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าจะเป็นการได้ผลดีในอันที่จะเอาสิ่งของที่มีอยู่

มากเกินต้องการมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอ่ืนที่เป็นคุณ หรือจ าหน่ายสิ่งของที่มีอยู่เป็น

จ านวนมากหรือหาได้ไมย่าก เพื่อประโยชน์ของพพิธิภัณฑสถานฯ 



189 

 มาตรา 12 ถ้าหากมีราชการอันสมควรจะเอาของหลวงส าหรับพระนครไปจาก

พิพิธภัณฑสถานฯ ช่ัวคราวแล้วกลับส่งคืนกรรมการราชบัณฑิตยสภาผู้มีหน้าที่ก ากับ

พิพิธภัณฑสถานฯ แต่เพียงผู้เดียว อาจออกใบอนุญาตได้แต่กรรมการผู้นั้นต้องรับผิดชอบ

เฉพาะตัว จนกวา่ราชบัณฑิตยสภาจะได้ให้สัตยาบัน 

 อนึ่งในการที่อนุญาตให้เอาของหลวงส าหรับพระนครไปจากพิพิธภัณฑสถานฯ 

ช่ัวคราวนั้น ต้องมีก าหนดวันซ่ึงจะส่งคนืปรากฏอยู่ 

 

พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการส่งโบราณและศิลปวัตถอุอกนอกประเทศ พุทธศักราช 2469 

 มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันวา่ 

 บันดาประเทศที่เจริญรุ่งเรืองย่อมถือว่า โบราณและศิลปวัตถุอันเนื่องในเรื่อง

พงศาวดาร หรือเนื่องในศิลปศาสตร์ของประเทศเป็นสิ่งส าคัญซ่ึงรัฐบาลควรเอาเป็นธุระรักษา

ไว้ เพื่ อประโยชน์แห่งความรู้ และการศึกษาของประชาชนในประเทศนั้นๆจึงจัดตั้ ง

พพิธิภัณฑสถาน และให้มีพนักงานตรวจตรารวบรวมรักษาโบราณวัตถุไวส้ าหรับบ้านเมืองและ

มีกฎหมายตั้งขึ้นไวส้ าหรับการอันนั้น ในประเทศสยามนี้ก็ได้โปรดฯ ให้จัดตั้งพิพธิภัณฑสถานฯ 

ส าหรับรักษาโบราณและศิลปวัตถุมาแต่ก่อน แต่ยังมิได้จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครั้น

บัดนี้ได้ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น ให้เป็นพนักงานตรวจตรารักษาโบราณและศิลปวัตถุมีพระ

ราชประสงคจ์ะให้เป็นประโยชน์สมบูรณ์อย่างกล่าวมาแล้ว ความปรากฏวา่ตั้งแต่ก่อนมาจนทุก

วันนี ้มีผู้ชอบหาโบราณและศิลปวัตถุในพระราชอาณาเขต แล้วพาออกนอกประเทศไปเนืองๆ 

ทรงพระราชด าริว่า ถ้าปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้น โบราณและศิลปวัตถุซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญอันสมควร

จะรักษาไวส้ าหรับกับบ้านเมืองก็สูญเสีย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวด้ังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติวา่ด้วยการส่งโบราณและ

ศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พุทธศักราช 2469 

 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 ค าว่า “โบราณวัตถุ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์โบราณอย่างหนึ่งอย่างใดจะ

เป็นของเกิดในประเทศนี้เองก็ดีหรือได้มาจากประเทศอื่นก็ดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ให้ความรู้หรือ

ประโยชน์แก่การศึกษา ในทางพงศาวดารและโบราณคดี 
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 ค าว่า “ศิลปวัตถุ” หมายความว่า สิ่งของสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างวิเศษ อันจะหาได้

ยากยิ่ง 

 เม่ือเรียกเพยีงวา่ “วัตถุ” ต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจวา่ หมายความทั้ง

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จะเป็นอยา่งหนึ่งอยา่งใดก็เหมอืนกัน 

 ค าวา่ “ส่ง” หมายความทั้งน าออกไปเองหรือให้ผู้อ่ืนน าออกไปอย่างหนึ่งอยา่งใดก็

เหมอืนกัน 

 ค าวา่ “สภา” หมายความวา่ ราชบัณฑิตยสภา 

 ถ้าจะส่งออกไปจากที่อ่ืนนอกจากกรุงเทพฯ แล้ว สภาอาจมอบหมายเจ้าพนักงาน 

คนใดคนหนึ่งซ่ึงอยูใ่นท้องที่นั้นพจิารณาเรื่องราวและให้อนุญาตพเิศษก็ได้ เมื่อเห็นสมควร 

 มาตรา 4 เรื่องราวขออนุญาตส่งวัตถุออกไปนอกประเทศนั้น ต้องท าเป็นหนังสือ 

และเม่ือสภาหรือกรรมการหรือเจ้าพนักงานที่มอบหมายไวใ้ห้เป็นผู้ออกอนุญาตต้องการตรวจ 

ก็ต้องน าช้ินวัตถุที่ส่งออกไปนัน้มาให้ตรวจ ใบอนุญาตนั้นให้ท าเป็นหนังสือมอบหมายให้แก่ผู้อ่ืน

เรื่องราวเป็นส าคัญ และต้องมีรายการแสดงต าหนริูปพรรณชิน้วัตถุนั้น ตามแต่จะเห็นวา่จ าเป็น

การออกอนุญาตนั้นออกได้ โดยมีเงื่อนไขอยา่งใดก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร 

 ถ้ากรรมการหรือเจ้าพนักงานปฏิเสธไม่ยอมให้อนุญาต ก็อาจอุทธรณ์ขอ้วนิิจฉัย

นั้นต่อสภา ซ่ึงจะได้พิจารณาและวินิจฉัยค าร้องอุทธรณ์ในคราวประชุมหน้า ค าวนิิจฉัยนี้ต้อง

ถือเป็นที่สุด 

 มาตรา 6 การให้อนุญาตเพื่อส่งวัตถุออกนอกประเทศช่ัวคราว เช่น ในเรื่องส่งออก

ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ เป็นต้น อาจท าได้โดยวิธีเดียวกัน แต่ถ้าวัตถุนั้นเป็นของ

เอกชนการออกอนุญาตช่ัวคราวนั้น สภาจะบังคับให้วางเงินไว้ตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้เงิน

ที่วางไว้นี้จะได้คืนให้แก่เจ้าของเม่ือพิสูจน์เป็นที่พอใจว่า วัตถุนั้นได้น ากลับเข้ามาในประเทศ

สยามแล้ว 

 มาตรา 7 อันโบราณ หรือศิลปวัตถุซ่ึงมีผู้พยายามจะส่งออกนอกประเทศโดยมิได้

รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นใบอนุญาตนั้น พนักงานประจ าท้องถิ่นอาจยึด

ไว้ได้ละพนักงานศุลกากรก็อาจยึดไว้ได้ในขณะเม่ือตรวจค้นพบวัตถุนั้นในเรือก าปั่นหรือ

ยานพาหนะอย่างอื่นเพื่อส่งออกไป เพื่อประโยชน์ในการนี้ ให้มีอ านาจตรวจค้นยานพาหนะที่

กล่าวนั้นได้ 

 มาตรา 8 ผู้ใดส่งโบราณและศิลปวัตถุ หรือส่งมอบแก่ผู้ขนส่งเพื่อให้ส่งออกนอก

ประเทศโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น ท่านว่ามี
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ความผิดต้องระวางโทษคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพัน หรือทั้งจ าและปรับทั้งสอง

สถาน 

 ศาลอาจสั่งให้ริบวัตถุนั้นไว้ได้ โดยมิพักต้องค านึงถึงว่าจ าเลยต้องค าพพิากษาวา่มี

ผิดหรือไม่ 

 มาตรา 9 การฟ้องร้องคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ให้ยกขึ้นฟอ้งร้องได้เม่ือ

สภาได้ร้องทุกขข์อให้ว่ากล่าว 

 ประกาศมา ณ วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2469 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 
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พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม

ราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันวา่ 

 โดยที่ทรงพระราชด ารัสเห็นสมควรควบคุมการท าและฉายภาพยนตร์ 

 จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยบทมาตราต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 

2473” 

 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีต้ั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2474 เป็นต้น

ไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “เสนาบดี” หมายความว่า เสนาบดี ผู้ มีหน้าที่ รักษาการให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

  “ฉาย” หมายความว่า ฉายโดยใช้เครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่างอื่น

ท านองเดียวกัน 

  “สถานที่มหรสพ” หมายความวา่ สถานที่ใดๆ ซ่ึงฉายภาพยนตร์ ให้คนดูโดยไม่

เก็บหรือเก็บเงินค่าดู โดยเชิญหรือไม่เชิญก็ตาม 

 มาตรา 4 ท่านห้ามมิให้ท าหรือฉายหรือแสดง ณ สถานที่มหรสพ ซ่ึงภาพยนตร์

หรือประกาศกอบด้วยลักษณะฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 

ถึงแม้เพียงวา่การท า การฉายหรือการแสดงภาพยนตร์ หรือประกาศนั้นๆ น่าจะมีผลเช่นนั้น

ท่านก็ห้ามดุจกัน 

 ภาพยนตร์หรือประกาศที่ท าในพระราชอาณาจักร ถ้ามีลักษณะหรืออาจมีผลเช่น

ที่ว่านีไ้ซร์ ท่านห้ามิให้น าหรือส่งออกนอกพระราชอาณาจักร 

 มาตรา 5 ภายในบังคับมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่ได้รับอนุญาต

ก่อนแล้ว ท่านห้ามมิให้ 

  (1) ฉายภาพยนตร์ ณ สถานที่มหรสพ 

  (2) น าหรือส่ งภาพยนตร์ ซ่ึ งท าในพระราชอาณ าจักรออกนอกพระ

ราชอาณาจักร 

  (3) ประกาศด้วยภาพหรือรูปถ่ายแสดงเรื่องของภาพยนตร์จะติดประกาศนั้นๆ 

ไวใ้นที่เปดิเผยหรือแจก หรือส าแดงด้วยวธิีใดๆ ก็ตาม 
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 มาตรา 6 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เสนาบดีมีอ านาจตั้ง

นายตรวจ เจ้าพนักงานผู้พิจารณาและสภาพจิารณาภาพยนตร์ 

  สภาพิจารณาภาพยนตร์นั้นให้มีเจ้าพนักงานกระทรวงมหาดไทย และเจ้า

พนักงานอ่ืนหรือบุคคลได้ ซ่ึงเสนาบดีเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ 

  ท่านว่าในการประชุมของสภาพิจารณาภาพยนตร์นั้น ต้องมีกรรมการ 3 คน 

อยา่งน้อย 1 คน เป็นเจ้าพนักงานกระทรวงหาดไทย จึ่งเป็นองคป์ระชุมได้ 

 มาตรา 7 เม่ือนายตรวจเห็นวา่ภาพยนตร์ใดมีลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 

4 ให้มีอ านาจ 

  (1) ห้ามิให้ท าภาพยนตร์นั้นต่อไป 

  (2) ยดึภาพยนตร์ที่ท าเสร็จแล้วหรือที่ยังไม่เสร็จ และส่งภาพยนตร์นั้นๆ แก่เจ้า

พนักงานผู้พิจารณาขอให้พิจารณา 

 มาตรา 8 ให้เจ้าพนักงานผู้พิจารณา พจิารณาภาพยนตร์และประกาศ ซ่ึงกล่าวใน

มาตรา 5 และ 7 ตามล าดับวันที่ขอมา และต้องให้ค าวนิิจฉัยภายในก าหนด 3 วันนับแต่วันที่ได้

รับค าขอเป็นต้นไป 

  ถ้ามีพฤติการณ์พิเศษ เจ้าพนักงานผู้พิจารณาจะพิจารณาและให้ค าวินิจฉัย

ภายในสามวันที่กล่าวแล้วนั้นไม่ได้ไซร์ ท่านให้มีอ านาจยึดเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสิบห้าวัน 

และให้รายงานการยดืเวลาเสนาบดีทันที 

 มาตรา 9 การพิจารณาตามความในมาตรา 8 นั้น ให้เจ้าพนักงานพิจารณาใน

สถานที่ของผู้ขอใบอนุญาตหรือในสถานที่ซ่ึงเสนาบดีจัดไว้ แล้วแต่เจ้าพนักงานผู้พิจารณาจะ

เห็นสมควร 

  เวลาพจิารณา ห้ามิให้ผู้ใดเขา้ไปในสถานที่นั้น เวน้แต่ตัวเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้า

พนักงาน ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานเชิญมาช่วยพิจารณาผู้ขอใบอนุญาตและคนรับใช้ของผู้ขอใบอนุญาต 

 มาตรา 10 ให้เจ้าพนักงานผู้พิจารณามีอ านาจ 

  (1) ส่งคืนภาพยนตร์ที่นายตรวจยึดไว้ให้แก่ผู้ท าหรืออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ

ไว้ เม่ือเห็นว่าภาพยนตร์หรือประกาศนั้นไม่มีลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 4 ในกรณี

เช่นนี ้ให้เจ้าพนักงานผู้พิจารณาประทับตราไวท้ี่ภาพยนตร์หรือที่ประกาศนั้นเป็นส าคัญ 

  (2) สั่งยืนตามค าสั่งของนายตรวจที่ให้ยึดภาพยนตร์นั้น หรือยกค าร้องขอ

ใบอนุญาตเสีย เมื่อเห็นวา่ภาพยนตร์หรือประกาศนั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 4  
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  ถ้าเจ้าพนักงานผู้พิจารณาเห็นว่าภาพยนตร์บางตอนมีลักษณะฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติมาตรา 4 และตอนนั้นๆ ได้ถูกลบหรือตัดออกตามค าสั่งของเจ้าพนักงานผู้พจิารณา

แล้วไซร์ ท่าให้ถือวา่ภาพยนตร์นั้นไม่มีลักษณะฝ่าฝืนต่อต่อบทบัญญัติมาตรา 4 

 มาตรา 11 ในกรณีต่อไปนี ้ท่านวา่อุทธรณ์ไปยังสภาพจิารณาภาพยนตร์ได้ 

  (1) เม่ือนายตรวจสั่งห้ามมิให้ด าเนินการท าภาพยนตร์ใดต่อไป 

  (2) เม่ือนายตรวจยดึภาพยนตร์ไว ้และเจ้าพนักงานผู้พจิารณาสั่งยนืตามค าสั่ง

ของนายตรวจ  (3) เม่ือเจ้าพนักงานพิจารณายกค าขอใบอนุญาตเพื่อฉายภาพยนตร์ หรือ

เพื่อน าหรือส่งภาพยนตร์ออกนอกพระราชอาณาจักร หรือเพื่อส าแดงหรือแจกประกาศด้วย

ภาพหรือรูปถ่าย 

 มาตรา 12 ให้สภาพจิารณาภาพยนตร์มีอ านาจ 

  (1) สั่งคืนภาพยนตร์ที่นายตรวจยดึไว้ให้แก่ผู้ท า หรืออนุญาตให้ผู้ท าภาพยนตร์

ท าต่อไป หรือสั่งเจ้าพนักงานผู้พิจารณาให้ออกใบอนุญาตตามที่ขอไว้ เม่ือเห็นว่าภาพยนตร์

หรือประกาศนั้นไมมี่ลักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 4 

  (2) สั่งยืนตามค าสั่งของนายตรวจที่ให้ยึดภาพยนตร์หรือให้หยุดการท า

ภาพยนตร์ หรือสั่งยนืตามค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานผู้พิจารณาที่ยกค าขอใบอนุญาต และสั่ง

ให้ยึดภาพยนตร์หรือประกาศที่มีค าร้องขอใบอนุญาตนั้นหรือสั่งให้กลับออกไป เม่ือเห็นว่า

ภาพยนตร์หรือประกาศนั้นมลีักษณะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 4 

  ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 10 วรรคสุดท้ายบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 13 ค าวนิิจฉัยของสภาพจิารณาภาพยนตร์นั้นให้ถือวา่เดก็ขาดถงึที่สดุ เว้น

แต่ค าวินิจฉัยให้ยึดภาพยนตร์ที่ท าในพระราชอาณาจักรนั้น ท่านวา่ผู้ท าหรือผู้ขอใบอนุญาตมี

สิทธนิ าคดีสู่ศาลหลวงได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวนิิจฉัยของสภาเป็นต้นไป ถ้า

ไม่น าคดีสู้ศาลภายในก าหนดไซร์ ท่าให้ท าลายภาพยนตร์นั้นเสีย 

 มาตรา 14 การเก็บรักษาหรือฉายภาพยนตร์ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่า

อยู่ในความเสี่ยงภัยของเจ้าของหรือผู้ขอใบอนุญาต และให้เจ้าของหรือผู้ขอใบอนุญาตออก

คา่ใช้จ่ายด้วย 

  ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่ภาพยนตร์ ท่านว่าเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีความรับผิด เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเจ้าหน้าที่จะ

ได้จงใจท าให้เกิดการเสียหายนั้นขึ้น 
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 มาตรา 15 การออกใบอนุญาตให้นั้น ท่านว่าไม่ปลดเปลื้องผู้ถือใบอนุญาตให้พ้น

จากความรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาอันเกิดจากการภาพยนตร์ นอกจากในส่วนความ

ยนิดีที่กล่าวไว้ในมาตรา 4 

 มาตรา 16 เสนาบดี มีอ านาจ เพิกถอนใบอนุญ าต ซ่ึงออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ได้ ตามแต่จะเห็นควร 

 มาตรา 17 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจใบอนุญาตให้ฉายภาพยนตร์ ถ้าและไม่

มีใบอนุญาตให้ตรวจในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งหยุดการฉายต่อไปได้ 

 มาตรา 18 เพื่อรักษาการให้เป็นไปตามบทแพ่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าเจ้า

พนักงานปกครองท้องที่ ตั้งแต่ช้ันนายอ าเภอขึ้นไป นายตรวจตั้งแต่ช้ันนายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

นายตรวจ เจ้าพนักงานผู้พิจารณา และกรรมสภาพิจารณาภาพยนตร์ มีสิทธิเขา้ไปในสถานที่

มหรสพซ่ึงก าลังฉายภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 

 มาตรา 19 ในกรณีต่อไปนี ้ท่านวา่ไม่ต้องมีใบอนุญาต 

  (1) กรมใดในรัฐบาลฉายภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา หรือสาธารณประโยชน์อยา่ง

อื่น หรือกรมใดในรัฐบาลส่งภาพยนตร์ ซ่ึงท าในพระราชอาณาจักรออกนอกพระราชอาณาจักร 

  (2) ฉายให้ญาติมิตรดูเป็นการส่วนตัว หรือภายในสมาคมหรือสโมสร ซ่ึง

ภาพยนตร์อันได้ท าขึ้น มิได้หวังผลในทางค้า หรือน า หรือส่งภาพยนตร์ที่ท าในพระ

ราชอาณาจักรอันมีลักษณะเช่นว่านีอ้อกนอกพระราชอาณาจักร 

  ในกรณีที่กล่าวในอนมุาตรา 2 นี ้ถ้าปรากฏวา่ภาพยนตร์นั้นมีลักษณะฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติมาตรา 4 นายตรวจมีอ านาจยึดภาพยนตร์นั้น ได้ตามเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 20 ภายในบังคับมาตรา 21 และ 22 ผู้ใดบังอาจท า ฉาย น า หรือส่งออก

นอกพระราชอาณาจักร ซ่ึงภาพยนตร์ หรือส าแดงประกาศ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ท่านวา่ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 มาตรา 21 ผู้ใดท าการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ บังอาจฉาย หรือน า 

หรือส่งออกพระราชอาณาจักร ซ่ึงภาพยนตร์หรือส าแดงประกาศอันได้ขอใบอนุญาตแล้ว และ

เจ้าพนักงานไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 

เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 22 ผู้ใดท าการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้บังอาจขัดค าสั่งอันชอบ

ด้วยกฎหมายที่นายตรวจได้สั่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 ท่านวา่ ผู้นั้นมีความผิดต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 23 ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎเสนาบดีก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาต และการประทับตราและว่าด้วยกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ 

       กฎเสนาบดีนี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ประกาศมา ณ วันท่ี 20 กันยายน พุทธศักราช 2473 เป็นปีท่ี 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 
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เหตุการณ์ส าคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 

2468 ตั้งอภิรัฐมนตรีสภา  

 ยุบมณฑลเพชรบูรณ ์เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิตกต่ า 

 พมิพพ์ระไตรปิฎกฉบับสยามรฐั เพื่อเปน็ที่ระลกึให้พระเจ้าอยูห่ัวในพระบรมโกฐ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัว) พระราชทานแก่ประเทศ ต่าง ๆ   

 ตัดเงนิปีส าหรับพระเจ้าอยูห่ัวจาก ปีละ 9 ล้านบาทเหลอื ปีละ 6 ล้านบาท และให้

ยุบกรมมหาดเลก็ในรัชการที ่6 ลงด้วย  

 ประกอบพิธบีรมราชาภิเษก เมื่อ 25กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 

 งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 โปรดฯให้ย้ายกรมธรรม

การกลับเข้ามารวมกับกระทรวงศกึษาธกิาร และเปลี่ยนช่ือกระทรวงศึกษาธกิาร

เป็นกระทรวงธรรมการอยา่งเดิม โดยมีพระราชด าริว่า "การศกึษาไม่ควรแยกออก

จากวัด"  

2469 ดุลขา้ราชการครั้งใหญ่คราวแรก เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ า  

 ตั้งราชบัณฑิตสภา 

 เปิดหอพระสมดุวชิราวธุ (หอสมุดแห่งชาตใินปัจจุบนั) 

 เปิดทางรถไฟคู่ขนานกรุงเทพ – บางซ่ือ 

 เปิดทางรถไฟจากบางซ่ือไป ชุมทางตลิ่งชันความยาว 16 กิโลเมตร 

 เปิดทางรถไฟ จากกบินทร์บุร ีไปถึง อรัญประเทศ เม่ือ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 

 เปิดสะพานพระราม 6 เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2469 (นับอยา่งใหม่ พ.ศ. 2470) 

 สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีพระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินโดยทางรถไฟ 

ไปทรงเยี่ยมราษฎร ในจังหวัดพษิณุโลก แพร่ ล าปาง เชียงราย เชียงใหม ่และ

ล าพูน (มณฑลพายัพ) เม่ือ 6 มกราคม 2469 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ครัง้นี้

เป็นการใช้งานรถโบกีพ้ระที่นัง่บรรทมที่สัง่จากบริษัทเครเวนเป็นครั้งแรก สั่งรถ

จักรไอน้ าสวสิล้อคอนโซลิเดต 12 คันแรก ใช้งานกับทางภูเขาสายเหนือ 

2470  แปรสภาพบรษิัทไฟฟ้าสยามจ ากดัเปน็บริษัทไฟฟา้สยามคอปอเรชันจ ากดั  พร้อม

ยุบบริษัทรถรางไทยจ ากัดสนิใช้ ที่ได้ซ้ือกิจการจากกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ 

เขา้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไฟฟา้สยามคอปอเรชันจ ากัด ให้แกท้างรถรางสายดุสติ 

(สี่เสาเทเวศน ์- แม้นศรี - วัดเลียบ) ช่วงที่ผ่านเขา้เขตพระราชวังดุสติ (บริเวณ
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พระต าหนกัสวนกุหลาบ) ใหต้รงไปตามถนนพษิณุโลกแล้วเลีย้วขวาผ่านวัดเบญจม

บพติรดสุิตวนาราม เพราะมีพระราชปรสีงคท์ี่จะขยายเขตพระราชฐานออกไป 

 จัดงานชุมนุมลูกเสือแหง่ชาติครั้งแรก ที่วังสราญรมย ์ 

 ได้ช้างเผือก มีพิธสีมโภชน์เม่ือ 15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2470 และได้พระราชทาน

นามช้างเผือกวา่ "พระเศวตคชเดชนด์ิลกฯ" โดยมีนามเตม็คอื  

"พระเศวตคชเดชน์ดลิก ประชาธิปกปทุมรัตนด าร ิเทวอัคนีนิรุฒชุบเชิด ก าเหนิดน

ภีสีฉวนเฉลยีง ฉวเียี่ยงบษุกรโกมล นขาขนขาวผ่องแผ้ว แก้วเนตรน้ าเงินงามลึก 

วันวณึกบรรณาการ คชเชนทรยานยวดยิ่ง ม่ิงมงคลฉน าเฉลิมฉัตร สตัตมกษัตร

ทรงศร อมรรัตนโกสินทร์ รบือรบินบารมีทศ ยนืพระยศธรรมราชัย นิรามัยมนุญ

คุณ บุณยโศลกเสศิฟ้า" พระเศวตคชเดชน์ดลิกฯ ยนืโรงอยู ่16 ปีแล้วล้ม (ตาย) 19 

มกราคม พ.ศ. 2486  

 สร้างรถจกัรไอน้ าสวสิล้อคอนโซลิเดต (2-8-0) 6 คันหลัง ใช้งานกับทางภูเขาสาย

เหนือ 

 สั่งรถโบกีก้ลไฟบอลด์วิน เพื่อใช้แทนรถราง 4 ล้อ แต่ใช้งานไม่ได้ผลดีเทา่ที่ควร  

 พลเอกพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอัคร

โยธิน เสนาบดกีระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม ทรงมีพระด าริให้ทดลองกระจาย

เสียงผ่านทางวทิยรุะบบความถี่สงูขึ้นครัง้แรกในประเทศไทย 

2471 ตราพระราชบัญญัติเงินตรา ท าใหต้้องเปลี่ยนค าก ากับธนบัตรจาก "สัญญาจะ

จ่ายเงินใหแ้ก่ผู้น าธนบัตรมาขึ้นเป็นเงินตราสยาม" (ซ่ึงเปน็การแจ้งให้ทราบวา่

สามารถน าธนบัตรไปแลกกับเหรียญบาทเงนิ หรือ เหรียญเงินอื่นๆ) เป็น "ธนบัตร

เป็นเงินที่ใช้ช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย" (ซ่ึงเป็นการแจ้งใหท้ราบวา่สามารถน าไปใช้

ช าระหนีไ้ด้เลย ไม่ต้องน ามาแลกเป็นเหรียญเงินก่อน) 

 สั่งรถจกัรดีเซลกลจากสวสิมาใช้ในงาน ปรับขบวนในยา่นสถานีและใช้กับรถชาน

เมือง และ รถจักรฮาโน แม็กล้อแปซิฟิก (4-6-2) เพื่อแทนรถจักรบอลด์วินใน

เส้นทางสายเหนือ  

2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พร้อมด้วย สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี 

พระบรมราชินีไดเ้สดจ็เลียบมณฑลภูเกต็ ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร

สถานทีต่่างๆ ในจังหวดัตรัง ระนอง ภูเก็ต และพงังา โดยทางรถไฟและ ทางเรือ 

เม่ือ วันที่ 24 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ครั้งนีเ้ป็นการใช้รถจักรฮาโน
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แม็กท าขบวนรถพระที่นั่งเปน็ครัง้แรก  

 กระทรวงธรรมการประกาศเพิ่มหลกัสูตรทางจริยศกึษาส าหรับนกัเรียน ได้เปดิให้

ฆราวาสได้มาเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยจดัหลักสูตรใหม่ เรียกวา่ 

"ธรรมศึกษา" 

2472 เสด็จประพาสสงิคโปร ์ชวา บาหล ีเม่ือ วันที ่31 กรกฎาคม - 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2472 

 เสด็จชมสรุิยุปราคาเต็มดวงที ่สายบุร ีมณฑลปัตตานี  

 พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพิ่มอีกปีละ 1 ทุน ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

2473 มีพิธเีปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ เม่ือ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 (ซ่ึงตรงกับวันทีร่ะลกึฉตัรมงคลในรัชกาลที ่7) 

ณ บริเวณทุ่งนา หน้าโฮเตล็พญาไท โดยได้มีการตัง้ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่

แรกของประเทศไทยวา่“สถานีวิทยุกรงุเทพฯ วังพญาไท” โดยได้มีการถ่ายทอด

กระแสพระราชด ารสัในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว จากพระที่นั่งอัมริ

นทรวนิจิฉัยในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นปฐมฤกษ์  

 เสด็จประพาสญวน เขมร ระหว่างวันที ่6 เมษายน ถงึ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 มี

การมอบช้างสัมฤทธิ์ให ้เรสดิัง (ผู้ส าเร็จราชการอาณานคิมอินโดจนีฝรั่งเศส) ที่

นครฮานอย 

 เสด็จฯ พระราชทานปริญญาแพทย์ศาสตร์บณัฑติ ซ่ึงเปน็พธิีพระราชทานปริญญา

บัตรครัง้แรกแห่งกรุงสยาม ครัง้แรก 

 เปิดทางรถไฟถึงวารนิทร์ช าราบ (ฝ่ังตรงขา้มตัวเมืองอุบลราชธานี) เม่ือ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2473 และเปิดเสน้ทางรถไฟจากบุ่งหวาย ถงึบ้านโพธมู์ล เม่ือ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2473  

2474 เสด็จเยือนญ่ีปุน่ระหว่างวันที ่6 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2474    

 เกิดเศรษฐกจิตกต่ าครั้งใหญ่ เงินปสี าหรับในหลวงเหลือปีละ 3 ล้านบาท  

 ยุบมณฑล จาก 14 มณฑลเหลือ 10 มณฑล ยุบจังหวัดจาก 79 จงัหวดัเหลือ 70

จังหวัด 

 ยุบกองทัพ จาก 10กองพล เหลือ 4 กองพล แล้วเหลือ 2 กองพล 

2474 ยุบกระทรวงกลาโหม และ กระทรวงทหารเรือ เปน็กระทรวงกลาโหม เม่ือ 8 

พฤศจกิายน 2474 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 

 ที่ประชุมสมุหเทศาภิบาลลงมตริับหลักการร่าง พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก 

 เปิดรถไฟจากจิระถึงบัวใหญ ่

 ทางรถไฟคู่ขยายจากชุมทางบางซ่ือไปถงึคลองรังสิต  

 รถจกัรดีเซลของสวสิ และ รถจักรดีเซลฟริกซ์ 2 คนัแรก มาถึงกรุงสยาม  

 เสด็จประพาสแคนาดา และ อเมรกิา เพื่อรกัษาพระเนตร พร้อมใหส้ัมภาษณ์

นักขา่วอเมรกิันเรื่องโครงการมอบรัฐธรรมนูญและเรื่องเทศบาล ระหว่างวันที ่28 

เมษายน - 12 กันยายน พ.ศ. 2474  

2475 ฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี พร้อมเปดิสะพานพุทธยอดฟ้า เมื่อ 6 

เมษายน พ.ศ. 2475  

 คณะราษฎรด าเนนิการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือ 24 มิถุนายน พุทธศกัราช 

2475 โดยประกาศหลัก 6 ประการเปน็แนวการปกครอง คอื  

จะต้องรกัษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในการเมือง ในทางศาล 

ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศให้ม่ันคง  

จะต้องรกัษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทษุร้ายต่อกนัลดน้อยลง  

จะต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกจิ  โดยรฐับาลใหม่จะ

จัดหางานให้ราษฎรทุกคนท า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไมป่ล่อยให้

ราษฎรอดอยาก  

จะต้องใหร้าษฎรมีสิทธิเสมอกนั  

จะต้องใหร้าษฎรมีเสรีภาพ มคีวามเป็นอิสระ เม่ือเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลกั 4 

ประการ ดังกล่าวข้างตน้  

จะต้องใหก้ารศกึษาเต็มทีก่ับราษฎร  

 พระราชทานธรรมนูญการปกครองช่ัวคราว เมื่อ 27 มิถนุายน พุทธศักราช 2475 

เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตร ีเป็นประธานรัฐสภาท่านแรก  

พระยามโนปกรณ์นติิธาดา เปน็นายกรฐัมนตรีทา่นแรก  

 ขา้ราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง โจงกระเบน  

 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระราชทานรัฐธรรมนูญ เม่ือวนัที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2475   

2476 เปิดทางรถไฟจากบัวใหญ ่ไป ขอนแก่น 

 เลกิพิธถีือน้ าพพัิฒน์สัตยา  
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 

 เกิดกบฏบวรเดช (14 - 23ตุลาคม 2476)  

 เสด็จทวปียุโรปเพื่อรักษาพระเนตรในประเทศสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2476 - 

พ.ศ. 2477 

2477 เลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ด้วย พ.ร.บ. การปกครองพระ

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2477  

 ตั้งกรมพลศกึษา เม่ือ 1 เมษายน 2477 

 แปรสภาพจากกรมทหารเรือเป็นกองทัพเรือ 

 เปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เม่ือ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2477 

 ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (นับอย่างใหม่ต้อง พ.ศ. 

2478)  

2484 เสด็จสวรรคต ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร เมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484  
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สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

 ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตกาล 2472 พรรษา ปัจจุบันสมัย สรรป

สมพัตสร มกราคมมาสนวมสุรทินพฤหัสบดีวาร โดยกาลบริจเฉท 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลก รามาธิบดี เทพย

ปรียมหาราชรววิงศ อสัมภินพงศพรีะกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิ

ราชสังกาศ อุภโต สุชาตส าศุทธเคราหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร มหามกุฏวง

ศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุต์กฤษฎนิบุณ อดุลยฤษฎาภินิร์หาร บูรพาธิการสุสาธิต ธันย

ลักษณวิจิตรเสาวภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานท สนธิมตสมันตสมาคม บรมราช

สมภาร ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ มงคลลัคน

เนมาหวัย สุโขทัยธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชนาวุธ วิชัยยุทธศาสตรโกศล วิมลนรรย

พนิิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญาณ ประดิภานสุนทร ประวรศาสโนปสดมภก มูลมุขมาตย วร

นายกมหาเสนานี สราชนาวพียูหโยธโพยมจร บรมเชษฐโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราช

สมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณ มหาบรมราชาภิเษกาภิษิกต์ สรรพทศทิศ

วชิิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถ

ชาติอาชันยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนศรณารักษ วศิิษฎศักตอัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตล

หฤทัย อโนปไมย บุณยการ สกลไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช 

บรมนาถบพติรพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ซ่ึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติรัชกาลที่ 7 ในพระบรมราช

จักรีวงศ์ เสด็จทรงวางศิลาก่อฤกษ์สร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศปะวัติเหตุแห่งการสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์นีไ้วใ้ห้ปรากฏ 

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารถว่า เม่ือพุทธศักราช 2475 

อายุกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์จะครบ 15 ปีบริบูรณ์ เป็นอภิลักขิตมงคลสมควรจะมี

การสมโภชพระนคร และสร้างสิ่งส าคัญเป็นอนสุรณข์ึ้นไว้ใหป้รากฏแก่ตาโลก วา่ชนชาวสยามมี

ความกตัญญูรู้สึกคุณของท่านผู้เป็นบุรพการีที่ได้สร้างกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เป็น

ราชธานี แล้วบ ารุงรักษาสยามประเทศให้เป็นอิสระเจริญสุขสืบมาจนกาลบัดนี้ และจะได้เป็น

วัตถุที่เตือนใจชาวสยามภายหน้า ให้พยายามรักษาอิสระสุขของประเทศสยามให้สถาพรสืบไป

ช่ัวกัลปาวสาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษาพระราชปรารถแก่อภิรัฐมนตรีและ

เสนาบดีทั้งปวง ก็เห็นชอบพร้อมกันดั่งพระราชบริหาร และสิ่งซ่ึงจะสร้างเป็นอนุสรณ์นั้น ทรง

พระราชด าริว่าควรสร้าง 2 สิ่งประกอบกัน สิ่ง 1 คอืสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟา้จุฬาโลก องคป์ฐมบรมกษัตริย์มหาจักรีวงศ ์ซ่ึงทรงสร้างพระนครอมรรัตนโกสินทร์นี้ข้ึน

ไวใ้นที่เปดิเผยชวนมหาชนให้ระลึกถงึพระเดชพระคุณเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเป็นนิรันดร อีกสิ่ง 1 
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นั้นควรตะสร้างสะพานขา้มแม่น้ าท าทางถนนเช่ือมพระนครฯ ให้ติดต่อกับจังหวัดธนบุรี เพื่อให้

เป็นสาธารณะประโยชน์ส าหรับมหาชนชาวพระนคร ด้วยตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์มา พระนคร

เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันดับ ทุกวันนีมี้ตึกกวา้นบ้านเรือนในบริเวณพระนครเยียดยัดต้องถมที่ลุ่ม

ขยายชานพระนครต่ออกไปทางท้องทุ่งข้างตะวันออกจนห่างไกล แต่ทางเมืองธนบุรีฟาก

ตะวันตกอยู่ใกล้กับพระนครยังร่วงโรยอยู่มาก เพราะเหตุที่ไปมาถึงกันไม่ได้ด้วยทางบก ทรง

พระราชด าริว่าพระนครจะเจริญยิ่งขึ้นต่อไปการขยายชานพระนครออกไปทางตะวันออกก็จะ

ยิ่งยากขึ้นทุกที คงจะถึงเวลาต้องท าสะพานข้ามแม่น้ าขยายพระนครไปทางเมืองธนบุรีสักวัน

หนึง่ในภายหน้า เพราะฉะนั้นถ้าท าสะพานขึ้นเสียแต่บัดนีก้็จะเป็นประโยชน์เร็วข้ึน จึ่งได้โปรดฯ 

ให้คิดแบบอย่างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสะพานขา้มแม่น้ าเจ้า

ประกอบกันเป็นปฐมบรมราชานุสรณส์รา้งตรงที่ต่อปลายถนนตรเีพชรในพระนครไปทางด้านใต้ 

คอืที่ริมแม่น้ าก่อนถึงเชิงสะพานท าลานชาลาใหญ่ประกอบด้วยเครือ่งแตง่เป็นทีป่ระดิษฐานพระ

บรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก ต่อพระบรมรูปไปถึงสะพานขา้มแม่น้ าไปลง

ตรงใต้วัดประยุรวงศาวาส เป็นต้นทางที่จะตัดสายต่างๆ ไปตามท้องที่จังหวัดธนบุรีในภายหน้า 

 และการสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ครั้งนี้ ส่วนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟา้จุฬาโลกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้กรม

พระนริศรานุวัดติวงศ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภาซ่ึงทรงอ านวยการแผนกศิลปากร คิด

แบบอย่างเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ เสด็จประทับเหนือพระราชบัลลังก์และหล่อ

ด้วยทรงสัมฤทธิ์ ขนาดสูงแต่ฐานตลอดยอด 4.60 เมตร ฐานกว้าง 2.30 เมตร คือใหญ่กว่า

ธรรมดา 3 เท่า มีฐานศิลาอ่อนเป็นเวททีี่ตั้งพระบรมรูปหล่อนั้นอกีตอน 1 

 ส่วนสะพานขา้มแม่น้ านั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระ

ก าแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม อ านวยการสร้าง ได้ทรง

เรียกร้องประกวดแบบอยา่ง แล้วเลือกได้แบบของบริษัท ดอรแมนลอง ประเทศอังกฤษ สร้าง

เป็นสะพานเหล็กยาว 229.78 เมตร กว้าง 16.68 เมตร ท้องสะพานสูงเหนือน้ า 7.50 เมตร 

และอาจยกตอนกลางขึ้นด้วยแรงไฟฟ้า เปิดช่องกวา้ง 60 เมตร ให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวก ฐาน

สะพานก่ออิฐประดับศิลาอ่อนและมีเครื่องประดับอย่างอื่นอีกทั้ง 2 ฝ่าย พระราชทานนามว่า 

สะพานพระพุทธยอดฟ้า  

 จ านวนเงินที่ใช้ในการสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ ประมาณว่า 4,000,000 บาท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นส่วนพระองค์จ านวน 1 และ

รัฐบาลจะจ่ายเงินแผ่นดินช่วยจ านวนส่วน 1 เงินจ านวนอีกส่วน 1 นั้น ทรงพระราชด าริว่าควร

บอกบุญเรี่ยไรชาวสยามทุกชาติทุกช้ันบรรดาศกัดิ ์บรรดามีแก่ใจจะเขา้ส่วนสรา้งปฐมบรมราชา
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นุสรณ์ตามก าลัง หวังพระราชหฤทัยว่าคงจะมีผู้เลื่อมใสบริจาคทรัพยช่์วยได้เงินพอแก่ส่วนซ่ึง

กะนั้น 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินดีที่การเริ่มสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ได้

ด าเนินมาโดยสะดวก มิได้มีความขัดข้องพอ้งพานอยา่งใด จนถึงวาระนีเ้ป็นมงคลดถิีกระท าการ

พระราชพิธีทางวางศิลาก่อฤกษ์ในที่มหาสมาคม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสนามาตย์

ราชเสวกบริพารกับทั้งผู้แทนรัฐบาลนานาประเทศที่เป็นไมตรีและประชาชนทั้งหลายเป็นอัน

มาก อันพึงเห็นได้ว่าล้วนมีความมุ่งหมายเป็นเอกฉันท์ที่จะให้การสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์

ส าเร็จเป็นเกียรติยศแก่ประเทศและประชาชนชาวสยามสืบไป ขออานุภาพสิ่งซ่ึงเป็นใหญ่เป็น

ประธานในสากลโลก คือคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอาทิ จงบันดาลให้การสร้างปฐมบรมราชา

นุสรณ์นีด้ าเนินไปโดยสะดวกจนส าเร็จเสร็จสมประสงคท์ุกประการ และขอจงบันดาลให้บรรดา

ผู้ที่ได้ช่วยกันสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ จงมีความเจริญสุขสถาพรภิญโญย่ิงขึ้นทุกประการจง

ทั่วกัน เทอญ 

 เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช

ด าเนินทรงเปิดวถิีสะพานเม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


