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This thesis examined the Royal Initiative of King Rama VI about Juveniles by 
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of King Rama VI about Cultivating good moral traits citizenship to two groups were “Dek-
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leaders and a gentleman. Dek-Raj aims to grow children into good citizens, had united love 
and sacrifice for the group. However, these two groups were cultivated in the same way to 
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in government agencies. “Dek-Raj” get career advancement from getting educational 
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 บทที่ 1  
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 - 2468)1 ทรงเป็นพระราชโอรส 

ล าดบัท่ี 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) และเป็นพระราช
โอรสองค์ท่ี 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  เสด็จไปศึกษาท่ีประเทศอังกฤษเม่ือ  
พ .ศ . 2436 ตามพระราชประสงค์ของพระบรมราชชนกท่ีทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า  “.การศึกษา
ของพระราชโอรสให้เรียนด้านการทหารเสียก่อนแล้วจึงจะไปเรียนวิชาด้านพลเรือนมีวิชากฎหมาย 
เป็นต้น.”2 ใน พ.ศ.2437 ทรงได้รับการสถาปนาขึน้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารต่อจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกท่ีทิวงคตลง 
เม่ือ พ.ศ. 2437 ในช่วงแรกของการศึกษาท่ีอังกฤษพันโท ซี. วี. ฮูม (C.V. Hume) นายทหารปืน
ใหญ่ของอังกฤษ เป็นผู้ ถวายการศึกษาทัง้ด้านทหารและพลเรือน ต่อมาทรงเข้ารับการศึกษา  
ท่ีโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ (Royal Military Academy Sandhurst) จากนัน้ทรงศึกษาต่อด้าน
พลเรือนท่ีวิทยาลัยวิทยาลัยไครส์เชิช (Christ Church)  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford 
University) เป็นเวลา 2 ปี โดยทรงศึกษาวิชาประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการปกครอง และ
ทรงพระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์ทางประวัติศาสต ร์เร่ือง The War of the Polish Succession 
(สงครามสืบราชสมบัติ โปแลนด์ ) จากนัน้ เสด็จกลับประเทศไทยเม่ือ พ .ศ. 24443 ตาม 
พระราชประสงค์ของพระบรมราชชนกด้วยเหตุผลท่ีว่า “.พระราชกุมารได้เล่าเรียนมีความรู้เป็น
พืน้ฐานอยู่บ้างแล้ว เม่ือกลบักรุงเทพฯ จะได้จดัท าการได้เร็วเท่าไดก็ยิ่งดีขึน้ เพราะสิ่งท่ีต้องการ 
เข้ามาเรียนในเมืองไทยให้รู้ลกัษณะหน้าท่ีของบ้านเมืองยงัไมมี่ท่ีสดุ.”4 ก่อนท่ีพระองค์จะเสดจ็กลบั

                                                           

       1  ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจะใช้พระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั แทนการออกพระนาม
และพระอิสริยยศอื่นเมื่อครัง้ยงัเป็นพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกมุาร 
       2  สจช. ร.5 ต.49/8. หนงัสือพระยาวิสทุธ์ิสริุยศกัด์ิกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั.  
ลงวนัท่ี 27 มีนาคม ร.ศ.116. 
       3  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนนิออกจากประเทศองักฤษเมื่อ พ.ศ. 2444 
โดยระหวา่งทางเสดจ็พระราชด าเนินทรงเสด็จผา่นประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นถงึกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 
2445 
       4  สจช. ร.5 ต.49/26. พระยาราชวลัลภานสิุษฐ์กราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. 
ลงวนัท่ี 15 มีนาคม  ร.ศ. 118. 
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เมืองไทยได้เสด็จประพาสประเทศตา่งๆ ในยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นเพ่ือกระชบัสมัพนัธไมตรี 
ทรงได้พบกบัประมุขของบางประเทศเม่ือเสด็จกลบัประเทศไทยแล้ว ได้ทรงออกผนวช ตอ่มาทรง
เป็นผู้ส าเร็จราชการในหลายโอกาส เชน่ เม่ือท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเสด็จประพาสยโุรป
เพ่ือรักษาพระองค์ใน พ.ศ. 2450 

การศกึษาภูมิหลงัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท าให้เห็นว่าทรงมีความ
พร้อมในการเป็นกษัตริย์ เพราะการท่ีทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศท าให้พระองค์ทรงได้
ศึกษาความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม และเมื่อกลบัมาทรงได้ศกึษางานราชการตา่งๆ เป็นผู้ส าเร็จราชการ
ในหลายโอกาสและเสด็จประพาสหัวเมือง ท าให้ทรงมีประสบการณ์ทัง้งานราชการและเห็นสภาพ
บ้านเมืองจึงทรงพบว่าการท่ีสังคมไทยยังไม่เจริญก้าวหน้านัน้เกิดจากปัจจัยหลายประการและ  
ทรงเห็นว่าจะต้องมีการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแน่นอน  
จึงทรงใช้นโยบายชาตินิยมในการปกครองเพ่ือสร้างความรู้สึกชาตินิยมในหมู่คนไทย เน่ืองจาก
ความรู้สึกชาตนิิยมเป็นวิธีท่ีจะท าให้คนไทยเกิดความรักและสามคัคีกนัภายในชาติ โดยปัจจยัท่ีท า
ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัได้น านโยบายชาตินิยมมาใช้ในการปกครองประเทศ
โดยเร็ว ได้แก่ กระแสการเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของประเทศ
ตา่งๆ ในตะวนัตก การปฏิวตัขิองประเทศจีนใน ค.ศ. 1911 ในรัสเซีย ค.ศ.1517 ท าให้ความเช่ือมัน่
ในสถาบนักษัตริย์ของเมืองไทยเปล่ียนแปลงไป รวมถึงอิทธิพลของชาวจีนทางด้านเศรษฐกิจ และ
การไม่มีความส านกึร่วมกนัของคนในชาติ ท าให้พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัพยายาม
ปลูกฝังการมีส านึกร่วมของประชาชนในส่วนท่ีเป็นความรู้สึกรัก ภาคภูมิใจ และเทิดทูนชาต ิ
ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ ดังท่ีพระองค์ทรงเน้นย า้เสมอในงานพระราชนิพนธ์ และความ
พยายามสร้างเกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ1 ดงัสะท้อนในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกครัง้ท่ี 2 ของพระองค์เม่ือ พ .ศ . 2454 ท่ีสะท้อนความเป็นชาติไทยท่ีมีวฒันธรรมเก่าแก่ 
ความส าคญัของสถาบนักษัตริย์ในสงัคมไทย และแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความก้าวหน้าและ
ความเป็นชาตท่ีิมีเอกราชของประเทศสยาม2 เป็นต้น 

                                                           

       1  จิระพนัธ์ ชาติชินเชาวน์.  (2537).  การด าเนินนโยบายชาตินิยมในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้-
เจ้าอยู่หวั.  หน้า 61. 
       2  ศิริพร ดาบเพชร.  (2554).  นัยยะทางการเมืองของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 6.  วารสาร
ประวติัศาสตร์ 2553 – 2554.  หน้า 43. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ประชาชนในชาติว่าเป็นพืน้ฐานของการพฒันาด้านอ่ืนๆ จึงทรงตัง้พระทยัท่ีจะใช้การศกึษาพฒันา
คน เพ่ือให้ประชาชนน าความรู้ไปพัฒนาบ้านเมือง ดงัพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวัในการสร้างโรงเรียนขึน้มาแทนวัดประจ ารัชกาล โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงขึน้เม่ือ พ.ศ.2453 ให้เป็นโรงเรียนแบบอย่างของโรงเรียนทัว่ไปท่ีมุ่งพฒันาเด็กให้
เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติตามพระบรมราโชบายท่ีมี
จดุมุ่งหมายพฒันาเดก็ให้มีคณุภาพ1 ส่วนด้านการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ทรงตัง้โรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน2 ท่ีเปิดรับนกัเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนมธัยมศกึษาแล้วมาศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา
ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีสูงขึน้ และเร่ิมจดัการศึกษาท่ีต่อเน่ืองจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานไว้3 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกคนได้เรียน
หนังสือเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคม การประกอบอาชีพ และการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายชาตินิยมด้วย ดงันัน้ในรัชสมยันีก้ารจดัการศกึษาจึงเป็นระยะหวัเลีย้วหวัต่อท่ี
เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาประชาชนให้เป็นก าลังส าคญัของประเทศชาติและการปลูกฝังแนวคิด
ชาตินิยม พระองค์ทรงเน้นการจัดการศึกษาตัง้แต่ชัน้มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา และสายอาชีพ โดยทรงสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเล่าเรียนอย่างทั่วถึงจึงมีการ
ประกาศพระราชบญัญตักิารประถมศกึษาพทุธศกัราช 2464  

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคนว่าจะต้อง
สร้างลักษณะนิสัย และค่านิยมของคนในสงัคมไทยในลกัษณะใหม่ ได้แก่ การเป็นสุภาพบุรุษท่ี
ซ่ือสตัย์สจุริต มีอปุนิสยัใจคอดี และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ดงัปรากฏให้เห็นจากบทพระราชนิพนธ์ 
พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสในวาระและโอกาสต่างๆ ของพระองค์เป็นจ านวนมาก เช่น 
หวัใจนกัรบ ปลกุใจเสือป่า เป็นต้น ดงันัน้การจดัการศึกษาจ าเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันากระบวนการความคดิของคน และพฒันาคนให้เป็นไปตามเปา้หมายได้ตอ่ไป 

                                                           

       1  สงวน เลิศโชคชัย.  (2538).  ความส าคญัของโรงเรียนแบบปัปบลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั (พ.ศ.2453 - 2468).  หน้า 160 – 161.  
       2  โรงเรียนข้าราชการพลเรือน เป็นสถาบนัอดุมศกึษา จดัเป็นการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้กวา่โรงเรียนทัว่ไปใน
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ต่อมาได้รับสถาปนาขึน้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ใน 
พ.ศ. 2460 
       3  ดเูพิ่มเติมใน วฒุชิยั มลูศิลป์.  (2556).  การปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดินพระบาทมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั. 
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การท่ีทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กท่ีจะเติบโตขึน้มาเป็นก าลังส าคัญของชาต ิ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงทรงมีพระราชด าริท่ีจะจดัการศึกษาให้กับบรรดาเด็ก 
ทรงจดัตัง้สถานศึกษา และโรงเรียนต่างๆ มากมายส าหรับเด็กของสยาม ดงัประกาศจดัการมูล
ศกึษาของทวยราษฎร ของกระทรวงนครบาล ลงวนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ท่ีได้แสดง
ถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่ีต้องการให้ราษฎรท่ีเป็นเด็กนัน้ได้รับ
การศกึษาโดยทัว่หน้าเสมอกนั 

 

“...ทรงมีพระราชร าพงึโดยพระราชจริยานวุตัร์ จะท านบุ ารุงให้เหลา่ดรุณกุมาร 

กมุารี ทัง้หลายในพระราชอาณาจกัร์ ได้เลา่เรียนให้รู้หนงัสอือนัจะเปนทางที่จะประกอบ

กิจการงานทัง้ปวง ตามชาติภูมิ์ในภายน่าให้ทัว่ถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จดัขยายการศึกษาส าหรับดรุณกมุาร กุมารี ทัง้หลายได้มีที่เลา่เรียนศึกษาวิชาในชัน้ต้น

ขึน้ทัว่ทกุต าบล...”1 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงให้ความส าคญัต่อการพฒันาเดก็เป็นอยา่ง
ยิ่งเพราะทรงเห็นว่าเด็กเป็นก าลงัส าคญัของชาติ ดงัพระบรมราโชวาทท่ีได้พระราชทานแก่คณะ
นกัเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวนังานประจ าปีของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง วนัท่ี 28 ธันวาคม 
พ .ศ.  2462  ความวา่  

 

“...ท่านทัง้หลายย่อมทราบอยู่แล้วว่า ความตัง้ใจของข้าพเจ้ามีอยู่นานแล้ว 

และมีอยูย่ัง่ยืนวา่จะบ ารุงการศกึษาของคณะทา่นให้เจริญสมควรทนัแก่สมยัเสมอ...แต่

ขอให้ทา่นทัง้หลายเข้าใจวา่แท้จริงความเจริญของชาติใดๆ จะต้องมีมาได้จากเด็กที่จะ

เกิดขึน้เป็นผู้ ใหญ่ขึน้ภายหลงั ถ้าเด็กนัน้ไม่ตัง้ใจที่จะประพฤติตวัให้สมควรที่จะด ารง

ชาติต่อไป แล้วชาติจะด ารงอยูไ่ม่ได้ คนที่ด ารงชาติต่อไปได้ ก็ต้องมีความรู้กว้างขวาง

เพื่อที่จะท าตัวให้สมควรเป็นสมาชิกของชาติที่รุ่งเรืองแล้ว ดั่งนีจ้ะท าอย่างอื่นไม่ได้

นอกจากหมัน่เลา่เรียนให้มากขึน้...”2 
                                                           

      1  ประกาศจดัการมลูศกึษาของทวยราษฎร 1 เมษายน รัตนโกสนิทรศก 130. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วั. (2554).  แนวพระราชด าริในรชักาลที ่6 ดา้นการศึกษา. หน้า 7.  
        2  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนกัเรียนในพระบรมราชูถัมภ์ ในงานวนัประจ าปีของโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง วนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2462. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั. (2554).  เล่มเดิม.  
หน้า 116. 
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นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงให้ความสนพระทัยในการ
ส่งเสริมพฒันาการด้านต่างๆ ของเด็กนอกจากด้านการศกึษา ได้แก่ เร่ืองของการกีฬา เพ่ือฝึกฝน
ให้เด็กมีระเบียบวินัย มีน า้ใจ และกิจการของลูกเสือซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดตัง้กิจการลูกเสือขึน้ 
เพ่ือให้เดก็ได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินยั และได้พฒันาทกัษะทางร่างกาย และส านกึในเร่ือง
ของชาติและการเสียสละเพ่ือส่วนร่วม ดังมีใจความส าคัญของพระราชปรารภตอนหนึ่งใน  
การจดัตัง้ลกูเสือเม่ือ พ.ศ. 2454 ความวา่ 

 

“...กองเสือป่าได้ตัง้ขึน้เป็นหลกัฐานแล้ว...ฝ่ายเด็กผู้ชายที่ยงัอยู่ในปฐมวยั ก็

เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับความฝึกฝนทัง้ในสว่นร่างกายและในสว่นใจให้มีความรู้ทางเสือ

ป่า เพื่อว่าเมื่อเติบโตขึน้แล้วจะได้รู้จกัหน้าที่ซึ่งผู้ชายไทยทุกคนควรจะประพฤติให้เป็น

ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อนัเป็นที่เกิดเมืองนอนของตน และการฝึกฝนปลกุใจให้คิด

ถกูเช่นนีต้้องเร่ิมฝึกฝน เสียแต่เมื่อยงัเยาว์อยู่ เปรียบเหมือนไม้ที่ยงัอ่อนจะดดัไปเป็นรูป

อย่างไรก็เป็นได้โดยง่ายและงดงาม แต่ถ้ารอไว้จนแก่เสียแล้ว เมื่อจะดดัก็ต้องเข้าไฟ 

และมกัจะหกัได้ในขณะท่ีดดั ดงันีฉ้นัใด สนัดานคนก็ฉนันัน้...”1 

 

พระราชด ารัสเก่ียวกับเด็กในหลายๆ โอกาส สะท้อนให้เห็นถึงพระราชด าริของพระยาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงเห็นความส าคญัของเด็ก ว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคญัและ
เจริญเติบโตขึน้มาเป็นผู้ ใหญ่ และสามารถท าประโยชน์เพ่ือชาติบ้านเมืองตอ่ไป ดงันัน้การเร่ิมต้น
จากการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการ และคุณธรรมให้กับเด็กจึงเป็นสิ่งส าคญัในรัชสมัยนี ้ดังจะ
พบวา่เกิดการจดัตัง้สถานศกึษามากมายในพระนคร และขยายออกไปยงัหวัเมืองตา่งๆ ของสยาม
อยา่งรวดเร็ว 

งานวิจัยเร่ืองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเด็ก  
(พ.ศ. 2453 – 2468) เป็นความพยายามท่ีจะศึกษาทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั ท่ีท าให้ทรงด าเนินพระบรมราโชบายเก่ียวกับการปลูกฝังเด็กของไทยขึน้ในรัชสมยัของ
พระองค์ และกระบวนการท่ีทรงใช้ในการปลูกฝังเด็ก ตลอดจนศึกษาผลสืบเน่ืองจากการปลูกฝัง
เดก็ในรัชสมยันีซ้ึง่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในเวลาตอ่มา 

                                                           

        1  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช).  (2514).  เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั ตอน 1.  หน้า 214 – 215. 
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งานวิจัยนีมี้ความพยายามน าเสนอว่า แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งได้รับมาจากพระราชประสบการณ์ส่วนพระองค์ท่ีทรงเสด็จไปศึกษาใน
โรงเรียน และมหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษ เม่ือเสด็จกลับมาจึงได้ทรงน าแนวการศึกษา และ
หลกัสตูรสถานศกึษามาปรับใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพของเด็กไทย ทัง้การด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กบัเด็กก็เป็นการสอดคล้องกบัแนวพระบรมราโชบายด้านชาตินิยมท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิด
ขึน้กบัคนไทย เพ่ือความรัก และสามคัคีกนัของคนในชาติ นอกจากนีก้ารด าเนินกิจการในโรงเรียน
ด้านหลกัสูตรวิชาภาษาไทย ภูมิศาสตร์ไทย และประวตัิศาสตร์ไทยนัน้ยงัเป็นการหลอมรวมคนใน
ชาติให้มีลกัษณะและความรู้ท่ีเป็นคนไทย อ่าน เขียนภาษาไทย ทราบซึง้ในประวตัิศาสตร์ชาติโดย
ทัว่ถึงกนัทกุภมูิภาค 

 
1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงใช้ด าเนิน 
พระบรมราโชบายเก่ียวกบัการปลกูฝังเด็กของสยามในรัชสมยัของพระองค์  

2.เพ่ือศกึษากระบวนการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงใช้ในการปลกูฝัง
เดก็      

3.เพ่ือศกึษาผลสืบเน่ืองจากการปลกูฝังเดก็ในรัชสมยันี ้ท่ีมีตอ่สงัคมไทยในเวลาตอ่มา 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1. ขอบเขตของเวลา งานวิจัยนีจ้ะศึกษาพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้า-เจ้าอยู่หัวท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ตัง้แต่ พ .ศ.  2453 – 2468 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยให้ความส าคญักับการใช้หลักฐานท่ี
เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยหมายรวมถึงพระราชด ารัส 
พระบรมราช-โองการ ตลอดจนกฎหมาย และบทพระราชนิพนธ์ละคร และหลกัสตูรของโรงเรียนใน
สมยันัน้มาวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจถึง พระราชวิสยัทศัน์ และแนวพระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจการเด็ก ตลอดจนกระบวนการของพระองค์ในการเผยแผ่พระราชวิสยัทัศน์นัน้ผ่าน แบบเรียน 
หลกัสตูรสถานศกึษา รวมไปถึงการแสดงออกในรูปแบบของความบนัเทิงอยา่งบทละคร นอกจากนี ้
ผู้วิจยัยงัศกึษาประวตั ิและผลงานของบคุคลท่ีเจริญวยัขึน้จากการเป็นเดก็ในสมยันัน้ เพ่ือเข้าใจถึง
ผลภายหลงัจากการด าเนินแนวพระราชด าริตา่งๆ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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1.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจยันีศ้ึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์ วิธีการหลกั คือ การวิเคราะห์งาน
เขียนท่ีเก่ียวข้องกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท าการส ารวจ 
และรวบรวมงานพระราชนิพนธ์ ประเภทพระราชด ารัส บทละคร แนวพระราชด าริตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับพระบาทสมเด็จพระ-มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อเด็กในสมัยนัน้ ตลอดจนผลงานของบุคคล
ต่างๆ ท่ีเติบโตขึน้มาจากแนวพระราชด าริ และการด าเนินพระบรมราโชบายของพระองค์ อาทิ  
มล.ป่ิน มาลากุล นายเอือ้ สุนทรสนาน ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา หลวงวิจิตรวาท
การ (กิมเหลียง วฒันปฤดา) นายอภยั  จนัทวิมล ทา่นผู้หญิงละเอียด พิบลูสงคราม เป็นต้น 

หลกัฐานชัน้ต้นดงักล่าวจะสะท้อนให้ผู้วิจยัทราบถึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุ-เกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีเก่ียวข้องกบัเด็ก ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการในการแผยแพร่พระบรม
ราโชบายของพระองค์ ในการเผยแผ่แนวคิดเร่ืองชาตินิยม และอุดมการณ์ต่างๆในการสร้าง
พลเมืองดีในพระราชด าริของพระองค์ ทัง้ยังทราบถึงผลจากการด าเนินพระบรมราโชบายของ
พระองค์ท่ีสะท้อนผา่นบคุคลท่ีเป็นหนึง่ในเด็กในรัชสมยันัน้ 

การตีความท่ีปรากฏจากเอกสารชัน้ต้น และเอกสารอ่ืนๆ ในงานวิจัยชิน้นี  ้ถือเป็น
สาระส าคญัของการน าเสนอปริญญานิพนธ์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็ก ในงานวิจัยนีห้มายถึง ผู้ ท่ีก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และโรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการ) และก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัอดุมศกึษา (คือท่ีเรียน โรงเรียนนายร้อยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และ
โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงเรียนฝึกหัด
อาชีพอ่ืนๆ อาทิ โรงเรียนเพาะช่าง โรงเรียนในสังกัดกระทรวงต่างๆ) โดยผู้ วิจัยได้พิจารณาจาก
การศกึษาประกาศค าสัง่ การจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา และการวิเคราะห์พระราชด ารัส และพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัวท าให้ผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตเก่ียวกับ
ขอบเขตช่วงอายุของเด็ก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ -เกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าอยู่ระหว่าง  
7 – 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงของอายุท่ีทางราชการให้เข้ารับการศึกษา  จนจบการศึกษาในระดับชัน้
อุดมศึกษา กล่าวคือ จากประกาศจัดมูลการศึกษาของทวยราษฎร กระทรวงนครบาล  
ลงวนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 130 ท่ีวา่ “ให้ผู้ปกครองเดก็ทัง้ปวงสง่เด็กทัง้หญิงและชายซึง่มีอายยุ่างเข้า 
8 ปีแล้ว  
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อันสมควรจะเล่าเรียนให้ได้เข้าเล่าเรียน จงทุกคนในสถานโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามความ
พอใจ”1 ยงัมีปรากฏในพระราชบญัญัติประถมศึกษา พุทธศกัราช 2464 “.ลกัษณะท่ี 1 ข้อบงัคบั
ต่างๆ มาตราท่ี 5 เร่ืองเด็กอายุ 7 จนถึง 14 ปีต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา.”2 และประกาศ
ก าหนดนกัเรียนชัน้อุดมศึกษาตามความในพระราชบญัญัติลกัษณะเกณฑ์ทหาร โดยมีพระบรม
ราชโองการให้ประกาศทราบทัว่กนัวา่ “.ตามความในประกาศแก้ไขพระราชบญัญัตลิกัษณะเกณฑ์
ทหาร ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม รัตนโกสินทร ศก 129 มาตรา 13 ข้อ 2 ซึ่งยกเว้นนกัเรียนวิชาท่ีรัฐบาล
ได้ก าหนดว่าเปนวิชาชัน้อุดมศึกษา ไม่ต้องเกณฑ์เป็นทหารตลอดเวลาเรียนภายในอายุ  
20 ปี...”3 

 
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้มีความเข้าใจในแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ท่ีทรงมีตอ่กิจการของเดก็ในรัชสมยัของพระองค์ 

2.ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการ และการด าเนินพระบรมราโชบายในการปลูกฝังเด็กท่ี 
ทรงด าเนินตลอดรัชสมยัของพระองค์ 

3.สามารถอภิปรายผลสืบเน่ืองจากการด าเนินพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุ-เกล้าเจ้าอยูห่วัจากการปลกูฝังเดก็ท่ีมีตอ่สงัคมไทยในเวลาตอ่มา 

 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยันีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซึ่งมี

ผู้ศึกษาและท าการวิจัยไว้มากพอสมควร โดยงานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปยงัพระบรมรา

โชบาย และแนวพระราชด าริทางการเมือง การศกึษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีส่วนในการสร้างชาติและการ

ปกครองตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงการศึกษางาน  

พระราชนิพนธ์เป็นหลัก เพราะทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เหล่านีใ้นการเผยแพร่พระราชด าริของ

                                                           

       1  ประกาศจดัการมลูศกึษาของทวยราษฎร 1 เมษายน รัตนโกสนิทร ศก 130. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วั. (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 7. 
       2  พระราชบญัญตัิประถมศกึษา พทุธศกัราช 2464 ลกัษณะที่ 1 ข้อบงัคบัตา่งๆ มาตราที่ 5. ใน  แหล่งเดิม.  
หน้า 133.  
       3  ประกาศก าหนดนักเรียนชัน้อุดมศึกษา ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร วันที่ 30 
มกราคมรัตนโกสนิทร ศก 130 อา้งถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 นา่ 441. ใน แหล่งเดิม. หน้า 16. 
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พระองค์ในด้านตา่งๆ ซึ่งสามารถจดักลุ่มตามขอบข่าย และวตัถปุระสงค์ของกลุ่มงานเขียนได้เป็น 

3 กลุม่คือ 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานที่ศึกษาพระบรมราโชบายทางการศึกษา 

พระบรมราโชบายทางการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ จะเน้น
ท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาท่ีขยายส่วนออกจากการจัดการศึกษาของไทย
สมยัก่อนหน้า กล่าวคือทรงปฏิรูประบบการศึกษาของราษฎรอย่างจริงจัง และจดัระบบระเบียบ
มากขึน้ ย่ิงไปกวา่นัน้คือการประกาศออกเป็นพระราชบญัญัติการประถมศกึษา พทุธศกัราช 2464 
ซึ่งนับว่าเป็นระเบียบแบบแผนอย่างชดัเจนมากขึน้ นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาในรัชสมัยนีเ้ป็น
จุดเร่ิมต้นของพัฒนาการทางการศึกษาของไทยสมัยใหม่ อีกทัง้ยังมีผู้ ศึกษาเก่ียวกับแนว
พระราชด าริทางการเมืองอาทิ เร่ืองชาตินิยมท่ีเข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์การด้านการศกึษา และการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดอากาสทาง
การศกึษาท่ีมากขึน้ 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวางโครงการศึกษาและแนวคิดเก่ียวกับ
การศึกษาในประเทศไทยท่ีเกิดขึน้ก่อนรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั อย่าง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีได้ริเร่ิมให้มีการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศขึน้เป็นครัง้แรก 

มนญู ลาชโรจน์. (2521). นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 - 2468). ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

ผู้ วิจัยมุ่งศึกษานโยบาย แนวความคิด และโครงสร้างการจัดการศึกษาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยมีข้อเสนอว่าเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การด าเนินนโยบาย
ด้านการศึกษามี 3 ประเด็น ประการแรกคือ ทรงต้องการบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามารับ
ราชการ และเป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และถูกต้องเฉพาะตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษาออกมา จะได้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และตรงกับงานท่ีท าอย่างแท้จริง ประการตอ่มา 
คือความต้องการด าเนินการจดัการศกึษาและพฒันาการศกึษาเน่ืองจากต้องการสร้างความรู้และ
ช านาญการในสาขาวิชาชีพแก่ราษฎร เพ่ือให้เกิดการพฒันาในทุกๆ สาขาอาชีพ เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาประเทศตอ่ไป และประการสดุท้าย เป็นการด าเนินนโยบายการศกึษาเพ่ือตอบสนองแนวคิด
ชาตินิยมสมัยใหม่ ท่ีในรัชสมัยนีจ้ะต้องการให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และ
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พระมหากษัตริย์ โดยการด าเนินการจดัการศกึษาจะต้องมีการปลกูฝังแนวคิดดงักล่าวในหลกัสตูร 
และโครงสร้างของการจดัการศกึษา  

สงวน เลิศโชคชยั. (2538). ความส าคัญของโรงเรียนแบบปับลิคสคูลต่อการศึกษา

ของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอ ยู่หัว (พ .ศ .2453 – 2468). 
ป ริญญ านิพน ธ์ป ริญญ าการศึกษามหาบัณฑิ ต  สาขาประวัติ ศาสต ร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ผู้ วิจัยศึกษาพระบรมราโชบายในการจัดตัง้โรงเรียนแบบปับลิคสคูลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และเปรียบเทียบวิธีการจดัการศึกษาในโรงเรียนปับลิค
สคลูกับการจดัการศึกษาแบบทัว่ๆไป ตลอดจนศึกษาความส าคญัและบทบาทของโรงเรียนแบบ
ปับลิคสคลูตอ่การศกึษาของไทยในรัชสมยันีด้้วย 

ผู้วิจยัได้เสนอว่า การจดัการศกึษาเป็นผลมาจากกลไกอ านาจของรัฐท่ีต้องการผู้ มีความรู้
มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือการตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาเพ่ือปลูกฝัง
อุดมการณ์ชาตินิยม การรสร้างพลเมืองดีของรัฐให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ
ทดัเทียมอารยประเทศ 

นนัทา วิศษิฎ์โสภา.(2522).การเล่ือนชัน้ทางสังคมของนักเรียนไทยที่ได้ทุนเล่าเรียน
หลวงไปศึกษา ณ ต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่  6 และรัชกาลที่  7. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีท าให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง  
มีการเล่ือนชัน้ทางสังคม ทัง้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของบิดากับบุตร โดย
พิจารณาจากภูมิหลังของนกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเปรียบเทียบอาชีพ และระดบัการศึกษาของ
บดิาของนกัเรียนทนุเลา่เรียนหลวงและนกัเรียนทนุเลา่เรียนหลวง 

ผลการศกึษาพบข้อสรุปส าคญัคือนกัเรียนทนุเล่าเรียนหลวงส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตเมืองหลวง ท าให้มีโอกาสท่ีดีในการศึกษาต่อในระดบัสูง มีโอกาสสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ 
ตา่งประเทศ และมีโอกาสท่ีดีในการประกอบอาชีพ ซึง่ปัจจยัท่ีท าให้นกัเรียนทนุเล่าเรียนหลวงได้มี
การเล่ือนฐานนะทางสงัคม คือการมีโอกาสสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ ตา่งประเทศ ไป
เรียนสาขาวิชาอนัเป็นความต้องการของประเทศ เม่ือกลบัมารับราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จึงมีโอกาสได้เล่ือนฐานะต าแหน่งของตนไปสู่การเป็นข้าราชการ
ระดบัสงู 
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วุฒิชัย มูลศิลป์. (2547). การปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอ ยู่หัว.  ก รุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ. 

ผู้วิจยัได้มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ถึงนโยบายในการจดัการศกึษา
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รวมไปถึงการจดัวางแบบแผนการศกึษาฉบบั
แรกของไทย ตลอดจนศกึษาผลจากการวางโครางสร้างการศกึษาท่ีส่งผลกบัวงการศกึษาไทยระยะ
ต่อมา โดยหนังสือเล่มนีไ้ด้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากปริญญานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้วิจยั เม่ือ พ.ศ. 2513 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิธิพลตอ่การจดัการศกึษาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ อิทธิพลด้านความคิดจาก
ตะวนัตกท่ีเข้ามามีบทบาทต่อแนวคิดด้านการศึกษาของไทย การเสด็จประพาสต่างประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ความต้องการบคุคลเข้ารับราชการภายหลงัการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการ พ.ศ.2435 ปัจจยัดงักล่าวน าไปสู่การจดัท านโยบายทางการศึกษาให้กับ
ราษฎร์ในประเทศ และด าเนินการตลอดจนสิน้รัชสมยั และส่งผลตอ่แนวคดิในการจดัการศกึษาใน
รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัในระยะเวลาตอ่มา 

วารุณี  โอสถารมย์ .(2524).การศึกษาในสังคมไทย พ .ศ .2411 – พ .ศ . 2475.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

งานวิจัยนีมุ้่งศึกษา ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ท่ีรัฐจัดการขึน้ในช่วง พ.ศ.  2411 – 
2475  และศกึษาถึงผลกระทบของระบบการศกึษาแบบใหม่ท่ีมีผลตอ่โครงสร้างสงัคมไทย  

ผลการศกึษาพบว่า การจดัการศกึษารูปแบบใหม่ท่ีรัฐจดัการขึน้นี ้มีโครงสร้างการศกึษา
ท่ีเป็นการวางเป้าหมายทางการศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความส านึกทางชนชาติ และโครงสร้างระบบ
การศกึาศึกษาแบบใหม่นี ้มีบทบาทในการสร้างบุคลากรป้อนระบบราชการอย่างได้ผล ในขณะท่ี
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไม่ได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาวิชาชีพเลย ทัง้ท่ีการศึกษาใน
สายนีจ้ะมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ฐานของรัฐ แต่เน่ืองจากเวลานัน้ระบบ
ราชการแบบใหม่ขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็วมีการรับข้าราชการเข้าไปเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการ
ขยายตวัของชนชัน้ข้าราชการรุ่นใหม่ ท่ีมีอดุมการณ์ทางสงัคมไปไกลเกินกวา่ท่ีผู้น ารัฐจะควบคมุไว้
ได้ จนกระทั่งผู้น ารัฐต้องหาทางสกัดกัน้สภาวการณ์เช่นนี ้แต่ก็ไม่ทันการ เม่ือประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาทางสงัคมและสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ปัจจยัเหล่านีจ้ึงเป็นสาเหตผุลกัดนัให้เกิด
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ความขดัแย้งระหว่างกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่กับอ านาจรัฐ จนกระทัง่ พ.ศ.2475 กลุ่มข้าราชการรุ่น
ใหม่ อันประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน และข้าราชการทหาร ซึ่งได้กลายเป็นกลุ่มอ านาจทาง
การ เมื อ ง ท่ี ส าคัญ ได้ ร่วม กั น ยึ ด อ าน า จท าก าร เป ล่ี ยน แป ล งระบ อบการป กค รอ ง
สมบรูณาญาสิทธิราชย์และสร้างพฒันาการทางการเมืองแบบใหมข่ึน้ในสงัคมไทย 

งานวิจยัของสงวน เลิศโชคชยั และมนญู ลาชโรจน์เป็นการอธิบายถึงการจดัการศกึษาท่ี
เกิดขึน้ในรัชสมัยนีโ้ดยให้รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดของการจดัการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร 
และรายวิชา โดยท่ีงานของสงวน เลิศโชคชัย จะเป็นการน าการจัดการศึกษาแบบปับลิคสคูล
เพิ่มเตมิเข้าไปจากงานของมนญู ลาชโรจน์ท่ีศกึษาถึงปัจจยัท่ีน าไปสูก่ารจดัการศกึษาในรัชสมยันี ้

งานวิจยัของนนัทา วิศษิฎ์โสภา เป็นการอธิบายถึงการได้รับโอกาสทางการศกึษาของเด็ก
ในสมยันีท่ี้ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพ่ือไปศึกษาตอ่ยงัตา่งประเทศ และกลบัเข้ามารับ
ราชการตามการศกึษาท่ีตนได้เล่าเรียนมาจากต่างประเทศ ซึ่งบุคคลท่ีได้รับพระราชทานทุนนเล่า
เรียนหลวงนัน้จะมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานและโอกาสในการเล่ือนฐานะทางสงัคมท่ีมากขึน้
ไปด้วย 

งานวิจยัท่ีศึกษานโยบายทางการศึกษาก่อนรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวของวุฒิชัย มูลศิลป์ และวารุณี โอสถารมย์จะมีส่วนส าคญัในการวิเคราะห์ถึงการให้
ความส าคญัด้านการจดัการศึกษาของสงัคมไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2435 และยงั
เป็นการสะท้อนภาพการจดัการศกึษาส าหรับประชาชนก่อนรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยูห่วัอีกด้วย 
 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานที่ศึกษาพระบรมราโชบายทางการเมืองการปกครองประเทศ  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายทางการเมืองท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากพระบรมราโชบายทางการเมืองของพระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืน
โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองชาตินิยมท่ีเช่ือมโยงความหมายและความส าคัญของ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์” อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ด้วยเหตุนีจ้ึงมีการศึกษาวาทกรรมชาตินิยมใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นจ านวนมากว่าด้วยเร่ืองรูปแบบและวิธีการท่ีทรงใช้ใน
การปกครองประเทศ 

กรรภิรมย์ สวุรรณานนท์.(2524). พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการ
สร้างชาติไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ผู้วิจัยเสนอว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการ
สร้างชาติไทยด้วยการสร้างมโนส านึกให้คนไทยมีความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้แนวคิดแบบชาตินิยมโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการถ่ายทอดแนวคิด
นีคื้อ งานพระราชนิพนธ์ เช่น ความเป็นชาติโดยแท้จริง ปลุกใจเสือป่า หัวใจนักรบ เป็นต้น 
นอกจากนีท้รงใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาพระราชด าริของพระองค์ ผู้วิจยัได้
แสดงทศันคติต่อแนวพระราชด าริการสร้างชาติไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
ว่าท าให้ประเทศไทยเวลานัน้สามารถรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ ทัง้ยังสามารถแก้ไข
สนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกจากการเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่งกับฝ่าย
สมัพนัธมิตร นอกจากนีพ้ระบรมราโชบายของพระองค์หลายประการถกูน ามาใช้จนถึงปัจจบุนั1 

จิรพรรณ  ชาติชิน เชาวน์ . (2537). การด าเนินนโยบายชาติ นิยมในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ผู้วิจยัศกึษาการใช้นโยบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวักบัการ
ปกครองประเทศ ซึ่งพระบรมราโชบายท่ีส าคัญท่ีทรงใช้ในการสร้างความรู้สึกชาตินิยม คือ  
การปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักชาติ และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในระบอบ  
ราชาธิปไตย ผ่านงานพระราชนิพนธ์โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์ท่ีมีเนือ้หาต่อต้านชาวจีนอย่าง
เร่ือง พวกยิวแห่งบูรพาทิศ ความเป็นชาติไทยอันแท้จริง และ ความเห็น 9 เร่ือง ซึ่งผู้ วิจัยสรุปว่า 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าเนินนโยบายชาตินิยมเพ่ือใช้
ในการปกครองประเทศ ได้แก่ การเกิดกบฏ ร.ศ. 130 และปัญหาชาวจีนในประเทศ งานวิจยันีใ้ห้
ค าตอบเหมือนกับข้อสรุปของ กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์ ท่ีไม่สามารถสรุปได้ว่าการด าเนินนโยบาย
ชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวประสบความส าเร็จเพียงใด เน่ืองจาก  
ไม่ทราบถึงปฏิกิริยาของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินนโยบายตา่งประเทศของพระองค์ แตก่ารสร้าง
แนวคิดเร่ืองชาตินิยม กับการเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ท าให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสญัญาท่ี
ไมเ่ป็นธรรมได้ 

Vella, Walter F. (1978). Chaiyo! King Vajiravudhand the Development of Thai 

Nationalism. Honolulu: The University Press of Hawaii. 

                                                           

       1  กรรณภิรมย์ สวุรรณานนท์.  (2524).  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวักบัการสร้างชาติไทย.  
หน้า 282. 
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งานวิจัยนีศ้ึกษาการใช้แนวคิดชาตินิยมในการสนับสนุนการปกครองประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงใช้วิธีการท่ีหลากหลายภายใต้กรอบแนวคิดแบบ
ชาตินิยม เช่น การสถาปนากองเสือป่า การบริจาคเงินเพ่ือซือ้เรือรบหลวงพระร่วง การจัดตัง้
โรงเรียนส าหรับเด็กผู้ชาย ภายใต้แนวคิดสุภาพบุรุษ รวมถึงการใช้ส่ือสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะงานพระ
ราชนิพนธ์ เพ่ือจูงใจให้คนไทยตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของสถาบนัพระกษัตริย์
และการปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยแนวคิดเร่ือง ชาตินิยมถูกสร้างขึน้เพ่ือต่อสู้ กับแนวคิด
ทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยซึง่ก าลงัเป็นท่ีนิยมในหมูช่นชัน้กลางของสยาม 

 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาเก่ียวกับการปกครองประเทศ 
งานวิจัยในกลุ่ม นี มุ้่ ง เน้นการศึกษาปัญหาอัน เกิดจากนโยบายชาตินิยมของ

พระบาทสมเด็จพระ-มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงใช้เป็นพระบรมราโชบายหลักในการปกครอง
ประเทศและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรัชสมยัของพระองค์ ซึ่งมีส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาใน
การปกครองประเทศ งานวิจัยเหล่านีล้้วนตัง้ประเด็นว่าพระบรมราโชบายราชาชาตินิยมมี
เป้าหมายส าคญัในการเสริมสร้างพระราชอ านาจส่วนพระองค์มากกว่าความต้องการเสริมสร้าง
ความมัน่คงให้แก่ประเทศชาติ ท าให้งานวิจยัเหล่านีมุ้่งศกึษาปัญหาและผลกระทบซึง่เกิดจากพระ
บรมราโชบายชาตนิิยม 

เทพ บญุตานนท์. (2556). พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ากับการสร้างภาพลักษณ์
ทางการทหาร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

งานวิจยันีศ้ึกษาปัจจยัท่ีท าให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงจ าเป็นต้อง
สร้างภาพลกัษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์เอง รวมถึงวิธีการ และกระบวนการท่ีทรงใช้ในการ                       
สร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร เพ่ือแสวงหาการยอมรับ และพระราชอ านาจทางการทหารแก่
พระองค์ขึน้มา รวมทัง้ผลสืบเน่ืองของการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร ซึ่ งส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัพระมหากษัตริย์และกองทพัจนถึงปัจจบุนั 

Greene, Stephen Lyon Wakeman. (1999). Absolute Dreams: Thai Government 

under Rama VI, 1910 – 1925.  Bangkok: White Lotus Press. 
ผู้วิจยัชีใ้ห้เห็นว่าพระบรมราโชบายส่วนใหญ่ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั

ทรงใช้ในการปกครองประเทศนัน้ทรงค านึงถึงความมั่นคงของพระราชอ านาจส่วนพระองค์เป็น
ส าคญั โดยทรงแตง่ตัง้บคุคลท่ีไว้วางพระราชหฤทยั และพร้อมท่ีจะด าเนินนโยบายตามพระกระแส
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รับสัง่ของพระองค์ขึน้ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั ในขณะเดียวกันก็ทรงย้ายหรือปลดข้าราชการ และ
พระบรมวงศานวุงศ์ท่ีมีความรู้ความสามารถแตม่กัจะคดัค้านพระบรมราโชบาย พร้อมกนันีย้งัทรง
มีพระบรมราโชบายตา่งๆ ท่ีผกูติดกบัแนวคิดชาตินิยมเพ่ือใช้ในการสนบัสนนุการปกครองประเทศ 
เช่น การก่อตัง้เสือป่า  กรมทหารรักษาวงั ธนาคารจีนสยาม การก่อตัง้ราชนาวีสมาคมในพระบรม
ราชปูถมัภ์ เป็นต้น พระบรมราโชบายเหลา่นีแ้ม้จะได้รับการสนบัสนนุในชว่งแรก แตต่อ่มาเกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่อย่างใด อีกทัง้ยังส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่สถานะทางการเงินของประเทศเน่ืองจากความฟุ่ มเฟือยสวนทางกบัสภาพเศรษฐกิจโลก
ท่ีก าลงัถดถอย 

Kullada Kesboonchoo Mead. (2004). The Rise and Decline of Thai Absolute. 
London: Routledge Curzon. 

ผู้วิจยัอธิบายถึงการสร้างการปกครองรูปแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปกครองประเทศในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เน่ืองจากการปฏิรูปการปกครองในครัง้นัน้ได้สร้างชนชัน้
ใหม่ขึน้มาซึง่เป็นกลุม่คนท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งดี อีกทัง้การปกครองแบบใหม่ยงัให้อ านาจ
การปกครองแก่เสนาบดีเป็นส าคญั ท าให้ความจงรักภกัดีของชนชัน้ใหมก่ลุม่นีเ้ปล่ียนมาขึน้ตรงตอ่
เสนาบดีประจ ากระทรวงท่ีพวกเขาท างานอยู่ ด้วยเหตนีุพ้ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
จึงต้องด าเนินพระบรมราโชบายหลายประการ เช่น การจัดตัง้กองเสือป่าเพ่ือสร้างความรู้สึก
ชาตินิยม และความจงรักภักดีต่อตวัพระมหากษัตริย์ให้เกิดแก่บรรดาคนรุ่นใหม่ แต่สุดท้ายแล้ว
พระบรมราโชบายเหล่านีล้้วนประสบความล้มเหลว และท้ายท่ีสุดได้กลายเป็นต้นเหตุของการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในสมยัตอ่มา 

การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ี
มีผู้ ท่ีท าการศึกษาและวิจัยเป็นจ านวนมากนัน้ กลุ่มงานต่างๆ จะเป็นการศึกษาแนวพระบรม  
ราโชบายของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการตอบสนองต่อแนวพระราชด าริ
เก่ียวกับการสร้างชาติในรัชสมยัของพระองค์ซึ่งทรงใช้พระราชด ารัส พระราชนิพนธ์ในเร่ืองต่างๆ  
ท่ีจะมีบริบทและเหตกุารณ์แวดล้อมท่ีท าให้พระองค์ทรงด าเนินแนวพระราชด าริตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น
การจดัตัง้กองเสือป่า การสร้างกรมทหารรักษาวงั การใช้พระราชด ารัสเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการซือ้เรือรบหลวงพระร่วง หรือเหตุการณ์ทางการเมืองในรัชสมัยของพระองค์เช่น 
เหตกุารณ์กบฏ ร.ศ. 130 ล้วนเป็นสถานการณ์ท่ีน าไปสู่การด าเนินพระบรมราโชบายของพระองค์ท่ี
จะทรงรักษาสถานภาพ และพระราชอ านาจสงูสดุในราชบลัลงัก์ของพระองค์ไว้ 
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งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการด าเนินพระบรมราโชบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กส่วนใหญ่ 
โดยมากมกัจะเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวพระราโชบายในกิจการของการก่อตัง้สถานศึกษา 
และโรงเรียน ซึ่งเกิดขึน้มาตัง้แตรั่ชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงจดัตัง้
สถานศกึษาส าหรับข้าราชการ และสถานศึกษาส าหรับราษฎรขึน้เป็นครัง้แรก และในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านีเ้ป็นการจัดท าระบบและโครงสร้างของระบบการศึกษาให้มี
ระเบียบแบบแผนและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงไปของบริบทแวดล้อมทัง้สถานการณ์ภายใน 
และภายนอกประเทศท่ีการศกึษาเร่ิมเข้ามามีบทบาทและความส าคญัมากขึน้ จึงได้ทรงมีการตรา
เป็นพระราชบญัญัติการประถมศึกษา พุทธศกัราช 2464 ขึน้ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชด าริท่ีทรง
เห็นความส าคญัของการศกึษาท่ีมีตอ่เดก็มากขึน้ 

แม้จะมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินพระบรมราโชบายด้านการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั
เด็กอยู่จ านวนหนึ่ง แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีอธิบายถึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีมีตอ่เดก็ไทย ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ในการด าเนินกิจการตา่งๆของพระองค์ใน
การบริหารบ้านเมืองตลอดรัชสมยันัน้ นอกจากจะทรงสนพระราชหฤทยัเก่ียวกบักิจการทางเสือป่า 
กิจการด้านการทหาร การพระราชนิพนธ์งานท่ีเก่ียวข้องกับนโบยายชาตินิยมแล้ว กิจการท่ี
เก่ียวข้องกับเด็กนัน้ ในรัชสมยันีเ้ป็นรัชสมยัท่ีตระหนกัและให้คณุค่าความส าคญัเก่ียวกับกิจการ
ของเด็กไม่แพ้กัน ดงัจะสะท้อนออกมาจากประกาศ ค าสั่ง พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราช
กรณียกิจท่ีจะทรงมุ่งเน้นสร้างพลเมืองท่ีดีโดยเร่ิมจากเด็กเป็นหลัก เน่ืองจากการปลูกฝังความรู้ 
ความคิด และส านึกของคนในชาติหากเร่ิมตัง้แต่วยัเด็กแล้วย่อมจะท าให้บุคคลท่ีจะเติบโตขึน้มา
เป็นผู้ ใหญ่ และก าลงัของชาติตอ่ไปในอนาคตนัน้มีความรู้ ความคิด และส านกึถึงความเป็นชาตไิด้ 
เพราะได้เรียนรู้และสร้างขึน้ในวัยเด็กแล้วทัง้สิน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระบรมราโชบายของ
พระองค์ท่ีสอดแทรกอยู่ในโครงสร้างหลกัสูตร พระราชนิพนธ์ต่างๆท่ีทรงให้เป็นแบบเรียนของเด็ก
ในระดบัชัน้ตา่งๆ ตลอดจนการออกค าสัง่ และพระราชโองการท่ีเก่ียวข้องกบักิจการด้านการศกึษา
ของเด็กนัน้  เป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้เป็นอยา่งดี 

 งานวิจัยเร่ือง พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับ
เด็ก (พ.ศ. 2453 – 2468) มุ่งตอบค าถามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนิน
พระราโชบายเก่ียวกับการปลูกฝังเด็กและเยาวชนของสยามในรัชสมัยของพระองค์อย่างไร  
และผลสืบเน่ืองจากการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในรัชสมัยนีไ้ด้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมไทยอยา่งไรในเวลาตอ่มา 
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1.8 แหล่งศึกษาค้นคว้า 

แหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีส าคญัคือ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ               
หอวชิราวุธานุสรณ์  ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ได้แก่  มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ห้องสมดุโรงเรียนราชินีบน และแหลง่ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

 
 



 

บทที่ 2 
พระราชด าริเกี่ยวกับเด็กตามพระราชวิสัยทศัน์ส่วนพระองค์ 

ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงศึกษาในพระบรมมหาราชวงัขณะทรงพระ
เยาว์ เม่ือถึงวยัอันเหมาะสมแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระราชอนุชาพระองค์อ่ืนในรุ่นเดียวกันได้
เสด็จพระราชด าเนินไปศึกษาต่อยงัประเทศองักฤษใน พ.ศ.2436 เม่ือมีพระชนมายไุด้ 13 พรรษา 
การเสด็จพระราชด าเนินในครัง้นีพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงมีพระราชด าริให้พระราช
โอรสท่ีเสด็จไปนัน้ได้เข้ารับการศึกษาในขัน้ต้นเพ่ือศึกษารายวิชาพืน้ฐานและมีความรู้ทางทกัษะ
ภาษาอังกฤษท่ีดีเพ่ือจะได้เข้ารับการศึกษาต่อไปในระดบัการศึกษาเฉพาะทาง ตามท่ีพระองค์
เห็นสมควรในอนาคตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิ
โสภณ1 และพระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)2 เป็นผู้อภิบาลดแูล ซึ่งพระมนตรีพจนกิจได้
เป็นผู้ ถวายค าปรึกษาและจัดการเร่ืองเก่ียวกับการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาท่ีทรงศึกษาต่อยังสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ  
ในประเทศองักฤษ  

ภายหลังท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมารได้
ทิวงคตในเดือนมกราคม พ.ศ.2437 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงได้รับการแต่งตัง้
ให้ด ารงพระอิสริยศักดิ์เป็นสยามมกุฎราชกุมารแทน ขณะมีพระชนมายุได้ 14 พรรษา ท าให้
พระองค์มีหน้าท่ีทัง้การศึกษา และพระราชภารกิจของสยามมกุฎราชกุมารเพ่ือการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับบรรดาพระราชวงศ์ของยุโรปซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีพระองค์ทรงได้ รับตลอด
ระยะเวลา 9 ปีในประเทศองักฤษ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และเสด็จนิวตัพระนครตามพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถโดย
เสด็จผ่านสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ นถึงกรุงเทพมหานครเม่ือ พ.ศ. 2445 ซึ่งเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และพระราชวิสยัทศัน์ของพระองค์ได้เป็นอยา่งดี 

                                                           

       1  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวสัดิโสภณ กรมพระสวสัดิวดันวิศิษฎ์ (พ.ศ. 2408 - 2478)  
       2  เป็นข้าราชการสงักัดกระทรวงมหาดไทย ขณะนัน้อาย ุ26 ปี ภายหลงัได้รับพระราชทานบรรดาศกัดิ์เป็น              
พระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ แล้วเป็นเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี (พ.ศ. 2410 - 2459) 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด าเนินพระราชกรณียกิจหลายประการขณะ
ด ารงพระอิสริยศกัดิ์เป็นสยามมกฎุราชกมุาร ทรงปฏิบตัิภารกิจต่างพระเนตรพระกรรณหลายครัง้ 
อาทิ การเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ในคราวเสด็จพระราช
ด าเนินประพาสยุโรปเม่ือ พ.ศ. 2450 การเป็นผู้ ตรวจราชการไปยังมณฑลต่างๆ เป็นต้น  
พระราชภารกิจท่ีทรงสนพระราชหฤทัยอย่างหนึ่งคือ การจัดตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ท่ี
พระราชวังสราญรมย์โดยมีพระราชด าริให้จัดการศึกษาสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก ทรงจ้างครู
ต่างชาติเข้ามาสอนภาษาและเม่ือทรงว่างจากพระราชภารกิจก็ทรงพระราชทานการสอนวิชา
ประวตัศิาสตร์สากล และภาษาองักฤษด้วยพระองค์เอง1 

แนวพระราชด าริท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าเนินพระบรมราโชบาย
เก่ียวกบัเด็กไว้หลายประการนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาว์และได้เข้า
รับราชการและช่วยพระบรมราชชนกในเวลาต่อมา ในบทนีผู้้ วิจัยมุ่งประเด็นการศึกษาและ
วิ เคราะห์  2 ประเด็นหลัก  ประเด็นแรก คือศึกษาความเป็นมาของพระราชวิสัยทัศน์ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ผู้วิจยัได้วิเคราะห์จากพระราชประสบการณ์สว่นพระองค์
ด้านการศกึษา ทัง้การศกึษาภายในประเทศและการตา่งประเทศ ความสนพระราชหฤทยัในกิจการ
ตา่งๆ อาทิ การละคร การกีฬา ฯลฯ ตลอดจนการเสดจ็ไปดงูานยงัประเทศตา่งๆ เม่ือครัง้เป็นสยาม
มกฎุราชกมุาร เป็นต้น ประเด็นต่อมาผู้วิจยัศกึษาเก่ียวกบัพระราชด าริเก่ียวกบัลกัษณะของเด็กซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งด าเนินงานเก่ียวกับเด็กไว้
หลายลกัษณะด้วยกนัตามล าดบัชัน้และความเฉพาะของการจดัการศกึษาซึง่ผู้วิจยัสามารถได้แบง่
เดก็ในรัชสมยันีอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ เดก็หลวง และเดก็ราษฎร์ 
 

2.1 ความเป็นมาของพระราชวิสัยทัศน์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จากการศึกษาเอกสารชัน้ ต้น  และเอกสารชัน้ รองท่ี เป็นพระราชประวัติ ของ

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัตัง้แตย่งัทรงพระเยาว์ มีเอกสารส่วนหนึง่ของพระยาวิสทุธ
สุริยศกัดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)2 ซึ่งเป็นผู้ อภิบาลดแูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เม่ือครัง้

                                                           

      1  วรชาติ มีชบูท.  (2560).  โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่.  (ออนไลน์). 
      2  เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัในการ
ก ากับดูแลเก่ียวกับการจัดการศึกษาเนื่องมาจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เก่ียวกับระบบการศึกษาของประเทศ
องักฤษ อีกทัง้เมื่อมีต าแหน่งเป็นพระยาวิสุทธสุริยศกัดิ์ยังเป็นผู้ อภิบาลดูแลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัทัง้ในด้านการด าเนินพระจริยวตัร และการวางแผนการศึกษามาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรง
ศกึษา ณ ประเทศองักฤษ 
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ทรงศึกษาต่อในประเทศองักฤษจนเสด็จกลบัมานัน้ ได้สะท้อนให้ผู้ วิจยัเห็นถึงประสบการณ์ของ
พระองค์ในวัยเยาว์ท่ีทรงประสบซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน ามาประยุกต์ใช้กับแนวพระบรมรา
โชบายในการบริหารบ้านเมืองของพระองค์ด้วยกนัหลายประการ และสภาพการณ์ทางสงัคมของ
สยามในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัส่งผลต่อประสบการณ์ในวยัเยาว์ของ
พระองค์ ซึ่งน าเสนอใน 3 ประเด็นหลกัดงันี ้ประเด็นแรก คือ สภาวการณ์ทางสงัคมของสยามท่ีมี
ผลต่อประสบการณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเด็นต่อมา คือ พระราช
ประวัติส่วนพระองค์ด้านการศึกษา และประเด็นสุดท้าย คือ ความสนพระราชหฤทัยในกิจการ
ตา่งๆ เม่ือทรงด ารงพระอิสริยศกัดิส์ยามมกฎุราชกมุาร  

 
2.1.1 สภ าวก ารณ์ ท างสั งคมขอ งสยามที่ มี ผ ล ต่อป ระสบก ารณ์ ขอ ง

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศองักฤษ พระองค์ทรงได้เผชิญกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองของสยามเม่ือครัง้เกิดวิกฤตการณ์ 
ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ตลอดจนการเตรียมการปฏิรูปสงัคมและการเมืองของสยามในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงด าเนินพระราโชบายให้เกิดการปฏิรูปสงัคมและ
การเมืองขึน้มาใหม่ ซึ่งในขณะนัน้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนม์มาก
พอท่ีจะมีรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง ตลอดจนความตึงเครียดของสถานการณ์
บ้านเมืองท่ีพระราชบิดาทรงประสบซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกบัประสบการณ์และความรู้สึกในวยัเยาว์
ของพระองค ์

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปการปกครอง
เม่ือ พ.ศ. 24301 เพ่ือแก้ปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหาทางสังคม และการเมืองหลายด้านของ
สยามในขณะนัน้ อาทิ การปกครองส่วนภูมิภาคไม่สามารถรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางตาม
วตัถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ปัญหาการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวนัตก เช่น  อังกฤษ 
ฝร่ังเศส เข้าครอบครองประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่ม
พระราชวงศ์และขนุนางในคณะทูตไทยท่ีต่างประเทศได้ส่งหนงัสือกราบบงัคมทลูถวายความเห็น
จดัการเปล่ียนแปลงราชการแผ่นดินต่อพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือ พ.ศ. 2427 
มีส่วนส าคญัต่อพระราชด าริในการจดัระบบบริหารราชการแผ่นดินขึน้ใหม่ให้มีความทนัสมยัและ
เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

                                                           
              1  เป็นช่วงที่เร่ิมด าเนินการปฏิรูปประเทศตามพระบรมราโชบายแก้ไขการปกครองแผน่ดิน ร.ศ.106 
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การด าเนินพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองระหวา่งประเทศไปพร้อมกบัการพฒันาประเทศให้มีความมัน่คง
และทันสมัย การพัฒนาบ้านเมืองในสมัยนีมี้การด าเนินการเป็น 2 ลักษณะลักษณะแรกคือการ
ปรับช่องว่างทางวัฒนธรรมโดยการเปล่ียนแปลงทางสังคมของสยามให้เป็นสมัยใหม่มากขึน้ 
ลกัษณะต่อมาคือการปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นระบบสากลสอดคล้องกับ
ชาตติะวนัตก และการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือรองรับนโยบายการพฒันาประเทศให้
ทันสมัยแบบตะวันตก 1 ซึ่ งการปฏิ รูปดังกล่าวเป็นการรวมอ านาจการบริหารสู่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยถึงปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจะมาสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ดงันัน้ใน
ระยะแรกของการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องใช้นโยบายว่าจ้างชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์คุ้นเคยกบักิจการตา่งๆเป็นอย่างดีมาช่วยด าเนินงานไปก่อน ดงัปรากฏในพระ
ราชหตัถเลขาท่ีพระราชทานไปยงัพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ ์ลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 118 ความวา่ 

 
“...ในเมืองเราเวลานีไ้ม่ขดัสนอนัใดยิ่งกว่าคน...เพราะเหตขุดัสนเช่นนีจ้ึงจ าใช้ฝร่ัง

ในที่ซึ่งคนเรายงัไม่มีความรู้แลความสามารถไม่พอ...คนเรามนัไปไม่ไหวจริงๆ ไม่ใช่ไม่ไหว

ด้วยก าลงัวงัชาฤาความคิดความสามารถไมไ่หวด้วยมนัไม่มีความรู้เสยีเลย...การที่เราใช้ฝร่ัง

นัน้แปลวา่เราใช่ต าราส าเร็จคือเอาที่เขาลองแลเห็นวา่ดีแล้วมาท าทีเดียว...”2 
 

แนวความคิดนีส้อดคล้องกบัพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
เม่ือขึน้ครองราชย์สมบตัิตอ่จากพระราชบิดาท่ีแสดงแนวพระราชด าริในเร่ืองนีใ้นหนงัสือดสุิตสมิต 
ฉบบัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2466 ความว่า ...“อะไรท่ีเราท าเองไม่ได้ เพ่ือมิให้ขาดเราก็ต้องเอาคน
อ่ืนเข้ามาช่วยท าเพราะการต่ืนตนจะท าเองเสียทุกอย่าง ไม่ว่าจะท าได้หรือไม่นัน้ ผิดหลักเศรษฐ

                                                           

         1  วงเดือน นราสจัจ์; ชมพนูชุ นาคีรักษ์; และสวุรรณา สจัจวีรวรรณ.  (2553).  ธิราชย์เจ้าจอมสยาม The 
Siamese lord.  หน้า 282. 
         2  พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่พระราชทานตอบพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ลงวนัท่ี 
3 กุมภาพนัธ์ ร.ศ.118.  ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั; และเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี.  
(2506). พระราชหตัถเลขาและหนงัสือกราบบงัคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี เล่ม 2. หน้า 162 - 
163. 
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วิทยา ทัง้เป็นการทะนงในท่ีผิด...”1 แนวพระราชด าริดงักล่าวสะท้อนความคิดของชนชัน้ปกครอง
ของสยามในยุคนัน้ว่าการพัฒนาประเทศให้เป็นแบบตะวันตกเป็นสิ่งจ าเป็น และการว่าจ้าง
ชาวตา่งชาตมิาชว่ยราชการก็เป็นสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิน่ืองจากความขาดแคลนในบคุลากร 

การส่งเสริมการศึกษาของพระราชโอรส และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้นอกจากจะมีการศึกษาในพระบรมมหาราชวงัท่ีได้ท าการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นการอ่านออกเขียนได้ การสอนภาษาองักฤษซึ่งเป็นพระบรมราโชบายของพระองค์
โดยอิงแบบจดัการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาของตะวนัตก2 และการเปิดโอกาสให้สามญัชนได้
มีโอกาสเรียนหนงัสือท่ีเร่ิมเกิดขึน้นัน้เป็นการขยายการศึกษา และเปล่ียนสงัคมให้มีความทนัสมยั
ด้านการศกึษามากขึน้ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเข้ารับการศกึษาในระบบ
ดังกล่าว ทัง้ยังได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระโอรสพระองค์อ่ืนไปศึกษาต่อในประเทศ
องักฤษซึ่งทรงเรียนวิชาการของตะวนัตกด้านต่างๆ อาทิ ด้านการทหาร ซึ่งทรงมีพระราชปณิธาน
ตัง้แตท่รงพระเยาว์ถึงการเรียนวิชาทหารของประเทศตะวนัตกเพ่ือน าความรู้ความสามารถดงักลา่ว
มาช่วยบริหารราชการแผ่นดินของพระราชบิดา อันเน่ืองมาจากพระองค์ทรงรับรู้ถึงความเสีย
พระทยัของพระราชบิดาท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ ร.ศ. 112 เป็นอยา่งมาก เน่ืองด้วยเหตกุารณ์ในครัง้นีเ้ป็น
ปัญหาทางการเมืองครัง้ยิ่งใหญ่เก่ียวกบัการเข้ามาของลทัธิจกัรวรรดินิยม ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ทัง้การเมือง การตา่งประเทศ และสงัคมของสยาม ดงัค ากราบบงัคมทลูรายงานของพระยาวิสทุธสุ
ริยศกัดิ์ท่ีได้กล่าวถึงความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระราช
โอรสพระองค์อ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนวิชาทหาร ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 116 ความวา่  

 

“...มาตัง้แตรั่ตนโกสินทรศก 112 ลว่งมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียน

จากราชศัตรูภายนอกล่วงล า้เข้ามาขู่เข็ญด้วยอ านาจศาสตราวุธ...เมื่อสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ พระเจ้าลกูเธอหลายพระองค์

เสด็จออกมาทรงเลา่เรียน...ความเห็นที่จะจัดการทรงศึกษาจึงรือ้ขึน้เป็นการทหารเกือบจะ

หมด โดยมลูเหตทุี่ได้รับความเจ็บแสบมาสดๆ ประกอบกบัทางประพฤติของฝร่ังซึ่งหยิบเอา

มาใช้เป็นถ้อยค าวา่ “ขตัติยต้องเป็นทหารหมด”...”3  

                                                           

       1  วงเดือน นราสจัจ์; ชมพนูชุ นาคีรักษ์; และสวุรรณา สจัจวีรวรรณ.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 283. 
       2  อาวุธ ธีระเอก.  (2555).  การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั.  หน้า 171.  
       3  หนงัสือกราบบงัคมทลูของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ร.ศ.116.  ใน  พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั; และเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี.  (2506).  เล่มเดิม.   หน้า 43 - 44. 
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พระราชประสงค์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ศกึษาด้านการทหารเพราะทรงเล็งเห็นวา่การทหารมีความจ าเป็นตอ่สยาม เน่ืองจากขาดบคุคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะมาพฒันาบ้านเมืองในสว่นนี ้ซึง่แสดงอยูใ่นพระราชหตัถเลขาตอบพระ
ยาวิสทุธสริุยศกัดิ ์ลงวนัท่ี 27 มีนาคม  ร .ศ. 116 ความตอนหนึง่วา่  

 
“...ลูกโต ซึ่งไปเป็นทหารในชัน้ต้นนัน้เป็นการมีคุณอยู่ด้วยเหตุว่าการทหารใน

กรุงเทพฯนี ้จะเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ หาที่เรียนรู้ในบางกอกไม่ได้ ผู้ซึ่งมีบรรดาศกัดิ์มากแล

จะเป็นใหญ่สบืไปภายหน้า ถ้ามีความรู้ในทหารจะได้คิดจดัการทหารพอมีทางพดูจากนัได้แล

จะเป็นตวัอยา่งที่ให้คนที่เป็นทหารมีใจไมเ่บื่อหนา่ยยอ่ท้อ...”1 
 

สภาวการณ์ทางสงัคม การเมืองและการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระ-จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัส่งผลต่อประสบการณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
อาทิ ความสนพระทัยในการศึกษาด้านการทหารของพระองค์ การด าเนินงานพัฒนาประเทศ
ภายหลังการเสด็จนิวัติประเทศเม่ือทรงส าเร็จการศึกษา การก่อตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงท่ี
พระราชวังสราญรมย์เพ่ือฝึกหัดและสอนวิชาความรู้แบบตะวันตก ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติท่ีมีความรู้เฉพาะด้านสามารถเข้ารับราชการและท างานในระบบบริหารราชการแบบ
ใหม่ตามอย่างพระราชบิดา เป็นต้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระราชด าริของพระองค์ท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์บ้านเมืองท่ีเป็นอยูใ่นชว่งเวลาดงักล่าวได้เป็นอยา่งดี 

 
2.1.2 พระราชประวัตส่ิวนพระองค์ด้านการศึกษา 
ในขณะท่ีทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาใน

พระบรมมหาราชวงั โดยมีหม่อมเจ้าประภากร มาลากุล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง
กูร) และพระยาอิศรพันธุ์ โสภณ (หนู อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษร
ภาษาไทย ส่วนวิชาภาษาอังกฤษนัน้ทรงศึกษากับนายโรเบิร์ต มอแรนต์ (Robert Morant)  
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีประสงค์ให้พระราชโอรสและ
พระราชธิดาทุกพระองค์ทรงมีความรู้เบื อ้งต้นในภาษาอังกฤษ และเตรีย มความพร้อม 

                                                           

       1  พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าท่ีพระราชทานตอบพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ลงวนัท่ี 
27 มีนาคม ร.ศ.116.  ใน  แหล่งเดิม.   หน้า 65. 
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ด้านภาษาองักฤษส าหรับพระราชโอรสเพ่ือเสด็จไปศกึษาตอ่ในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ยงัประเทศ
กลุม่ตะวนัตก ท่ีมีความเจริญในวิทยาการตา่งๆ ในชว่งเวลานัน้ 

เม่ือ พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชด าเนินศกึษาต่อ
ท่ีประเทศอังกฤษตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาตัง้แต่มีพระชนมายุได้ 13 พรรษา  
และเสด็จนิวตัิประเทศไทยใน พ.ศ. 2444 รวมระยะเวลาท่ีทรงศกึษาต่อในต่างประเทศทัง้สิน้ 9 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจากความเป็นเด็กเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ซึ่งส่งผลต่อพระราชประสบการณ์
และพระราชวิสัยทัศน์ของพระองค์ เม่ือทรงกลับมาช่วยบริหารราชการในพระราชบิดา ทรงน า
แนวคิดและโลกทัศน์ของชาติตะวันตกมาปรับใช้เพ่ือด าเนินพระบรมราโชบายในการปกครอง
ประเทศตลอดรัชสมยัของพระองค์  

การท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศนัน้เป็นเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในฐานะองค์รัชทายาทตัง้แต่แรก ซึ่งตามโบราณ 
ราชประเพณีแล้วจะมิได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสด็จพระราชด าเนินด้วยทรงเกรงอันตราย  
การท่ีทรงมีพระราชด าริให้พระราชโอรสไปศกึษาหาความรู้ในวิทยาการสมยัใหมก็่เพ่ือจะได้กลบัมา
ช่วยพฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญทดัเทียมอารยประเทศ และรักษาชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจาก
ภัยจักรวรรดินิยม รวมทัง้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญา ดังพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีว่า “...เจ้านายจะเป็นผู้ ได้กระท าราชการ มีช่ือเสียงดี  
ก็ได้แต่อาศัยสติปัญญา ความรู้ และความเพียรของตัว เพราะฉะนัน้ จงอุตสาหะเล่าเรียนโดย 
ความเพียรอย่างยิ่ง เพ่ือจะได้มีโอกาสท่ีจะกระท าการให้เป็นคณุแก่บ้านเมืองของตวัและโลกท่ีตวั
ได้มาเกิด...”1  

การจดัการศึกษาส าหรับพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือเสด็จไปศึกษาต่อ 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษใน พ.ศ. 2436 แบง่ออกเป็น 2 แนวการศกึษา กล่าวคือ การศกึษา
ด้านวิชาการทหาร และการศึกษาด้านพลเรือน โดยช่วงแรกขณะทรงประทับท่ีต าบลแอสคอต 
(Ascot) มีเซอร์ เบซิล ทอมสนั (Sir Basil Thomson) เป็นพระอาจารย์ถวายความรู้เบือ้งต้น ต่อมา
ใน พ.ศ. 2439 ทรงย้ายไปประทับท่ีต าบลแคมเบอลีย์ (Camberley) มีนายพนัโท ซี. วี. ฮูม (C.V. 

                                                           

       1  สมุน อมรวิวฒัน์.  (2536, 1 กรกฎาคม).  พระปรีชาญาณด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า-เจ้าอยูห่วั.  วชิราวธุานสุรณ์สาร.  13(3): 37-38. 
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Hume) เป็นผู้ ถวายการสอนวิชาทหาร ส่ วนวิชาการพลเรือน มีนายโอลิ เวีย ร์ (Olivier)1  
สอนภาษาองักฤษ และนายบวูิแยร์ (Bouvier)2  ชาวสวิสเป็นผู้ถวายการสอนภาษาฝร่ังเศส  

ใน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเข้ารับการศกึษาวิชาทหารท่ี
โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ (Sandhurst) และวิชาทหารปืนใหญ่ ท่ีโรงเรียนวูลิช 
(Woolwich) และทรงศึกษาทหารช่างเพิ่มเติมท่ีโรงเรียนนีด้้วย พ.ศ. 2442 เสด็จเข้ารับราชการ
ประจ ากรมทหารราบเบาเดอรัม (Durham Light Infantry) กองพนัท่ี 1 นอร์ธแคมป์ (North Camp) 
เมืองแอลเดอร์ชอต (Aldershot) และ ได้เสด็จไปประจ าหน่วยภูเขาท่ี 6 ค่ายฝึกทหารปืนใหญ่ 
ท่ีโอกแฮมป์ตนั (Okehampton) ตอ่มาอีกหนึ่งเดือนได้เสดจ็ฯ ไปศกึษาท่ีโรงเรียนปืนเล็กยาวท่ีเมือง
ไฮย์ท (School of Musketry of Hythe) ซึง่ทรงได้ประกาศนียบตัรพิเศษและเหรียญแมน่ปืน 

เม่ือทรงส าเร็จการศึกษาด้านการทหารแล้ว ได้เสด็จไปศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และ
กฎหมายท่ีวิทยาลยัไคร์สเชิช มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2442 – 2444 แล้วจึงเสด็จ
นิวตักลบัประเทศไทยตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาท่ีมุ่งให้พระองค์ทรงศึกษาความรู้ทัง้
การทหารและพลเรือนดงัพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงมี
ถึงพระยาวิสทุธสุริยศกัดิ์เม่ือคราวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้พระราชโอรสพระองค์นีศ้กึษาวิชา
ทหารว่า “.ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นทหารอยา่งดีเพราะจะไมท่ าการในหน้าท่ีนัน้ฝ่ายเดียว เม่ือได้เรียน
พอสมควรแล้วต้องกลบัมาเรียนฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นภาคพืน้ส าหรับท าหน้าท่ีต่อไป”3 นอกจากนี ้
การส าเร็จการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ-มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจากวิทยาลยัไคร์สเชิร์ตนี ้นาย
โคลเชสเตอร์ วีมส์ (Colchester Wemyss) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้หนึ่งของพระองค์ได้ลงความเห็น
เก่ียวกับพระอุปนิสัย และพระราชวิสัยทัศน์ของพระองค์ภายหลังการส าเร็จการศึกษาว่า “...
พระองค์ท่านทรงได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการศึกษาหลายด้าน...ทรงเป็นสุภาพบุรุษ
อยา่งแท้จริง...พระองค์ทา่นทรงมีรสนิยมสูงในด้านวรรณกรรม ทรงอ่านหนงัสือมาก และสามารถท่ี

                                                           
             1   เป็นพระอาจารย์ถวายงานสอนวิชาพลเรือน อ้างถึง หนงัสอืกราบบงัคมทลูรายงานของพระยาวิสทุธสริุย
ศกัดิ์ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม ร.ศ.115. ใน พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั; และเจ้าพระยาสเุรนทราธิบด.ี  
(2506).  เล่มเดิม.  หน้า159. 
            2   เป็นพระอาจารย์ชาวสวิส ถวายการสอนภาษาฝร่ังเศส อ้างถึง หนงัสือกราบบงัคมทลูรายงานของพระยา  
วิสทุธสริุ-ยศกัดิ์ ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม ร.ศ.115. ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 154. 
        3  พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าท่ีพระราชทานตอบพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ลงวนัท่ี 
27 มีนาคม ร.ศ.116.  ใน  แหล่งเดิม.   หน้า 65. 
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จะทรงใช้วิจารณญาณของพระองค์เองเก่ียวกับการเมืองของโลกปัจจบุนั.”1 ซึ่งพระอปุนิสยัในการ
เอาพระราชหฤทยัใส่ในการศกึษายังปรากฏในค านิยมของบาทหลวงฟรานซิสพาเจท (Reverend 
Francis Paget) คณบดีวิทยาลัยไค ร์ส เชิ ร์ตขณะนั น้ซึ่ ง ได้ส่ งหนัง สือถึ งอัครราชทูต ไทย                  
กรุงลอนดอน ตอนหนึง่ความวา่ 

 

“...ข้าพเจ้าจะระลกึเสมอไปด้วยความนิยมในคณุสมบตัิของพระองค์ท่าน...เก่ียวกับ

ความตัง้พระทัยแน่วแน่ และความรู้สึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติพระองค์ ณ มหาวิทยาลัยนี .้..

ประกอบกบัความสนพระทยัในปัญหาตา่งๆ การเข้าพระทยัในประเด็นเร่ืองตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว ท า

ให้ข้าพเจ้าหวังว่าพระองค์ท่านจะทรงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในโอกาสต่อไป

ข้างหน้า...”2 
 

การศกึษาพระราชประวตัด้ิานการศกึษาของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท า
ให้พบว่าตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีพระองค์ทรงศึกษาท่ีต่างประเทศมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
พระวิสยัทัศน์และโลกทัศน์ของพระองค์เป็นอย่างมาก ทัง้ยงัทรงมีพระราชกรณียกิจอ่ืนในฐานะ
สยามมกฎุราชกุมารท่ีท าให้พระองค์ได้เพิ่มพูนพระประสบการณ์และได้เข้าใจบริบททางการเมือง
และโลกทศัน์สมยัใหม่ของตะวนัตกได้เป็นอย่างดี เม่ือเสด็จพระราชด าเนินกลบัมาประเทศไทยจึง
ทรงมีพระราชด าริในกิจการและโครงการต่างๆท่ีเป็นผลมาจากความสนพระราชหฤทัยส่วน
พระองค์สะท้อนผา่นหลกัฐานและเอกสารตา่งๆ ดงัจะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป 

 
2.1.3 ความสนพระราชหฤทัยในกิจการต่างๆ เม่ือทรงด ารงพระอิศริยศักดิ์สยาม

มกุฏราชกุมาร 
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัประทบัอยู่ ณ ประเทศ

องักฤษ นอกจากการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีทรงเข้ารับการศึกษาแล้วนัน้ ใน พ .ศ.  2437 ภายหลงัท่ี
พระองค์ได้รับการสถาปนาให้มีพระอิสริยศกัดิ์เป็นสยามมกฎุราชกุมารแล้ว ทรงได้รับค าเชิญจาก
บรรดาพระบรมวงศานวุงศ์จากราชวงศ์ตา่งๆ ในยโุรปให้เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์
ไปทรงรับพระราชทานเลีย้งหรือเสด็จไปทอดพระเนตรดกิูจการในประเทศตา่งๆ อยู่บอ่ยครัง้ซึ่งเป็น

                                                           

        1  สมุน อมรวิวฒัน์.  (2536, 1 กรกฎาคม).  พระปรีชาญาณด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า-เจ้าอยูห่วั.  วชิราวธุานสุรณ์สาร.  13(3): 37-38. 
       2  แหล่งเดิม.  หน้า 37. 
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การเพิ่มพูนประสบการณ์ของพระองค์ในการเรียนรู้ระบบสงัคม ความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี ตลอดจนสภาพบริบททางสงัคมนอกเหนือจากการศกึษาในห้องเรียนดงัค ากราบบงัคม
ทลูรายงานของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ท่ีมีตอ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงวนัท่ี 17 
พฤษภาคม ร.ศ.114 (พ.ศ. 2438) ท่ีว่า “การเฉพาะส่วนพระองค์แห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารนัน้  ในระหว่างนี  ้มิสเตอร์ ทอมสัน  ได้ผ่อนผันเวลาว่างเชิญเสด็จไป
ทอดพระเนตรท่ีซึ่งส าคัญส าหรับงานต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในท่ีประสบด้วยพระเนตร คือท่ี
ประชมุปาเลียเมนต์ ศาลช าระความ ศาลโปลิส เป็นต้น มาโดยล าดบั...”1  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีความสนพระทัยเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ 
หลายประเภท อย่างเช่นกิจการเก่ียวกบัละครท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพอพระราชหฤทยัมาตัง้แต่
เสด็จไปทอดพระเนตรในครัง้แรกท่ีกรุงลอนดอน ดงัค ากราบบงัคมทูลของพระยาวิสุทธสริุยศกัดิ์ท่ี
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงวันท่ี 24 พฤษภาคม ร .ศ. 114  
(พ.ศ.2438) ความตอนหนึ่งว่า “...ในระหว่างนัน้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพาพระราช
อนุชาไปทอดพระเนตรสถานท่ีต่างๆ  บางแห่ง เสด็จไปทอดพระเนตรละครในเวลาค ่ า 
แทบทกุคืน.”2 เม่ือทรงว่างจากการทรงพระอกัษรจะเสด็จไปทอดพระเนตรละครเสมอ ดงัค ากราบ
บังคมทูลรายงานของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เขียนท่ีสถานทูตกรุงปารีส ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  
ร.ศ.114 (พ.ศ.2438) ความวา่ “.การเท่ียวเล่นนอกคฤหสถาน มีการเท่ียวทอดพระเนตรละครตา่งๆ 
ในเวลาว่างอนัสมควร”3 ความสนพระทยัในการละครของพระองค์เม่ือทรงพ านกัอยู่ท่ีตา่งประเทศ
นัน้ได้ท าให้เห็นถึงความสนพระทัยอย่างจริงจงัและแสดงความกังวลของพระยาวิสุทธสุริยศกัดิ์

เก่ียวกับการท่ีทรงมีพระประสงค์จะเป็นผู้ น าคณะนักเรียนในการจัดท าละครภายในโรงเรียนท่ี
พระองค์ทรงศึกษาลงวนัท่ี 27 กนัยายน ร .ศ. 114 (พ.ศ.2438) ความว่า “.การเล่นอนัใดซึ่งจะต้องมี

                                                           

       1  หนงัสอืกราบบงัคมทลูของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ลงวนัท่ี 17 
พฤษภาคม ร.ศ.114.  ใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ; และเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี.  
(2506).พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เล่ม 1.  
หน้า 19 – 20. 
       2  หนงัสอืกราบบงัคมทลูของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ลงวนัท่ี 24 
พฤษภาคม ร.ศ.114. ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 24 – 25. 
       3  หนงัสอืกราบบงัคมทลู ของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ถงึพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ลงวนัท่ี 20 
กรกฎาคม ร.ศ.114. ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 49. 
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หัวหน้า เช่นการเล่นละครเป็นต้น ก็ทรงเลือกเอาหน้าท่ีซึ่งเป็นนายเป็นหัวหน้าไว้เสียท่ีพระองค์ 
ถือเอาพระอิสริยยศเป็นประมาณกวา่สิ่งอ่ืนท่ีสมควร”1 

นอกเหนือจากการละครแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จเย่ียมชม
การฝึกซ้อมรบของทหารในประเทศต่างๆ ทัง้ยงัทอดพระเนตรกิจกรรมเก่ียวกบัการกีฬาชนิดตา่งๆ 
ตามสมควร โดยกิจกรรมท่ีพระองค์โปรดร่วมเล่นกับพระอนุชาอยู่เสมอเม่ือว่างจากการทรงพระ
อกัษร คือการออกพระก าลงักาย อาทิ การทรงม้า และจกัรยาน เป็นต้น 

ค ากราบบังคมทูลของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวถึงพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นการบรรยายเร่ืองราวท่ีพระบรม
โอรสาธิราชย์ทรงได้ด าเนินพระราชกิจต่างๆ ตลอดจนทูลถวายความคิดเห็นเก่ียวกับพระอุปนิสยั
สว่นพระองค์ การแนะน าเก่ียวกบัความถนดัในแนวทางการศกึษา และความสนพระราชหฤทยัสว่น
พระองค์ซึ่งพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาตอบอยู่เป็นนิจ ทัง้พระราชทาน
ความเห็นและการตดัสินพระราชหฤทยัในเร่ืองต่างๆ รวมถึงทรงปรึกษาในราชการและการศึกษา
ของชาตติะวนัตกจากพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ ์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศอยูเ่สมอ 

ภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญท่ีท าให้พระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุ-เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงตระหนกัวา่ไทยเผชิญการคกุคามของจกัรวรรดนิิยมตะวนัตกมานาน  
การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษเม่ือ พ.ศ. 2398 เป็นเหตุให้ประเทศไทย
สญูเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและตา่งชาตเิข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตอ่มาไทย
ต้องเสียดินแดนกมัพูชาให้กับประเทศฝร่ังเศสเม่ือ พ.ศ. 2410 ครัน้ถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระชนมายไุ ด้ 8 
ชนัษาไทยต้องเสียดินแดนแคว้นสิบสองจไุทยให้แก่ประเทศฝร่ังเศส โดยก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จไป
ศึกษาท่ีประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2436 ได้เกิดเหตุการณ์ท่ีประเทศฝร่ังเศสส่งกองเรือเข้ามาปิด
ปากน า้เจ้าพระยา (วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112) เป็นผลให้ไทยต้องยอมยกดินแดนฝ่ังซ้ายของแมน่ า้โขง
และเสียค่าปรับเป็นจ านวนมากให้ฝร่ังเศส เหตผุลประการท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลโดยตรงตอ่พระ
ราชปณิธานโดยตรงของสมเด็จพระเจ้าลกูเธอพระองค์นี ้สมเดจ็เจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าพระองค์อ่ืน
ท่ีได้เสด็จไปศึกษาตอ่ในตา่งประเทศท าให้มีความสนพระทยัในการศกึษาวิชาทหารเป็นอย่างมาก 
ดงัค ากราบบงัคมทลูรายงานของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิท่ี์ได้ลงความเห็นในประเดน็นีว้า่  

                                                           

       1  หนงัสอืกราบบงัคมทลู ของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ถงึพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ลงวนัท่ี 27 
กันยายน ร.ศ.114. ใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ; และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี.  
(2506).พระราชหตัถเลขาและหนงัสือกราบบงัคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี เล่ม 2.  หน้า 84. 
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“...มาตัง้แต่รัตนโกสินทรศก 112 ลว่งมาแล้ว ประเทศสยามได้รับความเบียดเบียนจาก

ราชศตัรูภายนอก...มาในระหวา่งเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฎุราชกุมาร และสมเด็จ

พระเจ้าลกูยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ หลายพระองค์ได้เสด็จออกมาทรงเลา่เรียน ณ ประเทศนี ้

ตอ่มาโดยล าดบั สมยันี ้ความเห็นที่จะจดัการทรงศึกษาจึงรือ้ขึน้เป็นการทหารเกือบจะหมด โดย

มูลเหตุที่ได้รับความเจ็บแสบมาสดๆ ประกอบกับทางประพฤติของฝร่ังซึ่งหยิบเอามาใช้เป็น

ถ้อยค าวา่ “ขตัติยต้องเป็นทหารหมด”...”1 

 

สอดคล้องกับค ากราบบังคมทูลฉบับลงวันท่ี 10 มีนาคม รัตนโกสินทรศก  116 (พ.ศ. 2440)  
ท่ีพระยาวิสทุธ-สริุยศกัดิไ์ด้กลา่วถึงความรู้สกึสนพระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่า  “..พระบรมโอรสนัน้ก็มีส่วนดีมากในการท่ีทรงยินดีนิยมรักการท่ีทรงเล่าเรียนทาง
ทหาร”2 แตพ่ระยา วิสทุธสริุยศกัดิเ์องได้เพิ่มเตมิความคดิเห็นวา่การสนพระราชหฤทยัในการศกึษา
วิชาทหารอย่างเดียวนัน้อาจจะไม่เพียงพอกับการเป็นกษัตริย์เพราะจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านการพลเรือนซึ่งมีความสลักส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นค ากราบบงัคมทลูฉบบัเดียวกนัความวา่  

 
“...ควรจะเสยีใจและน่าร าคาญ ถ้าทรงล าเอียงไปเสยีทีเดียว ถึงกะจะไม่เข้าพระทยัเอา

เสียเลยว่าการอื่นส าคญักว่า...เพราะสมเด็จพระบรมโอรสและทูลกระหม่อมเล็ก มีหน้าที่อนัควร

จะเป็นกลาง ต้องมีความรู้และความเห็นไว้ท านบุ ารุงทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือน...บางทีจะดีข้างแก้

เมื่อตอนท้าย เมื่อสิน้การทรงเรียนทหารแล้ว กวดการพลเรือนเข้าใหมม่ีการปกครองบ้านเมืองเป็น

ต้น เมื่อพระทยัมัน่เป็นผู้ใหญ่”3 
 

                                                           

       1  หนงัสือกราบบงัคมทลู ของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 116.  ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 43 – 44. 
       2  หนงัสือกราบบงัคมทลู ของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงวนัท่ี 
10 มีนาคม ร.ศ. 116.  ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 54. 
       3  หนงัสือกราบบงัคมทลู ของพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ ร.ศ. 116.  ใน  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั; และเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบ
ดี.  (2506).  เล่มเดิม.  หน้า 54. 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริเก่ียวกับเร่ืองนี ว้่าให้  
องค์รัชทายาทได้ทรงเล่าเรียนวิชาการทหารให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อน แล้วจึงทรงด าริให้เรียนด้านการ
พลเรือนในภายหลงัเม่ือกลบัมาเมืองไทย เน่ืองจากทรงมีพระราชวิสยัทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองนีว้า่  

 

“...ในประเทศยุโรปที่เป็นทางโปรเฟสชันแนล จ าจะต้องเร่ิมต่ออายุ 18 ปีล่วงไปแล้ว

ทัง้สิน้...ความประพฤติกายอย่างดิสสปิลิน1 ข้างฝ่ายทหารดีกวา่ฝ่ายพลเรือนเป็นอนัมาก...จึงเห็น

ว่าเร่ิมด้วยทหารดีกว่าการที่จะเรียนวิชาฝ่ายพลเรือน ถ้าหากว่ามีน า้ใจและปัญญาพอที่จะเรียน 

เรียนในภายหลงัที่นอกฤาที่ในกรุงเทพฯ นีก็้ได้...คือลกูโต ซึ่งไปเป็นทหารในชัน้ต้นนัน้เป็นการมี

คณุอยูด้่วยเหตวุา่การทหารในกรุงเทพฯ นีจ้ะเรียกวา่ไมม่ีเลยก็วา่ได้ หาที่เรียนรู้ในบางกอกไมไ่ด้...

แตไ่มจ่ าเป็นต้องเป็นทหารอยา่งดี เพราะจะไมท่ าการในหน้าที่นัน้ฝ่ายเดียว เมื่อได้เรียนพอสมควร

แล้วต้องกลบัมาเรียนฝ่ายพลเรือน ซึง่จะเป็นพืน้ส าหรับหน้าที่ตอ่ไป...”2 

 

ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส าเร็จการศึกษาด้าน
การทหารแล้วได้เสด็จไปศกึษาวิชาประวตัิศาสตร์และกฎหมายท่ีวิทยาลยัไคร์สเชิร์ต มหาวิทยาลยั
ออกฟอร์ดในระหวา่ง พ.ศ. 2442 – 2444 

พระราชกรณียกิจส าคญัประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ขณะท่ีทรงศึกษาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคือทรงได้จัดตัง้สามัคคีสมาคมขึน้ เม่ือ  
วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2444 ส าหรับนกัเรียนทนุของไทยท่ีได้ไปใช้ชีวิตศกึษาอยู่ ณ ประเทศองักฤษ
ด้วยทรงมีพระประสงค์ท่ีต้องการสร้างสมาคมส าหรับนกัเรียนไทยท่ีไปศึกษาอยู่ห่างไกลบ้านเกิด
และเพ่ือจะช่วยเหลือกันในยามทุกข์อยากซึ่งพระองค์ทรงก าหนดข้อบังคบัการด าเนินงานของ
สมาคมตลอดจนมีการนดัพบปะเพ่ือพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน จนเม่ือ พ.ศ. 2465 ได้จดั
ให้มีการออกวารสารภาษาไทยราย 4 เดือนช่ือ “สามคัคีสาร”3 เพ่ือรายงานข่าวสารของชาวไทยใน
องักฤษ ขา่วการศกึษาตลอดจนกิจการของสมาคมมาจนถึงปัจจบุนั 

                                                           

       1  Discipline หมายถึง วินยั 
       2  พระราชหตัถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าท่ีพระราชทานตอบพระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ลงวนัที่ 
22 มีนาคม ร.ศ.116.  ใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั; และเจ้าพระยาสเุรนทราธิบดี. (2506).  
เล่มเดิม.  หน้า 62 – 65. 
       3  ชชัพล ไชยพร.  (2549, 1 กรกฎาคม).  แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัใน
การจดัตัง้สมาคมชาวไทยในตา่งประเทศ.  วชิราวธุานสุรณ์สาร.  25(3): 54. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัส าเร็จการศึกษาและเสด็จกลับมาถึงประเทศ
ไทยในพ.ศ. 2445 และทรงปฏิบตัิพระราชภารกิจตา่งพระเนตรพระกรรณแทนพระบรมราชชนกใน
ฐานะสยามมกุฎราชกุมาร รวมทัง้ทรงริเร่ิมโครงการต่างๆ  มากมาย อาทิ การสร้างโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงท่ีบริเวณพระต าหนกัส่วนพระองค์ในบริเวณพระราชวงัสราญรมย์ การก่อตัง้คณะ
ฟตุบอลสยามส าหรับนายทหารและมหาดเล็กรับใช้ส าหรับการฝึกฝนด้านการออกก าลงักาย ทัง้ยงั
เสด็จตรวจราชการในท้องท่ีตา่งๆ เพ่ือทราบถึงความเป็นอยูข่องประชาชนนอกเขตพระนคร เป็นต้น
  
 2.1.4 แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือขึน้

ครองราชย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึน้ครองราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยหูวั เม่ือ พ.ศ. 2453 ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง และบริบทสงัคมสยาม
ท่ีอยู่ในช่วงของการเปล่ียนผ่านจากสงัคมสมยัเก่ามาสู่สงัคมสมยัใหม่ ทัง้เหตกุารณ์ทางการเมือง
ภายหลังการขึน้ครองราชย์ของพระองค์ อย่าง เหตุการณ์ ร.ศ.130 การปฏิวัติและเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรปช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 อย่างการ
ปฏิวตัิซินไห่ เม่ือ ค.ศ.1911 การปฏิวตัิบอลเชวิก ค.ศ. 1917  ตลอดจนแนวคิดการปกครองท่ีเน้น
ความเสรีภาพในมนุษย์ซึ่งเป็นแนวความคิดทางการเมืองจากกลุ่มประเทศตะวนัตกนัน้ ล้วนเป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวพระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภายหลังการเสวยราชย์สมบัติท่ีพระองค์ทรงด าเนินพระบรมราโชบายทางการเมืองโดยน า
แนวความคิดเก่ียวกบัชาตินิยมมาเพ่ือเป็นนโยบายในการสร้างความรัก ความสามคัคีให้เกิดขึน้กบั
คนในชาตใินขณะนัน้ตลอดจนการหลอมรวมความรู้สกึและส านกึในการเป็นพลเมือง 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชด าริ และพระราชหฤทัยท่ี
มุ่งหวังจะให้เมืองไทยอยู่ในระบบราชาธิปไตยควบคู่กับสถาบันชาติ ศาสนา  และเป็นชาติท่ี 
“ศิวิไลซ์” หรือ “รุ่งเรือง”1 ด้วย ดงันัน้ตลอดระยะของการครองราชสมบตัิของพระองค์นัน้จึงทรง  
เน้นย า้ และปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติด้วยวิธีการต่างๆ โดยผลงานวิจัยของกรรภิรมย์ 
สวุรรณานนท์ เร่ืองพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วักบัการสร้างชาตไิทย ได้อธิบายว่า “...

                                                           

       1  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั. (2506). พระราชนิพนธ์ทีน่่ารู้ของลน้เกลา้ฯ รชักาลที ่6.   
หน้า 8. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพยายามสร้างชาติไทยให้มีความเป็นเอกภาพ ด้วย
พระบรมราโชบายตา่งๆ.การปลกุระดมให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอยู่รอดของประเทศ”1 

นอกจากพระบรมราโชบายด้านชาตินิยมแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
ได้ทรงมีการริเร่ิมวางแนวพระราชด าริเก่ียวกบัแนวความคดิเร่ืองประชาธิปไตยให้กบัสงัคมไทยด้วย 
โดยพระองค์ทรงริเร่ิมจดัให้มีการเรียนรู้เร่ืองแนวคิดและการเมืองแบบประชาธิปไตยขึน้โดยทรง
สร้างเมืองจ าลองประชาธิปไตยขึน้อย่างดสุิตธานีเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางกิจการต่างๆ ของเมืองจ าลองนีเ้พ่ือเป็นการริเร่ิมปลูกฝังความเข้าใจในเร่ืองประชาธิปไตยให้
เกิดขึน้ในหมูค่นไทย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินพระราชกรณียกิจหลายประการ
ตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีทรงเสวยราชย์สมบตัิ พระราชกรณียกิจส าคญัประการหนึง่ก็คือแนวคิดใน
การจดัการศกึษาส าหรับราษฎรภายในประเทศให้มีมาตรฐานและเกิดการศกึษาภาคบงัคบัขึน้เป็น
ครัง้แรกในสงัคมไทย ซึ่งแนวคดิในการจดัการศกึษาของพระองค์ได้ด าเนินการสานตอ่จากพระราช
บดิาท่ีได้เป็นผู้วางรากฐานด้านการศกึษาในสงัคมไทยในรัชสมยัก่อนหน้า 

นโยบายในการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น
การจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเข้าสูร่ะบบราชการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบราชการเพ่ือขับเคล่ือนให้กิจการต่างๆ ของประเทศท่ีได้มีการขยายออกไปอย่างมากใน 
รัชสมัยนี ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชัย มูลศิลป์ท่ีได้ท าการศึกษานโยบายในการจัด
การศกึษาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีว่า การจดัการศกึษาเพ่ือผลิตคนเข้ารับ
ราชการจดุหมายข้อนีเ้ป็นข้อส าคญัของการจดัการศกึษาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว2 นอกจากนีปั้จจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้แนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึน้ใน  
รัชสมัยนี เ้ป็นครัง้แรกของไทยมาจากการรับอิทธิพลทางแนวคิดการศึกษาของตะวันตก  
และภัยจากจักรวรรดินิยม ตลอดจนความพยายามในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้ 
มีคุณภาพ โดยวารุณี  โอสถารมย์ได้ให้ความเห็นเร่ืองนีไ้ว้ว่าการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 

                                                           

       1  กรรณ์ภิรมย์ สวุรรณานนท์. (2524).  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวักบัการสร้างชาติไทย.  หน้า 
279. 
       2  วฒุิชยั มลูศิลป์.  (2554).  สมเด็จพระปิยมหาราชกบัการปฏิรูปการศึกษา.  หน้า 108. 
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ท่ีรัฐจดัการขึน้นี ้มีโครงสร้างการศึกษาท่ีเป็นการวางเป้าหมายทางการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความ
ส านกึทางชนชาต ิและสร้างใหมนี่ ้มีบทบาทในการสร้างบคุลากรปอ้นระบบราชการอย่างได้ผล1 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระราชด าริในการจดัการศกึษาท่ีแตกตา่งไป
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส าคัญหลายประการด้วยกัน ประการแรก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้วัดในการเป็นสถานท่ีในการจัดการศึกษา  
โดยทรงมีพระราชด าริท่ีต้องการให้วดัเป็นสถานท่ีบ่มเพาะความรู้ให้กับราษฎร มีพระเป็นครูสอน 
ท าให้การศึกษาขยายตวั2 ต่างกับแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีทรงมีพระราชประสงค์แยกเด็กออกจากวดัโดยทรงจดัให้แต่ละมณฑลได้ตัง้โรงเรียนประชาบาล
ขึน้ตามท้องถ่ิน ทัง้ยงัให้มีการเก็บเงินการศึกษาพลีเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมกับการ  
จัดการศึกษาของท้องถ่ินตัวเองด้วย ประการต่อมา คือแนวคิดของการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าทรงมีพระราชด าริให้จดัการศกึษาเพ่ือให้ราษฎรได้มี
การศกึษาด้านอาชีพ อย่างการเกษตรกรรม อาชีพหตัถกรรม โดยทรงจดัตัง้โรงเรียนเพาะช่าง เม่ือ
พ.ศ. 2456 และโรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรมขึน้ เม่ือ พ.ศ. 2457 เพ่ือให้ราษฎรได้มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพท่ีมากกว่าการรับราชการเสมียนซึ่งจบการศึกษาในขัน้สามัญและมีความรู้
น้อยกว่าคนท่ีจบการศึกษาเฉพาะทางซึ่งได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมากกว่า ซึ่งในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างกลุ่มข้าราชการเพ่ือ
รองรับกบัระบบราชการสมยัใหมท่ี่มีความต้องการก าลงัคนจ านวนมาก 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคญักับการจัดการศึกษาให้กับราษฎรในรัชสมัยของพระองค์เป็นอย่าง
มาก โดยพระราชด าริเร่ืองการพระราชทานทนุเล่าเรียนหลวงให้กบัราษฎรนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริขึน้เพ่ือส่งพระราชโอรส และบุคคลท่ีมีความรู้และ
ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในสาขาวิชาท่ีประเทศไทยในขณะนัน้ยังไม่มีความ
ช านาญเพ่ือกลับมาช่วยกันบริหารราชการต่อไป เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่ี  
ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ให้แต่ละกระทรวงมีการมอบทุนการศึกษา ตลอดจน  
ทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงส่วนพระองค์เพ่ือสนับสนุนบุคคลท่ีมีความรู้และสามารถสอบ  
ชิงทนุให้ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าทางการศกึษาเพ่ือกลบัมาพฒันาชาติ 

                                                           

       1  วารุณี โอสถารมย์.  (2524).  การศึกษาในสงัคมไทย พ.ศ. 2411 – 2475.  หน้า บทคดัยอ่. 
       2  วฒุิชยั มลูศิลป์.  (2541).  เมื่อเร่ิมปฏิรูปการศึกษาสมยัรชักาลที ่5 – 7.  หน้า 137. 
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ตลอดระยะเวลา 16 ปี (พ.ศ. 2437 - 2453) ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงด ารงพระอิสริยศกัดิ์เป็นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงมีประสบการณ์ต่างๆ มากมายทัง้
ด้านการศกึษาจากตะวนัตกและการเสด็จศกึษาดงูานยงัประเทศตา่งๆ ซึ่งล้วนมีสว่นส าคญัในการ
หล่อหลอมพระราชวิสยัทศัน์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่ีทรงริเร่ิมเก่ียวกบัเด็กท่ีทรง
ใส่พระราชหฤทัยในการด าเนินงานและสานต่อมาจนขึน้ครองราชย์เม่ือ พ.ศ. 2453 โดยพระองค์
ทรงด าเนินพระราชกรณียกิจเก่ียวกับงานด้านการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยทรงใช้ประสบการณ์ในการเสดจ็ไปศกึษาตอ่ยังตา่งประเทศประกอบกบั
บริบทของบ้านเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ทัง้แนวคิดในเร่ืองการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
การจัดการศึกษาด้านอาชีพ ตลอดการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้กับพลเมืองท่ีทรงมี
พระราชด าริริเร่ิมขึน้ในรัชสมยันี ้

 

2.2 พระราชด าริเก่ียวกับลักษณะของเดก็ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
แนวคดิเร่ืองการศกึษาเพ่ือทวยราษฎร์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วันีเ้ป็น

จุดเร่ิมต้นของแนวพระราชด าริของพระองค์เก่ียวกับเด็กในประเทศ ให้มีความเป็นระบบระเบียบ
และมีมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เพ่ือสะท้อนความเป็นอารยประเทศของ
สยามให้ปรากฏแก่สายตาของนานาชาติ ดงันัน้การประกาศการจดัการศกึษาของทวยราษฎร์ของ
เสนาบดีกระทรวงนครบาล (เจ้าพระยายมราช – ปัน้ สุขุม) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2459  
ในมณฑลกรุงเทพนบัเป็นครัง้แรกท่ีมีประกาศเป็นพระบรมราชโองการ ตอ่มาในวนัท่ี 10 เมษายน 
พ.ศ. 2459 ได้มีการประชุมหารือเก่ียวกับการจัดการศึกษาในหน้าท่ีของกระทรวงธรรมการและ
กระทรวงนครบาล โดยท่ีประชุมได้ตกลงร่าง “ระเบียบการจัดการศึกษาส าหรับประเทศสยาม”  
ซึ่งมีเจตนารมณ์ของระเบียบดงักล่าวและเป็นแนวคิดส าคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการให้การศึกษา
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาศกัยภาพมนุษย์และประชากรในประเทศอย่างจริงจังขึน้ ในระเบียบ
ดงักล่าวได้มีการอธิบายการศึกษาขัน้ต้นว่า “...เป็นหน้าท่ีของราษฎรทุกคนจะต้องเรียนให้รู้ไม่ว่า
ชายและหญิง และจ าจะต้องมีท่ีเรียนอยู่ทกุต าบลทกุละแวกบ้านให้พอแก่จ านวนเดก็ชายและหญิง
ท่ีมีอายุในระหว่างเล่าเรียนทั่วพระราชอาณาเขต”1 โดยบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนช่วยวางรากฐาน
เก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษาและการพัฒนาพลเมืองโดยเฉพาะเด็กในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ซึ่งต่อมาได้เล่ือนขึน้เป็น

                                                           

       1  สุมน อมรวิวฒัน์. (2536, 11 พฤศจิกายน).  พระปรีชาญาณด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  วชิราวธุานสุรณ์สาร. 13(4): 13. 
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เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ซึ่งได้มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ  
จัดการศึกษาใน ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) ขึน้กราบบังคมทูลถวายถึงการออกพระราชบัญญัติ
การศกึษาภาคบงัคบัไว้ด้วย  

การศึกษาประกาศค าสัง่ การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวิ เคราะห์พระราชด ารัส
และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท าให้สามารถตัง้ข้อสังเกต
เก่ียวกบัขอบเขตชว่งอายขุองเด็กในรัชสมยันีว้่าอยู่ระหว่าง 7 – 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายท่ีุทางราชการ
ให้เข้ารับการศกึษาจนจบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยม เม่ือจบการศกึษาแล้วสามารถเข้าท างานยงั
สังกัดกรมกองต่างๆ กล่าวคือการประกาศจัดมูลการศึกษาของทวยราษฎร กระทรวงนครบาล  
ลงวนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 130 ท่ีว่า “...ให้ผู้ปกครองเด็กทัง้ปวงส่งเด็กทัง้หญิงและชายซึ่งมีอายุย่าง
เข้า 8 ปีแล้ว อนัสมควรจะเลา่เรียนให้ได้เข้าเล่าเรียนจงทกุคนในสถานโรงเรียนใดโรงเรียนหนึง่ตาม
ความพอใจ...”1 และมีปรากฏในพระราชบญัญัติประถมศึกษา พุทธศกัราช 2464 “.ลกัษณะท่ี 1 
ข้อบังคับต่างๆ มาตราท่ี 5 เร่ืองเด็กอายุ 7 จนถึง 14 ปีต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา”2  
ดงัประกาศตัง้ต าแหน่งมหาดเล็กรับใช้ท่ีจดัแบง่เป็น 2 ชัน้ คือชัน้ใหญ่ (Senior State Page) กบัชัน้
เล็ก (Junior State Page) “...ชัน้ใหญ่มีอายไุม่เกิน 18 ปีเต็ม และชัน้เล็กมีอายไุม่เกิน 15 ปีเต็ม...”3 
ทัง้นีป้ระกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยจากการ
เกณฑ์ทหารชัว่คราวเปนพิเศษ ลงวนัท่ี 31 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 “...ยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้กบั
นกัเรียนท่ีเลา่เรียนยงัไมจ่บชัน้มธัยมบริบรูณ์ หรือจนอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์แล้ว ถึงแม้จะเรียนยงัมิ
จบมธัยมบริบรูณ์ก็เปนอนัหมดเขตร์การยกเว้น.”4 จากประกาศและพระราชบญัญัติเหล่านี ้ผู้ วิจยั
จงึจ าแนกอายขุองเดก็ในชว่ง  7 – 20  ปี เรียกวา่ “เดก็”  

                                                           

       1  ประกาศจดัการมลูศกึษาของทวยราษฎร 1 เมษายน รัตนโกสนิทรศก 130.  อ้างถึง  กฎหมายรัชกาลที่ 6 
ร.ศ. 130 น่า 57. ใน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แนวพระราชด าริในรัชกาลที่ 6 ด้าน
การศึกษา.  หน้า 7. 
       2  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่  1 ข้อบังคับต่างๆ มาตราที่  5.  
ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 133.  
       3  ประกาศตัง้ต าแหนง่มหาดเล็กรับใช้ ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พระพทุธศกัราช 2458. อ้างถึง กฎหมายรัชกาล
ที่ 6  ร.ศ. 130 นา่ 281. ใน  แหล่งเดิม. หน้า 77.  
       4  ประกาศยกเว้นนกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลนกัเรียนโรงเรียนราชวิทยาลยัจากการเกณฑ์ทหาร
ชั่วคราวเปนพิเศษ ลงวันที่  31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456. อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่  6 ร.ศ. 130 น่า 317.  
ใน แหล่งเดิม.  หน้า 53. 



 36 
 

ส าหรับการจัดตัง้สถานศึกษาและความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับกิจการเด็กของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ พบว่าพระองค์ทรงด าเนินพระบรมราโชบายท่ีอิงมา
จากหลักสูตรการศึกษาตามอย่างกลุ่มประเทศในยุโรปท่ีพระองค์ได้ศึกษามา ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาขัน้ต้นท่ีเร่ิมตัง้แต่เด็กให้เร่ิมเรียนในรายวิชาพืน้ฐาน อาทิ การจัดตัง้โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลยั1 ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนกินนอน ส าหรับข้าราชการมหาดเล็กในพระองค์ ส่วนการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึน้จะเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกับวิชาชีพต่อไป เช่น การสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั2 เพ่ือให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีรับนกัเรียนจากโรงเรียนชัน้สามญัเข้ามาศกึษาแยก
ตามสาขาวิชาเพ่ือเข้ารับราชการในกระทรวงตา่งๆ ของระบบราชการเป็นต้น 

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเก่ียวกับประเภทของเด็กยงัมีปรากฏให้
เห็นจากประกาศตัง้โครงศกึษา พระพทุธศกัราช 2456 ท่ีท าให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระองค์
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กท่ีมีความแตกต่างกันในพืน้ท่ีท่ีได้รับการศึกษา ตลอดจน
ฐานะทางครอบครัวท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป พระองค์ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคา่นิยม
ของเด็กผู้ ท่ีเรียนจบชัน้มธัยมศึกษาแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อและไปนิยมท าอาชีพเสมียนกันเป็น
จ านวนมาก ซึ่งพระองค์ทรงแสดงพระราชวินิจฉัยว่าไม่เหมาะสมเน่ืองจากอาชีพอ่ืนอย่างอาชีพ
เกษตรกรรมก็เป็นอีกอาชีพท่ียงัขาดคนมีทกัษะและความรู้ความสามารถเข้าไปท างาน โดยหากจะ
ประกอบอาชีพเสมียนก็ควรจะศกึษาความรู้ให้มากขึน้มากกว่าการเรียนในระดบัมธัยม ดงัข้อความ
ท่ีพระองค์ทรงปรารภในประกาศตัง้โครงศกึษาพระพทุธศกัราช 2456 ความวา่  

 

“...ปรากฏว่านกัเรียนผู้ชายที่ได้เข้าเรียนวิชาชีพพอถึงมธัยมได้คร่ึงๆ กลางๆ ยงัมิทนั

จะจบก็พากันออกหาการท าในทางเสมียนเสียมาก โดยไม่รู้สึกว่าวิชาที่ได้เล่าเรียนเพียงเท่านัน้

ยงัเปนแต่วิชากลางๆ...คนเหลา่นัน้ก็ย่อมขาดประโยชน์โดยหาที่ท าการไม่ได้ ทัง้การหาเลีย้งชีพที่

เหลา่ตระกูลของตนเคยท ามาแต่เก่าก่อนก็ละทิง้เสีย...แท้จริงการงานในบ้านเมืองที่จะพึงท าหา

เลีย้งชีพอนัยงัไม่มีผู้ท าเพียงพอนัน้ ยงัมีอย่างอื่นอยู่เปนอนัมาก ใช่จะมีแต่งานเสมียนอย่างเดียว 

ยกตัวอย่างที่ ชี ม้าง่ายๆ ว่า เช่นการเพาะปลูกนัน้ที่ดินยังมีอยู่ ล้นเหลือกว่าที่คนจะท า...  

การหตัถกรรมพาณิชยการต่างๆ ก็ยงัมีเปนอเนกประการ วิชาต่างๆ...แม้การเปนเสมียนถ้าสมคัร

                                                           

       1  เป็นโรงเรียนแบบพบับลิคสคลูที่พระองค์ทรงได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบดงักลา่วในช่วงปีแรกของการ
เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ เพื่อเตรียมพระองค์ส าหรับการศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์
เฮิสต์และในระดบัอดุมศกึษาด้านพลเรือนท่ีวิทยาลยัไคร์สเชิร์ต มหาวิทยาลยัออกฟอร์ด 
       2  ถือก าเนิดจาก "โรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2442 
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ท าจริงแล้ว ก็ควรที่จะเลา่เรียนให้รอบรู้ในทางนัน้จริงๆ ใช่วา่รู้หนงัสือคร่ึงๆ กลางๆ แล้วก็ไปสมคัร

เปนเสมียน...จกัได้เฉลี่ยให้มีผู้ท าทกุๆ อย่างทัว่ๆกัน และจกัส าเร็จประโยชน์และได้ความศขุทัว่ๆ

กนัไป อยา่ให้คบัคัง่แออดักนัอยูใ่นทางเดียว...”1 
 

สอดคล้องกับหนังสือกราบบงัคมทูลรายงานของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี
กระทรวงธรรมการท่ีได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อสงสยัจากการตราพระราชบญัญัติประถมศกึษา
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2464 ได้กล่าวถึงเก่ียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนประชาบาล2 เรียกเก็บจากผู้ปกครองของเดก็ โดยมุง่ใช้ภาระคา่ใช้จา่ย
จากท่ีโรงเรียนเรียกเก็บเป็นตวัคดักรองเด็กท่ีจะเข้ารับการศกึษาในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ เพ่ือจะได้คนท่ี
มีศกัยภาพท่ีพร้อมจะศกึษาตอ่และส าเร็จการศกึการศกึษามารับราชการ ดงัความตอนหนึง่วา่ 

 

“...จริงอยูท่ี่คนไทยเราในสมยัที่ยงัไม่มีการเกณฑ์ศึกษา โดยเฉพาะยอ่มสง่บตุรเข้า

เล่าเรียนเฉพาะด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ท าราชการ...ความต้องการฅนชนิดนีด้ีเสมอ...ด้วย

การเกณฑ์ศึกษานีจ้ะท าให้ได้ฅนที่สมควรอยู่ในราชการจริงๆ...โรงเรียนมธัยมซึ่งเป็นช่องที่เปิด

ให้สงูขึน้กว่าชัน้ทวยราษฎร์ย่อมจะเก็บคา่เลา่เรียนแพง เด็กที่จะเข้าเลา่เรียนได้ก็ต้องเป็นบตุรผู้

มีทนุทรัพย์หรือมิฉะนัน้ก็ต้องเป็นเด็กที่ประกอบด้วยสติปัญญาเฉียบแหลมแลมีความประพฤติดี 

ซึ่งจะยอมให้เรียนได้เปล่าๆ...ส่วนเด็กที่ไม่ประกอบด้วยก าลงัทรัพย์ ก าลงัปัญญา ก าลงัคุณ

ความดี ก็จะได้เตรียมเป็นทวยราษฎร์อนัมีหน้าที่ส าคญัอีกอยา่งหนึง่...”3 

                                                           

       1  ประกาศตัง้โครงการศึกษา พระพุทธศักราช 2456 วันที่ 30 ตุลาคม พระพุทธศักราช 2456 อ้างถึง 
กฎหมายรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2456 นา่ 322. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั. (2554). แนวพระราชด าริ
ในรชักาลที ่6 ดา้นการศึกษา.  หน้า 55-56. 
       2  พระราชบญัญัติประถมศึกษา พระพทุธศกัราช 2464 มาตราที่ 3 บทพิเคราะห์ศพัท์ในพระราชบญัญัตินี ้
ค าว่า “โรงเรียนรัฐบาล” หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการตัง้และด ารงอยู่ด้วยเงินใน
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการทัง้สิน้, ค าว่า “โรงเรียนประชาบาล” หมายความว่า โรงเรียนประถมศึกษา 
ที่ประชาชนอ าเภอหนึ่งหรือต าบลหนึ่งตัง้และด ารงอยูด้่วยทนุทรัพย์ของตนเอง หรือที่นายอ าเภอตัง้ขึน้และด ารง
อยูด้่วยทนุทรัพย์ของประชาชนท่ีวา่นัน้ อยูใ่นความดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ ในหมูบ้่านหนึง่หมูเ่ดียวกนั หรือ
ต าบลหนึง่ต าบลเดียวกนั จะตัง้และด ารงโรงเรียนประชาบาลอยู่มากกวา่โรงเรียนหนึง่ก็ได้ ถ้าเปนการจ าเปน, ค า
วา่ “โรงเรียนราษฎร์” หมายความว่าโรงเรียนประถมศกึษาที่บคุคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกนัตัง้และด ารงอยู่
ตามพระราชบญัญตัิโรงเรียนราษฎร์ 
       3   พระราชหตัถเลขา ทรงสัง่ราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กบัเร่ืองประกอบ หน้า 145. ใน  พระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 148. 
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เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีได้เขียนแสดงทศันะเพิ่มอีกในค ากราบบงัคมทลูฉบบัเดียวกัน
ท่ีว่า “.โรงเรียนท่ีรัฐบาลจัดท าเป็นพิเศษแลโรงเรียนราษฎร์จ าเป็นต้องเก็บค่าเล่าเรียนแพง 
ด้วยความประสงค์จะให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีดีขึน้...และด้วยความรังเกียจท่ีจะไม่ให้เด็กของตน
ปะปนกับเด็กทัว่ๆ ไป”1 ชีใ้ห้เห็นว่าการเก็บค่าเล่าเรียนท่ีแพงของโรงเรียนราษฎร์จะช่วยคดักรอง
เด็กท่ีมาจากตระกลูมีฐานะเพ่ือได้เรียนในโรงเรียนชัน้ดี และมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงขึน้ ใจความ
ดังกล่าวยังกล่าวถึงผู้ ปกครองของเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนประชาบาลและมีฐานะยากจนว่า “ 
วา่เฉพาะนิสยัคนไทยแล้ว มกัจะมีความรู้สึกในส่วนท่ีเก่ียวด้วยชัน้อยู่มาก แม้ผู้ ท่ีไม่ใคร่บริบรูณ์ยงั
รังเกียจในการท่ีจะยอมแสดงตนเชน่นัน้”2  

จากการจัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ล าดับช่วงชัน้และขัน้ของการศึกษา
ตลอดจนประกาศค าสั่ง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานวิจัยนีจ้ึง
แบ่งกลุ่มของประเภทนักเรียนซึ่งเป็นเด็กได้เป็น 2 ประเภท3 ได้แก่ กลุ่มเด็กหลวง และกลุ่มเด็ก
ราษฎร์ 

 

2.2.1 เดก็หลวง 
เดก็หลวงเป็นกลุม่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระราชด าริท่ีจะฝึกหดัให้

เป็นมหาดเล็ก และข้าราชการสังกัดกระทรวงต่างๆ อันได้แก่ นักเรียนท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนนายร้อย 
นักเรียนกลุ่มท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยนัน้จะเข้าศึกษาประเภทวิชาทหารและได้รับ
พระราชทานเคร่ืองยศตามล าดบัชัน้ซึ่งเป็นระบบของข้าราชการฝ่ายกลาโหม เม่ือพิจารณาจาก 
“หลักสูตร์ ส าหรับสอบวิชาผู้ สมัครเข้าเปนนักเรียนนายร้อย และนักเรียนนายดาบ ร.ศ. 130”4 
                                                           

       1   พระราชหัตถเลขา ทรงสั่งราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กับเร่ืองประกอบ หน้า 145. ใน  แหล่งเดิม.  
หน้า 154. 
       2   พระราชหตัถเลขา ทรงสัง่ราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กบัเร่ืองประกอบ หน้า 145. ใน  หนา้เดิม. 
       3   ผู้วิจยัได้แบ่งประเภทของเด็กเป็น 2 ประเภท และนิยามความหมายของค าว่าเด็กหลวง และเด็กราษฎร์
โดยอิงจากหลกัฐานและเอกสารประเภทพระราชบญัญัติ พระบรมราโชบาย ความคิดเห็นของเสนาบดีกระทรวง 
ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในงานวิจยั 
       4  เป็นหลกัสตูรการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ซึง่จะแบง่ชัน้การศกึษาออกเป็น ชัน้1 ปฐม ก าหนดอายตุัง้แต ่10 – 16 ปี ชัน้ 2 ปฐม ก าหนดอาย ุ10 – 
18 ปี ชัน้ 3 ปฐม ก าหนดอายุตัง้แต่ 10 – 20 ปี ชัน้ 1 มัธยม ก าหนดอายุตัง้แต่ 10 – 24 ปี และวิชาสามัญ
นกัเรียนนายดาบ ก าหนดอายตุัง้แต ่18 – 25 ปี ท่ีมา : กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 หน้า 35. ใน พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  แนวพระราชด าริในรชักาลที ่6 ดา้นการศึกษา.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 25 - 39. 
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พบว่ามีความแตกตา่งกบัการปลกูฝังการศกึษาและแนวความคดิตามพระราชประสงค์กบันกัเรียน
กลุ่มท่ีศกึษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และโรงเรียนข้าราชการพลเรือนท่ีกลุ่มนีจ้ะเป็นการศึกษา
ในขัน้ต้นตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาเช่นเดียวกันกับ
การศึกษาในโรงเรียนราษฎรทัว่ไป เม่ือส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาก็จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีโรงเรียนข้าราชการพลเรือนต่อไปซึ่งจะแยกตามสาขาวิชาเฉพาะท่ีจะฝึกหัด
ออกมาประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกระทรวงตา่งๆ อีกทัง้นกัเรียนกลุ่มนีย้งัได้รับการ
ละเว้นการเกณฑ์ทหารตามประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและนักเรียน 
ราชวิทยาลยัออกจากการเกณฑ์ทหารชัว่คราวเป็นพิเศษ เน่ืองจากทรงมีพระราชด าริว่านกัเรียนใน
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงและนักเรียนราชวิทยาลัยเป็นกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนกินนอน ซึ่งเป็น
โรงเรียนมีระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์คล้ายกบัระเบียบของทหารอยูแ่ล้วเทา่กบันกัเรียนเหลา่นีไ้ด้รับ
การฝึกวิชาทหารอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีเรียน พระองค์จึงเห็นสมควรท่ีจะยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ให้กบันกัเรียนกลุม่นีด้งัพระราชด าริท่ีวา่  

 

“...โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 1 โรงเรียนราชวิทยาลยั 1 รวม 2 โรงเรียนนีเ้ปนโรงเรียน

พิเศษผิดกว่าโรงเรียนอื่น เพราะประการ 1 กุลบุตรที่ไปศึกษาในโรงเรียนทัง้  2 นี ้ได้นอนอยู่ใน

โรงเรียนตลอดเวลาที่ เปนคราวศึกษา นบัว่าเปนผู้ที่อยู่ในควบคุม มีวินยัเคร่งครัดกว่าโรงเรียน

สามญั จะวา่คล้ายประจ าอยูใ่นกองทหารแล้วก็ว่าได้ อีกประการ 1 ในโรงเรียนทัง้ 2 นีม้ีการฝึกหดั

ทา่ทหาร นกัเรียนได้รับความฝึกหดัทา่ทหารชัน้ต้นอยูแ่ล้วคล้ายๆ ผู้ที่รับราชการทหารในปีแรกก็ว่า

ได้ เพราะเหตุทัง้ 2 ประการอนักล่าวมาแล้วนี ้พระราชด าริห์ว่านกัเรียนทัง้ 2 โรงเรียนนีเ้ปนผู้ที่

สมควรได้ยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารชัว่คราว...”1 

 

ในเร่ืองการยกเว้นการเกณฑ์ทหารนีไ้ด้มีการออกประกาศก าหนดนกัเรียนชัน้อดุมศึกษา
ตามความในพระราชบญัญตัิลกัษณะเกณฑ์ทหาร มีพระบรมราชโองการให้ประกาศทราบทัว่กนัว่า                    
“...ตามความในประกาศแก้ไขพระราชบญัญัติลกัษณะเกณฑ์ทหาร ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม รัตนโกสิ
นทรศก 129 มาตรา 13 ข้อ 2 ซึ่งยกเว้นนักเรียนวิชาท่ีรัฐบาลได้ก าหนดว่าเปนวิชาชัน้อุดมศึกษา 

                                                           

       1 ประกาศยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลยัจากการเกณฑ์ทหาร
ชั่วคราวเปนพิ เศษ ลงวันที่  31 พฤศจิกายน พ.ศ.2456. อ้างถึง กฎหมายรัชกาลที่  6 ร.ศ.130 น่า 317.  
ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 52 - 53. 
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ไม่ต้องเกณฑ์เป็นทหารตลอดเวลาเรียนภายในอายุ 20 ปี...”1 แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของ
พระองค์ท่ีจะต้องการให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นสายพลเรือนนัน้ได้ศกึษาเล่าเรียนอยา่งเต็มท่ีและไม่ต้องไป
สงักดัในสว่นของกระทรวงกลาโหมท่ีเป็นข้าราชการฝ่ายทหาร 

นอกจากกลุ่มนกัเรียนท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับทนุเล่าเรียนหลวง
ท่ีจบการศึกษาในขัน้สามัญและวิสามัญแล้วเป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับพระราชทานโอกาสให้ไป
ศึกษาต่อยงัต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้
นกัเรียนทุนเหล่านัน้กลบัมาเพ่ือเป็นก าลงัหลกัในการพัฒนาประเทศชาติ ดงัพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในการสมาคมนักเรียนซึ่งไปศึกษาอยู่ในประเทศยุโรป เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2468 ความตอนหนึ่งว่า “...เราขอเตือนนกัเรียนทัง้หลายให้ร าพึงว่า อนาคตของชาติไทยอยู่ในมือ
ของพวกเราทัง้หลายส่วนหนึ่ง เพราะผู้ ท่ีทะนุบ ารุงเมืองไทยและชาติไทยอยู่  และชาติไทยอยู่ใน
เวลานีน้บัวนัแตจ่ะชราลงทกุที ใกล้ความตายเข้าไปทกุที ต้องหวงัอยูใ่นพวกเจ้าผู้ ท่ีจะได้เข้ามาชว่ย
สง่เสริมเพิ่มก าลงัอีกขึน้ในอนาคตกาล...”2 

เดก็หลวงจึงเป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีมีการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้กว่าการศกึษาในชัน้สามญัซึ่ง
เป็นการศึกษาตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของ
สาขาวิชาท่ีเรียนท่ีเฉพาะทางออกไป ไม่ถูกจ ากัดอยู่เพียงการศึกษาในระดับการศึกษาสามัญ
เท่านัน้ ทัง้ยงัมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใกล้เบือ้งพระยคุลบาทตัง้แตย่งัเป็นนกัเรียน อาทิ นกัเรียน
ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ เป็นต้น กลุ่มเด็กหลวงจึงเป็นกลุ่มเด็กท่ีมี
ความพิเศษและเป็นกลุ่มท่ีพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เติบโตมาเป็นก าลงัหลกัในระบบราชการท่ี
พฒันาไปตามบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัในขณะนัน้ 

 

2.2.2 เดก็ราษฎร์ 
เด็กราษฎร์ คือกลุ่มนกัเรียนท่ีได้รับการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา

ตามหลกัสตูรท่ีกระทรวงธรรมการเป็นผู้ก าหนดทัง้ในเขตพระนครและตา่งจงัหวดั ดงัท่ีกล่าวมาใน
ขัน้ต้นแล้วว่ารัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นรัชสมยัท่ีได้มีการจดัตัง้โรงเรียน 
และขยายโอกาสทางการศกึษาออกไปยงัภมูิภาคตา่งๆทัว่ประเทศ การจดัการศกึษากบัเด็กราษฎร์

                                                           

       1  ประกาศก าหนดนักเรียนชัน้อุดมศึกษา ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร วันที่ 30 
มกราคม ร.ศ. 130  อ้างถึง  กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ.130 นา่ 441. ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 16. 
       2  พระบรมราโชวาท พระราชทานในการสมาคมนกัเรียนซึ่งไปศึกษาอยู่ในประเทศยโุรป วนัที่ 30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2468.  อ้างใน พระราชด ารัสร้อยครัง้ พ.ศ. 2529 หน้า 237. ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 199. 
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จะเป็นการจดัการศกึษาท่ีมุ่งสร้างระบบการศกึษาให้มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั และเพ่ือให้
แยกเดก็ท่ีเคยได้รับการศกึษาจากในวดัออกมาอยูส่งักดัโรงเรียนให้เป็นระเบียบมากขึน้ ดงัแสดงใน
บนัทึกความเห็นพระราชบญัญัติประถมศึกษา ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวตัิ กรมหม่ืน
พิทยลาภพฤฒิยากรท่ีทรงงานในกรมราชเลขาธิการมีความเห็น ความตอนหนึง่วา่  

 

“...ส าหรับนกัเรียนอนัเป็นประเพณีของชาวชนบท โดยปรกติชาวบ้านส่งเด็กเข้าวดั

มอบให้พระเป็นผู้สอน ฝ่ายวดัได้อาศยับิดามารดาผู้ปกครองเด็กเจือจานเคร่ืองอุปโภคบริโภคถ้อย

ทีถ้อยอาศยักนัแลดงันี.้..เมื่อรัฐบาลบงัคบัการเลา่เรียนตามหลกันีแ้ล้ว ถึงแม้จะไมไ่ด้มีบทใดบงัคบั

ให้ปลกีการเรียนออกจากวดัโดยตรงก็ดี แตเ่ป็นการปลกีอยูแ่ล้วโดยวิธีการ ฐานะของโรงเรียนจะได้

คอ่ยๆ แยกออกจากวดั...”1 

 

พร้อมกนันีแ้นวพระราชด าริของพระองค์ในการจดัการศกึษาให้นกัเรียนกลุ่มเด็กราษฎร์นีก็้เพ่ือจะ
เป็นสิ่งท่ีให้เด็กมีความรู้พืน้ฐานอ่านออกเขียนได้ เพ่ือจะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพท่ีดีขึน้
และแก้ไขปัญหาในคณุภาพประชากรด้วยการศกึษาตอ่ไปในอนาคต  

การประกาศโครงการศึกษาและการตราพ ระราชบัญญั ติการประถมศึกษา  
พระพุทธศักราช 2464  ได้สะท้อนผ่านทัศนะของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีท่ีได้เขียนอธิบาย
เก่ียวกับผลกระทบท่ีกระทรวงนครบาลกังวลเก่ียวกับปัญหาภายหลังการออกพระราชบัญญัติ  
เก่ียวกบัแรงงานในครอบครัวท่ีต้องใช้เด็กในการช่วยประกอบอาชีพนัน้ เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี
ได้แก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการใช้วิธีเรียนภาคเช้าหรือภาคบ่ายเพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาคร่ึงวนัใน
การไปช่วยบิดามารดาประกอบกิจการงานภายในบ้านของตนมีการแบ่งวนัหยดุและก าหนดเวลา
เรียนท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เด็กนกัเรียนในโรงเรียนชัน้สามญัและโรงเรียนประชาบาลท่ีตัง้อยู่ตาม
พืน้ท่ีต่างๆ สามารถแบ่งเวลามาเรียนได้ ดงัท่ีหนงัสือกราบบงัคมทูลรายงานของเจ้าพระยาธรรม
ศกัดิม์นตรี ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2464 ความวา่ 

 
“...ก าหนดเวลาเรียนไว้เพียง 320 เวลา หรือ 800 ชัว่โมงเท่านัน้ วนัหนึ่งแบ่งเป็น 2 

เวลา คือเช้าแลบ่าย จึงเป็นวนัเพียง 160 วนัๆละ 5 ชั่วโมง...เมื่อหกัวนัหยุดออกแล้ว...ในปี

หนึ่งจะมีเวลาเรียนเพียง 6 เดือน กับ 10 วัน ดังนีเ้ห็นได้แล้วว่าได้ให้เวลาหยุดไว้เพียงพอ 

                                                           

       1  บนัทกึความเห็นพระราชบญัญตัิประถมศกึษา วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2464.  ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 124. 
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ส าหรับอยู่บ้านช่วยบิดามารดาในฤดูจ าเป็น เช่นฤดูนา เป็นต้น...เมื่อจ าเป็นจริงๆ หากว่า

ต้องการเด็กไว้ใช้ทกุวนั ถ้าในครอบครัวมีเด็ก 2 คนก็ท าความตกลงกบัเจ้าหน้าที่ผลดักนัมา

เรียนคนละวนัได้ เวลาเรียนในปีหนึง่ก็ยงัพอในพระราชบญัญัติ หรือถ้ามีเด็กคนเดียวจะผ่อน

ผันให้มาเรียนแต่เฉพาะตอนเช้า หรือตอนบ่าย (half times) เมื่อได้ท าความตกลงกับ

เจ้าหน้าที่แล้ว...”1 

 

การจดัโครงการศึกษาดงักล่าวเป็นการเอือ้ให้กลุ่มเด็กราษฎร์ได้มีโอกาสทางการศึกษา
และเป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ปกครองของเด็กในต่างจงัหวดัท่ีจะสามารถให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการในการส่งบุตรเข้ารับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา  
พระพทุธศกัราช 2464 ท่ีจดัให้มีการศกึษาชัน้สามญัส าหรับเดก็ทกุคน 

ลักษณะอีกประการหนึ่งของเด็กราษฎร์ คือ เด็กท่ีไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบตาม
โรงเรียนท่ีกระทรวงธรรมการเป็นผู้ก าหนดในตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พระพุทธศกัราช 
2464 มาตราท่ี 10 ได้กล่าวถึงเร่ืองการยกเว้นเด็กท่ีได้รับการศึกษาจากครอบครัวเป็นผู้ อบรมสั่ง
สอนเอง ความตอนหนึ่งว่า “.จะให้ยกเว้นเด็กคนใดคนหนึ่งจากการเรียนอยู่ ในโรงเรียน
ประถมศกึษาก็ได้ ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองคนนัน้รับการศึกษาอยู่ในครอบครัวของเขา
แล้ว. บดิามารดาต้องสง่เดก็คนนัน้ให้ศกึษาธิการอ าเภอปีละหนึง่ครัง้เพ่ือสอบไลด่วูา่ ศกึษาท่ีได้รับ
นัน้เปนอย่างไรในเวลานัน้.”2 และเด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเลีย้งดนูัน้ เจ้าพระยาธรรม
ศกัดิ์มนตรีได้ให้ความเห็นไว้ว่า “.การท่ีจะให้เพิ่มบทมาตราขึน้ในพระราชบญัญัตินีเ้พ่ือคุ้มครอง
เด็กจรจัดนัน้ไม่ถูกท่ี ท่ีถูกต้องมีพระราชบัญญัติอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งควรเรียกว่าพระราชบัญญัติ  
ดรุณาภิบาล (Children Act) ดงัท่ีมีอยู่แล้วในประเทศอ่ืนบางประเทศ แต่ส าหรับเมืองเรา เม่ือมี
ความจ าเป็นอย่างอ่ืนยิ่งกว่า.จะรอไว้อีกหน่อยก็ได้.”3 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เข้าใจว่าเด็กท่ีไม่มี
ผู้ปกครองนัน้อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเด็กท่ีต้องเข้ารับการศกึษาภาคบงัคบัตามโครงการศกึษาและ

                                                           

       1  พระราชหัตถเลขา ทรงสั่งราชการในรัชกาที่ 5 และ 6 กับเร่ืองประกอบ หน้า 145. ใน  แหล่งเดิม. 
หน้า 149. 
        2  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลักษณะที่  1 ข้อบังคับต่างๆ มาตราที่  10.  
ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 167. 
        3  พระราชหัตถเลขา ทรงสั่งราชการในรัชกาที่ 5 และ 6 กับเร่ืองประกอบ หน้า 145. ใน  แหล่งเดิม.   
หน้า 157. 
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พระราชบญัญัติประถมศกึษาเช่นเดียวกบัเด็กท่ีศกึษาหาความรู้อยู่ท่ีบ้าน เด็กกลุ่มนีจ้ึงเป็นเด็กอีก
กลุม่ท่ีผู้วิจยัจดัอยูใ่นลกัษณะของเดก็ราษฎร์ 

โรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้จัดตัง้ขึน้ได้โดยความร่วมมือของภาค
ประชาชนในท้องท่ีตา่งๆ ท่ีมีความประสงค์ให้มีโรงเรียนในละแวกนัน้ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าท่ีของราชการ โดยประชาชนจะต้องเสียเป็นเงินท่ีเก็บจากประชาชนในท้องท่ีคนละไม่ต ่า
กว่า 5 บาท1 โดยเงินค่าบ ารุงโรงเรียนนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากราชการและยังมีเงิน
ศกึษาพลี2 การจดัตัง้โรงเรียนประชาบาลนีต้ามพระราชบญัญัตปิระถมศกึษา ลกัษณะท่ี 3 โรงเรียน
ป ระชาบาล  ม าตรา  33 ท่ี ระบุ ว่ า  “โรง เรียนป ระชาบ าลทั ง้ป วงอยู่ ใ ต้ ข้ อบั งคับ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวแก่เวลาโรงเรียน หลักสูตร หนังสือท่ีจะใช้ ระเบียบการปกครอง”3  
ท าให้เข้าใจวา่โรงเรียนท่ีตัง้ขึน้โดยราษฎรเข้าไปมีสว่นร่วมนัน้เดก็จะต้องได้รับการศกึษาท่ีเทา่เทียม
กบัโรงเรียนท่ีทางรัฐบาลก าหนดแม้จะอยู่ในเขตพืน้ท่ีห่างไกล หลกัสตูรส าหรับนกัเรียนก็จะเป็นไป
เหมือนกนักบัเดก็ราษฎร์ท่ีเข้ารับการศกึษาในโรงเรียนรัฐบาลทัว่ไป 

อนึ่งนักเรียนในกลุ่มเด็กราษฎร์นีส้ามารถสอบเข้าเพ่ือศึกษายังโรงเรียนข้าราชการ  
พลเรือนได้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนต่อไปหากมีความต้องการจะศึกษาตอ่ในระดบัการศึกษา  
ท่ีสงูขึน้ 

เด็กราษฎร์จึงเป็นเด็กในอีกลกัษณะหนึ่งท่ีมีความแตกต่างจากเด็กหลวงตามโครงการ
ศกึษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และความเห็นเก่ียวกับการจดัการศึกษาให้กับ
เด็กกลุ่มนีท่ี้ต้องการสร้างเด็กท่ีอ่านออกเขียนได้ตามวิชาความรู้ขัน้สามญัและมีความเป็นพลเมือง
ดีซึ่งเม่ือเติบโตขึน้จะสามารถน าความรู้ขัน้พืน้ฐานไปประกอบอาชีพในท้องท่ีของตนเองได้อย่างมี
คณุภาพท่ีดีขึน้ซึ่งแตกตา่งจากกลุ่มเด็กหลวงท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระ
ราชประสงค์ให้มีความรู้ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพตา่งๆ เพ่ือเข้าสูร่ะบบราชการและพฒันา
ประเทศตอ่ไป 

 
                                                           

        1  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลกัษณะที่ 3 โรงเรียนประชาบาล มาตราที่ 19.  
ในแหล่งเดิม. หน้า 170. 
        2  ตามพระราชบญัญัติประถมศึกษา ลกัษณะที่ 3 มาตราที่ 28 ชายฉกรรจ์ทกุคนอาย ุ18 ถึง 60 ปี จ าต้อง
เสยีศกึษาพล ีศกึษาพลต้ีองไมต่ ่ากวา่ 1 บาท หรือไมเ่กินกวา่ 3 บาทเก็บตามอตัรา และเก็บภายในเวลาที่อปุราช
หรือสมหุเทศาภิบาลจะก าหนดเป็นปีๆ ไป  
        3  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464 ลกัษณะที่ 3 โรงเรียนประชาบาล มาตราที่ 33.  
ใน  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2554).  เล่มเดิม.  หน้า 175. 
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2.3 สรุป 

ภมูิหลงัแหง่ความเป็นสยามมกฎุราชกมุาร ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
อันพร้อมด้วยการอบรมเลีย้งดู การศึกษาตามแบบอย่างราชประเพณีไทยโบราณ การศึกษา
วิทยาการสากลตามแบบตะวนัตกรวมทัง้การเตรียมพระองค์ในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกฎุราชกมุาร ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นองค์กษัตริย์ท่ีมีแนว
พระราชด าริทางการเมือง การเข้าใจบริบทสังคมโลก และพระราชวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่างออกไป  
จากพระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืน 

การศกึษาพระราชประวตัิส่วนพระองค์และวิเคราะห์พระวิสยัทศัน์จากประสบการณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีทรงแสดงออกในแนวคิดพืน้ฐานของพระองค์กับการ
จัดตัง้โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนและการ
พฒันาเด็กให้เติบโตไปเป็นพลเมืองดี พบว่าพระองค์ทรงมีแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ท่ีอิงมาจาก
ระบบของชาติมหาอ านาจในยโุรป ส่วนหนึ่งมาจากพระราชประสบการณ์ของพระองค์ท่ีทรงเข้ารับ
การศกึษาในชว่งท่ีพระองค์ยงัทรงพระเยาว์ พระองค์จงึน ามาเป็นพืน้ฐานของพระราชด าริท่ีจะสร้าง
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองด้วยแนวคิดท่ีว่าประชากรท่ีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ต่อไปใน
อนาคต ซึง่ทรงมีแนวพระราชด าริหลายประการท่ีสอดคล้องกบัพระราชด าริทางการเมืองด้วย  

การจดัการศึกษาให้กับเด็กนัน้พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเข้าพระราช
หฤทยัในบริบทของสงัคมไทยขณะนัน้ว่าความส าคญัของการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วน แต่การ
ปรับเปล่ียนระบบจะต้องค่อยเป็นค่อยไป การจดัการศึกษาในขัน้สามญัของพระองค์จึงพยายาม
สร้างมาตรฐานให้เป็นแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ ท าให้ผู้วิจยัพบความแตกตา่งในประเดน็ของการจดั
กลุ่มของเด็กท่ีถูกจัดให้มีการศึกษาอยู่ 2 ประเภท คือ เด็กหลวงและเด็กราษฎร์ ซึ่งได้ท าการ
วิเคราะห์จากหลักฐานประเภทประชุม ประกาศ และพระราชบัญญัติท่ี เก่ียวข้องกับการศึกษา 
สะท้อนให้เห็นพระวิสยัทศัน์ของพระองค์ว่าการท่ีทรงให้ความส าคญักบัการศกึษานัน้หมายถึงการ
สนพระราชหฤทัยต่อเด็กและความส าคัญของเด็กท่ีมีต่อชาติบ้านเมืองท่ีต้องฝึกฝนให้มีความ
แตกตา่งกนัออกไป ตามการแบง่กลุม่เดก็ในสงัคมซึง่เป็นลกัษณะของความแตกตา่งในด้านแนวคิด 
การปลกูฝังรวมถึงการเข้าสูร่ะบบการท างาน 

เด็กหลวง คือเด็กท่ีเป็นกลุ่มลูกผู้ ดีมีฐานะมาจากตระกูลขุนนางมีก าลังในการส่งบุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้เด็กกลุ่มนีมี้โอกาสในการพฒันาตนเองอย่าง
เต็มศกัยภาพนอกเหนือจากวิชาสามญัท่ีเรียนตามหลกัสตูรของโรงเรียนแล้ว ลกัษณะของโรงเรียน
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เด็กหลวงได้เติบโตขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้สู่การท างานใน
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สงัคมราชการ อย่างโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั และโรงเรียนราชวิทยาลยั  
ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน าแบบอย่างมาจากโรงเรียนปับบลิคสคูล หรือ
โรงเรียนกินนอนของประเทศองักฤษท่ีนอกจากเด็กจะเรียนในด้านวิชาการแล้วเด็กเหล่านีย้งัได้รับ
ใช้สนองเบือ้งพระยคุลบาท ฝึกหดัและจ าลองล าดบัชัน้ยศของมหาดเล็กหลวงอีกด้วย นบัเป็นการ
สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกหัดความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดบัท่ี
สูงขึน้อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าท่ีได้จดัการศึกษา
ความรู้และวิชาชีพชัน้สงู ซึ่งเด็กหลวงจะมีโอกาสและความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมท่ีจะเข้าไป
รับการศึกษาได้มากกว่าเด็กราษฎร์ เม่ือจบการศึกษาก็สามารถเข้ารับราชการและท างาน 
ในต าแหนง่ท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีเรียนได้เป็นอยา่งดี 

เดก็ราษฎร์ เป็นเดก็ท่ีได้รับการจดัการศกึษาในภาคการศกึษาบงัคบัและการศกึษาในวิชา
สามญัท่ีถูกก าหนดตามพระราชบญัญัติประถมศึกษา พระพุทธศกัราช 2464 และโครงการศึกษา
ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงมีพระราชประสงค์มุ่งให้เด็กกลุ่มนีไ้ด้มีมาตรฐาน
ทางการศึกษาในระดบัเดียวกันทัว่ประเทศซึ่งภายหลงัจากการตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา
แล้วเด็กราษฎร์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในโรงเรียนท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัและท้องท่ีต่างๆ ของประเทศท่ี
ก ากบัอยู่ในความดแูลของหน่วยงานราชการอย่างเทศาภิบาลโดยมีกระทรวงธรรมการเป็นผู้ ก ากบั
ดูแลการจัดการศึกษา เด็กราษฎร์เป็นเด็กท่ีเติบโตมาในครอบครัวท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวเกษตรกร พ่อค้า ฯลฯ ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่ากลุ่มเด็กหลวงท่ีเด็กส่วนมากจะ
เป็นบุตรของข้าราชการ เด็กราษฎร์ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัจึงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไป กล่าวคือพระองค์มีพระประสงค์ให้เด็กกลุ่มนีมี้ความรู้ใน
ขัน้พืน้ฐานท่ีจะสามารถไปช่วยให้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพทั่วไปและเพ่ือให้มีความรู้ใน
ศีลธรรม จริยธรรมท่ีมุ่งสร้างให้เป็นพลเมืองดีของชาตติามพระราชวิสยัทศัน์ท่ีทรงต้องการคือความ
รักชาติ ทะนุบ ารุงพระศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงเน้นย า้
ตลอดรัชสมยั 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีพระองค์ต้องการฝึกให้มีระเบียบวินยัและเสียสละเพ่ือ
ส่วนร่วม ได้แก่ กิจการของลกูเสือท่ีตัง้ขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจการของเสือป่า ซึ่งเปรียบเสมือน
สญัลักษณ์ในการด าเนินพระบรมราโชบายทางการเมืองท่ีส าคญัในรัชสมัยนี ้การกีฬา ก็เป็นอีก
หนึ่งในกิจกรรมนนัทนาการท่ีฝึกทกัษะของเด็กทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย การส่งเสริมให้มี
การจัดตัง้สโมสรด้านการกีฬา เป็นจุดเร่ิมต้นของการให้ความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มี
พฒันาการเจริญเติบโตทัง้ทางร่างกายท่ีเกิดจากการเล่นกีฬา พฒันาการด้านสติปัญญาท่ีเป็นผล
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มาจากการศกึษา และประการสดุท้ายคือการพฒันาและยกระดบัจิตใจให้เป็นผู้ ท่ี มีคณุธรรม และ
จริยธรรมอนัพงึประสงค์ แก่การเตบิโตมาเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพของประเทศชาติตอ่ไป  

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ในขณะท่ีทรงศึกษาอยู ่  
ณ ต่างประเทศพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินทัศนศึกษาเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตลอดจนการเป็นตวัแทนของพระราชบดิาในการด าเนินสมัพนัธไมตรีกบัพระราชวงศ์ประเทศตา่งๆ 
มีส่วนส าคญัในการสร้างเสริมประสบการณ์ของพระองค์ในการน ามาปรับใช้กบัการบริหารราชการ
หลายด้านด้วยกัน อาทิ การท่ีทรงได้เรียนรู้วิชาการทัง้ทางด้านการทหาร และพลเรือน ท าให้ทรงมี
พระปรีชาญาณรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเร่ืองชาตินิยมท่ีทรงถ่ายทอดผ่านนิเทศศาสตร์แขนง
ต่างๆ ทัง้ศิลปะการแสดง บทละครพระราชนิพนธ์ การเขียนแสดงพระราชวิสัยทัศน์และ
พระราชด าริลงในหนังสือพิมพ์โดยใช้พระนามแฝงนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการท่ีทรงมีพระปรีชา
สามารถด้านวรรณกรรมและอกัษรศาสตร์เป็นทุนเดิม นอกจากนีก้ารจดัตัง้กองเสือป่าและการฝึก
การเตรียมความพร้อมของการศึกษาของพลเมืองก็เป็นอีกเร่ืองท่ีพระองค์ใส่พระราชหฤทัยเป็น
อย่างมากตัง้แต่เสด็จนิวัติกลับมายังประเทศไทย กิจการต่างๆ เหล่านีเ้ป็นกระบวนการในการ
ปลกูฝังเด็กให้เติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองของชาติตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยูห่วัซึง่จะกลา่วในบทตอ่ไป 
 

 



 

บทที่ 3 
แนวพระราชด าริ และกระบวนการปลูกฝังเดก็ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ด าเนินพระราชกรณียกิจในการปลกูฝังเดก็ใน
รัชสมยัของพระองค์ด้วยการจดัโครงสร้างการศกึษาท่ีเน้นการศกึษาด้านวิชาการ การอาชีวศกึษา  
การปลกูฝังคณุธรรม และจริยธรรมเพ่ือให้เด็กท่ีได้รับการศกึษาในพระราชอาณาจกัรเติบโตขึน้มา
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ท่ีประกอบไปด้วยความรู้ในการประกอบอาชีพ มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ พระศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงพยายามหล่อหลอม
ความรู้สกึของคนในชาตติลอดรัชสมยั 

นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้มณฑลต่างๆ 
จดัตัง้กองลกูเสือส าหรับนกัเรียนเพ่ือให้ท าการเตรียมฝึกหดัทหารตัง้แตย่งัเด็ก  ซึ่งท าให้นกัเรียนได้
ฝึกเร่ืองระเบียบวินยัและส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกรักและภูมิใจในความเป็นชาติ ตลอดจนการ
ปลกูฝังความยึดมัน่ในพระพทุธศาสนาและจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึ่ งการปลกูฝังนี ้
ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์เร่ืองเทศนาเสือป่า ท่ีได้ถูกน ามาใช้เป็นแบบเรียนจรรยาส าหรับเด็กเพ่ือจะ
ขดัเกลาอุปนิสัยให้นักเรียนเหล่านีมี้ลักษณะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  ดงัพระบรมราโชวาทตอน
หนึ่งความว่า “...การอบรมลูกเสือนี เ้พ่ือสร้างอุดมการณ์ ...ไม่ ดื อ้กระด้ างในค าสอนท่ีถูก 
ต้องเคารพในโอวาทผู้ ใหญ่ มีความเช่ือคณุงามความดี และจงรักภักดีตอ่ชาติและพระเจ้าแผ่นดิน
ของตน...”1  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้โดยจัด
การศึกษาตามแบบปับลิคสคลู2 ท่ีทรงน าแนวความคิดต้นแบบมาจากโรงเรียนกินนอนท่ีพระองค์
ทรงเข้ารับการศึกษาในประเทศอังกฤษ เพ่ือตอบสนองพระบรมราโชบายทางการศึกษาของ
พระองค์ท่ีต้องการให้โรงเรียนแบบนีเ้ป็นโรงเรียนส่วนพระองค์  เพ่ือสร้างก าลังคนและฝึกหัด
พลเมืองตวัอย่างตามอุดมคติของพระองค์ ตามพระราชด าริท่ีว่า “...สิ่งท่ีข้าต้องการในโรงเรียน

                                                           

        1  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เทศนาเสือป่าและปลกุใจเสือป่า.  หน้า 7. 
        2  สงวน เลิศโชคชัย. (2538).  ความส าคัญของโรงเรียนแบบปับลิคสคูลต่อการศึกษาของไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจ้าอยู่หวั (พ.ศ.2453 – 2468). หน้า 63. 
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มหาดเล็กหลวง คือให้การศกึษาเป็นเคร่ืองท าให้เดก็เป็นยุวชนท่ีน่ารัก และเป็นพลเมืองดี.”1 ดงันัน้
กลุ่มเด็กหลวงจึงถกูบ่มเพาะด้วยการศกึษาจากโรงเรียนกินนอนแบบใหม่ท่ีมีหลกัสตูรการศกึษาท่ี
แตกตา่งไปจากโรงเรียนราษฎร์ทัว่ไป เพ่ือบม่เพาะคา่นิยม จริยธรรมอย่างความเป็นผู้ ดี  และความ
เป็นสภุาพบรุุษ เป็นต้น 

การศึกษาพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์ ค ากราบบงัคมทูลรายงาน 
ตลอดจนเอกสารของกระทรวงธรรมการได้ชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการในการปลูกฝังเด็กใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-เกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีพระราชด าริไว้หลายแนวทางด้วยกัน ในบทนีไ้ด้
ก าหนดแนวพระราชด าริของกระบวนการปลูกฝังเด็กในรัชสมยัของพระองค์ไว้ตามวตัถุประสงค์
ของการน าไปใช้กับเด็กได้ 3 แนวทางด้วยกัน ประการแรก คือ แนวพระราชด าริและกระบวนการ
ปลกูฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประการตอ่มาเป็นแนวพระราชด าริและกระบวนการ
ปลูกฝังเร่ืองความเป็นผู้ น า  ผู้ ดี  และสุภาพบุ รุษในเด็กหลวง และประการสุด ท้าย คือ  
แนวพระราชด าริและกระบวนการปลกูฝังความเป็นพลเมืองดีของชาตใินเดก็ราษฎร์ 

 
3.1 แนวพระราชด าริและการปลูกฝังความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชด าริ และพระราชหฤทัยท่ี
มุ่งหวังจะให้เมืองไทยอยู่ในระบบราชาธิปไตยควบคู่กับสถาบันชาติ ศาสนา และเป็นชาติท่ี 
“ศวิิไลซ์” หรือ “รุ่งเรือง”2 ด้วย ดงันัน้ตลอดระยะของการครองราชสมบตัิของพระองค์นัน้จึงทรงเน้น
ย า้ และปลกูฝังให้คนไทยเกิดความรักชาตด้ิวยวิธีการตา่งๆ 

นอกจากแนวพระราชด า ริในการเน้นย า้ เ ร่ืองชาติ และพ ระมหากษั ต ริ ย์แ ล้ ว 
พระบาทสมเด็จพระ-มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชด าริในการปลกูฝังให้ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนาท่ีทรงเห็นวา่ชาตไิทยต้องมีสถาบนัศาสนา  

พระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัล้วนมีความส าคญัตอ่การด าเนิน
พระบรม-ราโชบายด้านการเมืองและสงัคมของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง แนวพระราชด าริดงักล่าวได้
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพประชาชน โดยน ามาสอดแทรกกบัระบบการศกึษาท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการบ่มเพาะประชาชนของพระองค์ให้เติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองดีของชาติตาม 

                                                           

        1  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สนุทรเวช). (2513). พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั.  หน้า 110. 
       2  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2506). พระราชนิพนธ์ที่น่ารู้ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6.   
หน้า 8. 
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ท่ีพระองค์ได้มีพระราชประสงค์ไว้ ผ่านกระบวนการการปลูกฝัง 3 แนวทางอันได้แก่ การปลูกฝัง
ความรู้สกึรักชาต ิและความสามคัคีของคนในชาต ิการเป็นคนมีศาสนา และการยึดมัน่และศรัทธา
ในพระมหากษัตริย์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการด าเนินกิจการลูกเสือและโครงสร้างหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมีผลอย่างมากในการเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกระวนการปลูกฝัง
คา่นิยมดงักลา่ว 

 

3.1.1 การปลูกฝังความรู้สึกรักชาตแิละความสามัคคีของคนในชาต ิ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินกระบวนการปลูกฝังเด็กให้เกิด

ความรู้สึกรักชาติและเห็นความส าคญัของชาติอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงเน้นย า้
ความส าคัญของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยไว้หลายโอกาสด้วยกัน ทรงกล่าวถึงชาติและ
พระมหากษัตริย์ควบคู่กันไปอยู่เสมอ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เป็นสถาบนัท่ีต้องอยู่คู่
ชาติไทย ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ พระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ  
ทัง้ทรงด าเนินการจดัตัง้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรอย่างกิจการลกูเสือเพ่ือสัง่สอนอบรมให้เด็กมีความ
จงรักภกัดีตอ่ชาติและพระมหากษัตริย์ เชน่ ในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแดค่ณะเสือป่าทรง
ใช้เหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ท่ีพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษในอดีตได้รักษาชาติบ้านเมือง
เอาไว้ วา่ “.ชาตไิทยเรายัง่ยืนมาถึงบดันี ้เพราะเหตท่ีุปู่ ยา่ตาทวดของเรา..ใจเขาเต็มใจเตม็ท่ีเสมอท่ี
จะท าการอะไรเพ่ือประโยชน์ของชาติ”1 ซึ่งจิรพรรณ ชาติชินเชาวน์ได้กลา่วถึงวิธีท่ีจะแสดงว่าตนรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ การมีความสามัคคี มีความเสียสละ มีความระแวงภัยจาก
ชาวตา่งชาติ ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีของชาติ2 ทรงอธิบายค าวา่ “ชาต”ิ ไว้ในพระราชนิพนธ์ปลกุใจ
เสือป่า ความตอนหนึง่วา่ “.ค าวา่ ชาต ินีต้ามศพัท์เดมิแปลงวา่ ตระกลูหรือประเภทแหง่บคุคล ชาต ิ
ก็แปลตรงๆ ว่า ก าเนิด เท่านัน้.ตอ่มาภายหลงัไทยเราจึงมาใช้เรียกคณะชนท่ีอยู่ร่วมกนัวา่ ชาติ ซึ่ง
อัน ท่ีจ ริงก็ ไม่ผิ ด  เพ ราะคน  ชาติ ไทย ก็ คือ  เกิด เป็นคนไทยเกิดในหมู่ ชน ท่ี เรียกตนว่า  
ไทย.”3 ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้คนไทยเห็นความส าคญัของสถาบนัชาติ สถาบนักษัตริย์ 
และระบอบราชาธิปไตยว่าในเมืองไทย “.ไม่มีใครเป็นนายนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

                                                           

       1  พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะเสอืป่า เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457.   
ใน  ไสว  วฒันเศรษฐ.  (2506).  วาทะพระมงกฎุ. หน้า 121.   
       2  จิระพนัธ์ ชาติชินเชาวน์.  (2537).  การด าเนินนโยบายชาตินิยมในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้-
เจ้าอยู่หวั.  หน้า 97. 
       3  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เล่มเดิม.  หน้า 56. 
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พระองค์เดียวเท่านัน้..”1 และ “..พระมหากษัตริย์เป็นผู้ ท่ีได้รับมอบให้ถืออ านาจของประชาชน  
ถ้าประชาชนเคารพนับถือพระมหากษัตริย์เท่ากับนับถืออ านาจของปวงชน และนบัถือตนเองซึ่ง
เป็นเจ้าของอ านาจนัน้..”2 สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรภิรมย์ สุวรรณานนท์ท่ีให้ความเห็นว่า 
ประชาชนจึงต้องมีหน้าท่ีจงรักภักดีเช่ือฟังพระมหากษัตริย์ ไม่ควรคัดค้านติเตียน พระบรม  
ราโชบายในการบริหารประเทศใดๆ ทัง้สิน้3 ซึ่งทรงเน้นย า้เหตผุลดงักล่าวผ่านบทพระราชนิพนธ์
เร่ือง “ความเป็นชาติไทย” ท่ีเน้นให้ประชาชนมีความเช่ือถือยึดมัน่ศรัทธาในพระมหากษัตริย์ และ
การอยู่ร่วมชาติเดียวกนัก็เสมือนลงเรือล าเดียวกนัมีพระมหากษัตริย์เป็นนายท้ายท่ีคอยน าทางให้
เรือพายไปถึงจดุหมาย ความตอนหนึง่วา่ 

“...การปกครองถ้าประชาชนไม่ช่วยโดยเช่ือฟังผู้ปกครองแล้ว ก็หาส าเร็จได้...

เสมือนลงเรือล าเดียวกนั พระมหากษัตริย์ทรงเป็นนายท้ายทกุคนต้องช่วยกนัพาย และ 

อย่าเถียงนายท้าย...ผู้ ใดไม่ต้องการร่วมมือก็ควร ขึน้จากเรือลงน า้ว่ายไปตามล าพงัเถิด 

อยา่มานัง่อยูใ่นเรือไทยเราให้หนกัเรือเลย...”4 

 

การด าเนินพระราชด าริในการสร้างความรู้สึกรักชาติและความเป็นไทยให้กับเด็กของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัสะท้อนผ่านพระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 
ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะเป็นครูใหญ่และหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีจะต้องให้การศกึษา
แก่นกัเรียนเพ่ือปลกูฝังความจงรักภกัดีตอ่ประเทศไทยและความรู้เก่ียวกบัพงศาวดาร ต านานและ
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย5 โดยพระราชบญัญัตโิรงเรียนราษฎร์นีเ้ป็นพระบรมราโชบายเร่ืองการแก้ไข
ปัญหาของคนจีนในรัชสมยัท่ีมีการด าเนินนโยบายหลายประการโดยพยายามท่ีจะท าให้บตุรหลาน
ชาวจีนเกิดส านึกในความเป็นไทย เห็นได้จากข้อความในมาตรา 14 บัญญัติไว้ว่า “.ก าหนดให้
โรงเรียนราษฎร์ทั่วพระราชอาณาจักรต้องสอนนักเรียนให้อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้

                                                           

       1  หอวชิราวธุานสุรณ์, แฟม้ที่ ว 01161/ป3.  ส าเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เร่ือง “ความเข้าใจผิด”. 
       2  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เล่มเดิม.  หน้า 49. 
       3  กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์.  (2524).  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างชาติไทย.   
หน้า 107. 
       4  อัศวพาหุ.  ความเป็นชาติไทย.  ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2515). ปกิณกคดี 
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั.  หน้า 228. 
       5  พระราชบญัญตัิโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461. ใน  เสถียร ลายลกัษณ์. (2477).  ประชุมกฎหมายประจ าศก 
เล่ม 36.  หน้า 112. 
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คล่องแคล่วพอสมควร ให้เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองดี ตลอดจนปลูกฝัง
ความจงรักภกัดีตอ่ชาตไิทยด้วย...”1 มาตรการดงักลา่วท าให้โรงเรียนราษฎร์ท่ีเปิดสอนโดยชาวไทย
หรือชาวจีนต้องจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัตินีซ้ึ่งจะมีส่วนส าคญัในการปลูกฝัง
เด็กให้เกิดความรู้สึกรักชาติ มีความเป็นไทยด้วยการอ่าน การเขียนและเรียนเร่ืองราวความเป็นมา
ของชาตไิทย 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าทรงแสดงทศันะเร่ืองความรักชาตไิว้ในพระราชนิพนธ์เร่ือง
ลทัธิเอาอย่าง เก่ียวกบัการแสดงออกวา่ตนเองเป็นผู้ ท่ีรักชาตบ้ิานเมืองโดยการระวงัตนเองเร่่ืองการ
สมาคมกับชาวต่างชาติ ดังข้อความว่า “.การระมัดระวังการคบค้ากับชาวต่างชาติ หรือการไม่
หลงเช่ือชาวตา่งชาติจนคิดก่อความวุ่นวายหรือล้มล้างนิธิธรรมประจ าชาติ เพราะการเอาอย่างนัน้
บางทีกลบัเป็นเคร่ืองขดัขวางกีดกัน้ความเจริญแหง่ชาติ...”2 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงใช้กิจการเสือป่าในการปลกูฝังความรู้สกึรัก
ชาติให้กับบรรดาข้าราชการ และทรงก่อตัง้กิจการลูกเสือเพ่ือฝึกฝนให้เด็กเกิดความจงรักภกัดีต่อ
ชาต ิรู้จกัเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สว่นรวมเชน่เดียวกบักิจการเสือป่า  

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชด าริเก่ียวข้องกับการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ เพ่ือให้เกิดการหลอมรวมใจไปในทิศทางเดียวกันของคนในชาติซึ่งทรงได้
แสดงพระราชด าริดงักล่าวไว้ในพระราชด ารัสท่ีพระราชทานแก่อาจารย์ครูและนกัเรียนโรงเรียนใน
พระบรมราชปูถมัภ์ในวนังานประจ าปีของโรงเรียน ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ .ศ. 2465 ความวา่  
 

 

“...แต่ก่อนที่จะมีความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองได้เช่นนี ้ต้องเพาะขึน้มาเหมือน

เพาะต้นไม้เหมือนกัน ก็สิ่งที่จะเพาะให้น า้ใจบงัเกิดความรักชาติบ้านเมืองได้ ต้องเร่ิม

จากความรักคณะของตวัเองก่อน...ผู้ที่รักคณะจริงต้องยอมเสียสละให้ เสียละความสขุ 

เสียสละความสะดวกของตนเอง ที่สดุสละร่างกายชีวิตเพื่อประโยชน์ของคณะนี ้เป็น

ธรรมเนียมอนัหนึ่งซึ่งข้างฝ่ายยุโรปเรียกเป็นภาษาฝร่ังเศสว่า “เอสปริต์ เดอ คอร์ปส์” 

(Esprit de Corps) ในประเทศเรานีข้้าพเจ้าได้ด าริศพัท์ขึน้ใหมเ่พราะเป็นศพัท์ที่เขาใช้ 

                                                           

       1  พระราชบญัญตัิโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461. ใน  เสถียร ลายลกัษณ์.  (2477).  เล่มเดิม.  หน้า 114. 
       2  พระราชนิพนธ์ เร่ือง ลทัธิเอาอยา่ง.  ใน  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั.  (2504).  ประมวลบท
พระราชนิพนธ์ : ภาคปกิณกะ ส่วนที ่2.  หน้า 5. 
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อยูท่ัว่โลกแล้ว ถ้าลองคิดดคูงได้ค าที่เคยพดูกนัมาแล้ววา่ “ความรักคณะ” “ความเห็นแก่

คณะ” การท่ีจะเพาะความรู้สกึรักชาติบ้านเมืองของตวัจึงจะเป็นผลจริงดงัที่ปรารถนา.”1 

 

นอกจากนีท้รงได้แสดงประโยชน์ของความสามัคคีไว้ว่าเป็นเคร่ืองป้องกันไม่ให้ชาติล่มสลาย  
ในพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าท่ีว่า “.ในหมู่คนไทยด้วยกนัเองไม่ควรมีการแบง่พรรคแบง่พวกเป็น
พวกเขาพวกเรา เพราะขึน้ช่ือว่าคนไทยก็ควรจะนบัว่าเป็นพวกเราทัง้สิน้ หากจะเป็นพวกเขาก็แต่
คนต่างชาติต่างภาษาดังนัน้ความสามัคคีจึงสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรือง และป้องกันมิให้ชาติ 
ลม่สลายไปได้...”2  

จะเห็นได้ว่าแนวพระราชด าริในการปลกูฝังความรู้สึกรักชาติและความสามคัคีให้เกิดแก่
เด็กซึ่งจะเติบโตมาเป็นพลเมืองดีของชาติ พระองค์ได้ทรงด าเนินพระบรมราโชบายผ่านพระราช
ด ารัส พระราชนิพนธ์เพ่ือใช้เป็นแบบเรียนสอนในโรงเรียน การตราพระราชบญัญัติซึง่เป็นกฎหมาย
ท่ีจะบังคับให้การด าเนินพระราชด ารินัน้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตลอดจนการจัดตัง้กิจการ
ลูกเสือเพ่ือให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับกิจการเสือป่าซึ่งมีเจตนาเร่ืองความ
จงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์เป็นส าคญัซึ่งความรักชาติในพระราชด าริของพระองค์ท่ี
ต้องการให้เกิดกับเด็กคือการให้ความรู้เก่ียวกับความส าคัญของสถาบันชาติและพระมหา
กรุณาธิคณุของพระมหากษัตริย์ ส่วนเร่ืองความสามคัคีนัน้พระองค์ทรงด าเนินผ่านกิจการเสือป่า
และลกูเสือเป็นหลกั 

 

3.1.2 การปลูกฝังศีลธรรมและความศรัทธาในพุทธศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญแก่ศาสนาในฐานะเป็น

องค์ประกอบส่วนหนึ่งของลัทธิชาตินิยม3 เน่ืองจากศาสนาเป็นลัทธิความเช่ือท่ีสร้างความกลม
เกลียวและเป็นหลกัในการวางแผนความประพฤติของคนในสงัคม การน าศาสนามาเป็นเคร่ืองมือ
ในการเผยแพร่อดุมการณ์ชาตินิยมจงึสง่ผลตอ่ความคดิความเช่ือของคนสงัคมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ดงัท่ีพระองค์มีพระบรม-ราชาธิบายเร่ืองความหมายของศาสนาวา่ คือ “ องค์ประกอบแห่ง
การด ารงอยู่ของชาติ...ศาสนาท่ีเหมาะสมส าหรับสงัคมไทยมากท่ีสดุก็คือศาสนาพุทธ เพราะเป็น

                                                           

       1  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่อาจารย์ครูและนกัเรียน
โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ ในวนังานประจ าปีของโรงเรียน วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2465. 
       2  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เล่มเดิม.   หน้า 73. 
       3  สงวน เลศิโชคชยั. (2538). เล่มเดิม. หน้า 70. 
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ศาสนาท่ีสอนส าหรับคนไทย ดังนัน้เราทัง้หลายผู้ เป็นคนไทยจึงต้องยึดมั่นในศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาส าหรับชาตเิรา...”1  

พระราชประสบการณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงพระอักษร ณ โรงเรียนกินนอนท่ีประเทศอังกฤษ ทรงได้มีโอกาสเข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ท่ีเด็กนักเรียนจะต้องเข้าโบสถ์ทุกเช้า ท าให้เม่ือพระองค์ทรงจัดตัง้
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งมีลกัษณะแบบเดียวกนักบัโรงเรียนปับลิคสคลูของประเทศองักฤษ จงึได้
ทรงน าแนวคิดเร่ืองของศาสนาเข้ามาเป็นหนึ่งในการปลูกฝังเร่ืองศีลธรรมให้กับเด็กเช่นเดียวกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชด าริเก่ียวกับการใช้ศาสนาเป็นเคร่ือง
อบรมศีลธรรมให้กบัเดก็ในโรงเรียนแบบสมยัใหมท่ี่ตัง้ขึน้ในรัชกาลของพระองค์  

การปลูกฝังเด็กท่ีศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพ่ือไม่ให้เป็นการห่างเหินจาก
พระพุทธศาสนา เช่น ในวันอาทิตย์ได้นิมนต์พระเข้ามาแสดงธรรมหรือเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายเร่ืองศาสนาและศีลธรรมจริยธรรมให้นกัเรียนได้ฟัง ทรงจดัให้มีประเพณีวนัวิสาขบูชาขึน้
ในโรงเรียนเพราะเป็นวันส าคัญของชาวพุทธเช่นเดียวกับวันคริสต์มาส และพระองค์จะเสด็จ
ร่วมงานเป็นประจ า ทรงให้ความส าคัญกับการปลูกฝังเร่ืองพระพุทธศาสนาในหมู่นักเรียน  
ดงัพระบรมราโชวาทของพระองค์มีใจความตอนหนึง่วา่  

 
“...การศึกษาอย่างที่เข้าใจกนัทกุวนันีก้บัการศาสนาเป็นของคูก่นั ควรจะต้อง

สอนควบกนัไปด้วยทีเดียว จึงจะเป็นการน้อมน าใจให้เข้าสูส่มัมาปฏิบตัิได้ ถ้าปลอ่ยให้

เด็กห่างเหินเคารพต่อศาสนาตัง้แต่อยู่ในโรงเรียนแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนเติบใหญ่ไป

ภายหน้าก็จะเป็นผู้หมิ่นตอ่ศาสนา...”2 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นชอบตามอนุศาสนีย์ของ
สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่ีได้อธิบายเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างชาติกับศาสนาไว้
ความวา่ 

 

                                                           

       1  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เล่มเดิม.   หน้า 141. 
       2 ค าน า ในพระบรมราโชวาทกับว ชิ ราวุธวิทยาลั ย . ใน   จางวางโทพระยาประสิท ธ์ิ . (2519) .  
พระบรมราโชวาทกบัวชิราวธุวิทยาลยั. หน้า 35 – 36.   
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“...ชาติที่บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมย่อมจ าเริญ ชาติที่ไร้คุณธรรมย่อมตกต ่าเลว

ทรามย่อมเกิดความพินาศเป็นที่สดุ ดงันัน้สิ่งส าคญัอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ชาติ

และบคุคลจ าต้องมีคือ คณุธรรม คณุธรรมกบัศาสนาคือสิง่เดยีวกนั...หลกัการท่ีง่ายที่สดุ

ในการปฏิบัติศาสนาก็คือ การท าความดีละเว้นความชั่ว หมั่นประพฤติความดี เพื่อ

ประโยชน์และความสขุแหง่ตนเอง แหง่บิดามารดาและผู้ ร่วมตระกลู...”1 

 

พระราชด าริดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญแก่การนับถือศาสนา โดย
พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงกันระหว่างการปฏิบตัิตามค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า  
ค าสอนดงักลา่วมีความเก่ียวข้องกบัการมัน่คงของชาต ิการเช่ือมโยงดงักลา่วนีส้งวน เลิศโชคชยัได้
อภิปรายว่าเป็นการน ามาซึ่งการเผยแพร่อมุดมการณ์เร่ืองความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 
ดงัทรงแสดงพระราชด าริไว้ในหนงัสือปลกุใจเสือป่า ท่ีได้บรรยายความเร่ืองชาติและศาสนาว่าเป็น
สิ่งท่ีตอ่เน่ืองกนั ความตอนหนึง่วา่ “...ชาติกบัศาสนายอ่มเป็นสิ่งซึง่ตอ่เน่ืองกัน คือถ้าชาติพินาศไป
แล้ว ศาสนาก็จะตัง้อยู่มิได้ ขณะเดียวกันถ้าศาสนาเส่ือมคลาย จะท าให้ประชาชนปราศจาก
คณุธรรม ย่อมเป็นเหตใุห้ชาติต้องสูญสิน้ไปด้วย เพราะชาติใดท่ีไร้คุณธรรม ชาตินัน้ก็ต้องถึงแก่
พินาศล่มจม...”3 ซึ่งได้แสดงเพิ่มเติมในบทพระราชนิพนธ์เร่ืองอ านาจคือธรรมท่ีวา่ “...ถ้าบคุคลก็ดี 
คณะก็ดียึดธรรมะเป็นหลกั ชาติก็จะเจริญมัน่คง...”4 และยงัมีพระราชด าริท่ีสนบัสนุนและยกย่อง
ศาสนาพุทธว่ามีความทนัสมยั และเป็นศาสนาประจ าชาติ ดงัพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่
คณะเสือป่าเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2457 ท่ีวา่ “...พระพทุธศาสนา ดีกว่าศาสนาอ่ืน เพราะพทุธ
ศาสนามีความทนัสมยั แม้จะมีอายสุองพนัปีก็ไมเ่คยล้าสมยัเลย...”5 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริท่ีแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเข้าพระทยัวา่ การปรับปรุงการศกึษาเพ่ือพฒันาสติปัญญาของเด็กยงัไมเ่ป็นการเพียง
พอท่ีจะท าให้ชาติมีพลเมืองท่ีดีแต่ต้องเป็นคนมีคณุธรรมด้วย ดงัทรงมีทศันะว่า “...คนถึงแม้จะมี

                                                           

       1  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั.  (2484).  พระบรมราโชวาทและพระบรมราชานศุาสนีย์แสดง
คุณาคุณในงานวิศาขบูชาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.   
หน้า 96. 
       2  สงวน เลศิโชคชยั. (2538). เล่มเดิม. หน้า 76. 
       3  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2484).  เล่มเดิม.  หน้า 69. 
       4  หอวชิราวธุานสุรณ์, แฟม้ที่ ว 01194/ป3.  ส าเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เร่ือง “อ านาจคือธรรม”. 
       5  สจช. ร.6 ต.1/18.  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะเสือป่า วนัที ่25 เมษายน พ.ศ.2457. 
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วิชาเป็นแก้ววิเศษปานใดก็ดี ถ้าไม่เป็นผู้ประพฤติสมัมาจารีอยู่แล้วจะหวงัให้ได้รับความไว้วางใจ
แหง่อาณาประชาชนไมไ่ด้...”1 พระองค์จึงทรงด าเนินพระบรมราโชบายในการพฒันาเดก็ให้มีความ
ประพฤติเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรมควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่เพียงแต่นกัเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
เท่านัน้ นกัเรียนในโรงเรียนท่ีจดัตัง้โดยกระทรวงธรรมการ และโรงเรียนราษฎร์ก็ทรงให้ด าเนินการ
อบรมเร่ืองศีลธรรม จรรยา และศาสนาควบคู่ไปด้วยดังในพระราชด ารัสตอบเน่ืองในงานพิธี  
ฉัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า  “.จ าเป็นต้องมีโรงเรียน
ส าหรับฝึกสอนเด็กให้หันไปแต่ในทางท่ีดี โรงเรียนท่ีสอนเฉพาะกลางวนันัน้ ครูมีเวลาอยู่กับเด็ก
น้อย การศาสนาเขาก็สอนเหมือนกนัท่ีเรียกวา่จรรยา.”2  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัมีนโยบายการจดัการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกับการ
ฝึกอบรมศีลธรรมจรรยาโดยใช้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาตามแนวคิดของเจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบ ดี  (ม .ร.ว.เปีย  มาลากุล )  
ซึง่เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี (สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา) ได้อธิบายถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรมศีลธรรมจรรยาไว้ตอนหนึ่ง ว่า “เด็กท่ีดีจะต้องมีศาสนาอนัเป็นเคร่ืองอบรมและประพฤติ
ตนให้เป็นผู้ ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ ศาสนาจะช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอให้เป็นผู้ ผ่องใส 
ปราศจากกิเลสทัง้ปวงและน าพาให้เยาวชนเป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์...”3 

การด าเนินพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัในการสร้างให้เด็ก
เป็นผู้ ท่ียดึมัน่ในศาสนา มีคณุธรรมและศีลธรรมจรรยา และการแสดงพระราชวิสยัทศัน์เช่ือมโยงใน
เร่ืองของความเป็นชาติและศาสนาเข้าด้วยกัน ตลอดจนการปรับใช้พระราชประสบการณ์ของ
พระองค์เม่ือครัง้อยู่ในโรงเรียนกินนอนของประเทศอังกฤษ ทรงน าศาสนาพุทธเข้ามาปรับใช้กับ
ระบบการศกึษาให้กบัเด็กให้สอดคล้องกบันโยบายของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
ท่ีทรงริเร่ิมและด าเนินการมาในรัชสมยัก่อนหน้า  

การปลูกฝังศีลธรรมและความศรัทธาในพุทธศาสนาให้กับเด็ก สะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามของพระองค์ท่ีจะสร้างเด็กให้เติบโตมาเป็นคนดี มีศีลธรรม และคณุธรรมตามโครงสร้าง

                                                           

       1  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั.  ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม.  ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2515).  ปกิณกคดีพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั.  หน้า 63. 
       2  สจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 น.20.16/25.  พระราชด ารสัตอบเนือ่งในงานพิธีฉตัรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงในพระบรมราชูปถมัภ์.  วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456. 
       3  รัชดา ภุมรินทร์วรากูล.  (2538).  การวิเคราะห์แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัในการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ใหย้วุชนเป็นสภุาพบรุุษ.  หน้า 59. 
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เดิมของสงัคมไทยท่ียึดมั่นและศรัทธาในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายท่ีท าให้การศึกษา
เข้าถึงผู้ปกครองของเด็กมากขึน้ โดยท าให้ไม่เกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและความผกูพัน
ของบ้านกบัวดัโดยมีโรงเรียนมาเป็นสว่นท่ีแยกเดก็ให้ห่างออกจากวดัมากจนเกินไป 

 
3.1.3 การยดึม่ันและศรัทธาในพระมหากษัตริย์  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบว่าสังคมไทยมีปัญหาหลายประการ  

ซึ่ง Stephen Green ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาท่ีส าคญัคือการขาดเจตนาร่วมกันในหมู่ประชาชน1 
ซึง่เป็นความไม่เข้าใจในระบบการศกึษา การขาดความเช่ือมัน่ในกษัตริย์ของประชาชนและปัญหา
เร่ืองระบบราชการแบบใหม่ท่ียงัวางรากฐานไม่เรียบร้อยซึ่งส่งผลต่อการด าเนินพระบรมราโชบาย
ทางการเมืองและสังคมในรัชสมัยของพระองค์ เป็นอย่างมาก โดยงานวิจัยของจิราพรรณ  
ชาติชินเชาวน์ได้เสนอถึงวิธีการด าเนินนโยบายชาตินิยมของพระองค์จะเน้นความส าคญัอยู่ท่ีการ
สร้างส านึกของประชาชนในเร่ืองความรักชาติบ้านเมืองความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประเทศชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครอง ยึดมัน่ในศาสนา และทรงยืม
ค าขวัญของอังกฤษท่ีว่า “พระเจ้า พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ ” (God, King and Country)  
มาดดัแปลงเป็นพระบรมราโชบายชาตินิยมของพระองค์ว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบราชาธิปไตย”2 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าเนินพระราชด าริในการปลกูฝังเร่ืองความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผ่านพระบรมราโชวาท และพระราชนิพนธ์หลายเร่ืองด้วยกัน อาทิ 
พระราช-นิพนธ์เก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “ชาติ” ทรงนิยามว่าชาตแิละพระมหากษัตริย์เป็นสิ่ง
เดียวกนัไมส่ามารถแยกขาดจากกนัได้ พระมหากษัตริย์เป็นสว่นหนึง่ของชาต ิดงัท่ีทรงอธิบายวา่ 

 

“...การที่จะตัดสินว่าผู้ ใดเป็นชาติใดโดยแท้จริงนัน้ ต้องพิจารณาว่าผู้นัน้มี
ความจงรักภกัดีต่อใคร ถ้าเขาจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามเขาจึง
จะเป็นไทย...และสามารถแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติหรือพระมหากษัตริย์นัน้ย่อมมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องเสียสละอยู่บ้างไมม่ากก็น้อย โดยแท้จริงการปกครองถ้าประชาชน
ไมช่่วยโดยเช่ือฟังผู้ปกครองแล้วก็หาเป็นผลส าเร็จได้...”3 

                                                           

       1  Stephen Green.  (1970).  “King Wachirawut’s Policy of Nationalism”, In Memorial Phya Anuman 
Rajathon.  Journal of Siam Society.  p. 251.   
       2  จิระพนัธ์ ชาติชินเชาวน์.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 90. 
       3  พระราชนิพนธ์ เร่ือง ความเป็นชาติไทย.  ใน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.  (2504).  
ประมวลบทพระราชนิพนธ์ : ภาคปกิณกะ ส่วนที ่2.  หน้า 87-88. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เด็กไทยเห็น
ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยดงัข้อความว่า “.ประเทศไทยต้อง
อาศยัพระมหากษัตริย์เป็นผู้น าทางให้เดินไปสู่ท่ีชอบ..”1 และทรงมีพระราชด าริอีกว่าประเทศใดท่ีมี
พระมหากษัตริย์ปกครองเป็นประมขุจะท าให้บ้านเมืองนัน้มัน่คง ดงัใจความตอนหนึ่งจากพระราช
นิพนธ์เร่ืองเทศนาเสือป่า ท่ีว่า “.ชาติใดเมืองใดท่ีมีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่โดยมัน่คง จึงนบัได้
ว่ามีพยานแน่ชดัอยู่ว่า มีอ านาจเต็มท่ีบริบูรณ์ มีอิสรภาพเต็มท่ี ตัง้อยู่มัน่คง...นับว่าเป็นชาติท่ีมี
สง่าราศรี เป็นท่ีนบัถือย าเกรงแก่ชาติอ่ืนๆ.”2 ซึ่งท าให้เข้าใจว่าเม่ือพระมหากษัตริย์มีความส าคญั
ตอ่ชาติบ้านเมือง ประชาชนทุกคนจึงต้องมีหน้าท่ีปกป้องพระมหากษัตริย์ให้รอดพ้นจากอนัตราย
ทัง้ปวง เพราะผู้ ท่ีมุ่งท าลายสถาบนัพระมหากษัตริย์คือบคุคลท่ีมุ่งท าลายสถาบนัชาติ นบัว่าเป็นผู้
ท าลายความสงบสขุของชาตบ้ิานเมือง  ซึ่งใจความตามพระราชด าริดงักล่าวถกูสะท้อนในพระราช
นิพนธ์เทศนาเสือป่าท่ีว่า “..ผู้ ท่ีประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์ต้องนบัว่าเป็นผู้ เลวทรามอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นผู้ ท่ีประทุษร้ายต่อชาติ เป็นผู้ท าลายสิ่งสง่างามของบ้านเมือง เป็นผู้ท าลายความสงบ
และความสขุของคณะจงึนบัวา่เป็นผู้ประทษุร้ายตอ่ประชาชนทัว่ทกุตวัตน...”3  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
ไว้และน ามาใช้เป็นต าราเรียน หรือเป็นน ามาเป็นบทละครของนกัเรียนในโรงเรียนต่างๆ มีหลาย
เร่ืองท่ีสะท้อนแนวความคิดเร่ืองการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผลของการมี
ผู้ปกครองเมืองท่ีดีย่อมน าความผาสุกมาสู่ประเทศชาติ อาทิ พระราชนิพนธ์เร่ืองธรรมะมีไชยท่ี  
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ใน พ.ศ. 2460 เป็นอีกเร่ืองท่ีสนบัสนุนเร่ืองการประกาศสงครามกับประเทศ
เยอรมนีในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการใช้อ านาจของผู้ปกครองท่ีเป็นผู้ประพฤติอยูใ่น
หลักธรรมก็จะใช้อ านาจปกครองและปฏิบตัิต่อทุกคนด้วยความยุติธรรมก่อให้เกิดความสงบสุข  
ในสงัคม พระราชนิพนธ์เร่ืองธรรมาธรรมะสงคราม เป็นการสะท้อนถึงบทบาทหน้าท่ีของกษัตริย์
และความสัมพันธ์ของกษัตริย์กับประชาชน โดยประเทศใดเมืองใดท่ีกษัตริย์ใช้ธรรมะในการ
ปกครองใช้พระราชอ านาจโดยธรรมก็จะได้รับการยกย่องจากประชาชน บ้านเมืองด าเนินไปด้วย
ความเป็นสขุสงบ เป็นต้น 

                                                           

       1  หอวชิราวธุานสุรณ์,  แฟ้มที่ ว.02685/ป.3.  ส าเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เร่ือง “ความเห็นราชการใน
กองทพับก”. 
       2  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2516).  เล่มเดิม.   หน้า 358. 
       3  แหล่งเดิม.   หน้า 359. 
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พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกฝัง
ความคิดเร่ืองการยึดมัน่ในพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขสูงสดุในระบอบราชาธิปไตย เพราะทรง
เห็นวา่ระบอบการปกครองท่ีมีกษัตริย์เป็นผู้ มีอ านาจสงูสดุนัน้เหมาะสมกบัประเทศไทยในขณะนัน้ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิท่ีพระมหากษัตริย์จะทรงปกครองประเทศโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคญั พระมหากษัตริย์จึงทรงมีความส าคญัตอ่ความมัน่คงของชาติซึง่เป็นอนัดบัแรกท่ีคนไทย
จะต้องมีความจงรักภกัดีและถือวา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าของชาตด้ิวย1 

 แนวพระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกบัการปลกูฝังความรักชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเน้นให้เด็กเห็นคุณค่าและความส าคัญของชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากจะโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายควบคุมโรงเรียนราษฎร์ท่ี
สอนภาษาจีนแล้ว ทรงมีบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ อีกมากมายเพ่ือปลุกใจให้กบัเด็กมีความรู้สึกรัก
ชาติ และมีความสามคัคีของหมู่คณะ ในการน าพาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึน้ไปใน
อนาคตก็ด้วยอาศยัก าลงัของพลเมืองในชาติ การจดัการศกึษาให้กบัเด็กนัน้เป็นแนวคิดท่ีพระองค์
ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะพฒันาพลเมืองของชาตใิห้พร้อมด้วยสตปัิญญา และ “.บคุคลท่ีจะได้ช่ือ
ว่าเป็นคนไทยอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้ ท่ีตกลงใจว่าเป็นไทยและประพฤติให้ เหมือนคนไทยทุก
อย่างทุกสถาน.”2 กล่าวคือจะต้องมีความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีความภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทยนัน่เอง 
 
3.2 แนวพระราชด าริและการปลูกฝังเร่ืองความเป็นผู้น า ผู้ดี และสุภาพบุรุษในเดก็หลวง 

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
ปลูกฝังเร่ืองความเป็นผู้น า ผู้ ดี และสุภาพบุรุษให้กับเด็กนัน้ เร่ิมต้นขึน้เม่ือพระองค์ได้สถาปนา
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ เม่ือ พ.ศ. 2453 การก่อตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพ่ือฝึกฝนลูกผู้ ดีมี
ตระกลูให้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กตัง้แตพ่ระองค์ทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสยามราชกุมาร 
เป็นการสร้างความคุ้นเคยของข้าราชบริพารใกล้ชิดพระองค์ก่อนการเสวยราชสมบตัิ 

โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นโรงเรียนท่ี
จดัการศึกษาแบบโรงเรียนกินนอนแบบปับลิคสคูลของประเทศองักฤษท่ีพระองค์เคยทรงศึกษา 

                                                           

       1  ยุพา ชุมจนัทร์.  (2519).  พระบรมราโชวาทในการใช้ลทัธิชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั,  จุลสารโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์.  หน้า 30. 
       2  หอวชิราวุธานุสรณ์,  แฟ้มที่ ว.01163/ป.3.  ส าเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เร่ือง “เร่ียรายเงินสร้าง 
เรือรบ”. 
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และทรงมี   พระราชประสงค์ท่ีจะสร้างข้าราชการในราชส านกัของพระองค์อยา่งข้าราชการในกรม
มหาดเล็กท่ีต้องรับราชการใกล้ชิดในพระองค์ จึงทรงมีพระราชด าริท่ีจะต้องสร้างคนท่ีมีคณุภาพ
ประกอบไปด้วยความรู้และความประพฤติในทางท่ีเป็นไปตามพระราชประสงค์ส่วนพระองค์  
ทัง้การเป็นผู้ มีสติปัญญาเฉียบแหลมในทางวิชาการ มีพฒันาการทางร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
การมีจิตใจจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเป็นสุภาพบุรุษ และความเป็นผู้ ดี 
เป็นต้น  

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตัง้โรงเรียนใน
พระบรมราชูปถัมภ์ขึน้รวม 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ (พ.ศ.2453) โรงเรียน
มหาดเล็กหลวงเชียงใหม ่(พ.ศ.2459)  โรงเรียนราชวิทยาลยั (พ.ศ.2453)1 และโรงเรียนพรานหลวง 
(พ.ศ.2453) เพ่ือเป็นโรงเรียนกินนอนแบบปับลิคสคูลอย่างประเทศอังกฤษ โดยพระองค์มี
พระราชด าริในการก่อตัง้ว่าทรงมีพระราชประสงค์ท่ีให้โรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระองค์นัน้มี
ความแตกตา่งจากโรงเรียนทัว่ไป ดงัพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งความวา่ “.ขออย่าเอาโรงเรียนของ
ข้าไปเปรียบกบัโรงเรียนอ่ืน เพราะมีจุดหมายต่างกนั ถ้าข้าอยากได้โรงเรียนธรรมดาเพียงสกัหลงั
หนึง่ สร้างเป็นโรงเรียนไปมา จะไมดี่กว่าหรือท่ีจะสร้างโรงเรียนกินนอนขึน้มาท าไม..”2  

โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงจดัตัง้นัน้มี
รูปแบบการจดัการศกึษาท่ีแตกตา่งจากโรงเรียนทัว่ๆ ไปของกระทรวงธรรมการ เพราะนกัเรียนต้อง
อยู่โรงเรียนประจ าตลอดเวลา หลกัสตูรของโรงเรียนประเภทนีจ้ะจดัให้นกัเรียนมีเวลาว่างน้อยท่ีสดุ
เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้รับการอบรมตามเวลา หลกัสตูรท่ีก าหนดขึน้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ในการก่อตัง้โรงเรียน3 เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะตามท่ีต้องการโดยเน้นองค์ประกอบการศกึษา
ด้วยกัน 4 องค์ประกอบคือ ประการท่ี 1 ด้านพุทธิศึกษา เป็นการเน้นพัฒนาเด็กด้านความรู้  
และสตปัิญญา  ประการท่ี 2 ด้านพลศกึษา เน้นพฒันาการทางด้านร่างกายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ
ท่ีดีให้กับเด็กโดยจัดให้มีการเล่นกีฬาสมัยใหม่ท่ีมีการเล่นเป็นทีม อาทิ ฟุตบอล ประการท่ี 3  
ด้านจริยศกึษาเป็นการเจริญทางด้านสงัคม คือความรู้ในคณุธรรม จริยธรรมและกรอบแนวความ
                                                           

        1  พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
กรุงเทพฯ และโรงเรียนราชวิทยาลยัเข้าด้วยกันและให้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ โดย
พระราชทานนามโรงเรียนว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศวางรูปการณ์และ
พระราชทานนามโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เล่ม 43. วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2469, หน้า 95. 
         2  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สนุทรเวช).  (2513).  พระราชกรณียกิจส าคญัในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจ้าอยู่หวั.  หน้า 113. 
         3  สงวน เลศิโชคชยั. (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 51 - 53. 
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ประพฤติให้เป็นผู้น า ผู้ ดี และสุภาพบุรุษ อาทิ กิจกรรมเมืองมังและสโมสรลีฟอเทีย และประการ
สดุท้าย ด้านหตัถศกึษา เป็นการเน้นการพฒันาด้านอารมณ์ท่ีเกิดจากการฝึกหดังานฝีมือให้เป็นผู้
ท่ีมีจิตใจละเอียดอ่อนโยน เช่น การฝึกหดังานศิลปะวาดเขียน งานหตัถศิลป์ และการฝึกหดัด้าน
การละครและมหรสพ ตลอดจนดนตรีประเภทต่างๆ ทัง้ไทยและสากลท่ีโรงเรียนพรานหลวง  
เป็นต้น 

แนวพระราชด าริในการสร้างเดก็หลวงให้มีความรู้ ความสามารถ และการน าแนวคดิเร่ือง
ความเป็นผู้น า การเป็นผู้ ดี และความเป็นสภุาพบรุุษในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ี
ทรงน ามาใช้กับนกัเรียนในโรงเรียนพระบรมราชูปถมัภ์ อนัมีต้นแบบจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
กรุงเทพฯ เป็นแบบอย่างของการจดัการศึกษาแบบโรงเรียนกินนอนตามแบบประเทศองักฤษนัน้ 
ส่งผลให้กลุ่มเด็กหลวงมีโอกาสทางการศึกษาได้เล่าเรียนในความรู้และวิทยาการสมัยใหม ่
ตลอดจนการปลูกฝังความคิดของการเป็นผู้ น าคน การเป็นผู้ มีมารยาทในสังคมชัน้สูง  
ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะน าเสนอใน 3 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก การฝึกอบรมเด็กหลวงให้มี
ภาวะความเป็นผู้น า ประเด็นตอ่มา คือ แนวพระราชด าริเก่ียวกบัความเป็นผู้ ดี และประการสดุท้าย
คือการปลูกฝังการเป็นสุภาพบุรุษ โดยจะชีใ้ห้เห็นถึงแนวพระราชด าริ และกระบวนการต่างๆ  
ท่ีพระองค์ทรงสอดแทรกผ่าน  พระบรมราโชวาท โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรอยา่งกิจการลกูเสือ และการเลน่ฟตุบอล เป็นต้น 
 

3.2.1 การฝึกอบรมเดก็หลวงให้มีภาวะความเป็นผู้น า 
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั กรมมหาดเล็กมีความส าคญัตอ่ราช

ส านักมากท่ีสุด โดยมีหน้าท่ีรับใช้ใกล้ชิด ดูแลประกอบเคร่ืองเสวยและปฏิบัติพระราชพิ ธี  
ฝ่ายมหาดเล็ก ตลอดจนรักษาพระองค์ในท่ีรโหฐาน1 เน่ืองจากพระองค์ทรงใช้สอยมหาดเล็กทัง้ใน
ราชการฝ่ายหน้าและฝ่ายในจึงท าให้ราชการในกรมมหาดเล็กขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวาง  
ดงัปรากฏว่าใน พ.ศ. 2468 จ านวนข้าราชการสญัญาบตัรเฉพาะกรมมหาดเล็กหลวงมีจ านวนถึง 
890 คน2 การท าราชการในราชส านักในรัชกาลของพระองค์จึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ใน
บังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงวังเป็นราชการกระทรวงวัง และอีกส่วนขึน้ตรงต่อ

                                                           

       1   ค าปรารภเหตุ “พระบรมราโชวาทและพระบรมราชานุศาสนีย์แสดงคุณานุคุณในงานวิสาขะบูชา ”,  
พระบรม-ราโชวาทกบัวชิราวธุวิทยาลยั. หน้า ช. 
       2   จันทร์รัตน์  ประวาลปัทม์.  (2521).  การเปรียบเทียบราชส านกัในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6.   
หน้า 158. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นราชการส่วนพระองค์อย่างกิจการของกรม
มหาดเล็กท่ีรับนกัเรียนท่ีจบจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเข้ามารับราชการในพระองค์โดยเฉพาะ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคญักับราชการกรมมหาดเล็ก
เป็นอย่างมาก ภายหลงัการตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งราชส านกั พระพทุธศกัราช 
2457 แล้ว   ใน พ.ศ. 2458 ทรงมีประกาศแต่งตัง้มหาดเล็กรับใช้ขึน้เป็นต าแหน่งใหม่ในกรม
มหาดเล็ก ซึ่งคดัเลือกจากนกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นส่วนใหญ่ เพราะเด็กนกัเรียนกลุ่มนี ้
จะได้รับการฝึกฝนอบรมความรู้ ตลอดจนความประพฤติตามแบบแผนท่ีพระองค์ทรงวางแนวทาง
การศกึษาไว้ ซึง่กลุม่นกัเรียนท่ีเข้ารับการศกึษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนัน้เป็นกลุม่นกัเรียนท่ีมา
จากตระกูลต่างๆ กัน โดยทรงรับบุคคลจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางสังคมท่ีหลากหลายมาเป็น
มหาดเล็ก โดยทรงพิจารณาจาก “บุคลิกภาพลักษณะจนเป็นท่ีวางพระราชหฤทยั เช่น จะต้องมี
ความสะอาดหมดจด สง่างาม เฉลียวฉลาด คลอ่งแคล่ว สามารถลว่งรู้พระราชอธัยาศยั.”1  

แม้ว่าพระราชด าริในการรับนกัเรียนเข้าศกึษายงัโรงเรียนมหาดเล็กหลวงจะไมไ่ด้คดัเลือก
เฉพาะบตุรของผู้ มีตระกลู แตจ่ากอตัราการรับนกัเรียนเข้าตัง้แต ่พ.ศ. 2454 – 2468 การเข้าศกึษา
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงยงัเหมาะส าหรับนกัเรียนท่ีมีฐานะและเป็นลูกผู้ มีตระกลูจากเชือ้พระวงศ์
และตระกูลของขุนนางเป็นหลัก เน่ืองด้วยระบบการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนกินนอน จึงมีภาระ
คา่ใช้จา่ยท่ีสงูมากกวา่โรงเรียนในสงักดักระทรวงธรรมการ หรือโรงเรียนประชาบาลทัว่ไป 

การฝึกภาวะความเป็นผู้น าของเด็กหลวงท่ีเป็นนกัเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเร่ิมต้น
ขึน้ตัง้แต่การฝึกให้เด็กมีภาระและหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยกันเอง ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงจะมีการแบ่งเป็นเด็กออกเป็นคณะ แต่ละคณะมีหัวหน้า
ปกครองคนในคณะของตน โดยผู้ ท่ีจะขึน้มาเป็นหวัหน้าคณะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ ทัง้ทาง
สติปัญญา และคุณธรรมส าหรับผู้ น าและนักปกครองรู้จักการปกครองและบริหารคนตลอดจน
สามารถเป็นผู้ ท่ีออ่นน้อมและรับฟังค าสัง่สอนของผู้ใหญ่ด้วย 

เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงชบุเลีย้งข้าราชบริพารซึง่สว่นใหญ่
เป็นบุตรหลานข้าราชการหรือขุนนางและยังอยู่ในวัยหนุ่มช่วงอายุ 15 – 20 ปี ไว้เป็นมหาดเล็ก
ประจ าพระองค์เพ่ือท าหน้าท่ีรับใช้และเป็นพระสหายร่วมกิจกรรมการกีฬา หรือการเล่นท่ีพระองค์
ทรงโปรดตลอดจนการตามเสด็จในท่ีต่างๆ เหมือนกับบรรดาเจ้านายและขุนนางองักฤษท่ีมีอศัวิน
แวดล้อม มหาดเล็กเหล่านีจ้ึงต้องมีการเรียนรู้และฝึกหัดการเล่นต่างๆ อาทิ กีฬาฟุตบอล  
ท่ีมีลกัษณะของการเล่นเป็นทีม ความสามคัคีและการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะจึงเป็นส่วนส าคญัใน

                                                           

       1   จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สนุทรเวช).  (2511).  มหาดเล็กในท าเนียบ.  หน้า  21. 
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การเล่นกีฬาประเภทดงักล่าวให้ชนะ หรือการฝึกลกูเสือท่ีได้จดัให้มีการก่อตัง้ในโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงเป็นท่ีแรก ในการฝึกลูกเสือนัน้ผู้ รับการฝึกต้องมีวินยั ฝึกความอดทน การท างานเป็นระบบ
หมู่คณะ การเช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา การฝึกฝนระเบียบวินยัดงักล่าวย่อม
ส่งผลท าให้เด็กหลวงมีทักษะและความเข้าใจเก่ียวกับภาวะความเป็นผู้น าซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
ด้วยระบบกิจกรรม ผ่านการฝึกฝนจนช านาญ การได้รับคดัเลือกให้เป็นมหาดเล็กรับใช้ในพระองค์
นัน้ ย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้า ในหน้าท่ีการงานและการขึน้เป็นผู้น าท่ีเร่ิมฝึกหดัมาแต่วยัเยาว์
นัน่เอง 

ความส าคญัของกรมมหาดเล็กและพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัท่ีทรงตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวง สะท้อนให้เห็นว่าการเข้ารับการศกึษาของเด็กหลวงใน
โรงเรียนมหาดเล็กนัน้จะต้องได้รับการฝึกหดัให้เป็นผู้น าท่ีสามารถเข้าไปรับราชการท่ีมีการประดบั
ชัน้ยศตัง้แต่ยังเรียนหนังสืออยู่ ส่งผลต่อความประพฤติและการฝึกหัดวินัย ตลอดจนการเป็น  
ผู้ รู้กติกาของสังคม ส่งผลท าให้เด็กหลวงท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระองค์ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ ท่ีมีความเป็นผู้น า พร้อมท่ีจะน าความรู้และความสามารถท่ีจะเข้า
สู่ระบบราชการ อันเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนท่ีมีความสามารถและสนองต่อพระบรมราโชบาย  
ในการพัฒนาประเทศของพระองค์ได้เป็นอย่างดี และเด็กหลวงเหล่านีต้่อมาจะได้เข้ามาเป็น
ต าแหนง่ส าคญัในราชการ 
 

3.2.2 พระราชด าริเก่ียวกับความเป็นผู้ดี 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าเนินพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัเด็กหลวง

ในการส่งเสริมการศกึษาและการฝึกหดัข้าราชการมหาดเล็กในพระองค์มาตัง้แตท่รงด ารงต าแหน่ง
เป็นสยามมกฎุราชกมุาร ส่งผลให้พระองค์มีโอกาสท่ีจะแสดงพระองค์เป็นผู้น าได้อย่างเต็มท่ี และ
สามารถทรงกระท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีโปรดได้ดงัพระราชประสงค์ ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้นวา่พืน้ฐานของ
เด็กท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงไม่ใช่เด็กท่ีมีพืน้ฐานทางสงัคมอยู่ในตระกลูท่ีเป็นชนชัน้
ผู้ ดีเพียงอย่างเดียว หากแต่มีลกูของตระกลูตา่งๆ ท่ีได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้มาเรียนร่วม
ด้วย ท าให้ความหมายของค าว่า “ผู้ ดี” จึงไม่ได้หมายถึงบุคคลท่ีเกิดในตระกูลชนชัน้สงูเท่านัน้ แต่
ผู้ ดีในความหมายของพระองค์หมายถึงบุคคลท่ีมีความประพฤติ มีจิตใจท่ีมีคุณธรรม และใฝ่ดี  
ดังบทสัมภาษณ์พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ   ปันยารชุน) อดีตผู้ บังคับการโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลยั ในวชิราวธุานสุาสน์ เม่ือ พ.ศ. 2490 ความวา่  
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“...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั มีพระทยัมุ่งที่จะอบรมนกัเรียนให้

เป็นผู้ดี หรือคนดี เช่นเดียวกบัหลกัที่โรงเรียนทัง้หลายพึงถือปฏิบตัิเหมือนกนั แต่ในที่นี ้

โปรดอย่าตีความหมายค าวา่ “ผู้ดี” ของสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั หมายความว่า 

“ผู้ดี” ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้านัน้วา่ทรง หมายถึง แตล่กูผู้ดีมีตระกูล หรือมัง่

มี ความจริงพระองค์ทรงหมายความวา่ ผู้ดีเป็นผู้ที่มีน า้ใจเป็นนกักีฬาไมเ่อาเปรียบผู้อื่น 

ซื่อสตัย์ กตญัญ.ู..”1 

 

แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นผู้ ดี
นีส้ามารถขยายความถึงลักษณะของผู้ ดีได้ว่าจะต้องเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังผู้ ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา  
ดังพระราชด ารัสตอบค าถวายชัยมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2455 ท่ีว่า “...จงเช่ือฟังค าครูสอน จงอยู่ในถ้อยค าครูเสมอจะได้เช่ือว่าเจ้าเป็นผู้ ดีท่ีผ่านการ
อบรม...เจ้าฝึกหดัตวัเจ้าดีตัง้แตเ่วลาเดี๋ยวนีไ้ป...โตขึน้เจ้าจะได้เป็นผู้ ฝึกหดัลกูหลานเจ้ากบักลุบตุร
ซึง่จะเกิดมาภายหลงัเจ้าให้เป็นผู้ ดีเหมือนเจ้า...”2  

นอกจากนีก้ารรักหมู่คณะ การสมคัรสมานสามคัคี และความซ่ือสตัย์สุจริตกบัพวกพ้อง
ของตนเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ งท่ีพระองค์ทรงปลูกฝังให้กับเด็กหลวง ดังพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานแก่อาจารย์ครูและนักเรียนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ความตอนหนึ่งว่า “. 
ข้าพเจ้าอยากดอูยากแลเห็นว่าผู้ ใดได้เข้ามาสู่คณะโรงเรียนของข้าพเจ้าแล้ว เม่ือออกไปในสารทิศ
ใดก็ต้องให้คนทัง้หลายรับว่าเป็นผู้ ดี เป็นผู้ ท่ีสมควรไว้วางใจ เป็นผู้ ท่ีสมควรเช่ือถือว่าด ารงความ
สตัย์สจุริต รู้จกัรักคณะของตวั...”3 

การบ่มเพาะความเป็นผู้ ดีตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวนัน้พระองค์มีรับสั่งให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เจ้ากระทรวงธรรมการใน
ขณะนัน้แตง่หนงัสือช่ือสมบติัของผูดี้ เม่ือ พ.ศ. 2455 เพ่ือใช้เป็นต าราเรียนของนกัเรียนในโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงและนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนแล้ว ต่อมาเม่ือมี

                                                           

       1  บทสมัภาษณ์พระยาปรีชานสุาสน์.  (2490).  วชิราวธุานศุาสน์. 
       2  ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6 น.20.16/25.  พระราชด ารัสตอบ ค าถวายชยัมงคล
ของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เนื่องในงานพระราชพิธีฉตัรมงคล ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน วนัที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2456.  
       3  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่อาจารย์ครูและนกัเรียน
โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ ในวนังานประจ าปีของโรงเรียน วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2465.  
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พระราชบญัญัติการประถมศึกษาพ.ศ. 2464 หนงัสือนีจ้ึงแพร่หลายไปยงัโรงเรียนต่างๆ ในสงักัด
กระทรวงธรรมการ และโรงเรียนราษฎร์ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ให้ความหมายของ 
ค าว่า “ผู้ ดี” ว่าหมายถึง ผู้ ท่ีมีความประพฤติดี มิใช่เร่ืองของชาติก าเนิด1 และความเป็นผู้ ดีนัน้ถูก
แสดงผ่านแบบเรียนพระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พ .ศ . 2497 ท่ีได้อ้างอิงมาจากหนงัสือ
เร่ืองสมบติัของผู้ดี ท่ีประพนัธ์โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมีใจความส าคญัตอนหนึ่งท่ี
อธิบายลกัษณะของความเป็นผู้ ดี ท่ีไม่ได้ขึน้อยู่กับชาติตระกูล หรือภาระหน้าท่ีการงาน แตข่ึน้อยู่
กบัความประพฤตสิว่นบคุคล ความวา่ 

 

“...ความเป็นผู้ดีนัน้ยอ่มเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไปไมว่า่จะเป็นคนชาติใดภาษา

ใดย่อมนิยมความเป็นผู้ดีทัง้นัน้ แต่ผู้ดีนัน้เป็นอย่างไร บางคนอาจเข้าใจไปว่า คนที่มี

ชาติตระกูลสงูเช่นเป็นเจ้านาย หรือเป็นลกูหลานของเจ้านายข้าราชการชัน้สงูก็นบัว่า

เป็นผู้ดี บางคนก็เข้าใจผิดวา่ผู้ ท่ีมีทรัพย์สมบตัิมาก มียศถาบรรดาศกัดิ์เป็นผู้ดี หรือผู้ที่มี

ต าแหน่งการงานที่ส าคัญก็เป็นผู้ ดี การเกิดในตระกูลสูงก็ดี ความมั่งมีก็ดี ความมี

ยศถาบรรดาศกัดิ์ก็ดี การมีต าแหน่งการงานท่ีส าคญัก็ดี เหลา่นีม้ิได้ท าให้คนเป็นผู้ดีขึน้

ได้ คนใดจะเป็นผู้ ดีหรือไม่ย่อมอยู่ในความประพฤติของผู้ นัน้เป็นส าคัญ ผู้ ดีต้องมี

คุณสมบตัิของผู้ดี กล่าวคือต้องมีกิริยา วาจา และน า้ใจเป็นผู้ดีจึงจะนบัถือได้ว่าเป็น  

ผู้ดี.”2  
 

หนังสือสมบัติของผู้ดี ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ก าหนดหลักความ
ประพฤติของผู้ ดีไว้ทัง้สิน้ 10 ประการด้วยกนั ในแตล่ะประการนัน้เป็นข้อประพฤติทางกาย เรียกว่า 
กายจริยา ทางวาจา เรียกว่า วาจาจริยา และทางความคิด เรียกว่ามโนจริยา ดังตัวอย่างจาก
หนงัสือสมบตัผิู้ ดีบทท่ี 1 เร่ือง ผู้ ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย ท่ีว่า “..กายจริยา 1 ย่อมไม่ใช้กิริยาอนั
ข้ามกรายบคุคล...วาจาจริยา 1 ย่อมไมส่อดสวนวาจาหรือแยง่ชิงพดู..มโนจริยา 1 ย่อมไม่ปล่อยใจ
ให้ฟุ้งซา่นก าเริบหย่ิงยโส...”3 

 

                                                           

       1  เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี.  (2498).  สมบติัของผูดี้.  หน้า 5. 
       2  กระทรวงศกึษาธิการ.  (2497).  แบบเรียนพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6.  หน้า 219.  
       3  เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี.  (2498).  เล่มเดิม.  หน้า 7 – 9. 
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การฝึกอบรมและปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กหลวงให้เป็นผู้ ดีตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างแบบแผนความ
ประพฤติของเด็กหลวงท่ีเป็นนกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีแบบแผนของ
ความประพฤตท่ีิเรียบร้อย สภุาพ มีความประพฤติท่ีอยูใ่นระเบียบวินยั มีคณุธรรมความซ่ือสตัย์ตอ่
พวกพ้องและหมู่คณะตามพระราช-ปณิธานของพระองค์ท่ีต้องการให้นกัเรียนเหล่านีรั้บราชการ
ใกล้ชิดสนองเบือ้งพระยคุลบาทตอ่ไป 

 
3.2.3 การปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริในการปลูกฝังความเป็น

สภุาพบรุุษให้แก่เด็กหลวงซึ่งเป็นนกัเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนราชวิทยาลยั ซึ่งล้วน
แต่เป็นโรงเรียนแบบกินนอนท่ีให้นกัเรียนได้มีเวลาอยู่ท่ีโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ดงันัน้การบ่ม
เพาะคณุธรรมและความประพฤตท่ีิเป็นเร่ืองนอกเหนือจากการศกึษาด้านวิชาการแล้วก็จะสามารถ
ท าได้เป็นประจ า ท าให้นกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนเหล่านีมี้ความประพฤติอย่างผู้ ท่ีมีระเบียบวินยัและ
ความสุภาพตามท่ีพระองค์ปรารถนา เพ่ือให้นกัเรียนของพระองค์เป็นเด็กหนุ่มท่ีขยนัขนัแข็งและ
สะอาดทัง้ร่างกายและจิตใจเป็นยุวชนท่ีเป็นสุภาพบุรุษ ซ่ือสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี และ
เตรียมพร้อมท่ีจะรับภาระตา่งๆ ซึง่จะมีมาในอนาคต1 ดงัพระบรมราโชวาทตอนท่ีความวา่  

 

“…สิง่ที่ข้าพเจ้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนัน้…ข้าพเจ้าต้องการคน

หนุ่มอันมีความสามารถ...มีก าลงักายและใจใสสะอาด...เต็มใจคอยจท าการหนัก... 

อนัอนาคตพึงจะน ามาให้ไม่ว่าชนิดใด...ข้อพเจ้าไม่ต้องการให้เป็นประหนึ่งต าราเรียนที่

เดินได้...เด็กคนหนึง่เขียนหนงัสือไมค่ลอ่ง คิดเลขเศษซ้อนไมเ่ป็น และไม่รู้วิชาเรขาคณิต

เลย ถ้าข้ารู้ว่าเด็กคนนัน้ไม่ศึกษาพอที่จะรู้ว่าความเป็นลูกผู้ชายคืออะไร และขีแ้ยคือ

อะไร ข้าไม่อยากได้ยิน คนฉลาด บน่อีกว่า ปัญญาท่วมหวัเอาตวัไม่รอด สิง่ที่ข้าต้องการ

ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือให้การศึกษา เป็นเคร่ืองที่ท าให้เด็กเป็นเยาวชนที่น่ารัก 

และเป็นพลเมืองดี...”2 

 
                                                           

       1  พระราชหัตถเลขาทรงมีถึงพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อ้างใน จมื่นอมรดรุณารักษ์  
(แจ่ม  สนุทรเวช).  (2513).  พระราชกรณียกิจส าคญัในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั.  หน้า 110. 
       2  แหล่งเดิม.  หน้า 112. 
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พระราชประสบการณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงเสด็จไปศกึษา
ตอ่ ณ ประเทศองักฤษส่งผลต่อการสถาปนาโรงเรียนแบบปับลิคสคลูในประเทศไทย แบบอย่างท่ี
ทรงน ามาเป็นแนวคิดในการพฒันาเด็กในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือ การพฒันาความเจริญทัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ ความเจริญด้านสมอง ความเจริญด้านร่างกาย ความเจริญด้านอารมณ์ และความ
เจริญด้านสงัคม1 โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ในพระองค์จึงเน้นการสร้างหลกัสูตรการศกึษาให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนทัง้ 4 ด้าน ท่ีพระองค์ทรงปรารถนาอยากจะเห็น คือ “ 
การเป็นคนขยนัขนัแข็ง สะอาดทัง้ร่างกายและจิตใจ เป็นสภุาพบรุุษซ่ือสตัย์สจุริตมีอปุนิสยัใจคอดี 
และเป็นพลเมืองดี...”2  

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีแนวพระราชด าริในการปลกูฝังให้เดก็เป็น
ลกูผู้ชายท่ีมีความเป็นสภุาพบรุุษ ทรงมีแนวทางไว้หลายประการด้วยกนัอย่างเช่น กิจกรรมลกูเสือ
ท่ีพระองค์ทรงจดัตัง้ขึน้ท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นท่ีแรก ตามข้อบังคบัลักษณะการปกครอง
ลกูเสือ พุทธศกัราช 2461 เกิดขึน้หลงัจากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงให้ตราขึน้
หลงัจากปรับปรุงระเบียบและข้อบงัคบัของกิจการลกูเสือท่ีได้ก าเนิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แล้วนัน้ 
พระองค์ทรงแก้ไขให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และวางรากฐานให้เกิดระเบียบมาตรฐานท่ีแน่นอน
ในกิจการลูกเสือ โดยในหมวดท่ี 11 ว่าด้วยลักษณะของลูกเสือ ซึ่งมีข้อก าหนดไว้ในข้อท่ี 78  
ความวา่ 

 

“…ผู้ ที่ เป็นลูกเสือแท้ ไม่ใช่ลูกเสือเทียมนัน้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ

ดงัต่อไปนี ้หนึ่ง มีความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และรักชาติ ศาสนา

จริงๆ  สอง ผู้ ที่ ได้เตรียมพร้อมทัง้กาย วาจา ใจ ทรัพย์ และความรู้ สาม เป็นผู้ ที่

ประกอบด้วยสจุริต 3 ประการ คือ ท าชอบ กล่าวชอบ คิดชอบ ไม่ประทุษร้าย ร่างกาย 

สมบัติ แลคุมเหงน า้ใจเขา...สี่ประพฤติตนเป็นลูกผู้ ชาย คือถึงคราวที่ต้องเสี่ยงชีวิต

ส าหรับปอ้งกนัรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็สู้ เสีย่งโดยเต็มใจ...”3 

 

 

                                                           

       1  สงวน เลศิโชคชยั. (2538). เล่มเดิม. หน้า 67. 
       2  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สนุทรเวช).  (2513).  เล่มเดิม.  หน้า 131. 
       3  ประยทุธ สทิธิพนัธ์. (มปป.). ลูกเสือสีแ่ผ่นดิน. หน้า 314 – 315. 
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จะเห็นได้ว่าข้อบังคบัลูกเสือนัน้มีเจตนาท่ีต้องการสร้างความรู้สึกรักและเทิดทูนในสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตร การเป็นสุภาพบุรุษสมชายชาตรี ท่ีต้องมีความสุภาพ กล้าหาญ และ
เสียสละชีวิตเพ่ือปกปอ้งประเทศชาตขิองตน 

แนวพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัในการส่งเสริมการศกึษาเพ่ือ
สร้างเด็กให้เป็นสุภาพบุรุษนัน้ พระองค์ทรงก าหนดแนวการประพฤติตนของสุภาพบุรุษให้กับ
นกัเรียนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ไว้หลายแนวทางด้วยกัน แนวทางต่างๆ นัน้สอดคล้องกับ
การด าเนินการจดัการศกึษา โครงสร้างหลกัสตูรของโรงเรียน และสอดคล้องกบัแนวพระราชด าริใน
การปกครองประเทศโดยก าหนดแนวทางแบบแผนความประพฤติไว้ทัง้สิน้ 3 แนวทางด้วยกัน 
กล่าวคือ แนวทางแรก การส่งเสริมและอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ อย่างการแสดงโขน ซึ่ง
โปรดเกล้าฯ ให้ครูโขน 3 ท่าน จากเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวฒัน์ (ม.ร.ว.หลาน กญุชร) มาฝึกหดัให้
นกัเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงจนสามารถออกแสดงให้คนทัว่ไปรับชมได้เป็นอย่างดี แนวทาง
ตอ่มา การฝึกให้รู้จกัการเก็บออมและการประหยดั พระองค์ทรงสอนให้เด็กหลวงรู้จกัการอดออม
และการประหยัด โดยการตัง้ธนาคารขึน้ในกิจกรรมเมืองมัง ให้ ช่ือว่า “แบงค์ลีฟอเทีย”1  
เป็นธนาคารส าหรับฝากเงินและกู้ เงินของนกัเรียนในโรงเรียนราชวิทยาลยั และโรงเรียนมหาดเล็ก 
แนวทางสุดท้าย ฝึกการเข้าร่วมในสังคมและความเป็นมนุษยสัมพันธ์จากการเข้าสโมสร 2   
โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสโมสรลีฟอเทีย ให้เป็นสโมสรท่ีหม่อมเจ้าและบุตรข้าราชการท่ี
น ามาถวายตวัเป็นมหาดเล็กได้ใช้สโมสรเป็นท่ีร่ืนรมย์มิต้องไปเท่ียวเล่นท่ีอ่ืนและฝึกการเข้าสงัคม 
เล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆ โดยพระยาบ ารุงราชบริพารได้บรรยายสภาพของสถานท่ีแห่งนีไ้ว้ว่ า “...
สโมสรตัง้อยู่หลงัพระต าหนกัจิตรลดา...มีโต๊ะบิลเลียด 2 โต๊ะคูก่ัน...ด้านหลงัตัง้เคาน์เตอร์กัน้เป็น
คอกส าหรับขายเคร่ืองดื่ม บหุร่ีและขนม”3 

                                                           

       1  ปัจจุบนัคือธนาคารออมสิน ส าหรับมลูเหตุอนัเป็นที่มาของช่ือ "ลีฟอเทีย" นัน้ น ามาจากช่ือย่อของผู้ เป็น
กรรมการ ซึง่มีอยูด้่วยกนั 3 ท่าน อนัได้แก่ “ล”ี แปลวา่ ใหญ่ ได้แก่ รัชกาลที่ 6 ขณะทรงด ารงอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ-ราชฯ ซึง่เป็นประธานกรรมการหรือ เจ้าของแบงค์ “ฟอ” ได้แก่ เฟือ้ ม.ล.เฟือ้ พึง่บญุ ณ อยธุยา 
เป็นกรรมการผู้จัดการ “เทีย” ได้แก่ เทียบ เทียบ อัศวรักษ์ เป็นกรรมการ การด าเนินกิจการของแบงค์  ที่มา : 
ธนาคารออมสนิ. (2561).  ภาคแรกปฐมเหตแุหง่การออม "แบงค์ลฟีอเทีย" พ.ศ. 2450 – 2456.  วิวฒันาการออม
สิน.  ออนไลน์. 
       2  รัชดา ภมุรินทร์วรากลู.  (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 66 – 72. 
       3  พระยาบ ารุงราชบริพาร.  (2503).  ทรงโปรดตัง้สโมสร.  ใน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั. 
(2554).แนวพระราชด าริในรชักาลที ่6 ดา้นการศึกษา.  หน้า 95. 
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แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงใช้ในการปลูกฝังให้
เดก็หลวงเกิดคณุลกัษณะนิสยัในแบบท่ีพระองค์ทรงตัง้พระปณิธานไว้นัน้ มีส่วนส าคญัในการสร้าง
เด็กให้มีภาวะความเป็นผู้น า เน่ืองจากนกัเรียนท่ีจบการศกึษาจากโรงเรียนในพระบรมราชปูถัมภ์
ส่วนใหญ่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงขึน้ทัง้ในระดบัอุดมศึกษาภายในประเทศ 
หรือนกัเรียนทนุเล่าเรียนหลวงท าให้เด็กกลุ่มนีมี้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพราชการ และจ าเป็นอย่าง
มากท่ีจะต้องมีภาวะความเป็นผู้น าท่ีดีในองค์กรตอ่ไป 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีแนวพระราชด าริด้านการสร้างเด็กหลวง
ให้มีความเป็นผู้ ดี และเป็นสุภาพบรุุษ โดยทรงด าเนินการอบรมสัง่สอนด้วยพระองค์เองอย่างการ
พระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสในวาระและโอกาสตา่งๆ แก่ครูและนกัเรียนของ
โรงเรียนในพระบรม-ราชูปถัมภ์ หรือทรงให้บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอย่าง
เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี และเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการท่ีได้
เป็นผู้ วางโครงการศึกษาส าหรับนักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเขียนต าราและแบบเรียนของ
กระทรวงธรรมการ และเขียนหลักสูตรจริยธรรมส าหรับนักเรียนท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน
อย่างหนงัสือสมบตัิของผู้ ดีน ามาใช้ในการสอนความประพฤติและจริยธรรมให้กับเด็กหลวง ส่วน
การปลกูฝังเด็กหลวงให้มีความเป็นสุภาพบุรุษนัน้ทรงใช้พระบรมราโชวาทในการพระราชทานให้
เด็กเกิดความคิด และการวางตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม จะเห็นว่ากิจกรรมลกูเสือ กิจกรรม
เมืองมงั การสร้างสโมสรลีฟอเทียให้กบัเดก็หลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวนีเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยให้
เด็กได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมสงัคม การประพฤติตนให้สมกบัความเป็น
สุภาพบุรุษท่ีจะต้องมีน า้ใจ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือประเทศชาติดงัพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีต้องการสร้างเด็กท่ีมีความรู้พร้อมด้วยคุณธรรมให้
เกิดขึน้เพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยัของสงวน เลิศโชคชยัท่ีเสนอว่า
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีทรงเห็นว่าการจดัโรงเรียนประจ าแบบปับ
ลิคสคูลจะเป็นการเตรียมการฝึกฝนนักเรียนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษท่ีได้รับการพัฒนาทัง้ใน
สติปัญญา อารมณ์และร่างกาย ให้พร้อมท่ีจะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ศิษย์ท่ีดีของครู และเป็น
พลเมืองดีของชาต ิ
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3.3 พระราชด าริเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดีของชาตใินเดก็ราษฎร์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งท่ีสะท้อนถึง
แนวทางในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาเด็กราษฎร์ในรัชสมยัของพระองค์ โดยทรงเน้นวา่ความเป็น
พลเมืองดีมีจริยธรรม คือเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีพระองค์ทรงมุ่งหมาย ดงัใจความตอน
หนึง่ของพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่ีวา่ 
 

“...การศึกษาและกฎเกณฑ์ทัง้หลายตลอดจนหลกัสตูรแท้จริงท าให้เปลือง

กระดาษไปเปลา่ๆ ยิ่งกว่านัน้คือ เปลืองเวลา...ข้าไมห่มายความวา่อะไรท่ีดีส าหรับเมือง

องักฤษจะต้องดีส าหรับเมืองไทยด้วย ข้าไม่ห่วงการปัน้นกัเรียนชัน้มธัยมให้เป็นเทวดา

เหมือนกันหมด เท่ากบัการสร้างเด็กหนุ่มที่ขยนัขนัแข็งและสะอาดทัง้ทางร่างกายและ

จิตใจ เตรียมพร้อมที่จะรับภาระต่างๆ ท่ีจะมีมาในอนาคต...ข้าไม่ต้องการต าราที่เดินได้

...ข้าต้องการให้การศกึษาเป็นสิง่ที่งดงามจนท าให้เด็กที่ออกไปแล้วหวนกลบัมาคิดถึงใน

วนัข้างหน้าด้วยความภาคภมูิใจ...”1 

 

กระทรวงธรรมการได้สนองแนวความคิดของพระองค์ในการจัดท าหนงัสือ และต าราแบบเรียนท่ี
สง่เสริมการศกึษาและพฒันาการทางด้านจริยธรรมให้กบัเด็กราษฎร์ออกมาหลายเลม่ด้วยกนั อาทิ 
หนงัสือพลเมืองดี บทดอกสร้อยกางเขน และสมบตัิของผู้ ดี ท่ีได้ตีพิมพ์และแพร่ออกไปยงัโรงเรียน
ต่างๆ ท่ีสังกัดในกระทรวงธรรมการ และโรงเรียนราษฎร์ท่ีจัดตัง้โดยภาคเอกชนทั่วพระ
ราชอาณาจกัร จึงนบัว่ากระทรวงธรรมการได้ปรับหลกัสตูรการศกึษาให้เป็นไปตามกระแสพระราช
ด ารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เพ่ือสนองพระราชด าริทางการเมืองและพระบรม
ราโชบายในการสร้างพลเมืองของพระองค ์
 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นรัชสมยัท่ีเกิดการศกึษาภาคบงัคบัขึน้         
เม่ือ พ.ศ.2464 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาและแผนพฒันาพลเมืองของชาติท่ีเร่ิมต้นขึน้ด้วย
การศึกษาส าหรับเด็กตัง้แต่อายุย่างเข้า 7 ปี ซึ่งการจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ 
การประถมศึกษา พ.ศ.2464 นีจ้ะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินพระบรมราโชบายพัฒนา
คณุภาพประชากร และเป็นการจดัการศกึษาท่ีมุ่งพฒันาความรู้และคณุธรรมให้กบัของเดก็ในเร่ือง
ความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นย า้ให้เด็กเกิดความ
                                                           

       1  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สนุทรเวช).  (มปป.).  พระราชกรณียกิจส าคญัในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วั. เร่ืองการศึกษาของชาติ.  เลม่ 7 ตอน 1.  หน้า 114 – 118. 
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ตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ การรู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่งพระราชบญัญัติการศกึษา
ภาคบงัคบัจะท าให้เด็กไทยในประเทศต้องเข้ารับการศึกษาตามโรงเรียนสงักัดกระทรวงธรรมการ 
โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนราษฎร์ซึ่งได้ท าการเปิดสอนขึน้มาเป็นจ านวนมากในรัชกาลนี ้
และได้รับการปลกูฝังตามพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยูห่วั 

การด าเนินนโยบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงปลกูฝัง
ตัง้แต่วยัเด็ก ทรงด าเนินพระบรมราโชบายนีผ้่านกิจกรรมอย่างการตัง้กิจการลูกเสือให้เกิดขึน้ทั่ว
พระราชอาณาจกัร โดยจัดให้มีกองลกูเสือตามจงัหวดัต่างๆ เพ่ือให้เด็กราษฎร์ได้มีโอกาสเข้าร่วม
และปลูกฝังอุดมการณ์ของการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึน้ และเป็นการสร้าง
เด็กให้รู้จกัความเสียสละ อดทน อดกลัน้ ซึ่งผลตอบรับของกิจการลูกเสือเป็นไปอย่างดีจากคณะ
ผู้ปกครองของเด็กราษฎร์ในสมยันัน้ดงัค ากราบบงัคมทลูรายงานของกรมพระยาด ารงราชานภุาพ
ท่ีวา่  
 

“...เด็กในโรงเรียนชอบฝึกหัดมาก...ผู้ ปกครองเด็กนักเรียน เมื่อได้เห็น

ข้าราชการฝึกหดัและแต่งตวัเคร่ืองเสือป่าพากันมาถามครูว่าจะให้เด็กแต่งตวัอย่างไร 

ผู้ปกครองเต็มใจที่จะท าเคร่ืองแต่งตวัให้เด็ก...พระนิกรมมุนีเจ้าคณะเมืองนครไชยศรีก็

บอกข้าพระพทุธเจ้าเปนอยา่งเดียวกนั ว่าความพอใจมีแทบทัว่ไป...ขดัข้องอยูแ่ตย่งัไม่มี

ครูฝึกหดัได้ทัว่ทกุแห่ง สว่นที่วดัพระปฐมเจดีย์นัน้ พระนิกรมมนุีว่า พระจะรับหดัเองได้

ด้วยมีพระภิกษุที่เคยรับราชการทหารอยูแ่ล้วหลายรูป...”1 

 

การจดักิจกรรมดงักล่าวเป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกบัการตัง้กองเสือป่าในพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการสถาปนากิจการลูกเสือนัน้ได้จัดท าขึน้ในลักษณะท่ีเน้นการ
ปลกูฝังความมีระเบียบวินยั และการรักษาไว้ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจาก
กิจกรรมลูกเสือแล้ว การจดัการแข่งขนักีฬาส าหรับเด็กราษฎร์อย่างกีฬาฟุตบอล และการแข่งขนั
กีฬาชนิดอ่ืนๆ เป็นอีกตวัอยา่งของการ    จดักิจกรรมนอกหลกัสตูรทางวิชาการเพ่ือให้เดก็ราษฎร์ได้
มีพฒันาการทางร่างกาย เป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ และความมีน า้ใจเป็นนกักีฬาของ
นกัเรียน เพ่ือให้เกิดความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเจตนารมย์ดงักล่าวของพระองค์
                                                           

      1  จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช).  (2514).  เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ตอน 1.  อ้างถึง รายงานนายกองตรี พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวง
ด ารงราชานภุาพ ผู้ตรวจการเสอืป่าหวัเมือง วนัท่ี 7 กรกฎาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ.2454).  หน้า 204 – 205. 
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สะท้อนผ่านบทประพนัธ์ของเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีในการอธิบายความมุ่งหมายของกีฬาไว้ 
ความวา่  
 

 “...นกักีฬาสารรูปล้วน  กายใจ จ ารูญ 

เลศิมิตรเลศิมนษุย์ใน   โลกนี ้
ใครใครก็ไว้ใจ    ได้หมด 
แม้ศตัรู     หลกีให้อภยัครัน.”1  
 

แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศกึษาให้กบัเด็กราษฎร์ในด้านความรู้ทางวิชาการนัน้ โดยมากมกัเป็นการสร้างให้เด็กราษฎร์มี
ความรู้พืน้ฐานในการอ่านออกเขียนได้เพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับการประกอบอาชีพเม่ือเติบใหญ่ขึน้
เป็นส าคญั ส่วนแนวพระราชด าริเร่ืองการสร้างพลเมืองท่ีดี รู้จกัการเสียสละเพ่ือส่วนรวม การสร้าง
หลกัสตูรอาชีวศกึษา เป็นนโยบายส าหรับการพฒันาเด็กราษฎร์ให้มีทกัษะความสามารถด้านการ
ประกอบอาชีพท่ีทางกระทรวงธรรมการได้จดัท าเป็นนโยบายการศกึษา และการจดักิจกรรมอย่าง
ศลิปหตัถกรรมนกัเรียนขึน้เพ่ือสนบัสนนุให้เด็กราษฎร์เกิดคา่นิยมในการเลือกประกอบอาชีพท่ีเป็น
วิชาชีพอย่างการเป็นช่างฝีมือ การเป็นเกษตรกร และอ่ืนๆ ท่ีนอกเหลือจากอาชีพรับราชการเป็น
เสมียน 
 

3.3.1 ความเป็นพลเมืองดี 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคญักับการสร้างพลเมืองดีโดย

ทรงใช้การศึกษาเข้ามาเป็นเคร่ืองพัฒนาให้เด็กเป็นพลเมืองดี ดังพระราชปรารภว่า “ ประเทศ
ทัง้หลายย่อมเจริญได้ด้วยการศึกษา ประเทศใดปราศจากการศึกษาประเทศนัน้ต้องเป็นป่าเถ่ือน 
ประเทศตา่งๆ ย่อมมีศิลปะวิชาการตา่งๆ กนั เราก็มีศลิปวิชาการของเรา เราจ าจะต้องช่วยกนัท านุ
ให้เจริญขึน้”2 เพ่ือให้เด็กราษฎร์ซึ่งจะเติบโตขึน้เป็นพลเมืองในประเทศมีความรู้จกัวิชาชีพ และมี

                                                           

       1  เจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี.  (2526).  “นกักีฬา”.  โครงกลอนของครูเทพ เล่ม 2.  หน้า 41 – 42.  
       2  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2529).  พระราชด ารัสตอบค ากราบบงัคมทลูพระกรุณาถวาย

เสือ้อาจารย์ของโรงเรียนมหาดเลก็หลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2456.  ใน พระราชด ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั  รวม :100 ครัง้  .หนา้ 56. 
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ความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบวิชาชีพ ไม่ได้ทรงมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมให้เป็นข้าราชการเหมือน
แต่ก่อน1 จึงทรงได้จดัการศึกษาโดยใช้แนวพระราชด าริในการปลูกฝังให้เด็กไทยเกิดความรักชาต ิ 
ซึ่งปรากฏในพระราชนิพนธ์เร่ืองผลแห่งวิธีการศกึษาของเยอรมนัในเร่ืองของความเป็นพลเมืองดี
ของชาติตามแนวพระราชด าริของพระองค์ท่ีว่า“.ความประสงค์อนัควรส าหรับการศึกษา คือ 1 ให้
เป็นพลเมืองดี รู้จกัจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ ชาต ิศาสนา และรู้จกัซ่ือตรงตอ่หน้าท่ีของตน.”2  

แนวพระราชด าริเร่ืองการประพฤติตนเป็นพลเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงมุง่เน้นไปท่ีการปฏิบตัตินตามหน้าท่ีตอ่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาต ิซึ่งพระองค์
ทรงเห็นว่าเด็กมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และเป็นการง่ายท่ีจะปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงามให้เกิดแก่จิตใจ
ของเด็กจึงทรงวางหลกัปฏิบตัิส าหรับเด็กไว้ 3 ประการ คือต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ รัก
ชาติบ้านเมือง และการซ่ือสตัย์ตอ่หมู่คณะ ซึ่งหลกัปฎิบตัิดงักล่าวเสมือนเป็นกรอบความประพฤติ
ทางใจของเด็กท่ีจะต้องประพฤติตามเพ่ือให้เติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองดี ดงัข้อความในพระบรม
ราโชวาทพระราชทานให้แก่นกัเรียน ณ ท้องสนามหลวง ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2454 ท่ีวา่ 

  
“...ประการแรก ต้องมีความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ ผู้ เป็นพระ

เจ้าอยู่หวัของตน เพราะท่านเป็นผู้ท านบุ ารุงประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสขุโดยทัว่หน้ากัน 

ประการที่สองมีความรักชาติบ้านเมืองของตน เพราะตนเป็นสว่นหนึ่งของชาติ ถ้าชาติ

เสื่อมเสียยบัเยินไปแล้ว เราทัง้หลายก็ต้องพากันยบัเยินตามไปกันหมด และควรจะมี

ความเคารพนับถือพระศาสนาอันเป็นเคร่ืองผูกมัดน า้ใจให้มั่นคงอยู่ในทางดีงาม 

ประการท่ีสาม ต้องมีความซื่อตรงตอ่พวกพ้องร่วมคณะกนั เพราะถ้าไมซ่ื่อตรงตอ่กนัแล้ว

ก็จะอยู่เย็นเป็นสขุไปไม่ได้ คงต้องแตกกระจัดกระจายป่นปี ้ผู้ที่ท าลายคณะก็เท่ากับ

ท าลายตนเอง...”3  

 

                                                           

       1  ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6 ร.6 ศ.10/13. ความเห็นที่จะจัดการศึกษาของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี น าข้ึนทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงวนัที่ 18 
ตลุาคม ร.ศ.131 (พ.ศ.2454). 
       2   รามจิตติ .  (2458).  ผลแห่งวิธีการศึกษาของเยอรมัน.  ใน  วิทยาจารย์ฉบับรวมเล่ม เล่มที่ 16.   
หน้า 104. 
        3   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.  (2529).  พระบรมราโชวาทพระราชทานแด่นักเรียน  
ณ ท้องสนามหลวง วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2454.  ใน  เล่มเดิม.  หน้า 23. 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสร้างค่านิยมเก่ียวกับคุณสมบตัิ
ของการเป็นพลเมืองดี เพ่ือให้เด็กท่ีเติบโตขึน้มาได้ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีมีคา่นิยมสอดคล้องกับ
การด าเนินพระบรมราโชบายในการปกครองประเทศของพระองค์ อย่างพระราชนิพนธ์เร่ือง โคลน
ติดล้อ ท่ีพระองค์ได้พยายามอธิบายถึงคา่นิยมของคนไทยในสมยันัน้ว่ามีคา่นิยมในทางท่ีผิด ก็คือ
การสง่บตุรหลานเข้ามารับการศกึษาเพ่ือจะจบไปแล้วได้รับราชการเป็นเสมียน ซึง่ไม่ได้เป็นไปตาม
พระราชประสงค์ของพระองค์ท่ีทรงริเร่ิมการจัดการศึกษาเน่ืองจากทรงต้องการให้ประชาชนมี
ความรู้ความสามารถท่ีดีขึน้  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพภายใต้ระบบสังคมและเศรษฐกิจ  
ท่ีก าลงัขยายออกไปมากขึน้และประกอบอาชีพท่ีหลากหลายไมใ่ชค่ิดแตจ่ะเป็นเสมียน เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิพนธ์ท่ีแสดงถึงลักษณะของ
พลเมืองดีท่ีพระองค์ทรงมีพระราชด าริวา่ต้องเป็นบคุคลท่ีปฏิบตัติามกฎหมาย และอทุิศตนเองเพ่ือ
ชาติและศาสนาดังพระราชนิพนธ์เร่ืองลัทธิเอาอย่าง ความว่า “.การท าตนให้เป็นพลเมืองดี  
เช่นปฏิบตัิตามพระราชก าหนด กฎหมาย อุทิศก าลงักาย ก าลงัทรัพย์ในการป้องกันบ้านเกิดเมือง
บดิาและชาตศิาสนา...”1  

แนวพระราชด าริท่ีทรงมุ่งพระราชประสงค์ให้เด็กราษฎร์ได้กระท าตนให้เป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาตินัน้ เป็นแนวพระราชด าริท่ีทรงมุ่งปลูกฝังให้เกิดขึน้กับเด็กไทยท่ีจะได้เติบโตขึน้เป็น
พลเมืองของชาติตามแนวทางท่ีพระองค์ทรงมุ่งหวงั เน่ืองจากเด็กส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการ โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนราษฎร์นัน้เป็นเด็กท่ีได้รับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งเม่ือเติบใหญ่จะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของชาติ และจะต้องเข้าสู่
สงัคมการท างานซึ่งแนวพระราชด าริดงักล่าวย่อมส่งผลให้ศกัยภาพและค่านิยมของพลเมืองได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามพระราชประสงค์ 

 

3.3.2 การสร้างเดก็ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริและพระราชกระแสรับสั่ง

ตลอดจนพระราชนิพนธ์บทละคร ค ากลอนท่ีแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ท่ีต้องการให้คนไทย
เป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม และรู้จกัเสียสละอทุิศตนเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ อาทิ พระ
ราชด ารัสตอบในงานเฉลิมพระราชมณเฑียร ในวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2459  ท่ีว่า “...ถ้าเห็นว่าถึง
เวลาแล้วท่ีท่านต้องเสียสละ คือสละความมกัใหญ่ใฝ่สงู ความริษยาโกรธแค้น และรวมกนัจดัแต่ง

                                                           

       1  พระราชนิพนธ์ เร่ือง ลทัธิเอาอยา่ง.  ใน  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2504).  เล่มเดิม.  
หน้า 5. 



 74 
 
ดวงจิตเป็นของพลีบนท่ีบชูาแห่งความรักชาติ”1 และพระราชนิพนธ์เร่ืองไชโยท่ีได้เปรียบเทียบคนท่ี
ไมเ่สียสละเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาตไิว้วา่ “คนท่ีได้รับผลแหง่การปกครองแล้ว ไมย่อมเสียสละ
เพ่ือช่วยบ ารุงการปกครองนัน้บ้างแล้ว ก็ไม่ผิดกับสัตว์ท่ีคิดแต่จะดูดเลือดกิน น่าดูถูกท่ีสุด”2  
เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจในการเป็นผู้ ก่อตัง้
กิจการลูกเสือส าหรับเด็กในพระราชอาณาจกัร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการท่ีพระองค์ทรงต้องการ
ให้เกิดขึน้ในการปลกูฝังคา่นิยมความรู้สึกรักชาติ รับผิดชอบตอ่ชาตบ้ิานเมืองและรู้จกัเสียสละเพ่ือ
ชาติบ้านเมืองกบัเด็ก ดงัจะเห็นได้ว่ากิจการของลกูเสือนีไ้ด้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
สมยันัน้ ท าให้เจ้าหน้าท่ีของกรมศึกษาธิการในกระทรวงธรรมการได้เร่ิมฝึกฝนผู้ ท่ีจะเป็นผู้ก ากับ
และรองผู้ก ากบั เพ่ือน าไปฝึกนกัเรียนตามโรงเรียนในกรุงเทพฯ ตอ่ไป ซึ่งในไม่ช้าได้ปรากฏวา่มีผู้ ท่ี
พอจะเป็นผู้ ก ากับและรองผู้ ก ากับมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ขณะเดียวกันพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ  
ให้ตัง้กองลูกเสือเพิ่มขึน้ เป็นล าดับ ดังปรากฏในเอกสารบัญชีของจ านวนลูกเสือในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 กองลูกเสือในมณฑลกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้เป็น 63 กอง มีจ านวนลูกเสือรวม
ทัง้สิน้ 2,668 คน เม่ือใกล้จะสิน้ปีนัน้คือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 24543 จ านวนลูกเสือเพิ่มขึน้เป็น  
65 กอง4 ซึ่งจ านวน 65 กองนีย้งัไม่ได้รวมกบักองลกูเสือท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพได้เป็นผู้ จัดการอ านวยการพิจารณาก่อตัง้ขึน้ เม่ือไปตรวจการกิจการ
ลูกเสือยังมณฑลอ่ืนๆ พบว่า ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 มีสมาชิก 
เข้าร่วมกับกิจการลูกเสือของพระองค์เป็นจ านวนมากและการฝึกหดัเยาวชนนีเ้ป็นไปในลกัษณะ
ก้าวหน้า คือมีการพฒันาขององค์กรอยูต่ลอดในช่วงระยะเวลา 8 เดือนเศษ นบัได้วา่กิจการลกูเสือ
ตัง้แต่พระราชทานก าเนิดมานัน้เป็นกิจการพิเศษของเด็กในการฝึกหัดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อหมู่คณะและค่านิยมท่ีพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เด็กในฐานะ
อนาคตของชาติได้ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดงัท่ีจะปรากฏใน
ตอนตอ่ไปถึงพระราชกรณียกิจท่ีเป็นพระราชนิยมในรัชสมยัของพระองค์ ก็คือการพระราชนิพนธ์
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ตลอดจนร้อยแก้ว และพระบรม -ราโชวาทต่างๆ ท่ีมีไว้เพ่ือกิจการของ

                                                           

        1  พระราชด ารัสตอบในงานเฉลิมพระราชมณเฑียร วนัที่ 12 มกราคม พ.ศ.2459.  ใน  พระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2529).  เล่มเดิม.  หน้า 70. 
       2  หอวชิราวธุานสุรณ์.  แฟม้ที่  ว.01153/ป.3.  ส าเนาร่างบทความพระราชนิพนธ์เร่ือง “ไชโย”. 
       3  ขณะนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงวนัขึน้ปีใหมเ่ดือนกมุภาพนัธ์จงึเป็นปลายปี พ.ศ. 2454 
       4  ประยทุธ สทิธิพนัธ์.  (มปป.).  เล่มเดิม.  หน้า 26. 
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พระองค์ ซึง่บางสว่นถกูน ามาเพื่อเป็นการให้โอวาทเพ่ืออบรมสัง่สอนคณะเสือป่า และลกูเสือ อยา่ง
พระราชนิพนธ์เร่ืองเทศนาเสือป่า และปลกุใจเสือป่า เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์กลอนส าหรับลกูเสือเพ่ือเป็น
การสร้างความเข้าใจให้กบัเดก็ในเร่ืองของความเป็นลกูเสือ และสิ่งท่ีลกูเสือพงึจะกระท าให้มีจิตใจ
ท่ีกล้าหาญเสียสละมีความรับผิดชอบเพ่ือประเทศชาตขิองตนตอ่ไป ท่ีวา่  
 

 “...ลกูเสอืบใ่ช่เสอืสตัว์ไพร  เรายืมช่ือมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกนั 

ใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์   เช่นเสอือรัญสญัชาติชนคนพาล 
ใจกล้าต้องกล้าอยา่งทหาร        กล้ากอร์ปกิจการแหง่ชาติประเทศเขตตน...”1 
     

การปลูกฝังแนวพระราชด าริเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการ
ปลกูฝังความคิดเร่ืองการเสียสละเพ่ือสว่นรวมให้กบัเดก็ราษฎร์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัวนัน้  พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทท่ีทรงตรัสกับคณะนักเรียน ตลอดจนการ  
พระราชนิพนธ์บทประพนัธ์ ค ากลอน และการก่อตัง้กิจการลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั
มากในการพัฒนาอุดมการณ์และแบบแผนความประพฤติของนักเรียนให้เป็นผู้ ท่ี มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี มีความสามัคคี จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ รู้จักเสียสละ
ผลประโยชน์สว่นตนเพ่ือชาตแิละสว่นรวม   
 

3.3.3 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวคิดให้คนไทยประกอบอาชีพท่ี

หลากหลายไมใ่ช่แตมุ่่งรับราชการเท่านัน้ จึงทรงสนบัสนนุงานการศกึษาด้านอาชีพของเด็กราษฎร์
เป็นอย่างยิ่งพระองค์พระราชทานพระราชด ารัสตอบค ากราบบงัคมทลูของเสนาบดีกระทรวงธรรม
การในงานแสดงศลิปหตัถกรรมครัง้แรกเม่ือ พ .ศ. 2455 ตอนหนึง่วา่  

 

 

 

 

                                                           

       1  ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน.  (2554).  สารานกุรมลูกเสือ Scout Encyclopedia 100 
ปี ลูกเสือไทย เล่มที ่1.  หน้า ค าน า. 
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“...ว่าถึงการเลีย้งชีพในทางหตัถกรรม เราผู้ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็กล้ายืนยนั

ได้ว่า ไมเ่ป็นการเลวทรามกว่าเป็นเสมียนหรือเป็นราชการ ดงัที่เป็นอนัมากยงัส าคญัผิด

อยู่นัน้เลย คงจะได้รับการยกย่อง ชุบเลีย้ง เช่นกันคือ ถ้าตัง้ตนเป็นหลกัฐานมัน่คง ใน

การขายหรือศิลปการได้แล้ว เราคงจะต้องเป็นขุนน า้ขุนนาง  ไม่ผิดอะไรกับผู้ ที่ รับ

ราชการ.”1 

 

 ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่แนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัใน
การจดัการศึกษาด้านอาชีวศกึษาให้ควบคูไ่ปกับการศึกษาภาคบงัคบั เน่ืองมาจากการท่ีพระองค์
ทรงเล็งเห็นกระแสสงัคมของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กราษฎร์ท่ีเร่ิมให้ความสนใจใน
การสง่บตุรหลานเข้าเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษา เม่ือส าเร็จการศกึษาแล้วก็ได้เรียนในชัน้ท่ีสงูขึน้
เพ่ือจบมาแล้วจะได้ให้ลกูหลานเข้ารับราชการในต าแหนง่ตา่งๆ ซึง่สาเหตดุงักลา่วนีเ้จ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนัน้ได้เขียนค ากราบบงัคมทูลรายงานต่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัถึงความกงัวลในการจดัการศกึษาภาคบงัคบั และการเข้า
ศกึษาตอ่ในวิชาสามญัของเดก็ราษฎร์ในขณะนัน้ความว่า  
 

“...เพราะรัฐบาลได้ลงทุนรอนจัดการศึกษาเช่นนีก็้เป็นการนิยมของราษฎร

เกิดขึน้เข้าใจเสียว่า การที่เข้าโรงเรียนแล้วไม่ว่าสงูต ่าหรือต่างประเภทกันอย่างไร เป็น

ทางท ามาหากินไปหมด เมื่อสุดก าลังหรือปัญญาที่จะเรียนต่อไปอีกเท่าไหร่ ก็หลีก

ออกไปเกณฑ์ให้รัฐบาลจ้างไว้รับราชการไปหมด...ยังมีความเห็นซึ่งเป็นที่นิยมต้อง

อธัยาศยัตอ่ไปวา่การท่ีจะเข้ารับจ้างรัฐบาลเป็นการเบาสบายทัง้ภาคภมูิ มียศศกัดิ์ชัว่แต่

ให้ท่านใช้ท าได้บ้างไมไ่ด้บ้าง ก็ดีกว่าไปท ามาหากินอย่างอื่นที่ต้องออกแรงเหน็ดเหนื่อย 

หาทางและหาทนุทรัพย์ท า...”2 

 

                                                           

       1  สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2480).  ประวติัสงัเขปแห่งการจดัการศึกษาปรัตยบุนัแห่งประเทศ
สยาม.  หน้า 75. 
       2   สจช.  เอกสารรัชกาบที่ 6 ที่ ศ./11.  ค ากราบบงัคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรน-ทราธิบดี ลงวนัที่ 2 
มกราคม พ.ศ.2457. 
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สอดคล้องกบัความเห็นของเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีท่ีได้พยายามสานตอ่แนวคิดของเจ้าพระยา
พระ-เสด็จสุเรนทราธิบดีภายหลังท่ีได้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการเม่ือ พ.ศ. 2458  
ท่ีได้สนบัสนนุการศกึษาด้านอาชีวศกึษาไว้ในรายงานการประชมุอปุราชและสมหุเทศาภิบาล เม่ือ 
พ.ศ.2462 ความตอนหนึ่งว่า “...การเรียนวิชาสามัญแต่เพียงอย่างเดียว จะจูงใจคนให้อยากเป็น
เสมียน สงครามโลกท่ีท าอยู่นีเ้ป็นสงครามอาวธุ หลงัจากนีจ้ะเป็นสงครามเศรษฐกิจ จะเกิดความ
ยุ่งยาก หากไม่ฝึกฝนประชาชน ให้มีความรู้ทางด้านวิชาอาชีพ”1 ส่งผลให้พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในเร่ืองของการผลิตครูท่ีสามารถสอนด้าน
อาชีพให้กับเด็กราษฎร์เพ่ือให้รู้จักการท ามาหากินในอาชีพด้านการเกษตร ศิลปหัตถกรรม งาน
ประณีตศิลป์ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดวิทยาลยัเฉพาะสาขาดงักล่าว อาทิ วิทยาลยัเพาะช่าง ท่ีก่อตัง้ขึน้
เม่ือ พ.ศ. 2456 หลงัมีนโยบายในการจดัให้มีการผลิตงานด้านหตัถศลิป์ขึน้มา  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่านโยบายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ริเร่ิมอย่างจริงจังตัง้แต่ต้นรัชกาล ตัง้แต่เม่ือเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ จนถึงเสนาบดีคนท่ีสองคือเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรีซึ่ง
ได้ท าการปรับปรุงโครงการศึกษาจนเกิดเป็นพระราชบญัญัติการประถมศึกษา พระพุทธศกัราช 
2464 ท่ี ได้จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีมีระยะเวลารวม 5 ปี  แบ่งเป็น 2 ช่วงชัน้ คือ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 3 ให้สอนวิชาสามญั และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 5 ให้สอนด้านอาชีพ 2 

หลกัสูตรการประถมศึกษา พ.ศ.2464 มีโครงสร้างการศึกษาวิชากสิกรรม เพ่ือป้องกันมิ
ให้เดก็ราษฎร์ท่ีเป็นบตุรของชาวไร่ชาวนาท่ีถกูเกณฑ์มาเลา่เรียนพากนัละทิง้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพท่ีครอบครัวของตนเองได้ประกอบกันเพ่ือมาเรียนในวิชาสามัญเพียงอย่างเดียวเพ่ือเข้าสู่
ระบบการท าราชการ นโยบายการศึกษาวิชากสิกรรมจึงถูกจัดตัง้ขึน้เม่ือเกิดโรงเรียนฝึกหัดครู
ประถมกสิกรรม3 ท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2460 ท่ีจงัหวดัพระนคร การจดัการศกึษาเกษตรกรรมจึงถกู

                                                           

       1   สจช.  เอกสารรัชกาลที่ 6 ที่ ศ.1/4. รายงานการประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาล วนัที่ 24 ธนัวาคม 
พ.ศ.2462. 
       2   กรมสามญัศึกษา.  (2516).  สมัฤทธ์ิผลการจัดการศึกษาภาคบงัคบั.  รายงานการวิจัยอนัดบั 8.  หน้า 
100.  
       3   การจดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสกิรรม โดยเจ้าพระยาธรรศกัดิ์มนตรี เสนาบดี กระทรวงธรรมการได้
จัดตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรมหอวัง ณ บ้านสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โรง เรียนนีรั้บผู้จบชัน้ ม.3 
(เปลี่ยนเป็น ม.6 ในระยะต่อมา) เข้าศึกษาในหลกัสตูร 2 ปี เพื่อรับประกาศนียบตัรประโยคครูประถมกสิกรรม 
(ปป.ก.) ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  (2561).  ประวัติ
มหาวิทยาลยั ความเป็นมาก่อนการจดัตัง้มหาวิทยาลยั.  (ออนไลน์). 
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จัดให้ควบคู่กับการจัดการศึกษาภาคบังคับ นับว่าเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ราษฎร์ท่ีจะได้เปล่ียนความสนใจในการเรียนแต่เพียงวิชาสามัญ ให้หนัไปสู่การศึกษาความรู้ใน
อาชีพท่ีเป็นพืน้ฐานของครอบครัวและช่วยพฒันาอาชีพของครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ดีขึน้ ดังค ากราบบังคมทูลของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีท่ีว่า“.สมัยนีไ้ม่ว่าชาติใด ย่อม
ขะมกัเขม้นเตรียมทวยราษฎร์ของประเทศให้เป็นผู้ประกอบอาชีพได้ เจริญท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือ
การเผยแพร่พาณิชย์อนัเป็นเคร่ืองน ามาซึง่ความสมบรูณ์แหง่ชาต.ิ..”1 

แนวพระราชด าริในเร่ืองการศกึษาด้านอาชีพของเด็กราษฎร์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยู่หวันีไ้ด้มีการด าเนินการหลายแนวทาง เพ่ือจะปลูกฝังคา่นิยมในเร่ืองของอาชีพให้กับ
เด็กราษฎร์เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัและอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากคา่นิยมในการเข้ารับราชการของ
เด็กท่ีจบการศึกษาขัน้สามัญ โดยสะท้อนผ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองโคลนติดล้อ ท่ีพระองค์ทรง
วิจารณ์และอุปมาเปรียบเทียบค่านิยมของคนไทยในการเข้ารับราชการว่าเหมือนโคลนท่ีติดล้อ
เกวียนท่ีวิ่งตามถนนทางเดิน ไม่นานโคลนนัน้ก็หลดุไป เหมือนกบัคนท่ีมีความรู้คร่ึงๆ กลางๆ เรียน
จบการศกึษาเพียงชัน้สามญันิยมมาเป็นอาชีพเสมียนรับจ้างคิดว่าอาชีพนัน้จะมัน่คง แต่เม่ือชาติ
พัฒนาต่อไปต้องการคนท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้ามาในระบบการท างาน คนท่ีมี
ความรู้เพียงเปลือกก็จะค่อยๆ ถดถอยไปเหมือนโคลนท่ีจะหลุดออกจากล้อเม่ือล้อวิ่งไปใน
ระยะทางท่ีไกลขึน้นัน่เอง 

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมีต่อเด็กราษฎร์ ท าให้
เข้าใจถึง พระบรมราโชบายในการจัดการศึกษา การปลูกฝังความคิดและอุดมการณ์ให้กับเด็ก
ราษฎร์ผู้ ท่ีจะเติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองของชาติ พระองค์ทรงมีพระราชด าริต้องการให้เด็กราษฎร์
เติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศให้มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้ พระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาทในวาระและโอกาสต่างๆ 
ท่ีตรัสตอ่คณะครู และนกัเรียนท่ีมาเข้าเฝา้ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกและบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดี
ให้กบัเดก็ราษฎร์โดยทัว่กนั 

กิจการลกูเสือท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสถาปนาขึน้และให้กระทรวง
ธรรมการจัดการฝึกอบรมให้กับเด็กราษฎร์ทั่วประเทศนัน้  ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากการศกึษาด้านวิชาการเพียงอยา่งเดียว ซึ่งการฝึกลกูเสือนัน้จะมีส่วนช่วยให้การเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างพลเมืองท่ีดีตามอุดมการณ์ความรักชาติ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ

                                                           

       1  สจช.  เอกสารรัชกาลที่ 6 ที่ ศ.4/5.  ค ากราบบงัคมทูลของเจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี ตอบข้อทกัท้วงของ
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ลงวนัที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2464. 
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ส่วนรวม และสร้างความมีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย และปฎิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา
ตลอดจนสร้างความสามคัคีในหมู่คณะซึง่เป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงเน้นย า้และพยายามสร้างให้เกิดขึน้
ในหมูค่นไทยตลอดรัชสมยั 

แนวพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ปลูกฝังการเข้าใจในเร่ืองของอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากค่านิยมการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนวิชาสามญัเพ่ือท างานในอาชีพข้าราชการ ท าให้เดก็ราษฎร์มีความเข้าใจและเห็น
ความส าคญัในการประกอบอาชีพท่ีเป็นพืน้ฐานของครอบครัว อย่างอาชีพเกษตรกรรม และการท า
หัตถศิลป์ประเภทต่างๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย การจัดการศึกษาของกระทรวงธรรมการ
ภายใต้พ ระราชบัญญั ติการประถมศึกษา ท่ี มี การจัดการศึกษาด้านอาชีพกสิ กรรม  
และการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมก็ยิ่งเป็ นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน
พระราชด าริของพระองค์ท่ีมีตอ่เดก็ราษฎร์มากยิ่งขึน้ 

  
3.4 สรุป 

แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงด าเนินพระบรมรา
โชบายให้กับเด็กหลวงและเด็กราษฎร์ในพระราชอาณาจักรนัน้ ได้ทรงด าเนินผ่านระบบการจัด
การศึกษาโดยกระทรวงธรรมการ ซึ่ งพระองค์ทรงใช้พระราชด า รัส  พระบรมราโชวาท  
พระราชนิพนธ์ กิจการลูกเสือ และการจดัหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน
พระราชด าริท่ีจะพฒันาเดก็ให้เป็นพลเมืองท่ีดีในพระราชวิสยัทศัน์ส่วนพระองค์ท่ีจะต้องมีความรัก
ในสถาบนัชาต ิด ารงรักษาไว้ซึ่งคณุความดีตามแนวทางของพระพทุธศาสนา และการจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึง่เป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงมุง่หวงัให้เกิดขึน้กบัคนไทยทกุคนตลอดรัชสมยั 

การด าเนินพระบรมราโชบายในการปลกูฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นให้เด็กตระหนกัและเห็นคณุค่าและความส าคญั
ของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายควบคมุโรงเรียนราษฎร์
ท่ีสอนภาษาจีนแล้ว ทรงมีบทพระราชนิพนธ์ตา่งๆ อีกมากมาย เพ่ือปลกุใจให้กบัเดก็มีความรู้สกึรัก
ชาติและมีความสามัคคีของหมู่คณะ ในการน าพาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึน้ไปใน
อนาคตอย่าง การมีความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีความภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไทย 

พระราชบญัญัติการประถมศกึษา พุทธศกัราช 2464 เป็นกฎหมายส าคญัท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของการศึกษาของประชาชน ซึ่งจะต้องจัดการให้มีการศึกษาขัน้สามัญให้กับ
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พลเมืองเพ่ือจะสามารถอ่านออกเขียนได้และสามารถมีความรู้ท่ีจะประกอบอาชีพตอ่ไปในอนาคต
ได้ ดงัค าถวายการจดัการศกึษาของเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี ท่ีด ารงต าแหน่งเจ้ากระทรวงธรรม
การท่ีได้มีความพยายามในการจดัการด้านอาชีวศกึษาให้กับเด็กราษฎร์ ท่ีจะเป็นเคร่ืองสนบัสนุน
ให้เด็กได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างการเกษตรกรรมท่ีเหมาะกบัภูมิล าเนาท่ีตนอาศยัอยู ่
และเป็นการลดคา่นิยมของผู้ปกครองเด็กท่ีต้องการให้บตุรหลานได้ศกึษาเล่าเรียนเพ่ือจบมาจะได้
สามารถเข้าท างานในระบบราชการอยา่งอาชีพเสมียน เป็นต้น   

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีแนวพระราชด าริในปลกูฝังให้เดก็หลวงให้
มีความเป็นผู้น า ผู้ ดี และเป็นสุภาพบุรุษ โดยทรงด าเนินการอบรมสัง่สอนด้วยพระองค์เองอย่าง
การพระราชทานพระราชด ารัสท่ีทรงเน้นให้เด็กหลวงตระหนกัถึงความส าคญัและภาระของตนเอง
ในการต้องมีหน้าท่ีรับใช้ราชการของชาต ิทรงให้บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาเขียน
หลกัสตูรจริยธรรมส าหรับนกัเรียนท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างหนงัสือสมบตัิของผู้ ดี การ
ปลูกฝังเด็กหลวงให้มีความเป็นสุภาพบุรุษนัน้ทรงใช้พระบรมราโชวาทให้เด็กเกิดความคิดท่ีรู้จัก
วางตวัในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม เชน่ การสร้างสโมสรลีฟอเทียเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการชว่ยให้
เด็กได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมสงัคม การประพฤติตนให้สมกบัความเป็น
สภุาพบรุุษท่ีจะต้องมีน า้ใจ ซ่ือสตัย์สจุริต และเสียสละเพ่ือประเทศชาติ 

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงมีตอ่เดก็ราษฎร์ท าให้เข้าใจ 
กระบวนการในปลูกฝังให้เด็กราษฎร์เป็นพลเมืองของชาติมีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้พระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาทในวาระและ
โอกาสต่างๆ การจดัการศึกษาท่ีใช้แบบเรียนอย่างหนงัสือพลเมืองดี บทดอกสร้อยกางเขนส าหรับ
เด็กราษฎร์โดยเฉพาะ เพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ทรงใช้กิจการ
ลกูเสือฝึกอบรมให้กบัเด็กราษฎร์รู้จกัเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม และสร้างความมี
ระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย และปฎิบตัติามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา ตลอดจนสร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงเน้นย า้และพยายามสร้างให้เกิดขึน้ในหมู่คนไทยตลอดรัชสมยั 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวะเพ่ือปลูกฝังการเข้าใจในเร่ืองของอาชีพให้กับเด็กราษฎร์ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประถมศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษาด้านอาชีพกสิกรรม และการสถาปนาโรงเรียนฝึกหดัครูประถม
กสิกรรมเป็นสว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนพระราชด าริของพระองค์ท่ีมีตอ่เด็กราษฎร์มากย่ิงขึน้ 
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การด าเนินพระบรมราโชบายในการปลกูฝังเด็กในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า-เจ้าอยู่หวัท่ีมีตอ่เด็กหลวงและเด็กราษฎร์นัน้แม้จะมีรายละเอียดในการด าเนินกิจการในการ
ปลกูฝังคา่นิยม และความคิดของเด็กสองกลุ่มท่ีมีความแตกตา่งกนั แต่แนวทางในการด าเนินพระ
บรมราโชบายหลกัท่ีพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ตอ่เด็กนัน้สอดคล้องกนักบันโยบายชาตินิยมท่ี
พระองค์ทรงพยายามปลูกฝังให้เกิดขึน้กับคนไทย โดยการท่ีทรงมีพระราชด าริริเร่ิมให้เกิดขึน้กับ
เดก็นัน้เป็นเพราะพระวิสยัทศัน์ของพระองค์ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคนท่ีเร่ิมจาก
เด็ก เม่ือเด็กเติบโตขึน้จะได้เป็นพลเมืองท่ีดีตามอุดมการณ์ของพระองค์ท่ีเป็นผู้ ทีความจงรักภักดี
ตอ่ชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และมีความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ โดยในบทถดัไปผู้วิจยั
จะกล่าวถึงผลของการด าเนินพระบรมราโชบาย และกระบวนการปลูกฝังเด็กในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงมีตอ่เดก็หลวงและเดก็ราษฎร์ในสมยันัน้ 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินพระราชด าริเกี่ยวกับเดก็ 

ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ด าเนินพระราชกรณียกิจในการปลกูฝังเดก็ใน
รัชสมัยของพระองค์ตัง้แต่ พ.ศ.2453 – 2468 ด้วยการจัดโครงสร้างการศึกษาท่ีเน้นการศึกษา 
ด้านวิชาการการอาชีวศึกษา และการปลูกฝังคณุธรรม และจริยธรรมเพ่ือให้เด็กท่ีได้รับการศกึษา
ในพระราชอาณาจักรเติบโตขึน้มาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ท่ีประกอบไปด้วยความรู้  
ในการประกอบอาชีพ มีความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้โดยจัด
การศึกษาท่ีทรงน าแนวความคิดต้นแบบมาจากโรงเรียนกินนอนท่ีพระองค์ทรงเข้ารับการศกึษาใน
ประเทศองักฤษ เพ่ือตอบสนองพระบรมราโชบายทางการศกึษาของพระองค์ท่ีต้องการให้โรงเรียน
แบบนีเ้ป็นโรงเรียนส่วนพระองค์ เพ่ือสร้างก าลงัคนและฝึกหดัพลเมืองตวัอย่างตามอุดมคติของ
พระองค์ ดงันัน้กลุ่มเด็กหลวงจึงถกูบม่เพาะด้วยการศกึษาจากโรงเรียนท่ีมีหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือ
พฒันาความรู้และบม่เพาะคา่นิยม จริยธรรมอยา่งความเป็นผู้ ดีและความเป็นสภุาพบรุุษ เป็นต้น 

ด้านการด าเนินการจดัการศกึษาให้กบัเด็กราษฎร์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงธรรม
การได้จดัการศึกษาและวางโครงการศึกษาให้กับโรงเรียนประจ ามณฑล ตลอดจนเปิดโอกาสให้
โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเอกชนท่ีเพิ่มมากขึน้ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา  
พ.ศ.2464 ท่ีก าหนดให้เด็กทกุคนต้องเกณฑ์เข้ารับการศกึษาจนจบการศกึษาในขัน้สามญั ทัง้ยงัมี
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ือให้เด็กราษฎร์สามารถพัฒนาตนเองในด้านการมีวิชาชีพ
แขนงตา่งๆ อยา่งเชน่ อาชีพครู อาชีพด้านงานศลิปหตัถกรรมตา่งๆ เป็นต้น 

ผลจากการด าเนินพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วันัน้ได้ส่งผลตอ่
กลุ่ม   เด็กหลวงและเด็กราษฎร์ในเวลาต่อมาเม่ือเด็กทัง้ 2 กลุ่มนีไ้ด้เติบโตขึน้มาเป็นผู้ ใหญ่  
มีบทบาทส าคญัต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทัง้ยังได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ ท่ีมีค่านิยมในการ 
รักชาติ การเสียสละและอุทิศตนให้แก่ส่วนร่วม การยึดมั่นและศรัทธาในพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น  
สิ่งท่ีพระองค์ทรงปลกูฝังให้เกิดขึน้กบัเดก็ในรัชสมยัของพระองค์มาโดยตลอด 
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ในบทนีจ้ะกล่าวถึงผลจากการด าเนินพระบรมราโชบายและพระราชด าริเก่ียวกับเด็ก
หลวงและเด็กราษฎร์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงด าเนินตลอดระยะเวลา  
15 ปี ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลต่างๆ ทัง้กลุ่มเด็กหลวงและกลุ่มเด็กราษฎร์ โดยวิเคราะห์ผ่านชีวประวตัิ
และผลงานของกลุ่มบุคคลตวัอย่างท่ีได้เติบโตและมีโอกาสได้ผ่านกระบวนการอบรมและปลกูฝัง
ค่านิยมต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยแบ่งประเด็นการศึกษาได้
เป็น 2 ประเด็น คือ ผลการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเด็กหลวง และ ผลการด าเนินพระราชด าริ
เก่ียวกบัเดก็ราษฎร์ 

 
4.1 ผลการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเดก็หลวง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าเนินพระราชด าริในการปลูกฝังค่านิยม
เร่ืองความเป็นผู้ ดี ความเป็นสภุาพบรุุษ และทรงด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัเด็ก
หลวงซึ่งมีพระราชประสงค์ท่ีจะมุ่งหวังให้เด็กหลวงได้เติบโตขึน้มาเป็นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง  
มีความเป็นผู้น า และสามารถท าคณุประโยชน์ให้กบัชาติบ้านเมืองได้ในอนาคต 

กลุ่ม เด็กหลวงส่วนใหญ่ จึ งได้ รับการอบรม  และการศึก ษารูปแบบใหม่  ดัง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงได้พระราชทานก าเนิดโรงเรียนแบบปับบลิคสคลูหรือ
โรงเรียนกินนอนขึน้มาเพ่ือจะฝึกอบรมเดก็กลุม่นีใ้ห้มีความรู้ความสามารถและคณุธรรมตา่งๆ เพ่ือ
จะเป็นก าลงัหลกัของชาติได้ในอนาคต ดงันัน้เม่ือเด็กกลุม่นีจ้บการศกึษาในขัน้ต้นแล้ว พระองค์จะ
ทรงคดัเลือกผู้ ท่ีมีอัธยาศยัและนิสัยใจคอท่ีทรงพอพระทยัเข้าถวายงานรับใช้เป็นมหาดเล็ก หรือ
สนองพระเดชพระคณุรับใช้ในวาระและโอกาสตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเดก็เหลา่นี ้

นอกจากการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนีไ้ด้เข้ารับราชการในต าแหน่งมหาดเล็กตัง้แตย่งัศึกษา
ไม่จบในชัน้สามญั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัทรงมีพระราชด าริให้เด็กหลวงท่ีมี
ความสามารถและมีผลการเรียนอยู่ ใน เกณ ฑ์ ท่ี ดี ได้ รับ โอกาสทางการศึกษามากขึ น้  
โดยพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงท่ีเป็น พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือทุนจากกระทรวงต่างๆ 
ให้กบัเด็กหลวงไปศึกษาตอ่ยงัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศซึ่งขึน้อยู่กบัความสนใจและความถนดั
ของเด็กท่ีจะเข้าไปศกึษาในตา่งประเทศ สาขาและวิชาใดตามท่ีตนเองต้องการเม่ือกลบัมาก็ทรงให้
เข้ารับราชการในกระทรวงท่ีเดก็เหลา่นีไ้ด้ศกึษาเลา่เรียนมาตามความเหมาะสมตอ่ไป 

อนึ่ง พระราชด าริในการปลกูฝังเด็กหลวงนีไ้ม่ได้จ ากดัเฉพาะการศกึษาส าหรับเด็กผู้ชาย
เท่านัน้ โรงเรียนท่ีจัดตัง้ขึน้ส าหรับการศึกษาส าหรับสตรีอย่างโรงเรียนราชินี ท่ีพระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงเข้าไปมีบทบาทในการวางโครงการศกึษา ตลอดจนส่งผู้ ท่ีมีความรู้
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ความสามารถด้านการศกึษาอย่างเจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดีให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
และจดัการศึกษา จึงนบัว่ากลุ่มเด็กหลวงนีค้รอบคลุมถึงเด็กหญิงจากโรงเรียนราชินีท่ีได้รับพระ
กรุณาในการจัดการศึกษาสมัยใหม่และอบรมบ่มเพาะค่านิยมต่างๆ อย่างความเป็นผู้ ดี
เชน่เดียวกบัเดก็ผู้ชายโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนของเด็กหลวงท่ีพระองค์ทรงก่อตัง้ขึน้ 

ผลการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกบัเด็กหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
นีไ้ด้เกิดขึน้กับบุคคลต่างๆ ส่งผลให้เด็กหลวงท่ีได้รับการปลูกฝังตามพระราชด าริสามารถเติบโต
ขึน้มาได้รับการศึกษาท่ีสูง มีความเป็นผู้ น า ผู้ ดี และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ดงัพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีพระราชด าริไว้ 
โดยสะท้อนผ่านชีวประวัติของบุคคลท่ีได้เกิดและเติบโตขึน้มาในกลุ่มของเด็กหลวงในส่วนนีจ้ะ
ยกตัวอย่างชีวประวัติของเด็กหลวง  3 บุคคล ได้แก่ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล นักเรียนโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงท่ีได้รับพระราชทานทนุไปศึกษาต่อยงัตา่งประเทศ นายเอื้อ สนุทรสนาน นกัเรียน
โรงเรียนพรานหลวง เล่าเรียนวิชาความรู้เก่ียวกบัการดนตรีและมหรสพตอ่มาได้เป็นบุคคลส าคญั
ของโลกสาขาวฒันธรรมดนตรีสากล และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนจาก
โรงเรียนราชิ นี ท่ี ได้ เข้ารับการศึกษาท่ีจัดขึ น้ส าห รับสตรีเพ่ือเปิดโอกาสให้ มีความ รู้และ
ความสามารถในวิชาการตา่งๆ และเข้าสูก่ารท างานในระบบราชการได้เชน่เดียวกบัผู้ชาย  
 

4.1.1 ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล : มหาดเล็กรับใช้ นักการศึกษาดีเด่นของ
โลก ในสาขาวรรณกรรมและส่ือสาร 

ม.ล.ป่ิน มาลากลุ เกิดเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. 2446 เป็นบตุรของเจ้าพระยาพระเสด็จ-               
สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) และท่านผู้ หญิงเสง่ียม (เสง่ียม มาลากุล ณ อยุธยา)  
ทา่นมีพ่ีน้องร่วมบดิามารดาทัง้สิน้ 8 คน 

ใน พ.ศ. 2457 ม.ล.ป่ิน  เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขณะมีอายุได้ 12 ปี ท่าน
ได้รับการศึกษาในขัน้ต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็นนักเรียนมหาดเล็กใน
พระบรมมหาราชวงั  เม่ือจบการศกึษาขัน้สามญัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ใน พ.ศ.2463 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับทนุของ
กระทรวงธรรมการ ออกไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยเข้าเรียนท่ีวิทยาลัยบูรพศึกษาและ
อาฟ ริกาศึ กษ า  ม ห าวิ ท ยาลั ยลอนดอน  (The School of Oriental and African Studies, 
University of London (SOAS)) และได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและ
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สันสกฤต แล้วได้ย้ายไปศึกษาต่อท่ีคณะบูรพคดีศึกษา สถาบันตะวันออกของมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด จนได้ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมสาขาบูรพคดีศึกษา (Oriental 
Studies) วิชาเอกภาษาบาลีและสนัสกฤต ตอ่มาใน พ.ศ.2474 ได้ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทจน
ส าเร็จการศกึษา ได้รับปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ระหว่างท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัอ๊อกซ
ฟอร์ด สังกัดวิทยาลัยบเร๊สโนส (Brasenose College) และใน พ.ศ.2498 ท่านส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและกลับมาเข้ารับต าแหน่งอาจารย์ท่ีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนท่านได้ริเร่ิมจัดตัง้โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ขึน้
ภายในประเทศ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นต้น 

การศึกษาชีวประวัติและผลงานของ ม.ล.ป่ิน มาลากุลพบว่าการศึกษาในโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงท่ีท่านได้รับการศึกษาและอบรมตัง้แต่เป็นเด็ก รวมถึงการได้เข้าถวายตัวเป็น
มหาดเล็กรับใช้สนองเบือ้งพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีส่วน
สนับสนุนในการหล่อหลอมวิสัยทัศน์และปลูกฝังค่านิยมในความรักชาติบ้านเมืองรวมถึงการ
ศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากดังแสดงในงานเขียนสดุดีถึงพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น หนงัสือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหาธีรราชเจ้า1 
หนังสือ KING VAJIRAVUTH THAILAND’S PROLIFIC WRUTER2 เป็นต้น การแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อชาติ การภูมิใจในความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการสานต่อกิจการตา่งๆ 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือได้เข้ารับราชการโดยเฉพาะด้านการศึกษา 
หม่อมหลวงป่ิน มาลากุลได้มีส่วนส าคัญในการวางรากฐานการศึกษาและขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมากทัง้การวางหลกัสูตรการศึกษา การสร้างมหาวิทยาลยัใน
จงัหวดัตา่งๆ เป็นต้น 

 

                                                           

       1  เป็นงานนิพนธ์ของ ม.ล.ป่ินที่จดัพิมพ์ขึน้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเสด็จพระราชด าเนิน
ทรงประกอบพระราชพิธีเป็นพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัและค่ายหลวงบ้าน
ไร่ พ.ศ. 2531. 
       2  งานนิพนธ์ภาษาองักฤษ ที่ม.ล.ป่ินสง่ให้องค์การศกึษาฯ สหประชาชาติตีพิมพ์และสง่ไปให้ประเทศสมาชิก
ทัว่โลกเพื่อประชาสมัพนัธ์การจดังานเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั 
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ขณะท่ีม.ล.ป่ิน มาลากลุได้ศึกษาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้าน
การทหารในกิจการลกูเสือซึง่เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงได้เข้าร่วมเพ่ือฝึกหดั
ร่วมกับกองเสือป่า ดังท่ี ม.ล.ป่ิน ได้แสดงทัศนะในเร่ืองการฝึกลูกเสือ หรือนักเรียนเสือป่าของ
ตนเองขณะนัน้วา่เป็นพระวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลและทนัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าท่ีได้
ริเร่ิมการฝึกการซ้อมรบแบบกองโจรขึน้ ความวา่ 

 
“...เมื่อ พ.ศ.2459...เสือป่าต้องเดินทางไกล...ข้าพเจ้าอาย ุ13 ปี เป็นนกัเรียน

เสือป่า...ไม่ได้สงัเกตวา่เสอืป่าพรานหลวงหายไปไหน...แต่พอเราจะพกัร้อนรับประทาน

อาหารกลางวนั เสือป่าพรานหลวงก็โผล่ออกมาจากป่าดักยิงพวกเรา...รบกันอยู่เป็น

เวลานาน...มาถึง ณ บดันี ้ก็พอจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้

ทรงสมมติการซ้อมรบแบบกองโจรขึน้ ท าไมจึงได้ทรงทราบว่า กึ่งศตวรรษต่อมามนษุย์

จะใช้วิธียทุธแบบกองโจร...”1 

 

ม.ล.ป่ิน มาลากุลเป็นผู้ ท่ีมีความรักและยึดมัน่ต่อพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากตามท่ี
ได้รับการปลูกฝังเร่ืองความเคารพและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งม.ล.ป่ินเป็นผู้ ท่ี มี
บทบาทในการน าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัออกมาเผยแพร่ให้กบัคนรุ่นหลงัได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่ีทรงมีต่อ
ประชาชนในหลากหลายด้าน ทั ง้ได้แสดงทัศนะและขยายความเข้าใจในเ ร่ืองเก่ียวกับ 
พระราชกรณียกิจท่ีท่านได้พบเห็นและมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดดงัข้อความท่ีปรากฏในบทความ 
“ร าพึงถึงพระผู้  ”ท่ีได้วิจารณ์หนงัสือ ประวติัการปฏิวติัครั้งแรกของไทย  ร.ศ. 130 ของ ร.ต.เหรียญ 
ศรีจนัทร์ กบั ร.ต.เนตร พนูวิวฒัน์ ท่ีได้กล่าวถึงเหตกุารณ์ประชุมก่อการครัง้แรกของคณะผู้ก่อการ
ว่าเป็นการบนัทึกท่ีมีความคลาดเคล่ือน ระบุวนัท่ีประชมุครัง้แรกซึ่งเป็นครัง้ท่ีส าคญัท่ีสดุผิดท าให้
หนงัสือเลม่นีห้มดความนา่เช่ือถือ ความวา่ 

 
 

                                                           

       1  ม.ล.ป่ิน มาลากุล.  (2523).  ร าพึงถึงพระผู้  (๒).  ใน ร าพึงถึงพระผู้ ของหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล.   

หน้า 7-8. 
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“...เมื่อข้าพเจ้าอ่าน ข้าพเจ้ามีความประหลาดใจเป็นอนัมาก ในข้อที่ว่าท่าน

ผู้ เขียนซึ่งเป็นผู้ก่อการชัน้หวัหน้า ท าไมท่านจึงจ าไม่ได้ว่าประชุมก่อการครัง้แรก (และ

ควรจะเป็นครัง้ส าคญัที่สดุ) วนัใด เพราะทา่นเขียน (คล้ายจะย า้ด้วยซ า้ไป) วา่ประชมุก่อ

การในวนัอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ร.ศ. 130 ข้อประหลาดใจของข้าพเจ้าคือวา่ วนัอาทิตย์

ที่ 13 มกราคม ร.ศ. 130 หามีไม ่คือถ้าเป็นวนัอาทิตย์เดือนนัน้ก็ต้องเป็นวนัท่ี 14 ถ้าวนัที่ 

13 ก็ต้องเป็นวนัเสาร์...หนงัสอืเลม่นีเ้ทา่กบัวา่เป็นต ารา เก่ียวกบัเหตกุารณ์เมื่อ ร.ศ. 130 

เมื่อผิดพลาดในเร่ืองส าคัญเช่นนีท้ าให้หมดค่าไปมากทีเดียว ความเช่ือก็ย่อมลดไป

หลายเปอร์เซ็นต์ แล้วเราก็ยงัใช้เป็นหนงัสอือ้างอิงกนัอยูเ่ร่ือยๆ... ”1 

 

ม.ล.ป่ินได้ขยายความเพิ่มเติมในบทความต่อมาถึงหนังสือประวัติการปฏิวัติครัง้แรกของไทย  
ร.ศ. 130 ของ ร.ต.เหรียญ ศรีจนัทร์ กบั ร.ต.เนตร พนูวิวฒัน์ท่ีได้วิเคราะห์ถึงการสถาปนากองเสือ
ป่ารักษาพระองค์ว่าเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดเหตกุารณ์กบฏ ร.ศ. 130 ซึ่งม.ล.ป่ิน ได้อธิบายเก่ียวกับ
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ-พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัว่าเป็นการสร้างกองก าลงัเพ่ือปกป้อง
ประเทศชาตใิห้รอดพ้นจากมหาอ านาจตะวนัตกท่ีเข้ามาล่าอาณานิคมในยคุนัน้ ตลอดจนได้โต้แย้ง
เร่ืองท่ีมีผู้ วิจารณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ -เกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองยศต าแหน่งของผู้ น้อยท่ีมียศ
ต าแหนง่สงูทางเสือป่า วา่เป็นการทดลองประชาธิปไตยของพระองค์ ดงัข้อความท่ีวา่ 

 
 “...ข้อที่สะดดุตาสะดดุใจข้าพเจ้า ในเร่ืองของกบฏ ร.ศ.130 อีกอยา่งหนึง่ คือมี

ผู้ต าหนิ พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ในเร่ืองยศและ

ต าแหน่งหน้าที่ของเสือป่า โดยกลา่วว่า ผู้ น้อยกลบัได้รับแต่งตัง้ให้มีต าแหน่งสงูทางเสือ

ป่า...ข้าพเจ้ากลบัคิดว่า นั่นพระองค์ทรงทดลองประชาธิปไตยอีกแล้ว คือทรงฝึกให้คน

เห็นหน้าที่ส าคญักวา่บคุคล...”2 

 

นอกจากการกล่าวทัศนะโต้แย้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัแล้ว ม.ล.ป่ิน มาลากลุยงัได้ประพนัธ์หนงัสือเก่ียวกบัพระ
ราชประวตัิและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัขึน้เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติและสร้างความเข้าใจในพระราชด าริและการด าเนินพระบรมราโชบายในการ

                                                           
           1  ม.ล.ป่ิน มาลากลุ.  (2523).  ร าพงึถงึพระผู้ (๑).  ใน  แหล่งเดิม.  หน้า 3 – 4.  
           1  ม.ล.ป่ิน มาลากลุ.  (2523).  ร าพงึถึงพระผู้ (๒).  ใน แหล่งเดิม.  หน้า 8. 
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บริหารประเทศของพระองค์ ซึ่งการประพนัธ์พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวนีท้ าให้เข้าใจว่าม.ล.ป่ินมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีได้รับการปลูกฝังและอบรมมาตัง้แตเ่ด็กซึ่งท่านมีโอกาสได้เข้ารับการถวายงาน
เป็นมหาดเล็กรับใช้เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 6 ปี ดงัปรากฏในตอนท้ายของหนงัสือ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั พระมหาธีรราชเจ้า ความวา่ 
 

 “...วาดพระราชประวตัิสิน้ สมประสงค์ 

เปรียบละครจบองก์  สดุท้าย 

พระคณุแหง่พระมง-  กฎุเกศ สยามแฮ 

ปกศรีษะข้าคล้าย   เมื่อครัง้ก่อนกาล 

 นามมาเป็นข้าพระ  มหาธี- รราชนอ 

มอบถวายกายชี-   วิตไว้ 

แตพ่ระดว่นจรล ี   เสด็จสู ่สวรรค์นา 

พระราชสดุาได้   จากฟา้ มาแทนฯ...”1 

 

การศกึษาชีวประวตัิของ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่ีทรงเน้นเร่ืองความรักและยึดมัน่ในสถาบนัพระมหากษัตริย์ดงัท่ี
ม.ล.ป่ินได้สะท้อนทัศนะเก่ียวกับการอธิบายเร่ืองราวและประราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัผา่นบทประพนัธ์ตา่งๆ ท่ีสดดีุและเทิดพระเกียรตพิระองค์ 

ม.ล.ป่ิน มาลากลุ เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทกับกิจการด้านการศกึษาของไทยเป็นอย่างมาก 
แนวคิดในการจัดการศึกษาของท่านได้ใช้ประสบการณ์และความเห็นว่าดีงามเหมาะสม 
ผสมผสานกับความรู้ท่ีได้ศึกษาเป็นแนวคิดของตนเอง มิได้ยึดถือแนวความคิดปรัชญาใด
เฉพาะเจาะจง  ท่านได้อธิบายถึงแนวคิดด้านการศึกษาหลายประการด้วยกัน เช่น การศึกษา
ความสมัพันธ์กับสงัคมมนุษย์ต้องด ารงชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
โดยอาศยัความรู้ท่ีได้ศึกษามา ผู้ เป็นก าลงัส าคัญของการศึกษาคือครูจึงต้องส่งเสริมอาชีพครูให้
มัน่คง เป็นต้น แนวคดิดงักลา่วสะท้อนให้เข้าใจถึงการน าพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพสังคมไทยในรัชสมัยของ
พระองค์ท่ีได้ริเร่ิมให้มีการจดัการศึกษาในด้านอาชีพ เพ่ือให้ราษฎรได้เข้าศึกษาด้านอาชีวศึกษา
                                                           

       1  ม.ล.ป่ิน มาลากลุ.  (2531).  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั พระมหาธีราชเจ้า.  หน้า 116. 
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เพ่ือมีความรู้และช านาญในอาชีพตา่งๆ อย่างแท้จริง ตลอดจนการส่งเสริมเร่ืองการฝึกหดัวิชาชีพ
ครูท่ีมีความสอดคล้องกบัพระราชด าริของพระองค์ท่ีทรงให้ความส าคญักับการฝึกหดัครูเน่ืองจาก
ครูเป็นสว่นส าคญัในการให้ความรู้และปลกูฝังเดก็  

 บทบาททางการศึกษาของม.ล.ป่ิน มาลากุล ส่งผลต่อการวางรากฐาน ปรับปรุง 
พฒันา ขยายขอบข่ายงานทางการศึกษาของไทยซึ่งสอดคล้องกับยุคสมยัและยงัมีผลต่อแนวคิด 
รูปแบบการบริหารการศึกษาในสมยัปัจจบุนั อาทิ การพฒันาการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค การร่วมมือ
กบัองค์การศกึษาระหวา่งประเทศ การสง่เสริมการฝึกหดัวิชาชีพครู เป็นต้น 
 

4.1.2 นายเอือ้ สุนทรสนาน : นักเรียนโรงเรียนพรานหลวง บุคคลส าคัญของโลก
สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล 

นายเอือ้ สนุทรสนาน1 เกิดเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2453 ท่ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เป็น
บตุรของนายดี สนุทรสนาน และนางแส สนุทรสนาน มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน ได้แก่ 
หม่ืนไพเราะพจมาน (อาบ สนุทรสนาน) นางเอือ้น แสงอนนัต์ และนายเอือ้ สนุทรสนาน 

ใน พ.ศ.2460 บิดาได้พาเข้ากรุงเทพมหานคร มาพักอาศัยอยู่กับหม่ืนไพเราะพจมาน  
ผู้ เป็นพ่ีชาย ซึ่งรับราชการเป็นคนพากย์โขนในกรมมหรสพ นายเอือ้ได้เข้ารับการศึกษาระดบัชัน้
มธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนพรานหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบปับบลิคสคลูท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตัง้ขึน้เพ่ือสอนวิชาสามัญตามปกติ (ภาคเช้า) และวิชาดนตรีทุกประเภท
(ภาคบ่าย)2  นายเอือ้ เลือกเรียนดนตรีฝ ร่ังตามความถนัดเม่ือจบชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1  
ใน พ.ศ.2465 พระเจนดริุยางค์เห็นว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีจึงได้เร่ิมฝึกหดัไวโอลิน
และแซ็กโซโฟน ทัง้ยังให้เปล่ียนมาเรียนดนตรีเต็มวัน ส่วนวิชาสามัญนัน้ให้งดเรียนตัง้แต่ ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เป็นต้นมา3  

 
 

                                                           

       1  สนุทรสนาน เป็นนามสกลุพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ล าดบัที่ 1978  แก่ 
พลเสอืป่าอาบ กรมเสอืป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจ ากรมมหรสพ . 
       2  เอือ้ สนุทรสนาน.  (2525).  อนสุรณ์ในการเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเอือ้ สนุทร
สนาน ต.จ.ว. จ.ช..  หน้า 1. 
       3  แหล่งเดิม.  หน้า 1 – 2. 
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ใน พ .ศ. 2467 นายเอือ้ได้เข้ารับราชการประจ ากองเคร่ืองสายฝร่ังหลวงในกรม
มหรสพ กระทรวงวงั รับพระราชทานยศเป็น “เด็กชา” เงินเดือน 5 บาท จนกระทัง่มีความช านาญ
มากขึน้จึงได้เล่ือนขึน้ไปเล่นวงใหญ่ใน พ.ศ. 2469 เงินเดือนเพิ่มเป็น 20 บาท และ 2 ปีต่อมาก็
ได้รับพระราชทานยศ “พนัเดก็ชาตรี” และ “พนัเดก็ชาโท”1  

ตอ่มาใน พ.ศ.2475 ได้โอนไปรับราชการสงักดักรมศลิปากรในสงักดักองมหรสพ นายเอือ้
ได้รับพระราชทานเหรียญรูปเสมาทองค าท่ีมีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. จากพระหัตถ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน  พ.ศ.2512 และเกษียณอายุราชการ 
ใน พ.ศ.2514  

การศึกษาชีวประวัติวัยเด็กของนายเอือ้ สุนทรสนานท่ีได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
พรานหลวงซึง่เป็นโรงเรียนท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัมีพระราชด าริให้จดัตัง้ขึน้เป็น
โรงเรียนกินนอนส าหรับเด็กท่ีมีความประสงค์จะมีความถนดัในศิลปะการแสดงด้านต่างๆ ทัง้ไทย
และสากล เพ่ือจะฝึกหดัให้เด็กกลุ่มนีมี้ความรู้และทกัษะความสามารถด้านศิลปะการแสดงและ
การดนตรีซึง่เป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทยัใสใ่นด้านดงักลา่วเป็นอยา่งมาก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริและบทบาทส าคญัในการ
ส่งเสริมการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี งานวิจัยของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ได้อธิบายถึง
พระราชด าริของพระองค์ไว้วา่ทรงมีพระราชด าริท่ีจะยกฐานะของศิลปินให้เป็นผู้ มีเกียรติ มีศกัดิ์ศรี 
จึงทรงสถาปนาโรงเรียนพรานหลวงใน พ.ศ. 2453 ซึ่งพฒันามาจากโรงเรียนทหารกระบี่หลวงให้
เป็นหนึง่สว่นหนึง่ของโรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์2  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานหลวงเน้นท่ีการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล และ
นาฏศิลป์ด้านโขน ซึ่งเป็นศิลปะท่ีแสดงความเป็นอารยประเทศ โดยนกัเรียนพรานหลวงต้องเรียน
วิชาสามัญควบ คู่กันไปโดยเน้นวิชาการด้านการมหรสพและการดนตรีมากกว่าวิชาการสามัญ 
รวมทัง้ยงัได้น าเอาบทละครพระราชนิพนธ์มาเป็นเคร่ืองมือในการสอนเด็กในโรงเรียนให้เกิดความ
จงรักภกัดี ตอ่ชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย์  

                                                           

       1  หนา้เดิม.   
       2  ศภุชยั จนัทร์สวุรรณ์.  (2537).  การวิเคราะห์แนวพระราชด าริและบทบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้าอยู่หวัในการส่งเสริมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนพรานหลวง ในพระ
บรมราชูปถมัภ์.  บทคดัยอ่. 
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พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งผลต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนพรานหลวงซึ่งเป็นสถาบนัท่ีผลิตศิลปินให้เข้าไปรับราชการในกรมมหรสพ มีหน้าท่ีเป็น 
ผู้อนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนเป็นการฝึกหัดในศิลปวัฒนธรรมแบบ
สากล ตามสาขาและความถนดัอย่างท่ีนายเอือ้ สุนทรสนานได้เข้ารับการศึกษาด้านเคร่ืองดนตรี
สากลและได้รับการสง่เสริมให้เข้ารับราชการในระยะเวลาตอ่มา 

 นายเอือ้ สุนทรสนานขณะศกึษาในโรงเรียนพรานหลวงได้รับราชการเป็นศิลปินในกรม
มหรสพ ซึ่งกลุ่มเด็กหลวงท่ีศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแบบบปับลิคสคลูนีจ้ะมีสถานภาพและบทบาท
เป็นนกัเรียนใน พระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถเข้ารับ
ราชการเป็นมหาดเล็กผู้ ใกล้ชิดเบือ้งพระยุคลบาท เป็นเสือป่าพรานหลวง และเป็นศิลปินในกรม
มหรสพได้ตามความสามารถและพระราชประสงค์ของพระองค์ท่ีทรงเลือกเด็กท่ีมีความประพฤติ
อย่างสุภาพบุรุษ มีบุคลิกภาพสง่างาม ทัง้ยังได้รับการพัฒนาทัง้ทางด้านสติปัญญา จริยธรรม 
บคุลิกภาพ มีสมรรถภาพทางกายอยา่งสมบรูณ์ 

ชีวประวตัิของนายเอือ้ สนทุรสนานแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการปลกูฝังและพฒันา
เด็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ี เก่ียวข้องกับเด็กหลวงให้มีทักษะและ
ความสามารถท่ีนอกเหนือจากทางวิชาการ อย่างเร่ืองการแสดงดนตรีและมหรสพก็สามารถได้รับ
โอกาสและการสนบัสนนุให้มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการได้เช่นเดียวกบัเดก็หลวงท่ีได้รับโอกาส
ในการศกึษาตอ่ยงัตา่งประเทศ ตลอดจนกระบวนการในการปลกูฝังก็มีความคล้ายคลงึกนัในเร่ือง
ของการสร้างอุปนิสัยให้มีความเป็นผู้ ดี ผู้ น าและความเป็นผู้ ท่ีจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ดงัท่ีพระองค์ทรงใช้การละคร และบทประพนัธ์มาใช้ในการศกึษาและท าการแสดง
ในโรงเรียนพรานหลวง เป็นต้น 
 

4.1.3 ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา: นักเรียนโรงเรียน
ราชินีราชบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ทา่นผู้หญิง พนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา (นามสกลุเดมิ ไกรยง) เกิดเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 
พ.ศ. 2453 เป็นราชบณัฑิตกิตติมศกัดิ์1 เป็นบตุรของนายฮนัส์ ไกรเยอร์ นกัธุรกิจชาวเยอรมนัและ
นางเจียม  ไกรยง ซึ่งเป็นข้าหลวงในพระราชวงัสวนสนุนัทา ขณะอาย ุ3 ปีคร่ึงบิดามารดาได้น าไป

                                                           

       1  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตัง้ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ . 27 เมษายน พ.ศ. 2552.   

ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ที่ 26. ตอนพิเศษ 62 ง.  หน้าที่ 32. 
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ถวายตัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง  ได้รับ
พระราชทานช่ือให้ว่า “พูนทรัพย์” แต่เน่ืองจากยังอายุน้อยจึงทรงฝากให้สมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบรีุราชสิรินธรทรงเลีย้งดโูดยโปรดให้นอนหน้าพระแท่นบรรทม จากนัน้ได้
เจริญวยัอยู่ในพระราชวงัพญาไท เป็นเวลานานถึง 20 ปี และด้วยการอุปการะเลีย้งดอูย่างดีจาก
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ ดังท่ีท่านผู้ หญิงได้เขียนลงในหนังสือมงคลครบนพเก้า ไว้ว่า “ 
ทลูหม่อมไม่เคยทรงเลีย้งเด็กก็เลยสปอล์ย (Spoil) คือตามใจ พ่อแม่ก็สปอล์ย ให้ของเล่นเป็นของ
นอกราคาแพงๆ เช่น เคร่ืองบินก็บินได้จริงๆ”1 เม่ือท่านผู้ หญิงมีอายุมากขึน้และยังอาศัยเป็น
ข้าหลวงอยู่ในวงั ท่านได้รับการฝึกฝนอบรมอยา่งชาววงัจึงท าให้ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีกิริยาวาจา เรียบร้อย 
สง่างาม ตามแบบกลุสตรีชาววงั 

เม่ือท่านผู้ หญิงอายุถึงเกณฑ์ท่ีจะเข้าศึกษาตามโครงการศึกษาพระราชบัญญัติการ
ประถมศกึษาพ.ศ. 2464 สมเดจ็เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ จึงทรงสนบัสนนุให้ได้เรียนท่ีโรงเรียนราชินี 
เม่ือจบการศึกษาระดับชัน้มัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่านผู้ หญิงได้ย้ายไปเรียนในระดับมัธยม 7 – 8   
ท่ีโรงเรียนราชินีบนซึ่งเป็นระดับชัน้สูงสุดของโรงเรียนในขณะนัน้ท าให้ท่านได้รับการศึกษาท่ี
ทนัสมัยและได้รับการปลูกฝังความเป็นกุลสตรี และผู้ ดีตามแบบอย่างท่ีโรงเรียนได้ปลูกฝังไว้ทัง้
เร่ืองกิริยามารยาท ความสภุาพอ่อนหวานตลอดจนการศกึษาส าหรับสตรีท่ีมีความทนัสมยัมีความ
นบัถือและเห็นคณุคา่ในตวัเอง สามารถท างานนอกบ้านได้เช่นเดียวกบับรุุษ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์
ได้เข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร
ประโยคครูมัธยม และได้ศึกษาต่อในสาขาประกาศนียบัตรครูมัธยมแผนกอักษรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์*คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

เม่ือจบการศึกษาใน พ .ศ. 2474 จึงได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้รับทุนบาเบอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อด้านจิตวิทยา
การศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัมิชิแกน เม่ือส าเร็จการศกึษาแล้วจงึโอนมารับราชการเป็นอาจารย์ประจ า
ท่ีคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

                                                           

       1  อาริยา บนุนาค.  (2543).  งานมงคลครบนพเก้า.  หน้า 92.  
       2  ใน พ.ศ.2477 จฬุาลงกรณ์ได้ขยายหลกัสตูรประกาศนียบตัรครูมธัยมแผนกอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คือปริญญาอกัษรศาสตร์บณัฑิต ส่วนหลกัสตูรประกาศนียบตัรครูมธัยมเปลี่ยนเป็นหลกัสตูรอนุปริญญา 3 ปี 
ที่มา : คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  (2556).  ตน้ธารการศึกษาสว่างวฒันาคณุพิลาส.  หน้า 209. 
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ชีวประวตัิของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาสะท้อนให้ทราบถึง
การได้รับโอกาสทางการศึกษาส าหรับสตรี โดยการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนราชินีซึ่งเป็น
โรงเรียนท่ีสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถฯ ได้ทรงมีพระราชด าริให้ก่อตัง้ขึน้ เม่ือ พ.ศ.2447 
ซึ่งในขณะนัน้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงด ารงอิสริยยศเป็นสยาม
มกุฎราชกุมาร และเม่ือพระองค์ทรงเสด็จนิวัติกลับมายังประเทศไทยภายหลังส าเร็จการศึกษา 
พระองค์ได้ทรงเข้ามาช่วยพระราชมารดาในการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ให้กับทางโรงเรียน
ราชินีและมอบหมายให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเข้ามาวางโครงการศึกษา และเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีส่วนส าคญัในการวางโครงสร้างหลกัสตูร
การเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนราชินีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทรงมีพระราชประสบการณ์เก่ียวกบั
การศึกษาของสตรีท่ีญ่ีปุ่ นจากการเสด็จประพาสเพ่ือศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นก่อนเสด็จกลับ
ประเทศไทย พระองค์จึงได้มีพระราชด าริจ้างให้ครูชาวญ่ีปุ่ น เข้ามาสอนเด็กในโรงเรียนราชินี
เพ่ือให้มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัโรงเรียนสตรีท่ีญ่ีปุ่ นด้วย 

ใน พ.ศ.2447 ทรงมีพระราชประสงค์ให้นกัเรียนได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้
ใหญ่ โดยทรงโปรดเกล้าให้หลวงอภิรักษ์ราชฤทธ์ิ (ตอ่มาคือ พระยาสริุนทราชา - นกยงู วิเศษกุล) 
เป็นผู้ อ านวยการโรงเรียน และให้สอนวิชาภูมิศาสตร์ ทัง้ยงัมีประราชประสงค์ให้นักเรียนเพิ่มพูน
ความรู้ของกุลสตรีในทางภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ตลอดจนความรู้นอกเหนือจากวิชา
ภูมิศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กหญิงท่ีอยู่ในโรงเรียนราชินีนัน้เป็นผู้ หญิงสมัยใหม่ท่ีไม่
เพียงแต่มีความรู้และทักษะของการเป็นกุลสตรีท่ีฝึกหัดแต่งานฝีมือเพียงอย่างเดียว ภายหลังท่ี
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตใน  
พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ฯ 
เป็นผู้อปุถมัภ์และดแูลโรงเรียนราชินี และก่อตัง้โรงเรียนราชินีบนท่ีถนนสามเสน เพ่ือขยายระดบัชัน้
การศึกษาระดบัชัน้มัธยม 7 – 8 ในเวลาต่อมาการบ่มเพาะรากฐานทางการศึกษาในวัยเด็กของ
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์จากโรงเรียนราชินี ท าให้ท่านมีบทบาทอย่างมาในการก่อตัง้สโมสรซอนต้า 1 

                                                           

       1  สโมสรซอนต้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ราชการ (Non Government Organization หรือ NGO) มุ่งยกระดบัสถานภาพของสตรีทางกฎหมาย การเมือง 
เศรษฐกิจ และอาชีพ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสตรีระดับบริหารในอาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ น า  
และอทุิศเวลาให้แก่สงัคม ที่มา สโมสรซอนต้าขอนแก่น.  (2561).  ประวติัสโมสรซอนตา้.  (ออนไลน์). 
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ขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยใน พ.ศ.25131 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการสนบัสนุนให้สตรีไทย
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและเอกลกัษณ์ของสตรีไทย นอกจากนีท้่านผู้หญิงพูนทรัพย์ยงัได้
ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์2 เพ่ือส่งเสริมพระราชกรณียกิจและ
ส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบตัิงานเพ่ือความมัน่คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
เป็นผู้ ก่อตัง้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือพ.ศ. 2500 และท่านยังได้ท างาน 
ด้านการศกึษาของชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพท่ีเร่ิม
เข้ามามีบทบาทส าคญัตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือสอดรับกับการ 
จดัการศกึษาในขณะนัน้ 

 การศึกษาชีวประวตัิของเด็กหลวงท่ีเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัท าให้เข้าใจถึงผลของการด าเนินพระบรมราโชบายในการปลกูฝังเด็กหลวงของพระองค์
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่าการปลกูฝังแนวคิดเร่ืองความรักชาติ การยึดมัน่ศรัทธาในพระมหากษัตริย์ 
ความเป็นผู้ ดีส่งผลให้เด็กหลวงเติบโตขึน้มาพร้อมกับระบบการจัดการศึกษาท่ีดีอย่างโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง โรงเรียนพราน-หลวงท่ีมีการจดัระบบการศึกษาอย่างโรงเรียนกินนอนท าให้เด็ก
หลวงได้รับการปลกูฝังความคิดและคา่นิยมตา่งๆ ท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เติบขึน้มาเป็นผู้น าและ
ข้าราชการท่ีดีได้ประสบความส าเร็จ 

นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัทรงได้มีส่วนช่วยในการสนบัสนุน
การจดัการศกึษาท่ีทนัสมยัให้กบัสตรีของไทยอย่างโรงเรียนราชินี ท าให้เดก็ผู้หญิงในสมยันัน้ได้รับ
การศึกษาท่ีมีหลากหลายวิชาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเช่นเดียวกับเด็กหลวงผู้ ชาย  
จงึนบัวา่พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเก่ียวกบัเด็กหลวงนัน้ได้เกิดผลดงัท่ีน าเสนอ
ไปในข้างต้น 
 
4.2 ผลการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเดก็ราษฎร์ 

การด าเนินพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก
ราษฎร์นัน้นอกจากพระองค์จะทรงด าเนินการผ่านการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ยึดมั่น  
ในพุทธศาสนา และความเคารพและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันกับการปลูกฝัง
เดก็หลวงแล้ว สิ่งท่ีพระองค์ทรงด าเนินการปลกูฝังคา่นิยมให้กบัเด็กราษฎร์มีรายละเอียดท่ีแตกตา่ง

                                                           

       1  คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2559). อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ท่าน
ผูห้ญิงพูนทรพัย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. 5 มิถนุายน 2559.  หน้า 53. 
       2  หนา้เดิม. 
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จากเด็กหลวง คือการสร้างคา่นิยมของความเป็นพลเมืองดีของชาติ การใช้กิจกรรมลกูเสือเข้ามามี
ส่วนส าคญัในการปลูกฝังเร่ืองความสามคัคี การรักหมู่คณะของตน ตลอดจนการปฏิบตัิตนเป็นผู้
เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สว่นรวม 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจะด าเนินพระราชด าริในการปลูกฝัง
ค่านิยม และคุณธรรมให้กับเด็กราษฎร์แล้ว พระองค์ยังทรงจัดวางโครงสร้างการศึกษาด้าน
อาชีวศกึษาให้กับเด็กราษฎร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ภายหลงัการส าเร็จการศกึษาในชัน้
สามัญแล้ว อย่างการศึกษาต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูท่ีจัดตัง้โดยกระทรวงธรรมการนัน้ ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด าริให้มีสถาบนัส าหรับผลิตครูอยู่จ านวนหนึ่ง 
แตใ่นรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-เกล้าเจ้าอยู่หวันัน้มีการจดัการหลกัสตูรในการฝึกหดั
วิชาชีพครูท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้ยงักระจายออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ มากขึน้ ดงัจะเห็นได้ว่าเด็ก
ราษฎร์ส่วนใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นบุคคลท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีสูงจะได้เข้าศึกษาโรงเรียน
ฝึกหัดครูเป็นส่วนมาก เน่ืองจากประเทศไทยในสมัยนัน้มีการขยายการจัดการศึกษาและก่อตัง้
โรงเรียนเป็นจ านวนมากอตัราการผลิตครูจงึจ าเป็นจะต้องเพิ่มมากขึน้ไปด้วย 

พระราชด าริในการปลูกฝังเด็กราษฎร์พบว่ามีการจดัการศึกษาภายในวดั ท่ีแบ่งการจดั
การศึกษาได้ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การจดัการศึกษาให้กับเด็กราษฎร์โดยอิงจากหลกัสูตรของ
กระทรวงธรรมการและการจดัการศึกษาให้กับภิกษุและสามเณร ซึ่งการจดัการศึกษาให้กับภิกษุ
และสามเณรนัน้เป็นการศกึษาในเร่ืองของภาษาบาลี สนัสกฤต และการฝึกอบรมเก่ียวกบัคณุธรรม
และจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา อาทิวดัมหาธาตท่ีุได้เปิดท าการสอนให้กับภิกษุและ
สามเณรในภาษาบาลีและมีการจดัการวดัให้มีระบบหมู่คณะตามล าดบัความอาวุโสเพ่ือง่ายต่อ
การปกครองภิกษุสามเณร เชน่เดียวกบัการแบง่คณะของเดก็ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นต้น 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัไมไ่ด้จ ากดัระดบัของการศกึษาให้กบัเด็กราษฎร์ 
โดยภายหลังท่ีเด็กราษฎร์ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในขัน้สามัญแล้ว เด็กราษฎร์ยังมีโอกาส  
ในการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอย่างการสอบชิงทุนเพ่ือไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ หรือการได้รับ
พระราชทานทนุจากกระทรวงตา่งๆ ไปศกึษายงัตา่งประเทศได้หากมีความสามารถ 

ผลจากการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเด็กราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เกิดผลกับเด็กราษฎร์ท่ีเติบโตในรัชสมัยนัน้อยู่หลายคนด้วยกัน ซึ่งในส่วนนีจ้ะขอ
ยกตวัอย่างบคุคลท่ีเป็นกลุ่มเด็กราษฎร์ท่ีเติบโตขึน้มาในรัชสมยัของพระองค์และได้รับการปลกูฝัง
ค่านิยมเร่ืองความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้รับการอบรม
ลูกเสือเพ่ือฝึกให้มีความสามัคคี รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และเด็กราษฎร์ท่ีได้รับ



 96 
 
การศกึษาด้านอาชีวศกึษาอยา่งการฝึกหดัอาชีพครู บคุคลท่ีเป็นตวัอยา่งของกลุม่เด็กราษฎร์ ได้แก่ 
พันตรี หลวงวิจิตรวาทการ  สามเณรเปรียญ 5 ประโยคจากมหาธาตุวิทยาลัย ท่ีเคยได้รับ
พระราชทานประกาศนียบตัรเน่ืองในการสอบเปรียญธรรมได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ นายอภยั จันทวิมล เด็กราษฎร์จากจงัหวดัจนัทบุรีท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษา และเป็น
บุคคลหนึ่งท่ีได้ท างานเก่ียวกับด้านการศึกษาของไทยตลอดจนได้วางรากฐานของกิจการลูกเสือ
ไทยส าหรับเด็กและประชาชนไทยในปัจจบุนั และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เด็กราษฎร์ท่ี
เป็นผู้หญิงในสมัยนัน้ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาอย่างการ
ฝึกหดัเป็นครู    ซึง่ตอ่มาเป็นผู้ มีบทบาทเก่ียวกบักิจการของสตรีไทย 
 

4.2.1 พันตรี หลวงวิจิตรวาทการ : สามเณรเปรียญ 5 ประโยค 
พลต รี  ห ล วงวิ จิ ต รวาท การ  (กิ ม เห ลี ย ง  วัฒ นปฤดา  ต่ อ ม า เป ล่ี ยน ช่ื อ เป็ น  

วิจิตร วิจิตรวาทการ) เกิดเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2441 เป็นบุตรของนายอิน และนางคล้าย 
วฒันปฤดา บิดามารดามีอาชีพค้าขาย อายุ 8 ขวบเข้าเรียนท่ีโรงเรียน วัดขวิด ต าบลสะแกกรัง  
จงัหวดัอทุยัธานี1  

เม่ือจบชัน้ประถมศึกษาบิดาได้น าไปฝากให้กับพระมหาชุ้ย ท่ีวัดมหาธาตุและได้เป็น
นักเรียนบาลีวิทยาลัยรุ่นแรก เม่ือศึกษาบาลีได้ระยะหนึ่งจึงบรรพชาเป็นสามเณรและสอบได้
เปรียญ  3 ประโยคเม่ือ พ.ศ. 2457 ขณะอายุได้  17 ปี  และสอบได้เปรียญ  5 ประโยคเม่ือ  
พ.ศ. 2459 ได้เป็นล าดบัท่ี 1 ในประเทศไทยได้รับประกาศนียบตัรหมายเลข 1 จากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั2 ขณะนัน้มีอายุได้  19 ปี ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระและได้รับโอกาส 
ให้เป็นพระอาจารย์สอนภาษาบาลีในมหาธาตวุิทยาลยั 

ใน พ.ศ. 2461 หลวงวิจิตรวาทการได้ลาสิกขาออกมารับราชการในกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี และมีโอกาสไปรับต าแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการ ประจ าสถาน 
อคัรราชทตูไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส รับราชการท่ีสถานทตูแห่งนัน้ได้ 6 ปีเตม็ แล้วได้ย้าย
ไปประจ าการในสถานอคัรราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัรอีกระยะหนึ่งจึงเดินทาง
กลบัประเทศไทย 

                                                           

       1  ประสทิธ์ิ รุ่งเรืองรัตนกลุ.  (2541).  ร าลึก 100 ปี พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ: บทคดัสรรว่าด้วยชีวประวติั
และผลงาน.  หน้า 7 – 8. 
       2  แหล่งเดิม.  หน้า 13. 
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หลวงวิจิตรวาทการได้ด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ อธิบดีกรมศิลปากร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นต้น ผลงานด้านวิชาการของท่านได้
ประพันธ์หนงัสือแบบเรียนอย่างหน้าท่ี พลเมืองดี ค ากลอน และบทเพลงต่างๆ รวมถึงงานเขียน
ด้านประวัติศาสตร์ไทยด้วยซึ่งนับว่าเป็นบุคคลส าคัญบุคคลหนึ่งในการการปลูกฝังความคิด
ชาตนิิยมในสงัคมไทย 

การศกึษาชีวประวตัิของหลวงวิจิตรวาทการท าให้เข้าใจเก่ียวกบัการศกึษาของเดก็ราษฎร์
ท่ีมีฐานะยากจนในช่วงต้นรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ตลอดจนทราบถึง
ระบบการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเป็นวัด อย่างวัดมหาธาตุท่ีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้จดัมีการศึกษาด้านบาลี สันสกฤตโดยด าริให้วดัมหาธาตุเป็นมหาธาตุ
วิทยาลยัในการอบรมและสอนภาษาบาลีให้กบัภิกษุและสามเณรขึน้ ใน พ.ศ. 2430  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงขึน้และจัดการศึกษาแบบโรงเรียนปับบลิคสคูล ให้นักเรียนได้มีโอกาสเป็น
ผู้บงัคบับญัชาและจดัเป็นระบบหมูค่ณะ สง่ผลให้มหาธาตวุิทยาลยัได้ปรับระบบการจดัการภายใน
วิทยาลยัใหม่ให้มีความเป็นระบบหมู่คล้ายคลึงกนักบัโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ดงัข้อความท่ีหลวง
วิจิตรวาทการได้บรรยายถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างของวดัมหาธาตตุามอย่างโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงวา่  

 

“...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชปรารภให้ตัง้กอง 

“มหาดเล็กรายงาน” โดยคดัเลือกเอาจากพวกเด็กชา จากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่มี

ปัญญา วอ่งไว ไหวพริบ เอามาฝึกฝนอบรม ปฏิบตัิงานใกล้ชิดพระองค์...แล้วสง่ออกไป

รับราชการฝ่ายการปกครองต่างพระเนตรพระกรรณ...ชะรอยข่าวการอบรมมหาดเล็ก

ได้ผลดีอยา่งนี ้คงลว่งเข้ามาในวดัมหาธาต.ุ..สมเด็จพระวนัรัต (เฮง เขมจารีเถร) เห็นควร

เอาแบบอย่างเข้ามาในวดัได้ โดยตัง้กองคดัเลอืก พระภิกษุสามเณรท่ีดี มีปัญญาเข้ามา

ศึกษาและอบรมใกล้ชิดท านองมหาดเล็กรายงานขึน้ในวดับ้าง...ภิกษุสามเณรรูปใดที่

ทว่งทีมีปัญญา...ทา่นเจ้าคณุฯ ก็เรียกตวัมาอยูท่ี่คณะเลข 2 ซึง่ทา่นเป็นเจ้าคณะ เทา่กบั

เรียกตวัเข้ามาอยูใ่นกองมหาดเลก็รายงาน...”1 

 

                                                           

       1  ประสทิธ์ิ รุ่งเรืองรัตนกลุ.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 13 – 14. 
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การปรับเปล่ียนลักษณะในการจัดการคณะภายในวัดมหาธาตุวิทยาลัยส่งผลต่อการ
ฝึกหดัสามเณรและภิกษุท่ีมีความสามารถได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาบาลีและสนัสกฤต 
ตลอดจนการฝึกหัดเร่ืองระเบียบวินัยและการเข้ากับสังคมกับบุคคลท่ีมีอาวุโสมากกว่าตนเอง  
ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการได้ถูกเรียกตัวให้ไปอยู่ในคณะ 2 เพ่ือศึกษาอบรมกับสมเด็จพระวันรัต  
(เฮง เขมจารีเถร) ส่งผลท าให้การศึกษาด้านภาษาบาลี และสนัสกฤตของหลวงวิจิตรวาทการใน
ขณะนัน้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากตลอดจนกิริยามารยาทของท่านให้สามารถท าให้ได้รับ
คดัเลือกเข้ารับราชการในกระทรวงการตา่งประเทศภายหลงัการลาสิกขาออกมา 

การท่ีหลวงวิจิตรวาทการได้มารับราชการอยู่ท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ แสดงถึงโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กราษฎร์ท่ีมีความสามารถแม้จะไม่ได้เรียนจบในโรงเรียนของรัฐบาลหรือ
การศกึษาภายในก ากบัดแูลของกระทรวงธรรมการ แตส่ามารถท่ีจะได้รับโอกาสและความก้าวหน้า
ทางอาชีพได้ เม่ือหลวงวิจิตรวาทการได้เข้าไปท างานในกระทรวงการตา่งประเทศยงัได้รับทุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศไปศกึษาตอ่ท่ีประเทศฝร่ังเศสและได้เข้าท างานในสถานอคัรราชทตูของ
ไทยในประเทศฝร่ังเศสและประเทศอังกฤษ ซึ่งส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าของท่าน
ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นอยา่งยิ่ง 

การปลูกฝังค่านิยมด้านต่างๆ ให้กับเด็กราษฎร์ท่ีศึกษาภายในวัด อาทิ เร่ืองการเป็น
พลเมืองดี การประพฤติตนท่ีเรียกว่าคนดี การใช้การสวดมนต์เป็นเคร่ืองฝึกความอดทน และการ
สั่งสอนให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระราชด าริในการปลูกฝังเด็กราษฎร์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีมีพระราชประสงค์ให้เด็กราษฎร์มีความเป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติ และประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีจากหลักธรรมของศาสนาพุทธ เป็นต้น 
หลวงวิจิตรวาทการได้แสดงปาฐกถาท่ีวดัมหาธาตเุก่ียวกบัเร่ืองการอบรมภายในวดัมหาธาตท่ีุเน้น
เร่ืองการสัง่สอนให้เป็นคนดีต่อชาติบ้านเมือง และการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตของตนเอง ความตอนหนึง่วา่  
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“...การอบรมในวัด...ข้าพเจ้ากล้าที่จะกล่าวว่าเป็นการอบรมที่ดีที่สุด.. 

การอบรมนัน้เป็นอีกอยา่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการแสดงกนัด้วยวาจา...แต่ละเอียดลออยิ่งไป

กว่านัน้คือการที่ยกตวัอย่างให้แลเห็น ท าตวัอย่างให้แลเห็น เราไม่สามารถอบรมคนให้

เป็นคนดีได้ ถ้าเราไม่แสดงตวัอย่างความดีให้เขาเห็น...ท่านเป็นครูท่านก็ท าจริง ท่าน

แสดงการท าดี และเป็นพลเมืองดีให้เราเห็น...”1 

 

ชีวประวัติของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการท าให้เห็นถึงการปลูกฝังค่านิยมเร่ืองการเป็น
พลเมืองดี และโอกาสทางการศกึษาของเด็กราษฎร์ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หวัท่ีไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงท่ีโรงเรียนและสถานศึกษาเท่านัน้ นอกจากนีชี้วประวตัิของหลวง
วิจิตรวาทการยงัท าให้เห็นถึงโอกาสในการพฒันาตนเองด้านการศึกษาของเด็กราษฎร์ในรัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีได้เปิดโอกาสให้เด็กราษฎร์ท่ีมีความสามารถได้รับ
โอกาสในการเข้าสูร่ะบบการท างานและขยายโอกาสทางการศกึษาให้สงูขึน้เช่นเดียวกบัเดก็หลวง 
 

4.2.2 นายอภัย จันทวิมล : เดก็ราษฎร์ ผู้สืบทอดกิจการ “ลูกเสือ” 
นายอภัย จนัทวิมล เกิดเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2450 เป็นบุตรของนายเหม็ง และ

นางวรรณ จนัทวิมล ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 มณฑลจนัทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 
2456 – 24643 ท่ีสังกัดกระทรวงธรรมการ และจดัตัง้ขึน้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีมีพระราชด าริให้จดัตัง้โรงเรียนตวัอยา่งประจ ามณฑลจนัทบรีุขึน้  

                                                           

       1  หลวงวิจิตรวาทการ. (2480). ปาฐกถา ของหลวงวิจิตรวาทการ เร่ือง การอบรมในวดั แสดงที่วดัมหาธาตฯุ 
ในวันประชุมใหญ่ของสมาคม 8 พฤศจิกายน 2480.  ใน  ประสิทธ์ิ  รุ่งเรืองรัตนกุล. (2541). เล่มเดิม.  
หน้า 110 – 111. 
       2  โรงเรียนเปิดสอนครัง้แรก เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั โดยโอนนกัเรียนชัน้ประถม จ านวน 15 คน จากโรงเรียนวดัจนัทนารามเข้าเรียน และได้ประกาศรับ
นกัเรียนชาย หญิง เข้าเรียนชัน้มูล 1 ด้วย โดยได้แบ่งชัน้เรียนออกเป็น 9 ชัน้ คือ ชัน้มูล 3 ชัน้ ชัน้ประถม 3 ชัน้ 
และชัน้มธัยม 3 ชัน้ ขณะนัน้ จังหวดัจันทบุรี มีโรงเรียนวดัจันทนารามเพียงแห่งเดียว ที่เปิดสอนชัน้สูงสดุ คือ 
ประโยคประถม (ป.3) ผู้ ที่จบประโยคประถมถ้าต้องการเรียนต่อต้องไปเรียน ณ กรุงเทพฯ ที่มา: โรงเรียน
เบญจมราชทูิศ จงัหวดัจนัทบรีุ. ประวตัิโรงเรียนและที่ตัง้. (ออนไลน์). 
       3  กระทรวงศึกษาธิการ. (2536). นายอภยั จนัทวิมล บุคคลที่ท าคณุประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่าง 
สูงย่ิง.  หน้า 2. 
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ใน พ.ศ.2467 นายอภัยได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และใน พ.ศ.2468 นายอภัยสอบไล่ได้ชุดครูมธัยม เข้ารับการศกึษาทางวิชาชีพ
ครูเม่ือเรียนจบได้บรรจเุป็นครูสอนชัน้มธัยมท่ีโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

นายอภยั จนัทวิมลได้สอบชิงทนุของกระทรวงธรรมการได้ ใน พ.ศ.2470 โดยได้ไปศกึษา
วิชากฎหมาย ณ ประเทศอังกฤษ ท่ีอิมพีเรียล เซอร์วิส คอลเลจ (Imperial Service College) ท่ี
เมืองวินด์เซอร์ เพ่ือเตรียมเข้ามหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ และเข้ารับการศกึษาวิชากฎหมาย ณ ส านกั
เนตบิณัฑิตองักฤษ (Inner of Count) และขึน้ทะเบียนเป็นเนตบิณัฑิตองักฤษ 

ขณะศกึษาในประเทศองักฤษนายอภยัได้เป็นนายกสามคัคีสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และเม่ือส าเร็จการศกึษาจากประเทศองักฤษ นายอภยัได้เข้ารับราชการใน พ.ศ.2477 และได้เป็น
หัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์ กรมสามัญศึกษา จนกระทั่ง พ.ศ.2495 ได้เล่ือนต าแหน่งเป็นอธิบดี
กรมสามญัศกึษา และเกษียณอายรุาชการในต าแหนง่ปลดักระทรวงศกึษาธิการ เม่ือ พ.ศ.2511 

ชีวประวตัิของนายอภยั จนัทวิมลท าให้เข้าใจถึงลกัษณะของการวางโครงการศกึษาด้าน
การส่งเสริมการศกึษาให้เด็กราษฎร์ได้เรียนด้านอาชีวศกึษา โดยเฉพาะด้านการฝึกหดัอาชีพครูซึ่ง
มีความต้องการเป็นจ านวนมากเน่ืองจากมีการเกิดขึน้ของโรงเรียนเป็นจ านวนมาก ในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัและการด าเนินพระราชด าริในการสร้างการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้กับเด็กราษฎร์ ดงัชีวประวัติของนายอภัยท่ีได้สอบเข้าเพ่ือเป็นครูโรงเรียนมัธยม
ภายหลงัจบการศกึษาในชัน้สามญั  

นายอภยั จนัทวิมลเป็นเด็กราษฎร์ท่ีได้รับโอกาสทางการศกึษาจากกระทรวงธรรมการให้
ไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษและมีความสามารถจนได้เป็นนายกสามัคคีสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์โดยสมาคมนีก้่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2444 ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงประสงค์ให้สามคัคีสมาคมก็ได้ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์รวมและเป็นส่ือกลางในการ
สรรค์สร้าง และส่งเสริมความสมัพนัธ์อันดีในระหว่างนักเรียนไทย และระหว่างคนไทยในสหราช
อาณาจกัร ทัง้ยงัเป็นเวทีแห่งการเผยแพร่ขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และเชิดชูเกียรติแห่ง
ประเทศไทยสูช่าวองักฤษอีกด้วย ชีวประวตัิของนายอภยั จนัทวิมลนอกเหนือจากการท างานด้าน
การศกึษาแล้ว นายอภยัยงัเป็นผู้สานตอ่พระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
ในเร่ืองการอบรมลกูเสือให้กบัเด็กในประเทศไทย โดยนายอภยัได้พยายามสร้างระเบียบ ข้อบงัคบั 
ตลอดจนสนบัสนุนกิจการด้านการลูกเสือของไทยควบคูไ่ปกับการท างานในกระทรวงศกึษาธิการ 
โดยท่านสามารถบรรจุหลกัสูตรลกูเสือและเนตรนารีให้เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในสถานศึกษา
ซึง่ใช้มาในปัจจบุนั 



 101 
 

นายอภัย จนัทวิมลได้ส่งเสริมให้กิจการของลูกเสือไทยมีความเจริญก้าวหน้า และท่าน
เป็นผู้วางรากฐานการจดักิจกรรมลกูเสือให้มีการปลกูฝังคา่นิยมและคณุธรรมท่ีตามพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีปลกูฝังให้กบัเด็กหลวงและเด็กราษฎร์ในเร่ืองความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความสามัคคีของหมู่คณะ การบ าเพ็ญประโยชน์  
และการรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งปรากฏในการเน้นย า้ของท่านใน
การแสดงโอวาทในการเปิดกองลูกเสือท่ีให้เน้นเร่ืองการปฏิบตัิตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
ท่ีมุง่เน้นเร่ืองความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์อยูเ่สมอ 

การศึกษาชีวประวตัิของนายอภัย จนัทวิมลชีใ้ห้เห็นถึงผลของการปลูกฝังคา่นิยมให้กับ
เด็กราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กราษฎร์ 
มีความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ตลอดจนการเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งนายอภัย  
จันทวิมลเป็นเด็กราษฎร์ท่ีเติบโตมาในรัชสมัยของพระองค์ และมีความส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ เสมอในฐานะท่ีพระองค์ทรง
พระราชทานก าเนิดกิจการลกูเสือขึน้ ดงัข้อความท่ีปรากฏในค าเชิญชวนให้พ่ีน้องลูกเสือของไทย  
มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีของชาตอิยูเ่สมอ ท่ีวา่ 
 

“...วนันีเ้ป็นวนัที่คณะลกูเสือแห่งชาติมีอายคุรบ 60 ปี อนัเป็นอภิลกัขิตมงคล

สมยัที่พวกเราทกุคนควรจะรู้สกึช่ืนชมยนิดี และน้อมเกล้าฯ ระลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลกูเสือไทย

...และเมื่อค านงึถึงวา่ องค์พระผู้พระราชทานก าเนิดคณะของเราเป็นพระมหากษัตริย์อนั

ประเสริฐ ฉะนัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของพวกเราท่ีจะช่วยกันรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของ

ลูกเสือไทย โดยบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และช่วยกันท างานของเราให้ดีเด่นเป็นที่

ประจกัษ์แก่ประชาชนอยูเ่สมอ...”1 

 

 ผลของพระราชด าริเก่ียวกบัการปลกูฝังเด็กราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีเกิดกับนายอภัย จนัทวิมลซึ่งเป็นเด็กราษฎร์นัน้ท าให้เข้าใจถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ทัง้ยังมีการแสดงออกซึ่งการกระท าท่ีสานต่อเจตนารมย์ของพระองค์อยางเร่ืองกิจการ
ลูกเสือ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ท าให้กิจการลูกเสือมาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในหลักสูตรการศึกษา
                                                           

        1  อภยั จนัวิมล. (2536). ค าเชิญชวน. ใน.  นิพนธ์การลูกเสือของอภยั จนัทวิมล.  หน้า 29 – 30. 
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เท่านัน้ แนวทางในการจดักิจกรรมและการสอดแทรกการปลูกฝังของนายอภัยเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงความเข้าใจและเข้าถึงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเก่ียวกบัการสร้าง
พลเมืองดีของชาตท่ีิมีความรักชาต ิและจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดี 
 

4.2.3 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม : ผู้ก่อตัง้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ทา่นผู้หญิงละเอียด พิบลูสงคราม เกิดเม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2446 ท่ีจงัหวดันครปฐม             
เป็นบุตรของนายเจริญ และนางแช่ม พนัธุ์กระวี เม่ือมีอายุพอจะเรียนหนงัสือได้ บิดาสอนให้อ่าน
เขียนเอง ท่ีบ้าน หนงัสือท่ีเรียนช่ือแบบเรียนเร็วเลม่ 1 และเลม่ 2 และจินดามณี1  

พ.ศ.2454 บิดาของทา่นผู้หญิงละเอียด ได้สง่เข้ามาให้ได้รับการศกึษาท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยเข้าเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา และย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนตัวอย่างพิทยาคมใน พ.ศ. 2456 
(ปัจจุบนัคือโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) ซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมชายล้วนประจ าเมืองพิษณุโลกใน
ขณะนัน้ซึ่งอนุญาตให้นกัเรียนผู้หญิงเข้าเรียนได้จนอายุ 11 ปี ท่านผู้หญิงละเอียดจึงลาออกจาก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและเข้ามาศึกษาในโรงเรียนผดุงนารี จังหวดัพิษณุโลก (ปัจจุบนัคือ
โรงเรียนผดงุราษฎร์) ของคณะมิชชนันารีชาวอเมริกนัเป็นผู้จดัตัง้ เม่ือ พ.ศ. 2457 

ใน พ.ศ.2461 ท่านผู้หญิงละเอียด ได้ลาออกจากโรงเรียนผดงุนารีมาแต่งงานกับร้อยตรี
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ขณะนัน้ท่านผู้หญิงมีอายุได้ 14 ปี และก าลัง
ศกึษาในหลกัสตูรฝึกหดัวิชาครูอยูท่ี่โรงเรียนผดงุนารี 

พ.ศ.2467 – 2470 เป็นระยะเวลาท่ีร้อยตรีแปลก พิบูลสงครามไปรับราชการยงัประเทศ
ฝร่ังเศส ท่านผู้ หญิงได้มาเป็นครูอยู่ท่ีโรงเรียนผดุงนารี จนร้อยตรีแปลกกลับมาประเทศไทยจึง
ลาออกและย้ายตามสามีไปตามท้องท่ีตา่งๆ จนกระทัง่จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ด ารงต าแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามจึงได้เข้ามามีบทบาทกับการพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินนโยบายเก่ียวกับการสงัคมสงเคราะห์ และกิจการเก่ียวกับการยก
ฐานะสถานภาพของสตรีไทย 

การศกึษาชีวประวตัิของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามท าให้ทราบว่าการศึกษาของ
เด็กราษฎร์ท่ีเป็นผู้หญิงนัน้มีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้รับโอกาสในการศึกษา เน่ืองจากสังคมไทย

                                                           

        1  พลตรีอนนัต์ พิบูลสงคราม.  (2527).  อนสุรณ์ในงานเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพ ท่าน

ผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม.  หน้า 3. 
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ยงัคงไม่นิยมให้เด็กหญิงได้เข้ารับการศึกษา แม้จะมีกฎหมายด้านการศกึษาออกมาบงัคบัให้เด็ก
ต้องเข้าเรียนในชัน้สามญั กลา่วคือการประกาศจดัมลูการศกึษาของทวยราษฎร กระทรวงนครบาล 
ลงวนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 130 ท่ีว่า “.ให้ผู้ปกครองเด็กทัง้ปวงส่งเด็กทัง้หญิงและชายซึ่งมีอายุย่าง
เข้า 8 ปีแล้ว อนัสมควรจะเล่าเรียนให้ได้เข้าเล่าเรียนจงทกุคนในสถานโรงเรียนใดโรงเรียนหนึง่ตาม
ความพอใจ”1 และมีปรากฏในพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 “.ลักษณะท่ี 1 
ข้อบังคับต่างๆ มาตราท่ี 5 เร่ืองเด็กอายุ 7 จนถึง 14 ปีต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา”2   
และจดัการศึกษาท่ีเน้นการส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วัก็ตาม หวัเมืองท่ีหา่งไกลศกึษาของเดก็ราษฎร์ท่ีเป็นผู้หญิงยงัคงมีน้อย ท าให้อาจจะ
ไม่เห็นผลของการด าเนินการปลูกฝังพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า -เจ้าอยู่หวัใน
การด าเนินกิจการเก่ียวกับเด็กราษฎร์ท่ีเป็นเด็กหญิงไม่เด่นชัดเท่ากลุ่มอ่ืน แต่ในกรณีของท่าน
ผู้ หญิงละเอียด พิบูลสงครามเป็นตัวอย่างหนึ่งของเด็กราษฎร์ผู้ หญิงท่ีได้รับการศึกษาใน
ตา่งจงัหวดั และได้รับผลจากการด าเนินพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่ัว
ในด้านการให้เด็กราษฎร์ได้มีโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 3 ซึ่งท่านผู้ หญิงละเอียด 
พิบูลสงครามได้เลือกเรียนเป็นครูฝึกหดั และสามารถน าอาชีพดงักล่าวกลบัมาเป็นอาชีพหลกัใน
การหาเลีย้งครอบครัวเม่ือสามีของตนเองต้องไปรับราชการในต่างประเทศ ซึ่งตรงกับพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีด าริให้มีการจดัการศึกษาด้านอาชีวศกึษา 
เพ่ือต้องการให้เด็กราษฎร์มีความรู้ และช านาญในการฝึกหดัอาชีพนัน้ๆ อย่างจริงจงัภายหลงัจบ
การศกึษา และสามารถน าความรู้ด้านอาชีพนัน้ไปประกอบอาชีพได้ตอ่ไป 

การด าเนินพระราชด าริในการปลูกฝังเด็กราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั น้ เกิดผลกับ เด็กราษฎ ร์ 3 ประการด้วยกัน  ประการแรก การจัดการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้เด็กราษฎร์ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึน้และ
สามารถมีแนวทางในการประกอบอาชีพ ได้เป็นอย่างดี เม่ือศึกษาชีวประวตัิของเด็กราษฎร์ส่วน
ใหญ่จะพบว่าเด็กราษฎร์ท่ีจบการศึกษาในระดบัมธัยมแล้วมกัจะเลือกศึกษาด้านการฝึกหัดเป็น
                                                           

       1  ประกาศจดัการมลูศกึษาของทวยราษฎร 1 เมษายน รัตนโกสนิทร ศก 130. อา้งถึง กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.
ศ.130 น่า 57. ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2554). แนวพระราชด าริในรัชกาลที่ 6 ด้าน
การศึกษา, หน้า 7. 
       2  พระราชบญัญัติประถมศึกษา พระพุทธศกัราช 2464 ลกัษณะที่ 1 ข้อบงัคบัต่างๆ มาตราที่ 5. ใน แหล่ง
เดิม, หน้า 133.  
       3  การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบนัมีความหมายแตกต่างจากในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงุกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั ซึง่การฝึกหดัครูถือเป็นการศกึษาด้านอาชีวศกึษา หรือเพื่อประกอบอาชีพครูในรัชสมยันัน้ประเภทหนึง่  
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อาชีพครู ดังเช่นประวัติของนายอภัย จันทวิมล และท่านผู้ หญิงละเอียด พิบูลสงครามท่ีได้รับ
การศกึษาด้านอาชีวศกึษาในการฝึกหดัเป็นครู ประการตอ่มา แนวพระราชด าริในการปลกูฝังความ
รักชาต ิศาสนา และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปลกูฝังเร่ืองความเป็นพลเมืองดี 
มีความรักสามคัคีในหมูค่ณะ รู้จกัเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมนัน้ได้สะท้อนผา่นการจดักิจกรรม
ลูกเสือท่ีจัดให้มีการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ส าหรับเด็กราษฎร์ ส าหรับการด าเนินพระราชด าริ 
ในกิจการลกูเสือได้ส่งผลตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนัท่ีนายอภยั จนัทวิมลเดก็ราษฎร์ท่ีได้สานตอ่พระ
ปณิธานของพระองค์และน าแนวพระราชด าริในเร่ืองดังกล่าวมาด าเนินการปลูกฝังให้กับเด็ก  
ในปัจจบุนัด้วย และประการสดุท้ายพบว่า การจดัการศกึษาให้เด็กราษฎร์นัน้ครอบคลุมถึงการจดั
การศึกษาและการอบรมปลูกฝังในวดั อย่างวดัมหาธาตท่ีุได้มีการจดัรูปแบบภายในวดัคล้ายกับ
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงในเร่ืองของการพักอยู่เป็นคณะและมีการอบรมดูแลช่วยเหลือกันในหมู่
คณะของตนทัง้การศกึษาในวดัยงัมีการจดัการอบรมความเป็นพลเมืองดีให้กับสามเณรและภิกษุ 
ท่ีศกึษาด้วย 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาชีวประวัติของเด็กราษฎร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อจ ากัดด้านการสืบค้นชีวประวัติของบุคคลท่ีเป็นเด็กราษฎร์เน่ืองจาก
บคุคลท่ีเป็นเด็กราษฎร์ท่ีได้ศึกษานัน้พบว่าเป็นเด็กราษฎร์ท่ีได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจาก
ระบบการศึกษา และมีโอกาสได้ทุนไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ ท าให้ชีวประวตัิของเด็กราษฎร์ท่ี
ยกตัวอย่างมานัน้เป็นภาพของการประสบความส าเร็จในด้านการศึกษาและการด าเนินชีวิตใน
ระยะเวลาตอ่มา 

 
4.3 สรุป 

การด าเนินพระราชด าริเก่ียวกบัเด็กของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัตลอด
ระยะเวลา 15 ปี เกิดผลขึน้กบัเดก็ในสมยันัน้หลายประการด้วยกนั ดงัปรากฏให้เห็นจากการศกึษา
ชีวประวัติของบุคคลท่ี เติบโตมาจากการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเด็กในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัวกับเด็กหลวงและเด็กราษฎร์ ซึ่งกลุ่มเด็กหลวงมี  
ม.ล.ป่ิน มาลากุล นกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ท่ีได้รับพระราชทานทนุเล่าเรียนหลวงไปศกึษา
ยงัต่างประเทศ และกลบัมาเป็นผู้น าด้านการศึกษาของไทยในเวลาต่อมา นายเอื้อ สุนทรสนาน 
นกัเรียนโรงเรียนพรานหลวงท่ีได้ถวายงานรับใช้ราชการในกรมมหรสพตัง้แตอ่าย ุ12 ปี และพฒันา
ตนเองในด้านการดนตรีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามครูเอือ้สนุทราภรณ์ และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 
ณ อยธุยา นกัเรียนจากโรงเรียนราชินีท่ีได้เข้ารับการศกึษาท่ีจดัขึน้ส าหรับสตรีเพ่ือเปิดโอกาสให้มี



 105 
 
ความรู้และความสามารถในวิชาการต่างๆ และเข้าสู่การท างานในระบบราชการได้เช่นเดียวกับ
ผู้ชาย 

ส่วนกลุ่มเด็กราษฎร์ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ สามเณรเปรียญธรรม 5 ประโยคท่ีได้รับ
การศึกษาจากวัดมหาธาตุได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากกระทรวงการต่างประเทศ  
และกลับมาท างานให้กับ รัฐบาลไทยหลายสมัย ด้ วยกัน โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง ในสมัย  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายอภยั จันทวิมล นกัเรียนจากโรงเรียนประจ ามณฑลจนัทบุรีท่ีได้รับ
การศึกษาและเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครูซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตาม
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทัง้ยังเป็นบุคคลส าคญัด้านการสานต่อ
เจตนารมณ์ของพระองค์ด้านกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม  
ท่ีได้รับการศกึษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนประจ ามณฑลอย่างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม และได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นการจัดการศึกษาของกลุ่มคริสเตียนนิกาย  
โปรแตสแตนท์อยา่งโรงเรียนผดงุนารี และทา่นผู้หญิงละเอียดยงัได้เข้ารับการฝึกหดัเป็นครูตามการ
สง่เสริมของรัฐในการจดัการศกึษาด้านอาชีวศกึษาส าหรับเดก็ในสมยันัน้  

ผลการด าเนินพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วักบัเด็กหลวงและ
เด็กราษฎร์ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในกระบวนการปลูกฝังและผลการด าเนินงานกบัเด็ก
ทัง้ 2 ประเภท ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ “เด็กหลวง” ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระองค์ในการสร้างบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่ระบบราชการไทย อย่าง มล.ป่ิน มาลากลุ และสร้าง
เด็กหลวงให้เติบโตมาเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อย่างครูเอือ้ สุนทร
สนานท่ีมีความสามารถด้านดนตรี และเป็นต้นแบบครูเพลงลูกกรุงของไทย ส่วน “เด็กราษฎร์” 
วิเคราะห์ถึงการด าเนินพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงขยายการจดั
การศกึษาออกไปยงัภมูิภาคตา่งๆ ของประเทศไทย และให้อิสระในการด าเนินงานของโรงเรียนและ
กระทรวงธรรมการ ทัง้ยงัมีการเปิดโอกาสให้เด็กราษฎร์ท่ีมีความสามารถได้สอบชิงทนุไปศกึษาตอ่
ยงัตางประเทศเพ่ือกลบัเข้ามาท างานในระบบราชการได้ อย่างตวัอย่างบุคล เช่น หลวงวิจิตรวาท
การ ท่ีรับการศึกษาจากในวัด และมีความสามารถในภาษาบาลีเข้าท างานในกระทรวงการ
ตา่งประเทศและชิงทุนได้ไปศึกษาต่อด้านท่ีตนเองสนใจ และนายอภัย จนัทวิมล ท่ีได้รับอิทธิพล
ของการศกึษาในโรงเรียนตา่งจงัหวดั และได้เรียนในทางวิชาชีพ ซึง่เป็นการจดัการศกึษาเฉพาะกบั
เด็กราษฎร์ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมนญู ลาชโรจน์ท่ีมีข้อเสนอ
วา่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามารับ
ราชการ และเป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และถูกต้องเฉพาะตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
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การศึกษาออกมา จะได้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และตรงกับงานท่ีท าอย่างแท้จริง  เช่นเดียวกับ
ข้อสรุปในงานวิจยัของนนัทา วิศิษฎ์โสภา ท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีท าให้นกัเรียนทนุเล่าเรียนหลวงได้มี
การเล่ือนฐานนะทางสงัคม คือการมีโอกาสสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ ตา่งประเทศ ไป
เรียนสาขาวิชาอนัเป็นความต้องการของประเทศ เม่ือกลบัมารับราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จึงมีโอกาสได้เล่ือนฐานะต าแหน่งของตนไปสู่การเป็นข้าราชการ
ระดบัสงู 

การศกึษาชีวประวตัิของกลุม่เดก็หลวงและเด็กราษฎร์มีข้อสงัเกต 3 ประเด็น คือ ประเด็น
แรก ความเหมือนกันของเด็กหลวงและเด็กราษฎร์ซึ่งเป็นบุคคลส าคญักับวงการศึกษาของไทยมี
ชีวประวตัิท่ีมีความคล้ายคลึงกนั กล่าวคือเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถได้รับโอกาสทางการศกึษา 
และกลบัเข้ามาท างานในระบบราชการได้ ประเด็นต่อมา พบว่าข้อมูลเก่ียวกบัเด็กราษฎร์มีจ ากัด 
เน่ืองจากเด็กราษฎร์ท่ีไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึน้ก็คือประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศท่ีเติบโตขึน้มาในรัชสมยันัน้ สะท้อนให้เข้าใจเก่ียวกบัภาพของความแตกตา่งและความเท่า
เทียมกันของโอกาสทางการศึกษาเน่ืองจากเด็กราษฎร์ท่ีสามารถพัฒนาตวัเองได้ แม้จะมาจาก
ตา่งจงัหวดัแตเ่ด็กราษฎร์เหล่านัน้ได้เข้ามาศกึษาตอ่ในชัน้สามญัในกรุงเทพ ซึ่งเป็นศนูย์กลางของ
การจดัการศกึษา และมกัจะได้รับโอกาสท่ีมากกว่าเดก็ราษฎร์ท่ีมีฐานะยากจนท่ีได้รับการศกึษาใน
ขัน้ต้น แล้วก็เข้าสู่สงัคมการท างานและประกอบอาชีพในท้องท่ีของตน ประเด็นสุดท้าย เก่ียวกับ
การศึกษาของเด็กหลวงและเด็กราษฎร์ท่ีเป็นสตรี  พบว่าเด็กหลวงท่ีเป็นสตรีอย่างท่านผู้ หญิง 
พนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยธุยาท่ีได้รับการศกึษาจากโรงเรียนในกลุ่มของเดก็หลวงจะได้รับการศกึษา 
และปลูกฝังความคิดตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีความ      
สนพระทยัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของสตรีในประเทศญ่ีปุ่ นและน ามาวางระบบการจดัการศกึษา
ของสตรีไทยในโรงเรียนราชินี ท าให้มีความแตกต่างจากเด็กราษฎร์ท่ีเป็นสตรีอย่างท่านผู้หญิง
ละเอียดพิบูลสงครามท่ีได้ รับการศึกษาจากโรงเรียนต่างจังหวัดซึ่งยังคงไม่ได้ รับโอกาส  
ในการปลกูฝังคา่นิยมในความส าคญัของการศกึษาส าหรับสตรีเท่ากบัโรงเรียนท่ีจดัการศกึษาของ
สตรีเพ่ือให้ทดัเทียมกับการศึกษาของบุรุษ ส่งผลให้เด็กราษฎร์ท่ีเป็นผู้หญิงนัน้จะได้รับผลกระทบ
จากคา่นิยมของคนในสงัคมเร่ืองการแต่งงานและการเป็นภรรยาท่ีดีของสามีตามทศันคติของคน
ไทยในสมยันัน้ แตส่ิ่งหนึ่งท่ีอาจจะเหมือนกนัของสตรีในสมยันัน้คือช่องทางในการศึกษาระดบัสูง 
หรือการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ อาชีพในวงการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในเวลานัน้อาชีพท่ี
เหมาะสมหรือท่ีผู้หญิงจะท าได้มีจ ากดั 
 



 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 

 

งานวิจัยเร่ือง พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเด็ก  
(พ.ศ. 2453 – 2468) เป็นการศกึษาพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรง
ด าเนินพระราชบรม - ราโชบายเก่ียวกับการปลูกฝังเด็ก โดยศึกษากระบวนการท่ีทรงใช้  
ในการปลูกฝังเด็ก ตลอดจนศึกษาผลสืบเน่ืองจากการปลูกฝังเด็กในรัชสมัยนีซ้ึ่งส่งผลต่อ  
การเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในเวลาตอ่มา  

การศึกษาพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเด็กท าให้
ทราบวา่ พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงมีตอ่เด็ก ส่วนหนึ่งมาจาก
พระราชประสบการณ์ส่วนพระองค์ขณะทรงพระเยาว์ท่ีได้เข้ารับการศกึษาในโรงเรียนแบบปับบลิค
สคลูและมหาวิทยาลยัท่ีประเทศองักฤษ เม่ือเสด็จกลบัมาจึงได้ทรงน าแนวการศกึษาและหลกัสตูร
สถานศกึษามาปรับใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพของเด็กไทย ทัง้การด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กก็
มุ่งให้มีความสอดคล้องกับแนวพระบรมราโชบายด้านชาตินิยมท่ีทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิด
ขึน้กับคนไทยเพ่ือให้เกิดความรัก และสามัคคีกันของคนในชาติซึ่งเป็นการด าเนินพระบรม 
ราโชบายท่ีส าคญัของรัชสมยัอนัสืบเน่ืองมาจากปัญหาจากลทัธิจกัรวรรดนิิยม เหตกุารณ์การเมือง
ภายใน อย่าง เหตกุารณ์ ร.ศ. 130 และการโคน่ล้มสถาบนักษัตริย์ในประเทศตา่งๆ เช่น จีน รัสเซีย 
ซึ่งอาจมีผลให้พระองค์ทรงกังวลถึงความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสยาม  
ปัญหาเหล่านีล้้วนส่งผลตอ่พระราชด าริของพระองค์ท่ีมุ่งจะปลกูฝังเด็กในสมยันัน้ให้เติบโตขึน้มา
เป็นผู้ ท่ีจงรักภกัดีตอ่ชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ นอกจากนีพ้ระองค์
ยังทรงด าเนินการปลูกฝังพืน้ฐานแนวความคิดเร่ืองประชาธิปไตยให้เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ  
อาทิ ดสุิตธานี กิจกรรมเมืองมงั สโมสรลีฟอเทีย และการเรียนรู้เร่ืองกฎกติกาผ่านกิจกรรมลกูเสือ 
และกีฬา เป็นต้น 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเห็นได้จากแนวคิดพืน้ฐานของ
พระองค์กับการจัดตัง้โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนและการพฒันาเด็กให้เติบโตไปเป็นพลเมืองดี พบว่าพระองค์ทรงมีแนวคิดในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีอิงมาจากระบบของชาติมหาอ านาจในยุโรป ส่วนหนึ่งมาจากพระราชประสบการณ์  
ของพระองค์ท่ีทรงเข้ารับการศกึษาในช่วงท่ีพระองค์ยงัทรงพระเยาว์ กอปรกบัความต้องการพฒันา
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คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้มีความรู้และค่านิยมความรักชาติ พระองค์จึงมี
พระราชด าริในการสร้างมาตรฐานด้านการศกึษาของชาติ อย่างการประกาศการจดัการศกึษาของ
ทวยราษฎร์ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล (เจ้าพระยายมราช) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2459 
การตราพระราชบญัญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพลเมือง   ด้วยแนวคิด
ท่ีว่าประชากรเด็กท่ีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ตอ่ไปในอนาคต โดยพระองค์ทรงมีแนวพระราชด าริหลาย
ประการท่ีมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความรักและเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรม
ลกูเสือ การใช้หนงัสือหน้าท่ีพลเมืองดีเป็นแบบเรียนส าหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับ
พระราชด าริทางการเมืองท่ีทรงมุง่เน้นเร่ืองชาตนิิยมด้วย  

การวิเคราะห์จากหลกัฐานประเภทประชมุ ประกาศ และพระราชบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาสะท้อนให้เห็นพระวิสยัทศัน์ของพระองค์ว่าการท่ีทรงให้ความส าคญักับการศึกษานัน้ 
นอกจากการสน พระราชหฤทยัตอ่เดก็แล้วยงัเป็นการสนบัสนนุพระบรมราโชบายทางการเมืองของ
พระองค์ท่ีทรงมุ่งเน้นเร่ืองแนวความคิดการปลูกฝังเร่ืองชาตินิยมให้เกิดขึน้กับคนไทยในสมัยนัน้ 
โดยเฉพาะการยึดมั่นศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงการสร้างความจงรักภักดีต่อ
พระองค์เอง เหมือนท่ีพระบาทสมเด็จพระ-จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชบดิาของพระองค์ทรงเคย
เป็นท่ียึดมั่นศรัทธาของประชาชน พระองค์จึงทรงด าเนินพระบรมราโชบายในด้านการเมืองและ
บริหารประเทศ อาทิ กิจการด้านการทหารท่ีพระองค์ทรงมุ่งแสดงบทบาทและภาพลักษณ์ของ
พระองค์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของกระทรวงกลาโหมอยู่เสมอ การใช้บทพระราชนิพนธ์
และหนงัสือพิมพ์ในการเผยแผ่แนวพระราชด าริให้กบัประชาชนได้รับรู้ และการด าเนินการปลูกฝัง
แนวความคดิเร่ืองชาตนิิยมกบัระบบการศกึษาในเดก็ เป็นต้น  

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการด้านเด็กนัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เน้นความส าคญัของเด็กท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง จึงต้องฝึกฝนให้เด็กมีความแตกต่างกันออกไปใน
ด้านแนวคิดและการปลูกฝังรวมถึงการเข้าสู่ระบบการท างาน เช่น เด็กท่ีเป็นลูกของบรรดา 
ข้าราชบริพาร เด็กท่ีเป็นบุตรหลานของเชือ้พระวงศ์และขุนนาง การศึกษาส าหรับเด็กสามัญชน 
และการจดัการศึกษากับสามเณรเป็นต้น ซึ่งลกัษณะการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกันในเด็กแต่ละ
กลุม่นีท้ าให้ผู้วิจยัแบง่เดก็ออกเป็นเด็กหลวง และเดก็ราษฎร์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินพระบรมราโชบายเก่ียวกับการ
ปลูกฝังเด็กหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กท่ีเป็นลูกของผู้ ดีมีฐานะมาจากตระกูลขุนนางมีก าลังในการส่ง
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือให้เด็กกลุ่มนีมี้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
อยา่งเต็มศกัยภาพนอกเหนือจากวิชาสามญัท่ีเรียนตามหลกัสตูรของโรงเรียน ลกัษณะของโรงเรียน



 109 
 
เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เดก็หลวงได้เติบโตขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้สูก่ารท างานในสงัคม
ราชการ พระองค์ทรงมีแนวพระราชด าริในการปลูกฝังให้เด็กหลวงมีความเป็นผู้น า ผู้ ดี และเป็น
สุภาพบุรุษ โดยทรงด าเนินการอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง เช่น การพระราชทานพระบรม
ราโชวาทท่ีทรงเน้นให้เด็กหลวงตระหนกัถึงความส าคญัและภาระของตนเองในการมีหน้าท่ีรับใช้
ราชการของชาติ ทรงให้บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเขียนหลักสูตรจริยธรรม
ส าหรับนักเรียนท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างหนังสือสมบตัิของผู้ ดีและการจัดตัง้สโมสร  
ลีฟอร์เทียซึ่งเป็นสโมสรส าหรับเด็กหลวงขึน้ เพ่ือฝึกให้เด็กหลวงได้เรียนรู้การเข้าสังคมชัน้สูง 
นอกจากนีก้ารปลูกฝังเด็กหลวงให้มีความเป็นสุภาพบุรุษนัน้ทรงใช้พระบรมราโชวาทให้เด็กเกิด
ความคดิท่ีรู้จกัวางตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม มีน า้ใจ ซ่ือสตัย์สจุริต รักพวกพ้องและเสียสละ
เพ่ือประเทศชาติ เป็นต้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าทรงเร่ิมปลกูฝังเด็กหลวงครัง้แรกด้วย
การตอ่ตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตัง้โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้เม่ือ  
พ .ศ. 2453 ท่ีพระราชวงัสราญรมย์โดยโปรดเกล้าฯ ให้มหาดเล็กฝึกหดัของพระองค์เข้ารับการศกึษา 
ในจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนีพ้ระองค์ทรงทรงน าแนวความคิดต้นแบบมาจาก
โรงเรียนกินนอนท่ีพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาในประเทศอังกฤษ เพ่ือตอบสนองพระบรมรา
โชบายทางการศกึษาของพระองค์ท่ีต้องการให้โรงเรียนแบบนีเ้ป็นโรงเรียนส่วนพระองค์  เพ่ือสร้าง
ก าลงัคนและฝึกหดัพลเมืองตวัอย่างตามอดุมคติของพระองค์ ดงันัน้กลุ่มเด็กหลวงจึงถูกบ่มเพาะ
ด้วยการศกึษาจากโรงเรียนท่ีมีหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือพฒันาความรู้และบม่เพาะคา่นิยม จริยธรรม
อยา่งความเป็นผู้ ดีและความเป็นสภุาพบรุุษ เป็นต้น  

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาเด็ก
ให้เป็นพลเมืองดีของชาต ิพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงธรรมการจดัการศกึษาและวางโครงการ
ศกึษาให้กับโรงเรียนประจ ามณฑล ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กราษฎร์ได้รับโอกาสทางการศกึษา
มากขึน้ ซึ่งพบว่าโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ตาม
พระราชบญัญตักิารประถมศกึษา พ.ศ. 2464 ท่ีก าหนดให้เด็กทกุคนต้องเกณฑ์เข้ารับการศกึษาจน
จบการศกึษาในขัน้สามญัเพื่อให้เดก็ราษฎร์มีความรู้และเป็นก าลงัในการพฒันาบ้านเมืองตอ่ไป 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้มีการจดัการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเพ่ือให้เด็กราษฎร์สามารถพัฒนาตนเองในด้านการมีวิชาชีพแขนงต่างๆ อย่างเช่น 
อาชีพครู อาชีพด้านงานศลิปหตัถกรรมตา่งๆ เป็นต้น พระองค์ทรงด าเนินกระบวนการในปลกูฝังให้
เด็กราษฎร์เป็นพลเมืองของชาติ ท่ี มีความเป็นไทย รักชาติ  ศาสนา และจงรักภักดีต่อ
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พระมหากษัตริย์ ผ่านพระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาทในวาระและโอกาสต่างๆ ส่วนการจัด
การศึกษาเพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ทรงเน้นเร่ืองระเบียบวินัย 
ความรักชาติ และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม โดยทรงใช้กิจการลูกเสือฝึกอบรมให้กับเด็กราษฎร์
รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม และสร้างความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ บังคับบัญชา ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเป็นสิ่งท่ี
พระองค์ทรงเน้นย า้และพยายามสร้างให้เกิดขึน้ในหมูค่นไทยตลอดรัชสมยั  

การด าเนินพระราชด าริเก่ียวกบัเด็กของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัตลอด
ระยะเวลา 15 ปี เกิดผลขึน้กบัเดก็ในสมยันัน้หลายประการด้วยกนั ดงัปรากฏให้เห็นจากการศกึษา
ชีวประวัติของบุคคลท่ี เติบโตมาจากการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับเด็กในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเด็กหลวงและเด็กราษฎร์  พบว่ากลุ่มเด็กหลวงเป็น
กลุ่มท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดี มีการอบรมเร่ืองศีลธรรม จรรยา มารยาทในการเข้าสังคม 
และการเป็นผู้น า ตลอดจนการได้โอกาสในการเข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กตัง้แต่ยงัเด็กส่งผล
ตอ่โลกทศัน์และทศันคติของเด็กหลวงในด้านมมุมองการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
เด็กหลวงจ านวนมากต่อมาได้ รับ ราชการและมี ต าแหน่ งส าคัญ ในหน่ วยงานต่างๆ  
สมดังพระราชด าริของพระองค์ท่ีต้องการปลูกฝังให้เด็กหลวงมีความเป็นผู้น าและเตรียมความ
พร้อมในการรับราชการ ซึ่งแตกตา่งออกไปจากกลุ่มเด็กราษฎร์ท่ีมุ่งให้เด็กราษฎร์เติบโตขึน้มาเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ และมุ่งเน้นด้านการอาชีวศกึษาส าหรับเด็กราษฎร์ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนดัของตนเอง ซึ่งการศกึษาชีวประวตัิของบุคคล
ท่ีเป็นเด็กราษฎร์ในรัชสมยันัน้ท าให้เข้าใจเร่ืองของความสนใจด้านการศกึษาของคนในสงัคมไทย
ในขณะนัน้ โดยเด็กราษฎร์ท่ีได้รับความก้าวหน้าในอาชีพมาจากการขวนขวายในโอกาสทาง
การศกึษาท่ีสงูขึน้ การได้รับพระราชทานทนุ หรือการได้รับทนุจากกระทรวงตา่งๆ ส่งผลให้ชีวิตเด็ก
ราษฎร์ได้รับความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งกลุ่มเด็กราษฎร์เป็นตัวอย่างหนึ่งในการสะท้อนภาพ
สงัคมไทยในเร่ืองโอกาสและความก้าวหน้าทางการศกึษาในสมยันัน้ของเดก็ราษฎร์ได้เป็นอยา่งดี 

ผลจากการด าเนินพระราชด าริเก่ียวกับการปลูกฝังเด็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดรัชสมัย ท าให้เข้าใจถึงแนวคิดในการเห็นความส าคัญของเด็กในสังคม 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจเร่ืองโลกทัศน์ของชนชัน้น าไทยในสมัยนัน้เร่ืองการสร้างพลเมือง 
ท่ีจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนเป็นผู้ มีวินยั 
โดยปลกูฝังความคิด คา่นิยม และการด าเนินการใช้นโยบายชาตินิยมให้เกิดขึน้ในจิตใจของเด็กซึ่ง
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เป็นผู้ ท่ียงัมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยกว่าผู้ ใหญ่ เม่ือได้รับการปลกูฝังแนวความคิดและคา่นิยมมา
ก็สง่ผลตอ่ทศันคตแิละโลกทศัน์ของตนเอง 

แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งผลต่อสังคมไทยใน
เวลาตอ่มา กล่าวคือ ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่มเด็กหลวงและเด็กราษฎร์
ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาในรัชสมยันัน้ได้มีส่วนส าคญัในการเข้ามาพฒันาการศึกษาของชาต ิ
อาทิ มล.ป่ิน มาลากุลเด็กหลวงท่ีมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ น าในการจัดการศึกษาของไทย  
เป็นผู้ก่อตัง้มหาวิทยาลยัหลายแหง่ ทา่นผู้หญิงพนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา เดก็หลวงจากโรงเรียน
ราชินีซึ่งเป็นผู้ น าในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพครู หลวงวิจิตรวาทการ เด็กราษฎร์ท่ีได้รับ  
โอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศและกลับมาเป็นผู้ น าด้านแนวคิดชาตินิยมของไทยหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นายอภัย จันทรวิมลเด็กราษฎร์ท่ีได้น าแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัมาด าเนินการสานต่อโดยเฉพาะการพัฒนากิจการ
ลกูเสือของไทยท่ีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เป็นต้น 

ปริญญานิพนธ์เร่ืองพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเก่ียวกบัเด็ก            
(พ.ศ. 2453 – 2468) แสดงให้เห็นว่าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
ได้พัฒนาคนไทยให้มีลักษณะนิสัยและค่านิยมในลักษณะใหม่ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ การเสียสละเพ่ือสว่นรวม การเป็นสภุาพบรุุษท่ีซ่ือสตัย์สจุริต มีอปุนิสยัใจคอดี 
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โดยทรงด าเนินนโยบายปลูกฝังชาตินิยมให้เกิดขึน้กับคนไทยเพ่ือให้
เกิดความรัก และสามัคคีกันของคนในชาติ  พระองค์ทรงเห็นว่าการสร้างคนต้องเร่ิมจากการ 
ปพืูน้ฐานตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก ดงันัน้พระบรมราโชบายและพระราชด าริเก่ียวกับการสร้างเด็กให้เป็น
พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติของพระองค์จึงครอบคลุมทัง้ในด้านการศึกษาและการปลูก ฝัง
คณุลกัษณะและคา่นิยมใหม่ๆ ให้แก่เด็กท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต  โดยทรงส่งเสริม
ให้เด็กได้เล่าเรียนศกึษาหลกัสูตรวิชาภาษาไทย ภูมิศาสตร์ไทย และประวตัิศาสตร์ไทย เพ่ือสร้าง
พลเมืองท่ีมีหลากหลายเชือ้ชาติ ศาสนา ให้มีลักษณะและความรู้ท่ีเป็นคนไทย  อ่าน เขียน
ภาษาไทย และจงรักภักดีต่อชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทย รวมทัง้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การกีฬา กิจการลูกเสือ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็ก 
เช่น การมีระเบียบวินยั การเป็นสุภาพบุรุษ  การเสียสละ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งต่างไป
จากการจัดการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตคนให้สอดรับกับระบบราชการแบบใหม่ท่ีมีความต้องการบุคคลท่ีมีความรู้เข้า
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มารับราชการจ านวนมากและการพฒันาราษฎรให้อ่านออกเขียนได้ในวิชาพืน้ฐานเพ่ือมีทกัษะใน
การด ารงชีวิตและเตรียมความพร้อมกบัระบบบริหารประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นต้น 

งานวิจยันีไ้ด้อธิบายทศันะของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเก่ียวกบัลกัษณะ
ของเด็กท่ีมีความแตกต่างกันส่งผลท าให้ทรงด าเนินพระบรมราโชบายและกระบวนการในการ
ปลกูฝังเดก็ไทยขึน้ในรัชสมยัของพระองค์ โดยประวตัิและผลงานของบคุคลท่ีเติบโตขึน้มาจากแนว
พระราชด าริและการด าเนินพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั นบัเป็น
ผลผลิตท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงผลของการสร้างสังคมและค่านิยมแบบใหม่ของพระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

 ปริญญานิพนธ์เร่ืองนีจ้ะช่วยการขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในส่วนของ
การศกึษาประวตัศิาสตร์สงัคมไทยในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเก่ียวกบั
พระราชวิสยัทศัน์ของพระองค์ในการให้ความส าคญัเก่ียวกับการพฒันาประชากรท่ีเป็นเด็กให้มี
คณุภาพในสงัคมไทยในขณะนัน้  
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