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พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์รัชกาลที่ ๔  

เป็นรูปวงกลมรี ลายกลางเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ

เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า 

“มงกุฎ” ซึ่งเป็นศิราภรณ์ส�าคัญของพระมหากษัตริย์

อยู ่ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีฉัตรบริวารต้ัง 

ขนาบข้างที่ริมขอบทั้ง ๒ ข้าง มีพานทองสองชั้นวาง

พระแว่นสุริยกานต์ หรือเพชรข้างหนึ่ง วางสมุดต�ารา

ข้างหน่ึง พระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรมาจากฉายา 

เมื่อทรงผนวชว่า “วชิรญาณ” ส่วนสมุดต�ารามาจาก 

เหตุที่ได้ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในทางอักษรศาสตร์ และ

ดาราศาสตร์

พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวำร

พระพทุธรปูประจ�าพระชนมวารพระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง

แบบวรีาสนะ แสดงธยานะมทุรา พระหตัถ์ขวาซ้อนเหนอื 

พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระพุทธรูปม ี

พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏแคบ มีอุณาโลม 

บริเวณกึ่งกลางพระนลาฏ พระขนงโก่ง พระเนตร

เรียวเหลือบต�่า พระนาสิกโด ่ง พระโอษฐ ์เรียว  

พระกรรณยาว พระเศียรประกอบด้วยขมวดพระเกศา 

เป ็นก ้นหอยขนาดเล็ก โดยมีเกตุมาลานูนเพียง 

เล็กน้อยอยู่เหนือพระเศียร เหนือเกตุมาลามีรัศมีรูป 

เปลวไฟประดับเป็นยอด องค์พระพุทธรูปครอง 

อุตราสงค์เรียบไม่มีริ้ว มีขอบสองชั้นห่มเฉียงเปิด 

พระองัสาขวา มสีงัฆาฏขินาดใหญ่ขอบสองชัน้เรยีบพาด

บนพระอังสาซ้ายยาวจรดพระนาภี อันตรวาสกที่ทรง 

เรียบปราศจากริ้วเช่นเดียวกัน กับทั้งปรากฏขอบ 

สองชั้นเช่นเดียวกับอุตราสงค์และสังฆาฏิ

พระพุทธรูปประทับนั่ งบนป ัทมาสน ์อัน

ประกอบด้วยกลีบบัวหงายคล้ายบัวฟันยักษ์ซ้อนกัน 

สามชัน้ โดยมเีกสรบวัประดบัอยูเ่บือ้งบน ฐานปัทมาสน์นี้ 

ซ้อนอยู่เหนือฐานแข้งสิงห์ เบื้องล่างพระพุทธรูปมีฉัตร

ลายฉลุทอง ๕ ชั้นกางกั้นอยู่เหนือพระเศียรแท่นประทับพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลที่ ๔

1ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๖

นิตยสารยุทธโกษ

พระรำชลัญจกรส�ำหรับแผ่นดินและประจ�ำ
พระองค์รัชกำลที่ ๔



วัดรำชประดิษฐสถิตมหำสีมำรำมรำช 
วรวิหำร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

เป ็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 

ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ใน

ราชธานีจะต้องมวีดัส�าคญัประจ�า ๓ วดั คอื วดัมหาธาตุ 

วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  

เ ดิมพื้นที่บริ เวณนี้ เป ็นโรงเรือนที่อยู ่อาศัยของ 

ข้าราชการ รัชกาลที่ ๔ ทรงขอซื้อที่เพื่อสร้างวัด 

ธรรมยุติกนิกาย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ เพื่อส�าหรับเจ้านาย  

ข้าราชการฝ่ายหน้า-ในได้บ�าเพ็ญกุศลสะดวกขึ้น  

เพราะใกล้พระบรมมหาราชวัง ในพระวิหารหลวง 

มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี ๑๒ เดือน  

ที่รัชกาลที่ ๕ โปรดให้วาดไว้ มีสถาปัตยกรรมที ่

น่าชม เช่น ปาสาณเจดีย์, ปรางค์ขอม, หอพระจอม, 

หอไตร ฯลฯ และเพราะด้วยธรรมยุติกนิกายนั้น 

เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เขตสังฆาวาสนั้น

จึงห้ามสตรีผ่านเข้า-ออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ 

จนถึงปัจจุบัน

พระรำชประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔  

แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล ้านภาลัย รัชกาลที่  ๒  

และสมเด็จพระศรีสุริ เยนทราบรมราชินี  เสด็จ

พระบรมราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๓๔๗ ณ พระราชวังเดิม เมืองธนบุรี  

มีสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาร่วมสมเด็จ 

พระบรมราชชนนี ๒ พระองค์ คือ

2 ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๖

นิตยสารยุทธโกษ



๑. สมเด็จฯ เจ้าฟ้าชาย สิ้นพระชนม์ในวัน

ประสูติ

๒. พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศวร์ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว 

ทรง เริ่ มศึกษาอักขรสมัยตั้ งแต ่ เสด็จประทับที ่

พระราชวังเดิม ในส�านักสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม 

พระปรมานุชิตชิโนรส และส�านักสมเด็จพระพุทธ 

โฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม เมื่อสมเด็จ

พระบรมชนกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์ 

ได้เสด็จเข้าประทับในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย

สมเด็จพระบรมราชชนนี เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๕  

พระชนมายุ ๙ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีลงสรง  

เฉลิมพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ ้าฟ้ามงกุฎสมมติวงศ์ พงศ ์

อศิวรกษตัรย์ิ ขตัตยิราชกมุาร” ต่อมาเมือ่พระชนมายไุด้  

๑๒ พรรษา ทรงได้รับมอบหมายให้คุมกองทัพและ 

เสบียงอาหารออกไปรับครอบครัวมอญท่ีเมือง 

กาญจนบุรี มีสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า 

กรมหลวงพิทักษมนตรี พระปิตุลาตามเสด็จด้วย

พุทธศักราช ๒๓๕๙ พระชนมายุ ๑๓ พรรษา 

สมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดให้มีพระราชพิธีโสกันต์

ครั้งใหญ่ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเมื่อ

พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จ

พระสังฆราช (มี) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วประทับ 

จ�าพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทรงบรรพชา

อยู ่ ๗ เดือน จึงทรงลาผนวช หลังจากนั้นเสด็จ 

ประทับ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงศึกษาวิชา 

ความรู้ต่าง ๆ ตามราชประเพณีส�าหรับพระราชกุมาร 

เช่น การฝึกหัดอาวุธ และวิชาคชศาสตร์ สมเด็จ

พระบรมชนกนาถโปรดให้บัญชาการกรมมหาดเล็ก

พุทธศักราช ๒๓๖๗ พระชนมายุครบ ๒๑ 

พรรษา ทรงผนวช ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม สมเดจ็

พระสังฆราช (ด่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนาม

ฉายาในขณะทรงผนวชคือ “วชิรญาโณ” เสด็จไป 

ประทับแรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๓ วัน แล้ว

เสด็จข้ึนไปจ�าพรรษา ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส 

วิหาร) ได้ ๑๕ วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบราชสมบัติแก ่

เจ้านายพระองค์ใด พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบด ี

ช้ันผู้ใหญ่ประชุมปรึกษากันแล้ว ได้อัญเชิญพระเจ้า

ลกูเธอ กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร์ พระราชโอรสพระองค์

ใหญ่ พระเชษฐาต่างพระมารดาข้ึนเป็นพระมหากษตัรย์ิ

ด้วยทรงเจริญพระชนมายุกว่า ๑๗ พรรษา และทรงมี 

ประสบการณ์มากท้ังด้านการค้า การสงคราม และ 

การปกครอง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว

ทรงผนวชอยู ่ตลอดรัชกาลที่ ๓ เป็นเวลา ๒๗ ปี  

แรกเสด็จจ�าพรรษา ณ วัดสมอราย ทรงศึกษา

อบรมวิปัสสนาธุระ ต่อมาทรงย้ายกลับมาจ�าพรรษา  

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทรงศึกษาภาษาบาลี 

3ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๔ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๖

นิตยสารยุทธโกษ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓



พระปริยัติธรรม ทรงสอบได้เปรียญ ๕ ประโยค และ

เช่ียวชาญรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงแต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งแม่กองสนามหลวง ตรวจสอบภาษาบาลี 

และพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะ  

ในพุทธศักราช ๒๓๗๒ ต่อมาทรงย้ายมาประทับ 

ณ วัดสมอราย อีกครั้งหนึ่ง ทรงปฏิบัติพระองค ์

เป็นผู้น�าในการช�าระวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัด

ต่อพระธรรมวินัยยิ่งขึ้น มีภิกษุสามเณรเลื่อมใส

ปฏิบัติตามเป็นอันมาก ได้รวมตัวจัดต้ังเป็นพระสงฆ์ 

คณะใหม่เรียกคณะธรรมยุตหรือธรรมยุติกนิกาย 

ส่วนพระสงฆ์ในนิกายเดิม คือมหานิกาย ก็ปรับปรุง 

วตัรปฏบิตัใิห้เคร่งครดัเช่นกนั ยงัผลให้การพระศาสนา

เรียบร้อยขึ้น

พุทธศักราช ๒๓๗๙ พระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวทรงอาราธนาให้เสด็จมาเป ็น 

เจ้าอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงเป็นพระอาราม 

แห่งใหม่ท่ีเพิง่สร้างเสรจ็ ขณะมพีระชนมาย ุ๓๒ พรรษา  

และทรงผนวชได้ ๑๒ พรรษาแล้ว พระองค์ทรง 

จัดระเบียบการคณะสงฆ์ การปกครองวัด ตลอดจน 

อบรมฝ่ายฆราวาสท่ีเข้าวัด ระเบียบท่ีส�าคัญท้ังหลาย 

เหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติสืบมาจนปัจจุบัน ทรงเป็นท่ี 

ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปในพระปรีชาญาณ 

๑. ทรงตั้ งโรงเรียนสอนภาษาบาลี ข้ึนท่ี 

วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงส่งสมณทูตไปยังเมืองแคนดี ้

ในเกาะลังกา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและน�ามา

ประพฤติปฏิบัติ และเผยแพร่ให้เจริญรุ ่งเรืองใน 

บ้านเมือง 

๒. ทรงคิดตัวอักษรอริยกะทั้งแบบตัวพิมพ์

และตัวเขียนไทย ใช้พิมพ์ต�าราภาษาบาลี 

๓. ทรงตั้ ง โรงพิมพ ์ของคนไทยขึ้น เป ็น

แห่งแรกท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร และโปรดให้ตีพิมพ ์

หนังสือทางพระพุทธศาสนาขึ้นหลายเล่ม เช่น หนังสือ

พระปาติโมกข์ หนังสือสวดมนต์ 

๔. ทรงรเิริม่การเทศนาเป็นภาษาไทยแทนการ

ยกคาถาภาษาบาลมีากล่าวก่อนอธบิายความ

ขณะทรงผนวช มหาอ�านาจตะวันตกก�าลัง

ขยายอิทธิพลเข ้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ ทรงตระหนักถึงความจ�าเป็นในการคบค้า

สมาคมกบัชาวตะวนัตกและการเรยีนภาษาต่างประเทศ 

จึงทรงศึกษาภาษาละตินกับสังฆราชปาลเลอกัวซ์ 

และภาษาอังกฤษจากหมอสอนศาสนา ดร.แดน บีช  

บรัดเลย ์ ดร.เรโนลด์ เฮาส ์ และมิสเตอร ์เจสซ่ี  

แคสเวล เป็นผลให้ทรงศึกษาวิทยาการความก้าวหน้า 

ของตะวันตกหลายแขนง อาทิ วิชาภูมิศาสตร ์  

คณติศาสตร์ และดาราศาสตร์ จนทรงสามารถรูเ้ท่าทนั 

พระราชหัตถเลขา  พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงภาษาบาลี 

ด้วยอักษรอริยกะ

จารึกสุโขทัยหลักที่ ๑
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ความคิดอ่าน ตลอดจนความผันแปรของสถานการณ์

โลกในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการที่ได้ 

เสด็จธุดงค์จาริกไปบูชาปูชนียสถานตามหัวเมือง

ต่าง ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ท�าให ้

ทอดพระเนตรเห็นสภาพบ้านเมืองและความเป็น

อยู ่ของราษฎรอย ่างแท ้จริง ประการส�าคัญคือ 

ในพุทธศักราช ๒๓๗๖ ทรงพบ “ศิลาจารึกสุโขทัย 

หลักที่ ๑” ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่เมือง 

สุโขทัยเก่า โปรดให้น�ามาไว้ที่วัดสมอราย พร้อม

กับพระแท่นมนังคศิลาบาตร และศิลาจารึกสุโขทัย 

หลักที่ ๔ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ได้โปรดให้ย้ายไป

ไว้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยพระปรีชาสามารถ 

ด้านอักษรศาสตร์ ประกอบกับทรงสนพระราชหฤทัย 

ด้านประวัติศาสตร์ จึงทรงอ่านจารึกทั้ง ๒ หลักได้  

เป็นการวางรากฐานและแนวทางให้กับการศึกษา 

อักษรโบราณ รวมทั้ งการศึกษาประวั ติศาสตร ์

และโบราณคดีในยุคต่อ ๆ มา พระองค์ทรงได้รับ 

ประกาศนียบัตรเมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๘ จาก

ราชสมาคมโบราณคดีเหนือในกรุงโคเปนเฮเกน  

ประเทศเดนมาร์ก ถวายพระเกียรติยศว่าทรงเป็น 

กษัตริย ์ในเอเชียที่ทรงรอบรู ้ในอักษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ อีกท้ังยังถือว่าพระองค์เป็นสมาชิก 

ผู้ร่วมก่อตั้งราชสมาคมดังกล่าวด้วย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และ

ข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่ ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น

ครองราชย์ จึงทรงลาผนวช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย- 

ราชสมบตั ิเมือ่วนัที ่๓ เมษายน พทุธศกัราช ๒๓๙๓ และ 

มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๓๙๔ ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศ 

รังสรรค์ สมเด็จพระอนุชาธิราช ผู ้ทรงรอบรู ้ด้าน

การต่างประเทศ การทหาร และการเดินเรือขึ้นเป็น  

พระบาทสมเด็จพระป ิ ่นเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ด� ารง 

พระอิสริยยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่ง  

ตลอดรัชสมัยของพระองค ์ทรงบ�าเพ็ญพระราช

กรณียกิจต่าง ๆ และทรงสนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษา 

วิทยาการของประเทศตะวันตก
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ในรัชกาลน้ีปรากฏว่าได้มีการถือน�้าพิพัฒน ์

สัตยา ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบขึ้น 

ในวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค�่า ตรงกับวันที่  

๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ การพระราชพิธี 

เร่ิมต้ังแต่โหรมีชื่อค�านวณพระฤกษ์ ตั้งบายศรีแก้ว 

บายศรีเงิน บายศรีทอง ในวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๒ ค�่า 

ปีกุน ตรีศก ขุนสารประเสริฐจารึกพระนามลงใน

แผ่นพระสุพรรณบัฏ กว้าง ๗ น้ิว ยาว ๑๔ น้ิว  

พระมหาราชครูจุณเจิม และประดิษฐานในที่ 

อันควรที่ได ้เคยท�ามาตามราชประเพณีดังรัชกาล

ก ่อน จากน้ันก็ประกอบการสมโภชเวียนเทียน 

พระสุพรรณบัฏ ซึ่งกล่าวได้ว่าในรัชกาลที่ ๔ นี้ทรงแก้ 

พระปรมาภิไธยที่จารึกพระสุพรรณบัฏด้วย เพราะทั้ง 

รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ มีพระนาม 

ขึ้นต้นว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี”  

และมีสร้อยพระนามเหมือนกันทั้ง ๓ รัชกาล จึง

โปรดให้ประกาศสั่งให้เรียกพระนามอดีตรัชกาลตาม 

นามพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชอุทิศ  

รัชกาลที่ ๑ ให้เรียกว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๒ ให้เรียกว่า  

แผ ่นดินพระพุทธเลิศหล ้านภาลัย รัชกาลที่  ๓  

ให้เรียกว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว และเรียกแผ่นดินของพระองค์ว่า พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่องราชูปโภคที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฉลองพระองค์  

๓๒ ชิ้น พระภูษา ๗ สี ขวดใส่น�้าศีรษะ ขวดแก้วใส่ 

น�้า ๒ ขวด พระสุพรรณภาชน์ใหญ่ พระสุพรรณภาชน์

น้อย พระเต้าราชาวดี

พระราชพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยาและพระบรม 

วงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในจัดดอกไม้ 

ธูปเทียนเข้าไปถวายตัวตามราชประเพณี พระบาท 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้จดัของพระราชทาน 

แจกผู้มีความดีความชอบมากน้อยกว่าพันคน

การเสด็จเลียบพระนคร
ในรัชกาลท่ี ๔ ปรากฏว ่าเมื่อสิ้นสุดการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้จัด 

การเสด็จเลียบพระนครขึ้นเป็นพระราชพิธีสืบเนื่อง 

ตามราชประเพณี แต่ในคราวนี้โปรดเกล้าฯ ให้จัด

ทั้งกระบวนพยุหยาตราสถลมารค และกระบวน

พยุหยาตราชลมารค

พระราชด�ารัสเตือนสติก่อนสิ้น กินใจทุก 
ผู้ทุกนาม...

ในวาระสดุท้ายแห่งพระชนม์ชพี ทรงมพีระราช

ด�ารัสบางตอน ความว่า...

“วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง นักปราชญ์

ทั้งหลายก็ถึงความดับเป็นอันมากในวันเพ็ญดังนี้ ควร 

พระชนมายุจะหมดจะดับในวันนี้เป็นแน่หลัก...”

“ความตายไม่เป็นของมหัศจรรย์ดอก ย่อม 

เหมือนกับทุกรูปทุกนาม และผิดกันที่ตายก ่อน 

ตายหลังแต่ต้องตายเหมือนกันทั้งสิ้น ก็บัดนี้กาลมาถึง

ฉันเข้าแล้ว ฉันจึงได้อ�าลาท่าน...”

แล้วทรงเจริญพระกรรมฐานสมาธิภาวนา 

จนสวรรคต ณ พระท่ีนั่งอภิเนาว์นิเวศน์ ในพระบรม

มหาราชวัง

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นผ้าลายพระหัตถ์เมื่อครั้งทรงผนวช พบที่พระปั้นหยา 

ซึ่งเป็นต�าหนักที่ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
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พระราชด�ารัสส�าคัญ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ

วโรรส ได้ทรงนิพนธ์เทศนาพระราชประวัติพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ตอนหนึ่งว่า

“ก�าลั งภายนอกนี้ เป ็น เหตุ เปลี่ ยนแปลง

ความเป็นไปของราชอาณาจักรนี้ สงครามที่เคยมี 

กับพม่าบ้าง ญวนบ้าง ก็เป็นอันสงบลงไป พลรบ

พาหนะนาวาศาสตราวุธยุทธภัณฑ์อันเป็นก�าลังท�า

ศึกก็เป็นของล่วงสมัยความเข้าใจในอุบายด�าเนิน

ราชการรักษาบ้านเมืองตามที่เคยก็กลับเป็นเมื่อยล้า  

เมื่อรวบกล่าวก็เท่ากับแปลงอาณาจักรใหม่ พระองค์

เสด็จเถลิงราไชศวรรย ์ เหมาะแก ่ เวลา ราวกับ 

ชาตาของพระราชอาณาจักรบันดาลให้เป็นไป...”

พระนิพนธ์นี้น่าจับใจมาก ทรงเน้นให้เห็นถึง 

อิท ธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่บ ่ าหลั่ ง ไหล 

เข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทย และถ้าไม่ระมัดระวังให้ดี

แม้เพียงน้อยเดียว ชาติไทยทั้งชาติก็จะถูกอารยธรรม

เหล่านั้นท่วมท้นจนถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ การยดึครองบ้านเมอืงชาวตะวนัออก ด้วยการ 

อ้างว่าจะน�าอารยธรรมอันเจริญมาให้ ดังนั้น พระราช 

ภาระอันใหญ่ยิ่งประการแรกของพระจอมเกล้าฯ  

ก็คือการรักษาเอกราชของชาติ ซึ่งต้องทรงท�าทุก 

วิถีทาง นอกจากทางการทูตดังกล่าวมาแล้ว ปัญหา 

เฉพาะหน้าในขณะนัน้ กค็อื การรกัษาเอกภาพ (Unity)  

ของชาติ ไว้ให้เหนียวแน่นที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ในขณะที่มหาประเทศตะวันตกพยายาม 

แผ่อ�านาจเข้ามาทางเอเชียด้วยนโยบาย Colonial  

agrandisement นั้น เหตุด ้วยพระปรีชาของ 

พระจอมเกล้าฯ จึงทรงน�าสยามรัฐนาวาผ่านพ้น 

มรสุมร้ายมาได้โดยสวัสดิภาพ แม้จะต้องยอมเสียสละ

ผลประโยชน์บางประการ เช่น เสียสละประเทศเขมร 

ซึ่งเป็นประเทศราชของไทยให้แก่ชาติอื่น เพื่อแลกกับ

เอกสารของชาติไทยไว้ก็ตาม
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 กอไผ่ไม้ล้มเมื่อ ลมมา

ไม้ใหญ่ไม่ทานพา- ยุร้าย

ขวนขวายบ่ายเบี่ยงหา หนสงบ ไว้เทอญ

ผ่อนหนักเป็นเบาย้าย แยบเยื้อง เนืองนัย

 เข็มทิศคิดทั่วแล้ว ฤาไฉน พระเอย

บ่กริ่งทิ้งเก่าไกล ใหม่กล้า

คบฝรั่งดั่งมิตรใน ขณะเมื่อ

ฝรั่งโลภโอบมือคว้า ไขว่แคว้น แสนเข็ญ

สามกรุง

และใน “กระแสพระราชด�ารัสในการที่ทรง 

แจกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์” ก็ได้ทรงยืนยันว่า  

แม้พระราชทรัพย์อันเป็นของแผ่นดิน ก็มิได้ทรง

แสวงหาเป็นผลประโยชน์ส่วนพระองค์เลย

“พระ ร าชทรั พ ย ์ ข อ งพระบาทสม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในที่ใดก็ดี ในพระคลังก็ดี ข้าพเจ้า 

ไม่รับประทานเลย เมื่อหายหกตกหล่นไปเสียบ้าง

ด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่เต็มตามบัญชี ข้าพเจ้าจะรับใช้... 

ถ้าท่านผู้ใดสงสัยว่าข้าพเจ้าจะยักยอกไปข้างไหน 

คือพระสงฆ์ก็ดี ขุนนางก็ดี ก็ขอให้เชิญมาตรวจ 

เอาเถิด...”

ในเรื่องเงินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น แม้สมบัติ

ใน ๑๒ ท้องพระคลังจะเป็นของพระมหากษัตริย์ 

ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจเด็ดขาดที่จะจับจ่ายใช้สอย

อย่างใดก็ได้ แต่พระจอมเกล้าฯ ก็ทรงแยกเป็น 

สัดส ่วน เป ็นเ งินแผ ่นดิน เงินส ่วนพระองค ์  มี

เอกสารฉบับหน่ึงเป็น “ร่างประกาศพระราชทาน 

พระโอรสธิดาพระปิ ่นเกล้าฯ” ชี้แจงความยุ ่งยาก

เร่ืองการแบ่งสันการเงินระหว่างวังหลวงกับวังหน้า  

เอกสารฉบับน้ีร ่างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ และยัง

มีข้อความค้างอยู ่ แต่กระนั้นก็เป็นเอกสารที่มีค่า 

ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ดังมีข้อความตอนหนึ่ง 

ดังนี้

“ครั้ น เมื่ อพระบาทสมเด็จพระนั่ ง เกล ้ า

เจ้าอยู ่หัวสวรรคตแล้ว ท่านผู ้ใหญ่ผู ้น ้อยทั้งปวง 

ยอมให้ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ได้เข้ามาอาศัย

อยู่ในคลังศุภรัต ก่อนราชาภิเษกเดือนครึ่ง เจ้าภาษี

นายอากรต่าง ๆ เอาเงินมาเพิ่มเติมให้รายละเล็กน้อย 

ประมาณ ๑๖๐ ชั่ ง  ก็ครั้ งนั้นก็ เพราะจัดแจง 

การแผ่นดินและให้ข้างโน้นข้างนี้ต่าง ๆ ในเวลาว่าง

ยังไม่ได้ราชาภิเษก ข้าพเจ้าไม่ให้ใช้เงินคลัง เพราะ 

ยังไม่ได้เป็นเจ้าแผ่นดิน จะใช้เงินคลังในการของตัว

ไม่ควร เงิน ๑๖๐ ช่ังเศษนั้นหมดแต่ก่อนราชาภิเษก 

เมื่อราชาภิเษกแล้ว เงินเหลืออยู่ ๑๐๐ บาท ข้าพเจ้า

จึงได้มาร้องแก่กรมหลวงวงศาธิราชสนิทว่า ข้าพเจ้า

เป็นเจ้าชีวิตมีเงินชั่งเดียวเหมือนชาวนอกว่าเจ ้า

ชีวิตจะมีเงินถึงชั่ง กรมหลวงวงศาธิราชจึงปรึกษา 

เสนาบดี บังคับให้ชาวคลังยกเงินคลังให้ข้าพเจ้าไว้

ใช้สอยครั้งหนึ่ง ๑๐๐ ชั่ง แล้วเพิ่มให้อีก ๑๐๐ ชั่ง  

ด้วยตัดสินกันว่า เมื่อเวลาว่างเจ้าแผ่นดินที่ราชาภิเษก

แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ออกเงินของข้าพเจ้าไปในราชการ

ต่าง ๆ มาก ข้าพเจ้าก็เอาเงิน ๒๐๐ ชั่งนั้นท�าทุน

หาก�าไร ต่อมาได้ซื้อสินค้าฝากเรือไปขายและให้ม ี

ผู้กู้ยืมเอาดอกเบ้ีย ภายหลังมีผู้เกื้อหนุนแต่ข้างโน้น 

ข ้างนี้อีก ก็ค ่อยมีทรัพย ์ เจริญมา เพราะตั้ งแต ่ 

ราชาภิเษกแล้ว การจับจ่ายทั้งปวงในเงินงวดเงินคลัง

ตามธรรมเนียมเดิมทุกอย่าง ไม่ต้องชักเงินทุนเรือน

ออกใช้”

“เมื่อข้าพเจ้าเป็นเจ้าแผ่นดินอยู่นี้ ข้าพเจ้า

ไว ้ตั ว เป ็นผู ้ รักษาแผ ่นดินไม ่ ได ้ส� าคัญเงินทอง 

พระคลังเก ่าของใหม ่ข ้างหน ้าว ่าเป ็นทรัพย ์สิน

ของตัว เงินท่ีมีในจ�านวนของพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเก็บไว้ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอาไปข้าง

ไหน รวบรวมไว้ส�าหรับแผ่นดินตามเดิมท้ังเงินท้ังทอง  

ได้จ่ายไปแต่เงินรายหมื่นชั่ง พระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เขียนหนังสือขอท�าพระอาราม 

ที่ค ้าง จึงได้จ่ายไปในการพระอารามที่ค ้างมาแต่ 

แผ่นดินนั้นหมดไปบ้าง ก็และการจ่ายต่าง ๆ ตามเคย 

อย่างแต่ก่อน ก็ดูอย่างตามแบบบัญชีเก่าแล้วจ่าย
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ไปทุกช่องทุกประตู ก็การจ่ายซึ่งเป็นการใหม่ ๆ คือ 

ยกไปเป็นเบี้ยหวัดเงินเดือนในพระบวรราชวังก็ดี 

เพิ่มเบี้ยหวัดเงินเดือนเจ้าต่างกรมไม่มีกรมก็ดีจ่าย 

หัดทหารขึ้นก็ดี  ท�าเรือรบเรือกลไฟก็ดี  ท�าการ

พระราชวังและพระนครก็ดี ข้าพเจ้าได้ปรึกษาเจ้านาย

ผู้ใหญ่และท่านเสนาบดี เห็นพร้อมกันตั้งลงเป็นต�ารา

แล้วจึงได้ใช้จ่ายไป ที่ยังไม่ได้ปรึกษาก็ใช้ไปตามแบบ

เก่าจนทุกวันนี้”

“ก็เงินที่ได้นอกจากจ�านวนขึ้นท้องพระคลัง

ตามตราตั้งเจ้าภาษีนายอากร และเงินส่วยหัวเมือง 

และตัวเลขไพร่หลวงส่วยตามเคยส�าหรับแผ่นดิน 

หรือบรรณาการแต ่หัวเมืองขึ้นแก ่แผ ่นดิน เงิน 

ทั้งปวงนี้ก็ใช้ในรวมเบี้ยหวัดอย่างหนึ่ง จ่ายข้าราชการ

ต่าง ๆ ตามต�าราเก่าและต�าราใหม่อย่างหนึ่ง เป็น

เงินสิ้นไปปีหนึ่ง ๆ สองหมื่นชั่งไปไม่ต�่าลงมา ก็แต่

เพราะข้าพเจ้าอุตส่าห์เสือกสนหาตามก�าลัง ด้วยไว้ตัว 

เหมอืนอย่างไม่ได้เป็นเจ้าแผ่นดนิ กม็เีงนิขึน้ด้วยค้าขาย

ได้ก�าไรบ้าง ท่านข้างโน้นข้างนี้มีคุณูปการช่วยหาให้

บ้าง ให้ชาวนอกประเทศกู้ยืมได้ดอกเบี้ยบ้าง มีขึ้น

จึงจับจ่ายให้เป็นคุณแก่บุตรภรรยา ข้าพเจ้านอกจาก

เบ้ียหวัดและเงินเดือนซึ่งพระเจ้าลูกเธอและจอม

ข้างในได้รับพระราชทานมา เบ้ียหวัดและเงินเดือน 

ที่แจกแก่บุตรภรรยาข้าพเจ้าและพี่เลี้ยง นางนมของ

บตุรข้าพเจ้า ทีเ่อาเงนิคลงัไปนัน้กแ็ต่ตามต�าราเก่า ตาม

อย่างก่อนเจ้านายในพระบรมมหาราชวังได้ไปเท่าใด 

ก็ให้ไปเท่านั้น ตามใหญ่ตามน้อย”

ในการแต่งตั้งข้าราชการ ทรงเลือกสรรคนด ี

มีศีลธรรมเข้าด�ารงต�าแหน่งแล้ว ยังได้ทรงค�านึงถึง

หลักรัฐประศาสนศาสตร์ในข้อ Put the right 
man in the right job ดังพระราชหัตถเลขาถึง 

พระบาทสมเด็จพระป ิ ่น เกล ้ า เจ ้ าอยู ่หั ว  เมื่ อ 

วันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค�่า พ.ศ. ๒๔๐๖ ความ 

ตอนหนึ่งว่า

“ก็ถ้าท่านไม่ได้ทรงใช้สอยหรือใช้สอยแต่

น้อยในการที่เขาช�านาญ ความฉลาดอาจหาญ 

ของพวกนั้นก็จะไปอันนิ่งอยู่ไม่เป็นคุณแก่แผ่นดิน

ทั่วไป แลไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาบ้าง...” 
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