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๑. 
ส ถ า ป น า ก รุ ง ร ัต น โ ก สิ น ท ร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

	 เมื่อพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกปราบดาภเิษก	

เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัแิล้ว	ได้ทรงพระราชด�ารว่ิา	“เมอืงธนบรุนีี้	

ฝ่ังฟากตะวนัออกเป็นที่ชยัภมูดิกีว่าที่ฟากตะวนัตก	โดยเป็นที่แหลม	

มีล�าน�้าเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง	 ถ้าตั้งพระนครข้างฝั่งตะวันออก	

แม้นข้าศกึยกมาตดิถงึชานพระนครกจ็ะต่อสูป้้องกนัได้ง่ายกว่าอยู่

ข้างฝั่งตะวนัตก	ฝั่งตะวนัออกนั้นเสยีแต่เป็นที่ลุ่ม	 เจ้ากรุงธนบุรี

จงึได้ตั้งอยู่ฝั่งตะวนัตกซึ่งเป็นที่ดอน	แต่กเ็ป็นคุ้งน�้าเซาะทรุดพงั

อยู่เสมอไม่ถาวร	 พระราชมณเฑียรสถานเล่าก็ตั้งอยู่ในอุปจาร	

ระหว่างวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดขนาบอยู่ทั้งสองข้าง	 ควรเป็นที่

รงัเกยีจ”



	 การที่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสั่งให้

ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีฝั่งตะวันตก	 ข้ามฟากมาอยู่ทางฝั่ง

ตะวนัออกในทนัททีี่ได้ราชสมบตันิั้น	 สมเดจ็ฯ	 กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพได้ทรงวินิจฉัยว่า	 “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกคงจะไม่ได้ทรงพระราชด�าริอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นแน่	

คงจะได้เป็นปัญหาคิดแก้กันมาแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี	 แต่

พระเจ้ากรงุธนบรุคีงจะไม่เหน็ชอบด้วย	หรอืคงจะผดัผ่อนหาโอกาส	

ที่จะย้าย	การจงึได้ค้างอยู่	และเมื่อคดิจะย้ายเมอืงหลวง	กค็งจะ

ได้ท�าการส�ารวจชัยภูมิกันไว้บ้างแล้ว	 ฉะนั้นเมื่อสิ้นบุญพระเจ้า

กรุงธนบุร	ีพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจงึได้ทรงสั่ง

ย้ายพระนครได้ทนัที	นี่แสดงว่าแผนการย้ายจะต้องมอียู่แล้ว	ไม่

เช่นนั้นไหนเลยจะย้ายอย่างกะทนัหนัได้”
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แผนที่เมอืงบางกอก วาดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ โดย ลา ลูแบร์ 
แนวสี่เหลี่ยมด้านซ้ายคอืก�าแพงเมอืงธนบุร ีแม่น�้ากลางภาพคอืแม่น�้าเจ้าพระยา
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	 การสร้างพระนครใหม่ไม่ได้ท�าคราวเดยีวส�าเรจ็	เพราะใน

ระหว่างนั้นบ้านเมอืงยงัไม่สงบเรยีบร้อย	ดงัจะเหน็ได้ว่าในปีมะเสง็	

พ.ศ.	๒๓๒๘	พม่ากย็กทพัมาทกุทาง	หากแต่ไทยไปสกดัตทีพัหลวง	

ของพม่าแตกเสยีก่อน	 ข้าศกึจงึมไิด้เข้ามาถงึพระนคร	 การสร้าง

พระนครในครั้งนั้นจงึท�าเป็นสองระยะคอื	ระยะเบื้องต้นคงรกัษา

กรงุธนบรุเีดมิเป็นที่มั่น	เป็นแต่ย้ายพระราชวงักบัสถานที่ต่างๆ	ใน

รฐับาลมาตั้งในกรุงธนบุรทีางฟากตะวนัออก	ต่อมาในระยะที่	๒	

จงึได้ขุดคขูยายเขตพระนครออกไปทางตะวนัออกแต่ฝ่ังเดยีว	แล้ว			

รื้อก�าแพงกรุงธนบุรทีางฟากตะวนัตกเสยี	คงรกัษาแต่ที่รมิแม่น�้า		

เป็นเขื่อนหน้าพระนครที่สร้างใหม่

	 การสร้างเมอืงใหม่หรอืพระบรมมหาราชวงัในครั้งนั้น	คง	

จะท�าอย่างเร่งด่วนจรงิๆ	เพราะหลงัจากเปลี่ยนแผ่นดนิในวนัที่	๖	

เมษายน	พ.ศ.	๒๓๒๕	แล้ว	กไ็ด้ด�ารสัสั่งให้พระยาธรรมาธกิรณ์

กบัพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่สร้าง

พระนครใหม่ข้างฝ่ังตะวนัออกในที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐแีละพวกจนี	

อาศยัตั้งบ้านเรอืนอยูแ่ต่ก่อน	การขนย้ายต้องท�ากนัอย่างกะทนัหนั	

แต่เข้าใจว่าจะไม่ยาก	เพราะบ้านเรอืนในครั้งนั้นคงเป็นแบบโรงเรอืน	

ชนดิมงุจาก	 เพยีงไม่กี่วนักค็งจะอพยพย้ายไปอยูส่�าเพง็	 และใน

บรเิวณใกล้เคยีงได้หมด	เพราะในวนัที่	๒๑	เมษายนนั้นเอง	กไ็ด้

ท�าพิธียกหลักเมือง	 และในระหว่างนั้นก็คงจะเกลี่ยพื้นที่เตรียม

สร้างที่ประทบั

	 ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขากล่าวว่า	ได้

เริ่มจบัการตั้งพระราชวงัใหม่เมื่อวนัที่	๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๓๒๕	

แต่ยงัมทินัก่อก�าแพงวงั	เพยีงแต่ล้อมด้วยระเนยีดเท่านั้น	ใช้เวลา
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ก่อสร้างเดือนเศษ	 พระราชนิเวศมณเฑียรสถานชั่วคราวก็แล้ว

เสร็จ	 เพราะท�าด้วยเครื่องไม้	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้ง

การพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขป	 เริ่มแต่วันจันทร์ที่	 ๑๐	

มถุินายน	พ.ศ.	๒๓๒๕	ครั้นถงึวนัพฤหสับดทีี่	๑๓	มถินุายน	ศก

เดยีวกนั	เวลา	๖	นาฬิกา	๒๔	นาท	ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 

จฬุาโลกเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค	

ข้ามฟากจากพระราชวงักรงุธนบรุมีาประทบั	ณ	พระราชมณเฑยีร

สถานประกอบการพระราชพธิปีราบดาภเิษก	เป็นปฐมกษตัรย์ิแห่ง

กรุงรตันโกสนิทร์

	 สิ่งส�าคญัที่โปรดให้สร้างพร้อมกบัสร้างพระนครกค็อื	วดั	

พระศรรีตันศาสดาราม	ได้สร้างอยู่	๒	ปี	จงึได้เชญิพระพุทธมหา

มณีรัตนปฏิมากรแห่จากวัดอรุณราชวรารามมาประดิษฐานที่ใน

พระอโุบสถ	เมื่อวนัจนัทร์	เดอืน	๔	แรม	๑๒	ค�่า	จลุศกัราช	๑๑๔๖	

(วนัที่	๗	มนีาคม	พ.ศ.	๒๓๒๗)	แล้วให้นมินต์พระสงฆ์ราชาคณะ

ประชมุท�าสงัฆกรรมสวดผูกพทัธสมีาในวนันั้น	และได้พระราชทาน

นามว่า	“วดัพระศรรีตันศาสดาราม”

	 ในระหว่างที่สร้างวดัพระศรรีตันศาสดารามนั้นเอง	ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหา

ปราสาทขึ้น	 และท�าพิธียกยอดพระมหาปราสาทเมื่อวันที่	 ๑๘	

กุมภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๓๒๗

	 เมื่อโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกใน

เดอืนมถิุนายน	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕	 ดงักล่าวข้างต้นนั้น	 ก�าแพงเมอืง		

ยงัไม่ได้สร้าง	ครั้นถงึ	พ.ศ.	๒๓๒๖	จงึได้โปรดให้ตั้งกองสกัเลข

ไพร่หลวงสมก�าลงัและเลขหวัเมอืงทั้งปวง	แล้วให้เกณฑ์ท�าอฐิขึ้น
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ใหม่บ้าง	ให้ไปรื้ออฐิก�าแพงเมอืงกรุงเก่าลงมาบ้าง	ลงมอืก่อสร้าง

พระนครทั้งพระบรมมหาราชวงัและพระราชวงับวรสถานมงคลใน

ปีนั้น	 เมื่อเตรียมอิฐปูนพร้อมแล้ว	 จึงโปรดให้เกณฑ์ลาวเมือง

เวยีงจนัทน์	๕,๐๐๐	คน	และมตีราให้หาผูว่้าราชการหวัเมอืงตลอด

จนหวัเมอืงลาวรมิแม่น�้าโขงฟากตะวนัตกเข้ามาพร้อมกนัในกรงุ	แล้ว	

ให้ปักปันหน้าที่ทั้งข้าราชการในกรงุและหวัเมอืงให้ช่วยคมุไพร่	ช่วย	

กนัขดุรากก่อก�าแพงรอบพระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่างกนั	

๑๐	เส้นบ้าง	ไม่ถงึ	๑๐	เส้นบ้าง	

	 ครั้นถึงปีมะเส็ง	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 การสร้างพระนครและ		

พระมหาปราสาทราชนิเวศส�าเร็จดังพระราชประสงค์	 จึงทรง				

พระราชด�าริว่า	 เมื่อปีขาล	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕	 ได้ท�าการพระราชพิธี

ปราบดาภเิษกแต่โดยสงัเขป	 ยงัไม่พร้อมมูลเตม็ตามต�ารา	 บดันี้

ได้ทรงสร้างพระนครและพระราชมณเฑยีรสถานขึ้นใหม่แล้ว	ควร

จะท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เต็มตามแบบแผนโบราณราช

ประเพณ	ีจงึโปรดเกล้าฯ	ให้จดัการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกขึ้นใหม่ 

อกีครั้งหนึ่ง

	 ครั้นเสรจ็การพระราชพธิบีรมราชาภเิษกแล้ว	จงึทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดการสมโภชพระนครต่อเนื่องกันไป	 ให้

นิมนต์พระสงฆ์ทุกๆ	 พระอารามทั้งในกรุงและนอกกรุงขึ้นสวด

พระพุทธมนต์	บนเชงิเทนิทุกๆ	ใบเสมา	เสมาละรูปรอบพระนคร	

พระราชทานเงินขอแรงให้ข้าราชการท�าข้าวกระทงเลี้ยงพระสงฆ์

ทั้งสิ้นแล้วให้ตั้งโรงทานรายรอบพระนคร	พระราชทานเลี้ยงยาจก

วนิพกทั้งปวง	 แล้วให้ตั้งต้นกัลปพฤกษ์ตามวงก�าแพงพระนคร		
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ทิ้งทานต้นละชั่ง	 ๓	 วนั	 สิ้นพระราชทรพัย์เป็นอนัมาก	 ให้มกีาร

มหรสพต่างๆ	 และมีละครผู้หญิงโรงใหญ่	 เป็นการสมโภชวัด			

พระศรรีตันศาสดารามด้วยครบ	๓	วนัเป็นก�าหนด

	 ครั้นเสร็จการฉลองพระนครแล้ว	 จึงพระราชทานนาม

พระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่า	

“กรงุเทพมหานคร	บวรรตันโกสนิทร์	มหนิทรายธุยา	มหาดลิกภพ	

นพรัตนราชธานีบูรีรมย์	 อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน	 อมรพิมาน

อวตารสถติ	สกักะทตัตยิวษิณุกรรมประสทิธิ์”	ซึ่งต่อมาในรชักาล

ที่	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแปลงสร้อย		

ที่ว่า	“บวรรตันโกสนิทร์”	เป็น	“อมรรตันโกสนิทร์”	นอกนั้นคงเดมิ

แผนที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓



ภาพถ่ายทางอากาศของฝั่งธนบุรแีละฝั่งพระนคร ราว พ.ศ. ๒๕๐๑
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๒. 
พ ร ะ ห ลั ก เ ม ือ ง

	 ตามประเพณีโบราณ	 การสร้างเมืองส�าคัญจะต้องมีพระ

ราชพิธียกหลักเมือง	 การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกัน		

เมื่อจะสร้างปราสาทราชมณเฑียรก็ได้มีการประกอบพระราชพิธี

ยกเสาหลกัเมอืงก่อน	เมื่อวนัที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๓๒๕	แล้ว

จึงเริ่มการสร้างพระราชวัง	 หลักเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นอย่างไรไม่มใีครอธบิายไว้	แต่เข้าใจ

กนัว่า	ในชั้นเดมิคงเป็นเพยีงศาลาปลกูกนัแดดกนัฝนแบบธรรมดา	

เพราะเป็นการรบีด่วน	บ้านเมอืงยงัไม่สงบเรยีบร้อย	ครั้นถงึ	พ.ศ.	

๒๓๙๕	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริ

ว่าหลกัเมอืงช�ารุด	จงึโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพร้อมกบัได้บรรจุดวง

ชะตาเมืองใหม่และมีการฉลองสมโภชเมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๓๙๕	

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๙	 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน

พระบรมราชปูถมัภ์	ซึ่งได้รบัมอบหมายให้เป็นผูด้แูลศาลหลกัเมอืง

มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๙๑	ได้ปฏสิงัขรณ์ซ่อมแซมมาตามล�าดบั	จน

ในที่สุดได้เปลี่ยนแปลงลกัษณะรูปศาลให้เป็นแบบจตัุรมุข	ขยาย

บริเวณให้กว้างออกไป	 เมื่อการปฏิสังขรณ์ส�าเร็จบริบูรณ์แล้ว	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราช	

ด�าเนินมาประกอบพิธีสังเวยสมโภชเมื่อวันจันทร์ที่	 ๖	 เมษายน	

พ.ศ.	๒๕๑๓
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ดวงชะตาเมอืงล้อมด้วยยนัต์รูปสุรยิาทรงกลด
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุไว้ในหลกัเมอืง



ส.	พลายน้อย 21

	 ครั้นถึงพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 รัฐบาลจัดงานสมโภชกรุง

รตันโกสนิทร์	๒๐๐	ปี	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล	

อดุลยเดชฯ	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	มพีระราชปรารภ

ว่า	 ควรจักได้พิจารณาบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองให้งดงาม

สมบูรณ์	สมกบัเป็นที่สถติแห่งพระหลกัเมอืง	และองค์เทพารกัษ์

ที่ได้ปกปักรักษาพระนครให้มีเอกราชเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน	 จึง

ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่ง	

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง

ประกอบพธิสีมโภชพระหลกัเมอืง	 เมื่อ	 ณ	 วนัพฤหสับดทีี่	 ๒๔	

กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙

แต่เดมิหลกัเมอืงเป็นศาลไม้ หลงัคามุงกระเบื้อง
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างใหม่



๓. 
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ที่ ส ํา ค ัญ

ใ น ร ัช ก า ล ที่ ๔ 

รชักาลที่ ๔ มรีบัสั่งให้ยกเลกิประเพณเีข้าเฝ้าตวัเปล่าไม่สวมเสื้อ
โดยให้เจ้านายและข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นการประจ�า

	 ในสมัยโบราณนั้นขุนนางข้าราชการไม่นิยมสวมเสื้อเป็น	

การประจ�า	เพราะอากาศร้อน	จะสวมกเ็ฉพาะหน้าหนาว	แต่กต้็อง

คอยสงัเกตดูในเวลาเข้าเฝ้าว่า	พระเจ้าแผ่นดนิทรงฉลองพระองค์

หรอืไม่	 ตามปกตขิ้าราชการมาจากบ้านกม็กัจะมเีสื้อคลุมมาด้วย	

เมื่อเหน็พระเจ้าแผ่นดนิไม่ทรงฉลองพระองค์กต็้องถอด	ต่อเมื่อ

พระเจ้าแผ่นดินทรงเรียกฉลองพระองค์มาสวม	 ข้าราชการจึงจะ

สวมเสื้อได้	ครั้นถงึสมยัรชักาลที่	๔	ใน	พ.ศ.	๒๓๙๔	คอืปีที่เสดจ็

ขึ้นเสวยราชสมบัตินั้นเอง	 ได้ทรงแก้ไขขนบธรรมเนียมดังกล่าว	

ให้เลิกประเพณีเข้าเฝ้าตัวเปล่าไม่สวมเสื้อ	 โดยให้เจ้านายและ

ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าต่อไปเป็นการประจ�า



	 นอกจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัได้

โปรดเกล้าฯ	 ให้พ่อค้าชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าในมหาสมาคมได้	

เพราะตามประเพณแีต่ก่อนมา	ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิไม่มโีอกาสได้เฝ้า	

เวลาเสด็จพระราชด�าเนินไปที่ใด	 บ้านเรือนที่นั้นก็ต้องปิดประตู

หน้าต่าง	พระองค์กโ็ปรดเกล้าฯ	ให้ราษฎรรบัเสดจ็หรอืเข้าเฝ้าได้

ใกล้หนทาง	หรอืเปิดประตูหน้าต่างได้ตามชอบใจ	และถ้าเจ้าของ

บ้านเรอืนมคีวามประสงค์จะแสดงความเคารพ	กใ็ห้แต่งเครื่องบชูา	

ที่หน้าบ้าน	 แล้วคอยเฝ้าอยู่ที่เครื่องบูชานั้น	 จึงได้เกิดประเพณี		

ตั้งเครื่องบูชาแต่นั้นมา	ส่วนผู้ที่จะถวายเรื่องราวฎกีาร้องทุกข์	 ก็

โปรดเกล้าฯ	ให้ถวายต่อพระหตัถ์เองได้	ซึ่งแต่ก่อนมาผู้ที่จะถวาย

ฎีกาต้องเข้าไปตีกลองที่ทิมดาบกรมวัง	 ให้พระเจ้าแผ่นดินทรง

ได้ยนิเสยีงกลองแล้วจงึโปรดเกล้าฯ	ให้มารบัฎกีา	จงึได้เรยีกกนั

ว่า	 “ตีกลองร้องฎีกา”	 แต่วิธีนั้นเป็นโอกาสให้คนทุจริตใช้อ�านาจ

กดีกนัมใิห้ราษฎรเข้าถงึกลองได้	การถวายฎกีากย็ากขึ้น	จงึได้ทรง	

ตั้งประเพณีเสด็จออกรับฎีการาษฎรด้วยพระองค์เองทุกวันโกน	

เดอืนละสี่ครั้ง	เวลาเสดจ็ออก	ให้เจ้าพนกังานตกีลองวนิจิฉยัเภรี

เป็นสญัญาณให้ราษฎรเข้าถวายฎกีาได้
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็ออกรบัราชทูต 
ณ พระที่นั่งอนนัตสมาคมองค์เก่า

ประเพณตีั้งเครื่องบูชาเมื่อพระมหากษตัรยิ์เสดจ็
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	 ในสมยัรชักาลที่	๔	ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระเบยีบแบบแผน

ต่างๆ	ทั้งในส่วนราชการและพระศาสนาให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ทันสมัยขึ้นเป็นอันมาก	 (ดังได้กล่าวไว้แล้วในหนังสือ	 พระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม	ของ	ส.	พลายน้อย)	ที่

กล่าวมาเป็นเพยีงตวัอย่างที่นบัได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคญั

และเหน็ได้ชดัเท่านั้น



๔. 
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ที่ ส ํา ค ัญ

ใ น ร ัช ก า ล ที่ ๕ 

	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคญัในรชักาลที่	๕	นอกจากการเลกิทาส	

และการจดัการปกครองแบบกระจายอ�านาจโดยมกีระทรวงต่างๆ	

รบัผดิชอบงานโดยตรงแล้ว	ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอกีมาก	

เช่น	ในด้านการศกึษา	โปรดเกล้าฯ	ให้มโีรงเรยีนส�าหรบัประชาชน

ได้เรียนทั่วหน้ากัน	 ในส่วนความยุติธรรมเช่นการลงโทษจ�าเลย

หรอืผู้กระท�าผดิ	กโ็ปรดเกล้าฯ	ให้ยกเลกิการพจิารณาความตาม

แบบจารตีนครบาล	ซึ่งมกีารทรมานต่างๆ	เช่น	ขึ้นขาหยั่ง	ตอกเลบ็	

ตดัมอื	 บบีขมบั	 เฆี่ยนตี	 หรอืเมื่อถูกขงัคุกกต็้องใส่พวงคอล่าม	

โซ่ตรวน	และเมื่อจะเข้าคุกกต็้องเฆี่ยน	๖๐	ท	ีโทษประหารกต็้อง

เฆี่ยน	๙๐	ท	ีและตามกฎหมายเดมิที่ก�าหนดให้จ�าคุกนั้น	กไ็ม่ได้

ก�าหนดว่าจะให้จ�าไว้กี่ปี	ถ้าจ�าคกุแล้วกต้็องจ�ากนัตลอดไป	เว้นไว้

แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจะได้ทรงพระกรณุา	เมื่อเป็นเช่นนี้	

จงึโปรดเกล้าฯ	ให้ช�าระกฎหมายเสยีใหม่	ให้ก�าหนดวนัเดอืนปีที่

ต้องรับโทษเป็นการแน่นอน	 การเฆี่ยนตีก็ให้ลดน้อยลง	 โทษ

ประหารชีวิตไม่มีการเฆี่ยนอีกต่อไป	 การทรมานและจองจ�าตาม

แบบโบราณกใ็ห้ยกเลกิ
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ข้าราชบรพิารหมอบเข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
เมื่อครั้งยงัทรงพระเยาว์
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	 การเปลี่ยนแปลงใหม่อกีอย่างหนึ่งกค็อื	ให้ยกเลกิประเพณี	

การหมอบคลาน	 อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริเห็น

ความยากล�าบากของผู้ที่ต้องเฝ้าอยู่เป็นเวลานานๆ	ว่าเป็นการรบั

ทุกข์ทรมานโดยใช่ที่	 และในสมัยนั้นบรรดาชาวต่างประเทศที่			

เข้ามาเจรญิสมัพนัธไมตรต่ีางกไ็ม่ได้ใช้ธรรมเนยีมหมอบคลานใน

เวลาที่เข้าสมาคม	จงึทรงมพีระราชด�ารทิี่จะเปลี่ยนแปลงประเพณี

ใหม่	 ครั้นถึงวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๔๑๖	 อันเป็นวันที่		

โปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเป็นครั้งที่	

๒	ด้วยทรงสละราชสมบตัไิปเมื่อครั้งทรงผนวช	จงึต้องมกีารถวาย

ราชสมบัติใหม่	 ในการพระราชพิธีนั้น	 เสด็จออกมหาสมาคมใน

พระที่นั่งอมรนิทรวนิจิฉยั	เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงล้วนแต่ง

เตม็ยศใหญ่	ใส่เสื้อเยยีรบบัเข้มขาบกบัเสื้อครุย	หมอบเฝ้าอยูเ่ตม็

ท้องพระโรง	พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็ประทบับนแท่น	เมื่อเสนาบดทีูล

ถวายราชสมบตัติามประเพณแีล้ว		โปรดเกล้าฯ	ให้อาลกัษณ์อ่าน

ประกาศว่า	 ประเพณีหมอบคลานเข้าเฝ้าเช่นใช้มาแต่โบราณ	 ไม่

สมควรกับสมัยของบ้านเมืองแล้ว	 ให้เลิกประเพณีหมอบคลาน

เปลี่ยนเป็นยืนเฝ้าและเคารพด้วยการถวายค�านับต่อไป	 เมื่อ

อาลักษณ์อ่านประกาศจบ	 เหล่าข้าเฝ้านับแต่กรมพระราชวังบวร

สถานมงคลเป็นต้น	บรรดาที่หมอบอยูเ่ตม็ท้องพระโรงกล็กุขึ้นยนื

ถวายค�านบัพร้อมกนั	และเมื่อเสดจ็ขึ้นข้างในไปประทบัที่พระที่นั่ง

ภทัรบฐิในพระที่นั่งไพศาลทกัษณิ	เจ้านายและข้าราชการผูห้ญงิก็

ลุกขึ้นยืนเฝ้าเช่นเดียวกัน	 เป็นอันว่าได้เปลี่ยนแปลงประเพณี

หมอบคลานเป็นยืนเฝ้าถวายค�านับตั้งแต่วันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๔๑๖	เป็นต้นมา
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	 ส่วนสถานที่ราชการก็เปลี่ยนให้นั่งเก้าอี้ท�างานอย่างฝรั่ง	

ตั้งแต่วนัที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๒๓

	 กล่าวได้ว่า	สงัคมไทยในรชัสมยัของพระองค์	ได้เปลี่ยนแปลง 

ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	 ทั้งในด้านความ

เป็นอยู่ของประชาชน	การคมนาคมขนส่ง	รวมทั้งเทคโนโลยสีมยั

ใหม่ต่างๆ	เช่น	การไปรษณย์ี	โทรเลข	โทรศพัท์	เป็นต้น	ลกูหลาน

ของชนชั้นสามญักม็โีอกาสได้รบัการศกึษาแผนใหม่	ท�าให้พลเมอืง

ไทยมีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยกันพัฒนา

ปกครองประเทศให้รุง่เรอืงยิ่งขึ้นในเวลาต่อมา	ทั้งนี้กด้็วยพระมหา- 

กรุณาธคิุณขององค์พระปิยมหาราชที่พวกเราชาวไทยจะลมืมไิด้

พระราชธดิาในรชักาลที่ ๕ ทรงฉลองพระองค์แบบตะวนัตก



๕. 
ย ก เ ลิ ก ต ํา แ ห น่ ง ว ัง ห น้ า

	 ต�าแหน่งวงัหน้าหรอืกรมพระราชวงับวรสถานมงคล	เป็น

ต�าแหน่งส�าคญัรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดนิ	โดยพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงตั้งพระมหาอปุราชฝ่ายหน้ามาทกุรชักาล	ครั้น

ถึงรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตแล้ว	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงประกาศยุบ

เลกิต�าแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคล	เมื่อวนัที่	๔	กนัยายน	

พ.ศ.	๒๔๒๘	มขี้อความตอนหนึ่งว่า

	 “...ได้ทรงปฤกษาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์				

แลท่านเสนาบดีข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้น้อยเห็นพร้อมกันว่า	

ต�าแหน่งท่ีพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสฐานมงคลนัน้	

การเปล่ียนแปลงมาหลายชัน้จนถงึกรงุสยามได้ผกูพันธ์ทาง

พระราชไมตรกีบันานาประเทศ	ซึง่มีธรรมเนียมบ้านเมือง

ผดิกนักบักรงุสยามกก่็อเกดิให้เป็นท่ีเข้าใจผดิไปต่างๆ	ด้วย	

ต�าแหน่งข้างในกรงุสยามนัน้กเ็คล่ือนคลายมาทีละน้อยๆ	

ไม่ยืนอยู่เหมือนอย่างแบบเม่ือแรกต้ัง	ฝ่ายผูท่ี้อยู่ต่างประเทศ	

ก็ไม่อาจท่ีจะเข้าใจต�าแหน่งนั้นได้ชัดเจน	 จึงให้เกิดเป็นท่ี

ฉงนสงไสยต่างๆ	การบ้านการเมืองซึง่จะเป็นการเรยีบร้อย	

เป็นคุณแก่แผ่นดินอย่างใด	 ก็เป็นท่ีขัดข้องไปหาสดวกไม่	

เป็นต�าแหน่งลอยอยู่มิได้มีคณุต่อแผ่นดินอย่างใดอย่างหนึง่	

เป็นแต่ต้องใช้เงินแผ่นดินซึ่งจะต้องใช้รักษาต�าแหน่งยศ
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พระมหาอุปราชอยู่เปล่าๆ	โดยมาก	จึงได้เห็นชอบพร้อม

กันว่าควรจะยกต�าแหน่งท่ีพระมหาอุปราชนี้ ไว้	 ไม่ต้ัง

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดขึ้นนั้นชอบแล้ว...”

	 การที่ทรงยกเลกิต�าแหน่งวงัหน้า	กเ็พราะมกัจะเกดิความ

ยุ่งยากขึ้นระหว่างวงัหลวงกบัวงัหน้าอยู่เสมอ	และเพื่อตดัปัญหา

ความไม่สงบที่อาจจะมขีึ้นอกี

กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ
กรมพระราชวงับวรสถานมงคลองค์สุดท้ายของราชวงศ์จกัรี

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ



32 ๑๐๐	รอยอดีต	ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๒๙	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ตั้งต�าแหน่ง	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นต�าแหน่ง			

พระรชัทายาทขึ้นแทน	นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านชาตแิละ

พระมหากษตัรยิ์ที่ส�าคญัเรื่องหนึ่ง	

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริุณหศิ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ



ส.	พลายน้อย 33

พระราชพธิลีงสรงสนาน สถาปนาสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 
เจ้าฟ้ามหาวชริุณหศิ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


