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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

  
๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ระหวา่งวนัท่ี ๖ มกราคมถึงวนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๔๖๙  พระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จฯเลียบ
มณฑลฝ่ายเหนือ (พิษณโุลก) และมณฑลพายพั (แพร่ ล าปาง ล าพนู เชียงราย พะเยาและ
เชียงใหม)่ เป็นเวลา๓๒วนั เพ่ือทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจส าคญันานาประการ  เหตกุารณ์
ครัง้นีเ้กิดขึน้ภายหลงัเสวยราชสมบตัไิด้เพียงปีเศษเท่านัน้1 
 ก่อนรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระบรุพมหากษัตริยาธิราช
แหง่พระราชวงศ์จกัรีท่ีทรงเคยเสดจ็ฯมณฑลฝ่ายเหนือได้แก่ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯไปตัง้แตค่รัง้ทรงผนวชในพ.ศ.๒๓๗๖ และเม่ือทรงครองราชย์แล้วในพ.ศ.
๒๔๐๙2 ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงด าเนินพระบรมราโชบายตาม
แบบอยา่งพระบรมชนกนาถ เสดจ็ฯทรงปิดทองสมโภชพระพทุธชินราชและจ าลองหลอ่พระ
พทุธชินราชเม่ือพ.ศ.๒๔๔๔3 และตอ่มาเสดจ็ฯประพาสต้น4เป็นครัง้แรกเม่ือรัตนโกสินทรศก 
๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๗)  

สว่นมณฑลพายพันัน้ไมป่รากฏวา่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดแหง่ราชวงศ์จกัรีเคย
เสดจ็พระราชด าเนินไปถึงในขณะครองราชย์  แม้ว่าพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
(พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘)  เคยเสดจ็พระราชด าเนินไปถึงเมืองนครเชียงใหมเ่ม่ือพ.ศ.๒๔๔๘5 
ขณะนัน้ทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสยามมกฎุราชกมุาร 

                                                 
1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นผู้สืบราชสนัตติวงศ์ตอ่จากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัโดยไม่
คาดคิดมาก่อน  ทัง้นีเ้พราะทรงมีพระเชษฐาร่วมพระชนนีถึง ๖ พระองค์  และทรงเป็นพระอนชุาองค์สดุท้อง  แตต่อ่มาพระ
เชษฐาแตล่ะพระองค์เสด็จทวิงคตไปกอ่นพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจะเสด็จสวรรคตในวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๔๖๘  ท าให้ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อยา่งมิได้เตรียมพระองค์มาก่อนในวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘  ศกึษา
พระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยสงัเขปได้จากพระนิพนธ์ในพระ 
วรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร  สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์เป็นที่ระลกึใน
การเชิญพระบรมอฐิัเสด็จฯคืนสูพ่ระนคร  พทุธศกัราช ๒๔๙๒. 
2 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงอธิบายไว้ในพระราชหตัถเลขาคราวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที ่๕ 
3 ประกาศในหนงัสือราชกิจจานเุบกษา ลงวนัที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ อ้างจากราชกิจจานเุบกษาเลม่ ๑๘ หน้า ๔๘๑. 
4 ประพาสต้น หมายถึงการเสด็จเยือนราษฎรเป็นการสว่นพระองค์ในสมยัรัชกาลที่ ๕ 
5 ประพาสต้น  เกิดขึน้เม่ือ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ครัง้นัน้รัชกาลที่ ๕ ประชวรจากที่ทรงคร่าเคร่งในพระราชภารกิจมากไป  
แพทย์ประจ าพระองค์กราบทลูให้ทรงพกัผ่อนเปลี่ยนพระอิริยาบถบ้าง  ทรงเห็นด้วย  แตมิ่ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปที่บางปะ
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  พระราชด าริส าคญัเก่ียวกับการเสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัครัง้
นัน้ถูกยกมากล่าวอ้างอิงในจดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระ
พุทธศกัราช ๒๔๖๙   ซึ่งรวบรวมโดย  รองอ ามาตย์ตรี  กมล  มโนชญากร  จ่าจังหวัดน่าน  
ความวา่ 

“ หวัเมืองมณฑลฝ่ายเหนือเป็นเมืองท่ีตัง้มาแตโ่บราณกาล  บางเมืองบางสมยัถึงได้ใช้
 เป็นราชธานีในสยามประเทศนี ้ ทัง้ประกอบด้วยเป็นเมืองท่ีมีนกัปราชญ์ชัน้เอกเล่ือง
 ลือนาม....นบัว่ายงัไม่มีสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ใดได้เสด็จ
 พระราชด าเนิรไปเลย  จริงอยู่สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (บางทีพระบาทสมเด็จ
 พระพทุธเลิศหล้านภาลยัด้วย) และพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จ
 ไปแล้วแตเ่สด็จไปเม่ือยงัมิได้ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตราธิราช  เพราะฉะนัน้หาก
 ครัง้นีไ้ด้เสด็จพระราชด าเนิรขึน้ไปยงัมณฑลพายพั  ก็ต้องนบัว่าพระองค์เป็นสมเด็จ
 พระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์แรกท่ีได้เสด็จพระราชด าเนิรขึน้ไปยัง
 มณฑลนัน้...  ”6  
 การวิจยัครัง้นีใ้ห้น า้หนกัอยูท่ี่การค้นคว้าเก่ียวกบัร่องรอยอนัเน่ืองด้วยพระราชกรณีย
กิจในพืน้ท่ีมณฑลพายพั โดยเฉพาะท่ีนครเชียงใหม่ สว่นร่องรอยและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบั
มณฑลฝ่ายเหนือ (พิษณโุลก) นัน้จะกลา่วถึงเทา่ท่ีจ าเป็น เน่ืองจากก าหนดเวลาประทบัท่ี
มณฑลพิษณโุลกเพียง ๓ วนัเทา่นัน้7 

 ผู้วิจยัตัง้ค าถามวา่เหตใุด รัชกาลท่ี ๗ จงึมิได้เสดจ็ฯเมืองสวรรคโลกและเมืองสโุขทยั
ทัง้ๆท่ีเป็นหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ีมีความส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์และโบราณคดี  โดยเฉพาะ
เมืองสโุขทยัเองก็เป็นช่ือท่ีพ้องกบัพระอิสริยยศก่อนทรงขึน้ครองราชย์ คือกรมหลวงสโุขทยั
ธรรมราชา และพ้องกบันามท่ีประทบัคือ วงัศโุขทยั  ขณะเดียวกนักลบัประทบัท่ีมณฑลพายพั
นานถึง ๑ เดือน  และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพิธีการส าคญัตามจารีตดัง้เดมิของชาวล้านนาคือ พิธี

                                                                                                                                      

อินเฉยๆ  หากแตท่รงใช้เวลานีล้งเรือเสด็จตามแมน้่าล าคลองเข้าไปตามหมูบ้่านไมใ่ห้ชาวบ้านรู้วา่เป็นใคร   แวะเยี่ยมเยียน
ราษฎรจนถึงที่อยูเ่ป็นประจ า, อ้างจาก เทาชมพ ู วิชาการ.คอม (WWW.Vcharkarn.com) 
6 รองอ ามาตย์ตรีกมล  มโนชญากร, (รวบรวม)  จดหมำยเหตุเสด็จพระรำชด ำเนิรเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือ  พระ

พุทธศักรำช ๒๔๖๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั (รัชกาลที่ ๗)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในวนัขึน้ปี
ใหม ่พ.ศ. ๒๔๗๔. หน้า๑. 
7 เสด็จฯถึงสถานีรถไฟพิษณโุลกวนัที่ ๖ มกราคม ๒๔๖๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. และเสด็จออกจากสถานีพิษณโุลก ตอนเช้า วนัที่ ๙
มกราคม ๒๔๖๘.ประทบัอยูเ่พียง ๓ วนั และเสด็จตอ่ไปยงัสถานีเดน่ชยั จ.แพร่ (มณฑลพิษณโุลก ประกอบไปด้วย พิษณโุลก 
พิจิตร พิชยั สวรรคโลก และสโุขทยั)   
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แหเ่ข้าเมืองกบัพิธีทลูพระขวญันัน้  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงโปรดฯให้ไปจดัท่ี
นครเชียงใหมเ่พียงแหง่เดียว8   
 แรงผลักดันส าคัญประการหนึ่งเชิงความสัมพันธ์ระหว่างราชตระกูลในอดีต คือ  
ราชวงศ์จกัรีและเชือ้สายของตระกูลเจ้าเจ็ดตนท่ีมีเจ้าหนานทิพช้าง (พญาสุรวฤาชยั) เป็นต้น 
เชือ้สายของตระกลูเจ้าเจ็ดตน   ความสมัพนัธ์กนัอยา่งแนน่แฟ้นมานาน  กลา่วคือ   

ในพ.ศ. ๒๓๓๗  เจ้ากาวิละ ได้เรียกพระอนชุาทัง้ ๖ เข้าเฝ้าและมีโอวาทค าสอน โดย
ให้มุ่งหมายให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี  ซึ่งมีสาระส าคญัตอน
หนึง่วา่  
 “ตัง้แต่เราทัง้หลายไปภายหน้าสืบไปถึงชั่วลูก ชั่วหลาน เหลน หลีด หลี ้ ตราบสิน้
 ตระกลูเราทัง้หลาย  แม้ว่าลกูหลาน  เหลน หลีด หลี ้  บคุคลใดมีใจใคร่กบฏ  คิดสู้ รบ
 กบัพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี  แล้วเอาตวัและบ้านเมืองไปพึ่งเป็นข้าม่าน  ข้า
 ฮอ่ ข้ากลุา ข้าแก๋ว  ข้าญวณ  ขอผู้นัน้ให้วินาศฉิบหาย  ตายวาย  พลนัฉิบหายเหมือน
 กอกล้วย พลันม้วยเหมือนกอเลา  กอคา  ตายไปแล้วก็ขอให้ตกนรกแสนมหากัป
 อยา่ได้เกิดได้งอก...ผู้ใดยงัอยูใ่นโอวาทค าสอนแห่งเราอนัเป็นเจ้าพ่ี ก็ขอให้อยู่สขุ  วฒุิ
 จ าเริญ  ขอให้มีเตชะฤทธี อนภุาพปราบชนะศตัรู  มีฑีฆา  อายมุัน่ยืนยาว9     
 ปัญหาส าคญัอีกประการหนึ่งของงานวิจยัคือ เหตใุดพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัจงึทรงให้ความส าคญัแก่มณฑลพายพัเป็นอยา่งยิ่งในชว่งเวลานี ้ จนกระทัง่มีการ
เตรียมการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัอยา่งเป็นทางการเป็นครัง้แรก
ก่อนท่ีจะมีการเสดจ็มณฑลอ่ืนๆในราชอาณาจกัร  
 จากการศกึษาในเบือ้งต้น พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนิน
ทรงเย่ียมประชาชนตามภาคตา่ง ๆ รวม ๔ ครัง้ ได้แก่ 

๑. เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  ระหว่างวันท่ี ๖ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ 
พทุธศกัราช ๒๔๖๙ (๓๒ วนั) 

๒. เสด็จฯประพาสหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก  ระหว่างวันท่ี ๑๖ เมษายน – ๕ 
พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๐ (๒๐ วนั) 

                                                 
8 จดหมายเหตเุสด็จพระราชด าเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพทุธศกัราช ๒๔๖๙, หน้า๑๖. 
9 กรมศิลปากร. กระทรวงวฒันธรรม.วัฒนธรรม  พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัด

ล ำปำง. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ กรม
ศิลปากรจดัพิมพ์, ๒๕๔๔,หน้า ๒๘. 
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๓. เสด็จฯประพาสหวัเมืองชายทะเลตะวันตก  ระหว่างวันท่ี ๑๔– ๓๐ เมษายน 
พทุธศกัราช ๒๔๗๑ (๑๖ วนั) 

๔. เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต  ระหว่างวันท่ี ๒๔ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ์ 
พทุธศกัราช ๒๔๗๑ (๑๘ วนั) 
 ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่าพ.ศ. ๒๔๖๙ นัน้เป็นปีแรกท่ีมีการดลุยภาพข้าราชการออกก่อน 
ก าหนดโดยให้รับเบีย้หวดัเบีย้บ านาญแทน  มีการยบุรวมมณฑลตา่งๆ  อนัเน่ืองมาจากปัญหา
เศรษฐกิจตกต ่า มีการตดัทอนรายจา่ยท่ีไมจ่ าเป็นให้ลดลง 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ขึน้ครองราชย์เม่ือพ.ศ. ๒๔๖๘  เป็นช่วงท่ี
เกิดภยัทางเศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ คกุคามทัว่โลกเรียกว่า ” world depression “ 
อนัเป็นผลสะท้อนจากภาวะสงครามส่งผลให้งบประมาณประเทศในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั  ท่ีมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับติดตอ่กันมาตัง้แต่พ.ศ. ๒๔๖๓  ถึงพ.ศ. 
๒๔๖๘  ภาวะการเงินของไทยจึงอยู่ในขัน้วิกฤตเร่ือยมา  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงตัง้พระราชหฤทยัท่ีจะแก้ไขปัญหาการเงินของประเทศให้รายจ่ายกบัรายรับเข้าสู่
ดุลยภาพ  โดยทรงตดัทอนการใช้จ่ายทุกอย่างลงไป  ดังนัน้เร่ิมรัชสมัยได้มีการลดจ านวน
ข้าราชการตามกรม กอง กระทรวงตา่งๆ  ทรงยบุต าแหน่งท่ีไม่จ าเป็นพร้อมกบัปลดข้าราชการ
ออกเป็นจ านวนมาก  การปลดข้าราชการสมัยนัน้ เรียกว่า  “สมัยดุลยภาพ” คือลดจ านวน
ข้าราชการให้น้อยลงท าให้ รายได้ของประเทศได้เกินรายจา่ยเป็นครัง้แรก 10   

นอกจากนีรั้ฐบาลยงัได้ใช้นโยบายการคลงัแบบอนุรักษ์นิยม   กล่าวคือด าเนินตาม
ค าแนะน าของท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศเป็นหลัก  ท าให้มีความระมัดระวังเร่ืองนโยบาย
เก่ียวกบังบประมาณแผน่ดนิโดยยดึถือการจดังบประมาณรายได้และรายจา่ยให้เข้าสู่ดลุยภาพ  
พยายามสะสมเงินใช้หนีเ้งินกู้ ให้เพิ่มพูนและเก็บเงินคงคลังไว้  ท าให้รายได้พ.ศ. ๒๔๖๙  
เพิ่มขึน้เพราะการขยายตวัทางการค้า  และผลผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และป่าไม้มีผล
การประกอบการดีติดต่อกัน   ในพ.ศ.๒๔๗๐ รายได้สูงกว่าพ.ศ.๒๔๖๙  เป็นจ านวน 
๑๔,๔๔๖,๖๒๐ บาท  เพราะดีบกุมีราคาสูงขึน้ พ.ศ.๒๔๗๑ ยอดงบประมาณรายได้สูงกว่าปี 
พ.ศ.๒๔๗๐  เป็นจ านวน ๗๗,๓๘๙ บาท  เพราะผลประโยชน์ป่าไม้เพิ่มขึน้ 11 
 สาเหตุอีกประการหนึ่งแห่งการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  และ
มณฑลพายพัท่ีผา่นมากวา่ ๘๐ ปี   อาจมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัเร่ืองภยัแล้ง กลา่วคือ 

                                                 
10 มณี  สิริวรสาร (เรียบเรียง) พระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วับางสว่น  พิมพ์ใน หน้าหนงัสือทีร่ะลกึงาน
พระราชทานเพลิงศพ  คณุหญิงมณี  สิริวรสาร วนัที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๙๑-๙๒. 
11  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารรัชกาลที่ ๗ ค.๑๕.๑๗/๑ งบประมาณแผน่ดิน พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐. 
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  ในพ.ศ. ๒๔๖๙  มีหลกัฐานจากใบบอกมณฑลอยธุยา12 เก่ียวกบัปัญหาฝนแล้ง
ปรากฏขึน้โดยทัว่ไป ระบวุ่าราษฎรได้ร่วมกนับริจาคทรัพย์เพ่ือสร้างพระพทุธรูปคนัธราษฎร์ขึน้
ไว้เพ่ือท าการสกัการะบชูาตามต าบลตา่งๆ เพ่ือกระท าพิธีพรุณศาสตร์13เป็นจ านวนมาก  อีกทัง้
มณฑลพายพัเองก็ประสบปัญหาฝนแล้งด้วยเชน่กนั 

 นอกจากนีง้านวิจยัชิน้นีย้งัพยายามท่ีจะอธิบายถึงบริบทตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั  เน่ืองด้วยยงัไมมี่การศกึษาส ารวจเส้นทาง
การเสดจ็ฯ การศกึษาวตัถสุิ่งของอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ฯ รวมทัง้ยงัไมมี่การสมัภาษณ์บคุคล
และนกัวิชาการท่ีมีความเก่ียวข้อง 
 อาจกล่าวได้ว่าสิ่งของส าคญัท่ีสืบเน่ืองและเก่ียวข้องกับการเสด็จฯจ านวนหนึ่งได้
สาบสูญไปโดยมิอาจติดตามร่องรอยได้  สิ่งของบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์นีย้งัคงถูก
เก็บรักษาไว้อยา่งรู้คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ส่วนของพระราชทาน
แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการรับเสด็จนัน้น่าจะกลายเป็นสิ่งของมรดกตกทอดในวงศ์ตระกลูท่ี
มิอาจเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้  ดงันัน้งานวิจัยชิน้นีอ้าจป็นจุดเร่ิมต้นของการชีเ้บาะแส
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ในอนาคตของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัก็เป็นได้ 
 การเสดจ็ฯประพาสมณฑลพายพัของสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ พระบรมโอรสาธิราช 
เม่ือพ.ศ. ๒๔๔๘ สง่ผลกระทบท่ีตามมาคือ  มีการก่อตัง้โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั  และโรงเรียน
ปรินส์รอแยลวิทยาลยั ซึง่ก่อให้เกิดคณุปูการทางด้านการศกึษาและการผสมผสานทาง
วฒันธรรมระหวา่งสว่นกลางกบัเมืองนครเชียงใหม ่ รวมถึงผลกระทบทางด้านอกัษรศาสตร์  
วฒันธรรมการแตง่กายเป็นต้น  การเสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัในพ.ศ.๒๔๖๙ จะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งไรบ้างนัน้จงึ
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 
 
๒  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

๑) ศกึษาและอธิบายถึงสาเหตขุองการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลท่ี ๗ 

  ๒)  ศกึษาสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและ วฒันธรรมร่วมรัชสมยั 
  
๓ สมมตฐิำน 
                                                 
12  ใบบอกมณฑลอยธุยาที่ ๑๘๖/๘๔๒๙ ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๙เอกสารกรมราชเลขาธิการ   
    กระทรวงเกษตราธิการ 
13 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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       การเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลฝ่ายเหนือพทุธศกัราช ๒๔๖๙ เป็นการ
เสดจ็ฯตรวจราชการด้วยพระองค์เอง และเป็นการผกูใจอาณาประชาราษฎร เพ่ือประโยชน์ตอ่
การด าเนินพระบรมราโชบายทางการเมือง 
 
๔  วิธีกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำวิจัย 

๑) การศกึษาค้นคว้าเป็นแบบวิเคราะห์เชิงพรรณา  (descriptive  analysis)  ศกึษา
เอกสารชัน้ต้น (primary sources)  จากหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ  กรมศลิปากร  
เอกสารท่ีเก็บในห้องสมดุส านกัราชเลขาธิการ ภายในพระบรมมหาราชวงั  เอกสาร
จดหมายเหตแุละหนงัสือท่ีห้องพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ส านกับรรณ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หอสมดุกรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
รวมทัง้การค้นคว้าในศนูย์ข้อมลูพระปกเกล้าศกึษา ภายในพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

๒) ศกึษาจากเอกสารชัน้รอง  (secondary  sources)  ท่ีมีผู้ศกึษารวบรวมไว้แล้ว  ได้แก่  
จดหมายเหตกุารณ์เสดจ็เลียบฯมณฑลฝ่ายเหนือ วิทยานิพนธ์ ราชกิจจานเุบกษา  
หนงัสือพิมพ์เก่า  หนงัสือ วารสาร บทความ  ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๓) ศกึษาจากภาพถ่ายเก่า  และภาพยนตร์ทรงถ่ายด้วยฝีพระหตัถ์ในคราวเสดจ็ฯ เลียบ  
มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙  (จ านวน ๑๑ ม้วน ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์มีส าเนาซีดีของ
ภาพยนตร์ม้วนท่ี ๔ ,๕ ,๖ และ ๙ รวมอยูใ่นแผ่นเดียวกนั    ภาพยนตร์ม้วนท่ี๑ และ ๓ 
ยงัเป็นฟิล์มภาพยนตร์เก็บรักษาเพ่ือการอนรัุกษ์อยูท่ี่หอภาพยนตร์แหง่ชาติ สว่น
ภาพยนตร์ม้วนท่ี ๒ และ ๗  ยงัไมพ่บหลกัฐาน    ส าหรับภาพยนตร์ม้วนท่ี ๑๐ และ 
๑๑ ทางหอภาพยนตร์แหง่ชาต ิก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนของการอนรัุกษ์ตามหลกัวิชาการ 14 

    ๔) ศกึษาจากการสมัภาษณ์นกัวิชาการและผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
 
๕.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑) รายงานการวิจยัเก่ียวกบัพระปกเกล้าศกึษา ๑ ฉบบั 
๒)  ภาพถ่ายจากงานวิจยัเผยแพร่ในศนูย์ข้อมลูพระปกเกล้าศกึษา 
๓) เป็นข้อมลูส าหรับบทความวิชาการ ปรับปรุงและจดันิทรรศการถาวรและหมนุเวียน 

                                                 
14 ได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  นาย โดม  สขุวงศ์  หวัหน้าหอภาพยนตร์แหง่ชาติเม่ือวนัท่ี  ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๐ 
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๔)เป็นข้อมลูส าหรับโครงการทศันศกึษาตามรอยเส้นทางเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่าย
เหนือและมณฑลพายพัในโอกาสตอ่ไป 

 
  
 
 
๖. ส ำรวจวรรณกรรม 
      เอกสำรชัน้ต้นท่ีเก่ียวข้อง  มีดังนี ้  

๑)หลกัฐานใบบอกมณฑลพายพัท่ี ๕๗๘  ลงวนัท่ี ๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๐  
สมหุเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลพายพั  ขอพระราชทานกราบทลูถึง  นายพลเอก 
สมเดจ็พระเจ้าพ่ียาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบรีุราเมศร์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ความวา่ 
       “...หลงัจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที ่๗ เสด็จพระราชด าเนิน 
 กลบัมาจากมณฑลพายพัก็ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงสร้างพระราชวงัข้ึนที่
 เชียงใหม่ใหต้ัง้อยู่บริเวณริมแม่น ้าปิง เพือ่เป็นทีพ่กัผ่อนพระอิริยาบถเวลาเสด็จมา
 ประทบัทีเ่ชียงใหม่...”15 
           ๒) เอกสารกระทรวงมหาดไทยสมยัรัชกาลท่ี ๗ รหสัไมโครฟิล์ม  ม.ร.๗ม/๕๒ รหสั
เอกสาร ร.๗ม.๓๐ เร่ืองมณฑลพายพั : ขายทอดตลาดคุ้มเจ้าหลวงนครล าปาง (๒๔ มิ.ย. 
๒๔๖๙  -๒๖ ก.ย. ๒๔๗๐)รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.๗ ค/๑ รหสัเอกสาร ค.๑/๓ เร่ืองยบุมณฑล ๔ 
มณฑล ( ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๘) ม.ร. ๗ บ๑.๔/๑๘ ม้วน ๘ 
  ๓) เอกสารหมวดเบ็ดเตล็ด เร่ือง หนงัสือพิมพ์รายวนัขา่วเสดจ็ประพาสมณฑลพายพั 

๒๒ ม.ค.- ๔ก.พ. ๒๔๖๙  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกในมณฑลพายพั  รายงาน
เหตกุารณ์ตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระ
นางเจ้าร าไพพรรณีฯ เสดจ็ประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงใหม่ 
๔) เอกสารส่วนพระองค์   สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ รหสัไมโครฟิลม์ ม.

สบ.๒/๓๔  สบ.๒.๔๖(๑-๑๑) กลอ่ง๑-๕ เร่ืองแผนกหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
 หลักฐำนชัน้รองท่ีเก่ียวข้อง มีดังนี ้       
           ๑) จดหมายเหตเุสด็จพระราชด าเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพทุธศกัราช ๒๔๖๙  
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ โปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในวนัขึน้ปี
ใหม ่พ.ศ. ๒๔๗๔ จดัพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ผู้รวบรวม คือ รองอ ามาตย์ตรีกมล 
                                                 
15  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ .เอกสำรกระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ ๗ รหัสไมโครฟิลม์ ร.๗ม/๕๒ เร่ืองสร้ำง
พระรำชวังที่เชียงใหม่ (๘-๓๐ มิ.ย. ๒๔๗๐) 
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มโนชญากร จา่จงัหวดันา่น โดยรวบรวมจากขา่วท่ีประกาศเป็นทางราชการ  และรายงานของ
จงัหวดัท่ีได้จดัการรับเสดจ็ ซึง่เรียบเรียงขึน้โดยบญัชาของพระยาราชนกลูวิบลูย์ภกัดีพิริย
พาหะ (อวบ เปาโรหิตย์)  สมหุเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลพายพั   มีเนือ้หาแบง่ออกเป็น 
พระราชปรารภในการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลพายพั  การเตรียมการก่อนเสดจ็  พระ
ราชกรณียกิจตา่งๆ ระหวา่งการเสดจ็ฯ ได้แก่ การพระราชทานพระบรมราโชวาท  การ
พระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองแพร่ ล าปาง เชียงราย เชียงใหม ่และล าพนู  การ
พระราชทานธงแก่กองลกูเสือมณฑลพายพั  การสมโภชช้างพลายส าคญั การเสดจ็ฯเย่ียม
ราษฎร  เย่ียมโรงเรียน และโรงพยาบาล  ตลอดจนการสมโภชพระบรมธาตสุ าคญัประจ าเมือง
ตา่งๆ  
           ๒) จดหมายเหตพุระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ 
   และนครเชียงใหม ่พ.ศ. ๒๔๖๙. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  
เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม ่ณ เมรุวดัธาตทุอง พระโขนง วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พทุธศกัราช     
๒๕๑๐.  มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบั  การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนคร  
เชียงใหม ่โดยเน้นให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบันครเชียงใหมเ่ป็นหลกั อาทิ พิธีฟ้อนรับเสดจ็พิธีทลู   
พระขวญั และพิธีการสมโภชช้างท่ีนครเชียงใหม ่เป็นต้น 
        ๓)จดหมายเหตพุระราชกิจราชกิจรายวนัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ ภาคต้น (วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘- วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
๒๔๗๑) กรุงเทพฯ: วชัรินทร์การพิมพ์, ๒๕๓๗. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัพระราชกิจรายวนัในการ
เสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั ระหวา่งวนัท่ี ๖ มกราคม- ๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
๒๔๖๙ เป็นเวลา ๓๒ วนั และมีการสรุปเหตกุารณ์ส าคญัในแตล่ะวนั 
       ๔)ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัช 
กาลท่ี ๗  คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตร์ไทย และจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์ และ
โบราณคดี  ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จดัพิมพ์เผยแพร่  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  เน่ืองในวโรกาศพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๐๐ ปี พิมพ์
ครัง้ท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๓๖. ให้ข้อมลูพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  คราวเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ.๒๔๖๙    
       ๕)พระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงแถลงพระบรมราชาธิ 
บายแก้ไขการปกครองแผน่ดิน  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจกเน่ืองในงานทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคณุ 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงในวนัคล้ายวนัเสดจ็สวรรคต  ๒๓ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๔๗๐  ซึง่
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พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ค าน า  ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็
พระพทุธเจ้าหลวง  เร่ืองการเปล่ียนแปลงแก้ไขการปกครองแผน่ดนิด้วย 
      ๖) หนงัสือราชกิจจานเุบกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ    
      ๗) ดารารัศมี:พระราชประวตัพิระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวบรวมโดยนงเยาว์ กาญจนจารี     
     จดัพิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฉลองพระอนสุาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ กองก ากบั  
    การต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๕ คา่ยดารารัศมี จงัหวดัเชียงใหม ่วนัเสาร์ท่ี ๒๗ มกราคม, 
    ๒๕๓๓ให้ข้อมลูเก่ียวกบัพระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจพระราชชายาเจ้าดารารัศมี.       
      ๘) ดารารัศมี สายใยรักสองแผน่ดนิ ท่ีระลกึในพิธีเปิดพิพิธภณัฑ์พระต าหนกัดาราภิรมย์ ๙  
   ธนัวาคม ๒๕๔๒. พิมพ์โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,พิมพ์ครัง้ท่ี๒ ธนัวาคม ๒๕๔๗.   
   ให้ข้อมลูเก่ียวกบั  พระประวตัพิระราชชายาเจ้าดารารัศมี  พระราชโทรเลข และพระ  
    ราชหตัถเลขารัชกาลท่ี ๕   
         ๙) เพ็ชร์ลานนา  เรียบเรียงโดย ปราณี ศริิธร.จดัพิมพ์ท่ีเชียงใหม ่: นอร์ทเทิร์น พริน้ติง้ ,   
     ๒๕๓๘.ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเจ้านายฝ่ายเหนือ  เกร็ดความรู้ ความเช่ือ เร่ืองราวปกิณกะตา่งๆ   
    ของคนในล้านนาสมยัเก่า และเป็นบนัทกึความทรงจ าคนในล้านนา 
       ๑๐) พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัจากข้อมลูประวตัิศาสตร์บอก
เลา่โดย สวุิทย์ ไพทยวฒัน์ (บรรณาธิการ)กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ  
      ราช  ๒๕๓๘.ให้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้านายและข้าราชบริพารใกล้ชิดในพระบาท 
      สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ   
       ๑๑) งานวิจยัเร่ือง  นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั โดย  
ชศูรี   มณีพฤกษ์  เสนอตอ่สถาบนัพระปกเกล้า,๒๕๕๐. ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายในการ  
บริหารประเทศของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัอยูห่วัขึน้อยูก่บัการพิจารณา  
 ของอภิรัฐมนตรีสภา แม้วา่จะทรงเป็นประธานแตก่ารก าหนดนโยบายเป็นไปตามความ 
 เห็นสว่นใหญ่ของท่ีประชมุ ดงัจะเห็นได้จากกรณีการก าหนดมาตรการก้ไขปัญหาการคลงั   
 และการเปล่ียนแปลงระบบเงินตรา 
       ๑๒) วิวฒันาการเศรษฐกิจหมุบ้่านในภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๗๕.  
 โดยชสูิทธ์ิ  ชชูาต ิ  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัศิาสตร์   
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๒๓ 
       ๑๓) การศกึษาเชิงประวตัศิาสตร์เก่ียวกบักิจการป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย ตัง้แต ่พ.ศ.   
 ๒๔๓๙-๒๔๗๕ โดย ชมยัโฉม สนุทรสวสัดิ ์วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา  
 ประวตัศิาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๒๑ 
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       ๑๔)การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัเส้นทางรถไฟสายเหนือ 
พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๘๔ โดยพนูพร  พลูทาจกัร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา   
ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวตัิศาสตร์มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ๒๕๓๐. 
       ๑๕) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในล้านนากบัการก่อตวัของส านกึท้องถ่ิน พ.ศ.  
๒๔๕๙ – ๒๔๘๐  โดย วศนิ  ปัญญาวธุตระกลู” วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหา   
บณัฑิตภาควิชาประวตัศิาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒.  
อธิบายเก่ียวกบัมณฑลมหาราษฎร์วา่เป็นมณฑลท่ีถูกจดัตัง้ขึน้เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๕๙     
เน่ืองจากในสมยัรัชกาลท่ี ๖  ด้วยเร่ิมตะหนกัถึงความส าคญัของดนิแดนตา่งๆใน  
           
ล้านนานอกเหนือจากเชียงใหม ่  โดยการรวมเมืองล าปาง  แพร่  นา่น  เข้าไว้ด้วยกนั   
ซึง่แยกมาจากมณฑลพายพั  แตต่อ่มาในสมยัรัชกาลท่ี ๗  มีการยกเลิกมณฑลมหาราษฎร์
และผนวกกลบัเข้าไปรวมกบัมณฑลพายพัเชน่เดมิ ในพ.ศ.๒๔๖๘ และกลา่วว่า 
ในสมยัรัชกาลท่ี ๖  และรัชกาลท่ี ๗ นัน้ ทรงมีความพยายามจะลดบทบาทของบริษัท 
 ป่าไม้ของชาวตา่งประเทศ อาทิ ชาวองักฤษ 
          ๑๖) เศรษฐกิจสยาม  บทวิเคราะห์ในพระองค์เจ้าดลิกนพรัฐ  กรมหม่ืนสรรควิสยันรบดี 
ดษุฎีบณัฑิตทางเศรษฐศาสตร์จากเยอรมนีองค์แรกของสยาม  โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร   
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเจ้าชายนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีเชือ้สายมาจากเจ้านายทางล้านนา  และ 
เนือ้หาของวิทยานิพนธ์เร่ือง เกษตรกรรมในสยามของพระองค์เจ้าดลิกนพรัฐ  พระโอรส    
ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี ๕ 
          ๑๗) เสดจ็ลานนา  และ ล้านนา...เม่ือตะวา   โดย บญุเสริม  สาตราภยั  นกัเขียนและ
ชา่งภาพอาวโุสของล้านนาให้ข้อมลูภาพถ่ายเก่าท่ีสะท้อนสภาพสงัคมวฒันธรรมเชียงใหมใ่น
อดีต 
         ๑๘) บทความเร่ือง “รัชกาลท่ี ๗ เศรษฐกิจตกต ่าและเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ” โดย  
หมอ่มเจ้าพนูพิศมยั  ดิศกลุ ในวารสารศลิปวฒันธรรมปีท่ี ๒ (เมษายน ๒๕๔๒) หน้า ๖๔-๗๓.      
      ๑๙)  ย้อนหลงับางแง่มมุในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  
จดัพิมพ์โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย.กรุงเทพฯ: กลุการพิมพ์,๒๕๔๓ ให้  
 ข้อมลูเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั 

๒๐) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสมยัรัชกาลท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐--๒๔๗๗)  โดย ทศันีย์   
ดวงรัตน์  ภาคนิพนธ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ๒๕๒๒  
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โดยกลา่วถึงสภาวะทางการเมืองก่อนและหลงัการเสดจ็ขึน้ครองราชย์ของรัชกาลท่ี๗      
รวมทัง้สาเหตทีุท าให้เศรษฐกิจตกต ่าในสมยัรัชกาลท่ี ๗  การด าเนินการแก้ไขปัญหาและ 
ผลท่ีตามมา 
     ๒๑) บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั โดย 
ชาญชยั  รัตนวิบลูย์  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาประวตัศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ๒๕๑๙. 
 
ส่ือโสตทัศน์ที่เก่ียวข้องกำรเสดจ็ฯเลียบมณฑลพำยัพ16 

๑) กำรเสดจ็ประพำสต้นในสมัยรัชกำลที่ ๗  เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์  กรุงเทพฯ 
โครงการอนรัุกษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ๕.๑๒ นาที เสียง ขาว-ด า ¾  นิว้ (วีดิทศัน์)  
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสต้นในสมยัรัชกาลท่ี ๕  ซึง่เป็นการ
เสดจ็ประพาสต้นแบบสามญัชนสว่นในสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ด้วย
เทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพและกิจการของหนงัสือพิมพ์ท่ีแพร่หลายในหมูป่ระชาชน  
พระองค์จะเสดจ็ประพาสต้นปะปนกบัสามญัชนจงึเป็นไปได้ยาก  แตพ่ระองค์ก็โปรดท่ีจะเสดจ็
ประพาสหวัเมืองตา่งๆ  ได้แก่ เชียงแสน  ชลบรีุ  อยธุยา ฯลฯ  การเสดจ็ประพาสต้นเพ่ือ
ส าราญพระอิริยาบถ  ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตและสนทนากบัชาวบ้านโดยไมถื่อพระองค์แต่
ประการใด  เช่น ทรงพายเรือ  และรวมเสวยพระกระยาหารแบบสามญั 

๒) ช้ำงพลำยส ำคัญในสมัยรัชกำลที่ ๗  เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์   กรุงเทพฯ 
โครงการอนรัุกษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  ๓.๕๓ นาที เสียง ขาว-ด า ¾ นิว้ (วีดทิศัน์)  
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระ
นางเจ้าร าไพพรรณี  พระบรมราชินี เสดจ็พระราชด าเนินในพระราชพิธีสมโภชช้างพลายส าคญั 
ณ เชียงใหม ่  ช้างพลายเผือกเชือกนีช่ื้อพงัหล้า  ตกฟากเม่ือวนัท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙  
ณ ต าบลแม่ยางมิม้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่  ถือว่าเป็นเศวตกญุชร  มีมงคลลกัษณ์ตรง
ตามต าราว่าเป็นปทมุหตัถี  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  พระราชทานช่ือว่า  “พระ
เศวตคชเดชดลิก”  และโปรดเกล้าฯให้น ามาสมโภชขึน้ระวาง  ณ พระนครในกาลตอ่ไป 

                                                 
16

  ส านกับรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  บรรณำนุกรมประกอบบรรณนิทศัน์พระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั . โดยการสนบัสนนุของมลูนิธิพระบรมราชานสุรณ์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  และสมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี นนทบรีุ :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๒.  



นางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร  นกัวชิาการพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   (ผูว้จิยั) 
เร่ือง  “ตามรอยรัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๖๙” 

 

 12 

๓) ปอยหลวง  เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์  กรุงเทพฯ โครงการอนรัุกษ์ภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพฯ  ๓.๕๖ นาที เสียง ขาว-ด า ¾ นิว้ (วีดทิศัน์)  
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบังานปอยหลวงท่ีจดักนัในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึง
พฤษภาคม  งานปอยหลวงนีจ้ะมีความร่ืนเริงอยูท่ี่การจดัขบวนแหเ่คร่ืองไทยทาน  หรือเรียกวา่
แหค่รัวทาน  เร่ืองนีเ้ป็นการจดังานปอยหลวงหน้าพระท่ีนัง่เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี  พระบรมราชินี  เสด็จพระราช
ด าเนินเยือนมณฑลฝ่ายเหนือ 

๔) พระธำตุหริภุญชัย  เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์   กรุงเทพฯ โครงการอนรัุกษ์
ภาพยนตร์ในประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  ๓.๓๐ นาที เสียง ขาว-ด า ¾ นิว้ (วีดทิศัน์)  
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัภาพพระราชกรณียกิจเมื่อพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพรรณี  พระบรมราชินี  เสดจ็ประพาสนครล าพนู  
ทัง้สองพระองค์เสดจ็เป็นประธานในพิธีสมโภชพระธาตหุริภญุชยัอนัเป็นปชูนียสถานท่ีเคารพ
สกัการะของชาวล าพนู  โดยทรงเวียนเทียนเพ่ือสมโภช  และสรงน า้พระธาต ุ  พระธาตหุริภญุ
ชยันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุองสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  องค์พระเจดีย์สงู 
๕๑ เมตร  รอบองค์พระธาตลุ้อมด้วยรัว้เหล็กเตีย้ๆ ปิดทองฉลลุวดลายทัง้ส่ีมมุ   

๕) พระรำชพธีิรับและขึน้ระวำงช้ำงส ำคัญ  ตอนที่ ๑  เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์ 
กรุงเทพฯ โครงการอนรัุกษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  ๓.๔๙ นาที เสียง ขาว-ด า ¾ นิว้ (วีดิ
ทศัน์)  
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัพระราชพิธีขึน้ระวางช้างส าคญัในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  ในวนัท่ี ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๗๐ ได้น า
ช้างพลายจากเชียงใหมม่าถึงบางปะอิน  ซึง่เรียกวา่  “พิธีธนนชยับาทพราหมณ์ของช้าง”  
ตอ่จากนัน้น าช้างพลายจากบางปะอินมาถึงกรุงเทพฯ  โดยขบวนรถไฟถึงสถานีจิตรลดา  และ
แหไ่ปยงัโรงช้างพระราชวงัดสุิต  ตอนท้ายเป็นพระราชพิธีขึน้ระวางช้างส าคญั  ซึง่
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนินทรงประกอบพิธีอนั  ได้แก่  การหลัง่
น า้พระราชทาน  การเจิมพระราชทานอ้อยแดงจารึกนาม  “พระเศวตคชเดชดลิก”  การแตง่
เคร่ืองพระองค์และการแหส่ลากภตัถวายพระสงฆ์ 
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๖) พระรำชพธีิรับและขึน้ระวำงช้ำงส ำคัญ  ตอนที่ ๒ เยาวนนัท์  เชษฏฐรัตน์   
กรุงเทพฯ โครงการอนรัุกษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย  แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  ๗.๑๘ นาที เสียง ขาว-ด า ¾ นิว้  
(วีดทิศัน์) 
 หลกัฐานชิน้นีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ฯ
ทอดพระเนตรขบวนแหเ่พ่ือสมโภชช้างพลายหลงัจากท่ีช้างพลายมาถึงสถานีจิตรลดาแล้ว  อนั
ประกอบด้วยขบวนแหส่ลากภตั  ขบวนนกัเรียนขบวนทหาร  ซึง่จดัให้มีมหรสพถึง  ๓ วนั ๓ คืน 
        
 
 
 
๗. ค ำส ำคัญ  

หนงัสือเทศาภิบาลในพระนิพนธ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพอธิบาย
ลกัษณะของการเทศาภิบาล ดงันี ้ 

มณฑลเทศำภบิำล หมายถึงการปกครองโดยลกัษณะท่ีจดัให้มีหน่วยบริหารราชการ  
อนัประกอบด้วยต าแหนง่ราชการตา่งพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
และเป็นท่ีไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์  รับแบง่ภาระของรัฐบาลกลาง  ซึง่ประจ าอยูแ่ต่
เฉพาะในราชธานีนัน้  ออกไปด าเนินการในส่วนภมูิภาค  เป็นส่ือกลางระหวา่งประชากรของ
ประเทศ  ซึง่อยู่หา่งไกลจากรัฐบาลซึง่อยูใ่นราชธานี  ให้ได้ใกล้ชิดกบัอาณาประชากรเพ่ือให้
เขาได้รับความร่มเย็นเป็นสขุ  และเกิดความเจริญทัว่ถึงกนั  โดยมีระเบียบแบบแผนอนัเป็น
คณุประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ซึง่สลายหลงัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  มี
การแบง่เขตการปกครองโดยมีขนาดลดหลัน่กนัลงไปจากมณฑล  เมือง  จงัหวดั  อ าเภอ  
ต าบล  และหมูบ้่าน  มีการจดัแบง่หน้าท่ีราชการท่ีมีความรู้สติปัญญาความประพฤตใิห้ไป
ประจ าท างานตามต าแหนง่หน้าท่ี  เพ่ือมิให้มีการก้าวก่ายสบัสนกนัดงัท่ีเป็นมาแตก่่อน   

มณฑล   หมายถึง  การรวมเขตจงัหวดัตัง้แตส่องจงัหวดัขึน้ไปมากบ้างน้อยบ้าง
สดุแตพ่ลเมืองมากน้อยให้เป็นความสะดวกแก่การปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลจดัเป็น
มณฑลหนึง่   และการตรวจตราของผู้บญัชาการมณฑล  ซึง่แตเ่ดมิเรียกวา่  “ข้าหลวงใหญ่” 
(hign  commissioner)  เม่ือจดัการปกครองโดยระบอบเทศาภิบาลแล้ว  โปรดเกล้าฯให้เรียก
ข้าหลวงใหญ่วา่  “ ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑล”  เป็นต าแหนง่รองจากเสนาบดี
เจ้ากระทรวงและเหนือผู้วา่ราชการเมืองและข้าราชการพนกังานทัง้ปวงในมณฑลนัน้ๆ 
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มณฑลท่ีมีอยูก่่อนพ.ศ. ๒๔๓๗  มี ๖ มณฑล  ได้แก่  มณฑลลาวเฉียง  มณฑลลาว
พวน  มณฑลลาวกาว  มณฑลเขมร  มณฑลนครราชสีมา  และมณฑลภเูก็ต 
มณฑลลาวเฉียง  ซึง่ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น  มณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ  และภายหลงั
เปล่ียนเป็นมณฑลพายพั 17  มี  ๖ เมือง  คือ   ๑) นครเชียงใหม ่ ๒) นครล าปาง  ๓) นครล าพนู  
๔)  นครนา่น  ๕)  แพร่  ๖) เถิน  ตัง้ท่ีบญัชาการมณฑลท่ีนครเชียงใหม่ 

ในหนงัสือเร่ืองค าอธิบายเร่ืองเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือ พระนิพนธ์ในสมเดจ็ฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานภุาพ  กลา่วไว้วา่   

“หวัเมืองมณฑลพิษณโุลกแลมณฑลนครสวรรค์ตัง้แตป่ากน า้โพธิขึน้ไป แตโ่บราณ
เรียกรวมกนัวา่  “ เมืองเหนือ” ค าท่ีเรียกอยา่งนีเ้ห็นจะเกิดขึน้แตด่กึด าบรรพ์ถึงครัง้
พระเจ้าอูท่องครองกรุงศรีอยธุยา   ด้วยครัง้นัน้แผ่นดนิแบง่กนัเป็น ๒ ราชอาณาจกัร 
พระเจ้าธรรมราชาลิไทยในราชวงศพระร่วงครองกรุงสโุขทยัเป็นใหญ่ข้างฝ่ายเหนือ 
พระเจ้าอูท่องครองกรุงศรีอยธุยาเป็นใหญ่ข้างฝ่ายใต้ ประชาชนทัง้ ๒ ฝ่ายเป็นไทย
ด้วยกนั  แตอ่ยูจ่า่งอาณาจกัรเป็นตา่งพวกกนั  พวกกรุงศรีอยธุยาจงึเรียกพวกไทยท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัรของราชวงศ์พระร่วงวา่ “ชาวเหนือ”  พวกกรุงสโุขทยัก็เรียกพวก
ไทยท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรของพระเจ้าอูท่องวา่ “ชาวใต้”  แลเรียก ๒ ราชอาณาจกัร
นัน้วา่  “เมืองเหนือ” แล “เมืองใต้”  เป็นเดมิมา  สนันิษฐานวา่มลูเหตจุะเป็นดงักลา่วนี ้ 
ครัน้เม่ือ ๒ ราชอาณาจกัรนัน้รวมกนัตัง้แตรั่ชกาลสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๑  การ
ปกครองก็เป็นอยา่ง ๒ อาณาจกัรตอ่มากวา่ ๒๐๐ ปี ช่ือท่ีเรียกวา่เมืองเหนือเมืองใต้
จงึใช้กนัตอ่มาจนถึงเม่ือสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงเลิกวิธีปกครองหวัเมืองเหนือ
อยา่งเป็นอาณาจกัรตา่งหาก  ลดลงเป็นแตห่วัเมืองขึน้ ๗ เมือง  ช่ือท่ีเรียกรวมกนัว่า
เมืองเหนือก็ยงัคงเรียกอยู่อย่างเดมิ  เหตดุ้วยหวัเมืองเหลา่นัน้อยูไ่กลจะไปมากบัราช
ธานีต้องเดนิทางตัง้เดือน  อยา่งเรียกกนัว่า  ‘อยูส่ดุหล้าฟ้าเขียว’ เพราะฉนัน้ในครัง้
กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีพระเจ้าแผน่ดนิน้อยพระองค์ท่ีจะได้เสดจ็ขึน้ไปถึงเมือง
เหนือ  มาถึงขัน้กรุงรัตนโกสินทร์นีร้าชธานียิ่งหา่งลงมาทางใต้  ในรัชกาลท่ี ๑ ท่ี ๒  ท่ี
สาม  จงึหาได้เสดจ็ขึน้ไปประพาสถึงเมืองเหนือไม ่แตเ่ม่ือรัชกาลท่ี๓  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาล  ได้ทรงพระอสุาหะเสดจ็ธุดงค์ขึน้
ไปเมืองเหนือเม่ือปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๗๖  เสดจ็ไปถึงเมืองนครสวรรค์  เมืองพิจิตร์ เมือง
พิษณโุลก  เมืองสโุขทยั  เมืองสวรรคโลก  แลเมืองอตุรดิษฐ์  ดเูหมือนจะเป็นครัง้แรกท่ี

                                                 
17  หลกัฐานเก่ียวกบักฎข้อบงัคบัเร่ืองการเปลี่ยนช่ือมณฑล ๔ มณฑล ได้แก่ มณฑลตะวนัออกให้เรียก มณฑลบรุพา  มณฑล
ตะวนัออกเฉียงเหนือให้เรียกมณฑลอิสาณ    มณฑลฝ่ายเหนือให้เรียกมณฑลอดุร  มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือให้เรียกมณฑลพำยัพ 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๗  หน้า ๖๒๐ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓  
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เจ้านายในกรุงเทพฯนีไ้ด้เสด็จขึน้ไปเมืองเหนือในเวลาบ้านเมืองเปนปรกต ิ ... เม่ือปี
ขาล  พ.ศ.๒๔๐๙ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็ฯไปเมืองเหนืออีกครัง้
โดยเรือพระท่ีนัง่อรรคราชวรเดช  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยูห่วัทรง
ผนวชเป็นสามเณรอยูก็่ได้โดยเสดจ็ด้วยในคราวนัน้...ถึงรัชกาลท่ี๕ พระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด าริห์เห็นประโยชน์ในการเสดจ็ประพาส
เหมือนอยา่งสมเดจ็พระบรมชนกนาถ  จงึเสดจ็ประพาสตามหวัเมืองใหญ่น้อยในพระ
ราชอาณาเขตรท่ีสามารถจะเสดจ็ได้เนืองนิจ  ดเูหมือนจะได้เสดจ็ทัว่ทกุเมืองไมมี่เว้น  
แลยงัทรงพระอสุาหะเสดจ็ไปทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองถึงนานาประเทศก็หลาย
คราว  วา่ฉะเพาะเมืองเหนือได้เสดจ็ฯ ๓ ครัง้  

ครัง้แรกเม่ือรัตนโกสินทรศก ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔ ) คือคราวท่ีทรงพระราช
นิพนธ์พระราชหตัถเลขาเสด็จโดยรถไฟไปเพียงพระราชวงับางปะอิน  แตน่ัน้ทรงเรือ
พระท่ีนัง่เก๋ง  เรือกลไฟจงูขึน้ไปตามล าแมน่ า้จนถึงเมืองฝางข้างเหนือเมืองอตุรดษิฐ์
เป็นท่ีสดุทาง 

ครัง้ท่ี ๒ ในรัตนโกสินทรศก ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) เม่ือทางรถไฟท าขึน้ไปถึง
เมืองนครสวรรค์แล้ว  เสดจ็โดยทางรถไฟขึน้ไปถึงปากน า้โพธ์ิ แตน่ัน้ทรงเรือแมป่ะเป็น
เรือพระท่ีนัง่ ถ่อขึน้ทางล าน า้พิงจนถึงเมืองก าแพงเพ็ชรเป็นท่ีสดุทาง 

ครัง้ท่ี ๓ ในรัตนโกสินทรศก ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)เสดจ็โดยทางรถไฟจนถึง
เมืองนครสวรรค์  แล้วทรงเรือพระท่ีนัง่ลอ่งน า้ลงมาเข้าปากน า้มะขามเถ้า  ประพาส
ทางล าน า้เมืองสพุรรณบรีุ 
มณฑลพำยัพ เดมิเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรล้านนา ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดย

มีช่ือเรียกว่า "มณฑลฝ่ายตะวนัตกเฉียงเหนือ" อีกหนึง่ปีถดัมาจงึเปล่ียนช่ือเป็นมณฑลพายพั 
เพ่ือให้คล้องจองกบัช่ือมณฑลอีสานประกอบด้วย ๓ หวัเมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม ่ เมือง
แมฮ่อ่งสอน และเมืองล าพนู 

มณฑลมหำรำษฎร์ เป็นมณฑลท่ีแบง่ออกจากมณฑลพายพัในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ มี
พืน้ท่ีครอบคลมุทางด้านตะวนัออกของมณฑลพายพัเดมิ ได้แก่ เมืองเชียงราย เมืองพะเยา 
เมืองนา่น เมืองแพร่ และเมืองล าปาง 

มณฑลพษิณุโลก ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.๒๔๓๗  ได้แก่ เมืองพิษณโุลก เมืองพิจิตร เมือง
สโุขทยั เมืองพิชยั (จงัหวดัอตุรดิตถ์) และเมืองสวรรคโลก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2437
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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          สมยัรัชกาลท่ี ๖  โปรดฯให้ได้ตัง้มณฑลขึน้อีกมณฑลหนึง่  คือ  มณฑลมหาราษฎร์  ได้
แบง่ท้องท่ีมาจากมณฑลพายพั  มี  ๓ จงัหวดั  คือ  ๑) ล าปาง  ๒) นา่น  ๓) แพร่  ตัง้ศาลา
รัฐบาลมณฑลท่ี จงัหวดัล าปาง  เม่ือพ.ศ. ๒๔๕๘   
           ตอ่มาในสมยัต้นรัชกาลท่ี ๗  การปกครองสว่นภมูิภาคคงมี “มณฑล” ซึง่มี
สมหุเทศาภิบาลอนัเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลราชการส่วน “จงัหวดั” ท่ีขึน้อยูใ่นมณฑลนัน้ๆท านอง
เดียวกบัท่ีได้เคยเป็นมาในสมยัรัชกาลท่ี ๕   ดงันัน้   การปกครองท่ีจดัแบง่ราชอาณาจกัร
ออกเป็น “ภาค” มี  “อปุราช”  ก ากบัดแูลนัน้  จงึเลิกไปในต้นรัชกาลท่ี ๗  วนัท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๔๖๘  ประกาศยบุมณฑล  ๔  มณฑล18  คือ ๑) มณฑลมหาราษฎร์ ๒)มณฑลสรุาษฎร์  ๓) 
มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอบุลราชธานี   ๔)ยบุจงัหวดักบนิทรบรีุ ยกอ าเภอเมืองกบินทร์และ
อ าเภออรัญประเทศมาขึน้จงัหวดัปราจีนบรีุ  และคงเหลือ มณฑลตา่งๆ ในขณะนัน้  รวม ๑๔  
มณฑล  ด้วยกนั  คือ 
            ๑)  กรุงเทพพระมหานคร                           ๒) มณฑลอยธุยา 
            ๓) มณฑลนครราชสีมา                              ๔) มณฑลอดุร 
            ๕) มณฑลปราจีน                                      ๖) มณฑลพิษณโุลก 
            ๗) มณฑลพายพั                                       ๘) มณฑลราชบรีุ 
            ๙) มณฑลภเูก็ต                                        ๑๐) มณฑลนครศรีธรรมราช 
           ๑๑) มณฑลปัตตานี                                   ๑๒) มณฑลจนัทบรีุ 

๑๓) มณฑลนครชยัศรี                               ๑๔) มณฑลนครสวรรค์ 
ตอ่มารัชกาลท่ี๗ ทรงปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภมูิภาคอีกในพ.ศ. ๒๔๗๔ 

เน่ืองจากบ้านเมืองต้องเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งหนกั ดงันี  ้
           (๑)  ยกเลิกภาคตา่งๆท่ีแบง่ไว้ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี ๖ โดยสิน้เชิงเพ่ือให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ในขณะนัน้ 
          (๒) โปรดให้รวมมณฑลหลายมณฑลเข้าเป็นมณฑลเดียวกนั เชน่ รวมมณฑลพายพั
และมณฑลมหาราษฎร์เข้าเป็นมณฑลเดียวกนั เรียกวา่มณฑลพายพั รวมมณฑลอบุลราชธานี
กบัมณฑลร้อยเอ็ดเข้ากบัมณฑลราชสีมา  รวมมณฑลนครชยัศรีเข้ากบัมณฑลราชบรีุ  รวม
มณฑลนครสวรรค์เข้ากบัมณฑลอยธุยา เว้นแตจ่งัหวดัตากและจงัหวดัก าแพงเพชรให้ยกไป
ขึน้กบัมณฑลพิษณุโลก  และยบุมณฑลปัตตานีรวมเข้ากบัมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

 

                                                 
18 ประกาศเร่ืองให้ยบุและรวมการปกครองมณฑลตา่งๆอ้างจากหนงัสอืราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๔๒ หน้า 
๙๙ –๑๐๐. 
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บทที่ ๒ 
สำเหตุของกำรเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและมณฑลพำยัพ 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๗  

เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั ิ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๘  หลงัจากนัน้เพียงปีเศษ ก็
เสดจ็ฯเลียบหวัเมืองฝ่ายเหนือ และมณฑลพายพั จดหมายเหตกุารเสดจ็พระราชด าเนิน  ระบุ
ชดัวา่พระองค์มีพระราชประสงค์เพ่ือทอดพระเนตรสภาพของบ้านเมืองและความเป็นอยูข่อง
ราษฎร และความส าคญัอีกประการคือยงัไมเ่คยมีพระเจ้าแผน่ดนิพระองค์ใดเสด็จพระราช
ด าเนินไปมณฑลพายพัมาก่อน ดงัข้อความตอ่ไปนี ้

“...เป็นโอกาสให้ทอดพระเนตรภมูิประเทศถ่ินฐานบ้านเมือง ทรงทราบความเป็นไปอนั
เน่ืองด้วยสขุด้วยทกุข์  ตลอดถึงการท ามาหาเลีย้งชีพของข้าขอบขณัฑสีมาอาณาจกัร
ทัว่ไป  ได้ทรงพบเห็นสิ่งตา่งๆมากอยา่งส าหรับจะได้น ามาเป็นเคร่ืองทรงพระราชด าริ
ดดัแปลงแก้ไขสิ่งท่ีพ้นสมยั  ผดงุสิ่งท่ีดีอยูแ่ล้วให้คงดีตลอดไป  และพยายามให้ดี
ยิ่งๆขึน้สมกบัท่ีทรงด ารงต าแหนง่เป็นประมขุของชาติ  พระราชจรรยาเชน่นี ้ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  พระบรมชนกาธิราช ได้ทรงกระท าเป็น
เย่ียงอยา่งอนัดีมาแล้ว  ตอ่มาในรัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ได้ทรงกระท าเย่ียงอย่างอนัดีมาแล้ว พระบรมเชษฐาธิราช  ก็ได้ทรงพระราชนิยมใน
การเสดจ็พระราชด าเนินตามหวัเมืองมณฑลเชน่เดียวกนั  ผลของการเสดจ็พระราช
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ด าเนินปรากฏว่า  มีแตก่ระท าให้ราชการบ้านเมืองทวีความเจริญในทางก้าวหน้าเม่ือ
ดงันีจ้งึเป็นการสมควรยิ่งท่ีจะทรงอนวุตัรตามพระราชจรรยาดงัเชน่สมเดจ็พระบรมชน
กาธิราชและสมเดจ็พระบรมเชษฐาธิราชได้ทรงประพฤตเิป็นทิฏฐานคุตมิาก่อนแล้ว
นัน้ ทัง้เป็นการแสดงความเคารพตอ่สมเดจ็พระบรมชนกาธิราช  และสมเดจ็พระบรม
เชษฐาธิราชด้วยอีกสว่นหนึง่... 19   
 
ผู้วิจยัพยายามหาค าตอบในเบือ้งต้นวา่  สาเหตสุ าคญัของการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่าย

เหนือและมณฑลพายพัเกิดขึน้จากแรงผลกัดนัหลายๆปัจจยัดงันี ้  
       

 

 
๒.๑  ความเจริญทางการคมนาคม เสน้ทางการคา้  และเทคโนโลยีต่างๆ 

กำรคมนำคม 
การสร้างทางรถไฟสายเหนือเร่ิมในพ.ศ. ๒๔๔๔  ใช้เวลา ๖ ปี ทางรถไฟจงึไปถึง

พิษณโุลก  ตอ่มาการก่อสร้างชะงกัไปหลายปีจนกระทัง่พ.ศ. ๒๔๕๙  จงึสร้างถึงล าปาง  และ
ในพ.ศ. ๒๔๖๔  ทางรถไฟจงึไปถึงเชียงใหมเ่ป็นสถานีสดุท้ายของรถไฟสายเหนือi  การสร้าง
ทางรถไฟถึงเชียงใหมใ่นชว่งแรกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่ข้าราชการไทย  นกัธุรกิจตา่งชาติ
และมิชชนันารี  แตช่าวบ้านได้รับประโยชน์โดยตรงน้อยมาก  ในด้านการค้าปรากฏวา่รถไฟน า
สินค้าเข้าไปมากกวา่น าสินค้าออก เพราะในชว่งเวลาดงักลา่วสินค้าท่ีส าคญัท่ีสดุ  คือ  ไม้สกั  
นอกจากนัน้มีสินค้าอ่ืนๆไมม่ากนกั  ในชว่งแรกคา่ใช้จา่ยส าหรับเท่ียวลอ่งจงึไมคุ่้มคา่นกั  ต้อง
ใช้เวลาอีกสกัระยะหนึง่จงึมีสินค้าพืน้เมืองสง่ออกไปมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้าว    
 การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบกด าเนินไปอย่างรวดเร็วขึน้  เม่ือมีการสร้าง
เส้นทางรถไฟมาสู่เชียงใหม่เพราะรัฐบาลเห็นความส าคญัของเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีจะ
รองรับการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารของรถไฟไปยงัสถานท่ีท่ีไกลจากสถานีรถไฟ  ดงันัน้เม่ือ
เส้นทางรถไฟสายเหนือมาถึงสถานีเดน่ไชย  ในจงัหวดัแพร่พ.ศ. ๒๔๕๕  ท าให้มีการปรับปรุง
เส้นทางเกวียนจากเดน่ไชยไปยงัตวัเมืองแพร่ให้มีสภาพดีพอส าหรับรถยนต์  นอกจากนี ้ยงัมี
การปรับปรุงเส้นทางล าปาง-เชียงรายเน่ืองจากเห็นผลประโยชน์การค้าระหว่างชายแดนของ
พมา่ จีน และไทย  คือ ยนูนาน  เชียงตงุ  กบัเชียงรายและล าปาง   

                                                 
19 กมล  มโนชญากร, รองอ ามาตย์ตรี .  จดหมำยเหตุเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ำยเหนือ และมณฑลพำยัพ พระพุทะศักรำช ๒๔๖๙   
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงพระดรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานในวนัขึน้ปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๔  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิ
พรรฒธนากร  , หน้า  ๑-๒.(ในพระราชปรารภ) 
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 หลงัจากทางรถไฟมาถึงเชียงใหมใ่นปีพ.ศ. ๒๔๖๔ แล้ว พอ่ค้าหนัมาใช้การขนสง่ทาง
รถไฟแทนทางเรือ  เพราะเสียคา่ใช้จา่ยน้อยกว่าแตส่ามารถบรรทกุสินค้ามากกวา่และใช้เวลา
น้อยกวา่   

รายงานตรวจราชการมณฑลพายพัใน สมเดจ็เจ้าฟ้าอษัฎางค์เดชาวธุ  เจ้าฟ้ากรม
หลวงนครราชสีมา สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลท่ี ๖  เสดจ็ประพาสมณฑลพายพั ๑๓ 
ตลุาคม  พ.ศ.๒๔๖๓ กลา่วถึงเร่ืองราวท่ีนา่สนใจ  ดงันี ้

“...พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเอือ้เฟือ้กบัข้าพระพทุธเจ้ามากท่ีสดุ...ท่ีดอยสเุทพมี
ต าหนกัพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และบ้านหม่อมเจ้าบวรเดชไปตัง้อยูแ่ล้ว  และบ้าน
ฝร่ังอีกหลายราย  น า้บริบรูณ์กวา่ขนุตาลเป็นอนัมาก  บนดอยมีดอกกหุลาบงาม
เหลือเกิน  ดอกขนาดใหญ่ราวดอกบวัสตัตบงกช...”20 
พระนิพนธ์รายงานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา ทลูเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๖ 

แสดงพระราชด าริในข้อราชการตา่งๆ  นอกเหนือจากเร่ืองราวทางสงัคมแล้วยงัทรงระบถุึงการ
พฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างเมืองแพร่ไปยงัเมืองนา่น  อนัสรุปได้ดงันี ้

๑) สามคัคีระหวา่งพลเมืองชาวเหนือชาวใต้ 
๒) พวกแม้วและเย้า  ซึง่เป็นพวกท่ีกีดขวางความเจริญของบ้านเมือง 
๓) จรรยาของข้าราชการ  ทรงติวาจาใช้แก่พลเมืองว่า เอ็ง ก ูฯลฯ 
๔) การแบง่เขตจงัหวดั ฯลฯ ทรงเห็นวา่ยงัน้อย  ...นา่ท่ีของนายอ าเภอมากเหลือเกิน  

ทรงแนะทางผอ่นมอบการติดตามผู้ ร้ายแก่ต ารวจภธูร 
๕) การเกณฑ์จ้างเป็นเคร่ืองมีผลให้ราษฎรอยา่งไมย่ตุธิรรม 
๖) โรงเรียนรัฐบาลยงัแพ้โรงเรียนมิชชนันารีอยูม่ากเพราะขาดความตัง้ใจบ ารุง 
๗) คนจรจดัซึง่เนรเทศมามณฑลนี ้ ท าความเสียหายให้แก่พลเมืองมาก 
๘) ทรงเห็นควรบ ารุงน า้ซึง่มีอยูเ่ป็นอนัมาก 
๙) ทรงเห็นนา่จะโรยหินหลวงทัง้หมดท่ีท าไว้ 
๑๐) ควรท าถนนจากแพร่ไปนา่นเพราะยงัไมมี่ถนนไปถึงเลย 
๑๑)  กราบบงัคมทลูเร่ืองมณฑลภาคนีย้งัไมมี่พระแสงราชศสัตราเลย  
จากรายงาน ๑๑ ข้อ   ให้ข้อมลูส าคญั  เก่ียวกบัสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 

                                                 
20 เอกสารมร.๖ ม/๑๔  มณฑลพายพั เร่ืองที่ ๒ ร.๖ ม.๒๔ (๑-๒) มณฑลมหำรำษฎร์ พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๖๔.   
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ในมณฑลพายพัก่อนสมยัรัชกาลท่ี ๗  และข้อสดุท้ายท่ีกลา่วว่ามณฑลภาคพายพันีย้งัไมมี่
พระแสงราชศสัตราเลยด้วยเหตนีุจ้งึอาจมีส่วนผลกัดนัท าให้สมยัรัชกาลท่ี ๗ ทรงมีพระราชด าริ
ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเสด็จฯไปพระราชทานพระแสงราชศสัตรา 

หลงัจากรถไฟสายเหนือเปิดบริการถึงสถานีเดน่ชยัตัง้แตปี่พ.ศ.๒๔๕๕ (๘ ปีตอ่มา) 
และมีการเสดจ็ตรวจมณฑลพายพัของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา (๑๕ ธ.ค. ๒๔๖๓) 
(หจช.ร.๖ม.๒๗/๑๐) ดงันี ้

 “... ท่ีต าบลเดน่ใจ (เดน่ชยั)  นีรู้้สกึวา่อาจจะครึกครืน้เป็นเมืองอยูบ้่างแล้ว  มีทา่ทีจะ
ขยายตวัขึน้อีกได้   นอกจากนัน้สถานีเดน่ใจมีผู้มาตัง้โรงสีข้าว  และโรงเล่ือยไม้ขึน้
ด้วย...โดยโรงเล่ือยไม้แหง่นีไ้ด้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วสง่ไปตามบ้านเรือนโดยคิดเงิน
จากบ้านเรือนเหล่านัน้...” 

 พระนิพนธ์รายงานฉบบันีส้ะท้อนให้เห็นความเจริญของเดน่ชยัท่ีท าให้บรรดาพอ่ค้า
ชาวจีนท่ีเคยอยูท่ี่เมืองแพร่โยกย้ายมาอยูบ่ริเวณสถานีเดน่ชยั หลงัจากการเข้ามามีบทบาท
ทางคมนาคมของทางรถไฟสายเหนือ 

 
 
๒.๒   ด้ำนเศรษฐกิจทรัพยำกรและกำรขยำยตัวของพ่อค้ำชำวจีน 

 เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าเร่ิมขึน้ตัง้แตป่ลายสมยัรัชกาลท่ี ๖  ตอ่มาเม่ือถึง
สมยัรัชกาลท่ี ๗ เสดจ็ขึน้ครองราชย์สมบตัทิ าให้ต้องเผชิญกบัปัญหาความยุง่ยากและวิกฤต
เก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าซึง่เป็นปัญหาเร่งดว่นท่ีต้องแก้ไข 
 สาเหตท่ีุท าให้เศรษฐกิจตกต ่าในประเทศสยาม เกิดจากเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก   ท า
ให้สินค้าและวตัถดุิบจากตา่งประเทศขาดแคลน การค้าระหว่างประเทศชะงกังนั การเงิน
ฝืดเคืองเกิดขึน้ทัว่ไปภายในประเทศ ซึง่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลกนัน้ได้สง่ผลกระทบตอ่
ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ทัง้นีเ้พราะชาวนาเพาะปลกูข้าวเป็นสินค้าสง่ออกอนัดบัหนึง่ของ
ประเทศ ราคาข้าวได้ตกต ่าลงมามากถึง ๒ ใน ๓ และราคาท่ีดนิลดลง ๑ ใน ๖ ชาวนาขาดเงิน
สดท่ีจะซือ้สินค้าอปุโภคบริโภค ขณะเดียวกนัก็ไมมี่เงินท่ีจะเสียภาษีอากรซึง่ภาษีหลกัก็คือ”เงิน
รัชชปูการ” ปีละ ๖ บาท และคา่อากรท่ีนา ท าให้ประชาชนมีหนีส้ินและเกิดการวา่งงานสงู 
สาเหตท่ีุท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก มีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี ๑  ท าให้หลายประเทศต้องเข้าร่วมสงคราม  สง่ผลให้
ธุรกิจอตุสาหกรรมในประเทศตา่งๆชะงกังนัเพราะตา่งหนัไปผลิตอาวธุสงครามแทน  เม่ือ
สินค้าจากโรงงานผลิตไมพ่อเพียงกบัความต้องการท าให้สินค้ามีราคาแพง  สถานะความ
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เป็นอยู่และการครองชีพของประชาชนได้รับความเดือดร้อน  เม่ือสงครามสงบก็ต้องซ่อม
บรูณะสิ่งก่อสร้างท่ีเสียหาย  ประเทศท่ีแพ้สงครามก็ต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนมาก 

(๒) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ท าให้กรรมกรวา่งงานมีการใช้เคร่ืองจกัร 
แทนแรงงานคน  ท าให้คา่จ้างแรงงานต ่ากระทบการด ารงชีพของประชาชน  เม่ือสงครามสงบ
ลงก็หนัมาพฒันาด้านอตุสาหกรรมภายในประเทศ  จนท าให้สินค้าล้นตลาด  ขายไมอ่อก
สง่ผลตอ่ประเทศเกษตรกรรมไมส่ามารถขายสินค้าทางการเกษตรได้  ประเทศอตุสาหกรรมไม่
มีเงินซือ้  ประเทศเกษตรกรรมก็ไมมี่เงินซือ้สินค้าจากประเทศอตุสาหกรรมด้วยเชน่กนั ผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  ท าให้นานาประเทศเกิดภาวะฝืดเคือง  โรงงาน  ร้านค้าและธนาคาร
ล้มละลายเป็นจ านวนมาก  กรรมกรประท้วงไมท่ างาน  เกิดความวุน่วายทางการเมืองเม่ือ
ประเทศตา่งๆเกิดความวุน่วายและเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ  สง่ผลให้กระทบตอ่ประเทศสยาม
ตัง้แตป่ลายสมยัรัชกาลท่ี ๖ และหนกัมากขึน้ในตอนต้นรัชกาลท่ี ๗  ในสมยันีเ้องมีการแก้ไข
ปัญหาด้วยการปลดข้าราชการออกหรือยบุหนว่ยงานนัน้ 
  นอกจากนีพ้ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัมีการด าเนินนโยบาย
ประนีประนอมกบัชาวจีน21 การตอ่ต้านชาวจีนโดยเน้นเร่ืองเชือ้ชาตแิละการปลกุกระแส
ชาตนิิยมหมดไปในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  พระองค์ทรงตระหนกัดีวา่การ
ตัง้ข้อรังเกียจเดียดฉนัท์ชาวจีนไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลดีอยา่งใด  และการใช้พระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  แบบบงัคบัให้มีการผสมกลมกลืนระหวา่งชาวไทย
กบัชาวจีนไมไ่ด้ผลดีเทา่กบัวิธีการปล่อยให้ผสมกลมกลืนกนัเองโดยธรรมชาต ิ  
 ดงัเหตกุารณ์ตอนหนึง่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนาง
เจ้าร าไพพรรณีฯ เสดจ็ฯเลียบมณฑลพายพัและนครเชียงใหม ่ สมหุเทศาภิบาลกราบบงัคมทลู
เบกิพวกพอ่ค้าจีนจงัหวดัเชียงใหมเ่ฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท  เม่ือวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๖๙  
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสตอบพอ่ค้าจีนท่ี เชียงใหม ่ ความวา่  

 
 “...เราได้ฟังถ้อยค าของทา่นทัง้หลายซึง่กลา่วอวยชยัให้พรเราพร้อมทัง้พระราชินี  
กระท าให้เป็นท่ีจบัใจเรายิ่งนกั  เพราะนอกจากเป็นเคร่ืองส าแดงอธัยาศยัไมตรีหวงัดี
ตอ่เราให้ปรากฏสว่นอนัท่ีจริง  ความสมัพนัธ์ในระหวา่งคนไทยกบัจีนนีจ้ะพึง่มีขึน้ใน
บดันีห้รือในเร็ววนันีห้ามิได้  ได้มีมาแตค่รัง้โบราณกาลนมนานมาแล้ว  ถึงแม้ไทยกบั
จีนจะไมใ่ชช่นชาตเิดียวกนั  แตเ่พราะไทยกบัจีนได้ไปมาค้าขายท าการติดตอ่กนัมา

                                                 
21 พรรณี  บวัเลก็. ลักษณะของนำยทุนไทยในช่วงระหว่ำง พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๘๒  บทเรียนจำกควำมรุ่งโรจน์สู่โศกนำฏกรรม. 
กรุงเทพฯ :  พันธกจิ,๒๕๔๕, หน้ำ  ๔๓๐-๔๓๑. 
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ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาช้านานจนสนิทชิดเชือ้เป็นอย่างกนัเอง  อาศยัความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนันีแ้ละเป็นเหตจุงูใจคนไทยมีตวัเราเป็นอาทิ ให้บงัเกิดความรักใคร่
นบัถือจีนเสมอเหมือนพ่ีน้องหรือมิตร์สหายของไทยทีเดียว   อีกประการหนึง่เลา่  
ประชาชนชาวจีนท่ีเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภารตัง้เคหสถานและประกอบการอาชีพ
อยูใ่นเมืองไทยก็ได้ท าความเจริญแก่ประเทศสยามเป็นเอนกประการ  พยานหลกัฐาน
ท่ีแลเห็นได้ง่ายซึง่ควรหยิบยกขึน้อ้างในท่ีนีน้ัน้  ก็เชน่การกสิกรรมและพาณิชการซึง่
พวกทา่นได้จดัท าอยูใ่นบดันีเ้ป็นตวัอย่าง  ทัง้ในบางครัง้บางสมยัจีนยงัได้เป็นก าลงั
ชว่ยเหลือราชการบ้านเมือง  ตลอดถึงชว่ยในการกศุลสาธารณประโยชน์อยา่งอ่ืนๆอนั
เป็นเคร่ืองสนบัสนนุเพิ่มพนูความเจริญแหง่ชาตใิห้ส าเร็จลลุว่งไปก็ยงัมีอีกมากมาย 
ทา่นทัง้หลายจงมัน่ใจเถิดว่า  คนจีนท่ีเข้ามาอยูใ่นเมืองไทย  แม้จะแตกตา่งกบัคนไทย
ก็แตเ่พียงชาตกิ าเนิดเทา่นัน้  แตใ่นส่วนสิทธิอ านาจอนัชอบธรรมซึง่คนจีนควรจะพงึมี
พงึได้แล้วคนจีนจะไมแ่ตกตา่งกบัคนไทยเลยตวัเราพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของเราได้
พยายามอยูแ่ล้วอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะให้คนจีนได้รับความร่มเย็นเป็นสขุ  ความยตุตธิรรม  
ความพิทกัษ์รักษา  และความเสมอภาคฯลฯ  เทา่เทียมกบัคนไทยผู้ เป็นเจ้าของถ่ิน
ฐานบ้านเมืองเหมือนกนั 

 วนันีท้า่นทัง้หลายถือว่าเป็นศภุวารดถีิอภิลกัขิตกาลตรงกบัวนัขึน้ปีใหมท่าง
ฝ่ายจีนโดยจนัทรคตนิิยม  ได้พรักพร้อมกนัมาสโมสรสนันิบาต  ณ ท่ีนีอ้วยชยัให้พร
เรา  ฉะนัน้ในนามแหง่คนไทยและชาตไิทยมีตวัเราเป็นประมขุ  เราขออ านวยพรให้
ทา่นทัง้หลายผู้ มีอธัยาศยัไมตรีหวงัดีตอ่ตวัเราพร้อมพระราชินี  จงดลประสิทธ์ิในจตุ
รพิธพรทัง้ส่ี  ประสพแตส่ิ่งเป็นศรีศภุมงคลสวสัดิ์  นิราศไร้สรรพภยัพิบตัอิปัุทวนัตราย  
ประกอบการค้าขายวฒันาสถาพรโดยล าดบัเป็นนิตย์นิรันดร์ เทอญ”22 
 

                                                 
22 บรรเจิด อินทจุนัทร์ยง (บรรณาธิการ) , ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ,
คณะกรรมการชาระประวตัศิาสตร์ไทย   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จดัพิมพ์เผยแพร่เพ่ือเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  เน่ืองในวโรกาศพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี,  พิมพ์ครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๓๖. หน้า ๗๙. 
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พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงตอบพอ่ค้าชาวจีนข้างต้นบง่ชี ้
วา่ทรงตระหนกัถึงปัญหาคนจีนในสยามเป็นอย่างดี  ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วัมีการใช้ลทัธิชาตนิิยมตอ่สู้กบัอิทธิพลของคนจีน  ครัน้ถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  พระองค์ทรงตัง้พระทยัไว้วา่อยากเห็นการผสมผสานระหวา่งคนไทยกบั
คนจีน  รวมทัง้จะปฏิบตัิตอ่คนจีนเชน่เดียวกบัคนไทย  ทัง้นีเ้พราะความใกล้ชิดสนิทสนมของ
คนทัง้สองเชือ้ชาตท่ีิมีมาแตอ่ดีต พระองค์ทรงเห็นวา่การด าเนินมาตรการเชน่นีจ้ะท าให้คนจีน
มีความรู้สกึ “เป็นคนไทย” และจงรักภกัดีกบัแผน่ดินสยามเชน่เดียวกบัแผน่ดนิเกิด จะเห็นได้
จากความสืบเน่ืองตอ่มาในรัชสมยัของพระองค์มิได้ออกพระราชบญัญตัใิหม่ๆ เก่ียวกบัคนจีน
อีก  ยกเว้นพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๗๐  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะควบคมุการอพยพ
การเข้ามาของคนจีนมิให้มีจ านวนมากเกินไป   
 

๒.๓ พระบรมรำโชบำยทำงกำรเมืองและกำรปกครอง  
 ๒.๓.๑  รัฐประศำสโนบำยตำมรอยพระบรมชนกนำถ 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเคารพเทิดทนูและศรัทธาพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบรมชนกนาถเป็นอยา่งยิ่ง  ในพระราชนิพนธ์ค าน าของหนงัสือ
พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ืองการเปล่ียนแปลงแก้ไขการ
ปกครองแผน่ดนิ  รัชกาลท่ี ๗ ทรงโปรดฯให้จดัพิมพ์ขึน้ในวนัคล้ายวนัสวรรคต ๒๓ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๐   พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงแถลงไว้วา่  จากการอา่นพระราช
ด ารัสนัน้แล้วเม่ือพระองค์กลบัมาจากทวีปยโุรปในพ.ศ. ๒๔๖๗  ท าให้พระองค์เกิดความรู้สกึ
เล่ือมใสศรัทธาในองค์พระบรมชนกนาถ ดงัหลกัฐานในข้อความตอ่ไปนี ้

“ เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นพระราชด ารัสนีแ้ล้ว รู้สึกวา่เป็นหนงัสือส าคญัอย่างยิ่ง ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สกึเพิ่มพนูความเล่ือมใสในพระปรีชาสามารถ และพระบารมีของสมเดจ็
พระพทุธเจ้าหลวงยิ่งขึน้อีกทัง้ท าให้ความรัก และนบัถือในตวัพระองค์ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่
แล้วเตม็หวัใจให้หนกัแนน่เต็มตืน้มากขึน้อีกด้วย... 
...พระบาทสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวง...ทรงพระราชด าริโดยรอบคอบ  ได้ทรงเลือก
ประเพณีการปกครองทัง้ของไทยเราและของตา่งประเทศประกอบกนัด้วยพระปรีชา
ญาณอนัยวดยิ่ง ได้ทรงจดัการเปล่ียนแปลงวิธีปกครองเป็นล าดบัมาล้วนเหมาะกบั
เหตกุารณ์และเวลา  ไมช้่าเกินไป  ไมเ่ร็วเกินไป ... พวกเราผู้ เป็นพระบรมวงศานวุงศ์
และข้าทลูละอองธุลีพระบาทผู้ มีความจงรักภกัดีและรู้สกึในพระมหากรุณาธิคณุแหง่
สมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงอยู่ทกุขณะจิต  ควรตัง้ใจด าเนินตามรอยพระยคุลบาท
ตามแตจ่ะท าได้  ควรพยายามแลดกูารลว่งหน้า  แต่ก็ควรเหลียวหลงัดปูระเพณีและ
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หลกัการท่ีล่วงไปแล้วด้วยเหมือนกนั  ใน ๒ อยา่งนีก็้พอจะท าได้  มียากอยูแ่ตเ่พียงจะ
เลือกเวลาให้เหมาะ  อยา่ให้ช้าเกินไป  อยา่ให้เร็วเกินไป  ข้อนีแ้หละยากยิ่งนกั  
นอกจากมีสติปัญญาแล้วยงัต้องมีโชคดีประกอบด้วย ” 23    
ความเล่ือมใสศรัทธาในพระปรีชาสามารถของพระชนกนาถดงัท าให้พระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงด าเนินรัฐประศาสโนบายคล้ายคลงึกบัพระบรมชนกนาถหลาย
ประการ ดงัการให้พระบรมวงศานวุงศ์เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครอง และการฟืน้ฟู
บทบาทของสภาท่ีปรึกษาราชการแผน่ดนิ รวมทัง้การเสดจ็ฯเลียบมณฑลตา่งๆในพระ
ราชอาณาจกัรและการพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมือง เป็นต้น ด้วยเหตนีุจ้งึมีค า
กลา่ววา่รัชสมยัของพระองค์เป็นสมยัของการกลบัไปสูรั่ชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั  (a return  to Chulalongkorn) ประกอบกบัพระราชอธัยาศยัท่ีมีความออ่นน้อม
ถ่อมพระองค์  และเคารพนบัถือพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้ผู้ใหญ่  ซึง่มีปัจจยัมาจากการท่ี
พระองค์มีพระชนัษาน้อยกว่าพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้สงูทัง้หลายเม่ือทรงเสดจ็ขึน้เถลิงถวลัย์
ราชสมบตัิทรงมีพระชนมายุ๓๒พรรษา  นอกจากนีย้งัทรงตระหนกัดีวา่พระองค์ทรงมี
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารประเทศน้อย  ท าให้มีพระประสงค์ท่ีจะขอค าแนะน าจากพระ
บรมวงศ์ชัน้ผู้ใหญ่  ซึง่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการคลงัมาตัง้แตรั่ชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  และพระองค์ทรงมีความไว้วางพระราชหฤทยัใน
พระบรมวงศานวุงศ์เป็นอย่างมาก  ดงัตวัอยา่งตอนหนึง่ในพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์  ความว่า 

“...ฉนัเองได้รับความสบายใจจากข้อท่ีวา่ เจ้านายตา่งแสดงพระองค์วา่รักชาต ิ ไมมี่
พระองค์ไหนท่ีทรงคดิถึงอะไร นอกจากประโยชน์ของชาต ิ ไมมี่เจ้านายพระองค์ไหน
ทรงคดิจะได้ดีแก่พระองค์เองเลย ทกุๆพระองค์ทรงมีพระทยัแตจ่ะชว่ยเหลือฉนั ทรง
ท าดีตอ่ฉนัอย่างมากมายท่ีสดุ ฉนัจงึรู้สึกวา่ถ้าพระราชวงศ์ยงัจะทรงคิดได้เชน่นัน้แล้ว 
ประเทศสยามและพระราชวงศ์จกัรีจะคงอยูต่อ่ไปได้   แม้วา่จะประสบความล าบาก
เพียงใดก็ตาม...” 24 

                                                 
23  พระราชนิพนธ์ค าน าของรัชกาลที่ ๗ ใน หนังสือพระรำชด ำรัสในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรง

แถลงพระบรมรำชำธิบำยแก้ไขกำรปกครองแผ่นดิน. กระทรวงยตุิธรรมพิมพ์สนองพระเดชพระคณุในโอกาสวนัพระบรม
ราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี กนัยายน ๒๕๕๖, หน้า  ๑ - ๔. 
                                                                  
                                                       
 
24 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์.  เกิดวังปำรุสก์ฉบับสมบูรณ์ ,กรุงเทพฯ :ริเวอร์บุ๊คจ ำกัด:พิมพ์ครัง้ที่ 
๑๒ ,๒๕๔๗,หน้ำ ๒๑๖. 
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ลกัษณะการปกครองของไทยในสมยัโบราณ นอกจากพระมหากษัตริย์จะทรงด ารง
ฐานะเป็นผู้น าในการปกครองประเทศแล้ว ในยามท่ีบ้านเมืองเกิดศกึสงครามยงัทรงด ารง
ต าแหนง่ผู้น าทางการทหาร ในฐานะจอมทพัผู้ เข้มแข็งกล้าหาญอีกด้วย หากจะพิจารณา
ความหมายของค าวา่ "พระมหากษัตริย์" แล้ว ตามรูปศพัท์ "กษัตริย์" หมายถึงนกัรบ "มหา" 
หมายถึงยิ่งใหญ่ ค าวา่ "พระมหากษัตริย์" จงึหมายถึง "นกัรบผู้ยิ่งใหญ่" และในฐานะนกัรบผู้
ยิ่งใหญ่ สิ่งท่ีจะขาดเสียมิได้คืออาวธุในการตอ่สู้ฟาดฟันปราบปรามข้าศกึ อาวธุส าคญัของ
นกัรบคือดาบ นกัรบกบัดาบจงึเป็นสิ่งคูก่นัเสมอมา โดยไมอ่าจแยกความส าคญัของสิ่งหนึง่สิ่ง
ใดออกจากกนัได้ และด้วยฐานะความส าคญัของพระมหากษัตริย์ท่ีคงไว้ซึง่พระราชอ านาจ
และความศกัดิส์ิทธ์ิเปรียบเสมือนสมมตุเิทพนัน้ จงึมีการใช้ราชาศพัท์เพ่ือยกยอ่งพระองค์ให้
แตกตา่งจากคนธรรมดาสามญัมากท่ีสดุ ค าราชาศพัท์เรียกอาวธุส าคญัประจ าพระองค์
พระมหากษัตริย์คือ "พระแสงราชศสัตรา" นอกจากนีย้งัมีช่ือเรียกตา่งกนัไปอีกหลายอยา่ง เชน่ 
พระแสงราชศสัตรา พระแสงราชศสัตราวธุ พระแสงราชาวธุ หรือพระแสงดาบอาญาสิทธ์ิ เป็น
ต้น    เน่ืองจากพระแสงราชศสัตรามีความส าคญัยิ่งในฐานะเป็นสญัลกัษณ์แทนพระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย์ในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ฉะนัน้จงึปรากฏธรรมเนียมวา่
เม่ือใดก็ตามท่ีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระแสงราชศสัตราให้แก่เจ้านายหรือ
ขนุนางผู้หนึง่ผู้ใด มีความหมายวา่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้บคุคลผู้นัน้มีอ านาจราชสิทธ์ิ
เดด็ขาดในการปฏิบตัริาชกิจแทนพระองค์ในวาระส าคญัตา่งๆ แม้จนกระทัง่สามารถตดัสิน
พิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดถึงขัน้สงูสดุ คือสัง่ประหารชีวิตได้โดยไมต้่องกราบบงัคมทลู
ให้ทราบความก่อน25  
  เอกสารเร่ือง “เจ้าลาวลงมาเฝ้า”  26  (วนัท่ี ๒๗ ธ.ค. - ๑๒ ม.ค. ๒๔๖๘) มีเนือ้หา
ส าคญั ๒ ประเดน็ คือ   ประเด็นแรกเป็นเร่ืองเจ้าพระยายมราชทลูเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั   เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ 

 ใจความเป็นเร่ือง มหาอ ามาตย์โท  เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครเชียงใหม ่กบัมหาอ ามาตย์
โท  เจ้าจกัรค าขจรศกัดิ์ เจ้านครล าพนูลงมาเฝ้าฯ รัชกาลท่ี ๗ เจ้าพระยายมราช จงึได้กราบ
บงัคมทลูวา่โปรดให้เฝ้าวนัใดท่ีใด   รัชกาลท่ี ๗ ทรงมีพระราชกระแสตอบวา่ 

                                                 
25 พระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมือง  จดัพิมพ์โดยคณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๕๐ ปี  เพื่อเป็นที่
ระลกึเน่ืองในมหามงคลสมยัฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๕๐ ปี พทุธศกัราช ๒๕๓๙  , หน้า    
26 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  รหสั  เอกสำร  ร.๗ม.๓๐ เร่ือง มณฑลพำยัพ : เจ้ำลำวลงมำเฝ้ำ (๒๗ ธ.ค.- ๑๒ ม.ค. 

๒๔๖๘ ) และ ร.๗ม.๓๐/๒ รัฐประศำสโนบำย เร่ือง จะคิดให้ลำวในมณฑลพำยัพ กลับเป็นคนไทย      
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“การท่ีเจ้านครทัง้สองจะเข้าเฝ้านัน้ ควรน าเฝ้าเหมือนข้าราชการหวัเมืองธรรมดา ถ้า
จะเข้าเฝ้าพิเศษ เชน่ มีของถวาย ให้น าเฝ้าท่ีพระท่ีนัง่บรมพิมาน ก่อนเสดจ็ลงทรง
ธรรม “ 
ประเดน็ท่ีสองเป็นเร่ืองท่ีเจ้าพระยายมราชทลูเกล้าฯ ถวายรัชกาลท่ี ๗ เม่ือวนัท่ี ๑๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘  ใจความเป็นเร่ือง เจ้ามหาพรหมสรุธาดา  เจ้าผู้ครองนครน่านลงมา
เพ่ือขอเข้าเฝ้าฯ รัชกาลท่ี ๗ เชน่เดียวกนักบัเจ้านครเชียงใหมแ่ละเจ้านครล าพนู  รัชกาลท่ี ๗ 
ทรงมีพระราชกระแสตอบว่า 

“ ให้เฝ้าอยา่งเจ้านครเชียงใหม ่ เวลา ๖ ล.ท.  (หลงัเท่ียง) วนัท่ี  ๑๕ มกราคม.”  
จากเอกสารดงักล่าว  ชีใ้ห้เห็นวา่เป็นธรรมเนียมท่ีเจ้าหวัเมืองประเทศราชจะต้องมา

เข้าเฝ้าพระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหมเ่พ่ือแสดงความจงรักภกัดี  เพราะหลงัจากนัน้ถดัไปอีก
ประมาณไมถ่ึงเดือน  ทางพระราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ มีการจดัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาล
ท่ี ๗ ในวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ และอีกหนึง่ปีถดัมา  ระหวา่งวนัท่ี ๖ มกราคม – ๕ 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพ
พรรณี พระบรมราชินี ก็เสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั ทัง้นีก้าร
เสดจ็ฯ สว่นหนึง่คงอาจจะเก่ียวข้องกบัรัฐประศาสโนบายเร่ืองจะคดิให้ลาวในมณฑลพายพั
กลบัเป็นคนไทย 27  ด้วยประการหนึง่ ดงัหลกัฐานเอกสารท่ีเจ้าพระยามหิธร กราบทลู 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพนัธ์  ความวา่ 

“ตามลายพระหตัถ์ท่ี ๓๒๑/๒๓๗๗๒ ลงวนัท่ี ๑๐ เดือนนี ้(๑๐ มีนาคม ๒๔๖๘) วา่ 
นายวู๊ด  กงสลุเยเนราลองักฤษประจ าเชียงใหม ่ รายงานการท่ีข้าหลวงองักฤษประจ า
เมืองเงีย้วเข้ามาเท่ียวในพระราชอาณาเขตต์รู้สกึปลาบปลืม้ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ี
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสยามได้รับรองเป็นอยา่งดี กบัวา่ได้ทรงรับหนงัสือทตูองักฤษอนั
กลา่วถึงบนัทกึของเสอร ฮารคอรตบตัเลอรในเร่ืองรัฐประศาสโนบายองักฤษในการ
ปกครองเมืองเงีย้วว่าองักฤษไมไ่ด้ปกครองโดยตรง  เป็นแตแ่นะน าให้พวกเจ้าฟ้า
ผู้ปกครองเมืองด าเนินการปกครองไปตามแบบธรรมเนียมเดมิ  และกล่าวถึงเร่ืองการ
ท าถนนทางแถบเหนือพระราชอาณาเขตต์วา่เป็นการส าคญันัน้  ได้น าความกราบ
บงัคมทลูพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  ทรงมีพระราชปรารภว่า ท่ี
องักฤษอธิบายยืดยาวเชน่นัน้  ประสงค์จะให้เราเอาอยา่งบ้างส าหรับเมืองลาวหรือ
อยา่งไร  เป็นสิ่งท่ีนา่รู้มากว่า  เจ้าฟ้าเงีย้วปกครองเองได้เพียงไร  และมีผลอย่างไร  
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สว่นรัฐประศาสนของเราเวลานี ้ ก็ต้องการให้  “ลำวเป็นไทย”  ตามมลูชาต ิซึง่ถ้าจะ
ให้ถกูแท้แล้ว  สกลุท่ีเรียกวา่สกลุเจ้าลาวก็ควรถือเป็นสกลุไทยอนัมีช่ือเสียงอนัหนึง่” 28 

 ๒.๓.๒  กำรประกำศพระรำชอ ำนำจผ่ำนกำรพระรำชทำนพระแสงรำชศัสตรำ  
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระราชทาน “พระแสงราชศสัตราประจ า
เมือง”แก่บรรดาหวัเมืองในคราวเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนืออยา่งเป็นทางการ ด้วยทรงมีพระ
ราชประสงค์แตกตา่งจากหลกัการเดมิท่ีเคยมีการพระราชทานพระแสงราชศสัตราหรือเรียกวา่
พระแสงดาบอาญาสิทธิในรัชกาลก่อนหน้านัน้   กลา่วคือ เดมิเป็นการพระราชทานไว้เป็น
ประจ าแก่บคุคลซึง่ภายหลงักลายเป็นดาบประจ าตระกลูประการหนึง่   กบัอีกประการหนึง่
พระราชทานเป็นการชัว่คราวเฉพาะกิจเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจต้องกราบบงัคมทลูถวายคืน  แตใ่น
สมยัรัชกาลท่ี๕ ทรงมีพระราชประสงค์เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แทนพระองค์ และเพ่ือเป็น
เคร่ืองหมายแหง่พระราชอ านาจพระมหากษัตริย์ในการปกครองแผน่ดนิตลอดจนทรง
ก าหนดให้ใช้ส าหรับแทงน า้ในการพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยาในหวัเมืองเป็นส าคญั  มิได้หมาย
ให้อ านาจเฉพาะบคุคลใดบคุคลหนึง่เหมือนดงัเชน่กาลก่อน  สว่นผู้ รับพระราชทานอาจเป็น
สมหุเทศาภิบาล  หรือผู้วา่ราชการเมืองเป็นเพียงผู้แทนของมณฑลหรือเมืองในการรับ
พระราชทานเทา่นัน้ (ลกัษณะรูปแบบของพระแสงจะมีข้อแตกตา่งกนัระหวา่งจงัหวดัดงันี ้หาก
เป็นท่ีวา่การมณฑลจะเป็นพระแสงด้ามทองฝักทองลงยาราชาวดี จงัหวดันอกเหนือจากนัน้
เป็นพระแสงด้ามทองฝักทอง)  นอกจากนีย้งัพระราชทานหลกัเกณฑ์ไว้ว่า เม่ือใดท่ีพระองค์
เสดจ็พระราชด าเนินเย่ียมและประทบัแรม ณ เมืองนัน้อีก ให้ผู้วา่ราชการเมืองทลูเกล้าฯถวาย
พระแสงราชศสัตราประจ าเมืองคืนไว้ประจ าพระองค์  ตราบจนเม่ือใดจะเสดจ็พระราชด าเนิน
กลบั จงึพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองคืนไว้แก่จงัหวดันัน้ ๆ ดงัเดมินอกจากจะ
พระราชทานพระแสงราชศสัตราแล้ว ยงัหลกัฐานในการเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯให้สร้างเสมาเงินเป็นรูปพระจลุมงกฎุ
กบัอกัษรพระนามไว้พระราชทานเป็นท่ีระลกึส าหรับเด็กชายหญิงตามหวัเมืองท่ีเสดจ็ประพาส

                                                 
28 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ 7รหสัไมโครฟิล์ม  ม.ร.7ม/52 รหัส 
เอกสำร ร.7ม.30 เร่ืองมณฑลพำยพั : รัฐประศำสโนบำยเร่ืองคิดให้ลำวในมณฑลพำยพั 
กลับเป็นคนไทย (20 มีนาคม 2468) 
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ด้วย (เสมาตราพระจลุมงกฎุกบัอกัษรพระนามนีโ้ปรดให้สร้างด้วยทองค า  ส าหรับ
พระราชทานแก่หม่อมเจ้าและบตุรข้าราชการท่ีตามเสดจ็ครัง้นัน้ด้วย) 29 
 การพระราชทานพระแสงราชศสัตราดงักล่าวนี ้ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๖  และพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี ๗  ตา่งทรงยดึถือ  
และปฏิบตัิตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกนาถในเวลาตอ่มา 

การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั พ.ศ. ๒๔๖๙  ทรงมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานพระแสงราช
ศสัตราให้แก่บรรดาจงัหวดัตา่งๆ  ท่ีพระองค์เสดจ็เยือน โดยมี กระทรวงวงั ท าหน้าท่ี
ประสานงานกบัจงัหวดั  เพ่ือตระเตรียมซกัซ้อมในพิธีการรับพระราชทานพระแสงราชศสัตรา
ประจ าเมือง 30 ดงันี ้
 ขัน้ตอนการพระราชทานพระแสงราชศสัตราสมยัรัชกาลท่ี ๗ 

๑. ผู้วา่ราชการเมือง  เชิญดอกไม้ธูปเทียน (ดอกไม้นัน้นัน้คือเคร่ืองบชูายิ่ง ๕ อย่าง
ได้แก่  ๑) หญ้าแพรก  ๒)เมล็ดพรรณผกักาด  ๓) ดอกมะลิ  ๔) ข้าวตอก ๕) 
ข้าวสาร โดยเย็บเป็นกระทง ๕ ชอ่งบรรจชุอ่งละสิ่งในกระทงเดียวกนั ) ไปเฝ้า
กราบบงัคมทลูอญัเชิญเสดจ็เข้าเขตเมืองแล้วตามเสดจ็พระราชด าเนินมาใน
ขบวนจนถึงเมืองหรือพลบัพลา  ซึง่มีราษฎรเฝ้าพระราชทานพระแสง 

๒. ท่ีมขุหน้าพลบัพลา  มีการจดัตัง้โต๊ะท่ีบรรจคุ าถวายชยัมงคล ๑ โต๊ะ  ตัง้ราวพาด
พระแสงส าหรับเม่ือพระราชทานแล้วจะได้เชิญขึน้ประดิษฐานไว้ ๑ โต๊ะ   โต๊ะ
ใหญ่ตัง้ดอกไม้ธูปเทียนของข้าราชการ ๑ โต๊ะ  พวกชาวจีนจดักิมฮวยอัง้ติว๋ 
ประดบับนโต๊ะใหญ่อีก ๑ โต๊ะ ถดัจากโต๊ะข้าราชการ และก านนัผู้ใหญ่บ้านพอ่ค้า
ราษฎรยืนเฝ้า  มีเทศาภิบาลหรือผู้วา่ราชการเมืองเป็นหวัหน้า 

๓. เม่ือเสดจ็ประทบัมขุพลบัพลา  สมหุเทศาภิบาลเปิดกระทงดอกไม้  และน า
ข้าราชการกราบถวายบงัคม  แล้วจงึเปิดท่ีบรรจคุ าถวายชยัมงคลน าค าถวายชยั
มงคลออกอา่นถวาย  ขัน้ตอนถดัไปเป็นการพระราชทานพระบรมราโชวาท และ
พระราชทานพระแสงราชศสัตรา  เม่ือสมหุเทศาภิบาลรับพระแสงแล้วเชิญขึน้ไว้

                                                 
29 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระรำชหัตถเลขำครำวเสดจ็มณฑลฝ่ำยเหนือ ในรัชกำลท่ี ๕  พมิพ์ครัง้ที่ ๒ (ทา่น
ผู้หญิง ส าอางวรรณ  ล ่าซ า พิมพ์เป็นบรรณาการเน่ืองในวนัปีใหม ่ พทุธศกัราช ๒๕๔๙  (กรุงเทพฯ: เอ.พี . กราฟฟิค  ดีไซน์และการพมิพ์ 

จ ากดั, ๒๕๔๘) , หนา้ ๑๓. 
30 กองจดหมายเหตแุหง่ชาต.ิ สบ.๒.๔๖/๑ เอกสารสว่นพระองค์  สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  แผนกหวัเมืองฝ่ายเหนือ (๒๔  
พ.ค.- ๕ ม.ค.  พ.ศ. ๒๔๖๙) อ้างจาก  พระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมือง  จดัพิมพ์โดยคณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสริิราช
สมบตัคิรบ ๕๐ ปี  เพ่ือเป็นท่ีระลกึเน่ืองในมหามงคลสมยัฉลองสริิราชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี พทุธศกัราช ๒๕๓๙  , หน้า  ๑๑๙-๑๒๐.   
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บนราวพระแสงแล้ว  ต้องกราบบงัคมทลูแสดงความยินดี ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่โห่”
ไชโย” ถวายชยั ข้าราชการตลอดจนราษฎรรับโห่ด้วยค าวา่“ไชโย”ตลอดจน
จนกวา่สมหุเทศาภิบาลได้เชิญพระแสงขึน้ประดษิฐานบนราวแล้วจงึหยดุ และ
ระหวา่งโหไ่ชโยนัน้ พิณพาทย์ต้องบรรเลงเพลงสาธุการ   และพระสงฆ์สวดชยั
มงคลคาถาด้วย 

๔. เม่ือเสดจ็ลงจากพลบัพลาแล้ว  ต้องเชิญพระแสงราชศสัตรานีไ้ปตัง้ไว้เป็นท่ี
ประทบัเป็นเคร่ืองราชปูโภค และต้องมอบหมายมหาดเล็กผู้ เป็นเจ้าหน้าท่ีไว้  
เวลาเสดจ็ออกจากเมืองจะได้พระราชทานคืนมารักษาไว้ประจ าเมือง  เวลาเสดจ็
มายงัเมืองท่ีได้พระราชทานพระแสงนัน้เม่ือใด  ต้องเชิญพระแสงทลูเกล้าฯถวาย 
และเม่ือเสดจ็กลบัจะได้พระราชทานคืนดงันีเ้สมอไป 

ตอ่มาสมยัรัชกาลปัจจบุนั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมีพระราชด าริท่ีจะทรงธ ารง
สืบทอดธรรมเนียมโบราณราชประเพณี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการอนรัุกษ์ฟืน้ฟู
ธรรมเนียมโบราณราชประเพณีส าคญั เพ่ือความเป็นเลิศเป็นสวสัดมิงคล ความสมคัรสมาน
สามคัคีและความเป็นปึกแผ่นมัน่คงของชาติ เฉพาะธรรมเนียมปฏิบตัเิก่ียวกบัพระแสงราช
ศสัตราประเมืองถือเป็นธรรมเนียมโบราณราชประเพณีหนึง่ ท่ีทรงมุง่หมายจะรักษาไว้แก่
แผน่ดนิ กลา่วคือในการเสด็จแปรพระราชฐาน หรือเสด็จพระราชด าเนินในพระราชพิธีส าคญั 
ณ จงัหวดัใด ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จงัหวดัท่ีมีพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองไว้แต่
กาลก่อน ทลูเกล้าถวายพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองไว้ประจ าพระองค์ จนกวา่จะเสดจ็พระ
ราชด าเนินกลบัจงึพระราชทานคืนตามธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีมีมาแตเ่ดมิ  

ปัจจบุนัถึงแม้ว่าการเมืองการปกครองของไทยจะเปล่ียนแปลงมาสูร่ะบอบ
ประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ แตส่ถาบนั
พระมหากษัตริย์ก็ยงัคงธ ารงซึง่ความส าคญัเชน่เดมิ ด้วยทรงเป็นองค์พระประมขุและเป็นศนูย์
รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทกุหมูเ่หลา่ อาจกล่าวได้วา่ไมว่า่สถานการณ์บ้านเมืองจะ
เปล่ียนแปลงไปเชน่ไร พระแสงราชศสัตรายงัคงมีความหมายและความส าคญั ในฐานะเป็น
สญัลกัษณ์แทนพระองค์อยูจ่นถึงทกุวนันี ้  แม้ว่ารัชกาลปัจจบุนัจะมิได้มีการพระราชทานพระ
แสงราชศสัตราประจ าเมืองตา่งๆ  

อยา่งไรก็ตาม ทรงตระหนกัถึงความส าคญัในการอนรัุกษ์สืบสานธรรมเนียมโบราณ
ราชประเพณีอนัดีงามแตก่าลก่อน ในการนี ้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้บรรดาจงัหวดัท่ีเคยได้รับพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองทลูเกล้าฯ 
ถวายพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองคืนไว้ประจ าพระองค์ ในวโรกาสท่ีเสดจ็พระราชด าเนิน
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แปรพระราชฐาน หรือในการประกอบพระราชพิธีส าคญั ณ จงัหวดันัน้ ๆ และเม่ือเสด็จพระราช
ด าเนินกลบั จงึพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองคืนไว้แก่จงัหวดันัน้ ๆ ดงัเดมิ 
นบัวา่เป็นธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอนัดีงามท่ียงัคงปรากฏอยูคู่แ่ผ่นดนิไทยตราบจน
ปัจจบุนั31 
     ๒.๔  กำรเสดจ็ฯทอดพระเนตรและกำรสมโภชช้ำงพลำยส ำคัญ 
 หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ แล้ว  มิสเตอร์ ดี. เอฟ. แมคฟี ผู้จดัการป่า
ไม้บริษัทบอร์เนียว  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม ่  ได้สง่โทรเลขมากราบบงัคมทูลว่า  ช้างพงั
หล้า สงู ๗ ฟุต ๔ นิว้  ตกลกูเป็นช้างเผือกท่ีป่าแมย่างมิม้  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม ่เม่ือ
วนัท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมคชบาลขึน้ไปดท่ีูเมือง
เชียงใหม ่  ได้ความวา่เป็นช้างเผือกถกูต้องตามลกัษณะทกุประการ  เน่ืองจากช้างยงัเล็กอยู่  
จงึโปรดฯให้เลีย้งไว้ท่ีเมืองเชียงใหมก่่อน  เพราะถ้าจะน ามาสมโภชตามราชประเพณีในพระ
นครก็เกรงวา่ช้างจะชอกช า้ในการเดินทางซึง่คงจะไมส่ะดวกนกั   ดงันัน้ในคราวเสด็จฯเลียบ
มณฑลพายพั  และนครเชียงใหมจ่งึเสดจ็ฯไปทอดพระเนตรช้าง เม่ือวนัท่ี ๒๔  มกราคม  
๒๔๖๙  หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั  ดิศกลุ  ทรงเลา่ถึงเหตกุารณ์ครัง้นัน้วา่ 

“...ในหลวงทรงเคร่ืองยนูิฟอร์มทหารบกเหมือนท่านอมรทตั (หม่อมเจ้าอมรทตั  กฤดา
กร) สมหุราชองครักษ์  และทรงยืนอยู่ด้วยกนัท่ีนอกคอกช้างอยู ่ พอเปิดคอกให้เดนิ
ออกมาเฝ้า  ช้างนัน้ก็ตรงไปยกงวงขึน้แตะหวัอนัเป็นกิริยาไหว้ของช้างท่ีตรงในหลวง
โดยเฉพาะ  ไมใ่ชท่า่นอมรทตั  ทกุคนท่ีอยูใ่นนัน้ต้องหวัเราะวา่รู้ได้อยา่งไรวา่คนไหน
เป็นในหลวง  เพราะจะสอนให้ช้างดพูระบรมรูปได้นัน้ออกจะเกินไป  เช่ือได้ยาก…”32 
ในกรณีนี ้ จดหมายเหตกุารเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ และมณฑลพายพัระบวุา่ 

ตอ่มาในวนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙ จงึทรงโปรดฯให้มีงานสมโภชช้างพลายส าคญั  เจ้า
พนกังานเตรียมการพระราชพิธีไว้ในโรงช้างซึง่อยูต่รงหน้าท่ีประทบั  ตัง้โต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระ
ชยัวฒัน์เงินหลงัช้าง  ตัง้พระเต้าปทมุนิมิตน้อยทองเงิน  พร้อมด้วยเคร่ืองนมสัการทองทิศ  ตัง้
อาสนสงฆ์  ทอดพระราชอาสน์และเก้าอีท่ี้ประทบัพระบรมวงศานวุงศ์  ด้านใต้โรงช้างปลกูปะ
ร า  และปักเตน็ท์รูปไขเ่ป็นท่ีให้ข้าราชการเฝ้า  ส่วนท่ีพลบัพลาทองทอดพระราชอาสน์  ตัง้

                                                 
31 พระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมือง  จดัพมิพ์โดยคณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสริิราชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี  เพ่ือเป็นท่ีระลกึเน่ือง
ในมหามงคลสมยัฉลองสริิราชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี พทุธศกัราช ๒๕๓๙  , หน้า   
32 หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั  ดิศกลุ..“รัชกาลที่ ๗ เศรษฐกิจตกต า่และเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ “ ศิลปวัฒนธรรม ๒๐

(เม.ย. ๒๕๔๒) ,๖๔-๗๓. 



นางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร  นกัวชิาการพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   (ผูว้จิยั) 
เร่ือง  “ตามรอยรัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๖๙” 

 

 31 

เก้าอีพ้ระบรมวงศานวุงศ์ และข้าราชการไว้พร้อมเสร็จ  พอจวนเวลาแล้ว  เจ้าแก้วนวรัฐพร้อม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีกรมช้างต้น  ได้จดักระบวนแหช้่างจากท่ีพกัเชิงดอยสเุทพเข้ามาในเมือง   
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๗  เสดจ็ฯออกพลบัพลาทอง  โปรด
เกล้าฯ  ให้เดนิกระบวนแหน่ าช้างพลายส าคญัพร้อมด้วยลิงเผือก33 (ลิงเผือกตวัท่ีนกัโทษช่ือ
นายหนอมให้บิดามารดาน้อมเกล้าฯถวายคราวเสดจ็เมืองพิษณโุลก)  เข้าสูโ่รงพิธีสมโภช  
กระบวนแหมี่ช้างดัง้  ช้างน า  ช้างตาม  พลเดนิเท้าถือเคร่ืองอาวธุ  เม่ือช้างพลายส าคญัเข้าสู่
โรงสมโภชแล้ว  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  และสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ  
เสดจ็จากพลบัพลาโดยทางลาดพระบาทไปยงัโรงช้าง  ทหารบกราบท่ี ๘  กองเกียรตยิศกระท า
วนัทยาวธุ  แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงประเคน
ไตรยา่มแก่พระสงฆ์ ๒๐ รูปเจริญพระพทุธมนต์   
 หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ 
เสดจ็พระราชด าเนินกลบัสูพ่ระนครทางรถไฟ  อีก ๑๐ เดือนตอ่มาช้างพลายส าคญัก็เดนิทางสู่
กรุงเทพฯด้วยทางรถไฟและมีพระราชพิธีสมโภชขึน้ระวางท่ีพระท่ีนัง่อภิเษกดสุิต  ณ 
พระราชวงัดสุิต เม่ือวนัพธุท่ี ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐  พระราชทานพระนามว่า พระ
เศวตคชเดชน์ดลิก 

หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ  ทรงนิพนธ์เก่ียวกบังานสมโภชครัง้นีว้า่ 
“งานนีใ้หญ่โต เพราะโปรดให้ฟืน้ฟตูามแบบเก่าขึน้  มีแห่สลากภตัไปเลีย้งพระ  มีการ
เลน่เกือบทกุชนิดในสนาม  พวกฝร่ังสนกุกนัมาก  เพราะได้ดงูานอยา่งไทยจริงๆ  เม่ือ
ขึน้ระวางเป็นช้างพระท่ีนัง่แล้ว  ก็อยูใ่นโรงซึง่ปลกูคูก่นัไว้กบั พระเศวตวชิรพาหของ
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ในสวนดสุิตนัน้”34 

 จงึอาจกลา่วได้วา่สาเหตแุละปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลให้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั คือ  ความเจริญ
ทางการคมนาคมการขยายเส้นทางถึงสถานีเชียงใหม่  ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรป่าไม้  
พระบรมราโชบายทางด้านการเมืองการปกครอง  และการเสดจ็เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ
ส าคญัตา่งๆ อาทิ การพระราชทานพระแสงราชศสัตรา  

บทที่ ๓ 

                                                 
33 คติความเชื่อแตโ่บราณ เชื่อวา่หากมีผู้พบลิงเผือกเม่ือใด  ก็จะพบช้างเผือกเม่ือนัน้  นอกจากลิงเผือกแล้วยงัมีกาเผือกอีก
อยา่งหนึ่ง  สตัว์ทัง้สองถือวา่เป็นคูบ่ญุของช้างเผือก  ถ้าเลีย้งไว้ด้วยกนัจะป้องกนัสิ่งอวมงคลที่จะเกิดแก่ช้างได้  อ้างจาก ส.
พลายน้อย  ในหนงัสือเร่ือง พระบาทสมเด็จฯพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช พิมพ์ครัง้ที่ ๒, ๒๕๔๒,  
34หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั , เร่ืองเดียวกนั. 
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กำรเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและมณฑลพำยัพพุทธศักรำช ๒๔๖๙ 
  

  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะเสดจ็พระราชด าเนิน
เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั   ปรากฏในหลกัฐานพระราชหตัถเลขาลงวนัท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๙  พระราชทานแก่สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ
วา่ 35 

 “ด้วยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงท ารายการสงัเขปการจดัรับเสดจ็ในการท่ี
หมอ่มฉนัจะไปมณฑลพายพัมาให้ด ู หม่อมฉนัขอมอบถวายให้ทา่นทรงด าริห์กะวนั
และเวลาประทบักบัอ านวยการจนตลอด ให้ทรงตดิตอ่และสัง่การงานแก่เจ้าหน้าท่ีได้
โดยทางบรมราชโองการตามแตจ่ะเหมาะแก่กาละและเร่ือง ได้ถวายรายการสงัเขปมา
พร้อมกบัหนงัสือนีแ้ล้ว เพ่ือท่านจะได้ทรงด าริห์เสียแตบ่ดันีไ้ป” 36 

 
 ในบทนีผู้้วิจยัจะกลา่วถึง  การเตรียมการวางแผนกะระยะทางและงบประมาณในการ 

เสดจ็ฯ  เส้นทางของการเสด็จฯ   และการเตรียมการรับเสดจ็ฯ ซึง่จะท าให้สามารถแลเห็นเหตุ 
การณ์ท่ีเกิดขึน้และเบือ้งหลงัของเหตกุารณ์บางสว่นท่ีไมเ่คยปรากฏในเอกสารทางราชการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ๓.๑ กำรเตรียมกำรเสดจ็ฯ 
เม่ือได้รับพระราชหตัถเลขาจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัดงัข้อความข้าง 

ต้น  หลงัจากนัน้ประมาณ ๑ สปัดาห์  สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ
ทรงมีพระหตัถเลขาทลูพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพ่ือปรึกษาเก่ียวกบัพระราชประสงค์  ดงั
พระหตัถเลขาฉบบันียื้นยนัให้เห็นบทบาทเบือ้งหลงัการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและ
มณฑลพายพัของสมเดจ็ฯกรมพระด ารงราชานภุาพและพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นอยา่งดี  
กลา่วคือ 
 “ด้วยพระเจ้าอยูห่วั ตรัสปรึกษาหมอ่มฉนัถึงเร่ืองท่ีจะเสด็จมณฑลพายพัปลายปีนี ้*  

หม่อมฉันเห็นว่าการไปมาเด๋ียวนีส้ะดวกผิดกับแต่ก่อนมาก พิธีการท่ีเคยรับเสด็จ
เจ้านายมาแตก่่อน เชน่แห่เสด็จเข้าเมืองดถูวายเป็นการเล่นไปเสียแล้ว  น่าจะต้องคิด
กระบวนการ รับเสด็จเป็นอย่างใหม่ให้ประเพณีเก่าเข้ากับสมัยปัจจุบันนีไ้ด้   

                                                 
35 พระอิสริยยศขณะนัน้ 
36 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ . เอกสารสว่นพระองค์  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ลบ.๒.๔๖/๑แผนกหวัเมืองฝ่าย
เหนือ  รหัสไมโครฟิลม์ ม.สบ.๒/๓๔ , หน้า ๑๖. 
*

 การนบัปีก่อนพ.ศ.๒๔๘๔นบัเดือนเมษายนเป็นตน้ปี 
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หมอ่มฉนัใคร่จะปรึกษาผู้  ซึ่งช านาญการพิธีอย่างเก่าของเมืองเชียงใหม่  ก็ไม่เห็นมี
ใครนอกจากพระโอษฐ์ของเจ้าป้า  (พระราชชายา-ผู้ วิจัย) จึงคิดว่าขึน้ไปเชียงใหม่ไป
ทลูหารือเร่ืองนี ้ ทัง้จะได้เป็นโอกาสตรวจ ตราโบราณวตัถุท่ีเมืองเชียงใหม่และเมือง
ล าพนูด้วย  ปีนีอ้ายหุมอ่มฉนัจะเทา่พระชนัษา พระชนก-จอม-หวั จะรอพอท าบญุ
วนัเกิดแล้ว (วนัพระราชสมภพ ๒๑ มิถนุายน –ผู้วิจยั)  วนัพุธท่ี ๒๓ มิถุนายนจะ
ออกจากกรุงเทพฯ ไป ถึงเมืองเชียงใหม ่วนัท่ี ๒๔ พกั อยู ่ เ มือง เ ชียงใหม่
จนวนัท่ี ๒๙ กลบัมากรุงเทพฯ จึงทลูมาให้ทรงทราบเร่ืองท่ีพกั  อาหารเลีย้งท้องจาก
เจ้าป้า   ผู้ ท่ีไปด้วยเห็นจะสกั ๔-๕ คนด้วยกนั  แตท่างเทศานัน้  หม่อมฉันบอกเขาว่า 
จะไปตรวจโบราณวตัถ ุ หวงัใจวา่ท่ีเมืองเชียงใหมจ่ะสิน้ฤดรู้อนเพราะฝนตกแล้ว 37 
  

 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่  สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ 
เสดจ็ฯขึน้ไปเมืองเชียงใหมเ่พ่ือตระเตรียมการเสดจ็พระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัถึง ๑ สปัดาห์ 

 ตอ่มาในวนัท่ี ๑๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๖๙  พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีพระหตัถ
เลขาตอบกลบัมา ความว่า  

 
“ลายพระหตัถ์ลงวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม  หมอ่มฉนัเพิ่งได้รับเม่ือเมล์แล้วนีเ้อง  มีความ
ยินดี มากท่ีจะเสดจ็ขึน้มา  การรับเสดจ็พระเจ้าอยูห่วั  หม่อมฉันยงัรู้สกึอึดอดั
เหมือนกนั  ไมท่ราบวา่จะเอาอะไรเป็นหลกัเป็นเกณฑ์  เพราะยงัไมเ่คยท่ีพระเจ้า
แผน่ดนิจะเสดจ็ขึน้มาเลย  สมเดจ็ชายก็มาทรงกะไว้บ้างแล้ว  วา่จะมีแห่  สว่นเคร่ือง
สงูจะเอาขึน้มาจากกรุงเทพฯ  แล้วจะตกลงกนัอยา่งไรก็ยงัไมท่ราบ  ท่ีจะเสดจ็ขึน้มา
คราวนีเ้จ้าหลวงอยากให้ ประทบัท่ีบ้านของทา่น  สว่นเคร่ืองหม่อมฉนัรับฉลองพระ
เดชพระคณุด้วยความเตม็ใจ  เชิญทา่นหญิงใหญ่  ท่านพนู  ทา่นพิลยั  เจ้านายเล็กๆ
เหลา่นัน้ขึน้มาด้วย  หมูนี่ห้ม่อมฉนัเงียบเหลือเกินอยากหาคนคยุด้วย  ต้องขอ
ประทานโทษท่ีไมไ่ด้ถามขา่วเร่ืองทา่นทรงวฒุิสิน้พระชนม์  หมอ่มฉนัพึง่ทราบจากพระ
ยาเพ็ชร์เม่ือได้รับลายพระหตัถ์แล้วน่ีเอง   หนงัสือพิมพ์ก็ไมไ่ด้อา่น  ขอทลูถามขา่วมี
ความเสียใจอยา่งมาก  อากาศท่ีเชียงใหมเ่วลานี ้ ฝนมีบ้าง แตร้่อนยงัไมห่าย”38 

                                                 
37 เอกสารสว่นพระองค์สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ  ม.สบ ๒/๓๔  ,หน้า ๒๕ 
38

 หม่อมเจ้าหญิงพนูพิศมยั   ดิศกลุ, “รัชกาลที่ ๗ เศรษฐกิจตกต ่าและเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ”  บทความในศิลปวฒันธรรมปีที่ 

๒ (เมษายน ๒๕๔๒) หน้า ๖๔-๗๓. 
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  บทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในการเตรียมการรับเสดจ็ฯยงัปรากฏในพระ
นิพนธ์ของหมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ เร่ือง  ตอนหนึ่งวา่  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯให้สมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงเป็น “Lord High 
Programme “  

“...เสดจ็พ่อจงึเสดจ็ขึน้ไปปรึกษาโครงการรับเสดจ็กบัเจ้านายทางมณฑลพายพั มีพระ
 ราชชายาเจ้าดารารัศมี  ผู้ เป็นพระราชบตุรีของพระเจ้าเชียงใหมอิ่นทรวิชยานนท์  ซึง่
 พระบดิาน ามาทลูเกล้าฯถวายให้เป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
 รัชกาลท่ี ๕  เม่ือสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์นัน้เสดจ็สวรรคตแล้ว  พระราชชายาก็
 กราบถวายบงัคมลาขึน้ไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน  พวกเรารู้จกัคุ้นเคยกบัท่าน
 อยา่งดีและเห็นวา่เป็นผู้หญิงท่ีมีความรู้ความสามารถ  ฉลาดเฉลียวในพวกชัน้เอกคน
 หนึง่   พระราชชายามีพระธิดาองค์หนึง่กบัสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงแตส่ิน้พระชนม์
 เสียแตพ่ระชนัษา ๙ ปี  ทา่นจงึมีแตพ่วกหลานๆอยู่ด้วย  ผู้ใดอยากรู้เร่ืองทางเชียงใหม ่ 
 ก็มีพระราชชายาพระองค์เดียวท่ีจะตอบได้ถกูต้องถ่ีถ้วน  ทัง้ในทางพงศาวดารและ
 ขนบธรรมเนียม  และในการรับเสดจ็ครัง้นี ้ ท่ีส าเร็จไปได้อยา่งวิเศษดีก็เพราะทา่นเป็น
 ผู้จดัการ ข้าพเจ้าจะไมลื่มถึงงานคราวนีเ้ลย  เพราะงดงามจบัใจเป็นอยา่งยิ่ง...” 39 

  
  หลกัฐานการวางแผนระยะทางท่ีจะกะโปรแกรมเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและ 
มณฑลพายพันัน้เป็นไปด้วยความละเอียดถ่ีถ้วน ดงัเอกสารของกระทรวงพาณิชย์แลคมนาคม  
ซึง่พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหลวงก าแพงเพ็ชร์อคัรโยธิน กราบทลู พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ 
ด ารงราชานภุาพเม่ือวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙  เก่ียวกบัระยะทางของแตล่ะเมืองท่ีคา 
วา่จะเสดจ็พระราชด าเนินไปถึง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) แตส่วรรคโลกใหมถ่ึงสวรรคโลกเก่า     ระยะ  ๑๐ กิโลเมตร 
(๒) แตส่วรรคโลกเก่าถึงสโุขทยั                “       ๓๙ กิโลเมตร 
(๓) แตส่โุขทยัใหมถ่ึงสโุขทยัเก่า               “       ๑๑ กิโลเมตร 
(๔) แตอ่ตุรดษิฐ์-พระแทน่-ลบัแล-อตรดษิฐ์    “ ๒๒ กิโลเมคร 
(๕) แตเ่ดน่ไชยถึงแพร่                                   “          ๒๕ กิโลเมตร 
(๖) แตล่ าปางถึงเมืองงาว                              “          ๘๗ กิโลเมตร  
(๗) แตเ่มืองงาวถึงเมืองพะเยาว์                     “           ๕๓ กิโลเมตร 
(๘) แตเ่มืองพะเยาว์ถึงเมืองพาน                    “   ๔๘ กิโลเมตร 

                                                 
39

  หม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั ดิศกลุ เร่ืองเดิม,หนา้ ๗๑ 
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(๙) แตเ่มืองพานถึงเมืองเชียงราย                   “           ๔๖ กิโลเมตร 
(๑๐) แตเ่ชียงรายถึงเชียงแสนใหม่                     “    ๒๗ กิโลเมตร 
(๑๑) แตเ่ชียงแสนใหมถ่ึงเชียงแสนเก่า    “    ๓๓ กิโลเมตร 
(๑๒) แตส่ถานีเชียงใหมถ่ึงศาลารัฐบาล             “            ๒ กิโลเมตร 
(๑๓) แตเ่ชียงใหมถ่ึงล าพนู                               “           ๓๑ กิโลเมตร40        

 กลุม่เจ้านายท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการประชมุวางแผนเพื่อจดัการเสดจ็ฯและ 
การจดัพระราชพิธีรับเสดจ็ฯอยา่งรอบคอบ  รัดกมุและละเอียดถ่ีถ้วน การเสด็จฯเลียบมณฑลฝ่าย 
เหนือและมณฑลพายพัในปีพ.ศ.๒๔๖๙ คือ อภิรัฐมนตรีสภา บทบาทดงักลา่วปรากฏในบนัทกึการ 
ประชมุเร่ือง “กะประมาณเงินในการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ” อนัเป็นเอกสารส่วนพระองค์ 
ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ สถานท่ีประชมุคือ วงัวรดิศ ในสมเด็จ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ เหตท่ีุประชมุ ณ วงัแหง่นี ้เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็น 
ผู้อ านวยการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือฯ 

 การประชมุครัง้ท่ี ๑ เป็นเร่ืองวา่ด้วย” วิธีกะประมาณแลเบกิเงินใช้จา่ยในการเสด็จ
เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ” ประชมุท่ีวงัวรดศิ เม่ือวนัท่ี ๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๙   มีผู้ เข้าร่วม
ประชมุ ได้แก่ สมเดจ็พระเจ้าพ่ียาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบรีุราเมศวร์  เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย  พระเจ้าพ่ียาเธอ  กรมหลวงก าแพงเพ็ชร์อคัรโยธิน  เสนาบดีกระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระด ารงราชานภุาพ  ผู้อ านวยการเสดจ็ฯ
เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  และเจ้านายท่ีมิได้เป็นอภิรัฐมนตรีเข้าร่วมประชมุ คือ พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศภุโยคเกษม เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ  กบัพระยาวรพงษ์พิพฒัน์ 
ต าแหนง่เสนาบดีกระทรวงวงั และนายพลตรี  พระยาศรีสรราชภกัดี ผู้แทนสมเดจ็พระเจ้าพ่ียา
เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหม   ซึง่มิได้ทรงเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นี ้  แตก็่ทรงมีบทบาทสงูยิ่งในการตดัสินพระทยัชีข้าดเร่ืองตา่งๆเมื่อต้องมีการลง
มตใินท่ีประชมุดงัจะเห็นตอ่ไปได้จากหลกัฐานบนัทกึการประชมุครัง้ท่ี๒ 
               ผลการประชมุครัง้ท่ี๑ ท่ีประชมุตกลงขอให้กระทรวงวงัย่ืนบญัชีจ านวนผู้ตามเสดจ็
ในกระบวนเสดจ็โดยละเอียด เพ่ีอจะย่ืนกะงบประมาณตอ่กระทรวงพระคลงั 
 สว่นการประชมุครัง้ท่ี ๒ เป็นเร่ือง “กะประมาณเงินในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ 
ประชมุท่ีวงัวรดิศ  เม่ือวนัท่ี  ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  มีผู้ เข้าร่วมประชมุ ได้แก่  สมเดจ็พร
เจ้าพ่ียาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต  เสนาบดีกระทรวงกลาโหม  สมเดจ็พระเจ้าพ่ี
ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบรีุราเมศวร์  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  พระเจ้าพ่ียาเธอ  กรม

                                                 
40

 เอกสารส่วนพระองคส์มเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ม.สบ ๒/๓๔ ,หนา้ ๔๙. 
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หลวงก าแพงเพ็ชร์อคัรโยธิน  เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระด ารงราชานภุาพ  ผู้อ านวยการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  และเจ้านายท่ีมิได้เป็น
อภิรัฐมนตรีเข้าร่วมประชมุ คือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศภุโยคเกษม เสนาบดีกระทรวงพระ
คลงัมหาสมบตักบัพระยาวรพงษ์พิพฒัน์  ต าแหนง่เสนาบดีกระทรวงวงั 

วตัถปุระสงค์ของการประชมุครัง้ท่ี ๒ มีสาเหตมุาจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชประสงค์ให้ลดทอนรายจา่ยในการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑล
ฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัไมใ่ห้ไมเ่กินหนึง่แสนบาท ผลจากประชมุครัง้นีท้ าให้
หมายก าหนดการเสดจ็ฯถกูลดจ านวนวนัเวลา สถานท่ี จ านวนคน และพระราชกรณียกิจตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้องลงไปบ้าง  ดงันัน้การเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัครัง้นีซ้ึง่เดมิก าหนดไว้ ๔๐ วนัจงึเหลือเพียง ๓๒ วนั  
นอกจากนีเ้ดมิหมายก าหนดการได้วางแผนให้มีการเสดจ็พระราชด าเนินเมืองสวรรคโลกและ
เมืองสโุขทยัอนัเป็นราชธานีเก่าของมณฑลฝ่ายเหนือ  และเป็นเมืองท่ีมีนามพ้องกบัพระ
อิสริยยศเม่ือครัง้ทรงกรมเป็นสมเดจ็เจ้าฟ้าประชาธิปกศกัดเิดชน์กรมหลวงสโุขทยัธรรมราชา  
พระอนชุาธิราชในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๖  ทัง้ๆท่ีมีการวางแผน
เส้นทางเสดจ็โบราณสถานแหง่ตา่งๆท่ีอยูใ่นเขตเมืองตา่งๆเอาไว้แล้วก็ตาม ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้
จ านวนวนัเสดจ็ฯลดลงเหลือ ๓๒ วนัจากหมายก าหนดการเดมิ  

 การประชมุครัง้ท่ี๒นี ้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสยามซึง่
มีงบประมาณคอ่นข้างจ ากดั  สมเดจ็พระยาบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาพทรงตรัส
เปิดประชมุวา่ 
 “...ด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทราบวา่จ านวนเงินส าหรับใช้จา่ยในการ
 เสดจ็ประพาส  ซึง่ตัง้ไว้ในงบประมาณปีนีเ้ป็นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะไมพ่อใช้ใน
 การเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือซึง่ได้ก าหนดเป็นการตกลง  และจะต้องเพิ่มเงินขึน้อีก  
 ทรงพระปริวิตกวา่  การประหยดัตดัทอนเงินรายจ่ายของบ้านเมืองในเวลานีก้ าลงั
 กวดขนั  ซึง่ทราบอยูท่ัว่กนัทัง้ในประเทศนีแ้ลนอกประเทศ  ถ้าเพิ่มยอดเงินจา่ยในการ
 เสดจ็ประพาสเข้าไป อีก  ก็จะเกิดค าครหาวา่ตดัเงินรายอ่ืนตดัได้  แตส่่วนส าหรับ    
 เสดจ็ประพาสเพ่ือความสขุ สนกุสนานในพระองค์กลบัเพิ่มเงินขึน้ใน
 งบประมาณให้มากขึน้  ดงันีจ้งึโปรดให้ท่ีประชมุ ปรึกษากนัด ู  วา่จะงดท่ีประพาส
 แหง่ใดเสียบ้างก็ดี  หรือจะงดรายการอยา่งใดลงเสียบ้างก็ดี  สดุแตอ่ยา่ให้ต้องเพิ่ม
 จ านวนเงินเสดจ็ประพาสคราวนีใ้ห้เกินประมาณ  ถ้าหากจะตดัลงมาไมไ่ด้ถึงเทา่ใน
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 งบประมาณ  จ านวนเกินอยูเ่ทา่ใดเตม็พระหฤทยัท่ีจะทรงออกเงินพระ คลงัข้าง
 ท่ีเพิ่มพระราชทานจนครบ  ยิ่งกวา่จะให้ขึน้ยอดเงินในงบประมาณ...” 41 
 

 จากพระด ารัสข้างต้นท่ีประชมุจงึขอให้พระองค์เจ้าศภุโยคเกษมแถลงจ านวนเงินซึง่
กระทรวงตา่งๆได้ประมาณรายจา่ยในการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  พระองค์เจ้าศภุ
โยคเกษมเสนอยอดเงินงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมกระทรวงกลาโหม   
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวงั  กระทรวงธรรมการ  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๗,๓๑๐.๕๐  
บาท  สงูกวา่งบประมาณท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชด าริถึง 
๑๕๗,๓๑๐.๕๐ บาท42   กระนัน้ก็ยงัต ่ากวา่ประมาณกว่าเม่ือครัง้รัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี ๖  ทรงเคยมีพระราชปรารภเสดจ็ฯเลียบมณฑลพายพั  
แตค่รัน้จะต้องใช้เงินถึงสองล้านบาท  จงึเป็นสาเหตท่ีุท าให้ต้องทรงงดการเสดจ็ฯเลียบ
มณฑลพายพัในรัชกาลท่ี ๖43  ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ทา่นี ้  สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ
ด ารงราชานภุาพได้ตรัสถึงการประมาณการงบประมาณท่ีผิดพลาดในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  เป็นสาเหตทุ าให้จ านวนเงินท่ีไมพ่อจา่ย   

“ต้องเป็นหนีส้ินจนเกิดถ้อยความ  เทศาฯถกูฟ้องร้องในโรงศาล  ปรากฏมาเนืองๆ  
เสดจ็ประพาสคราวหนึง่ๆ  แม้แตใ่นมณฑลหวัเมืองชัน้ในถ้าคิดจ านวนเงินก็จะสิน้เงิน
หลายๆแสน”44   

 ค ากราบทลูของพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศภุโยคเกษมท าให้ทราบวา่สถานการณ์
ทางการเงินของรัฐบาลสยามมีสภาพไมป่กตเิทา่ใดนกั  กลา่วคือ 

 “...ครัน้ถึงรัชกาลปัจจบุนันี ้มีความจ าเป็นต้องให้เงินแผน่ดนิเป็นดลุย์ภาพขึน้ ต้องตดั  
 รายจา่ยส าหรับการตา่งๆ  ออกเป็นอนัมาก  จ านวนเงินซึง่กระทรวงวงัเคยใช้  ส าหรับ
 การเสดจ็ประพาสนัน้ตดัออก   เหลือไว้แตจ่ านวนเงินรายแสนบาท  ด้วยคาดวา่การ
 เสดจ็ประพาสในรัชกาลปัจจบุนันี ้  กระบวนคงจะน้อยลง  แลการจา่ยเงินคงไมเ่ปลือง
 เหมือนรัชกาลก่อน...”45 

  

                                                 
41 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ . เอกสารสว่นพระองค์  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ลบ.๒.๔๖/๑แผนกหวัเมืองฝ่าย
เหนือ  รหัสไมโครฟิลม์ ม.สบ.๒/๓๔ ,หน้า ๒๕๐ - ๒๕๑. 
42 เร่ืองเดิม. 
43 เร่ืองเดิม 
44 เร่ืองเดิม 
45 เร่ืองเดิม 
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 สมเดจ็ฯ กรมพระด ารงฯ ทรงเสนอทางออกในการแก้ปัญหาข้างต้นไว้ ๓ ประการ  คือ  
การลดสถานท่ีเสดจ็ประพาส การลดจ านวนผู้คนท่ีไปตามเสดจ็ฯ และการโอนรายจา่ยบาง
ประการไปอยูใ่นส่วนของเงินพระคลงัข้างท่ี 

 สมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงด าริให้ตดัการเสดจ็ประพาสเมือง 
สวรรคโลกและเมืองสโุขทยัออกเน่ืองจากจะเสดจ็ไปเม่ือไรก็ได้  แม้ว่าในการประชมุ “วา่ด้วย
วิธีกะประมาณและเบิกเงินใช้จา่ยในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ”ครัง้ท่ี๑ เม่ือวนัท่ี ๙ 
กนัยายน พ.ศ.๒๔๖๙ จะมีการก าหนดเส้นทางดงักล่าวไว้อยา่งรัดกมุแล้วก็ตาม สว่นการเสดจ็
ฯเมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสนนัน้สมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงให้คงไว้ 
ด้วยเหตผุลคือ  

 “...เป็นประโยชน์เก่ียวถึงทางรัฏฐาภิปาลโยบายแลในการท านบุ ารุงบ้านเมือง อีก  
 ประการหนึง่ถ้ารอไว้เสดจ็ไปตอ่คราวอ่ืน ก็จะเปลืองคา่ใช้จา่ยมากกว่าเสดจ็ไปใน
 คราวนี ้ท่ีประชมุเห็นชอบด้วยตามพระด าริห์...” 46   
 
 การยกเลิกเส้นทางการเสดจ็ฯเมืองสวรรคโลกและเมืองสโุขทยั  นอกจากจะสง่ผลท า

ให้สามารถประหยดัเงิน “คา่รถไฟ” เป็นเงิน ๒,๐๔๒ บาทตามพระด ารัสของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมหลวงก าแพงเพ็ชรแล้ว47 คา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการงดเส้นทางสโุขทยั-สวรรคโลก
ยงัลดลงไปด้วยถึง ๕๒,๗๖๒ บาท 

 
 ๓.๑.๑ กำรเตรียมกำรสร้ำงพลับพลำที่ประทับในเส้นทำงเสดจ็ฯ 

  นอกจากการประชมุเตรียมการเสดจ็ฯเก่ียวกบังบประมาณการเสดจ็ฯของอภิรัฐมนตรี
สภาแล้ว  ยงัมีการวางแผนจดัเตรียมงบประมาณการสร้างพลบัพลาท่ีประทบั  การจดัเตรียมท่ี
ประทบัแรมและท่ีประทบัร้อนตามเส้นทางการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและ
มณฑลพายพัด้วย 
  หลกัฐาน การประชมุเร่ือง “กะประมาณเงินในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ”
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการลดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการสร้างพลบัพลาท่ีประทบัอีก
สว่นหนึง่ด้วยสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์ทรงด าริว่า  การประทบัแรมท่ีเมืองเชียงแสน
อาจไมมี่ความจ าเป็นเน่ืองจาก 

                                                 
46 เร่ืองเดิม 
47 เร่ืองเดิม 
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 “...ท่ีจริงในระยะทางระหวา่งเมืองเชียงแสนกบัเมืองเชียงราย  อาจจะไปแล้วกลบัใน
 วนัเดียวแลยงัมีเวลาพอท่ีจะเท่ียวดสูถานท่ีตา่งๆได้  ถ้าเปล่ียนเป็นประทบัร้อนท่ีเมือง
 เชียงแสนแล้ว  เสดจ็กลบัมาประทบัแรมท่ีเมืองเชียงราย  ก็จะเลิกพลบัพลาแรมได้
 แหง่หนึง่  อีก แหง่หนึง่นัน้ท่ีเมืองพะเยา  เม่ือพระองค์เสดจ็ขึน้ไป  เห็นมีท่ีวา่การ
 อ าเภอใหญ่โตพอจะจดัเป็นพลบัพลาแรมได้  ถ้าใช้ท่ีว่าการอ าเภอเป็นพลับพลาแรมท่ี
 เมืองพะเยาได้  ก็จะลดคา่สร้างพลบัพลาแรมท่ีนัน้ได้อีกแหง่หนึง่”48 
 

 สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ  กรมหลวงลพบรีุราเมศร์ทรงเห็นชอบด้วย  และตรัสวา่การเปล่ียนจาก
ประทบัแรมเป็นประทบัร้อนท่ีเมืองเชียงแสน  ยงัจะชว่ยท าให้สามารถลดคา่ขนของและการตัง้
โรงครัวท่ีเมืองเชียงแสนได้อีกด้วย  ส าหรับเร่ืองพลบัพลาท่ีเมืองพะเยานัน้  

 “จะทรงขอไปพิจารณาดกู่อนถ้าสามารถจะใช้ท่ีวา่การอ าเภอได้ก็จะใช้ท่ีวา่การ
 อ าเภอ”49 

 รายงานการประชมุสะท้อนให้เห็นวา่  การเปล่ียนประทบัแรมเป็นประทบัร้อนท่ีเมือง
เชียงแสนท าให้สามรถลดคา่ใช้จา่ยในการสร้างพลบัพลาท่ีประทบัได้เป็นเงิน ๒,๓๐๐ บาท   
สว่นงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประทบัแรมก็ลดลงได้ถึง  
๕๕,๐๖๒ บาท  และงบประมาณท่ีจดัสรรมาจากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมก็ลดลงไป
เป็นเงิน๒,๐๔๒ บาทเชน่กนั50 

 ๓.๑.๒ กำรวำงแผนลดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสมโภชพระพุทธชินรำช 
 ตามโบราณราชประเพณีนัน้  เม่ือสมเดจ็พระมหากษัตริยาธิราชเสดจ็พระราชด าเนิน

สกัการะพระพทุธปฏิมาส าคญัจะต้องมีการจดัมหรสพสมโภชเพ่ือเป็นพทุธบชูา  ในการเสดจ็
พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัครัง้นี ้  นอกจากท่ีประชมุอภิรัฐมนตรี
สภาจะได้หารือเพ่ือลดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเส้นทางและการงดสร้างพลบัพลาท่ีประทบับางแหง่
แล้ว  ยงัพยายามท่ีจะลดจ านวนผู้ตามเสดจ็ฯให้น้อยลงด้วย    

 สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ตรัสถามในท่ีประชมุครัง้ท่ี ๒ เร่ือง “กะ
ประมาณเงินในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือเม่ือวนัท่ี  ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  วา่  มี
ความจ าเป็นเพียงใดท่ีจะต้องให้พนกังานมหรสพไปเลน่ในงานมโภชพระพทุธชินราช  สมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพทลูชีแ้จงว่า  ธรรมเนียมดงักล่าวมีมาตัง้แตค่รัง้

                                                 
48เร่ืองเดิม 
49 เร่ืองเดิม 
50 เร่ืองเดิม 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือยงัทรงผนวชสืบต่อมาถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  กล่าวคือ 

“...เร่ืองมลูเหตอุนัเกิดขึน้แตค่รัง้พระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าฯเจ้าอยูห่วัยงัทรง
ผนวชตอ่มาได้โปรดฯ  มอบการนัน้แก่สมเดจ็ฯพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ  ทรงมอบ
ตอ่มาจงึเลยเป็นประเพณี  ถ้าจะไมถื่อประเพณีนัน้ตอ่ไปจะเลิกเสีย  หรือจะมีหนงั
ฉายแทนก็ได้  เพราะหนงัฉายเขาก็ไปเลน่อยูท่ี่พิษณุโลกเนืองๆ”51 

  
  ในท่ีสดุท่ีประชมุก็มีมตใิห้คงธรรมเนียมการมีมหรสพสมโภชดงักลา่วตามค ากราบทลู

ของพระยาวรพงษ์พิพฒัน์ คือ  
“หนงักรมมหรสพท่ีเตรียมจะขึน้ไปเลน่นัน้  ไมใ่ชจ่ะขึน้ไปเลน่อย่างโขนน่าจอโรงใหญ่  
จะเลน่แตอ่ยา่งหนงัสามญั  ผู้คนไมต้่องสง่ขึน้ไปเทา่ไหร่นกั  ถึงจะเลิกเสียก็ไมไ่ด้ลด
เงินลงได้เทา่ใด”52 

     
       ๓.๑.๓ กำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรจัดเลีย้งในรถไฟ 

 การประชมุครัง้ท่ี ๒ เร่ือง “กะประมาณเงินในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  เม่ือ  
๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๙”  ยงัได้วินิจฉยัประเดน็การโอนเงินคา่เลีย้งอาหารกระบวนเสดจ็ฯใน
รถไฟซึง่เดมิกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  และกระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศภุโยคเกษม เสนาบดีกระทรวง
พระคลงัมหาสมบตัิตรัสว่า  ควรจะตดัยอดไปจา่ยทางพระคลงัข้างท่ีได้  นอกจากนีท่ี้ประชมุยงั
ได้เสนอเก่ียวกบัแผนการใช้จ่ายระหวา่งการเสดจ็ฯตอ่ไปว่า   
 “ราชการซึง่พระยาวรพงษ์ฯ  ประมาณคา่เคร่ืองมาเป็นเงิน ๒๐,๓๔๓ บาท  ๕๐ 
 สตางค์รายหนึง่  แลยงัมีคา่สง่คนแลขนของในกระทรวงวงั  เชน่ให้กรมชาวท่ีขนของ
 ขึน้ไปแตง่พลบัพลาเป็นต้น  พระยาวรพงษ์ฯยงัไมไ่ด้ประมาณมาอีกรายหนึง่  เห็นวา่
 ถ้าโอนเงิน ๓ ราย  คือคา่เคร่ืองรายหนึง่  คา่เลีย้งอาหารกระบวนเสดจ็ในรถไฟราย
 หนึง่  กบัคา่สง่คนขน ของในกระทรวงวงัรายหนึง่  ไปจา่ยทางพระคลงัข้างท่ีจะพบ
 อยูแ่ล้วไมค่วรจะเบียดเบียน พระคลงัข้างท่ียิ่งกวา่นัน้”53 
 

 ๓.๑.๔ กำรลดค่ำใช้จ่ำยเบีย้เลีย้งและสวัสดกิำรของข้ำรำชกำรท่ีตำมเสดจ็ฯ 
                                                 
51

 เรืองเดิม 
52

 เร่ืองเดิม 
53

 เร่ืองเดิม 
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 คา่ใช้จา่ยส าหรับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารของข้าราชการกระทรวงธรรมการท่ีตามเสดจ็
ฯก็เป็นประเดน็ส าคญัของการประชมุในอภิรัฐมนตรีสภา  ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบตามท่ีพระว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศภุโยคเกษมตรัสว่า  จากมตขิองท่ีประชมุครัง้ท่ี๑ ก าหนดว่าคา่เบีย้เลีย้ง
และคา่เดินทางของเจ้าพนกังานในกระทรวงใดก็ต้องเบกิในงบประมาณกระทรวงนัน้  
กระทรวงมหาดไทยเป็นแตพ่นกังานรับเลีย้งตามท่ีเจ้ากระทรวงเสนอมาและคดิเงินจาก
กระทรวงนัน้ๆ  มิได้เก่ียวแก่ยอดเงินงบประมาณการเสด็จประพาส  และการท่ีเลีย้งนัน้  เจ้า
พนกังานท่ีขึน้ไปก็แบง่เป็นหลายชัน้  หลายระดบั   จงึ “ไมจ่ าต้องเลีย้งเสมอหน้ากนั  ถ้าเป็นได้
อยา่งนัน้  ก็จะเบาเงินท่ีจะต้องจา่ยในงบท่ีจะเสดจ็ประพาสในมณฑลฝ่ายเหนือได้อีกอยา่ง
หนึง่”54  

 หลกัฐานการประชมุ ครัง้ท่ี๒ ของอภิรัฐมนตรีสภาระบวุา่  จากการพิจารณาลด
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ จากเดมิท่ีต้องจ ากดังบประมาณให้อยูเ่พียงภายในวงเงินจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามพระราชด าริในชัน้ต้นของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่  ก็สามารถจดัท า
งบประมาณการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั  ให้อยูภ่ายในวงเงินจ านวน  
๑๗๒,๐๖๓ บาท โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของกระทรวงมหาดไทยจ านวน ๑๑๗,๓๐๕  บาท 
กระทรวงกะลาโหม   ๒๐,๘๑๐   บาท และกระทรวงพาณิชย์ฯ ๓๒,๙๕๘   บาท 

 กระนัน้ก็ตามสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตยงัตรัสให้กระทรวงมหาดไทย
ลดคา่เลีย้งอาหารคน จากวนัละ   ๗ บาท  ซึง่สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบรีุราเมศวร์  ทลู
ตอบวา่ 

“... ท่ีกะมานี ้ โดยคิดถวัทัง้มณฑล  บางแหง่เชน่เชียงราย  เชียงแสนเป็นทางไกล   
กนัดาร หาของสดไมไ่ด้  ต้องขนไปจดัท า  จะต้องคงไว้  ส่วนทางมณฑลพิษณโุลก
ก็ได้กะไว้ส าหรับสวรรคโลก  สโุขทยัเชน่เดียวกนั  เม่ือเลิกสวรรคโลก สโุขทยั  แล้ว
คงจา่ยแตท่ี่พิษณโุลก  เข้าพระทยัวา่จะย่อมเยาลงได้ไมถ่ึง ๗ บาททีเดียว  
อยา่งไรก็ดีจะได้เชิญสมหุเทศาภิบาลมากะเป็นจงัหวดัๆไป  แล้วจะได้ท างบย่ืนตอ่
กระทรวงพระคลงัๆใหม ่ รวมตดัรายการบางอยา่งท่ีตดัไมเ่สร็จออกเสียด้วย”55  
  

                  จากนัน้สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ  กรมหลวงลพบรีุราเมศวร์  ก็ได้กลบัไปทรงคดิตดัเงิน 
คา่อาหารในงบประมาณมหาดไทย  แล้วทรงย่ืนยอดเงินในวนัหลงัปรากฏวา่สามารถลด 
คา่ใช้จา่ยลงได้อีก ๘,๐๐๐ บาท  และเม่ือคิดยอดเงินท่ีได้ตดัลงก็เป็นอนัยตุวิา่จะต้องจ่ายเป็น 

                                                 
54

 เร่ืองเดิม 
55

 เร่ืองเดิม 
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เงินจ านวน  ๑๖๔,๐๖๓ บาท  ซึง่แม้จะยงัคงสงูกวา่ยอดเงินในงบประมาณอยู่ ๖๔,๐๖๓ บาท  
แตไ่มเ่ห็นทางท่ีจะลดลงได้อีก  อภิรัฐมนตรีจงึเห็นพร้อมกนัวา่  เงินท่ียงัขาดนัน้  ให้กระทรวง
พระคลงัฯ จา่ยทดรองให้แล้วหกัจากเงินซึง่จะประมาณในการเสดจ็ประพาสในปีหน้า56 

 ๓.๑.๕ กำรพจิำรณำเก่ียวกับเร่ืองเบ็ดเตล็ด 
  ในการประชมุครัง้ท่ี๒ เร่ือง “กะประมาณเงินในการเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  เม่ือ
วนัท่ี  ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๙”  ของอภิรัฐมนตรีสภานัน้  ท่ีประชมุได้ปรึกษากนัเร่ืองรายการ
เบด็เตล็ด ดงันี ้57 

 “(๑) เร่ืองน า้เสวย  วา่น า้เพ็ชร์  จะต้องจดัถวายด้วยหรือไม ่ การขนน า้เพ็ชรไปเป็นการ
 เปลืองอยู ่ เพราะภาชนะท่ีใส่ไปต้องแตกเสียหายมาก” 

 
สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ตรัสวา่ไมจ่ าเป็นต้องน า้เพ็ชร์  ถ้ามีน า้ฝน

ต้มก็ดีอยูแ่ล้ว  ถึงพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลก่อน  ก็เสวยแตน่ า้แร่  สัง่จากฝร่ังเศส 
 
 “(๒)เร่ืองขอให้กรมรถไฟแตง่โฮเตล็รถไฟท่ีเชียงใหมใ่ช้เป็นพลบัพลาทอดพระเนตร

 กระบวนแห ่ แตเ่กยท่ีจะทรงช้างหน้าโฮเตล็นัน้  ฝ่ายบ้านเมืองจะจดัท า” 
 สมเดจ็ฯ กรมหลวงก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน  รับจะทรงจดัถวาย 
  
“(๓) เร่ืองประทบัแรมท่ีสถานีเดน่ชยั” 
 สมเดจ็ฯ กรมหลวงก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน  ทรงรับจะจดัท่ีประทบั  ท่ีพกั  อาหาร  น า้  

ตลอดจนโคมไฟ 
 “(๔) เร่ืองรถยนต์ในพืน้เมืองมณฑลพายพั  ทางฝ่ายบ้านเมืองจ าเป็นต้องขอไว้เชา่ใช้ 

บ้าง” 
 สมเดจ็ฯกรมหลวงก าแพงเพ็ชรอคัรโยธินตรัสวา่  
 “รถยนต์ท่ีกะไว้ใช้  ๔๐ หลงันัน้  เป็นรถยนต์ของกรมทางหาไปจากท่ีอ่ืนทัง้นัน้  ไม่

 เก่ียวแก่รถยนต์ในพืน้เมือง  เพราะทรงทราบดีอยูว่า่  ทางฝ่ายบ้านเมืองจกัต้องการใช้
 อยูเ่หมือนกนั” 58 

        
          
                                                 
56

 เร่ืองเดิม 
57

 เร่ืองเดิม 
58

 เร่ืองเดิม 
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๓.๒ เส้นทำงกำรเสดจ็ฯ 
 เส้นทางการเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ ระหวา่งวนัท่ี ๖มกราคม ๒๔๖๙ –วนัท่ี ๕ 
กมุภาพนัธ์ ๒๔๖๙ รวมระยะเวลา ๓๒ วนั การเสดจ็จากกรุงเทพฯ เร่ิมจากสถานีจิตรลดาผา่น
สถานีอยธุยา ลพบรีุ และสถานีตอ่ๆไป มีการจดัการรับเสดจ็ตามสถานีใหญ่ๆ  อาทิ ท่ีสถานี
รถไฟปากน า้โพ มณฑลนครสวรรค์ก็จดัเชน่เดียวกบัท่ีอยธุยา59  ประกอบด้วยกองทหารและ
ลกูเสือพร้อมด้วยแตรวงและธงประจ ากอง ตลอดจนข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนและ
ประชาชน  ดงัปรากฏในหลกัฐานหลายชิน้  เชน่  จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั จดหมายเหตุ
เสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพทุธศกัราช ๒๔๖๙ หนงัสือพิมพ์ข่าวเสดจ็ฯ
และหนงัสือราชกิจจานเุบกษา  
 เส้นทางการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัปรากฏดงัในตาราง
ตอ่ไปนี ้
         
 
 

 
 

                                                 
59

  กมล  มโนชญากร. จดหมายเหตุเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศกัราช ๒๔๖๙, หนา้ ๔๓. 
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วันเดือน ปี เวลำ สถำนที่/จังหวัด 
๖ มค.๖๙ ๐๘.๐๐น. 

๑๘.๐๐น. 
-เสดจ็ทรงรถไฟพิเศษออกจากกรุงเทพฯ  
-ถึงสถานีพิษณโุลก เสดจ็ประทบัพลบัพลาท่ีจวนกลาง 

๗ม.ค.๖๙ ๑๐.๐๐น. -เสดจ็บชูาพระพทุธชินราช วิหารพระพทุธชินราช วดั
พระศรีรัตนมหาธาต ุ แล้วทอดพระเนตรวดัราชบรูณะ 
วดันางพระยา 
 

๗ม.ค.๖๙  -ประทบัทอดพระเนตรการประชมุสหกรณ์/  ข้อบงัคบั
และบญัชี / ลงพระราชหตัถเลขาบนัทึกในสมดุรายงาน 
พระราชทานพระบรมราโชวาท 

๗ม.ค.๖๙ ๑๗.๐๐น. -เสดจ็ไปในงานสมโภชพระพทุธชินราช  พระสงฆ์สวด
มนต์ แล้วมีหนงัหลวง  และจดุอกไม้เพลิงเป็นพทุธบชูา 

๘ม.ค.๖๙ ๑๐.๐๐น. -เสดจ็ฯวดัจฬุามณี จ.พิษณโุลก แล้วเสดจ็กลบัมาเวียน
เทียนสมโภชพระพทุธชินราช 

๘ม.ค.๖๙ เวลาบา่ย
๔.๐๐น. 

-พระราชทานธงลกูเสือ 
-เสดจ็ไปบวงสรวงอดีตมหาราชท่ีโบราณสถานวงัจนัทร์ 
แล้วประพาสโรงทหาร จ.พิษณโุลก 
   
 

๙ม.ค.๖๙ ๐๙.๐๐น. 
เวลาบ่าย 

-รถไฟพระท่ีนัง่ออกจากพิษณุโลกถึงสถานีเด่นชยั  
-พระราชทานพระแสงราชศสัตราเมืองแพร่ 
-ประทบัแรมในรถไฟท่ีจอดท่ีสถานีเด่นชยั 

๑๐ ม.ค. ๖๙ 
 
 
 
 

๐๘.๐๐น. 
๑๒.๓๐น. 

-รถไฟออกจากสถานีเด่นชยั 
-รถไฟพระท่ีนัง่ถึงสถานีเมืองนครล าปาง  
-ร.๗และสมเด็จพระราชินีเสด็จลงจากรถพระท่ีนัง่  
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

-เสด็จประทบัพลบัพลาแรมท่ีโรงทหาร 
 

 
๑๑ ม.ค.๖๙ เวลาเชา้ วา่ง 
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๑๑ ม.ค.๖๙ ๑๖.๐๐น. -ณ  ศาลากลางจ.ล าปาง พิธีพระราชทานพระแสงราชศสัตรา 
๑๒ม.ค.๖๙   ๑๐.๐๐น. 

 

๑๖.๓๐น. 

-ทอดพระเนตรบริเวณเมืองนครล าปาง  
-ทอดพระเนตรวดัพระแกว้และวดัเง้ียว 
-ทอดพระเนตรทหารสวนสนาม  นครล าปาง 

๑๓ ม.ค.๖๙  
 

๐๗.๑๕น. 
 

-เสด็จระหวา่งนครล าปางถึง จ.เชียงราย ประทบัร้อนท่ีเมือง
งาว  และประทบัแรมท่ีเมืองพะเยา 

๑๔ ม.ค. ๖๙ ๑๐.๐๐น. 
๑๖.๐๐น. 

-เสด็จประพาสวดัพระเจา้ตนหลวง  พระธาตุจอมทอง 
-เสด็จประทบัพลบัพลาหนา้ท่ีประทบัเวยีงแกว้(ประทบัเมือง
พะเยา ๒ ราตรี) 

๑๕ม.ค.๖๙ 

 

 

 

 

๐๙.๐๐น. 
๑๔.๐๐น. 
๑๖.๐๐น. 
 

-เสด็จออกจากเมืองพะเยา (ระยะทาง ๔๙ ก.ม.)เมืองพาน 

-เสด็จถึงท่ีประทบัแรมเมืองเชียงราย 
-ทรงรถยนตร์เสด็จประพาสทอดพระเนตรบริเวณเมือง
เชียงราย 

๑๖ม.ค. ๖๙ ๑๑.๐๐น. -พระราชทานพระแสงราชศสัตราจงัหวดัเชียงราย 
๑๖ม.ค.๖๙ ๑๖.๐๐น. -เสด็จประพาสเมืองเชียงราย 
๑๗ม.ค.๖๙ ๐๙.๓๐น. -ประพาสเมือง 

เชียงแสน 
๑๘ ม.ค. ๖๙ 

 
เวลาบ่าย 
 

-เสด็จประพาสเมืองเชียงราย 

๑๙ม.ค.๖๙ 

๒๐ ม.ค. ๖๙ 
เวลาเชา้ 
เวลาเชา้ 

-เสด็จกลบัจากจงัหวดัเชียงรายมาประทบัแรมเมืองพะเยา 
-เสด็จทรงรถยนตจ์ากเมืองพะเยา กลบัมาประทบัแรมเมือง
นครล าปาง 

๒๑ม.ค.๖๙ ๑๖.๐๐น. -วา่ง   ประทบัท่ีนครล าปาง 
๒๒ม.ค.๖๙ ๑๐.๔๕น. 

๑๑.๐๐น. 
๑๔.๕๐น. 
 

-เสด็จจากนครล าปางไปนครเชียงใหม่ 
-รถไฟท่ีจูงกระบวนรถพระท่ีนัง่ใชจ้กัรออกจากสถานีล าปาง 
-เสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ แลว้ทรงชา้งพระท่ีนัง่ มีกระบวนแห่
จากสถานีรถไฟเขา้เมืองเชียงใหม่ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ถึงท่ี
ประทบัแรม ณ ศาลารัฐบาล 

๒๓ ม.ค.๖๙ ๑๐.๐๐น. -ท าพิธีทูลพระขวญั ณ พลบัพลาบริเวณท่ีประทบัแรม  แลว้ท า
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๑๐.๓๐น. 
๑๖.๐๐น. 

พิธีพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองเชียงใหม่ 
-มีมหรสพสมโภช ณ สนามหนา้โรงเรียนหลวง (ร.ร.ยพุราช) 
-พระราชทานธงลูกเสือ ณ สนามหนา้โรงเรียนหลวง 

๒๔ ม.ค.๖๙ ๐๙.๓๐น. -เวลาเชา้ เสด็จทอดพระเนตรชา้งพลายส าคญัท่ีเชิงดอยสุเทพ 

๒๕ ม.ค.๖๙ ๑๐.๐๐น. -เวลาเชา้ทอดพระเนตรโรงเรียนรัฐบาล 

๒๖ ม.ค. ๖๙ ๑๐.๐๐ น. -เวลาเชา้เสด็จทรงรถยนตไ์ปเมืองล าพนู  ประทบัท่ีพระวหิาร
หลวงวดัมหาธาตุ   
-เวลาบ่าย เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภณัฑสถาน  และบริเวณ
วดัมหาธาตุ และวดักู่กุด  แลว้กลบัเมืองเชียงใหม่ 

๒๗ ม.ค. ๖๙  

๑๗.๐๐น. 
-เวลาเชา้วา่ง 
-เวลาบ่าย เสด็จไปยงัโรงชา้งพลายส าคญั พระสงฆส์วดมนต ์
แลว้ทรงรดน ้ามนตพ์ระราชทานชา้งพลายส าคญั  และมีระบ า
ของพระราชชายาสมโภช 

๒๘ ม.ค. ๖๙ ๑๐.๐๐น. -เวลาเชา้ เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนผูห้ญิงของพระราช
ชายา (ดาราวทิยาลยั) โรงเรียนปรินสรอแยล  โรงพยาบาลของ
พวกมิชชนันารี  และโรงพยาบาลโรคเร้ือนของหมอแมกเกน 

-เวลาบ่ายวา่ง 
๒๙ ม.ค. ๖๙ ๑๐.๐๐น. 

 

 

 

 

เวลาบ่าย ๔ 
นาฬิกา 

-เวลาเชา้ เสด็จประพาสทางเหนือเมืองเชียงใหม่  
ทอดพระเนตรข่วงชา้งเผอืก  ข่วงสิงห์  วดัเจดียเ์จ็ดยอด  
วดักู่เตา้ 
 

 

-เสด็จฯทอดพระเนตรการกีฬา  ซ่ึงสโมสรจิมคานาจดัถวาย 
 

๓๐ ม.ค. ๖๙ ๐๙.๐๐ น. 
 

๑๗.๐๐ น. 

-เวลาเชา้ ดอยสุเทพ ประทบัแรมบนดอยสุเทพ 
 

-เวลาบ่าย สมโภชพระธาตุดอยสุเทพ  มีการจุดบอกไฟ 
๓๑ ม.ค. ๖๙ เป็นวนัวา่ง ประพาสท่ีบวกหา้ แหลมสน และดอยปุย 
๑ ก.พ. ๖๙ 

 

 

๒ ก.พ. ๖๙ 

๑๐.๐๐น. 
๑๗.๐๐น. 
 

-เวลาเชา้ เสด็จลงจากดอยสุเทพ 
-เวลาบ่ายเสด็จทอดพระเนตรการแสดงหตัถกรรม 
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เวลาเชา้วา่ง 
๑๖.๐๐ น. 

-เสด็จฯงานปอยหลวงวดัพระสิงห์  
-ทอดพระเนตรแห่ครัวทาน สมโภชพระสิงห์ 

๓ ก.พ.๖๙ 

 

๑๐.๐๐น. 
 

๑๗.๐๐น. 
 

-เวลาเชา้ เสด็จวดัพระสิงห์  ทอดพระเนตรการตกับาตรตาม
ประเพณีเมืองเชียงใหม่ 
-เวลาบ่ายเสด็จทอดพระเนตรการฝึกซอ้มทหาร 

๔ ก.พ. ๖๙  

๑๗.๐๐น. 
-เวลาเชา้วา่ง 
-เสด็จประพาสเวยีงเจด็ริน  ทอดพระเนตรน ้าตกหว้ยแกว้ 
 

๕ ก.พ. ๖๙ เวลาเชา้ 
 

๐๘.๐๐ น. 

-เสด็จทรงรถยนตจ์ากท่ีประทบัไปยงัสถานีรถไฟ 

 

-ทรงรถไฟพระท่ีนัง่จากเชียงใหม่กลบัพระนคร 
๖ ก.พ. ๖๙ เวลาเช้า ๙

นาฬิกาเศษ 

เสดจ็ฯถึงสถานีกรุงเทพฯ 

 
๓.๓ กำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  
 ๓.๓.๑ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเตรียมกำรรับเสดจ็ฯ   
  หลักฐำนจดหมำยเหตุฯ  กล่ำวถงึกำรเตรียมกำรรับเสดจ็ฯ โดยแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบให้กรมและกระทรวงต่ำงๆ  ให้มีหน้ำที่  ดังนี ้

๑) กระทรวงมหำดไทย  เป็นพนกังานจดัการรับเสดจ็ในท้องท่ี  จดัท่ีประทบั  จดัท่ีพกั  
และเลีย้งราชบริพาร  จดัการอนามยั 

๒) กระทรวงพำณิชย์และกระทรวงคมนำคม  เป็นพนกังานจดัพาหนะส าหรับ
กระบวนเสดจ็  และพาหนะรับสง่พนกังานท่ีไปจากกรุงเทพฯ  กบัตรวจตราแตง่ทาง  
และเลีย้งในรถไฟ  ถ่ายรูปและสง่ขา่วบอกหนงัสือพิมพ์ในการเสดจ็ 

๓) กระทรวงกลำโหม  เป็นพนกังานจดัล้อมวงท่ีประทบัทกุแหง่  และจดัท่ีประทบัเฉพาะ
เมืองล าปาง ๑ แหง่  นอกจากนัน้จดัรับเสดจ็ประพาสโรงทหาร 

๔) กระทรวงพระคลังมหำสมบัต ิ จา่ยเงินและตรวจบญัชี 
๕) กระทรวงธรรมกำร  จดัพระสงฆ์ 
๖) กรมรำชเลขำธิกำร  เตรียมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  สญัญาบตัร  และพนกังานแตง่

ขา่วลงราชกิจจานเุบกษา 
๗) กรมมหำดเล็ก  เป็นพนกังานแตง่ห้องท่ีประทบั  กับจดัพระเคร่ืองต้น  และคมุเงิน

ท้ายพระท่ีนัง่  และของพระราชทาน 
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๘) รำชบัณฑติยสภำ  แตง่และพิมพ์หนงัสือน าทางเฉพาะซึง่กรมรถไฟยงัไมไ่ด้พิมพ์ 
 
ส าหรับการเตรียมการรับเสด็จฯท่ีนครเชียงใหม ่ เป็นการจดัพิธีเสดจ็ฯเข้าเมืองท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่ และมีความส าคญัตอ่การรับรู้ของชาวเมืองเป็นอนัมากจงึจ าเป็นต้องกล่าวถึงโดย
ละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 
กระบวนแห่ กงสุล พ่อค้ำ  ชำวต่ำงประเทศ กับกองกำรกุศลต่ำงๆ ในนคร

เชียงใหม่   แบง่เป็น ๒ ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ มีลกูเสือและนกัเรียนโรงเรียนตา่งๆ 
 ตอนที่ ๒ ชาตแิละภาษาตา่งๆ จ าแนกเป็น 
 ๑) กระบวนของชำวล้ำนนำ  คือกระบวนชาวเมืองมีป้ายระบวุา่ “ลานนาไทย์” มี
ราษฎรหญิงทัง้สาวและแก่เดินตอนหน้าประมาณ ๒๐๐ คน  ตอนหลงั  มีราษฎรชายทกุคนถือ
ดอกไม้ธูปเทียนเดนิประนมมือตลอด 
 ๒) กระบวนจีน  มี ๓ ตอน  ดงันี ้

ก. ตอนหน้า  มีธงตา่งๆและภาพปลาน ากบัมีรูปมงักร ๑ และปลาอยู่ข้างละ 
๒ และลอ่โก๊ 

     ตอนกลาง  มีสิงโตจีน  เคร่ืองสายอยา่งจีน  และลอ่โก๊  ทกุคนในกระบวน
ใสเ่สือ้ยาว 
ข. ตอนท้าย มีสิงโตและกลอง  เคร่ืองบรรเลงอย่างจีนลอ่โก๊  ผู้ เข้ากระบวน

ตอนนีแ้ตง่ตวัด้วยผ้าแดง 
๓) กระบวนฮ่อ   

ก. มีราษฎรชายหญิงเดินข้างหน้า 
ข. ภาพภเูขา มีฮอ่คนหนึง่นัง่อยู่บนเขา  และมีนกยงูเกาะอยู่หน้าเขาตวัหนึง่  

ขนาดเท่าตวัจริง 
ค. มีม้าและลาตา่งๆบรรทกุเคร่ืองพร้อม ๑๒ ตวั 

         ๔)  กระบวนลัวะ มีภาพเจ้าหญิงลวัะ นัง่บนม้าและมีผู้ชายลวัะคกุเขา่ถวายส ารับ  มี 
พวกลวัะชายหญิงตามหลงั  มีเคร่ืองบรรเลงไม้ 
 ๕) กระบวนยำง  มีภาพชนเผา่ยางแบกลอบขนาดเทา่ตวัจริง มีฆ้อง กลอง และฉ่ิง
น าหน้า 
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 ๖) กระบวนแม้ว(ม้ง) มีภาพชนเผา่แม้ว(ม้ง)ไหว้เจ้า (ต้นไม้) ขนาดตวัจริงและมี
เคร่ืองดนตรี ซึง่ภาษาแม้ว(ม้ง)เรียกวา่ไก๊ (แคน) มีราษฎรแม้วชายหญิงตาม 
 ๗) กระบวนย้ำว(เย้ำ) มีภาพชายหญิงยืนใกล้กนั ท าคลอเคลีย ผู้ชายแตง่ตวัเป็น
แม้วก าลงัเป่าแคน  ผู้หญิงแตง่ตวัเป็นย้าว ทัง้ชายหญิงห้อยดอกไม้ใสเ่สือ้ผ้าอยา่งสวย  ทราบ
จากพวกย้าววา่เป็นเคร่ืองแตง่ตวัในการแตง่งาน 
 ๘) กระบวนมูเซอ  มีภาพชนเผา่มเูซอไหว้เจ้า  ข้างหน้ามีศาลเพียงตา  เคร่ืองดนตรี
แคน  ผู้ชายทกุคนถือหน้าไม้สพายแลง  ผู้หญิงสะพานยา่ม 
 ๙) กระบวนขมุ  มีภาพชนเผา่ขมตีุฆ้องกบเทา่ของจริง (มโหระทกึ)  เคร่ืองบรรเลงมี
ฆ้องกบหามเป็นคู ่และฆ้อง กระแต  ฉาบ  มีขม ุ๔ คน  ถือชอ่ดอกไม้ฟ้อน มีขมชุายหญิง
ตามหลงั 
 ๑๐) กระบวนพม่ำ  มีรูปนกยงูฟ้อนน าไมมี่ดนตรี  มีคนตามหลงั 
 ๑๑) กระบวนเงีย้ว  มีกลองเงีย้วมีคนร้องเพลงท านองเงีย้ว  และมีพวกเงีย้วตาม 
 ๑๒) กระบวนบริษัทบอมเบย์ มีภาพแสดงกิจการของบริษัทมีภาพจ าลองรูปภเูขา
และป่าไม้กระทอ่มชัว่คราวในป่ามีช้าง ๒ เชือกเชือกก าลงัลากซุง  อีกเชือกหนึง่ก าลงังดั  และมี
ภาพเกวียนลากซุงด้วยควาย ๔ ตวั  มีคนงานของบริษัทตามหลงั 
 ๑๓) กระบวนบริษัทบอร์เนียว  มีภาพช้างยืนต้นไม้สกั ๓ ต้น  และซุง ๑ ท่อน  
กระทอ่ม ๑ หลงั และไก่ ๒๓ ตวัขงัอยูใ่นเล้าใต้ถนุกระทอ่ม  ตอนท้ายมีเสือหมอบอยู ่๑ ตวั  
ขนาดยอ่มเทา่ของจริงหน้าดมุาก   เม่ือดอูยูห่่างๆเพียง ๑ เส้นจะเห็นวา่เป็นภาพจริงทัง้หมด  
เม่ือภาพนีผ้า่นหน้าพลบัพลา  ได้มีชนเผา่ขม ุ๒ คนเอาขวานฟันต้นไม้สกัถวายทอดพระเนตร  
มีคนงานของบริษัทเดนิตามหลงั 
 ๑๔) กระบวนโรงพยำบำลแมคคอมิก  มีหุน่จ าลองรูปโรงพยาบาลแมคคอมิก  
เฉพาะตกึพยาบาลท่ีมีอยูแ่สดงถึงเตียงคนไข้  หน้าตา่งประตเูหมือนของจริงทกุอยา่ง  มี
คนท างานโรงพยาบาลตามหลงั 
 ๑๕) กระบวนโรงพยำบำลโรคเรือ้น  มีหุ่นจ าลองรูปโรงพยาบาลโรคเรือ้น  มีภาพ
ตกึและเรือนของคนเจ็บ  ตลอดจนสนามหญ้า  ท่ีสบูน า้  ถนนหนทางเหมือนของจริงทกุอยา่ง  
60 
 

                                                 
60

 หนงัสือพิมพร์ายวนั  “ข่าวเสดจ็”  ฉบบัท่ี ๓  ปะจ าวนัจนัทร์ท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๔๖๙   
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 ๓.๓.๒  กำรสร้ำงซุ้มรับเสดจ็ 
นอกเหนือจากการจดัการรับเสดจ็ฯด้วย “กระบวน “ ชนเผา่และหนว่ยงานตา่งๆแล้ว  

นครเชียงใหมย่งัได้จดัท าซุ้มประตชูยัรับเสดจ็ฯอยา่งยิ่งใหญ่จ านวน ๑๐ ซุ้ม โดยท าเป็นรูป
ตา่งๆกนั  และมีพระคาถาถวายพระพรซุ้มละบาทพระคาถาไมซ่ า้กนั   

การตกแตง่เมืองเชียงใหมแ่ละสร้างซุ้มประตชูยัทัง้ ๑๐ ซุ้ม  เพ่ือรับเสดจ็ฯ เป็นหน้าท่ี
ของกองสขุาภิบาลอ านวยการ  และบรรดาพอ่ค้านายห้างตา่งๆเป็นผู้ให้การชว่ยเหลือ ยกเว้น
ซุ้มท่ี ๑ ท่ีสขุาภิบาลเป็นเจ้าของ  จงึสงัเกตได้วา่ผู้ รับผิดชอบในการสร้างซุ้มเป็นพอ่ค้า
ชาวตา่งชาตเิป็นส่วนใหญ่ กลา่วคือ ซุ้มประตชูยัท่ี ๒ เป็นของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า    ซุ้ม
ประตชูยัท่ี ๓ เป็นของบริษัทบอร์เนียว  ซุ้มประตชูยัท่ี ๔ เป็นของบริษัทอิสเอเชียติก๊ฝร่ังเศสเป็น
เจ้าของ  ซุ้มประตชูยัท่ี ๖ เป็นของคนในบงัคบัองักฤษทกุชาตทิกุภาษา   ซุ้มประตชูยัท่ี ๗ เป็น
ของคณะพอ่ค้าจีน ซุ้มประตชูยัท่ี ๘ เป็นของบริษัทอิสเอเชียติก๊เดนมาร์ค   ซุ้มท่ี ๙ เป็นของ
บริษัทหลยุตีลิโนเวนช์ ล าปาง  และซุ้มท่ี ๑๐ เป็นของบริษัทแองโกลสยาม ล าปาง  ตามล าดบั 

สว่นการผกูคาถาภาษาบาลีในแตล่ะซุ้มนัน้  ในหนงัสือจดหมายเหตกุลา่ววา่   บาทท่ี 
๑ และบาทท่ี ๒ เป็นของเก่า นอกจากนัน้จากบาทท่ี ๓ ถึง ๑๐ พระมหาเมฆ เปรียญเอก  ๙ 
ประโยค  วดักนัมาตยุาราม กรุงเทพฯ  เป็นผู้ผกูขึน้  แสดงให้ให้วา่มีการตระเตรียมการและ
ประสานงานกนัเป็นอยา่งดีระหวา่งสว่นกลางกบัสว่นท้องถ่ิน 

การให้แบบอยา่งและการตรวจตราการตกแตง่ประดบัประดาทัง้ปวงตลอดจน
อ านวยการท ารถแห ่  โดยเลือกตามลทัธิหรือความเป็นอยูข่องชนชาติตา่งๆในมณฑลพายพั  
เป็นหน้าท่ีของพระยาอนศุาสตร์ จิตรกร  (จนัทร์  จิตรกร)  ข้าราชการเบีย้บ านาญกรม
มหาดเล็กซึง่ได้ขึน้เป็นชว่ยสมหุเทศาภิบาล   

การจดักระบวนแหเ่ข้าเมืองอยูภ่ายใต้การควบคมุและอ านวยการของ นายพลโท  
หมอ่มเจ้าอลงกฎเป็นนายก  ส่วนเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครกบัพระยาเพ็ชรพิไสยศรีสวสัดิ ์
ปลดัมณฑลประจ าจงัหวดัเป็นกรรมการ  เคร่ืองกระบวนแหต่า่งๆจดัท าขึน้จากสถานท่ี ๒ แหง่ 
คือ ๑) คุ้มเจ้าหลวง ๒) พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงรับชว่ยท าเสือ้ผ้ากระบวนแห่  และมี
การจดักระบวนช้างอย่างยิ่งใหญ่รวมทัง้สิน้จ านวน ๘๔ ช้าง 61 

                                                 
61 กมล  มโนชญากร , รองอ ามาตย์ตรี.  จดหมำยเหตุเสด็จพระรำชด ำเนิรเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือ  พระพุทธศักรำช 
๒๔๖๙ . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั (ร.๗ )  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในวนัขึน้ปีใหม ่พ.ศ. ๒๔๗๔.
หน้า ๓๒- ๔๐ . 
61  ภาพและข้อความอธิบายเก่ียวกบัซุ้มประตไูด้มาจาก  กมล มโนชญากร. จดหมายเหตเุสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑล
ฝ่ายเหนือ พระพทุธศกัราช ๒๔๖๙ , หน้า ๓๒-๓๔. 
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  ซุ้มประตชูยัรับเสดจ็ฯทัง้ ๑๐ ซุ้ม ถกูสร้างขึน้เรียงตามล าดบัดงันี ้62 
 

 

 
 
 
 

 
 
ซุ้มประตูชัยท่ี ๑ ตรงทางแยกริมท่ีพกัของกรมรถไฟ  สขุาภิบาลเป็นเจ้าของท าเป็น
รูปโขลนทวารหุ้มดว้ยผ้าแดงประกอบลายทองเป็นดาวกระจาย  มีกรวยเชิงท่ีสดุ
ข้างบนและข้างลา่ง  มีอกัษรผกูเป็นคาถาวา่  “สวาคตนเต  มหาราช” หมายถึง  
สมเดจ็พระมหาราชเจ้า  พระองค์เสดจ็มาดีแล้ว 
 

                                                                                                                                      

 
62  ภาพและข้อความอธิบายเก่ียวกบัซุ้มประตไูด้มาจาก  กมล มโนชญากร. จดหมายเหตเุสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑล
ฝ่ายเหนือ พระพทุธศกัราช ๒๔๖๙ , หน้า ๓๒-๓๔. 
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ซุ้มประตูชัยท่ี ๒ บริษัทบอมเบย์เบอร์มา่เป็นเจ้าของ  ท าท่ีกลางทางระวางซุ้มท่ี กบั
สะพานนวรัฐ  เป็นรูปทรงพมา่  มีอกัษรผกูเป็นคาถาวา่ “อโถ เดอทรุาคต”หมายถึง  มิได้เสดจ็
มาร้ายเลย 
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ซุ้มประคูชัยท่ี ๓  บริษัทบอร์เนียวป็นเจ้าของ  ท าท่ีเชิงสะพานนวรัฐฝ่ังตะวนัออก  
ท านองเป็นคอนกรีตประกอบข้างท่ีเสามีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาวา่ 
“ นวปรุ ปโชเตสิ”  หมายถึง  ทรงยงัเมืองเชียงใหมใ่ห้รุ่งเรือง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ซุ้มประตูท่ี ๔  บริษัทพฒันากรเป็นเจ้าของ  ท าท่ีส่ีแยกวดัอปุคตุ  เป็นซุ้มไฟฟ้าสง่
แรงไฟจากโรงภาพยนตร์  มีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาวา่  “ชเนสิ ปิติปามทุ”หมายถึง  ทรง
ยงัความปลาบปลืม้บนัเทิงใจให้เกิดแก่ชาวเชียงใหม่ 
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ซุ้มประตูชัยท่ี ๕  บริษัทอิสเอเชียติ๊ก ฝร่ังเศสเป็นเจ้าของท าท่ีถนนทา่แพ  ท าเป็น
ประตขู้างบนโค้งกลม  มีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาว่า“สคุโต  โหต ิ สพพตถ”  หมายถึง ขอ
พระองค์จงเสดจ็ไปด้วยดีในสถานท่ีทัง้ปวง 
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ซุ้มประตูชัยท่ี ๖  เป็นของคนในบงัคบัขององักฤษทกุชาตทิกุภาษา  ท าเป็นรูปประตู
ทา่แพ  อยา่งประตเูมืองขอมโบราณ  มีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาวา่ “สขุ ึ ภว  สราชินี “ 
หมายถึง  ขอจงทรงพระส าราญพร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชินี 
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ซุ้มประตูชัยท่ี ๗  เป็นของคณะพอ่ค้าจีนเชียงใหม ่  ท าท่ีส่ีแยกถนนราชภาคไินยตอ่
จากถนนท่าแพ  เป็นรูปทรงจัว่ปราสาท  มีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาวา่ “จีรญชีว 
มหาราช”  หมายถึง ข้าแตพ่ระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทรงพระชนมายยืุนนาน 
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ซุ้มประตูท่ี ๘ บริษัทอิสเอเชียติก๊ มารค เป็นเจ้าของ  ท าท่ีส่ีแยกกลางเวียง เป็นประตู
ยอดประกอบป้อม  มีตวัอกัษรผกูเป็นคาถาวา่  “รชเช  ติฎฐาหิ โสตถินา”  หมายถึง  ขอจงทรง
ประดษิฐานในราชยัโดยสวสัดิเ์ดน 
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ซุ้มประตูท่ี ๙ และ ที่ ๑๐ ท าท่ีแนวก าแพงหน้าศาลารัฐบาล  เป็นรูปประตโูค้ง  ของ
บริษัทหลยุส์ ทีเลียวโนเวนซ์  ล าปาง ซุ้ม ๑ เป็นของบริษัทแองโกลสยาม ล าปาง ซุ้ม ๑   ทัง้๒ 
ซุ้มนีป้ระดบัด้วยไฟฟ้าอยา่งเดียวกนั  ซุ้มท่ี ๙ มีตวัอกัษรผกูเป็นภาษาบาลีวา่ “ สพเพ เวรี
วินสสต”ุ  หมายถึงขอสรรพไพรีจงพินาศ  ซุ้มท่ี ๑๐  มีตวัอกัษรผกูเป็นภาษาบาลีวา่ “สทา 
อตถ ุชโย  ชโย”  หมายถึง  ขอชยัช านะจงมีทกุเม่ือเทอญ 

 
๓.๔ กำรเสดจ็ฯถึงเมืองเชียงใหม่ 
หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั  ดิศกลุ  ทรงเลา่ถึงการรับเสดจ็ฯพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีเมืองเชียงใหม่ตอนหนึง่วา่ 
“วนัเสดจ็ถึงเชียงใหม่  ประทบัพกัท่ีสถานีรถไฟครู่หนึ่งแล้วเจ้าเชียงใหมแ่ก้วนวรัฐผู้

เป็นเชษฐาพระราชชายาขึน้คอช้างน าเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระราชชายาขึน้
ข่ีคอช้างน าเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระราชวงศ์เข้าเมืองด้วยกระบวนแหช้่าง  
๘๐ เชือก  ช้างกระบวนแตง่อยา่งโบราณ  คลมุหน้าและตวัด้วยผ้าสีแดงติดเงินเป็นแผน่ๆ  มี
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ฆ้องกลองตีอย่างพืน้เมืองมาในกระบวน  และมีคนแตง่ตวัอยา่งนกัรบโบราณถืออาวธุโลแ่หลน
หลาวดาบมีดมา ๒ข้างช้าง  สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงเคร่ืองเตม็ยศจอมพลทหารบก  ทรงถือ
คทายกรับค านบัราษฎรของพระองค์ของพระองค์มาบนกบูเปิดหลงัช้างพระท่ีนัง่  มีเจ้าไชย
สงครามแตง่เตม็ยศโบราณถือขอช้างพนมมือมาท่ีหวัและเจ้าประพนัธ์ฯแตง่ตวัแบบโบราณนัง่
มาเป็นท้ายช้างพระท่ีนัง่  เสียงฆ้องกลองและสีสนัของกระบวนแหแ่ละทา่ทางของช้างเดนิมา
เป็นทิว   เป็นสิ่งท่ีแลดแูล้วกระพริบตาไมไ่ด้  ท าให้ลืมตวัไปว่าอยูใ่นสมยัปัจจบุนั-กลายเป็น
เกิดผกูพนัเห็นปู่ ยา่ตายายเขายกทพัไปร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัในความเป็นไทย  ราษฎรแนน่ไปทัง้
สองข้างถนนท่ีเสดจ็ออกจากสถานีรถไฟไปยงัท่ีประทบัศาลากลางราว ๑ ชัว่โมง  ราชทตูตา่งๆ
ในกรุงเทพฯพากนัขึน้ mail train  ตามไปดแูหใ่นวนันัน้   Dr. Asmis  ราชทตูเยอรมนัทลูเสดจ็
พอ่วา่ –เกิดมาไมเ่คยเห็นอะไรท่ีจบัใจเชน่นีเ้ลย  “ 

หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั และทา่นหญิงเหลือไปนัง่ดแูห่กบัพระราชชายาท่ีพลบั
พลาสดุทางเสดจ็  พอช้างตวัแรกเดนิเข้าประตซูุ้มท่ีท าขึน้รับเสดจ็จะเข้ามาผา่นพลบัพลา  
ลกูเสือท่ีตัง้แถวรับเสดจ็เกิดเลน่แตรขึน้สนัน่  พอทา่นเหลียวไปเห็นพระราชชายายกพระหตัถ์
ขึน้ชีว้า่  “หยดุช้างจะต่ืน” เทา่นัน้แตรก็หยดุสนิททนัที  มีเจ้าหญิงเล็กๆ  แตง่ไทยเหนือ โปรด
ดอกไม้หอมสดใสข่นัทองค า ๒ ข้างทางเสดจ็แตเ่กยจนถึงพลบัพลาเจ้านาย  ขนุนาง  พอ่ค้าทัง้
หญิงชายเฝ้าแล้วก็เสดจ็ขึน้63 

จากศกึษาเร่ืองการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพันี ้ 
พบวา่  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระบรมราชโองการให้  สมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ เป็นผู้อ านวยการจดัการทัง้หมด และมีการประชมุ
ปรึกษากนัของคณะอภิรัฐมนตรีและเสนาบดีพระคลงัในเร่ืองของงบประมาณและวนัเวลา
สถานท่ีในการเสดจ็อย่างละเอียดและประหยดั  มีการเตรียมการและการจดัการเก่ียวกบัการ
รับเสดจ็ฯให้ประชาชน พอ่ค้าชาวฝร่ัง จีนและพมา่ ตลอดจนคนพืน้เมืองในท้องถ่ินมีสว่นร่วม
ในการจดัท าซุ้มรับเสดจ็อยา่งน่าประทบัใจ  โดยเฉพาะท่ีเมืองเชียงใหมจ่ดัการรับเสดจ็อย่าง
ยิ่งใหญ่  เพราะเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ เป็นหลกัส าคญั คือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ท่ีส าคญั 
คือมีพิธีแหเ่ข้าเมือง  ฟ้อนรับเสดจ็ และการแสดงของนกัเรียนโรงเรียนตา่งๆ  อย่างพร้อมเพรียง
กนั  

 
 

                                                 
63  หมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั  ดิศกลุ. ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำพบเหน็  ประวัติศำสตร์เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ๒๔๗๕. หน้า๕๑-
๕๒. 
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บทที ่๔ 

ควำมสืบเน่ืองและควำมเปล่ียนแปลง 
เกี่ยวกับกำรเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและมณฑลพำยัพ 

  
 ประเดน็ส าคญัท่ีผู้วิจยั  ตัง้ค าถามขึน้มาว่า  การเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและ
มณฑลพายพัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือพ.ศ. ๒๔๖๙  ก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีตามมาอยา่งไรบ้างนัน้  ผู้ วิจยัแลเห็นความสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงอนั
เกิดขึน้จากการหมนุผา่นของกาลเวลา ๘๐ ปี  ดงัตอ่ไปนี ้

 
 ๔.๑ พระรำชประสงค์ในกำรสร้ำงพระรำชวังท่ีเชียงใหม่ : ควำมสืบเน่ืองและ
ควำมเปล่ียนแปลงภำยหลังกำรเสดจ็นิวัตพิระนคร 
  

หลงัจากการเสดจ็ฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัในปีพ.ศ.๒๔๖๙ 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ทรงมีพระราชประสงค์ในการสร้างพระราชวงับริเวณริมแมน่ า้
ปิง ท่ีเมืองเชียงใหม ่ ดงัปรากฏในหลกัฐานเอกสารใบบอกมณฑลพายพัท่ี ๕๗๘  ลงวนัท่ี ๕ 
พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๐ ความวา่  

“สมหุเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลพายพั  ขอพระราชทานกราบทูลถึง  นายพล
 เอก สมเดจ็พระเจ้าพ่ียาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบรีุราเมศร์ เสนาบดี
 กระทรวงมหาดไทย ความวา่  หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๗ เสดจ็
 พระราชด าเนินกลบัมาจากมณฑลพายพั  ก็ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงสร้าง
 พระราชวงัขึน้ท่ีเชียงใหม ่  ให้ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ปิง เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนพระอิริยาบถ
 เวลาเสดจ็มาประทบัท่ีเชียงใหม ่ พระราชชายาจงึได้น้อมเกล้าฯถวายท่ีสวนหลวงซึง่
 เป็นท่ีเจ้าผู้ครองนครรับมรดกสืบตอ่กนัมา  อยูริ่มแมน่ า้ปิงใต้เมืองเชียงใหม ่ระยะทาง
 ประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษ  จึงโปรดเกล้าฯให้พระยาราชนกลู  สมหุเทศาภิบาล  จดัท า
 แผนท่ีบริเวณท่ีต้องพระราชประสงค์สง่เข้ามาทลูเกล้าถวาย  พร้อมทัง้ส ารวจท่ีดนิท่ีจะ
 ซือ้ทัง้หมด ๙๙ ราย  จงึให้ข้าราชการ ๓ คน ได้แก่ พระประสานพนัธุกิจ  เกษตร
 มณฑล  เจ้าบรีุรัตน์ผู้ชว่ยราชการ  และหลวงบ ารุงเนาวกรณ์ นายอ าเภอเมืองไป
 สอบถามราคาท่ีดนิ จงึได้ราคาท่ีเจ้าของเรียกร้องตามสมควรพอจะซือ้ได้ ๘๔ ราย  
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 เป็นท่ีดิน ๑๙๑ ไร่  ๒ งาน  ๘๔ วา ๓ ศอก  คดิราคารวมคา่ท่ีดนิคา่ต้นผลไม้และคา่รือ้
 ถอนเป็นเงิน ๓๔,๓๐๖ บาท ๖๑ สตางค์   ท่ีดนิท่ีเจ้าของเรียกราคาเกินท่ีสมควร ๑๕ 
 ราย  เป็นพืน้ท่ีดนิ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๒ วา ๑ ศอก  เป็นเงิน ๒๐,๐๘๘ บาท ๕๐ สตางค์  
 สว่นท่ีดนิหมายเลข ๔-๕ เป็นท่ีสเุหร่าแขก  ไมไ่ด้ตีราคาแตห่วัหน้าท่ีรักษาสเุหร่าร้อง
 ขอวา่ถ้าต้องพระประสงค์ก็ขอให้หาท่ีปลกูสเุหร่าให้ใหม่ กะราคาประมาณ ๒,๕๐๐ 
 บาท  ส าหรับท่ีดินหมายเลข ๙๑ ของนายจ ู เนือ้ท่ี ๕ ตารางวา และท่ีดนิหมายเลขที 
 ๑๐๒ ของนายปัญญา เนือ้ท่ี ๗ ตารางวา  เป็นเนือ้ท่ีเล็กน้อย  เจ้าของมีความยินดีท่ี
 จะทลูเกล้าถวาย “ 64   

ส าหรับสถานท่ีดงักลา่ว  ปรากฏในหลกัฐานแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผงัท่ี
น ามาแสดงดงันี ้

 

 

                                                 
64  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ 7 รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.7ม/52 รหัส
เอกสำร ร.7ม.28 ซ่อมสร้ำง  : เร่ืองสร้ำงพระรำชวังที่เชียงใหม่  (8 – 30 มิ.ย.2470)  
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หลกัฐานแผนผงัพ้ืนท่ีเร่ืองการสร้างวงัท่ีเชียงใหม่
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ที่มำ  : หอจดหมายเหตแุหง่ชาต.ิ แผนท่ีท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย ผร.๗.๓๖   แผนท่ี
ท่ีดนิ และบญัชีเจ้าของท่ีดนิบริเวณบ้านชาวบ้านในจงัหวดัเชียงใหม ่ ซึง่จะต้องซือ้ใช้
ในการสร้างพระราชวงั จ.เชียงใหม่ 
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 ๔.๒  มรดกหลักฐำนประวัตศิำสตร์ : ภำพถ่ำยและภำพยนตร์ฝีพระหัตถ์ 
 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นปัญญาชนสยามพระองค์แรกๆ ท่ีทรงมี
พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพและการถ่ายท าภาพยนตร์เป็นอยา่งยิ่ง  ในการเสดจ็ฯ
เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัครัง้นี ้  มีหลกัฐานภาพถ่ายและภาพยนตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเส้นทางเสดจ็ฯและพระราชกรณียกิจตา่งๆ  รวมถึงสภาพภมูิประเทศ วิถีชีวิตผู้คน  
โบราณวตัถสุถานส่วนหนึง่ได้ตกทอดมาจนถึงปัจจบุนั   เห็นได้ชดัเจนวา่ทกุวนันีส้ถานท่ีตา่งๆ
หลายแหง่ตามเส้นทางการเสดจ็ฯมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  บ้างก็กลายเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวส าคญั  บ้างก็กลายเป็นศาสนสถาน วดัวาอารามหรือส านกัสงฆ์  บ้างก็เส่ือมทรุด
และสญูหายไปจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิประเทศ  บ้างก็กลายเป็นสถานท่ีราชการท่ี
ยงัคงมีกิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั   
 
 ๔.๓ ควำมสืบเน่ืองและควำมเปล่ียนแปลงของสถำนที่รำชกำร  โบรำณสถำนท่ี
เสดจ็พระรำชด ำเนินเลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและมณฑลพำยัพ  
 
 ๔.๓.๑  สถำนีที่รำชกำร วัดและโบรำณสถำนในเมืองพษิณุโลก65 
 สถานท่ีราชการ  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯเปิดโรงเรียนพิษณุ
วิทยายน ซึง่ปัจจบุนัโรงเรียนดงักลา่วได้ยบุรวมไปเป็นส่วนหนึง่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลู
สงคราม   เสดจ็ฯทอดพระเนตรกิจการสหกรณ์  และพระราชทานพระบรมราโชวาทกาลกูเสือ 
 วดัและโบราณสถานในเมืองพิษณโุลกท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและ
สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ เสดจ็ฯทอดพระเนตร  ทรงสมโภช และทรงบชูาประกอบไป
ด้วย ๕ แหง่ ได้แก่  วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ วดัราชบรูณะ  วดันางพระยา  วดัจฬุามณี  และ 
บวงสรวงอดีตมหาราชท่ีโบราณสถานวงัจนัทร์ 

  เพ่ือให้เห็นสภาพของการเปล่ียนแปลงของโบราณสถาน  ผู้วิจยัจงึขอเลือกน าตวัอยา่ง
ภาพถ่ายเก่าบางภาพในหนงัสือจดหมายเหตกุารเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ 
มาแสดงเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายปัจจบุนัเทา่ท่ีจะท าได้ในเวลาจ ากดั  ดงันี ้

 

                                                 
65  ศกึษารายละเอียดจากหนงัสือ วัฒนธรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำจังหวัดพิษณุโลก 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ,หน้า๙๐-๑๐๒. 



นางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร  นกัวชิาการพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   (ผูว้จิยั) 
เร่ือง  “ตามรอยรัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๖๙” 

 

 66 

 

 วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร ชาวบ้านเรียกกนัวา่ วดัใหญ่ หรือ วดัพระศรี กนัจน
ตดิปากแม้  พระประธานองค์ใหญ่ท่ีประดิษฐานในวิหารคือ“พระพทุธชินราช” ชาว เมือง
พิษณโุลก ก็นิยมเรียกกนัวา่ “หลวงพอ่ใหญ่” ตามไปด้วย วดัใหญ่ นบัเป็นพระอารามหลวงท่ี
ส าคญัของจงัหวดั เพราะเป็นศนูย์รวมทาง จิตใจของชาวเมือง และชาวไทยทัง้ประเทศ ตัง้อยูท่ี่
ถนนพทุธบชูา ต าบลในเมือง ริมแมน่ า้นา่น ฝ่ังตะวนัออก สร้างขึน้พร้อมกบัการ สร้างเมืองเม่ือ
ปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ภายในวดัมีสิ่งโบราณสถานโบราณ วตัถลุ า้คา่มากมาย อาทิ พระพทุธชินราช 
เป็นพระพทุธรูปปางมาร วิชยัขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสมัฤทธ์ิ ขนาดหน้าตกักว้าง ๕ ศอก ๑ 
คืบ ๕ นิว้ และสงู ๗ ศอก ได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพระพทุธรูป ท่ีมีพทุธลกัษณะงดงามท่ีสดุ
ในประเทศ เส้นรอบนอกพระวรกาย อ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตมุาลาเป็นเปลวเพลิง พระ
หตัถ์มี ปลายนิว้ทัง้ส่ีเสมอกนั ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษเรียกวา่ “ทีฒงฺคลีุ” ซุ้มเรือนแก้วท าด้วยไม้
แกะสลกั สร้างในสมยัอยธุยา แกะสลกั เป็นรูปมกร(ล าตวัคล้ายมงักร มีงวงคล้ายช้าง) อยูต่รง
ปลายซุ้ม และตวัเหรา (คล้ายจระเข้) อยูต่รงกลาง และมีเทพอสรุาคอยปกป้ององค์พระอยู ่ ๒ 
องค์ พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พญาลิไท) แหง่กรุงสโุขทยั โปรด ให้สร้างขึน้พร้อมกบัพระพทุธ
ชินสีห์ และ พระศรีศาสดา ซึง่ปัจจบุนั ประดษิฐานอยู่ท่ีสทุศัน์เทพวราราม และวดับวรนิเวศ
วิหารตามล าดบั 

 สิ่งส าคญัภายในวดั  ได้แก่     ๑)บานประตปูระดบัมกุ ท่ีทางเข้าพระวิหารด้านหน้า
สร้าง ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๒๙๙ เป็นฝีมือชา่งหลวงสมยั อยธุยาตอนปลาย ในรัชสมยัของสมเดจ็
พระบรมโกศ ตรงกลางประตมีูสนัอกเลา ประดบัลวดลายพุม่ข้าวบณิฑ์ สองข้างเป็นลายกนก
ก้านแยง่ ช่วงกลางอกเลา มีรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู เรียกวา่“นมอกเลา” เป็นรูปบษุบก มีรูป
พระอณุาโลม ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ ของพระพทุธองค์ ประดษิฐานบนบลัลงัก์ อยูใ่นบษุบก สอง
ข้างเป็นรูปชมุสายซึง่ เป็นเคร่ืองสงูชนิดหนึง่ เป็นรูปฉัตรสาม ชัน้ ใต้ฐานบษุบกมีหนมุานแบก
ฐานไว้ สว่นเชิงลา่งของอกเลาท าเป็น รูปกมุภณัฑ์ ยืนถือกระบองทา่ส าแดงฤทธ์ิ       สว่น
ลวดลายบานประต ู เป็นลายกนก ท่ีมีภาพสตัว์ หิมพานต์ เชน่ ราชสีห์ คชสีห์ เหมราช ครุฑ 
กินรีร า และ ภาพสตัว์อ่ืนๆ และยงัมีลาย “อีแป” ด้านละ ๙ วง มดันกห ู ช้างประกอบช่องไฟ 
ระหวา่งวงกลม หรือ วงกลมเป็นลายกรุยเชิง มีลายประจ ายามก้ามปปูระดบัขอบรอบบาน
ประต ูเดมิบานประตวูิหารพระพทุธชินราช ท าด้วยไม้สกัแกะ สลกั เม่ือท าบานประตปูระดบัมกุ
เสร็จ แล้วบานประตเูก่า ได้น าไปประดบัประตวูิหารพระแทน่ศลิาอาสน์ จ.อตุรดิตถ์      ๒)พระ
เหลือ พระยาลิไท รับสัง่ให้ช่างน าเศษ ทองสมัฤทธ์ิท่ีเหลือจากการสร้างพระพทุธชินราช พระ 
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พทุธชินสีห์ และพระศรีศาสดามารวมกนัหล่อพระพทุธรูป ปางมารวิชยัขนาดเล็ก เรียกวา่“พระ
เหลือ” และพระสาวก ยืนอีก ๒ องค์ สว่นอิฐท่ีก่อเตาส าหรับหลอมทองได้น ามา รวมกนับนฐาน
ชกุชี พร้อมกบัปลกูต้นมหาโพธ์ิ ๓ ต้น บนชกุชีเรียก วา่“โพธ์ิสามเส้า”ระหวา่งต้นโพธ์ิ ได้สร้าง
วิหาร น้อยขึน้หนึง่หลงัอญัเชิญพระเหลือกบัพระสาวกไปประดษิฐาน เรียกวา่ “วิหารพระ
เหลือ”  ๓) พระอฏัฐารส เป็นพระพทุธรูปยืนปางห้ามญาต ิ ด้านหลงัพระวิหาร สงู ๑๘ ศอก 
สร้างในสมยัเดียวกบั พระพทุธชินราช เดมิประดษิฐานอยูใ่นวิหารใหญ่แตว่ิหาร ได้พงัไปจน
หมดเหลือเพียงเสาท่ีก่อด้วยศลิาแลงขนาดใหญ่ ๓-๔ ต้น เรียกวา่ “เนินวหิารเก้าห้อง” พระ
ปรางค์ประธาน ศลิปสมยัอยธุยาตอนต้น ฐานย่อเหล่ียมไม้ย่ีสิบ เดมิเป็น เจดีย์ ทรงพุม่ข้าว
บณิฑ์ แบบสโุขทยัแท้ ตอ่มาถกูแปลงให้เป็นพระปรางค์ในสมยัอยธุยา 

วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร (ภำพถ่ำยเก่ำ) 

สังเกตได้ว่ำพระพุทธรูปยืน มีพุทธลักษณะปำงลีลำเอียงพระโสภีเล็กน้อย 
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วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 

มีร่องรอยกำรขุดแต่งทำงโบรำณคดี ด้ำนหน้ำวิหำรและมีกำรบูรณะพระพุทธรูปแล้ว
ท ำให้พระพุทธรูปมีลักษณะประทับยืนตรง 

 

   

 

 

     วัดจุฬำมณี 
  ตัง้อยู่ท่ีต าบลทา่ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก บนฝ่ังตะวนัออกของแมน่ า้นา่น 
อยูห่า่งจากตวัเมืองพิษณโุลกไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร  
     วดัจฬุามณี เป็นวดัโบราณท่ีมีประวตัิความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความส าคญัควบคูก่บั
เมืองพิษณโุลก วดัจฬุามณีมีโบราณสถานท่ีส าคญั คือ พระปรางค์  
พระอโุบสถ พระวิหาร และพระมณฑปพระพทุธบาท เป็นต้น วดัจฬุามณีจงึเป็นชมุชนโบราณท่ี
มีความเจริญ ทัง้ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา สถาปัตยกรรม ศลิปวฒันธรรม 
และวรรณคดี 
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วัดจุฬำมณี (ภำพถ่ำยเก่ำ) 
 

 
 

วัดจุฬำมณีหลังกำรบูรณะ ( ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
 
 

 
 
 
 

อุทยำนประวัตศิำสตร์พระรำชวังจันทร์ 
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     จงัหวดัพิษณุโลกมีโครงการท่ีจะจดัตัง้อทุยานประวตัิศาสตร์พระราชวงัจนัทร์ขึน้ในบริเวณ
พระราชวงัจนัทร์เดมิ และบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นโบราณสถานใกล้เคียง เพื่อให้เป็นอทุยาน
ประวตัิศาสตร์ของเมืองพิษณโุลกตอ่ไป 
     พระราชวงัจนัทร์ ปัจจบุนัอยูใ่นบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก เป็นพระราชวงัท่ีพระมหากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างขึน้ เพ่ือใช้เป็นท่ี
ประทบัและเสดจ็วา่ราชการมาตัง้แตส่มยัก่อนกรุงสโุขทยั 
     เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช โปรดให้สร้างกรุง 
รัตนโกสินทร์ ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ในขณะนัน้บ้านเมืองยงัไมมี่ความเข้มแข็งพอ เพราะพมา่ได้
สง่กองทพัใหญ่มาตีกรุงรัตนโกสินทร์หลายครัง้  
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงมีพระราชด าริวา่ ไมมี่ก าลงัทหารพอท่ีจะ
ป้องกนัเมืองพิษณโุลกและหวัเมืองฝ่ายเหนือได้ จงึทรงรวมก าลงัพลเพื่อท าสงครามท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์เพียงท่ีเดียว และโปรดให้รือ้ท าลายป้อมปราการ ก าแพงเมือง และปราสาทราช
มณเฑียรในพระราชวงัจนัทน์เสียสิน้ เพ่ือมิให้พมา่ข้าศกึใช้เป็นฐานท่ีมัน่ส้องสมุก าลงัผู้คนและ
เตรียมเสบียงอาหาร พร้อมท่ีจะท าสงครามกบักรุงรัตนโกสินทร์ได้อีก พระราชวงัจนัทร์จึงถกู
ท าลายได้รับความเสียหายอยา่งหนกั และถกูทอดทิง้ให้รกร้าง เหลือแตเ่พียงช่ือเท่านัน้ 
     พระราชวงัจนัทร์ ได้มีการค้นพบอีกครัง้ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เม่ือเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ ได้เสดจ็ไปเมืองพิษณุโลก เพ่ือ
ท าการหล่อพระพทุธชินราชจ าลอง และเตรียมการรับเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั จงึได้พบพระราชวงัจนัทน์ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ ทรงรับสัง่ให้ขนุศรี
เทพบาลท าการส ารวจ รังวดั และท าแผนผงัประกอบเพ่ือถวายพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่ได้เสดจ็ทอดพระเนตรพระราชวงัจนัทร์ด้วย จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ได้
มีการย้ายโรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคมจากวดันางพญามาตงัท่ีพระราชวงัจนัทร์ แล้วเปล่ียนช่ือ
เป็นโรงเรียนตวัอยา่งประจ ามณฑลพิษณโุลก เพ่ือให้โรงเรียนดแูลรักษาพระราชวงัจนัทน์ 
ตอ่มาภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม 
     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 
เป็นอาคาร ๔ ชัน้ ในระหวา่งการก่อสร้างคนงานได้ขดุหลมุเสาจงึได้พบซากอิฐเป็นแนวก าแพง 
จงัหวดัพิษณโุลกจงึได้แจ้งให้หนว่ยศลิปกรมาตรวจสอบ หนว่ยศลิปกรได้ส ารวจพบ ก าแพง
พระราชวงัจนัทน์ชัน้นอก ประตพูระราชวงัจนัทร์และทิมดาบ พบก าแพงพระราชวงัจนัทร์ชัน้ใน 
ประตพูระราชวงัจนัทร์ และเนินฐานพระราชวงัจนัทร์ในบริเวณสนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม กรมศลิปกรจงึได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และก าหนดเขตพระราชวงัจนัทน์
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ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีใกล้เคียง เม่ือมีการย้ายโรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคมออกไปตัง้ ณ สถานท่ี
ใหมต่ าบลทา่ทองแล้ว กรมศลิปกรมีโครงการบรูณะปฏิสงัขรณ์พระราชวงัจนัทร์ และบริเวณ
ใกล้เคียงให้เป็นอทุยานประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทร์ตอ่ไป 
  
  
  
๔.๓.๒ วัดและโบรำณสถำนในเมืองล ำปำง66 
 

วัดพระเจดีย์ซำวหลัง  (ภำพถ่ำยเก่ำ) 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีตัง้  ต าบลต้นธงชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย  ได้รับ
พระราชทานเป็นพระอารามหลวงประเภทสามญัชัน้ตรี เม่ือพ.ศ. ๒๕๔๐  
  ลกัษณะการก่อสร้างเป็นแบบศลิปะพมา่ผสมล้านนา  ได้รับการบรูณะในสมยัเจ้าบญุ
วาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครล าปาง สร้างเสร็จเรียบร้อยเม่ือพ.ศ. ๒๔๖๖ ประกอบไปด้วย
เจดีย์ องค์ใหญ่สดุอยู่ตรงกลาง ๑ องค์ และแวดล้อมด้วยเจดีย์อีก ๑๙ องค์ รวม ๒๐ องค์จงึมี
ช่ือเรียกว่า วดัเจดีย์ซาวหลงั  เพราะค าว่า “ซาว” หมายถึง ย่ีสิบ   
 
วัดศรีชุม 

 
 ท่ีตัง้  ต าบลสวนดอก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  เป็นวดัพมา่ท่ีสวยงามท่ีสวยงาม
มากท่ีสดุของไทย  มีสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัประกอบด้วยวิหาร โบสถ์ ยอดปราสาทท่ีมีความ
วิจิตรงดงาม  เดมิเป็นวดัไทยมาก่อน ก่อสร้างในปีพ.ศ. ๒๔๓๖  โดยคหบดีชาวพมา่ ช่ือ จอง
ตะก่าอโูย  พอ่เลีย้งหมอ่งยี ผู้ เป็นลกูเขยแมเ่ลีย้งป้อมตรงกบัสมยัเจ้าหลวงนรนนัชยัชวลิต เจ้า
ผุ้ครองนครล าปาง  เป็นยคุท่ีล าปางเป็นศนูย์การค้า การท าป่าไม้  ชาวพมา่ท่ี 
มาท าไม้มีจิตศรัทธาในการส้างวดั จงึน าชา่งฝีมือจากมณัฑะเล ประเทศพมา่ มาเป็นผุ้ก่อสร้าง 

                                                 
66

 วฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณแ์ละภูมิปัญญา จงัหวดัล าปาง , หนา้ ๘๓, ๘๗, ๘๘. 
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วัดศรีรองเมือง 

 
 ท่ีตัง้ ต าบลท่าคราวน้อย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  ลกัษณะการก่อสร้างคล้ายคลงึ
กบัวดัศรีชมุแตไ่มง่ามเทา่เป็นวิหารเคร่ืองไม้  หลงัคาจัว่ซ้อนชิน้เล็กชิน้น้อยสวยงามแปลกตา 
ภายในวดัมีวตัถโุบราณท่ีส าคญั ได้แก่  ธรรมาสน์เทศน์  และของใช้ตา่งๆท่ีเจ้านายมอบถวาย
วดั  และมีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๗ ท าโลหะทองแดงงดงามมากมีกรอบไม้ฉลลุาย ท่ีผู้บริจาคเงิน
สร้างพระอโุบสถของวดัศรีรองเมือง  ได้รับพระราชทานจากรัชกาลท่ี ๗ เม่ือพ.ศ. ๒๔๗๕ 
                  
   
  ภำพพระบรมรูปรัชกำลท่ี๗ ท ำด้วยทองแดงล้อมกรอบไม้ฉลุลำย 
  ปัจจุบันอยู่ภำยในศำลำกำรเปรียญวัดศรีรองเมือง  จังหวัดล ำปำง 
                                                           

               
 
                                   



นางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร  นกัวชิาการพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   (ผูว้จิยั) 
เร่ือง  “ตามรอยรัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๖๙” 

 

 73 

 
                         

      ภำพแสดงวัตถุชิน้เดียวกันด้ำนหลัง 
                                  
๔.๓.๓   วัดและโบรำณสถำนในเมืองเชียงรำย67 

 
              ถ า้พระ (ภาพถ่ายเก่า)     สภาพเดมิเม่ือพ.ศ. ๒๔๖๙  บริเวณหน้าปากถ า้มีแมน่ า้กก
ไหลผา่น  แตใ่นปัจจบุนัแมน่ า้กกเปล่ียนทางเดนิ  
 
 

 
 

ถ ำ้พระ (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
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 กรมศิลปากร, วฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา  จงัหวดัเชียงราย , หนา้ ๗๐, ๘๘ ,๑๐๐. 
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                 โบราณสถาน ถ า้พระตัง้ ต าบลแมย่าว อ าเภอเมืองเชียงราย หา่งจากท่ีตัง้ตวั
จงัหวดัประมาณ ๗ กิโลเมตร ลกัษณะภมูิประเทศท่ีตัง้ ตัง้อยูฟ่ากด้านเหนือของล าน า้กก (ตวั
จงัหวดัอยูท่างด้านทิศใต้) ในทางทิศตะวนัตกของตวัเมืองเชียงใหม ่ทอดตวัยาวไปตามล าน า้ 
คือทางทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ 
 

 สภำพท่ัวไปของบริเวณถ ำ้พระ  ตวัถ า้พระอยู่ปลายสดุของตวัเขาทางทิศตะวนัตก
หนัหน้าไปทางทิศใต้ซึง่เป็นท่ีแมน่ า้กกไหลผา่น ตวัถ า้อยูส่งูกวา่พืน้ดนิราวประมาณ ๑๒ เมตร 
มีบนัไดก่อด้วยอิฐขึน้ไปสะดวกสบาย หน้าถ า้บริเวณพืน้ดนิ เม่ือก่อนเป็นท่ีโลง่ไมมี่เจ้าของ 
ปัจจบุนัท่ีดนิราคาแพงจงึมีคนเข้าไปจบัจองเป็นเจ้าของกนัหมด เหลือเป็นท่ีสาธารณะนิดเดียว 
จริงๆ แล้วดอยถ า้พระมีถ า้อยูส่ามถ า้ และต้องกลา่วถึงกนัทัง้สามถ า้ 
ในบริเวณพืน้ถ า้ได้เทคอนกรีตหมดแล้ว เป็นถ า้ท่ีมีปากถ า้กว้างประมาณ ๖ เมตร ความลกึ
ประมาณไมเ่กิน ๒๐ เมตร ไมมี่ปลอ่งหรือโพรงอากาศจากข้างบนลงมา แตเ่น่ืองจากไมล่กึนกั 
จงึไมมื่ดมาก การเข้าถ า้ไมต้่องอาศยัแสงสวา่งใดๆ ก็สามารถมองเห็นได้พอสมควร เหตท่ีุได้
ช่ือวา่ ถ า้พระ นัน้ เพราะวา่เม่ือสมยัก่อนมีพระพทุธรูปในถ า้นีม้ากมาย ทัง้พระท่ีท าด้วยโลหะ 
อิฐก่อด้วยปนูสอ ไม้ตา่งๆ สมยัก่อนใครอยากได้บญุหรือเห็นคนอ่ืนบวชลกูหลานก็เอาพระท่ีท า
ขึน้มาบวชและเก็บไว้ท่ีน่ี วา่กนัวา่มีมากจนไมมี่ท่ีวางเท้าเดนิกนัเลย เม่ือสมยัสงครามโลกครัง้
ท่ีสอง มีผู้มาขนเอาพระพทุธรูปท่ีถกูน าไปเป็นอนัมาก สว่นใหญ่เอาพระพทุธรูปท่ีหลอ่ด้วย
โลหะกนัทัง้สิน้ วา่กนัวา่พระพทุธรูปท่ีถกูน าไปครัง้นัน้มากกวา่ ๕๐๐-๖๐๐ องค์ ผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ี
อยูบ่ริเวณนัน้ยงัชว่ยหาพระดีๆ ให้เสียอีก บางองค์เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ ราคาองค์หนึง่ถึงแสนบาท
ก็มี บางองค์เศียรเป็นแก้วกลมๆ ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ ๖ นิว้ (พระสมยัเชียงแสน – 
โจฬะ) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระชนิดนีมี้การเช่ากนัท่ีเชียงแสน ราคาหนึง่ล้านบาทถ้วน  
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 ในบริเวณถ า้มีพืน้ท่ีประมาณ ๗๐-๘๐ ตารางเมตร ตรงกลางมีฐานชกุชี มีพระพทุธรูป
ปนูปัน้ประดิษฐานอยูจ่ านวนหลายองค์ เม่ือเข้าไปข้างในประมาณ ๖ เมตร ด้านซ้ายมือข้างถ า้
จะมีหินงอกย้อยออกมา มีน า้หยดลงมาตลอดเวลาต้องเอาโอง่รองน า้ไว้ วา่กนัวา่เป็นน า้อนั
วิเศษ สามารถรักษาโรคบางอยา่งให้หายได้ ในถ า้พระนีมี้ช่ือของผู้มาเท่ียวเขียนไว้เป็นจ านวน
มากมายเชน่กนั แตเ่ม่ือไมก่ี่ปีมานีท้างพระท่ีจ าพรรษาอยูท่ี่น่ีได้เอาสีเทา (สีน า้มนั) มาทากลบ
เสียหมดเหลือไมก่ี่ช่ือ แตบ่างช่ือบางพระนามก็เป็นท่ีน่าสนใจไมน้่อย  
 

 
 

พระราชชายา 
(เจ้าดารารัศมี) 
๑๒/๘/๖๙ 
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สขุมุาล    บริพตัร    นภาพร   

 
                                                                    
                    และมีอีกอนัหนึง่ เขียนลงบนดาว ๖ แฉก ว่า มงกฎุทอง 

 

 
 
 

ค าวา่มงกฎุทอง สนันิฐานกนัว่าเป็นลายพระหตัถ์ของ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เพราะพระองค์ได้เสดจ็มาท่ีถ า้นีเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๔๔๘ หลงัจากเหตกุารณ์เงีย้วปล้นเมืองเหนือ ๔ ปี ดงัปรากฏในลิลิตพายพัตอนหนึง่วา่ 
          โคลง ๓ 

รุ่งเช้า ธ ทรงคช     ลดเล่ือนริมฝ่ังน า้ 
ไป่เนิ่นเดนิลถุ า้     พระพร้องนามขนานฯ 

          โคลง ๔ 
ยามนมสัการพระเพีย้ง               คหูา 
 หวลระลกึถึงเร่ืองชวา                แตง่ไว้ 

      เม่ืออิเหนาลกับษุบา                  มาสู ่ถ า้แฮ 
           จดัแตง่คหูาได้                         ลบูล้วนงามคม 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัตอนท่ีเสดจ็ฯเย่ียมถ า้พระนัน้ยงัทรงเป็น 
พระยพุราช (รายละเอียดหาอา่นได้จากหนงัสือ “ลิลิตพายพั”) และระบเุวลาวา่ การไปนัน้เป็น

เวลาข้างขึน้ วนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๔๔๘ ดงัโคลงในลิลิตพายพักลา่วไว้ว่า 
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          โคลง ๓ 
     ครัน้ค ่าแหด่อกไม้เพลิง          เร่ิงรุ่งจดุกระจา่งจ้า 
แสงควบเดือนสวา่งหล้า           ข้าสิน้แสงพลนัฯ 

          โคลง ๔ 
       วนัจนัทร์แจม่ตึน้      เต็มดวง 
    บงัหมูด่าราปวง           แวดล้อม 

         ศศดิจุเจ้าสรวง            เปลง่รัศ มีแฮ 
             ดาวดจุบริพารน้อม        นบเกล้ายอมกลวั 

 
ถ า้พระกบัสภาวะปัจจบุนั  ในปัจจบุนับริเวณถ า้พระมีอารามส าหรับพระภิกษุอาศยั

อยูข้่างลา่งถ า้จ านวน ๑ หลงั อาคารประกอบ ๒ หลงั มีพระจ าพรรษาท่ีถาวร ๑ รูป บางปีมี
พระมาอยูด้่วยอีก ๓-๔ รูปก็มี เม่ือสมยัก่อนสกั ๓๐ ปีมานี ้มีการจดุบอกไฟท่ีวดันีท้กุปี บางปีมี
มากถึง ๑๐๐ กระบอก แขง่ขนักนัอยา่งสนกุสนานมาก ปัจจบุนัไมมี่แล้ว 
 
ถ ำ้ยุบ 
     ถ า้ยบุเป็นถ า้ท่ีอยูใ่นเทือกเดียวกนักบัถ า้พระ แตอ่ยูท่างด้านทิศตะวนัออก เหตท่ีุไดช่ือว่า 
ถ า้ยบุ เป็นเพราะว่าปากถ า้นีอ้ยูต่ ่าคล้ายกบัวา่มนัยบุลงไปเหลือคร่ึงเดียว ความกว้างของปาก
ถ า้ ประมาณ ๓ วา ความลกึของถ า้ ประมาณ ๔-๕ วา ไม่มีโพรงอากาศหรือหินงอกหินย้อย 
ภายในถ า้ไมมื่ดเพราะว่าไมล่กึ ภายใต้พืน้ถ า้มกัเฉอะแฉะอยูเ่สมอเน่ืองจากพืน้เป็นดนิโคลน
เป็นสว่นมาก 
     บริเวณหน้าถ า้ได้รับการตดัเป็นถนน แม้จะเป็นถนนดนิ แตห่น้าแล้งก็ขบัรถยนต์เข้าไปได้
สะดวก ไกลออกไปเป็นป่าหญ้าโลง่ๆ เตม็ไปด้วยหญ้าคา แฝก ไมยราบยกัษ์ เน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีน า้ทว่มถึงในหน้าฝน ท่ีจริงถ า้นีมี้ทางเข้าออกได้สองทาง ทัง้ๆ ท่ีเป็นถ า้เล็กๆ ก็ตามคือถ า้
นีอ้ยูห่วัสดุทางทิศตะวนัออกของดอย ทางเข้าทางแรกคือเข้าทางทิศตะวนัออก ทางท่ีสองเข้า
ทางทิศเหนือ ช่องทางเข้าด้านทิศเหนือแคบพอขนาดคนเดนิเรียงตวัได้เทา่นัน้ 
 
 ๔.๓.๔  วัดและโบรำณสถำนในเมืองล ำพูน68 
 วดัและโบราณสถานในเมืองล าพนู ท่ีส าคญั  ได้แก่พระบรมธาตหุริภญุชยั  
 เจดีย์กู่กดุ  และกู่ช้างและกู่ม้า 

                                                 
68

 วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา  จงัหวดัล าพูน, หนา้ ๙๙. 
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พระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร (ภำพถ่ำยเก่ำ) 
 

 
 

สมเดจ็พระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี ฯ ในรัชกำลที่ ๗ ทรงสรงน ำ้พระบรมธำตุหริภุญชัย 
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วัดพระธำตุหริภุญชัย (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 

 
 
 
วัดพระธำตุหริภุญชัย 
     วดันีเ้ป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิด วรมหาวิหาร ตัง้อยูใ่จกลางเมืองล าพนู มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด ประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ทิศเหนือจรดถนนอฏัฐารส ทิศใต้จรดถนน
สพุรรณรังษี ทิศตะวนัออกจรดประตทูา่สิงห์ ทิศตะวนัตกจรด 
ถนนอินทยงยศ วดัหริภญุชยัวรมหาวิหารสร้างขึน้ในพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ รัชสมยัของพญาอา
ทิตยราชกษัตริย์แหง่ราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยท่ีแหง่นีเ้คยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึง่
พระราชทานอทุิศถวายให้เป็นวดัพระธาตเุพ่ือเป็นพทุธบชูา หลงัจากท่ีพระบรมสารีริกธาตไุด้
ปรากฏให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดงักลา่ว 
โบรำณสถำนท่ีส ำคัญในวัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร 
 พระธาตหุริภญุชยั เป็นโบราณสถานอนัส าคญัของนครหริภญุชยั พญาอาทิตยราช       
เป็นผู้สถาปนาขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ เพ่ือประดษิฐาน พระบรมสารีริกฐานธาต ุอนัมี
ธาตกุระหม่อน ธาตกุระดกูอก ธาตกุระดกูนิว้มือ และธาตยุอ่ยอีกเตม็บาตรหนึง่ตามพทุธ
ท านาย 

     ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตหุริภญุชยั ตามท่ีปรากฏในหนงัสือต านาน
พระธาตหุริภญุชยักลา่ววา่ มีลกัษณะเป็นสถปูส่ีเหล่ียม ทรงปราสาท ท่ีมีซุ้มทวารเข้าออกทะลุ
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กนัได้ทัง้ส่ีด้าน มีปราสาทเหล่ียมอยู่ตรงมมุละองค์ ก่อด้วยศลิาแลงซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีมีมากอยู่
ในเมืองนี ้ภายในเป็นแท่นส าหรับประดษิฐานพระโกศท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ 

     ในสมยัของพญาสรรพสิทธ์ิกษัตริย์แหง่ราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ทรงโปรดให้ปฏิสงัขรณ์
เจดีย์เดมิท่ีพญาอาทิตยราชทรงสร้างไว้ และได้ขดุร่องทวารประตเูข้าออกทัง้ส่ี เพ่ือความ
ปลอดภยั รูปทรงสณัฐานขององค์พระบรมธาตยุงัคงเป็นลกัษณะเดมิ คือเป็นทรงปราสาท
ส่ีเหล่ียมท่ีกว้างใหญ่และสงู 

     เม่ือพญามงัรายตีเมืองหริภญุชยัได้ โปรดให้ซ่อมแซมดดัแปลงองศ์พระธาตขุึน้ใหม ่การ
ปฏิสงัขรณ์ครัง้นีเ้ป็นการเปล่ียนแปลงทรวดทรงขององค์พระธาต ุจากทรงปราสาทกลายเป็น
ทรงเจดีย์ฐานกลมแบบทรงลงักา ในสมยัของ 

 พระเจ้าแสนเมืองมาประมาณปี พ.ศ. ๑๙๕๑ โปรดให้มีการปิดทององค์พระธาต ุ
ปี พ.ศ. ๑๙๙๐ พระเจ้าตโิลกราชกษัตริย์องค์ส าคญัแหง่เมืองเชียงใหมท่รงร่วมกบัพระมหาเม
ธงักรเถระก้อพระมหาเจดีย์ให้สงูขึน้เป็น ๙๒ ศอก กว้างยาวขึน้ ๕๒ ศอก เป็นรูปร่างดงัท่ีเห็น
เป็นอยู่ในปัจจบุนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วยฐานปัทม์แบบฐานบวัลกูแก้วยอ่
เก็จ ตอ่จากฐานบวัลกูแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชัน้รับฐานบวัซึง่มีลกัษณะคล้ายมาลยัเถา
สามชัน้ ซึง่ตัง้รับองค์ระฆงักลม องค์ระฆงัประดบัด้วยลวดลายดอกไม้ส่ีกลีบระหว่างลาย
ดอกไม้ส่ีกลีบนัน้มีการดนุนนูเป็นภาพพระพทุธรูปรอบองค์ระฆงั ซ่ีงมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
เหนือชัน้ไปเป็นบลัลงัก์ยอ่มุม สว่นบนเป็นปล้องไฉน ปลียอดเหนือสดุท าเป็นฉัตรเก้าชัน้ 
นอกจากนีพ้ระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้ก่อก าแพงโดยรอบเขตพทุธวาส เพ่ือเป็นการป้องกนั
รักษาองค์พระธาตอีุกชัน้หนึง่ ทัง้ยงัทรงให้ก่อสร้างซุ้มประตโูขงประดบัด้วยลวดลายปนูปัน้
อยา่งงดงาม ทางประตดู้านทิศตะวนัออกหน้าวิหารหลวง ทางทิศเหนือและทางทิศใต้และทิศ
ตะวนัตก ปัจจบุนัคงเหลือแตซุ่้มประตโูขงทางทิศตะวนัออก และทางทิศใต้ 

     ปี พ.ศ. ๒๐๕๔ พระเมืองแก้วกษัตริย์นครเชียงใหม ่โปรดให้หุ้มบอุงค์พระธาตดุ้วยแผน่
ทองจงัโกท่ีเป็นแผน่ทองแดง และทรงให้ปิดทองทัง้หมดพร้อมๆกบัโปรดให้สร้างระเบียงหอก
ท าด้วยทองเหลือง ซึง่สัง่ท าจากเมืองเชียงแสนขึน้เป็นรัว้ล้อมโดยรอบขององค์พระธาตดุ้วย 
โปรดให้สร้างวิหารหลวงทางด้านทิศตะวนัออกขององค์พระธาตหุริภญุชยัเป็นศลิปะล้านนา 
นอกจากนีย้งัสร้างก าแพงเมือง และขดุคโูดยรอบก าแพงเมืองขึน้ใหม ่เป็นการยน่ย่อตวัเมืองหริ
ภญุชยัให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเป็นการสะดวกท่ีจะดแูลรักษาองค์พระธาตใุห้ง่ายยิ่งขึน้ ซึ่งในการ
สร้างก าแพงเมืองในครัง้นีท้ าให้วดัส่ีมมุเมืองท่ีส าคญัและสร้างขึน้ในสมยัของพระนางจามเทวี
กลายเป็นวดันอกเมืองล าพนูไป 
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     ในปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ในสมยัของพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้มีพระราช
ศรัทธาตัง้ฉตัรหลวงส่ีมมุและยกฉตัรยอดเป็นทองค าเนือ้เจ็ด ฐานฉัตรกว้าง ๑ เมตร พระธาตุ
เจ้าหริภญุชยัเป็นท่ีเคารพสกัการบชูาของชาวล าพนูและชาวเมืองเหนือมาแตโ่บราณกาลตราบ
เทา่ทกุวนันี ้

    สวุรรณเจดีย์หรือปทมุวดีเจดีย์ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือขององค์พระธาตหุริภญุ
ชยั เป็นเจดีย์ท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างแบบเดียวกบัเจดีย์ส่ีเหล่ียม หรือเจดีย์กู่กดุท่ีวดัจามเทวี 
จงัหวดัล าพนู องค์เจดีย์สร้างด้วยศลิาแลงและอิฐ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท มีฐานส่ีเหล่ียมซ้อน
ขึน้ไปห้าชัน้ แตล่ะชัน้ประดบัจระน าทัง้ส่ีด้าน ด้านละสามซุ้ม ภายในซุ้มจะประดิษฐาน
พระพทุธรูปดนิเผาประทบัยืนประดบัอยู ่ซึง่มีร่องรอยของการลงรักปิดทอง ปัจจบุนัเหลือให้
เห็นเพียงไมก่ี่องค์ สว่นบนสดุของเจดีย์เป็นกลีบบวัปนูปัน้หุ้มด้วยแผน่โลหะ สว่นยอดปลายสดุ
ท าเป็นกรวยแหลมเรียวยาวขึน้ไป สวุรรณเจดีย์องค์นีมี้พระพิมพ์ท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงของ
เมืองล าพนูบรรจอุยูภ่ายในคือ พระเปิม 

 
 
 
 
๔.๓.๕ วัดและโบรำณสถำนในเมืองชียงใหม่69 
 
วัดกู่เต้ำ (ภำพถ่ำยเก่ำ) 
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กรมศิลปากร, วฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัเชียงใหม่ , หนา้ ๗๕, ๗๖, ๗๗,๘๐, 

๙๐. 
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วัดกู่เต้ำ (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
 

 
 

วัดกู่เต้ำ  
 วดักู่เต้า  ตัง้อยูท่ี่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ปรากฏช่ือครัง้แรกในสมยัของ
พระยอดเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๐๓๕ นอกจากนีก็้มีปรากฏช่ือวดัเวฬวุนักู่เต้าอีกในต านาน
พืน้เมืองเชียงใหม ่เม่ือคราวท่ีพมา่ยกมาล้อมเมืองเชียงใหม ่ในปี พ.ศ.๒๓๐๕  
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พมา่ได้มาตัง้ทพั ณ วดัเวฬวุนักู่เต้าแหง่นี ้ในราว พ.ศ. ๒๔๔๐ วดักู่เต้าคง         กลายเป็นวดัท่ี
มีพระไทใหญ่จ าพรรษาเป็นส่วนใหญ่เพราะทัง้เจ้าอาวาสและ 
รองเจ้าอาวาสเป็นพระไทใหญ่ทัง้สองรูป 
 สิ่งส าคญัภายในวดั มีดงันี ้
 ๑) เจดีย์ เดมิคงมีรูปแบบคล้ายเจดีย์ปลอ่ง แตค่งมีการบรูณะอยา่งตอ่เน่ือง  

        จนกลายเป็นรูปคล้ายบาตรพระหรือผลน า้เต้า ซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไป ๕ ชัน้  
        ประดบัด้วยกระเบือ้งดินเผาเคลือบสลบักระจกจีนสีเงินและทอง ซึง่คง  
         บรูณะราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ นีเ้อง 
     ๒) พระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ศลิปะแบบมณัฑเล ท่ีเป็นพระประธานใน  
        วิหารหลวง 
        กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบียนวดัวดักู่เต้า ๒ ครัง้ ดงันี ้
      ๑.  ประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕  ลงวนัท่ี         ๘  
           มีนาคม ๒๔๗๘ 

      ๒.  ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๑๖๗ ลงวนัท่ี ๒๕ 
กนัยายน ๒๕๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดเจ็ดยอด (ภำพถ่ำยเก่ำ) 
 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี ฯทรงจดุธูป
เทียนบชูาเจดีย์วดัเจ็ดยอด 
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วัดเจ็ดยอด (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
 วดัเจ็ดยอด  ตัง้อยูท่ี่ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ ตามประวตัิกลา่วว่าเม่ือ 
พ.ศ. ๑๙๙๙ พระเจ้าติโลกราชทรงสดบัธรรมบรรยายเร่ืองอานิสงส์ปลกูต้นโพธิ ทรง
พิจารณาหาสถานท่ีและโปรดให้สร้างอารามขึน้แหง่หนึง่ เพ่ือเป็นท่ีอยูข่องพระมหาเถระ
ช่ืออตุตมปัญญา คือวดัมหาโพธารามแล้วปลกูต้นโพธิในอารามนัน้ในปีเดียวกนั ครัน้ปลกู
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เสร็จแล้วให้สร้างเวทีให้เหมือนต้นมหาโพธิท่ีพระพทุธองค์ ทรงผจญมารและสร้างสตัตม
หาสถาน ตอ่มาในพ.ศ. ๒๐๒๐ ทรงใช้วดันีเ้ป็นท่ีประชมุสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี ๘ 
ของโลก วดัมหาโพธารามนบัวา่เป็นวดัท่ีได้รับความอปุถมัภ์จากพระมหากษัตริย์มาโดย
ตลอด  ดงัท่ีจะเห็นว่าเอกสารให้รายละเอียดของการก่อสร้างโบราณสถานและเหตกุารณ์
ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในวดัไว้มากมาย เชน่  
-พ.ศ. ๒๐๓๑ สร้างสถปูบรรจพุระอฐิัของพระเจ้าตโิลกราช  
-พ.ศ. ๒๐๕๓ สร้างอโุบสถ  ณ ท่ีถวายพระเพลิงพระเจ้ายอดเชียงราย  
-พ.ศ. ๒๐๕๙ สถาปนาเจ้าอาวาสวดัมหาโพธารามเป็นสงัฆราช  
-พ.ศ. ๒๐๖๘ ประดษิฐานพระแก่นจนัทร์ไปไว้ในอโุบสถ เป็นต้น 
 สิ่งส าคญัภายในวดัมีดงันี ้
๑.  เจตยิวิหาร คือวิหารเจ็ดยอดท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนัสืบเน่ืองจากยอดทัง้เจ็ดท่ีสว่นบนของ
วิหารซึง่มีทัง้ยอดทรงศขิรและยอดเจดีย์ทรงระฆงั เจดีย์องค์นีย้งัคงมีความเช่ือท่ีตรงกนัวา่
ควรสร้างขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้าตโิลกราช แตใ่นเร่ืองของการสืบทอดทางรูปแบบนัน้ มี
ความเห็นแตกเป็นสองแนว ทางใหญ่ คือกลุม่ท่ีหนึง่เข้าใจวา่รับอิทธิพลจากพทุธ-คยาท่ี
อินเดีย แตอี่กกลุม่หนึง่เข้าใจวา่อาจจะเป็นรูปแบบจากวิหารมหาโพธิท่ีพกุามก็ได้ 
นอกจากนีแ้ล้วผนงัภายนอกของวิหารยงัประดบัด้วยปนูปัน้รูปเทวดาท่ีรับอิทธิพลจาก
ศลิปะสโุขทยัปะปนกบัศลิปะพกุามและศลิปะลงักา แตส่ าหรับลวดลายปนูปัน้รูปดอกไม้
นา่จะเป็นอิทธิพลจาก 
ศลิปะจีน เป็นสว่นใหญ่ 
๒.  เจดีย์บรรจอุฐิัพระเจ้าติโลกราช เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆงัท่ีมี 
ขนาดใหญ่องค์หนึง่ คงสร้างขึน้ในราว  พ.ศ. ๒๐๓๑ ลกัษณะประกอบด้วยฐานเขียง
ส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนัรับฐานปัทมลกูแก้วอกไก่ซึง่เป็นรูปแบบเอกลกัษณ์ของสว่นฐาน
ในศลิปะล้านนา ส่วนกลางเป็นเรือนธาตส่ีุเหล่ียมยกเก็จมีจระน าประดิษฐานพระพทุธรูป
ทัง้ส่ีด้าน ส่วนยอดเป็นหลงัคาลาดขนาดใหญ่รับชัน้ลดและยอดทรงระฆงั 
๓.  กู่ประดิษฐานพระแก่นจนัทร์ อาจจะเป็นมณฑปท่ีประดษิฐานพระแก่นจนัทร์ท่ีกล่าวไว้
ในเอกสารเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๘ ก็ได้ เพราะต าแหนง่ท่ีตัง้ปัจจบุนัอยูก่ลางอโุบสถและลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดบัสามารถก าหนดอายถุึงราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 
๒๑ ได้ 
๔.  อนิมมิสเจดีย์ เป็นช่ือท่ีเรียกเพราะต าแหนง่ท่ีตัง้คอ่นข้างจะตรงกับหนึง่ใน 

สตัตมหาสถานท่ีระบไุว้ในเอกสาร ลกัษณะอนิมมิสเจดีย์เป็นเจดีย์ทรง ๘ เหล่ียม 
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มีเรือนธาต ุ๘ เหล่ียม และมีจระน าทกุด้าน ส่วนยอดเป็นชัน้ลดท่ีควรมีบนัแถลงประดบั
ลดหลัน่กนั ยอดท่ีหกัหายไปควรเป็นยอดทรงระฆงั 

๕.  ซุ้มประตโูขง อยูท่างด้านทิศตะวนัออกของวดั ลกัษณะแตเ่ดมิคงมีโครงสร้าง 
วงโค้งเพ่ือรับสว่นยอด ด้านบนท่ีเป็นชัน้ลดหลัน่กนัขึน้ไปเชน่เดียวกบัยอดของ 

มณฑปพระแก่นจนัทร์ จากลกัษณะของลวดลายปนูปัน้ประดบั เข้าใจวา่สร้างราว 
พทุธศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบียนวดัเจ็ดยอดในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี 
๗๕ ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ 

 
 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร 
 

 
 

 วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร  ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหมมี่ต านานพืน้เมืองระบวุา่
เดมิช่ือวดั โชติอารามวิหาร ซึ่งหลกัฐานการสร้างวดัไมป่รากฏวา่สร้างเมื่อใด เพียงแต่
กลา่ววา่มีพระภิกษุชาวพมา่เดนิทางมาสกัการบชูา แล้วเกิดจิตศรัทธา จงึเอาสงัฆาฏิม้วน
เป็นชอ่ชบุน า้มนัจดุบชูาวดันีจ้งึได้ช่ือวา่ โชติอารามวิหาร หลงัจากนัน้ ถึงมีการสร้างเจดีย์
หลวงทบับนเจดีย์เดมิโดยพระเจ้าแสนเมืองมา เพ่ืออทุิศพระราชกศุลถวายแดพ่ญากือนา
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พระราชบดิา แตม่าส าเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๐๒๑ ได้ท าการ
ปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์หลวงขึน้โดยเสริมฐานให้กว้างและสงูขึน้ ถึงปีพ.ศ. ๒๐๒๔ การ
ปฏิสงัขรณ์จงึแล้วเสร็จ ในสมยัพระเมืองแก้ว พ.ศ. ๒๐๕๕ จงึหอ่หุ้มองค์เจดีย์หลวงด้วย
ทองค า และในปี พ.ศ. ๒๐๘๘ เกิดแผน่ดนิไหวอยา่งหนกัและมีพายฝุนฟ้าคะนองตลอด ๓ 
วนั ท าให้ยอดเจดีย์พงัลงมาจนเหลืออยูเ่พียงซีกเดียวดงัท่ีเห็นได้ในปัจจบุนั วดัเจดีย์หลวง 
เป็นวดัใหญ่ท่ีส าคญัของสงฆ์ฝ่ายคามวาสีอีกวดัหนึง่ของเชียงใหม ่เพราะปรากฏเป็นท่ี
ประทบัของมหาสวามีหลายองค์ และมีประวตัเิก่ียวเน่ืองกบัโบราณวตัถท่ีุอยูใ่นวดัอย่าง
ตอ่เน่ืองและปัจจบุนัยงัเป็นศนูย์กลางของการบริหารคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุิกนิกาย
ภาคเหนือด้วย 
   สิ่งส าคญัภายในวดัมีดงันี ้
๑.เจดีย์หลวง ครัง้ลา่สดุได้มีการบรูณะโดยกรมศลิปกร รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วย ส่วนฐาน เป็นฐานขียงในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสรับฐานปัทมาและแทง่ส่ีเหล่ียมสงู 
ซึง่มีช้างประดบัจ านวน ๒๘ เชือก ทัง้ส่ีด้านมีบนัไดทางขึน้สูล่านประทกัษิณของเรือนธาตุ
ได้ สว่นกลางเป็นเรือนธาตส่ีุเหล่ียมเพิ่มมมุ มีจระน าประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ส่ีทิศ 
โดยเฉพาะจระน าทิศตะวนัออกเคยมีประวตัวิา่เป็นท่ีประดษิฐานพระแก้วมรกตมาก่อน 
สว่นยอดถกัจากเรือนธาตเุป็นชัน้หลงัคาลาดซ้อนลดหลัน่กนัรับมาลยัเถาแปดเหล่ียม ถดั
ขึน้ไปเป็นยอดทรงระฆงัท่ีพงัทลายไปคราวแผ่นดนิไหวเม่ือปี พ.ศ. ๒๐๘๘ 

   ๒.วิหาร มีประวตัิกลา่วถึงการสร้างวิหารของวดันีห้ลายครัง้คือตัง้แต ่หลงัจาก  
   เจดีย์หลวงสร้างเสร็จพระราชมารดาของพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างวิหาร   
   พร้อมทัง้หล่อพระประธานคือ พระอฎัฐารสพร้อมกนัด้วย ตอ่มาราว พ.ศ. ๒๐๑๗     
   พระเจ้าติโลกราชโปรดให้รือ้แล้วสร้างใหม่ ราว พ.ศ.๒๐๔๖ พระเมืองแก้วโปรด 
   ให้ขยายวิหารให้กว้างขึน้ ในสมยัพระเมกฏิุฯพระวิหารเกิดเพลิงไหม้จงึสร้างขึน้ 
   ใหมแ่ตไ่มร่ะบปีุม่ีสร้าง ตอ่มาราว พ.ศ. ๒๓๖๙ เร่ิมต้นสร้างวิหารอีกครัง้หนึง่ (แต่ 
   เอกสารบางฉบบัระบวุา่รือ้วิหารหลงัเก่าแล้วสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๒๓) อยา่งไรก็ 
   ตามวิหารองค์ปัจจบุนันีเ้ป็นการเร่ิมสร้างครัง้สดุท้ายเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยพระ 
   อบุาลีคณุปุมาจารย์ (จนัทร์ สิริจนัโท) ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าแก้วนวรัฐ  
   ลกัษณะเป็นวิหารแบบล้านนาประยกุต์  
๓.เจดีย์ราย ๒ องค์ ไมมี่ประวตัเิก่ียวกบัเจดีย์ทัง้สององค์นี ้ แตจ่ากลกัษณะศลิปกรรมนัน้
อาจจะมีอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ อยา่งไรก็ตามอาจเป็นไปได้วา่เป็นการ
จ าลองแบบและสร้างขึน้เม่ือไมน่านมานีเ้อง                               
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๔.  พระอฎัฐารส พระประธานในวิหารซึง่สร้างมาแล้วตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ 
ลกัษณะของศลิปกรรมมี อิทธิพลศลิปะสโุขทยัปะปนด้วย 
๕.  เสาอินทขีล เป็นเสาท่ีย้ายมาจากวดัอินทขีลซึง่มีผู้ให้เหตผุลในการย้ายวา่เป็น 
เพราะพระเจ้ากาวิละ ถือวา่เป็นการตัง้เมืองใหมจ่งึต้องท าพิธีกลัปบาตวางเสาหลกัเมือง
ใหม ่
๖.  กลุม่พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานบนฐานชกุชีในวิหาร ส่วนใหญ่จะเป็นพระพทุธรูปส าริด
ปางมารวิชยั ศลิปะล้านนา สกลุชา่งเชียงใหม ่อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ และบางองค์ก็
มีจารึกบอกศกัราชในการสร้างด้วย เช่น พระพทุธรูปองค์หนึง่ท่ีมีจารึกบอกศกัราชตรงกบั 
พ.ศ. ๒๐๒๕ ชนิดส าริดขนาดหน้าตกักว้าง ๗๗ เซนตเิมตร สงูตลอดฐาน ๑๑๐ เซนตเิมตร 
ฐานกว้าง ๘๔ เซนตเิมตร เป็นต้น 
๗.  งาช้างแกะสลกัรูปพระพทุธรูป  เป็นงาของช้างช่ือ ปราบเมืองมา หลงัจากท่ีตายไป แม่
เจ้าค าแผน่ เจ้าน้อยมหาพรหม และเจ้าหนานมหาเทพ ได้เป็นผู้คิดสลกัไว้ 
 กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบียนวดัเจดีย์หลวง ๒ ครัง้ คงันี ้
๑. ประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๗๗ ตอนท่ี ๓๒ ลงวนัท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๐๓ 
    ๒. ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๙๗ ตอนท่ี ๔๑ ลงวนัท่ี   
        ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๓ 
 

วัดเชียงม่ัน   
 วดัเชียงมัน่ตัง้อยูท่ี่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต านานพืน้เมืองเชียงใหมก่ลา่ว
วา่  พญามงัรายมาตัง้ในชยัภมูิท่ีเรียกวา่ เชียงมัน่ เม่ือ พ.ศ. ๑๘๓๖ แล้วให้ตัง้บ้านเมือง
ขึน้เรียกว่าบ้านต ่าบ้านสงู บริเวณท่ีพญามงัรายมาตัง้อยู่ท่ีนัน้ ตอ่มาได้สร้างเป็นวดัช่ือวดั
เชียงมัน่ และเข้าใจกนัว่าเป็นวดัแหง่แรกของเชียงใหม่ 
 สิ่งส าคญัภายในวดัมีดงันี ้
๑. เจดีย์ ตามประวตันิัน้เข้าใจว่าสร้างขึน้ครัง้แรกราว พ.ศ. ๑๘๓๙ บริเวณ 

 หอนอนของพญามงัราย ตอ่มามีการซอ่มแซมในราว พ.ศ. ๒๐๑๔ โดยพระเจ้าตโิลก
ราชโปรดให้ซ่อมด้วยศลิาแลง แตจ่ากลกัษณะปัจจบุนัยงัไม่ สามารถใช้หลกัฐานทาง
ศลิปกรรมเทา่ท่ีปรากฏอยูเ่ทียบเคียงได้กบัรูปแบบ ของเจดีย์คราวแรกสร้างได้ แต่
อาจกลา่วได้วา่จากลกัษณะของสว่นยอดแม้วา่ จะใกล้เคียงกบัยอดเจดีย์เมืองเชียงใหม่
ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ สิ่งท่ีนา่สงัเกต คือความยาวของชัน้ บวัถลาเหนือเรือนธาตแุตล่ะ
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ด้านมีความยาวไมเ่ทา่กนัซึง่ เป็นผลเน่ืองมาจากการยกเก็จของเรือนธาตท่ีุผา่นการ
บรูณะมาแล้ว แสดงวา่ สว่นยอดนัน้คงจะซอ่มใหมเ่ช่นกนัซึง่อาจเป็นไปได้ส าหรับ
การซอ่มราว พ.ศ. ๒๑๑๔ โดยพญาแสนหลวง ส าหรับลวดลายประดบัและจระน าเรือน
ธาตนุัน้คง ปรับเปล่ียนกนัราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นีเ้อง 
๒.วิหาร ตามประวตัิกลา่ววา่เจ้าราชวงศ์ได้รือ้เอาหอของพระยาธรรมลงักา      

 มาสร้างแตว่ิหารหลงัเดมินัน้ได้มีการรือ้ถอนไปแล้ว แตภ่ายในยงัคงมีโขง 
 ปราสาทท่ีเป็นรุ่นเดียวกบัการสร้างวิหารอยู่ 

๓.หอไตร สองชัน้ใต้ถนุโลง่ ฝาผนงัชัน้บนมีภาพลายทอง แตค่งมีการบรูณะ 
 ใหมแ่ล้ว                                                                   

๔. พระอโุบสถไมพ่บประวตัวิา่เร่ิมสร้างขึน้เม่ือใดแตร่าวพ.ศ.๒๓๔๗                                                                                                  
      พระเจ้ากาวิละกบัพระมหาสงัฆราชาเจ้า ได้สร้างปฏิสงัขรณ์พระอโุบสถในวดั เชียงมัน่ 

            แตจ่ากสภาพในปัจจบุนัเข้าใจวา่ลายประดบัหน้าแหนบ โก่งคิว้นัน้คงมีการซ่อมแซม   
  ขึน้ภายหลงัในสมยัเจ้าอินทวิชยานนท์ ราว พ.ศ. ๒๔๑๖ 
     ๕.  กลุม่พระพทุธรูปในอโุบสถ มีอยูอ่งค์หนึง่ท่ีส าคญัคือพระพทุธรูปปางอุ้มบาตร 

     มีจารึกระบวุา่สร้าง เม่ือ พ.ศ. ๒๐๐๘ นบัเป็นพระพทุธรูปท่ีมีจารึกเก่าท่ีสดุท่ีพบใน   
     เมืองเชียงใหมแ่ละนา่จะเป็นรูปแบบท่ีปรากฏขึน้ในล้านนาก่อนท่ีจแพร่กระจายไปใน 
     ดนิแดนใกล้เคียงเชน่ท่ีพบกนัมากในเมืองนา่นและหลวงพระบาง 
๖.พระพทุธรูปศลิา ข้างซ้ายมีรูปช้างนาฬิคีรี ข้างขวาเป็นรูปพระอานนท์ เป็นพระพทุธรูป  
    ในศลิปะปาละ สร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๕ มีต านานเลา่วา่ได้น าพระพทุธรูปนีจ้าก  
    ลงักาผ่านศรีสชัชนาลยั ล าปาง และถึงเชียงใหม ่ในสมยั    พระเจ้าตโิลกราช ตอ่มาราว   
    พ.ศ. ๒๓๓๔ พระเจ้ากาวิละได้สร้างฐานพระพร้อมซุ้มท าด้วยไม้ลงรักปิดทอง 
   กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบียนวดัเชียงมัน่ ๒ ครัง้ ดงันี ้
   ๑.ประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม   
    ๒๔๗๘ 
    ๒.ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๑๔๕ ลง วนัท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๒๒ 

 
 

 
วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร (ภำพถ่ำยเก่ำ) 

 



นางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร  นกัวชิาการพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   (ผูว้จิยั) 
เร่ือง  “ตามรอยรัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๖๙” 

 

 90 

 

 
 
 

พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและสมเดจ็พระนำงเจ้ำร ำไพพรรณีฯ 
ประทับทอดพระเนตรกำรแห่ครัวทำนบิเวณด้ำนหน้ำวิหำรวัดพระสิงห์  
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วัดพระสิงห์ (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 

 
 วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร  ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหม ่  เดมิช่ือวดัพระเชียง 
พระเจ้าผายทูรงสถาปนาเม่ือพ.ศ. ๑๘๘๗ โดยในครัง้แรกโปรดให้สร้างพระเจดีย์เพ่ือบรรจุ
อฐิัและองัคารของพระเจ้าค าฟพูระราชบดิาและนิมนต์พระอภยัจฬุาเถระพร้อมศิษย์สงฆ์
จากหริภญุชยัมาจ าพรรษาท่ีน่ี หลงัจากนัน้มาวดัพระสิงห์ได้กลายเป็นวดัท่ีเป็นศนูย์กลาง
ของพระสงฆ์นิกายพืน้เมืองเดมิอย่างตอ่เน่ือง และพระสงฆ์ในวดันีก็้ปรากฏบทบาทในทาง
การเมืองการปกครองของเชียงใหมอ่ยูห่ลายครัง้ด้วย 
 สิ่งส าคญัภายในวดัมี  ดงันี ้
๑. เจดีย์พระประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆงัแบบพืน้เมืองแตมี่ฐานช้างล้อม ซึง่อาจเป็นการ

ยอมรับการเข้ามาของพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ท่ีมาจากสโุขทยัของ  พระนิกาย
พืน้เมืองท่ีมีวดัพระสิงห์เป็นศนูย์กลางในขณะนัน้ เจดีย์องค์นีน้า่จะสร้างราวกลางพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๐ 

๒. วิหารลายค าและมณฑปปราสาทด้านหลงั เข้าใจว่าวิหารหลงันีแ้ละมณฑปด้านหลงั
สร้างมาแล้วตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ แตมี่การซอ่มแซมมาโดยตลอด มณฑป
ปราสาทด้านหลงันัน้เข้าใจว่ายงัคงรูปแบบเดมิคอ่นข้างมาก แตว่ิหารองค์ปัจจบุนันัน้
คงเป็นรูปแบบวิหารราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ นอกจากนีภ้ายในวิหารยงัมี
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จิตรกรรมลายค าภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง    สงัข์ทองและสวุรรณหงส์ ซึง่เขียนโดย
ชา่งช่ือ เจ๊กเส็ง และ หนานโพธา ซึง่ผู้ เขียนเร่ืองสวุรรณหงส์นัน้คอ่นข้างจะได้รับ
อิทธิพลจากภาคกลางมามาก ในขณะท่ีผู้ เขียนเร่ืองสงัข์ทองคอ่นข้างจะเป็นชา่ง
พืน้เมืองและสามารถสอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเชียงใหมใ่นยคุนัน้ได้เป็น
อยา่งดี 

๓. พระอโุบสถ ปรากฏจารึกระบวุา่สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ ลกัษณะท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจบุนัคงไมมี่การเปล่ียนแปลงไปมากนกั นอกจากการเสาไม้หน้ามขุด้านทิศเหนือ 
การตดัปลายแปของหน้าแหนบท่ีผโุดยครูบาศรีวิชยั และการปัน้ลวดลายปนูปัน้ซ่อม
ตามแบบเดมิท่ีหน้าแหนบด้านทิศเหนือ หลกัฐานเอกสารบางฉบบักลา่ววา่เป็นอโุบสถ
ส าหรับท าสงัฆกรรมร่วมกนัระหวา่งภิกษุและภิกษุณี ซึง่ยงัคงเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนั
อยูว่า่จะเป็นจริงได้หรือไมน่อกจากนีย้งัมีมณฑปทรงปราสาทภายในอโุบสถท่ีสร้างขึน้
ราว พ.ศ. ๒๓๖๑ ด้วย 

๔. หอไตร เป็นอาคารสองชัน้ ข้างลา่งก่ออิฐถือปนูข้างบนเป็นอาคารไม้สร้างเสร็จพร้อม
กบัอโุบสถเม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๕ และคงมีการบรูณะอีกครัง้หนึง่ในสมยั    ครูบากญัจณม
หาเถระ และการซ่อมแซมครัง้สดุท้ายเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙ การซ่อมแซมครัง้สดุท้ายคง
เป็นการเปล่ียนป้านลม และปัน้ลวดลายปนูปัน้ท่ีผนงัไม้และหน้าแหนบมขุใหม ่ แต่
ส าหรับประตมิากรรมเทวดาและลวดลายปนูปัน้รูปสตัว์ในกรอบชอ่งกระจกนัน้คงเป็น
รูปเดมิตัง้แตแ่รกสร้าง 

๕. มีกลุม่พระพทุธรูปหลายองค์ ในวดัพระสิงห์ท่ีส าคญัคือ พระพทุธสิหิงค์     พระเจ้า
ทองทิพย์ท่ีมีจารึกระบวุา่สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๐๒๐ นอกจากนีย้งัมี    กลุม่พระปางอุ้ม
บาตร กลุม่พระพทุธรูปปางเปิดโลกท่ีมีอิทธิพลศลิปะสโุขทยัเข้ามาปะปน กลุม่พระ
ทรงเคร่ืองท่ีรับอิทธิพลจากศิลปะอยธุยา และกลุม่พระท่ีมีลวดลายประดบัจีวรอนัเป็น
กลุม่พระท่ีรับอิทธิพลจากศลิปะรัตนโกสินทร์ 

  กรมศลิปากรประกาศขึน้ทะเบียนวดัพระสิงห์ ๒ ครัง้ ดงันี ้
๑. ประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม 

๒๔๗๘ 
๒. ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๙๗ ลงวนัท่ี ๑๖ 

มิถนุายน ๒๕๒๒ 
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วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร (ภำพถ่ำยเก่ำ) 

 

 
 

พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และ ประทับส ำรำญพระอิริยำบถ  บนลำน
ที่ประดษิฐำนพระบรมธำตุดอยสุเทพ 
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สมเดจ็พระนำงเจ้ำร ำไพพรรณีฯ ทรงชมดอกกุหลำบ 
บริเวณต ำหนักเจ้ำดำรำรัศมีบนดอยสุเทพ 

 

 
 

วัดพระธำตุดอยสุเทพ (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
 

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร  ต าบลสเุทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม ่  ต านานวดัพระ
ธาตดุอยสเุทพกล่าววา่ พระธาตท่ีุพระสมุณะน ามาจากสโุขทยันัน้ แตกตวัเป็น ๒ องค์ 
หลงัจากบรรจท่ีุเจดีย์       วดัสวนดอกองค์หนึง่แล้วจงึได้อาราธนาอีกองค์หนึง่ขึน้หลงัช้าง
เพ่ือจะหาท่ีประดษิฐาน ช้างได้เดนิขึน้ไปบนยอดดอยสเุทพแล้วคกุเข่าลงไมย่อมเดนิตอ่ จงึ
สร้างสถปูบรรจพุระธาตขุึน้ในปี พ.ศ. ๑๙๒๗ ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๙ พระเมืองแก้วโปรด
ให้บรูณะปฏิสงัขรณ์ใหมแ่ละเสริมเจดีย์ให้กว้างและสงูขึน้ หลงัจากนัน้ก็มีการบรูณะและ
สร้างโบราณสถานในวดัอีกหลายครัง้  พระธาตดุอยสเุทพกลายเป็นโบราณสถานท่ีศกัดิ์

สิทธิคูบ้่านคูเ่มืองของเชียงใหมสื่บมาช้านาน ตอ่มาราว พ.ศ. ๒๔๗๘ ครูบาศรีวิชยั ได้
สร้างถนนจากเชิง      ดอยสเุทพขึน้ไปจนถึงพระธาตดุอยสเุทพส าเร็จ 
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 สิ่งส าคญัภายในวดัมีดงันี ้
๑. เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆงัสิบสองเหล่ียม จากรูปแบบอาจเป็นลกัษณะท่ีบรูณะในสมยั

พระเกษเกล้าราว พ.ศ. ๒๐๘๑ 
๒. วิหาร ตามประวตักิลา่ววา่สร้างขึน้ พ.ศ. ๒๓๔๘ โดยพระเจ้ากาวิละ แตต่อ่มาคงถกู

บรูณะอย่างตอ่เน่ือง ท่ีส าคญัคือท่ีบนเพดานมีรูปแสดงถึงกลุม่ดาวนกัขตัฤกษ์ 
๓. หลวงพอ่อุน่เมือง ประดษิฐานอยูใ่นพระวิหารตรงระเบียงทางทิศเหนือของพระธาตุ

ดอยสเุทพ ศลิปะล้านนา สกลุชา่งเชียงใหม ่ พทุธศตวรรษท่ี ๒๒  ชนิดส าริดปิดทอง 
ขนาดหน้าตกักว้าง ๕๑ เซนตเิมตร สงูตลอดฐาน ๗๕ เซนตเิมตร ฐานกว้าง ๕๕ 
เซนตเิมตร 

๔. กลุม่พระพทุธรูปปางมารวิชยัประดิษฐานอยูใ่นระเบียงรอบองค์                 
 พระธาตดุอยสเุทพ ศลิปะล้านนา สกลุชา่งเชียงใหม่ พทุธศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒  ชนิด
ส าริดปิดทอง ขนาดหน้าตกักว้าง ๗๔ เซนตเิมตร สงูตลอดฐาน ๙๒    เซนตเิมตร ฐาน
กว้าง ๗๕ เซนตเิมตร 
๕. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัรอบระเบียงซึง่เขียนโดย บญุป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์          
    เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเร่ิมเขียนตามแบบแนวจิตรกรรมตะวนัตก กรมศลิปากร
ประกาศขึน้ทะเบียนวดัพระธาตดุอยสเุทพในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕  ลง
วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ 

 
วัดสวนดอก (ภำพถ่ำยปัจจุบัน) 
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วัดสวนดอก  ตัง้อยู่ท่ีต าบลสเุทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตามประวตักิลา่ววา่เม่ือ พ.ศ. 
๑๙๑๔ พระเจ้ากือนาได้ยกอทุยานของพระองค์ให้เป็นวดัช่ือวา่ วดัสวนดอกไม้จากนัน้
พระองค์ได้อาราธนาพระมหาสมุนเถระจากวดัพระยืนให้มาจ าพรรษายงัเมืองเชียงใหมท่ี่
พระอารามแหง่นี ้ตอ่มาราวพ.ศ. ๑๙๑๖ พระสมุนเถระได้สร้างเจดีย์ขึน้ เพ่ือบรรจพุระบรม
ธาตท่ีุน ามาด้วย 
 สิ่งส าคญัภายในวดัมีดงันี ้
เจดีย์ประธานทรงระฆงัแบบพืน้เมืองตัง้อยู่บนฐานขนาดใหญ่แตเ่ดมิควรมีรูปช้างประดบั
โดยรอบ ทัง้ส่ีด้านของฐานมีบนัไดทางขึน้ลานประทกัษิณทัง้ส่ีด้าน มีมกรคายนาคปนูปัน้
เป็นราวบนัไดมกรคายนานัน้มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับเจดีย์และโขงบนัไดทาง
ขึน้นา่จะซอ่มครัง้ใหญ่ในสมยัครูบาศรีวิชยั เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒  
  ๒.  วิหาร เป็นวิหารโถงขนาดใหญ่ สร้างในสมยัครูบาศรีวิชยั                 
  ๓.  กู่บรรจอุฐิัเชือ้สายเจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่ 
  ๔.  พระเจ้าเก้าตือ้ ประดิษฐานอยูใ่นพระวิหารวดัเก้าตือ้ ซึง่ปัจจบุนัวดัเก้าตือ้ได้  
       รวมเข้าเป็นวดัเดียวกนักบัวดัสวนดอก ตามหลกัฐานเอกสารระบวุา่เร่ิมสร้าง  
       ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๐๔๗ จากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๐๕๓ ได้ย้ายไปประดษิฐานท่ี  
       อโุบสถวดัสวนดอก 
 กรมศลิปากรประกาศวดัทะเบียนวดัสวนดอก ๒ ครัง้ ดงันี ้
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๑. ประกาศขึน้ทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม 
๒๔๗๘ 

๒. ประกาศก าหนดขอบเขตในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๙๗ ตอนท่ี ๔๑ ลงวนัท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๒๓ 

 
 ๔.๔ วัตถุสิ่งของที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและ

มณฑลพำยัพ  

 สิ่งของพิเศษและสตัว์มงคล ท่ีเจ้านาย และราษฎรน ามาทลูเกล้าถวาย 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯในคราวเสดจ็เลียบ
มณฑลฝ่ายเหนือ และมณฑลพายพั พ.ศ.๒๔๖๙  ประกอบด้วยสิ่งตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
 เมืองพิษณโุลก   มีการทลูเกล้าฯ ถวายลิงเผือก  ตามคติโบราณเร่ืองสตัว์คูพ่ระบารมี     
สว่นการทลูเกล้าฯ ถวายหมอนอิงปัก ๒ ใบ ของครูและนกัเรียนโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรีและ
โรงเรียนผดงุนารีนัน้แม้เป็นของมีคา่เพียงเล็กน้อยแตส่ะท้อนให้เห็นถึงคณุคา่ของผลงาน
ประดษิฐ์ท่ีคณะครูและนกัเรียนมีความภาคภมูิใจและน าขึน้ทลูเกล้าฯถวาย 
 เมืองเชียงใหม ่ มีการทลูเกล้าฯ ถวายช้างส าคญัซึง่ภายหลงั๘นระวางเป็นช้างเผือก
ท่ีมิสเตอร์ แมคฟี ผู้จดัการห้างบอเนียว กราบบงัคมทลูถวาย  นอกจากนีก้ลุม่พอ่ค้าจีนได้
ทลูเกล้าถวายกิมฮวยอัง้ติว๋ กบัหีบกาไหลท่องบรรจคุ าถวายชยัมงคล หลงัหีบมีอกัษร จีนลงยา 
๔ ค า “เซีย้ว ซิ่ว บ้อ เกียง” แปลวา่ขอให้พระองค์มีพระชนมายยุิ่งยืนนาน 
 ในสว่นของครูชาวตา่งประเทศท่ีมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสดจ็ฯ ก็ได้ทลูเกล้าฯถวายสิ่งของ
บางอย่าง  เชน่  อาจารย์แฮรีส  ครูใหญ่โรงเรียนปรินส์รอแยล  ทลูเกล้าฯ ถวายหีบพระโอสถมี
อกัษรจารึกว่า “Presented to His Gracious Majesty King Prajadhipok on the occasion 
of His Majesty ‘s visit to the Prince Royal’s College   
 ครูใหญ่โรงเรียนดาราเหนือได้ทลูเกล้าฯถวายผ้าลกูไม้ปโูต๊ะ  
 ครูใหญ่โรงเรียนดาราใต้ได้ทลูเกล้าฯถวายหมอนปักเป็นรูปพญานาคและงไูขว้กนัมี
พระมหาพิชยัมงกฎุและเคร่ืองมงคล ๘ ประการท่ีขอบ เน่ืองจากพญานาคเป็นปีนกัษัตริย์พระ
ราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ  สว่นงเูป็นปีนกัษัตริย์พระราชสมภพของ
รัชกาลท่ี ๗ 
 ชาวละวะเข้าเฝ้าและทลูเกล้าฯ ถวายดอกเอือ้งแซะ ยาเส้น กล้องไม้ไผ ่ ขิง และผ้าหม่
นอน 
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 เมืองแพร่   หลงัจากพิธีพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ าเมืองแพร่แล้ว  พระยา
กรุงศรีสวสัดกิารผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่ ทลูเกล้าฯถวายงาช้างแกะสลกัเป็นรูปพระพทุธรูป
ประจ าเมือง  สว่นคณุหญิงจนัค า ภรรยาเจ้าบรีุรัตน์ทลูเกล้าฯถวายงาช้าง ๑ คู ่  
 เมืองนครล าปาง  หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี ๗ ประกอบพระราชพิธีพระราชทานพระแสงราช
ศสัตราประจ าเมืองล าปางแล้ว  พระยาสเุรนทร์ราชเสนาทลูเกล้าฯถวายธารพระกรแก่รัชกาลท่ี 
๗ สว่นคณุหญิงสเุรนทร์ราชเสนาทลูเกล้าฯ ถวายพระแส้แก่สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ
 นอกจากนีน้ายสกุ  สิทธิพลเมฆ พอ่ค้าชาวล าปาง ทลูเกล้าฯ ถวายพระแก้วเขียวซึง่
ภายหลงัถวายพระนามวา่ พระแก้วนิลกณัฐ์พรพายพั เป็นพระแก้วประจ ารัชกาลท่ี ๗ 
 เมืองล าพนู    หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี ๗ ประกอบพระราชพิธีพระราชทานพระแสงราช
ศสัตราประจ าเมืองล าพนูแล้ว  พลตรีเจ้าจกัรค าขจรศกัดิเ์จ้าผู้ครองนครล าพนู และเจ้าสว่น
บญุภรรยาเจ้าจกัรค าขจรศกัดิ์ ได้เข้าเฝ้าทลูเกล้าฯ ถวายขนัทองค า ๑ คู ่น า้หนกั ๑๐๐ 
บาท สลกัลายเป็นต านานเมืองล าพนู 
 เมืองเชียงราย  หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี ๗ ประกอบพระราชพิธีพระราชทานพระแสงราช
ศสัตราประจ าเมืองเชียงรายแล้ว   
 อ ามาตย์เอกพระยาราชเดชด ารง  ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงรายได้เข้าเฝ้าทลูเกล้าฯ
ถวายวตัถโุบราณรูปหงส์   
 หลวงดลุยธารณ์ปรีชาไวท์ ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัเชียงราย  เข้าเฝ้าทลูเกล้าฯถวาย
พระพทุธรูปปางสมาธิท าด้วยนาก ประทบันัง่ขดัสมาธิเพ็ชร์  มีลายลกัษณ์ และธรรมจกัรท่ีฝ่า
พระบาททัง้สองข้าง เป็นพระพทุธรูปโบราณได้จากเมืองพะเยา ภายหลงัอญัเชิญมา
ประดษิฐาน ณ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 
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บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศกึษาพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่าย
เหนือ  และมณฑลพายพั  พ.ศ. ๒๔๖๙  ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็
พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี  ครัง้นี ้  ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิจยัทางประวตัิศาสตร์ด้วย
การตีความและอธิบายความจากหลกัฐานชัน้ต้น  อาทิ  จดหมายเหตกุารณ์เสดจ็พระราช
ด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั  จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนั  พระ
ราชหตัถเลขา  พระบรมราชโองการ  พระบรมราโชวาท  พระราชด ารัส  หนงัสือราชกิจจา
นเุบกษา  หนงัสือพิมพ์ขา่วเสดจ็  และรายงานการประชมุเก่ียวกบัการวางแผนการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยและก าหนดเส้นทางเสดจ็พระราชด าเนิน  รวมทัง้ยงัมีการรวบรวม
ภาพถ่ายเก่าและเก็บข้อมลูภาคสนาม  โดยการเดนิทางส ารวจเส้นทางในจงัหวดัตา่งๆตามรอย
เสดจ็ฯ  ได้แก่  พิษณโุลก  แพร่  ล าปาง  พะเยา  เชียงราย  เชียงใหมแ่ละล าพนู  ซึง่เป็นการ
บนัทกึสภาพปัจจบุนัของสถานท่ีเสดจ็ฯเทา่ท่ีท าได้ในเวลาจ ากดัในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 หลงัจากเก็บข้อมลูเอกสารและข้อมลูภาคสนาม  รวมทัง้การวิเคราะห์หลกัฐานท่ี
เก่ียวข้องของผู้วิจยั พบว่า  สาเหตแุละปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยในการเสดจ็พระราชด าเนินเลียบ
มณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั  ประกอบด้วย  ๔ ประการ  คือ 
 ประการแรก  ความเจริญทางคมนาคมทางการรถไฟ  ซึง่เร่ิมมีการขยายเส้นทางรถไฟ
สายเหนือ  การสร้างทางรถไฟสายเหนือเร่ิมในพ.ศ. ๒๔๔๔  ใช้เวลา ๖ ปีจงึถึงพิษณุโลก  การ
ก่อสร้างชะงกัไปหลายปี  จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงล าปาง  และพ.ศ. ๒๔๖๔ ถึงเชียงใหม ่ 
เป็นสถานีสดุท้ายของรถไฟใช้เวลาเพียง ๒๖ ชัว่โมงเทา่นัน้70   

                                                 
70 ศกึษารายละเอียดจาก พนูพร  พลูทาจกัร.  กำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในมณฑลพำยัพหลังจำกตัดเส้นทำงรถไฟ

สำยเหนือ.  พ.ศ. ๒๔๖๔ -๒๔๘๔ . วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๐, หน้า ๑๖๕. 
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 ประการท่ีสอง  มณฑลพายพัมีทรัพยากรป่าไม้อดุมสมบรูณ์เป็นท่ีหมายปองของ
พอ่ค้าชาวตา่งประเทศ  ซึ่งตอ่มาจะพบว่าชว่งเวลาดงักลา่วเป็นจดุเร่ิมต้นของการก่อตวัของ
บทบาทนายทนุพอ่ค้าท่ีมีผลตอ่การขยายตวัของทนุนิยมในภาคเหนือของไทยในเวลาตอ่มา 
 ประการท่ีสาม  พระบรมราโชบายทางการเมืองการปกครอง ซึง่เป็นรัฐประศาสโนบาย
ตามรอยพระบรมชนกนาถ ในการเสดจ็บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจตา่งๆท่ีส าคญั  อาทิ การ
พระราชทานพระแสงราชศสัตรา และการเสดจ็เย่ียมราษฎรในมณฑลพายพัด้วยพระองค์เอง 
 ประการท่ีส่ี  การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัเกิดขึน้
หลงัครองราชย์เพียงปีเศษ  และภายหลงัการทราบขา่วการพบช้างเผือกส าคญัในรัชกาล  ท า
ให้เสดจ็ฯไปทอดพระเนตรและท าการสมโภช เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แหง่พระบญุญาบารมี  
 นอกจากนี ้ ยงัพบสาเหตขุองการเลือกชว่งเวลาในการเสดจ็ฯ ดงักล่าว จากการศกึษา
พบวา่เป็นช่วงเวลาส าคญัทางวฒันธรรมของชาวล้านนา  ชาวชนเผา่และชาวจีนซึง่ด าเนินชีวิต
อยา่งสงบสนัตแิละมีการผสมผสานทางวฒันธรรมเป็นเวลายาวนาน  เป็นชว่งท่ีเมืองเชียงใหม่
มีอากาศหนาวเย็น  สภาพภมูิประเทศงดงาม  ดอกไม้นานาพรรณก็ผลิบานอยา่งพร่ังพร้อม  
โดยเฉพาะดอกเอือ้งแซะซึง่เป็นดอกไม้หายากและชาวชนเผา่ลวัะถือวา่เป็นเคร่ืองบรรณาการ
ส าหรับผู้ปกครอง  และท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือชว่งเวลาดงักล่าวตรงกบัเทศกาลตรุษจีนท่ีมีการเฉลิม
ฉลองวารดถีิขึน้ปีใหมข่องชาวจีนท่ีเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภาร  สอดคล้องกบัพระบรมรา
โชบายในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัในการท่ีจะผกูใจพสกนิกรเชือ้สายจีน71 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ค้นพบหลกัฐานและข้อมลูใหม่ รวมทัง้สิ่งของหลายชิน้ท่ี
เก่ียวข้องในคราวเสดจ็  ได้แก่ 
 หนงัสือพิมพ์ขา่วเสดจ็เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกในมณฑลพายพัให้ข้อมลู
เก่ียวกบัการเสดจ็ประทบัอยู่ในเมืองเชียงใหมอ่ย่างนา่สนใจ 
 เอกสารพระราชด าริเก่ียวกบัการสร้างวงัริมแมน่ า้ปิง จงัหวดัเชียงใหม ่ พร้อมด้วยแผน
ท่ีแสดงแผนผงัท่ีดนิบริเวณดงักลา่ว 
 โบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัการเสดจ็พระราชด าเนิน  ได้แก่  สิ่งของท่ีรัชกาลท่ี ๗ ทรง
พระราชทาน ได้แก่ พระแสงราชศสัตรา พระพทุธรูปท่ีมีราษฎรทลูเกล้าถวาย เช่น พระแก้ว
นิลกณัฐ์พรพายพั  กณุฑีรูปหงส์ และ และแจกนัหินอ่อนสลกัลายแบบยโุรป ๑ คู ่ เป็นสิ่งของ
ส าคญัท่ีรัชกาลท่ี ๗ ถวายเป็นพทุธบชูาตอ่พระพทุธชินราช  เป็นต้น 

                                                 
71 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระบรมราโชบายในการประนีประนอมกบัชาวจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศ ศกึษาได้จาก ณรงค์ พว่งพิศ “นโยบายเก่ียวกบัการศกึษาของคนจีนในประเทศไทยในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร,๒๕๑๔. 
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 โบราณสถานและสถานท่ีส าคญัทางธรรมชาตท่ีิพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
เคยเสดจ็ฯ ไปถึงนัน้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์และธรรมชาตท่ีิน่าสนใจและ
ควรได้รับการสนบัสนนุให้มีโครงการทศันศกึษาตามรอยเสดจ็ฯในโอกาสอนัใกล้นีอ้ย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป   ทัง้นีร้วมถึงการสง่เสริมให้มีความร่วมมือในการจดันิทรรศการพิเศษเคล่ือนท่ีระหวา่ง
เครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเสดจ็พระราชด าเนินในอดีต 
 นอกจากนีใ้นชว่งเวลาท่ีผา่นมากวา่ ๘๐ ปี  พระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพยนตร์
เงียบและภาพนิ่งเป็นคณุูปการอย่างยิ่งตอ่วงการประวตัศิาสตร์และโบราณคดี  โดยเฉพาะ
เร่ืองพระปกเกล้าศกึษา  เน่ืองด้วยภาพยนตร์และภาพนิ่งดงักลา่วถือเป็นหลกัฐานข้อมลู
ส าคญัท่ีบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัสงัคมวฒันธรรมประเพณี  และภมูิประเทศร่วมรัชสมยัอยา่ง
มากล้น  หลกัฐานดงักลา่วนีอ้าจจดุประกายให้เกิดการศกึษาค้นคว้าและวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองราว
ท่ีถกูบนัทกึและโลดแลน่อยูใ่นภาพยนตร์และภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ให้สามารถสะท้อนและบอก
กลา่วเร่ืองราวในอดีตได้อยา่งสมบรูณ์ตอ่ไป 
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บรรณำนุกรม 

 
เอกสำรชัน้ต้นที่ยังไม่ได้ตีพมิพ์ 
หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ, กอง.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาลท่ี ๗ รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.
 ๗ม/๕๒ รหสัเอกสาร ร.๗ม๒๘ ซอ่มสร้าง  :เร่ืองสร้างพระราชวงัท่ีเชียงใหม่  (๘– ๓๐      
            มิ.ย.๒๔๗๐)  . 
                             . เอกสาร รัชกาลท่ี ๗ รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.๗ม/๕  รหสัเอกสาร  ร.๗ม.๓๐ 
 เร่ือง มณฑลพายพั : เจ้าลาวลงมาเฝ้า (๒๗ ธ.ค.- ๑๒ ม.ค. ๒๔๖๘)         .                                                              
                            . เอกสารรัชกาลท่ี ๗รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร๗ม/๕๒ รหสัเอกสาร ร.๗ม.๓๐ 

เร่ืองมณฑลพายพั : รัฐประศาสโนบายเร่ืองคดิให้ลาวในมณฑลพายพักลบัเป็นคน
ไทย (๒๐ มีนาคม ๒๔๖๘) 

                            . เอกสาร รัชกาลท่ี ๗รหสัไมโครฟิล์ม  ม.ร.๗ม/๕๒  รหสัเอกสารร.๗
ม.๓๐ เร่ืองมณฑลพายพั : ขายทอดตลาดคุ้มเจ้าหลวงนครล าปาง (๒๔ 

 มิ.ย. ๒๔๖๙ -๒๖ ก.ย. ๒๔๗๐) 
                            .เอกสารกาลท่ี ๗ รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.๗ม/๕๒  รหสัเอกสาร ร.๗ม.๓๐ 
 เร่ืองมณฑลพายพั : ท าศลิาจารึกไปปักท่ีเชียงแสน (๒๒ –๒๖ ก.ค.๒๔๗๐)   
                            . เอกสารรัชกาลท่ี ๗ รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร.๗ค/๑รหสัเอกสาร ค.๑/๓ เร่ือง 
 ยบุมณฑล ๔ มณฑล ( ๓๑มีนาคม ๒๔๖๘) 
                            .เอกสารรัชกาลท่ี 7 รหสัไมโครฟิล์ม ม.ร. ๗ บ. ม้วน ๘ เบด็เตล็ด เร่ือง  
             หนงัสือพิมพ์รายวนัขา่วเสดจ็ประพาสมณฑลพายพั ๒๒ ม.ค.-๔ ก.พ. ๒๔๖๙ 
                            .เอกสารสว่นพระองค์สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ รหัสไมโครฟิลม์  

ม.สบ.๒/๓๔  สบ.๒.๔๖(๑-๑๑) กลอ่ง๑-๕ เร่ืองแผนกหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
 
        
 แผนที่ 
หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ, แผนท่ีท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย ผร.๗.๓๖ แผนท่ีท่ีดนิ และบญัชี
เจ้าของ ท่ีดนิบริเวณบ้านชาวบ้านใน จ.เชียงใหม ่ซึง่จะต้องซือ้ใช้ในการสร้างพระราชวงั จ.  
เชียงใหม ่
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หนังสือและเอกสำรท่ีตีพิมพ์แล้ว  
กมล  มโนชญากร. รองอ ามาตย์ตรี (ผู้รวบรวม) จดหมำยเหคุเสดจ็พระรำชด ำเนิรเลียบ 

 มณฑลฝ่ำยเหนือ พระ พุทธศักรำช ๒๔๖๙. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิ
 พรรฒธนากร, ๒๔๗๔.(พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในวนัขึน้ปีใหม ่พ.ศ. ๒๔๗๔) 
จดหมำยเหตุพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเดจ็พระนำงเจ้ำร ำไพ
 พรรณี  พระบรมรำชินีเสดจ็พระรำชด ำเนินประพำสจังหวัดล ำพูนเม่ือปีชำล 
 พ.ศ.๒๔๖๙  พระนคร : กรมศลิปากร,๒๕๐๗. (พิมพ์อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิง
 ศพเจ้าหญิงล าเจียก ณ ล าพนู) 
จดหมำยเหตุพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสดจ็เลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและ
 นครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๖๙  พิมพ์ครัง้ท่ี ๕ . พระนคร : กองพิมพ์สลากกินแบง่รัฐบาล 
,  ๒๕๑๐.(พิมพ์เป็นอนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม)่ 
จดหมำยเหตุเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ำยเหนือและนครเชียงใหม่พ.ศ.๒๔๖๙. พระนคร: โรง
 พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐. (พิมพ์เป็นอนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
 มหาอ ามาตย์โท พลตรีเจ้าบญุวาทย์วงษ์มานิตย์ (บญุวงษ์ ณ ล าปาง) 
จลุจกัรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เกิดวังปำรุกส์ ฉบับสมบูรณ์ : สมัย 

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์และสมัยรำชำธิปไตย.กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์, ๒๕๔๐. 
บญุเสริม  สาตราภยั. เสดจ็ลำนนำ. ๒ เลม่ พิมพ์ครัง้ท่ี ๒.กรุงเทพฯ: อกัษราพิพฒัน์, ๒๕๓๒. 
บรรเจิด  อินทจุนัทร์ยง.(บรรณาธิการ) จดหมำยเหตุพระรำชกิจรำยวันในพระบำทสมเดจ็
 พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๗ กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตร์ 
ปกเกล้าเจ้าอยุ่หวั, พระบาทสมเดจ็พระ. พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทในการเสดจ็พระ
 ราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั พทุธศกัราช ๒๔๖๙. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, ๒๕๒๗. (พิมพ์ในงานบ าเพ็ญพระราชกสุลพระบรมศพสมเดจ็พระ
 นางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗) 
ประมวลพระฉำยำลักษณ์และภำพพระรำชกรณียกิจสมเดจ็พระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี 
 พระบรมรำชินีในรัชกำลที่ ๗  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ ,๒๕๒๗.(ส านกัราช
เลขาธิการจดัพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพ
พรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗) 
พนูพิศมยั  ดศิกลุ,ม.จ.“รัชกาลท่ี ๗ เศรษฐกิจตกต ่าและเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ “  
 ศิลปวัฒนธรรม ๒๐(เม.ย. ๒๕๔๒) ,๖๔-๗๓. 
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ส. พลายน้อย. พระบาทสมเดจ็ฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช 
จ ากดั, ๒๕๔๒ 

สวุิทย์  ไพทยวฒัน์. “พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัจากเอกสารประวตัิ 
ศาสตร์” ใน พระรำชประวัตพิระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   จำกข้อมูล
ประวัตศิำสตร์บอกเล่ำ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

 
งำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
พนูพร  พลูทาจกัร. “กำรเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในมณฑลพำยัพหลังจำกตัดเส้นทำง

 รถไฟสำยเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๔ -๒๔๘๔ ”.   วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยั ศลิปากร, ๒๕๓๐ 
ชศูรี  มณีพฤกษ์. “นโยบำยเศรษฐกิจของพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” 
 งานวิจยัเสนอตอ่สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม ๒๕๕๐. 
ชาญชยั  รัตนวิบลูย์. “บทบำทอภรัิฐมนตรีสภำในรัชสมัยพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำ
 เจ้ำอยู่หัว”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาประวตัศิาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๙. 
ทศันีย์  ดวงรัตน์. “กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในสมัยรัชกำลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๗)” 
 วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ภาควิชาประวตัิศาสตร์  มหาวิทยาลยัสรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร, ๒๕๓๐. 
มยรีุ  นกยงูทอง. “ปัญหำเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำ

 เจ้ำอยู่หัว  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาประวตัิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
 มหาวิทยาลยั,๒๕๒๐. 
วลัย์วิภา  จรูญโรจน์, ม.ล. “แนวพระรำชด ำริทำงกำรเมืองของพระบำทสมเดจ็
 พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาบณัฑิต แผนกวิชา
 ประวตัิศาสตร์  จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั,๒๕๒๐. 
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ประวัติผู้วิจัย 
นำงฉัตรบงกช ศรีวัฒนสำร 

(ชื่อ-นำมสกุลเดิม นำงสำวจิตนภำ  ศำตะโยธิน) 
 

ที่อยู่ปัจจุบนั ๗๓/๒ ม.๓ ซอยแจ้งวฒันะ๑ ถ.แจ้งวฒันะ แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท์  ๐๒-๕๒๑-๒๐๒๙  
๐๘๑-๖๕๙๔๙๒๒   

กำรศึกษำ 
 -พ.ศ.๒๕๒๕ มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั  
 (ศิลป์-ภาษาฝร่ังเศส)  จ. ลพบรีุ 

-พ.ศ. ๒๕๒๙ ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์    
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
-พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒  ศกึษาตอ่ปริญญาโทคณะศิลปศาสตร์ สาขาประวตัศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผลงำนวชิำกำร  
-บทความเร่ือง สตี : พิธีบูชำยญัตนเองของหญิงหม้ำยในอนิเดีย 

  ตีพิมพ์ในวารสารศิลปวฒันธรรมปีที่ ๑๑ ฉบบัท่ี ๕: มีนาคม ๒๕๓๓ หน้า ๒๔-๒๗ 
-บทความเร่ือง มำยำภำพสี่ทศวรรษ : จิตรกรรมพระรำชพิธีเดือนเก้ำ ที่วดัรำช
ประดิษฐ์สถติมหำสีมำรำม ตีพมิพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๒๙ ฉบบัท่ี ๔ ต.ค.-ธ.ค 
๒๕๔๖  หน้า ๔๖ – ๕๒.. 
- บทความเร่ือง กำรเฉลิมพระรำชอภไิธย “มหำรำช” สมเด็จพระนำรำยณ์ (พ.ศ.

๒๑๙๙-๒๒๓๑) ตีพิมพ์ในวารสารมนษุยปริทศัน์ ปีที ่ ๓ ฉบบัท่ี ๑ปีการศกึษา ๒๕๔๖ 
วารสารคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม หน้า ๑๐๕ 
– ๑๑๑. 
-งานวิจยัเร่ือง กำรพระรำชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝำผนังวดัรำชประดิษฐ
สถติมหำสีมำรำม กรุงเทพมหำนคร ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑติ สาขาประวตัิศาสตร์
ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศกึษา ๒๕๔๖ 
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                     -บทความเร่ือง การวเิคราะห์และเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงัภาพสริุยปุราคาทีว่ดัราช  
                           ประดิษฐสถิตมหาสมีาราม กรุงเทพมหานคร และวดัเสนาสนาราม จงัหวดั 
                          พระนครศรีอยธุยา ในกำรประชุมทำงวิชำกำร ครัง้ที่ ๔๒ของ  
                     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันที่ ๓-๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗. 
          - งานวิจยัเร่ือง  กำรใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรศึกษำ 
                     ประวัติศำสตร์ไทยอย่ำงเป็นระบบ : ประเมินจำกกำรทัศนศึกษำ 
                     โบรำณสถำนและวัดในกรุงเทพมหำนครและวัดในจงัหวัด 
                    พระนครศรีอยุธยำ เสนอส านกัวจิยัและบริการวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏั 
                         จนัทรเกษม ประจ าปี ๒๕๔๗. 
                  -บทความเร่ือง หนังสือสอนพระพุทธศำสนำส ำหรับเดก็ จำกพระรำชด ำริของ          

         พระปกเกล้ำสู่ปัจจุบนั ในรายงานประจ าปีของมลูนิธิพระบรมราชานสุรณ์  
                        พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี 
                        ประจ าปี ๒๕๔๙. 
          -งานวิจยัเร่ือง พพิิธภณัฑ์พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวักับกำรมีส่วน 

                    ร่วมของชุมชน  เสนอตอ่ สถาบนัพระปกเกล้า ประจ าปี ๒๕๔๙ 

                       
กำรอบรม สัมมนำ 

- พ.ศ. ๒๕๔๒  อบรมหลกัสตูรมคัคเุทศก์ภาษาตา่งประเทศ รุ่นท่ี ๒ 
                         มหาวิทยาลยัรังสติ 

- พ.ศ. ๒๕๔๔ อบรมหลกัสตูร การจดัท าแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ทอ่งเที่ยวขนาดเลก็และขนาดกลาง ภายใต้การลงทนุเพื่อสงัคม โดยการทอ่งเทีย่ว
แหง่ประเทศไทย สถาบนัอบรมวชิาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

- พ.ศ. ๒๕๔๔ อบรมหลกัสตูรการจดัธุรกิจการประชมุ การทอ่งเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 
และการจดัการแสดงสนิค้า ภายใต้การลงทนุเพื่อสงัคม โดยการทอ่งเที่ยวแหง่
ประเทศไทย สถาบนัอบรมวิชาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

- พ.ศ. ๒๕๔๕ อบรมหลกัสตูรศิลปะการจดัประชมุสมัมนาและการจดัการงานแสดง
สนิค้า ตามโครงการความร่วมมอืระหวา่ง   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช กบั 
การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

- พ.ศ. ๒๕๔๕ อบรมศิลปะภาคฤดรู้อน ณ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป 
- อบรมอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รุ่นท่ี ๑ /๒๕๔๖ 

ประสบกำรณ์ท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
- พนกังานต้อนรับและรับโทรศพัท์ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
-  ครูระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนไผทอดุมศกึษา กรุงเทพฯ      

  -      มคัคเุทศก์อิสระทัว่ไปภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- อาจารย์พิเศษ วชิาอารยธรรมไทย และอารยธรรมตะวนัตก   
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       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์  
- อาจารย์พิเศษ วชิาการพฒันาบคุลกิภาพในอตุสาหกรรมบริการ  
       วิชาการพฒันาการทอ่งเที่ยว  และวิชาการจดัการอตุสาหกรรมบริการ  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
-     อาจารย์ประจ าภาควิชาประวตัิศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั 
 -นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั     สถาบนัพระปกเกล้า  
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