
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ชีวิตและผลงาน

 ในป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนปท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจะครบ ๑๕๐ ป วัน
ประสูติ และครบรอบ ๕๐ ป บุคคลสําคัญของโลกท่ีองคการยูเนสโกไดยกยองนั้น พระองคทรง
เปนคนไทยคนแรกท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก โดยมีผลงานและพระกรณียกิจ
นานัปการ และพระนิพนธหลากหลายสาขาวิชาเปนหลักฐานท่ีเดนชัดท่ีสุด ท่ีแสดงถึงพระปรีชา
สามารถในการดําเนินงานดานตาง ๆ ท้ังดานการศึกษา การปฏิรูปการปกครอง การอนามัย การ
ปกครอง เปนตน จนนําพาประเทศใหมีความเจริญทัดเทียมตางประเทศ และประสบผลสําเร็จ
การศึกษาคนควาผลงานและกิจกรรม รวมถึงเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพในครั้งนี้1 ก็เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคคลท่ัวไปไดรูจัก ชื่น
ชมสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งนอกจากจะทราบถึงพระกรณียกิจตาง ๆ แลว ยัง
พบวาพระองคมีชีวิตท่ีนาสนใจมากสําหรับบุคคลเพียงคนหนึ่ง จะสามารถทําคุณประโยชนใหแก
ประเทศชาติไดมากมายนับแตรับราชการจนกระท่ังวาระสุดทายของชีวิต  และเรายังไดทราบถึง
คติในการดําเนินชีวิตท่ีคนในยุคปจจุบันสามารถนํามาประพฤติและปฏิบัติตาม ดังนั้น จาก
ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของพระองคเริ่มตั้งแตชวงเวลาแรกเริ่มรับราชการจนกระท่ังวาระ
สุดทายของชีวิต สามารถแบงงานออกเปนประเภท ๆ ตามลักษณะของงานมี ดังนี้

๑. การทหาร
๒. การศึกษา
๓. การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางตางประเทศ
๔. การอนามัยและสาธารณสุข
๕. การเมอืง
๖. การปกครอง
๗. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๘. การจัดการดานทรัพยากรมนุษย
๙. การเศรษฐกิจและการคลัง
๑๐. การศาลและยุติธรรม
๑๑. การศาสนา
๑๒. กระทรวงมุรธาธร

1 รวบรวมและเรียบเรียงโดย ญาติมา ทองคํา, ผูชวยนักวิจัยงานโครงการการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๑๕๐ ป วันประสูติ และครบ ๕๐ ป บุคคลสําคัญของโลก สวนวิจัยและพัฒนา
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
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๑๓. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๔. การจัดการดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
๑๕. งานดานประวัติศาสตร
๑๖. งานดานโบราณคดี
๑๗. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
๑๘. อภิรัฐมนตรีสภา
๑๙. พระนิพนธ

ภาพท่ี ๑ ขณะดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๕๘)
   ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคพระบิดาของกระทรวงมหาดไทย, ๓๓.
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๑. การทหาร
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงรับราชการทหารตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๑๘ -

๒๔๓๑ ทรงดํารงตําแหนงยศรอยตรีถึงพลตรีในชีวิตราชการทหาร กิจการทหารท่ีทรงดูแลใน
หนวยงาน อาทิ กองแตรวง กรมทหารมหาดเล็ก กรมครัวตน กรมกองแกวจินดา (ดูแลรักษาปน
ใหญ) กรมแผนท่ี และเปนผูชวยบัญชาการทหารบกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๐ แมวาพระองคจะทรง
ออกจากราชการทหารเพ่ือยายไปดูแลกระทรวงอื่น ๆ แลวก็ตาม ยังทรงไดทํานุบํารุงบานเมือง
สนองเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท้ัง ๓ รัชกาล (รัชกาลท่ี ๕, ๖ และ ๗) บานเมือง
และประชาราษฎรมีแตความสุขความสงบ จึงไดรับพระราชทาน “ยศนายพลโท” ราชองครักษ
พิเศษ ในป พ.ศ. ๒๔๔๔ และ “ยศนายพลเอก” ราชองครักษพิเศษ ในป พ.ศ. ๒๔๖๖

ภาพท่ี ๒ พระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร ฉลองพระองคเครื่องแบบนายรอยตรีครึ่งยศ
    ท่ีมา :     สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, ๒๐๓.



๔

๒. การศึกษา
 ในดานการศึกษานั้น อาจกลาวไดวา ทรงรักการทํางานในดานการศึกษามาก ดังจะเห็น

ไดจากผลงานดานนี้ตั้งแตยังทรงรับราชการทหารเมื่อป พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงริเริ่มกอตั้งโรงเรียน
สําหรับฝกนายรอยขึ้น (โรงเรียนมหาดเล็ก) ในปตอมาไดกลายเปนโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ ตอมาไดพัฒนาเปนโรงเรียนสําหรับพลเรือน นอกจากนี้ยังทรงไดคิดตําราแบบเรียนเร็ว
เลม ๑ และยังปรับปรุงมาตรฐานระบบการศึกษา เชน การดําเนินการใหมีการสอบไล, หลักสูตร
การศึกษา, การตรวจโรงเรียน เปนตน

สมเด็จฯ ทรงสนับสนุนดานการศึกษาอยางตอเนื่อง ราว พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๓๕ แมวา
จะทรงวาการกระทรวงธรรมการเพียงไมกี่ป แตก็ไดปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีความทันสมัย
จนเปนรากฐานใหแก การศึกษาไทยในปจ จุบัน หลังจากนั้ นทรง ไดย ายไปว าการ
กระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ ก็ยังทรงงานดานการศึกษาอยู โดยทรงริเริ่มตั้งโรงเรียนสําหรับ
สอนขาราชการฝายปกครอง ตอมาได พัฒนาเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. ๒๔๕๙

๓. การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางตางประเทศ

ภาพท่ี ๓ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ฉลองพระองคเครื่องแบบเต็ม
ยศราชตระกูล (ทรงไดรับพระราชทานตราปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๓)

              ท่ีมา :   สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, ๒๑๒.
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เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๓ ทรงเปนขาหลวง (ตางพระองค) ไปรับซาเรวิซท่ีสิงคโปร และปถัดไป ทรง
ไดรับพระบัญชาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนขาหลวงพิเศษ (ตาง
พระองค ) เสด็จยุโรปเพ่ือถวายเครื่องราชอิสริยาภรณแกกษัตริยตามประเทศตาง ๆ
(อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เดนมารค, เยอรมันนี, รัสเซีย, เตอรกี, กรีซ และอิตาลี) ในขากลับจาก
ตางประเทศทรงแวะพักท่ีอียิปตและอินเดียดวย ในการเสด็จไปตางประเทศครั้งนี้นอกจากจะ
ถวายเครื่องราชยฯ แลวยังไดศึกษาหาความรูตางๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
สยามในขณะนั้น แมแตการเสด็จไปตางประเทศโดยสวนพระองคเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ
ประเทศเขมร, ๒๔๗๓ เสด็จไปยุโรปครั้งท่ี ๒ พรอมดวยพระธิดา ประเทศท่ีเสด็จ ไดแก
ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เดนมารค, สวีเดน, เบลเยียม, ฮอลแลนด และเยอรมันนี รวมถึง
ประเทศพมา ในป พ.ศ. ๒๔๗๘ ทรงไดรับการตอนรับอยางสมพระเกียรติ และมีมิตรไมตรี ซึ่ง
แสดงถึงสายสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ แมจะเสด็จโดยสวนพระองคเอง

ภาพท่ี ๔ เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เมี่อป พ.ศ.๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ เปนผูแทนพระองค เสด็จไปเย่ียมพระเจาซารนโิคลัส
ท่ี ๒ เมื่อครั้งยังเปนซาเรวิซนิโคลัส แหงรัสเซีย และทรงนําพระองคเจาจิรประวัติวรเดช
(กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช) ไปเฝาพระเจาคริสเตียนแหงเดนมารก เมื่อทรงฝากเขาศึกษาวิชาทหาร
ณ โรงเรียนนายรอยทหารบกเดนมารค

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคพระบิดาของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีระลึกเน่ืองในงานวันเปดหองดํารงราชานุภาพ ๑๐๐ ป กระทรวงมหาดไทย

        ๑ เมษายน ๒๕๓๕ , ๒๔.
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๔. การอนามัยและสาธารณสุข
ในดานการสาธารณสุขสมเด็จฯ ทรงดําเนินการในดานนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๒๙ จนกระท่ัง

ทรงวาการกระทรวงธรรมการเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๕ และกระทรวงมหาดไทยดวยเมื่อป
พ.ศ. ๒๔๓๕ -  ๒๔๕๖ ผลงานแรกในดานนี้ทรงเปนกรรมการการจัดตั้งโรงพยาบาลวังหลัง
(โรงพยาบาลศิริราช) เมื่อป พ.ศ. ๒๔๒๙ และในป พ.ศ. ๒๔๓๒ ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
พยาบาล สังกัดกระทรวงธรรมการ ทรงผลักดันใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลอีกหลายแหง อาทิ
โรงพยาบาลเสียจริต (๒๔๓๒), โรงพยาบาลบูรพา, โรงพยาบาลหมอเฮย (โรงพยาบาลบางรัก,
๒๔๓๒), โรงพยาบาลเทพศิรินทร นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงเรียนการแพทยท่ี
โรงพยาบาลศิริราช สงเสริมการผดุงครรภแบบฝรั่งแกประชาชน การปลูกฝท่ัวประเทศ การ
จัดตั้งใหมีแพทยประจําตําบล-ประจําเมือง การจัดตั้งสถานบาตุรสถาน (สถานเสาวภา) และ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งโอสถศาลา (ท่ีสําหรับผลิตยาแบบฝรั่ง)

๕. การเมือง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มใหมีการจัดการบํารุงทองถิ่นจึง

จัดตั้งสุขาภิบาลพรอมกับการปฏิรูปการปกครอง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
สนองพระราชดําริในการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในป พ.ศ. ๒๔๔๒ และสุขาภิบาลทาฉลอมในป
พ.ศ. ๒๔๔๘ อีกท้ังยังทรงไดรางกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๐ ขณะดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

๖. การปกครอง
สมเด็จฯ ทรงวาการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๕๘ ทรงดําเนินการ

ปฏิรูปการปกครองท่ีมีความสําคัญ ทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง เปนปกแผน และมีความเปน
อันหนึง่อันเดียวกัน นั่นคือ “ระบบเทศาภิบาล” ซึ่งเปนการจัดตั้งมณฑลขึ้นในประเทศไทย โดย
ทรงเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกท่ีเดินทางไปตรวจราชการขณะบานเมืองยังสงบ
และริเริ่มใหมีการจัดการประชุมเทศาภิบาลเริ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๘ ในสวนกฎหมายเกี่ยวกับ
การปกครองนั้น ทรงกําหนดแบบแผนท่ีจะตราเปนพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับ เชน
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี ฉบับร.ศ. ๑๑๖ ขอบังคับลักษณะการปกครองหัว
เมือง ร.ศ. ๑๑๗ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗

ในการปฏิรูปการปกครองนั้น ทรงไดปฏิรูประบบราชการใหมีความเปนมาตรฐาน
ทันสมัย สามารถตรวจสอบได ซึ่งงานบางอยางยังคงเห็นไดในปจจุบัน ไดแก

- การเปดสอบบุคคลท่ัวไปเพ่ือเขารับราชการ
- การเล่ือนตําแหนงขาราชการโดยพิจารณาจากความสามารถ (๒๔๓๖)



๗

- การเปล่ียนแปลงวิธีปกครองแบบกินเมือง เปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
- การริเริ่มใหขาราชการรับเงินเดือน แทนเบี้ยหวัดรายป เพ่ือลดการแสวงหา

ผลประโยชนจากอํานาจหนาท่ี
- สนับสนุนใหมีการสรางสถานท่ีราชการตามจังหวัดตาง ๆ
- การตรวจราชการแผนดิน เริ่มตั้งแต พ .ศ. ๒๔๓๕ จนกระท่ังทรงออกจาก

กระทรวงมหาดไทยเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๘
ขณะท่ีทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงดําเนินการจัดการปกครอง

ระบบเทศาภิบาลเปนเวลาถึง ๒๓ ป และทรงจัดตั้งมณฑลจํานวน ๑๘ มณฑล มี ๗๑ จังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีงานอื่น ๆ ท่ีสมเด็จฯ ทรงริเริ่มจัดการ เชน ดานปาไม ดานแร ดานการคลัง ดาน
สถิติ เปนตน

นอกจากนี้ยังมีงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปกครองอยางหลีกเล่ียงมิได ดังนี้
ดานท่ีดิน จากการท่ีสมเด็จฯ ทรงตรวจราชการตามหัวเมืองตาง ๆ ทรงรับรูถึงความ

ทุกขยากของประชาชนท่ีไรท่ีดินทํากิน จึงทรงดําริท่ีจะออกใบจองท่ีดิน (โฉนดท่ีดิน) ให
ประชาชนไดมีท่ีดินทํากิน เชน การออกโฉนดท่ีดินบริเวณหัวเมืองปกษใตเมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๑
การจัดการท่ีดินบริเวณริมคลองดําเนินสะดวกท่ีเมืองนครไชยศรี (ร.ศ.๑๑๗)

ดานโยธา แมวาจะมีกระทรวงโยธาธิการกํากับดูแลในดานสาธารณูปโภคแลวก็ตาม แต
งานบางสวนท่ีเปนการบํารุงทองท่ีก็ตองเกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย เชน การตรวจเสนทาง
วางเสาโทรเลข การสํารวจแมน้ําลําคลองตามทองท่ีตาง ๆ เพ่ือขุดคลองลัด หรือตรวจดูเครื่อง
กีดขวางทางน้ํา โดยบางเรื่องก็มีนโยบายใหชาวบานเขามีสวนรวม หรือซอมแซมทางสาธารณะ
ซึ่งเปนการฝกใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลบานเมือง ตลอดจนเปนการปลูกฝงให
ประชาชนรักทองถิ่น

ดานการจัดตั้งกรมตํารวจ กอนท่ีจะมีการกอตั้งกรมตํารวจนั้น มีกรมกองลาดตระเวนใน
ป พ.ศ. ๒๔๓๕ ตอมาเมื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบราชการขึ้น เกิดอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นตาม
หัวเมือง ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ
ใหจัดตั้งกรมตํารวจภูธร ซึ่งมีการจัดการรูปแบบการทํางานท่ีทันสมัยมากขึ้น ภายใตสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เชน การควบคุมปน การใชปน การตอสู การใชมาเปนพาหนะ การตรวจ
ตราความสงบเรียบรอยในเวลากลางคืน และกระทรวงมหาดไทยไดขยายใหตํารวจประจําตาม
มณฑลตาง ๆ นับไดวาเปนการเปล่ียนแปลงการดูแลประชาชนใหเกิดความสงบสุขมากกวาแต
เดิม

ตอมา เมื่อมีการขยายหนวยงานราชการตํารวจภายในประเทศแลว สมเด็จฯ ทรง
พิจารณาวาตองมีการผลิตขาราชการตํารวจใหเพียงพอแกความตองการ จึงทรงขอพระบรมราชานุญาต
จัดตั้งโรงเรียนนายรอยตํารวจภูธรขึ้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา และยายไปท่ีตําบลหวยจรเข อําเภอ
เมืองนครปฐมในป พ.ศ. ๒๔๔๗



๘

กรมตํารวจถูกปรับปรุงในหลายยุค โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกลาใหรวมกรมตํารวจภูธรและกรมกองลาดตระเวณเขาดวยกัน เมื่อป
พ.ศ. ๒๔๕๗ ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง จึงเปล่ียนชื่อเปน “กรมตํารวจ” เมื่อป
พ.ศ. ๒๔๗๕ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ตราพระราชบัญญัติโอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเปน “สํานักงานตํารวจแหงชาติ”

๗. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ขณะท่ีสมเด็จฯ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้น ทรงตองรับ

ภาระหนาท่ีเพ่ิมเติมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม และแร โดยทรงควบคุมดูแล
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ

ภาพท่ี ๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงประทับภายในหองทรงงาน กระทรวงมหาดไทย
ณ ศาลาลูกใน พระบรมมหาราชวัง

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคพระบิดาของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีระลึกเน่ืองในงานวันเปดหองดํารงราชานุภาพ ๑๐๐ ป กระทรวงมหาดไทย

           ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ,๑๖.



๙

กรมปาไม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งกรมปาไมเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๙ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือลดความขัดแยงระหวางเจานายฝายเหนือกับบริษัทตางชาติท่ีเขามาทํา
สัมปทาน ในการควบคุมปาไมนั้น มีการออกพระราชบัญญัติและขอบังคับท่ีควบคุมจัดการ
อนุรักษปาไม อาทิ พระราชบัญญัติไมซุง และไมทอนท่ีดวงตราลบเลือน ร .ศ. ๑๑๖
พระราชบัญญัติตนไมสัก ร.ศ. ๑๑๖ พระราชบัญญัติตนไมสัก ร.ศ. ๑๑๖ พระราชบัญญัติ
ปองกันลักลอบตีตราไม ร.ศ.๑๑๗ กฎกระทรวงมหาดไทยวาดวยไมไหลลอย ร.ศ. ๑๑๙ กฎ
เสนาบดีวาดวยขอบังคับสําหรับการชักลากไมขอนสักท่ีไดกานไวในปามณฑลพิษณุโลก ร.ศ.
๑๒๓ ฯลฯ ตอมากรมปาไมถูกยายไปอยู ท่ีกระทรวงเกษตราธิการ และยาย กลับมา
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ และเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๘ ยายกลับไปยังกระทรวง
เกษตราธิการ ปจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

กรมแร หรือกรมราชโลหกิจภูมิพิทยา กรมแรตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ. ๒๔๓๔ สังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาไดโอนมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ ทรงกํากับดูแลกรมแรนานถึง ๑๓ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๙ -๒๔๕๒
เนื่องจากตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรแรในดานตางๆ ตามหัวเมือง ท้ังการอนุรักษ การ
สัมปทาน ประกอบกับชวงเวลานั้นมีชาวตางชาติเขามาขอสัมปทานเปนจํานวนมาก จึงตองมี
การดูแล ออกกฎขอบังคับหลายฉบับ อาทิ เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๑ เปดกองโลหกิจท่ีมณฑลภูเก็ตขึ้น
แหงแรก ปตอมา เปดกองโลหกิจท่ีมณฑลนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. ๒๔๔๔ ออกพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการทําเหมืองแร

ภาพท่ี ๖ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการท่ี ปตตานี
ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคพระบิดาของ

กระทรวงมหาดไทย ท่ีระลึกเน่ืองในงานวันเปดหองดํารงราชานุภาพ ๑๐๐ ป
           กระทรวงมหาดไทย ๑ เมษายน ๒๕๓๕ , ๖๑.
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๘. การจัดการดานทรัพยากร
ชวงเวลาท่ีสมเด็จฯ ทรงวาการกระทรวงมหาดไทยอยูนั้น ทรงตองดูแลพ้ืนท่ีตามหัว

เมืองตาง ๆ จึงทรงริเริ่ม “งานดานสถิติ” ขึ้นเพ่ือชวยในการบริหารจัดการดานการปกครอง โดย
เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๖ ท่ีมีการสํารวจสํามะโนครัว, การสํารวจจํานวนสัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๕๒
ทรงจัดทําสํามะโนครัวทุกมณฑล และเริ่มมีกฎหมายเรื่องการทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร
ตอมาก็เริ่มมีการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และคนแตงงานเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๕ รวมท้ังทรง
ริเริ่มการจัดทําสมุดประวัติขาราชการ โดยกําหนดใหใชในเฉพาะหนวยงานกระทรวงมหาดไทย
เปนแหงแรก

๙. การเศรษฐกิจและการคลัง
การจัดการดานการจัดเก็บภาษีนั้น สมเด็จฯ ทรงสนับสนุนการยกเลิกระบบเก็บภาษี

แบบผูกขาดในป พ.ศ. ๒๔๓๘ และยังรักษาผลประโยชนของประเทศชาติในดานการจัดเก็บภาษี
ในหัวเมืองภาคใต เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เชน แร หรือ ของปา โดยเปดโอกาส
ใหราษฎรสามารถหาของปาได เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๒ จากการท่ีตองดูแลการจัดเก็บภาษีตามหัว
เมืองตาง ๆ จึงทรงตองกํากับดูแลกรมสรรพากรนอก ภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย พระ
ปรีชาญาณดานเศรษฐกิจและการจัดการดานการคลัง จึงทรงไดรับเลือกใหเปนกรรมการสภา
การคลังเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๕ และเปนกรรมการองคมนตรีตรวจการใชจายงบประมาณแผนดิน
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๖

๑๐. การศาลและยุติธรรม
ภายหลังจากท่ีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารราชการการปกครองในขณะนั้น

กระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดูแลทุกขสุขของราษฎรตามหัวเมืองตาง ๆ เชน กฎหมาย ขอบังคับ
คดีตาง ๆ ดังนั้น สมเด็จฯทรงรางกฎหมาย หรือวางขอบังคับตาง ๆ ในขณะท่ีดํารงตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เชน ขอบังคับเรือนจํา (๒๔๔๒) พระราชบัญญัติเรือนจํา (๒๔๔๔)
หรือพระราชบัญญัติกฎหมายตาง ๆ รวมท้ังทรงเปนกรรมการตรวจกฎหมายลักษณะอาญา เมื่อ
ป พ.ศ. ๒๔๕๑ และกรรมการตรวจชําระกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๕ ตอมาใน
ป พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงเปนเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และสมาชิกวิเศษ สภาเนติบัณฑิตสยาม

๑๑. การศาสนา
สมเด็จฯ ทรงเปนผูท่ีเคารพในพุทธศาสนา และทรงเปนพุทธมามกะอยางเครงครัด จะ

เห็นไดจาก ทรงผนวชเปนสามเณรท่ีวัดพระศรีรัตนศาสนาดารามเมื่อปพ.ศ.๒๔๑๘ ขณะมีพระ



๑๑

ชนม ๑๓ ป และปพ.ศ.๒๔๒๕ ทรงผนวชเปนพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปนผู
ท่ีปฏิบัติตนในศาสนาตลอดพระชนมชีพ ดังจะเห็นไดจากพระจริยวัตรในวันสําคัญทางศาสนา
วันสําคัญของพระราชวงศ หรือวันขึ้นปใหม นอกจากนี้ในพระนิพนธของสมเด็จฯ ก็มีเรื่องราว
เกี่ยวกับพระศาสนาบาง เชน ตํานานพุทธเจดีย, ประวัติวัดตาง ๆ เปนตน

๑๒. กระทรวงมุรธาธร
เมื่อทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร (กรมราชเลขาธิการ) ซึ่งมีหนาท่ีรักษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตร เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๖ และทรงนําการริเริ่มนําการทํา
ทะเบียนประวัติขาราชการขึ้น ทรงวาการกระทรวงนี้เพียง ๒-๓ ป ตอมา พ.ศ.๒๔๖๘ จึงยุบ
กระทรวงนี้ลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก

ภาพท่ี สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมุรธาธร (พ.ศ.๒๔๖๖)

ท่ีมา : สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, ๒๒๘.



๑๒

๑๓. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ฯ จัดตั้ง “โรงเรียนสําหรับฝกหัดวิชาขาราชการฝายพลเรือน” ตอมาเปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียน
มหาดเล็ก” และทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนสภานายก
กรรมการโรงเรียนนี้

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเปน “โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว” และไดพัฒนาขึ้นเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๙

๑๔. การจัดการดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
๑. งานดานหอพระสมุดวชิรญาณ สําหรับพระนคร

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในงานหอ
พระสมุดวชิรญาณตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๗๕ โดยทรงเปนสภานายกหอพระสมุด วชิรญาณ
บรรณารักษ สาราณียกร กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ รวมถึงการสงเสริมใหจัดสรางอาคาร
ถาวรเพ่ือใชเปนท่ีตั้งของหอพระสมุดฯ ในขณะท่ีทรงงานในหอพระสมุดฯ นั้น ทรงไดรวบรวม
คนหาหนังสือโบราณของไทยท้ังวรรณคดี, พงศาวดาร, พระพุทธศาสนา และตําราวิชาตางๆ ไว
ในหอพระสมุดฯ อีกท้ังยังรวบรวมตูลายทอง, ศิลาจารึก จากแหลงตาง ๆ มาไว นอกจากการ
รวบรวมหนังสือ เอกสารโบราณ แลว ยังไดศึกษาคนควางานวิชาการท่ีเกี่ยวกับขาติตะวันตก
อินเดีย และชาติตะวันออก จากนั้นจึงเผยแพรเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู

๒. งานดานพิพิธภัณฑสถาน
    สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานอยางเห็นทางการเมื่อ

ป พ.ศ. ๒๔๖๙ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทางวังหนาใหเปน
พิพิธภัณฑสถาน ในขณะท่ีทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน สมเด็จฯ ทรงไดวางรากฐานการจัดการ
ดานพิพิธภัณฑใหมีความสากล รวมถึงงานดานการอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถานให
เหมาะสมกับยุคสมัย และการทํางานมากทางดานโบราณคดีมากขึ้น อาทิ

- การวางรากฐานดานการบํารุงรักษาโบราณในแตละหัวเมือง
- ทรงจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลโบราณสถานประจําในบางจังหวัด เชน อยุธยา
- จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึน้ในจังหวัดตาง ๆ
- ทําบัญชีโบราณสถานท่ัวพระราชอาณาจักร
- สงเจาหนาท่ีตรวจโบราณสถานทุก ๒ เดือน
- สงวนของโบราณมิใหออกนอกประเทศ



๑๓

๓. ราชบัณฑิตยสภา
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา เมื่อ

ป พ.ศ.๒๔๖๙ โดยหนวยงานนี้มีหนาดูแล อนุรักษ และบํารุงในดานประวัติศาสตร, โบราณคดี,
วรรณคดี, ศิลปะ และวิชาชาง มี ๓ แผนก คือ

    ๑. แผนกวรรณคดี ดูแลและจัดการดานหอพระสมุดฯ ในดานวรรณกรรม
    ๒.แผนกโบราณคดีดูแลและจัดการดานพิพิธภัณฑสถานตรวจสอบ

โบราณวัตถุ
    ๓. แผนกศิลปากร ดูแลและจัดการบํารุงรักษาวิชาชาง

ภาพท่ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงฉายพระรูปรวมกับคณะกรรมการหอพระสมุดสําหรับ
พระนคร (สมเด็จฯ กรมพรระยาดํารงราชานุภาพประทับยืนทางขวาของภาพ)

ท่ีมา : กรมศิลปากร, หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร, ๖๒



๑๔

๑๕. งานดานประวัติศาสตร
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีความสนพระทัยในดานประวัติศาสตรความ

เปนมาของชนชาติสยาม หรือชนชาติไทยอยางมาก โดยจะเห็นไดจากพระนิพนธทางดาน
ประวัติศาสตรท่ีลวนแตเกี่ยวของความเปนมาของไทย หลังจากท่ีทรงพนจากราชการมหาดไทย
แลว สมเด็จฯ ทรงทําหนาท่ีจัดการดูแลในหนวยงานในดานศิลปวัฒนธรรม ในชวงเวลานี้เองท่ี
ทรงนิพนธงานอยางตอเนื่องในดานประวัติศาสตร เชน ไทยรบพมา, พระราชพงศาวดารรัชกาล
ท่ี ๒, ๓, และ ๕ เปนตน
๑๖. งานดานโบราณคดี

ในสวนของงานโบราณคดีนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงศึกษางานดานนี้
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ
มักเลาประทานความรูเรื่องโบราณกาล การท่ีงานโบราณคดีไดเกี่ยวของกับสมเด็จฯ นั้น
เนื่องจากขณะท่ีพระองคดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๕๘
พระองคเสด็จตรวจราชการตามหัวเมืองตาง ๆ เชน เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๗ ทรงตรวจราชการท่ีเมือง
เพชรบูรณ และไดคนหาเมืองโบราณศรีเทพ (เมืองวิเชียรบุรี) การคนพบศิลาจารึกตามหัวเมือง
ตาง ๆ หรือจะเปนการตีพิมพบทความดานโบราณคดีลงในวารสารสยามสมาคม เปนตน พระ
นิพนธท่ีเกี่ยวของดานโบราณคดี เชน ในหนังสือเรื่องประชุมพระนิพนธเบ็ดเตล็ด “เรื่อง วินิจฉัย
เจดีย ๓ องค”, เรื่องเครื่องมาอะแซหวุนกี้, เรื่องอธิบายรอยพระพุทธบาท, ตํานานพุทธเจดีย
เปนตน

ภาพท่ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินเปดหอพระสมุดวชิราวุธ
        เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๖๙
ท่ีมา : กรมศิลปากร, หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร, ๖๑.



๑๕

๑๗. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบพัฒนามาจากโรงเรียนมหาดเล็กสําหรับฝกนายรอย

สําหรับรับราชการท่ีจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๔๒๓ ป ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
เปนผูจัดการและกอตั้งภายในพระบรมมหาราชวัง ตอมาจึงเปดเปน “โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ” ในป พ.ศ.๒๔๒๗ ไดจัดทําหลักสูตรและสอบไลภายในโรงเรียน เมื่อภายในโรงเรียนมี
นักเรียนมากขึ้น จึงตองยายออกไปตั้งนอกพระบรมมหาราชวัง และจากเหตุนี้เองท่ีเรียกชื่อวา
“โรงเรียนสวนกุหลาบ” โดยมี ๒ แหง คือ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฝายไทย และ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฝายอังกฤษ จนกระท่ังป พ.ศ.๒๔๕๔ โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบจึงมีท่ีตั้งถาวร และรวมกัน กลายเปน “โรงเรียนสวนกุหลาบ” ในปจจุบัน

๑๘. อภิรัฐมนตรีสภา
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงอภิรัฐมนตรีสภาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๘ - ๒๔๗๕ (ยกเลิกโดยคณะราษฎร
ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง) เพ่ือทําหนาท่ีถวายคําปรึกษาราชการแผนดินในพระองค ผู
ท่ีดํารงตําแหนงอภิรัฐมนตรีสภาในขณะนั้นมี ๕ พระองค คือ

๑. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
๒. สมเด็จพระเจาพ่ียาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต
๓. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
๔. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๕. พระเจาพ่ียาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

๑๙. พระนิพนธ
จากงานพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีมีจํานวนมากนั้น แสดง

ใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในดานอักษร พระองคทรงเริ่มนิพนธเมื่อมีพระชนมเพียง ๑๓ ป โดย
จะเปนขาวในราชสํานัก ชื่อวา “คอต ขาวราชการ” เมื่อป พ.ศ. ๑๔๑๘ หรือจะเปน “ตํารา
แบบเรียนเร็ว” ทรงนิพนธเมื่อป พ.ศ. ๒๔๒๖ อาจจะกลาวไดวา สมเด็จฯ ทรงงานดานนี้มา
อยางยาวนานตลอดพระชนมชีพ ดวยลักษณะพระอุปนิสัยท่ีเปนคนชางสังเกต ชางจํา มีการ
บันทึกในแตเรื่องอยางละเอียด ใฝหาความรูตลอดเวลา จึงทรงสามารถอธิบายบรรยายในแตละ
เรื่องไดอยางละเอียด นอกจากนี้ทรงมีน้ําใจนักกีฬา แมวาพระนิพนธบางเรื่องจะเขียนอธิบาย
ดวยขอมูลท่ีมีในขนาดนั้น แตหากมีขอมูลท่ีพบใหม แลวลมลางทฤษฎีของพระองค สมเด็จฯ ก็
ทรงยอมรับโดยมิไดโกรธแคนแตอยางใด หากแตทรงมีความเปนนักวิชาการท่ีพรอมจะรับขอมูล
ใหม ๆ  ตลอดเวลา



๑๖

งานดานนิพนธนั้นมีหลากหลายองคความรู มีท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
สามารถแบงประเภทของพระนิพนธ ดังนี้

๑. วรรณกรรมดานประวัติศาสตร อาทิ คําใหการชาวกรุงเกา (๒๔๕๕), พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร (๒๔๕๗), ไทยรบพมา (๒๔๖๐), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒ (๒๔๕๗), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๕ (๒๔๗๐),
อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป (๒๔๖๑) ฯลฯ

๒. วรรณกรรมดานโบราณคดี อาทิ ตํานานพุทธเจดีย (๒๔๖๙), ปาฐกถาเรื่องสงวน
ของโบราณ (๒๔๗๓), กอนประวัติศาสตร

๓. วรรณกรรมดานความเชื่อ คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม อาทิ การอํานวยพร
(๒๔๓๓), เรื่องเทศกาลพระบาท (๒๔๓๒), อธิบายเครื่องบูชา (๒๔๗๑), ตํานานพิธีตรุษ
(๒๔๘๒)

๔. วรรณกรรมดานพระพุทธศาสนา อาทิ ประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกา
ทวีป (๒๔๔๓), ตํานานคณะสงฆ (๒๔๕๗), เรื่องประวัติวัดมหาธาตุ (๒๔๖๑), ตํานานการสราง
วัด, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (๒๔๗๗) ฯลฯ

๕. วรรณกรรมดานภาษาศาสตรและนิรุกติศาสตร อาทิ อธิบายท่ีเรื่องวรรณยุกต,
วินิจฉัยคําวา “ครัว”, วินิจฉัยคําวา “ตะแลงแกง” คําวา “สาระพา” ฯลฯ

๖. วรรณกรรมดานการเมืองและการปกครอง อาทิ เอกสารตรวจราชการเมืองนคร
ไชยศรี (๒๔๔๑), ลักษณะการปกครองประเทศสยามแตโบราณ (๒๔๗๐), เทศาภิบาล, เรื่อง
กระทรวงสมัยเกา ฯลฯ

๗. วรรณกรรมดานชีวประวัติบุคคล อาทิ ประวัติกรมพระยาเทวะวงศฯ (๒๔๖๖),
ประวัติหลวงวิชิตสุรไกร (๒๔๖๑), เรื่องตระกูลวงศพระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ) (๒๔๕๔),
ความทรงจํา (๒๔๗๖), เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) (๒๔๘๑) ฯลฯ

๘. วรรณกรรมดานการศึกษา อาทิ ตําราแบบเรียนเร็ว (๒๔๒๖), นิทานเรื่องเล้ียง
เด็ก (๒๔๓๖), ตํานานโรงเล้ียงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ (๒๔๗๒), ความเห็นเรื่องวิชาหัดเด็ก,
ตํานานการท่ีไทยเรียนภาษาอังกฤษ ฯลฯ

๙. วรรณกรรมดานสารคดี / ทองเท่ียว อาทิ โดยสารเรือเมลไปยุโรป (๒๔๓๕), เลา
เรื่องไปสุมาตรา เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖, อธิบายถึงเรื่องเรื่อง (๒๔๓๗), เสด็จประพาสตน รัชกาลท่ี๕
(๒๔๔๗), จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลท่ี ๕ ท้ัง ๓ คราว (๒๔๖๓)

๑๐. วรรณกรรมดานการคลังและภาษี  อาทิ ตํานานภาษีอากรบางอยาง (๒๔๖๔),
อธิบายเรื่องเปล่ียนวิธีเก็บเงินภาษี, ตํานานการเลิกอากรบอนเบี้ยและหวย

๑๑. วรรณกรรมดานกฎหมาย อาทิ เรื่องสนทนากับผูรายปลน (๒๔๔๖), ประมวล
คําอธิบายทางนิติศาสตร (๒๔๗๗), ตํานานกฎหมายเมืองไทย



๑๗

๑๒. วรรณกรรมดานวรรณคดี นาฎศิลป และดนตรี อาทิ อธิบายเรื่องเครื่องมะโหรีปพาทย
(๒๔๖๐), ประชุมบทละครดึกดําบรรพ (๒๔๖๑), ตํานานพระราชนิพนธบทละครนอก (๒๔๖๕),
ตํานานละครอิเหนา (๒๔๖๗), ตํานานสามกก (๒๔๗๑) ฯลฯ

๑๓. วรรณกรรมปกิณกะ อาทิ ตํานานเรื่องเครื่องโตะและถวยปน (๒๔๖๐), อธิบาย
ระยะทางลองลําน้ําพิง ตั้งแตเชียงใหมจนถึงปากน้ําโพ (๒๔๗๔), อธิบายวาดวยยศเจา, แฟชั่น
ฯลฯ

๑๔. วรรณกรรมภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) อาทิ A poetic translation from
the Siamese (๒๔๓๖), The foundation of Ayudhaya (๒๔๔๘), The story of the
records of Siames History (๒๔๕๘), The golden pavilion of Wat Sai (๒๔๖๔) ฯลฯ
พระนิพนธภาษาตางประเทศบางเรื่องก็ไดรับการแปลเปนภาษาไทยดวย

วันท่ีขึ้นเนื้อหา : ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
วันท่ีปรับเปล่ียนเนื้อหา : -



๑๘

บรรณานุกรม

ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖.
_________. ชีวิตและงานของสุนทรภู. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๖.
_________. ชุมนุมพระนิพนธ. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๓๔.
_________. ตํานานเครื่องมะโหรีปพาทย. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๘๒.
_________. เท่ียวเมืองพมา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕.
_________. ไทยรบพมา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕.
_________. อธิบายเรื่องคําใหการชาวกรุงเกา, ๒๔๕๕
_________. พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๓.
_________. พระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี ๒. พระนคร : คุรุสภา,
_________. เรื่องตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ. พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๗๑.
_________. นิทานโบราณคด.ี กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๗.
_________. นิราศนครวัด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕.
_________. เทศาภิบาล. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐.
_________. จดหมายเหตุระยะทางเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมือง

ใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙. กรุงเทพฯ : โรงพิมพขาวทหารอากาศ, ๒๕๑๕.
_________. พระโอวาทของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเมืองปตตานี เม่ือวันท่ี ๑

กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒. พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๕.
_________. นิราศนครวดั. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕.
_________. จดหมายถึงหญิงใหญ. นครหลวง : บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๕.
สุจริต  ถาวรสุข. พระประวัติและผลงาน. พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๐๖
ศิลปากร, กรม. หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓.
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