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ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
กัณฐิกา ศรีอุดม*
บทคัดย่อ
ราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เข้าใจกันว่าเป็น
พระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกสารร่วมสมัยระบุว่าราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษา เพราะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียก “กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2448 ว่า “ราช
บัณฑิตยสภา”
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครได้จัดการความรู้เกี่ยวกับความเจริญของสยาม เริ่ม
จากการจัดหอพระสมุดและจัดพิมพ์หนังสือในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาคณะกรรมการนี้ได้พิจารณารางวัลให้แก่
หนังสือที่แต่งได้ดี และสํารวจรักษาโบราณวัตถุสถาน อันนําไปสู่การรวบรวมสิ่งของจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัย
รัชกาลที่ 6
ปัญหางบประมาณแผ่นดินทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ยกเลิกกรมศิลปากร และทรงโปรดฯ ให้คัดเลือกคนสําคัญไว้ในความดูแลของกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร ที่เปลี่ยนนามเป็นราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการนี้ต้องจัดการเรื่องช่างประณีตศิลป์เป็น
แผนกใหม่ มีช่างฝรั่งในศิลปากรสถานเป็นผู้สอนวิชาช่างเพื่อฝึกหัดนักเรียนช่างให้แก่ราชสํานัก และเป็นช่าง
ประณีตศิลป์แห่งราชสํานัก ด้วยเหตุนี้ ราชบัณฑิตยสภาจึงเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
คําสําคัญ ราชบัณฑิตยสภา, รัชกาลที่ 7, พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา.

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ราชบัณฑิตยสภากับการบันทึกความทรงจําในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในชุดวิจัย สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี ระหว่าง พ.ศ. 2557-2558
ในเบื้องต้น เอกสารชั้นต้นและ ราชกิจจานุเบกษา ใช้ว่า “ราชบัณฑิตย์” และ “ราชบัณฑิตย์สภา” ภายหลังนิยม
เขียนว่า “ราชบัณฑิต” และ “ราชบัณฑิตยสภา” บทความนี้จึงใช้ตัวสะกดแบบที่นิยมในภายหลังเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น การอ้างถึง
หรือยกข้อความจากต้นฉบับจึงใช้ “ราชบัณฑิตย์” และ “ราชบัณฑิตย์สภา”
*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract
The Royal Institute was one of King Prajadhipok’s important royal duties, believed as
the preservation of arts and culture. Contemporary documents revealed that it was H.M.
royal duty on education. King Prajadhipok had the Council of Vajirañana National Library,
appointed by King Chulalongkorn since 1905, called the Royal Institute.
The Council crafted for knowledge on the Siamese civilization; beginning with the
establishment of the National Library and books publishing in the reign of King Rama V. Then,
the Council had responsible for the best literary work awards, exploring and preserving the
ancient sites within the kingdom, which led to collections for museum in the reign of King
Rama VI.
Due to budget problem, King Prajadhipok abolished the Fine Arts Department and
put essential officers in care of the Council, which renamed to the Royal Institute. The
foreign artists in the new Fine Arts Institute were both teachers for the apprentices to the
Royal Court and the court artisans. Hence, the Royal Institute was the continuation of H.M.
royal duty on education.
Keywords: The Royal Institute, King Prajadhipok, H.M. royal duty on education.
1. บทนํา: ความเป็นมาของปัญหา
ผู้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์อาจไม่พบรายละเอียดของสิ่งที่ใคร่รู้ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง อาจพบ
เพียงเล็กน้อย หรือพบสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นเขียนถึงเรื่องที่ตนสนใจ
แต่อาจมิใช่สิ่งที่ผู้อ่านคาดหวัง เป็นต้นว่าหนังสือประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
กล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจ การฉลองพระนคร 150 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โดยมี
เรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องเท่าที่จําเป็นและไม่มีรายละเอียดบางเรื่องชัดเจนนัก เช่น ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งกล่าวกันว่า
เป็นพระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลงานที่มีรายละเอียดเรื่องราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7 อยู่มาก ได้แก่ งานวิจัยที่รัฐสภาเป็น
ผู้สนับสนุนในช่วงทศวรรษ 2520 (สิงห์โต จ่างตระกูล, 2523; กรมศิลปากร, 2524) และที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชจัดทําในช่วงทศวรรษ 2530 (ไพฑูรย์ มีกุศลและคนอื่นๆ, 2536; สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
(บรรณาธิการ), 2538) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนังสืออ้างอิงของรัชสมัยนี้ มีข้อมูลสังเขปตรงกันว่า ราชบัณฑิตยสภา
เป็นพระราชกรณียกิจสําคัญ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2469 มีหน้าที่จัดงาน
3 แผนก ได้แก่ วรรณคดี โบราณคดี และศิลปากร (ราชกิจจานุเบกษา, 2469 : 102-105) แต่มีความเห็น
ต่ า งกั น เป็ น 2 ประการ ได้ แ ก่ พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม กั บ พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า น
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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การศึกษา หากต้องการทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน จําเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลักฐานจดหมายเหตุ
ร่วมสมัย
2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
บทความวิจัยนี้ต้องการอธิบายให้ชัดเจนว่า ราชบัณฑิตยสภาในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นพระราชกรณียกิจ
ในด้านใด และสําคัญอย่างไร โดยมีสมมุติฐานในเบื้องต้นว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษา และได้สร้างองค์ความรู้เรื่องอารยธรรมไทยที่เข้าใจสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
บทความวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (historical method) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
เอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารเบ็ดเตล็ด กรมราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องราชบัณฑิตยสภา (ร.7 บ.11) ที่ให้บริการเป็นไมโครฟิล์ม (คือ ร.7-ม บ.22 และ ร.7ม บ.23) เอกสารของสํานักงานเลขานุการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร (ศธ. 0701.6) กับเรื่องราชบัณฑิตยสภา (ศธ. 0701.7) ทั้ง 3 แผนก ได้แก่ แผนกวรรณคดี
(ศธ. 0701.7.1) แผนกโบราณคดี (ศธ. 0701.7.2) และแผนกศิลปากร (ศธ. 0701.7.3) รวมทั้งสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย
ของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครกับราชบัณฑิตยสภา และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ที่ให้บริการ
ทางอินเทอร์เน็ต
เอกสารจดหมายเหตุทําให้อนุมานได้ว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการในช่วง
เปลี่ยนแผ่นดิน ที่มีการปรับชื่อหน่วยงานให้เหมาะสมแก่ความรับผิดชอบ และเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เรื่องงบประมาณแผ่นดิน จึงผนวกงานของกรมศิลปากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าไว้ในความรับผิดชอบ ตาม
มติของที่ประชุมเสนาบดีสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2468 ความว่า “ควรให้กรรมการราชบัณฑิตยสภารับ
ดูแลพิเคราะห์การบํารุงประณีตศิลปไว้เปนสาขาอัน 1 ด้วย” (สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 บ.11.3/1)
การวิเคราะห์เอกสารพบว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่มีรายละเอียด
น่าสนใจหลายประการ ในที่นี้กล่าวเพียงความเป็นมาของราชบัณฑิตยสภา ที่ได้สืบสานพระราชกรณียกิจแห่ง
สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ในด้านการศึกษา เกี่ยวเนื่องกับการทําความรู้จักบ้านเมืองของตน เพื่อแสดงให้เห็น
ความเจริญ (civilization) ของ “สยามรัฐ” โดยลําดับความคลี่คลายไว้ดังนี้
1. การทําความรู้จัก “ตัวตน” ของ “สยามรัฐ”
2. สมาคมแห่งความรู้ของชาวสยาม
3. การตั้ง “ราชบัณฑิตยสภา”
3. การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับราชบั ณฑิตยสภาปรากฏในทศวรรษ 2520 เมื่อรัฐสภาสนับสนุนให้กรม
ศิลปากรค้นคว้าและทําหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดของราชบัณฑิตยสภาดังที่กล่าวนี้ ปรากฏในหนังสือที่ระลึกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
ทศวรรษ 2530 และต่อมา เอกสารชั้นรองอื่นๆ ได้ “ผลิตซ้ํา” ข้อความดังกล่าวไปโดยปริยาย
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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สิงห์โต จ่างตระกูล (2523) มุ่งศึกษาการปกครองในระบบรัฐสภา จึงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพอสังเขปเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของเรื่องที่ศึกษา สรุปว่าราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ เกี่ยวเนื่องกับหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณสถานและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. 2469 กับพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร
พ.ศ. 2469 สิงห์โต จ่างตระกูล (23-28) ได้กล่าวถึงผลงานของแผนกวรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสภา ไว้ดังนี้
ส่วนแผนกวรรณคดี ข องราชบั ณ ฑิตยสภา ก็ไ ด้ตรวจสอบต้นฉบั บเอกสารโบราณออก
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจํานวนมาก พร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมรุ่นใหม่ด้วยการ
ประกวดเรียบเรียงบทประพั นธ์ ทั้ง ร้อยแก้ วและร้อยกรอง โดยได้รับพระบรมราชู ป ถัม ภ์ด้วยการ
พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัล และที่สมควรระบุไว้ ณ ที่นี้คือ การประกวดแต่งหนังสือ
แสดงพระพุทธศาสนาสําหรับสอนเด็กขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2471 และเป็นพระราชประเพณีที่สมเด็จพระ
มหากษัตราธิราชเจ้าทรงบําเพ็ญสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

การสืบค้นเอกสารร่วมสมัยทําให้ทราบว่า ข้อความเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผลงานของราชบัณฑิตยสภา
มิใช่แผนกวรรณคดี อย่างไรก็ตาม ไพฑูรย์ มีกุศลและคนอื่นๆ (2536 : 21) มีความเห็นสอดคล้องกับ สิงห์โต
จ่างตระกูล เมื่อสรุปว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็น พระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยรวบรวม
รายละเอียดผลงานของราชบัณฑิตยสภา มานําเสนอไว้ดังนี้
สําหรับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ทรงสถาปนาราชบัณฑิตยสภาเมื่ อ พ.ศ. 2469 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด การหอพระสมุ ด สํ า หรั บ พระนคร จั ด การ
พิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุและเพื่อจัดการบํารุงรักษาวิชาช่าง ราชบัณฑิตยสภาส่งเสริมงานวรรณกรรม โดยจัดการประกวดและพระราชทานรางวัลแก่หนังสือที่แต่งดี
ซึ่งได้แก่เรื่องหลักไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ส่วนงานอนุรักษ์ทางโบราณคดี
นั้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร พุทธศักราช 2469 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการส่ ง โบราณและศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนอกประเทศ พุ ท ธศั ก ราช 2469 เพื่ อ
คุ้มครองโบราณวัตถุมิให้ถูกนําออกนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศิลปากรสถานเพื่อ
อนุรักษ์งานศิลปกรรมไทย ซึ่งผลงานเด่น เช่น การซ่อมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การออกแบบ
ก่อสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เป็นต้น

ข้อมูลที่ยกมาแสดงนี้ ต่างจากข้อเขียนของศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (2524 : 453-454) เรื่อง “ตั้งราชบัณฑิตยสภา” ใน พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งใช้หลักฐานเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่ายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกอบกับ
ราชกิจจานุเบกษา ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็น พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ดังนี้
พ.ศ. 2469 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ตั้ ง ราชบัณ ฑิ ต ยสภาขึ้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
การศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ ด้านวรรณคดี และโบราณคดีให้แพร่หลาย เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
ดํารงตําแหน่งสภานายกเป็นพระองค์แรก และให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรง
ดํารงตําแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสภา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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การเทียบเคียงหน้าที่ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7 กับงานของกรมศิลปากรในขณะนั้น โดยยก
ตัวอย่างพระนามของสมาชิกราชบัณฑิตยสภาที่เป็นอภิรัฐมนตรี ทําให้ข้อความสั้นๆ นี้เป็นบรรทัดฐานความ
เข้าใจเรื่อง “ราชบัณฑิตยสภา” ซึ่งปรากฏในงานเขียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า. (สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ (บรรณาธิการ), 2538 : 50) ดังนี้
- ตั้งราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2469 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ ด้านวรรณคดี และโบราณคดีให้แพร่หลาย เป็นการรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

ส่วนหน้าที่ของแผนกศิลปากรแห่งราชบัณฑิตยสภานั้น ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (2524 : 454) กล่าว
เชื่อมโยงถึงหน้าที่ของกรมศิลปากรในเวลาต่อมาได้อย่างน่าสนใจ เมื่อระบุว่าจําแนกงานเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
. . . มีหน้าที่จัดการบํารุงรักษาวิชาช่าง จําแนกงานเป็น 3 ฝ่าย คือ
3.1 จิตรกรรม (Painting) ได้แก่ศิลปในการเขียนภาพหรือระบายภาพ
3.2 สถาปัตยกรรม (Architecture) ได้แก่ศิลปในการออกแบบก่อสร้าง
3.3 ดุริยางค์ศิลป (Music) ได้แก่ศิลปในด้านดนตรีไทยและสากล
ต่อมาได้แยกเป็นกรมศิลปากร

ข้อความนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงของราชบัณฑิตยสภาที่มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
เมื่ออ่านรายละเอียดใน “ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา” (ราชกิจจานุเบกษา, 2469 : 102-105) กลับไม่ปรากฏ
รายละเอียดดังกล่าว แต่มีข้อความเพียง “แพนกศิลปากรเปนพนักงานจัดการบํารุงรักษาวิชาช่าง” โดยไม่ได้
จําแนกรายละเอียดของงานวิชาช่าง หากต้องการรายละเอียดที่ชัดเจน ต้องค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในสมัย
รัชกาลที่ 5 และที่ 6 เรื่องกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร อันเป็นชื่อเดิมของราชบัณฑิตยสภา
จึงจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา และเห็นร่องรอยการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
4. ผลการศึกษา
การศึกษาเอกสารจดหมายเหตุทําให้ทราบว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้าน
การศึกษา มีบทบาทสําคัญในการวางกรอบความเข้าใจเรื่องอารยธรรมไทย และเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
บริหารราชการแผ่นดินขณะที่มีปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีข้อสรุปดังนี้
1. “ประกาศตั้ง ราชบั ณฑิตย์สภา” ระบุชัดเจนว่า ราชบัณ ฑิตยสภา คือ กรรมการหอพระสมุด
วชิรญาณสําหรับพระนคร ที่มีหน้าที่จัดการหอพระสมุดสําหรับพระนครในเบื้องต้น และได้รับมอบหมายหน้าที่
เพิ่มขึ้นเป็นลําดับ จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้เหมาะสมแก่ความรับผิดชอบ โดยรื้อฟื้นชื่อ “กรมราชบัณฑิตย์” ที่
มีความสําคัญมาแต่ครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เลิกใช้ไปแล้ว ให้มีความสําคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
2. ปัญหาเรื่องงบประมาณแผ่นดินเป็นลักษณะเฉพาะของการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสบปัญหาด้านการคลังสืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อน จึงควบรวม
หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสานต่อพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ใน
ด้านต่างๆ ดังนั้น การรวมงานของกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร งานในหน้าที่ราชบัณฑิต (ซึ่ง
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

โอนให้ ก รมธรรมการแล้ ว ) และช่ า งประณี ต ศิ ล ป์ ใ นกรมศิ ล ปากร (ที่ จํ า เป็ น ต่ อ ราชสํ า นั ก ) ให้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของ “ราชบัณฑิตยสภา” จึงสะท้อนภาพการปรับโครงสร้างหน่วยราชการให้เหมาะแก่การบริหาร
ราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 7 ที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3. ผลงานของราชบั ณ ฑิ ต ยสภาแสดงถึ ง การสื บ สานพระราชกรณี ย กิ จ ในพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ที่สําคัญคือ การสืบค้นและ
อนุรักษ์อารยธรรมของ “สยามรัฐ” ในด้านต่างๆ
5. การอภิปรายผล
“ราชบัณฑิตยสภา” เป็นชื่อใหม่ของ “กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการตั้งหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2448 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเพื่อจัดการหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านการศึกษาของบรรดาสมาชิก หอพระสมุดวชิรญาณ อันเป็น
สมาคมแห่งความรู้ ที่พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ฉะนั้ น การรวมหนัง สือของหอพระสมุดวชิรญาณเข้า กับ
พระไตรปิฎกในหอพระมณเฑียรธรรม พระไตรปิฎกภาษาต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อจัดเก็บในหอพุทธสาสนสังคหะ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2459) จึงเป็นการรวบรวม
ความรู้ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเป็น National Library เหมือนกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ชื่อใหม่ของกรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร มาจากชื่อ “กรมราชบัณฑิตย์” ที่เคยมีความสําคัญ
มาแต่ครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบกับลักษณะการทํางาน ที่ต้องประชุมร่วมกันเป็น “สภา” (Council)
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําให้กรมราชบัณฑิตย์มีบทบาทลดลง
เป็นกรมเล็กๆ ในกระทรวงธรรมการ มีหน้าที่รักษาหนังสือในหอพระมณเฑียรธรรม สอบความรู้พระสงฆ์ และ
ทําหน้าที่ในการพระราชพิธีบางอย่าง (สจช. ศธ.0701.7/26) ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คืองานในกระทรวงธรรมการ
เมื่อ พ.ศ. 2446 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หอพระมณเฑียรธรรม หอพุทธสาสน์สังคหะ และพิพิธภัณฑ์สถาน (ราช
กิจจานุเบกษา, 2446 : 225-226) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
เมื่อ พ.ศ. 2448 โดยรวมเอาหอพระสมุดของพระราชวงศ์เข้ากับหอพระสมุดในความดูแลของกรมราชบัณฑิตย์
กระทรวงธรรมการ อันเป็นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกงานช่างประณีตศิลป์ในกระทรวงโยธาธิการมารวมกับงาน
พิพิธภัณฑ์สถานของกระทรวงธรรมการ ตั้งเป็นกรมศิลปากร ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ (ราชกิจจานุเบกษา,
2454 : 567-569)
กระทรวงธรรมการดูแลการศึกษาของสงฆ์และของราษฎรที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดต่างๆ ต่อมา
การศึกษาของราษฎรขยายตัวมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้แยกงานในกระทรวงเป็นการพระศาสนากับการศึกษา ได้แก่ กรมธรรมการกับกรมศึกษาธิการ โดยมีอธิบดี
บังคับบัญชากรมกองย่อยที่มีเจ้ากรมเป็นหัวหน้า กรมศึกษาธิการมีกรมน้อย 3 กรม ได้แก่ กรมสามัญศึกษา-จัด
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การศึกษาทั่วไป กรมวิสามัญศึกษา-จัดการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนแพทย์ และกรมราชบัณฑิต “มีหน้าที่
รวบรวมและตรวจแบบเรียนต่างๆ” รวมทั้งบํารุงการเรียนพระปริยัติธรรมในฐานะกองแบบเรียนและสอบไล่
พระปริยัติธรรม กรมธรรมการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2459 : 652-653)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระบรมราชโองการให้แยกกรมธรรมการเป็น
กรมอิสระสมทบกระทรวงวัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2462 เพื่อให้เป็นไปตามประเพณีโบราณที่กรมธรรมการ
เคยขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนชื่อกระทรวง เป็นกระทรวงศึกษาธิการตามความ
รับผิดชอบ (รอง ศยามานนท์, 2495: 100-101) เมื่อกรมราชบัณฑิตไม่ต้องรับฝากหน้าที่บํารุงการเรียนพระ
ปริยัติธรรมของกรมธรรมการไว้ จึงเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ราชการเป็นกรมตํารา เพื่อ “. . .ตรวจและ
แต่งแบบเรียน จัดตั้งห้องสมุดสําหรับประชาชน และจัดให้มีที่จําหน่ายแบบเรียนให้แพร่หลาย. . .” (ราชกิจจานุเบกษา, 2463 : 394) จึงไม่มี “กรมราชบัณฑิต” ปรากฏอยู่ในกระทรวงใดนับแต่นั้น
การรื้อฟื้นชื่อกรมราชบัณฑิตที่เคยเป็นกรมสําคัญ มาใช้เรียกกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ
พระนคร ว่า “ราชบัณฑิตย์สภา” จึงนับว่าเหมาะสม เนื่องจากกรรมการคณะนี้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ มากกว่า
การจัดหอพระสมุดสําหรับพระนคร หากแต่รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตของบ้านเมือง การพิมพ์
หนังสือ การสํารวจและรักษาโบราณวัตถุโบราณสถาน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนชื่อและรับโอนงานในหน้าที่ราช
บัณฑิตมาให้จัดการเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเหมาะสม ทั้งยังสะท้อนถึงความสําคัญของกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนครที่ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องชัดเจน
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครจัดการให้หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเป็น
แหล่งรวมศาสตร์ต่างๆ อันทันสมัยในขณะนั้น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสยาม จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวม
ความรู้ของบ้านเมืองและสร้าง “ตัวตน” ของสยามรัฐว่า เป็นชาติที่มีอารยธรรมเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากหนั ง สื อ ชุ ด ต่ า งๆ ที่ ก รรมการหอพระสมุ ด วชิ ร ญาณสํ า หรั บ พระนครจั ด พิ ม พ์ เป็ น ต้ น ว่ า
“ประชุมพงศาวดาร” “ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ” ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้ดําเนินการสืบต่อมาอย่างต่อเนื่อง
1. การทําความรู้จัก “ตัวตน” ของ “สยามรัฐ”
การทําความรู้จักบ้านเมืองและแสดงให้ปรากฏทั่วไปว่า สยามมีความเจริญเช่นเดียวกับนานา
อารยประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้ากับตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสําเนาตัวอักษรภาษาไทยในจารึกพ่อขุนรามคําแหงพร้อมกับคําแปลภาษาอังกฤษ
ให้แก่เซอร์จอห์น เบาว์ริง เมื่อเดินทางมาเจรจาทําสนธิสัญญากับสยามในปี 2398 เพื่อแสดงว่า สยามมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาช้านานและมี “ภาษา” ของตน ดังปรากฏในภาคผนวกของหนังสือ The Kingdom and the
People of Siam (Bowring, 1857) การปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่นักเรียนไทยเพื่อเรียนรู้วิทยาการตะวันตกแล้วกลับมาช่วยกัน
สร้างบ้านเมือง (ละออทอง อัมรินทร์รตั น์, 2522) สะท้อนให้เห็นว่า สยามติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
ใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนบ้านเมืองของตนให้ทันสมัยได้
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN: 1513-4563

16

ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้แก่ กิจกรรมที่เอกสารจดหมายเหตุของ
ไทยเรียกว่า “การแสดงพิพิธภัณฑ์นานาชาติ” (International Exhibition) ซึ่งเป็นเวทีประกวดความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป และเวทีทําความรู้จักกับวัฒนธรรมและอารยธรรมของชาติ
อื่นๆ โดยเผยแพร่ข้อมูลเป็นข้าวของเครื่องใช้ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต รวมทั้งหนังสือที่จัดทําประกอบการแสดง
ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2443 (สจช., น. ร.5 บ. 2-21) ที่เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2447 (Carter, 1988) และที่เมืองตุริน ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2454 (Gerini, 2000) ข้าราชการของสยาม
ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยได้รวบรวมข้อมูลและสถิติในด้านต่างๆ เขียนบทความนําเสนอในหนังสือเหล่านี้
การรวบรวมข้อมูลของบ้านเมืองพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ในการแสดงพิพิธภัณฑ์นานาชาติเช่นนี้
สะท้อนความก้าวหน้าของวงวิชาการในสยามได้เป็นอย่างดี เพราะหลังจากที่ส่งต้นฉบับ Kingdom of Siam,
1904 (Carter, 1988) ไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทํางานในสยาม (บางคน
เขียนบทความใน Kingdom of Siam) ได้นัดประชุมกันที่โรงแรมโอเรียนเตล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2446
(ค.ศ. 1904) และร่วมกันก่อตั้งสยามสมาคม (The Siam Society) เพื่อศึกษาเรื่องของสยามในหลายมิติ จัดทํา
วารสาร รวมทั้ ง จั ดทํ า ห้ อ งสมุ ด ณ ที่ ทํา การถาวร (ถนนสุขุ มวิ ท) ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ า
เจ้า อยู่ หัว (http://www.siam-society.org) สยามสมาคมเป็นสมาคมแห่งความรู้ในทํ านองเดียวกับสํานัก
ฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (L’École Française d’Extrême Orient) เมืองฮานอยในอินโดจีนของฝรั่งเศส ที่
ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครอย่างใกล้ชิด
2. สมาคมแห่งความรู้ของชาวสยาม
ความเคลื่อนไหวของคนไทยในลักษณะที่คล้ายกับสยามสมาคมได้ปรากฏขึ้นก่อนแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.
2424 ได้แก่ หอพระสมุดวชิรญาณ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ “หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” เมื่อ พ.ศ.
2448 ซึ่งต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเมือง โดยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องตามลําดับดังนี้
2.1 กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร กรรมการชุดแรกมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นสภานายก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ พระยาโบราณบุรานุรักษ์ (พร เดชะคุปต์) และพระยาประชากิจ
กรจักร์ (แช่ม บุนนาค) เป็นกรรมการ สภานายกฯ ทรงแต่งตั้งให้ ดร.โอสคาร์ แฟร้งก์เฟอเธอ (Dr. Oskar
Frankfurther) ข้ า ราชการกระทรวงการต่ า งประเทศ ผู้ ก่ อ ตั้ ง และเลขาธิก ารของสยามสมาคม ทํ า หน้ า ที่
บรรณารักษ์ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนหอพระสมุดแบบไทย ที่รวบรวมพระไตรปิฎก ตํารา บทโคลงกลอน พระราช
พงศาวดาร ฉบั บ ตั ว เขี ย นและฉบั บ จาร ให้ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ อั น ทั น สมั ย มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ อย่ า ง
หลากหลายเหมือนในต่างประเทศ (สจช. ศธ. 0701.6/253)
กรรมการหอพระสมุ ด วชิ ร ญาณสํ า หรั บ พระนครรั บ ผิ ด ชอบงานค้ น คว้ า มากขึ้ น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสตั้งโบราณคดีสโมสร เพื่อ “ทํานุบํารุง
การศึกษาสอบค้นพงษาวดาร” ใน พ.ศ. 2450 สะท้อนความสําคัญของการค้นคว้าเรื่องราวของบ้านเมืองแล้ว
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเป็นอารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัวทรงดํารงตําแหน่งสภานายกโบราณคดีสโมสรด้วยพระองค์เอง มีสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนครเป็นอุปนายก และกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
เพราะมีหน้าที่เป็นสํานักงานของโบราณคดีสโมสร จัดการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือ จัดพิมพ์
หนัง สือ และประทับ พระราชลัญจกร “มัง กรคาบแก้ว” ที่หน้าปก เพื่อรับ ประกัน ความถูก ต้อ งและความ
น่าเชื่อถือของหนังสือเหล่านี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2457: 309 และ สจช. ศธ.0701.6/64)
การดํา เนิน งานของกรรมการหอพระสมุด วชิร ญาณสํ า หรั บ พระนครก้ า วหน้ า ขึ้ น มากใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพทรงกราบ
ถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเสนาบดี ทําหน้าที่สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเป็นสําคัญ
โดยทรงยึดแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแบบอย่างไว้ ส่วนการรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับสยามนั้น ทรงเชิญชวนให้ผู้สนใจเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือแจกในโอกาสต่างๆ ในเบื้องต้นใช้ต้นฉบับ
หนังสือตัวเขียนในหอพระสมุดฯ เป็นต้นว่ากลอน บทละคร ตํารา บันทึก ต่อมา ได้ค้นคว้าและเขียนเป็นเรื่อง
ต่างๆ เช่น “ตํานานวังน่า” ในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ,
2462) สภานายกทรงรับผิดชอบการตรวจต้นฉบับหนังสือที่พิมพ์ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ และทรงพระ
นิพนธ์คํานําเพื่อบอกกล่าวความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องที่พิมพ์ (สจช. ร.7 บ.11.1/2)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คนไทยมีการศึกษามากขึ้น วิทยาการ
ตะวันตกที่ก้าวหน้าและทันสมัยได้เข้ามาสู่สยามอย่างรวดเร็ว จนเกิดปัญหาการใช้คําภาษาต่างประเทศปะปน
ในภาษาไทย เนื่องจากยัง ไม่มีการบัญ ญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็น ระบบ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง “อุดหนุนวิชาแต่งหนังสือภาษาไทยให้ดี” โดยตั้งวรรณคดีสโมสร เมื่อ พ.ศ. 2457 และทรงดํารง
ตําแหน่งสภานายกวรรณคดีส โมสร มีสภานายกกับกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรั บ พระนคร เป็ น
อุปนายกกับกรรมการวรรณคดีสโมสรโดยตําแหน่ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2457 : 309-314) ได้จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาให้รางวัลแก่หนังสือที่แต่งได้ดีทุกเดือนมีนาคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2460 : 68-71) ตราบจนสิ้น
รัชสมัยนี้ กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครจึงมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่แต่งได้ดี เพิ่มขึ้น
จากการจัดหอพระสมุด จัดพิมพ์หนังสือ ตลอดจนสนับสนุนการค้นคว้าเรื่องราวของบ้านเมืองและพิมพ์เป็น
หนังสือ เช่น ชุด “ประชุมพงศาวดาร” ซึ่งมีความรับผิดชอบเกินกว่า “ชื่อ” เรียกกรรมการชุดนี้มากนัก
2.2 แผนกวรรณคดี “เนื้อหา” ของหนังสือที่กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
จัดพิมพ์ มี 2 ประเภท ได้แก่ การค้นคว้าเรื่องราวในอดีต (โบราณคดีสโมสร) กับวรรณกรรมที่ใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม (วรรณคดีสโมสร) การพิมพ์หนังสือเหล่านี้ มีเจ้าภาพบ้าง เป็นหนังสือที่กรรมการหอพระสมุดฯ
เห็นสมควรให้พิมพ์บ้าง ทําให้หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครมีหนังสือให้บริการในหอพระสมุดฯ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนกับหนังสือของสโมสรสมาคมในต่างประเทศ และจําหน่ายเป็นรายได้ของหอพระสมุดฯ ลักษณะงาน
เช่นนี้เป็นเรื่องของหนังสือ นับว่าเหมาะแก่ชื่อ “วรรณคดี” ที่มาจากคําว่า “วรรณ” (ตัวอักษร/หนังสือ) กับ
“คดี” (เรื่อง)
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ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

“ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา” ระบุว่า “แพนกวรรณคดี เปนพนักงานจัดการหอพระสมุด
สําหรับพระนคร และสอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร์” (ราชกิจจานุเบกษา, 2469 : 104) ก็คือ จัดหอพระ
สมุดสําหรับพระนคร (National Library) กับสอบทานต้นฉบับเพื่อพิมพ์หนังสือ หอพระสมุดสําหรับพระนคร
จึงเป็นสถานที่และสถาบัน (institute) เพื่อการศึกษา ขณะที่กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
เป็นสภา (Council) ที่มีหน้าที่จัดการหอพระสมุด โดยมีอุปนายกหอพระสมุดทําหน้าที่อํานวยการ (supervise)
แทนสภานายก ในกรณีที่สภานายกติดภารกิจสําคัญอื่นๆ
ความเข้าใจที่สับสนระหว่างหน้าที่ของแผนกวรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสภากับราชบัณฑิตยสภา ดังปรากฏในงานของสิงห์โต จ่างตระกูล (2523 : 28) มาจากการปฏิบัติงานของพระราชวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ อุปนายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นอุปนายกแผนก
วรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสภา และมีหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภา
ต่างหากอีกส่วนหนึ่ง
2.3 ความเข้าใจที่สับสนอันเนื่องมาจาก “อุปนายก” พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ทรงเป็นกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครมาแต่เดิม ต่อมา เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ดํารงราชานุภาพ สภานายกฯ ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “อภิรัฐมนตรี” จึงเห็นสมควรให้มีตําแหน่งอุปนายก
หอพระสมุดฯ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่สภานายกฯ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นงานสําคัญของกรรมการ
และเนื่องจากพระราชวรวงศ์เธอพระองค์นี้ ทรงเชี่ยวชาญในงานหนังสือยิ่งกว่ากรรมการอื่น จึงทรงได้รับแต่งตั้ง
เป็นอุปนายก นับแต่เดือนมกราคม 2468 เป็นต้นมา และเป็นตําแหน่งเดียวที่มีเงินเดือน (สจช. ร.7 บ.11.1/2)
เมื่อตั้งราชบัณฑิตยสภาในเดือนเมษายน 2469 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ทรงได้รับมอบหมายให้เป็นอุปนายกแผนกวรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสภา ทําหน้าที่อํานวยการหอพระสมุด
สําหรับพระนคร (สจช. ร.7 บ.11/4) เพิ่มจากหน้าที่อุปนายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ซึ่งต้อง
บังคับบัญชาสํานักงานราชบัณฑิตยสภาและเกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์หนังสือเป็นส่วนใหญ่ หน้าที่เดิมที่ทรง
รับผิดชอบในฐานะอุปนายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครนี้ไม่เกี่ยวข้องกันกับตําแหน่งอุปนายกแผนก
วรรณคดี
อุปนายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครกับอุปนายกแผนกวรรณคดีแห่งราชบัณฑิตยสภารับผิดชอบงานต่างกัน แต่ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งยังมีหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาในฐานะสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภาอีกด้วย จึงอาจทําให้เกิดความสับสนได้ หากไม่
ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับราชบัณฑิตยสภา อาจเข้าใจผิด คิดว่างานที่ทรงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ในฐานะสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภา เป็นงานของแผนกวรรณคดี เช่น การพิจารณาหนังสือที่มีผู้ส่งมาประกวด
เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลนั้น พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
ราชบัณฑิตยสภาให้พิจารณาหนังสือในชั้นต้น คัดเลือกให้เหลือเฉพาะเล่มที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่อาจได้รับ
พระราชทานรางวัล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาพิจารณาโดยละเอียดต่อไป (สจช. ร.7 บ.11/10 ก)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN: 1513-4563

กัณฐิกา ศรีอุดม

19

ราชบัณ ฑิต ยสภาจัด ประกวดหนัง สือ เพื่ อให้ รับ พระราชทานรางวั ล จากพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปีละหนึ่งครั้ง หนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องค้นคว้าและเขียนอย่างถูกต้อง ทั้งเนื้อหาสาระ
และลีลาการเขียน โดยไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน (สจช. ร.7 บ.11/10 ก) ส่วนหน้าที่ “สอบสวนพิจารณาวิชา
อักษรศาสตร์” ของแผนกวรรณคดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่า เช่น การตรวจสอบหนังสือฉบับเขียนเรื่องเดียวกันที่มี
หลายสํานวน ให้เป็นต้นฉบับพิมพ์ที่ถูกต้องเพียงสํานวนเดียว แล้วส่งให้สภานายก หรืออุปนายกหอพระสมุด
วชิรญาณสําหรับพระนคร เป็นผู้พิจารณาพิมพ์ต่อไป (สจช. ศธ. 0701.7/26) เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกรม
ราชบัณฑิต ที่มีความรู้วิชาหนังสือ ทําหน้าที่รักษาหนังสือในหอพระมณเฑียรธรรม และบอกหนังสือพระภิกษุ
สามเณร แต่การ “สอบสวนวิชาอักษรศาสตร์” นี้ มิใช่หน้าที่ของอุปนายกแห่งราชบัณฑิตยสภาแผนกวรรณคดี
ซึ่งเป็นผู้บริหาร
3. การตั้งราชบัณฑิตยสภา
การตั้งราชบัณฑิตยสภาเป็นการแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินตอนต้นรัชสมัยพระบาท
สมเด็จ พระปกเกล้าเจ้า อยู่หัวอย่างบูรณาการ ทั้งการเลือกชื่อให้เหมาะสมแก่ง านในความรับผิ ดชอบของ
“กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” จึงนําชื่อ “กรมราชบัณฑิต” ที่เลิกใช้ไปแล้วมารื้อฟื้นใช้ใหม่
พร้อมกับแก้ไขปัญหาของกรมศิลปากร อันเนื่องมาจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2469 โดยควบรวมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของ “ราชบัณฑิตยสภา” ที่ปรับชื่อใหม่นี้ด้วย
3.1 การรื้อฟื้นฐานะ “กรมราชบัณฑิตย์” สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ได้
แจ้งแก่ที่ประชุมเสนาบดีสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ว่า “กรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร
ได้คิดว่า จะตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้นสงวนและบํารุงวิชาหนังสือและวรรณคดี” (สจช. ร.7 บ.3/1) ทั้งนี้คงเป็น
เพราะงานในความรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดหอพระสมุด การพิมพ์หนังสือ การค้นคว้าเรื่องโบราณคดี และการ
จัดพิพิธภัณฑ์ มีขอบเขตมากเกินกว่าชื่อ “กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร” จึงนําชื่อ “กรมราช
บัณฑิตย์” ที่เคยเป็นกรมสําคัญแต่ยกเลิกไปเมื่อปรับโครงสร้างกระทรวงธรรมการในสมัยรัชกาลที่ 6 มารื้อฟื้น
ให้กลับมามีความสําคัญอีก โดยเปลี่ยนชื่อกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร เป็นราชบัณฑิตยสภา
ใช้ตรา “มังกรคาบแก้ว” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ “โบราณคดีสโมสร”
ให้เป็นตราประจําราชบัณฑิตยสภา อันสะท้อนถึงความสําคัญของ “สภา” (Council) แห่งนี้ในการสืบสานพระ
ราชกรณียกิจด้านการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ “อารยธรรม” ของสยามในหลายมิติ
งานหลักของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร คือ การจัดห้องสมุดและพิมพ์หนังสือเพื่อ
ประโยชน์ในกิจ การของห้อ งสมุด ที่นํา ไปสู่การค้นคว้า และเขียนหนังสือเกี่ยวกับบ้านเมือง เมื่อมีเจ้า ภาพ
ต้องการพิมพ์หนังสือแจกในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการสํารวจและรักษาโบราณวัตถุสถาน หรือ Archaeology
ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “โบราณคดี” อันเป็นการศึกษาที่ทันสมัยอยู่ในความสนใจของนักวิชาการชาวตะวันตก ทั้ง
ในประเทศอย่างสยามสมาคม และต่างประเทศอย่างสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ จึงเห็นขอบเขตการศึกษา
ที่กว้างขวางขึ้น
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สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ซึ่งเป็นกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ได้
ค้นคว้า สํารวจ และตกแต่งโบราณสถานในพื้นที่รับผิดชอบ กับทั้งจัดหาสถานที่จัดเก็บรักษาโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุเหล่านั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ในวัด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชวินิจฉัยว่า เป็น
การค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวของบ้านเมือง จึงทรงประกาศให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนครทําหน้าที่ตรวจรักษาของโบราณในพระราชอาณาเขตเพิ่มขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2466 :
244-246) การตรวจรั ก ษาของโบราณ ทํ า ให้ ค้ น พบสถาปั ต ยกรรมลั ก ษณะต่ า งๆ ตลอดจนลวดลายใน
โบราณวัตถุและโบราณสถาน สมควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างเป็นกรรมการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ
พระนคร (สจช. ศธ. 0701.7/26) นับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2466 เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2466 : 4520)
การสํ า รวจและรั ก ษาโบราณสถานเกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด เก็บ ศิ ล ปวัต ถุ แ ละโบราณวั ต ถุ ใ น
พิพิธภัณฑสถาน เป็นการศึกษาเรื่องเก่าแก่โบราณ เรียกเป็น “แพนกโบราณคดี” ที่ต่างจาก “แพนกวรรณคดี”
และมีลักษณะใกล้เคียงกับงานพิพิธภัณฑ์ในกรมศิลปากร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 จึงนับเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ราชบัณฑิตยสภาต้องจัดงานเป็น 3
แผนกดังปรากฏตามประกาศ
3.2 ปัญหาอันเนื่องมาจากกรมศิลปากร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับ
โครงสร้างหน่วยราชการให้เหมาะสมแก่กาลสมัย เช่น การแยกงานช่างประณีตศิลป์ออกจากกระทรวงโยธาธิการ รวมเข้ากับงานพิพิธภัณฑ์ (ที่ยกออกมาจากกรมราชบัณฑิตย์) กระทรวงธรรมการ ตั้งเป็นกรมศิลปากร ที่
ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2454 : 567-569) สะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจในการทํานุ
บํารุงศิลปกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ้างช่างอิตาลีเข้ามายังพระนครเพื่อสร้าง
พระราชวังดุสิต เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ช่างเหล่านั้นเดินทาง
มาถึงสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยก
งานช่ า งประณี ต ศิ ล ป์ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกรมศิ ล ปากรที่ ขึ้ น ตรงต่ อ กษั ต ริ ย์ รายจ่ า ยเงิ น เดื อ นของช่ า ง
ต่างประเทศจึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์ในความดูแลของกรมพระคลังข้างที่ เนื่องจากงานช่างประณีต
ศิลป์กับงานพิพิธภัณฑ์ในกรมศิลปากรที่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชสํานัก ทั้งการซ่อมสร้าง
พระราชฐานและพระอาราม ทั้งการเตรียมสิ่งของไปตั้งแสดงยังต่างประเทศ คือ การแสดงพิพิธภัณฑ์นานาชาติ
ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ใน พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินส่วนพระมหากษัตริย์จํานวนหนึ่ง
จัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2469 พระคลังข้างที่จึงมีเงินใช้จ่ายลดลง แต่ไม่มีผู้ตั้งค่าใช้จ่าย
เงินเดือนช่างต่างประเทศไว้ในงบประมาณของกรมพระคลังข้างที่ เพราะมิได้ตระหนักว่า เป็นกรมที่ขึ้นตรงต่อ
กษั ต ริ ย์ แต่ เ ข้ า ใจว่ า กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ เ ป็ น ผู้ จั ด ทํ า บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นทั้ ง หมด เมื่ อ ความทราบถึ ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงปรึกษากับสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร และ
ทรงแก้ไขปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาจากโครงสร้างงานในกรมศิลปากร
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งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ลั ก ษณะคล้ า ยงานตรวจรั ก ษาของโบราณในพระราชอาณาเขต ฉะนั้ น
หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้า อยู่หั ว เสด็ จ พระราชดํา เนิ น ไปทอดพระเนตรหอพระสมุ ดและ
พิพิธภัณฑ์ในวันที่ 14 มกราคม 2468 (สจช. ร.7 บ.11.1/4) จึงมีประกาศ “โอนพิพิธภัณฑ์สถานไปขึ้นในความ
ปกครองของหอพระสมุดสําหรับพระนคร” เมื่อ 21 มกราคม 2468 เพราะ “บัดนี้กิจการของหอพระสมุด
สําหรับพระนครได้เจริญขึ้นโดยลําดับ สมควรจะโอนพิพิธภัณฑ์สถานมารวมไว้ตามลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
นั้นได้” (ราชกิจจานุเบกษา, 2468 : 264) ส่วนงานช่างประณีตศิลป์ในกรมศิลปากรนั้น ในเวลาต่อมา ทรง
มอบหมายให้ราชบัณฑิตยสภาที่จะตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ (สจช. ร.7 บ.11.3/1)
กรมราชบัณฑิตย์เมื่อ พ.ศ. 2446 เคยรับผิดชอบทั้งหอพระสมุดและพิพิธภัณฑ์มาก่อน (ราช
กิจจานุเบกษา, 2446 : 226) การโอนพิพิธภัณฑสถานของกรมศิลปากรมารวมกับหอพระสมุดวชิรญาณจึงเป็น
ทั้งการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการคลัง โดยแยก
งานส่วนที่ไม่มีปัญหามารวมกับงานที่มีลักษณะเดียวกันอย่างละมุนละม่อม เมื่อได้พระราชทานพระราชวัง
บวรสถานมงคลทั้งหมดให้จัดทําพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร จึงมีสถาบัน (Institution) ทาง “โบราณคดี”
คู่กับหอพระสมุดสําหรับพระนครซึ่งเป็นสถาบันทาง “วรรณคดี”
เมื่อราชบัณฑิตยสภาได้รับพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดมาดําเนินการ จึงได้จัดพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยให้เป็นพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมานซึ่ง
เคยเป็นพิพิธภัณฑสถานนั้น ปรับใช้เป็นหอพระสมุดวชิรญาณ จัดเก็บจารึก ตู้พระธรรมใส่หนังสือฉบับเขียน
และจาร และสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยใช้มาก่อน ตึกถาวรวัตถุจึงมีพื้นที่สําหรับ
จัดเก็บหนังสือจากห้องสมุดส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่หอพระสมุดสําหรับพระนคร (สจช. ร.7
บ.11/4) จึงเรียกตึกถาวรวัตถุนั้นว่า หอพระสมุดวชิราวุธ จัดเก็บและให้บริการหนังสือฉบับพิมพ์
การจําแนกจารึกและหนังสือฉบับเขียนออกจากฉบับพิมพ์ จัดเป็นหอพระสมุดวชิรญาณ เป็น
การจําแนกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ซึ่งมีลักษณะเดียวกับโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน มาจัดเก็บไว้ด้วยกันในพระราชวังบวรสถานมงคลด้วย ในภายหลัง จารึกและ
ตู้พระธรรมเหล่านี้ได้รับการจําแนกให้เป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในความดูแลของพิพิธภัณฑสถาน ฉะนั้น
งานตรวจรักษาของโบราณในพระราชอาณาเขตของกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร กับงาน
พิพิธภัณฑ์ในกรมศิลปากรจึงผนวกเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเป็น “แพนกโบราณคดี” แห่งราชบัณฑิตยสภา
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกประชุมเสนาบดีเพื่อพิจารณาเรื่องประณีต
ศิลป์ ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 เป็นวาระจร โดยมีพระราชดํารัสอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประณีตศิลป์ได้ว่า พระเจ้าแผ่นดินในอดีต “มิได้ถูกจํากัดในเรื่องใช้เงิน
แผ่นดินเช่นเดี๋ยวนี้ ย่อมสามารถที่จะทรงอุปถัมภ์บํารุงสรรพศิลปะต่างๆ สุดแท้แต่พระราชอัธยาศัย” แต่เมื่อ
ฐานะของพระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนไป “หน้าที่อุปถัมภ์บํารุงจึงเอนไปตกอยู่ข้างแผ่นดินหรือสมาคมแห่งความรู้
(learned Societies) ต่างๆ ช่วยค้ําชูตามแต่กําลังที่จะเปนไปได้.” เช่น ประเทศฝรั่งเศสมี “สภารักษาภาษาให้
บริสุทธิ์, มีกรมประณีตศิลป์ มีสภาฝึกสอนและให้แบบในการดนตรี ฟ้อนรํา ขับร้อง อันได้เงินอุดหนุนจาก
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รัฐบาล” และ “ถ้ามาคิดถึงเมืองเราก็เหนว่ามีประณีตศิลปอยู่หลายอย่างที่น่าสงวน” ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
ถึงเรื่องประณีตศิลป์ดังนี้ (สจช. ร.7 บ.11.3/1)
ปัญหาในที่ประชุมเกิดขึ้นว่า จะควรเพิ่มหน้าที่สงวนและรักษาประณีตศิลปไว้ในราช
บัณฑิตยสภาอันนี้ หรือ มอบไว้ในกระทรวงใด หรือ เปนอีกสภาหนึ่งต่างหาก. หน้าที่ของการสงวน
และรักษาประณีตศิลปะนี้ในขั้นต้นก็จะต้องเปนผู้ออกแบบและรับนักเรียนเข้ามาฝึกสอนสุดแต่จะมี
กําลังขยายการครอบถึงศิลปแพนกใดบ้างแล้วและออกประกาศนียบัตร และมีการอุดหนุนโดยทาง
อื่นๆ บ้าง . . .

ที่ประชุมเสนาบดีมีมติให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ซึ่งจะตั้งเป็นราชบัณฑิตยสภา ดูแลเรื่องการบํารุงประณีตศิลปไว้เป็นสาขาหนึ่ง สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
จึงทรงนัดประชุมกรรมการฯ ในวันที่ 15 เมษายน 2469 เพื่อปรึกษาเรื่องตั้งราชบัณฑิตยสภา บรรดากรรมการ
หอพระสมุดฯ เห็นพร้อมกันว่า การจะตั้งราชบัณฑิตยสภาให้สําเร็จนั้น มีเรื่องที่ต้องดําเนินการหลายอย่าง บาง
เรื่องค่อนข้างเร่งด่วน เพราะเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2469 คือ งานช่างประณีตศิลป์ในกรม
ศิลปากร บางเรื่องเป็นสิ่งที่ทําอยู่แล้วดําเนินงานได้ง่าย คือ การจัดหอพระสมุดและการตรวจรักษาของโบราณ
ในพระราชอาณาเขต และบางเรื่องจําเป็นต้องคิดพิจารณาให้มาก หากคิดให้ตลอดทีเดียวทั้งหมดก่อนการ
ประกาศคงไม่ทันการ เช่น การบํารุงวิชาช่างในแผนกศิลปากร ฉะนั้น กรรมการหอพระสมุดฯ จึงมีความเห็นว่า
ควรจะ “ประกาศเปลี่ยนกรรมการหอพระสมุด ตั้งเป็นราชบัณฑิตย์สภา สําหรับที่จะคิดอ่านอํานวยการต่อไป
เสียชั้นหนึ่งก่อน เมื่อมีสภาแล้วก็อาจจะตั้งพระราชบัญญัติสําหรับรักษาโบราณวัตถุและการบํารุงวรรณคดีต่อ
กันไปเป็นเรื่องๆ” (สจช., ร.7 บ.11/4)
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครร่างประกาศตั้งราชบัณฑิตยสภา กราบบังคม
ทูลฯ ถวายให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณา ทรงเห็นพ้องกับประกาศดังกล่าว และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อ่านประกาศดังกล่าวในการประชุมเสนาบดีสภาเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2469
พร้อมกับประกาศยุบเลิกกรมศิลปากรในวันเดียวกัน แต่เมื่อยังไม่มีแผนงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับ “แพนกศิลปากร”
จึงเขียนไว้สั้นๆ แต่เพียงว่า “เปนพนักงานบํารุงรักษาวิชชาช่าง” (สจช., ร.7 บ.11/4)
ปัญหาที่สืบเนื่องจากเงินเดือนช่างประณีตศิลป์ในกรมศิลปากรทําให้เกิดการตกผลึกทาง
ความคิด เรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมสยามไว้ในหน่วยงานเดียว การยุบรวมหน้าที่ของกรมราช
บัณฑิต หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร และกรมศิลปากร ให้เป็น “ราชบัณฑิตยสภา” นับเป็นวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในภาวะที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด ทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองต่อไปได้ โดยรวบหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ธํารงรักษาอารยธรรมสยามไว้ในหน่วยงานเดียว และเห็นบทบาทในการกําหนดองค์ความรู้เรื่อง “สยามรัฐ” ได้
ชัดเจนขึ้น
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะ
เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา มีผลต่อการสร้างกรอบความคิดเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องมาแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งยังสะท้อนวิธีบริหารราชการแผ่นดินใน
ยามที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านการคลังและยังคงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ไว้อย่างเต็ม
ความสามารถอีกด้วย
เหตุที่ไม่มีผู้ศึกษาเรื่องราชบัณฑิตยสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจน
มาก่อนนั้น คงเป็นเพราะเข้าใจว่าราชบัณฑิตยสภาคือกรมศิลปากร ที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการ เมื่อ พ.ศ.
2476 (ราชกิจจานุเบกษา, 2476 : 229-233) แต่พัฒนาการของกรมศิลปากรในสมัยหลังเน้นการทํางานด้าน
ศิลปกรรมเป็นสําคัญ ต่างจากราชบัณฑิตยสภาในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่เน้นความสําคัญของการศึกษา เมื่อไม่มีผู้ใด
สนใจพัฒนาการของหน่วยงานที่ยุบเลิกไปแล้วอย่างราชบัณฑิตยสภา แต่มีผู้ศึกษาบทบาทและผลงานของ
หน่วยงานที่ยังปรากฏอยู่เมื่อถึงวาระครบรอบที่สําคัญ เช่น กรมศิลปากรครบรอบ 60 ปี (รอง ศยามานนท์,
2495) ฉะนั้น ผู้ที่อ่านเอกสารไม่ระมัดระวัง แต่ทราบว่า รัฐบาลสมัยประชาธิปไตยปรับเปลี่ยนหน่วยราชการ
ใหม่ตามที่เห็นสมควร ส่วนราชการในความรับผิดชอบของราชบัณฑิตยสภานั้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน งาน
ส่ ว นใหญ่ ที่ ดํ า เนิ น การในสมั ย รั ช กาลที่ 5 และรั ช กาลที่ 6 เป็ น ต้ น ว่ า การจั ด หอสมุ ด การประกาศเขต
โบราณสถาน การจัดพิพิธภัณฑสถาน งานช่างประณีตศิลป์ กลายเป็นกรมใหม่ คือ กรมศิลปากรในสังกัด
กระทรวงธรรมการ ส่วนงานที่ริเริ่มใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 7 เช่น การบัญญัติศัพท์ที่มาจากต่างประเทศ การทํา
สารานุกรม กลายเป็นหน่วยงานใหม่ คือ ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อกรมศิลปากรเกิดจากการแบ่งส่วนราชการมา
จากราชบัณฑิตยสภา และปัจจุบันกรมศิลปากรมีบทบาทโดดเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า ราชบัณฑิตยสภาเป็นพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บทความวิจัยนี้กล่าวถึงความเป็นมาของราชบัณฑิตยสภา เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า ราชบัณฑิตยสภา
เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ด้านการศึกษา โดยมิได้กล่าวถึงรายละเอียดอื่น
ที่ แ ตกต่า งจากประกาศ “ตั้ง ราชบัณ ฑิตย์ ส ภา” ใน ราชกิจ จานุ เบกษา อั น เป็น การแก้ไ ขปั ญ หาของกรม
ศิลปากรในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับราชบัณฑิตยสภาให้
ศึกษาได้อีก เช่น บทบาทและหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาในสมัยรัชกาลที่ 7 สมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสภาและ
งานในแผนกต่างๆ รายละเอียดของแผนกบัญชาการแห่งราชบัณฑิตยสภา งานตรวจรักษาของโบราณในแผนก
โบราณคดี งานพิพิ ธภัณ ฑ์ใ นแผนกโบราณคดี ศิ ล ปากรสถานในแผนกศิล ปากร ความร่ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครและราชบัณฑิตยสภากับสยามสมาคม

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชสมภพ 120 ปี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ราชบัณฑิตยสภา”
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