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บทคัดย่อ
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี ก ารส่ ง
พระราชโอรสจ�ำนวน ๒๐ พระองค์ไปศึกษาต่อในยุโรประหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๔๔๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธาน ที่จะพัฒนาสยาม
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทั้งในแง่การปกครอง การขยาย
สาธารณูปโภค การปฏิรปู ระบบและสถาบันต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การศึกษา การเกษตร ฯลฯ
พระราชโอรสได้เสด็จไปศึกษาโดยทุนจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๕
ตั้งแต่ชั้นมัธยมที่ประเทศอังกฤษ แล้วทรงศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนพระทัย ได้แก่
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การทหาร วิศวกรรม การเกษตร ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์
รัฐศาสตร์ การศึกษา แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมในประเทศอังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่ ง เศส และรั ส เซี ย เมื่ อ ทรงส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ดิ น ทางกลั บ มาประเทศไทย
และได้มีบทบาทส�ำคัญในการปฏิรูป ในด้านระบบราชการสมัยใหม่ การทหารสมัยใหม่
การขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาประเทศ และ
การปฏิรูประบบกฎหมาย การเกษตร การคลัง สาธารณสุข และการศึกษา นับเป็น
การสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคมไทยในเวลาต่อมา
ค�ำส�ำคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชโอรส, การศึกษาต่อ
ในยุโรป, การสร้างทุนมนุษย์
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The Reign of Human Capital Accumulation:
King Chulalongkorn’s Policy in Sending His Sons
to Study in Europe
Supang Chantavanich1

Abstract
During the reign of King Chulalongkorn, twenty of his sons were
sent to continue their studies in Europe during 1885-1906. The King had
a resolution to modernize Siam in many fields, including administration,
infrastructure development, as well as reforms in the judicial, education and
agricultural sectors. The Siamese princes were sponsored by King
Chulalongkorn’s own funds to study from public school level to university
level. The fields of study covered law, economics, military, engineering,
agriculture, liberal arts, political science, education, medical science and
architecture in England, Germany, France and Russia. After graduation, all
the princes returned to Siam and became significant driving forces in the
reform of the nation. Modern bureaucracy, Western army, expansion of
infrastructure (roads, railways, canals) and public utilities (water) necessary
for development, as well as reforms in law, finance, education, public health
and agriculture, were put in place. King Chulalongkorn’s investment in human
capital accumulation through the international migration of his sons to Europe
proved important in modernizing Thailand.
Keywords: King Chulalongkorn, Sons of King Chulalongkorn, International
migration in Europe, human capital accumulation
1

2

Emeritus professor, Facutly of Polical Science, Chulalongkorn University

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

ความน�ำ
รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. ๒๔๑๑ พระองค์ทา่ นได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับอารยประเทศ ดังพระราชด�ำรัสเมื่อทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไข
การปกครองแผ่นดินว่า
“การปกครองในบ้านเมืองเราซึ่งเปนไปในปัจจุบันนี้ยังไม่เปน
วิธีปกครองที่จะให้การทั้งปวงเปนไปสะดวกได้แต่เดิมมาแล้ว ครั้น
เมื่อล่วงมาถึงปัจจุบันนี้บ้านเมืองยิ่งเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า
การปกครองเก่านั้นก็ยิ่งไม่สมกับความต้องการของบ้านเมือง
หนักขึ้นทุกที จึงได้มีความประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่จะแก้ไขธรรมเนียม
การปกครองให้สมกับเวลา ให้เปนทางที่จะเจริญแก่บ้านเมือง”
(พระราชด�ำรัสแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครอง
แผ่นดิน ๒๔๗๐ หน้า ๑-๒)
‘การแก้ไขธรรมเนียมการปกครองให้เจริญแก่บา้ นเมือง’ ตามพระราชด�ำรัสนี้
คือการพัฒนาสยามประเทศ วิธีการหนึ่งของการพัฒนาคือการสร้างทุนมนุษย์ ได้แก่
บุคลากรที่จะมาช่วยกันด�ำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาลุล่วงไปได้ จะเห็นได้ว่า พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงด�ำริให้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวเพื่อสร้างบุคลากร
ที่ จ ะมาเป็ น ตั ว จั กรกลในการสร้างความเจริญให้แ ก่บ้ า นเมื อง ในขณะเดี ยวกั น ก็
ทรงเล็งเห็นว่าจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทัดเทียมอารยประเทศ
เป็นต้นเหตุของการมีพระราชด�ำริที่จะส่งพระราชโอรสออกไปศึกษายังต่างประเทศ
เพื่อให้พระราชโอรสทรงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะความช�ำนาญ สั่งสมอยู่
ในพระองค์จากการเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศ และทรงน�ำความรู้และประสบการณ์
เหล่านี้มาช่วยพัฒนาประเทศไทยในเวลาต่อมา การเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ
เพื่ อ พ� ำ นั ก อาศั ย เป็ น เวลานานเป็ น เรื่ อ งใหญ่ แ ละเป็ น เรื่ อ งยากส� ำ หรั บ คนทั่ ว ไป
แม้ ส� ำ หรั บ เจ้ า นายก็ ยั ง เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เ ช่ น กั น เมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอและ
พระเจ้าลูกเธอจะเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ต่างประเทศ พระชนนีและเจ้าจอมมารดา
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ก็มีความวิตกกังวลและมีการเตรียมการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พระโอรสเป็น
อย่างมาก นอกจากนั้นยังทรงห่วงใยและมีลายพระหัตถ์ไปยังพระโอรส ดังตัวอย่าง
ของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ได้ทรงมีลายพระหัตถ์ไปยังพระราชโอรส คือ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ซึ่งเวลานั้นเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษความว่า
“โอวาทของแม่ฉบับนีแ้ ม่ขอบอกแก่พอ่ ผูเ้ ป็นลูกทีร่ กั และทีห่ วัง
ความสุขของแม่ให้ทราบว่า ... ในเวลาซึ่งพ่อไปเล่าเรียนในประเทศ
ยุโรปนี้ พ่อจงรู้เถิดว่า ข่าวความงามความดีของพ่อนี้ ... จะเป็น
เครื่องดับทุกข์ของแม่ และอย่าประพฤติชั่วนอกค�ำสั่งสอนของแม่
จงตั้งหน้าเล่าเรียนให้ได้รับความรู้โดยเร็ว จะได้กลับมาหาแม่
โดยไม่นานปี”
(พระราชประวัติส่วนพระองค์ฯ, ๒๔๗๐)
การด�ำรงชีวิตในต่างแดน แม้จะเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเจ้าแผ่นดินย่อมมี
ความล�ำบากอยูบ่ า้ งเพราะเป็นต่างถิน่ ค่าใช้จา่ ยสูงและไม่มผี คู้ อยดูแลช่วยเหลือเหมือน
อยู่ในประเทศไทย ข้าราชการผู้ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล
นักเรียนไทยในยุโรป ได้แก่ พระยาวิสทุ ธิสรุ ยิ ศักดิ์ (เปีย มาลากุล) และเจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม) จึงมีความส�ำคัญมากในการที่จะติดต่อเพื่อหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมและ
ติวเตอร์ให้แก่เจ้านาย ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ได้รับความสะดวกและติดตามผล
การเรียน เพื่อให้ส�ำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
การเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศของพระราชโอรสนีถ้ อื เป็นการย้ายถิน่
เพื่อไปศึกษาต่อในต่างแดน (education migration) เป็นลักษณะหนึ่งของการย้ายถิ่น
ทีม่ อี ยูโ่ ดยทัว่ ไป เช่น ย้ายถิน่ เพือ่ การรักษาพยาบาล ย้ายถิน่ เพือ่ การท�ำงาน การย้ายถิน่
เพือ่ การท�ำงานและเพือ่ การศึกษามีมาแต่ครัง้ โบราณ ดังปรากฏว่ามีสำ� นักทีม่ ผี ตู้ อ้ งการ
ไปศึกษาหาความรู้ เช่น ส�ำนักตักศิลาในประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในยุโรป
เช่น มหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลี มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ในอังกฤษ
เป็นประหนึ่งส�ำนักตักศิลาส�ำหรับนักเรียนต่างชาติที่ออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
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แนวทางการใช้ชวี ติ ขณะศึกษาต่ออยูใ่ นต่างประเทศย่อมจะต้องมีความพร้อม
ทางด้านภาษา การรู้จักวิธีใช้ชีวิตในต่างแดน และความขยันขันแข็ง พระราชโอรสทุก
พระองค์ได้ทรงเรียนภาษาอังกฤษก่อนทีจ่ ะเสด็จไปศึกษาต่อในยุโรป ทัง้ ในระดับมัธยม
และระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชโอรส
ไปยุโรปตั้งแต่มีพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษาขึ้นไป โดยมีผู้ดูแลนักเรียนคอยเป็นพี่เลี้ยง
และยังมีพระญาติผู้ใหญ่ คือ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ (พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ)
ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชากฎหมายที่อังกฤษก่อนหน้านั้นเป็น
ผู้อภิบาลอยู่ด้วย

พระราชกุศโลบายในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศมักเป็นการไป
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนกลับมาท�ำงานในประเทศเดิมตามทักษะและ
ความรู้ที่ได้มา ประเทศที่มีผู้ไปศึกษาต่อมากในอดีต คือ ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และ
ฝรั่งเศส ปัจจัยที่ผลักดันให้นักศึกษาต้องออกไปศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การที่ไม่มี
การศึกษาระดับนีอ้ ยูใ่ นประเทศของตน หรือการศึกษาทีม่ อี ยูใ่ นต่างประเทศมีมาตรฐาน
และคุณภาพดีกว่าที่มีในประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ไปศึกษาต่อจะไปจากประเทศก�ำลังพัฒนา
จะไปที่ประเทศใดขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศปลายทางที่เป็นผู้รับ ประเทศที่เป็น
เจ้าอาณานิคมมักรับนักศึกษาที่ไปจากอาณานิคมของตน (Portes, p. ๒๔-๒๗) ส�ำหรับ
ประเทศไทยซึง่ ไม่เคยเป็นอาณานิคม ผูเ้ รียนย่อมสามารถทีจ่ ะเลือกเดินทางไปประเทศที่
มีความสนใจและมีความเชีย่ วชาญในสาขาทีต่ อ้ งการโดยเสรี เช่นเดียวกับประเทศก�ำลัง
พัฒนาหลายประเทศในเอเชีย การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในยุโรปและสหรัฐอเมริกาใน
เวลาต่อมาเป็นหนทางหนึง่ ของการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพือ่ กลับมาช่วยพัฒนาประเทศ
ในช่วงเวลาทีม่ คี วามต้องการก�ำลังคนเพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างเข้มข้น เป็นการสร้าง
คนเพื่อการพัฒนาระยะยาว บุคคลเหล่านี้ได้กลับมาเป็นชนชั้นน�ำในสังคมของตนและ
ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการน�ำพาประเทศสู่ความเป็นอารยะ พระราชโอรสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นฟันเฟืองส�ำคัญที่ได้ขับเคลื่อนสยาม
ประเทศไปสู่ความเป็นอารยะหลังจากเสด็จกลับจากการศึกษาในยุโรป
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ปัญหาที่มักเกิดกับผู้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้แก่เรื่องของการปรับตัว
ทั้งทางวัฒนธรรม จิตใจ และวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษาในเบื้องต้น บาง
ครัง้ มีนกั ศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ทีไ่ ม่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดท�ำให้เกิดสภาวะสมองไหล
นอกจากนัน้ ก็มนี กั ศึกษาส่วนหนึง่ ทีม่ คี รอบครัวและตัง้ รกรากอยูใ่ นประเทศทีต่ นไปศึกษา
ต่อ ปัญหาเหล่านีไ้ ด้ถกู เล็งเห็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จะเห็นได้วา่ ทรงแต่งตัง้ ให้มผี ดู้ แู ลนักเรียน คือ เจ้าพระยายมราช (ปัน้ สุขมุ ) เป็นผูด้ แู ล
พระราชโอรสขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษอย่างใกล้ชิด
เรื่องค่าใช้จ่ายขณะที่ศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องใช้เงิน
จ�ำนวนมากเป็นค่าเล่าเรียน ในบางประเทศนักเรียนต่างชาติต้องจ่ายค่าเรียนแพงกว่า
หรือเท่ากับนักเรียนในท้องถิ่น นักเรียนส่วนใหญ่จึงมักถูกสอนให้ประหยัดและใช้จ่าย
เท่าที่จ�ำเป็น ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานพระราชโอรสจะพบว่าทรงก�ำชับให้
พระราชโอรสใช้จ่ายเงินโดยประหยัด ทรงแจ้งให้รู้ว่าเงินที่น�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นเป็น
เงินพระคลังข้างที่ คือ เป็นเงินของพระองค์เอง ซึง่ ได้จดั ให้พระราชโอรสแต่ละพระองค์
องค์ละประมาณ ๑ ล้านบาท โดยให้ผู้ดูแลนักเรียนเป็นคนดูแลควบคุมการใช้จ่าย
ในการเตรียมการเพื่อให้พระราชโอรสได้เสด็จไปศึกษาต่อในยุโรปพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราโชวาทในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ในหลาย
ด้ า น ทั้ ง ในด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ย วิ ช าที่ จ ะเรี ย น การเตรี ย มตั ว และความประพฤติ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
“เงินค่าที่จะใช้สอยในการเล่าเรียนกินอยู่นุ่งห่มทั้งปวงนั้น จะ
ใช้เงินพระคลังข้างที่คือเงินที่เป็นส่วนสิทธิ์ขาดแต่ตัวพ่อเอง ไม่ใช้
เงินที่ส�ำหรับจ่ายราชการแผ่นดิน เงินรายได้นี้ฝากไว้ที่แบงค์ ซึ่งจะ
ได้มีค�ำสั่งให้ราชทูตจ่ายเป็นเงินส�ำหรับเรียนวิชา.... การซึ่งใช้เงิน
พระคลังข้างที่ ไม่ใช้เงินแผ่นดินอย่างเช่นเคยจ่ายให้เจ้านายและ
บุตรข้าราชการไปเล่าเรียนแต่กอ่ นนัน้ เพราะเห็นว่ามีลกู มากด้วยกัน
การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้ เป็น
หลักทรัพย์มรดกอันประเสริฐดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่น ๆ ด้วย
เป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญ ลูกคนใดที่มีสติ
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ปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดหี รือไม่มสี ติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดก็ดี ก็จะต้อง
ส่งไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสทีจ่ ะเป็นไปได้ เหมือนหนึง่ ได้แบ่ง
ทรัพย์มรดกให้แก่ลกู เสมอกันทุกคน..... เงินทองทีจ่ ะใช้สอยในค่ากิน
อยูน่ งุ่ ห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทัง้ ปวง จงเขม็ดแขม่ใช้แต่เพียงพอที่
อนุญาตให้ใช้ อย่าท�ำใจโตมือโตสุรยุ่ สุรา่ ย โดยถือตัวว่าเป็นเจ้านาย
มั่งมีมากหรือว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินมีเงินทองถมไป ขอบอกเสียให้รู้
แต่ต้นมือว่าถ้าผู้ใดเป็นหนี้มาจะไม่ยอมใช้หนี้ให้เลย”
(พระบรมราโชวาท, น. ๓๙-๔๓)
ในเรื่องของวิชาที่จะเลือกเรียนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก็ได้ทรงให้พระราชโอวาทแก่พระราชโอรส ว่า “ต้องเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา
คืออังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน ให้ได้แม่นย�ำชัดเจนคล่องแคล่ว จนถึงแต่งหนังสือได้สอง
ภาษาเป็นอย่างน้อย เป็นวิชาหนังสืออย่างหนึ่ง กับวิชาเลขให้เรียนรู้คิดใช้ได้ในการ
ต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่ง” (พระบรมราโชวาท, น. ๔๖-๔๗)
ในแง่ของการเลือกเรียนสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้นทรงมีพระราชด�ำริ
ที่จะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับต้นและความสามารถของพระราชโอรส
“วิชาอืน่ ๆ ทีจ่ ะเรียนต่อไปให้เป็นวิชาช�ำนาญวิเศษในกิจการ
ข้างวิชานั้น จะตัดสินเป็นแน่นอนว่าให้เรียนสิ่งใดในเวลานี้ก็ยังไม่
ควร จะต้องไว้เป็นค�ำสั่งต่อภายหลัง เมื่อรู้วิชาชั้นต้นพอสมควร
แล้ว”
(พระบรมราโชวาท, น. ๔๔)
และยังทรงเน้นการเรียนภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาต่างประเทศดังความว่า
“จะทิ้งภาษาของตัวให้ลืมถ้อยค�ำที่จะพูดให้สมควรเสีย หรือ
จะลืมวิธีเขียนหนังสือไทยที่ตัวได้ฝึกหัดแล้วเสียนั้นไม่ได้เลย...ถ้า
ไม่รู้เขียนอ่านแปลลงเป็นภาษาไทยได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อันใด ถ้า
อย่างนัน้ หาจ้างแต่ฝรัง่ มาใช้เท่าไรก็ได้... เพราะฉะนัน้ ในเวลาทีอ่ อก
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ไปเรียนวิชาอยู่ ขอบังคับว่าให้เขียนหนังสือถึงพ่อทุกคนอย่างน้อย
เดือนละฉบับ เมื่อเวลายังเขียนหนังสืออังกฤษไม่ได้ก็เขียนมาเป็น
หนังสือไทย ถ้าเขียนหนังสืออังกฤษหรือภาษาหนึ่งภาษาใดได้ให้
เขียนภาษาอื่นนั้นมาฉบับหนึ่ง ให้เขียนค�ำแปลเป็นหนังสือไทยอีก
ฉบับหนึ่ง ติดกันมาอย่าให้ขาด”
(พระบรมราโชวาท, น. ๔๘)
ในส่ ว นของการดู แ ลพระราชโอรสขณะทรงศึ ก ษาอยู ่ ใ นต่ า งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ก�ำหนดให้กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการซึ่ง
มีศักดิ์เป็นพระปิตุลาของพระราชโอรสเป็นผู้ดูแลการเล่าเรียน และให้ราชทูตที่ประจ�ำ
อยู่ในประเทศที่ทรงศึกษานั้นเป็นผู้ดูแลด้วยทั้งรายละเอียดดังนี้
“จงรู้ว่าการเล่าเรียนของลูกทั้งปวงนั้นอาของเจ้า กรมหมื่น
เทวะวงศ์วโรปการได้รับปฏิญาณต่อพ่อว่า จะตั้งใจอุตสาหะเป็น
ธุระในการเล่าเรียนของลูกทั้งปวง ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า พ่อ
ได้มีความวางใจมอบธุระสิทธิ์ขาดแก่กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ
เป็นธุระทุกสิ่งทุกอย่าง”
(พระบรมราโชวาท, น. ๔๙)
นอกจากนั้นทรงสั่งเสียในเรื่องความประพฤติว่า
“เมือ่ อยูโ่ รงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบ
อย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้ อย่าเกะกะวุ่นวาย....จงอุตส่าห์พากเพียรเรียน
วิชาให้รู้มาได้ช่วยก�ำลังพ่อ เป็นที่ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรัก
นั้นเถิด”
(พระบรมราโชวาท, น. ๔๙-๕๐)
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การเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ยุโรป
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
เราได้มีโอกาสพบภาพที่ทรงฉายร่วมกับพระราชโอรส ๑๑ พระองค์ที่ทรงศึกษาอยู่ใน
อังกฤษและยุโรปและเสด็จมารับเสด็จที่ประเทศอังกฤษ ภาพดังกล่าวถ่ายที่ Taplow
Court, Maidenhead ประเทศอังกฤษโดยช่างภาพชาวอังกฤษชือ่ นาย C. Vandyk เมือ่
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) รายพระนามและพระราชโอรสในพระรูป (เรียง
ล�ำดับจากขวาไปซ้าย) ประกอบด้วย

๑) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒) พระองค์เจ้า
จิรประวัติ (กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช) ๓) พระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร (กรมพระก� ำ แพงเพชรอั ค รโยธิ น ) ๔) พระองค์ เ จ้ า
เพ็ญพัฒนพงศ์ (กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม) ๕) พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ๖) สมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
๗) สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)
๘) พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ (กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร)
๙) สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ (กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ)
รัชสมัยแห่งการสร้างทุนมนุษย์: พระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในยุโรป
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๑๐) สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย (กรมขุนศรีธรรมราชด�ำรงฤทธิ)์
๑๑) พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ (กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี) และ
๑๒) สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ยุ ค ลฑิ ฆั ม พร (กรมหลวงลพบุ รี ร าเมศวร์ )
(เอนก นาวิกมูล, ๒๕๓๒)
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรส
ที่เสด็จไปศึกษาต่อในทวีปยุโรป รวมทั้งสิ้น ๒๐ พระองค์ มีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
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รัชสมัยแห่งการสร้างทุนมนุษย์: พระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 11
ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในยุโรป

พระนาม

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)
สถาบันอุดมศึกษา

สาขาที่จบ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

๒๔๒๐/๒๔๖๓ อังกฤษ
ออกซฟอร์ด
(๒๔๒๘-๒๔๓๙)

พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ๒๔๑๘/๒๔๖๒ อังกฤษ, ฝรั่งเศส            _
(๒๔๒๘-๒๔๔๐)
๔ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ๒๔๑๙/๒๔๕๖ อังกฤษ,
โรงเรียนทหาร
				
เดนมาร์ก,
เดนมาร์ก
				
เยอรมัน
				
(๒๔๒๘-๒๔๔๐)

๓

๒

๑๒
๑๒

การทหาร

๑๑

๑๐

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

อักษรศาสตร์

กฎหมาย

พระโอรสรุ่นแรก
๑ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ๒๔๑๗/๒๔๗๕ อังกฤษ
ออกซฟอร์ด
ภาษาตะวันออก
(๒๔๒๘-๒๔๓๘) เอดินเบิร์ก
เศรษฐศาสตร์
							

ล�ำดับ

จอมพลกองทัพบก, เสนาบดีกระทรวงกลมโหม
จัดตั้งกองบินทหารบก, ผู้บัญชาการ
กรมยุทธนาธิการ, ปลัดกองทัพบก,
เสนาธิการทหารบก

อธิบดีกรมศึกษาธิการ,
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ,
เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์, จัดตั้งคลังออมสิน
สหกรณ์, ระเบียนศุลกากรและสรรพากร
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
ตั้งโรงเรียนกฎหมายเสนาบดีกระทรวงเกษตร,
ปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดิน
ส�ำนักราชเลขาธิการ, องคมนตรี

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

พระนาม

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)

๗
เยอรมัน
(๒๔๓๙-๒๔๔๔)

ทหารเรือ

สาขาที่จบ

การทหาร

โรงเรียนแซนต์เฮิร์สท์ ทหารบก,
ออกซฟอร์ด
ประวัติศาสตร์
กฎหมาย

โรงเรียนนายเรือ

สถาบันอุดมศึกษา

สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ๒๔๒๔/๒๔๘๗ อังกฤษ
โรงเรียนนายร้อย
(๒๔๓๗-๒๔๓๙) วิทยาลัยเสนาธิการ

พระโอรสรุ่นกลาง
๕ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ๒๔๒๓/๒๔๖๖ อังกฤษ
(๒๔๓๖-๒๔๔๓)
๖ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
๒๔๒๓/๒๔๖๘ อังกฤษ
(๒๔๓๖-๒๔๔๖)

ล�ำดับ

๖

๓

๑๐

๗

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

เสนาธิการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ,
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ,
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม,
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, อุปนายกสภากาชาด
สยาม, วิชาการดนตรีประสานเสียง
และการประพันธ์เพลง

เสนาธิการทหารเรือ, เพิ่มเติมวิชาดาราศาสตร์
อุทกศาสตร์ในโรงเรียนนายเรือ
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ ริเริ่มสร้าง
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง, โรงเรียนราชวิทยาลัย,
สถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวชิรพยาบาล
ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน,
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย, ตั้งกรมรถไฟหลวง

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป (ต่อ)

รัชสมัยแห่งการสร้างทุนมนุษย์: พระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 13
ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในยุโรป

พระนาม

สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนารถ

๑๐

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)
สถาบันอุดมศึกษา

๒๔๒๕/๒๔๗๙ อังกฤษ
เคมบริดจ์
(๒๔๓๔-๒๔๔๐) วูลลิซ
เยอรมัน
(๒๔๔๔-๒๔๔๗)
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
๒๔๒๕/๒๔๕๒ อังกฤษ
          _
(๒๔๓๘-๒๔๔๖)

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์
วิศวกรรมการทหาร
วิศวกรรมรถไฟ
และการจัดการ
ทหารช่าง
การท�ำท�ำนบและ
ขุดคลอง
เกษตรศาสตร์

สาขาที่จบ

๘

๔

๗

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

๒๔๒๔/๒๔๖๓ อังกฤษ
Imperial College ศิลปศาสตร์
๒
(๒๔๓๙-๒๔๔๐)
รัสเซีย
โรงเรียนนายร้อย
การทหาร
๖
(๒๔๔๑-๒๔๔๖) มหาดเล็ก
								

พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์

๙

พระโอรสรุ่นกลาง
๘ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร

ล�ำดับ

ตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหาร วางรากฐาน
การบินของประเทศไทย, ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
กรมยุทธนาธิการ, เสนาธิการทหารบก,
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก,
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก

ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงศึกษาธิการ

ทหารช่างกรมยุทธนาธิการทหารบก, จเรทหารช่าง
ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง, เสนาบดี
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป (ต่อ)
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พระนาม

๒๔๒๗/๒๔๕๗ อังกฤษ และ
มิวนิก
เยอรมัน
ทูบิงเง่น
(๒๔๔๐-๒๔๕๐)

พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์

๑๔

๒๔๒๕/๒๔๗๕ อังกฤษ
เคมบริดจ์
(๒๔๔๐-๒๔๔๙)

_

สถาบันอุดมศึกษา

พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ ๒๔๒๖/๒๔๙๐ อังกฤษ
โรงเรียนทหาร
(๒๔๔๐-๒๔๔๘)

สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)

๒๔๒๖/๒๔๔๒ อังกฤษ
(๒๔๔๐-๒๔๔๒)

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์

๑๓

๑๒

พระโอรสรุ่นกลาง
๑๑ สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย

ล�ำดับ

เศรษฐศาสตร์
การเมือง
เศรษฐศาสตร์
การเกษตร

ทหารเรือ

รัฐศาสตร์
(การปกครองและ
ประวัติศาสตร์)

_

สาขาที่จบ

๑๐

๘

๙

๒

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

ปลัดกรมพิเศษแผนกอัยการต่างประเทศ,
ปลัดส�ำรวจ กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ,
เจ้ากรมเลขานุการ กระทรวงมหาดไทย,
ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย

เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ,
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ผู้ช่วยปลัดทูลแถลง กระทรวงมหาดไทย,
สมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลภาคใต้,
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ ๑๗ ปี

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป (ต่อ)

รัชสมัยแห่งการสร้างทุนมนุษย์: พระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15
ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในยุโรป

พระนาม

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)
สถาบันอุดมศึกษา

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ๒๔๒๘/๒๔๙๔ อังกฤษ และ
เยอรมัน
ไฮเดลเบิร์ก
(๒๔๔๒-๒๔๕๗)

สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ๒๔๓๒/๒๔๖๗ อังกฤษ
(๒๔๕๑-๒๔๕๓)

๑๗

๒๔๒๗/๒๔๖๒ อังกฤษ
เคมบริดจ์
(๒๔๔๐-๒๔๕๗)

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์

๑๖

พระโอรสรุ่นกลาง
๑๕ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์

ล�ำดับ

การทหาร
สถาปัตยกรรม

การศึกษา
การแพทย์

สาขาที่จบ

๒

๑๕

๑๖

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

นายร้อยทหารบกไทย กองทัพเรือ

ปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัย, จัดตั้งทุนพยาบาล
ศิริราชพยาบาล

อธิบดีโรงกษาปณ์, ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ,
ผู้ตรวจการกรมศิลปากร

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป (ต่อ)
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พระนาม

๒๐

๑๙

ประเทศที่ไป
(ระยะเวลา)
สถาบันอุดมศึกษา

โรงเรียนนายร้อย
ทหาร
โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารฝรั่งเศส

เคมบริดจ์

๒๔๓๕/๒๔๗๒ อังกฤษ และ
เยอรมัน
ไฮเดลเบิร์ก
(๒๔๔๘-๒๔๕๗)
อเมริกา
(๒๔๖๐-๒๔๗๑) ฮาร์วาร์ด

ปีประสูติ/
สิ้นพระชนม์

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ๒๔๓๕/๒๔๖๖ อังกฤษ
(๒๔๔๘-๒๔๖๑)
สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก
๒๔๓๖/๒๔๘๔ อังกฤษ
ศักดิเดชน์
(๒๔๔๙-๒๔๕๗)
ฝรั่งเศส
(๒๔๖๓-๒๔๖๔)

พระโอรสรุ่นเล็ก
๑๘ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
วิกรม

ล�ำดับ

โรงเรียนายเรือ
วิชาทหารเรือ
วิชาทหารบก
การแพทย์และ
สาธารณสุข
อักษรศาสตร์และ
ดนตรี
การทหาร

สาขาที่จบ

๒

๘

๑๓

๑๐

จ�ำนวนปีใน
ต่างประเทศ
โดยประมาณ

อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเพาะช่าง
พระมหากษัตริย์รัชการที่ ๗
ผูบ้ งั คับกองร้อยนายทหารปืนใหญ่รกั ษาพระองค์,
ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นประถม,
ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิการและ
พระราชบัญญัติเทศบาล, ตั้งราชบัณฑิตสภา,
ตั้งหอพระสมุด, ท�ำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส
และเยอรมัน

รับราชการกองทัพเรือ, อาจารย์โรงเรียน
นายเรือ, แพทย์ศิริราช, อาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย
ประสานรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร้อกกี้
เฟลเลอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาแพทย์

การกลับมารับราชการ

ตารางที่ ๑ รายพระนามพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศึกษาต่อในยุโรป (ต่อ)

จากตารางที่ ๑ มีพระราชโอรสสามรุ่นที่เสด็จไปศึกษาที่ยุโรปดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
พระราชโอรสรุน่ โต ทีท่ รงไปศึกษาต่อในทวีปยุโรปพร้อมกัน เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘
มี ๔ พระองค์ ประกอบด้วย
(๑) พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ เสด็จไปทรงศึกษาสาขาบูรพคดีศึกษา
(Oriental Studies) ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สาขาวิชาภาษาบาลี
และสันสกฤต และทรงศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก สกอตแลนด์
หลังจากนั้น รวมเวลาอยู่ในต่างประเทศประมาณ ๑๐ ปี
(๒) พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงศึกษาภาษาละติน อังกฤษ และฝรั่งเศส
และทรงศึ ก ษาวิ ช ากฎหมายต่ อ ที่ วิ ท ยาลั ย ไครส์ ต เชิ ช มหาวิ ท ยาลั ย ออกซฟอร์ ด
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรงสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปริญญาเกียรตินิยม
รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษ ๑๑ ปี
(๓) พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ทรงศึกษาด้านอักษรศาสตร์ที่ประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส รวมเวลาที่ทรงศึกษาประมาณ ๑๒ ปี
(๔) พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ทรงเดินทางไปศึกษาที่อังกฤษแล้วเสด็จ
ไปศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเดนมาร์ก รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี
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พระราชโอรสรุ่นกลาง เสด็จไปศึกษาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๑ โดย
ทยอยไปเป็นรุ่น ๆ มี ๑๓ พระองค์ ประกอบด้วย
(๕) พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จไปศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ
ประเทศอังกฤษ รวมเวลาที่ทรงศึกษา ๗ ปี
(๖) เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เสด็จไปประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาระดับมัธยมที่
โรงเรียนมัธยมอีตนั หลังจากนัน้ เสด็จไปศึกษาการทหารบกที่ โรงเรียนทหาร Sandhurst
และศึกษาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด รวมเวลาทรงศึกษา
๑๐ ปี
(๗) เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ เสด็จไปศึกษาต่อที่อังกฤษทางด้านการทหาร
เช่นกันและหลังจากนั้นได้เสด็จต่อไปศึกษาที่ประเทศเยอรมันรวมระยะเวลาที่ศึกษา
ต่างประเทศ รวมเวลาทรงศึกษาในอังกฤษ ๓ ปี และในเยอรมัน ๖ ปี
(๘) พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่
ระดับมัธยมทีโ่ รงเรียนฮาร์โรว์หลังจากนัน้ ได้เข้าศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์และ
โรงเรียน Chattam และ Woollich ในสาขาวิศวกรรมการทหาร หลังจากนั้นเสด็จไป
ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันเพื่อศึกษาเรื่องวิศวกรรมรถไฟและการจัดการ รวมเวลา
ที่ประทับอยู่ในอังกฤษ ๗ ปี และที่เยอรมัน ๔ ปี นอกจากนั้นยังเสด็จไปศึกษาเรื่อง
การท�ำท�ำนบกั้นน�้ำและการขุดคลองที่เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสอีกด้วย
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(๙) พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ เสด็จไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอังกฤษในสาขา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร รวมเวลา ๘ ปี
(๑๐) เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เสด็จไปประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาในสาขา
ศิลปศาสตร์ Imperial College หลังจากนั้นได้เสด็จต่อไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียทาง
ด้านการทหาร รวมระยะเวลาประมาณ ๘ ปี
(๑๑) สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย เสด็จไปศึกษาทีป่ ระเทศอังกฤษ ประทับ
อยู่ได้ ๒ ปีก็ทรงพระประชวรต้องเสด็จกลับประเทศไทยและสิ้นพระชนม์เมื่อมี
พระชนมายุได้เพียง ๑๗ พรรษา
(๑๒) เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร เสด็จไปประเทศอังกฤษศึกษาที่โรงเรียนมัธยม
ฮาร์ โ รว์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ์ ใ นสาขารั ฐ ศาสตร์ ด ้ า นการปกครองและ
ประวัติศาสตร์รวมเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษประมาณ ๘ ปี
(๑๓) พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ เสด็จไปประเทศอังกฤษทรงศึกษาวิชา
การทหารเรือเป็นเวลา ๘ ปี
(๑๔) พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ เสด็จไปประเทศอังกฤษ หลังจากนัน้ เสด็จต่อไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย Tubingen ประเทศเยอรมนี ในสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
รวมเวลา ๑๐ ปี
(๑๕) พระองค์ เ จ้ า สุ ริ ย งประยุ ร พั น ธุ ์ เสด็ จ ไปศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษรวมเวลา ๑๖ ปี
(๑๖) พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
และหลังจากนัน้ เสด็จต่อไปศึกษาทีป่ ระเทศเยอรมันทีเ่ มืองฮ้สเบิรต์ ตัด และมหาวิทยาลัย
ไฮเดลเบิร์กในสาขากฎหมาย การศึกษาและการแพทย์ รวมเวลา ๑๕ ปี
(๑๗) เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในด้าน
การทหาร รวมเวลา ๒ ปี
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พระราชโอรสรุน่ เล็ก ทีเ่ สด็จไปศึกษาต่อในช่วงปี ๒๔๓๕-๒๔๓๖ มี ๓ พระองค์
ประกอบด้วย
(๑๘) เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดชวิกรม เสด็จไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอังกฤษในระดับ
มัธยมที่โรงเรียนฮาร์โรว์ หลังจากนั้นเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันในสาขาวิชา
ทหารเรือเยอรมันวิชาทหารบกทีพ่ อร์ตดาม เบอร์ลนิ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๐
หลังจากกลับมาทรงงานที่ประเทศไทยได้เสด็จไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและศึกษา
การแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Harvard รวมเวลาที่ศึกษาต่อต่างประเทศ ๑๐ ปี
(๑๙) เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ที่แมคลีน่า
คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทางด้านอักษรศาสตร์และการดนตรี รวมเวลาทีศ่ กึ ษา
ต่อ ๑๓ ปี
(๒๐) เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่
ระดั บ มั ธ ยมที่ โ รงเรียนอีตันหลัง จากนั้นเสด็จไปศึกษาที่ โ รงเรี ย นนายร้ อยทหารที่
เมืองวูลลิชประเทศอังกฤษ รวมระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในอังกฤษ ๑๐ ปี

ผลของการไปศึกษาที่ยุโรปต่อการพัฒนาสยามประเทศ
การเสด็จกลับมารับราชการของพระราชโอรสและบทบาทในการพัฒนา
สยามประเทศมีหลายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้
(๑) การปฏิรูประบบราชการ
จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้ทรง
มีพระราชด�ำรัสไว้ว่า “มีความประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่จะแก้ไขธรรมเนียมการปกครองให้
สมกับเวลา ให้เป็นทางที่จะเจริญแก่บ้านเมือง และการที่จะจัดนั้นต้องอาศัยก�ำลังสติ
ปัญญาและความซือ่ ตรงความจงรักภักดีของท่านทัง้ ปวง” (พระราชด�ำรัสแถลงพระบรม
ราชาธิบายฯ, น. ๓๐) จึงได้ทรงมอบพระราชภาระให้แก่พระเจ้าลูกเธอที่เสด็จกลับ
จากศึกษาต่อในยุโรป ให้ทรงมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิรูปประเทศ พระเจ้าลูกเธอที่
เสด็จกลับจากศึกษาต่อที่ยุโรปและได้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่ช่วยท�ำให้เกิดการปฏิรูประบบ
ราชการ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ และในเวลาต่อมาประกอบด้วย พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์
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ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรมและเสนาบดีกระทรวงเกษตร พระองค์เจ้า
ประวิตรวัฒโนดมทรงด�ำรงต�ำแหน่งส�ำนักราชเลขาธิการและส�ำนักองคมนตรี พระองค์
เจ้าจิรประวัตวิ รเดชทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ เจ้าฟ้ายุคลทิฆมั พรทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ุทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคล้งมหาสมบัติ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษา ทุกพระองค์ได้มีส่วนผลักดันใน
การปฏิรูปราชการของไทยให้เป็นแบบยุโรป มีความทันสมัยมากขึ้น
พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์เสด็จกลับมาทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดี
กรมศึกษาธิการ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
ในเวลาต่อมา นอกจากนั้นยังทรงมีบทบาทในการจัดตั้งคลังออมสินสหกรณ์ จัดท�ำ
ระเบียบศุลกากรและระเบียบสรรพากรให้แก่ประเทศไทย
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดินเพราะเริ่ม
มีการออกโฉนดที่ดินเป็นครั้งแรกในรัชสมัยนี้
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคม
(๒) การปรับปรุงการทหาร
พระเจ้าลูกเธอหลายพระองค์ ทรงศึกษาใน
สาขาเกีย่ วกับด้านการทหารโดยตรงและได้เสด็จกลับ
มาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การทหารของสยามในขณะนั้ น
ดังปรากฏว่าพระองค์เจ้าจิรประวัตวิ รเดช ซึง่ เป็นจอมพล
ในกองทัพบกได้ทรงเริ่มสร้างกองทัพประจ�ำการและ
จัดตัง้ กองบินทหารบก ทรงด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการ
กรมยุ ท ธนาธิ ก าร ปลั ด กองทั พ บก เสนาธิ ก าร
กองทัพบก และจอมพลกองทัพบกในที่สุด พระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งเป็นเสนาธิการทหารเรือ
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ทรงเพิ่มเติมวิชาดาราศาสตร์และวิชาอุทกศาสตร์ในโรงเรียนนายเรือ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถได้ทรงเข้ารับราชการเป็นทหารบก หลังจากทรงส�ำเร็จการศึกษาทางด้าน
การทหารจากรัสเซีย ได้ทรงท�ำนุบำ� รุงส่งเสริมกิจการบินของทหารและพลเรือน ทดลอง
ใช้เครื่องบินน�ำส่งถุงไปรษณีย์และล�ำเลียงเวชภัณฑ์ส�ำหรับผู้ป่วย เป็นการวางรากฐาน
กองทั พ อากาศในเวลาต่ อ มา พระองค์ เ จ้ า วุ ฒิ ไ ชยเฉลิ ม ลาภทรงเข้ า รั บ ราชการ
ในทหารเรือ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธทรงกลับมารับราชการเป็นนายร้อยทหารบกไทย
ที่วังสวนกุหลาบ และหลังจากนั้นก็ได้ท�ำงานในกองทัพเรือด้วย พระราชโอรสรุ่นเล็ก
ได้แก่ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชวิกรมซึ่งทรงไปศึกษาวิชาทหารเรือที่เยอรมัน ก็ได้เสด็จ
กลับมาทรงสอนที่โรงเรียนนายเรือ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ หลังจากทรงศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยทหารที่อังกฤษและโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ฝรั่งเศส ได้เสด็จ
กลับมา ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นทหารปืนใหญ่ระยะหนึ่ง
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาธิการทหารบก เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หลังจากเสด็จกลับจากการศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยเสนาธิการ
เยอรมัน ในเวลาต่อมา
(๓) การขยายโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชด�ำริทจี่ ะปรับปรุง
การบริหารราชการแผ่นดิน ดังปรากฏว่า ได้ทรงมีรบั สัง่ ให้จดั ตัง้ กรมเพิม่ ขึน้ ใหม่ ๖ กรม
และมีเสนาบดี ๖ ต�ำแหน่ง หนึ่งในกรมที่เพิ่มขึ้น คือ กรมโยธาธิการซึ่งทรงอธิบายว่า
“กรมโยธาธิการเป็นพนักงานทีจ่ ดั ตรวจการก่อสร้างท�ำถนน
ขุดคลอง แลการช่างทั่วไปทั้งการไปรสณีย์โทรเลขหรือรถไฟซึ่งจะ
มีสืบไปภายน่า”
(พระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน, น. ๗๑)
พระราชโอรสสองพระองค์ที่ได้ทรงมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนางาน
โยธาธิการ คือ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรและพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ พระองค์เจ้า
บุรฉัตรไชยากรทรงศึกษาวิชาวิศวกรรมการทหาร วิศวกรรมรถไฟและการจัดการ
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ได้เสด็จกลับมาริเริ่มกิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทย และพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
ได้ทรงริเริ่มงานโยธาทางด้านการเกษตร
อนึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงเล็งเห็นความส�ำคัญของ
งานวิศวกรรม ในด้านงานโยธาธิการ จึงได้ทรงตั้งให้มีกรมทหารในกรมช่างสิบหมู่และ
มี “ทหารอินเยอเนีย” ซึ่งเป็นทหารช่าง และมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานโยธาในเวลา
ต่อมา ดังปรากฏว่าพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรก็ทรงส�ำเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าว
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงด�ำรงต�ำแหน่งทหารช่างในกรมยุทธนา
ธิการทหารบก และทรงเป็นจเรทหารช่าง นอกจากนั้นยังได้ทรงริเริ่มกิจการรถไฟเป็น
ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ ทรงเริ่มสั่งซื้อรถจักรดีเซลจาก
สวิตเซอร์แลนด์เป็นรถดีเซลแรกของเอเชีย ทรงอ�ำนวยการสร้างสะพานพระรามหก
สะพานกษัตริย์ศึกและเจาะค้นหาน�้ำมันดิบและถ่านหินที่อ�ำเภอฝาง ด้านการคมนาคม
และสื่อสารทรงริเริ่มวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นและทรงตั้งสถานีวิทยุกรุงเทพ จัดตั้ง
ไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ จัดการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศและจัดตั้งบริษัทเดิน
อากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคมได้ทรงออกแบบสร้างตลาดฉัตรชัยขึ้นที่อ�ำเภอหัวหินโดยออกแบบให้หลังคา
เป็นซุ้มมีเจ็ดโค้งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๔) กฎหมาย การเกษตร การคลัง สาธารณสุขและการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนรูปของกระทรวงยุติธรรม ดังมีพระด�ำริว่า
“การต�ำแหน่งยุติธรรมในเมืองไทยนี่เปรียบเหมือนเรือ
ก�ำปัน่ ทีถ่ กู เพรียงแลปลวกกินผุโทรมทัง้ ล�ำ แต่กอ่ นท�ำมานัน้ เหมือน
รั่วแห่งใด ก็เข้าไม้ดามอุดยาแต่เฉพาะที่ตรงรั่วนั้น ที่อื่นก็โทรมลง
ไปอีก ครั้นช้านานเข้าก็ยิ่งช�ำรุดหนักลงทั้งล�ำ เป็นเวลาสมควรที่จะ
ต้องตั้งกงขึ้นกระดานใหม่ให้เปนของมั่นคงถาวรสืบไป”
(พระบรมราชาธิบายฯ, น. ๔๕)

รัชสมัยแห่งการสร้างทุนมนุษย์: พระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23
ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในยุโรป

ในเรื่องการสาธารณสุข ก็ได้ทรงด�ำริว่า
“จะมี โ รงหมอส� ำ หรั บ รั ก ษาราษฎรทั้ ง ปวง .....การโรง
พยาบาลนีค้ ดิ จะให้แพร่หลายไปทัว่ พระราชอาณาเขตร์ ก็คงจะต้อง
เปนการใหญ่ จะต้องใช้หมอประจ�ำโรงพยาบาลนั้นมาก”
(พระบรมราชาธิบายฯ, น. ๔๘)
ด้วยพระราชด�ำริดังกล่าวจึงมีพระเจ้าลูกเธอที่ได้ทรงศึกษาและกลับมารับ
ราชการในด้านเหล่านี้ ปรากฏว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้ทรงปฏิรูประบบกฎหมาย
ไทยให้เป็นสากล ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมาย พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์หลังจากทรง
ศึกษาทางด้านการศึกษาและการแพทย์ เสด็จกลับมาส่งเสริมให้มกี ารเภสัชกรรม มีการ
ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยและศิริราชพยาบาล ตลอดจนมีทุนให้แก่พยาบาลในเวลา
ต่อมา เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ได้ทรงศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์และ
ศิลปะ ได้ทรงกลับมาเป็นพระอาจารย์ทจี่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสอนภาษาอังกฤษ
ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และทรงเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเพาะช่าง ส่วนเจ้าฟ้า
ประชาธิปกศักดิเดชน์ นอกจากจะทรงศึกษาทางด้านการทหารยังทรงสนพระทัยที่จะ
จัดให้มีความสมบูรณ์ในทางวิชาการและการบริหาร ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา หอพระ
สมุด และจัดตั้งเทศบาลขึ้น ในเวลาต่อมาเมื่อเสด็จกลับมาจากประเทศอังกฤษด�ำรง
ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์
ในด้านการเกษตรพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์และพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ
ทรงเป็นเจ้านายสองพระองค์ท่ีได้ทรงมีบทบาทในการส่งเสริมการเกษตรของไทย
พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ทรงศึกษาทางด้านเกษตรกรรมโดยตรงและได้ท�ำงานใน
ด้านนี้ ส่วนพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐซึ่งเป็นเจ้านายที่มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ล้านนา
ได้ทรงศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร จนจบระดับปริญญาเอกและได้มบี ทบาท
ในการผลักดันการเกษตรของประเทศไทยด้วยเช่นกัน วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ
พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ที่มหาวิทยาลัย Tubingen เรื่อง “เกษตรกรรมในสยาม:
บทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม” ได้รับการยอมรับ
อย่ า งกว้ า งขวางและถื อ เป็ น เอกสารส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ นั ก เศรษฐศาสตร์ แ ละ
นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

24

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

ในด้านการคลังพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทในแง่
การคลัง ทรงเป็นอธิบดีโรงกษาปณ์ และทรงเป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติด้วย
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกสภากาชาดสยาม
จะเห็นได้ว่าพระราชโอรสทุกพระองค์ที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศ
ได้เสด็จกลับมาเข้ารับราชการมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิรูปสยามทั้งในด้านการปฏิรูป
ระบบราชการ การปรับปรุงการทหารแบบสมัยใหม่ การขยายโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับ
การพัฒนาประเทศ และการปฏิรปู ระบบกฎหมาย การเกษตร การคลัง สาธารณสุข และ
การศึกษา นับเป็นการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการพัฒนาประเทศไทย
มาจนถึงปัจจุบัน

สรุป
พระราชกุศโลบายในการสร้างคนโดยการส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อต่าง
ประเทศเป็ น อุ บ ายส� ำ คั ญ ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ที่ จ ะให้
พระโอรสได้เดินทางไปศึกษาต่อเพื่อกลับมาเป็นก�ำลังคนในการพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะยาว มีพระโอรสตัง้ แต่รนุ่ ใหญ่ เช่น พระองค์เจ้ากิตยิ ากรวรลักษณ์จนถึงรุน่ เล็ก เช่น
เจ้าฟ้ามหิดลและเจ้าฟ้าประชาธิปกที่ได้เสด็จไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน เดนมาร์ก และรัสเซีย รวมทั้งสิ้น ๒๐ พระองค์ พระโอรสเหล่านี้ได้เสด็จกลับ
มารับราชการทั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังทรง
รั บ ราชการต่ อ มาจนถึ ง สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว และ
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง ความส� ำเร็ จ ของ
การสร้างทุนมนุษย์สำ� หรับการพัฒนาสยามประเทศในระยะยาว ผลของการเสด็จไปทรง
ศึกษาต่อในต่างประเทศปรากฏทั้งในด้านการปฏิรูประบบราชการ การปรับปรุง
การทหารการขยายโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนา
ในด้านกฎหมาย การเกษตรการคลัง สาธารณสุขและการศึกษา จะพบว่าพระโอรส
ทุกพระองค์ (นอกจากเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัยที่สิ้นพระชนม์เมื่ออายุเพียง ๑๗ ปี)
ได้เสด็จกลับมาประเทศไทยและทรงมีบทบาทในการพัฒนาอย่างเข้มข้น เป็นพืน้ ฐานของ
การพัฒนาประเทศไทยในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ อย่างต่อเนือ่ งจนปัจจุบนั
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนการส่งพระราชโอรส
ไปศึกษาต่อในยุโรปอย่างรอบคอบทั้งในแง่การเงิน การเลือกสาขาที่เรียน การด�ำรง
ชีวิตในฐานะนักศึกษา ฯลฯ พระราชโอรสทุกพระองค์เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทย
และเริ่มทรงงานในหน่วยราชการต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่ทรงศึกษาจบมาทั้งสายทหาร
และพลเรือน นับเป็นการลงทุนมนุษย์ที่ได้ผลคุ้มค่ายิ่ง ไม่มีภาวะสมองไหล ไม่มี
ความล้มเหลว หรือสภาพปัญหาส�ำคัญใด ๆ แม้พระราชโอรสบางองค์ที่ทรงสมรส
ในต่างแดนก็ทรงเดินทางกลับมาทรงงานในประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ
นอกจากการเสด็ จ กลั บ มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศแล้ ว
พระราชโอรสบางพระองค์และพระธิดากับพระโอรสของพระราชโอรสก็ได้ทรงมี
บทบาททางด้านการศึกษา ดังปรากฏว่าพระราชโอรสและพระเจ้าหลานเธอของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสนับสนุนและ ทรงเป็น “พระอาจารย์”
ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ พระองค์ เ จ้ า รั ง สิ ต ประยู ร ศั ก ดิ์ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทรซึง่ ทรงเป็นพระโอรสรุน่ แรกเมือ่ เสด็จกลับมาประเทศไทยแล้วได้ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย และทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทรงสอนภาษาละตินให้นิสิตด้วยพระองค์เอง สมเด็จ
เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกทรงเป็นพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทีค่ ณะรัฐประศาสนศาสตร์
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ลอดุ ล ยเดชทรงเป็ น พระอาจารย์ ส อนวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ที่
คณะวิทยาศาสตร์และวิชาประวัตศิ าสตร์ชาติไทยให้แก่นสิ ติ จุฬาฯ ทีป่ ระสงค์จะลงทะเบียน
เรียนวิชานี้ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นพระธิดาของ
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงเป็นพระอาจารย์สอนวรรณคดี
และภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์ และพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรซึ่งเป็นพระโอรส
ของพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นพระอาจารย์
สอนวิชาวรรณคดีองั กฤษทีค่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังได้บนั ทึกไว้
ในหอจดหมายเหตุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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