พระประวัตพิ ระบิดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย

พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็ นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
และจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสู ติเมื่อวันพุธ แรม 11 คํ่า เดือนยี่ ปี ชวด จุลศักราช 1238 ตรงกับวันที่ 10
มกราคม พ.ศ. 2419 มีพระนามว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุล “รัชนี”) ทรงมีเจ้าพี่ผรู ้ ่ วมจอม
มารดาเดียวกันพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พระองค์เจ้าหญิงภัททาวดีศรี ราชธิดา แต่สิ้นพระชนม์เมื่อมี
พระชันษาได้ 28 ปี
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ได้ทรงรํ่าเรี ยนหนังสื อตั้งแต่เยาว์พระชันษา ทรงมีความสนพระทัยและ
มีสติปัญญาสามารถมาก เพราะปรากฎว่าทรงศึกษาถึงขั้น “อ่านออกเขียนได้” อย่างรวดเร็ ว ยิง่ กว่านั้น
เมื่อพระองค์มีพระชันษาได้ 5 ขวบเท่านั้น ก็ใฝ่ พระทัยค้นหาเอาโครงกลอนมาอ่านตลอดจนร้อยแก้ว
เรื่ องที่ได้รับความนิยมอยูใ่ นสมัยนั้น เช่น เรื่ องอิเหนา รามเกียรติ์ สามก๊ก และเรื่ องจีนอื่นๆ
นอกจากนั้นยังได้ทรงศึกษาหนังสื อขอมด้วย โดยทรงศึกษาจากเจ้าพี่ผมู ้ ีพระชันษาแก่กว่า 5 ปี อิทธิพล
ของหนังสื อขอมแผ่ซ่านทัว่ ไปในวงวรรณกรรมของไทยแทบทุกแห่ง ดังนั้น เมื่อพระองค์เจ้ารัชนีแจ่ม
จรัสและเจ้าพีอ่ ่านและเขียนได้ครั้งแรก ความทราบถึงพระกรรณของพระราชวังบวรฯ ผูเ้ ป็ นพระบิดาก็
ไม่ทรงเชื่อ เพราะเข้าพระทัยว่า ไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่พระธิดาและพระโอรสซึ่งมีพระชันษาเพียงเท่านั้นจะ
ทรงอ่านหนังสื อขอมได้จริ ง โดยพระโอรสพระชันษาน้อย ขนาดหนังสื อไทยก็ควรจะอ่านและเขียน
ไม่ได้ดว้ ยซํ้าไป พระบิดาจึงทรงใคร่ ทดลองด้วยการโปรดฯ ให้เฝ้ าโดยไม่แจ้งพระประสงค์ให้ทราบ
ล่วงหน้า และประทานหนังสื อขอมอันเป็ นคัมภีร์ใบลานให้ทดลองอ่าน ปรากฎว่าพระธิดาและพระโอรส
สามารถอ่านได้ดงั คําเล่าลือ ส่ วนอัจฉริ ยะในขั้นตอนไปของพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ก็คือในขณะที่ยงั มี
พระชันษา 5 ขวบ ทรงสามารถแต่งโคลงกลอนได้บา้ งแล้วด้วย

ในปี พ.ศ. 2429 พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสได้ทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ และทรง
อยูท่ ี่โรงเรี ยนเป็ นประจํา เสร็ จกลับวังเฉพาะวันพระ ทรงเรี ยนอยูเ่ พียงปี เศษจบการันต์ คือ จบชั้นสู งสุ ด
ในประโยค 1 และในระหว่างนี้ทรงเรี ยนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย และทรงเรี ยนจบประโยค 2 เมื่อ พ.ศ.
2434 ทรงสอบไล่ได้เป็ นที่ 1 ได้รับพระราชทานหี บหนังสื อเป็ นรางวัล จากนั้นได้เรี ยนภาษาอังกฤษต่อไป
จนจบหลักสู ตรการเรี ยนของโรงเรี ยนสวนกุหลาบ เมื่อทรงสําเร็ จวิชาการโรงเรี ยนสวนกุหลาบแล้ว พระ
ชันษายังน้อยเกินกว่าที่จะรับราชการ จึงเสด็จเข้าเรี ยนภาษาอังกฤษต่อที่สาํ นักอื่นอีกแห่งหนึ่งจน พ.ศ.
2436 ได้เสด็จเข้ารับราชการในตําแหน่งนายเวรกระทรวงธรรมการ ขณะนั้นพระชันษา 16 ปี 3 เดือน
ต่อมาได้ทรงเลื่อนข้นเป็ นผูช้ ่วยในกรมศึกษาธิการใน พ.ศ. 2438 ทั้งได้ทรงรับหน้าที่พิเศษเป็ นข้าหลวง
สอบไล่วิชาหนังสื อไทยด้วย และทรงเป็ นกรรมการพิเศษร่ างพระราชบัญญัติพิจารณาความแพ่งอีกหน้าที่
หนึ่งขณะที่ทรงรับราชการอยูก่ ระทรวงธรรมการ 2 ปี เศษนั้น พระองค์มิได้ทรงฝักใฝ่ อยูแ่ ต่หน้าที่ราชการ
ประจําอย่างเดียว ยังสนพระทัยที่จะแสวงหาความรู ้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยูม่ ิได้ขาดอีกด้วย โดยทรง
กระทําพระองค์สนิทชิดชอบกับที่ปรึ กษากระทรวงและข้าราขการอื่นๆ ที่เป้ นชาวอังกฤษ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ความพยายามเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งเพิ่มพูนความรู ้ทางภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
ที่สุดทั้งสิ้ น จนทําให้พระองค์ทรงคุน้ กับขนบธรรมเนียมและตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วย
เหตุน้ ีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยพระองค์เจ้ารัชนีจากกระทรวงธรรมการมาเป็ นผูช้ ่วยที่
ปรึ กษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2439 ในที่สุดพระองค์ท่านก็กลายเป็ นผูถ้ ูก
อัธยาศัยอย่างมากกับที่ปรึ กษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติซ่ ึงเป็ นชาวอังกฤษ ที่ปรึ กษาถึงกับทูลปรารภ
ต่อเสนาบดีวา่ ควรส่ งคนหนุ่มอย่างพระองค์ท่านไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเสี ยพักหนึ่งก็จะได้คนดีที่
สามารถใช้ในราชการ เสนาบดีทรงเห็นชอบด้วยและทรงมีพระดําริ อยูแ่ ล้ว ในวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2440
พระองค์เจ้ารัชนีทรงย้ายมามีตาํ แหน่งเป็ นล่ามที่กระทรวงพระคลังและได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตามเสด็จพระราชดําเนินประพาสทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ปี นั้น และได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้เสด็จอยูท่ รงเล่าเรี ยนต่อในประเทศอังกฤษ ผูด้ ูแลนักเรี ยนหลวงจัดให้ท่านไปเรี ยนอยูท่ ี่แฟมิลี่
ต่อมาถึงแม้จะมีเวลาในการเตรี ยมพระองค์ไม่มากนัก แต่ดว้ ยทรงมีความวิริยะอุสาหะและตั้งพระทัยอย่าง
แน่วแน่ ทําให้ทรงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ได้ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยก็
ทรงกอบโกยหาความรู ้ใส่ พระองค์อยูต่ ลอดเวลา แต่ทรงศึกษาอยูเ่ พียง 3 เทอม ก็ถูกเรี ยกตัวกลับประเทศ
ไทย คือในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2442 พระองค์ท่านได้เสด็จเข้ารับราชการเป็ นผูช้ ่วยกรมตรวจแลกรม
สารบัญชี ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2444 ได้ทรงย้ายไปมีตาํ แหน่งเป็ น
ปลัดกรมธนบัตร ซึ่งเป็ นเวลาที่กระทรวงพระคลังเริ่ มจะจัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้แทนเงินกษาปณ์เป็ นครั้ง
แรก พระองค์เจ้ารัชนีจึงได้รับมอบให้จดั ตั้งระเบียบราชการในกรมใหม่น้ นั ขึ้น ได้ทรงเป็ นแม่กองปรึ กษา
กันในการคิดแบบลวดลายและสี ของธนบัตรแต่ละชนิด ทรงมีส่วนในการตราพระราชบัญญัติเงินตรา
สมัยนั้นการวางกฎเสนาบดีในการควบคุมธนบัตรและทรงวางหลักบัญชี เป็ นต้น ธนบัตรที่จดั พิมพ์ข้ ึน
ครั้งนั้นมีอตั ราใบละ 1,000 บาท 100 บาท 20 บาท 10 บาท 5 บาท ส่ วนอัตรา 1 บาท ยังคงใช้เหรี ยญ

ตรากษาปณ์อยูอ่ ย่างเดิมและได้นาํ ธนบัตรออกจําหน่ายเป็ นปฐมฤกษ์เมื่อวันเปิ ดกรมธนบัตร ต่อจากนั้น
อีก 5 เดือน คือในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 พระองค์เจ้ารัชนี ก็ทรงเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็ นผูแ้ ทนเจ้ากรม
ธนบัตร และได้ทรงย้ายไปทรงเป็ นเจ้ากรมกองที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2446 เสด็จ
อยูใ่ นตําแหน่ง นั้นได้ 14 เดือน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2447 ทรงย้ายไปรับราชการในตําแหน่งอธิบดี
กรมกษาปณ์สิทธิการ ราชการในกรมกษาปณ์สมัยนั้น มีความมุ่งหมายอันสําคัญ คือ การจัดงานและการ
ควบคุมการทําเหรี ยญตรากษาปณ์ให้มีปริ มาณมากพอและให้มีคุณสมบัติดีพอแก่ความต้องการของ
ราชการ เมื่อพระองค์เจ้ารัชนีผเู ้ สด็จเข้าไปรับงานนี้ ทรงเป็ นพระธุระแก้ไขปัญหาต่างๆ ทําให้การ
ดําเนินงานสําเร็ จเรี ยบร้อยตามความมุ่งหมาย และงานทั้งสิ้ นที่ทรงจัดขึ้นใหม่ในกรมกษาปณ์ครั้งนั้น เป็ น
ที่ตอ้ งพระประสงค์ของเสนาบดีเป็ นอันมาก แต่พระองค์เจ้ารัชนีทรงปฏิบตั ิราชการแผนกนั้นอยู่ 3 ปี เศษ
ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยพระองค์เจ้ารัชนีมาเป็ นอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชี เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2451 และทรงดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชีซ่ ึงเป็ นกรมใหญ่และ
สําคัญกรมหนึ่งในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อยูจ่ นสิ้ นรัชกาลที่ 5 และทรงดํารงตําแหน่งเดิมนั้น
ต่อไปอีก 5 ปี ในรัชกาลที่ 6 (ภายหลังกรมตรวจแลกรมสารบัญชีเปลี่ยนชื่อเป็ นกรมบัญชีกลาง)
รวมเวลาที่พระองค์เจ้ารัชนี ทรงรับราชการในราชกาลที่ 5 เป็ นเวลา 17 ปี จนมีพระชันษาได้ 33 ปี
ใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เจ้ารัชนี
เป็ นองคมนตรี
เนื่องด้วยพระองค์เจ้ารัชนีทรงมีพระสติปัญญาสามารถในราชการและเป็ นผูแ้ ตกฉานทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศ ตลอดจนเป็ นกวีที่มีสาํ นวนพิเศษ ดังนั้นในปี พ.ศ.2456 จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้เฉลิมพระยศพระองค์เจ้ารัชนี เป็ นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามจาฤกในพระสุ พรรณบัฎว่าพระรา
ชรววงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณมุกสิ กนาม ทรงศักดินา 11,000 ไร่ ตามพระราชกําหนดพระองค์เจ้า
ต่างกรมในพระราชวังบวร
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสถิติพยากรณ์ข้ ึนเป็ นกรม
บัญชาการชั้นมีอธิบดีเป็ นหัวหน้า อยูใ่ นสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีชื่อว่า “กรมพาณิ ชย์และ
สถิติพยากรณ์” ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณเป็ นอธิบดี
ต่อมาได้เริ่ มจัดงานสําคัญขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ด้วยคํานึงว่าชาวนาเป็ นส่ วนสําคัญของการพาณิ ชย์ เพราะข้าว
เป็ นสิ นค้าสําคัญของประเทศ แต่ชาวนามีหนี้สินมาก ทํานาได้ขา้ วมามากน้อยเท่าใดก็ตอ้ งขายใช้หนี้เกือบ
หมด ถึงกระนั้นหนี้สินก็ยงิ่ พอกพูน กรมพาณิ ชย์และสถิติพยากรณ์เห็นด้วยการช่วยกูฐ้ านะชาวนาให้พน้
อุปสรรคคือ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งก็รวมเข้าในวิธีการส่ วนหนึ่งแห่ งการอุดหนุนพาณิ ชย์ของประเทศ
ด้วย ส่วนงานข่าวพาณิ ชย์กเ็ ป็ นงานอีกแผนกหนึ่งที่มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมความรู ้ในกิจการทุกอย่าง
ทางพาณิ ชย์และดําเนินการช่วยเหลือในพาณิ ชย์ของประเทศเจริ ญยิง่ ๆขึ้น นอกจากงานต่างๆ ดังกล่าว ก็มี
การจัดตั้งสถานจําแนกความรู ้ทางพาณิ ชย์ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู ้แก่มหาชนผูร้ ิ เริ่ มจะกระทํา
การพาณชย์ งานส่ วนหนึ่งในแผนกนี้คือ การจัดตั้งศาลาแยกธาตุ กรมพาณิ ชย์ฯ เห็นว่าต่อไปภายหน้า

การแยกธาตุจะเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่งแก่การค้าของบ้านเมือง เอกชนหรื อพ่อค้าต้องอาศัยความรู ้
ทางการแยกธาตุมากขึ้นทุกที จึงรับกองแยกธาตุของกรมกษาปณ์มาขยายงานให้ใหญ่ออกไป ได้จดั หา
เครื่ องมือต่างๆจนครบถ้วน และจัดให้มีเจ้าพนักงานผูม้ ีความรู ้มาประจํามากขึ้นมีชื่อว่า “ศาลาแยกธาตุ
ของรัฐบาล” (บัดนี้เรี ยกกรมวิทยาศาสตร์) และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ประเทศไทยประกาศ
สงครามกับประเทศเยอรมันและฮังการี คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 อธิบดีกรมพาณิ ชย์และสถิติพยากรณ์
ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเจ้าพนักงานผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ของชนชาติศตั รู พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ ต้องทรงรับหน้าที่น้ ีโดยตําแหน่ง พระองค์ทรงได้รับการสรรเสริ ญว่า พิทกั ษ์ทรัพย์ดว้ ยความสุ จริ ต
ยุติธรรมและรอบคอบในระหว่างที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมพาณิ ชย์และสถิติพยากรณ์ข้ ึนเป็ น
กรมชั้นมีอธิบดีเป็ นหัวหน้าราชการบางอย่างได้หยุดชะงักไปชัว่ ควาว เพราะอธิบดีและข้าราชการหลาย
คนในกรมฯ ติดราชการผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ศตั รู ซ่ ึงต้องใช้เวลาเป็ นปี ๆ แต่เมื่อราชการผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ค่อย
เรี ยบร้อยลงก็เริ่ มแข่งขันทางการพาณิ ชย์ต่อไป กรมพาณิ ชย์ฯ ได้ขยายงานกว้างขวางออกไปอีกหลาย
แผนกด้วยอธิบดีกรมพาณิ ชย์ฯ ทรงเห็นการณ์ไกลว่า พาณิ ชย์ของประเทศย่อมขยายวงกว้างออกไปทุกที
ตามความเจริ ญของบ้านเมือง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งกรมพาณิ ชย์และ
สถิติพยากรณ์ข้ ึนเป็ น “กระทรวงพาณิ ชย์” เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2463 ให้อยูค่ วามควบคุมของสภา
เผยแพร่ พาณิ ชย์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณเป็ นอุปนายก
แห่งสภานั้น ในปี พ.ศ. 2464 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณเป็ นรองเสนาบดี กระทรวงพาณิ ชย์ ทรงมีตาํ แหน่งในที่ประชุมเสนาบดีสภาตั้งแต่ พ.ศ.2463
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2468 อันเป็ นการประชุมเสนาบดีครั้งสุ ดท้ายในรัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2465 สภานายกแห่งสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ได้มีรับสัง่ ให้ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ ผูเ้ ป็ นนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมด้วยมิสเตอร์เลอเมย์ที่ปรึ กษาหลวงพิจารณ์พาณิ ชย์ และหลวง
ประกาศสหกรณ์ออกไปดูงานสหกรณ์ที่ประเทศพม่าและอินเดียเป็ นเวลา 5 เดือนเศษ เมื่อเสร็ จกลับทรง
เขียนรายงานเสนอต่อสภานายกในเรื่ องสหกรณ์แบบต่างๆ ที่เสด็จไปพิจารณามา ทรงชี้แจงว่าสหกรณ์ใน
สองประเทศนั้นมีประเทศใดบ้าง ประเทศไหนควรจะนํามาจัดได้ในประเทศนี้ ก็ได้ทรงรายงานไว้ถี่ถว้ น
ตอนหนึ่งในรายงานนั้นทรงกล่าวว่า ประเทศเราเคราะห์ดีที่จดั สหกรณ์ดว้ ยความรอบคอบที่สุดและจัดที่
หลังประเทศอื่นๆ แทบทัว่ โลก ข้อบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่ องสหกรณ์ เราจึงป้ องกันได้ทุกทาง ด้วย
ทราบเยีย่ งอย่างความบกพร่ องที่เกิดขึ้นแล้วแก่สหกรณ์ประเทศนั้นๆ เช่น การควบคุมทางกฎข้อบังคับ
และทางกฎหมายเป็ นต้น ในที่สุดทรงยืนยันว่า สหกรณ์ที่จดั ขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ผดิ พลาดอย่างใด
อย่างหนึ่งเลย
นอกจากงานสหกรณ์ที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็ นผูป้ พู ้ืนฐานและทรงเป็ น
กําลังสําคัญในการเผยแผ่แล้ว พระองค์ท่านยังทรงมีหน้าที่สาํ คัญๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติอีก
หลายประการ คือ
-ทรงเป็ นอุปนายกหอพระสมุดแห่งชาติ

-ทรงเป็ นกรรมการร่ างกฎหมาย
-ทรงเป็ นกรรมการสภากาชาด
-ทรงเป็ นายกสมาคมลอนเทนนิสแห่ งประเทศไทย
-ทรงเป็ นกรรมการองคมนตรี สภา
-ทรงเป็ นสภานายกแห่ งราชบัณฑิตยสภา
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็ นนักหนังสื อพิมพ์ นักประพันธ์ และกวีที่สาํ คัญ
พระองค์หนึ่ง ทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส ทรงนิพนธ์เรื่ องสําคัญๆ ไว้หลายเรื่ อง เช่น จดหมายจาง
วางหรํ่า พระนลคําฉันท์ นิทานเวตาล เป็ นต้น
ในด้านชีวิตส่ วนพระองค์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเษกสมรสกับหม่อม
เจ้าหญิงพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ทรงมีพระราชธิดา
และพระโอรสคือ
1. หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิ ต
2. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงสิ้ นพระชนม์ดว้ ยพระโรคหลอดโลหิ ตในสมองตัน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลา 15.30 น. สิ ริพระชนมายุได้ 68 ปี 6 เดือน 13 วัน

