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 พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเปนพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 1 
 และจอมมารดาเลีย่ม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 11 คํ่า เดือนยี่ ปชวด จุลศักราช 1238 
 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2419 มีพระนามวา พระองคเจารัชนีแจมจรัส (ตนสกุล “รัชนี”) 
 ทรงมีเจาพี่ผูรวมจอมมารดาเดยีวกันพระองคหน่ึง พระนามวา พระองคเจาหญิงภัททาวดีศรีราชธิดา 
แตสิ้นพระชนมเมื่อมีพระชันษาได 28 ป 
 
พระองคเจารัชนีแจมจรัส ไดทรงร่ําเรยีนหนังสือตั้งแตเยาวพระชันษา ทรงมีความสนพระทัยและมสีติปญญา
สามารถมาก เพราะปรากฏวาทรงศึกษาถึงขั้น “อานออกเขียนได” อยางรวดเร็ว ยิ่งกวาน้ัน  
เมื่อพระองคมีพระชันษาได 5 ขวบเทาน้ัน ก็ใฝพระทัยคนหาเอาโครงกลอนมาอานตลอดจนรอยแกว  
เรื่องที่ไดรับความนิยมกันอยูในสมัยน้ัน เชน เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สามกก และเรื่องจีนอื่นๆ นอกจากน้ันยัง
ไดทรงศึกษาหนังสือขอมดวย โดยทรงศึกษาจากเจาพี่ผูมพีระชันษาแกกวา 5 ป อิทธิพลของหนังสือขอม
แผซานทั่วไปในวงวรรณกรรมของไทยแทบทุกแหง ดังน้ัน เมื่อพระองคเจารัชนีแจมจรัสและเจาพี่อานและ
เขียนไดครั้งแรก ความทราบถึงพระกรรณของพระราชวังบวรฯ ผูเปนพระบิดาก็ไมทรงเชื่อ เพราะ 
เขาพระทัยวา ไมนาจะเปนไปไดที่พระธิดาและพระโอรสซึง่มีพระชันษาเพียงเทาน้ันจะทรงอานหนังสือขอมได
จริง โดยเฉพาะพระโอรสน้ันพระชันษานอย ขนาดหนังสือไทยก็ควรจะอานและเขียนไมไดดวยซ้าํไป พระบิดา
จึงทรงใครจะทดลองดวยการโปรดฯ ใหเฝาโดยไมแจงพระประสงคใหทราบลวงหนา และประทานหนังสือ
ขอมอันเปนคัมภีรใบลานใหทดลองอาน ปรากฏวาพระธิดาและพระโอรสสามารถอานไดดังคําเลาลือ สวน
อัจฉริยะในขั้นตอไปของพระองคเจารัชนีแจมจรัส ก็คือในขณะท่ียังมีพระชันษา 5 ขวบน้ัน  
ทรงสามารถแตงโคลงกลอนไดบางแลวดวย 
 
ในป พ.ศ. 2429 พระองคเจารัชนีแจมจรัสไดทรงเขาศึกษา ณ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ และทรงอยู
ที่โรงเรียนเปนประจํา เสด็จกลับวังเฉพาะวันพระ ทรงเรียนอยูเพียงปเศษจบการันต คือ จบชั้นสูงสุดใน



ประโยค 1 และในระหวางน้ีทรงเรียนภาษาอังกฤษควบคูไปดวย และทรงเรียนจบประโยค 2 เมื่อ พ.ศ. 
2434 ทรงสอบไลไดเปนที่ 1 ไดรับพระราชทานหีบหนังสือเปนรางวัล จากน้ันไดเรียนภาษาอังกฤษตอไปจน
จบหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อทรงสําเร็จวิชาการโรงเรียนสวนกุหลาบแลว พระชันษายัง
นอยเกินกวาที่จะรับราชการ จึงเสด็จเขาเรยีนภาษาอังกฤษตอท่ีสํานักอ่ืนอีกแหงหน่ึงจน พ.ศ. 2436 ได
เสด็จเขารับราชการในตําแหนงนายเวรกระทรวงธรรมการ ขณะน้ันพระชันษา 16 ป 3 เดือน ตอมาไดทรง
เลื่อนขึ้นเปนผูชวยในกรมศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2438 ทั้งไดทรงรับหนาที่พิเศษเปนขาหลวงสอบไลวิชา
หนังสือไทยดวย และทรงเปนกรรมการพิเศษรางพระราชบัญญัติพิจารณาความแพงอีกหนาที่หน่ึงขณะที่ทรง
รับราชการอยูกระทรวงธรรมการ 2 ปเศษน้ัน พระองคมิไดทรงฝกใฝอยูแตหนาที่ราชการประจาํอยางเดียว 
ยังสนพระทัยท่ีจะแสวงหาความรูทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยูมิไดขาดอีกดวย โดยทรงกระทําพระองคสนิท
ชิดชอบกับที่ปรึกษากระทรวงและขาราชการอื่นๆ ท่ีเปนชาวอังกฤษ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
ความพยายามเหลาน้ีลวนเปนสิ่งเพิ่มพูนความรูทางภาษาอังกฤษเปนอยางดีท่ีสุดทั้งสิ้น จนทําใหพระองคทรง
คุนกับขนบธรรมเนียมและตรัสภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว ดวยเหตุน้ีจึงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหยายพระองคเจารัชนีจากกระทรวงธรรมการมาเปนผูชวยที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2439 ในที่สุดพระองคทานก็กลายเปนผูถูกอัธยาศัยอยางมากกับที่ปรึกษา
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งเปนชาวอังกฤษ ที่ปรึกษาถึงกับทูลปรารภตอเสนาบดีวาควรสงคนหนุมอยาง
พระองคทานไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเสียพักหน่ึงก็จะไดคนดีที่สามารถใชในราชการ เสนาบดีทรงเห็นชอบ
ดวยและทรงมีพระดําริอยูแลว ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2440 พระองคเจารัชนีทรงยายมามีตาํแหนงเปน
ลามที่กระทรวงพระคลังและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตามเสด็จพระราชดาํเนินประพาสทวีปยุโรป 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน ปน้ัน และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสด็จอยูทรงเลาเรยีนตอในประเทศ
อังกฤษ ผูดูแลนักเรียนหลวงจัดใหทานไปเรียนอยูกับแฟมิลี่ ตอมาถึงแมจะมีเวลาในการเตรียมพระองคไมมาก
นัก แตดวยทรงมีความวิริยะอุตสาหะและตั้งพระทัยอยางแนวแน ทําใหทรงสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยเคม
บริดจได ระหวางที่ทรงศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ก็ทรงกอบโกยความรูใสพระองคอยูตลอดเวลา แตทรงศึกษา
อยูเพียง 3 เทอม ถูกเรียกตัวกลับประเทศไทย คือ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2442 พระองคทานไดเสด็จ
เขารับราชการเปนผูชวยกรมตรวจแลกรมสารบัญชี ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2444 ไดทรงยายไปมีตําแหนงเปนปลัดกรมธนบัตร ซึ่งเปนเวลาที่กระทรวงพระคลังเริ่มจะจัดพิมพ
ธนบัตรออกใชแทนเงินกษาปณเปนครั้งแรก พระองคเจารัชนีจึงไดรับมอบใหจัดตั้งระเบียบราชการในกรม
ใหมน้ันขึ้น ไดทรงเปนแมกองปรึกษากันในการคิดแบบลวดลายและสีของธนบัตรแตละชนิด ทรงมีสวนในการ
ตราพระราช 
 
บัญญัติเงินตราสมัยน้ันการวางกฎเสนาบดีในการควบคุมธนบัตร และทรงวางหลักการบัญชี เปนตน ธนบัตร
ที่จัดพิมพขึ้นครั้งน้ันมีอัตราใบละ 1,000 บาท 100 บาท 20 บาท 10 บาท 5 บาท สวนอัตรา 1 บาท 
ยังคงใชเหรียญตรากษาปณอยูอยางเดิม และไดนําธนบัตรออกจําหนายเปนปฐมฤกษเมื่อ วันเปดกรมธนบัตร 
ตอจากน้ันอีก 5 เดือน คือในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2446 พระองคเจารัชนี ก็ทรงเลื่อนตําแหนงขึ้นเปน
ผูแทนเจากรมธนบัตร และไดทรงยายไปทรงเปนเจากรมกองที่ปรึกษาอีกครั้งหน่ึง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 
2446 เสด็จอยูในตําแหนงน้ันได 14 เดือน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2447 ทรงยายไปรับราชการใน
ตําแหนงอธิบดีกรมกษาปณสิทธิการ ราชการในกรมกษาปณสมัยน้ัน มีความมุงหมายอันสําคัญ คือ การจัด
งานและการควบคุมการทําเหรียญตรากษาปณใหมีปริมาณมากพอและใหมีคุณสมบัติดีพอแกความตองการ
ของราชการ เมื่อพระองคเจารัชนีผูเสด็จเขาไปรับงานน้ี ทรงเปนพระธุระแกไขปญหาตางๆ ทําใหการ
ดําเนินงานสําเร็จเรียบรอยตามความมุงหมาย และงานทั้งสิ้นที่ทรงจัดขึ้นใหมในกรมกษาปณครั้งน้ัน เปนที่
ตองพระประสงคของเสนาบดีเปนอันมาก แตพระองคเจารัชนีทรงปฏิบัติราชการแผนกน้ันอยู 3 ปเศษ ก็มี



พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยายพระองคเจารัชนีมาเปนอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชี เมื่อวันที่    
1 เมษายน พ.ศ. 2451 และทรงดํารงตาํแหนงอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชีซึ่งเปนกรมใหญและสาํคัญ
กรมหน่ึงในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อยูจนสิ้นรัชกาลที่ 5 และทรงดํารงตําแหนงเดิมน้ันตอไปอีก 5 ป ใน
รัชกาลที่ 6 (ภายหลังกรมตรวจแลกรมสารบัญชีเปลี่ยนชื่อเปนกรมบัญชีกลาง) 
 
รวมเวลาที่พระองคเจารัชนี ทรงรับราชการในรัชกาลที่ 5 เปนเวลา 17 ป จนมีพระชันษาได 33 ป ใน พ.ศ. 
2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหพระองคเจารัชนีเปน
องคมนตรี 
 
เน่ืองดวยพระองคเจารัชนีทรงมีพระสติปญญาสามารถในราชการ และเปนผูแตกฉานทั้งภาษาไทยและ
ตางประเทศ ตลอดจนเปนกวีที่มีสํานวนพิเศษ ดังน้ันในป พ.ศ. 2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเฉลิม
พระยศพระองคเจารัชนี เปนพระองคเจาตางกรมมีพระนามจาฤกในพระสุพรรณบัฎวาพระราชวรวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณมุกสิกนาม ทรงศักดินา 11,000 ไร ตามพระราชกาํหนดอยางพระองคเจาตางกรมใน
พระราชวังบวร 
 
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกกรมสถิติพยากรณขึ้นเปนกรม
บัญชาการชั้นมีอธิบดีเปนหัวหนา อยูในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีชื่อวา “กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ” ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณเปนอธิบดี ตอมาไดเริ่ม
จัดงานสําคัญขึ้นอีกแผนกหน่ึง ดวยคํานึงวาชาวนาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของการพาณิชย เพราะขาวเปน
สินคาสําคัญของประเทศ แตชาวนามีหน้ีสินมาก ทํานาไดขาวมามากนอยเทาใดก็ตองขายใชหน้ีเกือบหมด ถึง
กระน้ันหน้ีสินก็ยิ่งพอกพูน กรมพาณิชยและสถิติพยากรณเห็นวาการชวยกูฐานะชาวนาใหพนอุปสรรค คือ 
วิธีการจัดตั้งสหกรณ ซึ่งก็รวมเขาในวิธีการสวนหน่ึงแหงการอุดหนุนพาณิชยของประเทศดวย สวนงานขาว
พาณิชยก็เปนงานอีกแผนกหน่ึงท่ีมีความมุงหมายที่จะรวบรวมความรูในกิจการทุกอยางทางพาณิชยและ
ดําเนินการชวยเหลือในพาณิชยของประเทศเจริญยิ่งๆ ขึ้น นอกจากงานตางๆ ดังกลาว ก็มีการจัดตั้งสถาน
จําแนกความรูทางพาณิชย โดยมีความมุงหมายที่จะใหความรูแกมหาชนผูริเริ่มจะกระทาํการพาณิชย งาน
สวนหน่ึงในแผนกน้ี คือ การจัดตั้งศาลาแยกธาตุ กรมพาณิชยฯ เห็นวาตอไปภายหนา การแยกธาตุจะเปน
สวนสําคัญสวนหน่ึงแกการคาของบานเมือง เอกชนหรือพอคาตองอาศัยความรูทางการแยกธาตุมากขึ้นทุกที 
จึงรับกองแยกธาตุของกรมกษาปณมาขยายงานใหใหญออกไป ไดจัดหาเครื่องมือตางๆ จนครบถวน และจัด
ใหมีเจาพนักงานผูมีความรูมาประจํามากขึ้นมีชื่อวา “ศาลาแยกธาตุของรัฐบาล” (บัดน้ีเรียกกรม
วิทยาศาสตร) และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ประเทศไทยประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน
และฮังการี คือ สงครามโลกครั้งท่ี 1 อธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณไดรับแตงต้ังใหเปนเจาพนักงานผู
พิทักษทรัพยของชนชาติศัตรู พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ตองทรงรับหนาที่น้ีโดยตําแหนง 
พระองคทรงไดรับการสรรเสริญวา พิทักษทรัพยดวยความสุจริตยุติธรรมและรอบคอบในระหวางที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งกรมพาณิชยและสถิติพยากรณขึ้นเปนกรมชั้นมีอธิบดีเปนหัวหนาราชการบางอยางได
หยุดชะงักไปชั่วคราว เพราะอธิบดีและขาราชการหลายคนในกรมฯ ติดราชการผูพิทักษทรัพยศัตรูซึ่งตองใช
เวลาเปนปๆ แตเมื่อราชการผูพิทักษทรัพย คอยเรียบรอยลงก็เริ่มแขงขันทางการพาณิชยตอไป กรมพาณิชย
ฯ ไดขยายงานกวางขวางออกไปอีกหลายแผนก ดวยอธิบดีกรมพาณิชยฯ ทรงเห็นการณไกลวา พาณิชยของ
ประเทศยอมขยายวงกวางออกไปทุกทีตามความเจริญของบานเมือง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ประกาศแตงต้ังกรมพาณิชยแลสถิติพยากรณขึ้นเปน “กระทรวงพาณิชย” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2463 ใหอยูในความควบคุมของสภาเผยแพรพาณิชย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหพระราชวรวงศเธอ



กรมหมื่นพิทยาลงกรณเปนอุปนายกแหงสภาน้ัน ในป พ.ศ. 2464 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ตั้ง
ใหพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณเปนรองเสนาบดี กระทรวงพาณิชย ทรงมีตําแหนงในที่ประชุม
เสนาบดีสภาตั้งแต พ.ศ. 2463 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2468 อันเปนการประชุมเสนาบดีครั้งสุดทาย
ในรัชกาลที่ 6 
 
พ.ศ. 2465 สภานายกแหงสภาเผยแพรพาณิชยไดมรีับสั่งให พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ      
ผูเปนนายทะเบียนสหกรณพรอมดวยมิสเตอรเลอเมยท่ีปรึกษาหลวงพิจารณพาณิชย และหลวงประกาศ
สหกรณ ออกไปดูงานสหกรณที่ประเทศพมาและอินเดีย เปนเวลา 5 เดือนเศษ เมื่อเสด็จกลับ ทรงเขียน
รายงานเสนอตอสภานายกในเรื่องสหกรณแบบตางๆ ที่เสด็จไปพิจารณามา ทรงชีแ้จงวาสหกรณในสอง
ประเทศน้ันมีประเภทใดบาง ประเภทไหนควรจะนํามาจัดไดในประเทศน้ี ก็ไดทรงรายงานไวถ่ีถวนตอนหน่ึงใน
รายงานน้ันทรงกลาววา ประเทศเราเคราะหดีที่จัดสหกรณดวยความรอบคอบท่ีสุด และจดัทีหลังประเทศอื่นๆ 
แทบทั่วโลก ขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องสหกรณ เราจึงปองกันไดทุกทาง ดวยทราบเยี่ยงอยางความ
บกพรองท่ีเกิดขึ้นแลว แกสหกรณประเทศน้ันๆ เชน การควบคุมทางกฎขอบังคับและทางกฎหมาย เปนตน 
ในที่สุดทรงยืนยันวาสหกรณที่จัดขึ้นในประเทศไทยน้ีไมผิดพลาดอยางใดอยางหน่ึงเลยนอกจากงานสหกรณที่
พระราชวรวงศเธอหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเปนผูปูพื้นฐานและทรงเปนกําลังสําคัญในการเผยแพรแลว 
พระองคทานยังทรงมีหนาที่สําคัญๆ ท่ีเปนประโยชนแกประเทศชาติอีกหลายประการ คือ 

 ทรงเปนอุปนายกหอพระสมุดแหงชาต ิ
 ทรงเปนกรรมการรางกฎหมาย 
 ทรงเปนกรรมการสภากาชาด 
 ทรงเปนนายกสมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทย 
 ทรงเปนกรรมการองคมนตรีสภา 
 ทรงเปนสภานายกแหงราชบัณฑิตยสภา 

 
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเปนนักหนังสือพิมพ นักประพันธ และกวีท่ีสําคัญพระองคหน่ึง 
ทรงใชพระนามแฝงวา น.ม.ส. ทรงนิพนธเรื่องสําคัญๆ ไวหลายเรื่อง เชน จดหมายจางวางหร่ํา พระนลคํา
ฉันท นิทานเวตาล กนกนคร เปนตนในดานชีวิตสวนพระองคของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
ทรงเษกสมรสกับหมอมเจาหญิงพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปพันธพงศ 
ทรงมีพระราชธิดาและพระโอรส คือ 
1. หมอมเจาวิภาวดี รังสิต 
2. หมอมเจาภีศเดช รัชนี 
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงสิ้นพระชนมดวยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน เมื่อวันจันทร
ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลา 15.30 น. สิริพระชนมายุได 68 ป 6 เดือน 13 วัน 
  
 

  


