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SEEKING INSPIRATION FROM

KING CHULALONGKORN
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วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ซึ่ง

เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการ
ปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักในนาม “พระบิดาแห่งการรถไฟไทย”

อีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 สยามมักถูกคุกคามจากการล่าอาณานิคมของหลายประเทศในแถบยุโรป เพื่อแก้

ปัญหาเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยขึ้น พระองค์ทรงเรียน
รู้อย่างชาญฉลาดจากคู่ปรปักษ์

พร้อมทั้งยังสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับหลากหลายประเทศในยุโรป

โดยในปี

พ.ศ. 2414 เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 18 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน

เยือนเกาะชวาอย่างเป็นทางการเพื่อดูนวัตกรรมเส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างปัตตาเวีย (จาการ์ตา) และเซมารัง ที่สร้าง
ขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์

จากนั้นในปี

พ.ศ.

2415

พระองค์ทรงพระราชดำเนินไปยังอินเดียเพื่อ

ทำความเข้าใจการทำงานของรัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษ โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองต่างๆในอินเดียด้วยรถไฟ
พระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการรถไฟและเห็นว่าการรถไฟมีส่วนในการสร้างชาติ

การทหาร

และการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ทรงพัฒนาวิสัยทัศน์โดยการสร้างเครือข่ายรถไฟในสยาม

หลายๆประเทศในยุโรปเสนอตัวเข้าช่วยในการสร้างระบบรถไฟครั้งนี้ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเล็งเห็นว่านี่อาจเกี่ยวข้องกับการขยายอิทธิพลในสยาม

พระองค์จึงตัดสินใจที่จะจ้างวิศวกรอิสระชาวตะวันตกจาก

หลากหลายประเทศมาทำงานแทน และไม่อนุญาตให้สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งควบคุมระบบ ซึ่ง
จากกลยุทธ์นี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับการรถไฟในสยาม

จากนั้นในปี

พ.ศ.

2434

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ไปปากน้ำ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ฺ

ทรงเป็นประธานในการก่อสร้างและเปิดทางรถไฟสายโคราช สายเหนือ สายตะวันออก และสายใต้อีกด้วยเช่นกัน

สยามถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแถบเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร โดยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร อีกด้วยวิสัยทัศน์ของ
พระองค์กับการรถไฟไทยก็ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่สยามยังคงรุ่งเรืองในฐานะเมืองที่ไม่ตกเป็นเมืองอาณานิคมจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งในฐานะบริษัทและผู้ให้บริษัทด้านวิศวกรรมในไทยในยุคปัจจุบัน นับว่ามีหลากหลายบทเรียนที่เราได้เรียนรู้

และได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างมิตรภาพกับทุกคนโดยรวมไปถึง
ศัตรูหรือคู่แข่งของเรา การพัฒนาวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และสร้างกลยุทธ์ที่ดีเพื่อการนำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสมนั่นเอง
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