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บทความวจิยัเรือ่ง  

“การเสดจ็ประพาสยโุรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ค.ศ. 1934  
(พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗)1 

                                                                            พรสรรค ์วฒันางกรู 
                                                                                           ราชบณัฑติ ส านกัศลิปกรรม  

                                                                                                  

ความน า   
 การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั แห่งราชอาณาจกัรสยาม 
ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2476-2477 (นับตามปฏทินิจนัทรคตขิองสยาม) เป็นการเดนิทางครัง้ส าคญัหลงัการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุภายใต้รฐัธรรมนูญ ท่ามกลางช่วงเวลาระยะหวัเลีย้วหวัต่อของสถานการณ์ที่
ผนัผวนทางการเมอืง สงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิในโลก ในเอเชยี ตลอดจนในประเทศสยามเอง
หลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประเทศสยามในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ค.ศ. 1934 ไดร้บัผลกระทบและไดร้บัอทิธพิลจากปรากฏการณ์ร่วมกนัของยุโรป
และเอเชยี ไดแ้ก่ การค่อยๆ ล่มสลายของระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชในยุโรป อทิธพิลของความเจรญิ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละการเผยแผ่อิทธพิลของอุดมการณ์การเมอืงใหม่ในโลกยุโรปและ
เอเชีย ได้แก่ ลัทธิสังคมนิยมมาร์กซิสม์และสังคมนิยมคอมมูนิสต์ และอิทธิพลจากลัทธิเผด็จการ
ชาตนิิยมฟาสซสิม์ ปัจจยัทัง้หมดนี้ควรพจิารณาไปพรอ้มกนักบัสถานการณ์ในยุโรป เอเชยี โดยเฉพาะ
เหตุการณ์การเมอืงของสยามทัง้ก่อน การเสดจ็ประพาสยโุรป และระหว่างทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยู่หวัทรงประทบัในยุโรป ภาพรวมนี้จะช่วยให้เขา้ใจเรื่องการเสดจ็ประพาสยุโรปที่จบลงด้วยการ
สละราชสมบตัขิองพระมหากษตัรยิอ์งคท์ี ่7 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศไ์ดด้ยีิง่ขึน้   

 การเสด็จพระราชด าเนินเยือนยุโรป  9 ประเทศได้แก่ ประเทศฝรัง่เศส   อิตาลี  นครวาติกัน  
องักฤษ  เดนมารก์  เยอรมนี เบลเยยีม  เชคโกสโลวาเกยี ฮงัการแีละสวติเซอรแ์ลนด ์ (12 มกราคม พ.ศ. 
2476/ค.ศ. 1934 - 2 มนีาคม พ.ศ. 2477/ค.ศ. 1935) เป็นการเสดจ็ประพาสต่างประเทศครัง้ที่ 4 ในปีที ่8 

และ 9 ของการครองราชสมบตั ิ กนิเวลาระหว่างครองราชสมบตั ิถงึ การสละราชสมบตัทิีป่ระเทศองักฤษ
ในวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477/ค.ศ. 1935 ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนาง
เจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี นับเป็นหวัขอ้ใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท าการวจิยัมาก่อน คอืมุ่งวเิคราะหด์า้นการ
ต่างประเทศและวฒันธรรมในบรบิทของประวตัศิาสตร์ยุโรป เอเชยีและประวตัศิาสตรไ์ทย เป็นการฉีก
ประเดน็ไปจากหวัขอ้วจิยัทีเ่น้นเรือ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ซึ่งมผีู้ค้นคว้าและเขียนไว้แล้วมากมาย2 ทัง้งานวิจยัเรื่องนี้ยงัเป็นหนึ่งในชุดหัวข้อวจิยัชุดใหม่ของ

                                                 
1 บทความนี้เป็นบทความสัน้ของงานวจิยัของศาสตราจารย ์ดร. พรสรรค ์วฒันางกรู เรื่อง การเสดจ็ประพาสยโุรปของ 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ค.ศ. 1934 (พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗) ทุนวจิยัสนบัสนุนโดยพพิธิภณัฑพ์ระปกเกลา้
เจา้อยู่หวั สถาบนัพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พ.ศ. 2558-2559 ผูว้จิยัใชข้อ้มลูทัง้จากฝ่ายไทยและฝ่ายยุโรปซึง่ไม่สามารถ
เขยีนแหล่งขอ้มลูทีอ่า้งองิใหเ้หน็ไดท้ัง้หมดในบทความส าหรบัวารสารซึง่มเีน้ือทีจ่ ากดั 
2 เช่น ยาสกุจิ ิยาตาเบ เขยีน เออจิ ิมรูาชมิาและนครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ แปล (พมิพค์รัง้ที ่3, 2547), การปฏวิตัแิละ 
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พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสถาบนัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทีไ่ด้
มอบหมายให้นักวชิาการหลายบุคคลหลายคณะท าการค้นคว้าประเด็นใหม่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ  120 ปีแห่งพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั มหีวัขอ้ใหมเ่รือ่งทัง้ในและต่างประเทศ   

งานชิน้น้ีใชข้อ้มลูชัน้ตน้และชัน้รองทัง้ในประเทศไทยและขอ้มลูจาก 7 ประเทศในยโุรปทีผู่ว้จิยัได้
คน้คว้ามาใหม่ คอื สาธารณรฐัเชค ฮงัการ ีอติาล ีนครวาตกินั เดนมารก์ เบลเยยีมและเยอรมนี  น ามา
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ในรายละเอยีดให้เหน็จรงิเพื่อความเขา้ใจในที่มาสาเหตุของการเสดจ็ประพาส
ยุโรป การเตรยีมการเสด็จประพาสยุโรปที่ต้องติดต่อกับฝ่ายสยามและฝ่ายต่างประเทศมากมายอัน
สะทอ้นสถานการณ์การเมอืงการปกครองในสยาม ความขดัแยง้ไมล่งรอยกนัเองระหว่างบุคคลในรฐับาล
ของคณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1932/พ.ศ 2475 ตลอดมา ทัง้ยงัสะท้อน
ความเห็นที่แตกต่างจนไม่สามารถประนีประนอมได้ระหว่างองค์พระมหากษัตรยิแ์ละรฐับาล รวมถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศสยามกบัประเทศยโุรปในหลายแงมุ่มหลายดา้นอย่างมนียัส าคญัทัง้ในทาง
การเมอืง วฒันธรรม และเศรษฐกจิ ท าใหเ้ราเขา้ใจประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของช่วง
นี้ที่ยงัไม่เป็นที่รูใ้นวงกว้างดขีึ้นในหลายประเด็น อาทิเรื่องการแสวงหามติรใหม่คือ ญี่ปุ่ นของสยาม
ในช่วงทศวรรษที ่1930 การต่อตา้นลทัธคิอมมวินิสตใ์นประเทศทีเ่ริม่อยา่งจรงิจงัในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัและยดืเยื้อยาวนานมาจนถึงสมยัรชักาลที่ 9 พระบาทพระปรมนิทรมหาภูมพิล  

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับยังเสนอภาพการเสด็จประพาสยุโรปและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในแงมุ่มใหมร่อบดา้นทีส่มัพนัธก์บัปัจจยัจากต่างประเทศ นับเป็น
พระราชคุณูปการยิง่ใหญ่ของพระมหากษัตรยิอ์งค์ที่ 7 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์  มใิช่เฉพาะในฐานะ
พระเจา้แผ่นดนิผูท้รงกอปดว้ยพระมหากรุณาธคิุณยิง่ใหญ่ในการที่ทรงยบัยัง้การสูร้บนองเลอืดระหว่าง
คนไทยกนัเองด้วยการยอมสละพระราชอ านาจพระราชทานรฐัธรรมนูญใหป้วงชนชาวไทย แต่ในฐานะ
พระมหากษัตริย์นักการทูตที่ชาวยุโรปยอมรบั และทรงท าให้ประเทศสยาม  “ใหม่” ในระบอบ
ประชาธปิไตยเป็นทีย่อมรบัในเวทโีลก 

สาเหตขุองการเสดจ็ประพาสยโุรป - การเสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศกบัการเมืองสยาม   

 สาเหตุหลกัของพระราชด ารทิีจ่ะเสดจ็ประพาสสหรฐัอเมกิาและยโุรปในค.ศ. 1934 คอื การรกัษา
พระเนตรซึง่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ และไมส่มควรหลกีเลีย่งอยา่งยิง่ เนื่องจากอาการพระเนตรทรดุลง
อยา่งมาก สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณ ี พระบรมราชนิีทรงเล่าว่า “ถา้จะพดูกนัแลว้ ในตอนนัน้ ทาง
รฐับาลเขากไ็มอ่ยากใหไ้ปเหมอืนกนั แต่ท่านไมส่บายจรงิๆ หมอบอกว่า พระเนตรอกีขา้งจะบอดอยู่
แลว้ ใหเ้สดจ็ฯ ไปรกัษาเสยี กเ็ลยตดัสนิพระทยัไป”3  

                                                                                                                                                       

การเปลีย่นแปลงในประเทศสยาม วลัยว์ภิา จรญูโรจน์ (ม.ล.) (2548), แนวพระราชด ารทิางการเมอืงของพระบาท  
สมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั การวเิคราะหเ์ชงิประวตัศิาสตร.์ กรุงเทพฯ: พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 
เจา้อยู่หวั สถาบนัพระปกเกลา้, ปรดีา วชัรางกรู (2520),พระปกเกลา้ฯ กบัระบอบประชาธปิไตย พระราชประวตัขิอง 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัอย่างสมบรูณ์. ฯลฯ    
3 พระราชบนัทกึทรงเล่าในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่ 7, พ.ศ. 2545). จดัพมิพโ์ดย
สถาบนัพระปกเกลา้ฯ. กรุงเทพฯ: บรษิทั เอ.พ.ีกราฟิค ดไีซดแ์ละการพมิพ ์จ ากดั, หน้า 17 
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   พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงไดร้บัการผ่าตดัพระเนตรขา้งซา้ยมาแลว้ในค.ศ. 
1931 ทีส่หรฐัอเมรกิา โดยนายแพทยว์เีลอรช์าวอเมรกินัไดผ้ลส าเรจ็ด ี แต่นายแพทยย์งัไมส่ามารถ
ผ่าตดัครัง้ที ่2 ได ้ เนื่องจากพระโรคยงัไมแ่ก่พอ และไดถ้วายค าแนะน าว่า อกีสองปีตอ้งมาทรงรบัถวาย
การรกัษาพระเนตรอกีครัง้  

การเสดจ็ประพาสยุโรป (และสหรฐัอเมรกิา ซึง่ทา้ยทีสุ่ดไม่ไดเ้สดจ็ฯ) ในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477   
ในชัน้แรก รฐับาลสยามได้เหน็ชอบอนุมตัิแล้วก่อนหน้า ดงัความในพระราชด ารสัในตอนต้นปีวนัที่ 11 
มกราคม ค.ศ. 1933/พ.ศ. 2476 ซึ่งพระราชทาน “ประชาชนพลเมืองทัง้หลาย ” พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรบัสัง่แต่เพียงว่า “เป็นความจ าเป็นเพื่อการรกัษาร่างกายของข้าพเจ้า และ
ขา้พเจา้จะไดถ้อืโอกาสเจรญิทางพระราชไมตรกีบันานาประเทศใหส้นิทสนมยิง่ขึน้ดว้ย” จากนัน้รบัสัง่ว่า 
“ทรงตระหนักในความยากล าบากยิง่ทางการบ้านเมอืงซึง่มอียู่ในเวลานี้ แต่ขา้พเจา้มคีวามไว้วางใจใน
คณะรฐับาล... ”4   
   จงึเท่ากบัว่า การรกัษาพระเนตร ณ ต่างแดนนัน้ไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ เพยีงแต่ว่าเมือ่ใดเท่านัน้ 
 แต่ก่อนการเสด็จประพาสยุโรปและระหว่างการเตรยีมการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาท 
สมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 สถานการณ์การเมอืงในประเทศสยามเตม็ไปดว้ย
ปัญหาและอยู่ในบรบิทของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ทัง้หมดนี้เป็นปัจจยัที่จะต้องพิจารณาไปพรอ้มกนั ทัง้เรื่องความขดัแย้งระหว่างคนในคณะ
รฐับาลที่ไม่ลงรอยกัน มีการแย่งชิงอ านาจเพื่อจะได้เป็นใหญ่ระหว่างคนในคณะรฐับาลและคนใน
คณะราษฎรที่แบ่งเป็นฝักฝ่ายหลายพวก รวมทัง้ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลกบัองค์พระมหากษตัรยิ์
เรือ่งเนื้อหาของรฐัธรรมนูญ พระราชอ านาจของพระมหากษตัรยิไ์ดถู้กลดิรอนลดลงจนเกอืบไม่มเีลย 

 ในการเตรยีมการเสด็จประพาสยุโรป  ส านักราชเลขานุการของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัและรฐับาลผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ขณะนัน้ พระยาอภบิาลราชไมตรเีป็นรฐัมนตรี
รบัเรื่องไปด าเนินการ ได้ตดิต่อกบัฝ่ายยุโรปและอเมรกิาผ่านอคัรราชทูตสยามประจ าประเทศเหล่านัน้
ในเบือ้งแรก   
 แต่การเตรยีมการเสดจ็ประพาสต่างประเทศเป็นเรื่องซบัซ้อนยุ่งยาก ทัง้การเตรยีมการตดิต่อกบั
ฝ่ายยุโรปและอเมรกิาที่ต้องหาวนัเวลาที่เหมาะเจาะส าหรบัทัง้เจา้บ้านและอาคนัตุกะจากเอเชยีที่ต้อง
สอดคล้องกบัก าหนดเวลารกัษาพระทนต์และพระเนตร และยงัต้องหาสถานที่รกัษาพระองค์ภายหลงั
การผ่าตดัที่เหมาะสมอกีดว้ย แต่อุปสรรคส าคญัของการเสดจ็ประพาสยุโรปที่ยงัไม่เป็นรูก้นัแพร่หลาย
มาก่อน เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็ที่รฐับาลสยามจะอนุมตัใิห้องค์พระเจ้าแผ่นดนิได้เสดจ็ออกจาก
สยามเพื่อไปทรงรกัษาพระองคห์รอืไม่ เป็นผลสบืเนื่องจากการเมอืงภายในประเทศสยามหลงัการปฏวิตัิ

                                                 
4 อา้งใน: พฤทธสิาณ ชุมพล, “รฐัพธิเีปิดสมยัประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรวนัที ่ ธนัวาคม พ.ศ. และการเสดจ็ฯ ออกไป
ประพาสยุโรป” (kw57). โครงการเวบ็ไซดข์องสถาบนัพระปกเกลา้ เรื่อง พระปกเกลา้กบัระบอบประชาธปิไตย พระราช
ประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัอย่างสมบรูณ์ ด:ู พรสรรค ์วฒันางกรู (kw20) 
http: wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเสดจ็ยุโรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั_ค.ศ._๑๙๓๓_-_๓๔ 
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เปลีย่นแปลงการปกครองในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1932/พ.ศ. 2475 ที่น าไปสู่ความขดัแยง้และการหมิน่
พระบรมเดชานุภาพมากมายจนต่างชาตบินัทกึไวด้งัปรากฏในเอกสารของฝ่ายฝรัง่เศสและฝ่ายเยอรมนั  
 หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานรฐัธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาว
สยามในวนัที ่10 ธนัวาคม ค.ศ.1932/พ.ศ. 2475 แลว้เพยีงไมน่าน เกดิข่าวลอืแพรส่ะพดัหนาหูเกีย่วกบั
การก่อรฐัประหารครัง้ใหม่ที่ก าลงัเตรยีมการกนัอยู่  คาดเดากนัว่าด าเนินการโดยฝ่าย “ฝักไฝ่เจา้” คอื
สมาชิกกลุ่ม “คณะชาติ” ซึ่งถูกรฐับาลกีดกันไม่ให้มีการจดัตัง้พรรคการเมือง รฐับาลอนุญาตแต่ 
“คณะราษฎร” ผูกุ้มอ านาจอยู่ในประเทศเพยีงกลุ่มเดยีว มกีารเล่นการเมอืงตบตากนัของบุคคลในคณะ
รฐับาลเรื่องอาการบาดเจบ็ของพลเอก พระยาเสนาสงครามที่ถูกลอบยงิที่เท้าช่วงต้นค.ศ. 1933/พ.ศ. 
2476 และในราวกลางเดอืนกุมภาพนัธ์ต่อมา มเีหตุววิาทผดิใจกนัในคณะรฐับาลระหว่างพระยามโน
ปกรณ์นิตธิาดา นายกรฐัมนตรี กบัพนัเอก พระยาทรงสุรเดช หนึ่งในหวัหน้าคณะปฏวิตัสิบืเนื่องจาก
กรณีที่มผีู้น าหลายคนของคณะปฏวิตัทิี่เคยกระท าการหมิน่พระบรมเดชานุภาพขณะมกีารประกาศใช้
รฐัธรรมนูญ เกดิรูส้กึอบัอายทีต่้องประกอบพธิขีอพระราชทานอภยัโทษอย่างเอกิเกรกิ จงึประสงคจ์ะแก้
หน้าตนเองดว้ยการลดิรอนเอกสทิธขิององคพ์ระมหากษตัรยิ์อกี โดยพนัเอก พระยาทรงสุรเดชไดเ้สนอ
ในที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี15 คนให้ยกเลกิการจดังานเฉลมิฉลองวนัจกัรี และให้มวีนัหยุดติดต่อกนั 3 

วนัเนื่องในโอกาสครบรอบวนัก่อปฏวิตั ิวนัที่ 23-25 มถุินายนแทน ท าให้มกีารประคารมกนัอย่างเผ็ด
รอ้นระหว่างพระยามโนปกรณ์นิตธิาดา นายกรฐัมนตรกีบัพระยาทรงสุรเดช และนับแต่นัน้มา ทัง้สองกม็ี
กรณวีวิาทผดิใจกนัอยา่งรนุแรงอกีหลายครัง้ในทีป่ระชุม 
 เรื่องอื้อฉาวของรฐับาลอีกเรื่องหนึ่ง คือ กรณีที่รฐับาลใหม่ให้น าช้างหลวงทุกเชือก (ยกเว้น
ชา้งเผอืกสองช้าง) ไปปล่อยที่ป่าไมส้กัอุตรดติถ์เพื่อใหห้ากนิเอง โดยให้เหตุผลว่าเพื่อใหส้อดคล้องกบั
มาตรการประหยดัทางเศรษฐกจิ ท าใหช้าวเมอืงสยามทีย่ดึมัน่ใน “ชา้ง” โดยเฉพาะชา้งทีถู่กกระท าเป็น
ช้างหลวง ต่างพากนัโกรธเคอืง หนังสอืพมิพ์วพิากษ์วจิารณ์รฐับาลอย่างรุนแรงยดึยาวจนรฐับาลต้อง
ยอมใหค้วาญชา้งน า “แมเ่พญ็” ชา้งพงัอายแุก่มากทีสุ่ดเดนิทางกลบัเขา้วงัตามเดมิ ประชาชนชาวสยาม
ต่างตื่นเต้นยนิดกีบัพงัแม่เพญ็อย่างมโหฬารยิง่กว่าการแสดงความตื่นเตน้ยนิดกีบัการก่อการปฏวิตัิหรอื
แม้แต่การประกาศรฐัธรรมนูญเสียอีก เรื่องนี้  ผู้ช่วยทูตทหารฝรัง่เศสบันทึกไว้ว่า เรื่ องช้างดูจะไม่
สลกัส าคญัอะไรในสายตาของชาวยุโรป แต่เรื่องชา้งนี้กลบัจะมผีลกระทบต่อรฐับาลใหม่เสยียิง่กว่าเรื่อง
อื่นใด และมสี่วนท าใหก้ระแสความนิยมของประชาชนทีม่ต่ีอรฐับาลลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนมาก
ดจูะแสดงความเป็นปฏปัิกษ์กบัคณะรฐับาลใหม่ยิง่กว่าแต่ก่อน 

สถานการณ์การเมอืงในสยามทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ในช่วงเดอืนมนีาคม ค.ศ. 1933/พ.ศ. 
2476 เมือ่ทางรฐับาลใหห้ลวงประดษิฐม์นูธรรมเสนอเคา้โครงเศรษฐกจิเพื่อใหส้ภาพจิารณา ท าใหห้ลวง
ประดษิฐถ์ูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมวินิสต ์ เหตุการณ์นี้ไดก่้อใหเ้กดิความแตกแยกในคณะรฐับาลของ   
พระยามโนปกรณ์นิตธิาดาอยา่งทีไ่มส่ามารถประนีประนอมได ้ น าไปสู่ความเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างคน
บางกลุ่มในคณะรฐับาลเองกบัองคพ์ระมหากษตัรยิด์ว้ย พระยามโนปกรณ์นิตธิาดานายกรฐัมนตรไีด้
น าเอาพระราชบนัทกึพระบรมราชวนิิจฉยัในพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใหท้ีป่ระชุมคณะ 
รฐัมนตรพีจิารณา (12 มนีาคมค.ศ. 1933/พ.ศ. 2476)  ความไมล่งรอยอื่นๆ ตามมาถงึขนาดสมาชกิ
สภาบางคน (ทีส่นบัสนุนหลวงประดษิฐฯ์ และเป็นกลุ่มหวัรนุแรง) พกอาวุธเขา้ประชุมสภาฯ (30 และ 
31 มนีาคม) ทหารเขา้คุมสภาเกดิความอลเวงขนานใหญ่ รฐับาลจงึอาศยัอ านาจตามพระราชกฤษฎกีา
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ปิดประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (1 เมษายน) ตรา “พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคอมมวินิสตพ์ุทธศกัราช 2476” 
งดใชร้ฐัธรรมนูญบางมาตรา แต่งตัง้คณะรฐัมนตรใีหมแ่ละถอดถอนรฐัมนตรบีางคนทีร่ฐับาลสงสยัว่าฝัก 
ไฝ่ลทัธคิอมมวินิสต ์ ยบุสภา (2 เมษายน) ทัง้ยงัไดจ้ดัพมิพพ์ระราชบนัทกึของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นหนงัสอืออกเผยแพร่ในวนัที ่ 12 เมษายน ค.ศ.1933/พ.ศ.2476ในชื่อ “บนัทกึ
พระบรมราชวนิิจฉัยเรือ่งเคา้โครงการเศรษฐกจิของหลวงประดษิฐม์นูธรรม” ซึง่ทรงไมเ่หน็ชอบ เนื่อง 
จาก “..โครงการนี้นัน้เป็นโครงการอนัเดยีวอย่างแน่นอนกบัทีป่ระเทศรสัเซยีใชอ้ยู่... เพราะแทนทีจ่ะ
น ามาซึง่ความสุขสมบรูณ์ของประเทศชาตบิา้นเมอืง...จะกลายเป็นสิง่น ามาซึง่ความเดอืดรอ้นทุกหยอ่ม
หญา้จนเป็นความหายนะถงึแก่ความพนิาศแห่งประเทศและชาตบิา้นเมอืง...”5 แมแ้ต่ทตูชาวดตัชก์ย็งัมี
ความเหน็ว่า โครงการเศรษฐกจิของหลวงประดษิฐม์นูธรรมมเีนื้อหาที่แสดงหลกัการคอมมวินิสต์อยา่ง
ชดัเจน แมว้่าหลวงประดษิฐ์จะมไิดเ้ป็นคอมมวินิสต์ แต่เป็นนกัอุดมคตหิวัรนุแรงทีต่้องการรบัใชช้าต.ิ..”6 
ส่วนนกัการทตูสหรฐัอเมรกิากม็คีวามเหน็ไมต่่างกนัว่า ขณะนัน้ กจิกรรมของกลุ่มคอมมนูิสตไ์ดเ้พิม่ขึน้
มากในสยามตัง้แต่มกีารเปลีย่นรฐับาลเมือ่เดอืนมถุินายน 2475 

รฐับาลได้ถือโอกาสนี้ขบัหลวงประดษิฐ์มนูธรรมออกนอกประเทศ ซึ่งผู้วจิยัเห็นว่า บุคคลใน
คณะรฐับาล ปรากฏชื่อว่า หวัหน้าคอืพระยาทรงสุรเดชและนายประยูร ภมรมนตรทีี่ไปเขา้ร่วมกบัฝ่าย
ขวา ใชอ้งคพ์ระมหากษตัรยิบ์งัหน้าเป็นเครื่องมอืส าคญัในทางการเมืองโดยน าพระบรมราชวนิิจฉัยของ
พระองคม์าอา้งเพื่อก าจดัหลวงประดษิฐม์นูธรรมออกไปใหพ้น้ทาง  

หลงัจากนัน้ รฐับาลโดยคณะของพนัโทหลวงพบิลูสงครามไดท้ ารฐัประหารตนเอง (20 มถุินายน 
2476) เขา้ยดึอ านาจและปลดพระยามโนปกรณ์นิตธิาดาจากต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี เปลีย่นรฐับาลโดย
ใหพ้ระยาพหล พลหยหุเสนาเขา้มารบัต าแหน่งอกีครัง้ มกีารผกูขาดการตัง้ “สมาคมคณะราษฎร” คอื
หา้มมใิหต้ัง้พรรคการเมอืงอื่นนอกจากพรรคของคณะราษฎร 

การปฏวิตัคิรัง้นี้  เป็นการเปิดทางให้หลวงพบิูลสงครามซึ่งเป็นกลุ่มทหารหนุ่มและเดมิยงัไม่มี
บทบาทมากนัก กลายเป็นผูคุ้มก าลงักองพนัและในที่สุดกลายเป็นผูน้ ารฐับาลทหารต่อมาอกีหลายสมยั
ของประเทศไทย 

ทัง้หมดน าไปสู่ “กบฏบวรเดช” ในต้นเดอืนตุลาคม (11 ต.ค.) ปีเดยีวกนันัน้เองในทีสุ่ด คอื ค.ศ. 
1933/พ.ศ. 2476 หลังจาก “กบฏบวรเดช” รฐับาลสมัยนัน้ที่มีพระยาพหลพลหยุหเสนาเป็นนายก 
รฐัมนตรไีด้เปลีย่นท่าทีจากเดิมที่เคยเห็นดีกับการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัว่าจะเป็นโอกาสอนัดทีี่องคพ์ระประมุขแห่งสยามจะไดท้รงเยีย่มเยอืนประมุขของ
ชาตต่ิางๆ  กลายเป็นไม่เหน็ดว้ย รฐับาลไดก้ราบบงัคมทูลพระกรณุาขอใหอ้งค์พระมหากษตัรยิป์ระทบั
รกัษาพระเนตรในกรุงเทพฯ และจะเชญินายแพทยจ์ากต่างประเทศมาถวายการรกัษา โดยรฐับาลให้

                                                 
5 ชยัอนนัต ์ สมุทวนชิและขตัตยิา กรรณสตู (2518), เอกสารการเมอืงการปกครองไทย. กรงุเทพฯ: สมาคมสงัคม 
ศาสตรแ์หง่ประเทศไทย, หน้า 278, 354, 356 
6 อา้งใน: สมบตั ิจนัทรวงศ ์นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ ประจกัษ์ กอ้งเกยีรต ิ(พ.ศ. 2550). เชงิอรรถที ่6, หน้า 92  ความ 
ในตน้ฉบบัภาษาองักฤษว่า “Recently the cooperation in Parliament to contemplate on Government policy was  
lost, because Luang Pradit Manudham submitted a plan for economic development based completely on  
communist principles…” 
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เหตุผลว่า เนื่องจากเวลาที่ทรงพระราชด ารจิะเสด็จพระราชด าเนินเยอืนต่างประเทศนัน้เป็นเวลาเพิ่ง
ปราบกบฏ (บวรเดช) เสรจ็สิน้ไปใหม่ๆ  บา้นเมอืงยงัไม่สงบเรยีบรอ้ย หากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ประทบัอยู่ในพระนครย่อมเป็นที่อุ่นเกล้าแก่ประชาชน7 นับว่า ข้อแก้ตัวของรฐับาลอ้างสาเหตุเรื่อง
การเมอืงภายในประเทศ 
 ผู้วจิยัเห็นว่า เหตุผลของรฐับาลในเวลานัน้ อนัที่จรงิอาจเป็นไปเพื่อความมัน่คงของรฐับาลเอง 
ดว้ย การทีม่กีลุ่มขดัแยง้มากมายในประเทศ ทัง้ยงัมทีัง้กลุ่มทหารและพลเรอืนทีจ่งรกัภกัดต่ีอพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่อีกมากที่ย ังมีท่าทีว่าอาจต่อต้านรฐับาล รัฐบาลจึงยึดเอาองค์
พระมหากษัตรยิเ์ป็นเกราะก าบงัโดยมไิด้ห่วงพระพลานามยัของพระองค์หรอืค านึงถงึขอ้เสยีของการ
รกัษาพระเนตรในประเทศสยาม แมว้่าความจ าเป็นในการรกัษาพระเนตรในต่างประเทศนัน้ชดัแจง้อยู่  
ไม่ใช่แต่เรื่องแพทยท์ีช่ านาญมากกว่า แต่เครื่องมอืการแพทย์ของต่างประเทศกท็นัสมยักว่า ทัง้รฐับาล
ไมไ่ดเ้ขา้ใจเรื่องการตดิต่อเตรยีมการกบัต่างประเทศที่ไดด้ าเนินการแลว้ตัง้แต่ต้นพ.ศ. 2476/ค.ศ. 1933 
ทุกอย่างต้องเตรยีมการล่วงหน้า หากยกเลกิกจ็ะเป็นผลเสยีทัง้ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และ
เสยีทัง้ค่าปรบัในหลายกรณี ดงัพระราชวนิิจฉัยของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัภายหลงัจาก
รฐับาลขอทราบพระราชกระแสเรือ่งรฐับาลขอเลื่อนการเสดจ็ประพาสยโุรปไปเป็นเดอืนมนีาคม คอืเลื่อน 
จากมกราคมออกไปอกี 3 เดอืน ปรากฏในหนงัสอืของกระทรวงการต่างประเทศ โปรดเกลา้ว่า  
            “... การทีจ่ะเลื่อนก าหนดการเสดจ็ฯ นัน้ จะตอ้งเปลีย่นโปรแกรมอยา่งมากมาย คอืรวมถงึ 5  
      ประเทศเป็นอยา่งน้อย และตอ้งบอกเลกินายแพทยบ์คัเลยด์ว้ย...” นอกจากนี้ ถา้เลื่อน บรษิทัเรอื  
      East Asiatic ของเดนมารก์จะตอ้งรบัความเสยีหายทีจ่ะตอ้งจดัเรอืใหมซ่ึง่ทางบรษิทัไดบ้อกเลกิไม่ 
      รบัผูโ้ดยสารส าหรบัเรอืถงึ 2 ล า ถา้เลื่อนเวลาเสดจ็ฯ ไปเป็นเดอืนมนีาคมอยา่งทีร่ฐับาลตอ้งการ 
      บรษิทัเรอืไมส่ามารถจดัเรอืใหไ้ดเ้พราะเวลากระชัน้มาก ตอ้งรู้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 6 เดอืน และ 
              “ถา้จะว่าตามทางการเมอืงแลว้ การบอกเลื่อนก าหนดวนัเสดจ็ฯ จะท าใหส้งสยักนัทัว่โลกว่า 
        ประเทศสยามไมม่คีวามสงบ ประโยชน์ทีจ่ะไดท้างการเมอืงในประเทศสยามเองกน่็าสงสยัว่าจะ 
      ไมไ่ดเ้ท่าไรนกั ทรงเหน็ว่า มทีางเสยีมากว่าทางไดแ้น่นอน อนึ่ง อาจตอ้งเสยีค่าปรบัตามโฮเตล็ 
      เช่นเมือ่ครัง้บอกเลกิโฮเตล็คราวเสดจ็ประพาสชวาทีต่อ้งเสยีเงนิมากมาย นอกจากนี้ยงัมสีาเหตุ 
      อื่นๆ ทีอ่าจพระราชทานพระบรมราชาธบิายไดอ้กี” 

  ขณะนัน้มขีา่วลอืมากมายจากฝ่ายต่างประเทศ ในรายงานของทตูเยอรมนัมกีารคาดเดาว่า 
พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามทรงตัง้พระทยัทีจ่ะสละราชสมบตัแิละพระองคเ์จา้จลุจกัรพงศจ์ะทรงขึน้ครอง 
ราชยต่์อจากพระองค์8 ทัง้ยงัมขี่าวลอืดว้ยว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ประพาสยุโรป
แลว้จะไมเ่สดจ็ฯ กลบัมาอกีสบืเนื่องจากขอ้ขดัแยง้กบัรฐับาลตัง้แต่เมือ่ปีก่อนหน้าคอื ค.ศ. 1932/พ.ศ.
2475) นอกจากนี้ รฐับาลไดเ้ขม้งวดเรือ่งเงนิกบัเจา้อย่างแขง็กรา้วไม่ประนีประนอม ตดัรายการในพธิี

                                                 
7 ปรดีา วชัรางกรู (2520), พระปกเกลา้กบัระบอบประชาธปิไตย พระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 
เจา้อยู่หวัอย่างสมบรูณ์, บทที ่25 เสดจ็ฯ ต่างประเทศ, หน้า 327 

8 ใน: เอกสารหอจดหมายเหตุการเมอืง กรุงแบรล์นี กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี R 86066 รายงานของทตู
เยอรมนั นอรท์ (Nord) ประจ ากรุงเทพฯ ไปยงักระทรวงการต่างประเทศเยอรมนั แบรล์นี หนังสอืวนัที ่ 27 เมษายน 
ค.ศ. 1933 J.Nr. 595/33, หน้า 4 
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ฉตัรมงคล ตดัพธิฉีลองวนับรมราชสมภพออก 3 วนั พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงตอบ
รฐับาลว่าจะไมเ่สดจ็ฯ ไปรว่มพธิ ีแต่พระบรมวงศานุวงศจ์ะเสดจ็ฯ แทน และทรงแจง้ใหร้ฐับาลตดัพธิถีอื
น ้าพระพพิฒัน์สตัยาออกเสยี (พธิสีาบานตนว่าจะจงรกัภกัดต่ีอราชบลัลงัก)์ เนื่องจากพระราชพธินีี้ไมม่ี
ประโยชน์แลว้ และจะไมเ่สดจ็ฯ กรงุเทพฯ เลย แต่จะประทบัทีห่วัหนิและทรงว่าราชการทีน่ัน่ 
  ในรายงานของทตูเยอรมนั ขา่วลอืถงึขนาดว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดให้
เรอืตอรปิ์โดสญัชาตฝิรัง่เศสทีเ่ดนิทางมาสยามถวายอารกัขาพระองค ์ เรอืตอรปิ์โดฝรัง่เศสทีว่่าคอื เรอื
รบ “Dumont d’Urville“ ทีเ่ดนิทางมาสยามระหว่างวนัที ่ 11-14 มนีาคม ค.ศ. 1933/พ.ศ. 2476 และ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชด าเนินกลบัพระนครเพยีงเพื่อทรงตอ้นรบัเรอืรบ
ฝรัง่เศส9 

จาก “กบฏบวรเดช ” นี้ เอง เราได้ประจักษ์ถึงพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัที่จะทรงด ารงพระองค์เป็นกลางไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกบัการเมอืงอนั
เป็นสาเหตุส าคญัอกีประการที่ท าให้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรงตดัสนิพระทยัที่จะเสดจ็
ต่างประเทศ ทรงถูกกล่าวหาจากบุคคลบางกลุ่มว่า พระองค์ทรงช่วยเหลอืสนับสนุนฝ่ายกบฏ อีกทัง้
บุคคลและขา้ราชการขา้ราชบรพิารหลายคนกบัทหารรกัษาวงัหลายนายถูกปลดออกจากต าแหน่งและ
ถูกกล่าวหาว่ามัวหมองเกี่ยวข้องกับการกบฏ แม้พระยาพหลฯ กับหลวงพิบูลฯ จะได้รบัค ากับ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไวแ้ลว้ว่า รฐับาลจะไม่ลงโทษบุคคลและทหารเหล่านัน้ เช่น พ.ท.
หม่อมเจ้าศุภสวสัดิว์งศ์สนิท สวสัดิวตัน์ นายทหารรกัษาวงัและเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของ
สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที่ 7 ภายหลงัทรงเป็นหวัหน้าคณะเสรไีทยใน
องักฤษคราวมหาสงครามโลกครัง้ที่ 210 การเสด็จฯ ลี้ภยัการเมอืงไปยงัสงขลาด้วยเรอืพระที่นัง่ ”ศร
วรุณ” ของพระมหากษัตรยิก์็เพื่อให้ประทบัห่างจากเหตุการณ์และไกลจาก “สนามความขดัแยง้” เป็น
การแสดงความเป็นกลางของพระเจา้แผ่นดนิภายใต้รฐัธรรมนูญตามระบอบประชาธปิไตยประการหนึ่ง 
และเพื่อให้ทรงพ้นข้อกล่าวหาว่าทรงสนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชฯ ซึ่งเป็นเจ้านายในราชวงศ์อีก
ประการหนึ่ง กบัเป็นการป้องกนัการถอืหางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมใิหเ้หตุการณ์บานปลายกลายเป็นการสูร้บ
ระหว่างคนไทยกันเองระหว่างฝ่ายที่ยงัจงรกัภักดีต่อองค์พระมหากษัตรยิ์กับฝ่ายที่ต่อต้านเจ้าและ
ราชวงศ์ และยงัเป็นการป้องกนัมใิหถู้กฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบอ้างพระองคเ์พื่อประโยชน์ทางการเมอืงของ
กลุ่มคณะตนและดึงพระมหากษัตรยิ์ลงมาสู่เวทีการเมืองซึ่งอาจน าอันตรายใหญ่หลวงมาสู่สถาบัน
พระมหากษตัรยิ ์หรอืควบคุมพระองค์ไวเ้ป็นตวัประกนัแล้วบงัคบัใหพ้ระองคท์รงกระท าในสิง่ที่ไม่ทรง
เหน็ชอบดว้ย  

การเดนิทางของพระมหากษัตรยิอ์งค์ที่ 7 แห่งพระบรมจกัรวีงศ์สะท้อนภาพอนัน่าสลดใจเมื่อ
เจา้หน้าที่และพนักงานของรฐับาลหลายคนเขา้ขดัขวางอย่างแขง็กรา้ว นอกจากปฏเิสธไม่ท าตามพระ
ราชประสงคแ์ลว้ยงัแสดงความ ”กา้วรา้วไมจ่งรกัภกัด”ี อยา่งชดัเจน คณะนายทหารเรอืจ านวนมากทีไ่ม่

                                                 
9 ใน: ROUX Henri: เอกสารภาษาฝรัง่เศสเรื่องการเดนิทางมาเยอืนประเทศสยามของพลเรอืตร ี Berthelot, เอกสาร
หมายเลข 45/A วนัที ่ 18 มนีาคม ค.ศ. 1933/พ.ศ. 2476. ใน: รายงานวจิยัเรื่อง เอกสารชัน้ตน้ฝรัง่เศสกบัรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั, หน้า 189 
10 ด:ู ปรดีา วชัรางกรู (2520), เชงิอรรถที ่7, หน้า 305  
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พอใจการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลในสมยันัน้ถงึกบัเคลื่อนเรอืรบหลายล าไปอยู่เสยีที่จงัหวดั
สงขลา ด ารงตนเป็นกลาง ไมเ่ขา้กบัรฐับาลและฝ่ายกบฏ แต่จงรกัภกัดต่ีอองคพ์ระมหากษตัรยิ ์

ความตงึเครยีดระหว่างรฐับาลและองค์พระมหากษัตรยิเ์พิม่มากขึน้โดยเฉพาะหลงัจาก “กบฏ
บวรเดช” นอกจากการที่รฐับาลต้องการจะให้พระมหากษัตรยิต์้องเลื่อนการเสดจ็พระราชด าเนินเยอืน
ยุโรปซึง่เหน็ๆ อยู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากแลว้ ทูตเยอรมนัได้รายงานไปยงัแบรล์นีว่า ในช่วงทีผ่่าน
มา เห็นได้ชดัว่า ทางรฐับาล คอื นายกรฐัมนตร ีพระยาพหลพลพยุหเสนา มคีวามสมัพนัธ์ที่ไม่ดกีบั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัจนบุคคลอื่นๆ สงัเกตได ้นัน่คอืนายกรฐัมนตรสียามจะท าท่าเมนิ
เฉยมนึตงึกบัพระมหากษตัรยิใ์นทีส่าธารณะ ในงานดา้นกฬีา งานพระราชพธิสี าคญัหลายต่อหลายครัง้ที่
มคีณะทูตต่างประเทศร่วมงานด้วย ครัง้หนึ่งเป็นงานเลี้ยงรบัรองตอนบ่ายในโอกาสวนัฉลองพระราช
สมภพของสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี ครัง้ทีส่องเป็นงานพระราชทานเลีย้งอาหารค ่า
เฉพาะแขกกลุ่มเลก็ คอื ราชทูตซึง่เป็นตวัแทนจากเพยีงบางประเทศ  กบัแขกรบัเชญิทีเ่ป็นตวัแทนดา้น
การค้า ทูตเยอรมัน คือ ดร.นอร์ทได้รบัเชิญและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ปฏสินัถารด้วยเรื่องการเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนแบรล์นีที่ก าลงัจะมาถงึและเรื่องหนังสอืของฮติเลอร์
และหนังสอืเกี่ยวกบัลทัธนิาซ ีชาตนิิยมสงัคมนิยม (Nationalsozialismus) และแมว้่าขณะนัน้ (คอืวนัที ่
10 มกราคม ค.ศ. 1934 ดงัปรากฏในรายงานของทูตเยอรมนั) ท่าทมีนึตึงดงักล่าวของนายกรฐัมนตร ี
พระยาพหลฯ จะไม่เห็นแล้วในที่สาธารณะ แต่ความสมัพนัธ์อนัรา้วฉานระหว่างพระมหากษัตรยิ์กับ
รฐับาลทีก่ล่าวหาพระองคท์่านว่า ทรงหนุน “กบฏบวรเดช” น่าจะยงัคงอยู ่  

นอกจากนี้ ทูตเยอรมนั (ดร.นอรท์) ได้ข่าวก่อนหน้าไม่นานจากแหล่งข่าวฝ่ายสยามที่ใกล้ชดิ
เชื่อถอืไดว้่า หลงัเหตุการณ์ไมส่งบกรณีพระองคเ์จา้บวรเดช รฐับาลอ้างว่ามหีลกัฐานว่าพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมสี่วนร่วมในการกบฏดว้ย รฐับาลไดค้วบคุมองคพ์ระมหากษตัรยิไ์วใ้นอ านาจ
อย่างใกล้ชิด และทูตเยอรมันยังได้รบัข้อมูลจากฝ่ายสยามว่า รฐับาลบังคับให้พระองค์ทรงจ่าย
ค่าเสยีหายอนัเป็นผลจากกรณีปฏวิตัิ “กบฏบวรเดช”  จากพระราชทรพัยส์่วนพระองค์เป็นเงนิสูงถงึ 3 
ลา้น 5 แสนทคิเคลิ (Ticals) อกีทัง้รฐับาลรรีออยู่นานกว่าจะอนุมตักิารเสดจ็ประพาสยุโรปและอเมรกิา
ขององค์พระประมุข โดยการอนุมตัใิห้เดนิทางมขีอ้แม้ว่า จะต้องไม่เสดจ็พระราชด าเนินกลบัประเทศ
สยามอกี! 11 
 ทา้ยทีสุ่ด พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหพ้ระญาณเวทโหรหลวงเป็นผูห้าฤกษ์วนั
เสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศคอืยโุรปและสหรฐัอเมรกิาโดยไม่ทรงฟังค ากราบบงัคมทลูคดัคา้นจาก
รฐับาลทีจ่ะใหเ้ลื่อนการเสดจ็ประพาสต่างประเทศออกไปจากตน้เดอืนมกราคมตามทีพ่ระญาณเวทกราบ
บงัคมทลูขอใหเ้สดจ็ฯ ในวนัที ่ 12 มกราคม ค.ศ. 1934/ พ.ศ. 2476 ออกไปอกีสามเดอืนเป็นเดอืน
มนีาคม ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2476 (นบัตามปฏทินิจนัทรคต)ิ  
 นัน่คอื รฐับาลยงัไมอ่นุญาตใหพ้ระเจา้แผ่นดนิเสดจ็พระราชด าเนินออกนอกประเทศนัน่เอง 
หมอ่มเจา้หญงิพูนพสิมยั ดศิกุล พระธดิาสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงบนัทกึเมือ่ค.ศ. 1937 
(พ.ศ. 2480) ว่า ทรงไดย้นิพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัรบัสัง่ว่า 

                                                 
11 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, R 86066, รายงานจากสถานทตูเยอรมนั กรงุเทพฯ โดยทตูนอรท์ 
ลงวนัที ่8 มกราคม ค.ศ. 1934, J. Nr. 36/34 (4 หน้า)   
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       “นี่ ถา้ฉนัอยูอ่กี 7 วนัเท่านัน้ กต็อ้งไปอยูค่ลองสาร (โรงบา้) เหลอืเวลาอกี 6 ชัว่โมงจะลงเรอืแลว้ 
       ยงัไมรู่เ้ลยว่าเขาจะใหม้าหรอืไม ่!!12      

เส้นทางเสดจ็พระราชด าเนินเยือนยโุรป 

แผนการเสดจ็ประพาสต่างประเทศในเบื้องแรกจากเอกสารเยอรมนัลงวนัที่ 27 เมษายน ค.ศ. 
1933  คอื  การผ่าตดัพระเนตรทีส่หรฐัฯ หลงัจากนัน้จะเสดจ็พระราชด าเนินเยอืน 3 ประเทศในยโุรปคอื 
ประเทศองักฤษฝรัง่เศส  และเบลเยยีม13  ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงเส้นทางทัง้ในยุโรปและอเมรกิา คอื
เสด็จประพาสยุโรปก่อน เริ่มจากประเทศฝรัง่เศส เบลเยียมและอังกฤษ แล้วจึงเสด็จฯ ไปยัง
สหรฐัอเมรกิา จากนัน้เสด็จฯ กลบัมายงัเดนมาร์ก เยอรมนี เชคโกสโลวาเกีย ฮงัการ ีออสเตรยีและ
อิตาลี14 แต่ในท้ายที่สุดเส้นทางเสด็จฯ ก็เปลี่ยนแปลงอีก  ส่วนพระราชด าริที่จะเสด็จประพาส
ต่างประเทศเพื่อรบัการรกัษาพระเนตรและเจรญิพระราชไมตรกีบัต่างประเทศนัน้เตรยีมการไวน้านแลว้  
หมายก าหนดการน้ีแมม้แีผนแลว้ชดัเจนเมือ่ 5 สปัดาหก่์อนเสดจ็พระราชด าเนินจรงิ แต่ทา้ยทีสุ่ดกไ็มไ่ด้
เป็นไปตามนัน้ทัง้หมด คอืเปลีย่นแปลงทัง้เวลาทีเ่สดจ็ประพาสและประเทศทีเ่สดจ็พระราชด าเนินเยอืน 
การเสด็จประพาสประเทศสหรฐัอเมรกิา เนเธอร์แลนด์และออสเตรยีถูกตัดออกไป พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไม่ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินเยอืนประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อรบัการรกัษาพระเนตร
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1934 เนื่องจากทรงรบัการผ่าตัดพระเนตรและพระทนต์ที่โรงพยาบาล The 
London Clinic and Nursing Home กรุงลอนดอนแล้ว ส าหรบัประเทศเนเธอรแ์ลนด์ สมเดจ็พระราชนิี
วิลเฮล์มมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (Queen Wilhelmina) ของดเสด็จฯ เนื่ องจากพระสวามีสวรรคต
กะทันหัน และกรณีประเทศออสเตรียเป็นเพราะนายกรฐัมนตรขีองออสเตรียถูกฆาตกรรมขณะ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัประทบัอยู่ทีป่ระเทศฮงัการ ีจงึเสดจ็ฯสวติเซอรแ์ลนดแ์ทนซึง่มไิด้
อยู่ในแผนการเสดจ็ฯ เลยแต่แรก ทัง้การเสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศเพื่อรกัษาพระวรกายครัง้นี้ยงั
มเีรื่องการรกัษาพระทนต์เพิ่มเข้ามาด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับให้
นายแพทยฝ์รัง่เศสทีร่เิวยีราและนีศท าพระทนต์ก่อนหลายครัง้ ต่อมาจงึทรงรบัการผ่าตดัพระเนตรซ้าย

                                                 
12 พนูพสิมยั ดศิกุล, หม่อมเจา้ (2556). สิง่ทีข่า้พเจา้พบเหน็ประวตัศิาสตรเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง 2475. พมิพค์รัง้
ที ่5. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์ตชิน, หน้า 152   
13 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R 86066. หอจดหมายเหตุ กระทรวงการต่างประเทศ
เยอรมนี แบรล์นี. หนงัสอืจากสถานทตูเยอรมนั กรุงเทพฯ รายงานไปยงักระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี แบรล์นี ลง
วนัที ่27 เมษายน ค.ศ. 1933 
14 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R 86066. หอจดหมายเหตุ กระทรวงการต่างประเทศ
เยอรมนี แบรล์นี รายงานลงวนัที ่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1933 จาก Deutsche Gesandtschaft (สถานทตูเยอรมนั) 
กรุงเทพฯ ไปยงักระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี หมายเลขเอกสาร 595/33 ไม่เหน็ชื่อทตูเยอรมนัในเอกสาร มรีาย 
ละเอยีดหมายก าหนดการการเสดจ็ประพาสในทุกประเทศพรอ้มรายชื่อคณะผูต้ดิตามและต าแหน่งหน้าที่ ณ ประเทศ
สยาม (ในค.ศ. 1933 ทตูเยอรมนัทีก่รุงเทพฯ คอื ดร.นอรท์ (Dr. Nord) ด:ู พรสรรค ์ วฒันางกรู (บรรณาธกิารและ
หวัหน้าโครงการ) พ.ศ. 2555. 150 ปี ความสมัพนัธท์างการทตูไทย-เยอรมนี (150 Jahre Thai-Deutsche 
Diplomatische Beziehungen), โครงการหนงัสอืทีร่ะลกึเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสมัพนัธท์างการทตู
ไทย-เยอรมนั กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2554-2557: 169)   
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ครัง้ที่ 2 ที่ลอนดอนคลินิก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในวนัที่ 5 มถุินายน ค.ศ.1934/พ.ศ. 2477 
เวลา 9 นาฬิกาโดยเซอร์สจ๊วต ดุกเอลเดอร์ (Sir Stewart Duke-Elder) นายแพทย์ประจ าพระองค์
สมเดจ็พระเจา้กรุงองักฤษ (King George V) และเป็นผู้ผ่าตดันายกรฐัมนตรอีงักฤษ นายแมก็ดอนัลด์
ดว้ย พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัประทบัอยู่ในโรงพยาบาลจนถงึวนัที ่8 มถุินายน และในวนัที ่
9 มถุินายน จะไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปลองฉลองพระเนตรใหม ่

ในการนี้  ทางรฐับาลโดยกระทรวงการต่างประเทศไดม้หีนังสอืไปใหส้ถานทูตกรุงลอนดอนน า
ขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายในนามของนายกรฐัมนตร ีแสดงความปิตยินิดแีด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ใน
นามของนายกรฐัมนตร ีและแม้คณะรฐัมนตรจีะมแีผนการที่จะโฆษณาความส าเรจ็ของการผ่าตดัพระ
เนตรใหป้ราชาชนสยามไดรู้ ้แต่ในทีสุ่ดไดร้ะงบัการโฆษณาไว ้ ดว้ย “เหน็ว่า กาลไดล้่วงเลยมานานแลว้
... และไดส้ัง่งดไปทางส านกังานโฆษณาการแลว้”15   (เน้นความโดยผูว้จิยั) 

นัน่ย่อมแสดงว่า ทีจ่รงิแลว้ รฐับาลมไิด้ใส่ใจกบัเรื่องการรกัษาพระสุขภาพของพระเจา้แผ่นดนิ
เท่าใดนัก จงึได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนานจนเป็นสาเหตุอ้างไม่ประกาศข่าวดเีรื่องความส าเรจ็ของ
การผ่าตดัพระเนตรทีอ่งักฤษใหป้ระชาชนไดท้ราบ  
   ในการเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนยโุรป พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพรอ้มดว้ยสมเดจ็
พระบรมราชนิีและขา้ราชบรพิารไม่กี่คน (คณะตามเสดจ็ฯ เป็นทางการ (official suite) 9 คน คณะตาม
เสดจ็ไม่เป็นทางการ (unofficial suite) 5 คน) ส าหรบัการเดนิทาง รฐับาลเดนมารก์โดยนายแอนเดอร์
เสนแห่งบรษิทัอสีต์เอเชยีตกิ (East Asiatic) ของเดนมารก์ ไดจ้ดัเตรยีมเรอืเป็นพระราชพาหนะ ชื่อ “เม
โอเนีย” (Meonia) ถวายโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย เส้นทางเสด็จฯ ช่วงแรก ทรงมพีระราชประสงค์ที่จะแวะ  
เมดนัก่อน แทนทีจ่ะตรงไปอติาลเีลย16 ประเดน็น้ี ฝ่ายเยอรมนัคอืทตูนอรท์ทีก่รงุเทพฯ ไดร้ายงานไปยงั
แบรล์นีว่า การเสดจ็ประพาสเกาะสุมาตราก่อนนัน้ น่าจะมเีหตุผล คอื จะเสด็จฯ เยี่ยมสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ทรงถูกเนรเทศอยู่ที่นัน่ (หมายถึงที่ประเทศอินโด     
เนเซยี เมอืงบนัดุง เกาะชวา: ผูว้จิยั) การเสดจ็ประพาสเกาะสุมาตราที่อยู่ในความคุม้ครองของประเทศ
เนเธอรแ์ลนดด์ไูมเ่ป็นทีก่งัขาใดๆ17 

การเตรียมการเสดจ็ประพาสยโุรปกบัลกัษณะของการเสดจ็ประพาสยโุรป ค.ศ. 1934  

 การเตรยีมการรบัเสดจ็ในยโุรปไมส่ามารถด าเนินการจากกรงุเทพฯ ไดท้ัง้หมด ตอ้งอาศยัอคัร
ราชทตูสยาม ณ กรงุลอนดอนประเทศองักฤษ และอคัรราชทตูสยาม ณ กรงุปารสีทีท่ าหน้าทีด่แูลถงึ 7 
ประเทศ คอื ฝรัง่เศส เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์ อติาล ี สเปน โปรตุเกส และสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นก าลงั
ส าคญั นัน่หมายถงึว่า ในทุกประเทศขา้งต้นยกเวน้ฝรัง่เศส ไมม่สีถานอคัรราชทูตสยาม (Siamese 
Legation) อยูใ่นประเทศนัน้ๆ มผีลท าใหอ้คัรราชทตูตอ้งเป็นผูเ้ดนิทางไปตดิต่อยงัประเทศต่างๆ ดว้ย
                                                 
15 หนงัสอืจากกรมเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหลวงธ ารงนาวาสวสัดิ ์ที ่ต.3097/2477 วนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ.2477/ค.ศ. 
1934 
16 กต. 7.3.3/13 หนังสือจาก State Councillor for Foreign Affairs วงัสราญรมย์ ถึง Monsieur J. Van Schreven 
เนเธอรแ์ลนด ์ลงวนัที ่22 ธนัวาคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) 
17

 เอกสารหอจดหมายเหตุการเมือง กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี  กรุงแบร์ลีน R 86066 หนังสอืลงวนัที่ 10 
มกราคม ค.ศ. 1934 
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ตนเองในหลายกรณทีีจ่ าเป็น ก่อนการเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนยโุรปมทีูตของหลายประเทศที่
กรงุเทพฯ สนใจทีจ่ะเชญิพระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามเสดจ็เยอืนประเทศของตน อาท ิอติาล ีโปรตุเกส  
   ในชัน้แรกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรม
ราชนิี จะเสดจ็ฯ อย่าง “เป็นทางการ” ตามทีร่ฐับาลขอพระราชทานใหเ้สดจ็ฯ เพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรกีบั
ยโุรปบางประเทศซึง่มนีัยทางการเมอืงระหว่างประเทศชดัเจน แต่ในทีสุ่ด ไดท้รงเปลีย่นเป็นการเสดจ็ฯ 
สองลกัษณะ คอื แบบ ”กึง่ราชการ” (semi-official) เพยีงบางส่วน ที่ทรงเป็นอาคนัตุกะของประมุขแห่ง
ประเทศหรอืของรฐับาลยุโรป โดยส่วนใหญ่ให้เป็นการเสด็จฯ “ส่วนพระองค์” (incognito) ในนาม 
“Prince of Sukhodaya” และ “Princess of Sukhodaya” อย่างที่ทรงมีพระราชด ารแิต่แรกเช่นคราว
เสดจ็ฯ รกัษาพระเนตรทีส่หรฐัอเมรกิาเมื่อ ค.ศ. 1931/ พ.ศ. 2494 และจะไม่ทรงฉลองพระองคแ์บบยนูิ
ฟอรม์เลย เวลาถงึนครหลวงจะทรงแต่ง Morning Coat เมื่อทรงลงจากรถไฟ เวลามกีารเลี้ยงเป็นทาง
ราชการจะฉลองพระองค ์“Evening Dress” ประดบัครือ่งราชอสิรยิาภรณ์   
 ในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ หอจดหมายเหตุ ท่าวาสุกรกีรงุเทพฯ และเอกสารจาก
ฝ่ายยุโรป  ผู้วจิยัพบเอกสารโต้ตอบมากมายระหว่างกรุงเทพฯ ยุโรป อเมรกิาและแคนาดาที่ให้ความ
กระจา่งเรือ่งการเตรยีมการเสดจ็ฯ ตลอดจนท่าทขีองฝ่ายยโุรปในการรบัเสดจ็พระมหากษครยิแ์ห่งสยาม 
ที่น่าสนใจที่สุดคือกรณีประเทศอังกฤษที่  “ไม่จืด” เลยตัง้แต่แรก เริม่ที่เจ้าหน้าที่อังกฤษไม่ยอม
ก าหนดเวลาที่จะรบัเสด็จฯ พระมหากษัตรยิ์แห่งสยามโดยอ้างว่า ยงัมเีวลาอีกนาน ซึ่งที่จรงิคือทูต
องักฤษที่กรุงเทพฯ รู้เรื่องการเมอืงในสยามว่ารฐับาลยงัไม่อนุญาตให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัเสดจ็ฯ ออกนอกประเทศและจะใหท้รงเลื่อนหมายก าหนดการเสดจ็ฯ ออกไปอกี 3 เดอืน ฝ่าย
องักฤษจงึไม่รกัษาค าพูดทีว่่าจะจดัรายการรบัเสดจ็พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามใหเ้รยีบรอ้ยก่อนวนัที ่12 
มกราคมต้นค.ศ. 1934 จนเป็นเหตุให้พระยาสุพรรณสมบตัิ18 อคัรราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอนถูก
ต าหนิหลายครัง้ เรื่องไม่มอีะไรคบืหน้าเกีย่วกบัการจดัการทีล่อนดอน (โทรเลขลงวนัที ่3 มกราคม ค.ศ. 
1934)  พระยาสุพรรณสมบัติได้ชี้แจงไปยงัพระยาอภิบาลราชไมตรีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (โทรเลขลงวนัที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1934) ว่า ได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ
ตัง้แต่ปีก่อนหน้า แต่ไม่ได้รบัค าตอบ  ทัง้ว่า องักฤษไม่ม ีprotocol ส าหรบัการเสดจ็ฯ “กึง่เป็นทางการ” 
(semi-official) เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
องักฤษทรงปรารภกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจกัรพงศ์ว่า ไม่เห็นมใีครกราบบงัคมทูลว่า 
โปรแกรมการเสด็จพระราชด าเนินเป็นอย่างไรและต้องพระราชประสงค์อะไรบ้าง น่าจะถึงเวลาที่จะ
จดัการตกลงกนัจรงิๆ เสยีท ีสถานทตูอื่นๆ กจ็ดัการกนัไปเรยีบรอ้ยหมดแลว้ มแีต่พระยาสุพรรณสมบตัิ
ทีน่อนหลบัสบาย  
  อีกข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องอังกฤษก็คือ  ฝ่ายยุโรป ได้แก่เยอรมนัและอิตาลี ได้รู้เรื่องการเสด็จ
ประพาสยุโรปของพระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามตัง้แต่วนัที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1933/พ.ศ. 2476 คอืตัง้แต่
สยามยงัไม่ไดส้่งหนังสอืเป็นทางการแจง้ออกไปยงัอคัรราชทูตสยามทีอ่งักฤษในวนัที ่29 เมย. เสยีดว้ย
ซ ้า ทัง้ยงัมเีรื่องเบื้องลกึในวงการทูตจากรายงานของทูตเยอรมนัคอื ดร.นอรท์ (Dr.Nord) ที่ได้สนทนา

                                                 
18 พระยาสพุรรณสมบตั ิ(ตน้ บุนนาค) ราชทตูสยาม ณ กรุงลอนดอนเป็นพีช่ายแท้ๆ  ของพระยาอภบิาลราชไมตร ี
(ต่อม บุนนาค) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
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เป็นส่วนตัวกับทูตอิตาลี โดยทูตอิตาลีเล่าว่า ได้รู้ข่าวลับสุดยอดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า 
พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามตอ้งพระราชประสงคท์ีจ่ะเสดจ็ประพาสยโุรป 3 ประเทศ คอื องักฤษ ฝรัง่เศส
และเบลเยยีม ส าหรบัการผ่าตดัพระเนตรนัน้น่าจะเป็นที่สหรฐัอเมรกิา รฐัมนตรต่ีางประเทศของสยาม
ตอบค าถามเลีย่งๆไม่บอกชดัเจนว่าพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัจะเสดจ็พระราชด าเนินเยอืน
ประเทศอติาลหีรอืไม่ และยงัเล่าถงึเรือ่งลบัมากทีไ่ดย้นิจากแหล่งขา่วทีเ่ชื่อถอืไดอ้กีแหล่งหนึ่งว่า รฐับาล
องักฤษได้แจ้งมายงัรฐับาลสยามว่า พระมหากษัตรยิ์แห่งกรุงองักฤษ (คอืพระเจ้าจอร์จที่ 5) ไม่เต็ม
พระทยัทีจ่ะต้อนรบัพระมหากษตัรยิแ์ห่งสยาม ซึง่ทูตอติาลเีองกย็งัไม่สามารถหาเหตุผลได ้แต่คาดเดา
ว่า  น่าจะเกี่ยวกบัสถานการณ์การเมอืงในตะวนัออกไกลในขณะนัน้ที่ไม่ดนีัก ท าใหอ้งักฤษมที่าทตีตีวั
ออกห่างสยามในลกัษณะน้ี 
 ข่าวเรื่องที่พาดพงิถงึพระเจา้จอรจ์ที่ 5 ที่ไม่มพีระราชประสงค์จะต้อนรบัพระมหากษตัรยิแ์ห่ง
สยามนัน้ ทูตอิตาลไีด้ขอให้ทูตเยอรมนัปิดเป็นความลบัและไม่รายงานไปยงัแบร์ลนี  ซึ่งแน่นอน ทูต
เยอรมนักระท าตรงกนัขา้มตามหน้าทีแ่บบเยอรมนั 
 ในทีสุ่ด พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดม้พีระราชโทรเลขถงึพระองคเ์จา้จุลจกัรพงศใ์ห้
หาโอกาสกราบทลูถามพระมหากษตัรยิแ์ห่งกรุงองักฤษเรื่องการรบัเสดจ็พระองคใ์นองักฤษและอื่นๆ ซึง่
อัครราชทูตสยามที่อังกฤษเห็นว่า “ค าสัง่นี้ ออกจะแปลกอยู่ ” “the command to Prince Chula is 
slightly irregular” แต่พระองคเ์จา้จุลจกัรพงศ์ไดต้รสักบัอคัรราชทูตว่าไม่ไดเ้ป็นเรื่องผดิปกตแิต่อย่างใด 
พระองคไ์ดท้รงส่งพระราชโทรเลขถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัว่าทรงไดร้บัเชญิจากพระเจา้จอรจ์ให้
เสดจ็ไปร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวนั ณ พระราชวงับกักงิแฮมในวนัที่ 17 มนีาคม นอกจากนี้ 
พระยาสุพรรณสมบตัิแจ้งกับพระองค์เจ้าจุลจกัรพงศ์ว่า กระทรวงการต่างประเทศองักฤษแจ้งมาว่า 
พระโอรสองคห์นึ่งของพระเจา้จอรจ์จะเป็นผูม้ารบัเสดจ็  พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัที่สถานี
รถไฟ  และ “คิงจอร์จ ” จะได้ทรงเชิญพระองค์ ให้ ไปร่วม โต๊ ะเสวยพระกระยาหารกลางวัน 
นอกเหนือไปจากนัน้แลว้ตามโปรโตคอลขององักฤษไมอ่าจท าอะไรมากไปกว่านี้ไดต้ามระเบยีบในกรณี
เสดจ็พระราชด าเนินเยอืนองักฤษเป็นการส่วนพระองค ์

การรบัเสดจ็พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามและสมเดจ็พระบรมราชนิีในองักฤษจงึเป็นลกัษณะ “ส่วน
พระองค์” พระเจา้กรุงองักฤษได้ทรงเชญิพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้
ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีร่วมเสวยพระกระยาหารกบัดยุคออฟยอรค์และพระชายา ณ พระราชวงัวนิ
เซอรใ์นวนัแรกที่เสดจ็ฯ ถงึกรุงลอนดอนวนัที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1934 และได้ทรงเชญิอกีให้เสดจ็พระ
ราชด าเนินทอดพระเนตรพระราชพธิฉีลองธงชยัเฉลมิพล (Trooping of the Colour) เนื่องในวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้กรุงองักฤษในวนัที่ 4 มถุินายน ค.ศ. 1934 หลงัการผ่าตดัพระทนต์และ
พระเนตรแลว้ กบัทรงเชญิเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรแขง่มา้ชงิถว้ยทองทีส่นามแอสคอต (Ascot) ในวนัที ่21 
มถุินายน และร่วมเสวยพระกระยาหารกลางวนัพรอ้มกนักบัพระประยูรญาตแิละขา้ราชบรพิารในการ
ชุมนุมรื่นเรงิพระราชวงศานุวงศ์ดงัเช่นทุกปี ในงานนัน้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง
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พบดยุคออฟยอรค์ สมเดจ็พระยุพราชแห่งองักฤษกบัพระชายา ดยุคคอนนอต เจา้หญิงยูเลยีนาแห่ง
เนเธอรแ์ลนดก์บัเอกอคัรราชทตูบางท่านกบัภรยิาทีไ่ดร้บัเชญิใหม้าเฝ้าเป็นพเิศษ19 

จากท่าทีของรฐับาลยุโรปทุกประเทศ (ยกเว้นประเทศองักฤษ) เป็นที่ประจกัษ์ว่า ฝ่ายยุโรป
ยอมรบัและถวายพระเกียรติแด่องค์พระประมุขของสยามทัง้สองพระองค์มากยิง่กว่าที่รฐับาลสยาม
ปฏิบตัิต่อพระองค์ ทัง้เรื่องอ านวยความสะดวกทุกอย่างและความพรอ้มที่จะปรบัหมายก าหนดการ  
เสด็จฯ ให้เป็นที่ต้องพระราชประสงค์ การเชิญเสด็จฯ “แบบกึ่งราชการ” ในยุโรปมาจากเยอรมนี 
ออสเตรยี เชคโกสโลวาเกยี และฮงัการ ี และในความเป็นจรงิ ทุกประเทศถวายการต้อนรบัในลกัษณะ 
“เป็นทางการ” ระหว่างที่พระมหากษัตรยิ์แห่งสยามทรงเป็นอาคันตุกะของรฐับาล รวมถึงอิตาล ี
เดนมาร์กและเบลเยียม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอ านาจโลกแล้ว  
ประธานาธบิดรีูสเวลท์ได้เชญิเสดจ็ฯ ประทบัแรม ณ ท าเนียบขาว แสดงถึงการยกย่องและความสนิท
สนมอย่างทีสุ่ด ดว้ยคุน้เคยกนัมาก่อนเมื่อครัง้เสดจ็ฯ ผ่าพระเนตรทีน่ิวยอรค์และประธานาธบิดีรสูเวลท์
ยงัเป็นผูว้่าการรฐันิวยอรค์ ค.ศ. 1931     

จะเห็นได้ว่า ข้อซบัซ้อนเรื่องลกัษณะของการเสด็จประพาสต่างประเทศค.ศ. 1934 ไม่เพียง
สะท้อนความสมัพนัธ์ระหว่างพระเจา้แผ่นดนิกบัรฐับาลของคณะราษฎร การควบคุมพระประมุขของ
ประเทศว่า รฐับาลจะใหท้รงท าอะไรได้ และทรงท าอะไรไมไ่ด ้รวมถงึการท างานของเจา้หน้าทีก่ระทรวง
การต่างประเทศสยามที่ยุโรปซึ่งผู้วจิยัไม่อาจกล่าวถงึในรายละเอยีดได้ทัง้หมดในทีน่ี้ ลกัษณะของการ
เสดจ็ประพาสต่างประเทศค.ศ. 1934 ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึท่าทขีองยโุรปหลายประเทศต่อสยามและพระ
มหากษัตร์ย์แห่งสยาม ดงักรณีพระเจ้าจอรจ์ที่ 5 ที่ตอนแรกไม่ต้องพระราชประสงค์ที่จะทรงต้อนรบั
พระมหากษัตรยิแ์ห่งสยาม น่าจะเป็นท่าทขีองกษัตรยิ์ผู้ “ด ารงตนอยู่เหนือกว่า” ตามแบบองักฤษใน
ลกัษณะเดยีวกบัควนีวคิตอเรยีที ่“ไวท้่า” กบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและมที่าทเียน็ชา
กับสยามเพราะเกรงใจไม่อยากผิดใจกับฝรัง่เศส  แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเสียสยามให้กับ
ฝรัง่เศสเพราะตนเองเป็นประเทศยุโรปที่มีผลประโยชน์อยู่ในสยามมากที่สุด เช่นเดียวกับที่มี
ผลประโยชน์อยู่ในจนีมากที่สุดในต้นครสิต์ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ เราต้องไม่ลมืว่า ประเทศสยาม
ขณะนัน้เพิง่มกีารปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครองได้เพยีงปีเดยีวและเป็นทีรู่ก้นัทัว่แมใ้นต่างประเทศว่า 
พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามทรงต้องเสื่อมพระเกยีรตยิศเสยีพระราชอ านาจเพราะเหตุนัน้มากมาย กใ็คร
เล่าจะอยากอยูเ่คยีงขา้งสนบัสนุนผูแ้พ!้ นี่คอืธรรมชาตขิองมนุษย ์! 20   

                                                 
19 จดหมายเหตุเสดจ็พระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั
(2526), พลโทพระยาวชิติวงศว์ุฒไิกร (หม่อมราชวงศส์ทิธิ ์ สทุศัน์) ราชเลขานุการในพระองคใ์นกระบวนเสดจ็ฯ ผู้
บนัทกึ, หน้า 137-138, 155, 164 
20 พระเจา้จอรจ์ที ่5 ผูท้รงเป็นพระญาตสินิทกบัซารน์ิโคลสัที ่2 และมพีระพกัตรค์ลา้ยกนัเป็นทีสุ่ด ไดท้รงปฏเิสธทีจ่ะ
รบัพระญาตแิละครอบครวัใหล้ีภ้ยัมายงัประเทศองักฤษตามค าขอรอ้งของซาร ์ทัง้ทีเ่มื่อพระเจา้ซารน์ิโคลสัที ่2 ทรงรอ้ง
ขอมาทรงลีภ้ยัในองักฤษนัน้ ราชวงศโ์รมานอฟถูกจบัขงัอยู่โดยกลุ่มบอลเชวคิ หลงัจากนัน้อกีเพยีงไม่นาน พระเจา้ซาร์
กบัพระมเหสแีละพระโอรสธดิากถ็ูกพวกบอลเชวคิยงิทิง้อย่างโหดเหีย้ม ส าหรบัผูว้จิยั เหตุการณ์นี้แสดงถงึพระอุปนิสยั
ของพระเจา้กรุงองักฤษทีร่ะแวดระวงัเรื่องการเมอืงเหนือสิง่อื่น และอาจเป็นค าตอบส่วนหนึ่งส าหรบัท่าทขีองพระเจ้า
จอรจ์ที ่5 ต่อพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัดว้ย. ขอ้มูลจากภาพยนตรส์ารคดขีองเยอรมนัในโทรทศัน์เยอรมนั 
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การเปิดตวัประเทศสยามในมิติใหม่ “Das moderne Siam” - พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หวัในฐานะ “ทูตสนัตวไมตรี” ของสยามในยโุรป 

“สยามยคุใหม่”  
การเสดจ็ประพาสยุโรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ค.ศ. 1934/พ.ศ.2476 -2477 

(ตามปฏทินิจนัทรคต)ิ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์อยู่หลายประการ เพราะนับเป็นครัง้แรกทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชด าเนินเยอืนยโุรปพรอ้มกบัสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี
หลงัจากที่ไดเ้สดจ็ประพาสประเทศเพื่อนบ้านในเอเชยีมาแลว้ คอื สงิคโปรข์ององักฤษ และชวา บาหลี
ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์พ.ศ. 2472 กับการเสด็จประพาสอินโดจนีของฝรัง่เศสในค.ศ. 
1930/พ.ศ. 2473 และเสด็จประพาสประเทศสหรฐัอเมรกิา (เพื่อทรงรบัการรกัษาพระเนตรครัง้แรก) 
ญี่ปุ่ น และแคนาดาในค.ศ. 1931/พ.ศ. 2474 การเสด็จประพาสยุโรปค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 เป็นการ
เสดจ็ฯ ครัง้ทีส่ามทีพ่ระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามเสดจ็ประพาสยโุรป  

เหตุผลของการเสด็จประพาสยุโรปและสหรัฐอเมริกาทัง้สองครัง้ของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค.ศ. 1931/พ.ศ.2474 และในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2476-2477 คล้ายคลึงกันคือ 
เป็นไปเพื่อการรกัษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั แต่ในการเสด็จพระราช
ด าเนินเยอืนยโุรปครัง้ทีส่อง ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 สถานะของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใน
ฐานะพระมหากษัตริย์แห่งสยามได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ มิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชยอ์กีต่อไป หากด ารงต าแหน่งประมุขของประเทศในระบอบประชาธปิไตยภายใต้
รฐัธรรมนูญ อกีทัง้สถานการณ์การเมอืงภายในสยามในช่วงเวลานัน้ท าให้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจา้อยูห่วัมไิดท้รงด ารงอยูใ่นพระเกยีรตยิศอยา่งแต่ก่อน แต่ทรงถูกลบหลู่ดูหมิน่จากกลุ่มบุคคลผูไ้มน่ิยม
ระบอบกษัตรยิ์อย่างมาก บุคคลหลายกลุ่มและหลายคนกระท าการเพื่อหวงัผลแย่งชิงอ านาจทาง
การเมอืงและผลประโยชน์ส่วนตน และสถานะแห่งองค์พระประมุขสยามภายใต้ระบอบประชาธปิไตย
เป็นทีร่บัรู้ และตระหนักในวงการทูตและในหมู่ชาวต่างชาติทัง้ในและต่างประเทศในยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิาแลว้ 

ส่วนสยามในมติใิหม่ทางวฒันธรรมนัน้เกี่ยวกบัการปรากฏพระองคใ์นยุโรปของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับพระชายาเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มิติใหม่ทาง
วฒันธรรมในชัน้แรกคอื การที่องค์พระเจา้แผ่นดนิแห่งสยามทรงมีพระมเหสพีระองค์เดยีวและมไิด้มี
หม่อมอืน่ๆ อกีเลยดงัในรชักาลก่อนๆ ของพระบรมราชจกัรวีงศ์ ขอ้เทจ็จรงินี้เป็นที่รูใ้นวงกว้างในหมู่
ชาวต่างประเทศทัง้ในและนอกประเทศสยาม ดงันัน้ พระราชจรยิวตัรของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัที่ทรงรเิริม่ธรรมเนียมใหม่นี้จงึเป็นที่ประจกัษ์และกล่าวขานกนัมากในต่างประเทศ มขี่าวใน
หนังสอืพมิพ์หลายประเทศ เช่น เดนมารก์ที่ตัง้ขอ้สงัเกตว่า การที่พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามทรงรเิริ่ม
ประเพณีการครองคู่อย่างใหม่อนัเป็นพระราชจรยิวตัรอนัแสดงถึงการเป็นผู้รเิริม่และผู้น าซึ่งจะท าให้
ประเพณภีรรยาหลายคนดูจะกระท าไดย้ากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในวงสงัคมชัน้สงูของสยาม 

                                                                                                                                                       

ช่อง 2 ZDF ณ โรงแรมที่ผู้วจิยัได้ชมระหว่างเดินทางไปเก็บข้อมูลที่กรุงปรากสาธารณรฐัเชคระหว่างวนัที่ 21-25 
เมษายน ค.ศ. 2015/พ.ศ. 2558 
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มติใิหม่ทางวฒันธรรมในชัน้รอง ได้แก่การปรากฏพระองค์ของพระมหากษตัรยิพ์รอ้มพระบรม
ราชนิีในต่างแดน คอืการที่สมเด็จพระบรมราชนิีทรงมบีทบาทส าคญัเคยีงข้างองค์พระประมุขในการ
เสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา นับเป็นเรื่องใหม่ทาง
วฒันธรรมของสยามที่ภรรยามบีทบาทนอกบ้านกบัสาม ีมใิช่เป็นเพยีง “ผู้ติดตามนอกบ้าน” และเป็น
เพยีง “ผูเ้ป็นใหญ่” ในบา้นตามประเพณีเดมิ ซึง่พระราชจรยิวตัรในแง่นี้ แมใ้นต้นครสิต์ศตวรรษที ่20 ก็
ยงัมไิดเ้ป็นทีแ่พรห่ลายในยโุรปในหมู่ชนชัน้สงูหรอืในหมู่นกัการเมอืงชาวยโุรปทัว่ไป  

จงึนับว่า สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณีผู้ซึ่งมพีระสริโิฉมงดงามเป็นที่ชื่นชมในต่างแดนอย่าง
มาก ดว้ยทรงมคีวามเป็นกนัเอง เรยีบง่ายและแยม้พระโอษฐ์อยู่เสมอไดท้รงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
ในยุโรปอย่างมาก โดยเฉพาะที่ปรากฏตามขอ้สงัเกตในข่าวหนังสอืพมิพ์เดนมารก์ ส่วนหนังสอืพมิพ์
เบลเยยีมก็รายงานว่า “พระราชินีสยามทรงมรีูปร่างเล็ก ว่องไวและทรงยิ้มแย้มตลอดเวลา ”21 และ

หนังสอืพมิพฮ์งัการลีงความเหน็ว่า His Majesty’s wife is an extraordinary beauty.”22 สมเดจ็พระนาง
เจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีจงึทรงเป็นประดุจ “ดาวคู่เดอืน” หรอื “จนัทราคู่สุรยิา” เสรมิพระบารมี
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัองค์พระประมุขแห่งสยาม ท าให้ทัง้สองพระองค์โดดเด่นขึน้
ทรงไดร้บัการยกยอ่งและตอ้นรบัอยา่งสมพระเกยีรตใินแทบทุกประเทศในยโุรป  

การสืบสานและริเร่ิมราชไมตรีกบัยโุรป  

การเสดจ็ประพาสยุโรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ค.ศ.1934/พ.ศ. 2476-2477)  
นับเป็นการสบืสานพระราชไมตรกีบัราชส านักยุโรปและประเทศยุโรปทีส่่วนใหญ่ไดเ้คยเริม่ไวแ้ลว้อย่าง
เป็นทางการโดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเมื่อครัง้เสดจ็ประพาสยุโรปครัง้ค.ศ. 1897/
พ.ศ. 2440 และครัง้ที่ 2 ค.ศ. 1907/พ.ศ. 2450 (กรณีอังกฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนี อิตาลี เดนมาร์ก 
เบลเยยีม ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด์) ทัง้เป็นการรเิริม่สมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศสยามและประเทศที่
เกดิใหมห่ลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ไดแ้ก่ ประเทศเชคโกสโลวาเกยีและประเทศฮงัการ ี 

ดงันัน้ สมัพันธไมตรรีะหว่างประเทศสยามและประเทศยุโรปจงึเป็นยุคแห่งการเริม่ต้นใหม่
ท่ามกลางสถานการณ์และข้อแม้ใหม่   ความสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษนับว่าน าหน้าประเทศอื่น
โดยเฉพาะดา้นการคา้และการเมอืง ตัง้แต่ปลายรชักาลที่ 3 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ และนับตัง้แต่สญัญา 
“เบารงิ” ค.ศ. 1855/พ.ศ. 2398 (รชักาลที ่4) ซึง่เป็นสญัญาตน้แบบทีท่ าใหส้ยามตอ้งเสยีสทิธสิภาพนอก
อาณาเขตใหก้บัองักฤษเป็นประเทศแรกและประเทศยุโรปและเอเชยีอื่นๆ รวมถงึสหรฐัอเมรกิา นบัเป็น
การเริม่ศกัราชใหม่ของการตดิต่อระหว่างสยามกบัประเทศตะวนัตก และเป็นขอ้อ้างส าคญัขอ้หนึ่งของ
คณะราษฎรในการท าการปฏวิตัเิปลี่ยนแลงการปกครองว่าสยามไม่ใช่ประเทศอสิระอย่างแท้จรงิ ทัง้ที่
การเจรจาเพื่อยกเลกิสนธสิญัญากบัประเทศต่างๆ เพื่อยกเลกิสทิธสิภาพนอกอาณาเขตและอื่นๆ ด าเนิน

                                                 
21 ใน: ขา่วหน้า 1 ในหนงัสอืพมิพเ์อกราชเบลเยยีม L’ independence Belge, julliet 1934, เรื่อง การเสดจ็มาถงึของ
พระมหากษตัรยิแ์ละสมเดจ็พระบรมราชนิแีหง่สยามทีส่ถานีเหนอื กรุงบรสัเซลส ์ มพีระรปูฉายพรอ้มกบัพระเจา้เลโอ
โพลทท์ี ่3 แห่งเบลเยยีม  
22 newspaper: Nyírvidék (newspaper from Northeastern Hungary), dated 13 March 1932, เอกสารรวมขา่วจาก
หนงัสอืพมิพฮ์งัการโีดยความอนุเคราะหข์องสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงบดูาเปสท ์ฮงัการ ี  
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อยู่ตลอดเวลาตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 6 และเสรจ็บรบิูรณ์ใน
รชักาลที ่7 

ความสมัพนัธ์กบัราชส านักยุโรปที่สนิทชดิเชื้อระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว
และราชส านักเดนมารก์กบัราชส านักเบลเยยีมและเนเธอรแ์ลนด์นัน้ สบืเนื่องมาจากความสนิทสนมที่
เริม่โดยสมเด็จพระราชบดิาคอืพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รวมถึงการด าเนินนโยบาย
สานสมัพนัธไมตรขีองพระองค์โดยการส่งพระโอรสไปศกึษาในหลายประเทศในยุโรป หนึ่งในพระราช
โอรสที่ได้ทรงศึกษาวชิาทหารที่เดนมารก์ ได้รบัพระยศเป็นนายรอ้ยตรปีระจ ากรมทหารปืนใหญ่ของ
กองทพับกเดนมารก์ คอื พระเจา้บรมวงศ์เธอพระองคเ์จา้จรีประวตัวิรเดช ก่อนทีจ่ะไปศกึษาวชิาทหาร
ต่อทีป่ระเทศเยอรมนี  แมพ้ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเองเมื่อครัง้ยงัทรงด ารงพระยศเป็นเจา้
ฟ้าประชาธปิกศกัดเิดชน์ ก็คอืส่วนหนึ่งของพระราชกุศโลบายในการสานสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศสและ
องักฤษด้วย ได้ทรงศึกษาที่ทัง้สองประเทศนี้ตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาได้แก่การศึกษา
ขัน้ต้นทีป่ระเทศฝรัง่เศสเมื่อพระชนมายุ 13 ชนัษา และต่อมาทีอ่งักฤษ คอื ทีโ่รงเรยีนอตีนักบัโรงเรยีน
นายรอ้ยวูลชิจนทรงได้รบัยศเป็นนายรอ้ยตรใีนองักฤษ และด้วยพระบรมราชานุญาตของสมเดจ็พระ
เชษฐาธริาช พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัได้ศกึษา 
ณ ทีโ่รงเรยีนเสนาธกิารทหารชัน้สูง Ecole Superier de Guerre ดว้ยทรงมนี ้าพระทยัรกัการทหารอยา่ง
มาก   

การเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัประเทศเดนมารก์ เบลเยียมและเนเธอรแ์ลนด ์

ส าหรบัประเทศเดนมารก์และเบลเยยีม มกีารตดิต่อระหว่างสมาชกิของราชวงศส์ยามและ
ราชวงศเ์ดนมารก์กระท าอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเดนิทางมาเยีย่มเยอืนระหว่างกนัอนัเป็นช่องทางใหไ้ดท้ า
การคา้หรอืรว่มมอืระหว่างการทีป่รบัปรุงพฒันาประเทศของสยาม เช่นการทีเ่สดจ็เยอืนประเทศสยาม
หลายครัง้ของเจา้ชายวลัดมิาร ์พระโอรสของพระเจา้ครสิเตยีนที ่ 9 แห่งเดนมารก์ โดยครัง้หนึ่งเจา้ชาย 
ไดท้รงน ารถไฟ “วลัเคอืร”ี เขา้มาสยามดว้ย หรอืชาวเดนมารก์เขา้มาท างานในสยามมากหน้าหลายตา 
ทัง้บรษิทัอสีต ์เอเชยีตกิของเดนมารก์ยงัไดถ้วายเรอืเมโอเนีย (Meonia) แด่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัเพื่อทรงใชเ้ป็นพาหนะเดนิทางเสดจ็ประพาสยุโรปในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 โดยทางบรษิทั
ยกเลกิผูโ้ดยสารอื่นๆ หมดถงึสองเทีย่ว แมใ้นยามคบัขนัช่วงเกดิ “กบฏบวรเดช” พระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัตอ้งเสดจ็ฯ โดยเรอืยนต ์ “ศรวรุณ” ซึง่เป็นเรอืพระทีน่ัง่ออกจากสวนไกลกงัวลหวั
หนิไปยงัสงขลากะทนัหนัดว้ยมพีระราชประสงคท์ีจ่ะด ารงตนเป็นกลาง องคพ์ระมหากษตัรยิท์รงไดร้บั
ความยากล าบากเหลอืประมาณเนื่องจากอุปกรณ์เรอืบกพรอ่งและสภาพเรอืทีย่ ่าแย่ ตอ้งทรงฝ่าคลื่นลม
พายุจนมาใกลอ่้าวนครศรธีรรมราช ผูบ้งัคบัการเรอืชาวเดนมารก์ของเรอืสนิคา้ขนาดใหญ่ของเดนมารก์ 
คอื เรอื “วลยั” ของบรษิทัอสีตเ์อเชยีตกิไดเ้ขา้ช่วยเหลอืองคพ์ระเจา้แผ่นดนิสยามและสมเดจ็พระบรม
ราชนิีพรอ้มดว้ยเจา้นายบางพระองคใ์หเ้สดจ็ขึน้ประทบัในเรอื “วลยั” และพ่วงเรอืพระทีน่ัง่ “ศรวรณุ” 
น าไปส่งถงึทีห่มายคอืเมอืงสงขลาอยา่งปลอดภยั 

เดนมารก์จงึเปรยีบเสมอืนเป็น “มติรแทแ้มใ้นยามยาก” ของสยามเสมอมา 
ส่วนประเทศเบลเยยีมนัน้ ไม่เพียงแต่มสีมาชิกในราชวงศ์เสด็จเยี่ยมเยอืนระหว่างกันก่อนที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัจะเสด็จประพาสยุโรป คอืพระเจา้เลโอโพลท์ที่ 3 ในค.ศ. 1931
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เมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นมกุฎราชกุมารเบลเยยีม กบัดยุคแห่งบราบนัท ์(H.R.H. The Duke of Brabant) แห่ง
เบลเยยีมก็เพิ่งจะทรงเดนิทางมาสยามได้ไม่นานก่อนหน้าการเสด็จประพาสยุโรปในค.ศ.1934/พ.ศ.
2477 ทัง้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเคยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระ
ก าแพงเพชรอคัรโยธนิ ผู้ทรงดูแลกรมรถไฟสยามเสดจ็ไปเบลเยยีมเพื่อศกึษาดูงานด้านรถไฟ  และมี
การจดัซือ้อาวุธจากเบลเยยีมเพื่อปรบัปรงุกองทพัสยามดว้ย   

สยามมสีมัพนัธไมตรอีนัดกีบัทัง้เดนมารก์ เบลเยยีม และเนเธอร์แลนด์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จนถงึในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ซึ่งถงึแมป้ระเทศหลงันี้พระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัจะมไิด้เสดจ็ฯ ดว้ยเหตุกะทนัหนัสุดวสิยักต็าม ความสมัพนัธ์ เหล่านี้บนัทกึอยู่ใน
หนังสอืที่ระลกึความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัเดนมาร์ก23 เบลเยยีม24 และเนเธอร์แลนด์25 ที่
ฉลองความสัมพันธ์ 400 ปีไทย-เนเธอร์แลนด์ไปเมื่อค.ศ. 2004/พ.ศ. 2547 โดยสมเด็จพระราชินี
เบียทรชิ และองค์มกุฎราชกุมารวิลเลมแห่งเนเธอร์แลนด์ (คือ พระเจ้าแผ่นดินเนเธอร์แลนด์องค์
ปัจจบุนั) เสดจ็พระราชด าเนินเยอืนประเทศไทย 

สมัพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัประเทศองักฤษ 

        ประเทศองักฤษมสีมัพนัธไมตรใีนระดบัพระเจา้แผ่นดนิอย่างเป็นทางการมมีาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่
4 แห่งกรุงรตันโกสินทร์ที่สยามเคยส่งคณะราชทูตไปยงักรุงลอนดอน น าโดยหม่อมราโชทัย ส่ วน
ความสมัพนัธก์บัประเทศองักฤษในระดบัองคพ์ระประมุขโดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
และสมเดจ็พระราชนิีวคิตอเรยีนัน้ ไดท้รงพบกนัค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 ระหว่างการเสดจ็ประพาสยุโรป
ครัง้แรกของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในการพระราชทานเลีย้งทีพ่ระต าหนักออสบอรน์ 
(Osborn) หอ้งเดอรบ์าร ์บนเกาะไอสล์ออฟไวท ์(Isle of Wight) อนัเป็นพระราชวงัทีป่ระทบัฤดูรอ้นของ

                                                 
23 สายสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ, จดัท าเพื่อเฉลมิฉลองวาระที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชทรงครองสริิ
ราชสมบตัิครบ 50 ปี, กองบรรณาธิการคือ ฯพณฯ Orgen Reimers เอกอคัรราชทูตเดนมาร์กประจ าประเทศไทย
ขณะนัน้เป็นประธานกติติมศกัดิ,์ นาย Niels M. Winther กงสุลเดนมาร์กประจ าประเทศไทย นายเจอื ราวสนัต์และ
คณะบรรณาธกิาร, มกราคม พ.ศ. 2539/ค.ศ. 1996 พมิพค์รัง้เดยีวจ านวน 3,500 เล่ม*, เล่มที ่1/768  
24 Pierre A. BOUSSARD, Piyanart BUNNAG, Supang Chantavanich, Supaphan KANCHAI, Dhiravat NA 
POMPEJRA, Gérald WALEWIJK (ไม่บอกปีที่พมิพ์), การเสดจ็ประพาสประเทศเบลเยียมของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว King Chulalongkorn’s Journeys to Belgium, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University 

25 พรสรรค ์วฒันางกูร, อธคิม  แสงไชย, ทพิวรรณ ไพโรจน์ถาวรวฒันา (บรรณาธกิาร) (2547). สายสมัพนัธ ์400 ปี 
ไทย-เนเธอร์แลนด ์400 Jaar Relaties Tussen Thailand en Nederland, สาระความรูเ้รือ่งประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละ
ความสัมพันธ์ไทย-ดัตช์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ สถาน
เอกอคัรราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย. รวมบทความวิทยุ ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั FM 101.5 เมกกะเฮริต์ มกราคม-มนีาคม 2547 และทางสถานีวทิยุสราญรมย ์กระทรวงการต่างประเทศ 
AM 1575 khz มนีาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2547   
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สมเดจ็พระราชนิีวคิตอเรยี และทรงมพีระอกัษรตดิต่อถงึกนัหลงัจากนัน้ดว้ย26  ในดา้นการเมอืงระหว่าง
สยาม-องักฤษ ดูจะคงเส้นคงวาคอื มกีารรกัษาระยะห่างมไิด้สนิทสนมกนัมากระหว่างสมาชกิราชวงศ์
องักฤษและราชวงศจ์กัร ีน่าจะเป็นดว้ยเหตุผลทางการเมอืงทีอ่งักฤษตอ้งระวงัตวัเป็นพเิศษสบืเนื่องจาก
นโยบายการเมอืงอาณานิคมมใิห้ขดัแย้งกบัฝรัง่เศสและเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของตน อกีทัง้องักฤษ
โดยลกัษณะประจ าของชาตนิี้จะมที่าท ี“ไวท้่า” เป็นธรรมชาตดิว้ยถอืตนว่าเป็นประเทศมหาอ านาจยุโรป
และมหาอ านาจโลกในปลายครสิต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 ส่วนขอ้ขดัแยง้ทาง
การเมอืงระหว่างสยามกบัองักฤษเรื่องความสนใจของประเทศนี้ทีจ่ะขยายอทิธพิลแผ่อ านาจและรกัษา
ผลประโยชน์ทางการค้าในสยามมีอยู่แต่แรก แต่ดูจะเบาลงเนื่องจากเจ้าชายในราชวงศ์จกัรหีลาย
พระองคต์ลอดจนขา้ราชการผูใ้หญ่เป็นนกัเรยีนเก่าองักฤษ รวมทัง้พระเจา้แผ่นดนิสยามถงึสองพระองค์
คอื รชักาลที่ 6 และรชักาลที่ 7 องักฤษจงึได้เปรยีบ ม ี“คนเขา้ขา้ง” อยู่ไม่น้อยในสยาม ส่งผลต่อการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศของสยามด้วย ที่ชัดเจนมากก็คือการประกาศสงครามเข้ากับฝ่าย
สัมพันธมิตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทัง้การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัทรงเป็นนักเรยีนเก่าองักฤษ รวมทัง้เหตุผลอื่นทางวฒันธรรม ท าให้พระองค์ทรงรูส้กึสนิทกบั 
ประเทศนี้มากกว่าประเทศอื่น จงึทรงเลอืกลอนดอนเป็นทีร่กัษาพระเนตรและพระทนต์และในทา้ยทีสุ่ด
ไดท้รงเลอืกองักฤษเป็นทีป่ระทบัหลงัจากทรงสละราชสมบตั ิ 

ส่วนท่าทขีองพระเจา้จอรจ์ที ่5 ทีท่รงไมเ่ตม็พระทยัจะต้อนรบัพระมหากษตัรยิแ์ห่งสยาม 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในตอนแรกตามหลกัฐานจากฝ่ายเยอรมนัทีอ่า้งองิอติาลนีัน้ ผูว้จิยั
เหน็ว่า ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นทีพ่ระอุปนิสยัของพระเจา้จอรจ์เอง และอกีส่วนหน่ึงอาจเป็นดว้ยสาเหตุทาง
การเมอืงทีอ่งักฤษยงัสนใจทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือสยามและตอ้งการรกัษาระยะห่างไมแ่สดงความเป็นมติร
ต่อสยามชดัเจน และในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดพ้บหลกัฐานจากฝ่ายอติาลี
ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ภยัจากองักฤษต่อประเทศสยามยงัมไิดห้มดไปเสยีทเีดยีว องักฤษไดต้ัง้ฐานทพัใน
สงิคโปรค์ุมเชงิสยามอยู ่แม ้ทัง้สยามเองเริม่ปรบัปรงุกองทพัและซือ้อาวุธขนานใหญ่ เช่นเรอืตอรปิ์โด
จากอติาล ีเป็นตน้ แมห้ลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 พฤตกิรรมขององักฤษจากการทีห่ลอดหลุยส ์เมาทแ์บต
ตนัไมย่อมรบัในตอนแรกว่า สยามเป็นฝ่ายสมัพนัธมติรและเป็นฝ่ายชนะสงคราม กบัองักฤษพยายาม
หาทางไมใ่หส้ยามไดส้ทิธขิองฝ่ายชนะสงครามดว้ย 

อย่างไรกด็ ีท่าทนีี้เปลีย่นไปจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืดงัปรากฏในโทรเลขต้อนรบัขององักฤษถงึ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัที่โรงแรมที่ประทบั ณ กรุงโคเปนฮาเกน (โฮเต็ล “ดงักะแตร”์) 
ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 กับเรื่องที่รฐับาลอังกฤษมีหนังสือถึงรฐับาล
ฮงัการวี่า ให้รบัเสดจ็ฯ พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามอย่างยิง่ใหญ่สมพระเกยีรต ิอาจเป็นด้วยว่า องักฤษ
ได้ประจกัษ์แลว้ว่า พระมหากษตัรยิแ์ละสมเดจ็พระบรมราชนิีแห่งสยามไดร้บัการรบัรองอย่าง “ยิง่ใหญ่ 
“เป็นทางการ” แมจ้ากชาวยโุรป (ตะวนัตก) ดว้ยกนัโดยเฉพาะจากเดนมารก์  
                                                 
26 ดู: พระราชหตัถเลขาของสมเดจ็พระราชนิีวคิตอเรยี ใน: พรสรรค์ วฒันางกูร, นฤมติร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน 
(บรรณาธิการ) (2003/2546), การเสด็จประพาสยุโรปครัง้ที ่1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพ.ศ. 
2440, รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั พ.ศ. 2440, ฉบบัภาษาไทย-เยอรมนั, เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี, พระราชสาสน์ “กรุง
องักฤษ” (17 ก.พ. 103-21 ส.ค. 116), ก.ต. 7/134, 9/140, ใน: ภาคผนวก  
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การเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัสาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ความส าเรจ็ของความสมัพนัธ์กบัฝรัง่เศสในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัสบื
เนื่องมาจากความส าเรจ็ของการเสดจ็ประพาสอนิโดจนีฝรัง่เศส หรอื “ฝรัง่เศสฝ่ายตะวนัออก” ในค.ศ. 
1930/พ.ศ. 2473 ที่พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามได้ทรงแก้ไขบรรยากาศของความกนิแหนงแคลงใจและ
สมัพนัธไมตรทีีไ่ม่ราบรื่นต่อเนื่องมาแต่แรกตัง้แต่ฝรัง่เศสเขา้มาในสยามในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หวั ตามที่ทูตเยอรมนั มกัซ์ ฟอน บรนัท์วเิคราะห์ไวเ้มื่อเขา้มาสยามครัง้แรกพรอ้มกบั
คณะราชทูตจากปรสัเซยีในรชักาลนี้ ท่าททีางการเมอืงและการทูตของฝรัง่เศสต่างจากองักฤษอย่าง
ชดัเจนว่า องักฤษ “นุ่มนวล” กว่ามาก แมอ้งักฤษจะรกัษาระยะห่างของสมัพนัธไมตรกีบัราชส านักสยาม
มาตลอดก็ตาม ส่วนฝรัง่เศสนัน้ นอกจากสนใจที่จะแผ่ขยายอทิธพิลเอาสยามเป็นอาณานิคมแล้ว ยงั
สนใจทีจ่ะแผ่อทิธพิลทางวฒันธรรมมากกว่าองักฤษ โดยเฉพาะในดา้นวฒันธรรม ต่างจากเยอรมนีทีเ่น้น
ความสมัพนัธท์างการคา้ เหน็ไดจ้ากการทีฝ่ร ัง่เศสส่งเสรมิและมผีลงานดา้นโบราณคด ี(ดงัตวัอยา่งกรณี
ศาสตราจารย ์ยอรช์ เซเด) หอสมุด ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในสยามและเรื่องการละคร
เป็นตน้ นอกเหนือจากเรือ่งการคา้และการเมอืงทีแ่ขง่ขนักบัองักฤษ และเยอรมนอียูแ่ลว้  

 การเสดจ็ประพาสกรุงปารสี ฝรัง่เศสค.ศ. 1934 ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเป็น
เวลา 20 วนัเป็นไปอย่างราบรื่น ได้ทรงรบัการต้อนรบัอย่างสมพระเกยีรต ิรฐับาลฝรัง่เศสจดักองทหาร
เกยีรตยิศถวายการต้อนรบั ประธานาธบิดอีลัแบร ์เลอบราน์ (Albert Lebrun) แห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส
และภรยิาจดังานเลีย้งถวายพระกระยาหารกลางวนัเพื่อถวายพระเกยีรตแิด่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี ณ พระราชวงัเอลเิซ (Elysé e) พรอ้มบุคคล
ส าคญัมากมายทัง้จากรฐับาลฝรัง่เศสและสถานอคัรราชทูตสยามประจ ากรุงปารสี พระราชภารกจิของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัมทีัง้ดา้นวฒันธรรมและอื่นๆ ทัง้ไดท้รงเสดจ็พระราชด าเนินเยอืน
โรงเรยีนเสนาธกิารทหาร Ecole de Guerre ทีท่รงเคยศกึษาเช่นเดยีวกบัพระราชกรณียกจิในองักฤษที่
ทรงเสดจ็เยีย่มพระสหายเก่าและสถานศกึษาเดมิ ณ โรงเรยีนอตีนั 

 ยงัมเีหตุการณ์ด้านลบสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องถึงความสมัพันธ์กับฝรัง่เศสในระหว่างการเสด็จ
ประพาสยุโรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คอืการทีพ่ระองคท์รงหนัหลงัใหท้ตูฝรัง่เศสเมื่อ
มกีารแนะน าทูตในงานเลีย้งรบัรองอย่างเป็นทางการในค ่าวนัแรกที่เสดจ็พระราชด าเนินเยอืนกรงุปราก 
ณ ปราสาทกรงุปราก (Prague Castle) โดยไมท่ราบสาเหตุ27 อนัเป็นประเดน็ทีต่อ้งคน้ควา้ต่อไป 

การเจริญสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัประเทศอิตาลี สาธารณรฐัไวมาร์ (เยอรมนี) และ        
สาธารณรฐัออสเตรีย 

สมัพนัธไมตรกีบัสาธารณรฐัไวมารห์รอืประเทศเยอรมนีและอติาลคี่อนขา้งราบรืน่ดว้ยราชส านัก
สยามกบัราชส านักอติาลแีละราชส านกัเยอรมนัชอบพอกนัมาตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัเสดจ็ประพาสยุโรปทัง้สองครัง้ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 และค.ศ. 1907/พ.ศ. 2450 ทัง้สยามยงั
ได้ติดต่อกบัทัง้สองประเทศตลอดมาในระดบัราชส านักโดยเฉพาะกบัราชส านักเยอรมนัใน มเีจ้านาย

                                                 
27 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin. R 86066, รายงานจากสถานทตูเยอรมนั กรุงปราก โดยทตู 
ดร. คอค (Dr. Koch), A.III.1.6.3, Prag, den 6. August 1934 
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เยอรมนัจากแควน้เบค็เคลนิบวรก์ ชเวรนีเคยมาเยอืนประเทศสยามและพระโอรสหลายองคข์องรชักาล
ที ่5 ไดเ้สดจ็ฯ ไปทรงศกึษาวชิาทหาร วชิาการศกึษาและวชิาเศรษฐศาสตรใ์นเยอรมนีดว้ย 

สมัพนัธไมตรรีะหว่างสยามกบัเยอรมนีและอติาลไีดเ้ปลี่ยนแปลงไปตัง้แต่ก่อนมหาสงครามโลก
ครัง้ที่ 1 สิ้นสุดลง เมื่อสยามประกาศสงครามกบัเยอรมนีในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1917/พ.ศ. 2460 ใน
สมยัรชักาลที่ 6 และเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ทัง้เยอรมนีและอิตาลีได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 คอื เยอรมนีกลายเป็นสาธารณรฐั มปีระธานาธบิดเีป็นประมขุ ส่วนอติาลยีงัคง
รกัษาสถาบนักษตัรยิไ์วอ้ยา่งเหนียวแน่น เปลีย่นแต่ลกัษณะของรฐับาลทีเ่ป็นฟาสซสิม ์คอืระบอบ เผดจ็
การแบบ “สงัคมนิยมชาตนิิยม” อนัเป็นอุดมการณ์การเมอืงใหม่สุดของโลกในขณะนัน้ มมีุสโซลนิีเป็น
หวัหน้าพรรคและด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรดี้วย ภายหลงัเยอรมนีโดยอดอล์ฟ ฮติเลอรด์ าเนินรอย
ตาม ทัง้ยงัมกีารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกว่าอติาลตีามสไตลเ์ยอรมนัอกีดว้ย 

 การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสยามในมิติใหม่กับอิตาลีและเยอรมนีซึ่งก็เป็นอิตาลีและ
เยอรมนีในมติิใหม่ด้วย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัได้มพีระราชอุตสาหะดูงานกิจการของ
ฟาสซสิมใ์นทัง้สองประเทศนี้อย่างเต็มพระก าลงันอกเหนือไปจากกจิกรรมดา้นวฒันธรรมและดา้นอื่นๆ  
ดว้ยเหตุทีพ่ระองคท์รงสนพระทยัในลทัธเิผดจ็การชาตนิิยมฟาสซสิมอ์ยู่แลว้ก่อนหน้านี้อยา่งมาก ถงึกบั
ได้ทรงศกึษาจากเอกสารชัน้ต้นคอื ข้อเขยีนเรื่องการศกึษาของมุสโซสนิีกบัหนังสอืที่เป็นบทประพนัธ์
ของฮิตเลอร์ตัง้แต่ก่อนการเสด็จประพาสยุโรปในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 การเสด็จฯ ดูงานของ
พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามจงึเป็นการทอดพระเนตรของจรงิว่าเป็นอยา่งไร 

สมัพนัธไมตรกีบัพระเจา้แผ่นดนิ สมเด็จพระราชนิีอติาลีและองค์มกุฎราชกุมารอิตาลมีคีวาม
สนิทชิดเชื้อพอสมควร แต่น้อยกว่าความสนิทสนมเป็นพิเศษกับเจ้านายราชวงศ์เดนมาร์ก  ส่วน
ความสมัพนัธก์บัเยอรมนีพฒันาจากสมัพนัธไมตรทีี่ย ัง่ยนืกบัราชส านักเยอรมนัหลงัการเสดจ็ประพาส
ยุโรปทัง้สองครัง้ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว คอืจกัรพรรดวิลิเฮลม์ที ่2  ได้ทรงต้อน 
รบัพระมหากษัตรยิ์จากสยามอย่างสมพระเกยีรติในการเสด็จเยอืนเยอรมนีทัง้สองครัง้ ซึ่งไมตรจีตินี้
ต่อเนื่องไปอีกยาวนาน แม้จะมเีหตุการณ์เรื่องสยามร่วมกับอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีใน
สงครามโลกครัง้ที่ 1 ก็ตาม พระราชโอรสพระองคเ์ลก็ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั คอื
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัซึง่เคยโดยเสดจ็เยอรมนีพรอ้มพระราชบดิามาแลว้ ทรงมพีระราช
ไมตรอีนัดกีบัประมุขแห่งเยอรมนีทีเ่กดิใหม่ (สาธารณรฐัไวมาร)์ คอื ประธานาธบิด ีฟอน ฮนิเดนบวรก์ที่
เคยส่งสารถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระพรและถามเรื่องพระสุขภาพของ
พระมหากษัตรยิ์แห่งสยามอย่างอบอุ่นหลายครัง้ตัง้แต่ที่ทรงรบัการผ่าตัดพระเนตรครัง้แรกเมื่อค.ศ. 
1931 ทีส่หรฐัอเมรกิา   

ส่วนสาธารณรฐัออสเตรยีมสีถานะใหม่เช่นเดยีวกบัเยอรมนีและอิตาล ีแม้ในที่สุดจะไม่อยู่ใน
หมายก าหนดการเสดจ็ฯ (โดยฝ่ายสยามของดการเสดจ็ฯ ต่างจาการงดเสดจ็ประเทศเนเธอรแ์ลนดท์ีท่าง
เนเธอรแ์ลนดโ์ดยสมเดจ็พระราชนิีเป็นผูท้รงขอใหง้ดการเสดจ็ฯ) แต่รฐับาลออสเตรยี มนีายดอลฟูสเป็น
นายกรฐัมนตรไีดม้กีารเตรยีมการอย่างละเอยีดรอบคอบ จดัโปรแกรมเสดจ็ฯ ไวถ้งึ 2 รายการส่งมาให้
ฝ่ายสยามทัง้ภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนัเพื่อพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเลอืกตาม
พระราชอธัยาศยั ซึ่งก็ทรงพอพระทยัมากที่จะได้ทรงพกัผ่อนในประเทศที่มภีูมปิระเทศสวยงามนี้ตาม
พระราชประสงคแ์ต่แรกทีจ่ะทรงพกัผ่อนในออสเตรยี เชคโกสโลวาเกยี และฮงัการ ี
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ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงของดการเสดจ็ฯ ประเทศ
ออสเตรยีหลงัจากทรงทราบข่าวการเสยีชวีติของนายดอลฟูสนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้ทรงรูจ้กัแลว้เมื่อเสดจ็
ประพาสอิตาลี อาจจะเป็นด้วยทรงสะเทือนพระราชหฤทัยประการหนึ่ง เพราะทรงเคยรู้จ ักนาย        
ดอลฟูสมาแล้ว เพิง่พบกนัได้ไม่นานที่อติาลใีนเดอืนมนีาคมประการหนึ่ง และการตดัสนิพระทยัน่าจะ
เกี่ยวขอ้งกบัการที่นายดอลฟูสถูกสงัหารเสยีชวีติด้วยน ้ามอืของนาซีอกีประการหนึ่ง พระมหากษตัรยิ์
แห่งสยามน่าจะทรงรูแ้น่ว่าออสเตรยีตกอยู่ใต้อิทธพิลของนาซเียอรมนั ทัง้การเตรยีมการรบัเสด็จใน
ออสเตรยีที่ปรากฎในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศสยาม ก็บ่งถึงว่า ออสเตรยีไม่มอีสิระที่จะ
ตัดสินใจในกิจการต่างประเทศอย่างแท้จรงิ แม้จะรบัเสด็จพระมหากษัตรยิ์แห่งสยามยงัต้องให้ทูต
เยอรมนัรบัรูด้ว้ย   

ในประเดน็นี้ ผูว้จิยัเหน็ว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรงไม่รบัการปกครองระบอบ
ฟาสซสิมแ์บบนาซแีน่นอนแล้ว เนื่องจากไม่เป็นประชาธปิไตยและใชค้วามรุนแรงในลกัษณะเผดจ็การ 
แต่ถงึกระนัน้ พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามกย็งัไดท้รงดูงานของกลุ่มเผดจ็การชาตนิิยมฟาสซสิซอ์ย่างเตม็
พระราชก าลงัใหท้รงเหน็ประจกัษ์ดว้ยพระองคเ์อง   

การริเริม่สมัพนัธไมตรีกบัประเทศใหม่ในยโุรป กรณีเชคโกสโลวาเกียและฮงัการี 

ทัง้ประเทศเชคโกสโลวาเกยีและฮงัการเีป็นประเทศใหมอ่นัเป็นผลลพัธห์ลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัมพีระราชประสงค์ชดัเจนว่าจะทรงพกัผ่อนพระวรกายในสอง
ประเทศนี้เนื่องจากมภีูมปิระเทศที่งดงาม มวีฒันธรรมยุโรปตะวนัออกที่แปลกตาไม่ว่าจะเป็นวถิีชวีติ 
ดนตร ีศิลปะหัตถกรรมฯ ทัง้ไม่มีประเด็นการเมืองอื่นๆ ที่จะต้องทรงเป็นกังวลดังเช่นการปรากฏ
พระองคใ์นประเทศองักฤษหรอืฝรัง่เศส 

 รฐับาลของเชคโกสโลวาเกียโดยอคัรราชทูตเชคประจ ากรุงลอนดอน ยนั มาซารคิ (H.E.Jan  
Masaryk) ซึ่งเป็นบุตรชายของประธานาธบิดคีนแรก (คอืประธานาธบิดโีตมาส มาซารคิ) ของประเทศ
เชคโกสโลวาเกยีด้วยเป็นผูร้เิริม่มหีนังสอืมายงัรฐับาลเชคฯ ให้กราบทูลเชญิเสดจ็พระมหากษตัรยิแ์ห่ง
สยามเป็นราชอาคนัตุกะของรฐับาลอย่างเป็นทางการระหว่างช่วงเวลาที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนประมุขของประเทศเชคโกสโลวาเกยี ส าหรบักรณีประเทศฮงัการกี็
เช่นเดียวกัน แม้ว่าฝ่ายต่างประเทศของสยามจะได้แจ้งทัง้สองประเทศก่อนแล้วว่า พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมพีระประสงคจ์ะเสดจ็ทัง้สองประเทศเป็นการส่วนพระองค ์รฐับาลและประมุข
ของเชคโกสโลวาเกยี คอืประธานาธบิดโีตมาส มาซารคิ และนายฮอรธ์ยีผ์ู้ส าเรจ็ราชการแห่งฮงัการไีด้
จดัการรบัเสด็จพระมหากษัตรยิ์แห่งสยามอย่าง “เป็นทางการ” ที่กรุงปรากและกรุงบูดาเปสต์ มกีาร
ตรวจพลกองทหารเกยีรตยิศและจดัการรบัเสด็จในลกัษณะ “เป็นทางการ” และจดังานฉลองยิง่ใหญ่ทัง้ที่
กรงุปรากและกรงุบดูาเปสต์  

ความสนพระทยัทีจ่ะทอดพระเนตรกจิการดา้นต่างๆ ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั
ระหว่างการเสด็จประพาสเชคโกสโลวาเกียน่าจะเพิม่ความพอใจแก่ทัง้รฐับาลและประชาชนมาก ทัง้
โรงงาน การท าอาวุธ การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศลิปะวทิยาการและโรงน ้าแร่ ฯ  เนื่องจากทรงได้
ข่าวมาก่อนแล้วว่า ประเทศเชคโกสโลวาเกยีมกีารจดัการที่ดมีาก ผู้วจิยัพบเอกสารจ านวนไม่น้อยจาก
บรษิทัการคา้ในหลายสาขาของเชคโกสโลวาเกยีทีม่หีนังสอืถงึกระทรวงการต่างประเทศของประเทศตน 
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เสนอให้พระมหากษัตรยิ์แห่งสยามเสด็จเยอืน มีทัง้ที่ยินดีสมหวงัและผิดหวงัก็หลายบรษิัท แม้แต่
ชาวบา้นธรรมดากย็งัมหีนงัสอืถงึกระทรวงการต่างประเทศเชคฯ ใหด้แูลเรือ่งถนนทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทาง 
เสดจ็ฯ ว่าถนนสายนี้ช ารุด ควรเปลีย่นเสน้ทางใหพ้ระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามทรงใชเ้สน้ทางอื่น กบัยังมี
ชาวบา้นเขยีนหนงัสอืถงึกระทรวงการต่างประเทศเชคฯ ขอส่งของขวญัมาถวายอาคนัตุกะจากแดนไกล
อกีดว้ย   

ไมตรจีติจากรฐับาลและประชาชนของเชคโกสโลวาเกยีเป็นเครื่องชี้ชดัถงึความส าเรจ็ของการ
เจรญิสมัพนัธไมตรรีะหว่างสยามกบัประเทศนี้โดยพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระ
บรมราชนิ ี

ส าหรบัประเทศฮงัการ ีองค์พระประมุขและสมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามแสดงความสน
พระทัยเป็นพิเศษที่จะทรงเยี่ยมชมผลงานด้านวัฒนธรรม  ศิลปะและงานฝีมือกับดนตรีและการ
เกษตรกรรมอันเป็น “จุดแข็ง” ของชาว “มักยา” (Magyar) นับเป็นความส าเร็จของการเจริญ
สมัพนัธไมตรอีกีเช่นกนั ทัง้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัเสดจ็พระราชด าเนินเยอืนหลาย
สถานทีท่ีส่มเดจ็พระราชบดิา (รชักาลที ่5) เสดจ็ฯ มาแลว้ 

สมัพนัธไมตรีกบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กรณีการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั ้นเป็นของแถมแทนประเทศออสเตรีย 
สวติเซอรแ์ลนด์ขึน้ชื่อว่าเป็นดนิแดนที่งดงามด้วยหุบเขาและทะเลสาบ เป็นประเทศที่พระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชด าเนินเยอืนมาแลว้ในค.ศ. 1897  

 การเสดจ็ประพาสสวติเซอรแ์ลนด์ (18-27 สงิหาคม ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477) เป็นการเสดจ็พระ
ราชด าเนินที่เป็น “ส่วนพระองค์” อย่างแท้จรงิ (Absolutely private visit) จากเอกสารของฝ่ายสวิส 
พบว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีมพีระ
ราชประสงคม์ใิหเ้ปิดเผยแก่ผูใ้ดในระหว่างทีพ่กัอยูใ่นสวติเซอรแ์ลนด์ 

รฐับาลสวสิมกีารปกครองในลกัษณะสหพนัธ์ ไม่มรีฐับาลกลางเป็นศูนยร์วมอ านาจเช่นฝรัง่เศส
หรอืองักฤษหรอืออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนดม์ไิดร้บัเสดจ็พระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามอยา่งเป็นทางการหรอื
กึ่งเป็นทางการเช่นประเทศยุโรปอื่นๆ  อาจเป็นด้วยว่า การเสด็จพระราชด าเนินสวิตเซอร์แลนด์
กะทนัหนัมาก ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยรฐัมนตรคีอืพระยาอภบิาลราชไมตรไีด้มอบหมายให้
หลวงวสิูตรวริชัชเทศ เลขานุการสถานทูตสยาม ณ กรุงปารสี ไปจดัการรบัเสดจ็ระหว่างเสดจ็ประพาส
สวติเซอรแ์ลนด์ ขณะนัน้ หม่อมสงัวาลย์ มหิดลและพระโอรสธิดาทัง้สามพระองค์ประทบัอยู่ที่เมอืง      
โลซานน์ แม้จะไม่มกีารบนัทึกในจดหมายเหตุการเสด็จประพาสยุโรปของพระยาวชิิตวงศ์วุฒไิกรว่า 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัไดท้รงพบกบัครอบครวั “มหดิล” ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์แต่
ผูว้จิยัสนันิษฐานว่า น่าจะมกีารพบปะเกดิขึน้ แมว้่าหมอ่มสงัวาลยจ์ะไดพ้าพระธดิาและพระโอรสทัง้สอง
พระองค์มาเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัขณะประทบัอยู่ที่ประเทศ
ฝรัง่เศสครัง้หนึ่งแลว้กต็าม 

รายละเอยีดเรื่องทีท่างการสวสิปฏบิตัิเมื่อหม่อมสงัวาลยก์บัครอบครวัจะเดนิทางมายงัประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เพื่อพ านักในประเทศนี้  ในค.ศ. 1933 พบในรายงานของฝ่ายสวิส ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ ณ กรงุแบรน์ในหนงัสอืของฝ่ายการเขา้เมอืงและพกัอาศยัไปถงึกรมต ารวจฝ่ายต่างประเทศ  
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ในที่สุดแล้ว ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์โดยเมอืงโลซานน์ มบีทบาทส าคญัอย่างมากในการเป็น
สถานที่พกัพงิลีภ้ยัการเมอืงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัถงึสองพระองค์พรอ้มทัง้สมเดจ็พระราช
ชนนีศรสีงัวาลย์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันาในช่วงเวลาวกิฤติที่มกีารต่อต้าน 
“เจา้” เกอืบทุกรปูแบบในประเทศสยามหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง กบัสวติเซอรแ์ลนดย์งัเป็นที่
หลบภยัของครอบครวั “มหดิล” ทีป่ลอดภยัที่สุดในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สองดว้ยพระวจิารณญาณ
อนัปรชีาของหมอ่มสงัวาลยอ์กีดว้ย  

อาจกล่าวไดว้่า สมัพนัธไมตรรีะหว่างสยามกบัสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยรวมแลว้ มนีัยทางการเมอืง
น้อยกว่ายุโรปประเทศอื่น มีแต่ไมตรจีติระหว่างสองประเทศและการติดต่อทางวฒันธรรม สังคม 
เศรษฐกจิ การค้า ทัง้สวติเซอรแ์ลนด์เองก็ด ารงตนเป็นกลางตลอดมาไม่ออกหน้าทางการเมอืงในเวที
การเมอืงโลกมาจนถงึปัจจบุนั 

                                             ♪ ♫ ♪ 

กล่าวโดยสรุป การเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวันับเป็นการต่อยอด
สมัพนัธไมตรทีี่มมีาแล้วกบัประเทศต่างๆ ในยุโรป (กรณีอิตาล ีเยอรมนี ออสเตรยี สวติเซอร์แลนด ์
เดนมารก์ เบลเยยีม) แก้ไขและสานต่อสมัพนัธไมตรทีีม่ปัีญหาเป็นประเดน็ทางการเมอืง (กรณีฝรัง่เศส 
องักฤษ) และรเิริม่สมัพนัธไมตรใีหมก่บัประเทศยโุรปทีเ่กดิใหม่ (กรณเีชคโกสโลวาเกยี ฮงัการ)ี โดยพระ
ปรชีา พระราชจรยิวตัรและพระอธัยาศยัที่เรียบง่าย จรงิใจของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั
และสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณ ีพระบรมราชนิี 

การ “ดงูาน” เพ่ือสานต่อพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ – การด าเนินรอยตามพระบาทสมเดจ็ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในการเสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศเพ่ือการพฒันาประเทศ 
สยาม 

 การเสดจ็ประพาสยุโรปมนีัยอยา่งส าคญัเรือ่งความพยายามอยา่งยิง่ยวดของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทีจ่ะปรบัปรงุประเทศสยามในทุกดา้น จงึไดท้รง “ดงูาน” ในยุโรปใหม้ากทีสุ่ดเพื่อ
สบืสานพระราชกรณยีกจิทีไ่ดท้รงเริม่ไวแ้ลว้ตัง้แต่เสดจ็ขึน้ครองราชยใ์นค.ศ.1926 (พ.ศ.2469) เป็นส่วน
หนึ่งของการเปิดตวั “สยามใหม”่ และด าเนินรอยตามสมเดจ็พระราชบดิาในการท านุบ ารงุประเทศ 

 วเิคราะห์จากพระบรมราชวนิิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัที่ทรงเล็งเห็น
ความส าคญัอยา่งเรง่ด่วนในการพฒันาประเทศสยามในสองประเดน็ซึง่เกี่ยวขอ้งกนั คอื การปรบัเปลี่ยน
ระบอบการปกครองของประเทศสยามให้เป็นประชาธปิไตยและการพฒันาหลกัการศกึษาของประเทศ
ไปพร้อมกันตั ้งแ ต่ ก่อนที่ จะเสด็จขึ้นครองราชย์  โดยทรงเชื่ อมัน่ ว่ า  การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชยใ์นสยามไม่สามารถด ารงอยู่ได้อกีต่อไป ไม่เพยีงกระแสประชาธปิไตยในยุโรป
และในประเทศสยามเองที่ก าลงัมาแรง เปรยีบเสมอืนเป็นกระแสของจติวญิญาณแห่งยุคสมยั (“ไซท์
ไกสท์” - Zeitgeist) แม้ว่าก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 6 จะได้มี
พระราชด ารแิละได้ทรงลงมือวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้บ้างแล้ว เหตุการณ์
บา้นเมอืงเริม่ส่อเคา้ใหเ้หน็ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระราชบดิา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั คอื
กบฏ ร.ศ. 103  และกบฏ ร.ศ. 130  และในต้นรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทีม่กีลุ่ม
ทหารและปัญญาชนพยายามก่อการกบฏเพื่อน าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่
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ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเน้นว่า การเปลีย่นแปลง
การปกครองนัน้สมัพนัธก์บัการศกึษาของชาต ิการเปลีย่นแปลงการปกครองในประเทศสยามจะเป็นไป
ไดต้อ้งพฒันาการศกึษาใหป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเรือ่งประชาธปิไตยเท่านัน้  

พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัตลอดรชักาลทีม่นีัยส าคญัต่อความ
เจรญิของประเทศสยามพบได้ในทุกด้าน ทัง้พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อช่วยเสรมิสร้าง
จรยิธรรมและมุ่งสู่ประชาธปิไตย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและการเงนิการคลงัของประเทศ การท านุ
บ ารุงประเทศในด้านการคมนาคมทุกสาขา ด้านกฎหมาย การเกษตร  การสาธารณสุขตลอดจนด้าน
ศลิปะ วชิาการ โบราณคด ีไม่เวน้แมก้ารศาสนาการศกึษาพระราชกรณียกจิของพระมหากษตัรยิ์องค์ที ่
7 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ท าให้ผูว้จิยัรูส้กึทึ่งอย่างมากว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรง
งานในกจิการต่างๆ ลุล่วงไปดว้ยดใีนเวลาเพยีง 9 ปีตลอดรชักาลไดอ้ย่างไร ทัง้หมดนี้ไม่สามารถกล่าว
โดยละเอยีดในบทความสัน้น้ีได ้

พระราชกรณียกิจทัง้หมดที่ท าให้สยามกลายเป็น “สยามใหม่” ในความเห็นของชาวยุโรป  
ปรากฏในขอ้มลูของต่างประเทศหลายแหล่งของหลายชาต ิเช่น องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนี เดนมารก์ ว่า
ความส าเรจ็ดา้นการเศรษฐกจิและการคลงัของแผ่นดินตลอดจนรายไดจ้ากภาษีทีเ่กบ็ไดเ้พิม่ขึน้อนัเป็น
ผลจากการเจรจายกเลกิสญัญาเสยีสทิธสิภาพนอกอาณาเขตของสยามแก่นานาชาตทิีเ่ริม่มาตัง้แต่สมยั
รชักาลที่ 6 เสร็จสมบูรณ์มีผลบังคับใช้ในสมยัรชักาลที่ 7 ท าให้สามารถปรบัเปลี่ยนอัตราภาษีได้
มากมาย การค้าขายส่งออกได้ผลดี สยามมกี าลงัทางการเงนิเพิม่ขึน้ สามารถพฒันาประเทศด้านอื่นๆ 
เช่นการคมนาคมทุกประเภท ระบบน ้า การเกษตร การศึกษา วชิาการ ศิลปะ โบราณคดจีนถึงการ
ปรบัปรุงกองทพัและซื้ออาวุธใหม่ ฯลฯ ทุกอย่างประสบผลดตีัง้แต่ต้นรชักาลในค.ศ. 1926 จนกระทัง่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทัว่ โลกหลังค .ศ.1929-1930/พ .ศ.2472-2473 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยงัสามารถรบัมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านและอีกหลาย
ประเทศ คอืแมส้ยามจะมปัีญหาเศรษฐกจิบา้งแต่ยงันับว่าได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิน้อย ดงั
ขอ้เทจ็จรงิในผลงานวจิยัในหวัขอ้นี้อย่างละเอยีด28 และท าใหข้อ้กล่าวหาของคณะราษฎรในการปฏวิตัิ
เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ว่าการเงนิการคลงัของประเทศสยามในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจา้อยูห่วัอยูใ่นสภาพทีย่ ่าแย่นัน้ตกไป  เนื่องจากเศรษฐกจิสยามจงึมเีสถยีรภาพทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ไม่มปัีญหาขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั (ยกเวน้พ.ศ. 2473/ค.ศ. 1930 เพยีงปีเดยีว ทัง้ยอดเงนิคง
คลงัของประเทศกเ็พิม่ขึน้ เงนิทุนส ารองมัน่คง สยามขายขา้วไดม้ากขึน้ หนี้ต่างประเทศอยู่ในระดบัต ่า
รวมถงึรฐับาลสยามสามารถน าเงนิรายได้บางส่วนไปช าระหนี้ต่างประเทศด้วย  สยามได้รบัผลกระทบ
น้อยกว่าประเทศใกลเ้คยีง เช่น พม่าที่พฒันาเศรษฐกจิแบบพึ่งพาตลาดและเงนิทุนจากต่างประเทศท า
ใหเ้กดิสภาพลม้ละลายในชนบทในทีสุ่ด   

ส่วนการน าประเทศสู่ระบอบประชาธปิไตยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรด     
เกลา้ฯ ใหป้รบัปรุงการปกครองทอ้งถิน่เพื่อเริม่ปลูกฝังราษฎรใหส้ านึกในการมสี่วนร่วมในการปกครอง 
และอื่นๆ ไดแ้ก่การจดัใหม้กีารปฏริปูสุขาภบิาลและการปกครองทอ้งถิน่ในรปู เทศบาลและการสหกรณ์
ขึน้ทัว่ประเทศเพื่อช่วยใหป้ระชาชนทีม่กี าลงัทรพัยน้์อยประกอบอาชพีอยา่งเดยีวกนัและมคีวามตอ้งการ
                                                 
28 ดรูายละเอยีดใน: พอพนัธ ์อุยยานนท ์(2558), เศรษฐกจิไทยในสมยัรชักาลที ่7 รกัษาเสถยีรภาพ ปพูื้นฐานการ
พฒันา, โครงการหนงัสอืชุด: แลอดตี เลง็อนาคต การปฏริปูในสมยัรชักาลที ่7: กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ 
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อยา่งเดยีวกนัจะไดร้วมตวักนั เกดิการประหยดัทรพัยแ์ละช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ทีส่ าคญักค็อื เพื่อเป็น
การสอนประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้รู้จ ักการเลือกตัง้ด้วย  ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรกจิการสหกรณ์ของกระทรวงสหกรณ์ทีป่ระเทศอติาลดีว้ยความสนพระทยั  

พระราชกรณยีกจิและผลส าเรจ็โดยรวมในการบรหิารประเทศของรฐับาลในสมยัสมบูรณาญา 
สทิธริาชยข์องพระมหากษตัรยิอ์งคท์ี ่7 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ในทุกดา้น  มนียัส าคญัต่อความส าเรจ็
ของการเสดจ็ประพาสยุโรปในค.ศ. 1934/พ.ศ.2477 ท าให้ทรงได้รบัการยอมรบัจากต่างประเทศอย่าง
มาก ทัง้พระราชกรณียกจิสบืเนื่องดา้นอื่นๆ ระหว่างเสดจ็ประพาสยุโรปลว้นสะทอ้นพระราชปณิธานใน
การพฒันาประเทศขององคป์ระมุขแห่งสยามของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงปฏบิตัมิา
อยา่งต่อเนื่องและสอดคลอ้งกบัพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราช
บดิา และสมเดจ็พระเชษฐา พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั    

การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงศกึษาและทอดพระเนตร “ของจรงิ” ในยุโรป
ทัง้รูปแบบและการปฏบิตัิจรงิของระบอบการปกครองส าคญัระบอบประชาธปิไตยแบบมรีฐัสภาและมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขเช่นในประเทศอังกฤษ รวมถึงพระราชอุตสาหะอย่างยิ่งยวดที่จะ
ทอดพระเนตรกิจการของการปกครองในระบอบสงัคมนิยมชาตินิยม (ฟาสซิสม์) แบบเผด็จการใน
ประเทศอติาลแีละสาธารณรฐัไวมาร ์(เยอรมนี) อนัเป็นอุดมการการเมอืงและปรากฏการณ์ใหม่ของโลก
ในยุคต้นครสิต์ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะงานด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเกษตรการและการคมนาคม 
รวมถึงการศึกษาในรชัสมยัของพระองค์ มีการสนับสนุนการศึกษาทัง้ในระดับโรงเรยีน และระดับ
มหาวทิยาลยั โปรดเกล้าฯ ให้ท าเป็นขัน้ตอนอย่างละเอยีด และ เพื่อให้ทรงประจกัษ์ด้วยพระองค์เอง
แสดงถงึว่า มไิด้ทรงเป็นเพยีง “นักทฤษฎ”ี แต่ยงัทรงเป็น “นักปฏบิตัแิละนักทดลองตวัยง” ทีจ่ะไดท้รง
น าความรูต้ะวนัตกมาทรงลองประยุกต์ใช้ในประเทศสยามในหลายรปูแบบโดยไม่ทรง “ลอกเลยีน” ทัง้
รปูแบบของระบบการเมอืงหรอืเศรษฐกจิ  

เป็นเรื่องน่าเสยีดายที่กลุ่มคณะราษฎรตลอดจนนักวชิาการชาวไทยหลายคนมคีวามเห็นว่า 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรงเป็นพระมหากษตัรยิท์ี่อ่อนแอ ไม่ทรงใช้พระราชอ านาจโดย
เดด็ขาด เห็นได้ว่า ขอ้อ้างนี้อาจเป็นเพราะยงัไม่มงีานวจิยัที่ลงรายละเอยีดเกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเช่นในปัจจบุนั จงึมไิดรู้ถ้งึพระราชประสงคแ์ละสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
ความเป็นจรงิ เพราะอนัทีจ่รงิ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะกระจาย
พระราชอ านาจการปกครองเพือ่น าไปสู่การปกครองระบอบประชาธปิไตยโดยผ่านพระราชกรณียกจิใน
แทบทุกด้าน ความเห็นข้างต้นจงึเป็นความเห็นที่ค้านกันเอง (paradox) กับข้อกล่าวหาและความ
ต้องการของกลุ่มคณะราษฎรที่กล่าวโทษพระมหากษัตรยิ์ว่า ในแง่หนึ่งทรงเป็นพระมหากษัตรยิ์ที่
อ่อนแอ ไม่ทรงใชพ้ระราชอ านาจ ในอกีแง่หนึ่ง กลุ่มคณะราษฎรกก็ล่าวหาว่า ทรงเป็นพระมหากษตัรยิ์
สยามในระบอบสมบรณาญาสทิธริาชยท์ี่ทรงผูกขาดพระราชอ านาจโดยไม่ทรงฟังเสยีงราษฎร ประเทศ
สยามซึ่งยงัไม่มกีารปกครองแบบประชาธปิไตยและยงัไม่มรีฐัธรรมนูญ จงึสมควรเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองโดยเรว็โดยการปฏวิตั ิ 

อาจกล่าวได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัเป็นงานต่อยอด 
ท านุบ ารุงสิง่ที่มอียู่แล้ว ได้ทรงปรบัปรุงสิง่ที่ล้าสมยัเพื่อให้ให้ทนัสมยัครบถ้วนขึ้นสอดคล้องกบัสิง่ที่
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เกดิขึน้จรงิในรชัสมยัของพระองค ์กบัไดท้รงสรา้งสรรสิง่ใหม่ให้กบัประเทศสยามไปพรอ้มกนั เป็นการ
วางรากฐานอยา่งส าคญัในการพฒันากจิการเกอืบทุกดา้นสุดคณานบัในอนาคตอกีดว้ย  

การเสดจ็ประพาสยโุรปค.ศ.1934/พ.ศ. 2477 กบัการสละราชสมบติั 

ขอ้เท็จจรงิและรายละเอยีดเรื่องการสละราชสมบตัขิองพระมหากษตัรยิอ์งค์ที่ 7 แห่งพระบรม
ราชจกัรวีงศย์งัไมเ่ป็นทีรู่โ้ดยทัว่ไป และยงัมรีายละเอยีดทีน่่าสนใจอกีหลายประเดน็ 

การเสด็จประพาสยุโรปค.ศ.1934/พ.ศ. 2477 และการเสด็จทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆ 
น าไปสู่สมมุตฐิานที่ว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัยงัมไิดท้รงตดัสนิพระทยัเดด็ขาดทีจ่ะทรง
สละราชสมบตัใินชัน้แรก แต่ไดท้รงสละราชสมบตัเิมื่อเหตุการณ์มาถงึทางตนัและไมส่ามารถทรงยนิยอม
หรอืผ่อนปรนกบัรฐับาลสยามไดอ้กีต่อไป 

การสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัเกดิขึน้ขณะทีพ่ระองค์ประทบัอยู่
ในประเทศองักฤษในวนัที่ 2 มนีาคม ค.ศ. 1935/พ.ศ. 2478 ระหว่างการเสดจ็ประพาสยุโรป เป็นเรื่อง
สะเทอืนขวญัและสะเทอืนใจส าหรบัประชาชนชาวสยามผู้มคีวามจงรกัภกัดใีนพระมหากษตัรยิแ์ละต่อ
พระบรมราชวงศ์จกัร ีแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดฝันนักก็ตาม เพราะข่าวลอืเรื่องการที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัจะสละราชสมบตันิัน้มมีานานแล้ว ข่าวแพร่กระจายมใิช่แต่ในประเทศสยามหรอื
ในหมู่ชาวไทย แต่ยงัปรากฏในรายงานของทูตต่างประเทศเช่นในรายงานของทูตอังกฤษและทูต
เยอรมนัเป็นตน้ กบัพบในหนงัสอืพมิพย์โุรปของหลายประเทศดว้ย  

พระราชปรารภเรื่องการสละราชสมบตัิมหีลายครัง้ ครัง้แรกในวนัที่ 30 มถุินายน ค.ศ. 1932/
พ.ศ.2475 ภายหลงัการปฏวิตัิเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ 6 วนัตัง้แต่ความขดัแยง้กบัรฐับาลยงัมไีม่
มาก เป็นพระราชด ารดิว้ยเหตุผลดา้นพระสุขภาพ ได ้ 

“โปรดเกลา้ฯ ให ้พระยามโนปกรณ์ฯ พระยาศรวีสิารฯ พระยาปรชีาชลยทุธ พระยาฯ กบัหลวง 
ประดษิฐม์นูธรรมมาเฝ้าทีว่งัศุโขทยั มพีระราชด ารสัว่า อยากจะสอบถามบางขอ้ ฯลฯ อกีอยา่ง 
หนึ่งอยากจะแนะน าเรือ่งสนัตตวิงศ ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระพุทธเจา้ 
หลวงไดเ้คยทรงพระราชสบืด ารทิีจ่ะออกจากราชสมบตัเิมือ่ทรงพระชราเช่นเดยีวกนั ในส่วน 
พระองค ์พระเนตรไมป่กตคิงทนงานไปไมไ่ดน้าน เมือ่การณ์เป็นปกตแิลว้จงึอยากจะลาออก 
เสยี ทรงพระราชด ารเิหน็ว่า พระโอรสสมเดจ็เจา้ฟ้า กรมขนุเพชรบ์รูณ์ฯ กถ็ูกขา้มมาแลว้ ผูท้ี่ 
จะสบืสนัตตวิงศต่์อไปควรจะเป็นพระโอรสสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมหลวงสงขลานครนิทร ์ฯลฯ”29  

ส่วนพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัที่อาจจะทรงสละพระราชสมบตัิซึ่ง
เกี่ยวข้องกบัการเมอืงสยาม ทรงแสดงไว้ครัง้แรกตัง้แต่หลงัวนัที่ 30 มถุินายน ค.ศ. 1932/พ.ศ. 2475 
ขณะมกีารยกร่างรฐัธรรมนูญ ได้รบัสัง่ตอบพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งกราบบงัคมทูลถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สมมุติว่า หากเกิดมผีู้ล้มล้างรฐับาลขอให้ทรง ลงพระปรมาภไิธยในรฐัธรรมนูญของเขา จะ
โปรดเกล้าฯ อย่างไร ซึ่งรบัสัง่ตอบว่า หาก “กบฏ” พวกนัน้บงัคบั พระองค์จะทรงสละราชสมบตัิ และ
ต่อมาในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 1933/พ.ศ. 2476 ในช่วงที่ไดม้กีารรฐัประหารรฐับาลพระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดาแล้ว แต่ก่อนที่จะเกดิ “กบฏบวรเดช” ได้รบัสัง่กบันายเจมส์ แบกซ์เลอรว์่า มพีระราชประสงค์จะ

                                                 
29 พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่7, เชงิอรรถที ่3, หน้า 24 
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เสดจ็ฯ ไปให้ไกลจากสภาพที่อาจทรงถูกบงัคบัได้โดยง่าย และมพีระราชด ารวิ่า อาวุธทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ด
ของพระองค์ คอื การขู่ว่าจะทรงสละราชสมบตัิ แต่จะได้ผลจรงิก็ต่อเมือ่ทรงมโีอกาสทีจ่ะทรงท าสิง่ทีขู่่
จรงิๆ ซึง่กค็อื “จะตอ้งเสดจ็ฯ ไปประทบัในทีซ่ึง่ปลอดภยัและเฝ้ามองเหตุการณ์จากทีน่ัน้”30 

 พระราชปรารภครัง้ทีส่ามทีช่ดัเจนเรื่องการสละพระราชสมบตั ิคอื เมื่อเสดจ็ฯ ประเทศองักฤษ
ครัง้ทีส่องในเดือนกันยายน ค.ศ. 1934/พ.ศ.2477 สืบเนื่ องจากระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของรัฐบาลเสมอมา ได้
ทอดพระเนตรส าเนาการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรอย่างสม ่าเสมอและไดพ้ระราชทานความเห็นว่าอะไร
เหมาะสมหรอืไม่อย่างไร ในทีสุ่ด สมเดจ็กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์ไดม้ี
หนังสอืถึงนายกรฐัมนตร ีคอื พนัเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ลงวนัที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1934/พ.ศ. 
2477 สรปุความไดว้่า สมเดจ็กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ทรงไดร้บัพระราชโทรเลข ทรงพระราชปรารภ
ถงึรฐับาลและสภาผู้แทนราษฎรตามเวลาที่ล่วงแล้วมา ทรงสงัเกตเห็นปรากฏแน่ในพระราชหฤทยัว่า 
รฐับาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมากรู้สึกแน่ใจว่า ไม่จ าเป็นจะต้องประนีประนอมต่อองค์
พระมหากษตัรยิไ์มว่่าในเรือ่งใดๆ31  

และน่ีคอืการท างานและการปฏบิตัต่ิอองคพ์ระมหากษตัรยิข์องรฐับาลทีน่ าไปสู่พระราชด ารทิีจ่ะ
สละราชสมบตัิ โดยรฐับาลกล่าวอ้างเสมอว่า “...และยงัมคีวามปรารถนาที่จะได้เห็นพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็กลบัมาครองราชสมบตัสิบืต่อไปชัว่กาลนาน”32 

หลงัจากการต่อรองที่ปรากฏในบนัทึกของนายดิเรก ชยันามถึงพระราชบนัทึกสองครัง้ของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั และมกีารส่งผู้แทนเขา้เฝ้าที่กรุงลอนดอนหลายครัง้ตัง้แต่ปลาย 
ค.ศ. 1934/พ.ศ.2477 แต่ต่อมา ในวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1935/พ.ศ. 2477 (นับตามปฏทินิจนัทรคต)ิ 
หลวงธ ารงนาวาสวสัดิ ์ไดร้บัโทรเลขจากนายกรฐัมนตรใีหไ้ปเฝ้าองคอ์านันท ์แมก้ารเจรจาต่อรองเจรจา
กบัพระเจา้แผ่นดนิจะยงัด าเนินไปจนถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธก์ต็าม นัน่ยอ่มหมายถงึว่า รฐับาลไดต้ัง้ใจที่
จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อองค์พระมหากษัตรยิต์ามที่ทรงเสนอมา และคาดการไว้แล้วพระองค์จะทรงสละ
ราชสมบตั ิ

นับว่า พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัได้ทรงแจง้ “ขอ้แม”้ ส าหรบัสถานการณ์ในหลาย
บรบิททีจ่ะท าใหพ้ระองคส์ละราชสมบตัไิวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

ประเดน็การเสดจ็ประพาสยโุรปกบัการสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
สมควรตอ้งพจิารณาปัจจยัอื่นๆ อกี คอื 

                                                 
30 ม.ร.ว.พฤทธสิาณ ชุมพล, “รฐัพธิเีปิดสมยัประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และการเสดจ็ฯ ออกไปประพาสยุโรป” (kw57). 
โครงการเวบ็ไซดข์องสถาบนัพระปกเกลา้ เรื่อง พระปกเกลา้กบัระบอบประชาธปิไตย พระราชประวตัขิอง
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัอย่างสมบรูณ์, เชงิอรรถที ่4, หน้า 7   
31 กระแสรบัสัง่พระราชปรารภดงักล่าวนี้ ม.ร.ว.สมคัรสมาน กฤดากร ไดส้ง่จากองักฤษเมื่อวนัที ่10 ตุลาคม ค.ศ. 
1934/พ.ศ. 2477 ใน: พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่7, เชงิอรรถ
ที ่3,หน้า 22-23 
32 พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่7,เชงิอรรถที ่3, หน้า 25 

 



 28 

- เหตุการณ์ในสยามโดยสังเขปใน ค.ศ. 1934 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวัประทบัในยุโรป โดยเฉพาะช่วงตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1934 - กันยายน 
ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 อนัเป็นช่วงก่อนที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรงตดัสนิ
พระทยัทีจ่ะไมเ่ดนิทางตามหมายก าหนดการเดมิ   

- ขอ้ต่อรองระหว่างพระมหากษตัรยิก์บัรฐับาลทีไ่มส่ามารถตกลงกนัได้ 

เหตุการณ์ในสยามโดยสงัเขป ค.ศ. 1934 ช่วงตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1934 - กนัยายน 
ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477  

ระหว่างที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัประทบัในยุโรป ได้เกดิเหตุยุ่งยากในประเทศ
หลายเหตุการณ์ดว้ยกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงต่างประเทศสบืเนื่องถงึงานบรหิารราชการแผ่นดนิและ
วกิฤตจิากภยัธรรมชาตทิี่ส่งผลต่องานราชการแผ่นดนิ ขณะนัน้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั
ยงัคงประทบัอยู่ในยุโรปและไดท้รงมอบอ านาจใหน้ายกรฐัมนตรคีนเดมิ (คอื พระยาพหลพลหยหุเสนา : 
ผูว้จิยั) เป็นผู้แต่งตัง้คณะรฐัมนตรใีหม่ มกีารประกาศแต่งตัง้ “คณะทีป่รกึษาแห่งชาติ” เป็นทางการ ซึ่ง
ล่าชา้มาก 

ในคณะรฐัมนตรชีุดใหม่ดงักล่าว รฐัมนตรสีองคนที่ต้องเสยีสละออกไปเพราะต้องรบัผดิชอบ
บทสรุปของขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลดจ านวนการผลติยางพารา คอื พระยาสารสาสน์พลขนัธ์ รฐัมนตรี
กระทรวงเศรษฐการที่ยงัมเีรื่องสงสยัว่าท่านฉวยโอกาสทางการเมอืง อกีคนหนึ่งได้แก่พระยาอภบิาล
ราชไมตร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศผูซ้ึง่เคยด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตสยาม ณ กรุง
โรมมาแล้วที่ต้องออกไป ด้วยธรรมชาติในสายงาน ท่านต้องตกัเตือนเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยครัง้จนถูก
เกลยีดชงัและถูกก าจดัออกไปจากคณะรฐัมนตร ี 

ส่วนวิกฤติจากการเมืองต่างประเทศปรากฎในเอกสารของฝ่ายอิตาลีที่กล่าวถึงนโยบาย
ต่างประเทศของรฐับาลใหม่โดยนายกรฐัมนตร ีพระยาพหลพลหยุหเสนาในสภาระหว่างการกล่าว
แนะน าคณะรฐัมนตรใีหม่ว่า พระยาพหลฯ ได้แสดงความเห็นอย่างโจ่งแจ้งถึงแนวคดิด้านการเมอืง
ต่างประเทศของสยามที่ไม่ต้องการอดทน และยนืยนัจุดยนืของรฐับาลในการทีจ่ะถอนตัวออกจาก
ขอ้ตกลงต่างๆ กบัสากลทีก่ระทบผลประโยชน์ดา้นกฎหมายและด้านการคลงัของประเทศ การประกาศ
จดุยนืดงักล่าวไดร้บัการปรบมอืกราวใหญ่จากสมาชกิสภา 

อกีประเดน็หนึ่งก็ คอื เรื่องการยกเลกิขอ้ผูกมดัดา้นการศาลกบัประเทศฝรัง่เศสและองักฤษซึ่ง
ยงัคงมอียู่ เกี่ยวกบัสทิธกิารไต่สวนคดคีวามทุกประเภทในศาลสยามว่าด้วยการให้มผีู้พพิากษาตาม
จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นศาลแต่ละชัน้จนกว่าการจดัระเบยีบและหมวดหมูข่องกฎหมายสยามฉบบัสมบูรณ์
จะเสรจ็สิน้ลง  

การแสดงเจตจ านงของสภาที่จะยกเลกิเรื่องศาลนี้ มผีู้คดัค้านจ านวนมาก เพราะจะท าให้มกีาร
ยา้ยผูพ้พิากษาชาวยโุรปราว 15 คน ประเทศยโุรปนัน้ๆ จะเสยีประโยชน์มากมาย ทัง้ฝ่ายตะวนัตกเกรง
ว่า ผูม้อีทิธพิลทางการเมอืงของสยามจะเป็นผู้ก าหนดความยุตธิรรมเสยีเอง เป็นการสรา้งความกดดนั
และท าให้การบรหิารประเทศไม่เป็นอสิระ เรื่องนี้ ทูตอติาล ีกอฟเฟรโด โบโว เหน็ว่า จากมุมมองยุโรป 
การปฏิเสธการอนุมตัิตามข้อตกลงกับนานาชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพราะสยามเชื่อว่า
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ข้อตกลงเหล่านัน้จะส่งผลเสียกับประเทศ คือ ผลจากวกิฤติของคณะรฐัมนตรสียามที่ต้องปรบัคณะ
รฐับาลใหม3่3 

ทัง้ทูตอิตาลียงัรายงานถึงวกิฤติและสถานการณ์ไม่สงบในสยามระหว่างเดอืนกันยายนค.ศ. 
1934 ระหว่างพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัยงัคงประทบัอยู่ในยุโรปและเสดจ็ฯ ไปองักฤษครัง้ที ่
2 โดยกะทันหันว่า จากวิกฤติคณะรฐัมนตรขี้างต้น น าไปสู่ข่าวลือทีว่่า สมาชิกสภาบางกลุ่มก าลัง
รวบรวมก าลังเพื ่อท ารัฐประหารครัง้ใหม่  ซึ่ งถ้าส าเร็จก็จะเป็นรัฐประหารครัง้ที่  4 หลังจาก
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัพระราชทานรฐัธรรมนูญฉบบัแรกวนัที่ 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1932/
พ.ศ.2475 หลงัจากนัน้ มกีารจบักุมหรอืกกับรเิวณสมาชกิผูแ้ทนราษฎรบางคนรวมรองประธานสภาดว้ย
พรอ้มค ากล่าวหาทีว่่า ท่านมแีนวโน้มเป็นคอมมวินิสต์ กบัมขี่าวลอืว่ากลุ่มทีต่้องการท ารฐัประหารครัง้
ใหม่ก าลงัสะสมอาวุธและได้รบังบประมาณสนับสนุนมากมาย คาดกนัว่า ได้รบัการสนับสนุนจากเหล่า
เชือ้พระวงศท์ีท่รงลีภ้ยัในต่างแดน 

เหตุการณ์ยุ่งยากก่อนการสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั ยงัมเีรื่อง
วกิฤตจากภยัธรรมชาตทิีส่่งผลต่อการเกษตร เกดิโรคระบาดเขตรอ้นท าลายผลผลติของเกษตรกรผู้น่า
สงสารอนัประกอบดว้ยชาวนาถงึรอ้ยละเกา้สบิ   
   และในความเป็นจรงิ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ รฐับาลทุกรฐับาลหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองค.ศ. 1932/พ.ศ.2475 ไม่สามารถท านุบ ารุงพฒันาประเทศให้เฟ่ืองฟูทางเศรษฐกจิหรอืแก้ไข
ปัญหาการเมอืงได้ตามที่ประกาศไว้แต่แรก ทัง้ยงัไม่สามารถรบัมอืกบัภยัธรรมชาตใิดๆ หรอืสามารถ
จดัการกบัปัญหาต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีคุ่ยโวและกล่าวหาองคพ์ระมหากษตัรยิไ์วว้่า 
ทรงปราศจากความรบัผิดชอบในการจดัตัง้รฐับาลที่มีประสิทธิภาพกับทรงเลือกแต่รฐัมนตรทีี่ไร้
ความสามารถ และเมื่อเอาเขา้จรงิ รฐับาลหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยิง่ใช้อทิธพิลและระบบ
พวกพอ้งมากยิง่กว่าพระมหากษตัรยิใ์นระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยเ์สยีอกี 
 
กรณีการสละราชสมบติั 

ส าหรับกรณีการสละราชสมบัติ ธีระ นุชเป่ียมได้แสดงความเห็นไว้ว่า พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัง้พระทัยไว้แล้วแน่ 34 แต่ผู้วิจ ัยมีความเห็นต่างว่า พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัยงัไม่ไดต้ดัสนิพระทยัแน่นอนทีจ่ะสละราชสมบตั ิเพยีงแต่ทรงเสนอ “ขอ้แม”้ ของ
การที่จะสละราชสมบตัิไว้ชดัเจนดงักล่าวแล้วข้างต้น ทัง้พระองค์ยงัทรงมคีวามหวงัอยู่เสมอว่า อาจ
สามารถตกลงกบัรฐับาลและแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายรฐัธรรมนูญใหลุ้ล่วงไปได ้การต่อรองกบัรฐับาล
ซึง่คาดว่ามเีป็นละลอกต่อเนื่องตลอดเวลาที่ประทบัอยู่ในยุโรป มกีารส่งเอกสารราชการทัง้รายงานการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปถวายเพื่อทอดพระเนตรอยู่โดยตลอดและเมื่อได้ประพาสเสรจ็สิ้นแล้ว จงึ
เป็นกระบวนการอนัยาวนาน  
                                                 
33 เอกสารจากหอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี กรุงโรม , เลขที่ 679/181/Pos. A. I./VIII, หนังสือ
ราชการจากคณะทูตอิตาลีประจ าสยาม , กรุงเทพฯ วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1934 ปีฟาสซิสม์ที่ 12, เรื่องวิกฤติ
คณะรฐัมนตรสียาม 

34 ธีระ นุชเป่ียม. 2558. การเมืองสยามหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในสายตาตะวันตก. ใน : วารสารสมาคม
ประวตัศิาสตร,์ Journal of the Historical Society, ฉบบัที ่37, หน้า 160  
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พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี  พระบรมราชนิีไดท้รง
ปฏบิตัพิระราชภารกจิในยุโรปในฐานะพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมราชนิีแห่งสยามอย่างเตม็พระก าลงั
เท่าที่พระพลานามยัจะอ านวย เหน็ไดช้ดัจากการที่เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรกจิการต่างๆ ในยุโรปในอนัที่
จะน ามาเป็นต้นแบบหรอืประยุกต์ใช้ในสยามต่อไปในแทบทุกด้าน และได้ทรงมพีระราชปฏสินัถารกบั
บุคคลส าคญัในคณะรฐับาลทุกประเทศซึ่งน่าเสยีดายมากว่า มไิด้มกีารบนัทกึเนื้อความเรื่องพระราช
ปฏสินัถารกบับุคคลส าคญัเหล่านัน้รวมทัง้ข้อสนทนาที่ได้พระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศไว้เลยทัง้
จากฝ่ายสยามและฝ่ายยุโรป ทัง้ยงัได้ทรงเจรญิพระราชไมตรใีหม่กบันานาประเทศในยุโรปให้แน่น     
แฟ้นยิง่ขึน้ด้วยพระราชอธัยาศยัที่เรยีบง่าย เป็นที่ประทบัใจของชาวต่างชาตใินทุกประเทศทีเ่สดจ็พระ
ราชด าเนินเยอืน ไม่เวน้แมแ้ต่กบัประเทศทีม่ไิดเ้สดจ็พระราชด าเนินเยอืนในค.ศ. 1934 แต่มกีารตดิต่อ
ไวแ้ลว้อยา่งเนเธอรแ์ลนด ์ออสเตรยี สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา   

ผู้วิจยัจึงไม่คิดว่า พระมหากษัตรยิ์ผู้ตัง้พระทัยไว้แน่แล้วว่าจะสละราชสมบัติจะทรงยอม
ตรากตร าพระวรกายได้ขนาดนัน้ การสละราชสมบตัจิะต้องเกดิจากเหตุที่พ้นขอบเขตของความอดทน 
เกนิขดีความเป็นประชาธปิไตยตามพระบรมราชวนิิจฉัย และเกนิเลยกว่าทีพ่ระองคจ์ะทรงรบัได้ ปรากฏ
ในพระราชบนัทกึเป็นการทรงเปิดการเจรจากบัรฐับาลว่ามเีงื่อนไขใดบ้างที่ต้องพระราชประสงค์จะให้
รฐับาลปฏบิตัหิากไมต่อ้งการใหพ้ระองคท์รงสละราชสมบตั ิ สรปุไดด้งันี้  
             1. รฐัธรรมนูญทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตย (ซึ่งหลายประเดน็ ได้ทรงตกัเตอืนคดัค้านรฐับาลตัง้แต่
เมือ่มรีฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว) คอื  
         -   การที่รฐับาลต้องการให้มคีณะหรอืสมาคมการเมอืง (คือพรรคการเมอืงในปัจจุบนั: ผู้วจิยั)  
เพยีงคณะเดยีว คอื คณะราษฎร 
       -  การตัง้สมาชกิสภาประเภทที ่2 ของรฐับาลทีต่ ัง้เองทัง้สิน้ โดยใชร้ะบบพวกพอ้ง ไมใ่ช่ตาม 
ความสามารถ รวมถงึคุณสมบตัอิื่นของสมาชกิสภาประเภท 2 ดว้ย  
        -  คณะผูก่้อการยนืยนัทีจ่ะยดึอ านาจไวใ้นมอืของตนอยา่งน้อยเป็นเวลา 10 ปี 
        -  พระราชบญัญตัจิ ากดัเสรภีาพในการประชุมโดยเปิดเผย และทรงขอให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัรฐัธรรมนูญเนื่องจากมวีธิกีารที่ขดักบัหลกัเสรภีาพในร่างกายของประชาชนตลอดจนการช าระ
ความโดยลบัไมเ่ปิดเผยในศาลหลวง และโดยคณะกรรมการทีเ่ป็นพลเรอืนหรอืทหาร  
            2. กรณภีาษมีรดก หรอื ภาษมีฤดก (สะกดตามในสมยัรชักาลที ่7: ผูว้จิยั) 
            3. กรณกีารตดัสนิประหารชวีตินกัโทษ (โดยเฉพาะนกัโทษประหารการเมอืง)  

         1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัไม่ทรงเห็นด้วยกบัธรรมนูญการปกครองฉบบัแรกที่
รฐับาล (หลวงประดษิฐม์นูธรรม) ทูลเกลา้ฯ ถวายทีม่เีนื้อหาไม่เป็นประชาธปิไตย ปรากฏในส าเนาพระ
ราชบนัทกึยื่นต่อรฐับาลเมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2477/ค.ศ.1934) ได้แก่การที่รฐับาลก าหนดให้มี
คณะการเมอืงเพยีงคณะเดยีว คอื คณะราษฏร (ซึ่งถึงแมโ้ดยทางการจะได้เลกิล้มแล้วหลงัการปฎิวตั ิ
2475 แต่กย็งัมอียู)่ อนัไมใ่ช่ลกัษณะของประชาธปิไตย เพราะเป็นการผูกขาดอ านาจโดยพรรคการเมอืง
เดียว  แต่เพื่อรกัษาความสงบไว้ก่อนจงึได้ทรงยอมผ่อนผนัไปทัง้ๆ ที่ไม่ทรงเห็นด้วย ครัน้เมื่อร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัถาวรอยู ่พระองคไ์ดท้รงพยายามตกัเตอืนและโตเ้ถยีงกบัคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ
ฉบบัถาวรอยู่ตลอดเวลาว่า ควรถือหลกัประชาธปิไตยอนัแท้จรงิจงึจะถูก ดงักรณีที่รฐับาลเป็นผู้ตัง้
สมาชกิประเภทที ่2 เองซึง่จะท าใหเ้กดิความไมพ่อใจและเป็นอนัตรายต่อการปกครองแบบใหม ่เพราะมี
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ผูต้เิตยีนมากและอาจเป็นเหตุแตกหกัรา้ยแรง แต่กไ็รผ้ล เพราะคณะผูก่้อการยนืยนัทีจ่ะยดึอ านาจไวใ้น
มอืของตนอย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี การผูกขาดสมาคมการมืองและการที่รฐับาลเป็นผู้ตัง้สมาชิก
ประเภทที่ 2 เองโดยตัง้แต่พรรคพวกของตน ไม่ใช่ผูม้คีวามสามารถนี้ก็ได้เป็นขอ้อ้างของพระองค์เจา้
บวรเดช พระยาศรสีทิธสิงครามและพวกจรงิๆ ทีไ่ดย้กกองทหารมาประชดิพระนครท าใหค้นไทยฆ่าฟัน
กนัเอง เป็นไปตามความคาดหมายของพระองค ์ 

เรื่องสมาชกิสภาประเภท 2 นี้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัมพีระราชด ารวิ่ายงัควรมี
อยู ่แต่ควรก าหนดใหเ้ป็นบุคคลทีอ่ายไุมต่ ่ากว่า 35 ปีและเป็นผูท้ างานมานานมคีวามเชีย่วชาญงานแลว้ 
โดยใหป้ระชาชนหรอืบุคคลผู้มคีวามรูท้ี่เรยีกว่า “Intelligentsia” ของประเทศสยามเป็นผูเ้ลอืก ไม่ใช่ตัง้
พรรคพวกของตน 

ทัง้เรื่องพระราชอ านาจคดัค้านร่างพระราชบญัญตัริฐัธรรมนูญมาตรา 39 ที่สภาผู้แทนราษฎร
ต้องการให้เป็นไปตามเดมิ คอืหากพระมหากษตัรยิท์รงคดัค้านพระราชบญัญตัใิดๆ สภาฯ ก็ยนืยนัให้
เป็นไปตามเดมิไดด้ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากแม้เพยีงเสยีงเดยีว (Simple Majority) ซึง่ทรงมพีระราชด าริ
ว่า ตามธรรมดา การทีพ่ระมหากษตัรยิจ์ะทรงคดัคา้นกฎหมายหรอืนโยบายใดๆ นัน้ คงจะตอ้งเป็นเรือ่ง
ส าคญัมากและเกี่ยวกบัการไดเ้สยีของประชาชนหรอืหลกัการส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันัน้ก่อนที่จะ
ลบล้างค าคดัค้านของประมุขของชาติได้ ควรต้องให้ปรากฏแน่ชดัว่าประชาชนเห็นด้วย ซึ่งประเทศ
ต่างๆ ใชว้ธิกีารต่างๆ เพื่อตรวจสอบ เช่น การออกเสยีงประชามต ิในสวติเซอรแ์ลนดม์กีารลงคะแนนทัง้
ประเทศ (Plebiscite) หรอือาจใช้วธิยีุบสภาให้เลอืกตัง้ใหม่ และส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ ถ้าให้โอกาส
ประมุขของประเทศคดัค้าน (Veto) ได้แล้วก็จะต้องให้สภาฯ ลงมติเสยีงขา้งมาก 2 ใน 3 หรอื 3 ใน 4 
เพื่อลบลา้งเสยีงคดัคา้นประมขุของประเทศดงัตวัอยา่งสหรฐัอเมรกิา  (ขณะนัน้ รฐัธรรมนูญของสยาม 

ยงัคงก าหนดใหม้เีพยีงสภาเดยีว)35 
นอกจากเรือ่งเหล่านี้แลว้ ยงัไดท้รงขอรฐับาลให้ 
- ยกเลกิพระราชบญัญัติป้องกนัรฐัธรรมนูญเนื่องจากประชาชนที่อาจถูกจบั เช่นถูกจบักุม

เพราะมีข้อหาว่าจะท าลายรฐัธรรมนูญ และถูกน าตัวขึ้นให้คณะกรรมการที่ไม่ใช่ศาล
พจิารณา นับเป็นการตดัสทิธขิองพลเมอืงในการทีจ่ะต่อสูข้อ้หาของเจา้หน้าที ่แต่ควรช าระ 
“โดยเปิดเผย” ในศาลหลวง ให้จ าเลยมทีนายความต่อสู้ความได้เต็มที่ “ไม่ใช่ตดัสนิอย่าง
งุบงบิซึ่งท าให้เห็นว่ารฐับาลอาจขาดความยุติธรรม เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรง” (สภา
ผูแ้ทนราษฎร 2536: 39) 

- ทรงขอใหข้า้ราชการที่ถูกปลดออกฐานทีถู่กสงสยัว่ามคีวามผดิทางการเมอืงไดร้บับ าเหน็จ
บ านาญตามเดมิ หากอดอยากอาจก่อการไม่สงบไดแ้ละเป็นความกรุณาต่อครอบครวัของ
เขา ด้วย ทัง้ทรงขอให้งดการฟ้องร้องจบักุมข้าราชการที่ถูกสงสยัว่าเกี่ยวข้องกบั “การ
กบฏ” ครัง้ใดๆ ก็ตาม ทัง้รฐับาลยงัควรให้อภัยแก่นักโทษการเมอืงที่ถูกจ าจองหรอืถูก
ลงโทษโดยวธิอีื่นเสยีบา้งเนื่องจากจ านวนนกัโทษการเมอืงมมีากขึน้ทุกท ี

- ทรงย ้าเรื่องค าขอของพระองคก่์อนหน้านี้ให้รฐับาลและสภาผู้แทนราษฏรให้ค ามัน่เป็นลาย
ลกัษณ์แก่พระองคว์่าจะไมต่ดัก าลงัและงบประมาณของทหารรกัษาวงัใหน้้อยกว่าทีม่อียูแ่ละ

                                                 
35 ปรดีา วชัรางกรู (พ.ศ. 2520), เชงิอรรถที ่7, หน้า 364-370 
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ใหค้งฐานะทหารรกัษาวงัทีเ่ป็นอยู่เวลานัน้ไม่เปลีย่นแปลง รวมทัง้ใหม้อีาวุธเท่ากบักองรอ้ย
กองพนัทหารราบอื่นๆ  เพื่อเป็นการอุ่นพระทยัในยามที่บ้านเมอืงยงัมคีวามยุ่งยากทาง
การเมอืง 

เรือ่งก าลงัทหารรกัษาวงันี้ แมใ้นสมยัรชักาลที ่8 รฐับาลกย็งัปฏบิตัไิมร่ดักุม การรกัษา 
ความปลอดภยัในพระบรมมหาราชวงัหละหลวมถึงมกีรณีรถยนต์พระที่นัง่หายและเหตุอื่นๆ อกีมาก 
จนถงึกรณสีวรรคตของรชักาลที ่8 ในทีสุ่ด 
         2. กรณีพระราชบญัญัตภิาษีมรดกที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงไม่เหน็ด้วย ได้
ทรงทกัท้วงเรื่องพระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่ครัง้พระยามโนปกรณ์นิตธิาดาเป็นนายกรฐัมนตรแีละต่อมาได้
ทรงอธิบายข้อขดัข้องต่างๆ แก่พระยาพหลฯ และหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร โดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงขอใหม้บีทยกเวน้พระราชทรพัยข์องพระมหากษตัรยิเ์ฉพาะส่วนทีไ่ดร้บัต่อกนั
มาทางสบืสนัตตวิงศโ์ดยเตมิขอ้ความทีจ่ าเป็นไวใ้นพระราชบญัญตั ิ 
            “เพราะเป็นการยากทีจ่ะแบ่งว่าอะไรเป็นของส่วนพระองค ์อะไรเป็นของแผ่นดนิเน่ืองจาก 
        ปนเปเช่นน้ีมานาน หากเกบ็ภาษมีรดกจากพระมหากษตัรยิย์อ่มท าลายฐานะของพระองค ์และ 
        ต่อไปกจ็ะไมส่ามารถด ารงพระเกยีรตยิศไวใ้หส้มควรเป็นทีเ่ชดิชขูองชาตไิด ้ฉนัไมส่ามารถที่ 
        จะลงนามในพระราชบญัญตัใิดๆ ทีจ่ะเป็นทางท าลายฐานะของพระมหากษตัรยิต่์อไปในภาย 

        หน้าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม”36 

          แต่พระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัตามทีท่รงมพีระราชโทรเลขไปถงึ
รฐับาลลงวนัที ่10 พฤษภาคม ค.ศ. 1934/พ.ศ.2477 ไม่ทรงไดร้บัค าตอบแต่อย่างใด เนื่องจากสภาฯ ไม่
ยอมลงมตติามทีพ่ระองคท์รงรอ้งขอ  
          3. กรณกีารตดัสนิประหารชวีตินกัโทษ (โดยเฉพาะนกัโทษประหารการเมอืง) ดว้ยความเหน็ 
ขา้งมาก พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเหน็สมควรใหม้กีารลงคะแนนเสยีงอยา่งน้อย 2 ใน 3 
ของสมาชกิสภาตามพระราชด าร ิมใิช่ด้วยเสยีงขา้งมากของผู้มาประชุมสภา เพราะเป็น “เรื่องส าคญั
มากและเกี่ยวกบัการได้เสยีของประชาชนหรอืหลกัการอนัส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง” จงึสมควรต้องให้
ความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาที่อาจไร้ความผิดหรือเพียงมีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลเท่านั ้น  
เพราะฉะนัน้ “ก่อนที่จะให้สภาฯ ลบล้างค าคดัค้านของประมุขของชาติได้ ควรต้องให้ปรากฏแน่ชดัว่า
ราษฎรมคีวามเหน็ด้วยกบันโยบายหรอืกฎหมายนัน้จริงๆ” (สภาผู้แทนราษฎร 2536: 37) ทรงแนะน า
ให้มกีารออกเสยีงลงประชามติ หรอืยุบสภาเลอืกตัง้ใหม่ หรอืตดัสนิจากคะแนนเสยีงขา้งมาก 2 ใน 3 
หรอื 3 ใน 4 จงึจะลบล้างค าที่ทรงคดัค้าน ทัง้ยงัทรงเห็นว่า เพื่อความสงบของบ้านเมอืงในระยะยาว 
ควรมกีารใหอ้ภยัโทษแก่นกัการเมอืงและมกีารลดโทษแก่เขาเหล่านัน้แบ่งตามประเภทของโทษ ทัง้ทรง
ขอใหร้ฐับาลเลกิลดิรอนสทิธเิสรภีาพของสือ่ (หนังสอืพมิพ)์ ทีถู่กรฐับาลสัง่ปิดเพราะใหข้อ้มลูไม่เป็นไป
ตามทีร่ฐับาลตอ้งการ 

                                                 
36 ปรดีา วชัรางกรู (พ.ศ. 2520), เชงิอรรถที ่7, หน้า 335-336 
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เหตุการณ์ระหว่างที่คณะผู้ก่อการเข้าบริหารประเทศ  ได้มีการติดต่อกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัจนถงึกบัไดท้รงสละราชสมบตัแิละไดม้กีารสถาปนา พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์
เจา้อานนัทมหดิลขึน้ครองราชยส์มบตัสิบืสนัตตวิงศส์บืมา37   

หลงัจากนัน้มกีารโต้ตอบกนัระหว่างรฐับาลกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวั ซึ่งการ
เจรจาไม่เป็นผลส าเรจ็ รฐับาลปฏิเสธข้อทรงแนะน าทัง้สิ้นและยนืยนัที่จะรกัษา “ความศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง
รฐัธรรมนูญถาวร” ไว ้(สภาผูแ้ทนราษฎร 2536: 104)    

การฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม
ราชินีหลงัการสละราชสมบติั 

 เรื่องทีน่่าพศิวงทีสุ่ดหลงัจากการสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเหน็
จะไดแ้ก่กรณทีีอ่งคพ์ระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่7 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ทรงต้องตกเป็นจ าเลยของศาล
ในขอ้หาว่าในขณะทีท่รงด ารงฐานะเป็นพระมหากษตัรยิข์องประเทศสยามอยู่ ไดท้รงน าเอาเงนิจากกรม
พระคลงัขา้งที่ไปใชจ้่ายในการเสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศเพื่อรกัษาพระเนตรและทรงเยีย่มเยอืน
ประเทศต่างๆ เพื่อเจรญิสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศ ขณะนัน้ เป็นรฐับาลสมยันายพนัเอก หลวงพบิูล
สงครามเป็นนายกรฐัมนตร ีหลวงประดษิฐม์นูธรรมเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั นายนาวาเอก 
หลวงธ ารงนาวาสวสัดิ ์ร.น. เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 

คดนีี้ กระทรวงการคลงั (โดยหลวงประดษิฐม์นูธรรม รฐัมนตรวี่าการฯ) มอบใหก้รมอยัการเป็น
โจทย์ฟ้องสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นจ าเลยที่ 1 และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม
ราชนิีเป็นจ าเลยที ่2 ต่อศาลแพ่ง เรยีกทรพัยส์นิคนืเป็นจ านวน 6 ลา้นบาทเศษ ในการนี้ ฝ่ายจ าเลยทัง้
สองพระองค์ได้ทรงมอบให้หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล ผู้จดัการทรพัย์สินของพระองค์เป็นตัวแทน
เนื่ องจากจ าเลยทัง้สองพระองค์ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ และทรงแต่งตัง้ให้นายวี.เอช.เจ็กส ์
ทนายความชาวองักฤษเป็นทนายต่อสูค้ด ี

กรมพระคลงัขา้งทีน่ัน้ แต่เดมิเป็นคลา้ยส านกังานจดัผลประโยชน์ของพระมหากษตัรยิท์ัง้ทีเ่ป็น
ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิแ์ละทรพัยส์นิส่วนพระองคพ์ระมหากษตัรยิ ์รวมทัง้ทรพัยส์นิของเจา้นาย
ในพระบรมราชวงศ์ดว้ย เพิง่มายกออกเป็นส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิแ์ละส านักงานพระ
คลงัขา้งทีเ่มือ่ภายหลงัจากการเสดจ็ฯ ต่างประเทศในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 (นบัตามปฏทินิสากล) แลว้ 
ขอ้ทีน่่าพศิวงกค็อื เหตุใดพระมหากษตัรยิจ์ะทรงใชจ้่ายเงนิจากกรมพระคลงัขา้งทีไ่มไ่ด ้ เพราะเป็น
ทรพัยส์นิส่วนพระองคท์ีพ่ระมหากษตัรยิย์อ่มทรงมสีทิธ ิ และจะพระราชทานแก่ผูใ้ดกย็อ่มไดด้ว้ยชื่อ      
”กรมพระคลงัขา้งที”่ กบ็อกอยูช่ดัว่า เป็นทีเ่กบ็ทรพัยส์นิของพระราชาสบืต่อกนัมาหลายต่อหลายรชักาล 
ค าว่า “พระคลงัขา้งที”่ มตีน้ตอจากพระราชสมบตัทิีพ่ระมหากษตัรยท์รงไวท้ี ่ขา้งทีพ่ระบรรทม ดงักรณ ี
“เงนิถุงแดง” ของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงสะสมไวข้า้งทีพ่ระบรรทม และในทีสุ่ด 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงใช ้ “เงนิถุงแดง” นี้เป็นส่วนหน่ึงในการ “ไถ่แผ่นดนิ” 
เสยีค่าปรบัใหแ้ก่ฝรัง่เศสภายหลงัเหตุการณ์ “วกิฤตปิากน ้า” ร.ศ. 112/ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 อนัเป็นปี
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัประสตู ิ   

                                                 
37 พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที ่7, เชงิอรรถที ่3, หน้า 22-31  
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นอกจากนี้ การเสดจ็ประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็
พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี นับเป็นการเสดจ็ฯ ต่างประเทศเพื่อประเทศสยามโดยรฐับาล
ของผู้ก่อการเองอนุมตัิแล้วในเบื้องต้น และได้ประโยชน์จากการเสด็จประพาสต่างประ เทศขององค์
พระมหากษตัรยิ ์ท าให้สามารถประคองรกัษาสถานะและภาพลกัษณ์ของรฐับาลที่ก าลงัง่อนแง่นทัง้ใน
และต่างประเทศมาตลอดไวไ้ด ้ 

ขณะนัน้ รฐัธรรมนูญฉบบัถาวรพ.ศ. 2475 มาตรา 3 บญัญตัวิ่า องคพ์ระมหากษตัรยิด์ ารงอยูใ่น
ฐานะอนัเป็นที่เคารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้ทัง้มาตรา 58 บญัญตัวิ่า การพจิารณาพพิากษาอรรถ
คดีเป็นอ านาจของศาลโดยเฉพาะ ต้องด าเนินตามกฎหมายในนามพระมหากษัตรยิ์ และมาตรา 60 
บญัญตัวิ่า ผูพ้พิากษายอ่มมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาคดใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ในคดนีี้ นอกจากในชัน้ต้นยงัมไิด้มกีารพจิารณาข้อเท็จจรงิแห่งคดแีล้ว โจทย์ยงัได้ยื่นค ารอ้ง
ฉุกเฉินขอยดึทรพัยข์องจ าเลยก่อนค าพพิากษา ซึง่ศาลแพ่ง (พระสุทธอิรรถนฤมนต์ อธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลแพ่ง ผู้นัง่พจิารณาคดใีนครัง้นัน้) ไม่เหน็ด้วยกบัการขอยดึทรพัยข์องโจทย ์จงึมคี าสัง่ให้ยกค ารอ้ง
ของโจทย์เสยี ซึ่งผู้พิพากษามสีทิธทิี่จะกระท าได้ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ แต่หลงัจากนัน้อีก 3 วนั 
โจทยโ์ดยกรมอยัการไดย้ืน่ค ารอ้งธรรมดา (ซึง่โจทยอ์าจยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ของศาลได)้ ใหย้ดึทรพัยจ์ าเลย
อกี และศาลแพ่ง (พระสุทธอิรรถนฤมนต์ ผูพ้พิากษา) ไดส้ัง่ใหย้กค ารอ้งของโจทยอ์กีครัง้ กรมอยัการจงึ
อุทธรณ์ค าสัง่ของศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ไดพ้จิารณาและพพิากษาใหก้ลบัค าสัง่ของศาลแพ่งใหย้ดึทรพัย์
ของจ าเลยทีม่อียู่ในประเทศสยามทัง้หมดรวมทัง้วงัศุโขทยัซึง่เป็นวงัทีป่ระทบัอนัเป็นพระราชทรพัยส์่วน
พระองคด์ว้ย 

ชะตากรรมของพระสุทธิอรรถนฤมนต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิจารณาคดีตามหลัก
ยตุธิรรมตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญในนามพระมหากษตัรยิ ์และมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาคดี
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา 60 กค็อื ไดถู้กยา้ยไปเป็นผูพ้พิากษาศาลฎกีาระยะหนึ่งก่อนทีจ่ะถูก
ปลดออกจากราชการโดยปราศจากความผดิในเวลาต่อมา 

ต่อมาในสมยัรฐับาลพนัตร ี ควง อภยัวงศ ์ เจา้พระยาศรธีรรมาธเิบศรเ์ป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงยตุธิรรม ไดม้กีารรือ้ฟ้ืนเรือ่งพระสุทธอิรรถนฤมนตม์าพจิารณาใหมใ่นคณะกรรมการตุลาการ 
โดยรฐับาลขณะนัน้เหน็ว่า พระสุทธอิรรถนฤมนต์ต้องออกจากราชการโดยไม่มคีวามผดิ ทัง้เป็นผูม้ ี
ความรูค้วามสามารถและซื่อสตัยต่์อหน้าทีอ่ย่างด ี เพื่อเป็นตวัอยา่งอนัดต่ีอขา้ราชการและเป็นการสนับ 
สนุนก าลงัใจแก่ผูป้ระพฤตชิอบ กระทรวงยตุธิรรมจงึไดด้ าเนินการบรรจุพระสุทธอิรรถนฤมนตเ์ขา้รบั
ราชการเป็นขา้ราชการฝ่ายตุลาการอกีครัง้ เรือ่งนี้ ผูเ้ขยีน คอื ปรดีา วชัรางกูร เรยีบเรยีงขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์พระสุทธอิรรถนฤมนต ์(สุธ เลขยานนท)์ ทีบ่า้นพกั ถนนเพชรบุร ี  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชนิีมไิด้
ทรงมโีอกาสต่อสูค้ดใีนศาลเนื่องจากประทบัอยู่ทีป่ระเทศองักฤษ ในชัน้แรก ทรงมพีระด ารทิีจ่ะเสดจ็มา
ประทบัทีเ่มอืงกลักตัตา ประเทศอนิเดยีชัว่คราวเพื่อจะไดท้รงตดิต่อกบันายว.ีเอช.เจก็ส ์ทนายความชาว
องักฤษไดส้ะดวก ไดท้รงจองเรอืเมลไ์วแ้ลว้ แต่พอดเีกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ขึน้ จงึต้องกลบัพระทยังด
มาประทบัที่อนิเดยี และเมื่อศาลอุทธรณ์พพิากษายดึทรพัย์ของจ าเลยหมดสิ้นแล้ว ฝ่ายจ าเลยก็หมด
ก าลงัทรพัยท์ีจ่ะต่อสูค้ดอีกีต่อไป 
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ประเดน็เรื่องการใชจ้่ายของพระมหากษตัรยิ ์(พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็
พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี) ระหว่างการเสดจ็ประพาสยุโรป ค.ศ. 1934/พ.ศ.2477)  สมเดจ็
พระนางเจา้ร าไพพรรณ ีพระบรมราชนิีทรงเล่าว่า  

“...ในการเสด็จพระราชด าเนินประเทศองักฤษครัง้นัน้ (คอื ในช่วงท้ายของการเสด็จ
ประพาสยุโรปค.ศ. 1934/พ.ศ.2477: ผู้วจิยั) มปัีญหาเกี่ยวกบัเรื่องพระราชทรพัยส์่วนพระองค์
เหมอืนกัน โดยท้าวความให้เข้าใจแต่ต้นว่า เมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระ
อสิสรยิยศเป็นสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวงสุโขทยัธรรมราชานัน้ มเีงนิที่เป็นส่วนพระองค์ที่ได้รบั
พระราชทานเป็นประจ าอยู่ซึ่งเป็นเงนิทุนของส่วนของวงัศุโขทยั  แต่เมื่อขึ้นเถลิงถวลัยราช
สมบตัิเป็นพระเจา้แผ่นดนิ เงนิส่วนที่ว่านี้ก็ยงัคงมอียู่ แต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ คงใช้เงนิส่วนที่
เป็นของพระมหากษตัรยิเ์ท่านัน้ 
 ก่อนทีจ่ะเสดจ็ไปองักฤษ ในหลวงจงึท าหนงัสอืมอบใหว้่า ให้เอาเงนิทีส่ะสมไวน้ัน้มา 
ทดแทนกบัจ านวนทีจ่ะทรงเบกิเงนิแผ่นดนิทีม่อียูใ่นเมอืงนอกเป็นการชดเชยกนั เงนิทีอ่ยูเ่มอืง 
นอกนัน้เป็นเงนิกองกลางส าหรบัพระเจา้แผ่นดนิทุกองคจ์ะเบกิมาใชไ้ด้ ทีใ่นหลวงทรงท า 
เช่นนัน้กเ็พราะไมท่ราบว่าจะตอ้งประทบัอยูน่านเท่าใด เงนิทีจ่ะเอาตดิตวัไปกน้็อย และเมือ่ไป 
แลว้จะใหส้่งไปกส็่งไมไ่ด ้เงนิเมอืงนอกทีว่่านี้  มมีาแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ 
เจา้อยูห่วั เพราะฉะนัน้เงนิส่วนของวงัศุโขทยัทีว่่านี้กเ็ป็นเงนิทีใ่ชท้ดแทนกนันัน่เอง แต่แลว้ก ็
กลายเป็นเรือ่งถงึฟ้องรอ้งกนัในเวลาต่อมาซึง่เมือ่ถงึตอนนัน้แลว้เอกสารของในหลวงทีท่รงไว้ 
เกีย่วกบัการทดแทนกนักห็ากนัไมพ่บ ไมม่ใีครรูว้่ามนัหายไปไหน  

เรือ่งมนัมอียูว่่า พ่อฉนัเป็นหน้ีทางบรษิทัศรมีหาราชาอยูส่องแสนบาท ทนีี้ตอนนัน้ 
           พระราชวงัไกลกงัวลในหลวงพระราชทานใหฉ้นั ขา้วของทุกชิน้ทีน่ัน่ทรงใหจ้ารกึอกัษรยอ่ว่า  
           ร.พ. ทัง้นัน้ ทางฝ่ายฟ้องเขากจ็ะขอใหเ้อาพระราชวงัไกลกงัวลมาใชห้นี้ ในหลวงท่านกร็บัสัง่ 
           ว่า พระราชวงันัน้ราคามากกว่าสองแสน แต่ถา้จะเอากข็อใหต้รีาคามาและเมือ่หกัหนี้สนิกนั 
           แลว้ ส่วนทีเ่หลอืกข็อใหส้่งไปให ้ แต่เขากไ็มต่อบใหรู้ว้่าจะเอายงัไง ทนีี้เขากฟ้็องอกี หาว่า 
           พระเจา้อยูห่วัทรงเอาเงนิของแผ่นดนิทีเ่มอืงนอกไปใช ้ซึง่ความจรงิกเ็ป็นอยา่งทีเ่ล่าใหฟั้งแลว้ 
           ว่า เป็นเงนิส่วนของพระเจา้แผ่นดนิ และในหลวงกท็ าหนงัสอืทดแทนกนัอยา่งทีว่่า แลว้เกดิ 
           หนงัสอืนี้มนัหายไป ระหว่างนี้กไ็ดท้ราบว่าไดม้กีารส่งคนไปยดึวงัไกลกงัวลกนัเฉยๆ ในหลวง 
           ท่านรบัสัง่ว่าจะขอเขา้มาสูค้ด ีทางนี้เขากไ็มย่อม ขอมาอยูแ่ค่อนิเดยีเพื่อทีจ่ะไดต้ดิต่อไดง้า่ยก็ 
           ไมย่อมอกี กเ็ลยตดิต่อกนัทางหนงัสอืทนายความฝ่ายเราน่ะเป็นบรษิทัฝรัง่ ไมม่คีนไทยเขา 
              ยอมรบัเป็นทนายใหเ้พราะเขาไมก่ลา้กนั แต่ผลทีสุ่ด เรากแ็พเ้ขาไป คดแีค่ศาลเดยีวเท่านัน้  
           เขาตรีาคาวงั 3 ลา้น รวมกบัทีด่นิแลว้กเ็ป็น 6 ลา้นดว้ยกนั”      (เน้นความโดยผูว้จิยั) 

  จาก พระราชบนัทึกทรงเล่า ในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที ่7 
เหน็ไดว้่า มกีารฟ้องพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรม
ราชนิีสองระลอก คอื ครัง้แรก ฟ้องเรื่องพระองค์เจา้สวสัดิโสภณ กรมพระสวสัดวิดันวศิษิฐ ์พระสสัสุระ
ของรชักาลที่ 7 ทรงเป็นหนี้บรษิทัศรมีหาราชา เป็นจ านวนสองแสนบาท ซึ่งทางฝ่ายฟ้องได้ขอให้เอา
พระราชวงัไกลกงัวลมาใช้หนี้ ส่วนการฟ้องรอ้งครัง้ที่สอง กค็อื “กล่าวหาว่าพระเจา้อยู่หวัทรงเอาเงนิ
ของแผ่นดนิที่เมอืงนอกไปใช้” ซึ่งอนัที่จรงิเป็นเงนิของพระเจา้แผ่นดนิสบืทอดมาแต่รชักาลที่ 5 อกีทัง้
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การเสด็จประพาสยุโรปค.ศ. 1934/พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัก็ทรงเสด็จฯ ใน
ฐานะพระมหากษัตรยิ์แห่งสยาม ย่อมทรงสามารถใช้เงนินัน้ได้ แต่ถึงกระนัน้ พระองค์ก็ยงัทรงตัง้
พระทยัทีจ่ะน าเงนิส่วนของวงัศุโขทยัที่เป็นเงนิส่วนพระองค ์คอื เงนิสะสมเดมิทีไ่ด้รบัพระราชทานจาก
รชักาลที่ 6 ครัง้ยงัทรงพระอิสสรยิยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา มาใช้เป็นเงนิ
ทดแทนเงนิทีท่รงใชจ้า่ยในระหว่างการเสดจ็ประพาสยโุรปครัง้นัน้ดว้ย 

ผลที่สุด การพจิารณาคดทีี่มไิด้เป็นไปตามรฐัธรรมนูญและขดัต่อระเบยีบปฏบิตัขิองกฎหมาย
สากล ศาลอุทธรณ์ไดพ้พิากษาให้กลบัค าสัง่ของศาลแพ่งให้ยดึทรพัยข์องจ าเลยทีม่อียู่ในประเทศสยาม
ทัง้หมด รวมทัง้วงัศุโขทยัซึง่เป็นวงัทีป่ระทบัอนัเป็นพระราชทรพัยส์่วนพระองคด์ว้ย จ าเลยไม่มโีอกาสสู้
คด ี การยดึทรพัยข์องพระมหากษตัรยิโ์ดยฝ่ายทีฟ้่อง คอืกระทรวงการคลงัโดยหลวงประดษิฐม์นูธรรม
ในนามของรฐับาลสยามขณะนัน้  มไิด้มเีฉพาะวงัศุโขทยั หรอื วงัไกลกงัวล เท่านัน้ แต่ยงัมวีงัอื่นอกีที่
ถูกรฐับาลของคณะราษฎรยดึไปหลงัการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครองพ.ศ. 2475/ค.ศ.1932 ไดแ้ก่ วงั 
ปารุสกวนั ทีพ่ลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนานายกรฐัมนตรใีชเ้ป็นทีพ่กัของตนจนถงึแก่อสญักรรม แม้
จะพ้นจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรไีปแล้วก็ตาม นอกจากนี้มวีงัสวนกุหลาบซึ่งเดมิเป็นวงัที่ประทบัของ
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสมีา  ในสมยัจอมพล ป. พบิูล
สงครามเป็นนายกรฐัมนตรไีดน้ าวงันี้มาเป็นทีท่ าการของรฐับาล เป็นตน้  

การยึดทรพัย์หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงสละพระราชสมบัตินี้ 
กระท าแมก้ระทัง่ 
     “ทรพัยส์นิส่วนพระองคเ์มือ่ครัง้ด ารงพระยศเป็นกรมหลวงสุโขทยัธรรมราชา ทัง้ๆ ทีพ่ระองค์ท่าน 
     ไดร้ะบุไวช้ดัว่า สงวนไวซ้ึง่สทิธทิัง้ปวงก่อนทีจ่ะไดร้บัราชสมบตัสิบืสนัตตวิงศ์...แมแ้ต่เครือ่งยศ หบี 
     ทองอนัหน่ึงทีพ่ระมงกุฎฯ พระราชทานใหฉ้นัวนัแต่งงานกเ็กบ็เอาไปจนเดีย๋วนี้ยงัไมไ่ดค้นื”  

ในช่วงเวลาทีป่ระทบัอยูใ่นองักฤษนัน้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนาง
เจา้ร าไพพรรณ ีพระบรมราชนิี ทรงล าบากทัง้พระวรกายและพระราชหฤทยั ทรงเล่าว่า 

“ไปไหนไมค่่อยสะดวกนกัหรอกเพราะเงนิทองกไ็มค่่อยม”ี  
           หลงัคดฟ้ีองยดึทรพัยส์ิน้สุดลงแลว้ไดไ้ปเทีย่วอยีปิต ์ “ทางรฐับาลเขากว็่าเราไปซ่องสุมผูค้นที ่
           นัน่เพื่อจะชงิอ านาจคนื...กรมหลวงชยันาทไปเฝ้าฯ กถ็ูกหาว่ามาคบคดิกนั เพราะฉะนัน้กเ็ลย 
           อยา่พบใครเลยจะไดไ้มเ่ดอืดรอ้นกนัทัง้สองฝ่าย อยากจะไปโลซานน์เฝ้าพระเจา้อยูห่วัอานนัท ์  
           กไ็มก่ลา้ เวลานัน้มคีนเขาว่า เราน่ะเป็นตวัเชือ้โรคเสยีดว้ยซ ้า” 
และทรงเล่าถงึความหวาดกลวัทีจ่ะถูกเพ่งเลง็จากรฐับาลว่า   
           “แมแ้ต่ผูด้แูลนกัเรยีนไทยในองักฤษ คอืพอสงครามโลกครัง้ทีส่องเกดิ ทางนัน้เขาตดิต่อบอก 
            คนไทยหมดทุกคนว่า ใครจะกลบัเมอืงไทย ทางนัน้จะจดัการให ้แต่เขาไมบ่อกมาทีฉ่นัเลย  
            แถมไมเ่คยโผล่มาดว้ย จนกระทัง่ในหลวงเสดจ็สวรรคตนัน่แหละถงึไดม้าเซน็ชื่อ  แต่เขยีนว่า  
            ทางรฐับาลใหม้าแสดงความเสยีใจ”  
                     (พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที ่7: 21)    

 ในที่สุด หลงัจากประทบัอยู่ที่ประเทศองักฤษเป็นเวลา 15 ปี สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณ ี
พระบรมราชนิีเสดจ็นิวตัสิู่ประเทศไทยในวนัที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1949/พ.ศ.2492 ได้ทรงอญัเชญิพระ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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บรมอฐัขิองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวักลบัสู่ประเทศไทยโดยทางเรอืตามค ากราบทูลเชญิ
ของรฐับาลไทย และไดป้ระดษิฐานไวร้ว่มกนักบัสมเดจ็พระบรูพมหากษตัรยิาธริาชเจา้  

สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีทรงเล่าท้าวความสบืเนื่องถึงประเด็นยดึทรพัย์
และในช่วงประทบัอยูใ่นองักฤษก่อนเสดจ็นิวตัสิู่ประเทศไทยว่า 
          “หลวงประดษิฐม์นูธรรม พระยามานวราชเสวเีคยไปขอเขา้เฝ้าฯ บอกว่า ขา้พระพุทธเจา้ 
          ตอนนัน้ยงัเดก็ คดิอะไรมนัหวัรนุแรงเกนิไป ไมน่ึกว่าจะล าบากยากเยน็ถงึเพยีงนี้ ถา้รูย้งัง ีก้ไ็ม่ 
          ท า ฉนักไ็มไ่ดว้่าอะไรเขา เรือ่งมนัแลว้ไปแลว้ไมเ่คยเกบ็เอามาคดิ...”  
                     (พระราชบนัทกึทรงเล่า ในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที ่7: 20) 
 

▒  ▓ ▒ ▓ 
 
จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์การเมอืงในสยามในค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 จนถึงต้นค.ศ.1935/พ.ศ. 

2478 งวดเขา้จนถงึขอ้ต่อรองของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วักบัรฐับาลกรณีกฎหมายนิรโทษ
กรรมนักโทษประหารชวีติ เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวในหนังสอืพมิพ์ฮงัการีถงึสาเหตุการสละราชยส์มบตัิ
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัว่า พระมหากษัตรยิแ์ห่งสยามไม่อาจทรงยนิยอมรฐับาลได้
จากกรณทีีพ่ระองคไ์มอ่าจทรงสามารถพระราชทาน “ชวีติ” แก่นกัโทษประหารไดอ้กีต่อไป38  

ในวนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2477 มหีนังสอืจากอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน สุพรรณสมบตั ิเรยีน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศสยาม รายงานเรื่องโทรเลขของราชเลขานุการประจ าขบวน
เสด็จมายงัสถานทูต ณ กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2477 แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิีจะเสดจ็พระราชด าเนินขา้มไป
ประเทศอังกฤษโดยรถยนต์พระที่นัง่ในขบวนรวม 3 คนั สถานทูตจงึได้ส่งโทรเลขลงวนัที่ 18 เดอืน
เดยีวกนัสอบถามราชเลขานุการฯ เรือ่งรถยนต์ในขบวนเสดจ็ฯ เพื่อขอยกเวน้ภาษ ีและจะตอ้งตดิต่อแจง้
เรื่องการเสดจ็พระราชด าเนินเขา้มาประเทศองักฤษอกีครัง้นี้ต่อกระทรวงการต่างประเทศองักฤษด้วย 
ทัง้นี้ ทางราชเลขานุการฯ ได้จดัโฮเต็ลแคลรดิจส์ไว้เพื่อเป็นที่ประทบั ขบวนเสด็จฯ ก าหนดออกจาก
เมอืงบูลอยน์ถงึเมอืงโดเวอรใ์นวนัที ่21 กนัยายน และพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัจะเสดจ็ถงึ
กรุงลอนดอนโดยรถยนต์พระที่นัง่ สถานทูตจงึมีหนังสือลงวันที่ 19 กันยายน ไปยงักระทรวงการ
ต่างประเทศอกี 2 ฉบบั ขอความสะดวกในการเสดจ็พระราชด าเนินเขา้มาองักฤษ รวมทัง้เรือ่งหบีสิง่ของ
ในขบวนเสดจ็ใหผ้่านด่านภาษดีว้ย  

ทัง้ทูตสุพรรณสมบตัิยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ในการเสด็จพระราชด าเนินตามประเทศต่างๆ ใน
ยุโรปเคยก าหนดเวลาชดัเจนว่าจะประทบัในประเทศนัน้ๆ นานเท่าใด แต่การเสดจ็ยงัประเทศองักฤษ
ครัง้ทีส่องนี้ นอกจากจะไมป่รากฏอยู่ในโปรแกรมเดมิแลว้ ราชเลขานุการประจ าขบวนเสดจ็ยงัไมไ่ดแ้จง้
แก่สถานทตูใหท้ราบว่าจะประทบัในประเทศองักฤษชา้นานเท่าใด 

                                                 
38 ขา่วหนงัสอืพมิพจ์ากฮงัการรีวบรวมโดยสถานเอกอคัรราชทตูฮงัการ ีณ กรุงบดูาเปสท ์ฮงัการ ีแปลจากภาษา
ฮงัการเีป็นภาษาองักฤษโดยภรยิาท่านทตูฮงัการปีระจ าประเทศไทย (H.E. Dr. Peter Jakab ค.ศ. 2014-2018) 
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และนี่คอืจุดเริม่ต้นของการต่อรองขัน้สุดทา้ยระหว่างพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวักบั
รฐับาลสยาม ทีเ่ราท่านต่างทราบกนัดวี่า การเสดจ็ฯ ไปประทบัทีอ่งักฤษครัง้ทีส่องโดยกระทนัหนัครัง้นี้
ยาวนานไมม่กี าหนด 

ในวนัที ่7 มนีาคม 2477 วทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยไดก้ระจายข่าวสู่ประชาชนเพื่อสดบั
ตรบัฟังในเหตุการณ์ส าคญั คอื 
  พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสละราชสมบตัเิสยีแลว้ ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 
2477 เวลา 13 นาฬิกา 45 นาท ีประชาชนต่างสงบเงยีบและสดบัข่าวส าคญันี้ด้วยอาการตื่นเต้น ไม่มี
ใครในหมู่ประชาราษฎรที่จะได้รบัทราบข่าวนี้มาก่อน แต่ในที่สุดก็ได้ทราบข่าวโดยละเอียดจาก
แถลงการณ์ของรฐับาลเรื่องพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรงสละราชสมบตัใินเวลาต่อมาอีก
ประมาณ 3 เดอืน 

  
▒  ▓ ▒ ▓ 

 

ท้ายเรื่อง 

        ผู้วิจยัพบข่าวในหนังสือพิมพ์ภาษาฮงัการ ีเป็นหนังสือพิมพ์ช่วงปลายเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2482/ค.ศ.1939 อ้างถงึข่าวหนังสอืพมิพส์งิคโปรท์ีไ่ดร้บัขอ้มลูจากลอนดอนอีกต่อหนึ่ง เรื่องความ
พยายามที่จะปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (The crowned Child King) 
รชักาลที ่8 ในปลายเดอืนมกราคม พ.ศ. 2482/ค.ศ. 1939 อนัเป็นช่วงทีอ่งค์ยุวกษตัรยิแ์ห่งสยามเสดจ็
ประพาสพระนครครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2481/ค.ศ. 1938 และทรงประทบัอยูใ่นสยาม
เป็นเวลา 2 เดอืนโดยผูก่้อการสองคนถูกตดัสนิประหารชวีติ รายละเอยีดในขา่วหนงัสอืพมิพฮ์งัการมีวี่า 

          “Based on a radio announcement made in Bangkok, a plot against the recently  
crowned child King has been uncovered. The plotters aim was to restore King  
Prajadhipok to the throne or to have King Prajadhipok’s brother-in-law, Nagor Svargat  
(Sic!) ascend the throne. Two of the plotters were sentenced to death and now the  
capital of Siam is quiet again.”39  (เน้นความโดยผูว้จิยั)  
ความในภาษาไทยว่า 
      “ตามขา่ววทิยจุากกรงุเทพฯ เมือ่เรว็ๆ นี้ไดพ้บกรณพียายามลอบปลงพระชนมอ์งค์             
ยวุกษตัรยิท์ีเ่พิง่เสดจ็ขึน้ครองราชย ์ผูก่้อการหลายคนตอ้งการทีจ่ะอญัเชญิพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชยอ์กีครัง้ หรอืใหพ้ระเชษฐภรรดา (พีเ่ขย) (นกัขา่วเขา้ใจผดิ)  
ของพระองค ์คอื สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพติทรงครองราชยต่์อ ผูก่้อการสองคน 
ถูกตดัสนิประหารชวีติ และขณะนี้ เมอืงหลวงของสยามกก็ลบัเงยีบเชยีบอกีครัง้”    

                                                 
39 ขา่วหนงัสอืพมิพ ์Budapesti Hírlap (B.H.), Budapest, Tuesday 31 January 1939,  Plot against Child King of 
Siam, เอกสารจากหนงัสอืพมิพฮ์งัการรีวบรวมโดยสถานเอกอคัรราชทตูฮงัการ ีณ กรุงบดูาเปสท ์ฮงัการ ีแปลจาก
ภาษาฮงัการเีป็นภาษาองักฤษโดยภรยิาท่านทตูฮงัการปีระจ าประเทศไทย  (H.E. Dr. Peter Jakab 2014-2018)   
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เหตุรา้ยแรงอุกฉกรรจใ์นอกี 7 ปีต่อมาในพ.ศ. 2489/ค.ศ.1946 กค็อื พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 8 
ถูกปลงพระชนมส์วรรคตจรงิๆ  

ข่าวเรื่อง “plot” ความพยายามที่จะปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอนันทมหิดล 
(The crowned Child King) ในปลายเดอืนมกราคม พ.ศ. 2482/ค.ศ. 1939 ผู้วจิยัยงัไม่สามารถสบืค้น
ไดว้่า จรงิเทจ็ประการใด แต่มขีอ้สงัเกตว่า หลงัจากนัน้เพยีงเดอืนเดยีว รฐับาลใหม่ของจอมพล ป.พบิูล
สงครามได้กล่าวพนัเอกหาพระยาทรงสุรเดชว่าม ี“plot” ท าการกบฎต่อต้านรฐับาล เหตุการณ์ความ
วุ่นวายเกดิขึน้เมื่อวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2481/ค.ศ.1939 (พ.ศ. 2482 ในปัจจุบนั) ซึ่งอนัทีจ่รงิไม่ได้มี
เหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น ยงัไม่มกีารก่อกบฏใดๆ นอกจากความขดัแย้งระหว่างตัวระหว่างหลวงพิบูล
สงครามกบัพระยาทรงสุรเดชตัง้แต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสนับสนุนพระ
ยามโนปกรณ์นิติธาดา กรณีกบฏบวรเดช และเหตุการณ์พยายามลอบสังหารหลวงพิบูลสงคราม
ตดิต่อกนั 3 ครัง้ก่อนหน้ามากกว่า ในจ านวนผูต้้องสงสยั 51 ผูท้ีถู่กจบักุม มพีระโอรสในพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั คอื สมเดจ็พระบรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รงัสติประยูรศกัดิ ์กรมพระยาชยันาท
นเรนทรรวมอยู่ด้วย ขอ้กล่าวหาก็คอื ทรงอยู่ในกลุ่มผู้สมรูร้่วมคดิใน “plot” ท าการกบฏครัง้นี้ เรยีกชื่อ
ว่า “กบฏพระยาทรงสุรเดช” เหตุการณ์พยายามลอบสงัหารหลวงพบิูลสงครามตดิต่อกนัหลายครัง้ก่อน
หน้านัน้ คอื การลอบยงิ 2 ครัง้ ครัง้แรกเกดิขึน้ทีท่อ้งสนามหลวง (23 พ.ศ. 2477) โดย นายพุ่ม ทบัสาย
ทอง ขณะทีเ่ป็นประธานพธิกีารแข่งขนัฟุตบอลนดัพเิศษ, ครัง้ที ่2 ทีบ่า้นพกัของตนเอง (9 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2481) โดย นายล ีบุญตา คนรบัใช้ที่สนิท ขณะที่หลวงพบิูลสงครามก าลงัจะแต่งกายไปร่วมงาน
เลี้ยง และวางยาพษิ 1 ครัง้ (8 ธนัวาคม ปีเดยีวกนั) ขณะรบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัครอบครวั 
มผีู้ต้องสงสยัถูกจบักุมทัง้สิน้ 51 คน และต่อมามกีารจบักุมผู้ต้องสงสยัเพิม่อกี 20 กว่าคน หลวงพบิูล
สงครามได้จดัตัง้ศาลพเิศษขึน้พจิารณาคดเีป็นการเฉพาะ มีหลวงพรหมโยธเีป็นประธาน ศาลพเิศษนี้
ตดัสินว่า มกีารเตรยีมการยดึอ านาจโดยพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้น า และตัดสนิลงโทษประหารชีวิต
นกัโทษเมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2482 จ านวน 21 คน ศาลพเิศษตดัสนิปล่อยตวัพน้ขอ้หาจ านวน 
7 คน จ าคุกตลอดชีวิตจ านวน 25 คน ในจ านวนผู้ต้องโทษประหารชีวิตจ านวน 21 คนให้เว้นการ
ประหาร คงเหลอืโทษจ าคุกตลอดชวีติ 3 คน เนื่องจากเคยประกอบคุณงามความดใีห้กบัประเทศชาต ิ
คอื พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมขุนชยันาทนเรนทร พลโท พระยาเทพหสัดนิ นักโทษการเมอืงหมดถูกคุม
ขงัอยู่ทีเ่รอืนจ าบางขวาง โดยนักโทษประหารชวีติ ถูกทยอยน าตวัออกมาประหารดว้ยการยงิเป้าวนัละ 
4 คนในเวลาเช้ามดืระหว่างวนัที่ 30 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม พ.ศ. 2482 จนครบจ านวน 18 คน เป็น
ทีม่าของชื่อ “กบฏ 18 ศพ” จนถงึทุกวนันี้ และยงัไมเ่ป็นทีแ่น่ชดัว่าผูถู้กลงโทษทัง้หมด มผีูใ้ดกระท าผดิ
จรงิหรอืไม่ เพราะถูกตดัสนิโดยศาลพเิศษทีบ่รรดาผูพ้พิากษาคอืผูท้ีร่ฐับาลแต่งตัง้ ทัง้ไม่มทีนายจ าเลย
ตามหลกัยุติธรรม กบฏพระยาทรงสุรเดชคือการกบฏที่รฐับาลประกาศว่าเป็นกบฏทัง้ ๆ ที่ไม่ได้มี
เหตุการณ์ร้ายแรงอะไร นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดกบัหลวงพบิูลสงคราม 3 ครัง้ดงักล่าวข้างต้น จงึมี
ความชดัเจนว่าอุบตักิารนี้สรา้งขึน้เพื่อหาเรื่องก าจดับุคคลทีห่ลวงพบิลูสงครามเหน็ว่าน่าจะเป็นศตัรขูอง
ตนเท่านัน้  

ขอ้กล่าวหายงัมอีกีว่า เมื่อสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้รงัสติประยูรศกัดิ ์กรมพระยา
ชยันาทนเรนทรเสด็จฯ ไปองักฤษเมื่อ 1-2 ปีก่อนหน้าก็เพื่อคบคิดกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัในการชงิอ านาจคนื รฐับาลได้จบักุมสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทรเขา้

https://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%28%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2481
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
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คุกบางขวางข้อหากบฏร่วมกับนายเพิ่มผู้เป็นคนรถส่วนพระองค์   ในชัน้แรกทรงถูกศาลพิเศษซึ่ง
ประกอบด้วยคนของรฐับาล (ดงัพระราชบญัญัติที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงเคย
คดัค้านไว้แล้ว) มหีลวงพรหมโยธเีป็นประธาน ตดัสนิพพิากษาให้ประหารชวีติ แต่ภายหลงัทรงได้รบั
การลดโทษลงมาเป็นตดัสนิจ าคุกตลอดชวีติ สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทรทรง
ต้องเขา้คุกบางขวางในฐานะ “นักโทษชาย รงัสติประยรูศกัดิ ์อยู่นานถงึ 4 ปี 9 เดอืน 27 วนั” ต้องทรง
ทนทุกขท์รมานแสนสาหสักบัสภาพเลวรา้ยในคุก40 ส่วนผูต้้องหาอกี 15 คน ซึง่เป็นนายทหารชัน้ผูใ้หญ่
หลายนายไดล้งนามในฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ แต่ประธานผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์(ขณะนัน้
เป็นรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล) ลงนามไม่อภยัโทษ จงึถูกยงิเป้าเสยีชวีติ
ทัง้หมดรวม 18 คนภายในไมก่ีว่นัหลงัค าพพิากษาของศาล 

เหตุการณ์นี้บ่งถงึว่า แมห้ลงัการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง ความพยายามในคณะรฐับาล
ทีจ่ะลดิรอนพระเกยีรตแิละลบหลู่ “เจา้” อยา่งต่อเนื่องยงัมไิดห้มดไป  

ส่วนพนัเอก พระยาทรงสุรเดชได้ถูกค าสัง่ให้พ้นจากราชการโดยไม่มเีบี้ยหวดับ านาญ  และถูก
บงัคบัให้เดินทางออกนอกประเทศ คือเขมรโดยทันทีพร้อมด้วยร้อยเอก ส ารวจ กาญจนสิทธิ ์ท.ส. 
ประจ าตวั พนัเอก พระยาทรงสุรเดชถงึแก่กรรมอย่างยากไร้ในเขมรก่อนจะสิน้สงครามโลกครัง้ที่ 2 ไม่
นาน 

คดนีี้นบัเป็นตวัอยา่งของการตดัสนิประหารชวีตินกัโทษการเมอืงทีร่ฐับาลท าเกนิเหตุและอาจไม่
มมีูลตรงความจรงิ  รวมทัง้การพิพากษาของศาลและกระบวนการยุติธรรมที่ผิดกฎหมายไร้ความ
ยุติธรรมของผู้เผด็จการในรฐับาลซึ่งเพิ่มมากขึ้นแม้หลังการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัแลว้กต็าม  

▒  ▓ ▒ ▓ 
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