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ค าช้ีแจงรูปแบบการอ้างองิ 
 

 เพื่อท่ีจะเรียบเรียงและอ่านไดส้ะดวก ผูเ้ขียนขอใชรู้ปแบบการอา้งอิงท่ีผสมผสานระหวา่งการอา้งอิง

เป็นวงเล็บในเน้ือความกบัการอา้งอิงแบบอธิบายความเป็นเชิงอรรถทา้ยแต่ละหนา้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ใช้เมื่ออ้างอิงถึงเอกสารหรือหนังสือ และเม่ืออา้งอิงถึงคาํให้สัมภาษณ์ วิธีการอ้างอิงถึงคาํให้

สัมภาษณ์ ใชต้วัยอ่ช่ือเอกสารคาํสัมภาษณ์ ตามดว้ยช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์และหนา้ของเอกสารนั้น เช่น (สร. 

ถนัดศรี: 15) หมายถึงคาํใหส้ัมภาษณ์ของ ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ใน สมรักษ ์ ชยัสิงห์กานนท ์ และคน

อ่ืนๆ 2548  

สาํหรับขอ้มูลบรรณานุกรมของเอกสารคาํสัมภาษณ์ โปรดดูบรรณานุกรมทา้ยเล่มหนงัสือเล่มน้ี 

การอา้งอิงถึงเอกสารท่ีมีคาํใหส้ัมภาษณ์ ใชต้วัยอ่ต่อไปน้ี 

กว. อนุสรณ์หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ. 2545. 
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สว. สุวทิย ์ไพทยวฒัน์ (บก.). 2538. (หรือ มสธ. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช)  

      สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในแต่ละเล่มโปรดดูภาคผนวกทา้ยเล่ม 

2. การอ้างองิเป็นเชิงอรรถแต่ละหน้า 

        ใชเ้ม่ือผูเ้ขียนเห็นควรมีคาํอธิบายขอ้ความในเน้ือความเป็นการเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่าง 
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โหมโรง 

 เม่ือ พ.ศ. 2492 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองสงบลง หญิงไทยชาวกรุงคนหน่ึงไดเ้ดินทางกลบัมาจาก

ประเทศองักฤษสู่บา้นเกิดเมืองนอน หลงัจากท่ีไดติ้ดตามสามีของเธอไปเม่ือ 15 ปี ก่อนหนา้นั้น 

 ในระหว่างท่ีพาํนักอยู่ท่ีองักฤษ สามีภรรยาคู่น้ีต้องเผชิญกับภยัจากลูกระเบิดกลางเวหาและความ

ยากลาํบากดา้นอาหารการกินและเคร่ืองใชเ้ฉกเช่นผูอ่ื้นท่ีนัน่ไม่วา่จะเป็นคนองักฤษหรือคนต่างชาติ 

 และแลว้ เธอไดก้ลายเป็นหมา้ยเม่ืออายเุพียง 37 ปี แต่เธอก็มิไดท้อ้ถอย กลบัไดแ้ผเ่มตตาและอนุโมทนา

ต่อการท่ีมีคนไทยในองักฤษ ซ่ึงรู้จกักนัต่อมาในนาม “คณะเสรีไทยสายองักฤษ” มุ่งมัน่ท่ีจะกระทาํการเส่ียงชีพ

เพื่อคงความเป็นเอกราชของชาติไทย ส่วนตวัเธอเองก็เส่ียงภยัไปกรุงลอนดอนเพื่อช่วยเตรียมอุปกรณ์สาํหรับ

การพยาบาลผูบ้าดเจบ็จากลูกระเบิดดว้ยนํ้าใจเผื่อแผแ่ก่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ไม่ถือชาติศาสนา 

 “ฉันต้องการทีจ่ะมีความเป็นอยู่แบบหญงิไทยสามัญธรรมดา ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบๆ อยู่กบัญาติๆ 

ของฉัน” 

 เธอกล่าวเม่ือกลบัสู่บา้นเกิดเมืองนอน 

 ดว้ยความท่ีเธอเป็นผูห้ญิงท่ีมีความเขม้แขง็ทั้งกายและใจอยูภ่ายใตรู้ปโฉมท่ีงามสะดุดตาและอธัยาศยั

ของกุลสตรี เธอจึงไดเ้สาะหาท่ีดินในต่างจงัหวดัไวป้ลูกบา้นอยู ่ และในท่ีสุดเลือกดงหญา้คานอกเมืองจนัทบุรี 

ซ่ึงในสมยันั้นตอ้งเดินทางจากกรุงเทพฯ บนถนนลูกรังฝุ่ นตลบเป็นหลุมเป็นบ่อ เกือบทั้งวนัจึงจะถึง 

 บงัเอิญระหวา่งท่ีกาํลงัหาท่ีปลูกบา้นอยูน่ั้น มีดบาดน้ิวมือของเธอ เธอจึงไปท่ีโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 

เรือนแถวไมธ้รรมดาท่ีทรุดโทรม กวา่พยาบาลจะหาปลาสเตอร์ปิดแผลให้เธอไดก้็วิง่วุน่อยูพ่กัหน่ึง นาํความสลด

ใจมาสู่เธอวา่ชาวบา้นแถวนั้นเขาลาํบากเพียงใด 

 ญาติๆ ของเธอไดช่้วยกนัแผว้ถางดงหญา้คา แปลงเป็นไร่เป็นสวน รับชาวบา้นเขา้มาเป็นคนงาน ไม่ใช่

เพื่อทาํการคา้ แต่เพื่อดาํรงชีพอยา่งพอเพียง และเผือ่แผค่วามรู้การทาํเกษตรแบบใหม่ๆ แก่ชาวบา้น ถา้การ

ทดลองของพวกเธอเองไดผ้ลดี 
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 สร้างบา้นใหพ้ออยูไ่ดแ้ลว้ เป็นเรือนผนงัขดัแตะหลงัคามุงจากในตอนแรก เธอหวนระลึกถึงวนันั้นท่ี

โรงพยาบาล จึงชกัชวนญาติสนิทมิตรสหายจดัการแสดงละครพดูแบบฝร่ังข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เพื่อหาเงินบาํรุง

โรงพยาบาลนั้น สาํเร็จเป็นตึกผา่ตดัเล็กๆ แต่มีอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยั อุทิศกุศลแก่สามีของเธอผูล่้วงลบั

ดว้ยใจภกัด์ิมิเส่ือมคลาย 

 คร้ันไร่สวนพออยูต่วั เธอไดต้ระเวนไปเรียนรู้วธีิการทอเส่ือกกจากชาวบา้น นาํลายผา้ท่ีเธอเคยคุน้เคยมา

ตั้งแต่เม่ือยงัเป็นเด็กมาดดัแปลงทั้งลายและสีของผนืเส่ือ แลว้ประกอบเป็นผลิตภณัฑ์สมยัใหม่ เช่น กระเป๋าถือ

สตรี แผน่รองจาน ถาด และกล่องกระดาษเช็ดหนา้ เพื่อใหช้าวบา้นไดมี้อาชีพเสริมและรายไดเ้ขา้มาจุนเจือ เธอ

ใส่ใจและสนุกกบัการประดิษฐผ์ลิตภณัฑเ์ส่ือน้ีสืบต่อมาอีกนาน 

 ความเมตตากรุณาท่ีเธอมีมาแต่เดิมไดส่้งผลใหเ้ธอเป็นท่ีรักใคร่ของชาวบา้นแถบนั้น ความเด็ดเด่ียวท่ี

เธอมีมาแต่เด็ก ซ่ึงไดเ้พิ่มพูนข้ึนจากการผา่นร้อนผา่นหนาวมานานปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดอ้าํนวย

ใหเ้ธอกูแ้ละรักษาเกียรติของสามีและของเธอเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เธอผูน้ั้น คือ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 หญิงผูเ้ดียวในดวงพระราช

หฤทยัของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ผูไ้ดท้รงพยายามจนสุด

ความสามารถของพระองคท่ี์จะทรงทาํหนา้ท่ีธรรมราชา ปกป้องปวงประชาใหไ้ดอ้ยูอ่ยา่งเป็นสุขภายใตก้าร

ปกครองท่ีเป็นธรรมท่ามกลางสภาพการณ์ท่ีทา้ทายพระปรีชาญาณและพระขนัติธรรมยิง่ คร้ันไม่สาํเร็จ จึงได้

ทรงสละราชสมบติัเม่ือ พ.ศ. 2477 และประทบัอยูใ่นต่างประเทศต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นปัญหา 

 ตลอดช่วงเวลา 9 ปีในรัชกาลนั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ประทบัอยูคู่่เคียงอยา่งรู้พระราช

หฤทยั พระสรวลท่ีทรงแยม้ช่วยบรรเทาพระกงัวลนานาของพระราชสวามีและประโลมจิตอาณาประชาราษฎร  

ทั้งยงัทรงพร้อมท่ีจะทรงเผชิญกบัอนัตรายใดท่ีอาจบงัเกิดมี ดว้ยพระราชหฤทยัท่ีมัน่คงสาํนึกในหนา้ท่ีซ่ึงทรงมี

ในการธาํรงพระเกียรติแห่งพระราชวงศ ์

 พระอุปนิสัยท่ีอ่อนโยนแฝงไปดว้ยความเขม้แขง็เด็ดเด่ียวไดอ้าํนวยใหท้รงสามารถปรับพระองค ์ ดาํรง

ความเป็นกุลสตรีศรีสยามไวไ้ดอ้ยา่งสง่างามทุกกาลสถาน พระอุปนิสัยเช่นน้ีมีท่ีมาจากแหล่งใด จากการอบรม

เล้ียงดูแต่ยงัทรงพระเยาว ์ หรือจากสายพระโลหิต หรือทรงเป็นเช่นนั้นเอง เป็นประเด็นเร่ืองราวท่ีหนงัสือเล่มน้ี

จะนาํเสนอให้เห็นพร้อมกนัไปกบัพระราชกรณียกิจนานาท่ีทรงประกอบในแต่ละช่วงของพระชนมชีพ 
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2 

 

ยุวราชนารี 

ร าไพแสงปกหล้าบารนี 

 เม่ืออาทิตยอุ์ทยัทอแสงรางๆ ผา่นกลีบเมฆในเวลาย ํ่ารุ่งของวนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2447 ในช่วง

ปลายรัชกาลท่ี 5 หม่อมเจา้หญิงองคแ์รกไดป้ระสูติแด่หม่อมเจา้หญิงอาภาพรรณี (พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ 

ในภายหลงั)1 พระชายาในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สวสัดิโสภณ กรมหม่ืนสวสัดิวดันวศิิษฎ ์(สมเด็จกรม

พระฯ ในภายหลงั) องคต์น้ราชสกุลสวสัดิวตัน์ (ดูล้อมกรอบ 2.1) พระนามซ่ึงพระธิดาองคน์อ้ยทรงไดรั้บใน

เวลาต่อมาวา่ “รําไพพรรณี” (บางคร้ังสะกดวา่ “รําไภพรรณี”) บ่งบอกท่ีอยูใ่นทีถึงกาลเวลารุ่งอรุณท่ีประสูติ 

ส่วนพระนามลาํลอง “ท่านหญิงนา” นั้นเล่าเปรียบเสมือนคาํพยากรณ์กลายๆ วา่ เม่ือทรงเจริญพระชนัษาจกั

ประทบัอยูใ่กลชิ้ดกบัชาวไร่ชาวนา 

ล้อมกรอบ 2.1 
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ชายสวสัดิโสภณ กรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ ์ ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2408
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) กบัเจา้จอมมารดาเป่ียม (สมเด็จพระ
ปิยมาวดี ศรีพชัรินทรมาตาในภายหลงั) ทรงมีพระเชษฐา (พี่ชาย) 2 พระองค ์ และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) 3 
พระองค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ชายอุณากรรณอนนัตนรไชย ประสูติ พ.ศ. 2399 
2. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ ประสูติ พ.ศ. 2401 
3. สมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(ในรัชกาลท่ี 5) ประสูติ พ.ศ. 2403 
4. สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทว ี(ในรัชกาลท่ี 5) พระพนัวสัสามาตุจฉาเจา้ฯ (ในรัชกาลท่ี7) 

และพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ฯ (ในรัชกาลท่ี 8 และท่ี 9) ประสูติ พ.ศ. 2405 
5. สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ (ในรัชกาลท่ี 5) พระบรมราชชนนี พนัปีหลวง (ในรัชกาลท่ี 

6 และท่ี 7) ประสูติ พ.ศ. 2406 
 

                                                           
1 พระธิดาในพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้คคัณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร องค์ตน้ราชสกุลคคัณางค ์(ในรัชกาลท่ี 4) กบั

หม่อมสุ่น 
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 “ท่านหญิงนา” ทรงเป็นพระธิดาองคแ์รกและองคเ์ดียวในพระมารดา ทรงมีเจา้พี่ท่ีเป็นชาย 2 องคแ์ละ 

เจา้นอ้งร่วมพระมารดาท่ีเป็นชาย 3 องค ์และท่ีเป็นหญิง 2 องค ์(ดูล้อมกรอบ 2.2) แต่ทรงมีเจา้พี่เจา้นอ้งหญิงชาย

ต่างพระมารดาอีกหลายสิบองค ์ แรกเร่ิมเดิมที ท่านหญิงนาประทบัอยู ่ ณ สถานท่ีประสูติ คือวงัปทุมวนั วงัส่วน

พระองคข์องพระบิดา (สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตปทุมวนั ในปัจจุบนั)2 

ล้อมกรอบ 2.2 
1. หม่อมเจา้ชายเสรีสวสัดิกมล สวสัดิวตัน์ (ถึงชีพิตกัษยัเม่ือชนัษา 10 ปี 
2. หม่อมเจา้ชายโสภณภราไดย สวสัดิวตัน์ (ท่านชายกลาง) 
3. หม่อมเจา้หญิงใหม่ สวสัดิวตัน์ (ถึงชีพิตกัษยัเม่ือชนัษา 10 วนั) 
4. หม่อมเจา้ชายนนทิยาวดั สวสัดิวตัน์ (ท่านชายนนท)์ 
5. หม่อมเจา้ชายอรชุนชิษณุ สวสัดิวตัน์ (ท่านชายนอ้ย) 
6. หม่อมเจา้หญิงรอดรมาภฎั สวสัดิวตัน์ (ถึงชีพิตกัษยัเม่ือชนัษา 2 ปี) 
7. หม่อมเจา้ชายยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ท่านชายมํ่า) 
 

 

ร่มพระบารมี “สมเด็จป้า” 

 จากนั้น พระบิดาไดท้รงนาํท่านหญิงนาซ่ึงในขณะนั้นมีพระชนัษาประมาณ 2 ปี  พระวรกายสมบูรณ์

น่ารัก ถวายตวัแด่สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 5 ผูท้รงเป็น “สมเด็จป้า” พระเชษฐภคินี 

(พี่สาว) ร่วมพระมารดาในพระบิดา การถวายตวัเช่นน้ีเป็นไปตามราชประเพณีในสมยันั้น เพราะราชสาํนกั และ

วงัเจา้นายเป็นสถานท่ีซ่ึงเด็กๆ จะไดรั้บการอบรม การศึกษา การฝึกฝนนานาประการในยคุท่ีระบบโรงเรียนยงั

อยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ 

 ท่านหญิงนา จึงไดท้รงยา้ยไปประทบัอยูภ่ายใตร่้มพระบารมีของ “สมเด็จป้า” พระองคน้ี์ ณ พระตาํหนกั

สวนส่ีฤดู พระราชวงัดุสิต ใกลก้บัพระท่ีนัง่อมัพรสถาน ท่ีประทบัขณะนั้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 มีเร่ืองเล่ากนัวา่ ท่ีหนา้พระตาํหนกั มีบ่อบวัวคิตอเรีย ซ่ึงมีใบใหญ่แผก่วา้งแขง็แรงและท่าน

หญิงนาพระองคน์อ้ยไดฉ้ายพระรูปประทบัอยูบ่นใบบวัใบหน่ึง 

                                                           
2 สันนิษฐานจากการสอบถามบุคคลในราชสกุลสวสัดิวตัน์ 
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 ในช่วงเวลาก่อนหนา้นั้นเล็กนอ้ย คือในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้า

ประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมขนุศุโขทยัธรรมราชา (พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในภายหลงั) พระราช

โอรสพระองคสุ์ดทา้ยใน “สมเด็จป้า” หรือท่ีขา้ราชสาํนกัขานพระนามวา่ “ทูลกระหม่อมฟ้านอ้ย” พระชนัษา 13 

ปี ไดเ้สด็จออกไปทรงศึกษาต่อ ณ ทวปียุโรป 

 สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงโปรดปรานเล้ียงดูพระองคเ์จา้และหม่อมเจา้หญิงชายมา

หลายรุ่นหลายพระองคม์าชา้นาน ทั้งท่ีเป็นพระภาติยะพระภาคิไนย (หลานลูกพี่นอ้ง) แท้ๆ  และท่ีห่างออกไป

ทางสายพระโลหิต หน่ึงในจาํนวนนั้นคือ หม่อมเจา้หญิงอาภาพรรณี พระมารดาของท่านหญิงนา ซ่ึงทรงเคย

ถวายตวัเป็นขา้หลวงอยูร่ะยะหน่ึง (อุทุมพร 2540: 41) 

 เม่ือแรกถวายตวั “สมเด็จป้า” โปรดใหห้ม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี และหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ3ผู้

ทรงเป็นลูกพี่ลูกนอ้งรุ่นราวคราวเดียวกนั ประทบัอยูก่บัทา้ววรคณานนัท ์(ม.ร.ว. ป้ัม มาลากุล) ทา้วนางชั้นสูงใน

ราชสาํนกัฝ่ายใน ณ ปีกตะวนัตกชั้นล่างของพระตาํหนกัสวนส่ีฤดูท่ีประทบัของ “สมเด็จป้า” หม่อมเจา้หญิง

รําไพพรรณีทรงมีพี่เล้ียงประจาํพระองคเ์ป็นพนกังานผูใ้หญ่ช่ือวา่ “ปริก” 

 คร้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรคตเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สมเด็จพระ

ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับท่ีพระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ ใน

พระบรมมหาราชวงั ท่านหญิงนาจึงไดเ้สด็จไปประทบัในพระบรมมหาราชวงัดว้ย คร้ันถวายพระเพลิงพระบรม

ศพแลว้ สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ไดเ้สด็จฯ ไปประทบัรักษาพระองค์ท่ีวงัพญาไท (บริเวณโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา้ในปัจจุบนั) ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่ในพื้นท่ีซ่ึงเป็นทุ่ง อากาศดีและปรากฏว่าโปรดท่ีนัน่มาก จึงไดป้ระทบั

อยู่ตลอดพระชนมชีพ ในการน้ี ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระอนุชา พระบิดาของหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี และ

ครอบครัวตามเสด็จฯ ไปประทบัอยูท่ี่ “ตาํหนกัโรงนา” ฝ่ังตรงขา้มถนนซงัฮ้ี (ถนนราชวิถี) พระตาํหนกัโรงนาน้ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างไวส้ําหรับเป็นท่ีพกัผอ่นพระอิริยาบทและเป็น

ท่ีสาํหรับทรงทดลองปลูกขา้วและพืชพนัธ์ุต่างๆ (ราชเลขาธิการ 2531: 5-6) ดงันั้น ท่านหญิงนาจึงทรงมีโอกาส

ไดส้นิทสนมกบัเจา้พี่เจา้นอ้งของพระองคใ์นช่วงน้ี4 

                                                           
3 หม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพทรงเป็นพระธิดาในสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เทวญัอุไทยวงศ ์กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ 

องคต์น้ราชสกุล เทวกุล ผูท้รงเป็นพระเชษฐาร่วมพระชนนีในสมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ หม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ
ประสูติก่อนหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีเพียง 2 เดือน ต่อมาทรงเสกสมรสกบัหม่อมเจา้อุปลีสาณ ชุมพล 

4 อน่ึง สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถเคยทรงพระราชอุปการะพระเชษฐาต่างพระมารดา คือหม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์ (อนุสรณ์ฯ 
ม.จ.วศิิษฎ์ฯ 2532) และหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท (1 ศตวรรษศุภสวสัดิ์ 2543: 19) 
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 ท่านหญิงนาและท่านหญิงพวงไดโ้ดยเสด็จฯ ไปประทบัท่ีวงัพญาไทโดยประทบับนพระตาํหนกัของ 

“สมเด็จป้า” ณ ห้องชั้นล่างทางปีกตะวนัตกของพระตาํหนกัฝ่ายใน ติดกบัหอ้งเสวยและหอ้งพกัผอ่นของพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พวงสร้อยสอางค ์ (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 4) ผูท้รงเคยเป็นพระพี่เล้ียงพระองคห์น่ึง

ของสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนสุโขทยัธรรมราชา (คู่กบัหม่อมเจา้หญิงมนศัสวาสด์ิ ศุขสวสัด์ิ - พระวรวงศเ์ธอพระองค์

เจา้ฯ ในภายหลงั) ในช่วงแรกท่ีประทบั ณ วงัพญาไทน้ี สมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุสุโขทยัฯ ซ่ึงเสด็จกลบัมาจากยโุรป

เพื่อทรงร่วมงานพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกนาถ (รัชกาลท่ี 5) ไดเ้สด็จไปประทบัอยูก่บัสมเด็จพระศรี

พชัรินทราท่ีพระตาํหนกัฝ่ายหนา้ (ฝ่ายชาย) จนกระทัง่ไดเ้สด็จออกไปยโุรปอีกคร้ังหน่ึง (อุทุมพร 2540: 155 

และ 197) จึงน่าจะเป็นช่วงแรกท่ีสมเด็จเจา้ฟ้าฯ พระองคน์ั้นไดท้อดพระเนตรเห็นหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี 

พระชนัษา 6-7 ขวบ 

 สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ โปรดท่ีจะใหท่ี้ประทบัและราชสาํนกัของพระองคมี์ความเป็นระเบียบ ตรง

ต่อเวลา ในกรณีเจา้นายเล็กๆ ในพระราชอุปการะเล้ียงดูนั้น หลงัจากพนกังานชาวท่ีทาํความสะอาดหอ้งแลว้ 

เวลาประมาณ 7.00 น. ก็จะถวายม้ือเชา้เป็นอาหารเบา เป็นขา้วตม้เคร่ือง หรือขา้วตม้กบัอาหารเคม็ต่างๆ ม้ือ

กลางวนัเวลาเท่ียงเป็นอาหารธรรมดา ตอนบ่ายมีอาหารคาวหวาน (ราชเลขาธิการ 2531: 8)5 หม่อมเจา้หญิงพวง

รัตนประไพทรงเล่าวา่ เม่ือยงัทรงพระเยาวม์ากมกัจะโปรดใหพ้ี่เล้ียงนาํข้ึนเฝ้าและนาํอาหารไปป้อนเฉพาะพระ

พกัตร์ในเวลาประมาณ 17.00 น. (ราชเลขาธิการ 2531: 7) การทรงไดรั้บการฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาวเ์ช่นน้ี 

ไดส่้งผลใหห้ม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ทรงมีความตรงต่อเวลาสืบมาจนกระทัง่ทรงพระชรามาก (สร. ประอร: 

16) 

 สาํหรับการศึกษาเล่าเรียนนั้น เม่ือประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกัสวนส่ีฤดูโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ดฝึ้กเขียน “ก.ไก่ 

ข. ไข่” เป็นเบ้ืองตน้ คร้ันไดโ้ดยเสด็จฯ ไปประทบัในพระบรมมหาราชวงั พระชนัษา 6 ปี หม่อมเจา้หญิงรําไพ

พรรณีและเจา้นายเล็กๆ องคอ่ื์นๆ ไดเ้สด็จเขา้เรียนท่ีโรงเรียนราชินี ซ่ึงตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2447 เสด็จโดยรถสองแถว

ของหมวดรถยนตห์ลวง มีคุณเฒ่าแก่นัง่คุมดูแลไป ทรงเรียนวชิาเลขและภาษาไทย โดยทรงเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 

น. ถึงเวลา 12.00 น. ทั้งน้ีโรงเรียนยงัไม่ไดก้าํหนดเคร่ืองแบบ ทรงผา้ลาย สีตามวนั ฉลองพระองคเ์ป็นผา้ดอก 

ตดัแบบเส้ือชั้นในคอส่ีเหล่ียมมีลูกไมติ้ด ตรงลูกไมน้ั้นมีโบวสี์ตามวนัสอดไว ้ทั้งน้ีหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ

ทรงเล่าไว ้(ราชเลขาธิการ 2531: 8) 

                                                           
5 จาน ชาม ชอ้น ส้อม และถาดท่ีใช ้มีตราพระนามาภิไธยยอ่ สผ. ไขวส้ลกัไวช้ดัแจง้งดงาม (อุทุมพร 2540: 206) 



7 
 

 เม่ือตามเสด็จฯ ไปประทบัท่ีวงัพญาไทแลว้ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีไม่ไดเ้สด็จไปทรงศึกษาท่ี

โรงเรียนราชินีอีกต่อไป เพราะโรงเรียนอยูไ่กลจากท่ีประทบัเกินไปในสมยัท่ีถนนหนทางยงัไม่ดี ทรงศึกษา

วชิาการต่างๆ อยูท่ี่วงัพญาไทแทน โดยท่ีมีพระอาจารยถ์วายพระอกัษรท่ีพระตาํหนกั เม่ือถึงเวลาสอบไล่ จึงจะ

เสด็จไปสอบท่ีโรงเรียนราชินี (ราชเลขาธิการ 2531: 9) 

 สรุปไดว้า่ ในดา้นการเรียนหนงัสือนั้น หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีทรงไดรั้บการศึกษาตามควรแก่กาล

สมยัและเหมาะสมแก่กุลสตรีกุลบุตรในโรงเรียนราชินี ซ่ึงในสมยันั้นในชั้นเด็กเล็กมีเด็กผูช้ายดว้ย ดงัปรากฏวา่

บรรดาเจา้นายฝ่ายหนา้ท่ีเสด็จร่วมรถสองแถวไปโรงเรียนกบัหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีมี เช่น หม่อมเจา้กมลีสาณ 

ชุมพล และหม่อมเจา้รัตยากร วสุิทธิ ผูต่้างทรงอ่อนพระชนัษากวา่พระองค ์2 ปี อยูด่ว้ย (ราชเลขาธิการ 2535: 8)6 

 ส่วนในดา้นการฝึกพระองคน์อกเหนือจากนั้น แมว้า่ตามปกติท่านหญิงนาไม่ไดท้รงงานเยบ็ปักถกัร้อย

แต่ท่านหญิงพวงฯ ทรงเล่าวา่ทรงเยบ็เส้ือผา้สาํหรับตุก๊ตาตวัโปรดดว้ยพระองคเ์อง ตุก๊ตาตวัน้ี “สมเด็จป้า” 

พระราชทาน เป็น “ตุก๊ตาฝร่ัง” มีแขนและขาท่ีเคล่ือนท่ีไปมาได ้ สาํหรับการละเล่นอ่ืนๆ ก็เป็นเหมือนกบัเด็ก

ทัว่ไปในวยัเดียวกนักบัพระองคใ์นสมยันั้น คือทรงเล่นหมากเก็บบา้ง มอญซ่อนผา้บา้ง วิง่ไล่จบักนับา้ง (ราช

เลขาธิการ 2531: 9) 

 ในเร่ืองการพระราชทานส่ิงของต่างๆ นั้น หม่อมราชวงศพ์วงแกว้ สุนทรเวช ธิดาในหม่อมเจา้หญิงพวง

รัตนประไพ เล่าวา่ มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีโปรดเกลา้ฯ มาวา่ใหจ้ดัใหเ้จา้นายฝ่ายหนา้ (ชาย) องคห์น่ึงทรงเลือกก่อน คร้ัน

ถึงลาํดบัของหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ไดท้รงเลือกของช้ินหน่ึง เจา้นายฝ่ายหนา้องคน์ั้นทอดเนตรเห็น คงจะ

ติดพระทยั และได้ทรงเขา้แย่งชิงจากท่านหญิงนา จึงเกิดปากเสียงกันข้ึน ดงัถึงพระกรรณของสมเด็จพระ

ศรีพชัรินทราฯ จึงเสด็จฯ มาทรงลงพระอาญาท่านหญิงนา แสดงใหเ้ห็นวา่ “สมเด็จป้า” มิไดท้รงเขา้ขา้ง

หลานสาวแท้ๆ  ของพระองค ์ กลบัทรงเขา้ขา้งเจา้นายซ่ึงสายพระโลหิตห่างออกไป แต่ไดรั้บสั่งขอจากพระบิดา

ใหม้าอยูใ่นพระราชอุปการะ จึงคลา้ยกบัวา่เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงตอ้ง “เล้ียงลูกเขาใหดี้” (พช. พวงแก้ว) แต่ก็อาจ

ทรงเห็นวา่เจา้นายฝ่ายหนา้องคน์ั้นอ่อนพระชนัษากวา่ท่านหญิงนาหลายปีอยูก่็เป็นได ้

                                                           
6 หม่อมเจา้ชายทั้งสองพระองคน้ี์ ต่อมา เม่ือพระชนัษา 9 ปี ทรงเป็นหน่ึงใน 4 หม่อมเจา้ชายจาก 4 ราชสกลุ รุ่นแรกท่ีถวายตวัแด่สมเดจ็เจา้ฟ้ากรม

ขนุศุโขไทยธรรมราชาเม่ือคร้ังท่ีเสดจ็กลบัมา ในพ.ศ. 2458 หลงัจากท่ีทรงสาํเร็จการศึกษาจากประเทศองักฤษและยงัไม่ไดท้รงอภิเษกสมรส 
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 อยา่งไรก็ตาม เห็นไดว้า่หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีไม่ไดรั้บการตามพระทยั ดงัท่ีหม่อมหลวงประอร 

(มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ7 หลานอาของหม่อมราชวงศปุ์ย มาลากุล (ทา้วสมศกัด์ิในภายหลงั) ขา้หลวงหวัหนา้ห้อง

พระบรรทมผูอ้ยูใ่กลชิ้ดเบ้ืองพระยคุลบาทในสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ตลอดเวลา (อุทุมพร 2540: 41) ตั้ง

ขอ้สังเกตไวว้า่ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี “ทรงถูกกดมา หลานแท้ๆ น้ี (สมเด็จป้า) ทรงเลี้ยงกดๆ ทรงยก

ลูกหลานคนอ่ืนที่ท่านอยากจะเอาใจ ทรงเลี้ยงหลานของพระองค์ให้เป็นลูกน้องเขา” (สร. ประอร: 19) 

 แต่ทว่า การท่ีทรงได้รับการปฏิบติัเช่นน้ี ได้ส่งผลให้หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีทรงมีพระอุปนิสัย

อดทนอดกลั้น เป็นคุณแก่การทรงดาํรงพระชนมชีพและทรงดาํรงพระเกียรติยศของพระองค์เองในเวลาต่อมา

อยา่งทรงมีพระขนัติธรรมโดยแท ้

 แมว้า่เจา้นายเล็กๆ จะตอ้งทรงอยูใ่นระเบียบวนิยัและทรงวางพระองคเ์รียบร้อยต่อพระพกัตร์ แต่สมเด็จ

พระศรีพชัรินทราฯ ก็ทรงเขา้พระทยัธรรมชาติของเด็กๆ และมิไดท้รงหา้มไม่ใหว้ิง่เล่นไล่จบักนัตามประสาเด็ก 

ท่านหญิงนาจึงทรงมีพระวรกายแข็งแรง อยา่งท่ีตอ้งนบัวา่เป็นพิเศษสาํหรับเด็กผูห้ญิง ดงัท่ีหม่อมเจา้การวิก 

จกัรพนัธ์ุ8 ทรงเล่าวา่พระองคท์รงเป็นเด็กผูห้ญิงองคเ์ดียวหรือในจาํนวนไม่ก่ีองคท่ี์ทรงร่วมการละเล่นกบัเจา้พี่

เจา้นอ้งท่ีเป็นชาย และเม่ือพระชนัษาประมาณ 11 ปี ไดเ้สด็จไปประทบัแรมกบัพระบิดาและพระมารดาท่ีบา้น

ของเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) ท่ีริมแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ังธนบุรี วนัหน่ึงเสด็จลงสรงในแม่นํ้าเจา้พระยา

และทรงเป็นเด็กผูห้ญิงองคเ์ดียวในหมู่เด็กผูช้ายท่ีทรงเกาะหยวกกลว้ยวา่ยขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาได ้(ราชเลขาธิการ 

2531: 9)9 

 เห็นไดว้า่ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีทรงมีนํ้าพระทยัเขม้แขง็เด็ดเด่ียวมาตั้งแต่ทรงพระเยาว ์ พระอุปนิสัย

เขม้แข็งเด็ดเด่ียวน้ี อาจมีท่ีมาจากสายพระโลหิตดว้ยก็ได ้ ดงัท่ีหลานป้าและหลานอาของหม่อมเจา้หญิงรําไพ

                                                           
7 หม่อมหลวงประอร เกิดเม่ือ พ.ศ. 2470 ถวายตวัแด่สมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เม่ืออาย ุ2 เดือน แต่ไม่ไดโ้ดยเสดจ็ฯ ไปยโุรปเม่ือ พ.ศ. 

2476 แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2492 ไดก้ลบัมารับใชใ้กลชิ้ดพระองคสื์บต่อมาจนเสดจ็สวรรคต ม.ล.ประอร สมรสกบัหม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ 
หลงัจากท่ีหม่อมเจา้ผอ่งผสัมณี ชายา ถึงแก่ชีพติกัษยัแลว้ 

8 หม่อมเจา้การวกิ ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2460 ทรงเป็นโอรสในพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เสรษฐวงศว์ราวตัร กรมหม่ืนอนุพงศจ์กัรพรรด์ิ ทรง
ถวายตวัอยูใ่นพระราชอุปการะของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือแรกทรงครองราชสมบติั (2468) และประทบัอยูใ่กลชิ้ดพระองค์
และสมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ท่ีองักฤษ ในช่วงหลงัจากท่ีไดท้รงสละราชสมบติั และทรงรับใชส้มเดจ็ฯ ในประเทศไทย
ในกาลต่อมาจนเสดจ็สวรรคต ทรงเสกสมรสท่ีองักฤษกบัหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี สวสัดิวตัน์ พระขนิษฐาต่างพระมารดาในสมเดจ็ฯ 

9 องคส์มเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เองกไ็ดท้รงเล่าพระราชทานนางสาววงั บุญศิริ ขา้หลวงหอ้งพระบรรทมในสมยัหลงัวา่ เม่ือทรงพระเยาว์
โปรด “ไปว่ายน้ํา...เล่นกบัเพือ่น เพือ่นผู้หญิงไม่มี มีแต่เพือ่นผู้ชาย” (สร.วัง คร้ังทีส่อง: 15) 
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พรรณีสองคนใหค้วามเห็นไว ้ โดยเทา้ความวา่ พระบิดาของพระองค ์ ผูท้รงเป็นตน้ราชสกุลสวสัดิวตัน์ ทรง 

“เป็นคนเขม้แขง็” (สร. ร าพอิาภา: 10 และ สร. ถนัดศรี: 18) 

 การอบรมสั่งสอน “ให้มีความอดทนทั้งกายและใจ” เป็นส่ิงท่ีหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศ์สนิท สวสัดิวตัน์ 

พระเชษฐา (พี่ชาย) ต่างพระมารดาของท่านหญิงนาทรงเล่าวา่เป็นพระประสบการณ์ซ่ึงองคเ์องทรงไดรั้บในราช

สํานักสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ นอกจากนั้นยงั “ให้รู้จักใช้ความสังเกต.....” ตลอดจน “ความรู้เบื้องต้นว่า

ความสุขและความสบายจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทิ้งความยึดมั่นในการเป็นตัวตนของเราที่ว่าใหญ่ยิ่งที่สุดน้ี

เสีย โดยสละตัวน้ีทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระเจ้าอยู่ หัวและเจ้านายผู้ทรงอุปถัมภ์คํ้าชูเรา” (1 ศตวรรษ ศุภสวัสดิ์ 

2543: 20) 

 เป็นขอ้คิดใหไ้ดค้าํนึงวา่ บุคคลมีบางอยา่งในตนเอง ซ่ึงอาจมีท่ีมาจากสายเลือดหรือไม่ก็ได ้เป็นเสมือน

ความสามารถในการ “เลือกรับ” การอบรมบ่มนิสัย ในกรณีของหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีดูเหมือนวา่ทรง “ยดึ

มัน่ในตวัตน” ขององคเ์องนอ้ย จึงทรงรับคติแห่งความอดทน ความกตญัํูรู้คุณและความจงรักภกัดีมาเป็นพระ

อุปนิสัยประจาํพระองคไ์ดม้าก 

 ดงันั้น การอบรมเล้ียงดูไม่จาํเป็นตอ้งส่งผลใหผู้ท่ี้ไดรั้บมาอยา่งเดียวกนัในวยัแรกๆ ของชีวติมีอุปนิสัย

เหมือนกนัไปทั้งหมด ตวัอยา่งเช่น แมว้า่หม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพจะทรงมีพระอุปนิสัยสาํคญัๆ หลาย

ประการเฉกเช่นหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี แต่ก็ทรงมีพระอุปนิสัยบางประการซ่ึงแตกต่างออกไป เช่น ทรงเป็น

ผูท่ี้เขม้งวดกวดขนับุตรหลานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการเรียนและเร่ืองสุขอนามยั  ในขณะท่ีหม่อมเจา้หญิง

รําไพพรรณีไม่ค่อยทรงกวดขนัหลานของพระองคม์ากจนออกหนา้ เช่นน้ีอาจเป็นเพราะท่านหญิงพวงฯ ซ่ึงทรง

ไดช่ื้อวา่เป็นคนดุ ทรงเรียนเก่งมาก มีพระทยัเป็นขององคเ์อง และเคยทรงเป็นครูโรงเรียนราชินีอยูร่ะยะหน่ึง (ที่

ระลกึ...พวงรัตน์ 2542: 54-57 และ 62-63)10 แต่ทั้งสององคก์็ทรงมีความเมตตากรุณาประจาํพระทยัเหมือนกนั 

ตวัตนและประสบการณ์ชีวติในช่วงเวลาต่อๆ มาจึงมีอิทธิพลต่ออุปนิสัยดว้ย 

 แต่พระอุปนิสัยท่ีทรงมีแตกต่างกนับางประการเหล่าน้ี ไม่ไดข้วางกั้นมิใหท้่านหญิงทั้งสองทรงมีความ

ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมาตลอดพระชนมชีพของทั้งสององค ์ ทรงเอ้ืออาทรต่อกนัเสมอ โดยหม่อมเจา้หญิงรําไพ

พรรณีรับสั่งเรียกหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพวา่ “พีพ่วง” เป็นการยกยอ่งทุกครา แมว้า่ชนัษาจะห่างกนัเพียง 2 

เดือน นบัเป็นความนอบนอ้มประจาํพระองค ์ ในขณะท่ีหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพไม่เคยทรงตาํหนิหม่อมเจา้

                                                           
10 อน่ึง มจ.พวงรัตนฯ ไม่โปรดชีวติในราชสาํนกั โปรดเสดจ็ไปโรงเรียนราชินีมาก 
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หญิงรําไพพรรณีแมแ้ต่คร้ังเดียวในชีวิตแมเ้มื่อประทบัอยู่เป็นการส่วนพระองค์กับบุตรหลานของท่าน 

ดงัท่ีหม่อมราชวงศพ์วงแกว้ ธิดา เล่าและอธิบายวา่ทั้งสององคท์รง “รักพีรั่กน้อง” (พช. พวงแก้ว) 

 เม่ือพระชนัษา 11 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกอบพิธี

เกศากนัต ์ (โกนจุก) ตามโบราณราชประเพณีพระราชทานหม่อมเจา้หญิงทั้งสองและหม่อมเจา้ชาย 3 องคพ์ร้อม

กนั ซ่ึงในสมยันั้นยงัมีเยาวราชวงศอ์ยูม่ากองค ์ การโกนจุกนั้น ก็ยงัเป็นประเพณีซ่ึงทั้งขนุนางและบุคคลสามญั

ประกอบกนัอยูใ่นสมยันั้น เป็นพิธีกรรมท่ีนิยมทาํเม่ือเด็กผูห้ญิงอายปุระมาณ 11 ปี เด็กผูช้ายประมาณ 13 ปี ซ่ึง

เป็นวาระท่ีสรีระร่างกายมีการเปล่ียนแปลงจากเด็กสู่วยัรุ่น และเป็นอุบายให้เด็กๆ สาํนึกวา่จะตอ้งวางตนแตกต่าง

จากเม่ือยงัเป็นเด็ก มีความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้นมากข้ึน ในส่วนของหลวงนั้น พิธีกรรมมีความซบัซอ้น

ละเอียดถ่ีถว้นกวา่ของบุคคลสามญั พระราชพิธีโกนจุกพระราชทานเรียกวา่ “โสกนัต์” สาํหรับเจา้นายชั้นพระองค์

เจา้ข้ึนไป และเรียกวา่ “เกศากนัต์” สาํหรับหม่อมเจา้ 

 ก่อนหนา้งานพิธีน้ีประมาณ 1 เดือน สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ แปรพระราชฐานไปประทบั ณ พระท่ี

นัง่สุทธาศรีอภิรมย ์ในพระบรมมหาราชวงั เพื่อทรงเตรียมงานซ่ึงพระราชทานพระบรมราชินูปถมัภโ์ดยตลอด 

ท่านหญิงทั้งสององคไ์ดต้ามเสด็จฯ ดว้ย และในวนัพิธี สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

แต่งพระองค์พระราชทานด้วยพระองค์เอง พระราชทานเคร่ืองประดบัมรกตกบัเพชรให้หม่อมเจา้หญิง

รําไพพรรณีทรงและเคร่ืองทบัทิมใหห้ม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพทรง คร้ันแต่งพระองคเ์สร็จ ก็ประทบัเสล่ียง 

มีการแห่เป็นการภายในจากท่ีประทบัไปยงัพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพ์ิมาน สถานท่ีประกอบพิธี ใน

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่วัเสด็จออกในการพิธีนั้น เมื่อเสร็จพิธีแลว้ 

ไดมี้การฉลองสมโภชอยา่งสมพระเกียรติ (ราชเลขาธิการ 2531: 9-10) 

 หากถือการเขา้พิธีโกนจุกเป็นสัญลกัษณ์ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีไดท้รงเปล่ียนผา่นจากวยัเด็กเขา้สู่

วยัรุ่นแลว้ ณ บดันั้น หากแต่พระองคเ์คยรับสั่งในหนหลงัวา่ “ฉันไม่เคยเป็นเด็ก พออาย ุ 14-15 ปี กต้็องเป็น

ผู้ใหญ่เลย” ซ่ึงคงทรงหมายความวา่ไม่เคยทรงเป็นวยัรุ่นท่ีสามารถ “คึกคะนอง” ไดก้ระมงั เหตุใดจึงรับสั่ง

เช่นนั้น?  
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3 

 

สิบส่ีปีต้องเป็นผู้ใหญ่เลย 

ทูลกระหม่อมฟ้าน้อยทีภ่ักดิ์ยิ่ง 

 วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ 

กรมขนุศุโขไทยธรรมราชา หรือ “ทูลกระหม่อมฟ้าน้อย” ของชาวราชสาํนกั พระราชโอรสพระองคสุ์ดทา้ยใน

สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ เสด็จกลบัจากประเทศองักฤษเม่ือทรงสาํเร็จการศึกษาวชิาการทหารท่ีราชวทิยาลยั

ทหาร ณ เมืองวลุลิช (Royal Military Academy at Woolwich) และการทรงรับราชการเป็นนายร้อยตรีกิตติมศกัด์ิ

แห่งกองทพัองักฤษ ในเวลานั้นสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ในยโุรป แต่สยามยงัวางตวัเป็นกลางใน

สงครามนั้น 

 สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุฯ เสด็จเขา้รับราชการกองทพับกสยามมีพระยศนายร้อยโท

ประจาํกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค ์ ประทบัท่ีวงัท่าเตียน “วงัฤดูร้อน” ของสมเด็จพระอนุชาธิราช เจา้ฟ้า

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระเชษฐา แต่ไดเ้สด็จมาเขา้เฝ้าฯ “สมเด็จแม่” อยูเ่สมอ บางคราวก็ประทบัแรม

ท่ีวงัพญาไท จึงไดท้รงพบปะกบับรรดาเยาวราชวงศใ์นพระราชอุปการะจนทรงคุน้เคย โปรดใหเ้จา้นายรุ่นเด็กๆ 

เช่น หม่อมเจา้คสัตาวสั จกัรพนัธ์ุ หม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล และหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ตามเสด็จไปในท่ี

ต่างๆ (ราชเลขาธิการ 2531: 13) ซ่ึงในช่วงเวลาน้ี ท่านชายทั้งสองและอีก 2 องค ์คือ หม่อมเจา้ทองแถมแกว้ ทอง

ใหญ่ และหม่อมเจา้รัตยากร วสุิทธิ  ผูป้ระสูติในปีมะเมีย พ.ศ. 2449 ทั้ง 4 องค ์ไดถ้วายตวัอยูใ่นพระอุปการะของ

ทูลกระหม่อมฟ้านอ้ย และไดช่ื้อวา่เป็น “ส่ีม้า” เด็กผูช้ายรุ่นแรกท่ีทรงเล้ียงดู (ราชเลขาธิการ 2531: 13 และ พช. 

สุทธิสวสัดิ์) นอกจากนั้น เขา้ใจวา่ยงัมีเด็กชายสินหร่ัง เกตุทตั บุตรพระยาเวยีงในนฤบาล (เจก๊) กบัคุณหญิงเล่ือน  

(สกุลเดิม จามรมาน) รวมอยูด่ว้ย (พช. สุทธิสวสัดิ์ และพช. ปฐมฤกษ์) 

 คร้ัน พ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุฯ ไดท้รงผนวชจาํพรรษาอยูท่ี่พระตาํหนกั

ป้ันหยา วดับวรนิเวศวหิาร สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญานวโรรส พระอุปัชฌาย ์ทรงปรารภวา่ใน

ฐานะท่ีทรงเป็นพระอนุชาองคสุ์ดทา้ยของรัชกาลท่ี 6 ในจาํนวนสมเด็จเจา้ฟ้าชายร่วมพระราชชนนีถึง 5 พระองค ์

คงไม่มีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั จึงทรงชวนใหท้รงอยูใ่นสมณเพศต่อไป เผื่อจะไดเ้ป็น
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ใหญ่ในหมู่สงฆ ์แต่สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ทรงมีพระโรคเบียดเบียน ทั้งทรงมีห่วงกงัวลทางฆราวาสวสิัยเสีย

แลว้ จึงไดท้รงลาผนวช  (ราชเลขาธิการ 2531: 14-15) 

 พระโรคเบียดเบียนนั้นน่าจะเป็นดว้ยพระนาภี ส่วนพระหฤทยัห่วงกงัวลทางฆราวาสวสิัยนั้น คือพระ

หฤทยัรักใคร่ผกูพนัอยูก่บัหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี 

 ในเร่ืองน้ี หม่อมหลวงประอร (มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ หลานอาของ ม.ร.ว.ปุย มาลากุล (ทา้วสมศกัด์ิ ใน

ภายหลงั) ขา้หลวงผูใ้กลชิ้ดในสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ เล่าวา่ “โปรดตั้งแต่แรกแล้ว เห็นกโ็ปรดแล้ว ท่านก็

อยากได้แล้ว (แต่) สมเด็จพระพนัปีอยากให้ไปได้กบัลูกสาวของอีกองค์หน่ึง...เป็นลูกเจ้านายข้างนอก...เพราะว่า

พ่อเป็นใหญ่ จะได้ช่วยราชการทางน้ี คือท่านมีกุศโลบาย...แต่พระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนฯ) ท่านไม่

ยอม ท่านบอกว่ารักคนน้ีเสียแล้ว...(ส่วน) สมเด็จฯ (หม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณ)ี น้ัน ท่านเด็กเกินกว่าทีจ่ะคิดว่า

ใครเขารักใครนะ” (สร. ประอร: 9) ส่วนหม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั ดิศกุลทรงบนัทึกไวว้า่เม่ือเสด็จกลบัมาคร้ังก่อน 

(พ.ศ. 2453) สมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุฯ ทรงชอบพออยูก่บัหม่อมเจา้หญิงพิไลยเลขา ดิศกุล พระชนัษา 13-14 ปี 

ในขณะนั้น และสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ทรงมีพระราชดาํริจะใหไ้ดเ้สกสมรสกนั คร้ันเม่ือเสด็จกลบัมาคร้ัง

หลงัใน พ.ศ. 2458 น้ี สมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนฯ ตอ้งพระหฤทยัในหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี (พูนพศิมัย 2546: 5-

12) ผูอ่้อนชนัษากวา่หม่อมเจา้หญิงพิไลยเลขา 7 ปี 

 หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีนั้น นอกจากจะมีพระสิริโฉมงามเป็นท่ีตอ้งตาแลว้ ยงัทรงมีพระจริยวตัร

นุ่มนวล แยม้พระสรวลอยูเ่สมอ ทั้งยงัโปรดทรงกีฬาเช่นเดียวกบัสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนฯ และพระทยัเด็ดเด่ียว

เขม้แขง็ดงักล่าวแลว้ 

 สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุฯ ไดท้รงมีหนงัสือกราบบงัคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกบั

หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี (ตามกฏมณเทียรบาลซ่ึงเพิ่งตราข้ึนใหเ้จา้นายตอ้งทรงทาํเช่นนั้นก่อนจึงจะเสกสมรส

ได)้ ความตอนหน่ึงวา่ 

 “บัดน้ีข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิพัทธ์รักใคร่กับหม่อมเจ้าหญิงรําไพพรรณี ธิดาแห่งเสด็จน้า และ

ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะใคร่ทําการเสกสมรสกบัเจ้าหญงิน้ัน แต่เดิมข้าพระพุทธเจ้าได้ชอบพอกบัหญงิรําไพ

พรรณฉัีนเด็กและผู้ใหญ่ และสมเด็จแม่กโ็ปรดให้หญงิรําไพมารับใช้ข้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ...ข้าพระพุทธเจ้าได้

กราบทูลสมเด็จแม่ว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะมีหนังสือกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพือ่ทราบพระราช
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ปฏิบัติ ท่านกท็รงเห็นด้วยกับข้าพระพุทธเจ้า ส่วนเสด็จน้าน้ัน ท่านรับส่ังว่าท่านไม่ทรงเกีย่วข้องด้วย เพราะ

ท่านได้ถวายหญงิรําไพไว้ขาดแด่สมเด็จแม่ต้ังแต่ยงัเล็กๆ แล้ว...” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 15) 

 ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแลว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

ขอหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีต่อพระบิดาดว้ยพระองคเ์อง และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดังานพระราชพิธีอภิเษก

สมรสข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2461 เวลา 14.00น. ณ พระท่ีนัง่วโรภาสพิมาน พระราชวงับางปะอิน 

พระนครศรีอยธุยา ต่อพระพกัตร์ 

 ในการน้ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหน้าํแบบอยา่งของการสมรสของชาวตะวนัตกมาปรับใชใ้นบางขั้นตอน คือ

การตั้งกระทูถ้ามตอบคู่สมรสถึงความสมคัรใจ ซ่ึงตามธรรมเนียมของคริสตศาสนิกชนบาทหลวงเป็นผูถ้าม แต่

ในกรณีของพระราชพิธีน้ี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหม้หาเสวกโท พระจกัรปาณีศรีศีลวสุิทธ์ิ (ลออ ไกรฤกษ-์เจา้พระยา

มหิธรในภายหลงั) สมุหพระนิติศาสตร์ ตั้งกระทูก้ราบทูลและทูลถาม ดงัน้ี 

“(ชาย) ฝ่าพระบาททรงต้ังพระหฤทยัทีจ่ะทรงรับหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณีเป็นพระชายา

เพือ่ทรงถนอมทะนุบํารุงด้วยความเสน่หาและทรงพระเมตตากรุณาสืบไปจนตลอดน้ันฤา 

(ตอบ) ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นน้ัน 

(หญงิ) ท่านต้ังหฤทัยที่จะมอบองค์ของท่านเป็นพระชายาแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  

เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทยัธรรมราชา ด้วยความเสน่หาจงรักสมัครจะ

ปฏิบัติอยู่ในโอวาทแห่งพระสวามีสืบไปจนตลอดน้ันฤา 

(ตอบ) ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นน้ัน” 

ต่อจากนั้น เป็นการรดนํ้าสังขต์ามประเพณีไทย โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั

พระราชทานนํ้าพระมหาสังขท์กัษิณาวฎัและทรงเจิมสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ และหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี

ตามลาํดบัแลว้ พระราชทานเขม็พระบรมนามาภิไธยประดบัเพชรแด่สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ และสร้อยพระ

ศอมีวชัรและอกัษรพระบรมนามาภิไธยยอ่ภายใตพ้ระมหามงกุฎประดบัดว้ยเพชรลว้นกบัหีบหมากทองคาํ แด่

หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี และพระราชทานเงินพระคลงัขา้งท่ีเป็นทุนดว้ย 160,000 บาท (ราชเลขาธิการ 2531: 

17-18) ซ่ึงเท่ากบั 20,000 ชัง่ในสกุลเงินโบราณท่ีเป็นนํ้าหนกัเหรียญ 
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จากนั้น องคคู์่อภิเษกสมรสไดท้รงลงพระนามใน “ทะเบียนแต่งงาน” เฉพาะพระพกัตร์แลว้ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงลงพระปรมาภิไธยเป็น “ผู้ สู่ขอตกแต่ง” และ “ผู้ทรงเป็นประธาน

และพยานในการแต่งงาน” และโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้นายชั้นพระบรมวงศล์งพระนามในสมุดทะเบียนเป็นพยาน 

รวม 12 พระองค ์ในการน้ี หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ทรงลงพระนามวา่ “รําไภพรรณี”  (ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

ในเวลาคํ่าพระราชทานเล้ียงพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการ อีกทั้งพระราชทานแหวนทองลงยา

ประดบัเพชรองคเ์ล็กๆ แด่ผูร่้วมงานองค/์คน ละ 1 วง เม่ือจวนเสร็จ มีพระราชดาํรัสพระราชทานพระพรและทรง

ชกัชวนผูเ้ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด่ืมถวายพระพรแก่องคคู์่อภิเษกสมรส (ราชเลขาธิการ 2531: 18-19) 

อน่ึง สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทว ี(พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ในรัชกาลท่ี 8 และ ท่ี 9) ทรงลงพระ

นามเป็นพระองคแ์รกต่อจากพระปรมาภิไธยใน “ทะเบียนแต่งงาน” สาํหรับสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ นั้นไม่ได้

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเน่ืองจากทรงพระประชวร แต่ไดเ้สด็จฯ จากวงัพญาไทตามคลองสามเสนไปประทบั 

(เขา้ใจวา่บนเรือพระท่ีนัง่ทอดสมอ) อยูท่ี่ตาํหนกันํ้า วงัศุโขทยั วงัส่วนพระองคข์องสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ 

ริมคลองเดียวกนันั้น ท่ีซ่ึงองคคู์่สมรสไดเ้สด็จเขา้ประทบัทนัทีหลงัจากพระราชพิธีอภิเษกสมรส 

สรุปไดว้า่ ทรงอภิเษกสมรสกนัดว้ยเหตุท่ีสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ตอ้งพระหฤทยัในหม่อมเจา้หญิง

รําไพพรรณี และทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ทรงเห็นดีดว้ยท่ีจะ

ไดท้รงอภิเษกสมรส สาํหรับหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีพระชนัษา 14 ปี นั้นทรงคุน้เคยกบัสมเด็จเจา้ฟ้าฯ อยูแ่ลว้ 

และไดส้มคัรพระทยัสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ดว้ยกตญัํูกตเวทิตาธรรม อีกโสต

หน่ึง กล่าวเป็นภาษาธรรมดาสั้นๆ ไดว้า่ ทั้งสองพระองคท์รงชอบพอกนัและผูใ้หญ่ก็เห็นดีดว้ย จึงไดแ้ต่งงานกนั 

อน่ึง การท่ีผูห้ญิงอาย ุ 14 ปี จะแต่งงานนั้นไม่ไดผ้ดิปกติธรรมดาในสมยันั้น ดงัมีหลายกรณีอยู ่ แต่ก็

ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเสมอไป11 

 

 

                                                           
11ในกรณีของหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพนั้น ไดก้ราบถวายบงัคมทูลลาสมเดจ็พระศรีพชัรินทราฯ ไปทรงปรนนิบติัพระบิดาและ

หม่อมพุก พระมารดา ณ วงัเทวะเวสม ์เม่ือพระชนัษประมาณ 13 ปี คือ 2 ปีหลงัจากพิธีเกศากนัต ์และทรงไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวและสมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีเสกสมรสพระราชทานกบั
หม่อมเจา้อุปลีสาณ ชุมพล เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2470 ท่ีหวัหิน ขณะพระชนัษา 23 ปี 
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พระมิ่งขวญัแห่งวงัศุโขทยั 

วงัศุโขทยั ซ่ึงองค ์“พระคู่ขวัญ” ทั้งสองเสด็จเขา้ประทบัทนัทีหลงัจากท่ีทรงอภิเษกสมรสน้ี เป็นวงัส่วน

พระองคข์องสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนศุโขไทยธรรมราชา สร้างข้ึนบนท่ีดินผนืท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัพระราชทานพระองค ์ เม่ือเสด็จกลบัมาจากยโุรปใน พ.ศ. 2458 ทิศเหนือติดคลองสามเสนก่อนโคง้สู่

แม่นํ้าเจา้พระยา ทิศตะวนัออกเป็นถนนสามเสนและทิศใตเ้ป็นถนนสุโขทยัซ่ึงไดช่ื้อน้ีมาเม่ือสร้างวงั จึงนบัวา่ไม่

ไกลออกจากพระราชวงัดุสิตโดยทางบก แมว้า่จะไกลออกไปอีกหน่อยยงัวงัพญาไทโดยทางนํ้าและทางบก 

การสร้างวงัเร่ิมตน้ข้ึนใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระพนัปีหลวง

พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์พื่อการน้ี มีตาํหนกัหลกัๆ อยู ่3 องค ์คือพระตาํหนกัใหญ่ ท่ีประทบัซ่ึง

เป็นตึก 2 ชั้น ตาํหนกัไมคู้่เคียงกนั มีสะพานคนเดินระหวา่งสององคท่ี์ชั้นบน และตาํหนกันํ้าทางทิศเหนือเป็น

ท่าเรือริมคลอง ทุกองคห์นัหนา้ไปทางทิศใตเ้พื่อรับลมท่ีโชยมาโดยสมํ่าเสมอ ทั้งสามมีขนาดไม่ใหญ่โต 

สอดคลอ้งกบัพระราชอธัยาศยัเรียบง่ายขององคเ์จา้ของวงั ระหวา่งพระตาํหนกัใหญ่และตาํหนกัไมก้บักาํแพงวงั

ดา้นทิศใต ้ เป็นสนามหญา้กวา้งใหญ่ มีโอ่งสุโขทยัทาํดว้ยดินเผาตั้งอยูบ่นฐานก่ออิฐถือปูน มีบนัไดส่ีทิศข้ึนไป

พอเดินรอบโอ่งได ้ ริมคลองเร่ือยไปทางทิศตะวนัออกของตาํหนกัไมเ้ป็นพระราชอุทยานประกอบดว้ยสระใหญ่

และเขาดินตน้ไมป้กคลุม พร้อมทางเดินและสะพาน ทางทิศใตใ้กลก้บักาํแพงวงัมีสระคร่ึงวงกลมเรียกว่า 

“สระพระจันทร์” สระทั้งสองมีท่อใตดิ้นติดต่อกนั วงัจึงมีนํ้าใชร้ถนํ้าตน้ไมใ้นสมยันั้นท่ีนํ้าประปายงัไหลไม่

สมํ่าเสมอ และหอนํ้าประปาท่ีหลงัพระตาํหนกัใหญ่ (ดูรายละเอียดใน พฤทธิสาณ 2558 ก.) แสดงวา่มีความ

ละเอียดรอบคอบในการออกแบบทั้งภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมให้สอดคลอ้งกบัพระราชอธัยาศยั 

จะไดท้รงพระสาํราญ 

ทางทิศตะวนัออกของสนามใหญ่ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือยา้ยพระตาํหนกัส่ีฤดู ท่ีประทบั

เดิมของสมเด็จพระพนัปีหลวงในบริเวณพระราชวงัดุสิต  มาปลูกสร้างใหม่เหมือนเดิม ณ วงัศุโขทยัน้ี 

หม่อมหลวงประอร (มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ บอกเล่าแก่ผูเ้ขียนวา่ สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ เคยเสด็จฯ ไปประทบัท่ี

พระตาํหนกัส่ีฤดูท่ีวงัศุโขทยัเป็นคร้ังคราวในช่วงเวลาสั้ นๆ ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2462 (ดู

รายละเอียดใน พฤทธิสาณ 2558 ก. และดู อุทุมพร 2540: 252 ด้วย) 
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สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ และพระชายาประทบั ณ ตาํหนกัใดในระยะเร่ิมแรกไม่เป็นท่ีแน่ชดั12 แต่ท่ี

แน่ๆ ประทบัอยูท่่ามกลางพระญาติผูใ้หญ่ มีหม่อมเจา้หญิงมนศัสวาสด์ิ ศุขสวสัด์ิ (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ใน

ภายหลงั) อดีตพระพี่เล้ียงในสมเด็จเจา้ฟ้าฯ13 อีกทั้งหม่อมเจา้ชาย 4 พระองคเ์ป็นอยา่งนอ้ยผูไ้ดถ้วายตวัแด่

พระองคต์ั้งแต่ พ.ศ. 2458 ดงักล่าวแลว้ ทั้งยงัมีพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนอนุวตัรจาตุรนต ์ และสมเด็จเจา้ฟ้าฯ

กรมหลวงนครสวรรคว์รพินิต (สมเด็จกรมพระในภายหลงั) พระชายาและพระโอรสธิดาเป็นตน้ เสด็จไปเฝ้าทรง

เยีย่มเยยีนอยูเ่สมอ 

ในส่วนของขา้ในพระองคน์ั้นเล่า สมเด็จพระพนัปีหลวงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยามานพนริศ (ทองเจือ 

ทองเจือ – พระยาไพชยนตเ์ทพในภายหลงั) ไปเป็นผูใ้หญ่ดูแลวงั พร้อมกบัคุณพร้อง ภรรยา (ทา้วอนงครั์กษาใน

ภายหลงั) (สร. พุ่มทอง: 1) นายจ่ายวด (แจ่ม เงินยอง – หลวงศกัด์ินายเวร ในภายหลงั) ไปเป็นมหาดเล็กรับใช้

ใกลชิ้ด ผูซ่ึ้งสมเด็จเจา้ฟ้าฯ รับสั่งเรียกวา่ “แจ่ม” และคุณเชย ภรรยา (นางศกัด์ินายเวรในภายหลงั) ไปเป็น

ขา้หลวงของพระชายา ผูรั้บสั่งเรียกวา่ “แม่เชย” ต่อมา เขา้ใจวา่เม่ือสมเด็จเจา้ฟ้าฯ เสด็จข้ึนครองราชสมบติั 

นอ้งสาวของคุณเชย คือคุณชด และคุณม่วย (“แม่ชด” และ “แม่ม่วย”) จึงไดต้ามพี่สาวเขา้ไปเป็นขา้หลวง และได้

แต่งงานกบัมหาดเล็ก คือ นายเร่อาวธุ (ราชทินนาม) และนายเสน่ห์หุม้แพร (ราชทินนาม) ตามลาํดบั (สร. ชุลี: 2 

และ 7) ทั้งยงัมีนายสมสวาสด์ิ โชติกเสถียร (นายรองสนิทในเวลาต่อมา) ผูซ่ึ้งสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ทรงพระ

ราชอุปการะมาตั้งแต่เล็ก ตามไปเป็นมหาดเล็กของสมเด็จเจา้ฟ้าฯ ดว้ย และเม่ือนายรองสนิทไดส้มรสกบัคุณ

มนสัก ์จกักะพาก คุณมนสักก์็ไดไ้ปรับใชพ้ระชายาดว้ย แต่ไม่เชิงในฐานะขา้หลวง (สร. สมสวาท และ สมลักษณ์: 

1-2) ส่วนหอ้งเคร่ือง (ปรุงพระกระยาหาร) นั้น เขา้ใจวา่หม่อมแกว้ ทองใหญ่ หม่อมแม่ของหม่อมเจา้ชายทองแถมแกว้ 

หน่ึงใน “ส่ีมา้” ท่ีถวายตวัต่อสมเด็จเจา้ฟ้าฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 แลว้ เป็นหวัหนา้ดูแล (พช. สุทธิสวสัดิ์)  

นอกจากนั้น ยงัมี ชาวท่ี (พนกังานทาํความสะอาดและดูแลสวน) อีกจาํนวนหน่ึง ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ

พระยามานพนริศ (สร. เอบิเปรม: 1)  

ท่ีวงัศุโขทยัในช่วงแรกน้ี ทั้งสองพระองคเ์สวยพระกระยาหารเชา้ร่วมกนัท่ีชั้น 2 หลงัจากนั้นสมเด็จเจา้

ฟ้าฯ เสด็จไปทรงงานท่ีกองร้อยทหารปืนใหญ่ท่ี 1 รักษาพระองคแ์ถวเกียกกายไม่ไกลนกั ดว้ยรถซิงเกอร์ 

(Singer) คนัเล็กซ่ึงทรงขบัดว้ยพระองคเ์อง ในระหวา่งน้ี บางคร้ังพระชายาเสด็จลงทรงอาํนวยการปลูกตน้ไม้

ต่างๆ ในบริเวณพระตาํหนกัส่ีฤดู ทรงตดัดอกไมม้าทรงปักแจกนัตกแต่งพระตาํหนกัใหส้วยงามสดช่ืนสาํหรับ
                                                           
12 สาํหรับ “พระตาํหนกัหอ” ท่ีปรากฏในวงัศุโขทยัในสมยัหลงันั้นยา้ยมาจากวงับางขนุพรหม วงัเดิมของสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรค ์

วรพินิต หลงัจากท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ สวรรคตแลว้ จึงไม่เก่ียวกบัพระราชประวติัของสมเดจ็ฯ โดยตรงแต่อยา่งใด 
13 พระองคเ์จา้มนศัสวาสด์ิ ทรงมีท่ีประทบัเป็นต่างหากในวงัศุโขทยั 
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พระสวามี เม่ือ “ทูลกระหม่อม” ของพระองคเ์สด็จกลบัมา พระชายาจะเสด็จไปรับเสด็จท่ีชั้นล่างพระตาํหนกั

และเสวยพระสุธารสชา (นํ้าชาพร้อมของวา่งในช่วงบ่ายๆ เยน็ๆ) ในเวลา 17.00 น. และทรงกีฬา เช่น เทนนิส

ร่วมกนัและกบัเจา้นายเด็กๆ ในพระราชอุปการะ หลงัจากนั้น เสด็จข้ึน แลว้เสด็จลงเสวยพระกระยาหารคํ่า โดย

ถา้เป็นดว้ยกนัเพียงสองพระองค ์ ก็จะประทบักบัพื้นท่ีพระเฉลียงหลงั เสวยแบบไทย พระกิจวตัรประจาํสัปดาห์

ละคร้ังคือการเสด็จลงท่ีตาํหนกัไม ้เพื่อทอดพระเนตรภาพยนตร์โดยโปรดให้เจา้นายเล็กๆ ซ่ึงในเวลากลางวนัไป

โรงเรียนขา้งนอก ไดร่้วมในการน้ีดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 21 และ 33) 

เห็นไดว้า่ เม่ือแรกทรงอภิเษกสมรส หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี พระชนัษา 14 ปี ตอ้งทรงปรับพระองค์

ตามพระราชสถานะ จากเจา้นายรุ่นเยาวผ์ูต้ามเสด็จฯ สมเด็จพระพนัปีหลวง ไปเป็นพระชายา หรือภรรยาของ

เจา้ของบา้นผูท้รงเป็นถึงสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอชั้นเจา้ฟ้า นบัวา่ตอ้งทรงปรับวธีิการวางพระองคอ์ยูใ่นเวลาท่ี

โดยเสด็จออกงานนอกวงั และโดยท่ีไม่ไดท้รงมีอาชีพเป็นของพระองคเ์อง ซ่ึงก็เป็นธรรมดาของสตรีผูมี้ตระกลู

ในสมยันั้นส่วนใหญ่ จึงทรงทาํหนา้ท่ีดูแลตกแต่งพระตาํหนกัให้เป็นท่ีตอ้งพระราชหฤทยัในพระสวามีและ

ประทบัอยูเ่คียงขา้งพระสวามีดว้ยพระอธัยาศยัยิม้แยม้ใหท้รงสาํราญพระอิริยาบถ ทั้งยงัตอ้งทรงมีพระเมตตา

กรุณาดูแลขา้ในพระองค ์ เป็นบุญบารมีท่ีทรงมีพระญาติผูใ้หญ่ คือหม่อมเจา้หญิงมนศัสวาสด์ิ เสด็จมาประทบั

ทรงแนะนาํ อีกทั้งขา้ในพระองคพ์ระสวามีผูจ้งรักภกัดีหลายคนรับใชอ้ยู ่ พระองคจึ์งทรงมีเวลาไดท้รงสาํราญ

พระอิริยาบถในส่ิงท่ีโปรด คือการดูแลตน้ไมด้อกไม ้ ท่ามกลางธรรมชาติอนัเงียบสงบ อาํนวยใหท้รงประกอบ

พระกรณียกิจทั้งหลายนั้นไดโ้ดยราบร่ืน จึงอาจกล่าวไดว้า่ทรงเป็น “พระม่ิงขวญัแห่งวงัศุโขทยั” 

 

ทรงปฏิบัติวตัถากในแดนฝร่ัง 

 “ทูลกระหม่อม” และ “หญิง” (ดงัท่ีรับสั่งแด่กนัและกนั) (สร. ชุลี: 7) ประทบัอยู ่ณ วงัศุโขทยัเป็นเวลา 2 

ปี จากนั้นท่านหญิงนา พระชายาตอ้งทรงเผชิญกบัความทา้ทายแบบใหม่ คือตอ้งโดยเสด็จพระสวามีไป

ต่างประเทศยงัแดนฝร่ังยโุรป เป็นคร้ังแรกในพระชนมชีพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสตรีไทยสมยันั้นนอ้ยคนจะเคยไดไ้ป แต่

ดว้ยพระอุปนิสัยทรงพร้อมท่ีจะทรงลองในส่ิงท่ีไม่ทรงเคยทาํมาก่อน14 อีกทั้งเป็นการเสด็จไปเคียงพระสวามีผู ้

ทรงคุน้เคยกบัแดนฝร่ัง ดว้ยเคยทรงศึกษาอยูท่ ั้งท่ีประเทศฝร่ังเศสและประเทศองักฤษรวมเป็นเวลา 7-8 ปี ความ

กงัวลพระหฤทยัท่ีอาจมีคงจะคลายลงไดม้าก แต่กระนั้น ก็ยอ่มตอ้งทรงเตรียมพระองคใ์นดา้นภาษาต่างประเทศ 

                                                           
14 ม.ร.ว.ปรียาภา (สวสัดิวตัน์) เดน้ท ์พระภาติยะ (หลานลูกของพี่นอ้ง) ของพระองคเ์ล่าวา่ทรงแนะนาํเร่ือการใชภ้าษาต่างประเทศวา่ “ไม่

ตอ้งกลวันะ มนัไม่ใช่ภาษาของเรา เราผดิก็ไม่มีใครวา่เรา เพราะวา่เราไม่รู้” (สร. ปรียาภา: 5) 
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และดา้นฉลองพระองค ์ ซ่ึงพระรูปถ่ายขณะประทบัอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศสเป็นประจกัษพ์ยานวา่ทรงแต่งพระองค์

ไดง้ามสมกาลสถานและพระชนัษา 

 เหตุท่ีตอ้งเสด็จไปในคร้ังนั้น เน่ืองดว้ยสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ทรงมีพระโรคเบียดเบียนเก่ียวกบัพระ

นาภี (ทอ้งไส้) เร้ือรังมาตั้งแต่เม่ือทรงผนวช และตอ้งทรงปฏิบติัตามวนิยัสงฆ ์ ส่งผลกระทบต่อกาํลงัพระวรกาย

และพระเกษมสาํราญไม่นอ้ย แพทยฝ์ร่ังประจาํพระองคก์ราบทูลถวายคาํแนะนาํใหเ้สด็จไปรักษาพระองคใ์นท่ี

ซ่ึงมีอากาศเยน็ 

 ดงันั้น เม่ือทรงไดรั้บพระบรมราชานุญาตแลว้ “พระคู่ขวญั” จึงไดเ้สด็จออกไปยงัทวีปยุโรปเม่ือวนัท่ี 29 

มกราคม พ.ศ. 2463 (พ.ศ. 2464 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) โดยรถไฟไปทรงลงเรือเดินสมุทรท่ีเมืองปีนงั (Penang) 

เสด็จผา่นสิงคโปร์ (Singapore) และเมืองโคลมัโบ (Columbo) ประเทศลงักา จนถึงคลองซูเอส (Suez Canal) ท่ี

เมืองปอร์ตเสต (Port Said) เสด็จไปประทบั ณ กรุงไคโร (Cairo) ประเทศอียิปต ์(Egypt) ประทบัพกัผอ่นพระ

อิริยาบถเพื่อรักษาพระโรคอยู่ท่ีนั่นเป็นเวลาประมาณเดือนเศษ แล้วเสด็จออกไปยงัทวีปยุโรปเม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน พ.ศ. 2464 ประทบัแรม ณ สถานทูตสยามประจาํกรุงโรม (Rome)  ประเทศอิตาลี ราว 10 วนั แลว้จึง

เสด็จโดยรถไฟถึงกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 เพื่อตรวจพระอาการ

ประชวร (ราชเลขาธิการ 2531: 22-23) รวมระยะเวลาการเสด็จถึงบดันั้น ทั้งส้ินประมาณ 4 เดือนคร่ึง 

 ผลการตรวจพระอาการของสมเด็จเจา้ฟ้าฯ โดยนายแพทยเ์ฮปป์ (Dr. Hepp) มีวา่เน่ืองมาจากพระโรคไข้

ส่า (Dengue fever) อนัเป็นโรคท่ีมียงุเป็นพาหะ และมีเช้ือโรคบิดอยู ่แต่ไม่เป็นการร้ายแรงอนัใด ประทบัรักษา

พระองคอ์ยูส่ัก 5-6 สัปดาห์ก็ทรงหายเป็นปกติ (ราชเลขาธิการ 2531: 23) 

 หลงัจากนั้น ไดเ้สด็จพร้อมดว้ยพระชายาไปทรงพกัผอ่นพระอิริยาบถ ณ กรุงลอนดอน (London) 

ประเทศองักฤษตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 และไดเ้สด็จยงัประเทศสวติเซอร์แลนดด์ว้ย ระหวา่งนั้น

ประทบัแรมท่ีห้องเช่าชุดบา้ง โรงแรมบา้ง ในบรรดาผูต้ามเสด็จมีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษใ์น

สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระนดัดาของสมเด็จพระพนัปีหลวง ซ่ึงสมเด็จฯ 

พระองคน์ั้นทรงเล้ียงดูมาดว้ยพระราชหฤทยัรักใคร่ยิง่ท่ีวงัพญาไทในช่วงเวลาเดียวกบัหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี 

แต่พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท์รงอ่อนพระชนัษากวา่ท่านหญิงนา 2 ปีคร่ึง 

 พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท์รงพระนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือ เกิดวงัปารุสก์ เล่ม 1 วา่ ระหวา่งท่ีตามเสด็จไป

ประทบัตามห้องชุดหรือโรงแรม “ข้าพเจ้า..เข้าไปคุยกบัท่านในห้องบรรทม อ่านหนังสือดังๆ ถวายให้ท่านฟัง 
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ทูลหม่อมอากบัท่านหญิงนา มักจะเข้าพระที ่ ข้าพเจ้าข้ึนน่ังบนปลายพระที.่...เวลาน้ันกาํลังโปรดพระนิพนธ์

รัชกาลที ่ 2 เร่ือง “อิเหนา” เมื่ออ่านๆ ไปแล้วก็หยดุถกเร่ืองราวกนัอย่างสนุกสนานเฮฮา” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 

2531: 24) พระคู่ขวญัทรงพระสาํราญร่วมกนัพร้อมญาติใกลชิ้ดดุจบุคคลธรรมดา 

 เม่ือทรงทราบวา่พระอาการไม่ร้ายแรง สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ไดท้รงมีพระหตัถเลขากราบบงัคมทูล

พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเช่นนั้นแลว้ ทรงต่อไปวา่ตอ้งพระประสงคจ์ะทรงเขา้ศึกษา

ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก Ecole de Guerre ของฝร่ังเศสเพราะ “ข้าพระพุทธเจ้าได้มาตริตรองดูรู้สึกว่า ถ้า

ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นอันมาก เพราะเวลาน้ีข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าตนเองไม่มี

ความรู้พอทีจ่ะรับราชการทหารบกให้เป็นประโยชน์ได้จริงและเป็น credit แก่ตน... แต่ถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้เล่า

เรียนเพิม่เติม คงจะทาํงานได้ดีขึ้นอีกเป็นอันมาก นอกจากน้ี ยงัมีประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ภรรยาข้าพระพุทธเจ้า

จะได้เล่าเรียนภาษาฝร่ังได้ดีจริงๆ เป็นต้น...ในการทีจ่ะเล่าเรียนน้ี ข้าพระพุทธเจ้านับว่าเป็นการส่วนตัว เพราะ

ฉน้ัน ข้าพระพุทธเจ้าคิดด้วยเกล้าว่า จะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวตลอดไป เพือ่ไม่ให้เปลืองเงินหลวง แม้เรียนมาไม่ได้

ประโยชน์ในทางราชการกไ็ม่เสียหายอย่างใด...ส่วนกาํลังกายน้ัน ข้าพระพุทธเจ้าได้ถามหมอแล้วว่าจะทนทาํ

การทหารได้หรือไม่ หมอตอบว่าได้แน่นอนและจะเป็นการดีสําหรับโรคด้วยซ้ํา เพราะต้องการ exercise มาก” 

(รัฐสภา 2524: 35-36) 

 เม่ือทรงไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว้ สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ไดเ้สด็จไปทรงศึกษา

ในโรงเรียนเสนาธิการทหารฝร่ังเศสซ่ึงมีวธีิการท่ีแตกต่างไปจากขององักฤษ โดยไดเ้สด็จไปประจาํกองพนันอ้ย

ท่ี 20 (20 Corps d’ Armie) ณ เมืองนงัซี (Nancy) เป็นเวลา 6 เดือน ระหวา่งนั้นพระชายาไดต้ามเสด็จไปประทบั

อยูท่ี่โรงแรมแกรนด ์(Grand Hotel) ดว้ย ต่อมาไดเ้สด็จเขา้กรุงปารีส ท่ีตั้งของโรงเรียนเสนาธิการทหาร ประทบั

อยูท่ี่ตาํบลแซงคค์ลูต ์(St. Cloud) นอกกรุง พระชายาประทบัอยูด่ว้ยโดยตลอด ณ ท่ีประทบัซ่ึงเป็นบา้นเช่า มีนาย

จ่ายวด (หลวงศกัด์ินายเวรในภายหลงั) เป็นทั้งมหาดเล็กหอ้งบรรทม จดัฉลองพระองค ์ และทาํหนา้ท่ีชาวท่ีและ

คุณเชยภรรยาทาํหนา้ท่ีแม่ครัว (สัมภาษณ์หลวงศักดิ์นายเวร อา้งถึงใน ราชเลขาธิการ 2531: 25 และ 209) มีหญิง

ชาวฝร่ังเศสคนหน่ึงเป็นแม่บา้นถวายคาํแนะนาํพระชายาในเร่ืองต่างๆ และในการทรงฝึกซอ้มรับสั่งภาษา

ฝร่ังเศส ทั้งยงัไดเ้สด็จไปเรียนกบัครูอีกดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 25 และ 209) หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีจึง

ทรงมีความสามารถรับสั่งเป็นภาษาฝร่ังเศสไดไ้พเราะต่อเน่ืองมา (สร. ปรียาภา: 10) 
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 เม่ือพระสวามีเสด็จไปทรงฝึกซอ้มรบ พระชายาไดต้ามเสด็จทุกคร้ัง คราวหน่ึงพระเจา้วรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษต์ามเสด็จดว้ย ประทบัอยู ่ ณ บา้นท่ีเมืองอียป์อร์ต (Yport) เมืองชายทะเลเล็กๆ ในแควน้

นอร์มงัดี (Normandy) พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท์รงไวใ้นพระนิพนธ์เกดิวงัปารุสก์เล่ม 1 วา่ 

 “บ้านทีอ่ยู่ น้ันกพ็อใช้ได้ แต่ไม่มีห้องอาบน้ําเลย เมื่อถามดูว่าทีไ่หนมีห้องอาบน้ําบ้าง กไ็ด้รับคําตอบว่า 

ทัง้เมืองอีย์ปอร์ตไม่มีห้องอาบน้ําเลย ถามว่าถ้าเช่นน้ันอาบน้ํากนัทีไ่หน เขากช้ี็ให้ดูไปทางทะเล ท่านหญงินากบั

ข้าพเจ้ากย็นืยนัจะอาบน้ําในห้องน้ําให้ได้ เลยต้องขึ้นรถไฟไปเป็นระยะทางถึงราว 20 กโิลเมตรไปยงัเมืองเอเตร

ตาต์ (Etretat) อันค่อยใหญ่กว่าอีย์ปอร์ตบ้าง ทั้งอยู่โฮเต็ลสมัยใหม่...การอยู่ทีอี่ย์ปอร์ตกบัท่านหญงินาคราวน้ัน 

สนุกสนานดีมาก เราได้คุยกันเล่นอย่างสนิทสนมเช่นเมื่อคร้ังยงัเป็นเด็กๆ อยู่ทีพ่ญาไท” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 

2531: 27) 

 เป็นเวลาถึง 3 ปีเตม็ท่ีหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีเสด็จติดตามพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งในต่างแดน 

ทรงดูแลเม่ือทรงพระประชวรและในยามท่ีเสด็จทรงศึกษาวชิาทหาร ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ทรงคุน้เคยมา

ก่อน บางสถานท่ีกนัดารไม่สะดวกสบาย ก็ทรงเล่ียงและแกไ้ขปัญหาดว้ยพระปรีชา มิไดท้รงทาํใหพ้ระสวามี

ตอ้งทรงกงัวลพระราชหฤทยัห่วงใย แต่ทรงอยูเ่คียงคู่ในทุกสถานการณ์ เป็นการร่วมทุกขร่์วมสุขอยา่งแทจ้ริงใน

เวลานั้น 

 คร้ันเม่ือสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ทรงสาํเร็จการศึกษาและทรงรับประกาศนียบตัรเป็นนายทหารฝ่าย

เสนาธิการเสมอเหมือนนายทหารฝร่ังเศสแลว้ พระคู่ขวญัทั้งสองจึงไดเ้สด็จกลบัโดยเรือเดินสมุทรผา่นทาง

สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ทั้งน้ี ตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงอาจเน่ืองดว้ยพระ

เชษฐาของสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ พระองคน้ี์ 2 พระองคไ์ดทิ้วงคตและส้ินพระชนมล์ง ใน พ.ศ. 2463 และ 

พ.ศ. 2466 ตามลาํดบั ดงันั้น สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ พระองคน้ี์น่าท่ีจะไดท้รงเรียนรู้กิจการอ่ืนๆ อนัจกัเป็น

ประโยชน์แก่ราชการแผน่ดินนอกเหนือจากการทหาร เช่นการเจริญสันทวไมตรีและการสัมผสักบัความเจริญ

ทางเทคโนโลยีซ่ึ่งกาํลงัรุดหนา้ไปในสองประเทศตะวนัตกและตะวนัออกนั้น 

 ทั้งสองพระองคเ์สด็จออกจากกรุงปารีสเม่ือวนัท่ี  16 กนัยายน พ.ศ. 2467 และไดเ้สด็จทอดพระเนตร

กิจการต่างๆ รวมทั้งทรงพบปะกบับุคคลหลากหลายและความเจริญทางเทคโนโลยี ่ ทั้งทางฝ่ังตะวนัออกและ

ตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐ มีผูส่ื้อข่าวติดตาม

รายงานข่าวการเสด็จ ดว้ยความสนใจ เพราะไม่ค่อยเคยมีเจา้นายชั้นสูงของสยามเสด็จยงัประเทศนั้น แลว้เสด็จ

ยงัประเทศญ่ีปุ่นท่ีซ่ึงสมเด็จพระยพุราชไดท้รงทูลเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหารกลางวนั ณ พระราชวงัท่ี
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ประทบั สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ มีลายพระหตัถก์ราบบงัคมทูลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชวา่ “พระยพุราช

และพระชายาของท่านได้ทรงรับรองข้าพระพุทธเจ้าอย่างสนิทสนมเป็นอันมาก” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 

28) และมีพระสหายคหบดีชาวญ่ีปุ่นผูห้น่ึงทูลเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหารญ่ีปุ่นท่ีโรงแรมเกียวโตเมือง

โอกุระ ปรากฏพระรูปถ่ายทรงฉลองพระองคกิ์โมโนทั้งสองพระองค ์(ราชเลขาธิการ 2528: 41) นอกจากนั้น ยงั

ไดเ้สด็จไปยงัเมืองอุนเซน ทอดพระเนตรนํ้าพุร้อน และทรงกอลฟ์บนภูเขาท่ีสูงและสวยงามมาก (ราชเลขาธิการ 

2531: 32) พระราชกิจทั้งสองน้ีเร่ิมปรากฏแต่นั้นมาวา่เป็นพระราชนิยม 

 จากนั้นไดเ้สด็จออกจากประเทศญ่ีปุ่นขา้มทะเลมาทางฮ่องกงสู่สิงคโปร์ ท่ีซ่ึงประทบัรถยนตต่์อมายงั

ปีนงั เพื่อเสด็จโดยรถไฟกลบัถึงกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2467 (รัฐสภา 2524: 42) 
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4 

 

ฉากชีวทีีแ่ปรเปลีย่น 

หน่ึงปีในสายตาของผู้คนทีเ่ฝ้ามอง 

 ไม่นานหลงัจากท่ีทอดพระบาทลงบนผนืแผน่ดินสยามอีกคาํรบหน่ึง พระชะตาชีวิตของ “พระคู่ขวญั” ก็

เร่ิมส่อเคา้วา่อาจแปรเปล่ียนไป 

 แม้ว่าทั้ งสองพระองค์จะมีพระหฤทยัปิติยินดีท่ีได้เสด็จกลับมาประทบัท่ี “บ้าน” ของพระองค์ คือ       

วงัศุโขทยั ตามเดิมอีกคร้ัง แต่ภายใน 2 เดือนหลงัจากนั้น สมเด็จพระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ 

กรมหลวงนครราชสีมา พระเชษฐาของทูลกระหม่อมฟ้าน้อยพระองค์เดียวท่ียงัทรงพระชนม์อยู่เว ้นแต่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้สด็จทิวงคต (สมเด็จพระอนุชาธิราชเม่ือเสด็จทิวงคตแลว้) ดงันั้น 

ตามกฏมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์พ.ศ. 2467 ซ่ึงเพิ่งตราข้ึน ให้การสืบราชสันตติวงศเ์ป็นไปโดย

นบัสายของสมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีเป็นลาํดบัแรก ดงันั้น จึงเป็นไปไดว้่า 

หากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไม่ทรงมีพระราชโอรส (ลูกชาย) ทูลกระหม่อมฟ้าน้อยผูท้รงเป็น

พระราชโอรสพระองคสุ์ดทา้ยในสมเด็จพระพนัปีหลวง ก็จะทรงเป็นองครั์ชทายาท 

 ทูลกระหม่อมฟ้านอ้ยไดท้รงมุ่งแต่การทรงศึกษาฝึกฝนพระองคใ์หท้รงประกอบราชการทหารใหไ้ดดี้

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทรงทาํได ้ แทบจะไม่ทรงมีพระประสบการณ์ในราชการงานเมืองอ่ืนเลย มาบดันั้นพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ดท้รงศึกษาราชการแผน่ดินเป็นการด่วน และในเวลาท่ีไม่ได้

ประทบัอยูใ่นพระนครใหท้รงสั่งราชการและประทบัเป็นประธานในท่ีประชุมเสนาบดีสภาดว้ย (รัฐสภา 2542: 

42) 

 พระราชหตัถเลขาส่วนพระองคต์วัพิมพดี์ดลงวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2467 ซ่ึงทูลกระหม่อมฟ้านอ้ยทรงมี

ไปพระราชทานหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล ผูไ้ดต้ามเสด็จไปยโุรปตั้งแต่ พ.ศ. 2463 แต่ไดโ้ปรดให้อยูศึ่กษาเล่า

เรียนต่อไปท่ีประเทศองักฤษ บ่งบอกถึงความในพระราชหฤทยัในช่วงน้ีไดไ้ม่นอ้ย กล่าวคือเม่ือทรงลงวนัท่ี 25 

มีนาคม พ.ศ. 2467 ในพระราชหตัถเลขาฉบบัเดียวกนันั้น ทรงเล่าถึงพระอาการประชวร และทิวงคตอยา่ง

ค่อนขา้งกระทนัหนัของ “พี่เอียด” (ทูลกระหม่อมอษัฎางค-์ผูเ้ขียน) และต่อไปถึงข่าวลือต่างๆ นานาเก่ียวกบัการ
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นั้นและการสืบราชสันตติวงศ ์ “ว่าใครจะเป็นรัชทายาทต่อไป...คือเมื่อเร็วๆ น้ีมีกฏมณเฑียรบาลออกใหม่เร่ืองสืบ

ราชสันตติวงศ์ แต่กฏน้ันไม่ชัดเจนเลย อาจจะเข้าใจได้ว่าลูกทูนหม่อมต๋ิว (ทูลกระหม่อมจุฑาธุชฯ พระเชษฐา

พระองค์ถดัขึ้นไป-ผู้เขียน15) จะเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปหรืออาจจะแปลว่าฉันกไ็ด้...” (ประชาธิปก 2467 –ตวัสะกด

ตามตน้ฉบบั เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

 จากนั้นทรงเล่าวา่ “เวลาน้ีทีบ้่านกาํลังแก้ไขหลายอย่าง คือจะเอาห้องพระเดิมเป็นห้องนอน16 เพราะห้อง

เก่าร้อนมาก ห้องข้างล่างทีเ่ป็นห้องตาแจ่มเคยทาํงาน จะแก้เป็นห้องหนังสือใหม่แลเป็นห้องเขียนหนังสือของ

ฉัน เพราะเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่อยู่กรุงเทพ ฉันจะต้องทาํราชการแผ่นดินแทนพระองค์” และ 

 “สนามหญ้าที่หน้าเรือนเวลาน้ีกาํลังงามมาก เขาว่าเป็นดีทีสุ่ดในกรุงเทพ ใครมากช็มทัง้น้ันว่ามีสนาม

งามจริง...เวลาน้ีฉันเปนปลัดกรมเสนาธิการ แต่จะเปนอะไรต่อไปอีกน้ันไม่ทราบ เวลาบ่ายๆ ฉันเล่นเทนนิสหรือ

แบดมินตันทุกวัน...ว่าถงึโรคร้ายไข้เจ็บของฉันเวลาน้ี มันกไ็ม่สู้มีอะไรนอกจากอ้ายท้องเสียน้ันมันกลับเกดิข้ึน

อีกบ้างแล้ว เมื่อปลายปีน้ีไปซ้อมรบกเ็กดิไปลงท้องข้ึน พระเจ้าอยู่หัวเลยทรงไล่ให้กลับมาเสีย เวลาน้ีกย็ังต้องกนิ

แห้งกินแล้งอยู่....” (ตวัสะกดตามตน้ฉบบั- คือตอ้งระวงัอาหารอยู ่เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

 หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ทรงมีลายพระหตัถล์งวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2467 ประทานไปในซอง

จดหมายอากาศไปรษณียเ์ดียวกนั ทรงเล่าวา่ มีงานพระศพเจา้นายหลายพระองคท่ี์ตอ้งเสด็จไปร่วมหลายวาระ จึง

ไม่ค่อยทรงมีเวลาจะส่งข่าวประทาน ทรงต่อไปวา่พระสวามีเสด็จกระทรวงตั้งแต่เชา้ “บ่ายๆ ถงึกลับมาแล้วกเ็ล่น

เทนนิสบ้างแบดมินตันบ้าง” ขณะนั้น “เสด็จไปซ้อมรบ จะกลับในราววันที่ 14 (เดือนมีนาคมซ่ึงเป็นเดือนส้ินปี

ตามปฏิทินสมยันั้น – ผูเ้ขียน) เมื่อกลับมาแล้ว บางทจีะไปหัวหิน เพราะยงัไม่ได้เห็นเลยต้ังแต่กลับมา” (จาก

ฝร่ังเศส – ผูเ้ขียน)... “อากาศเมืองไทยเวลาน้ีเร่ิมร้อนแล้ว เวลาร้อนเข้า ออกจะรู้สึกคิดถึงเมืองนอก อยู่ทีน่ี่ไม่ค่อย

จะสนุกสนานนัก แต่ก็ยงัไม่รู้สึกเบื่อถงึกบัร้องกร้ีดๆ อยากไปเมืองนอก อย่างบางคนเขาบ่นกนัในเวลาน้ี...” 

(ร าไพพรรณ ี2467 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้ถอ้ยคาํโดยผูเ้ขียน) 

                                                           
15 หมายถึงหม่อมเจา้วรานนทธ์วชั พระชนัษา 3 ปีคร่ึงในขณะนั้น (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470) ส่วน

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษน์ั้น ตามกฏมณเฑียรบาลดงักล่าว ทรงหมดสิทธิในการสืบราชสันตติวงศแ์น่นอนเพราะพระ
บิดาทรงมีหม่อมเป็น “นางต่างด้าวนอกจากชาวไทยโดยแท้” ซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้หา้มมิใหสื้บราชสันตติวงศท์ั้งเช้ือสายโดยตรง ทั้งน้ี 
มาตรา 10 ของกฏมณเฑียรบาลนั้นระบุไวด้ว้ยว่า “เจ้านายที่จะสืบราชสมบัติได้ ควรเป็นที่นับถือของมหาชนโดยเต็มที่และเอาเป็นที่
พึ่งได้โดยความสุขใจ ถ้าชนหมู่มากเห็นว่าเป็นท่ีน่ารังเกยีจกค็วรจะให้พ้นนอกหนทางท่ีจะได้สืบราชสันตติวงศ์” (ธงทอง 2553: 77-79)  

16 เขา้ใจวา่เดิมหอ้งพระบรรทมอยูท่างทิศเหนือคือดา้นหลงัพระตาํหนกัชั้นบนของหอ้งท่ีทรงวา่จะทรงปรับเป็นหอ้งทรงงาน 
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 แสดงวา่ในช่วงนั้น ทั้งสองพระองคท์รงมีพระกงัวลถึงอนาคต แต่กระนั้นสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุฯ ก็ยงั

ทรงงานการทหารอยา่งเตม็ท่ีตามปกติ แมพ้ระนาภีจะเร่ิมมีปัญหาข้ึนอีก จึงทรงกีฬาโดยสมํ่าเสมอเช่นเคย เพื่อ

บาํรุงพระพลานามยั ทรงภูมิพระทยัท่ีมีผูช้มวา่สนามหญา้ท่ีวงัสวยงามยิง่ และกาํลงัตอ้งทรงปรับปรุงพระตาํหนกั

ใหเ้หมาะแก่งานท่ีตอ้งทรงเพิ่มข้ึน และจะไดท้รงพระสาํราญกวา่เดิมเพราะอากาศเร่ิมร้อนอบอา้วแลว้ แต่ก็ยงั

ทรงสาํนึกรับผดิชอบวา่ตอ้งประทบัอยูใ่นประเทศ โดยอาจเสด็จไปทรง “ตากอากาศ” ท่ีหวัหินซ่ึงทรงคิดถึงสัก

พกัหน่ึง นบัวา่ทรงพยายามดาํเนินชีวิตของพระองคใ์ห้เป็นปกติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทรงทาํได ้ แมว้า่จะทรงรู้สึก

ไดว้า่กาํลงัทรงตกอยูใ่นสายตาของผูค้นท่ีเฝ้ามอง 

 กีฬาอีกอยา่งหน่ึงท่ีทรงในช่วงเวลาท่ีเสด็จกลบัมาจากฝร่ังเศสแลว้น้ี คือกอลฟ์ ซ่ึงพระชายาเร่ิมทรงเพื่อ

สนองพระราชนิยมใหม่น้ีในพระสวามี และปรากฏวา่พระองคเ์องโปรดอยา่งยิง่คู่ไปกบัเทนนิส ทั้งสองพระองค์

เสด็จไปทรงท่ีสนามกอลฟ์ราชกรีฑาสโมสร หรือ Royal Bangkok Sports Club ในกรุงเทพฯ และท่ีสนามกอลฟ์

หลวงเม่ือใดท่ีเสด็จหวัหิน (พฤทธิสาณ 2558) หม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั ดิศกุล หน่ึงในบรรดาสตรีไทยจาํนวน

ไม่ก่ีคนในสมยันั้น ทรงไวว้า่ คร้ังหน่ึงทูลกระหม่อมฟ้านอ้ยเสด็จไปทรงกอลฟ์ท่ีราชกรีฑาสโมสร และตอ้งพระ

ประสงคจ์ะทรงใชเ้ด็กแคดด้ี (Caddy แบกถุงกอลฟ์) ซ่ึงท่านหญิงพนูฯ ทรงใชป้ระจาํ แต่แคดด้ีผูน้ั้นตอบวา่ “ผม

ไปไม่ได้ นายผมจะมา” ทูลกระหม่อมฟ้านอ้ยตรัสถามวา่ “ใครเป็นนายเอง” เขาทูลวา่ “ท่านหญงิพูน” 

ทูลกระหม่อมฟ้านอ้ยรับสั่งเพียงวา่ “อ้อ” แลว้ทรงเลือกผูอ่ื้นแทน (พูนพศิมัย 2546: 16-17) แสดงใหเ้ห็นถึงพระ

ราชอุปนิสัยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ทรงถือพระองคเ์ป็นใหญ่ 

 

 คร้ันวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ล่ือนพระเกียรติยศของ

สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้า กรมขนุฯ เป็น “กรมหลวงสุโขทยัธรรมราชา” ดว้ยไดท้รงปฏิบติัราชการดว้ย

พระวริิยอุตสาหะอนัแรงกลา้และพระสติปัญญาอนัสุขมุคมัภีรภาพ สมควรไวว้างพระราชหฤทยั ทั้งบดันั้นยงั

ทรงเป็น “สมเด็จพระโสทรานุชาธิบดี” (นอ้งชายแม่เดียวกนัของพระราชา) อยูแ่ต่พระองคเ์ดียว (อา้งใน รัฐสภา 

2524: 58) 

 วนัรุ่งข้ึนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระประชวรหนกักระทนัหนัคือเสียดพระอุทร

(ท้อง) ทรงพระอาเจียนแล้วทรงมีพระอาการไขสู้ง ขณะนั้นประทบัอยู่ท่ีพระท่ีนั่งจกัรพรรดิพิมานใน

พระบรมมหาราชวงั โดยโปรดเกลา้ใหพ้ระนางเจา้สุวทันา พระวรราชเทวพีระครรภแ์ก่ตามเสด็จไปประทบัอยูท่ี่
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พระท่ีนัง่เทพสถานพิลาสติดๆ กนั ดว้ยตอ้งพระราชประสงคใ์หเ้จา้ฟ้าพระองคแ์รกของพระองคป์ระสูติในพระ

มหามณเฑียร ณ เขตพระราชฐานชั้นใน (วนิิตาและชัชพล 2555: 42 และ 29-30) 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เวลา 12.55 น. เจา้ฟ้าพระองคน์อ้ยไดป้ระสูติ เป็นพระราชธิดา17 

 จึงชดัเจนข้ึนอีกชั้นหน่ึงวา่ สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทยั

ธรรมราชาจกัเป็นองครั์ชทายาท 

ตลอดระยะเวลาท่ีทรงพระประชวรอยูน้ี่ สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ และหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี พระ

ชายา ไดเ้สด็จไปเฝ้าพระอาการอยูเ่ป็นนิจ พร้อมดว้ยพระบรมวงศานุวงศ ์ หม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั ดิศกุล ทรง

บนัทึกเล่าวา่ 

“ในวันทีส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 6 เสด็จสวรรคตเราน่ังกนัอยู่บนชานพกัด้วยกัน พอไม่มีใครแล้ว 

หญงิรําไพฯ กเ็ข้ามาพูดกบัข้าพเจ้าว่า “โธ่น่ีใครๆ คงเห็นว่าดีนะพีพู่น อ้ายการมีบุญน่ะไม่สนุกเลย” (พูนพศิมัย 

2546: 17) 

 แสดงใหเ้ห็นชดัวา่หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี พระชายาในองคผ์ูซ่ึ้งใกลร้าชบลัลงักเ์ขา้ไปทุกที ยงัทรง

วางพระองคเ์ป็นกนัเองและเสด็จมาทรงปรับทุกขก์บัพระญาติผูพ้ี่อยา่งไม่ทรงถือพระองค ์ ทั้งยงัไม่ไดท้รงหลง

พระองคว์า่ทรงมีบุญ กลบัทรงเห็นวา่อาจเป็นทุกขด์ว้ยซํ้ า ทรงเจริญพระสติปัญญา รู้ซ้ึงซ่ึงความเป็นจริงแห่งชีวิต 

วา่ ยอ่มมีสุขและทุกขร์ะคนกนัไป ในขณะนั้นพระชนัษากาํลงัยา่งเขา้ 21  ปี 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรรคตกลางดึกใกลตี้สองของคืนวนัท่ี 25 ซ่ึงนบัเป็น

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ตามคติสากล (วนิิตาและชัชพล 2556: 49) 

 แต่ก่อนหนา้นั้น ไดท้รงบนัทึกสั่งเสนาบดีกระทรวงวงั ความวา่ ตอ้งพระราชประสงคใ์หส้มเด็จพระเจา้

นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทยัธรรมราชาสืบราชสันตติวงศต่์อจากพระองค ์ นอกจากวา่จะทรงมีพระราช

โอรสก็โปรดใหส้มเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอฯ ทรงเป็นประธานคณะสาํเร็จราชการต่างพระองคร์ะหวา่งท่ีพระเจา้

แผน่ดินยงัทรงพระเยาว ์(รัฐสภา 2524: 58) 

                                                           
17                                        7         นพระน                           น                        ในการสมโภช

เดือนและข้ึนพระอู่เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2468 
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 กลางดึกของวนัท่ี 26 พฤศจิกายนนั้นเอง พระบรมวงศแ์ละเสนาบดี มีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าฯ 

กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดชทรงเป็นประธานไดป้ระชุมปรึกษาหารือปัญหาการสืบราชสมบติั และไดพ้ิเคราะห์

กฏมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์พ.ศ. 2467  และพระราชหตัถเลขานิติกรรมในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทยัควรทรงรับราชสมบติั แต่องคส์มเด็จ

เจา้ฟ้าฯ เองนั้นไม่ไดเ้ตม็พระทยัจะทรงรับ ทรงอา้งวา่ไม่ทรงเคยแก่ราชการเพียงพอ เจา้นายท่ีอาวุโสก็ยงัน่าจะมี 

แต่ท่ีประชุมลงความเห็นเป็นเอกฉนัทไ์วว้างใจในพระองค ์ จึงกราบถวายบงัคมอญัเชิญเสด็จข้ึนทรงราชย ์ (ธานี

นิวตั 2492)18 

 เม่ือทรงรับราชสมบติัเป็น “สมเด็จพระเจา้อยูห่วั เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทยัธรรม

ราชา” (บรรเจิด 2537: 3) แลว้ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีไดรั้บการบนัทึกในจดหมายเหตุพระราชกิจรรายวนั

ของหลวงวา่ทรงเป็น “พระราชชายา” บา้ง “พระมเหษี” บา้ง (บรรเจิด 2537: 12 และ 43 เป็นต้น – ตวัสะกดตาม

ตน้ฉบบั) ไม่เป็นท่ีแน่นอน แต่ท่ีแน่นอนก็คือบดัน้ี “พระคู่ขวญั” ไดท้รงเป็น “คู่พระบารมี” ประทบัเคียง

พระองค ์ ณ พระท่ีนัง่บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงทรงยา้ยไปประทบัอยูก่่อนท่ีจะมีการประกอบพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรเป็น “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั” การนั้นเป็นการสะดวกแก่การ

เสด็จไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองแก่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทซ่ึงอยูใ่กล้ๆ  กนัทุกวนั 

 ในวนัรุ่งข้ึน ไดโ้ปรดให้ตั้งการพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒัน์สัตยาในการผลดัแผน่ดินใหม่ ณ พระ

อุโบสถวดัพระแกว้สาํหรับเจา้นายขา้ราชการฝ่ายหนา้ (บุรุษ) และท่ีพระท่ีนัง่พิมานรัตยาสาํหรับเจา้นาย

ขา้ราชการฝ่ายใน (สตรี) ตลอดจนหม่อมหา้ม (ภรรยา) ในเจา้นายและภรรยาขา้ราชการ (บรรเจิด 2537: 7) 

หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณียอ่มไดท้รงถือนํ้าดว้ย ทั้งๆ ท่ีทรงมีความจงรักและภกัดีในองคพ์ระสวามีอยา่งแน่วแน่

อยูแ่ลว้นบัตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส แต่การทรงถือนํ้าเป็นการทรงถือสัตยป์ฏิญานวา่จกัทรงรักภกัดีต่อพระผูท้รง

เป็นพระเจา้แผน่ดิน ทั้งน้ีสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงรับเสวยนํ้าพิพฒัน์สัตยาตั้งแต่แรกเร่ิมพระราชพิธีท่ีพระ

อุโบสถวดัพระแกว้แลว้ 

 แมว้า่จะไดเ้สด็จไปประทบั ณ พระท่ีนัง่บรมพิมานก็ตาม ทั้งสองพระองคย์งัทรงอาลยัวงัศุโขทยั “บา้น” 

ส่วนพระองคแ์ละไดท้รงหาเวลาปลีกพระองคจ์ากพระราชกิจมากหลายท่ีทรงประกอบดว้ยพระขตัติยะมานะ 

เสด็จไปยงัวงัศุโขทยัเป็นคร้ังคราว เช่น ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2468 เวลา 17.15 เสด็จไปประทบัเสวยท่ีนัน่
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และประทบัอยูจ่นเท่ียงคืนจึงเสด็จกลบัพร้อมกนั แลว้เสด็จไปท่ีพระมหาปราสาท ทรงสักการะพระบรมศพ วนัท่ี 

10 ธนัวาคม เสด็จไปท่ีนัน่เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ระหวา่งเวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. ซ่ึงน่าจะเป็นเพื่อทรงเทนนิส

หรือแบดมินตนัดงัท่ีเคยทรงปฏิบติัมา วนัท่ี 13 ธนัวาคม “เสด็จออกวงัสุโขทยั19 ทรงรับพระสุพรรณบฏักรม

หลวงสุโขทยัธรรมราชา” และวนัท่ี 24 ธนัวาคม  ก็เสด็จวงัศุโขทยัอีกคร้ังหน่ึง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 21.00 น.

เป็นตน้ (บรรเจิด 2537) การเสด็จวงัศุโขทยั ส่วนใหญ่จึงเป็นเวลาท่ีจะไดท้รงสาํราญพระราชหฤทยัและพระ

หฤทยัร่วมกนัอยา่งเป็นการส่วนพระองคจ์ริงๆ ดงัแต่ก่อน 

 อน่ึง เม่ือสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพระราชสถานะองคพ์ระประมุข

และหวัหนา้รัฐบาล เช่น ในการทรงเป็นประธานในท่ีประชุมอภิรัฐมนตรีสภา20 และเสนาบดีสภา หรือในการ

เสด็จออกใหทู้ตานุทูตเฝ้าฯ เป็นตน้ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีไม่ไดเ้สด็จออกดว้ย แต่ไดโ้ปรดให้อคัรราชทูต

ฝร่ังเศสเฝ้า ณ ห้องทอง หลงัจากท่ีไดเ้ฝ้าสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทอ้งพระโรงกลางพระท่ีนัง่จกัรีเพื่อถวายอกัษร

สาสน์ของประธานาธิบดี และในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ “เสด็จออกพระท่ีนัง่บรมพิมานพร้อมดว้ยพระมเหสี ทรง

รับภรรยาอคัรราชทูตญ่ีปุ่น และอคัรราชทูตฝร่ังเศสเป็นการภายใน” (บรรเจิด 2537: 43 และ 45) เป็นตน้ 

 ในช่วงเวลาประมาณหน่ึงเดือนก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จไปทรงพกัผอ่น

พระอิริยาบถท่ีหวัหิน ประทบั ณ ตาํหนกัแสนสาํราญ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ สถานท่ีซ่ึง

เคยเสด็จไปประทบัในกาลก่อน เสด็จทรงกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์ของกรมรถไฟหลวงแทบทุกวนั ตั้งแต่วนัท่ี 24 

มกราคม จนเม่ือ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 (พ.ศ. 2469 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) จึงไดเ้สด็จกลบักรุงเทพฯ เพื่อ

เตรียมพระองคป์ระกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (บรรเจิด 2537: 36 และ 40) 

 

“สมเด็จพระบรมราชินี” ทรงสถาปนา 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีสาํคญัท่ีสุดของประเทศ คาํวา่ “อภิเษก” หมายถึงการรดนํ้า การบรม

ราชาภิเษกจึงเป็นการถวายนํ้าอภิเษกเฉลิมพระเกียรติวา่ทรงเป็นพระมหากษตัริยโ์ดยสมบูรณ์ พระราชพิธีน้ีเป็น

ขนบประเพณีท่ีมีสืบต่อกนัมาชา้นาน สะทอ้นให้เห็นวา่ไทยเราไม่ใช่ป่าเถ่ือน ทั้งน้ีมีสองส่วน คือ หน่ึง บรม

ราชาภิเษกซ่ึงเป็นพิธีพราหมณ์ท่ีมาจากศาสนาฮินดู แต่นาํพิธีทางพระพุทธศาสนาเขา้มาประกอบดว้ย และสอง 
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เฉลิมและเถลิงพระราชมณเฑียร คือการเสด็จเขา้ประทบับรรทมเป็นปฐมฤกษ ์ ณ พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน ใน

หมู่พระราชมณเฑียร หรือท่ีประทบัท่ีเป็นทางการขององคพ์ระมหากษตัริย ์ ในพระบรมมหาราชวงั ส่วนน้ีเป็น

พิธีพุทธ (Dhani Nivat 2492)  

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลท่ี 7 จดัข้ึนเป็นเวลาหลายวนัในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 (พ.ศ.

2469 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) สามเดือนหลงัจากท่ีทรงรับราชสมบติัเป็น “สมเด็จพระเจา้อยูห่วั” ดงักล่าวแลว้ ใน

การน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นไปตามราชประเพณีแต่โบราณเป็นส่วนใหญ่ แต่ใหป้รับรูปแบบให้

พอเหมาะพอสมแก่กาลสมยั และดาํเนินการโดยประหยดัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวั (Dhani Nivat 

2492 และดู ฉัตรบงกช 2558 ก. ในรายละเอียด) 

 วนัท่ีสาํคญัท่ีสุดของการพระราชพิธีน้ี คือ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 ซ่ึงมีการบรมราชาภิเษก คือ 

เสด็จยงัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ พราหมณ์และราชบณัฑิตเฝ้าฯ ทั้ง 8 ทิศ ถวายนํ้าสังขอ์ภิเษกขณะประทบัพระ

ราชอาสน์พระท่ีนัง่อฐัทิศ (ท่ีนัง่แปดเหล่ียม) ภายใตพ้ระบวรเศวตฉตัร กราบบงัคมทูลจาก 8 ทิศ กราบบงัคมทูล

ขอ “พระองคท์รงแผค่วามปกครองและยงัพระราชอาญาใหเ้ป็นไปแก่ประเทศ...” แลว้เสด็จไปประทบัพระท่ีนัง่

ภทัรบิฐในพระท่ีนั่งไพศาลทกัษิณเช่นกัน หัวหน้าพราหมณ์กราบบงัคมทูลเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั” ตามท่ีจารึกบนพระสุพรรณบตัร (แผน่

ทอง)21 และถวายเคร่ืองราชกกุธภณัฑส์มพระราชอิสริยยศ ทรงรับแลว้ทรงสวมหรือทรงวางไวต้ามแต่กรณี ซ่ึง

ในกรณีของพระมหาพิชยัมงกุฎนั้นทรงรับมาสวมดว้ยพระองคเ์อง ต่างจากกรณีของประเทศตะวนัตก เช่น 

องักฤษ ท่ีซ่ึงอคัรสังฆราชเป็นผูถ้วายสวม ทั้งหมดน้ีเป็นสัญญลกัษณ์วา่เถลิงถวลัยราชสมบติับรมราชาภิเษกแลว้ 

จึงมีพระบรมราชโองการเป็นประถมวา่ 

 “ดูกรพราหมณ์ บัดน้ีเราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรมสมํ่าเสมอ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและสุข

แห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทัง้หลายกบัโภคสมบัติ เป็นทีพ่ึง่จัดการปกครองรักษาป้องกนัอันเป็น

ธรรมสืบไป ท่านทัง้หลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญฯ (ราชกจิจานุเบกษาพเิศษ 2468: 31) 

 พึงสังเกตวา่ ไม่ไดท้รงสัญญาวา่จะทรง “ครองแผน่ดินโดยธรรม” เท่านั้น หากแต่ในเม่ือทรงเป็น

พระมหากษตัริยส์มบูรณาญาสิทธิราชย ์ ผูมี้อาํนาจเตม็ จึงจกัทรง “เป็นท่ีพึ่งจดัการปกครอง” ดว้ย (พฤทธิสาณ 

2558 ง.) 
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 จากนั้นทรงหลัง่พระเตา้ทกัษิโณทก (นํ้าจากเตา้) “ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน” (หรือสาบาน) “ตั้งพระราช

หฤทยัดาํรงทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรจรรยา และอ่ืนๆ ตามพระบรมราชประสงค์” แลว้ เสด็จข้ึนพระท่ีนัง่

จกัรพรรดิพิมานองคใ์นสุดของพระมหามณเฑียร จากนั้นเป็นพิธีพุทธ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ถวายอดิเรก 

(ถวายพระพร) พิเศษ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ท่ีพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณองคก์ลางแลว้ ออกมาท่ีพระท่ีนัง่

อมรินทรวนิิจฉยัองคน์อกสุด สวดคาถา ดบัเทียนชยั เป็นอนัเสร็จพิธีช่วงเชา้ 

 การพระราชพธีิในช่วงบ่ายของวนับรมราชาภิเษกเป็นส่วนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิม่ขึน้มา

จากเดิม เป็นพธีิสถาปนาหม่อมเจ้าหญงิร าไพพรรณ ีเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงฉลองพระองคเ์ช่นเม่ือทรงบรมราชาภิเษก แต่ทรงพระชฎา

มหากฐิน ซ่ึงมีนํ้าหนกันอ้ยกวา่พระมหาพิชยัมงกุฎ เสด็จฯ ยงัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ องคก์ลางของพระมหา

มณเฑียร ซ่ึงเป็นทอ้งพระโรงฝ่ายใน (สตรี) ประทบัพระท่ีนัง่ภทัรบิฐ พระราชบลัลงักป์ระจาํพระท่ีนัง่ไพศาลฯ 

ซ่ึงในช่วงเชา้ประทบัทรงรับการเฉลิมพระปรมาภิไธยและเคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์

 ธรรมเนียมใหม่ท่ีมีข้ึนโอกาสน้ี คือ โปรดเกลา้ฯ ใหท้อดพระราชอาสน์สาํหรับหม่อมเจา้รําไพพรรณี 

พระชายา ไวเ้บ้ืองซา้ยพระราชบลัลงัก ์ เพื่อประทบัเป็นต่างหากจากพระราชวงศท์ั้งหลาย แลว้ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระดาํรงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ทรง

อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมเจา้รําไพพรรณี พระชายา ข้ึนเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ความ

บางตอนในประกาศนั้นวา่ 

 “หม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณไีด้ทรงดํารงพระยศเป็นพระชายามาจนบัดน้ีและทรงศักดิเ์ป็นอุภโตสุ

ชาติขัตติยนารี สมควรจะสถาปนาเป็นสมเด็จพระอัครมเหสี ตามโบราณราชประเพณีได้ประการ 1” 

 แปลความไดว้า่ ทรงเป็นหญิงผูมี้กาํเนิดดีในตระกลูกษตัริย ์และ 

 “อีกประการ 1 ต้ังแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกกบัหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณมีา ได้ทรงประจักษ์

แจ้งความซ่ือตรงจงรักของหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณอัีนมีต่อพระองค์ ได้ต้ังพระหฤทยัสนองพระเดชพระคุณ

ทัง้ปฏิบัติวัฏฐากในเวลาเมื่อทรงเป็นสุขสําราญและรักษาพยาบาลในเวลาเมื่อทรงประชวร แม้เสด็จไปประทบัอยู่

ในทุระสถานต่างประเทศ ก็อุตสาห์โดยเสด็จติดตามไปมิได้ย่อท้อต่อความลําบาก ควรนับได้ว่าได้เคยเป็นคู่ ร่วม

ทุกข์สุขกบัพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นนิรันดร จะหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
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เถลิงถวัลยราชสมบัติกส็มควรทีจ่ะทรงสถาปนาหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณขีึ้นเป็นสมเด็จพระมเหษี เพราะ

ความชอบความดีซ่ึงได้มต่ีอพระองค์มาแต่หนหลังด้วยอีกสถาน 1” 

 กระแสพระราชดาํริทั้งน้ี ไดท้รงปรึกษาพระบรมวงศผ์ูใ้หญ่ทั้งฝ่ายหนา้ฝ่ายใน ก็ทรงยนิดีเห็นชอบ

พร้อมกบัดงัพระราชบริหาร จึงมีพระบรมราชโองการมา  ณ พระบณัฑูรสุรสิงหนาถ ดาํรัสสั่งใหป้ระกาศเฉลิม

พระนามหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี พระบรมราชินีและใหมี้เกียรติยศเป็นพระอคัรมเหษีสมบูรณ์ตามพระราช

กาํหนดกฏหมายและพระราชประเพณี จงทุกประการ.” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 39 –ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)  

จบแลว้ หม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี ทรงพระทิอารา (tiara) มงกุฎกระบงัหนา้แบบของเจา้นายตะวนัตก 

แมว้า่จะทรงพระภูษา (ผา้ซ่ิน) จีบแบบไทยและฉลองพระองคแ์บบไทยประยกุตมี์ผา้ทรงสะพกัยาวเป็นพิเศษ

หอ้ยไปเบ้ืองหลงัพระองค ์(ดูใน ราชเลขาธิการ 2528: 46)  

ดงัท่ีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศท์รงนิพนธ์ใหเ้ห็นภาพไวใ้นโคลงลิลิตบรม

ราชาภิเษก22วา่ 

 อปัสะราภรณ์เพง่เพี้ยง  พิศวง วลิาสแม่ 

เยยีระบบัสีฟ้าผะจง  จีบชอ้ย 

อุไรรัตน์รัดองคท์รง  ตระแบงสะพกั สุพรรณเอย 

โอบอุภะยงัสาหอ้ย  ระยาบเฟ้ือยเปลือยชายฯ 

 เพริดพรายสายสะอ้ิงพชั  ชิราเฉลิม ศอแม่ 

วะลยัเพชร์เกยรูเสริม  พา่ห์ุแพร้ว 

พระประวชิวเิชียรระเริม  สุรังคุลิศ วไิลเอย 

ละมา้ยสุรางคน์างแกว้  กษตัริยเ์จา้จกัระพรรด์ิฯ 

 เฉิดฉนัจุฬะเกศมว้น  เมาฬิศ ฉลวยเอย 

เฉลิมพกัตร์เพชรรุณหิศ  รัดเกลา้ 
                                                           
22 ตีพิมพพ์ระราชทานเม่ือ พ.ศ. 2472 มีพระราชนิพนธ์คาํนาํทรงช่ืนชมไว ้ในท่ีน้ีคดัจาก พระผูพ้ึ่งจากไป กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน. 

พิมพค์ร้ังท่ี 3. มิถุนายน 2527. หนา้ 31 
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ฉลองชงฆแ์ช่มชวะลิต  กุไสยเ์ลห์ ฉวฤีๅ 

ฉลองบาทดจัะมาศเยา้  เนศร์ฟ้าผวาชมฯ 

 สมสวยสมศกัด์ิทั้ง  สมวงศ ์แม่เอา 

สมคู่ภูธะเรศทรง   ศกัด์ิแกลว้ 

สมสิงม่ิงอุมามง   กุฎกษตั-รีเอย 

สมอยา่งยอดนางแกว้  เกศหลา้ราชินีฯ 

เสด็จจากพระราชอาสน์ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทาน

นํ้าพระมหาสังขท์กัษิณาวตัรแลว้ทรงเจิมท่ีพระนลาฎ (หนา้ผาก) พระราชทานเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์มหาจกัรี

บรมราชวงศก์บัเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์อนัเป็นโบราณมงคล อีกทั้งเคร่ืองราชูปโภคสาํหรับ

ตาํแหน่งพระอคัรมเหสีดว้ย แลว้สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จกลบัไปประทบัพระราชอาสน์  

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้นภาพรประภา (กรมหลวงทิพยรัตน์กิริฎกุลินี) ผูท้รงกาํกบัราชการฝ่าย

ใน กราบบงัคมทูลถวายพระพรชยัมงคลในนามสตรีสันนิบาต คาํกราบถวายบงัคมทูลนั้น มีความตอนหน่ึงวา่ 

 “อน่ึง ในวาระน้ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณ ี พระวรราช

ชายา ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทีพ่ระอัครมเหษ ี ยิง่ทวีความช่ืนชมโสมนัสแห่งข้าพระพุทธเจ้า

ทัง้หลาย เป็นทีส่มหมายในการทีม่าได้ประมุขแห่งเหล่าสตรีไทยในพระองค์ผู้ทรงสุนทรลักษณ์งามทัง้พระโฉม 

พระมรรยาท พระเกยีรติและพระคุณเป็นอดุลยรัตนขัติราชนารี ควรเป็นที่เคารพอภิวันทนา จักเป็นศรีสง่า

ปรากฏไปทัว่ด้าวเมธนีดล” (ราชกจิจานุเบกษาพเิศษ 2468: 61 - ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

นบัเป็นประจกัษพ์ยานวา่เจา้นายฝ่ายในทั้งปวงทรงยนิดีมีความนิยมในพระอุปนิสัยของสมเด็จพระนาง

เจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี และทรงพร้อมท่ีจะถวายความเคารพในฐานะท่ีทรงเป็นเอกในบรรดาเจา้นายฝ่าย

ใน เป็นศรีสง่าไปทัว่แผน่ดิน 

จึงไม่เป็นการเกินเลยไป ท่ีจะเปรียบเปรยวา่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเป็น 

“กุลสตรีศรีสยาม” หรือ หญิงผูเ้กิดในตระกลูดีทั้งทรงมีความประพฤติดี เป็นสิริมงคลแก่สยามประเทศ 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานพระราชดาํรัสตอบ ความตอนหน่ึงวา่ 
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“ยิง่ได้ฟังคํายกย่องชมเชยสมด็จพระบรมราชินี ยิง่เพิม่พูลความปิติยนิดีข้ึนเป็นอันมาก เพราะเป็นที่

ตระหนักแน่แก่ใจของเรา ว่าในการทีไ่ด้สถาปนาหม่อมเจ้าหญงิรําไพพรรณขีึ้นเป็นสมเด็จพระอัครมเหษีน้ัน 

เป็นทีต้่องใจของท่านทัง้หลายทัว่กนั” (ราชกจิจานุเบกษาพเิศษ 2468: 63 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

แลว้เสด็จจากพระท่ีนัง่ภทัรบิฐ สมเด็จพระบรมราชินีทรงประคองขนับรรจุดอกพิกุลทองพิกุลเงิน ถวาย

ใหท้รงโปรยพระราชทานพระราชวงศแ์ละขา้ทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเก็บเป็นท่ีระลึก 

ขั้นตอนการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี หรือพระอคัรมเหสีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกน้ีไม่

เคยมีมาก่อนเลย อยา่งนอ้ยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ แต่ก็น่าจะไดท้รงอนุโลมตามพระราชพิธีเม่ือพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงสถาปนา สมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศรี พระอคัรราชเทวีเป็น

สมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถและเป็นผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างท่ีเสด็จ

พระราชดาํเนินเยอืนประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปใน พ.ศ. 2440 ซ่ึงน่าจะมีวตัถุประสงคเ์ป็นการสถาปนาผูส้ําเร็จ

ราชการแทนพระองค์มากกว่าการสถาปนาสมเด็จพระมเหสี และในคร้ังนั้นไม่ได้เป็นในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก (ดินาร์ 2550: 8-9) 

อีกขั้นตอนหน่ึงท่ีไดป้รับรูปแบบใหเ้หมาะแก่กาลสมยัเพื่อเนน้บทบาทสาํคญัในฐานะองคอ์คัรมเหสี คือ

ขั้นตอนการเฉลิมพระราชมณเฑียรในเวลาคํ่าของวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะใน

รัชกาลก่อนๆ นั้น ไม่ปรากฏวา่สมเด็จพระอคัรมเหสีหรือพระภรรยาเจา้พระองคใ์ดไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้

ร่วมพระราชพิธีน้ีดว้ย แต่ในคร้ังน้ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดาํเนินใน

กระบวนเฉลิมพระราชมณเฑียรเขา้บรรทมท่ีพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมานดว้ย  ทรงประคองขนับรรจุดอกพิกุลทอง

พิกุลเงินเพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรย  และเป็นคร้ังแรกท่ีโปรดเกลา้ฯ ให้

พระราชวงศฝ่์ายในชั้นพระองคเ์จา้และหม่อมเจา้ลว้นๆ ซ่ึงยงัมิไดท้รงเสกสมรสรวม 8 คู่ ตั้งกระบวนเชิญเคร่ือง

ราชูปโภคและเคร่ืองเฉลิมพระราชมณเฑียรตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชินี พระองคเ์จา้และหม่อมเจา้หญิง

ทั้งหลายน้ีเป็นพระราชนดัดาในรัชกาลท่ี 4 บา้ง รัชกาลท่ี 5 บา้ง (ดูล้อมกรอบ 4.1) แลว้ “ทรงเฉลิมพระราช

มณเฑียรคู่กนัในฐานะ “พระราชาและพระราชินี” อนัเป็นแนวคิดการครองคู่แบบสากล มิใช่การเฉลิมพระราช

มณเฑียรของพระมหากษตัริยเ์พียงพระองคเ์ดียวเช่นในสมยัจารีต” นบัเป็น “วถีิใหม่”  (ดินาร์ 2550: 10)  

ล้อมกรอบ 4.1 พระราชวงศ์ฝ่ายในเชิญเคร่ืองเฉลมิพระราชมณเฑียรและเคร่ืองราชูปโภคตามเสด็จ เป็นคู่ๆ 8 คู่ 

ซ้ายขวา 
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1. เชิญพระแสงดาบฝักทองเกล้ียง พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธวงศวจิิตร ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวง

นครสวรรคว์รพินิต 

-เชิญพระแสงขรรคอ์งคน์อ้ย พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศิริรัตนบุษบง ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวง

นครสวรรคว์รพินิต 

2. เชิญธารพระกรศกัด์ิสิทธ์ิและอุม้ไก่ขาว พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้มยรุฉตัร ในกรมหลวงกาํแพงเพชรอคัร

โยธิน 

-เชิญพระแส้หางชา้งเผือก กบัอุม้ไก่ขาว พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พิสิษฐสบสมยั ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวง

นครสวรรคว์รพินิต 

3. เชิญศิลาบด หม่อมเจา้ดวงทิพยโชติ ในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

-เชิญพานพืชน์ หม่อมเจา้พฒันคนณา ในกรมพระจนัทบุรีนฤนาถ 

4. เชิญกุญแจทอง หม่อมเจา้จารุพสัตราในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ 

-เชิญจัน่หมากทอง หม่อมเจา้สวาทวฒัโนดม ในกรมหลวงปราจิณกิติบดี 

5. อุม้วฬิาร์ (แมว) หม่อมเจา้สุริยนนัทนา ในกรมหม่ืนไชยาศรีสุริโยภาส 

-เชิญพานฟัก หม่อมเจา้พรรณเพญ็แข ในกรมหม่ืนพิไชยมหินทรโรดม 

6. เชิญพานพระศรี หม่อมเจา้ดวงจิต ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนริศรานุวดัติวงศ ์

-เชิญพระสุพรรณศรี หม่อมเจา้รําไพประภา ในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช 

7. เชิญพานพระรัตนกรัณฑ ์หม่อมเจา้พวงรัตนประไพ ในสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ 

-เชิญพานพระกลอ้ง หม่อมเจา้แขไขจรัส ในสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ 

8. เชิญพานดอกไม ้หม่อมเจา้ผสุดีวลิาส ในกรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ์ 

-เชิญพานธูปเทียน หม่อมเจา้รัสสาทิศ ในกรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ์ 

ทีม่า: ราชกจิจานุเบกษาพเิศษ 2468 หน้า 38-39 
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วนัรุ่งข้ึนท่ี 26 กุมภาพนัธ์ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จออกพร้อมดว้ยสมเด็จพระ

บรมราชินีท่ีพระที่นั่งจกัรีมหาปราสาทเบ้ืองบูรพทิศ ทรงรับอคัรราชทูตพิเศษที่มาช่วยงานแทนพระองค์

พระราชาธิบดีและแทนตวัประธานาธิบดีทีละนาย รวม 8 ประเทศ แลว้เสด็จออกทอ้งพระโรงกลางพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสใหค้ณะทูตานุทูตท่ีประจาํการในสยามเฝ้าฯ พร้อมกนั หวัหนา้คณะกราบบงัคมทูลถวาย

พระพรชยัแลว้ มีพระราชดาํรัสตอบ การน้ีเป็นไปตามธรรมเนียมพิธีการทูตแบบสากล 

สมเด็จพระบรมราชินีโดยเสด็จฯ อีกคร้ังหน่ึงในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จพระท่ีนัง่จกัรีมหา

ปราสาทใหป้ระชาราษฎรทั้งเด็กและผูใ้หญ่ชายและหญิงเฝ้าฯ ท่ีสนามหญา้และลานหนา้พระท่ีนัง่อยา่งแน่นขนดั 

สมุหพระนครบาลกราบบงัคมทูลพระกรุณาทูลเกลา้ฯ ถวายดอกไมธู้ปเทียนแทนประชาราษฎร แลว้มีพระราช

ดาํรัสตอบ การปรากฏพระองคคู์่กนัในขั้นตอนน้ีไม่เคยมีข้ึนมาก่อนเช่นกนั (ดินาร์ 2550: 11) 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีจึงไดท้รงมีโอกาสปรากฏพระองคท์ั้งแก่ประชาราษฎร

สยามและแก่ผูแ้ทนพระประมุขและประมุขของต่างประเทศคู่กบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แสดง

พระองคเ์ป็นเอกกุลสตรีศรีสยามในแทบทุกสถานหนแห่งแต่บดันั้นมา นบัเป็นการคล่ีคลายโบราณราชประเพณี

เขา้สู่รูปแบบสากลอยา่งมีนยัสาํคญั 

หากแต่ในการเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค (บก)ในวนัท่ี 1 มีนาคม และทางชลมารค (เรือ) ในวนัท่ี 

3 มีนาคม ในขบวนพยหุยาตรานัั้น สมเด็จพระบรมราชินีไม่ไดโ้ดยเสด็จฯ สาํหรับในการเสด็จเลียบทาง

สถลมารคนั้น สมเด็จฯ ประทบัทอดพระเนตรกระบวนท่ีหอพระสมุดสาํหรับพระนคร (บรรเจิด 2537: 69)  

การท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้รับรูปแบบการพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกเช่นน้ี เป็นไปตามท่ีทรงแสดงพระคติในการทรงครองแผน่ดินไวว้า่ 

“ควรพยายามแลดูการล่วงหน้า แต่กค็วรเหลียวหลังดูประเพณแีละหลักการทีล่่วงไปแล้วด้วยเหมือนกนั” 

ซ่ึงปรากฏในพระราชนิพนธ์คาํนาํของพระองค ์ สาํหรับหนงัสือพระบรมราชาธิบายแกไ้ขการปกครอง

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงพระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัพิมพข้ึ์นเม่ือเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2470 (ดู พฤทธิสาณ 2558 จ. ดว้ย) 
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ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัในวนัถวายพระเพลิง 

วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 (พ.ศ. 2469 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี

ประทบัพระวอสีวกิากาญจน์ช่อฟ้าหลงัคาทองตามเสด็จในกระบวนจากพระท่ีนัง่บรมพิมานไปยงัพระเมรุทอ้ง

สนามหลวงเพื่อถวายพระเพลิงในเวลาบ่าย และเคียงพระองคโ์ดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ในเวลากลางคืนเพื่อถวายพระ

เพลิงจริง และในการเก็บพระบรมอฐิัในเชา้วนัรุ่งข้ึนก็ไดต้ามเสด็จในกระบวนราบเช่นกนั  

ต่อมาไดโ้ดยเสด็จในงานนอกเขตพระราชฐานประเภทต่างๆ เคียงพระองคเ์ช่นกนับ่อยคร้ัง (ดู บรรเจิด 

2537: 88-116) ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะไดท้รงครองชีวิตคู่และทรงร่วมทุกขร่์วมสุขกนัมาตั้งแต่ยงัไม่ไดท้รงเป็น

พระมหากษตัริยแ์ละสมเด็จพระบรมราชินี ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ จึงเขา้พระทยับทบาทความเป็น 

“สามีภรรยา” ในวฒันธรรมสากลท่ีมีความเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั และถือเป็นมารยาทท่ีจะตอ้งออกสังคม

ในโอกาสต่างๆ ดว้ยกนั 

เม่ือถึงคราวท่ีตอ้งทรงรับพระราชภาระ จึงไม่ทรงนิยมการปฏิบติัพระองคแ์บบจารีตท่ีพระมหากษตัริย์

และพระอคัรมเหสีแยกกนัประทบั แยกกนัปฏิบติัพระราชภารกิจ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

ทรงมี “หญิง” พระองคน้ี์เป็นหญิงเดียวในพระราชหฤทยั ทั้งสองพระองคจึ์งทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ 

เคียงคู่กนัเป็นส่วนมากทั้งในและนอกเขตพระราชฐานยกเวน้ในกรณีท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

เสด็จออกประทบัในพระราชสถานะหวัหนา้รัฐบาล อีกทั้งในการพระราชพิธี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ก็

ไดเ้สด็จออกประทบัเคียงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แทนท่ีจะประทบัเฝ้าฯ อยูใ่นพระฉากหรือในท่ี

ต่างหากของฝ่ายในตามพระราชประเพณีแต่โบราณ แมว้า่การน้ีจะเคยปรากฏมาบา้งในรัชกาลของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั แต่นอ้ยมาก (ดินาร์ 2550: 14-15) 

 

อน่ึง ไม่ก่ีวนัก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้

ประกาศกระทรวงวงัลงวนัท่ี 18 มีนาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งนางสนองพระโอษฐแ์ละนางพระกาํนลั

รับราชการฉลองพระเดชพระคุณ (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 43 น่า 421 วนัที ่22 สิงหาคม 2469) ความสาํคญัวา่ 

“ราชเลขาธิการ รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ ส่ังว่า มีพระราชประสงค์จะพระราชทานวโรกาศ

ให้ฝ่ายนารีอันมีศักดิไ์ด้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณบ้าง เพือ่เปนทีเ่ชิดชูเกยีรติยศแก่วงศ์สกลุ แต่ราชการ

ฝ่ายนารีไม่สู้มีมากนัก จ่ึงทรงพระราชดําริห์เห็นสมควรให้ผลัดเปลี่ยนกนัตามโอกาศ อาศรัยเหตุน้ันจ่ึงได้ทรง



36 
 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังนางสนองพระโอฐและนางพระกาํนัลข้ึน เมื่อวันที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2468 ดังแจ้งใบ

ประกาศเสนาบดีกระทรวงวังน้ันแล้ว...” (ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) แสดงวา่ตอ้งพระราชประสงคจ์ะพระราชทาน

โอกาสใหส้ตรีไดมี้บทบาทอนัมีเกียรติในท่ีสาธารณะ 

ประกาศดงักล่าวระบุลกัษณะเขม็เคร่ืองหมายนางสนองพระโอษฐแ์ละเขม็เคร่ืองหมายนางพระกาํนลัท่ี

แตกต่างกนั แต่ทั้งสองแบบมีอกัษรพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชินี ยอ่ ร.พ. ปรากฏอยู ่ จึงเป็นท่ีแน่ชดัวา่มี

หนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่ราชการในสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

คร้ันในวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ไดมี้ประกาศวางระเบียบตาํแหน่งหนา้ท่ีนางสนองพระโอษฐแ์ละ

นางพระกาํนลั (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 43 น่า 421 วันที ่12 มิถุนายน 2470) ความสาํคญัวา่ ใหน้างสนองพระโอษฐ์

และนางพระกาํนลัอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของทา้วนางผูห้น่ึง ใหผู้ซ่ึ้งทรงพระกรุณาเลือกสรรใหรั้บราชการ

ในตาํแหน่งนางสนองพระโอษฐแ์ละนางพระกาํนลันั้นตระหนกัวา่ตนเป็นผูซ่ึ้งทรงไวว้างพระราชหฤทยัในความ

จงรักภกัดีเป็นพิเศษ ใหฟั้งบงัคบับญัชาของทา้วนางผูน้ั้น “ตามระเบียบการในเร่ืองเขา้เวรประจาํการหรือเร่ือง

ใดๆ อนัเป็นหนา้ท่ีราชการแห่งตน” ตามธรรมดาให้อยูใ่นตาํแหน่งประจาํการมีกาํหนดเพียง 2 ปี แต่จะ

พระราชทานให้รับราชการต่อไปอีกก็ได ้ ทั้งน้ี หากทา้วนางผูบ้งัคบับญัชานาํความข้ึนกราบบงัคมทูลขอ

พระราชทานพระบรมราชวนิิจฉยัถึงเหตุแห่งความประพฤติ ถา้สมควรก็จะไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหป้ลดออกเสีย โดย

ผูบ้งัคบับญัชาคือทา้วสมศกัด์ิ (ม.ร.ว.ปุย มาลากุล) 

จึงชดัเจนวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้กิดความมีระเบียบ

แบบแผนเก่ียวกบันางสนองพระโอษฐแ์ละนางพระกาํนลัสาํหรับถวายงานสมเด็จพระบรมราชินี ใหมี้ลกัษณะ

เป็นตามแบบสากลในราชสาํนกัประเทศตะวนัตก คือ lady-in-waiting และ maid-of-honour ตามลาํดบั เป็นคร้ัง

แรกในประเทศ โดยการแต่งตั้งเป็นโดยพระบรมราชโองการของพระมหากษตัริย ์ แต่เดิมมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 

สมเด็จพระมเหสีพระองคต่์างๆ ทรงมีคุณขา้หลวง ซ่ึงเป็นคุณทา้วมีราชทินนาม หรือเจา้นายฝ่ายในผูเ้ยาวต์าม

เสด็จฯ ในงานพระราชพิธี แต่การเรียกท่านเหล่าน้ีวา่ “นางสนองพระโอษฐ”์ นั้นน่าจะเป็นการใชใ้นความหมาย

ท่ีวา่เป็นผูรั้บรับสั่งหรือพระราชเสาวนียไ์ปแจง้แก่ผูอ่ื้น มากกวา่ท่ีจะเป็นไปตามแบบแผนใหม่น้ี (ดูเช่น อุทุมพร

2540: 159)23 และในรัชกาลท่ี 6 ธรรมเนียมของตะวนัตกในเร่ืองน้ีก็ยงัไม่ไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอหรือเป็น

ทางการเฉกเช่นในสมยัรัชกาลท่ี 7 

                                                           
23                 ‚                                   น   น                                                น   น           
    น              ‛  น                 น           น น        น       ( น               )                       น    
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การท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้างสนองพระโอษฐแ์ละนาง

พระกาํนลัอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของทา้วนาง นบัเป็นพระราชกุศโลบายใหมี้ความเช่ือมต่อระหวา่งประเพณีเดิมกบั

ประเพณีใหม่ 

นางสนองพระโอษฐ์นั้นเป็นสตรีผูมี้ศกัด์ิซ่ึงสมรสแลว้ ส่วนนางพระกาํนลัเป็นสตรีผูมี้ศกัด์ิท่ียงัเป็นโสด 

(สร. พวงทอง: 6-7) และเม่ือทาํการสมรสก็จะกราบถวายบงัคมทูลลาออก โดยไม่ได้ทรงเล่ือนข้ึนเป็น

นางสนองพระโอษฐ์ ส่วนท่ีปรากฏมีอดีตนางพระกาํนลับางท่านเขา้เฝ้าฯ อยูบ่่อยๆ นั้น เป็นไปตามความใกลชิ้ด

เบ้ืองพระยคุลบาทของแต่ละบุคคล สตรีผูมี้ศกัด์ิท่ีทรงเลือกนั้นเป็นราชนิกุล (คือมีกาํเนิดในราชสกุล) แต่ไม่ได้

เป็นเจา้นาย หรือไม่ก็เป็นภรรยาและบุตรีของขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ และโดยมากเป็นผูท่ี้รู้ภาษาและวฒันธรรม

ตะวนัตก อีกทั้งพงึทราบวา่ท่านเหล่าน้ีไม่ไดพ้าํนกัอยูใ่นพระราชวงัหรือวงัท่ีประทบั แต่เขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการตามหมายเรียก (มสธ. กอบแก้ว: 43) ซ่ึงโดยปกติก็เพื่อตามเสด็จพระราชดาํเนินสมเด็จพระบรมราชินีไป

ในงานพระราชพิธี งานท่ีมีความเป็นทางการนอกเขตพระราชฐาน รวมทั้งในการเสด็จเลียบมณฑลหรือประพาส

หวัเมือง และการเสด็จเยือนต่างประเทศ ในการตามเสด็จนั้น จะมีนางสนองพระโอษฐ์คนหน่ึงกบันางพระกาํนลั

หน่ึงหรือสองคนคู่กนัไป (นิธิ 2552: 102)24 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                 น               น น  น              น ‚       ‛    น          น                           น น    น 
‚          น    ‛ 

24 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ี เม่ือตอ้งเชิญพระกระเป๋าทรง (กระเป๋าถือ) จะตอ้งเชิญดว้ยสองมือไวห้นา้ตน ไม่ใช่ห้ิว หากเชิญพระกลด (ร่ม) ก็
ตอ้งเชิญโดยใหป้ลายกลดช้ีข้ึนขา้งบน และระหวา่งตามเสดจ็ฯ จะเกาะราวบนัไดไม่ไดเ้ลย (ม.จ.สีดาดาํรวง ชุมพล ทรงเล่าประทานและ 
ม.ล.ประอร จกัรพนัธ์ุ เล่าใหผู้เ้ขียนฟัง) 
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ล้อมกรอบที ่4.2: นางสนองพระโอษฐ์และนางพระก านัลในสมัยรัชกาลที ่7  (ตามล าดับการโปรดเกล้าฯ) 

18 มีนาคม 2468 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- หม่อมพร้อย (บุนนาค) กฤดากร ณ อยุธยา 

หม่อมในหม่อมเจา้อมรทตั กฤดากร สมุหราชองครักษ ์ต่อมาหยา่ขาดจากกนัแลว้ หม่อมพร้อยสมรส

ใหม่ใน พ.ศ. 2473 กบัหม่อมเจา้วรรณไวทยากร วรวรรณ (พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ กรมหม่ืน

นราธิปพงศป์ระพนัธ์ในภายหลงั) และเป็นท่ีรู้จกักนัต่อมาในนามหม่อมพร้อยสุพิณ วรวรรณ ณ อยธุยา 

- หม่อมหลวงคลอง ไชยนัต์ 

ราชสกุลเดิม สนิทวงศ ์คู่สมรสในหม่อมเจา้ถาวรมงคลวงศ ์ไชยนัต ์แพทยป์ระจาํพระองค ์

นางพระกาํนลั 

- หม่อมราชวงศ์พนัธ์ุทพิย์ เทวกุล* 

ธิดาพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ไตรทศประพนัธ์ (กรมหม่ืนเทววงศว์โรทยัในภายหลงั) เสนาบดี

กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมา ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย ์เสกสมรสกบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุมภฎ

พงษบ์ริพตัร (กรมหม่ืนนครสวรรคศ์กัดิพินิต ในภายหลงั) จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในเวลาต่อมาในนาม หม่อม

ราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์บริพตัร 

- คุณประยงค์ สุขุม** 

บุตรีเจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขมุ) อดีตเสนาบดีตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 จนถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2468 

- คุณดุษฎ ีไกรฤกษ์** 

บุตรีเจา้พระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ)์ ราชเลขาธิการ ต่อมาสมรสกบัหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล และจึง

เป็นท่ีรู้จกักนัต่อมาในนามท่านผูห้ญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยธุยา 
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- คุณพโยม ณ นคร 

บุตรี พลเอก เจา้พระยาบดินทรเดชานุชิต (แยม้ ณ นคร) ต่อมาลาออกเม่ือสมรสกบัพนัเอก พระยาเสนี

ณรงคฤ์ทธ์ิ (ม.ล.เล็ก สนิทวงศ)์ จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในเวลาต่อมาในนามคุณหญิงและท่านผูห้ญิงโพยม เสนี

ณรงคฤ์ทธ์ิ ตามลาํดบั 

 

7 มิถุนายน 2470 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- คุณหญงิเน่ือง บุรีนวราษฐ์ (เน่ือง สิงหเสนี)  

ราชสกุลเดิม สนิทวงศ ์ภรรยาพระยาบุรีนวราษฐ ์(ชวน สิงหเสนี) อดีตราชทูตประจาํประเทศองักฤษ

และสหรัฐอเมริกาซ่ึงถึงแก่อนิจกรรมก่อนสมยัรัชกาลท่ี 7  คุณหญิงเน่ืองเป็นมารดาของหม่อมเสมอ 

สวสัดิวตัน์ ใน หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิวตัน์ 

นางพระกาํนลั 

- หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์ 

บุตรีเจา้พระยาวงษานุประพทัธ์ (ม.ร.ว.สทา้น สนิทวงศ์) ต่อมาเสกสมรสกบัหม่อมเจา้นกัขตัรมงคล 

กิติยากร (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ กรมหม่ืนจนัทบุรีสุรนาถในภายหลงั) และมีพระธิดาเป็นหม่อม

ราชวงศสิ์ริกิต์ิ กิติยากร ผูต่้อมาในรัชกาลท่ี 9 ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินี 

และพระบรมราชินีนาถ ตามลาํดบั หม่อมหลวงบวัจึงเป็นท่ีรู้จกักนัในภายหลงัในนาม ท่านผูห้ญิงบวั    

กิติยากร 

 

17 มีนาคม 2470 (ปลายปี) 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- หม่อมหลวงคลอง ไชยนัต์ (วาระท่ี 2) 

นางพระกาํนลั 
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    -                                (         )             น         น                           

 

28 มีนาคม 2470 (ปลายปี) 

นางสนองพระโอษฐ์ 

-                                            

            น     น        (   น          ) ธิดาพระยาวสูิตรโกษา (ฟัก สาณะเสน) 

น        น   

-                 

                ก  (       นน  )          น   น                         (   น   นน  ) 

      น  น                        น                                 

                น                   2475     น              น       น        น          

                    น  น      น        น      

 

28 พฤศจิกายน 2471 

นางพระกาํนลั 

- คุณกอบแก้ว วเิศษกุล***  

บุตรีพระยาสุรินทราชา (นกยงู วเิศษกุล) อธิบดีกรมนคราธร คุณกอบแกว้ตามเสด็จเยอืนสิงคโปร์ ชวา 

และบาหลี เม่ือ พ.ศ. 2472 ต่อมาลาออกเม่ือเสกสมรสในปีเดียวกนักบัพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

อาทิตยทิ์พอาภา (พระเจา้วรวงศเ์ธอฯ ในภายหลงั) คุณกอบแกว้ จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามหม่อมกอบแกว้ 

อาภากร ณ อยธุยา 
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8  เมษายน 2472 

นางพระกาํนลั 

- คุณวรันดับ บุนนาค  

บุตรีพระยาสุริยวงศว์วิฒัน์ (เต๋ียม บุนนาค) กรมวงัประจาํพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

และสมุหพระราชมณเฑียร ทั้งสองตามเสด็จเยอืนอินโดจีนของฝร่ังเศส ใน พ.ศ. 2473 คุณวรันดบัสมรส

กบัร้อยโทหม่อมหลวงสฤษฎ์ิ ฉตัรกุล เม่ือ พ.ศ. 2482  จึงใชน้ามวา่ คุณวรันดบั ฉตัรกุล ณ อยธุยา แต่นั้น

มา 

 

1 มิถุนายน 2472 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- คุณหญงิเน่ือง บุรีนวราษฐ์ (วาระท่ี 2)  

ตามเสด็จเยอืนสิงคโปร์ ชวา และบาหลี พ.ศ. 2472 

นางพระกาํนลั 

- หม่อมหลวงเร่ียม อศิรเสนา 

 บุตรีเจา้พระยาวรพงศพ์ิพฒัน์ (ม.ร.ว.เยน็ อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวงั 

 

20 มีนาคม 2472 (ส้ินปี) 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- คุณหญงิมโนปกรณ์นิติธาดา (วาระท่ี 2) 

 ถึงแก่อนิจกรรมดว้ยอุบติัเหตุรถยนตร์ะหวา่งตามเสด็จเยอืนอินโดจีนแห่งฝร่ังเศสใน พ.ศ. 2473 คร้ัน

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระยามโนฯ เป็นประธานกรรมการราษฎร หรือ

นายกรัฐมนตรีคนแรก 
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นางพระกาํนลั 

- คุณสดับ บุนนาค (วาระท่ี 2) 

 

26 มีนาคม 2473 (ส้ินปี) 

นางพระกาํนลั 

- คุณวรันดับ บุนนาค (วาระท่ี 2) 

- หม่อมหลวงเร่ียม อศิรเสนา (วาระท่ี 2) 

 

14 เมษายน 2474 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- คุณหญงิเน่ือง บุรีนวราษฐ์ (วาระท่ี 3) 

 

3 พฤษภาคม 2475 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- หม่อมหลวงคลอง ไชยนัต์ (วาระท่ี 3) 

นางพระกาํนลั 

- คุณสดมภ์ บุนนาค  

บุตรีหลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) และจึงเป็นหลานปู่ เจา้พระยาพิชยัญาติ (ดัน่ บุนนาค) 

เช่นเดียวกบัคุณสดบั บุนนาค 
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28 พฤษภาคม 2475 

นางสนองพระโอษฐ์ 

- คุณหญงิอภิบาลราชไมตรี (ร่ืน บุนนาค) 

 บุตรีพระยาจาํนงคก์าร (เทพ บุนนาค) อดีตอคัรราชทูตประจาํกรุงโตเกียว และเอกภรรยาคนท่ีสองของ

พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต๋อม บุนนาค) 

 

1 มิถุนายน 2476 

นางสนองพระโอษฐ์ 

-                       (          )  

                                                                        -2477 

(     น        น           )  

น        น   

-           ร่ี            (         ) 

-                   (         ) 

 

               น                                            

           

*                  น                  น    นน        น      ท่านแรก บนัทึกไวใ้นอตัชีวประวติัของท่าน

วา่ โดยท่ีท่านไดใ้ชชี้วิตแต่ยงัเยาวม์ากในต่างประเทศสมยัท่ีท่านพอ่ของท่านเสด็จไปเป็นอคัรราชทูต

จนกระทัง่อายปุระมาณ 9 ปีจึงไดก้ลบัสู่สยามและไดศึ้กษาจนจบชั้นมธัยม ท่านมีความประสงคจ์ะศึกษา

ต่อ หากแต่ในเวลานั้น ยงัไม่มีมหาวทิยาลยัในประเทศและสมเด็จปู่  (สมเด็จกรมพระยาเทววงศว์โรปการ) 

ไม่โปรดท่ีจะใหห้ลานสาวของพระองคไ์ปเรียนเมืองนอกโดยไม่มีผูดู้แลใกลชิ้ด อีกทั้งอาชีพท่ีสตรีใน
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สมยันั้นทาํอยูก่็มีแต่การเป็นพยาบาลกบัการเป็นครู ซ่ึงท่านเองไม่นิยมจะทาํ ดงันั้น ท่านจึงโล่งอกมากท่ี

ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งท่านเป็นนางพระกาํนลัและแลว้ไดพ้บกบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้จุมภฎพงษบ์ริพตัร และไดเ้สกสมรสกนั (พนัธ์ุทพิย์ 2512: ซ.) 

**         ‚   ‛       น   น   น  น  น        น                         เหมือนกบัท่ีใชใ้นกรณีสตรี

สามญัชน ผูไ้ดรั้บพระราชทานตราจุลจอมเกลา้ โดยในสมยันั้น การใชค้าํวา่ ‚คุณ‛ เพื่อเรียกบุคคลทัว่ไป

ไม่วา่สตรีหรือบุรุษ เพื่อแสดงความยกยอ่ง ยงัไม่เป็นท่ีนิยม 

       น   น             น        น        น      (              น                     น  ) 

                                น  น       น น           น         น               

‚       ‛     ‚      ‛                         ‚   ‛                   

          ‚     ‛       น   น   น  น            น              น   และเป็นราชทินนามสาํหรับ   

ความดีความชอบในราชการ เช่น หม่อมทววีงศถ์วลัยศกัด์ิ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทววีงศ)์ 

*** หม่อมกอบแกว้ฯ ใหส้ัมภาษณ์วา่หม่อมเจา้อมรทตั กฤดากร สมุหราชองครักษท์อดเนตรเห็นคุยกบัฝร่ัง

ไดดี้บนรถไฟไปหวัหิน จึงไดท้รงนาํความกราบบงัคมทูลวา่พบคนท่ีจะแทนหม่อมหลวงบวัในหนา้ท่ี

นางพระกาํนลัไดแ้ลว้ วนัรุ่งข้ึนสมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเฝ้าฯ (มสธ. กอบแก้ว: 42) 
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5 

 

คู่พระบารมอีงค์ประชาธิปกราชัน 

สมเด็จพระอคัรมเหสี ณ พระทีน่ั่งอมัพรสถาน 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระอคัรมเหสีรําไพพรรณี ประทบั ณ พระท่ีนัง่บรม

พิมาน จนกระทัง่วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2469 จึงไดเ้สด็จประทบั ณ วงัศุโขทยั คร้ันเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2469 จึง

ไดเ้สด็จเขา้ประทบั ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถานในบริเวณพระราชวงัดุสิต 

 พระท่ีนัง่องคน้ี์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนเป็นท่ีประทบัและได้

ประทบัอยูเ่ป็นเวลาประมาณ 3 ปี ก่อนท่ีจะเสด็จสวรรคตเม่ือ พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 

ไม่โปรดท่ีจะประทบัท่ีนัน่เป็นการถาวร คร้ันเม่ือผลดัแผน่ดินเป็นรัชกาลท่ี 7 จึงตอ้งมีช่วงเวลาในการซ่อมแซม

เตรียมการใหพ้ระท่ีนัง่อมัพรฯ อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมท่ีพระมหากษตัริยจ์ะทรงใชเ้ป็นท่ีประทบัและทรงงาน 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ คงจะพอทรงรําลึกไดถึ้งวนัเวลาเม่ือยงัทรงพระเยาวม์ากประทบัอยูใ่น

พระราชอุปการะของสมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ ณ พระตาํหนกัสวนส่ีฤดูใกล้ๆ  กบัพระท่ีนัง่อมัพรสถาน หากแต่

วา่ไม่น่าจะทรงคุน้เคยนกักบัองคพ์ระท่ีนัง่ มาบดัน้ี พระองคจ์ะตอ้งเสด็จเขา้ประทบัเคียงพระองคพ์ระราชสวามี 

ณ ท่ีนั้น สถานท่ีซ่ึงใหญ่โตรโหฐานและมีระเบียบพิธีการกวา่ “บา้น” วงัศุโขทยัยิง่นกั แต่โดยท่ีมีตน้ไมด้อกไม้

นานาพนัธ์ุประดบัอยูย่ิง่กวา่ จึงนบัวา่สมพระราชอธัยาศยัและอาํนวยแก่การทรงพระสาํราญ 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระอคัรมเหสีพระองคเ์ดียวของพระองค ์ ไดท้รงปรับ

พระองคแ์ละการใชง้านสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในบริเวณนั้นอยา่งไร เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 

 ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระราชวงัดุสิต วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ทั้งสอง

พระองคท์รงรถยนตพ์ระท่ีนัง่จากวงัศุโขทยั เวลา 17.25 น. เสด็จออกหอ้งอาวธุ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน เร่ิมตน้

ดว้ยพิธีสงฆ ์ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีทรงมีบทบาทเฉพาะพระองค ์ จดหมายเหตุพระราช

กิจรายวนับนัทึกไวว้า่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
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 “ทรงประเคนผา้ไตรยา่มแก่พระสงฆ ์ 15 รูป สมเด็จพระบรมราชินีทรงประเคนไตรยา่มแก่พระสงฆใ์น

หอ้งพระบรรทมอีก 5 รูป พระสงฆอ์อกไปครองผา้มานัง่ท่ีหอ้งอาวธุ 10 รูป    พระแท่นสมเด็จพระบรมราชินี 5 

รูป ทรงเคร่ืองนมสัการห้องอาวธุและหอ้งพระบรรธม สมเด็จพระบรมราชินีทรงเคร่ืองนมสัการกระบะถม 

สมเด็จพระสังฆราชเจา้ถวายศีลแลว้มีสวดมนตท์ั้ง 3 แห่ง สมเด็จพระบรมราชินีทรงประเคน 5 รูป พระสงฆ์

ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระสังฆราชเจา้ถวายอดิเรก25 สมเด็จพระวนัรัตถวายพระพรลา เจา้พนกังานนิมนต์

พระราชาคณะผูใ้หญ่ประนํ้ามนตโ์ปรยทัว่พระราชมณเฑียร 

 เวลา 6 นาฬิกา 51 นาที 51 วนิาที หลงัเท่ียง เป็นประถมฤกษ ์ เสด็จข้ึนเถลิงพระแท่นบรรธมเป็นพระ

ฤกษพ์ร้อมดว้ยสมเด็จพระบรมราชินี มีประโคมแตรสังขดุ์ริยดนตรีตามราชประเพณี 

 จากนั้นเจา้พนกังานตั้งบายศรีแกว้ทองเงินเคร่ืองสมโภช พราหมณ์เบิกแวน่ ขา้ราชการฝ่ายหนา้ฝ่ายใน

เวยีนเทียนสมโภชพระราชมณเฑียรแลว้26 ประทบัโตะ๊เสวยพร้อมดว้ยเจา้นายฝ่ายหนา้ สมเด็จพระบรมราชินี

เสวยพร้อมดว้ยเจา้นายฝ่ายใน โปรดให้เล้ียงราชบริพารทั้งฝ่ายหนา้ฝ่ายในแลว้ และมีการฉายภาพยนตร์ เสด็จ

ประทบัทอดพระเนตรตามสมควรแก่เวลาแลว้เสด็จข้ึน” (บรรเจิด 2537: 142 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้

ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ในการเสวยพระกระยาหารในวโรกาสน้ี ประทบัแยกกนัเป็นฝ่ายหนา้ฝ่ายในตามราช

ประเพณีเดิม และการพระราชพิธีน้ีจดัเป็นโดยสังเขปและเป็นการภายใน มีการฉายภาพยนตร์ตามพระราชนิยม

ของพระองคแ์ทนการแสดงมหรสพ 

 หอ้งพระบรรทมนั้น ไม่ใช่ห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีชั้นสาม แต่น่าจะ

อยูท่ี่ชั้นสอง (ศิริน 2556: 135) และจากท่ีบนัทึกไวข้า้งตน้น้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงมีพระแท่น

บรรทมอยูใ่นหอ้งพระบรรทม ซ่ึงน่าจะเป็นห้องชุดมีพระทวาร (ประตู) เปิดเขา้สู่กนั ใหพ้อทราบวา่ส่วนใดเป็น

เขตฝ่ายหนา้ส่วนใดเป็นเขตฝ่ายใน 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงมีคุณเชยเป็นขา้หลวงมาตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรสและไดต้ามเสด็จ

ไปประเทศฝร่ังเศสดว้ย คร้ันเสด็จกลบัมา คุณเชยไดพ้าคุณชดและคุณม่วยเขา้มาถวายตวัเป็นขา้หลวงอีก 2 คน 

                                                           
25 อดิเรก เป็นคาถาพิเศษท่ีพระสงฆใ์ชใ้นการถวายพระพรพระมหากษตัริย ์
26 พึงสังเกตการผสมผสานพิธีไทยเดิมคือการตั้งบายศรี เขา้กบัพิธีเวียนเทียนแบบพราหมณ์ ซ่ึงคือการถือแวน่เวยีนเทียนปักเทียนหน่ึงดอก

ตวัเลขเป็นวงกลม ส่งเทียนเวยีนขวา ผูท้าํการเวยีนเทียนรับแวน่เวยีนเทียนมา เวยีนข้ึนออกจากตวั 3 รอบ แลว้ปัดควนัเทียนออกจากตน
เป็นการสมโภช ไม่ใช่การเดินเวยีนรอบโบสถ ์
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ทั้งสามสมรสกบัมหาดเล็กมีราชทินนาม ดงัท่ีไดเ้กร่ินไวแ้ลว้ในบทท่ี 3 นอกจากนั้น พระวรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้มนศัสวาสด์ิ ก็ยงัคงประทบัเป็นผูใ้หญ่อยูด่ว้ย และหม่อมเจา้รัสสาทิส สวสัดิวตัน์ พระขนิษฐาต่างพระมารดา

และอ่อนชนัษากวา่สมเด็จฯ ประมาณ 4-5 ปี ไดถ้วายตวัเขา้มาประทบั “เป็นเพื่อน” อยูท่ี่พระท่ีนัง่อมัพรสถานน้ี 

โดยอาจเป็นตั้งแต่เสด็จกลบัมาจากฝร่ังเศสแลว้ ก็เป็นได้27 

 ส่วนพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วันั้น ทรงพระราชอุปการะเล้ียงดูเด็กชายมาตั้งแต่ก่อนอภิเษก

สมรส มีหม่อมเจา้ส่ีองคป์ระสูติปีมะเมีย พ.ศ. 2449 อ่อนชนัษากวา่สมเด็จฯ เพียง 2 ปี เป็นรุ่นแรกดงักล่าวแลว้ 

โดยในรุ่นนั้น มีเด็กชายพงษท์อง ทองเจือ บุตรพระยาไพชยนตเ์ทพ (สร. พุ่มทอง: 8) และเด็กชายสินหร่ัง เกตุทตั 

บุตรพระยาเวยีงในนฤบาล (เจก๊) กบัคุณหญิงเล่ือน (สกุลเดิม จามรมาน) ดว้ย (พช. สุทธิสวสัดิ์ และ พช. 

ปฐมฤกษ์) และต่อมาทรงรับเขา้มาอีก 4-5 องค/์คน เท่าท่ีทราบมีหม่อมเจา้อดิศรานุวงศ ์ ศุขสวสัด์ิ (ท่านเติม) 

โอรสพระเจา้บรมเธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเจา้พีรพงศภ์าณุเดช (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ เม่ือ 

พ.ศ. 2470) พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลา เจา้ฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช ผูเ้ป็นอาแท้ๆ  ของ

พระองค ์และหมอ่มราชวงศพ์งศอ์มร กฤดากร (คุณสต๊ิก) บุตรหม่อมเจา้อมรทตั กฤดากร ผูเ้สด็จออกไปทรงจดั

กาํหนดการเสด็จกลบัจากฝร่ังเศส มาบดันั้น พ.ศ. 2469 ท่านเหล่าน้ีไดเ้จริญชนัษาและวยัเพียงพอ จึงไดมี้พระ

มหากรุณาธิคุณใหเ้สด็จและไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศแลว้ หรือในอีกไม่นานต่อมา 

 เม่ือเสด็จประทบัพระท่ีนัง่อมัพรสถาน ซ่ึงมีพระท่ีนัง่อุดรภาคเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพานท่ีชั้นสอง แลว้ ได้

ทรงรับเขา้มาในพระราชอุปการะผูเ้ยาวห์ลายองคแ์ละคน ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการทดแทน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะทรง

มีความกตญัํูกตเวทิตาเป็นอยา่งยิง่ (สร. ประอร: 8) อีกส่วนหน่ึงเพื่อใหส้ัมพนัธภาพระหวา่งกรุงเทพฯ กบันคร

เชียงใหม่และมณฑลพายพัมีความแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน กล่าวคือทรงรับหม่อมเจา้วรานนทธ์วชั (พระวรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้ใน พ.ศ. 2470) ชนัษา 4 ปี กาํพร้าพระบิดา สมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขนุ

เพชรบูรณ์อินทราไชย (กลัยาณวิฒันา 2533: พระประวตัิพระองค์เจ้าวรานนท์ฯ)  และเจา้นายฝ่ายหนา้ชนัษา 8-9 

ปีเท่าๆ กนัอีก 4 องค ์ คือ หม่อมเจา้จีรศกัด์ิสุประภาต (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ ใน พ.ศ. 2470) พระโอรส

                                                           
27 หม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศ ทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจา้ฉวีวิลยั (คคันางค)์ สวสัดิวตัน์ ผูท้รงเป็นขนิษฐา พระมารดาเดียวกนักบัพระ

เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภาพรรณี พระชนนีของเสมเดจ็ฯ ท่านหญิงรัสฯ ทรงเสกสมรสใน พ.ศ. 2478 กบัหม่อมเจา้สมยัเฉลิม กฤดากร 
สถาปนิกผูท้รงควบคุมการก่อสร้างวงัไกลกงัวลต่อจากหม่อมเจา้อิทธิเทพสรรค ์ พระเชษฐาผูท้รงออกแบบ ท่านสมยัฯ ทรงเป็นผูอ้อกแบบ
ศาลาเฉลิมกรุง ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างเป็นโรงภาพยนตร์ท่ีทนัสมยัพระราชทานแก่ราษฎรในโอกาส
ฉลองกรุงฯ 150 ปี และต่อมา ทรงออกแบบพระราชนิเวศน์ในรัชกาลท่ี 9 อีกหลายแห่ง 
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พระองคสุ์ดทอ้งในสมเด็จพระราชปิตุลาฯ เพื่อทดแทนหม่อมเจา้พีรพงศภ์าณุเดช28 หม่อมเจา้อชัฌา จกัรพนัธ์ุ 

(ท่านตะ๊) และหม่อมเจา้การวิก จกัรพนัธ์ุ (ท่านหวาน) โอรสในพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เสรษฐวงศว์ราวตัร 

กรมหม่ืนอนุพงศจ์กัรพรรดิ ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นพระญาติใกลด้ว้ยองคต์น้ราชสกุลทรงเป็นพระอนุชาแท้ๆ  พระองค์

หน่ึงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หม่อมเจา้ยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ท่านมํ่า) พระอนุชา 

(นอ้งชาย) พระมารดาเดียวกนักบัสมเด็จฯ และเจา้ไชยชนะ ณ เชียงใหม่ ผูเ้ป็นเจา้นายฝ่ายเหนือ29 อีกทั้งเจา้นาย

ฝ่ายในชนัษา 8-9 ปีองคห์น่ึง คือ หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง สวสัดิวตัน์ (ชุมพลในภายหลงั)30 พระขนิษฐา 

(นอ้งสาว) ต่างพระมารดาของสมเด็จฯ เขา้มาไวใ้นพระราชอุปการะอยา่งใกลชิ้ด31 

 เหตุท่ีทรงรับเด็กผูห้ญิงคนเดียวเขา้มาอยูน้ี่ หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวงทรงไวใ้นอตัชีวประวติัของท่านวา่

เม่ือท่านประทบัอยูก่บัพระสุจริตสุดา (เปร่ือง สุจริตกุล) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

ซ่ึงขณะนั้นประทบัอยูท่ี่พระราชวงัพญาไท คร้ังหน่ึงมีการประกวดแต่งแฟนซีหนา้พระท่ีนัง่ “คุณพี่” พระสุจริต

สุดาแต่งกายมีผา้คลุมผมซ่ึงมีผา้ทอดยาวลงมาเบ้ืองหลงัให้ท่านหญิงและเด็กหญิงป่ิมปล้ืม (นอ้ย) บุนนาค 

นอ้งสาวคนเล็กของพระสุจริตฯ ถือตามไปบนเวทีประกวด และแลว้.... 

 “ทูลกระหม่อมฟ้าน้อยได้ทอดพระเนตรเห็นฉันเข้ากรู้็สึกโปรดทนัท ี พอดีมารดาของฉัน (หม่อมเจ้า

หญงิฉวีวิลัย สวัสดิวัตน์) ได้น่ังดูอยู่ ณ หลังพระเก้าอ้ีทีป่ระทบั ท่านจึงทรงหันไปถามมารดาของฉันว่า “น่ัน ลูก

ใคร? น่าเอ็นดูมาก” มารดาของฉันทูลตอบว่า ลูกหม่อมฉันเอง เพคะ” จึงรับส่ังทนัทว่ีา “ขอฉันเถอะ” แต่มารดา

ฉันได้ทูลตอบทนัทเีหมือนกันว่า “ถวายไม่ได้เพคะ เพราะหม่อมฉันให้แก่พระสุจริตฯ แล้ว” เร่ืองกเ็ลยจบไปใน

ตอนน้ัน” (สีดาด ารวง 2533: 42) 

 ต่อมาเม่ือผลดัรัชกาลแลว้ พระสุจริตสุดาระลึกไดถึ้งเร่ืองน้ี ซ่ึงหม่อมเจา้หญิงฉววีลิยัทรงเล่าประทาน

ตั้งแต่คร้ังนั้นแลว้ จึงไดต้ดัสินใจจะนาํหม่อมเจา้หญิงสีดาฯ ซ่ึงบดันั้นชนัษา 8-9 ปี พอๆ กบัหม่อมเจา้ชายท่ีกาํลงั

ทรงพระราชอุปการะอยู ่ไปถวายตวัแด่พระเจา้อยูห่วัพระองคใ์หม่ โดย “คุณพี่” อธิบายแก่ท่านหญิงสีดาฯ วา่ “ที่

                                                           
28 เม่ือทรงสละราชสมบติัใน พ.ศ. 2477 แลว้ ไดท้รงจดทะเบียนพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จีรศกัด์ิฯ เป็นพระราชโอรสบุญธรรม 
29 เจา้ชยัชนะตามเสดจ็ฯ มาจากเชียงใหม่เม่ือเสดจ็ฯ เลียบมณฑลพายพั เรียกวา่ “มากบัชา้งเผอืก” พ.ศ. 2469 (สร. อุดม: 3) 
30 พระมารดาคือหม่อมเจา้หญิงฉวีวลิยั สวสัดิวตัน์ พระขนิษฐา พระมารดาเดียวกนักบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภาพรรณี หม่อมเจา้

หญิงสีดาดาํรวง เสกสมรสใน พ.ศ. 2478 กบัหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล หน่ึงในหม่อมเจา้ 4 องครุ่์นแรกท่ีทรงเล้ียงดูมา 
31 ต่อมาภายหลงั ไดท้รงรับหม่อมเจา้ชายนางกลูสวสัด์ิ สวสัดิวตัน์ (ท่านนาง) เจา้นอ้งแท้ๆ  ของ ม.จ. สีดาดาํรวง และเดก็ชายพานทอง ทอง

เจือ (หนู) บุตรพระยาไพชยนตเ์ทพ เขา้มาในวาระก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เลก็นอ้ย (สร. อุดมและระพ:ี 3; พาน
ทอง 2520: 3-4 และ พช. ปรางทิพย์) 
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ถวายไปน้ีไม่ใช่เพราะว่าคุณพีไ่ม่รัก แต่เป็นเพราะคุณพีรั่กท่านหญงิมาก และเช่ือว่าท่านหญงิจะไปได้ดี มี

ความสุขกว่าอยู่กบัคุณพี ่จึงได้ถวายไป และสมเด็จฯ กท็รงเป็นพีส่าวของท่านหญิงด้วย” (สีดาด ารวง 2533: 42) 

 การท่ีท่านหญิงสีดาฯ ไดถ้วายตวัจึงเป็นไปตามพระราชประสงคแ์ต่เดิมเม่ือท่านหญิงยงัเป็นเด็กนอ้ย 

และเน่ืองดว้ยสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ประกอบกนั 

 ในวนัถวายตวั ท่านหญิงสีดาฯ ประทบัเรือพายจากตึกท่ีพาํนกัของพระสุจริตสุดาในบริเวณ “เกาะกวาง” 

ทิศเหนือของพระท่ีนัง่วมิานเมฆ ตามคลองเล็กๆ ในพระราชวงัดุสิตไปข้ึนบกท่ีท่านํ้ าของตาํหนกั “เรือนตน้” 

แลว้ดาํเนินไปยงัพระท่ีนัง่อมัพรสถาน 

 “ฉันได้เฝ้าสมเด็จฯ (พีห่ญงิ) ก่อน แล้วพีห่ญงิจึงทรงพาฉันเดินออกไปยงัเขต “ข้างหน้า” ซ่ึงเป็นเขต...

ซ่ึงจะไม่มีสตรีเข้าไปในเขตน้ันได้เลย เว้นแต่ข้าหลวงห้องบรรทมของสมเด็จฯ 3 คน ซ่ึงมีสามีแล้วเท่าน้ัน... 

 ฉันเข้าไปคอยเฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัวในห้องประทบัเล่นเล็กๆ ห้องหน่ึง...พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสนับเพลา 

(กางเกง) แพรจีนและฉลองพระองค์ (เส้ือ) ช้ันในหรือกุยเฮงสีนวล ทรงมีพระวรกายเล็ก มีพระมัสสุ (หนวด) 

พระฉวีผ่อง พระเนตรฉายแววแจ่มใส แสดงถงึว่ามีน้ําพระทยัดี เต็มไปด้วยเมตตากรุณา ท่านเสด็จมาประทบัลง

ตรงพืน้ใกล้ๆ ทีฉั่นน่ังอยู่ สมเด็จฯ ทรงเตือนให้ฉันเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทยีน และกราบถวายตัว พระ

เจ้าอยู่หัวรับส่ังกบัฉันว่า “สีดาจะมาอยู่ด้วยกนัแล้วหรือ?” ฉันยิม้แหย ไม่ตอบเลย แล้วท่านกเ็สด็จพระราช

ดําเนินออกจากห้องน้ีเพือ่เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ทีอ่ื่น ก่อนเสด็จผละไป พีห่ญงิรับส่ังกบัฉันว่า “เข้าไป

กนิข้าวข้างในนะ” แล้วข้าหลวง ซ่ึงฉันเข้าใจว่าเป็นแม่ม่วย กพ็าฉันไปกนิอาหารกลางวันข้างใน” (สีดาด ารวง 

2553: 43) 

 ท่านหญิงสีดาฯ ประทบัอยูก่บัท่านหญิงรัสสาทิศในเขต “ขา้งใน” ซ่ึงผูช้ายท่ีไม่ใช่เด็กจะเขา้ไปไม่ไดเ้ลย 

เวน้แต่ชาวท่ี คือเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดสถานท่ี ซ่ึงจะเขา้มาไดเ้ป็นเวลา และจะมีผูห้ญิงผูใ้หญ่ (โขลน) คุมเขา้

มาทุกคร้ัง... “พีรั่สน้ันดูเหมือนว่าท่านมีอํานาจในทีน้ั่นอย่างมากมาย ฉันกเ็ลยพลอยกลัวท่านไปด้วย ทัง้ๆ ทีท่่าน

กไ็ม่ได้เอ็ดว่าอะไรฉันมากมายนัก”... (สีดาด ารวง 2533: 43-44) ส่วนเจา้นายเล็กๆ ฝ่ายหนา้ประทบัท่ีอีกปีกหน่ึง

ของพระท่ีนัง่ (สีด าด ารวง 2533: 44) 

 เป็นภาพลกัษณ์ใหเ้ห็นไดช้ดัวา่ ยงัมีการแยกเป็นเขตชายเขตหญิงบนพระท่ีนัง่และมีระเบียบและ

เจา้หนา้ท่ีควบคุมใหเ้ป็นไปตามราชประเพณีพอสมควร 
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 ในขณะท่ีเด็กๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีหลายองคห์ลายคน ส่วนใหญ่อาย ุ8-9 ปี เม่ือถวายตวั

เขา้มา เด็กของสมเด็จฯ มีอยูค่นเดียว คือหม่อมหลวงประอร มาลากุล บุตรีพระยาชาติเดชอุดม (หม่อมราชวงศ์

โป๊ะ มาลากุล) กบัคุณหญิงเพี้ยน หม่อมหลวงประอรเล่าเองวา่ หม่อมเจา้รัสสาทิศไปรับสั่งขอไวต้ั้งแต่เธออยูใ่น

ครรภม์ารดา เพื่อถวายสมเด็จฯ “เพราะว่าสมเด็จฯ ท่านกาํลังอยากเล่นเด็ก...ท่านยังไม่มีหลานๆ ของท่านเลย...

ถวายต้ังแต่อาย ุ 2 เดือน...เข้าวังไปทุกคนเรียกว่าลูกเลี้ยงสมเด็จฯ...พระเจ้าอยู่หัวท่านเรียกดิฉัน “ยายเด็กลูก

หญงิ” (สร. ประอร: 2-3)32 

 หม่อมหลวงประอรถวายตวัเม่ือประทบัอยูท่ี่พระท่ีนัง่อมัพรสถานในช่วงปลาย พ.ศ. 2470 ตน้ พ.ศ. 

2471 (นบัศกัราชตามเดิม) ซ่ึงถือวนัท่ี 1 เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่33 

 “เท่าทีจํ่าได้ กข็ึ้นไปเฝ้าวันละคร้ังสองคร้ัง...ท่านกอ็ุ้มไปอุ้มมา...สมเด็จฯ โปรดเด็กทีพู่ดไม่ได้...พอเร่ิม

พูดได้ป๊ับ จะซัก..ซัก..ซัก ท่านกรํ็าคาญคนซักท่าน เพราะว่าท่านเป็นคนน่ิงๆ เงียบๆ ....ทีน้ี่เวลาไม่ซัก ท่านกเ็ล่น

ด้วย เล่นแบบเด็กๆ นะ 

 ...พอโตหน่อยชนิดทีข่ี่จักรยานได้ ท่านกซ้ื็อจักรยานให้ แล้วลงไปข่ี...พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปประทบัที่

สนามข้างล่าง จะมีไม้ใหญ่ๆ อันหน่ึง แล้วกม็ีหมอนขวางเป็นพระเขนย...ดิฉันกถ็บีรถอยู่แถวน้ันแหละ...สมเด็จ

ท่านไม่จู้ จ้ีอะไรเลย ใครจะกวดขันกท่็านหญิงรัสฯ น่ีแหละ (สร. ประอร: 2 และดูพระบรมฉายาลกัษณ์ใน สีดาด ารวง 

2553: 56) 

 นอกจากพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้มนศัสวาสด์ิและหม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศแลว้ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้อาภาพรรณี พระชนนีของสมเด็จฯ ซ่ึงไม่ไดป้ระทบัอยูก่บัสมเด็จฯ ไดท้รงไปขอใหห้ม่อมราชวงศ์

หญิงปุย มาลากุล อาของหม่อมหลวงประอร ผูซ่ึ้งเคยรับใชใ้กลชิ้ดสมเด็จพระพนัปีหลวงมาก่อน เขา้มาช่วยถวาย

คาํแนะนาํเร่ืองอญัมณีเคร่ืองประดบัฉลองพระองค ์เป็นตน้ ซ่ึงม.ร.ว.ปุย (โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นทา้วสมศกัด์ิในเวลา

                                                           
32 อนัท่ีจริง เม่ือโตข้ึน ม.ล.ประอรไม่ไดใ้ห้ผูใ้ดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสมยันั้นทราบเร่ืองน้ี จนใหสั้มภาษณ์แก่สมรักษ ์เม่ือ พ.ศ. 2548 
33 หม่อมหลวงประอรเกิดเม่ือตน้เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2470 เป็นหลานป้าของทา้ววรคณานนัท ์(ม.ร.ว.ป้ัม มาลากุล) ทา้วทรงกนัดาร (ม.ร.ว.

แป้ม มาลากุล) และหลานอาของทา้วสมศกัด์ิ (ม.ร.ว.ปุย มาลากุล) คุณทา้วในราชสาํนกัของสมเดจ็พระพนัปีหลวง และเม่ือสมเด็จพระ
นางเจา้รําไพพรรณีฯ เสดจ็กลบัมาจากองักฤษเม่ือ พ.ศ. 2492 ม.ล.ประอร ซ่ึงบดันั้นเป็นสาวแลว้ ไดเ้ขา้ไปรับใชใ้กลชิ้ดท่ีวงัศุโขทยัและ
สวนบา้นแกว้ จนัทบุรี ท่ีประทบัตลอดมา ม.ล.ประอรสมรสแลว้หยา่กบั ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ และสมรสอีกคร้ังกบัหม่อมเจา้การวกิ 
จกัรพนัธ์ุ ภายหลงัจากท่ีหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี ชายา ถึงชีพิตกัษยัแลว้ ม.ล.ประอรจึงใชร้าชสกุล จกัรพนัธ์ุ ตั้งแต่นั้นมา (ดู สร. พุ่ม
ทอง: 6 ดว้ย) 
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ต่อมา) ก็ยนิดีไปทาํถวายเร่ือยมาจนชรา เพราะ “ท่านรักสมเด็จมาก ความจริงสมเด็จกรั็กมาก รักๆ กลัวๆ” (สร.

ประอร: 4) ดว้ยคุณทา้วเป็นผูใ้หญ่ซ่ึงดูแลพระองคม์าตั้งแต่ทรงพระเยาว ์

 สาํหรับพระราชจริยวตัรนั้น แมว้า่ หม่อมเจา้อมรทตั กฤดากร สมุหราชองครักษจ์ะไดท้รงบนัทึกไวว้า่

ทั้งสองพระองคป์ระทบัเสวยเคร่ืองเชา้พร้อมกนั (อา้งถึงใน พานทอง 2520: 25) แต่หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง 

ทรงเล่าวา่ “ในตอนเช้าพอสมเด็จฯ เสด็จเข้าข้างใน กเ็ป็นเวลาของพวกเด็กๆ ไปเฝ้าฯ ในห้องบรรทม เสวยพระ

กระยาหารเช้าในน้ัน” (สีดาด ารวง 2533:45) ซ่ึงหมายถึงเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แสดงวา่

ไม่ไดป้ระทบัเสวยดว้ยกนั สมเด็จฯ จึงน่าจะประทบัเสวยในเขตฝ่ายใน (ซ่ึงอาจเป็นโอกาสท่ีมีผูน้าํเด็กนอ้ย

หม่อมหลวงประอรเขา้เฝ้าฯ) และทรงประกอบพระราชกิจส่วนพระองค ์ มีขา้หลวงทาํพระเกศา (ผม) ถวาย เป็น

ตน้ ดงัท่ีแพทยห์ญิงชุลี ถาวรเวช บุตรีของคุณเชย (นางศกัด์ินายเวร) ขา้หลวงห้องพระบรรทมเล่าวา่ 

 “แม่เป็นคนดัดพระเกศาถวายสมเด็จฯ เอาคีมร้อนเผาไฟ34 (เพือ่ให้พระเกศาเป็นลอน) แม่เรียนตัดผม

ตอนตามสมเด็จไปเมืองนอกคร้ังแรก (ทีฝ่ร่ังเศส) ...บางทีกท็าํมวยกล้วยหอม” (สร. ชุล:ี 4-5) และเก่ียวกบัฉลอง

พระองคว์า่ 

“แม่เรียนตัดเส้ือเยบ็เส้ือ (ทีฝ่ร่ังเศส) สําหรับมาตัดฉลองพระองค์พระองค์ถวาย ... ถ้าชุดออกงาน (สมเด็จฯ) 

ท่านเลือกเอง แต่ถ้าเส้ือทรงเล่นธรรมดา แม่จะเลือกแบบ รับแคตตาล็อคจากต่างประเทศ ท่านทรงสีตามวัน ถ้า

ออกงานหรูฟู่ฟ่า งานใหญ่ จะให้ร้านเฟมิน่าตัด”35 (สร. ชุลี: 4-5 และ สร. พุ่มทอง: 9) แพทยห์ญิงชุลีแสดงความรู้สึก

เม่ือไดเ้ฝ้าฯ สมยัคุณหมอยงัเป็นเด็กวา่ 

“...ต้องบอกว่าสมเด็จฯ งามจริงๆ งามมาเร่ือยๆ เลย ต้ังแต่ฉันลืมตาจําความได้... ต้ังแต่เรียกว่าคลานได้

...ท่านไม่ค่อยดุค่ะ ท่านน่ารัก (จะมีกแ็ต่รับส่ังว่า) ไม่เอานะอันน้ันไม่ทาํนะ อะไรเท่าน้ัน ท่านไม่ดุมาก แต่ว่าเราก็

เกรงท่านนะ ไม่ดุลุกข้ึนมาเกร้ียวกราด อย่างน้ันไม่เคย” (สร. ชุล:ี 4 และ 7) 

คุณพุม่ทอง (ทองเจือ) เทวกุลฯ ซ่ึงเขา้เฝ้าฯ พร้อมกบัทา้วอนงครั์กษา (พร้อง ทองเจือ) มารดา เม่ือเธอ

อาย ุ 16 ปี ในพ.ศ. 2469 ตั้งขอ้สังเกตวา่ “ฉันว่าสมเด็จฯ น่ีงามทีสุ่ด งามด้วยธรรมชาติ ท่านไม่ได้แต่งหน้า ใส่

เคร่ืองสําอางอย่างสมัยน้ี...พระกริิยามารยาทนุ่มนวลน่ารัก ไม่เคยเห็นกร้ิวใครเลย” (สร. พุ่มทอง: 2) 

                                                           
34 คีมร้อนน้ีมีใชม้าตั้งแต่ทรงพระเยาวแ์ลว้ ดงัท่ี ม.ร.ว.พวงแกว้ (ชุมพล) สุนทรเวช เล่าวา่ “สมยัก่อนจะเขา้เฝ้าฯ สมเดจ็พระพนัปีฯ ตอ้งดดั

ผมคีมร้อนซ่ึงแม่ (หม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ-ผูเ้ขียน) ไม่ชอบ แต่สมเดจ็ฯ ไม่ทรงเถียงเลย แมไ้ม่โปรดก็ตาม...(พช. พวงแก้ว) 
35 ร้านเฟมินาอยูถ่นนเจริญกรุง มีเฟมินา โรสันเบิร์ก ชาวอิสราเอลเป็นเจา้ของ (สร. พวงทอง: 9 เชิงอรรถที่ 1) 
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หม่อมเจา้อมรทตัทรงบนัทึกไวด้ว้ยวา่ “ถ้าไม่มีพระราชกิจทีจ่ะต้องเสด็จไหนในเวลาเช้า กเ็สด็จลงเสวย

เช้าพร้อมพระกระยาหารกลางวันทเีดียวเวลา 10.30 น.” แลว้ทรงหนงัสือราชการท่ีราชเลขาธิการเขา้เฝ้าฯ ถวาย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั จนถึงเวลาเสวยเคร่ืองวา่งเวลาบ่าย ประมาณ 16.00 น. ซ่ึงเสวยพร้อมกบั

สมเด็จฯ และเจา้นายเล็กๆ (อา้งถึงใน พานทอง 2520: 25-26) 

เก่ียวกบัวาระน้ี หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ เจา้นายเล็กๆ องคห์น่ึง ทรงเล่าวา่ 

“พอตกบ่ายราว 4 โมง กเ็ปลี่ยนสวมเส้ือโปโล นุ่งกางเกงขาส้ันแบบฝร่ัง ใส่ถุงเท้ารองเท้า ตามเสด็จไป

ทรงเทนนิสหรือกอล์ฟ” (การวกิ 2545: 49) 

โดยกอลฟ์นั้นเป็นปกติเสด็จฯ ไปทรงท่ีสนามส่วนพระองคท่ี์สวนจิตรลดา ซ่ึงมีอยู ่ 9 หลุม นอกจากนั้น

บางทีเสด็จฯ เวยีนตามสโมสรอยา่งราชกรีฑาสโมสร และราชตฤณมยัสมาคม อีกทั้งท่ีสนามกอลฟ์หวัหิน 

สาํหรับท่ีวงัศุโขทยันั้น ไม่มีสนามกอลฟ์ แต่มีสนามเทนนิส 2 สนามโดยทรงกอลฟ์พร้อมกนั แต่ไม่ไดท้รง

เทนนิสคู่กนั “นานๆ อาจทรงคู่กนัสักคร้ัง” เพราะ “โดยมากพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรุนแรงหน่อย” ส่วนกอล์ฟน้ัน 

(พระเจ้าอยู่หัว) “ทรงอ่านตําราเอง แล้วก็เมืองไทยสมัยน้ันมีแคดดี้หนุ่มๆ วัยรุ่น 15-16 ช่ือนายทมิ (กนัภัย-

ผู้เขียน) รับส่ังว่าเขามีพรสวรรค์ดี เก่งนักหนาเลย ตอนน้ันอาจจะยงัสอนไม่เก่ง...เวลาเสด็จไปทรงกอล์ฟจะให้

นายทมิตามเสด็จถอืถุงกอล์ฟถวายเลย แล้วพอทรงไม่ได้ดีกบ็อก เอ๊ะ ทาํไงน่ี แล้วทมิก็ตีถวายทอดพระเนตร ลูก

เหินไปตรงและไกล (มสธ. การวกิ: 67) 

การทรงออกกาํลงัพระวรกายน้ี หม่อมเจา้อมรทตัทรงไวว้า่มีสควอชแร็กเก็ต (squash racket) ดว้ย (อ้าง

ถึงใน พานทอง 2520: 26) ซ่ึงสมเด็จฯ ไม่ทรงดว้ย เพราะเป็นกีฬาในหอ้งพิเศษเล็กๆ ในร่มท่ีตอ้งใชก้าํลงัและ

ความวอ่งไวมาก อีกอยา่งหน่ึงคือ การวา่ยนํ้า ดงัท่ีหม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง ทรงไวว้า่ 

“สมัยน้ันยังไม่มีสระว่ายน้ําในบ้าน ทีพ่ระทีน่ั่งอัมพรฯ มีเป็นสระแรกในเมืองไทย เคร่ืองกรองน้ําและ

เคมีค่าเช้ือกย็งัไม่มี กย็งัโปรดทรงเล่นน้ําในสระน้ีกบัพวกเด็กๆ เสมอ แม้ว่าน้ําจะสกปรกมีกบเขียดลงไปไข่เต็ม 

ท่านกท็รงสนุกสนามกบัพวกเราได้เสมอ” (สีดาด ารวง 2533: 45 และดู การวกิ 2545: 51 ดว้ย) ทั้งน้ีอาจหมาย

รวมถึงสมเด็จฯ ดว้ยก็เป็นได ้ดงัท่ีเสนอใหท้ราบแลว้วา่สมเด็จฯ ทรงวา่ยนํ้าเก่ง 

ในช่วงท่ีเสวยเคร่ืองวา่งในตอนเยน็นั้น แมว้า่จะไม่มีเจา้นายเล็กๆ ทรงเล่าไว ้ แต่มีพระบรมฉายาลกัษณ์

ให้เห็นว่าบางคร้ังประทบัเสวยท่ีสะพานชั้นบนระหว่างพระท่ีนั่งอมัพรสถานกับพระท่ีนั่งอุดรภาค โดย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัประทบั (นัง่) ราบบนตัง่ไม ้ มีเด็กๆ ลอ้มรอบ แต่ละองคแ์ต่ละคนมีถาด



53 
 

หลุมเฉพาะตวั สมเด็จฯ ประทบัท่ีพื้นห่างออกไปเล็กนอ้ย บางคร้ังเสด็จลงประทบัท่ีสนามขา้งล่าง ดงัท่ี

หม่อมหลวงประอร เล่าไว ้

สาํหรับช่วงคํ่า หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่ 

“ตอนคํ่ากจ็ะพากนัไปรอทีห่น้าห้องพระบรรทม...เพือ่เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัว...หลังจากทีส่รงน้ําเสร็จ 

ระหว่างแต่งพระองค์กจ็ะทรงเล่านิทานแฝงคุณธรรมที่ทรงอ่านจากหนังสือพระราชทานแก่เด็กๆ ซ่ึงทุกคนก็

ชอบกนัมาก เช่น เร่ืองทาร์ซาน...ทรงทาํเสียงประกอบตามบทบาทของตัวละครด้วย...” (การวกิ 2545: 49 และดู 

สีดาด ารวง 2535: 45 ดว้ย) บางวนัก่อนสรงนํ้า ก็โปรดใหเ้ด็กๆ แจวเรือจากคลองในสวนดุสิตออกไปท่ีเขาดิน

วนาตอนเยน็และกลบัตอนคํ่า” (สีดาด ารวง 2535: 45) 

ในช่วงหน่ึงทุ่ม (19.00 น.) ของวนัเสาร์ โปรดเกลา้ฯ ใหฉ้ายภาพยนตร์ “ทัง้สองพระองค์ประทบับน

โซฟา มีเด็กๆ น่ังอยู่โดยรอบ มีอาหารใส่ถาดเสริฟเป็นชุด ตกดึกมีไอสกรีมโซดา เด็กๆ คนไหนหลับกถ็ูกแย่งกนิ

เสียหมด” (การวกิ 2545: 50) ในการทอดพระเนตรภาพยนตร์น้ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้เด็กๆ บุตรขา้ราชบริพาร

ใกลชิ้ดไดเ้ขา้ไปดูดว้ยดงัท่ีศาสตราจารยร์ะพี สาคริก บุตรพระมหาเทพกษตัริยส์มุห (เน่ือง สาคริก) อธิบดีกรม

พระตาํรวจหลวง เล่าวา่ “ผมน่ีนะ น่ังตักพระนางรําไพฯ มานานแล้วหละ...เพราะว่าแม่ (คุณสนิท อมรกลุ) เป็น 

classmate (พระสหายท่ีโรงเรียนราชินี-ผูเ้ขียน)...ท่านกจั็บมาอุ้มเลย” (สร. อุดมและระพ:ี 8) แต่ผูท่ี้จะน่าได้

ประทบัพระเพลาของสมเด็จฯ บ่อยๆ ในสมยันั้นเห็นจะเป็นพระองคเ์จา้วรานนทธ์วชั องคเ์ล็กสุด (สร. เอบิ

เปรม: 5) 

ประมาณ พ.ศ. 2470 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และหลวง

ไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) เขา้ไปถวายคาํแนะนาํในการทรงดนตรีไทยเดิม และสอนเด็กๆ ดว้ย บางคราวทั้ง

สองพระองคเ์สด็จฯ ลงทรงดนตรีดว้ย (สีดาด ารวง 2533: 48 และ การวกิ 2545: 50) และต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หัวจะโปรดทรง “ซอตุ๋น ซออู้ คันส้ันนิดเดียว ราวสักหน่ึงฟุตคร่ึง ซ่ึงท่านพระองค์

หญิงศิริรัตนบุษบง36 ทูลเกล้าฯ ถวายในวันเฉลิม”  คลอไปเวลาทอดพระเนตรภาพยนตร์ “ซอน้ีทรงนําไป

อังกฤษ (เมื่อ พ.ศ. 2476-ผู้เขียน) ด้วย และได้ทรงอยู่บ้าง แต่เมื่อสมเด็จฯ เสด็จฯ กลับเมืองไทย...ซอน้ีจึงหายไป

แล้ว สมเด็จฯ ทรงบ่นเสียดายซอตุ๋นน้ีอยู่เสมอ” (สีดาด ารวง 2533: 48) ส่วนสมเด็จฯ นั้นทรงซอดว้ง (มสธ. 

การวกิ: 79) ท่ีพระท่ีนัง่อมัพรสถานน้ี มีวงดนตรีหลวง 2 วง คือวงมโหรีหลวงฝ่ายหนา้กบัวงดนตรีหลวงฝ่ายใน 

                                                           
36 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้หญิงศิริรัตน์บุษบง พระธิดาพระองคใ์หญ่ในสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต 
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บรรเลงระหวา่งเสวยพระกระยาหารคํ่าทุกวนัพฤหสับดี วงฝ่ายหนา้ ส่วนใหญ่เป็นชาย และบางคร้ัง

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงดนตรีดว้ย ส่วนวงฝ่ายใน นกัดนตรีเป็นหญิงลว้น เช่น คุณทว้ม ประ

สิทธิกุล และหม่อมเจา้รัสสาทิศ เป็นตน้ เป็นนกัร้อง (มสธ. การวกิ: 79) แต่ไม่ทรงปรากฏพระองคท์รงดนตรีใน

ท่ีสาธารณะหรือในรูปภาพ (ศิริน 2556: 136 และ 137 ภาพบน ซ่ึงปรากฏแต่พระราชอาสน์ท่ีประทบัทอดอยู)่ แต่

มีขอ้มูลเชิงลึกวา่พระเจา้อยูห่วัทรงกีตาร์ (guitar) เพลง “แคลิฟอร์เนีย เฮีย ไอคาํ” (California here I come) อยูข่า้ง

ใน คร้ังหน่ึง ท่านไม่เล่นใหเ้ห็น (มสธ. ชิดชนก: 91) 

หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง (สีดาด ารวง 2533: 48) ทรงเล่าวา่ 

“วงอัมพรฯ น้ีได้ออกไปบรรเลงในวันประสูติพระองค์หญงิอาภาฯ ซ่ึงเป็นวันข้ึนพระตําหนักใหม่ของ

ท่านด้วย37 ดังคําร้องถวายพระพร (ซ่ึงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัว) ในวันน้ัน ดังน้ี 

พวกเรา มโหรี วงอัมพรฯ 

สโมสร ปลื้มเปรม เกษมศานต์ 

มาบรรเลง เพลงกล่อม อยู่พร้อมกนั 

เน่ืองในวัน ขึ้นตําหนัก พกัสําราญ 

ขออํานาจ พระพร สุนทรสวัสดิ์ 

ภัยพบิัติ เพิม่สวัสดิ์ วัฒนสาร 

ขอพระองค์ อาภาฯ พระชนม์นาน 

ยนืยงผ่าน เกนิขอบ ห้ารอบปี 

ให้โอรส ธิดา ได้มาพร้อม 

เฝ้าห้อมล้อม อ่ิมเอม เกษมศานต์ 

ถวายน้ําสรง สํานึก ด้วยภักดี 

ทุกทุกปี สมจิตร คิดไว้เอย” 
                                                           
37หมายถึงวงัถนนพระอาทิตย ์ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็กรมพระสวสัดิวตันวศิิษฎแ์ละพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภาพรรณี ทรงเขา้

ปรับปรุงเป็นที่ประทบั 
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นบัเป็นพระอจัฉริยภาพอีกอยา่งหน่ึงนอกจากพระราชนิพนธ์ทาํนองเพลงไทยเดิม และเป็นการทรง

แสดงความกตญัํูกตเวทิตาแด่พระชนนีของสมเด็จพระมเหสีของพระองค ์ พระชายาในสมเด็จกรมพระสวสัดิ

วดันวศิิษฎ ์องคต์น้ราชสกุลสวสัดิวตัน์ 

ทั้งหมดน้ี ช่วยให้เห็นไดว้า่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 

พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจส่วนพระองคด์ว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ และประทบัอยูโ่ดยมีเด็กๆ ใน

พระราชอุปการะหอ้มลอ้ม เฉกเช่นครอบครัวทัว่ไป ทั้งยงัพระราชทานความใกลชิ้ดสนิทสนม เขา้พระราช

หฤทยัในธรรมชาติของเด็กๆ ไม่ไดท้รงเขม้งวดกวดขนัเกินจาํเป็น แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัดูจะ

ไดพ้ระราชทานความใกลชิ้ดกบัเด็กๆ ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นชาย มากกวา่สมเด็จฯ 

สาํหรับพระกระยาหารคํ่าในเวลา 20.30 น. นั้นเด็กๆ ไม่ไดร่้วมดว้ย ทั้งสองพระองคเ์สด็จลงเสวยพร้อม

ดว้ยราชบริพารท่ีเป็นผูใ้หญ่ บางวนัโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่บางท่านเขา้เฝ้าฯ 

รับพระราชทานร่วมโตะ๊เสวย สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เสวยเสร็จแลว้ ประทบัปฏิสันถารแต่ลาํพงักบัแขก จนเวลา

ประมาณ 23.00 น. จึงเสด็จข้ึน (อมรทตั อา้งใน พานทอง 2520: 26) 

แน่นอนท่ีสุดวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จออกประทบัเป็นประธานในการประชุม

อภิรัฐมนตรีสภาตามปกติสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ท่ีพระท่ีนัง่อมัพรสถาน ในการประชุมเสนาบดีสภาสัปดาห์ละ 2 คร้ัง

ท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ซ่ึงในการประกอบพระราชกรณียกิจในพระราชสถานะหวัหนา้รัฐบาลเช่นน้ีหรือแมแ้ต่

ในการเสด็จออกใหทู้ตจากต่างประเทศเขา้เฝ้าฯ อยา่งเป็นทางการ เช่น ในการทูลเกลา้ฯ ถวายพระราชสารหรือ

อกัษรสารตราตั้งขององคพ์ระประมุขและประมุขต่างประเทศ สมเด็จฯ ไม่ไดเ้สด็จออกดว้ย แต่ทูตเขา้เฝ้าฯ สม

เด็จฯ เป็นการเฉพาะพระองคใ์นวนัเดียวกนันั้นหลงัจากนั้นท่ีพระท่ีนัง่อมัพรสถาน โดยภริยาทูตเขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ 

ในอีกวนัหน่ึง (พฤทธิสาณ 2556: 17) แต่มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีพระเจา้อยูห่วัทรงพระประชวรซ่ึงสมเด็จฯ ตอ้งเสด็จ

ออกแทนพระองคใ์นงานสวนสนามของทหารรักษาพระองคท่ี์ลานพระราชวงัดุสิต สมเด็จฯ ประทบัรถมา้ รับสั่ง

ตามธรรมเนียมวา่ “เป็นสุขหรือทหาร?” แต่พระสุรเสียงเบา...ทุกคนคอยดูมือเสนาบดี แลว้กราบบงัคมทูลตอบ

วา่ “เดชะพระบารมีปกเกลา้ฯ” (มสธ. ชิดชนก: 94) 

สาํหรับในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในช่วงวนัที่ 8 

พฤศจิกายนของทุกปีนั้น นอกจากพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวงัแลว้ ในตอนคํ่าของวนัท่ี 9 เสด็จออกท่ีพระ

ท่ีนัง่อมัพรฯ ในการพระราชทานเล้ียงพระกระยาหารคํ่าแด่เจา้นายฝ่ายหนา้ฝ่ายใน ในขณะท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศจดัเล้ียงคณะทูตท่ีพระราชวงัสราญรมย ์ ท่ีทาํการของกระทรวงในขณะนั้น แลว้ทั้งสองพระองคเ์สด็จ
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ออกท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม มีพระราชปฏิสันถารกบัคณะทูตานุทูตและขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ตามสมควรแลว้ 

พระราชทานเล้ียงบรรดาผูท่ี้มาสโมสรสันนิบาต (บรรเจิด 2537: 145-149) 

น่าจะเป็นในวโรกาสเช่นน้ีท่ีนาย เอฟ. เค. เอก็เซลล ์ (F.K. Exell) ชาวองักฤษผูเ้ขา้มาเป็นครูลูกจา้งชาว

ต่างประเทศของกระทรวงธรรมการอยูท่ี่โรงเรียนปทุมคงคาตั้งแต่ปลายรัชกาลท่ี 6 เขียนไวใ้นหนงัสือของเขาวา่

ในช่วงตน้รัชกาลท่ี 7 เขาไดรั้บเชิญไปในงานสโมสรสันนิบาต ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม เขา้แถวตามสังกดัคอย

เฝ้าฯ อยู ่เขาบรรยายความรู้สึกของเขาเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัวา่ 

“เป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะไม่สรรเสริญบุคคลผู้มีร่างสันทดัและอิริยาบทสบายๆ น้ี ผู้ ซ่ึงได้ยอมรับภารกจิ

หน้าทีซ่ึ่งเขาไม่เคยอยากได้ เขาน่าจะสบายอกสบายใจกว่าเป็นอันมากหากได้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เชิงวิชาการ

และอยู่กบัภรรยาที่เขารักยิง่... เขาเป็นผู้มีปัญญาในระดับสูงมาก...สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ดูจะมีบางส่ิงบางอย่างที่

ทาํให้รู้สึกได้ถงึความเศร้าหมองในใจของเขา แต่ส่ิงน้ันกม็ลายหายไปในทนัทีทีเ่ห็นเขายิม้ เขามีเสน่ห์ในอิริยาบถ

ชนิดทีช่าวสยามมักจะมี” 

ตามมาทนัทีดว้ยขอ้สังเกตเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีวา่ 

“สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ี พระบรมราชินีน้ันเล่า ทรงเป็นทุกส่ิงทุกอย่างที่น่าช่ืนชมในเจ้าหญงิ

สยาม ซ่ึงย่อมคาดเดาได้ในเมื่อทรงเป็นผู้สืบสายโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรวล

ทีท่รงแย้มแสดงมิตรจิตรไมตรีอย่างไม่มีการเสแสร้ง และพระเสน่ห์น้ันเล่ากส็อดคล้องต้องกนักบัพระจริยวัตร

ของพระราชสวามี” (Exell 1963: 77-78)  

ความรู้สึกของชาวต่างประเทศผูมิ้ไดมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ีใกลชิ้ดเบ้ืองพระยคุลบาทแต่อยา่งใดผูน้ี้ทาํให้

มัน่ใจไดว้า่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเป็น “อดุลยขัตติยนารีศรีสยาม” และคู่พระบารมีแห่งองค์

ประชาธิปกราชนัโดยแท้38 

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของคุณกอบแกว้ วิเศษกุล เม่ือแรกเขา้ไปถวายตวัเป็นนางพระกาํนลั โดย

คุณหญิงเน่ือง มารดา เป็นผูพ้าเขา้ไปเฝ้าฯ ท่ีพระท่ีนัง่อมัพรสถาน เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 ท่ีวา่ “กย็งั

กลัวอยู่ แต่ทีแ่ท้สมเด็จท่านแสนน่ารัก แทนทีจ่ะประทบับนพระเก้าอ้ี ท่านประทบักบัพืน้ แหม ต้ังแต่ตรงน้ันก ็

                                                           
38นายเอกเซลลก์ลบัคืนสู่ประเทศองักฤษใน พ.ศ. 2479 และตีพิมพห์นงัสือซ่ึงเขาเขียนท่ีองักฤษเล่มน้ีใน พ.ศ. 2506 พน้สมยัรัชกาลท่ี 7 แลว้ 

เป็นเวลา 28 ปี จึงไม่มีความจาํเป็นใดๆ ท่ีเขาจะตอ้งยอพระเกียรติจนเกินความจริง 
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impress (ประทบัใจ) เลย...ท่านไม่ถอืพระองค์เลย ทรงกันเองแล้วทรงยิม้...เรากถ็วายดอกไม้ธูปเทยีน ท่านกถ็อื

ว่าเป็นนางพระกาํนัล ทรงรับแล้ว ท่านก็ทรงคุยกบัคุณแม่” (นิธิ 2552: 106)39 

วนันั้น เป็นการเฝ้าฯ ท่ีเขตฝ่ายใน พระเจา้อยูห่วัไม่ไดเ้สด็จออก หากแต่เม่ือเสด็จออกหรือเสด็จพระราช

ดาํเนินไปในงานพระราชพิธีก็ดี หรือในงานพิธีการอ่ืนๆ ตามสถานท่ีต่างๆ สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ เคียงพระองคเ์ป็น

ส่วนใหญ่ เช่น ในการพระราชทานนํ้าพระมหาสังขแ์ละทรงเจิมพระยาแรกนาท่ีพระท่ีนัง่อภิเษกดุสิต และการ

แรกนาขวญัท่ีทุ่งพญาไท ในการเปิดหอพระสมุดวชิรญาณและพิพิธภณัฑสถานสาํหรับพระนคร การเฉลิมพระ

ราชมณเฑียรพระราชวงับางปะอิน การเสด็จโรงโขนหลวงสวนมิสกะวนัทอดพระเนตรโขนหลวง การพระราช

กุศลท่ีสวนศิวาลยัและโปรดใหมี้การร่ืนเริงนกัขตัตฤกษว์ิสาขบูชาแก่เยาวราชวงศ ์ 

ทั้งยงัไดท้รงโดยเสด็จฯ ยงัวงัเจา้นายในวนัประสูติและในโอกาสอ่ืนๆ เช่น งานเสกสมรสครบ 25 ปีของ

สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคว์รพินิตกบัหม่อมเจา้หญิงประสงคส์ม บริพตัร ท่ีวงับางขนุพรหมเม่ือเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2471 ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ มีพระราชดาํรัสแสดงความยนิดี และไดท้รง

เปรียบเปรยวา่ 

“ในบรรดาเจ้านายเจ้าพีเ่จ้าน้อง ทูนหม่อมชายเป็นพระองค์แรกๆ ทีไ่ด้เลือกคู่เอง แล้วอยู่ด้วยกนัมาด้วย

ความสุขถงึ 25 ปี และมีลูกน่ารักหลายคน ข้าพเจ้ากไ็ด้เลือกคู่เองเหมือนกนั แต่ไม่มีลูก จึงขอสารภาพว่ารู้สึก

อิจฉาทูนหม่อมชาย” (ศิริรัตนบุษบง 2524: 45) 

เจา้นาย ขา้ราชการ พอ่คา้ ประชาชนจึงมีโอกาสมากหลายท่ีจะไดย้ลพระโฉมและช่ืนชมพระอิริยาบท

อนังามเป็นธรรมชาติของพระคู่ขวญัรําไพพรรณี พระบรมราชินี ผูท้รงเลือกเอง หากแต่น่าเสียดายท่ีไม่มีกาลใดท่ี

จะไดเ้ห็นความน่ารักน่าเอน็ดูของพระราชโอรสหรือพระธิดา ดว้ยไม่ทรงมี กระนั้น องครั์มภา ณ อมัพรองคน้ี์ก็

ทรงเป็นหญิงเดียวในดวงพระกมลขององคป์ระชาธิปกราชนัต่อมาโดยตลอด 

การเสด็จฯ ยงัวงัเจา้นายในวนัประสูติและในโอกาสอ่ืนๆ เป็นตน้ จึงเป็นโอกาสมากหลายใหป้ระชาชน

ทั้งในพระนครและหวัเมืองใกล้ๆ  ไดย้ลพระโฉมและช่ืนชมในพระอิริยาบถอนังามเป็นธรรมชาติของสมเด็จพระ

นางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

 

                                                           
39การเสดจ็ลงประทบักบัพ้ืนเม่ือใดท่ีผูม้าเฝ้าฯ เป็นผูท่ี้มีวยัวุฒิมากกวา่พระองคแ์มจ้ะเป็นสามญัชน เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนเองสังเกตเห็นวา่ทรง

ปฏิบติัในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพ 
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อาทรราษฎร์ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตระหนกัดีวา่ พระองคท์รงราชภาระครองแผน่ดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์เก้ือกลูและสุขแห่งมหาชนไม่เฉพาะในพระนครแต่ทัว่ทั้งพระราชอาณาจกัร จึงมีพระราชดาํริเสด็จ

พระราชดาํเนินเลียบหวัเมืองมณฑลนอ้ยใหญ่เพื่อท่ีจะไดท้รงทราบดว้ยพระองคเ์องถึงถ่ินฐานบา้นเมืองตลอดจน

ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาราษฎรใตร่้มพระบรมโพธิสมภารให้ทัว่ถึงเท่าท่ีการคมนาคมจะอาํนวย สาํหรับ

ประกอบพระราชดาํริดดัแปลงส่ิงท่ีพน้สมยั ผดุงส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหค้งดีตลอดไปและพยายามใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ในการเสด็จเลียบและประพาสเหล่าน้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จฯ เคียง

พระองคโ์ดยตลอด 

 เสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ (ภาคเห นือตอนล่างในปัจจุบัน) และมณฑลพาย ัพ 

(ภาคเหนือตอนบนในปัจจุบนั) ระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2469 (พ.ศ. 2470 นบัตาม

ปฏิทินปัจจุบัน) กล่าวคือราว 1  ปีหลังพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก หม่อมหลวงคลอง ไชย ันต์ เป็น

นางสนองพระโอษฐ์ หม่อมราชวงศ์พนัธ์ุทิพย ์เทวกุล เป็นนางพระกาํนัลตามเสด็จสมเด็จฯ ในคร้ังนั้น (กมล 

2558: 5) 

 ท่ีเมืองพิษณุโลก ศูนยก์ลางของมณฑลฝ่ายเหนือ ทนัทีท่ีเสด็จถึง เสด็จไปยงัวดัพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร สมเด็จฯ ถวายผา้ทรงสะพกักรองทองเป็นพุทธบูชา ณ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปสาํคญัของ

ประเทศและต่อมาในพิธีสมโภชถวายต้นไมท้องเงินหน่ึงคู่ อีกทั้งได้ประทบัเคียงพระองค์พระราชสวามี

ทอดพระเนตรการประชุมของชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีพระบรมราโชบายสนบัสนุนอยา่งแขง็ขนั เป็นตน้ 

(กมล 2558: 44-47) 

 สาํหรับมณฑลพายพันั้น ยงัไม่เคยมีพระเจา้แผน่ดินกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จฯ มาก่อนในช่วงท่ีทรงเป็น

พระเจา้แผน่ดิน มาบดันั้นทางรถไฟไดต้ดัถึง จึงสะดวกข้ึนท่ีจะเสด็จฯ แต่น่าสังเกตวา่ไดเ้สด็จฯ โดยรถยนตพ์ระ

ท่ีนัง่ตามถนนท่ียงัไม่ดีนกั เลยไปยงัเมืองเชียงรายท่ีห่างไกลจนถึงเมืองเชียงแสนริมฝ่ังโขง ณ ขอบขณัฑสีมา

เหนือสุด สมเด็จฯ ไดโ้ดยเสด็จฯ ไปยงัทุรสถานแห่งนั้นดว้ย ปรากฏมีพระบรมฉายาลกัษณ์และพระฉายาลกัษณ์

คู่ประทบัสัมผสันํ้าในแม่นํ้าดว้ยพระหตัถ ์ สมเด็จฯ ผินพระพกัตร์แยม้พระสรวลทรงแสดงความช่ืนพระราช

หฤทยัมาทางตากลอ้ง (ราชเลขาธิการ 2528: 64) 
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 ท่ีนครเชียงใหม่ พระราชชายา เจา้ดารารัศมี (ในรัชกาลท่ี 5) ผูซ่ึ้งทรงคุน้เคยอยูแ่ต่ทรงพระเยาวแ์ลว้ ได้

ทรงเป็นท่ีปรึกษาสาํคญัในการจดัการรับเสด็จฯ อยา่งยิง่ใหญ่ มีขบวนแห่ชา้ง ประทบับนหลงัชา้งเขา้เมือง “ชา้ง

สมเด็จพระบรมราชินี ผกูเคร่ืองทองเจา้ผูค้รองนครลาํพนู มีปกตะพองหอ้ยหู พูจ่ามรีหอ้ยขา้งซองหาง ผกูกบู

จาํลองทอง” (กมล 2558: 92) 

 เม่ือเสด็จฯ ถึง มีพิธีทูลพระขวญัเป็นขบวนเจา้นายพื้นเมืองฝ่ายชาย 7 คู่ และฝ่ายหญิง 7 คู่ ฟ้อนถวาย

หนา้พระท่ีนัง่ มีขบวนแห่ของทูลเกลา้ฯ ถวายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ หลากหลายผูอ้าศยัอยูภ่ายใตพ้ระบรมโพธิ

สมภาร อีกทั้งการเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของพอ่คา้ชาวจีน แขก ฝร่ัง ขา้ราชการและประชาราษฎรทุกหมู่

เหล่า (ฉัตรบงกช 2558 ข.) มีพระราชดาํรัสตอบคาํกราบบงัคมทูลเชิญพระขวญั ความบางตอนวา่ 

 “ทัง้ตัวเราและสมเด็จพระราชินีขอขอบใจท่านทัง้หลายที่พร้อมกนัมาทาํพธีิเชิญขวัญ เพือ่อวยชัยให้พร

แก่เราทัง้สองในวันน้ี เรารู้สึกว่าเป็นสิริมงคลและความยนิดี...จนมาได้เห็นการทีจั่ดการรับรอง ณ เมืองเชียงใหม่

น้ี เป็นการใหญ่โตครึกคร้ืนสมกบัเมืองอันเป็นโบราณราชธานี และเป็นทีบ่ังคับการมณฑลในปัจจุบัน กย็ิง่พูน

เพิม่ความโสมนัสทัง้ตัวเราและสมเด็จพระราชินี ด้วยเห็นความจงรักภักดีไมตรีจิตต์ของท่านทัง้หลาย...ขอจง

ได้รับความขอบใจของเราทัง้สองอย่างยิง่ให้ทัว่กนั...” (กมล 2558: 108-112 –ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้ขอ้ความ

โดยผูเ้ขียน) 

 ทรงแสดงความเป็น “พระคู่ขวญั” โดยแท ้ ทั้งยงัทรงยกยอ่งสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรม

ราชินีในพระราชดาํรัส เฉกเช่นพระเจา้แผน่ดินในประเทศตะวนัตกทรงทาํ เป็นการทรงเช่ือมโยงธรรมเนียม

ประเพณีเดิมเขา้กบัของสมยัใหม่ไดอ้ยา่งสนิท 

 ต่อมา เสด็จออกรับชาวเขาเผา่ละวะ (ละวา้หรือลวัะ) ซ่ึงไดจ้ดัหาดอกเอ้ืองแซะ กลว้ยไมป่้าหายาก และ

ของอ่ืนๆ พื้นถ่ินมาทูลเกลา้ฯ ถวายตามประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระ

ราชดาํรัสตอบขอบใจ โดยทรงเอ่ยถึงดอกเอ้ืองแซะเป็นการเฉพาะ แลว้ทรงอวยพรใหป้ลูกขา้วถัว่งาธญัญาหาร

ไดผ้ลดีทุกเม่ือง (กมล 2558: 120-121) ดอกเอ้ืองแซะน้ี สมเด็จฯ คงจะทรงช่ืนชมเฉกเช่นเดียวกบัท่ีปรากฏพระ

ฉายาลกัษณ์ทรงสัมผสัดอกกุหลาบดอกใหญ่อยา่งทะนุถนอมเม่ือเสด็จทอดพระเนตรสวนกุหลาบของพระราช

ชายา เจา้ดารารัศมี ท่ีบวกหา้ ดอยสุเทพ (ราชเลขาธิการ 2528: 73)  

 ณ ท่ีนั้นไดท้อดพระเนตรระบาํและการขบัร้องทาํนองพื้นเมืองของนกัซอชาวเมืองและครูนกัเรียนชาย

หญิงจาํนวน 100 คน บทร้องตอนหน่ึงถวายพระพรให้ “ทรงเจริญพระชนมายสุุขพลา วัฒนายนืยงสะอ้าง ทัง้
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บรมราชินีเทวีเทยีมข้าง ห้ือจงเจริญยิง่ยืนไป ภัยร้ายจงหลีกหนีไก๋ หือมีไชยโชคจ๊างใหญ่ฯ” (กมล 2558: 125 –

ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

 พระราชกรณียกิจอ่ืนๆ มีท่ีเสด็จพระราชดาํเนินพร้อมกนัทรงเยีย่มโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่ง มี

โรงพยาบาลโรคเร้ือนเกาะกลาง และโรงพยาบาลแมคคอมิค โรงเรียนดาราวทิยาลยั โรงเรียนสตรีมณฑล และ

โรงเรียนปรินส์รอแยล เสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนจนรอบ แสดงชดัถึงความสนพระราชหฤทยัในการศึกษา 

และท่ีโรงเรียนดาราวทิยาลยั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชดาํรัสทรงเนน้ถึงการศึกษาสาํหรับ

สตรีวา่สาํคญั “เพราะเมื่อผู้หญงิมีความรู้ ทั้งทางวิชชา อ่านหนังสือและทั้งในทางเยบ็ปักถกัร้อย ทาํครัว การบ้าน 

กย่็อมจะทาํให้เกดิความสุขในบ้านของบิดามารดา หรือเมื่อมีบ้านของตัวเอง จะได้รู้จักส่ังสอนบุตรหลานให้ดี

ยิง่ข้ึนไป ทาํให้ความสุขสบายมาสู่บ้านของตนทุกๆ แห่ง เมื่อเป็นเช่นน้ีกย่็อมจะทาํให้เกดิความสุขแก่คนทัว่ไป...”

(กมล 2558: 143 –ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) สมเด็จฯ พระราชทานเงินบาํรุงโรงเรียนน้ีและโรงเรียนสตรีมณฑล 

(ราชเลขาธิการ 2531: 46) อาจารย์โรงเรียนปรินส์รอแยลน้อมเกล้าฯ ถวายหีบพระโอสถมีคาํ จารึกแด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภรรยานอ้มเกลา้ฯ ถวายตลบัทองแด่สมเด็จพระบรมราชินี (กมล 2558: 148-149) 

 นอกจากนั้น ยงัไดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปหตัถกรรมในบริเวณโรงเรียนยพุราชวทิยาลยั 

มีร้านของช่างพื้นเมือง เช่น ช่างทอ ช่างเงิน ช่างป้ัน ช่างเขิน ช่างเคลือบ เป็นตน้ ราว 50 ร้าน รวมทั้งร้านตน้ไม้

และอาหารดว้ย ทรงซ้ือส่ิงของต่างๆ และเจา้ของร้านนอ้มเกลา้ฯ ถวายส่ิงของ 

 ในส่วนของการทรงพระสาํราญจริงๆ นั้น มีนอ้ย เท่าท่ีสังเกตไดช้ดัมีท่ีนํ้าตกหว้ยแกว้และสโมสรนวรัฐ 

ซ่ึง ณ แห่งหลงัน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงลอนเทนนิส สมเด็จพระบรมราชินีทรงแบตมินตนั (กมล 

2558: 168) 

 หม่อมเจา้สีดาดาํรวง ทรงบนัทึกเล่าวา่ เม่ือเสด็จกลบัมา40 

 “สมเด็จฯ ทรงได้รับของถวายมามากมาย กองอยู่เต็มห้องเยบ็ฉลองพระองค์ของท่าน มีซ่ินไหมและซ่ิน

ฝ้ายเชียงใหม่ผืนเล็กๆ ด้วย” ท่านหญิงสีดาฯ จึงไดรั้บพระราชทานซ่ินผืนเล็กๆ เหล่านั้นใหท้รงแทน “กางเกง

ติดกนั” ท่ีเคยทรง “ฉันเลยต้องเดินต้วมเต้ียมไปพกัหน่ึง เพราะกลัวว่าซ่ินจะหลุด!” (สีดาด ารวง 2533: 46) 

                                                           
40 หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง (สวสัดิวตัน์) ชุมพล ไม่ไดต้ามเสด็จฯ ในคร้ังนั้น เจา้นายเล็กๆ ซ่ึงตามเสด็จฯ มีแต่พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจา้พีรพงศภ์านุเดช (กมล 2558: 5) 
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 ส่วนซ่ินไหมนั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ น่าจะไดท้รงเอง เพราะโปรดทรงซ่ินอยูเ่ป็นส่วนมาก

เม่ือประทบัอยูใ่นวงัและในประเทศตลอดพระชนมชีพ จะมีเวน้ก็เม่ือทรงพระดาํเนินตรวจงานท่ีสวนบา้นแกว้ 

จนัทบุรี หรือเม่ือเสด็จไปยงัทอ้งท่ีซ่ึงตอ้งการความคล่องแคล่วในพระอิริยาบถ หรือเม่ือทรงกอลฟ์ในสมยัหลงั 

 

ต่อมา อีก 2 เดือน คือ ระหวา่งวนัท่ี 16 เมษายน ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ไดเ้สด็จพระราชดาํเนิน

ยงัหวัเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออก (ของอ่าวไทย) โดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี (บรรเจิด 2537 ก. และ พฤทธิสาณ 

2558 ฉ.) ซ่ึงทรงใชเ้ป็นท่ีประทบัแรมเกือบตลอดทางท่ีเสด็จฯ ยงัศรีราชา ชลบุรี เกาะต่างๆ เช่นเกาะเสมด็ 

จนัทบุรี และตราด แลว้ตดัขา้มอ่าวไทยไปประทบับนเรือทอดสมอท่ีชายฝ่ังหวัหินท่ีซ่ึงกาํลงัโปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างวงัไกลกงัวลอยู ่ 5 วนั จึงเสด็จฯ ต่อไปยงัเกาะสมุยและไร่บางเบิดและเกาะสีชงั นบัเป็นโอกาสท่ีได้

ทอดพระเนตรกิจการและความเป็นอยูท่ี่หลากหลายของราษฎรทุกชั้น อีกทั้งสาํราญพระราชอิริยาบถ 

 พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดาํเนินคร้ังน้ี มีส่วนต่างๆ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั

ของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทั้งในอดีต ในเวลานั้นและในกาลต่อมาอยูห่ลายประการ กล่าวคือการเสด็จ

โรงเล่ือยบริษทัศรีราชาของเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซ่ึงบา้นของท่านผูน้ี้ท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา

พระองคเ์คยเสด็จไปประทบัทรงวา่ยนํ้าขา้มไปอีกฝ่ังเม่ือทรงพระเยาว ์ แลว้ประทบัรถยนตร์างทอดพระเนตรการ

ตดัไมใ้นป่า โดยต่อมาในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพ สมเด็จฯ ไดท้รงมีบริษทัทาํการทาํนองน้ีอยูร่ะยะหน่ึง (สร.

ถนัดศรี: 10 และ 16) ส่วนท่ีชลบุรีนั้น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้คคันางคยคุล กรมหลวงพิชิตปรีชากร 

เสด็จตา เคยทรงทาํสวน ปลูกมะพร้าว และเล้ียงสัตว ์ เช่นโค อยูท่ี่ตาํบลหนองมล ในบั้นปลายของพระชนมชีพ 

โดยหม่อมสุ่น คู่ชีวติแต่ผูเ้ดียวของท่านไดบ้ากบัน่ทาํต่อมาอีกหลายปี (พชิิตปรีชากร 2548: (22) และ (16)) 

 ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีนั้นเล่า จะวา่ไปก็มีความเก่ียวขอ้งเชิงบริบททางประวติัศาสตร์กบัช่วงเวลาท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชสมภพใน พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) เม่ือฝร่ังเศสไดเ้ขา้ยดึเมืองน้ี

เป็นหลกัประกนัใหส้ยามปฏิบติัตามสัญญาสงบศึก ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทาํใหส้ยามเสียเปรียบ ยอมยกดินแดนฝ่ังซา้ย

แม่นํ้าโขงให ้ และฝร่ังเศสไดย้ดึครองเมืองจนัทบุรีต่อมาอีก 11 ปี จนเดือนมกราคม พ.ศ. 2447  (นบัศกัราชตาม

ปัจจุบนั) (ปิยนาถ 2549: 27) อนัเป็นปีท่ีหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณีประสูติ มิใยตอ้งกล่าวล่วงหนา้ถึงกาลเวลา
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ในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดต้ดัสินพระราชหฤทยัทรงซ้ือท่ีดินนอกเมืองไว้

ทรงสร้างท่ีประทบั และทรงทาํไร่ทาํสวนเฉกเช่นเสด็จตาและหม่อมยายของพระองค์41 

 ท่ีจนัทบุรีน้ี แน่นอนวา่ทั้งสองพระองคเ์สด็จประพาสนํ้าตก (สี) พล้ิวเชิงเขาสะบาปดา้นตะวนัตก เสด็จ

ข้ึนไปบนไหล่เขาท่ีนํ้าตก พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงจารึกพระบรมนามาภิไธย ปปร. 2470 ไว ้อีก

แห่งหน่ึงซ่ึงทรงทาํอย่างเดียวกนัคือท่ีนํ้ าตกธารมะยมบนเกาะช้าง จงัหวดัตราด การทรงจารึกพระบรม

นามาภิไธยน้ีทรงทาํในพระราชสถานะพระมหากษตัริยค์ลา้ยกบัการปักธงชาติแสดงพระราชอาณาเขตใหป้รากฏ 

สมเด็จฯ จึงมิไดท้รงจารึกดว้ย ทั้งน้ี จงัหวดัตราดเองนั้น ฝร่ังเศสไดย้ดึครองต่อจากท่ีไดย้อมปล่อยจนัทบุรี และ

ไดมี้กองทหารอยูใ่นเมืองตราดต่อมาจนวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 (ปิยนาถ 2549: 53) 

 ในเมืองทุกเมืองและบนเกาะทุกเกาะท่ีเสด็จฯ มีประชาราษฎรเฝ้าฯ ถวายของบ่อยคร้ัง เสด็จ

ทอดพระเนตรตลาดและการทาํมาหากินอ่ืนๆ ของชาวบา้น เช่น การตีอวน รวมทั้งไดท้รงมีโอกาสเสด็จลงสรง

นํ้าทะเลมากกวา่หน่ึงคร้ัง ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีสาํราญพระราชหฤทยัของสมเด็จฯ และต่อมาท่ีหวัหิน ไดเ้สด็จลง

ประทบัเรือฉลอมของราษฎรเพื่อทอดพระเนตรอ่าวจากทะเล นบัเป็นพระราชกรณียกิจท่ีทรงประกอบอยา่ง

ใกลชิ้ดกบัราษฎรในทอ้งถ่ินหลายสถานภาพ 

 การเสด็จฯ พร้อมดว้ยสมเด็จฯ ยงั “นาบางเบิด” ของหม่อมเจา้สิทธิพร กฤดากร ผูท้รงบุกเบิกการเกษตร

แผนใหม่และทรงทาํไร่แตงโมอยูน่ั้น นบัเป็นโอกาสท่ีสมเด็จฯ ไดท้อดพระเนตรวธีิการปลุกแตงโม และต่อมา

ในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพ ไดรั้บสั่งขอให ้ “พี่สิทธิพร” เสด็จไปทรงสาธิตวธีิการปลูกแตงโมท่ีสวนบา้นแกว้ 

จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีประทบั เม่ือพระราชทานความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นแถบนั้นผูท้รงรับเขา้เป็นขา้หลวง มหาดเล็ก 

และคนงานทาํสวนทาํไร่ ทอเส่ือ 

 พระราชกรณียกิจของสมเด็จฯ ในช่วงท่ีทรงเป็นสมเด็จพระมเหสีในพระมหากษตัริยผ์ูท้รงราชสมบติัอยู ่

จึงเป็นพื้นฐานของพระราชกรณียกิจในกาลเวลาต่อมาไม่นอ้ย 

 

 คร้ันศกัราชต่อมา ระหวา่งวนัท่ี 14 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2471 ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ยงัหวัเมือง

ชายทะเลฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทยเป็นการเฉพาะ (บรรเจิด 2537 ก.: 386-391) เสด็จจากเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีข้ึน

                                                           
41 หม่อมสุ่นยงัมีชีวติอยูใ่น พ.ศ.2472 และไดร่้วมอยูใ่นภาพหมู่ราชสกุลสวสัดิวตัน์ ในภาพพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ และสมเดจ็ฯ 

ประทบัอยูด่ว้ย 
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บกท่ีเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มณฑลนครศรีธรรมราช 2 วนั แลว้เสด็จต่อไปยงัปัตตานี ยะลา สายบุรี 

นราธิวาส ในมณฑลปัตตานี สงขลา ในมณฑลนครศรีธรรมราช และเกาะสมุยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตลอดจน

เกาะต่างๆ ในช่องอ่างทอง  

 พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ คร้ังน้ีมีความหลากหลายมาก ทั้งการเสด็จเยอืนโรงเรียนประจาํจงัหวดั 

โรงเรียนสตรี โรงเรียนกสิกรรม โรงเรียนสอนภาษามลาย ู วดัและมสัยดิท่ีสาํคญั และยงัไดท้อดพระเนตร

การละเล่นต่างๆ ของชนพื้นเมือง เช่น การชนแกะ รํากฤช โนรา หนงัตะลุง ระบาํรองเงง การชนไก่ ลิงเก็บผล

มะพร้าวและการเก็บรังนกนางแอ่น นบัวา่ไดท้รงทราบจริงๆ ถึงวถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละประเพณีของประชา

ราษฎรในดินแดนปักษใ์ตท่ี้ห่างไกล 

 ในช่วงทา้ยๆ ของระยะทางเสด็จพระราชดาํเนิน ไดท้รงมีเวลาทรงสาํราญพระอิริยาบถและทรงออก

กาํลงัพระวรกาย ดว้ยการทรงกอลฟ์ท่ีสงขลา และการเสด็จยงันํ้าตกท่ีเกาะสมุย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

ทรงมา้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเกา้อ้ีหามไปยงันํ้าตก เสด็จประพาสธารนํ้าตกถึงยอดเขา องคพ์ระ

ประมุขทรงลงพระปรมาภิไธยตามทางถึง 3 แห่ง 

 เม่ือเสด็จฯ ผา่นหวัหินกลบัถึงพระนครในวนัท่ี 1 พฤษภาคม ตอนบ่ายวนันั้นเอง เสด็จฯ ยงัพระท่ีนัง่

อภิเษกดุสิต พระราชวงัดุสิต ทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวญั ซ่ึงการแรกนากระทาํหนา้พระท่ีนัง่

ในเชา้วนัรุ่งข้ึน ณ ทุ่งพญาไท มีเมล็ดขา้วแรกนาขวญั “บรรจุซองๆ ละ 1 ทนาน ซ่ึงมีประมาณจะตน้กลา้ปลูกดาํ

ไดเ้น้ือท่ีประมาณคร่ึงงาน พอท่ีจะใชส้าํหรับขยายพืชพนัธ์ุใหแ้พร่หลายในปีต่อๆ ไปได”้ (บรรเจิด 2537 ก.: 

391-392) นบัเป็นการทรงอาทรราษฎร์ในอีกรูปแบบหน่ึง การโดยเสด็จฯ ยงัทุ่งพญาไทน้ี เป็นโอกาสท่ีสมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ คงไดท้รงระลึกถึงเม่ือพระองคป์ระทบัอยูท่ี่วงัพญาไท 

 คร้ันวนัท่ี 3 และ 4 พฤษภาคม เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชกุศลวสิาขบูชา ทรงพระดาํเนินเทียนรอบ

พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามในวนัแรก และรอบพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานในเขตพระราชฐาน

ชั้นในของพระบรมมหาราชวงั ก่อนหนา้นั้นในเวลา 16.00 น. โปรดใหมี้การพระราชกุศลและการร่ืนเริงนกัขตั

ฤกษว์สิาขะบูชาท่ีสวนศิวาลยัใกล้ๆ  เป็นการภายใน เจา้นายและบุตรขา้ราชบริพารท่ียงัเยาว ์ เฝ้าฯ รับพระราชทาน

ส่ิงของของเคร่ืองเล่นทัว่กนั (บรรเจิด 2537 ก.: 394) ปีนั้นเป็นปีแรกท่ีโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนจากของเล่นเป็น

หนงัสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ขนาดพอเหมาะท่ีจะพกไวใ้นกระเป๋าเส้ือราชปะแตน (ดู พฤทธิสาณ 2558 

ช.) สมเด็จฯ ประทบัพระราชทานเคียงพระราชสวามี นบัเป็นการทรงร่วมกนัแผพ่ระเมตตากรุณาคุณแก่ผูเ้ยาว ์

ทั้งเจา้นายและขา้ราชบริพาร ในบรรยากาศท่ีสุขกายสบายใจดว้ยรสพระพุทธธรรม 
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 การเสด็จเลียบมณฑลคร้ังต่อไปเป็นการเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต ทางชายทะเลฝ่ังอนัดามนัระหวา่งวนัท่ี 

24 มกราคม ถึงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2471 (พ.ศ. 2472 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) โดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี 

รถไฟและรถยนตพ์ระท่ีนัง่ตามสภาพภูมิประเทศ โดยเสด็จยงัพทัลุง ตรัง ระนอง ภูเก็ต พงังา และตรัง แลว้เสด็จ

โดยรถไฟจากตรังคืนเขา้กรุงเทพมหานคร (ศิลปากร. 2543 และ พฤทธิสาณ 2558 ซ.) สมเด็จพระนางเจา้รําไพ

พรรณี พระบรมราชินีโดยเสด็จฯ เช่นเคย หม่อมหลวงคลอง ไชยนัต ์ ทาํหนา้ท่ีนางสนองพระโอษฐ ์ และหม่อม

ราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์ เทวกุล ทาํหนา้ท่ีนางพระกาํนลั เจา้นายเล็กๆ ในพระราชอุปการะท่ีตามเสด็จฯ มี 2 องค ์ คือ 

พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาต และหม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ 

 พระราชกรณียกิจนอกเหนือจากท่ีเป็นทางการ ส่วนมากเป็นการทอดพระเนตรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หลกัในมณฑลคือการทาํเหมืองแร่ดีบุก ซ่ึงสนพระราชหฤทยัทอดพระเนตรทุกประเภทโดยละเอียด สมเด็จฯ ได้

เสด็จฯ เคียงพระองคไ์ปโดยมิไดท้รงยอ่ทอ้ ทั้งท่ีระนอง ภูเก็ต และพงังา ในขณะเดียวกนัมีพระราชปฏิสันถารกบั

ทั้งขา้ราชการ นายเหมืองฝร่ัง และพอ่คา้ชาวจีน อินเดีย ตลอดจนประชาราษฎร ท่ีระนองมีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จยงัฮวงซุย้สกุล ณ ระนอง ซ่ึงมีสมาชิกรับราชการและประกอบกิจการต่างๆ ปกครองดูแลผูค้นในทอ้งถ่ินมา

หลายชัว่คนดว้ยความจงรักและภกัดี 

 ท่ีภูเก็ตเม่ือเสด็จยงัยไูนเตด็คลบั พอ่คา้นายเหมืองฝร่ังเฝ้าฯ กงสุลองักฤษหวัหนา้คณะอ่านถวายชยั ความ

ตอนหน่ึงช่ืนชมพระบารมีสมเด็จฯ วา่ 

 “พระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงพระอัธยาศัยอันงาม เป็นทีจ่งรักภักดีแห่งไพร่ฟ้าข้า

แผ่นดินทัว่ไป และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกจิร่วมกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความสง่างามสมกบัทีไ่ด้

ทรงดํารงพระอิสริยยศอันสูงศักดิ์” (ศิลปากร 2543: 221) คร้ังน้ีเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีสมเด็จฯ ไดป้ระทบั

ทอดพระเนตรการแข่งขนัลอนเทนนิส แต่มิไดท้รงมีโอกาสเสด็จลงแข่งขนั 

 วนัรุ่งข้ึนท่ี 6 กุมภาพนัธ์ ทรงวา่งจากพระราชกิจ จนกระทัง่เวลา 16.15 น. จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้อ่คา้ 

ประชาราษฎรเฝ้าฯ ถวายของ พระราชทานเสมาเงินแก่เด็กชายหญิงท่ีมาเฝ้าฯ ทัว่กนั (บรรเจิด 2537 ก.: 485)42 

แสดงวา่ทรงแผพ่ระเมตตามหากรุณาธิคุณแก่เด็กไม่วา่จะเป็นบุตรผูใ้ด 

                                                           
42 “เสมาเงิน” น้ีทาํดว้ยโลหะสีเงิน ฉลุเป็นพระปรมาภิไธยยอ่ “ปปร” ซ่ึงแมว้า่จะเบาแต่สวยสดงดงามและคงทน 
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 วนัต่อมา เสด็จฯ ถึงพงังา และไดท้รงทราบวา่ เม่ือการทาํเหมืองแร่มีมากข้ึน นํ้าพดัทรายท่ีลา้งออกมา

จากแร่ตามเหมืองไหลลงมาถมทางเดินเรือ มีพระราชดาํรัสตอบวา่ “เมืองพงังาน่ีมีทัง้ภูเขาและเกาะงามน่าดู ผิด

กบัเมืองอ่ืน” เสมือนวา่ทรงคาดการณ์ไดว้า่ต่อไปจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม สาํหรับทางนํ้าท่ีต้ืนเขินนั้น 

“เรากจ็ะคิดพยายามขุดให้คืนดีด้วยวิธีประสานงานกบัการทีไ่ด้อนุญาตให้ขุดแร่ดีบุกด้วยเคร่ืองจักร” ส่วนทาง

หลวงท่ีไดท้าํมาจากภูเก็ตและมีแพขนานยนตข์า้มมานั้น จะไดโ้ปรดให้สร้างต่อไปถึงเมืองตรังทางทิศใต ้

(ศิลปากร 2543: 178-181) เห็นไดว้า่ แมจ้ะทรงส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ แต่ก็ตั้งพระราชหฤทยัใหไ้ดดุ้ลกบั

การรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติดว้ยการใหผู้ท่ี้ทาํความเสียหายรับผดิชอบ 

 คร้ันตกเยน็ เสด็จลงเรือพระท่ีนัง่ซ่ึงทอดอยูห่ลงัเกาะปันหย ี มีเรือมหรสพมาลอยลาํแล่นถวาย

ทอดพระเนตร และมีเรือแต่งโคมรูปสัตวต่์างๆ ดว้ย แลว้เสด็จยงัดาดฟ้าเรือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงถ่ายภาพเกาะปันหย ี ซ่ึงมีหมู่บา้นชาวประมงปลูกสร้างลงในนํ้า อาศยัเกาะท่ีเป็นกอ้นสูงกลมเป็นท่ี

กาํบงัลม ไวด้ว้ย (ภาพใน ศิลปากร 2543: 173) ชะรอยสมเด็จฯ อาจตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงทราบถึงการ

ดาํรงชีวิตของชาวบา้นบนเกาะนั้นในคร้ังนั้น อีกทั้งมีพระราชดาํริพอ้งดว้ยพระราชสวามีถึงความงดงามของภูมิ

ประเทศแถบน้ี จึงเม่ือพระชนมพรรษา 68 พรรษา ไดเ้สด็จฯ ไปอีกคร้ังเป็นการส่วนพระองค ์ ทรงพระดาํเนิน

ตามสะพานไมไ้ร้ราวเกาะท่ีทอดอยูเ่หนือนํ้าเพื่อท่ีจะไดท้รงเยีย่มชาวเลในหมู่บา้นบนเกาะนั้นจริงๆ (พระฉายา

ลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2531: 167 และดู บทที ่13) 

 วนัรุ่งข้ึนท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2471 เสด็จลงเรือยนตพ์ระท่ีนัง่ เสด็จถํ้าลอด แลว้เสด็จทอดพระเนตรการ

แข่งเรือ เสด็จสู่เรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี เดินจกัรเคล่ือนไปทางสายในอยา่งชา้ๆ เพื่อทอดพระเนตรหมู่เกาะตาม

ระยะทาง เสมือนวา่ทรงบุกเบิกการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ ทรงเรือยนตพ์ระท่ีนัง่ออกจากเกาะลิบง เขา้ลาํนํ้าจงัหวดัตรัง เทียบท่ารถไฟกนัตงั 

แลว้เสด็จตาํบลสระพงั ประทบัเสวยท่ีพลบัพลาทอดพระเนตรสระใหญ่ท่ีมีป่าลอ้มรอบ เป็นท่ีสาํราญพระราช

หฤทยัทั้งสองพระองค ์ ต่อมาเสด็จทอดพระเนตรทางหลวงท่ีกาํลงัก่อสร้างจากกระบ่ีถึงพงังา แลว้เสด็จถํ้าปีนะ 

อาํเภอหว้ยยอด วนัท่ี 12 เสด็จโดยรถไฟสู่กรุงเทพมหานคร 

 

 ในปีถดัมา จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเตม็ดวงแลเห็นไดท่ี้ปัตตานี จึงมีคณะนกัดาราศาสตร์ของชาว

ต่างประเทศขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้ามาตั้งกล้องสาํรวจ และกราบบงัคมทูลเชิญเสด็จ
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ทอดพระเนตร จึงไดเ้สด็จยงัปัตตานีอีกคร้ังหน่ึงเพื่อการน้ี ระหวา่งวนัท่ี 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เพียงหน่ึงปี

กวา่หลงัจากการเสด็จฯ คร้ังแรก เรือพระท่ีนัง่ทอดสมอท่ีอ่าวหนา้จงัหวดั ประทบัเรือกรรเชียงมีเรือยนตจู์งจน

เม่ือใกลถึ้งฝ่ังจึงเสด็จลงประทบัเรือเกาะและ (กอและ) เขา้เทียบท่าศุลกสถาน ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑสถาน

แลว้ เสด็จยงัสถานีสาํรวจของนกัดาราศาสตร์องักฤษ ซ่ึงเป็นคณะแรกท่ีขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตมา 

ท่ีสนามหนา้โรงเรียนประจาํมณฑล แลว้เสด็จไปยงัสถานีสาํรวจของนกัดาราศาสตร์เยอรมนัและของกรมแผนท่ี

และกรมชลประทานท่ีโคกโพธ์ิ ทอดพระเนตรเคร่ืองมือสาํรวจโดยทัว่แลว้ โปรดเกลา้ฯ ใหร้าษฎรถวายของ 

เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขนัเทนนิส พระราชทานรางวลั คร้ันวนัจริงคือวนัท่ี 9 ตอนบ่ายเสด็จยงัสถานี

สาํรวจขององักฤษ ประทบัประรําทอดพระเนตรสุริยปุราคา แต่มีเมฆบงั มีผูค้น ซ่ึงบางส่วนเดินทางโดยรถไฟ

ขบวนพิเศษไปจากกรุงเทพร่วมดูประมาณ 25,000 คน สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จเคียงพระองคโ์ดย

ตลอด รวมทั้งทรงร่วมทรงรับคณะนกัดาราศาสตร์ในการพระราชทานเล้ียงพระกระยาหารกลางวนับนเรือพระท่ี

นัง่ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 

 ระหวา่งทางเสด็จกลบักรุงเทพทรงแวะท่ีเกาะพงนั ในวนัถดัมาทรงพระดาํเนินข้ึนไปยงัชั้นยอดของ

นํ้าตกแลว้เสด็จกลบัลงมาสรงนํ้า ณ ธารเสด็จชั้นล่าง จึงเป็นไปไดม้ากวา่เป็นในคร้ังน้ีท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสร้างภาพยนตร์เร่ือง “แหวนวเิศษ” ข้ึนโดยใชภู้มิพระเทศของเกาะพงนัแห่งน้ีเป็น

ฉาก หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ เจา้นายผูย้งัเยาวใ์นขณะนั้นซ่ึงตามเสด็จฯ และทรงมีบทในภาพยนตร์เร่ืองน้ีทรง

เล่าไวเ้ช่นนั้น (นิทานของลุงเร่ือง “แหวนวิเศษ” 2530: 23)43 ซ่ึงหากพิจารณาลาํดบัการดาํเนินเร่ืองของภาพยนตร์ 

ดูจะสอดคลอ้งกบัเส้นทางท่ีทรงพระดาํเนิน 

 ภาพยนตร์ขาวดาํไร้เสียงเร่ืองนั้นเป็นนิทานสอนใจไม่ใหลุ่้มหลงในเวทยม์นตค์ถาท่ีแหวนวเิศษซ่ึงเด็กๆ 

ไดม้าจากนางพรายนํ้า (นางเงือก) สามารถเสกได ้ 3 คร้ัง แต่ใหก้ลบัใจมีเมตตาแก่พอ่เล้ียงใจร้ายผูต้ ั้งใจจะพาเด็ก

ไปหลงบนเกาะ เสกเขากลบัจากสุนขัเป็นคนท่ีใจดี แลว้แหวนก็ตกนํ้าหายไป “ของผีของสาง หายไปกด็ีแล้ว” 

เด็กหญิงในเร่ืองเตือนสติพี่ๆ 

 ผูแ้สดงส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ ในพระราชอุปการะ โปรดให้แสดงตามบุคลิกของแต่ละคน แต่บท

ภาพยนตร์เนน้ใหช่้วยเหลือดูแลกนัใหพ้น้จากภยัธรรมชาติและจากพอ่เล้ียงใจร้าย ผูแ้สดงใชช่ื้อแบบชาวบา้น
                                                           
43 หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าไวใ้นอีกท่ีหน่ึงวา่เป็น “เม่ือราว พ.ศ. 2470” แต่ทรงกล่าวถึงการเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสุริยปุราคา (การวิก 2545: 
53) หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวงทรงเล่าไวว้า่ “หลงัจากเสด็จกลบัจากเชียงใหม่แลว้ไม่นาน” (สีดาด ารวง 2533: 46)  ซ่ึงทาํใหคิ้ดวา่เป็นใน 
พ.ศ. 2470 เช่นกนั แต่การเสดจ็ฯ ปัตตานีใน พ.ศ. 2472 น้ีเป็นคร้ังท่ีปรากฏภาพหม่อมเจา้ทั้งสององคต์ามเสดจ็ฯ และมีบทในภาพยนตร์ 
แต่กระนั้นก็เป็นไปไดว้า่เป็นเม่ือ พ.ศ. 2471 ท่ีเสดจ็ฯ ปัตตานีคร้ังท่ี 1 
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ทั้งหมด เช่น “อา้ยซน” แสดงโดยเด็กชายเอียด แสงสวา่ง (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาต) “อา้ย

เก่ง” แสดงโดยเด็กชายต่วน ปีปนนท ์(หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ) “หนูแหวน” แสดงโดยเด็กหญิงสาดี สุขเจริญ 

(หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง สวสัดิวตัน์) “นางพรายนํ้า” แสดงโดย นางสาวประทุม ชิดเช้ือ (หม่อมหลวงบวั สนิท

วงศ)์ นางพระกาํนลั เป็นตน้ แมว้า่สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จะไม่ไดท้รงรับบท แต่สุนขัช่ือ “ขนุชา้ง” 

ไดรั้บการระบุวา่เป็นของนางนา ศรศกัด์ิ โดยนายนอ้ย ศรศกัด์ิ (พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั) ทรงเป็น 

“ผูแ้ต่งเร่ือง ผูล้าํดบัฉาก ผูอ้าํนวยการทัว่ไป และผูบ้งการ” หม่อมหลวงบวั (สนิทวงศ)์ กิติยากร ใหส้ัมภาษณ์ไว้

เม่ือ วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2529 วา่ “ขณะทีแ่สดงเร่ืองน้ีอายปุระมาณ 17-18 ปี ดําน้ําแต่ละคร้ังไม่นาน แต่ดํา

หลายคร้ังกว่าจะถ่ายเสร็จ” ส่วนหม่อมเจา้การวกิรับสั่งไวต้อนหน่ึงบนเวทีเดียวกนัท่ีหอวชิราวธุานุสรณ์วา่ “นึก

ว่าถ้าถ่ายเป็นหนังสีได้คงจะสวยมากเลย” เพราะธรรมชาติบนเกาะพงนันั้นสวยงามมาก (นิทานของลุงเร่ือง 

“แหวนวิเศษ”: 25-26) และแน่นอนท่ีสุด สมเด็จฯ ยอ่มไดท้รงพระดาํเนินโดยเสด็จทอดพระเนตรการถ่ายทาํไป

ตลอดทาง 

  

 การเสด็จเลียบมณฑลและประพาสตามสถานท่ีต่างๆ จากเหนือจรดใต ้ รวมทั้งหมู่เกาะในอ่าวไทยเช่นน้ี

แสดงใหเ้ห็นวา่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงมี

พระราชมานะยิง่ในการเสด็จไปทรงอาทรราษฎร์ใหม้ากแห่งท่ีสุด แมแ้ต่ป่ากะเหร่ียงตน้นํ้าเพชรก็เคยเสด็จฯ ใน

พ.ศ. 2476 จะมีก็แต่ดินแดนทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ คืออีสาน ซ่ึงไม่ไดเ้สด็จฯ ไปถึงดว้ยทางรถไฟเพิ่งมีไป

ถึงอุบลราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2472 และถนนหนทางเลยนครราชสีมาไปก็ยงัไม่สะดวก จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ทาํถนน

ต่อไปตามกาํลงังบประมาณท่ีมี (พอพนัธ์ 2558: 103) 

 การทรงอาทรราษฎร์คู่กนันั้น มิไดมี้แต่ในการเสด็จเลียบมณฑลและประพาสหวัเมืองต่างจงัหวดั แต่

ยอ่มมีในกรุงเทพฯ เอง และยงัจงัหวดัใกลเ้คียง ในท่ีน้ี ขอยกมากล่าวถึงแต่เพียงกรณีของการแพทย ์การพยาบาล 

ซ่ึงปรากฏวา่สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงสนพระราชหฤทยัสนบัสนุนเก้ือกลูในกาลต่อมาและทรงอุทิศ

เป็นพระราชกุศลถวายพระราชสวามีผูล่้วงลบั 

 ในส่วนของสภากาชาดสยามนั้น เน่ืองดว้ยสมเด็จพระศรีสวรินทิราราชเทว ี พระพนัวสัสามาตุจฉาเจา้ 

(สมเด็จป้าของทั้งสองพระองค)์ ทรงเป็นองคส์ภานายกิาต่อเน่ืองมาแต่สมยัรัชกาลท่ี 6 แลว้ สมเด็จฯ พระองคน์ั้น

จึงทรงมีหนงัสือกราบบงัคมทูลพระกรุณาอญัเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงดาํรงตาํแหน่งบรมรา

ชูปถมัภก และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีทรงดาํรงตาํแหน่งสมาชิกพิเศษแห่งสภากาชาด
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สยามและบรมราชูปถมัภิกาแห่งอนุสภากาชาดสยาม ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชดาํเนินไปทรงปฏิบติัพระ

ราชกรณียกิจในกิจการสภากาชาดสยามและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลายคร้ัง (วกิลัย์ 2558 ก. และ ราชเลขาธิการ 

2528: 81)  

 ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชดาํเนินไปทรงเปิดตึกอษัฎางค ์ ตึก

ผูป่้วย 2 ชั้น ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเงินจากพระราชมรดก สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมหลวง

นครราชสีมาใชใ้นการสร้าง ทั้งยงัไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยเ์พื่อใชใ้นการสร้างตึกตรีเพชร์และตึกจุธาฑุช 

เป็นหอผูป่้วยสาํหรับสูติ-นารีเวช (วกิลัย์ 2558 ก.) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จพระราชดาํเนินไปพระราชทานประกาศนียบตัรพยาบาลผูส้าํเร็จ

การศึกษาประจาํปี พ.ศ. 2472 ณ ตึกตรีเพชร์ เป็นการทรงสืบทอดพระราชกรณียกิจจากสมเด็จพระศรีพชัรินทรา 

บรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ี พระพนัวสัสามาตุจฉาเจา้ สมเด็จป้าทั้งสองของ

พระองค ์ (วิกลัย์ 2558 ข.) นบัเป็นพระราชกรณียกิจอาทรราษฎร์โดยออ้มซ่ึงไดท้รงประกอบแมว้า่จะไม่ไดท้รง

ดาํรงตาํแหน่งองคส์ภานายกิาของสภากาชาดสยาม หากไดท้รงดาํรงตาํแหน่งนั้น น่าจะไดท้รงแสดงบทบาทดา้น

น้ีใหเ้ป็นท่ีประจกัษไ์ดม้ากกวา่น้ีในรัชกาลของพระราชสวามี 

 สามปีต่อมา เน่ืองในวนัพระราชสมภพวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 สมเด็จพระพนัวสัสามาตุจฉาเจา้ ได้

ทรงพระเมตตาถวายบตัรอวยพรสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระภาติยะ (หลานป้า) ความวา่ (วกิลัย์ 2550: 

27) 

 “ป้าขอถวายพร   องค์บังอรยอดนารี 

 จงทรงสวสัดี  พระฉววีรรณผ่องใส 

 พระชนม์จงยนืนาน ทรงส าราญไร้โรคภัย 

 ขอองค์อรทยั  ศักดิ์ยิง่ใหญ่วฒันา”44 

 เป็นพระพรซ่ึงปรากฏผลเป็นจริงต่อเน่ืองมาอีกหลายทศวรรษ 

  
                                                           
44 พึงสังเกตว่าทรงเลือกใชค้าํว่า “สวสัดี” “วฒันา” เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่า สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระราชสมภพในราชสกุล 

“สวสัดิวตัน์” และอยา่งเช่ือมโยงกบัพระนาม “สวา่งวฒันา” ของพระองคเ์อง 
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 เม่ือไดเ้สด็จพระราชดาํเนินทรงอาทรราษฎร์ภายในประเทศแลว้ จึงไดท้รงเร่ิมเสด็จฯ สองพระองคคู์่

เคียงกนัเยอืนต่างประเทศยงัดินแดนบา้นใกลเ้รือนเคียง ซ่ึงต่างยงัเป็นอาณานิคมหรืออยูภ่ายใตก้ารรักษาของชาติ

ตะวนัตกในเวลานั้น คือ สิงคโปร์ อาณานิคมขององักฤษ และชวาและบาหลี อาณานิคมของ เนเธอร์แลนด์ ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นส่วนสาํคญัของประเทศอินโดนีเซีย และอีกคร้ังหน่ึงยงัดินแดนอินโดจีนของฝร่ังเศส เฉพาะท่ี

เวยีดนามและกมัพชูา จากนั้นจึงไดเ้สด็จฯ ไกลออกไปถึงญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สาํหรับประเทศต่างๆ 

ในทวปียโุรปนั้น เสด็จฯ เยอืนหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 เม่ือพระราชสถานะ

เปล่ียนเป็นพระมหากษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญแลว้ ในบทน้ีจึงจะพิจารณาเฉพาะการเสด็จฯ 3 คร้ังก่อนหนา้

นั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามการเรียงลาํดบัช่วงต่างๆ ในพระชนมชีพของสมเด็จฯ  

อนัท่ีจริง พระราชประสงคมี์ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 วา่จะเสด็จประพาสนครวดัในกมัพชูาก่อนอ่ืน ซ่ึงอาจเป็น

เพราะสนพระราชหฤทยัในโบราณคดีและเป็นการหยัง่ท่าทีของฝ่ายฝร่ังเศสไปพร้อมกนั วา่จะปรับความสัมพนัธ์

ซ่ึงไม่ราบร่ืนมาแต่กาลก่อนอยา่งไรกนัแน่ และก็ปรากฏวา่ทางฝร่ังเศสประสงคจ์ะใหเ้สด็จฯ ยงักรุงไซ่ง่อน 

ศูนยก์ลางการปกครองของฝร่ังเศสในอินโดจีนดว้ย แต่ท่ีสาํคญัคือใหส้ยามยอมรับวา่พระเจา้กรุงกมัพชูา ซ่ึง

ฝร่ังเศสยงัคงต้องอาศยัในเชิงอิทธิพลเชิงวฒันธรรมต่อชนพื้นเมืองกมัพูชา ว่าทรงมีฐานะเท่าเทียมกบั

พระมหากษตัริยส์ยาม การน้ีทางสยามยงัไม่เห็นชอบดว้ย จึงยงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นขณะนั้นในเร่ืองการ

เสด็จฯ เยือนอินโดจีนของฝร่ังเศส  

 ดินแดนบา้นใกลเ้รือนเคียงแห่งแรกซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จเยอืนจึงเป็นสิงคโปร์ 

ชวา และบาหลี (ฉัตรบงกช 2558 ค: 16-17) นบัเป็นการโดยเสด็จพระราชดาํเนินเคียงพระองคใ์นสากลโลกคร้ัง

แรกของสมเด็จฯ ในพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินี ท่ีวา่ ‚ในสากลโลก‛ ก็เพราะเป็นการเจริญพระราช

ไมตรีกบัประเทศตะวนัตกเจา้อาณานิคมเป็นสาํคญั แต่ก็ไดท้รงสืบสานความสัมพนัธ์อนัมีแต่กาลก่อนกบัเจา้นาย

ชาวพื้นเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกนัผูย้งัคงมีอิทธิพลเชิงวฒันธรรมต่อผูค้นในดินแดนนั้นๆ อยู ่ ไปดว้ย 

หากมองจากสายตาปัจจุบนัสมยั จะกล่าววา่ไดท้รง ‚เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน‛ ก็พอได ้
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 เสด็จพระราชดาํเนินระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2472 อนัท่ีจริงจะไดเ้ป็นตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2471 แลว้ แต่ตอ้งเล่ือนมา ดว้ยสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขทิวงคต และเกือบจะ

เล่ือนอีกคร้ังหน่ึงเน่ืองดว้ยสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ กรมหลวงสงขลานครินทร์ องครั์ชทายาทตามกฏมนเฑียรบาลฯ 

ทรงพระประชวรหนกั (อิม่ทิพย์ 2558: 5-6) การท่ีเสด็จเป็นเวลาเกือบ 3 เดือนเช่นน้ี เน่ืองดว้ยนอกจากการเสด็จฯ 

อยา่งเป็นทางการแลว้ ตอ้งพระราชประสงคจ์ะเสด็จฯ อยา่ง ‚ไม่ทรงแสดงพระองค‛์ (incognito) เพื่อ

ทอดพระเนตรภูมิสถานบา้นเมือง วฒันธรรมประเพณี และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนดินแดนอาณานิคม

นั้นๆ ดว้ย เผื่อจะเหมาะสมท่ีจะนาํมาทรงประกอบพระราชดาํริในการนาํความเจริญมาสู่สยามประเทศ 

 ความสนใจในท่ีน้ีคือเร่ืองราวเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ผูซ่ึ้งโดยเสด็จฯ เกือบจะโดย

ตลอด แต่แน่นอนวา่ ท่ีสิงคโปร์เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั อดีตนายทหารองักฤษเสด็จฯ เสวย

พระกระยาหารกลางวนั ณ สโมสรกรมทหารเวลช (Welsh Regiment) นั้นสมเด็จฯ ยอ่มไม่ไดโ้ดยเสด็จฯ (ด ารัส

ด ารงค์ 2504: 11)  

 ในการเสด็จพระราชดาํเนินโดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีเป็นส่วนใหญ่น้ี คุณหญิงเน่ือง บุรินวราษฐ ์ เป็น

นางสนองพระโอษฐ ์คุณกอบแกว้ วเิศษกุล เป็นนางพระกาํนลั เยาวราชวงศท่ี์ตามเสด็จฯ มี 2 องค ์คือ พระวรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้จีรศกัด์ิสุประภาต และหม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง สวสัดิวตัน์ และมีพระยาไพชยนตเ์ทพ หลวง

และนางศกัด์ินายเวร ตามเสด็จฯ ดว้ยตามเคย 

 ในพระราชหตัถเลขาพระราชทานพระธิดาสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพินิต ซ่ึงมีพระราช

ปรารภวา่ ‚เม่ือตดัตอนและเรียบเรียงแลว้ ก็อาจจะพิมพแ์จกญาติมิตร์เล่นได‛้ (ประชาธิปก 2492: ง. –ตวัสะกด

ตามตน้ฉบบั) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงไวว้า่ ในระหวา่งท่ีประทบับนเรือพระท่ีนัง่ยงัสิงคโปร์

นั้น “ถ้าไม่มีเด็กมาด้วย เห็นจะเงียบมาก สําหรับฉันเองน่ังดูเด็ก เล่นอะไรบ้าๆ กส็บายพอแล้ว เวลาเยน็กเ็ล่า

นิทานให้เด็กฟัง…สําหรับหญงิ (สมเด็จฯ-ผู้เขียน) เห็นจะเบื่อสักหน่อย เพราะพวกผู้หญิงทีม่าด้วยไม่ใช่พวกที่

คุ้นจริงๆ” (ประชาธิปก 2492: 2)  

 เม่ือเสด็จถึงสิงคโปร์ เซอร์ฮิวห์ คลิฟฟอร์ด (Sir Hugh Clifford) ผูส้าํเร็จราชการพระเจา้กรุงองักฤษรับ

เสด็จฯ บนเรือ ทรงไวว้า่ “ฉันกบัหญงิยนื “งาม” อยู่ในห้องรับรองที่หัวเรือ” (ประชาธิปก 2492: 4) เสด็จฯ ลง

เรือกลไฟเทียบท่า ท่ีซ่ึงตั้งพระ ‚เกา้อ้ีพกัสูงไวข้า้งซา้ย‛ แสดงใหท้ราบวา่พระเกา้อ้ีของสมเด็จฯ อยูเ่บ้ืองขวา ตาม
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ธรรมเนียมองักฤษดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงยนืยนักบัขา้ราชบริพารก่อนหนา้นั้นวา่ เป็น

เช่นนั้นแน่ (ประชาธิปก 2492: 6) 

ประทบัยนืหนา้พระเกา้อ้ีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นาํขา้ราชการต่างๆ เขา้เฝ้าฯ 

 พวกท่ีมาเฝ้าฯ น้ัน “มองดูหญงิกนัมาก และยิม้แย้มแจ่มใส เห็นจะเมาลมตามเคย” (เมาลมเป็นศพัทใ์น

ราชสาํนกัของพระองค ์แปลวา่ ‚หลงรัก‛ - ผูเ้ขียน) สมเด็จฯ ทรงสร้างความรู้สึกท่ีดีทนัทีท่ีปรากฏพระองค ์

 จากนั้นเสด็จฯ โดยรถยนตไ์ปยงัทาํเนียบผูส้าํเร็จราชการท่ีประทบั “ตามถนนมีคนคอยดูแน่นไปหมด…

กลางทางมีเสียงตบมือและฮูเรบ้างเล็กน้อย” (ประชาธิปก 2492: 7) เซอร์ฮิวห์และเลด้ีคลิฟฟอร์ดรอรับเสด็จฯ อยู่

ท่ีทาํเนียบ หอ้งท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีประทบัเป็นห้องชุด มีห้องประทบัทรงพระสาํราญองคล์ะหอ้ง “แต่ 2 ห้องน้ีเราเกอืบ

ไม่ใช้เลย เพราะเฟะอยู่ที่ห้องนอนสบายกว่า ห้องนอนจัดเป็น 2 ห้อง เปิดถงึกนัได้” (ประชาธิปก 2492: 7) แสดง

วา่โปรดท่ีจะประทบัอยูด่ว้ยกนั เปล่ียนฉลองพระองคจ์ากเตม็ยศเป็นสูท เสด็จฯลงไปเสวยพระกระยาหาร

กลางวนักบัเจา้ของบา้นและภรรยาเป็นการภายใน ช่วงบ่าย เสด็จฯ พร้อมกบัสมเด็จฯ และเยาวราชวงศ ์2 องคไ์ป

ประพาสตามหา้ง โดยพระองคแ์ละสมเด็จฯ ประทบัรถคนัเดียวกนั ซ่ึงทางสิงคโปร์ “ออกจะเห็นแปลก…พวก

ผู้หญิงไปซ้ือหมวก” (ประชาธิปก 2492: 8) 

 หลงัเสด็จฯ กลบัและเสวยพระสุธารสชายามบ่ายแลว้ เสด็จฯ ลงทรงกีฬา พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงเทนนิสคู่กบันายเชอร์ชิลล ์ (Churchill) เลขานุการเซอร์ฮิวห์ แข่งกบัขา้ราชการท่ีเป็นฝร่ัง 2 คน ใน

ท่ีสุดฝ่ายพระองคช์นะ 2 เซ็ต “นับว่าพอไม่เสียพระเกยีรติยศ” ภายหลงัแอบไปไดย้นิฝร่ังพดูวา่ “ไม่ได้นึกว่าคิง

จะเล่นได้ดีถงึเพยีงน้ัน” ทั้งๆ ท่ีทรงรู้สึกเหน่ือยมากและทรงไม่ไดดี้เตม็ท่ี ส่วนสมเด็จฯ ทรงกอลฟ์กบัเซอร์ฮิวห์ 

“ได้ความว่าหญงิเล่นดีพอใช้ แต่แพ้เซอร์ฮิวห์ 2 หลุม” (ประชาธิปก 2492: 8-9) 

 คร้ันตกคํ่า ทรงฉลองพระองคเ์ตม็ยศอีกคร้ังสาํหรับการเล้ียงรับรอง (banquet) อยา่งเป็นทางการและเป็น

พิธีการ ทรงพระดาํเนินผา่นแขกสู่เวทียกพื้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหแ้ขกเดินผา่นถวายคาํนบั แลว้

เซอร์ฮิวห์ “จูงหญิงนําหน้า…ฉันจูงเลดี้คลิฟฟอร์ด เป็น 2 คู่ตามแบบอังกฤษ” (ประชาธิปก 2492: 9) 

 วนัรุ่งข้ึน นอกจากเสด็จฯ ทรงตรวจพลสวนสนาม โดยสมเด็จฯ เสด็จพร้อมเลด้ีคลิฟฟอร์ดล่วงหนา้และ

ประทบัท่ีพลบัพลาสาํหรับสตรีเป็นต่างหากไปจากพลบัพลาสาํหรับบุรุษท่ีซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ประทบัยนืทรงรับการสวนสนามของทหาร หม่อมเจา้สีดาดาํรวงผูต้ามเสด็จสมเด็จฯ บนรถเปิดประทุนโดย
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ประทบัเกา้อ้ีพบัตรงขา้มพระองค ์ทรงเล่าวา่ “สมเด็จทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้บางๆ สีน้ําเงินเข้ม งามมาก” (สี

ดาด ารวง 2533: 9)  

    นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เสด็จยงัสโมสรทหารดงักล่าวแลว้ สมเด็จฯ เสวยพระกระยาหาร

กลางวนักบัเลด้ีคลิฟฟอร์ดและเจา้นายเล็กๆ ท่ีทาํเนียบฯ คร้ันตกเยน็ เสด็จงานอุทยานสโมสรแลว้ ประทบั

ทอดพระเนตรการแข่งขนัเทนนิส พระราชทานรางวลัทั้ง 2 คู่ เป็นกาํลงัใจ 

 วนัท่ี 2 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จฯ แต่พระองคเ์ดียว ไปยงัฐานทพัเรือ

ทอดพระเนตรอู่ลอยและท่ีซ่ึงกาํหนดไวว้า่จะสร้างฐานทพัเรือ สมเด็จฯ เสด็จฯ กลบัเรือพระท่ีนัง่ แลว้

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเรือบินกลบัมา45 ลอยลงบนทะเลใกลเ้รือพระท่ีนัง่แลว้ เสด็จข้ึนเรือพระท่ีนัง่ 

ทรงร่ําลาแลว้เรือถอนสมอใชจ้กัร์ออกจากท่า (ด ารัสด ารงค์ 2504: 12-13) 

 ในการโดยเสด็จฯ ท่ีสิงคโปร์น้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงตอ้งทรงปฏิบติัตามธรรมเนียมใน

งานพิธีท่ีเป็นทางการขององักฤษ บางคร้ังเป็นต่างหากจากพระราชสวามี ทรงวางพระองคไ์ดส้ง่างามในโอกาส

นั้นๆ แต่ในขณะเดียวกนันั้นก็ไดท้รงแสดงพระองคเ์ป็นกุลสตรีร่วมสมยัในการทรงกอลฟ์กบัสุภาพบุรุษผูแ้ทน

องคพ์ระประมุขขององักฤษ และมีพระราชปฏิสันถารเป็นการส่วนพระองคก์บักุลสตรีผูเ้ป็นภรรยาของเขาใน

บางโอกาส แสดงวา่ทรงเรียนรู้ไดเ้ร็ว แมว้า่พระราชสวามีจะไดพ้ระราชทานคาํแนะนาํเป็นการล่วงหนา้ถึง

ธรรมเนียมการปฏิบติัขององักฤษซ่ึงผดิแผกแตกต่างออกไปจากท่ีปฏิบติัอยูใ่นราชสาํนกัสยาม ซ่ึงไดอ้นุโลมตาม

ตะวนัตกไปบา้งแลว้ก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีไม่ทรงคุน้ชินนกั คือการทรงพระมาลา และคงจะทรงพระกงัวลวา่จะทรงมี

ไม่พอแก่การท่ีจะทรงเปล่ียนไปตามโอกาสต่างๆ ท่ีเสด็จพระราชดาํเนินในต่างประเทศ จึงไดเ้สด็จฯ ไปทรงหา

ซ้ือ ทั้งน้ีเพราะในสมยันั้น สตรีชาวตะวนัตกยงันิยมสวมหมวกทั้งนอกและในอาคาร (เช่น เม่ือไปโบสถ ์เป็นตน้) 

พระมาลาท่ีทรงนั้น ส่วนมากจะเป็นทรงกลมๆ เหมาะกบัพระเศียร มีปีกเล็กนอ้ยหรือแทบไม่มีเลย (ดูพระฉายา

ลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2558: 96, 104, 107, 109 และ 125 เป็นตน้) ขบัพระพกัตร์ซ่ึงงามอยูแ่ลว้ใหฉ้ายออกมา

แทนท่ีจะบดบงั 

  

                                                           
45             น ‚                  น     น‛ (South mpton se pl ne)        ‚  น น                           น          ” 

(              :      น                          น             บิน น  น     น         (     น               :     
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 เม่ือเสด็จถึงบะตาเวยี (Batavia กรุงจาการ์ตา Jakarta ในปัจจุบนั- ผูเ้ขียน) บนเกาะชวา รัฐบาลอาณานิคม

ของประเทศเนเธอร์แลนดจ์ดัการรับเสด็จฯ ยิง่ใหญ่ มีวธีิการคลา้ยกบัท่ีสิงคโปร์จดั ประทบัรถไฟเขา้เมือง แลว้

ประทบัรถมา้ คราวน้ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัประทบัทางขวา “เพราะรู้สึกว่าถ้าน่ังข้างซ้าย พวก

วลิันดาจะเห็นเป็นปรินซ์คอนสอร์ต” (ประชาธิปก 2492: 25-26) คือเป็นพระสวามีของพระราชินี องคพ์ระ

ประมุขของประเทศเนเธอร์แลนดใ์นขณะนั้น เสด็จฯ ยงัวงัโกน่ิงสเปลน (Koningsplein) ท่ีประทบัซ่ึงขณะนั้นใช้

สาํหรับแขกเมือง แต่ปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดี ช่ือวา่ อิสตานา เมอร์เดกา (Istana Merdeka) (อิม่ทพิย์ 

2558: 22) หอ้งประทบัเป็นหอ้งชุด มีหอ้งทรงพระสาํราญหน่ึงห้อง และหอ้งพระบรรทมสองห้อง (ประชาธิปก 

2492: 27)  

 ในการเสด็จฯ ไปทรงตรวจพลสวนสนามท่ีสนามวอเตอร์ลู (Waterlooplein) สมเด็จฯ เสด็จฯ พร้อมกบั

คุณหญิงภรรยาผูส้าํเร็จราชการของเนเธอร์แลนดล่์วงหนา้ แต่ประทบัพลบัพลาเดียวกนักบัพระราชสวามี ซ่ึง

แตกต่างจากท่ีสิงคโปร์ แสดงวา่วธีิการของประเทศในทวีปยโุรปก็ไม่เหมือนกนัทีเดียว 

 ในเวลา 16.00 น. เสด็จฯ ยงัสนามของสายการบิน KNLM ประทบัเคร่ืองบินประเภท “ฟอกเคอร์ 

(Fokker) สามเคร่ืองยนต์ คนน่ังได้ 8 คน ฉันขึ้นกบัหญิง จีรศักดิ์และสีดา” และคนอ่ืนๆ ไทยและเทศอีก 4 คน 

“ออกจะสนุกด”ี (ประชาธิปก 2492: 36) ทรงถ่ายภาพยนตร์ขณะท่ีสมเด็จฯ เสด็จข้ึนประทบั แลว้พระองคจึ์ง

เสด็จข้ึนประทบั บินเหนือเมืองออกไปทางท่าเรือจนถึงเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี แลว้เสด็จกลบัท่ีประทบั  (อิม่ทพิย์ 

2558: 28) คร้ังน้ีน่าจะเป็นคร้ังแรกท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดป้ระทบัเคร่ืองบิน เพราะการบินพลเรือน

ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในโลกยคุนั้น คํ่าวนัดงักล่าว เสด็จฯ ไปยงัทาํเนียบผูส้าํเร็จราชการ เสวยพระกระยาหารคํ่า 

แลว้เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาตท่ีสโมสรคอนคอร์เดีย (Concordia) “หญิงกบัคุณหญงิไปรถคันหน่ึง ฉัน

กบัเกาวะเนอร์ (ผู้สําเร็จราชการ -ผู้เขียน) อีกคันหน่ึง” (ประชาธิปก 2492: 37) 

 การเสด็จเยอืนอยา่งเป็นทางการนบัวา่เสร็จส้ินในวนัรุ่งข้ึน ซ่ึงเสด็จฯโดยรถไฟไปยงัเมือง บุยเตนซอร์ก 

(Buitenzorg) หลงัจากนั้นไปอีกประมาณ 2 เดือน ถือเป็นการเสด็จประพาสแบบ ‚ไม่เปิดเผย‛ ถึงกระนั้น ทาง

รัฐบาลอาณานิคมของเนเธอร์แลนดก์็ยงัมอบหมายใหน้ายเอเมนต ์ (Resident Ament)46 เป็นผูป้ระจาํพระองคแ์ละ

ร้อยเอกมีลียสุ (Kapitein Milius) เป็นทหารอารักขาตลอดเวลา (อิม่ทพิย์ 2558: 28)  

                                                           
46                                            ‚(             น    น        น      ‚           ‛                ‚Ament‛      น       
‚Amen        ‛ (              :     
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 ท่ีบุยเตนซอร์กประทบัท่ีทาํเนียบผูส้าํเร็จราชการ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงไวว้า่เป็น ‚วงั‛ ซ่ึง

สบายกวา่ท่ีบะตาเวยีมาก “เพราะสวนของเขาดีเหลือเกินน่าอิจฉาเต็มท ี วังน้ีอยู่ติดกบัสวนพฤกษศาสตร์ ออก

หลังวังกเ็ป็นสวน บริเวณวังกว้างใหญ่มากและมีกวางดาวเต็มไป…ข้างหลังวังมีสระบัวใหญ่ มีหงษ์และเป็นต่างๆ 

น่าสบายมาก” แม้ “ตัววังเองไม่สู้สบาย” (ประชาธิปก 2492: 39-40) และในวนัรุ่งข้ึนเวลาเชา้ไดเ้สด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์ ทรงบรรยายไวม้ากเก่ียวกบัดอกไมต้น้ไม ้ และวธีิการดูแล (              : 

42)47           น                    น                      ง   า                “ฉันจําได้ว่าทีส่วนใน

วังน้ีได้ทรงถ่ายภาพยนตร์พระองค์จีรศักดิก์บัฉันเดินเล่นอยู่ในสวนน้ี…ภาพยนตร์ตอนน้ันได้ดูหนเดียว ป่านน้ี

คงสูญไปแล้วกระมัง?” (               :    48 

 ท่ีบุยเตนซอร์กน้ี ทั้งสองพระองคเ์สด็จฯ ทอดพระเนตรรอบเมือง พิพิธภณัฑ์ สวนชา สวนยางท่ีซ่ึงมีการ

ถวายช่อดอกไมแ้ด่สมเด็จฯ มากจนทรงถือไวไ้ม่ไหว (              :  4)             น    รวมทั้งยงัตาํบลจิ

โซลก (Tijisolok) เชิงเขาทางข้ึนไปยงันํ้าพุร้อนจิปานาส (Tijipanas Hot Spring) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

ทรงมา้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเกา้อ้ีหามบนทางแคบริมแนวเขา ทางท่ีเสด็จฯ ไปสู่ตาํบลน้ีเป็นถนน

ดิน ฝุ่ นฟุ้งกระจายเม่ือแล่นรถไป (ประชาธิปก 2492: 46-47 และ ด ารัสด ารงค์ 2504: 23 และดูภาพใน สีดาด ารวง 

2533: 61 ภาพบน) 

                     น                 น    (B ndung)                    นน  (Hotel Hom nn) 

        น                                                             น ‚                         

“        ”                                                         …                                 เป็นคร้ัง

แรก ทาํให้เรานึกถงึเมื่อเรายงัเป็นคนอยู่ ไม่ใช่ตัวแมง…แล้วซ้ํา คนทีม่าด้วยก็เป็นพวกทีเ่ห็นเราเป็นแมงเสีย

โดยมาก…เลยคิดถงึเมื่อคร้ังเป็นคนร้องกร๊ีดๆ…” (ประชาธิปก 2492: 52) แสดงวา่บดันั้นทรงคุน้ชินกบัการทรง

มีขา้ราชบริพารห้อมลอ้ม จึงทรงรู้สึกเหงา แต่ความรู้สึกนั้นไดท้าํใหท้รงหวนระลึกถึงเม่ือยงัไม่ไดต้อ้งทรง 

‚แสดง‛ เป็นพระราชาและพระราชินีใหผู้เ้ฝ้าแหนซ่ึงไม่ค่อยจะทรงคุน้เคยไดช้มพระบารมี จะไดท้รงสนุกสนาน

ไดบ้า้งตามประสามนุษยปุ์ถุชน จึงทรงต่อไปวา่ “พอมองไปทางหน้าโฮเตลกม็ีคนมามุงคอยแน่น…มุงอยู่อย่าง

น้ันต้ังแต่เช้ามืดจนเที่ยงคืน จะหาทางหนีทไีล่ไปเทีย่วอย่างลําลองไม่ได้เลย” (ประชาธิปก 2492: 52) 

                                                           
47                  น    น    น   น       น       น                                น   น            น น  พระราชอุทยานใน

พระราชวงัดุสิตใหดี้แลว้เปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปใชพ้กัผอ่นหยอ่นใจได ้เป็นท่ีมาของสวนสัตวดุ์สิต (www.dusitzoo.org) 
48        น               น    (           น)  น                น     น             น         
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   น                ‚         น‛          น                 ของ               แต่เป็นเพื่อท่ีจะ

ไดท้อดพระเนตรและทรงศึกษาส่ิงต่างๆ ซ่ึงฝร่ังไดอ้าํนวยใหเ้กิดมีข้ึนในดินแดนอาณานิคมของเขาน้ี ไม่วา่จะ

เป็นวธีิการบ่มใบชา การรีดและการแปรรูปยาง การเล้ียงโคนมเพื่อผลิตนมและเนยการจดัการพิพิธภณัฑ ์ การป่ัน

ไฟฟ้าดว้ยพลงันํ้า การจดัการหอดูดาว การปลูกตน้ชิโคนาเพื่อนาํไปบดกลัน่เป็นยาควนิินไวแ้กไ้ขจ้บัสั่น การ

รักษาสัตวแ์ละทาํเซรุ่ม (serum) เป็นตน้ เพื่อท่ีจะทรงใชป้ระกอบพระราชดาํริในการนาํความเจริญมาสู่สยาม อีก

ทั้งเพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีแปลกสาํหรับคนไทย เช่น ภูเขาไฟ ซ่ึงทางข้ึนไปถึงเป็นถนน

ดินและถนนกรวดคดเค้ียวเวียนข้ึนไปมีโคง้ถึง 46 โคง้ และวถีิชีวติของผูค้นธรรมดา ดงัมีภาพยนตร์ทรงถ่ายใน

การเสด็จฯ คราวน้ีวา่ เม่ือมีชาวบา้นหาบของมาขายก็ไดโ้ปรดใหพ้ระองคจี์รศกัด์ิฯ และท่านหญิงสีดาฯ เสด็จเขา้

ไปทอดพระเนตรวา่เขาขายส่ิงใด 

  น      น       น   น                        ‚                                               

                                                                                                 

                                                                                    ” (              : 

65)49 

   น  นน  น                                   น      น               ‚  น‛ หรือเป็นการ

ส่วนพระองคไ์ม่ใหผู้ใ้ดทราบ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปซ้ือตัว๋ไว ้ 

‚                                    แล้วข้ึนรถเปิดประทุนธรรมดาทีเ่ขาหามา

ให้เราใช้ รถเหล่าน้ีมีพเิศษแต่ทีปั่กธงกระทรวงวังข้างหน้า และทีบ่่าคนขับมีสีไตรรงค์ เกณฑ์

ให้รถ    ศ50                                            51                     ที่

ไหนได้ เจอ                                                          ศ            52      

“       ”                                               นขัน53                     

                                                           
49                         น    น   น นน          น                 :                 น                 (H. Bodom) 

(                  :     
50                                   น   (       น          ทยั)   น                                       น 
‚     น     ‛        ‚ น     น              ‛ 

51                           น                      
52         น         น       น   น           
53 ขนัแปลวา่ “ขาํ” 
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        โรงหนังก่อเป็นตึก ไม่สู้ดีเหมือนโรงทีดู่วันก่อน แต่กด็ีกว่าทีก่รุงเทพฯ ลึกซ้ึง สอาด

กว่ามาก โรงหนังของเราเมื่อไรจะมีดีๆ เสียบ้างกไ็ม่ทราบ เงินกไ็ด้เป็นกอง เดี่ยวน้ีออกจะ

ขายหน้าเต็มท ี ไม่สมควรกับเมืองหลวงของประเทศที่ ‚ซีวิไลส์‛ เลย  ทีเ่ราซนกนั

               54 อยู่เห็นจะไม่ยอม แต่เราออกเห็นสนุก” (ประชาธิปก 2492: 65-66) 

       น น                                                          นน   และการไดเ้สด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีชวาเป็นท่ีมาของการท่ีเม่ือเสด็จฯ กลบัสู่สยาม ไดท้รงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงท่ีทนัสมยัพระราชทานด้วยพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ มี

หม่อมเจา้สมยัเฉลิม กฤดากร สถาปนิกผูท้รงสาํเร็จการศึกษาจากฝร่ังเศส ทรงออกแบบ ผูแ้ทนพระองคป์ระกอบ

พิธีเปิดฉายภาพยนตร์ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (พฤทธิสาณ 2558 ฌ.) 

            น     ( onoso o)                                                 น      า     

(         น)     น                                  น                    (Solo) หรือ          (Surakarta) 

   4-5   น  

สมเด็จฯ ทรงมีลายพระหตัถ ์ เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2472 พระราชทานหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพลถึง

พระอาการประชวรวา่ “เป็นมาเลเรียและบรองไคติส55 แต่ว่าไม่มากมาย ปรอทอย่างสูงเพยีงร้อยหน่ึงกว่านิด

หน่อยเท่าน้ัน56 เวลาน้ีปรอทไม่ข้ึนแล้ว แต่ว่ายงัต้องอยู่ในห้องไม่ให้ถูกลมมาก ตามทีห่มอพูดกนัว่าบางทวีันที ่ 3 

หรือ 4 กเ็ห็นจะไปต่อได้” แลว้ทรงต่อไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณกอบแกว้กบัพระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พอาภา 

ซ่ึงไดห้มั้นกนัก่อนท่ีคุณกอบแกว้จะไดต้ามเสด็จฯ ในฐานะนางพระกาํนลัวา่ “เร่ืองจอด57 ออกจะน่าสงสารมาก 

ตามทีไ่ด้ข่าวจากกรุงเทพดูทุกคนเห็นว่าเพลียกนัทัง้น้ัน58 กอบแก้วอยู่ทางน้ีกไ็ม่สบายใจเลย ได้รับจดหมายจาก

กรุงเทพทไีรร้องไห้แทบทุกที ที่ร้องไห้น้ันได้ความว่าสงสารจอดด้วยและกม็ีแค้นด้วยเหมือนกนั เพราะจอดต่อ

                                                           
54                                        น     
55 หลอดลมอกัเสบ 
56 องศาฟาเรนไฮต ์(Fahrenheit)  
57 จอดหรือ George เป็นพระนามลาํลองของพระองคเ์จา้อาทิตยฯ์ 
58 “เพลีย” หมายถึง อ่อนใจ (กบัพระอาการประชวรของพระองคเ์จา้อาทิตยฯ์) 
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ว่าต่อขานมาต่างๆ ซ่ึงทาํให้เจ็บใจ ดูพวกเมาลม59สมัยใหม่น่ีช่างยุ่งกนัเสียจริงๆ ไม่พอใจไปเสียหมด ไม่ว่าอะไร 

หวังว่าท่านจะไม่เป็นเช่นน้ันบ้าง เวลาทีถ่งึเวลาของท่านบ้าง... (ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

แสดงใหเ้ห็นวา่สมเด็จฯ ทรงเฝ้าพยาบาลพระอาการประชวรของพระเจา้อยูห่วัอยา่งใกลชิ้ด แต่ก็ยงัทรง

เอาพระทยัใส่ในทุกขสุ์ขของขา้ราชบริพารในกระบวนเสด็จฯ ทรงพยายามเขา้พระทยัในความรู้สึกของคนรุ่น

ใหม่ ทั้งยงัทรงมีวธีิการย ัว่เล่น “ท่านเล็ก” กมลีสาณ ซ่ึงทรงรู้จกัมาตั้งแต่ทรงพระเยาวด์ว้ย 

                                                    นน         น (          น) (Be Kw t 

koen)    เ             (S l tig )       น           น       น            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั “เขาให้ฝ่ายเราน่ังข้างหน่ึง ฉันกบัหญงิเคียงกนั…ข้างฝ่ายเขาตรงกันข้ามกบัเรา การเดินโต๊ะน้ัน 

สําหรับฉันและหญงิ ลูกสาวเจ้าของบ้าน 3 คนเป็นคนต้ังเคร่ืองเองตลอดเวลา” (ประชาธิปก 2492: 82 ภาพใน

ราชเลขาธิการ 2558: 100) 

                        น           น  น                     น น (Soesohun n)           น      

โบโวโนท่ี 10 (Pakoe Boewono X) ผูเ้คยเฝ้าสมเด็จพระปิยมหาราชเช่นกนั เม่ือเสด็จฯ ยงัวงัของท่าน ทรงพระ

ดาํเนินเคียงกบัท่าน สมเด็จฯ เคียงกบัผูส้าํเร็จราชการ ทรงจูงกนัไป (ประชาธิปก 2492: 89) เสวยพระกระยาหาร

และทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ซ่ึงทรงบรรยายไวอ้ยา่งละเอียด สุสุฮูนนัถวายเคร่ืองดนตรีกามาลนั 

(Gamalan) ของโบราณหน่ึงชุด และระตูเฮมาส ชายา ถวายพระสุพรรณภาชน์และ            60 ฝีมือพื้นเมือง

แด่สมเด็จพระบรมราชินี เป็นตน้ (ด ารัสด ารงค์ 2504: 61) วนัหน่ึงมีคนนาํของมาขาย ณ ท่ีประทบัแรม ไดท้รง

ซ้ือผา้บาติก (batik) โสร่ง ผา้ห่ม ผา้ปูโตะ๊ต่างๆ ซ่ึงเป็นฝีมือในวงัของสุสุฮูนนั (ด ารัสด ารงค์ 2504: 68) ซ่ึงน่าจะ

เป็นในโอกาสน้ีซ่ึงทรงฉายพระรูปคู่ทรงฉลองพระองค์แบบพื้นเมืองของชวา (พระบรมฉายาลกัษณ์ใน 

ราชเลขาธิการ 2528: 105) ทรงเจริญพระราชไมตรีเชิงการทูตสาธารณะ (public diplomacy) และวฒันธรรมไป

โดยตลอด แต่ตามปกติในระยะทางเสด็จฯ สมเด็จฯ ทรงฉลองพระองคแ์บบตะวนัตก ไม่ไดท้รงซ่ินดงัเช่นท่ีทรง

ขณะท่ีประทบัอยูใ่นเมืองไทย 

       ก                            (           - ogy k rt )      น         น  น สุลต่านแห่งยอก

ยาเชิญเสด็จฯ ยงัวงั ในพิธีรับเสด็จฯ สุลต่านถวายกฤชทองประดบัเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ

ถวายพดัทองคาํดา้มลายนาคราชแด่สมเด็จฯ (ด ารัสด ารงค์ 2504: 73-74) วนัรุ่งข้ึนท่ี 9 กนัยายน เสด็จฯ 
                                                           
59 “เมาลม” เป็นศพัทใ์นราชสาํนกั แปลวา่ กาํลงัตกหลุมรัก 
60    น                                      น             
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ทอดพระเนตรสุสานที่ฝังศพปฐมวงศ์ของตระกูลมาตารามและสุสานของตระกูลสุสุฮูนันแห่งสุรคาร์ตา

ตามลาํดบั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระดาํเนินข้ึนบนัได 527 ขั้นไปสู่ยอดเขาท่ีตั้งสุสาน สมเด็จฯ 

ทรงพระเกา้อ้ีหาม ท่ียอดเขามีตุ่มสุโขทยั 4 ใบ ซ่ึงสุลต่านอากุง (Sultan Agung, 1613-1645) ไดม้าจากกรุงสยาม

เม่ือ 316 กวา่ปีมาแลว้ ใชใ้ส่นํ้ามนต ์ (ด ารัสด ารค์ 2504: 75) คํ่าวนันั้น เสด็จฯ ยงัวงัสุลต่านอีก เสวยพระกระยา

หารและทอดพระเนตรละคอนอยูจ่นดึกเกินเท่ียงคืน และมีงานเล้ียงจนดึกเช่นกนัในวนัถดัมา คร้ันวนัท่ี 11 เสด็จ

ไปทอดพระเนตรปูชนียสถานโบราณ 3 แห่ง แห่งหน่ึงคือโบโรพุทโธ (Borobudur) ในช่วงเชา้ถึงเท่ียง 

                                        เหล่าน้ีติดต่อกนัมาหลายวนัไดท้รงไวใ้นพระ

ราชหตัถเลขาลงวนัท่ีวนันั้นวา่ 

 ‚                                                                                        

          “   ”61    ?                               ท้องพระโรง เพดานคลุมลงไปมากจนอากาศ

เกอืบเข้าไม่ได้และเล็กด้วย เวลาน้ัน น่ัง “   ” 62ดู  โด  63                                 น  ไปประชวรลม

กลางคัน ออกจะยุ่งอลเวงมากอยู่ ต้องไปพกัทีห้่องแต่งตัวอันหน่ึง ให้ไปเอายาลมจากโฮเตลมาเหวยดื้อๆ ‚บัว‛ อีก

เหมือนกัน แต่บางทกีจ็ะเป็นเพราะยงัเพลีย เน่ืองจากเจ็บมาใหม่ๆ แล้วต้องเหน่ือยมาก นอนน้อยมาหลายวันติดๆ 

กนัแต่เดี่ยวน้ีหมดพธีิแล้ว เห็นจะไม่เจ็บอีกหรอก‛ (ประชาธิปก 2492: 105) แสดงใหเ้ห็นวา่ทรงทราบในพระ

ราชหฤทยัถึงความห่วงใยซ่ึงพระญาติและแน่นอนสมเด็จฯ ทรงมีเม่ือทรงพระประชวร 

  น         น   น                        น          น      น น (Prambanan) แลว้เสด็จยงั

บา้นและโรงงานนํ้าตาลของเศรษฐีชาวจีนอีกผูห้น่ึง เสด็จฯ ต่อไปยงัเมืองเกดีร่ี (Kediri) และเมืองซองกอริติ 

(Songoriti)  ตามลาํดบั ทอดพระเนตรโบราณสถานต่างๆ สถานีทดลองผสมพนัธ์ุปลา ไร่กาแฟ การววิาห์มงคล

จาํลอง เป็นตน้ เสด็จฯ ต่อไปถึงเมืองสุรบายา (Surabaya) แลว้ประทบัเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีไปยงัเกาะบาหลีถึง

เมืองสิงาราจา (Singaraja) ในวนัท่ี 5 กนัยายน ณ ท่ีนั้นทรงทราบข่าวการส้ินพระชนมข์องสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ 

เจา้ฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนกในรัชกาลท่ี 8 

และท่ี 9) 

                                                           
61 ‚   ‛    น             น                    
62 ‚   ‛                 ‚   ‛ 
63    ด      น      น          น              น       ‚      ‛     น    Bedoyo    น                         น            

(              :     



79 
 

                                น                               น  น    “เมื่อเช้าได้ข่าวพี่

แดง แล้วซ้ําร้อนมาก มึนเต็มที ่ ต้องขอจบ…อีก 2-3 วันกจ็ะพบกนั แต่ออกจะเป็นการกลับบ้านที่เศร้าอยู่สัก

หน่อย พี่แดงท่านคอยอยู่ได้เป็นนาน นึกว่าจะกลับไปพบอีก แต่น่ีพุบพบัไปแล้ว รู้สึกเพลียเต็มททีั้งทีค่าดว่าจะได้

ข่าวอย่างน้ีทุกวัน” (ประชาธิปก 2492: 150) พระราชหฤทยัสลดอาลยัพระเชษฐาผูท้รงสนิทสนมมาตั้งแต่ยงัทรง

พระเยาวย์ิง่ แต่กระนั้นก็ยงัไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทาํนาเกลือ หอสมุดใบลาน ยอด

เขาท่ีบุนดุ๊กและระบาํ ซ่ึงโปรดใหด้าํเนินการเพราะเตรียมการไวแ้ลว้ 

 ประทบัอยูบ่นเกาะบาหลีจนถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม จึงประทบัเรือพระท่ีนัง่กลบัสู่สยาม ระหวา่งนั้นได้

ทอดพระเนตรศิลปวฒันธรรมแบบวดักบัวงัปนกนั ณ เทวสถานฮินดูต่างๆ และวงัของเจา้แห่งนครและเมือง

ต่างๆ รวมทั้งถํ้าฤษี หรือท่่ีชาวเมืองเรียกวา่ถํ้าชา้ง (Pura Goa Gajah) เพราะมีรูปพระพิฆเนศวร์อยูภ่ายใน ซ่ึงมืด

และช้ืนมาก (ด ารัสด ารงค์ 2504: 122 และ อิม่ทพิย์ 2558: 69) แลว้เสด็จฯ ไปทรงพระดาํเนินลงไปในหุบเขาตาม

ขั้นบนัไดท่ีบางแห่งชนัมาก สมเด็จฯ ทรงเกา้อ้ีหามอีกคร้ัง เป็นตน้ 

               น                                     น                 น    ประภาคาร ท่ีสร้างข้ึน

ใหม่ลงนํ้าดว้ยการทรงตดัเชือกดว้ยขวานเงิน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทูลเกลา้ฯ ถวายไวเ้ป็นท่ีระลึก (ด ารัสด ารงค์ 2504: 

128) เรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีถอนสมอและใชจ้กัรออกจากน่านนํ้าเมืองสุรการ์ตาในวนัท่ี 4 ตุลาคม ไปยงัเมืองปีนงั

ท่ีซ่ึงในวนัท่ี 10 เสด็จฯ ถึง แลว้ประทบัรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปยงัอาํเภอสะเดา แลว้เสด็จฯ โดยรถไฟจากสถานี

หาดใหญ่ถึงกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2471 เป็นอนัเสร็จส้ินการเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา บาหลี 

 

                                         

                 น    น                                                            น    

                         น       น                                ไดรั้บสั่งอยา่งไม่เป็นทางการกบัอคัร

ราชทูตของฝร่ังเศสวา่เป็นพระราชประสงค ์ ทางฝร่ังเศสจึงไดห้าทางจดัการกบัปัญหาขอ้ติดขดัเก่ียวกบัวธีิการท่ี

พระเจา้มณีวงศพ์ระเจา้กรุงกมัพชูาพระองคใ์หม่จะไดเ้ฝ้าฯ (ธีระ 2559 ก.: 249-250) นบัเป็นคร้ังแรกท่ีพระราชินี

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไดเ้สด็จยงัดินแดนนั้นดว้ยพระราชกรณียกิจท่ีไม่ใช่ในการสงคราม 

                น น       น           น      น                        คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา

เป็นนางสนองพระโอษฐ ์ คุณวรันดบั บุนนาค เป็นนางพระกาํนลั เจา้นายเล็กๆ ท่ีโดยเสด็จฯ มีพระวรวงศเ์ธอ 
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พระองคเ์จา้จีรศกัด์ิสุประภาต หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง สวสัดิวตัน์ และ หม่อมเจา้อชัฌา จกัรพนัธ์ุ เสด็จฯ โดย

เรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีเป็นเบ้ืองตน้ ทรงแวะประทบัแรมท่ีหวัหิน 5 คืน แลว้เสด็จฯ ออ้มแหลมไปยงัเมืองไซ่ง่อน 

(Saigon) ในเวยีดนาม ซ่ึงเมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางการปกครองของฝร่ังเศสเหนืออินโดจีน ประกอบดว้ยเวยีดนาม 

กมัพชูา และลาว ผูส้าํเร็จราชการของฝร่ังเศสจดัพิธีรับเสด็จฯ สมพระเกียรติ ในวาระนั้น สมเด็จฯ ทรงพระมาลา

มีพูด่า้นขวา (พระฉายาลกัษณ์ ใน วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 23) เสด็จฯ ประทบัท่ีวงัของผูส้าํเร็จราชการซ่ึงสวนมี

ความร่มร่ืนสวยงาม ผูส้าํเร็จราชการทูลเกลา้ฯ ถวายสมุดปกหนงัเร่ืองนครวดั 2 เล่มแก่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัและโตะ๊แต่งพระองคแ์ด่สมเด็จพระบรมราชินี ท่ีเมืองใกล้ๆ  เสด็จฯ ยงัโรงเรียนเพาะช่าง 2 โรง 

     น         น         น                          อนุสาวรียท่ี์ระลึกทหารฝร่ังเศสท่ีเสียชีวติใน

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประทบัรถยนตแ์ยกกนั สมเด็จฯ ทรงฉลองพระองคสี์เขม้และพระมาลาสีเขา้กนัมีแถบสี

อ่อนคาด (พระฉายาลกัษณ์ ใน วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 18-19) แลว้เสด็จฯ ยงัสโมสรทหารบก ทรงมีพระราช

ดาํรัสเป็นภาษาฝร่ังเศสวา่ ไม่ทรงลืมสมยัท่ีทรงเป็นนกัเรียนเสนาธิการฝร่ังเศส ยงัความประทบัใจแก่บรรดา

ทหารท่ีเฝ้าฯ อยูเ่ป็นอนัมาก ในการน้ีสมเด็จฯ ไม่ไดเ้สด็จฯ ดว้ย (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 38) แต่ในช่วงบ่ายได้

โดยเสด็จฯ ยงัพิพิธภณัฑแ์ละเมืองโชลอง (Cholon) ซ่ึงผงัเมืองและสถาปัตยกรรมเรียบร้อยสวยงาม เสด็จฯ เยอืน

โรงพยาบาลแลว้เสด็จฯ กลบัไปไซ่ง่อนไปในงานเล้ียงรับรองใหญ่ แลว้ทอดพระเนตรละครกลางแจง้เน้ือเร่ือง

เป็นประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส ในโอกาสเช่นน้ี สมเด็จฯ ไดท้รงมีพระราชปฏิสันถารเป็นภาษาฝร่ังเศสซ่ึงรับสั่งไดดี้ 

พระราชกรณียกิจวนัน้ีมีมากหลาย พระอุปนิสัยตรงต่อเวลาทั้งสองพระองคอ์าํนวยใหเ้ป็นไปได ้

   น       น            น              น         (P steur)        น                       และ

ทอดพระเนตรการแข่งขนัฟุตบอลลร์ะหวา่งทีมไทยจากกรุงเทพฯ กบัทีมไซ่ง่อน ฝ่ายไทยชนะ 4 ประตูต่อศูนย ์

ตอนคํ่าเสวยแลว้เสด็จฯยงังานราตรีสโมสร สมเด็จฯ โดยเสด็จฯ โดยตลอด 

  น     น                                  ‚             น            ‛ ตามลาํดบันั้นตามแบบ

ตะวนัตกซ่ึงยกยอ่งผูอ่ื้นก่อนตน  (ดู วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 47-48 เป็นตน้) 

   น            น   น                  น         น               น (Tour ne)                      

         น                    น   บรม    น    ให ้  น                                  แต่ทาง

เขาก็ไดรั้บเสด็จฯ อยา่งดีเม่ือเสด็จกลบัถึงไซ่ง่อนในบ่ายวนัรุ่งข้ึน ในเม่ือทรงวา่งจึงเสด็จฯ ทอดพระเนตร

ภาพยนตร์ท่ีโรง แต่บรรทมบนเรือ 
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        น             น                                          น               ไปเสวยท่ี

ร้านอาหารฝร่ังเศสในช่วงเวลากลางวนั คํ่าวนันั้นเสด็จฯ ตามเส้นทางท่ีเปล่ียนใหม่โดยรถไฟขบวนพิเศษซ่ึงทาง

บา้นเมืองจดัถวายไปยงัเมืองเน้ียตรัง (Nha Trang) ผา่นอ่าวคมัรัน (Bay of Cam-Ranh) แบ่งขา้ราชบริพารเป็น 2 

ขบวน ขบวนหน่ึงล่วงหนา้ไปก่อน ทั้งสองพระองคเ์สด็จประพาสหมู่บา้นและทุ่งนาไปยงัตุยฮั้ว (Tuy Hao) ท่ี

ประทบัแรม วนัรุ่งข้ึนเสด็จฯ ถึงคินอน (Quinonh) ผูว้า่ราชการและภริยาพร้อมขุนนางญวนรับเสด็จฯ ผูว้า่

ราชการทูลเกลา้ฯ ถวายตุก๊ตาท่ีทาํท่ีเมืองน้ีและทูลเกลา้ฯ ถวายแพรญวนแด่สมเด็จฯ ช่วงบ่ายเสด็จฯ ต่อไปยงั

กวางหงายและวนัรุ่งข้ึนยงัเมืองตุราน (Tourane) ริมแม่นํ้ า แลว้เสด็จฯ โดยรถไฟไต่ไหล่เขาใกลท้ะเลไปยงัเมือง

เว ้ (Hue) การเปล่ียนวธีิการเดินทางเช่นน้ี ไดท้าํใหก้ารขนถ่ายเคร่ืองใชมี้ปัญหาขลุกขลกับา้ง สาํเร็จไม่ทนัเวลา

บา้ง ก็ทรงแกปั้ญหาไดต้ามเคย 

       น                                      น                                น  น ตกเยน็

เสด็จฯ ยงัพระราชวงัของพระเจา้จกัรพรรดิญวน แต่พระเจา้จกัรพรรดิเบาได๋ (Bao-dai) พระชนม ์ 16 พรรษาอยู่

ระหวา่งการทรงศึกษาต่ออยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ผูส้าํเร็จราชการญวนออกรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมราชินี ทรง

แยกไปเยีย่มพระแม่เจา้ (Queen Mother) พร้อมกบัหม่อมเจา้หญิงสีดาฯ คุณหญิงมโนปกรณ์ฯ คุณวรันดบั และ

พระยาสุรวงศฯ์ (กรมวงัประจาํพระองค)์ พระแม่เจา้น้ีทรงเป็นพระมเหสีของอดีตพระเจา้จกัรพรรดิ และนบัได้

วา่ทรงเป็นพระอยัยกิา (ยา่) ตามกฏหมายของพระเจา้จกัรพรรดิเบาได๋ จึงเป็นโอกาสท่ีเจา้นายฝ่ายในของสยาม

กบัญวนไดท้รงพบกนัแมว้า่อาจไม่ไดท้รงพระราชปฏิสันถารกนัมากนกั ดว้ยพระแม่เจา้รับสั่งเบามาก และ

ค่อนขา้งทรงอายเพราะไม่เป็นธรรมเนียมท่ีจะทรงรับแขกบ่อยนกั ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วันั้นประทบั

อยูท่ี่ฝ่ายหนา้กบัผูส้าํเร็จราชการญวนก่อน ซ่ึงก็พดูแต่ภาษาญวน การกราบบงัคมทูลและการพระราชดาํรัสตอบ

จึงตอ้งผา่นล่ามแปล มีการด่ืมอวยพรซ่ึงกนัและกนัแลว้ เสด็จฯ เขา้ไปยงัเขตฝ่ายในผา่นทางท่ีมีประตูกั้นหลาย

ประตู ทรงเยีย่มพระแม่เจา้ ผูท้รงขอบพระทยั (ผา่นล่ามอีก) ในการเสด็จฯ มาเป็นเกียรติยศแก่วงั ทรงตอบตาม

พระราชอธัยาศยัและวา่ทรงยินดีท่ีไดมี้โอกาสทอดพระเนตรวงัอนัสวยงาม วงัน้ีไม่มีใครไดมี้โอกาสเขา้ชมได้

ตลอด คร้ังน้ีเป็นพิเศษอยา่งยิ่ง 

  น       น    น   น            Ngo-Dom      น                        น             เป็นดอกสี

ชมพอู่อนเม่ือออกดอกจะไม่มีใบเลย สมุหราชมณเฑียรญวนทูลเกลา้ฯ ถวายเมล็ดตน้ไมน้ี้ แด่สมเด็จพระบรม

ราชินี และอธิบายวา่แกพ้ิษงูได ้ (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 77-84) ชะรอยวา่สมเด็จฯ ไดรั้บสั่งช่ืนชมดอกไมสี้วนั

พระราชสมภพน้ี ส่ิงปลูกสร้างในวงัเป็นชั้นเดียวทั้งส้ิน ยกพื้นสูงประมาณ 1 ศอกตามแบบจีน องคท์อ้งพระโรง
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เป็นสีแดงลายทอง มีเคร่ืองหยกจดัแสดงอยูภ่ายใน พระท่ีนัง่อีกองคเ์ป็นท่ีเก็บพระป้ายของพระเจา้จกัรพรรดิ

พระองคก่์อนๆ เป็นตน้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโดยทัว่ทั้งสองพระองค ์เสด็จฯ กลบัเวลา 17.40 น. 

   น       น               น                 น (Khai-Dinh) และ                  ทอดพระเนตร

หนงัสือต่างๆ และโบราณวตัถุฝีมือญวน อีกทั้งเคร่ืองดนตรี พระเจา้อยูห่วัจึงไดท้รงสีซอดว้งญวน แสดงความ

ทรงเป็นนกัดนตรีใหป้รากฏ แลว้เสด็จฯ ยงัท่ีฝังพระศพอดีตพระเจา้จกัรพรรดิหลายองค ์ ต่อมาอีกวนั ทั้งสอง

พระองคเ์สด็จฯ วดัญวนริมแม่นํ้าและในช่วงบ่ายเสด็จยงัท่ีฝังศพอีกแห่ง ท่ีซ่ึงสมเด็จฯ มิไดโ้ดยเสด็จฯ ดว้ย 

กลางคืนเสด็จฯ ทั้งสองพระองคย์งัพระราชวงั มีการรําโคมถวายท่ีลานหนา้พระท่ีนัง่องคก์ลาง (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 

2536: 99-100) 

                                                               ‚                             เพราะ

เสด็จทอดพระเนตรแต่โบราณวัตถุและหลุมฝังศพ” ส่วนคุณวรันดบั นางพระกาํนลัอายรุาว 18 ปีนั้น รู้สึก

อยา่งไรไม่ทราบ แต่ท่านหญิงสีดาฯ ทรงเล่าวา่ เจา้คุณพอ่ ซ่ึงรักเธอมาก ตอ้งคอยช่วยเธอเชิญพระกลดของ

สมเด็จฯ อยูเ่สมอ เพราะเกรงวา่ลูกสาวจะลืมทิ้งไว ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง “แต่ฉันเป็นผู้คอยหาพระกลดและคอยบอกเจ้า

คุณ…” (สีดาด ารวง 2533: 50) 

   น            น              น                        น                            นน         

        ‚       น                               น                                        เหตุน้ีได้

เกิดข้ึนในตอนเชา้วนันั้นเอง ทางบา้นเมืองสงสัยวา่เกิดจากพวกคอมมูนิสตถ์อดตะปูควงบงัคบัราง ภายหลงัไต่

สวนไดค้วามวา่พวกคอมมูนิสตคิ์ดวา่จะเสด็จฯ ตุรานทางรถไฟ ทรงถ่ายภาพยนตร์แลว้เสด็จฯ ข้ึนรถเดินทาง

ต่อไป‛ (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 103) เป็นไปไดว้า่ขบวนการของชาวเวยีดนามซ่ึงเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชจาก

ฝร่ังเศสอยูใ่นสมยันั้น ตอ้งการจะสร้างความอบัอายแก่ทางการฝร่ังเศสระหวา่งการรับเสด็จฯ มากกวา่ท่ีจะหวงั

ใหท้รงประสบอุบติัเหตุ ดว้ยบุคคลสาํคญัในขบวนการนั้นก็ไดห้ลบมาอยูท่างฝ่ังสยามอยูเ่นืองๆ 

             น                                     น        (Ch m)      น       ลงเรือพระท่ีนัง่

มหาจกัรีซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ให้มาคอยรับเสด็จฯ ขากลบัอยู ่ ท่ีเน้ียตรังเสด็จฯ ทอดพระเนตรโบสถจ์าม สภาทาํการ

ตรวจทางทะเล ผูจ้ดัการทูลเกลา้ฯ ถวายหนงัสือเก่ียวกบัสภาฯ น้ี 2 เล่ม และทูลเกลา้ฯ ถวายคอรัล (coral) สีแดง

กบัเขียว จดับนฐานไมแ้ดงเป็นรูปตน้ไมมี้แกะตราครุฑท่ีฐานมีหีบฝากระจกคลา้ยตูใ้ส่หนงัสือแด่สมเด็จพระ

บรมราชินี ฝีมือเรียบร้อยและงามดีมาก (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 108-109) 
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   น       น              น                  ต (Dalat) ตามถนนซ่ึงบางช่วงเป็นป่าเปล่ียวและข้ึนเขาชนัคด

เค้ียว ท่ีดาลตัอากาศเยน็จึงปลูกดอกไมฝ้ร่ังไดห้ลายชนิดงามไม่แพใ้นทวปียโุรป อีกวนัหน่ึงเสด็จฯ ยงันํ้าตกปอง

โก (Chute de Pongou) นํ้าแรง งามน่าดูมาก สมเด็จฯ เสด็จประทบับนโขดหินหนา้นํ้ าตก (พระฉายาลกัษณ์ใน 

วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 117) บ่ายๆ เยน็ๆ พวกชาวเขาเผา่มอ้ย (Mois) ชายหญิงมาเฝ้าฯ ‚ชายรูปร่างลํ่าสัน หญิงมี

ผา้พนัเบ้ืองล่างสั้นเพียงหวัเข่า ส่วนบนเปิดหมด‛ ทูลเกลา้ฯ ถวายส่ิงของต่างๆ เป็นผา้ทอ หอกดาบ มีดหวดหญา้ 

แคนขนาดเล็ก หนา้ไม ้ ลูกศร กระบุงสานลายเสือสีขาวขอบแดง และกลอ้งดูดอุ เป็นตน้ แสดงฝีมือการยงิหนา้

ไมถ้วายทอดพระเนตร เป่าแคนร้องรําทาํเพลงดว้ย พระราชทานรางวลัตามสมควร  (                      : 

115)64 

   น                            น                  (Ferme de C mly)             การแยก

หวันมและหางนํ้านม การทาํเนยและเนยแขง็ และการปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวต่างๆ ตามทางเห็นตน้ไมป่้า

คลา้ยโรโดเดนดรอน (Rhododendron) แลว้เสด็จฯ ยงับา้นท่ีมีสวนปลูกตน้ไมข้าย มีพรรณดอกไมต่้างๆ เหมือน

ในยโุรป สมเด็จฯ ทรงพระสาํราญมากระหวา่งเสด็จฯ (ดูพระฉายาลกัษณ์ใน วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 119) บ่าย

วนันั้นเสด็จฯ ต่อไปยงัฟานเฟียต (Phanthiet) เมืองชายทะเลท่ีดูคึกคร้ืนแต่กลบัลอ้มรอบไปดว้ยป่าท่ีมีสัตวป่์า 

เสด็จฯ ต่อไปยงัไซ่ง่อนโดยรถไฟ 

          น น  น                         น  “พระเจ้ามณวีงศ์แห่งกรุงกมัพูชาเสด็จมาเฝ้าเป็นการไปร

เวต (ส่วนพระองค์) ทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยตามสมควร สังเกตว่าพระเจ้ามณวีงศ์แสดงความเคารพเป็น

อย่างดี” (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 121) ดว้ยทางการฝร่ังเศสไดแ้กปั้ญหาโดยการใหเ้สด็จมายงัไซ่ง่อนโดยบงัเอิญ 

ในขณะท่ีประทบัอยู ่ วนัรุ่งข้ึนพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จึงไดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตรนครวดัสมพระราช

ประสงค ์ หากแต่ระหวา่งทางผา่นป่าใหญ่ใกลจ้ะถึงกมัปงจาม (Kampong Cham) รถยนตค์นัท่ีพระยาสุรวงศฯ์ 

คุณหญิงมโนปกรณ์ฯ และคุณวรันดบันัง่ตามรถพระท่ีนัง่มานั้นแล่นข้ึนไปบนกองเนินหินสาํหรับซ่อมถนน ชน

เสาโทรเลขขา้งทาง คว ํ่าลงในทอ้งนา พระยาสุรวงศฯ์ และคุณวรันดบัมีบาดแผลเล็กนอ้ย ส่วนคุณหญิงมโน

ปกรณ์นิติธาดาบาดเจบ็สาหสั ศีรษะฟาดสลบแน่น่ิงไปทนัที ไปโรงพยาบาลไม่ทนัและไดส้ิ้นชีพในเวลา 12.35 

น. (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 124-125) 

                               พระราชทานพระราชโทรเลขแสดงความสลดพระราชหฤทยัไปยงั

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (กอ้น หุตะสิงห์) ท่ีกรุงเทพฯ และเน่ืองจากคุณหญิงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นท่ีพอ
                                                           
64       น                                  7.                น          , 2547.  น     -45. 
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พระราชหฤทยัยิง่ และเป็นท่ีเชิดชูพระเกียรติยศแก่ชาวต่างประเทศ ทั้งตอ้งมาเสียชีวติลงในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้พิ่มเกียรติยศในการศพข้ึนอีกชั้นหน่ึง เป็นพิเศษกวา่ธรรมดา (วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536: 

126) และโปรดเกลา้ฯใหร่้นระยะเวลาเสด็จฯ กลบัสู่กรุงเทพฯ ใหเ้ร็วข้ึน และงดงานร่ืนเริงต่างๆ ตามระยะทาง  

          ก          น            น  น           น                     น       น                   

 0 00 น                    นน     (Angkor Thom)  น              น                           

ทอดพระเนตรนครวดั ซ่ึงอยูห่นา้บงักะโลท่ีประทบั มีผูค้นคอยเฝ้าฯ อยูล่น้หลาม มีเวลาประทบัไดน้อ้ยก่อนดวง

อาทิตยล์บัขอบฟ้า (ภาพใน วิบูลย์สวสัดิวงศ์ 2536 ระหว่างหน้า 130 กบั 131) หากไม่ตอ้งลดทอนระยะเวลาเสด็จฯ 

ยอ่มจะไดท้รงมีเวลาทอดพระเนตรนานและมากกวา่นั้นใหส้มกบัท่ีมีพระราชประสงคแ์ต่แรก ในคํ่าวนัดงักล่าว 

ทางเจา้ภาพจดัการแสดงดนตรีเขมรถวายและหลวงประดิษฐไ์พเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ผูซ่ึ้งไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

เดินทางไปสมทบกบัขบวนเสด็จฯ และอยูต่่อไปเพื่อแลกเปล่ียนวฒันรรมการดนตรีในราชสาํนกักมัพชูา ไดร่้วม

เล่นระนาด 

   น       น                                         น     (Phnom Penh)        น  น     18.20 น  

  น                                                                 น             น        เคร่ืองดนตรีซ่ึงทาํ

ข้ึนในวงั พระราชทานหีบทองคาํ มีอกัษรพระปรมาภิไธยยอ่ฝังเพชรเป็นการทรงตอบแทน แลว้เสด็จฯ นมสัการ

พระพุทธรูปท่ีวดัพระแกว้ โปรดใหฉ้ายภาพหมู่ท่ีหนา้วดั (ดูภาพใน วบูิลย์สวสัดิวงศ์ 2536 ระหว่างหน้า 138) 

เสด็จฯ ต่อไปยงัหอสมุดและพิพิธภณัฑสถาน สมเด็จฯ ทรงซ้ือเคร่ืองเงินและผา้ต่างๆ แลว้เสด็จฯ กลบัไปเสวย

กลางวนั 

            น               น         น                (B tt m  ng)             น  น พระ

เจา้พี่ยาเธอ กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน พร้อมดว้ยพระราชชายา เจา้ดารารัศมี เสด็จออกมาคอยรับเสด็จฯ 

เขา้เฝ้าฯ 

   น                           น                                                          กบัปะรํา

สวดถวายชยัมงคล เสด็จฯ ถึงสถานีอรัญประเทศ เวลา 11.15 น. เสด็จฯ โดยรถไฟพิเศษเสด็จฯ ยงักรุงเทพฯ รถ

อยูท่ี่ 2 สถานี มีราษฎรมาคอยรับเสด็จฯ อยู ่ เสด็จฯ ถึงสถานีจิตรลดา เวลา 17.40 น. นบัวา่เป็นการเสด็จฯ โดย

ทางรถไฟสายน้ีและแถบน้ีเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียวใน 9 ปีแห่งรัชกาล 

 น                  น            น                            น                   เขา้สู่ฝ่ายใน

ของเวยีดนาม และการน้ี น่าจะไดโ้นม้นาํใหท้างฝร่ังเศสเห็นวา่สยามนั้นมีความเป็นสากลกวา่ดินแดนท่ีเป็น
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อาณานิคมของเขาในแง่มุมของการปรับเปล่ียนธรรมเนียมประเพณีทั้งๆ ท่ีเป็นชาวตะวนัออกดว้ยกนั  อีกทั้งดว้ย

พระอิริยาบถท่ีนุ่มนวล ทรงเสริมพลงัการแสดงตวัตนเป็นชาติท่ีเสมอภาคกบันานาอารยะประเทศ ซ่ึงเป็นพระ

บรมราโชบายท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงดาํเนินอยูอ่ยา่งละมุนละม่อมโดยทัว่ไป และโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในการเสด็จประพาสในสากลโลก (ดู ธีระ 2559 ก. และ ธีระ 2559 ข. ดว้ย) ถึงความตอนหน่ึงในพระ

ราชดาํรัสตอบผูส้าํเร็จราชการชาวฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2473 แสดงอยูใ่นทีถึงพระบรมราโชบายน้ี 

‚              ศ                                                            

                                                                                 จากความ

ทรงจําหลายประการของการร่วมอารยธรรมเดียวกนัได้ทาํให้พวกเรามีความสนใจกนัต่อการ

พฒันา เพือ่ประโยชน์สุขแห่งประเทศของเรา... 

...                                   ศ                       ข้ึนอยู่กบัการ

ทาํงานด้วยความไว้เน้ือเช่ือใจและการมีเจตน์จํานงอันดีซ่ึงกนัและกนั” (บรรเจิด 2536: 176 –

ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

  
 น                              น                           ไดท้รงพระราชนิพนธ์ิเพลงไทย

เดิมสาํเนียงเขมร คือ ‚เขมรละออองคเ์ถา‛ เป็นสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมดว้ย (รัฐสภา 2524: 

73) 

 

                               

                   น น     น                                                                   

      น    น                     น    น      น  น      น                                    ซ่ึงใน

สมยันั้นยงัทาํในประเทศไม่ได ้จึงไดมี้พระราชดาํริจะเสด็จฯ ยงัประเทศสหรัฐอเมริกา        น  น65 ทั้งน้ี มีความ

จาํเป็นทางการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลหลงัการผา่ตดัท่ีจะตอ้งทรงพกัฟ้ืนเป็นระยะเวลาราวหน่ึงเดือนดว้ย 

จึงไดมี้พระราชดาํริวา่ ในเม่ือตอ้งเสด็จฯ สู่แดนไกลเช่นน้ีแลว้ ก็ควรท่ีจะไดท้รงใชโ้อกาสนั้นเจริญพระราช

                                                           
65                                            น                      น     น                                     
                 นน                                     
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ไมตรีและทอดพระเนตรความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นเทคโนโลยใีนประเทศนั้นและท่ีประเทศ

แคนาดาและประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตอ้งเสด็จฯ ผา่น จะยงัประโยชน์ยิง่ข้ึน (ดู ภาพสุิทธ์ิ 2558: 71-78) 

  น                   น  น มีความจาํเป็นตอ้งจดัหาท่ีประทบัซ่ึงไม่ใช่โรงแรมเป็นประการสาํคญั

ประการหน่ึง นอกจากนั้น ดว้ยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นประเทศซ่ึงยงัไม่เคยมีพระมหากษตัริยส์ยามเสด็จฯ 

ไปถึงมาก่อนในขณะท่ีทรงราชย ์ และผูค้นท่ีนัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปกครองในระบบ

สาธารณรัฐ ไม่มีพระเจา้แผน่ดิน ยอ่มไม่ค่อยคุน้ชินกบักษตัริยร์าชวงศห์รือแมแ้ต่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง

เก่ียวกบัสยามประเทศ จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ เป็นการส่วนพระองคแ์ละพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคใ์ห้

นาย เรมอนด ์ บี. สตีเวนส์ (Ramond B. Stevens) ท่ีปรึกษาการต่างประเทศของรัฐบาลสยามชาวอเมริกนั ได้

ล่วงหนา้ไปบริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์ประเทศและพระองคด์ว้ย เป็นท่ีมาของเอกสารกฤตภาค (ข่าวตดั

หนา้หนงัสือพิมพ)์ ซ่ึงเขาและคณะไดจ้ดัทาํทูลเกลา้ฯ ถวายทอดพระเนตรตลอดระยะทางเสด็จพระราชดาํเนิน 

(หจช. 2474)     น        น                                             น               น   (               : 

5-7) 

                                         น            น         น         น              ถึง

วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เป็นเวลานานถึง 7 เดือน นบัรวมเวลาเดินทางโดยเรือเดินสมุทร และโดยรถไฟขา้ม

ทวปีอเมริกาเหนือทั้งขาไปและขากลบั ประทบัเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีไปเสด็จลงเรือ ‚ซีแลนเดีย‛ (Sel ndi ) ของ

บริษทัอีสเอชิแอติค (East Asiatic Company) ท่ีเกาะสีชงั (ภาพสุิทธ์ิ 2558: 72-86) ทรงแวะท่ีฮ่องกง (Hong 

Kong) หน่ึงวนัเตม็ แลว้เสด็จลงเรือเอม็เปรส ออฟ แจแปน (Empress of Japan) ไปยงัเซ่ียงไฮ ้ (Shanghai) ท่ีซ่ึง

เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐจีนเฝ้ารับเสด็จฯ ในนามประธานาธิบดีเจียงไกเช็ค (Chiang 

Kai Chek) วนัรุ่งข้ึน เสด็จฯ ต่อไปยงัประเทศญ่ีปุ่นถึงเมืองโกเบ (Kobe) ในวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2474 วนัรุ่งข้ึน

เสด็จฯ ยงัเมืองโยโกฮามา (Yokohama) ท่ีซ่ึงมีการรับเสด็จฯ อยา่งสมพระเกียรติ เสด็จฯ โดยรถไฟไปยงั

กรุงโตเกียว (Tokyo) เจา้ชายรัชทายาทและเจา้หญิงชิชิบุ (Chichibu) ทรงรับเสด็จฯ ไปงานเล้ียงรับรองท่ีวงัแห่ง

หน่ึง แลว้ในวนัรุ่งข้ึนเสด็จฯ ทรงเยีย่มสมเด็จพระจกัรพรรดิและจกัรพรรดินี ซ่ึงเสด็จมาทรงเยีย่มตอบ ณ 

โรงแรมท่ีประทบั นบัเป็นการเจริญพระราชไมตรีในระหวา่งองคพ์ระประมุขของประเทศทั้งสอง 

                    น      น                          น       (Hi iy  P rk)               น  

(  sukuni Shrine)                   (Meiji Shrine) เสวยพระกระยาหารคํ่ากบัสมเด็จพระเจา้จกัรพรรดิท่ี

พระราชวงัหลวง แลว้เสด็จฯ ทอดพระเนตรละครกาบูกิซะ (Kabukiza Theatre) วนัรุ่งข้ึน เสด็จฯ โดยรถไฟไป
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ยงัเมืองกะมากุระ (Kamakura) ทอดพระเนตรพระพุทธรูปไดบสัสุ (Daibutsu) องคใ์หญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น นบัเป็น

การทรงใชว้ฒันธรรมเป็นตวัเช่ือมสัมพนัธ์เชิงการทูตสาธารณะ แลว้เสด็จฯ คืนยงัท่าเรือโยโกฮามา เรือออกจาก

ท่าในบ่ายวนันั้นมุ่งสู่ชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศแคนาดา (ภาพสุิทธ์ิ 2558: 87-93 และดูภาพใน ราชเลขาธิการ 

2558: 119-122) 

  น                  น น น     น            น                                         น   

             นน   น                น        น                        งศ ์             ในฐานะ

แพทยป์ระจาํพระองคอ์ยูแ่ลว้ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎแ์ละพระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้อาภาพรรณี พระชนกชนนีในสมเด็จฯ โดยเสด็จฯ ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเสด็จฯ ส่วนใหญ่เป็นจาก

พระคลงัขา้งท่ี มีแต่เงินค่ารักษาพระองคจ์าํนวน 100,000.- บาทท่ีเบิกจ่ายจากพระคลงัมหาสมบติั และ “มี

หลกัฐานวา่ทรงใชจ่้ายอยา่งประหยดั เช่น ฉลองพระองคข์องสมเด็จพระบรมราชินีก็ตดัเยบ็เป็นแบบตะวนัตกใน

ประเทศสยาม” ยกเวน้บางรายการท่ีไม่มีจาํหน่ายในประเทศซ่ึงตอ้งทรงจดัหาในสหรัฐอเมริกา (ภาพสุิทธ์ิ 2558: 

74-77) 

   น            น                          (Victoria) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระ

ประชวรไขห้ลอดลมอกัเสบ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงไดเ้สด็จออกแทนพระองคใ์หค้ณะผูแ้ทนรัฐบาล

แคนาดาเฝ้าฯ 

           น  น (Dorothy Brandon)                           น    กบัหนงัสือพิมพบ์างกอกเดลีเมล์

ของพระคลงัขา้งท่ีรายงานวา่ 

   “สมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามประเทศทรงเป็นศูนย์กลางความสนใจและตก

ตะลึงของบรรดาผู้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ในฉลองพระองค์สีเทาอ่อนคลุมด้วยขนสัตว์ ทรงพระ

ดําเนินอย่างราบเรียบข้ึนบันไดกว้างของเรือเอมเปรสออฟแจแปนมาเพือ่ให้ผู้คนจํานวนร้อย

ได้เฝ้าฯ ตามระเบียงและห้องโถงซ่ึงเป็นทางผ่านเข้าไปยงัห้องรับรองสีทองกบัแดงชาดอัน

หรูหรา บนพระดัชนี (น้ิวมือ) พระธํามรงค์เม็ดเดียวส่องประกายอยู่ พระอุระ (หน้าอก) 

ประดับด้วยเข็มกลัดฝังเพชรหลายเม็ด ไม่มีเพชรนิลจินดาเคร่ืองประดับอ่ืนใดเลย สมกบัที่

ทรงมพีระราชนิยมในความพอเหมาะพอควรมาตลอด และแน่นอนว่า ทรงแย้มพระสรวล… 
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   พระอิริยาบถไม่แสดงพระอาการกระดากอายแม้แต่น้อย แม้ว่าแท้จริงแล้ว สมเด็จ

พระนางเจ้ารําไพพรรณ ี พระบรมราชินีทรงเป็นบุคคลทีค่่อนข้างจะข้ีอาย ทรงพระดําเนิน

ตรงไปยงัข้าราชการชาวแคนาดาผู้แต่งเคร่ืองแบบสีทองกับแดงเข้มซ่ึงยนืสง่าอยู่เป็นแถว ตา

กล้องกดชัตเตอร์เปิดแฟลชส่องแสงแวววาว สมเด็จฯ ไม่ได้ทรงสะทกสะท้านแต่อย่างใด กลับ

ทรงพระดําเนินต่อไปอย่างสง่างามสู่ผู้ทีเ่ข้าแถวรออยู่ ทรงทกัทายแต่ละคนพร้อมแย้มพระสรวล 

แล้วทรงพระดําเนินต่อไปทีป่ระตู” (“Vancouver greets first ruling Oriental Monarch to 

set foot in Canada,” Vancouver Daily 4/17/31 ใน หจช. 2474 มีพระฉายาลกัษณ์) 

 
                                      น                                         ดว้ยความ

มัน่พระทยั ไร้ท่ีติ นบัเป็นคร้ังแรกในแดนฝร่ังในพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินี และยงัไดท้รงฉายผา่น

ฉลองพระองคซ่ึ์งพอเหมาะแก่พระราชสถานะและกาลเทศะใหเ้ห็นตวัตนอนัเป็นอารยะของสยามประเทศไป

พร้อมกนั 

      น                               น     น น น                 น                            น 

‚                 น   ‛  

“                             พระองค์ยงัคงไว้ซ่ึงพระเสน่ห์และความอ่อน

วัยสดช่ืนไร้มลทิน พระวรกายน้ันย่อมเช่นเดียวกบัหญิงไทยทุกคน แต่พระพกัตร์มนกลม 

พระเนตรเรียวเล็กน้อย พระลักษณ์ (characteristics) แสดงเด่นชัดออกมากด้วย พระเกศาสี

นิลทีด่กยาวซ่ึงได้รับการจัดแต่งอย่างมีศิลปะ 

                                                   ถ   ไร้การเสแสร้งของ

ราชนารีพระองค์น้ีเป็นทีท่ราบกนัดีทัว่ไป ทรงสามารถรักษาพระอารมณ์ไว้ได้ดีแม้เมื่อต้อง

ทรงประกอบพระราชกรณียกจิในพระราชพธีิทีน่่าเบื่อเป็นเวลานานหลายช่ัวโมง ทั้งยงัทรง

เป็นสตรีผู้มีความสามารถไม่น้อยเลยในการกฬีา กอล์ฟเป็นกฬีาโปรด และไม่ควรจะเข้าใจว่า

ทรงอย่างขอไปท ี เล่าลือกนัว่าแม้จะทรงถวายแต้มต่อแด่พระราชสวามีหลายแต้มกต็าม กย็งั

ทรงเอาชนะพระองค์ได้                                                                     

                                                  (                -       น) 
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        ยงัทรงสามารถขับเรือเร็วกาํลังสูงของพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยพระปรีชา

สามารถเป็นทีน่่าสังเกต ทัง้ยังทรงเล่นกล้องถ่ายรูปได้อย่างชํานาญ   

                                 รวมตลอดถงึภาษาฝร่ังเศส…ด้วยก่อนทีพ่ระ

ราชสวามีจะข้ึนครองราชสมบัติประทบัอยู่ด้วยกันในประเทศน้ัน…จึงเข้าใจได้ในทนัทว่ีาเหตุ

ใดพระราชนิยมด้านการแต่งพระองค์จึงเป็นแบบฝร่ังเศส หากแต่ว่าเมื่อประทบัอยู่ในประเทศ

สยาม พระองค์จะทรงพระภูษาซ่ินกบัฉลองพระองค์ (เส้ือ) แขนกดุองค์ค่อนข้างยาว โปรด

ทรงฉลองพระบาท (รองเท้า) ส้นสูง แต่ไม่ทรงมีส่ิงใดคลุมพระเกศา (ผม) ทีง่ามสลวยเมื่อ

เสด็จออกให้ราษฎรของพระองค์เฝ้าฯ อากาศในสยามร้อนเกินกว่าทีจ่ะสวมแม้เส้ือนอกผ้า

ไหม เหตุดังน้ี สมเด็จฯ จึงทรงแต่งพระองค์อย่างเรียบง่าย” (“Queen Barni is Siam’s most 

beautiful woman,” Journal (East St. Louis, Ill.), 4/19/31  ใน หจช. 2474) 

 
    น   น    น                  ถ พระราชนิยมและพระราชอจัริยภาพใหค้นอเมริกนัไดท้ราบเป็น

การล่วงหนา้อยา่งถ่ีถว้น เป็นคาํบรรยายท่ีอธิบายอยูใ่นตวัวา่ ทรงปรับพระองคต์ามกาลสถานและภูมิอากาศ 

     น                 น                 น                                            

                                           น                                    น        น    

                น                    

                  น         น   น            น                                           (Port l) 

     น            (North D kot ) น        น (Stimson) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดข้ึ้นไปบนขบวนรถไฟรับเสด็จฯ ในนามประธานาธิบดีฮูเวอร์ (Herbert Hoover) และภริยา สม

เด็จฯ “ทรงแย้มพระสรวลแก่คณะผู้แทนแสดงพระราชหฤทยัไมตรี ซ่ึงเป็นสัญญาณว่าจะทรงเป็นทีนิ่ยมชมชอบ

ยิง่ในสหรัฐอเมริกา…พระสิริโฉมงดงามในฉลองพระองค์สีกรมท่า พระเกศาดัดเป็นลอนเล็กน้อย พระเนตรสีนิล 

พระฉวีผ่องสีผลออลีฟ (olive) หาทีเ่ปรียบไม่ได้ เป็นภาพตรึงตาไม่มีรู้ลืม” นายอเล็กซานเดอร์ โจนส์ (Alexander 

Jones) ผูส่ื้อข่าวรายงานไว ้

    น                      ฯ น  น             น             น       น    น             น   

          ถ    น            น          น                   น        และทรงเป็นกนัเองตามแบบฉบบั
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ของประชาธิปไตยกบัผูท่ี้ไปเฝ้าฯ (“Siam’s King reaches US. via Portal, N.D.; Ill but still smiling,” 

Tribune, 4/20/31.  หจช. 2474) 

  น     น       น น    น  น    น  ‚               ‛     บดันั้นผูค้นในเมืองพอร์ทลัทราบดีกวา่

เม่ือคืนก่อนวา่ พระองคไ์ม่ไดท้รงชา้งเผือก หรือทรงมีพระสนมนางในเป็นร้อยแต่อยา่งใด หากแต่วา่พระองค์

ทรงเป็นบุรุษผูน่้าท่ึง และอาจมีบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์วา่ ทรงเป็นพระราชาผูย้ิง่ใหญ่ผูส้ร้างสรรค์

ราชอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยแรงบนัดาลพระทยั และเขา้ใจแลว้วา่ ทรงมีพระราชหฤทยัจงรักในสมเด็จพระ

บรมราชินีพระโฉมงามแต่พระองคเ์ดียว ไดท้รงสร้างทางรถไฟผา่นป่าเขาลาํเนาไพร สะพานขา้มแม่นํ้า และ

สถาปนากิจการไปรษณียอ์ากาศท่ีมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนการศึกษา พระราชทานสิทธิแก่สตรีและเสรีภาพ

อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

       น               (Scarborough) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จลงจากรถไฟเป็น

พระองคแ์รก “บุรุษร่างเล็ก ผิวคลํ้า สูงไม่ถงึ 5 ฟุตกระมัง ว่ากนัว่าน้ําหนักเพยีง 98 ปอนด์” หนงัสือพิมพฉ์บบั

หน่ึงรายงาน “พระราชินีรําไพพรรณี สตรีร่างย่อมแต่มีเสน่ห์ แต่งตัวอย่างอนุรักษ์นิยมด้วยชุดผ้าซาติน (satin) 

ขาวดํา สวมหมวกสักหลาดสีดําขนาดย่อม ก้าวลงตามมา โปรยยิม้คล้ายว่าแสดงความพงึพอใจขณะทีรั่บดอก

กล้วยไม้ช่อใหญ่ช่อหน่ึงจากนางออลวอเตอร์ (Mrs. Allwater) ภรรยากงสุลใหญ่สยามประจํานครนิวยอร์ค” และ

เม่ือทรงรับช่อดอกไมป่้าฤดูใบไมผ้ลิช่อหน่ึงจากเด็กนกัเรียนหญิงอาย ุ 8 ขวบทรงสาํผสัมือและทรงแตะไหล่เธอ 

ซ่ึงไดท้าํให ้ “เธอมีความภูมิใจยิง่กว่าใคร” จากนั้นทรงพระดาํเนิน “พร้อมช่อดอกไม้ทัง้สองช่อในหัตถ์แต่ละ

ข้าง” ไปเพื่อใหช่้างภาพฉายพระรูปคู่กบัพระราชสวามี และเม่ือเสด็จฯ ข้ึนรถยนตไ์ปยงัท่ีประทบั สมเด็จฯ ทรง

แยม้พระสรวลซ่ึงทรงเสน่ห์ดว้ยรักยิม้ และทรงโบกพระหตัถล์าเสมือนกบัจะทรงส่งสารวา่พอพระราชหฤทยัยิง่ 

(“Warm greeting for royal pair at Ophir Hall,” The Sun, 4/22/31 หจช. 2474) 

                                เป็นท่ีประทบัใจของผูส่ื้อข่าวผูเ้ฝ้าสังเกตสังกาอยูอ่ยา่งละเอียดทุก

กระเบียดน้ิว ในนาทีแรกๆ ท่ีประทบัพระบาทลงบนผนืแผน่ดินสหรัฐอเมริกาประชาธิปไตย โดยนายโจนส์ตั้ง

ขอ้สังเกตต่อไปวา่ ‚เป็นการเข้าสู่สหรัฐอเมริกาของบุคคลสําคัญจากต่างประเทศทีส่งบเสง่ียมทีสุ่ดเท่าที่เคยมีมา‛ 

      น            (Ophir H ll)                 น   ( hite Pl ins)                      

(Westchester County)      น        (New  ork St te) น  น น               (Whitelaw Reid) ภรรยาหมา้ยของ

เอกอคัรราชทูตสหรัฐฯ ประจาํองักฤษถวายเป็นท่ีประทบัโดยไม่คิดค่าเช่า เป็นคฤหาสน์หลงัใหญ่และท่ีสาํคญัมี

บริเวณกวา้งขวาง ร้ัวรอบขอบชิด ทางการอเมริกนัจดัเวรยามถวายความอารักขาอยา่งดี ไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้
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ไปรบกวน มีอาคารต่างหากไวใ้ชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรับการรับส่งวทิยโุทรเลขติดต่อราชการกบัทางกรุงเทพฯ ทั้ง

ยงัมีสนามกอลฟ์ไวไ้หไ้ดท้รงพระสาํราญ หอ้งชุดท่ีประทบัทางปีกทิศใต ้ มองออกไปจะเห็นสวนสวยท่ีจดัไว้

อยา่งเป็นระเบียบ (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 123-124) 

                     น น        น       น                                      ทั้งน้ีเพราะผูว้า่

การมลรัฐนิวยอร์คไดส่้งผูแ้ทนไปรับเสด็จฯ ตั้งแต่บนรถไฟแลว้ ซ่ึงในโอกาสนั้นไดต้รัสตอบวา่ “เราได้มาถงึที่

ซ่ึงจะเป็น “บ้าน” ของเราในช่วงระยะเวลาส่วนใหญ่ ของการพาํนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว…เรารู้สึกประทบัใจ

อย่างลึกซ้ึงกบัความปรารถนาดีทัง้หลายทัง้ปวงทีไ่ด้ เห็นมาตลอดทาง…” 

     น  น            น  น     น   น                          น       (Washington D.C) เพื่อมีพระราช

ปฏิสันถารกบัประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ (Herbert Hoover) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัได้

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหผู้ส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพอ์เมริกนั 4 ราย เขา้เฝ้าฯ ขอพระราชทานสัมภาษณ์ ณ 

โอฟีร์ ฮอล หนงัสือพิมพร์ายงานอยา่งละเอียดในเชา้วนัรุ่งข้ึน นบัเป็นการวางจงัหวะการประชาสัมพนัธ์อยา่งดียิง่ 

น             น     นน               The New York Times      น     

“เป็นที่ประจักษ์แต่แรกว่าทรงมีความรู้และความสนพระราชหฤทัยกว้างขวางไม่

ธรรมดา (extraordinary) ทัง้ปรัชญาการปกครอง เบสบอลล์ นักแสดงตลก ชาลี แชปลิน ไป

จนถงึเสรีภาพในการนับถอืศาสนาในสยามประเทศ ทรงมีพระสมาธิ สติ ปัญญา บ่งบอก

ออกมาด้วยสายพระเนตรทีเ่ปล่งประกาย…ทรงตอบคําถามอย่างแคล่วคล่อง และดูเหมือนว่า

ทรงพระสําราญมากกบัการน้ัน”  Harold N. Denny, “Suffroge for Siam planned by King 

to test democracy. His brother dies in Paris,” The New York Times, April 28, 1931 

สาํเนาใน สนธิ 2545: 151-157) 

               น               น                    น       น น                   ต่อคาํถาม

ท่ีวา่ ปัจเจกบุคคลไม่มีเสรีภาพในระบบกษตัริยท่ี์มีผูป้กครองคนเดียวเท่ากบัในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมี

ผูป้กครองหลายคน รับสั่งวา่ ในฐานะท่ีทรงเป็นองคพ์ระประมุขของประเทศสมบูรณาญาสิทธิราชยป์ระเทศ

หน่ึง พระองคไ์ม่ควรจะตอบ แต่ไดรั้บสั่งวา่ “ระบอบการปกครองทีด่ีทีสุ่ดกค็ือระบอบทีเ่หมาะสมแก่ผู้คนทีอ่ยู่

ภายใต้ระบอบน้ัน” 
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                  น  น               ‚กาํลงัทรงดาํเนินการดว้ยความสมคัรพระทยัในการจาํกดัพระ

ราชอาํนาจอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยการใหสิ้ทธิเลือกตั้ง (suffrage) แก่ประชาชนของพระองค ์ มีเป้าหมายบั้น

ปลายคือการสถาปนาระบอบการปกครองแบบมีการแทน (representative government) เม่ือประชาชนไดรั้บการ

ฝึกหดัใหท้าํเป็นแลว้ การน้ีจะเกิดข้ึนโดยการใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงเลือกผูแ้ทนสู่เทศบาลเป็นลาํดบั

แรก วตัถุประสงคป์ระการหน่ึงของการเสด็จฯ มายงัอเมริกาน้ีก็เพื่อท่ีจะไดท้รงทราบวา่ประชาธิปไตยดาํเนินการ

กนัอยา่งไร‛ (Denny ใน สนธิ 2545: 351) โดยไดรั้บสั่งวา่  

“ข้าพเจ้ามีความสนใจยิง่เกีย่วกบัการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง…ข้าพเจ้าต้องการจะดู

ว่าการน้ันแสดง ออกซ่ึงเจตนารมย์ของคนส่วนใหญ่จริงๆ หรือไม่ ข้าพเจ้าต้องการจะเรียนรู้

เกีย่วกบัรูปแบบของวิธีการเลือกต้ัง และว่าการรณรงค์ทางการเมืองน้ันดําเนินการกนั

อย่างไร…” (Denny ใน สนธิ 2545:151)   

                   “ข้าพเจ้ามีความสนใจอย่างยิง่เกีย่วกบัความก้าวหน้าในอเมริกาด้าน

เคร่ืองยนต์กลไกและอุปกรณ์ผ่อนแรงต่างๆ ซ่ึงช่วยให้การดําเนินชีวิตง่ายสดวกสบายข้ึน…ซ่ึง

สยามได้นําไปใช้อยู่บ้างแล้วมากส่ิง…” แต่ก็ทรงเนน้ย ํ้าวา่ 

    “                                                        ” (“to adapt, not to adopt”) 

                          น          น        ‚                      ”           ‚   นํา

                                                                                     ” (Denny         

2545: 154)66 

                                น                                                 น      น 

                     “                              ”                 น   น น (Denny             :      

    น       น        น      น น      น                             น  

                             นน  น                                    น       น                    น 

                          น                                            น   น     บางคนกาํลงัศึกษาวชิาแพทย์

อยูใ่นกรุงเทพฯ (Denny ใน สนธิ 2545: 155) 
                                                           
66    น       น        น                  น    น          (Associated Press       . 2474)                              
             น  



93 
 

         น           น                                       น                         

       นน                                                                       

“                                                        ทรงฉลองพระองค์

ชุดไหมสีเน้ือลูกนัท (nut-brown silk ensemble) พระภูษาสเกร์ิตยาว (long, full skirt) กบั

ฉลองพระองค์คลุม (jacket) ส้ัน เป็นทีก่ล่าวขานกันว่า ทรงเป็นหน่ึงในบรรดาสตรีสวยทีสุ่ด

ในตะวันออก และทรงมีพระเสน่ห์อีกด้วย  

          ศ                                                      ทอดพระเนตร

ออกไปยงัสนามทีซ่ึ่งลมกาํลังพดัแรง แล้วรับส่ังว่า 

“อากาศไม่ดีสําหรับเล่นกอล์ฟนะ”” (Denny ใน สนธิ 2545: 155-156) 

              น               น                            67      น                น  น   

     น                                                    น                            น   

     น                                         น                น                                

                น                                                     น  น น     (fanciful detail) 

                น             น                          น                    ‚           จะ

เสริมสร้างรากฐานของการมีส่ือมวลชนทีม่ีเสรีภาพในอเมริกาน้ีให้แข็งแรงยิง่ขึ้นไป  และจะไม่เพยีงบันทกึส่ิงที่

เกดิข้ึนในปัจจุบันสมัยอย่างตรงตามความเป็นจริงและด้วยมารยาทอันดีเท่าน้ัน แต่จะทาํตนเป็นกลไกทีม่ี

บทบาทยิง่ขึ้นไปในการอํานวยให้เกดิความเข้าใจ ความอดกลั้น (ต่อความแตกต่าง) เพื่อให้เกดิสันติภาพระหว่าง

ประเทศในทีสุ่ด” (ตีพิมพเ์ต็มฉบบัใน Denny ใน สนธิ 2545: 156) เท่ากบัวา่ไดพ้ระราชทานกาํลงัใจและคาํ

เตือนสติแก่ส่ือมวลชนในขณะเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีทรงปฏิบติัต่อส่ือมวลชนในประเทศในภาพรวม (ดู 

พฤทธิสาณ 2558 ญ.)  

   น       น    28      น                            ฟ   น           น        น  น (Union 

Station)            น               น               (Vice-President Curtis) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

                                                           
67    น               น     น      น  น                         ไดท้รงมีบทบาทในการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัผูส่ื้อข่าวในช่วงการ

โดยเสดจ็ฯ น้ี โดยไดป้ระทานสัมภาษณ์แก่ผูส่ื้อข่าวและตามสโมสรต่างๆ อยูเ่นืองๆ เก่ียวกบัประเทศสยาม ทั้งยงัทรงมีส่วนในการ
ประสานงานการพระราชทานสัมภาษณ์ 
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ต่างประเทศสติมสัน รับเสด็จฯ พร้อมทหารนาวกิโยธินเกียรติยศเรียง 2 แถวตามทางทรงพระดาํเนิน เป็นการรับ

เสด็จฯ อยา่งยอ่ เน่ืองดว้ยเป็นเวลาคํ่า เสด็จฯ ไปประทบัแรมท่ีบา้นของนายและนางลาร์ซ แอนเดอร์สัน (Mr. and 

Mrs. Larz Anderson) อดีตนกัการทูตอเมริกนับนถนนแมสซาชูเซ็ทส์ (Massachusetts Avenue) ผูจ้ดัถวายโดยไม่

คิดค่าเช่าเช่นเดียวกบันางไวทล์อว ์รีด ในกรณีของโอฟีร์ ฮอลล์ (   .     :    March       April     )68 

     น  น            น         4      11.00 น       น                                   ทั้งน้ีเพราะ

แพทยก์ราบบงัคมทูลแนะนาํใหท้รงงดการเสด็จออกไปยงัสุสานศพทหารผูส้ละชีวิตในสงครามท่ีอาร์ลิงตนั 

(Arlington Cemetery) และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จกรมพระสวสัด์ิฯ เสด็จแทนพระองคใ์นการนั้น 

       น       น            น                                    น       (The White House) ในงาน

เล้ียงพระกระยาหารคํ่าในงานเล้ียงซ่ึงประธานาธิบดีจดัถวายอยา่งเป็นทางการ 

“                                    สี      พาทรงพระดําเนินไป ตาม

ทางเดินสีแดงสู่ห้องทิศตะวันออก แล้วแนะนําให้ทรงรู้จักกบับุคคลต่างๆ ทีม่าเฝ้าฯ อยู่รอบ

ห้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี ทรงสัมผัสมือแต่ละ

คนตามธรรมเนียมอเมริกนั พระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดเป็นทางการสําหรับงานเวลา

คํ่า (evening dress) ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จฯ สง่างามสะดุดตาสมพระยศราชินี 

(truly regal) ในฉลองพระองค์ผ้ายกทองหรูซ่ึงตัดให้พอเหมาะสมกบัพระวรกาย ทรงสร้อย

พระศอมรกต และพระสาง (หวี) ประดับด้วยมณีทีพ่ระเกศาซ่ึงดําเป็นเงาสลวย อัญมณมีี

ขนาดใหญ่และส่องประกายผิดธรรมดา” (“President is set at dinner for King at White 

House,” Star, Washington D.C., 4-30-31) 

 คร้ันเม่ือเสด็จฯ จากห้องรับแขกสู่หอ้งจดัเล้ียงอยา่งเป็นทางการ กระบวนพิธีไดส้ลบัสับเปล่ียนจากเดิม

มาเป็นวา่ สมเด็จฯ ทรงพระดาํเนินคู่กบัประธานาธิบดี และพระเจา้อยูห่วัพระดาํเนินคู่กบันางฮูเวอร์ นบัเป็นคร้ัง

แรกท่ีทาํเช่นน้ี (พระรูปหมู่ ณ ทาํเนียบขาวใน ราชเลขาธิการ 2528: 125)  

                                                           
68                น                                          น    การท่ีทั้งสองครอบครัวน้ีถวายให้ประทบัท่ีบา้นของตนโดยไม่คิด

ค่าเช่าเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะความสามารถในการทรงเจรจาของหม่อมเจา้อมรทตั กฤดากร อคัรราชทูตสยาม ผูไ้ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นผู้
เตรียมการเสด็จฯ ในสหรัฐอเมริกา 



95 
 

 วนัท่ี 30 เมษายน ทั้งสองพระองคเ์สด็จฯ ไปยงัตึกแพนอเมริกนัยเูนียน (Pan American Union) ณ ท่ีนั้น 

มหาวทิยาลยัยอร์ช วอชิงตนั (George Washington University) ทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขากฎหมาย (Honorary Degree of Doctor of Law) แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ มีผูแ้ทนมหาวทิยาลยัอีก 

7 แห่งเขา้ร่วมในพิธี  (พระรูปหมู่ใน ราชเลขาธิการ 2528: 126) จากนั้นเสด็จฯ ยงัเมืองบอลติมอร์ (Baltimore) 

เพื่อทรงตรวจพระเนตรท่ีสถาบนัวลิเมอร์ (Wilmer Institute) โรงพยาบาลจอห์นส์ ฮอปคินส์ (Johns Hopkins 

Hospital) ในขณะท่ีในช่วงบ่ายสมเด็จฯ เสด็จฯ กบันางฮูเวอร์ไปทอดพระเนตรเมาท ์ เวอร์นอน (Mt. Vernon) 

บา้นและฟาร์มนอกเมืองของยอร์ช วอชิงตนั (George Washington) ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ตก

เยน็ประธานาธิบดีและภรรยามารับพระราชทานนํ้าชายามบ่าย ณ ท่ีประทบัก่อนท่ีจะเสด็จฯ ไปเสวยพระกระยา

หารคํ่าท่ีสถานอคัรราชทูตสยาม (ภาพสุิทธิ 2558: 95-96) ประทบัอยูใ่นกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 2 วนั 3 คืน  ทรงเป็น

พระเจา้แผน่ดินชาวตะวนัออกพระองคแ์รกท่ีเสด็จฯ (“First King of East guest at White House,” AP. หจช.

2474. April 28) 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม เมืองไวทเ์พลนส์โดยนายกเทศมนตรีทูลเกลา้ฯ ถวายกุญแจทองคาํแห่งเมืองในพิธีท่ี

หอประชุมโรงเรียนมธัยมของเมือง (ภาพกุญแจใน ราชเลขาธิการ 2528: 128) 

 วนัท่ี 4 พฤษภาคม ทั้งสองพระองคเ์สด็จฯ ยงันครนิวยอร์ค (City of New York) ประทบัขบวนแห่เขา้

เมืองไปยงัศาลาวา่การนคร นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีรับเสด็จฯ อยา่งเป็นทางการ (ราชเลขาธิการ 2528: 

129) แต่หนงัสือพิมพร์ายงานวา่ก่อนหนา้นั้น คือเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ อยา่งเงียบๆ ไป

ยงันครนิวยอร์คน้ีแลว้ โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดเ้สด็จฯ ยงัสาํนกังานของ ดร. จอห์น เอม็. วลีเลอร์ 

(Dr. John M. Wheeler) จกัษุแพทยผ์ูซ่ึ้งจะทาํการผา่ตดัตอ้ในพระเนตร และสมเด็จฯ เสด็จฯ กบันางออกเด็น รีด 

ทรงซ้ือสินคา้ต่างๆ ผูส่ื้อข่าวมาทราบก็ต่อเม่ือมีการจดัส่งหีบห่อสินคา้ตามมาท่ีโอฟีร์ฮอลล ์(หจช. 2474, 4.24.31 

หลายฉบับ) ซ่ึงบางส่วนคงจะเป็นเคร่ืองแต่งพระองคบ์างอยา่งท่ีจดัหาในกรุงเทพฯ ไม่ได ้ เช่น ถุงพระหตัถข์าว

ยาว ซ่ึงตอ้งทรงใชเ้ม่ือพระราชทานพระหตัถแ์ก่บุคคลต่างๆ ท่ีเขา้เฝ้าฯ 

 อน่ึง ในระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่โอฟีร์ฮอลลน้ี์ นายพืช พนัธ์วร มหาดเล็กของสมเด็จกรมพระสวสัด์ิฯ มี

โอกาสไดเ้ฝ้าฯ และไดท้รุดตวัลงจะหมอบกราบตามธรรมเนียมไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดรั้บสั่งให้

เขาลุกข้ึน และพระราชทานพระหตัถใ์หเ้ขาสัมผสั พร้อมกบัรับสั่งวา่ตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมฝร่ัง จึงจะ

เหมาะสมแก่กาลสถาน (พช. บุญพร์ี) 
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 การผา่ตดัตอ้ในพระเนตรซา้ยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั กระทาํโดย ดร.จอห์น เอ็ม. วลีเลอร์ 

แห่งโรงพยาบาลเพรสบีแทเรียน (Presbyterian Hospital) แห่งนครนิวยอร์ค ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 ท่ี

โอฟีร์ ฮอลล ์ โดยห้องชุดหน่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมแก่การนั้น ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดท้รงพกัฟ้ืนต่อไปได้

โดยไม่เกิดความกระทบกระเทือนต่อพระเนตร การผา่ตดันาํเลนซ์ตาท่ีเป็นตอ้ในพระเนตรออก สาํเร็จดว้ยดี 

(2474, May 11, 1931 หลายฉบบั ใน ภาพสุิทธ์ิ 2558: 118 และ ราชเลขาธิการ 2528: 130 หจช.) คร้ันวนัท่ี 26 

พฤษภาคม ไดเ้ปิดผา้ปิดพระเนตร ทรงฉลองพระเนตรพิเศษซ่ึงเลนส์มีลกัษณะนูนผดิสังเกตแทนเลนส์ธรรมชาติ

ท่ีนาํออกมาแลว้นั้น (เช่นท่ีปรากฏในพระบรมฉายาลกัษณ์ในราชเลขาธิการ 2558: 171 และองคจ์ริงองคห์น่ึงจดั

แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั) เน่ืองดว้ยในสมยันั้นเลนส์เทียมยงัไม่มีใช ้ ทรงพกั

ฟ้ืนต่อไปอีกกวา่หน่ึงเดือน 

 ระหวา่งนั้น แน่นอนท่ีสุดวา่สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ประทบัอยูใ่กลชิ้ดพระราชสวามี คอยทรง

ดูแลใหท้รงพระเกษมสาํราญดว้ยการสดบัดนตรีและบางทีอาจไดท้รงอ่านข่าวคราวเร่ืองราวต่างๆ ถวาย การได้

ทรงช่วยในการรักษาพยาบาลผูป่้วยเช่นน้ี คงจะไดเ้นน้ย ํ้าใหท้รงเห็นความสาํคญัของการแพทยก์ารพยาบาล

ยิง่ข้ึนกวา่เดิม ทั้งในช่วงท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ยงัทรงพกัฟ้ืนอยูน้ี่ และในการทอดพระเนตร

โรงพยาบาลต่างๆ หนงัสือพิมพอ์เมริกนัของมลรัฐนิวยอร์คเองรายงานอา้งอิงขอ้เขียนของนายแอนดรูย ์ เอ. ฟรีแมน 

(Andrew A. Freeman) ผูเ้คยทาํงานกบัหนงัสือพิมพข์องกรมพระคลงัขา้งท่ีในกรุงเทพฯ วา่ สมเด็จฯ ทรง

สนบัสนุนใหส้ตรีไดเ้รียนหนงัสือ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแพทยห์รือพยาบาลหรือทาํการสังคมสงเคราะห์ จะได้

ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ ทั้งยงัไม่ทรงเห็นดว้ยกบัการนาํเด็กหญิงอายตุ ํ่ากวา่ 14 ปีมาเป็นภรรยา หรือการท่ีมี

ภรรยาหลายคน แต่ก็ทรงทราบดีวา่การออกกฏหมายหา้มไม่ไดเ้ป็นวธีิการท่ีจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวถีิซ่ึงมี

มานานแลว้น้ีไดใ้นเวลาชัว่ขา้มคืน (“Siam’s Queen opposes law against polygamy,” Observer, Troy, N.Y., 

June 14, 1931. หจช. 2474) ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึง

รับสั่งต่อท่ีประชุมเสนาบดีสภาในการพิจารณาตราพระราชบญัญติัลกัษณะผวัเมีย พ.ศ. 2473 และไดท้รงใชพ้ระ

ราชนิยมการทรงมีพระคู่ขวญัเพียงพระองคเ์ดียว เป็นแบบอยา่งชกัจูงพสกนิกรของพระองคใ์หป้รับเปล่ียนไปใน

ทิศทางเดียวกนั มากกวา่การท่ีจะตราไวใ้นพระราชบญัญติัสั่งหา้มการมีภรรยาหลายคน 

 คร้ันวนัท่ี 18 มิถุนายน เป็นตน้ไป จึงปรากฏข่าวการเสด็จฯ ประพาสสถานท่ีต่างๆ เป็นการส่วน

พระองค ์ เช่น ทอดพระเนตรการแข่งเรือ (regatta) ระหวา่งมหาวทิยาลยัเยล (Yale) กบัมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 

(Harvard) ท่ีนิวลอนดอน (New London) เสด็จฯ ยงันครนิวยอร์คอีกคร้ัง ทอดพระเนตรละคร และตึกเอม็ไพร์ 

สเตท (Empire State Building) ท่ีซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ยงัทรงฉลองพระเนตรกนัแดดอยู ่ รับสั่งวา่ 
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“แสงอาทิตยท่ี์ส่องจา้ทาํใหข้า้พเจา้เจบ็ตา” (“King sees the city from Empire State,” New York Times, July 

1, 1931. หจช 2474 ใน ภาพสุิทธ์ิ 2558: 134) มีพระราชปฏิสันถารกบันายเนลสัน รอคก้ีเฟลเล่อร์ (Nelson 

Rockefeller) แห่งมูลนิธิรอคก้ีเฟลเลอร์ซ่ึงได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาแพทยใ์นสยาม ทอดพระเนตร

โรงงานธอมสั เอ. เอดิสัน (Thomas A. Edison Industry) รวมทั้งเสด็จฯ เยี่่ยมนายเอดิสันนกัประดิษฐคิ์ดคน้ผูช้รา

ท่ีบา้นพกั ทรงเยีย่มชมกิจการของหนงัสือพิมพ ์วทิย ุและหอ้งทดลองเร่ืองการไฟฟ้า โรงถ่ายภาพยนตร์ โรงเรียน

นายร้อยเวสตป์อยต ์ (West Point) และทอดพระเนตรการแข่งขนัเทนนิส และโปโล เป็นตน้ ซ่ึงในการแข่งขนั

ประเภทหลงั สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดพ้ระราชทานรางวลัดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 63)  

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม เสด็จฯ ไปยงัโรงอากาศยานของกองทพัเรือท่ีเลคเฮิร์ส (Lake Hurst ในมลรัฐ

นิวยอร์ค ประทบับนเรือเหาะ (derigible) ช่ือลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เป็นเวลานานหน่ึงชัว่โมง 

หนงัสือพิมพนิ์วยอร์คไทมส์ลงไวใ้นข่าววา่สมเด็จฯ “ทรงเป็นสตรีคนแรกทีไ่ด้โดยสารเรือเหาะน้ี” เพราะมี

ระเบียบห้ามสตรีขึ้นไปบนยานของทหารน้ี สมเด็จฯ รับส่ังว่า “เป็นการเดินทางทีน่่าพิศวง (wonderful)  ข้าพเจ้า

จะจดจําไว้ไม่รู้ลืม” ทัง้น้ีเรือเหาะได้บินเอ่ือยๆ เหนือนครนิวยอร์ค พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรับส่ัง

ว่า “ค่อนข้างร้อนในน้ัน แต่ว่าความน่าตื่นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพทีเ่ห็นและความเอาใจจดใจจ่อของทุกคนใน

คณะของเรามีมากกว่าทีจ่ะใส่ใจกบั (ความไม่สบายกาย) น้ัน” (“Los Angeles Flight delights Siamese,” New 

York Times, July 28, 1931. หจช. 2474 ใน ภาพสุิทธิ 2558: 135) 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม ทั้งสองพระองคไ์ดท้รงอาํลาสหรัฐอเมริกา เสด็จฯสู่ประเทศแคนาดา 

(Canada)  โดยรถไฟทอ้งถ่ินไปประทบัรถไฟขบวนพิเศษท่ีนครนิวยอร์ค เสด็จประพาสแควน้คิวเบค (Quebec) 

ของแคนาดาซ่ึงเป็นประเทศประชาธิปไตยปกครองตนเองแลว้ แต่ยงัถือพระเจา้กรุงองักฤษเป็นพระประมุข เม่ือ

เสด็จฯ ถึงนครมอนตรีออล (Montreal) ผูว้า่ราชการเมืองและขา้ราชการรับเสด็จฯ ประทบัท่ีโรงแรมริมทะเลสาบ

นอกเมืองจนวนัท่ี 10 สิงหาคม จึงเสด็จฯ ถึงกรุงออตตาวา (Ottawa) แควน้ออนแทริโอ (Ontario) เมืองหลวงของ

ประเทศแคนาดา ผูส้าํเร็จราชการของพระเจา้แผน่ดินองักฤษ นายกรัฐมนตรี นายกเทศบาลกรุงออตตาวา รับ

เสด็จฯ อยา่งเป็นทางราชการ ณ สถานีรถไฟยเูนียน (Union Station) มีประชาชนเฝ้าดูมากมาย ประทบั ณ 

ทาํเนียบรัฐบาล และทอดพระเนตรรัฐสภา 

 คํ่าวนัรุ่งข้ึน เสด็จฯ ออกจากออตตาวาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตย้งัอุทยานแห่งชาติหุบเขาแบนฟฟ์ 

(Banff National Park) แควน้อลัเบอร์ตา (Alberta) โดยท่ีเมืองวนินิเพค (Winnepeg) เมืองหลวงแห่งแควน้ มีพิธี

รับเสด็จฯ  
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 ช่วงเวลาท่ีประทบัอยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์

จริงๆ ส่วนใหญ่ประทบัอยูท่ี่ Banff Spring Hotel หนา้ตาคลา้ยๆ ปราสาท แวดลอ้มดว้ยป่าเขาลาํเนาไพร ธารและ

ทุ่งนํ้าแขง็และทะเลสาบ (ภาพใน ภาพสุิทธ์ิ 2558: 104) การเสด็จฯ ไปแคนาดาน้ี เป็นไปเพื่อทรงพระสาํราญพระ

อิริยาบทพร้อมกบัพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาต หม่อมเจา้อชัฌา จกัรพนัธ์ุ และหม่อมราชวงศ์

พงศอ์มร กฤดากร ผูเ้ยาวท่ี์ทรงอุปการะผูซ่ึ้งกาํลงัศึกษาต่อในทวปีอเมริกาเหนือ เป็นสาํคญั (ราชเลขาธิการ 2558: 

135 และค าอธิบายภาพที ่ 180) ทั้งน้ี พระราชกรณียกิจใดท่ีตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงประกอบแต่ไม่ทรง

คุน้เคย ไดมี้ฝร่ังผูช้าํนาญโดยเสด็จฯ ถวายคาํแนะนาํ เช่น ในการทรงตกปลาดว้ยเบ็ดตามลาํน า้ (พระบรมฉายา

ลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 134) เป็นตน้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการตอ้นจบัปศุสัตวด์ว้ยมา้ (rodeo) ท่ีทุ่งคอก

มา้ ในโอกาสนั้นสมเด็จฯ ทรงถ่ายภาพยนตร์แทนท่ีจะเป็นพระราชสวามี (“Where the Rulers of Siam lived 

while in Canada,” Pittsburgh Press, August 31, 1931 ใน ภาพสุิทธ์ิ 2558: 49) 

 พระราชกรณียกิจท่ีมีรายงานข่าวหนงัสือพิมพเ์ป็นท่ีแน่ชดั คือการท่ีทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ทรงเปิด

งานชุมนุมกีฬาชาวสก็อตประจาํปี (Scottish Banff Festival) ท่ีซ่ึงนายกสโมสรไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายเหรียญเงินแด่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นเคร่ืองหมายวา่ไดท้รงมา้ได ้ 100 ไมลใ์นระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่

แบนฟฟ์ และเหรียญทองแดงแด่สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ผูท้รงได ้ 50 ไมล ์ (หจช. 2474. August 30, 

1931 และ ภาพสุิทธ์ิ 2558: 105 และ 144) จึงเป็นท่ีชดัเจนวา่สมเด็จฯ ทรงมา้เป็น แมว้า่ไม่เคยปรากฏวา่ทรงมา้ใน

ประเทศสยามแต่อยา่งใดไม่วา่ในสมยัใด ยกเวน้มา้แกลบท่ีชายหาดหวัหิน (มสธ. ชิดชนก: 87) การทรงมา้ท่ี

แบนฟฟ์น้ีเป็นวธีิการทรงออกกาํลงัพระวรกายประเภทหน่ึง ประทบัอยูท่ี่อุทยานแห่งน้ีเป็นเวลาประมาณสอง

สัปดาห์ 

 วนัท่ี 10 กนัยายน เสด็จฯ โดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปยงัเมืองวคิตอเรีย ถึงเวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีของ

แควน้บริติชโคลมัเบีย (British Columbia) และนายกเทศบาลเฝ้าฯ และตั้งเคร่ืองถวายท่ีทาํเนียบรัฐบาลในเวลาคํ่า 

 วนัท่ี 12 กนัยายน เสด็จฯ ลงเรือเอมเพรสออฟแคนาดา (Empress of Canada) ออกจากท่ามุ่งสู่เกาะฮาวาย 

(Hawaii) ของสหรัฐอเมริกา ในเส้นทางเสด็จฯ กลบั คร้ันวนัท่ี 17 เสด็จฯ ถึงเมืองฮอนโนลูลู (Honolulu) บนเกาะ

นั้น ผูว้า่ราชการเกาะเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นาํเสด็จประพาสเมือง ทอดพระเนตรกีฬากระดานโตค้ล่ืน (surf board) ท่ี

หาดไวกิกิ (Waikiki) เสวยพระกระยาหารคํ่ากบัเจา้หญิงเดวดิ กาวานานากวั (Princess Kawananakoa) ภรรยา

หมา้ยของอดีตผูป้กครองเกาะชาวพื้นเมือง วนัรุ่งข้ึนท่ี 18 กนัยายน ประทบัเรือลาํเดิมมุ่งสู่เมืองโยโกฮามา 

ประเทศญ่ีปุ่น 
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 เชา้วนัท่ี 26 กนัยายน เสด็จฯ ถึงโยโกฮามา ประทบับนเรือ ทรงรับบุคคลสาํคญัของญ่ีปุ่นขณะมีการยงิ 

บนเรือรบสลุดถวาย 21 นดั แลว้เสด็จฯ โดยรถยนตไ์ปยงัเมืองนาโกยะ (Nagoya) ทอดพระเนตรโบสถพ์ุทธ

ศาสนานิสเสนชิ (Nissinji) 

 วนัท่ี 28 กนัยายน เสด็จฯ ประพาสร้านในเมืองเกียวโต (Kyoto) แลว้เสด็จฯ โดยรถไฟยงัเมืองโกเบ 

(Kobe) เสด็จฯ ลงเรือเดินสมุทรซีแลนเดีย (Selandia) ออกเดินทางกลบัสยาม วนัท่ี 3 ตุลาคม เสด็จฯ ประพาส

เกาะฮ่องกงและทรงเยีย่มชมเรือดาํนํ้าแลว้ประทบัเรือซีแลนเดียในตอนคํ่าวนันั้น 

 วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เสด็จฯ ถึงเกาะสีชงั ท่าเรือของกรุงเทพฯ (ยงัไม่มีท่าเรือคลองเตย แต่มีแผน

จะสร้างอยู-่ผูเ้ขียน) เสด็จฯ โดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีเขา้มายงัท่าราชวรดิฐ เรือเดินทะเลและเรือเดินลาํนํ้าขนาด

ใหญ่นอ้ยออกไปเฝ้ารับเสด็จฯ ประดบัตกแต่งอยา่งงดงาม เปิดหวดู ราษฎรโบกธง เปล่งเสียงไชโยดว้ยความ

ปล้ืมปิติท่ีไดเ้สด็จนิวติัพระนครหลงัจากท่ีไดเ้สด็จฯ จากไปนาน 7 เดือน 

 อน่ึง ในการรับเสด็จนิวติัพระนครน้ี ไดมี้พระราชกระแสรับสั่งไม่ใหจ้ดั “ในทางอนัส้ินเปลือง” แต่

บรรดาเจา้นาย ขา้ราชการ พ่อคา้คหบดีหมู่เหล่าต่างๆ ไดพ้ร้อมใจกนับริจาคอาหาร เคร่ืองด่ืม หมากพลู บุหร่ีกบั

ของอ่ืนๆ เล้ียงและแจกแก่ราษฎรท่ีไปเฝ้ารับเสด็จฯ เป็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจทั้งๆ ท่ีเป็นในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง 

ทั้งยงัมีการละเล่นร่ืนเริงและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือประการต่างๆ ดว้ย (ราชกจิจานุเบกษา 2474) พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชดาํรัสในโอกาสน้ีวา่ “บดัน้ีเราไดเ้ห็นการตอ้นรับอนัมีนํ้าหนกัเด่นชดัในทาง

แสดงนํ้าใจจงรักภกัดีอยา่งพร้อมเพรียงและแทจ้ริงของเพื่อนร่วมชาติเช่นน้ี ทาํใหเ้รารู้สึกปล้ืมเป็นอยา่งยิง่ ดีกวา่

การรับรองอยา่งอ่ืนทั้งปวง” (บรรเจิด 2536: 204) 

 สาํหรับในราชสาํนกันั้น พระประยรูญาติและขา้ราชบริพารไดจ้ดัการแสดงริววิข้ึน ณ พระตาํหนกั

จิตรลดารโหฐาน ฉากหน่ึงทาํเป็นคลา้ยปล่องเสียงออร์แกน (organ)  มีคนเขา้ไปยนืร้องประสานเสียง เน้ือเพลง

ซ่ึงนายพนัเอก หม่อมเจา้นกัขตัรมงคล กิติยากร (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ กรมหม่ืนจนัทบุรีสุรนาถ ใน

ภายหลงั) ทรงนิพนธ์เน้ือร้องประกอบทาํนองเพลง “โฮม สวที โฮม” (Home sweet Home) ตอนหน่ึงมีวา่ 

  “เสด็จสู่กรุงสยามพร้อม   ดว้ยความสวสัดี 

  เยนแมน69แสนเปรมปรีด์ิ  เป็นสุขท่ีจะเปรียบปาน 

                                                           
69        ‚   น  น‛    น                           น                            gentlem n          น        น   น      
                 น           น                น   (สี า           :     
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  ตอ้นรับผูท้รงฤทธ์ิ  สมดงัจิตคิดถึงนาน 

  ขอจงทรงสาํราญ   พระปกเกลา้ฯ เหล่าเยน็แมน” 

(คาํบรรยายภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 139) 

 การโดยเสด็จฯ พระราชสวามีในคร้ังน้ี เป็นโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระชนมพรรษา 

27 พรรษา ไดท้รงเพิ่มพนูพระประสบการณ์มากหลาย ทั้งในการท่ีตอ้งเสด็จออกแทนพระองคใ์นเวลาจาํเป็น

ทนัทีท่ีเสด็จฯ ถึงแดนฝร่ัง ในการเสด็จข้ึนอากาศยานอีกประเภทหน่ึง แต่ท่ีสาํคญัในการทรงสนทนากบัชาว

ต่างประเทศหลายสถานะ มีพระราชวงศ ์ ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ นกัการเมือง ผูป้กครองระดบัต่างๆ ของ

สหรัฐอเมริกา นกัการทูต นกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีลอดจนนกัเขียน นกัหนงัสือพิมพ ์ อีกทั้งไดท้รงร่วม

เรียนรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ในกิจการเหล่านั้นไปดว้ย นอกจากนั้น ยงัตอ้งทรงดูแลรักษาพยาบาลและเป็นกาํลงั

พระราชหฤทยัแด่พระราชสวามีอยูไ่ม่นอ้ยเลย นบัเป็นพระประสบการณ์ซ่ึงไดเ้สริมสร้างพระทกัษะการทรงวาง

พระองคแ์ละการทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจใหท้รงมีความชาํนาญ ปรีชาสามารถแกร่งกลา้ข้ึน 
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7 

 

ไกลกงัวลริมฝ่ังคลืน่ 

 

“เมฆรัศมี” ศรีไกลกงัวล 

 พระคู่ขวญัประชาธิปก-รําไพพรรณีทรงมีความผกูพนักบัหวัหิน สถานตากอากาศชายทะเล ซ่ึงไดรั้บการ

พฒันาข้ึนมาจากหมู่บา้นชาวประมงหาปลา ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเคยเสด็จไปประทบัทรงพกัผ่อนอยู่ท่ี

ตาํหนกัแสนสาํราญ-สุขเวศน์ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ และพระตาํหนกัสมเด็จพระพนัปี

หลวงตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมปฏิพทัธ์รักใคร่กนั 

 โดยท่ีไม่ทรงมีพระตาํหนักท่ีประทบัเป็นของพระองค์เอง ดงันั้นเมื่อเสด็จข้ึนครองราชสมบตัิ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจึงมีพระราชดาํรัสสั่งใหจ้ดัหาท่ีดินริมทะเลท่ีหวัหินเพื่อสร้างท่ีประทบั เร่ิม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 พร้อมๆ กนัไปกบัท่ีไดท้รงตราพระราชบญัญติัสภาจดับาํรุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวนัตก  

พุทธศกัราช 2469 ข้ึน สาํหรับทอ้งท่ีตั้งแต่ชะอาํถึงหวัหิน เพื่อเป็นองคก์รกรุยทางการปกกครองตนเองในระดบั

ทอ้งถ่ินในรูปแบบ “ประชาภิบาล” หรือ “เทศบาล” (municipality) ราษฎรจะไดเ้รียนรู้ในระดบัทอ้งถ่ินใกลต้วั

ก่อนท่ีจะมีสิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนสู่รัฐสภาในระดบัชาติ (พฤทธิสาณ 2558 ฎ.) 

 พระราชหตัถเลขาลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ท่ีทรงมีไปยงัสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระนริศรานุวดัติวงศ ์

(พระยศขณะนั้น) อุปนายกราชบณัฑิตยสภา แสดงใหเ้ห็นวา่มีพระราชประสงคใ์หห้ม่อมเจา้อิทธิเทพสรรค ์

กฤดากร ผูอ้าํนวยการศิลปากรสถาน “ออกไปกะการสร้างวงัใหม่ท่ีตาํบลหวัหิน” (สาํเนาใน กรรณกิาร์ 2546: 8) 

และเป็นการสร้างข้ึนเพื่อพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีรําไพพรรณี (กรรณกิาร์ 2546: 7) 

 ในท่ีสุดจึงไดท่ี้ดิน ซ่ึงแมจ้ะติดชายหาดถดัไปทางทิศเหนือของโฮเตลหวัหินของกรมรถไฟหลวง แต่ก็

ไม่ใช่ทาํเลท่ีดีนกั ดว้ยหาดทรายไม่กวา้งและมีโขดหินปะปนอยูไ่ม่นอ้ย รวม 38 ไร่เศษจากการนอ้มเกลา้ฯ ถวาย

และทรงซ้ือดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองคจ์ากเงินพระคลงัขา้งท่ี และต่อมาจดัหาเพิ่มเติมอีกจนเป็น 106 ไร่ใน

ปลายรัชสมยั (กรรณกิาร์ 2546: 45-48) 
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 การก่อสร้างเร่ิมตน้ข้ึนในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2469 โดยโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระหยดัทุกทาง เม่ือการลาํเลียง

นํ้ามาใชต้อ้งใชเ้งินมาก ก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหขุ้ดสระใหญ่ ซ่ึงเรียกกนัต่อมาวา่ “ทะเลนอ้ย” ไวเ้ก็บกกันํ้า ทาํ

นํ้าประปาไวใ้ชเ้อง และแจกจ่ายแก่ราษฎร เม่ือตอ้งหาดินท่ีแขง็พอมาถมทาํฐานพระตาํหนกัและหินมาทาํเข่ือนท่ี

ชายหาดทะเล ปรากฏวา่หลวงราชกิจวรเดช (โฉม เคนคาํ) ปลดักรมของกรมพระนเรศฯ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ โปรดมากมาแต่ไหนแต่ไร (ปรีดา วชัรางกูร 2517: 10-12)70 ไดจ้ดัหามาไดจ้ากบริเวณใกลเ้คียง 

(กรรณกิาร์ 2546: 65-69) 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จฯ แวะทอดพระเนตร

การก่อสร้างเข่ือนชายทะเลและประตูนํ้าเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2470 ในเส้นทางเสด็จฯ กลบัจากการเสด็จ

ประพาสหวัเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทยทางชลมารค (ดูบทท่ี 5) ประทบับนเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีซ่ึง

ทอดสมออยูห่นา้สถานท่ีก่อสร้าง ไดเ้สด็จทรงกอลฟ์ท่ีสนามของกรมรถไฟหลวง ประทบัเรือใบท่ีทหารเรือจดั

ถวายและเรือฉลอมของชาวบา้นใน 2-3 วนัหลงัจากนั้น ทรงสร้างความคุน้เคยกบัราษฎรแถบนั้นไปพร้อมกนั 

(กรรณกิาร์ 2546: 75 และ บรรเจิด 2537ก.: 252) 

 ในช่วงนั้นยงัไม่ไดท้รงขนานนามสถานท่ี มีพระราชกระแสวา่ “เวลาน้ียงันึกไม่ออก” (กรรณกิาร์ 2546: 

52) แต่การก่อสร้างพระตาํหนกัและโรงเรือนภายในวงัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในเดือนถดัมา และในเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2470 ไดก่้อสร้างพระตาํหนกัปลุกเกษมขนาดยอ่ม 2 ชั้น ตาํหนกัเอิบเปรม และตาํหนกัเอมปรีด์ิซ่ึงมีลกัษณะเป็น

บงักะโลชั้นเดียวคลา้ยๆ กนั เสร็จพร้อมกนัในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2470 

 ตั้งแต่วนัท่ี 3 ถึงวนัท่ี 24 เดือนนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ โดยเรือพระท่ี

นัง่ไปทอดสมออยูท่ี่หนา้อ่าวหวัหิน เสด็จข้ึนฝ่ังสู่พระตาํหนกัแสนสาํราญของกรมพระนเรศวรฤทธ์ิ และทรง

รถยนตพ์ระท่ีนัง่เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างวงั ทรงกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์กรมรถไฟหลวงทุกวนั ทรงมา้ไป

ยงัเขาตะเกียบอยู ่3 คร้ัง และประทบัทอดพระเนตรภาพยนตร์ท่ีขา้งพระตาํหนกัท่ีประทบัอยูคื่นหน่ึง 

 วนัท่ี 21 กนัยายน เวลา 17.00 น. “เสด็จฯประทบัในการพระราชพิธีก่อพระฤกษพ์ระตาํหนกัช่ืนสุข สวน

ไกลกงัวล หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทรงจุดเทียนเคร่ืองนมสัการและทรงก่อพระฤกษแ์ลว้” เวลา 19.00 น. 

เสด็จกลบั (บรรเจิด 2537 ก.: 295) 

                                                           
70                                              น      น              ผู ้  น   น                                              นน  น 
                                                             น     น                  น    ,000 บาทและเคร่ืองหมายพระ
นามาภิไธยอีกหลายองค ์(ปรีดา 2517: 10-12) 
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 วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ราชเลขาธิการไดมี้คาํสั่งวา่ 

 “บัดน้ี ได้เห็นพระราชหัตถเลขาทรงใช้ว่า “สวนไกลกงัวล หัวหิน”  ฉน้ันให้เจ้าหน้าทีใ่นกรมน้ีกาํหนด

จดจําใช้ให้ถูกต้องตามพระราชนิยมต่อไป” (อา้งใน กรรณิการ์ 2546: 60  – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)  

 การท่ีทรงใชค้าํวา่ “สวน” สะทอ้นถึงความเรียบง่ายและพระราชนิยมสวนดอกไมแ้ละธรรมชาติของ

พระองคแ์ละสมเด็จพระบรมราชินี ส่วนช่ือ “ไกลกงัวล” นั้นสะทอ้นถึงความสุขสงบไร้เร่ืองราวกวนใจ ซ่ึงน่าจะ

เป็นพระราชประสงคท่ี์จะทรงใชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีทรงสาํราญพระราชอิริยาบถ ห่างแต่ยอ่มไม่ปลอดไปเสีย

ส้ินจากการทรงราชการงานเมืองทั้งปวงท่ีเป็นพระราชภาระ เก่ียวกบันามน้ี หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ ทรง

เทา้ความไวว้า่ 

 “ ทรงได้ช่ือมาจากเยอรมัน กษตัริย์เยอรมันให้ช่ือทีด่ินแห่งหน่ึงว่า SANS SOUCI “ซองซูซี” เป็นภาษา

ฝร่ังเศส แปลว่า without cares ไม่มีกงัวล พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดจะไปสบายทีไ่กลกงัวล...”  (อา้งใน กรรณกิาร์ 

2546: 52)71 

 นอกจากนั้น การท่ีทรงถือวา่พระราชทานสวนไกลกงัวลน้ีแด่สมเด็จพระบรมราชินี ก็น่าจะเป็นเพื่อ

แสดงวา่เป็นสถานท่ีส่วนพระองค ์ สวนไกลกงัวลน้ีเป็นพระราชนิเวศน์แห่งเดียวท่ีโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนใน

รัชกาลของพระองค ์

 สาํหรับช่ือพระตาํหนกัท่ีประทบัซ่ึงแต่เดิมใชว้า่ “ช่ืนสุข” นั้นต่อมาไดพ้ระราชทานช่ือใหม่วา่ “เป่ียม

สุข” คลอ้งจองสละสลวยเขา้ชุดกนักบัหลงัอ่ืนๆ เป็น “เป่ียมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีด์ิ” (กรรณกิาร์ 2546: 

125) 

 ทั้งยงัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างศาลพระภูมิในบริเวณริมเข่ือนห่างออกไปจากหมู่พระตาํหนกัและตาํหนกั

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยก่อสร้างข้ึนในช่วงเตรียมการพิธีก่อพระฤกษร์ากพระตาํหนกัเป่ียมสุข ศาล

ตั้งอยูย่อดใจกลางบนฐานกลมประดบัหินกอ้นใหญ่ มีบนัไดเวยีนขวาแบบกน้หอยค่อยๆ ลาดข้ึนไป กลมกลืนกบั

บรรยากาศชายทะเล ไม่เหมือนศาลพระภูมิโดยทัว่ไปเลย องคพ์ระภูมิซ่ึงเขา้ใจวา่ประดิษฐานประดบัข้ึนใน

                                                           
71 Sans Souci    น               น                                                    น น                           (Potsdam) 

ใกลก้รุงเบอร์ลิน (Berlin) ประเทศเยอรมนี และเป็นไปไดว้า่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว เม่ือทรงศึกษาอยูท่ี่ประเทศองักฤษ ได้
เคยเสดจ็ไปทอดพระเนตรพระราชวงัน้ีกบัสมดจ็เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขนุสงขลานครินทร์ (สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วกิรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลปัจจุบนั) (กรรณิการ์ 2546: 52-54) 
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ภายหลงั สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศท์รงออกแบบ ดงัหลกัฐานในพระนิพนธ์เร่ือง “บาตร” ท่ี

ทรงมีไปทูลสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพในภายหลงัวา่ 

 “พระภูมิสาํหรับไกลกงัวลไปใหเ้ขาสลกัหิน ทกัเอาพระภูมิเป็นพระธรณีตามคาํบูชาท่ีวา่ “โอมพระภูมะ

ธรณี” จึงคน้ตาํราหาพระธรณี ไดค้วามวา่ถือบาตรใส่อะไรต่ออะไรอนัเป็นทรัพยใ์นดิน...” (อา้งใน กรรณกิาร์ 

2546: 86) 

 พระภูมิรูปพระธรณีแกะสลกังดงามบนแผน่หินอ่อนสีขาว...เป็นรูปเทพีทรงยนืบนฐานรูปชา้งมี 4 กร 

กรหน่ึงถือดอกบวั อีก 3 กรถือภาชนะ...มีอกัษรขอมโบราณจารึกอยูเ่บ้ืองล่าง...แปลความวา่ภูมมเทวาเป็นนางฟ้า

ผูม้ ัน่คง ไม่หมุนไปตามปรารถนา (โลภ) ของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย ตั้งไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอแลว้ซ่ึงความเมตตา

ในพระราชาและพระเทว”ี (กรรณกิาร์ 2546: 85-87 –เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน)72 

 ความหมายสะทอ้นใหท้ราบวา่ องคผ์ูเ้ป็นเจา้ของวงัเป็นหญิง  

 นอกจากพระตาํหนกัและตาํหนกัซ่ึงกล่าวถึงแลว้นั้น ยงัมีการสร้างศาลาอเนกประสงคข์นาดยอ่ม นาม

ง่ายๆ แต่ความหมายสอดคลอ้งวา่ “ศาลาเริง” เป็นอาคารหลงัคาจัว่ แต่เพดานโคง้ พื้นไม ้มีเวทีเล็กๆ สาํหรับการ

แสดง และมีคอร์ตสควอชแรกเก็ตอยูติ่ดต่อกนั มีบนัไดลูกกรงไมก้ลึงหลากสีข้ึนไปท่ีชั้นบนซ่ึงเป็นระเบียง

สาํหรับชมการแข่งขนักีฬาในร่มนั้น ศาลาเริงน้ีมีทางเดินไมเ้ล้ือยคลุมไปยงัพระตาํหนกัเป่ียมสุข และใชเ้ป็นทั้ง

ทอ้งพระโรง และโรงกีฬา เช่น แบตมินตนัได ้ อีกทั้ง “พระตาํหนกันอ้ย” สองชั้นก็ไดรั้บการก่อสร้างข้ึนทางทิศ

ใตข้องพระตาํหนกัเป่ียมสุข แต่คัน่ดว้ยลานโล่งเรียงริมดว้ยซุม้ไมเ้ล้ือย ใน พ.ศ. 2470 น้ีเช่นกนั แต่ไม่น่าจะเพื่อ

เป็น “พระตาํหนกัส่วนพระองคส์มเด็จพระบรมราชินี” (กรรณกิาร์ 2546: 123) ดว้ยสมเด็จฯ ยอ่มประทบัอยู ่ณ ท่ี

เดียวกนักบัพระราชสวามี เฉกเช่นท่ีเป็นพระราชปฏิบติัท่ีพระท่ีนัง่อมัพรสถานในกรุงเทพมหานคร73 น่าจะเป็น

วา่โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระตาํหนกันอ้ยน้ีข้ึนห่างออกไปโดยมีสวนหยอ่มอยูภ่ายในร้ัวรอบขอบชิดต่างจากพระ

ตาํหนกัและตาํหนกัอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีพาํนกัแรมของราชอาคนัตุกะจากต่างประเทศท่ีอาจมี และท่ี

ประทบัแรมของเจา้นายชั้นบรมวงศท่ี์เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ ดงัท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ไดท้รงใชเ้พื่อ

การนั้นในรัชกาลปัจจุบนั 
                                                           
72                 า                      น        น                                     น      ใหท้ราบและไปดูใหเ้ห็นกบัตาวา่องค์

พระภูมิวงัไกลกงัวลนั้นเป็นรูปผูห้ญิง และวา่พระภูมินั้นดูจะมีเมตตาคอยระแวดระวงัภยัใหผู้ท่ี้พาํนกัอยูใ่นวงันั้นเป็นประจาํสืบมา 
73                                                            น                น น                น   น   วา่สมเดจ็พระนางเจา้รําไพ

พรรณีฯ เคยประทบัท่ีตาํหนกันอ้ยซ่ึงเป็นความจริง แต่เป็นในสมยัรัชกาลท่ี 9 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเชิญเสด็จแปรพระราชฐานไป
ประทบัแรม ณ ตาํหนกันอ้ยน้ี เช่นในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2508 (ราชเลขาธิการ 2528: 203) 
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 อน่ึง ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ “เป็นพระราชทรัพยส่์วนพระองค์

จากกรมพระคลงัขา้งท่ีทั้งหมด โดยมิไดใ้ชเ้งินแผน่ดินจากกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั” (กรรณกิาร์ 2546: 

128)74 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จฯ ประทบัแรมท่ีสวนไกลกงัวล

เป็นคร้ังแรก ณ พระตาํหนกัปลุกเกษม (จึงมีการเรียกวา่ “พระตาํหนกั” - ผูเ้ขียน) ระหวา่งวนัท่ี 16-27 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2471 ขณะนั้นพระตาํหนกั ตาํหนกั และโรงเรือนในบริเวณนั้นสร้างเสร็จแลว้ ส่วนพระตาํหนกัเป่ียมสุข

และพระตาํหนกันอ้ยอยูร่ะหวา่งการตกแต่ง จึงยงัคงมีบรรยากาศของการเป็นเขตก่อสร้างอยูบ่า้งและยงัไม่ค่อย

พร้อมเช่นดา้นไฟฟ้า ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ วา่ “ถา้ไฟฟ้าไม่ทนั ก็ใชโ้คมเจา้พายหุรือตะเกียงหรือเทียนไขก็ได ้ ไม่หวงั

วา่จะบริบูรณ์ทุกอยา่งเหมือนกรุงเทพฯ” (อา้งใน กรรณกิาร์ 2546: 107) ทรงแสดงความเรียบง่ายพร้อมเสมอท่ีจะ

ปรับพระองคเ์ช่นเคย ไม่ต่างจากองคส์มเด็จพระบรมราชินี ผูท้รงเคยมาแลว้ท่ีฝร่ังเศสก่อนรัชกาลเม่ือท่ีประทบั

ไม่มีหอ้งนํ้า 

 ไม่นานหลงัจากนั้น คือระหวา่งวนัท่ี 11 สิงหาคมและวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2471 ไดเ้สด็จฯ ประทบั ณ 

พระตาํหนกันอ้ย (บรรเจิด 2537ก.: 425)75 และโดยท่ีเป็นระยะเวลานาน จึงตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงสั่ง

หนงัสือราชการประจาํวนัเหมือนในเวลาท่ีประทบัอยูใ่นกรุงเทพฯ คร้ังน้ีจึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหร้าชเลขาธิการและ

ขา้ราชบริพารจาํนวนมากโดยเสด็จฯ และออก “ระเบียบการภายในสวนไกลกงัวล” เพื่อมิใหก้ารก่อสร้างตอ้ง

ติดขดัหรือนาํอุบติัเหตุมาสู่ผูค้น (กรรณกิาร์ 2546: 107) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเม่ือขา้ราชบริพารบางคน ไม่ทราบ

วา่จะทิ้งบุตรไวก้บัใคร ก็พาเด็กไปดว้ย ดงัท่ีบุตรสาวหลวงและนางศกัด์ินายเวรเล่าวา่ “มีครูตามไปด้วย...ฉันกอ็ยู่

ทีน่ั่น เล่นน้ําทะเลจนเบื่อทะเลเลย ใหม่ๆ กช็อบเหลือเกิน ทะเล” (สร. ชุล:ี 6) 

 ระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่สวนไกลกงัวลคร้ังน้ี ไดท้รงบาํเพญ็พระราชกุศลวนัคลา้ยวนัอภิเษกสมรสครบ 10 

ปี เสด็จฯ ยงัวดัหวัหินพร้อมดว้ยสมเด็จฯ ทรงประเคนอาหารบิณฑบาตร แลว้พระราชทานเล้ียงอาหารกลางวนั

                                                           
74                                                                      น        น                   คณะกรรมการพิจารณาเร่ือง

ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์ซ่ึงรัฐบาลในสมยันั้นตั้งข้ึน มีความเห็นวา่ เป็นการจ่ายจากบญัชีพระคลงัขา้งท่ีในส่วนท่ีตีความวา่เป็น
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามนั้นในการประชุมเม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2479 วงัไกลกงัวลจึงไดรั้บการ
โอนไปอยูใ่นส่วนสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นเวลาต่อมา  (กรรณิการ์ 2546: 182-183) 

75                   :  07                    น                    ชุลี (   น   )               น        น                     
               ‚   น             น          ‛       น  น                             น  น          น                 
                 น       (สร.     : 5)                                           
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และอาหารคํ่าท่ีวงั อีกคร้ังหน่ึงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การร่ืนเริงในวนัประสูติของพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาตท่ีหาด

ทราย มีลูกเสือโรงเรียนประชาบาลหวัหินเล่นกีฬาถวายทอดพระเนตร อีกทั้งอีกวนัหน่ึงเสด็จออกใหพ้่อคา้จีน

ตลาดหวัหินถวายของในวนัสารทจีน และยงัไดท้รงพระสาํราญดว้ยการเสด็จลงเรือยนตเ์ร็วประพาสตามอ่าว 

ทรงสานสัมพนัธ์กบัราษฎรทั้งพระสงฆอ์งคเ์จา้ ผูใ้หญ่และเด็กไม่เลือกสถานะ ทรงแสดงความกตญัํูกตเวทิตา

ธรรม เสด็จเยีย่มสมเด็จพระพนัวสัสามาตุฉาเจา้ฯ ผูเ้สด็จแปรพระราชฐานมาประทบัท่ีหวัหิน  

 คํ่าบางวนั เสด็จลงทอดพระเนตรภาพยนตร์ของโปรดท่ีศาลาเริง ปรีดา วชัรางกรู (หลานลุงหลวงราชกิจฯ) 

หนุ่มชาวท่ีซ่ึงมีหนา้ท่ีตระเวนไปตามโรงหนงัเพื่อถามวา่มีหนงัอะไรใหม่เขา้มา แลว้ทาํรายการแบ่งตามประเภท

ข้ึนเพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายใหท้รงเลือกวา่จะโปรดทอดพระเนตรเร่ืองใดวนัใดแลว้จดัการถวาย (สร. เอบิเปรม: 2) 

ไดไ้ปทาํหนา้ท่ีอยูท่ี่สวนไกลกงัวลดว้ย เขาเล่าวา่คร้ังน้ีหรือคร้ังใดไม่แน่ชดั เขาแอบไปเล่นนํ้าทะเลเพลินไป

หน่อย กลบัมาตั้งเคร่ืองฉายหนงัไม่ทนัเสด็จลง จึงโดนกร้ิวสองสามคาํ แต่ต่อมาเม่ือเสด็จทรงกอลฟ์ท่ีสนามของ

กรมรถไฟหลวง เจา้หนา้ท่ีของสนามตั้งพระเกา้อ้ีชิดกบัฝาผนงัศาลาพกัเหน่ือย บงัเอิญมีตุก๊แกตวัหน่ึงร้องข้ึน 

พระเจา้อยูห่วัทรงผละออกมาโดยพลนั วนัต่อมา เม่ือเสด็จอีกคร้ัง เขาเล่ือนพระเกา้อ้ีออกมา ทรงสังเกตเห็น 

รับสั่งถามวา่ผูใ้ดเป็นคนทาํ เม่ือเขากราบฯ บงัคมทูลวา่เป็นตวัเขาเอง รับสั่งชมวา่ดี รู้พระราชหฤทยั (ปรีดา 2517: 

54) ขา้ราชบริพารชั้นผูน้อ้ยผูน้ี้ไดถ้วายงานซ่ึงอาจเห็นกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ก็ไดท้รงพระเมตตา 

ปรีดาจึงมีความประทบัใจใน “พระราชจริยวตัรและนํ้าพระทยัของพระองค”์ ถึงกบัมีแรงบนัดาลใจใหบ้รรจง

เรียบเรียงพระราชประวติัเป็นหนงัสือในหลายสิบปีต่อมา และอุทิศถวาย (ปรีดา 2520) ส่วนสมเด็จฯ นั้น เขาบอก

เล่าแก่เอิบเปรมบุตรชายของเขาวา่ ไม่เคยเห็นทรงขดัพระทยัพระราชสวามี ทรงสนองพระราชอธัยาศยัในทุกส่ิง 

(สร. เอบิเปรม: 3) 

 หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ เจา้นายเล็กๆ ผูต้ามเสด็จฯ ไปองคห์น่ึงในคร้ังนั้น ทรงระลึกความทรงจาํไว้

วา่ 

 “สมเด็จฯ ท่านทรงเดิน แต่พระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถไฟฟ้า เป็นรถสีชมพูทีพ่ระยาอนิรุธเทวาถวาย 

เหมือนกอล์ฟคาร์ทเดี๋ยวน้ี ขับโดยเคร่ืองไฟฟ้า ใช้คันโยกแทนพวงมาลัย ทรงขับเอง แล้วให้พระองค์จิรศักดิ์ฯ น่ัง

ตักไปด้วย เสวยเสร็จทอดพระเนตรหนัง” (การวกิ อา้งใน กรรณกิาร์ 2546: 107) 

 แมว้า่การเสด็จฯ ไปในคร้ังน้ี จะเป็นโอกาสใหไ้ดท้รงพกัผอ่นบาํรุงพระวรกายและทรงพระสาํราญ แต่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัก็มิไดท้รงละทิ้งราชการงานเมืองแต่อยา่งใดดงักล่าวแลว้ และไดป้ระทบั

เป็นประธานในการประชุมอภิรัฐมนตรีสภาและเสนาบดีสภาหลายคร้ัง ทั้งยงัพระราชทานเล้ียงอาหารคํ่ากรม
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พระกาํแพงเพชร สภานายกกรรมการสภาจดับาํรุงฯ พื้นท่ีชะอาํหวัหินเป็นการนาํร่องสู่การปกครองตนเองแบบ

เทศบาล และกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ นายกสภากรรมการองคมนตรี องคก์รทดลองการประชุมแบบรัฐสภา ผู ้

เสด็จไปเฝ้าฯ เรียนพระราชปฏิบติัขอ้ราชการ 

 สวนไกลกงัวลน้ี หม่อมเจา้อิทธิเทพสรรค ์ กฤดากร สถาปนิกผูท้รงออกแบบและคุมงานการก่อสร้าง

ทั้งหมดนั้น ทรงสาํเร็จการศึกษาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากโบซาร์ต สถาบนัศิลปะชั้นสูงในประเทศฝร่ังเศส 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จึงทรงพระราชปรารภไวใ้นขณะท่ีกาํลงัออกแบบวา่ “ตาโป๊ะจะสร้างปราสาทฝร่ัง

ให้ฉันอยู่หรือเปล่ากไ็ม่รู้ พวกโบชาร์ตน่ีจุกจิกถามมากไม่ได้เสียด้วย” (สรศัลย์ 2539: 115) ชะรอยวา่จะทรง “ดกั

คอ” โดยทางออ้ม พระราชกระแสน้ีหม่อมเจา้หญิงสุรียป์ระภา ชายา “ท่านโป๊ะ” ทรงทราบ จึงปรากฏวา่รูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีหม่อมเจา้อิทธิเทพสรรคท์รงออกแบบนั้น แมว้า่จะเป็นแบบสเปนหรือฝร่ังเศสตอนใต ้ “แต่ก็ได้

ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนของไทย และมีขนาดไม่ใหญ่โตนกั และเหมาะสมกบัการเป็นท่ี

ประทบัตากอากาศ รูปแบบคลา้ยไปในทาง “บา้น” ขนาดใหญ่มากกวา่พระราชวงัท่ีตอ้งการความเป็นระเบียบ

และระบบท่ีขึงขงั ไม่มีการแยกเป็นฝ่ายหนา้ ฝ่ายในตามแบบแผนของพระราชวงัท่ีเคยมีมาในโบราณราช

ประเพณีอีกต่อไป” (แน่งน้อย 2542: 47)  

 พระตาํหนกัเป่ียมสุของคป์ระธาน “เป็นอาคารคอนกรีตสูงสองชั้นบนฐานสูงทาํใหดู้เป็นสามชั้น”

(บัณฑิต 2530: 106) มีหอคอยส่ีเหล่ียมเหนือแนวหลงัคาข้ึนไปเล็กนอ้ยอยูท่างดา้นท่ีใกลก้บัศาลาเริง ท่ีควรกล่าว

ไวด้ว้ยคือ นอกชานหรือพระระเบียงของหอ้งทรงพระสําราญดา้นภูเขาอยูใ่นระดบัสูงมองจากพื้นดินเขา้ไปไม่

เห็น ทั้งยงัมีซุม้โคง้บงัตาอยู ่ เอ้ือต่อความเป็นส่วนพระองค ์ (พฤทธิสาณ 2543: 14) ณ ท่ีน้ี ไดท้รงฉายพระฉายา

ลกัษณ์สมเด็จฯ ในพระอิริยาบถงามๆ ไวห้ลายองค ์(ราชเลขาธิการ 2528: 94-95) 

 ศิลปกรรมท่ีโดดเด่นของพระตาํหนกัคือกระจกสีสเตนดก์ลาส (stained glass) 3 บานเคียงกนัท่ีพระแกล 

(หนา้ต่าง) ของอฒัจนัทร์ (บนัได) ข้ึนชั้นบนในส่วนท่ีเป็นหอคอย เป็นรูปปลาวา่ยเวยีนอยูใ่นนํ้าสีฟ้าใส ตรง

กลางมีตราประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ประจาํพระองคข์องทั้งสองพระองคเ์ป็นตราเดียว คือ “พระแสงศร” จากสร้อย

พระนาม “ศกัดิเดชน์” โดย เดชน์แปลวา่ศร กบั “เมฆรัศมี”76 หรือลาํแสงอาทิตยส่์องผา่นกอ้นเมฆ แทนพระนาม 

“รําไพพรรณี” (พฤทธิสาณ 2543: 14) ดงัท่ีหม่อมเจา้การวิกรับสั่งถึงไว ้พร้อมกบัรับสั่งดว้ยวา่ 

                                                           
76           ‚        ‛ น                   น   น น                                   เรียก    ‚      ‛      
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 “ตําหนักเป่ียมสุขที่โปรดฯ สร้างให้สมเด็จฯ มีสัญลักษณ์และพระนามาภิไธย ร.พ. อยู่หลายแห่ง 

อย่างเช่นตามเหล็กดัดต่างๆ” (การวกิ อา้งใน กรรณกิาร์ 2546: 126) และประกอบลายปูนป้ันหนา้บนัทั้งสองขา้ง

ของซุม้หอ้งเคร่ืองและท่ีหอนํ้ าประปา ส่วนสัญลกัษณ์แสดงถึงองคผ์ูท้รงศรนั้นมีแต่ท่ีเหนือพระแกล (หนา้ต่าง) 

หอ้งพระบรรทม เป็นพระแสงศร 3 องค ์ เบ้ืองบนเป็นรูปจกัรและตรีภายใตพ้ระมหาเศวตฉตัร และตรา ปปร. ท่ี

กระจกตะเกียงไฟขา้งบนัไดทางลงจากเข่ือนสู่ชายหาดใกลก้บัเสาสองเสาทรงพุม่ขา้วบิณฑซ่ึ์งส่ือถึงพระนาม

ทรงกรม “สุโขทยัธรรมราชา” มียอดแหลมสูงข้ึนไป เท่านั้น (พฤทธิสาณ 2543: 5-6; กรรณกิาร์ 2546: 158 และ

ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 86-95)77 

 “เมฆรัศมี” ตราประจาํพระองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี จึงปรากฏอยูท่ ัว่ไป เป็น

ศรีแก่สวนไกลกงัวลในเวลานั้น 

 พระราชพิธีราชคฤหมงคลข้ึนพระตาํหนกัเป่ียมสุขจดัข้ึนในวนัท่ี 10-11 เมษายน พ.ศ. 2472 ในการนั้น 

ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ยงัสวนไกลกงัวลตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน ประทบัท่ีพระตาํหนกันอ้ยในระยะเวลาก่อน

พระราชพิธีนั้น ในวนัแรกของการพระราชพิธีในช่วงเยน็ มีพิธีสงฆบ์นพระตาํหนกั 

 “เวลา 17.00 น. เสด็จออก...ทรงประเคนไตรจีวรและย่ามแก่พระสงฆ์...ทรงจุดเทยีนเคร่ืองนมัสการแล้ว

โปรดให้สมเด็จพระบรมราชินีทรงประเคนไตรจีวรและย่ามแก่พระสงฆ์ทีจ่ะสวดมนต์ในห้องพระบรรธมและทรง

จุดธูปเทยีนเคร่ืองนมัสการ พระสงฆ์ 15 รูป...สวดมนต์จบ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา โปรดให้มีการเลี้ยง

อาหารแก่เจ้านายข้าราชการที่มาเฝ้า ระวางพระฤกษ์เวลา 20 นาฬิกา 22 นาท ี ถงึเวลา 21 นาฬิกา 18      

                                                                                                ” 

(              :     –            น      น น                 น) รูปแบบพระราชพิธีคลา้ยๆ กบัในกรณี

ของพระท่ีนัง่อมัพรสถาน เม่ือ พ.ศ. 2469 

   น    11      น            น           น                 น            น     “พระสงฆ์ประน้ํามนต์

ไปรยปรายบนพระตําหนักและบริเวณวังไกลกงัวล เจ้าพนักงานต้ังบายศรีแก้วทองเงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียน

เทยีนสมโภชน์ เวลา  13.00 น. โปรดให้มีการเลี้ยงอาหารพระราชทานด้วย” (บรรเจิด 2537 ข: 505-506) คํ่าวนั

นั้นเสด็จลงทอดพระเนตรง้ิวท่ีริมถนนหนา้ประตูวงั 

                                                           
77                น     น          น                             น        บ ั       น                                   น (       
        น               :                     
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   น            น        น                                           (  น )        น          

              ด ั    ‚        ‛              ‚           ‛     น        อ อาหารเป็นภาษาฝร่ังเศสตาม

ประเพณีของตะวนัตก บางจานตั้งช่ือสอดคลอ้งกบัวาระพิเศษน้ี เช่น ไก่ตอนไกลกงัวล สลดัเป่่ียมสุข และ

ไอสกรีมศุโขทยั เป็นตน้ ส่วนของท่ีระลึกพระราชทานเป็นชามเบเคอไลท ์ (Bakelite) หรือปลาสติกสีนํ้าตาลเขม้

ก็มีตราเมฆรัศมีประดบัอยู ่ เสร็จแลว้ทอดพระเนตรการแสดงรีววิไกลกงัวลซ่ึงพระประยรูญาติและขา้ราชบริพาร

ในพระองคเ์ป็นผูแ้สดง เร่ิมตน้ดว้ยวงดนตรี ‚Door M t‛ (พรมเช็ดเทา้ก่อนเขา้บา้น) บรรเลงเพลงไทยเดิมเป็น

พื้น มีเคร่ืองดนตรีแปลกใหม่ดว้ยบางช้ิน เช่น ซอครก และระฆงัราว นกัดนตรีมีท้้งเจา้นายและขา้ราชการ กอง

มหรสพ นอกจากนั้น มีวงบางขนุพรหมซ่ึงสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคว์รพินิตและพระธิดาร่วมทรงอยู่

เป็นสาํคญั และวงดนตรีสากลไกลกงัวลรีววิวงเล็กเล่นประจาํฉากฝร่ัง เป็นวงแจส๊ของขา้ในพระองครุ่์นหนุ่ม แต่

มีสตรีเป็นผูข้บัร้อง (การวกิ อา้งถึงใน กรรณกิาร์ 2546: 140-146) แสดงใหเ้ห็นถึงนวตักรรมการดดัแปลงเคร่ือง

ดนตรีไทยบางชนิดใหค้ลา้ยของตะวนัตก และวา่ดนตรีทั้งสองประเภทเป็นท่ีนิยมในราชสาํนกัสมยันั้น 

           น                     น             “มีแขกยืนคุมหม้อใบใหญ่เบ้อเร่ิมเลย…ออก

แขก แต่ออกแขกแบบสากลสมัยใหม่…เอาไม้ตะพดเคาะปากหม้อ มีคนออกมาจากหม้อน้ี…มายนืเข้าแถวโยกตัว

ประสานเสียงร้องเพลง” (มสธ. การวกิ: 80) “ผู้แสดงชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสีน้ําเงินสวมเส้ือราชปะแตนกระดุม 5 

เม็ด ผู้แสดงหญงิแต่งกระโปรงค่อนข้างส้ัน สวมเส้ือยาวคลุมสะโพก สีเขียวและชมพูสลับกนั (สีเขียววันพุธ สี

ชมพูวันอังคาร วันพระบรมราชสมภพและพระราชสมภพตามลําดับ) ลีลาการเต้นแบบฝร่ัง แต่ใช้เพลงไทย

ประกอบ ผู้แสดงร้องเอง ท่อนเร่ิมต้นว่า 

                                

                                 

                                    

                                    ” 

(                   ) 

                                  เช่น ฉากท่ีจินตนาการเป็นนพเกา้ผูแ้สดงแต่งตวัเป็นเพชรนิล

จินดา บางฉากลอ้เลียนกองทพัเรือ กระทรวงมหาดไทย ยติุธรรม และสาธารณสุข “พวกเจ้ากระทรวงกม็า
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ทอดพระเนตรกัน แต่ไม่โกรธ พอแสดงจบ นักแสดงกอ็อกมาพร้อมหน้าร้องว่า “อย่างไรสหายทีม่าดู ท่านเห็น

หมูหรือไม่ รีวิวน้ี ถ้าเอนจอย ข้าน้อยก็ยนิดี” ฉากฟินาเล่ ใครแสดงเป็นอะไรกบ็อกมาหมด หลังจากน้ันเป็น free 

for all ขว้างปาสายรุ้งเลอะเทอะกนัใหญ่” (            น               :           .           78   

        น             น     น                  น      น                  ทรงกาํกบัการดว้ย

พระองคเ์อง (ปรีดา 2517: 10-11) วนัรุ่งข้ึนท่ี 13 เมษายน เวลากลางวนั ทรงฉายพระรูปกบัหมู่นกัแสดงในเคร่ือง

แต่งกายแปลกๆ ต่างๆ กนัตามท่ีใชใ้นการแสดง ดว้ยสมยันั้นแฟลชยงัไม่แรงพอจะถ่ายภาพหมู่ (ภาพใน ราช

เลขาธิการ 2528: 86 ปรากฏบุคคลต่างๆ มากหลายซ่ึงเอ่ยพระนามและนามในหนงัสือนั้น) ประทบัอยูท่ี่สวนไกล

กงัวลจนวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 จึงเสด็จประทบัเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรียงัจงัหวดัปัตตานีเพื่อทอดพระเนตร

สุริยปุราคา ดงัท่ีไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในบทท่ี 5 

     น    น                 น                น           น             น                   

      น       น        น     - 0      น                    น                  น  น    น            

(         )          น         น                    น           น                น         น       

            น                               น         น  น           น                และมีขา้ราชการ

บางท่านเขา้เฝ้าฯ ถวายรายงานราชการ เสด็จฯ ทรงพระดาํเนินตามชายหาดถึงตลาดหวัหิน ทอดพระเนตรการรุก

โป๊ะของชาวประมง และเสด็จฯ ยงัวดัหวัหิน เป็นตน้ ทั้งมีผูบ้นัทึกไวว้า่เม่ือใดท่ีเสด็จฯ โดยรถไฟ ก็จะโปรด

เกลา้ฯ ใหร้าษฎรไดเ้ขา้เฝ้าฯ ท่ีสถานีหวัหินดว้ย แสดงวา่ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่ในชีวติความเป็นอยูข่อง

ราษฎร ส่วนในช่วง พ.ศ. 2474 นั้น ไดเ้สด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่นเป็นเวลาหลายเดือน (ดูบท

ท่ี 6) และจดหมายเหตุพระราชกิจรายวนัทางราชการยงัหาไม่พบ จึงไม่ทราบวา่ไดเ้สด็จฯ ยงัสวนไกลกงัวล

หรือไม่ในปีนั้น 

                         น น             น                   น และเสด็จข้ึนฝ่ังสวนไกลกงัวลหลาย

คร้ังดงักล่าวมาน้ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัยอ่มไดท้รงสดบัเสียง    น   น      79  จึงปรากฏวา่ใน

พ.ศ. 2474 ไดท้รงพระราชนิพนธ์เพลง ‚คล่ืนกระทบฝ่ัง 3 ชั้น‛ ข้ึนและโดยท่ีไม่มีคาํร้อง จึงใชเ้ป็นเพลงโหมโรง 

(overture) ทรงใชลู้กลอ้ลูกขดัเลียนแบบระลอกคล่ืนในทะเล คือแบ่ง ‚ดนตรี‛ ออกเป็นพวกหนา้ พวกหลงั 
                                                           
78            (       )                              ‚       ใจ                            (สร. พุ่มทอง: 7) 
79                น     น             น                       ราชน  น       น                        น                       

ผูเ้ขียนเองมีขอ้สันนิษฐานอีกแบบวา่อาจไดท้รงพระราชนิพนธ์เพลงน้ีบนเรือพระท่ีนัง่เม่ือทรงวา่งระหวา่งเสดจ็พระราชดาํเนินกลบัมา
จากสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2474 เพลงน้ีจึงปรากฏมีใน พ.ศ. นั้น 
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บรรเลงเหมือนกนับา้ง ลํ้าหนา้บา้ง หรือพวกหนา้บรรเลงแลว้ พวกหลงัก็บรรเลงตามบา้ง สลบักนัไป ซ่ึงมีผูก้ล่าว

วา่เป็นเหมือนเพลงคลาสสิกสากล ชวนใหเ้ห็นภาพคล่ืนลูกต่างๆ ไล่ตามกนัสู่ฝ่ังเป็นระลอก ชา้ลงแลว้กระฉอก

เป็นจงัหวะ เป็นเพลงท่ีนิยมเล่นกนัต่อมาจนปัจจุบนั (พฤทธิสาณ ศิริน และฉัตรบงกช 2558) แต่คล่ืนท่ีกระทบฝ่ัง

ไกลกงัวลนั้น หาไดมี้แต่คล่ืนจากทะเลแต่อยา่งเดียวไม่ กลบัมีคล่ืนอีกแบบหน่ึงตามกนัมาเป็นระลอก 

 

คลืน่การเมืองกระทบฝ่ัง: “ตายเสียดีกว่าเสียเกียรติศักดิ์” 

 ในช่วง พ.ศ. 2474 ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ กําลังเสด็จประพาส

สหรัฐอเมริกาอยู่นั้น ทัว่โลกไดเ้ผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างหนกั ในสยาม รัฐบาลของพระองค์ตอ้งใช้

มาตรการประหยดัเขม้งวดข้ึนอีก หลงัจากท่ีในปีก่อนๆ ทุกๆ ปีใช้ไดผ้ลในการทาํให้งบประมาณไดดุ้ลมาแลว้

คราวน้ีมีการเอาขา้ราชการออกอีก และชะลอการข้ึนเงินเดือน มีการถกเถียงกนัในคณะรัฐบาลจนพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้บวรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงลาออกและเสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัก็ออกไป

อีกคนหน่ึงในเวลาใกล้ๆ กนั หนังสือพิมพ์ประโคมข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลหย่อนความสามารถในการ

แกปั้ญหา เลยไปถึงวา่เพราะยงัปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์จึงชดัเจนวา่คล่ืนการเมืองไดเ้ร่ิมก่อตวั

ข้ึนแลว้ 

 ทนัทีท่ีเสด็จกลบัมาในเดือนกนัยายน พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รงพระราชมานะหาวธีิการพยงุ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไวใ้หค้งมีเสถียรภาพโดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรหมู่มาก แต่ไดท้รงเนน้ย ํ้า

วา่ในภาวะ “สงครามเศรษฐกิจ” เช่นน้ี ขา้ราชการทั้งทหารและพลเรือนจาํเป็นตอ้งเสียสละ นอกจากนั้น ไดท้รง

ดาํเนินการสองประการเก่ียวกบัระบอบการปกครอง คือ 

 หน่ึง จากท่ีไดพ้ระราชทานสัมภาษณ์ท่ีสหรัฐอเมริกาวา่ “กาํลงัจะมีพระราชบญัญติัฉบบัใหม่เร่ืองเทศบาล

เพื่อทดลองการให้ราษฎรมีสิทธิเลือกตั้ง” ได้ทรงสอบถามเป็นคร้ังท่ีสองไปยงัเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

ถึงความคืบหนา้ของการตรวจตราร่างพระราชบญัญติัเทศบาล เม่ือคาํตอบมีมาวา่ ตอ้งเร่งรัดกฎหมายภาษีต่างๆ 

เสียก่อน มีพระราชกระแสทรงตดัพอ้ว่า “ทราบ เร่ืองน้ีรอมานาน จนบางคนว่าเรา “เอาเขา้ล้ินชกัเสียแล้ว” 

(อา้งใน สนธิ 2545: 143-159) “บางคน” นั้นก็คือหนงัสือพิมพ ์

 อีกประการหน่ึง คือ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหน้ายสตีเวนส์ ท่ีปรึกษาการต่างประเทศชาวอเมริกนัคนเดียวกนั

กบัท่ีไดไ้ปทาํการประชาสัมพนัธ์ท่ีสหรัฐอเมริกานั้นเอง กบัพระยาศรีวสิารวาจา (เทียนเล้ียง ฮุนตระกลู) ปลดัทูล

ฉลองกระทรวงการต่างประเทศ จดัทาํร่างรัฐธรรมนูญข้ึน ทั้งน้ีเพราะ “ทรงเห็นวา่ควรจะตอ้งให ้Constitution มา
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ตั้งแต่รัชกาลท่ี 6 แลว้ และเม่ือทรงรับราชสมบติั ก็มัน่พระราชหฤทยัวา่ เป็นหนา้ท่ีของพระองคท่ี์จะให ้และเม่ือ

เสด็จกลบัมายิง่รู้สึกแน่ใจวา่จะกกัไวอี้ก ไม่สมควรเป็นแท”้ (บนัทกึของเจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ 30 

มิถุนายน 2475 อา้งใน สนธิ 2545: 315 และดู พฤทธิสาณ ฏ. ประกอบ) 

 แสดงวา่ทรงสัมผสัไดว้า่คล่ืนท่ีกาํลงัก่อตวัข้ึนนั้น เป็นคล่ืนการเมืองดว้ย ไม่ใช่คล่ืนเศรษฐกิจเท่านั้น จึง

ตอ้งพระราชประสงคท่ี์จะเร่งกระบวนการท่ีไดท้รงดาํเนินมาโดยลาํดบั เพื่อเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองให้

เป็นระบบมี “พระเจา้แผน่ดินปกครองตามพระธรรมนูญ” ใหเ้ร็วข้ึน ทนักบัสถานการณ์การเมืองท่ีเร่งเร้า 

 ผูร่้างทั้งสองไดส่้งร่างข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2474 (พ.ศ. 2475 นบัศกัราชตาม

ปัจจุบนั) พร้อมความเห็นวา่ ในขณะนั้น ยงัไม่สมควรจะนาํมาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบจนถึงการมีการเลือกตั้ง

ผูแ้ทนราษฎรสู่รัฐสภา เพราะความระสํ่าระสายท่ีมีอยูน่ั้นมีท่ีมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพราะรูปแบบการ

ปกครอง ควรมุ่งไปท่ีการจดัใหป้ระชาชนไดรั้บการฝึกหดัและมีประสบการณ์ในการปกครองตนเองในระดบั

ทอ้งถ่ินก่อนอ่ืนใด ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีทรงวางไวแ้ต่เดิมแลว้ 

 ร่างรัฐธรรมนูญและความเห็นของผูร่้างน้ี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส่้งไปถวายอภิรัฐมนตรีเป็นรายพระองค์

และไดมี้การประชุมอภิรัฐมนตรีสภาในเดือนนั้น โดยตอ้งพระราชประสงคจ์ะพระราชทานรัฐธรรมนูญในช่วง

ของการเฉลิมฉลองพระบรมราชจกัรีวงศแ์ละกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี ในเดือนถดัไป คือ เมษายน พ.ศ. 2475 

ขอ้มูลมีแต่ประเภทบอกเล่าวา่ อภิรัฐมนตรีส่วนใหญ่คดัคา้น (อา้งใน Batson 1984: 150-151  และดู ศิริรัตน

บุษบง 2524: 59) แมว้า่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รงคาดวา่จะมีการยดึอาํนาจและเผด็จการทหารตามมา 

(อา้งใน Batson 1984: 150-151) ร่างรัฐธรรมนูญดงักล่าวจึงไม่ไดป้ระกาศใชก่้อนงานสมโภชพระนคร 150 ปี 

เป็นการไม่สมพระราชประสงคอี์กคาํรบหน่ึง 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระโสตสดบัเสียงคล่ืนท่ีเขา้ฝ่ังมาเป็นระลอกไดอ้ยา่งแม่นยาํ

กวา้งไกลยิง่กวา่ใคร ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะทรงตระหนกัยิง่ในพระราชหฤทยัวา่ ในพระราชสถานะพระมหากษตัริย์

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ทา้ยท่ีสุดแลว้พระองคคื์อผูท่ี้ตอ้งรับผดิชอบแต่ผูเ้ดียวต่อความเป็นไปของบา้นเมือง 

 เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวท่ีเขา้มาในช่วงน้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ รับสั่งเล่าเม่ือ พ.ศ. 2516 หลายสิบปี

ใหห้ลงั วา่มีเก่ียวกบัการวางแผนก่อการยดึอาํนาจ “แต่กม็ีคนกราบบังคมทูลว่า หลักฐานไม่พอ ในหลวงท่านกไ็ม่

รับส่ังอะไร แต่สมเด็จกรมพระนครสวรรค์ฯ เมื่อรู้ข่าว...กย็งับอกว่ายงัไม่มีอะไรหรอก เพราะไม่เช่ือ ส่วนใน

หลวงรับส่ังว่า คอยดูไปเถอะ ก็ต้องมี...” คร้ันเม่ือใกล้วนัฉลองพระนครมีการขอให้ทรงระวงัพระองค์ 
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พระเจา้อยูห่วัรับสั่งวา่ “วันน้ีน่ะ ไม่มีหรอก เพราะมีคนรู้กนัมาก ถ้าจะระวัง กต้็องหลังวันงานผ่านไปเสียก่อน” 

(พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 9-10) 

 การสมโภชหรือฉลองพระนครนั้น มีการเตรียมการล่วงหนา้มาตั้งแต่ปีท่ีสองของรัชกาล พระราชพิธีมี

หลายวนั (ดู พฤทธิสาณ 2558 ฐ.) เร่ิมดว้ยในวนัท่ี 4 เมษายน ซ่ึงเป็นการบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิ

ราชเจา้ท่ีทอ้งสนามหลวง และฉลองวดัพระศรีรัตนศาสดารามซ่ึงไดบู้รณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ 

 หม่อมเจา้สิวลีวลิาศ ดิศกุล ทรงมีจดหมายไปประทานหม่อมเจา้อาชวดิศ ดิศกุล เจา้นอ้ง ท่ีองักฤษ ลง

วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2475 ทรงเล่าวา่ “เมื่อวันที ่ 4 มีบวงสรวงทีท้่องสนามหลวง พระเจ้าอยู่หัวประทบับน

พลับพลาทรงทาํพธีิสวดมนต์พร้อมทหาร ทหารยนืเต็มทัง้สนาม เสียแต่สวดไม่พร้อมกนั สวดเสร็จแล้วร้อง

เพลง ในหลวงเสด็จขึ้นรถรอบท้องสนาม ทหารและราษฎรร้องไชโย ถวายพระพรไม่ขาดเสียง พอเสด็จเข้าวัง

เสียได้กรู้็สึกโล่งใจไปท”ี (ใน ศิริรัตนบุษบง 2524: 53) 

 วนัท่ี 5 เสด็จไปทรงบาํเพญ็พระราชกุศล ณ วดัสุทศัน์เทพวราราม แลว้เสด็จไปยงัโรงพระราชพิธีเชิง

สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างเป็นสะพานถนนแห่งแรกขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาระหวา่ง

ฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบุรี พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่ิงของท่ีระลึกแก่ผูมี้หนา้ท่ีสร้างสะพานทั้งไทย

และเทศ 

 วนัท่ี 6 เมษายน วนัท่ีระลึกมหาจกัรี ทั้งสองพระองคเ์สด็จยงัโรงพระราชพิธีนั้นอีกคร้ังตั้งแต่เชา้เพื่อทรง

เปิดพระบรมราชานุสาวรียรั์ชกาลท่ี 1 และสะพาน หม่อมเจา้หญิงสิวลีวลิาศทรงเล่าต่อไปอยา่งเห็นภาพและมี

ความรู้สึกไวโ้ดยละเอียดวา่ 

“เราไปดูทีตึ่กแถว 3 ช้ัน ริมแม่น้ําข้างสะพาน กระบวนแห่มาทางถนนระหว่างวัด

เลียบกบัโรงเรียนสวนกหุลาบ กระบวนเดินเรียบสวยกว่าทุกงาน...ส่ิงทีท่าํให้จับใจมากทีสุ่ด

คือในหลวงทรงเคร่ืองเหมือนพระบรมรูปทีจ่ะเปิดน้ีไม่มีผิด เคร่ืองทรงกชุ็ดน้ัน เป็นต้นว่า

พระสังวาลย์ พระแสง พระมาลาเบี่ยงขอบลงยา ฉลองพระองค์พระภูษาเขียวทัง้พระองค์ 

เสด็จถงึเกย 7.30 ก.ท. (ก่อนเทีย่ง-ผู้เขียน) ทรงจุดเทียน ถวายของพระ แล้วมีพระราชดํารัส

กบัทูลหม่อม (สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต-ผู้เขียน) ถงึเร่ืองสะพาน และ

พระราชทานพรคนที่เข้าเงินสร้างพระบรมรูป เสร็จแล้วทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จมาที่
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ปะรําเล็กซ่ึงอยู่หน้าพระบรมรูป กรมพระกาํแพงเชิญพานใส่พระขรรค์อันเล็กเข้าไปถวาย80 

ทรงใช้พระขรรค์กดปุ่มสปริง ม่านทองทีค่ลุมพระบรมรูปและผ้าคลุมแผ่นคําจารึกเปิดออก

พร้อมกนัหมด สะพานกย็กลงพร้อมกนั เสียงมโหระทกึ แตร สังข์ เสียงสรรเสริญ สลุตและ

เสียงไชโย ลั่นไปหมด เล่นเอาน้ําตาไหล บอกไม่ถูกว่ายนิดีหรืออะไร มองดูเจ้าพี่ๆ  กเ็หมือนกนั

...ในหลวงเสด็จข้ึนทรงเจิมใต้พระบาทพระบรมรูป แล้วเสด็จลงมาถวายบังคมทีแ่ท่นทรง

บูชาซ่ึงเขาจัดไว้ แล้วเสด็จเข้าโรงพธีิ สมเด็จฯ เจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในเสด็จขึ้นถวายบังคม 

แล้วเสด็จข้ึนเกยทอดพระเนตรกระบวนแห่ถวายตัว ตอนน้ีสวยงามมาก รู้สึกเหมือนเสด็จยก

ทพั ทรงยืนตระหง่านอยู่กลางเลย...กระบวนเดินผ่านถวายตัวเป็นทาํนองว่า ถวายให้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทอดพระเนตร ว่าพระราชวงศ์จักรีซ่ึงได้รับภาระต่อๆ กนัมา

ได้ทาํให้เจริญมาถงึเพยีงน้ี... 

...ในหลวงเสดจ็ขึ้นทรงพระราชยาน81 เสดจ็ข้ามไปประทบัพลบัพลาทางฝ่ังธนฯ สมเดจ็ฯ 

และเจ้านายฝ่ายในเสด็จลงเรือยนต์ไปคอยอยู่ทีพ่ลับพลาก่อน...ทน้ีีสะพานยก เรือรบ 8-9 ลํา

แล่นถวายตัว น่าอายเรือรบเราดูมันไม่สง่า แม้แต่เรือสุโขทัยนําหน้า แล้วกว่าจะมาต้องประทบั

รอต้ัง 20 นาท ีเห็นได้ว่าไม่ได้ซ้อมพอ 

หมดขบวนเรือรบถึงเรือพาย ในหลวงเสด็จลงประทบัในบุษบกเรือหงส์82 ตอนเสด็จ

ลงเรือ พวกฝีพายถวายบังคมพร้อมเพรียงกนัน่าดูมาก...แล้วทางฝ่ังน้ีเขาปล่อยราษฎรเสียงฮือ

ยงักบัน้ําไหลพงัทาํนบ จะข้ามสะพานให้ได้ทัง้สะพานยกอยู่ ทางฝ่ังโน้นกจ็ะยกขบวนกลับ 

เล่นกนันุง...” (ใน ศิริรัตนบุษบง 2524: 53-54 และควรดูภาพยนตร์เก่าท่ีอนุรักษแ์ละจดัทาํ

สาํเนาไวป้ระกอบ) 

 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศิริรัตนบุษบง พระธิดาพระองคใ์หญ่ในสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระ

นครสวรรคฯ์ ทรงไวว้า่ “เมื่อเสร็จงานฉลองพระนครแล้ว พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล่าว่า เมื่อประทบับนพระราช

ยานมาศแห่แหนมาน้ัน ตอนหน่ึงราษฎรเบียดเสียดกนัทะลักออกมาใกล้กระบวนเสด็จ...นายทหารมหาดเล็กราช

                                                           
80 “มีดเงิน”  ซ่ึงบริษทัดอร์แมนลอง ผูรั้บเหมาสร้างสะพานทูลเกลา้ฯ ถวาย  (บรรเจิด 2537 ป.: 853) 
81 ประทบัพระราชยานพุดตานทองในกระบวนพยหุยาตราทางสถลมารค (ทางบก) 
82 เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ทางนํ้า)  จากฝ่ังธนบุรีไปยงัท่าราชวรดิฐฝ่ังพระนคร สมเด็จฯ ไม่ไดโ้ดยเสด็จฯ 
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องค์รักษ์ซ่ึงเดินอยู่คู่ เคียงชักดาบ” (ศิริรัตนบุษบง 2524: 55) ส่วนหม่อมเจา้พนูพิศมยั ดิศกุล พระธิดา สมเด็จ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2486 วา่ “งานเสร็จแล้วได้ 2-3 วัน ในหลวงกท็รงเล่าให้เจ้านายฟัง

ว่า เขาแห่เสด็จกลับเข้าพระราชวัง ท่านทรงเห็นราษฎรแก่ๆ ยกมือขึ้นถวายบังคมบนหัวแล้วร้องออกมาว่า 

“ทูลกระหม่อมแก้ว !” เป็นรอยว่าโล่งทีไ่ม่มีอะไรตามเสียงลือ” (พูนพิศมัย 2546: 99) ความรู้สึกต่างๆ ระคนกนั

อยูใ่นช่วงนั้น 

 
 หลงัจากท่ีไดท้รงราชการงานเมืองอยา่งขะมกัเขมน้และเสด็จฯ งานพระราชพิธีน้ีแลว้ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ ไดเ้สด็จแปรพระราชฐานไปประทบัท่ีสวนไกลกงัวลตั้งแต่ตน้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2475 โดยไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคฯ์ ทรงเป็นผูรั้กษาพระนคร ในช่วงนั้น “มีข่าว

ลืออยู่บ่อยๆ ว่าจะเกดิกบฎ ตํารวจกส่็งรายงานมา มีช่ือนายทหารหลายคน...ก่อนเกดิเหตุไม่กีว่ัน กม็ีคนมาทูล พ่อ 

(สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์-ผู้เขียน) กใ็ห้พระยาศราภัยไปสืบ กไ็ม่ได้เร่ืองแจ่มแจ้งกว่าทีไ่ด้ยนิมา...พ่อ

เคยรับส่ังว่า เป็นนายทหารใหญ่ๆ ทัง้น้ัน ถ้าจับแล้วเขาไม่ได้คิดจริงกน่็าเกลียด...” (ศิริรัตนบุษบง 2524: 55) 

 และแลว้ เชา้วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎร ซ่ึงประกอบดว้ยนายทหารบกทหารเรือระดบัพนั

เอกจนถึงร้อยตรี และพลเรือนซ่ึงเกือบทุกคนเป็นขา้ราชการ รวม 102 นาย (ชาญวิทย์และธ ารงศักดิ์ 2547: 483-

491) ไดท้าํการยดึอาํนาจการปกครองแผน่ดินเป็นผลสาํเร็จในคร่ึงวนั โดยปฏิบติัการแต่เชา้ตรู่ท่ีกรุงเทพฯ พระยา

พหลพลหยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หวัหนา้ท่ีเป็นนายทหารอ่านประกาศคณะราษฎรท่ีลานพระราชวงัดุสิต

แลว้แจกแก่ราษฎร ประกาศฉบบัน้ีมีขอ้ความประนามพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและพระราชวงศรุ์นแรงวา่

เป็นสาเหตุของความฝืดเคืองและทุกขเ์ขญ็ และกล่าวดว้ยวา่จะเชิญพระองค ์ “ดาํรงตาํแหน่งกษตัริยต่์อไปแต่วา่

จะตอ้งอยูใ่ตก้ฎหมายธรรมนูญการปกครองแผน่ดิน” หากทรง “ปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกาํหนด...ก็จาํเป็น

จะตอ้งมีการปกครองอยา่งประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามญัซ่ึงสภาผูแ้ทนราษฎร

ไดเ้ลือกตั้งข้ึน อยูใ่นตาํแหน่งตามกาํหนดเวลา” (ใน ชาญวทิย์และธ ารงศักดิ์ 2547: 499-501) กล่าวคือหากทรง

ปฏิเสธก็จะใชร้ะบบสาธารณรัฐ ไม่มีพระเจา้แผน่ดิน 

 นอกจากนั้น ยงัไดใ้หน้ายทหารไปเชิญเสด็จสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคฯ์ จากวงับางขนุพรหม

ไปประทบัภายใตก้ารควบคุมของคณะราษฎรท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมร่วมกบัเจา้นายอีกบางองค ์ และ ณ ท่ีนั้น 

องคผ์ูรั้กษาพระนครไดท้รงลงพระนามในประกาศ ทรง “ขอใหท้หารขา้ราชการและราษฎรทั้งหลายช่วยกนั
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รักษาความสงบ อยา่ใหเ้สียเลือดเน้ือของคนไทยกนัเองโดยไม่จาํเป็นเลย” (ใน ชาญวทิย์และธ ารงศักดิ์ 2542: 

157) โดยวรรคสุดทา้ยนั้นทรงเติมลงไปในร่างท่ีถวายใหล้งพระนาม (ศิริรัตนบุษบง 2524: 58) 

 ทางดา้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วันั้น ทรงทราบเร่ืองการยดึอาํนาจโดยทางโทรเลขแต่เชา้

ขณะทรงกอลฟ์อยูท่ี่สนามกอลฟ์หลวงหวัหิน 

 ปรีดา วชัรางกรู เขียนไวว้า่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จมาถึงสนามกอลฟ์ก่อนเม่ือเวลา 

6.30 น. คร้ันเวลา 7.00 น. เศษ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จึงไดเ้สด็จฯ ตามมา และขณะท่ีกาํลงัทรงกอลฟ์อยู่

ถึงหลุมท่ี 8 พระยาอิศราธิราชเสว ี (เล่ือน บุนนาค) อธิบดีกรมมหาดเล็กหลวง ไดรั้บโทรเลขซ่ึงบุรุษไปรษณีย์

พิเศษนาํมาให ้จ่าหนา้วา่ “ขอพระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวาย” เม่ือเปิดดูมีขอ้ความวา่ “กรุงเทพฯ เกดิจราจล ขอให้

รักษาพระองค์ให้จงดี...อภิบาล” พระยาอิศราฯ จึงไดรี้บนาํข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

รับสั่งวา่ “ฉันกรู้็เหมือนกนัว่า จะมีผู้ก่อการจลาจล แต่ไม่นึกว่าจะเร็วอย่างน้ี” (ปรีดา 2520: 102-103) 

 สอดคลอ้งกบัท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระราชทานสัมภาษณ์ไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2516 วา่ 

“พระยาอิศราฯ เป็นคนไปกราบบังคมทูลให้ในหลวงทรงทราบ ในหลวงรับส่ังว่า 

“ไม่เป็นไรหรอก เล่นกันต่อไปเถอะ แต่ฉันกลับก่อน” (ฉัน) จึงไม่ทราบเร่ืองจน (กลับไปทีไ่กล

กงัวล) กรั็บส่ังกบัฉันว่า “ว่าแล้วไหมล่ะ” ฉันทูลถามว่า “อะไร ใครว่าอะไรทีไ่หนกนั?” จึง

รับส่ังให้ทราบว่ามีเร่ืองยุ่งยากทางกรุงเทพฯ ยดึอํานาจและจับเจ้านายบางพระองค์...” (พระ

ราชบันทกึทรงเล่า 2545: 3) 

  “เวลาเทีย่งเศษ พระเจ้าพีย่าเธอ กรมพระกาํแพงเพช็รอัครโยธิน อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีกระทรวง

พาณชิย์และคมนาคม...ได้เสด็จหนีจากกรุงเทพฯ โดยขบวนรถไฟพเิศษ” ไปถึงหวัหิน (และไดท้รงนาํคาํ

ประกาศของคณะราษฎรขา้งตน้ข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย ทรงเสียพระราชหฤทยัยิง่ (ปรีดา 2520: 103-104) 

 ตอนบ่ายวนัเดียวกนั ทรงไดรั้บโทรเลขจากกระทรวงวงัและจากคณะราษฎรหลายฉบบั ฉบบัหน่ึงจาก

คณะราษฎรมีวา่ “ได้ส่งเรือรบมาทูลเชิญเสด็จกลับ” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 5) อีกฉบบัหน่ึง เร่ิมตน้ดว้ย

ขอ้ความวา่ “ได้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ มีสมเด็จพระเจ้าพีย่าเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพนิิต เป็น

ต้น ไว้เป็นประกนั ถ้าหากคณะราษฎรน้ีถูกทาํร้ายด้วยประการใดกด็ี จะต้องทาํร้ายเจ้านายทีจั่บกมุไว้เป็นการ

ตอบแทน” แลว้จึงมีขอ้ความเชิญเสด็จฯ “กลับคืนสู่พระนครและทรงเป็นกษตัริย์ต่อไป โดยอยู่ใต้ธรรมนูญการ

ปกครองแผ่นดินซ่ึงคณะราษฎรได้สร้างขึ้น...” (ใน ชาญวิทย์และธ ารงศักดิ์ 2547: 165) 
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 ประมาณเท่ียงคืนของวนัท่ี 24 นั้น ไดมี้การประชุมของเจา้นายและนายทหารระดบัสูง ซ่ึงอยูท่ี่หวัหินอยู่

แลว้หรือเดินทางไปเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเป็นประธาน  (ชาญวทิย์และธ ารงศักดิ์ 

2547: 160-163) ทางเลือกท่ีไดจ้ากการประชุมนั้นมีอยู ่3 ทาง ดงัท่ีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท์รง

บรรยายไวป้ระกอบขอ้ความพระราชหตัถเลขาภาษาองักฤษซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รงมีไปถึงท่าน

ท่ีองักฤษเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 ดงัน้ี (จุลจักรพงษ์ 2536: 322) 

“ทาง 1 ก็คือ เสด็จหลบหนีไปต่างประเทศเสีย ทางที่ 2 คือเสด็จกลับกรุงเทพฯ 

ยินยอมรับคําเช้ือเชิญของคณะราษฎรให้คงเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปภายในระบอบ

รัฐธรรมนูญ แต่เมื่อได้ทรงอ่านใบปลิวฉบับที่ 2 อันมีถ้อยคํารุนแรงน่ากลัวแล้ว ก็ต้องทรงคิด

ตรึกตรองอยู่มาก หรือทางที ่3 คือรวบรวมกาํลังทหารหัวเมืองทีย่งัไม่ได้เข้ากบัคณะราษฎรยก

ทัพไปกรุงเทพฯ และทหารบางหน่วยในกรุงเทพที่ยังอึกอักไม่แน่ใจอยู่ก็อาจสวามิภักดิ์ได้ 

พระบิดาของสมเด็จพระบรมราชินี คือ สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ ทรงเฝ้าแนะนําอยู่ เร่ือยให้

เสด็จกลับกรุงเทพฯ เพราะการที่จะยกทัพไปกรุงเทพฯ ก็คือจะทําให้มีการนองเลือดระหว่าง

คนไทยด้วยกัน ทั้งพระบรมวงศ์ซ่ึงถูกจับไปเป็นประกันก็อาจจะถูกประหารทั้งหมด ต่อมา

ภายหลังพระเจ้าอยู่ หัวทรงเขียนมายังผู้ เขียนว่า “ฉันจะน่ังอยู่บนบัลลังก์อันเป้ือนไปด้วย

โลหิตไม่ได้” ท่ีจริงพระปกเกลา้ฯ ใคร่จะเสด็จกลบักรุงเทพฯ แต่ใบปลิวอนัรุนแรงทาํให้อึกอกั

พระทยัอยูบ่า้ง ทรงเขียนต่อไปอีกวา่ “ฉันเลยนึกว่าจะให้พวกผู้หญิงเป็นเหมือนเหรียญเงินที่

ใช้โยนเส่ียงทาย ฉันจึงลองถามดู ทัง้สมเด็จ (พระบรมราชินี) และแม่ของสมเด็จ (พระองค์เจ้า

อาภาพรรณ)ี บอกว่า เราต้องกลับกรุงเทพฯ ให้ได้ ฉันต้องยอมรับว่าทั้งสมเด็จและหญิงอาภาฯ 

ควรได้รับเกียรติศักดิ์อย่างสูง ที่แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งเช่นน้ัน เพราะเราทุกๆ คนทราบ

ดีว่า ถึงเรายอมกลับกรุงเทพฯ ต่อไปเขาจะฆ่าเราเสียก็ได้ ผู้หญิงสองคนน้ันเขากล้ายอมตาย

เสียดีกว่าเสียเกยีรติศักดิ์ เมื่อเขาตกลงเช่นน้ันฉันก็เห็นด้วยทันที...” (เนน้ขอ้ความและเพิ่มคาํ

ในวงเล็บโดยผูเ้ขียน) 

 ส่วนสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงระลึกความทรงจาํวา่ 

“ระหว่างน้ันเราก็ปรึกษากนัว่าจะทาํอย่างไร บางคนกก็ราบบังคมทูลว่าให้เสด็จ

ออกไปข้างนอกเสียก่อน แล้วค่อยต่อรองกนัทางน้ี ท่านรับส่ังว่า “ไม่ได้ ไม่อยากให้มีการรบ
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พุ่งกนั เพราะจะเสียเลือดเน้ือประชาชนเปล่าๆ เจ้านายหลายองค์กถ็ูกจับเป็นประกนัอยู่ 

เพราะฉะน้ันจะยงัไม่ทาํอะไร แต่กรั็บส่ังว่า จะต้องมาปรึกษาฉันก่อนว่าจะไปหรือจะอยู่เพราะ

ฉันต้องไปกบัท่าน เมื่อฉันรู้เร่ืองจากในหลวง ฉันกบ็อกว่า ไม่ไปหรอก ยงัไงกไ็ม่ไป ตายกต็าย

อยู่แถวน้ี ท่านรับส่ังว่า ตกลงว่าจะกลับ...” (พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 5) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระคู่ขวญัคู่พระบารมี ไดท้รงแสดงอยา่งไม่ตอ้งทรงคิดวา่ตอ้งทรงทาํ

ประการใด สมกบัท่ีทรงเป็นขตัติยะนารีผูไ้ดรั้บการอบรมมาในราชสาํนกัแห่งองคเ์อกอคัรมเหสีผูส้าํเร็จราชการ

แทนพระองคข์องสมเด็จพระปิยมหาราช ขณะนั้น สมเด็จฯ พระชนมพรรษายา่ง 28 พรรษา 

ล้อมกรอบที ่7.1:  กวนิีพนธ์ราชสดุดีในพระธรรมเทศนา 

                                      “อนัคนไทยดาษด่ืนนบัหม่ืนแสน 

                                        ไม่เหมือนแมน้ผูอุ้ทิศชีวติถวาย 

                                         แมน้รู้ตวัล่วงหนา้วา่อาจตาย 

                                         ก็มุ่งหมายกลา้เดินเผชิญมนั 

                                         เช่นพระนางเจา้รําไพพรรณี 

                                         ถึงชีวล่ีวงลบัดบัเบญจขนัธ์ 

                                         แต่คุณค่าอุกเอกอเนกอนนัต ์

                                         คนกล่าวขวญัแซ่ซอ้งกอ้งโลกา” 

                                                                                                                

                                                                                         พระธรรมเทศนาสัปปุริสธมัมกถา (๒๕๒๗) 

                                                                    พระราชวสุิทธิเวที (เท่ียง อคฺคธมฺโม ป.ธ. ๙) วดัระฆงัโฆสิตาราม 

                                                                                                       ใน พระธรรมเทศนา. 2528.  

 

 

 พอรุ่งสวา่งของวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เรือหลวงสุโขทยัก็มาปรากฏอยูห่นา้สวนไกลกงัวล หนั

ปากกระบอกปืนใหญ่ประจาํเรือไปยงัพระตาํหนกัเป่ียมสุข (ปรีดา 2520: 111) นาวาตรี หลวงศุภชลาศยั (บุง) ผู ้
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บงัคบัการ ผูแ้ทนคณะราษฎรไดข้ึ้นมาเฝ้าฯ ถวายหนงัสือของคณะราษฎรท่ีทรงไดรั้บแลว้ทางโทรเลข อญัเชิญ

เสด็จกลบัพระนครโดยเรือรบนั้น แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิเสธเพราะ “เป็นการไม่สม

พระเกยีรติยศ” ตอ้งพระราชประสงคจ์ะเสด็จกลบัโดยขบวนรถไฟ ตามโทรเลขรายงานของหลวงศุภชลาศยั แต่

ทรงไวใ้นพระราชหตัถเลขาพระราชทานพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษว์า่ “เพราะจะทาํให้ดูเหมือนว่าถูกเขาจับไป” 

พร้อมกนันั้นไดมี้พระราชหตัถเลขาทรงตอบผูรั้กษาพระนครฝ่ายทหาร (พระยาพหลฯ) เป็นโทรเลข ความสาํคญั

วา่ 

“ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร ไม่อยากให้เสียเลือดเน้ือ กบั

ทัง้เพือ่จัดการโดยละม่อมละมัย ไม่ให้ขึ้นช่ือว่าจลาจลเสียหายแก่บ้านเมือง และความจริง

ข้าพเจ้ากไ็ด้คิดอยู่แล้วทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตามทาํนองน้ี คือมีพระเจ้าแผ่นดินตามพระธรรมนูญ 

จึงยอมรับทีจ่ะช่วยเป็นตัวเชิดเพือ่ให้คุมโครงการต้ังรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงต้ัง

พระธรรมนูญโดยสะดวก...”  (ใน ชาญวทิย์และธ ารงศักดิ์ 2547: 101) 

 การท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเลือกแนวทางท่ีประนีประนอมและท่ีอยูใ่นวถีิทางอนั

สันติดงัท่ีเป็นพระราชปฏิบติัมาโดยตลอด ประกอบกบัยทุธวธีิทาํนองเดียวกนัของคณะราษฎร ไดอ้าํนวยใหก้าร

ยดึอาํนาจเปล่ียนแปลงการปกครองในคร้ังนั้นไม่มีความรุนแรงจนเสียเลือดเน้ือ (ดูบทวเิคราะห์ใน พฤทธิสาณ 

2558 ฎ. ประกอบ) 

 ขบวนรถไฟพิเศษมาถึงสถานีรถไฟหลวงสวนจิตรลดาเม่ือเวลาประมาณตีหน่ึงของเชา้วนัท่ี 26 มิถุนายน 

สมเด็จฯ ทรงระลึกความทรงจาํวา่ 

“แหมเงียบจริงๆ พอในหลวงเสด็จพระราชดําเนินจากรถไฟ มีราษฎรคนหน่ึงอยู่ที่

สถานีกราบถวายบังคมแล้วก็ร้องไห้ ไม่ทราบเหมือนกนัว่าเป็นใคร อายปุระมาณ 30 กว่าได้ 

ในหลวงไม่ได้รับส่ังอะไร เรากก็ลับมาทีว่ังน้ี (วังศุโขทยั) ตลอดทางเงียบแล้วก็เศร้า เราผ่าน

พระทีน่ั่งอนันตสมาคมกไ็ม่มีอะไร มาทราบเอาทีหลังว่า บนพระทีน่ั่งอนันตฯ เขาต้ังปืนไว้

เต็มหมดเพราะรู้ว่าเราจะมาทางน้ัน” (พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 5-6 –ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

 เสด็จคืนสู่ “บา้น” ส่วนพระองค ์ ไม่ใช่พระท่ีนัง่อมัพรสถาน และไม่ไดเ้สด็จไปประทบัท่ีพระท่ีนัง่นั้น

อีกเลย โดยต่อมาไดเ้สด็จไปประทบัท่ีพระตาํหนกัจิตลดารโหฐาน เสมือนวา่เป็นสัญลกัษณ์ของการท่ีพระราช
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สถานะไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ ไม่สมควรท่ีจะประทบัอยู ่ ณ พระท่ีนัง่ซ่ึงสมเด็จพระปิยมหาราชผูท้รงสม

บูรณาญาสิทธิทรงสร้างข้ึนและประทบัอยูจ่นเสด็จสวรรคต 

 คร้ันเวลา 11.00 น. ของวนันั้น ผูแ้ทนคณะราษฎรไดเ้ขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายพระราชกาํหนดนิรโทษกรรม

ในคราวเปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยาม 

พ.ศ. 2475 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระนามเอกสารฉบบัแรกทนัที เป็นอนัวา่คณะราษฎรไม่มีโทษท่ี

ไดก้ระทาํการยดึอาํนาจ ส่วนธรรมนูญนั้น ทรงขอเวลาทรงศึกษา และไดท้รงเติมคาํวา่ “ชัว่คราว” ลงไป ทรงลง

พระปรมาภิไธยคืนมาในวนัท่ี 27 เท่ากบัวา่ตอ้งพระราชประสงคใ์หส้ภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีคณะราษฎรเลือกและได้

ตั้งข้ึน ไดไ้ปดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง ทั้งน้ีเพราะในพระทยัไม่ทรงเห็นดว้ยกบัหลกัการในธรรมนูญนั้นเลย 

(แถลงการณ์ฯ 2536: 89) เน่ืองดว้ยธรรมนูญดงักล่าวไม่ไดใ้หพ้ระมหากษตัริยท์รงมีพระราชอาํนาจหรืออิทธิพล

ใดๆ ในการปกครองเลย ซ่ึงไม่ตรงกบัความเขา้พระราชหฤทยัเก่ียวกบัระบบพระมหากษตัริยใ์นระบอบ

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) เช่นของประเทศองักฤษ ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัเก่ียวกบัระบอบนั้น 

โดยท่ีไม่ไดมี้การถกแถลงกนัใหก้ระจ่างแต่แรก เป็นชนวนของความขดัแยง้ตามมา (ดูคาํอธิบายใน พฤทธิสาณ 

2558 ฏ. และ พฤทธิสาณ 2558 ฑ.) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ รับสั่งเก่ียวกบัการมาเฝ้าฯ คร้ังน้ีวา่ “เวลาทีเ่ขามากนั มีรถถงัมาสัก 4-5 

คันเห็นจะได้ จอดอยู่หน้าวัง” (พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 6) 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (กอ้น หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรีและแกนนาํ

คณะราษฎรกบัพระยาศรีวิสารวาจาได้เขา้เฝ้าฯ อีกคร้ัง คราวน้ีทรงตั้งปุจฉาว่าในเม่ือได้ประกาศประนาม

พระองคแ์ละพระราชวงศเ์ช่นท่ีกล่าวแลว้ “ทาํไมไม่เปลี่ยนเป็น Republic เสียทเีดียว” และมีพระราชปรารภวา่

อาจทรงสละราชสมบติั “เพราะพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์นานไปกจ็ะไม่มีผู้นับถอื” แต่เม่ือพระยาศรีวสิารฯ 

กราบบงัคมทูลทดัทานไว ้ รับสั่งวา่ “ถ้าพระเนตรดีและแสดงให้เห็นว่าคณะราษฎรไม่ทาํให้พระองค์เป็นทีเ่ส่ือม

ความนิยม กอ็าจอยู่ต่อไป ในช้ันน้ีขอแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อน” ผูแ้ทนคณะราษฎรจึงไดก้ราบบงัคมทูลขอ

พระราชทานอภยั (บันทกึของเจ้าพระยามหิธร 30 มิถุนายน 2475 ใน สนธิ 2545: 314-323) 

 อน่ึงในช่วงเวลาน้ี คณะราษฎรและรัฐบาลประสงคจ์ะใหส้มเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคฯ์ เสด็จ

ออกไปจากประเทศเสีย ซ่ึงก็ทรงยอม แต่ไดต้อ้งทรงยอมสละวงับางขนุพรหม วงัส่วนพระองค ์ ใหแ้ผน่ดินตาม

คาํขอดว้ย เสด็จออกไปประทบัท่ีเมืองบนัดุง (Bandung) บนเกาะชวา (ศิริรัตนบุษบง 2524: 63-67) 
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 ต่อมา สภาผูแ้ทนราษฎรไดต้ั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อทาํการแกไ้ขธรรมนูญชัว่คราวนั้น และสภาฯ ได้

ใหค้วามเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจึงได้

โปรดเกลา้ฯ ให้จดัการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญข้ึนในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 ณ ทอ้งพระโรง

พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม เสด็จออกท่ามกลางมหาสมาคม พระยามโนฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายรัฐธรรมนูญ ทรงลงพระ

ปรมาภิไธยแลว้พระราชทานแก่เจา้พระยาพิชยัญาติ (ดัน่ บุนนาค) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เจา้พระยาพิชยัญาติ

อญัเชิญไปท่ีสนามหนา้พระท่ีนัง่วางไวบ้นพานแวน่ฟ้าภายในปะรําพิธี พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เสด็จออก 

ณ สีหบญัชรชั้นบนพระท่ีนัง่ทอดพระเนตรเหตุการณ์น้ีแต่พระองคเ์ดียว เป็นสัญลกัษณ์วา่รัฐธรรมนูญเป็นส่ิงท่ี

พระมหากษตัริยพ์ระราชทานใหป้วงราษฎรใชเ้ป็นกติกาในการดาํเนินการทางการเมืองการปกครองต่อไป (ดู

ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 155-157) 

 วนัรุ่งข้ึนท่ี 11 ธนัวาคม เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ประทบัเป็นประธานในพิธีสงฆ์

เน่ืองในการสมโภชรัฐธรรมนูญซ่ึงวางอยูบ่นพานแวน่ฟ้า ขนาบดว้ยฉตัร 7 ชั้น ดา้นหนา้เป็นพุม่ดอกไมธู้ปเทียน 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ โดยเสด็จฯ ดว้ย  

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการเวยีนเทียนสมโภชและทรงเจิม

รัฐธรรมนูญ สมเด็จฯ โดยเสด็จฯ ดว้ย (ชาญวทิย์และธ ารงศักดิ์ 2547: 94 ภาพมุมสูง) แลว้เวลา 16 น. ทั้งสอง

พระองคเ์สด็จฯ ไปประทบัพระแท่นราชอาสน์หนา้พระท่ีนัง่สุทไธสวรรยปราสาท นกัเรียนและลูกเสือเดิน

กระบวนผา่นหนา้พระท่ีนัง่ถวายตวั (บรรเจิด 2536: 357) 

 รัฐธรรมนูญฉบบั “ถาวร” น้ีจดัรูปแบบใหเ้ป็นสากลมากข้ึน แต่มีแก่นสาระเดียวกนักบัฉบบั “ชัว่คราว” 

ตรงท่ียงัใหค้ณะราษฎรมีอาํนาจสูงสุดผา่นสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีตนตั้งข้ึน โดยพระมหากษตัริยท์รงพระราชอาํนาจ

นอ้ยมาก (พฤทธิสาณ 2558 ฒ.) แต่ไดป้รับ “ตามพระราชประสงค์อยู่บ้างในบางประเด็น และในส่วนของพระ

ราชปรารภ ซ่ึงเป็นส่วนแรกของรัฐธรรมนูญ เป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญเป็นส่ิงทีพ่ระองค์ทรงยนิดีทีจ่ะ

พระราชทานแก่ราษฎร” (สุจิต 2557: 10-11) 

 ในพระราชหตัถเลขาท่ีมีไปพระราชทานพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท่ี์องักฤษไม่นานหลงัวนัพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ ทรงไวว้า่ 

“ฉันอดเสียใจไม่ได้ทีทุ่กอย่างมิได้เกดิข้ึนตามแนวทีฉั่นเคยกะไว้ แต่ทีจ่ริงเป็นไป

อย่างน้ีกด็ีแล้ว เพราะว่า (หาก) ฉันได้มีโอกาสให้รัฐธรรมนูญตามโอกาสและตามใจฉันเอง คน
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ทีอ่ยากได้อํานาจ แต่บัดน้ีก็ได้อํานาจแล้ว กค็งจะยงัจะไม่ได้อะไร ฉะน้ันอาจจะยงัพยายามจัด

ให้มีรีปับลิค และก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจจะมีการจราจลเลือดนองเสียก่อน 

บัดน้ีฉันรู้สึกว่างานของฉันในชีวิตน้ีได้จบลงแล้ว ฉันไม่มีอะไรจะทาํอีก นอกจากมีชีวิตอยู่

ต่อไปโดยความสงบทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้” (คาํแปลจากภาษาองักฤษใน จุลจักรพงษ์ 2536: 326) 

 แสดงวา่ไดพ้ระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบั “ถาวร” นั้นในภาวะท่ีทรงเห็นวา่ไม่ไดท้รงมีทางเลือกมากนกั 

แต่ทรงทาํพระราชหฤทยัไดว้า่ อยา่งนอ้ยไดท้รงหลีกเล่ียงการเสียเลือดเน้ือและการท่ีจะมีระบบสาธารณรัฐ ไม่มี

พระเจา้แผ่นดิน สถาบนัพระมหากษตัริย์จึงยงัคงอยู่ด้วยพระเกียรติเพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีเชิงรัฐธรรมนูญ

ในระบบใหม่นั้นไดบ้า้ง (พฤทธิสาณ 2558 ณ. และ สุจิต 2557: 12) 

 

 ไม่นานหลงัจากนั้น ไดเ้สด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทบัทรงหาความสงบ ณ สวนไกลกงัวล แต่พระ

ราชหฤทยัช้ืนเช่นนั้นดาํรงอยูไ่ดไ้ม่นานก็ทรงประสบกบัภาวะการณ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระราชภารกิจหาไดห้มด

ส้ินลงไม่ ยงัตอ้ง “ทรงมีความรับผิดชอบว่าการมีรัฐธรรมนูญซ่ึงพระองค์ “พระราชทาน” น้ัน ประโยชน์ตกอยู่

กบัราษฎรหรือประชาชนทัว่ไปหรือไม่” (สุจิต 2557: 12) 

 พระราชหตัถเลขาส่วนพระองคซ่ึ์งพระราชทานพระองคเ์จา้จีรศกัด์ิฯ ในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 

2475 (พ.ศ. 2476 นบัศกัราชตามปัจจุบนั) จากสวนไกลกงัวล ทรงบรรยายถึงความเครียดต่างๆ ของพระองคแ์ละ

ผูค้นท่ีอยูท่ี่นัน่ ดว้ยมีข่าวลือต่างๆ เช่นท่ีน่าเช่ือถือมากก็คือท่ีวา่ “จะจับฉันเซ็นอะไรต่างๆ ในงานฉัตรมงคล (25 

กุมภาพันธ์ –ผู้เขียน) เช่นเซ็นให้คณะราษฎรเป็น dictator (ผู้ เผดจ็การ-ผู้เขียน) ถงึกบัเตรียม cabinet 

(คณะรัฐมนตรี-ผู้เขียน) ไว้แล้วด้วยซ้ํา...และพวกคณะราษฎรกก็ลัวพวกคณะชาติจะลุกข้ึนมาเล่นอะไรเต็มทแีล้ว” 

 ทรงเล่าดว้ยวา่พระยามโนฯ (ซ่ึงสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคาํรบหน่ึงเม่ือเดือนธนัวาคม) 

ไดไ้ปเขา้เฝ้าฯ กราบบงัคมทูลวา่กาํลงัพิจารณานโยบายเศรษฐกิจ (เคา้โครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐม์นู

ธรรม-ผูเ้ขียน) กนัอยู ่ “เป็น...แบบบอลเชวิกทีเดียว” (Bolshevik คือพรรคคอมมิวนิสตรั์สเซียในขณะนั้น-

ผูเ้ขียน)...ท่ีจริงไม่มีใครเห็นด้วยเลย พระยามโนกม็าออดจะให้ฉันกลับกรุงเทพให้ได้...ว่าถ้าไม่กลับจะลาออก...

ฉันเกีย่งว่าให้แกจัดการให้คนสําคัญบางคนในคณะราษฎรลงมาเฝ้าฉันที่น่ีซิจะได้หมดสงสัย และให้เรียกพระยา

พหลฯ และราชวังสัน (พระยาราชวงัสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น-ผู้เขียน) กลับเสียด้วยและ

ถ้าเขาไม่ไปเฝ้าฯ “ฉันกจ็ะไม่ไปเหมือนกัน เพราะทีจ่ริง unfair (ไม่ยติุธรรม) เหลือเกนิทีจ่ะให้ฉัน risk (เส่ียง) 
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อะไรทุกอย่าง บอกป่วยกไ็ม่ได้ บางคนบอกป่วยได้ บางคนบอกกลัวตายได้...” ทา้ยๆ ลายพระราชหตัถท์รงวา่ 

“ฉันรู้สึกว่า crisis (วิกฤตการณ์-ผู้เขียน) คราวน้ี จะเป็นคราวทีสุ่ดในชีวิตของฉัน...ถ้าเกิดเร่ืองยุ่งข้ึนกอ็าจตายเลย

หรือหนีไปได้ แต่น่าจะไม่เป็น king อยู่ต่อไปแน่” (ใน เอือ้เอน็ดู 2542: 54-55) และรับสั่งกบัสมเด็จฯ วา่ “หมด

หวังทีจ่ะช่วยให้เรียบร้อยเสียแล้ว” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 12) 

 เม่ือพระยามโนฯ ไดข้อพระราชทาน องคพ์ระประมุขไดพ้ระราชทาน “คาํแนะนาํ” ตามพระราชสิทธิท่ี

ทรงคิดวา่ทรงมีตามธรรมเนียมของระบบกษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญเช่นในองักฤษ วา่ไม่ควรใชเ้คา้โครงการ

เศรษฐกิจฯ เป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่นานต่อมา มีความขดัแยง้ในคณะรัฐมนตรีและระหวา่งพระยามโนฯ กบั

สภาผูแ้ทนราษฎร พระยามโนฯ ไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและงดใชรั้ฐธรรมนูญบาง

มาตราเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งแลว้ เท่ากบัเป็นการรวบอาํนาจไวท่ี้รัฐบาล พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ ไม่ไดท้รงมีทางเลือกตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีจะไม่ทรงยนิยอม แต่ไดรั้บสั่งเล่าไวเ้ม่ือ

ปลายเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2476 วา่พระยามโนฯ ไดท้าํไปทั้งๆ ท่ีไดท้รงทดัทาน (ดูรายละเอียดใน พฤทธิสาณ 

2558 ด.)  

 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 น้ี ทั้งสองพระองคไ์ดท้รงมีโอกาสไดท้รงพระสาํราญเป็นเวลา 3 วนั เม่ือ

พระยาสุรพนัธ์เสนี (อ้ิน บุนนาค) สมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ไดจ้ดัใหไ้ดเ้สด็จประพาสป่ากระเหร่ียงสองพี่

นอ้ง ตน้นํ้าเพชร ตามทางท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อในบางท่ี ประทบัเตนทท่ี์ประทบัริมนํ้าเพชร สมเด็จฯ ทรงฉลอง

พระองคแ์ขนยาวคลุมขอ้พระกร พระภูษาคลา้ยกางเกงพองๆ ปลายขาสอดอยูใ่นรองพระบาทบูท (boot) ทรง

พระมาลาทรงกลม ชาวกระเหร่ียงเขา้เฝ้าฯ และร้องรําทาํเพลงถวายทอดพระเนตรทุกคืน ไดเ้สด็จลงสรงในลาํนํ้า

เพชรพร้อมพระประยรูญาติ เป็นท่ีสาํราญพระราชหฤทยัทั้งไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานเสมาเงิน ปปร. และยา

รักษาโรคแก่ชาวกะเหร่ียงแต่ละคน ทรงกาํชบักบัเจา้คุณเทศาฯ ใหห้าทางช่วยชาวกะเหร่ียงใหพ้น้จากโรคฝีดาษ

และไขป่้าท่ีเป็นกนัมาก (“นายสุจินดา” 2519: 121-135) นบัเป็นการไดเ้สด็จไปยงัราชอาณาเขตทิศตะวนัตกใกล้

เขตพม่าซ่ึงยงัไม่เคยไดเ้สด็จมาก่อน แต่แลว้คล่ืนลูกท่ีถูกตดักาํลงัไปนั้น ก็ไดก่้อตวัข้ึนโตก้ลบั  

วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในภายหลงั) ไดท้าํการ

รัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนฯ แลว้คณะรัฐประหารไดต้ั้งพระยาพหลฯ เป็นนายกรัฐมนตรี ทาํการเปิดสภาฯ 

อีกคร้ังหน่ึง นบัเป็นการชิงอาํนาจกลบัคืนสู่คณะราษฎร และต่อมามีการเรียกหลวงประดิษฐม์นูธรรม (ปรีดี 

พนมยงค)์ ผูเ้ขียนเคา้โครงการเศรษฐกิจท่ีถูกหาวา่มีลกัษณะเป็นคอมมิวนิสตน์ั้น กลบัมาจากไป “ดูงาน” ท่ี

ประเทศฝร่ังเศสและแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
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 เป็นชนวนเหตุหน่ึงให ้ “คณะกูบ้า้นกูเ้มือง” รวมกาํลงัในต่างจงัหวดั มีท่ีนครราชสีมาเป็นสาํคญั 

ทา้ยท่ีสุดนาํโดยพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมผูท้รงลาออกจากรัฐบาลของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เคล่ือนกาํลงัมาจนประชิดพระนครเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม ยืน่คาํ

ขาดใหค้ณะรัฐมนตรีลาออกเพราะไม่ไดป้ฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสตท่ี์ไดป้ระกาศไว ้ และกลบัเพิกเฉย

ปล่อยใหมี้การหม่ินพระบรมเดชานุภาพ รัฐบาลไดว้างกาํลงัป้องกนัโตต้อบและประนามวา่เป็นกบฎ 

 ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ประทบัอยูท่ี่สวนไกลกงัวล หวัหินพร้อมดว้ยสมเด็จฯ และตอ้ง

ทรงเผชิญกบัภาวะทางสองแพร่ง ทั้งน้ีเพราะทั้งสองฝ่ายต่างตั้งความหวงัวา่พระองคจ์ะทรงเลือกสนบัสนุนฝ่าย

ของตน จึงชดัเจนวา่ ส่ิงท่ีทรงเกรงอยูว่า่จะเกิดข้ึนไดเ้กิดข้ึนแลว้จริงๆ คือการมีเจา้นายในพระราชวงศท์าํการลุก

ข้ึนสู้กบัฝ่ายรัฐบาล ทั้งๆ ท่ีไม่ไดพ้ระราชทานความสนบัสนุน ดงัท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเล่าวา่ 

“ในหลวงได้รับส่ังไว้แล้วว่าไม่ให้ยุ่ง...แม้แต่พระองค์เจ้าบวรเดชในหลวงกเ็คยรับส่ัง

ห้ามว่าไม่ให้ทาํอะไรเป็นอันขาด ขึ้นช่ือว่าเจ้าละกไ็ม่ให้ทําอะไรทัง้น้ัน ถ้าจะทาํยิง่ร้ายใหญ่...” 

(พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 12) 

“พระเจ้าอยู่หัวทรงยดึถอืหลักการและทรงเช่ือว่าพระราชวงศ์จักรีจักอยู่รอด

ปลอดภัยไปได้โดยตลอดกต่็อเมื่อไม่มีเจ้านายพระองค์ใดยอมเข้าไปพวัพนักบัการเมืองไม่ว่า

ประเภทใด ทรงทราบดีว่ากาลเวลาของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ส้ินสุดลงเป็นแน่แล้ว” 

หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิวตันทรงอธิบายไว ้(Subha Svasti 2543: 102) 

สมเด็จฯ รับสั่งดว้ยวา่ ก่อนหนา้นั้น ขณะท่ีประทบัอยูท่ี่หวัหิน “ท่านวิบูลย์ฯ (หม่อม

เจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกลุ) ราชเลขานุการในพระองค์ได้กราบบังคมทูลขอให้เสด็จไปบาง

ปะอินเพื่อพระราชทานผ้าพระกฐินหลวงตามเคย “ในหลวงรับส่ังว่าไปทําไมกันบางปะอิน 

ไปให้บวรเดชฯ จับหรือ ไม่ไป อยู่น่ีแหละ” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 12-13)83 

                                                           
83 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิวตัน์ หวัหนา้กองทหารรักษาวงัท่ีวงัไกลกงัวลและพระเชษฐาของสมเดจ็ฯ ทรงไวเ้ม่ือประมาณเดือน

มกราคม พ.ศ. 2485 วา่ “ราชเลขานุการในพระองค์ประสานงานกบัพระองค์เจ้าบวรเดชอยู่ ซ่ึงได้ทําให้คํากล่าวอ้างของพระองค์เจ้าบวรเดช

ดูเป็นจริง (ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนท่าน) ราชเลขาฯ ถงึขนาดติดต่อกบัพระยาพหลฯ โดยอ้างพระเจ้าอยู่หัวติดสินบนพระยาพหลฯ 

ให้หันมาเข้าข้างพระองค์เจ้าบวรเดช แต่ไม่สําเร็จ ... อันท่ีจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงทราบเร่ืองน้ีแต่อย่างใดเลย จนเมื่อจวนจะเสดจ็

สวรรคตท่ีอังกฤษ จึงทรงทราบเมื่อเอกสารฉบับหน่ึงถูกเปิดเผยออกมา (Subha Svasti 2543: 103) หม่อมเจ้าพูนพศิมัย ดศิกุล ทรงไว้

เมื่อ พ.ศ. 2486 ว่า ม.จ.วิบูลย์ฯ รับส่ังกบัท่านว่า เวลาน้ันท่านประชวร ไม่ทรงทราบว่าผู้ใดใช้ช่ือท่านในโทรเลขท่ีมีถ้อยค าว่า “อย่าเพ่อลง
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 หม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั ดิศกุล ซ่ึงประทบัอยูท่ี่หวัหินกบัสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงไวว้า่ 

“เสด็จพ่อกเ็สด็จไปฟังราชการในวังทุกเวลาเย็น...ไปน่ังอยู่ทีท้่องพระโรง บางวันกไ็ด้เฝ้าในหลวง บางวันกเ็ป็น

แต่ใปอ่านรายงานที่ได้จากกรุงเทพฯ...ในหลวงทรงฟังทั้งสองฝ่ายก็ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระยาพหลฯ 

ด้วยพระองค์เองเป็น 3 หน้ากระดาษ ทรงวิงวอนขออย่าให้มีการฆ่าฟันกันในระหว่างคนไทยในรัชกาลของ

พระองค์เลย...ขอให้ทั้งสองฝ่ายแต่งผู้แทนมาพูดจากนัที่หัวหิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยนิดีจะเป็นคนกลางให้

เร่ืองสงบลง... ผลทีไ่ด้รับคือ พระยาพหลฯ ส่ังประกาศกฎอัยการศึกในทนัท ี แล้วลงมือยงิกนัด้วยปืนใหญ่ทาง

หลักส่ี...ในหลวงทรงเศร้าโศกมากถงึทรงพระภูษาดําในวันแรกที่รู้ว่ายงิกนัตาย ตรัสว่า “ขอไว้ทุกข์ให้คนไทยที่

ต้องตายโดยไม่จําเป็นสักหน่อยเถดิ”” (พูนพิศมัย 2543: 133-134) 

 คล่ืนการเมืองสองทิศทางไดโ้ถมใส่กนัเป็นฟองซ่านเซ็นสู่ฝ่ังไกลกงัวลเขา้แลว้ “โหมโรงคล่ืนกระทบ

ฝ่ัง” ไดก้ลายทาํนองเป็น “พญาโศก” ในบดัดลในพระราชหฤทยัองคป์ระชาธิปกราชนัผูท้รงธรรม 

 ส่วนองครํ์าไพพรรณี พระบรมราชินีทรงรู้สึกเช่นไร ไม่มีผูใ้ดเล่าไว ้ แต่ยอ่มทรงเป็น “นํ้าน่ิงไหลลึก” 

ชโลมพระราชหฤทยั พร้อมท่ีจะประทบัอยูห่รือโดยเสด็จฯ ไปท่ีใดก็ตามซ่ึงเป็นพระราชประสงคแ์ห่งองคพ์ระ

ราชสวามีเจา้ชีวี 

 
 ในภาวะเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกงัวลมากข้ึนวา่ หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

สามารถยกทหารมาประชิดพระองคไ์ดแ้ลว้ อาจยดึพระองคไ์วเ้ป็นหลกัประกนัความไดเ้ปรียบ ซ่ึงทรงยอมไม่ได ้

(ปรีดา 2520: 307) เพราะนัน่ยอ่มกระทบกระเทือนยิง่ต่อความเป็นกลางของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จึงทรงสั่ง

ใหท้หารรักษาวงัไปรักษาตามท่ีต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข เป็นตน้ และวา่หากพวกใดเขา้

สู่เขตหวัหินใหจ้บัปลดอาวธุ (พูนพศิมัย 2546: 134) แต่แทท่ี้จริงกองทหารรักษาวงัก็มีจาํนวนนอ้ยทั้งคนและ

อาวธุ (ปรีดา 2520: 304) 

 วนัท่ี 16 ตุลาคม ตอนเชา้ มีเคร่ืองบินของคณะกูบ้า้นกูเ้มืองทิ้งใบปลิวกราบบงัคมทูลวา่จะถอยเพราะสู้

ไม่ได ้ ซ่ึงอาจเป็นความพยายามคร้ังสุดทา้ยใหท้รงสนบัสนุนตน และแลว้ทหารท่ีเพชรบุรีก็ยอมแพ ้ เส้นทาง

                                                                                                                                                                                           

มา” และเซ็นช่ือว่า ม.จ.วิบูลย์ฯ หม่อมเจ้าพูนพศิมัยทรงไว้ด้วยว่าทรง “เช่ือว่าท่านวิบูลย์ฯ เป็นพวกในหลวงและท าหน้าท่ีโดยเคร่งครัด” 

(พูนพศิมัย 2546: 128) 
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รถไฟเปิดโล่งให้พระยานิติศาสตร์ไพศาล (วนั จามรมาน) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงไดม้าเจรจา

เกล้ียกล่อมทหารท่ีเมืองเพชร ไดเ้ดินทางมาอยูท่ี่โรงแรมรถไฟหวัหิน “คอยให้เขาเอารถแทงก์มารับในเร็วๆ น้ี” 

ตามคาํของท่านหญิงพูนฯ (พูนพศิมัย 2546: 134-135) 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดโ้ปรดใหไ้ปเชิญพระยานิติศาสตร์มายงัสวนไกลกงัวล และใหร้ออยูท่ี่

ศาลาเริงก่อน แต่ต่อมาใหไ้ปพกัท่ีตึกนายทหารราชองครักษห่์างออกไปจากพระตาํหนกัอีกหน่อย (ปรีดา 2520: 

307) แต่เป็นทีวา่ไดรั้บสั่งกบัเขาแลว้วา่ หากมีการมาบงัคบัพระองค ์ก็จะทรงป้องกนัพระองคเ์อง (Subha Svasti 

2543: 106) 

 พระองคไ์ดต้ดัสินพระราชหฤทยัแลว้วา่ จะเสด็จฯ โดยทางเรือลงใตสู่้สงขลาเพื่อให ้ “พระมหามงกุฎ” 

อยูห่่างไกลจากความขดัแยง้รุนแรงท่ีดาํเนินอยู ่ทั้งน้ีบงัเอิญในวนันั้น เรือเอก หลวงประดิยตันาวายธุ (เฉียบ แสง-

ชูโต) นายทหารราชองครักษ์ ไดติ้ดเรือยามฝ่ังหมายเลข 3 มาผลดัเวร จึงโปรดเกลา้ฯ ให้เขาทาํหนา้ท่ีกปัตนั

เรือยนตพ์ระท่ีนัง่ “ศรวรุณ” ลาํเล็ก ซ่ึงไม่ไดห้มายใหใ้ชใ้นการเดินสมุทร เม่ือพร้อมแลว้ เสด็จลงเรือในคืน

ขา้งแรมเวลาประมาณ 20.00 น. อยา่งเงียบเชียบ (ปรีดา 2520: 307-308) 

 บนเรือนอกเหนือจากในหลวง สมเด็จฯ สมเด็จกรมพระสวสัด์ิฯ และพระองคห์ญิงอาภาฯ แลว้ มีพระ

ญาติและขา้ราชบริพารในพระองคอี์ก 8 คน เม่ือรวมหลวงประดิยติัฯ ลูกเรือ และทหารรักษาวงัแลว้ ก็มีไม่เกิน 

20 คนตามขนาดเรือ (ปรีดา 2520: 309) 

 หลวงประดิยตัฯ เองเขียนความทรงจาํเก่ียวกบัการน้ีไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2498 (ใน ปรีดา 2520: 315-320) วา่เรือ

แล่นไดไ้ม่เชิงเท่าท่ีคาดและเขม็ทิศเดินเรือก็ไวใ้จไม่ไดที้เดียว จึงไดแ้ล่นเกาะชายฝ่ังระวงัหินโสโครกไป ประสบ

กบัคล่ืนลมกรรโชกอยูร่ะยะหน่ึง ทุกคนหวัน่วิตกวา่เจา้นายจะตอ้งทรงลาํบาก แต่คล่ืนไดล้ดถอยลงในเวลา

อนัรวดเร็ว หากแต่ไดมี้แสงไฟเรืออีกลาํหน่ึงส่องจา้มาจากทางทา้ยเรือ ทหารรักษาวงัประจาํปืน เดชะบุญเป็นเรือ

ยามฝ่ังหมายเลข 3 ลาํเดิมตามมาจะถวายอารักขา แต่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหก้ลบัไปทาํหนา้ท่ีตามปกติ เยน็วนัรุ่งข้ึน 

50 ไมลจ์ากชุมพร นํ้ามนัร่อยหรอลง 

 “ผู้โดยเสด็จฯ ต่างกไ็ด้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินี พระองค์ท่านได้ทรงพยายามที่

จะทาํให้ทุกคนมีความเบิกบานข้ึนบ้าง พระองค์ได้ทรงประกอบอาหารด้วยพระองค์เอง และทรงแจกจ่ายในยาม

กนัดารน้ีโดยทัว่ถงึ”  
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ซ่ึงองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เองทรงระลึกความทรงจาํไวว้า่ “ก็แบ่งกนักินคนละเล็กคนละ

น้อย” แต่ดูจะเป็นเก่ียวกบัอีกวาระหน่ึงเม่ือเรืออยูท่ี่ชุมพร (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 14) 

 เรือแวะท่ีปากนํ้าชุมพร ส่งคนข้ึนไปหาซ้ือนํ้ามนัอยูเ่ป็นนาน ในท่ีสุดพระราชญาติรักษา (ประณีต บุญ

รัตนพนัธ์) เจา้เมืองชุมพรไดน้าํมาพร้อมป่ินโตอาหารหน่ึงเถา จึงไดอ้อกเดินทางต่อไปสู่แนวหมู่เกาะอ่างทอง 

อากาศดี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทะเลสวย ซ่ึงในวาระน้ี ทั้งสองพระองคอ์าจไดท้รงรําลึกถึงกาลเวลาเม่ือไม่ก่ีปีก่อน

หนา้ท่ีไดเ้สด็จโดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีลาํใหญ่ เคร่ืองอาํนวยความสะดวกครบครัน และไดท้รงช่ืนชมกบั

ธรรมชาติของทะเลงามแห่งน้ี 

 แต่พอผา่นช่องเกาะสมุยในเวลาบ่ายก็ประสบกบัพายอีุก ทั้งลม คล่ืน และเมฆส่งสัญญาณวา่น่าจะ

ร้ายแรง แต่เป็นเช่นนั้นชัว่ครู่เดียวก็มี “ลมพดัแรงมาทิศตรงกนัข้ามกบัลมพายุและสายคลื่น...คลื่นและลมทีไ่ด้

กระพอืพดัอย่างรุนแรงอยู่ก่อนกไ็ด้สงบเงียบลงโดยฉับพลัน แล้วฝนทีต่กลงมาน้ันก็หยุดหายไป” (ประดิยตัฯ ใน 

ปรีดา 2520: 319) ฟังดูคลา้ยกบัเพลงคลาสสิกฝร่ังบางเพลงท่ีเปล่ียนอารมณ์กลางคนั ซ่ึง “โหมโรงคล่ืนกระทบ

ฝ่ัง” ไม่ถึงกบัเป็นเช่นนั้น 

 เม่ือใกลอ่้าวนครศรีธรรมราชเขา้ไป เรือ “วลยั” ของบริษทัอิสตเ์อเชียติกของเดนมาร์ก ซ่ึงสมเด็จฯ รับสั่ง

วา่ “เป็นเรือสินค้าธรรมดาน่ีแหละ” ก็ปรากฏลาํ “เรากเ็ลยหาทางเรียกให้เขาหยดุ เพราะเรือของเราคงจะไปไม่ถงึ

สงขลาแน่ ขอให้ทางเรือเขาช่วยรับพวกเราไปส่งสงขลา ก็เป็นอันตกลงกัน...จนรู้สึกใกล้สงขลา ดูเหมือนจะเป็น

ตอนเช้า กเ็ห็นเรือรบ 2-3 ลําตามมา กปัตันเรือเขากถ็ามว่า จะให้แล่นเลยไปสิงคโปร์ไหม เรากบ็อกว่าไม่ต้อง ทาง

เรือรบเขากใ็ห้สัญญาณมาว่า จะมารักษาพระองค์ ไม่ได้มาทาํอันตรายหรอก ในหลวงท่านรับส่ังว่า กด็ี แต่จะไป

เอง” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 14) ซ่ึงตรงกบัท่ีหลวงประดิยตัฯ เขียนไวว้า่ประทบับนเรือวลยั โดยไดพ้ว่ง

เรือศรวรุณไปดว้ย และในรุ่งอรุณของวนัท่ี 20 ตุลาคม เรือรบปรากฏกาย จึงปลดศรวรุณออกให้เรือวลยัวิง่ไดเ้ร็ว

ข้ึน เวลาประมาณ 10 นาฬิกา เรือวลยัและเรือศรวรุณเขา้อ่าวสงขลาไดก่้อน ในเวลาประมาณ 10 นาฬิกา และ 15 

นาทีต่อมาเรือหลวงสุโขทยั ซ่ึงมีนาวาเอก พระยาวชิิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ)์ เป็นผูบ้ญัชาการก็มาถึงและเจา้

คุณวชิิตฯ ไดเ้ฝ้าฯ ยนืยนัจะถวายความปลอดภยัดว้ยความจงรักภกัดี เรือศรวรุณเทียบท่าเรือทะเลสาบสงขลา ส่ง

เสด็จข้ึนฝ่ังเวลาประมาณเท่ียงวนั (ประดิยตัฯ ใน ปรีดา 2520: 319-320) 

 การเดินทางใชเ้วลาถึง 2 วนัคร่ึง! 
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 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ รับสั่งตอบคาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกส่วนพระองคใ์นคร้ังนั้น (พระราช

บันทกึทรงเล่า 2545: 15) วา่ 

 “ฉันไม่คิด ไม่รู้สึกอะไรทัง้น้ัน ถ้าจะตายกต็ายด้วยกนั” แสดงใหเ้ห็นวา่ทรงพร้อมเสมอท่ีจะเสด็จเคียง

พระราชสวามีแมเ้ม่ือมีความเส่ียงทั้งจากอุบติัภยัและภยัจากเพื่อนมนุษย ์ แมจ้ะวายชนมก์็ยงัดีท่ีจะเป็นพร้อมกบั

องคพ์ระภูมินทร์และพระญาติขา้ราชบริพารผูใ้กลชิ้ด 

 ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จไปประทบั ณ พระตาํหนกัเขานอ้ย ในตวัจงัหวดั ท่ีประทบัเดิมของสมเด็จเจา้ฟ้า

ยคุลฑิฆมัพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชปักษ์ใตส้มยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงขณะนั้นเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล

มณฑลนครศรีธรรมราช พระยาศรีธรรมราช สมุหเทศาฯ ไดย้า้ยออกเพื่อถวายเป็นท่ีประทบั 

 เปล่ียนฉากกลบัมาท่ีสวนไกลกงัวล หลงัจากท่ีไดส่้งเสด็จลงเรือศรวรุณท่ีชายหาด “ในความมืดขมุกขมัว

.....ตะลึงดูเรือลําน้ันว่าจะไปได้ตลอดรอดฝ่ังหรือไม่” (พูนพศิมัย 2546: 137) แลว้เจา้นายและขา้ราชบริพารท่ีหวัหิน 

ซ่ึงไดมี้พระราชดาํรัสใหต้ามลงไปสมทบท่ีสงขลา ก็ไดเ้ตรียมองคเ์ตรียมตวัออกเดินทาง หากแต่ขอรถไฟตามวธีิ

ปกติไม่ไดแ้ละเรือก็ยงัไม่มี หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ไดท้รงจดัการไปไดข้บวนรถไฟมาจากสถานีวงัพงก ์ (พูน

พศิมัย 2546: 139) โดยเจา้กาวลิะวงศ ์ ณ เชียงใหม่ (นายช่างทางกรมรถไฟ) เป็นพนกังานขบัรถไฟจาํเป็น ออก

เดินทางพร้อมกบัทหารรักษาวงั แต่เม่ือจวนจะถึงสถานีประจวบคีรีขนัธ์หรือเกาะหลกั รถตอ้งหยดุชะงกัเพราะ

ปรากฏวา่รางถูกถอดไปแลว้ จึงไดไ้ปถอดรางขา้งหลงัท่ีรถไฟผา่นมาแลว้มาต่อแทน เดินทางต่อไปได ้ เม่ือถึง

สถานีประจวบฯ ตาํรวจภูธรแจง้วา่มีคาํสั่งใหห้ยดุขบวนรถน้ีไวก่้อนเพราะขโมยมา พลโท พระยาวชิิตวงศว์ุฒิ

ไกร (ม.ร.ว.สิทธ์ิ สุทศัน์) สมุหราชองครักษ ์ จึงไดโ้ทรเลขถึงพระยาพหลฯ วา่บนรถไฟมีแต่พระบรมวงศานุวงศ์

และขา้ราชสาํนกั ไม่ใช่ขโมย ก็ไดรั้บโทรเลขตอบกลบัมาใหป้ล่อยขบวนรถไฟขบวนดงักล่าวไปได ้ จึงได้

เดินทางถึงสงขลาในวนัท่ี 19 ตุลาคม เวลาราว 11 นาฬิกา ตั้งแต่เรือยนตพ์ระท่ีนัง่ศรวรุณยงัไปไม่ถึง (ปรีดา 

2520: 309-313 และดู พูนพศิมัย 2543: 137-148 ซ่ึงใหร้ายละเอียดมากกวา่น้ีรวมทั้งท่ีวา่มีการวางแผนวางระเบิด

ขบวนรถไฟ) บรรดาเจา้นายชั้นบรมวงศไ์ดเ้สด็จไปประทบั ณ สถานท่ีต่างๆ ใกลบ้า้งไกลบา้งจากพระตาํหนกั

เขานอ้ย เช่น สมเด็จพระพนัวสัสาปิตุฉาเจา้ ซ่ึงเสด็จฯ โดยเรือจากกรุงเทพฯ ประทบัท่ีบงักะโลบนเขานอ้ย 

สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศป์ระทบัอยูท่ี่หาดใหญ่ เป็นตน้ (ดวงจิตร 2526: 19) 

 พระตาํหนกัเขานอ้ย ท่ีประทบัของพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ นั้น เอิบเปรม บุตรของปรีดา วชัรางกรู 

ชาวท่ีซ่ึงไปทาํความสะอาดหอ้งพระบรรทม ใหส้ัมภาษณ์วา่ปรีดาเล่าวา่ “บ้านมุ้งลวด ม่านกไ็ม่มี...ฝนตกน้ําร่ัว
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เลย” (สร. เอบิเปรม: 7 และ ปรีดา 2520: 322) ส่วนหม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศ รับสั่งเล่าวา่ “ประทบัอยู่ทีช้ั่น 2 ของ

พระตําหนัก ส่วนเจ้านายฝ่ายในอ่ืนๆ ประทบัอยู่บนช้ัน 3” (ราชเลขาธิการ 2531: 74) 

 สมเด็จฯ รับสั่งเล่าวา่ 

 “ไม่รู้จะทาํอะไร กเ็ล่นเทนนิสกนั...ตอนน้ันหลวงประกอบนิติสาร84เป็นผู้พพิากษา กม็าเล่นด้วย พอมา

ตอนหลังได้ข่าวว่าถูกจับติดคุก หลวงประกอบฯ น่ะมาเล่นอยู่หนเดียวแท้ๆ หม่อมทวีวงศ์ฯ85 มาเล่นอยู่ด้วยอีก

คน...แต่ไม่ถูกจับ” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 15) พระราชญาติรักษา เจา้เมืองชุมพร ก็ถูกจบัติดคุก (พูน

พศิมัย 2543: 149) 

 การปราบกบฎไดบ้รรลุผลแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม พนัเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม (ด่ิน ท่าราบ)

นายทหารคนสาํคญัคนหน่ึงของคณะกูบ้า้นกูเ้มืองถูกยงิเสียชีวติท่ีหินลบั พระองคเ์จา้บวรเดชทรงหนีออกนอก

ประเทศไปทรงล้ีภยัในดินแดนอินโดจีนของฝร่ังเศส จากนั้นฝ่ายรัฐบาลไดต้ามล่าตวัผูท่ี้สงสัยวา่เก่ียวขอ้งกบัการ

กบฎและการถวายความสะดวกต่างๆ ในการเสด็จพระราชดาํเนินสู่สงขลา รวมทั้ง หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท 

ซ่ึงประทบัอยูก่บัพระเจา้อยูห่วั และมีข่าววา่จะเลยไปถึงสมเด็จกรมพระสวสัด์ิฯ  

 ส่วนเรือรบหลายลาํภายใตก้ารบงัคบับญัชาของนาวาเอก พระยาวชิิตชลธีก็ยงัประจาํอยูท่ี่สงขลา เยน็วนั

หน่ึง คณะทหารเรือไดเ้ขา้เฝ้าฯ หวัหนา้คณะกราบบงัคมทูลวา่ หากเป็นพระราชประสงค ์ จะยืน่คาํขาดไปยงั

รัฐบาล ถา้รัฐบาลไม่ยอม จะใชปื้นเรือยงิเขา้ไป รับสั่งตอบวา่ 

 “ฉัน ในเวลาน้ีไม่มีอํานาจอะไรแล้ว ได้แต่เพยีงเตือนเท่าน้ัน ถ้าเช่ือกข็อบใจ ถ้าไม่เช่ือกต็ามใจ ขออย่าได้

ใช้อาวุธ เลย จะเสียเลือดเน้ือของคนไทยไปโดยใช่เหตุ ถ้าฉันคิดรบ กจ็ะรบเสียนานแล้ว” (ปรีดา 2520: 322) 

 ทรงยนืหยดัในสันติวธีิเช่นเดิม แมจ้ะทรงไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นทหารอาชีพ 

 กลางเดือนพฤศจิกายน หลวงประดิยตันาวายธุ กปัตนัเรือศรวรุณจาํเป็น ก็ถูกเรียกตวักลบักรุงเทพฯ 

หลวงประดิยตัฯ กราบถวายบงัคมลา รับสั่งวา่ “ขอบใจมาก ตาเฉียบ” ส่วนพระยาวชิิตชลธีก็ถูกจบัและระหวา่ง

การสอบสวนถูกปลดออกจากตาํแหน่ง 

                                                           
84 ประกอบ บุญยษัฐิติ 
85 หม่อมทวีวงศถ์วลัยศกัด์ิ (ม.ร.ว. เฉลิมลาภ ทววีงศ)์ ต่อมาในรัชกาลท่ี 9 เป็นเลขาธิการพระราชวงั 
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 ในระหวา่งเดือนนั้น ไดมี้การดาํเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสู่ก่ึงหน่ึงของสภาฯ โดย

ทางออ้ม คือใหร้าษฎรเลือกผูแ้ทนตาํบลข้ึนมาชั้นหน่ึงก่อน แลว้ใหผู้แ้ทนตาํบลเลือกผูแ้ทนราษฎรอีกที รัฐบาล

ไดส่้งหม่อมเจา้วรรณไวทยากร วรวรรณ (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ ใน

ภายหลงั) และพระยานิติศาสตร์ฯ ออกไปเชิญเสด็จฯ กลบักรุงเทพฯ เป็นระยะๆ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ 

ไดท้รงตั้งเง่ือนไขวา่รัฐบาลจะตอ้งจดัการไปในทางใหเ้กิดความสงบสุขเสียก่อน (พูนพศิมัย 2543: 148-149) 

และใหพ้ระองคไ์ดเ้สด็จฯ ไปต่างประเทศเพื่อทรงรับการรักษาพระเนตร ซ่ึงไดเ้ส่ือมลงมากอีกคร้ัง86 แต่รัฐบาลก็

ยงัไม่สนองพระราชดาํริ จึงประทบัอยูท่ี่สงขลาต่อไปจนเม่ือมีผลการเลือกตั้งออกมาแลว้ 

 ก่อนจะเสด็จคืนสู่พระนคร “ในหลวงท่านส่งพ่อฉัน (สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ) ให้ไปอยู่ทีปี่นังเสีย 

เพราะรู้มาว่าทางรัฐบาลเขาอยากได้ตัวเต็มทเีหมือนกนั” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 15) สมเด็จฯ ทรงเล่า แต่

ไม่ไดรั้บสั่งวา่ทรงรู้สึกอยา่งไรในเวลานั้นท่ีพระชนกชนนีจะตอ้งทรงจากไป โดยอาจไม่ไดท้รงพบกนัอีกเลยก็

เป็นได ้ แต่อยา่งนอ้ยก็จะประทบัอยูไ่ม่ไกลเกินไป ทั้งพระเจา้อยูห่วัยงัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ทรงแนะนาํใหส้มเด็จกรม

พระยาดาํรงราชานุภาพเสด็จออกนอกประเทศดว้ย (พูนพิศมัย 2543: 150-151) 

 เสด็จฯ กลบัโดยเรือ “มุ่ยหนาํ” เรือสินคา้ของบริษทัอีสตเ์อเซียติคท่ีเดินทางจากฮ่องกงมาแวะท่ีสงขลา 

ถึงกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2476 และในคํ่าวนันั้นเอง รัฐบาลไดถ้วายรายช่ือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ประเภทแต่งตั้งซ่ึงคณะราษฎรไดค้ดัเลือกแลว้ตรงตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 78 คน เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

แต่งตั้งโดยไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหไ้ดท้รงเลือกเลย ทาํใหไ้ม่พอพระราชหฤทยั แต่ในวนัรุ่งข้ึนท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 

2476 ครบรอบหน่ึงปีพอดีของวนัท่ีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบั “ถาวร” ก็ไดเ้สด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด

สมยัประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ดว้ยพระราชหฤทยัหวงัวา่สมาชิกสภาฯ ประเภทท่ีราษฎรเลือกตั้งโดยทางออ้ม

บางคนอาจสามารถทดัทานคณะราษฎรไวไ้ดบ้า้ง พระยาพหลฯ ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 

 ประทบั ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน โดยท่ียงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็อยูว่า่รัฐบาลจะอนุญาตใหเ้สด็จฯ 

ออกไปยงัต่างประเทศหรือไม่ สมเด็จฯ รับสั่งเล่าวา่ 

 “ระยะน้ีรู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนักและดูเหมือนว่าจะมีอะไรรุนแรงมากข้ึนทุกทีระหว่างในหลวงกบั

รัฐบาล รถถงักว็ิ่งกันเกลื่อน จะเข้ามาเมื่อไหร่กไ็ด้” แลว้รับสั่งต่อวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรง

                                                           
86 พระราชประสงคท่ี์จะเสดจ็ออกไปใหไ้กลจากการอา้งพระนามโดยฝ่ายใดก็ตามไดท้รงเปิดเผยแก่นายเจมส์ แบกซเตอร์ (James Baxter) 

ท่ีปรึกษาชาวองักฤษตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2476 และอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2476 ซ่ึงคร้ังน้ีเก่ียวกบัการรักษาพระเนตร
ดว้ย (ใน วัลยวิภา 2548: 194-197) 
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เตรียมพระองคจ์ะปลงพระชนมพ์ระองคเ์องหากเกิดเหตุการณ์คบัขนัเป็นวกิฤตประชิดพระองค ์ (พระราชบันทกึ

ทรงเล่า 2545: 15-16) 

 รัฐบาลพยายามต่อรองโดยจะหาจกัษุแพทยจ์ากต่างประเทศเขา้มาทาํการรักษาพระเนตร แต่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ ทรงยนืยนัจะเสด็จฯ ออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงในท่ีสุดรัฐบาลก็ไดย้อมตามพระราชประสงค ์

 ในวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมี “พระราชปฏิสันถาร” (บรรเจิด 

2536: 270)87 ความตอนตน้วา่ 

 “ประชาชนพลเมืองทัง้หลาย 

 ในวันที ่ 12 เดือนน้ี ข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี จะได้เดินทางออกไป

ต่างประเทศ ทัง้น้ีเป็นความจําเป็นเพือ่การรักษาร่างกายของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ถอืโอกาส

เจริญทางพระราชไมตรีกบันานาประเทศให้สนิทสนมยิง่ขึ้นด้วย...” 

 ในระหวา่งท่ีไม่ไดป้ระทบัอยูใ่นประเทศน้ี ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให ้สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์

ทรงเป็นผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค์ 

 วตัถุประสงคก์ารเสด็จฯ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป จึงมีอยู ่2 ประการ คือ เพื่อรักษาพระองค ์และเพื่อ

เจริญพระราชไมตรี โดยเป็นท่ีเขา้ใจกนัเป็นส่วนมากในช่วงนั้น และแมก้ระทัง่ในปัจจุบนั วา่ การรักษาพระองค์

นั้นคือการรักษาพระเนตร ทั้งในปัจจุบนั มีนอ้ยคนท่ีทราบถึงพระราชกรณียกิจอ่ืนๆ ในระหวา่งการเสด็จพระ

ราชดาํเนินในคร้ังนั้น 

 การเสด็จพระราชดาํเนิน “ออกไปต่างประเทศ” เดิมทีจะเป็นทั้งยงัยโุรปและอเมริกาตามลาํดบั ดงั

ปรากฏคาํวา่ “และอเมริกา” ในเอกสารจดหมายเหตุเสด็จพระราชดาํเนินประพาสฯ ท่ีพระยาวชิิตวงศว์ฒิุไกร   

สมุหราชองครักษแ์ละราชเลขานุการในพระองคใ์นกระบวนเสด็จฯ เรียบเรียงส่งมายงัสาํนกัราชเลขาธิการท่ี

กรุงเทพฯ เป็นตอนๆ แต่ทา้ยท่ีสุดมีการขีดฆ่า “และอเมริกา” ออก (วชิิตวงศ์ 2526)88 และไม่ไดเ้สด็จฯ ยงัอเมริกา

ในคร้ังนั้น สันนิษฐานไดว้า่ เดิมทีมีพระราชดาํริจะเสด็จฯ จากยโุรปไปอเมริกาเพื่อทรงรับการผา่ตดัพระเนตรท่ี

                                                           
87 เป็นที่น่าสังเกตวา่การใชค้าํวา่ “พระราชปฏิสันถาร” และคาํวา่ “ประชาชนพลเมืองทั้งหลาย” น้ีไม่เคยปรากฏมาก่อนแมเ้ม่ือเปล่ียนแปลง

การปกครองแลว้ เดิมใชว้า่ “พระราชดาํรัส” หรือ “พระบรมราโชวาท” และไม่มีขอ้ความข้ึนตน้วา่รับส่ังแก่ผูใ้ด 
88 จดหมายเหตุฯ น้ีเพ่ิงไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นหนงัสือเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2526. ในช่ือวา่ จดหมายเหตุ เสดจ็พระราชดาํเนินประพาสยโุรป 

พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั. 
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นัน่เป็นคร้ังท่ีสองหลงัจากท่ีทรงไดรั้บการผา่ตดัคร้ังแรกท่ีนัน่แลว้ใน พ.ศ. 2474 แต่ไดมี้การเปล่ียนแผน ทรงรับ

การผา่ตดัพระเนตรเบ้ืองซา้ยอีกคร้ังท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ระหวา่งท่ีเสด็จประพาสยโุรป 

 นางปรางทิพย ์ ทวพีาณิชย ์ บุตรีนายพานทอง ทองเจือ ผูเ้ยาวรุ่์นสุดทา้ยซ่ึงองคป์ระชาธิปกทรงพระราช

อุปการะเล้ียงดูไวใ้กลชิ้ดพระองค ์ เล่าวา่ในวนัเสด็จฯ ไปนั้น “คุณพ่อได้เข้าเฝ้าฯ พร้อมคุณย่า (ท้าวอนงค์รักษา) 

ในห้องพระบรรทม...ทรงเส้ือผ้ายนัต์สีแดงทัง้องค์ (ไวข้า้งใน-ผูเ้ขียน) เมื่อท่านจะเสด็จฯ คุณพ่อได้โผผวาไป

กอดพระบาทท่านและร้องไห้โฮดังลั่น ทาํให้ผู้ทีม่าเฝ้าฯ พากนัร้องไห้ทุกคน ท่านรับส่ังกบัคุณพ่อว่า “ตาหนู ฉัน

จะให้คนมารับแกไปอยู่ทีอั่งกฤษด้วยกนั” แต่ภายหลังทรงพระประชวรและมีพระราชภาระมาก คุณพ่อจึงไม่ได้

ตามเสด็จฯ ไป” (พช. ปรางทพิย์) ...เหลือแต่ความทรงจาํของผูซ่ึ้งอาย ุ12 ปี ในเวลานั้นไดเ้ล่าใหลู้กหลานฟังถึง

พระเมตตาท่ีไดท้รงมีแก่เขามาแต่ยงัเยาว ์(ดู พานทอง 2520: 4-5 ดว้ย) 

 วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2476 (พ.ศ. 2477 นบัศกัราชตามปัจจุบนั) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ

สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จฯ จากพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานไปยงัท่าราชวรดิฐ เสด็จลงประทบัเรือยนตพ์ระท่ี

นัง่ศรวรุณไปยงัเกาะสีชงั ประทบัเรือวลยัของบริษทัสยามสตีมนาวเีกชนั จาํกดั ออกจากเกาะสีชงัตรงไปยงัเมือง

เมดนั (Medan) บนเกาะสุมาตรา (Sumatra) ถึงท่ีนัน่ในวนัท่ี 18 มกราคม เสด็จไปยงัโรงแรมบูเออร์ (Hotel Boer) 

เวลา 13.00 น. ประทบัโตะ๊เสวยพระกระยาหารกลางวนั พร้อมดว้ยพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายหนา้ในท่ีเสด็จมาเฝ้าฯ 

เวลา 16.00 น. เสด็จฯ กลบัท่ีประทบั ณ จวนซ่ึงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์เจา้อาณานิคมจดัถวาย (วชิิตวงศ์ 

2526: 5) 

 พระบรมวงศานุวงศท่ี์เฝ้าฯ ร่วมโตะ๊เสวย มีเช่น สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคฯ์ และครอบครัว ซ่ึง

เสด็จมาจากเมืองบนัดุง เกาะชวา สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและครอบครัว อีกทั้งสมเด็จฯ กรมพระ

สวสัดิวดันวศิิษฏแ์ละพระชายาซ่ึงเสด็จมาจากปีนงั และพระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน 

ซ่ึงเสด็จมาจากสิงคโปร์ เป็นตน้ 

 หม่อมเจา้หญิงพูนพิศมยั ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงฯ ทรงไวใ้น “ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบเห็น” 

วา่พระเจา้อยูห่วั “ทรงซูปผอมอย่างไม่เคยเห็น มีแต่ดวงพระพกัตร์ที่แจ่มใสเบิกบานเพราะได้ไกลกงัวลจริงๆ” 

พระองคต์รัสเล่าวา่ “เหลือเวลาอีก 6 ช่ัวโมงจะลงเรือแล้วยงัไม่รู้ว่าเขาจะให้มาหรือไม่” แลว้ทรงขอบใจท่ีมาส่ง

เสด็จฯ “พระราชทานพระหัตถ์ให้จับ.....กราบลงทีพ่ระบาท ในใจเหลือแต่ความหวังจะได้พบกนัอีกเท่าน้ัน” (พูน

พศิมัย 2543: 152) 
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 นัน่เป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงพบกบัพระชนกชนนี89 วนัท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ. 2476 ประมาณเท่ียงวนั ทั้งสองพระองคเ์สด็จข้ึนสู่เรือเมโอเนีย (M.S. Moenia) ซ่ึงบริษทั อีสตเ์อเชียติค จดั

ถวายเป็นเรือพระท่ีนัง่โตค้ล่ืนทะเลต่อไปยงัประเทศฝร่ังเศส (วชิิตวงศ์ 2526: 8) ไกลออกไปจากคล่ืนการเมือง

ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 สมเดจ็กรมพระสวสัด์ิฯ ส้ินพระชนมเ์ม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2478 ในรัชกาลท่ี 8 ท่ีปีนงั พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภาพรรณี 

ส้ินพระชนมเ์ม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2481 ในรัชกาลท่ี 8 ท่ีปีนงั สมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ยงัประทบัอยูท่ี่ประเทศองักฤษจนถึง 
พ.ศ. 2492 
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8 

  

จากราชินีสู่ “เจ้าหญิงแห่งสุโขทยั” 

 
 การโดยเสด็จพระราชดาํเนินเคียงพระองคไ์ปยโุรปใน พ.ศ. 2477 น้ีไม่ใช่คร้ังแรกของสมเด็จฯ ดว้ยได้

เคยทรงโดยเสด็จฯ มาแลว้แต่สมยัรัชกาลท่ี 6 ในช่วงท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัยงัทรงเป็นสมเด็จ

พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมขนุศุโขไทยธรรมราชา แต่คร้ังน้ีเป็นในพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินี 

ระยะเวลาระหวา่งสองคร้ังถึง 13 ปี ในคร้ังก่อนนั้น พระชนัษาเพียง 16 ปี ในคร้ังน้ีพระชนมพรรษา 29 พรรษา

บริบูรณ์ พระราชกรณียกิจท่ีทรงประกอบตลอดจนการวางพระองคใ์นคราวน้ียอ่มมีท่ีแตกต่างออกไปจากคราว

ก่อนไม่นอ้ย แต่หลายประการก็คลา้ยกนั เช่นการท่ีไดท้รงปฏิบติัวตัถากพระราชสวามีในยามท่ีทรงพระประชวร

จากการผา่ตดัไม่เฉพาะพระเนตร และแลว้ เพียงหน่ึงปีกวา่ต่อมา พระราชสถานะและพระราชสมญาก็ได้

เปล่ียนไปอีกคร้ังหน่ึง  

 

เสด็จฯ ยุโรปเคียงพระองค์ป่ินสยาม 

 การเสด็จประพาสยโุรปน้ี จดหมายเหตุเสด็จพระราชดาํเนินประพาสฯ (วชิิตวงศ์ฯ 2526) บนัทึกตั้งแต่

วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2476 ซ่ึงเป็นวนัเสด็จออกไป จนถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 วนัส้ินสุดพระราชกรณียกิจ 

การเสด็จประพาสประเทศต่างๆ ถึง 9 ประเทศในทวปีนั้น และถา้นบันครรัฐวาติกนัภายในกรุงโรม ประเทศ

อิตาลี ก็เป็น 10 ประเทศ เวลานานถึง 7 เดือนเศษ การเดินทางดว้ยเรือเดินสมุทรจากเมดนัผา่นโคลมัโบ 

(Columbo) ประเทศ (ศรี) ลงักา อาณานิคมขององักฤษในขณะนั้น และคลองสุเอส (Suez Canal) ถึง มาร์เซลย์ 

(Marseilles) เมืองท่าใหญ่ของประเทศฝร่ังเศสบนฝ่ังทะเลเมดิเทอเรเนียน (Mediterranean Sea) เสด็จประพาส

ตอนใตข้องประเทศนั้น โดยไดท้รงแวะท่ีโมนาโค (Monaco) รัฐเล็กๆ ซ่ึงมีเจา้ชายทรงปกครองอยู ่ แลว้เสด็จฯ 

ต่อไปยงัประเทศอิตาลี ประทบัท่ีกรุงโรมและเมืองต่างๆ ทางตอนใตเ้กือบหน่ึงเดือน แลว้จึงเสด็จยงักรุงปารีส 

เมืองหลวงของฝร่ังเศส อีก 2 สัปดาห์ 

 จากนั้นไดเ้สด็จฯ ขา้มช่องแคบไปยงัประเทศองักฤษ ประทบั ณ กรุงลอนดอนอีก 2 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

ทรงเขา้รับการผา่ตดัพระทนตก์รามและพระเนตรรวมทั้งทรงพกัฟ้ืน และดูเหมือนวา่ทรงเสาะหาท่ีซ่ึงเหมาะสม
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แก่การท่ีจะประทบัอยูใ่นองักฤษหลงัจากเสร็จส้ินพระราชภารกิจการเสด็จประพาสประเทศอ่ืนในยุโรป คือ 

ประเทศเดนมาร์ค เยอรมนี เบลเยีย่ม เลยไปถึงเชคโกสโลวาเกีย และฮงัการี แลว้จึงเสด็จประพาสประเทศ

สวติเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองคจ์ริงๆ ประมาณหน่ึงสัปดาห์ เสด็จกลบัมาท่ีกรุงปารีส เป็นอนัส้ินสุดการ

เสด็จประพาสท่ีจดหมายเหตุฯ บนัทึกไว ้ (วชิิตวงศ์ 2526: 293) ประทบัอยูท่ี่กรุงปารีสนานเท่าใดไม่ปรากฏชดั

แจง้ แต่น่าจะเป็นประมาณหน่ึงเดือนตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2477 เป็นอยา่งนอ้ย และ

ไดเ้สด็จฯ ขา้มไปยงัเกาะองักฤษ ประทบัอยูท่ี่นัน่ต่อไป (พฤทธิสาณ 2555: 8-9) ไม่ไดเ้สด็จออกไปยงั

สหรัฐอเมริกาตามกาํหนดการท่ีมีการกะไวเ้ดิมก่อนเสด็จฯ ออกไป 

 พระราชกรณียกิจในระหวา่ง 7 เดือนนั้นมีมากมายและหลายประเภทเกินกวา่ท่ีจะพรรณนาไดห้มดแม้

จากจดหมายเหตุฯ ฉบบัดงักล่าว มิใยตอ้งกล่าวถึงเอกสารภาษาต่างประเทศหลายภาษาทั้งของทางการและของ

หนงัสือพิมพข์องประเทศนั้นๆ เอกสารภาษาต่างประเทศเหล่าน้ีกาํลงัมีผูอ่ื้นทาํการศึกษาอยู่90 ในท่ีน้ี แมค้วาม

สนใจหลกัจะอยูท่ี่องคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ แต่โดยท่ีพระองคโ์ดยเสด็จฯ พระราชสวามี จึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเทา้ความถึงพระราชกรณียกิจขององคพ์ระประมุขแห่งสยามประเทศ และในเชิงส่วนพระองคข์ององค์

ประชาธิปกเป็นฉากใหเ้ห็น แต่จะเฟ้นหาการทรงปฏิบติัพระองคข์องสมเด็จฯ รวมตลอดถึงพระราชกรณียกิจท่ี

ไดท้รงร่วมประกอบ ซ่ึงปรากฏวา่เป็นท่ีสาํราญพระราชหฤทยั และ/หรือท่ีน่าท่ีจะไดท้รงจดจาํและไดท้รงนาํมา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นการส่วนพระองคใ์นประเทศไทยหลงัจากท่ีไดเ้สด็จกลบัมาเม่ือ พ.ศ. 2492 ในภาวะท่ีพระราช

สวามีหาไม่แลว้ 

 พระราชกรณียกิจระหวา่งการเสด็จประพาสอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ ท่ีเป็นการการ กบัท่ี

เป็นการส่วนพระองค ์

 พระราชกรณียกิจท่ีเป็นทางการและเชิงพิธีการ ซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยในแต่ละประเทศท่ีเสด็จฯไปถึง โดย

พระประมุขและประมุข หวัหนา้รัฐบาล ตลอดจนสามญัชน ไดรั้บเสด็จฯ อยา่งสมพระเกียรติและตามควรแก่การ

เสด็จฯ ในลกัษณะท่ีไม่ใช่ “st te visit‛  หรือเป็นทางการเตม็ท่ีหรือโดยตลอด แต่ก็มีนยัสาํคญัในแง่ท่ีเป็นการ

เสด็จเยอืนในพระราชสถานะของพระประมุขของชาติเอกราช ซ่ึงเพิ่งไดเ้ปล่ียนระบอบการปกครอง ทั้งยงัเป็น

การเสด็จเยอืนประเทศต่างๆ ในยโุรปเป็นคร้ังแรกในพระราชสถานะพระมหากษตัริย ์ จึงเป็นการท่ีองคพ์ระ

ประมุขพระองคเ์ดิมตั้งพระราชหฤทยัจะทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทางเจริญพระราชไมตรีไม่แต่กบัพระ

                                                           
90 ศาสตราจารย ์ดร.พรสรรค ์วฒันางกรู ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัพระปกเกลา้ใหท้าํวจิยัเอกสารภาษาต่างประเทศเหล่าน้ีเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัการเสดจ็ประพาสยโุรปมีกาํหนดใหเ้สร็จในเดือนสิงหาคม 2559 ดูผลการวจิยัเบ้ืองตน้ในพรสรรค ์2558. 
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ประมุขหรือประมุขหรือหวัหนา้รัฐบาลเท่านั้น แต่กบับุคคลสาํคญัๆ อ่ืนๆ ดว้ย เพื่อให้เขามีความมัน่ใจวา่สยาม

จะยงัคงความสัมพนัธ์ท่ีมีมาแต่เดิมและมุ่งหวงัจะใหดี้ข้ึนดว้ย หรือในกรณีของเชคโกสโลวาเกียและฮงัการีเป็น

การกรุยทางสู่ความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐประเทศ 

 ทั้งน้ีพึงระลึกดว้ยวา่ ในกาลเวลานั้น กาํลงัมีการเปล่ียนแปลงผนัผวนในยโุรปเองอยูม่ากทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความคิดอ่านทางสังคม พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัตอ้งพระราช

ประสงคจ์ะไดท้รงทราบและทรงสัมผสัพระองคเ์องถึงกระแสความกาํลงัเป็นไปเหล่านั้นเพื่อประดบัพระ

สติปัญญา และหากทรงมีโอกาส จะไดพ้ระราชทานคาํแนะนาํแก่รัฐบาลสยามถึงแนวนโยบายอนัควรดาํเนิน 

 ในดา้นระบอบการปกครองนั้น ประเทศท่ีเสด็จเยอืนมีระบอบและวธีิการปกครองท่ีต่างกนั คือบาง

ประเทศมีพระราชาราชินีทรงเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตย บางประเทศแมมี้พระราชาเป็นประมุขก็ตาม 

แต่อาํนาจการปกครองตกอยูใ่นมือของรัฐบาลนาํโดยบุคคลท่ีกาํลงัถือตนเป็นผูน้าํชาติสู่ความยิง่ใหญ่ คือในกรณี

ของมุสโสลินี (Mussolini) ในอิตาลี หรือในกรณีของฮิตเลอร์ (Hitler) ในเยอรมนี ซ่ึงกรณีหลงัน้ีไม่มีพระราชา 

แต่ก็ยงัไม่ถึงกาลวาระท่ีทั้งสองไดท้าํการรุกรานประเทศขา้งเคียงจนสถานการณ์ซ่ึง “โลก” หวงัวา่จะมีสันติภาพ

ระหวา่งประเทศพลิกผลนัเป็นสงครามโลกคร้ังท่ีสองใน 5 ปีต่อมา บางประเทศยงัอยูใ่นช่วงของการสร้างความ

เป็นปึกแผน่เป็นรัฐชาติแก่ประเทศของตน และบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส มีประธานาธิบดีเป็นประมุขอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อการบริหารงานแผน่ดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้พระราชปฏิสันถารกบับุคคลผู ้

เป็นประมุขและหวัหนา้รัฐบาลเหล่าน้ีทั้งหมดทั้งส้ิน ไม่วา่เขาจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด ตลอดจนได้

ทอดพระเนตรกิจการต่างๆ หลายลกัษณะท่ีเจา้ภาพจดัถวาย หรือท่ีทรงมีพระราชประสงคส่์วนพระองคท่ี์จะได้

ทอดพระเนตรเพื่อประกอบพระสติปัญญาไวท้รงคาดการณ์ถึงอนาคตอนัใกล ้ ความขอ้น้ีพึงสาํนึกไว ้ จะไดไ้ม่

ด่วนสรุปจากการไดเ้ห็นภาพทรงสัมผสัมือกบัฮิตเลอร์และมุสโสลินีวา่ทรงมีพระราชดาํริโนม้เอียงไปในทางทรง

นิยมอุดมการณ์หรือวธีิการของทั้งสอง91 

 สอง พระราชกรณียกิจส่วนพระองคแ์ละท่ีเป็นพระราชนิยม มีทั้งในเร่ืองการรักษาพระองคเ์ชิงสุขภาพ

อนามยั และในการทรงมีพระราชปฏิสันถารกบัพระญาติสนิทซ่ึงประทบัทรงศึกษาอยูใ่นยโุรป และกบัเจา้นาย

ในราชวงศต่์างๆ ของยโุรปเอง ทั้งท่ียงัทรงราชยอ์ยูแ่ละนอกราชบลัลงัก ์ เช่นในกรณีของสเปนและกรีซ 

ตลอดจนกบันกัคิด นกัประพนัธ์ นกัประดิษฐคิ์ดคน้ทางวิทยาศาสตร์ และการทอดพระเนตรสถานท่ีต่างๆ 
                                                           
91 เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2475 พระองคไ์ดมี้พระราชกระแสแสดงความไม่ทรงเห็นชอบในการท่ีจะนาํวธีิการจดัการศึกษาเพือ่ปลกูฝังความ

นิยมในผูน้าํเฉกเช่นท่ีมุสโสลินีทาํอยูใ่นอิตาลีมาใชใ้นสยามเพือ่เสริมสร้างความนิยมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์กลบัไดท้รงช้ีไป
ในทางเตรียมราษฎรใหพ้ร้อมสาํหรับระบบพระเจา้แผน่ดินปกครองตามพระธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) (ใน สนธิ 2545: 280-287) 



137 
 

 ในส่วนของการรักษาพระองคน์ั้น ปรากฏวา่ไดท้รงเขา้รับการตรวจพระทนตห์ลายคร้ังครา และการฉาย

เอกซเรยพ์ระวรกายเกือบจะทนัทีท่ีเสด็จฯ ถึงและประพาสอยูใ่นตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส และในภายหลงั

นายทนัตแพทยบ์คัเลย ์(Dr. Dawson Buckley) แห่งเมืองนีศ (Nice) ผูถ้วายการตรวจในคร้ังนั้น ไดเ้ดินทางไปยงั

กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื่อร่วมกบัเซอร์แฮเร่ิลด ์ กิลลีส (Sir Harold Gillies) และนายเคลซีย ์ฟราย (Mr. 

Kelsey Fry) ศลัยแพทย ์ในการผา่ตดัพระทนตก์รามท่ีลอนดอนคลินิค (London Clinic) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2477 ใชเ้วลาในการผา่ตดัถึง 2 ชัว่โมง 40 นาที และพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จึงตอ้งประทบัรักษา

พระองคอ์ยูใ่นโรงพยาบาลแห่งนั้นถึง 8 วนั (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 35, 40 และ 150-152 และภาพใน ราชเลขาธิการ 

2528: 170) และประทบั “เปล่ียนอากาศ” ท่ีชายทะเลเมืองโฟลค์สโตน (Folkestone) และเมืองบอร์นมธั 

(Bournemouth) ต่ออีกหลายวนั 

 คร้ันวนัท่ี 5 มิถุนายน ท่ีลอนดอนคลินิคเช่นกนั พระองคจึ์งไดท้รงเขา้รับการผา่ตดัพระเนตรซา้ย ดวง

เดียวกบัท่ี นายแพทยว์ลีเลอร์ (Dr. Wheeler) ท่ีสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2474 ไดท้าํถวายโดยไดน้าํเอาเลนซ์

ธรรมชาติท่ีเป็นตอ้กระจกออกเลย แลว้จึงตอ้งทรงฉลองพระเนตร (แวน่ตา) พิเศษแทน การผา่ตดัคร้ังท่ีสองท่ี

ลอนดอนน้ี ในสมยันั้นทาํเพื่อลอกเน้ือเยือ่ท่ีแหง้คา้งอยูห่รือท่ีจบัเกาะบดบงัจอประสาทตาออก ไม่ใช่เพื่อใส่

เลนซ์เทียม ดว้ยยงัไม่มีใชก้นัในสมยันั้น92 “การผา่ตดัคร้ังน้ีใชเ้วลาไม่เกิน 10 นาทีและไม่มีการชอกชํ้าเลย” (วชิิต

วงศ์ฯ 2526: 157) และประทบัพกัผอ่นพระอิริยาบถอีก 3 วนั เซอร์ สจว๊ต ดยุก้-เอลเดอร์ (Sir Stuart Duke-Elder) 

จกัษุศลัยแพทยผ์ูเ้คยรักษาสมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 (King George V) และนายกรัฐมนตรี เจมส์ แรมเซย ์แมคโดนลัด์ 

(James Ramsay MacDonald) มาแลว้ เป็นผูถ้วายการผา่ตดัคร้ังน้ี ดงัน้ีเอง จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสด็จยงั

สหรัฐอเมริกาอีกคร้ังหน่ึง 

 ในส่วนของพระราชกรณียกิจเน่ืองดว้ยพระญาตินั้น พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษแ์ละ

พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พีรพงศภ์าณุเดช ไดเ้สด็จไปเฝ้าฯ ท่ีเมืองเบอลิเออ (Beaulieu) ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส

ทนัทีท่ีเสด็จฯ ถึง และไดท้รงขบัรถยนตน์าํเสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีต่างๆ อยู ่2-3 วนั แลว้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษเ์สด็จเป็นผูแ้ทนพระองคใ์นงานพระบรมศพของพระเจา้อาลเบิร์ตแห่งชาวเบลเยีย่ม 

                                                           
92 ขอ้มลูจาการสอบถามแพทยห์ญิงยุพิน ลีละชยักุล แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคตอ้ (15 กนัยายน 2555) และนายแพทยส์รรใจ แสงวเิชียร (19 

ธนัวาคม 2557) ส่วนการท่ีสมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระราชทานสัมภาษณ์ไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2516 สามสิบเกา้ปีหลงัเหตุการณ์วา่ “พระ
เนตรอกีข้างจะบอดอยู่แล้ว ให้ไป เสดจ็ฯ ไปรักษาเสีย” นั้น น่าจะเป็นเพราะทรงสับสน แต่ก็มีเหตุใหท้รงสับสนเพราะตอ้กระจกมกัเป็น
ในดวงตาทั้งสองขา้ง แต่อาการอาจรุนแรงไม่เท่ากนั จึงสรุปวา่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ ไม่ไดท้รงเขา้รับการผา่ตดัตอ้พระเนตร
เบ้ืองขวา 
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(King Albert of the Belgians) ซ่ึงทรงตกภูเขาสวรรคตอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน (จุลจักรพงษ์ 2536: 334) ส่วนองค์

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เองไดเ้สด็จไปในพิธีสวดถวายพระราชกุศลเน่ืองในการฝังพระศพท่ีโบสถใ์น

เมืองคานส์ (Cannes) ซ่ึงทางการฝร่ังเศสจดัข้ึน อีกทั้งต่อมาพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จีรศกัด์ิสุประภาตและ

หม่อมเจา้อชัฌา จกัรพนัธ์ เจา้นายผูท้รงเล้ียงดูมาเม่ือยงัเยาวไ์ดเ้สด็จไปเฝ้าจากสหรัฐอเมริกาและทรงร่วมใน

กระบวนเสด็จอยูร่ะยะหน่ึง (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 93) เป็นตน้ นอกจากนั้น ในช่วงน้ี ไดท้รงพบกบัเจา้นายพระ

ราชวงศช์ั้นสูงของประเทศต่างๆ ในยโุรปหลายพระองค ์

 เม่ือเสด็จถึงเมืองมาร์เซลย์ (Marseilles) นั้น หนงัสือพิมพ ์Le Petit Marseillais ของฝร่ังเศสรายงานข่าว

การเสด็จฯ ถึงอยา่งละเอียด ความตอนหน่ึงวา่ “สมเด็จฯ ทรงฉลองพระองค์คลุมสีเน้ือและพระมาลาขนาดย่อมสี

น้ําตาลอมแดง สง่างามสุขุมดี” พร้อมตีพิมพภ์าพถ่ายหมู่ (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 32-33) และวนัถดัมาไดเ้สด็จฯ ทั้ง

สองพระองคไ์ปทอดพระเนตร “งานร่ืนเริงประจาํปีแห่ซดัดอกไมส้ดในนํ้า” ผูห้ลกัผูใ้หญ่ของเมืองวลิฟรานซ์ 

(Villefranche) รับเสด็จฯ ในอ่าวมีเรือประดบัดว้ยดอกไมส้ดทาํเป็นรูปสัตวต่์างๆ ประมาณ 100 ลาํ ใชช่้อดอกไม้

ซดัปาต่อกนัและกนั และกบัผูท่ี้อยูบ่นฝ่ังระหวา่งท่ีกระบวนแห่เคล่ือนไป ภริยาพอ่เมืองนาํธงตะขาบพื้นแพรซ่ึง

ติดอยูท่ี่เรือกรรมการจดังานถวายสมเด็จฯ เป็นท่ีระลึก “ทรงมีพระราชหฤทยัปิติยนิดีท่ีไดท้อดพระเนตรเห็นการ

บาํรุงความสามคัคีระหวา่งชนทุกชั้นไม่วา่ผูใ้หญ่หรือเด็ก” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 34) 

 พระราชกรณียกิจอยา่งหน่ึงท่ีทรงปฏิบติัหลายคร้ังหลายครา ดว้ยเป็นพระราชนิยมของทั้งสองพระองคก์็

คือการเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขนัเทนนิสระหวา่งประเทศในเมืองต่างๆ ของฝร่ังเศสตอนใตเ้หล่านั้น และท่ี

สาํคญัสมเด็จฯ ไดเ้สด็จลงแข่งขนัในพระนามแฝง “มาดาม อาร์ บี” (Madame R.B.) กบันายบนันี ออสติน 

(Bunny Austin) นกัเทนนิสฝีมือเอกของประเทศองักฤษ (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 168) เป็นการท่ีไดท้รงใช้

การกีฬาเสริมพระราชกรณียกิจขององคพ์ระประมุขในการสานสัมพนัธ์ทางการทูตสาธารณะ ใหเ้ห็นวา่กุลสตรี

สยามมีความเป็นสากล เสด็จยงับา้นของนายซมัเมอร์เส็ต มอห์ม (Sommerset Maugham) นกัประพนัธ์ผูมี้

ช่ือเสียงชาวองักฤษผูเ้คยเขา้มาท่ีสยาม และ ณ ท่ีนั้นไดมี้พระราชปฏิสันถารกบันาย เจ.บี. พรีสตลี์ย ์ (J. B. 

Priestley) นกัประพนัธ์ผูมี้ช่ือเสียงอีกคนหน่ึงดว้ย (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 39-40) ซ่ึงยอ่มเป็นท่ีถูกพระทยัของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัผูโ้ปรดอ่านหนงัสือเป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีสมเด็จฯ ไดท้รงร่วมทรงพระ

ดาํเนินชมสวนดอกไมร้อบเคหาสน์ซ่ึงตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม เป็นท่ีสาํราญพระราชหฤทยัเช่นกนั 

 พระราชกรณียกิจซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงประกอบในเชิงส่วนพระองคอ์ยา่งหน่ึงท่ีสาํคญั

คือไดเ้สด็จไปทรงเยีย่มกองพนัทหารฝร่ังเศสท่ีเมืองวลิลฟ์รานซ์และท่ีเมืองนีศ (Nice) ณ กองพนัท่ี 18 น้ี ผูบ้งัคบั
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การไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวายเคร่ืองหมายรูปแตรเด่ียวของกองพนั และทูลเกลา้ฯ ถวายประทวนสัญญาบตัร ทรงรับยศ

เป็นนายสิบเอกกิตติมศกัด์ิแห่งกองร้อยท่ี 2 ในกองพนัน้ี “ซ่ึงถอืเป็นการถวายพระเกยีรติอย่างสูง เพราะไม่เป็น

ประเพณีทีป่ระธานาธิบดีจะให้ยศนายทหารช้ันสัญญาบัตรแก่ชาวต่างประเทศ” แต่เป็น “ที่ระลึกในการทีเ่คย

ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกนั” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 46-47 และ 52-53) ดว้ยพระองคท์รงสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

เสนาธิการทหารฝร่ังเศส 

 เสร็จพิธีนั้นแลว้ ไดเ้สด็จฯ พร้อมดว้ยสมเด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงงานกลัน่นํ้าหอมท่ีเมืองคราสส์ 

(Grasse) เป็นโรงงานท่ีนาํดอกไมแ้ละผลไมซ่ึ้งเพาะปลูกอยูใ่นละแวกนั้นมา “น่ึงในเตาอบ ล้างในอัลกอฮอ แล้ว

กลั่นด้วยไอน้ําเป็นลําดับ จนเป็นน้ําหอม น้ีเป็น สบู่ แป้ง เป็นต้น...ทรงซ้ึอส่ิงของจากโรงงานบ้าง...” (วชิิตวงศ์ฯ 

2526: 53-54) ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีตอ้งพระราชหฤทยัในสมเด็จฯ ไม่นอ้ย 

  

 ต่อมาไดเ้สด็จฯ โดยรถไฟไปถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวนัท่ี 12 มีนาคม ณ บดันั้น พระราชกรณียกิจ

ท่ีเป็นทางการและพิธีการไดเ้ร่ิมข้ึน ดว้ยเหตุเช่นน้ีในการเสด็จประพาสคร้ังน้ีในทุกท่ีจึงตอ้งทรงมีราชองครักษ์

และนางสนองพระโอษฐ์โดยเสด็จฯ เป็นพระเกียรติยศตามธรรมเนียม พระยาวชิิตวงศว์ฒิุไกร (ม.ร.ว.สิทธ์ิ 

สุทศัน์) เป็นสมุหราชองครักษค์วบกบัราชเลขานุการในพระองคใ์นกระบวนเสด็จ และพนัตรีหม่อมเจา้ประสบ

ศรี จิรประวติัทรงเป็นราชองครักษ ์ มีผูช่้วยเลขานุการฯ 2 คน หม่อมหลวงคลอง ไชยนัต ์ (ในหม่อมเจา้ถาวร

มงคลวงศ ์แพทยป์ระจาํพระองคผ์ูโ้ดยเสด็จฯ ดว้ย) เป็นนางสนองพระโอษฐเ์พียงคนเดียว ไม่มีนางพระกาํนลั 

มีนางศกัด์ินายเวร (เชย เงินยอง ภรรยาของหลวงศกัด์ินายเวร มหาดเล็ก 1 ใน 2 คนท่ีโดยเสด็จฯ) เป็นขา้หลวง 

และมีสมุหบญัชีหน่ึงคน ทั้งน้ีนอกเหนือจากพระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนเทววงศว์โรทยั อดีตเสนาบดีกระทรวงการ

ต่างประเทศ ผูท้รงถวายงานดา้นการทูต และพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วรานนทธ์วชั ซ่ึงโดยเสด็จฯ เพราะจะ

โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปทรงศึกษาต่อท่ีประเทศองักฤษ หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิทและหม่อมเสมอ สวสัดิวตัน์ 

เพราะหากทิ้งไวก้็อาจไดรั้บอนัตราย โดยลูกสาว 4 คนไม่ไดไ้ปดว้ย (ศุภสวสัดิ์ 2543: 22-23) และมหาดเล็ก

ขา้หลวงอีก 2-3 คน เห็นไดว้า่ผูร่้วมในกระบวนเสด็จฯ มีไม่มากเพื่อท่ีจะประหยดั แต่กระนั้นก็ตอ้งนาํ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายช้ินหลายสาํรับ อีกทั้งของท่ีระลึกต่างๆ เพื่อพระราชทานแก่เจา้นายและบุคคล

ชาวตะวนัตกท่ีรับเสด็จฯ และอาํนวยความสะดวกตลอดระยะทางเสด็จฯ ดว้ย ปรากฏบญัชีของพระราชทานเป็น

ระยะๆ ในจดหมายเหตุฯ 
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 ท่ีอิตาลีน้ีไดท้รงเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระเจา้วติโตริโอ เอมานุเอลท่ี 3 (Vittorio Emmanuel III) และสมเด็จ

พระราชินีเอเลนา (Helena) มีมกุฎราชกุมารพระรัชทายาทนาํเสด็จทอดพระเนตรพิธีการต่างๆ บ่อยคร้ัง และได้

ทรงพบกนันายมุสโสลินี นายกรัฐมนตรี ผูลื้อนามวา่เป็น “ท่านผูน้าํ” (อิล ดูเช่-Il Duce) และทอดพระเนตร

กิจการต่างๆ ของพรรคฟาสซิสต ์(Fascist) ของอิตาลีท่ีทางเจา้ภาพจดัถวายมากมาย ซ่ึงในบรรดากิจการต่างๆ นั้น 

ส่ิงท่ีตอ้งพระราชอธัยาศยัมาก คือ การเสด็จยงัมหาวทิยาลยัและยงัเมืองลิตตอเรีย (Littoria) ท่ีซ่ึงไดท้อดพระเนตร

สถานท่ีเพาะปลูกซ่ึงกาํลงับุกเบิกใหผู้ข้ดัสนไดม้ารวมตวักนัทาํการสหกรณ์ อีกทั้งวนัถดัไปทอดพระเนตรโรง

เล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน ลูกกรรมกรในความดูแลของสุขาภิบาล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระ

ราชสัทธาในกจิการน้ีมาก และพระราชทานเงินบํารุง 2,000 เลียรา” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 72-73 –ตวัสะกดตาม

ตน้ฉบบั)  การจดัโรงเล้ียงดูเด็กคนงานเช่นน้ี สมเด็จฯ ไดท้รงนาํมาประยกุตใ์ชใ้นเวลาต่อมา (ดูบทท่ี 11) 

 อีกอยา่งหน่ึงท่ีไดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตร คือ โรงเรียนครูกสิกรรมสาํหรับสตรีบนเนินกลางทุ่งนอก

กรุงโรม ทอดพระเนตรห้องเรียน หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งครัว โรงนา สวนผกั สวนดอกไม ้ โรงเล้ียงสุกร โคนม

และลูกโค กระต่าย ผึ้งและไก่ นกัเรียนดูแขง็แรงรักษาตวั สถานท่ีสะอาดและทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความตั้งใจ

เป็นอยา่งดี (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 74-75 ) ชะรอยสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จะไดป้ระทบัพระราชหฤทยั เป็น

ความทรงจาํมาทรงปรับใชท่ี้สวนบา้นแกว้ ไร่สวนส่วนพระองคท่ี์จนัทบุรีในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพ อนัท่ีจริง

โรงเรียนฝึกหดัครูกสิกรรมนั้นก็เป็นส่ิงท่ีในสมยัท่ีพระราชสวามียงัทรงเป็นหวัหนา้รัฐบาลอยู ่ รัฐบาลสยามก็ได้

ดาํเนินการจดัใหมี้ข้ึนบา้งแลว้ (เปรมา 2559: 108-114) 

 วนัท่ี 21 มีนาคม ทรงทราบข่าวการสวรรคตของพระพนัปีหลวง พระราชชนนีในพระราชินีนาถ 

วิลเฮ็มมีนา (Wilhemina) แห่งประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละไดท้รงมีพระราชโทรเลขไปแสดงความเศร้าสลดพระ

ราชหฤทยั93 จากนั้นทรงเคร่ือง “ราตรีสโมสร” ซ่ึงเป็นชุดทางการสีดาํประดบัสายสะพายจกัรีบรมราชวงศเ์ตม็ยศ

ทั้งสองพระองค ์ เสด็จฯ ไปเฝ้าท่านสันตะปาปาปิอุสท่ี 11 (Pope Pius XI) ประมุขคริสตศาสนานิกาย

โรมนัคาทอลิก ณ วงัวาติกนั (The Vatican) โดยขบวนรถซ่ึงท่านส่งมารับเสด็จฯ เม่ือเสด็จถึง ทรงพระดาํเนิน

เคียงกนัในขบวนซ่ึงมีอคัรเสนาอาํมาตยแ์ห่งสาํนกัวาติกนัคู่หน่ึงเดินนาํเสด็จ ผูต้ามเสด็จจบัคู่กบัเสนาอาํมาตย์

ระดบัรองลงมา ข้ึนบนัไดวงัและผา่นหอ้งต่างๆ มีแถวทหารรักษาองคแ์ต่งกายตามสังกดัรายทาง กรมวงัเชิญ

เสด็จทั้งสองพระองคแ์ละกรมหม่ืนเทววงศฯ์ เขา้ไปเฝ้าท่านสันตปาปาในห้องพิเศษก่อน ต่อมาประมาณ 15 นาที 
                                                           
93 ในการเสดจ็ประพาสยโุรปในคร้ังน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ไม่ไดเ้สด็จยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ทั้งๆ ท่ีเสดจ็ยงัประเทศเบลเยีย่มใกล้ๆ  กนั 

ทั้งๆ ท่ีสยามและเนเธอร์แลนดมี์ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ดงัเห็นไดจ้ากเม่ือเสดจ็ชวา บาหลี ใน พ.ศ. 2472 และในระหวา่งการเสดจ็
ประพาสยโุรปคร้ังน้ีเอง ไดท้รงพบกบัเจา้หญิงจูเลียนา (Juliana) มกุฎราชกุมารี ถึง 2 คร้ัง ท่ีประเทศองักฤษ 
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จึงใหผู้ต้ามเสด็จเขา้ไปเพื่อพระเจา้อยูห่วัทรงนาํเฝ้า ท่านสันตปาปาประทานหตัถใ์ห้สัมผสัตามประเพณี แลว้

ประทานพรเป็นภาษาฝร่ังเศส เสร็จแลว้ตรัสลา (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 83) ซ่ึงโอกาสน้ีสมเด็จฯ ยอ่มทรงพระราช

อธัยาศยัสาํรวมและอาจไดมี้พระราชปฏิสันถารกบัท่านสันตะปาปาเป็นภาษาฝร่ังเศสซ่ึงทรงทราบดีดว้ย 

 เวลาบ่าย บาทหลวงไทยในสํานกัสาเลเซียน (Salasian) ท่ีไปศึกษาอบรมอยูไ่ดเ้ชิญเสด็จไปทอดพระเนตร

โรงเรียนกสิกรรมของคณะนกับวชสาํนกันั้น บาทหลวงคาทอลิคสาํนกัน้ีเปิดโรงเรียนสอนกุลบุตรกุลธิดาและลูก

ชาวบา้นอยูใ่นสยาม (เช่น ท่ีโรงเรียนหวัหินวทิยาลยัและดอนบอสโก เป็นตน้) เห็นไดว้า่การเสด็จประพาสคร้ังน้ี 

เป็นการสานพระราชไมตรีทรงอนุโมทนาในกุศลกรรมซ่ึงสถาบนัคริสตศาสนาไดป้ระกอบในประเทศ ทรง

ประกอบพระราชกิจหนา้ท่ีในฐานะองคศ์าสนูปถมัภกไม่เลือกศาสนา 

 วนัท่ี 24 มีนาคม ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม ไดเ้สด็จประพาสเมืองเนเปิลส์ (Naples) ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์

สัตวน์ํ้า บ่อกาํมะถนัและภูเขาไฟเวสูวอิสั (Vesuvius) ซ่ึงเห็นไดแ้ต่ไกลจากเนินเขาสูง และโรงงาน “ช่างทาํวัตถุ

ต่างๆ ด้วยหินฟองน้ํา ศิลาและพลอยใต้น้ํา กระ มุกด์ กะละปังหา และเปลือกหอยต่างๆ ทาํเป็นรูปพรรณ

เคร่ืองประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู ดุม หีบ ตลับ ตุ๊กกะตา เป็นต้น ซ่ึงน่าชมทัง้ในความคิด

และฝีมือออกแบบวิธีทาํ ทัง้ราคาไม่แพง ชาวบ้านราษฎร ณ ตําบลน้ีพากนัมาชุมนุมรับเสด็จเต็มถนน พากนั

แสดงความยนิดีและถวายช่อดอกไม้ ทรงซ้ือของที่ระลึกบ้าง”  (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 93-94 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีสนพระราชหฤทยัในสมเด็จฯ ผูซ่ึ้งเราจะไดท้ราบต่อไปวา่โปรดตุก๊ตาแกว้ตวัเล็กๆ เป็นของทรง

สะสมยิง่นกั และเป็นโอกาสท่ีไดท้รงแสดงพระองคเ์ป็นกุลสตรีศรีสยามให้เป็นท่ีช่ืนชมของชาวบา้นอิตาลีตอนใต ้

 จากนั้นไดเ้สด็จประพาสเมืองร้างปอมเปอี (Pompeii) ท่ีเม่ือ ค.ศ. 600 ภูเขาไฟเวสูวอิสัไดเ้ทเถา้ถ่านลงมา

ทบัจนมิด แต่ไดรั้บการขดุคน้ข้ึนแลว้ ประทบัทอดพระเนตรอยูป่ระมาณ 2 ชัว่โมงเศษ 

 วนัต่อมาเสด็จประพาสเมืองซอร์เรนโต (Sorrento) เมืองโรแมนติกริมทะเล ปลดัเมืองทูลเกลา้ฯ ถวาย

สมุดรวบรวมภาพ (แด่พระเจา้อยูห่วั) และถวายหีบทาํดว้ยไมล้ายพื้นเมืองคลา้ยไมปุ่้มประดู่แก่สมเด็จฯ เป็นท่ี

ระลึก94 ประทบัทอดพระเนตรการฟ้อนรําแบบพื้นเมือง แลว้ทอดพระเนตร “ผ้าถกัลูกไม้ลายต่างๆ ฝีมืออย่าง

ปราณตี” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 97-98) ก่อนเสด็จลงเรือไปยงัเกาะคาปรี (Capri) สถานท่ีตากอากาศ ทอดพระเนตร

สวนบนเขา และประทบัเรือยนตไ์ปทอดพระเนตรถํ้าสีนํ้าเงิน (Blue Grotto) นบัเป็นช่วงเวลา  4 ราตรีท่ีทั้งสอง

พระองคไ์ดท้รงพระสาํราญจริงๆ ดุจนกัท่องเท่ียวชาวไทยในปัจจุบนั เพียงแต่ไม่ไดเ้สด็จไปกบักรุ๊ปทวัร์ 
                                                           
94 เขา้ใจวา่เป็นกล่องเพลง หรือ musical box ซ่ึงเป็นกล่องไมฝั้งไมห้ลากชนิดทาํเป็นรูปดอกไมไ้วท่ี้ฝากล่อง ซ่ึงเม่ือเปิดออกจะมีเสียงเพลง

ดงัออกมาจากระนาดโลหะขนาดเล็กมีลานไข ซ่ึงซ่อนไวข้า้งใน ใชเ้ป็นกล่องเก็บเคร่ืองประดบัสตรี-ผูเ้ขียน 
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 เม่ือเสด็จกลบัสู่กรุงโรมจากเนเปิลส์ นายกรัฐมนตรีมุสโสลินีไดเ้ชิญเสด็จไปทอดพระเนตรละคร         

โอเปรา (opera) ณ โรงละครอนังามวจิิตร ท่ีประทบัจดัถวายเป็นพิเศษนอกท่ีประทบัหลวง เพราะราชสาํนกัอิตาลี

ยงัอยูร่ะหวา่งการไวทุ้กขถ์วายแด่พระพนัปีหลวงแห่งเนเธอร์แลนด ์ “ผู้คนลุกข้ึนยืนถวายความเคารพและตบมือ

แสดงความปิติยนิดีเป็นเวลาช้านาน...ละคอนโอเปราเป็นศิลปอันยอดเยีย่มในประเทศอิตาลีไม่มีทีอ่ื่นแข่งขันสู้ได้” 

(วชิิตวงศ์ฯ 2526: 99-100 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) ละครโอเปรานั้นเป็นท่ีโปรดปรานของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัผูท้รงมีรสนิยมทางดนตรีหลากหลาย 

 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2476 (พ.ศ. 2477 นบัศกัราชปัจจุบนั) เสด็จทอดพระเนตรศิลปากรสถาน (Italian 

National Academy) ซ่ึงมาร์โกน่ี (Marconi) ผูเ้ร่ิมคิดการใชว้ทิยส่ืุอสารเป็นนายก เชิญเสด็จทอดพระเนตรทัว่สาํนกั 

แลว้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานท่ีและภาพยนตร์ท่ีสภาภาพยนตร์เก้ือกลูการศึกษานานาชาติ (International 

Cinematographic Educative) ซ่ึงเม่ือ ค.ศ. 1929 สันนิบาตชาติ (League of Nations) ไดต้ั้งข้ึน “เพือ่ดําเนินการใช้

ภาพยนตร์เป็นอุบายอบรมอุปนิสัยมหาชนให้รู้สึกในความสัมพนัธ์ระวางกนัและกนัยิ่งขึ้น ทัง้เพือ่เผยแพร่วิชา

ความรู้ต่างๆ เป็นการบํารุงการศึกษาด้วย” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 106 –ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีตอ้ง

พระราชหฤทยัทั้งสองวาระ 

 วนัรุ่งข้ึนท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ทั้งสองพระองคเ์สด็จไปยงัวงัวาติกนักนัอีกคาํรบหน่ึง โดยเสด็จฯ 

ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา เพือ่ทอดพระเนตรกระบวนแห่งคณะพระเถรานุเถระคณะต่างๆ และทหารแต่งกายต่างๆ กนั 

นาํกระบวนของสันตะปาปาประทบับนยานคนแบก 4 สาย เขา้สู่พิธีในมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ (St  Peter’s 

Basilica) ทั้งสองพระองคป์ระทบัเบ้ืองซา้ยของบลัลงักส์ันตะปาปาในส่วนถดัไปจากท่ีประทบัของสมเด็จพระ

ยพุราชผูเ้สด็จมาแทนพระองคส์มเด็จพระเจา้แผน่ดิน จากนั้นมีพิธีสวดสรรเสริญพระเจา้ แลว้ประกาศสรรเสริญ

พระเถระ (บาทหลวง) คณะสาเลเซียน ท่านหน่ึงวา่ “ทรงไว้ซ่ึงเมตตาคุณกรุณาคุณ และพยายามสละกาํลังต้ัง

โรงเรียนบํารุงวิชาชีพสําหรับกลุบุตรทัง้หลาย”  จึงตั้งข้ึน “เป็นสันติบุรุษ...ท่านสันตะสาเลเซียน...ทาํความ

เคารพจูบหัตถ์สันตะปาปา” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 109)95 และในช่วงบ่ายเสด็จฯ ไปท่ีมหาวิทยาลยันั้นอีกคร้ังในงาน

ฉลองการลงนามในสัญญาปรองดองระหวา่งศาสนจกัรวาติกนักบัราชอาณาจกัรอิตาลี 

                                                           
95 หอจดหมายเหตุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของคริสตจกัรคาทอลิกในประเทศไทย (http://haab.catholic.or.history%20 

past/biography/pascotti.html. เขา้ถึงเม่ือ 13/11/2558) ใหข้อ้มลูวา่เป็นการสถาปนาบาทหลวงดอนบอสโก (Don Bosco) ผูล่้วงลบั ผู ้
ก่อตั้งคณะสาลาเซียน (Salasians) เป็นนกับุญ (Saint) (ขอขอบคุณ รศ. ดร. สนธิ เตชานนัท ์สาํหรับแหล่งขอ้มลู) และแต่งตั้งบาทหลวง 
(คุณพ่อ-Father) กายาเตโน ปาซอตตี (Gaetan Pasotti) ของอิตาลีเป็นหวัหนา้รับผดิชอบส่วนมณฑล (Diocese) ราชบุรีซ่ึงแยกออกจาก
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 วนัท่ี 2 เมษายน เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภณัฑล์าเตราโน (Laterano) ของวาติกนัซ่ึงใหญ่โตและจดั

แสดงโบราณวตัถุจากทัว่โลกเป็นจาํนวนมากจนดูไม่ทัว่ เป็นคร้ังท่ี 2 หลงัจากท่ีไดเ้สด็จฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 22 

มีนาคม เยน็วนัเดียวกนัโปรดเกลา้ฯ ใหค้ณะผูแ้ทนหนงัสือพิมพใ์นประเทศอิตาลีประมาณ 20 นายเขา้เฝ้าฯ กราบ

บงัคมทูลถามเร่ืองการเสด็จประพาส นบัเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีไดพ้ระราชทานสัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชนหลงัจากท่ีเคย

พระราชทานแลว้ท่ีสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2474 (น่าเสียดายท่ีจดหมายเหตุฯ ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเพื่มเติมไว-้

ผูเ้ขียน) คืนนั้นไดเ้สด็จโดยรถไฟต่อไปผา่นและแวะท่ีเมืองตุริน (Turin) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ท่ีนัน่

ทอดพระเนตรโรงงานรถยนตแ์ละอากาศยานของบริษทัเฟียต (Fiat) พิพิธภณัฑ ์ และวงั เป็นเวลาหน่ึงวนัเตม็

ก่อนท่ีจะประทบัรถไฟออกไปยงักรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 อนัท่ีจริงกรุงโรมน้ีเป็นเมืองซ่ึงทั้งสองพระองคเ์คยเสด็จมาแลว้ใน พ.ศ. 2463 (พ.ศ. 2464 นบัศกัราช

ตามปัจจุบนั) แต่การประทบัท่ีนัน่ในช่วงนั้นเป็นเน่ืองดว้ยการตรวจอาการแห่งพระโรคของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ จึงอาจไม่ไดท้รงมีโอกาสทอดพระเนตรสถานท่ีต่างๆ มากนกั แต่คงจะไดท้รงทราบมาแต่คร้ังนั้น

ถึงศิลปแขนงต่างๆ ของประเทศน้ี จึงตอ้งพระราชประสงคจ์ะไดท้อดพระเนตรในคร้ังน้ี 

 
 พระราชกรณียกิจท่ีกรุงปารีสระหวา่งวนัท่ี 5 ถึง 25 เมษายน ไดมี้พระราชปฏิสันถารกบัประธานาธิบดี

เลอบรังและมาดาม 3 คร้ัง แสดงถึงความมีมิตรไมตรีอนัดี มีนกัเรียนไทยในปารีสประมาณ 12 คนไดเ้ฝ้าฯ แต่

แรก และอีกคร้ังพร้อมกบัขา้ราชการสถานอคัรราชทูต พระราชทานพระหตัถใ์หจ้บัเสมือนเป็นสัญลกัษณ์วา่บดั

นั้นทรงเป็นพระมหากษตัริยใ์นระบอบประชาธิปไตยแลว้ หม่อมสังวาลย ์มหิดล (สมเด็จพระศรีนครินทรา บรม

ราชชนนี ในรัชกาลท่ี 9) และพระโอรสธิดา 3 พระองคใ์นสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ กรมหลวงสงขลานครินทร์ เฝ้าฯ 

ท่ีโรงแรมเมอริส (Hotel Meurice) ท่ีประทบั และพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พีรพงศภ์าณุเดชและหม่อมราชวงศ์

พนัธ์ุทิพย ์ บริพตัร นางพระกาํนลัในอดีต ไดเ้ขา้สมทบในกระบวนเสด็จ สาํหรับเจา้นายชาวยโุรป ไดมี้พระราช

ปฏิสันถารกบัพระเจา้อลัฟอนโซท่ี 13 (Alphonso XIII) นอกราชบลัลงักส์เปน และครอบครัว อีกทั้งเจา้ชาย

ชาร์ลส์ (Prince Charles) แห่งสวเีดน สองประเทศซ่ึงไม่ไดจ้ะเสด็จฯ ประพาส 

 ในทางส่วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เสด็จยงัโรงเรียนเสนาธิการทหารฝร่ังเศส ทรง

รับเหรียญท่ีระลึกจารึกพระปรมาภิไธย มีพระอาจารยแ์ละพระสหายแต่คร้ังท่ีทรงศึกษาอยูใ่นสาํนกันั้นร่วมอยูด่ว้ย 

                                                                                                                                                                                           

ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ และใน พ.ศ. 2484 ท่านปาซอตตีไดรั้บการอภิเษกเป็นสังฆราช (Bishop) (ขอขอบคุณ ดร.จิรภา พฤกษพ์าดี 
สาํหรับขอ้มลูบางส่วนดว้ย) 
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พระราชทานพระราชดาํริตอบขอบใจและทรงรําลึกถึงกาลในอดีตนั้นวา่ลาํบากอยูส่าํหรับผูท่ี้มาจากต่างประเทศ 

แต่ทรงไดรั้บการศึกษาอบรมท่ีกวา้งขวางดีและไดท้รงมีโอกาสไดพ้าํนกัอยูก่บัชาวบา้นชนบทฝร่ังเศส อาํนวยให้

ทรงทราบอธัยาศรัยใจคอเป็นอนัดี ต่อมาไดพ้ระราชทานเล้ียงแก่นายทหารเหล่านั้น ทั้งยงัไดเ้สด็จทั้งสอง

พระองคไ์ปทรงกอลฟ์สองคร้ังท่ีสโมสรแซงคลูด ์ (St. Cloud) ตาํบลท่ีเคยประทบัอยูแ่ต่ก่อน ซ่ึงสมเด็จพระบรม

ราชินียอ่มทรงระลึกถึงกาลเวลานั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ในช่วงคํ่าของบางวนัเสด็จทอดพระเนตรละครและโอเปรา 

นบัวา่ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งท่ีเป็นทางการและเชิงพิธีกรรม อีกทั้งไดท้รงระลึกถึงความหลงัและ

ทรงพระสาํราญเป็นการส่วนพระองค ์(วชิิตวงศ์ฯ 2526: 120-136) 

 
 ทั้งสองพระองคเ์สด็จออกจากกรุงปารีสโดยรถไฟกระบวนท่ีบงัเอิญมีช่ือวา่ ‚Golden Arrow‛ หรือ “ศร

ทอง” จากสถานีรถไฟสายเหนือ (Gare du Nord) ไปยงัเมืองท่ากาเล่ส์ (Calais) เสด็จโดยเรือกลไฟขา้มช่องแคบ

ไปยงัเมืองท่าโดเวอร์ (Dover) ของประเทศองักฤษ แลว้ประทบัรถไฟต่อไปยงักรุงลอนดอน ถึงสถานีรถไฟ

วกิตอเรีย (Victoria Station) เวลา 19 น. ของวนัท่ี 25 เมษายนนั้นเอง สมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 (King George V) 

โปรดใหด้ยุก๊ออฟยอร์ค (Duke of York) พระราชโอรส (ซ่ึงต่อมาคือสมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 6) กบัพระชายา เสด็จ

มารับเสด็จฯ ท่ีนัน่แทนพระองค ์แลว้เสด็จไปประทบัท่ีโรงแรมแคลริดเจส (Claridges) 

 วนัรุ่งข้ึน เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 และพระนางแมร่ี (Queen Mary) ณ พระราชวงัวนิด์เซอร์ 

(Windsor Castle) นอกกรุงลอนดอน ประทบัโตะ๊เสวยเป็นการเฉพาะพระราชวงศท์ั้งสองฝ่าย เสวยแลว้ พระธิดา

ของดยุ๊กออฟยอร์ค ซ่ึงยงัทรงวยัน่าเอ็นดู เสด็จออกมาเฝ้า พระธิดาองค์โตต่อมาคือสมเด็จพระราชินีนาถ

เอลิซาเบธท่ี 2 ในปัจจุบนั (Queen Elizabeth II) แลว้เสด็จทอดพระเนตรบริเวณวงั ส่ิงหน่ึงท่ีไดท้อดพระเนตร

คือคฤหาสน์จาํลองท่ีปัจจุบนัเรียกวา่บา้นตุก๊ตาของควีนแมรี (Queen M ry’s Doll House) ซ่ึงมีความสมจริงทุก

ประการ (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 137-138) สมเด็จฯ น่าจะไดส้าํราญพระราชหฤทยัท่ีไดท้อดพระเนตร 

 เยน็วนันั้น ณ ท่ีประทบั ร้อยเอก วกิเตอร์ คาซาเลต (Capt. Victor Cazalet) พระสหายพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ96 ซ่ึงบดันั้นเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากการเลือกตั้ง เฝ้ารับพระราชทานเล้ียงนํ้าชาและเชิญ

เสด็จไปทรงฟังสังคีตดนตรีในตอนคํ่า ร้อยเอกคาซาเลตผูน้ี้ปรากฏตวัในกระบวนเสด็จฯ ในลอนดอนหลาย

คร้ังครา และดูจะเป็นผูป้ระสานงานติดต่อใหไ้ดมี้พระราชปฏิสันถารกบับุคคลสาํคญัๆ ต่างๆ ตลอดจนใหไ้ด้

ทรงพระสาํราญเป็นการส่วนพระองคด์งัจะไดย้กตวัอยา่งต่อไป 

                                                           
96 เขาน่าจะเป็นพระสหายทั้งท่ีวทิยาลยัอีตนัและท่ีโรงเรียนนายร้อยวลุลิช เขามียศนายทหาร (นอกราชการ) 
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 วนัรุ่งข้ึน สมเด็จพระราชโอรสยพุราช (ซ่ึงต่อมาคือสมเด็จพระเจา้เอด็เวร์ิดท่ี 8 (Edward VIII) ผูต่้อมาอีก

ไดท้รงสละราชสมบติัเพื่อความรัก และจึงทรงพระนามวา่ ดยุก๊ออฟวนิด์เซอร์ (Duke of Windsor)) ไดเ้สด็จมา

เฝ้าท่ีโรงแรม และในวนัท่ี 30 เมษายน สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มุหราชองครักษเ์ชิญ

กระเชา้มาลาไปถวายพระนางแมร่ีและดชัเชสออฟยอร์ค (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 140) แสดงถึงพระราชอธัยาศยัอนัดี

ระหวา่งเจา้นายสองพระราชวงศ ์

 วนัท่ี 1 พฤษภาคม เป็นวนัท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัในเชิงสันทวไมตรีอีกคร้ัง ทั้งสอง

พระองคเ์สด็จไปยงัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี ณ เลขท่ี 10 ถนนดาวน่ิง (10 Downing St.) เสวยพระกระยาหาร

กลางวนัและทรงพระราชปฏิสันถารกบัรัฐมนตรีบางท่าน และภริยา อีกทั้งหวัหนา้ฝ่ายคา้น และภริยา มีร้อยเอก

คาซาเลตร่วมอยูด่ว้ย (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 140) แสดงวา่เป็นการประสานงานของเขาใหไ้ดท้รงมีโอกาสทรง

สนทนากบันกัการเมืององักฤษจากการเลือกตั้งเป็นการก่ึงส่วนพระองค ์ นายเจมส์ แรมเซย ์ แมคดอนลัด ์ (James 

Ramsay MacDonald) ผูน้ี้เป็นนายกรัฐมนตรีองักฤษจากพรรคแรงงานคนแรก ซ่ึงพรรคน้ีมีนโยบายเชิงรัฐ

สวสัดิการในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เขาออกมารับเสด็จฯ ท่ีหนา้ประตูทาํเนียบ ปรากฏภาพเขา

ยนืกลางภาพ สมเด็จฯ ดา้นซา้ยของภาพ พระเจา้อยูห่วัดา้นขวาของภาพ ทรงฉลองพระองคก์นัหนาวสักหลาด

หนาสีเขม้ มีพระมาลาทรงสูง (top hat) สีดาํอยูใ่นพระหตัถ์ สมเด็จฯ ผนิพระพกัตร์ไปทางเขา ทรงฉลองพระองค์

กนัหนาวสักหลาดสีอ่อน มีขนสัตวพ์าดอยูบ่นพระองัสา (บ่า) พระมาลาขนาดยอ่มสีอ่อน ในพระอิริยาบททรง

ทกัทาย (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 169)97 

 คํ่าวนันั้น พ่อเมืองลอนดอน (Lord Mayor of London) และภริยา “จัดการเลี้ยงเป็นทางราชการถวาย

เป็นพระเกยีรติยศทีศ่าลาว่าการนครบาล” (The Mansion House) (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 141) ทั้งสองพระองค์

ทรงเคร่ืองราตรีประดบัสายสะพายจกัรีเตม็ยศ เสวยแลว้ทอดพระเนตรสถานท่ี บรรยากาศเป็นระเบียบตาม

ประเพณี แต่เจา้สาํนกัแสดงความสนิทสนม และในวนัท่ี 3 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเชิญเสด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรพิพิธภณัฑอ์อสเตรียน มีทูตออสเตรียนนาํเสด็จทอดพระเนตร ทั้งหมดน้ีแสดงถึงการรับเสด็จฯ 

เป็นอยา่งดีของบุคคลระดบัสูงในรัฐบาลองักฤษ 
                                                           
97 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่จดหมายเหตุฯ ไม่ไดร้ายงานว่ามีผูแ้ทนรัฐบาลองักฤษไปร่วมรับเสด็จฯ ท่ีสถานีรถไฟหรือไม่ ซ่ึงอาจไม่ไดเ้ป็นธรรมเนียม ทั้งมีผู ้

เล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ไดพ้บรายงานจดหมายเหตุของต่างประเทศ (ซ่ึงไม่ใช่ขององักฤษ) วา่ สมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 ทรงเห็นไม่ควรท่ีจะให้การเสด็จฯ 
คร้ังน้ีเป็น ‚st te visit‛ จะดว้ยเหตุใดไม่ปรากฎชดั แต่โดยท่ีปรากฏในสภาพจริงว่าสมเด็จพระเจา้ยอร์จท่ี 5 ทรงรับเสด็จฯ ดว้ยพระราชอธัยาศยัอนัดี 
จึงชวนให้คิดวา่ความไม่ยนิดีท่ีวา่นั้นเป็นความเห็นของรัฐบาลองักฤษมากกวา่ของพระองค ์และการเสด็จยงัทาํเนียบรัฐบาลน้ีน่าจะ เกิดจากฝีมือ
การประสานงานของร้อยเอกคาซาเลตใหท้ั้งสองฝ่ายไดป้รับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และเพือ่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ จกัไดท้รง
สัมผสัดว้ยพระองคเ์องถึงความคิดทางการเมืองของผูน้าํจากการเลือกตั้งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น 
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 ในส่วนของสมาชิกรัฐสภานั้น ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม เวลา 12.30 น. ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรภายในอาคารรัฐสภาทั้งหอ้งประชุมสภาขนุนางและหอ้งประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้เสวยพระ

กระยาหารร่วมกบัสมาชิกทั้งสองสภาจาํนวนหน่ึง หนงัสือพิมพล์งวา่ ทรงเป็นพระมหากษตัริยท์รงราชสมบติั

พระองคแ์รกท่ีเสด็จมาเสวยท่ีในสภา จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการประชุมสภาขนุนาง เสด็จกลบัเวลา 

16.00 น. (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 147-149) นบัไดว้า่ทรงไดท้อดพระเนตรและทรงพระราชปฏิสันถารอยูน่านทีเดียว 

ทั้งหน่ึงวนัก่อนหนา้นั้นร้อยเอกคาซาเลตไดเ้ชิญรัฐมนตรี นกัการเมืองในทั้งสองสภา อดีตนกัการทูต นาย

ธนาคารและเซอร์จอห์นรีธ (Sir John Reith หรือ Lord Reith ในเวลาต่อมา) ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียง 

บี.บี.ซี (B.B.C.) ไปร่วมโตะ๊เสวยท่ีบา้นของเขาแลว้ดว้ย พระราชกรณียกิจซ่ึงทรงประกอบเป็นการส่วนพระองค์

ยอ่มไม่ปราศจากการทรงหาความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ การพาณิชยแ์ละการส่ือสารมวลชน 

 หลงัจากนั้น ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จเขา้ทรงรับการผา่ตดั

พระทนตก์รามและในวนัท่ี 5 มิถุนายน เขา้รับการผา่ตดัตอ้ในพระเนตรซา้ยดงักล่าวแลว้ ในช่วงเวลาระหวา่ง

สองวาระน้ี ไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์คิว (Kew Gardens) ชานกรุงลอนดอน การประกวดไม้

ดอกไมป้ระดบัท่ีตาํบลเชลซี (Chelsea Flower Show) อนัลือช่ือ ซ่ึงยอ่มเป็นท่ีสําราญพระอิริยาบททั้งสอง

พระองค ์ และในวนัท่ี 25 พฤษภาคม เสด็จพร้อมดว้ยสมเด็จฯ ไปเยีย่มโรงเรียนนายร้อยเหล่าปืนใหญ่และทหาร

ช่างท่ีเมืองวลุลิช (Woolwich) ท่ีซ่ึงพระเจา้อยูห่วัเคยทรงศึกษา และในวนัท่ี 4 มิถุนายน ซ่ึงมีการพระราชพิธี

ฉลองธงชยัเฉลิมพล (Trooping of the Colour) เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีเป็นทางการของกษตัริย์

องักฤษ ไดเ้สด็จฯ ทั้งสองพระองคไ์ปประทบัร่วมกบัพระนางแมรี ทอดพระเนตรพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 ทรงมา้ตรวจ

พลในกรมทหารมา้รักษาพระองค ์(Horse Gu rds’ P r de) 

 คร้ันทรงรับการผา่ตดัพระเนตรแลว้ในวนัท่ี 13 มิถุนายน เวลา 13 น. ไดเ้สด็จพร้อมดว้ยร้อยเอกคาซาเลต

ไปยงัวทิยาลยัอีตนั (Eton College) โรงเรียนมธัยมท่ีทรงเคยศึกษาอยู ่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเชิญเสด็จไป

ทอดพระเนตรสวนดอกไมซ่ึ้งไดจ้ดัแต่งข้ึนดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองคท่ี์ไดพ้ระราชทานไปก่อนหนา้แลว้98

ทอดพระเนตรโรงเรียน เสวยพระกระยาหารกลางวนัแลว้ ประทบัทอดพระเนตรการแข่งขนัสควอช แรกเก็ต 

(squash racket) ระหวา่งร้อยเอกคาซาเลตกบันายอเมต เบร์ ชาวอียปิต ์ทั้งน้ีเพราะร้อยเอกคาซาเลตเป็นผูมี้ฝีมือใน

กีฬาน้ี อีกทั้งทอดพระเนตรการแข่งขนักีฬาคริกเกต (cricket) กีฬาฤดูร้อนประจาํชาติองักฤษ ระหวา่งนกัเรียนอีตนั

                                                           
98 เงินน้ีพระราชทานในปี 2472 เป็นจาํนวน 2,000 ปอนด ์และสวนน้ีช่ือวา่ ‚The King of Si m’s G rden‛ 
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กบันายทหารกองพลรักษาพระองค ์ เสวยพระสุธารสชาในหอ้งนอนท่ีเคยประทบัสมยัทรงศึกษาอยู ่ มีนกัเรียน

เจา้ของหอ้งในเวลานั้นจดัถวาย เสด็จกลบัเวลา 17.30 น. 

 วนัรุ่งข้ึน เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของสถานีวทิย ุ บี.บี.ซี ตามคาํเชิญของเซอร์จอห์น รีธ ต่อมาอีก

วนั ร้อยเอกคาซาเลตจดัใหไ้ดท้รงพบกบัเจา้หญิงจูเลียนา (Princess Juliana) ราชธิดาแห่งสมเด็จพระราชินีนาถ

แห่งเนเธอร์แลนด ์ ผูต่้อมาทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ ในการเสวยพระกระยาหารกลางวนัท่ีบา้นพกัของเขา 

ต่อมาเสด็จไปเสวยพระกระยาหารกลางวนัท่ีบา้นของคหบดีท่านหน่ึง ท่ีซ่ึงมีพระราชวงศอ์งักฤษและมาร์ควสิ 

มาร์โคนี ผูค้น้คิดการวทิยคุนเดิม ร่วมโตะ๊เสวย เสวยเสร็จแลว้เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขนักีฬาเทนนิส

ระหวา่งสตรีนานาชาติ เพื่อชิงถว้ยไวตแ์มน (Wightman Cup) ท่ีสนามวมิเบิลเด่ิน (Wimbledon) ซ่ึงสมเด็จฯ ยอ่ม

สนพระราชหฤทยัท่ีจะทอดพระเนตรเป็นพิเศษ คํ่าวนันั้นเสด็จสถานทูตตามคาํทูลเชิญของสามคัคีสมาคมใน

พระบรมราชูปถมัภ ์ มีขา้ราชการและนกัเรียนไทยทั้งในองักฤษและจากประเทศอ่ืนๆ ในยโุรปประมาณ 100 คน

เศษมาเฝ้าฯ นายสมคั วรีะไวทยะ นายกสมาคม กราบบงัคมทูลแสดงความยนิดีท่ีไดเ้สด็จมา ทรงตอบขอบใจ 

และพระราชทานเงินบาํรุงแก่ทั้งสมาคมท่ีองักฤษและท่ีฝร่ังเศสดว้ย ทรงชกัชวนใหห้มัน่รําลึกถึงชาติไทย และ

ทรงชกัชวนใหด่ื้มสาํหรับความสุขความเจริญแห่งประเทศสยามและชาติไทย” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 160) 

 พระราชกรณียกิจอีกอยา่งหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ การเสด็จไปทอดพระเนตรคฤหาสน์ต่างๆ ของผูดี้องักฤษ

ในชนบทไม่ไกลนกัจากกรุงลอนดอน ซ่ึงไดท้รงทาํเป็นกิจลกัษณะหลงัจากการผา่ตดัพระเนตร ในบรรดา

คฤหาสน์โบราณเหล่านั้น มีคฤหาสน์โนล  (Knowle House) ของลอร์ดและเลด้ีแซกวลิล ์ (Lord and Lady 

Sackville) ในจงัหวดัเซอร์เร่ย ์(Surrey) ผูไ้ดเ้ชิญเจา้นายต่างประเทศและชาวองักฤษมาเฝ้าฯ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2477 คฤหาสน์แห่งน้ีใหญ่โตและมีสวนเป็นบริเวณกวา้งไพศาล (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 161) ซ่ึงมีพระบรมฉายา

ลกัษณ์ทรงฉายท่ีนั้นปรากฏอยู่99 การเสด็จทอดพระเนตรเช่นน้ีก็เพื่อท่ีจะไดท้รงตดัสินพระราชหฤทยัวา่จะทรง

เช่าสถานท่ีแห่งใดไวใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัหลงัจากท่ีไดเ้สด็จประพาสประเทศอ่ืนๆ เสร็จส้ินแลว้ สันนิษฐานไดว้า่เม่ือ

เสร็จการรักษาพระองคแ์ลว้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รงครุ่นคิดในพระราชหฤทยัถึงประเด็นปัญหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองคก์บัรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯ และไดต้ดัสินพระราชหฤทยัท่ีจะประทบัอยูต่่อไปในประเทศ

องักฤษระหวา่งท่ีทรงหาทางดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว และจึงไดท้รงเช่าคฤหาสน์โนลและเสด็จเขา้ประทบัใน

เวลาต่อมา 
                                                           
99 นบัเป็นหลกัฐานวา่พระบรมฉายาลกัษณ์ทรงยนืคู่เคียงกนัในสวนมีกาํแพงอยูเ่บ้ืองหลงัคฤหาสน์โนลซ่ึงไดรั้บการตีพิมพบ่์อยคร้ังใน

ปัจจุบนั ทรงฉายเม่ือเสดจ็ฯ ทรงชมในคร้ังน้ีไม่ใช่เม่ือทรงใชเ้ป็นท่ีประทบั ในวิชิตวงศ์ 2526 มีภาพหมู่กบัเจา้ของคฤหาสน์และผูโ้ดย
เสดจ็ฯ ปรากฏอยูด่ว้ยระหวา่งหนา้ 160 กบัหนา้ 161 



148 
 

 ในช่วงทา้ยๆ ของการเสด็จประพาสท่ีองักฤษน้ี ชาวองักฤษบรรดาท่ีเคยรับราชการหรือทาํงานในสยาม

ไดเ้ชิญเสด็จไปเสวยพระสุธารสชาท่ีโรงแรมคาร์ลตนั (Carlton Hotel) เซอร์จอห์น ไซม่อน (Sir John Simon) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัพระกระยาหารคํ่าถวายท่ีโรงแรมดอร์เชสเตอร์ (Dorchester Hotel) 

ไดเ้สด็จไปทรงเทนนิสท่ีคฤหาสน์ฮตัตนัคอร์ต (Hutton Court) ไดเ้สด็จไปเสวยกลางวนัท่ีบา้นอาร์ไกล ์ (Argyle 

House) ตาํบลเชลซี (Chelsea) ในกรุงลอนดอนของเลด้ีโคลแฟกซ์ (Lady Colefax) นกัประพนัธ์ท่านหน่ึง ท่ีซ่ึงมี

นาย เอช. จี. เวลล์ส (H.G. Wells) นกัประพนัธ์แนวทาํนายอนาคตของสังคมและศาสตราจารยฮ์กัซลีย ์

(Professor Huxley) ผูเ้คยประพนัธ์หนงัสือดว้ยกนั ท่านเหล่าน้ี “มีความเล่ือมใสในทางโสเชียลิสตอ์ยา่งปาน

กลาง” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 165) คือค่อนไปทางสังคมนิยม แสดงใหเ้ห็นอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ สนพระราชหฤทยัท่ีจะทรงทราบถึงความคิดและอุดมการณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏมีแพร่สะพดัอยูใ่น

ยโุรปอยา่งหลากหลายในขณะนั้น 

 พระราชกรณียกิจส่วนพระองคอี์กอยา่งหน่ึงคือ การเสด็จทั้งสองพระองคไ์ปยงัท่ีทาํการมณฑลทหารบก

ท่ีเมืองออลเดอร์ชอต (Aldershot) สถานท่ีซ่ึงเคยทรงประจาํการใน ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2417) ผูบ้ญัชาการรับเสด็จฯ 

ตั้งเคร่ืองพระกระยาหารคํ่าแลว้ประทบัทอดพระเนตรการแสดงยทุธกรีฑา (Military Tattoo) ในงานประจาํปีเก็บ

เงินบาํรุงกองพยาบาลและการกุศลในกองทหาร ฉากสร้างเป็นเมืองจาํลองในภูมิประเทศประดบัไฟสีต่างๆ 

ทหารแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบอนัวจิิตรงดงาม เดินแถวแสดงท่าใชอ้าวธุ “ข่ีมา้ชกัยนัตเ์ป็นรูปเป็นกระบวนได้

ระเบียบ” ฉากสุดทา้ย “กองทหารเดินกระบวนถือโคมไฟสีต่างๆ จากท่ีมืดทัว่สารทิศมาผสมกนัประกอบเป็นสี

ธงไตรรงคบ์า้ง เป็นดอกไมบ้า้ง เป็นสระบวับา้ง แลว้เขา้รวมกนัรอบธงบริตานเนียนขององักฤษ ส่วนในสนามท่ี

มืดแลเห็นเรือรบแล่นฝ่าคล่ืนออกมา...” เป็นภาพท่ีน่าพิศวงทั้งในความคิดและทั้งในการแสดง...ประทบัอยูจ่น

เวลาเท่ียงคืน” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 166-167 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)100 การจดัการแสดงเพื่อเก็บเงินสาํหรับการ

กุศลน้ีสมเด็จฯ โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัในช่วงหลงัพระชนมชีพ (ดูบทท่ี 12) 

 พระราชกรณียกิจอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงจะยกเวน้ไม่กล่าวถึงไม่ได้101 คือการท่ีในวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2477 

ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จ โดยมีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษต์ามเสด็จ ไปในงานแข่งมา้ชิงรางวลั

                                                           
100 ผูเ้ขียนเองจาํไดว้า่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2506 ตนเองไดเ้คยไปดู Military Tattoo เช่นน้ี ท่ีลอนดอน และเห็นเป็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจริงๆ 
101 ท่ีวา่ยกเวน้จะกล่าวถึงไม่ไดน้ี้ เน่ืองดว้ยใน ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) พระเจา้ยอร์ชท่ี 5 เคยทรงมีพระราชปรารภจะทรงทดัทาน (veto)   

พระราชบญัญติั Irish Home Rule Bill ท่ีรัฐสภาผา่นแลว้ ตามพระราชสิทธิท่ีทรงมี จนนายกรัฐมนตรีเห็นควรนาํไปแกไ้ข พระราช
สิทธิเช่นน้ี ต่อมาเป็นประเดน็หน่ึงซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ ทรงแสดงพระราชประสงคจ์ะใหรั้ฐบาลสยามยอมใหท้รงมีไวใ้น
พระราชบนัทึกก่อนทรงสละราชสมบติั 
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ถว้ยทองท่ีสนามแอสกอต  (Ascot) เสด็จถึงแลว้ เสด็จข้ึนประทบับนพลบัพลาพระราชวงศ ์ (Royal Enclosure) 

กบัเจา้นายองักฤษและยโุรป “แล้วสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที ่ 5 และพระราชินีแมรีย์ เสด็จโดยรถม้าพระที่น่ังไปถงึ 

ประทบัโต๊ะเสวยร่วมกนั แล้วทอดพระเนตรการแข่งม้า งานพธีิแข่งม้า” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 164-165 – ตวัสะกด

ตามตน้ฉบบั) หนา้พระท่ีนัง่น้ี เป็นประเพณีซ่ึงจดัทุกๆ ปีในช่วงฤดูร้อนเป็นการหรูหรา บรรดาผูห้ลกัผูดี้จะแต่ง

กายชุดทางการ สวมหมวกทั้งสตรีและบุรุษ ในส่วนของสตรีนั้นถือเป็นวนัท่ีจะไดป้ระกวดประขนักนัอวดหมวก

ทรงต่างๆ ท่ีเตะตา ปรากฏพระบรมฉายาลกัษณ์ทั้งสองพระองคท์รงยนืท่ีระเบียงพลบัพลา ค่อนไปทางดา้นซา้ย

ของภาพใกล้ๆ  กบัสมเด็จพระเจา้ยอร์ชท่ี 5 และสมเด็จพระนางแมร่ี (ใน จุลจักรพงษ์ 2536: 335) พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ทรงมอร์น่ิงโคต้ (morning coat-เส้ือนอกชายยาว) พระมาลาทรงสูง (top hat) สีเทา (วชิิตวงศ์ฯ 

2526: 164) สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงพระมาลาทรงกลมมีปีกรอบ ซ่ึงอาจเป็นสีเทาเช่นกนั สอดคลอ้ง

กบัท่ีเจา้นายฝ่ายในชาวตะวนัตกทรงอยูใ่ห้เห็นในภาพหมู่สีขาวดาํนั้น 

 
 วนัท่ี 23 มิถุนายน เสด็จจากลอนดอนโดยรถไฟไปยงัท่าเรือเมืองโดเวอร์ประทบัเรือขา้มช่องแคบไปยงั

เมืองกาเลส์ ประเทศฝร่ังเศสแลว้ประทบัรถไฟและเรือต่อไปถึงเคตเซอร์ (Gjedser) ประเทศเดนมาร์ก สมเด็จ

พระมกุฎราชกุมารคนุด (H.R.H. Prince Knud) และเจา้ชายและเจา้หญิงอกัเษล (Prince & Princess Axel) ผูท้รง

เคยเสด็จมายงัสยามก่อนหนา้นั้น รับเสด็จฯ แทนพระองคพ์ระเจา้กรุงเดนมาร์ก เสด็จโดยรถไฟต่อไปยงักรุง

โฮเปนฮาเกน (Copenhagen) ประทบัท่ีโรงแรม 

 ท่ีประเทศเดนมาร์ก ซ่ึงประทบัอยูถึ่งวนัท่ี 2 กรกฎาคมน้ี นอกจากจะไดเ้สด็จไปเฝ้าสมเด็จพระเจา้กรุง

เดนมาร์กอยา่งเป็นทางการพอสมควรบนเรือพระท่ีนัง่ของพระองคใ์นวนัท่ี 26 มิถุนายนแลว้ เจา้นายพระบรม

วงศข์องเดนมาร์กไดท้รงรับรองอยา่งสนิทเหมือนเช่นเคย ทรงผลดัเปล่ียนกนัมาเชิญเสด็จไปยงัท่ีต่างๆ คือท่ี

พระราชวงัเก่าโรเซนบอร์ก (Rosenberg Castle) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑเ์คร่ืองบรมราชูปโภคและราชกกุธภณัฑ์ 

ปรากฎพระบรมฉายาลกัษณ์ทอดพระเนตรดาบองคใ์หญ่ สมเด็จฯ พระพกัตร์แจ่มใสแสดงความสนพระราช

หฤทยั ทรงฉลองพระองคมี์ขนสัตวฟ์ูคลุมพระองัสา พระมาลาขนาดเล็กสีอ่อนมีแถบรอบ (ใน ราชเลขาธิการ 

2531: 85) ทีโ่รงงานเคร่ืองลายครามซ่ึงเป็นของมีช่ือเสียงของเดนมาร์ก ผูจ้ดัการนอ้มเกลา้ฯ ถวายแจกนัขนาด

ใหญ่แด่สมเด็จฯ พระสรวลท่ีทรงแยม้แสดงพระราชหฤทยัปิติยนิดี (ใน ราชเลขาธิการ 2531: 86) ท่ีโรงทาํเบียร์

คาร์ลสเบิร์ก (Carlsberg) ทอดพระเนตรกระบวนการต่างๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นโดยเคร่ืองจกัรทั้งส้ิน ทั้งน้ีก่อน

เสด็จไปยโุรป ไดท้รงสนบัสนุนใหพ้ระยาภิรมยภ์กัดี (บุญรอด) ตั้งโรงเบียร์ของไทยข้ึนเองแทนท่ีจะใหช้าว
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ต่างประเทศมาทาํ เสด็จรอบอ่าวท่าเรือทอดพระเนตรโรงงานต่างๆ เช่นโรงไฟฟ้า โรงเก็บนํ้ามนั โรงพกัสินคา้ 

เป็นตน้ แลว้เสด็จไปในงานเล้ียงใหญ่เฉลิมพระเกียรติท่ีพระราชวงัอะมะเลียนบอร์ค  

วนัท่ี 27 มิถุนายน เจา้ชายและเจา้หญิงอกัเซลนาํเสด็จไปทอดพระเนตรวงัโกรนบอร์ค (Kronborg 

Castle) ซ่ึงกวเีอกเชกสเปียร์ (Shakespeare) ชาวองักฤษใชเ้ป็นฉากเร่ืองราวของละครเร่ืองแฮมเล็ต (Hamlet) ของ

เขา และต่อไปยงัวงัเฟรเดอริกสบอร์ค (Frederiksborg Castle) ซ่ึงทั้งสองวงัน้ีจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์เปิด

ใหส้าธารณชนไดเ้ขา้ชม และในวนัท่ี 28 มิถุนายน เสด็จทอดพระเนตรโรงงานนมววั เนย และเนยแขง็ของ

สหกรณ์ตรีโฟลิอุม (Trifolium) และสถานท่ีอ่ืนๆ วนัรุ่งข้ึนท่ี 29 มิถุนายน เสด็จลงเรือประพาสตามทะเลน่านนํ้า

ประเทศเดนมาร์ก โดยไดท้อดพระเนตรการก่อสร้างสะพานสูงใหญ่กวา้งและยาวขา้มอ่าว และต่อไปสู่เมืองแฮม

เบิร์ค (Hamburg)  

 
วนัท่ี 2 กรกฎาคม เสด็จถึงเมืองแฮมเบิร์ค (Hamburg) ประเทศเยอรมนี เสด็จโดยรถไฟถึงกรุงเบอร์ลิน

(Berlin) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีรับเสด็จฯ ประทบัโรงแรม นายกรัฐมนตรีอดอล์ฟ 

ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เฝ้าฯ ท่ีนัน่ จดหมายเหตุฯ เขียนไวว้า่ “ประชาชนเยอรมันโดยมากมีความเลื่อมใสในหลัก

ความคิดและกจิการของท่านฮิตเลอร์และคณะนาซี (Nazi) อย่างยิง่ จนพากนัเรียกท่านฮิตเลอร์ว่าผู้นําอย่าง

เดียวกนักบัท่านมุสโสลินี” (วิชิตวงศ์ฯ 2526: 201) 

ระหวา่งท่ีประทบัอยูใ่นประเทศเยอรมนีจนถึงวนัท่ี 26 กรกฎาคมนั้น ไดเ้สด็จฯ ไปหลายเมืองดว้ยกนั 

พระราชกรณียกิจนั้นคละกนัระหวา่งการทรงรับการรับรองโดยคณะผูป้กครองประเทศและเมือง และการจดัให้

ทอดพระเนตรกิจการของคณะนาซี กบัการเสด็จทอดพระเนตรกิจการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองดว้ยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่ลอดจนโบราณสถานและศิลปกรรม อีกทั้งภูมิประเทศอนังดงามน่าชม ในส่วนของงานท่ีเป็นพิธี

การนั้น มีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศจดัเล้ียงใหญ่ในนามประธานาธิบดีจอมพลฟอนหินเดมบูร์ค 

ถวายเป็นพระเกียรติยศตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม บ่ายวนัเดียวกนั ทั้งสองพระองคเ์สด็จยงัสนามบินไปรษณีย์

อากาศของบริษทัลุฟตท์นัสา (Lufthansa) เสด็จข้ึนเคร่ืองบินเดินทางไกลขนาดใหญ่ช่ือวา่จอมพลหินเดมบูร์ค มี

ใบพดั 4 ใบ แล่นไดเ้ร็วชัว่โมงละ 150 กิโลเมตร บรรทุกผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 20 คน พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัประทบัคู่กบัคนขบัเคร่ืองบิน บินอยูเ่หนือนครเบอร์ลิน 30 นาที จดหมายเหตุฯ ไม่ได ้เอ่ยถึงสมเด็จฯ แต่

น่าจะไดเ้สด็จข้ึนโดยสารดว้ย นบัวา่ทั้งสองพระองคไ์ดท้รงมีพระประสบการณ์หลายคร้ังในช่วงแรกของการ

พฒันาเคร่ืองบินโดยสาร และวนัรุ่งข้ึนเสด็จเยีย่มศาลานคราภิบาลในงานรับเสด็จฯ อยา่งเป็นทางการของนคร
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เบอร์ลิน การเสด็จไปเยีย่มประธานาธิบดีผูช้ราท่ีคฤหาสน์ในวนัท่ี 5 การเสด็จไปทรงสนทนากบัฮิตเลอร์ท่ีศาลา

วา่การนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 6 ก่อนท่ีเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานของบริษทัซีเมนส์ (Siemens) บริษทัเคร่ือง

ไฟฟ้าและโรงเรียน อบรมหวัหนา้ของยวุชนฮิตเลอร์ยงุ (Hitlerjung) การเสด็จตามลาํนํ้าเขา้ไปในป่าใหญ่ในลุ่ม

นํ้าโอเดอร์ (Oder) ยงัท่ีพกัฤดูร้อนของนายพลเกอริง บุคคลสาํคญัในรัฐบาลนาซีเยอรมนั ทอดพระเนตร

ทะเลสาบวนัเซ (Wannsee) ท่ีซ่ึงมีบา้นคนมัง่มีมากมายอยูริ่มฝ่ังอยูใ่กลเ้มืองปอตสดมั ท่ีซ่ึงมีวงัซองส์ซูซี (Sans 

Souci) นามท่ีวา่กนัวา่เป็นท่ีมาของช่ือสวนไกลกงัวล หวัหิน แต่ไม่ไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรวงัดงักล่าว หากได้

เสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานยาของบริษทัเชอร่ิง (Schering) แลว้เสด็จต่อไปยงัเมืองเดรสเดน (Dresden) ท่ีมี

ช่ือเสียงเร่ืองเคร่ืองป้ันกระเบ้ือง และไดเ้สด็จไปยงัโรงงานผลิตกลอ้งถ่ายรูปซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวาย “กลอ้งถ่ายรูป

อยา่งเล็กแบบใหม่เป็นท่ีระลึก” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 217) 

จากนั้นเสด็จโดยรถยนตผ์า่นเมืองเลอนา (Leuna) ทรงแวะทอดพระเนตรโรงกลัน่นํ้ามนัเบนซินจากผง

ศิลา เสด็จต่อไปยงัเมืองเยนา (Jena) เยีย่มโรงงานผลิตกลอ้งถ่ายรูปอีกสองแห่งและหอสอนดาราศาสตร์ วนัท่ี 12 

กรกฎาคม ระหวา่งเสด็จไปประทบัแรม ณ เมืองมิวนิค (Munich) ทอดพระเนตรโรงงานทาํดินสอของบริษทัเฟ

เบอร์ (Faber) ผูจ้ดัการถวายดินสอต่างๆ หีบหน่ึง ณ เมืองมิวนิค ทอดพระเนตรเมือง โรงถ่ายภาพยนตร์ 

ทะเลสาบ สวนดอกไม ้พิพิธภณัฑเ์คร่ืองจกัรกล คํ่าวนัท่ี 14 กรกฎาคม เสด็จอยา่งเงียบๆ ไปเสวยท่ีภตัตาคารแห่ง

หน่ึง ผูค้นพากนัแปลกใจและแสดงความปิติยนิดีเป็นอนัมาก (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 223) วนัต่อมาเสด็จนอกเมืองไป

ทอดพระเนตรการแสดงตาํนานพระเยซู แลว้ทรงพระดาํเนินตามร้านต่างๆ ทรงซ้ือของท่ีระลึก วนันั้นหม่อมเจา้

การวกิ จกัรพนัธ์ุเสด็จจากประเทศฝร่ังเศสมาสมทบกระบวนเสด็จฯ (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 225) รุ่งข้ึนเสด็จไปตาม

หา้งต่างๆ ในเมืองและยงัพิพิธภณัฑฯ์ 

วนัท่ี 17 กรกฎาคม เสด็จต่อไปยงัเมืองเฟรเดอริคฮาเฟน ริมทะเลสาบคอนสแตนส์ (Lake Constance) 

ทอดพระเนตรโรงงานสร้างพโยมยานนาวาเซปเปลิน (Zepelin) ยานเหาะขนาดใหญ่ตวัป้อมๆ ซ่ึงเม่ือสร้างเสร็จ

จะบินจากยโุรปถึงสยามไดใ้นเวลา 4 วนั ดว้ยเคร่ืองยนต ์ 5 เคร่ือง เสด็จข้ึนเรืออีกลาํท่ีมีขนาดเล็กกวา่แต่ก็ใหญ่

ยาวประมาณ 200 เมตร และในวนัรุ่งข้ึนเสด็จทอดพระเนตรโรงงานสร้างเรือบินทะเล ผูจ้ดัการนอ้มเกลา้ฯ ถวาย

เรือบินตวัอยา่งขนาดเล็กลาํหน่ึง แลว้เสด็จฯ ข้ึนประทบับินบนเรือประมาณ 30 นาที นบัเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีสมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จโดยสารเรือบิน เสร็จแล้ว เสด็จโดยรถยนตต่์อไปยงัเมืองสตุตการ์ด (Stuttgart) 

ณ เมือง สตุตการ์ด สตรีสองพี่นอ้งท่ีเกิดในสยามมาเฝ้าฯ ถวายมาลาแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี แลว้เสด็จทอดพระเนตรโรงงานรถยนตเ์มอเซเดสเบนซ์ (Mercedes Benz) ซ่ึงเพิ่งไดป้ระดิษฐแ์กนลอ้
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กระดิกไดอ้ยา่งขอ้เสือ บนลอ้มีแหนบรับนํ้าหนกัลอ้ละสองแหนบไดส้าํเร็จ จากนั้นเสด็จต่อไปยงัเมืองไฮเดล

แบร์ก (Heidelberg) ทอดพระเนตรเมืองและวงัหอรบ (Castle) โบราณ ศูนยท์ดลองเก่ียวกบัการเพาะปลูก 

มหาวทิยาลยั รวมทั้งหอ้งทดลองวชิาไฟฟ้าทั้งทางแสงและการอดัเสียงกระจายเสียง “เป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยม์าก” 

(วชิิตวงศ์ฯ 2526: 233) 

เสด็จต่อไปผา่นเมืองแฟรงคเ์ฟริตบนแม่นํ้าเมน ประทบัท่ีโรงแรม เสด็จทอดพระเนตรบา้นของเกอเธ่ 

(Goethe) นกัประพนัธ์นามอุโฆษซ่ึงรักษาไวเ้ช่นเดิมเป็นพิพิธภณัฑสถาน มีนกัเรียนไทยคนหน่ึงและเยอรมนั 2-

3 คนท่ีเคยรับราชการอยูใ่นสยามเฝ้าฯ ท่ีโรงแรม 

วนัรุ่งข้ึน ท่ี 22 กรกฎาคม เสด็จไปยงัเมืองบาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg) พอ่เมืองและผูจ้ดัการศาลา

เริง (Kur Haus) และสวนสาธารณะ แหล่งอาบนํ้าแร่ รับเสด็จฯ และนาํเสด็จไปทอดพระเนตรศาลาไทย ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงโปรดเกลา้ฯ ใหส่้งช้ินส่วนไปประกอบสร้างข้ึนแต่สาํเร็จหลงัเสด็จสวรรคต

แลว้ ทาํพิธีเปิดโดยมีสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครินทร์ (พระยศขณะนั้น) เสด็จไปทรงร่วมในพิธีใน พ.ศ. 

2457 เพื่อเป็นคู่กบับ่อนํ้าโกนิค (Konig = King) จุฬาลงกรณ์ซ่ึงชาวเมืองน้ีไดถ้วายและทรงเปิดตั้งแต่วนัท่ี 21 

กนัยายน พ.ศ. 2450 เม่ือเสด็จฯ ไปประทบัสรงนํ้าแร่รักษาพระองคอ์ยูท่ี่นัน่ มีพระราชโอรสหลายพระองค์

รวมทั้งสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าฯ กรมขนุศุโขไทยธรรมราชาเสด็จไปเฝ้าฯ ดว้ย (ณฏัฐกฤษฏ์ 2548: 7-11) 

คร้ังน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงระลึกถึงกาลนั้นและถึง “พี่แดง” ของพระองค์

ผูไ้ดเ้สด็จมาพร้อมกนัในอดีตกาลนั้น  

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในฉลองพระองคชุ์ดสากลพระภูษายาวพอควร ทรงพระมาลาองคท่ี์มี

แถบคาดองคเ์ดียวกบัท่ีไดท้รงท่ีพิพิธภณัฑว์งัท่ีเดนมาร์ค รองพระบาททรงสูง ทรงยนืเคียงพระราชสวามี ทรง

พินิจแผน่ป้ายโลหะขนาดใหญ่ซ่ึงอยูใ่นพระหตัถข์องทั้งสองพระองคอ์ยา่งสนพระราชหฤทยั ดว้ยบนแผน่ป้าย

นั้นปรากฏพระบรมนามาภิไธย และพระนามาภิไธย เป็นภาษาเยอรมนัและไทย แผน่ป้ายน้ีคหบดีผูใ้หญ่ท่าน

หน่ึงของเมืองจดัทาํข้ึนเพื่อตรึงไวท่ี้กาํแพงแกว้ลอ้มศาลาใกล้ๆ  กบัพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 จากนั้น เสด็จเสวย

นํ้าแร่ท่ีบ่อนํ้าแร่จุฬาลงกรณ์แลว้ทรงพระดาํเนินในสวนอนังดงามโดยทรงฉายพระฉายาลกัษณ์สมเด็จฯ ไปดว้ย 

และทรงซ้ือของท่ีระลึก เจา้หนา้ท่ีถวายสมุดรูปต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและธารพระกร (ไมเ้ทา้) ทาํดว้ยไมโ้อค๊โบราณ

องคห์น่ึง (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 235 และภาพใน ณฏัฐกฤษฏ์ 2549: 23-26) และดว้ยเหตุท่ีความสัมพนัธ์กบัพระ

ราชวงศส์ยามกบัเมืองน้ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองเช่นน้ี ชาวเมือง “จึงพากนัมาคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าโฮเตลต้ังแต่เช้าจนคํ่า

เสมอ...เบียดเสียดเยยีดยดัทุกหนทุกแห่ง...พยายามฉายพระรูปไม่หยดุหย่อน...ตามทางในชนบท..กย็กมือคํานับ
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ตามแบบนาซีตลอดไป” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 235-236) ศาลาไทยแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวไทยในเยอรมนีและ

ประเทศใกลเ้คียงไดม้าจดังานชุมนุมกนัทุกปี 

จากนั้นเสด็จต่อไปยงัเมืองโคโลญ (Cologne) บริษทักรุปป์ (Krupp) เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัพระองคเ์ดียว ประทบัเคร่ืองบินซ่ึงบริษทัจดัถวายไปทอดพระเนตรโรงงานถลุงเหล็กของบริษทัท่ีเมือง

เอสเสน (Essen) “บริษทัไม่เชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพราะเป็นประเพณีทีไ่ม่เชิญผู้หญิงไป

ทีโ่รงงานมาช้านาน...เพราะโรงงานน้ีทาํงานหนักและร้อนจัด พื้นเต็มไปด้วยผงถ่านและต้องปีนบันไดข้ึนลงสูง

ชันไม่สะดวกสําหรับสตรีจะชม” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 237 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) ทอดพระเนตรโรงอดัหรือหล่อ

เหล็กแดงทั้งแท่ง โรงถลุงแร่ โรงอดัรีดเหล็กแดง โรงอดัแผ ่ โรงควบคุมกิจการต่างๆ วนัต่อมาเสด็จทั้งสอง

พระองคไ์ปยงั “โรงแปรธาตุทาํสีสวรรค ์ และนํ้ายาเมล็ดต่างๆ ของบริษทัเลเวอร์กุเสน (Leverkusen. I.G. Dye)” 

(วิชิตวงศ์ฯ 2526: 240) แลว้เวลาคํ่า เสด็จทอดพระเนตรประทีปตามลาํนํ้าไรน์ ซ่ึงประดบัข้ึนเป็นการเฉลิม

พระเกียรติ 

เห็นไดว้า่บรรดาบริษทัท่ีกล่าวนามมาทั้งหมดน้ี เป็นบริษทัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในประเทศไทยในปัจจุบนั 

คืนวนันั้นท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ทรงทราบข่าวอนัน่าสยดสยองวา่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เกิด

กบฎ พวกกบฎฆ่าท่านคอลฟุสส อคัรมหาเสนาบดีตาย เป็นเหตุใหท้รงงดการเสด็จฯ ไปยงัประเทศนั้นตาม

กาํหนดการเดิมท่ีวา่จะเสด็จไปหลงัจากท่ีเสด็จประเทศฮงัการีแลว้ ทรงสลดพระราชหฤทยัมากเพราะเพิ่งทรงได้

พบเขาท่ีกรุงโรม จดหมายเหตุฯ บนัทึกไวว้า่ความเป็นไปในประเทศออสเตรียในช่วงนั้นเป็นท่ีคาดการณ์ไดย้าก 

ดว้ยรัฐบาล “ประชาชาติ” ท่ีชาวคอทอลิกคนหมู่มากและผูมี้ทรัพยส์นบัสนุน มีความเส่ียงทั้งจากพวก

คอมมิวนิสตท่ี์ทาํไดแ้ต่เพียงก่อจลาจล และจากพวกนาซีซ่ึงอาจชิงอาํนาจการปกครอง  (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 240 

และ 285-286) และในท่ีสุดก็ปรากฏวา่ออสเตรียถูกนาซีเยอรมนัเขา้ครอบครอง เหตุการณ์น้ีช้ีให้เห็นชดัถึงความ

ผนัผวนทางการเมืองในทวปียโุรประหวา่งการเสด็จประพาสไดเ้ป็นอยา่งดี 

จดหมายเหตุฯ ปิดทา้ยรายงานดว้ยขอ้ความเก่ียวกบัประเทศเยอรมนีไว ้ สาระความวา่ หลงัสงครามโลก

คร้ังท่ีหน่ึง ประเทศผูพ้า่ยแพส้งครามน้ี สัญญาแวร์ซายส์บงัคบัใหมี้ทหารประจาํการเพียง 2 แสนคน ไม่ใหส้ะสม

อาวธุ และใหใ้ชห้น้ีปฏิกรณ์สงคราม คนเยอรมนัรู้สึกถูกบีบคั้น จึงพากนัเห็นชอบตามความคิดของอดอลฟ์ ฮิตเล่อร์ 

สมคัรเขา้เป็นกองอาสาทั้งชายหญิงและเด็ก พากนัรักบา้นรักเมือง “ผลของการน้ีจะเป็นอย่างไรต่อไปในภายหน้า 

ยิง่ในเวลาน้ีแทนที่ประเทศต่างๆ จะลดอาวุธลงตามความประสงค์ของสันนิบาตชาติ...กลับพากนัสะสมก่อสร้าง
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อาวุธมากข้ึนโดยฉะเพาะกาํลังอากาศ เป็นส่ิงที่ยากจะพยากรณ์” (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 243 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

แสดงวา่ในขณะนั้น เร่ิมจะเห็นเคา้ลางของการสงครามรอบใหม่ค่อยๆ ก่อตวัข้ึนแลว้ 

 
วนัท่ี 26 กรกฎาคม เสด็จจากเมืองโคโลญ (Cologne) โดยรถยนตไ์ปทรงแวะท่ีเมืองอาเคน (Aachen) 

ทอดพระเนตรศาลากลางวงัโบราณ แลว้เสด็จโดยรถไฟท่ีสมเด็จเจา้ลีโอโปลด์ (Leopold) พระราชาแห่งชาว

เบลเยีย่มจดัถวายไปยงักรุงบรัสเซลล ์ (Bruselles หรือ Bruxelles) สมเด็จพระราชาราชินีรับเสด็จฯ อยา่งเป็น

ทางการ แลว้เชิญเสด็จไปประทบัท่ีพระราชวงัท่ีซ่ึงเวลาคํ่าทรงจดังานเล้ียงใหญ่ถวาย และวนัรุ่งข้ึน กระทรวง

การต่างประเทศไดจ้ดัอีกคร้ังในช่วงเวลากลางวนั เสวยแลว้เสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีซ่ึงจะจดัแสดงสินคา้

ระหวา่งประเทศ (Exposition Internationale) ทอดพระเนตรศาลากลาง (Hotel de Ville) พอ่เมืองแมกซ์ (Lord 

Mayor M. Max) พอ่คา้เฝ้าฯ และราษฎรพากนัมาคอยเฝ้าอยูอ่ยา่งลน้หลาม ณ สถานท่ีเก่าแก่งดงามซ่ึงเป็นท่ีภูมิใจ

ของชาวเมือง 

วนัต่อมาเสด็จโดยรถไฟไปยงัเมืองอนัทเวิป (Antwerp) พ่อเมืองรับเสด็จ ทอดพระเนตรท่าเรือ 

พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเคร่ืองพิมพแ์ละส่ิงพิมพโ์บราณ โบสถท่ี์มีจิตรกรรมฝีมือรูเบนส์ (Roubens) เสวยพระสุธารส

กบัสมเด็จพระราชาและพระราชินีท่ีวงัเดิมบนเนินสูงซ่ึงมีเรือนกระจกปลูกตน้ไมเ้มืองร้อนใหท้อดพระเนตร 

และพระกระยาหารคํ่าท่ีวงัอีกวงัหน่ึง  ความสนิทสนมกนัระหวา่งพระราชวงศข์องไทยและของเบลเยีย่มปรากฏ

ชดัและมีต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั เวลา 23 น. เสด็จโดยรถไฟพระท่ีนัง่ออกจากกรุงบรัสเซลส์ไปยงักรุงปราก 

(Prague หรือ Praha) ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (Czechoslovakia) ซ่ึงในสมยันั้นยงัรวมเป็นประเทศเดียวกนั แต่

ปัจจุบนัแยกเป็นสาธารณรัฐเชค (Czech Republic) และประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) 

 
การเสด็จประพาสสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกียคร้ังน้ี ผูมี้บทบาทสาํคญัในการเตรียมการคือนายยนั มา

ซาริค (Jan Mazaryk) เอกอคัรราชทูตประจาํกรุงลอนดอน บุตรชายของประธานาธิบดี ที.จี. มาซาริค (T.G. 

Mazaryk) ผูซ่ึ้งขณะนั้นสุขภาพไม่แขง็แรง โดยไดจ้ดัให้สอดคลอ้งกบัพระราชประสงคคื์อใหเ้ป็นการเสด็จอยา่ง

เป็นทางการ (official visit) เพียง 2 วนั หลงัจากนั้นอีก 7 วนั เป็นการส่วนพระองค ์ซ่ึงรัฐบาลของสาธารณรัฐได้

เอ้ือเฟ้ือออกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถไฟและโรงแรมท่ีเป็นของรัฐบาล เสด็จถึงสถานีรถไฟกรุงปรากเม่ือวนัท่ี 29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2477 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และเอกอคัรราชทูตผูน้ั้นรับเสด็จฯ เสด็จตรวจแถวทหารกอง

เกียรติยศ ระหวา่งทางสู่โรงแรมอลัครอน (Hotel Alcron) มีประชาชนจาํนวนมากมายนืเฝ้าฯ รับเสด็จ 



155 
 

หนงัสือพิมพล์งข่าวล่วงหนา้พร้อมพระบรมฉายาลกัษณ์ทั้งสองพระองค ์องคห์น่ึงเป็นภาพทรงชุดกิโมโนซ่ึงทรง

ฉายเม่ือเสด็จญ่ีปุ่นใน พ.ศ. 2473-2474 ซ่ึงหนงัสือพิมพเ์ขา้ใจผดิวา่เป็นชุดประจาํชาติสยาม ประชาชนจึงแปลก

ใจยิง่เม่ือไดเ้ห็นพระเจา้อยูห่วัทรงชุดสูทสีดาํและพระมาลาทรงสูง และสมเด็จฯ ทรงฉลองพระองคชุ์ดกระโปรง

สีเทา ผา้คลุมพระองัสาขนสัตวแ์ละพระมาลาสีเทามีริบบิ้นลอ้มรอบ (องคท่ี์ทรงท่ีเดนมาร์คและท่ีบาด ฮอมบวร์ค

นั้น) (Boussard 2004: 39-40 และ 42-44) 

ท่ีประทบั ณ โรงแรมเป็นห้องชุดสาํหรับเจา้นาย (Princes’s Suite) ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง หอ้งเสวย 

หอ้งสูบบุหร่ีเช่ือมกบัห้องดนตรี ห้องรับแขกของสตรี หอ้งพระบรรทม หอ้งส่วนพระองคข์องสมเด็จฯ และหอ้ง

สรงสองหอ้ง ประดบัตกแต่งอยา่งเรียบง่ายสมพระราชอธัยาศยั (Boussard 2004: 44) มีการทูลเกลา้ฯ ถวาย

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในนามประธานาธิบดีและพระราชทานของสยามไปยงัประธานาธิบดี คํ่าวนันั้นมีงานเล้ียง

ใหญ่ท่ีปราสาทกรุงปราก (Prague Castle) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศพาเสด็จเคียง

พระองคแ์ต่ละดา้น สมเด็จฯ ทรงพระดาํเนินตามพร้อมกบัภรรยาของรัฐมนตรีผูน้ั้น สมเด็จฯ ทรงชุดราตรีผา้

ไหมซ่ึงดูเป็นแบบไทย และสร้อยพระศอมรกต มีฉลองพระพาหาถึงพระหตัถ ์ (ถุงมือซ่ึงยาวตั้งแต่แขนถึงมือ) 

เม่ือจะเขา้ประทบัโตะ๊เสวยท่ีหอ้งจดัเล้ียงและทรงพระราชทานพระหตัถแ์ก่ผูม้าเฝ้าฯ พระเจา้อยูห่วัทรงยืน่พระ

พาหาใหภ้ริยารัฐมนตรี และสมเด็จฯ ทรงสัมผสัแขนนายกฯ เสร็จแลว้เขา้นัง่ประจาํท่ี (Boussard 2004: 47) 

เสวยแลว้ นายกฯ แสดงสุนทรพจน์ถวายพระพร มีพระราชดาํรัสตอบ เสด็จฯ ออกไปท่ีสวนใหบุ้คคลชั้นนาํและ

ผูส่ื้อข่าวเฝ้าฯ 

วนัต่อมา พระเจา้อยู่หัวเสด็จไปทรงวางพวงมาลาท่ีหลุมศพทหารนิรนาม ทรงตรวจแถวทหาร

กองเกียรติยศ แล้วเสด็จไปเสวยท่ีวงักรุงปรากกบันายมาซาริคผูบุ้ตร ช่วงบ่ายทั้งสองพระองค์เสด็จไปยงั

เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองบ่อนํ้าแร่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ประทบัท่ีโรงแรมพอสตา (Posta 

Hotel) ก่อนเสด็จฯ ไป โปรดเกล้าฯ ให้ผูแ้ทนพระองค์ไปลงนามในสมุดเยี่ยมประธานาธิบดี บ่ายวนัรุ่งข้ึน

เสด็จทอดพระเนตรบ่อนํ้าแร่อยูห่น่ึงชัว่โมง แลว้เสด็จไปยงัโรงงานทาํเคร่ืองแกว้คริสตลัโมเซอร์ (Moser) ณ ดวอรี 

(Dvory) ทอดพระเนตรการสาธิตการทาํ แล้วนายมาซาริคกราบบงัคมทูลขอให้สมเด็จฯ ทรงเลือกชุดพระ

กระยาหารคํ่าสาํหรับแขก 24 คน สองชุด เป็นเคร่ืองเคลือบดินเผาหน่ึงชุด เคร่ืองแกว้เจียรนยัหน่ึงชุด ซ่ึงทาง

โรงงานไดถ้วาย (Boussard 2004: 52) หลงัจากนั้น ไดเ้สด็จออกไปทอดพระเนตรแถบชนบทแลว้เสด็จกลบักรุง

ปราก 
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วนัรุ่งข้ึน เสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานริงโหเฟร์ (Ringhoffer) ผลิตรถยนตย์ีห่้อตาตรา (Tatra) โบก้ี

รถไฟ และรถบรรทุกทหารและโรงงานเชสโกมาราเวสกา (Cescomaravska) ทาํเคร่ืองไดนาโมอดัไฟฟ้าใหญ่

นอ้ย อีกทั้งเคร่ืองฟังเสียงอากาศยานในเวลากลางคืน เคร่ืองไฟฟ้าประจาํบา้นต่างๆ (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 261-363) 

และไปยงัสตูดิโอ เอ.บี. ฟิล์ม (A.B. Film Studio) ในกรุงปรากและเมืองประวติัศาสตร์เช่นเมลนิค (Melnik) 

(Boussard 2004: 53-54) 

วนัท่ี 2 สิงหาคม เสด็จเยีย่มบริษทัสโกดา (Skoda Enterprises) ท่ีเมืองปิลเสน (Plzen) ทอดพระเนตรโรง

ถลุงเหล็กและผลิตเคร่ืองจกัรรถรบขนาดเล็กและปืน (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 264-265) นบัเป็นการเร่ิมตน้ของการท่ี

บริษทัน้ีไดเ้ขา้มาทาํธุรกิจในสยาม เช่น เปิดโรงงานนํ้าตาลท่ีลาํปางใน พ.ศ. 2480 (Boussard 2004: 54 และ 35) 

สองวนัต่อมาหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึงลงข่าววา่ระหวา่งทางเสด็จมา ยางรถยนตพ์ระท่ีนัง่ขา้งหน่ึงแฟบถึงสอง

คราว (Boussard 2004: 56) วนัท่ี 3 ทรงเหน่ือยลา้พระวรกายจึงไม่ไดเ้สด็จไปยงับริษทัทาํรองเทา้บาจา (Bata) 

และบริษทัผลิตอาวธุตามกาํหนดการเดิม เปล่ียนเป็นเสด็จไปยงับ่อนํ้าแร่ Strbske Pleso ในบริเวณทะเลสาบบน

เขา High Tatras โดยรถไฟ (Boussard 2004: 56-57) ผา่นภูมิประเทศท่ีมีการเพาะปลูก เล้ียงปศุสัตว ์ และมี

โรงงานนํ้าตาล โรงหล่อ โรงเล่ือยดว้ย ประทบัแรมท่ีนัน่ และในวนัรุ่งข้ึนท่ี 4 และ ท่ี 5 เสด็จทอดพระเนตรถํ้า

นํ้าแขง็ ท่ีตาํบลตอบสินะ (Dobsina) และในเขตตาตราสูงนั้น ไดท้รงแวะทอดพระเนตรชาวบา้นแต่งกายชุด

พื้นเมือง สวมหมวกโพกผา้สีต่างๆ และเส้ือกัก๊มีแพรสีแถบเล็กๆ คลา้ย “ผา้ตาด” ห้อยจากศีรษะลงมาขา้งหลงั 

ร้องรําทาํเพลงถวายทอดพระเนตร อีกทั้งเสด็จเขา้ไปทอดพระเนตรในบา้นผูเ้ล้ียงปศุสัตวผ์ูห้น่ึง มีหูกทอผา้และ

เตาผงิ (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 267-269) จึงเป็นการไดท้รงสัมผสักบัชีวติของชาวชนบทเชคโกสโลวาเกียอยา่งแทจ้ริง 

วนัท่ี 7 สิงหาคม เสด็จไปตามทะเลสาบในช่วงเชา้ และในเวลา 14 น. เสด็จจากโรงแรมประทบัรถไฟพระท่ีนัง่

ต่อไปยงัประเทศฮงัการี 

 
วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2477 เวลา 22.30 น. เสด็จถึงสถานีรถไฟกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) ประเทศฮงัการี 

ผูรั้กษาราชการแผน่ดิน (H.S.H. The Regent of the Kingdom of Hungary) และมาดามหอรธีย ์ (Horthy) มารับ

เสดจ็พร้อมคณะรัฐมนตรี นายพลเรือนิโกลส์ หอร์ธีย ์ ผูน้ี้เป็นผูตี้ทหารรูมาเนีย (Rumania) ผูย้ดึครองออกไปได ้

และประกาศใหฮ้งัการีเป็นสาธารณรัฐ ตลอดจนปราบคอมมิวนิสตไ์ด ้ตั้งแต่ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) สร้างความ

สงบใหเ้กิดข้ึนในประเทศ จึงไดต้กลงกนัวา่จะปกครองในระบบกษตัริยต์ามพระธรรมนูญตามเดิม และระหวา่ง

ท่ียงัไม่มีกษตัริย ์ใหน้ายพลหอธีรยเ์ป็นผูรั้กษาราชการแผน่ดิน (วชิิตวงศ์ฯ 2526: 290) 
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วนัท่ี 8 เสด็จไปยงัวงั มีการถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แด่

ผูรั้กษาราชการเม่ือเขามาเยีย่มตอบ ช่วงเยน็เสด็จประพาสเกาะมาการีตากลางแม่นํ้า ซ่ึงเป็นสวนดอกไมส้าํหรับ

เท่ียวพกัผอ่น มีนํ้าพุร้อนและโรงอาบนํ้าแร่ ทอดพระเนตรแลว้เสด็จไปในงานเล้ียงใหญ่ท่ีวงั คีดิลโล (Godollo) 

ซ่ึงผูรั้กษาราชการจดัถวาย วนัท่ี 9 เสด็จเสวยกลางวนัเป็นการส่วนพระองคก์บัผูรั้กษาราชการและมาดามเป็นการ

เงียบๆ ทรงเทนนิสในสวน วนัท่ี 10 เสด็จประพาสห้างร้านต่างๆ และวนัท่ี 11 เสด็จข้ึนไปบนเขาเคลเลร์ต 

(Gellert) ท่ีซ่ึงมีอนุสาวรียข์องนกับุญเคลเลร์ตบนหนา้ผา ท่ีซ่ึงมองเห็นวิวงามของแม่นํ้าดานูบ (Danube) และ

เมืองได้ดี102 แล้วเสด็จทอดพระเนตรพระราชวงับนเขาอีกลูกหน่ึง  ท่ีซ่ึงในโบสถ์มีพระหัตถ์ของพระเจา้

เซนต์สเตเฟน (St. Stefan) รักษาไวอ้ยา่งดีไม่เน่าเป่ือย และโบสถร์าชาภิเษก (Coronation Church) แลว้เสด็จขา้ม

แม่นํ้าไปทอดพระเนตรอาคารรัฐสภาอนัสง่างามยิง่คลา้ยแบบขององักฤษ แต่ตรงกลางเป็นโดมแบบเอเซีย รัฐสภา

ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและสภาสูง ช่วงเยน็เสด็จประพาสทางชลมารคในแม่นํ้ า 

วนัท่ี 12 เสด็จไปยงัตาํบลเมซิโกเวสดะ (Mezokovesd) ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีและชาวบา้นหลายร้อยแต่ง

กายสีต่างๆ ตามประเพณีรับเสด็จฯ ประทบัเสวยและทอดพระเนตรการดนตรี การเตน้รํา พิธีแต่งงาน การแห่

พืชผลซ่ึงจดัถวายเป็นพิเศษ และเสด็จไปท่ีโรงเรียนการฝีมือ และทอดพระเนตรการช่างต่างๆ ของหญิงชาวบา้น 

ซ่ึงสมเด็จฯ น่าจะสมพระราชหฤทยัเป็นพิเศษ ทรงซ้ือของท่ีระลึกบา้งตามสมควร เสด็จกลบักรุงปราก วนัรุ่งข้ึน 

เสด็จไปยงัโรงงานของบริษทัสแตนดาร์ด เวิร์กส์ (Standard Works) ทอดพระเนตรโรงทาํเคร่ืองไฟฟ้าและวทิย ุ

และทรงลองเสวยอาหารท่ีโรงอาหารคนงาน ตอนบ่ายเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภณัฑก์สิกรรมซ่ึงจดัแสดงเคร่ืองมือ

และธญัญาหารต่างๆ อยา่งเป็นสมยัใหม่มาก แลว้เสด็จยงัโรงแรมเคลแลร์ต ซ่ึงมีสระอาบนํ้าภายใน แลว้เสด็จ

กลบั103 วนัท่ี 14 เสด็จไปทอดพระเนตรกองผสมสัตวข์องรัฐบาล ทอดพระเนตรโรงมา้ ทอดพระเนตรมา้และ

ประทบัรถเทียมมา้ 4 ตวั ทอดพระเนตรการประกอบพระกระยาหารซ่ึงเสวย มีการเตน้รําถวายทอดพระเนตรดว้ย 

แลว้เสด็จทอดพระเนตรฝงูสุกร โคนม ลูกมา้ นบัเป็นการท่ีไดท้อดพระเนตรทั้งวถีิชีวติคนชนบท และกิจการ

เพาะปลูก เล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของประเทศน้ี ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีประทบัพระราชหฤทยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมเด็จฯ 

คงจะไดท้รงจดจาํไวท้รงนาํมาประยกุตใ์ชท่ี้จนัทบุรีในช่วงหลงัแห่งพระชนมชีพ (ดูบทท่ี 11) 

                                                           
102  ววิจากบนเขาน้ีสวยจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาคํ่าคืน แต่บริษทัทวัร์ไทยในปัจจุบนัไม่ค่อยไดใ้ห้ความสําคญั 
103  แมว้า่จดหมายเหตุฯ จะไม่ไดร้ะบุว่าทรงสรงนํ้าแร่ในโอกาสต่างๆ ทั้งในเชคโกสโลวาเกียและฮงัการี แต่สันนิษฐานไดว้า่ไดส้รงดว้ย  

หลงัจากท่ีทรงสละราชสมบติัแลว้ การสรงนํ้าแร่ไดเ้ป็นพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เพ่ือเป็นการรักษาพระโรค
ในพระนาภี (ดูบทท่ี 8) 
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วนัท่ี 15 พระเจา้อยูห่วัเสด็จไปทอดพระเนตรการใชเ้หยีย่วจบันก โดยไม่ปรากฎวา่สมเด็จฯ โดยเสด็จ 

และในช่วงคํ่านายกรัฐมนตรีจดัเล้ียงถวายเป็นพระเกียรติยศ วนัท่ี 16 เสด็จทั้งสองพระองคไ์ปทอดพระเนตร

โรงงานบุหร่ีในช่วงเชา้ ประทบัแรมอยา่งไม่เป็นทางการ ณ โรงแรมเดิม รุ่งข้ึนนายมาสาริกผูบุ้ตรและบุตรีของ

ประธานาธิบดีตั้งเคร่ืองกลางวนัท่ีจวนตาํบลลานีย ์(Lany) เสด็จประพาสในสวน ทรงพายเรือในสระและทรงขบั

รถยนตป์ระพาสในบริเวณนั้นและทอดพระเนตรภาพยนตร์ วนัท่ี 18 ทั้งสองพระองคเ์สด็จโรงงานโกห์-อิ-นวัร์ 

(Koh-i-Noor Workshop) ทาํของเบด็เตล็ดต่างๆ เช่น เข็มต่างๆ และไมถ้กัไหมพรม เคร่ืองใชเ้บด็เตล็ดสาํหรับ

สตรี ซ่ึงสมเด็จฯ คงจะสนพระราชหฤทยัเช่นกนั บ่ายวนัน้ี เสด็จโดยเคร่ืองบินของบริษทัลุฟห์ทนัสาไปยงั

ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เพื่อทรงพกัผอ่นพระอิริยาบถอยา่งเงียบ มีแต่ขา้ราชบริพารในพระองคโ์ดยเสด็จฯ 5 คน 

ไม่มีสมุหราชองครั์กษ ์หรือนางสนองพระโอษฐ์หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ล่วงหนา้ไปท่ีปารีส เสด็จลง

จากเคร่ืองบินท่ีเมืองซูริค (Zurich) แลว้ทรงรถยนตเ์สด็จประพาสเมืองต่างๆ ในประเทศนั้นเร่ือยไปจนถึงเมือง

เจนีวา (Geneva) ในวนัท่ี 26 สิงหาคม ระหวา่งท่ีประทบัอยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด์ สมเด็จฯ ไดท้รงเทนนิส 3 

คร้ังท่ีสนามโรงแรมและไดท้รงจบัจ่ายซ้ือของตามร้านบา้ง 

วนัท่ี 26 ตอนกลางคืน ประทบัรถไฟขา้มไปยงักรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ถึงท่ีนัน่เชา้วนัท่ี 27 สิงหาคม 

ไม่ทราบวา่ประทบั ณ ท่ีใด และนานเท่าใดแน่ แต่ท่ีปารีส พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสนทนา

หลายคร้ังกบัพระยาราชวงัสัน (ศรี กมลนาวนิ) อคัรราชทูตสยาม ณ กรุงปารีสซ่ึงเพิ่งไดไ้ปรับตาํแหน่ง และแวะ

เฝ้าฯ ท่ีสวติเซอร์แลนดซ่ึ์งอยูใ่นเขตรับผดิชอบทางราชการการทูต และในวนัท่ี 20 กนัยายน ไดพ้ระราชทานพระ

ราชบนัทึก 2 ฉบบัแก่เขาผูอ้าสาเป็น “คนกลาง” เน้ือหาเป็นการทรงเปิดการเจรจากบัรัฐบาลวา่มีเง่ือนไขใดบา้งท่ี

ตอ้งพระราชประสงคจ์ะให้รัฐบาลตอบสนองหากไม่ตอ้งการใหท้รงสละราชสมบติั104 ซ่ึงพระยาราชวงัสันไดส่้ง

มาพร้อมจดหมายของเขาลงวนัท่ี 26 เดือนเดียวกนัถึงพระยาพหลพลพยหุเสนา นายกรัฐมนตรี (สภาผู้แทนราษฎร 

2536: 5 และ 8-14 และดู พฤทธิสาณ 2555 ดว้ย) จึงอนุมานไดว้า่ประทบัอยูท่ี่ปารีสอยา่งนอ้ยถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 

นั้น และไดเ้สด็จฯ ขา้มไปยงัประเทศองักฤษอีกคร้ังหน่ึง105และต่อมาอีกไม่นานไดเ้สด็จเขา้ประทบั ณ คฤหาสน์

โนล (Knowle House) ตาํบลแครนลีย ์(Cranleigh) จงัหวดัเซอร์เร่ย ์(Surrey) ซ่ึงทรงเช่าไวเ้ป็นท่ีประทบั 

                                                           
104  ผูอ่้านคงจาํกนัไดว้า่ พระยาราชวงัสันนั้นเคยทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบัการเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีในการเสดจ็ประพาสหลายคร้ัง จึงเป็นผูท่ี้

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หัวทรงรู้จกัค่อนขา้งดีมาก่อน การส่งพระยาราชวงัสันไปเป็นอคัรราชทูตในเวลานั้นจึงเป็นกุศโลบาย
ของรัฐบาลท่ีเหมาะแก่กาล 

105  สาํนกัราชเลขาธิการระบุวา่เป็นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2477 (ราชเลขาธิการ 2531: 89) ซ่ึงตามเหตุผลท่ีแสดงมาน้ีไม่น่าจะถูกตอ้ง 
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ตลอดระยะเวลาร่วม 7 เดือนในทวปียุโรปน้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จฯในพระราช

สถานะสมเด็จพระบรมราชินีเคียงองคพ์ระประมุขแห่งสยามประเทศ ดว้ยพระราชอุตสาหะดุจเดียวกบัพระราช

สวามี แทบไม่มีวนัใดโอกาสใดท่ีไม่ไดท้รงโดยเสด็จฯ ทรงวางพระองคแ์ละกาํหนดฉลองพระองคไ์ดอ้ย่าง

เหมาะสมแก่กาลโอกาส ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และทรงสามารถมีพระราชปฎิสันถารกบัทั้ง

เจา้นายและผูน้าํรัฐต่างๆ ของยโุรปดว้ยภาษาองักฤษหรือฝร่ังเศส และกบัขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ พอ่คา้ คหบดีของ

ประเทศนั้นๆ ตลอดจนกบัประชาราษฎรท่ีมาเฝ้าชมพระบารมีตามทาง 

แมว้า่ในบางคร้ังบางคราวสมเด็จฯ อาจไม่ไดท้รงพระสาํราญมากนกั เช่น ในการโดยเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ก็ไดท้รงโดยเสด็จฯ ตามพระราชอธัยาศยัของพระราชสวามี ผูซ่ึ้งทรงทราบดีวา่ 

“หญิง” คู่พระราชหฤทยั โปรดท่ีจะไดท้อดพระเนตรและสาํราญพระอิริยาบทในสวนและตามป่าเขาลาํเนาไพร 

อีกกีฬาเทนนิสก็โปรดท่ีจะทรงเองและทอดพระเนตร เช่นเดียวกบัพระองค ์ และในฐานะสตรี โปรดท่ีจะไดท้รง

ซ้ือของสวยๆ งามๆ น่ารักๆ ต่างๆ แต่ก็โดยไม่ฟุ่มเฟือย จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้จดักาํหนดการเสด็จฯ ใหมี้รายการ

เหล่าน้ีดว้ย สมเด็จฯ จึงไดท้รงแสดงความเป็นกุลสตรีสยามแบบสากล เช่น ในการเสด็จลงทรงเทนนิสแข่งขนั

กบับุรุษชาวตะวนัตกโดยไม่เปิดเผยวา่พระองคท์รงเป็นถึงสมเด็จพระบรมราชินี เป็นตน้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพ

พรรณีฯ จึงไดท้รงพระสาํราญตามควร แต่ท่ีสาํคญัไดท้รงเก็บเก่ียวความรู้ความเขา้พระหฤทยัหลากหลายไป

พร้อมกบัพระราชสวามี สร้างสมเป็นพระสติปัญญาสามารถยิง่ข้ึนในอนัท่ีจะทรงดาํรงและปรับพระองคใ์ห้

เหมาะทั้งแก่กาลและพระราชสถานะท่ีตอ้งเปล่ียนแปรไปในกาลขา้งหนา้ 

 
พระหทัยภักดิ์ทุกพระราชสถานะ 

 พระตาํหนกัโนล ท่ีทรงเช่าประทบันั้น เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรค 

(Baroque) ความโดดเด่นอยูท่ี่ปล่องไฟสูงตํ่าจาํนวนมาก หนา้ต่างบานสูงแบบฝร่ังเศส และหนา้บนัรูปทรงชดชอ้ย

แทนท่ีจะเป็นจัว่สามเหล่ียมธรรมดา อีกทั้งลอ้มรอบดว้ยสวนกวา้งใหญ่พร้อมพฤกษานานาพนัธ์ุ ตอ้งพระราช

อธัยาศยัของทั้งสองพระองค ์ และท่ีสาํคญัสง่างามสมพระเกียรติยศพระมหากษตัริยผ์ูท้รงราชสมบติั และมีความ

กวา้งขวางเพียงพอแก่การทรงใชง้าน และเป็นท่ีทาํงานและพกัอาศยัของขา้ราชบริพารในกระบวนเสด็จฯ 

 พระราชกรณียกิจ ณ พระตาํหนกัโนลน้ี ท่ีสาํคญัมีในเร่ืองการติดต่อขอ้ราชการระหวา่งพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วักบัรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯ ผา่นทางสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวดั

ติวงศ ์ องคผ์ูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ เป็นการต่อเน่ืองเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีตอ้งพระราชประสงคใ์หรั้ฐบาล
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ตอบสนองหากไม่ตอ้งการให้ทรงสละราชสมบติั คร้ันการติดต่อไปมาทางเอกสารเช่นนั้นรังแต่จะเพิ่มความ

ขดัแยง้ ไม่เขา้ใจกันหรือไม่เช่ือถือกัน ทางรัฐบาลจึงได้ตดัสินใจส่งคณะผูแ้ทนไปเฝ้าฯ ท่ีองักฤษ (สภา

ผู้แทนราษฎร 2536: 22) 

 คณะผูแ้ทนมี เจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูแ้ต่เดิมเป็น

เสนาบดีกระทรวงยติุธรรมในรัฐบาลก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง หลวงธาํรงนาวาสวสัด์ิ (ถวลัย ์ ธารี

สวสัด์ิ) รัฐมนตรีผูแ้ทนรัฐบาลซ่ึงเป็นสมาชิกคณะราษฎรฝ่ายทหารเรือ โดยมีนายดิเรก ชยันาม ขา้ราชการ

กระทรวงยติุธรรมและสมาชิกคณะราษฎรเป็นเลขานุการ ต่อมารัฐบาลไดส้ั่งใหพ้ระยาราชวงัสัน อคัรราชทูต ณ 

กรุงปารีส ซ่ึงเสนอตวัเป็น “คนกลาง” แต่แรกแลว้นั้น ใหเ้ดินทางไปสมทบดว้ย เพื่อ “หาลู่ทางทีจ่ะจัดการให้เป็น

ทีพ่อพระราชหฤทัยทุกประการที่จะพึงกระทาํได้ภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อตกลงประการใดแล้ว

จะได้รายงานเข้ามาขออนุมัติอีกช้ันหน่ึง เพือ่ให้เป็นการตกลงทางราชการ” (สภาผู้แทนราษฎร 2536: 26) 

 คณะผูแ้ทนไดเ้ขา้เฝ้าฯ เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2477 ณ พระตาํหนกัโนลและไดเ้ขา้เฝ้าฯ 

อีกหลายคร้ัง แต่การเจรจาไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 ในบรรดาประเด็นสาํคญัๆ ท่ีไม่พอพระราชหฤทยั คือการท่ีรัฐบาลไดปิ้ดปากหนงัสือพิมพ ์จบักุมคุมขงั

ผูต่้อตา้นหรือไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาล ทั้งยงัได้ตั้งศาลพิเศษข้ึนพิพากษาคดีแทนท่ีจะใช้ศาลยุติธรรมตามปกติ 

เท่ากบัวา่ใชว้ธีิการปกครองซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัการของเสรีภาพในตวับุคคลและหลกันิติธรรม อนัเป็นสองเสา

หลกัของระบอบรัฐธรรมนูญเสรีนิยม อีกทั้งราษฎรยงัไม่ไดมี้สิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแทจ้ริง 

กล่าวคือการเลือกตั้งผูแ้ทนยงัเป็นสู่เพียงก่ึงหน่ึงของสภาผูแ้ทนราษฎร โดยอีกก่ึงหน่ึงนั้นรัฐบาลไดแ้ต่งตั้งพวก

พอ้งเขา้เป็นสมาชิก โดยไม่ได้ถวายโอกาสให้ไดพ้ระราชทานคาํแนะนาํใดๆ เลย และรัฐบาลยงัปิดกั้นไม่ให้

ราษฎรถวายฎีกาไดโ้ดยตรงตามประเพณีท่ีมีมาแต่เก่าก่อน และสภาฯ ไม่แยแสต่อการท่ีพระองคไ์ดท้รงใชพ้ระ

ราชอาํนาจยบัย ั้งพระราชบญัญติับางฉบบัท่ีสภาฯ เห็นชอบแลว้ ในภาวะท่ีราษฎรยงัไม่มีอาํนาจโดยแทจ้ริงตาม

หลกัการประชาธิปไตยเช่นน้ี ทรงเห็นว่าพระมหากษตัริยน่์าจะยงัทรงใช้อาํนาจแทนประชาชน คุม้ครองไม่ให้

เดือดร้อนไดบ้า้ง พระองค์จึงไม่สามารถท่ีจะทรงยินยอมให้ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของพระองค์

ต่อไปได ้เพราะเม่ือ พ.ศ. 2475 นั้น พระองคไ์ดท้รงสละพระราชอาํนาจท่ีทรงมีมาแต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทัว่ไป 

ไม่ใช่แก่ผูใ้ดคณะใดโดยเฉพาะ (รายละเอียดดู สภาผู้แทนราษฎร 2536 และบทวเิคราะห์ใน พฤทธิสาณ 2558 ต.) 

 คร้ันวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (พ.ศ. 2478 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัไดมี้พระราชหตัถเลขาสละราชสมบติัจากพระตาํหนกัโนล พระราชทานไปยงัเจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศ 
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ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัอคัรราชทูตสยามประจาํกรุงลอนดอนท่ีสถานอคัรราชทูต ในพระราชหตัถเลขา

นั้นทรงอธิบายความท่ีสรุปมาขา้งตน้นั้น และทรงไวเ้ป็นสาํคญัวา่ 

“บัดน้ี ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงใน

นโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดน้ีเป็นอันหมด

หนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอ

สละราชสมบัติและออกจากตําแหน่งพระมหากษตัริย์แต่บัดน้ีเป็นต้นไป”  

 การตดัสินพระราชหฤทยัเป็นเด็ดขาดน้ี ไดท้รงกระทาํเม่ือไดท้รงพระราชมานะพยายามเป็นอยา่งยิง่มา

เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแลว้ในอนัท่ีจะทรงตะล่อมใหก้ารปกครองหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เขา้

รูปลกัษณะของระบบพระมหากษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) และเป็นประชาธิปไตย 

ซ่ึงเป็นพระราชปณิธานมาโดยตลอดตั้งแต่ทรงรับราชสมบติั และเม่ือไดท้รงทดสอบเป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่ พระราช

อาํนาจนั้นแทบไม่ไดท้รงมี อีกทั้งพระราชสิทธิท่ีไดท้รงใชแ้นะนาํเตือนสติรัฐบาลก็หาไดรั้บความแยแส จึงทรง 

“ตรวจสอบ” พระองคเ์องและทรงพบวา่ การท่ีไดท้รงสละพระราชอาํนาจใหแ้ก่ราษฎรโดยทัว่ไปเม่ือ พ.ศ. 2475 

นั้น หาได้ยงัผลให้อาํนาจอธิปไตยถึงมือราษฎร จึงทรงสาํนึกรับผิดชอบและได้ทรงลาออกจากตาํแหน่ง

พระมหากษตัริยใ์นท่ีสุด 

 ในวนัเดียวกนันั้น ไดมี้โทรเลขถึงเจา้พระยาวรพงศพ์ิพฒัน์ (ม.ร.ว. เยน็ อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวงั 

อญัเชิญพระราชกระแสพระราชทาน “บรรดาขา้ราชการในพระราชสาํนกั” ความตอนหน่ึงวา่ 

“ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนให้อภัยแก่ข้าพเจ้า ถ้าอภัยให้ได้ ในการทีไ่ด้ละทิง้ไปเสียในเวลา

น้ี แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจําเป็นต้องสู้เพือ่ส่ิงที่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ถูกและเป็นความยุตติธรรม 

ข้าพเจ้าไม่สามารถทาํตนให้ต่ําลงและครองชีวิตอยู่ได้ตลอดไปด้วยความอัปประยศ เพือ่ว่าจะ

ได้ครอบครองราชย์สมบัติสืบไป” (เอกสารส่วนบุคคล – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั เนน้ขอ้ความ

โดยผูเ้ขียน) 

 เห็นไดว้า่ทรงสาํนึกในพนัธะสัญญาท่ีไดท้รงเปล่งในวนับรมราชาภิเษกแต่ พ.ศ. 2468 (พ.ศ. 2469 นบั

ตามปฏิทินปัจจุบนั) วา่จะทรงปกป้องคุม้ครองประชาราษฎร แต่แลว้เม่ือใน พ.ศ. 2475 ไดท้รงสละพระราช

อาํนาจสมบูรณาญาสิทธิแลว้ อาํนาจนั้นไม่ไดถึ้งมือประชาชนโดยทัว่ไป จึงในพระราชกระแสองคห์ลงัน้ี ทรง

ขอโทษขา้ราชสาํนกัเป็นการเฉพาะท่ีไดท้รงละทิ้งไปและไดท้รงแสดงพระราชอุปนิสัยซ่ือตรงต่อพระองคเ์อง
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และผูอ่ื้น (integrity) ไวเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ ทรงสาํนึกเป็นท่ียิง่ในพระราชกิจหนา้ท่ีซ่ึงทรงมีต่อขา้ราชสาํนกั ความ

สาํนึกเช่นน้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ก็ไดท้รงมีสืบมาทั้งๆ ท่ีพระราชทรัพยมี์จาํกดัลง ดงัจะไดเ้ห็นต่อไป  

 เก่ียวกบัการตดัสินพระราชหฤทยัของพระราชสวามีน้ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ยอ่มไดท้รง

ทราบถึงส่ิงซ่ึงดาํเนินไปเป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 5 เดือนนั้นอยูแ่ลว้ และโดยท่ีในภาพยนตร์เม่ือทรงพระดาํเนิน

เคียงองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ออกมาจากพระตาํหนกัโนลเพื่อพระราชทานสัมภาษณ์ส่ือมวลชนในวนั

นั้น ก็ยงัทรงแยม้พระสรวลไดเ้ช่นเคย น่าจะเป็นวา่ทรงทาํพระราชหฤทยัไดก้บัพระราชสถานะท่ีกาํลงัเปล่ียนไป 

อีกทั้งยงัมีขอ้มูลวา่เคยรับสั่งกบัหม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุวา่ ทรง “เห็นพ้องต้องกนักบัพระราชสวามี” (อา้งใน

ราชเลขาธิการ 2531: 93) ทรงพร้อมท่ีจะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัพระองคเ์ช่นเดิม  

 ในพระราชหตัถเลขาทรงสละราชสมบติัดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รง “สงวนไว้ซ่ึง

สิทธิทัง้ปวงอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมมา ก่อนทีข้่าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์” จึงเม่ือประทบัอยูใ่น

ประเทศองักฤษต่อไปโดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลองักฤษ ทรงใชพ้ระนามและพระราชอิสริยยศเดิม คือ สมเด็จ

เจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทยัธรรมราชา (H.R.H. Prince of Sukhodaya) สมเด็จฯ จึงทรงเป็น 

H.R.H. Princess of Sukhodaya หรือ “เจา้หญิงแห่งศุโขทยั” โดยปริยาย อนัท่ีจริงพระนามเช่นน้ีไดโ้ปรดท่ีจะทรง

ใชเ้ม่ือเสด็จประพาสในยโุรปเป็นการส่วนพระองคอ์ยูแ่ลว้ ดงันั้น ความเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจึงเป็นในวถีิการ

ครองพระองคต่์อไปมากกวา่ในเร่ืองของพระนาม 

 ขา้ราชบริพารท่ีตามเสด็จไดรั้บคาํสั่งจากกรุงเทพฯ ใหก้ลบัเมืองไทยเพราะหมดหนา้ท่ีแลว้ และรัฐบาลก็

ไดล้ดฐานะและขนาดของกระทรวงวงัลงเป็นสาํนกัพระราชวงั เป็นอนัวา่ยงัคงเหลืออยูแ่ต่นายรองสนิท (สม

สวาสด์ิ โชติกเสถียร) มหาดเล็กขา้หลวงเดิม (โดยนางนมสัก ์ ภรรยาน่าจะตามไปทีหลงั) หลวงศกัด์ินายเวร 

มหาดเล็ก นางศกัด์ินายเวร ขา้หลวงสมเด็จฯ ผูเ้ป็น “ขา้หลวงเดิม” ทั้งสองคนนอกเหนือไปจากหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ

วงศส์นิท สวสัดิวตัน์ และหม่อมเสมอซ่ึงตามเสด็จฯ ออกไป อีกทั้งพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิฯ และหม่อมเจา้อชัฌา 

จกัรพนัธ์ุ ซ่ึงทรงยา้ยมาจากสหรัฐอเมริกา (การวิก 2545: 69) 

 ดงันั้น ในเม่ือหมดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทรงมีท่ีประทบัใหญ่โตเช่นนั้นอีกต่อไปแลว้ เพื่อประหยดัพระ

ราชทรัพยส่์วนพระองค ์ จึงไดท้รงเสาะหาท่ีประทบัขนาดเล็กลงแต่ก็ยงัคงมีขนาดและลกัษณะเหมาะแก่การท่ี

จะตอ้งทรงรักษาพระเกียรติยศแห่งสถาบนัพระมหากษตัริยส์ยามไว ้ตามระยะท่ีทรงห่างจากราชบลัลงัก ์
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 เร่ืองราวอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกัโนลน้ี มีท่ีเป็นการส่วนพระองคคื์อ การท่ีได้

โปรดเกลา้ฯ ใหห้ม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ เสด็จมาทรงใชเ้วลาระหวา่งปิดภาคเรียนท่ีฝร่ังเศสอยูท่ี่พระตาํหนกัน้ี 

เป็นโอกาสให ้ “ท่านหวาน” ทรงมีความสนิทสนมคุน้เคยมากยิง่ข้ึนกบัหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ (ท่านช้ิน) และ

หม่อมเสมอของท่านช้ิน (เสมอ 2533: 30) และการเสด็จจากเมืองบนัดุง เกาะชวามายงัประเทศองักฤษของ

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศิริรัตนบุษบง (องคใ์หญ่) และพระองคเ์จา้จุไรรัตนศิริมาน (องคส่ี์) พระธิดาใน

สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระนครสวรรคว์รพินิต เพื่อทรงเยีย่มพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุมภฎพงศบ์ริพตัร (กรม

หม่ืนนครสวรรคศ์กัดิพินิตในภายหลงั) กบัหม่อมราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์บริพตัร ผูพ้าํนกัอยูใ่นกรุงลอนดอน  

องคใ์หญ่ทรงไวว้า่ “ได้รับพระมหากรุณาส่งรถพระทีน่ั่งไปรับเราไปค้าง ณ ที่ประทบัแทบทุกเสาร์ 

บางคร้ังกต็ามเสด็จเสวยหรือทอดพระเนตรละครทีล่อนดอน เมื่อคณะผู้แทนรัฐบาลไปเฝ้าฯ รับลายพระราชหัตถ

สละราชสมบัติ106 เรากอ็ยู่ที่น่ันในห้องข้างหลัง ต่อจากน้ันไม่กีว่ันกก็ราบบังคมทูลลาไปทวัร์คอนติเนนท์ (The 

Continent ตามทีค่นในอังกฤษเรียกแผ่นดินใหญ่ในยโุรป-ผู้เขียน) รับส่ังว่ากลับมาจะสวนกนั เพราะทรงคิดจะ

เสด็จสวิตเซอร์แลนด์ จึงจะเสด็จไปส่งทีร่ถไฟ ภาณุ107ตกใจรีบไปเปลี่ยนต๋ัวช้ัน 2 ทีจ่องไว้เป็นช้ัน 1 ทัง้สอง

พระองค์กเ็สด็จไปส่งจริงๆ ทรงจูบเมื่อทูลลาข้ึนรถ เป็นที่ซาบซ้ึงอีกคร้ังหน่ึง” (ศิริรัตนบุษบง 2524: 77)  

พระองคห์ญิงทั้งสองประทบัอยูใ่นเมืองนอกประมาณหน่ึงปี โดยในช่วงทา้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้หญิงในราชสกุลบริพตัรอีก 3 องค ์ ไดเ้สด็จไปทรงผลดัเปล่ียนโดยไดท้รงเจอกนัอยูป่ระมาณหน่ึงสัปดาห์ ซ่ึง

พอถึงช่วงนั้น พระเจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ ได ้ “เสด็จกลบัจากสวสิแล้ว จึงได้เฝ้าฯ พร้อมกนัอกี” (ศิริรัตนบุษบง 

2524: 77) 

 พระองคเ์จา้หญิงในราชสกุลบริพตัรทั้ง 5 น้ีก็คือองคท่ี์ไดท้รงมีพระราชหตัถเลขาทรงเล่าเร่ืองการเสด็จ

ประพาสสิงคโปร์และชวามาพระราชทานเม่ือ พ.ศ. 2472 ในช่วงแรกท่ีองักฤษน้ีนั้น องคใ์หญ่และองคส่ี์ไดท้รง

ร่วมในงานเล้ียงวนัคริสตมาสท่ีพระตาํหนกัโนล และในช่วงหลงัเม่ือเจา้นอ้งองคห์ญิงอีก 3 องคไ์ดเ้สด็จไปทรง

ผลดัเปล่ียน สมเด็จฯ ไดท้รงฉายพระรูปกบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้หญิงฯ ในราชสกุลบริพตัรทั้ง 5 องค์

ดว้ย108  

                                                           
106น่าจะทรงหมายถึงการรับลายพระราชหตัถใ์นช่วงการเจรจา ไม่ใช่การรับลายพระราชหตัถฉ์บบัสละราชสมบติั 
107พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภาณุพนัธุ์ยคุล 
108ภาพเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นพระประวติั “องคใ์หญ่” ซ่ึง ม.จ. มารยาตรกญัญา ดิศกุล ทรงเรียบเรียง (มารยาตรกญัญา 2533) ภาพวนัคริสตม์าสท่ีหนา้ 56 

น่าจะเป็นในวนัคริสตม์าสท่ี 25 ธนัวาคม 2477 แน่ๆ เพราะหม่อมเจา้ถาวรมงคลวงศ ์ไชยนัต ์แพทยป์ระจาํพระองคย์งัปรากฏองคอ์ยู ่ (แถวหลงัท่ี 2 
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 แสดงวา่ในระหวา่งท่ีทรงเจรจาความกบัรัฐบาลอยู ่ และหลงัจากนั้นเล็กนอ้ย ขณะประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกั

โนลนั้น ทรงมีพระญาติสนิทเสด็จไปเฝ้าฯ อยูเ่สมอๆ และไดท้รงพระสาํราญตามสมควร 

 สาํหรับสมเด็จฯ โดยเฉพาะนั้น ทรงมีหม่อมเสมอในหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ช่วยเป็น “แม่บา้น” (เสมอ 

2523: 13) หม่อมเสมอเป็นผูมี้ความรู้เร่ืองตน้ไมด้อกไมแ้ละชอบเล่นเทนนิส ซ่ึงสมเด็จฯ ก็โปรดเช่นกนั และเป็น

ผูมี้อารมณ์ขนัและความคุน้เคยกบัการใชชี้วติในเมืององักฤษ เพราะเคยศึกษาอยูท่ี่นัน่มาเม่ือยงัเยาว ์ ทั้งยงัเป็น

ธิดาของคุณหญิงเน่ือง บุรีนวราษฐ ์ นางสนองพระโอษฐท์่านหน่ึงในรัชกาลดว้ย จึงเป็นผูท่ี้ตอ้งพระราชอธัยาศยั

ของสมเด็จฯ109 

 พระตาํหนกัโนลน้ี ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นสถานพกัฟ้ืนจากอาการป่วย ช่ือวา่ Knowle Park 

Nursing Home มีสวนเขียวชอุ่มพร้อมพุม่ไมน้านาพนัธ์ุ สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเขาลูกยอ่มๆ ในจงัหวดั

เซอร์เร่ยไ์ดโ้ดยรอบ ผูจ้ดัการสถานพกัฟ้ืนยนืยนัวา่ชาวบา้นแถบนั้นยงัคงเล่าขานถึงทั้งสองพระองคสื์บต่อมา 

สถานพกัฟ้ืนจึงไดต้ั้งช่ือห้องชุดๆ หน่ึงวา่ ‚The Si m Suite‛ เป็นการเทิดพระเกียรติ (Barnett 1991 และดูภาพ

ใน สภาผู้แทนราษฎร 2536: 135-136) 

 
อภิบาลรักษ์ทุกนิเวศน์สถานยามสงคราม 

 สถานท่ีซ่ึงเสด็จเขา้ประทบัต่อจากพระตาํหนกัโนล ตั้งแต่ประมาณกลางปี พ.ศ. 2478 เป็นพระตาํหนกั

ซ่ึงทรงซ้ือในตาํบลเวอร์จิเนีย วอเตอร์ (Virginia Water) ทางเหนือของจงัหวดัเซอร์เร่ยเ์ช่นกนัแต่ใกลเ้มืองสเตนส์ 

(Staines) ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัมิลเด้ิลเซกส์ (Middlesex) องคพ์ระตาํหนกัมีขนาดยอ่มลง แต่มีเน้ือท่ีกวา้ง ทรงตั้งนาม

พระตาํหนกัแห่งน้ีวา่ เกลน แพมเม่ินต ์ (Glen Pammant) ทั้งน้ีทรงอนุโลมตามประเพณีทอ้งถ่ินแถบนั้นซ่ึงมกัตั้ง

ช่ือบา้นโดยมีคาํวา่ Glen นาํหนา้ตามลกัษณะของภูมิประเทศซ่ึงเป็นหุบเขา โดยทรงกลบัตวัอกัษรของวลีท่ีวา่ 

“ตามเพลงมนั” ซ่ึงสะกดเป็นภาษาองักฤษวา่ Tam Pleng Man อนัหมายถึง “แลว้แต่อะไรจะเกิดข้ึน” หรือ “ตาม
                                                                                                                                                                                           

จากซา้ย) อีกทั้งปรากฏหม่อมเจา้อรชุนชิษณุ สวสัดิวตัน์ พระอนุชาของสมเด็จฯ (แถวหลงัท่ี 3 จากซา้ย) ซ่ึงคงไดเ้สด็จจากอเมริกาไปเฝ้าฯ อยูด่ว้ย 
ทุกองคท์ุกคนทรงพระมาลาหรือหมวกกระดาษตามประเพณีงานเล้ียงวนัคริสตม์าส สมเด็จฯ ทรงพระมาลาแปลกออกไปจากผูอ่ื้นเพราะมีปีกใหญ่
และกระบงัหนา้ (แถวกลางท่ี 2 จากซา้ย) ภาพท่ีหนา้ 55 ท่ีสนาม พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภาณุพนัธ์ุยคุล และหม่อมหลวงสร้อยระยา้ ยคุล 
ประทบัและนัง่เฝ้าฯ ทั้งสองพระองคพ์ร้อมกบัองคใ์หญ่และองคส่ี์ ส่วนภาพท่ีหนา้ 54 เป็นพระรูปสมเด็จฯ ทรงฉายกบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้ พระธิดาสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคท์ั้ง 5 องค ์ซ่ึงฉายใน พ.ศ. 2478 เม่ือเจา้นอ้งอีก 3 องคไ์ดเ้สด็จไปทรงผลดัเปล่ียน อน่ึง สมเด็จเจา้ฟ้า
กรมพระนครสวรรคว์รพินิต ทรงมีพระธิดาและพระโอรสอีกอยา่งละองค ์ผูป้ระสูติแด่หม่อมสมพนัธุ์ บริพตัร ซ่ึงทรงดาํรงพระฐานนัดรศกัด์ิเป็น
พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ ในท่ีน้ีจึงระบุวา่พระธิดาทั้ง 5 ท่ีเสด็จฯ ไปเฝ้าฯ น้ีเป็นองคท่ี์เป็นพระเจา้วรวงศเ์ธอฯ  

109หม่อมเสมออ่อนวยักวา่สมเด็จฯ 5 ปี แต่ในช่วงหลงัของพระชนมชีพ สมเด็จฯ รับสัง่เรียกวา่ “ป้าเหมอ” ตามบุตรธิดาของเจา้น้องใน ม.จ. ศุภสวสัด์ิ 
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บุญตามกรรม” หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่ การท่ีไม่ทรงใชน้ามอยา่งหรู อยา่งไกลกงัวล นั้น รับสั่งวา่ “พอเกดิ

เร่ืองขึ้นมา เดี๋ยวกถ็ูกยดึ” (การวกิ 2545: 69) ซ่ึงจะเป็นเพราะทรงคาดการณ์ได ้ หรือวา่ทรงสังหรณ์พระราช

หฤทยัก็ไม่อาจทราบได ้

 น่าจะเป็นในช่วงท่ีเสด็จกลบัไปจากสวติเซอร์แลนดแ์ละไดเ้ขา้ประทบัท่ีพระตาํหนกัเกลน แพมเม่ินตน้ี์

แลว้ไม่นาน สมเด็จเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรไดเ้สด็จไปทรงรักษาพระองคใ์นทวปี

ยโุรป โดยมีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รังสิตประยรูศกัด์ิ กรมขนุชยันาทนเรนทร (สมเด็จกรมพระยาฯ ใน

ภายหลงั) โดยเสด็จไปดว้ย พระเชษฐาเชษฐภคินีสนิททั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จจากกรุงปารีสไปยงัเกาะองักฤษ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จฯ ไดเ้สด็จไปรับท่ีสถานีรถไฟวคิตอเรียในกรุงลอนดอน เม่ือวนัท่ี 27 

กนัยายน พ.ศ. 2478110เก่ียวกบัการเสด็จไปเฝ้าฯ ของเสด็จในกรมขนุชยันาทน้ีสมเด็จฯ รับสั่งเล่าวา่ “กรมพระ

ชัยนาทไปเฝ้าฯ กถ็ูกหาว่าคบคิดกนั” (พระราชหัตถเลขาทรงเล่า 2545: 19) ซ่ึงเป็นการรับสั่งโยงมาถึงเหตุการณ์

ใน 2 ปีกวา่ต่อมา คือเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2481 ซ่ึงมีการจบักุมเสด็จในกรมฯ ส่งศาลพิเศษในขอ้หากบฏและต่อมาศาล

พิพากษาจาํคุกตลอดชีวติพระองคแ์ละผูต้อ้งหาอ่ืนๆ อีกหลายคน111 

 ต่อมา คุณหญิงเน่ือง บุรีนวราษฐ ์ไดพ้าหม่อมราชวงศป่ิ์มสาย (ตอ้) และหม่อมราชวงศส์มานสนิท (หนุ่น) 

ธิดาสองคนในส่ีคนของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ และหม่อมเสมอไปส่งท่ีประเทศองักฤษตามท่ีไดท้รงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ โดยไดไ้ปพาํนกัอยูท่ี่พระตาํหนกัเกลน แพมเม่ินต ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2478 (พ.ศ. 2479 นบั

ศกัราชตามปัจจุบนั) 

 หม่อมราชวงศป่ิ์มสาย (อมัระนนัท ์ ในภายหลงั) บรรยายภาพท่ีเธอน่าจะจดจาํไวต้ั้งแต่เป็นเด็กอาย ุ 7-8 

ขวบและพาํนกัอยูท่ี่นัน่วา่ “พระตําหนักต้ังอยู่ทีตี่นเนินเขา มีถนนกรวดคดเคี้ยวข้ึนไป พุ่มดอกอเซเลีย (azalea) 

                                                           
110 ขอ้มลูซ่ึงคุณวกิลัย ์พงศพ์นิตานนทใ์หแ้ก่ผูเ้ขียนเป็นการส่วนตวัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 และปริยนันทนา 2542: 51-53. สมเดจ็

เจา้ฟ้าวไลยฯ ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเดจ็พระพนัวสัสาฯ แต่สมเดจ็พระพนัปีหลวง ทรงเล้ียงมาดุจพระราชธิดาบุญธรรม ส่วนเสด็จ
ในกรมขนุชยันาท สมเดจ็พระพนัวสัสาทรงเล้ียงมาดุจพระราชโอรสบุญธรรมเช่นกนั ดว้ยทรงกาํพร้าเจา้จอมมารดา ทั้งสองพระองค์
เสดจ็กลบัมาถึงเมืองไทย เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2480 

 111 กรมขนุชยันาทฯ ทรงถูกจบักุมเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2481 และส่งฟ้องศาลพิเศษ ซ่ึงพิพากษาจาํคุกตลอดชีวติพร้อมกบัผูอ่ื้นในขอ้หา
กบฏ ทรงถูกถอดออกจากฐานนัดรศกัด์ิและจองจาํท่ีเรือนจาํบางขวาง ณ ท่ีนั้นทรงพรํ่ารับส่ังวา่ “ธุระอะไรเล่าฉันจะไปเชิญ
พระปกเกล้าฯ มาเป็นกษัตริย์อีก คิดกบฏต่อหลานของฉัน (สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระยศขณะน้ัน-ผู้เขียน) เพือ่เอาราช

สมบัติไปคืนให้พระปกเกล้าฯ ซ่ึงทรงเบื่อหน่ายเพราะรักษาไม่ได้จนต้องสละ เช่นน้ีนะเห็นจะเหมาะงามได้อย่างไร” ต่อมาใน พ.ศ. 
2486 ทรงไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ และต่อมาอีกเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รัชกาลปัจจุบนัเสดจ็ข้ึนครองราชสมบติัเม่ือ 
พ.ศ. 2489 เสดจ็ในกรมกลบัทรงไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์(ปริยนันทนา 2548 57-71) 
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นับร้อยทางซ้ายมือกบัพุ่มโรโดเดนดรอน (rhododendron) ดอกม่วงใหญ่ทางขวามือ หลังต้นอเซเลียมีต้นย ู(yew 

trees) มหึมา จนมองไม่เห็นองค์พระตําหนักหรือสนามหญ้าจนกว่าจะเลี้ยวโค้งสุดท้าย ทางขวาของบริเวณที่

จอดรถหน้าพระตําหนักมีสวนหินขนาดใหญ่สวยงามพร้อมสระน้อยใหญ่และน้ําตก...” (Pimsai and Ping 

2011: 32) ท่ีตั้งของพระตาํหนกัจึงค่อยๆ ปรากฏข้ึน มีสนามหญา้กวา้ง และสระนํ้ าอยูเ่บ้ืองหนา้ คือมีความ

คลา้ยคลึงกบัลกัษณะของวงัศุโขทยัอยูใ่หพ้อทราบพระราชนิยมของทั้งสองพระองค ์ “องค์พระตําหนักเป็นตึก

แบบวิคตอเรียน (Victorian) 3 ช้ัน มีห้องหับจํานวนมาก พร้อมเคร่ืองเรือนแบบอังกฤษ แต่กม็ีส่ิงของต่างๆ ของ

ไทยอยู่ประปราย เช่น พระแสงดาบประดับเพชรพลอย หีบพระโอสถมวนถมทอง และฉากสีแดงภาพตัวละคร

ไทย 2 ตัว” (Pimsai and Ping 2011: 33)  ซ่ึงเห็นจะเป็นฉากรูปเขียนนางรจนากบัเจา้เงาะ ซ่ึงภายหลงัตั้งอยูท่ี่ทาง

ไปหอ้งพระบรรทมท่ีพระตาํหนกัใหญ่วงัศุโขทยัขณะท่ีสมเด็จฯ ประทบัอยูใ่นช่วงหลงัของพระชนมชีพ 

 เด็กหญิงทั้งสอง และคุณยายไดเ้ขา้เฝ้าฯ “ในห้องทรงพระสําราญซ่ึงมีไฟจุดอยู่ในเตาผิง ในห้องมีม่าน

หนาสีน้ําเงินแขวนอยู่ ซ่ึงใช้กนัส่วนที่ย่อมกว่าของห้องให้เป็นเวทกีารแสดงได้ พระเจ้าอยู่หัว ประทบัยืนอยู่เคียง

กบัผ้าม่านใหญ่น้ี พระวรกายจึงดูเล็ก ซูบ แต่กระน้ันกย็ดืตรงสง่าผ่าเผย พระโอษฐ์แย้ม แต่พระพกัตรมีแววเศร้า 

พระมัสสุ (หนวด) หนา พระขนง (คิ้ว) เข้ม ทรงฉลองพระองค์สูทสักหลาดแบบทวีด (Tweed jacket แบบคหบดี

ชนบทอังกฤษ-ผู้เขียน) แม้พระชนมพรรษาเพียง 43 พรรษา แต่เราเด็กๆ คิดว่าทรงพระชรามาก แม้ว่าเส้นพระ

เจ้า (เส้นผม) จะยงัดําอยู่” (Pimsai and Ping 2011: 33) 

 “ส่วนสวนน้ันกว้างใหญ่มาก...มีเนินลาดลงจากองค์พระตําหนักลงไปยงัสนามหญ้าใหญ่ ปลายสุดเป็น

สนามเทนนิสแบบแข็ง แล้วกม็ีสวนกหุลาบปลูกเป็นระเบียบ ไปทางซ้าย...เป็นทางเดินไปสู่บังกะโลไม้หลังหน่ึง

...ไปทางขวาของสนามมีสวนผักกาํแพงล้อมรอบและเรือนกระจกหลายหลัง อุดมไปด้วยต้นผลไม้ต่างๆ หลาก

ชนิด อีกทัง้ดอกไม้สําหรับตัดปักแจกนั หลังพระตําหนักเป็นป่าสนและป่าละเมาะเลียบทางเดินระหว่างเนินดิน

สองข้างซ่ึงในฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยดอกบลูเบลล์ (bluebells) แดฟโฟดิล (daffodils) และพริมโรส (primroses) 

เรามักจะบังเอิญได้เฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัวทีน่ี่เพราะทรงพระดําเนินกบัสุนัขของท่านในช่วงบ่ายๆ ...” (Pimsai and 

Ping 2011: 35)112 

                                                           
112  พระฉายาลกัษณ์สมเดจ็ฯ ทรงพระดาํเนินท่ีสนาม มีองคพ์ระตาํหนกัอยู่บนเนินเบ้ืองหลงัและสมเดจ็ฯ ทรงเก็บดอกไมว้างในตะกร้า  

(ใน ราชเลขาธิการ 2531: 96 และ 100.) 
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 เห็นไดช้ดัเจนวา่ โปรดท่ีจะประทบัอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามและใหมี้ผกัผลไมด้อกไมเ้พียงพอ

แก่การทรงดาํรงพระชนมชีพอยา่ง “พอเพียง” พระประสบการณ์เช่นน้ีกระมงัซ่ึงสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

ไดท้รงนาํมาเป็นแบบอยา่งท่ีสวนบา้นแกว้ จนัทบุรีในช่วงหลงัของพระชนมชีพ 

 พระเจา้อยูห่วัเสวยพระกระยาหารเชา้ในหอ้งพระบรรทม โดยมหาดเล็กคนไทย (หลวงศกัด์ินายเวร-

ผูเ้ขียน) เชิญเคร่ืองไปตั้งถวายเช่นเดียวกบัท่ีทรงปฏิบติัในเมืองไทย ส่วนสมเด็จฯ เสวยในหอ้งแต่งพระองค ์ ซ่ึง

คุณตอ้เล่าวา่ “สวยน่ารัก สมกบัทีเ่ป็นของสุภาพสตรี อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมเยน็ๆ ของดอกสวีทพ ี(sweet peas) 

ท่านมีตู้กระจกหลายใบเต็มไปด้วยตุ๊กตาแก้วรูปสัตว์และรูปทรงอ่ืนๆ ซ่ึงเราไปจ้องมองเป็นช่ัวโมงๆ และอยาก

เหลือเกินทีจ่ะหยบิจับ” (Pimsai and Ping 2011: 36) 

 สาํหรับผูอ่ื้นยกเวน้เด็กๆ และมหาดเล็กขา้หลวง หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่ เม่ือแต่งตวัลงมาแลว้ จะมา

พร้อมกนัท่ีห้องเสวยในเวลา 8.00 น. เป็นอาหารเชา้แบบองักฤษเป็นบุฟเฟ่ต ์ (buffet) วางไว ้ในช่วงหลงัน้ี เสด็จ

ลงแลว้จึงจะลุกไปตกักนัมารับประทานร่วมโตะ๊เสวย “อาหารกลางวันตอนบ่ายโมงกบัอาหารคํ่าตอนสองทุ่ม เป็น

อาหารฝร่ังเร่ิมด้วยซุป ตามด้วยปลาแล้วกเ็น้ือ และของหวาน ขนมผลไม้ ทุกคนต้องเข้าน่ังโต๊ะเป็นระเบียบและ

ตรงเวลา โดยมีหัวหน้าบริกรตีฆ้องเป็นสัญญาน และตามธรรมเนียมอังกฤษ ต้องแต่งชุดราตรีอย่างโก้ ตอน

อาหารมื้อคํ่าด้วย” (การวกิ 2545: 71) หวัหนา้บริการหรือบตัเลอร์ (butler) น้ีเป็นฝร่ังและสวมสูทดว้ย การปฏิบติั

ตามธรรมเนียมฝร่ังเช่นน้ี หม่อมเจา้การวกิหรือ “ท่านหวาน” ทรงอธิบายวา่ “เพือ่ดํารงพระเกยีรติยศในฐานะ

อดีตพระมหากษตัริย์แห่งสยามต่อไปอีกสักระยะหน่ึง เพื่อไม่ให้ใครดูถูกว่าเป็นชาวเมืองป่า ไม่รู้ธรรมเนียมของ

พวกทีเ่รียกตนเองว่า “อารยะ” อันจะเป็นผลพลอยกระทบเกีย่วโยงมาถงึคนไทยทัง้ชาติด้วย” (การวกิ 2545: 

71)113 

 “เว้นแต่บางคร้ังหากทรงคิดถงึพระกระยาหารไทย จะโปรดเกล้าฯ ให้ทาํกนัในครัวฝร่ังกไ็ม่ได้เพราะจะ

มีกลิ่นแรง เลยรับส่ังให้ไปทาํกนัทีบ่ังกะโลไม้หลังเล็กๆ ...ทุกคนรู้สึกสนุกทุกคร้ังทีไ่ด้มารวมกนัทีบ่ังกะโลน้ี และ

สมเด็จพระบรมราชินีโปรดการตําน้ําพริกมาก พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปรุงพระกระยาหารเอง แต่จะรับส่ังได้ว่า

                                                           
113  พี.จี.วดูเฮาส์ (P.G. Wodehouse) นกัประพนัธ์ชาวองักฤษซ่ึงไปอยูท่ี่อเมริกาเขียนหนงัสือนวนิยายเป็นชุด เร่ือง butler ของผูดี้องักฤ

ชั้นสูง ให ้butler ฉลาดกวา่ผูดี้ สนุกสนานมาก พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ โปรดท่ีจะทรงหนงัสือเหล่าน้ี 
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อาหารชนิดใดต้องปรุงอย่างไร คนที่ทาํพระกระยาหารไทยถวายเสมอ กค็ือ หลวงนายฯ กบัภรรยาน่ันเอง เพราะ

มีฝีมือในทางน้ี”  (การวกิ 2545: 71)114 

 ในช่วงฤดูร้อน มีปาร์ต้ีเทนนิสบ่อยๆ โดยนายบนัน่ี ออสติน (Bunny Austin) นกัเทนนิสมือสองของ

องักฤษ ซ่ึงสมเด็จฯ เคยทรงลงแข่งกบัเขาท่ีแถบริเวยีราฝร่ังเศสมาแลว้นั้นไดม้าเฝ้าฯ พร้อมภรรยา ซ่ึงเป็น

นกัแสดงและรู้จกัผูค้นมากจึงชวนมาเฝ้าฯ ดว้ย เสวยพระสุธรารสชาท่ีสนามหญา้ และคุณตอ้กบัคุณหนุ่นก็จะได้

แสดงรําไทยและร้องเพลงใหแ้ขกชมตามประสาเด็กๆ ท่ีชอบแสดงออก (Pimsai and Ping 2011: 37) สาํหรับ

คนไทยยงัไม่ค่อยมี และถา้มี ท่านหวานจะทรงทาํหนา้ท่ีไปคุยกบัเขาก่อนเพื่อทราบวา่ “เป็นคนนิสัยอย่างไร เป็น

ใคร มาจากไหน มาทาํไม ชอบอะไร แล้วไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบและทรงรู้จักล่วงหน้า...พระองค์ท่านกจ็ะ

มีพระราชปฏิสันถารด้วย ทาํให้คนทีม่าเข้าเฝ้าฯ หายกลัวหรือประหม่าน้อยลง” ”  (การวกิ 2545: 71) 

 คุณตอ้เขียนไวว้า่ ผูท่ี้ไปเฝ้าฯ บ่อยๆ ก็คือพระองคเ์จา้จุมภฎฯ และคุณพนัธ์ุทิพย ์กบัพระธิดา (หม่อมเจา้

หญิงมารศรีสุขมุพนัธ์ บริพตัร) และคุณจิตดี (รังควร) ลูกสาวของพี่เล้ียงท่านหญิงมารศรี (Pimsai and Ping 

2011: 38) คุณจิตดีเล่าไวว้า่ “ทุกอาทติย์จะไปเฝ้าท่านทีตํ่าหนักทีท่่านอยู่ ทีไ่หนกแ็ล้วแต่...เล่นกนัในหมู่เด็กๆ แต่ก็

รู้ว่า..เราต้องคุกเข่าต้องคลานต้องอะไรต่ออะไร...แม่กพ็ยายามจะให้เป็นเด็กไทย...ท่านกใ็ห้ความสนิทสนมไม่ถอื

พระองค์ทั้งสองพระองค์นะ...แล้วสมเด็จพระนางเจ้ารําไพฯ ท่านกค็ือท่านร่าเริงนะ...แล้วกช็อบเด็กเหมือนกันนะค่ะ 

ท่านชอบพูดคุยกบัเด็ก...สมเด็จท่าน...สง่า สงบ อะไรของท่าน...เดี๋ยวๆ...กม็ีอะไรที่ท่านพอพระทยั จะพูดคุยอยู่

ตลอดเวลา ไม่ค่อยอยู่น่ิง...ท่านสวยอยู่ตลอดเลย...สวยมากเลย เป็นเจ้านายทีส่วยนะ...(แถวสนามเทนนิสมี) สวน

ใหญ่มากเลยค่ะ เหมือนป่า ป่าดอกไม้ แล้วสมเด็จท่านกโ็ปรดดอกไม้...กไ็ปด้วย เวลาไปเด็ดดอกไม้มาจัดใน

ตําหนักท่านน่ะ” (สร. จิตดี: 2-5) 

คุณจิตดีกล่าวดว้ยวา่พวกผูใ้หญ่เล่ากนัวา่สมเด็จฯ ทรงเป็นกาํลงัพระทยัถวายพระเจา้อยูห่วั “ทรงเสริม

เป็นผู้ปลอบประโลมทีด่ีนะ แล้วทาํให้พระเจ้าอยู่หัวเบาบางลงน่ะ...สมเด็จท่านเป็นกาํลังทีเ่ข้มแข็งนะ พระเจ้าอยู่หัว

ท่านกค็งจะเลือกดีนะ” (สร. จิตด:ี 7-8) คุณสมสวาท บุตรีนายรองสนิทก็กล่าวไวอ้ยา่งเดียวกนั (สร. สมสวาท 

และ สมลกัษณ์: 15) 

คุณตอ้เล่าวา่ เม่ือพระประยรูญาติหนุ่มๆ เล่นแผน่เสียงเพลง ‚The Very Thought of  ou‛ พอถึงตอน

ท่ีวา่ “ฉนัมีความสุขราวกบัพระราชา” (I’m  s h ppy  s   king) พระเจา้อยูห่วัซ่ึงกาํลงัทรงพระอกัษร (อ่าน

                                                           
114 สามีภรรยาคู่น้ี โปรดเกลา้ฯ ใหอ้อกไปเรียนสีไวโอลินดว้ย (Pimsai and Ping 2011: 37) 
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หนงัสือ) อยู ่ จะรับสั่งตดัพอ้วา่ “ฉันไม่มีความสุขเลย เจ้าโง่” “I’m not happy, you fool!” (Pimsai and Ping 

2011: 37) 

ในราวปี พ.ศ. 2480  สมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั พระชนมพรรษา 12 พรรษา ไดเ้สด็จไปประทบัรักษาพระองคแ์ละทรงศึกษาต่อท่ีประเทศองักฤษ

พร้อมกบัพระนางสุวทันา พระชนนี ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดพ้ระราชทานคาํแนะนาํ และไดท้รง

จดังานเล้ียงรับเสด็จ ณ พระตาํหนกั (วนิิตาและชัชพล 2555: 196 และภาพทีห่น้า 193) 

หม่อมเจา้การวกิ (ท่านหวาน) นั้น มาถึงช่วงน้ีไดท้รงสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมท่ีฝร่ังเศสแลว้ จึงไดโ้ปรด

เกลา้ฯ ใหม้าประทบัอยูก่บัพระองค ์ ทรงศึกษาวชิาบริหารธุรกิจทางไปรษณีย ์ และทรงฝึกงานซ่อมรถยนตท่ี์

โรงงานของรถโรลซรอยซ์ (Rolls Royce) พร้อมกนัไปกบัการทรงเป็น “มหาดเล็กคอยตามเสด็จและถวายการรับ

ใชส้นองเบ้ืองพระยคุลบาท” ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ขบัรถถวายบา้ง รับแขกบา้ง และเม่ือหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ซ่ึง

ทรงเป็นทหาร ไม่โปรดงานราชเลขานุการส่วนพระองค ์ หม่อมเจา้การวกิจึงทรงรับหนา้ท่ีนั้นแทน จนกระทัง่

หม่อมเจา้อรชุนชิษณุ สวสัดิวตัน์ (ท่านชายนอ้ย) ทรงสาํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัเยล สหรัฐอเมริกา และ

ทรงยา้ยมาประทบัดว้ย จึงทรงรับหนา้ท่ีแทนอยูห่ลายเดือน แลว้กราบบงัคมทูลลาออกไปเสกสมรสกบัพระเจา้ 

วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จนัทรกานตม์ณี (องคห์า้) พระธิดาองคห์น่ึงในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพินิต 

(การวกิ 2545: 30-31) 

หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่คร้ังหน่ึงเม่ือตามเสด็จไปเสวยพระกระยาหารท่ีภตัตาคารจีน “คนไทยหลาย

คนน่ังกนัอยู่ ซ่ึงกรู้็จักพระองค์ท่านอยู่แล้ว ต่างก้มหน้ามองจานกนัหมด ทอดพระเนตรป๊ับกไ็ม่ทรงทราบว่าจะ

ทาํอย่างไร และทรงเห็นใจทีเ่ขาทาํตัวไม่ถูก...ยกเว้นบางคนทีก่ล้าหาญ เช่น นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ 

ศัลยแพทย์มีช่ือคนหน่ึงของไทย เขาลุกข้ึนถวายคํานับ” แสดงวา่คนไทยในองักฤษหลายคนยงัไม่กลา้จะไดช่ื้อวา่

เขา้เฝ้าฯ เพราะอาจ “ถูกเรียกตัวกลับเมืองไทย หรือทางครอบครัวอาจเดือดร้อน” หม่อมเจา้การวกิทรงอธิบาย 

(การวกิ 2545: 33) 

 
ระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกัเกล็น แพมเม่ินตน้ี์115 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไม่ค่อยทรงสบาย 

ทรงแพอ้ากาศหนาวช้ืน ดงันั้นในช่วงฤดูหนาวทั้งสองพระองคจึ์งเสด็จไปยงัท่ีซ่ึงอากาศอบอุ่นกวา่ท่ีทางตอนใต้

                                                           
115 พระตาํหนกัเกลน็ แพมเมินต ์ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใชช่ื้อวา่ Greywell Court และ Greywell House เป็นบา้นส่วนบุคคล 
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ของประเทศฝร่ังเศส และแลว้ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัไปยงัพระตาํหนกัเวนคอร์ต (Vane Court) ซ่ึงทรงซ้ือ ท่ี

หมู่บา้นบิดเดนเดน (Biddenden) ในจงัหวดัเคนต ์ (Kent) เม่ือเดือนกนัยายน 2480 พระตาํหนกัน้ีอยูห่่างจากกรุง

ลอนดอนประมาณ 200 ไมล์ไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงใกลท้ะเลกวา่และอากาศดีกวา่ท่ีเวอร์จิเนียวอเตอร์ พระ

ตาํหนกัน้ีมีขนาดยอ่มลงอีกเพราะไม่จาํเป็นตอ้งรักษาพระเกียรติเท่าเดิมแลว้ เป็นตึกผนงัถือปูนทาสีขาวประกบ

ดว้ยท่อนไมโ้อค๊ (oak-beamed) ทาสีดาํ แบบทิวเดอร์ (Tudor) คานคํ้าพื้นชั้นบนเป็นท่อนซุงใหญ่เช่นกนั ความ

เก่าแก่ราว 300 ปี พื้นจึงมีความลาดเอียงถึงขนาดท่ีส่ิงของกล้ิงไปอีกหอ้งหน่ึงได ้(ส านักราชเลขาธิการ 2531: 99 

และดูภาพใน พฤทธิสาณ 2544: 23 และ 26-29) ส่วนหมู่บา้นนั้นมีสัญญลกัษณ์เป็น “แฝดสยาม” (Siamese twins) 

ช่ือวา่ “The Biddenden Sisters‛ ซ่ึงเป็นหญิงแทนท่ีจะเป็นชายแบบอินกบัจนั 

น่าจะเป็นในช่วงท่ีประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกัเวนคอร์ต ท่ีหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี สวสัดิวตัน์ (จกัรพนัธ์ุ

ในเวลาต่อมา) พระขนิษฐาต่างพระมารดาในสมเด็จฯ ไดเ้สด็จไปประทบัอยูด่ว้ย เร่ืองน้ีหม่อมหลวงประอร 

(มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ เล่าวา่ “พระเจ้าอยู่หัวท่านบอกมาทางน้ี ทางเจ้านาย ว่าหญิงไม่มีเพือ่น อยากจะได้สักคน

หน่ึงทีไ่ม่มีภาระอะไรไปเป็นเพือ่นหญงิ ท่านหญงิผ่องท่านบอกว่าท่านก็ยงัสาว...จึงได้ทรงอาสาไป ไปพร้อมกบั

คุณท้าวสมศักดิ์” ซ่ึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเท่ียวเมืองนอกสักพกัหน่ึง (สร. ประอร: 6)116 คุณประอรเล่าต่อไปวา่ 

บนเรือเดินสมุทรคุณทา้วเมาคล่ืนอาเจียน ท่านหญิงผอ่งเลยเสด็จออกไปทรงพระดาํเนินขา้งนอก คุณทา้วโกรธ

มาก ต่อวา่ๆ “แหม น่ีเป็นสาวอยากทาํสวยออกไปเดินโชว์ผู้ชาย” ซ่ึง “กค็งแบบคนแก่แหละ” หม่อมหลวงประอร

เล่าตามท่ีไดรั้บฟังมา คุณทา้วฯ ต่ืนเตน้มากท่ีไดไ้ป กลบัมาเล่าเร่ืองเมืองนอกมากมาย ซ่ึงผูเ้ขียนเองก็เคยไดย้นิ

ท่านหญิงสีดาฯ เล่าวา่ คุณทา้วฯ ถึงกบัไปส่งภาษาใบด้ว้ยมือเพื่อต่อของในหา้งแฮรอดส์ (Harrods) ท่ีหรูหราดว้ย 

  ท่ีพระตาํหนกัเวนคอร์ตน้ี ทั้งสองพระองคท์รงปฏิบติัพระองคดุ์จคหบดีชาวองักฤษมากข้ึน เสด็จลงทรง

รดนํ้า พรวนดิน ปลูกตน้ไมใ้นสวน ซ่ึงพระเจา้อยูห่วัทรงวางผงัดว้ยพระองคเ์อง ทั้งสองพระองคท์รงดูแลดอก

คาร์เนชัน่ (carnation) ทุกๆ วนัในเรือนกระจกท่ีมีไฟฟ้าทาํอุณหภูมิใหพ้อเหมาะ สมเด็จฯ ทรงตดัมาปักแจกนัไว ้

ตามหอ้งต่างๆ ท่ีพระตาํหนกัเสมอ ในสวนมีสะพานหินเล็กๆ ขา้มบ่อนํ้าซ่ึงมีเป็ดเทศและปลานานาพนัธ์ุทรง 

เล้ียงอยู ่ “ทรงเพลิดเพลินในการทอดพระเนตรพวกเป็ดเทศสีสวยงามเหล่าน้ีว่ายวนอยู่ระหว่างกอไม้ในบ่อเล็ก

กลางสวนดอกไม้ บางตัวกเ็ดินขึ้นไปบนบกเข้าไปในบ้านเล็กๆ ทีส่ร้างไว้บนเนินเขาเต้ียๆ ริมบ่อให้เป็นทีพ่กัและ

                                                           
116 *หม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศและหม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวงไดเ้สกสมรสแลว้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 
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ฟักไข่ได้” (มณ ี มปป.: 262; พระบรมฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 175 และ การวกิ 2545: 129) 

นอกจากนั้น ยงัทรงเทนนิสและมีคนไทยไปร่วมในการนั้นและเขา้เฝ้าฯ มากข้ึน รวมตลอดถึงสมเด็จเจา้ฟ้า

เพชรรัตน์ฯ และพระนางสุวทันา (วนิิตาและชัชพล 2555: 200-201 พร้อมภาพ) บางคร้ังสมเด็จฯ ประทบัเรือพาย

ในสระกบัพระประยรูญาติ (ภาพใน การวกิ 2545: 83) 

 ในช่วงน้ี พระองคจิ์รศกัด์ิฯ ซ่ึงบดันั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดท้รงจดทะเบียนเป็นพระราชบุตร

บุญธรรมตามกฎหมายแลว้ ไดท้รงพบรักกบันางสาวมณี บุนนาคขณะเรียนอยูท่ี่มหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด และได้

โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ดห้มั้นกนัและแต่งงานกนัโดยการจดทะเบียนสมรสท่ีสาํนกัทะเบียนทอ้งถ่ินต่อพระพกัตร์ และ

ไดพ้ระราชทานนํ้าสังขท่ี์สถานทูตสยามเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 (มณ ีมปป.: 238-241) แต่ก็เกิดปัญหาวา่

ทางกรุงเทพฯ ส่งโทรเลขไปวา่ไม่ใหส้ถานทูตออกหนงัสือเดินทางใหห้ม่อมมณี ภานุพนัธ์ุ ณ อยธุยา (คุณหญิงมณี 

สิริวรสาร ในภายหลงั) เพราะยงัไม่ไดใ้ชทุ้นการศึกษาคืนแก่รัฐบาล ซ่ึง “ทูลกระหม่อมกไ็ม่ประสงค์ทีจ่ะให้ท่าน

ทูตต้องร้อนใจ หรือกลัวถูกตําหนิหรือถูกลงโทษประการใดด้วย ทูลกระหม่อมได้ทรงเซ็นเช็คจ่ายเงินให้ทาง

สถานทูตทันท”ี (มณ ีมปป.: 242) เพื่อท่ีคู่สมรสจะไดไ้ปด่ืมนํ้าผึ้งพระจนัทร์กนัท่ีประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป 

 ระหวา่งท่ีประทบัอยูท่ี่เวนคอร์ตน้ี ไดท้รงเช่าหอ้งชุด (flat) ชุดหน่ึงไวท่ี้อาคารอีตนั เฮา้ส์ (Eaton House) 

เลขท่ี 61 ถนนอพัเพอร์ โกรส์เวนิเนอร์ (Upper Grosvenor Street) ในยา่นเมยแ์ฟร์ (Mayfair) ใกลก้บัสถานทูต

สหรัฐอเมริกาและประตูชยัมาร์เบิ้ล อาร์ช (Marble Arch) และถนนออกซฟอร์ด (Oxford Street) ถนนจบัจ่ายซ้ือ

ของอนัมีช่ือเสียง ทั้งน้ีเพื่อเป็นสถานท่ีประทบัแรมเม่ือทรงมีพระราชกิจธุระหรือเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ 

ละครเวที หอศิลปและพิพิธภณัฑ ์หรือทรงจบัจ่ายซ้ือของ ดว้ยเหตุท่ีเวนคอร์ตอยูห่่างไกลจากกรุงลอนดอนกวา่ท่ี

ประทบัเดิม ทรงเช่าหอ้งชุดน้ีในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2482 แลว้ทรงเลิกเช่าเพื่อลดภาระค่าใชจ่้าย 

(การวกิ 2545: 73 และขอ้มูลจาก Mr. M. J. Bristow ภาพใน พฤทธิสาณ 2544: 27) 

 คุณจิตดีเล่าว่าเธอเคยตามเสด็จไปท่ีห้องเช่าชั้นบนน้ีเพื่อร่วมชมขบวนแห่งานเสกสมรสระหว่าง           

ดยุค๊แห่งเคน้ท ์ (Duke of Kent) กบัเจา้หญิงมาริน่า (Marina) แห่งกรีซ117 ซ่ึงเป็นท่ีต่ืนเตน้กนัมากเพราะเจา้หญิง

องคน้ี์ “สวยและก็พระเนตรสีฟ้าแต่งฉลองพระองคก์็สีฟ้า เขาก็เรียกกนัวา่ “มารีน่าบลู” (มารีน่า-marina แปลวา่

ทะเล-ผูเ้ขียน) สมเด็จฯ น่ีจะคอยเป็นห่วงเด็กๆ วา่จะมองไม่เห็น..ตวัเล็กๆ 4 คน ท่านจะคอยเป็นห่วง คอยเรียกมา

                                                           
117  ทรงเป็นพระชนกชนนีของเจา้หญิงอเลก็ซานดราแห่งเคน้ท ์(Princess Alexandra of Kent) ผูต่้อมาทรงสนิทสนมกบัพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ และไดเ้สดจ็มาประเทศไทยหลายคร้ัง และในโอกาสนั้นๆ ทรงเขา้เฝ้าสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณีฯ ดว้ย 
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..จะติดเลย ใหม้ายนืขา้งหนา้ใหไ้ดดู้ เร่ืองขนมเร่ืองอะไรต่ออะไร ท่านจะดูวา่มีพร้อมมั้ย จดัไวห้รือเปล่า” (สร.

จิตด:ี 8-9) พึงสังเกตวา่มาในระยะนั้นทรงเป็นบุคคลธรรมดามาก ไม่มีการเชิญเสด็จฯ ไปในงานอภิเษกสมรส

นั้น แต่ก็อาจเน่ืองดว้ยพิธีการทูต 

 ใน พ.ศ. 2480 หลวงและนางศกัด์ินายเวรไดก้ราบบงัคมทูลลากลบับา้น เพื่อทาํการฌาปนกิจศพมารดา 

และเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองอุบติัข้ึน สมเด็จฯไดรั้บสั่งมาวา่ไม่ตอ้งกลบัไปองักฤษ “ท่านเห็นใจ เพราะเดินทาง

ลําบาก” (สร. ชุล:ี 12)  ดู ศักดิ์นายเวร 2530: ง  อีกทั้งลายพระหตัถแ์ละภาพ 

 หนงัสือพิมพ ์ Sunday Despatch เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2481 แต่ถา้นบัศกัราชตามปัจจุบนัก็

เป็น พ.ศ. 2482) รายงานข่าวจากหมู่บา้นบิดเด็นเด็นวา่ 

“ชาวบ้านทีห่มู่บ้านน้ีกาํลังต่ืนเต้นทีเ่จ้าชายประชาธิปก (Prince Prajadhipok) อดีต

พระมหากษตัริย์สยามกาํลังจะเสด็จกลับมาทีน่ั่นหลังจากทีไ่ด้เสด็จประพาสประเทศอียปิต์ 

ทัง้น้ีเพราะพวกเขาต่างรักและเทดิทูนพระองค์ ด้วยทรงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา

คุณ (generosity and kindness) พวกเขาได้เฝ้าฯ บ่อยๆ เพราะแทนทีจ่ะทรงส่ังซ้ือส่ิงของและ

ให้ร้านในเมืองไปส่งทีพ่ระตําหนัก กลับทรงจักรยานตามถนนเล็กๆ ของหมู่บ้าน ไปทรง

จับจ่ายของจากร้านในหมู่บ้าน โดยทรงคํานึงถงึความเป็นธรรมมาก เพราะสัปดาห์หน่ึงจะ

ทรงซ้ือของที่ร้านหน่ึง อีกสัปดาห์หน่ึงทีอี่กร้านหน่ึง โปรดทีจ่ะทรงซ้ือชอคโกแล็ตทีร้่าน

กาแฟประจําหมู่บ้านทาํเองและบางคร้ังเสวยพระกระยาหารมื้อย่อมๆ ที่ร้านน้ันด้วย ในช่วง

ฤดูร้อน ทรงพระกรุณาทาํหน้าที ่ “มูลนาย” (the squire) ประจําหมู่บ้าน โดยทรงเป็นองค์

ประธานพระราชทานถ้วยรางวัลในงานประกวดดอกไม้และงานแข่งม้ากระโดดข้ามเคร่ือง

กีดขวาง “มูลนาย” พระองค์น้ีทรงรถยนต์แทนทีจ่ะทรงม้าล่าสัตว์อย่างมูลนายอังกฤษดั้งเดิม

ทัง้หลาย นอกจากน้ัน ยังทรงเป็นขวัญใจพวกเด็กๆ แม่หนูโอล์เว่น โจนส์ (Olwen Jones) วัย 4 

ขวบ อวดตุ๊กตาตัวใหญ่ซ่ึงเธอได้รับพระราชทาน เธอจะถวายบังคม (salaam) ทุกคร้ังทีไ่ด้เข้า

เฝ้าฯ เธอพูดคําภาษาไทยทีท่รงสอนเธอได้หลายคํา เช่น “มือเป้ือน” หรือ “น้ําชา” และช่ือวัน

ต่างๆ ในสัปดาห์ แม่หนูบอกกบัผู้ ส่ือข่าวว่า “อยากให้เสด็จกลับมาเร็วๆ จังเลย” ชาวบ้านใน

หมู่บ้านน้ีมีความมั่นใจว่า ไม่มีวันทีจ่ะเสด็จกลับสู่ประเทศสยาม เพราะทุกคร้ังทีเ่ขาเห็น

พระองค์ทรงพระดําเนินไปตามถนนในหมู่บ้านกบัสุนัขพันธ์ุแอร์เดล (Airedale) ที่ช่ือแซม 
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(Sam) ของพระองค์แล้ว พวกเขาเช่ือว่าพระองค์โปรดทีจ่ะประทบัในประเทศอังกฤษอย่าง

เงียบๆ มากกว่า” (Goldthorp 1939 และพระบรมฉายาลกัษณ์ทรงจกัรยาน พฤทธิสาณ 2544: 

ปก) 

 รายงานข่าวสดๆ น้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ทั้งสองพระองคไ์ดท้รงปรับพระองค ์ หรือจะเรียกวา่ลดพระองค์

ลงก็พอได ้ใหเ้ขา้กบัชาวบา้นองักฤษไดส้นิทเพียงใด และดว้ยพระอุปนิสัยเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี พวกเขาจึง

ประทบัใจและยกย่องพระองค์เป็น “มูลนาย” ได้อย่างไม่ขดัเขิน ทั้งๆ ท่ีคนองักฤษในสมยันั้นหาได้มี

ความคุน้เคยกบัคนต่างชาตินกั และยงัมองวา่คนไทยเราก็คือคนจีน ดงัท่ีท่านหวานและพระองคห์ญิงใหญ่ทรง

เล่าไวก่้อนหนา้น้ี (เสมอ 2524: 30 และ ศิริรัตนบุษบง 2524: 77) และทั้งสองพระองคน่์าจะทรงพระสาํราญท่ีนัน่

จริงๆ แมว้า่รายงานข่าวขององักฤษอาจเขา้ขา้งตนเองอยูบ่า้ง ตรงท่ีคิดวา่ ทรงพระสาํราญถึงขนาดท่ีไม่ทรงหวงั

จะเสด็จฯ กลบั “บา้นเกิดเมืองนอน” ก็ตาม 

 เหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงน้ี การรําลึกความทรงจาํของผูท่ี้เขียนเล่าไวไ้ม่ชดัเจนในเร่ืองวนัท่ีหรือเดือน แต่

พอจะปะติดปะต่อไดด้งัน้ี 

 ทั้งสองพระองคพ์ร้อมดว้ยหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ หม่อมเสมอ หม่อมเจา้การวกิ และหม่อมเจา้หญิง

ผอ่งผสัมณี สวสัดิวตัน์ ไดเ้สด็จโดยเรือสาํราญของบริษทัเฮเลนิกครูซ (Helenic Cruise) ซ่ึงหม่อมเจา้การวกิรู้จกั

กบับุตรชายของเจา้ของเม่ือคร้ังท่ีตามเสด็จไปเล่นสกีท่ีสวติเซอร์แลนด ์ เสด็จโดยรถยนตไ์ปลงเรือท่ีประเทศ

อิตาลี มีไกด ์(guide) พาเสด็จไปทอดพระเนตรโบราณสถานหลายแห่งหลายเมืองในประเทศกรีซ (Greece) ก่อน 

แลว้จึงเสด็จต่อไปยงักรุงอิสตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรกี(Turkey) ทอดพระเนตรมสัยดิสีฟ้า (Blue Mosque) 

ฯลฯ ในส่วนยโุรปของตุรกี แต่ไม่ไดเ้สด็จเขา้ไปยงัตอนเหนือของประเทศนั้นซ่ึงอยูใ่นทวปีเอเชีย เพราะ

สถานการณ์ไม่ค่อยดีนกัจากการรุกรานของเยอรมนั แลว้เสด็จมาข้ึนฝ่ังท่ีอิตาลี ประทบัรถยนตก์ลบักรุงลอนดอน 

หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าไวด้ว้ยวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ รับสั่งวา่แมว้า่อียปิต ์ (Egypt) จะเป็นอารยธรรม

ท่ีรุ่งเรืองมาก่อนกรีซก็ตาม “แต่ถ้าไปดูอียปิต์ก่อน แล้วจะเห็นทีก่รีซน้ีเล็กน้อยมาก” (การวกิ 2545: 75-76) ทั้งน้ี

เคยเสด็จอียปิตแ์ลว้ทั้งสองพระองคต์ั้งแต่ พ.ศ. 2464 (ดูบทท่ี 3) พระเจา้อยูห่วัทรงอธิบายอยา่งเช่ือมโยงกบั

บริบทประวติัศาสตร์ไดดี้มาก เสริมคาํอธิบายของไกดท่ี์ท่องๆ มาพดู (เสมอ 2523: 31) 

 ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2482 ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ไปทรงร่วมในงานประจาํปีของสามคัคีสมาคมของ

นกัเรียนไทยในองักฤษ ในโอกาสนั้น สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ลงแข่งขนัเทนนิสคู่กบันายกษาณ จาติกวณิช นายก

สมาคม (ราชเลขาธิการ 2528: 178) เก่ียวกบัการเสด็จน้ี หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี ซ่ึงทรงเป็นโอรสในพระราชวร
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วงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ อดีตสภานายก สภากรรมการองคมนตรี และกาํลงั

ทรงศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนมธัยมดลัลิช (Dulwich College) ชานกรุงลอนดอน ทรงเล่าวา่ องคเ์องทรงเขา้แข่งขนัใน

กีฬาหลายประเภทและไดรั้บรางวลับ่อย เม่ือข้ึนไปรับพระราชทาน สมเด็จฯ รับสั่งวา่ “ตาภีอีกแล้วหรือ?” (พช. 

ภีศเดช) จึงทรงคุน้กบัท่านภีศเดช ซ่ึงทรงสมคัรเป็นเสรีไทยสายองักฤษในเวลาต่อมา 

 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2481 (ตน้ปี พ.ศ. 2482 นบัศกัราชตามปัจจุบนั) สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดเ้ร่ิมตั้งเคา้

เพราะประเทศเยอรมนีภายใตก้ารนาํของฮิตเลอร์ นกัเช้ือชาตินิยมสุดกู่ เร่ิมบุกเขา้ยดึดินแดนใกลเ้คียงโดยอา้งวา่

เป็นท่ีซ่ึงมีผูมี้เช้ือสายเยอรมนัพาํนกัอยู ่ แมว้า่องักฤษกบัเยอรมนัจะไดท้าํสัญญาสันติภาพกนัโดยฮิตเลอร์ลงนาม

วา่จะไม่รุกรานประเทศอ่ืนอีกก็ตาม แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงแน่พระราชหฤทยัวา่สงครามตอ้งมีข้ึน

แน่นอน จึงไดท้รงเตรียมการท่ีจะปกป้องดูแลบุคคลท่ีอยูภ่ายใตพ้ระบรมราชานุเคราะห์ อาทิ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิ

และหม่อมมณี หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิและหม่อมเสมอ หม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี และหม่อมเจา้การวกิ รับสั่งใหน้าย

รองสนิท (รองสนิท โชติกเสถียร เป็นนามท่ีท่านผูน้ี้ใชใ้นเวลาต่อมา) และนางนมสัก์ ภรรยา อีกทั้งหม่อมเจา้

อชัฌา กลบัเมืองไทย เพื่อความปลอดภยัและอนาคตท่ีดีกวา่ (การวกิ 2545: 76 และ สร. สมสวาท และสมลกัษณ์: 

17) โดยทรงไดน้ายบวยและนางสาํเภา นิลวงศ ์จากพระองค์จุมภฎฯ มารับใชแ้ทน ทั้งไดท้รงหาทางประหยดัทุก

ทาง เช่น ให้เลิกเช่าห้องชุดท่ีอีตนัเฮาส์ในกรุงลอนดอน และทรงหาพระตาํหนกัท่ีประทบัใหม่ในละแวกเวอร์จีเนีย

วอเตอร์ท่ีซ่ึงพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิฯ ทรงเช่าตาํหนกัดอนฮิลล ์ (Dawn Hill) ประทบัอยูแ่ลว้และหม่อมมณีกาํลงั

ตั้งครรภ ์ เพราะพระตาํหนกัเวนคอร์ตอยูใ่กลช่้องแคบองักฤษ หากองักฤษประกาศสงครามเม่ือใด ทรงคาดวา่

ละแวกนั้นจะตกเป็นเขตการป้องกนัประเทศหวงหา้มทางการทหาร (การวกิ 2545: 76-77) ทรงขายเคร่ืองประดบั

มรกตท่ีทรงไดรั้บพระราชทานจากสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง118 และทรงรวบรวมเงินทั้งหมดท่ีทรงมีอยูจ่ดัตั้ง

เป็นทรัสต ์ (trust) ข้ึนเพื่อใชด้อกผลในการใชจ่้ายทั้งของพระองคแ์ละสมเด็จฯ ในขณะนั้นและของพระองค์

จิรศกัด์ิและหม่อมมณี รวมถึงในอนาคต (มณ ีมปป: 265) 

 

 ในท่ีสุด ไดท้รงเช่าบา้นซ่ึงมีขนาดยอ่มกวา่พระตาํหนกัเวนคอร์ตหลายเท่า ช่ือวา่ คอมพต์นั เฮาส์ 

(Compton House) ในหมู่บา้นจดัสรรชั้นดีช่ือวา่เวนทเ์วอร์ธ (Wentworth Estate) ในแถบเวอร์จิเนียวอเตอร์ใกล้ๆ  

กบัพระตาํหนกัเกล็น แพมเม่ินต ์ท่ีประทบัเดิม (การวกิ 2545: 37) ทรงเช่าระยะยาว 20 ปี แทนท่ีจะทรงซ้ือเพราะ
                                                           
118  เคร่ืองประดบัมรกตน้ีคือชุดท่ีสมเด็จฯ ทรงเม่ือเสด็จยโุรปในโอกาสท่ีตอ้งทรงแสดงพระองคใ์นงานเล้ียงรับเสดจ็ฯ ท่ีเป็นทางการ

บ่อยคร้ังนัน่เอง คุณสมสวาท โชติกเสถียร บุตรีผูห้น่ึงของนายรองสนิท เล่าเช่นกนัวา่ทรงขายชุดมรกต เขา้ใจวา่โดยผา่นการประมลูท่ี 
คริสต้ี (Christie’s) (สร. สมสวาทและสมลักษณ์: 15) 
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ความเป็นไปจะไม่แน่นอนแลว้ องคพ์ระตาํหนกัเป็นแบบสมยัใหม่แนวจอร์เจียน (Georgian) สีขาว มีสองปีก ปีก

ละประมาณ 3-4 หอ้ง ในแต่ละชั้น ชั้นล่างของปีกหนา้มุขมีหอ้งประทบัรับแขก ห้องเสวย หอ้งเคร่ือง (ครัว) และ

หอ้งเตรียมเสริฟอาหาร (pantry) เล็กๆ ส่วนอีกปีกหน่ึงนั้น พระองคจิ์รศกัด์ิฯ และหม่อมมณีไดเ้ขา้มาพาํนกัอยู่

ดว้ยในภายหลงัเพื่อความเป็นครอบครัวยามสงคราม (มณี มปป: 296) และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้าํการซ่อมแซม

ตกแต่งบา้นน้ีไวเ้ป็นท่ีประทบั 

 ในระหวา่งนั้น ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จไปประทบัท่ีตาํหนกัดอนฮิลลอ์ยูป่ระมาณ 3 สัปดาห์ก่อนท่ี

หม่อมมณีจะไดค้ลอดหม่อมราชวงศเ์ดชนศกัด์ิ ภานุพนัธ์ุ หม่อมมณีเขียนไวว้า่จะเสด็จไปทรงรักษาพระองคด์ว้ย

นํ้าแร่อีกคร้ังหน่ึงท่ีเมืองรอยาต ์(Royat) ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส (มณ ีมปป: 282) 

 หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่ ระหวา่งท่ีกาํลงัซ่อมแซมพระตาํหนกัใหม่ ไดเ้สด็จไปเมืองรอยาต ์ “จากน้ัน

จึงเสด็จฯ ประพาสประเทศอียปิต์เป็นลําดับต่อมา พร้อมด้วยพระญาติใกล้ชิดชุดเดิม เสด็จลงเรือทีเ่มืองเนเปิลส์ 

ประเทศอิตาลี ขึ้นฝ่ังทีเ่มืองอเล็กซานเดรียแล้วไปประทับโรงแรมเมนาเฮาส์ (Mena House) ซ่ึงเป็นเรือนไม้

โบราณอยู่ใกล้ๆ กบัพริามิดในกรุงไคโร (Cairo)” แลว้เสด็จโดยเรือไอนํ้าท่ีมีใบพดัสองขา้ง (steam boat) ล่อง

แม่นํ้าไนล ์ (Nile) ไปยงัท่ีซ่ึงกาํลงัก่อสร้างเข่ือนอสัวนั (Aswan Dam) อยู ่ ระหวา่งนั้นทรงพบกบัสิบตาํรวจเอก

ชาวอียปิตท์่าทางโกค้นหน่ึงผูทู้ลเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหารพื้นเมืองท่ีบา้น เป็นนกพิราบถอดกระดูกยดัไส้ 

อีกทั้งขนุนางอียปิตม์หาเศรษฐีผูไ้ดแ้นะนาํใหไ้ดท้รงรู้จกักบัอาลี มาเฮอร์ (Ali Maher) นายกรัฐมนตรีอียปิตใ์น

ขณะนั้น นายกฯ มาเฮอร์ผูน้ี้ต่อมาอีกไม่นานถูกลอบสังหาร โดยนายพลนสัเซอร์ (Nasser) ไดข้ึ้นมาเป็นผูน้าํแทน 

กูเ้อกราชไดส้าํเร็จ (การวิก 2545: 78-79) เห็นไดว้า่ทั้งสองพระองคแ์ละสมเด็จฯ ทรงสามารถมีพระราช

ปฏิสันถารกบัผูค้นหลายระดบัไดส้นิท 

 ส่วนในเมืองไทยนั้น ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2481 หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงครามใน

ภายหลงั) ไดข้ึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพระยาพหลฯ และเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมดว้ยใน

ขณะเดียวกนั และไม่ทนัไรก็มีข่าววา่เขาถูกลอบวางยาพิษจนป่วยตอ้งเขา้โรงพยาบาล และต่อมาถูกลอบยงิ 

รัฐบาลจึงเร่ิมกวาดลา้งจบักุมผูต้อ้งสงสัยทัว่ประเทศ และในการนั้นไดจ้บัเสด็จในกรมขนุชยันาทไปคุมขงั ข้ึน

ศาลพิเศษซ่ึงมีผูพ้ิพากษาเป็นทหารท่ีไม่ใช่ทหารพระธรรมนูญ ศาลนั้นไดพ้ิพากษาในเวลาต่อมาวา่ทรงเป็นกบฎ

ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวติพร้อมกบัผูอ่ื้นอีก ต่อมาอีก เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดเ้ปล่ียนช่ือ

ประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย และแลว้ไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2483 เป็นวนัส้ินปี โดย

เร่ิมนบัศกัราชใหม่ในวนัท่ี 1 มกราคม แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 1 เมษายน ดงัท่ีเคยเป็นมา (จุลจักรพงษ์ 2536: 344) ทั้ง
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ยงัไดอ้อกรัฐนิยมท่ีเป็นคาํสั่ง “หลายประการในเร่ืองการแต่งกายโดยสวมหมวกออกนอกบ้าน ไม่กนิหมาก ฯลฯ” 

(ปรียนันทนา 2548: 53) แสดงใหเ้ห็นชดัถึงการใชอ้าํนาจเขม้งวดครอบคลุมชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนมาก

ยิง่ข้ึน ตามแนวนโยบายชาตินิยมเช่ือผูน้าํซ่ึงมีกาํลงัทหารอยูใ่นมือ ซ่ึงก็คือเผด็จการทหารประเภทหน่ึง ดงัท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงคาดการณ์ไวต้ั้งแต่ พ.ศ. 2475 แลว้วา่จะเกิดข้ึนต่อไปในสยาม

ประเทศ 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงรําลึกความทรงจาํไวว้า่ เม่ือไดเ้สด็จไปทอดพระเนตรโบราณ

สถานท่ีอียปิตน์ั้น “ทางรัฐบาลเขากห็าว่าเราไปซ่องสุมผู้คนทีน่ั่นเพือ่จะชิงอํานาจคืน...อยากจะไปโลซานน์เฝ้า

พระเจ้าอยู่หัวอานันท์กไ็ม่กล้า เวลาน้ันมีคนเขาว่า เราน่ะเป็นตัวเช้ือโรคเสียซ้ําไป...แต่ถงึอย่างไรเรากอ็ยากจะให้

พระเจ้าอยู่หัวอานันท์ท่านได้เสด็จไปทรงศึกษาทีอั่งกฤษ ในหลวงท่านรับส่ังถามไปที่พระราชชนนีว่า ต้องการ

จะให้ช่วยอะไรบ้าง คือเราคิดไว้ว่า ถ้าจะเสด็จมาอังกฤษ เรากจ็ะย้ายไปอยู่ทีอ่ื่นเพราะไม่อยากให้เป็นเร่ือง พระ

ราชชนนีกต็อบว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณและไม่ขอรบกวน เร่ืองมันเป็นอย่างน้ี” (พระราชบันทกึทรงเล่า 

2545: 19)119 

 ส่วนหม่อมเจา้การวกิทรงเล่าวา่ “ในระหว่างที่ยงัเสด็จฯ อียปิต์อยู่น้ัน กม็ีข่าวลือว่าพระองค์ท่านทรงไป

ต้ังกองบัญชาการทีพ่ม่าเตรียมเข้าเมืองไทยเพือ่ทรงรับพระราชอํานาจคืน โดยจะมีคนทาํการถวาย เร่ืองน้ีจะเป็น

จริงหรือไม่ ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ด้วยพระองค์ไม่ทรงทราบในเร่ืองน้ีเลย มีแต่ทางรัฐบาลสมัยน้ันทีย่ังคง

พยายามสร้างข่าวใส่ร้ายป้ายสีทาํให้ต้องทรงเสียพระราชหฤทยัอยู่เสมอ” (การวกิ 2545: 79 และ Pimsai and 

Ping 2011: 49)  

 หม่อมเจา้การวกิยงัไดท้รงเล่าไวใ้นอีกตอนหน่ึงวา่ หลายปีใหห้ลงั สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดมี้

รับสั่งถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีรัฐบาลไทยและคณะเคยทาํต่อพระองคว์า่ 

“คนทีย่งัไม่รู้สึกว่าอํานาจและฐานะของตัวเองมั่นคง มักจะต้องเกดิความระแวง แล้ว

ความระแวงน้ันก็ออกมาเป็นการป้องกนัตัวเองในรูปแบบต่างๆ เพือ่ไม่ให้ถูกเบียดเบียน รังแก 

แย่งอํานาจและฐานะไปเสียจากตน เพราะฉะน้ัน การทีต้่องพยายามถอดเข้ียวเล็บของผู้ทีค่ิด

ว่าจะสามารถมาแย่งตน จึงเป็นเร่ืองธรรมดา” (การวกิ 2545: 166) 

                                                           
119  ทางรัฐบาลองักฤษเองก็ไดพ้ยายามท่ีจะจูงใหส้มเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดลเสดจ็มาทรงศึกษาต่อท่ีองักฤษและไดรั้บการปฏิเสธ

เช่นกนั 
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 รับสั่งเช่นนั้นเม่ือใดไม่แน่ชดั ทวา่แสดงใหเ้ห็นวา่บดันั้น สมเด็จฯ ทรงเขา้ถึงธรรมและธรรมชาติของ

มนุษยแ์ลว้ แต่ใน พ.ศ. 2482 นั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จฯ ยงัตอ้งทรงเผชิญกบัภยัอนั

เน่ืองมาจากการช่วงชิงอาํนาจในเมืองไทยและจากภยัสงครามอีกมากมาย 

 ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2482 ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จไปยงัตาํหนกัดอนฮิลล ์ (Dawn Hill) ทรงทาํ

ขวญัเดือนพระราชทานหม่อมราชวงศเ์ดชนศกัด์ิตามประเพณีไทย สมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ ไดเ้สด็จจาก

ตาํหนกัแฟร์ฮิลล ์ (Fair Hill) ตาํบลแคมเบอร์ลีย ์ (Camberly) จงัหวดัเซอร์เร่ยเ์ช่นเดียวกนั ไปทรงร่วมงาน พร้อม

ดว้ยพระนางเจา้สุวทันา โดยหม่อมหลวงต่อ ชุมสาย (เสกสมรสกบัหม่อมเจา้ชิดชนก กฤดากร ในเวลาต่อมา) 

ขา้หลวงของทั้งสององคน้ี์ เป็นผูป้ระดิษฐบ์ายศรีและดอกไมส้าํหรับพิธี (มณ ี มปป.: 292-293 และ วนิิตาและ  

ชัชพล 2555: 208 และภาพต่างๆ ในทั้งสองเล่ม) 

 หม่อมมณีเขียนไวว้า่ เสร็จแลว้พระเจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปสรงนํ้าแร่ท่ีรอยาต ์ (Royat) ทาง

ตอนใตข้องฝร่ังเศสอีกคาํรบหน่ึง แต่หม่อมเจา้การวกิทรงไวแ้ต่วา่เสด็จฯ ไปท่ีรอยาตก่์อนเสด็จฯ อียปิต ์

 อยา่งไรก็ตาม ในเดือนก่อนหนา้นั้น คือเดือนกรกฎาคม หนงัสือพิมพอ์งักฤษไดร้ายงานแลว้ถึงการเสด็จฯ 

จากหมู่บา้นบิดเด็ดเด็นไปประทบัแรมท่ีดอนฮิลล ์ เพื่อทรงรอการเกิดของบุตรของพระองคจิ์รศกัด์ิฯ โดยพร้อม

กนันั้นรายงานวา่ ทรงไดรั้บโทรเลขแจง้วา่รัฐบาลไทยไดย้ืน่ฟ้องทั้งสองพระองคใ์นขอ้หาวา่ทรงยกัยอกเงิน

แผน่ดิน (Daily Mail 1939) 

 คดีน้ีอยัการแผน่ดินยืน่ฟ้องต่อศาลจริงเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2482 คือ 3 เดือนให้หลงั แต่ทวา่ก่อน

หนา้นั้น คือในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) ประเทศองักฤษไดป้ระกาศสงครามกบัประเทศเยอรมนี 

ซ่ึงไดรุ้กลํ้าดินแดนของประเทศโปแลนด ์(Poland) เป็นการผดิสัญญาท่ีไดท้าํไวต่้อกนัดงักล่าวแลว้ 

 ดงันั้น การเตรียมพระองคท่ี์จะเสด็จไปประทบัอยูท่ี่ประเทศอินเดียเพื่อท่ีนายอาร์. ดี. เครก (R. D. Craig) 

ทนายความของพระองคซ่ึ์งจะไปดูแลการต่อสู้คดีท่ีกรุงเทพฯ จะไดเ้ดินทางนาํเอกสารไปถวายใหท้รงลงพระ

นามไดท้นักาล จึงเป็นอนัตอ้งลม้เลิกเพราะการเดินเรือไม่ปลอดภยัเสียแลว้ กลบัตอ้งทรงเตรียมพระองคท่ี์จะทรง

รับสถานการณ์ในประเทศองักฤษ (มณ ีมปป.: 284 และ 289 และ การวกิ 2545: 76-79) 

 เก่ียวกบัเร่ืองคดีท่ีรัฐบาลไทยฟ้องทั้งสองพระองคน้ี์ สมเด็จฯ ทรงระลึกความทรงจาํไวว้า่ 

“ก่อนทีจ่ะเสด็จไปอังกฤษ ในหลวงจึงทาํหนังสือมอบให้ว่าให้เอาเงินทีส่ะสมไว้ 

(ต้ังแต่ยงัทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ) มาทดแทนกบัจํานวนที่ทรงเบิกเงินแผ่นดินที่มี
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อยู่ทีเ่มืองนอกเป็นการชดเชยกนั เงินทีอ่ยู่ เมืองนอกน้ันเป็นเงินกองกลางสําหรับพระเจ้า

แผ่นดินทุกองค์จะเบิกมาใช้ได้ ทีใ่นหลวงต้องทาํเช่นน้ัน กเ็พราะไม่ทราบว่าจะต้องประทบัอยู่

นานเท่าใด เงินที่จะเอาติดตัวไปกน้็อย และเมื่อไปแล้วจะให้ส่งไปกส่็งไม่ได้...แต่แล้วก็

กลายเป็นเร่ืองถงึฟ้องร้องกนัในเวลาต่อมา ซ่ึงเมื่อถงึตอนน้ันแล้ว เอกสารของในหลวงทีท่รง

ไว้เกีย่วกบัการทดแทนกนัก็หากนัไม่พบ ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหน...ระหว่างน้ีกไ็ด้ทราบว่า

ได้มีการส่งคนไปยดึวังไกลกังวลกนัเฉยๆ 120 ในหลวงท่านรับส่ังว่าจะขอเข้ามาสู้คดี ทางน้ีเขา

กไ็ม่ยอม ขอมาอยู่ทีอิ่นเดียเพือ่จะได้ติดต่อได้ง่ายกไ็ม่ยอมอีก กเ็ลยติดต่อกนัทางหนังสือ 

ทนายความของเราน่ะเป็นบริษทัฝร่ัง ไม่มีคนไทยเขายอมรับเป็นทนายให้ เพราะเขาไม่กล้า

กนั แต่ผลทีสุ่ดเรากแ็พ้เขาไป คดีแค่ศาลเดียวเท่าน้ัน เขาต้ังราคาวัง 3 ล้าน รวมกบัทีด่ินแล้ว ก ็

6 ล้านด้วยกนั” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 17-18) 

 ศาลพิพากษาคดีเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2484 หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัได้

เสด็จสวรรคตแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ผลคือทั้งวงัไกลกงัวลและวงัศุโขทยัไดถู้กวนิิจฉยัวา่เป็น

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ไม่ใช่ทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์(ดูรายละเอียดใน นายหนหวย 2530: 658-670 และ 

ปรีดา 2520: 348-353) 

 อนัท่ีจริง ท่ีกรุงเทพฯ หม่อมเจา้อุปลีสาณ ชุมพล สวามีหม่อมเจา้พวงรัตนพระไพ (เทวกุล) ชุมพล พระ

สหายผูพ้ี่ของสมเด็จฯ ตั้งแต่สมยัท่ีทั้งสองพระองคป์ระทบัอยูก่บัสมเด็จพระพนัปีหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์ทรงข้ึน

ศาลแทนพระองค ์ ดว้ยทรงเป็นผูดู้แลผลประโยชน์วงัศุโขทยัอยู ่ เก่ียวกบัการน้ี หม่อมราชวงศพ์วงแกว้ (ชุมพล) 

สุนทรเวช ธิดา เล่าวา่จาํไดว้า่ “พ่อแม่คร่ําเครียดมาก แม่ต้องเป็นคนพมิพ์เอกสารเองเพือ่ความปลอดภัย บางที

เห็นท่านร้องไห้กันสองคน...สมเด็จฯ ทรงมีจดหมายมาถึงแม่บ่อยอยู่เหมือนกนัแต่แม่ทาํลายหมดแล้ว...ตอนพ่อ

ป่วย สมเด็จฯ ท่านเสด็จฯ ทีโ่รงพยาบาล ทรงเยีย่มพ่อบ่อยๆ ตอนทีพ่่อใกล้จะส้ินลม ทรงกอดคอกบัแม่ร้องไห้

ด้วยกนั” (พช. พวงแก้ว)121 

 

                                                           
120  ดูบทท่ี 7  
121  หม่อมเจา้อุปลีสาณ ซ่ึงสมเดจ็ฯ รับส่ังเรียกวา่ “พี่อุปฯ” ถึงแก่ชีพิตกัษยั เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2517 ก่อนสมเดจ็ฯ 10 ปี หม่อมเจา้

หญิงพวงรัตนประไพ ซ่ึงสมเดจ็ฯ รับส่ังเรียกวา่ “พี่พวง” ถึงแก่ชีพิตกัษยั เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 หลงัสมเดจ็ฯ 15 ปี 
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 ยอ้นเวลากลบัไปท่ีองักฤษ ทั้งสองพระองคเ์สด็จเขา้ประทบั ณ พระตาํหนกัคอมพต์นั เฮาส์ ไดไ้ม่นาน 

เยอรมนัไดท้าํศึกตามแผน “สงครามสายฟ้าแลบ” (blitzkrieg) บุกเขา้ยดึครองประเทศต่างๆ ในแผน่ดินใหญ่

ยโุรปดว้ยรถถงัและเคร่ืองบินอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่ นอร์เวย ์ เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ม ลกัเซมเบิร์ก และ

สุดทา้ยฝร่ังเศส ท่ียอมจาํนนเพื่อรักษากรุงปารีสอนังดงามไวมิ้ใหย้อ่ยยบั เท่ากบัวา่ขา้ศึกไดเ้ขา้ประชิดเกาะ

องักฤษแลว้ รัฐบาลใหม่ขององักฤษภายใตก้ารนาํของเซอร์ วนิสตนั เชอร์ชิล (Sir Winston Churchill) ได้

ประกาศเตรียมพร้อม ดว้ยการจาํหน่ายจ่ายแจกหนา้กากป้องกนัก๊าซพิษ คูปองปันส่วนอาหารและนํ้ามนั (ration 

coupons) และใหติ้ดผา้สีดาํท่ีม่านหนา้ต่างทุกบาน เพื่ออาํพรางมิใหแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าเล็ดลอดออกไปให้

เคร่ืองบินเยอรมนัรู้ไดว้า่เป็นเขตเมือง ทุกอยา่งจึงมืดมิดและมีความอตัคดั ในระยะน้ีพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิและ

ครอบครัวไดย้า้ยเขา้มาพาํนกัอยูก่บัทั้งสองพระองค ์ และต่อมาหม่อมเจา้การวกิไดท้รงยา้ยไปประทบัอยูก่บั

ครอบครัวหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิท่ีบริดจ ์ เฮาส์ (Bridge House) เพื่อลดความแออดัท่ีคอมพต์นัเฮาส์ แต่ไดไ้ปเฝ้าฯ 

แทบทุกวนัโดยทางรถยนตซ่ึ์งใชเ้วลาราว 8 นาที (การวกิ 2545: 79-80) 

 เม่ือบรรยากาศสงครามตึงเครียดมากข้ึนทุกที และเม่ือเบลเยีย่มแตก หม่อมเจา้กอกษตัริย ์ สวสัดิวตัน์ 

(ท่านชายจอ้น) พระอนุชาต่างพระมารดาในสมเด็จฯ ทรงหนีโดยเรือขา้มช่องแคบลาํสุดทา้ยขา้มทะเลมาประทบั

อยูด่ว้ย พระเจา้อยูห่วัไดต้ดัสินพระราชหฤทยัทรงแปรพระราชฐานหนีภยัจากลูกระเบิดไปทรงเช่าบา้นหลงัหน่ึง

ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัเดวอ่น (Devon) ลึกเขา้ไปทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะองักฤษ จะเป็นท่ี

ใดไม่แน่ชดั แต่ “สวยงามน่าอยู่มาก มีสวนดอกไม้ใหญ่และสนามหญ้ากว้างขวาง ต้ังอยู่ในเมืองชาวประมงเล็กๆ 

แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบ้านนอกจริงๆ ห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆ มาก” (มณ.ี มปป. 301) ส่วน ม.ร.ว.ป่ิมสายเล่าวา่

มองเห็นอ่าวไดจ้ากบา้นนั้นและมีสนามเทนนิส แต่ไม่พอเล่นกนัทุกคน ครอบครัวท่านช้ินอีกทั้งท่านหวานและ

ท่านหญิงผอ่งจึงไปอยูท่ี่สโมสรชนบท (country club) ใกล้ๆ  ซ่ึงมีสระและเกาะแก่งพร้อมตน้วปิป่ิงวลิโล่ 

(weeping willow) ก่ิงกา้นยอ้ยลงมาหาพื้นนํ้า ลอ้มรอบดว้ยทุ่งดอกไมป่้า (Pimsai and Ping 2011: 53-54) แต่

นายไมเคิ้ล เจ. บริสโตว ์ (Michael J. Bristow) ชาวองักฤษรุ่นหลงัผูส้นใจสืบคน้พระราชประวติัในองักฤษมาก

เป็นพิเศษ วินิจฉยัจากเอกสารจดหมายเหตุประจาํจงัหวดัเดวอนและคาํบอกเล่าวา่บา้นท่ีทรงเช่าน้ีน่าจะเป็นท่ีมี

ช่ือวา่ สแตดดอน (Staddon) ในเมืองแอปเป้ิลดอร์ (Appledore) ซ่ึงอยูใ่กลอ่้าวกวา่เมืองบิดด้ีฟอร์ด  (Bideford) ท่ี 

ม.ร.ว.ป่ิมสายกล่าวถึง และสโมสรนั้นคือปราสาทเคนวธิ (Kenwith Castle) บา้นสแตดดอน มีสนามเทนนิสและ

ป่าละเมาะอุดมไปดว้ยดอกแดฟโฟดิลและบลูเบลล ์ นายแพทยผ์ูห้น่ึงเล่าวา่เคยรักษาพระอาการประชวรของพระ
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เจา้อยูห่วัซ่ึงทรงแพเ้กสร ดอกตน้มิโมซา (Mimosa tree) ซ่ึงอยูใ่นสวน122 ปัจจุบนัสแตดดอนแบ่งเป็น 2 ส่วน 

และเป็นบา้นส่วนบุคคล (Rose และ Clarke 1991  และภาพบา้นสแตดดอนกบัภาพหมู่ซ่ึงปรากฏสมเด็จฯ ทรง

อุม้ ม.ร.ว.เดชนศกัด์ิ ใน พฤทธิสาณ 2544: 28) ประทบัท่ีนัน่ในช่วงฤดูร้อนของ พ.ศ. 2483 

 ประทบัอยูเ่พียงไม่ก่ีเดือน พระเจา้อยูห่วัทรงพระกงัวลห่วงใยในครอบครัวท่ีมีเด็กทารกวา่จะไดรั้บ

อนัตรายจากลูกระเบิด จึงทรงตดัสินพระทยัยา้ยท่ีประทบัไปยงัหอ้งชุดท่ีทรงเช่า ณ โรงแรมเลคเวอร์น่ี (Lake 

Vyrnwny Hotel) กลางเขาลูกหน่ึง ใกลท้ะเลสาบ และเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศในแควน้เวลส์ตอนเหนือ (North 

Wales) โดยมีแต่ทั้งสองพระองคป์ระทบัอยูพ่ร้อมกบัครอบครัวของพระองคจิ์รศกัด์ิ มีคนเล้ียงหรือแนนน่ี 

(nanny) ของ ม.ร.ว.เดชนศกัด์ิอยูด่ว้ยอีกคนหน่ึงเพียงเท่านั้น ผูอ่ื้นยา้ยกลบัไป แต่ก็ไดไ้ปเขา้เฝ้าฯ เสมอ (การวกิ 

2545: 80) สมเด็จฯ ทรงถกัเส้ือไหมพรมพระราชทาน ม.ร.ว.เดชนศกัด์ิ (มสธ. มณี: 149) และทรงเล่นดว้ยท่ีพื้น

หอ้ง แสดงวา่ทรงหลง “หนูเดชน์” ไม่นอ้ยไปกวา่พระราชสวามีเลย 

 ส่วนองคพ์ระเจา้อยูห่วันั้น ในฤดูหนาวดงักล่าวพระอาการหอบ และปวดร้าวพระทยัอนัเน่ืองมาจากพระ

โรคพระหทยัประเภท angina pectoris เพราะเลือดเล้ียงหวัใจไม่พอ กาํเริบหนกั ตอ้งทรงพกับ่อยๆ เม่ือทรงพระ

ดาํเนินเล่นบนเขา (ภาพใน การวกิ 2545: 84) ซ่ึงยอ่มเป็นท่ีกงัวลพระหทยัของสมเด็จฯ คู่พระราชหฤทยัผูท้รง

ดูแลพระอาการอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอเช่นท่ีเคยทรงปฏิบติัมานบัตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส ดงันั้น พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ จึงไดต้ดัสินพระราชหฤทยัเสด็จกลบัไปประทบัท่ีพระตาํหนกัคอมพต์นั เฮาส์อีกคร้ังหน่ึง 

 “สมเด็จฯ ต้องอภิบาล ต้องทาํพระทัยให้ร่าเริง หากทรงทุกข์ระทมมาก พระเจ้าอยู่หัวย่อมไม่สบาย

พระทยัอย่างแน่นอน...ทรงทําหน้าทีป่ลอบพระทัยให้ทรงสบายอยู่เร่ือยๆ ...หาเร่ืองทีจ่ะรับส่ังให้พระเจ้าอยู่หัวไม่

ทรงเคร่งเครียดนัก...เป็นภาระทีห่นัก”  หม่อมราชวงศส์ายสิงห์ (สวสัดิวตัน์ ) ศิริบุตร ธิดาคนสุดทอ้งของหม่อม

เจา้ศุภสวสัด์ิฯ และหม่อมเสมอกล่าวเชิงรําพึงไว ้(สร. สายสิงห์: 9) 

 หม่อมมณีเขียนไวว้า่พระเจา้อยูห่วัรับสั่งวา่ “ถ้าฉันจะตาย กข็อให้ตายสบายๆ ในบ้านของเราเองดีกว่าที่

จะมาตายในโรงแรม” และหมอประจาํพระองคจ์ะไดถ้วายการรักษาพระอาการไดส้ะดวกข้ึนดว้ย (มณ ี มปป.: 

302-308) 

 มาบดันั้น ทรงพระกงัวลเร่ืองพระโรคเหนืออ่ืนใด เวน้วา่น่าจะทรงเห็นพระทยัสมเด็จฯ องคคู์่พระบารมี

อยูด่ว้ย 

                                                           
122 ซ่ึงอาจเป็นการวนิิจฉยัโรคท่ีไม่ครบถว้น 



181 
 

 เสด็จกลบัไปประทบัท่ีคอมพต์นั เฮาส์เม่ือใดไม่แน่ชดั แต่น่าจะเป็นก่อนท่ีจะเขา้ฤดูหนาวจริงๆ123 ม.ร.ว.

ป่ิมสายเล่าวา่ งานวนัคริสตม์าสท่ีพระตาํหนกัคอมพต์นัในปีนั้น (พ.ศ. 2483) เป็นงานท่ีน่าจดจาํมากท่ีสุดสาํหรับ

เธอ มีบุคคลในครอบครัวขยายไปร่วมมาก ตน้คริสตม์าสก็ใหญ่มาก และมีของขวญัจาํนวนมากอยูใ่ตต้น้ ไดเ้ล่น

เกมส์ต่างๆ กนั “ไม่ได้นึกเลยว่าจะเป็นวันคริสต์มาสสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัว” (Pimsai and Ping 2011: 55 

และภาพหน้า 52) ในช่วงน้ี แมจ้ะโปรดการทรงทาํสวนเพียงใด พระเจา้อยูห่วัไดแ้ต่ทรงดูแลตน้ดอกคาร์เนชัน่ใน

เรือนกระจก (Pimsai and Ping 2011: 54) 

 เม่ือฤดูใบไมผ้ลิมาถึง อากาศสดช่ืน ตน้ไมแ้ตกใบอ่อน ทอ้งฟ้าแจ่มใส พระอาการของพระเจา้อยูห่วัดีข้ึน

เป็นลาํดบัโดยมีหมอลเวลเล่ิน (Lewellan) ซ่ึงมีบา้นอยูใ่กล้ๆ  เป็นผูถ้วายการรักษา (มณ ี มปป.: 312) สภาวะ

สงครามก็ดูจะเบาบางลงบา้ง แต่แลว้ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 นั้น นายเครก 

ทนายความไดม้าเฝ้าฯ และกราบบงัคมทูลวา่ พระตาํหนกัเวนคอร์ตถูกยดึครองเป็นกองบญัชาการทหารอีกแห่ง

หน่ึงแลว้ ใหท้รงส่งคนไปเก็บส่ิงของมีค่าก่อนท่ีจะส่งมอบอยา่งเป็นทางการต่อไป แมว้า่จะทรงไดรั้บค่าชดเชย

เป็นการตอบแทน แต่อยา่งไรเสียก็ไม่คุม้ค่ากบัท่ีไดท้รงทุ่มเทจดัไดส้วยงามทั้งองคพ์ระตาํหนกัและสวนจนทรง

พอพระราชหฤทยัและทรงพระสาํราญยิง่ตลอดเวลาท่ีประทบัอยูท่ี่นัน่ (การวกิ 2545: 81) สมเด็จฯ “ทรงเสียดาย

และทรงอาลัยมาก ทรงพระราชประสงค์จะได้ทอดพระเนตรเวนคอร์ตอีกสักคร้ังหน่ึง...จึงได้..ให้มิสเตอร์เครกขอ

อนุญาตทางเจ้าหน้าที ่ กาํหนดว่าจะเสด็จทางรถยนต์เพื่อไปเกบ็ของและชมเวนคอร์ตคร้ังสุดท้ายในวันที ่ 30 

พฤษภาคม” (มณ ีมปป.:  313)124 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 มาถึง “ทูลกระหม่อมทรงบรรทมต่ืนแต่เช้าตรู่ พระอาการทัว่ๆ ไปดี

มาก แต่พระบาทยงับวมอยู่...ได้รับส่ังกบัสมเด็จว่า “จะไปไหนกไ็ป วันน้ีฉันรู้สึกสบายมาก”125 แล้วสมเด็จฯ ก็

ทรงทูลลา และเสด็จออกจากคอมพ์ตันเฮาส์ไปตั้งแต่แปดโมงเช้า...ประมาณ 10 โมงเช้า เจร่ี (พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ฯ 

–ผู้เขียน) กว็ิ่งผลุนผลันเข้ามาในห้องนอน หน้าตาซีดเซียวพลางพูดด้วยเสียงส่ันเครือว่า “เธอเร็วๆ เข้า พ่อส้ินใจ

                                                           
123  คุณหญิงมณีเขียนไวท่ี้เดียวกนัวา่เม่ือฤดูใบไมผ้ลิ (ซ่ึงเป็นไดต้ั้งแต่ปลายมีนาคม พ.ศ. 2484) แต่ ม.ร.ว.ป่ิมสายเขียนไวว้า่เป็นในฤดูใบไม้

ร่วง (Pimsai and Ping 2011: 54) อนัท่ีจริง ในเม่ืออากาศหนาวช้ืนบนเขา ทาํใหพ้ระโรคกาํเริบจึงน่าจะเป็นวา่เสดจ็กลบัก่อนจะเขา้ฤดู
หนาวจริงๆ  

124  พระตาํหนกัเวนคอร์ตปัจจุบนัเป็นบา้นส่วนบุคคลโดยสะพานโคง้นอ้ยๆ ยงัคงอยู ่(ภาพใน การวิก 2545: 229) 
125  หม่อมเจา้การวกิทรงเล่าจากท่ีทรงไดย้นิมาอีกทีวา่ (การวิก 2545: 81) รับส่ังวา่ “วันน้ีฉันรู้สึกสบายมาก ไปเกบ็ดอกไม้จากบ้านมาดูกนั

บ้างสิ” ซ่ึงก็อาจจะจริงดว้ยยอ่มทรงทราบแลว้วา่สมเดจ็ฯ จะเสด็จฯ ยงัเวนคอร์ตอยูแ่ลว้ จึงไดรั้บส่ังฝากเพ่ิมเติมไปเช่นนั้นเพราะทรง
อาลยัสวนท่ีนัน่เช่นกนั ไม่ใช่วา่การไปทรงเก็บดอกไมเ้ป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการเสดจ็ฯ ไป 
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แล้ว เวลาน้ีกาํลังขอให้ตํารวจช่วยสกดัรถพระที่น่ังของสมเด็จ เพื่อให้เสด็จกลับมาโดยเร็วทีสุ่ด”” หม่อมมณีเขียน

ไว ้(มณ ีมปป.:  313) 

 ส่วนหม่อมเจา้การวกิ ซ่ึงประทบัอยูท่ี่บริดจเ์ฮาส์กบัครอบครัวของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ทรงไดรั้บ

โทรศพัทใ์นเวลาประมาณ 9.00 น. จากพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิฯ จึงทรงรีบขบัรถมาทนัทีและพบนางพยาบาลผูเ้ล่าวา่

เสวยไข่ลวก แลว้ตรัสชมวา่ “อร่อย” และทรงขอพระเขนยมาหนุนพระขนุ (คาง) แลว้ทรงหลบัพระเนตร พอเขา้

ไปดูอีกทีปรากฏวา่สวรรคตแลว้ ช่วยไปตามสมเด็จฯ ที (การวกิ 2545: 81) แต่หม่อมมณีเขียนไวว้า่พระองคเ์จา้

จิรศกัด์ิฯ ประทบัในห้องพระบรรทมดว้ย แต่ไม่ไดท้รงทราบแน่วา่สวรรคตเม่ือเวลา นาทีใด (มณ ีมปป.:  313) 

 เสด็จสวรรคตในพระอาการสงบดว้ยพระหทยัวาย 

 หม่อมเจา้การวกิไดข้บัรถเพื่อทูลสมเด็จฯ และบอกตาํรวจใหช่้วยสกดัรถพระท่ีนัง่ “ต่อมากส็ามารถสกดั

...ได้คร่ึงทางทีเ่มืองเมดสโตน (Maidstone) สมเด็จฯ ทรงทราบข่าวกเ็สด็จฯ กลับทนัที” ถึงพระตาํหนกัก่อนท่ี

หม่อมเจา้การวกิจะกลบัไปถึง เม่ือถึง ท่านหวานไดข้ึ้นไปเฝ้าฯ กราบพระบาทและกราบบงัคมทูลวา่ 

 “ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปไหน ขอเป็นมหาดเล็กต่อไป ตลอดเวลาน้ัน สมเด็จพระบรมราชินีทรงควบคุม

พระสติอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ทรงเข้มแข็งเหลือเกนิ ท่ามกลางเสียงร่ําไห้รําพนัจากผู้ทีอ่ยู่ ณ ทีน้ั่น...” (การวกิ 

2545: 82) 

 สมเด็จฯ รับสั่งเล่าในภายหลงัวา่ “ขณะที่รถพระที่น่ังวิ่งออกจากพระตําหนักได้สักพกัใหญ่ และไปติด

หมอกทีล่งปกคลุม ทาํให้คนขับรถต้องชะลอแล่นช้าลง พลันพระองค์ท่านกท็อดพระเนตรเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรง

ยนืขวางหน้าอยู่ ยังรับส่ังว่า “เห็นพลิึกแท้” และทรงรู้สึกสังหรณ์พระราชหฤทยั จนกระทัง่พบตํารวจและแจ้ง

ข่าวให้ทรงทราบ” (การวกิ 2545: 82) 

 รัฐบาลองักฤษ ซ่ึงมีกฎหา้มตั้งศพไวเ้กิน 24 ชัว่โมง ไดอ้นุญาตเป็นกรณีพิเศษใหป้ระดิษฐานพระบรม

ศพไวไ้ด ้ 3 วนั (มณ ีมปป.:  313-314) จึงมีพระญาติวงศบ์างองค ์ คนไทยและชาวต่างประเทศท่ีใกลชิ้ดเดินทาง

ไปถวายบงัคมพระบรมศพไดก่้อนวนัถวายพระเพลิง สาํหรับรัฐบาลไทยนั้นไดส่้งขา้ราชการไปลงนามแสดง

ความเสียใจท่ีพระตาํหนกั ทั้งๆ ท่ีเม่ือองักฤษประกาศสงครามมิไดก้ราบบงัคมทูลทั้งสองพระองคเ์ช่นเดียวกบัท่ี

ไดแ้จง้คนไทยอ่ืนๆ วา่หากจะกลบัเมืองไทย รัฐบาลจะจดัการให ้ (พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 19) ชะรอยจะ

ไม่ไดป้ระสงคใ์หเ้สด็จฯ กลบัมาทรงต่อสู้คดีท่ียงัดาํเนินอยู ่
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 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ไดท้รงแต่งพระบรมศพดว้ยพระภูษาโจง และฉลองพระองคสี์แดงชาดตามท่ีได้

ตรัสสั่งไว ้ (Pimsai and Ping 2011: 56)126 หม่อมเจา้การวกิและพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วรานนทธ์วชั ซ่ึง

ยงัคงทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนมธัยมที่องักฤษ ได้ทรงยืนเฝ้าพระบรมศพในห้องพระบรรทมตลอดคืนแรก 

(การวกิ 2545: 83) อนุโลมตามราชประเพณีใหท้หารรักษาพระองค ์2 นาย ยนืเบ้ืองขา้งพระบรมโกศในการพระ

ราชพิธีพระบรมศพ 

 คร้ันถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซ่ึงเป็นวนัถวายพระเพลิง ขณะกาํลงัเคล่ือนพระบรมศพออกจาก

พระตาํหนกัไปยงัฌาปนสถานโกลเดอ้ร์สกรีน (Golders Green) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน สมเด็จฯ 

ประทบัทอดพระเนตรอยูท่ี่พระแกล (หนา้ต่าง) เป็นการส่วนพระองค ์ ทรงกลั้นพระกรรแสงไวไ้ม่ไดอี้กต่อไป 

รับสั่งวา่ “เขาเอาไปแล้ว” (การวกิ 2545: 83) 

 พระบรมศพในหีบไมแ้ปดเหล่ียม (coffin) แบบฝร่ัง มีธงไตรรงคท์อดคลุม ประดิษฐานในรถสีดาํคนั

ใหญ่เคล่ือนไป ตามดว้ยรถพระท่ีนัง่ของสมเด็จฯ รถของพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษแ์ละพระองคเ์จา้พีรพงศฯ์ ของ

พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิฯ และหม่อมมณี รถของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ ฯลฯ (มณี มปป.:  314) เม่ือถึง เจา้หนา้ท่ีอญัเชิญ

พระบรมศพข้ึนประดิษฐานบนจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ภายในอาคาร นายเครกลุกข้ึนยนืกล่าวคาํถวายราชสดุดี

สั้นๆ 

 “...พธีิถวายพระเพลิงน้ันเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีการถวายพระเกยีรติยศใดๆ ทีส่มกบัพระราช

อิสริยยศในฐานะอดีตพระมหากษตัริย์ไทยเลย และไม่มีพธีิทางศาสนาทีจ่ะจัดถวายได้ เน่ืองจากในเวลาน้ันไม่มี

พระภิกษุสงฆ์ประจําอยู่ จากน้ันมีการบรรเลงเพลงไวโอลินคอนแชร์โตของเมนเดลโซน (Mendelssohn’s violin 

concerto) เพลงคลาสสิกที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพเิศษคลอเบาๆ ระหว่างน้ันพระองค์วรานนท์ทรงรู้สึกเสีย

พระทยัเป็นอย่างยิง่ ถงึกบักันแสงด้วยเสียงอันดัง ยิง่ทาํให้บรรยากาศในที่น้ันโศกเศร้ายิง่ขึ้น” (การวิก 2545: 

83)127 

                                                           
126   เป็นประเพณีในสมยัรัชกาลท่ี 4 วา่เจา้นายทรงพระภูษาสีแดงชาดในวนัพระ และเขา้ใจวา่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัได้

โปรดเกลา้ฯ ใหแ้ต่งพระบรมศพของพระองคเ์องดว้ยพระภูษาสีแดงชาดดว้ย 
127   ม.ร.ว.ป่ิมสายเขียนเล่าวา่ วนัหน่ึงระหวา่งวนัสวรรคตกบัวนัถวายพระเพลิงท่านพ่อและหม่อมแม่ไดค้ะยั้นคะยอใหเ้ธอเขา้ไปเล่น

ไวโอลินคนัเลก็ซ่ึงเธอไดรั้บพระราชทานก่อนหนา้นั้นไม่นาน โดยใหเ้ล่นเพลงเตน้รําประเภทกาวอต (gavotte) จากละครโอเปราเร่ือง
มินยอง (Mignon) ของแอมโบรส ธอมมสั (Ambrose Thomas) ซ่ึงโปรดมากแต่ทรงเองไม่ไดดี้ ถวาย ซ่ึงเธอไดท้าํดว้ยความสะพึงกลวัยิง่ 
ม.ร.ว.ป่ิมสายและม.ร.ว.สมานสนิทนั้น ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณทุนการศึกษาโดยตลอด (Pimsai and Ping 2011: 55-57) 
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 สมเด็จฯ เสด็จฯ ข้ึนไปกราบถวายบงัคมพระบรมศพเป็นพระองคแ์รก ตามดว้ยพระญาติแต่ละองคแ์ละ

ทุกคน สมเด็จฯ รับสั่งกบัสัปเหร่อวา่ใหเ้หลือเศษพระบรมอฐิัอยูบ่า้ง สัปเหร่อข้ึนไปกดสวติซ์อญัเชิญพระบรม

ศพเคล่ือนชา้ๆ เขา้ไปในเตาเผาท่ีผนงั ในเวลาไม่ถึง 3 นาที เขาก็กลบัมากราบบงัคมทูลวา่ เสด็จฯ ข้ึนไป

ทอดพระเนตรได ้ จากนั้นจึงอญัเชิญพระบรมอฐิับรรจุลงในหีบสาํริดทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ แลว้สมเด็จฯ ทรง

อญัเชิญข้ึนรถพระท่ีนัง่เสด็จฯ กลบัพระตาํหนกั ประดิษฐานไวใ้นหอ้งพระบรรทมเหนือพระเศียร (การวกิ 2545: 

83-84) 

 สมเด็จฯ พระชนมพรรษาเพียง 37 พรรษา ทรงเป็นหมา้ยไร้พระราชสวามี ผูไ้ดท้รงอภิบาลรักษม์าทุก

นิเวศน์สถานแมเ้ม่ือพระราชสถานะไดเ้ปล่ียนแปลงไป และในภาวะท่ีมีอนัตรายและความอตัคดัขดัสนอนั

เน่ืองมาจากภาวะสงคราม อีกทั้งความเครียดในพระราชหฤทยัเก่ียวกบัคดีความท่ียงัคงดาํเนินอยู ่ นบัวา่เป็น

สภาวการณ์ท่ีแสนจะสาหสัไม่วา่จะเกิดข้ึนแก่ผูใ้ด ประทบัอยูต่่อไป ณ พระตาํหนกัคอมพต์นัเฮาส์128 อีกถึง 8 ปี 

โดยในช่วงแรกยงัตอ้งทรงเส่ียงภยัจากลูกระเบิดและความขดัสนเคร่ืองอุปโภคบริโภคสืบต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128  เม่ือสมเดจ็ฯ เสดจ็ฯ ทรงอญัเชิญพระบรมอฐิักลบัมาประเทศไทยใน พ.ศ. 2492 ไดท้รงเลิกเช่าคอมพต์นัเฮาส์ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบา้นส่วน

บุคคล 
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9 

 

พระราชสวามหีาไม่แล้ว 

 

เม่ือองคป์ระชาธิปกยงัทรงมีพระชนมชีพอยูน่ั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ยอ่มทรงเป็น   “พระ

รอง” เฉกเช่นสตรีไทยผูเ้ป็นภรรยาส่วนใหญ่ในสมยันั้น ทรงรักษาสัญญาท่ีวา่ “ทรงมอบองค์...ด้วยความเสน่หา

จงรัก สมัครจะปฏิบัติอยู่ในพระโอวาทแห่งพระสามีสืบไปจนตลอด” ซ่ึงไดท้รงใหไ้วแ้ต่คร้ังท่ีทรงอภิเษกสมรส

เม่ือ 23 ปีก่อน ประทบัเคียงขา้งเป็นกาํลงัพระราชหฤทยัแมใ้นถ่ินกนัดาร ปฏิบติัวตัถากในยามท่ีทรงพระประชวร  

ทรงร่วมในพระราชนิยมการกีฬา และพฤกษานานาพนัธ์ุ แต่ยอ่มมีอีกหลายอยา่งซ่ึงไม่ไดโ้ปรดเฉกเช่นพระ

สวามี แต่ในพระราชสถานะสมเด็จพระมเหสีแห่งพระราชา ก็ไดโ้ดยเสด็จฯไปแทบทุกหนแห่งทรงเป็นศรี เสริม

พระบารมี ดว้ยพระโฉมงามเป็นธรรมชาติ ไร้ซ่ึงความเสแสร้ง “แม้ไม่ขําคม” แต่ “กริิยาน่าชม”129 จึงทรงเป็นท่ี

สมพระราชหฤทยัพระราชสวามี และเป็นท่ีสนใจช่ืนชม สนิทใจ ของผูค้นทั้งไทยเทศ ทรงฉายความเป็นกุลสตรี

สยามผูมี้ความเป็นสากลอยูด่ว้ย 

เท่ากบัวา่ ทรงเป็น “พระรอง” หนุนเสริมพระราชปฏิบติัมากกวา่ท่ีจะทรงมีโอกาสประกอบพระกรณียกิจ

สาธารณประโยชน์เป็นของพระองคเ์อง แต่ก็ไดท้รงแสดงความสนพระราชหฤทยัเป็นพิเศษในการศึกษาของ

เยาวชน การแพทย ์ การพยาบาล การกสิกรรมและงานฝีมือในระหวา่งท่ีโดยเสด็จพระราชดาํเนิน และในบาง

โอกาสอนัจาํเป็นเสด็จออกแทนพระองคไ์ดอ้ยา่งสง่างามไม่เคอะเขิน ทรงวางพระองคอ์ยา่งพอเหมาะในการมี

พระราชปฏิสันถารกบัผูเ้ขา้เฝ้าฯ ตามสถานภาพของแต่ละองคแ์ต่ละคน และท่ีสาํคญั ทรงมีชาติญานทราบถึงพระ

ราชประสงค ์ โดยท่ีพระราชสวามีแทบจะไม่ตอ้งรับสั่ง ทรงหนกัแน่นแน่วแน่ในพระราชหฤทยัเม่ือตอ้งทรง

เผชิญกบัวกิฤตการณ์เส่ียงภยั หรือสภาพการณ์อนัยากลาํบากหลายคร้ังครา  และเม่ือพระราชสถานะลดลง ก็ได้

ทรงปรับพระองคใ์หก้ลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมในแดนฝร่ัง จนทรงเป็นท่ียกยอ่งคู่กนัไป ขณะท่ีทรง

ดาํเนินพระราชกรณียกิจนอ้ยใหญ่ดว้ยพระราชจริยวตัรเช่นท่ีวา่มาทั้งหมดน้ี แทบจะไม่มีพระอาการใดๆ เลยให้

เห็นถึงความเบ้ืองลึกในพระราชหฤทยั 

                                                           
129  ขอ้ความบางตอนของเน้ือร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ราตรีประดบัดาว” ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  
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มาบดัน้ี พระราชสวามีหาไม่แลว้ สมเด็จฯ จะทรงเป็นพระองคเ์องไดม้ากข้ึน หรืออยา่งไร ในช่วง 40 

กวา่ปีต่อมา เป็นเร่ืองท่ีเราจะไดช่้วยกนัคน้หา ทั้งจากท่ีมีบนัทึกไวแ้ละจากคาํบอกเล่าของบุคคลร่วมสมยั    นั้น ๆ 

เท่าท่ีหาได ้ 

 

น า้พระทยัไหลรินสู่เพือ่นมนุษย์ 

 เม่ือถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัแลว้ 18 วนั คือในวนัท่ี 21 

มิถุนายน พ.ศ. 2489 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จจากพระตาํหนกัคอมทต์นั เฮาส์ ไปประทบัเปล่ียนบรรยากาศและทรง

พกัผอ่นท่ี “บา้นลิแนม” ตามคาํกราบบงัคมทลูเชิญของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์กบัหม่อมอลิซาเบธ 

(Elizabeth หรือลิสบา Lisba) โดยหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ เสด็จไปส่ง แต่ไดเ้สด็จกลบัก่อน สมเด็จฯ ประทบัอยูท่ี่

นัน่รวมเป็นเวลา 18 วนั ไดท้รงเปล่ียนพระอิริยาบถและไดมี้พระราชปฏิสันถารกบับุคคลผูไ้ม่เคยทรงรู้จกัมา

ก่อน “ทรงตรัสกบัคนอังกฤษได้อย่างสบายพระทยั” (จุลจักรพงษ์ อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 109) 

 เม่ือเสด็จฯ กลบัมา สมเด็จฯ ทรงดาํรงพระชนมชี์พอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ ไม่ค่อยไดเ้สด็จฯ ไปยงัท่ีต่างๆ มาก

เท่ากบัเม่ือคร้ังท่ีพระราชสวามียงัคงพระชนมชีพอยู ่ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิฯ ไดท้รงยา้ยกลบัไปประทบัท่ีตาํหนกั

ดอนฮิลลต์ามเดิม และหม่อมเจา้การวกิ ไดเ้สด็จกลบัมาอยูถ่วายการรับใชต้ามท่ีไดท้รงปฏิญาณไว ้(การวกิ 2545: 

85) ในช่วงสุดสัปดาห์มีพระญาติท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศองักฤษเสด็จไปเฝ้าฯ อยูเ่นือง ๆ เช่น หม่อมเจา้ชิดชนก  

กฤดากร ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารประจาํกรุงลอนดอน เจา้พี่ผูท้รงรู้จกัคุน้เคยมาตั้งแต่ยงัไม่ไดท้รงอภิเษกสมรส ทรง

ร่วมโตะ๊เสวย ตามเสด็จทรงพระดาํเนินเล่นและทรงร่วมทรงไพต่อง หม่อมเจา้หญิงอุบลพรรณี วรวรรณ (ท่าน

หญิงตดั) ซ่ึงทรงตั้งเคร่ืองไทยถวาย (ราชเลขาธิการ 2531: 110) หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ และหม่อมเสมอ ไดเ้สด็จมา

จากบริดจ ์เฮาส์ เพื่อเขา้เฝ้าฯ ทุกวนั  ท่านช้ินเจา้พี่ต่างพระมารดาพระชนัษามากกวา่สมเด็จฯ อยู ่4 ปี จึงทรงถวาย

คาํปรึกษาต่างๆ อยูโ่ดยต่อเน่ือง และหม่อมเสมอไดร่้วมในการทรงทาํสวนในช่วงเชา้ โดยเสด็จฯ ไปทรงกอลฟ์ท่ี

สนามกอลฟ์เวนตเ์วร์ิธคลบั (Wentworth Club) ท่ีมีช่ือเสียง หรือทรงเทนนิส เม่ือถึงวนัหยดุพกัผอ่นของขา้ราช

บริพารมหาดเล็กฝร่ัง สมเด็จฯ ทรงทาํครัวและทรงลา้งถว้ยชามดว้ยพระองคเ์อง (ราชเลขาธิการ 2531: 111) 

 สถานการณ์สงครามในองักฤษในช่วงกลางปี พ.ศ. 2484 นั้นดูจะสงบกวา่ในช่วงแรก ๆ เพราะเยอรมนั

ไดเ้ขา้ไปบุกสหภาพโซเวยีตแทน นานๆ ทีจึงจะมีสัญญาณเตือนภยัทางอากาศดงัข้ึนสักคร้ัง แต่สงครามไดข้ยาย

ไปในอีกซีกโลกหน่ึง เม่ือในคืนวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 นั้นเอง ญ่ีปุ่นไดใ้ชเ้คร่ืองบินทิ้งระเบิดและเรือดาํนํ้า
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เขา้จู่โจมฐานทพัเรือของสหรัฐอเมริกา ในดา้นตะวนัออกท่ีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) เกาะฮาวาย เกาะซ่ึง 

สมเด็จฯ ไดเ้คยโดยเสด็จฯ เยือนอยู ่2 วนั เม่ือ พ.ศ. 2474 พร้อมๆ กนันั้นกองทพัญ่ีปุ่นไดย้กพลข้ึนบกท่ีเมืองไทย 

เพื่อใชเ้ป็นทางผา่นไปยงัมลาย ู สิงคโปร์ พม่า และอินเดีย ซ่ึงเป็นอาณานิคมขององักฤษในขณะนั้น รัฐบาลไทย

ซ่ึงมีกาํลงัทหารนอ้ยไดย้นิยอม และในเดือนต่อมาไดเ้ขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่นในการประกาศสงครามกบั

ฝ่ายสัมพนัธมิตร (the Allies) ซ่ึงมีองักฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นแกน  คนไทยในสองประเทศนั้นจึงตกอยูใ่น

สภาพชนชาติศตัรู (enemy aliens) ทนัที (การวกิ 2545: 85-86) 

 สมเด็จฯ ทรงระลึกความทรงจาํวา่ เม่ือญ่ีปุ่นบุกเมืองไทยนั้น ทางรัฐบาลไดมี้หนงัสือไปอญัเชิญเสด็จฯ 

กลบั “แต่ฉันกไ็ม่เคยนึกว่าจะได้กลับเมืองไทยหรอก จนกระทัง่เสร็จสงครามแล้ว” (พระราชบันทกึทรงเล่า 

2545: 20) ซ่ึงคงมีหลายสาเหตุท่ีทาํใหท้รงคิดเช่นนั้น 

 คนไทยจาํนวนหน่ึงซ่ึงพาํนกัหรือศึกษาอยูใ่นองักฤษและสหรัฐอเมริกาไม่เห็นดว้ยท่ีรัฐบาลไทยเขา้ขา้ง

ญ่ีปุ่น และถือวา่เส่ียงต่อการสูญเสียเอกราชอธิปไตยของชาติ จึงไดติ้ดต่อหาทางต่อตา้นผูรุ้กรานต่อไป ในขณะท่ี

มีข่าวจากสหรัฐอเมริกาวา่ หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ ปราโมช อคัรราชทูตไทยประจาํกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ประกาศไม่

รับคาํสั่งของรัฐบาลไทยและไดแ้ถลงวา่ไดมี้การตั้งคณะเสรีไทยข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีของประชาชนไทยตาม

พระราชบญัญติั ลงวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2484 นั้นเอง ซ่ึงกาํหนดใหค้นไทยต่อตา้นศตัรูผูรุ้กรานทุกวถีิทาง ท่ี

องักฤษนั้น แมว้า่จะมีกลุ่มคนไทยท่ีคิดจะตั้งกลุ่มข้ึนในลกัษณะเดียวกนัอยู ่14 คนในเบ้ืองแรก แต่ประสบปัญหา

วา่อคัรราชทูตไทยประจาํกรุงลอนดอนไม่เห็นชอบ ทั้งยงัถือปฏิบติัตามคาํสั่งของรัฐบาลไทย คนไทยกลุ่มนั้นก็

มิไดล้ะลดความพยายามท่ีจะหาทางใดทางหน่ึงท่ีจะทาํประโยชน์เพื่อชาติได ้(การวกิ 2545: 86-87)  

 ในส่วนองคห์ม่อมเจา้การวกินั้น ไดต้ดัสินพระทยัจะร่วมดว้ย และก่อนหนา้นั้นไดก้ราบบงัคมทูลขอ

พระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จฯ ซ่ึงก็โปรดเกลา้ฯ พระราชทานและรับสั่งวา่ 

“ไปรบเถอะ ถ้าฉันเป็นผู้ชายกจ็ะสมัครกบัเขาเหมือนกนั แต่ทีเ่ป็นผู้หญงิ กจ็ะอยู่ทีน่ี่ ไม่ต้องเป็นห่วง ไป

รบตามหน้าที่เถอะ” (การวกิ 2545: 87) 

 แมดุ้จดงัพระราชสวามี สมเด็จฯ ไม่เคยทรงสนบัสนุนการรบหากเป็นระหวา่งคนไทยดว้ยกนัเอง แต่น่ี

เป็นทพัศตัรูผูรุ้กราน จึงทรงสนบัสนุน แมว้า่ชายฉกรรจแ์ต่เพียงผูเ้ดียวท่ีรับใชอ้ยูจ่ะตอ้งจากไป 

 ทีแรกกลุ่มคนไทยนั้นดาํริจะเขา้กราบบงัคมทูลเชิญสมเด็จฯ  “เพราะทรงเป็นทีรู้่จักดีในวงราชการและ

พระราชวงศ์อังกฤษ แต่กเ็ห็นว่า พระองค์ท่านทรงอยู่ในพระฐานะทีสู่ง และทรงเป็นสตรีเพศ ไม่สมควรไป
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เกีย่วข้องกบัการทหาร” (การวกิ 2545: 88) ส่วนหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ นั้นก็เหมาะสมอยูเ่พราะทรงจบจากราช

วทิยาลยัทหารวลุลิชในหน่วยทหารมา้รักษาพระองคข์ององักฤษ “แต่ติดอยู่ทีท่รงเป็นเจ้า ซ่ึงมี “กลิ่น” ไม่ค่อยดี

ในวงการเมืองไทย” (การวิก 2545: 88) ดงัท่ีเราทราบอยูแ่ลว้วา่เพราะเหตุใด  แต่หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ไดท้รง

อาสาปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์ต่อองักฤษตั้งแต่เม่ือสงครามเร่ิมใหม่ๆ แลว้ และรัฐบาลองักฤษไดรั้บท่านเป็น

นายทหารในกองทพับกองักฤษดว้ย (การวกิ 2545: 88) องคห์ม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ เองนั้นไดท้รงบนัทึกไวว้า่ได้

ทรงติดต่อกบันายกรัฐมนตรีเซอร์วนิสตนั เชอร์ชิลล ์ “ขอร้องเขาเข้าช่วยร่วมมือทาํการสู้รบญีปุ่่น “และเขาได้” 

ขอให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมทาํการในกรมเสนาธิการของกองทพัอังกฤษ ในการทาํแผนที่ประเทศไทย และการรวบรวม

ข่าวคราวอันเกี่ยวกบัประเทศไทย (Intelligence on Siam)” (ศุภสวสัดิ์ 2543: 233) ทรงไดรั้บยศนายร้อยเอก เม่ือ

เห็นเช่นนั้น จึงมีผูไ้ปทูลทาบทามพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ เพราะทรงเป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปในสังคมองักฤษ 

หากทรงตอบปฏิเสธวา่ “ทรงเป็นเจ้า มาเล่นการเมืองไม่ได้ และทรงปฏิบัติราชการในกองรักษาดินแดน (Home 

Guards) ของอังกฤษอยู่แล้ว (การวกิ 2545: 88) คนไทยจึงติดต่อกบักระทรวงการต่างประเทศขององักฤษ

โดยตรง แต่เร่ืองก็เงียบไป จึงไดติ้ดต่อไปยงั ม.ร.ว.เสนีย ์ และ ม.ร.ว.เสนียไ์ดส่้ง นายมณี  สาณะเสน มาองักฤษ

เพื่อเจรจากบัรัฐบาลองักฤษ ในท่ีสุด “รัฐบาลอังกฤษยนิยอมตอบรับคณะเสรีไทยโดยไม่ผกูมัดว่าต้องเป็นทหาร 

เพยีงแต่ต้องทาํการอันเป็นประโยชน์ในการสงครามตามทีรั่ฐบาลอังกฤษเห็นสมควร” (การวกิ 2545: 89) คน

ไทยท่ีสมคัรเป็นทหารมี 38 คน กองทพัองักฤษรับไว ้34 คน อีก 4 คน ไม่ผา่นการตรวจร่างกาย หน่ึงในนั้นมีนาย

เสนาะ ตนับุญยนื ผูต่้อมามีบทบาทสาํคญัในสถานีวทิย ุบี.บี.ซี ภาคภาษาไทย 

 ในเยน็วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2485 ท่ีเขา้สมคัรกนันั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานเล้ียงส่งแก่ทุกคน ณ ภตัตาคารอาหารจีนช่ือเลออน (Leon) ในกรุงลอนดอน คณะเสรีไทยสาย

องักฤษจึงไดถื้อเอาวนันั้นเป็นวนัท่ีระลึกเสมอมา  

 ทั้งน้ีในบรรดา 34 คน ท่ีเขา้เป็นทหารนั้น มีหม่อมเจา้กอกษตัริย ์ สวสัดิวตัน์ พระอนุชาต่างพระมารดา

ในสมเด็จฯ หม่อมเจา้การวกิ และพระญาติวงศห่์างออกไป คือ หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี ผูซ่ึ้งสมเด็จฯ ทรงคุน้มา

จากงานชุมนุมของสามคัคีสมาคม130 และหม่อมราชวงศกิ์ตินดัดา  กิติยากร รวมอยูด่ว้ย และต่อมาหม่อมเจา้จีริ

ดนยั  กิติยากร ไดท้รงสมคัรเขา้มาเพิ่ม หมู่ผูท่ี้ไปเป็นทหารน้ี ไดย้กใหน้ายป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็นหวัหนา้ 

                                                           
130  หม่อมเจา้ภีศเดช  ผูซ่ึ้งน่าจะเป็นเสรีไทยสายองักฤษคนสุดทา้ยท่ียงัมีชีวติอยู ่รับส่ังเล่าวา่ “สมเดจ็ฯ ทรงอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย” 

(พช. ภีศเดช) 
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 อน่ึง สมเด็จฯ ไดท้รงพระกรุณาพระราชทานอนุญาตใหห้ม่อมเจา้การวกิไดเ้สกสมรสกบัหม่อมเจา้

ผอ่งผสัมณี เพราะทั้งสององคท์รงสนิทสนมกนัอยูแ่ลว้  ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหนา้นั้น ทรงเห็นดว้ยกบัพระราชสวามีวา่

ไม่ควร เพราะท่านหญิงพระชนัษามากกวา่ท่านหวาน 4 ปี และทรงมีพระยศสูงกวา่ดว้ย131 แต่บดันั้นทรงเห็น

พระทยัเพราะท่านหวานจะเสด็จจากไปเส่ียงภยั (การวกิ 2545: 96) 

 ส่วนผูท่ี้มิไดเ้ป็นทหารมี 2 พระองคแ์ละ 16 คน ทั้งบุรุษและสตรี สองพระองคน์ั้นคือ สมเด็จพระนางเจา้

รําไพพรรณีฯ และหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณี ในบรรดาสุภาพสตรีมีหม่อมเสมอ สวสัดิวตัน์อยูด่ว้ย (การวกิ 

2545: 90-91) 

 สมเด็จฯ รับสั่งในภายหลงัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่  

 “ฉันเป็นแต่เพียงไปลงช่ือกบัเขาเป็นกาํลังใจให้กบัคนที่ทาํงาน ฉันเองไปช่วยเขาทางด้านกาชาด แต่ฉัน

ทาํอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทีพ่วกเสรีไทยฝึกโดดร่ม ฝึกอาวุธกนั ฉันไปช่วยเขาทําของ ตอนน้ันไม่ได้อยู่ใน

ลอนดอนหรอก น่ากลัวมากทีเดียว แต่กม็าลอนดอนอาทติย์ละคร้ังสองคร้ัง” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 20)   

 กล่าวคือสมเด็จฯ พร้อมดว้ยหม่อมเจา้หญิงผอ่งผสัมณีและหม่อมเสมอไดท้รงพบัและพบัผา้พนัแผลท่ี

พระตาํหนกัและท่ีบา้นแลว้นาํข้ึนรถไฟไปยงักรุงลอนดอน ช่วยจดับรรจุวสัดุการรักษาพยาบาลสาํหรับส่งไปให้

ทหารในแนวหนา้และส่งใหบ้รรดาเชลยศึกดว้ย ณ ดอร์มี เฮาส์ (Dormy House) สาํนกังานใหญ่ของศูนย์

รถพยาบาล เซนต ์จอห์นส์ แอมบูแลนซ์ (St  John’s Am ul nce Brigade) (เสมอ 2524: 14 และ ราชเลขาธิการ 

2531: 112-113) การทรงร่วมเช่นน้ี หม่อมเสมอน่าจะเป็นผูก้ราบบงัคมทูลเชิญชวน ดว้ยหม่อมเป็นผูท่ี้คุน้เคยกบั

สังคมองักฤษตั้งแต่ยงัเยาว ์ และยอ่มทราบวา่ สตรีชนชั้นกลางชาวองักฤษนั้นนิยมท่ีจะทาํกิจกรรมอาสาสมคัร 

เพื่อสาธารณประโยชน์ การไปร่วมกิจกรรมทาํนองน้ี สมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระนางสุวทันาก็ไดท้รงทาํ

เช่นกนั (วินิตาและชัชพล 2555: 217) 

 สมเด็จฯ ไดท้รงแสดงทั้งนํ้าพระราชหฤทยัไหลรินสู่เพื่อนมนุษยไ์ม่เลือกชาติพนัธ์ุภาษา และความพร้อม

ท่ีจะทรงเส่ียงภยัจากลูกระเบิดกลางเวหา ดงันั้น คณะเสรีไทยสายองักฤษจึงถือวา่พระองคท์รงเป็นเสมือนทหาร

ผา่นศึกดว้ย และเม่ือในเวลาต่อมา คณะน้ีนดัพบปะสังสรรคแ์ละรับประทานอาหารร่วมกนั และไดเ้รียกเก็บเงิน

จากผูท่ี้มาร่วมเป็นการเฉล่ียค่าใชจ่้ายในการจดัเล้ียง ปรากฏวา่เม่ือไม่มีผูใ้ดกลา้ขอพระราชทาน สมเด็จฯไม่พอ

                                                           
131  แมว้า่จะทรงเป็นหม่อมเจา้เท่ากนัก็จริง แต่ท่านหญิงผอ่งนบัไดว้า่ ทรงเป็นท่านอาของหม่อมเจา้การวกิ 
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พระทยั ประธานกลุ่มท่ีเรียกกนัวา่ “สตูจ” (stooge) หรือ ลูกกระโล่ จึงตอ้งขอพระราชทาน (ราชเลขาธิการ 2545: 

111-112) พระราชนิยมการไม่เลือกปฏิบติัปรากฏชดั 

 ส่วนพระองคเ์จา้จิรศกัดิฯ นั้น ไดท้รงสมคัรเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยกองบินสนบัสนุนการขนส่งทาง

อากาศ (Air Transport Auxiliary หรือ A.T.A.) ซ่ึงเป็นสาขาของกองทพัอากาศองักฤษ  ทาํหนา้ท่ีไปรับเคร่ืองบิน

รบใหม่ไปส่งหรือเคร่ืองบินท่ีชาํรุดไปซ่อม ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีพระประสงคอ์นัแรงกลา้ท่ีจะทรงทาํ โดยหม่อมมณี

ไม่กลา้คดัคา้น และสมเด็จฯ ไม่ตอ้งพระราชประสงคใ์หท้รงทาํเพราะทรงเป็นห่วงบุตรของพระองคจิ์รศกัด์ิฯ ซ่ึง

บดันั้นกาํลงัจะมีอีกคนแลว้ (มณ ี มปป. 321-329) ต่อมาไม่นานพระองคจิ์รศกัด์ิฯ ก็ไดท้รงประสบอุบติัเหตุ

เคร่ืองบินตก เพราะชนภูเขาในสภาพอากาศหมอกลงท่ีสก็อตแลนด์ ส้ินพระชนมท์นัทีเม่ือวนัท่ี 11 เดือน

กนัยายน พ.ศ. 2485 พระชนัษาเพียง 25 ปี สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯไปทรงเยีย่มหม่อมมณีทนัที ทรงสรวมกอดและ

รับสั่งอย่างคนหัวอกเดียวกันว่า “มณี เธอน้ีบ้าจริงๆ ไม่น่าจะเป็นหม้ายอย่างฉันเลยเชียวนะ สงสัยว่า 

ทูลกระหม่อมท่านมาเอาของท่านไปเสียแล้ว” (มณี มปป. : 338) ต่อมาอีกไม่นาน หม่อมมณีได้สมรสกับ

พระวรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้อาภสัสรวงศ ์ พระเชษฐาของพระองคจิ์รศกัด์ิฯ และไดย้า้ยไปอยูไ่กลออกไปท่ี

จงัหวดัซมัเมอร์เส็ต (Somerset) (มณ ีมปป. : 355-356) 

 สาํหรับพระองคเ์จา้วรานนทธ์วชันั้น ทรงตั้งพระทยัท่ีจะทรงเรียนขบัเคร่ืองบินอยู่แลว้ตั้งแต่ยงัทรง

พระเยาวเ์กินไป ดว้ยไดท้อดพระเนตรเห็นพระองคเ์จา้จิรศกัด์ิไปฝึกอยู ่ มาถึงตอนน้ีจึงไดท้รงสมคัรเขา้เป็น

นกับินในกองทพัอากาศองักฤษและเสด็จไปทรงฝึกอยู ่แต่ไม่ไดท้รงมีโอกาสออกรบ เพราะสงครามเลิกเสียก่อน 

(การวกิ 2545: 93) ส่วนพระองคพ์ีระฯ ซ่ึงขณะนั้นทรงมีหม่อมเป็นคนองักฤษ ประทบัอยูก่บัพระองคจุ์ลฯ (มณี 

มปป. :350)  

 เห็นไดว้า่ในช่วงนั้น ไม่มีสุภาพบุรุษเหลืออยูใ่กล้ๆ  สมเด็จฯ เลย มีแต่นายเสนาะ  ตนับุญยนื ซ่ึงเดินทาง

ไปช่วยดูแลสุภาพสตรีอยูเ่นืองๆ (ราชเลขาธิการ 2531: 112) และก็ไม่มีคณะทูตไทยประจาํการอยูใ่นประเทศ

องักฤษแลว้ดว้ย คนไทยอ่ืนๆ ไดอ้พยพกลบัมาหมด เพื่อใหพ้น้จากสภาพท่ีองักฤษถือวา่เป็นชนชาติศตัรู 

 ในภาวะสงครามท่ีเคร่ืองอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยทัว่ไป สมเด็จฯ ตอ้งทรงไดรั้บผลกระทบดว้ย

เสมอกนั ในเวลานั้นเคร่ืองเสวยจึงมกัเป็นอาหารฝร่ัง เพราะขาดแคลนส่วนประกอบของอาหารไทย ขา้วสารก็ไม่

มี ตอ้งหุงลูกเดือยแทน  ไข่ไก่ก็ตอ้งลอยนํ้าถนอมไว ้ แต่รัฐบาลองักฤษไดถ้วายพระเกียรติจดันํ้ามนัเบนซินซ่ึงหา

ยากมาถวายใหไ้ดท้รงใชเ้ป็นประจาํ (ราชเลขาธิการ 2531: 113)  
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 สลบัฉากสักพกัไปท่ีเสรีไทยสายองักฤษท่ีเป็นทหาร กล่าวโดยยอ่จากบนัทึกทั้งของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ 

และหม่อมเจา้การวกิ (ศุภสวัสดิ์ 2543: 261 และ การวกิ 2545: 93-148) เป็นหลกั ไดว้า่ เม่ือฝึกท่ีองักฤษแลว้ ได้

ถูกส่งไปฝึกต่อท่ีอินเดีย แดนอาณานิคมขององักฤษในขณะนั้น เป็นการฝึกการรบแบบกองโจร (guerrilla warfare) 

เพราะถึงเวลานั้นไดสื้บทราบแลว้วา่ในประเทศไทยเองมีขบวนการใตดิ้นต่อตา้นญ่ีปุ่นอยูเ่ช่นกนั แผนการซ่ึง

หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ทรงมีบทบาทไม่นอ้ยในการคิดข้ึนมีวา่ องักฤษจะใหเ้หล่าเสรีไทยลกัลอบเขา้ไปใน

เมืองไทยดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น กระโดดร่มจากเคร่ืองบินหรือเดินทางโดยเรือบินทะเล และเรือดาํนํ้า เพื่อกระทาํ

การหลกัๆ สองประการคือ ประการท่ีหน่ึง สอดแนมหาขอ้มูลการเคล่ือนไหวของทหารญ่ีปุ่น แลว้รายงานทาง

วทิยส่ืุอสารใหท้างกองกาํลงั 136 (Force 136) ท่ีตนสังกดัไดท้ราบ และจะไดใ้ชเ้คร่ืองบินทิ้งระเบิดไดถู้กจุด โดย

หลีกเล่ียงสถานท่ีสาํคญัๆ ของไทยเราเอง และประการท่ีสอง เม่ือสามารถติดต่อเป็นท่ีสนิทใจกบัขบวนการ

ต่อตา้นญ่ีปุ่นในประเทศได ้ ไดเ้ขา้ช่วยฝึกผูอ้าสาร่วมขบวนการนั้น ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นชาวเมืองชาวบา้นในจงัหวดั

ต่างๆ ทั้งเหนือ กลาง ใต ้ อิสาน และตะวนัตก ในการรบแบบกองโจร เพื่อทาํการจู่โจม ก่อกวน สกดักั้นการ

เคล่ือนไหวของทหารญ่ีปุ่น โดยท่ีหากเป็นไปไดใ้ห้ทหารของฝร่ังเขา้ร่วมดว้ย เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่ชดัวา่เป็น

ปฏิบติัการของฝ่ายสัมพนัธมิตรทั้งหลาย 

 ในสภาวการณ์ท่ีการติดต่อตอ้งกระทาํเป็นการลบั และเทคโนโลยกีารส่ือสารอีกทั้งการคมนาคมก็ใช่วา่

จะดี จึงเป็นเวลานานกวา่จะทราบวา่ หวัหนา้คณะเสรีไทยในประเทศก็คือ หลวงประดิษฐม์นูธรรม (ดร.ปรีดี 

พนมยงค)์ ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคส์มเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลนั้นเอง ซ่ึงก็ตอ้งเป็นความลบัไม่ให้

ฝ่ายญ่ีปุ่นรู้ชดั หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ตอ้งเสด็จจากอินเดียไปยงัเมืองจุนกิงในประเทศจีน ซ่ึงขณะนั้นยงัไม่ได้

ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ์เพื่อเช่ือมต่อกบันายจาํกดั  พลางกรู ผูแ้ทนขบวนการฯ ในประเทศ ซ่ึงก็ประสบ

ปัญหาขอ้ติดขดัหลายประการ รวมถึงการท่ีนายจาํกดัไดป่้วยเสียชีวติ แต่ทา้ยท่ีสุดสามารถนดัแนะกบัทาง ดร.

ปรีดี ใหเ้ตรียมการรับพวก “ชา้งเผอืก” (White Elephants) เหล่าหน่ึงของทหารเสรีไทยสายองักฤษได ้

 จึงไดเ้ร่ิมมีการจดัส่งเขาเหล่านั้นลกัลอบเขา้มาในประเทศไทย มีนายป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ และอีก 2 คน 

กระโดดร่มเขา้มาท่ีชยันาทเป็นชุดแรก และแมจ้ะถูกจบัโดยตาํรวจภูธร แต่หลวงอดุลยเ์ดชจรัส อธิบดีกรมตาํรวจ

ซ่ึงเป็นเสรีไทยคนหน่ึงอยูอ่ยา่งลบัๆ ไดจ้ดัการใหน้ายป๋วย ไดพ้บกบั ดร.ปรีดี เพื่อส่งมอบสารจากรัฐบาลองักฤษ 

ซ่ึงเขาไดรั้กษาไวดุ้จชีวิต  

 ต่อมาหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ จึงไดเ้สด็จเขา้มาดว้ยเรือบินทะเลท่ีแถบชะอาํ-หวัหิน ซ่ึงท่านช้ินทรงรู้จกัดี

และไดท้รงเขา้พบ ดร.ปรีดี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2488 เจา้นายขา้ฯ ในพระองครั์ชกาลท่ี 7 กบัผูท่ี้เคยถูก
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กล่าวหาวา่เป็นคอมมิวนิสตไ์ดป้รับความเขา้ใจกนัวา่ภารกิจคร้ังน้ีคือการมุ่งรักษาไวซ่ึ้งเอกราชของชาติ จึงได้

ร่วมมือกนัในการปฏิบติัการของขบวนการเสรีไทยทั้งสามสายต่อมา โดยท่านช้ินไดแ้จง้ดว้ยวา่ ทุกคนในสาย

องักฤษนั้นสัญญากนัวา่จะไม่รับผลตอบแทนใดๆ เม่ือและหากภารกิจนั้นสาํเร็จ 

 สาํหรับหม่อมเจา้การวกินั้น ไดท้รงกระโดดร่มลงมาท่ีจงัหวดัตาก และทรงมีบทบาทในการจดัตั้งหน่วย

อาสาสมคัร ส่วนหม่อมเจา้ภีศเดชนั้นเสด็จเขา้มาทางเรือท่ีชายฝ่ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทรงทาํหนา้ท่ีสอดแนมการ

เคล่ือนไหวของทหารญ่ีปุ่น ส่งวทิยส่ืุอสารแจง้ใหก้องกาํลงั 136 ทราบเพื่อจะไดม้าทิ้งระเบิดสกดักั้นไดท้นัท่วงที 

ซ่ึงทรงทาํสาํเร็จลุล่วงคร้ังหน่ึง (พช. ภีศเดช) การขยายงานของเสรีไทยในต่างจงัหวดัไดด้าํเนินต่อไป โดยระยะ

หลงัหนัไปเนน้ท่ีภาคใต ้แต่ยงัไม่สาํเร็จบริบูรณ์ (ศุภสวสัดิ์ 2543: 254)  

 ตดัฉากกลบัไปท่ียโุรป...เม่ือตน้ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ฝ่ายสัมพนัธมิตร ซ่ึงบดันั้นสหรัฐอเมริกาได้

ส่งกาํลงัทหารเขา้ร่วมรบในยุโรปแลว้ สามารถบุกตีกองทพันาซีเยอรมนัสลาย ปราชยัอยา่งยบัเยนิ แต่ก็ไม่ได้

ยอมแพใ้นทนัที กลบัสู้รบต่อไปอีก 6 เดือน จึงไดย้อมจาํนน และเซ็นสัญญาสงบศึก อยา่งไม่มีเง่ือนไขใดๆ ใน

วนัท่ี 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  

 แมส้งครามโลกคร้ังท่ีสองในยโุรปจะจบลงเช่นน้ีแลว้ แต่สงครามในเอเชียบูรพายงัคงดาํเนินอยูต่่อไป 

จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม ปีเดียวกนั สหรัฐอเมริกาไดต้ดัสินใจใชอ้าวธุท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีสามารถคิดคน้ไดใ้น

เวลานั้นคือ ระเบิดปรมาณู หรือนิวเคลียร์ บรรทุกเคร่ืองบินทิ้งลงบนเมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) ประเทศญ่ีปุ่น 

พงัพินาศ ผูค้นลม้ตายหลายแสน ทั้งทุกขท์รมานต่อมาดว้ยพิษของกมัมนัตภาพรังสี  และต่อมาอีก 3 วนั ไดทิ้้งอีก

ลูกหน่ึงลงท่ีเมืองนางาซากิ (Nagasaki) ผลก็คือ ญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยอมแพแ้ละไดล้งนามสัญญาสงบศึก เม่ือวนัท่ี 2 

กนัยายน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2488) สงครามในเอเชียบูรพาจึงไดส้ิ้นสุดลง 4 ปี หลงัจากญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิม (มณ ี มปป. 

376-377) คณะเสรีไทยจึงไม่ไดต้อ้งปฏิบติัการจู่โจมสู้รบกบัทหารญ่ีปุ่นจริง หม่อมเจา้การวกิทรงไวว่้า “จํานวน

พลพรรคทีอ่าสาสมัครมารับการฝึกอบรมมีมากพอสมควร ทุกคนต่างพร้อมรอสัญญาณทีจ่ะส่ังให้เข้ารบกบัศัตรู

อย่างอาจหาญ สุดท้ายกไ็ม่ได้รบกบัใคร เพราะไม่ถูกยงิสักปุ และไม่ได้ยงิใครสักแปะ แต่หน้าทีข่องผมในยาม

สงครามยงัไม่ส้ินสุด....” (การวกิ 2545: 147) 

 หนา้ท่ีซ่ึงหม่อมเจา้การวกิตอ้งทรงทาํต่อไปนั้นคือ การเสด็จไปบาํรุงขวญัของเหล่าอาสาสมคัรแลว้เขา้

กรุงเทพฯ เพื่ออธิบายใหค้นไทยไม่เขา้ใจผดิวา่ทหารฝ่ายสัมพนัธมิตรท่ีกาํลงัเขา้มาปลดอาวธุทหารนั้น จะเขา้มา

ยดึครอง ดว้ยในขณะนั้น ไทยและองักฤษไดมี้การเจรจาร่างขอ้ตกลงกนั องักฤษซ่ึงยงัถือวา่ไทยเป็นคู่สงคราม จึง

ตั้งขอ้ผกูมดัไทยทั้งดา้นการทหาร เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ถึง 21 ขอ้ แต่ทางสหรัฐอเมริกาไม่ไดป้ระกาศสงคราม
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ตอบกบัไทย ถือวา่ไทยถูกยดึครองโดยญ่ีปุ่น เม่ือทางไทยแจง้ใหส้หรัฐฯ ทราบถึงขอ้สัญญาท่ีเอาเปรียบ ทาง

สหรัฐฯ จึงไดท้ว้งไปยงัรัฐบาลองักฤษ ซ่ึงพึ่งความช่วยเหลือจากสหรัฐอยูใ่นการฟ้ืนฟูประเทศ องักฤษจึงยอม

ลดหยอ่นลงมาเหลือ 4 ขอ้ แต่ไทยก็ยงัตอ้งเสียเปรียบ เช่น ตอ้งส่งขา้วใหอ้งักฤษ ทาํนองเป็นค่าปฏิกรณ์สงคราม

อยูดี่ (การวิก 2545: 53 และดู ศุภสวสัดิ์ 2543: 257-261 ดว้ย) 

 เพื่อเป็นการแสดงวา่ไทยก็มีส่วนเป็นผูช้นะสงครามอยูด่ว้ยเหมือนกนั และจากการปรึกษากนักบัสหรัฐฯ 

และองักฤษ ทุกฝ่ายจึงไดจ้ดัการเดินสวนสนามในวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2488 มีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเป็น

จุดเร่ิมตน้ ไปยงัทอ้งสนามหลวง พลพรรคเสรีไทยทั้งสามสายประมาณ 8,000 คน เขา้ร่วมเดินต่อหนา้ ดร.ปรีดี 

พนมยงค ์ หวัหนา้คณะฯ และต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลไดเ้สด็จ

นิวตัพระนครจากสวติเซอร์แลนดต์ามคาํกราบบงัคมทูลเชิญเสด็จฯ ของรัฐบาล หม่อมเจา้การวกิ หม่อมเจา้ภีศ

เดช และหม่อมเจา้จีริดนยัไดไ้ปรับเสด็จฯ ถึงบนัไดเคร่ืองบินพระท่ีนัง่ ถวายความเคารพในเคร่ืองแบบและตาม

แบบทหารองักฤษ และไดเ้ฝ้าฯ ท่ีพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานอยูต่่อมาสักพกัหน่ึง (การวกิ 2545: 153-155) แลว้

เสด็จกลบัไปประเทศองักฤษ ถึงท่ีนั้นในตน้ปี พ.ศ. 2489132    

 สาํหรับหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ นั้น เม่ือสงครามในเอเชียบูรพาสงบลง ไดท้รงมีจดหมายลงวนัท่ี 19 

กนัยายน 2488 จากกรุงเทพฯ ไปยงัหม่อมเสมอท่ีองักฤษทรงเล่าวา่ นอกจากจะไดท้รงพบกบัธิดาอีก 2 คน ท่ียงั

อยูท่ี่กรุงเทพฯ และจาํท่านไม่ค่อยไดแ้ลว้ ยงัทรงไดรั้บการทาบทามใหท้รงรับตาํแหน่งใด ตาํแหน่งหน่ึง คือ ผู ้

บญัชาการหรือเสนาธิการทหารบก หรืออธิบดีกรมตาํรวจ133 หรืออคัรราชทูตประจาํกรุงลอนดอน ทรงหนกั

พระทยัและตดัสินพระทยัไดไ้ม่ขาด ระหวา่งการทรงรักษาคาํมัน่ท่ีใหไ้วว้า่จะไม่รับส่ิงตอบแทนใดๆ ต่อการท่ีได้

ปฏิบติัการในฐานะเสรีไทย กบัการมีงานทาํและเงินท่ีจะใชใ้นการเล้ียงดูครอบครัว จึงไม่ไดใ้หค้าํตอบใดๆ ต่อ

ขอ้เสนอนั้นๆ และไดท้รงมีจดหมายไปยงัหม่อมเสมอขอใหเ้ธอเป็นผูต้ดัสินใจ โดยอาจกราบบงัคมทูลปรึกษา

สมเด็จฯ ดว้ยหากเห็นควร (ศุภสวสัดิ์ 2543: 487) หม่อมราชวงศส์ายสวสัดี (คุณหน่อย นามสกุลทอมสันใน

                                                           
132  แมว้า่ การวกิ 2545 จะมีขอ้มูลวา่เป็นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 กต็าม แต่จากการตรวจสอบเอกสารอื่น คื อบนัทึกประจาํวนัของหม่อม

เจา้สุวภาพเพราพรรณ สวสัดิวตัน์ ผูเ้สดจ็ไปองักฤษหลงัจากท่ีหม่อมเจา้การวกิไดเ้สดจ็ล่วงหนา้ไปแลว้ ทรงบนัทึกวา่หม่อมเจา้การวกิได้

ตามเสดจ็ฯ สมเดจ็ฯ ไปทรงรับหม่อมเจา้สุวภาพท่ีสถานีรถไฟในกรุงลอนดอน เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2489 (สุวภาพฯ 2530: ไม่ปรากฏ

เลขหนา้) จึงชดัเจนวา่ หม่อมเจา้การวกิไม่ไดเ้สดจ็ไปถึงองักฤษในเดือนพฤษภาคม ศกนั้น แต่ก่อนหนา้นั้นแลว้ เป็นแน่ 
133  หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ซ่ึงเป็นนายทหารบก เคยทรงไปฝึกอบรมเป็นตาํรวจท่ีประเทศองักฤษอยูพ่กัหน่ึงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ 

พ.ศ. 2475 เลก็นอ้ย 
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ภายหลงั) ธิดาคนท่ีสองของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิเขียนไวใ้นหนงัสือ 1 ศตวรรษศุภสวสัด์ิ ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2543 

วา่ 

 “แน่นอนทีสุ่ด ทัง้สมเด็จอาว์134 และแม่เห็นด้วยว่า พ่อต้องปฏิเสธตําแหน่งทั้งปวง สมเด็จอาว์จะทรง

พระกรุณาชุบเลี้ยงพ่อและครอบครัวด้วยพระองค์เอง” (ศุภสวสัดิ์ 2543: 444 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)  

 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ จึงไดเ้สด็จกลบัไปหาหม่อมเสมอและธิดาสองคนท่ีองักฤษ สมกบัท่ีทรงรําพึง

รําพนัระลึกถึงและเป็นห่วงไวใ้นจดหมายฉบบัต่างๆ และไดป้ระทบัอยูใ่กล้ๆ  กบัสมเด็จฯ เป็นกาํลงัพระราช

หฤทยัถวายคาํปรึกษาเม่ือจาํเป็น อีกคาํรบหน่ึง แต่ดงัท่ีจะไดน้าํเสนอต่อไป ตอ้งเสด็จกลบัมาท่ีกรุงเทพฯ อีกใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 (สุวภาพฯ 2430 และ ศุภสวสัดิ์ฯ 2543: 490) 

 
ประทบัในดวงจิตพระญาติสนิท 

 เม่ือหม่อมเจา้การวกิ เสด็จโดยเรือเดินสมุทรไปถึงท่าเรือเมืองเซาธ์แฮมตนั (Southampton) ทางฝ่ังใต้

ขององักฤษ “สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ มาเป็นเกียรติและกาํลังใจรอรับด้วย

พระองค์เอง พร้อมกบัท่านหญงิผ่อง” และ “ทรงสงสารว่าอดอยากมานาน ต้องนอนกับดินกนิกบัทรายมาหลาย

ปี จึงทรงพาไปพระราชทานเลี้ยงตามร้านอาหารทีเ่คยเสด็จฯ” ปรากฏวา่ฝร่ังท่ีนัง่อยูท่ี่โตะ๊อ่ืนในร้านจาํท่าน

การวกิไดจ้ากหนา้หนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงประโคมข่าวการกลบัไปถึงของบรรดาทหารเสรีไทยผูก้ลา้ ไดใ้หบ้ริกรนาํ

เหลา้มากาํนลัท่ีโตะ๊เสวยขวดหน่ึง (การวิก 2545: 159) 

 ไม่นานหลงัจากนั้น หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิก็ไดเ้สด็จไปถึง และต่อมาอีกไม่นานเช่นกนั หม่อมราชวงศส์าย

สวสัดี และหม่อมราชวงศส์ายสิงห์ (คุณหน่ิง นามสกุลศิริบุตร จากการแต่งงานในภายหลงั) อาย ุ 15-16 ปี และ 

13 ปี ตามลาํดบั และคุณหญิงเน่ือง บุรีนวราษฐ ์ คุณยาย ไดเ้ดินทางตามไป ครอบครัวหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิจึงไดอ้ยู่

พร้อมหนา้กนั แต่ในขณะนั้นหม่อมเสมอกาํลงัพกัฟ้ืนจากการผา่ตดันาํปอดขา้งหน่ึงออก (เสมอ 2523: 18) 

 ในช่วงใกล้ๆ  กนันั้น  สมเด็จฯ ไดท้รงพระเมตตากรุณาโปรดเกลา้ฯให้หม่อมเจา้สุวภาพเพราพรรณ 

(วฒิุชยั) สวสัดิวตัน์ ชายา หม่อมเจา้นนทิยาวดั (ท่านนนท)์ พาหม่อมราชวงศว์ฒิุสวสัด์ิ บุตรชายคนเดียว อาย ุ7 ปี 

ในขณะนั้น ไปเขา้รับการผา่ตดัอวยัวะใหเ้ป็นปกติท่ีองักฤษ เพราะในสมยันั้นยงัไม่มีผูใ้ดในประเทศไทย

ทาํศลัยกรรมประเภทดงักล่าวได ้
                                                           
134 อาว ์= อา  
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 หม่อมจา้สุวภาพฯ (ท่านหญิงภาพ) ทรงไวใ้นบนัทึกประจาํวนั (diary) ของท่านวา่ออกเดินทางจาก

กรุงเทพฯ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2489 โดยเคร่ืองบินทหารขององักฤษสองเคร่ืองยนตแ์บบดาโกตา (Dakota) 

ผา่นกรุงกวัลาลมัเปอร์ (Kualalumpur) ไปถึงสิงคโปร์ท่ีซ่ึงลอร์ดหลุยส์ เมาทแ์บตตนั ไดก้รุณารับไปประทบัท่ี

ทาํเนียบของเขา ซ่ึงมีนํ้าไฟพร้อมต่างจากท่ีประทบัท่ีซอยทองหล่อ ถนนสุขมุวทิในกรุงเทพฯ ซ่ึงนํ้าด่ืมก็ตอ้งซ้ือ 

นํ้าอาบตกัจากคลองมาแกวง่สารส้ม (สุวภาพ 2530 ไม่ปรากฏเลขหนา้เลยในหนงัสือเล่มน้ี) ทรงพบกบัคนไทย

หลายคน ท่ีสาํคญัคือ หม่อมเจา้กอกษตัริย ์ สวสัดิวตัน์ ผูห้น่ึงในเสรีไทยสายองักฤษซ่ึงไปทรงปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น

การข่าวอยูท่ี่อินเดีย และไดท้รงพบรักกบัหม่อมเนลลี (Nellie) สุภาพสตรีชาวจีนสิงคโปร์ ซ่ึงปฏิบติังานอยู่

ดว้ยกนัและไดส้มรสกนั หม่อมราชวงศกิ์ตินดัดา กิติยากร เสรีไทยอีกคนหน่ึงและ นายโพยม โรจนวภิาต หรือ 

“อ.ก. รุ่งแสง” ผูเ้ขียนสารคดีเร่ือง พ.27 สายลบัพระปกเกลา้ฯ และนายวรี  วรีางกูร คนหลงัน้ีไดเ้ดินทางโดยเรือ

เดินสมุทรจากสิงคโปร์ไปกบัท่าน ข้ึนฝ่ังตะวนัตกขององักฤษท่ีเมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) และไดโ้ดยสารรถไฟ

ไปถึงสถานีรถไฟยสูตนั (Euston) ในกรุงลอนดอนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2489 ณ ท่ีนั้น สมเด็จฯ ท่านหวาน 

(การวกิ) และท่านหญิงผอ่งไดเ้สด็จไปรับ ดงัท่ีท่านหญิงภาพทรงไวว้า่ 

 “เห็นสุภาพสตรีใส่เส้ือเฟอร์ยืนจ้องเรา จนชิดกบัเรา เราเพ่งพศิอยู่สัก ½ นาท ี จึงจําได้ว่าสมเด็จฯ เรา

น้อมตัวลงกราบบังคมอย่างต่ําทีสุ่ด ใจคอฟู่ฟ่า ไม่นึกว่าท่านจะทรงพระกรุณาเสด็จมารับเราแม่ลูกถงึสถานี พูด

อะไรไม่ออก อึกอักป่ันป่วนไปหมด สมเด็จมีพระราชดํารัสว่า “พีผ่่องเขากม็า แต่เดินไปทางโน้น” เราได้แต่ยิม้ 

สักครู่พีผ่่องกบัท่านหวานถงึได้ย้อนมา เราดีใจวิ่งไปกอดพีผ่่อง...นอกจากน้ีมีคุณสมัครสมาน135 กม็ารับด้วย เรา

เคยพบแกหลายคร้ังทีส่ถานทูตปารีส คราวตามเสด็จเด็จพ่อ136 มาเมื่อยงัเด็ก ๆ แล้วยงัเห็นที ่ก.ท.       นาน ๆ ท.ี..

เมื่อข้ึนรถ สมเด็จพระราชทานเส้ือเฟอร์ขนแกะสีเทาให้เราใส่เดี๋ยวน้ัน ค่อยอุ่นหน่อย...สมเด็จทรงถามทุกข์สุข

ระหว่างเดินทาง” ไปพระตาํหนกั  

                                                           
135  หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน (หรือสมคัสมาน) กฤดากร เป็นบุตรพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จรูญศกัด์ิฯ อคัรราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส 

ตั้งแต่เม่ือสมเดจ็เจา้ฟ้าประชาธิปกฯ กรมขนุศุโขไทยฯ เสดจ็ไปทรงศึกษาต่อในยโุรปคร้ังแรก คุณสมคัรฯ ทาํหนา้ท่ีราชเลขานุการใน

พระองค ์ในการอญัเชิญพระราชหัตถเลขาสละราชสมบติัไปส่งมอบท่ีสถานอคัรราชทูตสยามท่ีกรุงลอนดอน แลว้จากนั้นไม่มีผูใ้ดเล่าถึง

คุณสมคัรฯ อีก แต่มาในช่วง พ.ศ. 2489 น้ี คุณสมคัรฯ ไดเ้ขา้ไปถวายงานสมเดจ็ฯ เป็นราชเลขานุการส่วนพระองค ์จะเป็นเม่ือใดแน่ไม่

ปรากฎชดั 
136  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวกิรมเกรียงไกร 
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 เม่ือถึงพระตาํหนกั หม่อมเจา้จีริดนยั กิติยากร (ท่านเหม่า) ทรงรอรับอยู ่นายบวยมหาดเล็กสมเด็จฯ ทูล

ถามท่านหญิงภาพ “เป็นคําแรกว่า มีข้าวสารมาบ้างไหม เราติดมาหน่อยหน่ึง ใส่หีบขนมปังมาด้วย” (สุวภาพ 

2530) 

สมเด็จฯ ทรงพาท่านหญิงภาพไปท่ีหอ้งนอนดว้ยพระองคเ์อง เป็นห้องเล็ก ๆ มีเตาผงิท่ีปลายเตียง 

หลงัจากนั้นท่านหญิงผอ่งทรงพาท่านหญิงภาพ “ไปทีห้่องบรรทมสมเด็จให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิของพระ

เจ้าอยู่หัว พีผ่่องบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตบนพระแท่นน้ี” (สุวภาพ 2530) แลว้เสด็จลงไปร่วมโตะ๊เสวย

พระกระยาหารคํ่า ซ่ึงเป็นขา้วตม้กบั ซ่ึงคงใชข้า้วสารท่ีท่านหญิงภาพทรงนาํไปนั้นเอง สักครู่หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ

ทรงโทรศพัทไ์ปถามข่าว เสวยเสร็จท่านหญิงภาพพาคุณชายไปนอนแลว้กลบัลงไปท่ีหอ้งทรงพระสาํราญ ซ่ึงมี

ขนาดเล็ก “ทีผ่นังด้านซ้ายมือ (จากประตู) น้ันมีช่องโหว่เข้าไปด้านหลังทบึ ต้ังพระบรมรูปหล่อด้วยทองแดง

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าแบบเดียวกบัทีส่ะพานพุทธ เคร่ืองราชสักการะมีพุ่ม แต่โปร่งข้างในใส่ไฟ...

สมเด็จประทบัทีเ่ก้าอ้ีเดี่ยวมุมติดเตาผิง...ทรงซักไซ้ถงึข่าวคราวทางกรุงเทพ...” (สุวภาพ 2530) 

 ท่านหญิงภาพช่วยให้เราพอเห็นภาพไดว้า่ พระตาํหนกัคอมพต์นันั้นไม่ไดใ้หญ่โตเลย คือมีขนาดเท่า ๆ 

กบับา้นของชนชั้นกลางระดบัค่อนไปทางสูงขององักฤษในสมยันั้นเท่านั้นเอง (สุวภาพ 2530 ซ่ึงมีภาพหมู่ทั้ง 

“ครอบครัว” ซ่ึงถ่ายในสวนทีน่ั่น สมเด็จฯ ทรงผ้าโพกพระเกศา เยีย่งแม่บ้านชาวอังกฤษทัว่ไป ฉลองพระองค์

กนัหนาว ผ้าสักหลาดหนามาก และองค์ใหญ่มาก คล้ายๆ กับทีพ่ระราชทานท่านหญงิภาพ)137 

 เม่ือนายบวยไดข้บัรถพาท่านหญิงและบุตรไปทาํบตัรประจาํตวัและรับคูปอง 2 เล่ม เล่มหน่ึงสาํหรับ

อาหาร อีกเล่มหน่ึงสาํหรับเส้ือผา้ของใชแ้ลว้ คุณหญิงบุรีฯ พา ม.ร.ว.สายสวสัดี (หน่อย) และ ม.ร.ว.สายสิงห์ 

(หน่ิง) ไปหาเพียง 2 คน เพราะ ม.ร.ว.ป่ิมสาย (ตอ้ หรือ “หนูหนิด) และ ม.ร.ว.สมานสนิท (หนุ่น)ไปอยูโ่รงเรียน

ประจาํ 

 วนัรุ่งข้ึน สมเด็จฯ ทรงเป็นล่ามเม่ือหมอลเวลเล่ินมาตรวจร่างกายของท่านหญิงและคุณชาย ไม่พบวา่

ทรงเป็นโรคอะไร แต่ไดใ้ห้ใบสั่งไปซ้ือยาบาํรุงท่ีร้านยาและใบสั่งซ้ือนมจาํนวนมากข้ึนกวา่ท่ีอนุญาตใหคุ้ณชาย 

หมอจะไปติดต่อแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญแลว้พาคุณชายไปหาต่อไป สมเด็จฯ ทรงพาไปท่ีหอ้งพระบรรทม ซ่ึงมีหอ้ง

สรงเฉพาะพระองค ์ และหอ้งเล็ก ๆ ไวเ้ก็บฉลองพระองค ์ ทรงหยบิฉลองพระองคพ์ระราชทานท่านหญิงภาพ

มากมาย แลว้ท่านหญิงภาพไดเ้สด็จไปทรงชมสวนหลงัพระตาํหนกั “สมเด็จทรงปลูกต้น  tulip เป็นแถว ระหว่าง

                                                           
137 ในภาพมีหม่อมเจา้นนทิยาวดัอยูด่ว้ย เขา้ใจวา่ไดเ้สดจ็ไปทีหลงั 
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ต้น tulip ปลูกต้น forget me not”… ดอกเล็ก ๆ สีฟ้ากอเต้ีย ๆ ติดพื้น “ต้น tulip กอ็อกดอกทุกต้น สีแดงบ้าง 

เหลืองบ้าง สวยมาก” (สุวภาพ 2530)138 ต่อมาท่านหญิงภาพทรงไวว้า่ สมเด็จฯเสด็จลงทาํสวนดว้ยพระองคเ์อง

เสมอ ๆ แต่ไม่ไดท้รงเล่าวา่เสด็จไปทรงกอลฟ์ท่ีสนามกอล์ฟท่ีอยูใ่กล ้ๆ นั้นเลย  

 ต่อมา สมเด็จฯ ทรงพาไปลอนดอนโดยท่านหวานเป็นผูข้บัรถไป จอดท่ีอาคารจอดรถ เสด็จตามร้าน

ต่างๆ ก่อน แลว้คุณชายอยากข้ึนรถบสัสองชั้น สมเด็จฯ ก็ทรงตามใจทรงพาไปนัง่ชั้นบน จนเม่ือถึงหา้งแฮรอดส์ 

(Harrods) สมเด็จฯ ทรงพระดาํเนินเร็ว จนบางคร้ังท่านหญิงภาพตอ้งทรงวิง่ตาม ทรงซ้ือเคร่ืองแต่งกาย

พระราชทานคุณชาย (ม.ร.ว.วฒิุสวสัด์ิ) แลว้เสด็จไปเสวยอาหารจีน ซ่ึงราคายอ่มเยากวา่อาหารฝร่ัง และไปชม

ภาพยนตร์ วนัต่อมาตามเสด็จไปเมืองคิงสตนั (Kingston) ใกลพ้ระตาํหนกั ทรงพาไปท่ีหา้งเบนเท่ิล (Bent ll’s) 

ซ่ึงเล็กกวา่แฮร์รอดส์หลายเท่า ท่ีนัน่พบกบัท่านหญิงตดั (ท่านหญิงอุบลพรรณี วรวรรณ Crabbe) แลว้เสด็จไปยงั

พระราชวงัแฮมพต์นั คอร์ต (Hampton Court/วงัเก่าสมยัพระเจา้เฮนรีท่ี 8 ประทบัเล่นในสวน แลว้กลบัพระ

ตาํหนกั 

 “พอเลี้ยวเข้า Lake Road กเ็ห็นชาวบ้านออกมาวิ่งช้ีไม้ช้ีมือ...จึงเห็นว่าไฟกาํลังไหม้ตัวตําหนัก บวยกบั

เพื่อนบ้านเอาสายยางสําหรับฉีดรดน้ําต้นไม้มาฉีด อีกสักครู่รถดับเพลิงจึงมา...กว่าไฟจะดับก็เย็นมากแล้ว 

สมเด็จรับส่ังให้เข้าไปเกบ็เส้ือผ้า และให้มาอยู่ทีบ่ริดต์เฮาส์ทีป่ระทบัท่านช้ิน เพราะ “ไฟไหม้ห้องเสวยเกลี้ยง 

ห้องพีผ่่องและท่านหวานอยู่ ช้ันบนห้องเสวยกไ็หม้ด้วย แต่ไม่มาก” (สุวภาพ 2530)  

 สมเด็จฯ เสด็จไปประทบัแรมท่ีบา้นหมอลเวลเล่ิน ท่านหญิงผอ่ง ท่านหวานเสด็จไปอยูท่ี่บริดจเ์ฮาส์ 

วนัรุ่งข้ึนทุกองคเ์สด็จไปประทบัท่ีโรงแรมในตาํบลเอก็แฮม (Egham) ใกล ้ๆ แลว้สมเด็จฯ เสด็จไปทรงหาห้อง

ชุด (flat) เพื่อทรงเช่าประทบัระหวา่งท่ีทาํการซ่อมแซมพระตาํหนกั  

 วนัท่ี 29 มีนาคม หม่อมเสมอพาท่านหญิงภาพและคุณชายไปกบัหมอลเวลเล่ินเพื่อพบศาสตราจารย์

นายแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีเมืองออกซฟอร์ด ซ่ึงนดัใหไ้ปเขา้โรงพยาบาลท่ีออกซฟอร์ดในวนัท่ี 6 เมษายน ระหวา่ง

นั้น สมเด็จฯเสด็จไปทรงดูแลสวนท่ีพระตาํหนกัแทบทุกวนั ทรงยา้ยไปประทบัท่ีบริดจเ์ฮาส์ เสด็จเสวยท่ี

โรงแรมในเมืองเล็ก ๆ แถบนั้นบา้ง โดยโปรดเกลา้ฯ ใหท้่านหญิงผอ่งและท่านหวานมาประทบัอยูท่ี่โรงแรม

ใกล้ๆ  โรงพยาบาล จา้งพยาบาลพิเศษมาหน่ึงคน 

                                                           
138  เป็นอนัวา่ สมเดจ็ฯ ทรงปลูกทิวลิป ซ่ึงเป็นไมห้วัคลา้ยหวัหอม ซ่ึงผลิตน้ข้ึนมาออกดอกแต่ในฤดูใบไมผ้ลิเช่นในเดือนมีนาคม-เมษายน 

ส่วนพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ นั้นทรงทนุถนอมตน้ดอกคาร์เนชัน่ (carnation) ในเรือนกระจก  
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 เม่ือสมเด็จฯ จะเสด็จกลบัจากท่ีเสด็จไปส่งท่ีโรงพยาบาล “เราลงหมอบกราบแทบพระบาทด้วยสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีกับเราแม่ลูก สมเด็จรับส่ังว่า แต่น้ีต่อไปไม่ต้องกราบไหว้ ให้กอดกนั แล้วท่านก็ทรง

กอดเรา...” (สุวภาพ 2530)  

 วนัรุ่งข้ึน โปรดเกลา้ฯ ใหคุ้ณสมคัรฯ มาอยูเ่ป็นเพื่อน วนัท่ี 9 เมษายน เป็นวนัท่ีผา่ตดั ซ่ึงกินเวลาสอง

ชัว่โมง วนัท่ี 11 เมษายน อาการคุณชายดีข้ึนมาก ตอนบ่ายสมเด็จฯ ท่านช้ิน หม่อมเสมอ และคุณหญิงบุรีฯ เสด็จฯ 

และมาเยีย่ม  พระราชทานของเล่นแก่คุณชายหลายอยา่ง วนัท่ี 16 เมษายน เป็นวนัตดัไหมเยบ็แผล บ่าย 5 โมง

เศษ ๆ สมเด็จฯ เสด็จฯ มาอีก เพื่อทรงรับท่านหญิงผอ่งและท่านหวานกลบัไป วนัท่ี 18 ท่านหวานและท่านหญิง

ผอ่งมารับท่านหญิงภาพและคุณชายกลบัไปท่ีบริดจเ์ฮาส์ 

 วนัท่ี 29 เมษายน “สมเด็จฯ ทรงย้ายไปประทบัที ่Flat No.11 Manchester Square ลอนดอน”139 กบัท่าน

หญิงผอ่ง และท่านหวาน ท่านช้ินพาคุณชายไปฝากเขา้โรงเรียนใกล ้ ๆ วนัรุ่งข้ึนนายบวยพาท่านหญิงภาพและ

คุณชายข้ึนรถไฟไปลอนดอนเพื่อเขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ ท่ีห้องชุดเช่า และไปอยูท่ี่นัน่ดว้ย วนันั้น “สมเด็จฯ ไม่ทรง

สบาย ปวดพระเศียร จึงบรรทมน่ิง ๆ บนพระแท่น”  

 วนัท่ี 7 พฤษภาคม “ตามเสด็จสมเด็จไป  (ห้าง) Selfridges กลับมาตอนเกอืบเทีย่ง สักครู่พีช้ิ่นมาทูล

สมเด็จว่าจะต้องไปกรุงเทพฯ วันที ่ 9 น้ี รัฐบาลเรียกตัวมาเพือ่ให้ไปตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว140 เสด็จประพาส

อเมริกาและอังกฤษ เลยวุ่นวายกนั” (สุวภาพ 2530) 

 เห็นไดว้า่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซ่ึงไดท้รงรอดปลอดจากอุบติัภยัทางทะเลมาแลว้เม่ือ พ.ศ. 

2476 และจากลูกระเบิดตกลงมายามสงครามโลก กลบัตอ้งทรงประสบกบัอคัคีภยัพระตาํหนกั เคราะห์ดีท่ีไม่ได้

ประทบัอยูใ่นขณะนั้น แต่เม่ือทรงทราบก็ทรงสามารถมีพระสติทรงเป็นหวัหนา้ครอบครัว คอยรับสั่งใหท้่าน

หญิงภาพไปเก็บของยา้ยออกไป ทรงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหมอฝร่ังประจาํพระองคแ์ต่คร้ังพระราชสวามี ถึง

ขนาดท่ีเสด็จไปประทบัแรมท่ีบา้นเขาไดใ้นยามนั้น ทรงเป็นห่วงสวนส่วนพระองค ์ จึงเสด็จฯ ไปทรงดูแลดว้ย

พระองคเ์องแมไ้ม่ไดป้ระทบัอยูท่ี่นัน่ ทั้งในเวลาเดียวกนันั้นเอง คุณชายวุฒิสวสัด์ิ พระภาคิไนย (หลานลูกของพี่

นอ้ง) ก็ตอ้งเขา้รับการผา่ตดั สมเด็จฯ ก็ไม่ไดเ้พียงแต่พระราชทานพระราชทรัพยใ์นการนั้น ยงัไดท้รงห่วงใยดูแล

ใหท้ั้งท่านหญิงภาพและคุณชายไดมี้ความสะดวกสบายทั้งกายและใจ ทรงถ่ีถว้นในทุกส่ิงซ่ึงทั้งสองอาจตอ้งการ 
                                                           
139  น่าจะเป็นท่ีแฟลตน้ี ซ่ึงหม่อมเจา้การวกิทรงไวว้า่ สมเดจ็ฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท่้านทรงขบัรถไปรับเสดจ็สมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้า

กลัยานิวฒันาไปประทบัแรม (การวกิ 2545: 161) 
140  สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล (รัชกาลท่ี 8) 
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เช่นน้ี สมเด็จฯ จึงประทบัอยูใ่นดวงจิตพระญาติสนิทคือ หม่อมเจา้สุวภาพเพราพรรณ แต่แลว้หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ 

พระเชษฐากลบัตอ้งทรงจากไปอีกคร้ังหน่ึงในราชการเก่ียวเน่ืองแก่พระองคพ์ระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่ ซ่ึง

หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยท่ีองคส์มเด็จฯ เองยงัไม่ทรงทราบวา่ จะไดเ้สด็จฯ กลบัมาสู่บา้นเกิดเมืองนอนหรือไม่ เม่ือใด  

 ระหวา่งน้ี ลองมาดูกนัวา่ พระภาติยะ (หลานสาวลูกของพี่นอ้ง) ธิดาของท่านช้ินและหม่อมเสมอ ซ่ึงเพิ่ง

ไดไ้ปอยูท่ี่องักฤษ มีเร่ืองเล่าเช่นใดเก่ียวกบัพระองค ์

 หม่อมราชวงศส์ายสิงห์ (คุณหน่ิง) ซ่ึงขณะนั้นอาย ุ 13 ปี รําลึกความทรงจาํไวว้า่ ไปองักฤษทางเรือ ซ่ึง

ใชเ้วลานานกวา่ท่ีคาด 

 “กว่าจะไปถงึกเ็ลยปีใหม่ไปสักเล็กน้อย...วันรุ่งข้ึนเราได้ไปเฝ้าสมเด็จอาทีพ่ระตําหนัก ท่านพระทยัดี 

น่ารักเหลือเกนิ...ต่ืนเต้นมากค่ะ...เข้าเฝ้าในห้องพระบรรทมเลย กาํลังทรงแต่งพระองค์อยู่หน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง เรา

กไ็ปน่ังดู รับส่ังถามและคุยกับคุณยาย พวกเราดูท่านด้วยความช่ืนชม ทรงหวีพระเกศา ประเดี๋ยวเดียวพระเกศา

กเ็ข้ารูป ทรงเก่งจังเลยค่ะ...ในห้องพระบรรทมมีตู้กระจก ซ่ึงมีพวกตัวสัตว์เล็ก ๆ (ตุ๊กตา) เป็นแก้ว ดิฉันชอบ

เหลือเกิน น่ังดูอยู่เร่ือย ไม่ได้เอาออกมานะคะ...ทรงเลี้ยงหมาอยู่เสมอ...มีเจ้าพบิ (Pip) ทีเ่ห่ามาก แต่น่าเอ็นดู ทรง

พามันเดินเร่ือย ตอนน้ันดิฉันไม่ค่อยเห็นท่านทรงกฬีาแล้ว จะทรงพระดําเนินกบัทรงทาํสวน แต่เมื่ออากาศ

หนาว กไ็ม่ได้ทาํ” (ส.ร. สายสิงห์: 5) และเล่าต่อวา่ 

 “ในคร้ังแรก ดิฉันหมอบกราบ แต่คร้ังหลังท่านรับส่ังว่าไม่ต้องและทรงเรียกเข้าไปทรงสวมกอด...เมื่อ

เวลาอยู่ทีอั่งกฤษทรงเป็นกันเองกบัหลาน ๆ เหลือเกิน”... (สร. สายสิงห์: 5) 

 “สมเด็จอาทรงไม่ถอืทีพ่วกพี่จะต้องทาํตัวแบบไทย ๆ แต่ท่านทรงห้ามอยู่อย่างเดียว คือเมื่อตามเสด็จ

ออกไปเทีย่ว อย่าเอะอะอึกทึก จะรับส่ังว่า “แหม พวกน้ีชอบทาํเสียงยังกะเจ๊กต่ืนไฟ!” ...แต่เร่ืองกริยามารยาท

น้ัน ท่านไม่เคยทรงตําหนิว่าเราจะต้องทาํให้ถูกต้องตามธรรมเนียม” (สร. สายสิงห์: 5-6)141  

 ทรงระมดัระวงัในท่ีสาธารณะไม่ใหใ้ครมาดูถูกคนไทยได ้และก็ไม่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ด็ก ๆ ตามเสด็จฯ

ทุกคร้ังไป แต่เด็ก ๆ จะไปเขา้เฝ้าฯ ท่ีพระตาํหนกัทุกวนั 

                                                           
141  อนัท่ีจริง หม่อมเสมอ หม่อมแม่ของหม่อมราชวงศส์ายสิงห์นั้น หม่อมเจา้การวกิทรงไวว้า่ “ลูกติดใจ ท้ังรักท้ังเกรง เกรงว่าถ้าทํา

ความผิดหรือทําไม่ด ีแม่จะไม่พอใจ...แม่ไม่จู้จ้ี แต่เคร่งวินัย....(ลูก ๆ) เดี๋ยวน้ี รู้สึกว่าเป็นเคราะห์ด.ี..รู้ว่าคนไม่มีระเบียบน้ัน ไม่เจริญ...
ลูกท้ังส่ีคนมีความเห็นใจและเข้าใจคนอ่ืน ทํางานด ีเล้ียงลูกด ีโตแล้วแก่ธรรมะทุกคน ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมตลอดเวลาเหมือนแม่ 
(การวิกในเสมอ 2524: 31) 
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 เก่ียวกบัท่ียงัตอ้งปันส่วนเคร่ืองอุปโภคบริโภคกนัอยูโ่ดยทัว่ไปนั้น คุณหน่ิงเล่าวา่ “ไข่จะหาได้น้อย ถ้า

จะกนิไข่เจียวกต้็องใช้ไข่ผง เน้ือไก่ซ้ือได้จากตลาดมดื ซ่ึงมีคนขายอยู่ใกล้ ๆ พระตําหนัก เราสามารถเดินไปซ้ือ

มาถวายเองได้” (สร. สายสิงห์: 6) ท่านหญิงภาพทรงไวว้า่ คุณหน่อยมกัจะเป็นคนทาํกบัขา้ว คุณหน่ิงจดัโตะ๊ แต่

ถา้คุณหน่อยไม่อยู ่ท่านเองก็จะช่วยทาํกบัขา้ว ทั้งน้ีในช่วงท่ีท่านจาํเป็นตอ้งไปประทบัอยูท่ี่บา้นท่านช้ิน (สุวภาพฯ 

2530) ส่วนคุณหน่ิงเล่าวา่ 

 “สมเด็จอาไม่ได้ทรงซ้ือฉลองพระองค์ใหม่ พี่หน่อยพีต้่อเขาโตเป็นสาวแล้ว จะได้รับพระราชทานเส้ือ

เก่าจากสมเด็จอา...” (สร. สายสิงห์: 7) เช่นเดียวกบัท่ีท่านหญิงภาพทรงไดรั้บ (ในภาพหมู่ใน สุวภาพ 2530 คุณ

หนุ่นกบัคุณหน่ิงสวมเส้ือเชิร์ตธรรมดา คุณหนุ่นมีกระโปรงเอ๊ียมทบัอีกที) 

 สมเด็จฯ เกือบจะไดท้รงมีเด็กทารกไวท้รงเล่นดว้ยแลว้ เพราะในช่วงนั้นท่านหญิงผอ่งทรงครรภ ์แต่เม่ือ

ทรงได ้ 8 เดือน อนิจจา “แพทย์พบว่าประชวรด้วยโรคไทรอยด์อันส่งผลต่อพระโลหิตและอาจเป็นอันตรายแก่

ทารกในครรภ์และองค์ท่านเอง...จําเป็นต้องผ่าเอาเด็กออก...เป็นผู้หญงิ ออกมาเด็กกเ็สียชีวิต (การวกิ 2545: 162) 

นบัเป็นความสูญเสียอีกคร้ังหน่ึงท่ีเกิดแก่ “ครอบครัว” ของสมเด็จฯ 

 ตดัฉากมาท่ีกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล (พระราชอิสริยยศขณะนั้น) ไดเ้สด็จฯ กลบัมา

จากประเทศสวติเซอร์แลนดเ์ป็นการชัว่คราว พร้อมดว้ยสมเด็จพระอนุชา (พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาล

ปัจจุบนั) และสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในภายหลงั) และไดป้ระทบัทรงเป็น

ประธานในการตรวจพลสวนสนามของเหล่าทหารสัมพนัธมิตร พร้อมดว้ย ลอร์ด หลุยส์ เมาทแ์บตตนั (Lord 

Louis Mountbatten) ผูบ้ญัชาการทหารองักฤษในเอเชียบูรพาระหวา่งสงคราม เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2489 ท่ี

อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยและถนนราชดาํเนินกลาง สาํหรับหลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ ดร.ปรีดี  พนมยงค ์นั้น

ไดพ้น้จากตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ (เน่ืองเพราะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 8ไดท้รง

บรรลุนิติภาวะแลว้และประทบัอยูใ่นประเทศ) และไดรั้บการประกาศยกยอ่งเป็นรัฐบุรุษอาวโุส ตั้งแต่วนัท่ี 11 

ธนัวาคม ปีก่อนแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2489 ไดเ้ขา้รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคร้ังแรก ในช่วงน้ี

เองท่ีรัฐบาลไดเ้รียกหม่อมเจ้าศุภสวสัด์ิฯ กลับมาเพื่อทรงทาํหน้าที่ราชองค์รักษ์พิเศษตามเสด็จฯ กลบัไป

ทรงศึกษาต่อที่สวติเซอร์แลนด ์โดยแผนการมีวา่จะเสด็จฯ ผา่นไปทางสหรัฐอเมริกาและองักฤษก่อน 

 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ เสด็จกลบัจากองักฤษถึงกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2489  (ศุภสวสัดิ์ 

2543: 490-495)  วนัรุ่งข้ึนทรงมีจดหมายไปถึงหม่อมเสมอรายงานวา่ กาํลงัมีการเลือกตั้งและบรรยากาศทางการ

เมืองในกรุงเทพฯ แยม่าก มีความขดัแยง้ระหวา่งหม่อมราชวงศเ์สนียแ์ละหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช และ
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พวก กบัหลวงประดิษฐฯ์ ท่านช้ินทรงตามหาหม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศ (สวสัดิวตัน์) กฤดากร เจา้นอ้งต่างพระ

มารดาผูเ้คยประทบัอยูก่บัสมเด็จฯ ไม่เจอ พระองคเ์จา้จุมภฎฯก็ไม่เจอ อีกทั้งหม่อมเจา้นนทิยาวดั สวสัดิวตัน์ 

สามีของหม่อมเจา้สุวภาพฯ ก็ไปหาเสียงอยูต่่างจงัหวดั จึงทรงพบแต่กบัหลวงประดิษฐฯ์ ทรงหาขอ้มูลใหร้อบ

ดา้นยงัไม่ได ้ หลวงประดิษฐ์ฯ ทาบทามใหท้รงเป็นทูตไปยงัท่ีต่างๆ หลวงประดิษฐไ์ดแ้สดงสุนทรพจน์ในสภา

สนองพระเดชพระคุณ Boss (หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ-ผูเ้ขียน) “เพือ่เขาจะจัดการเชิญพระอังคาร 

Boss กลับ in State (ถวายพระเกยีรติพระบรมอัฐิ-ผู้เขียน) พร้อมด้วยสมเด็จ... intention น้ัน quitegood (ความ

ต้ังใจน้ันดีพอควร-ผู้เขียน)...แต่รู้สึกจะยากมากถ้าสมเด็จจะรับตําแหน่งน้ี...เร่ืองการเมืองยุ่งน้ัน อย่าว่าแต่สมเด็จ

เลย ถงึแม้คนที ่less than that กอ็ดถูก exploit และ embroiled in politics ไม่ได้ (แม้คนทีด้่อยกว่าน้ันกอ็าจถูกเอา

รัดเอาเปรียบและถูกนําเข้าไปพวัพนักบัการเมือง-ผู้เขียน)...ไม่มีทางเลี่ยงเลย...แต่สมเด็จน้ันกอ็ยากกลับมาดูมา

เห็น อ้ายเราก็เห็นใจทีอ่ยากจะกลับ แต่ถ้ากลับมาแล้วกจ็งเตรียมไว้เถดิว่าคนทุก ๆ คนจะพยายามพสูิจน์ทุกท่าว่า 

สมเด็จเข้ากบัพวกน้ันพวกน้ี จะน่ังอยู่เฉย ๆ เท่าไรกไ็ม่พ้น...การได้มันไม่ใคร่จะเท่าเสียเลย...” (ศุภสวสัดิ์ 2543: 

497) 

 ในจดหมายฉบบัดงักล่าวและฉบบัลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ทรงเล่าถึง

การเตรียมการเสด็จพระราชดาํเนินของในหลวงรัชกาลท่ี 8 ซ่ึงกาํหนดจะเสด็จฯ ออกไปในวนัท่ี 10 มิถุนายน 

คร้ันวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงเร่ิมอีกฉบบัหน่ึง และพอถึงยอ่หนา้ท่ี 3 ทรงวา่ “วันน้ีเป็นวันที ่ 13 ซ่ึงจะ

เป็นวันออกเดินทางจากทีน่ี่ ถ้าไม่เกดิเหตุร้ายเร่ืองสวรรคตข้ึน...” (ศุภสวสัดิ์ 2543: 500-501) 

 
 ในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เวลาประมาณ 9 น. สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลเสด็จสวรรคตบน

แท่นพระบรรทมท่ีพระท่ีนัง่บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั กระสุนปืนเขา้ท่ีพระนลาฎ เป็นท่ีตกอกตกใจ

และเศร้าสลดสุดซ้ึงของพระบรมวงศานุวงศ ์ ขา้ราชการบริพาร และประชาชนทัว่ไป ต่อมานานปี ศาลพิพากษา

ประหารชีวิตบุคคล 3 คน ในคดีลอบปลงพระชนม ์ โดยท่ีหน่ึงใน 3 คนนั้นเป็นมหาดเล็กหอ้งพระบรรทมและ

ญาติของหม่อมเสมอ 

 บนัทึกลงวนัท่ีวนันั้นของหม่อมเจา้สุวภาพฯ ณ บริดจ ์เฮาส์ มีวา่ 
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 “คนทาํสวน (ตา Archie) เข้ามาบอกว่า “พระเจ้าแผ่นดินสวรรคต” เราตกใจถามว่า “พระเจ้าแผ่นดิน

ไหน” แกบอกว่า “พระเจ้าแผ่นดินของท่าน” ...แกฟังประกาศทางวิทย.ุ..พวกเราพากนังงไปหมดทุกคน พูดไม่

ออก” (สุวภาพ 2530)    

 ในวนัท่ี 13 มิถุนายนนั้น หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิทรงไวอี้กวา่ หลวงประดิษฐไ์ดท้าบทามอยากใหส้มเด็จฯ 

ทรงเป็นประธานผูส้าํเร็จราชการ มาคราวน้ี ทรงเอนเอียงไปในทางท่ีเห็นควรใหท้รงรับ เพราะ “จะได้เป็นเคร่ือง

สมานให้เกดิความร่วมมือ” ได ้ แต่ก็ยงัทรงเกรงอยูว่า่ บางพวกอาจไม่พอใจและคิดวา่ “สมเด็จจะต้องติดต่อ 

closely (ใกล้ชิด-ผู้เขียน) กบัพวก หลวงประดิษฐ์” (ศุภสวสัดิ์ 2543: 501) จึงยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการในเร่ืองน้ี  

เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์สวรรคต หลวงประดิษฐ ์ (ดร.ปรีดี  พนมยงค)์ ไดแ้สดงความรับผดิชอบลาออกจาก

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ก็ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ คร้ันเม่ือผลการเลือกตั้งทัว่ไปในเดือนสิงหาคมออกมา

ปรากฏวา่ พรรคการเมืองฝ่ายเขาชนะ ดร.ปรีดีจึงไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีอีก และในเวลาเพียง 12 วนั ก็ไดถ่้ายโอน

ใหห้ลวงธาํรงนาวาสวสัด์ิรับตาํแหน่งแทน 

 ดร.ปรีดีเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและยโุรปในฐานะรัฐบุรุษอาวโุส ระหวา่งวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2489 และวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2490 โดยไดเ้ขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั (ท่ี 9) และสมเด็จ

พระราชชนนีท่ีเมืองดาโวส (Davos) ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ อีกทั้งเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ท่ี

พระตาํหนกัคอมพต์นั (ศุภสวสัดิ์ 2543: 25) 

 คุณหน่ิงเล่าวา่ ดร.ปรีดี “ได้ลงหมอบกราบแทบพระบาทสมเด็จอา แล้วกราบบังคมทูลว่า 

“ข้าพระพุทธเจ้าคิดผิด” 142...ดิฉันจําได้ติดหูติดตา...จําไม่ได้ว่าสมเด็จอารับส่ังตอบว่าอะไร รู้สึกว่าจะเชิญให้

หลวงประดิษฐ์มนูธรรมข้ึนน่ัง” (สร. สายสิงห์: 7) 

 สมเด็จฯ ทรงรําลึกความทรงจาํเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2516 ท่ีประเทศไทยวา่ “หลวงประดิษฐ์

มนูธรรม พระยามานราชเสวี  เคยมาขอเฝ้าฯ บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าตอนน้ันยังเด็กไม่นึกว่าจะลําบากยากเยน็

ถงึเพยีงน้ี ถ้ารู้ยงัง้ีกไ็ม่ทาํ ฉันกไ็ม่ได้ว่าอะไรเขา เร่ืองมันแล้วไปแล้ว ไม่เคยเกบ็เอามาคิด...แต่กแ็ปลกอยู่อย่าง

หน่ึง ตอนทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท์เสด็จสวรรคต พระพนิิจชนคดี143 อุตส่าห์บินไปหา ขอเฝ้าฯ 

                                                           
142  คงหมายถึงเม่ือคณะราษฎรยดึอาํนาจเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดร.ปรีดี อาย ุ32 ปี ในเวลานั้น พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั พระชนมพรรษา 39 พรรษา สมเดจ็ฯ 28 พรรษา  
143  อธิบดีกรมตาํรวจในขณะนั้น 
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ขอทราบเร่ือง ฉันกบ็อกว่า ฉันไม่รู้อะไรมากไปกว่าข่าวจากหนังสือพมิพ์เท่าน้ัน จะไปรู้เร่ืองอะไรได้ยงัไง อยู่ถงึ

โน่น” (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 20) 

 ดร.ปรีดี ผูซ่ึ้งบดันั้นไดมี้ประสบการณ์มากข้ึนและไดช่้วยกูส้ถานการณ์อนัร้ายแรงของชาติบา้นเมืองได้

สาํเร็จแลว้กาํลงัประสบความยุง่ยากทางการเมืองภายในอยู ่ จึงคงจะไดส้าํนึกอยูว่า่เขาไดท้าํอะไรลงไปในอดีต

ก่อนหนา้นั้น แต่จะไดก้ราบบงัคมทูลสมเด็จฯ ถึงความคิดท่ีจะเชิญเสด็จฯ กลบัเมืองไทย และอญัเชิญใหท้รงเป็น

ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคห์รือไม่ ไม่มีผูใ้ดเล่าไว ้

 ส่วนเร่ืองท่ีสมเด็จฯ รับสั่งวา่ “แปลกอยู”่ นั้น น่าจะพอทรงทราบวา่กาํลงัมีบางพวกบางฝ่ายสงสัยอยูใ่น

ขณะนั้นวา่ ดร.ปรีดี มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล แต่ก็ไดท้รง

เลือกท่ีจะรับสั่งวา่พระองคอ์ยูไ่กลเกินกวา่ท่ีจะทราบความใดๆ นอกเหนือไปจากท่ีเป็นข่าวอยูโ่ดยทัว่ไป ทรง

หลีกเล่ียงการท่ีผูใ้ดจะนาํพระองคเ์ขา้ไปเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ซ่ึงมีนยัทางการเมืองในประเทศ ทรงวางพระองค์

อยูใ่นปัจจุบนัของพระองคเ์อง ไม่ใช่ในอดีต แต่ไดท้รงใชอ้ดีตเป็นบทเรียนไดดี้  

 ในช่วงเวลานั้น หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ทรงไดรั้บแต่งตั้งเป็นเอกอคัรราชทูตทัว่ไป (Ambassador-at-

Large) และไดอ้ยูใ่นคณะผูแ้ทนไทยไปร่วมประชุมองคก์ารสหประชาชาติท่ีนครนิวยอร์ค (ศุภสวสัดิ์ 2543: 25)  

คุณหน่ิงเล่าวา่  

“พ่อ...ทูลเชิญสมเด็จอาเสด็จไปด้วย สมเด็จอารับส่ังว่า ไม่ได้เสด็จออกจากอังกฤษมาเป็นเวลานานแล้ว 

ทรงดีพระทยั แต่ในสมัยน้ัน รัฐบาลอังกฤษเข้มงวดมาก เร่ืองการนําเงินออกนอกประเทศ...เพราะฉะน้ัน เงินที่

จะนําไปซ้ือข้าวซ้ือของแทบจะไม่พอใช้จ่าย แต่ว่า ตามประสาผู้หญงิ สมเด็จอาโปรดการซ้ือของโดยเฉพาะฉลอง

พระองค์ เดินทางไปอเมริกาไม่ต้องมีการปันส่วน อย่างน้อยส่ิงที่รู้ว่าท่านทรงซ้ือแน่นอน คือ ถุงเท้า nylon เพราะ

สมัยน้ัน nylon ไม่มีในอังกฤษ กต้็องใส่แต่ถุงเท้าหนา ๆ ทรงซ้ือ nylon stocking และฉลองพระองค์กลับมาบ้าง 

แต่ส่ิงทีเ่ราจําได้คือ ทรงซ้ือช็อคโกแลตมาแจก เพราะว่าอังกฤษ ไม่ต้องพูดถงึ (หัวเราะ) ยงัคงปันส่วน” (สร. สาย

สิงห์: 7) 

ในเวลานั้น ไม่ไดท้รงมีมหาดเล็กฝร่ังแลว้ “มีแต่ 2 คนพีน้่องมาเป็น maid ทาํความสะอาด...กบั

มหาดเล็กข้าหลวง...สามีภรรยากนั เมื่อเขาจะพกัต้องไปพร้อมกนั มีแต่ maid ฝร่ังอยู่ ซ่ึงเขาจะช่วยล้างชาม แต่
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ว่าบางทพีวกเรา โดยเฉพาะคุณยาย144 สมเด็จอารับส่ังว่า “แม่เน่ือง พอท ี ออกไปจากครัว” (หัวเราะ) คุณยายจะ

กราบบังคมทูลว่า “ไม่ได้เพคะ เดี๋ยวเสด็จเข้ามาเอง (หัวเราะ)”” (สร. สายสิงห์: 7) คุณหน่ิงเล่าดว้ยความ

สนุกสนาน แต่ซ้ึงอยูใ่นใจวา่สมเด็จอาไม่ทรงถือพระองคเ์ลย  

 

การทรง “ลงมือ” ทาํเองน้ี คุณหน่ิงเล่าดว้ยวา่ เม่ือแรกไปถึง “ท่านทรงเตรียมของขวัญไว้ให้ ดิฉันเข้าใจ

ว่า ท่านจะทรงถกัถุงมือไว้พระราชทาน สมัยน้ันจะซ้ืออะไรกย็ากลําบาก ท่านทรงทาํเอง” และทรงมีความ

ชาํนาญในการทรงต่อรูปต่อ “Jigsaw puzzle ที่ท่านซ้ือมาทรงต่อเป็นช้ินเล็ก ๆ รูปใหญ่ ๆ ดิฉันทาํไม่ได้เลย...แต่

ท่านโปรดจริง ๆ ค่ะ” 145 (สร. สายสิงห์: 8) 

ขณะท่ีหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ เสด็จไปร่วมประชุมคร้ังหน่ึงขององคก์ารสหประชาชาติอยูท่ี่นิวยอร์คอยู ่

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จอมพลผนิ ชุณหะวณั และคณะทหารไดท้าํรัฐประหารรัฐบาลของหลวงธาํรง

นาวาสวสัด์ิ และยก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวหาวา่ ดร.ปรีดี  เป็นผูว้างแผนลอบ

ปลงพระชมมรั์ชกาลท่ี 8 ดร.ปรีดีจึงไดรี้บหนีออกจากประเทศไทย ส่วนหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ นั้น เม่ือทั้งองักฤษ

และอเมริกาไดรั้บรองรัฐบาลของ จอมพล ป. จึงไดท้รงลาออกจากตาํแหน่งเอกอคัรราชทูตทัว่ไป และเสด็จ

กลบัไปอยูก่บัครอบครัวท่ีองักฤษอีกคร้ัง (ศุภสวสัดิ์ 2543: 26) พอดีเวลากบัท่ีพระตาํหนกัคอมพต์นั... 

“ตอนคริสต์มาสออลิเดย์ในเดือนธันวาคม เรามีการจัดงานวันเกดิ พีห่น่อย (ม.ร.ว.สายสวัสดี-ผู้เขียน) 

ในวันที ่17 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จอาในวันที ่20 วันคริสต์มาสในวันที ่25 และวันที ่31 ใกล้จะถงึปี

ใหม่ เพราะฉะน้ันจึงมีงานปาร์ต้ีติด ๆ กนัอยู่เป็นประจําทุกปี ตอนน้ัน หม่อมราชวงศ์สมัครสมานเป็นราชเลขาฯ 

ท่านบอกว่า “ขอสิ” เราก็รีบวิ่งไปกราบบังคมทูลว่า “สมเด็จอา สมเด็จอา มีปาร์ต้ีให้เราอีกได้ไหมคะ” ท่านก็

รับส่ังว่า “เอาซิ เอ้า บอกมาจะเอาวันไหน ยงัไง ตามทีเ่ราต้องการ คือท่านน่ารัก ซ่ึงจริง ๆ แล้ว เร่ืองอาหารการ

กนิมันลําบากนะคะ (สร. สายสิงห์: 6)  

                                                           
144  คุณหญิงเน่ือง บุรีนวราษฐ ์อดีตนางสนองพระโอษฐ ์ผูเ้คยตอ้งไปนัง่ “เป็นพระองค”์ ในโรงภาพยนตร์ท่ีชวา เม่ือ พ.ศ. 2472  
145  และโปรดการทรงต่อรูปต่อเร่ือยมา ผูเ้ขียนจาํไดว้า่ท่ีหอ้งทรงพระสาํราญชั้นบนพระตาํหนกัวงัศุโขทยัในเวลาต่อมา มีรูปต่อเช่นน้ีอยู่

บนโต๊ะ รอการต่อใหเ้สร็จ และท่ีจนัทบุรีทรงตดัรูปต่อดว้ยพระองคเ์อง ส่วนการถกัไหมพรมนั้น ผูเ้ขียนไม่เคยเห็นทรงถกัในช่วงหลงั
ของพระชนมชีพท่ีเมืองไทย จาํไดติ้ดตาแต่วา่พระองคเ์จา้หญิงจนัทรกานตม์ณี กบัหม่อมเจา้หญิงสุวภาพฯ ท่ีทรงถกั “แก๊ก ๆ” อยูเ่ป็น
ประจาํ แมข้ณะเขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ แสดงวา่ สมเดจ็ฯ ไม่ไดท้รงติดการถกันิตต้ิงเป็นพระอุปนิสัย แต่ทรงทาํเม่ือจาํเป็น   
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เวลามีปาร์ต้ี สมเด็จฯ “ทรงเล่นด้วยกบัพวกเรา เล่นทายซีน (scene-ผู้เขียน) คือ แบ่งเป็น 2 ข้าง แล้วคิด

กนั (ให้อีกฝ่ายทายว่า ฝ่ายตนเห็นหรือคิดถงึอะไรอยู่แถวน้ัน ซ่ึงมีความเป็น พชื สัตว์ ส่ิงของ เป็นต้น-ผู้เขียน) 

บางทนํีาเร่ืองจากประวัติศาสตร์ เร่ืองจากชีวิตจริงทีเ่ราพบมา เร่ืองจากหนัง แล้วนํามาแสดงบทบาทให้อีกฝ่าย

หน่ึงทายว่ามาจากเร่ืองอะไร...สมเด็จอาทรงเล่นด้วยกบัเราทุกคร้ัง ไม่ประทบัน่ิงเฉย นอกจากในปีหลัง ๆ เมื่อมี

ขาไพ่ จะทรงขอเล่นไพ่ตองแทน...146 (สร. สายสิงห์: 6) 

เห็นไดว้า่ โดยมากแลว้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงพระสาํราญอยูก่บัพระญาติสนิทไม่ก่ีองคก่ี์

คน ทรงดาํเนินพระชนมชีพอยา่งเรียบๆ ธรรมดาๆ โดยโปรดใหห้ลานๆ ไดส้นุกสนานตามโอกาส แมว้า่อาจตอ้ง

ทรงจ่ายพระราชทรัพยม์ากข้ึนกวา่ปกติเม่ือมีงานร่ืนเริงสังสรรคก์นัใน “ครอบครัว” ของพระองค ์โดยอาจไดท้รง

เชิญพระญาติซ่ึงประทบัอยูท่ี่อ่ืน เช่น สมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระนางสุวทันาเสด็จมาทรงร่วมดว้ยในบางปี 

สาํหรับพระญาติซ่ึงในระยะหลงัไดเ้สด็จไปเฝ้าฯ อยูเ่สมอๆ ไม่ใช่ในโอกาสเช่นน้ี แต่ในวนัหยดุสุด

สัปดาห์คือ หม่อมเจา้นกัขตัรมงคล กิติยากร (พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฯ ในภายหลงั) เอกอคัรราชทูตวสิามญั 

ผูมี้อาํนาจเตม็ประจาํราชสาํนกัเซนตเ์จมส์ ประเทศองักฤษ ผูซ่ึ้งเคยทรงโดยเสด็จ สมเด็จกรมขนุศุโขไทยธรรม

ราชาไปท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารฝร่ังเศส และหม่อมหลวงบวั (ท่านผูห้ญิงบวั กิติยากร ในภายหลงั) อดีตนาง

พระกาํนลัของสมเด็จฯ และในบางคร้ัง พระธิดาทั้งสองคือ หม่อมราชวงศสิ์ริกิต์ิ (สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบนั) และหม่อมราชวงศบุ์ษบา แต่ก็เป็นอยูไ่ม่นาน (ราชเลขาธิการ 2531: 182 

และ สร. สายสิงห์: 7) นอกจากนั้น มีหม่อมราชวงศอุ์ฑฑินวิศิษฎ์สวสัด์ิ บุตรหม่อมเจา้วิศิษฎ์สวสัดิรักษ ์

สวสัดิวตัน์ พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จฯ ซ่ึงไดไ้ปศึกษาวชิาตาํรวจอยูท่ี่องักฤษไปเฝ้าฯ เป็นคร้ังคราว 

(สร. สายสิงห์: 10) 

สาํหรับหม่อมเจา้การวกินั้น แมว้า่จะยงัประทบัอยูท่ี่พระตาํหนกั ถวายการรับใชใ้นพระราชกิจบาง

ประการ เช่น ขบัรถยนตพ์ระท่ีนัง่ถวายเม่ือเสด็จไปตามสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ ก็บงัเอิญทรงไดง้านทาํ เหตุ

เน่ืองมาจากวา่บริษทับอร์เนียว (Borneo) มีจดหมายถึงหม่อมเจา้จีริดนยั กิติยากร ตั้งแต่ช่วงกาํลงัปลดประจาํการ

จากการเป็นทหารองักฤษวา่อยากจะสนองพระคุณท่ีเสด็จพอ่กรมพระจนัทบุรีนฤนาท อดีตเสนาบดีกระทรวง

พาณิชย ์ ทรงเคยมีแก่บริษทั จะใหง้านท่านจีริดนยัทาํ แต่ท่านจิริดนยัตอ้งประสงคจ์ะไปศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยั 

จึงกลายเป็นวา่หม่อมเจา้การวกิทรงไดง้านเป็นช่างซ่อมรถยนตท่ี์โรงงานวอ็กซ์ฮอล (Vauxhall)  บริษทัในเครือ
                                                           
146 ไพ่ตองอาจเป็นเกมท่ีทรงเรียนรู้วิธีเล่นมาตั้งแต่ยงัทรงพระเยาวก์็ได ้และทรงเล่นในช่วงหลงัพระชนมชีพบ่อยๆ เม่ือมีขาไพ่  

 



206 
 

เดียวกนักบับริษทับอร์เนียว และโดยท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เคยโปรดเกลา้ฯ ใหท้่านไปฝึกงานอยูท่ี่

บริษทัโรลซรอยส์ดงัเล่าแลว้ จึงไดท้รงเล่ือนชั้นอยา่งรวดเร็วเป็นหวัหนา้ช่างและผูต้รวจการซ่อมตามลาํดบั และ

แลว้บริษทับอร์เนียวท่ีเมืองไทยก็ไดข้อใหท้่านหวานเสด็จกลบัมาเป็นผูจ้ดัการสาขาท่ีกรุงเทพฯ โดยเร็ว ท่านหวาน

และท่านหญิงผอ่ง จึงจาํตอ้งกราบบงัคมทูลลาสมเด็จฯ กลบัเมืองไทยในปี พ.ศ. 2491 

ในช่วงท่ีสงครามเลิกใหม่ๆ นั้น หม่อมมณี ภานุพนัธ์ุฯ ในพระองคเ์จา้อาภสัสรวงศแ์ลว้ในเวลานั้น ได้

ตดัสินใจกลบัเมืองไทยและก่อนกลบัไดเ้ดินทางจากบา้นท่ีอยูไ่กลออกไป ไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ เพื่อกราบบงัคมทูล

ลากลบั ในโอกาสนั้น หม่อมมณีไดทู้ลถามวา่ ทรงพระราชดาํริจะเสด็จกลบัเมืองไทยหรือไม่ 

สมเด็จฯ รับสั่งตอบวา่ ท่ีองักฤษค่าใชจ่้ายสูงมาก ทรงเกรงวา่ นานๆ ไป จะทรงมีเงินไม่พอท่ีจะใชจ่้าย 

และอยา่งไรเสียการประทบัอยูใ่นประเทศองักฤษก็เสมือนมาขออาศยัอยูใ่นต่างแดน อยูท่ี่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่

บา้นเราเป็นธรรมดา และหากไดเ้สด็จกลบั ก็ยงัจะไดท้รงงานใหเ้ป็นประโยชน์ทางดา้นการสังคมสงเคราะห์หรือ

ดา้นศาสนาไดอี้ก ประการสาํคญั “ทางรัฐบาลไทยจะต้องต้อนรับพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปกเกล้าฯ และ

ถวายพระเกยีรติยศให้สมกบัตําแหน่งพระมหากษตัริย์ทีส่วรรคตไปแล้วทุกประการ หากไม่เป็นไปตามน้ี สมเด็จ

กจ็ะต้องยอมทนประทบัเมืองนอกต่อไปโดยไม่มีกาํหนดเสด็จกลับ” (มณ.ี มปป.: 386) 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงถือพระเกียรติยศของพระราชสวามี สาํคญัยิง่กวา่อ่ืนใด  

ตามเน้ือความท่ีหม่อมมณี (คุณหญิงมณี สิริวรสารในภายหลงั) เขียนเล่า เขา้ใจไดว้า่ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ี

หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ ทรงเล่าในจดหมายของท่านจากกรุงเทพฯถึงหม่อมเสมอวา่หลวงประดิษฐฯ์ กาํลงัคิดการ

เช่นนั้นอยู ่ซ่ึงก็คือเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 หม่อมมณีจึงไดเ้ขียนไวว้า่ “สมเด็จรับส่ังว่าท่านทรงเช่ือว่า อีก

ไม่นานนักรัฐบาลไทยกจ็ะรับพจิารณาข้อไขต่าง ๆ ของสมเด็จฯด้วยดีทุกประการ” (มณ.ี มปป. 386) แต่เน่ือง

ดว้ยเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีไดเ้กิดข้ึนในเมืองไทยต่อมา สมเด็จฯยงัตอ้งทรงพระขนัติธรรมต่อไปอีก  

สลบัฉากกลบัมาท่ีประเทศไทยอีกคร้ัง วงัศุโขทยั “บา้น” ส่วนพระองคไ์ดก้ลายเป็นสมบติัของแผน่ดิน 

ภายใตค้วามดูแลของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงตั้งข้ึนใหม่ แลว้กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ขา้ใช้

เป็นท่ีทาํการตั้งแต่ พ.ศ. 2485 โดยใชพ้ระตาํหนกัใหญ่เป็นท่ีทาํงานของรัฐมนตรีและขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ และ

ไดส้ร้างเรือนไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูงข้ึนเป็นแถวริมกาํแพงวงัดา้นทิศตะวนัออก ริมถนนสามเสน เป็นท่ีทาํงานของ

ขา้ราชการอ่ืนๆ โดยท่ีภายในวงั ทั้งท่ีตาํหนกันํ้า ตาํหนกัพระองคเ์จา้มนสัสวาสด์ิ และตามเรือนต่างๆ ยงัมีเจา้นาย

พระญาติวงศ์ และขา้ราชบริพารในพระองคป์ระทบัและอาศยัอยู ่ พร้อมกนัไป (พช. ศักดิสาณ) ท่ีสาํนกังาน
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วงัศุโขทยัก็ยงัตอ้งมีการสาํรวจเอกสารและพระราชทรัพยต่์างๆ เพื่อแยกแยะวา่ส่วนใดเป็นทรัพยสิ์นส่วน

พระองค ์ส่วนใดตอ้งส่งมอบใหรั้ฐบาล 

หม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์ สวสัดิวตัน์147 และครอบครัวของท่านประทบัในวงัศุโขทยัมานานแลว้ แต่

เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ เสด็จออกไปยงัทวปียโุรปเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2476 

(พ.ศ. 2477 นบัตามปฏิทินปัจจุบนั) นั้น ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้่านเล็กวศิิษฎฯ์ “ไปทรงเป็นปลัดกรม กอง

อํานวยการรักษาวังไกลกงัวล หัวหิน ดูแลวังไกลกงัวลและเจ้านายน้อง ๆ หลายองค์ อยู่ทีน่ั่นจนถึงเดือนสิงหาคม 

2478” (โพยมศรี 2532 ใบแทรก) และไดเ้สด็จกลบัมาประทบัท่ีวงัศุโขทยัตามเดิม ส่วนหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล 

ทรงเป็นอีกองคห์น่ึงท่ีประทบัอยูท่ี่วงัศุโขทยั และไดท้รงติดต่อกบัหม่อมเจา้สีดาดาํรวง สวสัดิวตัน์ ท่ีวงัไกล

กงัวลอยู ่ จนกระทัง่ได้เสกสมรสกันใน พ.ศ. 2478 และประทบัอยู่ด้วยกันท่ีตาํหนักนํ้าวงัศุโขทยัใกล้ๆ กบั

ตาํหนักเดิมของพระองค์เจา้มนศัสวาสด์ิ ท่ีประทบัของหม่อมเจา้วศิิษฎฯ์ ทรงช่วยหม่อมเจา้อุปลีสาณ ชุมพล 

เจา้พี่ทอ้งเดียวกนั ท่ีสาํนกังานวงัศุโขทยั โดยมีหลวงศกัด์ินายเวร ซ่ึงไดก้ลบัมาจากองักฤษแลว้ เป็นผูช่้วยอีกท่าน

หน่ึง ครอบครัวของหม่อมเจา้วศิิษฎฯ์ และหม่อมเจา้กมลีสาณอยูใ่นวงัศุโขทยัโดยตลอด เวน้ในช่วงท่ีอพยพล้ีภยั

จากลูกระเบิดไปนอกเมืองในบางช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพา (พช. ศักดิสาณ) นอกจากนั้น พระอนุชาและ

พระภคินี (นอ้งชายและนอ้งสาว) หลายองคข์องสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ผูป้ระสูติแก่หม่อมเร่ (สกุลเดิม

บุนนาค) ทรงไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณใหไ้ดท้รงยา้ยจากวงัถนนพระอาทิตยท่ี์ประทบัท่ีเป็นทางการของสมเด็จ

กรมพระสวสัด์ิฯ ในช่วงรัชกาลท่ี 7 ไปประทบัอยูท่ี่วงัศุโขทยัอยูร่ะยะหน่ึง ก่อนท่ีจะทรงยา้ยไปประทบัท่ีวงัสระ

ปทุมในพระบรมราชินูปถมัภข์องสมเด็จพระพนัวสัสาฯ (วรชาติ 2546: 133)  

เห็นไดว้า่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระญาติใกลห้ลายองคท่ี์ยงั

ประทบัอยูใ่นประเทศไทย ใหไ้ดมี้ท่ีพาํนกัอาศยั ทั้งยงัตอ้งทรงอุปถมัภจุ์นเจือขา้ราชบริพารในพระองคท่ี์ยงัอยู่

ในวงัศุโขทยัอีกจาํนวนไม่นอ้ย แมใ้นเวลาท่ีพระองคเ์องยงัประทบัอยูท่ี่ประเทศองักฤษ ไม่ไดท้รงทอดทิ้งแมแ้ต่

                                                           
147 หม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษท์รงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาในสมเดจ็ฯ พระชนัษามากกวา่สมเดจ็ฯ 5 ปี เม่ือยงัเยาวท์รงอยูใ่นพระราช

อุปการะของสมเดจ็พระพนัปีหลวงฯ มาพร้อมๆ กบัหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ และหม่อมเจา้เฉลิมศรี สวสัดิวตัน์ เม่ือทรงสาํเร็จการศึกษาท่ี
โรงเรียนนายร้อยทหารบกแลว้ เสดจ็ไปทรงเรียนวชิาการบินกบักองทพัอากาศองักฤษ เสดจ็เขา้รับราชการเป็นนายร้อยตรี ทรงสาํเร็จ
การศึกษาวชิาการบินชั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2469 จึงทรงรับราชการที่กรมอากาศยานท่ีดอมเมือง ทรงมีโอกาสใชค้วามรู้ดา้น
การบินอยูเ่พียง 4 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนยศพนัตรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง (โพยมศรี 
2532 ใบแทรก)  
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นอ้ย ซ่ึงก็เป็นการทรงสืบสานความตั้งพระราชหฤทยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และคติธรรม

ท่ีวา่ “เจา้ขา้ไม่ทิ้งกนั” 

ต่อมาเม่ือสงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลงแลว้ สมเด็จฯ ไดรั้บสั่งมายงักรุงเทพฯ ใหส่้งตวัหม่อมราชวงศ ์

โพยมศรี สวสัดิวตัน์ (คุณเล็ก ภริยานายประสงค ์สุขมุ ในภายหลงั) ธิดาคนโตของหม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์ไป

ยงัประเทศองักฤษ ทรงระบุตวัคุณเล็ก ผูซ่ึ้งเกิดเม่ือ พ.ศ. 2474 และพระองคเ์คยทรงอุม้และเล่นดว้ยมาแต่ยงัเยาว ์

(ภาพใน โพยมศรี, มปป. ไม่ปรากฏเลขหนา้เลย) บดันั้นคุณเล็กโตเป็นสาววยั 15-16 ปี แลว้ตอ้งพระราชประสงค์

จะทรงอบรมเล้ียงดู (โพยมศรี, มปป.)  

คุณเล็กจึงไดเ้ดินทางไปองักฤษตามพระราชประสงค ์โดยท่านชายเล็กวศิิษฎฯ์ ทรงพาไป (สร. สายสิงห์: 

10) สมเด็จฯ ทรงพระกรุณาจดัเคร่ืองแต่งกายแบบองักฤษใหเ้หมาะสมแก่วยัของคุณเล็กและเพื่อโดยเสด็จฯ ไป

ยงัท่ีต่างๆ ทั้งยงัไดโ้ปรดจา้งครูมาสอนภาษาองักฤษใหเ้ป็นประจาํดว้ย คุณเล็กซ่ึงเป็นคนท่ีช่างพดูจาพาทีใหท้รง

เพลิดเพลิน และโดยท่ีเม่ือยงัเยาว ์ คุณเล็กเคยไปอยูใ่นพระบรมมหาราชวงักบั “ท่านยาย” หม่อมเจา้สุรางคศ์รี

โสภางค ์ ท่านอาของหม่อมราชวงศเ์ครือศรี มารดา คุณเล็กจึงรู้ขนบประเพณีของชาววงั ทั้งยงัไดเ้รียนรู้การ

เขา้วดัเขา้วาและพระพุทธธรรม คร้ันเม่ือไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณทรงอบรมสั่งสอนประเพณีขององักฤษ

เพิ่มเติม คุณเล็กจึงไดเ้ติบโตเป็นกุลสตรีไทยผูมี้ความเป็นสมยัใหม่พร้อมกนัอยูใ่นตวั คุณเล็กถือวา่การไดเ้รียนรู้

จาก “สมเด็จอา” นั้น “เป็นความรู้ที่หาค่ามาเปรียบมิได้เลย” (โพยมศรี. มปป.) 

ดว้ยเมตตาพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีเปรียบมิไดเ้ช่นน้ี แมใ้นภาวะท่ีพระองคเ์องก็มิใช่วา่จะทรงมีความ

สะดวกสบาย หรือปราศจากความกงัวลพระราชหฤทยัเก่ียวกบัการดาํรงพระชนมชีพของพระองคเ์อง สมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงประทบัอยูใ่นดวงจิตพระญาติสนิท ทั้งท่ีประเทศองักฤษตลอดจนในประเทศไทย 

ผูร้อคอยวนัรอคืนท่ีจะเสด็จฯ กลบัมาใหไ้ดช่ื้นชมพระบารมีอยา่งใกลชิ้ด  
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10 

 

เสด็จฯ คนืถิ่นไทยสมศักดิ์ศรี 

 

พระบรมอฐิัพระราชสวามีทรงอญัเชิญมาประดิษฐาน 

 การเสด็จฯ กลับมาเมืองไทยของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ โดยทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมาประดิษฐานอยา่งสมพระเกียรติยศของอดีตพระมหากษตัริยน์ั้น เกิดข้ึนได้

ในบริบทของสภาพการณ์ท่ีตอ้งนบัวา่แปลกประหลาดทางการเมืองไทย กล่าวคือ บดันั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ไดฟ้ื้นคืนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีเกือบจะตกอยูใ่นฐานะเป็นอาชญากรสงครามเสียดว้ย

ซํ้ า นอกจากนั้น ในเวลานั้นผูท่ี้ทรงดาํรงตาํแหน่งประธานคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั คือ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขุนชยันาทนเรนทร ผูซ่ึ้งรัฐบาลของ จอมพล ป. สมยัก่อน

สงคราม ไดจ้บักุมและฟ้องคดีต่อศาล จนศาลไดพ้ิพากษาจาํคุกตลอดชีวิต โดยไดมี้การกล่าวหาวา่เสด็จไปเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัก่อนหนา้นั้น เพื่อทรงสมคบคิดกนัจะลม้รัฐบาล ความละเอียดดงัท่ีเสนอ

มาแลว้ 

 ในสภาพการณ์ใหม่ทางการเมืองภายในประเทศท่ีมีลกัษณะกลบัหน้ามือเป็นหลงัมือน้ีเอง ท่ีพระราช

ประสงคจ์าํนงหมายของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ท่ีจะเสด็จฯ คืนถ่ินไทยก็ต่อเม่ือรัฐบาลไทยถวายพระ

เกียรติอดีตพระมหากษตัริยแ์ด่พระราชสวามีเร่ิมไดรั้บการตอบสนอง 

 พระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ ประธานคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคมี์พระราชหตัถเลขาถึง จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2491 (อ้างใน ราชเลขาธิการ 2531: 11 –  แต่อนัท่ีจริง นาย

ควง อภยัวงศ ์เป็นนายกฯ ในเวลานั้น – ผูเ้ขียน) ความตอนหน่ึงวา่  

 “บัดน้ี น่าจะถงึเวลาและเป็นการสมควรแล้วทีจ่ะดําริจัดการให้ได้เชิญพระบรมอัฏฐิเข้ามาประดิษฐาน

เสียตามพระราชประเพณีทีม่ีมา อันพระบรมอัฏฐิในรัชกาลที ่ 7 น้ัน สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี พระบรม

ราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงรักษาไว้ และพระองค์เองก็ได้เสด็จประทับรอนแรมอยู่ในต่างประเทศมาแล้วเป็นเวลา
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ช้านาน ถ้าจะจัดการเชิญเสด็จกลับมาประทบัเสียในประเทศน้ีและทูลขอให้เชิญพระอัฏฐิในรัชกาลที่ 7 เข้ามา

ด้วย กจ็ะดีหาน้อยไม่” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 115 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

 จากท่ีไดน้าํเสนอมาก่อนหนา้น้ีแลว้ ไม่ไดเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีการดาํริเช่นน้ี ดว้ย ดร.ปรีดี พนมยงค ์ไดมี้ดาํริ

มาก่อนแลว้ แต่คร้ังท่ีเขายงัเป็นนายกรัฐมนตรีและเสด็จในกรมพระชยันาทฯ ยงัไม่ไดท้รงเป็นผูส้าํเร็จราชการ

แทนพระองค ์ หากแต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ เขาก็พน้จากตาํแหน่งนั้นและจากอาํนาจของการปกครองในเวลาต่อมา

ดว้ย ดงันั้นการท่ีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2491 คณะรัฐมนตรีท่ีมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้

มีมติเห็นชอบกบัพระดาํริของเสด็จในกรมพระชยันาทฯ จึงนบัวา่เป็นประจกัษพ์ยานชดัวา่ บุคคลสองคน (หรือ

อาจจะเป็นสามคน หากนับนายควงดว้ย) ผูเ้คยมีบทบาทสาํคญัในคณะราษฎร ซ่ึงบดันั้นไดแ้ตกตวัสลายตวั

ไปแล้ว มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในกาลเวลาใหม่นั้นวา่ควรตอ้งถวายพระเกียรติยศอดีตพระมหากษตัริยแ์ด่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 สมเด็จฯ ทรงรําลึกความทรงจาํเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่ เม่ือเสด็จฯ กลบัมาแลว้ “จอมพล ป. เคยมาเฝ้า เขา

พูดว่าอยากจะล้างบาป เพราะทาํกบัท่านไว้มากเหลือเกนิ” (พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 20) 

หากแต่วา่ยงัมีประเด็นปัญหาบางประการเก่ียวกบัการถวายพระเกียรติยศเช่นนั้นแด่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  ดว้ยในเม่ือทรงสละราชสมบติัแลว้ในทางนิตินยัก็จะตอ้งสถาปนาพระองคข้ึ์นมาใหม่ แต่

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้ฏิบติัในทางพฤตินยั คือ การอญัเชิญพระบรมอฐิักลบัมาประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั

ตามพระราชประเพณี ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 สาํหรับสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ นั้นคณะรัฐมนตรีเห็นวา่ ทรงไดรั้บสถาปนาเป็นสมเด็จพระ

บรมราชินีในสมยัรัชกาลท่ี 7 แลว้ ซ่ึงก็มิไดมี้การเพิกถอน จึงอนุโลมตามธรรมเนียมท่ีตะวนัตกเรียกพระราชินี

แห่งรัชกาลในอดีตวา่  Queen Dowager ใหข้านพระนามวา่ “สมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที ่ 7” (อา้งใน ราช

เลขาธิการ 2531: 116 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2491 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไดมี้หนงัสือกราบบงัคม

ทูล “สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7” (ใช้ตามที่เสด็จในกรมฯ ประธานผู้ส าเร็จ

ราชการทรงใช้แต่แรก) ความตอนหน่ึงวา่ 

“รัฐบาลและประชาราษฎรยังคงสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดมา พระราชกรณยีกจิทีพ่ระองค์ท่านได้ทรงประกอบไว้ ได้อํานวย
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คุณประโยชน์แก่ประชาราษฎรและประเทศไทยเป็นอเนกประการ อาทิ ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน... อันเป็นรากฐาน

ของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจนตราบเท่าทุกวันน้ี... ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึง

ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ดําเนินการถวายพระเกียรติ ...และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยรัฐบาลจะได้ถวายพระเกียรติยศตาม

พระราชประเพณสืีบไป...” (อา้งใน ราชเลขาธิการ 2531: 117-118) 

 การท่ีสถานการณ์ไดค้ล่ีคลายมาถึงจุดน้ีได ้ ตอ้งนบัวา่เน่ืองมาจากการท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

ทรงวางพระองคอ์ยูเ่หนือการเมือง ทรงมุ่งมัน่รักษาพระเกียรติยศของพระราชสวามีและของพระองคเ์อง ตลอดจน

เกียรติของชาติและประชาไทย ดว้ยพระขนัติธรรมมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีประทบัอยู่ในต่างแดน ซ่ึงนบัถึง

บดันั้น เป็นเวลาถึง 14 ปี  ทา้ยท่ีสุด ทุกกลุ่มทุกฝ่ายจึงยอมรับวา่พระเกียรติยศนั้นมีอยูโ่ดยแทใ้นพระราชปฏิบติั

อนัสมํ่าเสมออยูใ่นธรรม 

 ในการกราบบงัคมทูลเชิญเสด็จน้ี หม่อมเจา้นิกรเทวญั เทวกุล ราชเลขานุการในพระองค ์(คณะผูส้าํเร็จฯ) 

ไดทู้ลขอใหพ้ระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ธานีนิวตั (กรมหม่ืนพิทยลาภพฤติยากร ในภายหลงั) ผูเ้คยทรงเป็น

เสนาบดีกระทรวงธรรมการในรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 และในขณะนั้นทรงร่วมอยูใ่นคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ เสด็จไปเฝ้าฯ กราบบงัคมทูลสมเด็จฯ 

ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 พร้อมดว้ยอุปทูตไทยประจาํกรุงลอนดอน สมเด็จฯ ทรงพอพระราชหฤทยั และ

ทรงรับจะเสด็จฯ กลบัพร้อมอญัเชิญพระบรมอฐิักลบัมาพร้อมกนั (ราชเลขาธิการ 2531: 118) 

 ตามหนงัสือของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 ไดท้รงมีลายพระราชหตัถเลขา

มายงันายกรัฐมนตรีวา่ทรงมีความยนิดี และทรงต่อไปวา่ เพื่อไม่ใหเ้ป็นการส้ินเปลือง ‚ขอให้ส่งแต่นายรองสนิท 

(สมสวาท โชติเสถยีร) ไปจากกรุงเทพฯ แต่ผู้เดียว เพือ่เป็นผู้อัญเชิญพระบรมอัฐิ...สําหรับหน้าทีน่างสนองพระโอษฐ์ 

และราชเลขานุการ...กบัข้าหลวงน้ัน กจ็ะทรงใช้ผู้ทีอ่ยู่ในประเทศอังกฤษและทรงคุ้นเคยเป็นทีพ่อพระราชหฤทยั

อยู่แล้วน้ันได้ กล่าวคือ คุณหญงิเน่ือง บุรีนวราษฐ์ และ ม.ร.ว.สมัครสมาน กบั นางสาวเช้ือ มลิทอง ส่วนราช

องครักษ์และเจ้าหน้าทีภู่ษามาลา ฯลฯ น้ันกแ็ล้วแต่ทางราชการจะจัดสรรส่งไป และให้คอยรับเสด็จพระบรม

อัฏฐิทีเ่มืองสิงคโปร์...” (ราชเลขาธิการ 2531: 119 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 
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 ทั้งน้ี แมว้า่โดยท่ีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ยงัคงประดิษฐานอยูท่ี่พระท่ี

นัง่ดุสิตมหาปราสาทก็ตาม สมเด็จฯ ก็มิไดต้อ้งพระราชประสงคจ์ะทรงเล่ือนกาํหนดการเสด็จฯกลบัจากท่ี

กาํหนดไวว้า่เป็นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2492 เพราะรัฐบาลเห็นวา่อาจอญัเชิญพระบรมอฏัฐิพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่องคอ่ื์นได ้

 แสดงวา่ สมเด็จฯ ทรงมุ่งมัน่ในพระราชหฤทยัแลว้วา่จะเสด็จฯ กลบัตราบใดท่ียงัมีการถวายพระ

เกียรติยศแด่พระราชสวามี ทั้งยงัทรงมีพระราชประสงคใ์หป้ระหยดัเฉกเช่นพระราชสวามี 

 เก่ียวกบัพระราชพาหนะในการเสด็จฯ กลบันั้น ไดมี้การติดต่อบริษทัของประเทศเนเธอร์แลนดไ์วแ้ลว้ 

แต่ปรากฏวา่ เจา้ชายอกัเซลแห่งเดนมาร์ก นายกกรรมการบริษทัอีสตเ์อเชียติก ซ่ึงเสด็จมาเยอืนกรุงเทพฯ ไดมี้

พระทยัเอ้ือเฟ้ือทูลเชิญสมเด็จฯ เสด็จฯ กลบัโดยเรือของบริษทัดงักล่าว สมเด็จฯ ไดท้รงมีลายพระราชหตัถท์ูล 

องคป์ระธานคณะผูส้าํเร็จราชการฯ วา่ ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุต่างๆ ดงันั้น ‚เพือ่ทีจ่ะมิให้เสียไมตรีจิตร

ของบริษัทอีสท์เอเชียต๊ิก ซ่ึงได้เคยติดต่อกนัมานาน หม่อมฉันเห็นมีอยู่ทางเดียวคือ ถ้าเขาจะจัดการเรือให้ได้จาก

สิงคโปร์ไปเกาะสีชัง แต่อาจไม่เป็นการสะดวกสําหรับเขาก็เป็นได้” (ตวัสะกดตามตน้ฉบบั)  

 เห็นไดว้า่ สมเด็จฯ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแกปั้ญหา ทรงรักษาและถนอมนํ้าพระทยัพระ

ราชวงศแ์ละนํ้าใจของบริษทัของเดนมาร์ก ซ่ึงเคยมีมาแลว้อยา่งมีนยัสาํคญัแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ความสัมพนัธ์

ส่วนพระองคก์บัพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์กจึงมีความแน่นแฟ้นสืบต่อมา 

 ในลายพระหตัถอ์งคเ์ดียวกนันั้น มีถอ้ยคาํคลา้ยคลึงกบัท่ีพระราชสวามี เคยทรงใชคื้อ 

 “ส่วนเร่ืองทีจ่ะต้องจ่ายเงินแผ่นดินก้อนใหญ่ดังทีรั่บส่ังบอกมาน้ัน หม่อมฉันกไ็ม่ต้องการทีจ่ะให้เป็น

เช่นน้ัน เป็นเร่ืองทีรั่ฐบาลบอกมาว่าจะจัดเช่นน้ัน หม่อมฉันเป็นแต่ผู้ปฏิบัติตาม แต่ถ้าคณะผู้สําเร็จราชการหรือ

รัฐบาลเห็นว่าจะมีทางใดทีจ่ะตัดรายจ่ายลงได้แล้ว หม่อมฉันกย็นิดีทีจ่ะปฏิบัติตาม เพราะไม่อยากให้เป็นการ

ส้ินเปลืองมากเกินควรมาต้ังแต่แรกแล้ว” (ใน ราชเลขาธิการ 2531: 121 – เนน้ขอ้ความโดยผูเ้ขียน) 

 สมเด็จฯ ไดท้รงซึมซบัพระราชจริยวตัรในพระราชสวามีไวเ้ป็นของพระองคเ์อง จึงไม่ตอ้งพระราช

ประสงคจ์ะใหเ้ป็นการส้ินเปลืองเงิน ซ่ึงทา้ยท่ีสุดมาจากภาษีท่ีราษฎรเป็นผูจ่้าย ทั้งยงัคงทรงเคยชินแลว้กบัการ

ประหยดั ทั้งในรัชกาลของพระราชสวามี และในช่วงสงคราม 
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 ก่อนท่ีจะเสด็จฯ กลบัมา สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปกราบถวายบงัคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

รัชกาลปัจจุบนัท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (โพยมศรี 2544: ไม่ปรากฏเลขหนา้)148 อีกทั้งไดเ้สด็จฯไปทูลลาสมเด็จ

พระเจา้ยอร์ชท่ี 6 และสมเด็จพระนางเจา้เอลิซาเบธ (พระชนกชนนีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ของ

องักฤษในปัจจุบนั) เพื่อขอบพระทยัท่ีองักฤษไดอ้นุญาตใหป้ระทบัอยูเ่ป็นเวลานานดว้ย (มรพ. สายสิงห์: 76) 

 รัฐบาลไดจ้ดัส่ง นายรองสนิท ออกไปยงัองักฤษตามท่ีสมเด็จฯ ทรงขอมา และไดใ้หห้ม่อมเจา้วศิิษฎ์

สวสัดิรักษ ์ ทรงกลบัเขา้รับราชการท่ีกรมเสนาธิการกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และต่อมาได้

ทรงปฏิบติัหนา้ท่ีราชองครั์กษป์ระจาํพระองคอ์ยูป่ระมาณ 1 ปี (วศิิษฎ์สวสัดิรักษ์. 2522 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) 

 วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จฯ ออกจากพระตาํหนกัคอมพต์นั 

ซ่ึงทรงเลิกเช่า ทรงอญัเชิญพระบรมอฐิัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไปยงัท่าเรือเมืองเซาธ์แฮมตนั 

(Southampton) ทางฝ่ังทะเลภาคใตข้ององักฤษ 

 ณ ท่ีนั้น ทางองักฤษไดจ้ดัพิธีส่งเสด็จฯ อยา่งสมพระเกียรติอดีตพระมหากษตัริยแ์ละสมเด็จพระบรม

ราชินีแห่งมิตรประเทศ สมเด็จฯ ในฉลองพระองคก์นัหนาว รูปทรงรัดกุมพร้อมพระมาลา ทรงพระดาํเนินตรวจ

พลกองทหารเกียรติยศในพระอิริยาบถสง่างาม ทั้งๆ ท่ีมีนายทหารองักฤษร่างสูงอยูเ่บ้ืองขา้งและเบ้ืองหลงั

พระองค ์ ขบวนอญัเชิญพระบรมอฐิัมีเลขานุการโทประจาํสถานทูตไทยทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัเป็นกรมวงันาํเสด็จฯ 

นายรองสนิทเชิญพระชยัวตัน์ แทนท่ีจะเป็นกล่องพระบรมอฐิัตามท่ีกะไวก่้อนหนา้ ผูท่ี้อญัเชิญพระบรมอฐิัคือ 

หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท ซ่ึงเหมาะสมดว้ยทรงเป็นเจา้นาย ผูท้รงเป็นขา้ราชบริพารใกลชิ้ด และทรงเคยเป็น

นายทหารองักฤษ มีนายทหารเรือไทย 2 คู่เดินเคียง ส่วนหม่อมเจา้นกัขตัรมงคล กิติยากร เอกอคัรราชทูตไทย 

ทรงพระดาํเนินกลางแถวท่ีสามระหวา่งนายทหารไทย 2 นาย ปิดทา้ยดว้ยพระญาติสนิทคือ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์

พระองคเ์จา้พีรพงศฯ์ และพระองคเ์จา้วรานนทธ์วชั (ราชเลขาธิการ 2531: 183 และคาํอธิบายภาพ) 

 

 เม่ือขบวนอญัเชิญพระบรมอฐิัจะข้ึนเรือวลิเฮม็ไร้ซ์ (Wilhem Ruys) ของบริษทัรอยลั รอตเตอร์แดม 

ลอยด ์ (Royal Rotterdam Lloyd) วงดุริยางคท์หารองักฤษบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นาํความต้ืนตนัใจมา

                                                           
148 คาํบรรยายภาพในหนงัสือดงักล่าว มีวา่ สมเด็จฯ ทรงฉายกบั ม.จ.วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์และ ม.ร.ว. โพยมศรี สวสัดิวตัน์ เม่ือสมเดจ็ฯ เสดจ็ฯ

ไปเฝ้าสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล แต่หากพิจารณาลาํดบักาลเวลา ขอ้มลูน้ีน่าจะคลาดเคล่ือน เพราะหากเป็นเช่นนั้น ตอ้งเป็นก่อน
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2488 ซ่ึงขณะนั้น ม.ร.ว.โพยมศรี ยงัไม่ไดไ้ปองักฤษ อีกทั้งสมเดจ็ฯ ทรงเล่าไวว้า่ไม่ทรงกลา้เสดจ็ฯไปเฝ้าฯ รัชกาลท่ี 
8 ทั้งๆ ที่เป็นพระราชประสงค ์(พระราชบันทึกทรงเล่า 2545: 19) จึงสรุปวา่ภาพน้ีเป็นการเสดจ็ฯ ไปเฝ้าฯ รัชกาลท่ี 9  
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สู่หม่อมราชวงศส์ายสิงห์ สวสัดิวตัน์ เป็นอยา่งยิง่ ดว้ยไม่ไดย้นิมานาน (ใน ราชเลขาธิการ 2528: 123)149 

ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทูตไทย และนกัศึกษาไทยไปส่งเสด็จฯ อยา่งคบัคัง่ บนเรือมีการจดัท่ีและหอ้งพิเศษ

สาํหรับประดิษฐานกล่องหินอ่อนพระบรมอฐิั (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2531: 134) 

 ในการเสด็จพระราชดาํเนินน้ี คุณหญิงเน่ือง บุรีนวราษฐ ์ อดีตนางสนองพระโอษฐใ์นรัชกาล ทาํหนา้ท่ี

นางสนองพระโอษฐ ์หม่อมราชวงศโ์พยมศรี สวสัดิวตัน์ (สุขมุ ในภายหลงั) ทาํหนา้ท่ีนางพระกาํนลั โดยในช่วง

ระยะทางเสด็จฯ ปรากฏภาพคุณเล็กเบ้ืองขา้งพระองคส์มเด็จฯ บ่อยกวา่ภาพคุณหญิงเน่ืองฯ ซ่ึงสูงอายกุวา่สมเด็จฯ 

หลายปี 

 เม่ือในวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 เรือวลิเฮม็ไร้ซ์ เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ประดบัดว้ยธงไชยเฉลิมพล 

สมเด็จฯ ทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศซ่ึงทางองักฤษจดัถวายอีกคร้ังหน่ึง พลเรือตรี หม่อมเจา้ปรีดีเทพยพ์งศ ์

เทวกุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมทววีงศถ์วลัยศกัด์ิ (หม่อมราชวงศเ์ฉลิมลาภ ทววีงศ)์  

เลขาธิการพระราชวงั และสมุหราชองครักษ ์รับเสด็จฯ และนาํเสด็จฯ ลงเรือ ‚ภาณุรังสี‛ ของบริษทัอีสตเ์อเชียติค 

คราวน้ี หม่อมทววีงศถ์วลัยศกัด์ิ เป็นผูอ้ญัเชิญกล่องพระบรมอฐิั เดินตามนายรองสนิทผูเ้ชิญพระชยัวตัน์ตามเดิม 

(ภาพใน ราชเลขาธิการ 2531: 124) ซ่ึงนบัวา่เหมาะสมดว้ยหม่อมทวฯี นั้น ราชทินนามก็บ่งบอกอยูแ่ลว้วา่เป็น

บุคคลในราชสกุล ทั้งยงัดาํรงตาํแหน่งสาํคญัเก่ียวกบัราชการในราชสาํนกั และเป็นผูห้น่ึงซ่ึงไดไ้ปเฝ้าฯ ท่ีสงขลา

ก่อนท่ีจะเสด็จพระราชดาํเนินจากไปเม่ือ พ.ศ.2476 

 วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 เรือภาณุรังสีมาถึงเกาะสีชงั  พนกังานภูษามาลาอญัเชิญพระบรมอฐิับรรจุ

ลงในพระโกศทองคาํแบบของพระมหากษตัริย์ แลว้อญัเชิญลงเรือหลวง ‚แม่กลอง‛ แห่งราชนาวีไทย แล่นเขา้

เทียบท่าราชวรดิฐ เวลา 15.30 น. ณ ท่ีนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร (พระยศขณะนั้น) 

ประธานคณะผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค ์ไดเ้สด็จไปบนเรือเพื่อทรงรับพระบรมอฐิัในพระปรมาภิไธย มีการ

ยิงสลุต ทหารกองเกียรติยศ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและมีประโคม สมพระเกียรติยศ

พระมหากษตัริยทุ์กประการ 

 พนกังานพระราชพิธีอญัเชิญพระโกศพระบรมอฐิัข้ึนประดิษฐานเหนือบุษบกราเชนทรรถ เขา้กระบวน

พยุหยาตราใหญ่สู่พระบรมมหาราชวงั พระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ทรงพระดาํเนินตาม 

                                                           
149 หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ และครอบครัวไดพ้าํนกัอยูท่ี่บริดจเ์ฮาส์ต่อไป เน่ืองจากธิดาทั้งส่ียงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ ม.ร.ว.ป่ิมสาย (คุณตอ้) ไดรั้บ

พระราชทานทุนการศึกษาและไดส้าํเร็จการศึกษาอกัษรศาสตรบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด เป็นหญิงไทยคนแรก และไดเ้ดินทางกลบัมา
เม่ือ พ.ศ. 2494 ม.ร.ว.สายสิงห์ไดก้ลบัมาพร้อมกบัท่านพอ่และหม่อมแม่ เม่ือ พ.ศ. 2495 (สร. สายสิงห์: 9-11 และ Pimsai and Ping 2011:  85)   
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ต่อดว้ยสมเด็จบรมวงศานุวงศ ์ทหาร ตาํรวจ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมีนกัเรียนและประชาชนจาํนวน

มากตั้งแถวรอรับตลอดทางเขา้สู่พระบรมมหาราชวงั (ราชเลขาธิการ 2528: 124-128)     สมเด็จฯ ทรงฉลอง

พระองค์สีดาํประดบัสายสะพาย มหาจกัรีบรมราชวงศ์ (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2531: 185) ทั้งหมดน้ีเป็นการ

ประยกุตต์ามการพระราชพิธีอญัเชิญพระโกศพระบรมอฐิัพระมหากษตัริยจ์ากพระเมรุมาศทอ้งสนามหลวงกลบั

เขา้สู่พระบรมมหาราชวงัในวนัถดัไปจากวนัถวายพระเพลิง เป็นการทดแทนการท่ีไม่ไดมี้การพระราชพิธีท่ีสม

พระเกียรติเม่ือถวายพระเพลิงพระบรมศพท่ีสุสานโกลเดอ้ร์สกรีน  

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม ประธานคณะผูส้ําเร็จฯ เสด็จทรงประกอบพระราชพิธีบาํเพญ็พระราชกุศลทกัษิณา

นุปทาน ถวายพระบรมอฐิั ซ่ึงประดิษฐานเหนือพระที่นัง่พุดตานบรมราชอาสน์ บนพระราชบลัลงัก์ภายใต้

นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ ทอ้งพระโรงกลาง พระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท แทนท่ีจะเป็นท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหา

ปราสาทท่ีซ่ึงพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลยงัประดิษฐานอยู่ จึงเกิดเป็นภาพท่ีแปลก

ตาเพราะพระโกศพระบรมอฐิัมีตรามหาจกัรีบรมราชวงศอ์งคใ์หญ่บนผืนผา้ปักด้ินปรากฏอยูเ่บ้ืองหลงั (ภาพใน 

ราชเลขาธิการ 2528: 186) นบัเป็นความบงัเอิญแต่เหมาะสมดว้ยประการทั้งปวง 

 วนัท่ี 26 พฤษภาคม อญัเชิญพระบรมอฐิัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถออกประดิษฐานดว้ย แลว้มีพระราชพิธีในเวลา

เชา้ สดบัปกรณ์พระบรมอฐิั เสร็จแลว้อญัเชิญพระโกศพระบรมอฐิัทุกพระองคข้ึ์นประดิษฐาน ณ หอพระบรมอฐิั

ท่ีชั้นบนของพระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท เป็นอนัว่าได้ถวายพระเกียรติยศอดีตพระมหากษตัริยต์ามพระราช

ประเพณี 

 สําหรับประชาชนนั้น ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้อญัเชิญพระบรมอฐิัออกประดิษฐาน ณ พระท่ี

นัง่อมัรินทรวินิจฉยั ระหวา่งวนัท่ี 13 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน แลว้ต่อถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้

ไปถวายราชสักการะได ้โดยจะไวทุ้กขห์รือไม่ก็ได ้(ราชเลขาธิการ 2531: 131-132)  

 คร้ันวนัท่ี 30 มิถุนายน มีพระราชพิธีอญัเชิญพระบรมราชสรีรางคาร (เถา้กระดูก) ไปบรรจุ ณ พุทธ

บลัลงัก ์พระพุทธองัคีรส ในพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานคณะผูส้าํเร็จฯ ทรงวางพวงมาลา

ของหลวง ต่อจากนั้น สมเด็จฯ และพระบรมวงศานุวงศท์รงวางพวงมาลาตามลาํดบั ตามดว้ยบุคคลอ่ืนๆ  

 สําหรับหนงัสือท่ีระลึกในงาน สมเด็จฯ ในพระราชสถานะ ‚เจา้ภาพ‛ ส่วนพระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ ไว้

ก่อนแล้ว ให้หม่อมเจา้วิศิษฎ์สวสัดิรักษ์ ทรงดาํเนินการจดัพิมพห์นงัสือจดหมายเหตุงานพระบรมราชาภิเษก
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว พุทธศกัราช 2468 ภาษาไทย โดยมีคาํอธิบายภาษาองักฤษประกอบตาม

ตน้ฉบบัเดิม เพื่อพระราชทาน 

 นอกจากนั้น สมเด็จฯ ยงัโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้กาวิละวงศ ์ณ เชียงใหม่ ถ่ายภาพยนตร์และภาพน่ิงงานพระ

ราชพิธี เพื่อทรงเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก หม่อมเจ้าการวิกและหม่อมเจ้าผ่องผสัมณี จักรพนัธ์ุ ก็ได้ทรงถ่ายทั้ ง

ภาพ ยนตร์แล ะภาพ น่ิง ไ ว้ด้วย  ส่ วนหน่วย รา ช ก าร ท่ี ดํา เ นินก ารถ่ าย ภา พย นตร์และ ภาพ น่ิ ง มี เ ช่ น

กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เป็นตน้ 

 สมเด็จฯ ยงัได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองอีกบางประการเป็นการทรงขอบใจ

บรรดาผูท่ี้ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในงานน้ี คือ ในวนัท่ี 18 มิถุนายน เสด็จฯ ยงัพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉยั พระราชทาน

เข็มพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. กาไหล่ทองลงยา  ซ่ึงสํานกัพระราชวงัจดัทาํข้ึน แก่นิสิตและเจา้หน้าท่ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ผูร่้วมในกระบวนพระราชพิธี และในวนัท่ี 16 กนัยายน เสด็จออกให้ขา้ราชการจาํนวนหน่ึงเขา้เฝ้าฯ 

รับพระราชทานของท่ีระลึก ณ ตาํหนกัท่ีประทบั วงัสระปทุม และต่อมาไดพ้ระราชทานแหนบและเสมารัชกาล

ท่ี 7 เป็นของท่ีระลึกแก่ขา้ราชสํานกังานราชเลขานุการในพระองคร์วม 13 คนดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 135-

136) 

 เห็นไดว้า่ พระราชพิธีพระบรมอฐิัน้ี จดัให้คลา้ยคลึงกบัการจดัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระมหากษตัริยต์ามพระราชประเพณีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และสมเด็จฯ ไดท้รงมีพระราชกรณียกิจท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ยความตั้งพระราชหฤทยัให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระราชสวามี ไม่ใช่เฉลิมพระเกียรติพระองค์

เองแต่อยา่งใด ทรงตั้งมัน่เช่นนั้นต่อเน่ืองมา ดงัจะเห็นไดต่้อไป 

 

ประทบั ณ วงัสระปทุม แล้วคืนสู่วงัศุโขทยั 

 “ฉันไม่มีความประสงค์ทีจ่ะมีชีวิตเข้าพวัพนักบักจิการบ้านเมืองของไทยอีกเลย แต่มีความประสงค์ที่จะ

มีความเป็นอยู่ตามแบบหญิงไทยสามัญธรรมดา ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ อยู่กับญาติของฉัน”  (การวิก 

2545¨165) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ รับสั่งเช่นน้ีเม่ือเสด็จคืนสู่ถ่ินไทย 

 พระองคท์รงทราบดีวา่ ในอดีตมีผูร้ะแวงสงสัยไม่ในพระองคก์็ในพระราชสวามีวา่จะทรงเขา้พวัพนักบั

การเมืองของประเทศ แมเ้ม่ือทรงสละราชสมบติัแลว้ สมเด็จฯ จึงไดท้รงแสดงพระราชเจตนารมณ์ท่ีจะดาํรง
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พระองค์อยู่เหนือการเมือง โดยทรงฝากความหวงัไวใ้นท่ีน้ีดว้ยว่า ขอผูใ้ดอย่าไดคิ้ดดึงพระองค์เขา้พวัพนักบั 

‚กิจการบ้านเมือง‛ ไม่ว่าในทางใด อีกทั้งคล้ายกับว่าทรงขอความเห็นใจว่าทรงเป็นผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึงย่อม

ตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่งเงียบๆ เป็นปกติในหมู่ญาติ ทรงหวงัวา่ต่อไปน้ีจะทรงสามารถดาํเนินพระชนมชีพอยู่

อยา่งธรรมดาท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 ดว้ยในขณะนั้น กระทรวงสาธารณสุขยงัใชว้งัศุโขทยั ท่ีประทบัเดิม เป็นท่ีทาํการอยู ่ในเบ้ืองตน้ รัฐบาล

จึงไดด้าํริจะจดัวงัถนนพระอาทิตย ์ซ่ึงสมเด็จกรมพระสวสัดิวตันวิศิษฎ์ พระชนกของสมเด็จฯ เคยทรงใชเ้ป็นท่ี

ประทบัในสมยัรัชกาลท่ี 7 ถวายเป็นท่ีประทบัตามคาํปรารถของคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์แต่เม่ือสมเด็จ

พระราชชนนี (สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ในเวลาต่อมา) ทรงเชิญเสด็จฯ สมเด็จฯ ไปประทบั ณ 

‚ตาํหนกัหอ‛ หรือ ‚ตาํหนกัใหม่‛ ซ่ึงเป็นท่ีประทบัเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนก (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ) 

ในวงัสระปทุม150  สมเด็จฯ จึงไดเ้สด็จไปประทบัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลาหน่ึงปีเศษ 

 หม่อมราชวงศ์รําพิอาภา สวสัดิวตัน์ (เกษมศรี ในภายหลงั) หรือคุณเอ๋ย ธิดาคนท่ีสองของหม่อมเจา้

นนทิยาวดั สวสัดิวตัน์ พระอนุชาร่วมพระชนนีในสมเด็จฯ ผูซ่ึ้งเม่ืออายุ 11 ปี ไดเ้ขา้ไปอยูก่บัพระองค์ท่ีวงัสระ

ปทุม เล่าวา่  

 “เหมือนอยู่บ้านป้า ไม่มีพธีิรีตองอะไร น่ังฟังผู้ใหญ่คุย ถ้าท่านไป shopping กท็รงซ้ือผ้ามาให้ตัดเส้ือ...

กอดจูบกันแบบป้าหลาน...ตอนเย็นๆ เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระพันวัสสาฯ151 ป้าท่าน...ท่านเลี้ยงสุนัข แลสซ่ี

กับฟริกกี ้2 ตัว” (สร. ร าพอิาภา: 4)  

 ส่วนหม่อมราชวงศสุ์ดานนท ์สวสัดิวตัน์ (คุณตุก๊ตา) นอ้งสาวคนสุดทอ้ง เล่าไวว้า่ สมเด็จฯ ไม่ไดมี้พระ

ราชกิจมากนกั เวน้แต่เป็นการเสด็จออกให้บุคคลต่างๆ เขา้เฝ้าฯ ในช่วงเวลาเสวยพระสุธารสชา (ราชเลขาธิการ 

2531: 137) 

 เห็นได้ว่าทรงดาํเนินพระชนมชีพอย่างธรรมดากบัพระญาติจริงๆ และได้เสด็จฯ ไปทรงแสดงความ

กตญัํูกตเวทีต่อพระญาติผูใ้หญ่ของพระองค์ผูป้ระทบัอยูท่ี่ ‚พระตาํหนกัใหญ่‛ ลึกเขา้ไปในวงันั้น โดยไดท้รง

ออกกาํลงัพระวรกายทรงพระดาํเนินไปพร้อมกบัสุนขัทรงเล้ียง ท่ามกลางบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติในวงันั้น 

ซ่ึงมีพระอนุชาและพระขนิษฐาในราชสกุลสวสัดิวตัน์ประทบัอยูแ่ลว้อีกหลายองค ์

                                                           
150 ในเวลานั้น สมเดจ็พระศรีฯ ประทบัอยูท่ี่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 
151 สมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ (ยา่) ในรัชกาลปัจจุบนั  
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 นอกจากคุณเอ๋ยแลว้ คุณเล็กโพยมศรีซ่ึงอายมุากกวา่และไดต้ามเสด็จฯ กลบัมาจากองักฤษ ก็ยงัไดพ้าํนกั

อยูก่บัสมเด็จฯ และไดต้ามเสด็จฯ ไปทั้งในงานพระราชพิธีและในงานส่วนพระองค ์หม่อมหลวงประอร มาลากุล 

ซ่ึงบดันั้นอาย ุ22 ปี แลว้ ทา้วสมศกัด์ิไดถ้วายคืนสมเด็จฯ ตามท่ีหม่อมเจา้รัสสาทิศ152 ทรงแนะ คุณประอรเล่าวา่ 

เม่ือไดไ้ปเฝ้าฯ สมเด็จฯ ทรงตกพระทยั รับสั่งวา่ ‚ตายแล้ว ไปอะไรอยู่ ต้ังนาน ไม่เห็นเคยเห็น!” (สร. ประอร: 6) 

อนัท่ีจริง สมเด็จฯ ทรงส่งเส้ือผา้และตุก๊ตามาประทานอยูบ่่อยๆ (สร. ประอร: 5)  

 ในส่วนของขา้หลวงนั้น นางศกัด์ินายเวร (คุณเชย) ไดก้ลบัมารับใชเ้ช่นเดิม พร้อมคุณชด และคุณม่วย 

นอ้งสาว ซ่ึงก็เป็นขา้หลวงมาตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 7 แลว้ คุณประอรเล่าวา่ คุณเชย ‚น่ารัก เป็นคนทีดู่แล

พอสมควร...คุณชดไม่มีใจร้ายอะไรกบัใคร แต่ว่าคุณม่วยน่ีเก่ง...คือ เวลาเขาจะคุยอะไร หรือเขาอยากจะฟ้องเรา

น่ี เขาไม่มีฟ้อง เขาจะเล่าเร่ืองตลก ๆ ถวายท่าน (ว่า) วันน้ีขําจัง ประอรทาํยังงั้นยังงี้...น่ันแหละฟ้องในตัว...

สมเด็จท่านเป็นคนไม่กร้ิวใครนะ...ท่านไม่มีพูดจาหยาบคายกบัใคร...สมเด็จท่านไม่รับส่ังคําว่า “แก” เลย ท่านใช้

เรียกช่ือดิฉันเลย” (สร. ประอร: 6) ทรงเป็นแบบอยา่งของ ‚เจา้นาย‛ ท่ีดี จึงทรงมีผูจ้งรักภกัดีมาก 

 เม่ือใดท่ีเสด็จฯ ออกไปนอกวงั ยอ่มตอ้งประทบัรถยนตพ์ระท่ีนัง่  ซ่ึงหลวงราชรถบดี ผูเ้คยขบัรถพระท่ี

นัง่รอง ไดม้าขบัถวายอยูใ่นระยะแรก (สร. ถนัดศรี: 14)153 จึงมีการคิดจะปักธงราชินีท่ีหนา้รถพระท่ีนัง่ สมเด็จฯ 

ไดท้รงห้าม รับสั่งวา่ “ต่อไปพระเจ้าอยู่หัวย่อมจะทรงมีพระราชินี” แลว้โปรดให้ออกแบบธง ร.พ.   พื้นสีชมพู

ข้ึนใชแ้ทน เพื่อใหพ้อเป็นท่ีรู้กนับนทอ้งถนนวา่เป็นรถพระท่ีนัง่ (ภาพใน สมภพ 2528)  

 ไม่นานหลงัจากท่ีสมเด็จฯ เสด็จฯ กลบัมาเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ก็ไดมี้ประกาศข่าวสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวทรงหมั้นกบัหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ  กิติยากร ธิดาในหม่อมเจา้นกัขตัรมงคล และหม่อมหลวงบวั 

กิติยากร ผูเ้คยเป็นนางพระกาํนลัในสมเด็จฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 7 

 ในปีถดัมา จึงไดม้าถึงวาระซ่ึงสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 จะได้ทรงมีบทบาทท่ีสําคญัแต่อยา่ง

เงียบๆ เก่ียวกบัมหามงคลพิธีในรัชกาลท่ี 9 

                                                           
152  องคห์ม่อมเจา้หญิงรัสสาทิศ กฤดากร นั้น โดยท่ีทรงเสกสมรสแลว้ ไม่ไดป้ระทบัอยูก่บัสมเดจ็ฯ แต่ไดเ้สด็จไปเฝ้าฯ อยูเ่สมอ  

เช่นเดียวกบัหม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ ชุมพล 
153  นายพฤทธ์ิ  อุปถมัภานนท ์ ผูป้ระกาศข่าวโทรทศัน์ ผูล่้วงลบั บุตรชายหลวงราชรถบดี เคยเล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ คุณพ่อเล่าวา่ เม่ือฝึก

คนขบัรถพระท่ีนัง่ ครูฝึกจะตั้งแกว้ใส่นํ้าไวใ้นรถ ถา้นํ้าหกขณะขบั ครูฝึกจะเคาะเข่าผูฝึ้กหดัขบั นายพฤทธ์ิไดรั้บพระราชทานช่ือน้ี
ก่อนผูเ้ขียน ซ่ึงเกิดทนัหลวงราชรถบดีแต่ไม่ทราบนามจริงของท่าน ผูข้บัรถพระท่ีนัง่มีราชทินนามวา่ พระมาลตีรถาทร (ผวิ ศงสะ
เสน) (สร. ถนัดศรี: 14)   
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 วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นวนัราชาภิเษกสมรส ณ วงัสระปทุม ท่ีพระตาํหนกัใหญ่ของสมเด็จพระ

ศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ เร่ิมตน้ดว้ยการทรงจดทะเบียนสมรส แมว้า่ สมเด็จพระนาง

เจา้รําไพพรรณีฯ จะไม่ไดท้รงเป็นราชสักขีลงพระนามในสมุดทะเบียน หรือเม่ือสมเด็จพระพนัวสัสาฯ ถวายนํ้า

พระพุทธมนต ์ เทพมนตร์แด่สมเด็จพระเจา้อยูห่วั และทรงรดนํ้าพระพุทธมนต ์ เทพมนตร์แด่หม่อมราชวงศ์

สิริกิต์ิก็ตาม แต่ในเวลาต่อเน่ืองมาท่ีมีการประกาศสถาปนาสมเด็จพระอคัรมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินี และทรง

พระกรุณาโปรดพระราชทานขตัติยราชอิสริยาภรณ์มหาจกัรีบรมราชวงศแ์ด่สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ินั้น สมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ในฉลองพระองคป์ระดบัสายสะพายมหาจกัรีฯ ทรงยนือยูเ่บ้ืองขา้งห่างจากพระราช

อาสน์เล็กนอ้ย (ภาพใน พลอยแกมเพชร: 58)154 ลกัษณะพิธีการช่วงน้ีเหมือนกนัทุกประการกบัการสถาปนา

พระองคเ์ป็นสมเด็จฯ พระบรมราชินีแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 7 เพียงแต่ไม่ใช่ ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณใน

พระบรมมหาราชวงั สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงไดท้รงมีบทบาทสาํคญัในการสืบทอดพระราชพิธีน้ี 

และไดป้ระทบัเป็นพยาน ณ รอยต่อแห่งยคุสมยัของสถาบนัพระมหากษตัริยโ์ดยแท ้ และน่าจะไดท้รงปล้ืมพระ

ราชหฤทยัท่ีในท่ีสุดพระราชประสงคข์องพระราชสวามีท่ีจะใหส้ถาบนันั้นคงอยูคู่่กบัสยามปรากฏต่อพระพกัตร์ 

และท่ีองคคู์่สมรสคู่ใหม่ไดเ้สด็จฯ ยงัสวนไกลกงัวล เพื่อทรงพกัผอ่นพระอิริยาบถหลงัพระราชพิธี 

 คร้ันในช่วงบ่ายเวลา 16 นาฬิกา สมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระราชินี เสด็จออกประทบัเหนือพระ

ราชอาสน์ ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ พระบรมวงศานุวงศเ์ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจา้รําไพ

พรรณีฯ ก็ประทบัเป็นเจา้นายฝ่ายในพระอิสริยยศสูงสุด ขณะท่ีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร 

กราบบงัคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ ์ ถวายพระพรชยัมงคลในการท่ีไดท้รงประกอบการพระราช

พิธีราชาภิเษกสมรส (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 188) และเป็นเช่นเดียวกนัในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม ศกเดียวกนั 

 ปลายปีนั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ทูลละอองธุลี

พระบาท เขา้เฝ้าฯ ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองคเ์องเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม ศกเดียวกนั ณ พระตาํหนกั

ท่ีประทบัในวงัสระปทุม (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2531: 136)155 

                                                           
154  หม่อมราชวงศ ์รําพิอาภา (สวสัด์ิวตัน์) เกษมศรีใหสั้มภาษณ์วา่ ตนเองนัง่อยูท่ี่พระบาทของสมเดจ็ฯ ในวนันั้น (สร. ร าพอิาภา: 4)   
155  พระฉายาลกัษณ์ประทบัพระเกา้อ้ีโซฟา ณ วงัสระปทุม ใน ราชเลขาธิการ 2538: 137 ไดเ้ป็นตน้แบบพระราชินยานุสาวรีย ์ณ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี (ภาพใน วิกลัย์ 2550: 67) 
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 สมเด็จฯ เสด็จไปประทบัท่ีวงัศุโขทยัท่ีประทบัเดิม ซ่ึงไดรั้บการซ่อมแซมตกแต่งพร้อมท่ีจะเป็นท่ี

ประทบัแลว้ เม่ือใดใน พ.ศ. 2494 ไม่ปรากฏชดั แต่ในบรรดาพระราชกิจแรกๆ ท่ีไดท้รงประกอบ ณ ท่ีนั้น ก็คือ 

การทรงทาํการตกลงแบ่งพระราชมรดกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัระหวา่งพระองคเ์องกบัหม่อมมณี 

ภาณุพนัธ์ุ ณ อยธุยา และบุตร ทายาทในพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาต พระราชโอรสบุญธรรม 

 หม่อมมณี (คุณหญิงมณี  สิริวรสาร ในภายหลงั) บนัทึกเร่ืองน้ีไว ้ สรุปโดยยอ่ไดว้า่ (มณ.ี มปป. 480-

486) หม่อมเจา้อุปลีสาณ ชุมพล ผูจ้ดัการผลประโยชน์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ไดแ้จง้แก่เธอวา่ ตาม

กฎหมายไทยนั้น ความเห็นของพระยาศรีวศิาลวาจาผูเ้ป็นพยานคนหน่ึงของพระราชพินยักรรมมีวา่ ให้เป็นการ

แบ่งกนัฝ่ายละคร่ึงระหวา่งภาคภรรยากบัภาคบุตร ม.จ.อุปลีสาณ จึงไดท้รงทาํบญัชีท่ีดินแบ่งเป็น 2 กองๆ ใหมี้

ราคาไล่เล่ียกนัและใหจ้บัสลาก ส่วนส่ิงของในวงัศุโขทยัก็เช่นกนั แลว้ทรงนดัวนัให้เธอไปพบท่ีวงัศุโขทยั 

 ในวนัดงักล่าว เธอไดล้งนามในสัญญาวา่ยอมทาํตามเง่ือนไขของสัญญาแบ่งพระราชมรดกทุกประการ 

เม่ือเธอไดล้งนามแลว้  ม.จ.อุปลีสาณ ไดท้รงพาเธอไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ ท่ี ‚หอ้งโถงใหญ่‛ มีท่ีดินแปลงหน่ึงอยูห่ลงั

วงัศุโขทยั ซ่ึงมีโกดงั 2 หลงั สาํหรับเก็บของและมีท่ีพกัอาศยัของขา้ราชบริพารอยู ่ สมเด็จฯ จึงไม่ตอ้งพระราช

ประสงคจ์ะใหมี้การจบัสลากท่ีดินผนืนั้น จึงไดท้รงใหแ้ลกกบัท่ีดินวา่งเปล่าขนาด 10 ไร่ท่ีถนนเพลินจิต ซ่ึง

ต่อมาหม่อมมณีไดใ้ชป้ลูกบา้นอยู ่ ท่ีดินนอกเหนือจากนั้นไดจ้บัสลาก สาํหรับส่ิงของ   ม.จ.อุปลีสาณ ไดก้ราบ

บงัคมทูลสมเด็จฯ และขอใหห้ม่อมมณีเลือกไวอ้งคแ์ละคนละกอง ท่ีเหลือจะไดท้าํการประมูลขายไป สาํหรับ

เงินสดนั้น มีเหลืออยูน่อ้ย เน่ืองดว้ย สาํนกังานวงัศุโขทยัไดมี้ความจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายไปมากเป็นเงินเดือนและค่า

เล้ียงดูขา้ราชบริพารหลายคนท่ียงัคงอยูใ่นวงัศุโขทยัมาโดยตลอด ส่วนพระราชมรดกส่วนท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ ทรงหรือจะทรงไดรั้บจากพระราชมรดกของสมเด็จพระพนัปีหลวงนั้น พระราชพินยักรรมระบุให้

ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสมเด็จฯ ทั้งส้ิน ต่อมา หม่อมมณีจึงไดเ้ดินทางไปขนยา้ยส่ิงของต่างๆ จากวงัศุโขทยั และ

ไดเ้ขียนชมหม่อมเจา้อุปลีสาณไวว้า่ ‚ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการผลประโยชน์ของสมเด็จพระปกเกล้าฯ อย่างดี

ทีสุ่ด ด้วยความจงรักภักดีและกตัญํกูตเวท.ี.. รวมทัง้ความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ...” (มณี 

มปป.: 486) 

 สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ จึงได้ทรงประกอบพระราชกิจจนเกิดความแน่นอนเป็นท่ีสุดว่า 

พระองคท์รงมีพระราชทรัพยใ์ดท่ีจะไดท้รงนาํมาใช้ในการดาํรงพระชนมชีพต่อไปได ้โดยไม่เป็นการเสียพระ

เกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 
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 หม่อมเจา้การวกิและหม่อมเจา้ผอ่งผสัมณี ไดเ้สด็จไปประทบัอยูใ่นวงัศุโขทยั หม่อมเจา้วิศิษฎ์สวสัดิรักษ์

ทรงทาํหนา้ท่ีราชองครั์กษป์ระจาํพระองคอ์ยูอี่กประมาณ 1 ปี ส่วน ม.ร.ว.โพยมศรี ยงัอยูต่่อมาอีกประมาณ 1 ปี 

จึงไดก้ราบบงัคมทูลลาออกไปทาํงานเป็นแอร์โอสเตสของบริษทัการบินไทยอยู่ระยะหน่ึง แลว้ไปศึกษาต่อท่ี

สหรัฐอเมริกา (โพยมศรี 2545: ไม่ปรากฏเลขหน้า) แต่ครอบครัวของหม่อมเจา้วิศิษฎ์ฯ ก็ยงัมีความจงรักภกัดี

ผกูพนัต่อองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไม่เส่ือมคลาย หม่อมราชวงศ์สมคัรสมาน กฤดากร ไดท้าํหนา้ท่ี

ราชเลขานุการส่วนพระองค์ หลวงศกัด์ินายเวร ซ่ึงพาํนักอยู่ที่บา้นนอกวงั ได้ทาํหน้าที่หัวหน้าสํานักงาน

วงัศุโขทยั ดูแลสั่งงานขา้ราชบริพาร เดินตรวจตรารอบวงั ต่อเน่ืองมาจนเม่ือถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จฯ 

เม่ือ พ.ศ. 2528 แลว้ จึงไดล้าโลกเม่ืออาย ุ96 ปี ในเวลาใกลเ้คียงกบัคุณเชย ภรรยาใน พ.ศ. 2530  

 หม่อมแกว้ ทองใหญ่ ณ อยธุยา ไดก้ลบัมาเป็นหวัหนา้ห้องเคร่ืองพระกระยาหาร ทั้งๆ ท่ีอายมุากแลว้ 

(สร. ถนัดศรี 13 และ พช. โสรัจ) มหาดเล็กเดิม คือ พระราชเสวก หวัหนา้มหาดเล็กแต่เดิมยงัมีชีวติอยูแ่ละพาํนกั

อยูท่ี่เรือนไมห้ลงัหน่ึงซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขสร้างไวท่ี้ริมกาํแพงวงัดา้นถนนสามเสน แต่ไม่ไดถ้วายงานมาก

นกั มหาดเล็กเดิมท่ีไดก้ลบัมารับใชเ้ป็นมหาดเล็กตั้งเคร่ือง มีนายเล่ห์อาวธุ (ผนั รัตนผสัสะ) สามีคุณชด ขา้หลวง 

และนายเสน่ห์หุม้แพร (เชาว ์ ปาลกะวงศ ์ ณ อยธุยา) สามีคุณม่วย ขา้หลวง ดว้ยความจงรักภกัดีและโดยไม่รับ

เงินเดือน (สร. ถนัดศรี: 13) และไดส่้งทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ๆ ท่ีเขา้มาจากขา้งนอกหรือท่ี

เติบโตมาในวงั เช่น นายทองดี การุณ และนายสุขเลิศ (เป๊ียก) เกตุทตั เป็นตน้ (สร. ทองดี : 2) ส่วนนายพืช 

พนัธ์วร มหาดเล็กสมเด็จกรมพระสวสัด์ิฯ นั้น ก็ไดถ้วายตวัรับใชติ้ดต่อธุระนอกวงั เพราะคุน้เคยอยูแ่ละรู้

ภาษาองักฤษพอตวั (พช. บุญพร์ี และ พช. อุทัย) นอกจากนั้น หลวงราชรถบดี ก็ไดช่้วยคุมงานคนสวนคนงาน

ดว้ย (สร. ทองดี: 2)  

 อน่ึง เม่ือหม่อมเจา้วศิิษฎฯ์ ทรงพน้จากหนา้ท่ีราชองครั์กษป์ระจาํพระองคส์มเด็จฯ แลว้ สมเด็จฯ ไม่ได้

ทรงมีราชองครักษม์าอยูป่ระจาํท่ีวงั จะมีมาเฉพาะเม่ือตามเสด็จฯ ไปในงานพระราชพิธีตามหมายกาํหนดการ ซ่ึง

มีรถยนตห์ลวง (ร.ย.ล.) มารับเสด็จฯ เม่ือตามเสด็จฯ กลบัมา หากเป็นช่วงบ่ายๆ เยน็ๆ ราชองครักษจ์ะไดรั้บ

พระราชทานนํ้าชาและของวา่งท่ีระเบียงหนา้พระตาํหนกัก่อนท่ีจะกลบับา้น ราชองครักษใ์นช่วงหน่ึงคือ พลเอก

จาํเป็น จารุเสถียร ซ่ึงต่อมาดาํรงตาํแหน่งสมุหราชองครักษ ์ ผูท่ี้มาประจาํอยูท่ี่วงัแบบมาเชา้เยน็กลบัคือ กรมวงั 

ซ่ึงสาํนกัพระราชวงัส่งมา 2 คนเพื่อผลดัเวรกนั มีหนา้ท่ีตามเสด็จฯ ออกไปในทุกงานนอกวงั ดูแลความเรียบร้อย

ของขบวนเสด็จฯ โดยประสานกบัทางตาํรวจ และนาํเสด็จทรงพระดาํเนินตามลาดพระบาท เวลาอยูท่ี่วงั คอยรับ

ผูท่ี้มาเฝ้าฯ ทั้งจริงหรือลงนามในสมุดถวายพระพรท่ี “ห้องเซ็นช่ือ” เล็กๆ หนา้พระตาํหนกั ซกัซอ้มวธีิการเขา้เฝ้าฯ 

ทูลเกลา้ถวายหรือรับพระราชทานส่ิงของ รวมทั้งวธีิการถอนสายบวัของสตรีดว้ย ทั้งน้ีตามคาํใหส้ัมภาษณ์ของ 
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นายเบญจะ สุนทรนฏั กรมวงัระหวา่ง พ.ศ. 2507-2526   ผูซ่ึ้งแมจ้ะอาย ุ83 ปีแลว้ ยงัไดส้าธิตใหดู้อยา่งคล่องแคล่ว 

(พช. เบญจะ)  

 สาํหรับการถวายการอารักขานั้น มีตาํรวจประมาณ 20 กวา่นาย พาํนกัอยูพ่ร้อมครอบครัวท่ีเรือนไมใ้กล้

ประตูหนา้วงัท่ีมุมถนนสามเสนตดักบัถนนสุโขทยั ผลดักนัเขา้เวรอยูท่ี่พระตาํหนกั ท่ีตาํหนกันํ้าริมคลอง ซ่ึงใน

สมยันั้นเป็นแนวร้ัวลวดหนามเหนือเข่ือน ประตูหนา้วงัและประตขูา้งวงัท่ีถนนสุโขทยั และหลงัวงัซ่ึงเป็นทาง

ไปยงั ‚คลงั‛ หรือโกดงัเก็บของและตลาดสามเสน มีรถตาํรวจเพียงหน่ึงคนัไวน้าํขบวนรถเสด็จพระราชดาํเนิน 

ขบวนนั้นมกัมีแต่รถพระท่ีนัง่กบัรถพระท่ีนัง่รอง รวมเป็นเพียง 2 คนั ไม่มีรถหรือรถจกัรยานยนตปิ์ดทา้ย 

บางคร้ังจึงมีรถอ่ืนวิง่มาชนรถพระท่ีนัง่รอง ตาํรวจเหล่าน้ีไดรั้บพระราชทานอาหาร 3 ม้ือต่อวนั บรรจุป่ินโตเถา 

เช่นเดียวกบัขา้ราชบริพารท่ียงัทาํงานถวายอยูม่ากมายหลายบา้น ซ่ึงตอ้งส่งคนไปรับเองท่ีหอ้งเคร่ือง (พช. บุญ

พร์ี) นบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคุณทรงเล้ียงดูทุกคนใหอ้ยูดี่กินดี แมว้า่จะตอ้งใชพ้ระราชทรัพยไ์ม่นอ้ยเลยในการ

ทรงพระราชอุปการะเช่นน้ี พนกังานหอ้งเคร่ืองนั้นตอ้งไปจ่ายตลาดแต่เชา้ทุกวนัดว้ยรถตู ้ โดยผูท่ี้เป็นหวัหนา้

หอ้งเคร่ืองมกัจะไปดว้ย (พช. อุทยั) 

 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2494 หม่อมราชวงศ์ป่ิมสาย (คุณต้อ) ได้เดินทางกลับมาจากองักฤษ โดย

เคร่ืองบินโดยสารแทนท่ีจะเป็นเรือเดินสมุทร แต่ในระยะแรกๆ ของการโดยสารเคร่ืองบินนั้น เธอเป็นผูเ้ดียวบน

เคร่ืองท่ีจะลงท่ีสนามบินดอนเมือง ซ่ึงอาคารผูโ้ดยสารเป็นตึกเล็กๆ สีขาวสะอาดตา มีญาติๆ ฝ่ายมารดาไป

ตอ้นรับเป็นฝงู เห็นไดจ้ากบนเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นปกติในสมยันั้นท่ีผูค้นต่ืนเตน้กบัของใหม่ ทุกคนแต่งกายดว้ยชุด

ท่ีโกห้รือสวยท่ีสุดของตน คุณตอ้เขียนเล่าวา่ 

 “ถนนเข้าสู่กรุงเทพฯ แคบและมีคลองกว้างทั้งสองข้าง มีบัวสีชมพูและสีขาวอยู่ในน้ํา และบางทีมีกอ

ผักตบชวาสีน้ําเงินลอยอยู่ด้วย ควายตัวดําเป็นเงาแช่อยู่ในน้ําโคลน ฉันอุทานด้วยความต่ืนตาต่ืนใจเพราะฉันจํา

ไม่ได้เลยว่าเคยเห็นควายมาก่อน...ต้นก้ามปูแผ่กิง่ก้านอยู่ข้างถนน และไกลออกไปเป็นนาข้าวต้นอ่อนเขียวขจีสุด

ลูกหูลูกตา... (Pimsai and Ping 2011: 87-88) 

 นบัเป็นภาพใหเ้ห็นวา่ ในสมยันั้น กรุงเทพฯ ยงัเป็นเมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยพื้นท่ีเกษตรกรรมเช่นใด  

 คุณตอ้เขียนเล่าต่อไปถึงวนัแรกท่ีเขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ ท่ีวงัศุโขทยั 
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 “ท่านประทบัอยู่ข้างบน เสวยพระกระยาหารเช้าอยู่ในห้องพระบรรทม ซ่ึงกว้างและมีลมโชยดี 156 แต่

แทบจะไม่มีเคร่ืองเรือนอะไรเว้นแต่พระแท่นบรรทมปูด้วยผ้าคลุมไหมสีเหลือง กบัพระเก้าอ้ียาวแบบน่ังนอนได้ 

(chaise longue) และโต๊ะพระเคร่ืองแป้ง ฉันไม่ได้เฝ้าฯ มา 3 ปีแล้ว แต่พระโฉมยงังามเช่นเดิม พระพกัตร์ซ่ึงไม่

มีร้ิวรอย ฉายออกมาซ่ึงพระอารมณ์แจ่มใส พระอิริยาบถงาม และพระเมตตากรุณาคุณ พระปิฬก (ไฝ) เล็กๆ และ

พระฝ้าน้อยๆ ข้างพระเนตรขวายงัคงมีอยู่ เมื่อฉันได้เห็นพระพกัตร์ ฉันกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความสุขใจทีไ่ด้

พบบุคคลทีฉั่นคุ้นเคย... 

 เมื่อฉันทูลด้วยภาษาอังกฤษปนไทยว่าฉันต้องการที่จะเป็นไทย157 บรรดาอาๆ ต่างก็หัวเราะออกมาและ

บอกว่าฉันดูเหมือนคนบ้านนอก เสียงของฉันไม่นุ่มนวล คําที่ฉันใช้ไม่ใช่ที่ควรใช้เมื่อกราบบังคมทูล และ

อากปักริิยาของฉันไม่สํารวม ฉันเถยีงว่า “แต่ว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นของนอกกายและเรียนรู้ได้” สมเด็จฯ รับส่ังว่า “ไม่

มีวันทีต้่อจะทาํได้ เป็นอย่างทีต้่อเป็นต่อไปน่ันแหละดีกว่า อย่างไรก็ตาม ต้อไม่เคยเปลี่ยนเลยต้ังแต่อายุ 4 ขวบ” 

(Pimsai and Ping 2011: 103-104) และเช่นเคย ไดพ้ระราชทานฉลองพระองคซ่ึ์งไม่ทรงแลว้แก่คุณตอ้ 

 สมเด็จฯ ทรงยอมรับคุณตอ้อย่างท่ีเธอเป็น และพระราชทานกาํลงัใจ คุณตอ้จึงไปเฝ้าฯ อยู่เสมอๆ ใน

เวลาต่อมา และไดถ้วายงานในเร่ืองการปลูกตน้ไมด้อกไม ้ซ่ึงเธอไดส้ร้างสมความเช่ียวชาญจนสามารถเขียน

หนงัสือ Gardening in Bangkok ไดใ้นเวลาต่อมา 

 ไม่นานต่อมา หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ หม่อมเสมอ และหม่อมราชวงศส์ายสิงห์ สวสัดิวตัน์ (ภริยานายศิริ 

ศิริบุตร ในภายหลงั) ไดเ้สด็จกลบัและกลบัมาพาํนกัอยูท่ี่ตาํหนกันํ้าเป็นระยะเวลาสั้นๆ แลว้ไปซ้ือท่ีดินบุกเบิก 

‚สวนเสมา‛ ท่ีอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ใกลไ้ปทางหวัหิน ท่ีซ่ึงท่านช้ินทรงคุน้เคยมาแต่กาลก่อน ปรับปรุง

ดินเคม็ใหป้ลูกพืช เช่น มะพร้าว ผกั และแตงแคนตาลูป (cantaloup) ไดส้าํเร็จ แตงชนิดน้ีเป็นของใหม่ในเวลา

นั้น และส่งขายใหแ้ก่ฝร่ัง และทหารอเมริกนั และในกรุงเทพฯ เป็นท่ีเล่ืองลือ สมเด็จฯ เสด็จไปทอดพระเนตร

และทรงเยีย่มอยูบ่า้ง (สร. สายสิงห์: 12) ส่วนหม่อมราชวงศส์ายสิงห์ หรือ คุณหน่ิงนั้น ไดเ้ขา้ทาํงานท่ีสถานีวทิยุ

ศึกษา และยอมรับเองวา่ไม่ค่อยไดเ้ฝ้าฯ สมเด็จฯ แต่เม่ือไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ จะรับสั่งทกัวา่ ‚ แม่วิทยุศึกษา” มาได้ 

ไม่ต้องทาํงานหรือจ๊ะ” (สร. สายสิงห์: 10) 

                                                           
156 พระตาํหนกัใหญ่วงัศุโขทยัในช่วงแรกน้ี ยงัไม่มีเคร่ืองปรับอากาศหอ้งพระบรรทม มีระเบียงทั้งสองขา้ง ซ่ึงไม่มีพระแกล แต่หอ้งพระ

บรรทมมีประตูไมส้องช่วงๆ ละ 2 บาน ลมจึงผา่นไดส้ะดวกและหนา้พระตาํหนกัเป็นสนามหญา้ใหญ่ องคพ์ระตาํหนกัอยูใ่นทิศท่ีรับลม 
157 คุณตอ้พดูภาษาไทยไม่ชดัมาตลอดชีวติ แต่เป็นคนช่างพดูช่างคุยและคุยสนุก ทั้งในเร่ืองมีสาระและไม่มีสาระ 
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 แต่เม่ือคุณหน่ิงกลบัมาใหม่ๆ ความท่ีเม่ืออยูท่ี่องักฤษ สมเด็จฯ ‚ทรงเป็นกันเองกับหลานๆ เหลือเกิน เรา

จึงไม่ค่อยรู้วิธีที่จะเฝ้าเจ้านายสักเท่าไร พอกลับมาถึงเมืองไทย เรารู้ว่าไม่ควรวิ่งเข้าไปกอด มีอยู่คร้ังหน่ึง ท่าน

ทรงพระดําเนินอยู่ ในสวนวังศุโขทัย เราคิดว่าจะทําอย่างไรดี เลยลงน่ังยองๆ ในแบบที่เราเคยทํากับผู้ ใหญ่

ธรรมดาแล้วกราบลงต่ํา คุณท้าวสมศักดิ ์ผู้ เคร่งครัดทีสุ่ดในโลก เรียกและกล่าวเสียงดุๆ ว่า “...ต้องหมอบกราบลง

ไปกับพื้น ถ้าพื้นสกปรกทําไม่ได้ให้ถวาย courtesy (ถอนสายบัว-ผู้ เขียน) ไม่ใช่มาเที่ยวทําประหลาดอะไรน่ี” 

(สร. สายสิงห์: 5) แต่ ‚อันที่จริง เมื่อดิฉันเข้าเฝ้าสมเด็จฯ ในแวดวงญาติกา ดิฉันยังปฏิบัติตนเหมือนเดิม ท่าน

ทรงพระทยัดี และสวมกอดจูบ แต่ถ้าท่านประทบัอยู่ต่อหน้าธารกาํนัล เราต้องหมอบกราบ ทําตัวให้เรียบร้อยเท่า

น้ันเอง ...ถ้าประทับอยู่ท่ามกลางลูกหลานกันเองแล้ว ท่านเคยทรงปฏิบัติต่อพวกเราอย่างไร ก็ยังทรงปฏิบัติอยู่

เช่นน้ัน‛ (สร. สายสิงห์: 12) 

 คุณหน่ิงบอกดว้ยวา่ตนเอง “แย่ตรงทีว่่าไม่ช่างพูด ตรงกนัข้ามกบัพีต้่อ เมื่อเขาไปเฝ้าฯ เขาจะเล่าเร่ือง

น้ันเร่ืองน้ีให้ทรงเพลิดเพลินอยู่เร่ือย ๆ ...พีห่น่อย (ม.ร.ว. สายสวัสดิ์ - ผู้ เขียน) อยู่อังกฤษ ส่วนพีห่นุ่น (ม.ร.ว.

สมานสนิท-ผู้เขียน) มักอ้างว่างานเยอะ ทัง้สอนหนังสือและทาํผ้าบาติก พีห่นุ่นไปเฝ้าสมเด็จฯ น้อยกว่าดิฉันอีก” 

(สร. สายสิงห์: 13)158  

 ใน พ.ศ. 2494 น้ีเช่นกนั หม่อมเจา้อรชุนชิษณุ สวสัดิวตัน์ (ท่านชายนอ้ย) พระอนุชาร่วมพระชนนีของ

สมเด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้จนัทรกานต์มณี (พระองค์ห้า พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ

นครสวรรคว์รพินิต) ชายา และธิดาและบุตร คือ หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น (คุณเด) และหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร 

(คุณนาย)159 ได้เขา้มาประทบัและพาํนักในวงัศุโขทยั ท่ีตาํหนักไม ้ซ่ึงในเวลานั้นมีสะพานเช่ือมต่อกบัพระ

ตาํหนกัใหญ่ ท่ีประทบัของสมเด็จฯ 

 หม่อมราชวงศชิ์ษณุสรร (คุณนาย) เขียนไวว้า่ เม่ืออายปุระมาณ 4 ขวบนั้น 

 “ทุก ๆ วัน เราจะเดินข้ามสะพานไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ และท่านกพ็ระทยัดี มีขนมให้พวกเด็ก ๆ รับประทาน

เสมอ ทน้ีีผมกเ็อาขนมของท่านไปขายท่าน และท่านกป็ระทานหน่ึงบาท และมีข้าราชบริพารให้อีกสลึงหน่ึง...คง

จะเยอะพอสมควร สามารถซ้ือก๋วยเต๋ียวได้หลายชามเลยล่ะ...มีรถจ๊ีป ส่ีล้อ ใช้ถีบเอา เป็นรถจ๊ีปมีตรา มีดาวอยู่
                                                           
158  อนัท่ีจริง ม.ร.ว.สมานสนิท เม่ือยงัเยาวท่ี์องักฤษนั้น ไดถ้วายงานช่วยสมเดจ็ฯ ในการทาํสวน และต่อมาเม่ือสูงวยั ไดทุ่้มเททั้งกาํลงักาย

และกาํลงัสมองในการรณรงคเ์ร่ืองการอนุรักษป่์าตน้นํ้าท่ีเชียงใหม่ 
159  ทั้งสองอธิบายวา่ช่ือเล่นนั้น “คุณเด” มาจากการท่ีเม่ือยงัเลก็เธอออกเสียงช่ือจริงใหถู้กตอ้งไม่ได ้ส่วน “คุณนาย” ก็เช่นกนั เพ้ียนเสียงมา

จาก “คุณชาย” (พช. เดอืนเด่น และ ชิษณุสรร) 
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ข้างบน คล้ายรถจ๊ีปของอเมริกัน ถีบอย่างรวดเร็วไปมาในวังศุโขทัย ...มีพวกเด็ก ๆ ในวังอีกหลายคน เพราะมี

ครอบครัวอ่ืน ๆ เช่น คุณชายปุ่ย (หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ  ชุมพล) และคุณชายแจ๊ค (หม่อมราชวงศ์โสรัจ 

วิสุทธิ)...เราสนุกสนามกนัมาก... (Jisnuson 2550: 5)160 

 คุณชายชิษณุสรร บอกไวด้้วยว่า สมเด็จฯ ทรง ‚ออกค่าเล่าเรียนให้หมดต้ังแต่อยู่ โรงเรียนประถม

จนกระทัง่จบปริญญาเอก เพราะฉะน้ัน ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อผมอย่างสูงตลอดมา ...มีคนทูลถามสมเด็จฯ 

ว่า สมเด็จฯ ทรงส่งไปเรียนในต่างประเทศ แล้วทําไมกลับมาแล้วไม่มารับใช้สมเด็จฯ ล่ะ ท่านก็รับส่ังว่า “ที่ฉัน

ส่งเขาไปเรียนที่ต่างประเทศก็เพื่อที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติ ไม่ใช่ให้มารับใช้ฉัน” อันน้ีคงแสดงให้เห็นถึง

แนวทางของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีที่จะทรงนึกถึงประเทศชาติก่อนจะคิดถึงพระองค์เองเสมอ ” 

(Jisnuson 2550: 6)161  

 หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น (คุณเด) ระลึกความทรงจาํเม่ือเธออายุ 10 ปี ว่า ท่ีตาํหนกัไมน้ั้น อยู่ท่ีชั้นบน 

ส่วนชั้นล่างมีหม่อมเจา้หญิงผสุดีวลิาศ (ท่านหญิงผสุ) และหม่อมเจา้หญิงผอ่งศรีวลิยั (ท่านหญิงหมู) พระขนิษฐา

ต่างพระมารดาของสมเด็จฯ ประทบัอยู ่รวมทั้งหม่อมหลวงประอรดว้ย  เวลาสมเด็จฯ ไม่เสด็จอยู ่เด็กๆ ก็จะเล่น

กนัท่ี ‚ซุม้องุ่น‛ ซ่ึงอยูห่นา้สะพานระหวา่งพระตาํหนกักบัตาํหนกัไม ้เป็นลานยกพื้นปลูกหญา้ญ่ีปุ่น เล่น ‚ไอเ้ข้

ไอโ้ขง‛ กระโดดข้ึนลงกนัตรงนั้น แต่เวลาเสด็จอยูก่็ไม่ไดไ้ปเล่นเช่นนั้นท่ีนัน่ (พช. เดือนเด่น) 

 ในขณะท่ีคุณเดให้สัมภาษณ์วา่ “สมเด็จป้าท่านงาม พระทัยดี เรียบร้อย เงียบ ๆ สบาย ๆ serene (สงบ

สง่างาม - ผู้ เขียน) โอภาปราศรัย” คุณนายเสริมว่า ‚ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นควีน รู้สึกอบอุ่นแบบป้ากับหลาน” 

(พช. เดือนเด่น) 

 ครอบครัวท่านชายน้อยออกไปประเทศองักฤษเม่ือ พ.ศ. 2497 โดยท่านชายและพระองค์ห้ากบัคุณเด 

กลบัมาก่อนคุณนายเรียนจบปริญญาเอก โดยไดก้ลบัมาเยี่ยมบา้นคร้ังหน่ึงเม่ือคุณเดอายุ 15 ปี เน่ืองดว้ยพระเจา้ 

วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุมภฎพงษบ์ริพตัรส้ินพระชนม ์(พ.ศ. 2502) และในคร้ังนั้นไดไ้ปเฝ้าสมเด็จฯ ท่ีสวนบา้น

แกว้ จนัทบุรี (พช. เดือนเด่น)  

                                                           
160  รถจ๊ีปท่ีวา่น้ี เม่ือ ม.ร.ว.ชิษณุสรรไปเมืองนอก ผูเ้ขียนไดรั้บทอดมา 
161  คุณชายชิษณุสรรกลบัมารับราชการเป็นอาจารยป์ระจาํท่ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงเพ่ิงเปิดใหม่ และไดเ้ป็นศาสตราจารย์

ในเวลาอนัรวดเร็ว 
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 สาํหรับหม่อมเจา้กมลีสาณ และหม่อมเจา้สีดาดาํรวง (สวสัดิวตัน์) ชุมพล ประทบัอยูก่บับุตรชายทั้งสอง 

คือ หม่อมราชวงศศ์กัดิสาณ (คุณโตง้) และหม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ (คุณปุ่ย) ท่ีเรือนไมห้ลงัหน่ึง ซ่ึงกระทรวง

สาธารณสุขสร้างไว ้ท่ีริมกาํแพงวงัดา้นถนนสามเสน โดยไดย้า้ยออกมาจากตาํหนกันํ้ าและตาํหนกัไมต้ามลาํดบั 

(สร. พฤทธิสาณ: 8) หม่อมเจา้สีดาดาํรวง จะทรงดาํเนินเขา้ไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ แทบทุกเช้าท่ีห้องพระบรรทม 

เม่ือใดก็ตามท่ีสมเด็จฯ ประทบัอยูท่ี่กรุงเทพฯ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่  

 “ผมตามแม่ขึ้นไปเฝ้าบนห้องพระบรรทม เราต้องถามก่อนว่า ท่านบรรทมต่ืนหรือยงั ถ้าตื่นแล้ว กเ็ข้า

ไปเฝ้าได้ เขาต้ังเคร่ืองเสวยพระกระยาหารเช้า มีขนมปัง ตับบด น้ําส้ม แบบฝร่ัง ท่านประทบัโซฟาแข็ง ๆ แบบ

หลุยส์ โซฟายาวๆ สูง ๆ มีโต๊ะเล็ก ๆ ไปเทยีบ ประทบัเสวย แล้วท่านอาจจะคุย เรากไ็ปน่ังอยู่กบัพืน้ ตรงน้ันมีหมา

เดิน ในห้องบรรทมมีของขบเคี้ยว...” (สร. พฤทธิสาณ: 11)  

 สังเกตไดว้า่ทั้งพระกระยาหารและบรรยากาศการเขา้เฝ้าฯ ในช่วงเชา้น้ี คลา้ยคลึงมากกบัพระราชปฏิบติั

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ในรัชกาล 

 “ผู้ทีเ่ฝ้าอยู่ทุกวันคือคนทีอ่ยู่ในวังศุโขทยั  ท่านหญงิผ่องไม่ได้เฝ้าตอนเช้าเท่าไรหรอก นอกจากจะมีธุระ

อะไรมาทูลถาม และมีแม่ผม มีท่านหญิงหมู (ผ่องศรีวิลัย)... มีคุณประอร สมัยหน่ึงมีพระองค์ห้า จันทรกานต์

มณ.ี..สมัยผมเด็กมาก ๆ ท่านป้าองค์ห้าจะเข้าเฝ้า ท่านลุงอรชุนไม่ได้ข้ึนไปเฝ้าข้างบน...ท่านหญิงรัสเสด็จมาบ้าง 

จากข้างนอก...เข้าไปถงึ...จะต้องคลานเข่าเข้าไปจนถึงใกล้ ๆ พระองค์ แล้วหมอบกราบ ท่านจะทรงหอมเราบ้าง 

ไม่ทรงหอมบ้าง โต ๆ แล้วก็ไม่ทรงหอม ส่ิงที่จําได้คือ ...มีงานเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ (20 ธันวาคม พ.ศ. 

2495-ผู้ เขียน) มีการออกร้านรอบสนามใหญ่ ซ่ึงเป็นเรือนใหญ่มากสําหรับเด็ก (อายุ 5 ขวบ-ผู้ เขียน) เราต้องใส่

เส้ือสูท กางเกงขาส้ัน ผกูเน็คไท...” (สร. พฤทธิสาณ: 11-12) 

 งานเฉลิมฯ 48 พรรษาน้ี บรรดาพระประยรูญาติและขา้ราชบริพารเก่าๆ ไดจ้ดัซุม้อาหารเคร่ืองด่ืมมาร่วม

งานท่ีสนามใหญ่หนา้พระตาํหนกั สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ฉายพระฉายาลกัษณ์เป็นท่ี

ระลึกร่วมกบับรรดาผูท่ี้ประสูติและเกิดในปีมะโรง ซ่ึงเป็นปีพระราชสมภพ แลว้อดัขยายใส่กรอบพระราชทาน 

ในภาพมี พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุมภฎพงษบ์ริพตัร หม่อมเจา้ชิดชนก กฤดากร หม่อมเจา้วงศานุวตั เทวกุล 

หม่อมเจา้หญิงพวงรัตนประไพ ชุมพล นายรองสนิท โชติกเสถียร เป็นตน้ (ภาพใน ราชเลขาธิการ 2528: 197)  

 เก่ียวกบัอาหาร ม.ร.ว.พฤทธิสาณ บอกว่า “บ้านผมไม่ได้รับป่ินโตจากห้องเคร่ือง ท่านไม่ได้ทรงเลี้ยง

ครอบครัวผม เราอยู่ในวังเฉยๆ...บางทีพ่อจะขึ้นไปร่วมโต๊ะเสวยเมื่อไม่มีคน...โต๊ะอาหารมีทั้งหมด 12 ที่น่ัง เขา
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จะพยายามให้เต็ม 10 ที่น่ัง บริเวณปลายโต๊ะเสวยไม่ค่อยมีคนน่ัง (สมเด็จฯ) ท่านจะประทับตรงกลางด้านยาว 

แล้วจะมีเคร่ืองเสวยพิเศษสําหรับท่าน ส่วนของผู้ อ่ืนมหาดเล็กจะเดินเสิร์ฟ เช่น  ตักข้าว...มีจานเปลอยู่ข้างๆ 

สําหรับกับข้าว มีชามแก้วล้างมือ สําคัญมากคือ ห้ามเอาข้อศอกข้ึนโต๊ะ...ถ้ามีอาหารฝร่ัง พระเจ้าอยู่ หัว

พระราชทานมาจากในวังทีป่ระทบั สมเด็จฯ กจ็ะมีรับส่ังให้พ่อแม่ไปร่วมโต๊ะเสวย หรือรับส่ังให้จัดแบ่งมาที่บ้าน 

เพราะท่านทรงทราบว่า ท่านเล็ก (กมลีสาณ) ชอบอาหารฝร่ัง... เด็กๆ น่ะไม่ค่อยได้น่ังโต๊ะเสวยหรอก จะน่ังอยู่

ข้างนอกทีร่ะเบียง ต้องโตแล้ว ถ้าไม่มีคน ถึงจะได้น่ังร่วมโต๊ะเสวย แล้วต้องมาจัด ท่านหญิงผ่องหรือคุณประอร

มาดูแลและค่อยๆ นับไปทลีะคนตามลําดับอาวุโส เมื่อไม่มีคน เรากไ็ด้น่ัง บางทมีีใครไม่รู้มาในนาทีสุดทา้ย เราน่ัง

ไปแล้ว กจ็ะเกดิอาการ “ตกโต๊ะ” คือ ถอยไปน่ังข้างนอก...ซ่ึงสบายกว่าเยอะ...ไม่ต้องระวังตัว” (สร. พฤทธิสาณ: 12) 

 เม่ือถูกซกัเร่ืองสรรพนามท่ีใชก้บัสมเด็จฯ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ จึงตอบวา่ เวลากราบบงัคมทูลก็แทนตวัเอง

ดว้ยช่ือเล่น ท่านพอ่ทรงแทนองคเ์องวา่ ‚เล็ก‛ และทูลสมเด็จฯ วา่ ‚ท่านอา‛ ซ่ึงยงัคงเป็นไปตามพระราชดาํริของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ส่วนท่านแม่นั้นเล่าว่าเดิมเรียก สมเด็จฯ วา่ ‚พี่หญิง‛ พอทรงเป็นสมเด็จฯ ก็ตอ้ง

เรียกท่านวา่ ‚สมเด็จ‛ ท่านแม่แทนองคว์า่ ‚หญิง‛ ส่วนท่ีวา่ต่อพระพกัตร์ คุณปุ่ยไม่ไดข้านพระนามวา่กระไร แต่

ถา้พูดกบัคนอ่ืนในวงัก็วา่ ‚สมเด็จป้า‛ หรือ ‚สมเด็จ‛ เฉยๆ ‚จริงๆ แล้ว เมื่อเด็กๆ พูดราชาศัพท์ไม่เป็น พูดเป็น

ตอนโตแล้ว รู้สึกว่าเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ก็ต้องพูดเป็นนะ” (สร. พฤทธิสาณ: 13; ภาพงานวนัเฉลิมฯ 4 รอบใน ราช

เลขาธิการ 2528: 197)  

 หม่อมเจา้กมลีสาณนั้น เม่ือสมเด็จฯ เสด็จมาประทบัแลว้ ไม่ไดท้รงมีหนา้ท่ีใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล

วงัอีก แต่ดูเหมือนจะทรงถือเป็นหน้าท่ีตอ้งอยูเ่ฝ้ามองความเป็นไปในวงัเพราะบรรดาขา้ราชบริพารเก่าๆ และ

ลูกหลานยงัมีความเกรงพระทยั ไม่ทรงเสนอองค์เขา้ไปหากสมเด็จฯ ไม่ได้มีรับสั่ง จนหม่อมราชวงศ์ถนดัศรี 

เปรียบท่านว่า “เหมือนแมวติดที่...ไปอยู่ เรือนแถวๆ เป็นเรือนไม้” (สร. ถนัดศรี: 7) จนถึงแก่ชีพิตกัษยัใน พ.ศ. 

2521 ก่อนสมเด็จฯ เสด็จสวรรคต 

 ม.ร.ว.พฤทธิสาณ เล่าไวด้ว้ยวา่ 

 “เมื่อสมเด็จเสด็จลงตอนเช้า ท่านจะเสด็จไปถวายบังคมพระบรมอัฐิพระปกเกล้าฯ (ที่ห้องพระบรมอัฐิ

ทีช้ั่นบนพระตําหนัก-ผู้เขียน) ไม่รู้ว่าทรงสวดมนต์ไหว้พระด้วยหรือเปล่า เราน่ังคอยท่านอยู่หน้าห้อง ท่านเสด็จ

เข้าไปองค์เดียว แล้วเราก็กราบพระบรมอัฐิจากหน้าห้อง...ท่านเสด็จไปไหน (ต่างจังหวัด-ผู้ เขียน) ต้องทรงเชิญ
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พระบรมอัฐิพระปกเกล้าฯ ไปด้วยเสมอ แล้วตอนกลางคืน ท่านก็เสด็จไปถวายบังคมพระบรมอัฐิด้วย ทรง

ปฏิบัติเป็นกจิวัตร...”162 

 พระราชหฤทยัภกัด์ิมิเส่ือมคลาย แมเ้ม่ือพระราชสวามีหาไม่แลว้  

 แต่มาบดันั้น สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 พระชนมพรรษา 48 พรรษา 

จะตอ้งทรงดาํเนินพระชนมชีพดว้ยพระองคเ์อง และทรงประกอบพระราชกรณียกิจในถ่ินไทยเป็นของพระองค์

เอง  พระองคท์รงแผว้ถางถกัทอเส้นทางแห่งการนั้นอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีเราจะไดติ้ดตามกนัต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162  สมเดจ็ฯทรงแยกพระบรมอฐิัส่วนนอ้ยบรรจุในพระโกศองคย์อ่ม ซ่ึงทรงประดิษฐานไวใ้นหอ้งพระบรมอฐิัหอ้งเลก็ๆ ที่มุมพระตาํหนกั

ชั้นบนดา้นขวาใกลก้บัอฒัจนัทร์ท่ีทรงใชเ้สดจ็ข้ึนลง หอ้งน้ีทรงใชเ้ป็นหอ้งพระดว้ย พระบรมอฐิัส่วนนอ้ยน้ี เม่ือสมเดจ็ฯ เสดจ็สวรรคต
แลว้ ไดน้าํไปรวมกบัพระบรมอฐิัซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่หอพระบรมอฐิั พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท  
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11 

 
วนัเวลา ณ จันทบุรี “เยีย่งหญิงไทยสามญัธรรมดา” 

 สมเด็จฯ ไดท้รงดาํรงพระชนมชีพอยา่งเงียบๆ อยูก่บัพระประยรูญาติเป็นส่วนใหญ่แลว้ก็จริง แต่ยงั

ไม่ไดท้รงทาํอีกอยา่งหน่ึงตามท่ีทรงตั้งพระราชหฤทยัไวเ้ม่ือเสด็จฯ กลบัสู่เมืองไทย นัน่ก็คือ การ “มีความ

เป็นอยูต่ามแบบหญิงไทยสามญัธรรมดา” 

 ในเวลาไม่นานหลงัจากท่ีเสด็จฯ กลบัมาและประทบัอยูท่ี่วงัสระปทุม สมเด็จฯ ไดมี้พระราชดาํริท่ีจะหา

ท่ีดินในต่างจงัหวดัทอ้งถ่ินไทยท่ีมีอากาศดีเพื่อสร้างท่ีประทบั ทรงมีพระราชดาํริไว ้2 จงัหวดั คือ เชียงใหม่และ

จนัทบุรี ทั้งน้ี ท่ีเชียงใหม่นั้น ในปีถดัจากท่ีเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพัเม่ือ พ.ศ. 2469 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเคยมีพระราชประสงคจ์ะใหส้ร้างวงับริเวณริมแม่นํ้าแม่ปิงใกลต้วัเมืองโดย

ไดมี้การสาํรวจท่ีดินไวแ้ลว้ดว้ย แต่ในท่ีสุดไม่ไดด้าํเนินการ (ฉัตรบงกช 2550: 61-63) มาคร้ังน้ีก็เช่นกนั         

สมเด็จฯ ทรงเห็นวา่เชียงใหม่อยูห่่างไกลจากกรุงเทพฯ มากเกินไปและการเดินทางก็ยงัไม่สะดวกเพราะถนนยงั

ไม่ดี ตอ้งใชร้ถไฟ จึงสนพระราชหฤทยัจงัหวดัจนัทบุรี ตามท่ีหม่อมทววีงศถ์วลัยศกัด์ิ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทววีงศ)์ 

เลขาธิการพระราชวงั ผูเ้คยเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั กราบบงัคมทูลแนะนาํและไดสื้บหาท่ีดินหลายแห่งไวใ้หไ้ด้

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร (ราชเลขาธิการ 2531: 139 และ มรพ. 43 เชิงอรรถที ่44; ภาพขบวนรถเตรียมเสด็จออก

จากวงัสระปทุมใน วกิลัย์ 2550: 52) 

 สมเด็จฯ จึงไดเ้สด็จพระราชดาํเนินดว้ยขบวนรถพระท่ีนัง่ ออกไปทอดพระเนตรตามถนนทางหลวงซ่ึง

ยงัไม่ไดร้าดยาง จึงเตม็ไปดว้ยฝุ่ นละอองและเป็นหลุมเป็นบ่อ รถพระท่ีนัง่กระแทกกระเทือนไปตลอดทาง ดงัท่ี

หม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวตัน์ (คุณหมึก) บุตรหม่อมเจา้เฉลิมศรี พระเชษฐาต่างพระมารดาองคห์น่ึง เล่าไว้

อยา่งมีรสชาติถึงประสบการณ์ในการขบัรถยนตพ์ระท่ีนัง่แลนดโ์รเวอร์ (Land Rover) ถวายวา่ 

 “เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ นายช่างใหญ่กรมทางหลวง163ช่วยมากเหลือเกนิ ...สะพานข้ามแม่น้ําบาง

ปะกงยงัไม่มี...มีแพขนานยนต์ให้รถลงแพข้ามฟากมาทางฝ่ังชลบุรี...ในตอนน้ันพทัยายังเป็นหมู่บ้านชาวประมง 

ปลูกอะไรกไ็ม่ข้ึน เพราะกันดารน้ํา..เจ้ากาวิละ...กป็ลูกศาลาข้ึน เดี๋ยวน้ีเป็นทีต่รงข้ามกบัทางเข้าพัทยากลาง...
                                                           
163  เจา้กาวลิะวงศ ์ณ เชียงใหม่ น้ีเป็นคนเดียวกบัท่ีเป็นคนขบัรถไฟจาํเป็นจากหวัหินไปสงขลา เม่ือ พ.ศ. 2476 แปลกแต่จริงท่ีผูมี้พ้ืนเพเป็น

คนเชียงใหม่น้ีไดม้าถวายความสะดวกในการเสดจ็ไปยงัจนัทบุรี “คู่แข่ง” ของเชียงใหม่ 
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เป็นศาลาโถงสําหรับประทบัเสวยพระกระยาหารกลางวัน รวมทัง้ห้องสรง...ราวๆ 4 ช่ัวโมง (จึงถงึพทัยา) เสวย

แล้วข้ึนรถต่อไป มาถงึสัตหีบถ้าเป็นหน้าแล้งฝุ่นตลบ...ต้องให้รถนําไปไกลๆ ล่วงหน้า...คอยไล่ควาย...แล้วกใ็ห้

ฝุ่นมันตกเสียก่อน...ถนนมันเป็นลูกระนาด...ต้องใช้ความเร็ว...มันกจ็ะวิ่งไปบนผิวถนน...สักพกักม็ีเคร่ืองมือ

พเิศษในการเบรกเอ้ือมมาจากข้างหลัง เป็นพระหัตถ์ของสมเด็จฯ...ตอนทีจ่ะถงึเขาไร่ยาน้ีเป็นทางลาดลงไปแล้ว

กม็ีคูน้ําเป็นคลองเล็กๆ ขวาง...ใช้ซุง 2 ต้น ผิวข้างบนฟันให้เรียบแล้ววางพาดลงไป มือต้องแน่...ต้องแม่น...ถนน

ไปจันทบุรี 130 กม....ออก 9 โมงเช้า มาถงึน่ี 5 โมงเยน็” (สัมมา: 22-23) 

 “เขาไร่ยา” คือช่ือทาํเลท่ีดิน “ซ่ึงเป็นป่าทั้งหมดไม่มีอะไรซักอย่างเดียว สมเด็จฯ โปรดทีต่รงน้ี พอแล่น

รถผ่านท่านกช้ี็เลย ท่านว่า ตรงน้ีแหละชอบ ฉันอยากอยู่ตรงน้ี ให้สืบดูซิว่าเขาจะขายไหม เขาว่ายนิดีขายให้ทรง

ซ้ือ...หลังจากน้ันจึงได้ทรงซ้ือทีด่ินบริเวณดังกล่าวจากเจ้าของหลายรายรวมกนัได้ 687 ไร่ และพระราชทานนาม

ตามช่ือตําบลว่าสวนบ้านแก้ว” หม่อมเจา้ผอ่งผสัมณี จกัรพนัธ์ุ รับสั่งไว ้(อา้งใน มรพ. : 44) 

 “สวนบา้นแกว้” เลขท่ี 41 หมู่ 5 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อยูห่่างจากตวัเมือง 6 กิโลเมตร 

ตั้งอยูร่ะหวา่งเขาเต้ียๆ ช่ือเขาโป่งลานและติดกบัทุ่งฟ้าผา่ ตรงปากทางเขา้ตวัเมือง สภาพพื้นท่ีจะเป็นเนินเขา เป็น

ท่ีลาด มีลาํคลองตดัผา่นกลาง เรียกวา่คลองบา้นแกว้ เดิมเป็นป่าทึบมีตน้ไมใ้หญ่อยูส่่วนหน่ึง นอกนั้นเป็นทุ่ง

หญา้คากวา้งรกร้าง มีท่ีลุ่มและป่าชาํ (ป่านํ้าท่วมขงั) (สัมมา: 26) สมเด็จฯ ดูจะทรงมีพระปรีชาดา้นทาํเลท่ีดินจึง

ไดท้รงเลือกสถานท่ีน้ี เพราะจะทาํการชลประทานไดไ้ม่ยาก ดว้ยมีพระราชดาํริจะทรงทาํไร่สวนอยา่งท่ีโปรดมา

แต่เดิม แต่มิไดท้รงมีโอกาสทรงทาํมากนกัมาก่อน 

 
ทรงแปลงทุ่งหญ้าคาเป็นสวนทดลอง 

 น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของการทรง “ใช้ชีวิตตามแบบหญงิไทยสามัญธรรมดา” และก็เป็นพระประยรูญาติทั้ง

ใกลม้ากและไกลออกไปหน่อยอีกนัน่แหละท่ีเป็นผูล้งแรงดาํเนินการแผว้ถางทุ่งหญา้คาเป็น “สวนทดลอง” 

รวมทั้งรับชาวบา้นแถบนั้นเขา้มาเป็นคนงาน 

 สมเด็จฯ เสด็จพระราชดาํเนินจากวงัสระปทุมไปประทบัแรมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 

โดยหม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ (ท่านเป้ง) เจา้นอ้งของหม่อมเจา้การวกิ และหม่อมราชวงศส์มคัรสมาน   

กฤดากรเดินทางล่วงหนา้เพื่อประสานเตรียมการก่อน แลว้จึงกลบัมากรุงเทพฯ เพื่อตามเสด็จฯ ไป กรมทางหลวง

จดัท่ีพกัชัว่คราวเป็นท่ีประทบั 
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 หม่อมเจา้ประดิษฐา ทรงเล่าวา่ 

 “สมเด็จฯ ท่านโปรดมาก อากาศดี แต่แรกๆ ไปอยู่ฝนตกมากเหลือเกิน บางคร้ังตก 15 วัน 15 คืน จน

เส้ือผ้าออกกลิ่น...มีคนตามเสด็จฯ มาก เช่น พระเชษฐาของท่าน ท่านชายกลาง (หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิ

วัตน์-ผู้เขียน) ไปพกัแคมป์หลังคาจาก (สมเด็จฯ) ท่านโปรดทีพ่กัหลังคาจาก เช้าๆ ท่านต่ืนบรรทมท่านจะทรง

พระดําเนินตรวจที่โน่น ทอดพระเนตรทีน่ี่...” (สัมมา: 25) และทรงเล่าต่อไปวา่ 

 “ในระยะแรกๆ น้ันยงัไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้เคร่ืองป่ันไฟใช้เอง ไม่มีน้ําประปา ต้องสูบน้ําจากคลองบ้านแก้ว

ขึ้นมาใช้ ไม่มีโทรศัพท์ เมื่อมีเร่ืองด่วนต้องติดต่อไปยงักรุงเทพฯ ต้องไปโทรเลขทีตั่วจังหวัด” (ราชเลขาธิการ 

2531: 141) 

 นบัวา่ไดป้ระทบัเยีย่งหญิงไทยสามญัธรรมดาจริงๆ ในช่วงแรกน้ีจนประมาณ 2 ปีต่อมา (พ.ศ. 2495) จึง

ไดรั้บสั่งใหส้ร้างเรือนไมห้ลงัเล็กๆ ข้ึน 3 หลงั เรียกวา่ เรือนเทา เรือนแดง และเรือนเขียว เป็นแบบบงักะโล 

เรือนเทาอยูต่รงกลางเป็นท่ีประทบั เรือนเขียวเป็นท่ีทาํงานและท่ีพกัของคุณสมคัรฯ ราชเลขาฯ เรือนแดงเป็นท่ี

พกัของผูติ้ดตาม เช่น ท่านหญิงผอ่ง (สัมมา: 29) เน่ืองดว้ยถึงวาระท่ีจะเสด็จออกไปประทบัท่ีนัน่เป็นประจาํแลว้ 

 หม่อมราชวงศถ์นดัศรีเล่าวา่ 

 “บนเนินข้างบนกท็รงปลูกพระตําหนักด้วยไม้สักฝา 2 ช้ัน เพราะตอนน้ันทรงทาํการค้าคือ บริษทัรําไพ

พนา มีสัมปทานไม้สัก...คนทีบุ่กเบิกยคุแรกคือหม่อมเจ้าประดิษฐา ซ่ึงทรงลาออกจากกรมชลประทานมาเป็น

ผู้จัดการสวน...เรือนแถวห้องเคร่ืองกเ็ป็นหลังคามุงจาก แล้วกส็ร้างเตาเผาถ่าน...ต้นไผ่ทีม่องเห็นกัน้อาณาเขตไร่ยา 

ผมเป็นคนปลูก ปลูกต้นไม้ และต้นกระท้อน 1 ต้น...มีอีเก้งเข้ามาอยู่เสมอ...เรา 3 คน หม่อมราชวงศ์บรรฦาศักดิ์ 

กฤดากร ผม แล้วก็ท่านเป้ง มีรถแทรกเตอร์ B7 อยู่ตัวหน่ึง กต้็องไถพวกหญ้าคาออกให้หมด ผลัดกนัอยู่อย่างน้ัน

จนเป็นรูปเป็นร่าง...ตําหนักในสมัยแรกเป็นเรือนไม้ มีบันได 3 ข้ัน ด้านหน่ึงเป็นทีบ่รรทม อีกด้านหน่ึงเป็น

ห้องนอนของหม่อมหลวงประอร มาลากลุ” (สัมมา: 24-25)164 

                                                           
164  จากการท่ีไดใ้กลชิ้ดกนัท่ีสวนบา้นแกว้น้ี หม่อมราชวงศถ์นดัศรีกบัหม่อมหลวงประอรจึงไดแ้ต่งงานกนั มีบุตรชาย 2 คน คือ 

หม่อมหลวงศิริเฉลิม (คุณหมึกแดง) และหม่อมหลวงเพ่ิมวธุ (คุณจ๋ิว) แต่ไม่นานต่อมาไดห้ยา่กนั และหม่อมราชวงศถ์นดัศรีไดไ้ป
บุกเบิกงานของตนเองดา้นการแนะนาํร้านอาหารในนาม “เชลลช์วนชิม” และรายการวทิยโุทรทศัน์ จนมีช่ือเสียงเล่ืองลือ ส่วน
หม่อมหลวงประอรนั้นไดอ้ยูรั่บใชใ้กลชิ้ดสมเดจ็ฯ ต่อเน่ืองมาจนเสด็จสวรรคตและไดส้มรสกบัหม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ หลงัจากท่ี
หม่อมเจา้ผอ่งผสัมณีถึงแก่ชีพิตกัษยัและสมเดจ็ฯ สวรรคตแลว้ 
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 หม่อมราชวงศบ์รรฦาศกัด์ินั้นเป็นบุตรของพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จรูญศกัด์ิ และเป็นพี่ชายของ

หม่อมราชวงศส์มคัรสมาน ราชเลขานุการส่วนพระองคข์องสมเด็จฯ “แต่ไม่ค่อยสนิทจ๋ีจ๋าอะไรกนั” (สร. ธิดา

เพญ็: 6)  ตามคาํใหส้ัมภาษณ์ของหม่อมหลวงธิดาเพญ็ ธิดา ออกจากงานท่ีกรมทางหลวงมาอยูค่่อนขา้งประจาํ 

ซ่ึงอาจเน่ืองดว้ยท่านหญิงพรรณเพญ็แข (ราชสกุลเดิมเพญ็พฒัน์)165ผูอ่้อนชนัษากวา่สมเด็จฯ ราว 1 ปี ทรงสนิท

สนมและโปรดของกระจุกกระจิกเช่นเดียวกนักบัสมเด็จฯ และไดเ้สด็จมาประทบัท่ีสวนบา้นแกว้ดว้ยอยูร่ะยะ

หน่ึง แต่ท่านหญิงเพญ็ทรงมีภาพลกัษณ์เป็นสมยัใหม่กวา่สมเด็จฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการแต่งองค ์ (สร. สม

สวาท และ สมลักษณ์: 18-19 และ สร. ธิดาเพ็ญ: 12) หม่อมราชวงศบ์รรฦาศกัด์ิไดรั้บพระราชทานรถยนต์

โอลด์สโมบิล (Oldsmobile) คนัหน่ึงไวข้บัไปมา และลงมือต่อไฟฟ้าป่ันไฟท่ีสวนบา้นแกว้ดว้ยตนเอง (สร. ธิดา

เพญ็: 9 และ 16) 

 หม่อมหลวงธิดาเพญ็ เล่าวา่ขณะท่ีเธออายปุระมาณ 15 ปี และไดไ้ปท่ีสวนบา้นแกว้ระหวา่งปิดภาคเรียน

นั้น มีบุคคลรุ่นราวคราวเดียวกนัไปท่ีนัน่เช่นกนั อาทิ หม่อมราชวงศบ์ณัฑิตย ์จกัรพนัธ์ุ (คุณชายเล็ก) และหม่อม

ราชวงศผ์กาแกว้ จกัรพนัธ์ุ (บาร์ทล่ิง Bartling จากการสมรสในภายหลงั) บุตรและธิดาของหม่อมเจา้ประดิษฐา 

(ท่านเป้ง) จกัรพนัธ์ุ และหม่อมปัทมา (หม่อมปลัง่) 

 หม่อมราชวงศบ์ณัฑิตยเ์ล่าวา่ ท่านพอ่ไดไ้ปดูแลท่ีสวนบา้นแกว้แต่แรก สมเด็จฯ “รับส่ังว่าจะเลี้ยง

ครอบครัวให้ทัง้หมด...ผมอยู่กบัท่านมาต้ังแต่อายุ 11 ปี ท่านทรงเลี้ยงดูและส่งให้เรียนหนังสือด้วย พออาย ุ16 ปี 

ท่านให้ผมทาํงานทีสํ่านักงานราชเลขาฯ โดยให้ศึกษางานกบัหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์...สํานักงานอยู่ที่

วังศุโขทัย...ตอนหลังพอเรียนจบแล้วกเ็ลยตามเสด็จไปทุกแห่ง พอท่านกลับกรุงเทพฯ ผมกก็ลับกรุงเทพฯ” 

(มรพ. บัณฑิตย์: 82) 

 คุณชายเล็กเล่าต่อไปวา่ ท่านพอ่กบัหม่อมแม่มีเรือน “อยู่ใกล้ทางแยกเป็นสีฟ้า 2 ช้ัน เรียกว่าเรือนท่าน

เป้ง แล้วตอนหลังผมมีอยู่หลังหน่ึง (คือ) เรือนแดง และท่านพ่อมีผู้ช่วยคนหน่ึงช่ือนายเพาะ น้องชายนายพชื 

พนัธ์วร ซ่ึงอยู่เรือนแถว” (มรพ. บัณฑิตย์: 83-84) 

 หม่อมเจา้หญิงสุลภัวงัเลง (สวสัดิวตัน์) วสุิทธิ หรือท่านหญิงตุ ๊ พระขนิษฐาต่างพระมารดาในสมเด็จฯ 

และชายาหม่อมเจา้รัตยากร วสุิทธิ หน่ึงใน “ส่ีมา้” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงพระราชอุปการะมา
                                                           
165  ท่านหญิงเพญ็ทรงเป็นเจา้นายฝ่ายในองคแ์รกท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาต (จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั) ใน

พ.ศ. 2474 ให้เสกสมรสกับผูท่ี้ไม่ได้เป็นเจ้าได้ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องลาออกจากฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์จักรีเสียก่อน 
(กัลป์ยาณิวัฒนา 2517: ประวัติ) 
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ตั้งแต่ยงัเยาว ์ ไดเ้ขา้มารับช่วงเป็นหวัหนา้ห้องเคร่ืองพระกระยาหารต่อจากหม่อมแกว้ ท่านหญิงตุเ๊คยประทบัอยู่

กบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พวงสร้อยสอางค ์ สมเด็จพระพนัวสัสาฯ และพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้วาปีบุษปากร (พช. สุทธิสวสัดิ์) สมเด็จฯ “เคยรับส่ังว่าหญงิสุลัภฯ เป็นคนมี “รสมือ” ทีด่ีมากในการปรุง

อาหาร เข้าใจถงึรสชาติของอาหารชาววังว่ามีรสเปร้ียวเค็ม หวาน จะไม่เผ็ดร้อนมาก...และไม่มีกลิ่นคาว...มีการ

แกะสลัก ผลไม้ทีม่ียาง เช่น ระกาํ มะปราง จะต้องไปทาํเป็นลอยแก้ว ไม่เสาะท้อง” (พช. โสรัจ) 166 ท่านหญิงตุมี๊

หม่อมปลัง่ เป็นผูช่้วย ผูไ้ดรั้บทอดเป็นหวัหนา้หอ้งเคร่ืองในเวลาต่อมา 

 จากการท่ีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน มีคลองไหลผา่น การจดัระบบชลประทานในสวนบา้นแกว้จึงให้นํ้า

ไหลลงจากท่ีสูงสู่ท่ีตํ่าตามธรรมชาติ เพียงแต่ขุดท่อส่งนํ้า ทาํอ่างเก็บนํ้า ท่อระบาย ลดหลัน่ลงมาเป็นระยะๆ 

เพื่อท่ีจะมีนํ้าไวใ้ชใ้นทุกฤดูกาลสาํหรับการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ รวมทั้งสูบจากอ่างเก็บนํ้าไปไวใ้นถงัคอนกรีต

ใตดิ้นใตอ้าคารต่างๆ ท่ีอยูบ่นเนิน ซ่ึงรองนํ้าฝนจากหลงัคาลงมาเก็บไวด้ว้ย ซ่ึงใชไ้ดดี้เพราะเมืองจนัทฝ์นชุก การ

วางแผนและดาํเนินการเร่ืองการชลประทานน้ีหม่อมเจา้ประดิษฐา ผูท้รงศึกษามาทางน้ี ทรงเป็นผูรั้บผดิชอบ 

(สัมมา 35 และ 24) 

 สมเด็จฯ พระราชทานสัมภาษณ์ (พระราชบันทกึทรงเล่า 2545: 19) วา่ 

 “ไม่ได้ต้ังใจจะค้าขายอะไรมากหรอก คิดจะเอาไว้เป็นทีอ่ยู่มากกว่า” 

 แต่โดยท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ จึงตอ้งพึ่งตนเองใหม้าก เล้ียงตนเองใหไ้ด ้ ทั้งยงัประโยชน์แก่ราษฎร 

ทรงรับชาวบา้นในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นคนงาน ประมาณ 100 คน มีค่าใชจ่้ายเดือนละกวา่ 10,000 บาท ซ่ึงมากอยูใ่น

สมยันั้น (สัมมา: 43) 

 หม่อมเจา้สิทธิพร กฤดากร ผูท้รงบุกเบิกทาํการเกษตรใหท้นัสมยัมาตั้งแต่ในรัชกาลท่ี 7 ไดเ้สด็จไป

ประทบัทรงแนะนาํการปลูกพืชในระยะแรกน้ี โดยใหป้ลูกถัว่ลิสงบาํรุงดินก่อน ปลูกตน้นุ่นไวย้ดัท่ีนอน (มรพ. 

ทองอนิทร์: 166) ปลูกมนัสาํปะหลงักนัหญา้คาไม่ใหข้ึ้นรก หม่อมเจา้ประดิษฐาทรงอธิบายวา่ วธีิการปราบหญา้

คานั้นมีอยู ่ 3 วธีิ คือ การไถพรวน ซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานมาก วธีิท่ีสองคือใชลู้กกล้ิงกล้ิงทบั (ใน สัมมา: 46) มนั

สาํปะหลงัน้ี ส่งไปขายท่ีบา้นทองดิน ระยอง นายสงบ ทิพจินดา ผูช่้วยไถและปลูกวา่ไว ้ (มรพ. สงบ: 101) มนั

สาํปะหลงัน้ีปลูกไวก้นัดินไหลดว้ย สาํเร็จแลว้จึงปลูกส้มเขียวหวาน ไดป้ระมาณ 3,000 ตน้ โดยซ้ือก่ิงชาํจาก

                                                           
166  หม่อมราชวงศสุ์ทธิสวสัด์ิ (คุณจ๊ิก) และหม่อมราชวงศโ์สรัจ (คุณแจค้) เป็นบุตรคนท่ี 2 และ 3 ของหม่อมเจา้รัตยากรและหม่อมเจา้

หญิงสุลภัฯ คุณแจค้เป็นเจา้ของร้าน “ท่านหญิง” ท่ีถนนประมวล ในปัจจุบนั 
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สถานีทดลองเกษตรของจนัทบุรี ส่วนพริกไทยซ่ึงชาวบา้นจนัทบุรีปลูกกนัมาก ไดป้ลูกเพียงเล็กนอ้ยไวส้าํหรับ

พระราชทานเป็นของฝากแก่บุคคลต่างๆ ไม่ไดน้าํออกขายแข่งกบัชาวบา้น นางสอาด เจริญเมือง ซ่ึงรับใชอ้ยูบ่น

พระตาํหนกั รําลึกความทรงจาํไวว้า่ 

 “มีพริกไทย พริกไทยปลูกในสวนส่วนพระองค์...167มีอยู่เป็นช่วงๆ ช่วงหน่ึงสิบค้างบ้างยีสิ่บค้างบ้าง...

แล้วกม็ีลิ้นจ่ี มะปราง มะยงชิด ในสวนส่วนพระองค์ แล้วกม็ีมังคุด...ผักกม็ี มีผักเกอืบทุกอย่าง ปลูกแล้วเอาไป

ขายด้วย ทาํครัวด้วย ทาํเลี้ยงคน เวลาไปซ้ือกบัข้าวเช้า กเ็อาผักไปขายด้วย” (มรพ. สอาด: 98) เท่ากบัวา่ปลูกไว้

บริโภคเอง ท่ีเหลือก็ขายเป็นวนัๆ ไป ไม่ไดจ้ดัจาํหน่ายเป็นลํ่าเป็นสัน 

 พืชสวนครัวท่ีมีพระฉายาลกัษณ์สมเด็จฯ คือตน้มะเขือเทศท่ีทรงพระดาํเนินทอดพระเนตร เงาะ และ

มะนาวควาย ซ่ึงทรงเก็บใส่ตะกร้า (ใน สัมมา: 43 และใน พระมิ่งขวญัร าไพพรรณี: 43) 

 ส่วนขา้วนั้น หม่อมเจา้ประดิษฐาทรงอธิบายไวว้า่ ปลูกขา้วไร่เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นเนินเขา เป็นพนัธ์ุหอม

เหลือง และปลูกเพียงเล็กนอ้ยเป็นการทดลองเท่านั้น นายบุญมี นกัเสียง ชาวบา้นเมืองจนัทผ์ูห้น่ึงซ่ึงเขา้มาใน

ช่วงแรกๆ และอยูต่่อมาอีกนานบอกวา่ “เป็นข้าวนาหว่าน เพราะว่าไม่มีคนดํา เลยใช้หว่าน ข้าวน้ันเคยทดลองให้

หุง แล้วท่านกล็องเสวย ทีเ่ป็นข้าวเปลือก ก็นําไปเลี้ยงสัตว์” (มรพ. บุญมี: 96) 

 หม่อมเจา้ประดิษฐาทรงเล่าวา่  

 “สมเด็จฯ ทรงขับรถแทรกเตอร์ และตัดหญ้าด้วยพระองค์เอง เมื่อมีการปลูกข้าว เคยทรงเกีย่วข้าวและ

สีข้าวเอง...ทรงปลูกถัว่ลิสงเองและทรงเกบ็เองด้วย โดยผมและหม่อมราชวงศ์บรรฦาศักดิ์ กฤดากรเตรียมไถ

ปราบไว้ให้” (ใน สัมมา: 44; พระฉายาลกัษณ์ทรงขบัรถแทรกเตอร์) 

 หม่อมเจา้สิทธิพร ผูท้รงบุกเบิกการปลูกแตงโมท่ีไร่บางเบิดของท่านเอง และสมเด็จฯ เคยโดยเสด็จฯ 

พระราชสวามีไปทอดพระเนตรอยูค่ร้ังหน่ึง ไดท้รงนาํแตงโมมาปลูกในบริเวณใกล้ๆ  กบัศาลเจา้แม่เขาไร่ยา ร้อย

ตาํรวจตรีหงษ ์เลิศธญัญา อดีตตาํรวจท่ีถูกส่งมาถวายการอารักขาคนหน่ึงเล่าวา่ 

 “เมื่อผมว่างจากเวรยามกอ็อกไปดูทุกอย่าง ดินปุ๋ย...เคยอยู่สวนแตง” (ใน มรพ: 104) “แคนตาลูปจะ

ปลูกยากมาก ต้องคอยดูแลอย่างดี ท่านจ้อน (ม.จ.สิทธิพร) ท่านผสมปุ๋ยเอง ไม่ซ้ือปุ๋ยสําเร็จรูปตามท้องตลาด 

                                                           
167  พริกไทยน้ี ผูเ้ขียนยงัจาํไดว้า่เม่ือยงัเดก็และไปเฝ้าฯ ท่ีสวนบา้นแกว้ ไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรกในชีวติวา่เมลด็พริกไทยท่ีท่านพ่อทรงนาํมาบด

ในโม่ของฝร่ังนั้นมาจากตน้เช่นใด 
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ท่านบอกว่าผสมเองเน้ือปุ๋ยครบสมบูรณ์กว่า การรดน้ําต้องมีหลักในการรด จะรดน้ําด้านตรงข้ามกบัทีใ่ส่ปุ๋ย คือ

ใส่ปุ๋ยด้านหน่ึงของแปลง รดน้ําอีกด้านหน่ึง แล้วทาํสลับกันไป นอกจากน้ัน ปริมาณน้ําทีร่ดกจ็ะแตกต่างกนัตาม

อายขุองแตง และในการปลูกพชืต่างๆ ท่านจ้อนท่านจะจดรายละเอียดทุกอย่างทีไ่ด้ทาํลงไปทุกวัน ท่านละเอียด

รอบคอบจริงๆ” (ใน สัมมา: 44 และพระฉายาลกัษณ์กบัหม่อมเจา้สิทธิพรใน พระมิ่งขวญัร าไพพรรณี: 42) 

 หม่อมเจา้สิทธิพรไดท้รงทดลองผสมพนัธ์ุแคนตาลูปจนไดพ้นัธ์ุใหม่ช่ือ “แคนดิเกรด” ท่ีมีความหวาน

หอมเป็นพิเศษและมีเมล็ดนอ้ย (สัมมา: 44) 

 ร.ต.ต.หงษ ์ซ่ึงช่วงนั้นยงัมียศเป็นจ่า เล่าต่อไปวา่ 

 “ต้องใช้มุ้งลวดครอบในระหว่าง 20 วัน กางมุ้งเอา ยาไม่ได้ใช้เลย ใช้กระดาษรองแล้วใช้ดินรองข้างล่าง 

ตอนปลูกต้องใช้ยารองก้นหลุมก่อน...สมเด็จฯ ให้คนงานมาช่วยผมดูแลประมาณ 20 กว่าคน” (มรพ. หงษ์: 104) 

 ส่วนแตงโมบางเบิดนั้น “เป็นแตงโมขนาดใหญ่ มีน้ําหนักมากกว่า 10 กิโลกรัมต่อลูก” คร้ังหน่ึงสมเด็จฯ 

ทรงพระดาํเนินมาทอดพระเนตรและรับสั่งถามวา่ “เป็นยังไงบ้างจ๊ะ ดีข้ึนไหม ลูกใหญ่ข้ึนไหม” (สัมมา. หงษ์: 

46 ซ่ึงมีพระฉายาลกัษณ์สมเด็จฯ ทรงอุม้แตงโมลูกยาว นํ้าหนกั 12.3 กก. ไวบ้นพระเพลา และใน มรพ.: 102 

ทรงอุม้ลูกนํ้าหนกั 12.6 กก.) แสดงวา่สนพระราชหฤทยัและทรงปล้ืมพระทยัมากท่ีปลูกไดดี้เช่นนั้นและไดเ้สวย

เอง และส่งไปพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ไม่ไดน้าํออกขายทัว่ไป (สัมมา. ประดิษฐา: 47) 

 ส่วนทุเรียนนั้น แมว้า่นายบุญมี นกัเสียง ชาวบา้นเมืองจนัทผ์ูห้น่ึงซ่ึงทาํงานเกษตรและเส่ือถวายอยูน่าน 

จะบอกวา่ “ไม่ได้ปลูกเพราะไม่โปรดทุเรียน” (มรพ. บุญมี: 96) และหม่อมราชวงศถ์นดัศรีก็เล่าวา่ “ผมแอบปลูก

ทุเรียนไว้ ท่านบอกว่า ตัด ตัด เพราะไม่โปรดทุเรียน”  (สัมมา. ถนัดศรี: 47) ก็ตาม แต่หม่อมเจา้ประดิษฐา รับสั่ง

ไวว้า่ “โปรดเกล้าฯ ให้นําทุเรียนพนัธ์ุใหม่จากต่างถิน่มาปลูก คือ พนัธ์ุหมอนทอง” (สัมมา. ประดิษฐา: 47) ซ่ึง

น่าจะเป็นการอนุโลมเพื่อใหเ้กิดการทดลอง เผื่อจะดีและจะไดแ้นะนาํใหช้าวสวนจนัทป์ลูกต่อไป ทั้งทุเรียน

หมอนทองนั้นกล่ินไม่แรง แต่ก็ไม่ไดป้ลูกไวใ้กลพ้ระตาํหนกัและไม่เสวยเลย “เมื่อก่อนท่านกเ็คยเสวยบ้าง แต่

เพราะรัชกาลที ่7 ท่านไม่เสวย สมเด็จฯ ท่านกเ็ลยไม่เสวย” (มรพ. บัณฑิตย์: 88) หม่อมเจา้ประสพสุข ศุขสวสัด์ิ 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เคยทรงพระราชอุปการะ รับสั่งเล่าไวว้า่ เดิมทีโปรดทุเรียน แต่ในเม่ือพระราช

สวามีไม่โปรด จึงเสวยนอกวงัเท่านั้น (เทดิพระเกียรติฯ 2527: 67) 
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 นายสงบ ทิพจินดา คนงาน เล่าวา่ “ปลูกมะพร้าว เมื่อเลิกปลูกแตง แต่ไม่ค่อยได้จําหน่าย มีบ้าง มีส่งไป

วังศุโขทัย ไม่ได้ขายเป็นลํ่าเป็นสัน เป็นการเกษตรทาํแบบครอบครัวใหญ่” (มรพ. สงบ: 101) 

 สาํหรับการเล้ียงสัตวน์ั้น โปรดเกลา้ฯ ใหส้ั่งไก่พนัธ์ุไข่มาจากต่างประเทศหลายพนัธ์ุ มาทดลองเล้ียง

ประมาณ 2,000 ตวั มีไก่เรดคอร์น เรดโรส และพนัธ์ุ 505 และ 405 ซ่ึงตวัเล็กกินนอ้ยแต่ไข่ดก ใชเ้คร่ืองฟักไข่ 

อาหารไก่ก็ผสมเอง และมีเป็ดพนัธ์ุปักก่ิงและห่านดว้ย “แต่ไม่มาก ปล่อยลงสระทีโ่รงสูบ ตอนน้ันยงัเป็นสระ

ต้ืนๆ อยู่ เลี้ยงตามธรรมชาติ ให้หากนิเองด้วย” (สัมมา: 49; มรพ. สงบ: 100 และพระฉายาลกัษณ์ทรงอุม้เป็ดใน 

พระมิ่งขวญัร าไพพรรณี: 44) 

 นอกจากนั้น ยงัมีววัพนัธ์ุเน้ือดว้ย ดงัท่ีนายบุญมี นกัเสียงคนงานอีกคนซ่ึงอยูท่ี่นัน่นาน เล่าวา่ 

 “วัวมีเกอืบ 200 ตัว เลี้ยงไว้เพือ่ใช้งานและขยายพนัธ์ุ วัวตัวเมียไว้ขยายพนัธ์ุ จะไม่รีดนมวัว วัวรุ่นหนุ่ม

กนํ็ามาเทยีมเกวียน ท่านใช้วิถชีาวบ้านครบถ้วน ชาวบ้านใช้เกวียนระแทะขนข้าวของ สมเด็จฯ กใ็ช้วัวลากไปทัว่

สวน วิถชีาวบ้านอย่างไรท่านทรงทดลองหมด” (มรพ. บุญมี: 96) หม่อมเจา้ประดิษฐาทรงอธิบายวา่ ววันั้นเร่ิม

เล้ียงไวป้ราบหญา้ คือใหกิ้นหญา้ตามธรรมชาติ (สัมมา: 49 และพระฉายาลกัษณ์ทรงกอดลูกววัและภาพฝงูววัใน 

มรพ: 96) 

 ไร่และสวนจึงเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาตามลาํดบั พืชท่ีปลูกและสัตวท่ี์เล้ียงเปล่ียนแปลงไปตามความจาํเป็น

และการปรับปรุงดิน คนงานมีรายไดท่ี้แน่นอน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ คือมีรายไดต่้อวนัตั้งแต่ 8 ถึง 25 บาท ตาม

ประเภทของงาน (สัมมา: 42 –เม่ือ พ.ศ. 2516 ท่ีทรงเลิกสวนบา้นแกว้แลว้ราว 5 ปี รัฐบาลกาํหนดอตัราค่าแรงขั้น

ตํ่า 25 บาท–ผูเ้ขียน) คนงานไดรั้บความรู้และทกัษะการปลูกพืชเล้ียงสัตวติ์ดตวัไปใชใ้นการประกอบอาชีพของ

ตนต่อไป ดงัท่ีนายบุญมีกล่าวไวว้า่ “เขาจะนําความรู้น้ันไปใช้ทีบ้่านหรือหมู่บ้านของเขาแทบทุกอย่าง อาท ิสวน

ผัก สวนผลไม้ ท่านสิทธิพรแนะนําอย่างไร ชาวบ้านกไ็ด้นําไปเป็นแบบอย่าง” (มรพ. บุญมี: 96) ส่วน ร.ต.ต.หงษ์

นั้น บอกวา่ แมต้อนหลงัเขาอยากจะปลูกแตงแคนตาลูปเองบา้ง เพราะส่งไปขายท่ีกรุงเทพฯ ไดร้าคากิโลกรัมละ 

200 บาท “แต่กแ็สนลําบากเหลือเกนิ” (มรพ. หงษ์: 104) แต่เขาก็ไดเ้ล่าและรําพึงไวว้า่ “ตอนหลังผมได้รับ

อุบัติเหตุ สมองร้าว สมเด็จฯ ท่านทรงพระกรุณามาก ส่งเข้าโรงพยาบาลดูแลรักษาจนหาย ชีวิตน้ีผมถวาย

พระองค์ท่าน เหมือนชุบชีวิตผมอีกคร้ังหน่ึง...ในส่วนตัวของครอบครัว...ท่านรับส่ังว่า ถ้าลูกๆ โตไปเรียนที่

กรุงเทพฯ กใ็ห้มาพกัทีว่ังศุโขทยั ท่านได้พระราชทานห้องให้ผมห้องหน่ึง อยู่หน้าห้องเคร่ือง จนกระทัง่ลูกชาย

ของผมไปเข้าทีโ่รงเรียนนายร้อยตํารวจได้...ผมไม่ลืมตลอดชาติเลย ชาติไหนๆ กจ็ะไม่ลืมพระองค์ท่านเลย...ผม
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เคยได้รับพระราชทานรางวัลในการขนของไปทีว่ังศุโขทยั ท่านบอกว่าฝากเกบ็ไว้เป็นเงินถุง ยังไม่เอามาใช้เลย

จนถงึปัจจุบันน้ี” (มรพ. หงษ์: 104) 

 ประดุจดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “เจา้ขา้ไม่ทิ้งกนั” ทั้งยงัไดท้รงมีพระเมตตาเผื่อแผเ่ลยไปถึงบุตรใหไ้ดมี้โอกาส

เรียนหนงัสือและสามารถทาํงานรับใชช้าติเป็นตาํรวจสืบต่อจากบิดา 

 
รมณยีสถาน “สวนบ้านแก้ว” 

 เม่ือไร่สวนพอเขา้ท่ีแลว้ คือในราว 3 ปีหลงัจากท่ีเสด็จไปประทบัท่ีสวนบา้นแกว้ สมเด็จฯ จึงได้

โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระตาํหนกัและเรือนต่างๆ ข้ึนเป็นการถาวร โดยใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดัท่ีสุด เช่น อิฐ ซ่ึง

ตอ้งใชเ้ป็นจาํนวนมาก ยุง่ยากและแพงท่ีจะส่งมาจากกรุงเทพฯ ก็ไดโ้ปรดใหจ้า้งชาวจีนมาสอนเผาอิฐ เผา

กระเบ้ืองมุงหลงัคาไวใ้ชเ้อง อิฐท่ีเผาเองเหล่าน้ี จะมีตวัอกัษร ส.บ.ก. (สวนบา้นแกว้) ประดบัอยูเ่ป็นสัญญลกัษณ์ 

เป็นอิฐคุณภาพดีขนาดใหญ่ เช่นเดียวกบัอิฐบางบวัทอง (มรพ.: 46-47 และพระฉายาลกัษณ์ท่ีกองอิฐใน วกิลัย์ 

2550: 60) 

 “พระตาํหนกัใหญ่” ท่ีประทบัเป็นอาคารหน่ึงชั้นคร่ึง ชั้นล่างเป็นตึก ชั้นบนเป็นไม ้ ชายคายกกนัฝน 

ทาสีเทา บางทีจึงเรียกวา่ “พระตาํหนกัเทา” ไมท่ี้ใชเ้ป็นไมส้ักทองจากสัมปทานป่าไมข้องพระองคเ์องท่ีเชียงใหม่ 

หม่อมเจา้สมยัเฉลิม กฤดากร นายช่างใหญ่กรมศิลปากรซ่ึงหม่อมเจา้รัสสาทิศทรงเป็นชายา ทรงออกแบบและ

ควบคุมการก่อสร้าง (มรพ.: 45 เชิงอรรถที ่ 49) ดูเหมือนวา่จะมีขนาดใหญ่ แต่แทจ้ริงเล็กเช่นเดียวกบัพระ

ตาํหนกัเป่ียมสุขท่ีสวนไกลกงัวลซ่ึงหม่อมเจา้อิทธิเทพสรร เจา้พี่ของท่านสมยัฯ ทรงออกแบบ แต่รูปร่างไม่

เหมือนกนัเลย คือมีรูปแบบออกไปทางเป็นบงักะโลมากกวา่ตึก ชั้นล่างมีหอ้งโถงทางเขา้เล็กๆ ก่อนถึงหอ้งทรง

พระสาํราญซ่ึงโปร่งเบามีหนา้ต่างทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ลมจึงพดัผา่นสะดวก มีหอ้งครัวฝร่ังอยูติ่ดกนั และมี

หอ้งพกัอาหารท่ีเชิญมาจากห้องเคร่ืองอยูอี่กดา้นหน่ึง ดา้นหลงัลดระดบัลงไปสู่หอ้งทรงรับแขกแบบลาํลอง ท่ี

ซ่ึงสมเด็จฯ ทรงมีตูป้ลาทรงเล้ียงอยูตู่ห้น่ึง (พระฉายาลกัษณ์ใน มรพ: 49) ชั้นบนเป็นหอ้งพระบรรทมหอ้งเดียว 

เปิดประตูสู่พระระเบียงเล็กๆ ใหไ้ดป้ระทบัทอดพระเนตรทศันียภาพไปไดไ้กลดว้ยองคพ์ระตาํหนกัอยูบ่นเนิน 

ใตห้อ้งพระบรรทมลงบนัใดไปอีกนิดเป็นหอ้งนอนของขา้หลวง ซ่ึงหม่อมหลวงประอรมกัจะพกัอยู ่ และเคยเล่า
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ใหผู้เ้ขียนฟังวา่ หากสมเด็จฯ ตอ้งพระประสงคจ์ะทรงเรียกใชก้็จะทรงเคาะท่ีพื้นไมห้อ้งพระบรรทม เป็นอนัรู้

กนั168 

 หนา้พระตาํหนกัเป็นลานกรวดสีแดง มีท่ีเทียบรถพระท่ีนัง่ใตช้ายคาหลงัคาจัว่ รอบๆ ลานก่ออิฐ ส.บ.ก. 

สีแดงกนัดินไหลลงมา 

 ต่อมาจึงไดโ้ปรดใหส้ร้างเรือนท่ีพกั ม.ร.ว.สมคัรสมาน ทาสีแดงหม่นๆ จึงเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ “พระ

ตาํหนกัแดง” ดว้ยสมเด็จฯ เคยเสด็จไปประทบัอยูก่บัท่านหญิงผอ่งฯ เม่ือคุณสมคัรฯ ถึงแก่กรรมแลว้ และบางที

เรียกวา่ “พระตาํหนกัดอนแค” เพราะมีตน้แคฝร่ังดอกสีชมพปูลูกเป็นแถวอยูต่รงถนนทางเขา้ไปสู่อาคารน้ี ซ่ึง

เป็นอาคาร 2 ชั้น สมเด็จฯ รับสั่งเรียกวา่ “เรือนคุณ” (มรพ. สงบ: 56) 

 นอกจากนั้น มี “ตาํหนกันอ้ย” ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของพระตาํหนกัดอนแคใกล้ๆ  กบัสระนํ้าส่วน

พระองค ์ เป็นบงักะโลชั้นเดียวสีเทา เป็นท่ีประทบัพกัผอ่นในบางโอกาส น่าสังเกตวา่ตั้งช่ือเหมือน “ตาํหนกั

นอ้ย” ท่ีสวนไกลกงัวล 

 สระนํ้าส่วนพระองคน้ี์ หม่อมราชวงศถ์นดัศรีเล่าวา่ 

 “เป็นสระเฉยๆ ...เกบ็กกัน้ําเอาไว้ใช้ แต่ทน้ีีทาํยงัไม่เสร็จ...ยงัไม่ได้ทาํเป็นช่องระบาย ทีน้ีเวลาน้ํามันล้น 

มันกข้็ามไป สมเด็จฯ เคยสรง แต่ทน้ีีน้ํามันขุ่น เพราะมันไหลแรงจากข้างบนแล้วกเ็ป็นตะกอน ตอนแรกต้ังใจจะ

ขุดให้เป็นระดับเลยก้นสระ แต่ขุดไม่ไหว เป็นดินดาน ไม่มีเคร่ืองมือก็แย่ ท่านเคยเอาเรือไปไว้ในน้ัน พายเรือเล่น 

ทาํเองครับเรือ...” (สัมมา. ถนัดศรี: 31) สมเด็จฯ น่าจะไดท้รงระลึกถึงเม่ือคร้ังทรงลงเรือเล่นในสระนํ้าท่ีพระ

ตาํหนกัเวนคอร์ตท่ีองักฤษกบัหม่อมเจา้ผอ่งผสัมณีและหม่อมเจา้การวกิ (ภาพสระใน สัมมา: 31) 

 ต่อมา จึงไดท้รงจดัสวนใกลพ้ระตาํหนกัซ่ึงมองเห็นไดจ้ากพระระเบียง เป็นลาํธารและสระเล็กๆ ก่อ

ผนงักั้น มีทางเดินคดเค้ียวลดหลัน่ไปรอบสวน พร้อมสะพานโคง้คลา้ยสะพานหินท่ีพระตาํหนกัเวนคอร์ตมาไว้

ท่ีสวนบา้นแกว้น้ี (ภาพใน พระมิ่งขวญัร าไพพรรณี: 45-46 และใน การวกิ 2545: 236) 

                                                           
168  หม่อมเจา้สมยัเฉลิมนั้นทรงออกแบบอาคารไดห้ลายแบบมาก เช่น โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ซ่ึงเป็นแบบโมเดอร์น 

พระตาํหนกั  ภูพิงคราชนิเวศในรัชกาลปัจจุบนั ท่ีเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแบบไทย โปรดท่ีจะทรงออกแบบบนัไดท่ีโอ่โถงหรือพิเศษมาก เช่น
ท่ีตาํหนกัขนาดยอ่มขององคเ์องทรงใชไ้มซุ้งทั้งตน้ทาํราวบนัได เป็นตน้ พระตาํหนกัท่ีสวนบา้นแกว้น้ีจึงนบัเป็นอีกแบบหน่ึงซ่ึงทรง
อนุโลมใหเ้รียบง่ายตามพระราชประสงคข์องสมเดจ็ฯ แต่ก็ควรจะบนัทึกไวใ้ห้ไดท้ราบกนัแพร่หลายมากข้ึนวา่เป็นผลงานของท่าน 
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 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ใกล้ๆ  พระตาํหนกั มี “ศาลาทรงไทย” ซ่ึงเป็นศาลาส่ีเหล่ียมผนืผา้ หลงัคาจัว่โล่งๆ 

ธรรมดา ซ่ึงทรงใชป้ระทบัทาํนองปิคนิค (picnic) ทรงตาํนํ้าพริกดว้ยพระองคเ์องท่ีน่ี (พระฉายาลกัษณ์ทรงตาํ

นํ้าพริกใน มรพ: 89) แต่ตรงนั้นยงุชุม และงูก็ชุมดว้ย จึงเกิดมีศาลาทรงกลมหลงัคามุงจากข้ึน รูปร่างคลา้ยซุม้

ดอกเห็ดท่ีขา้งทางเดินจากพระตาํหนกัไปยงัหอ้งเคร่ือง คุณชายเล็กเล่าวา่ ม.ร.ว.สมคัรสมานปรารภวา่สมเด็จฯ 

ตอ้งพระราชประสงคศ์าลาสักหลงัหน่ึง คุณชายจึงร่างแบบ และท่านเป้งทรงสร้างข้ึน เรียกวา่ ‚Te  House of the 

August Moon‛ เพราะ “เดือนสิงหาคมพระจันทร์สวย” สมเด็จฯ ทรงตั้งเอง “โปรดจะเสด็จมาประทบัเสวยพระ

สุธารสชาทีน่ั่นก่อน ต่อมากใ็ช้เป็นทีเ่สวยพระกระยาหารกลางวันและคํ่าด้วย” (มรพ. บัณฑิตย์: 88-89 พร้อม

ภาพ) 

 เก่ียวกบันํ้าพริกท่ีทรงตาํน้ัน “ท่านตําน้ําพริกได้อร่อยมาก...ตามส่ังได้...สมัยน้ีเขาว่ารสมือตามส่ัง คนน้ี

ไม่กนิเผ็ด คนน้ีไม่กนิหวาน ท่านกจ็ะทาํตามน้ัน...ห้องเคร่ืองกจ็ะเตรียมเคร่ืองมาถวาย ตําอย่างเดียว แต่ตําจริงๆ 

นะคะ...พระเสโทตกเลย (เหง่ือตกเลย-ผูเ้ขียน) บางทอีย่างเผ็ดมากท่านกไ็ม่ชิมให้ เพราะท่านไม่เสวยเผ็ดมาก” 

(สร. ปรียาภา: 4) 

 สาํหรับเรือนเทา เรือนแดง เรือนเขียวท่ีสร้างไวแ้ต่เดิมเป็นบงักะโลนั้น ก็ไดโ้ปรดให้ขา้ราชบริพาร เช่น

คุณชายเล็กเขา้พกัอาศยั หรือไม่ก็เป็นท่ีพกัแขกผูม้าเฝ้าฯ แต่เม่ือตอ้งมีการซ่อมพระตาํหนกั ก็จะเสด็จมาประทบั 

(มรพ. บัณฑิตย์: 83) 

 นอกจากนั้น “มีเรือนพยาบาล” ลกัษณะเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียวเพื่อใหพ้ยาบาลจากโรงพยาบาลประจาํ

จงัหวดัมาอยูเ่วรบริการการรักษาพยาบาลแก่ขา้ราชบริพาร และ “เรือนพกัขา้ราชบริพาร” ต่างๆ เป็นเรือนแถวยก

พื้นเต้ียๆ มีระเบียงหนา้บา้น (ภาพใน สัมมา: 33) 

 นางสาวจอมขวญั สุวรรณวงศ ์อดีตพยาบาลผูห้น่ึงเล่าไวว้า่ 

 “แต่ละคร้ังจะใช้เวลาเข้าเวร 1 สัปดาห์ โดยมีภารกจิประจําวันคือ การอยู่ประจําเรือนพยาบาลตลอด 24 

ช่ัวโมง คอยดูแลเจ้าหน้าทีค่นงานเมื่อเจ็บป่วย มีการทาํแผล จ่ายยา และฉีดยาต่อจากโรงพยาบาล เรียกว่าเป็นการ

ให้บริการข้ันพืน้ฐาน ส่วนคนไข้รายใดทีจํ่าต้องนําส่งโรงพยาบาล จะต้องแจ้งกบั ม.จ.ประดิษฐา จักรพนัธ์ุ...

บางคร้ัง...กไ็ด้ร่วมขบวนตามเสด็จฯ ด้วย” เม่ือเสด็จฯ ยงัท่ีต่างๆ ในจงัหวดั (มรพ. จอมขวญั: 195) 

 กล่าวไดว้า่ทรงดูแลขา้ราชบริพารและคนงานครบถว้นกระบวนความ คือมีท่ีพกั มีอาหาร 3 ม้ือจากหอ้ง

เคร่ือง เจบ็ป่วยประสบอุบติัเหตุอยา่งไรก็ไดรั้บการรักษาทนัท่วงที 
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 สาํหรับศาลพระภูมินั้น ท่ีบริเวณเขาโป่งลานมีศาลเพียงตาเล็กๆ อยูแ่ต่เดิม สมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างใหม่ใหดี้ข้ึน มีร้ิวอิฐโปร่งลอ้ม “ศาลเจา้พอ่โป่งลาน” น้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงเคารพนบั

ถือสืบต่อกนัมา 

 ดว้ยเหตุท่ีสมเด็จฯ โปรดดอกไมเ้ป็นอยา่งยิง่ รอบๆ พระตาํหนกัหรือท่ีเรียกวา่ “สวนส่วนพระองค”์ จึง

ไดท้รงปลูกไมด้อกไมผ้ลไวห้ลายชนิด ทั้งไมย้นืตน้ จึงดูร่มร่ืนเขียวขจี มีสีสันงดงาม โปรดท่ีจะทรงทดลองปลูก

และทรงดูแล รดนํ้า พรวนดินดว้ยพระองคเ์อง 

 นางสอาด เจริญเมือง ขา้หลวงคนจนัทบูร เล่าวา่ในบรรดาไมผ้ล มีเงาะ ชมพู ่ ล้ินจ่ี มะปราง มะยงชิด 

และมงัคุด ส่วนไมด้อกมีเยอร์บีรา (Gerberra) “ตัดดอกไปขาย แล้วกม็ีกุหลาบ พวกจําปี จําปา กเ็กบ็ดอกไปขาย

เหมือนกัน” ส่วนดอกไมใ้นดินท่ีผลิตน้และดอกมาจากหวัในดิน (bulbs) มีวา่นส่ีทิศ วา่นแสงอาทิตย ์ บวัสวรรค ์

สีชมพ ู สีเหลือง สีขาว (มรพ. สะอาด: 68-69) คลา้ยกบัวา่ทรงจาํลองบรรยากาศของทุ่งดอกแดฟโฟดิลและ      

ทิวลิปซ่ึงทรงคุน้เคยท่ีองักฤษมาไว ้โดยทรงใชไ้มห้วัพื้นเมืองแทน นอกจากนั้น ยงัมีสร้อยอินทนิล “เป็นไม้เลื้อย 

ทาํร้ัวให้มันต่ายขึ้นไป” สร้อยอินทนิลดอกสีม่วงอ่อนน้ีชวนใหรํ้าลึกถึงท่ีหอ้ยยอ้ยลงมาจากซุม้พระเฉลียงยกพื้น

หนา้พระตาํหนกัเป่ียมสุข สวนไกลกงัวล ท่ีซ่ึงพระราชสวามีเคยทรงฉายพระรูปสมเด็จฯ และหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ 

ไดล้งสีนํ้าไวอ้ยา่งสวยงาม และยงัมีดอนยา่ ไมพุ้ม่ดอกสีชมพอูมแสดอยูริ่มกาํแพงสวนส่วนพระองค ์ แทนโรโด

เดนดรอน 

 นอกจากนั้น ยงัมีไมเ้ถาเล้ือยหายาก ท่ีมีดอกสวยงามแปลกตา เช่น พวงชมพดูอกเล็กๆ พวงแกว้แดง 

พวงคราม พวงโกเมน พวงหยก (มรพ: 49) ซ่ึงทรงประคบประหงมดูแล จนออกดอกใหไ้ดท้รงช่ืนชม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวงหยกนั้น เป็นไมเ้ถาเล้ือยอยูบ่ริเวณซุม้ดา้นหลงัพระตาํหนกัเทา ออกดอกเป็นเถาหอ้ยลงมา

เป็นพวง สีเขียวอมเทาคลา้ยสีหยก สวยงามมาก และสมเด็จฯ โปรดปรานมาก เห็นจะเป็นเพราะเป็นสีวนัพุธวนั

พระบรมราชสมภพในพระราชสวามี (พระฉายาลกัษณ์ ทรงดูแลพวงหยก และวา่นส่ีทิศใน สัมมา: 38 และ 41) 

 ส่วนไมย้นืตน้ซ่ึงพบในท่ีต่างๆ ในบริเวณสวนบา้นแกว้ มีแคฝร่ัง มะฮอกกานี หางนกยงูฝร่ัง มะช่าง

กลัปพฤกษ ์ ศรีตรัง จาํปา และยงัมีหนามแดงสองขา้งทางถนนสู่สวนมะพร้าว เป็นไมพุ้ม่ออกดอกและผลสีแดง

และจะเปล่ียนสีเป็นสีดาํเม่ือแก่จดั มียางสีขาว ออกดอกออกผลตลอดปี (สัมมา: 37-39 และแผนผงัพืชพนัธ์ุไมใ้น

สวนบ้านแก้วที่ น. 40) 

 นางสาววงั บุญศิริ ขา้หลวงห้องพระบรรทมคนเมืองจนัท ์เล่าวา่ 
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 “ท่านปลูกมะเขือเทศ ผักสลัด...ทาํเป็นแปลงๆ ไป มีคนทําไว้ให้ท่าน ท่านกไ็ปปลูก บางทเีขาทาํไม่ถูกใจ 

ท่านกค็ราดของท่านเอง...ท่านใส่หมวกของท่าน...ทาํเอง” (สร. วงั 1: 5) 

 นบัวา่สมเด็จฯ ไดท้รงเอาพระทยัใส่ในการรวบรวมพนัธ์ุไมต่้างๆ ทั้งไทยและเทศ ทั้งไมย้นืตน้ ไมผ้ล 

ไมพุ้ม่ ไมด้อก ไมเ้ล้ือย ไมมี้หวั มาไวท่ี้สวนบา้นแกว้ เป็นพระราชมรดกดา้นพฤกษศาสตร์ไวใ้หไ้ดอ้นุรักษแ์ละ

ศึกษา หากแต่บางตน้ก็ไดต้ายไปแลว้ตามกาลเวลา 

 สวนบา้นแกว้จึงไดมี้ลกัษณะคลา้ยวงัท่ีมีความเรียบง่ายข้ึนมา แต่ก็ไม่โปรดใหเ้รียกวา่วงั รับสั่งเรียกวา่ 

“สวนบา้นแกว้” เฉยๆ ตลอดมา โดยไม่มีสัญลกัษณ์ประจาํพระองคใ์ดๆ ปรากฎอยู ่ ณ ท่ีใด ส่วนท่ีเรียกกนัใน

ปัจจุบนัวา่ “วงับา้นแกว้” หรือ “วงัสวนบา้นแกว้” นั้นเป็นการเรียกกนัเองในภายหลงั ใหห้มายถึงบริเวณใกลท่ี้ตั้ง

ของพระตาํหนกั ใหเ้ป็นต่างหากออกไปจากบริเวณอ่ืนซ่ึงเดิมเป็นไร่หรือสวนผลไม ้

 

เส่ือจันทบูร หัตถกรรมชาวบ้านทรงพฒันา 

 ประมาณ 5 ปีหลงัจากท่ีเร่ิมบุกเบิกสวนบา้นแกว้ สมเด็จฯ ทรงทราบวา่คนงานท่ีรับเขา้มาทาํสวนและ

งานก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่ถนดังานฝีมือ หรืองานทอเส่ือ ทอผา้ (สัมมา: 42) ประกอบกบัโปรดเส่ือจนัทบูรอยู่

แลว้ (ใน สัมมา: 50) พระองค์จึงไดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตรการทอเส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีบริเวณวดัโรมนั

คาทอลิค หรือวดัญวน ทรงศึกษาวา่ชาวบา้นแถบนั้นใชก้รรมวธีิอยา่งไร แลว้จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ตั้ง “โรงทอเส่ือ” 

ข้ึนท่ีสวนบา้นแกว้ เพื่อพฒันาการทอเส่ือจนัทบูรใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะใหสี้ไม่ตกใส่เส้ือผา้ และดดัแปลง ต่อยอด 

จากเส่ือปูนัง่ปูนอนเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหเ้หมาะแก่กาลสมยั 

 นายบุญมี นกัเสียง อดีตผูท้าํงานซ้ือกกและยอ้มกก เล่าวา่ 

 “พระองค์จะใช้เส่ือชาวบ้านมาเป็นบรรทดัฐานก่อน ตอนทีพ่ระองค์เสด็จประพาสตามชนบทต่างๆ ชาว

บ้าน..กใ็ช้เส่ือทีด่ีทีสุ่ดของเขามาปูลาดพระบาท พอท่านเห็นกช่ื็นชมและนําเส่ือเหล่าน้ันมาดูไว้คิดเป็นแบบและ

ค่อยๆ ดําริมาเร่ือยๆ จากผู้ใกล้ชิดมาถงึผม ผมได้ถูกคัดเลือกในเกณฑ์น้ันด้วย...ผมจะถนัดงานในด้านฟอกให้เป็น

สีขาว...” (มรพ. บุญมี: 123) 
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 สมเด็จฯ “ทรงส่งต้นกกไปให้หม่อมเจ้ากอกษตัริย์” พระอนุชาต่างพระมารดาผูท้รงเป็นอาจารยใ์นวชิา

เคมีอยูท่ี่มหาวทิยาลยัในสิงคโปร์169 

 “พอทดลองได้ผลแล้ว กไ็ด้เข้ามาถ่ายทอดวิชาให้ทีส่วนบ้านแก้ว กม็ีผม นายประจวบ (จรูญโรจน์) นาง

ละเมียด (พลับอ่อน) ที่รับโดยตรง นอกน้ันกเ็ป็นผู้ช่วย ผมจะรับทัง้ฟอกและย้อม ท่านจะเน้นให้มีสีสันสวยสด

คงทน” (มรพ บุญมี: 123) 

 กกนั้นซ้ือท่ีชาวบา้นตากแหง้แลว้ นํ้ามาตม้แลว้แช่ ใชส้ารเคมีของญ่ีปุ่นซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรด ใน

สัดส่วนพอเหมาะ ฟอกใหข้าวก่อนยอ้ม จึงจะไดก้กสีอ่อนๆ เช่น ชมพูอ่อน เขียวอ่อน ถา้ฟอกไม่ขาวออกมาจะ

เป็นสีเขม้ บางคร้ังสมเด็จจะเสด็จมาทรงทดลองยอ้มและทรงตากกกดว้ยพระองคเ์อง (สัมมา: 51 พระฉายา

ลกัษณ์ทรงตากกก ท่ี น. 52; นายบุญมีตากกกใน มรพ: 122) 

 “กกทีข่อซ้ือมาจากชาวบ้าน...นํามาคัดเป็น 3 เกรด คือละเอียด กลาง หยาบ ละเอียดจะใช้ทอกระเป๋าถอื

ของผู้หญงิ ขนาดกลางจะใช้เป็นเส่ือที่รองจาน ถ้าหยาบจะใช้เป็นเส่ือผืนใหญ่...การย้อมน้ัน น้ําต้องร้อนเต็มทีถ่ึง

เอาต้นกกใส่ได้ จะเน้นด้านสีสันเป็นพเิศษ ไม่ลอก ไม่ตก พอย้อมเสร็จกนํ็าไปผึ่งแดดให้น้ําตกสะเด็ดก่อนถงึนํา

ตาก ถ้าออกจากเตาแล้วตากแดดเลย กกจะปรับตัวไม่ทนั ถ้าคนทีท่าํไม่รู้เคล็ดลับ จะมีผลเสีย” นายบุญมีอธิบาย

ไวเ้ป็นวทิยาทาน (มรพ. บุญมี: 123-124) 

 นางสุนนัท ์เรียบร้อย เล่าเสริมไวว้า่ 

 “สีอ่อนๆ กใ็ส่สีน้อย คอยพลิกให้ทัว่ๆ พอน้ําเดือดกค็อยพลิก ต้องเคี่ยวให้นานๆ คอยดูทีสี่...ถ้าหากเคี่ยว

นานๆ จะไม่ติด (มือ)...เคี่ยวไปสักพกั พอน้ําใสกเ็อากกออกได้” (มรพ. สุนันท์: 118) 

 โรงทอเส่ือแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ไดแ้ก่ แผนกฟอกกกใหข้าว แผนกยอ้มกก แผนกทอ แผนกตดัเยบ็ 

แผนกช่างไมท้าํส่วนประกอบผลิตภณัฑจ์ากเส่ือ ชาวบา้นท่ีรับเขา้มาทาํเพราะมีพื้นฐานการทอเส่ืออยูแ่ลว้ มาจาก

บา้นขอมและบา้นลาวเป็นส่วนใหญ่ มีนายเพาะ พนัธ์ุวร เป็นผูค้วบคุมดูแล และต่อมา หม่อมปลัง่ไดรั้บช่วง 

(สัมมา : 50) 

                                                           
169  หม่อมเจา้กอกษตัริย ์สวสัดิวตัน์ หรือท่านจอ้น (คนละองคก์บัหม่อมเจา้สิทธิพร กฤดากร) ทรงเป็นเสรีไทยสายองักฤษ ทรงทาํงานดา้น

วทิยอุยูท่ี่อินเดีย และไดส้มรสกบัสุภาพสตรีชาวสิงคโปร์ และจึงประทบัอยูท่ี่สิงคโปร์ 
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 เส่ือท่ีชาวบา้นทอกนัอยูแ่ต่เดิมเป็นเส่ือปูนอนเยบ็ริม ขนาดกวา้ง 5 คืบ 7 คืบ 9 คืบ ยาว 2 หลา สมเด็จฯ 

โปรดใหใ้ชป้อกระเจาจากธรรมชาติเป็นเส้นยนืซ่ึงคงทน ไม่ใชเ้ส้นไนล่อน (สัมมา: 51) 

 นางจาํรัส มีบุญ ซ่ึงแรกทีเดียวเขา้ไปเป็นคนงานดายหญา้ หนกังานทาํความสะอาด และพนกังานหอ้ง

เคร่ืองมาก่อนท่ีจะมาทาํงานทอเส่ือ เล่าวา่ 

 “ป้ายงัเด็กๆ ก็ทอเส่ือเป็นแล้ว เพราะแม่ทอเป็น...ป้ากไ็ด้ฝึกทอเส่ืออยู่ในน้ัน ได้ค่าแรงวันละ 10 บาท ป้า

ได้เป็นหัวหน้าคนงานทอเส่ือ มีหน้าทีส่อนให้คนทอเส่ือ...ไปซ้ือกกทีเ่กาะโตนด ศาลหิน ขึ้นรถไปแล้วกล็งเรือไป

อีกคร้ัง...ซ้ือมาแล้วนํากกมาคัดเลือก...สมเด็จฯ ได้แนะนําให้เลือกกกแบบต่างๆ บางคร้ังเรียกฉันว่า “ย่าหรัส” 

ท่านพูดว่า “กกทีไ่ม่เสมอกใ็ห้คนงานคัดให้ละเอียดๆ แล้วกท็ออย่างหน่ึง ถ้าใหญ่ๆ กท็อชนิดหยาบๆ งานทีไ่ม่ต้อง

ใช้รายละเอียดมาก” (มรพ: จ ารัส: 112) 

 สมเด็จฯ พระราชทานคาํแนะนาํ และทรงเนน้ความละเอียดมากในกรณีท่ีจะแปลงเป็นผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร และกระเป๋าเส่ือ ในเร่ืองของลายเส่ือ นางจาํรัส เล่าวา่ 

 “ท่านให้ทอเป็นลายพืน้บ้านก่อน เช่น ลายลูกโซ่ ยกเป็นดอก เช่น ลายข้าวหลามตัด ดอกจันทน์ นํามายก 

ยกลายคิดทีหลัง” (มรพ. จ ารัส: 112-123) 

 นางสุนนัท ์ซ่ึงมาเป็นหวัหนา้คนงานทอเส่ือเม่ือนางจาํรัสแต่งงานแลว้ยา้ยไปอยูท่ี่ระยอง เล่าวา่ ลายนั้นมี

ทั้งท่ีมีมาแต่โบราณแลว้ และลายท่ี “สมเด็จมาคดิเพิม่เติมขึ้นอีก” ซ่ึงมี “ลายตาเส่ือ ลายพกิลุ ลายลูกคลื่น ลาย

ละเอียด...ลายลูกคลื่นใส่ 2 เส้น (ดํา 2 เส้น ขาว 2 เส้น)...พลิกฟีมควํ่าหงายเป็นคู่ 2 เส้น” (มรพ. สุนันท์: 118) 

ส่วนนางสุนนัทเ์องในช่วงหลงั พ.ศ. 2507 ไดเ้ป็นผูห้น่ึงท่ีทอเส่ือลายยก แบบท่ีเคยเห็นแม่ชีทาํท่ีหลงัวดัญวน ทอ

ยกเป็น “ดอกกหุลาบชมจันทร์ ลายกนก ลายมะลิเลื้อย...ไม่ได้มีใครสอนฉันเลย ฉันเป็นเอง นึกเองวาดภาพเอง 

คิดขึน้เอง ไปพบอะไร ไปเห็นอะไรทีไ่หนกจํ็าไว้ แล้วมาทอยกเอง” (มรพ. สุนันท์: 119) 

 จากความสามารถน้ี นางสุนนัทจึ์งไดรั้บเงินค่าจา้งประจาํวนัข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ ทีละบาท จาก 8 บาท เป็น 11 

บาท 

 สมเด็จฯ เสด็จฯ มาท่ีโรงทอเส่ือหลงัเสวยพระกระยาหารเชา้ คือประมาณ 10.00 น. ประทบัอยูส่ักพกัก็

เสด็จฯ กลบัไป จนเวลา 14.00 น. ก็เสด็จฯ มาประทบั “อยู่ตรงทีเ่ขาเยบ็เส่ือ สอยเส่ือ สอยกระเป๋า” แลว้เสด็จฯ 

กลบัไปเสวยพระสุธารสชาเวลา 16.00น. ตามดว้ยการทรงพาสุนขัเดิน บางทีก็จะรับสั่ง “เรียกคนงานไปประชุม
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ทุกคน ประชุมตรงตําหนักแถวหลังเรือนเทาเรือนแดง ท่านกป็ระทานเงินให้กบัคนงานทุกๆ คน บางคนก ็ 700-

800 บาท ฉันได้ 1,000 กว่า ได้มากกว่าเขาได้กนั 1,000 กว่า หลายคน คนเก่าคนแก่ ถ้าคนใหม่ๆ กไ็ด้ 500-600 

บาท” (มรพ. สุนันท์: 119) 

 “ท่านพูดเบา พูดค่อย...การพูดจากด็ี ท่านไม่มีดุใคร ว่าใครให้เจ็บแสบเลย ท่านเป็นคนมีบุญบารมีมาก” 

(มรพ. สุนันท์: 20) นางสุนนัทต์อบเก่ียวกบัความประทบัใจของตนในพระราชจริยวตัร 

 อีกคนหน่ึงคือนางกาญจนา อรุณโชติ (ป้าเนือง) เล่าวา่ 

 “เสด็จฯ มาทุกวันจะมาชม จะมาสอบถามว่าวันน้ีทอลายอะไร แล้วท่านกจ็ะคุยเล่นว่า “ช่วยขึงเส่ือให้

หน่อย ฉันอยากทอบ้าง”...บางทท่ีานจะรับส่ังถามว่า “น่ียายเนือง เธอทออะไรอยู่จ๊ะ” ป้ากต็อบว่า “ทอตูด

กระเป๋าอยู่เพคะ” ท่านกจ็ะบอกว่า “เรียกตูดไม่ได้ ต้องเรียกก้นนะจ๊ะ” สมเด็จฯ จะมาน่ังคุยข้างๆ ท่านจะพูด

เพราะ ใจดี...ท่านไม่เคยโกรธใคร...ท่านจะไม่แนะนําจู้ จ้ีอะไร ท่านเพยีงบอกว่าลายน้ีใหญ่เกนิไปหรือเปล่า ต่อไป

ทาํเล็กกว่าน้ีได้ไหม ท่านจะคอยให้คําแนะนําเพือ่นําไปปรับปรุง...ไม่เน้นความเร็ว แต่ขอให้ละเอียด ให้สวย ให้

เรียบร้อย ถ้าผิดกต้็องร้ือทาํใหม่ ท่านจะไม่เคยติหรือว่ากล่าวใครแรงๆ เลย ท่านจะพูดว่า ถ้าลดเส้นสีสักสองเส้น 

จะน่ารักกว่าน้ี ท่านจะใช้จิตวิทยาในการติชม” (มรพ. กาญจนา: 127-128 และพระฉายาลกัษณ์ทอดพระเนตร

ผลงานท่ี หน้า 111) 

 สัมมา รธนิธย ์อดีตอาจารยส์ถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี (มหาวทิยาลยัราชภฏัฯ ในภายหลงั) จึงสรุปไวว้า่ 

“ทรงเป็นผู้นําทีด่ีในลักษณะประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้ราษฎรทีถ่วายงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ

กราบบังคมทูลเสนอลวดลายต่างๆ ของเส่ือได้เต็มที ่ นอกจากน้ี ยงัทรงส่งเสริมให้ผลิตผลผลิตทีเ่ป็นของใช้จาก

เส่ือประเภทอ่ืน เช่น กระเป๋าเอกสาร กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ ถาด และทีร่องแก้ว...” (สัมมา: 52-53) 

 หม่อมราชวงศถ์นดัศรี เล่าวา่ 

 “ท่านทรงคิดค้นออกแบบกระเป๋าให้คนถอื เป็นกระเป๋าคล้ายของอีฟแซงต์ ลอรองต์ แต่ทาํด้วยเส่ือ

ทัง้หมด ปรากฏว่าขายดิบขายดีมีคนนิยมมาก” (สัมมา. ถนัดศรี: 53 และพระฉายาลกัษณ์ทอดพระเนตรกระเป๋า

เส่ือใน พระมิ่งขวัญร าไพพรรณี: 48) 

 นางกาญจนาบอกวา่ 
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 “ทีแ่ปรรูปจะมีทีร่องจาน ที่รองแก้ว ถาด กระเป๋าถอื เส่ือนอนแบบธรรมดา ไม่มีฟองน้ํา...ส่วนมากเป็น

กระเป๋าถอื ทีเ่สียบจดหมาย กล่องดินสอ กระเป๋าเล็กๆ ใส่สตางค์...กจ็ะมีคนออกแบบ มีพนักงานออกแบบเป็น

ช้ินงานออกมา แล้วท่านกจ็ะนําไปวิเคราะห์ว่าควรจะปรับปรุงตรงไหน ถ้าท่านติกจ็ะมาสร้างแบบใหม่ มาปรึกษา

กนักบัพนักงานออกแบบ ท่านจะช่วยออกแบบ ทุกช้ินงานจะผ่านการตรวจสอบจากสมเด็จฯ ทุกคร้ัง...” (มรพ. 

กาญจนา: 128) 

 นางแป้น กล่ินสุคนธ์ ช่างเยบ็เส่ือ อธิบายวา่ 

 “เยบ็แล้วเข้าเป็นรูปกระเป๋า เอากระดาษมาวาดแบบแล้วเย็บ...มีจักร 4-5 ตัว ถ้าใครจะเยบ็กเ็ยบ็ ถ้าคน

ไหนว่างกผ็ลัดกนัเยบ็ ใครว่างกช่็วยกนัทาํ...(ทีส่มเด็จฯ โปรด) จําได้ เป็นกระเป๋าส่ีเหลี่ยมมีหูไม้ข้างบน ลวดลาย

ทีท่่านโปรดกเ็ป็นลายเรียบๆ สีทีท่่านโปรดคือสีเขียวอ่อนๆ... 

 คร้ังแรกต้องนําเส่ือทีท่อมาทั้งผืนมาวัดแล้วดึงให้พอดี แล้วหักขา (พบัเส่ือ) นําแพทเทิร์นมาวาง ตัดแล้ว

เยบ็จักร เยบ็ติดกระดาษแล้วเนากบัด้าย แล้วนําผ้ามาทาบแล้วกเ็นา แล้วนําไปเดินจักร แล้วมาเลาะผ้าทีเ่นาออก...” 

(มรพ. แป้น: 130-131; พระฉายาลกัษณ์มีพระกระเป๋าเส่ือส่ีเหล่ียมหูไมข้า้งบนใน ราชเลขาธิการ 2528: 204) 

 เร่ืองการเยบ็ผลิตภณัฑเ์ส่ือเหล่าน้ี นายบุญพีร์ พนัธ์ุวร บุตรนายพืชกบันางบุนนาค เล่าวา่ สมเด็จฯ ทรง

ทราบวา่นางบุนนาคชาํนาญการเยบ็ผา้ จึงรับสั่งใหน้ายพืชพานางบุนนาค ภรรยา จากวงัศุโขทยัไปท่ีสวนบา้น

แกว้ เพื่อสอนคนเมืองจนัทก์รรมวธีิเยบ็ให้แขง็แรง เรียบร้อยปราณีต เม่ือนางบุนนาคทอ้งนายบุญพีร์ จึงรับสั่งให้

เรียกวา่ “ปอกระเจา” และต่อมาพระราชทานช่ือจริงวา่ “บุญพืช” คือเป็นบุญของนายพืช และต่อมาไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ปล่ียนเป็น “บุญพีร์” โดยคาํวา่ “พีร์” นั้นน่าจะมีท่ีมาจากพระนามพระอนุชาต่างพระมารดาองคห์น่ึง พระ

นามวา่ “พีรยศยคุล”170 หรือจากพระนาม พระองคเ์จา้พีรพงศภ์าณุเดช ก็ไม่แน่ใจ (พช. บุญพร์ี; ภาพคนงานกาํลงั

เยบ็กระเป๋าเส่ือใน มรพ: 16) 

 นางมาลยั วสิกะพนัธ์ ผูเ้ยบ็ผลิตภณัฑเ์ส่ืออีกคนหน่ึงเล่าวา่ 

 “มีทาํถาดเป็นคล้ายทีร่องจาน มีขอบ มีไม้ มีหู มีทีจั่บ คล้ายกรอบรูป ทีร่องจาน เส่ือผืนใหญ่ โดยลูกค้า

จะส่ังว่าจะเอาขนาดกว้างเท่าไหร่ แล้วยกลายตรงกลางเส่ือ...เส่ือยกลายประมาณ 8 คืบ ใช้ไม้แหลมๆ งัดลาย 

                                                           
170  หม่อมเจา้พีรยศยุคล สวสัดิวตัน์ ทรงมีหม่อมเจา้ฉวีวลิยัเป็นท่านแม่ ทรงเป็นนกัเรียนเบลเยีย่มก่อนหม่อมเจา้กอกษตัริย ์ทรงรับราชการ

กรมรถไฟ (การรถไฟในภายหลงั) สมรสกบัหม่อมเอสเตอร์ (Esther) สุภาพสตรีชาวเบลเยีย่ม ซ่ึงหลานๆ เรียกวา่ “ป้าแหม่ม” ซ่ึงทรง
ใชชี้วติอยูด่ว้ยจนถึงชีพิตกัษยัท่ีเบลเยีย่ม ท่ีประทบัหลงัจากเกษียณอาย ุ
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ช่วยกนัค่อยๆ ขัด กจ็ะได้เป็นตัวหนังสือ...การยกลายตัวหนังสือเกดิจากการทีส่มเด็จฯ ท่านเป็นผู้พฒันา 

ชาวบ้านยงัไม่เคยทาํ หลังจากทีส่มเด็จฯ เสด็จกลับไปอยู่ทีว่ังศุโขทยั ชาวบ้านกไ็ด้ทาํกนัต่อมา...ลายโบราณจะ

ใช้ได้ทัง้สองด้าน ลายสมัยใหม่จะใช้ได้ด้านเดียว จึงนํามาแปรรูปเป็นของใช้” นางมาลยัเล่าต่อไปถึงความ

ประทบัใจในสมเด็จฯ วา่ 

 “ประทบัใจตอนทีส่มเด็จฯ ให้ป้าขึงเส่ือ แล้วให้ป้าบอกวิธีทอเส่ือ สมเด็จฯ เรียกป้าว่า “ยายจ้อยยาย

จ๋ิว”...สมเด็จฯ อยากจะเสวยน้ําแข็งป้ากไ็ปซ้ือมาให้” (มรพ. มาลยั: 134-135) 

 จากคาํใหส้ัมภาษณ์ของชาวบา้นจนัทบุรีผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาทาํงานเก่ียวกบัเส่ือเหล่าน้ี จึงเป็นท่ีชดัเจนวา่

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงพฒันาหตัถกรรมพื้นบา้นการทอเส่ือกกใหท้ั้งมีคุณภาพดีข้ึนและต่อยอด

เป็นผลิตภณัฑ์จากเส่ือหลายประเภท นาํร่องใหผู้อ่ื้นไดเ้ลียนแบบ หากแต่วา่ความละเอียดปราณีตนั้นยากท่ีจะ

เท่ากบัผลิตภณัฑท่ี์ไดท้รงเอาพระราชหฤทยัใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตท่ีสวนบา้นแกว้ 

 ในเชิงสวสัดิการของคนงาน สมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัสถานเล้ียงเด็กลูกคนทอเส่ือไวใ้กล้ๆ  โรง

เส่ือ “ทาํเป็นบริเวณ มีร้ัวเต้ียๆ เอาเด็กไปไว้ แล้วพ่อแม่กไ็ปทาํงาน เที่ยงกไ็ปกนิข้าวก่อน พอบ่ายโมงก็เอาลูกมาไว้

ทีน่ั่น ส่วนใหญ่กดู็แลกันเอง พอพกัเทีย่งกม็าให้นมกนั” นายสงบ ทิพจินดา ซ่ึงมีภรรยาช่ือหนุ่ยทาํงานทอเส่ือเล่า

ไว ้(มรพ. สงบ: 158) เห็นไดว้า่ทรงจดัสวสัดิการในท่ีทาํงานแบบท่ีกา้วหนา้แต่ตามสภาพ 

 สาํหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ั้น ส่วนใหญ่จะใหน้าํไปฝากขายท่ีร้านวบิูลยสุ์ข ร้านห้องแถวในตวัเมือง

จนัทบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2503 นางประพนัธ์ มงักร เจา้ของร้านเล่าวา่ “มีกระเป๋า ถาดรองแก้ว มีเส่ือนอน เช่น เส่ือใหญ่

ประมาณ 9 คืบ เป็นเส่ือแบบม้วนอย่างเดียว ไม่มีฟองน้ํา...ตอนน้ันขายของสมเด็จฯ อย่างเดียว ส่วนเร่ืองของ

เส่ือประเภทอ่ืนๆ จะเป็นของบ้านญวน...กระเป๋าขายดี ช่วงน้ันราคาสูงสุดใบละ 130 บาท กระเป๋าหนีบราคา

ประมาณ 25 บาท ถาดเล็กสุดราคา 25 บาท มีขอบไม้ มีกระจกรอง...ของสมเด็จฯ จะขายดี เพราะใครๆ ไม่

สามารถทาํได้เหมือนของพระองค์ท่าน...ถ้าเป็นพวกข้าราชการ หมอ จะไปส่ังกระเป๋าทีว่ังสวนบ้านแก้วด้วย

ตนเอง กระเป๋าของท่านจะส่งทุกวัน ทาํเสร็จกจ็ะมาส่งที่ร้านวิบูลย์สุขเลย...เดือนหน่ึงกไ็ด้หลายหมื่นบาท...ครบ

หน่ึงเดือนกจ็ะสรุปยอดบัญชีคร้ังหน่ึง จะให้ทางร้าน 7 เปอร์เซ็นต์ เดือนหน่ึงได้ยอดประมาณ 5-6 หมื่นบาท” 

(มรพ. ประพนัธ์: 107) 

 แรกเร่ิมเดิมที หม่อมเจา้ทองคาํเปลว ทองใหญ่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัในเวลานั้นขอพระราชทานนาํไป

วางขายท่ีจวนผูว้า่ฯ แต่ไม่ไดผ้ล จึงนาํมาฝากขายท่ีร้านโดยไม่มีเปอร์เซ็นต ์ คร้ันสมเด็จฯ ทรงทราบก็รับสั่งวา่     
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“อย่างน้ีไม่ได้...กเ็ลยได้ 7 เปอร์เซ็นต์...สมเด็จฯ ไม่อยากให้เอามาขายเพราะกลัวว่าจะไปขายแข่งกบัชาวบ้าน แต่

ปรากฏว่าพอนําผลิตภัณฑ์สมเด็จฯ ออกมาขายกเ็ป็นที่แพร่หลาย เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้าน...จะเรียกว่า สบก 1 

สบก 2 สบก 3...เป็นแต่ละแบบไปเลย แล้วระบุว่าแบบอย่างน้ีราคาเท่าน้ี...ท่านจะต้องนําไปถอืให้คนอ่ืนดูก่อน” 

(มรพ. ประพนัธ์: 108) 

 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปท่ีร้านทุกปี แมเ้ม่ือไม่ไดป้ระทบัอยูท่ี่จนัทบุรีแลว้ (มรพ. ประพันธ์: 109) และเคย

ประทบัเสวยพระกระยาหารกลางวนัท่ีร้าน โปรดก๋วยเต๋ียวเส้นจนัทผ์ดัปู (สัมมา: 54) “ท่านจะมีของมาฝากทุก

คร้ังที่ท่านเสด็จไปต่างจังหวัด...เข็มกลัดสําหรับใช้แจกข้าราชการท่านกนํ็ามาให้ทีบ้่าน...ท่านจะเป็นกนัเองมาก” 

(มรพ. ประพนัธ์: 109-110 และพระฉายาลกัษณ์ท่ีร้านทีห่น้า 107 และ 108) 

 ผลิตภณัฑเ์ส่ือสวนบา้นแกว้นั้น มีป้ายเคร่ืองหมายการคา้เป็นรูปคนหาบกระจาด มีตวัอกัษรวา่ “S.B.K. 

ส.บ.ก. อุตสาหกรรมชาวบา้น The Peasant Industries, RAMBHAI PANA LTD. THAILAND.” (ภาพใน วกิลัย์ 

2550: 63) แสดงวา่ทรงเนน้วา่เป็นหตัถกรรมของ “ชาวบา้น” แต่ใชช่ื้อบริษทั “รําไพพนา” ซ่ึงทาํสัมปทานไมส้ัก

อยูแ่ต่เดิม เป็นการส่ือความหมายใหส้อดคลอ้งกนัวา่เป็นของธรรมชาติมาจากชนบท 

 นอกจากท่ีร้านวบิูลยสุ์ข (ซ่ึงยงัคงตั้งอยูใ่นปัจจุบนั) แลว้ บางคร้ังสมเด็จฯ เสด็จฯ ไปทรงออกร้านตาม

งานต่างๆ ซ่ึงในสมยันั้นมีไม่มาก เช่นท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยโปรดเกลา้ฯ ให้คนงานทอเส่ือเยบ็กระเป๋า

โดยเสด็จฯ โดย “ทรงให้เอาจักรไปเยบ็ ไปขายเพือ่การกุศล” (มรพ. จ ารัส: 113) “ท่านจะให้ทุกคนห้ิวกระเป๋าเส่ือ

ทีผ่ลิต เป็นการโฆษณาไปในตัว” (มรพ. กาญจนา: 132) ส่วนการส่งไปขายท่ีกรุงเทพฯ นั้น มีฝากขายท่ีร้านโขมพสัตร์

ของหม่อมเจา้ผจงรจิตร กฤดากร ซ่ึงผลิตผา้ฝ้ายและเส้ือผา้พิมพล์ายไทยขายอยูแ่ลว้ จึงเป็นการเสริมกนั และท่ี

ร้านนารายภณัฑข์องรัฐบาล แต่ก็ไม่ไดมี้มาก และไม่ไดส่้งออกไปขายต่างประเทศแมมี้ผูต้อ้งการ เพราะกาํลงั

ผลิตไม่มาก เท่ากบัวา่ทรงดาํเนินการแบบท่ีปัจจุบนัเรียกวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ไดท้รงขยายกิจการทาํยอดขาย

และกาํไรเขา้มามากๆ (พระฉายาลกัษณ์ทรงทอเส่ือและเม่ือเสด็จฯ ไปทรงออกร้านกบัท่านหญิงพรรณเพญ็แข 

ใน ราชเลขาธิการ 2528: 192) ทรงเป็น brand ambassador ผูท้รงส่ือวา่ ผลิตภณัฑน์ั้นชาวบา้นเป็นผูล้งมือลงแรง 

 เท่ากบัวา่ ทรงจดัการครบวงจร ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ คือ กกตากแหง้จากชาวบา้น นาํมาฟอกสี ทอ

เป็นเส่ือแลว้ออกแบบข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑใ์ชส้อยหลายประเภท และจดัจาํหน่าย ทาํใหมี้รายไดเ้ขา้มาเป็นลํ่าเป็น

สันกวา่อยา่งอ่ืน ชาวบา้นท่ีทรงรับเขา้มาจึงมีรายไดท่ี้แน่นอนและดีข้ึนตามลาํดบั ทั้งเขาเหล่านั้นยงัไดท้กัษะ

วธีิการติดตวัไปประกอบเป็นอาชีพเสริมของตนเองไดต่้อไป โดยนางประพนัธ์ใหส้ัมภาษณ์เม่ือ พ.ศ. 2547 วา่ 
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“ยงัมีคนงานเก่าทีเ่คยอยู่กบัท่านยงัเยบ็ยงัทออยู่ แถวทุ่งรี บ้านขอม และบ้านลาว” (มรพ. ประพนัธ์: 110) และ

นางมาลยั วสิกะพนัธ์ ใหส้มัภาษณ์ไวใ้นปีเดียวกนัวา่ คนท่ีเคยทาํงานท่ีโรงทอเส่ือของสมเด็จฯ ท่ียงัมีชีวติอยูมี่

ช่ือนนัท ์ ช่ือจาํรัส (มีบุญ) อยูท่ี่บา้นขอม “คนน้ีเป็นหัวหน้าคุมคนงานทอเส่ือ ตอนน้ีน่าจะอายปุระมาณ 70 ปี

แล้ว” และมีช่ือจรูญ แม่ของตนเอง กบันางจ๋ิว นางนกเอ้ียง  (มรพ. มาลยั: 136) 

 งานหตัถกรรมอีกอยา่งหน่ึงท่ีเคยมีการทาํท่ีสวนบา้นแกว้ คือการทอผา้ ซ่ึงติดขดัในตอนแรกในเร่ืองการ

จา้งคนทาํฟีม (เคร่ืองมือในการทอผา้) และรวบรวมอุปกรณ์ เร่ิมดว้ยการทอผา้พื้นบา้นธรรมดา เช่น ผา้โสร่ง 

ผา้ขาวมา้ ผา้ซ่ิน ผา้ม่าน มีคนทอเพียง 4-5 คน แต่ “ชาวบ้านโดยทัว่ไปนิยมทอเส่ือมากกว่าทอผ้าเน่ืองจากจะได้

ค่าตอบแทนดีกว่า การทอผ้า 1 ผืน ต้องใช้เวลานาน...ทาํอยู่ 2-3 ปี ไปซ้ือด้าย...จากจังหวัดตราด ได้ค่าแรงวันละ 

10 บาท” นางบางเล่า (ใน สัมมา: 56) นอกจากนั้น มีการทอผา้ไหม “มีช่างมาจากเชียงใหม่ มาปลูกหม่อนเลี้ยง

ไหมเพือ่ทอผ้ายก แต่ต่อมาเลิกเพราะขาดคนทอ” (สัมมา: 56 แต่ มรพ. ดาย: 147 วา่ช่างเป็นคนศรีสะเกษ) 

 แต่เดิมสมเด็จฯ อาจตอ้งพระราชประสงคใ์หมี้การทอผา้ ดว้ยทรงคุน้เคยมาตั้งแต่ยงัทรงพระเยาวท่ี์ได้

ทอดพระเนตรเห็นการทอผา้ท่ีพระตาํหนกัสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ (พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้) แต่เม่ือทาํต่อ

ไม่ได ้ จึงทรงหนัมาเนน้เร่ืองเส่ือ ซ่ึงชาวบา้นเมืองจนัทมี์พื้นฐานอยูแ่ลว้ และไดท้รงพฒันาต่อยอดข้ึน ดงัท่ีได้

นาํเสนอมาน้ี แต่กระนั้นก็ไดท้รงนาํลายผา้มาประยกุตใ์ชเ้ป็นลายเส่ือ เช่นลายดอกพิกุล และการยกดอกยกลาย 

เป็นตน้ ทรงเรียนรู้ท่ีจะทรงนาํความรู้แห่งอดีตมาทรงประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งลงตวั171 

 สาํหรับขา้หลวงนั้น เดิมทีคุณชดกบัคุณม่วยตามเสด็จฯ ไปท่ีจนัทบุรีดว้ย แต่ต่อมาอายมุากและมี

ครอบครัวอยูท่ี่กรุงเทพฯ นางสาวประดิษฐ ์ นาวกิบุตร172 จึงไปแทนจากกรุงเทพฯ นอกนั้นมีสองพี่นอ้งสกุล

เกตุทตัซ่ึงเป็น “ลูกครอก” วงัศุโขทยั คือแดงจรูญและเล็กจรัสศรี ช่วยอยู ่(สร. วงั: 3) โดยเม่ือจรัสศรีแต่งงานกบั

ทองดี การุณ มหาดเล็ก เม่ือ พ.ศ. 2500 และมีบุตร ทั้งสองและแดงไดก้ราบบงัคมทูลลากลบักรุงเทพฯ มาทาํงาน

ท่ีวงัศุโขทยัใน พ.ศ. 2503 (สร. ทองดี: 4, 7) จึงทรงค่อยๆ เล่ือนคนงานผูห้ญิงคนจนัทบุรีข้ึนมารับใชบ้นพระ

                                                           
171   แปลกอยูท่ี่วา่ไม่มีผูใ้ดกล่าวถึงลายราชวตัถ ์ซ่ึงครูกร้ิม สินธรัตน์ ครูภูมิปัญญาไทย บอกเล่าวา่ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ เสด็จ

ไปประทบัอยูท่ี่สงขลาใน พ.ศ. 2476 ชาวเกาะยอไดค้ดัเลือกลายท่ีสวยท่ีสุดทูลเกลา้ฯ ถวายแบบท่ีชาวบา้นเรียกวา่ลายขนนกเขา และ
พระองคไ์ดพ้ระราชทานช่ือใหใ้หม่วา่ “ราชวตัถ”์ ซ่ึงแปลวา่ “ราชาแห่งผา้” (“ผ้าเกาะยอ ผ้าทอแดนใต้” ใน สกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับ
ที่ 3152 ปีที่ 61 17 มีนาคม 2558 หน้า 68-69) 

172   นางสาวประดิษฐ ์เป็นบุตรหลวงประกอบราชจิตร ผูท้าํงานอยูก่บัสาํนกังานพระคลงัขา้งท่ี พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ขอมาตั้งแต่ยงัเดก็เพ่ือรับใชส้มเด็จฯ (พช. วีรวัฒน์ ผูเ้ป็นหลาน น.ส. ประดิษฐ)์ 
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ตาํหนกัโดยแม่ประดิษฐเ์ป็นคนฝึก (สร. วงั 2: 7 และ 17-18) จนกระทัง่ไดเ้ป็นขา้หลวงหอ้งพระบรรทม 2 คน คือ

นางแสวง พิมพา (แม่แหวง) กบันางสาววงั บุญศิริ (แม่วงั หรือ “เจ”๊ ตามท่ีรับสั่งเรียกตามผูอ่ื้นในเวลาต่อมา) 

 แม่แสวงเขา้ไปเป็นคนงานตั้งแต่อาย ุ18 ปี แลว้ไดห้าบนํ้าข้ึนไปไวใ้นหอ้งสรงอยูปี่กวา่ๆ สมเด็จฯ ก็ทรง

ชวนไปอยูรั่บใชบ้นพระตาํหนกั “ป้ากบัป้าวังผลัดกนันอนคนละคืน...ทรงสร้างห้องให้ 1 ห้อง เป็นห้องนอน...

คอยถวายท่านเวลาท่านทรงฉลองพระองค์ แล้วเรากค็อยน่ังเฝ้าท่าน พระเกศาท่านยาว ท่านจะเกล้าเอง ทีหลังจะ

ให้ช่างทาํ173เพราะพระหัตถ์ท่านไม่ค่อยดี ส่วนพระพกัตร์ท่านแต่งเอง ท่านทรงฉลองพระองค์สีตามวัน ท่าน

โปรดให้ข้าหลวงนุ่งผ้าป้ายสีตามวัน” (มรพ. แสวง: 142) องคส์มเด็จฯ เองนั้นก็ทรงพระภูษาซ่ินป้าย โดยทรงมี

ตะขอซ่อนไวใ้หง่้ายแก่การทรง (ผูเ้ขียน) โดยทรงพระสนบัเพลา (กางเกง) เม่ือเสด็จฯ ลงทรงงานท่ีสวนบา้นแกว้ 

จะทรงซ่ินในช่วงเยน็ (มรพ. ดาย: 148) 

 ส่วนนางสาววงั เม่ืออาย ุ 18-19 ปี เขา้ไปไม่นานก็พอดีทรงสร้างโรงเส่ือ ในเม่ือทอเส่ือเป็นอยูแ่ลว้จึงได้

งานทอเส่ือ ต่อมาจึงถวายตวั “พ่อแม่ฉันว่า บ้านนอกบ้านนาจะมาอยู่กบัเจ้านายได้หรือเปล่า กริิยายงักบัม้าดีด

กระโหลก ทาํอะไรกไ็ม่เป็น...จะไปทาํได้หรือ...กบ็อกว่าได้...พาพ่อแม่มาด้วย ทางน้ีเขากจั็ดดอกไม้ธูปเทยีนเอาไว้

ให้ถวาย...กม็ากนั 4 สาว อยู่รวมๆ กัน...มีคุณยายแม้น เป็นยายของคุณชายบัณฑิตย์ รู้สึกจะหกสิบเจ็ดสิบแล้ว 

สําหรับดูแลพวกฉันน่ี” (สร. วงั: 2) 

 การถวายตวัน้ี ทาํเป็นหนงัสือใหแ้ม่ของนางสาววงัเก็บไวใ้บหน่ึง ความวา่ ถวายเป็นสิทธ์ิของท่านเลย 

พอ่แม่ไม่เก่ียว ท่านราชเลขาฯ ถามวา่ “น่ีมาถวายตัวอย่างน้ีคิดอะไร อยากได้อะไรจากสมเด็จฯ...ฉันกต็อบว่าฉัน

ไม่อยากได้อะไรทัง้น้ัน อยากได้ความรักจากสมเด็จจ๊ะ ท่านกย็ิม้ สมเด็จยิม้” (สร. วงั: 3) พระราชทานอาหารทุก

ม้ือ เคร่ืองใชใ้หเ้บิกได ้ พระราชทานค่าขนมเดือนละ 40 บาท ตอนแรกไปฝึกท่ีเรือนราชเลขาฯ ก่อน ไปเสิร์ฟ

อาหาร ไปช่วยท่ีหอ้งเคร่ือง พอคล่องจึงไดรั้บใชบ้นพระตาํหนกั 

 “ท่านเสวยน้ําชาอยู่ในห้องบรรทม น้ําส้ม...เรากไ็ปเกบ็พระแท่น...เตรียมฉลองพระองค์...ฉลองพระบาท 

เตรียมกระเป๋าที่ท่านถอืน่ะ...มีบุหร่ี มียา มีของใช้จุกจิกของท่านน่ะ มีกระดาษ มียานัตถ์174เรากต้็องเติมให้ท่าน...

ท่านเข้าห้องสรง ท่านออกมา ท่านแต่งพระองค์...” (สร. วัง: 4) 

                                                           
173   ผูท้าํพระเกศาถวายตามปกติ คือแดง ส่วนเลก็จรัสศรีนั้น เม่ือประทบัอยูท่ี่วงัศุโขทยั เป็นผูซ้กัฉลองพระองค ์
174  พระโอสถมวน หรือบุหร่ีนั้นทรงหน่ึงมวนหลงัพระกระยาหาร ยานตัถท์รงบ่อยกวา่ (สร. วัง 1: 10) โดยทรงมีกลกัยานตัถ ์ มีงวงเป็น

ทองซ่ึงมีโซ่คลอ้งอยูไ่ม่ใหห้ลุด ทรงเทผงยานตัถล์งท่ีฝ่าพระหัตถ ์และทรงใชง้วงกวาดเอาผงยาเขา้ไปแลว้ทรงเป่าเขา้พระนาสิก (จมกู) 
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 “จากน้ัน เสด็จลงมาเสวยพระกระยาหารเช้า เป็นข้าวต้ม ข้าวผัด บางทกีเ็ป็นเคร่ืองฝร่ังอย่างไข่ออมเล็ต 

ห้องเคร่ืองทาํถวาย เสวยเสร็จท่านกเ็ดิน (กบั) สุนัข สิบตัว...พอ 11 โมงกว่า กเ็สด็จไปศาลาเส่ือ” (สร. วงั: 4) 

 นายดาย บุญศิริ นอ้งชายนางสาววงัซ่ึงถวายตวัเขา้มาดว้ยพร้อมกนัเม่ืออาย ุ 11 ปี เป็นผูต้ามเสด็จฯ ไป

โรงเส่ือทุกวนั “กถ็อืร่ม พอส่งถงึโรงเส่ือ ผมกน่ั็งรอกป็ระมาณสักช่ัวโมงท่านกเ็สด็จกลับ” (มรพ. ดาย: 146) นาย

ดายเล่าวา่สมเด็จฯ “โปรดมาก..มีแล็ซซ่ี (Lassy) ตัวใหญ่ อะไรอีกหลายตัว...แล้วกเ็จ้าโบว์ มีตอนหน่ึงเจ้าโบว์วิ่ง

ไปหาคนงาน..(ที)่ กาํลังถางหญ้าอยู่ เหวี่ยงเคียวโดนตรงคอเจ้าโบว์ พระองค์ท่านไม่กร้ิวเลยครับ...” (มรพ. ดาย: 

149) 

 พระกระยาหารกลางวนัตอนบ่ายโมงนั้นประทบัเสวยบนพระตาํหนกักบัท่านหญิงผอ่ง ท่านหญิงตุ ๊ ท่าน

เป้ง คุณสมคัรฯ หม่อมปลัง่ และคุณชายเล็ก เป็นตน้ ท่านหญิงตุ๊ (ม.จ.สุลภัวลัเลง) ทรงเป็นหวัหนา้ห้องเคร่ืองใน

ระยะแรก พระกระยาหารจะมี “กระหลํ่าปลีลวกซอยหยาบๆ เพือ่ทีจ่ะได้เสวยข้าวแต่น้อย ตามที่แพทย์ถวาย

คําแนะนําทัง้ๆ ที่เสวยข้าวแดง มีแกง น้ําพริก หลนเต้าเจ้ียว แกงเขียวหวานไก่ ปลาดุกอุย ปูจ๋า แกงมัสหมั่น 

ขนมจีน ยาํปลาดุกฟู ยาํแสร้งว่า (กุ้ง) ปลาทอด หมี่กรอบ แกงจืดฟัก แกงจืดมะระ มะปรางกบัเซ่งจ๊ี แกงจืด

ลูกรอกลูกเล็กๆ ต้องปอกเปลือกออกให้หมด ของหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วง ลิ้นจ่ี เงาะ ตามฤดูกาล ทุกอย่าง

ต้องคว้านเมล็ดออก มีบัวลอยเผือก สลิ่ม ทบัทมิกรอบ แต่ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ มีชา กาแฟ” ไม่วา่ท่ีสวนบา้นแกว้

หรือท่ีวงัศุโขทยั ตามท่ีคุณแจ๊ค บุตรท่านหญิงตุเ๊ล่าอยา่งท่ีจาํไดข้ึ้นใจ (พช. โสรัจ) 

 ช่วงเยน็ๆ เวลาประมาณ 17.00 น. เสวยพระสุธารสชา “เมนูมีเกีย๊วหมูใส่เป็ดตุ๋น ผัดไทย มะกะโรนีผัด 

สาคูไส้หมู ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ผลไม้ ขนมเค้ก น้ําชา Darjeeling หรือ Lipton ไม่เสวยกาแฟ” (พช. โสรัจ) 

 คุณแจค๊เล่าต่อวา่ “สมเด็จฯ จะไม่รับส่ังว่าโปรดอะไรเป็นพิเศษ แต่มีอยู่คร้ังหน่ึงทีแ่ม่ให้แม่ครัวรองตํา

น้ําพริก รสชาติคงไม่เป็นทีพ่อพระทยั จึงรับส่ังกบัผมว่าให้บอกแม่ว่า “เมื่อคืนน้ําพริกไม่อร่อยนะ มันเปร้ียว” 

แสดงว่าทรงทราบรสมืออย่างดี” (พช. โสรัจ) 

 ต่อมาหม่อมปัทมา (ปลัง่) จกัรพนัธ์ุ ไดรั้บช่วงต่อจากท่านหญิงตุ๊ ซ่ึงเสด็จกลบักรุงเทพฯ นางแสวงและ

นางสาววงัเล่าวา่ พระกระยาหารท่ีทาํบ่อยๆ ไดแ้ก่ หม่ีกรอบ แกงเขียวหวาน ไก่ชวา แฮก๊ึน ส่วนอาหารท่ีโปรด 

ไดแ้ก่ขา้วแช่ ขนมจีนนํ้าพริก ยาํเกสรชมพู ่มะระยดัใส้ สะเดานํ้าปลาหวาน (สัมมา: 58-59) 

                                                                                                                                                                                           

(ผู้เขียนเห็นเอง) เม่ือสวรรคตแลว้ ไม่เคยเห็นกลกัยานตัถท์รงอีกเลย ยานตัถแ์ละพระโอสถมวนน้ีแสดงความเป็นกลางเก่ากลางใหม่
ของสมเดจ็ฯ ไดดี้ 
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 คุณแจค๊ขยายความเร่ืองขา้วแช่วา่ ช่วงหนา้ร้อนสงกรานต ์ พระญาติหลานๆ ตอ้งมาท่ีวงัศุโขทยัเพื่อมา

สรงนํ้า สมเด็จฯ โปรดเกลา้ฯ ใหท้่านหญิงตุท๊าํขา้วแช่ข้ึนโตะ๊เสวยหนา้ร้อนราว 3 เดือน ขา้วแช่ท่ีโปรดมีกบัส่ี

อยา่ง คือ กะปิผกักบัปลาดุกแลว้ป้ันเป็นกอ้นเล็กๆ ชุบไข่เล็กนอ้ย พริกหยวกสอดไส้หมูกุง้แลว้ห่อดว้ยแพไข่ซ่ึง

ทาํใหส้วยยาก และตอ้งใชไ้ฟพอดีๆ ทอด หอมแดงสอดไส้ปลาช่อนแหง้ และเน้ือฝอย ส่วนขา้วเหนียวมะม่วง

นั้น ตอ้งเป็นอกร่องเขียวจากเมืองนนทเ์จา้เดิมตน้เดิมเท่านั้น (พช. โสรัจ) สาํหรับตาํราขา้วแช่ของหม่อมปลัง่ จะ

มีหวัไชโป้เพื่มข้ึนมา (สัมมา: 80-81 –ภาคผนวก)175 การรับประทานขา้วแช่ ตอ้งไม่ใชช้อ้นตกัขา้วท่ีขดัแลว้จึงหุง 

ทิ้งไวใ้หเ้ยน็แลว้แช่ในนํ้าเยน็ท่ีอบควนัเทียนหรือลอยมะลิแลว้ เป็นต่างหากไปจากชอ้นตกักบั เพื่อไม่ให้นํ้ามนั

ลงไปปนกบันํ้า 

 ส่วนพระกระยาหารคํ่าเวลา 20.00 น. นั้น บางคร้ังคุณสมคัรฯ จะปรุงอาหารฝร่ังถวายท่ีครัวฝร่ังบนพระ

ตาํหนกั 

 หลงัพระกระยาหารกลางวนั สมเด็จฯ จะเสด็จฯ ข้ึนห้องพระบรรทมไปทรงพกัผอ่น หม่อมราชวงศ์

ปรียาภา สวสัดิวตัน์ (เดน้ท ์Dent จากการสมรสในภายหลงั) หรือคุณแดง ธิดาหม่อมเจา้โสภณภราไดย (ท่านชาย

กลาง) พระเชษฐาพระชนนีเดียวกนั ซ่ึงทรงเล้ียงมาตั้งแต่อาย ุ9 ขวบ โดยใหไ้ปอยูเ่ป็นนกัเรียนประจาํท่ีโรงเรียน

ราชินี แต่ช่วงปิดเทอมจะไปอยูท่ี่สวนบา้นแกว้อยา่งใกลชิ้ดกบัพระองค ์เล่าวา่ 

 วนัหน่ึง ประทบัอยูใ่นห้องพระบรรทม ซ่ึงเป็นเวลาท่ีคุณแดงซ่ึงยงัเด็กเองตอ้งนอนพกัเช่นกนั แต่เธอ

แอบลงไปขอยมืรถจกัรยานคนัหน่ึงจากมหาดเล็กไปข่ีเล่น ทั้งๆ ท่ียงัข่ีไม่ค่อยเป็น เธอ “นุ่งกางเกงเอ๊ียมขายาวใส่

ถุงน่องรองเท้านะ คือแต่งตัวแบบเด็กฝร่ัง ปรากฏว่ารองเท้าลื่น โดนเดือยป่ันถบีทิม่เข้าไปทีข้่อเท้า เลือดแดงฉาน

เลย...โห วิ่งใหญ่เลย...ท่านก็ลงมา...จากห้องพระบรรทมมาทีห้่องประทบัเล่น ท่านก็มาดูๆ จับๆ นะ แล้วท่านก็

กลับขึ้นไป ไม่รับส่ังอะไรเลยนะ กลับขึ้นไปเอาล่วมยา กระเป๋ายา ลงมา แล้วท่านก็น่ังแปะลงไปกบัพืน้ เราก็น่ัง

อยู่กบัพืน้...ท่านกด็ึงเท้าเราไป แล้วเอายาล้างแผล ล้างๆ ค่อยๆ เช็ด มือเบามากเลย ท่านกค่็อยๆ ทาํ พระโอษฐ์กว่็า 

“เน่ีย ถงึเวลานอนแล้วทาํไมไม่นอน” คือรับส่ังเสียงเรียบมาก ไม่ได้กร้ิวนะ เราเองยงัมีอารมณ์ “เห็นไหม เสร็จ

แล้วมันกม็ีเร่ืองขึ้นมา แล้วกเ็จ็บตัว”...ไอ้เรากเ็ร่ิมเจ็บไง ท่านกใ็ส่ยา ทาํแผลปิดแผล พันให้เรียบร้อยเลย ท่านก็

บอก “เข้าห้องไป ไม่ต้องออกมา””  คุณแดงมาทราบภายหลงัวา่ “ท่านเป็นพยาบาลสมัยสงคราม” (สร. ปรียาภา: 11) 

                                                           
175  ตาํรากบัขา้วอ่ืนๆ มี นํ้ าปลาตะไคร้ หม่ีกรอบ พริกขิงปลาดุกกรอบ (ตาํหรับคุณยายแมน้) เม่ียงกระทอ้น กระทอ้งทรงเคร่ือง กระทอ้น

ลอยแกว้ และไข่หวานมะพร้าวอ่อน (สัมมา: 81-84) 
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 คร้ันเวลาเสวยพระสุธารสชา ตอนบ่าย 4-5 โมงเยน็ ธรรมดาคุณแดงตอ้งไปเฝ้าฯ พร้อมกบัพระญาติทุก

คนท่ีอยูท่ี่นัน่ ราชเลขาฯ เห็นหายหนา้ไป จึงถามถึง เรียกออกมาดุยดืยาวแลว้หา้มออกจากหอ้ง “พอตอนกลางคืน

เขากลับไปเรือนเขาแล้ว สมเด็จฯ กล็งมา “เป็นไงล่ะ เห็นไหมน่ี ส่ิงทีไ่ม่ควรทาํ แล้วไปทาํ มันให้โทษ ..เจ็บตัวอีก

ต่างหากนะ” แต่ท่านทาํแผลให้ทุกวัน เช้าเยน็...ไม่ได้เยบ็ เพราะว่าตอนน้ันโรงพยาบาลยงัไม่ได้สร้าง แต่น่ีหายได้

เพราะท่านนะ แผลลึก เป็นเดือน กว่าจะหาย” (สร. ปรียาภา: 11-12) 

 เห็นไดว้า่ สมเด็จฯ ทรงมีพระสติในเวลาฉุกเฉิน ทรง “ลงมือ” กระทาํการท่ีจาํเป็น ทาํแผลไดอ้ยา่ง

ชาํนาญการ ดว้ยพระอารมณ์ท่ีน่ิง ไม่ทรงทาํใหคุ้ณแดงวิตก แต่ไดรั้บสั่งสั้นๆ ดว้ยเหตุผลถึงโทษของการหนีไป

เล่น 

 “ท่านไม่ดุๆๆ ท่านสอนเฉยๆ แต่ว่าคําสอนของท่านน่ีมันคม ลึกเลยนะว่าเราผิด ถามว่ากลัวท่านมั้ย...

เกรงมากกว่า” คุณแดงสรุป (สร. ปรียาภา: 12) 

 สมเด็จฯ ทรงปูเส่ือประทบัเสวยพระสุธารสชาท่ีสนามพระตาํหนกัเทาเป็นส่วนใหญ่ เด็กๆ บรรดาลูก

ขา้หลวงมหาดเล็กก็จะมาอยูแ่ถวนั้น และจะไดเ้ฝ้าฯ (พระฉายาลกัษณ์กบัเด็กๆ ใน มรพ: 143) นางแสวง 

ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม เล่าวา่ “ท่านโปรดเด็กผู้หญงิมาก บรรดาข้าหลวงทีม่ีลูกผู้หญงิท่านจะโปรดมาก แล้ว

ต้องเป็นระเบียบ” ตอนท่ีตนเองคลอดลูก “ท่านกใ็ห้อาหารดีๆ แล้วกค็ลอดกบัคุณหมออารีย์ แล้วท่าน

พระราชทานเหรียญ ร.พ. แล้วท่านพระราชทานช่ือให้” เก่ียวกบัเด็กๆ เหล่าน้ี ท่านยงัรับสั่งวา่ “ถ้าฉันตายแล้วจะ

ทาํยงัไงกบัเด็กพวกน้ี ท่านคอยถามตลอดว่าคนไหนเรียนอยู่ช้ันอะไรบ้าง” (มรพ. แสวง: 143) 

 นางอนงค ์ สพโชค ลูกสาวแม่แสวง อธิบายวา่ท่ีไดรั้บพระราชทานนั้นเป็นจ้ีหรือล็อคเก็ต (locket) ทรง

พระเมตตา โปรดให้จดัเตรียมขนมผลไม ้ นํ้าหวานพระราชทานเด็กๆ เสวยเสร็จ ทรงพระดาํเนินพร้อมพระญาติ 

เด็กๆ ก็จะเดินตามเสด็จฯ ไปดว้ย บางคร้ังทรงเล่นกบัเด็กๆ (ทน: 145) ทรง “สอนเร่ืองการพูด จะต้องชัดถ้อยชัด

คํา ร ล ท่านเน้นมาก...ท่านจะสอนให้เรามีบุคลิกทีด่ีๆ รู้สึกว่าท่านรักมาก ท่านจะโปรดอนงค์ เพราะเราเป็น

เด็กผู้หญงิคนแรกของวัง ลูกคนอ่ืนๆ จะเป็นผู้ชาย” (มรพ. แสวง/อนงค์: 143 พระฉายาลกัษณ์กบัอนงคเ์ม่ือยงั

เด็กใน ทน: 144) เม่ือโตข้ึน สมเด็จฯ รับสั่งทั้งกบัอนงคแ์ละแม่วา่ “ฉันอยากให้อนงค์เรียนพยาบาล เป็นอาชีพที่

ช่วยเหลือคน” (มรพ. แสวง/อนงค์: 143 และ ทน: 145) นางอนงคจึ์งไดเ้รียนพยาบาลดว้ยพระราชทรัพยส่์วน

พระองค ์ ณ วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงตั้งข้ึนในภายหลงั สาํเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2522 

และเม่ือสมเด็จฯ ทรงพระประชวรหนกั ประทบัอยูท่ี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่ีกรุงเทพฯ นางอนงคไ์ดเ้ขา้ถวาย
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การพยาบาลอยู ่ เม่ือเสด็จกลบัไปประทบัท่ีวงัศุโขทยัได ้ ก็ไดถ้วายการพยาบาลต่อมาเป็นระยะๆ เพราะทั้งนาง

แสวงและนางอนงค์ได้ยา้ยไปพาํนักอยู่ที่วงัศุโขทยัแล้ว “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสถวาย

การพยาบาลพระองค์ท่าน” นางอนงคก์ล่าว (ทน: 145)176 

 นาวาโทเสนีย ์ รักษาศิลป์ ซ่ึงเรียกตนเองวา่ “มหาดเล็กเรือนนอก” คือไม่ไดรั้บใชบ้นหรือใกลพ้ระ

ตาํหนกั เล่าวา่ ช่วงเยน็ “ทรงพระดําเนินนานหน่อย พวกทหารตํารวจกจ็ะไปถวายอารักขา...ส่วนใหญ่ท่านไม่

ค่อยรับส่ังเท่าใดนัก จะรับส่ังแต่ภายใน เช่น (กบั) ลุงเพาะ เป็นต้น...ท่านจะเดินดูต้นไม้ ด้านหน้าบ้าง ด้านหลัง

ของพระตําหนักบ้าง ตรงไหนไม่เรียบร้อย กจ็ะรับส่ังกบันายเพาะ และราชเลขาฯ” (มรพ. เสนีย์: 139 และภาพ

ใน ทน: 145) 

 จากนั้นจะเสด็จฯ ข้ึนสรงนํ้า แลว้แต่งองคล์งมาเสวยพระกระยาหารคํ่าเวลา 2 ทุ่มกบัพระญาติ บางทีก็

ทอดพระเนตรหนงั ซ่ึงเป็นภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยมาก พอประมาณหา้ทุ่มมหาดเล็กก็จะถวายกาแฟ 

หรือไม่ก็ทรงเล่นรูปต่อหรือทรงพระอกัษร พอหา้ทุ่มกวา่ๆ ก็เสด็จข้ึนหอ้งพระบรรทม (สร. ดาย: 197) 

 “งานฝีมือที่ท่านโปรด แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ คืองานเลื่อยตัวต่อจ๊ิกซอ (jigsaw puzzle-ผู้เขียน) ท่านเลือกรูป

เองทัง้หมด (หมา ดอกไม้ คน สัตว์ทะเล) มีเคร่ืองเลื่อยของท่าน ฉันเป็นคนขัด พอเลื่อยเสร็จ กลางคืนท่านกไ็ป

ทรงต่อแข่งกบัลูกหลาน จับเวลา เกบ็ไว้เป็นตู้เลย ท่านเลื่อยตอนเยน็ 5 โมง ท่านโปรดปักดอกไม้แจกนัด้วย ป้า

เตรียมดอกไม้ให้” (สร. วงั 1: 11) 

 ในช่วงท่ีเสด็จฯ ข้ึนพระตาํหนกัแลว้น้ี บรรดาสุนขัทรงเล้ียงบางตวัจะตอ้งตามเสด็จฯ ข้ึนไปดว้ย แต่

จะตอ้งมีการลา้งเทา้กนัก่อน คุณธิดาเพญ็ ธิดาหม่อมราชวงศบ์รรฦาศกัด์ิเล่าวา่ 

 “พอเยน็ขึ้นมา อ้ายพวกน้ีจะต้องขึ้นตําหนัก..ก.็.พวกเรา (เด็กๆ) กระป๋องคนละใบ ล้างเท้าหมาคนละตัว 

ไม่มีลืม ไม่มีลืมอันน้ี” (สร. ธิดาเพญ็: 5) 

 หม่อมหลวงประอรเล่าวา่ “มีตามท่านอยู่ตัวหน่ึงเดินเป็นประจํา...มันอยู่ด้วยเลย แล้วมันหวงด้วย..” 

(สร. ประอร: 7) ทรงมีสุนขัอยูบ่นพระตาํหนกั นอกจากจะเป็นแบบฝร่ังแลว้ ยงัเป็นการอารักขาไปในตวัดว้ย 

                                                           
176  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรีท่านหน่ึงเคยกล่าวกบัผูเ้ขียนวา่ “อนงค์เป็นคนท่ีเรียบร้อย พูดจาไพเราะ เป็นที่น่า

สังเกตในหมู่พยาบาล และเป็นพยาบาลดมยาสลบที่สามารถมาก” 
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 เม่ือบุตรชายทั้งสองของหม่อมหลวงประอรมีวยัอนัสมควรท่ีจะไดเ้ขา้โรงเรียน ทั้งเธอไดห้ยา่ขาดจาก

หม่อมราชวงศถ์นดัศรีแลว้ดว้ย สมเด็จฯ จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปอยูท่ี่กรุงเทพฯ กบัลูกท่ีบา้นของท่านการวกิ 

(ท่านหวาน) ซ่ึงสมเด็จฯ พระราชทานพระราชทรัพย ์60,000 บาท ใหป้ลูกบา้นสองชั้นและรับสั่งวา่ “โอ้โฮ! เป็น

บ้านใหญ่ทีเ่ล็ก ดูแล้วโตเต็มที”่  บนท่ีดินท่ีซ้ือจากทา้วสมศกัด์ิบา้นติดกนั ท่ีซอยสันติสุข (สุขมุวทิ 38) บา้นน้ีจึง

ไดช่ื้อวา่บา้น “โตเตม็” ตรงกบัภาษาองักฤษในคาํวา่ ‚Totem Pole‛ ของอินเดียนแดงซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความ

อุดมสมบูรณ์ (การวกิ 2545: 168) ท่านหญิงผอ่งก็โปรดท่ีจะใหคุ้ณประอรไดไ้ปช่วยดูแลบา้นนั้นถวายดว้ย 

เพราะองคเ์องยงัประทบัอยูก่บัสมเด็จฯ ท่ีสวนบา้นแกว้ (สร. ประอร: 10)177 

 คุณแดงปรียาภา ซ่ึงขณะนั้นเป็นนกัเรียนประจาํอยูท่ี่โรงเรียนราชินี และท่านพอ่และหม่อมแม่ทาํงานอยู่

ต่างจงัหวดั จึงไดอ้อกมาอยูก่บัท่านหวาน และคุณประอรในวนัหยดุสุดสัปดาห์ดว้ย หม่อมหลวงศิริเฉลิม (คุณ

หมึกแดง) บุตรคนโตของหม่อมหลวงประอร จึงถือวา่ “อาแดงน้ีเหมือนพีส่าวคนโต” (สร. ศิริเฉลมิ: 6) ส่วนคุณ

แดงเองเล่าวา่ ท่านหวานทรงพาไปเท่ียวพทัยาบ่อยๆ จึงไดห้ดัเล่นสกีนํ้าจนชาํนาญ ทั้งยงัไดฝึ้กพดูภาษาทั้ง

องักฤษและฝร่ังเศสกบัฝร่ังท่ีท่านหวานทรงคุน้เคย (สร. ปรียาภา: 12) ท่ีพทัยาซ่ึงสมยันั้นยงัไม่เจริญ สมเด็จฯ 

ทรงมีท่ีประทบัอยา่งค่อนขา้งลาํลองอยู ่ “มีตน้มะพร้าว 2 ตน้” ไวป้ระทบัระหวา่งทางจากกรุงเทพไปจนัทบุรี 

หรือเสด็จฯ ไปประทบัเป็นคร้ังคราว เพราะ “โปรดทะเล” แต่ “ไม่ค่อยสรงน้ําเท่าไร” คุณประอรเล่า (สร. ประอร: 

13; พระฉายาลกัษณ์และรูปท่ีพทัยาใน การวกิ 2545: 200-202) ดูเหมือนวา่สมเด็จฯ จะทรงพระเกษมสาํราญ เม่ือ

ไดท้อดพระเนตรเห็นขา้ราชบริพารใกลชิ้ดสนุกสนานกนั พระตาํหนกันั้นช่ือวา่ “บา้นใกลส้มุทร” ตรงกบัสถาน

ท่ีตั้ง และเป็นตรงกนัขา้มกบั “ไกลกงัวล” 

 หากจะถามวา่ สมเด็จฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีสวนบา้นแกว้ “เยีย่งหญิงไทยธรรมดา” หรือไม่ เห็นที

จะตอ้งตอบวา่ ไม่เชิง พระองคป์ระทบัอยูท่่ามกลางพระญาติ ขา้ราชบริพารเก่าๆ และวงศว์านวา่นเครือเหมือน

ชาวบา้นชาวเมือง (สมยันั้น) ก็จริง แต่ก็ยงัตอ้งทรงระวงัรักษาพระเกียรติยศความเป็นสมเด็จฯ อยู ่ อยา่งท่ีไม่อาจ

ทรงหลีกเล่ียงได ้ แต่ก็ไดพ้ระราชทานความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัขา้หลวงและมหาดเล็ก ซ่ึงเป็นคนเมืองจนัทท่ี์

ทรงรับเขา้มาใหม่ ทรงเป็น “มูลนาย” หวัหนา้ครอบครัวใหญ่ แผพ่ระเมตตากรุณาคุณใหมี้ท่ีอยู ่ อาหาร รับ

                                                           
177  หม่อมเจา้การวกินั้น ทรงทาํงานเป็นผูจ้ดัการอู่รถยนตท่ี์ “เซอร์วสิ แกราจ” ท่ีกรุงเทพฯ อยูแ่ลว้แต่เดิม และต่อมาไดท้รงยา้ยไปทาํงานท่ี

บริษทัประชายนต ์ ตวัแทนจาํหน่ายรถโฟลค์สวาเกนแทนฝร่ังเยอรมนัท่ีกลบับา้นไป เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขาย ขยายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทรงทาํต่อมาอีกนบั 10 ปี จนมีความเห็นต่างกนับางอยา่งกบัเจา้ของบริษทั จึงไดต้ดัสินพระทยัออกมาเป็น “มหาดเลก็รับใช้เจ้านาย
ต่อไปดกีว่า...ได้รับพระราชทานเงินเป็นคร้ังแรกจากสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี” ทั้งน้ี เม่ือสมเด็จฯ เสดจ็ฯ กลบัมาประทบัท่ีวงัศุ
โขทยัอีกคร้ัง (การวิก 2545: 169-170) 
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พระราชทาน หยกูยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ครบปัจจยัส่ี ทั้งไดรั้บค่าแรง ค่าขนม ตามควร ทรงเป็นแบบอยา่งใน

การดาํเนินชีวติอยา่งเรียบง่าย แต่พอเพียง ทั้งยงัทรงร่วมงานดว้ยพระองคเ์อง พระราชทานความรัก ความห่วงใย 

ส่งเสริมลูกๆ ใหไ้ดรั้บการศึกษาและการอบรมมารยาท จึงไม่ทรงขาดผูค้นรับใชถ้วายงานในรมณียสถาน “สวน

บา้นแกว้” 

 พระราชกรณียกิจท่ีจงัหวดัจนัทบุรีหาไดห้มดเท่าน้ีไม่ ยงัมีท่ีเก่ียวกบัการยกระดบัการแพทยก์ารพยาบาล 

อีกทั้งการศึกษาของราษฎรทัว่ไปในจงัหวดันั้น และจงัหวดัใกลเ้คียง ใหไ้ดเ้ล่าขานกนัต่อมาอีกมาก ทั้งน้ี พึง

ทราบดว้ยวา่แมว้า่จะประทบัอยูท่ี่จนัทบุรีเป็นส่วนใหญ่เป็นเวลา 20 ปีก็ตาม แต่ทุกๆ ปีจะเสด็จฯ ยงักรุงเทพฯ 

ประทบัท่ีวงัศุโขทยั อยา่งนอ้ยท่ีสุดปีละ 2 คร้ัง เพื่อเสด็จฯ ทรงร่วมพระราชพิธีฉตัรมงคลในเดือนพฤษภาคมและ

เฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนธนัวาคม ไม่มีพลาด 
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12 

 

การแพทย์การพยาบาล และการศึกษา ทรงพระกรุณา 

พระเมตตาอนามัยราษฎร์ 

 แต่คร้ังท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จมาทรงหาท่ีดินในจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อทรงสร้างท่ีประทบั

นั้น ขณะท่ีกาํลงัทรงเตรียมพระกระยาหารอยู ่ มีดบาดพระดชันี (น้ิวมือ) ทรงทาํความสะอาดบาดแผลแลว้ ตอ้ง

พระราชประสงคป์ลาสเตอร์ปิดแผล แต่ไม่มีผูใ้ดมี จึงไดเ้สด็จฯ ยงัโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั หมอและพยาบาล

พากนัวิง่วุน่ในโรงพยาบาลเล็กๆ ท่ีทรุดโทรมนั้น ในท่ีสุดไดพ้ลาสเตอร์ช้ินเล็กๆ มาถวาย สมเด็จฯ ทรงสลดพระ

ราชหฤทยัยิง่นกัวา่ ประชาชนคนธรรมดาท่ีเจบ็ป่วยจะไดรั้บบริการเช่นใด (ราชเลขาธิการ 2531: 148) 

 คร้ันเม่ือไดแ้ผว้ถางดงหญา้คาเป็นสวนบา้นแกว้ไดพ้อสมควรแลว้ สมเด็จฯ จึงตอ้งพระราชประสงคจ์ะ

ทรงสร้างตึกผา่ตดัพระราชทานโรงพยาบาล แต่พระราชทรัพยท่ี์ทรงมีอยูใ่นขณะนั้นไม่เพียงพอ ทั้งยงัเคยมีพระ

ประสบการณ์แต่คร้ังท่ีพระองคโ์ดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ท่ีองักฤษถึงการแสดงของทหารเพื่อหา

เงินทาํการกุศล (ดูบทท่ี 8) จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระประยรูญาติและขา้ราชบริพารผูจ้งรักภกัดีมาแต่เก่าก่อน ได้

จดัการแสดงละครในพระบรมราชินูปถมัภข้ึ์นเม่ือ พ.ศ. 2496 (ราชเลขาธิการ 2531: 147) 

 หม่อมราชวงศส์ายสิงห์ (สวสัดิวตัน์) ศิริบุตร หรือคุณหน่ิง ธิดาคนเล็กของหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท 

หรือท่านช้ินเล่าวา่ 

 “ท่านพ่อของดิฉันจัดการแสดงละครและเป็นผู้จัดทาํบท ซ่ึงดัดแปลงเร่ืองของฝร่ังช่ือว่า “เพยีง 10 

นาท”ี (จากหนังสือแนวสืบสวนสอบสวน Ten Minute Alibi ของอกาธา คริสต้ี Agatha Christie-ผู้เขียน) จัด

แสดงภาคภาษาไทยก่อน...มีคนมาดูมากพอประมาณ และให้จัดแสดงภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย มีการแสดง 2 คร้ัง 

ได้เงินเพยีงพอจะนําไปสร้างตึกผ่าตัด หลังจากน้ันได้นําเงินทีเ่หลือมาต้ังเป็นกองทุนประชาธิปก แล้วต่อมา

กลายเป็นมูลนิธิประชาธิปก178...ดิฉันทาํหน้าทีบ่อกบททัง้ 2 ภาค” (สร. สายสิงห์: 13-14) 

                                                           
178 มลูนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี เม่ือสมเดจ็ฯ เสดจ็สวรรคตแลว้ 
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 “เราซ้อมทีว่ังศุโขทัย...ทรงจัดอาหารพระราชทาน...การแสดงจัดข้ึนทีห่อประชุมกระทรวงศึกษาธิการ...

เสด็จทอดพระเนตรทุกคร้ังทุกวัน...ทัง้หมด 3-4 รอบ...ภาคภาษาไทยมีคุณประจวบ บุรานนท์ พระองค์ภาณุฯ 

(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนัธ์ุยคุล) พีห่มึก (หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์)...ท่านจักรพนัธ์ุฯ 

(หม่อมเจ้าจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ) คุณวิลาศ บุนนาค...นางเอกภาคภาษาไทย คือหม่อมวิภา (ใน ม.จ.

จักรพนัธ์ุฯ) นางเอกภาษาอังกฤษคือ พี่หนุ่น (ม.ร.ว.สมานสนิท สวัสดิวัตน์) ...พวกแสดงภาษาอังกฤษ เขาท่องบท

กนัได้แม่นยาํ เราไม่มีความลําบากในการบอกบท...แต่ผู้แสดงภาคภาษาไทย...เราน่ังบอกบท จนกระทัง่ผู้ชมเขา

บอกว่า ได้ยนิแต่เสียงคนบอกบท...โอ๊ย จะบ้าตาย แต่สนุกค่ะ...” (สร. สายสิงห์: 14; พระฉายาลกัษณ์บนเวทีกบัผู ้

แสดงใน ราชเลขาธิการ 2528: 193)179 

 การโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการแสดงนั้น ไม่ไดมี้แต่เฉพาะการแสดงละครพดูเร่ืองน้ีเท่านั้น สมเด็จฯ ไดท้รง

พระกรุณาทรงจดัหน่ึงฉากไปพระราชทานในงานบนัเทิงประจาํปีของสมาคมนกัเรียนเก่าองักฤษบ่อยๆ “ปีหน่ึง

ท่านจักรพนัธ์ุช่วยเอาวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมร้องเพลงประกอบการแสดง จึงไปซ้อมกนัที่

วัง สนุกมาก” (สร. สายสิงห์: 13) ศาสตราจารยร์ะพี สาคริก ผูห้น่ึงในวงนั้นโดยเป็นผูเ้ล่นไวโอลินเล่าวา่ ซอ้มกนั 

“ทีตํ่าหนักใหญ่ (วังศุโขทยั)...ช้ันล่างน้ันแหละ...ท่านประทบัอยู่ด้วยตลอด...พระราชทานเลี้ยงอาหารคํ่าเสร็จ เอา

รถในวังมารับส่งด้วย” (สร. ระพ:ี 14)180 

 การแสดงละครเหล่าน้ีจึงเป็นการสมคัรเล่น ซ่ึงผูช้มก็เขา้ใจดีวา่เป็นเช่นนั้น อีกทั้งในสมยันั้นไม่ค่อยมี

การจดัแสดงละครเวที ยิง่ท่ีมาจากเมืองนอกยิง่ไม่มีเลย จึงมีผูส้นใจไปชมกนัมากพอท่ีจะหาเงินมาสร้างตึกผา่ตดั

พระราชทานได ้

 นายแพทยช์ยัสิทธ์ิ ธารากุล ซ่ึงเป็นแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัจนัทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 

และเป็นศลัยแพทยค์นแรกท่ีไปอยู ่เล่าวา่ในเวลานั้น 

 “สภาพโดยทัว่ไปของอาคารมีความชํารุดทรุดโทรม ประกอบด้วยเรือนช้ันเดียวเล็กๆ เป็นเรือนอํานวยการ 

ขนาบซ้ายขวาด้วยเรือนคนไข้ ได้ประมาณ 25 คน ด้านหลังเรือนอํานวยการเป็นเรือนผ่าตัดเล็กๆ มีห้องผ่าตัด 1 

                                                           
179  พระองคเ์จา้ภาณุพนัธ์ุยคุล ทรงแสดงเป็นสารวตัร หม่อมราชวงศถ์นดัศรี เป็นรองสารวตัร หม่อมเจา้จกัรพนัธ์ุเพญ็ศิริ ทรงแสดง

เป็นบ๋อย (ทน. ถนัดศรี: 131) 
180  ศ.ระพีเป็นบุตรพระมหาเทพกษตัริยส์มุหและเม่ือยงัเดก็เป็นนกัเรียนโรงเรียนเยาวกุมาร ศ.ระพีเล่าวา่ไปเฝ้าฯ อยูเ่น่ืองๆ สมเดจ็ฯ ทรง 

“เป็นกนัเอง...ไม่มีอะไร ท่านเรียบตลอดเวลา เรียบตลอดเลย” (สร. ระพี: 17) ฉากเลก็ๆ เหล่าน้ี น่าจะคลา้ยกบัฉากต่างๆ ของรีววิไกล
กงัวล (ดูบทท่ี 7) 
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ห้อง เมื่อเทยีบกบัจํานวนคนไข้ทีม่าใช้บริการ ส่งผลให้บางคร้ังเมื่อคนไข้มีมากกว่าจํานวนเตียง จึงมีบ้างทีต้่อง

นอนกบัพืน้...นายแพทย์ประจําการช่วงน้ันมี 3 ท่าน...ในขณะทีพ่ยาบาลคนหน่ึงต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย

ประมาณ 10-20 คน ซ่ึงถอืว่าเป็นภาระที่หนักเอาการ” (มรพ. ชัยสิทธ์ิ: 180) 

 อาจารยจิ์ตจาํนง ผลพฤกษา (ฐิติยะโกศล) อดีตพยาบาลคนเมืองจนัท ์ เล่าวา่บิดาไปอาศยันอนใตเ้ตียง

มารดาผูเ้ป็นผูป่้วยในอยูค่ราวหน่ึง เม่ือ พ.ศ. 2490 (มรพ. จิตจ านง: 191-192) 

 สมเด็จฯ จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างตึกผา่ตดัท่ีมีเคร่ืองมือทนัสมยัพระราชทาน เป็นตึกชั้นเดียวขนาด

กวา้ง 16 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร ใตตึ้กทาํเป็นบ่อคอนกรีต เก็บนํ้าฝนไดป้ระมาณ 800ลูกบาศกเ์มตร มี

เคร่ืองสูบนํ้าอตัโนมติั 1 เคร่ือง ภายในตวัตึกแบ่งเป็นหอ้งผา่ตดั 2 หอ้ง ห้องดมยาสลบ 2 หอ้ง หอ้งเขา้เฝือก หอ้ง

แพทยแ์ละพยาบาล ห้องนํ้ าและหอ้งสุขาอยา่งละ 1 ห้อง (ทน: 130) โปรดเกลา้ฯ ให้หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ 

เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้าง และใหน้ายแพทยส์มาน มนัตราภรณ์ ศลัยแพทยมื์อหน่ึงของประเทศผูท้รงคุ้นเคยมา

ตั้งแต่เขายงัศึกษาอยูใ่นประเทศองักฤษ เป็นผูจ้ดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผา่ตดัทุกประเภท 1 ชุด (ราช

เลขาธิการ 2531: 147 และ ทน: 130) สมเด็จฯ เสด็จฯ เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ทรงวางศิลาฤกษตึ์กผา่ตดั

ดว้ยพระองคเ์อง (ทน: 116 และ 158) 

 เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2497 สมเด็จฯ ไดพ้ระราชทานนามตึกหลงัน้ีวา่ “ตึกประชาธิปก” 

และพระราชทานตราศกัดิเดชน์ ตราประจาํพระองค ์ “สมเด็จเจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์” เป็นตราประจาํตึก 

พร้อมกนันั้นไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหห้ล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัคร่ึงพระองคป์ระดิษฐาน

ไวภ้ายในหอ้งมุขหนา้ตึกดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 146; ภาพตึกและพระบรมรูปใน ทน. 130-132) 

 ทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลท่ีทรงบาํเพญ็ถวายแด่พระราชสวามี ไม่มีส่ิงใดแมแ้ต่นอ้ยท่ีแสดงถึง

พระองคเ์อง 

 สมเด็จฯ เคยรับสั่งกบันกัประวติัศาสตร์ชาวต่างประเทศ (Batson 1984: 282 เชิงอรรถที ่163) วา่ ทรงถือ

วา่ 

 “มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเป็นอนุสรณ์ทีด่ีกว่าอนุสาวรีย์”  

สมเด็จฯ ทรงเล่าวา่ “จอมพล ป. เคยมาเฝ้า เขาพูดว่าอยากล้างบาปเพราะทาํกบัท่าน (พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าฯ) ไว้มากเหลือเกนิ จากน้ันแล้ว กเ็ลยไปสร้างโรงพยาบาลพระปกเกล้าไว้ให้ทีจั่นทบุรี” (พระราช



259 
 

บันทกึทรงเล่า 2545: 20) เม่ือคณะรัฐมนตรีทราบถึงพระราชกุศลท่ีทรงบาํเพญ็ จึงไดถื้อเป็นแบบอยา่ง และไดมี้

มติอนุมติัใหน้าํเงิน ก.ศ.ส (เงินรายไดจ้ากการจาํหน่ายแสตมป์การกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข) จาํนวน 5 

ลา้นบาทเศษเพื่อทาํการขยายโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2498 โดยไดเ้สริมตึกอาํนวยการเดิมให้เป็น 2 ชั้น เปล่ียนเรือนคนไขเ้ป็นตึก 2 ชั้น จาํนวน 2 หลงั และ

ก่อสร้างตึกสูติกรรม 1 หลงั และใหเ้ปล่ียนช่ือโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาลพระปกเกล้า” เป็นพระบรมราชา

นุสรณ์ (ทน.: 115) 

 จึงเป็นดงัท่ีนายแพทยช์ยัสิทธ์ิ (ทน.: 128) กล่าวไวเ้ป็นคติวา่ 

 “ความคิดใดถูกต้อง เป็นสัจธรรม ความคิดน้ันย่อมยนืคงอยู่ และพฒันาต่อไป” 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงเพิ่งทรงลาพระผนวช และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้

เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเปิดป้ายช่ือ “ตึกประชาธิปก” และ “โรงพยาบาลพระปกเกลา้” เม่ือวนัท่ี 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เวลา 15.00 น. (ทน.: 130 มีพระบรมฉายาลกัษณ์) สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรง

รับเสด็จฯ (ภาพใน ทน.: 159-164) โดยก่อนหนา้นั้นทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตรสวนบา้นแกว้ 

และเสวยพระกระยาหารกลางวนัท่ีนัน่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงปลูกตน้จาํปาทองและสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ ทรงปลูกตน้เงาะไวด้า้นขา้งพระตาํหนกัใหญ่” (พระมิ่งขวัญร าไพพรรณี: 38 พร้อมพระบรมฉายาลกัษณ์ 

และ มรพ. ทองอนิทร์: 165) 

 นายแพทยช์ยัสิทธ์ิเล่าเพิ่มเติมวา่ 

 “เมื่อมีตึกประชาธิปก มีเคร่ืองมือทนัสมัยเพยีงพอ ทาํให้ทาํการผ่าตัดได้มาก...ทาํอุตลุด ผมไม่ได้เก่ง

อะไร แต่เพราะฝึกมาก...รายแรกถูกแทงทะลุช่องอก...ต้องทาํการผ่าตัดถงึ 4 คร้ัง ในที่สุดกห็ายกลับบ้านได้...ตึก

ประชาธิปกทาํให้ผมได้รับฉายาว่า “หมอกายสิทธ์ิ” (ทน. ชัยสิทธ์ิ: 126) 

 นายแพทยปั์ญญา สอนคม ผูไ้ปเป็นแพทยป์ระจาํเม่ือ พ.ศ. 2502 อธิบายวา่ “โดยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เป็นโรงพยาบาลทีท่นัสมัยที่สุดในขณะน้ัน ประชาชนที่มารับบริการจึงไม่ใช่มีแต่ชาวจันทบุรีเท่าน้ัน แต่มาจาก

จังหวัดใกล้เคียงด้วย...จํานวนผู้รับบริการจึงเพิม่ข้ึนทุกปี...โรคทีสํ่าคัญทีสุ่ดในยคุน้ันของชาวเมืองจันท์และ

จังหวัดใกล้เคียงกค็ือไข้มาลาเรีย...” (มรพ. ปัญญา: 175-176) 
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 จากพระราชกรณียกิจอนัเป็นสาธารณกุศลท่ีสมเด็จฯ ทรงเร่ิม โรงพยาบาลพระปกเกลา้ฯ จึงไดรั้บความ

สนบัสนุนจากรัฐบาลใหข้ยายขีดความสามารถในการบริการข้ึนตามลาํดบั และในการนั้น สมเด็จฯ ยงัคงทรงเอา

พระราชหฤทยัใส่ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลต่อเน่ืองมามิไดข้าด เช่น เม่ือ

โรงพยาบาลพบวา่ระบบไฟฟ้าท่ีติดตั้งมานานไม่สมดุลกบัปริมาณการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน นบัวา่เป็นอนัตราย เม่ือ

ทรงทราบ สมเด็จฯ ก็ไดท้รงจดัใหมี้การจา้งบริษทัเอกชนมาดาํเนินการวางสายเมนใหใ้หม่หมดทั้งโรงพยาบาล 

ทั้งน้ีโดยใชทุ้นประชาธิปกท่ีไดท้รงจดัตั้งข้ึนเพื่อใหไ้ดโ้ดยเสด็จพระราชกุศลนั้นเป็นแหล่งเงิน (มรพ. ปัญญา: 

176) 

 คร้ันเม่ือมีการก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนท่ีร้ัวริมถนน สมเด็จฯ ก็ไดเ้สด็จฯ ทรงทาํพิธี

เจิมป้ายในวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2507 และทรงเยีย่มผูป่้วยดว้ย (ทน.: 166-168) อีกทั้งในปีถดัมา เม่ือวนัท่ี 12 

มีนาคม ก็ไดท้รงประกอบพิธีวางศิลาฤกษโ์รงเรียนผดุงครรภแ์ละอนามยัท่ีกรมอนามยัจดัตั้งข้ึนใหม่ และทรง

เปิดตึกสูติกรรมดว้ย (ทน.: 169-172) 

 โรงพยาบาลพระปกเกลา้จึงไดก้ลายเป็นโรงพยาบาลหลกัและเป็นศูนยก์ลางการฝึกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์

และอนามยัของภาคตะวนัออก สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงรับโรงพยาบาลและวทิยาลยัพยาบาลไว้

ในพระบรมราชินูปถมัภต์ั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นตน้มา ในส่วนของทุนประชาธิปกนั้น โดยท่ีมีพระราชดาํริวา่หาก

พระราชทานเฉพาะดอกผลของเงินทุนเป็นประจาํปีก็จะไดแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยในแต่ละปี ไม่สามารถทาํประโยชน์

ไดจ้ริงจงั จึงพระราชทานเงินทุนดงักล่าวเป็นคร้ังคราวตามความจาํเป็น เช่น ในพ.ศ. 2515 พระราชทานระบบ

โทรศพัทภ์ายใน มูลค่า 150,000 บาท และใน พ.ศ. 2516 พระราชทานเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าแก่โรงพยาบาล เป็นตน้ 

(ราชเลขาธิการ 2531: 147) 

 เม่ือวทิยาลยัพยาบาลไดด้าํริตั้งเงินทุนสาํหรับใหน้กัเรียนพยาบาลยมืใชเ้พื่อการศึกษาหรือทาํกิจกรรม

และไดรั้บบริจาคเงินตั้งทุน สมเด็จฯ ไดพ้ระราชทานให้ใชช่ื้อทุนนั้นของวทิยาลยัเองวา่ “ทุนประชาธิปกบรม

ราชานุสรณ์” และพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์พิ่มเติมให้แก่กองทุนบ่อยคร้ัง ทั้งยงัไดเ้สด็จฯ ไป

พระราชทานประกาศนียบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาพยาบาล ตั้งแต่รุ่นแรกใน พ.ศ. 2512 จนถึงรุ่นท่ี 8 ใน พ.ศ. 

2519 พร้อมกนันั้นไดพ้ระราชทานเงินรางวลัแก่นกัเรียนดีและมีความประพฤติดีดว้ยดอกผลจากกองทุนนั้น 

(ราชเลขาธิการ 2528: 147-148; พระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2531: 164 และ มรพ. สมจิตต์: 194 พร้อม

พระฉายาลกัษณ์) 

 คุณจอมขวญั สุวรรณวงส์ พยาบาลผูห้น่ึง เล่าวา่ 
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 “เมื่อโรงพยาบาลมีบุคคลากรมากพอ สมเด็จฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พยาบาลจากโรงพยาบาลผลัดเปลี่ยน

เวรกนัเข้าไปประจําอยู่ทีเ่รือนพยาบาลในสวนบ้านแก้ว ทีป่ระทบั เวรละประมาณ 1 สัปดาห์เพือ่คอยดูแล

เจ้าหน้าทีค่นงานเมื่อเจ็บป่วย มีการทาํแผล ฉีดยา และฉีดยาต่อจากโรงพยาบาล เป็นบริการขั้นพืน้ฐาน ส่วน

คนไข้รายใดทีจํ่าเป็นต้องนําส่งโรงพยาบาลจะต้องแจ้งแก่ ม.จ.ประดิษฐา...” ทั้งบางคร้ังเม่ือสมเด็จฯ เสด็จฯ ไป

ตามสถานท่ีต่างๆ ในจงัหวดั พยาบาลไดร่้วมในขบวนเสด็จฯ ดว้ย (มรพ. จอมขวญั: 195) 

 ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม ของทุกปี อนัเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา บรรดาขา้ราชบริพารและขา้ราชการ 

พอ่คา้ ประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรีจะไปเฝ้าฯ ถวายพระพรในงานพระราชทานเล้ียงอาหาร ณ บริเวณพระ

ตาํหนกัเทาและจดัการแสดงหนา้พระท่ีนัง่ แพทยแ์ละพยาบาลก็ไดไ้ปเฝ้าฯ และร่วมแสดง (มรพ. จอมขวัญ: 195) 

 อาจารยจิ์ตจาํนง ผลพฤกษา ซ่ึงเป็นอาจารยว์ชิาพยาบาล มีความประทบัใจในสมเด็จฯ “เหลือคณานับ...

พระสิริโฉม บุคลิกภาพ งดงามแบบหญงิไทย พระพกัตร์อ่ิมเอิบ สะอาด ผ่องใส พระจริยวัตรงดงามเป็นที่

ประทบัใจต่อผู้ทีอ่ยู่ภายใต้เบื้องพระยคุลบาททุกระดับ” (มรพ. จิตจ านง: 195) ส่วนนายแพทยปั์ญญาเล่าวา่ไดรั้บ

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนํ้าสังขเ์น่ืองในการมงคลสมรสกบันางสาวจงใจ ผอ่งพิกุล ซ่ึงเป็นพยาบาลเวร

ประจาํสวนบา้นแกว้ และไดรั้บพระราชทานหีบเงินจารึกพระนามาภิไธยยอ่ “ร.พ.” ในโอกาสนั้น “บางคร้ังได้

เข้าถวายการตรวจรักษาพระอาการประชวรเล็กน้อย...นับเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของผมและภรรยาเป็นอย่าง

ยิง่” (มรพ.ปัญญา: 178) 

 นายแพทยปั์ญญากล่าวไวด้ว้ยวา่ 

 “พอสัมผัสได้เยีย่งราษฎรสามัญธรรมดาว่า พระองค์มีลักษณะเป็นขัตติยะนารีโดยแท้ ทัง้ทีเ่ห็นได้จาก

พระปณธิานและพระจริยวัตรของพระองค์ ที่ทรงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย แต่ในเวลาเดียวกนัทรงมีความ

ฝักใฝ่ในพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างสูง ทัง้ในเร่ืองสุขภาพและการประกอบสัมมาชีพของราษฎร" (มรพ.

ปัญญา: 178) 

 ส่วนนายแพทยส์นอง โกศาคาร เล่าวา่ 

 “มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ตามโอกาสต่างๆ เช่น การได้ร่วมติดตามในขบวนรับ-ส่งเสด็จฯ ซ่ึงจะต้องมีการจัด

ขบวนรถแพทย์และพยาบาลไปรับ-ส่งช่วงต่อแดนจากระยอง คือที่เขตนายายอาม... เพือ่ส่งช่วงต่อให้ขบวนรถ

หมอและพยาบาลจังหวัดระยองรับช่วงต่อไป...ในวันที ่20 ธันวาคมของทุกปี...เป็นวันที่จะได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระ
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พรอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงมีพระราชปฎสัินถารกบัคณะทีไ่ปเฝ้าฯ อย่างทัว่ถึง ทาํให้ทุกคนรู้สึกปลื้มใจ ภูมิใจที่

มีเจ้านายช้ันสูงมาประทบัอยู่ทีเ่มืองจันท์ของเรา” (มรพ. สนอง: 186) 

 เม่ือเสด็จฯ ผา่นจงัหวดัระยองนั้น จะทรงแวะบางแห่ง เป็นโอกาสให้ราษฎรในจงัหวดัใกลเ้คียงนั้นได้

เฝ้าฯ นาํความประทบัใจในพระราชจริยวตัรมาสู่ชาวบา้นจาํนวนหน่ึง ถึงขนาดท่ีไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวายท่ีดินทั้งเชิง

เขาและท่ีราบท่ีบา้นเพ ท่ีดินเชิงเขานั้น สมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชเ้ป็นสาํนกัสงฆ ์ ซ่ึงต่อมาเป็นวดับา้นเพ 

ส่วนท่ีราบ โปรดเกลา้ฯ ให้ราษฎรใชท้าํมาหากิน ชาวบา้นถือวา่ท่ีรักษาไวไ้ดก้็เน่ืองดว้ยพระบารมีของสมเด็จฯ 

จึงไดจ้ดัสร้างพระบรมราชินยานุสาวรีย ์ พระรูปหล่อแบบเดียวกนักบัท่ีประดิษฐานอยูท่ี่บริเวณสวนบา้นแกว้ใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีในปัจจุบนั เป็นพระอนุสรณ์ไวท่ี้วดั (พช. ชิษณุสรร และ พช. พร้อมฉัตร) 

 ดงันั้น จึงไม่ใช่แต่บริการการแพทยแ์ละพยาบาลของโรงพยาบาลพระปกเกลา้เท่านั้นท่ีชาวบา้นใน

จงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บอานิสงส์จากการท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดเ้สด็จไปประทบั

อยูท่ี่สวนบา้นแกว้ 

 ส่วนในจงัหวดัจนัทบุรีเองนั้น นายดายจาํไดว้า่สมเด็จฯ เสด็จฯ ไปยงัท่ีต่างๆ เช่น ทรงเปิดโรงพยาบาลท่ี

โป่งนํ้าร้อนและพระราชทานผา้พระกฐินท่ีบางกะจะ และเสด็จฯ ยงัสวนจ๋อนแจ๋น (มรพ. ดาย: 149) นอกจากนั้น 

เคยเสด็จฯ ไปท่ีอาํเภอท่าใหม่หลายคร้ังเพื่อทอดพระเนตรพลอย เช่น ท่ีบา้นนายแฉลม้ รอบรู้ รับสั่งใหห้าพลอย

ไปถวายเพื่อทรงนาํไปพระราชทานเป็นของฝากแก่พระญาติท่ีกรุงเทพฯ โปรดบุษราคมั ไพลิน เขียวส่อง โกเมน 

และทบัทิมโดยท่านหญิงพรรณเพญ็แขทรงเป็นผูถ้วายคาํแนะนาํ (สร. ธิดาเพ็ญ: 16) สมเด็จฯ ทรงถือวา่นาย

แฉลม้เป็น “มหาดเล็กเรือนนอก” เขาเล่าวา่ไม่ทรงต่อรองราคา และแมเ้ขาจะลดราคาถวาย ก็ไม่ทรงยอมและหาก

นาํไปถวาย ก็จะไม่ทรงรับเป็นส่วนใหญ่ หากพอพระราชหฤทยัจะทรงซ้ือดว้ยราคายติุธรรม พระราชจริยวตัร

เช่นน้ีเป็นท่ีประทบัใจของผูท้าํพลอย คือ นายแฉลม้ นายหวล ชยางกานนท ์ และนายบุญส่ง จนัทสุรวงศ ์ เป็น

อยา่งมาก (สัมมา. แฉล้ม: 60) การทรงส่งเสริมการทาํพลอยเป็นการส่วนพระองคเ์ช่นน้ีนบัไดว้า่เป็นพระราช

กรณียกิจอีกอยา่งหน่ึงท่ีจนัทบุรี  

 สาํหรับโรงพยาบาลพระปกเกลา้นั้น นายแพทยส์นองซ่ึงกลบัไปเป็นรองผูอ้าํนวยการใน พ.ศ. 2520 และ

ต่อมาเป็นผูอ้าํนวยการ ในช่วงเวลาท่ีสมเด็จฯ ไดเ้สด็จกลบัไปประทบัท่ีวงัศุโขทยัเป็นการถาวรแลว้ วิเคราะห์วา่ 

“เมืองจันท์มีความเจริญขึ้นมากกว่าก่อนเยอะ ปัญหาเดิมๆ ทีเ่คยประสบ อาทปัิญหาสาธารณสุข โรคระบาด โรค

ติดเช้ือ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดน้อยลง มีโรงพยาบาลประจําศูนย์-ชุมชน-อําเภอครบถ้วน...การคมนาคม
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สะดวก พืน้ทีทุ่กจุดในจังหวัดใช้เวลาไม่เกนิ 2 ช่ัวโมงกเ็ดินทางมาถงึทีโ่รงพยาบาลพระปกเกล้าได้...(แต่) 

อุบัติเหตุจากการจราจรเพิม่มากข้ึนด้วย” (มรพ. สนอง: 186) 

 นายแพทยส์นองเล่าต่อไปวา่ แต่ก็ใช่วา่สมเด็จฯ ซ่ึงเสด็จสวรรคตตั้งแต่ พ.ศ. 2527 แลว้ จะทรงละทิ้ง 

ดว้ยปรากฏวา่ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 “สมเด็จพระเทพฯ ได้ปรารภว่า ขณะทีท่่านบรรทมน้ัน ได้ทรง

พระสุบิน (ฝัน) ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี มาประทบัข้างพระแท่นบรรทม พระองค์ได้

ทรงคิดและวิเคราะห์แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี คงจะต้องการให้พระองค์ทรงงานต่อ จึงได้มีรับส่ัง

ให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมาเข้าเฝ้าฯ...” รับพระราชทานเงินประมาณ 13 ลา้นบาท ซ่ึงลว้นเป็นเงินท่ีพสกนิกร

ต่างร่วมใจทูลเกลา้ฯ ถวายในงานพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

แก่โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงโรงพยาบาลไดน้าํไปใชใ้นการสร้างหออภิบาลผูป่้วยเด็กอาการหนกั (ไอ.ซี.ย.ู 

เด็ก) แยกจากของผูใ้หญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามวา่ “หออภิบาล

รําไพพรรณี” (มรพ. สนอง: 187-188) แลว้เสด็จฯ ไปเป็นองคป์ระธานในการประกอบพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน พ.ศ. 2537 พร้อมๆ กบัการประกอบพิธีเปิด “อาคารเทพรัตน์” ซ่ึงเป็นตึกอุบติัเหตุท่ีไดใ้ชง้บประมาณ

แผน่ดินในการสร้าง 

 ท่ีหนา้หออภิบาลรําไพพรรณีนั้น โรงพยาบาลไดติ้ดตรึงแผน่ทองเหลืองทรงกลมมีพระรูปสมเด็จพระ

นางเจา้รําไพพรรณีฯ ประดิษฐานอยูต่รงกลาง (ทน.: 185-195) 

 พระบรมรูปและพระนามของสมเด็จฯ จึงไดป้รากฏเป็นพระอนุสรณ์ ณ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ หลงั

เสด็จสวรรคตแลว้เกือบสิบปี โดยเม่ือคร้ังมีพระชนมชีพอยูน่ั้น สมเด็จฯ ไม่โปรดท่ีจะใหใ้ชพ้ระนามของ

พระองคเ์องเป็นสัญญลกัษณ์แห่งการทรงบาํเพญ็พระราชกุศล แต่คร้ังน้ีเป็นการท่ีประชาชนถวายเป็นพระราช

กุศล หากมีญานวถีิใดจะทรงทราบได ้ น่าจะทรงยนิดี เพราะทรงเคยมีพระราชปรารภทรงเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆ 

บุตรขา้ราชบริพารและคนงานท่ีสวนบา้นแกว้วา่ผูใ้ดจะดูแล เม่ือพระองคห์าไม่แลว้ (ดูบทท่ี 11) พระเมตตา

อนามยัราษฎร์จึงยงัคงไหลรินต่อเน่ืองมา 
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พระราชอุทิศแก่การศึกษา 

 คร้ันถึง พ.ศ. 2511 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษาแลว้ ประกอบ

กบัไม่ทรงแขง็แรงเท่าท่ีเคย ดงัท่ีหม่อมหลวงประอรเล่าวา่ คร้ังหน่ึงในช่วงนั้น181 เม่ือเสด็จฯ เขา้มาประทบัระยะ

สั้นในกรุงเทพฯ ท่ีวงัศุโขทยั เสด็จฯ ไปทรงกีฬาแบดมินตนัท่ีพระตาํหนกัสวนจิตรลดา ตามท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัทรงชวน ทรงแบดมินตนัแลว้ ทรงรู้สึกร้อนจึงเสด็จฯ ไปประทบัใกลเ้คร่ืองปรับอากาศ วนัรุ่งข้ึน

ทรงพระประชวร ปรากฏวา่พระปัปผาสะ (ปอด) อกัเสบ ตอ้งเสด็จไปประทบั ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 “วันแรกน่ีหมอบอกไม่รับรองว่าจะอยู่หรือจะไป...หาพยาบาลเสริมกไ็ม่ได้...ได้มาคนเดียว ดิฉันกต้็อง

อยู่...กป็รากฏว่าคืนน้ันน่ะไม่ได้นอนทัง้คืนเลย เพราะว่าท่านมีลงพระนาภีด้วย (ท้องร่วง)..เลยบอกคุณสอ้ิง 

(พยาบาล) ว่ายกพระแท่นไปวางไว้หน้าห้องน้ําเลย เพราะไม่งั้นท่านเซไปน่ีฮะ แล้วเรากว็ิ่งกนัตาเหลือกเลย ต่าง

คนต่างงง...แต่รุ่งเช้าข้ึน รู้สึกว่าเขาให้ยาถูก กค่็อยยงัช่ัว แล้วกเ็ร่ิมให้น้ําเกลือ...” คืนต่อๆ มา หม่อมเจา้รัสสาทิศ 

จึงเสด็จมาบรรทมในหอ้งของสมเด็จฯ แทน คุณประอรจึงไดไ้ปนอนหอ้งอ่ืน แต่ก็ไปรับใชเ้ป็นประจาํ... “ทรง 

ซึมอยู่นาน...ไม่ค่อยรับส่ังอะไรอยู่ต้ังนาน แล้วเวลาทีก่ลับมาวังแล้ว เขาส่งพยาบาลมาประจํา 2 คน เช้าเยน็ จน

หายประชวร”  (สร. ประอร: 11) 

 การท่ีพระพลานามยัเร่ิมถดถอยลงเช่นน้ี อาจจะเป็นเหตุหน่ึงท่ีไดท้าํใหส้มเด็จฯ ทรงตดัสินพระราช

หฤทยัทรงเลิกประทบัท่ีจงัหวดัจนัทบุรีและเสด็จฯ กลบัมาประทบัท่ีกรุงเทพฯ ณ วงัศุโขทยัเป็นการถาวรใน 

พ.ศ. 2511 (ราชเลขาธิการ 2531: 188) ประกอบกบัเม่ือถึงเวลานั้น ขา้ราชบริพารท่ีรับใชอ้ยูท่ี่สวนบา้นแกว้ส่วน

ใหญ่เป็นสตรี อีกทั้งหม่อมราชวงศส์มคัรสมาน ราชเลขานุการส่วนพระองคก์็ไดล้ม้ป่วยลงดว้ยโรคไวรัสตบั

อกัเสบ นาํยามาใหไ้ม่ทนัการ จึงถึงแก่กรรมลงเพราะไตวายตั้งแต่ พ.ศ. 2509 แลว้ (สัมมา.: 66) ทั้งๆ ท่ีอ่อนวยั

กวา่สมเด็จฯ อยูห่น่ึงปี หม่อมเจา้ผอ่งผสัมณี จกัรพนัธ์ุ พระขนิษฐา จึงทรงเป็นราชเลขานุการฯ แทน 

 การเสด็จฯ จากสวนบา้นแกว้ไปประทบัท่ีวงัศุโขทยัน้ี น่าจะเป็นอยา่งค่อยเป็นค่อยไป นาวาโทเสนีย ์

รักษาศิลป์ อดีตทหารเรือผูเ้คยถวายการอารักขาแต่ไดย้า้ยไปประจาํการอยูท่ี่สัตหีบแลว้ เล่าวา่ไดรั้บคาํสั่งจาก

ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ลบัไปเป็นหวัหนา้ช่วยขนทรัพยสิ์นส่วนพระองคจ์ากสวนบา้นแกว้ไปท่ีวงัศุโขทยัส่วนหน่ึง 

และท่ีพระตาํหนกัท่ีพทัยาอีกส่วนหน่ึง แต่ส่วนมากไปไวท่ี้วงัศุโขทยั “ไปคร้ังหน่ึงกร็ถสิบล้อ 7-8 คัน...มีอยู่คร้ัง

หน่ึงรถเสียกลางทาง ท่านทรงเป็นห่วงมาก...ทรงคอยจนผมไปถงึ ซักถามด้วยความเป็นห่วง” และจากนั้นไดไ้ป

                                                           
181 หม่อมหลวงประอรไม่ไดร้ะบุปี พ.ศ. แต่ไดก้ล่าววา่ เม่ือพระชนมพรรษาใกล้ๆ  60 พรรษา 
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ดูแลพระราชทรัพยท่ี์ยงัเหลืออยูท่ี่สวนบา้นแกว้ต่อไป เพื่อป้องกนัไม่ใหสู้ญหาย โดยหม่อมเจา้ประดิษฐาก็ยงั

ประทบัอยูท่ี่นัน่ต่อไปอีกระยะหน่ึง นาวาโทเสนียทิ์้งทา้ยไวว้า่ “สมเด็จฯ พระราชทานเงินให้ผมก้อนหน่ึงเป็น

รางวัล ผมเกบ็ไว้จนถงึปัจจุบันน้ี”  (มรพ. เสนีย์: 140) 

 สมเด็จฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขา้หลวงมหาดเล็กคนเมืองจนัทส่์วนหน่ึงตามเสด็จฯ ไปรับใชพ้ระองคต่์อท่ี

วงัศุโขทยั เช่น นางสาววงั บุญสิริ และนางแสวง พิมพา ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม กบันายประจวบ พิมพา ผูส้ามี

ซ่ึงเป็นคนขบัรถพระท่ีนัง่ประจาํ เป็นตน้ ทั้งสามอยูรั่บใชท่ี้วงัศุโขทยัจนสมเด็จฯ เสด็จสวรรคต โดยนางสาววงั

อยูท่ี่วงัศุโขทยัต่อไปอีกระยะหน่ึง แลว้สาํนกัพระราชวงัไดจ้ดัห้องใหอ้ยูท่ี่แฟลตขา้ราชบริพารเดิมซ่ึงสร้างข้ึน

หลงัวงั ส่วนนางแสวงนั้น สมเด็จฯ พระราชทาน “เงินเป็นมรดกให้ป้า 20,000 บาท แล้วหลวงเติมให้เป็น 50,000 

บาท แรกๆ ป้าได้เงินเดือนๆ ละ 240-600 บาท จนท่านสวรรคต”  (มรพ. แสวง: 144) ทั้งน้ี ในช่วงหลงั ขา้หลวง

ทั้งสองไดโ้อนเขา้สังกดัในสํานกัพระราชวงั เช่นเดียวกบัมหาดเล็กคนอ่ืนๆ เช่น นายทองดี การุณ แต่นางแสวง

และนายประจวบไดเ้ลือกท่ีจะกลบัไปใชชี้วติท่ีบา้นเกิดในเมืองจนัท ์(สัมมา: 69) เพราะอนงค ์(บุตรี) ไดง้านเป็น

พยาบาลท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

 ส่วนนายดาย นอ้งชายของนางสาววงั ซ่ึงเคยออกจากสวนบา้นแกว้ไปทาํสวนของตนเองอยูข่า้งนอก 

เม่ือเสด็จฯ กลบัไปประทบัท่ีวงัศุโขทยั ก็ไดก้ลบัเขา้ไปเป็นมหาดเล็กท่ีชั้นล่างพระตาํหนกัอีก โดยในช่วงแรก

ไม่ไดรั้บเงินเดือน แต่ต่อมา “ได้บรรจุเข้าราชการ...ได้ 650 บาท” โปรดเกลา้ฯ ให้พกัอยูท่ี่หอ้งแถวมหาดเล็ก

ขา้หลวงในวงั “...ทรงชุบเลี้ยงเราดีมากและเงินทองของท่านที่ประทานให้มีคุณค่า ให้บ้านช่อง เงินทาํสวน ก็

พระองค์ทัง้น้ัน เกบ็หอมรอมริบ สมัยก่อนได้ 650 กเ็ปรียบเหมือนสมัยน้ีได้ 6,000 เงินสมัยก่อนมันถูก” (มรพ.

ดาย: 145-149) 

 นางอุทยั ปัญญากุล (ต๊ิก) คนจนัทบุรีเช่นกนั ซ่ึงเป็นแม่ครัวฝีมือดีท่ีหอ้งเคร่ืองตั้งแต่สมยัหม่อมเจา้        

สุลภัวลัเลง หรือท่านหญิงตุ ๊ทรงเป็นหวัหนา้ ก็เช่นกนั คือไดต้ามเสด็จฯ มาอยูต่่อไปท่ีหอ้งเคร่ืองวงัศุโขทยั และ

ต่อมาได้พาํนักที่แฟลตหลงัวงัเช่นเดียวกบันางสาววงั (พช. อุทัย) ปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2559) บุคคลเหล่าน้ีมี

อายุ 80 กวา่ปีแลว้ และเป็นสายใยระหวา่งสวนบา้นแกว้กบัวงัศุโขทยั และยงัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใหไ้ดมี้ท่ีพาํนกัอาศยัอยูพ่ร้อมกบัครอบครัวใกล้ๆ  กบัสถานท่ีซ่ึงเขาคุน้เคย แมว้า่

บางคนจะไดย้า้ยออกไปอยูก่บัลูกหลานผูไ้ดรั้บการศึกษาสูงพอท่ีจะไดง้านดีๆ ท่ีมัน่คงทาํ นายดายเล่าวา่ “ลูกผม

ได้ดีหมดทัง้สองคน จบปริญญา มีงานทาํ จบทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีคนหน่ึง และรามคําแหงคนหน่ึง 

กไ็ด้แบบอย่าง ได้ทุนจากท่าน” (มรพ. ดาย: 150) 
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 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการสนใจหาท่ีดินเพื่อจดัตั้งวทิยาลยัครูจนัทบุรี และทราบวา่สมเด็จฯ ไม่ตอ้ง

พระราชประสงคจ์ะประทบัอยูท่ี่สวนบา้นแกว้อีกต่อไปแลว้ พล ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ ์ รัฐมนตรี จึงไดก้ราบ

บงัคมทูล สมเด็จฯ ทรงเห็นความสาํคญัของการศึกษามาโดยตลอดอยูแ่ลว้ จึงทรงยนิดีพระราชทานสวนบา้นแกว้

แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายเงินจาํนวน 18 ลา้นบาท (ราชเลขาธิการ 253:148 และ

สัมมา: 67) 

 ในวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515  ขา้ราชการ พอ่คา้ ประชาชนชาวจนัทบุรีไดจ้ดังาน “ส่งเสด็จฯ” ณ 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ สมเด็จฯ ไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัสความบางตอนวา่ (สัมมา: 67) ไดเ้สด็จมา

ประทบั 

 “เป็นชาวจันทบุรีเมื่อวันที ่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 อีก 5 วันกจ็ะครบยีสิ่บสองปีพอดี เป็นที่น่าเสียใจ

มากสําหรับข้าพเจ้าทีภ่าวะเศรษฐกจิบังคับให้ข้าพเจ้าต้องขายบ้านที่เคยให้ความสุขมาเกอืบหน่ึงในสามของอายุ

ข้าพเจ้า แต่มาตรการอันจําเป็นน้ี ไม่แปลว่าข้าพเจ้าจะจากไปเลย ขอยืนยนัได้ว่า จิตใจยงัเป็นชาวจันทบุรีอยู่

เช่นเดิมเสมอไป” เท่ากบัวา่พระราชทรัพยท่ี์ร่อยหรอลงเป็นอีกเหตุหน่ึงท่ีตอ้งทรงสละสวนบา้นแกว้ แลว้รับสั่ง

ต่อไปถึงประโยชน์แก่การศึกษาของสวนบา้นแกว้วา่  

 “มีข้อปลอบใจข้าพเจ้าอยู่ข้อหน่ึง คือ สถานทีน้ี่จะอยู่ในความอํานวยการของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

จะเปิดเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง นอกจากจะเป็นโอกาสให้เยาวชนชาวจันทบุรได้รับการศึกษาช้ันสูงโดยไม่

ต้องย้ายไปอยู่ไกลบ้านแล้ว ยงัจะชักจูงเยาวชนจากจังหวัดอ่ืนๆ ให้มาศึกษาทีจั่งหวัดน้ี เช่นเดียวกบัโรงพยาบาล 

อันเป็นทีเ่ชิดหน้าชูตา และเพิ่มช่ือเสียงแก่จังหวัดจันทบุรีต่อไปในวันข้างหน้า” 

 เท่ากบัวา่ ทรงรู้สึกวา่ชาวจนัทบุรี ชาวบา้นธรรมดา ไดอ้าํนวยใหท้รงพระเกษมสาํราญมานานปี จนถือ

วา่พระองคท์รงเป็นชาวจนัทบุรีผูห้น่ึง จึงจะไม่ทรงทอดทิ้งทอ้งถ่ินน้ี อีกทั้งทรงยนิดีท่ีสวนบา้นแกว้จะไดรั้บการ

ดดัแปลงเป็นสถานศึกษาชั้นสูง ยงัประโยชน์แก่ชาวบา้นชาวเมืองจนัทบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง เฉกเช่น

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

 ทั้งน้ี 7 วนัก่อนหนา้นั้น คือเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตั้ง

วทิยาลยัครูจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี และใหส้ังกดักองโรงเรียนฝึกหดัครู กรมการฝึกหดัครู ตั้งแต่วนัท่ีทรงมีพระ

ราชดาํรัสนั้น และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2515 ไดโ้อนนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัจนัทบุรี ระยองและ
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ตราด จาํนวน 117 คน จากวทิยาลยัครูฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิา

การศึกษา นบัเป็นรุ่นแรกของวทิยาลยั (สัมมา: 67) 

 ในวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2516 สมเด็จฯ ไดพ้ระราชทานตรา “ศกัดิเดชน์” ตราประจาํพระองคพ์ระราช

สวามี เป็นตราประจาํวทิยาลยั ใชสี้ชมพู-เขียว สีวนัองัคารวนัพระราชสมภพของสมเด็จฯ และสีวนัพุธวนัพระ

บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นสีของวทิยาลยั (สัมมา: 68) โดยตรานั้นมีพื้นสีชมพู

เขียว และเหลืองตามช่อง 3 ช่องอยูแ่ลว้ 

 การพระราชทานตรา “ศกัดิเดชน์” น้ีมีนยัวา่สมเด็จฯ ตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงอุทิศพระราชกุศลท่ี

ทรงบาํเพญ็ในการทรงมอบสวนบา้นแกว้แก่กระทรวงศึกษาธิการในราคายอ่มเยาน้ีเป็นพระราชกุศลถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นสาํคญั 

 ในระยะแรก วทิยาลยัครูจนัทบุรี ไดใ้ชพ้ระตาํหนกัเทาเป็นสาํนกังานอาํนวยการ โดยไดส้ร้างอาคาร

ชัว่คราว หลงัคามุงจาก ซ่ึงนกัศึกษาเรียกกนัวา่ “อาคารเลา้ไก่” เป็นเรือนแถวท่ีบริเวณสวนมะพร้าวเป็นอาคาร

เรียน (สัมมา: 68) 

 เม่ือนกัศึกษารุ่นแรกสาํเร็จการศึกษา สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบตัร และทรงฉาย

พระฉายาลกัษณ์กบัคณาจารยรุ่์นแรกๆ (สัมมา: 68) 

 ทั้งน้ี วทิยาลยัไดรั้บบรรดาผูท่ี้เคยรับใชส้มเด็จฯ ท่ีสวนบา้นแกว้เขา้ทาํงานในวทิยาลยัตามความสมคัรใจ 

โดยใหป้ระกอบหนา้ท่ีการงานตามความเหมาะสมของแต่ละคน เช่น นายสงดั ทิพยจินดา นายสงบ ทิพยจินดา 

และนายทองอินทร์ มาฆะสิทธ์ิ เขา้รับราชการเป็นพนกังานขบัรถยนต ์นางมะลิ ทิพยจินดา เป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํ 

เป็นตน้ (สัมมา: 69) ส่วนนางสอาด เจริญเมือง ก็ไดท้าํงานท่ีพระตาํหนกัเทาต่อไป  

 นางสอาดเล่าวา่ สมเด็จฯ รับสั่งวา่ “ให้อยู่กบัหลวง ไม่ต้องไปกบัท่านหรอก ไปกบัท่านไม่มีอนาคต แต่

ตอนน้ันฉันไม่รู้ว่าไม่มีอนาคตอะไร สมัยก่อนยงัไม่เข้าใจเร่ืองการบรรจุ” (มรพ. สอาด: 154) และกล่าวต่อไปวา่ 

“ทาํชีวิตดีทีสุ่ดจากทีไ่ด้เงินของท่าน ฉันไม่ได้ใช้จ่ายอะไรทฟุ่ีมเฟือย เงินหน่ึงพนัห้าร้อยบาทฉันซ้ือทีเ่พิม่ได้ กนิ

อยู่กบัท่าน จึงทาํให้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากนัก กริิยาดีข้ึน มีระเบียบวินัย เรียบร้อย จะนุ่งกางเกงไปเทีย่วไม่ได้

เลย” (มรพ. สอาด: 154)182 

                                                           
182 คร้ังหน่ึงเม่ือผูเ้ขียนไปเยอืนมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ยงัไดพ้บกบันางสอาดนัง่อยูท่ี่พื้นหนา้พระตาํหนกั นุ่งซ่ิน พบัเพยีบเรียบร้อย 
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 คร้ันนกัศึกษารุ่นท่ี 2 สาํเร็จการศึกษา สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ก็ไดเ้สด็จฯ ไปพระราชทาน

ประกาศนียบตัรเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2519 และไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัสความบางตอน (พระมิ่งขวญั

ร าไพพรรณี: 52 – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) วา่ ทรงยนิดี... 

 “เพราะนอกจากจะได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัย และแสดงความยินดีกบัผู้ทีสํ่าเร็จการศึกษา

รุ่นที่ 2 น้ีแล้ว ยงัเท่ากบัได้กลับมาเยีย่มบ้านเดิมที่เคยรักและอยู่ด้วยความร่มเยน็เป็นสุขมาเป็นเวลาถงึ 20 ปี 

ถงึแม้สภาพของบ้านเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปมาก ก็เป็นไปในทางทีด่ี ใหญ่โต กว้างขวาง ขยายตัว เพือ่ทาํ

ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม...ขอให้กาํลังใจให้ทาํต่อไป ข้าพเจ้าพร้อมทีจ่ะสนับสนุนทุกทางที่ทาํได้ เพือ่เราจะได้

เป็นกาํลังสําคัญอีกส่วนหน่ึงในการสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้มั่นคง และรุ่งเรืองยิง่ข้ึน” 

 และสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา พระราชทานโอวาทวา่ 

 “จงใช้วิชาการและประสบการณ์ต่างๆ ให้เกดิประโยชน์ ทัง้แก่สังคมส่วนรวมและแก่ตนเอง...จงต้ังใจ

ออกไปสนับสนุนรุ่นพีท่ีจ่บไปเป็นรุ่นแรกในการทีจ่ะพสูิจน์ให้ผู้ อ่ืนเห็นว่า สถาบันการศึกษาของท่านเป็นสถาบัน

ทีเ่ช่ือถอืได้ และมีคุณค่าต่อบ้านเมือง และผู้สําเร็จจากสถาบันน้ีเป็นผู้มีความสามารถ มีความยัง้คิด มีสติปัญญา

พอจะตัดสินว่าส่ิงใดผิดส่ิงใดชอบ และมีความเสียสละเพือ่ประเทศชาติ...” 

 แสดงวา่ทรงพอพระราชหฤทยักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัสวนบา้นแกว้และวา่ทรงพร้อมท่ีจะพระราชทานความ

สนบัสนุนใหว้ทิยาลยัไดจ้ดัการศึกษาอบรมนกัศึกษาใหเ้ป็นไม่แต่ผูมี้ความรู้ความสามารถแต่ใหเ้ป็นผูมี้จิต

สาธารณะพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ใหเ้กิดแก่ประเทศชาติดว้ย 

 ชวนให้ระลึกถึงพระบรมราโชวาทซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นคร้ังท่ี 2 ในรัชกาล เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 

2474 (บรรเจิด 2536: 232) ตอนท่ีวา่ 

 “...ศิษย์ที่เรียนออกไปจากมหาวิทยาลัยน้ันไปประพฤติตัวดี ใช้วิชาถูกต้อง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

น่ันแหละจึงจะให้มหาวิทยาลัยน้ันมีช่ือเสียงดีจริง...” 

 ส่วนการฝึกหดัครูนั้นเล่า องคเ์สนาบดีกระทรวงธรรมการในสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

ยงัทรงสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์ยูน่ั้นไดถื้อเป็นโครงการหน่ึงในส่ีโครงการปรับปรุงวธีิการจดัการศึกษา โดยทรง

เห็นวา่ “ต้องจัดใหม่ให้แข็งแรงเพือ่เพาะคนข้ึนไว้สอนให้ถูกทางจริงๆ” ทั้งในสมยันั้นยงัมีโรงเรียนฝึกหดัครู
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กสิกรรมโดยเฉพาะดว้ย (เปรมา 2559: 89-90 และ 108-114) ดงันั้น การท่ีสวนบา้นแกว้ซ่ึงเป็นท่ีประทบัท่ีสมเด็จฯ 

ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการทาํกสิกรรมนั้นไดก้ลายมาเป็นวิทยาลยัครู จึงเป็นความบงัเอิญท่ีเหมาะเจาะ 

 คร้ันเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2528 ซ่ึงเป็นวาระท่ีกาํลงัจะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานช่ือใหม่แก่วิทยาลยัวา่ “วทิยาลยัรําไพพรรณีฯ” หลงัจากนั้น เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัใหมี้สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน วทิยาลยัรําไพพรรณี จึงไดเ้ปล่ียนช่ือตามท่ีได้

พระราชทานแก่วทิยาลยัครูในทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ เป็น “สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี” และตอ้งเลิกใชต้ราศกัดิเดชน์ 

เปล่ียนไปใชต้ราซ่ึงมีพระท่ีนัง่ภทัรบิฐเป็นองคป์ระกอบท่ีพระราชทานมาเพื่อเป็นมงคลแก่สถาบนัราชภฏัทัว่

ประเทศเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 (พระมิ่งขวัญร าไพพรรณี: 51) 

 ต่อมาอีกเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณีไดย้กฐานะเป็น “มหาวทิยาลยัราช

ภฏัรําไพพรรณี” (มรพ: 68) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงทรงมีสถานศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัเป็นพระอนุสรณ์สมดงัท่ีไดเ้คย

รับสั่งวา่ “มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเป็นอนุสรณ์ทีด่ีกว่าอนุสาวรีย์” ดงัท่ีไดน้าํเสนอไวแ้ต่ตน้ๆ ของบทน้ี 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น 4 ปี สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณีในขณะนั้น ไดจ้ดัสร้างพระบรมราชินยานุ

สาวรียส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ข้ึน ท่ีบริเวณเนินซ่ึงมีพระตาํหนกัใหญ่ (เทา) 

อยู่เบ้ืองหลัง “เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์” (มรพ: 64) พระบรมรูปป้ันเตม็พระองคใ์นฉลองพระองคท่ี์เรียบง่ายในพระอิริยาบถ

ประทบับนพระแท่น183พร้อมร้ัวเหล็กดดัประดบัตรา “เมฆรัศมี” ประจาํพระองคอ์ยูส่องขา้ง ท่ามกลางแมกไมท่ี้

สวยงามโดยรอบ ประดิษฐานไม่สูงกว่าระดบัสายตา จาํลองบรรยากาศท่ีขา้ราชบริพารในสวนบา้นแกว้หรือท่ี

วงัศุโขทยัเคยได้สัมผสัด้วยความอบอุ่นเม่ือได้หมอบเฝ้าอยู่ได้ดียิ่งนัก และโดยท่ีประดิษฐานอยู่ในบริเวณ

สถานศึกษาท่ีชวนให้คิดคาํนึงวา่ แทจ้ริงแลว้ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเป็น “ครู” ผูท่ี้แมจ้ะมิไดท้รง

พร่ําสอน แต่ไดท้รงมีวตัรปฏิบติัหลายประการซ่ึงหากถือเป็นแบบอยา่ง จะเป็นคุณอเนกอนนัต์โดยแท ้การท่ีมี

พระบรมราชินยานุสาวรียเ์ช่นน้ี จึงนับเป็นการเสริมการท่ีได้มีมหาวิทยาลยัเป็นพระอนุสรณ์ (ภาพใน พระ

มิ่งขวญัร าไพพรรณ:ี 60) 

                                                           
183  พระบรมรูปป้ันท่ีใชพ้ระฉายาลกัษณ์ประทบับนเกา้อ้ีโซฟาท่ีวงัสระปทุมเป็นแบบ (ใน ราชเลขาธิการ 2528: 187) และมีความคลา้ยคลึง

พระองคจ์ริงมาก 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด

พระบรมราชินยานุสาวรียน้ี์ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

 แมว้า่จะมิไดเ้ป็นพระราชเจตจาํนง สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 จึง

ทรงมีพระนามาภิไธย พระฉายาลกัษณ์ พระรูป และพระสัญลกัษณ์ปรากฏทั้งท่ีหออภิบาลรําไพพรรณี 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้และท่ีและในช่ือของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีเป็นการราชสดุดีวา่ไดท้รงประกอบ

พระราชกรณียกิจเป็นคุณอนัประเสริฐหลายประการ โดยเฉพาะในการท่ีไดท้รง “พระเมตตาอนามยัราฎร์” และ

ไดท้รง “พระราชอุทิศแก่การศึกษา” 
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13 

พระราชกจินานา ยามปัจฉิมวยั 

 

ข้าฯ วงัศุโขทยั เยน็ศิระเพราะพระบริบาล 

 แน่นอนท่ีสุดวา่ เม่ือสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จกลบัมาประทบั ณ วงัศุโขทยัตามเดิม บรรดา

พระประยรูญาติและขา้ราชบริพารท่ีนัน่ ตลอดจนท่ีอ่ืนในกรุงเทพฯ ยอ่มมีความปิติยนิดีท่ีจะไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าฯ 

อยา่งสมํ่าเสมอ หรือมีความอุ่นใจท่ีประทบัอยูใ่กล้ๆ  

 แต่มิใช่วา่ระหวา่งประทบัอยูท่ี่สวนบา้นแกว้นั้น พระองคจ์ะไม่ไดเ้สด็จกลบัเขา้กรุงเทพฯ เลยก็หาไม ่

นายทองดี การุณ มหาดเล็กซ่ึงกลบัมาอยูท่ี่วงัศุโขทยัก่อนหนา้แลว้ เล่าวา่ “ส่วนใหญ่จะประทบัทีจั่นทบุรี 3 เดือน 

กจ็ะมาประทบัทีว่ังศุโขทยัทีหน่ึง” (สร. ทองดี: 1) แต่ท่ีแน่ๆ ก็คือ สมเด็จฯ ทรงถือเป็นสาํคญัวา่ตอ้งเสด็จกลบัมา

ทรงร่วมในพระราชพิธีวนัฉตัรมงคล และวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมิไดข้าด 

(สร. พฤทธิสาณ: 14; สร. ศิริเฉลมิ: 1 และ สร. ประอร: 8) โดยงานแรกนั้นเป็นวนัท่ี 5 พฤษภาคม จึงประทบัอยู่

ต่อไปจนทรงบาํเพญ็พระราชกุศลในวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีวดัราช

บพิธสถิตมหาสีมาราม ในวนัท่ี 30 เดือนเดียวกนั แลว้จึงเสด็จกลบั (พระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 

198) และงานหลงัเป็นวนัท่ี 5 ธนัวาคม บางปีจึงประทบัอยูจ่นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองคเ์องในวนัท่ี 

20 เดือนเดียวกนั 

 ใน พ.ศ. 2507 ไดมี้การจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาของสมเด็จฯ ณ วงัศุโขทยั เป็นการ

ฉลองอายยุนืถึง 5 รอบนกัษตัร ซ่ึงตามประเพณีไทยถือวา่เป็นสิริมงคลยิง่ จึงเป็นงานใหญ่ มีการออกร้านรอบ

สนามใหญ่ หนา้พระตาํหนกั โดยพระประยรูญาติและผูท่ี้เคยเฝ้าแหนมาแต่ก่อนต่างก็พร้อมใจกนัมาออกร้านกนั

คนละร้าน ทาํนองมาช่วยงาน ดงัเช่นท่ีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อนุสรมงคลการ ทรงเล่าวา่ 

 “อย่างพวกเราญาติพีน้่องที่เป็นเครือญาติทุกคน มีความรักพระองค์ท่าน..เมื่อมีพระชนมพรรษาครบ 60 

พรรษาน้ัน สนุกมากโดยไม่ต้องมีรับส่ังเลยว่า ให้คนน้ันมาช่วยกนันะ แต่ในวันน้ัน กลับเพยีบพร้อมไปด้วยร้าน

โรงทุกส่ิง แน่นเหลือเกนิ และดูเหมือนพระราชวงศ์ทุกพระองค์ทีม่ีชีวิตอยู่ มีกาํลังไปออกร้าน การละเล่น
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สนุกสนาน ผมกไ็ปออกร้านถ่ายรูปภาพ คือเหมือนวันวิสาขะ คือมันพร้อมใจกนัไปเอง...รับส่ังบอกว่า เอ๊ะ มากนั

อย่างน้ี ฉันจะเอาข้าวทีไ่หนให้กนิ น่ีแหละครับ แสดงให้เห็นน้ําพระราชหฤทัยอย่างสูง” (ในราชเลขาธิการ 2531: 

179-180) เช่นท่านหญิงพรรณเพญ็แข กฤดากร ออกร้านผลไมแ้กะสลกั เพราะทรงเก่งงานฝีมือ (สร. ธิดาเพญ็: 3) 

 รุ่งเชา้วนันั้น มีคนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จฯ ทรงบาตรเชา้ ตอนเยน็เป็นงานออกร้าน มีการแสดง

ต่างๆ สมเด็จฯ มีความสาํราญพระราชหฤทยั 

 นายทองดีเล่าวา่ ผูท่ี้จะมาออกร้านก็จะแจง้ราชเลขาฯ ก่อนหนา้ “มากนัเยอะแยะไปฮะ เดี๋ยวคนโน้น...เอา

มาต้ัง ไม่ได้ขาย ให้รับทานกันเลย...พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะ...ของเต็มหมดเลย เดินใส่ถุงน่อง

รองเท้า นุ่งโจงกระเบนกนั...ผู้หญิงกนุ่็งผ้าซ่ินน่ะ...ข้าหลวงเขาไม่มายุ่งหรอก...มหาดเล็กน่ะตามกนัเป็นแถวเลย 

บางร้านถวายของ มหาดเล็กกต้็องรับ” (สร. ทองดี: 11-12; พระบรมฉายาลกัษณ์และพระฉายาลกัษณ์ใน ราช

เลขาธิการ 2531: 178-181; การวกิ 2545: 170 และ วกิลัย์ 2550: 64) ศาสตราจารยร์ะพี สาคริก ก็เล่าวา่ “วันน้ันก็

ไป ในหลวงองค์น้ีกส็ด็จฯ แล้วไปแสดงกนั กเ็ป็นของนักเรียนเก่า (โรงเรียนเยาวกมุาร) ไง” (สร. ระพ:ี 16) 

 แมแ้ต่นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ตวัเล็กน่ารักก็ยงัอุตส่าห์ไปรําถวายพระพร พร้อมบทร้อง (ซ่ึงครู

น่าจะเป็นผูแ้ต่ง) ดงัน้ี 

    “เหล่านักเรียน จุไรรัตน์ อ่อนหัดนัก 

แต่จงรักในองค์ พระทรงศรี 

สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี 

พระผู้มีเมตตาการุณครัน 

    ทรงเยีย่มเยยีนเปิดโรงเรียนของปวงข้า 

ยงัตรึงตาดวงใจ จําได้มั่น 

ถงึยีสิ่บธันวา จึงพากนั 

บังคมคัล รําร่าย ถวายชัย 

    คราพระชนมพรรษา ครบห้ารอบ 
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ข้าน้อยนอบทูลฉลองจิตผ่องใส 

ขอพระองค์เสวยสุขปราศจากทุกข์ภัย 

ปกเกล้าข้าต่อไปช่ัวกาลนาน”184 

 เม่ือสมเด็จฯ ประทบัอยูท่ี่วงัศุโขทยั ไม่วา่ก่อนหรือหลงัเสด็จกลบัมาประทบัเป็นการถาวร ทรงปฏิบติั

พระราชจริยวตัรส่วนพระองคไ์ม่แตกต่างจากท่ีทรงปฏิบติัท่ีสวนบา้นแกว้นกั เพียงแต่วา่ไดเ้สด็จฯ ไปทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจนอกวงัมากกวา่เม่ือประทบัอยูท่ี่จนัทบุรี ในดา้นการพิธีท่ีไม่ทรงขาดเลยนั้น คือพิธี

ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลทกัษิณานุปทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพชัรินทรมาตาและพระราช

โอรสธิดา (ราชเลขาธิการ 2531: 175-176 และ สิทธิโชคและพชิญา 2558: 146-147) นอกจากนั้น เสด็จฯ ไปทรง

เยีย่มเยยีนเจา้นายฝ่ายในชั้นผูใ้หญ่ เช่น พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้ และยงังานต่างๆ หลายประเภทเม่ือมีผู ้

เชิญเสด็จฯ  

 สาํหรับพระจริยวตัรในวงันั้น...หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวสัดิวตัน์ (คุณหมึกแดง) เล่าวา่เม่ือยงัเป็นเด็กๆ 

เขามกัจะข้ึนไปเฝ้าบนหอ้งพระบรรทม ช่วงเสวยพระกระยาหารเชา้ 

 “เรากข็ึ้นไปก่อนจะเสวยเสร็จ กไ็ปกราบ...จําได้ว่า ต้องมีขนมปังป้ิง ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นเงินกบัแก้ว

เจียระไน...มีตับบดทีใ่ส่กระป๋องมา ต้องไปซ้ือทีใ่ต้ดินสโตร์...สมัยก่อนหายากนะ ของแบบน้ี มันไม่มีวิลล่า...

ผลไม้กเ็สวย...มีมะปรางทีค่ว้านถวาย ผลไม้ฤดูไหนก็ฤดูน้ัน แล้วหมึกแดงกน่ั็งคุยกบัท่าน ไปๆ มาๆ ท่านคงเห็น

ว่าเรากลืนน้ําลายหลายท ี (ก็รับส่ังว่า) “ไอ้พี่185 เอามั้ย” “เอาจ๊ะ เราพูดจ๊ะจ๋ากบัท่านนะ ท่านไม่ให้พูดราชาศัพท์

กบัท่านเพราะยังเป็นเด็กอยู่...กลายเป็นกจิวัตรประจํา ถ้าเราไปเฝ้าน่ี ท่านกจ็ะเกบ็ไว้ให้ เหลือไว้ให้ แล้วท่านกจ็ะ

ยืน่มาให้ ลงกราบ ถวายงานแล้วเอามากนิ น่ังขัดสมาธิด้วยนะ...กบัพืน้...มันเช้ามาก ยงัไม่ค่อยมีใครมา บางทกี็

จะมีแม่ไปจัดโน่นจัดน่ี...เราก็น่ังคุยกบัท่านไปจนกระทั่งถึงเวลาต้องแต่งพระองค์...โต๊ะเคร่ืองสําอางค์ ท่านกไ็ป

น่ัง ท่านก็แต่งพระพกัตร์ เสร็จแล้วก ็เคร่ืองทรง แล้วเสด็จลงมาข้างล่าง” (สร. ศิริเฉลมิ: 5-6) 

 หม่อมหลวงประอรซ่ึงเป็นมารดาคุณหมึกแดงเสริมวา่ 

                                                           
184 ใน สีดาด ารวง 2533: 85 โรงเรียนน้ีเป็นของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุไรรัตน์ศิริมาน 
185 ม.ล.ศิริเฉลิม แทนตนเองวา่ “พี”่ เพราะมีนอ้งคือ ม.ล.เพ่ิมวธุ จึงถูกลอ้จนกลายเป็นช่ือท่ีรับส่ังเรียก 
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 “หมึกแดงน่ะ เขารักท่านจะตาย ข้ึนไปคุยกบัท่านทุกวัน...ดิฉันข้ึนสาย...ข้ึนไปช่วยแต่งพระองค์เท่าน้ัน

...ลูกหม่อมเจ้าประดิษฐากม็ีหลายคน แต่เขาข้ึนมาก็เอียงแก้มให้ท่านจูบ แล้วกก็ราบ แล้วกล็งไป...หมึกแดงเข้าไป

น่ังพูด พูด พูด...อยากได้อ้ายน่ี ท่านกอ็ุตส่าห์ประทานนะฮะ แปลกมากเลย” (สร. ประอร: 16) 

 คุณหมึกแดงอธิบายต่อวา่ “กค็ุยเร่ืองโน้นเร่ืองน้ี คุยเร่ืองญาติๆ...จะเล่าเร่ืองบ้าๆ บอๆ...เร่ืองเราไป

โรงเรียนแล้วมีอะไรเกดิขึ้นบ้าง ท่านก ็ “อ๋อ เหรอ”...เรากเ็ป็นคนเล่า แล้วท่านก็ถามว่างั้นว่างี้...ท่านไม่เคยเร่ิมเล่า 

ไม่เคย เราคุยถวายท่าน...บางทกีทู็ลถามท่าน เช่น เร่ืองสายสะพาย...บางทกีถ็ามเร่ืองการวางพระองค์...ต้องทาํ

อะไรยงัไง กไ็ด้เยอะนะจากท่าน ว่าต้องทาํตัวยงัไง...ท่านว่า “ย่ากอ็ย่างน้ีนะจ๊ะ” อะไรต่างๆ ท่านไม่เจาะจงลงไป

...ท่านเหมือนพระนะ พระทัยดี๊ดี แล้วทรงมีอารมณ์ขันนะ...(เช่น) ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านปู่ช้ิน (ม.จ.ศุภสวัสดิว์งศ์

สนิท) ท่านติดอ่างและมักจะรับส่ังว่า “J’ explique” เป็นภาษาฝร่ังเศส (เพือ่ทรงอธิบายองค์เอง) แต่ฟังดูแล้วเป็น 

“เจ๊ก” ท่านกว่็า เวลาท่านปู่ช้ินจะอธิบายอะไร ก ็“ไอ้เจ๊กมาแล้ว” กเ็ล่าเร่ืองอย่างน้ีให้ฟัง” (สร. ศิริเฉลมิ: 7; พระ

ฉายาลกัษณ์กบั ม.จ.ศุภสวสัด์ิใน 1 ศตวรรษ ศุภสวสัดิ์ 2543: 58) 

 ผูใ้หญ่ผูห้น่ึงท่ีไปเฝ้าฯ ในช่วงเชา้น้ี มีทั้งทา้วอนงครั์กษา (พร้อง ทองเจือ) ซ่ึงพาํนกัอยูท่ี่บา้นหลงัวงั 

ดงัท่ีนางพุม่ทอง เทวกุล ณ อยธุยา เล่าวา่ 

 “คุณแม่เป็นท้าวอนงค์รักษา ต่ืนเช้าข้ึนมากไ็ปเฝ้าฯ สมเด็จฯ ทุกวันต้ังแต่บรรทมต่ืน สมเด็จฯ ท่านงาม

ด้วยธรรมชาติ ท่านไม่แต่งหน้า ไม่เคยเห็นกร้ิวใครเลย” (สร. พุ่มทอง: 2) 

 นางสาววงั ซ่ึงเป็นขา้หลวงห้องพระบรรทม เล่าวา่ สมเด็จฯ ทรงนํ้าอบไทย ไม่โปรดใหข้า้หลวงดดัผม

หรือทาเล็บเวลาเขา้เฝ้าฯ ถา้ประทบัอยูใ่นวงั สมเด็จฯ ทรงซ่ินเสมอ (สร. วงั: 10) ส่วนฉลองพระองคน์ั้น ม.ล.

ประอรเล่าวา่ “ท่านไกรสิงห์ (หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย) จะเป็นคนออกแบบถวาย...ตัดมายงัไงท่านกท็รงอย่าง

น้ัน เมื่อท่านไกรสิงห์ส้ินแล้ว กเ็ป็นคุณยศวดี186...เขาต้องตัดให้เป็นผู้ใหญ่หน่อย ท่านไกรสิงห์น่ะ...แล้วแต่

อยากจะให้ทรง” (สร. ประอร: 15) ส่วนเคร่ืองประดบันั้น คุณประอรเล่าวา่ “พอป้าดิฉันเสียแล้วน่ี187 กม็ีท่าน

หญงิพรรณเพ็ญแขมาช่วยทาํเกีย่วกบัเคร่ืองเพชรนะฮะ คือเวลาทีจ่ะเสด็จงานไหนน่ีจะต้องเอาเคร่ืองเพชรมา

เลือกว่าจะทรงอะไร...ต้องมีคนทาํ ไม่ใช่ให้ท่านเลือกของท่านเอง (และเมื่อท่านหญงิประชวร) เราแหละทาํ...แหม 

โอโฮ อันน้ีเวลาอยากใส่ เราก็หยบิไปถวายท่าน สรุปไม่เอา โตไป เอาอันเล็กๆ มีของโตๆ ไม่ใช้เลยนะ ของน๊ิดนิดที่

                                                           
186  เขา้ใจวา่หมายถึงคุณยศวดี บุญ-หลง ซ่ึงถวายงานตดัฉลองพระองคถ์วายเจา้นายชั้นสูงหลายพระองค ์
187  “ป้า” ในท่ีน้ีคือทา้วสมศกัด์ิ (ม.ร.ว.ปุย มาลากุล) 
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ทรง...โปรดนะ เคร่ืองประดับน่ะ แต่ไม่ทรง” (สร. ประอร: 15) แต่หากทรงฉลองพระองค์เต็มยศมีสายสะพาย

แล้ว จะทรงใช้เป็นเข็มกลัดสายสะพายหัวและท้ายคือ ที่หัว 2 อัน ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนท้ายทรงใช้เข็มกลัด 

3 อัน”  (ม.ล.ประอร ใน ราชเลขาธิการ 2531: 176) 

 ทรงถือคติ ‚Less is more‛ หรือ “ยิง่แต่งใหน้อ้ย ยิง่งามมาก” ตามแบบเจา้นายฝ่ายในฝร่ังบางองค ์ หรือ

อยา่งไรไม่ทราบ แต่ก็เป็นไปตามพระราชอธัยาศยัเรียบง่ายประจาํพระองคซ่ึ์งทรงมีมาแต่ไหนแต่ไร 

 คุณหมึกแดงเล่าวา่ ในช่วงแรกนั้นสมเด็จฯ ทรงส่งไปเรียนท่ีองักฤษ อยูโ่รงเรียนประจาํ พระราชทาน

เงินค่าใชส้อยเดือนละ 10 ปอนด ์และเม่ืออาย ุ18 กลบัมาเยีย่มบา้น สมเด็จฯ พระราชทานเล้ียงท่ีสนามกอลฟ์แห่ง

หน่ึง “แล้วกม็ีวงดนตรีมีอะไรต่างๆ กไ็ปลงกราบขอเต้น (ลีลาศ) กบัท่าน...วันน้ันท่านทรงสายสร้อย...โอ... 

ประทบัใจทีสุ่ดเลย เรากบ็อกว่า “สร้อยพระศอแปลกดี สมัยใหม่เฟ้ียวเลย” ท่านรับส่ังตอบว่า “โอ้ย ไม่ได้หรอก 

หลานอาย ุ18 แล้ว ย่าต้องตามให้ทนั...รู้ไหมน่ีอะไร” ท่านช้ี บอกไม่รู้ “ท่านว่า เพชรหลายๆ สี ทีย่ังไม่ได้เจียระไน 

เอามาทาํเป็นสายสร้อย”...เก๋ดีจัง...ไม่รู้ว่าทรงออกแบบเองหรือเปล่า...แม่น่ันแหละเป็นคนเอาไปทาํ” (สร. ศิริ

เฉลมิ: 10) คุณหมึกแดงใหข้อ้มูลต่อไปวา่ “ทรงเต้นรําลีลาศ กไ็ม่ได้โปรดอะไรนักหนา...ท่านทรงขี้อายนะ เป็น

คนขี้อาย...บางทต้ีองมี speech  (พระราชดํารัส) นะ บางทพีระเสียงจะส่ันนิดหน่อย...แต่ว่าสนิทกบัท่านแล้วน่ีมี

ความอบอุ่นน่ะ อบอุ่น...ท่านห่วงเราว่าอยากให้เรามีความสุขและเป็นคนดีเท่าน้ันนะ ไม่มีอะไรมากกว่าน้ัน” (สร. 

ศิริเฉลมิ: 10) ส่วนผูท่ี้ห่างออกไป เช่น ศาสตราจารยร์ะพีกล่าววา่ไม่เคยเห็นทรงลีลาศเลย (สร. ระพี: 17) 

 แต่งพระองคเ์สร็จแลว้ เสด็จลงในเวลา 10.00-11.00 แลว้แต่วนั ซ่ึงท่ีชั้นล่าง มกัจะมีผูค้นจากขา้งนอกวงั

มาคอยเฝ้าฯ อยู ่ หากเป็นผูใ้หญ่ท่ีทรงนบัถือ แมไ้ม่ไดเ้ป็นเจา้นาย สมเด็จฯ จะทรงพล้ิวลงมาอยา่งราบเรียบ แต่

ไม่ไดอ่้อนชอ้ยเป็นพิเศษแบบนางละคร ประทบัพบัเพียบลงท่ีพื้นพระตาํหนกัและมีพระราชปฏิสันถารดว้ย (สร. 

พฤทธิสาณ: 15) 

 หากไม่มีผูใ้ดเฝ้าฯ ในช่วงน้ี สมเด็จฯ ก็จะทรงพระดาํเนินไปท่ีตาํหนกันํ้า ท่ีซ่ึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหช่้างทอ

เส่ือ 2-3 คน ตามเสด็จฯ มาจากสวนบา้นแกว้เพื่อสอนคนวงัศุโขทยัใหท้อเส่ือและประกอบผลิตภณัฑเ์ส่ือ แต่ใน

ปริมาณท่ีลดลงกวา่เดิม ทอดพระเนตรและพระราชทานคาํแนะนาํเช่นท่ีเคยทรงปฎิบติัมา โดยโปรดเกลา้ฯ ให้

หม่อมบุญเกิด หม่อมอีกคนหน่ึงของท่านเป้ง เป็นผูค้วบคุมดูแลผลิตภณัฑเ์ส่ือท่ีผลิตท่ีวงัศุโขทยัน้ี เคยทรงเปิด

ร้านจาํหน่ายท่ีมุมซอยทางเขา้โรงแรมโอเรียนเตล็ บางรัก อยูพ่กัหน่ึง แต่ผูท่ี้นิยมจริงๆ จะเขา้ไปสั่งซ้ือถึงตาํหนกั

นํ้า ซ่ึงก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้ไปได ้ (ราชเลขาธิการ 2531: 170-171) ความสนพระราชหฤทยัเร่ืองเส่ือจึงยงัคงมี
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อยูต่่อมาอีกนาน และเป็นความเช่ือมโยงอีกอยา่งหน่ึงระหวา่งสวนบา้นแกว้กบัวงัศุโขทยั (พระฉายาลกัษณ์กบั

พระกระเป๋าเส่ือท่ีหนา้ตาํหนกันํ้าใน เทดิพระเกียรติฯ) 

 ท่ีตาํหนกันํ้าน้ี บางคร้ังก็จะประทบัเสวยก๋วยเต๋ียวจากคนขายท่ีพายเรือมาท่ีนัน่เป็นประจาํ เป็นก๋วยเต๋ียว

หมูท่ีปรุงรสชาติกาํลงัดี เป็นท่ีติดใจของคนวงัศุโขทยั “วันไหนจะเสวยก๋วยเต๋ียวเรือ มหาดเล็กกเ็อาเส่ือไปปู 

เตรียมน้ําเตรียมอะไร เอาถ้วยชาม ท่านกเ็สวย” (สร. ปรียาภา: 19) และ “โปรดบะหมี่แห้ง” (พช. บุญพีร์) 

 หากไม่ไดเ้สวยท่ีนัน่ ก็จะเสด็จกลบัมาท่ีพระตาํหนกัในเวลาบ่ายโมงตรงเพื่อเสวยพระกระยาหารท่ีห้อง

เสวย 

 หม่อมเจา้สุลภัวลัเลง วสุิทธิ (ท่านหญิงตุ)๊ ทรงเล่าวา่ “เสวยได้ทุกอย่าง กบ็อกไม่ถูกว่าโปรดอะไร ท่านไม่

รับส่ัง...ไข่ลวกไม่เสวยเลย...สมเด็จฯ เสวยง่าย...โต๊ะเสวยจะมีสิบสองคน...” (ใน ราชเลขาธิการ 2531: 176-177) 

 นางอุทยั ปัญญากุลหรือต๊ิก ผูช่้วยท่านหญิงตุท่ี๊ห้องเคร่ือง รําลึกความทรงจาํวา่ “ท่านหญงิตุ๊ทรงทาํเอง 

ทรงชิมเอง...ต๊ิกกล็องชิมก้นกระทะ รู้พกัลักจํา” ท่านทาํอร่อย เคร่ืองเสวยก็มีเช่น “ขนมจีนซาวน้ํา แกงเผ็ดไก่

เขียวหวานคั่วพริกข้ีหนู ก๋วยเต๋ียวบ้างแต่ไม่มีผัดเส้นจันท์ หมูชะมวง” แต่ท่ีสมเด็จฯ โปรดมี “หมี่กรอบ น้ําพริก

ผักต้มผักสด ผัดผักบุ้งเผ็ดน้อย...เน้ือต้องไม่เหนียว เคี่ยวเอา...ขนมจีนน้ําพริก ข้าวแช่ตอนหน้าร้อน แพนงเน้ือ 

ผัดเผ็ดปลาดุกใช้แต่เน้ือ แกงจืดเห็ดหูหนูผัดใส่แป้ง หมูสับ เบคอน ไข่นกกระทา เรียกว่าแกง “ก๊กเซ่ียมบี๊” แกง

จืดลูกรอก แกงมัสหมั่น..ขนมกข็นมถ้วยตะไล ถัว่แปป กระท้อนลอยแก้ว ระกาํลอยแก้ว...ไม่มีทองหยบิ ฝอย

ทอง...หวานไป” (พช. อุทัย ) 

 คุณหมึกแดงอธิบายวา่ซุป “ก๊กเซียมบ๊ี” น้ีเป็นธรรมเนียม “ต้องมีในวันทาํบุญถวายเสด็จทวด (สมเด็จ

กรมพระสวัสดิฯ์) เพราะโปรด เข้าใจว่าเป็นของจีน ต้องทําทุกคร้ัง” (สร. ศิริเฉลมิ: 16) 

 หลงัเสวยพระกระยาหารกลางวนัแลว้ สมเด็จฯ จะเสด็จข้ึนขา้งบนเพื่อทรงพกัผอ่นพระอิริยาบถ จนเวลา 

16.00 น. จึงจะเสด็จลงมาประทบัท่ี “ซุม้องุ่น” หรือท่ีสนามหลงัระหวา่งพระตาํหนกักบัตาํหนกัไม ้ท่ีซ่ึงมีลมโชย

และปลอดจากสายตาคนหน่อย ประทบัพระเกา้อ้ีนวมทาํดว้ยหวายซ่ึงยกมาตั้งเป็นชุดไดง่้าย ปูเส่ือจนัทบูรใหผู้ท่ี้

ไม่ไดเ้ป็นเจา้นายนัง่เฝ้าฯ ช่วงน้ีคนนอกวงัทราบดีวา่เป็นเวลาท่ีสมเด็จฯ ทรงสะดวกใหเ้ขา้เฝ้าฯ พระราชทานนํ้า

ชายามบ่ายในถาดหลุม โดยมีของวา่ง เช่น “กระหร่ีป๊ับ ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมเบื้องญวน กระทงทอง อย่างใดอย่าง

หน่ึง และเกีย้มอ๋ี” (พช. อุทยั) หรือบะหม่ีเก๊ียวชามเล็กๆ มีขนมเคก้ และผลไมป้ระกอบนิดหน่อยใหพ้อรองทอ้ง 
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 เสวยเสร็จแลว้ ก็จะทรงพระดาํเนินเร็วรอบสนามใหญ่ 2-3 รอบ เพื่อทรงออกกาํลงัพระวรกาย (หรือทรง

กอลฟ์ ดงัจะไดเ้ล่าในภายหลงั) มีพระญาติในวงัตาม พร้อมสุนขัซ่ึงทรงเล้ียงไวห้ลายตวั เป็นโอกาสใหบ้รรดา

ลูกหลานมหาดเล็ก ขา้หลวง และคนในวงั ไดอ้อกมานัง่คอยเฝ้าฯ อยูท่ี่ขอบสนาม ดงัท่ีนายทองดีเล่าวา่ลูกๆ “มัน

กไ็ปเฝ้าฯ เอง ทรงพระดําเนินน่ะ กไ็ปเฝ้าเองสองคนพีน้่อง คนโตพาน้องไปเฝ้า...ผมไม่ได้เอาลูกไปถวาย...ไม่ได้

ไปขอค่าเล่าเรียนอะไรเลยนะ...ไปขอแว่นตา 2 คร้ัง ไม่ได้รบกวนอะไร...คนที่เขาเอาลูกไปถวาย ท่านส่งเรียน

หมด จนจบการศึกษา...ถงึปริญญาตรีน่ะ” (สร. ทองดี: 8) 

 สมเด็จฯ ทรงพระดาํเนินแลว้ ก็เสด็จข้ึนสรงนํ้า แลว้เสด็จลงมาเสวยพระกระยาหารคํ่าเวลา 20.00น. ซ่ึง

ในช่วงหลงันายทองดีเป็นหวัหนา้มหาดเล็กซ่ึงผลดัเวรกนั “เดินโตะ๊” คือบริการอาหารแก่ผูร่้วมโตะ๊เสวย “นุ่งผ้า

โจงกระเบน ไม่ทุกคนหรอกครับ ถ้ามีแขกก็ทุกคน ถ้าไม่มีแขกนุ่งคนเดียว เฉพาะเวร...มันเป็นประเพณ ี ผ้าม่วง

มันอ่อนไหวน่ะ มันหลุดง่าย...เวลานุ่งเสร็จแล้ว มาใส่เข็มขัด เอาเข็มกลัดกลัด ไม่ง้ันไม่อยู่  ตัวเส้ือกเ็ส้ือนอก 

กระดุม 5 เม็ด...ใช้กระดุม ร.พ. รําไพพรรณ”ี นายทองดีอธิบาย  (สร. ทองดี: 5; ภาพใน เทดิพระเกียรติฯ) 

 ส่วนพระกระยาหารคํ่านั้น ในช่วงหลงัมีทั้งเคร่ืองไทยท่ีห้องเคร่ืองวงัศุโขทยัปรุงถวาย ส่วนเคร่ืองฝร่ัง

นั้น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชิญมาถวายจากพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานทุกวนั จะเสวย

เคร่ืองฝร่ังก่อนแลว้ต่อดว้ยเคร่ืองไทย (ราชเลขาธิการ 2531: 176) บางคร้ังมีผูน้าํเคร่ืองไปตั้งถวาย เช่น หม่อมเจา้

กมลีสาณ และหม่อมเจา้สีดาดาํรวง ชุมพล เม่ือ“แม่อรุณ”   ซ่ึงเป็นลูกสาวของมหาดเล็กเรือนนอกของสมเด็จกรม

พระสวสัด์ิฯ ผูห้น่ึงซ่ึงเป็นมุสลิมปรุงขา้วหมกไก่อยา่งท่ีใชใ้นงานพิธีของเขามาถวายเป็นหมอ้ ก็จะแบ่งไปตั้ง

เคร่ือง เป็นตน้ สมเด็จฯ ก็จะโปรดท่ีจะเสวยแมว้า่เม่ือพระชนมพรรษามากข้ึน ตอ้งทรงระวงัพระกระยาหาร อีก

ท่านหน่ึงซ่ึงจะตั้งเคร่ืองเป็นคร้ังคราว คือ คุณมนสัก ์ โชติกเสถียร ซ่ึงทาํอาหารฝร่ังเก่งและเป็นท่ีโปรดปราน

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขนม (สร. สมสวาท และ สมรักษ์: 9)  และบางทีนายพืช พนัธ์ุวร จะทาํอาหารฝร่ังถวาย 

(พช. บุญพร์ี) ระหวา่งเสวย โปรดให้เปิดโทรทศัน์หร่ีเสียงทิ้งไว ้ และเพิ่มเสียงเม่ือตอ้งพระราชประสงคจ์ะ

ทอดพระเนตร ซ่ึงมกัจะเป็นรายการข่าวประจาํวนั  

หลงัพระกระยาหารคํ่าจะประทบัมีพระราชปฏิสันถารกบัผูท่ี้มาเฝ้าฯ จากขา้งนอก ท่ีห้องทรงรับแขก แต่

หากไม่มีก็จะเสด็จข้ึนชั้นบน ประทบัทรงพระสาํราญอยูท่ี่หอ้งมุขระเบียง ทรงหนงัสือแมกกาซีนบา้ง ทรงต่อรูป

ต่อบา้ง ตามพระราชอธัยาศยักบัพระญาติท่ีอยูใ่นวงั เสด็จเขา้หอ้งพระบรรทมประมาณเท่ียงคืน 
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 นางสาววงั ซ่ึงเป็นขา้หลวงห้องพระบรรทม เล่าวา่ บางทีก็ทรงลา้พระวรกาย “หมอฝร่ังเขาไม่ให้นวด...

ฉันกข็โมยนวด เวลาบรรทม ต่ืนบรรทม...กเ็อายาหม่องทา แล้วค่อยๆ นวด นวด นวด” และเล่าถึงพระราช

อธัยาศยัต่อไปวา่ 

 “สมเด็จฯ ท่านเป็นคนอ่อนหวาน เรียบร้อย ยิม้ นิสัยดี...ไม่เคยกร้ิวใครจริงๆ เลย ไม่เคยกร้ิว...วันน้ันน่ะ 

จะโกรธใครยงัไง...บอกว่าไม่อยากเลย ท่านว่าง้ี (ฉันทูลว่า) เป็นไรเพคะ (รับส่ังตอบแต่ว่า)...ไม่อยากเป็นเลย ฉัน

บอกว่าอยากกร้ิวใคร ถ้ากร้ิวไม่ได้ กก็ร้ิวฉันกไ็ด้ ฉันกว่็าอย่างน้ี...กร้ิวไม่เป็น” (สร. วงั 1: 9) 

 แมว้า่บางทีสมเด็จฯ จะไม่สบายพระทยั แต่ก็ไม่ทรงลืมท่ีจะทรงเป็นห่วงวา่ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม

สองคนท่ีผลดัเวรกนัมารับใชจ้ะไม่ค่อยมีโอกาสไดไ้ปหาความบนัเทิง จึงรับสั่งถามวา่ “อยากไปดูหนังบ้างไหม? 

ตอบว่าอยากดู ท่านก็บอกให้ชวนกันไปหลายๆ คน น่ังแทกซ่ีไป” (สร. วัง 1: 16) นางสาววงัเสริมดว้ยวา่ “ใน

วังศุโขทยั มีเกอืบร้อยครอบครัวแน่ะ ท่านเลี้ยงทุกอย่างนะ...เลี้ยงลูกด้วย...ให้เอาข้าวเอากบัไปกนิ เขากเ็อาไป

เลี้ยงครอบครัวเขาสิ... (สร. วัง 1 : 9) 

 ขา้ฯ ในวงัศุโขทยั จึงเยน็ศิระเพราะพระบริบาล  

 
ทรงบ่มเพาะอุปนิสัยพระภาติยะ 

 ดงัท่ีไดเ้ล่ามาแลว้บา้งนั้น ในบรรดาพระภาติยะ (หลานสาวลูกพี่ลูกนอ้ง) ท่ีสมเด็จฯ โปรดเกลา้ฯ ใหม้า

อยูใ่กลชิ้ดพระองคใ์นช่วงหลงัจากท่ีเสด็จกลบัมาจากองักฤษนั้น มีหม่อมราชวงศรํ์าพิอาภา (คุณเอ๋ย) และต่อมา

หม่อมราชวงศสุ์ดานนท ์(คุณตุก๊ตา) ซ่ึงเป็นธิดาหม่อมเจา้นนทิยาวดั สวสัดิวตัน์ (พระอนุชาร่วมพระชนนี) ซ่ึงมี

หม่อมเจา้สุวภาพเพราพรรณ เป็นท่านแม่ ทั้งสองจึงเคยอยูท่ ั้งท่ีวงัศุโขทยัและท่ีสวนบา้นแกว้ แต่ไม่นานนกัก็ได้

ไปศึกษาต่อในต่างประเทศและไดแ้ต่งงานติดตามสามีซ่ึงเป็นขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศไปประจาํอยู่

ต่างประเทศเป็นเวลานาน188 สมเด็จฯ จึงไดท้รงขอหม่อมราชวงศป์รียาภา (คุณแดง) ธิดาหม่อมเจา้โสภณภราไดย 

สวสัดิวตัน์ พระเชษฐาร่วมพระชนนี ซ่ึงมีหม่อมแตงนวลเป็นหม่อมแม ่ มาทรงเล้ียงดูใกลชิ้ดแทน คุณแดงจึงมี

เร่ืองเล่ามากมายวา่ไดท้รงบ่มเพาะอุปนิสัยหลานอาคนน้ีอยา่งไรบา้งเม่ือคร้ังอยูท่ี่วงัศุโขทยัและสวนบา้นแกว้ 

                                                           
188  หม่อมราชวงศร์ําพิอาภา สมรสกบัหม่อมหลวงพีรพงศ ์เกษมศรี ซ่ึงต่อมาเป็นราชเลขาธิการ (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาล

ปัจจุบนั) หม่อมราชวงศสุ์ดานนท ์สมรสกบันายโกศล สินธวานนท ์
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 คุณแดงถวายตวัเม่ืออาย ุ9 ขวบ สมเด็จฯ โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเป็นนกัเรียนประจาํท่ีโรงเรียนราชินี ซ่ึงเป็น

โรงเรียนเดียวกบัท่ีพระองคเ์คยทรงศึกษา (แต่ทรงเป็นนกัเรียนไป-กลบั) ในคราวของคุณแดง วนัหน่ึง หม่อมเจา้

อจัฉราฉวี เทวกุล อาจารยใ์หญ่เสด็จมาเฝ้าฯ สมเด็จฯ รับสั่งถามถึงกฎเกณฑ์ซ่ึงมี เช่น “ตอ้งตดัผมแค่ใบหู” 

                    น              น   น  น                            น      น     น    “สอนให้รู้ว่าเรา

ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้…เราจะได้ระเบียบเอย อะไรเอย สารพดัทีจ่ะได้ แล้วท่านก็จะคอยติดตามถามกบัท่าน

อาจารย์อยู่เสมอว่าเป็นยงัไงบ้างการประพฤติตัว อะไรต่ออะไร” (สร. ปรียาภา: 1-2) 

  น    น  น                        น   น                                            ท่านพอ่ก็ไป

ทรงทาํงานอยูท่ี่อุบลราชธานีโดยหม่อมแม่ไปดว้ย ปีแรกจึงอยูท่ี่โรงเรียนแมใ้นวนัเสาร์-อาทิตย ์คร้ันปีท่ี 2 หม่อม

เจา้การวกิ ทรงเมตตารับออกไปพกักบัท่านและหม่อมหลวงประอรท่ีบา้น “โตเตม็‛ ส่วนพระองค ์ อีกทั้งพาไป

พทัยา “พอโตหน่อย ได้เล่นสกน้ํีาจากฝ่ังน้ีไปเกาะล้านแน่ะ ทรหดมาก มีนิสัยชอบเล่นกฬีา (และ) เขาทาํได้เรา

ต้องทาํได้ คือสมเด็จอาจะรับส่ังเป็นประจําว่า “อะไรทีไ่ม่เคยทาํน่ีเราต้องลอง ถ้าเผื่อลองแล้ว เราไม่ชอบกแ็ล้ว

ไป”  ท่านจะสอดแทรกอะไรเป็นคําสอนโดยทีเ่ราไม่รู้ตัว แล้วตอนน้ันมาน่ังนึกย้อน ก ็ อ๋อ อันน้ีท่านเคยรับส่ัง

อย่างน้ีนะ…กไ็ด้เยอะมากๆ (เสียงส่ันเครือ) ไม่คิดว่าเราได้เยอะขนาดน้ีน่ะนะ” (สร. ปรียาภา: 2) 

     น  น         น            น     คุณแดงไดสิ้ทธิพิเศษใหล้าเรียนไปร่วมงานท่ีสวนบา้นแกว้ 

ม.ร.ว.สมคัรสมานถามวา่จะทูลเกลา้ถวายอะไรในวนัเฉลิมฯ “เรากบ็อกว่าไม่มี” คุณสมคัรฯ ก็แนะนาํวา่ใหท้าํเอง 

“จําได้ว่าทาํปฎทินิ…เป็นฉีกๆ กซ้ื็อกระดาษแข็งมาตัดทาํปฎทินิ แล้วกว็าดภาพเมืองจันท์น่ันแหละ...ภูเขา…พระ

ตําหนัก…แล้วกทู็ลเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญ…ท่านต่ืนเต้นมากเลย ท่านก็ถาม อันน้ีตรงไหน อะไรยงัไง…ถาม

เยอะนะ…สําหรับท่านแล้ว มีความหมายมากทีว่่าทาํอะไรถวายด้วยตัวเอง…” (สร. ปรียาภา: 3) คุณแดงจึงไดท้าํ

ผา้รองถาดถวายในเวลาต่อมา “ท่านกใ็ช้…บางคร้ังท่านกบ็อกว่า “น่ีไง ทีแ่ดงทาํ เห็นรึเปล่า” คือให้กาํลังใจแบบ

เล็กๆ น้อยๆ อย่างน้ี แต่ว่ามันเป็นกาํลังใจทีด่ีนะ (เสียงส่ัน)” (สร. ปรียาภา: 3) 

    เดินทาง      น      น    น  น    มากอยู ่    น    นน                     “เหมือนฉีด

สเปรย์…สกปรกก็สกปรก แต่ท่านยังกอดได้ แล้วท่านก็บอกว่า ไปอาบน้ําอาบท่า แล้วไปนอนพัก…” (สร. ปรียาภา: 3) 

                                    น               น         ‚                            

                                                           …                …                 ‛ 

               น       น                         น                      น   น                     
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“                                        …                                                             

           …                                                           (   )                 ‛ (  . 

       :    

           น    น    น                                              น                        

‚                                                                   (              ) “           ” 

        “          ”                           ความจริงคิดว่ามันคงไม่อร่อยหรอก…โปรดจริงหรือเปล่าไม่รู้

นะ…พอตอนน้ี เราทาํบุญกจ็ะถวายท่านด้วยกล้วยบวชชี…เพราะนึกถงึท่าน” (สร. ปรียาภา: 4) 

 “                                          …                      …                

               “                                                                             ”              

                          ”  (สร. ปรียาภา: 5) 

                        น    น                                 น                             

            “                              ”          น              น                “เพราะว่าจะได้

รู้จักวิธีเลี้ยงตัวเอง ถามว่าทีว่ังมีรถไหม กม็ี แต่ให้เราไปรถเมล์ ให้ข้าหลวงไปด้วยคนหน่ึง…เขาพาไปจากวังศุโขทัย

ต้องไปเปลี่ยนรถทีเ่ทเวศน์ จากเทเวศน์ไปสีลม…พอเขาปล่อยวันแรก หลง…กเ็ดินสิ พอคุ้นตา เอาใหม่ ก็ขึ้นใหม่ 

จนกระทัง่คล่องน่ะ…ถามว่าได้อะไรจากตรงน้ัน คือ หน่ึง ได้ช่วยเหลือตนเองโดยไม่ต้องพึ่งใคร…เป็นบทเรียนที่

ไม่ต้องซ้ือหา…เราคิดว่าเรามีบุญมากที่ได้เรียนรู้อะไรด้วยการที่ท่านเลี้ยงเรามาอย่างน้ัน ให้เราได้ฝึกใช้

วิจารณญาณของตัวเองช่วยตัวเอง ถ้าเผ่ือเราไม่ได้อยู่ตรงน้ัน ชีวิตเราไม่เป็นแบบน้ีหรอก” (สร. ปรียาภา: 5) 

                           น                                น       น    น             น     

     น                ‚                                                                ”  ไอ้เรากไ็ม่ได้คิดนะว่า

มันพเิศษ แต่สําหรับเพือ่นๆ มันเป็นอะไรทีเ่ราอยากได้บ้างนะ อยากได้ใกล้ชิดกบัพระราชินีอะไรอย่างน้ี…เราน่ีก็

รู้สึกว่าธรรมดา…ไม่ได้คิดว่าข้าเจ๋ง”  (สร. ปรียาภา: 6) 

                  น    น                                              แต่กลบัไม่ทราบวา่

ประกาศผลเม่ือใด “เพราะเรากม็ัวทาํอะไรต่ออะไรในวัง…โลกภายนอกตรงน้ันไม่รู้ น่ันแหละพอจบแล้ว กไ็ด้ไป

ข้ึนรถเมล์แล้ว ถงึได้รู้ว่า โลกภายนอกมันเป็นอย่างน้ีๆ”  (สร. ปรียาภา: 6) 
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                                         น               น ‚                      ให้รู้จักการ

ให้…ให้มีน้ําใจเอาอะไรมาฝาก”  (สร. ปรียาภา: 9) 

        น                                              น             น          “เรากเ็อาหนังสือ

ไป เอาการฝีมือไปทาํระหว่างทีท่่านคุยกบัเจ้านายผู้ใหญ่ เรากน่ั็งอยู่ข้างนอก…เดี๋ยวท่านกโ็ผล่หน้า “สบายดีๆ?” 

แอบกระซิบถาม เรากพ็ยกัตอบ นิสัยไม่ดีนะ แบบว่ากนัเองมาก ท่านบอก “เดี๋ยวนะเดี๋ยว” เดี๋ยวของท่านบางที

เป็นช่ัวโมงนะ…พอท่านคุยเสร็จ ท่านกถ็ามเรา “ไปหรือยงั” เรากเ็กบ็ข้าวของใส่ตะกร้า แล้วตามเสด็จฯ กลับ ก็

ฝึกความอดทน” (สร. ปรียาภา: 7) อยา่งเดียวกบัท่ีองคส์มเด็จฯ  เองทรงไดรั้บการฝึกฝนมาจนเป็นพระอุปนิสัย 

เม่ือคุณแดงอยากไปดูภาพยนตร์ ราชเลขาฯ ไม่ใหไ้ป คุณแดงก็ไปทูลวา่อยากไป ท่านก็ดูช่ือเร่ือง “…

ท่านกบ็อกว่าอันน้ีไม่ใช่สําหรับเด็กดูนะ ท่านจะเน้นเร่ืองอย่างน้ีมาก…ถ้ามีหนังต่างๆ เกีย่วกบัเด็ก เช่น Little 

Woman อะไรอย่างน้ี เราไม่ต้องขอ ท่านจะให้ราชเลขาฯ จัด แล้วกใ็ห้ลูกข้าราชบริพารไปกบัเราด้วย…กไ็ปกนั

เด็กๆ ทัง้น้ันเลย” (สร. ปรียาภา: 7) 

                                       น      น               แต่เม่ือยงัเป็นเด็กไม่ไดไ้ป

เพราะเด็กๆ ตอ้งนอน 2 ทุ่ม ทานขา้วตั้งแต่ 6 โมงเยน็ “มีสํารับมาให้ ท่านก็จะมาเปิดดูว่าเราได้อาหาร

อะไรบ้าง…พอโตหน่อย ถงึจะได้ร่วมโต๊ะเสวยกลางคืนด้วย ท่านประทบัตรงน้ี เราก็น่ังตรงน้ี แล้วพอตอนหลัง

      189  …                                                    …                  ข้างหน่ึงเคร่ืองมืออย่าง

น้อย 2-3 ช้ิน กง็ง เด็กช่างสังเกตนะ…เหลือบซ้ายเหลือบขวามอง…เรากค็อยดูสมเด็จจะหยบิอันไหน เราก็หยบิ

อันน้ัน…ไม่มีการสอน ให้ทาํเลย”  (สร. ปรียาภา: 7 และ10-11) 

                           น                                     (      )                     

         น                                                             น                         

                                   ‚                                        ว่าเราพดูไดไ้ม่ได…้แล้วท่านกจ็ะ

แนะนํานิดๆ หน่อยๆ ว่าใช้ verb ผิดบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว กไ็ม่ได้ตําหนิอะไรเลย…ปล่อยให้เรามีความมั่นใจใน

ตัวเอง…การศึกษานอกสถานทีอ่ย่างน้ี เราได้มาก…เราไม่ได้ไปเรียนเมืองนอก แต่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถ

                                                           
189  หม่อมราชวงศว์รรณโสภา (สวสัดิวตัน์) หวงัแกว้ หรือ คุณจ๋ิม ไม่สมคัรใจจะถวายตวัแต่แรกเพราะติดท่านพ่อ ตามเสดจ็ท่านพ่อไป

ต่างจงัหวดั จึงไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดสมเด็จฯ ก็ต่อเม่ือไดก้ลบัมากบัท่านพ่อหม่อมแม่และอยูใ่นวงัศุโขทยัแลว้ (  .        : 1, 6     7) 
คุณจ๋ิมอยูรั่บใชจ้นสมเดจ็ฯ เสด็จสวรรคต แลว้จึงไดแ้ต่งงาน 
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พูดภาษาได้…ท่านสนับสนุนเต็มที ่ เสียเท่าไหร่เสียไป ท่านไม่ห่วงเร่ืองเงินเลย”  เช่น โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเขา้

สโมสร ‚โทสตม์าสเตอร์‛ (to stm ster) “ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษ ถ้าใครพูดภาษาไทยกจ็ะถูกปรับคําละบาท 

…แล้วกต้็องมาฝึก ต้องมาพูด เอาเราออกแขก…เรียนจากของจริง แล้วท่านจะคอยติดตาม สอบบริติชเคาน์ซิล 

(British Council) สอบอะไร ท่านจะต้องดูใบผล” (สร. ปรียาภา: 10) 

                            ‚                   …                กจ็ะมาดูว่าเราใส่เส้ือผ้า

อะไร…แล้วท่านกจ็ะสอนว่าไปถงึน่ันแล้ว ต้องทาํอย่างไร (ขณะ) น่ังไปในรถ…คือจะห่วงใยไม่ให้เราเป่ินนะ…

พอจะรู้ว่าพอเลี้ยงตัวเองได้ กเ็พยีงแต่คอยแอบดู ส่งสายตามาหน่อยหน่ึงว่าเบื่อหรือยงั อะไรอย่างน้ี” (สร. ปรียาภา: 

10) 

                     น น             น            น  น                                    

 ‚                                                                                       

                                                  (   )                                       

                         …                                                               ผู้ใหญ่ให้ทํา

อย่างน้ีเราต้องทํานะ เพราะว่า หน่ึง เขาเป็นผู้ใหญ่ สอง เขาต้องการให้เรารู้อะไรต่ออะไร…ไม่ได้มาปรักปรํา ไม่

เคยๆ ทาํแบบน้ัน จะถามเหตุผลเสมอว่าเราทาํเพราะอะไร…แล้วท่านกจ็ะบอกว่า ทีเ่ราคิดอย่างน้ันมันไม่ถูกตรงน้ี

นะ หรือว่าถูก…ท่านจะค่อยๆ บอก ท่านจะทําตัวเป็นกลางน่ะ บางทีท่านก็คงอึดอัดนะ…ท่านไม่ชอบให้ใครมา

เป็นแบบทางการ ปึงปังๆ อะไร ท่านไม่โปรด” 

 “                 ไม่เคยว่าต้องอย่างน้ันอย่างน้ี…เป็นคนทีอ่่อนน้อมถ่อมตนมากๆ…อย่างกบัสมเด็จ

พระราชชนนีนะ คือท่านถอืว่าเป็นแม่พระเจ้าอยู่หัวนะ ท่านไม่ได้ถอืตัวว่า ฉันเป็นพระราชินีนะ…คือ (สมเด็จ

อา) ท่านก้มลงกราบแบบนอบน้อมมาก คือไม่ได้กราบกบัพืน้นะ (ภาษาราชสํานักเรียกว่า “ทรงคม” ย่อมาจาก

ถวายบังคม-ผู้เขียน)…ท่านทําตัวท่านได้น่ารักมาก…ท่านเป็นผู้หญงิทีง่าม งามทุกท่า…” (สร. ปรียาภา: 18-19 

และ9 และพระฉายาลกัษณ์ 2 พระองค ์มี ม.ร.ว.ปรียาภาเฝ้าฯ เป็นขา้หลวงอยูใ่น ราชเลขาธิการ 2531: 181) 

              น                                    “            “    ”…         “มาเพคะเพขิง

อะไร เวลาอยู่ข้างนอกต่อหน้าชาวบ้าน กท็าํตัวให้มันถูก แค่น้้นกพ็อแล้ว อยู่ในบ้านไม่ต้องทาํ”                ศ  

             ‛ (  .        :    และภาพหมู่ท่ีวงัตะไคร้ใน ราชเลขาธิการ 2528: 200) 
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แต่เม่ือใดท่ีมีผูพ้ยายามทาํตามธรรมเนียมไทยแมไ้ม่คุ ้นเคยเอาเลย สมเด็จฯ ก็ได้ทรงพระกรุณา

พระราชทานคาํแนะนาํ  ดงัท่ีเม่ือหม่อมราชวงศว์งศฉ์ว ี(คุณจอลล่ี Jolie) และหม่อมราชวงศพ์าณีนาถ (คุณเพน็นี 

Penny) พระภาติยะสองพี่นอ้ง  ผูซ่ึ้งใชชี้วติอยูท่ี่สิงคโปร์มาโดยตลอด  มาพกัอยูท่ี่วงัศุโขทยัในช่วงเฉลิมพระ

ชนมพรรษาครบ 5 รอบ (พ.ศ. 2507) และเม่ือข้ึนไปเฝ้าฯ ไดพ้ยายามหมอบกราบ  สมเด็จฯ ทอดพระเนตรแลว้

ทรงพระสรวลเล็กนอ้ย  รับสั่งวา่ ตอ้งเก็บขอ้ศอกใหชิ้ดตวั  และถึงกบัเสด็จลงมาประทบัท่ีพื้น  ทรงทาํใหดู้เป็น

ตวัอยา่ง  ยงัความประทบัใจแก่ทั้งสองมิรู้ลืม (พช. พาณนีาถ)  

                                                                                    น        นพ่อ

ก็ไปทูลสมเด็จฯ คุณแดงมาทราบจากเจา้หนา้ท่ีสถานทูตองักฤษในภายหลงัวา่ ทางวงัไดข้อใหท้างสถานทูต

ตรวจสอบประวติัของฝร่ังคนนั้น สมเด็จฯ ไม่ทรงขดัขอ้ง คุณแดงเล่าวา่ “ท่านกถ็ามว่า แน่ใจแล้วหรือว่าเราจะอยู่

ได้ ท่านบอกว่า ขนบธรรมเนียมไม่เหมือนกนันะ กินกไ็ม่เหมือนกันนะ”…เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราคบกบั

เขาได้…เราไม่ได้คิดว่าเราจะเดือดร้อนอะไรตรง ไหน กค็ือได้ความมั่นใจ กสู้็ ถงึไหนถงึกนั เพราะว่าอย่างท่าน 

ท่านสู้…ท่านสู้มาเยอะมาก…ท่านยงัสู้ได้ แล้วทาํไมเราจะสู้ไม่ได้ เรากล็อง ท่านต้องระเหเร่ร่อนอยู่เมืองนอกมา 

ไม่ใช่ว่าท่านจะสบาย…ท่านยังอยู่ได้เลย…เรากค็งไปได้นะ บอกตัวเอง…ไม่ได้ทูล แต่ท่านรู้ คือ ท่านรู้ว่าเราเป็น

คนทีเ่ข้มแข็ง อดทน…จะทาํแล้วต้องทาํให้ได้…ท่านไม่ได้แต่งพระราชทาน เพราะว่าท่านราชเลขาฯ บอกว่าแต่ง

กบัต่างชาติ จะไปแต่งให้ได้อย่างไร…กไ็ปแต่งทีบ้่านท่านอาการวิกน่ันแหละ” (สร. ปรียาภา: 13-14) 

        น  น             ‚                                     แล้วให้ไปน่ังติดกบัท่านเวลา

ร่วมโต๊ะเสวย คือเป็นการบอกว่าท่านไม่ได้รังเกียจ เป็นการบอก แต่ไม่ได้ออกมาเป็นคําพูด” (สร. ปรียาภา: 14) 

เห็นไดว้า่ ทรงคิดหาวธีิทรงแสดงความในพระราชหฤทยั โดยไม่ตอ้งรับสั่งใหผู้ใ้ดนาํไปกล่าวอา้ง 

 โดยท่ีนายแฟรงค ์ เดน้ท ์ (Frank Dent) สามีคุณแดง มีความชาํนาญเก่ียวกบัการสาํรวจท่ีดิน คุณแดงจึง

ตอ้งตามสามีไปอยูท่ี่ประเทศอินโดนีเซีย สมเด็จฯ ก็มีลายพระราชหตัถไ์ปพระราชทานวา่ “ให้อดทน มันไม่ใช่

บ้านเรานะ...ดังน้ันเราจะทาํอะไร เราต้องคดิถงึว่าเรามาจากไหน...คือ...ให้ระลึกเสมอว่าตัวเป็นใครนะ...ไม่ไปทาํ

ให้ขายหน้า คือให้รู้ขอบเขตของตัวเองว่าควรทาํได้แค่ไหน แต่ว่าให้อดทนๆ แล้วทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยการ

อดทน...ท่านให้กาํลังใจตลอด...กถ็ามว่า ภาษาเขาเรียนบ้างหรือเปล่า เราอยู่บ้านเขาต้องรู้ภาษาเขานะ เราต้องก้าว

ไปหาเขา ไม่ใช่ให้เขาก้าวมาหาเรา คือ ท่านจะสอน...ไปอยู่ทีน่ั่น กนัดารนะสมัยน้ัน แต่กไ็ด้อะไรเยอะ...ความ

อดทนที่ท่านสอน เอามาใช้...เส้ือผ้าเด็ก (บุตร) เรากต้็องเย็บเอง เส้ือผ้าตัวเองกต้็องเยบ็เอง...ทาํกบัข้าว ขนมเค้กก็

ต้องทาํเอง...” คุณแดงเล่าจากความทรงจาํ เพราะลายพระราชหตัถอ์งคต่์างๆ นั้น หายไปแลว้เพราะยา้ยบา้นบ่อย 
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 ในเร่ืองการครองเรือน คุณแดงตอบวา่ สมเด็จฯ “ท่านบอกว่า การครองเรือนของท่านไม่เหมือนคน

ธรรมดา...แต่ท่านจะเน้นว่า คนเราน่ีต้องหันหน้าเข้าหากัน...ให้คุยกัน... แล้วกอ็ย่าใช้อารมณ์...ต้องพยายามเข้าใจ

ว่าเขาทาํอย่างน้ีเพราะอะไร แล้วเขากต้็องเข้าใจเราเหมือนกนัว่า เราทาํอย่างน้ีเพราะอะไร เราต้องมีเหตุผล แต่ถ้า

ในขณะน้ันเขามองไม่เห็นเหตุผล เรามองไม่เห็นเหตุผล...กต่็างคนต่างถอย...จนกระทั่งทุกคนอารมณ์ดี แล้วค่อย

มาอธิบายกนั...เราเป็นลูกผู้หญงิ เราจะต้องเข้าใจเขาให้มากกว่าทีจ่ะให้เขามาเข้าใจเรา...เราเป็นลูกผู้หญงิ ความ

เส่ือมเสียเรามีมากกว่าเขา...อีกอย่างวัฒนธรรมเขามันกช่็วยเขาอยู่แล้ว...” (  .        :  6) 

 “คือสมัยเด็ก เราวาดภาพพระราชินีว่าต้องเป็นผู้หญงิผอม สูงสง่า ใส่มงกฎุ นุ่งกระโปรงยาว อะไรอย่าง

น้ี แต่พอมาอยู่กบัท่านเข้าจริงๆ น่ีนะ เราได้คํานิยามของคําว่า “ราชินี” ว่า ความเรียบร้อย ความอ่อนน้อมถ่อม

ตน คือเพยีบพร้อมอยู่ในผู้หญงิคนน้ี แต่ว่า (น้ําตาคลอ เสียงส่ัน) คืออะไรล่ะ ท่านเป็นตัวอย่างทีลู่กผู้หญิงควรจะ

ทาํ... 

 ...ท่านสอนให้เรารู้ว่าเราควรประพฤติตัวอย่างไร...มันซึมซับไปโดยทีเ่ราไม่รู้ตัว...ความอดทนน่ีสําคัญ

ในชีวิตมาก ถ้าเผื่อเราไม่อดทนแล้ววิ่งกลับไปหาท่านๆ กต้็องอ้าแขนรับ แต่เราจําคําที่ท่านบอกว่าให้อดทน “อายัง

ต้องทนเลย” ท่านบอก “อายงัต้องทนเลย” แล้วเราอ่านประวัติน่ี เราเข้าใจเลยว่าท่านต้องอดทนขนาดไหน ใช่

ไหม เร่ืองต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนน่ี ท่านอดทนขนาดไหน แล้วเวลาทีพ่ระเจ้าอยู่หัวสวรรคตไป เมืองไทยกไ็ม่ได้อยู่ ญาติ

พีน้่องกไ็ม่มี ใช่ไหม อย่างเรายงัโชคดี ยงัอยู่ในเมืองไทย...ตอนทีท่่านพ่อส้ิน190ดิฉันไปกราบบังคมทูล ท่านกก็อด

นะ แล้วท่านกก็รรแสงหน่อยๆ แล้วบอกว่า “ไม่เป็นไร อายังอยู่นะ” กน่ั็นแหละ กเ็หมือนแม่คนหน่ึง ยิง่กว่าแม่อีก 

เพราะว่าท่านสอน แม่เรายงัไม่ได้สอนเท่าน้ี...แม่น่ีจะเรียกลูกๆ ว่า “คุณ” ตลอดค่ะ แม่กอี็กคนทีถ่่อมตัวมากๆ...

ไม่มีจะตีเสมอด้วย...ทาํให้เราเอามานึกว่า คนโบราณน่ีเขา...ความกตัญํ ูความรู้ฐานะเขามีมากๆ เลย...เราโชคดีที่

ได้มาอยู่ตรงน้ี เราได้ใกล้ชิดแบบสูงสุด...แล้วเรากไ็ด้มาคลุกคลีกบัคนทีธ่รรมดา ทาํให้เรามีข้อได้เปรียบเยอะ แล้ว

เป็นบทเรียนเยอะ โชคดี” (  .        :  9) 

 ในสายตาของหม่อมราชวงศป์รียาภา สมเด็จฯ ทรงเป็นทั้งแม่และครู โดยท่ีทรงทาํเป็นแบบอยา่ง 

มากกวา่ท่ีจะทรงพร่ําสอน และเม่ือทรงสอน ก็ไม่ไดก้ร้ิว แต่รับสั่งดว้ยเหตุผล ใหรู้้จกัสาํนึกเอง ทรงจดัใหไ้ดมี้

ประสบการณ์หลากหลายทั้งในสังคมชั้นสูงและในการใชชี้วติอยา่งคนธรรมดาสามญั ใหเ้ป็นแม่บา้นแม่เรือนแต่

ก็ใหมี้ความกลา้ทาํในส่ิงท่ีไมเ่คยและในส่ิงท่ีเหมาะแก่กาลเทศะ และท่ีสาํคญัมีความอดทนพร้อมท่ีจะเผชิญกบั

                                                           
190  หม่อมเจา้โสภณภราไดย สวสัดิวตัน์ถึงแก่ชีพิตกัษยัเม่ือ พ.ศ. 2514 
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ชีวติในสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว คุณแดงจึง “อยากให้ท่านเป็นทีรู้่จักของคน” (  .        :  9 

และพระฉายาลกัษณ์ซ่ึงมี ม.ร.ว.ปรียาภาอยูด่ว้ยใน ราชเลขาธิการ 2528: 200) 

 

“งานหลวงมิได้ขาด งานราษฎร์มิได้เว้น” 

 เม่ือสมเด็จฯ เสด็จฯ กลบัมาประทบั ณ วงัศุโขทยัเป็นการถาวรแลว้นั้น พระองคไ์ดเ้สด็จฯ ออกนอกวงั

ไปยงังานประเภทต่างๆ ทั้ง “งานหลวง” และ “งานราษฎร์” ในส่วนของงานหลวงนั้น นอกเหนือจากงานพระ

ราชพิธีต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีการเสด็จฯ แทนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเป็นประธานใน

งานฉลองครบ 100 ปีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และทรงเป็นประธานในงานพระราชทานประกาศนียบตัร

ท่ีวชิรวธุวทิยาลยั และในการทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทศัน์ของงานคนตาบอด เป็นตน้ นบัเป็นการทรง

แบ่งเบาพระราชภาระ อีกทั้งกิจการทั้งสามก็มีความเช่ือมโยงกบัพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั นอกจากนั้น สมเด็จฯ ยงัไดท้รงร่วมโตะ๊เสวยในการทรงพระราชทานเล้ียงอาหารกลางวนัเพื่อเป็น

เกียรติแก่นายพลเนวนิแห่งสหภาพพม่า ราชอาคนัตุกะ ดว้ย เป็นตน้ (ราชเลขาธิการ 2531: 159-160 และ 165) 

 ส่วน “งานราษฎร์” นั้น มีหลายประเภทและหลายเหตุผลท่ีสมเด็จฯ ไดมี้พระมหากรุณาธิคุณทรง

ประกอบท่ีพระตาํหนกั เช่น การพระราชทานสมรสแก่บุตรธิดาของผูท่ี้ทรงคุน้เคยไม่เลือกชั้นวรรณะ ซ่ึงโปรด

ใหจ้ดัอยา่งเรียบง่ายท่ีหอ้งทรงพระสาํราญดา้นหลงัของพระตาํหนกัวงัศุโขทยั ซ่ึงมีขนาดกวา้งขวางกวา่หอ้งทรง

รับแขกท่ีดา้นหนา้ ความเรียบง่ายนั้นยงัผลใหคู้่บ่าวสาวและญาติคลายความประหม่า นอกจากจะพระราชทานนํ้า

พระมหาสังขเ์ป็นสิริมงคลแลว้ ยงัพระราชทานเงินถุง หรือของท่ีระลึกแลว้แต่กรณีดว้ย (ภาพใน ราชเลขาธิการ 

2531: 164) ส่วนท่ีเสด็จฯ ไปยงัสถานท่ีนอกวงันั้น ก็แลว้แต่จะมีผูเ้ชิญ เช่น หม่อมราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์ บริพตัร 

เชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารหอศิลป์พีระศรี คุณหญิงมณี สิริวรสาร เชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิด “ตึกศกัดิเดชน์” 4 

ชั้น ซ่ึงเป็นตึกสาํหรับบริการผูป่้วยโรคหู คอ จมูก และจกัษุ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ (ราชเลขาธิการ 2531: 

164 และ เอือ้เอน็ดู มปป.: 23 และ 44-45) เป็นตน้ อีกทั้งทรงเปิดหมู่บา้นของมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย 

โรงงานบริษทัธารนํ้าทิพย ์ตึกสมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  (ราชเลขาธิการ 2531: 169) งานแสดง

กลว้ยไมโ้ลกท่ีสวนสามพราน (สร. ระพี: 15) แมแ้ต่งานพระราชทานปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัรก็เคย

เสด็จฯ ดงัเช่นของวทิยาลยัหอการคา้ในขณะนั้น ซ่ึงเสด็จฯ อยู ่2-3 ปี แต่ละคร้ังเป็นเวลาติดต่อกนั 3-4 ชัว่โมง ซ่ึง

ทาํใหท้รงเหน็ดเหน่ือย เพราะ “จะด้วยพระบารมีหรือมีความอายกไ็ม่ทราบได้ นักศึกษาทีเ่ข้ารับโดยมากมักจะ
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ยนือยู่ห่างเกนิไป จนต้องทรงเอ้ือมพระหัตถ์และต้องขยบัพระวรกาย ทาํให้เกดิอาการปวดหลัง” ดงัท่ีหม่อมเจา้

การวกิประทานสัมภาษณ์ไว ้ (เทดิพระเกยีรติฯ 2527: 45-46) จึงไม่ไดเ้สด็จฯ อีก แต่หากเป็นในกรณีการ

พระราชทานประกาศนียบตัรแก่บณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ไดมี้พระมหากรุณาธิคุณแม้

เม่ือพระพลานามยัไม่แขง็แรงแลว้ จากนั้นยงัเสด็จฯ เยีย่มวทิยาลยัครูจนัทบุรี ทั้งๆ ท่ีฝนยงัตกอยูด่ว้ย  (ราช

เลขาธิการ 2531: 165) 

 งานอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงไม่เคยทรงละเวน้ คืองานบาํเพญ็พระราชกุศลพระราชทานหรืองานพระราชทาน

เพลิงศพหรืองานศพธรรมดา ไม่วา่จะเป็นศพของพระญาติหรือบุคคลท่ีทรงรู้จกั และหากเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ด ก็

จะเสด็จฯ ไปทั้งในงานบาํเพญ็กุศลศพและการฌาปนกิจศพ 

 เม่ือหม่อมราชวงศป่ิ์มสาย อมัระนนัท ์ หรือคุณตอ้ พระภาติยะซ่ึงโปรดตั้งแต่ยงัเยาว ์ และไปเฝ้าฯ ท่ีวงั   

ศุโขทยั ไปช่วยทรงปลูกตน้ไมด้อกไมอ้ยูเ่สมอ เสียชีวติลงอยา่งกะทนัหนั สมเด็จฯ ทรงเศร้าพระราชหฤทยัเป็น

พิเศษ ดงัท่ีหม่อมราชวงศส์ายสิงห์ ศิริบุตรหรือคุณหน่ิง นอ้งสาวคุณตอ้ เล่าวา่ 

 “เห็นพระเนตรเศร้าเหลือเกนิ ตอนแรกทีเ่ราไปเฝ้าฯ ประทบัอยู่ที่โต๊ะแต่งพระองค์ ทอดพระเนตรเรา

และไม่รับส่ัง ประเดี๋ยวท่านเสด็จไปทีพ่ระแท่นบรรทม ทาํให้เรารู้สึกว่าไปทาํให้ท่านทรงหมองพระทยัมากข้ึน

หรือไม่ พีต้่อเป็นคนช่างคุยและคุยสนุก เมื่อพีต้่อไปเฝ้า ทรงเพลิดเพลินไปกบัเขาจริงๆ พีต้่อเป็นหลานทีท่รงรัก

มาก” (สร. สายสิงห์: 12) สมเด็จฯ เสด็จฯ ไปในงานบาํเพญ็กุศลศพคุณตอ้ 3 คร้ัง คือในวนัแรก วนัสุดทา้ย และ

ในวนัฌาปนกิจศพ ในวนัสุดทา้ยของการบาํเพญ็กุศลศพเม่ือจะทรงพระดาํเนินออกจากศาลา “ทรงผินพระพกัตร์

ไปทอดพระเนตรหีบศพสีขาว บรรจุศพของหลานสาวคนหน่ึงที่โปรดปรานมากเป็นคร้ังสุดท้าย และทรงโบก

พระหัตถ์เล็กน้อยเป็นการทรงลาด้วยความเศร้าพระราชหฤทัย” ปิงคสวสัด์ิ อมัระนนัท ์ บุตรชายคนเล็กของคุณ

ตอ้ เขียนไว ้(Pimsai and Ping 2011: 43)191 

 จากการท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 ไดท้รงบาํเพญ็พระราชกรณียกิจ

ทั้งดา้นการทรงส่งเสริมการเกษตรและหตัถกรรมพื้นบา้น การแพทยก์ารพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ตลอดจน

ศิลปวฒันธรรม “อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง” ดว้ย “พระอุตสาหะปฏิบัติราชการอย่างที่

สามัญชนกล่าวกนัว่า “งานหลวงมิได้ขาด งานราษฎร์มิได้เว้น”” เช่นน้ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงได้

ทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมศกัด์ิ (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) แด่พระองคเ์ม่ือ

                                                           
191

 หม่อมราชวงศป่ิ์มสาย จากไปเม่ือ พ.ศ. 2520 ขณะนั้นสมเด็จฯ ทรงพระประชวรและรับสัง่นอ้ยลงบา้งแลว้ 
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วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2516   (ราชเลขาธิการ 2531: 159 และพระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 211) 

เป็นการเฉลิมพระเกียรติอยา่งเหมาะสม 

 

การกฬีา ทศันาจร เยี่ยมราษฎร ทรงผสมผสาน 

 เม่ือเสด็จฯ กลบัมาจากประเทศองักฤษใน พ.ศ. 2492 สมเด็จฯ ทรงมีพระราชปรารภวา่เห็นจะตอ้งทรง

เลิกทรงเทนนิสแลว้ เพราะพระชนมม์ากข้ึน แต่ก็ไม่ไดป้รากฎวา่ทรงกีฬาประเภทใดเป็นกิจวตัรในระยะแรกๆ ท่ี

ประทบัอยูท่ี่สวนบา้นแกว้ ทรงใชก้ารทรงพระดาํเนินเร็วและการทรงทาํสวนเป็นวธีิการออกกาํลงัพระวรกาย

รักษาพระพลานามยัไวใ้หแ้ขง็แรงแทน หากแต่มีคาํบอกเล่าวา่ บางคร้ังเม่ือเสด็จไปประทบัแรมท่ีตาํหนกัของ

ท่านหญิงพรรณเพญ็แข กฤดากรท่ีหวัหินและต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเชิญเสด็จไปประทบัท่ี

ตาํหนกันอ้ย สวนไกลกงัวล สมเด็จฯ ไดเ้สด็จไปทรงกอล์ฟท่ีสนามกอลฟ์หลวง หวัหิน ซ่ึงการรถไฟดูแลอยู ่(สร.

มยุรี: 3) อีกทั้งทรงโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ไป

ในบริเวณชนบทใกล้ๆ  เช่นท่ีแก่งกระจานเพื่อทอดพระเนตรโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีนัน่ เป็นตน้ 

(ราชเลขาธิการ 2528: 203 และพระรูปเสด็จฯ แก่งกระจานเม่ือ พ.ศ. 2508) 

 นายพงษค์าํ โชติกเสถียร ผูจ้ดัการโรงแรมรถไฟและสนามกอลฟ์หวัหิน ผูเ้ป็นนอ้งชายของนายรองสนิท

และสมยัยงัเด็กเคยเป็นนกัเรียนโรงเรียนเยาวกุมาร เล่าเก่ียวกบักาลคร้ังนั้นวา่ไดจ้ดัการปิดสนามกอลฟ์ถวาย 

“ท่านกตี็ออกกาํลังไม่ได้ตีเอาอะไร ท่านดี ทรงพระสรวล สนิทสนม เราประจบเก่งน่ี...เรากค็ลาน กราบท่านเร่ือย 

ท่านน่ารัก ให้เงินมั่ง อะไรมั่ง ท่านดี๊ดี” (สร. พงษ์ค า: 8-9) 

 แต่เห็นจะไม่ไดเ้สด็จไปทรงบ่อยนกั เพราะหม่อมหลวงประอรใหข้อ้มูลวา่ ทรงเร่ิมทรงกอลฟ์อยา่งเป็น

กิจวตัรหลงัจากท่ีประชวรพระปัปผาสะ (ปอด) อกัเสบเม่ือพระชนมพรรษาใกล ้60 พรรษาแลว้ (ราว พ.ศ. 2507-

ผูเ้ขียน) “คุณหมอเลยบอกว่า อย่าเลิก ให้ทรงต่อไป...(ดิฉัน) เล่นไปด้วย สนุก” (สร. ประอร: 13) 

 ดว้ยเหตุน้ีกระมงั ท่านเป้งและคุณชายเล็กจึงไดช่้วยกนัออกแบบและจดัทาํสนามกอล์ฟ 9 หลุมข้ึน

น้อมเกลา้ฯ ถวายในบริเวณสวนบา้นแกว้192 

                                                           
192 สนาม 9 หลุมน้ี มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีไดข้ยายเป็น 18 หลุม และสร้างโรงแรม “ริมกรีน” ไวต้อ้นรับผูม้าเยอืนและเล่นกอลฟ์ 
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 “สนามกอล์ฟ พ่อผมทาํเอง ขับแทรกเตอร์เอง ผมก็ไปช่วย design กันเอง ไม่มีใครช่วย” (มรพ.

บัณฑิตย์: 85) 

 ท่ีสวนบา้นแกว้น้ี สมเด็จฯ ทรงกอลฟ์เป็นการภายในกบั “พระประยรูญาติหรือทีใ่กล้ชิดกบัท่าน” (มรพ.

บัณฑิตย์: 85) โดยวนัใดท่ีอากาศดี ฝนไม่ตก ก็จะทรงกอลฟ์แทนการทรงพระดาํเนินเร็วยามบ่ายๆ เยน็ๆ จึงไม่

ค่อยมีผูใ้ดทราบ 

 ใน พ.ศ. 2511 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปประทบัแรมท่ีฐานทพัเรือสัตหีบเกือบเดือน (สร. มยุรี: 7)  ต่อมา

กองทพัเรือไดด้าํริจะสร้างสนามกอลฟ์ข้ึนท่ีบริเวณอ่างเก็บนํ้า เขาพลูตาหลวง สมเด็จฯ ไดท้รงพระกรุณารับไว้

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์และไดท้รงเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดสนามกอลฟ์สวสัดิการสัตหีบกองทพัเรือในวนัท่ี 

5 เมษายน พ.ศ. 2512 (ราชเลขาธิการ 2531: 171) 

 ก่อนท่ีจะเสด็จฯกลบัมาประทบัท่ีวงัศุโขทยัเป็นการถาวร ในระหวา่งวนัท่ี 22 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2510 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปประพาสประเทศต่างๆ ในทวปียโุรปท่ีซ่ึงไม่ไดเ้สด็จฯ กลบัไปเป็นเวลาถึง 18 

ปีแลว้ ในขณะนั้นบริษทัท่องเท่ียวเร่ิมบุกเบิกการจดัทวัร์เมืองนอก หากแต่วา่สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ เป็นการส่วน

พระองค ์ไม่ใช่กบับริษทัท่องเท่ียว มีเพียงหม่อมเจา้การวกิ หม่อมเจา้ผอ่งผสัมณี หม่อมหลวงประอร และหม่อม

ราชวงศบ์ณัฑิตย ์ โดยเสด็จฯ และมีหม่อมหลวงศิริเฉลิม สวสัดิวตัน์บุตรชายคนโตของคุณประอรไปดว้ยเพราะ

โปรดเกลา้ฯ ส่งไปศึกษาต่อท่ีประเทศองักฤษ193 

 ประเทศแรกท่ีเสด็จฯ ถึง คือประเทศองักฤษ และประทบัอยูท่ี่โรงแรมในกรุงลอนดอน หม่อมหลวง

ประอรเล่าวา่ 

 “อยู่นานหน่อยฮ่ะ เพราะว่าท่านไม่ได้เสด็จ (มา) นาน (แล้ว)...กม็ีคนโน้นเชิญ คนน้ีเชิญ แต่ดิฉันไม่ได้

ไปเสียส่วนมาก เพราะท่านบอกว่าไปเทีย่วกันเถอะ...(บางทรัีบส่ังเล่าว่า) “ตรงน้ีเคยมาแล้ว สนุกยังไง อะไรยงัง้ี...

พระตําหนักเก่าท่านดูนิดหน่อยแต่ไม่ได้มาก” (สร. ประอร: 14-15) เน่ืองดว้ยทรงมีพระราชกรณียกิจอ่ืนมาก

ตามท่ีมีผูเ้ชิญเสด็จฯ และในบรรดาพระราชกรณียกิจท่ีทรงประกอบท่ีลอนดอนในคร้ังนั้น คือ ไดเ้สด็จฯ ไปเฝ้าฯ 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 เสวยพระสุธารสชาท่ีพระราชวงั (ราชเลขาธิการ 2531: 169) ดงันั้น แมจ้ะ

                                                           
193  ก่อนหนา้การเสดจ็ฯ ยโุรปคร้ังน้ี สมเดจ็ฯ ไดเ้สด็จไปยงัประเทศออสเตรเลียในช่วงใดช่วงหน่ึง ระหวา่ง พ.ศ. 2502-2505 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

หม่อมเจา้  ยธิุษเฐียร (ท่านชายมํ่า) พระอนุชาร่วมพระชนนีองคเ์ลก็สุดทรงเป็นเลขานุการเอกอยูท่ี่กรุงแคนเบอร์ร่า (ยุธิษเฐียร 2528 
และ สร. ปรียาภา: 8) 
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เป็นการเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค ์ แต่สมเด็จฯ ก็มิไดท้รงละเลยท่ีจะทรงสานพระราชไมตรีท่ีทรงมีมาแต่กาล

ก่อน194 

 นอกจากนั้น ยงัไดโ้ปรดเกลา้ให ้“หลานๆ” เช่น หม่อมราชวงศชิ์ษณุสรร สวสัดิวตัน์ และหม่อมราชวงศ์

พฤทธิสาณ ชุมพล ไดเ้ขา้เฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองคด์ว้ย 

 หม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ เล่าวา่ บ่ายวนัหน่ึง ไดข้ออนญาตลาครูโรงเรียนประจาํชานกรุงลอนดอนข้ึน

ไปเฝ้าฯ ณ โรงแรมท่ีประทบัซ่ึง “ไม่ได้รู้สึกว่าหรูหราอะไรเป็นพเิศษ...ไม่ได้นึกว่าจะต้องสวมสูทไป อย่างไรเสีย

กไ็ม่มี เพราะเคร่ืองแบบนักเรียนไม่ได้เป็นชุดสูท...และพอออกจากโรงเรียน ผมจะแต่งตัวตามสบายมากกว่า คือ

ใส่เส้ือแจ๊กเกต็ทีเ่ป็นผ้า tweed เรียกว่า sports coat เน้ือหยาบและทนทานกว่าเน้ือสูท สวมกางเกงสีเทาแก่ของ

โรงเรียน ผู้เน็กไทนะ...กข้ึ็นไปเฝ้าฯ ทีห้่องสวีท (suite) ของท่าน ตอนน้ันมีคุณประอร มีท่านหวาน...(พอเฝ้าฯ 

เสร็จ) สมเด็จป้ารับส่ังว่า “ว่าจะชวนกนิข้าว แต่ชวนไม่ได้ เพราะไม่ได้ใส่สูทมา”...ท่านยงัทรงรักษาธรรมเนียม...

ทรงรักษาพระเกียรติ...จะต้องทรงปฎบิัติถูกต้อง...ผมเลยไม่ได้ร่วมโต๊ะเสวย” (สร. พฤทธิสาณ: 14) แต่จาํไดว้า่ 

ไดท้รงพระกรุณาพระราชทานเงินจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดเ้ขียนจดหมายมากราบบงัคมทูลวา่ไดน้าํไปซ้ือหนงัสือ 

(จดหมายของผูเ้ขียนซ่ึงไดคื้นมาหลงัเสด็จสวรรคตแลว้) 

 คุณประอรเล่าต่อไปถึงการเสด็จฯ คร้ังน้ีวา่ จากนั้น “รู้สึกว่าไปสเปน คุณจรูญพนัธ์ุ (อิศรางกรู ณ 

อยธุยา) พ่อคุณจิรายุ195เป็นทูต...แล้วกอ็อสเตรีย196คุณชาติชาย (ชุณหวัณ) เป็นทูต คุณชาติชายน่ารัก...สนุกมาก...

พูดจุ๊กจ๊ิกให้เราหัวร่อได้เร่ือยๆ...เสร็จแล้วกไ็ปเยอรมัน...คุณกณุฑี (ศุภมงคล) เป็นทูต ประธานาธิบดีเชิญ tea time 

ทีบ้่านเขา...คุณโกศล (สินธวานนท์)197 ตอนน้ันเป็นเลขาฯ เอก คุณโกศลโทรมาบอกว่า (ตกลงเขาเชิญ ม.ล.

ประอรและ ม.ร.ว.บัณฑิตย์ด้วย)...หัวหูยุ่ง ไม่ได้แต่งตัวเลย หน้ากไ็ม่ได้ล้าง...ไปถงึ ปรากฎว่าเขาเชิญจริงๆ” (สร.

ประอร: 14) แสดงวา่แมว้า่จะเป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค ์ บุคคลสาํคญัๆ ของประเทศท่ีเสด็จฯ ถึง ก็เห็นควร

เทิดพระเกียรติ และสมเด็จฯ ก็ไดท้รงจดัสรรเวลาเสด็จฯ ไปทรงสานพระราชไมตรี 

                                                           
194  สมเดจ็ฯ ทรงเคยพบสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แต่คร้ังท่ีเสดจ็ฯ พร้อมดว้ยพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ ใน พ.ศ. 2477 ซ่ึงใน

ขณะนั้นสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 (พระราชนดัดาสมเดจ็พระเจา้ยอร์ชท่ี 5) ยงัทรงพระเยาว ์
195  ดร. จิราย ุอิสรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นปัจจุบนั 
196  ออสเตรียเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ และสมเดจ็ฯ ไม่ไดเ้สด็จประพาสใน พ.ศ. 2477 
197  คุณโกศลเป็นนอ้งชายของ พล.อ.อ.กาํธน สินธวานนท ์องคมนตรีในปัจจุบนั 
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 คุณโกศลนั้นเป็นสามีของหม่อมราชวงศสุ์ดานนท ์ พระภาติยะผูซ่ึ้งสมเด็จฯ เคยทรงเล้ียงดูมาแต่ก่อน 

คุณตุก๊ตาระลึกความทรงจาํไดว้า่ ทนัทีท่ีเสด็จฯ ถึง พระราชทานเล้ียงนํ้าชาแก่ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทูต 

(ณ กรุงบอนน์) และภริยา แต่ตวัเธอเองไม่ไดอ้ยูรั่บพระราชทาน เพราะหมายกาํหนดการสาํหรับคํ่าวนันั้นเขียน

วา่ “ตามพระราชอัธยาศัย” สมเด็จฯ รับสั่งวา่ “ไปกินข้าวทีบ้่านตุ๊กตากแ็ล้วกนั” เธอจึงตอ้งรีบกลบับา้นไปปรุง

พระกระยาหารคํ่าถวาย (พช. สุดานนท์: ) ทรงเรียบง่าย เป็นกนัเองกบัพระญาติใกล ้

 นอกจากประเทศต่างๆ ท่ีมีผูก้ล่าวถึงน้ี ในคร้ังนั้น ไดเ้สด็จประพาสประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส และ

สวติเซอร์แลนดด์ว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 168-169) เห็นไดว้า่เป็นการเสด็จฯ ยงัประเทศต่างๆ หลายประเทศท่ี

ทรงเคยเสด็จฯ มาแต่ก่อนและเป็นโอกาสใหไ้ดท้รงระลึกถึงกาลนั้นๆ 

 ใน พ.ศ. 2513 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จประพาสประเทศญ่ีปุ่นโดยไดเ้สด็จฯ ไปในงานเอก็ซโป 70 (Expo’ 70)  

ซ่ึงเป็นงานแสดงสินคา้ระดบัโลก (ราชเลขาธิการ 2531: 169) 

 ในช่วง พ.ศ. 2512-2513 น้ีเอง บุคคลภายนอกจึงไดมี้โอกาสทราบวา่สมเด็จฯ ทรงกอลฟ์อีกคร้ัง ดงัท่ีมี

บนัทึกวา่ “ได้ทรงสนพระราชหฤทัยกลับมาทรงกอล์ฟขึ้นใหม่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2512” (การแข่งขันกอล์ฟฯ 

2514 ไม่ปรากฎหมายเลขหนา้) 

 นางวไิล สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูไ้ดร่้วมในการทรงกอลฟ์เป็นประจาํตั้งแต่ช่วงนั้นมา และไดเ้ป็น “คนใน” 

มากข้ึน เล่าวา่ 

 “ท่านเสด็จทรงกอล์ฟทีส่ปอร์ตสคลับ...ประมาณ 2513 มั้ง 12-13 น่ีแหละ...ท่านกท็รงกอล์ฟ งานโปรดน่ี

คือทรงกอล์ฟ...กเ็พราะเล่นกอล์ฟน่ีแหละค่ะ ถงึได้เข้าเฝ้า...” (สร. วไิล: 3 และ 10) 

 หนงัสือฉลองครบ 100 ปี ของราชกรีฑาสโมสรเองบนัทึกไวว้า่ 

 “ลูกกอล์ฟลูกแรกซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ได้รับการชุบและต้ังบนฐานเป็นหน่ึงใน

บรรดาทรัพย์สินอันมีค่ายิง่ของสโมสรต่อมาอีกนาน...สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี น้ันเล่าก็โปรดทรงกอล์ฟ

เทยีมกัน ในเวลาต่อมาหลังจากทีเ่สด็จฯ กลับมาประทบัในประเทศไทย พระองค์เสด็จฯ มาทรงกอล์ฟหน่ึงรอบที่

สนามแทบทุกสัปดาห์และจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่นักกอล์ฟสตรีไทยจํานวนนับไม่ถ้วน” (Warren 2001: 

64-65 พร้อมพระบรมฉายาลกัษณ์)  
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 สุภาพสตรีอีกคนหน่ึงไดเ้ขา้เฝ้าฯ เป็นคร้ังแรกท่ีราชกรีฑาสโมสรหรือสปอร์ตสคลบั เป็นพระภาติยะ 

(หลานอา) หม่อมราชวงศน์ยนา (สวสัดิวตัน์) กุญชร หรือคุณหญิงเล็ก ผูเ้ป็นธิดาของหม่อมเจา้สวสัดีประดิษฐ์ 

พระอนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จฯ กบัหม่อมเจา้ดวงตา (จกัรพนัธ์ุ) สวสัดิวตัน์198เล่าวา่ เม่ือพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ และสมเด็จฯ เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2474 ท่านพอ่ไดท้รงมีโอกาสเขา้เฝ้าฯ ท่ี

โรงเรียนนายร้อยเวสตพ์อยต์ (Westpoint) และไดรั้บพระราชทานรถยนตห์น่ึงคนัในคราวนั้น แต่ท่านพอ่ทรง

เจียมพระองคแ์ละไม่ไดพ้าธิดาเขา้เฝ้าฯ เลย คุณหญิงเล็กไดเ้ขา้เฝ้าฯ เป็นคร้ังแรกในชีวติก็ดว้ยหม่อมราชวงศ ์

นภาศรี บูรณศิริ (คุณแอะ๊) ลูกพี่ลูกนอ้งของเธอ ธิดาคนหน่ึงของหม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์สวสัดิวตัน์ พาเขา้เฝ้าฯ 

ท่ีสปอร์ตสคลบั “พอเงยหน้าข้ึนมา กเ็ห็นว่าผู้ตามเสด็จฯ ล้วนเป็นผู้ที่เป็นญาติทีรู้่จักดีมาต้ังแต่เป็นเด็ก เช่น 

หม่อมเจ้าการวิก หม่อมเจ้าผ่องผัสมณ ีหม่อมปัทมา หม่อมราชวงศ์บัณฑิตย์ และหม่อมหลวงประอร สมเด็จฯ ก็

ทรงแปลกพระทยั” และไดท้รงรับพระภาติยะคนน้ีไวร่้วมในวงกอลฟ์ ของพระองคแ์ต่นั้นมา (พช. นยนา) 

 คุณวไิลเล่าวา่ไดเ้ฝ้าฯ เพราะเป็นกรรมการกอลฟ์ของสโมสรอยู ่ จึงไดช้วนคุณพจน์ สนิทวงศ ์ ณ อยธุยา 

สามี ซ่ึงขอเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนดเพราะไม่ค่อยสบาย ใหไ้ปรับเสด็จฯ ดว้ย บิดาของคุณพจน์ หรือ “คุณ

หนอน” คือ พระยาชลมารคพิจารณ์ คุณแม่คือหม่อมหลวงต๋ิว หวัหนา้ห้องเคร่ืองพระตาํหนกัสวนจิตรลดา 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงทรงรู้จกัอยูบ่า้ง และต่อมาไดพ้ระราชทานความสนิทสนมแก่คุณหนอน        

“ เพราะว่าท่านรู้จักกบัพ่อแม่...กต็ามเสด็จเล่นกอล์ฟ..ทีน้ีท่านต้ังทมีกอล์ฟเรียกว่าทีมวังศุโขทัย สนุกๆ น่ะ ไป

แข่งทีโ่น่นที่น่ี...กท็รงรับไว้ในทมีด้วย...เพราะว่าทมีชายยังขาดอีกหลายคน...ม.ร.ว.นภาศรี กบัคุณปรีดา (สามี 

ม.ร.ว.นภาศรี) เป็นคนมาบอกว่า เดี๋ยวท่านเสด็จกลับวังนะ รับส่ังให้คุณหนอนกบัคุณวิไลตามไปรับพระราชทาน

เลี้ยงก๋วยเต๋ียวเรือทีว่ัง..เสวยเสร็จแล้ว ท่านกเ็รียกเข้าไป พระราชทานเข็มทมีวังศุโขทยัให้ทัง้ 2 คน”  

 ในเเดือนตุลาคม พ.ศ. 2512 มีเหตุการณ์น่าตกใจและสลดใจเกิดข้ึนท่ีพระตาํหนกัวงัศุโขทยั กล่าวคือ 

หม่อมเจา้อรชุนชิษณุ สวสัดิวตัน์ หรือท่านชายนอ้ย พระอนุชาร่วมพระชนนีของสมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ไปเฝ้าฯ ร่วม

โตะ๊เสวยพระกระยาหารกลางวนัอยู ่ และขณะท่ีเสวยอยูน่ั้น ท่านชายนอ้ยก็ทรงฟุบลงไปเฉยๆ กบัโตะ๊เสวยนั้น

                                                           
198   หม่อมเจา้ดวงตา ท่านแม่คุณหญิงเลก็ เป็นพระธิดาในพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนอนุวตัรจาตุรนต ์ผูท้รงแสดงเป็น “ตาคง” ใน

ภาพยนตร์ทรงถ่ายเร่ือง “แหวนวเิศษ” และทรงเป็นเจา้พ่ีของหม่อมเจา้ลุอิสาณ์ (จกัรพนัธ์ุ) ดิศกุล และหม่อมเจา้คสัตาวสั จกัรพนัธุ์ 
หม่อมเจา้ดวงตาถึงแก่ชีพิตกัษยัตั้งแต่คุณหญิงเลก็ยงัเยาว ์ส่วนท่านพ่ออ่อนพระชนัษากวา่สมเดจ็ฯ ไม่ถึงหน่ึงปี ถึงแก่ชีพิตกัษยั ใน 
พ.ศ. 2519 



292 
 

เลย ช่วยเหลือไมท่นั ถึงแก่ชีพิตกัษยัไป เม่ือชนัษา 59 ปีซ่ึงเหตุการณ์น้ียอ่มตอ้งกระทบพระราชหฤทยัของสมเด็จฯ 

มากอยู่199 

 นบัแต่นั้นมา สมเด็จฯ ไดท้รงเร่ิมประสานการทรงออกกาํลงับาํรุงพระวรกายและการทรงพระสาํราญ

ดว้ยการทรงกีฬากอลฟ์ เขา้กบัพระราชกรณียกิจทรงเยีย่มและพระราชทานความเอ้ืออาทรแก่ราษฎรในจงัหวดั

ต่างๆ โดยจะทรงเนน้ไปท่ีคนชรา และเด็กนกัเรียน แต่ในขณะเดียวกนั ก็ยงัคงเสด็จฯ ไปยงัต่างประเทศท่ีซ่ึงทรง

มีพระญาติพาํนกัอยูเ่ป็นคร้ังคราว จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2516 

 ระหวา่งวนัท่ี 25 มีนาคม-11 เมษายน พ.ศ. 2515 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ โดยเรือหลวงจนัทบุรีของกรมอุทก

ศาสตร์กองทพัเรือไปยงัจงัหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ ทรงนาํเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองนุ่งห่มไปพระราชทานคนชราและ

นกัเรียนท่ีขาดแคลน (ราชเลขาธิการ 2531: 168) นายเบญจะ สุนทรนฏั กรมวงั ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีในขบวนเสด็จฯ 

เล่าวา่ นาํเสด็จฯ ตามสะพานไมท่ี้สร้างข้ึนอยา่งลาํลองเหนือนํ้าทะเลชายฝ่ังไปยงัเกาะปันหย ี จงัหวดัพงังา (พช. 

เบญจะ และภาพใน ราชเลขาธิการ 2531: 167) นบัเป็นโอกาสใหไ้ดท้รงมีพระราชปฎิสันถารกบัราษฎรบนเกาะ

นั้น ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 7 ไดแ้ต่ทอดพระเนตรเกาะดงักล่าวจากดาดฟ้าเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี จากนั้นไดเ้สด็จฯ 

ต่อไปยงัประเทศสิงคโปร์ หม่อมเจา้ผอ่งผสัมณีโดยเสด็จฯ และมีนางมยรีุ กฤดากร ณ อยธุยา ทาํหนา้ท่ี

นางสนองพระโอษฐ์200ท่ีสิงคโปร์เสด็จฯ ทรงเยีย่มหลุมฝังศพหม่อมเจา้กอกษตัริย ์ สวสัดิวตัน์ (ท่านจอ้น) พระ

อนุชาต่างพระมารดา ผูเ้คยถวายงานการยอ้มสีเส่ือท่ีจนัทบุรี ณ สุสาน Chua Chu Kang201และเสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรสวนนกท่ี Jurong Hill นอกเมือง รวมทั้งเสด็จฯ เยีย่ม Mrs. B. Sheares ภริยาประธานาธิบดีแห่ง

สิงคโปร์ และเสวยพระกระยาหารกลางวนั ณ ทาํเนียบ Istana (ราชเลขาธิการ 2531: 169) หม่อมเนลลี (Nellie) 

ของท่านจอ้นคุน้เคยกบั Mrs. B. Sheares การเสด็จฯ ยงัสิงคโปร์นั้น หม่อมราชวงศพ์าณีนาถ (เพน็นี Penny) 

สวสัดิวตัน์ ธิดาหม่อมเจา้กอกษตัริย ์ จาํไดว้า่สมเด็จฯ รับสั่งถามหม่อมเนลล่ีวา่จะมีศิลาเหนือหลุมศพเหมือน

หลุมอ่ืนๆ หรือไม่ ซ่ึงหม่อมเนลล่ีกราบบงัคมทูลวา่ตอ้งรอใหดิ้นยบุเขา้ท่ีเสียก่อน จึงจะติดตั้งศิลาบ่งบอก

รายละเอียดเก่ียวกบัผูว้ายชนมไ์ด ้ มิฉะนั้นศิลาจะแตก นอกจากนั้น ม.ร.ว.พาณีนาถบอกวา่ สมเด็จฯ เคยเสด็จฯ 

สิงคโปร์ก่อนหนา้นั้นแลว้ ตั้งแต่หม่อมเจา้กอกษตัริยย์งัมีชนมอ์ยู ่(พช. พาณนีาถ) 

                                                           
199 หม่อมเจา้นนทิยาวดั พระอนุชาองคร์องจากสมเดจ็ฯ ไดถึ้งชีพิตกัษยัตั้งแต่ พ.ศ. 2503 แลว้ และเม่ือหม่อมเจา้โสภณภราไดย พระเชษฐา

ถึงชีพิตกัษยัลงใน 2 ปีถดัมา (พ.ศ. 2514) สมเดจ็ฯ จึงทรงมีพระอนุชาร่วมพระชนนีอยูแ่ต่องคเ์ดียว คือ หม่อมเจา้ยธิุษเฐียร (ท่านชายมํ่า) 
200 คุณมยรีุ เป็นภรรยาของหม่อมหลวงเพญ็ศกัด์ิ กฤดากร บุตรหม่อมราชวงศบ์รรฦาศกัด์ิ และท่านหญิงพรรณเพญ็แข 
201 หม่อมเจา้กอกษตัริย ์ถึงแก่ชีพิตกัษยั เม่ือ พ.ศ. 2513 ซ่ึงก่อนหนา้นั้นไม่นาน ท่านไดเ้สดจ็มาประทบัอยูท่ี่วงัศุโขทยัระหวา่งทรงงานวิจยั

ท่ีกรุงเทพฯ 
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 คุณมยรีุเล่าวา่ถวายตวัเป็นนางสนองพระโอษฐ์ เม่ือประมาณ พ.ศ. 2507 “...เป็นนางสนองพระโอษฐ์

นอกวังมากกว่า หม่อมหลวงประอรน่ะอยู่ในวัง ทรงเลี้ยงหม่อมหลวงประอรเหมือนลูก...ท่านพระทยัดี ไม่เคย

กร้ิวเลย...จะเสด็จไหน กจ็ะมีหมายท่านราชเลขามาถงึ...เคยตามเสด็จไปญีปุ่่น ไปฮ่องกง...ชาติน้ีคงไม่มีอีกแล้ว 

ได้เทีย่วหมดน่ะ อย่างเสด็จเรือไปภาคใต้ กต็ามเสด็จ แล้วพีก่เ็มาคลื่นมากเลย มีพระองค์เดียวทีไ่ม่เมา...เทีย่วทาง

เกาะต่างๆ ทางภูเกต็ก่อน แล้วกอ้็อมไปทีสิ่งคโปร์ ประทบัทีสิ่งคโปร์ 2 คืน...แล้วกป็ระทบัทีส่งขลา ที่หาดใหญ่...2 

คืน...เทีย่วสมุยอะไรมาเร่ือยจนถงึกรุงเทพฯ” (สร. มยุรี: 1-2) ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นสถานท่ีซ่ึงสมเด็จฯ เคยเสด็จฯ 

มาก่อนแลว้ทั้งส้ิน 

 สมเด็จฯ ทรงมีพระประสบการณ์มากมายในการประทบับนเรือเดินสมุทร จึงเสด็จข้ึนบรรทมบนพระ

แท่นอยูเ่ฉยๆ (สร. มยุรี: 2 และพระฉายาลกัษณ์พระราชทานส่ิงของแก่ราฎร มีคุณมยรีุถวายงานอยู ่ ใน ราช

เลขาธิการ 2528: 206 และใน เทดิพระเกยีรติฯ)  

 ระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายน-2 ตุลาคม พ.ศ. 2515 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จประพาสประเทศญ่ีปุ่นอีกคร้ังหน่ึง ใน

คร้ังน้ีไดเ้สด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระจกัรพรรดิและสมเด็จพระจกัรพรรดินี และทรงรับพระราชทานเล้ียงพระ

กระยาหารกลางวนั เจา้นายในพระราชวงศท์ั้งสองทรงคุน้เคยกนัมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 7 เจา้ชายอากิฮิโต 

มกุฎราชกุมาร (ซ่ึงทรงเป็นสมเด็จพระจกัรพรรดิในเวลาต่อมา) และเจา้หญิงมิชิโกะ พระชายา จึงไดถ้วายเล้ียง

พระกระยาหารคํ่าอีกดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 169 และพระฉายาลกัษณ์ ใน ราชเลขาธิการ 2528: 208) อีกทั้ง

ไดเ้สด็จฯ ไปทอดพระเนตรทะเลสาบ Kawaguchi Ko ในบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ฟาร์มเล้ียงปลาเทราท ์ (trout) 

‚Inok shir ‛ นํ้าตก Shiro-Ito และทรงกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์ Shinsode และ Sodegaura (ราชเลขาธิการ 2531: 

169) ซ่ึงการทรงกอลฟ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นคร้ังน้ีไม่ไดเ้ป็นคร้ังแรกของพระองค ์ดว้ยเคยเสด็จฯ ตั้งแต่ทรงโดยเสด็จฯ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในสมยัรัชกาลท่ี 7 แลว้ (ดูบทท่ี 6) ในระหวา่งท่ีประทบัอยูใ่นกรุงโตเกียว

นั้น หม่อมเจา้วสิาขานุจฉว ี (สวสัดิวตัน์) อูตากาวา (Utagawa) หรือท่านหญิงนุย้ พระขนิษฐาต่างพระมารดาอีก

องคห์น่ึงผูไ้ดท้รงลาออกจากฐานนัดรศกัด์ิเม่ือไดส้มรสกบัชาวญ่ีปุ่นและพาํนกัอยูใ่นประเทศนั้น ไดเ้ขา้เฝ้าฯ 

ดว้ย (พช. ร าพอิาภา) 

 เม่ือทรงกอลฟ์อยา่งจริงจงัมากข้ึน ขา้ราชบริพารผูใ้กลชิ้ดจึงไดช้วนเพื่อนฝงูคนรู้จกัเขา้มาถวายงานดา้น

น้ี เช่น นายสมจินต ์ รัตนาพต และพลอากาศเอกกาํธน สินธวานนท ์ องคมนตรีในปัจจุบนั ซ่ึงขณะนั้นเป็นรอง

ผูว้า่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซ่ึงมีนายเกษม จาติกวณิช เป็นผูว้า่การ เป็นโอกาสใหไ้ดเ้สด็จฯ ไปทรงกอลฟ์ใน

บริเวณท่ีตั้งของเข่ือนพลงันํ้าต่างๆ ของ กฟผ. 
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 “อย่างประทบัตามเขื่อนน้ี ก็ทรงกอล์ฟเกอืบทุกวัน ตอนบ่ายคุณกาํธนน่ะ พีโ่ด่งน่ะ ก็ตามทุกคืน” (สร. 

มยุรี: 3-4) 

 “แต่ทุกเข่ือน...ท่านจะไปเยีย่มราษฎร...พกัผ่อนแล้ว...เขากจ็ะพาไปเยีย่มทีโ่น่นที่น่ี ท่านกพ็ระราชทาน

ของ ผู้คน (ชาวบ้าน) รักเหลือเกนิ เห็นเจ้านายเสด็จมาง้ีก็ดีใจ...แย่งกนัมาเฝ้าฯ...เขาเรียกพระนางรําไพ ฮ่ะ...คุณ

เกษมกค็ือถวายเต็มที.่..คุณกาํธนน่ีตามไปรับทุกแห่ง...ทางเขากม็ีทมีกอล์ฟรับ เรากไ็ปแข่งกอล์ฟด้วยกัน...ทีแรก

กลุ่มกเ็ล็กหน่อย พอตอนหลังคนกข็อตาม...ใครอยากจะตามกต็าม...ตามแล้วไม่ให้เสียหาย กไ็ม่เป็นไร...สมเด็จ

น่ะหยวนเร่ือย หยวนเร่ือย” คุณวไิลเล่า (สร. วไิล: 12) 

 ส่วนในกรุงเทพฯ ก็เสด็จฯ ยงัสนามรถไฟ สนามทหารบก สนามทหารอากาศ สโมสรกอลฟ์ดุสิต บาง

นา (สร. วไิล: 12 และ สร. มยุรี: 6)  

 เม่ือแรกตามเสด็จฯ ไปทรงกอลฟ์นั้น คุณมยรีุเล่าวา่ “ยงัเล่นไม่เป็น กเ็ดินตาม...เดินไปเดินมา เลยขอ

พระราชทาน หม่อมฉันขอเล่นกอล์ฟ เลยเล่นดี...ท่านไม่ได้ทรงแนะนําหรอก พีไ่ปเรียนที่หัวหิน” (สร. มยุรี: 3) 

คุณประอรยนืยนัวา่หลงัจากนั้นคุณมยรีุก็เล่นเก่งทีเดียว (สร. ประอร: 18) ส่วนสมเด็จฯ นั้น เธอ... 

 “รู้สึกว่าท่านต้ังอกต้ังใจจังเลย อย่างเรากตี็ส่งเดช ถูกกช่็าง ไม่ถูกกช่็าง ไปกไ็ป...น่ีท่านจ้อง ท่านต้ังอก

ต้ังใจทรง...ท่านมีคนในก๊วนท่านน่ะ...ที่เขาเก่งๆ ไปด้วย...เขากค็อยทูลโน่นทูลน่ี กย็ิง่เก่งใหญ่สิ” (สร. ประอร: 

18) 

 “คนทีท่่านโปรดกม็ีคุณสมจินต์ รัตนาพต เป็นกปัตันกอล์ฟอยู่ 3 ปีซ้อนทีส่ปอร์ตสคลับ หลายปีแล้วนะ

ฮะ...คุณสมจินต์น่ีจะเฝ้ามาก...เฝ้าบ่อย โดยมาก...ทีจ่ะออกกบัท่านน่ี กม็ีคุณสมจินต์ คุณพจน์ แล้วก.็..โปรดพวก

ฝีมือดีๆ น่ะ” คุณวไิลขยายความ (สร. วไิล: 14) 

 “โดยมากท่านจะเสด็จสักบ่ายสามโมง...บ่ายสามโมงแล้วน่ีนะฮะ คนอ่ืนทีจ่ะออกต้ังแต่หลุมหน่ึงไม่มี

แล้ว เพราะเล่นไม่ทนั 9 หลุมกเ็ล่นไม่ทนั ท่านก็เลือกไปทรงตอนน้ันน่ะ บ่าย 3 โมง...กไ็ด้หลายหลุมน่ะฮ่ะ...” 

(สร. วไิล: 14-15) 

 คุณสมจินตเ์องใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่ “ไม่ว่าจะเสด็จฯ ทีไ่หนจะเป็นทีช่ื่นชอบของผู้ทีใ่กล้ชิด ทุกคนจะได้รู้

ถงึน้ําพระทัยที่เต็มเป่ียมไปด้วยพระเมตตา ทรงเป็นกนัเองและเป็นห่วงผู้ที่อยู่ใกล้ชิด...ไม่เคยตรัสถึงความคับแค้น
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ใจหรือความในใจ เท่าทีเ่คยปรนนิบัติรับใช้ เคยกราบบังคมทูลถามเร่ืองน้ี ทรงยิม้ แต่ไม่รับส่ังอะไรให้ฟังเลย" 

(ใน เทดิพระเกียรติฯ 2527: 58) หากทรงมี ก็ทรงเก็บไวใ้นพระราชหฤทยั ไม่ทรงแพร่งพรายใหผู้ใ้ดทราบ 

 ในเม่ือเสด็จไปทรงกอลฟ์ตามสนามต่างๆ เช่นน้ี บรรดาเจา้ของหรือกรรมการตลอดจนผูท่ี้เล่นกอลฟ์

เป็นประจาํท่ีสนามนั้นๆ จึงไดม้าเฝ้าแหน หม่อมหลวงศิริเฉลิมหรือคุณหมึกแดง บุตรชายคนโตของหม่อมหลวง

ประอรเล่าถึงเหตุการณ์คร้ังหน่ึงท่ีสนามกอลฟ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการทรงปฏิบติัต่อผูท่ี้ไม่ค่อยเคยไดเ้ฝ้าฯ วา่ 

 “มีอยู่วันหน่ึง ไปทีส่นามกอล์ฟ กม็ีพวกนายพลอะไรต่างๆ มาเล่นกอล์ฟด้วย พอถงึเวลา กเ็สด็จเล่นแค่ 9 

หลุมกพ็อละ แล้วกก็ลับมาเสวยน้ําชา...พอเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว กจ็ะมีกล่องเป็นหีบบุหร่ีทาํด้วยงานะ...ท่าน

จะจุดบุหร่ี มีไฟแช็คอยู่ในน้ันนะ ท่านจะทรงเอง กเ็ปิดข้ึนมา ท่านกเ็คาะๆ บุหร่ี แล้วเอาเข้าพระโอษฐ์ นายพลน่ัง

อยู่ตรงน้ัน ลุกข้ึนมาคํานับ “ขออนุญาตพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระเพลิง” เท่าน้ันแหละ ท่านก็

ยิม้ ทรงยิม้และทาํยังงี้ (ทาํท่าเอามือปิดปากแบบกลั้นหัวร่อ) แล้วบอกว่า “คงยงัไม่ถงึเวลามั้ง” ไอ้เราน่ังอยู่ตรง

โน้นเลยนะ ขํามาก แล้วท่านกด็ีนะ คนอ่ืนกเ็ร่ิมหัวร่อ ท่านกบ็อกว่า “ท่านนายพล ท่านพูดผิด ไม่ใช่ ต้องบอกว่า

ถวายไฟ”...เขากรี็บหมอบกราบ...มีเร่ืองอย่างน้ีอยู่เร่ือยๆ แล้วท่านกช็อบๆ...ท่านกจ็ะทรงพระสรวล (เวลา) ท่าน

เอาเร่ืองอย่างน้ีมาเล่า” (สร. ศิริเฉลมิ: 18-19) 

 แมแ้ต่กบัผูท่ี้ไม่ไดท้รงสนิทดว้ยนกั สมเด็จฯ ก็ไม่ไดท้รงถือองคแ์มแ้ต่นอ้ย กลบัโปรดท่ีจะไดมี้พระราช

ปฏิสันถารกบัผูท่ี้อยูห่่างออกไป และทรงพระเมตตาสอนส่ิงท่ีทรงทราบดีวา่เขาไม่รู้ อยา่งนุ่มนวล  

 พระราชจริยวตัรเช่นน้ีส่งผลใหบ้รรดานกักอลฟ์ในสนามต่างๆ ท่ีเสด็จพระราชดาํเนิน มีความประทบัใจ

และประสงคจ์ะแสดงความจงรักภกัดีและความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดคิ้ดจะจดัการแข่งขนักอลฟ์

เพื่อรวบรวมรายไดท้ั้งหมดข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเป็นการสมทบ “ทุน

ประชาธิปก” ซ่ึงสมเด็จฯ ไดท้รงตั้งข้ึนดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์พื่อบาํรุงโรงพยาบาลและวทิยาลยั

พยาบาลพระปกเกลา้ และต่อมาวทิยาลยัครูจนัทบุรี และเม่ือไดก้ราบบงัคมทูลใหท้รงทราบ สมเด็จฯ ไดโ้ปรด

เกลา้ฯ ใหใ้ช ้ “ตราศกัดิเดชน์” ในการแข่งขนัและพระราชทานโล่ตราศกัดิเดชน์เป็นรางวลัแก่ผูช้นะการแข่งขนั

ดว้ย ดงัน้ี จึงกล่าวไดว้า่ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงใชก้ารกีฬาเป็นยาวิเศษบาํรุงพระพลานามยัของ

พระองคเ์องให้แขง็แรง ทั้งยงัมีอานิสงส์ต่อการทรงบาํเพญ็พระราชกุศลดา้นการแพทยก์ารพยาบาลและการศึกษา 

เป็นพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัดว้ยในขณะเดียวกนั 
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 การแข่งขนักอลฟ์โดยเสด็จสมทบทุน “ประชาธิปก” จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกระหวา่งวนัท่ี 10-12 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2514 ณ สนามกอลฟ์ทหารอากาศ มีพลตาํรวจเอกจาํรัส มณัทุกานนท ์ เป็นประธานการแข่งขนั พล ต.อ.

จาํรัสเขียนไวใ้นหนงัสือท่ีระลึกวา่ รับเป็นประธานเพราะเป็นโอกาสสนองพระมหากรุณาธิคุณเม่ือบิดาเป็นร้อย

ตาํรวจโท ไดถ้วายการอารักขาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือใดก็ตามท่ีเสด็จฯ ทรงกอลฟ์ท่ีราชกรีฑา

สโมสร และไดช่้วยเก็บลูกกอลฟ์ถวาย (การแข่งขันฯ 2514: ไม่ปรากฎเลขหนา้) กล่าวกนัวา่ หม่อมกอบแกว้ 

อาภากร ณ อยธุยาเป็นผูห้น่ึงซ่ึงแขง็ขนัมากในการช่วยหารายได ้ พอๆ กบันายอุเทน เตชะไพบูลย ์ อีกทั้ง หลวง

ดาํรงดุริตเรข นายรองสนิท โชติกเสถียร ขา้ราชบริพารแต่เดิมทั้งสองคน นายสมจินต ์ รัตนาพต เป็นประธาน

แผนกการแข่งขนั โดยมีนายพจน์ สนิทวงศ ์ ณ อยธุยา เป็นเลขานุการจดัเก็บรายได ้ สมทบทุนไดป้ระมาณ 

200,000 บาท 

 บทความในหนงัสือท่ีระลึกการแข่งขนัฯ ในคร้ังนั้นกล่าวถึงพระอิริยาบถในการทรงกอลฟ์ไวว้า่ 

“สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี ทรงมีพระอิริยาบถสง่างามเจือด้วยลักษณะของ

นักกฬีา ประกอบด้วยพระอิริยาบถของกษตัรีทีเ่ข้าถงึจิตใจประชาชน...มวลสมาชิกทุกสโมสร

ทีม่ีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ช่ืนชมในพระบารมียิ่งนัก... 

 ในด้านกฬีากอล์ฟน้ัน พระองค์ทรงตีได้ไม่ไกล แต่ตรงทุกหลุมทีม่ี Par 5 จะต้องทรงตีถงึ 5 คร้ังกว่าจะ

มาถงึหน้า Green แต่เมื่อมาถงึใกล้ Green แล้ว พระองค์ทรงมี “ทเีด็ด” อย่างหาใครเทียบยาก เป็นที่น่าเกรงขาม 

คือทรง One Chip และ One Putt เป็นประจํา ซ่ึงเท่ากบัทรงตีเกินเพยีง 2 เท่าน้ัน ทั้งๆ ทีนั่กกอล์ฟทีตี่ได้ไกลอีก

มากมายกตี็เกนิ 2 กนัง่ายๆ” (การแข่งขันฯ 2514: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 

 ความประณีตบรรจง ความมัน่คงในพระราชหฤทยั ปรากฎแมใ้นพระราชจริยวตัรการทรงกอลฟ์ เป็น

เสน่ห์บนัดาลใจใหบ้รรดานกักอลฟ์พร้อมใจกนัลงมือลงไม ้ (กอลฟ์) และลงถุง (เงิน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

อาทรราษฎร์ดา้นการแพทยก์ารพยาบาลและการศึกษาท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 

 “กอล์ฟประชาธิปก...พระราชทานถ้วย ส่งทมีเข้าแข่ง ใครจะส่งกีท่มีกไ็ด้ กม็ีเกบ็ค่าทีม ทมีละเท่าไรจํา

ไม่ได้...มีทัง้ทมีผู้หญิงและทีมผู้ชาย แล้วพวกสมาคมสโมสรต่างๆ กจ็ะเข้ามา...(สมเด็จฯ) ท่านแข่งไม่ไหวฮะ 

ทรงลงไปเปิดสนาม...พระราชทานถ้วย เข้าไปรับพระราชทานในวัง...หลังจากน้ัน ดิฉันกเ็ชิญเสด็จมาเสวยทีน่ี่ 

(ทีบ้่านส่วนตัว) แล้วก็เชิญพวกกอล์ฟมา...(เอา) ถ้วยรางวัลส่วนตัว ทัง้ถ้วยทีไ่ด้รับพระราชทาน...มาถ่ายรูปกนั...

กส็นุกดี ท่านกเ็สด็จ...นึกว่าจะเสด็จไม่ได้ เพราะว่าบังเอิญสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนส้ิน...กถ็ามไป กบ็อกจะ
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เสด็จ แต่ท่านกท็รงขาวๆ ดําๆ เรากเ็ลยต้องไว้ทุกข์ด้วย...กเ็ลี้ยงกนัทีส่นามข้างหน้าน่ีนะฮะ...ต้ังเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ 

ท่านกไ็ปตักก่อน มหาดเล็กถือ แล้วกเ็อาคนทีช่นะทมีกอล์ฟไปน่ังโต๊ะเดียวกนักบัท่าน แล้วกม็ีคุณสมจินต์ไปเป็น

เพือ่นช่วยคุย...กส็นุกด”ี คุณวไิลรําลึกความทรงจาํไว ้(สร. วไิล: 15) 

 ต่อมา ระหวา่งวนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ไดมี้การแข่งขนักอลฟ์สมทบ “ทุนประชาธิปก” ข้ึน

อีกคร้ังหน่ึง ณ สนามกอลฟ์สามพราน จงัหวดันครปฐม มีนายอุเทน เตชะไพบูลยเ์ป็นประธานกรรมการ นายสมจินต ์

รัตนาพต เป็นทั้งรองประธานกรรมการและเหรัญญิก นายพจน์ เป็นเลขานุการ คราวน้ีจดัเก็บรายไดส้มทบทุนได้

มากกวา่เดิมหลายเท่าตวั หนงัสือท่ีระลึกทั้งสองเล่มน้ีตีพิมพก์ฎขอ้บงัคบัของกอลฟ์จากหนงัสือ Golf Rules in 

Pictures ซ่ึงรวบรวมเรียบเรียงโดย Joseph C. Dey Jr. และเขียนภาพโดย George Kraynak โดยนาํกฎภาษาไทย

ของหลวงศิลปวธิานโกวทิมาประกอบดว้ยในกรณีของเล่มท่ีสอง (การแข่งขันฯ 2517: ไม่ปรากฎเลขหนา้เวน้ใน

ส่วนของตวักฎขอ้บงัคบั) นบัวา่เป็นวทิยาทานไปดว้ยในตวั ส่งเสริมการเล่นเกมส์ตามกติกาซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเนน้มาก 

 คุณวไิลย ํ้าวา่ “แต่กองทุนประชาธิปกน่ีความจริงไม่ได้ต้องการเงินจากพวกเรานะ” (สร. วไิล: 13) เพื่อให้

ทราบวา่พระราชกศุลท่ีสมเด็จฯ ทรงบาํเพญ็โดยผา่น “ทุนประชาธิปก” นั้นเป็นพระราชทรัพยส่์วนพระองคซ่ึ์งมา

จากพระราชมรดกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นส่วนใหญ่ 

 สมเด็จฯ ไดท้รงกอลฟ์ตามต่างจงัหวดั หรือแมแ้ต่ในต่างประเทศต่อเน่ืองมา เช่น ระหวา่งวนัท่ี 27 

มกราคม – 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2516 เสด็จประทบั ณ เข่ือนจุฬาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ทรงประกอบพิธีเปิดสนาม

กอลฟ์ พระราชทานรางวลัผูช้นะการแข่งขนัอีกทั้งทรงกอลฟ์ รวมทั้งไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหร้าษฎรหมู่บา้นปางม่วง

จาํนวน 125 ครัวเรือนและหมู่บา้นพรมโซง้ จาํนวน 19 ครัวเรือน เฝ้าฯ และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบา้นลุยลายและ

โปรดเกลา้ฯ ให้นกัเรียนโรงเรียนบา้นลุยลายเฝ้าฯ อีกดว้ย (ราชเลขาธิการ 2531: 168 และพระฉายาลกัษณ์ในการ

เสด็จฯ ยงัเข่ือนต่างๆ ในช่วง พ.ศ. 2512-2519 ใน กฟผ. 2543: 110-118)202 

                                                           
202   อน่ึง หนงัสือ กฟผ. 2543 น้ี ตีพิมพพ์ระฉายาลกัษณ์สมเดจ็ฯ ทรงเป็นประธานพระราชทานรางวลัในการแข่งขนักอลฟ์ท่ีเข่ือนภูมิพลใน

วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2512 คือประมาณ 4 ปีก่อนหนา้ดว้ย แต่ไม่มีขอ้มลูรายละเอียด หนงัสือเล่มน้ีจดัพิมพข้ึ์นเพ่ือเผยแพร่พระ
ปรีชาญานของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือระลึกถึงพระบรมราชวนิิจฉยัใหส้งวนบ่อ
เหมืองถ่านหินลิกไนตท่ี์บา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีบางปูดาํแขวงเมืองการะบ่ีและท่ีอาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ไวใ้ชใ้น
ราชการ เพราะทรงเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่บา้นเมืองในอนาคต จึงทรงหา้มมิใหป้ระทานบตัรการทาํเหมืองแก่เอกชนต่อไป (กฟผ. 
2543: 7, 98-99 และ 108) 
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 ใน พ.ศ. 2516 สมเด็จฯ ไดเ้สด็จประพาสสหรัฐอเมริกา ประทบั ณ นครนิวยอร์ค ระหวา่งวนัท่ี 20-24 

เมษายน ท่ีซ่ึงหม่อมราชวงศรํ์าพิอาภา (สวสัดิวตัน์) เกษมศรี (พระภาติยะผูท้รงเคยเล้ียงดูมาแต่ก่อน เช่นเดียวกบั 

หม่อมราชวงศสุ์ดานนท ์ นอ้งสาว) พาํนกัอยูท่ี่นัน่ เน่ืองจากสามี คือหม่อมหลวงพีระพงศ ์ เกษมศรี เป็นอุปทูต 

(Ch rge d’ Aff irs) อยู ่(ท่านเอกอคัรราชทูตในขณะนั้นคือ ฯพณฯ นายอานนัท ์ปันยารชุน) 

 หม่อมราชวงศรํ์าพิอาภา เล่าวา่ “กเ็ชิญเสด็จท่านไปดูบ้าน...แฟลตเล็กๆ ลูก 3 คน...ครอบครัวเราน่ี

ธรรมดาจริงๆ เห็นกนักก็อดจูบกนั ไม่ได้มีพธีิรีตองอะไร ท่านเป็นผู้หญงิสวย ไม่แต่งหน้า อย่างมากก็ทาปาก ไม่

เคยเห็นท่านมีดินสอเขียนคิ้วเลย ผัดแป้ง”  (สร. ร าพอิาภา: 9) 

 ในโอกาสนั้น สมเด็จฯ ไดท้อดพระเนตรสถานท่ีสาํคญัต่างๆ รวมทั้งท่ีทาํการองคก์ารสหประชาชาติ 

Mrs. Kurt Waldheim ภริยาเลขาธิการสหประชาชาติถวายพระกระยาหารกลางวนัท่ีบา้นพกั และยงัไดเ้สด็จฯ 

ทอดพระเนตรละครและภาพยนตร์ (ราชเลขาธิการ 2531: 169) ซ่ึงน่าจะไดท้รงรําลึกถึงทั้งกาลท่ีทรงเคยโดย

เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ประทบัยานเหาะเหนือนครนิวยอร์คน้ีเม่ือ พ.ศ. 2474 และเม่ือเสด็จฯ กบั

หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิฯ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

 จากนั้น สมเด็จฯ ไดเ้สด็จฯ ขา้มไปทางฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ประทบัอยูร่ะยะหน่ึงท่ีบา้นหม่อม

เจา้ยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ท่านชายมํ่า) พระอนุชาผูท้รงเป็นกงสุลใหญ่ประจาํนครลอสแองเจลลิส (Los Angeles) 

อยู ่ ทั้งหม่อมราชวงศภ์ทัราตรีทศ (เทวกุล) สวสัดิวตัน์ (คุณหญิงนิด) คู่สมรส ก็เป็นนอ้งสาวของหม่อมราชวงศ์

พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร อดีตนางพระกาํนลั ในการน้ี นายอานนัท ์ปันยารชุน และภริยา คือ หม่อมราชวงศส์ดศรี (ราช

สกุลเดิม จกัรพนัธ์ุ) ปันยารชุน ไดเ้ดินทางไปร่วมอยูใ่นขบวนเสด็จฯ ส่วนพระองค ์  (หม่อมราชวงศส์ดศรีนั้น 

เป็นธิดาในหม่อมเจา้คสัตาวสั ผูซ่ึ้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงพระราชอุปการะมาตั้งแต่เยาวก์บัหม่อมเจา้

ทิตยาทรงกลด (ราชสกุลเดิมรพีพฒัน์)) ในการเสด็จฯ คร้ังน้ี มีหม่อมหลวงประอร นายสมจินต ์ นายพจน์ และ

นางวไิลโดยเสด็จฯ  แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัวา่การเสด็จฯ คร้ังน้ีเป็นในช่วงท่ีทรงมีทีมกอลฟ์วงัศุโขทยัเป็นท่ีมัน่

เหมาะแลว้ ในช่วงท่ีประทบัอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ีไม่ไดเ้สด็จฯ มานานแลว้ คือตั้งแต่ พ.ศ. 2467 บรรดา

นกัเรียนไทยในมลรัฐนั้นไดพ้ากนัมาเขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ ทรงพอพระทยัท่ีมีหนุ่มสาวมากนัและไดท้รงฉายภาพหมู่

ดว้ย เสด็จยงัวนอุทยานโยสิมิติ (Yosemite) อีกทั้งสวนสนุก เป็นตน้ (พระฉายาลกัษณ์ ใน เทดิพระเกียรติ 2527 

และใน ยุธิษเฐียร 2528) เห็นไดว้า่ สมเด็จฯ โปรดท่ีจะทรงมีพระประสบการณ์ในส่ิงใหม่ๆ เฉกเช่นเดียวกบัพระ

ราชสวามี 
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 การเสด็จฯ ยงัสหรัฐอเมริกาน้ี เห็นจะเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีเสด็จฯ ยงัต่างประเทศ หกเดือนหลงัจากท่ีเสด็จฯ 

กลบัมาในประเทศไทย ไดเ้กิดเหตุการณ์วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่ีนิสิตนกัศึกษาและประชาชนรวมตวักนั

เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร เหตุการณ์บานปลายเป็นการจลาจล วงัศุโขทยัตั้งอยู่

ใกลก้บัสวนร่ืนฤดี ท่ีทาํการของกองบญัชาการทหารฝ่ายรัฐบาล ทหารซ่ึงไดน้าํกระสอบทรายมากั้นเป็นบงัเกอร์ 

(bunker) กาํบงัเต้ียๆ ตาํรวจรักษาการท่ีวงัซ่ึงมีไม่มากต่างก็เป็นกงัวล หม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ ชุมพล เล่าวา่ 

ทั้งๆ ท่ีพาํนกัอยูใ่นวงัและตาํรวจรู้จกัดี วนัหน่ึงตาํรวจไม่ยอมใหข้บัรถกลบัเขา้ไปในวงั ตอ้งเดินไปขอใหห้ม่อม

ราชวงศบ์ณัฑิตย ์ ผูช่้วยราชเลขาฯ ในขณะนั้นบอกอนุญาตออกมา จึงขบัรถเขา้ไปได ้ หลงัจากนั้น “พวกเรากไ็ป

เฝ้าฯ สมเด็จฯ ทีช้ั่นบนพระตําหนัก ทีน่ั่นมี walky talky วิทยส่ืุอสารฟังกนัอยู่ด้วยความต่ืนเต้น กลัวอ้ายโน่นอ้าย

น่ี...จะเจอลูกหลงไหม ผมกลัวนิดหน่อย เพราะอยู่ริมกําแพง อาจเจอลูกหลงได้...สมเด็จฯ ไม่ได้ทรงสะทก

สะท้านอะไร ไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านเกบ็อาการเก่งหรือเปล่า คือท่านมี public face อยู่นะ แต่น่ีไม่ใช่ public แต่อยู่

ใน family  ไม่ได้มีคนแปลกหน้าอยู่ในทีน้ั่น และท่านประทบัข้างบนด้วย หมายความว่า มันเป็นอะไรทีค่่อนข้าง

พเิศษ เพราะแม้แต่ผู้ชายยังข้ึนไปอยู่ข้างบนกบัท่าน203...สมเด็จทรงน่ิงเฉย...ท่านไม่รับส่ัง ท่านต้ังพระทัยไม่

รับส่ังเร่ืองแบบน้ี บางทีคุณคิดว่าท่านไม่รู้เร่ือง มันไม่ใช่ แต่ว่าท่านไม่เกบ็มาวิตกกงัวลมากกว่า” (สร.พฤทธิสาณ: 

16) ทรงผา่นเหตุการณ์น่าวติกใกลพ้ระองคม์ามากแลว้และ บดันั้น พระชนมพรรษาใกล ้70 พรรษาแลว้ 

 หม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ เล่าไวด้ว้ยวา่ ในช่วงเวลาใกล้ๆ  กบัเหตุการณ์นั้น ตนเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั

แลว้ ไดแ้อบไปเมียงๆ มองๆ สันปกหนงัสือส่วนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงเก็บไวท่ี้ห้อง

ทรงพระสําราญดา้นหลงัพระตาํหนกั วนัหน่ึงจึง “ทูลถามสมเด็จป้าว่า จะทรงทําอะไรกับหนังสือเหล่าน้ี ท่าน

รับส่ังว่าจะทรงยกให้กับแผ่นดิน ยกให้ชาติ” (สร. พฤทธิสาณ: 15-16) เห็นได้ว่าในพระราชหฤทัยมี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ กบัชาติอยูโ่ดยตลอด204 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ยงัคงทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจเสด็จฯ แปรพระราชฐานประทบัแรม

ทรงกอลฟ์พร้อมๆ กบัทรงเยี่ยมราษฎร ตามเข่ือนต่างๆ ต่อเน่ืองมา ใน พ.ศ. 2517 และ 2518 ท่ีเข่ือนจุฬาภรณ์ ใน

พ.ศ. 2519 ท่ีเข่ือนสิริกิต์ิ จงัหวดัอุตรดิตถ ์(พระฉายาลกัษณ์ทรงฉลองพระองคเ์บลเซอร์ “กอลฟ์ประชาธิปก” ใน

                                                           
203  ผูเ้ขียนมาทราบในภายหลงัวา่ การท่ีขา้ราชบริพารไปประจาํอยูใ่กลพ้ระองคน้ี์เป็นไปตามประเพณี “การลอ้มวงั” ถวายการอารักขา เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ผดิปกติ 
204  ผูเ้ขียนทราบในภายหลงัวา่ สมเดจ็ฯ พระราชทานหนงัสือเหล่านั้นไปท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงพระ

ปรีชาดา้นอกัษรศาสตร์ และทรงงานเพ่ือชาติเช่นเดียวกบัพระองค ์หนงัสือส่วนพระองคมี์เก็บรักษาไวอี้ก 2 แห่ง คือท่ี พิพิธภณัฑ์
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว และท่ีสาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ราชเลขาธิการ 2528: 207) พระราชทานส่ิงของแก่นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเข่ือนสิริกิต์ิ และส่ิงของแก่คนชรา

และราษฎรอ่ืนๆ และเสด็จเยี่ยมราษฎรและนกัเรียนอาํเภอสามเงา และเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก เป็นตน้ (ราช

เลขาธิการ 2531: 168)205 

 นอกจากนั้น หากไม่ไดเ้สด็จฯ ยงัสนามกอลฟ์นอกวงั สมเด็จฯ จะทรงกอลฟ์แทบทุกวนัในช่วงเยน็ๆ ท่ี

วงัศุโขทยัท่ีประทบั ซ่ึงมีสนามเพียง 3 หลุม คือเท่าท่ีบรรจุไวใ้นบริเวณวงัได ้ โดยทหารเรือจากบางนาทาํถวาย

และต่อมาทหารอากาศไดป้รับปรุงถวายอีกคร้ัง (ราชเลขาธิการ 2531: 173; พระฉายาลกัษณ์ทรงกอลฟ์ท่ีวงัศุโขทยั 

ราชเลขาธิการ 2528: 216)  

 การทรงกอลฟ์จึงเป็นพระราชกรณียกิจท่ีทรงประกอบเป็นประจาํจนเป็นพระนิสัยในช่วงหลงัของพระ

ชนมชีพ โดยเป็นไปเพื่อบาํรุงพระพลานามยัใหแ้ขง็แรงเป็นหลกั ทรงพระสาํราญกบัการทรงกอลฟ์มาก แต่ใน

เม่ือไดเ้สด็จฯ ออกนอกวงัไปทรงตามสนามต่างๆ อยูไ่ม่นอ้ย จึงไดมี้นกักอลฟ์เขา้เฝ้าฯ และบางคนไดรั้บ

พระราชทานความสนิทสนม โปรดใหม้าเฝ้าฯ ท่ีวงัและร่วมใน “ก๊วน” ของพระองคเ์ป็นประจาํ ทั้งโปรดเกลา้ฯ 

ใหไ้ดต้ามเสด็จฯ ไปในการทรงกอลฟ์ทั้งในต่างจงัหวดัและบางคร้ังในต่างประเทศ มิไดท้รงตั้งพระราชหฤทยัให้

เป็นอ่ืนใด แต่พระเมตตามหากรุณาธิคุณท่ีทรงแผไ่ดบ้นัดาลใจใหน้กักอลฟ์ประสงคท่ี์จะทูลเกลา้ฯ ถวายบางส่ิง 

และเห็นวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ การโดยเสด็จพระราชกุศลท่ีไดท้รงตั้งพระราชหฤทยับาํเพญ็เป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชสวามี ทั้งน้ี บรรดานกักอลฟ์รําลึกไดว้า่พระมหากษตัริยพ์ระองค์

นั้นทรงกอลฟ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 หน่ึงปีก่อนท่ีจะเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั และไดเ้สด็จฯ ไปทรงโดย

สมํ่าเสมอท่ีราชกรีฑาสโมสร และทรงเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกท่ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานถว้ย

รางวลัการแข่งขนักอลฟ์ Thailand Open Champianship ท่ีราชกรีฑาสโมสร โดยถว้ยนั้นมีพระบรมนามาภิไธย

ยอ่ “ป.ป.ร.” ประดิษฐานเป็นสง่าอยูจ่นทุกวนัน้ี นบัไดว้า่ทรงเป็นบิดาของกีฬากอลฟ์ในประเทศไทย (การ

แข่งขันฯ 2514: ไม่ปรากฎเลขหนา้ ภาพถว้ยรางวลั) 

 คร้ันใน พ.ศ. 2521 นกักอลฟ์สตรีตามสโมสรกอลฟ์ต่างๆ จาํนวนหน่ึงไดต้ั้งสมาคมกอลฟ์สตรี

สมคัรเล่นแห่งประเทศไทยข้ึน สมเด็จฯ ไดท้รงรับไวใ้นพระบรมราชินูปถมัป์ และพระราชทานถว้ย สมาคมน้ีมี

หม่อมกอบแกว้ อาภากร ณ อยธุยา เป็นนายกก่อตั้ง (https://www.facebook.com/thailandladiesgolfassociation/) 

                                                           
205  สาํหรับเหตุการณ์วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มีผูใ้ดเล่าเช่นใดเลยเก่ียวกบัสมเดจ็ฯ แต่ยอ่มสลดพระราชหฤทยัมีคนไทยขดัแยง้กนัเอง

จนเสียเลือดเน้ือ 

https://www.facebook.com/thailandladiesgolfassociation/
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นอกจากนั้น สมาคมกอลฟ์ผูอ้าวโุสแห่งประเทศไทยก็อยูใ่นพระบรมราชินูปถมัภข์องสมเด็จฯ เช่นกนั (จดหมาย

เหตุฯ 2549: 57) 
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14 

 

แมกไม้และสายลมที ่“ชมดง” 

 
 ใน พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่มวทิยาลยัเกษตรกรรมแม่โจ ้ จงัหวดั

เชียงใหม่ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตามคาํกราบบงัคมทูลเชิญของนกัศึกษาวทิยาลยัแห่งนั้น ซ่ึงทราบถึง

พระราชกรณียกิจดา้นเกษตรกรรมท่ีเคยทรงประกอบท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 

 “ขณะทีเ่สด็จพระราชด าเนินลงบันไดบ้านของอธิการบดี สมเด็จฯ รับส่ังว่า “ฉันเป็นอะไรไปไม่ทราบ 

ขาไม่ท างาน ใจจะไปแต่ขาไม่ไป” พอเสด็จลงมาถึงข้างล่าง มีพระอาการถึงกบัจะทรงหกล้ม” 

 เป็นคาํรับสั่งเล่าของหม่อมเจา้การวกิและคาํบอกเล่าหม่อมหลวงประอรซ่ึงโดยเสด็จฯ อยู ่ (ใน ราช

เลขาธิการ 2531: 182 และ การวกิ 2545: 131) 

 ส่วนหม่อมราชวงศม์าลานุวตัร จกัรพนัธ์ุ (คุณชายใหญ่) ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชองครักษอ์ยูใ่นเวลานั้น เล่า

วา่ ทรงพระดาํเนินตามทางเดินประมาณ 500 เมตร ทรงมีพระอาการกา้วพระบาทไม่ออก คุณชายใหญ่จึงไดเ้รียน

ใหน้ายแพทยห์ม่อมราชวงศพ์ชัรีสาณ ชุมพล หวัหนา้แพทยป์ระจาํพระองคท์ราบ เสด็จฯ เขา้รักษาพระอาการท่ี

โรงพยาบาลสวนดอกก่อน แลว้กลบักรุงเทพฯ ในวนัรุ่งข้ึน ประทบัท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช คุณชายใหญ่ไดไ้ป

นอนเฝ้าอยูท่ี่ห้องตรงขา้มห้องท่ีประทบัดว้ย (พช. มาลานุวตัร; พระฉายาลกัษณ์กบั นพ.ม.ร.ว.พชัรีสาณ และ

ม.จ.พวงรัตนประไพ ชุมพล ท่ีจงัหวดัตากและเชียงใหม่ใน พชัรีสาณ 2559: 48 และ 54)206คุณมยรีุก็เล่าคลา้ยๆ 

กนั (สร. มยุรี: 6) 

                                                           
206  หม่อมราชวงศม์าลานุวตัร จกัรพนัธ์ เป็นบุตรหม่อมเจา้วราธิวตัร จกัรพนัธ์ เจา้พ่ีองคโ์ตของหม่อมเจา้การวกิ คุณชายใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่น

วงัศุโขทยั แต่ไดเ้ฝ้าฯ สมเด็จฯ อยู่บา้งเม่ือไปเฝ้าฯ ท่านอาหวานท่ีนัน่และท่ีสวนบา้นแกว้ คร้ันเม่ือเสดจ็ฯ กลบัมาประทบัท่ีวงัศุโขทยั 
คุณชายไดรั้บคาํส่ังจากสมุหราชองครักษใ์หไ้ปช่วยหาขอ้มลูวา่วนัไหนจะเสดจ็ฯ ท่ีใด ไดอ้ยา่งไร จะไดถ้วายความอารักขาไดถู้กตอ้ง 
คุณชายจึงเขา้ไปท่ีวงัในตอนเชา้เพ่ือหาขอ้มลู จนสมเดจ็ฯ ทรงคุน้เคย ต่อมาคุณชายไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเป็น
ราชองครักษเ์วรพิเศษและใหไ้ปถวายงานสมเดจ็ฯ ใหส้มพระเกียรติดว้ย คุณชายจึงไดไ้ปท่ีวงัศุโขทยัทุกวนัเชา้จรดเยน็เป็นส่วนใหญ่ 
แต่ไม่ไดพ้าํนกัอยูท่ี่นัน่ (พช. มาลานุวัตร) 
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 คุณวไิล สนิทวงศฯ์ อธิบายวา่หม่อมราชวงศพ์ชัรีสาณ ไปดว้ยเพราะสมเด็จฯ ทรงชวนหม่อมเจา้หญิง

พวงรัตนประไพ ท่านแม่ของคุณหมอให้โดยเสด็จฯ ดว้ย ซ่ึงคุณหมอก็เป็นผูเ้ช่ียวชาญโรคหวัใจ วนันั้นเป็นเวลา

บ่ายสามโมง อากาศร้อนมาก แดดแรง แต่เธอคอยอยูข่า้งนอกบา้นพกัหม่อมเจา้วงศม์หิป ชยางกรู จึงไม่ทราบ

รายละเอียด ทราบแต่วา่ทรงเป็นลม และเม่ือเสด็จฯ กลบัมากรุงเทพฯ ก็ดูเหมือนวา่ไม่ไดท้รงเป็นอะไรอีก

นอกจากตอ้งเสวยยาเป็นประจาํ207 (สร. วไิล: 16) 

 หม่อมหลวงประอรใหข้อ้มูลแวดลอ้มเก่ียวกบัพระโรควา่ 

 “สมเด็จฯ ทรงเป็นความดัน (โลหิตสูง) สูงมาก แล้วก็ท่านมีน่ิวในไต...(พระญาติสนิท) ของท่านก ็

(ประชวร) เกีย่วกบัเลือดหมดเลย พระมารดา น้าท่าน (คือ) ท่านหญงิฉวี (ม.จ.ฉวีวิลัย) กเ็ลือด...ท่านหญงิผ่องก็

เลือด...” (สร. ประอร: 16) แพทยห์ญิงหม่อมราชวงศพ์วงแกว้ (ชุมพล) สุนทรเวช ก็บอกวา่ทราบวา่ประชวร

ความดนัพระโลหิตสูง (พช. พวงแก้ว) 

 เป็นเคา้ใหพ้อทราบวา่ กาํลงัเร่ิมทรงพระประชวรหลอดพระโลหิตในพระสมอง อุดตนัหรือตีบเล็กนอ้ย 

เป็นเหตุใหต้อ้งพระราชประสงคจ์ะเสด็จไปยงัต่างจงัหวดัห่างไกลนอ้ยลง และไดเ้สด็จไปทรงพกัผอ่นพระ

วรกายและทรงกอลฟ์ท่ีหวัหินแทน โดยประทบัท่ีบา้นพระญาติ เช่น ท่ีบา้นหม่อมราชวงศส์าํอางคว์รรณ          

(เทวกุล) ลํ่าซาํบา้ง ท่ีบา้นหม่อมราชวงศเ์ทพยพงศ ์ เทวกุล บา้ง (สร. วไิล: 16 และ พช. พวงแก้ว) ทั้งสองเป็น

หลานอาของหม่อมเจา้พวงรัตนประไพ 

 หม่อมราชวงศเ์ทพยพงศ ์ หรือคุณตั้ง นั้น เป็นทนายความท่ีไดถ้วายงานดูแลผลประโยชน์ของสมเด็จฯ 

มานานปี ทั้งภรรยา คือคุณประเทือง ก็เป็นนกับญัชี (สร. วไิล: 16-17) 

 คร้ังหน่ึงเม่ือเสด็จยงั “บา้นเชิงเขา” ของคุณตั้งท่ีหวัหิน รับสั่งวา่ตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงสร้างท่ี

ประทบัท่ีหวัหิน และโดยท่ีไม่สรงนํ้าทะเลแลว้ จึงตอ้งพระราชประสงคท่ี์จะประทบัในแถบเขาหินเหล็กไฟนั้น 

ซ่ึงในสมยันั้นยงัมีสภาพเป็นป่าอยูม่าก คุณตั้งจึงพาเสด็จทรงพระดาํเนินไปทอดพระเนตรพื้นท่ีใกล้ๆ  บา้น ซ่ึง

เป็นหุบเขาลงมา คุณวไิลเล่าวา่ 

 “ท่านเสด็จไปถงึตรงน้ี  บอก ตาต้ัง ฉันเอาตรงน้ี คือเร่ืองฮวงจุ้ยเร่ืองอะไร ท่านเก่ง” (สร. วไิล: 17) 

 คุณพจน์ (คุณหนอน) สามีคุณวิไลก็ไปเจอตรงท่ีมีหินก้อนใหญ่ๆ อยู่ 3-4 ก้อน และติดใจอยากได ้

สมเด็จฯ รับสั่งวา่ “เออ..ดี เอาจริงๆ นะ จะได้มาปลูกอยู่เป็นเพือ่นกนั...คุณหนอนกช่็วยคุณต้ังดูแลสร้างพระ
                                                           
207 คุณวไิล เขา้ใจวา่ขณะนั้นแพทยป์ระจาํพระองค ์คือ แพทยห์ญิงศรีจิตรา  บุนนาค แต่แทจ้ริงคงเป็นก่อนหนา้นั้น 
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ตําหนัก (เป็นตึก)...เป็นเฉลียงใหญ่ ทัง้ข้างหน้าข้างหลังตามแบบบ้านหัวหิน ลมโปร่งหมด...เรากส็ร้างบ้านเสร็จ

ก่อน ท่านกไ็ปดูหลายหนนะ” (สร. วไิล: 17) 

 ทรงตั้งช่ือพระตาํหนกัวา่ “ชมดง”... “ท่านต้ังของท่าน เก่งไหมฮะ...ทนัทน่ัีน ทนัทีทีเ่ดินไปดูเลย ใครก็

ไม่รู้ถามว่า สร้างพระตําหนักตรงน้ีแล้วจะพระราชทานช่ือว่าอะไร...คนอ่ืนกช็มทะเล..ชมคลื่น..ชมวิว...ของท่าน

ก ็“ชมดง” สิ มันป่า...กอ็อกมาเลย “ชมดง”  (สร. วไิล: 17) 

 สมเด็จฯ จึงทรงเคยมี “สวนไกลกงัวล” “สวนบา้นแกว้” “ใกลส้มุทร” (ท่ีพทัยา) และบดันั้น ทรงมี “ชม

ดง” ใตแ้มกไมรั้บสายลม ท่ีเชิงเขาหินเหล็กไฟ หวัหิน มองไปขา้งล่างเป็นสนามกอล์ฟหลวงหวัหิน ท่ีซ่ึงเสด็จฯ 

ทรงกอลฟ์มาชา้นาน มองไกลออกไปเห็นอ่าวหวัหินโคง้นิดหน่อยสวยงาม จรดเขาตะเกียบดา้นหน่ึง และสวน

ไกลกงัวลอีกดา้นหน่ึง ให้พอท่ีจะทรงระลึกถึงความหลงัในยามทรง “สูงวยั” ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม

เช่นเดียวกบัท่ีก่อนๆ 

 “เมื่อได้พระฤกษ์ขึ้นพระตําหนัก รับส่ังว่า “เอ๊ะ แล้วฉันจะไปอยู่ทีไ่หนน่ี กย็งัเข้าไม่ได้” กจ็ะเลี้ยงพระ

ด้วยใช่ไหม ท่านกต้็องไปก่อน ถ้าจะออกเช้าวิ่งไปท่านกเ็หน่ือย คุณหนอนเขากก็ราบทูลว่าจะทรงเลือก “บ้าน

หนอนหนอน” ของเรา หรือ “บ้านเชิงเขา” ของคุณต้ัง ท่านรับส่ังว่า “ฉันจะไปอยู่บ้านตาหนอน” เราต้องอพยพ

ไปอยู่เรือนไทยทีป่ลูกให้คนใช้อยู่ ถวายห้องนอนใหญ่เป็นห้องบรรทม อีกห้องหน่ึงก็ท่านหญิงผ่องกบัคุณประอร 

ประทบัอยู่ 2-3 คืน...ทีเ่รือนรับรองก ็ ท่านหญิงพวง ท่านชายคัส (หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพนัธ์ุ) ท่านหญงิแก้ว 

(หม่อมเจ้าอัปภัศราภา เทวกุล ราชสกลุเดิม ดิศกลุ) ทรงพระสําราญมากเลยที่หัวหินน่ะ อยากจะเสด็จเมื่อไหร่ก็

ได้ พอบ่าย 3 โมงกก็อล์ฟ”  (สร. วไิล: 17) 

 งานข้ึนพระตาํหนกัชมดงจดัข้ึนใน พ.ศ. 2519 เสด็จฯ ไปประทบัอยูเ่ป็นระยะๆ ในช่วงเวลาประมาณ 2 

ปีต่อมา แต่วา่ทรงติดอยูท่ี่วา่ขา้ราชบริพารท่ีตอ้งตามเสด็จฯ บางคนมีลูกเรียนหนงัสืออยูท่ี่กรุงเทพฯ เป็น

ลูกผูห้ญิงดว้ย “ท่านอุตส่าห์เป็นห่วงเขา อยู่นานหน่อย เขาก.็..แต่พวกข้าราชบริพารทีไ่ปกส็นุก...บ่ายกตี็กอล์ฟ ก็

ตีกนัไป เปะปะกนัไป กส็นุก หัวร่อเฮฮากนัไป” (สร. วไิล: 18-19) 

 คุณหนอนก็มีวธีิทูล ชวนคุย “วันหน่ึงท่านกถ็าม ว่าไง จวนถงึวันแต่งงานแล้วนะ...จะเลี้ยงอะไร เลี้ยงที่

ไหน” คุณหนอนก็ทูลว่า “จะเลี้ยงไก่อบฟางทีหั่วหินพระเจ้าข้า” ท่านกรั็บส่ังว่า “อ้าว งั้นฉันกอ็ดสิ ถ้าไปหัวหิน” 

(ดิฉัน) กบ็อก “กต้็องเสด็จหัวหินเพคะ” แล้วท่านกไ็ป...ทุกคนเลยได้ไปหัวหิน...คือบางทท่ีานเกรงใจคนอ่ืนมั้ง 
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ต้องเตรียม...ลําบาก ต้องทําอะไร ห่วงน่ันห่วงน่ี ทีน้ีพอมีคนแหย่ให้ไปหัวหินป๊ับ ได้โอกาส มี excuse 

(ข้ออ้าง)...” (สร. วไิล: 21) 

 คร้ังหน่ึง เม่ือเสด็จฯ หวัหิน แพทยห์ญิงหม่อมราชวงศพ์วงแกว้ สุนทรเวช ธิดาท่านหญิงพวงฯ208 เล่าวา่ 

รับสั่งวา่จะเสด็จเสวยท่ีบา้นของเธอท่ีหวัหิน ซ่ึงเป็นบา้นเล็กๆ ไม่มีท่ีพอจะรับเสด็จฯ สมเด็จฯ และขา้ราชบริพาร 

คุณหมอพวงแกว้จึงจดัเป็นทาํนองปิคนิคถวายท่ีใตต้น้มะม่วงใหญ่ในสวนนั้นเอง มีโตะ๊เสวย แต่คุณหมอไม่ได้

ร่วมโตะ๊เสวย เพราะท่านแม่รับสั่งใหคุ้ณหมอพชัรีสาณไปนัง่ สมเด็จฯ ก็ทรงเป็นกนัเอง และทรงพระสาํราญ  

(พช. พวงแก้ว) ทั้งห้องเคร่ืองคงจะไดห้ยดุพกั 

 แต่ท่ีหวัหินนั้นเอง ขณะเสด็จฯ ทรงกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์หลวง คุณชายใหญ่เล่าวา่ ขณะท่ีกาํลงัทรงกา้ว

พระบาทลงมาจากศาลาพกัเหน่ือย ทรงสะดุดลม้ลง เคราะห์ดีท่ีคุณชายคอยระวงัอยูข่า้งล่าง จึงเอาทั้งตวัเขา้ไปรับ

ไวไ้ดท้นั สมเด็จฯ จึงไม่ทรงบาดเจบ็ พระอาการหลอดพระโลหิตในพระสมองตีบมีมากข้ึนแลว้ (พช. มาลานุวตัร) 

 ศาลาท่ีวา่น้ีกระมงัท่ีคุณวไิลเล่าวา่ สมเด็จฯ เคยรับสั่งถามวา่หายไปไหนและจึงไดค้วามวา่เอาไปซ่อม 

เขา้ใจวา่เป็นพลบัพลาซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 7 แต่เร่ืองสวนไกลกงัวลนั้น คุณวไิลบอกวา่ สมเด็จฯ ไม่เคย

รับสั่งถึงเลย  (สร. วไิล: 20) 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ณ พระตาํหนกัชม

ดงเพื่อไปทรงเยีย่มสมเด็จฯ นั้น คุณวไิลไดอ้ยูท่ี่นัน่ดว้ยและจาํไดว้า่คุณประอรบอกวา่ตอ้งนุ่งกระโปรงหรือซ่ิน 

เธอ “ตาเหลือก หากระโปรงกนั” เพราะวา่คนวงัเขาก็มีไปกนั แต่เธอไม่ไดคิ้ดวา่จะตอ้งเอาไป ปรากฏวา่ “สมเด็จ 

(พระบรมราชินีนาถ) ท่านก็ทรงกางเกงมา และพวกข้าราชบริพารกนุ่็งกางเกง” (สร. วไิล: 20) สมเด็จพระศรี    

นครินทรา บรมราชชนนีและสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอฯ (กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในภายหลงั) ก็เสด็จฯ 

ไปทรงเยีย่มสมเด็จฯ ท่ีนัน่ (พระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 215) แสดงถึงพระราชหฤทยัผกูพนั 

 สาํหรับการจดัสวนภายนอกพระตาํหนกันั้น คุณประเทือง เทวกุล ณ อยธุยา ภริยาคุณตั้ง เป็นผูจ้ดัการ

ปลูกตน้ไม ้ท่ีเหลืออยูใ่นปัจจุบนั มีเช่น ตน้มะม่วงใหญ่ 2 ตน้ ตน้ดอกลาํดวน กุหลาบมอญกอใหญ่ เป็นตน้  (สร.

วไิล:18) 

                                                           
208 หม่อมเจ้าหญิงพวงรัตนประไพนั้ น คุณวิไลบอกว่าเป็นองค์หน่ึงในไม่ก่ีพระองค์ซ่ึงสมเด็จฯ ทรงไหวก่้อน และรับส่ังเรียกว่า 

“พี่พวง...พี่พวง เสมอ เป็นพระญาติท่ีสมเดจ็ฯ รักมาก” (สร. วิไล: 16) 
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 ท่ีดินสร้างพระตาํหนกัและบา้นหนอนนอนนั้น หม่อมราชวงศเ์ทพยพงศอ์อกไปซ้ือในนามบริษทัเพื่อให้

ไม่ทราบวา่เป็นคนของสมเด็จฯ แลว้จึงมาแบ่งกนัภายหลงั สมเด็จฯ ก็พระราชทานท่ีมากกวา่ท่ีจาํเป็น แต่ก็ยงั

ไม่ไดแ้บ่งแยกโฉนด ก่อนเสด็จสวรรคตสมเด็จฯ รับสั่งต่อหนา้หม่อมเจา้ยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ท่านชายมํ่า) พระ

อนุชาพระชนนีเดียวกันท่ียงัคงพระชนม์อยู่ในขณะนั้น และหม่อมเจา้การวิกว่า พระตาํหนักชมดงนั้น

พระราชทาน “ตาหวาน” (หม่อมเจา้การวกิ) เม่ือสมเด็จฯ สวรรคตแลว้ ท่านหวานรับสั่งกบัคุณหนอนวา่ “คุณ

หนอน ผมไม่มีปัญญาจริงๆ ทีจ่ะดูแล...ผมจะขาย กข็ายไม่ลง...ประเดี๋ยวใครทีไ่หนกไ็ม่รู้ข้ึนมายํา่เหยียบห้อง

พระบรรทม ผมก็ทนไม่ได้ เพราะฉะน้ันคุณหนอนเอาไปได้ไหม...รับฟรีไปเลย” คุณหนอนก็บอก “เอ๊ะ เดี๋ยวใคร

รู้เขาจะว่าอย่างไร” ท่านหวานก็รับสั่งยนืยนั คุณพจน์และคุณวไิล “จึงได้รับมาและต้ังใจดูแลให้ดีทีสุ่ดตลอดเวลา

เปิดใช้บ้าน แต่เกบ็ห้องบรรทมไว้ สําหรับเป็นทีร่ะลึก...เราไม่มีปัญญาทีจ่ะไปเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์หรืออะไรอย่าง

น้ี” (สร. วไิล: 18)  

 ปัจจุบนัน้ี เทศบาลเมืองหวัหินไดส้ร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั บน

ยอดเขาหินเหล็กไฟ ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อในพระอิริยาบถทรงยนืผินพระพกัตร์ผา่นสนามกอลฟ์เบ้ืองล่าง

ไปทางสวนไกลกงัวล และไดป้รับบริเวณใหมี้ทางเดินไปยงัจุดชมววิได ้(พฤทธ์ิ 2545: 3 พร้อมภาพ) 

 ในช่วงเวลาท่ีประทบัอยูใ่นกรุงเทพฯ หลงั พ.ศ. 2511 นั้น สมเด็จฯ โปรดท่ีจะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์หรือในบางคร้ังท่ีบริษทัอาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั ถนนสีลม ทั้งน้ีเน่ืองจากนายรอง

สนิท โชติกเสถียร ซ่ึงเป็นทั้งเจา้ของร่วมและกรรมการฯ ไดเ้ชิญเสด็จฯ โดยไดภ้าพยนตร์มาจากบริษทันาํเขา้

ภาพยนตร์ซ่ึงเช่าสถานท่ีบางส่วนอยู ่(สร. สมสวาท: 22) ก็จะโปรดเกลา้ฯ ใหช้วน “ก๊วนกอลฟ์” โดยเสด็จฯ (สร.

วไิล: 19) สมเด็จฯ ทรงเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตคนแรกของบริษทัน้ี และเคยเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน

ในพิธีเปิดสาํนกังานใหญ่ของบริษทัทั้งท่ีศูนยก์ารคา้วงับูรพาแต่ก่อนและท่ีถนนสีลม นอกจากนายรองสนิทแลว้ 

ผูท่ี้ร่วมกนัตั้งบริษทัน้ีข้ึนใน พ.ศ. 2489 ไดแ้ก่ หลวงดาํรงดุริตเรข ครูเทียน (เธียร) เหลียวรักวงศ ์อดีตครูโรงเรียน

เยาวกุมาร และหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล เป็นตน้ (พช. บุญพร์ี) 

 พระราชกรณียกิจอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงทรงประกอบเป็นกิจวตัร โดยเฉพาะในช่วงท่ีทรงกอลฟ์นอกวงั

นอ้ยลงแลว้น้ี ก็คือการทรงไพต่องในวงักบัพระประยรูญาติและผูใ้กลชิ้ดบางคน อนัท่ีจริงสมเด็จฯ ทรงไพต่อง

มานานแลว้ รวมทั้งเม่ือประทบัอยูท่ี่ประเทศองักฤษหลงัจากท่ีพระราชสวามีไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ ท่ีพระตาํหนกั

วงัศุโขทยันั้น มกัจะทรงในช่วงหลงัพระกระยาหารคํ่าในหอ้งทรงพระสาํราญดา้นหลงัพระตาํหนกั ไพต่องน้ี 

“อ้างกนัว่าเพือ่ฝึกสมอง...หมอบอกให้เล่น พวกคนแก่ทัง้หลายยนืยัน...ท่านกท็รง กม็ีท่านหญิงแก้ว ท่านชายคัส 
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ท่านหญงิพวง แล้วกจ็ะมีหม่อมปลั่งเข้าไปช่วยทาํไพ่...(พอ) คนขาด...เรากเ็ข้าไปเล่นด้วย...กเ็ปลี่ยนๆ กนัไป” 

(สร. วไิล: 19) เดิมมีคุณรองสนิท โชติกเสถียรดว้ยอีกคนหน่ึง ไพต่องน้ี 5-6 คนก็เล่นได ้(สร. สมสวาท และ สม

ลกัษณ์: 17)  

 “ท่านชายคัสท่านกจ็ะน่ังเหนือมือท่าน (สมเด็จฯ) บางทีกแ็กล้งแหย่...หม่อมไล่ ไล่...คือท่านทิ้งไปตัว

หน่ึง ไล่ อะไรอย่างน้ี...เอ้า เดี๋ยวถวายตัวน้ี คือเป็นเร่ืองหยอกเย้า...เป็นเร่ืองสนุกนะ ท่านกหั็วเราะว่า เอ๊ะ ท่านคัส

น่ี พกิล...บรรทมดึกนะฮะ...ถึง 2 ยามกทู็ลลา” (สร. วไิล: 19) 

 คุณชายใหญ่เล่าวา่ คุณชายก็จะนัง่อยูเ่บ้ืองหลงัองคส์มเด็จฯ บางทีก็จะรับสั่งถามวา่ “ดีไหม ดีไหม” (พช.

มาลานุวตัร) 

 ในช่วงน้ีเช่นเดียวกนั โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปร้ือเคร่ืองดนตรีเก่าๆ ออกมาจากคลงั แลว้มาเล่นกนั แต่เขา้ใจวา่

ไม่ไดท้รง ท่านหวานทรงฆอ้งเก่งมาตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์และทรงระนาดดว้ย (ผูเ้ขียนทราบเอง) 

 นางวไิลเล่าวา่มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีพวกนกัดนตรีกราบบงัคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปในงานแสดงดนตรีไทย “ครู

อะไรไม่ทราบที่เขาทาํเป็นคร้ังแรกเลย209เต็มโรงแน่นเลย พวกนักดนตรีนะ หลายสิบเลย แล้วครูทีตี่ฉ่ิงกไ็ปยนื

ข้างหน้าไม่งั้นไม่เห็นหรอก...ตีฉ่ิงให้เด็กทีเ่ล่นเห็น...เป็นคร้ังแรกที่เขาทาํถวาย (เล่น) เพลงพระราชนิพนธ์ 3 

เพลงของพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-ผู้เขียน)...ท่านไม่ sentimental คือกด็ีพระทยัที่

ทาํถวาย...แต่รู้สึกว่าคนอ่ืนจะน้ําตาปร่ิมๆ หรือตาสลดนะ...(สมเด็จฯ)พระทยัแข็งออก...” (สร. วไิล: 19-20) 

 ท่ีวงัศุโขทยัน้ี สมเด็จฯ ยงัคงทรงพระสาํราญกบัการทรงดูแลตน้ไมด้อกไม ้ หลงัพระตาํหนกัใหญ่วงั      

ศุโขทยั ใกล้ๆ  หอนํ้าประปา สมเด็จฯ ทรงมีเรือนเพาะชาํส่วนพระองค ์ ซ่ึงทรงปลูกตน้ไมเ้ล็กๆ เช่นแคกตสัและ 

ดอกไมพ้นัธ์ุเมืองนอกบางชนิด “ปลูกใส่กระถาง...วางเป็นช้ันๆ ไว้ แล้วกอ็อกดอกด้วย...พระหัตถ์ท่านคงเยน็ 

เพราะต้นไม้งาม สวย สวย” (สร. ประอร: 9) เม่ือผูเ้ขียนกลบัมาจากองักฤษเพื่อมาเยีย่มบา้น ท่านแม่ทรงแนะนาํ

ใหน้าํเมล็ดพนัธ์ุดอกไม ้เช่น พิทูเนีย (petunia) แซลเวยี (salvia) ซ่ึงจดัหาไดง่้ายและน่าจะถูกพระทยัดว้ย มาเป็น

ของฝากทูลเกลา้ฯ ถวาย การจดัหาส่ิงของใหเ้หมาะกบัคนๆ หน่ึงนั้น ท่านแม่เห็นจะทรงรับมาจากสมเด็จฯ ซ่ึง

ทรง “เช่ียวชาญ” ในดา้นน้ี 

                                                           
209 เขา้ใจวา่เป็น ดร.อุทิศ นาคสวสัด์ิ แต่อาจจะไม่ใช่ 
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 นอกจากนั้น สมเด็จฯ โปรดท่ีจะเสด็จฯ ไปทรงจบัจ่ายซ้ือของเม่ือทรงมีโอกาส ซ่ึงก็ไม่บ่อยนกั “แม้แต่

ตลาดนัดสนามหลวงท่านยงัอยากเสด็จฯ (แต่) ตํารวจขอร้อง...ในกรุงเทพฯ น้ีเสด็จ...ไดมารู...เซ็นทรัลกเ็สด็จ

บ้าง”  คุณมยรีุเล่า (สร. มยุรี: 5-6) 

 คุณหมึกแดงเล่าวา่เคยตามเสด็จฯ ไปหา้งไดมารูท่ีราชประสงค ์ “ทรงซ้ือช้ามาก...ท่านชอบจับน่ะ...ซ้ือ

ของต้องจับต้องคลําหมดเลย...เรายงัเด็กอยู่เลย “แม่ เมื่อไหร่จะพระขยีเ้สร็จอะ”...ทรงเลือก ไม่ได้ซ้ืออะไรแพง

นะ ซ้ืออะไรกุ๊กๆ กิก๊ๆ ชอบอะไรเล็กๆ น้อยๆ...ช่างซ้ือของ” (สร. ศิริเฉลมิ: 14) คุณประอร มารดาคุณหมึกแดง

ยกตวัอยา่งวา่ เช่น “ถุงเล็กๆ...ทีเ่ปิดออกมาเป็นถุงใหญ่ได้ เราไม่เคยคิดซ้ือ เรากเ็ดินดูๆ ไปอย่างน้ัน เอ๊ะ...ท่านซ้ือ

กลับมา...เราตามไปซ้ือดีกว่า เรากก็ลับไปซ้ือ...ท่านชอบอะไรจุ๊กๆ จ๊ิกๆ  ซ้ือมาไว้แจกคนโน้นคนน้ี...บางทีกเ็กบ็

ซะจนลืมไปเลย...ส่วนสีน้ัน ท่านโปรดทุกสีเลย สีอะไรกไ็ด้...ขอให้สวยก็แล้วกนั แต่ว่าท่าน collect (สะสม) 

อย่างนึง อ้ายไฟแช็กแบบต่างๆ โปรด collect มาก เป็นตู้เลย” (สร. ประอร: 13-14) สมเด็จฯ ไม่ไดโ้ปรดทรงสะสม

แต่ส่ิงของท่ีงดๆ งามๆ หากแต่โปรดท่ีจะใหเ้ป็นส่ิงท่ีใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ย ดงัมีอีก เช่น ตลบัแถบวดัตวัอนัเล็กๆ 

รูปร่างๆ ต่างๆ ซ่ึงจดัแสดงอยูใ่นนิทรรศการถาวรสมเด็จฯ ท่ีพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

หม่อมราชวงศป์รียาภา (เดนท ์) สวสัดิวตัน์ เป็นผูบ้ริจาค 

 

ในช่วงน้ี หม่อมเจา้การวกิไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้

ไปทรงงานเป็นท่ีปรึกษาสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองคท่ี์วงัสระปทุม โดยทรงเนน้วา่ท่านหวานจะตอ้ง

ทาํงานถวาย “สมเด็จอา” ต่อไปอยา่ใหข้าด และสมเด็จฯ ก็ทรงสนบัสนุน ต่อมาท่านหญิงผอ่งกบัท่านหวานได้

ทรงขายบา้น “โตเตม็” ท่ีสุขมุวทิ เอาเงินส่วนหน่ึงไปซ้ือท่ีดินไวป้ลูกบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีหมู่บา้นสัมมากร ถนน

รามคาํแหง และสมเด็จฯ ก็ไดพ้ระราชทานเงินกอ้นหน่ึงแก่หม่อมหลวงประอร เธอก็ไดน้าํมาซ้ือบา้นชั้นเดียวท่ี

นัน่ดว้ย ทั้งน้ี เพราะสมเด็จฯ รับสั่งอยูเ่สมอวา่ หากสวรรคตแลว้ วงัศุโขทยัก็ตอ้งคืนเป็นของแผน่ดิน เด๋ียวจะไม่

มีท่ีอยูก่นั (การวกิ 2545: 171) 

 สมเด็จฯ ทรงเป็นพระกงัวลเร่ืองท่ีวา่ชีวติของขา้ราชบริพารระดบัต่างๆ จะเป็นอยา่งไรต่อไป ดงัท่ี

นางสาววงั ขา้หลวงห้องพระบรรทม เล่าวา่ สมเด็จฯ รับสั่งวา่ “ถ้าฉันเป็นอะไร ชีวิตคนจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะ

นะ” (สร. วงั: 9) ซ่ึงในกรณีของนางสาววงั และนายทองดี การุณ มหาดเล็กตั้งเคร่ือง เป็นตน้ ก็ไดรั้บการบรรจุ

เขา้ไปอยูใ่นสังกดัของสาํนกัพระราชวงัตั้งแต่ช่วงนั้นแลว้ และในเร่ืองท่ีอยูท่ี่อาศยันั้น ก็ปรากฎหลงัเสด็จ

สวรรคตแลว้วา่ ไดมี้การสร้างแฟลตหรืออาคารท่ีพกัท่ีบริเวณหลงัวงั มีหอ้งชุดเล็กๆ ไวใ้หข้า้ราชบริพารของ
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สมเด็จฯ ร่วม 40 ครอบครัวไดพ้กัอาศยั (สร. วงั: 19) พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเช่นน้ี

อาํนวยใหส้มเด็จฯ ทรงคลายพระกงัวลเก่ียวกบัอนาคตของขา้ราชบริพารของพระองคไ์ปไดม้าก 

 นอกจากนั้น สมเด็จฯ ยงัไม่ทรงละเลยท่ีจะเสด็จฯ ไปเยีย่มไขผู้ท่ี้ทรงสนิทดว้ยถึงโรงพยาบาล ดงัท่ี

หม่อมราชวงศพ์วงแกว้ ธิดาหม่อมเจา้อุปลีสาณและหม่อมเจา้พวงรัตนประไพ ชุมพล เล่าวา่ “ตอนพ่อป่วย      

สมเด็จฯ ท่านเสด็จฯ ทีโ่รงพยาบาลบ่อยๆ ตอนทีพ่่อใกล้จะส้ินลม ทรงกอดคอกบัแม่ร้องไห้ด้วยกนั” (พช. พวง

แก้ว) ทรงเป็น “หวัอกเดียวกนั” กบั “พี่พวง” ในยามน่าเศร้าสลดเสียใจนั้น นัน่เป็นเหตุการณ์ในเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2517 

 คร้ันเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519 สมเด็จฯ ทรงทราบข่าวน่าวติกเก่ียวกบัพระอาการประชวรของหม่อมเจา้

ยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ท่านชายมํ่า) พระอนุชาร่วมพระชนนีองคเ์ดียวท่ียงัทรงชนมอ์ยู ่

 หม่อมราชวงศภ์ทัราตรีทศ (ราชสกุลเดิมเทวกุล) สวสัดิวตัน์ ซ่ึงเป็นคู่ชีวติของท่านชายมํ่า เขียนไวว้า่

ท่านชาย “ประชวรด้วยโรคหทยั ต้องเข้ารักษาองค์ทีโ่รงพยาบาล ขณะทีเ่ป็นเอกอัครราชทูตอยู่ทีม่าเลเซีย สมเด็จฯ 

ทรงตกพระทยัและเป็นห่วงมาก รับส่ังมาว่า 

 “ถ้าเป็นพีส่าวธรรมดาเหมือนคนอ่ืนกจ็ะบินไปอยู่กบัน้องมํ่าทนัท”ี แต่น่ีทรงจนพระทยัทีท่รงเป็น

สมเด็จฯ จะเสด็จไหนทกีเ็ร่ืองมาก ลําบาก รับส่ังกบัคุณพีพ่นัธ์ุทพิย์ของดิฉันและในลายพระหัตถ์ (ลงวันที่ 8 

มิถุนายน พ.ศ. 2519-ผู้เขียน) ต่อไปว่า “อยากให้ลาออก และกลับมาอยู่ด้วยกนั” สําหรับท่าน (ชายมํ่า) เองน้ัน ไม่

อยากไปประจําประเทศใดทีไ่กลโดยไม่สามารถเฝ้าสมเด็จฯ ได้ง่ายและบ่อยๆ” (ยุธิษเฐียร 2528 ไม่ปรากฏเลข

หนา้เลย มีพระฉายาลกัษณ์) 

 เม่ือหม่อมเจา้ยธิุษเฐียรยงัเยาวอ์ยูน่ั้น (อ่อนชนัษากวา่สมเด็จฯ ถึง 13 ปี) ไดอ้ยูใ่นพระราชอุปการะของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และสมเด็จฯ และไดรั้บพระราชทานทุนใหไ้ปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกาจนทรง

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยในระหวา่งสงคราม ทรงเป็นทหารเสรีไทยสาย

อเมริกาและทรงปลอมพระองคเ์ขา้มาปฏิบติังานใตดิ้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ (ยุธิษเฐียร 2528) เม่ือทรงสาํเร็จการศึกษา

แลว้ ทรงรับราชการท่ีกระทรวงพาณิชยก่์อนท่ีจะทรงยา้ยมาท่ีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงเกษียณอายรุาชการ

ท่ีประเทศมาเลเซียใน พ.ศ. 2521 คุณจก ณ ระนอง เขียนไวอ้าลยัเก่ียวกบัพระอุปนิสัยของท่านไวว้า่ “ท่านมํ่า

น่ารักมาก โกรธไม่เป็น ด่าไม่เป็น พูดคําหยาบกไ็ม่เป็น” และ ดร.เจริญ เจริญรัชตภาคย ์เขียนไวว้า่ “ท่านทรงเป็น

ผู้ทีม่ีความซ่ือสัตย์สุจริต จิตใจดี...เสียสละเพือ่ส่วนรวม มีใจเป็นนักกฬีา และชอบปฏิบัติงานของส่วนรวมอย่าง



310 
 

เงียบๆ โดยทีท่่านมิได้ทรงมีการถอืองค์แต่อย่างใดต่อเพือ่นฝูง” (ยุธิษเฐียร 2528) พระอุปนิสัยช่างคลา้ยคลึงกบั

พระราชจริยวตัรของสมเด็จฯ เสียน่ีกระไร210 

เขา้ใจวา่มาบดันั้น สมเด็จฯ ไดท้รงทาํพระราชพินยักรรมไวแ้ลว้ ซ่ึงพระญาติใกล ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ี

สืบสายพระชนนี ต่างก็ไดรั้บส่วนแบ่ง แต่พระราชทรัพยส่์วนหน่ึง พระองคไ์ดถ้วายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงตั้งหม่อมราชวงศเ์ทพยพ์งศ ์ เทวกุล และคุณพจน์ สนิทวงศ ์ ณ อยธุยา

เป็นผูจ้ดัการพระราชมรดก211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 ในจดหมายลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2494 ของ ม.จ.ยธิุษเฐียร ทูลเกลา้ฯ ถวายสมเดจ็ฯ จากนครนิวยอร์ค ขณะท่ีทรงเป็นผูช่้วย

ขา้หลวงพาณิชย ์ ทรงเร่ิมวา่ “ทูลสมเดจ็ฯ ทรงทราบ” ส่วนในลายพระราชหตัถ ์ ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ท่ีพระราชทานไปนั้น 
สมเดจ็ฯ ทรงวา่ “ถงึมํ่า” และ “รักและคิดถงึจริงๆ” 

211 ต่อคาํถามถึงเหตุท่ีทรงตั้งคุณพจน์นั้น คุณวไิล ภรรยา ตอบวา่ “ท่านคงจะไว้ใจนะฮะ คือ...เวลาทําอะไรต่ออะไรน่ี...กท็รงใช้อยู่หลาย

เร่ือง...เช่น ตอนสวนบ้านแก้ว ไม่มีคนท่ีจะไป (เกบ็ของ) คุณพจน์กบ็อก ไม่เป็นไร ข้าพระพุทธเจ้าจะทําถวายเอง อย่าทรงห่วงเลย...ก็
ไปน่ังทําอยู่หลายวัน...ท่านใช้ทําอะไรกทํ็าให้” (สร. วิไล: 13) 
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15 

 

ธ ารงเกยีรติพระปรมินทร์ปกประชา 

 
 ถึงช่วงน้ี นบัเป็นเวลา 35 ปีแลว้ท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ไดท้รง

ดาํรงพระองคเ์ป็นกุลสตรีหมา้ย ตลอดระยะเวลาดงักล่าว พระองคไ์ดท้รงดาํเนินพระราชจริยวตัรเรียบง่าย ไม่ถือ

พระองค ์ และท่ีสาํคญั ทรงพระราชมานะอดทนเพื่อธาํรงไวซ่ึ้งพระเกียรติยศแห่งองคพ์ระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และศกัด์ิศรีของสยามประเทศ 

 พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ไปทรงบรรจุหีบห่อเวชภณัฑท่ี์ลอนดอนนั้น อาจดูนอ้ยนิด แต่แทจ้ริง

ยิง่ใหญ่ ดว้ยทรงพร้อมท่ีจะทรงเส่ียงภยัไม่ใช่ดว้ยพระราชหฤทยัเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษยเ์ท่านั้น หากยงัเป็นการ

ช่วยแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษถึ์งความร่วมมือของคนไทยในการต่อสู้กบัอาํนาจอธรรม ยงัผลใหส้ยามประเทศ

สามารถดาํรงความเป็นไทไวไ้ด ้

 พระราชอธัยาศยัถ่อมพระองคใ์นการนั้น พระปรีชาญาณในการทรงหลีกเล่ียงการนาํพระองคเ์ขา้เก่ียวขอ้ง

กบัความเป็น “การเมือง” และความหนกัแน่นในพระราชหฤทยัท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งพระเกียรติยศแห่งพระราชสวามี

เหนืออ่ืนใด ไดย้งัผลใหเ้กิดการสยบยอม ยอมรับท่ีจะสรรเสริญพระบารมีทั้งแห่งพระราชสวามีและของพระองค์

เองในท่ีสุด 

 คร้ันเสด็จฯ กลบัมาสู่ “บา้นเกิดเมืองนอน” ก็ยงัทรงมีวธีิการไม่ใหต้อ้งทรงขอ้งเก่ียวกบั “กิจการของ

บา้นเมือง” โดยการทรงปลีกพระองคไ์ปประทบัอยูใ่นชนบทห่างไกล “ทาํมาหาเล้ียงชีพ” อยูท่่ามกลางชาวบา้น

จนัทบุรีธรรมดาสามญั แผพ่ระเมตตาการุณเป็นสายธารนํ้าพระทยัจนบงัเกิดความภกัดีจงรักในใจของเขาเหล่า

ประชาชี ผูไ้ดรั้บทกัษะในการดาํเนินชีวีอยา่ง “พอเพียง” บนฐานของภูมิปัญญาท่ีเขามีมาแต่เดิม 

 ทั้งน้ี มิใช่วา่ ไดท้รงสลดัซ่ึงพระราชกิจหนา้ท่ีในพระราชสถานะเจา้นายฝ่ายในชั้นผูใ้หญ่ ยงัทรงถือเป็น

สาํคญัยิง่ท่ีจะตอ้งเสด็จฯ กลบัมายงักรุงเทพฯ เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีสาํคญัๆ ตลอดจนทรงแบ่งเบาพระราช

ภาระในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ในทางส่วนพระองค ์ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงมีวธีิการหล่อหลอมอุปนิสัยผูเ้ยาวท์ั้งท่ีเป็น

พระญาติและลูกหลานชาวบา้น โดยการทรงดาํเนินพระราชจริยวตัรเป็นแบบอยา่งยิง่กวา่การพร่ําสอนสั่ง ทรง
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ปลูกฝังนิสัยอดทนต่ออุปสรรคนานา ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ แต่ใหธ้าํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมดั้งเดิม คือ

ความกตญัํูรู้คุณ การไม่เบียดเบียน และความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์ มี “ตึกประชาธิปก” ตึกผา่ตดัท่ีทนัสมยั

ตรงตามความตอ้งการของเหล่าประชาผูย้ากไร้เป็นพยาน นาํร่องใหท้างราชการไดส้านต่อเป็น “โรงพยาบาล

พระปกเกลา้” ศูนยก์ลางการแพทยก์ารพยาบาลในภาคตะวนัออก ยงัผลเน่ืองเป็นการประดิษฐานพระนามาภิไธย

องคผ์ูไ้ดท้รงสละส้ินซ่ึงพระราชอาํนาจใดๆ ดว้ยทรงหวงัจะใหอ้าํนาจการปกครองถึงมือราษฎรโดยทัว่ไป ทั้งให้

ปรากฏเป็นอนุสรณ์วา่ไดท้รงพยายามทุกวถีิทางท่ีจะทรงปกป้องคุม้ครองอาณาประชาราษฎร์ใหไ้ดรั้บความ

ยติุธรรม ความกินดีอยูดี่ เสมอกนั 

 เม่ือถึงคราวท่ีพระองคเ์องมีความจาํเป็นตอ้งจากจนัทบุรีเสด็จฯ กลบัสู่พระนคร สมเด็จฯ ก็ไดท้รงเสริม

เป้าหมายความกินดีอยูดี่นั้นดว้ยพระราชอุทิศ “สวนบา้นแกว้” แก่การศึกษา เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสร้างสถาบนั

ฝึกหดัครู ผูท่ี้จะไดไ้ปประสาทวชิา สร้างคนไวเ้พื่อพฒันาทอ้งถ่ินสืบไป 

 เม่ือทรงเขา้สู่ปัจฉิมวยั สมเด็จฯ ไดท้รงใชกี้ฬาเป็นยาวิเศษ ทนุบาํรุงพระวรกายพระกาํลงัวงัชา ประสาน

พระราชกรณียกิจส่วนพระองคน์ั้นเขา้กบัการทรงเยีย่มราษฎรในพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงไดอ้าํนวยใหท้รง

พระเกษมสาํราญกบักีฬาโปรด ทั้งยงัไดโ้นม้นาํใหบ้รรดานกักอลฟ์ผูไ้ม่เคยไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าฯ มาก่อนไดส้ัมผสั

ซ่ึงนํ้าพระราชหฤทยัอ่อนโยนและพระราชเจตจาํนงมุ่งมัน่ที่จะทรงบาํเพ็ญพระราชกุศลด้านการแพทยก์าร

พยาบาล และการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชสวามีผูท้รงจงรักและภกัดีมิเส่ือมคลาย และเขาเหล่านั้นจึง

ไดเ้กิดความศรัทธาท่ีจะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลใน “ทุนประชาธิปก” ซ่ึงทรงตั้งข้ึนเพื่อการดงักล่าว 

ทั้งหมดน้ี บงัเกิดมีได ้ มิใช่โดยท่ีสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ตอ้งพระราชประสงคจ์ะทรงเชิดชู

พระองคเ์องก็หาไม่ หากแต่ความไม่ทรงติดยึด ไม่มีอตัตา นั้นเองไดอ้าํนวยใหก้ารทั้งหลายเป็นไปของมนัเอง

ตามครรลอง เพราะกุลสตรีศรีสยามพระองคน้ี์ไดท้รงดาํเนินพระราชกรณียกิจสอดคลอ้งกบัท่วงทาํนองท่ีเป็น

จริงในแต่ละกาลสถาน 

 

หม่อมราชวงศรํ์าพิอาภา (คุณเอ๋ย) แสดงความประทบัใจในสมเด็จฯ วา่ “ท่านเป็นผู้หญงิทีไ่ม่มีอาฆาต

พยาบาท ปฏิบัติพระองค์อยู่ในธรรมะ ซ่ึงท่านกไ็ม่ได้ธรรมะธรรมโม ที่เรียกว่าไปวิปัสสนากรรมฐานร่ําเรียน แต่

ท่านสวดมนต์ทุกคืนนะ ยาว แล้วกก็ตัญํทูีสุ่ดกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ...เป็นคนกตัญํโูดยสายเลือด 

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น่ีท่านเลี้ยง” (สร. ร าพอิาภา: 9) ในขณะท่ีพระกาํลงัวงัชากาํลงัถดถอยลงตามธรรมชาตินั้น 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ผูท้รงมีความไม่ประมาทเป็นท่ีตั้ง ไดท้รงมีพระราชดาํริวา่ เพื่อใหพ้ระราชกุศล
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ท่ีทรงบาํเพญ็มาในนาม “ทุนประชาธิปก” มีความเป็นปึกแผน่มัน่คงสืบไป จึงไดพ้ระราชทานทรัพยสิ์นและ

เงินทุนจาํนวนทั้งส้ิน 2,715,041.68 บาท เป็นทุนประเดิมในการจดทะเบียน “มูลนิธิประชาธิปก” เม่ือวนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2518 ซ่ึงทางราชการไดรั้บจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2518 

 พึงสังเกตวา่สมเด็จฯ ไม่ไดโ้ปรดใหพ้ระนามของพระองคเ์องปรากฎในช่ือของมูลนิธิฯ ทรงพระราช

อุทิศพระราชกุศลทั้งหมดนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชสวามี

ผูท้รงเป็นตน้ตอของพระราชทรัพย ์ ทรงกาํหนดใหมู้ลนิธิประชาธิปกมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสนบัสนุนกิจการ

ของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ วทิยาลยัพยาบาลของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และวทิยาลยัครูท่ีจนัทบุรี โดยทรง

เป็นองคป์ระธานกรรมการของมูลนิธิฯ ดว้ยพระองคเ์องตลอดพระชนมชีพ มีพระญาติและผูท่ี้มีบทบาทสาํคญั

ในการดาํเนินการการแข่งขนักอลฟ์ประชาธิปกเป็นกรรมการ ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  

 เม่ือสมเด็จฯ สวรรคตแลว้ มูลนิธิฯ ไดรั้บพระราชทานพระราชมรดกมาอีกจาํนวนหน่ึง (กจิกรรมฯ 

2556: 5-6) และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หผ้นวกพระนามไวใ้นช่ือของมูลนิธิฯ เพื่อเป็น

การเฉลิมพระเกียรติในการท่ีไดท้รงก่อตั้งและทรงเป็นองคป์ระธานกรรมการตลอดมา มูลนิธิประชาธิปก จึง

เปล่ียนช่ือเป็น “มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี” ตามการจดทะเบียน ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 โดยได้

ปรับวตัถุประสงคใ์หก้วา้งข้ึนแต่โดยหลกัยงัอยูท่ี่การสนบัสนุนกิจการของสถาบนัทั้งสาม (กจิกรรมฯ 2556: 5-6) 

 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงมีพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัอีก 2 ประการในการเฉลิมพระ

เกียรติพระราชสวามี กล่าวคือ เก่ียวเน่ืองดว้ยพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และ

พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 พระบรมราชานุสาวรียน์ั้น รัฐสภาไดมี้ดาํริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 แลว้วา่จะสร้าง แต่ก็ติดขดัเร่ือยมา ส่วน

หน่ึงเน่ืองจากความผนัผวนทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ตลอดจนประธานสภา แต่ในท่ีสุดไดมี้

ขอ้สรุปใหส้ร้างเป็นอนุสาวรียข์องชาติ ณ บริเวณหนา้อาคารรัฐสภาซ่ึงเพิ่งสร้างข้ึนในเวลานั้นในพื้นท่ีพระราชวงั

ดุสิตทางทิศเหนือของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ดา้นถนนอู่ทองใน สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซ่ึงขณะนั้น

พระพลานามยัไดท้รุดลงมากแลว้ ไดมี้พระราชอุตสาหะเสด็จฯ ตามคาํกราบบงัคมทูลเชิญเสด็จฯ ของพลอากาศ

เอกหะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในขณะนั้น ไปทอดพระเนตรการข้ึนหุ่นพระบรมราชานุสาวรีย ์ ณ โรงป้ัน

หล่อในบริเวณอาคารรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (หะริน 2551: 9-23 และพระฉายาลกัษณ์ใน ราช

เลขาธิการ 2528: 217 ทรงพินิจพิเคราะห์พระพกัตร์พระบรมรูปพระราชสวามีเป็นพิเศษ)  
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 นอกจากนั้น เม่ือความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทวา่ ประธานรัฐสภามีดาํริให้จดัรวบรวมเอกสาร

เก่ียวกบัการพระราชทานรัฐธรรมนูญมาจดันิทรรศการให้ประชาชนไดช้มเป็นการเพิ่มพนูพระบารมีท่ีห้องโถง

ใตพ้ระบรมราชานุสาวรียด์ว้ย สมเด็จฯ ไดท้รงมีพระราชเสาวนียโ์ปรดเกลา้ฯ ใหห้ม่อมเจา้การวกิ และหม่อมเจา้

ผอ่งผสัมณี จกัรพนัธ์ุ ทรงนาํส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจาํนวนมาก

มาพระราชทาน (หะริน 2551: 26) เสมือนเป็นการทรงบอกเป็นนยัวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัได้

ทรงมีพระราชกรณียกิจอ่ืนๆ อีกมากนอกเหนือจากการพระราชทานรัฐธรรมนูญ สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภาจึง

ไดเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติและจดัแสดงใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม ณ ท่ีนั้น โดยใชช่ื้อไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิวา่ 

“พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จนกระทัง่เม่ือสถาบนัพระปกเกล้าได้แยกจากสาํนัก

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรออกมาเป็นอิสระ มีพระราชบญัญติั พ.ศ. 2541 ของตนเอง จึงไดรั้บช่วงงาน

พิพิธภณัฑฯ์ ดงักล่าวมาตามความในมาตรา 29 ของพระราชบญัญติํ และไดเ้ปิดจดัแสดง ณ อาคารอนุรักษ ์

(อาคารกรมโยธาธิการเดิม) ถนนหลานหลวง เชิงสะพานผา่นฟ้าลีลาศ ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 โดยจดั

แสดงนิทรรศการพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจทั้งของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณีฯ  

 งบประมาณในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียน์ั้นไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน 10 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นมาจากการท่ีสาํนกังานเลขาธิการรัฐสภาไดเ้ร่ียไรเงินจากประชาชนทัว่ไป ซ่ึงสมเด็จฯ ไดพ้ระราชทาน

ผา่นหม่อมกอบแกว้ อาภากร ณ อยธุยา ผูมี้บทบาทสาํคญัในการนั้น มาทรงร่วมดว้ย ทา้ยท่ีสุดมีเงินเหลืออยูถึ่ง 

1,777,700 บาท ประธานรัฐสภาจึงเห็นสมควรนาํไปเป็นเงินตน้ในการจดัตั้งมูลนิธิฯ ข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และเป็นประโยชน์แก่บา้นเมืองสืบไป สมเด็จฯ ไดท้รงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือมูลนิธิวา่ “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั” และ 

สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภาไดน้าํความกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไม่

ทรงขดัขอ้ง (หะริน 2551: 18 และ 29)212มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มีวตัถุประสงคส์นบัสนุนการอบรม

การศึกษา การแพทย ์ การพยาบาล และการเฉลิมพระเกียรติ จึงเกิดมีมูลนิธิในพระนามพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ ถึง 2 มูลนิธิ 

                                                           
212  ในกรณีของ “มลูนิธิประชาธิปก” นั้น สมเดจ็ฯ ทรงถือวา่เป็นการใชพ้ระนามส่วนพระองค ์จึงพระราชทานช่ือมลูนิธินั้นดว้ยพระองค์

เอง แต่ในกรณีใดก็ตามท่ีใช้พระบรมนามาภิไธย ทรงถือว่าพระองค์ไม่ทรงมีสิทธ์ิท่ีจะพระราชทานพระอนุญาต ตอ้งขอพระบรม
ราชานุญาต 
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 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระราชดาํเนินทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย ์ เม่ือวนัท่ี 7 

เมษายน พ.ศ. 2522 และทรงประกอบพระราชพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 (รัฐสภา 2524: 414 และ 

422) น่าเสียดายท่ี สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไม่ไดเ้สด็จฯ ทรงร่วมในพิธีทั้งสอง ดว้ยพระพลานามยัไม่

อาํนวย อยา่งไรก็ตาม โดยท่ีทั้งพระบรมราชานุสาวรียแ์ละมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ เกิดมีข้ึนไดก้็ดว้ยดาํริ

และการดาํเนินงานของรัฐสภาและแรงศรัทธาของประชาชน อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของทั้งพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงถือไดว้า่ทั้งสองอยา่งมีท่ีมาจาก “ราชประชาสมาศยั” คือ 

พระราชวงศแ์ละประชาชนไดพ้ึ่งพาอาศยักนักระทาํการ 

 คร้ันเม่ือสมเด็จฯ เสด็จสวรรคตและถวายพระเพลิงแลว้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดพ้ระราชทานเงินส่วนหน่ึงท่ีประชาชนบริจาคแก่มูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์

อญัเชิญพระนามของสมเด็จฯ มาประกอบไวใ้นช่ือ เป็น “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี”  

 ส่วนพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วันั้น ไดจ้ดัแสดงเคร่ืองราชภณัฑแ์ละส่ิงของส่วน

พระองคท่ี์ไดรั้บพระราชทานจากสมเด็จฯ นบัไดว้า่เป็นพระราชกุศลอีกประการหน่ึงท่ีไดท้รงประกอบ 

 พระราชกรณียกิจท่ีกล่าวมาแลว้นั้นทรงพระราชอุทิศถวายพระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อธาํรงพระเกียรติสืบไป213 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213  สาํหรับพระบรมราชานุสรณ์อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สถาบนัพระปกเกลา้ อาคาร ถนน สะพาน หรือแมแ้ต่

พระบรมราชานุสาวรีย ์(ท่ีไม่ใช่ของชาติ) ซ่ึงปรากฏมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสมเด็จฯ อยา่งนอ้ยก็ไม่ใช่โดยตรง จึงไม่ได้
นาํมาเล่าถึงในท่ีน้ี 
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16 

 

แสงร าไพลบัหล้าเมื่อสายณัห์ 

 

ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จฯ ครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2519 

“ขณะทรงทาํพธีิบําเพ็ญพระราชกศุล...เมื่อมีผู้ถวายเทยีนให้ทรงจุด กลับประทบัน่ิงเฉย จนต้องกราบ

บังคมทูลเตือน จึงได้ทรงพระดําเนิน “เตาะแตะ” ไปทรงจุดเทยีน ต่อจากน้ัน กท็รงน่ิงเฉยราวกบัไม่รู้สึก

พระองค์อีก จนกระทัง่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สังเกตเห็น และกราบบังคมทูลแนะนําให้เสด็จข้ึนไปประทบั

พกัผ่อน”  หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุเล่า (ราชเลขาธิการ 2531: 182) 

หม่อมหลวงประอรใหข้อ้มูลเสริมวา่ ทรงบ่นปวดพระเศียร จึงไดน้าํยาพาราเซตามอล (paracetamol) แก้

ปวดไปถวายใหเ้สวยหน่ึงเม็ด หลงัจากนั้นทรงง่วงแลว้ปวดพระเศียรอีก เจา้พระคุณสมเด็จฯ จึงใหทู้ลเชิญไป

ประทบัสักครู่ พอเสร็จพิธี สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา (กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใน

ภายหลงั) เสด็จเขา้ไปทรงทูลเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหาร ซ่ึงสมเด็จฯ ก็ยงัเสด็จฯ ไปเสวย แต่สักครู่ ทรงเร่ิม

มีพระอาการงง (สร. ประอร: 16) 

แพทยห์ญิง หม่อมราชวงศพ์วงแกว้ สุนทรเวช ใหข้อ้มูลทัว่ไปวา่ ความดนัโลหิตสูง ทาํใหง่้วงไดอ้ยู ่ 

(พช. พวงแก้ว) 

งานวนัเฉลิมฯ ปีนั้นจึงไม่ค่อยร่ืนเริงเท่าใดนกั แต่ในช่วงนั้นสมเด็จฯ ก็ไดท้รงรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัได ้ เม่ือเสด็จฯ มาท่ีวงัศุโขทยั เพื่อถวายนํ้ าพระมหาสังขแ์ละทรงเจิมพระนลาฏถวายเป็นศิริมงคล 

พระพกัตร์สมเด็จฯ ยงังามเช่นเคย แยม้พระสรวลทรงแสดงความปล้ืมพระราชหฤทยั และทรงวางพระอิริยาบถ

ไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ กล่าวคือ ประทบัท่ีริมพระเกา้อ้ีโซฟาองคเ์ดียวกบัพระเจา้อยูห่วั ทรงยอ่พระองคล์งคลา้ยทรง

หมอบกราบ ผนิพระวรกายไปและกม้พระพกัตร์ลงพอดีท่ีจะทรงเจิมไดถ้นดั เป็นความงดงามพอเหมาะแก่พระ

ราชสถานะ ทั้งเม่ือสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ (เขา้ใจจากฉลองพระองคส์มเด็จฯ วา่เป็นอีก

วนัหน่ึง) สมเด็จฯ ก็ไดท้รงพินิจพานยา่นลิเพาซ่ึงสมเด็จพระนางเจา้ฯ ทรงใชอ้ญัเชิญแจกนัดอกไมม้าถวาย ดว้ย

ความสนพระราชหฤทยั และเม่ือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ มา พระอิริยาบถก็

สบายๆ เช่นเดียวกนั (พระบรมฉายาลกัษณ์และพระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2531: 212-214) 
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อนัท่ีจริง สมเด็จฯ ทรงกะวา่จะเสด็จฯ ประพาสประเทศอินโดนิเซีย214หลงังานวนัเฉลิมฯ ส่วนหน่ึงเพื่อ

ทรงเยีย่มหม่อมราชวงศป์รียาภา (คุณแดง) ซ่ึงตามสามีชาวองักฤษไปพาํนกัอยูท่ี่นั้น คุณแดงเล่าวา่มีการเตรียมการ

ไวเ้กือบจะเสร็จสรรพแลว้ก็พอดีประชวร ทา่นหญิงผอ่งซ่ึงทรงเป็นราชเลขาฯ ไดท้รงส่งโทรเลขไปบอกวา่เสด็จฯ 

ไม่ไดแ้ลว้ (สร. ปรียาภา: 15) คุณแดงจึงเป็นฝ่ายบินมาเฝ้าฯ ... 

“เข้าไปกราบไปกอดท่าน ท่านกจํ็าได้ แต่ท่านกม็องเฉยๆ ยิ้มๆ ตอนน้ันท่านยังยิ้มอยู่ แต่ว่ามันเหมือนกบั

ว่าส่ือกนัได้” (สร. ปรียาภา: 15) 

เม่ือเสด็จฯ ไปอินโดนีเซียไม่ได ้ จึงมีผูทู้ลใหเ้สด็จไปหวัหิน และก็ยงัเสด็จฯ ได ้ (สร. ประอร: 16) หาก

ตั้งแต่นั้นมาบุคคลท่ีเฝ้าฯ อยูทุ่กวนัเช่นคุณประอรและนางสาววงั ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม ก็เร่ิมสังเกตเห็น

ความเปล่ียนแปลง หม่อมหลวงประอรเล่าวา่ ทรงเร่ิมแต่งพระพกัตร์ไดไ้ม่เสมอกนั คือมีรอยด่าง ซ่ึงตามปกติ แม้

จะทรงใชเ้วลาทาครีมและแต่งพระพกัตร์ แต่ก็จะออกมางาม ต่อมา ส่ิงท่ีแปลกมากสาํหรับสมเด็จฯ คือ “ทรง

เปลี่ยนเวลาใหม่หมดเลย...บรรทมต่ืนเร็วขึ้น เสวยเร็วขึ้น...พอถงึเคร่ืองกลางวัน ห้าโมงคร่ึง (เสด็จ) ลงมาแล้ว 

จะเสวย เคร่ืองยงัไม่เสร็จเลย ต้องล่อคุยอะไรต่ออะไรไปตามเร่ือง...คือไม่เคยเห็นนะ...พรรณน้ีท่านไม่มีเป็นเลย

...ท่านเป็นคนตรงเวลาเป๊ะเลย...กนึ็กแปลกใจแล้ว พอเสวยกไ็ม่ได้เสวยเท่าไร...เสร็จแล้วกข็ึ้นบรรทม พกั พอบ่าย

สองคร่ึง (เสด็จ) ลงมาแล้ว” (สร. ประอร: 17) กล่าวคือ จะเสวยพระสุธารสชายามบา่ยแต่แดดยงัร้อน พอดีซุม้

องุ่นท่ีซ่ึงมกัจะประทบัมีเสาบงั จึงจดัท่ีประทบัได ้“อ้ายเรากน่ั็งตากแดดกนัไปสิ...เร่งเคร่ือง (เสวย) ทุกเวลาเลย...

(ดิฉัน) บอกหมอแล้ว เขากบ็อกว่าค่อยๆ ปล่อยตามใจไป” (สร. ประอร: 17) 

หลงัจากนั้น กลไกการสั่งงานพระอวยัวะก็เร่ิมเส่ือมลงทีละนอ้ย แต่ยงัทรงจาํผูใ้กลชิ้ดได ้จาํคุณประอร

ได ้“หลานเหลินมากจํ็าได้ แต่ว่ากซึ็มๆ ไม่รับส่ังด้วยเท่าไร...แล้วข้าวกไ็ม่เสวย น่ังมอง จ้องไป ดูคนโน้นไป อะไร

อย่างน้ี”  (สร. ประอร: 17) 

นางสาววงั ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม ลงความเห็นวา่ 

                                                           
214 สมเด็จฯ เคยโดยเสด็จพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ ประพาสเกาะชวาและเกาะบาหลี (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่วนของประเทศอินโดนิเซีย) 

เม่ือ พ.ศ. 2472 แต่ประทบัอยูท่ี่บาหลีเป็นระยะเวลาส้ัน คุณประอรบอกวา่จะเสดจ็บาหลี (สร. ประอร: 16) ซ่ึงอาจเป็นเพราะตอ้งพระ
ราชประสงคจ์ะทอดพระเนตรอีกคร้ัง คุณแดงบอกวา่เธอพาํนกัอยูท่ี่เมืองโบกอร์ (Bogor) บนเกาะชวา และทรงกะจะเสดจ็ฯ ไปท่ีบา้น
คุณแดงดว้ย (สร. ปรียาภา: 15) จึงเขา้ใจวา่จะเสด็จประพาสทั้งสองเกาะ 
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“ท่านกไ็ม่ใช่หลงหรอก แต่ว่าท่านไม่รับส่ัง...จําได้...บางทมีีคนแปลกหน้า ท่านไม่ให้เข้าหาท่าน...ท่าน

พยกัหน้าให้ไปอยู่กบัท่าน...แต่ว่าบางคร้ังท่านก็รับส่ังนะ (เช่น ทูลถามว่าอยากเสวยอะไรเพคะ...หม่อมฉันมีของ

ให้เสวย เสวยไหม...ไม่เอา ท่านกรั็บส่ัง...”  (สร. วัง 1: 8) ทรงส่ือความแก่ผูใ้กลชิ้ดได ้ เพียงแต่ไม่ตอ้งพระราช

ประสงคจ์ะรับสั่งอะไรมาก 

ในปลายปี 2521 พอ่ (หม่อมเจา้กมลีสาณ) ถึงชีพิตกัษยัตอนดึกท่ีเรือนในวงัศุโขทยั เชา้วนัรุ่งข้ึนผูเ้ขียน

ไปกบัแม่ (หม่อมเจา้หญิงสีดาดาํรวง)215 ข้ึนไปทูลสมเด็จฯ บนห้องพระบรรทมตามเวลาปกติของเรา แม่ทูลวา่ 

“ท่านเลก็ตายแล้ว” ก็ทรงพยกัพระพกัตร์เหมือนวา่ทรงเขา้พระทยั แต่ไม่รับสั่งอะไร ช่วงนั้นผูเ้ขียนแต่งงานแลว้

และไม่ไดอ้ยูใ่นวงั ทั้งมีงานมีการทาํ จึงไม่ไดเ้ขา้เฝ้าฯ บ่อยเช่นท่ีเคย แต่สมเด็จฯ ก็ไม่ไดท้รงตกพระทยัวา่ผูเ้ขียน

เป็นใคร มาจากไหน จึงไปเฝ้าฯ ถึงบนห้องพระบรรทม ทั้งท่ีเป็นชาย 

สมเด็จฯ ยงัทรงกอลฟ์ในบริเวณวงัแทบทุกวนัในช่วงนั้นและการท่ีทรงเร่งเวลาเสวยพระสุธารสชา

ขา้งล่างใหเ้ร็วข้ึนนั้น เป็นเพราะเม่ือเสวยแลว้จะไดท้รงกอลฟ์ คุณประอรเล่าใหผู้เ้ขียนฟังวา่ทรงควา้ไมก้อลฟ์ 

ทรงพระดาํเนินนาํไปเลย...สู่สนามกอลฟ์หนา้พระตาํหนกั 

และยงัปรากฏพระฉายาลกัษณ์ประทบัพระเกา้อ้ีท่ีพระระเบียงหนา้กบันกักอลฟ์พร้อมถว้ยรางวลั แต่

พระพกัตร์เฉย ไม่แยม้พระสรวลเช่นเคย (ใน เทดิพระเกยีรติ: 29) 

ต่อมาไม่นานก็ตอ้งทรงงดกีฬากอลฟ์ แต่ก็ยงัทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจท่ีทรงคุน้ชินท่ีจะประกอบ 

เช่น ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลถวายภตัตาหารแก่พระภิกษุสงฆ ์ และทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่บุตร

หลานขา้ราชบริพาร อีกทั้งยงัทรงปลูกตน้ไมเ้ล็กๆ อยูเ่สมอ (ราชเลขาธิการ 2531: 181) 

ใน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแพทยเ์พื่อ

ถวายการรักษา ประกอบดว้ยนายแพทยว์กิีจ วรีานุวตัตเ์ป็นประธาน นายแพทยห์ม่อมราชวงศพ์ชัรีสาณ ชุมพล 

นายแพทยจ์รัส สุวรรณเวลา นายแพทยอ์รรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และนายแพทยด์นยั สนิทวงศ ์ ณ อยธุยาเป็น

กรรมการ โดยคณะกรรมการแพทยไ์ดม้อบหมายให้นายแพทยห์ม่อมราชวงศพ์ชัรีสาณ เป็นนายแพทยใ์นการ

ถวายการรักษา หลงัจากนั้นอีก 2 ปี คือใน พ.ศ. 2526 ไดเ้สด็จฯ ไปทรงรักษาพระอาการประชวรท่ีโรงพยาบาล

สมิติเวชระยะหน่ึง (ราชเลขาธิการ 2531: 183) 

                                                           
215 ผูเ้ขียนเรียกท่านพ่อท่านแม่วา่ “พ่อ แม่” มาโดยตลอด 
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ใน พ.ศ. 2526 ท่านหญิงสีดาฯ ผูเ้ขียน ภรรยา และลูกสาวคนโตอาย ุ 5 ขวบกวา่ ไดพ้าลูกสาวคนท่ีสอง 

อายปุระมาณ 6 เดือน ข้ึนไปเฝ้าฯ สมเด็จฯ บนห้องพระบรรทม ท่านแม่ทรงอุม้ลูกสาวคนท่ีสองข้ึนถวาย

ทอดพระเนตร ก็ทรงกม้พระพกัตร์ลงจุมพิตเด็ก ดูเหมือนวา่ยงัโปรดเด็กอยูเ่ช่นเดิม และไม่ไดท้รงมีพระอาการ

ใดๆ ท่ีแสดงวา่ทรงสงสัยวา่ภรรยาของผูเ้ขียนเป็นใคร แมไ้ม่ทรงคุน้เคย คงจะทรงเขา้พระทยัวา่เป็นแม่ของเด็ก

นัน่เอง 

เม่ือทรงพระดาํเนินได้ไม่ถนัดและเพื่อให้เสด็จลงมาประทบัขา้งล่างและในสวนได้สะดวกข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหติ้ดตั้งลิฟทข้ึ์นท่ีใกลบ้นัไดเวยีนหลงัพระตาํหนกั

ซ่ึงมหาดเล็กและขา้หลวงใชเ้ดินข้ึนลง 

หม่อมหลวงประอรเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีน่าระทึกใจวา่ 

“ทีแ่ปลกทีสุ่ดเลย ความจําของท่านเกีย่วกบัพระเจ้าอยู่หัวของท่านน่ีแม่นมาก...พระเจ้าอยู่หัวองค์น้ีฮ่ะ 

ท่านเสด็จมาเยีย่มวันนึงกบัสมเด็จพระนางเจ้าฯ” และรับสั่งกนัเอง แต่ปรากฎวา่เม่ือรับสั่งกนัถึงพระท่ีนัง่วมิาน

เมฆ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ก็รับสั่งข้ึนมาวา่ “วิมานเมฆ” แลว้ก็ไม่รับสั่งอะไรอีก ผูสู้งอายมุกัจะจาํ

เร่ืองราวเก่าๆ ไดม้ากกวา่เร่ืองราวใหม่ๆ216 คร้ันจะเสด็จกลบั... 

“พระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนินแล้ว ธรรมดาท่านจะลงไปส่งข้างล่างเสมอ ท่านเดินตามเลยฮะ ลุกข้ึน

เดินตามเลย ทัง้ๆ ที ่ เซ เซ เซ เรากว็ิ่งกนัใหญ่เลย...พอมาถงึตรงทางลง พระเจ้าอยู่หัวท่านลงไปแล้วน่ี ท่าน

อุตสาห์ขยกัไว้นะ เคราะห์ดีท่านขยัก โผตามลงไปแล้ว ก้าวไม่เป็น (พระเจ้าอยู่หัว) ท่านยนัไว้ สามหนแน่ะ ท่าน

เลยบอกให้ไปลงลิฟท์ กเ็ลยลงลิฟท์ลงมา แล้วกม็ายนืส่งเสด็จ น่ีคือ ความจําพรรณน้ีมันอยู่ลึกๆ มากๆ เลย แต่ว่า

กบัคนอ่ืนกอ็ย่างน้ันนะ เฉยๆ...พระเจ้าอยู่หัวน่ีลึกมาก ท่านรักของท่านน่ี...”  (สร. ประอร: 17) 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทรงเคร่งครัด ทั้งยงัทรงเคยชินกบัการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั จึงทรงมีพระสัญชาตญานวา่จะตอ้งทรงปฏิบติัอยา่งไรใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียม แมใ้นขณะท่ีอาจ

ทรงเลือนๆ และทรงพระดาํเนินหรือทรงยนืไดไ้ม่มัน่คงแลว้ 

                                                           
216  คลา้ยกบัวา่สมเดจ็ฯ ทรงรําลึกไดว้่าทรงรู้จกัสถานท่ีนั้นแน่ๆ ดว้ยเม่ือทรงพระเยาว ์พระองคป์ระทบัอยูใ่นพระราชอุปการะของสมเดจ็

พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 ท่ีพระตาํหนกัสวนส่ีฤดู ใกลพ้ระที่นัง่วมิานเมฆ ในพระราชวงัดุสิต ทั้งน้ี ในขณะท่ี
สองพระองครั์บส่ังกนัถึง “วมิานเมฆ” นั้น พระท่ีนัง่ดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หไ้ดเ้ขา้ชม 
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สาํหรับกบัสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถนั้น คุณประอรเล่าวา่ คร้ังหน่ึง เม่ือตามเสด็จฯ สมเด็จฯ 

ไปเฝ้าฯ ท่ีหวัหิน (สร. ประอร: 18) 

“น่ารักฮ่ะ สองพระองค์น่ี เห็นต่างกราบ” 

หม่อมราชวงศน์ยนา (สวสัดิวตัน์) กุญชร พระภาติยะนกักอลฟ์ ก็เล่าวา่เคยโดยเสด็จฯ เม่ือเสด็จฯ ไป

ประทบัท่ีพระตาํหนกันอ้ย วงัไกลกงัวล หวัหิน เชา้วนัหน่ึง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระดาํเนินจากพระตาํหนกัเป่ียมสุขมาทรงเยี่ยมสมเด็จฯ ทรงปฏิบติัดุจเดียวกนัทั้งสอง

ฝ่าย แลว้ประทบัรับสั่งดว้ยกนัท่ีพื้นหอ้ง (พช. นยนา) 

ท่ีวงัศุโขทยั ในเม่ือสมเด็จฯ ทรงพระดาํเนินไดไ้ม่ถนดัแลว้ จึงเชิญเสด็จฯ ประทบัพระเกา้อ้ีเล่ือนลงลิฟท์

มาทุกเยน็เพื่อทรงรับอากาศบริสุทธ์ิดว้ยการถวายเขน็ไปรอบสนามใหญ่ เหมือนกบัแต่ก่อนเม่ือทรงพระดาํเนิน

เร็วรอบๆ เป็นประจาํ ผูท่ี้ถวายเขน็ก็คือหม่อมราชวงศม์าลานุวตัร จกัรพนัธ์ุหรือคุณชายใหญ่ มีพยาบาลเดินเคียง 

(พระฉายาลกัษณ์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 222) คุณชายใหญ่ตั้งขอ้สังเกตวา่ “ยงัทรงรู้พระองค์ เพยีงแต่รับส่ัง

ไม่ได้ด้วยพระอาการอมัพฤกษ์” พร้อมกบัเสริมวา่ 

“ท่านเป็นเจ้านายทีพ่ระทัยดีมาก ไม่เคยกร้ิวใคร ไม่เคยกร้ิวผมเลย แต่ท่านไม่โปรดคนชอบทะเลาะวิวาท 

เมื่อไม่พอพระทยัพระพกัตร์จะเฉยๆ เงียบๆ จึงทราบได้” (พช. มาลานุวตัร) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูเ้สด็จฯ ไปทรงเยีย่มมิไดข้าด ไดท้รงจดัหาดอกไม้

นานาชนิดไปประดบัทั้งบนพระตาํหนกัและรอบถนนตามเส้นทางเสด็จฯ รถเข็น เพื่อท่ีจะไดท้รงพระสาํราญ

ยิง่ข้ึน (ราชเลขาธิการ 2531: 183 และพระฉายาลกัษณ์สองพระองคน้ี์ใน ราชเลขาธิการ 2528: 221) 

“ราวต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2526 วันหน่ึง จู่ๆ ท่านหญงิผ่องกท็รงฟุบลงกะทันหันด้วยพระประชวรพระ

โรคเกี่ยวกบัพระโลหิตและพระหทัย...ทั้งๆ ทีก่่อนหน้ายงัทรงเป็นปกติ...ประชวรอยู่ราว 1 เดือน พระอาการก็

ทรุดหนัก จนส้ินชีพตัิกษยั เมื่อวันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 พระชันษาได้ 70 ปี ผมไปกราบบังคมทูลให้ทรง

ทราบ แต่สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี ก็ทรงน่ิงเฉย ซ่ึงเป็นเร่ืองดี จะได้ไม่ทรงพระกงัวลพระราชหฤทยั” 

หม่อมเจา้การวกิทรงไวเ้ช่นน้ี (การวกิ 2545: 172) 

พระประยรูญาติใกลต่้างก็กราบถวายบงัคมลากนัไปสู่สุขคติทีละองค ์ ทีละองค ์ ปีเวน้ปีกระมงั ถึงเวลา

นั้น หม่อมเจา้ยธิุษเฐียร พระอนุชาร่วมพระชนนีองคเ์ดียวท่ียงัคงชนมอ์ยู ่ ไดท้รงเกษียณอายรุาชการกลบัจาก
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ประเทศมาเลเซียมาประทบัในกรุงเทพฯ แลว้ จึงทรงเป็นราชเลขานุการส่วนพระองคสื์บต่อจากท่านหญิงผอ่งฯ 

โดยมีหม่อมเจา้การวกิทรงเป็นรองราชเลขาฯ (เทดิพระเกียรติฯ 2527: 94 และ สร. พฤทธิสาณ: 18-19) เน่ืองจาก

หม่อมเจา้ยธิุษเฐียรไม่ไดป้ระทบัอยูใ่นวงัศุโขทยั 

ระยะน้ี มีนางพยาบาลผลดัเวรกนัมาเฝ้าพระอาการประชวรอยูต่ลอด 24 ชัว่โมง แต่การถวายงานใกลชิ้ด

ก็ยงัเป็นหนา้ท่ีของคุณประอรและขา้หลวงหอ้งพระบรรทม โดยตอ้งมีการป่ันพระกระยาหารถวายแลว้ (สร. 

ประอร: 17 และ สร. วงั 1: 8) 

นอกจากนั้น พระญาติสนิท คือ หม่อมเจา้รัสสาทิศ และบรรดาพระภาติยะสายพระองคเ์จา้อาภาพรรณี 

พระชนนีไดผ้ลดัเวรกนัมานอนเฝ้าอยูท่ี่พระตาํหนกั เผือ่กรณีท่ีตอ้งมีการตดัสินใจปัจจุบนัทนัด่วน (สร. ปรียาภา: 

16 และ พช. เดือนเด่น) 

หม่อมราชวงศป์รียาภา หรือคุณแดงเล่าวา่ ราวเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2527 คุณแฟรงค ์ เดนท ์สามี

ชาวองักฤษ ซ่ึงไปทาํงานอยูท่ี่อินโดนีเซีย อยูใ่นช่วงหยดุงานเพื่อจะไดก้ลบัไปเยีย่มบา้นท่ีองักฤษ ระหวา่งอยูท่ี่

นัน่กาํลงัจะมากรุงเทพฯ คืนหน่ึงเธอ “กฝั็นๆ ฝันถงึท่านน่ีแหละ กล็ุกข้ึนมาน่ังร้องไห้...จนกระทัง่สามีถาม “เป็น

อะไร” บอกไม่รู้ คิดถงึสมเด็จอาจังเลย ว่าง้ัน เขากบ็อก โอ๊ย อีกไม่กีว่ันเรากจ็ะกลับกรุงเทพฯ แล้ว...ช่วงน้ันน่ะ 

ท่านเป็นหนัก...ท่านไม่ค่อยรู้สึกองค์แล้ว...กลุีกจุอ...กลับมาเลยนะ กเ็ข้าไปเฝ้าฯ ตอนน้ันลูกคนที่ 2 ยังเล็กอยู่ เข้า

ไปแล้วท่านก็เฉย พยาบาลก็บอกว่า ท่านโปรดให้อ่านหนังสือการ์ตูนอะไรนิทานอะไร ลูกเขากพ็อ(มี) ...เขากไ็ป

น่ังบนเท้าแขน (พระเก้าอ้ีประทบั)...เอาหนังสือไปวางทีตั่กท่าน กอ่็านถวายท่าน ท่านก็มอง...เหมือนกบัว่า สนใจ

อะไรยงัง้ี แล้วกทู็ลถามว่า “จําแดงได้ไหมจ๊ะ” ท่านกม็อง จ้อง...เสร็จแล้วกผ็ลัดเวรกนัจะเข้าไปถวายงาน...”  

(สร. ปรียาภา: 16) 

คุณแดงยงัไม่ทนัไดไ้ปเขา้เวรถวาย... 

 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เวลา 15.40 นาที สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลท่ี 7 ประชวรสวรรคตดว้ยพระหทยัวายโดยพระอาการสงบ (ราชเลขาธิการ 2531: 184 อา้งประกาศสาํนกั

พระราชวงั) พระชนมพรรษา 79 พรรษา 5 เดือน 2 วนั 

หม่อมเจา้ยธิุษเฐียร ประทานสัมภาษณ์วา่ 
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“ในตอนเช้า ทรงพระเกษมสําราญปกติ สายหน่อยทรงมีพระอาการปวดพระนาภีเล็กน้อย แพทย์ตรวจ

และลงความเห็นว่าถุงน้ําดีอักเสบ ถวายพระโอสถให้เสวยแล้ว กเ็ห็นว่าพระอาการดีขึ้น จากน้ันทรงเข้าทีบ่รรทม 

เมื่อต่ืนบรรทมในตอนบ่ายกม็ีพระอาการเกดิข้ึนกะทนัหัน จนกระทัง่แพทย์จากโรงพยาบาลวชิระซ่ึงถูกตามมาถงึ

ในเวลา 5 นาทกีไ็ม่ทนั เสด็จสวรรคตแล้ว ตอนที่ทรงต่ืนบรรทม พยาบาลกเ็ข้าถวายน้ําส้ม น้ําซุป เสวยได้นิด

หน่อย ก็ทรงอาเจียน แล้วทรงพบัไปในทันที” (เทดิพระเกยีรติฯ 2527: 94) พระอาการคลา้ยกบัท่านชายนอ้ย

อรชุนชิษณุ 

ท่านชายมํ่ารับสั่งต่อไปวา่ 

“ทรงเป็นเหมือนร่มโพธ์ิร่มไทร ให้ความร่วมเย็นแก่ข้าราชบริพารต้ังแต่ช้ันพ่อถงึลูกหลาน เมื่อเสด็จ

จากไปอย่างไม่มีวันกลับ กเ็ป็นความเศร้าสลดอย่างแสนสาหัสให้กบัทุกคนในวังสุโขทยั” (เทดิพระเกียรติฯ 2527 

– ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) 

หม่อมราชวงศภ์ทัราตรีทศ สวสัดิวตัน์ ในหม่อมเจา้ยธิุษเฐียร เขียนไวใ้นหนงัสือท่ีระลึกงานพระราชทาน

เพลิงศพท่านชายมํ่าผูถึ้งชีพิตกัษยัตามเสด็จสมเด็จฯ ไปในปีถดัมา คือเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2528 เก่ียวกบั

ท่านชายมํ่าวา่ 

“ตามธรรมดา ท่านเป็นผู้ที่เก็บความรู้สึกเสมอ และไม่รักชอบใครง่าย แต่สําหรับความรู้สึกของท่านทีม่ี

แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ี พระบรมราชินี ในรัชกาลที ่ 7 น้ัน สูงสุดลึกลํ้าสุดจะพรรณนา ทัง้รักทัง้

เทดิทูนกตัญํบููชา ทรงเป็นประดุจพระประจําใจท่าน อยู่ในจิตสํานึกท่าน...สมเด็จฯ ทรงเป็นหลักชัยและ

กาํลังใจให้แก่ท่านตลอดชีวิต ทัง้สององค์ทรงห่วงซ่ึงกันและกนัอยู่เนืองนิจ” (ยุธิษเฐียร 2528: ไม่ปรากฏเลขหนา้

เลย) 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหส้าํนกัพระราชวงัจดัการพระบรม

ศพถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณี ประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ใน

พระบรมมหาราชวงั (ราชเลขาธิการ 2531: 185) 

เชา้วนัรุ่งข้ึน ท่ี 23 พฤษภาคม ผูเ้ขียนข้ึนไปยงัห้องพระบรรทม (ท่าน)แม่รับสั่งวา่ใหถ้วายนํ้าสรงพระ

บรมศพท่ีพระบาท จึงเป็นความรู้ใหม่สาํหรับผูเ้ขียน เพราะเม่ือยงัทรงพระชนมชีพอยู ่ เราถวายนํ้าสรงช่วง

สงกรานตท่ี์พระหตัถ ์ผูเ้ขียนเหลือบมองพระบรมศพนิดหน่อย พระพกัตร์สงบ ลงกราบและถวายนํ้ าสรงท่ีพระบาท
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แลว้ถอยออกมา “สมเด็จป้า” ผูท้รงพระเมตตาแก่เรามาตั้งแต่เกิดใหม่ๆ ดว้ยการพระราชทานช่ือ และเร่ือยมา

ตั้งแต่เสด็จฯ กลบัมาเม่ือเราอายไุม่ถึง 2 ขวบ เสด็จจากไปแลว้ 

แมใ้นวาระท่ีจะเสด็จจากไป ก็โดยท่วงทาํนองค่อยเป็นค่อยไปตามกาล ตามธรรมชาติ ดุจดงัพระราช 

จริยวตัรตลอดพระชนมชีพ ใหผู้ค้นไดมี้โอกาสเตรียมตวัเตรียมใจ 

เวลา 13.00 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเ้สด็จพระราชดาํเนินมาถวายนํ้าสรง

พระบรมศพ จากนั้นอญัเชิญพระบรมศพข้ึนรถพยาบาลของแพทยห์ลวง (พระฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 

กาํลงัรับสั่งกบั ม.จ.การวกิ หนา้พระตาํหนกัใน สมุดภาพฯ 2528: 14) เคล่ือนไปยงัพระบรมมหาราชวงั 

บรรดาขา้ราชบริพารวงัศุโขทยันั่งเรียงรายกันท่ีขอบสนามตามทางอญัเชิญพระบรมศพออกจากวงั 

หมอบกราบถวายบงัคมด้วยความโศกเศร้าอาดูร สมเด็จฯ องค์ร่มโพธ์ิร่มไทรผูท้รงเป็นพระกงัวลห่วงใยถึง

อนาคตของพวกเขา เสด็จจากไปแลว้ นายทองดี การุณ มหาดเล็กเล่าวา่ตนเองนั้น “พอท่านส้ินก็ร้องไห้ มันหมด

ทีพ่ึง่ เคยไม่ต้องซ้ือข้าวทาน กต้็องซ้ือเอง อยู่กบัท่านพระราชทานให้หมด” (สร. ทองดี: 14) 

ณ ศาลาริมกาํแพง เบ้ืองขา้งทางเสด็จพระราชดาํเนินข้ึนสู่พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

เจา้นาย ขา้ราชบริพาร รอรับเสด็จฯ อยู ่หน่ึงในจาํนวนนั้น มีหลวงศกัด์ินายเวร (แจ่ม เงินยอง)217 มหาดเล็กวยั 94 

ปี ผูซ่ื้อสัตยจ์งรักภกัดียิง่ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเด็จฯ นัง่อยูด่ว้ย  

หม่อมเจา้สีดาดาํรวง ทรงคาํไวอ้าลยัคุณหลวงไวต้อนหน่ึงวา่ “...จนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี 

เสด็จกลับมาประทบัในประเทศไทย คุณหลวงนายกไ็ด้มาประจําอยู่ทีว่ังสุโขทยัดูแลกจิการต่างๆ ของสมเด็จฯ 

จนกระทัง่สวรรคตลง ซ่ึงยงัความเศร้าสลดใจอย่างยิง่แก่คุณหลวงนายอีกคร้ังหน่ึง คุณหลวงนายซ่ึงชรามากแล้ว

ในเวลาน้ัน อายถุงึ 94 ปี จึงได้พกัผ่อนอยู่กบับ้าน หลังจากทีถ่วายพระเพลิงสมเด็จฯ เรียบร้อยแล้ว” (ใน ธรรมา

นุสรณ์ฯ 2530: ผ. – ตวัสะกดตามตน้ฉบบั) “คุณหลวงนาย” กราบถวายบงัคมลาถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2530 

ความจงรักภกัดีของ “ขา้” ต่อ “เจา้นาย” เช่นน้ี เห็นทีจะหาผูใ้ดเสมอเหมือนไดย้าก จึงขอนาํมากล่าวถึงไว ้ณ ท่ีน้ี

ใหไ้ดท้ราบถึงบุคคลสาํคญัผูห้น่ึงในวงัศุโขทยั ผูถ่้อมตวัยิ่ง จึงไม่เป็นท่ีรู้จกักนันอกวงันกั 

                                                           
217  นางสาววงัเล่าวา่ วนัหน่ึงสมเด็จฯ รับส่ังกบัเธอวา่ “เอ้า เอาเงินน้ีไปแลกให้สักสองพนั ไปแลกที่แจ่ม ฉันก.็..ใครช่ือแจ่ม กห็ลวงศักดิน์าย

เวรน่ันไง โอ้ยตาย ฉันเพิง่รู้...เป็นใหญ่เลยละ คุมหมดเลย วังศุโขทัย คุมหมด ใครทําอะไรต้องมาเบิกกบัท่าน” (สร. วัง 2: 17) หลวง
ศกัด์ินายเวรผูน้ี้จึงเป็นแหล่งขอ้มลูใหเ้ดก็รุ่นหลงัมากๆ คือ นายบุญพีร์ พนัธ์วร ไดท้ราบวา่ รูปหล่อสาํริดเดก็โบกมือ ท่ีสระนํ้าพุนอ้ยๆ 
หลงัพระตาํหนกัวงัศุโขทยันั้นเป็นรูปเดก็ท่ีเคยมีชีวิตอยูจ่ริงๆ ช่ือ “ไอเ้ป้า” เอนกอนนัต ์เดก็จากมหาชยัท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ฯ 
เคยทรงเล้ียงมา (พช. บุญพร์ี) 
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงขณะนั้นประทบัอยูท่ี่พระท่ีนัง่บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั 

ระหวา่งการซ่อมพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจดัแต่ง

สถานท่ีในการสรงนํ้าพระบรมศพ ณ พระท่ีนัง่พิมานรัตยา ซ่ึงเช่ือมอยูก่บัพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาททางเขตฝ่าย

ใน แลว้ประทบัทรงรอพระบรมศพอยูท่ี่นัน่ 

คร้ันเจา้พนกังานเชิญพระบรมศพข้ึนบรรทมบนพระแท่นแลว้ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองนอ้ย ทรง

กราบราบ แลว้เสด็จฯ กลบั (ศิลปากร 2529: 48) พระอิริยาบถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประกาศสาํนกัพระราชวงัเร่ือง

สมเด็จฯ สวรรคตท่ีวา่ “ทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิง่ และทรงอาลัยระลึกถงึพระคุณูปการที่ทรงมี

พระจริยาวัตรต้ังอยู่ในสัจธรรมและขันติธรรมอย่างมั่นคง เป็นทีเ่คารพสักการะอย่างยิ่งของพระองค์...” นั้นเป็น

ความจริงไม่ผิดเพี้ยน 

เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

และทูลกระหม่อมสามพระองค ์ทรงสรงนํ้าพระสุคนธ์ท่ีพระอุระพระบรมศพในพระราชสถานะพระมหากษตัริย ์

แลว้ถวายสรงพระสุคนธ์ท่ีพระบาทเป็นการส่วนพระองค ์ แลว้ทรงกราบราบท่ีหนา้พระแท่น (ศิลปากร 2529: 

52-53) 

จากนั้นเป็นการอญัเชิญพระบรมศพประทบัในพระโกศตามพระราชประเพณีทุกประการแลว้อญัเชิญ

ข้ึนประดิษฐาน ณ พระแท่นแวน่ฟ้าทอง ประกอบพระลองทองใหญ่ ภายใตเ้ศวตฉตัร 7 ชั้น ตามพระราช

อิสริยยศ ณ มุขตะวนัตกพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทเพื่อการพระราชพิธีสงฆ ์โปรดเกลา้ฯ ใหมี้พระพิธีธรรมสวด

พระอภิธรรมประจาํทั้งกลางวนัและกลางคืน รับพระราชทานฉนัเชา้วนัละ 8 รูป เพลวนัละ 8 รูป กาํหนด 100 วนั 

นบัตั้งแต่วนันั้น ท่ี 23 พฤษภาคม เป็นตน้ไป 

ผูเ้ขียนไปร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในวนัแรกๆ คราวน้ีท่านแม่รับสั่งวา่ “ถวายบังคม 3 จบ

นะ” หมายความวา่ใหถ้วายบงัคมแบบโบราณ อยา่งท่ีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักระทาํท่ีลานพระรูปทรงมา้

ของสมเด็จพระปิยมหาราชทุกปีนัน่แหละ นบัเป็นคร้ังแรกท่ีผูเ้ขียนไดถ้วายบงัคมเช่นนั้น เพราะไม่เคยเป็นนิสิต

จุฬาฯ จาํไดว้า่การประดิษฐานพระบรมศพนั้นงดงาม สง่างามยิง่ มีทั้งพระสาทิศลกัษณ์จาํลอง และพระฉายา

ลกัษณ์ขนาดใหญ่ประดิษฐานผลดัเปล่ียนกนัไปตามวาระโดยตลอด ยิง่ทาํใหคิ้ดถึงท่าน 

ในโอกาสสวรรคตครบ 7 วนั 50 วนั และ 100 วนั โปรดเกลา้ฯ ใหบ้าํเพญ็พระราชกุศลทกัษิณานุปทาน

ถวายพระบรมศพตามโบราณราชประเพณี โดยเม่ือคร้ัง 50 วนั มีพิธีกงเตก๊ตามประเพณีจีนถวายดว้ย ผูจ้ดัคือนาย
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อุเทน เตชะไพบูลยซ่ึ์งเคยเป็นประธานการแข่งขนักอลฟ์สมทบทุนประชาธิปกคร้ังท่ี 2 นัน่เอง พิธีน้ีเป็นทาํนอง

การเชิญวญิญานของผูต้าย “ขา้มสะพาน” สู่สรวงสวรรค ์(ราชเลขาธิการ 2531: 185 และ 194-195) 

อน่ึง ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งแต่แรกใหไ้วทุ้กขใ์นราชสาํนกั 100 วนั และรัฐบาลไดใ้หส่้วน

ราชการไวทุ้กข ์ 15 วนั และไดเ้ชิญชวนตามท่ีโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระชาชนเขา้ไปถวายบงัคมพระบรมศพไดต้ั้งแต่

วนัท่ี 24 พฤษภาคม โดยจะแต่งกายไวทุ้กขห์รือไม่ก็ได ้ ซ่ึงเป็นพระราชดาํริมิใหป้ระชาชนเดือดร้อน ปรากฎวา่มี

ประชาชนไปกนัเป็นจาํนวนมากไม่ขาดสายจนตอ้งขยายเวลาการอนุญาตจากเวลาราชการไปจนถึง 21.00 น. 

ทั้งยงัปรากฏวา่ชาวบา้นท่ีข้ึนไปถวายบงัคมบนพระท่ีนัง่ดุสิตฯ ไดส้อดธนบตัรไวต้ามใตพ้รม เป็นตน้ 

เพราะประสงคจ์ะ “ร่วมทาํบุญ” แต่ไม่ทราบวา่จะมอบเงินแก่ผูใ้ด เจา้หนา้ท่ีรวมทั้งพระญาติและขา้ราชบริพาร

ตอ้งช่วยกนัคน้หานาํมาพบัเพื่อทูลเกลา้ฯ ถวาย ต่อมาจึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัพานวางไวห้นา้ท่ีประดิษฐานพระ

บรมโกศเพื่อการน้ี และปิดประกาศจาํนวนเงินท่ีไดรั้บมาในแต่ละวนัไวท่ี้หนา้พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท 

(ศิลปากร 2529: 65-66 และผูเ้ขียนทราบเอง; ภาพใน สมุดภาพพระราชพธีิฯ: 24-25) แสดงวา่สมเด็จฯ ยงัทรง

เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไปแมว้า่จะไม่ไดเ้สด็จฯ ออกนอกวงัมาหลายปีแลว้ ทั้งชาวบา้นยงัมีจิตศรัทธาจะ

บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกนัเองโดยไม่มีการเร่ียไร 

นบัตั้งแต่สัปดาห์หลงัวนัพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศล 7 วนัแลว้ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหร้าชสกุลมหา

สาขา หน่วยงาน และคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจา้ภาพในทุกวนัองัคารของสัปดาห์ ซ่ึงตรงกบัวนัเสด็จสวรรคต 

ปรากฏวา่มีเจา้ภาพถึง 43 สัปดาห์ ซ่ึงนอกเหนือจากราชสกุลต่างๆ แลว้ ท่ีน่าสนใจมี สกุลทองเจือ นางพระกาํนลั

ในสมเด็จฯ ขา้ราชบริพารในสมเด็จฯ โรงเรียนราชินี วงัศุโขทยั บุตรพระสุโขทยัธรรมราชา คณะสงฆว์ดั

ราชาธิวาส คณะสงฆว์ดัราชผาติการาม สภากาชาดไทย วชิรพยาบาล บริษทัอาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั รัฐสภา 

วทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นตน้ 

ต้องไม่ลืมว่า การพระบรมศพเจ้านายชั้นสูงขนาดน้ีไม่ได้มีมาตั้งแต่คร้ังพระบรมศพสมเด็จพระ

ศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ใน พ.ศ. 2498-2499 ซ่ึงถึงบดันั้นก็เป็นเวลาร่วม 30 ปีแลว้ 

ดงันั้น บรรดาผูมี้ประสบการณ์จริงเก่ียวกบัการพระราชพิธีดงักล่าวโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพแทบจะไม่มีแลว้ จึงตอ้งใชเ้วลาสืบเสาะหาขอ้มูล จดัการ จดัหา ซ่อมแซมพาหนะอุปกรณ์ 

ตลอดจนฝึกอบรมทกัษะของผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการจดัสร้างพระเมรุมาศข้ึนเป็นการเฉพาะอยา่งสม

พระเกียรติตามโบราณราชประเพณีที่ท้องสนามหลวง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระ
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นางเจา้รําไพพรรณีฯ จึงมีข้ึนในเวลาเกือบหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเสด็จสวรรคต คือระหวา่งวนัท่ี 8-13 เมษายน พ.ศ. 

2528 (ศิลปากร 2529: 425-436)   

หมายกาํหนดการฯ ประกอบดว้ย งานทรงบาํเพญ็พระราชกุศลออกพระเมรุมาศในวนัท่ี 8 เชิญพระ

บรมศพถวายพระเพลิงในวนัท่ี 9 เก็บพระบรมอฐิัในวนัท่ี 10 งานพระราชกุศลพระบรมอฐิัในวนัท่ี 11 เล้ียงพระ 

เชิญพระบรมอฐิัข้ึนประดิษฐาน ณ พระวมิาน พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทในวนัท่ี 12 และบรรจุพระราชสรีรางคาร 

(เถา้กระดูก) ท่ีพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวนัท่ี 13 

พระเมรุมาศนั้นได้รับการออกแบบโดยใช้พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถเป็น

แบบอยา่ง แต่เพื่อใหป้ระหยดัตามพระราชดาํริแต่ยงัคงสมพระเกียรติยศ จึงไดป้รับจากการมียอดปรางค ์ 3 องค์

ติดต่อกนัมาเป็นทรงปราสาทจตุรมุขยอดทรงมณฑปประกอบพระพรหมพกัตร์ การตกแต่งรายละเอียดออกแบบ

โดย “คํานึงถึงพระราชบุคลิกในสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณฯี ซ่ึงทรงมีลักษณะสง่างาม น่ิมนวลจับตาจับใจ

ของผู้มีโอกาสได้ชมพระบารมี” (ศิลปากร 2529: 268) 

จากน้ีไป ขอใชค้วามทรงจาํส่วนตวัเป็นหลกั เพราะไม่ค่อยมีบนัทึกคาํบอกเล่าของผูอ่ื้น ภาพท่ีปรากฏต่อ

ตาคือพระเมรุมาศท่ีมีความเรียบง่ายแต่สง่างามสูงส่ง แต่ไม่ข่มขวญั สีชมพกูบัทองส่องแสงผอ่งอาํไพเรืองรองอยู่

ใจกลางทอ้งสนามหลวงเมืองเก่ารัตนโกสินทร์ แวดลอ้มไปดว้ยอาคารประกอบ มีพระท่ีนัง่ทรงธรรมท่ีประทบั

เป็นสาํคญั สีชมพนูั้นเป็นสีวนัพระราชสมภพของสมเด็จฯ และเม่ือประกอบกบัสีทอง ไดช่้วยฉายแสงเรืองรําไพ

แห่งองคก์ุลสตรีศรีสยามไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในวนัท่ี 9 วนัอญัเชิญพระบรมศพเขา้กระบวนแห่จากพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทไปยงัมณฑลพิธี

ทอ้งสนามหลวงนั้น ผูเ้ขียนไปร่วมงานพระราชพิธีตั้งแต่พระท่ีนัง่ดุสิตฯ ขณะท่ีเจา้พนกังานอญัเชิญพระโกศ

พระบรมศพลงมาเขา้กระบวนนั้น ผูเ้ขียนยืนอยูข่า้งๆ หม่อมเจา้สุลภัวลัเลง (ท่านหญิงตุ๊) กบัหม่อมเจา้รัตยากร 

วิสุทธิ ผูถ้วายคาํนบัอยา่งทหาร อยา่งสง่า แมอ้งคจ์ะไม่สูงใหญ่นกั ท่านป้าตุผ๊ินพระพกัตร์มาท่ีผม ทรงพยกัเพยดิ

ไปทางท่านรัตยากรพร้อมกบัรับสั่งวา่ “โก้ไหม” เป็นอะไรแบบส่วนตวักบัหลาน 

ผูเ้ขียนไปเดินตามพระบรมศพในกระบวนในฐานะท่ีมี “แม่” ประสูติเป็นหม่อมเจา้ในราชสกุลสวสัดิวตัน์ 

จาํไดว้า่เดินตามพระโกศพระบรมศพซ่ึงเชิญอยูบ่นพระยานมาศสามลาํคาน (คนหาม) ออกจากวงั ออ้มไปทาง

หลงัวงัแล้วหยุดพกัตรงถนนระหว่างวงักับวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) เพื่อเชิญพระโกศข้ึน

ประดิษฐานบนพระมหาพิชยัราชรถ ซ่ึงเป็นราชรถโบราณท่ีสูงใหญ่มาก ผูเ้ขียนจึงไม่เห็นขั้นตอนน้ี แต่จาํไดว้า่
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ระหวา่งท่ียนืพกัในกระบวนอยูน่ั้น มีลูกเสือตวัเล็กๆ นาํนํ้าและซองเล็กๆ มาวิง่แจกพวกเรา พร้อมกบับอกตาม

ประสาเด็กวา่คืออะไร ซ่ึงทาํใหเ้ราไดห้วัเราะกนั ปรากฏวา่เป็นนมผงอดัเมด็จากโครงการส่วนพระองคส์วน

จิตรลดา เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนกัในยามท่ีเหง่ือเร่ิมตกในชุดเคร่ืองแบบเต็มยศ แมไ้ม่มีเหรียญตราจะติด

มากนกั 

จากนั้นกระบวนก็เคล่ือนไป พระมหาพิชยัราชรถนั้นมีทหารแต่งกายแบบโบราณสีแดง นบัสิบๆ คน

ลากไป พระโกศตอ้งมีเจา้พนกังานประคอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทน

พระองคท์รงพระดาํเนินตาม การเดินในกระบวนในพระราชพิธีเช่นน้ี ตอ้งเป็นแบบท่ีเรียกวา่จงัหวะชา้ หรือ 

slow march คือยกเทา้คา้งไวก้ลางอากาศแลว้กา้วจริงๆ ต่อไป ซ่ึงสมเด็จพระบรมฯ ยอ่มทรงชาํนาญเน่ืองจากทรง

เป็นนายทหาร แต่สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยฝึก มีโอกาสเซ และสมยันั้นไม่มีการซอ้มเขา้กระบวนดว้ย ตอนแรกผูเ้ขียนก็

ไม่ชิน แต่เม่ือเดินๆ ไป ไดย้นิเสียงการบรรเลงเพลงพญาโศกก็เคล้ิมๆ ไดอ้ารมณ์ไดจ้งัหวะ เดินกลางแดดไปได้

เร่ือยๆ 

ระหว่างทางมีประชาชนอยู่ขา้งทางซ้อนกันหลายแถว ต่างชะเง้อมองและเม่ือพระมหาพิชัยราชรถ

อญัเชิญพระบรมศพเคล่ือนถึงตรงหนา้  ต่างก็สงบสติอารมณ์ถวายความเคารพ ไหว ้กราบหรือยืนน่ิงๆ ก็ตามแต่ 

ซ่ึงก็งดงาม แต่สาํหรับผูท่ี้เดินอยูใ่นกระบวนก็อาจมีความรู้สึกเหมือนวา่กาํลงัเป็น “ตวัประกอบ” แสดงละครให้

เขาชม (ภาพใน สมุดภาพพระราชพธีิฯ 2529: 55) 

เม่ือเล้ียวซา้ยเขา้มณฑลพิธี ณ ทอ้งสนามหลวง ซ่ึงการเล้ียวนั้นไม่ง่ายเลย ดว้ยราชรถคนัใหญ่และลอ้

หมุนไม่ได ้ แต่ก็ทาํไดเ้รียบร้อยดี ถึงมณฑลพิธี เชิญพระโกศสู่พระยานมาศสามลาํคานอีกคร้ังเพื่อเวยีนพระเมรุ

มาศสามรอบ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินตามพระบรมศพ 

ถึงตรงน้ี จาํไดว้า่ต่ืนตาต่ืนใจกบัการอญัเชิญพระโกศข้ึนบนพระจิตกาธาน (เชิงตะกอน) บนพระเมรุมาศ 

ดว้ยเกรินบนัไดนาค ซ่ึงเป็นประดิษฐกรรมภูมิปัญญาไทย คลา้ยกบัวา่เป็นบนัไดเล่ือนท่ีใชค้นหมุนเฟือง เจา้

พนกังานคุกเข่าประคองไปบนแท่น พระโกศค่อยๆ เคล่ือนข้ึนไปอยา่งชา้ๆ สงบเสง่ียมสง่างามสู่ “เขาพระสุเมรุ” 

จาํลอง น่าประทบัใจยิง่ 

เม่ือประดิษฐานแลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชดาํเนินข้ึนถวายราชสักการะพระบรมศพ เป็นอนัเสร็จพิธีช่วงเชา้ ราวเท่ียงวนั 
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศานุวงศแ์ละผูติ้ดตามเขา้ไปรับ

พระราชทานอาหารกลางวนัและพกัผอ่นอยูท่ี่อาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่ขา้งๆ พระท่ีนัง่บรมพิมานเพื่อเป็นท่ีพาํนกั

ของผูติ้ดตามพระราชอาคนัตุกะซ่ึงเขา้มาเป็นคร้ังคราว การเชิญเสด็จเจา้นายพระชนัษาไม่นอ้ยบางองคด์ว้ยรถตู้

ของสาํนกัพระราชวงันั้นไม่ง่าย ผูท่ี้ยงัมีกาํลงัวงัชาก็เดินกนัไป 

ช่วงบ่าย เวลา 16.30 น. เป็นช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีสงฆ ์ มีพระธรรมเทศนา แลว้เสด็จฯ ข้ึนพระเมรุมาศ 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่วงน้ีผูเ้ขียนนัง่แดดส่องหนา้อยูท่ี่ทิมห่างไกล จึงไม่เห็นอะไร แต่กวา่จะถึงขั้นตอน

ดงักล่าวก็เวลา 17.57 น. เขา้ไปแลว้ 

แสงร าไพก าลงัลบัหล้าเมื่อสายณัห์ 

เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงจุดธูปเทียนดอกไมไ้ฟแลว้ทรงวางใตท้่อนไมจ้นัท ์พระ

โกศพระบรมศพ ชาวพนกังานประโคม กองทหารเกียรติถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ

บารมีจบแลว้ “กองทหารเกียรติยศยงิปืนเล็กยาวถวายพระเกยีรติ 9 ชุด 10 วินาทต่ีอชุดโดยหันอาวุธปืนยิง

ออกไปทางนอกราชวัติพร้อมกบัทหารปืนใหญ่กองเกียรติยศยงิปืนใหญ่ 21 นัด...วงดุริยางค์ทหารกองเกียรติยศ

พระบรมศพบรรเลงเพลงพญาโศก” (ศิลปากร 2549: 558) ความรู้สึกในขณะนั้นคือความอลงัการท่ีผสมธรรม

เนียมไทยกบัธรรมเนียมฝร่ังไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์ แต่วา่ทุกคนสะดุง้เม่ือไดย้นิเสียงปืนเล็กยาวนดัแรกๆ ดงั “เป๊ิยะ” 

สนัน่บริเวณ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประคองสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จฯ จากพระ

เก้าอ้ีประทบั (บนพระเมรุมาศ-ผู้เขียน) ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันท์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทัง้สามพระองค์ทรงคุกพระชานุ (เข่า-ผู้เขียน) ลง ทรงกราบ

ราบพร้อมกนั” (ศิลปากร 2549: 559; พระบรมฉายาลกัษณ์ใน สมุดภาพพระราชพธีิฯ 2528: 66) พระราชปฏิบติั

เช่นน้ีในช่วงน้ีเป็นการส่วนพระองค ์ ทรงถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จฯ ดว้ยการทรงแสดงความเคารพ

อยา่งสูง 

ทั้งหมดน้ี บางท่านเอ่ยปากวา่ “เป็นการทดแทนสําหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปด้วย” 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จฯ กลบัในเวลา 19.03 น. เม่ือหมดผูข้ึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว้ เป็น

ประจกัษพ์ยานวา่มีผูร่้วมอยูใ่นมณฑลพิธีข้ึนพระเมรุมาศเป็นจาํนวนมาก จึงใชเ้วลาร่วมหน่ึงชัว่โมง 
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สาํหรับประชาชนทัว่ไปนั้น ไดเ้ขา้ร่วมวางธูปเทียนดอกไมจ้นัทท่ี์พานตามสถานท่ีซ่ึงจดัไวร้อบนอก

มณฑลพิธี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (ภาพใน สมุดภาพพระราชพธีิฯ 2529: 64) 

เวลา 22.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯลฯ เสด็จฯ ในการถวายพระเพลิงจริง ทรงจุดไฟธูปเทียน 

ดอกไมจ้นัทแ์ลว้ทรงวางลงในช่องท่อนไมจ้นัทท่ี์พระจิตกาธาน “ทรงกราบราบ” อีกคาํรบหน่ึง การถวายพระ

เพลิงน้ีเป็นไฟจากท่อนไมจ้ริงๆ จึงตอ้งมีการเล้ียงพระเพลิง และมีควนัออกมา ประทบัอยูจ่นเวลา 1.30 ของ

วนัรุ่งข้ึนจึงเสด็จฯ กลบั (ศิลปากร 2529: 566-568; ภาพใน สมุดภาพพระราชพธีิฯ 2528: 73) 

วนัท่ี 10 เมษายน เสด็จฯ แต่เวลา 08.13 น. ในการเก็บพระบรมอฐิั แลว้ตั้งกระบวนพระราชอิสริยยศเชิญ

พระโกศพระบรมอฐิัประดิษฐานในบุษบกพระท่ีนัง่ราเชนทรยานและพระราชสริรางคารประดิษฐานในพระวอ

สีวกิากาญจน์ (วอมีหลงัคาคลุม) เขา้สู่พระบรมมหาราชวงั สมเด็จพระบรมฯ ทรงพระดาํเนินตามแทนพระองคฯ์ 

พระราชสรีรางคารแยกเข้าวดัพระศรีรัตนศาสดารามไปพกัไวท่ี้พระศรีรัตนเจดีย์ เชิญพระโกศบรมอัฐิ

ประดิษฐานท่ีบุษบกแวน่ฟ้าทองบนพระท่ีนัง่ดุสิตฯ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะแลว้เสด็จฯ กลบั 

วนัท่ี 11 เมษายน เป็นงานพระราชกุศลพระบรมอฐิั ณ พระท่ีนัง่ดุสิตฯ ในเวลา 16.30 น. 

วนัท่ี 12 เมษายน วนัเชิญพระบรมอฐิัข้ึนประดิษฐานพระวิมานพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ซ่ึงมีการ

สวดมนตเ์ล้ียงพระ เร่ิมในเวลา 10.30 น. แลว้เชิญพระโกศพระบรมอฐิั เหนือพระท่ีนัง่ราเชนทรยาน เสด็จพระ

ราชดาํเนินตามในกระบวนไปยงัพระท่ีนัง่จกัรีฯ ช่วงน้ีผูเ้ขียนเดินไปคอยอยูท่ี่หนา้พระท่ีนัง่จกัรี และเม่ือเชิญ

พระโกศข้ึนพระท่ีนัง่แลว้ โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปคอยอยูท่ี่หอ้งบนพระท่ีนัง่ซ่ึงประดิษฐานพระบรมสาทิสลกัษณ์

อดีตพระมหากษตัริยใ์นพระราชวงศจ์กัรีและพระสาทิสลกัษณ์อดีตสมเด็จพระอคัรมเหสี นบัเป็นคร้ังแรกใน

ชีวติท่ีไดช้ม และกราบถวายบงัคม 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงถวายสักการะพระบรมอฐิัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ซ่ึง

ประดิษฐานแลว้เสร็จ ณ พระวมิานตะวนัออกท่ีชั้นบนสุดของพระท่ีนัง่จกัรีฯ เม่ือเวลา 13.48 น. แลว้ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรดาเจา้นายและสมาชิกราชสกุลท่ีไปคอยอยูท่ี่ชั้นถดัลงมา ใหข้ึ้นไปถวายบงัคมสักการะ

พระบรมอฐิั218 ซ่ึงผูเ้ขียนเป็นผูห้น่ึงท่ีไดข้ึ้นไป ดว้ยความแปลกใจและปล้ืมใจระคนกนั เพราะท่านแม่ซ่ึงไม่ได้

เสด็จดว้ยเพราะพระพลานามยัไม่แขง็แรง รับสั่งไวว้า่จะไม่ไดข้ึ้นไป เม่ือกลบับา้นมาทูลวา่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้ึ้น

                                                           
218  จดหมายเหตุ (ศิลปากร 2529: 624) บนัทึกไวว้า่ “โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมราชวงศ์ซ่ึงตามเสดจ็พระราชดาํเนินเข้าถวายสักการะ

พระบรมอัฐิ” 
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ไปก็แปลกพระทยั คร้ังนั้น จึงนบัวา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระมหากรุณาธิคุณเป็นท่ียิง่ ทรงอนุโลม

ปรับพระราชประเพณีดว้ยมีเจา้นายในราชสกุลสวสัดิวตัน์ พระญาติใกลข้องสมเด็จฯ ประทบัคอยอยูบ่นพระท่ีนัง่

หลายพระองค ์ การท่ีพระราชประเพณีมีวา่ไม่ใหผู้ใ้ดท่ีไม่ใช่เจา้นายชั้นสมเด็จพระบรมวงศเ์สด็จข้ึนไปท่ีพระ

วมิานนั้น เป็นท่ีเขา้ใจไดใ้นเม่ือท่ีนั้นเปรียบเสมือนสวรรค ์

วนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนับรรจุพระราชสรีรางคาร ณ พระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ท่ีฐาน

พุทธบลัลงักพ์ระพุทธองัคีรสปฏิมากร พระประธาน ซ่ึงมีพระบรมราชสรีรางคารในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วับรรจุอยูท่ี่ฐานดา้นหนา้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ ทรงบรรจุถํ้าศิลาท่ีช่องบรรจุดา้นขา้งฐาน

พุทธบลัลงักด์า้นทิศตะวนัตก (เบ้ืองขวามือหนัหนา้เขา้พระประธาน) ถํ้าศิลานั้นเป็นหีบส่ีเหล่ียมทาํดว้ยหินอ่อน

สีเทา ภายในทาสีแดง จารึกขอ้ความเป็น 4 บรรทดั วา่  

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 

พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 

พระราชสมภพวนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2447 

สวรรคตวนัองัคารท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 

พิธีบรรจุพระราชสรีรางคารเป็นพิธีสุดทา้ยของพระราชพิธี หากแต่วา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้

พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีหม่อมเจ้าหญิงรัสสาทิศ กฤดากร พระขนิษฐาของสมเด็จฯ ขอ

พระราชทานเชิญเส้นพระเกศาของสมเด็จฯ ท่ีราชสกุลสวสัดิวตัน์ไดเ้ก็บรักษาไว ้ไปบรรจุ ณ ฐานพุทธบลัลงัก์

พระสัมพุทธวฒัโนภาสในพระอุโบสถวดัราชาธิวาสวิหารเป็นการภายใน จึงเกิดมีพิธีน้ีข้ึนในวนัท่ี 17 เมษายน 

พ.ศ. 2528 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองคเ์ป็นองคป์ระธาน

ในการบรรจุ ทั้งสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา ก็ไดเ้สด็จฯ ดว้ย ในเชา้วนันั้น เวลา 9.00 น. ทรง

บรรจุพระถํ้ าศิลา (หินสบู่) บรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จฯ ท่ีผนงัฐานพุทธบลัลงัก์ ท่ีซ่ึงเป็นท่ีบรรจุพระราช

สรีรางคารของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิการเจา้อยู่แลว้ ทั้งน้ีเป็นในห้องดา้นใน

ของพระอุโบสถ (ศิลปากร 2529: 637-652) อน่ึง วดัราชาธิวาสวหิารถือเป็นวดัประจาํราชสกุลสวสัดิวตัน์ 

 
ในวาระต่างๆ ของงานพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เจา้นายในราชสกุลสวสัดิวตัน์

ของสมเด็จกรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ์ไดเ้สด็จไปร่วมอยูเ่ป็นนิจ จึงเป็นโอกาสใหเ้จา้พี่เจา้นอ้งราชสกุลใหญ่จาก
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หลายพระมารดา ไดท้รงพบกนัและทรงสนิทสนมกนัมากข้ึน ดงัท่ีหม่อมราชวงศภ์ทัราตรีทศไดบ้นัทึกไวใ้น

หนงัสืองานศพหม่อมเจา้ยธิุษเฐียร สวสัดิวตัน์ (ยุธิษเฐียร 2528: ไม่ปรากฎเลขหนา้เลย) 

แต่สาํหรับเราคนไทยไม่ว่าใคร สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ได้

พระราชทาน “พระราชมรดก” อนัลํ้าค่า เป็นพระราชจริยวตัรไวใ้หเ้ราไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวธีิการวางตนใน

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงสามารถรักษาเกียรติแห่งตนไวไ้ด ้ แสงรําไพจึงไม่ไดล้บัหลา้ไป

เลย หากแต่มีโอกาสกลายเป็นแสงอรุณรุ่งแห่งปัญญา ทนุบาํรุงชีวิตของเราเหล่าประชาผูท่ี้สนใจจะเก็บมาเป็น

บทเรียน 
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17 

 

สถิตเป็นนิรันดร์ในใจราษฎร์ 

 

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ทรงเป็นกุลสตรีทั้งโดยชาติกาํเนิด และจาก

การอบรมเล้ียงดูก็จริง แต่ก็ใช่วา่คนธรรมดาอยา่งเราๆ ท่านๆ จะมีอุปนิสัยเช่นพระองคไ์ม่ได ้พระโฉมงามติดตา

ยอ่มไม่อาจประทบัตรึงอยูใ่นใจผูค้นได ้ หากพระสรวลท่ีทรงแยม้ไม่ไดแ้สดงความจริงพระทยัอยูภ่ายในและ

หากไม่ทรงมีพระจริยวตัรวาจาท่ีนุ่มนวลไพเราะ อยา่งท่ีไร้ซ่ึงการเสแสร้ง เหล่าน้ีต่างหากท่ีเป็นคุณสมบติัของ

กุลสตรีท่ีมีความสง่างามอยูใ่นตวั 

 กุลสตรีสยามไม่จาํเป็นตอ้งเรียบร้อยเป็นผา้พบัไวเ้สมอไป ยิง่ในโลกสมยัใหม่ ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ท่ี

จะลองทาํในส่ิงไม่เคย พิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย แลว้นาํมาดดัแปลงประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะแก่กาละและเทศะยิง่จาํเป็น 

เหล่าน้ีเป็นพระราชจริยวตัรของสมเด็จฯ ทั้งส้ิน ดงัน้ี สมเด็จฯ จึงทรงเป็นกุลสตรีศรีสยามสง่างามไม่แต่ในสยาม

หรือไทย แต่ในโลกสากลดว้ย 

 ความเขม้แขง็เด็ดเด่ียวซ่ึงทรงมีเป็นทุนเดิม และการทรงไดรั้บการอบรมมาใหถื้อเกียรติแห่งพระราชวงศ์

เป็นสาํคญัตลอดมา ไดอ้าํนวยใหท้รงมีความแน่วแน่ไม่เกรงกลวัต่อภยนัตรายในหลายช่วงแห่งพระชนมชีพ โดย

แทบจะไม่ตอ้งทรงคิดวา่จะตอ้งทรงปฏิบติัเช่นใด ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 

 ความอดทนท่ีตอ้งทรงมีมาแต่เม่ือทรงพระเยาว ์ สมเด็จฯ ทรงถือเป็นหลกัชยัในการฝ่าอุปสรรคนานาใน

พระชนมชีพ พระราชมานะอดทนในยามท่ีพระราชสวามีและพระองคเ์ป็นท่ีระแวงสงสัยในทางการเมือง ได้

ส่งผลในทา้ยท่ีสุดเป็นการสยบยอมต่อความไม่ทรงเป็นพิษเป็นภยั ไม่ทรงมกัใหญ่ไฝ่สูง จึงไดถ้วายพระเกียรติยศ

คืนตามเดิม ทรงอโหสิกรรมดว้ยทรงเห็นตามท่ีเคยรับสั่งทาํนองวา่ เป็นธรรมดาท่ีผูท่ี้รู้สึกไม่มัน่คงในอาํนาจ 

ยอ่มมีความระแวงและหาทางบัน่ทอนกาํลงัของผูท่ี้เห็นวา่จะสามารถแยง่อาํนาจไปจากตน 

 สมเด็จฯ ทรงถือความกตญัํูเป็นสาํคญั จึงทรงพระราชอุทิศพระกุศลกรรมท่ีทรงประกอบถวายพระ

ราชสวามี ทรงแสดงกตเวทีต่อพระชนกชนนีผูล่้วงลบัโดยการทรงอุปถมัภค์ ํ้าจุนพระญาติผูพ้ี่ผูน้อ้ง ผูเ้ยาว ์ใหพ้น้

จากทุกขแ์ละใหไ้ดรั้บการศึกษา มิใช่เพื่อท่ีจะไดม้ารับใชพ้ระองค ์ หากเพื่อทาํประโยชน์แก่ประเทศชาติและ

ประชาชน 
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ทรงส่งเสริมใหพ้ระภาติยะ (หลานอา) ในพระราชอุปการะใหไ้ดเ้รียนรู้จากการสังเกต และโดยใหไ้ดรั้บ

ประสบการณ์ในส่ิงท่ีไม่เคย จะไดดู้แลตนเองไดแ้ละพร้อมท่ีจะเผชิญกบัชีวิตนอกวงัในอนาคต เม่ือเธอบาดเจบ็

จากอุบติัเหตุ ทรงทาํแผลพระราชทานดว้ยพระองคเ์องอยา่งทรงชาํนาญ และหาไดท้รงปรักปรําหรือกร้ิว กลบั

ทรงช้ีใหเ้ห็นถึงผลของเหตุ ใหไ้ดใ้ชว้จิารณญานของตนเองพิจารณา ทรงเป็น “ทั้งแม่และครู” ผูป้ระเสริฐ ใน

ความรู้สึกของพระภาติยะผูน้ั้น 

ทรงอุปถมัภข์า้ราชบริพารผูถ้วายงานดว้ยการทรงดูแลใหมี้ท่ีพกัอาศยั อาหาร หยกูยาการรักษาพยาบาล 

นอกเหนือจากค่าจา้ง เด็กๆ บุตรมีสถานเล้ียงเด็ก ทรงแนะนาํใหเ้ด็กๆ เหล่านั้นพดูจาถูกตอ้งไพเราะ วางตวัดี ทรง

เป็นห่วงเป็นใยถึงอนาคตของเขาเหล่านั้นเม่ือพระองคห์าไม่แลว้ จึงไดพ้ระราชทานทุนใหไ้ดศึ้กษาเล่าเรียน จะ

ไดมี้วชิาไวป้ระกอบสัมมาอาชีวะ พึ่งตนเองได ้

ทรงมุ่งความพอเพียงมีกินมีใชใ้น “สวนบา้นแกว้” ฟาร์มส่วนพระองคท่ี์จนัทบุรี ไม่ไดท้รงเบียดเบียน

ราษฎร ส่ิงใดท่ีปลูกหรือเล้ียงไดผ้ลดี คนงานจะไดมี้ความรู้มีทกัษะติดตวัไปประกอบเป็นอาชีพส่วนตนต่อไป 

ทรงพฒันาต่อยอดหตัถกรรมพื้นบา้นการทอเส่ือกกใหเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ คุณภาพดี ทรงเรียนรู้ดว้ยการ

ทรงลงหตัถท์อเส่ือ ออกแบบผลิตภณัฑ ์ ทั้งยงัทรงทาํการตลาดโดยการทรงใชเ้อง และทรงพาชาวบา้นผูผ้ลิตไป

สาธิตในงานออกร้านการกุศล ขา้หลวง มหาดเล็ก คนงานชาวจนัททุ์กผูทุ้กนามจึงจงรักและภกัดี สาํนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จฯ” ของเขาผูท้รงเป่ียมไปดว้ยพระเมตตาอารี 

พระเมตตายงัทรงมีแก่อนามยัราษฎร์โดยทัว่ไป ทรงสร้าง “ตึกประชาธิปก” ตึกผ่าตดัที่ทนัสมยั 

พระราชทานแก่โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัซ่ึงทรงทราบดว้ยพระองคเ์องวา่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์นอ้ยมาก ไม่มีทาง

เพียงพอแก่การบริการแก่ชาวบา้น นบัเป็นการกรุยทางใหรั้ฐบาลลงเงินมาปรับปรุงขยายงานโรงพยาบาลนั้น 

และตั้งช่ือวา่ “โรงพยาบาลพระปกเกลา้” อีกทั้ง “วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้” 

ในพระปัจฉิมวยั ไดท้รงขาย “สวนบา้นแกว้” ในราคายอ่มเยาเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีก่อสร้างสถานศึกษา

ชั้นสูง ฝึกหดัครู ใหไ้ปยกระดบัความรู้ความคิดของเยาวประชาสืบไป กีฬากอลฟ์ท่ีโปรดทรงเพื่อออกกาํลงับาํรุง

พระวรกายไดอ้าํนวยใหมี้ผูเ้ฝ้าแหนมากกวา่เดิม จนศรัทธาเกิดมีในใจของพวกเขาให้ประสงคจ์ะโดยเสด็จพระ

ราชกุศลใน "ทุนประชาธิปก" ท่ีทรงตั้งข้ึนเพื่อสนบัสนุนกิจการของสถาบนัทั้งสามท่ีจนัทบุรี 

ต่อมา ดว้ยทรงตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท จึงโปรดเกลา้ฯ ใหทุ้นนั้นมีความวฒันาถาวรยิง่ข้ึนโดยการจด

ทะเบียนเป็น “มูลนิธิประชาธิปก” พระราชทานทุนเป็นประเดิม และในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพไดพ้ระราชทาน

เคร่ืองราชภณัฑแ์ละส่ิงของส่วนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัแก่ชาติบา้นเมือง เป็นท่ีมาของ
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พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีเชิงสะพานผา่นฟ้าลีลาศในปัจจุบนั ทั้งหมดน้ีไม่มีเลยท่ีโปรด

ใหใ้ชพ้ระนามของพระองคเ์องเป็นช่ือแต่อยา่งใด ไม่มีวนัท่ีจะทรงหลงพระองคเ์อง 

ความไม่หลงพระองค ์ ความจริงพระทยั พระราชมานะอดทน การทรงปรับพระองคอ์ยา่งทรงเท่าทนั

ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและของโลก เป็นประจกัษพ์ยานแห่งความทรงเป็น “กุลสตรีศรีสยาม สง่างาม

ทุกกาลสถาน” พระกุศลกรรมนาํร่องใหเ้กิดการพฒันาหลายๆ ดา้น 

เม่ือเสด็จสวรรคตแล้ว ในการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ประชาชนเรือนแสนไดพ้ากนัไปถวายบงัคมและถวายเงินคนละเล็กคนละนอ้ย ซ่ึงรวมกนัเป็นกอบเป็นกาํ โดย

เสด็จพระราชกุศล ซ่ึงต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานไปตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีสมเด็จฯ เคย

ทรงสนับสนุน เช่นน้ี แม ้“แสงรําไพจะได้ลบัหล้าเม่ือสายณัห์” พระเกียรติคุณจกัยงั “สถิตเป็นนิรันดร์ในใจ

ราษฎร์” 

ขอความสุขสวสัด์ิวิวฒันมงคลจงมีแด่ท่านผูถ้ือพระองคเ์ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต ภายใตร่้ม

พระบารมีปกประชา 
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กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 

 
ตามธรรมดาหนงัสือจะมีคาํนาํ แต่เล่มน้ีไม่มี เพราะไม่เหมาะท่ีจะมี ดว้ยเหตุท่ี “โหมโรง” ดว้ยการเผยถึง

หญิงไทยคนหน่ึงโดยยงัไม่บอกวา่เธอเป็นใคร เพื่อดึงความสนใจมาท่ีตวัตนหรืออุปนิสัยของเธอ วา่เธอเป็นคน

อยา่งไร มากกวา่อยา่งอ่ืน ซ่ึงอนัท่ีจริงเธอบงัเอิญมาเป็น การมีคาํนาํจะเป็นการขดัจงัหวะ 

จึงขอทดแทนดว้ยการบอกเล่าไวท่ี้ทา้ยเล่มวา่ หนงัสือเล่มน้ีมีความเป็นมาอยา่งไร ใครต่อใครไดท้าํอะไร

มาแลว้บา้ง ก่อนท่ีปลายปากกาของผูเ้ขียนจะไดจ้รดลงบนกระดาษ เพราะประวติัศาสตร์นั้นใช่วา่จะไม่ใช่เร่ือง

สาํคญั จากนั้นจึงรําพึงรําพนัวา่การเขียนนั้นสนุกและลาํบากอยา่งไร เป็น “หลงัฉาก” ใหพ้อทราบ และเป็น

กิตติกรรมประกาศไปในตวั ทั้งเพื่อใหเ้ห็นวา่บทบาทของผูเ้ขียนนั้นเป็นแต่เพียงการถกัทอ หรือถา้จะพดูให้โก ้

“สังเคราะห์” ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้เขา้ดว้ยกนั  

ยอ้นกลบัไปเม่ือ พ.ศ. 2527 สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 เสด็จสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระราชดาํรัสเหนือเกลา้ฯ สั่งใหส้าํนกัราชเลขาธิการรวบรวมพระฉายาลกัษณ์ 

พระราชกรณียกิจ และพระราชประวติัของสมเด็จฯ เลือกสรรเรียบเรียง และจดัพิมพข้ึ์นสาํหรับพระราชทานเป็น

ท่ีระลึกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ปรากฏมีหนงัสือประมวลพระฉายาลกัษณ์ฯ ตีพิมพ์

ออกมาก่อน คือใน พ.ศ. 2528 ท่ีมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และหนงัสือพระราชประวติัฯ 

ตีพิมพอ์อกมา 3 ปีใหห้ลงั คือ ใน พ.ศ. 2531 เป็นหลกัเป็นฐานใหไ้ดใ้ชอ้า้งอิงกนัต่อไป นบัวา่มีอานิสงส์ไม่นอ้ย

ต่อการเขียนหนงัสือเล่มปัจจุบนัน้ี หากแต่หนงัสือพระราชประวติันั้นใชข้อ้มูลเอกสารเป็นส่วนใหญ่ แมว้า่จะมี

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ปรากฏอยูบ่า้งทั้งท่ีเป็นการคดัคาํพดู และท่ีเป็นการอา้งถึงไวใ้นเชิงอรรถ แต่ก็ตอ้งนบัวา่

ไม่มาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจ ณ สวนบา้นแกว้ท่ีประทบัในชนบทจงัหวดัจนัทบุรี จึงยงั

มีช่องวา่งใหผู้อ่ื้นไดพ้ยายามเติมเตม็ดว้ยคาํบอกเล่า หรือแมแ้ต่จากแหล่งขอ้มูลเอกสาร 

ในบรรดาหน่วยงานส่ือมวลชน และบุคคลท่ีไดใ้ชห้นงัสือเล่มนั้น และหนงัสือประมวลพระฉายาลกัษณ์ฯ 

ให้เป็นประโยชน์สืบเน่ืองเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ มีพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวเป็น

หน่วยงานหน่ึงท่ีไดใ้ช้เป็นฐานขอ้มูลในการจดันิทรรศการชั่วคราว/เคล่ือนท่ี และกิจกรรมปาฐกถา สัมมนา 

อภิปราย แต่ก็ยงัไม่ทนัไดจ้ดันิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ข้ึนเป็นการเฉพาะข้ึนในช่วงนั้น  
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คร้ันใกล้จะถึงวาระครบรอบ 100 ปี พระราชสมภพฯ ของสมเด็จฯ ใน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ

พิพิธภณัฑฯ์ จึงเห็นควรท่ีพิพิธภณัฑฯ์ จะไดมี้โครงการเก่ียวกบัสมเด็จฯ เป็นการเฉพาะข้ึน และเห็นวา่วิธีการท่ีดี

ท่ีสุดทั้งในการกระตุน้ใหมี้การศึกษาและเผยแพร่พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ ก็คือการสร้าง

เครือข่ายหน่วยงานและบุคคลท่ีมีประวติัการไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ เพราะลาํพงัพิพิธภณัฑ์เอง

นั้น ซ่ึงตอ้งนบัวา่เพิ่งเกิดใหม่ มีกาํลงัไม่เพียงพอ เป็นท่ีมาของการแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวาระครบ 100 ปีฯ” ซ่ึงอนัท่ีจริงเป็นการตั้งกนัข้ึนมาเอง เชิญชวนผูแ้ทนหน่วยงานและ

บุคคลมาร่วม โดยไดรั้บความกรุณาจาก พลอากาศตรี (ยศขณะนั้น) กาํธน  สินธวานนท์ รับเป็นประธาน และ

พระกรุณาจาก พลเรือตรี (พระยศขณะนั้น) หม่อมเจา้ปุสาณ  สวสัดิวตัน์ พระอนุชาองคห์น่ึงในสมเด็จฯ ทรงรับ

เป็นองคท่ี์ปรึกษา โดยมีพิพิธภณัฑเ์ป็นฝ่ายเลขานุการประสานงาน และผูเ้ขียนเองตอ้งรับหนา้ท่ีเป็นรองประธาน

โดยปริยายเพราะเป็นประธานคณะอนุกรรมการวชิาการ/จดันิทรรศการของพิพิธภณัฑอ์ยูใ่นขณะนั้น 

ปรากฏวา่ไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ อยา่งดี คือ ต่างก็รับไปจดักิจกรรม

ตามความถนดั ตามสถานท่ีและส่ือต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ดงัมี

ประมวลไวใ้นหนงัสือ จดหมายเหตุกจิกรรม 100 ปี พระราชสมภพฯ ซ่ึงพิพธิภณัฑจ์ดัทาํข้ึนโดยดาํริของ

อาจารยเ์ดโช สวนานนท ์ประธานคณะกรรมการพิพิธภณัฑเ์ม่ือ พ.ศ. 2549 มีนางสาวสุมาลี พนัธ์ุยรุา นกัจดหมาย

เหตุของพิพิธภณัฑฯ์ เป็นผูล้งแรงตั้งแต่ตน้และในการช่วยรวบรวมขอ้มูล  แมว้า่ช่ือของเธอจะไม่ไดป้รากฏใน

หนงัสือเล่มนั้น 

ในส่วนของคณะกรรมการประสานงานเองนั้น ไดจ้ดัพิธีบาํเพญ็กุศลทกัษิณานุปทาน อุทิศถวายฯ ท่ีโถง

ทางเขา้อาคารรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 มีผูร่้วมงานลน้หลาม รวมตลอดถึงพระญาติในราชสกุล

สวสัดิวตัน์สายต่างๆ และไดจ้ดัทาํแผน่ ว ี ซี ดี สารคดีเร่ือง “ประชาธิปก-รําไพพรรณีราชสดุดี” พร้อมทั้งคาํ

บรรยายตีพิมพเ์ป็นหนงัสือประกอบ แจกจ่ายไปตามสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ 

การทาํเครือข่ายในคร้ังนั้นไดมี้อานิสงส์ต่อการประกอบภารกิจของพิพิธภณัฑฯ์ สืบมา เพราะไดรู้้จกัผูมี้

ความรู้ อีกทั้งไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งสองพระองค ์ ผูเ้ขียนจึงหวงัวา่พิพิธภณัฑฯ์ จะใส่ใจทาํใหเ้ป็น

ระบบข้ึนต่อไป โดยถือคติการสมานสามคัคีเป็นแนวทาง ผูมี้ความรู้ ความใฝ่รู้ และความศรัทธาในพระราช

กรณียกิจ จะไดช่้วยกนัมีส่วนร่วมในการอาํนวยใหค้นรุ่นหลงัไดท้ราบและสืบสานการเฉลิมพระเกียรติ 

ในส่วนของพิพิธภณัฑฯ์ เองนั้น ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการชัว่คราวเร่ือง “ราชนารี 5 แผน่ดิน” เก่ียวกบั

สมเด็จฯ ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2547-11 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีกิจกรรมประกอบเป็นการปาฐกถา 
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และอภิปรายรวม 5 นดัดว้ยกนั ซ่ึงเป็นโอกาสใหไ้ดฟั้งคาํบอกเล่าจากพระญาติและขา้ราชบริพารระดบัต่างๆ ทั้ง

พิพิธภณัฑฯ์ เองก็ไดท้าํความรู้จกักบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีเคยไดเ้ขา้เฝ้าฯ สมเด็จฯ 

ในระยะเวลาใกลก้นันั้น คณะอนุกรรมการวชิาการพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงผูเ้ขียนเป็นกรรมการท่ีปรึกษาอยูใ่น

ขณะนั้น ไดจ้ดัทาํ “โครงการประวติัศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลท่ี 7” ข้ึนและไดม้อบหมายใหน้างสาวสมรักษ ์ชยัสิงกานนท ์นกัวจิยัประจาํศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร  รับ

ไปดาํเนินการ โดยมีผูช่้วย 2 คน นางสาวอธิตา  สุนทโรทก และนางสาวสุมาลี  พนัธ์ุยรุา เป็นผูช่้วย จะได้

ประสานงานและไดเ้รียนรู้วธีิการไปในตวั เป็นส่วนของการพฒันาบุคลากรของพิพิธภณัฑฯ์ เองดว้ย หากแต่วา่

โครงการดงักล่าว กวา่จะไดเ้ร่ิมก็ล่าและแมจ้ะใชเ้วลาดาํเนินการเพียง 8-9 เดือน ก็เป็นในเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2548 แลว้ จึงไดรั้บรายงานมา ซ่ึงเป็นช่วงปลายๆ ของการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของ “เครือข่าย” แลว้ 

ในการนาํเสนอขอ้เสนอโครงการฯ ผูด้าํเนินการไดเ้ติมขอ้ความลงไปในช่ือโครงการว่า “ฉากชีวิตท่ี

แปรเปล่ียน...ราชนารี 5 แผน่ดิน” มุ่งหวงัให้เป็นแนวเร่ืองท่ีจะนาํเสนอ แต่ตวัรายงานท่ีไดรั้บมานั้นเป็น คาํถอด

แถบบนัทึกเสียงคาํถาม และคาํใหส้ัมภาษณ์ โดยมีบทนาํสั้นๆ บอกกล่าววา่ไดส้ัมภาษณ์บุคคล 4 ประเภทดว้ยกนั 

รวม 21 ราย ประกอบด้วย หน่ึง บุคคล “ท่ีมีความเก่ียวพนัเป็นพระญาติ” 7 ราย และ “ทายาทของเจา้นายท่ี

ใกลชิ้ด” อีก 1 ราย สอง บุคคล “ท่ีมีความเก่ียวพนัเป็นขา้ราชบริพาร” 3 ราย สาม บุคคล “ท่ีมีความเก่ียวพนัเป็น

ลูกของขา้ราชบริพาร” 7 ราย และส่ี บุคคล “ท่ีเคยเขา้เฝ้าใกลชิ้ด” 3 ราย และตั้งขอ้สังเกตไวว้า่  

“ขอ้มูลการสัมภาษณ์บุคคลท่ียงัมีชีวิตอยูไ่ม่สามารถยอ้นสาวกลบัไปไดถึ้งสภาพชีวิตในวยัเด็กและวยั

แรกรุ่นของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ได”้ จึงได้แต่ “ภาพของชีวิตใน 3 แผ่นดินหลงัเท่านั้น (คือ สมยั

รัชกาลท่ี 7, 8 และ 9 –ผูเ้ขียน) และขอ้มูลขณะท่ีประทบัท่ีองักฤษก็มีขอ้จาํกดัดว้ยมีผูบ้อกเล่าเพียง 2 ท่าน ซ่ึง

ขณะนั้นยงัเด็กมาก อีกทั้งเป็นช่วงท่ีไม่มีขอ้มูลเอกสารใหค้น้ควา้เพิ่มเติมได”้ เสมือนจะบอกวา่การจะนาํมาเขียน

เป็นเร่ือง “ราชนารี 5 แผ่นดิน” นั้น ถึงจะทาํได้ก็ไม่สมบูรณ์ ส่วน “ฉากชีวิตท่ีแปรเปล่ียน” นั้น ก็ไม่ได้ขยาย

ความไว ้ 

รวมความวา่ รายงานนั้นเป็นการนาํเสนอขอ้มูลดิบ (คาํใหส้ัมภาษณ์) แต่ก็ใช่วา่จะไม่มีคุณค่า กลบัเป็น

แหล่งขอ้มูลบอกเล่าท่ีมีคุณค่ายิง่ ดว้ยคาํใหส้ัมภาษณ์เหล่านั้น ช่วยมากในการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์มี

ขอ้มูลและความรับรู้ (perceptions) เช่นใดเก่ียวกบัสมเด็จฯ และอาํนวยใหไ้ดท้ราบพระราชกรณียกิจส่วน

พระองคม์ากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากนั้น ยงัมีขอ้มูลบริบททางประวติัศาสตร์ สังคมท่ีฉายภาพชีวติความ

เป็นอยูใ่นสังคมไทยและเทศในแต่ละยคุสมยัปรากฏอยูด่ว้ย 
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หากแต่วา่ โดยท่ีคาํให้สัมภาษณ์เหล่านั้นยอ่มเป็นไปตามจริตของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละราย แตกต่างกนั

ไป ไม่ง่ายแก่การเรียบเรียง และท่ีสําคญัมีบางท่อนบางตอนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัองคส์มเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ 

โดยตรง แต่เป็นท่ีเก่ียวกบับุคคลต่างๆ รอบตวัผูใ้ห้สัมภาษณ์เอง ซ่ึงบางส่วนอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือ

ความเสียหายแก่บุคคลนั้นๆ รายงานของคุณสมรักษ์ ชัยสิงกานนท์ และคณะ จึงไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การ

เผยแพร่แม้แต่ในศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาของพิพิธภัณฑ์ฯ เองไม่ว่าในกาลใด โดยไม่มีการขออนุญาตและ

การพจิารณาอนุญาตเป็นกรณพีเิศษอย่างถีถ้่วนรอบคอบ  เหตุดงัน้ี รายงานของคุณสมรักษ ์ และคณะจึงแต่เพียง

ไดรั้บการเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ ์

อยา่งไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2550 เม่ือพิพิธภณัฑ์ฯ ไดต้ดัสินใจจะจดัทาํนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจา้

รําไพพรรณีฯ ข้ึนท่ีชั้นล่างของอาคารอนุรักษ์ทั้ งพื้นท่ี พร้อมๆ กนัไปกบัการปรับปรุงอาคารสํานักงานกรม

โยธาธิการเดิมท่ีด้านหลงัอาคารอนุรักษ์ฯให้เป็นอาคารรําไพพรรณี เพื่อเป็นสํานักงานและห้องประชุมของ

พิพิธภณัฑ์และใช้ในการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของหน่วยงานอ่ืนๆ ในเร่ืองสืบเน่ืองจากสมยัรัชกาลท่ี 7 

ทางดา้นการเมืองการปกครอง คณะอนุกรรมการวิชาการของพิพิธภณัฑ์ฯ ซ่ึงในช่วงนั้นผูเ้ขียนเป็นกรรมการท่ี

ปรึกษาอยู ่ไดต้ั้งคณะทาํงานส่วนหน่ึงจากคณะอนุกรรมการนั้นเองข้ึนเพื่อจดัทาํ “บทวิชาการ” เพื่อท่ีบริษทัฯ ท่ี

จะวา่จา้งมาจดัทาํนิทรรศการไดใ้ชเ้ป็นฐาน คณะทาํงานนั้นมีผูเ้ขียนเป็นหวัหนา้ ผูร่้วมในคณะทาํงานมีนางสาว

วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์ นักประวติัศาสตร์จากหอจดหมายเหตุศิริราชพยาบาล นางสาวศิริน โรจนสโรช 

บรรณารักษ์ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู ้ปลุกปลํ้ าห้องพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ เป็นห้องเอกสารพิเศษในสํานกัฯ นั้นมาตั้งแต่ตน้ 

ดร.ดินาร์  บุญธรรม อาจารยป์ระจาํภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสาว

เยาวเรศ  จุนวีระนงศ์ ภณัฑารักษข์องพิพิธภณัฑ์ และนายบุญพีร์ พนัธ์วร บุตรขา้ราชบริพารและเป็นผูมี้โอกาส

ไดท้าํงานดา้นพระฉายาลกัษณ์มานาน เป็นคณะทาํงาน 

คณะทาํงานไดน้าํขอ้มูลจากรายงานของคุณสมรักษแ์ละคณะมาใชเ้ป็นบางส่วน และไดน้าํเสนอ “บท

วชิาการ” แก่คณะกรรมการกาํกบัซ่ึงประกอบดว้ยอนุกรรมการวชิาการอ่ืนๆ บางท่านและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

แลว้ไดจ้ดัการระบุภาพท่ีอาจใชป้ระกอบส่งมอบใหบ้ริษทัท่ีพิพิธภณัฑฯ์ วา่จา้งมาจดัทาํนิทรรศการไดป้รับใช้

เป็น “บทนิทรรศการ” ต่อไป ในขณะเดียวกนั คณะทาํงานบางส่วนไดร่้วมกบัพิพิธภณัฑฯ์ ในการเป็น “คณะ

ผูจ้ดัทาํ” หนงัสือประกอบนิทรรศการในช่ือวา่ รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า The Jewel on King 

Prajadhipok’s Crown ยอ่บทนิทรรศการเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีภาพประกอบโดยมีนางสาววกิลัย ์ 
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พงศพ์นิตานนท ์ เป็นบรรณาธิการ จดัพิมพข้ึ์นพร้อมแจกและจาํหน่ายเม่ือวนัเปิดนิทรรศการและอาคารรําไพพรรณี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงพระกรุณาเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงเปิดเม่ือวนัท่ี 9 

มกราคม พ.ศ. 2551 

นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ท่ีกล่าวถึงน้ีไดรั้บการจดัแสดงเร่ือยมา จนเม่ือ พ.ศ. 

2558 สถาบนัพระปกเกลา้และพิพิธภณัฑฯ์ ไดเ้ห็นสมควรทาํการปรับปรุงพร้อมๆ ไปกบัการซ่อมแซมอาคาร

อนุรักษแ์ละอาคารรําไพพรรณี  (มาคราวน้ี ผูเ้ขียนไม่ไดอ้ยูใ่นคณะกรรมการแลว้) การปรับปรุงนิทรรศการนั้น 

ส่วนหน่ึงก็เพื่อท่ีจะไดเ้กิดมีพื้นท่ีไวส้าํหรับจดันิทรรศการชัว่คราวและกิจกรรมประกอบข้ึนท่ีชั้นล่างของอาคาร

อนุรักษ ์ เช่นท่ีเคยมีมาแต่ก่อน ดงันั้น นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ท่ีมีพิธีเปิดจดัแสดงเม่ือ

วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงไม่ใช่นิทรรศการถาวรท่ีคณะทาํงานท่ีมีผูเ้ขียนเป็นหวัหนา้เป็นผูจ้ดัทาํ “บท

วชิาการ” สาํหรับใหบ้ริษทัไปจดัทาํ “บทนิทรรศการ” 

แต่ก่อนท่ีจะไดมี้ดาํริท่ีจะจดัทาํนิทรรศการใหม่ใหใ้ชพ้ื้นท่ีจดัแสดงนอ้ยลงกวา่เดิมน้ี ผูเ้ขียนซ่ึงเสียดาย

ขอ้มูลซ่ึงคุณสมรักษแ์ละคณะไดร้วบรวมสัมภาษณ์ไวม้าโดยตลอดนบั 10 ปี ดงันั้น ใน พ.ศ. 2557  ขณะท่ีผูเ้ขียน

ยงัเป็นกรรมการในคณะกรรมการของพิพิธภณัฑอ์ยู ่  ผูเ้ขียนไดข้นัอาสาจะนาํงานของคุณสมรักษแ์ละคณะมา

ประมวลและสังเคราะห์ใหเ้ป็นองคใ์นรูปหนงัสือพระราชประวติัสมเด็จฯ ท่ีเนน้ขอ้มูลจากคาํบอกเล่า ซ่ึงคณะ

กรรมการฯ ก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบในหลกัการ และต่อมาสถาบนัพระปกเกลา้ฯ และพิพิธภณัฑฯ์ ไดต้กลงให้

ผูเ้ขียนดาํเนินการ โดยออกค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการให ้ มีเป้าหมายใหไ้ดจ้ดัพิมพเ์ป็นหนงัสือเผยแพร่

พระเกียรติคุณต่อไป 

ขอ้เสนอของผูเ้ขียน ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาขอ้ตกลงในการจดัทาํโครงการ “สังเคราะห์

ประวติัศาสตร์บอกเล่าสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7” ก็คือ การนาํ “บทวชิาการ” 

ซ่ึงคณะทาํงานท่ีผูเ้ขียนเป็นหวัหนา้นั้นไดเ้รียบเรียงไวม้าเป็น “ตน้เร่ือง” ในการเรียบเรียงเป็นตน้ฉบบัหนงัสือ

เล่มปัจจุบนัน้ี โดยผูเ้ขียนไดพ้น้จากความเป็นกรรมการและอนุกรรมการของพิพิธภณัฑฯ์ 

บทนิทรรศการนั้นมี “แนวเร่ือง” ซ่ึงปรากฏอยา่งกระชบัเป็นคาํนาํของหนงัสือ รัตนราชนารี คู่บารมี

พระปกเกล้าฯ ท่ีใชป้ระกอบนิทรรศการดงัน้ี 

“สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ...เป็นขตัติยราชนารี มีพระราชจริยวตัรอ่อนหวานงดงาม แต่นํ้าพระทยั

เขม้แขง็เด็ดเด่ียวมาแต่ทรงพระเยาว ์ เม่ือทรงอภิเษกสมรสแลว้ ทรงสนพระทยัใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง...(ทรง) 

สถิตคู่พระราชหฤทยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของ
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ราษฎร ทรงร่วมทุกขร่์วมสุขดว้ยนํ้าพระราชหฤทยัมัน่คง เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรรคต

...สมเด็จฯ ...มีพระชนมพรรษาเพียง 37 พรรษา ทรงดาํรงพระชนมชีพอยา่งเรียบง่ายทั้งเม่ือประทบั ณ ประเทศ

องักฤษ และเม่ือเสด็จฯ กลบัเมืองไทย ทรงอุทิศพระองคบ์าํเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชน เหนือส่ิงอ่ืนใดทรงรักษา

พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นลาํดบัเบ้ืองตน้ 

พระอุปนิสัยท่ีไดรั้บการบ่มเพาะมาแต่ทรงพระเยาว ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละยคุสมยั ก่อเกิด

พระสติปัญญาและพระปรีชาสามารถใหท้รงครองพระองค์ไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอด 80 ปีแห่งพระชนมชีพ 

พระจริยวตัรและคุณธรรมประจาํพระราชหฤทยัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ราไดน้อ้มนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต” 

ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มปัจจุบนัน้ี ผูเ้ขียนได้ดาํเนินเร่ืองตามแนวเร่ืองนั้นเป็นหลกั แต่ได้ปรับ

จุดเนน้จากการทรงเป็น “ขตัติยราชนารี” มาเป็นการทรงเป็น “กุลสตรีศรีสยาม” เพื่อดึงความสนใจมาอยูท่ี่ความ

เป็นคน และความเป็นสุภาพสตรีของพระองคม์ากกวา่เดิม กล่าวคือ ให้พุ่งความสนใจไปท่ีพระอุปนิสัย “ความมี

ตวัตน” ของพระองค ์ก่อนท่ีจะพิจารณาวา่พระอุปนิสัยนั้นเห็นไดจ้ากพระจริยวตัรในการทรงแสดงบทบาทเช่น

ใดบา้ง ในแต่ละช่วงของพระชนมชีพ นอกจากนั้น ยงัไดชู้แนวเร่ือง “ชีวิตท่ีผนัแปร” ของพระองคไ์วด้ว้ยการใช ้

“กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน” เป็นช่ือหนงัสือ เพื่อให้ผูอ่้านจะไดติ้ดตามวา่ ดว้ยพระอุปนิสัยเช่นนั้น 

สมเด็จฯ ไดท้รงปรับพระองค์เช่นใดท่ามกลางความเปล่ียนแปรของสถานการณ์และสถานท่ีในแต่ละช่วงเวลา

ของพระชนมชีพ จึงทรงสามารถธาํรงพระเกียรติยศไวไ้ดอ้ยา่งสง่างามโดยตลอด ทั้งน้ี โดยไม่ละเลยท่ีจะบ่งบอก

ว่าทรงมุ่งรักษาพระเกียรติยศของพระราชสวามีไวเ้ป็นสําคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด แต่ไม่ได้นําข้อเท็จจริงนั้นมา

ประกอบไวใ้นช่ือหนงัสือ เพราะจะยงัผลเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจไปจากพระอุปนิสัยของสมเด็จฯ 

การเนน้เช่นน้ี ทาํไดม้ากกวา่ใน “บทวชิาการ” หรือ ในหนงัสือ รัตนราชนารี คู่บารมีพระปกเกล้าฯ 

ประกอบนิทรรศการท่ีกล่าวถึง ก็เพราะมีขอ้มูลจากคาํบอกเล่ามากหลายใหไ้ดค้ดัสรรมาเรียงร้อยใหผู้อ่้านเห็น

เอง โดยไม่มีการช้ีนาํล่วงหนา้ แต่แน่นอนผูเ้ขียนยอ่มตอ้งและไดส้รุปความเป็นระยะๆ มิฉะนั้นผูอ่้านอาจ

ประมวลไดไ้ม่ง่ายหรือไม่ครบถว้น และแน่นอนวา่การสรุปนั้นเป็นไปในทิศทางของการเฉลิมพระเกียรติ แต่

ไม่ใช่เพื่อ “ยอพระเกียรติ” เกินไปกวา่ท่ีมีคาํบอกเล่าเป็นฐาน “ความจริง” ในแง่ความรับรู้ (perceptions) ของผูใ้ห้

สัมภาษณ์หรือบอกเล่า 

นอกเหนือจากคาํบอกเล่าท่ีปรากฏในรายงานของคุณสมรักษแ์ละคณะแลว้ ผูเ้ขียนยงัไดใ้ชค้าํบอกเล่า

จากแหล่งขอ้มูลเชิง “ประวติัศาสตร์บอกเล่า” ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ ไดท้าํไวท้ั้งก่อนและหลงัคุณสมรักษแ์ละคณะ ท่ี

สาํคญัมีดงัต่อไปน้ี  
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1. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวจากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า  ซ่ึง

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดใ้หผู้ช่้วยศาสตราจารยสุ์วทิย ์ไพทยวฒัน์ และคณะเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน และตีพิมพ์

ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 แลว้ แมว้า่จะเป็นการสัมภาษณ์ความทรงจาํเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แต่ก็

มีบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งผูท่ี้ให้สัมภาษณ์นั้น 6 ใน 8 ท่าน ก็เป็นบุคคลท่ีเคยได้

อยูใ่กลชิ้ดเบ้ืองพระยคุลบาทของสมเด็จฯ ไม่ในช่วงใดช่วงหน่ึงของพระชนมชีพก็หลายช่วง 

2. รายงานการวจิยัของ สัมมา รธนิธย ์อาจารยป์ระจาํของวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึง

ไดท้าํเสร็จใน พ.ศ. 2543 ช่ือวา่ “สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี กบัพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของพสกนิกรชาวจนัทบุรี” ซ่ึงมีการนําคาํบอกเล่าของบุคคลต่างๆ ท่ีเคยถวายงานอยู่หรือได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณเม่ือสมเด็จฯประทบัอยู่ท่ี “สวนบา้นแกว้” ในจงัหวดันั้น มาใช ้ทั้งในลกัษณะของการหยิบยกคาํให้

สัมภาษณ์มาแสดงและโดยการอา้งอิงถึง นบัวา่เป็นขอ้มูลในส่วนท่ียงัไม่ค่อยมี ทั้งในหนงัสือพระราชประวติัฯ ท่ี

สํานักราชเลขาธิการจดัพิมพ์ และในเล่มของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อีกทั้งยงัมีผูท่ี้เคยเป็นชาวบา้น

คนงานท่ีนัน่ให้สัมภาษณ์ไวด้ว้ย แมจ้ะไม่ไดตี้พิมพค์าํให้สัมภาษณ์ฉบบัเต็มไวก้็ตาม แต่โดยท่ีเป็นรายงานการ

วจิยั การนาํเสนอจึงมีความเป็นระบบ และมีอานิสงส์ต่อการเรียบเรียงพระราชประวติัในช่วงน้ี ซ่ึงนานร่วม 20 ปี 

3. หนังสือ สมเด็จทรงเกื้อก่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พระราชประวัติ  ข้อมูลประวัติ   

ศาสตร์บอกเล่า ซ่ึงมหาวิทยาลยัดงักล่าวไดตี้พิมพข้ึ์นเน่ืองในวาระครบ 100 ปี พระราชสมภพฯ ใน พ.ศ. 2547 

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม “เครือข่าย” ท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้นั้น หนงัสือเล่มน้ี กวา่คร่ึงเป็นคาํถอดแถบบนัทึกเสียง

บุคคลต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้ราชบริพารชาวบา้นคนเมืองจนัท ์และแพทยพ์ยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

จงัหวดัจนัทบุรี พร้อมประวติัผูใ้ห้สัมภาษณ์สั้ นๆ จึงเป็นแหล่งขอ้มูลดิบอยา่งดี และเสริมหรือต่อยอดงานของ

สัมมา  รธนิธย ์

4. หนังสือ 72 ปีโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซ่ึงตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2555 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นการนําคาํให้

สัมภาษณ์ของบุคคล 6 คน ท่ีเคยถวายงานอยู่ท่ี “สวนบา้นแกว้” และบนัทึกความทรงจาํของอดีตแพทยป์ระจาํ

โรงพยาบาลมาเรียบเรียงให้อ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ทั้งยงัมีขอ้มูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัพระราชกรณียกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลและวทิยาลยัพยาบาลนั้น ซ่ึงแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ อาจใหไ้วไ้ม่ชดัเจน ดว้ย 

5.  หนงัสือ อนุสรณ์หม่อมเจ้าการวิก  จักรพันธ์ุ เน่ืองในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้า

พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545   ซ่ึงเขียนข้ึน

จากคาํประทานสัมภาษณ์/บอกเล่าของหม่อมเจา้การวิกเอง ทั้งแก่ “นรุตม”์ (ซ่ึงไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือ ใต้ร่มฉัตร 
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 แลว้) และแก่ รองศาสตราจารย ์ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวสัดี แห่งภาควิชาการปกครอง คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แมว้า่จะเป็นการเล่าประวติัชีวติขององคท์่านการวิกเองก็ตาม แต่ก็มีบางตอน

ท่ีทรงเล่าถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จฯ ในช่วงท่ีประทบัอยู่ท่ีประเทศองักฤษท่ีคุณสมรักษ์และคณะบอกว่า

เป็นขอ้มูลท่ียงัขาด และความรู้สึกของท่านท่ีมีต่อสมเด็จฯ ไวอ้ยา่งมีคุณค่า  

รายงานของคุณสมรักษ์ และคณะ และหนงัสืออีก 5 เล่ม ดงักล่าวน้ีจึงเป็นแหล่งขอ้มูล “ประวติัศาสตร์

บอกเล่า” ท่ีผูเ้ขียนนาํมาประมวลและสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัเป็นหนงัสือเล่มน้ี โดยมีหนงัสือพระราชประวติัฯ 

ของสํานกัราชเลขาธิการเป็นแหล่งขอ้มูลเอกสารหลกั ให้ไดใ้ชต้รวจสอบกบัขอ้มูลประวติัศาสตร์บอกเล่า ใน

การเรียบเรียงผูเ้ขียนไดใ้ส่ใจกลัน่กรองถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใหม้ากดว้ยแลว้ 

สําหรับช่วงแห่งพระชนมชีพของสมเด็จฯ  เม่ือทรงพระเยาวแ์ละแรกรุ่น และช่วงอ่ืนๆ ท่ีคุณสมรักษ ์

และคณะเห็นว่ายงัขาดนั้น ผูเ้ขียนได้ดาํเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพิ่มเติมอีกกว่า 10 ราย มีแพทยห์ญิงหม่อม

ราชวงศพ์วงแกว้ (ชุมพล) สุนทรเวช ธิดาของหม่อมเจา้พวงรัตนประไพ (เทวกุล) ชุมพล ผูท้รงใกลชิ้ดสมเด็จฯ 

เม่ือทรงพระเยาวแ์ละตลอดมา เป็นตน้ อีกทั้ง “พระญาติ” และขา้ราชบริพารอ่ืนๆ บางคน ซ่ึงต่างก็สูงอายุแลว้

ทั้งส้ินอีกจาํนวนหน่ึง จึงอาจเป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีจะไดรั้บขอ้มูลบอกเล่าของผูท่ี้น่าจะรู้ 

เอกสารประเภทอ่ืนท่ีสมควรจะกล่าวถึงไวด้ว้ย เพราะไดช่้วยไม่นอ้ยในการเป็นแหล่งขอ้มูลในส่วนท่ียงั

ขาด มีหนงัสืออนุสรณ์บุคคลต่างๆ  ขอยกมากล่าวถึงในท่ีน้ีเพียง 3 เล่ม คือ หนงัสืออนุสรณ์ในงานศพของหม่อม

เจา้สุวภาพเพราพรรณ (วุฒิชยั) สวสัดิวตัน์ ซ่ึงตีพิมพบ์นัทึกประจาํวนัของท่านเม่ือเสด็จไปประทบัอยูก่บัสมเด็จฯ 

ท่ีองักฤษหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หนงัสืออนุสรณ์งานศพของหม่อมเจา้ยธิุษเฐียร สวสัด์ิวตัน์ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบั

ช่วงหลงัๆ ของพระชนมชีพ และหนงัสือ 1 ศตวรรษศุภสวัสดิ ์อนุสรณ์หม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิวตัน์ 

ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบังานของท่านในฐานะหน่ึงในคณะเสรีไทยสายองักฤษ และมีบางส่วนท่ีทรงไวเ้ก่ียวเน่ืองแก่

สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ทั้งสามเล่มน้ีมีส่วนทาํใหผู้เ้ขียนสามารถเติมส่วนท่ีคุณสมรักษแ์ละคณะเห็นวา่

ยงัพร่องอยูใ่ห้เตม็ข้ึน แมว้า่ไม่อาจเรียกไดว้า่สมบูรณ์ทีเดียว แต่ก็น่าจะสมบูรณ์เท่าท่ีจะพึงทาํไดใ้นกาลวาระท่ีผู ้

อยูใ่นเหตุการณ์จริงหาชีวติไม่แลว้ 

ผูเ้ขียนขอบอกกล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยวา่ ความตั้งใจในการทาํงานน้ี ตั้งอยูบ่นความจงรักภกัดี สาํนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ ไดท้รงมีแก่หม่อม

เจา้กมลีสาณ และหม่อมเจา้สีดาดาํรวง (สวสัดิวตัน์) ชุมพล ผูไ้ดท้รงพระราชอุปการะมาตั้งแต่ยงัเยาว ์ ตลอดจน

พระเมตตากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จฯ ทรงมีแก่ผูเ้ขียนเองเป็นสาํคญั ผูเ้ขียนไดอ้าสาทาํงานน้ีก็เพราะเห็นวา่ตนอยูใ่น



343 
 

ฐานะท่ีจะพอทราบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นใคร อยา่งไร ไดเ้ขา้เฝ้าฯ หรือถวายงานสมเด็จฯ อยูใ่นช่วงใดบา้ง จึง

น่าจะสามารถจดัระบบขอ้มูลใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือไดต้ามสมควร ทั้งน้ี เพราะหากผูท่ี้มาทาํงานน้ีเป็นผูท่ี้ไม่มีพื้น

ฐานความรู้เพียงพอในพระราชประวติั และไม่เคยไดรู้้จกักบัผูท่ี้แวดลอ้มสมเด็จฯอยู ่ ยอ่มจะประสบความ

ยากลาํบากยิง่ในการเรียบเรียงขอ้มูลบอกเล่าท่ีนาํมาใชน้ี้ ผูเ้ขียนจึงถือวา่เป็นงานซ่ึงตนตอ้งทาํถวายในช่วงเวลา

แห่งชีวติท่ียงัพอจะมีสติปัญญาทาํถวายได ้

ส่ิงท่ียุ่งยากท่ีสุดในการเขียนเห็นจะเป็นการคดัสรรคาํให้สัมภาษณ์เป็นท่อนๆ ออกมาร้อยเรียงกนัให้

สัมพนัธ์กนั บางทีบุคคลหน่ึงอาจเล่าเร่ืองหน่ึงไวท่ี้หน่ึง และเล่าอีกเร่ืองหน่ึงต่อ แลว้จึงกลบัมาเล่าเร่ืองเดิมเสริม

อีกที ดงัน้ีเป็นตวัอยา่งของการท่ีจะตอ้งตาไว สมองไว ซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพนั้นๆ แลว้ ทั้งสองอยา่ง ทาํไป

ทาํมาตน้ฉบบัจึงออกมายาวเกินกวา่ท่ีคาด แต่ก็พิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อแสดงใหเ้ห็นอยา่งไม่มีขอ้สงสัยเลยวา่ ไดใ้ช้

ขอ้มูลบอกเล่าเป็นสําคญัจริงๆ ไม่ไดทึ้กทกัเอาเอง นอกจากนั้น ผูเ้ขียนยงัไดป้รับช่ือบทและช่ือหวัขอ้ในบทให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้มูลท่ีมีมากข้ึนกวา่เม่ือจดัทาํ “บทวชิาการ” 

สุดทา้ยน้ี ในเม่ืองานน้ีเป็นการ “ต่อยอด” งานของผูอ่ื้นทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูเ้ขียนจึงรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ

บรรดาผูท่ี้ไดก้รุณาบอกเล่าทุกราย ทั้งท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละหาชีวิตไม่แลว้ ตลอดจนผูด้าํเนินการสัมภาษณ์หรือเรียบ

เรียงคาํใหส้ัมภาษณ์ อีกทั้งขอขอบคุณพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และสถาบนัพระปกเกลา้

ท่ีไดใ้หค้วามสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการ 

ในทางส่วนตวั ขอระลึกเป็นพิเศษถึง หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ (สวสัดิวตัน์) ศิริบุตร ผูล่้วงลบั ดว้ยเม่ือ

ผูเ้ขียนเขียนบทความเก่ียวกบัสมเด็จฯ เป็นคร้ังแรก และไดป้รารภกบั “พี่หน่ิง” ว่า รู้สึกกระดาก เธอตอบมาว่า 

“ไม่เห็นจะตอ้งกระดากเลย ในเม่ือป้าของเรามีดี” นับเป็นแรงบนัดาลใจให้ไดท้าํต่อเน่ืองมา ขอขอบคุณและ

ระลึกถึงคณะทาํงานเรียบเรียง “บทวิชาการ” อนัเป็นฐานของงานน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คุณวิกลัย ์ พงศพนิตานนท ์

ผูซ่ึ้งทั้งหา ทั้งกลัน่  ทั้งกรอง ทั้งเรียบเรียงขอ้มูลให้กระชบัสละสลวยมีสาระความ เป็นหนังสือ รัตนราชนารี 

คู่บารมีพระปกเกล้าฯ ประกอบนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีเดิม และคุณเยาวเรศ จุนวีระนงศ ์

ผูไ้ดร่้วมอยู่ในเวลานั้น และไดมี้แก่จิตแก่ใจตามมาช่วยทั้งในการไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เพิ่มเติมและในการ

พิมพดี์ดตน้ฉบบั 

คุณฉัตรบงกช ศรีวฒันสาร นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ฯ ในฐานะส่วนตวั ไดช่้วยคน้หารายละเอียดจิปาถะ 

เช่น ช่ือนามสกุลของผูมี้ราชทินนาม ดว้ยเทคโนโลยท่ีีผูเ้ขียนไม่ชาํนาญ คุณพรทิพย ์ บวัรับพร เลขาฯ ของผูเ้ขียน

แต่ก่อนเน่ินนาน ไดช่้วยพิมพดี์ดตน้ฉบบับางตอนเพื่อใหท้นัเวลา จึงขอขอบคุณไวด้ว้ย 



344 
 

ในการตรวจตราตน้ฉบบัของฉบบัสมบูรณ์นาํเสนอต่อพิพิธภณัฑฯ์ คุณบุญสม ชีรวณิชยก์ุล ผูเ้ป็นศิษย์

ของผูเ้ขียนมาเน่ินนาน ไดใ้ส่ใจเขา้ไปแกไ้ขปรับปรุง จึงขอขอบคุณอยา่งยิง่ 

ขอ้บกพร่องท่ียงัคงปรากฏอยู ่ผูเ้ขียนยอ่มตอ้งรับผดิชอบแต่ผูเ้ดียวตามธรรมเนียม แต่ผูเ้ขียนไม่ไดมี้ส่วน

ในเร่ืองการทาํสาํเนาภาพประกอบ ยกเวน้ในการช่วยระบุแหล่งภาพบางภาพท่ีผา่นตาไวใ้นเน้ือความ 

ผูเ้ขียนหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีจะมีประโยชน์ในการเป็นเร่ืองราวของพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ

ท่ีอธิบายขยายความนิทรรศการถาวรสมเด็จฯ ท่ีไดเ้ปิดใหม่ใน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีความเป็นสังเขปกว่านิทรรศการ

เดิมไดด้ว้ย  

คุณความดีหรืออานิสงส์ท่ีอาจมีจากหนงัสือเล่มน้ี ผูเ้ขียนขออุทิศทูลเกลา้ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลใน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ด้วย

ความจงรักและภกัดียิง่  

 

หม่อมราชวงศพ์ฤทธิสาณ  ชุมพล 
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 กรมขนุศุโขทยัธรรมราชา ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2467 ไปพระราชทานหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล 

 ท่ีองักฤษ โดยทางไปรษณียอ์ากาศ (เอกสารส่วนบุคคล) 

ปรีดา  วชัรางกรู.  2517. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระเมตตาหลวงราชกิจฯ อยา่งไร  

 ในอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลงิศพหลวงราชกจิวรเดช (โฉม  เคนค า) ณ ฌาปนสถานวดั 

 อมัพาราม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ วนัเสาร์ที ่11 พฤษภาคม 2517. 

ปรียนนัทนา  รังสิต, หม่อมราชวงศ.์ (บรรณาธิการ). 2548. “ไปเมืองนอกคร้ังแรก ร.ศ. 118”.  กรุงเทพฯ : บริษทั 

 โรงพิมพก์รุงเทพ (1984) จาํกดั. (พระประวติัสมเด็จกรมพระยาชยันาถนเรนทรโดยหม่อมราชวงศป์รีย

นนัทนา รังสิต) 

ปิยนาถ  บุนนาค.  2549. จนัทบุรีในความสัมพนัธ์สยาม-ฝร่ังเศส วารสารสมาคมประวตัิศาสตร์ฯ ฉบับที ่28 

 พ.ศ. 2549, หน้า 27-59. 

เปรมา สัตยาวุฒิพงศ.์  2559.  การศึกษาในสมัยรัชกาลที ่7 : ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพพร้อมคุณธรรม. 

 กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี 

พรสรรค ์ วฒันางกูร. 2558. การเสด็จประพาสยโุรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเสด็จประพาสยโุรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั_ค.ศ._๑๙๓๓_–_๓๔ 

พระผู้เพิง่จากไป. 2527.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน. 

พระมิ่งขวญัร าไพพรรณี. 2543. กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎัรําไพพรรณี 2543. 

พระราชบนัทึกทรงเล่า. 2545.  พระราชบันทกึทรงเล่าในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

 ในรัชกาลที ่7. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้. (พระราชทานสัมภาษณ์คณะกรรมการสมาคม 

 สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย. 

 



351 
 

พฤทธิสาณ ชุมพล, หม่อมราชวงศ.์ 2543.  หวัหินและไกลกงัวล สมยัรัชกาลท่ี 7 ใน รายงานกจิการของมูลนิธิ 

 พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 

 ประจ าปี 2542.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิฯ. หนา้ 2-27. 

พฤทธิสาณ  ชุมพล, หม่อมราชวงศ.์ 2544.  ‘บา้นไกลบา้น : ประชาธิปกราชนิเวศน์ในองักฤษ ใน รายงานกจิการ 

 ประจ าปี 2543 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 

 พระนางเจ้าร าไพพรรณ.ี กรุงเทพฯ : มูลนิธิฯ. 

พฤทธิสาณ ชุมพล. หม่อมราชวงศ.์ 2555.  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จฯ ยโุรป พ.ศ. 2476-2477 : 

เพื่ออะไรใน รายงานกจิการประจ าปี 2554 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ.ี กรุงเทพฯ :  มูลนิธิฯ. 

พฤทธิสาณ  ชุมพล, หม่อมราชวงศ.์ 2556. พระราชวงัดุสิตกบัพระปกเกลา้ศึกษา. ใน รายงานกจิการประจ าปี 

2555 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ 

พรรณ.ี มปท. หนา้ 1-29. 

_________. 2558 ก. Kw9 วงัศุโขทยั 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=วงัศุโขทยั_‚บา้น‛_ส่วนพระองค ์

_________. 2558 ข. Kw64 การกีฬา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การกีฬาเพื่อพระพลานามยัและไมตรี 

_________. 2558 ค.  Kw46 อภิรัฐมนตรีสภา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หมวดหมู่:พระปกเกลา้ศึกษา 

_________. 2558 จ.  KW45 พระราชปณิธาน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พระราชปณิธาน 

_________. 2558 ฉ.  KW15 การเสด็จประพาสหวัเมืองและทะเลอ่าวไทย   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเสด็จประพาสหวัเมืองและทะเลอ่าวไทย 

_________.  2558 ช. KW36 การศาสนา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การศาสนา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หมวดหมู่:พระปกเกล้าศึกษา
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_________. 2558 ซ.  KW16  เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต_พ.ศ._๒๔๗๑ 

_________.  2558 ฌ. KW 24 ศาลาเฉลิมกรุง: พระราชกรณียกิจดา้นการภาพยนตร์ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ศาลาเฉลิมกรุง_:_พระราชกรณียกิจดา้นการภาพยนตร์ 

_________. 2558 ญ. Kw 32 การส่ือสารมวลชน: เสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การส่ือสารมวลชน:_เสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์

_________.  2558 ฎ. Kw22 การทรงสร้างวงัไกลกงัวลกบัการพฒันาหวัหิน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การทรงสร้างวงัไกลกงัวลกบัการพฒันาหวัหิน 

_________.  2558 ฏ. KW 52 สู่ระบบกษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญ (ร่างรัฐธรรมนูญของ เรมอนด ์บี, สตีเวนส์ 

และพระยาศรีวสิารวาจา)  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สู่ระบบกษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญ 

________.  2558 ฐ.  KW 23 ฉลองกรุง 150 ปี  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเฉลิมพระนคร_๑๕๐_ปี 

________.  2558 ฑ.  KW 53 การเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเปล่ียนแปลงการปกครอง_๒๔_มิถุนายน_พ.ศ._๒๔๗๕ 

________.  2558 ฒ.  KW 54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ.  2475 (10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475)   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม_พ.ศ._๒๔๗๕ 

________.  2558 ณ.  KW 55 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัท่ามกลางความขดัแยง้หลายมิติ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัท่ามกลางความขดัแยง้หลายมิติ 

________.  2558 ด. KW 58 การทรงเจรจากบัรัฐบาลถึงเง่ือนไขหากจะใหท้รงอยูใ่นราชสมบติัต่อไป  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การทรงเจรจากบัรัฐบาลถึงเง่ือนไขหากจะใหท้รงอยูใ่นราชสมบติั

ต่อไป 

________.  2558 ต. Kw 59 การสละราชสมบติัและบทวเิคราะห์ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การสละราชสมบติั_๒_มีนาคม_๒๔๗๗_และบทวเิคราะห์ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หมวดหมู่:พระปกเกล้าศึกษา
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=หมวดหมู่:พระปกเกล้าศึกษา
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พฤทธิสาณ  ชุมพล, หม่อมราชวงศ,์ ศิริน โรจนสโรช และ ฉตัรบงกช ศรีวฒันสาร 2558. Kw 38 การดนตรี... 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การดนตรี_เพลงพระราชนิพนธ์_และนาฏศิลป์ 

พลอยแกมเพชร, กองบรรณาธิการ. 2559. 66 ปี ราชาภิเษกสมรส.  นิตยสารพลอยแกมเพชร ปีท่ี 25  

 ฉบบัท่ี 582/30 เมษายน พ.ศ. 2559. หนา้ 47-64. 

พวงรัตนประไพ  ชุมพล, หม่อมเจา้. 2542. ที่ระลกึในงานพระราชทานเพลงิศพหม่อมเจ้าหญงิพวงรัตน  

ประไพ ชุมพล ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอศิริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัท่ี 25  

พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2542.  กรุงเทพฯ : พี. รุ่งโรจนการพิมพ.์ 

พอพนัธ์  อุยยานนท.์  2558.  เศรษฐกจิไทยในสมัยรัชกาลที ่7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพืน้ฐานการพฒันา. 

 กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 

พนัธ์ุทิพย ์ บริพตัร, หม่อมราชวงศ.์ 2512.  เร่ืองทีข้่าพเจ้าสนใจ รวบรวมพิมพแ์จกเป็นมิตรพลี เน่ืองในวนัอายุ 

ครบ 5 รอบ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2512. 

พานทอง  ทองเจือ. 2520. ที่ระลกึในการฌาปนกจิศพนายพานทอง  ทองเจือ ณ เมรุวดัธาตุทอง วนัท่ี 7  

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520. มปท. 

พิชิตปรีชากร, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง. 2548. ประชุมพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 

 พชิิตปรีชากร (พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล).  พิมพเ์น่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ ์

 รสลิน  คคัณางค ์วนัพุธท่ี 27 เมษายน 2548 มปท. (ส่วนแรกเป็นพระประวติั พระนิพนธ์ สมเด็จ 

 กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และพระประวติัเพิ่มเติม เขียนโดยหลวงศรีนาวาพล มหาดเล็กรับใช ้

 ใกลชิ้ดรุ่นหลงัสุด) 

พนูพิศมยั  ดิศกุล, หม่อมเจา้.  2546.  ส่ิงทีข้่าพเจ้าพบเห็น ประวตัิศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475. 

 ศิลปวฒันธรรม ฉบบัพิเศษ.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน. พิมพค์ร้ังท่ี 5 กรกฎาคม 2546. 

โพยมศรี   สุขมุ, หม่อมราชวงศ.์ 2532. ชีวประวติัหม่อมเจา้วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์สวสัดิวตัน์ เขียนโดย ม.ร.ว. 

โพยมศรี  สุขมุ เป็นใบแทรก ใน สุจริต  ถาวรสุข พระประวตัิและงานของสมเด็จพระเจ้าบรม       

วงศ์เธอ กรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมองค์แรก และประมุขตุลาการ 

พระองค์ทีห่น่ึง (นายประสงค ์และ ม.ร.ว. โพยมศรี  สุขมุ จดัพิมพเ์พื่อเป็นอนุสรณ์ในงาน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การดนตรี_เพลงพระราชนิพนธ์_และนาฏศิลป์
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พระราชทานเพลงิศพ พล.อ.จ. ม.จ.วศิิษฎ์สวสัดิรักษ์ สวสัดิวตัน์ ณ เมรุหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ 

วดัเทพศิรินทราวาส วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2532).  กรุงเทพฯ : หจก. การพิมพพ์ระนคร. 

_________.  ม.ป.ป. หม่อมราชวงศ์โพยมศรี สุขุม หนงัสือท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 

   หม่อมราชวงศโ์พยมศรี สุขมุ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ภาพิสุทธ์ิ  สายจาํปา. 2558.  การศึกษาเอกสารชั้นตน้ภาษาต่างประเทศสมยัรัชกาลท่ี 7 ศึกษากรณีการเสด็จ 

 ประพาสต่างประเทศ เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา 

 แคนาดา และญ่ีปุ่น.  เสนอพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั สถาบนัพระปกเกลา้ 

 (เอกสารยงัไม่ไดตี้พิมพ)์. 

มณี  สิริวรสาร, คุณหญิง. ม.ป.ป. ชีวติเหมือนฝัน.  กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพก์รุงเทพ (1984) จาํกดั 

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนันดา.  2547. สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า 

 กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเรียบเรียง.  พิมพค์ร้ังท่ีหน่ึง.  กรุงเทพฯ :  

 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน). 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 2547. สมเด็จฯ ทรงเกือ้ก่อเกดิมหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ.ี (จดัพิมพเ์พื่อ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี7 เน่ืองในวนัพระราชสมภพ

ครบรอบ 100 ปี วนัท่ี 20 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2547). กรุงเทพ: บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง 

จาํกดั (มหาชน). 

มารยาตรกญัญา ดิศกุล, หม่อมเจา้ฯ.  2533.  พระประวติัใน เน่ืองในงานพระราชทานเพลงิพระศพ พระเจ้า 

 วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอศิริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส 

 กรุงเทพมหานคร 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2533.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ. 

ยธิุษเฐียร  สวสัดิวตัน์, หม่อมเจา้. 2528.  ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลงิศพหม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวสัดิวตัน์ 

 ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส 30 กันยายน 2528, มปท. 

รัฐสภา 2524.  พระราชประวัติและพระราชกรณียกจิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ : บริษทัรุ่งศิลปะการพิมพ ์(1977) จาํกดั. 
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ราชกจิจานุเบกษาพเิศษ ณ วันที ่25 กุมภาพนัธ์ ถึง วันที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2468 พระราชพธีิบรมราชาภิเษก 

 เฉลมิพระราชมณเฑียร ตีพิมพซ์ํ้ าในคณะวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พิมพโ์ดย เสด็จพระราช 

 กุศลในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ วนัท่ี 9  

 เมษายน พ.ศ. 2528 กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หามกุฎราชวทิยาลยั. 

ราชเลขาธิการ, สาํนกั.  2528 ประมวลพระฉายาลกัษณ์และภาพพระราชกรณยีกจิ สมเด็จพระนางเจ้า 

 ร าไพพรรณ ีพระบรมราชินี ในรัชกาลที ่7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัพิมพพ์ระราชทาน 

 ในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ณ พระเมรุมาศ 

 ทอ้งสนามหลวง วนัองัคารท่ี 9 เมษายน พุทธศกัราช 2528.  กรุงเทพฯ ; บริษทัโรงพิมพก์รุงเทพ 

 (1984) จาํกดั. 

ราชเลขาธิการ, สาํนกั. 2531.  พระราชประวตัิสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที ่7 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพพ์ระราชทานในงานพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศทอ้งสนามหลวง 

วนัท่ี 9 เมษายน พุทธศกัราช 2528. 

รําไพพรรณี, หม่อมเจา้หญิง. 2467. ลายพระหตัถส่์วนพระองคข์องหม่อมเจา้หญิงรําไพพรรณี วนัท่ี 13 

 มีนาคม พ.ศ. 2467 ไปประทานหม่อมเจา้กมลีสาณ ชุมพล ท่ีองักฤษโดยทางไปรษณียอ์ากาศใน 

 ซองเดียวกนักบัประชาธิปก 2467 (เอกสารส่วนบุคคล) 

วรชาติ  มีชุม. 2546.  ปกณิกคดีเร่ือง นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 และบุคคลในราชสกุลสวสัดิวตัน์.  (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจา้นรรยราช สวสัดิวตัน์ 

 ณ วดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2546). พิมพค์ร้ังท่ี 2 ธนัวาคม 2546.  กรุงเทพฯ : 

 หจก.ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่. 

วรนุช  สุนทรวนิิต (บรรณาธิการ).  2556.  120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก.  นนทบุรี : สาํนกับรรณสารสนเทศ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

วลัยว์ภิา  จรูญโรจน์, หม่อมหลวง. 2548. แนวพระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว : การวเิคราะห์เชิงประวตัิศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้. 

วกิลัย ์ พงศพ์นิตานนท.์  (บรรณาธิการ).  2550.  รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า.  กรุงเทพฯ :  

 พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  
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_________.  2558 ก. Kw 40. การแพทย ์

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การแพทย ์

_________.  2558 ข. Kw 41. การพยาบาล  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การพยาบาล 

วนิิตา  ดิถียนต ์และ ชชัพล  ไชยพร. 2555.  ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ 

กระหม่อมใหพ้ิมพพ์ระราชทานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ 

เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง วนัจนัทร์ท่ี 9 เมษายน 

พุทธศกัราช 2559. กรุงเทพฯ : สาํนกัราชเลขาธิการ. 

วบิูลยส์วสัดิวงศ ์ สวสัดิกุล, หม่อมเจา้.  2536.  จดหมายเหตุรายวนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ 

 ประพาสประเทศอนิโดจีน พ.ศ. 2473 ไดรั้บพระบรมราชานุญาตใหพ้ิมพเ์ป็นบรรณาการในงาน 

พระราชทานเพลิงศพ คุณวรันดบั  ฉตัรกุล ณ อยธุยา ณ เมรุวดัประยรูวงศาวาสวรวหิาร วนัท่ี 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2536.  กรุงเทพมหานคร. มปพ. (เป็นการตีพิมพฉ์บบั พ.ศ. 2473 ตามตน้ฉบบั 

เดิม ซ่ึงพิมพพ์ระราชทานในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2473 ท่ีโรงพิมพโ์สภณพิพรรฌธนากร.) 

วศิิษฎส์วสัดิรักษ ์ สวสัดิวตัน์, พล.อ.จ. หม่อมเจา้. 2532.  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ พลอากาศจัตรา  

หม่อมเจ้าวศิิษฎ์สวสัดิรักษ์  สวสัดิวตัน์ ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอศิริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส  

วนัอาทติย์ที ่8 มกราคม 2532 เวลา 17.00 น.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก. 

ศกัด์ินายเวร, หลวง. 2530. ธรรมานุสรณ์ ค าอธิษฐานสวดมนต์และยอดพระคาถาแด่เสวกโท หลวงศักดิ์ 

 นายเวร (แจ่ม เงินยอง) และนางศักดิ์นายเวร (เชย เงินยอง) ในงานพระราชทานเพลิงศพและ 

 ฌาปนกจิศพ ณ ฌาปนสถานกองทพัอากาศ วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร เขตบางเขน 

 กรุงเทพมหานคร วนัอาทติย์ที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ 

 ทหารผา่นศึก. 

ศิริน  โรจนสโรช. 2555.  พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชนิเวศน์ส่ีรัชกาลและสองสมเด็จเจา้ฟ้าฯ เอกสาร 

 ของสาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตุลาคม 2555.  (อดัสาํเนา) 
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_________.  2556.  พระท่ีนัง่อมัพรสถานท่ีประทบัตน้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั. ใน 

 วรนุช สุนทรวนิิต บรรณาธิการ.  120 ปีผ่านฟ้า ประชาธิปก.  นนทบุรี : สาํนกับรรณสารสนเทศ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ศิริรัตนบุษบง, พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้.  2524.  พระประวตัิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า 

 บริพตัรสุขุมพนัธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต.  กรุงเทพฯ : บริษทัจนัวาณิชย ์จาํกดั. 

ศิลปากร, กรม.  2525.  พระราชพธีิฉลองพระนครครบ 150 ปี.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ.์ 

ศิลปากร, กรม.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. 2529.  จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ 

 พรรณ ีพระบรมราชินี ในรัชกาลที ่7. (2 เล่มจบ)  กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย.์ 

ศิลปากร, กรม. 2543.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลยีบมณฑลภูเกต็ พุทธศักราช 2471. 

 กรุงเทพฯ :  สถาบนัพระปกเกลา้. 

สนธิ  เตชานนัท ์2545.  แผนพฒันาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” ตามแนวพระราช 

 ด าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469-2475) พิมพค์ร้ังท่ี 4. นนทบุรี : 

 สถาบนัพระปกเกลา้. 

สมภพ  ภิรมย,์ ศาสตราจารย ์น.อ. (ร.น.).  2528.  พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.  

 กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ.์ 

สมรักษ ์ชยัสิงห์กานนท ์และคณะ. 2548. ‚ประวติัศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระ

บรมราชินีในรัชกาลท่ี 7: ฉากชีวติท่ีผนัแปร...ราชนารี 5 แผน่ดิน‛. (งานวิจยัเสนอต่อสถาบนั

พระปกเกลา้ กนัยายน 2548). 

สภาผูแ้ทนราษฎร, สาํนกังานเลขาธิการ, 2536.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ, กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง (เป็นการนาํแถลงการณ์ฯ 

 ทรงสละราชสมบัติ ท่ีรัฐบาลจดัพิมพข้ึ์นเม่ือ พ.ศ. 2478 มาตีพิมพใ์หม่โดยเรียงลาํดบัขอ้มูลตาม 

เหตุการณ์). 
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สมุดภาพพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีพระบรมราชินี ในรัชกาลที ่7. 

 2528.  กรุงเทพฯ : คณะทาํงานเฉพาะกิจการบนัทึกภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ.  อมรินทร์ 

 การพิมพ.์ 

สรศลัย ์ แพง่สภา.  2539.  ราตรีประดับดาวทีหั่วหิน.  กรุงเทพฯ  สาํนกัพิมพส์ารคดี. 

สัมมา รธนิธย.์ 2543. ‚สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีกบัพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของ  

พศกนิกรชาวจนัทบุรี‛. (งานวจิยัเสนอต่อสถาบนัราชภฎัรําไพพรรณี พ.ศ. 2543). 

สาธารณสุข, กระทรวง. www.mop.go.th/hot/90 years/50.pdf.  กระทรวงสาธารณสุขยุควงัศุโขทยั  

 (เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2559)   

สิทธิโชค  สวสัดิวตัน์, พระหม่อมหลวง สิทธิเตโช และพิชญา สวสัดิวตัน์, หม่อมหลวง. 2558. พระราชกุศล 

 ทรงบาํเพญ็ ณ วดัราชาธิวาสวหิาร. ใน มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ 

 เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี.  ปกิณกะธรรมส าหรับเด็กเน่ืองในพระบาทสมเด็จ 

 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : หนา้ 135-161. 

สีดาดาํรวง  ชุมพล, หม่อมเจา้หญิง. 2533. อตัชีวประวติั. ใน ที่ระลกึในงานพระราชทานเพลงิศพ  

  หม่อมเจ้าหญงิสีดาด ารวง ชุมพล วนัที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส. 

 กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพก์รุงเทพ (1984) จาํกดั. 

สุจิต  บุญบงการ. 2557.  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั กบัการพระราชทานรัฐธรรมนูญ เอกสาร 

 ประกอบการปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดินชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั วนัท่ี 18 เมษายน 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุวภาพเพราพรรณ  สวสัดิวตัน์, หม่อมเจา้. 2530.  หนงัสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. สุวภาพ 

 เพราพรรณ สวสัดิวตัน์ วนัอาทิตยท่ี์ 27 กนัยายน พ.ศ. 2530 ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส. มปท. 

สุวทิย ์ ไพทยวฒัน์.  (บรรณาธิการ). 2538.  พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจาก 

 ข้อมูลประวตัิศาสตร์บอกเล่า.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

เสมอ  สวสัดิวตัน์, หม่อม.  2530.  อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพหม่อมเสมอ สวัสดิวตัน ณ อยุธยา. 

 กรุงเทพฯ : Studio10. 

http://www.mop.go.th/hot/90%20years/50.pdf
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หจช. 2532.  จดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารส่วนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ร.7 ต. 

 การเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา และแคนาดา พ.ศ. 2473-2474. 

หะริน  หงสกุล, พลอากาศเอก. 2551. พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 ใน รายงานกจิการประจ าปี 2550 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

 เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ.ี  กรุงเทพฯ : มปท, หนา้ 9-23. 

อ่ิมทิพย ์ (ปัตตะโชติ) ซูฮาร์โต. 2558.  รายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการวจิยัเร่ืองพระบาทสมเด็จ 

 พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จเยือนสิงคโปร์ ชวา และบาหลี พ.ศ. 2472. เสนอต่อสถาบนั 

 พระปกเกลา้ (เอกสารยงัไม่ตีพิมพ)์ 

อุทุมพร  (อุทมพร  สุนทรเวช).  2540.  สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี             

พนัปีหลวง.  พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : นาํอกัษรการพิมพ.์ 
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ภาคผนวก 

รายพระนามและนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

จากหนงัสือเร่ือง “พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจากขอ้มูลประวติัศาสตร์บอกเล่า” 

สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ บรรณาธิการ. มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 (มสธ. หรือ สว.) 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ความเกีย่วข้องกบัสมเด็จฯ 

1 หม่อมเจา้การวกิ จกัรพนัธ์ุ อยูใ่นพระราชอุปการะตั้งแต่ชนัษา 9 ปี และถวาย

งานจนกระทัง่สมเด็จฯ สวรรคต 

2 หม่อมเจา้ชิดชนก กฤดากร พระญาติขา้ราชบริพารพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ แต่คร้ังทรงพระผนวชและเฝ้าฯ 

สมเด็จฯ ท่ีองักฤษ 

3 ม.ร.ว.บุตรี วีระไวทยะ บุตรี ม.จ.ชิดชนก กฤดากร 

4 ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล บุตร ม.จ.กมลีสาณ และ ม.จ.สีดาดาํรวง (สวสัดิ

วตัน์) ชุมพล ผูซ่ึ้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ 

ทรงชุบเล้ียงมาแต่ยงัเยาว ์

5 หม่อมกอบแกว้ อาภากร ณ อยธุยา อดีตนางพระกาํนลัในรัชกาล และหาทุนสมทบทุน 

“ประชาธิปก” 

6 ท่านผูห้ญิงพูนศุข พนมยงค ์ ภริยานายปรีดี พนมยงค์ 

7 คุณหญิงมณี สิริวรสาร หม่อมมณี ภาณุพนัธ์ุ ณ อยธุยา เดิม ในพระวรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้จิรศกัด์ิสุประภาต พระราชบุตร

บุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ  

8 นายมนตรี ตราโมท ครูดนตรี ศิษยห์ลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง) ผูถ้วายงานในรัชกาล 
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จากงานวจิยัเร่ือง “สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีกบัพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของ  

พศกนิกรชาวจนัทบุรี” โดยนายสัมมา รธนิธย์ เสนอต่อสถาบันราชภัฎรําไพพรรณ ีพ.ศ. 2543 (สม.) 

 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ความเกีย่วข้องกบัสมเด็จฯ 

1 นายจรูญ พลบัอ่อน ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

2 นายจิตจาํนง ผลพฤกษา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

3 นายเจียง ร่วมโพธ์ิรี ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

4 นายประจวบ พิมพา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

5 นายแฉลม้ รอบรู้ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

6 นายชอุ่ม อรรถเจดีย ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

7 นางชุม ร่วมโพธ์ิรี ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

8 นายเช้ือชาย ทิพยส์มบติับุญ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

9 นายดาย บุญศิริ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

10 นายตระกลู นกัเสียง ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

11 ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ บุตร ม.จ. เฉลิมศรี สวสัดิวตัน์ ถวายการรับใช้ทั้งท่ี

วงัศุโขทยั และ “สวนบา้นแกว้” 

12 นายทว ีอ่ิมสุขศรี ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

13 นายทองอินทร์ มาฆะสิทธ์ิ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

14 นางบาง ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

15 นายบุญมี นกัเสียง ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

16 นายบุญรัตน์ ชินบุตร ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 
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17 นายบุญเหลือ แพทยไ์ชยวงษ ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

18 นายบุญส่ง จนัทสุรวงศ ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

19 นายประจวบ จรูญโรจน์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

20 หม่อมเจา้ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุ ขา้ราชบริพารท่ีวงัศุโขทยั และ “สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

21 น.ส.เปรมปรีด์ิ อรรฆยจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

22 นางแป้น กล่ินสุคนธ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

23 นางโปร่ง คาํรอด ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

24 นายผอ่ง นกัเสียง ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

25 นางมะลิ ทิพจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

26 นางยพุดี มกรธชั ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

27 นางยรีุย ์พนัธ์ุนอ้ย ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

28 นางระพี เงินจินดาสุข ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

29 นางละเมียด พลบัอ่อน ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

30 นางวพิรรณ วฒันชีพ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

31 นายวบิูลย ์มงักร เจา้ของร้านวบิูลยสุ์ข จนัทบุรี 

32 นางวรรณฤดี ทิพจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

33 น.ส.วงั บุญศิริ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

34 นางวไล กิจพงษ ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

35 นายสงบ ทิพยจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

36 นายสงดั ทิพยจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 
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37 นายสมบุญ พรหมวิจิตร ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

38 น.ท.เสนีย ์รักษาศิลป์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

39 นางสงกรานต ์นกัเสียง ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

40 นางแสวง พิมพา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

41 นายเสง่ียม ทิพจินดา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

42 นางสมจิต เกษศิริ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

43 จสต.สอน เตโช ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

44 นายหวล ชยางคานนท ์ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

45 จสต.หงษ ์เลิศธญัญา ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

46 นางอาภรณ์ พรหมวจิิตร ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

47 นายอินเดีย มีมาก ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

48 นายเอิญ วเิศษสิทธ์ิ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

49 นางอาํไพ วเิศษสิทธ์ิ ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 

50 นางอุทยั ปัญญากุล ขา้ราชบริพารคนเมืองจนัท ์“สวนบา้นแกว้” จนัทบุรี 
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จากหนงัสือเร่ือง “สมเด็จฯ ทรงเก้ือก่อเกิดมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี” 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ีพ.ศ. 2547 (มรพ.) 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ความเกีย่วข้องกบัสมเด็จฯ เดือน-ปี ทีใ่ห้

สัมภาษณ์ 

1 ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร พระภาติยะ (บุตรีหม่อมเจา้ศุภสวสัด์ิ

วงศส์นิท สวสัดิวตัน์ พระเชษฐาและ

หม่อมเสมอ) 

ตุลาคม 2547 

2 ม.ร.ว.บณัฑิตย ์จกัรพนัธ์ุ บุตร ม.จ.ประดิษฐา จกัรพนัธ์ุและ

หม่อมปัทมา(ปลัง่) จกัรพนัธ์ุ ณ 

อยธุยา 

ตุลาคม 2547 

3 นายบุญมี นกัเสียง ถวายงานเส่ือและเกษตร กนัยายน 2547 

4 ร.ต.ต.หงษ ์เลิศธญัญา ตาํรวจรักษาการสวนบา้นแกว้ 

ช่วยงานการเกษตร 

กนัยายน 2547 

5 นางประพนัธ์ มงักร เจา้ของร้านวบิูลยสุ์ข ในตวัเมือง

จนัทบุรี จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ส่ือจาก

สวนบา้นแกว้ 

ตุลาคม 2547 

6 นางจาํรัส มีบุญ หวัหนา้คนงานทอเส่ือ กนัยายน  2547 

7 นางสุนนัท ์เรียบร้อย หวัหนา้คนงานทอเส่ือ กนัยายน  2547 

8 นายบุญมี นกัเสียง ยอ้มกกและซ้ือกก ตุลาคม 2547 

9 นางกาญจนา อรุณโชติ (ป้าเนือง) ยอ้มกกและซ้ือกก ตุลาคม 2547 

10 นางแป้น กล่ินสุคนธ์ เยบ็เส่ือ ตุลาคม 2547 

11 นางมาลยั วสิกะพนัธ์ ทอเส่ือและเยบ็เส่ือ กนัยายน 2547 
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12 นาวาโท เสนีย ์รักษาศิลป์ เจา้หนา้ท่ีถวายอารักขาและมหาดเล็ก

เรือนนอก 

กนัยายน 2547 

13 นางแสวง พิมพา ขา้หลวงหอ้งบรรทม กนัยายน 2547 

14 นางอนงค ์สพโชค ลูกสาวนางแสวง พิมพา เกิดและโตท่ี

สวนบา้นแกว้ ต่อมาเป็นนางพยาบาล 

กนัยายน 2547 

15 นายดาย บุญศิริ มหาดเล็กเรือนใน นอ้งชายนางสาววงั 

บุญศิริ ขา้หลวงหอ้งพระบรรทม 

— 

16 นางสอาด เจริญเมือง ขา้หลวงท่ีพระตาํหนกัใหญ่ กนัยายน 2547 

17 นายสงบ ทิพจินดา คนงานแผนกไฟฟ้า กนัยายน 2547 

18 นางแสวง มาฆะสิทธ์ิ คนงานห้องเคร่ือง (พระกระยาหาร) กนัยายน 2547 

19 นางเอมอร มาฆะสิทธ์ิ ขา้หลวงท่ีหอ้งบตัเลอร์ (พกัพระ

กระยาหาร) พระตาํหนกัใหญ่ 

กนัยายน 2547 

20 นายทองอินทร์ มาฆะสิทธ์ิ หวัหนา้ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า รถยนต ์ กนัยายน 2547 

21 นางเฉลียว แสงสุรียา คนงานห้องเคร่ือง (เล้ียงขา้ราช

บริพาร) 

กนัยายน 2547 

22 นายเสง่ียม ทิพจินดา คนงานแผนกไฟฟ้า กนัยายน 2547 

23 นายแพทยปั์ญญา สอนคม แพทยป์ระจาํ  พ.ศ. 2502-2518 

(อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

พ.ศ. 2535-2537) 

กนัยายน-ตุลาคม 

2547 

24 นายแพทยช์ยัสิทธ์ิ ธารากุล แพทยป์ระจาํ พ.ศ. 2497-2508 และ

ผอ. รพ.พระปกเกลา้ พ.ศ. 2521-2528 

กนัยายน 2547 
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25 นายแพทยส์นอง โกศาคาร แพทยป์ระจาํ พ.ศ.2499-2502 รอง

ผูอ้าํนวยการ รพ.พระปกเกลา้ พ.ศ. 

2520-2531 และผูอ้าํนวยการ เม่ือ พ.ศ. 

2532-2534 

 

26 นางสมจิตต ์เกษศิริ คนจนัทบุรี จาํเร่ืองโรงพยาบาลได้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เกษียณอายรุาชการ

ในตาํแหน่งวทิยาจารย ์8 วทิยาลยั

พยาบาลพระปกเกลา้ 

กนัยายน 2547 

27 นางจิตจาํนง ผลพฤกษา (วริิยะ

โกศล) 

เกษียณอายรุาชการในตาํแหน่ง

พยาบาลวชีาชีพระดบั 8 ดา้นการสอน

วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ 

กนัยายน 2547 

28 นางสาวจอมขวญั สุวรรณวงศ ์ เกษียณอายรุาชการในตาํแหน่ง

พยาบาลวชิาชีพ 8 โรงพยาบาล

พระปกเกลา้  

กนัยายน 2547 

29 นางเฉลา สวสัดิไชย (ชูช่ืนกล่ิน) รับราชการเป็นพยาบาลท่ีโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ เม่ือ พ.ศ. 2494 สมรสกบั 

นพ.ทองยอ้ย สวสัดิไชย  เกษียณใน

ตาํแหน่งพยาบาลสาธารณสุขตรี

หมวดสุขศาลา เทศบาลเมือง จนัทบุรี 

(นายแพทยท์องยอ้ย รับราชการท่ี

โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัจนัทบุรี 

เม่ือราวปี 2493) 

ตุลาคม 2547 
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จากงานวจิยัเร่ือง “ประวติัศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลท่ี 7: ฉากชีวติท่ีผนัแปร...ราชนารี 5 แผน่ดิน โดยนางสาวสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์และคณะ

เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า กนัยายน 2548 (สร.) 

ลาํดบัท่ี ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จฯ เดือน-ปี ท่ีให้

สัมภาษณ์ 

1 ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ บุตร ม.จ.เฉลิมศรี สวสัดิวตัน์ (พระ

เชษฐาต่างมารดาสมเด็จฯ) 

กนัยายน 2548 

2 ม.ร.ว.ปรียาภา (สวสัดิวตัน์) 

เดนท ์

บุตรี ม.จ.โสภณภราไดย (พระเชษฐา

พระชนนีเดียวกบัสมเด็จฯ) 

มิถุนายน 2548 

3 ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล บุตร ม.จ.หญิงสีดาดาํรวง (พระ

ขนิษฐาต่างมารดาสมเด็จฯ) 

สิงหาคม 2528 

4 ม.ร.ว.รําพิอาภา (สวสัดิวตัน์) 

เกษมศรี 

บุตรี ม.จ.นนทิยาวดั สวสัดิวตัน์ สิงหาคม 2548 

5 ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร บุตรี ม.จ.ศุภสวสัด์ิวงศส์นิท สวสัดิ-

วตัน์ 

มิถุนายน 2548 

6 ม.ล.ธิดาเพญ็ กฤดากร บุตรี ม.จ.พรรณเพญ็แข กฤดากร และ 

ม.ร.ว.บรรฦาศกัด์ิ 

ตุลาคม 2548 

7 ม.ล.ประอร (มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ นางสนองพระโอษฐ์หลงั พ.ศ. 2492 เมษายน 2548 

8 ม.ล.ศิริเฉลิม สวสัดิวตัน์ บุตร ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ และ

ม.ล.ประอร (มาลากุล) จกัรพนัธ์ุ 

ตุลาคม 2548 

9 นางจิตดี รังควร พระสหายของม.จ.มารศรีสุขุมพนัธ์ 

บริพตัร 

พฤษภาคม 2548 
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10 แพทยห์ญิงชุลี ถาวรเวช บุตรีหลวงและนางศกัด์ินายเวร 

(มหาดเล็กและขา้หลวงเดิม) 

พฤษภาคม 2548 

11 นายทองดี การุณ มหาดเล็กตั้งเคร่ือง (พระกระยาหาร)  มีนาคม 2548 

12  นายพงษค์าํ โชติกเสถียร อดีตนกัเรียน รร. เยาวกุมาร (นอ้งชาย

นายรองสนิท) 

พฤษภาคม 2548 

13 นางพุม่ทอง เทวกุล บุตรีพระยาไพชยนตเ์ทพและทา้ว

อนงครั์กษา 

มิถุนายน 2548 

14 นางมยรีุ กฤดากร ณ อยธุยา นางสนองพระโอษฐ ์(หลงั พ.ศ. 

2500) 

มีนาคม 2548 

15 ศาสตราจารย ์ระพี สาคริก อดีตนกัเรียน รร. เยาวกุมาร (บุตรพระ

มหาเทพกษตัรสมุห) 

เมษายน 2548 

16 นางสาววงั บุญศิริ ขา้หลวงหอ้งบรรทมท่ีสวนบา้นแกว้ เมษายน 2548 

17 นางวไิล สนิทวงศ ์ณ อยธุยา กลุ่มตีกอลฟ์ (ภรรยาคุณพจน์ สนิท-

วงศ ์ณ อยธุยา) 

พฤษภาคม 2548 

18 นางสมสวาท พรหมศิริ บุตรีนายรองสนิท โชติกเสถียร 

(มหาดเล็กขา้หลวงเดิม) 

สิงหาคม 2548 

19 นางสมลกัษณ์ ซาเวจ บุตรีนายรองสนิท โชติกเสถียร 

(มหาดเล็กขา้หลวงเดิม) 

สิงหาคม 2548 

20 นายเอิบเปรม วชัรางกรู บุตรนายปรีดา วชัรางกรู (พนกังาน

ชาวท่ี/ฉายภาพยนตร์) 

มีนาคม 2548 

21 นายอุดม จารุตามระ อดีตนกัเรียน รร. เยาวกุมาร (บุตรพระ

ราชเสวก) 

มีนาคม 2548 
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จากหนงัสือเร่ือง “72 ปี โรงพยาบาลพระปกเกลา้”  โรงพยาบาลพระปกเกล้า พ.ศ. 2555 (ทน.) 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ความเกีย่วข้องกบัสมเด็จฯ เดือน-ปี ทีใ่ห้

สัมภาษณ์ 

1 นายแพทยช์ยัสิทธ์ิ ธารากุล แพทยป์ระจาํ รพ.พระปกเกลา้ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2497-2509 และผูอ้าํนวยการ รพ. 

ระหวา่ง พ.ศ. 2518-2528 

มกราคม 2555 

2 หม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวตัน์ พระภาคิไนย (หลานชายลูกของพี่) ของ

สมเด็จฯ บุตรหม่อมเจา้เฉลิมศรี สวสัดิ

วตัน์ ถวายงานยคุบุกเบิก “สวนบา้น

แกว้” 

มกราคม 2555 

3 นางอนงค ์สพโชค บุตรีนางแสวง พิมพา ขา้หลวงหอ้งพระ

บรรทม คนเมืองจนัทผ์ูห้น่ึงกบันาย

ประจวบ พิมพา มหาดเล็ก และ

คนขบัรถถวายสมเด็จฯ นางอนงคเ์กิด

และโตท่ีสวนบา้นแกว้ จึงไดเ้ป็น

พยาบาลตามท่ีสมเด็จฯ ทรงแนะนาํให้

เรียน ปัจจุบนั เป็นวสิัญญีพยาบาล

ประจาํหอ้งผา่ตดั รพ.พระปกเกลา้ จน

เกษียณอาย ุเม่ือ พ.ศ. 2558 

กุมภาพนัธ์ 2555 

4 นางสาวปรุง โกมารทตั นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 

5 นางสาวเปรมปรีด์ิ อรรฆยจินดา นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 

6 นางจิตจาํนง ผลพฤกษา นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 

7 นางสาววพิรรณ วฒันชีพ นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 
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8 นางสาวสมจิตต ์เกษศิริ นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 

9 นางสาวจอมขวญั สุวรรณวงศ ์ นางพยาบาล รพ.พระปกเกลา้ — 

 

สาํหรับงานวจิยัเร่ือง “สังเคราะห์ประวติัศาสตร์บอกเล่า: สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

ในรัชกาลท่ี 7” โดย ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2559 (พช.) 

ล าดับที ่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ความเกีย่วข้องกบัสมเด็จฯ เดือน-ปี ทีใ่ห้

สัมภาษณ์ 

1 

 

หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี อดีตสมาชิกสามคัคีสมาคม

และเสรีไทยสายองักฤษ 

ตุลาคม 2558 

2 หม่อมราชวงศเ์ดือนเด่น (สวสัดิวตัน์) 

กิตติยากร 

ธิดาของหม่อมเจา้อรชุนชิษณุ 

สวสัดิวตัน์ (พระอนุชา

พระชนนีเดียวกนักบัสมเด็จฯ) 

กรกฎาคม 2558 

3 หม่อมราชวงศชิ์ษณุสรร สวสัดิวตัน์   บุตรของหม่อมเจา้อรชุนชิษณุ 

สวสัดิวตัน์ (พระอนุชา

พระชนนีเดียวกนักบัสมเด็จฯ) 

กรกฎาคม 2558 

4 หม่อมราชวงศน์ยนา (สวสัดิวตัน์) กุญชร   ธิดาคนท่ี ๒ ของ หม่อมเจา้

สวสัดิประดิษฐ ์สวสัดิวตัน์ 

(พระอนุชาต่างพระมารดาใน

สมเด็จฯ) 

กรกฎาคม 2558 

5 หม่อมราชวงศ์พวงแก้ว (ชุมพล) 

สุนทรเวช 

ธิดา ม.จ. อุปลีสาณ ชุมพล 

(อดีตผูดู้แลทรัพยสิ์นส่วน

พระองคใ์นพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและ

กรกฎาคม 2558 
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สมเด็จฯ) และ ม.จ. พวงรัตน- 

ประไพ (เทวกุล) ชุมพล (ผูอ้ยู่

ในพระราชอุปการะของ

สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ 

มาตั้งแต่ยงัเยาวพ์ร้อมกบั

สมเด็จฯ) 

6 หม่อมราชวงศม์าลานุวตั จกัรพนัธ์ุ   บุตรของ หม่อมเจา้ วราธิวตัร 

จกัรพนัธ์ุ และเป็นหลานอา

ของหม่อมเจา้การวกิ จกัร

พนัธ์ุ และหม่อมเจา้ประดิษฐา 

จกัรพนัธ์ุ ผูป้ระทบัอยูก่บั

สมเด็จฯ ม.ร.ว.มาลานุวตั 

ถวายงานในช่วงหลงัของ

พระชนมชีพ 

— 

7 หม่อมราชวงศสุ์ทธิสวสัด์ิ วสุิทธิ   บุตรคนท่ี ๒  ของหม่อมเจา้

รัตยากร วสุิทธิ และหม่อมเจา้

สุลัภวัลเลง (สวสัดิว ัตน์) 

วิสุทธิ 

กรกฎาคม 2558 

8 หม่อมราชวงศโ์สรัช วสุิทธิ   บุตรคนท่ี  ๓ ของหม่อมเจา้

รัตยากร วสุิทธิ และหม่อมเจา้

สุลัภวัลเลง (สวสัดิว ัตน์) 

วิสุทธิ 

กรกฎาคม 2558 

9 หม่อมราชวงศพ์าณีนาถ (เพนน่ี Penny) 

สวสัดิวตัน์ 

ธิดาคนท่ีสองของหม่อมเจา้

กอกษตัริย ์กบั หม่อมเนลล่ี 

(Nellie) สวสัดิวตัน์ 

มิถุนายน 2559 
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10 นายบุญพีร์ พนัธ์ุวร   บุตรคนทา้ยๆ ของนายพืช 

(พืชน์) พนัธ์ุวร มหาดเล็กขา้

เก่าของสมเด็จพระเจา้บรม

วงศเ์ธอ กรมพระสวสัดิวดัน

วศิิษฎ ์พระบิดาของสมเด็จฯ 

กบันางบุนนาค ภรรยา นาย

บุญพีร์เกิดท่ีวงัศุโขทยั และ

พาํนกัอยูท่ี่นัน่จนสมเด็จฯ 

เสด็จสวรรคต 

สิงหาคม 2558 

11 นายเบญจะ สุนทรนฎั กรมวงัประจาํสมเด็จพระนาง

เจา้รําไพพรรณีฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๐๗-๒๕๒๖ 

สิงหาคม 2558 

12 นางปรางทิพย ์(ทองเจือ) ทวีพาณิชย ์ ธิดานายพานทอง ทองเจือ ผูซ่ึ้ง

เม่ือยงัเยาว ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้ฯ ทรงอุปการะ

เล้ียงดูใกลพ้ระองค ์

กรกฎาคม 2558 

13 นางอุทยั ปัญญากุล พนกังานหอ้งเคร่ือง (พระ

กระยาหาร) วงัศุโขทยัและ

สวนบา้นแกว้ 

มกราคม 2559 

14 นายวรีะวฒัน์ พิทกัษส์รยทุธ์ิ หลานชายนางสาวประดิษฐ ์

นาวกิบุตร (ขา้หลวงห้องพระ

บรรทม สมเด็จฯ) 

พฤษภาคม 2559 

15 นายปฐมฤกษ ์เกตุทตั หลานทวดพระยาเวยีงใน-

นฤบาล (เจก๊ เกตุทตั) 

เมษายน 2559 

 


