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เรื่อง
การศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๗ ศึกษากรณีการเสด็จประพาส
ต่างประเทศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดา
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ก

คานา

ด้วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน สยาม ในระยะเวลาครองราชย์
ถึงแม้จะเพียงเก้าปี แต่เป็ นเก้าปี ที่ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจด้วยพระสติปัญญาและพระ
อุตสาหะเป็ นล้นพ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นช่วงเวลาสาคัญ
ของประเทศไทย ไม่เฉพาะแต่ เรื่ องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น ยังมีพระราช
กรณี ยกิจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่พสกนิ กรชาวไทยอย่างมากล้นเหลือคณานับ ซึ่ งบัดนี้
ข้อเท็จจริ งในอดีต ผลปรากฏเด่นชัดและล้วนเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่มีต่อประชาชนชาวสยามในสมัยนั้น ตราบจนสมัยปัจจุบนั นี้
รายงานฉบับนี้ เป็ นทั้งเป้ าหมายและความฝันของผูว้ ิจยั ในการศึกษา “พระปกเกล้า
ศึกษา” การได้รับโอกาสจากสถาบันพระปกเกล้าเสมือนเป็ นประตูกา้ วแรกในการก้าวเดิน
ไปในทิศทางสาขาประวัติศาสตร์ตามเป้ าหมาย ทั้งตั้งใจศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิให้ได้มาก
ที่สุด ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงได้ถกู การขัดเกลาจากผูท้ รงคุณวุฒิที่ผวู้ ิจยั ขอน้อมรับด้วยยินดี
ในคาแนะนาและพร้อมที่จะแก้ไขให้รายงานวิจยั เกิดความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่ทาได้ เพียง
ขอให้เป็ นรายงานวิจยั ที่มีคุณค่าในสักมุมมองใดมุมมองหนึ่ง
การศึกษาวิจยั เอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๗ ศึกษากรณี การเสด็จ
ประพาสต่ า งประเทศเรื่ อง : พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว เสด็ จ ประพาส
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔ นี้ ผูว้ ิจยั คาดหวังให้เป็ นข้อมูล
หนึ่งที่สามารถนาไปต่อยอดการศึกษาในพระปกเกล้าศึกษาได้ต่อไป

ภาพิศุทธิ์ สายจาปา

ข
กิตติกรรมประกาศ
ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อ มร าลึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
ที่ได้ทรงสร้างบ้านรักษาเมืองอันเอื้อประโยชน์แก่แผ่นดินนี้ ตลอดมา ขอพระบารมีโปรดปก
ปักและรักษาประเทศชาติและชาวไทยทุกคนสืบไป
งานวิจยั นี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายทั้งจากหน่วยงานและบุคคล หน่ วยงาน
แรกคื อสถาบัน พระปกเกล้า ที่ มอบโอกาสให้เกิ ด งานวิจ ัยฉบับนี้ ขึ้ น ขอบคุ ณ สานัก หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์ขอ้ มูลพระปกเกล้าศึกษาและห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศที่
เป็ นแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารจดหมายเหตุและวรรณกรรม
บุคคลแรกที่ผวู้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นพิเศษคือ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุม
พลที่ได้เมตตาผูว้ ิจยั ทั้งความรู้ในพระปกเกล้าศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษและที่สาคัญได้ให้
เวลาในการปรึ กษาอย่า งเต็ ม ที่ และจริ งใจ นายอิ ศร ปกมนตรี เอกอัค รราชทู ต ประจ า
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่คอยชี้แนะแก้ไขอัน
เป็ นประโยชน์ยงิ่ และนางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าที่มอบมิตร
สัมพันธ์ให้ดงั พี่นอ้ ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ณ แหล่งข้อมูลที่ได้กล่าวมา
ผูว้ ิจยั หวังว่างานวิจยั ฉบับนี้จะเติมเต็มระยะทางการเสด็จพระราชดาเนินต่างประเทศ
ครั้งที่ ๓ และพระราชกรณี ยกิจที่ปราศจากการจัดทาจดหมายเหตุในการเสด็จพระราชดาเนิ น
ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครั้งนี้ ให้เป็ นที่ประจักษ์
ขอกุศลอันเกิดขึ้นจากงานวิจยั ฉบับนี้ มอบแด่ บุพการี อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูม้ ีอุปการ
คุณต่องานวิจยั และต่อผูว้ ิจยั หากมีขอ้ ผิดพลาดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจและพร้อม
จะพัฒนางานวิจยั “พระปกเกล้าศึกษา” ต่อไป

ค
บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการเสด็จประพาส
สหรั ฐ อเมริ กา แคนาดา และญี่ ปุ่นของพระบาทสมเด็ จ ปกเกล้า พระเจ้า อยู่หัว เมื่ อ พ.ศ.
๒๔๗๓-๒๔๗๔ เป็ นการเสด็จพระราชดาเนิ น ครั้ งที่ ๓ ใน ๔ ครั้ งระหว่างทรงครองราชย์
(พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๗)
โดยที่ไม่มีรายงานระยะเสด็จ พระราชดาเนิ นที่เรี ยบเรี ยงไว้ก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการ
เสด็จประพาสครั้งที่ ๓ นี้ งานวิจยั นี้ จึงได้ใช้กฤตภาคหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ มีเป็ นชุดเย็บ
เล่มที่ให้บริ การอยูท่ ี่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็ นฐานในการเรี ยบเรี ยงในการเสด็จพระ
ราชดาเนินตามลาดับเวลาขึ้น จากนั้นได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงพรรณาวิเคราะห์พระราชกรณี ยกิจ
ที่ทรงปฏิบตั ิระหว่างระยะทางนั้นโดยมีเอกสารจดหมายเหตุของไทยประกอบ
การศึ ก ษาพบว่ าสาเหตุ แรกเริ่ ม และส าคัญ ของการเสด็จ ฯ คื อ ความจ าเป็ นของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะต้องทรงเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกในพระเนตรซ้าย
ที่สหรัฐอเมริ กา เพราะการผ่าตัดชนิ ดนี้ ยงั ไม่สามารถทาในประเทศสยามได้ แต่ได้ทรงถือ
โอกาสประกอบพระราชกรณี ยกิจเจริ ญพระราชไมตรี ใน ๓ ประเทศดังกล่าว ทรงศึกษาดูงาน
ความก้า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ที่
สหรั ฐอเมริ ก าและทรงพระราชปฏิ สัน ถารกับ บุ ค คลหลายวงการนับว่ าเป็ นการทูต ทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งประทับผักผ่อนพระอิริยาบถท่ามกลางธรรมชาติของประเทศแคนาดาด้วย
การเสด็จพระราชดาเนิ นจึงมีลกั ษณะที่เป็ นทางการเพียงส่ วนน้อย ส่ ว นใหญ่เป็ นการส่ ว น
พระองค์(INCOGNITO)
การศึกษาพบด้วยว่าได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการทาการประชาสัมพันธ์ประเทศสยาม
และพระองค์อย่างเป็ นระบบก่อนและระหว่างการเสด็จฯ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่เคยมีถึงขนาดนี้ มา
ก่ อน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้องยิง่ ขึ้ น ในหมู่สาธารณชนของประเทศที่เสด็จพระราช
ดาเนิ น ทั้งยังได้พระราชทานสัมภาษณ์นกั หนังสือพิมพ์ชาวอเมริ กนั แทบจะทันทีที่เสด็จฯถึง
ประเทศนั้น มีพระราชกระแสถึงแผนการของพระองค์ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ในระดับการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาล เป็ นส่ ว นของการเตรี ยมการให้ประเทศมีก าร
ปกครองโดยมีผแู้ ทนในระดับชาติ ซึ่งโครงการประชาสัมพันธ์น้ ีนบั ได้ว่าประสบความสาเร็ จ
สาหรั บการผ่าตัด พระเนตรนั้น ก็ประสบความสาเร็ จเช่น กัน จากนั้น ได้เสด็จ ประพาสฝั่ ง
ตะวันออกของสหรัฐอเมริ กาและในประเทศแคนาดาจากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก

ง
ในขาเสด็จฯกลับสยามประเทศผ่านประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ทรงผ่านและได้เจริ ญพระราชไมตรี
แล้วตั้งแต่ครั้งขาเสด็จฯไป
สรุ ปได้ว่า นอกจากการผ่าตัดพระเนตรที่สาเร็ จแล้ว ยังทรงได้ความรู้สมัยใหม่ต่างๆ
ไว้เพื่อนามาปรั บใช้ในสยาม ทรงเจริ ญพระราชไมตรี ให้มีค วามแน่ น แฟ้ นยิ่งขึ้ นให้สยาม
ปรากฏเป็ นประเทศเอกราชที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
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Abstract

This is a study of primary sources on King Prajadhipok’s visit to the USA , Canada and
Japan during his reign (1925-1935). It was the third of his four trips aboard as King;
Given the lack of a ready-made chronological report on the trip, the study examined the
Steven-Hayes files of English language news paper cuttings available at the National Archives of
Thailand and put together a chronological report in itinerary form it also analytically described the
activities the King and his Queen Rambhai Barni engaged in. This was put in the context of the
domestic and foreign relations situations of Siam and of the countries visited.
By checking this with Thai sources , official and otherwise, the study found that the initial
and important reason for the trip was for the King to have a much needed operation in the USA for
cataract in his left eye. However, the King and Queen took opportunity to do the royal duty of
furthering relations with the countries visited. This involved brief phases of official visits at the
head of state level in each country. However, for the most part, they went “incognito”, during which
trips and stays the hosts extended appropriate security and hospitality throughout. This afforded
them the opportunity to observe and study advances in scientific, technological and industrial fields,
especially in USA, as well as to engage in what might be called cultural diplomacy in all the three
countries.
Notably, the King and Queen had privately commissioned a public relations campaign prior
to and during the trip so that a correct understanding of Siam and the royal couple would result.

ฉ
This had never before been done to such a systematic extent. The King also granted a lengthy
interview to American journalists early on in the USA. Among other things, he let it be known that
he was embarking on a plan to extend voting rights to his people at the local and municipal levels as
an initial step toward representative government at the national level.
The cataract opreration was successful and after a month’s recuperation, they travelled in
Eastern part of the USA and then across Canada where much needed rest and recreation amongst
nature were the main pursuits.
In sum, apart from the medical treatment, the trip enabled the King to gather knowledge for
use in his modernizing project for Siam and also to put diplomatic relations between Siam and the
USA, Canada and Japan on a firm footing, such that Siam was better recognized as an independent
state active in international affairs.

********************

ช
สารบัญ
คานา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
สารบัญ
สารบัญภาพประกอบ
บทที่ ๑ บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
บทที่ ๒ สารวจแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้อง
เอกสารส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ป.ป.ร.
จดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศ
กรมราชเลขาธิการ
ภาพยนตร์
บางกอกไตมท์ (BANGKOK TIMES)
ราชกิจจานุ เบกษา
ลักษณะของกฤตภาคข่าวเอกสารส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ป.ป.ร.
บทที่ ๓ บริ บทสยาม สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และญี่ปุ่นที่พาดผ่าน พ.ศ. ๒๔๗๓ -๒๔๗๔
บริ บทสยาม
บริ บทประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น ช่วง พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๔
บทที่ ๔ ระยะทางเสด็จพระราชดาเนิน สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓๒๔๗๔
การเตรี ยมการเสด็จพระราชดาเนิน

หน้า
ก
ข
ค
จ
ช
ฌ
๑
๑
๓
๔
๔
๕
๕
๗
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๕๘
๕๘
๖๓
๗๑
๗๑

ซ
งบประมาณการเสด็จพระราชดาเนิน
รายพระนามและนามผูโ้ ดยเสด็จพระราชดาเนิน
การเตรี ยมที่ประทับ ณ สหรัฐอเมริ กา
การเตรี ยมกาหนดการ
ระยะทางเสด็จพระราชดาเนินสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ –
๒๔๗๔
บทที่ ๕ พระราชกรณี ยกิจสาคัญคราวเสด็จพระราชดาเนินประเทศ สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔
เหตุผลของการเสด็จพระราชดาเนิน
การรักษาพระเนตร
พระราชกรณี ยกิจด้านการปกครอง
พระราชกรณี ยกิจการต่างประเทศ
พระราชกรณี ยกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม
พระราชกรณี ยกิจด้านการสื่ อสารมวลชน
บทที่ ๖ บทสรุ ป
บรรณานุกรม
ประวัติผวู้ จิ ยั

หน้า
๗๔
๗๖
๗๗
๗๘
๘๑
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๙
๑๒๔
๑๓๐
๑๓๖
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๕

ฌ
สารบัญภาพประกอบ
๑. ภาพปกในสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์ ทูลเกล้าฯ ถวาย เล่ม ๑
๒. ภาพปกในสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์ ทูลเกล้าฯ ถวาย เล่ม ๒
๓. ตัวอย่างข่าวจากสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์
๔. ตัวอย่างการตัดแปะข่าว จากสมุดกฤตภาคข่าวชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์
ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่นาข่าวหลายหัวข้อมารวมในหน้าเดียว
๕. ภาพตัวอย่างลักษณะทางกายภาพของกฤตภาคข่าว ชุดของนายวิลเลี่ยม เจ เอ็ม แอนด์
วัตสัน อาร์มสตรอง ทูลเกล้าฯ ถวาย
๖. ตัวอย่างข่าวแจ้งล่วงหน้าก่อนการเสด็จพระราชดาเนินฯ
๗. ตัวอย่างการรายงานข่าวล่วงหน้าก่อนการเสด็จพระราชดาเนินไปที่แคนาดา
๘. กฤตภาคข่ าวรายงานการต้อนรั บอย่างเป็ นทางการของต่ างประเทศเอกสารส่ ว น
พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)
๙. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็ นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน

หน้า
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๒
๒๓

พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓เมษายน -พฤษภาคม ๒๔๗๔)
๑๐. กฤตภาคข่ า วรายงานการต้อนรั บอย่างเป็ นทางการของต่ างประเทศแห่ งชาติ .
เอกสาร ส่วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓ เมษายน - พฤษภาคม ๒๔๗๔)

๒๔

๑๑. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็ นทางการของต่ างประเทศเอกสารส่ ว น
พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)

๒๕

ญ
๑๒. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็ นทางการของต่างประเทศเอกสารส่ ว น
พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๔ (๑๓เมษายน -พฤษภาคม ๒๔๗๔)

หน้า
๒๖

๑๓. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็ นทางการของต่ างประเทศเอกสารส่ ว น
พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๔ (๑๓เมษายน -พฤษภาคม ๒๔๗๔)

๒๗

๑๔. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็ นทางการของต่ างประเทศเอกสารส่ ว น
พระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๔ (๑๓เมษายน -พฤษภาคม ๒๔๗๔)

๒๘

๑๕. กฤตภาคข่าวรายงานการพระราชดาเนิ นฯ เอกสารส่ วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘
พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)

๒๙

๑๖. กฤตภาคข่าวแนะนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณนี
๑๗. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์ เอกสาร

๓๐
๓๑

ส่วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๓ (๑๒-๓๐ เมษายน ๒๔๗๔)
๑๘. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานสัมภาษณ์ เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ
๑๙. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานสัมภาษณ์ เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ หน้า ๒
๒๐. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานสัมภาษณ์ เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ หน้า ๓
๒๑. กฤตภาคข่าวการปกครองแผ่นดินขณะเสด็จประพาสสหรัฐอเมริ กาเอกสารส่ วน
พระองค์ ป.ป.ร เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

๒๒. กฤตภาคข่าวการปกครองแผ่นดินขณะเสด็จประพาสสหรัฐอเมริ กาเอกสารส่ วน
พระองค์ ป.ป.ร เล่ม ๗ (๒๖ เมษายน- ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๔)

๓๗

๒๓. กฤตภาคข่าวเกี่ยวกับประเทศสยาม
๒๔. กฤตภาคข่าวการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรักษาพระเนตร

๓๘
๓๙
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๒๕. กฤตภาคข่าวการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรักษาพระเนตรเอกสารส่วน
พระองค์ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓ เมษายน-พฤษภาคม๒๔๗๔)
๒๖. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันเอกสารส่ วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๔
(๑๓ เมษายน - พฤษภาคม ๒๔๗๔)
๒๗. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวัน เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๔
(๑๓เมษายน- พฤษภาคม๒๔๗๔)
๒๘. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันสหรัฐอเมริ กา เอกสารส่วนพระองค์

หน้า
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)
๒๙. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันที่สหรัฐอเมริ กาเอกสารส่วนพระองค์

๔๕

ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)
๓๐. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันที่สหรัฐอเมริ กาเอกสารส่ วนพระองค์
ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)
๓๑. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันขณะประทับที่ประเทศแคนาดา

๔๖
๔๗

เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร.เล่มที่ ๑๓ ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (วันที่ ๑ สิงหาคม-๑๑
กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔)
๓๒. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันขณะประทับที่ประเทศแคนาดา
เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร.๑ เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔
๓๓. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณี ยกิจรายวันขณะประทับที่ประเทศแคนาดา
เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร.เล่มที่ ๑๓ ข่าวตัดจาก หนังสือพิมพ์ (วันที่ ๑ สิงหาคม๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔)
๓๔.กฤตภาครายงานข่าวการเสด็จพระราชดาเนินไปรักษาพระเนตร
๓๕.กฤตภาคแสดงข่าวสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี ทรงเห็นด้วยกับการมีสามีหรื อ
ภรรยาเพียงคนเดียวเอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร เล่ม๘ (๘ พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม
๒๔๗๔)

๔๘

๓๖. กฤตภาคแสดงข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงได้รับการต้อนรับจาก
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าเอกสารส่ ว นพระองค์ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓ เมษายน-พฤษภาคม

๖๕

๔๙

๕๐
๖๒

ฏ
หน้า
๒๔๗๔)
๓๗. กฤตภาคแสดงข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงได้รับการต้อนรับจาก

๖๗

ประเทศแคนาดา จากหนังสือพิมพ์ The Vancouver Sun ฉบับวันที่ ๑๑ เมษายน ค.ศ.
๑๙๓๑
๓๘. พระราชกระแสการตรวจรักษาพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๓
๓๙. เอกสารราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศในการจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับเรื่ องพระ
เนตรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
๔๐. ตัวอย่างจดหมายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์ว
โรทัยเป็ นผูจ้ ดั ทาโปรแกรมการเสด็จพระราชดาเนินเพื่อการทอดพระเนตรกิจการ
ในต่างประเทศ
๔๑ . สาเนารายงานเสนาบดีสภาให้มีการเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
๔๒. เส้นทางการเดินทางของบริ ษทั แคนาเดียนปาซิฟิ คจากแผ่นพับในแฟ้ ม กต.
๗.๓.๓/๗: เสด็จกลับจาก สหรัฐอเมริ กา (และญี่ปุ่ น) พ.ศ. ๒๔๗๔
๔๓. เอกสารกรมบัญชาการที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนเรื อซีแลนเดียในการเสด็จพระ
ราชดาเนินไปสหรัฐอเมริ กา
๔๔. เรื อซีแลนเดีย(SELANDIA) บริ ษทั THE EAST ASIATIC COMAPY LTD ซึ่งใช้
เป็ นเรื อพระที่นง่ั
๔๕. ภายในเรื อซีแลนเดีย (SELANDIA)
๔๖. ภาพเรื อเดินสมุทรจากแผ่นพับในแฟ้ มก.ต.๗.๓.๓/๗:เสด็จกลับจากสหรัฐอเมริ กา
(และญี่ปุ่น)พ.ศ.๒๔๗๔
๔๗. ภาพเส้นทางการเดินเรื อ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ก.ต.๗.๓.๒/๖:รายงาน
ระยะทางเดินเรื อเสด็จฯอเมริ กา (๒๔๗๓-๒๔๗๔)
๔๘. ภาพแผ่นที่ปี ค.ศ.๑๙๓๑ ซึ่งเป็ นเอกสารร่ วมสมัย จะเห็นแผนที่แสดงนิวยอร์คของ
สหรัฐอเมริ กาและ แคว้นควิเบค (Quebec)ของแคนาดา
๔๙. แผนที่ประเทศแคนาดา
๕๐. รัฐสภาเนินเขา (Parliament Hill)
๕๑. Banff National Park ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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๘๕
๘๖
๘๘
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
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๕๒. ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จนิวตั พระนครในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๔ จากหนังสือพิมพ์
บางกอกไตมท์
๕๓. ข่าวหมายกาหนดการรักษาและการถวายการผ่าตัด
๕๔. การถวายการตรวจ ณ บ้านของ ดร.วิลเมอร์ (Dr.Willmer) ที่กิลฟอร์ ด
(Guilford),เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร.เล่ม๔ กฤตภาค 1 May 1931
๕๕. นายแพทย์ที่ถวายการรั กษาและนายแพทย์ที่ถวายการผ่าตัด สถาบันที่ถวายการ
ตรวจรักษา เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร.เล่ม๔ กฤตภาค 1 May 1931
๕๖. ข่าวการเสด็จพระราชดาเนิน ณ ประเทศญี่ปนุ่ พ.ศ.๒๔๗๔
๕๗. ข่าวการเสด็จพระราชดาเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.๒๔๗๔
๕๘. ข่าวการเสด็จพระราชดาเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.๒๔๗๔
๕๙. ข่าวการเสด็จพระราชดาเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.๒๔๗๔
๖๐. ได้เสด็จเยีย่ มนายธอมัส เอดิสนั (Thomas Edison) ในภาพนี้Charles Edison ลูก ชาย
เป็ นผูใ้ ห้การต้อนรับและส่งเสด็จฯ; เอกสารส่วนพระองค์ กฤตภาคข่าว 10 July
1931)
๖๑. เสด็จทอดพระเนตรสานักงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค เฮราลด์ ทริ บนู (New
York Herald Tribune ; เอกสารส่วนพระองค์ กฤตภาคข่าว 4 July 1931)
๖๒. เสด็จพระราชดาเนินไปบริ ษทั เยเนรัล อิเล็คทริ ค จากัดทอดพระเนตรห้องทดลอง
เรื่ องการไฟฟ้ า(Laboratories of the General Electronic Company) เอกสารส่วน
พระองค์ กฤตภาคข่าว 11 July 1931
๖๓. ทอดพระเนตรตึกเอมไพร์ สเตต (Empire State Building) นคร นิวยอร์ค ตึกที่สูงสุด
ในขณะนั้น : เอกสารส่วนพระองค์ กฤตภาคข่าว 1 July1931
๖๔. เสด็จไปเมืองเลควูด (Lakewood) มลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey State)
ทอดพระเนตร และประทับยานอากาศ (dirigible) ของกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา ชื่อ
ลอส แองเจลลิส (Los Angeles) บินรอบมลรัฐนิวยอร์คเอกสารส่วนพระองค์ กฤต
ภาคข่าว 28July1931
๖๕. ข่าวสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีซ่ึงว่ากันว่าเป็ นหนึ่งในสตรี ที่สวย
ที่สุดในตะวันออก;เอกสารส่วนพระองค์ กฤตภาคข่าว 17 April 1931
๖๖. เสด็จร่ วมงานเทศกาล ของประเทศแคนาดา
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๖๗. ข่าว สภาการศึกษาอเมริ กนั และมหาวิทยาลัยยอร์ จ วอชิงตัน (George Washington
University) ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญานิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Law,
Honoris Causa)วันที่ ๓๐ เมษายน๒๔๗๔ ณ สหรัฐอเมริ กา
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