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ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ 
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว   พระองค์ผูท้รงเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยาม ในระยะเวลาครองราชย์
ถึงแมจ้ะเพียงเกา้ปีแต่เป็นเกา้ปีท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจดว้ยพระสติปัญญาและพระ
อุตสาหะเป็นลน้พน้        ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นช่วงเวลาส าคญั
ของประเทศไทย ไม่เฉพาะแต่เร่ืองของการเปล่ียนแปลงการปกครองเท่านั้น ยงัมีพระราช
กรณียกิจท่ีพระองคท์รงมอบไวใ้หแ้ก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมากลน้เหลือคณานับ  ซ่ึงบดัน้ี
ขอ้เท็จจริงในอดีต ผลปรากฏเด่นชดัและลว้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมีต่อประชาชนชาวสยามในสมยันั้น ตราบจนสมยัปัจจุบนัน้ี 

รายงานฉบบัน้ีเป็นทั้งเป้าหมายและความฝันของผูว้ิจยัในการศึกษา “พระปกเกลา้
ศึกษา”   การไดรั้บโอกาสจากสถาบนัพระปกเกลา้เสมือนเป็นประตูกา้วแรกในการกา้วเดิน
ไปในทิศทางสาขาประวติัศาสตร์ตามเป้าหมาย ทั้งตั้งใจศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิให้ไดม้าก
ท่ีสุด  ดงันั้นรายงานฉบบัน้ีจึงไดถ้กูการขดัเกลาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูว้ิจยัขอน้อมรับดว้ยยินดี
ในค าแนะน าและพร้อมท่ีจะแกไ้ขใหร้ายงานวิจยัเกิดความถูกตอ้งมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้เพียง
ขอใหเ้ป็นรายงานวิจยัท่ีมีคุณค่าในสกัมุมมองใดมุมมองหน่ึง 

การศึกษาวิจยั เอกสารชั้นตน้ภาษาต่างประเทศสมยัรัชกาลท่ี ๗ ศึกษากรณีการเสด็จ
ประพาสต่างประเทศเร่ือง  : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔   น้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัให้เป็นขอ้มูล
หน่ึงท่ีสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาในพระปกเกลา้ศึกษาไดต่้อไป 

 

 

                                                          ภาพิศุทธ์ิ สายจ าปา 

 



ข 

กติตกิรรมประกาศ 
 

ขอน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และพระมหากษตัริยาธิราชเจา้ทุกพระองค์
ท่ีไดท้รงสร้างบา้นรักษาเมืองอนัเอ้ือประโยชน์แก่แผน่ดินน้ีตลอดมา  ขอพระบารมีโปรดปก
ปักและรักษาประเทศชาติและชาวไทยทุกคนสืบไป 

งานวิจยัน้ีไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งมากมายทั้งจากหน่วยงานและบุคคล หน่วยงาน
แรกคือสถาบันพระปกเกลา้ ท่ีมอบโอกาสให้เกิดงานวิจัยฉบับน้ีข้ึน  ขอบคุณส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ศนูยข์อ้มลูพระปกเกลา้ศึกษาและหอ้งสมุดกระทรวงการต่างประเทศท่ี
เป็นแหล่งขอ้มลูทั้งเอกสารจดหมายเหตุและวรรณกรรม 

บุคคลแรกท่ีผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นพิเศษคือ รองศาสตราจารย ์ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุม
พลท่ีไดเ้มตตาผูว้ิจยัทั้งความรู้ในพระปกเกลา้ศึกษา การใชภ้าษาองักฤษและท่ีส าคญัไดใ้ห้
เวลาในการปรึกษาอย่างเต็มท่ีและจริงใจ   นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ท่ีปรึกษางานวิจยัท่ีคอยช้ีแนะแกไ้ขอนั
เป็นประโยชน์ยิง่ และนางฉตัรบงกช  ศรีวฒันสาร นกัวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ท่ีมอบมิตร
สมัพนัธใ์หด้งัพี่นอ้ง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี ณ แหล่งขอ้มลูท่ีไดก้ล่าวมา 

ผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเติมเต็มระยะทางการเสด็จพระราชด าเนินต่างประเทศ
คร้ังท่ี ๓ และพระราชกรณียกิจท่ีปราศจากการจดัท าจดหมายเหตุในการเสด็จพระราชด าเนิน
ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัคร้ังน้ีใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ 

ขอกุศลอนัเกิดข้ึนจากงานวิจยัฉบบัน้ี มอบแด่บุพการี   อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูม้ีอุปการ
คุณต่องานวิจยัและต่อผูว้ิจยั   หากมีขอ้ผดิพลาดผูว้ิจยัขอน้อมรับดว้ยความเต็มใจและพร้อม
จะพฒันางานวิจยั “พระปกเกลา้ศึกษา” ต่อไป 
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งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเอกสารชั้นตน้ภาษาต่างประเทศเก่ียวกบัการเสด็จประพาส 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่นของพระบาทสมเด็จปกเกลา้พระเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๓-๒๔๗๔ เป็นการเสด็จพระราชด าเนินคร้ังท่ี ๓ ใน ๔ คร้ังระหว่างทรงครองราชย ์
(พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๗) 

โดยท่ีไม่มีรายงานระยะเสด็จพระราชด าเนินท่ีเรียบเรียงไวก่้อนหน้าน้ีเก่ียวกบัการ
เสด็จประพาสคร้ังท่ี ๓ น้ี   งานวิจยัน้ีจึงไดใ้ชก้ฤตภาคหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ มีเป็นชุดเยบ็
เล่มท่ีใหบ้ริการอยูท่ี่ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นฐานในการเรียบเรียงในการเสด็จพระ
ราชด าเนินตามล าดบัเวลาข้ึน   จากนั้นไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงพรรณาวิเคราะห์พระราชกรณียกิจ
ท่ีทรงปฏิบติัระหว่างระยะทางนั้นโดยมีเอกสารจดหมายเหตุของไทยประกอบ 

การศึกษาพบว่าสาเหตุแรกเร่ิมและส าคัญของการเสด็จฯ คือความจ าเป็นของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจะตอ้งทรงเขา้รับการผา่ตดัต้อกระจกในพระเนตรซา้ย
ท่ีสหรัฐอเมริกา เพราะการผ่าตดัชนิดน้ียงัไม่สามารถท าในประเทศสยามได ้ แต่ไดท้รงถือ
โอกาสประกอบพระราชกรณียกิจเจริญพระราชไมตรีใน ๓ ประเทศดงักล่าว  ทรงศึกษาดูงาน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ี
สหรัฐอเมริกาและทรงพระราชปฏิสันถารกับบุคคลหลายวงการนับว่าเป็นการทูตทาง
วฒันธรรม    อีกทั้งประทบัผกัผอ่นพระอิริยาบถท่ามกลางธรรมชาติของประเทศแคนาดาดว้ย  
การเสด็จพระราชด าเนินจึงมีลกัษณะท่ีเป็นทางการเพียงส่วนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการส่วน
พระองค(์INCOGNITO) 

การศึกษาพบด้วยว่าไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้มีการท าการประชาสัมพนัธ์ประเทศสยาม 
และพระองคอ์ยา่งเป็นระบบก่อนและระหว่างการเสด็จฯ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีถึงขนาดน้ีมา
ก่อน  เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งยิ่งข้ึนในหมู่สาธารณชนของประเทศท่ีเสด็จพระราช
ด าเนิน  ทั้งยงัไดพ้ระราชทานสมัภาษณ์นกัหนงัสือพิมพช์าวอเมริกนัแทบจะทนัทีท่ีเสด็จฯถึง
ประเทศนั้น  มีพระราชกระแสถึงแผนการของพระองคท่ี์จะใหร้าษฎรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
ในระดับการปกครองท้องถ่ินแบบเทศบาล เป็นส่วนของการเตรียมการให้ประเทศมีการ
ปกครองโดยมีผูแ้ทนในระดบัชาติ  ซ่ึงโครงการประชาสมัพนัธน้ี์นบัไดว้่าประสบความส าเร็จ 
ส าหรับการผ่าตดัพระเนตรนั้นก็ประสบความส าเร็จเช่นกนั  จากนั้นได้เสด็จประพาสฝ่ัง
ตะวนัออกของสหรัฐอเมริกาและในประเทศแคนาดาจากฝ่ังตะวนัออกถึงฝ่ังตะวนัตก  



ง 

 
ในขาเสด็จฯกลบัสยามประเทศผา่นประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงไดท้รงผ่านและไดเ้จริญพระราชไมตรี
แลว้ตั้งแต่คร้ังขาเสด็จฯไป 

สรุปไดว้่า นอกจากการผา่ตดัพระเนตรท่ีส าเร็จแลว้ ยงัทรงไดค้วามรู้สมยัใหม่ต่างๆ
ไวเ้พ่ือน ามาปรับใชใ้นสยาม  ทรงเจริญพระราชไมตรีให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนให้สยาม
ปรากฏเป็นประเทศเอกราชท่ีมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 
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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.   
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 หนา้ 
ค าน า ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
บทคดัยอ่ ค 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (Abstract) จ 
สารบญั ช 
สารบญัภาพประกอบ ฌ 
บทท่ี ๑ บทน า ๑ 
            ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา ๑ 
            วตัถุประสงคข์องการศึกษา ๓ 
            ระเบียบวิธีการศกึษา ๔ 
            ขอบเขตของการศึกษา ๔ 
บทท่ี ๒ ส ารวจแหล่งขอ้มลูปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง ๕ 
 เอกสารส่วนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  ป.ป.ร.   ๕ 
 จดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศ ๗ 
 กรมราชเลขาธิการ ๘ 
 ภาพยนตร์   ๙ 
 บางกอกไตมท ์(BANGKOK TIMES) ๑๐ 
 ราชกิจจานุเบกษา  ๑๐ 
 ลกัษณะของกฤตภาคข่าวเอกสารส่วนพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั ป.ป.ร. 
๑๑ 

บทท่ี ๓ บริบทสยาม สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่นท่ีพาดผา่น พ.ศ. ๒๔๗๓ -๒๔๗๔ ๕๘ 
 บริบทสยาม ๕๘ 
 บริบทประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น ช่วง พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๔ ๖๓ 
บทท่ี ๔ ระยะทางเสด็จพระราชด าเนิน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓-

๒๔๗๔ 
๗๑ 

 การเตรียมการเสด็จพระราชด าเนิน ๗๑ 
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 หนา้ 
                          งบประมาณการเสด็จพระราชด าเนิน ๗๔ 
                          รายพระนามและนามผูโ้ดยเสด็จพระราชด าเนิน  ๗๖ 
                           การเตรียมท่ีประทบั ณ สหรัฐอเมริกา ๗๗ 
                           การเตรียมก าหนดการ ๗๘ 
 ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ – 

๒๔๗๔ 
๘๑ 

บทท่ี ๕ พระราชกรณียกิจส าคญัคราวเสด็จพระราชด าเนินประเทศ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญ่ีปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔ 

๑๑๓ 

 เหตุผลของการเสด็จพระราชด าเนิน ๑๑๓ 
 การรักษาพระเนตร ๑๑๔ 
 พระราชกรณียกิจดา้นการปกครอง ๑๑๙ 
 พระราชกรณียกิจการต่างประเทศ ๑๒๔ 
 พระราชกรณียกิจดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีและ อุตสาหกรรม ๑๓๐ 
 พระราชกรณียกิจดา้นการส่ื อสารมวลชน   ๑๓๖ 
บทท่ี ๖ บทสรุป ๑๔๙ 
บรรณานุกรม ๑๕๑ 
ประวติัผูว้จิยั ๑๕๕ 
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สารบัญภาพประกอบ 

 หนา้ 
๑. ภาพปกในสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์ ทูลเกลา้ฯ ถวาย เล่ม ๑ ๑๓ 
๒. ภาพปกในสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์ ทูลเกลา้ฯ ถวาย เล่ม ๒ ๑๔ 
๓. ตวัอยา่งข่าวจากสมุดกฤตภาคชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์  ๑๕ 
๔. ตวัอยา่งการตดัแปะข่าว จากสมุดกฤตภาคข่าวชุดของนายเรมอน บี สเตเว่นส์ 

ทูลเกลา้ฯ ถวาย ท่ีน าข่าวหลายหวัขอ้มารวมในหนา้เดียว 
๑๖ 

๕. ภาพตวัอยา่งลกัษณะทางกายภาพของกฤตภาคข่าว ชุดของนายวิลเล่ียม เจ เอม็ แอนด ์
วตัสนั อาร์มสตรอง ทูลเกลา้ฯ ถวาย 

๑๘ 

๖. ตวัอยา่งข่าวแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเสด็จพระราชด าเนินฯ ๑๙ 
๗. ตวัอยา่งการรายงานข่าวล่วงหนา้ก่อนการเสด็จพระราชด าเนินไปท่ีแคนาดา ๒๐ 
๘. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน        
พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม๘  (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๒๒ 

๙. กฤตภาคข่าวรายงานการตอ้นรับอยา่งเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน   

พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓เมษายน  -พฤษภาคม  ๒๔๗๔) 

๒๓ 

๑๐. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศแห่งชาติ . 
เอกสาร  ส่วนพระองค ์ป.ป.ร. เล่ม ๔   (๑๓ เมษายน  - พฤษภาคม  ๒๔๗๔) 

๒๔ 

๑๑. กฤตภาคข่าวรายงานการตอ้นรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘   พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔)  

๒๕ 
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 หนา้ 
๑๒. กฤตภาคข่าวรายงานการตอ้นรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม๔  (๑๓เมษายน  -พฤษภาคม  ๒๔๗๔) 

๒๖ 

๑๓. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม๔  (๑๓เมษายน  -พฤษภาคม  ๒๔๗๔) 

๒๗ 

๑๔. กฤตภาคข่าวรายงานการต้อนรับอย่างเป็นทางการของต่างประเทศเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร. เล่ม๔  (๑๓เมษายน  -พฤษภาคม  ๒๔๗๔) 

๒๘ 

๑๕. กฤตภาคข่าวรายงานการพระราชด าเนินฯ เอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘  
พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๒๙ 

๑๖. กฤตภาคข่าวแนะน าพระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและ
สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณนี 

๓๐ 

๑๗. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์เอกสาร

ส่วนพระองค ์ป.ป.ร. เล่ม ๓ (๑๒-๓๐ เมษายน ๒๔๗๔) 

๓๑ 

๑๘. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานสมัภาษณ์เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ 

๓๓ 

๑๙. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานสมัภาษณ์ เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ หนา้ ๒ 

๓๔ 

๒๐. กฤตภาคข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานสมัภาษณ์ เอกสาร
กกรมราชเลขาธิการ หนา้ ๓ 

๓๕ 

๒๑. กฤตภาคข่าวการปกครองแผ่นดินขณะเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๓๖ 

๒๒. กฤตภาคข่าวการปกครองแผ่นดินขณะเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเอกสารส่วน
พระองค ์ป.ป.ร เล่ม ๗ (๒๖ เมษายน- ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๔)  

๓๗ 

๒๓. กฤตภาคข่าวเก่ียวกบัประเทศสยาม ๓๘ 
๒๔. กฤตภาคข่าวการรายงานความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการรักษาพระเนตร ๓๙ 
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 หนา้ 
๒๕.  กฤตภาคข่าวการรายงานความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการรักษาพระเนตรเอกสารส่วน
พระองคป์.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓ เมษายน-พฤษภาคม๒๔๗๔) 

๔๐ 

๒๖. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัเอกสารส่วนพระองค์ ป.ป.ร. เล่ม ๔  
(๑๓  เมษายน -  พฤษภาคม ๒๔๗๔) 

๔๑ 

๒๗. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนั เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร. เล่ม ๔
(๑๓เมษายน- พฤษภาคม๒๔๗๔) 

๔๒ 

๒๘. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัสหรัฐอเมริกา เอกสารส่วนพระองค ์

ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๔๓ 

๒๙. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัท่ีสหรัฐอเมริกาเอกสารส่วนพระองค์

ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๔๕ 

๓๐. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัท่ีสหรัฐอเมริกาเอกสารส่วนพระองค ์
ป.ป.ร. เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔) 

๔๖ 

๓๑. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัขณะประทบัท่ีประเทศแคนาดา

เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร.เล่มท่ี ๑๓ ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพ ์(วนัท่ี ๑ สิงหาคม-๑๑ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๔๗๔)  

๔๗ 

๓๒. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัขณะประทบัท่ีประเทศแคนาดา 
      เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร.๑ เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๔ 

๔๘ 

๓๓. กฤตภาครายงานข่าวพระราชกรณียกิจรายวนัขณะประทบัท่ีประเทศแคนาดา 
เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร.เล่มท่ี ๑๓ ข่าวตดัจาก  หนงัสือพิมพ ์(วนัท่ี ๑ สิงหาคม-
๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๗๔) 

๔๙ 

๓๔.กฤตภาครายงานข่าวการเสด็จพระราชด าเนินไปรักษาพระเนตร ๕๐ 
๓๕.กฤตภาคแสดงข่าวสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ทรงเห็นดว้ยกบัการมีสามีหรือ
ภรรยาเพียงคนเดียวเอกสารส่วนพระองค ์ ป.ป.ร เล่ม๘ (๘  พฤษภาคม -๑๑ กรกฎาคม 
๒๔๗๔) 

๖๒ 

๓๖. กฤตภาคแสดงข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงไดรั้บการตอ้นรับจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเอกสารส่วนพระองค์ป.ป.ร. เล่ม ๔ (๑๓ เมษายน-พฤษภาคม 

๖๕ 
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 หนา้ 
๒๔๗๔) 
๓๗. กฤตภาคแสดงข่าวพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงไดรั้บการตอ้นรับจาก

ประเทศแคนาดา จากหนงัสือพิมพ ์The Vancouver Sun ฉบบัวนัท่ี ๑๑ เมษายน ค.ศ.

๑๙๓๑ 

๖๗ 

๓๘. พระราชกระแสการตรวจรักษาพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
วนัท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๓ 

๗๑ 

๓๙. เอกสารราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศในการจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองพระ
เนตรพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

๗๓ 

๔๐. ตวัอยา่งจดหมายพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ไตรทศประพนัธ ์กรมหมื่นเทววงศว์
โรทยัเป็นผูจ้ดัท าโปรแกรมการเสด็จพระราชด าเนินเพื่อการทอดพระเนตรกิจการ
ในต่างประเทศ 

๗๘ 

๔๑ . ส าเนารายงานเสนาบดีสภาใหม้ีการเผยแพร่ข่าวทางวทิยกุระจายเสียง ๘๐ 
๔๒. เสน้ทางการเดินทางของบริษทัแคนาเดียนปาซิฟิ คจากแผน่พบัในแฟ้ ม กต.

๗.๓.๓/๗: เสด็จกลบัจาก สหรัฐอเมริกา (และญ่ีปุ่ น) พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๘๒ 

๔๓. เอกสารกรมบญัชาการท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการเปล่ียนเรือซีแลนเดียในการเสด็จพระ
ราชด าเนินไปสหรัฐอเมริกา 

๘๓ 

๔๔. เรือซีแลนเดีย(SELANDIA) บริษทั THE EAST ASIATIC COMAPY LTD ซ่ึงใช้
เป็นเรือพระท่ีนัง่ 

๘๔ 

๔๕. ภายในเรือซีแลนเดีย (SELANDIA) ๘๕ 
๔๖. ภาพเรือเดินสมุทรจากแผน่พบัในแฟ้มก.ต.๗.๓.๓/๗:เสด็จกลบัจากสหรัฐอเมริกา

(และญ่ีปุ่น)พ.ศ.๒๔๗๔    
๘๖ 

๔๗. ภาพเสน้ทางการเดินเรือ ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ก.ต.๗.๓.๒/๖:รายงาน
ระยะทางเดินเรือเสด็จฯอเมริกา (๒๔๗๓-๒๔๗๔) 

๘๘ 

๔๘. ภาพแผน่ท่ีปี ค.ศ.๑๙๓๑ ซ่ึงเป็นเอกสารร่วมสมยั จะเห็นแผนท่ีแสดงนิวยอร์คของ
สหรัฐอเมริกาและ แควน้ควิเบค (Quebec)ของแคนาดา 

๑๐๑ 

๔๙. แผนท่ีประเทศแคนาดา ๑๐๒ 
๕๐. รัฐสภาเนินเขา (Parliament Hill) ๑๐๓ 
๕๑. Banff National Park ท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ๑๐๔ 
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 หนา้ 
๕๒. ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี 

พระบรมราชินี เสด็จนิวตัพระนครในวนัท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๔ จากหนงัสือพิมพ์
บางกอกไตมท ์ 

๑๑๐ 

๕๓. ข่าวหมายก าหนดการรักษาและการถวายการผา่ตดั ๑๑๔ 
๕๔. การถวายการตรวจ ณ บา้นของ ดร.วิลเมอร์(Dr.Willmer) ท่ีกิลฟอร์ ด 

(Guilford),เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร.เล่ม๔ กฤตภาค 1 May 1931 
๑๑๕ 

๕๕. นายแพทยท่ี์ถวายการรักษาและนายแพทยท่ี์ถวายการผ่าตดั สถาบันท่ีถวายการ
ตรวจรักษา เอกสารส่วนพระองค ์ป.ป.ร.เล่ม๔ กฤตภาค 1 May 1931  

๑๑๖ 

๕๖. ข่าวการเสด็จพระราชด าเนิน ณ ประเทศญ่ีปุ่น พ.ศ.๒๔๗๔ ๑๒๕ 
๕๗. ข่าวการเสด็จพระราชด าเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๔๗๔ ๑๒๗ 
๕๘. ข่าวการเสด็จพระราชด าเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๔๗๔ ๑๒๘ 
๕๙. ข่าวการเสด็จพระราชด าเนิน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๔๗๔ ๑๒๙ 
๖๐. ไดเ้สด็จเยีย่มนายธอมสั เอดิสนั (Thomas Edison) ในภาพน้ีCharles Edison ลกู ชาย

เป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับและส่งเสด็จฯ; เอกสารส่วนพระองค ์กฤตภาคข่าว 10 July 
1931) 

๑๓๑ 

๖๑. เสด็จทอดพระเนตรส านกังานของหนงัสือพิมพนิ์วยอร์ค เฮราลด ์ทริบนู (New 
York Herald Tribune ; เอกสารส่วนพระองค ์กฤตภาคข่าว 4 July 1931) 

๑๓๒ 

๖๒. เสด็จพระราชด าเนินไปบริษทัเยเนรัล อิเลค็ทริค จ  ากดัทอดพระเนตรหอ้งทดลอง 
เร่ืองการไฟฟ้า(Laboratories of the General Electronic Company) เอกสารส่วน
พระองค ์กฤตภาคข่าว 11 July 1931 

๑๓๓ 

๖๓. ทอดพระเนตรตึกเอมไพร์ สเตต (Empire State Building) นคร นิวยอร์ค ตึกท่ีสูงสุด
ในขณะนั้น : เอกสารส่วนพระองค ์กฤตภาคข่าว 1 July1931 

๑๓๔ 

๖๔. เสด็จไปเมืองเลควดู (Lakewood) มลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey State) 
ทอดพระเนตร และประทบัยานอากาศ (dirigible) ของกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา ช่ือ 
ลอส แองเจลลิส (Los Angeles) บินรอบมลรัฐนิวยอร์คเอกสารส่วนพระองค ์กฤต
ภาคข่าว 28July1931 

๑๓๕ 

๖๕. ข่าวสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณีพระบรมราชินีซ่ึงวา่กนัว่าเป็นหน่ึงในสตรีท่ีสวย
ท่ีสุดในตะวนัออก;เอกสารส่วนพระองค ์กฤตภาคข่าว 17 April 1931 

๑๔๑ 

๖๖. เสด็จร่วมงานเทศกาล ของประเทศแคนาดา ๑๔๔ 



ฑ 

 หนา้ 
๖๗. ข่าว สภาการศึกษาอเมริกนั และมหาวิทยาลยัยอร์จ วอชิงตนั (George Washington 
University) ทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (Doctor of Law, 
Honoris Causa)วนัท่ี ๓๐ เมษายน๒๔๗๔ ณ สหรัฐอเมริกา 

๑๔๕ 

  
 

 

 


