รายงานการวิจยั

เรื่ อง

การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ. ๒๔๗๓

โดย

นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร

เสนอ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. ๒๕๕๘

หัวข้ อวิจัย

การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ. ๒๔๗๓

ชื่อผู้วจิ ัย

นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร

หน่ วยงาน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั

สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๘

บทคัดย่ อภาษาไทย
การเสด็จฯประพาสอินโดจีนพ.ศ.๒๔๗๓ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี นับเป็ นบรรยากาศแห่ งการเจริ ญพระราชไมตรี ท้ งั กับฝรั่งเศสในฐานะที่เป็ น
เจ้าอาณานิ คมและเจ้านายพื้นเมื องระดับสู งในเวียดนามและกัมพูชาเดิ ม ซึ่ งเคยมี เงื่ อนงาบาดหมางอยู่ในอดี ต
นับตั้งแต่กษัตริ ยก์ มั พูชาตัดสิ นใจเข้าเป็ นรัฐภายใต้การคุม้ ครองของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานมากมาย
ที่เกี่ ยวข้องกับการเสด็จฯ ประพาสเวียดนามถึง ๒๕ วัน และกัมพูชา ๘ วันครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จาแนกการศึกษาที่
น่าสนใจออกเป็ น ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) เส้นทางในการเสด็จพระราชดาเนิน ๒) ระยะเวลาในการเสด็จฯ
๓) เหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดาเนิ น ๔)การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
และ ๕) ผลจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓
ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นโยบายการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั สามารถทาให้ราชสานักสยามก้าวพ้นจากความบาดหมางเดิมกับเจ้านาย
พื้ น เมื อ งในอิ นโดจี น ฝรั่ ง เศสได้เ ป็ นอย่า งดี ยิ่ ง ไปกว่า นั้น ยัง มี ก ารเปิ ดรั บความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี แ ละ
แบบอย่างที่ทนั สมัยจากอินโดจีนฝรั่งเศสบางอย่างมาพัฒนาปรับใช้ในประเทศอีกด้วย
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Abstract

The Royal Journey to the Federation of French Indochina of His Majesty the King
Prajadhipok and Her Majesty the Queen Rambaibarni in 1930, was the way to encourage the
better atmosphere of bi-relationship between the Kingdom of Siam and the Federation of French
Indochina, both to the part of the Republic of France as the conqueror and high ranking royal
families of the regions of Vietnam and Cambodia that used to deposit the secrecy conflicts in
depth for long times after the Khmer Regal decided to be being as the protection state of the
Republic of France. However, from plentiful evidences concerning to the royal journeys of 25
days in Vietnam and 8 days in Cambodia, the researcher has classified the topic of studies into 5
interested major issues as 1) the royal routes 2) duration of the royal routes 3) events during the
royal journeys 4) development of foreign affairs between Siam and France and 5) results of the
royal journeys to Indochina in 1930.
Result of the study demonstrate that the policy of King Prajadhipok to develop
relationship with France could assist the royal court of Siam to omit the historical former conflict
with the royal folk families very well. Furthermore, there were also the opening of some modern
technology and idealism from the French Indochina to be adapted to Siam as well.

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั เรื่ องการเสด็จฯประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องหนี่ งในสามเรื่ องของโครงการเสด็จต่างประเทศ คือ โครงการวิจยั เอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่๗ : ศึกษากรณี การเสด็จพระราชดาเนินต่างประเทศในปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
สาเร็ จลุ ล่ วงไปด้วยความกรุ ณาของคณะกรรมการกากับโครงการวิจยั โดยมี เลขาธิ ก ารสถาบัน
พระปกเกล้า รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เป็ นประธานกรรมการ และมีคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล กรรมการกากับโครงการวิจยั ผูซ้ ่ ึ ง
ทุ่มเททั้งเวลาและความรู ้ในการให้คาปรึ กษากับงานวิจยั อย่างเต็มที่ อาจารย์สาวิตรี สุ วรรณสถิตย์ ผู ้
ชี้ ช่องทางการดาเนิ นการวิจยั และ ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ของผูเ้ ขียน
ตั้งแต่สมัยเรี ยนปริ ญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อกว่า ๒๐ ปี มาแล้ว และ
อีกสองท่านที่ช่วยกรุ ณาให้งานวิจยั ดาเนินการสาเร็ จลุล่วงลงได้ คือ ท่านผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจ
อ่านงานวิจยั คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ นุ ชเปี่ ยม และผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว คื อ คุ ณ กาญจนา ศรี ปั ด ถา ที่ ก รุ ณ าให้ โ อกาส ผู ้วิ จ ัย ในการท าหน้า ที่
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้อย่างสมบูรณ์ ผูเ้ ขียนต้องขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ ง ผูว้ ิจยั ต้องขอบพระคุณครอบครัว ของข้าพเจ้าที่ให้กาลังใจในการศึกษาวิจยั จนทาให้
งานสาเร็ จลงได้ดว้ ยดี และหวังว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูส้ นใจศึกษาค้นคว้าเรื่ อง
เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา หากมีขอ้ บกพร่ องประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับเพื่อแก้ไขปรั บปรุ งใน
โอกาสต่อไป
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