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น่าสนใจออกเป็น  ๕ ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  ๑) เส้นทางในการเสด็จพระราชด าเนิน  ๒) ระยะเวลาในการเสด็จฯ  

๓) เหตุการณ์ระหวา่งการเสด็จพระราชด าเนิน ๔)การพฒันาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 

และ  ๕) ผลจากการเสด็จพระราชด าเนินเยอืนอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓   

ผลจากการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ นโยบายการปรับความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในสมยั

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัสามารถท าให้ราชส านกัสยามกา้วพน้จากความบาดหมางเดิมกบัเจา้นาย

พื้นเมืองในอินโดจีนฝร่ังเศสได้เป็นอย่างดี  ยิ่งไปกว่านั้ น ยงัมีการเปิดรับความเจริญทางเทคโนโลยีและ

แบบอยา่งท่ีทนัสมยัจากอินโดจีนฝร่ังเศสบางอยา่งมาพฒันาปรับใชใ้นประเทศอีกดว้ย 

  

            (ก) 

 



 

 

Research Title The Royal  Journey  to the  Federation of French Indochina of His  

Majesty the King Prajadhipok in 1930 

Name   Mrs. Chatbongkoch Sriwattanasarn 

Institute                     King  Prajadhipok  Museum , King  Prajadhipok  Institute       

Year           2015 

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. 
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