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บทคัดย่อ
การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ค.ศ. 1934/พ.ศ. 24762477 (นับตามปฏิทนิ จันทรคติของสยาม) แห่งสยามเป็ นไปท่ามกลางช่วงเวลาระยะหัวเลีย้ วหัวต่อของ
สถานการณ์ ท่ผี นั ผวนทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในโลก ในเอเชีย ตลอดจนใน
ประเทศสยามเองหลังการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัต ริย์เ ป็ นประมุขภายใต้รฐั ธรรมนู ญ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ค.ศ. 1934
ได้รบั ผลกระทบและได้รบั อิทธิพลจากปรากฏการณ์ร่วมกันของยุโรปและเอเชีย ได้แก่ การค่อยๆ ล่ม
สลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อิทธิพลของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการ
เผยแผ่อทิ ธิพลของอุดมการณ์การเมืองใหม่ในโลกยุโรปและเอเชีย ได้แก่ ลัทธิสงั คมนิยมมาริกซิสม์และ
สังคมนิยมคอมมูนิสต์ และอิทธิพลจากลัทธิเผด็จการชาตินิยมฟาสซิสม์ ปจั จัยทัง้ หมดนี้ควรพิจารณา
ไปพร้อ มกัน กับ สถานการณ์ ใ นยุ โ รป เอเชีย โดยเฉพาะเหตุ ก ารณ์ ก ารเมือ งของสยามระหว่ า งที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงประทับในยุโรป ภาพรวมจะช่ว ยให้เ ข้าใจเรื่องการเสด็จ
ประพาสยุโรปทีจ่ บลงด้วยการสละราชสมบัตขิ องพระมหากษัตริยแ์ ห่งสยามได้ดขี น้ึ
อาจกล่าวได้ว่า การเสด็จประพาสยุโรป ค.ศ. 1934 เป็นการเปิดตัวสยาม “ในมิตใิ หม่” หลังการ
เปลี่ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบประชาธิป ไตยในค.ศ. 1932 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงถูกรัฐบาลสยามและกลุ่มบุคคลทีเ่ ป็ นปฏิปกั ษ์ต่อ “เจ้า” หมิน่ พระเกียรติอย่างมาก และ
ข้อ เท็จ จริง นี้ เ ป็ น ที่ร บั รู้แ ล้ว ในยุโ รป กลับ ทรงได้ร บั การยกย่ อ งและยอมรับ ว่ า เท่ า เทีย มในฐานะ
พระมหากษัตริยส์ ยามภายใต้รฐั ธรรมนูญ นับเป็ นการปรากฏพระองค์ในยุโรปในฐานะพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกของประเทศสยามในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีเป็ นครัง้ แรกใน
ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ทัง้ ยังทรงได้รบั การยกย่องจากหลายประเทศในยุโรปในฐานะพระมหากษัตริย์
แห่งสยามที่ทรงมีพระชายาเพียงพระองค์เดียว เป็ นการแหวกประเพณี การสมรสของชายชาวสยาม
ส่วนใหญ่และเริม่ มิตใิ หม่ทางวัฒนธรรมของประเทศสยามให้ปรากฎในโลก
การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั มิได้ เพียงสะท้อนเหตุการณ์
การเมืองภายในทีย่ ุ่งยากของสยาม แต่ยงั สะท้อนประเด็น การเปลี่ยนแปลงนโยบายความสัมพันธ์กบั
นานาประเทศในยุโรปและเอเชียในทิศทางใหม่ท่ที าให้เราได้รถู้ งึ ภัยจากนโยบายการเมืองอาณานิคม
ของสองมหาอานาจยุโรป ได้แก่ อังกฤษและฝรังเศสที
่
ย่ งั ไม่หมดไปทีเดียวหลังมหาสงครามโลกครัง้ ที่
1 ผสมผสานกับภัยและปจั จัยจากนอกประเทศอื่น คือ ภัยคอมมิวนิสต์จากจีน รัสเซีย อินโดจีนของ
ฝรังเศสกั
่
บการขึน้ สู่อานาจของชาติในเอเชียคือญีป่ นุ่ ทีล่ ว้ นมีความซับซ้อน
ปจั จัยจากภายในและภายนอกประเทศทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนเหล่านี้ ล้วนตอกยา้ ความสาคัญของ
การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ค.ศ. 1934/พ.ศ. 2477 ว่า มิใช่เพียง
ดาเนินไปเพื่อการรักษาพระสุขภาพขององค์พระเจ้าแผ่นดินและเป็นสิง่ สาคัญและหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่
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ยังสะท้อนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีส่ ยามได้ประกาศยืนยันจุดยืนด้านอุดมการณ์การ
เมืองเป็นสยามใน “มิตใิ หม่” ทีอ่ งค์พระมหากษัตริยค์ อื พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณีพระบรมราชินีทรงเป็น “ตัวชูโรง” ในฐานะ “ทูตสันถวไมตรีกติ ติมศักดิ”์
ของประเทศในการสืบสานราชไมตรีทม่ี อี ยูแ่ ล้วแต่ครัง้ พระบาทสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทัง้ ยังได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกบั ราชสานักและบรรดาประเทศยุโรปและ
ทรงริเริม่ สัมพันธไมตรีใหม่กบั ประเทศเกิดใหม่ในยุโรปหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 คือประเทศเชคโกสโล
วาเกียและประเทศฮังการี เราจะได้เห็นว่า พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงถูกหมิน่ พระเกียรติอย่างร้ายแรงใน
ประเทศของพระองค์เองกลับทรงได้รบั การยอมรับอย่างเท่าเทียมและทรงได้รบั การยกย่องอย่างสูงใน
ต่างแดนด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม เรียบง่ายและพระอัธยาศัยทีจ่ ริงใจ จริงจังจากชาวยุโรปและ
อเมริกนั การรักษาพระเกียรติของพระองค์และเกียรติของประเทศ รวมทัง้ ความสนพระทัยในคนและ
กิจการของทุกแห่งในประเทศต่างๆ ทีเ่ สด็จพระราชดาเนินเยือนอย่างแท้จริงซึง่ เจ้าบ้านสามารถสัมผัส
ได้ ความสาเร็จครัง้ นี้ สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณีพระบรมราชินีทรงมีส่วนอย่างมาก อีกทัง้ พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆ ทัง้ วิทยาการและเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อทรงนาความรูเ้ หล่านัน้ กลับมาสืบสานและประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศสยาม ดาเนินรอยตามสมเด็จพระราชบิดาในการทานุบารุงประเทศด้วย
แม้ว่าในการเสด็จประพาสยุโรปค.ศ. 1934 ครัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั จะ
มิได้เสด็จกลับมาประเทศสยามอีกเลย แต่ได้ทรงสละราชสมบัตใิ นวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1935 และ
ประทับทีก่ รุงลอนดอนประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตในค.ศ. 1941/พ.ศ.2484 พระชนมายุ 48
พรรษา พระวิรยิ ะอุตสาหะอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะทรงทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ในยุโรปทุกด้านระหว่าง
การเสด็จประพาสยุโรปเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจทีไ่ ด้ทรงเริม่ ไว้แล้วตัง้ แต่เสด็จขึน้ ครองราชย์ใน
ค.ศ. 1925/พ.ศ. 2468 นาไปสู่ขอ้ สันนิษฐานของผูว้ จิ ยั ทีว่ ่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยัง
มิได้ทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดทีจ่ ะสละราชสมบัตใิ นชัน้ แรกดังข่าวลือมาตลอด แต่ได้ทรงตัดสินพระทัย
ทีจ่ ะสละราชสมบัตเิ มือ่ เหตุการณ์ดาเนินมาถึงทางตันและไม่ทรงสามารถยินยอมหรือผ่อนปรนกับ
รัฐบาลสยามได้อกี ต่อไป
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผู้วจิ ยั พยายามเสนอภาพรวมของการเสด็จประพาสยุโรปค.ศ. 1934 ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
สยาม เอเชีย และยุโรป โดยศึกษาจากข้อมูลชัน้ ต้นและชัน้ รองทัง้ ในประเทศไทยและข้อ มูลจาก 7
ประเทศในยุโรปทีไ่ ด้คน้ คว้ามาใหม่ คือ สาธารณรัฐเชค ฮังการี อิตาลี นครวาติกนั เดนมาร์ก เบลเยียม
และเยอรมนี นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรายละเอียดให้เห็นจริงเพื่อความเข้าใจในทีม่ าสาเหตุของ
การเสด็จ ประพาสยุ โ รป การเตรีย มการเสด็จ ประพาสยุ โ รปที่ ต้ อ งติด ต่ อ กับ ฝ่ า ยสยามและฝ่ า ย
ต่างประเทศมากมายซึง่ สะท้อนการเมืองการปกครองในสยาม ความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคล
ในคณะรัฐบาลหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ค.ศ. 1932/พ.ศ. 2475 ตลอดจนความเห็นทีแ่ ตกต่าง
จนไม่สามารถประนีประนอมได้ระหว่างองค์พระมหากษัตริยแ์ ละรัฐบาล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสยามกับประเทศยุโรปในหลายแง่มุมด้านอย่างมีนัยสาคัญทัง้ ในทางการเมือง วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ ทาให้เราเข้าใจประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของช่วงนี้ท่ยี งั ไม่เป็ นที่รใู้ นวง
กว้างดีขน้ึ ในหลายประเด็น อาทิเรื่องการแสวงหามิตรใหม่คอื ญี่ปุ่น ของสยามในช่วงทศวรรษที่ 1930
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การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศทีเ่ ริม่ อย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
และยืดเยือ้ ยาวนานมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเสนอภาพการเสด็จประพาสยุโรปและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั ในแง่มุมใหม่รอบด้านที่สมั พันธ์กับ ปจั จัยจากต่ างประเทศด้วย นับเป็ นพระราชคุ ณูปการ
ยิง่ ใหญ่ของพระมหากษัตริญองค์ท่ี 7 แห่งราชวงศ์จกั รี ไม่ใช่เฉพาะในฐานะพระเจ้าแผ่นดินผูท้ รงกอป
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณยิง่ ใหญ่ในการที่ทรงยับยัง้ การสู้รบนองเลือดระหว่างคนไทยกันเองด้วยการ
ยอมสละพระราชอานาจพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ปวงชนชาวไทย แต่ในฐานะพระมหากษัตริยน์ ักการ
ทูตทีช่ าวยุโรปยอมรับ และทรงทาให้ประเทศสยาม”ใหม่” ในระบอบประชาธิปไตยเป็ นทีย่ อมรับในเวที
โลก
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