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This research aims to study the political concepts, attitudes and roles of His Highness 

Prince Dhani Nivat Kromamun Bidayalabh Bridhyakorn from 1909 to 1974. This time period was 
selected because this was the time that he started working in the government service (following 
university graduation) until he passed away. The research found that he played a significant role before 
the change of governance. He began working in the Ministry of the Interior. Then he served as a 
secretary for King Rama VI until a change in governance. He also played an important role in the 
Ministry of Justice during the reign of King Rama VII. In the reign of King Rama VII, democracy was 
spreading worldwide and Rama VII obviously opposed the idea of democracy. This revealed that he 
supported the monarchy and that he could be classified as a political conservative. After the change 
of governance, the Prince adapted himself in order to protect himself. At this point, he stopped 
expressing his ideas about politics. Instead, he started to write about art and culture before resuming 
his government service. He then became the supreme president and privy councilor during the reign 
of King Rama IX and also served as a representative for King Rama IX. When King Rama IX first 
ascended the throne and played a significant role in building up the popularity of the King. He helped 
the king to become a populist king. He achieved this by continuously setting up many royal ceremonies 
since the beginning of 2490. He was recognized as a person who supported the monarchy. The 
purpose was to praise the King by setting those invented traditional ceremonies and the speech in his 
writing until it became the main pattern and the concept of the present. 

 
Keyword : Dhani Nivat Kromamun Bidayalabh Bridhyakorn cultural political royal ceremony invented 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้าน
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บทที่ 1  
บทน า 

1. ความส าคัญและความเป็นมา 
ระบอบการปกครองของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เ มื่อวันท่ี  24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยคณะผู้ก่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีเรียกกลุ่มของตนเองว่า คณะราษฎร การเปลี่ยนแปลงครัง้นีท้ าให้
โครงสร้างทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ท่ี
ต้องทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญู อนัเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ ด้วยความท่ีมีการเปลี่ยนอย่าง
ฉบัพลนั ท าให้กลุ่มคนบางกลุม่ต้องสญูเสียอ านาจเดิมของตนไป โดยเฉพาะชนชัน้ปกครองอนัมี
พระบรมวงศานวุงศ์และขนุนางเป็นหลกั 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร นับเป็นเจ้านาย
พระองค์หนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึน้มา หลังจากท่ีถูก  
ลดบทบาทลงไปหลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทัง้นีส้าเหตท่ีุทรงพยายามฟืน้ฟู
สถาบันพระมหากษัตริย์ขึน้มานัน้ ควรวิเคราะห์จากภมูิหลงัของพระองค์ ซึ่งเ ป็นท่ีทราบแล้วว่า 
ทรงมีพระสถานะเป็นฝ่ายเจ้า ทัง้นีใ้นงานศกึษาชิน้นีจ้ะเรียกพระนามของพระองค์วา่ “พระองค์เจ้า
ธานีนิวัต” เน่ืองจากพบว่าพระนามของพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงตามพระอิสริยยศท่ีได้รับ
พระราชทานในแตล่ะรัชสมยั 

โดยเป็นพระโอรสองค์ ใหญ่ใน  พระเ จ้าบรมวงศ์ เธอ พระองค์ เ จ้าโสณบัณฑิต  
กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4 กบัเจ้าจอมมารดาวาด ทัง้นีพ้ระบิดาของ
พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาเจ้านายท่ีได้ร่วมกนัถวายค ากราบบงัคมทูลให้มีการใช้
ระบอบการปกครองท่ีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อ ร.ศ. 1031 โดยขณะนัน้พระบิดาของ
พระองค์ ทรงด ารงต าแหน่งผู้ช่วยทูตทหารประจ าประเทศองักฤษ เป็นเหตใุห้รัชกาลท่ี 5 ทรงเรียก
กลุ่มเจ้านายและขนุนางท่ีร่วมกนัลงนามถวายหนังสือดงักล่าวกลบัประเทศทัง้หมด แต่ภายหลงั
พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้มีรับสัง่กบั สลุกัษณ์  ศิวรักษ์ วา่พระบิดาของพระองค์ไม่ได้มีความรู้อะไร
เก่ียวกับการเมือง แต่ท่ี ร่วมลงพระนามด้วยนัน้เป็นเพราะแรงหนุนจากเจ้านายองค์อ่ืน  ๆ2 
ในปีท่ีพระบิดาของพระองค์เสด็จกลับน่ีเอง เป็นปีท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวัตได้ประสูติ จึงได้รับ
พระราชทานนามพร้อมกบัพระยศแรกเกิดวา่ “หมอ่มเจ้าธานีนิวตั” มีหมอ่มเอมเป็นหมอ่มมารดา 

                                                             
1 จลุจกัรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2555). เจ้าชีวิต. หน้า 293. 
2 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เร่ืองกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทศันะ ส. ศิวรักษ์. หน้า 46. 
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ผู้ ท่ีเลีย้งดพูระองค์ตัง้แตป่ระสตูิ คือเจ้าจอมมารดาวาด ผู้ เป็นคณุย่าของพระองค์ สาเหตุ
มาจากการท่ีคณุย่าอยากได้หลานผู้ชายมาเลีย้ง3 ตอ่มารัชกาลท่ี 5 ได้ให้เจ้าจอมมารดาวาดเข้าไป
รับราชการในวงัต าแหน่งท้าววรจนัทร์ และด้วยเหตกุารณ์นบัแตนี่เ้องท่ีท าให้พระองค์เจ้าธานีนิวตั
คงจะได้ซึมซบับรรยากาศความเจริญตา่ง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวงั ตลอดจนพระราชพิธีและ
ประเพณีต่าง ๆ  โดยเป็นการตามคณุย่าของพระองค์ท่านไปด้วย รัชกาลท่ี 5 ทรงเรียกพระองค์ว่า 
“หางท้าววรจันทร์”4 นอกจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีได้ทรงพบเห็นแล้ว การท่ีทรงได้รับการศึกษาท่ี
โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวงัก็ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ทรงรู้จักพระอธัยาศยัเจ้านาย
อีกหลายพระองค์ ซึ่งในชัน้เรียนของพระองค์ปรากฏว่ามีพระราชโอรสของรัชกาลท่ี 5 ได้เข้าเรียน
ร่วมด้วย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสริุโยภาส และสมเด็จฯกรมพระยาชัยนาท
นเรนทร5 ต่อมาเสด็จไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยได้รับ
พระราชทานทุนจากรัชกาลท่ี 5 ซึ่งทรงเลือกเรียนทางด้านบรูพคดีศึกษาประวตัิและแนวความคิด
ทางวฒันธรรมของตะวนัออก พร้อมกับยังได้ศึกษาภาษาและวรรณคดีสนัสกฤตเพ่ิมอีกด้วย หาก
จะสรุปภาพรวมตัง้แตท่รงพระเยาว์จนส าเร็จการศกึษาล้วนแตเ่ป็นพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงได้รับ
จากรัชกาลท่ี 5 ทัง้สิน้  

เ มื่ อท รง เ ข้ ารั บ ร าชกา รหลัง จาก เ สด็จ กลับมายั งป ระ เทศ ไทยแ ล้ ว  ไ ด้ รั บ  
พระมหากรุณาธิคณุจากรัชกาลท่ี 6 มาโดยตลอด ถึงแม้จะเร่ิมรับราชการมาแตร่ัชกาลท่ี 5 แตก่็จัด
วา่อยู่ในช่วงปลายรัชสมยั พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีบทบาทส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 6 งานท่ีทรง
ได้รับมอบหมายมักจะเก่ียวกับงานด้านเลขานุการทัง้สิน้ คือ ราชเลขานุการในสมเด็จพระ  
ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, ผู้ ช่วยราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ, ผู้ ช่วยราชเลขาธิการ, 
เลขานกุารเสนาบดีสภา, เลขานุการองคมนตรีสภา และราชเลขานุการฝ่ายตา่งประเทศ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะรัชกาลท่ี 6 เห็นว่าทรงมีความสามารถด้านภาษา ดงัท่ีเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ 
พึ่งบญุ) ได้กลา่วว่าเมื่อรัชกาลท่ี 6 ต้องการจะทราบเร่ืองหรือสงสยัอะไร ก็มกัจะจดโน้ตเล็ก ๆ ถาม
พระองค์6 ไม่เพียงเฉพาะหน้าท่ีการงานเท่านัน้ แม้แต่เร่ืองส่วนพระองค์อย่างงานเษกสมรสของ

                                                             
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ หน้า 

4. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 15. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 21. 
6 นิรมล ตีรณสาร สวสัดิบตุร. (2516). แนวคิดทางการศกึษาของบคุคลส าคญัของไทยในรอบสองร้อยปี

แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 32. 
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พระองค์กับน.ส.ประยูร  สุขมุ ธิดาของเจ้าพระยายมราช (ปัน้  สุขมุ) ใน พ.ศ.  2461นัน้ก็ได้รับ
พระราชทานเกียรติยศเสมอเจ้านายชัน้ลกูหลวง เน่ืองจาก “โดยเหตท่ีุพ่อเป็นลกูก าพร้าทัง้พ่อทัง้แม่
จึ่งจะทรงรับเป็นพ่อและจะให้เทียบเกียรติท่ีจะพระราชทานอย่างลกูหลวง”

1  แ ต่ ท่ี นั บ ว่ า เ ป็ น 
พระมหากรุณาธิคณุอย่างสงูสดุนัน้ เห็นจะเป็นการท่ีจะสถาปนาพระองค์จากหม่อมเจ้าขึน้เป็น  
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใน พ.ศ. 24652 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ด้วยต าแหน่งราชเลขานุการ และความเช่ียวชาญในด้านบูรพคดี 
พระองค์เจ้าธานีนิวตั จึงทรงรับหน้าท่ีแตง่หนงัสือเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพ่ือแจกจ่าย
แก่ผู้ ท่ีมาร่วมงานทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเมื่อมีการปรับต าแหน่งเสนาบดี 
ขึน้ใหม่ จึงได้เข้ามารับหน้าท่ีเสนาบดีกระทรวงธรรมการจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง  
การปกครอง พ.ศ. 2475 จึงไมม่ีหน้าท่ีใด ๆ เก่ียวกบัทางราชการอีก 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีคนหลายกลุ่มได้รับผลกระทบจาก
กรณีนี ้โดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้ปกครองท่ีมีอ านาจมาแตเ่ดิม พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเป็นหนึ่งใน
บคุคลท่ีได้รับผลกระทบนัน้โดยตรง เน่ืองจากทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการก่อนท่ี
จะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว แม้วา่จะไมไ่ด้ถกูคมุขงัเหมือนเจ้านายบางพระองค์ แตก่ารแสดงออกใน
ระยะแรกของพระองค์ท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นี ้น่าจะเป็นการโจมตีมากกวา่ เห็นได้จากการท่ีคณะราษฎร
ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลตอ่รัชกาลท่ี 7 เร่ือง พระราชวงศ์เป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ3 โดยมี
เนือ้หาตอนหนึ่งว่า “ปากเสียงอนัเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ...(อนั) จะเป็นเชือ้ฝอยให้ลกุลาม
ต่อไป และครั น้ คณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสี ย เ อง  ก็จ ะ เกรงเ ป็น ท่ีขุ่น เคื อง  
พระราชหฤทัย”4 ทัง้นี ป้รากฏว่ามีรายพระนามเจ้านายจ านวน 5 พระองค์  หนึ่งในนัน้คือ 
พระองค์เจ้าธานีนิวตั และหมอ่มเจ้าสิบพนัพารเสนอ โสณกลุ พระขนิษฐาของพระองค์รวมอยู่ด้วย 
ซึ่งรัชกาลท่ี 7 ก็ทรงยอมรับท่ีจะปรามเจ้านายให้ระมดัระวงั โดยมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยา 
วรพงศ์พิพัฒน์ ลงวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2475 ว่า “อย่าให้ท าการใด ๆ ซึ่งไมส่งบราบคาบ แม้ใช้

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 47. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 110. 
3 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลศิอนนัต์. (2547). ปฏิวติั 2475 (1932 revolution in Siam 

). หน้า 390. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 312. 
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เพียงกิริยาวาจาเสียดสีก็มิบงัควร”1 ทัง้นีเ้หตกุารณ์ดงักลา่ว ตรงกบัท่ีโพยม  โรจนวิภาต ได้กลา่วไว้
ในหนังสือเร่ือง พ. 27 สายลับพระปกเกล้า ว่าเขาได้รับค าสั่งจากเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์  
ผู้ส าเร็จราชการส านกัพระราชวงัให้คอยสอดสอ่งความประพฤติของบรรดาพระราชวงศ์ เน่ืองจาก
รัชกาลท่ี 7 ทรงห่วงวา่เจ้านายท่ีไม่เห็นด้วยกับการปกครอง จะกระท าการใด ๆ ท่ีผิดรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะบรรดาเจ้าชายท่ีอยู่ในวยัฉกรรจ์2  

การแสดงออกในแง่ลบต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังปรากฏในอตัตชีวประวตัิของ
พระองค์ โดยมักทรงเปรียบเทียบกับเร่ืองราวในวรรณคดี เช่น เปรียบผู้ก่อการว่าเป็นเหมือน  
 “หิรัณม้วนแผน่ดิน”3 อนัหมายถึงยกัษ์ในเร่ืองนารายณ์สิบปาง ท่ีท าการม้วนเอาโลกทัง้สามเพ่ือไป
ท าลาย จนท้ายท่ีสดุก็ถกูพระนารายณ์ฆ่าตายและช่วยมนษุย์โลกได้ส าเร็จ ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ทรงเปรียบเหตกุารณ์ดงักลา่ววา่“บ้านเมืองป่ันป่วน”4 แม้กระทัง่ช่วงท่ี
ออกจากราชการก็ยงัเปรียบพระองค์วา่เป็น “กรรมกรไร้งาน”5 

ในบทพระนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระองค์มกัจะทรงเป็นภาษาองักฤษ เป็นวรรณคดีต่าง ๆ 
แต่เมื่อทัง้นี เ้มื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้นิพนธ์ท่ีเก่ียวกับการเมือง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงทศวรรษ 2480 
ท่ีมีการกวาดล้างคณะเจ้าจ านวนมาก ย่ิงต้องทรงระมดัระวงัพระองค์เป็นพิเศษ แม้จะไม่มีหน้าท่ี
ราชการใด ๆ  แตก่็ปรากฏวา่ได้ทรงเป็นกรรมการสยามสมาคม เมื่อจะมีการปาฐกถาใด ๆ ก็ต้อง
เลี่ยงการเอย่ถึงการเมือง เพราะ “สมยัฉนัเป็นกรรมการอยู่ ตาแปลกแกหาเร่ืองจบัผิดสยามสมาคม
อยู่เสมอ ต้องระวงัตวัแจ”6 หรือแม้แต่การพบปะพูดคยุกบัใครในท่ีสาธารณะ ก็มกัจะไม่เอ่ยเก่ียว
นโยบายการเมืองเลย เห็นได้จากเมื่อมีผู้พดูคยุกบัพระองค์เร่ืองนโยบายรัฐนิยม พระองค์ก็กลา่วว่า 
 “เธอจะปากเปราะกลางถนนหนทางอย่างนี ้ก็พูดไปคนเดียวเถิด ฉันไม่เล่นด้วยดอก”7 แต่เมื่อ 
จอมพล ป. พิบลูสงครามหมดอ านาจลงไปตัง้แต ่พ.ศ. 2487 ผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ก็เร่ิมมี
การวิจารณ์นโยบายรัฐบาลของจอมพล ป.หลาย ๆ เร่ือง เร่ิมจากในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2488 
ได้ทรงพระนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน” มีการพูดถึงความสมัพันธ์ท่ีดี
                                                             

1 ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต์. (2547). เล่มเดิม. หน้า 313. 
2 พโยม โรจนวิภาต. (2547). พ. 27 สายลบัพระปกเกล้า. หน้า 242. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 92. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 90. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 94. 
6 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 22.  
7 แหล่งเดิม. หน้า 22. 
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ระหวา่งไทยกบัองักฤษและฝร่ังเศสซึ่งเป็นประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตรในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ
กล่าวถึงญ่ีปุ่ นกับไทยท่ีได้เข้าร่วมสงครามในฝ่ายเดียวกันด้วยว่า “ส่วนใหญ่มิได้ตัง้ใจจะเข้ากับ
ญ่ีปุ่ นโดยความเลื่อมใส”1ซึ่งหากแปลความแล้วน่าจะหมายถึงความเห็นของคนไทยสว่นใหญ่ไมไ่ด้
ต้องการจะเข้าร่วมกับฝ่ายญ่ีปุ่ นตามรัฐบาลเพราะญ่ีปุ่ น “ยุยงส่งเสริมให้ไทยเกลียดชังนานา
ประเทศบรรดาท่ีเป็นคูแ่ขง่กบัตนในการเมืองของโลก”2 แตบ่ทพระนิพนธ์นีท้รงอ้างวา่เป็นการแปล
และวิจารณ์หนังสือเร่ืองสยามทางแพร่ง (Siam : the Crossroads) ของเซอร์โจไซอะ  ครอสบี ้
(Sir Josiah Crosby) อคัรราชทตูองักฤษท่ีประจ าประเทศไทยขณะนัน้ 

ตอ่มาในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2489 ได้ทรงพระนิพนธ์บทความเร่ือง อนโุมทนาเสมอนอก 
ซึ่งเป็นบทความท่ีเก่ียวข้องกบัวรรณคดีแตพ่ระองค์ได้น าเอาวาทกรรมเร่ือง “ชาติ” เข้ามาสอดแทรก
ในบทความนี ้โดยทรงกล่าวว่า แท้จริงแล้ววรรณคดีของไทยตัง้แต่อดีตได้สอดแทรกความรักชาติ
มานานแล้ว ไมไ่ด้พึ่งเกิดเมื่อสิบปีท่ีผา่นมา3 

การวิพากษ์กลุม่คณะราษฎรโดยเฉพาะจอมพล ป. ปรากฏอย่างชดัเจนในบทพระนิพนธ์
เร่ืองวิวัฒนาการแห่งภาษาไทย เป็นการวิจารณ์เร่ืองรัฐนิยมอย่างเปิดเผย ทัง้ท่ีก่อนหน้านี  ้
ทรงค่อนข้างจะไมอ่อกความคิดเห็นในเร่ืองนี ้ทัง้นีช้่วงเวลาดงักลา่ว จอมพล ป.หมดบทบาทลงไป
และคณะเจ้าเร่ิมมีการกลบัมารวมกลุ่มกันอีกครัง้ โดยทรงพระนิพนธ์โต้แย้งตัง้แต่การใช้ค าว่า  
 “วนัเกิด” แทนการใช้ค าราชาศพัท์เดิมวา่ “วนัพระราชสมภพ” ของรัฐบาล, การกลา่วค าวา่ “สวสัดี” 
ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ของไทย และการนุ่งผ้าโจงกระเบนท่ีรัฐบาลอ้างว่าเป็นของเขมร แล้วเปลี่ยนมา
แต่งกายชุดสากล ก็ไม่ทรงเห็นด้วย สดุท้ายก็ทรงออกความเห็นว่า “ภาษาก็ดี ขนบธรรมเนียม
ประเพณีก็ดี เป็นของท่ีจะพึงวิวฒัน์ไปโดย  กฎธรรมชาติ ไมค่วรจะเป็นสิ่งท่ีจะเปลี่ยนกนัด้วยปฏิวตัิ 
การแก้ไขวฒันธรรมเป็นของช้า ต้องเป็นไปโดยหลกัธรรมชาติกอร์ปด้วยมหาชนนิยม จะแก้กนัด้วย
ออกกฎหมายบงัคบัไมพ่ึงส าเร็จได้”4 นอกจากนีก้ารเปลี่ยนช่ือประเทศก็ทรงเห็นวา่ควรใช้ช่ือเดิมว่า
สยาม5 หรือแม้แต่การยกเลิกบรรดาศักดิ์ในสมัย จอมพล ป. ก็ทรงเห็นว่าควรท่ีจะกลับไปใช้
บรรดาศกัดิ์ตามเดิมแทนการมอบเหรียญตรา6ทัง้นีก้ารวิพากษ์ต่าง ๆ ดงักล่าวมานัน้มกัจะเป็น
                                                             

1 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). ปัญหาไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน. 
หน้า 34. 

2 แหล่งเดิม. หน้า 34. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 49. 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 68. 
5 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 20.  
6 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 21. 
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ผลงานในสมยั จอมพล ป. พิบลูสงครามทัง้สิน้ ทัง้นีท้รงกล่าวว่าเมื่อเทียบจอมพล ป. กับปรีดีแล้ว 
ทรงเห็นว่านายปรีดี มีพิษภัยน้อยกว่า1 นอกจากนีย้ังทรงกล่าวอีกว่า จอมพล ป. นัน้ไม่ชอบ
พระองค์ท่าน2 หรือแม้แตค่ณะผู้ก่อการเองก็ไมช่อบพระองค์ จึงไมเ่ลือกพระองค์เข้าไปร่วมงานด้วย
แต่กลับเลือกเจ้านายอย่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์อาทิตย์ทิพอาภา แทน เน่ืองจากทรงให้
ความเห็นว่าพระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ยงัเป็นเดก็ รู้ไมเ่ท่าทนัว่าถกูหลอกใช้ จนทรงมองวา่พระองค์เจ้า
อาทิตย์ฯ เป็นคนของรัฐบาลยุคนัน้ไป3 แม้ในยุคจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรี พระองค์จะไม่
แสดงออกผ่านงานพระนิพนธ์ แตท่รงแสดงออกโดยการนุ่งโจงกระเบนซึ่ง ม.ร.ว.สพิุชชา  โสณกุล 
ธิดาของพระองค์ให้เหตผุลวา่ คนควรมีเสรีภาพในการแตง่กาย และตอ่ต้านการบงัคบัการแตง่กาย
แบบสากลของรัฐบาลจอมพล ป.4 

นอกจากนีย้งัทรงพยายามโต้กลบัว่า การแก้ไขสนธิสญัญาท่ีไม่เป็นธรรมกับต่างชาตินัน้  
ได้ท าส าเร็จมาตัง้แตร่ัชกาลท่ี 7 แล้ว และเมื่อกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพนัธ์ได้ให้สมัภาษณ์วา่ได้ท า
ส าเร็จหลงัจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ทรงรับสัง่ถึงเร่ืองนีว้่า “กรมนราฯ ก็อย่างนีแ้หละ 
ชอบบิดข้อเท็จจริง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ยกคุณความดีของพระราชวงศ์ ให้พวกก่อการ
เสมอ”5  

นอกจากบทพระนิพนธ์ท่ีเป็นการวิพากษ์ฝ่ายคณะราษฎรแล้ว ผลงานจ านวนไมน้่อยของ
พระองค์ยงัพยายามสร้างภาพลกัษณ์ให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลบัมามีบทบาทอีกครัง้ ทรงน า
ประเดน็เร่ืองความรักชาติ และมีพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์กลางของชาติ รวมไปถึงน าแนวความคิด
ประชาธิปไตยมาสนบัสนนุการขึน้ครองราชสมบตัิอีกด้วย 

ในบทพระนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระองค์มกัจะน าการวิพากษ์คณะราษฎรมาเปรียบเทียบ
กับความย่ิงใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอ ซึ่งหากมองภาพโดยรวมไม่ว่ารัฐบาลยุค
คณะราษฎรจะได้กระท าสิ่งใดก็แล้วแต่ ก็มกัจะอ้างอิงโดยการย้อนเร่ืองราวไปในอดีต ว่าสิ่งนัน้
แท้จริงแล้วได้มีมาก่อนท่ีคณะราษฎรจะคิดเสียอีก ซึ่งก็มกัจะเป็นผลงานของพระมหากษัตริย์  

                                                             
1 แหล่งเดิม. หน้า 15. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 22. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 11. 
4 นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบตุร. (2516). แนวคิดทางการศกึษาของบุคคลส าคัญของไทยในรอบสองร้อยปี

แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 30. 
5 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 16. 
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ในอดีตเช่นเดียวกัน ทัง้นีก้ารกระท าดงักล่าวเป็นการลดความเช่ือถือและภาพลักษณ์ของฝ่าย
คณะราษฎรให้ลดลง และเพ่ิมบารมีของสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้เพ่ิมพนูขึน้  

แม้ว่าบทพระนิพนธ์บางเร่ืองจะมีการพิมพ์ไปแล้วตามนิตยสารหรือหนังสือต่าง  ๆ แต่
บทความท่ีเก่ียวกบัพระมหากษัตริย์จ านวนไมน้่อยได้ถกูน ามาพิมพ์ซ า้อีก ในยคุท่ีคณะราษฎรเร่ิม
หมดอ านาจลง หนังสือเร่ืองความเรียงเบ็ดเตล็ด พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2497 ส าหรับแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาสารภณัฑวิสทุธ์ิ ญาติฝ่ายเจ้าจอมมารดาวาด โดยหนงัสือเลม่ดงักลา่ว
เป็นการรวมเอาบทพระนิพนธ์ท่ีทรงแตง่ขึน้มารวมกันไว้ โดยเนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย์ดังท่ีพระองค์ได้กล่าวในค าน าว่า “ส่วนมากเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระเจ้าแผ่นดิน 
ข้าพเจ้าเขียนขึน้ทัง้นีม้ิใช่ว่ามุ่งหมายจะประจบสอพลอพระองค์ท่าน ดัง่จะเห็นได้เมื่อท่านอ่าน
ความของข้าพเจ้าดู หากเขียนไปตามจริงเ พ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐธรรมนูญในข้อท่ีว่า 
เราพึงเทอดทนูพระมหากษัตริย์ของเราไว้นัน้ด้วย”1 

การท่ีทรงกล้าเขียนบทความตอบโต้รัฐบาลคณะราษฎร ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2480 
เป็นผลจากการท่ีคณะเจ้าหลายคนได้รับการนิรโทษกรรมประกอบกบัจอมพล ป. เร่ิมหมดอ านาจ
ลง ประกอบกบัรัชกาลท่ี 8 เสดจ็นิวตัิพระนครเป็นครัง้ท่ี 2 และพระองค์ใกล้จะบรรลนิุติภาวะในอีก
ไมน่าน ดงันัน้จึงดเูสมือนวา่คณะเจ้าจะเร่ิมมีการรวมตวัขึน้ เห็นได้จากการท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตั
ซึ่งทรงไมไ่ด้มีส่วนในหน้าท่ีราชการ แตเ่มื่อรัชกาลท่ี 8 ได้เสดจ็นิวตัิพระนครนัน้พระองค์ได้กลบัเข้า
มามีส่วนในการสนับสนุนสถาบันอีกครัง้ ทรงกล่าวถึงช่วงนีว้่า “จึ่งได้เกิดปิติยินดีในพระบารมีท่ี
กล่าวมาแล้วนี ้และแทนท่ีจะเจียมตวัขดุดินกินหญ้าอยู่ดัง่ท่ีเคยท ามาเป็นนิตย์ ในสิบปีกวา่ท่ีแล้ว
มา ข้าพเจ้าจึงถูกเสน่ห์พระราชาพลอยเข้าไปกลุีกจุอรับใช้ตามเสด็จพระองค์ท่านหลายครัง้”2 ทัง้นี ้
ยงัทรงอ้างจากหนงัสือ The Royal Family in Wartime ซึ่งได้กลา่วถึงความจงรักภกัดีท่ีชาวองักฤษ
มีตอ่กษัตริย์ของตนเอง ข้อความท่ีทรงนิพนธ์โดยการอ้างอิงจากหนงัสือเลม่นี ้ยงัทรงถามย้อนไปยงั
ผู้อ่านด้วย ว่าในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช้ระบอบเดียวกบัองักฤษแล้ว ก็ควรจะเอา
องักฤษเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะการเทิดทนูเอาพระมหากษัตริย์ท่ีไมม่ีพระราชอ านาจมาไว้เหนือผู้
มีอ านาจทัง้หลาย นอกจากนีย้งัทรงน าความหมายของความเป็นชาติในสมยัรัชกาลท่ี 6 กลบัมาใช้
อีกครัง้ นัน้คือทรงถือวา่ประมขุเป็นเคร่ืองหมายแห่งชาติไทย3 นอกจากนีย้งัเอาคติแบบโบราณใน
เร่ืองของการเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้าชีวิต แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญเป็น

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า ค. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 61. 
3 หนา้เดิม. 
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กฎหมายสูงสุดแล้วก็ตาม พระองค์ก็ยังเห็นว่าพระมหากษัตริย์ก็ยังคงมีความส าคัญในฐานะ 
ผู้รวบรวมชาติ ซึ่งทรงเปรียบเป็นดัง่ “พ่อ” ซึ่งจะเห็นรายละเอียดในบทต่อไป โดยน าเอาเหตผุลใน
การท่ีจะเคารพนบัถือพระมหากษัตริย์ได้โดยสนิทใจ คือการท่ีพระมหากษัตริย์ของเรามีบรรพบรุุษ
เป็นชาวไทยท่ีสืบตอ่มาหลายชัว่อายคุน “ทรงเป็นอภุโตสยามชาติเสมอมาบรรพบุรุษของท่านได้
เป็นผู้กอบกู้ค า้จนุบ้านเมืองเรามาด้วยกนักบับรรพบรุุษของเราผู้ เป็นราษฎร”1 

แต่บทพระนิพนธ์ชิน้ส าคัญของพระองค์ ท่ีมีการน าพูดถึงเสมอคือบทความเร่ือง  
The OldSiamese Conception of the Monarchy เป็นบทความภาษาองักฤษเพ่ือถวายพระอกัษร
แด่รัชกาลท่ี 8 และพระราชอนุชา เมื่อ พ.ศ. 2489 ใจความส าคญัของบทความนีเ้น้นการน าเสนอ
ว่าแท้จริงแล้วความเป็นประชาธิปไตยได้มีมาตัง้แต่ยุคโบราณ โดยเฉพาะสมัยสุโขทัยท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงต้องอยู่ภายใต้กรอบประเพณีอย่างเคร่งครัด ต้องปฏิบัติพระองค์เป็น  
ธรรมราชา ด ารงพระชนม์ชีพตามหลกัธรรมพระพทุธศาสนาคือทศพิธราชธรรม และจกัรวรรดิวตัร 
แม้วา่ตอ่มาในสมยัอยธุยาจะได้รับอิทธิพลคติเทวราชาก็ตาม แตก่็เป็นเฉพาะการรับเอาพระราชพิธี
ต่าง ๆ ซึ่งกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรทรงมองว่าเป็นเสมือนเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ
เท่านัน้  

แม้แต่การท่ีเสด็จขึน้ครองราชสมบัติก็เป็นไปในลกัษณะ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” 
 อนัหมายถึงประชาชนได้ตกลงร่วมกันเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสมขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ แต่ใน
ความเป็นจริงประชาชนไม่ได้ออกเสียงเลือกพระมหากษัตริย์โดยตรง มีเพียงเจ้านายและ
ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่เท่านัน้ท่ีเป็นผู้ ออกเสียงให้การรับรองเลือกพระมหากษัตริย์ ดังนัน้การขึน้
ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นไปตามลกัษณะเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในเร่ือง
ของการยึดเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นท่ีตัง้ นอกจากนีย้ังมีพระธรรมศาสตร์ท่ีเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญ
จ ากดัพระราชอ านาจเอาไว้2 ธงชยั วินิจจะกลูมองว่าพระนิพนธ์เร่ืองนี ้เป็นผลงานชัน้ประมวลรวบ
ยอดแนวคิดหลกัของลทัธิกษัตริย์นิยม เป็นทฤษฎีวา่ด้วยสถาบนักษัตริย์3 

นอกจากนีพ้ระองค์ปฏิเสธท่ีจะยอมรับว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจอย่างมาก 
มกัจะทรงกล่าวเสมอวา่กษัตริย์ไทยไมม่ีอ านาจล้นฟ้าแบบยุโรป แต่ถกูจ ากัดจากขนบธรรมเนียม

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 79. 
2 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2517). ชุมนุมพระนิพนธ์ ของพระวรวงศ์เธอ กรม

หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ พระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. หน้า 88. 

3 ธงชยั วินิจจะกูล. (2556). ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง. หน้า 38. 
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ประเพณีอันเฉียบขาดจึงไม่เห็นด้วยท่ีจะเรียกระบอบเดิมว่าสมบูรณาญาสิทธิร าชย์ หรือ 
absolute monarch ทรงแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีว้่า ช่ือเรียกระบอบดังกล่าวเป็นการ
ประณามพระเจ้าแผ่นดินและชาติโดยปราศจากยุติธรรม 1 ในบทพระนิพนธ์ท่ีได้ตีพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ. 2491 เร่ือง ราชา มขุ มนุสสาน  โดยตอนหนึ่งของบทความนีก้ล่าวว่า ในสมยัโบราณทุกคน
จงรักภกัดีต่อกษัตริย์ด้วยสาเหตคุือ “ท่านยังเป็นผู้มีอ านาจเหนือชีวิตคน จนเรียกกันว่า เจ้าชีวิต
และท่านยังเป็นผู้มีอ านาจเหนือทรัพย์สินเงินทองเพราะท่ีดินเมืองไทยทัง้หมด กฎหมายเก่าถือว่า
เป็นของพระราชา หากท่านอนุญาตให้ราษฎรอาศัยท ามาหากิน จึงเรียกกันว่า เจ้าแผ่นดิ น”2 
หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าในบทพระนิพนธ์ทัง้2 เร่ืองนี ้มีความขัดแย้งกันคือใน พ.ศ. 2489 
ทรงกลา่ววา่พระมหากษัตริย์ไม่มีอ านาจล้นฟ้า แต่ในพ.ศ. 2491 ทรงกลา่ววา่พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นเจ้าชีวิต และเป็นเจ้าแผน่ดิน ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองในช่วงนัน้ว่าผลงาน
ใน พ.ศ.2489 รัฐบาลของกลุม่คนในคณะราษฎรยงัมีบทบาททางการเมืองอยู่มาก จึงไมท่รงแสดง
ความเห็นแบบตรงไปตรงมา แตผ่ลงานในพ.ศ. 2491 เป็นช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึง
เป็นโอกาสท่ีจะทรงสามารถแสดงความคิดดงักลา่ว 

หลงัจากนีก้็ปรากฏวา่มีบทพระนิพนธ์ท่ีมีเนือ้หาในลกัษณะนีอ้อกมาอีกเช่นกนั วาทกรรม
ต่าง ๆ ได้น ามาผลิตซ า้ ๆ และยังมีผลสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ในบทพระนิพนธ์เร่ืองคิด
ย้อนหลังไปปีหนึ่ง  พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้น าเสนอเก่ียวกับความเจริญของบ้านเมืองท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้กระท า “บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองและหลีกเลี่ยงหายนะมาได้ 150 ปี
แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ด้วยเพราะปัญญาและพระรัฐประศาสนนยัของพระมหากษัตริย์และยัง
มองไมเ่ห็นว่า เราจะรักษาความรุ่งเรืองเช่นว่านัน้ตอ่ไปได้อย่างไร โดยไม่มีพระมหากษัตริย์ท่ีดี ”3 
 แนวความคิดเช่นนีย้ังปรากฏขึน้อีกครัง้เป็นการพูดท่ีกรมประชาสัมพันธ์ ใน พ.ศ. 2495 ว่า 
“เพราะเราได้รับความร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จกัรีมาถึง 171 ปี”4 

ผลงานบทพระนิพนธ์ต่าง ๆ ของพระองค์เจ้าธานีนิวัตท่ีได้มีการเผยแพร่ออกไปนัน้
เปรียบเสมือนความพยายามในการสร้างวาทกรรมท่ีให้ความส าคญัต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
แทนท่ีคณะราษฎร แม้ว่าจะไม่ได้ทรงแสดงออกโดยตรง แต่เนือ้หาในบทความต่าง  ๆ ก็สามารถ 
ชกัจงูให้คนคล้อยตามได้ โดยทรงอาศยัผลงานของพระมหากษัตริย์ท่ีมีมาแล้วตัง้แตอ่ดีต ผา่นการ

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 70. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 76. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 58. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 103. 
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ครองราชย์จากรุ่นสู่รุ่น แต่ละพระองค์สร้างความเจริญและเอาชนะเหตกุารณ์ท่ีอยู่ในช่วงวิกฤต  
มาได้อย่างไร ทัง้นีด้สูอดคล้องกบัข้อเสนอของธงชัย  วินิจจะกูล ท่ีว่าการฟื้นอ านาจของกลุ่มเจ้า  
ในยุคหลังสงครามโลกครั ง้ ท่ี  2 เ ป็นการวางรากฐานใ ห้กับลัท ธิกษัต ริ ย์ นิยมยุคใหม่ 
(Neo-Royalism)1 จนมีการเปรียบรัชกาลท่ี 9 ว่ามีความคล้ายกับรัชกาลท่ี 1 ท่ีได้ทรงรือ้ฟื้น
ประเพณีท่ีเป็นสัญลักษณ์ขึน้มาอีกครัง้2 ผลงานต่าง ๆ ท่ีได้ปรากฏขึน้ พระองค์เจ้าธานีนิวัต 
จึงเปรียบเสมือนดงัมนัสมองของกลุม่เจ้าในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 23 

เหตกุารณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานนัทมหิดล สง่ผลให้พระองค์เจ้า
ธานีนิวัต ได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั ง้  ในต าแหน่งกรรมการสอบสวนคดีสวรรคต 4 
และเมื่อมีการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เกิดขึน้ ประกอบกับมีการรือ้ฟื้นต าแหน่งอภิรัฐมนตรี 
ขึน้มาอีกครัง้ พระองค์เจ้าธานีนิวัต จึงได้กลับเข้ามารับราชการอย่างเต็มก าลังในต าแหน่ง
อภิรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2490 ทัง้นีท้รงกล่าววา่ไมอ่ยากจะกลบัรับราชการอีก แต่ทรงเห็นวา่เป็นการ
สนองพระคุณของพระเจ้าแผ่นดินจึงขัดไม่ได้ แต่ความจริงแล้วการกลบัเข้ามารับราชการของ
พระองค์ น่าจะมาจากการชักชวนของสมเด็จฯกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ดังท่ีปรากฏใน 
อตัตชีวประวตัิวา่ “ท่าน (สมเด็จกรมพระยาชยันาทฯ) เสดจ็ลกุมากอดแล้วตรัสว่า แกกบัฉนัรักกัน
มานมนานตัง้แตย่งัไว้จุกอยู่ด้วยกนั คราวนีฉ้ันขอให้ช่วยสกัทีเถิด พ่อไม่มีทางจะขดัท่านได้ เพราะ
รักท่านเป็นการรู้สึกส่วนตัวของพ่อ จ าต้องยอมตามท่าน ก็ เลยเข้าไปติดอยู่จนบัดนี ้” 5 
ต่อมาในพ.ศ. 2492 ทรงเป็นประธานองคมนตรี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 9 
พ.ศ.  2493 ได้ทรงสถาปนาขึน้ เ ป็นเ จ้านายต่างกรมท่ี  ก รมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร 
พ.ศ. 2494 ทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์(แทนสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯท่ีสิน้พระชนม์)
และ พ.ศ. 2495 ทรงเป็นประธานองคมนตรี จนถึงวนัสิน้พระชนม์ ในวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2517
รวมพระชนัษา 88 ปี 

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานด้านต่าง  ๆ ย่อมแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าทรงมี
แนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ส่วนบทบาทด้านการเมืองสามารถจัดได้ เป็น 2 ยุคคือ 
                                                             

1 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 89. 
2 ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ และ พณัณิดา ภูมิวฒัน์. (2556). กลางใจราษฎร์ :หกทศวรรษแห่งการทรงงาน 

: พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช. หน้า 28. 
3 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 89. 
4 ณฐัพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเชื่อ : ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวติั

สยาม (พ.ศ.2475-2500). หน้า 120. 
5 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 119. 
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ยคุสมบรูณาญาสิทธิราชย์ทรงมีบทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทรงก าหนด
แนวทางด้านนโยบายการศกึษาของชาติ และในฐานะท่ีทรงเป็นเลขานกุารองคมนตรีโดยการแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตย 

และอีกหนึ่งยุคคือ ยุคประชาธิปไตย ทรงมีบทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค์ กับประธานองคมนตรี โดยทรงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมาบ้างใน  
บทพระนิพนธ์ตา่ง ๆ ท่ีได้ทรงแตง่ขึน้ 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวความคิดหรือทัศนคติทางการเมืองของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 
พิทยลาภพฤฒิยากร ตัง้แต ่พ.ศ. 2452 - 2517 

2.2 เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2452 - 2517 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองแนวพระด าริทางการเมืองของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภ 
พฤฒิยากร พ.ศ. 2452-2517 เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงท่ีทรงเร่ิมรับราชการ หลงัจาก
ท่ีทรงส าเร็จการศกึษาแล้ว จนกระทัง่สิน้พระชนม์ 
4. วธีิด าเนินการวจิยั 

วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยเร่ิมจากการ
ทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย บทพระนิพนธ์ในพระองค์ เอกสารราชการ และบทความท่ี
เก่ียวข้องเน้นท่ีแนวคิดทางการเมืองของพระองค์ หาหัวข้อการศึกษา รวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวกับ
กับเร่ืองท่ีต้องการจะศึกษา วิเคราะห์หลักฐานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเอกสาร  
 (Documetary Research) และน าเสนอข้อมูล ซึ่งการเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical description) 
5. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 

แม้พระนามของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรจะเป็นท่ีประจักษ์ในฐานะท่ีทรงเป็น  
ผู้ รือ้ฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กลับมามีบทบาทในสังคมไทยอีกครัง้หนึ่ง หลังจากท่ี มี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานเขียนเร่ือง The Old Siamese 
Conception of the Monarchy ท่ีมีการถูกน าอ้างอิงถึงบ่อยท่ีสดุ ธงชยั  วนิจจะกลู ถือวา่งานเขียน
ชิน้นีเ้ป็นผลงานชัน้ประมวลรวบยอดแนวคิดหลกัของลทัธิกษัตริย์นิยม เป็นทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน
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กษัตริย์1 ซึ่งความเป็นจริงแล้วนอกจากงานเขียนบทพระนิพนธ์เร่ืองนีแ้ล้ว บทพระนิพนธ์ของ
พระองค์อีกจ านวนไม่น้อยท่ีมีการแสดงความเห็นทางการเมืองสอดแทรกเอาไว้อย่างแยบคาย 
ดงัเช่นเร่ือง เจ็ดรอบอายุ2 ท่ีมีการตีพิมพ์ถึง 3 ครัง้ ท่ีนับได้ว่าท าให้รู้จักพระองค์ได้เป็นอย่างดี 
แต่ปัญหาคือการเขียนพระประวัติด้วยพระองค์เอง ท าให้ภาพลักษณ์ของพระองค์ทางด้าน
การเมืองยังไม่สมบูรณ์เท่าไรนัก เพราะฉะนัน้เมื่อมองหางานชิน้อ่ืน  ๆ กลบัไม่มีงานวิจัยใด ๆ 
ท่ีกล่าวถึงเร่ืองของพระองค์กับการเมืองโดยตรง มีเพียงงานเขียนท่ีกล่าวเฉพาะบทบาทด้าน
การศึกษาท่ีทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นองค์สดุท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง นอกจากนีอ้าจมีบทความบางเร่ืองท่ีกล่าวถึงพระองค์บ้างเพียงเล็กน้อย หรือหากมีก็
มกัจะเป็นเอกสารจากต่างประเทศโดยเห็นได้อย่างชัดเจนก็คืองานเขียนของ ณัฐพล ใจจริง คือ 
ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลือเช่ือ3 และวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบัณฑิต4ของเขาเองก็มีลกัษณะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

เพราะฉะนัน้หากจะจ าแนกประเภทของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพระองค์แล้ว 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1)  บทพระนิพนธ์ของพระองค์ เ จ้าธานีนิวัต  หรือ 
งานเขียนของสลุกัษณ์ ศิวรักษ์ ท่ีอ้างว่าเป็นบทประทานสมัภาษณ์ของพระองค์ (2) งานเขียนท่ีมี
การกล่าวถึงพระองค์ในฐานะท่ีทรงเก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการมีบทบาททาง
การเมือง ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงแค่ไม่ก่ีบรรทัดเท่านัน้ และมักจะเอ่ยถึงเฉพาะในด้านท่ี 
ทรงตีความค าวา่ อเนกชนนิกรสโมสรสมมติกับความเป็นประชาธิปไตย  (3) งานเขียนท่ีเก่ียวข้อง
กับผลงานด้านการวางนโยบายการศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 7 ในยุคท่ีพระองค์เ จ้าธานีนิวัต 
ทรงเป็นเสนาบดี 

นั่นแปลว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาททางการเมืองของพระองค์เจ้าธานีนิวัต 
ท่ีนอกจากเ ร่ืองอเนกชนนิกรสโมสรสมมติแล้วนัน้  ยังขาดความสมบูรณ์อีกไม่น้อย และ  
บทพระนิพนธ์อีกหลายเร่ืองท่ีมีการสอดแทรกความเห็นทางการเมืองก็ถูกมองข้ามไป หรือแม้แต่

                                                             
1 ธงชยั วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิม. หน้า 38. 
2 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ 
3 ณฐัพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเชื่อ : ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวติั

สยาม (พ.ศ.2475-2500). 
4 ณฐัพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. 
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นโยบายทางการศึกษาสมยัรัชกาลท่ี 7 ก็สามารถบ่งบอกให้รู้ว่าทรงมีแนวคิดต่อระบอบการเมือง 
ในช่วงเวลานัน้อย่างไร  

5.1 บทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวัต หรืองานเขียนของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
ท่ีอ้างว่าเป็นบทประทานสัมภาษณ์ของพระองค์ 

ลกัษณะงานเขียนประเภทนี ้เป็นผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์โดยตรง บางเร่ือง  
ทรงอ้างอิงมาจากหนังสือต่างประเทศ พบว่าทรงเร่ิมเขียนบทความต่าง ๆ เมื่อตอนเปลี่ยนแปลง
การปกครองแล้ว ในบางเร่ืองทรงเขียนขึน้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของแตล่ะยคุ และแทบทกุเร่ือง
มกัจะทรงแสดงความคิดเห็นประกอบอยู่เสมอ ซึ่งถือวา่ประโยชน์และเป็นเป้าหมายในการวิจยัมาก
ท่ีสุด เพราะส่วนใหญ่ทรงเขียนเ ร่ืองวัฒนธรรมประเพณี บางเ ร่ื องเ ก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงถือวา่เป็นหลกัฐานชัน้ต้นท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของพระองค์ได้มาก 
บทพระนิพนธ์ท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสดุอย่าง “The Old Siamese Conception of the Monarchy”1 
ท่ี เ ป็ น บ ท ค ว า ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี ไ ด้ บ ร ร ย า ย ถ ว า ย รั ช ก า ล ท่ี  8 แ ล ะ รั ช ก า ล ท่ี  9 
เมื่อครัง้เป็นพระราชอนชุา งานเขียนเร่ืองนีเ้ขียนถึงสถาบนัพระมหากษัตริย์ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัท่ี
ถูกจ ากัดพระราชอ านาจและพระจริยวัตรภายใต้หลักธรรมทัง้ทางศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ นอกจากนี ้ยังทรงเสนอว่าความเป็นประชาธิปไตยของไทยมิได้พึ่งเกิดเมื่อปี 2475 
แต่แท้จริงแล้วประชาธิปไตยได้เกิดมาก่อนหน้านัน้ ดงัเห็นได้จากเมื่อจะอนัเชิญพระมหากษัตริย์
ครองราชย์จะมีการชุมนุมและออกเสียงโดยเจ้านายและขนุนางเพ่ือตกลงเลือกพระมหากษัตริย์
พระองค์ใหม ่ตามค าท่ีวา่ อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ในบทพระนิพนธ์เร่ือง “เจ็ดรอบอายุ”2 ท่ีทรง
แต่งประทานพระธิดาเมื่อทรงมีชนัษาครบ 84 ปี ถือเป็นงานเขียนท่ีเมื่อมีก็ตามจะอ้างถึงพระองค์ 
มกัจะกลา่วถึงงานเขียนเลม่นีเ้สมอ ต่อมามีการตีพิมพ์แจกในงานพระศพของพระองค์และเปลี่ยน
ช่ือหนังสือเป็น “อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร”3 และถูกตีพิมพ์ขึน้อีกครั ง้ 
ในปี 25564 นอกจากนีง้านเขียน “ความเรียงเบ็ดเตล็ด”5ท่ีทรงน าเอาบทความหลายชิน้ ท่ี 
ทรงเขียนขึน้ ตีพิมพ์แจกในงานศพของพระญาติ ท่ีดจูะมีความสมบรูณ์ต่อการวิจัยมากไม่น้อยไป

                                                             
1 H.H. Prince Dhani Nivat, H.H. Prince. (1947, December). The Old Siamese conception of the 

Monarchy. 

2 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ 
3 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2517). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยา

กร. 
4 ธงชยั ลขิิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. 
5 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2497). ปัญหาไทยกบัต่างประเทศโดยเฉพาะจีน. 
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กว่าเร่ืองเจ็ดรอบอายุ เพราะในความเรียงเบ็ดเตล็ดนี ้เป็นงานเขียนท่ีทรงแต่งขึน้ในช่วงท่ี  
กลุม่คณะราษฎรเร่ิมหมดบทบาททางการเมือง จึงทรงแสดงความเห็นออกไปอย่างมาก  

ยังมีงานเขียนเร่ือง “ชุมนุมพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภ 
พฤฒิยากร”1 ท่ีได้รวบรวมบทความท่ีทรงพระนิพนธ์เฉพาะเร่ืองพระพุทธศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และบคุคลส าคญัมารวบรวมไว้ 

งานเขียนของสุลกัษณ์ ศิวรักษ์ ท่ีได้รวบรวมบทประทานสัมภาษณ์ และบางเร่ือง  
ท่ีเล่าประทานโดยสุลักษณ์ได้จดบันทึกเอาไว้ ในเร่ือง “เ ร่ืองกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์”2 โดยเคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านีแ้ต่ใช้ ช่ือเ ร่ืองว่า “คุยกับกรมหมื่น 
พิทยลาภฯ”3 งานเขียนของสลุกัษณ์ท่ีกลา่วมานีไ้ด้ตีพิมพ์ขึน้ภายหลงัจากท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตั 
ได้สิน้พระชนม์ไปแล้ว  

ปัญหาส าคัญส าหรับงานเขียนในกลุ่มนีค้ือ เป็นบทพระนิพนธ์ท่ีทรงเขียนขึน้เอง 
เพราะฉะนัน้บางเร่ืองบางเหตกุารณ์ท่ีทรงเขียนขึน้นัน้มกัเป็นการแสดงถึงความเห็นสว่นพระองค์ 
สว่นในงานเขียนของสลุกัษณ์ ศิวรักษ์ แม้จะอ้างวา่สว่นตวัมีความใกล้ชิด และอ้างว่าเป็นการเล่า
ประทานจากพระองค์เจ้าธานีนิวตั ล้วนแล้วแต่เป็นเขียนเป็นบันทึกสัน้ ๆ ไม่ได้เป็นบทความท่ีมี
เนือ้หามากมายนกั นอกจากนีใ้นบางเร่ืองยงัต้องอาศยัการตีความท่ีถูกต้อง เน่ืองจากพระองค์เจ้า
ธานีนิวตั มกัจะทรงน าวรรณคดีมาเปรียบเทียบเพ่ือป้องกนัในการท่ีทรงเอย่ถึงเหตกุารณ์หรือบคุคล
นัน้โดยตรง  

5.2 งานเขยีนท่ีมีการกล่าวถงึพระองค์เจ้าธานีนิวัตในฐานะท่ีทรงเก่ียวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และการมีบทบาททางการเมือง 

ลักษณะส าคัญของงานเขียนชิ น้ นี ค้ื อ  ส่วนใหญ่เ ป็นการเขียนถึ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หรือการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงปกครอง 2475 โดยเฉพาะในช่วงการ
รัฐประหาร 2490 แม้จะเป็นงานเขียนเร่ืองการเมืองหรือสถาบนัพระกษัตริย์ก็ตาม แตม่กัจะเอย่ถึง
พระองค์เ จ้าธานีนิวัตประกอบอยู่ บ้าง ทัง้ในฐานะท่ีมีส่วนฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการท่ีทรงตีความ  
ค าว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ หรือแม้กระทั่งการท่ีทรงมีส่วนรู้เห็นกับการรัฐประหาร 2490 
                                                             

1 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2517). ชุมนุมพระนิพนธ์ ของพระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ พระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. 

2 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เร่ืองกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทศันะ ส. ศิวรักษ์. 
3 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2520). คยุกบักรมหมื่นพิทยลาภฯ. 
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ปัญหาของงานเขียนกลุม่นีจ้ึงคอ่นข้างจ ากัดจากทัง้รายละเอียดเนือ้หาท่ีมีอยู่น้อย อีกทัง้งานเขียน
บางเร่ืองแม้จะมีการพดูถึงพระองค์โดยตรงตอ่เหตกุารณ์ส าคญับางเหตกุารณ์ วา่ทรงมีสว่นร่วมอยู่
ด้วย แตก่็เป็นการอ้างอิงมาจากเอกสารจากตา่งประเทศ  ท าให้อาจถกูตัง้ข้อสงสยัวา่มีความเช่ือถือ
ได้มากน้อยเพียงใด ทัง้นีข้้อดีของงานกลุม่นีค้ือมีบทความจ านวนมากและสามารถเห็นมมุมองของ
พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้กว้างกวา่งานกลุม่แรก 

งานเขียนของ ณฐัพล  ใจจริง นัน้ถือวา่มีการกล่าวถึงพระองค์เจ้าธานีนิวตัอยู่ไมน้่อย 
โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต เร่ือง “การเมืองไทยสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500.”1 ท่ีกล่าวถึงบทบาทของพระองค์เจ้า 
ธานีนิวตัท่ีมีสว่นไปเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ส าคญัหลายเหตกุารณ์ เช่น การกลา่วโจมตีคณะราษฎร 
การสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 การรัฐประหาร 2490 หรือแม้แต่กบฏแมนฮัตตนั ลกัษณะของเนือ้หา
ภายในวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ยงัคงมีเนือ้หาไปในทางเดียวกบังานเขียนของเขาเร่ือง “ขอฝันใฝ่ในฝันอนั
เหลือเช่ือ”2 ท่ีมุง่เน้นให้เห็นภาพของฝ่ายท่ีตอ่ต้านคณะราษฎร 

“การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475”3 ของนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ อาจถือได้วา่เป็นงานเขียน
ท่ีมีการวิเคราะห์ถึง พระองค์เจ้าธานีนิวตั ไว้มากท่ีสดุ หากเปรียบเทียบกบังานเขียนอ่ืน ๆในกลุม่นี ้
อีกทัง้หลกัฐานท่ีนครินทร์ได้ใช้ในการอ้างอิงก็นับว่ามีความเช่ือถืออยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นส าเนา
การประชมุกรรมการองคมนตรี พระราชบนัทึกของรัชกาลท่ี 7 หรือบนัทึกของเจ้านายท่ีอยู่ร่วมสมยั
กับพระองค์  ซึ่ งงานเขียนชิ น้ นี แ้สดงใ ห้ เห็นว่าพระองค์ เ จ้าธานี นิวัตทรงเ ป็นเ จ้านาย  
ท่ีคดัค้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในช่วงก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

นอกจากนีย้ังมีงานเขียนท่ีมุ่งประเด็นศึกษาเร่ืองบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้า 
ธานี นิ วัต  เ ร่ื อง  The Old Siamese Conception of the Monarchy และการตีความหมาย 
อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ของพระองค์เจ้าธานีนิวัต โดยงานเขียนในแต่ละเร่ืองได้มีข้อเสนอ
เก่ียวกับบทความนีไ้ปในทิศทางเดียวกัน เกรียงศกัดิ์  เชษฐพัฒนวนิช ได้เขียนเร่ือง “ความคิด
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แบ บ ไ ท ย  จ า ก ยุ ค ซ อ ย ร า ช ค รู ถึ ง ยุ ค จ อ มพ ล ส ฤษ ดิ์  ธ น ะ รั ช ต์ ” 4 
                                                             

1 ณฐัพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. 

2 ณฐัพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเชื่อ : ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวติั
สยาม (พ.ศ.2475-2500). 

3 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2553). การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. 
4 เกรียงศักด์ิ  เชษฐพฒันวนิช. (2550). ความคิดประชาธิปไตยแบบไทย จากยุคซอยราชครูถึงยคุจอม

พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์. 
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เกรียงศักดิ์กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็นปัญญาชนของฝ่ายอนุรักษ์นิยม อนัเน่ืองมาจากบทพระ
นิพนธ์ดงักล่าว เช่นเดียวกับบทความเร่ือง “พลวฒัน์ของอัตลักษณ์ไทย “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
ในสายตา นิธิ  เอียวศรีวงศ์”1 นิธิวิเคราะห์บทพระนิพนธ์ของพระองค์โดยให้ความเห็นวา่ บทความ
นีท้ าให้ตวัสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศนูย์กลางของอ านาจทางการเมือง นับตัง้แต่ พ.ศ. 2490 
ยังมีบทความเร่ือง “อุดมการณ์ราชาชาตินิยมกับกระบวนการแปลงเจตจ านงแห่งราชา”2 ของ 
ปฤณ  เทพนรินทร์ ท่ีเสนอวา่บทพระนิพนธ์ดงักล่าวถือเป็นต้นแบบ ให้แก่งานท่ีมีการสร้างขึน้เพ่ือ
สร้างความชอบธรรมให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในยคุถดัมา ธงชยั  วินิจจะกลู ได้เสนอเก่ียวกับ
บทพระ นิพน ธ์ดังกล่าว  ในบทความเ ร่ือง  “Hyper-royalism : Its Spells and Its Magic 
เวทมนตร์และความศักดิ์สิทธ์ิ (หรือ คาถาและมายากล)”3ว่าบทความของพระองค์ชิน้นีเ้ป็น 
ดงัทฤษฎี หรือกรอบของพระมหากษัตริย์ตัง้แต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ควรเป็น
อย่างไร 

งานเขียนเร่ือง “และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ”4 ของประจักษ์  ก้องกีรติ 
แสดงให้เห็นภาพของพระองค์ในช่วงบัน้ปลายพระชนม์ชีพ  ว่ามักจะทรงน างานเขียนท่ีได้ 
ทรงพระนิพนธ์ขึน้มาตีพิมพ์ในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ท่ีถือว่าเป็นวารสารเล่มส าคัญ  
ในช่วงเวลานัน้  

5.3 งานเขยีนท่ีเก่ียวข้องกับผลงานด้านการวางนโยบายการศกึษาสมัยรัชกาลท่ี 7 
ในยุคท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเป็นเสนาบดี 

งานเขียนในกลุ่มสุดท้ายนีเ้ป็นการเขียนถึงผลงานของพระองค์ ในช่วงท่ีทรงเป็น
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ซึ่งถือว่าทรงด ารงต าแหน่งนีเ้ ป็นพระองค์สุดท้ายก่อนท่ีจะมี  
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หากดบูริบทในช่วงนัน้จะพบว่ามีกระแสของระบอบประชาธิปไตยท่ี
เข้ามาแล้วตัง้แตร่ัชกาลท่ี 6 เพราะฉะนัน้งานเขียนกลุม่นีม้ีการแสดงให้เห็นถึงนโยบายการศกึษาท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงในยคุของพระองค์ งานเขียนกลุม่นีม้ีการเขียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการดดัแปลง
มาจากวิทยานิพนธ์และเป็นงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวาระท่ียกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส าคัญของ  

                                                             
1 นิธิ  เอียวศรีวงศ์. (2559). พลวฒัน์ของอตัลกัษณ์ไทย “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในสายตานิธิ  เอียวศรี

วงศ์. 
2 ปฤณ  เทพนรินทร์. (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม). อดุมการณ์ราชาชาตินิยมกับกระบวนการแปลง

เจตจ านงแห่งราชา. 
3 ธงชัย วินิจจะกูล. (2555, มกราคม – มิถุนายน). Hyper-royalism : Its Spells and Its Magic เวท

มนตร์และความศกัด์ิสทิธ์ิ (หรือ คาถาและมายากล). 
4 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). และแล้วความเคลือ่นไหวก็ปรากฏ. 
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วงการศึกษาไทยในช่วงท่ีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกท้าทายจากกระแส
ประชาธิปไตย งานเขียนกลุม่นีไ้ด้ใช้เอกสารทางราชการและเอกสารจากหอจดหมายเหตแุห่งชาติ
มาประกอบการเขียน อีกทัง้ยังมีการสมัภาษณ์จากพระธิดาของพระองค์ จึงท าให้กลุ่มนีมุ้่งแสดง
ภาพลกัษณ์ของพระองค์ไปในทางท่ีดี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากหลกัฐานท่ีงานกลุม่นีไ้ด้อ้างถึงต้องนบัวา่
มีประโยชน์ต่อการวิจัยในเร่ืองนีอ้ย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นว่าทรงแนวความคิดอย่างไร  
ต่อสภาวะหัวเลีย้วหัวต่อเช่นนัน้ แต่ปัญหาส าหรับงานกลุ่มนีอ้ย่างท่ีกล่าวไปแล้วว่า มุ่งศึกษา
เฉพาะผลงานด้านการวางนโยบายทางการศกึษาของพระองค์เพียงเท่านัน้ จึงท าให้ภาพในมมุมอง
อ่ืน ๆ ยังขาดความสมบูรณ์ไป ทัง้นีเ้มื่อดจูากช่วงเวลาของงานเขียนกลุ่มนีไ้ม่เป็นท่ีแปลกใจนัก  
ท่ีผู้ เขียนจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรเป็นบุคคลส าคัญด้าน
การศกึษา เพราะช่วงเวลาดงักลา่วเป็นช่วงท่ียงัทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงท้ายชีวิตของพระองค์ 

เร่ือง “การศึกษาสมัยท่ี มหาอ ามาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต 
ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ” ผลงานของ ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ ท่ีได้แสดงทศันะวา่ในช่วงท่ีทรง
เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการนัน้ ได้เกิดความเจริญต่าง ๆ  มีการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
เพ่ือเร่งการศึกษาให้ก้าวหน้า รวมไปถึงการเสริมประสิทธิภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
“พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และการด าเนินนโยบายเก่ียวกับโรงเรียนจีนใน
ประเทศไทย เมื่อครั ง้ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ”1 เ ป็นงานเขียนของ 
ณรงค์  พ่วงพิศ เขาได้เรียบเรียงงานเขียนเก่ียวกับพระองค์จากปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบัณฑิต 
เร่ืองนโยบายเก่ียวกบัการศกึษาของคนจีนในประเทศไทย ในสมยัรัชกาลท่ี  เพ่ือพิมพ์แจกในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์ งานเขียนเร่ืองนีเ้อง ท่ีแสดงให้เห็นจากเอกสารของ 
หอจดหมายเหตวุ่า ทรงมีแนวคิดเช่นไรต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย “แนวคิดทางการ
ศกึษาของบุคคลส าคญัของไทย ในรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิยากร”2 เขียนโดย นิรมล ตีรณสารสวสัดิบตุร ท่ีมีการเขียนคอ่นไปทางบทพระนิพนธ์
เร่ืองเจ็ดรอบอาย ุอีกทัง้ยงัดไูมต่า่งจากงานเขียนของณรงค์ เท่าไรนกั แต่งานเขียนของนิรมลเร่ืองนี ้

                                                             
1 ณรงค์ พ่วงพิศ. (2517). พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และการด าเนินนโยบาย

เก่ียวกับ โรงเรียนจีนในประเทศไทย เมื่อครัง้ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี กระทรวงธรรมการ , พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลงิพระศพ พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. 

2 นิรมล ตีรณสาร สวสัดิบุตร. (2516). แนวคิดทางการศกึษาของบคุคลส าคญัของไทยในรอบสองร้อยปี
แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ : พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. 
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ท่ีท าให้ดมูีความน่าเช่ือถือ เพราะในบางสว่นของเนือ้หามีการสมัภาษณ์จาก พระธิดาของพระองค์
เจ้าธานีนิวตัมาประกอบไว้ 
6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบแนวความคิดทางการเมืองของพระองค์ 
6.2 ได้ทราบวิธีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มคณะเจ้าในช่วงหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
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บทที่ 2 
 

บทบาทและแนวคิดการเมือง พ.ศ. 2452 – 2475 
 

พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีบทบาทส าคญัมาตัง้แตก่่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในบทนี ้
จะเป็นการศึกษาบทบาทและแนวคิดการเมืองระหวา่ง พ.ศ. 2452 – 2475 โดยจะอยู่ในช่วงเวลา 
ถึง 3 รัชสมยั โดยในเบือ้งต้นจะได้บอกถึงพระประวตัิของพระองค์เพ่ือจะได้เข้าใจท่ีมาของแนวคิด
ของพระองค์ โดยแบ่งหวัข้อในบทนีอ้อกเป็นประเดน็ส าคญัคือ 

2.1 พระประวตัิพระองค์เจ้าธานีนิวตั 
2.2 บทบาทในสมยัรัชกาลท่ี 5 (2452-2453) 
2.3 บทบาทในสมยัรัชกาลท่ี 6 ( 2453-2468) 
2.4 บทบาทในสมยัรัชกาลท่ี 7 ( 2468-2475) 

2.1 พระประวตัิพระองค์เจ้าธานีนิวัต 
พุทธศักราช 2428 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต 1 พระราชโอรสใน 

รัชกาลท่ี 4 กับเจ้าจอมมารดาวาด ได้เสด็จกลับมายังประเทศสยามพร้อมกับมีประสูติกาล
พระโอรสองค์แรก เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 อนัมีหมอ่มเอม เป็นพระมารดา เหตแุห่งการ
ท่ีพระองค์ได้นิวตักลบัมายงัสยามนีเ้อง จึงเป็นท่ีมาของพระนามของพระโอรสองค์นีว้า่ “ธานีนิวตั” 
ทรงด ารงพระยศเมื่อแรกประสตูิเป็นหมอ่มเจ้า ทัง้นีพ้ระองค์เจ้าโสณบณัฑิต ทรงเป็นหนึ่งในบรรดา
เจ้านายท่ีได้ร่วมกันถวายค ากราบบังคมทูลให้มีการใช้ระบอบการปกครองท่ีกษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ เมื่อ ร.ศ. 1032 โดยขณะนัน้ทรงด ารงต าแหน่งผู้ช่วยทูตทหารประจ าประเทศองักฤษ 
เป็นเหตใุห้รัชกาลท่ี 5 ทรงเรียกกลุม่เจ้านายและขนุนางท่ีร่วมกนัลงนามถวายหนงัสือดงักลา่วกลบั
ประเทศทัง้หมด แต่ภายหลงัพระองค์เจ้าธานีนิวตั ได้มีรับสัง่กับสลุกัษณ์  ศิวรักษ์ วา่พระบิดาของ
พระองค์ไมไ่ด้มีความรู้อะไรเก่ียวกบัการเมือง แต่ท่ีร่วมลงพระนามด้วยนัน้เป็นเพราะแรงหนุนจาก
เจ้านายองค์อ่ืนๆ3 

                                                             
1 ภายหลงัได้รับสถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา ต้นราชสกลุ โสณกลุ 

ณ อยธุยา 
2 จลุจกัรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2555). เจ้าชีวิต. หน้า 293. 
3 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เร่ืองกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทศันะ ส. ศิวรักษ์. หน้า 46. 
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ภาพประกอบ 1พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสณบณัฑิต กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา 
พร้อมด้วย หมอ่มเอม  โสณกลุ ณ อยธุยา และพระโอรสพระธิดา 

ท่ีมา: ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวตัิ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 11. 
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ภาพประกอบ 2ท้าววรจนัทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด ในรชักาลท่ี 4) อุ้มพระองค์เจ้าธานีนิวตั 

ท่ีมา: ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวตัิ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 11. 
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นอกจากนีย้ังเคยทรงด ารงต าแหน่งส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 5 คือ ข้าหลวงแทนพระองค์
พระเจ้าอยู่หัวไปประจ าท่ีนครเชียงใหม่ เพ่ือปราบเงีย้ว เมื่อเสดจ็กลบัจากเชียงใหม่แล้วทรงเป็น
เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ทัง้ยังเป็นเสนาบดีกระทรวงวงัท่ีด ารง
ต าแหน่งนานท่ีสดุในสมยัรัชกาลท่ี 5  ก่อนท่ีจะทรงลาออกจากราชการและหมดบทบาทเน่ืองจาก
ทรงพระประชวรเสียเร่ือย1จนกระทัง่สิน้พระชนม์ใน พ.ศ. 2456  

สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ ได้อ้างบทสมัภาษณ์ของหม่อมเจ้าสิบพนัพารเสนอ  โสณกลุพระธิดาใน
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ว่าเหตแุห่งการออกจากต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังหาใช่เพราะ  
ทรงพระประชวร แต่มีเหตไุปติดพันกับพระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 พระองค์หนึ่ง2 ซึ่งในประกาศ
เปลี่ยนต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง ระบุว่า “ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิทยลาภ 
พฤฒิธาดา ออกจากต าแหน่งเสนาบดี”3 โดยไมไ่ด้ระบสุาเหตแุห่งการออก 

ผู้ ท่ีเลีย้งดูพระองค์เจ้าธานีนิวตัตัง้แต่ประสูติ คือเจ้าจอมมารดาวาด ผู้ เป็นคณุย่าของ
พระองค์ สาเหตมุาจากการท่ีคณุย่าอยากได้หลานผู้ชายมาเลีย้ง4 เพราะ “พ่อเป็นลกูชายคนแรกใน
สกลุ คณุทวดท่านอยากเลีย้งหลานผู้ชาย จึงได้ตกลงกนักบัเสดจ็ปู่  ยกให้ท่านเลีย้งตัง้แตแ่รก เวลา
ท าขวญัสามวนั ซึ่งเขาท าพิธีพดูกนัวา่ “สามวนัลกูผี สี่วนัลกูคน ลกูของใครเอาไปเน้อ” ท่านก็รับเอา
วา่ ลกูฉันเองแหละ ขอรับเอามาเถิด ดัง่นีพ้่อจึงเป็นลกูของคณุทวดอยู่จนโต หรือตลอดชีวิตก็ว่า
ได้”5 ต่อมารัชกาลท่ี 5 ได้ให้เจ้าจอมมารดาวาดเข้าไปรับราชการฝ่ายใน ในต าแหน่งท้าววรจนัทร์
อนัเป็นต าแหน่งท้าวนางท าหน้าท่ีบังคบับัญชาตดัสินวา่ราชการในพระบรมมหาราชวงั เดิมทีเป็น
ต าแหน่งสมเด็จพระพ่ีเลีย้ง เทียบเท่าต าแหน่งของฝ่ายหน้าคือ สมหุนายกและสมหุพระกลาโหม6 
แม้ท้าววรจันทร์ไม่ได้เกิดมาในตระกูลขนุนางท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองในขณะนัน้ แต่กลบัพบว่า
ความสัมพันธ์กับฝ่ายในล้วนมีเครือญาติรับราชการอยู่จ านวนไม่น้อย คือ มีพ่ีสาวของปู่  
เป็นเจ้าจอมในรัชกาลท่ี 2 จ านวน 2 คน และมีป้าผู้ เป็นพ่ีสาวของบิดาท้าววรจนัทร์ เป็นเจ้าจอมใน

                                                             
1 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ หน้า 47. 
2 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2559). คนัฉ่องส่องเจ้า. หน้า 241. 
3 พระยาราชพินิจฉยั (อไุทยวรรณ์ อมาตยกลุ), พระยา. (2470). ประกาศ ตัง้ , ย้าย , เปลีย่น , เสนาบดี 

, ผู้ รัง้ , ผู้แทน , แลรองเสนาบดี (ตัง้แต่ พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2469). หน้า 29. 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 4 
5 แหล่งเดิม. หน้า 1 
6 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2517). ชุมนุมพระนิพนธ์ ของพระวรวงศ์เธอ กรม

หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ พระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. หน้า 294. 
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รัชกาลท่ี 3 ถึง 4 คน และน่ีอาจเป็นโอกาสท่ีท าให้ท้าววรจันทร์ได้เข้าเฝ้าถวายตวัเป็นเจ้าจอมใน
รัชกาลท่ี 4 โดยมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นนางละครท่ีร าได้งดงามผู้หนึ่งและขึน้ช่ือว่าเป็นเจ้าจอม  
คนโปรดของรัชกาลท่ี 4 ถึงกับเมื่อมีการแสดงละครในครัง้หนึ่ง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
สวมชฎาทองค าลงยาส าหรับเจ้านายในการแสดงละครครัง้นัน้1 

ส่วนความสมัพันธ์ส่วนตัวกับรัชกาลท่ี 5 นัน้ เห็นได้จากเมื่อรัชกาลท่ี 4 เสด็จประพาส 
หวัเมือง ท้าววรจนัทร์ท าหน้าท่ีดแูลพระภษูาของรัชกาลท่ี 5 ขณะทรงพระเยาว์ เลยเป็นเหตใุห้ต้อง
เข้ามาแตง่พระองค์ภายในห้องของท้าววรจนัทร์2 ซึ่งดสูอดคล้องกบัหน้าท่ีของต าแหน่งท้าววรจนัทร์
ในฐานะสมเด็จพระพ่ีเลี ย้งดังกล่าว ทัง้ยังเคยมีพระราชด ารัสต่อท้าววรจันทร์เมื่อครั ง้ ท่ี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ว่า “ฉันให้คุณท้าวในต าแหน่ง 
สมเด็จพระพ่ีเลีย้ง เสมอด้วยเสนาบดี”3 ท้าววรจันทร์ยังได้รับเกียรติอยู่บ่อยครัง้ เช่น เมื่อท า 
น า้ยาไก่ถวายรัชกาลท่ี 5ทรงพอใจฝีมือเป็นอย่างมาก ถึงกับพระราชทานธูปเทียนบชูาฝีมือ4 หรือ
เมื่อครัง้ท่ีท าหมหูวานถวาย ทรงพอพระทัยถึงกบัให้ตีฆ้องร้องป่าวไปทัว่ราชส านกั5 นอกเหนือจาก
ความใกล้ชิดกบัองค์พระมหากษัตริย์แล้ว ในเร่ืองการปฏิบตัิหน้าท่ีของท้าววรจันทร์นอกจากความ
เฉียบขาด จนมีกิตติศพัท์ในหมูช่าววงัวา่ เป็นคนด ุสามารถจบัคนใสต่รวน จึงเป็นท่ีเกรงขามอย่าง
มาก6 ถึงกระนัน้ก็ดีผู้ ท่ีไม่ชอบท้าววรจันทร์ได้กราบบังทูลรัชกาลท่ี 5 ว่าเป็นคนว่ายาก ทรงให้
ความเห็นกับเร่ืองนีว้่า “เร่ืองท้าววรจันทร์นัน้ ฉันขอเสียที รู้อยู่แล้วว่าไฟ ก็อย่าเอามือเข้าไปจี  ้
เขาไมไ่ด้เดินเหินหรือขอเข้ามา ฉนัเอาเขาเข้ามาเอง”7 

และด้วยเหตุการณ์นับแต่นีเ้องท่ีท าให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัคงจะได้ซึมซับบรรยากาศ
ความเจริญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวงั ตลอดจนได้เห็นและรับรู้พระราชพิธีและประเพณี
ตา่งๆ โดยเป็นการตามคณุย่าของพระองค์ไปในงานพระราชพิธีต่างๆด้วย จนรัชกาลท่ี 5 ทรงเรียก
พระองค์วา่ “หางท้าววรจนัทร์”8 หรือดงัท่ีหมอ่มศรีพรหมา กฤดากรเลา่ไว้วา่ “เราเคยเห็นอยู่เป็นนิจ
วา่ ม.จ.ธานีฯ เดินตามท่าน(คือ คณุย่า) เสมอๆ ไม่มีคลาดกันเลยเด็กพิศวงว่าท าไมท่านไม่กลวั

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า 287. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 287. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 310. 
4 หนา้เดิม. 
5 แหล่งเดิม.  หน้า 311. 
6 หม่อมศรีพรหมา  กฤดากร, หม่อม. (2550). อตัชีวประวติัหม่อมศรีพรหมา. หน้า 177. 
7 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า 301. 
8 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 15. 
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เหมือนเรา เรากลัวแทบตาย”1 หรือดังท่ี ม.จ.วิบูลย์สวัสดิ์วงศ์  สวัสดิกุล2 ผู้ ท่ีมีชีวิตวัยเด็ก
เช่นเดียวกบั ม.จ.ธานีนิวตั ทรงเล่าถึงการไปงานพระราชพิธีต่างๆว่า “พ่อและเดก็อ่ืนๆ ไม่ชอบนัก 
เพราะต้องนั่งพบัเพียบเรียบร้อย ถ้าลกุขึน้ไปท่ีอ่ืนคณุย่าท่านวา่ซน เดก็ๆ คนอ่ืนท่ีพบในงานหลวง
โดยมาก คือ พระองค์เจ้าธานีนิวตัผู้ไปกับคณุท้าววรจันทร์เสมอ”3 การตามเสด็จไปในพระราชพิธี
ต่างๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 นัน้ ท่ีท าให้ทรงรู้เห็นพระราชพิธีต่างๆ ก็เน่ืองด้วยตามไปนั่งกับพืน้ 
หลงัพระเก้าอีท่ี้ประทับ แล้วก็จดจ าเอาท านองการสวดมนต์ของพระมาเล่นกันท่ีโรงเรียนบ่อยๆ4 
ทรงแสดงความ เห็ น เ ก่ี ย วกับก า รตาม เสด็จ ไป ในง านพระราช พิ ธีต่ าง ๆ เ หล่ า นี ้ว่ า  
เป็นการอบรมให้รู้จกัคณุคา่ของขนบธรรมเนียมและพระราชประเพณีตา่งๆ อีกทัง้ยงัเป็นการฝึกฝน
ให้มีความกล้าในการเข้าสมาคม5 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายเร่ืองการศึกษาใน
สมยันัน้เก่ียวกบัเจ้านายไว้วา่  

แต่โบราณมาหม่อมเจ้าย่อมรับความอบรมในส านักของพระบิดาๆท าราชการอย่างไร

หม่อมเจ้าในกรมนัน้ก็ศึกษาวิชาการอย่างนัน้อยู่ที่วัง องค์ไหนมีปรีชาสามารถก็ได้ดีใน

วิชานัน้ บางที่ถึงได้รับต าแหน่งราชการแทนพระบิดาต่อมา... ส่วนหม่อมเจ้าที่ไม่มี 

อปุนิสสยัเป็นอนชุาตก็ไปหดัท าการอย่างอื่น ที่ไร้ความสามารถต้องอยู่เปล่าไปจนแก่ก็มี

มาก ถึงรัชชกาลที่ 5 เข้าสมัยมีโรงเรียน หม่อมเจ้าเข้าโรงเรียนแทนฝึกหัดในส านัก 

พระบิดา วิชาที่เรียนก็เร่ิมเรียนอักษรสมัยเหมือนกันหมด จนส าเร็จการศึกษาชัน้ต้นแล้ว

จึงได้แยกไปเรียนวิชาเฉพาะอย่างตามเหมาะแก่อุปนิสสัย” และ “เพราะฉะนัน้เมื่อ 

พระเจ้าน้องยาเธอ(ในรัชกาลที่ 5) เจริญวัยเป็นผู้ ใหญ่ขึน้พระองค์ไหนมีหม่อมเจ้าก็ถวาย

                                                             
1 หม่อมศรีพรหมา  กฤดากร,. (2550). เล่มเดิม. หน้า 138. 
2 ม.จ.วิบูลย์สวสัด์ิวงศ์ สวัสดิกุล เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เติบโต

มาในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันกับ พระองค์เจ้าธานีนิวตั เนื่องจากคณุย่าของท่านคือ เจ้าจอมมารดาหุ่น 
ในรัชกาลที่ 4  ได้เข้ามารับราชการเป็นผู้ดแูลพระคลงัใน ในต าแหน่ง ท้าวทรงกนัดาล 

3 หม่อมเจ้าวิบุลยสวสัดิวงศ  สวสัดิกลุ, หม่อมเจ้า และ ธานีนิวัต, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2485). 
ความทรงจ า หม่อมเจ้าวิบลุยสวสัดิวงศ ทรงแต่งประทานลกูๆ และประวติัหม่อมเจ้าวิบลุยสวสัดิวงศ. หน้า 9. 

4 บทละคอนเร่ือง อุณรุท ภาคต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี หม่อมเจ้าฉัตร
มงคล โสณกลุ ณ เมรุหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส 12 ธันวาคม 2508. (2508). หน้า 2. 

5 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2507). ชุมนมุนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยา
กร. หน้า 35. 
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พระเจ้าอยู่หัวตัง้แต่แรกเกิดด้วยทูลขอให้ทรงตัง้ชื่อ และเมื่อโตขึน้ก็มักให้เข้าไปอยู่ใน

พระบรมมหาราชวัง พระเ จ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้เล่าเ รียนด้วยกันกับ  

พระเจ้าลกูเธอ ครัน้เติบใหญ่ขึน้ก็ทรงเลือกสรรส่งออกไปเรียนวิชาชัน้สงูในยุโรป (สะกด

ตามต้นฉบบั)”1 

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วนี ้จึงเกิดส านักท่ีมีเจ้านายน าหม่อมเจ้ามาถวายไ ว้ในพระอุปถัมภ์ 
ซึ่งมกัจะเป็นส านักของบรรดาพระภรรยาเจ้าในรัชกาลท่ี 5 เช่น ส านักของสมเด็จพระนางเจ้า 
เสาวภาผ่องศรีฯ ส านักของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ หรือของสมเด็จพระนางเจ้า  
สขุมุาลมารศรีฯเป็นต้น แต่ส าหรับพระองค์เจ้าธานีนิวตั พระบิดาไมไ่ด้ถวายให้อยู่ในพระอุปถัมภ์
ของส านักใดเน่ืองจากมีท้าววรจันทร์เป็นผู้ดแูล จึงทรงอาศยัอยู่ภายในเรือนเดียวกบัท้าววรจันทร์ 
และได้รับความรักความเมตตาอย่างมาก แม้ว่าต่อมาจะทรงน าพระนัดดาอีกองค์ คือ หม่อมเจ้า
ฉตัรมงคล  โสณกุล มาเลีย้งดดู้วยกนั โดยในระยะแรก พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงเรียนหนังสือกับ
ข้าราชการฝ่ายในมีช่ือวา่ คณุเฒา่แก่ทบั และมีคณุย่าเป็นผู้ปลกูฝังพระองค์สนพระทยัในวรรณคดี
ไทยดงัท่ีทรงเลา่วา่ คณุย่ามกัจะให้พระองค์ทรงอา่นวรรณคดีส าคญัอย่างรามเกียรติ์และอิเหนาให้
คณุย่าฟังเสมอ  

ตอ่มารัชกาลท่ี 5 ทรงจ้างชาวตา่งชาติมาสอนหนงัสือแก่พระราชโอรส และโปรดเกล้าให้
ตัง้เป็นโรงเรียนภายในพระบรมมหาราชวงั คือ โรงเรียนราชกมุารเพ่ือให้นกัเรียนท่ีเป็นพระราชโอรส
และหม่อมเจ้าต่างๆ ได้เรียนเพ่ือเตรียมท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเป็นท่ีรู้กันว่าผู้ ได้เข้า
โรงเรียนนีเ้ป็นผู้ ท่ีถกูคดัเลือกมาแล้ว และทรงมุ่งหวงัท่ีจะจัดการการศึกษาของบรรดาเจ้านายให้
เจริญขึน้2 ดงันัน้ตอ่มาสมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ พระองค์เจ้า
ธานีนิวตั ไปเข้าเรียนในโรงเรียนราชกมุารดงักลา่ว การท่ีทรงได้รับการศกึษาท่ีโรงเรียนราชกมุารใน
พระบรมมหาราชวงั จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ทรงรู้จกัพระอธัยาศยัเจ้านายอีกหลายพระองค์ ซึ่งใน
ชัน้ เ รียนของพระองค์ปรากฏว่ามีพระราชโอรสของ รัชกาลท่ี 5 ได้เ ข้าเ รียนร่วมด้วยคือ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสริุโยภาส และสมเดจ็ฯกรมพระยาชยันาทนเรนทร3  

                                                             
1 หม่อมเจ้าวิบุลยสวัสดิวงศ  สวัสดิกุล และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต. (2485). เล่มเดิม. 

หน้า ก – ง. 
2 อาวุธ  ธีระเอก. (2560). ภาษาเจ้า ภาษานาย : การเมืองเบือ้งหลงัการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัย

รัชกาลที่ 5. หน้า 113. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 21. 
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ใน พ.ศ.2441 ได้เสด็จไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ โดยได้รับพระราชทานทุนจาก  
รัชกาลท่ี 5 การสง่นกัเรียนไปเรียนตอ่ตา่งประเทศนี ้พระองค์ได้ให้สมัภาษณ์แก่ สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ 
วา่ เป็นการสง่เดก็ไทยเพ่ือออกไปเรียนรู้เพ่ือเข้าใจฝร่ัง จะได้รู้เท่าทนักนั อนัเป็นหนทางหนึ่งในการ
รักษาเอกราชของชาติท่ีเป็นพระราชด าริมาตัง้แต่รัชกาลท่ี 41 นอกจากนีย้ังทรงอธิบายอีกว่า 
รัชกาลท่ี 5 พระราชทานทนุให้แก่พระโอรสของพระอนชุาพระองค์ละคน โดยเฉพาะพระอนชุาท่ีเป็น
เสนาบดี ทรงถือว่าเป็นบ าเหน็จความชอบท่ีควรตกถึงพระโอรสของพระอนุชาพระองค์นัน้ 2 
ซึ่งบริบทในช่วงเวลาดังกล่าว การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เพ่ือต้องการก าลังคน
กลบัมารับราชการ และกลุ่มเจ้านายนีเ้องท่ีถือว่าเป็นกลุ่มส าคญัท่ีจะมาเป็นแกนน าส าหรับการ
พัฒนาประเทศ โดยมีการก าหนดว่านักเรียนจะต้องได้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาเยอรมนั พร้อมทัง้ก าหนดสาขาวิชาท่ีจะให้เรียนเพ่ือประโยชน์แก่ชาติเป็นหลกั 

ส าหรับ พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงไปอยู่กบัครอบครัวชาวองักฤษคือหมอคอร์ตนีย์ พร้อม
กับเรียนภาษาองักฤษอีก 5 เดือนในโรงเรียนระดบัอนุบาล ต่อมาทรงเข้าเรียนท่ีโรงเรียนประถม 
รอตติงดีนและสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาท่ี โรงเ รียนรั กบี ้ทรงอธิบายถึงโรงเรียนนีว้่า 
เป็นโรงเรียนตวัอย่างของผู้ดีองักฤษท่ีมีระเบียบเข้มงวด และเป็นหนึ่งในสิบของโรงเรียนมธัยมท่ีดี
ท่ีสดุในองักฤษ3 และด้วยข้อจ ากัดต่างๆจึงท าให้มีนักเรียนไทยน้อยคนนกัจะได้เข้าเรียนโรงเรียน
มธัยมเหลา่นีโ้ดยโรงเรียนรักบีม้ีนกัเรียนไทยเรียนอยู่เพียง 2-3 คน4 ระหวา่งท่ีทรงศกึษาอยู่ในระดบั
มัธยมนีท้รงกล่าวว่า การเล่าเรียนของพระองค์อยู่ในขัน้ดีมาก จนพระยาสรรพกิจปรีชา  
(ช่ืน  โชติกเสถียร)ผู้ เป็นอุปทูตในขณะนัน้ยกย่องว่าทรงเรียนดีกว่านักเรียนไทยคนอ่ืนๆถึงขัน้  
“เรียนดีอย่างเกือบจะไมม่ีใครจ าพวกนกัเรียนไทยจบัได้”5 

เมื่อจะทรงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดตามข้อก าหนด
เก่ียวกับการสอบเข้า ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ใช่ชาวตะวนัตกให้อนุโลมเลือกสอบวิชาภาษาโบราณ
ตามชาติของตนเอง จึงทรงเลือกใช้ภาษาสนัสกฤตในการสอบ แตเ่น่ืองด้วยในประเทศองักฤษไม่มี
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาสนัสกฤตโดยตรง ท าให้ต้องไปทรงศกึษาภาษาสนัสกฤตเพ่ิมเติมท่ีเยอรมนั
                                                             

1 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 116. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 34. 
3 บทละครเร่ืองอุณรุทภาคต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ม.จ.ฉตัรมงคล  

โสณกุล หน้า 3 
4 หม่อมเจ้าวิบลุยสวสัดิวงศ  สวัสดิกลุ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั. (2485).  เล่มเดิม. 

หน้า 22. 
5 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 17. 
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แม้เมื่อเข้าเรียนท่ีออกซ์ฟอร์ดได้แล้ว ยังเสดจ็ไปเยอรมนัอีกหลายครัง้ และดจูะทรงโปรดเยอรมนั
เป็นพิเศษเน่ืองจากพืน้ฐานท่ีทรงช่ืนชอบในวรรณคดีไทยตัง้แตค่รัง้ยงัทรงพระเยาว์ 

ทัง้นีท้รงกล่าวว่าเยอรมนัมีนิยายพืน้เมืองท่ีเป็นเร่ืองเกินจริงเหมือนกบัวรรณคดีไทย เช่น
การเหาะเหินเดินอากาศคล้ายกับวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ จึงทรงรู้สึก “ครึม้” เมื่อได้ไปเยอรมนั 
แตข้่อส าคญัคือ “เราเกิดมาในสงัเวียนท่ีนบัถือพระมหากษัตริย์พอได้ไปพบเห็นน า้ใจ นิยมเจ้านาย
และรักแบบแผน เราก็เข้าใจได้ทันทีและพลอยช่ืนใจตามไปด้วยหลายเร่ือง”1 ทรงเล่าว่าหญิงสาว
ชาวเยอรมนัรู้สึกตื่นเต้นว่าทรงเป็นเชือ้พระวงศ์พระเจ้ากรุงสยาม แม้ว่าครัง้แรกจะทรงสอบตก  
ในการสอบเข้าท่ีออกซ์ฟอร์ดแต่ก็ทรงสามารถสอบผ่านได้ในครัง้ท่ี 2 โดยเอกสารจากนายบราวน์
ผู้ ดูแลนักเ รียน นอกจากรายงานผลสอบแล้ว ยังกล่าวถึงข้อกังวลของเขาเ ก่ียวพระนิสัย  
ของพระองค์คือ พระนิสยัขีอ้ายอย่างมากนัน่เอง2 

ทรงเข้าเรียนท่ีวิทยาลยัเมอร์ตนั มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด เมื่อ พ.ศ.2447 ดงัท่ีได้อธิบาย
แล้วโดยนกัเรียนท่ีมาศกึษาตอ่ในตา่งประเทศมกัจะถกูก าหนดจากรัฐบาลวา่ ให้ศกึษาตอ่ในสาขา
ใด ตามความสามารถของแต่ละคน ห รือตามแต่ ท่ี ได้สอบชิงทุนมาจากหน่วยงานใด  
แตพ่ระองค์เจ้าธานีนิวตั เป็นนักเรียนทนุพระราชทานสว่นพระองค์ ไมม่ีหลกัฐานปรากฏวา่ทรงถูก
เลือกมาให้เรียนด้านใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ทรงเล่าว่าพระองค์ต้องการจะรับราชการพลเรือน 
จึงไม่ต้องการเลือกพิเศษไปเฉพาะทางใดเป็นพิเศษ ซึ่งในบางรายถกูเลือกให้เรียนเฉพาะทาง เช่น 
ม.จ.ฉตัรมงคล โสณกลุ พระอนชุาของพระองค์ ท่ีรัฐบาลขณะนัน้ตกลงให้เรียนวิชาทหาร3 

ดงันัน้ในระยะแรกทรงตัง้ใจจะเรียนทางโบราณคดี แตท่างรัฐบาลไมเ่ต็มใจท่ีจะอนุญาต
ให้เรียน จึงทรงเลือกเรียนทางประวตัิศาสตร์ตามค าแนะน าของอาจารย์ แต่ในท่ีสดุทรงเลือกเรียน
ทางด้านบูรพคดี เป็นการศึกษาประวัติและแนวความคิดทางวฒันธรรมของตะวนัออก โดยเน้น
เรียนภาษาและวรรณคดีสนัสกฤตมีภาษาบาลีเป็นภาษารองลงมา และให้ศกึษาภาษาปัจจบุันคือ
ภาษาเยอรมนัเพ่ิมเติมด้วย4 ยงัทรงอธิบายเก่ียวกบัสาขาบูรพคดีว่า ไม่ได้เน้นให้อา่นคมัภีร์โบราณ
ให้แตกฉาน แต่เรียนให้รู้จักแนวทางการค้นคว้าว่าวฒันธรรมสมัยใหม่ มีต้นก าเนิดมาอย่าง ไร 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 25.  
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศกึษาธิการ รัชกาลที่ 5 เลขที่ (2) ศธ. 20 3/3 เร่ือง 

ม.จ.ธานี ( 8 - 23 พฤศจิกายน 2447). 
3 บทละครเร่ืองอุณรุทภาคต้น พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ม.จ.ฉตัรมงคล 

โสณกุล หน้า 3 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 24.  



  26 

“ให้รู้จกัเบาะแสของชนิดเร่ืองท่ีเป็นแบบแผนของวฒันธรรมโบราณซึ่งเป็นหลกัของวฒันธรรมใหม่ๆ
ของเรา”1 จนกระทั่ง พ.ศ.2451 ทรงส าเร็จการศึกษา B.A. (Honour School of Oriental Studies)
และยงัทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกท่ีส าเร็จการศกึษาในสาขาบรูพคดีอีกด้วย2 ทัง้นีห้ากพิจารณา
ว่าเหตุท่ีรัฐบาลอนุญาต คงเป็นเพราะในช่วงดังกล่าวบรรดานักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ได้กลบัมารับราชการอยู่พอสมควร รัฐบาลจึงไม่เคร่งครัดท่ีจะบังคบัให้เรียนตามท่ี
ก าหนดไว้แตแ่รก  
 

ภาพประกอบ 3พระองค์เจ้าธานีนิวตั ขณะทรงศกึษาอยู่ท่ีประเทศองักฤษ 

ท่ีมา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภ
พฤฒิยากร. หน้า 57. 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 26. 
2 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 96. 
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หากจะส รุปภาพรวมตั ง้ แต่ท รงพระ เย า ว์ จนส า เ ร็จ การศึกษา ล้วนแต่ เ ป็ น  
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงได้รับจากรัชกาลท่ี 5 ทัง้สิน้  นับตัง้แต่การท่ีได้รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา แต่สิ่งส าคัญคือการได้ทรงมีโอกาสได้รู้และเห็นพระราชพิธีสมัยรัชกาลท่ี 5 น่ีเอง 
อันจะส่งผลให้ทรงเป็นผู้ ได้รับการยอมรับ เมื่อมีการรือ้ฟื้นพระราชพิธีในสมัยรัชกาลท่ี 5 
กลบัมาอีกครัง้ 
2.2 บทบาทในสมัยรัชกาลท่ี 5 ( 2452-2453) 

เมื่อทรงส าเร็จการศึกษาแล้ว พระองค์เจ้าธานีนิวัต ตัดสินใจเสด็จกลับมายังสยาม 
ในปี 2452 ตามค าชวนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช ผู้ เป็นพ่ีเขย ก่อนหน้า
นีพ้ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ทรงเห็นว่าทรงมีพืน้ฐานทางการศึกษาดี 
และแนะน าให้ไปเรียนด้านการทูตท่ีประเทศฝรั่งเศสเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะได้เข้ามารับราชการใน
กระทรวงต่างประเทศ พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงให้เหตผุลว่าทรงคิดถึงและอยากจะกลบัมาอยู่กับ
ท้าววรจนัทร์ผู้ เป็นคณุย่า  

ในการนีท้รงตดัสินใจท่ีจะเข้ารับราชการท่ีกระทรวงมหาดไทย เพราะเห็นหน่วยงานนีเ้ป็น
หน่วยงานท่ีจะท าให้ทรงได้รู้เห็นเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของชาวสยามได้ดีกว่ า
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งขณะนัน้ไม่มีใครเห็นด้วยกับการท่ีจะทรงท างานด้านมหาดไทย แม้แต่สมเด็จฯ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ก็ยังเห็นวา่คณุวฒุิทางการ
ศึกษาของพระองค์สงูเกินกว่าท่ีจะท ามหาดไทย เพราะงานด้านนีเ้น้นการใช้ไหวพริบมากกว่า
ความรู้ รวมถึงเงินเดือนท่ีได้รับก็น้อยกว่า หากเปรียบเทียบกับกระทรวงการต่างประเทศหรือ
กระทรวงธรรมการ ท่ีดจูะเหมาะสมกว่า1 โดยทรงเร่ิมท างานครัง้แรกท่ี กรมพล าภงั และต่อมาอีก
ไมก่ี่เดือนได้ถกูย้ายไปเป็นข้าหลวงมหาดไทย มณฑลกรุงเก่า 

หากพิจารณาจากการสง่พระองค์มารับต าแหน่งดงักล่าวนัน้ เป็นผลจากการท่ีรัชกาลท่ี 5 
ทรงปฏิรูประบบราชการใหม่ ท่ีมีบรรดาพระราชอนุชาของรัชกาลท่ี 5 เป็นผู้มีส่วนสนับสนุน 
พระบรมวงศานุวงศ์จึงถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในระบบราชการแบบใหม่นี ้เห็นได้จากการ
แต่งตัง้พระราชโอรส และพระราชอนุชา เป็นเสนาบดีคมุกระทรวงส าคัญ และให้พระราชนัดดา
ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการในระดับสูง2 พระองค์เจ้าธานีนิวัตจึงเป็นผลผลิตหนึ่งจากการท่ี 
รัชกาลท่ี 5 ได้พยายามสร้างคนให้มาตรฐานตามแบบตะวนัตก คือทรงหาคนหนุ่ม ท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจมาตรฐานนี ้รวมถึงความเช่ียวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศของพระองค์เจ้าธานีนิวัต 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 40. 
2 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). ประวติัศาสตร์ไทยฉบบัสงัเขป = Thailand : a short history. หน้า 383. 
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จึงท าให้ทรงได้เปรียบกวา่คนอ่ืนๆระบบราชการแบบใหมนี่ ้ยงัขยายผลไปถึงการปรับระบบราชการ
หัวเมืองแบบเก่า โดยการส่งคนจากส่วนกลางท่ีมีคณุสมบัติดงักล่าวซึ่งมกัจะเป็นพระราชวงศ์  
เข้าไปเรียนรู้งาน เพ่ือท่ีจะได้ท าหน้าท่ีปกครองในส่วนหวัเมืองในต าแหน่งสงูขึน้ไป 1 เช่น ต าแหน่ง
สมหุเทศาภิบาล หรือ อปุราชมณฑล เป็นต้น เพ่ือสร้างระบบใหมข่ึน้มา 

ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีพระราชวงศ์ท่ีทรงคุมหัวเมืองต่างๆอยู่
หลายพระองค์ท่ีทรงด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาล เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์  
ศิริพัฒน์  สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์   หรือในระดับพระราชนัดดารัชกาลท่ี 4 
เทียบชัน้กับพระองค์เจ้าธานีนิวัต เช่น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช พระวรวงศ์เธอ  
พระองค์ เ จ้ าทศศิ ริ วงศ์  หม่อมเ จ้ าธ า รงศิ ริ   ศ รีธวัช  หม่อมเ จ้ าสฤษดิ์ เ ดช   ชยางกู ร 
หมอ่มเจ้าประดิพทัธเกษมศรี  เกษมศรี หมอ่มเจ้าอปุพทัธพงศ์  ศรีธวชั ทัง้นีเ้ป็นไปตามเป็นไปตาม
พระราชด าริของรัชกาลท่ี 5 ท่ีพระราชวงศ์ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีชาติวุฒิสูง จึงต้องมีหน้าท่ีรับใช้
พระมหากษัตริย์ผู้ เป็นประมขุของราชวงศ์2 เพราะฉะนัน้เมื่อพิจารณาการสง่พระองค์เจ้าธานีนิวตั 
ไปท าหน้าท่ีข้าหลวงมหาดไทยดงักล่าวก็เป็นการให้พระองค์ได้เรียนรู้งานปกครองเพ่ือจะได้ทรง
ด ารงต าแหน่งสงูตอ่ไป  

สมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเขียนถึงกรมหมื่นเทววงศ์วโรทยั โดยความตอน
หนึ่งแสดงให้เห็นเก่ียวกับเจ้านายท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ และมีโอกาสได้ฝึกฝนงานทาง
กระทรวงมหาดไทยไว้ดงันี ้

มูลเหตุที่ฉันจะกราบบังคมทูลขอกรมหมื่นเทวะวงศฯ เมื่อเป็นหม่อมเจ้า ไปรับ

ราชการกระทรวงมหาดไทยนัน้ เกิดแต่ฉันทูลปรารภแก่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศฯ  

พระบิดาของเธอ ว่าเธอได้เรียนทางการกระทรวงต่างประเทศมาได้ดี ถ้าเรียนทาง

ปกครองภายในบ้านเมืองประกอบเข้าด้วย แม้รับราชการกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

ข้างหน้า ก็จะเป็นประโยชน์ย่ิงขึน้... หม่อมเจ้าที่ไปเรียนส าเร็จมาจากยุโรปได้รับความ

อบรมเช่นเดียวกนักับกรมหมื่นเทวะวงศฯ มีอีกสององค์คือ พระองค์เจ้าจรูญศกัดิกฤฎากร 

พระองค์หนึ่ง กบัพระองค์เธอ (พระองค์เจ้าธานีนิวตัร) อีกพระองค์หนึง่ ผิดกนัแต่พระองค์

เจ้าจรูญฯ ไปศึกษาการปกครองหัวเมืองในส านักเจ้าพระยายมราช (ปัน้  สขุุม) เมื่อยัง

                                                             
1 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 384. 
2 อรรถจกัร์ สตัยานุรักษ์. (2538). การเปลี่ยนแปลงโลกทศัน์ของชนชัน้ผู้น าไทย ตัง้แต่รัชกาลที่ 4-พ.ศ. 

2475. หน้า 171. 
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เป็นพระยาสขุุมนัยวินิต ที่มณฑลนครศรีธรรมราช พระองค์เธอไปศึกษาในส านักพระยา

โบราณราชธานินทร์ (พระ  เดชะคปุต์) (สะกดตามต้นฉบบั)1 

แม้ว่าขณะนัน้จะทรงมีหน้าท่ีหลกัในมณฑลกรุงเก่า เช่น การก าจัดผกัตบชวาท่ีก าลัง
ระบาดอย่างหนักและยังได้รับผิดชอบงานพิเศษให้เป็นผู้ ประสานงานกับนายช่างชาวเยอรมนัท่ี
ก าลงัก่อสร้างพระรามราชนิเวศน์(พระราชวงับ้านปืน) จ.เพชรบรีุ 

หากวิเคราะห์บทบาทในช่วงเวลานี ้พบวา่เมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วไมไ่ด้มีพระประสงค์ไป
เรียนตอ่ด้านอ่ืนๆตามท่ีเจ้านายผู้ใหญ่พระองค์อ่ืนๆแนะน ามา โดยการท่ีทรงอ้างวา่ต้องการกลบัมา
ดแูลท้าววรจนัทร์ผู้ เป็นคณุย่า และอปุนิสยัสว่นพระองค์เองแม้จะเสดจ็ไปเรียนตา่งประเทศตัง้แตย่งั
ทรงพระเยาว์ ก็ไมป่รากฏวา่ทรงมีความเป็นฝร่ังกลบัมา ดงัท่ีเมื่อได้เข้าเฝ้ารัชกาลท่ี 5 หลงัจากท่ี
เรียนจบแล้ว มีพระราชด ารัสถามถามพระองค์เจ้าธานีนิวัตว่า “อ้ายน่ีอินไหม”2 แม้จะตรัสเล่น 
แต่ก็แสดงให้เห็นว่ารัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชด าริต่อนักเรียนนอกในช่วงนัน้ว่ามกัจะท าตัวเป็น
ชาวตะวนัตกหลงัจากท่ีกลบัมาเมืองไทยแล้ว การท่ีหม่อมเจ้าธานีนิวตัจะ “อิน” หรือ “ไม่อิน” นี ้
ผู้ ท่ีตอบแทนพระองค์เจ้าธานีนิวตั คือรัชกาลท่ี 6 เมื่อครัง้ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร โดยทรงตอบว่า
“อินพะยะคะ่”3 แสดงให้เห็นวา่ทรงรู้จกัพระอปุนิสยัของพระองค์เจ้าธานีนิวตั ได้เป็นอย่างดี  

ความ “อิน” ของพระองค์เจ้าธานีนิวัต ยังคงแสดงให้เห็นเมื่อทรงเล่าถึงสมเด็จพระ 
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ เป็นพระปิตุลาและเป็นพระอุปัชฌาย์ ว่าโปรด  
พระนดัดาท่ีเป็นพระโอรสของพระเชษฐาและพระอนชุา แตส่ าหรับพระองค์เองนัน้ “บางทีจะไมท่รง
นิยมเท่ากับศิษย์อ่ืนบางท่านท่ีมีท่าทีเป็นฝรั่งกว่า”4 ทัง้นีใ้นช่วงรัชกาลท่ี 5 จนถึงรัชกาลท่ี 6 
บุคลิกลักษณะของพวกท่ี “อิน” เป็นพระราชนิยม ด้วยมีบุคลิกลกัษณะของผู้ ท่ีมีโลกทัศน์และ 
อตัลกัษณ์แบบจารีตนิยม ซึ่งเป็นลกัษณะตรงข้ามของ “โซ๊ต” ท่ีมีลกัษณะปรับตัวเป็นตะวนัตก
อย่างล้นเกิน5 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2507). เล่มเดิม. หน้า 55. 
2 อิน ตามเชิงอรรถเดิม ให้ความหมายว่า ครึ ซึง่ในพจนานกุรมให้ความหมายว่า เก่า โบราณ หรือคนไม่

ทนัสมยั 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 40. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 44. 
5 โปรดดู อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู. (2560, พฤษภาคม - สิงหาคม). จาก "โซ๊ด" สู่ "สะวิง": อัสดงคตนิยม

กบัการเมืองของการแปลทางวฒันธรรมในประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่. 
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แม้ว่าในช่วงแรกทรงปรารถนาจะทรงงานในสาขาวิชาท่ีทรงเ รียนจบกลับมา 
โดยมีพระประสงค์ท่ีจะทรงงานในทางโบราณคดี แต่ไมม่ีใครเห็นด้วย เพราะขณะนัน้ยังรัฐบาลยัง
ไม่ให้ความส าคัญต่องานทางด้านนี ้เน่ืองจากไม่มีงบประมาณในการท า 1 จึงทรงหันไปทาง
มหาดไทยดงักล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะฉะนัน้ในช่วงเสด็จกลบัมารับราชการในสมยั รัชกาลท่ี 5 
ตัง้แต่ปี 2452 ถึง 2453 จึงยังไมม่ีบทบาทเก่ียวกบัด้านการเมืองนกัเน่ืองจากงานท่ีทรงรับผิดชอบ
ยังไม่ได้มีห น้าส าคัญอย่างไร รวมถึงหน้า ท่ีดังกล่าวไม่ได้อยู่ รับใ ช้ ใกล้ชิดโดยตรงต่อ
พระมหากษัตริย์ จึงถือวา่ช่วงนีท้รงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคญัของระบบราชการท่ี รัชกาลท่ี 5
สร้างขึน้มาเท่านัน้ 
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลท่ี 6 ( 2453-2468) 

พระองค์เจ้าธานีนิวตั และราชสกุลของพระองค์มีความสนิทสนมกบัพระราชวงศ์ฝ่ายใน 
ในระดบัสงู เพราะฉะนัน้เมื่อรัชกาลท่ี 5 สวรรคต รัชกาลท่ี 6 จึงได้ทรงมีค าสัง่เรียกให้ พระองค์เจ้า
ธานีนิวตักลบัเข้ามารับราชการ ในพระราชส านกัของสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีเกิดขึน้ใหม ่ในต าแหน่งเจ้ากรมราชเลขานกุาร ท าหน้าท่ีเป็นราชเลขานกุารในพระองค์
สมเดจ็พระศรีพชัรินทราฯ  

พระองค์เจ้าธานีนิวัตได้กล่าวถึงการเข้ามารับหน้าท่ีนี ้โดยเมื่อมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระ  
ศรีพชัรินทราฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์วา่“ป้าขอแกเข้ามาเป็นราชเลขาอย่างนีช้อบไหม แล้วท่านก็
เลยตรัสว่า ความจริงป้าไม่มีงานอนัใดจะให้ท าดอก หากลกูโตเขาไมม่ีคนจะใช้ เขาตัง้ต าแหน่งให้
ป้าอย่างนี ้จึ่งขอแกมา แกก็ไปท าราชการกบัเขาเถิด”2 ความสนิทสนมกบัสมเดจ็พระศรีพชัรินทราฯ 
ท่ีทรงเรียกพระองค์วา่ “ป้า” นัน้ แท้จริงแล้วก่อนท่ีจะเสดจ็ไปเรียนท่ีตา่งประเทศก็ได้รับพระเมตตา
มาโดยตลอด ทัง้เร่ืองการศกึษาเล่าเรียนเมื่อครัง้ท่ีทรงประทับอยู่ในวงักับท้าววรจันทร์ ทัง้ยังทรง 
ยกย่องพระองค์เจ้าธานีนิวัต ว่าเป็นผู้มีอัจฉริยภาพทางงานด้านหนังสือ 3 อาจจะเรียกได้ว่า 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ทรงเป็นองค์อปุถัมภ์ราชสกุล โสณกุล อย่างแท้จริง เพราะไม่เพียง 
พระเมตตาท่ีมีทรงมีตอ่พระองค์เจ้าธานีนิวตัแล้ว บรรดาพระอนชุาและพระขนิษฐาของพระองค์เจ้า
ธานีนิวตั ก็ยังได้รับพระเมตตาเช่นเดียวกัน โดยหมอ่มเจ้ามรุธาภิเศก โสณกลุ ได้รับพระอปุถัมภ์
เร่ืองการศกึษาเลา่เรียน สว่นหมอ่มเจ้าหญิงสิบพนัพารเสนอและหมอ่มเจ้าหญิงเสมอภาค โสณกุล 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 28. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 54. 
3 อทุมุพร วีระไวทยะ. (2551). สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนัปีหลวง. 

หน้า 99. 
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ได้ถวายตวัอยู่ในส านกัของสมเดจ็พระศรีพชัรินทราฯ ด้วย ในพ.ศ. 2461 สมเด็จพระศรีพชัรินทราฯ 
ได้ท าการสู่ขอนางสาวประยูร  สขุมุ ธิดาของเจ้าพระยายมราช (ปัน้  สขุมุ) ให้เป็นหม่อมห้ามแก่
พระองค์ 
 

ภาพประกอบ 4พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงสมรสกบั นางสาวประยรู  สขุมุ ในสมยัรชักาลท่ี 6 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 

รัชกาลท่ี 6 ทรงจัดงานเสกสมรสพระราชทานแก่คู่บ่าวสาว ในงานนีไ้ด้พระราชทาน
เกียรติยศพระองค์เจ้าธานีนิวตัเสมอเจ้านายชัน้ลกูหลวง เน่ืองจาก “โดยเหตท่ีุพ่อเป็นลกูก าพร้าทัง้
พ่อทัง้แม ่จึ่งจะทรงรับเป็นพ่อและจะให้เทียบเกียรติท่ีจะพระราชทานอย่างลกูหลวง”1 นัน่แสดงให้
เห็นว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์เจ้าธานีนิวัตเพียงใด ไม่แต่ทรงมีพระเมตตาต่อ
พระองค์เจ้าธานีนิวตัเท่านัน้ พระเมตตาดงักล่าวยังเผื่อแผ่ไปยงัหมอ่มเจ้าในราชสกุลโสณกลุพระ

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 47. 
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องค์อ่ืนๆด้วย ความใกล้ชิดนีน้บัตัง้แตพ่ระบิดาของพระองค์คือ กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา ดงัท่ี
ปรากฏในพระบรมราช โองการ  สถาปนา ขึน้ เ ป็น  พระวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ท่ี ว่ า 
“อนึ่งกรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา ได้เคยทรงมีความจงรักภกัดีเป็นอย่างอกุฤษฏ์ ในสว่นพระองค์
สมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวธุ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เคยทรงทราบตระหนกัใน
พระราชหฤทยัมาแล้ว จึงท าให้ทรงพระเมตตาปรานีตอ่หมอ่มเจ้าธานีนิวตัผู้ เปนพระโอรสเปนอนั
มากเสมอมา”1  

เน่ืองจากกรมขุนพิทยลาภฯ พระบิดาของพระองค์ เมื่อทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงวงั ได้มีโอกาสถวายงานแดร่ัชกาลท่ี 6 ดงัความท่ีวา่ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ จ้าอยู่หัวแต่ ยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็น

มกุฎราชกมุารจะเสด็จกลบัจากยุโรป กรมขนุพิทยลาภฯได้เสด็จไปจดัวังสราญรมย์ถวาย

เมื่อเสด็จถึงใหม่ๆ ก็ได้ไปเฝ้าบ่อยๆ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศกก็ได้มีโอกาสเฝ้าแหนคุ้ นเคย  

จนวันหนึ่งทอดพระเนตรเห็นหม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกเสวยข้าวกับเกลือ ก็ตรัสว่า “ตาใหม่

ชอบกินข้าวกับเกลือ ท่าจะเลีย้งง่าย มาอยู่เป็นลกูฉันเสียเถิด” แต่หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก 

กราบทลูปฏิเสธ เป็นเหตใุห้เพื่อนฝงูพากนัติเตียนว่าขาดสติปัญญาไปมาก2 

สว่นความสมัพนัธ์ระหวา่งรัชกาลท่ีกับพระองค์เจ้าธานีนิวตัเห็นได้อย่างชดัเจนมาตัง้แต่
เมื่อทัง้ 2 พระองค์อยู่ประเทศองักฤษ โดยทรงจดัพบปะนกัเรียนไทยท่ีไปเรียนอยู่ในประเทศองักฤษ
ขณะนัน้ จดัตัง้เป็นสามคัคีสมาคม ดงัท่ีทรงเลา่ไว้ดงันี ้

สมเด็จพระบรมโอรสฯ ทรงจัดการตัง้ “สามัคคีสมาคม” ขึน้เป็นชมุนุมนกัเรียนไทยทัง้หมด

ปีละสกัสิบวัน เลอืกเช่าหรืออาศยัโรงเรียนใกล้ลอนดอนที่เขาปิดส าหรับฤดรู้อนแล้วใหม่ๆ

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่นักเรียนส่วนมากจะไปได้สะดวก ในการชุมนุมนี ้มีการเลือก

หัวหน้าคน 1 เลขานุการคน 1 สนทนากรรมการ 4 คนส าหรับจัดให้มีการประชุมแสดง

บรรยายหรือโต้วาทีคืนละอย่าง และเกฬากรรมการอีก 4 คนส าหรับจัดการกีฬาเวลา

กลางวันให้มีการแข่งขันตามสมควร การชุมนุมคราวแรกสมเด็จพระบรมโอรสฯ เสด็จ

มาร่วมชุมนุมด้วย พวกเราชอบการชุมนุมนีก้นัทุกคนเพราะได้พบปะกันระหว่างนักเรียน

                                                             
1 พระบรมราชโองการในรัชกาลที่ 6 สถาปนาขึน้เป็นพระองค์เจ้า พ.ศ.2465 อ้างใน ธงชัย ลิขิต

พรสวรรค์, บรรณาธิการ.  (2556).  อตัตชีวประวติั กรมหมืน่พิทยลาภพฤฒิยากร.  หน้า 130.  
2 หม่อมเจ้าสิบพนัพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้า. (2493). เที่ยวชะวาค าฉันท์, พิมพ์ในงานพระราชทาน

เพลงิศพ ม.จ.รัชฎาภิเศก โสณกลุ ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม พ.ศ.2493. หน้า 5. 
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ไทยทกุวัยทุกอาชีพ พวกจวนจะถึงเวลาชุมนมุนีใ้นท้ายภาคเรียนฤดูร้อน ทกุคนต่างคอย

จะมาด้วยความหวัง ความคุ้นเคยชอบพอกันในตอนนีไ้ด้ยั่งยืนมาจนถึงในชีวิตภายหลงั

จนตายจากกันไปก็มาก พ่อเองไปเข้าประชุมครัง้แรก เมื่อปีแรกของสามัคคีสมาคม  

พ.ศ.2445 (สะกดตามต้นฉบบั)1 

ภาพประกอบ 5พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงฉายพระบรมฉายาลกัษณ์ร่วมกบั
สมาชิกสามคัคีสมาคม ณ ประเทศองักฤษ พระองคเ์จ้าธานีนิวตัประทบัด้านหน้าองคท่ี์ 2 ด้าน

ซ้ายมือของภาพ 

ท่ีมา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภ
พฤฒิยากร. 

โดยพระองค์เจ้าธานีนิวตั เป็นเลขานุการ 2 ปี และเหรัญญิกอีก 1 ปี ดงันัน้พระองค์เจ้า
ธานีนิวตัจึงจัดเป็นสมาชิกรุ่นก่อตัง้ และได้เข้าสมาคมร่วมกับรัชกาลท่ี 6 การเข้าร่วมสมาคมเป็น
เวลาถึงสิบวัน จึงเป็นโอกาสส าคัญท่ีจะท าให้ทรงรู้จักพระอุปนิสัยของหม่อมเจ้าธานีนิวัต  
เป็นอย่างดี ความสนิทสนมท่ีทรงมีต่อหม่อมเจ้าธานีนิวัตยังปรากฏเมื่อมีพระราชด าริจะทรง
                                                             

1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 16. 
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สถาปนาหม่อมเจ้าธานีนิวตั ขึน้เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ในปี 2465 เมื่อพระองค์เจ้าธานี
นิวตัทรงทราบ จึงได้ทรงมีหนงัสือกราบบงัคมทลูแสดงเหตผุลถึงการท่ีจะไมท่รงรับสถาปนาขึน้เป็น
พระองค์เจ้า แตร่ัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชกระแสตอบกลบัเป็นภาษาองักฤษท่ีวา่ 

“My dear Dhani 

I have received your letter of today’s date, and have rear it with all due 

consideration. Let me say at once, that if anything else were needed to complete 

my appreciation of your fine qualities of heart and mine, this last letter of yours 

would surely froude it!  

How let me answer your objections to your own promotion, and thereby let 

you understand the reason which prompts me to desire to raise in rank. 

Firstly, as to seniority. It has have been the rule to raise princes in rank in 

accordance with seniority, but in accorders with the recipient own merit, together 

with the accumulate merits which to inherits from his father.   

Secondly, as to your office. Try as you might to minimize it, it remains that 

your office is no less than that of Inter-Secretary of state, and that is exactly what 

trait is. If it is proper for trait to become Phra Ong Chao, why not you? 

To sum up the reason why I think it proper to raise your rank are : 

(1) You are the eldest son of Prince Bidyalabh, who in his time has serve 

the king in several high officer with conspicuous merit, and whose loyalty to the 

king and the state had been a shining example to princes and officials.  

(2) You yourself have followed closely in your father’s footstep, have serve 

the king in several capacities, until you have reached the high and honourable 

office of Assistant Private Secretary and clerk of Privy council, and are entirely 

trusted are valued by your master. 
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If these are not good and sufficient reason for my desire to elevate you in 

rank, then I give it up! I mean, I do not think I could desire any other reasons for 

promotion people that would be better than the ones I have already given. 

Therefore, I still intend to stick to the order I have already given about your 

promotion.1 

รัชกาลท่ี 6 ทรงสถาปนาพระองค์จากหม่อมเจ้าขึน้เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
ใน พ.ศ. 24652 เมื่อทรงมีพระชนัษาได้ 37 ปี นับเป็นพระราชนดัดารัชกาลท่ี 4 ชัน้หมอ่มเจ้าเพียง
ไมก่ี่พระองค์ท่ีได้รับสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โดยในสมยัรัชกาลท่ี 6 มีเจ้านายชัน้
เดียวกนักบัพระองค์ท่ีได้สถาปนาขึน้มาแล้ว 3 พระองค์ คือ หมอ่มเจ้าจรูญศกัดิ์กฤดากร กฤดากร 
เป็นพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรเมื่อ พ.ศ.2455  หม่อมเจ้าเณร เกษมสนัต์ เป็นพระองค์เจ้า 
ศุภโยคเกษม เมื่อ  พ.ศ.2464 และหม่อมเ จ้าไตรทศประพัน ธ์ เทวกุล  เ ป็นพระองค์ เ จ้า 
ไตรทศประพนัธ์ ปีเดียวกนักบัท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงได้รับสถาปนา 

การรับราชการด้านราชเลขานุการของพระองค์ เ จ้าธานีนิวัต  ดัง ท่ีสมเด็จพระ 
ศรีพัชรินทราฯ มีพระราชเสาวนีย์วา่รัชกาลท่ี 6 “ขาดคน” แท้จริงแล้วเป็นเพราะทรงต้องการคนท่ี
ทรงคุ้นเคยมาท างานด้านเลขานุการและเป็นการพยายามปรับปรุงหน่วยงานด้านราชเลขานกุาร
เสียใหม่ เน่ืองจากงานด้านราชเลขานุการ  แต่เดิมนัน้มีต าแหน่งเจ้ากรมพระอาลักษณ์เป็น
ผู้รับผิดชอบ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีงานด้านเอกสารเพ่ิมมากขึน้ จึงทรงตัง้ต าแหน่งราชเลขานุการ
เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งต าแหน่ง จนเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พระองค์ได้ตัง้กระทรวงมรุธาธร เป็น
หน่วยงานหลกัท าหน้าท่ีก ากับดแูลกรมพระอาลกัษณ์ กรมราชเลขานุการและกองรัฐมนตรีสภา 
เมื่อมีภาระงานเพ่ิมขึน้จึงทรงตัง้ต าแหน่ง ราชเลขานกุารฝ่ายต่างประเทศเพ่ิมขึน้อีกต าแหน่งหนึ่ง
ด้วย  

ต่อมารัชกาลท่ี 5 โปรดให้ยุบกระทรวงมุรธาธร และให้ยกต าแหน่งราชเลขานุการขึน้
เทียบเท่ากับต าแหน่งเสนาบดี ทัง้นีร้าชเลขานุการยังท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการเสนาบดีสภา และ
เลขานกุารองคมนตรีสภา อีกด้วย 

                                                             
1 ลายพระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงหม่อมเจ้าธานีนิวัต ลงวันที่ 7 

ตลุาคม 2465 อ้างใน ธงชัย ลขิิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ.  (2556).  อัตตชีวประวติั กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยา
กร.  หน้า 131-135. 

2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ หน้า 110. 
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ในตอนต้นรัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ 
สมมตอมรพนัธ์ ซึ่งเป็นราชเลขานุการตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ออกจากต าแหน่งโดยให้เป็นเสนาบดี 
ท่ีปรึกษาแทน ดงัท่ีหมอ่มเจ้าธานีนิวตั ทรงอธิบายเร่ืองนีว้า่  

ครัง้ถึงรัชกาลที่ 6 กรมพระสมมตฯ ทรงพระชราและเร่ิมประชวรเสาะแสะจึ่งกราบถวาย

บงัคมลาออกจากหน้าที่ราชการประจ า แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอาลยั

โปรดให้ทรงเป็นเสนาบดีที่ปรึกษาท านองอย่างที่เรียกกันในนานาประเทศว่า Ministre 

sans portefeuille ฉะนัน้ทรงเลื่อน กรมหลวงปราจิณกิตติบดี  ราชเลขานุการฝ่าย

ต่างประเทศขึน้เป็นราชเลขานุการต่อมา จนพระองค์ท่านสิน้พระชนม์ลง ก็โปรดให้  

พระยาจกัรปาณี (ลออ ไกรฤกษ์ ภายหลงัเป็นเจ้าพระยามหิธร) แทน1 

ตอ่มารัชกาลท่ี 6 ทรงเปลี่ยนช่ือต าแหน่งจากราชเลขานกุารเป็นราชเลขาธิการ หากสรุป
โดยภาพรวมงานฝ่ายนี ้ประกอบไปด้วย ราชเลขาธิการเทียบเท่าต าแหน่งเสนาบดี ราชเลขานุการ
ฝ่ายตา่งประเทศเทียบเท่าต าแหน่งอธิบดี และผู้ช่วยราชเลขาธิการเทียบเท่าต าแหน่งปลดั 

ส าหรับพระองค์เจ้าธานีนิวัต ทรงเร่ิมต้นงานด้านเลขานุการด้วยต าแหน่งเจ้ากรม 
ราชเลขานุการในส านกัสมเดจ็พระศรีพัชรินทราฯ โดยทรงท าหน้าท่ีราชเลขานกุารของสมเดจ็พระ
ศรีพัชรินทราฯเมื่อ พ.ศ.2453 และไม่ปรากฏว่าทรงท าหน้าท่ีอะไรเป็นพิเศษ  ต่อมาทรงได้รับ
ต าแหน่งผู้ ช่วยราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศเมื่อ พ.ศ.2456 และเมื่อพระยาศรีภริูปรีชาถึงแก่
อนิจกรรม จึงทรงท าหน้าท่ี ผู้ ช่วยราชเลขาธิการ พร้อมกับท าหน้าท่ีเลขานุการเสนาบดีสภาอีก
ต าแหน่ งหนึ่ ง เ มื่ อพ .ศ .2461 โดยทรง รับราชการต าแหน่ งสุด ท้ ายในสมัย รั ชกาลท่ี  6 
คือ ราชเลขานกุารฝ่ายตา่งประเทศเมื่อ พ.ศ.24622 

ทัง้นีต้ัง้แตใ่นช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 กระแสท้าทายระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ดงักลา่ว
ก็ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เช่น การท้าทายหนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือการท่ีซุนยัดเซ็นเดินทางเข้ามา
เร่ียไร ใน พ.ศ. 2451 เพ่ือท าการล้มล้างราชวงศ์ชิง จนท าให้กระแสการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
แพร่กระจายในหมูช่าวจีนท่ีอยู่ในสยาม จนกระทัง่เข้าสูร่ัชกาลท่ี 6 ความเจริญทางด้านการศึกษา
และสถานการณ์โลก เห็นได้จากในตอนต้นรัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงไมอ่นญุาตให้ฉายภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวข้องกบัการปฏิวตัิในโปรตเุกส ด้วยเกรงวา่  ”อาจจะท าให้คนโง่เขลาเบาปัญญามีความคิดเห็น

                                                             
1 หม่อมเจ้าวิบลุยสวสัดิวงศ  สวัสดิกลุ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั. (2485).  เล่มเดิม. 

หน้า 31. 
2 ธงชยั ลขิิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 285. 
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ฟุ้งสร่านไปได้ต่างๆ”1 และเมื่อเร่ิมสมยัรัชกาลท่ี 6 การตอ่ต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ถูก
ท้าท้ายผา่นทางหนงัสือพิมพ์ และแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในเหตกุารณ์กบฏ ร.ศ.130 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการไมพ่อใจตอ่พระราชจริยวตัรของรัชกาลท่ี 6 

ต้นเหตขุองเหตกุารณ์กบฏดงักลา่วเร่ิมจาก รัชกาลท่ี 6 ทรงรับเอาแนวคิดกองทัพรักษา
ดินแดน ( Territorial Army)ขององักฤษ มาจัดตัง้เป็นกองทัพรักษาดินแดนท่ีขึน้ตรงกับพระองค์
โดยตรง โดยทรงเรียกว่า “กองเสือป่า” โดยสมาชิกกองเสือป่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการใน
พระราชส านกั มีการจัดตัง้สโมสรเสือป่า เพ่ือฝึกการรบ พร้อมกับพระราชทานปาฐกถาท่ีเรียกว่า 
“เทศนาเสือป่า” หรือ “ปลกุใจเสือป่า” เพ่ือปลกุใจให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ การก่อตัง้ 
เสือป่านีก้ลายเป็นเหตุผลท่ีสร้างความไม่พอใจแก่ทหาร ท่ีน าไปใช้เป็นข้ออ้างในการก่อกบฏ  
ร.ศ.130 เมื่อ พ.ศ. 2455 เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แตไ่มเ่ป็น
ผลส าเร็จ  

การตื่นตวัในระบอบการปกครองแบบใหม่นีท้รงต้องการให้ข้าราชส านักเข้าใจระบอบ
ดังกล่าว จึงโปรดให้สร้างเมืองจ าลองขนาดใหญ่หลังพระท่ีนั่ง  ในเขตพระราชวังพญาไท
พระราชทานช่ือเมืองจ าลองนีว้่า ดุสิตธานี แล้วให้บรรดาผู้ ท่ีอยู่ในเมือง เลือกนคราภิบาล คือ 
แมร์ (Mayor) มีสภาแบบอังกฤษโดยรัชกาลท่ี 6 จะทรงเข้าประชุมสภาทุกครัง้2 ทัง้นีก้ารสร้าง 
ดสุิตเป็นเมืองทดลองการปกครองในระบอบใหม ่เน่ืองจากเป็นเมืองขนาดเลก็ และน่าจะสะดวกตอ่
การพิจารณาข้อดีและข้อเสียในระบอบใหม่3 แตท้่ายท่ีสดุเมืองจ าลองดสุิตธานีก็ไมไ่ด้เกิดประโยชน์
ตอ่ระบอบการปกครองใหม่อย่างไร คงเป็นเพียง “เมืองเล็กนีไ้มม่ีผลอะไรนอกจากขอบ้านเรือน, 
ขอท่ีกนัเสียจนในหลวงลม่จมโดยไมรู้่สกึพระองค์”4  

ความตื่นตวัเร่ืองประชาธิปไตยในรัชสมยันีย้งัปรากฏให้เห็นชดัเจนอีกครัง้ใน พ.ศ. 2460
เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวูนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้ทรงเขียน
หนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงตัง้รัฐมนตรีสภา (Legislative Council) ท่ีเคยมีมาแล้วในสมัย 
รัชกาลท่ี 5 โดยทรงทูลแนะน าให้ทรงตัง้สภาดงักล่าว เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบร่างพระราชบญัญัติ
                                                             

1 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2545). ประวติัต้นรัชกาลที่ 6. หน้า 
165.  

2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจกัรพงษ์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 350. 
3 สวุดี เจริญพงศ์. (2519). ปฏิกิริยาของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการเคลือ่นไหว

ตามแนวคิดประชาธิปไตยและสงัคมนิยมก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475. หน้า 52. 
4 หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกลุ, หม่อมเจ้าหญิง. (2561). พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 

6 (สิง่ที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมยัรัชกาลที่ 6). หน้า 81. 
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ต่างๆก่อนท่ีจะทรงประกาศใช้ รวมถึงให้ประชาชนได้เข้าไปรับฟังการประชุมสภา และให้
หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์รายงานการประชุมด้วย1 ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการท่ีพระมหากษัตริย์จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงพระองค์เดียว การตื่นตวัดังกล่าวนีเ้ป็นผลจากการท่ีหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลา
ดงักลา่วลงบทความโจมตีรัชกาลท่ี 6 และราชส านกัอยู่บ่อยครัง้นัน่เอง แต่พระองค์ทรงกลบัเห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมือง เมื่อเป็นเช่นนัน้พระองค์ก็ยังมี
พระราชอ านาจเพียงพระองค์เดียวในการเลือกสมาชิกรัฐมนตรีสภา ทรงมองวา่เป็นรัฐสภาปลอม 

รัชกาลท่ี 6 ยังทรงตัง้ข้อสังเกตเก่ียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอีกว่า
เหมาะสมหรือไมท่ี่จะน ารูปแบบการปกครองแบบตะวนัตก มาใช้กับสยาม แนวพระราชด ารินีจ้ะ
กลายเป็นทฤษฎีเดียวกันกับพระองค์เจ้าธานีใช้อ้างถึง อนัจะกล่าวในบทต่อไป ทัง้นีพ้ระองค์เจ้า
ธานีนิวตัไม่ได้ทรงมีสว่นร่วมทางการเมืองโดยตรงในสมยัรัชกาลท่ี 6 เน่ืองจากทรงรับผิดชอบงาน
ด้านราชเลขานกุารเก่ียวกบัฝ่ายตา่งประเทศ งานหลกัสว่นใหญ่ท่ีทรงท า จึงเป็นการร่างหนงัสือพิธี
การทตูต่างๆ แต่ดงัท่ีกล่าวไปแล้ววา่ทรงมีความสามารถด้านการใช้ภาษา หน้าท่ีถดัมาจึงเป็นการ
แปลงานถวายดังท่ีทรงเล่าว่า “ให้มีหน้าท่ีเฉพาะตัว แปลข่าวสงครามส่งหนังสือพิมพ์ทุกวัน 
พระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในเร่ืองนีม้าก ถึงกับทรงเรียกเล่นๆว่าพ่อเป็น “เพรสบูโร” อย่างท่ี
รัฐบาลนานาประเทศเขาท ากนั แต่ในการท าข่าวนีถ้้าพลาดพลัง้ไปก็อาจถูกทรงตอ่วา่หรือบางทีก็
กริว้ลงมา”2  

รวมถึงยังทรงเป็นผู้ท าข่าวในพระราชส านักส่งให้กับหนังสือทัง้ไทยและตา่งประเทศอีก
ด้วย แม้ว่าในภายหลังจะทรงมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง โดยทรงท าหน้าท่ี
เลขานุการเสนาบดีสภา ดังท่ีทรงกล่าวว่าต้องสงวนความลบัอย่างย่ิง และเมื่อทรงตัง้กรรมการ
องคมนตรีดูแลการตัดรายจ่ายแผ่นดิน ซึ่ งประกอบไปด้วยเจ้านายผู้ ใหญ่ 3 พระองค์คือ 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยาภาณุพันธุยุคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ  
สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระองค์เจ้าธานีนิวตัยังได้ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการดงักลา่วอีกด้วย3  

นอกจากนีย้งัทรงเป็นอาจารย์พิเศษท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยทรงท าหน้าท่ีสอนใน
วิชาประวัติศาสตร์ ทัง้ยังได้ทรงแต่งต าราขึน้ส าหรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลยั ความเช่ียวชาญนีย้ังปรากฏวา่สมเดจ็ฯกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ทรงชกัชวนไป

                                                             
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจกัรพงษ์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 338. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม.  หน้า 57. 
3 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 168. 
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เป็นคณบดีอกัษรศาสตร์ท่ีพึ่งจะตัง้ขึน้ใหม่ในขณะนัน้ แตท่รงปฏิเสธไป นอกจากนีเ้มื่อรัชกาลท่ี 6
ทรงก่อตัง้วารสารสมทุสารขึน้ ยังทรงท าหน้าท่ีแปลงานเขียนเก่ียวกับนาวิกยุทธลงในบทความ
ดงักลา่วอีกเช่นกนั รวมไปถึงบทพระราชนิพนธ์เร่ืองอตุตรกรุุท่ีแต่งขึน้เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือเสียดสี
ผู้ ท่ีสนใจในระบอบการปกครองแบบใหม่ ก็ทรงโปรดให้พระองค์เจ้าธานีนิวัตเป็นผู้ แปลเป็น
ภาษาไทย 

การท่ีท างานใกล้ชิดรัชกาลท่ี 6 นีเ้อง จะเป็นท่ีบ่มเพาะให้ทรงมีแนวคิดทรงการเมือง
เช่นเดียวกบัรัชกาลท่ี 6 ในยคุต่อมา ทัง้นีห้ากมองโดยภาพรวมจะเห็นได้วา่พระองค์เจ้าธานีนิวตั 
ทรงเป็นหนึ่งในกลุม่เจ้านายและขนุนาง“คณะใหม”่ ของพระมงกฎุเกล้าฯ โดยหลงัจากเกิดการเกิด
ปฏิวตัิในจีน พ.ศ. 2454และ เหตกุารณ์กบฏ ร.ศ. 130 ท่ีถูกมองว่าเป็นกบฏแบบใหม ่ท่ีสามญัชน
อนัเป็นคนนอกราชวงศ์ท้าทายอ านาจชนชัน้น า ท าให้รัชกาลท่ี 6 ทรงตื่นตัวจนน าไปสู่การปรับ 
คณะเสนาบดี และถกูมองวา่เป็นการลดบทบาทของเจ้านายให้น้อยลง  

ทัง้ นีพ้ระองค์ยังถูกมองว่าขาดเครือข่ายทางสังคมในการสนับสนุนพระองค์ 1 
เพราะขณะนัน้ เสนาบดีท่ีมีอ านาจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพระราชอนุชาในรัชกาลท่ี 5 
และพระเชษฐาของพระองค์ ทรงถือวา่เจ้านายท่ีมีอ านาจดงักลา่วโกงอ านาจของพระองค์2 และเมือ่
เกิดเหตกุารณ์กบฏดงักลา่วทรงรู้สึกว่าพระญาติพระวงศ์ไมไ่ด้แสดงความเป็นเดือดเป็นร้อนแทน 3 
อนัน าไปสูก่ารรวมกลุม่ใหมข่องพระองค์ขึน้มาในพระราชส านกั อนัเป็นพืน้ท่ีท่ีจะทรงแสดงพระราช
นิยมและพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์ได้อย่างอิสระ4 ทัง้นีด้้วยภมูิหลงัของทัง้รัชกาลท่ี 6 และ
พระองค์ เ จ้ าธานี นิวัต ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน  คือ  เ ป็นนัก เ รียน เก่ าอังกฤษ ท่ีจบจาก 
มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และยังจบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์อันเป็นแนวทางเดียวกับ 
พระองค์เจ้าธานีนิวตั ท่ีจบในสาขาบรูพคดี ทัง้ยังเคยมีส่วนร่วมเป็นหนึ่ งในสามคัคีสมาคมท่ีทรง
ตัง้ขึน้ส าหรับนกัเรียนในองักฤษ จึงเป็นไปได้ว่าน่ีเป็นสาเหตทุ าให้ทรงเลือกพระองค์เจ้าธานีนิวตั 
เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในคณะของรัชกาลท่ี 6 

รัชกาลท่ี 6 ทรงพระปรีชาสามารถ และโปรดปรานงานด้านวรรณศิลป์ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่
เกิดเหตกุารณ์กบฏ ร.ศ.130 เป็นต้นมา ทรงพระราชนิพนธ์ผลงานต่างๆออกมาเป็นจ านวนมาก 

                                                             
1 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 395. 
2 ชานนัท์ ยอดหงษ์. (2556). "นายใน" สมยัรัชกาลที่ 6. หน้า 232. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 233. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 234. 
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วัยอาจ มองว่าบทพระราชนิพนธ์ต่างๆเหล่านี ้เป็นวิธีตอบโต้ท่ีทรงพลังท่ีสุด 1 โดยทรงซือ้
หนงัสือพิมพ์พิมพ์ไทย ส าหรับตอ่ต้านแนวคิดระบอบการเมืองแบบใหม่2 ตวัอย่างบทพระราชนิพนธ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านระบอบการปกครองอ่ืนท่ีมิใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น อตุตรกุรุ
พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงแปลเป็นภาษาไทย และได้ทรงกล่าวถึงเร่ืองนีว้่า “อตุตรกุรุ ทรงเป็น
ส านวนขอดค่อนพวกใจเร็วและบ้าการเมือง”3 และดงัท่ีกล่าวข้างต้นว่าพระราชด าริการเมืองของ
รัชกาลท่ี 6 มีอิทธิพลต่อพระองค์เจ้าธานีนิวตั ปรากฏในบทน าของอตุตรกรุุวา่ทรงมีความคิดแบบ
เดียวกนัวา่ “เพราะท่านมีพระราชด าริท านองเดียวกนักบัความคิดของคนอย่างเราๆ”4 ทัง้นีพ้ระองค์
ยังถูกมองว่า ทรงปฏิเสธระบอบรัฐธรรมนูญ เพราะทรงเห็นว่าผู้ ท่ีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการ
ปกครอง เป็นผู้เห็นแก่ตวั ไมจ่งรักภกัดี และระบอบดงักลา่วจะน าความพินาศมาสูช่าติ5  

รวมถึ งทรงเห็นว่าแนวคิดการเมืองแบบตะวันตกไม่ เหมาะกับไทย 6นอกจาก 
บทพระราชนิพนธ์เก่ียวกับการเมืองแล้ว ความเหมือนอีกหนึ่งเร่ืองคือ รัชกาลท่ี 6 โปรดการแปล 
บทละครสนัสกฤต ท่ีเป็นภาษาองักฤษมาเป็นภาษาไทย ความสนพระทยัในภาษาสนัสกฤตนีน้่าจะ
เป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีทรงเลือกให้พระองค์เจ้าธานีนิวตั เข้ามาท างานรับใช้ เน่ืองจากทรงมีความ
เช่ียวชาญด้านภาษาดงักลา่ว ดงัท่ีหมอ่มเจ้าหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ ทรงกลา่ววา่  

ในเร่ืองแปลหนังสือภาษาอื่นเป็นภาษาไทย หรือแปลภาษาไทยออกเป็นภาษาอื่นนี,้  

ในพวกนักเรียนนอกทัง้หมดที่ข้าพเจ้ารู้จัก มีอยู่ เพียง 3 คน คือ 1.พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หวั(รัชกาลที่ 6) 2.กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 3.พระองค์เจ้าธานีนิวัต เป็นผู้ที่แปล

ดีอย่างเลศิล้น (Beautiful done) ไม่มีใครเหมือนจริงๆ ยงัจะหาหนงัสอืที่จะพิสจูน์ได้อย่าง

ว่านีอ้ยู่หลายเร่ือง น่าเสียดายที่มีอยู่เพียง 3 องค์ และทุกองค์ทรงมีงานอื่นท าย่ิงกว่าที่จะ

นั่ ง แ ต่ แ ป ล ห นั ง สื อ  มิ ฉ ะ นั ้น โ ล ก จ ะ ต้ อ ง เ ลื่ อ ง ลื อ ถึ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  Culture 

ของคนไทย7   

                                                             
1 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 402. 
2 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2559). ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A history of Thailand. 

หน้า 174. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 67. 
4 แหล่งเดิม  หน้า 67. 
5 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 412. 
6 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2559). เล่มเดิม. หน้า 174. 
7 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 32. 
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หรือดงัท่ีเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟือ้  พึ่งบุญ) ได้กลา่วว่าเมื่อรัชกาลท่ี 6 ต้องการจะ
ทราบเร่ืองหรือสงสยัอะไร ก็มกัจะจดโน้ตเลก็ๆถามพระองค์1 จนเมื่อพระมงกฎุเกล้าใกล้จะสวรรคต
ทรงแปลเร่ืองมทัธนะพาธาค้างเอาไว้ ก็ยงัทรงมีโน้ตในบทละครดงักลา่วถึงพระองค์เจ้าธานีนิวตั 2 
ความเหมือนเหลา่นีย้่อมเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการสง่ตอ่แนวคิดตอ่กนัได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนีรั้ชกาลท่ี 6 ยังได้สถาปนาชาตินิยมขึน้มา โดยทรงได้รับอิทธิพลจากองักฤษใน
เร่ืองแนวคิด ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหับใจหลักของชาติอยู่องค์พระมหากษัตริย์  
ดงัปรากฏวา่ได้ทรงสถาปนาให้วนัท่ี 6 เมษายน เป็นวนัจกัรี เพ่ือเป็นวนัส าหรับชาติไทย อนัเป็นการ
สถาปนาความส านึกของความเป็นราชวงศ์จักรีอย่างชัดเจน3 การสร้างส านึกนีจ้ะเป็นต้นแบบต่อ
พระองค์เจ้าธานีนิวตัในการทรงพระนิพนธ์เก่ียวกบัรัชกาลท่ี 1 ในช่วงฟืน้ฟสูถาบนัพระมหากษัตริย์ 
พ.ศ. 2490 ส านึกชาตินิยมนีย้ังส่งผลต่อภาพลกัษณ์ชาวจีนในขณะนัน้โดยเฉพาะการเผยแพร่
แนวคิดระบอบสาธารณรัฐในหมู่ชาวจีน ท่ีจะมีการตัง้ข้อจ ากดัอย่างมากต่อโรงเรียนจีนในช่วงท่ี
พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมยัรัชกาลท่ี 7 อีกเช่นกนั 

ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ยงัมีการขยายตวัของการศกึษา การพิมพ์ และผู้ ท่ีต้องการจะรู้เร่ืองราว
ทางประวตัิศาสตร์เพ่ิมขึน้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปรการรับรู้ทางประวตัิศาสตร์ขึน้ในหมู่ชนชัน้น า 4

พระองค์เจ้าธานีนิวตัเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งท่ีได้สนองแนวพระราชด ารินี ้ดงันัน้เมื่อทรงรับเป็น
อาจารย์พิเศษท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทรงแต่งต าราวิชาประวัติศาสตร์ขึน้ ช่ือว่า  
หวัข้อประวตัิศาสตร์ภาค 1 โบราณประวตัิ เป็นการรวบรวมเนือ้หาประวตัิศาสตร์ในยคุโบราณของ
แตล่ะชาติ รวมถึงมีการอธิบายความหมายของค าว่า พงศาวดาร และค าว่าประวตัิศาสตร์ โดยใน
ต าราเล่มดงักล่าวยังมีการก าหนดให้เรียกว่า ประวตัิศาสตร์แทนพงศาวดารอีกด้วย5 ทรงอธิบาย
เหตผุลดงักลา่ววา่  

ได้เสนอให้เรียกว่า “ประวัติศาสตร์” ตามพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เพราะพงศาวดารนัน้โดยศัพท์จกัแปลว่า “เร่ืองราวของพระอวตาร” หรือพระนารายณ์ซึ่ง

ไทยเราเคลมเอาเป็นเก่ียวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินของเราบ่อยๆ และถึงอย่างไรก็คงเป็น

                                                             
1 นิรมล  ตีรณสาร  สวัสดิบุตร.  (2556).  เล่มเดิม. หน้า 32. 
2 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 175. 
3 อรรถจักร  สตัยานุรักษ์. (2538). เล่มเดิม. หน้า 201. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 257. 
5 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2460). หวัข้อประวติัศาสตร์ภาค 1 โบราณประวติั. 

หน้า 2. 
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ด้วยค ามันครึม้ดี แต่เมื่อจะกลา่วถึงวิชานีอ้ย่างกว้างขวางแล้ว พ่อเห็นว่าไม่เป็นค าที่จะ

ควรน ามาใช้กับประวัติของนานาประเทศซึ่งเขามิได้รู้เ ร่ืองหรือยกย่องพระอวตาร

เป็นอนัว่า เราเปลีย่นเรียกวิชาพงศาวดารว่า “ประวติัศาสตร์”1  

สิ่งเหลา่นีจ้ึงท าให้เห็นวา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงท างานใกล้ชิดกบัรัชกาลท่ี 6 อย่างมาก
ทัง้ในงานด้านราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ หรือแม้แต่งานด้านหนังสือต่างๆ อาจจะเรียกว่า  
ทรงเป็นคนโปรดคนหนึ่งของรัชกาลท่ี 6 ก็วา่ได้ ทัง้จากการท่ีทรงได้รับสถาปนาขึน้เป็นพระองค์เจ้า
ในขณะท่ีพระชนัษายงัไม่สงูนกั รวมถึงหน้าท่ีท่ีทรงรับผิดชอบดงัจะเห็นจากการท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงมี
พระราชหัตถเลขาตอบกลับเมื่อพระองค์เจ้าธานีนิวตัมีหนังสือกราบบังคมทูลขอให้งดการท่ีจะ
สถาปนาพระองค์ขึน้เป็นพระองค์เจ้า ซึ่งไมต่่างอะไรข้าราชส านกัในขณะนัน้ท่ีผู้ ใดเป็นคนโปรดก็
มกัจะได้รับการเลื่อนต าแหน่งขึน้อย่างรวดเร็ว2 สภาวะดงักล่าวยังสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่าง
ชดัเจนในวรรณกรรมเร่ืองสี่แผน่ดิน ช่วงรัชกาลท่ี 6 ท่ีวา่ “สมยันีท้่านโปรดใครก็โปรดจริงๆไมเ่หมือน
แต่ก่อน ท่านก็ต้องยกย่องของท่านให้สูงเป็นพิเศษ”3 ความใกล้ชิดและสนิทสนมจนท าให้ทรง
เจ ริญก้าวห น้าในสมัย รัชกาลท่ี  6 เ ห็นไ ด้จากการ ท่ีพระองค์ ทรงถือว่า  พระองค์ เ จ้ า 
ธานีนิวัต “เป็นญาติสนิทผู้หนึ่งกับอีกสถานหนึ่งเป็นผู้พอใจศึกษาในทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี นบัว่าใจตรงกนั”4 และคงรับราชการใกล้ชิดในต าแหน่งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ
จนรัชกาลท่ี 6 สวรรคตในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468  
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลท่ี 7 ( 2468-2475) 

เมื่อรัชกาลท่ี 6 สวรรคตลง พระราชวงศ์และข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ได้กราบบงัคมทลูเชิญ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงสโุขทยัธรรมราชาพระราชอนชุาร่วมพระชนนีท่ีเหลือ
เพียงพระองค์เดียวของรัชกาลท่ี 6 ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 7 อันเป็นไปตามท่ีทรงตัง้ 
พระราชหฤทัยไว้ในพระราชพินัยกรรม ทัง้นีร้ัชกาลท่ี 7 ทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นเลก็ของรัชกาลท่ี 5 
ทรงได้รับการศึกษาขัน้ต้นท่ีโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง และเสด็จไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศองักฤษ เร่ิมจากระดบัมธัยมท่ีโรงเรียนอีตนัอนัเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงโรงเรียนหนึง่ท่ีมแีบบ
แผนขนบธรรมเนียมทัง้ยังตัง้อยู่ใกล้กับพระราชวงัวินด์เซอร์ จึงพลอยท าให้ได้รับการอบรมให้รู้จัก

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 63.  
2 ชานนัท์  ยอดหงส์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 38. 
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2541). สีแ่ผ่นดิน. หน้า 552. 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 64. 
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เจ้านายและราชประเพณี1 ฉะนัน้เร่ืองการศึกษาขัน้ต้นของทัง้รัชกาลท่ี 7 และพระองค์เจ้าธานีนิวตั
จึงเป็นไปในลักษณะแบบแผนเดียวกัน ต่างกันตรงท่ีเมื่อจบระดับมัธยมศึกษาแล้ว รัชกาลท่ี 7 
ทรงเรียนต่อท่ีในวิชาทหารปืนใหญ่ม้า โรงเรียนนายร้อยทหารท่ีเมืองวูลิซ ทัง้นีย้ังทรงส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหาร ท่ีประเทศฝรั่งเศส ดังนัน้เมื่อทรงเข้ารับราชการใน  
รัชกาลท่ี 6 หน้าท่ีของพระองค์จึงล้วนแต่เป็นหน้าท่ีทางทหารทัง้สิน้ และทรงมีเวลาเตรียมพระองค์
ส าหรับการเป็นพระมหากษัตริย์เพียง 8 เดือนเท่านัน้ จึงนับว่าทรงเป็น “unprepared king” ดงัท่ี
ชาวต่างชาติเปรียบเปรยพระองค์ว่า “The new king is just stepping out from Cadet school”2 
เพราะไม่มี ใครคาดคิดว่าพระองค์ จะได้ขึ น้ครองราชย์สมบัติ  เพราะทรงเ ป็นเสมือน  
“Baby of family”3 อยู่เสมอ 

ทัง้นีเ้มื่อรัชกาลท่ี 7 ขึน้ครองราชย์ ต้องทรงประสบปัญหาท่ีเกิดขึน้มาตัง้แต่รัชกาลท่ี 6 
ท่ีทรงห่างเหินกับพระราชวงศ์โดยเฉพาะพระราชวงศ์ผู้ ใหญ่ท่ีทรงงานมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 5 
ทัง้ยงัทรงห่างเหินกบัราษฎรเช่นกนั ดงัท่ีพระยากลัยาณไมตรี (ฟรานซิส บี.แซร์) แสดงความเห็นไว้
วา่ 

พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน (พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว) ไม่สามารถเป็น

ที่เข้าถึงโดยอิสระส าหรับผู้ซึง่รับผิดชอบงานของรัฐบาลอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนีพ้ระองค์จึง

มกัจะมีพระบรมราชวินิจฉยัตามความคิดเห็นของคนกลุ่มเดียว ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตน โดยมิได้ค านึงถึงสวัสดิภาพของสยาม พระองค์มักจะไม่ทรงทราบข้อเท็จจริง 

ซึ่งเป็นพืน้ฐานของสถานการณ์ที่พระองค์ทรงด าเนินการ ด้วยเหตุนีใ้นบางครัง้จึงทรง

กระท าไปโดยมิได้ทรงทราบความจริงซึง่ก่อให้เกิดผลที่หน้าเสยีใจ4 

ปัญหาดงักล่าวท าเกิดเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อราชส านัก รวมถึงความนิยมต่อรัชกาลท่ี 6 
เองดงัจะเห็นได้จากการเกิดขา่วลือตา่งๆว่าจะเชิญเจ้านายพระองค์อ่ืนๆขึน้ครองราชย์สมบตัิแทน  
 หรือด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลท่ี 7 เองก็ทรงทราบ
ปัญหานี ้ดงัท่ีทรงมีพระราชหัตถเลขาวา่ “สิ่งท่ีน่าเสียใจเป็นอย่างย่ิงก็คือการท่ีราชส านกัถูกดหูมิ่น
ดแูคลน และในระยะใกล้จะสิน้รัชกาลก็ก าลงัจะเร่ิมถกูเยาะหยนั... ความเคลื่อนไหวทางความคิด

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2507). เล่มเดิม. หน้า 3. 
2 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. (2557). สิง่ที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเลม่). หน้า 24. 
3 หนา้เดิม 
4 สวุดี  เจริญพงศ์. (2519). เล่มเดิม. หน้า 60. 
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ในประเทศนี ้ชีใ้ห้เห็นสญัญาณอนัแน่ชดัว่า วนัเวลาของการปกครองแบบผู้น าถืออ านาจสิทธ์ิขาด
แต่ผู้ เดียวใกล้จะหมดลงไปทุกที ”1 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า เกิดความไม่มั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อนัจะน าไปสูค่วามไมพ่อใจในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 

นอกจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในราชส านกัแล้ว สถานการณ์โลกยงัเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต ่า รัฐบาลได้ด าเนินการปลดข้าราชการเพ่ือแก้ปัญหาสว่นหนึ่ง นอกจากเร่ืองของเศรษฐกิจแล้ว
รูปแบบการปกครองท่ีเน้นความส าคญัของคนส่วนใหญ่ทัง้ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ท่ีก าลงั
อยู่ในช่วงแพร่หลาย ประกอบกบันักเรียนท่ีไปศกึษาจากต่างประเทศส าเร็จการศกึษาและเดินทาง
กลบัมาในช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากนีก้ารขยายตวัของระบบเงินตรา การยกเลิกไพร่ กลายเป็น
ราษฎรท าให้มีส านึกความเป็นมนุษย์มากขึน้ ร่วมถึงสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นหนึ่งในการขยาย
ขา่วสาร ยงัเป็นสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกเช่นกัน2 ท าให้รัฐบาลเกิดความตื่นตวั
ร่วมด้วย  ในท่ีสุดแม้จะมีการพยายามร่างรัฐธรรมนูญขึน้ใ ช้แต่ก็ถูกปฏิเสธจากบรรดา  
พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่ จนกระทั่งวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรซึ่ง 
สว่นใหญ่เป็นข้าราชการและมีแกนน าเป็นนกัเรียนนอก ได้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยส าเร็จในวนัดงักลา่ว 

เมื่อเร่ิมรัชกาลท่ี 7 ได้เพียง 2 วันทรงตัง้คณะอภิรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยพระบรม 
วงศานวุงศ์ชัน้ผู้ ใหญ่เพ่ือทรงปรึกษาราชกิจทัง้ปวง และจะได้เป็นก าลงัแก่การท่ีจะทรงมีพระบรม
ราชวินิจฉยัทัง้ปวง3 ทัง้นีอ้ภิรัฐมนตรีแต่ละพระองค์เคยด ารงต าแหน่งสงูในสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ไม่
เป็นท่ีโปรดปรานของรัชกาลท่ี 64 นอกจากนีย้ังมีการปรับต าแหน่งเสนาบดีขึน้ใหม่ พระองค์เจ้า 
ธานีนิวตัได้เข้ามารับหน้าท่ีเสนาบดีกระทรวงธรรมการแทนเจ้าพระยาธรรมศกัดิ์มนตรี และได้
ด าเนินนโยบายทางการศึกษาตา่งๆท่ีมีลกัษณะคอ่นไปทางชาตินิยมอย่างมากเน่ืองจากบริบทโลก
ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น  

โดยนโยบายของกระทรวงธรรมการในช่วงท่ีทรงเป็นเสนาบดีล้วนเป็นพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลท่ี 75 การเลือกพระองค์เจ้าธานีนิวตัให้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในช่วงเวลา

                                                             
1 สวุดี  เจริญพงศ์. (2519). เล่มเดิม. หน้า 61. 
2 อรรถจักร  สตัยานุรักษ์. (2538). เล่มเดิม. หน้า 214. 
3 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 39. 
4 เบนจามิน เอ. บทัสนั. (2560). อวสานสมบรูณาญาสทิธิราชย์ในสยาม. หน้า 40.  
5 แน่งน้อย ติตติรานนท์. (2519). เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์. หน้า 

221. 
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ดงักล่าว เพราะรัชกาลท่ี 7 ต้องการขจัดความขดัแย้งในพระราชวงศ์1 ทัง้นีน้โยบายท่ีเห็นได้อย่าง
ชดัเจนคือ นโยบายท่ีด าเนินการแก้ปัญหาโรงเรียนจีน เพราะปรากฏมาก่อนท่ีจะทรงเป็นเสนาบดี
อยู่ก่อนแล้ววา่ โรงเรียนจีนได้ด าเนินการสอนลทัธิการเมืองทัง้ลทัธิก๊กมินตัง๋ และลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ี
แพร่หลายเข้ามาในช่วงหลงั อนัไมส่อดคล้องกบัระบอบการปกครองของสยามในช่วงนัน้ และเกิด
ความหวาดระแวงต่อสาเหตดุังกล่าว จึงเร่ิมด าเนินการออกกฎหมายเพ่ือควบคมุ โดยการออก
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ โดยวางบทลงโทษโรงเรียนจีนท่ีไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูก  
ปิดโรงเรียน2 

โดยรัชกาลท่ี 7 ทรงเห็นวา่โรงเรียนท่ีฝ่าฝืนควรได้รับโทษจ าคกุด้วย เพราะ “เร่ืองนีเ้ก่ียวไป
ในทาง politicด้วย”3 พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้สนองพระบรมราโชบายดงักลา่ว โดยทรงขอร้องอธิบดี
ศาลฎีกาว่า “ขอให้ช่วยกระซิบศาลล่างให้วางโทษแรงขึน้สกัหน่อย”4 ซึ่งพระองค์เจ้าธานีนิวัต 
ทรงเห็นว่าโรงเรียนจีนเป็นสาเหตนุ าอนัตรายมาสู่บ้านเมืองได้ เน่ืองจากมีความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองมาก ผิดกับโรงเรียนอเมริกันและโรงเรียนองักฤษ จึงต้องมีการควบคมุมากกว่า5 ซึ่งมี
นโยบายส าคญัคือสร้างความผสมกลมกลืน โดยการบังคับให้ครูและครูใหญ่ต้องรู้ภาษาไทย  
เพ่ิมชั่วโมงในการเรียนภาษาไทย และท่ีส าคญัคือการพยายามให้โรงเรียนจีนโอนมาเป็นโรงเรียน
ประชาบาล เพ่ือง่ายตอ่การควบคมุดแูล ซึ่งหากโรงเรียนใดไมโ่อนมาเป็นโรงเรียนประชาบาลจะถูก
จบัตามองเป็นพิเศษ6  

                                                             
1 แน่งน้อย  ติตติรานนท์. เล่มเดิม. หน้า 230. 
2 ณรงค์ พ่วงพิศ. (2517). เล่มเดิม. หน้า 17. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 62. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 63. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 24. 
6 แหล่งเดิม. หน้า 38. 
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ภาพประกอบ 6พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงตรวจราชการขณะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
สมยัรัชกาลท่ี 7 

ท่ีมา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภ
พฤฒิยากร. หน้า 151. 

ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาท่ีทรงเป็นเสนาบดีธรรมการ
เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่หลายของลทัธิการปกครองใหม่ ได้ทรงปรับปรุงหลกัสตูร โดยก าหนดให้มี
การสอนวิชาหน้าท่ีพลเมือง วิชาภมูิศาสตร์ และประวตัิศาสตร์ไทย รวมถึงก าหนดให้มีการบังคบั
เรียนวิชาลกูเสือในโรงเรียนจีน1 นอกจากนีย้งัออกกฎบงัคบัให้การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อ
จดัการแสดงตา่งๆภายในโรงเรียน2 ดงันัน้นโยบายท่ีทรงมีตอ่โรงเรียนจีนจึงมิใช่ด้านการศกึษาเพียง
อย่างเดียว แตเ่ก่ียวกบัเร่ืองของการเมืองอีกประการหนึ่งด้วย โรงเรียนจีนจึงถกูมองวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีใช้

                                                             
1 ณรงค์ พ่วงพิศ. (2517). เล่มเดิม. 39. 
2 หนา้เดิม. 
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ในการก าจัดลัทธิการปกครองแบบใหม่ท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมีการน า
อุดมการณ์ชาตินิยมเข้ามาใช้ในการด าเนินนโยบาย รวมถึงการสร้างส านึกให้จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์อนัจะช่วยสร้างความมัน่คงให้แก่ชาติในช่วงเวลาท่ีก าลงัถูกท้าทายด้วยระบอบ
ใหม ่

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นาน พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงเสนอนโยบาย
ส าคญัโดยทลูเกล้าฯถวาย โครงการจดัการศกึษาตามอย่างท่ีมสุโสลินี ได้กระท าในประเทศอิตาลี1

เพ่ือปลกูฝังค่านิยมให้ภกัดีต่อผู้น าผ่านการจัดรูปแบบการศึกษา แม้รัชกาลท่ี 7 จะทรงเห็นด้วย 
แตก่็ทรงเห็นวา่อาจจะสายเกินไป โดยมีพระราชกระแสรับสัง่วา่  

ฝ่ายอิตาเลยีสอนให้เด็กของเขานิยมการปกครองอย่างวิธีของ Fascism ได้ แต่เรา

จะสอนคนไทยให้นิยมการปกครองอย่าง Absolute Monarchy ได้หรือ? ทรงสงสัยมาก 

เพราะถ้าท าเด๋ียวนี ้ช้าเกินไปเสยีแล้ว และจะกลบัฟื้นความนิยมนบัถือในพระองค์สมเด็จ

พระเจ้าแผ่นดิน อย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนไม่ได้อีก เพราะคนที่เป็นบิดาของเด็กๆ ที่ก าลงั

เรียนอยู่เด๋ียวนี ้เคยชินและชอบการนินทาพระเจ้าแผ่นดินจนติดตวัเสยีแล้ว 

อนึ่งทรงพระราชด าริเห็นว่า เมืองไทยเราใช้วิธีการปกครองอย่าง Dictatorship 

แต่ไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นๆของ dictator กลบัใช้ลกัษณะการของ democracy หลายอย่าง 

จงึเป็นการคร่ึงๆกลางๆ และยงัไม่ตกลงใจกันจริงๆ ว่าจะเอาอย่างไรด้วย ถ้าจะไม่ใช้แบบ 

democracy เราก็กลวัฝร่ังจะติเตียนว่า uncivilized ส่วนอิตาเลยีไม่ต้องกลวั ใครจะด่าก็

ช่าง ดังนัน้เมืองเราจะต้องตกอยู่ between two stools เพราะลงัเลใจ ที่จริงถ้าเอาแบบ 

Fascist ทีเดียว และมี Fascist party ขึน้ บางทีจะดี และจะเป็น way out ที่ดีที่สดุ แต่จะ

ท าได้หรือ ? ถ้าท าไม่ได้ก็ควรเตรียมการที่จะเปลี่ยนเป็น constitutional Monarchy 

โดยเร็วที่สดุที่จะเป็นได้ และต้องให้การศกึษาไปในทางนัน้ละกระมัง (สะกดตามเดิม) 2 

รัชกาลท่ี 7 ทรงเลง็เห็นถึงความส าคญัของความนิยมต่อรูปแบบการปกครองระบอบใหม่
และทรงคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึน้ 3 ได้ทรงเตรียม

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ 7 เลขที่ ร.7 ต38/17 เร่ือง 

ความคิดเห็นท่านมสุโสลนิี เร่ืองการศกึษาของประเทศอิตาล ีพ.ศ. 2475. 
2 หนา้เดิม. 
3 สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า. (2559). เบือ้งแรกประชาธิปตยั : 

บนัทกึความทรงจ าของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมยั พ.ศ. 2475-2500. หน้า 26. 
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ประกาศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร รมนูญขึ น้  โ ดยก่ อนห น้ า นี ้ไ ด้ พ ระ ร าชทานสัมภาษณ์แก่ นั ก ข่ า ว 
ชาวอเมริกัน เมื่อครัง้ ท่ีเสด็จฯไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
พระราชทานรัฐธรรมนญู อีกทัง้ยงัเห็นได้จากการท่ีทรงแตง่ตัง้องคมนตรีจ านวน 40 คน ด าเนินการ
ประชมุสภาองคมนตรีเพ่ือทดลองท าหน้าท่ีสภานิติบญัญัติ โดยก่อนจะมีการประชมุสภาองคมนตรี
ดังกล่าวได้ทรงตัง้กรรมการเพ่ือจัดระเบียบองคมนตรี โดยมีพระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเป็น 1 
ในจ านวน 9 คนของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงเร่ืองอดุมคติประชาธิปไตย พระองค์ เจ้า 
ธานีนิวตั ทรงเสนอวา่ 

จงึอยากจะปรารภไว้ว่า ใช่เหตทุี่จะถือเอาประชาธิปไตยเปน World Axiom เพราะ

เห็นว่าประชาธิปไตยที่แพร่หลายไปมากนัน้เกิดจาก prestige ของพวก Anglo-Saxon 

สหรัฐปาลีอเมริกาได้ริตัง้ democratic-system ขึน้ มีอเมริกาใต้และฝร่ังเศสได้รับรองเอา

ไปใช้ แต่ก็ไม่เห็นเปนผลจริงจงั ทรงเห็นว่าถ้าไม่ใช่พวก Anglo-Saxon แล้ว ชาติอื่นๆก็ยัง

ท าไม่ได้ส าเร็จดี  ถ้าสงัเกตประเทศที่ใกล้เคียงบ้านเรา เท่าที่จีนท าไปอย่างพวก Anglo-

Saxon นัน้ ก็มีผลให้มีการจลาจล ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ถึงจะมี Parliament แท้จริงหัวใจของ

การปกครองก็ยังเปนรูป autocracy หัวใจราษฎรยังตรงกันข้ามกับ democratic 

principle จึงทรงเห็นว่า ชาวตะวันออกน่าจะเหมาะแก่การปกครองเปน patriarchal 

ไม่น่าเชื่อว่าการปกครองมาจากสว่นลา่งขึน้ไปสว่นสงู (สะกดตามเดิม)1 

ทรงเห็นวา่ระบอบดงักลา่วเป็นแนวคิดจากตา่งชาติ ไมเ่หมาะกบัวฒันธรรมไทยเน่ืองจาก
พระมหากษัตริย์ทรงศีลธรรมและทรงฉลาดพอ เห็นได้จากการท่ีชาติมีอิสรภาพมาได้ถึง 150 ปี 
ก็เพราะความท่ีทรงฉลาดและยังไมเ่ห็นใครจะสามารถท าได้2 “ชาวตะวนัออกน่าจะเหมาะแก่การ
ปกครองเปน Patriarchal ไม่น่าเช่ือว่าการปกครองจะมาจากส่วนล่างขึน้ไปส่วนสงู”3 นอกจากนี ้
เมื่อ ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร ซึ่งเป็นกรรมการองคมนตรีได้เสนอให้สภากรรมการองคมนตรีสามารถ
เรียกประชุมปรึกษากันเอง พระองค์เจ้าธานีนิวัตยังได้ทรงเห็นแย้งในข้อเสนอดังกล่าวว่า  
“ไม่ทรงเห็นชอบด้วยการท่ีจะสนับสนุนคนชัน้ต ่าให้เปนปรปักษ์ต่ออ านาจสูงในแผ่นดิน  

                                                             
1 Paul M. Handley. (2006). The King Never Smiles : A Biography of Thailand's Bhumibol 

Adulyadej. Page 41. 
2 Chris Baker และ Pasuk Phongpaichit. (2009). A history of Thailand. Page 126. 
3 สนธิ เตชานนัท์. (2545). เล่มเดิม. หน้า 221. 
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อเมนดเมนตของหม่อมเ จ้าสิทธิพรเปนไปในทางประชาธิปตัย ฉะนัน้ก็ ไม่ เ ห็น ด้วยอีก 
ขอพระราชทานโหวตค้าน เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม”1  

นอกจากนีห้ม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล ได้กล่าวถึงการท่ีรัชกาลท่ี 7 ได้ทรงร่าง
รัฐธรรมนูญขึน้นัน้ ปรากฏว่าพระองค์เจ้าธานีนิวตั รวมถึง สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
สมเดจ็เจ้าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน
ไม่เห็นด้วยกับแนวพระราชด าริดงักล่าว2  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเจ้าท่ีแม้จะได้รับการศึกษาจาก
ตะวันตกก็ตาม แต่แนวคิดท่ีจะน าระบอบการปกครองแบบใหม่มาใช้กลับไม่ได้ การยอมรับ
เน่ืองจากเห็นว่าประชาชนยังไม่มีความรู้เพียงพอต่อระบอบใหม่ และไม่สอดคล้องกับวฒันธรรม
ของไทย ส าหรับพระองค์เจ้าธานีนิวัตท่ีได้กล่าวถึงรูปแบบการปกครองแบบ  Patriarchal ซึ่งมี
ลกัษณะเดียวกบัระบบปิตาธิปไตย ซึ่งเช่ือวา่แนวพระด าริของพระองค์ดงักลา่วจะสง่ผลในยุคตอ่มา
ดงัท่ีทรงอธิบายระบบพ่อเมือง และแนวคิดเร่ือพระมหากษัตริย์เป็นเป็นเสมือนพ่อ รวมถึงความ
เคร่งครัดในการจดัคนอยู่ตามฐานะของตนเองในสงัคม อนัจะได้กลา่วถึงในบทตอ่ไป 

แต่ถึงแม้จะมีการสร้างนโยบายใดเพ่ือสกัดกัน้การเผยแพร่รูปแบบการปกครองระบอบ
ใหม่เ พียงไร ก็ไม่สามารถหยุดยัง้ได้  จนกระทั่งในวันท่ี  24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎร 
อันมีพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้น า ได้กระท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยได้ส าเร็จ และเป็นการสิน้สดุหน้าท่ีเสนาบดีกระทรวงธรรมการของพระองค์เจ้า  
ธานีนิวตัในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์โดยปริยาย 

อาจกลา่วได้วา่ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์เจ้าธานีนิวตัในฐานะท่ีทรง
เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่แห่งราชสกุลโสณกุล พระบิดารับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง  
แต่มีท้าววรจันทร์ หรือเจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลท่ี 4 ผู้ เป็นคณุย่าท าหน้าท่ีเลีย้งดตูัง้แต่ทรง 
พระเยาว์ ด้วยการท่ีคุณย่าเข้าไปรับราชการในวงัต าแหน่งท้าววรจันทร์ ท าให้ต้องเข้าไปอยู่ใน
พระบรมมหาราชวงั จึงได้น าพระองค์เจ้าธานีนิวตัไปเลีย้งดภูายในพระบรมมหาราชวงัด้วยซึ่งน่ีเอง
เป็นท่ีบ่มเพาะให้ทรงเห็นประเพณีในราชส านัก โดยเฉพาะการมีโอกาสตามคณุย่าไปเข้าร่วม  
พระราชพิธีต่างๆตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ นอกจากนีย้งัได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคณุด้าน
การศึกษาตัง้แตก่ารศกึษาเบือ้งต้นในพระบรมมหาราชวงัเพ่ือเรียนหนงัสือร่วมกับพระราชโอรสใน
รัชกาลท่ี 5 โดยเฉพาะพระองค์เจ้ารังสิตประยรูศกัดิ์ ท่ีตอ่มาได้มีสว่นร่วมส าคญัในการฟืน้ฟสูถาบนั
พระมหากษัตริย์ตัง้แตท่ศวรรษ 2490 เป็นต้นมา 

                                                             
1 สนธิ เตชานนัท์. (2545). เล่มเดิม. หน้า 221. 
2 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2561). เล่มเดิม. หน้า 99. 
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พระองค์จบการศกึษาด้านบูรพดคีจากมหาวิทยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด โดยเป็นคนไทยคนแรก
ท่ีจบการศกึษาจากสาขานี ้แม้ในขณะนัน้การศกึษาทางด้านดงักลา่วยงัไมเ่ป็นท่ีสนใจของรัฐบาล
จึงได้ทรงเลือกท่ีจะทรงงานด้านมหาดไทยเพ่ือท่ีจะมีโอกาสได้ศึกษาเ ก่ียวกับบ้านเมือง 
แม้ก่อนหน้านีจ้ะมีผู้ สนับสนุนให้ทรงไปศึกษาต่อด้านกฎหมายเพ่ือจะได้กลับมาทรงงานใน
กระทรวงท่ีต้องการผู้ ท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ทรงเร่ิมงานครั ง้แรกท่ีกรมพล าภัง
กระทรวงมหาดไทยตัง้แตปี่ 2452 ตอ่มาได้ไปทรงงานท่ีมณฑลกรุงเก่า ต าแหน่งมหาดไทยประจ า
มณฑล อาจกลา่วได้วา่การทรงงานในระยะแรกเร่ิมนีไ้มไ่ด้มีหน้าท่ีใดเป็นพิเศษ อาจเป็นเพราะเร่ือง
คณุวฒุิของพระองค์เอง ประกอบกับขณะนัน้อยู่ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 หน่วยงานต่างๆบรรดา
พระราชโอรสได้กลับมาทรงงานในทุกกระทรวงตามประราชประสงค์แล้ว แต่อาจกล่าวได้ว่า  
สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นพืน้ฐานตอ่แนวความคิดของพระองค์เจ้าธานีนิวตัในสว่นหนึ่ง 

เมื่อรัชกาลท่ี 5 สวรรคตลง รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงมีรับสัง่ให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัเข้ามารับ
ราชการในฐานะข้าราชส านัก ผู้ทรงมีความสมัพนัธ์กบัรัชกาลท่ี 6 มาตัง้แต่ประเทศองักฤษ รวมถึง
บุคคลอ่ืนๆในราชสกุลโสณกุล ท่ีกล่าวได้ว่าได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก  
รัชกาลท่ี และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลท่ี 6 โดยทรงตัง้
หน่วยงานขึน้มาใหม่ คือ ส านักพระพันปีหลวง ให้พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเ ป็นราชเลขานุการ
ประจ าพระราชชนนีของพระองค์ เมื่อพระราชชนนีสวรรคต ได้ทรงให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัมาทรง
งานด้านราชเลขานกุารในสว่นของพระองค์ จนกระทั่งทรงงานต าแหน่งสดุท้ายในสมยัรัชกาลท่ี 6 
คือ ราชเลขานกุารฝ่ายต่างประเทศ ด้วยความใกล้ชิดนีเ้องจึงเป็นผลให้ทรงก้าวหน้าทางด้านการ
งานอย่างมาก ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึน้เป็น  
พระองค์เจ้า พระองค์เจ้าธานีนิวัตไม่ได้ทรงมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในรัชกาลท่ี 6 
หน้าท่ีหลกัสว่นใหญ่ท่ีทรงท า จึงเป็นการร่างหนังสือพิธีการทตูตา่งๆ รวมถึงยงัทรงเป็นผู้ท าข่าวใน
พระราชส านกัส่งให้กบัหนงัสือทัง้ไทยและตา่งประเทศอีกด้วย แม้วา่ในภายหลงัจะทรงมีโอกาสได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง โดยทรงท าหน้าท่ีเลขานุการเสนาบดีสภา และเลขานุการ
คณะกรรมการองคมนตรีดแูลการตดัรายจ่ายแผ่นดิน ทัง้นีส้าเหตเุหล่านีจ้ึงท าให้เมื่อรัชกาลท่ี 7 
ได้ทรงปรับต าแหน่งเสนาบดีในตอนต้นรัชกาล จึงได้เลือกพระองค์เจ้าธานีนิวตัให้ทรงเป็นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ เพราะมีความใกล้ชิดรัชกาลท่ี 6 และรู้พระราชประสงค์ในกิจการต่างๆมาเป็น
อย่างดี และได้ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมยัรัชกาลท่ี 7 เร่ือยมาจนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
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ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาได้เกิดกระแสระบอบประชาธิปไตยผ่านทาง
หนงัสือพิมพ์ โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 6 เกิดการเกิดปฏิวตัิในจีน พ.ศ. 2454และ เหตกุารณ์กบฏ 
ร.ศ. 130 ท่ีถูกมองว่าเป็นกบฏแบบใหม่ ท่ีสามัญชนท้าทายอ านาจชนชัน้น า ท าให้ รัชกาลท่ี 6 
ทรงตื่นตัวจนน าไปสู่การปรับคณะเสนาบดี  อันน าไปสู่การรวมกลุ่มใหม่ของพระองค์ขึน้มาใน
พระราชส านัก และภายหลงัเหตกุารณ์กบฏ  ร.ศ.130 เป็นต้นมา รัชกาลท่ี6 ทรงพระราชนิพนธ์
ผลงานต่างๆออกมาเป็นจ านวนมาก เพ่ือตอบโต้กระแสการปกครองในระบอบใหม่ท่ี โดยทรงซือ้
หนงัสือพิมพ์พิมพ์ไทย ส าหรับตอ่ต้านแนวคิดระบอบการเมืองแบบใหม ่ เช่น อตุตรกรุุ พระองค์เจ้า
ธานีนิวตัทรงแปลเป็นภาษาไทย และได้ทรงกล่าวถึงเร่ืองนีว้า่ ทรงแต่งขึน้ขอดค่อนพวกใจเร็วและ
บ้าการเมือง”1  และในบทน าของอตุตรกรุุสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชด าริของรัชกาลท่ี 6 อนัมีต่อ
พระองค์เจ้าธานีนิวัต ว่าทรงมีความคิดแบบเดียวกันว่า ทรงมีพระราชด าริท านองเดียวกันกับ
ความคิดของคนอย่างเราๆ”2  ทัง้นีพ้ระองค์ยงัถกูมองวา่ ทรงปฏิเสธระบอบรัฐธรรมนญู เพราะทรง
เห็นวา่ผู้ ท่ีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการปกครอง เป็นผู้เห็นแก่ตวั ไมจ่งรักภกัดี และระบอบดงักลา่ว
จะน าความพินาศมาสูช่าติ  รวมถึงทรงเห็นวา่แนวคิดกรเมืองแบบตะวนัตกไมเ่หมาะกบัไทย  

การท่ีท างานใกล้ชิดพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวน่ีเอง จะเป็นท่ีบ่มเพาะให้
ทรงมีแนวคิดทรงการเมืองเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคต่อมา
จนกระทั่งในสมยัรัชกาลท่ี 7 กระแสการเรียกร้องระบอบการปกครองแบบใหม่ก าลังแพร่หลาย
ประกอบกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้  ทัง้ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ ปัญหาภายในราชส านัก 
จึงย่ิงกระตุ้นให้การแพร่หลายดงักล่าวตื่นตวัอย่างมาก ซึ่งรัชกาลท่ี 7 ได้ทรงรับรู้ในปัญหาดงักลา่ว
จึงได้ทรงด าเนินการเพ่ือให้เห็นวา่ได้มีทรงมีแนวพระราชด าริเพ่ือพระราชทานรัฐธรรมนูญขึน้ใช้ใน
เวลาตอ่ไป ส่วนพระองค์เจ้าธานีนิวตันัน้ ได้ทรงมีส่วนส าคญัเน่ืองจากทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี
และกรรมการองคมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรท่ีรัชกาลท่ี 7 คาดหวังไว้ให้เป็นสภานิติบัญญัติขึน้ 
โดยพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย  
ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ แนวพระราชด าริของรัชกาลท่ี 6 อาจเป็นต้นแบบให้แก่พระองค์เจ้าธานีนิวตั
เน่ืองจากความเห็นโต้แย้งท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงแย้งมีใจความส าคญัคือ เป็นระบอบของ
ตะวนัตก ท่ีไมเ่หมาะสมกบัชาวตะวนัออกโดยเฉพาะในสยามท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ท่ีควรมี
พระมหากษัตริย์ปกครองต่อไป แม้ก่อนหน้านีพ้ระองค์ในฐานะเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้
ด าเนินนโยบายโรงเรียนจีนในฐานะท่ีเป็นแหล่งเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตย และระบอบ

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 67. 
2 หนา้เดิม. 
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คอมมิวนิสต์ นโยบายดงักลา่วมีลกัษณะความเป็นชาตินิยมสงู และได้รับเอาลกูเสือท่ีก่อตัง้ในสมยั
รัชกาลท่ี 6 มาบงัคบัในการเรียนเพ่ือนมุง่หวงัให้นกัเรียนได้เกิดส านึกความรักตอ่สถาบนัส าคญัรวม
ไปถึงการบังคบัให้โรงเรียนจีนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อจดักิจกรรมตา่งๆแทนการร้องเพลง
ชาติของตนเอง 

แนวคิดพระองค์เจ้าธานีนิวัตในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สะท้อนให้เห็นว่า  
เมื่อระบอบถูกท้าทายจากระบอบใหม่ ได้ทรงแสดงออกอย่างชัดเจนในการปฏิเสธระบอบใหม่ 
และพยายามผลกัดนั สนับสนุนแนวคิดอดุมการณ์กษัตริย์นิยม ผ่านการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน รวมถึงแนวคิดนีย้งัสะท้อนให้เห็นการโต้แย้งในการประชมุสภาองคมนตรีอีกด้วย แม้วา่จะ
ทรงปฏิเสธระบอบใหมท่ี่ทรงอ้างวา่เป็นของตะวนัตกก็ตาม แต่การแก้ปัญหาบางประการกลบัสง่รบั
เอาแนวคิดจากตะวนัตกเพ่ือมาปรับใช้กับสยาม โดยการน าคิดของมสุโสลินี ผู้น าอิตาลี ท่ีด าเนิน
นโยบายสร้างชาตินิยม เพ่ือเชิดชูความส าคัญของผู้น า โดยส าหรับสยามการด าเนินนโยบาย
ดงักลา่วจะปรับใช้ให้เห็นความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ขึน้มาแทนท่ี แตใ่นท่ีสดุแล้วแผน
ดงักล่าวไม่ได้น ามาปรับใช้ได้ทัน เน่ืองจากคณะราษฎรได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เสียก่อน :แต่ท่ีสดุแล้วกลุ่มอ านาจเก่าก็ยังสามารถตอบโต้คณะราษฎรได้ โดยเฉพาะพระองค์เจ้า
ธานี นิวัต  ได้ทรงใช้ พื น้ ท่ี ด้านการเขียนบทพระนิพนธ์ในการสร้างภาพลัก ษณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้มีความเหนือกวา่คณะราษฎรในช่วงเวลาตอ่มา 
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บทที่ 3  
 

บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2475 - 2490 
 
เมื่อคณะราษฎรได้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นผลให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัต้อง

ทรงออกจากราชการ และไม่ได้มีส่วนร่วมงานทางการเมืองในช่วงเวลานีเ้น่ืองจากเกิดเหตกุารณ์
ส าคญัหลายอย่าง ท าให้พระองค์ไม่เป็นท่ีไว้วางใจของคณะราษฎร จึงทรงหนัไปท างานอย่างอ่ืน
โดยเฉพาะการแตง่บทพระนิพนธ์ท่ีปรากฏหลายเร่ืองในช่วงเวลาท่ีต้องทรงออกจากราชการในครัง้
นี ้และได้ทรงกลบัมารับราชการอีกครัง้ภายหลงัจากการรัฐประหารปี 2490 บทนีจ้ึงมีการแบ่งหวัข้อ
ท่ีศกึษาจากผลงานของพระองค์และเหตกุารณ์ส าคญัท่ีทรงมีสว่นเก่ียวข้อง ดงันี  ้

3.1 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นนกัเขียน 
3.2 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นเสรีไทย 
3.3 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคตรัชกาลท่ี 8 

3.1 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นนักเขยีน 
เช้าตรู่ของวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร

ได้อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีลานพระราชวงัดสุิต น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ไม่เพียงแต่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้
ทรงเป็นรัฏฐาธิปัตย์ แต่ยงัสง่ผลกระทบตอ่คนหลายกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ชนชัน้ปกครองท่ีมีอ านาจ
มาแต่เดิม รวมไปถึงคณะเสนาบดีในระบอบเดิมท่ีพ้นสภาพไปโดยปริยาย พระองค์เจ้าธานีนิวตั
ทรงเป็นหนึ่งในบคุคลท่ีได้รับผลกระทบนัน้โดยตรง เน่ืองจากทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว ทัง้นีใ้นช่วงแรกท่ีคณะราษฎรได้ท าการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองนัน้ ได้ท าการจับกุมพระราชวงศ์พระองค์ส าคญัๆไว้เป็นตวัประกัน เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเดจ็เจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเดจ็ฯกรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ เป็นต้น แตพ่ระองค์เจ้าธานีนิวตัไมไ่ด้ถกูคมุขงัเหมือนเจ้านายพระองค์อ่ืน โดยใน
วนัเดียวกันนีค้ณะราษฎรได้เชิญพระองค์มารับทราบในฐานะเสนาบดีในรัฐบาลระบอบเดิม 1 แต่
หลงัจากนัน้เพียง 4 วนั พระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะหัวหน้าคณะราษฎรมีหนังสือกราบ
บงัคมทลูรัชกาลท่ี 7 เร่ืองมีผู้กลา่วให้ร้ายคณะราษฎร โดยเฉพาะกลุม่พระบรมวงศานวุงศ์ดงันี ้

                                                             
1 ประเสริฐ ปัทมะสคุนธ์. (2517). รัฐสภาไทยในรอบสี่สบิสองปี (2475-2517). หน้า 10. 
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ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจด้วยเกล้าฯว่า ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทคงได้ตระหนักแก่พระ

ราชหฤทัยอยู่แล้วว่า ความประสงค์ส่วนใหญ่ของคณะราษฎรอยู่ที่ความสงบและความ

เจริญแห่งชาติ บดันีค้วามมาปรากฏขึน้ว่า ได้มีปากเสยีงอนัเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ

เกิดขึน้ในหมู่พระราชวงษ์ ซึ่งถ้าหากจะเพิกเฉยเสยีก็เกรงจะเป็นเชือ้ฝอยให้ลกุลามต่อไป 

และครัน้คณะราษฎรจะจดัการปราบปรามเสียเองก็เกรงจะเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย 

ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบบงัคมทูลพระกรุณามาให้ทรงทราบ เพื่อขอได้ทรงช่วยท าความ

เข้าพระทัยในหมู่พระบรมวงษานวุงษ์ทัง้หลาย โดยขออย่าให้ปากเสยีงอนัจะพงึเป็นเสีย้น

หนามแก่ความสงบเกิดขึน้ในหมู่พระบรมวงษานุวงษ์ต่อไป และทัง้นีจ้ักเป็นพระมหา

กรุณาธิคณุแก่คณะราษฎรเป็นล้นเกล้าฯ 

กล่าวถึงข่าวที่คณะราษฎรได้รับมา มี ๑.กรมพระก าแพงเพ็ชร์อรรคโยธิน ๒.กรม

หลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร  ๓.พระองค์เจ้าธานีนิวัต ๔.หม่อมเจ้าหญิงสิบพันธ์ฯ ๕.

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา 

เจ้าทัง้ ๕ พระองค์นีไ้ด้ใช้ถ้อยค าอันเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ โดยใช้ถ้อยค า

เสยีดสคีณะราษฎรด้วยอาการอนัไม่สมควร”1 

นับเป็นการต่อต้านคณะราษฎรครัง้แรกของพระองค์เจ้าธานีนิวัต เพราะแนบท้าย
ประกาศนีป้รากฏพระนามของพระองค์และพระขนิษฐาคือหม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล 
ผลจาก เ หตุก า ร ณ์ นี ้ท า ใ ห้ รั ช ก าล ท่ี  7   ท ร งมี พร ะ ร าชก ระแสรั บสั่ ง ใ ห้ เ จ้ าพ ระยา 
วรพงศ์พิพัฒน์ ผู้ส าเร็จราชการพระราชวงั แจ้งไปยงัเจ้านายท่ีมีพระนามข้างต้นนีว้า่ “ฉนัเห็นวา่ถ้า
เป็นจริงดงันัน้ก็ไม่สมควรเลย พระราชวงศ์ควรช่วยกันรักษาความสงบโดยละม่อมละมยั เพราะ
ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความด าริของฉัน ให้เจ้าคุณทูลพระบรม  
วงศานุวงศ์ และชีแ้จงแก่ผู้จงรักภกัดี อย่าให้ท าการใดๆ ซึ่งไมส่งบราบคาบ แม้ใช้เพียงกิริยาวาจา
เสียดสีก็มิบงัควร”2  

ทัง้นีเ้หตุการณ์ดังกล่าว ตรงกับท่ีโพยม  โรจนวิภาตได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง พ. 27 
สายลับพระปกเกล้า ว่าเขาได้รับค าสั่งจากเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ผู้ ส าเร็จราชการส านัก
พระราชวงัให้คอยสอดส่องความประพฤติของบรรดาพระราชวงศ์ เน่ืองจากรัชกาลท่ี 7 ทรงห่วงว่า

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี เลขที่ สร. 0201.16/4 กลอ่ง 1 เร่ือง พระ

ราชวงศ์กลา่วความเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ ( พ.ศ. 2475 ). 
2 ประเสริฐ  ปัทมะสคุนธ์. (2517). เล่มเดิม. หน้า 25. 
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เจ้านายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการปกครอง จะกระท าการใดๆท่ีผิดรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะบรรดาเจ้าชาย
ท่ีอยู่ในวยัฉกรรจ์1 

ซึ่งนอกจากการท าหนังสือกราบบังคมทลูให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทราบแล้ว ยัง
ได้ทลูเชิญเจ้านายและข้าราชการคนส าคญัมาให้ค าปฏิญาณวา่ “จะเห็นชอบด้วยทกุประการ และ
ขอให้ค ามัน่สญัญาไว้ว่าจะไม่คิดร้ายต่อคณะราษฎรด้วยประการใดทัง้ปวง และจะพยายามท า
หน้าท่ี จะเป็นหน้าท่ีอย่างไรก็ตามให้สมกับท่ีเป็นราษฎรชาวไทยท่ีมีความจงรักภกัดีต่อชาติไทย
อย่างแข็งแรง”2 ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าได้ทูลเชิญพระองค์เจ้าธานีนิวตัมาให้ค าปฏิญาณ พบแต่
เพียงพระนามพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา หนึ่งในบรรดาเจ้านาย 5 พระองค์ท่ีมีปรากฏพระนาม
ในหนงัสือดงักลา่ว 

เมื่อมีการจดัตัง้คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของระบอบใหมแ่ล้ว ทรงพ้นจากต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงธรรมการและไมท่รงได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี แม้แตห่น้าท่ีทางการเมืองใดๆก็
ไม่มีส่วนร่วมทัง้สิน้ เพราะทรงเป็นทัง้อดีตเสนาบดีในรัฐบาลเดิม และเป็นผู้ ท่ีเคยต่อต้านระบอบ
ประชาธิปไตย แต่ความจริงแล้วทรงเป็นผู้ ท่ีมีส านึกความเป็นเจ้าสูง จึงไม่เป็นท่ีไว้ใจของ
คณะราษฎร แม้จะทรงเป็นผู้ มีความสามารถสูงก็ตาม แม้แต่สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยา  
นริศรานุวดัติวงศ์ เมื่อทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการฯ ทรงต้องการเลขานุการประจ าพระองค์ ดงัท่ีทรง
เห็นวา่ “ถ้าได้ธานีก็ดี เสียแตเ่ธอเคยเป็นเสนาบดีมาแล้ว จะไปลดต าแหน่งเธอกระไรได้”3 ความไม่
ลงรอยกบัรัฐบาลคณะราษฎรนี ้ทรงรู้เช่นกนั เพราะ “จนใจพวกก่อการเขาไมช่อบฉนั เอาฉนัไปเป็น
เลขานุการ งานการก็จะย่ิงติดขดักันใหญ่”4 สดุท้ายต าแหน่งดงักล่าวจึงไปตกอยู่ท่ีพระองค์เจ้า
อาทิตย์ทิพอาภา ผู้ ท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับคณะรัฐบาลใหม่ได้ ดังท่ีเคยทรงปฏิญาณไว้ว่า 
“ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยทุกประการ และขอให้ค ามัน่สญัญาไว้ว่าจะไม่คิดร้ายต่อคณะราษฎรด้วย
ประการใดทัง้ปวง และจะพยายามท าหน้าท่ี จะเป็นหน้าท่ีอย่างไรก็ตามให้สมกับท่ีเป็นราษฎรชาว
ไทยท่ีมีความจงรักภักดีต่อชาติไทยอย่างแข็งแรง”5 แม้ในช่วงแรกจะมีพระนามปรากฏว่าเป็น
เจ้านายพระองค์หนึ่งท่ีมีวาจาจาบจ้วงคณะราษฎร แตพ่ระองค์เจ้าธานีฯทรงมองวา่ สาเหตท่ีุเลือก
                                                             

1 พโยม โรจนวิภาต. (2547). พ. 27 สายลบัพระปกเกล้า. หน้า 242. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี เลขที่ สร. 0201.16/13 กลอ่ง 1 เร่ือง ค า

ปฏิญาณของพระราชวงศ์ฯ ซึง่ให้ไว้ต่อคณะราษฎรฯและข้าราชการ ( พ.ศ. 2475 ). 
3 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 10. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 11. 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี เลขที ่สร. 0201.16/13 กล่อง 1. เลม่

เดิม. 
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พระองค์เจ้าอาทิตย์ฯคือ ทรงเป็นเด็ก ไม่รู้เท่าทันและถูกหลอกใช้1 เมื่อทรงหมดหน้าท่ีดงักล่าว
ข้างต้นนีแ้ล้ว ประกอบกับทรงอยู่ในฐานะหัวหน้าของราชสกุลโสณกุล ประกอบกับต้องดูแล  
ท้าววรจนัทร์ผู้ เป็นคณุย่าซึ่งอยู่ในวยัชรา จึงจ าเป็นต้องรักษาพระองค์ไมใ่ห้เกิดเร่ืองราวใดๆ ท่ีจะท า
ให้ทรงถกูจบักมุเช่นเจ้านายองค์อ่ืนๆได้ 

ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ยังก าหนดให้เจ้านายตัง้แต่ชัน้หม่อมเจ้าขึน้ไปต้องอยู่เหนือ
การเมือง จึงท าให้ทรงหมดบทบาททางการเมืองในระยะเวลานี  ้แม้ว่าเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่ามีกลุ่มหลักๆท่ีแสวงหาอ านาจในระบอบใหม่ โดยจ าแนก
ออกเป็น 2 ขัว้ คือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่า และกลุ่มผู้ก่อการ2 การต่อต้านระบอบใหม่ถึงขัน้แตกหัก 
ใน พ.ศ. 2476 เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ทรงยกกองก าลงัเพ่ือเข้ามายึดอ านาจแต่
ต้องพ่ายแพ้จนกลายเป็นกบฏบวรเดช รัชกาลท่ี 7 ต้องเสด็จไปประทับท่ีสงขลาเพ่ือต้องการให้
รัฐบาลเห็นว่าทรงเป็นกลาง ไม่ได้เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงเจ้านายหลายพระองค์ท่ีเห็นว่า
สถานการณ์ดงักลา่วไม่ปลอดภยั จึงเสดจ็ไปประทับกบัรัชกาลท่ี 7 ท่ีสงขลาตลอดจนบางพระองค์
ท่ีเห็นวา่รัฐบาลจะจบักมุจึงต้องเสดจ็ไปประทบัตา่งประเทศ ผลจากเหตกุารณ์นีย่ิ้งท าให้ตอ่ฝ่ายเจ้า
ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษ แม้วา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัจะไม่ต้องลีภ้ยัไปท่ีอ่ืน แต่เข้าใจว่าทรงมี
ความตึงเครียดกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก ดังท่ีทรงเขียนจดหมายไปถวาย สมเด็จฯ  
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งขณะนัน้ได้เสด็จลีภ้ัยไปประทับท่ีปีนัง จดหมายลงวันท่ี  
23 เมษายน พ.ศ. 2477 ความวา่ 

ถ้าจะกราบทูลเล่าว่าท าอะไรบ้างเวลานีก็้เกือบจะไม่มีอะไรเล่าถวายอย่างน่า

ประหลาด จนบางเวลาต้องถามตัวเองว่านี่จะปล่อยตัวให้อยู่ใน mental stagnation 

เลยละหรือ ทัง้นีไ้ม่ได้หมายว่านึกว่าสติปัญญาจะเสื่อม เพราะข้าพระพุทธเจ้า ไม่ได้เคย

หลงไปว่าตัวมีปัญญา แต่จะเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ก็ตามmind อาจจะเจริญหรือคงที่ 

หรือเสือ่มได้ตามส่วนทัง้นัน้ อย่างไรก็ดีพอจะกราบทูลได้ว่าร่างกายและเส้นประสาทดีขึน้

กว่าแต่ก่อนมาก ด้วยได้ท าสวนอยู่กลางแดดเกือบตลอดวันเสมอๆ การอ่านหนงัสอืยงัไม่

ได้ผลด้วยไม่สามารถจะหาสมาธิได้พอ3 

                                                             
1 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 11. 
2 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 444. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารสว่นพระองค์ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ เลขที่ สบ. 

2 .53/73 กลอ่ง 9 เร่ือง พระองค์เจ้าธานีนิวตั ( 14 ส.ค. 2466 - 2 ก.พ. 2481 ). 
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ในท่ีสุดรัชกาลท่ี 7 ได้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2477 
(ปฏิทินแบบเก่า) รัฐบาลจึงได้กราบบังคมทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล  
เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติต่อ และด้วยเหตท่ีุยังทรงพระเยาว์อีกทัง้ยังทรงประทับอยู่ใน
ต่างประเทศจึงได้มีการตัง้คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ขึน้มาปฏิบัติหน้าท่ีแทนพระองค์
นอกจากจะมีการเปลี่ยนองค์พระประมขุแล้ว ฝ่ายรัฐบาลเองเกิดปัญหาทจุริตจากคดีการขายท่ีดิน
ของพระคลงัข้างท่ี จึงเป็นเหตใุห้พระยาพหลพลพยหุเสนา ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ
เป็นก้าวลงจากอ านาจภายหลงัจากนี ้ความขดัแย้งและปัญหาการทจุริตภายในกลุม่คณะราษฎร
ยงัท าให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงคาดวา่จะเป็นไปในแบบเดียวกบัความขดัแย้งของกลุ่มผู้ก่อการ
ปฏิวตัิในฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ดงัท่ี Robespiere ถกูกระท า ดงัท่ีทรงเขียนจดหมายไปถวายสมเดจ็ฯ
กรมพระยาด ารงราชานภุาพเมื่อวนัท่ี  18 ตลุาคม 2481 ท่ีวา่“พงศาวดารเวลานีก้ าลงัเดินก้าวหน้า
อย่างสนุก เช่ือกันโดยมากว่าคงจะ  defraud of อีกมาก แต่ในทางพุทธศาสนาเป็น pessimist 
รู้สกึวา่จะต้องเป็นไปในทางไมด่ีอีกไมน้่อย เวลานีย้งัไมถ่ึงอวสานแห่ง Robespierre ด้วยซ า้”1  

แตใ่นช่วงนีเ้องได้มีนายทหารหนุ่มผู้มีบทบาทส าคญัทัง้ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และผู้น าการปราบกบฏบวรเดช ก้าวขึน้มามีบทบาทแทนพระยาพหลฯ นัน่คือ จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ซึ่งได้ขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 จนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหมข่องประเทศในทกุๆด้าน 

สิ่งแรกท่ีจอมพล ป. ได้ท าหลงัจากด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงเดือนเศษ คือการ
กวาดล้างฝ่ายตรงข้าม อีกทัง้ยังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านราชวงศ์ โดยการฟ้องร้องรัชกาลท่ี 7 
เร่ืองการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นส่วนพระองค์ อีกทัง้ยังห้ามไม่ให้ติดพระบรม
ฉายาลักษณ์ของรัชกาลท่ี 7 อีกเช่นกัน 2 และนับตัง้แต่จอมพล ป. ขึน้มาด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีสถาบันกษัตริย์แทบไม่มีบทบาทใดๆ แม้ขณะนัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานนัทมหิดลจะได้เสดจ็นิวตัมาครัง้แรกก็ตาม เน่ืองจากคนสว่นใหญ่ตื่นตวัและให้ความส าคญักบั
รัฐธรรมนูญมากกว่า3 อนัเป็นความพยายามของคณะราษฎรในการท่ีจะสถาปนาให้รัฐธรรมนูญ
เป็นเคร่ืองหมายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยึดหลกั 6 ประการเป็นนโยบายหลกัในการ

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารส่วนพระองค์ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ เลขที ่

สบ. 2 .53/73 กล่อง 9. เลม่เดิม. 
2 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 457. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 455. 



  58 

ปกครอง1ทัง้นีก้ารก าจดัฝ่ายตรงข้ามของจอมพล ป. ท่ีได้ผลเป็นอย่างมาก คือ การจบักมุสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาชยันาทนเรนทร ซึ่งถือวา่เป็นพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้ผู้ใหญ่ในขณะนัน้ และด าเนินการ
ถอดจากฐานันดรศกัดิ์ โดยใช้ช่ือว่า นักโทษชายรังสิต ส่ิงเหล่านีจ้ึงกลายเป็นค าเตือนอันทรง
ประสิทธิภาพท่ีจอมพล ป. ได้พยายามส่ือให้ศตัรูทางการเมืองรายอื่นๆได้เห็น2  

เมื่อมองภาพโดยรวมจะเห็นวา่สญัลกัษณ์ของชาติแตเ่ดิมคือองค์พระมหากษัตริย์นัน้ ไม่
อยู่ในภาวะท่ีจะกลับมาเป็นสญัลกัษณ์ของชาติให้เด่นชัดได้อีก บรรดาเจ้านายท่ีเหลือนัน้ก็ไม่
สามารถท่ีจะเป็นศนูย์รวมอ านาจได้อีกเพราะส่วนใหญ่เป็นเจ้านายผู้หญิง ส่วนบรรดาเจ้านาย
ผู้ชายก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอนุวงศ์ในชัน้ล าดบัพระองค์เจ้าชัน้โท และหม่อมเจ้า จึงไม่มีบทบาท
พอท่ีจะสร้างฐานอ านาจขึน้มาเพ่ือต่อรองรัฐบาลได้ ด้วยสภาพแวดล้อมดงัท่ีกล่าวแล้ว จึงท าให้
จอมพล ป. สามารถพลิกวฒันธรรมและสร้างความนิยมขึน้มาแทนท่ีพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็ม
ก าลงั เมื่อกวาดล้างศตัรูทางการเมืองของตนเองได้ส าเร็จแล้ว ตัง้แต่ปี 2482 เป็นต้นไปจึงได้สร้าง
ลัทธิผู้น าขึน้มาแทนท่ีโดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ ช่วยคนส าคัญ 3 พร้อมกันนีย้ังได้ด าเนิน
นโยบายสร้างชาติไทยใหมข่ึน้มา ด้วยการประกาศใช้นโยบายรัฐนิยม และเป็นการสร้างความเป็น
ไทยขึน้ใหม ่ความเป็นไทยใหมข่องจอมพล ป. นี ้ 

เมื่อพิจารณานโยบายต่างๆ คือการขดุรากถอนโคนความเป็นไทย ท่ีเกิดขึน้ในครัง้ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เสียหมดสิน้ และปลูกนโยบายของคณะราษฎรขึน้แทน เร่ิมจากการ
ก าหนดให้วนัท่ี 24 มิถุนายน เป็นวันชาติและท าการเฉลิมฉลองเอกราชจากการปลดแอกจาก
สนธิสญัญาเบาว์ร่ิง4 การเปลี่ยนช่ือประเทศ รวมถึงการสร้างอนสุาวรีย์ประชาธิปไตยกลางถนนราช
ด าเนิน ทัง้นีก้ารสร้างสญัลกัษณ์ใหมย่งัเป็นสิ่งสะท้อนวา่ จอมพล ป. ต้องการย า้ให้เห็นวา่บทบาท
ของพระมหากษัตริย์มีเพียงการประกอบพระราชพิธีตา่งๆท่ีเก่ียวกบัศาสนาและจารีตประเพณี โดย
ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง5 นอกจากนีค้วามแยบยลของรัฐบาลท่ีต้องการให้เห็นวา่ ราชส านกัไม่ใช่
ศนูย์กลางส าคญัในการให้คณุโทษแก่ข้าราชการและประชาชนอีกตอ่ไป ด้วยการประกาศยกเลิก

                                                             
1 ชนิดา ชิตบณัฑิตย์. (2550). โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน าใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั. หน้า 55. 
2 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2544). ลทัธิชาตินิยม-ลทัธิทหาร : รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2481-

2487. หน้า 370. 
3 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 461. 
4 ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต์. (2544). ประวติั จอมพล ป. พิบลูสงคราม. หน้า (25). 
5 กอบเกือ้  สวุรรณทตั-เพียร. (2544). ความเป็นผู้น าของ จอมพล ป. พิบลูสงคราม : พิจารณาครัง้ใหม่. 

หน้า 98. 
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บรรดาศกัดิ์1 ในด้านศิลปวฒันธรรมท่ีราชส านักเคยเป็นองค์อปุถมัภ์ส าคญัเช่นการแสดงโขนท่ีถือ
วา่เป็นการแสดงชัน้สงู ก็ไมไ่ด้รับการสง่เสริมอีกตอ่ไป แตห่นัไปรับวฒันธรรมท้องถ่ินคือการร าโทน
ของภาคอีสานมาปรับใหมแ่ละสง่เสริมจนกลายเป็นร าวงมาตรฐานของชาติ รัฐบาลยงัใช้การแสดง
เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่แนวคิดชาตินิยม แต่ไมใ่ช่การแสดงแบบราชส านกัท่ีถือว่าล้าหลงัทัง้
โครงเร่ืองท่ีเป็นวรรณคดีของราชส านกัและชาดกรวมถึงตวัละครท่ีเป็นสมมติเทพอนัแสดงถึงความ
ไมเ่ท่าเทียม จึงได้น าแบบตะวนัตกเข้ามาปรับจนเกิดเป็นตวัแทนของอ านาจใหม่ได้2 สิ่งเหลา่นีจ้ึง
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีมีพระราชนิยมท่ีราชส านักเป็น
ต้นแบบในการปฏิบตัิ ถกูแทนท่ีด้วยรัฐนิยมท่ีมีศนูย์กลางเป็นรัฐบาลสามญัชน3  

ในทางศาสนารัฐบาลยังได้ท าการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จนน าไปสู่
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ตลอดจนการสร้างวัดเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่สมาชิก
คณะราษฎรขึน้มาใหมอ่าจกล่าวได้ว่าบทบาทของจอมพล ป.ในช่วงนีเ้ป็นเสมือนพระมหากษัตริย์
ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีได้ทรงกระท าในฐานะผู้ปฏิรูประบอบการปกครอง ผู้ อุปถัมภ์
ศิลปวฒันธรรมและพระพทุธศาสนา 

เมื่อไม่มีหน้าท่ีทางราชการแล้ว จึงทรงหนัไปท าสิ่งท่ีทรงถนัดคือการค้นคว้าเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ ดังท่ี เคยทรงพระนิพนธ์แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ส าหรับนักศึกษาของ  
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัในสมยัรัชกาลท่ี 6 และในสมยัรัชกาลท่ี 7 ยงัได้รับพระบรมราชโองการให้
ทรงนิพนธ์เร่ืองบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับ
แจกให้กับชาวต่างชาติ ท่ีมาเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2475 – 2490 
เราสามารถจ าแนกบทพระนิพนธ์ท่ีทรงไว้ในท่ีตา่ง ได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1. บทพระนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม 
2. บทพระนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ลงในหนงัสือหรือวารสารตา่งๆ 
3. บทพระนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารวงวรรณคดี 
3.1.1 บทพระนิพนธ์ท่ีตีพมิพ์ลงในวารสารสยามสมาคม 

การตีพิมพ์ลงในวารสารของสยามสมาคม บทพระนิพนธ์สว่นใหญ่ของพระองค์มกัจะ
ทรงเป็นภาษาอังกฤษ เป็นวรรณคดีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.  
พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงทศวรรษ 2480 ท่ีมีการกวาดล้างคณะเจ้าจ านวนมาก ย่ิงต้อง

                                                             
1 จิรพร  วิทยศกัด์ิพนัธุ์. (2544). นโยบายวฒันธรรมของ จอมพล ป. พิบลูสงคราม. หน้า 244. 
2 แหลง่เดิม. หน้า 270. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 253. 
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ทรงระมดัระวงัพระองค์เป็นพิเศษ แม้จะไมม่ีหน้าท่ีราชการใดๆ แตก่็ปรากฏวา่ได้ทรงเป็นกรรมการ
สยามสมาคม เมื่อจะมีการปาฐกถาใดๆก็ต้องเลี่ยงการเอ่ยถึงการเมือง เพราะ “สมัยฉันเป็น
กรรมการอยู่ ตาแปลกแกหาเร่ืองจับผิดสยามสมาคมอยู่เสมอ ต้องระวงัตวัแจ ”1  หรือแม้แต่การ
พบปะพูดคยุกับใครในท่ีสาธารณะ ก็มกัจะไม่เอ่ยเก่ียวนโยบายการเมืองเลย เห็นได้จากเมื่อมีผู้
พดูคยุกับพระองค์เร่ืองนโยบายรัฐนิยม พระองค์ก็กล่าวว่า “เธอจะปากเปราะกลางถนนหนทาง
อย่างนี ้ก็พดูไปคนเดียวเถิด ฉนัไมเ่ลน่ด้วยดอก”2   

ความน่าสนใจของการเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม ไม่เพียงแต่ทรงเป็น
สมาชิกของสมาคมนัน้อย่างเดียวไม่ แต่อยู่ท่ีผู้ ท่ีจะเข้าถึงความรู้ของวารสารดังกล่าวล้วนเป็น
ชาวตา่งชาติท่ีมีความสนใจในเร่ืองวฒันธรรมของไทย คนไทยท่ีเป็นสมาชิกจึงจ าเป็นต้องมีความรู้
ภาษาองักฤษเพ่ือน าเสนอความรู้ให้แก่ชาวต่างชาติท่ีสนใจตามไปด้วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้จึง
ปรากฏพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ และขนุนางเข้าเป็นสมาชิกของสยามสมาคม โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์อปุถมัภ์ส าคญั ดงันัน้การแต่งบทพระนิพนธ์ทัง้ในรูปแบบภาษาองักฤษ 
และการเลือกลงในวารสารดงักลา่วจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภยัจากการถกูตรวจตราโดยรัฐบาล 
เพราะเมื่อดูจากบทพระนิพนธ์ชิน้แรกภายหลงัจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นการพยายาม
ตอบโต้ค าประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีโจมตีพระมหากษัตริย์หลายประโยค บทพระนิพนธ์
ภาษาอังกฤษในวารสารของสยามสมาคม ฉบับท่ี 26 ปี 1933 (2475) เร่ือง The Inscriptions of 
Wat Phra Jetubon ภายในบทความดังกล่าวเป็นการอธิบายท่ีมาของวัดพระเชตุพนฯ รวมถึง
ศิลปวตัถุตา่งๆภายในวดั และไม่ลืมท่ีจะทรงอธิบายให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
จกัรีท่ีได้ทรงงานเพ่ือพสกนิกรท่ีวา่  

“In fact the King dedicated his all not in exchange for the realisation of his 

personal ambition but rather that he might attain the knowledge which would be 

then used for the good of the people. This historical evidence is comforting to 

hear. Siamese monarchs after all seemed to have thought of and worked 

traditionally for the welfare of their subjects before their own!”3 

                                                             
1 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2520). คยุกบักรมหมื่นพิทยลาภฯ. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 35. 
3 H.H. Prince Dhani Nivat, H.H. Prince. (1933). The Inscriptions of Wat Phra Jetubon. Page 

145. 
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เมื่อวิเคราะห์บทพระนิพนธ์อ่ืนๆท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม มีแกนส าคญัคือ
เร่ืองของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ทัง้นีอ้าจกลา่วได้วา่ ทรงเป็นปัญญาชนกลุม่แรกๆท่ีพยายาม
สร้างประวตัิศาสตร์นิพนธ์ของไทยให้เป็นไปตามกระบวนการทางประวตัิศาสตร์ ต้องไม่ลืมวา่ทรง
เป็นชาวไทยคนแรกท่ีส าเร็จการศกึษาด้านบรูพคดีศกึษา ดงัจะเห็นได้ว่า ทรงพยายามชีใ้ห้เห็นว่า
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ของไทยแตเ่ดิมนัน้ไมส่ามารถเรียกวา่ประวตัิศาสตร์ได้ เน่ืองจากหลกัฐานท่ีมี
มกัเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของพระมหากษัตริย์ในฐานะเชือ้วงศ์พระอวตาร จึงเป็นไปในพงศาวดาร
แทบทัง้สิน้ ทัง้นีป้ระวัติศาสตร์จ าเป็นจะต้องมีเร่ืองราวมีเป็นล าดบัขัน้ของความเจริญ โดยเป็น
เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีมีเร่ืองของศาสนา ศิลปวิทยา การศึกษา การค้าขายมาประกอบให้
การเมืองดงักลา่วสมบรูณ์ขึน้1 

งานพระนิพนธ์จึงอาจเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ตาม
กระบวนการดังกล่าวนี ้สิ่งส าคัญอีกอย่างคือการพยายามอธิบายความรับรู้ท่ีชาวตะวันตกได้
อธิบายเก่ียวกับโลกตะวนัออก ซึ่งหากดกูระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ของ
พระองค์คือ การพยายามอธิบายให้เห็นวา่แม้ไทยจะเป็นกลุม่ชนท่ีอพยพลงมาจากดินแดนอ่ืน และ
รับเอาวฒันธรรมอินเดียผา่นการใช้ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและคติความเช่ือตา่งๆ โดยมีการ
กลัน่กรองจนเป็นรูปแบบความเป็นไทยตามท่ีทรงพยายามสร้างขึน้มา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์
เป็นผู้สร้างมาทุกยคุทุกสมยั ซึ่งการอธิบายอตัลกัษณ์เช่นนีไ้ด้น าเอางานเร่ืองการสร้างอตัลกัษณ์
ทางการเมืองท่ี สลิสา ยกุตะนนัทน์ ได้อธิบายวา่ การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ถกูผลิตจากมมุมองและใช้
องค์ความรู้ของโลกตะวนัตก ลกัษณะส าคญัของการเมืองเชิงอตัลกัษณ์คือการมุง่หาอดีตกาล2  

ทัง้นี ้สลิสายังได้อ้างท่ีเอด็วาร์ด ซาอิด กลา่วไว้วา่ อตัลกัษณ์ของโลกตะวนัออกไม่มี
อยู่จริง หากแต่ถกูสร้างจากโลกทัศน์แบบยโุรปนิยม ท่ีเสาะแสวงหาความโรแมนติก ความแปลก
ใหมพิ่สดาร ความทรงจ าอนัน่าหวาดหวัน่ และประสบการณ์ท่ียากจะลืม ซึ่งเปรียบได้กบัธรรมนูญ
หลกัของนักคิดส านักหลงัอาณานิคม3 ทัง้นีส้ลิสายงัได้อ้างวา่ ซาอิดได้พยายามเปิดเผย การศกึษา
สงัคมตะวนัออก (Oriental Studies) ท่ีสอนในมหาวิทยาลยัต่างๆในยุโรป รวมไปถึงในนวนิยาย
ต่างๆ ล้วนมีพืน้ฐานมาจาก “โลกตะวันออกอันแปลกใหม่พิสดาร”4 โดยเฉพาะวัตถุและคมัภีร์

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2460). เล่มเดิม. หน้า 1. 
2 สลิสา  ยุกตะนันทน์. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). อัตลักษณ์เพื่อ "วันพรุ่งนี"้ : บทวิพากษ์เพื่อ

การเมืองเชิงอตัลกัษณ์จากส านกัคิดหลงัอาณานิคม. หน้า 61. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 68. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 69. 
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โบราณ ทัง้ยงัมีการศึกษาภาษาตะวนัออกเพ่ือเปรียบเทียบกบัภาษาตะวนัตก อนัเป็นการตอกย า้
ความด้อยกวา่ในด้านศกัยภาพและสติปัญญาของเผา่พนัธุ์1 ซาอิดยงัขยายตอ่ไปอีกวา่ ความรู้แบบ
ตะวนัออกนิยมได้ละเลยอารยธรรมตะวนัออกท่ีย่ิงใหญ่อย่างไบแซนไทน์หรือออตโตมนัอีกด้วย  

สลิสา ยงัได้อ้างถึง สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) ท่ีระบวุา่ การเมืองเชิงอตัลกัษณ์เกิดขึน้
จากองค์ประกอบส าคญั 2 อย่าง คือ วาทกรรม(discourse) และ ปฏิบัติการ(practices) การเมือง
เชิงอตัลกัษณ์ยังถวิลหาถึงวาทกรรมหลกั ทัง้นีป้ฏิบตัิการของการเมืองเชิงอตัลกัษณ์คือการสร้าง
ความชอบธรรม ธ ารงรักษา และผลิตซ า้การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ท่ีโหยหาอดีตกาลอนัแสนหวาน2  

บทพระนิพนธ์ท่ีเกิดขึน้จึงเป็นไปในลกัษณะ บูรพคดีศึกษา คือเน้นการหาความชอบ
ธรรมตัง้แต่อดีตเพ่ือยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ยุคปัจจุบัน และพยายามเช่ือมโยงไปยัง  
อารยธรรมท่ีเก่าแก่อย่างอินเดียวา่มีการรับเอาอิทธิพลมาจากแหลง่วฒันธรรมดงักลา่ว โดยเฉพาะ
วรรณกรรมส าคญัอย่างเร่ืองรามายณะท่ีทรงน ามาพูดถึงบ่อยครัง้และปรากฏอยู่ในบทพระนิพนธ์ 
เช่น The Chatri (1940), The Svayamvara of Sita (1943) อารยธรรมอินเดียในคติความเช่ือของ
ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ์ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น เ ร่ื อ ง  On symbols of sovereignty in India (1939), 
The Lion Skin on the Throne (1940) หรือการอธิบายค าท่ียืมมาจากภาษาสนัสกฤตของอินเดีย 
คือเร่ือง Some loan words in Siamese (1935), Kralahom (1939) ทัง้นีห้ากพยายามท าความ
เข้าใจว่าเหตใุดจึงมีการพยายามพูดถึงอินเดียและวรรณกรรมเก่าแก่ รวมถึงกฎหมายโบราณอยู่
บ่อยครัง้เป็นไปได้ว่า ทรงพยายามหาต้นตอของความชอบธรรมในการสร้างประวตัิศาสตร์นิพนธ์ 
เน่ืองจากอินเดียได้รับการยอมรับจากตะวนัตกดงัท่ี ทวีศกัดิ์ เผือกสม ได้อ้างวา่เซอร์วิลเล่ียม โจนส์ 
ผู้บกุเบิกอินเดียศกึษาคนส าคญัจนได้รับยกย่องวา่เป็นบิดาท่ีแท้จริงของอินเดียศกึษา โจนส์เช่ือว่า
ทัง้ภาษาสนัสกฤตและอารยธรรมของฮินดคูือต้นก าเนิดของอารยธรรมตะวนัตก3 การเปรียบเทียบ
เช่นนีจ้ึงท าให้ภาพลกัษณ์ของประวตัิศาสตร์ไทยไมไ่ด้ด้อยไปกวา่ตะวนัตกแตอ่ย่างใด 

ในวนัอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2489 ทรงแสดงปาฐกถาเร่ืองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ท่ีสยามสมาคม ความพิเศษของการปาฐกถาครัง้นีค้ือ รัชกาลท่ี 8 เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระ
อนชุาธิราชและสมเดจ็พระบรมราชชนนี มาทรงร่วมฟังด้วย และกลายเป็นท่ีมาของบทพระนิพนธ์
ชิน้ส าคญัของพระองค์ชิน้นี ้คือบทความเร่ือง The Old Siamese Conception of the Monarchy 
เป็นบทความภาษาองักฤษ ใจความส าคญัของบทความนีเ้น้นการน าเสนอวา่แท้จริงแล้วความเป็น

                                                             
1 สลสิา  ยกุตะนนัทน์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 66. 
2 หนา้เดิม. 
3 ทวีศกัด์ิ  เผือกสม. (2549). บรูพาคดีศึกษา. 
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ประชาธิปไตยได้มีมาตัง้แตยุ่คโบราณ โดยเฉพาะสมยัสโุขทยัท่ีพระมหากษัตริย์ทรงต้องอยู่ภายใต้
กรอบประเพณีอย่างเคร่งครัด ต้องปฏิบตัิพระองค์เป็นธรรมราชา ด ารงพระชนม์ชีพตามหลกัธรรม
พระพทุธศาสนาคือทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวตัร แม้วา่ตอ่มาในสมยัอยธุยาจะได้รับอิทธิพล
คติเทวราชาก็ตาม แต่ก็เป็นเฉพาะการรับเอาพระราชพิธีต่างๆซึ่งพระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงมองว่า
เป็นเสมือนเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศเท่านัน้ แม้แตก่ารท่ีเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัิก็เป็นไปใน
ลกัษณะ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” อันหมายถึงประชาชนได้ตกลงร่วมกันเลือกผู้ ท่ีมีความ
เหมาะสมขึน้ เ ป็นพระมหากษัตริย์  แต่ในความเป็นจริงประชาชนไม่ไ ด้ออกเสียงเลือก
พระมหากษัตริย์โดยตรง มีเพียงเจ้านายและข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่เท่านัน้ท่ีเป็นผู้ออกเสียงให้การ
รับรองเลือกพระมหากษัตริย์ ดังนัน้การขึน้ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นไปตาม
ลกัษณะเดียวกบัระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองของการยึดเอาเสียงสว่นใหญ่เป็นท่ีตัง้  

นอกจากนีย้งัมีพระธรรมศาสตร์ท่ีเป็นเสมือนรัฐธรรมนญูจ ากดัพระราชอ านาจเอาไว้1 
ธงชัย วินิจจะกูลมองว่าพระนิพนธ์เร่ืองนี ้เป็นผลงานชัน้ประมวลรวบยอดแนวคิดหลกัของลทัธิ
กษัตริย์นิยม เป็นทฤษฎีว่าด้วยสถาบันกษัตริย์2 นอกจากนีพ้ระองค์ปฏิเสธท่ีจะยอมรับว่า
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจอย่างมาก มกัจะทรงกลา่วเสมอว่ากษัตริย์ไทยไมม่ีอ านาจล้นฟ้า
แบบยโุรปแต่ถูกจ ากัดจากขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเฉียบขาด จึงไม่เห็นด้วยท่ีจะเรียกระบอบ
เดิมว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ absolute monarch ทรงแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีว้่า 
ช่ือเรียกระบอบดงักลา่วเป็นการประณามพระเจ้าแผน่ดินและชาติโดยปราศจากยตุิธรรม3  

ภายหลงัจากการแสดงปาฐกถาครัง้นีไ้ด้ราวเดือนเศษ ทรงแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือ
ตีพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพมารดาของพระสทุธิอรรถนฤมนตร์ ในวันท่ี  23 เมษายน 2489 
ความน่าสนใจของบทความนีอ้ยู่ตรงท่ีไม่ทรงกลา่วออกมาเองถึงการปาฐกถาในหวัข้อนี ้แตท่รงยก
ค ากล่าวของมาลินอฟสกี ้ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีแล้วแต่โบราณล้วนเป็นสิ่งท่ียืด
อายุให้แก่อายุของอารยธรรมตนเอง “ธรรมเนียมดงัว่านี ้ท่านผู้ ใหญ่ท่านลงทุนไว้เป็นนักหนาท่ีจะ
สร้างขึน้ไว้ ฉะนัน้ หากการด ารงธรรมเนียมเหลา่นีจ้ะเป็นเหตใุห้หมดเปลืองไปสกัเพียงไร ก็ต้อง
ยอมสละให้จงได้”4 บทความนีจ้ึงเป็นไปในลกัษณะกรอบแนวคิดของการเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมี

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า 88. 
2 ธงชยั วินิจจะกูล. (2556). ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง. หน้า 38. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 70. 
4 ธานีนิวัต, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2489). เร่ือง บรมราชาภิเษก, พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นาง

ทรัพย์ เลขยานนท์ และ นางสนิ เลขยานนท์ ณ วดัไตรมิตรวิทยาราม วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2489. หน้า 34. 
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ความชอบธรรม และการเตรียมพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสมบรูณ์ของรัชกาลท่ี 8 นอกจากนี ้
ยงัถือเป็นประวตัิศาสตร์นิพนธ์ท่ีมีการเรียงล าดบัยุคสมยัตามราชธานีอนัเป็นการขยายความให้
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลักษณะของการเ ร่ิมต้นอาณาจักรในสุโขทัยท่ีมีแนวคิดมาตัง้แต่ 
รัชกาลท่ี  6 ได้ก่อตวัขึน้อย่างชดัเจนขึน้  

ยงัมีการผลิตวาทกรรมเร่ืองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั ถึงแม้วา่ใน
บทพระนิพนธ์ไม่ได้บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าน่ีคือประชาธิปไตย แต่พยายามจะแสดงกลไกใน
ช่วงเวลาตา่งๆให้เห็นว่าสิ่งท่ีระบอบประชาธิปไตยมีนัน้ แท้จริงไม่ใช่ของท่ีเกิดขึน้ใหม่ หรือรับเอา
แนวคิดมาจากตะวนัตกแตอ่ย่างใด เช่นเดียวกบัท่ีทวีศกัดิ์ เผือกสมได้กลา่วถึงลทัธิบรูพคดีศกึษาท่ี
เกิดในอินเดียวา่ การผลิตความรู้เก่ียวกบัอินเดียของบรูพาคดีศกึษานัน้ น าไปสู่การสร้างวาทกรรม
เก่ียวกับอดีต สงัคมและวฒันธรรมของอินเดียให้กลบัมาเป็นท่ีรับรู้ของผู้คนอีกครัง้ จนน าไปสู่การ
สร้างตวัตนอนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันทางประวตัิศาสตร์1 ซึ่งบริบทของไทยในขณะนัน้สงัคมก าลงั
ประสบกบัปัญหาประกอบภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 คนไทยจึงคาดหวงัวา่การรือ้ฟืน้ความเป็นไทย
จะสร้างระเบียบและความสงบสขุขึน้มาอีกครัง้ สายชล สตัยานุรักษ์ ยังมองว่าบทความชิน้นีจ้ึง
พยายามท าให้คนไทยเข้าใจถึงเนือ้หาสาระแห่งความศกัดิ์สิทธ์ิ และสงูสง่ของสถาบนักษัตริย์ 

3.1.2 ทรงพระนิพนธ์ลงในหนังสือหรือวารสารต่างๆ 
พ.ศ.2482 ทรงพระนิพนธ์เร่ืองวดัพระเชตพุนในรัชกาลท่ี 22 ลงในหนงัสือพิมพ์ ลกูเสือ

ภายในเร่ืองดงักลา่วไมใ่ช่การแตป่ระวตัิวดั แต่งทรงเลือกเอาบนัทึกท่ี จอห์น ครอว์ฟอร์ด ได้บนัทึก
เมื่อเข้ามาเจริญสมัพันธไมตรีในรัชกาลท่ี 2 ทรงอธิบายตอนต้นเร่ืองว่าต้องการแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบของวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลท่ี 2 มีลกัษณะอย่างไร เน่ืองจากในรัชกาลท่ี 3 มีการ
บรูณะครัง้ใหญ่ แตเ่มื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว เป็นไปตามแนวคิดของซาอิดคือการพยายาม
ตอบโต้การมองตะวนัออกจากชาวตะวนัตก เพราะในบทความชิน้นี ้ทรงขยายความหมายและ
อธิบายในสิ่งท่ีครอว์ฟอร์ดเข้าใจผิด และถือเป็นงานโต้กลบัรุ่นแรก ดงัท่ีอธิบายไว้ตอนต้นแล้ว 

เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามหมดอ านาจลงไปตัง้แต่ พ.ศ. 2488 ผลงานพระนิพนธ์
ของพระองค์ก็เ ร่ิมมีการวิจารณ์นโยบายรัฐบาลของจอมพล ป.หลายๆเร่ือง เ ร่ิมจากในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ได้ทรงพระนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน” 
มีการพดูถึงความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างไทยกับองักฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตร
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และกลา่วถึงญ่ีปุ่ นถึงไทยได้เข้าร่วมด้วยวา่ “สว่นใหญ่มิได้ตัง้ใจจะเข้า

                                                             
1 ทวีศกัด์ิ  เผือกสม. (2549).  แหล่งเดิม. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 63. 
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กบัญ่ีปุ่ นโดยความเลื่อมใส”1 ซึ่งหากแปลความแล้วน่าจะหมายถึงความเห็นของคนไทยสว่นใหญ่
ไมไ่ด้ต้องการจะเข้าร่วมกับฝ่ายญ่ีปุ่ นตามรัฐบาลเพราะญ่ีปุ่ น “ยยุงสง่เสริมให้ไทยเกลียดชงันานา
ประเทศบรรดาท่ีเป็นคูแ่ขง่กบัตนในการเมืองของโลก”2 แตบ่ทพระนิพนธ์นีท้รงอ้างวา่เป็นการแปล
และวิจารณ์หนังสือเร่ืองสยามทางแพร่ง (Siam : the Crossroads) ของ เซอร์โจไซอะ  ครอสบี ้
(Sir Josiah Crosby) อคัรราชทตูองักฤษท่ีประจ าประเทศไทยขณะนัน้ 

บทพระนิพนธ์ท่ีมีการวิพากษ์กลุ่มคณะราษฎรโดยเฉพาะจอมพล ป. ปรากฏอย่าง
ชดัเจนในบทพระนิพนธ์เร่ืองวิวฒันาการแห่งภาษาไทย ตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2490 เป็นการ
วิจารณ์เร่ืองรัฐนิยมอย่างเปิดเผย โดยทรงพระนิพนธ์โต้แย้งตัง้แตก่ารใช้ค าวา่ “วนัเกิด” แทนการใช้
ค าราชาศพัท์เดิมว่า “วนัพระราชสมภพ” ของรัฐบาล, การกลา่วค าว่า “สวสัดี” ก็ทรงเห็นวา่ไม่ใช่
ของไทย และการนุ่งผ้าโจงกระเบนท่ีรัฐบาลอ้างวา่เป็นของเขมร แล้วเปลี่ยนมาแต่งกายชุดสากล  
ก็ไมท่รงเห็นด้วย สดุท้ายก็ทรงออกความเห็นว่า “ภาษาก็ดี ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดี เป็นของท่ี
จะพึงวิวฒัน์ไปโดยกฎธรรมชาติ ไม่ควรจะเป็นสิ่งท่ีจะเปลี่ยนกันด้วยปฏิวตัิ การแก้ไขวฒันธรรม
เป็นของช้า ต้องเป็นไปโดยหลกัธรรมชาติกอร์ปด้วยมหาชนนิยม จะแก้กันด้วยออกกฎหมายบงัคบั
ไม่พึงส าเร็จได้”3 นอกจากนีก้ารเปลี่ยนช่ือประเทศก็ทรงเห็นวา่ควรใช้ช่ือเดิมว่าสยาม4 หรือแม้แต่
การยกเลิกบรรดาศกัดิ์ในสมยั จอมพล ป. ก็ทรงเห็นวา่ควรท่ีจะกลบัไปใช้บรรดาศกัดิ์ตามเดิมแทน
การมอบเหรียญตรา5  

พ.ศ. 2484 ทรงแตง่ประวตัิท้าววรจันทร์ ผู้ เป็นคณุย่าเพ่ือตีพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ ไม่เพียงได้ทราบความเป็นมาของตวัท้าววรจันทร์เอง แต่ยังท าให้รู้ถึงหน้าท่ีและความ
เป็นอยู่ของข้าราชส านักฝ่ายใน และพระมหากรุณาธิคณุของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรี 
ท่ีไมไ่ด้แสดงออกมาในฐานะท่ีเป็นสมมติเทพ โดยก่อนหน้านีใ้นปี 2482 ทรงแตง่ประวตัิเจ้าพระยา
ยมราช (ปัน้  สขุมุ) ผู้ เป็นพ่อตาของพระองค์ในช่วงท่ีรับราชการในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซึ่งมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัรูปแบบประวตัิท้าววรจนัทร์ดงักลา่ว ทัง้นีอ้าจกล่าวได้วา่ทรงรับหน้าท่ีแตง่พระประวตัิ
เจ้านายและบุคคลส าคญัแทนสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพในช่วงต่อมาอนัจะกล่าวต่อใน
บทถดัไป 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 34. 
2 หนา้เดิม.  
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 68. 
4 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม.  หน้า 20.  
5 แหลง่เดิม. หน้า 21. 
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นอกจากนีย้ังทรงแต่งเ ร่ืองเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ในเร่ืองประเพณีบวชใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือถวายสนองพระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี 8 ในเดือนเมษายน 2489 ทรง
อธิบายถึงการก าเนิดของศาสนาพทุธ จนเป็นท่ีมาของการบวชตัง้แตค่รัง้พทุธกาล ทรงพยายามท า
ให้เห็นวา่ศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์นัน้มีพืน้ฐานเดียวกนั ดงัท่ีทรงอ้างวา่ นกัประวตัิศาสตร์
จึ่งอนุมานกันว่าพระองค์(พระพุทธเจ้า) มิได้ทรงมีเจตนาท่ีจะตัง้ศาสนาใหม่ หากทรงช าระลทัธิ
พราหมณ์ชนิดท่ีนบัถือกนัอยู่ในเวลานัน้ให้บริสทุธ์ิขึน้เท่านัน้1 รวมไปถึงวตัรปฏิบัติของพระภิกษุใน
ปัจจุบนัก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบเมื่อครัง้พุทธกาล งานชิน้นีจ้ึงเป็นการเตรียมการณ์เพ่ือให้รัชกาลท่ี 8 
ทรงมีพืน้ฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา และคาดการณ์ได้ว่า จะได้ทรงเตรียมพระราชพิธี 
ทรงผนวชตอ่ไป 2 

3.1.3 ทรงพระนิพนธ์ลงในวารสารวงวรรณคดี 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2489 มีการตีพิมพ์จุลสารช่ือว่า วงวรรณคดี เป็นจลุสารของ

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีนักศึกษาของคณะดงักล่าวเป็นบรรณาธิการคือ  
หม่อมหลวงจิตติ  นพวงศ์ พระญาติของสมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โดย
ผู้สนับสนุนคนส าคัญคือ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ  สวัสดิกุล ทัง้นีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยเผยแพร่
วรรณคดี แตย่งัเป็นการรวมกลุม่ของฝ่ายอนรุักษ์นิยม โดยปรากฏเนือ้หาท่ีแสดงความจงรักภกัดีอยู่
มาก ทัง้ยังเป็นการบันทึกบทบาทการฟื้นตัวของกลุ่มดังกล่าวในการฟื้นสถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย3  พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงพระนิพนธ์บทความ
เร่ือง อนุโมทนาเสมอนอก ทรงชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์  
หากเปรียบชาติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งวิทยาศาสตร์คือร่างกาย ส่วนอกัษรศาสตร์คือสมองของชาติ 
อกัษรศาสตร์ยังเป็นดงัศีลธรรมท่ีช่วยขดัเกลาคนในชาติ แต่สมองท่ีว่านัน้ต้องเป็นสมองท่ีสะสม
วัฒนธรรมอันเก่าแก่มานานแล้ว “ไม่ใช่เขียนเอาอย่างฝรั่งพุ่งๆไป และไม่ใช่หนังสือแปล” 
นอกจากนีย้ังทรงน าเอาวาทกรรมเร่ือง “ชาติ” เข้ามาสอดแทรกในบทความนี ้โดยทรงกล่าวว่า 
แท้จริงแล้ววรรณคดีของไทยตัง้แตอ่ดีตได้สอดแทรกความรักชาติมานานแล้ว ไมไ่ด้พึ่งเกิดเมื่อสิบปี
ท่ีผ่านมา4 ความส าคญัของบทความนีค้ือ ทรงพยายามเน้นย า้ให้เห็นว่าหากเปรียบเทียบไทยกับ

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 55. 
2 สายชล สตัยานรัุกษ์. (2557). 10 ปัญญาชนสยาม เลม่ 2. หน้า 274. 
3 พชัยากรณ์ พูลเกตุ. (2555, มกราคม-มิถุนายน). วารสารวงวรรณคดีกับการฟื้นตัวของกลุ่มอนุรักษ์

นิยม หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2. หน้า 68. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 49. 
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ชาติอ่ืนๆ เราอาจดเูป็นเสมือนเดก็คนหนึ่ง แตเ่มื่อโตขึน้ก็ย่อมจะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง โดยจะเอา
อย่างชาติอ่ืน หรือจะหันกลบัไปดตูวัเองโดยมองไปในอดีตวา่ลกัษณะเดิมของชาติไทยบรรพบุรุษ
คิดและท าอะไรไว้1  

กุมภาพันธ์ 2490 ทรงเขียนเร่ือง คิดย้อนหลังไปปีหนึ่ง ทัง้นีย้ังทรงอ้างจากหนังสือ 
The Royal Family in Wartime ซึ่งได้กลา่วถึงความจงรักภกัดีท่ีชาวองักฤษมีตอ่กษัตริย์ของตนเอง
ข้อความท่ีทรงนิพนธ์โดยการอ้างอิงจากหนงัสือเลม่นี ้ยงัทรงถามย้อนไปยงัผู้อา่นด้วย วา่ในเมื่อเรา
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช้ระบอบเดียวกับองักฤษแล้ว ก็ควรจะเอาอังกฤษเป็นแบบอย่าง
โดยเฉพาะการเทิดทูนเอาพระมหากษัตริย์ท่ีไม่มีพระราชอ านาจมาไว้เหนือผู้มีอ านาจทัง้หลาย
นอกจากนีย้งัทรงน าความหมายของความเป็นชาติในสมยัรัชกาลท่ี 6 กลบัมาใช้อีกครัง้ นัน้คือทรง
ถือวา่ประมขุเป็นเคร่ืองหมายแห่งชาติไทย2 นอกจากนีย้งัเอาคติแบบโบราณในเร่ืองของการเรียก
พระมหากษัตริย์วา่พระเจ้าแผน่ดิน และเจ้าชีวิต แตเ่มื่อมีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุแล้วก็ตาม 
พระองค์ก็ยงัเห็นวา่พระมหากษัตริย์ก็ยงัคงมีความส าคญัในฐานะผู้รวบรวมชาติ ซึ่งทรงเปรียบเป็น
ดั่ง “พ่อ” โดยน าเอาเหตุผลในการท่ีจะเคารพนับถือพระมหากษัตริย์ได้โดยสนิทใจ คือการท่ี
พระมหากษัตริย์ของเรามีบรรพบรุุษเป็นชาวไทยท่ีสืบต่อมาหลายชั่วอายคุน “ทรงเป็นอภุโตสยาม
ชาติเสมอมา บรรพบรุุษของท่านได้เป็นผู้กอบกู้ค า้จนุบ้านเมืองเรามาด้วยกันกบับรรพบรุุษของเรา
ผู้ เป็นราษฎร”3 

อาจกล่าวได้ว่าบทพระนิพนธ์ของพระองค์ในวงวรรณคดี เป็นเนือ้หาท่ีกระตุ้นและ
ปลุกความรู้สึกให้กลบัมาเห็นความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึน้มาอีกครัง้ ทัง้นีก้าร
พยายามสนับสนุนวงวรรณคดีขึน้มาแทนท่ีวารสารของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีใช้ช่ือว่า  
วรรณคดีสาร ท่ีตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2485 – 2487 อาจกลา่วได้ว่าวงวรรณคดีพยายามเลียนแบบ
วรรณคดีสาร 4 เ พ่ือสร้างบทบาทให้สถาบันพระมหากษัตริย์เ ป็นท่ีนิยมแทนจอมพล ป. 
พิบูลสงครามท่ีหมดบทบาทไปในช่วง พ.ศ. 2488 วงวรรณคดียังพยายามให้ผู้ อ่ืนรู้สึกใกล้ชิดกับ
สถาบนัพระมหากษัตริย์มากขึน้ แม้จะประทบัอยู่ตา่งประเทศก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงนกัเขียนใน
วงวรรณคดี ล้ วนแต่พยายามแสดงให้ เห็นความใก ล้ ชิดกับสถาบันพระมหากษัต ริ ย์  

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 47. 
2 หนา้เดิม. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 79. 
4 เชอร์ร่ี  เกษมสขุส าราญ. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). วรรณคดีสารกับการสร้างภาพลกัษณะและ

บารมีของผู้น าของจอมพล ป. พิบลูสงคราม. หน้า 90. 
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เช่น รัชกาลท่ี 9 เมื่อครัง้ทรงเป็นสมเด็จพระราชอนุชา ก็ทรงมีส่วนร่วมโดยใช้พระนามแฝงว่า 
“องคต”1 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาในบทบาทท่ีทรงเป็นนกัเขียนนัน้ อาจสรุปเป็นขัน้ตอนได้ตามล าดบั
คือ ทรงน ารูปแบบการมองตะวันออกแบบตะวันตกโดยการหาท่ีมา ความหมายและสร้าง 
อตัลกัษณ์ขึน้มา ทัง้นีใ้นช่วงเวลาดงักล่าวถือว่าเป็นงานส าคญัอย่างมากเพราะไม่ทรงใช้ก าลงัใน
การกระท าดงักลา่วแตท่รงใช้ก าลงัด้าน “อกัษรศาสตร์” ท่ีทรงมีความถนดัและสามารถหาทางหลบ
หลีกได้ดีกว่า หากมีความพลาดพลัง้เกิดขึน้ ซึ่งพืน้ท่ีของการเผยแพร่งานเขียนของพระองค์ก็มี
ความส าคญัต่อความปลอดภยัด้วยเช่นกนั โดยในงานภาษาองักฤษทรงมุ่งท่ีจะขยายและตีความ
ความรู้แบบตะวนัออกท่ีถูกต้องให้แก่ชาวต่างชาติได้รับรู้ และเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ไปในตัว  
ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของพระองค์คือทรงเป็นคนแบบสองโลก โลกหนึ่งคือเติบโตมากับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์มาโดย
ตลอด อีกโลกหนึ่งคือทรงเป็นผู้ ได้รับความรู้มาจากตะวนัตกดงันัน้จึงเป็นไปได้ว่า ทรงพยายาม
สร้างประวัติศาสตร์ให้ถูกตามกระบวนการแบบตะวนัตกท่ีมีการไล่ล าดับเวลา มีเร่ืองต่างๆอยู่
ภายในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ และพยายามอธิบายพงศาวดารให้กลายเป็นประวตัิศาสตร์ท่ีถกูต้อง
คือแม้จะท าประวตัิศาสตร์นิพนธ์ให้เป็นตะวนัตก แต่ยงัให้ความส าคญักบัสถาบันพระมหากษัตริย์
ในฐานะผู้น าทางการเมือง  

นอกจากนี ใ้นบทพระ นิพน ธ์ ท่ีพยายามสร้างความชอบธรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ยังทรงเขียนบทความตอบโต้รัฐบาลคณะราษฎร ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2480
เน่ืองจากการท่ีคณะเจ้าหลายคนได้รับการนิรโทษกรรม ประกอบกบัจอมพล ป. เร่ิมหมดอ านาจลง
อีกทัง้รัชกาลท่ี 8 เสด็จนิวตัิพระนครเป็นครัง้ท่ี 2 และพระองค์ใกล้จะบรรลนิุติภาวะในอีกไม่นาน
เห็นได้จากการท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัซึ่งทรงไม่ได้มีส่วนในหน้าท่ีราชการ แต่เมื่อรัชกาลท่ี 8 ได้
เสด็จนิวตัิพระนครนัน้ พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้กลบัเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนสถาบันอีกครัง้  
ทรงกลา่วถึงช่วงนีว้า่ “จึ่งได้เกิดปิติยินดีในพระบารมีท่ีกลา่วมาแล้วนี ้และแทนท่ีจะเจียมตวัขดุดิน
กินหญ้าอยู่ดัง่ท่ีเคยท ามาเป็นนิตย์ ในสิบปีกวา่ท่ีแล้วมา ข้าพเจ้าจึงถกูเสน่ห์พระราชาพลอยเข้าไป
กลุีกุจอรับใช้ตามเสดจ็พระองค์ท่านหลายครัง้”2 บทพระนิพนธ์ในระยะนีจ้ึงเป็นทัง้การเผยให้เห็น
ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็น “คู่มือ”ส าหรับพระองค์พระมหากษัตริย์อีก
เช่นกนั 

                                                             
1 หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์, หม่อมหลวง. (2539). ชีวิตงาม. หน้า 50. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 61. 
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หลังจากนีก้็ปรากฏว่ามีบทพระนิพนธ์ท่ีมีเนือ้หาในลักษณะนีอ้อกมาอีกเช่นกัน  
วาทกรรมตา่งๆได้น ามาผลิตซ า้ๆและยงัมีผลสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุัน เช่น ในบทพระนิพนธ์เร่ือง
คิดย้อนหลังไปปีหนึ่ง พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้น าเสนอเก่ียวกับความเจริญของบ้านเมืองท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้กระท า “บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองและหลีกเลี่ยงหายนะมาได้ 150 ปี
แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ด้วยเพราะปัญญาและพระรัฐประศาสนนยัของพระมหากษัตริย์และยัง
มองไมเ่ห็นว่า เราจะรักษาความรุ่งเรืองเช่นว่านัน้ตอ่ไปได้อย่างไร โดยไม่มีพระมหากษัตริย์ท่ีดี”1 
แนวความคิดเช่นนีย้งัปรากฏขึน้อีกครัง้เป็นการพดูท่ีกรมประชาสมัพนัธ์ ใน พ.ศ. 2495 วา่ “เพราะ
เราได้รับความร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จกัรีมาถึง 171 ปี”2 

ผลงานบทพระนิพนธ์ตา่งๆท่ีได้มีการเผยแพร่ออกไปนัน้ เปรียบเสมือนความพยายาม
ในการสร้างวาทกรรมท่ีให้ความส าคญัต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แทนท่ีคณะราษฎร แม้ว่าจะ
ไม่ได้ทรงแสดงออกโดยตรง แต่เนือ้หาในบทความต่างๆก็สามารถชักจูงให้คนคล้อยตามได้  
โดยทรงอาศยัผลงานของพระมหากษัตริย์ท่ีมีมาแล้วตัง้แตอ่ดีต ผา่นการครองราชย์จากรุ่นสูรุ่่น แต่
ละพระองค์สร้างความเจริญและเอาชนะเหตกุารณ์ท่ีอยู่ในช่วงวิกฤตมาได้อย่างไร ทัง้นีด้สูอดคล้อง
กบัข้อเสนอของธงชัย  วินิจจะกูล ท่ีว่าการฟื้นอ านาจของกลุ่มเจ้าในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เป็นการวางรากฐานให้กับลทัธิกษัตริย์นิยมยุคใหม ่(Neo-Royalism)3 จนมีการเปรียบรัชกาลท่ี 9 
วา่มีความคล้ายกบัรัชกาลท่ี 1 ท่ีได้ทรงรือ้ฟืน้ประเพณีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ขึน้มาอีกครัง้4 ผลงานตา่งๆ
ท่ีได้ปรากฏขึน้ พระองค์เจ้าธานีนิวัตจึงเปรียบเสมือนดังมันสมองของกลุ่มเจ้าในยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 25 อีกทัง้ในช่วงเวลาดงักลา่วทรงเห็นความส าเร็จท่ีจอมพล ป. ให้ความส าคญั
ถึงประโยชน์และอ านาจของสื่อมวลชน จึงต้องเข้าไปควบคมุงานด้านวิทยุกระจายเสียงรวมถึง
สิ่งพิมพ์ต่างๆเพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน เพราะฉะนัน้เมื่อจอมพล ป.เร่ิมหมดบทบาท  
จึงทรงเข้าไปใช้พืน้ท่ีสื่อมวลชนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างแรงสนบัสนนุแทนรัฐบาลจอมพล ป.6 

เมื่อพิจารณาในบทบาทท่ีทรงเป็นนักเขียน ได้ทรงสร้างความหมายและสร้าง  
อัตลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึน้มาใหม่ให้เข้ากับระบอบรัฐธรรมนูญ และยังแยก  

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 58. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 103. 
3 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 89. 
4 ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ และ พณัณิดา ภูมิวฒัน์.  (2556). เล่มเดิม. หน้า 28. 
5 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 89. 
6 เดวิด เค. วยัอาจ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 457. 
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“พระองค์” ของพระมหากษัตริย์ โดยทรงตีความหมายและสร้างทิศทางใหม่ ทัง้ในเร่ืองให้มีความ
ใกล้ชิดกับราษฎรในฐานะท่ีทรงเป็น “พ่อ” ไม่ใช่พ่อเมืองและพ่อขุนแบบโบราณอีกต่อไป ทัง้นี ้
ในช่วงเวลาดงักลา่วถือว่าเป็นงานส าคญัอย่างมากเพราะไมท่รงใช้ก าลงัในการกระท าดงักล่าวแต่
ทรงใช้ก าลงัด้าน “อกัษรศาสตร์” ท่ีทรงมีความถนัด เป็นการใช้รูปแบบของการเมืองวฒันธรรมมา
ต่อสู่เ พ่ือน าเสนอความชอบธรรมให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยประชาธิปไตยแนว
รัฐธรรมนูญของคณะราษฎร อาจกล่าวได้วา่ทรงมีคณุสมบัติพิเศษ คือทรงเป็นคนท่ีเช่ือมต่อโลก
สองโลก โลกหนึ่งคือเติบโตมากับสถาบันพระมหากษัตริย์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์มาโดยตลอด อีกโลกหนึ่งคือทรงเป็นผู้ได้รับความรู้มาจาก
ตะวันตกดังนัน้จึงเป็นไปได้ว่า ทรงพยายามสร้างประวัติศาสตร์ให้ถูกตามกระบวนการแบบ
ตะวนัตกท่ีมีการไล่ล าดบัเวลา มีเร่ืองต่างๆ อยู่ภายในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ และพยายามอธิบาย
พงศาวดารให้กลายเป็นประวตัิศาสตร์ และให้ความส าคญักบัสถาบนัพระมหากษัตริย์  

นอกจากนี ใ้นบทพระ นิพน ธ์ ท่ีพยายามสร้างความชอบธรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ยังทรงเขียนบทความตอบโต้รัฐบาลคณะราษฎร ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2480 
ตอ่มาพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้กลบัเข้ามามีสว่นในการสนบัสนนุสถาบนัอีกครัง้ ดงัท่ีกลา่ววา่ได้เข้า
รับใช้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครัง้ บทพระนิพนธ์ในช่วงเวลาท่ีศึกษานีจ้ึงเป็นทัง้การเผยให้
เห็นความส าคัญ การก าหนดทิศทางและสร้างพืน้ท่ี ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็น  
“คูม่ือ” ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ตอ่มาอีกเช่นกนั 
3.2 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นเสรีไทย 

แม้ว่าในช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะท าให้ต้องทรงอยู่อย่างเงียบๆ  แต่เมื่อ
รัฐบาลได้เข้าร่วมกบัฝ่ายอกัษะ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ท าให้กลุม่คณะราษฎรต้องเกิดความ
ขดัแย้งกนั โดยนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ซึ่งไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบาลได้ถกูปลดจากต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคลงั ไปด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ปรีดีจึงใช้โอกาสนีจ้ดัตัง้ขบวนการเสรี
ไทย อนัเป็นกลุม่การเมืองท่ีต่อต้านทัง้ญ่ีปุ่ นและรัฐบาลจอมพล ป. โดยการสร้างความสมัพนัธ์กับ
กลุ่มเจ้า ทัง้นีส้ิ่งท่ีปรีดีต้องกระท าคือการพยายามติดต่อกับฝ่ายพันธมิตรเพ่ือต้องการตัง้รัฐบาล
พลดัถ่ิน โดยสง่ตวัแทนเข้าไปติดตอ่กับรัฐบาลจีนเพ่ือจะได้ท าการประสานกับสหรัฐอเมริกาและ
องักฤษต่อไป แต่การส่งตวัแทนออกไปนัน้ ต้องพบกบัอปุสรรคตา่งๆ จนในท่ีสดุนายจ ากดั  พลาง
กรู ได้ถกูสง่เป็นตวัแทนและเดินทางไปถึงจีนได้ส าเร็จ  

ทัง้นีก้็โดยการช่วยเหลือจากพระองค์เจ้าธานีนิวตั จ ากัด ได้ยืนยันว่าเจ้านายพระองค์
ส าคัญอย่าง สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และพระองค์เจ้าธานีนิวัต ได้เข้าร่วมกับ
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ขบวนการเสรีไทยด้วย1 โดยเฉพาะในเอกสารทางการของอังกฤษได้ระบุชัดเจนว่า ทัง้สมเด็จฯ  
กรมพระยาด ารงราชานุภาพและพระองค์เจ้าธานีนิวตั ได้ทรงรู้จักจ ากัด เป็นการส่วนพระองค์  
โดยเฉพาะพระองค์เจ้าธานีนิวตันัน้ทรงเป็นพระสหายกบัพระยาผดงุวิทยาเสริม บิดาของจ ากดัอีก
ด้วย พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงฝากให้ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ซึ่งขณะนัน้อาศัยอยู่ท่ีเมือง
ฮานอยเป็นผู้ช่วยเหลือจ ากัดในครัง้นี ้โดยทรงเขียนจดหมายอ าพรางการตรวจจากทางการ โดย
ทรงพูดถึงเร่ืองของสยามสมาคมก่อนท่ีท้ายจดหมายนัน้จะลงว่าให้รับช่วยเหลือจ ากัด  และท าให้
จ ากดัเดินทางไปถึงจีนโดยสวสัดิภาพ ดงันี ้

Most of the Princes in SIAM are naturally rather concerned by the dynastic 

ambitions of the present Prime Minister whose overthrow the would gladly 

welcome. Two of the princes were told that it was necessary for B (หมายถงึจ ากดั) 

to enter Free China in connection with plans for the overthrow of the Prime Minister 

and they agreed to help by giving certain letters of introduction. The Princes 

concerned were PRINCE DAMRONG (who knew the deatail of B’s dismissal from 

the Civil Service and whose son attends Mrs. B’s school) and PRINCE DHANI (a 

graduate of Merton College, Oxford, and a very old friend of B’s father); the 

addressee was Professor COEDES, Director of L’Ecole Francaise d’Extreme 

Orient at HANOI, who together with his Siamese wife, is a great friend of the 

Princes mentioned. 

Prince DHANI is a very energetic member of the THAILAND RESEARCH 

SOCIETY2 of which B is also a member, and Professor COEDES an honorary 

member, the prince there wrote an innocent letter to COEDES the topic of which 

                                                             
1 หม่อมเจ้าศุภสวัสด์ิวงศ์สนิท สวัสดิวัตน, หม่อมเจ้า. (2543). 1 ศตวรรษ ศุภสวัสด์ิ : 23 สิงหาคม 

2543. หน้า 270. 
2 ในช่วงที่กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงเป็นนายกสยามสมาคม ทรงเปลี่ยนชื่อสยามสมาคม  

จาก The Siam Society เ ป็น  Thailand’s Research Society และไ ด้ เปลี่ยนกลับมาใ ช้ชื่ อ เ ดิมในช่ วงที่ 
พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเป็นนายกสมาคม 
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was mainly the affairs of the society and at the end asked COEDES to give B any 

assistance he may require.1 

ในเอกสารชุดนีย้ังกล่าวถึงพระองค์เจ้าธานีนิวัตว่า “ทรงเป็นคนฉลาด แต่ค่อนข้างมี
อ านาจอย่างจ ากดัและเป็นผู้ ท่ีตอ่ต้านจอมพล ป. เป็นอย่างมาก เน่ืองจากทรงเป็นพวก Pre-British
ทัง้ยังทรงต่อต้านญ่ีปุ่ นอย่างรุนแรง ทรงสามารถจัดการขบวนการได้เป็นอย่างดี ด้วยมีพระนิสยั
รอบคอบ ทัง้ยังทรงมีความกล้าและมุ่งมัน่ มีความตรงไปตรงมาในการแสดงความคิดเห็นของ
พระองค์เอง จึงท าให้ไมเ่ป็นท่ีช่ืนชอบในบางครัง้ แตถ่ึงอย่างไรก็ทรงเป็นผู้ ท่ีไว้ใจได้”2 

บทบาทในการท่ีทรงเป็นเสรีไทยนี ้ในพระประวัติท่ีทรงแต่งขึน้นัน้ ทรงเลือกท่ี จะไม่
กล่าวถึงว่าทรงมีส่วนช่วยเหลือฝ่ายใดในช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เข้าใจว่าทรงไม่
ต้องการท่ีจะปรากฏให้ใครเห็นว่าทรงมีความเก่ียวข้องใดๆกบักลุ่มคณะราษฎร ซึ่งหากพิจารณา
ในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะแรก เจ้านายท่ีเข้าไปร่วมงานกบัคณะราษฎรมกัจะ
ถกูค่อนขอดตา่งๆนานา ท่ีรุนแรงท่ีสดุคือการตดัสินใจใช้ปืนยิงพระองค์เองของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นอนุวตัรจาตรุนต์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ชุดแรก ดงัท่ีทรงกล่าวไว้ก่อนจะตดัสินใจ
กระท าอตัวินิบาตกรรมวา่ “เวลานีเ้ราจะท าอะไร แม้แตก่ระดิกนิว้ก็มีคนเขาวา่”3  

หรือดงัท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตั กล่าวถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา 
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพนัธ์ วา่เป็นคนหวัออ่น โดนหลอกใช้ หรือคนท่ียก
คณุความดีของพระราชวงศ์ให้พวกก่อการ4 แต่ในภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้พระองค์และปรีดี 
พนมยงค์ผู้ เป็นหวัหน้าเสรีไทยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการหาหนทางให้จอมพล ป. ออกจาก
ต าแหน่งต่างๆทางการเมือง เพราะฉะนัน้การตดัสินใจในช่วงนีจ้ึงมีผลประโยชน์ต่อพระองค์ใน
ฐานะกลุ่มเจ้า ทัง้ท่าทีท่ีปรีดีมีต่อกลุ่มเจ้าเอง คือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสมเด็จ  
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ เป็นเสมือนศูนย์กลางของเจ้านายท่ี
ประทับอยู่ในประเทศไทย และอาจส่งผลท่ีดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ในภาวะสงครามโลกเช่นนัน้  
เน่ืองจากปรีดีประสานกับอังกฤษ ว่าเมื่อกองทัพอังกฤษส่งเคร่ืองบินลงมาทิง้ระเบิด อย่าทิง้ท่ี
พระบรมมหาราชวงัหรือวงัของเจ้านายตา่งๆ โดยให้หลีกเลี่ยงพระบรมวงศานวุงศ ์และท่ีตัง้รัฐบาล5 

                                                             
1 หม่อมเจ้าศภุสวัสด์ิวงศ์สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิม.  หน้า 318. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 137. 
3 ปรีดี พนมยงค์. (2543). ความเป็นไปบางประการฯ. หน้า 31. 
4 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 16. 
5 ป๋วย  อึง๊ภากรณ์. (2543). พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย. หน้า 14. 
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นอกจากนีค้วามสมัพันธ์ระหว่างพระองค์เจ้าธานีนิวัต และปรีดี นัน้มีฐานะเป็นญาติ
ร่วมกันทางหม่อมประยรู โสณกุล และท่านผู้หญิงพูนศขุ พนมยงค์ ปรีดียงัสร้างความสมัพันธ์ท่ีดี
ตอ่สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เมื่อเสดจ็กลบัมาประทบัท่ีประเทศไทย จนได้รับการความ
ไว้วางใจและตรัสเรียกปรีดีว่าเป็น learned man1 อีกทัง้การทรงงานเสรีไทยของพระองค์เจ้า 
ธานีนิวัตนัน้ เป็นงานท่ีทรงถนัดและทรงใช้ความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ท่ีมีต่อจอร์จ เซเดส์ จึง
สามารถช่วยเหลือเสรีไทยได้โดยไมย่ากเย็นอย่างไรนกั ทัง้ยงัทรงมองวา่ปรีดี มี “พิษภยั”2 น้อยกว่า
จอมพล ป.  
3.3 บทบาทในฐานะท่ีทรงเป็นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคตรัชกาลท่ี 8 

เมื่อจอมพล ป. หมดจากอ านาจ พ.ศ. 2487 นบัเป็นความคลี่คลายต่อกลุ่มเจ้าเป็นอย่าง
มาก ดงัท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเปรียบช่วงเวลานีว้า่ เมืองไทยเปลี่ยนฉาก หลงัจากราตรีกาลปก
คลมุโลกไว้มิดชิดพกัหนึ่งแล้ว ฟ้าก็คอ่ยๆสวา่งด้วยรัศมีสีทองเร่ือๆ3 เพราะทัง้จอมพล ป. และภาวะ
สงครามท่ีเป็นเสมือนดงัความมืด ได้หมดไป รัชกาลท่ี 8ก็ตดัสินพระทยัเสดจ็นิวตัพระนคร นบัเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีประเทศก าลงัต้องการหาศนูย์รวมทางจิตใจ อาจกล่าวได้ว่าการ
พยายามสร้างชาติโดยยึดหลกัหกประการและรัฐธรรมนูญเป็นหมดุหมายใหมข่องชาติไมป่ระสบ
ผลส าเร็จ ความตกต ่าดงักล่าวจึงท าให้ผู้คนหันกลับไปมองในอดีตว่า ก่อนท่ีประเทศต้องประสบ
ภาวะท่ีแร้นแค้นเช่นดังท่ีว่านี ้เราเคยมีความเจริญมาอย่างไร ประกอบกับการท่ีปรีดี พยายาม
ประสานประโยชน์กบักลุม่เจ้าท่ีเรียกได้วา่หมดบทบาทไปจากเวทีการเมือง ให้กลบัมาด าเนินชีวิต
ได้อย่างปกติไมจ่ าเป็นต้องอยู่อย่าง “หลบซ่อน” อย่างเช่นในช่วงสมยัรัฐบาลจอมพล ป. และสง่ผล
ให้ราชินกลุจ านวนมากท่ีลีภ้ยัไปตา่งประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้นิยมเจ้าอ่ืนๆท่ีเคยเก็บตวัเงียบ ได้ออก
สงัคมอีกครัง้หนึ่ง4  

การเสดจ็นิวตัพระนครของรัชกาลท่ี 8 จึงดเูสมือนเป็นเป็นหมดุหมายในการนิยามหาหลกั
ของชาติให้มาแทนท่ีหลกัหกประการและรัฐธรรมนญูขึน้มาอีกครัง้ ซึ่งเห็นได้จากบทพระนิพนธ์เร่ือง 
The Old Siamese Conception of Monarchy ท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นการพยายามอธิบายหา 
ต้นตอของความเจริญรุ่งเ รืองของชาติ ท่ีผ่านมาว่าผู้ ท่ีจะน าพาชาติให้ไปรอดได้คือองค์
พระมหากษัตริย์เท่านัน้ เพราะฉะนัน้นโยบายตา่งๆของปรีดีจึงมุง่ให้ฝ่ายเจ้าได้เข้ามามีบทบาทอีก

                                                             
1 หม่อมเจ้าพนูพิศมัย  ดิศกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 412. 
2 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 37. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม.  หน้า115. 
4 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). เล่มเดิม.  หน้า 221.  
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ครัง้เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าฝ่ายเจ้าในช่วงเวลานัน้ไม่มีผู้น าท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้วยัวฒุิ คณุวุฒิ  
จนกระทัง่มีการปลอ่ยผู้ต้องหาในคดีการเมือง นกัโทษผู้เป็นเสมือนการถกูเชือดให้เจ้าองค์อ่ืนๆได้
เห็นอย่างกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้รับการปลดปลอ่ยพร้อมกบัถวายพระอิสริยยศคืนตามเดิม
ด้วยความเหมาะสมของพระองค์ทัง้ในฐานะท่ีทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลท่ี 5 ท่ียงัมีพระชนม์
ชีพเพียงพระองค์เดียว อีกทัง้ยังเป็นพระญาติสนิทของรัชกาลท่ี 8 ในฐานะท่ีเป็นเสดจ็ลงุ จึงท าให้
ทรงมีบทบาทในฐานะผู้ ท่ีจะคอยถวายค าแนะน าด้านตา่งๆในขณะเสดจ็มาประทับยงัประเทศไทย 
และเช่ือวา่กลุ่มเจ้าเองพยายามจะท าให้รัชกาลท่ี 8 เป็นหลกัของชาติท่ีถกูต้องและสมบรูณ์แบบใน
ฐานะพระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นพระจกัรพรรดิราช เป็นธรรมราชา  

ดงัท่ีเห็นได้จากพระราชกรณียกิจตา่งๆเมื่อเสด็จนิวตัพระนครครัง้นี ้ท่ีล้วนแต่เตม็ไปด้วย
การปฏิสมัพันธ์กับคนกลุม่ต่างๆ เช่นการไปเย่ียมค่ายทหาร พบผู้น าชาวมสุลิม เสดจ็เย่ียมชมุชน
ชาวจีนในส าเพ็ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานท่ีแปลกใหม่เพ่ือเ ย่ียมราษฎร รวมถึงมีพระราช
ด ารัสทางวิทยุ จึงเสมือนกบัการโหมโรงของระบอบกษัตริย์ในยุคใหม่1 โดยมีผลงานพระองค์เจ้า
ธานีนิวัตเป็นเสมือนดังต าราส าหรับการเตรียมตัวขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสมบูรณ์ การหวน
กลบัไปในอดีตตามบทพระนิพนธ์ตา่งๆของพระองค์เจ้าธานีนิวตัไมไ่ด้น ามาหวนกลบัมาใช้จริงตาม
ปัจจุบนั แตพ่ระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานีท้รงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีด าเนินตามกรอบรัฐธรรมนูญ
ในฐานะเป็นบทบัญญัติสงูสดุของรัฐ แต่ก็คงไว้ซึ่งความศกัดิ์สิทธ์ิเม่ือทรงอยู่ในราชส านัก แม้ใน
ขณะนัน้ยังมีกลุม่ท่ีพยายามจะฟืน้ฟรูะบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ขึน้มาอีกครัง้ เพ่ือเรียกร้องเอา
อภิสิทธ์ิท่ีหายไปกลับคืนมา และมุ่งหวังว่าจะใช้กองทัพพันธมิตรท่ีเข้ามาปลดอาวุธหลังจาก
สงครามโลกจบลง ช่วยในการก าจดักลุม่คณะราษฎรอย่างโหดเหีย้มเช่นกนั2  

ความพยายามท่ีจะให้รัชกาลท่ี 8 เป็นพระมหากษัตริย์ตามคติโบราณราชประเพณีไม่
ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2489 หลงัจากเสด็จกลบัมาประทบัท่ีประเทศไทย
ได้ราว 6 เดือนก็เกิดเหตกุารณ์สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ส่งผลให้
พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้กลบัเข้ามามีบทบาทท่ีชัดเจนอีกครัง้ ในต าแหน่งกรรมการสอบสวนคดี
สวรรคต3 โดยในวนัท่ี 11 มิถนุายน 2489 ทตูองักฤษได้รายงานวา่ พระองค์เจ้าธานีนิวตัเดินทางมา
แจ้งแก่ตวัทตูวา่ ได้ทรงเห็นพระบรมศพ และเช่ือวา่รัชกาลท่ี 8 ถกูลอบปลงพระชนม์ แตร่ัฐบาลของ

                                                             
1 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). เล่มเดิม.  หน้า 176. 
2 หม่อมเจ้าศภุสวัสด์ิวงศ์สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิม.  หน้า 533. 
3 ณฐัพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเชื่อ : ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติ

สยาม (พ.ศ.2475-2500). หน้า 120. 
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ปรีดีกลบับอกว่าเป็นอบุัติเหตุ ท าให้พระองค์ทรงกังวลว่ารัชกาลต่อไปจะไม่ได้ทรงขึน้ครองราช
สมบตัิ เพราะมีนกัการเมืองท่ีครองอ านาจและพยายามจะสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึน้มาแทนท่ี 
โดยทรงขอให้กองทพัองักฤษยงัคงประจ าการอยู่ในประเทศไทยตอ่ไป1  

สพุจน์  ดา่นตระกลู ยงักลา่ววา่ ได้โทรไปตามสถานทูตต่างๆในกรุงเทพฯว่า รัชกาลท่ี 8
ทรงถูกลอบปลงพระชนม์2 โดยผู้ ต้องหาคนส าคัญในคดีคือปรีดี ตามท่ี ม.ร.ว.เสนีย์ และ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้กลา่วหาเอาไว้ ม.ร.ว.เสนีย์ได้กลา่วถึงปรีดีวา่ แม้ปรีดีจะเป็นมิตรกับเจ้า
อย่างไร แต่ไม่เคยหมดสงสัยเลยว่า ปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์3 ต่อมาจึงได้มีการตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนกรณีสวรรคต โดยมีพระองค์เจ้าธานีนิวตัเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพระองค์เดียวเท่านัน้ท่ี
เป็นเจ้านาย ตอ่มาจึงได้เสนอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงศ์บริพัตร และพระเจ้าว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณพุนัธุ์ยคุล เป็นคณะกรรมการในส่วนของเจ้านายเพ่ิมขึน้มา ทัง้นีเ้จ้านาย
ชัน้ผู้ ใหญ่อย่างกรมพระยาชยันาทนเรนทร ทรงมีความเห็นว่าเป็นอบุัติเหต ุแต่เมื่อให้กรรมการลง
มติถึงสาเหตกุารสวรรคตพระองค์เจ้าธานีนิวัตก็ยังทรงลงมติว่าเป็นการลอบปลงพระชนม์โดย
เดด็ขาด4 

อาจกล่าวถึงบทบาทของพระองค์ในเร่ืองการสวรรคตว่า ความคิดท่ีจะล้มสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือจดัตัง้ระบอบสาธารณรัฐยังคงวนเวียนอยู่ในแนวคิดของพระองค์ เน่ืองจาก”
แสงเงินแสงทอง” ท่ีทรงคาดหมายให้เป็นท่ีพึ่งใหม่ กลบัต้องดบัลงในรัฐบาลของกลุม่คณะราษฎร 
ทัง้นีใ้นงานของณัฐพล  ใจจริงได้อธิบายกลุ่มรอยลัลิสต์ยังเห็นว่า กลุม่ของปรีดี และ จอมพล ป.  
ยังเป็นภยัต่อความมั่นคงทางการเมือง5 แม้ว่าปรีดี จะเคยช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มนีก้็ตาม
จนกระทัง่ปรีดีต้องลีภ้ยัไปตา่งประเทศ “ก็เพราะกรรมของเขาเอง”6 

รัฐบาลปรีดี ได้กราบบงัคมทลูเชิญให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูิพลอดลุยเดช
ขึน้ครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9 ตอ่ไป และเมื่อจะต้องเสดจ็ไปศกึษาตอ่ท าให้ต้อง
ตัง้คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งถกูมองว่าเป็นการผลกัดนัผู้น าของแต่ละกลุม่ในบรรดา
เจ้านายด้วยกนัเอง ดงัในช่วงแรกหมอ่มเจ้าศภุสวสัดิ์วงศ์สนิท  สวสัดิวตัน์ เสนอต่อปรีดีวา่ควรตัง้
                                                             

1 ณฐัพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. หน้า 44. 

2 สพุจน์ ด่านตระกลู. (2544). ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบักรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์). หน้า 43. 
3 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). เล่มเดิม.  หน้า  221. 
4 สพุจน์ ด่านตระกลู. (2544). เล่มเดิม. หน้า 80. 
5 ณฐัพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิม.  หน้า 22. 
6 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 15. 
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ให้สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 เป็นประธานคณะผู้ส าเร็จการเพ่ือจะ
ได้เป็นการถวายพระเกียรติแก่รัชกาลท่ี 7 อีกด้วย โดยยังเสนอให้พระองค์เจ้าธานีนิวัต และ
เจ้าพระยาพิชัยญาติ ร่วมเป็นคณะผู้ส าเร็จราชการ 1 โดยอีกฝ่ายได้เสนอให้กรมพระยาชัยนาท
นเรนทรเป็นประธานคณะผู้ส าเร็จราชการ ร่วมกบัพระองค์เจ้าธานีนิวตั ด้วยความไม่เห็นตรงกัน
ดังกล่าวฝ่ายสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 จึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีพยายามสนับสนุน 
ราชสกุลจักรพงษ์ ส่วนกรมพระยาชัยนาทนเรนทรถูกมองว่าเป็นฝ่ายท่ีสนับสนุนราชสกลุมหิดล 2 
สุดท้ายจึงได้เกิดการประนีประนอมโดยเลือกกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและรัฐบาลเลือก  
พระยามานวราชเสวี ร่วมกนัเป็นคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ในท่ีสดุวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จอมพล ป. และกลุม่ทหารได้ท าการรัฐประหาร ท่ี
เสมือนการขบัไล่อ านาจของปรีดี โดยมีฝ่ายทหารเข้ามาประสานกับกลุ่มเจ้า ซึ่งทูตองักฤษได้
รายงานวา่ รัฐประหารครัง้นีม้ีการสนบัสนุนจากพระราชวงศ์3 โดยกรมพระยาชัยนาทเป็นผู้ลงนาม
รับรองแต่เพียงพระองค์เดียว ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จราชการต้องลงนาม
พร้อมกนัทัง้หมด พร้อมกบัยกเลิกรัฐธรรมนญู 2475 และน าฉบับท่ีมีการร่างไว้ขึน้มาแทนท่ี พร้อม
กบัการรือ้ฟืน้ต าแหน่งอภิรัฐมนตรีขึน้มาอีกครัง้ จึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าธานีนิวตั ได้กลบัเข้ามา
รับราชการอย่างเตม็ก าลงัในต าแหน่งอภิรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2490 ทัง้นีท้รงกลา่ววา่ไมอ่ยากจะกลบั
รับราชการอีก แตท่รงเห็นวา่เป็นการสนองพระคณุของพระเจ้าแผน่ดินจึงขดัไมไ่ด้ แตค่วามจริงแล้ว
การกลบัเข้ามารับราชการของพระองค์ มาจากการชักชวนของกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ดงัท่ี
ปรากฏในอตัตชีวประวตัิวา่ “ท่าน (กรมพระยาชยันาท) เสดจ็ลกุมากอดแล้วตรัสวา่ แกกบัฉนัรักกนั
มานมนานตัง้แตย่งัไว้จุกอยู่ด้วยกนั คราวนีฉ้ันขอให้ช่วยสกัทีเถิด พ่อไม่มีทางจะขดัท่านได้ เพราะ
รักท่านเป็นการรู้สกึสว่นตวัของพ่อ จ าต้องยอมตามท่าน ก็เลยเข้าไปติดอยู่จนบดันี”้4 

ในระบอบใหมซ่ึ่งเป็นระบอบท่ีทรงพยายามสกดักัน้ผา่นแนวความคิดของพระองค์ในช่วง
ระบอบเดิม ดงันัน้เมื่อคณะราษฎรได้จดัการปกครองประเทศ จึงไมป่รากฏวา่พระองค์ได้เข้าไปสว่น
ร่วมใดๆในรัฐบาลเพราะทรงแสดงออกอย่างชดัเจนตัง้แตช่่วงแรกของการรัฐประหาร โดยการกลา่ว
ค าให้ร้ายคณะราษฎร ในช่วงท่ีไมม่ีงานใดเป็นพิเศษ จึงได้ไปทรงงานอ่ืนๆแทน และเมื่อกรมพระยา
ชัยนาทนเรนทรถูกจับกุมในปี 2482 ซึ่งถือเป็นเสมือนค าเตือนให้บรรดากลุ่มอ านาจเดิมท่ีเคย

                                                             
1 หม่อมเจ้าศภุสวัสด์ิวงศ์สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิม. หน้า 497. 
2 ณฐัพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 37. 
3 คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). เล่มเดิม. หน้า 223. 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 119. 
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เคลื่อนไหวตอ่ต้านรัฐบาลมาก่อนหน้านี ้ให้การกระท าดงักลา่ว เป็นผลให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัต้อง
ทรงระมดัระวงัพระองค์มากขึน้ จึงได้ทรงงานการพระนิพนธ์บทความตา่งๆโดยสว่นใหญ่เป็นเร่ือง
ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรม ผลงานสว่นใหญ่มกัจะตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม
จนกระทัง่จอมพล ป. เร่ิมหมดอ านาจลงในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ประกอบกบัรัฐบาลปรีดี 
พนมยงค์ เปิดโอกาสให้กลุม่อ านาจเก่ากลบัเข้ามามีบทบาททางการเมือง ผลงานพระนิพนธ์ของ
พระองค์เจ้าธานีนิวตัในช่วงปลายทศวรรษ 2480 เป็นต้นมาจึงมีลกัษณะโจมตีคณะราษฎร และ
เชิดชูพระมหากษัตริย์อย่างเห็นได้ชัดเจน เสมือนความพยายามในการสร้างวาทกรรมท่ีให้
ความส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แทนท่ีคณะราษฎร สอดคล้องกับข้อเสนอของ ธงชัย 
วินิจจะกูล ท่ีว่าการฟื้นอ านาจของกลุ่มเจ้าในยุคหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นการวางรากฐาน
ให้กบัลทัธิกษัตริย์นิยมยคุใหม ่(Neo-Royalism)1  

อาจกล่าวได้ว่าทรงสร้างความหมายและสร้างอตัลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
ขึน้มาใหม่ให้เข้ากับระบอบรัฐธรรมนูญ และยังแยก “พระองค์” ของพระมหากษัตริย์ โดยทรง
ตีความหมายและสร้างทิศทางใหม ่ทัง้ในเร่ืองให้มีความใกล้ชิดกบัราษฎรในฐานะท่ีทรงเป็น “พ่อ” 
ไม่ใช่พ่อเมืองและพ่อขุนแบบโบราณอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งท่ีเคยทรงเสนอไปในสมัย 
รัชกาลท่ี 7 ว่าชาวตะวนัออกน่าจะเหมาะแก่การปกครองเปน Patriarchal 2   ทัง้นีใ้นช่วงเวลา
ดงักลา่วถือวา่เป็นงานส าคญัอย่างมากเพราะไมท่รงใช้ก าลงัในการกระท าดงักลา่วแตท่รงใช้ก าลงั
ด้าน “อักษรศาสตร์” ท่ีทรงมีความถนัด เป็นการใช้รูปแบบของการเมืองวัฒนธรรมมาต่อสู่เพ่ือ
น าเสนอความชอบธรรมให้กับสถาบนัพระมหากษัตริย์ในสมยัประชาธิปไตยแนวรัฐธรรมนูญของ
คณะราษฎร โดยเฉพาะบทพระนิพนธ์เร่ือง The Old Siamese Conception of the Monarchy ท่ีมี
การน ามาอ้างอิงอย่างบ่อยครัง้ ดังท่ีธงชัย วินิจจะกูลมองว่าพระนิพนธ์เร่ืองนี ้เป็นผลงาน 
ชัน้ประมวลรวบยอดแนวคิดหลกัของลทัธิกษัตริย์นิยม เป็นทฤษฎีวา่ด้วยสถาบนักษัตริย์3 

นอกจากนีใ้นช่วงท่ีไม่ได้ทรงงาน ได้ปรากฏว่าทรงเป็นเสรีไทยในการช่วยเหลือให้  
จ ากัด  พลางกูร เดินทางไปต่างประเทศส าเร็จ ซึ่งวิเคราะห์วา่จุดประสงค์หลกัท่ีทรงช่วยเหลืองาน
ดงักล่าว เพ่ือต้องการสนบัสนุนให้จอมพล ป. พ้นจากต าแหน่งผู้น ารัฐบาลในขณะนัน้ นอกจากนี ้
เมื่อรัชกาลท่ี 8 สวรรคต ยังได้ถูกเหลือโดยปรีดี  พนมยงค์ ให้เป็นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคต
รัชกาลท่ี 8 ทรงมีสว่นส าคญัในการสนบัสนนุข้อท่ีวา่รัชกาลท่ี 8 ถกูลอบปลงพระชนม์ นอกจากนีย้งั

                                                             
1 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 89. 
2 รายงานการประชมุกรรมการองคมนตรี, อ้างใน สนธิ  เตชานนัท์. เล่มเดิม. หน้า 221. 
3 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดิม. หน้า 38. 
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ได้ทรงเ ป็นผู้ ไปแจ้งกับสถานทูตเ ก่ียวกับข้อคิดเห็นนี อี้กด้วย 1 ดังนัน้จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เมื่อจอมพล ป. หมดอ านาจลงไปในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กลุ่มอ านาจเดิม ได้กลบัมามี
บทบาททางการเมืองอีกครัง้ โดยยกเหตกุารณ์ส าคัญอย่างเช่น การช่วยเหลืองานเสรีไทยเพ่ือ
ต้องการโค่นอ านาจ จอมพล ป. หรือในเหตกุารณ์สวรรคตยังได้มีการชีน้ าให้ความน่าเช่ือถือของ
รัฐบาลปรีดี ลดน้อยลงไป 

ซึ่งนบัจากนีเ้ป็นต้นไป กลุม่กษัตริย์นิยมได้ก่อตวัขึน้อย่างชดัเจน เพ่ือสนบัสนนุให้สถาบนั
พระมหากษัตริย์ถกูจดัวางไว้ในระบอบประชาธิปไตย โดยพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีสว่นส าคญัใน
การใ ช้พระราชพิ ธี คติธรรมเนียมโบราณเ พ่ือสนับสนุนความชอบธรรมให้แก่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ จนกระทั่งเกิดความส าเร็จอย่างมาก ภายหลงัจากท่ีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ยึด
อ านาจ อนัเป็นการตดัขาดบทบาทของกลุม่คณะราษฎรให้ออกไปเวทีการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า44. 
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บทที่ 4 
 

บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2490 – 2517 
 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2489 รัชกาลท่ี 8 ต้องพระแสงปืนสวรรคตท่ีพระท่ีนั่งบรมพิมาน 
ในพระบรมมหาราชวงั เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นสาเหตหุนึ่งในการท ารัฐประหารวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2490 โดยคณะนายทหารนอกราชการมีจอมพลผิณ  ชณุหะวณัเป็นหวัหน้าคณะ การรัฐประหารใน
ครัง้นีม้ีการวิเคราะห์วา่เป็นจดุสิน้สดุของกลุม่คณะราษฎร และเป็นการเร่ิมต้นของการปกครองโดย
กลุ่มนายทหารตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นมา ในช่วงเวลาตัง้แต่การรัฐประหาร 2490 เป็นต้นมาได้เกิด
เหตุการณ์ส าคัญหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรัฐประหารยึดอ านาจ จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม โดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ในพ.ศ. 2500 เป็นการปิดฉาก
ผู้น าท่ีมาจากกลุ่มคณะราษฎรอย่างสิน้เชิง ทัง้นีย้ังมีการสนับสนุนให้สถาบันพระมหากษัตริย์
กลบัมาเป็นจดุศนูย์กลางส าคญัและเป็นสญัลกัษณ์ของชาติขึน้มาอีกครัง้นับตัง้แตเ่ปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ในบทนีจ้ึงมุ่งเน้นท่ีจะอธิบายบทบาทและแนวคิดด้านวัฒนธรรมท่ี 
พระองค์เจ้าธานีนิวตัมีส่วนส าคัญในการประดิษฐ์วฒันธรรมและประเพณีในราชส านักต่างๆ 
ขึน้พร้อมทัง้กลุ่มคนท่ีมีแนวคิดในการสร้างหรือหรือส่วนฟื้นฟูประเพณีในราชส านักขึน้มา  
ทัง้นีไ้ด้น าค าว่า “เครือขา่ยวาทกรรม” มาใช้เรียกกลุ่มดงักล่าว การศึกษาในบทนีจ้ะสิน้สดุลงใน 
พ.ศ. 2517 อนัเป็นปีท่ีได้สิน้พระชนม์ ดงันัน้จึงแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 หวัข้อใหญ่คือ 

4.1 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตัง้แต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จนถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2500 

4.2 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตัง้แต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2500 จนถึงปี ท่ี
สิน้พระชนม์ พ.ศ. 2517 
4.1 แนวคดิและบทบาททางการเมืองตัง้แต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จนถงึการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2500 

4.1.1 วันใหม่ของชาต ิ
ดงัท่ีกล่าวมาแล้วว่าการตดัสินใจเข้าร่วมกับญ่ีปุ่ นในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้สร้าง

ความแตกร้าวระหว่างผู้น ากลุ่มคณะราษฎรคือจอมพล ป. กับนายปรีดี จนสงครามยุติลงปรีดี  
พนมยงค์ ได้เลือกด าเนินนโยบายประสานประโยชน์กับฝ่ายเจ้าแทนฝ่ายจอมพล ป. ท่ีเป็นกลุ่ม
คณะราษฎรด้วยกัน เพ่ือต้องการตดัระบบอ านาจนิยมอันมีทหารเป็นแกนหลกัในการปกครอง
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ประเทศ ความมุ่งหวังในช่วงระยะเวลานีจ้ึงเป็นเสมือนการพยายามเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย  
อย่างเตม็รูปแบบ อนัเห็นได้จากการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมข่ึน้แทนท่ีฉบบั พ.ศ. 2475  

นอกจากนีก้ารท่ีรัชกาลท่ี 8 เสด็จนิวัตพระนครในปี 2488 ย่อมเป็นสัญญาณท่ี
สะท้อนให้เห็นการเดินทางไปในแนวทางของระบอบประชาธิปไตยด้วยกัน แต่แล้วความหวงัท่ีจะ
สร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์แบบก็ถึงจุดชะงักในเช้าวนัท่ี 9 มิถุนยาน 2489 เน่ืองจากใน
เช้าวนัดงักล่าว รัชกาลท่ี 8 ต้องพระแสงปืนสวรรคตอย่างปริศนา และกลายเป็นตราบาปให้กับ
นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาดงักลา่วอย่างปรีดี พนมยงค์ ท่ีต้องถกูตราหน้าวา่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
สวรรคตของรัชกาลท่ี 8 และกลายเป็นเกมส์การเมืองในการโจมตีรัฐบาลนีม้าตลอด แม้จะมีการ
ลาออกของปรีดี และเปล่ียนนายกรัฐมนตรีมาท่ีพลเรือตรีถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ แตย่งัมีปัจจยัอ่ืนๆ
ท่ียงัสร้างความไม่พอใจตอ่รัฐบาลชดุดงักล่าว ทัง้ความไมพ่อใจของฝ่ายทหารท่ีถูกทอดทิง้ในช่วง
การประกาศยุติสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีผลมาตัง้แต่ช่วงสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 จนน าไปสู่การท ารัฐประหารโดยฝ่ายทหารนอกราชการอันมี พลโทผิน  ชุณหะวัณ  
เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแตก่ารรัฐประหารครัง้นีไ้ม่เพียงมีแตฝ่่ายทหารเท่านัน้ ยงัมีการร่วมมือ
กบัฝ่ายอนรุักษ์นิยมในการก าจดัอ านาจของฝ่ายปรีดีอีกด้วย1  

การรัฐประหารครัง้นีค้ือการปิดฉากการปฏิวัติ 2475 ยังเป็นการฟื้นตวัและปูทาง
ให้แก่กลุม่อ านาจเก่าอีกด้วย2 ซึ่งก่อนหน้าเหตกุารณ์นีก้็พบว่ากลุ่มอ านาจเก่าได้ออกมาโลดแล่น
อยู่ตามเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆนับตัง้แตจ่อมพล ป. เร่ิมหมดบทบาทลงไป ทัง้นีผ้ลงานท่ีส าคญัคือ
การพยายามท าลายความชอบธรรมของกลุ่มคณะราษฎรเกือบทุกวิถีทาง โดยเฉพาะเมื่อ 
รัชกาลท่ี 8 ได้สวรรคตลงเพียง 2 วนั มีพระองค์เจ้าไทยพระองค์หนึ่งได้ให้ข้อมลูกับทตูองักฤษว่า 
พระองค์ได้ทอดพระเนตรพระศพอันเป็นลกัษณะของการถูกลอบปลงพระชนม์ และขอร้องให้
องักฤษยังคงตรึงกองทัพเพ่ือให้เป็นท่ีเกรงขามและคุ้มครองเหล่าพระบรมวงศานวุงศ์ดงัท่ีเคยท า
เมื่อครัง้ท่ีมีการปฏิวัติ 24753 หรือดังท่ี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ได้กล่าวเม่ือครัง้ท่ีได้ตัง้พรรค
ก้าวหน้าอนัเป็นพรรคการเมืองสว่นหนึ่งของฝ่ายนิยมเจ้าท่ีฟื้นตวัขึน้ในเง่ือนไขการเมืองใหม่ท่ีว่า 
“จะแอนตีพ้วกผู้ก่อการ 2475 ทุกวิถีทาง”4 ส าหรับพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงเปรียบรัชสมยัของ

                                                             
1 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2551). ประวติัการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500. หน้า 455. 
2 สรุชาติ บ ารุงสขุ. (2558). เสนาธิปไตย : รัฐประหารกบัการเมืองไทย. หน้า 34. 
3 กนต์ธีร์ ศภุมงคล. (2537). การวิเทโศบายของไทยระหว่างปีพทุธศกัราช 2483 ถงึ 2495. หน้า 331.  
4 สธุาชัย ยิม้ประเสริฐ. (2553). แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐ สมัยจอมพล ป.พิบูล

สงคราม ครัง้ที่สอง (พ.ศ. 2491-2500). หน้า 47. 
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พระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดลวา่เป็นดงั “แสงเงินแสงทอง”1 เมื่อสวรรคตลงก็เป็นอนัวา่แสงนัน้ได้จาง
ลงไป และทรงคาดหวงัว่าในรัชกาลใหมท่ี่เป็นดงั “แสงสริุยาทิตย์จะขึน้มารือ้ฟืน้โชคชะตาของชาติ
ไทยหรือไม”่2 เฉกเช่นเดียวกบัการรัฐประหารครัง้นีท่ี้เป็นดงั “วนัใหมข่องชาติ”3 ซึ่งไมใ่ช่วนัใหมข่อง
ชาติเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตย่งัเป็นวนัใหม่ส าหรับฝ่ายอ านาจเก่า และเป็นใหมข่องพระองค์เจ้า
ธานีนิวตัท่ีจะได้กลบัมารับราชการตาม “พระบรมราชโองการ”  

4.1.2 รัฐธรรมนูญใต้ตุ่มกับการฟ้ืนคืนชีพของอภรัิฐมนตรี 
การรัฐประหาร 2490 บ่งบอกให้เห็นความเป็นพันธมิตรระหว่างฝ่ายทหารและฝ่าย

อ านาจเก่า ทัง้นีใ้นแกนน าฝ่ายทหารท่ีก่อการได้มีสายสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบักลุม่เจ้า โดยหลวง
กาจสงครามหนึ่งในผู้ ก่อการ เป็นพ่อตาของหม่อมเจ้าจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  จึงได้ใช้
ความสมัพันธ์ท่ีตนมีเป็นช่องทางในการติดต่อกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุชัยนาทนเรนทร  
ผู้ส าเร็จราชการ4 โดยน าเอารัฐธรรมนญูท่ีมีการร่างและแอบไว้ใต้ตุม่อนัเป็นท่ีมาของช่ือรัฐธรรมนญู
ฉบบัดงักลา่วนีเ้อง แม้การเก็บรักษาจะต้องอาศยัการแอบซ่อน แต่มาตราบางอย่างในรัฐธรรมนูญ
กลบัเปิดเผยให้เห็นของการรือ้ฟืน้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ขึน้มาอย่างชดัเจน อนัเป็น
เสมือนการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มสองกลุม่ จึงไมใ่ช่สิ่งท่ีองค์ผู้ส าเร็จราชการจะต้องทรง
ครุ่นคิดมากนกัเพราะศตัรูเก่าอย่างฝ่ายคณะราษฎรได้ถูกขจัดออกไปแล้ว และรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมก่็เปิดพืน้ท่ีให้กลุ่มตนได้ออกมาโลดแลน่อยู่หน้ามา่นการเมือง จึงได้ทรงลงพระนามรับรองการ
รัฐประหารในครัง้นีอ้ย่างไม่สนใจความถกูต้อง เน่ืองจากมีการก าหนดวา่ในการออกกฎหมายใดๆ
จะต้องมีผู้ส าเร็จราชการลงนามให้ครบทัง้ 2 คน แต่ในการรับรองรัฐประหารดงักล่าวขาดการลง
นามของพระยามานวราชเสวี อีกหนึ่งในคณะผู้ส าเร็จราชการ อนัเป็นการท าผิดกฎท่ีวางไว้ดงักลา่ว 

ความพิเศษของรัฐธรรมนูญฉบับ 2490 หรือฉบับใต้ตุ่มนี ้ยังปรากฏต าแหน่งอัน 
ทรงเกียรติท่ีเคยถูกก าหนดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 7 เพ่ือช่วยในการบริหารราชการแผน่ดิน และได้ถูก
ยบุไปหลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นั่นคือต าแหน่ง อภิรัฐมนตรี โดยความส าคญั
ของต าแหน่งคือการเป็นท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์และยังท าหน้าท่ี  
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์อีกด้วย นอกจากนีย้งัสามารถใช้อ านาจบริหารราชการตามพระราช

                                                             
1 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2512). เจ็ดรอบอาย.ุ หน้า 118. 
2 หนา้เดิม. 
3 หนา้เดิม. 
4 ศรัญญ ู เทพสงเคราะห์. (2555, กรกฎาคม ). คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ.

2478-94 ที่มา แบบแผน และการปรับตวัของสถาบนักษัตริย์ใต้รัฐธรรมนญู. หน้า 89. 
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กฤษฎีกา และยังท าหน้าท่ีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี จึ งกลายเ ป็นองค์กรท่ีมีอ านาจสูงสุดในประเทศ เ ป็นดังคณะเผด็จการดัง ท่ี  
นายหยดุ  แสงอทุยั ได้กลา่วเปรียบเทียบไว้1  

โดยคณะอภิรัฐมนตรีในรัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ด้บัญญัติให้มีจ านวน 5 คน และต าแหน่ง
ประธานอภิรัฐมนตรีได้ตกเป็นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร แตท่ัง้นีน้่าจะมีการ
พยายามจดัสรรต าแหน่งระหวา่งกลุม่เจ้า และกลุม่นายทหารท่ีก่อการรัฐประหารให้ด ารงต าแหน่ง
อภิรัฐมนตรี เพราะปรากฏช่ือของ จอมพล ป. และพระประศาสน์พิทยายทุธ์ แตใ่นท่ีสดุมีการอ้างวา่
ต าแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชประสงค์ 2 จึงได้เสนอช่ือพระองค์เจ้าธานีนิวัต และ
พระองค์เจ้าอลงกฎ แทนท่ีสองคนท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งตรงกับท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวัตได้กล่าวว่า  
กรมขนุชยันาทเป็นผู้เติมพระนามพระองค์เจ้าธานีนิวตัแทนอีกช่ือหนึ่งซึ่งโปรดให้งด3  

ดงันัน้คณะอภิรัฐมนตรีตามบทบัญญัตินีจ้ึงประกอบไปด้วย 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมขนุชัยนาทนเรนทร เป็นประธาน 2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั 3.พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอลงกฏ 4. พระยามานวราชเสวี และ 5. พล.ต.อ.อดลุ  อดลุเดชจรัส อนันบัเป็นชยัชนะ
ของฝ่ายกษัตริย์นิยม4 ทัง้ นีย้ังคงมีช่ือของหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรอย่างพล.ต.อ.อดุล 
หรือหลวงอดลุเดชจรัส ท่ีท าหน้าท่ีติดตอ่ประสานกับฝ่าย จอมพล ป. แม้ว่าพล.ต.อ.อดลุ จะดรุ้าย
แตท่ าอะไรตรงๆ พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้เคยกลา่วถึงวา่ แม้แต่แรกท่านไมท่รงไว้ใจ แตก่็พบวา่เป็น
คนซ่ือ5 อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่าการรัฐประหารครัง้นีย้งัไมส่ามารถขจดักลุม่คณะราษฎรได้อย่าง
ราบคาบ  

แม้จะมีการเกิดขึน้ของต าแหน่งอภิรัฐมนตรีท่ีพยายามจะเพ่ิมพูนอ านาจตามท่ีระบไุว้
ในรัฐธรรมนญูก็ตาม แตก่ลบัปรากฏวา่ไมม่ีบทบาทอะไรอย่างโดดเดน่ เพราะแม้ในระยะแรกคณะ
ผู้ก่อการรัฐประหารจะยินยอมให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้จัดตัง้รัฐบาลชั่วคราว อนัมีนายควง  อภยัวงศ์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรีท่ีเป็นกลุม่อนรุักษ์นิยมเช่นกนั ซึ่งเช่ือวา่คณะรัฐมนตรีจะได้
ผลกัดนัในการสร้างฐานอ านาจขึน้ในรัฐธรรมนญูท่ีจะน ามาใช้แทนฉบับรัฐประหาร 2490 พระองค์
เจ้าธานีนิวตัเองทรงแสดงออกวา่ทรงช่ืนชมกบัคณะรัฐมนตรีในชดุนี ้เน่ืองจากดีท่ีสดุดงัท่ีทรงกลา่ว

                                                             
1 ศรัญญ ู เทพสงเคราะห์.(2555). เล่มเดิม. หน้า 90. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 90. 
3  พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. เล่มเดิม. หน้า 118. 
4 ศรัญญ ู เทพสงเคราะห์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 90. 
5 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. เล่มเดิม. หน้า 18. 
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ไว้ว่า “บรรดาคณะรัฐมนตรีท่ีมีกนัมา ฉนัเห็นว่าคณะท่ีตาควงแกตัง้ขึน้เมื่อหลงัรัฐประหารปี 2490
นัน่แหละเป็นดีท่ีสดุ ประกอบไปด้วยผู้ รู้ ผู้สามารถ และซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสว่นมาก และแตล่ะคนได้
วา่การกระทรวงท่ีตนถนดัด้วย เสียดายท่ีอยู่ได้ไมยื่ด”1  

ทัง้นีน้ับตัง้แต่ปี 2490 เป็นต้นมาพบว่าเครือขา่ยขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัราชส านัก
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบังคับบัญ ชาหน่วยงานต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์และราชส านักหลายส่วนคือ วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2490 ได้โอนย้ายหม่อมทวีวงศ์
ถวัลยศักดิ์ จากต าแหน่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ มาด ารงต าแหน่งเลขาธิการพระราชวัง2 
ควบคมุดแูลกิจการตา่งๆภายในส านกัพระราชวงั ตอ่มาในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2491 หมอ่มทวีวงศ์
ถวลัยศกัดิ์ยงัได้รับต าแหน่งกรรมการทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์และผู้อ านวยการทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์3ในคราวเดียวกันนีด้้วย  วันท่ี 1 มกราคม 2491 ตัง้พลตรีหลวงสุรณรงค์ 
(ธงชัย   โชติก เสถียร)  เ ป็น  สมุหราชองครักษ์ 4 และวัน ท่ี  15 กุมภาพัน ธ์  2493 แต่งตัง้ 
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ  เทวกุล ให้ด ารงต าแหน่งราชเลขาธิการ 5 หลังจากปรับปรุงหน่วยงาน
ส านกังานราชเลขานกุารในพระองค์เป็นส านกัราชเลขาธิการ แสดงให้เห็นวา่พลงัของฝ่ายเจ้าหรือ
กลุม่อ านาจเดิมได้กลบัมามีบทบาทขึน้อีกครัง้นบัตัง้แตท่ศวรรษท่ี 2490 เป็นต้นมา  

4.1.3 จากอภรัิฐมนตรีสู่องคมนตรี 
ความส าเร็จของรัฐบาลนายควง  อภยัวงศ์ คือการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมท่ี่มีเนือ้หา

สาระท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้า จนกระทัง่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดงักล่าว ในปี 2492 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรส าคญัอย่างต าแหน่งอภิรัฐมนตรี โดยยกเลิกต าแหน่งดงักล่าว และ
เปลี่ยนมาเป็นต าแหน่งองคมนตรีท่ีมีมาจนถึงปัจจุบันแทน โดยน าเอาระบบองคมนตรีในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาใช้ และแยกต าแหน่งผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ กับ องคมนตรี  
ออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยองคมนตรีท าหน้าท่ีถวายความเห็นทัง้ปวงท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

                                                             
1 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 42. 
2 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตัง้เลขาธิการพระราชวัง 21 มกราคม 2490. (2490). ราช

กิจจานเุบกษา. 
3 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 17 

กมุภาพนัธ์ 2491. (2491). ราชกิจจานเุบกษา. 
4 อนสุรณ์งานพระราชเพลงิศพ พล.อ.หลวงสรุณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ

พลบัพลาอิสริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2529. (2529). ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
5 ประกาศส านักราชเลขาธิการ เร่ือง แต่งตัง้ราชเลขาธิการ 28 กุมภาพันธ์ 2493. (2493). ราชกิจจา

นเุบกษา. 
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ปรึกษา ส่วนผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระมหากษัตริย์ทรงเห็นชอบแต่งตัง้ผู้ ใดผู้หนึ่งด้วย
ความเห็นชอบของรัฐสภา1 อาจมองได้วา่การท่ีคณะอภิรัฐมนตรีท่ีมีองค์คณะจ านวน 5 คนท่ีจะต้อง
ท าหน้าเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ อาจต้องพบกับความยุ่งยากดงัท่ี
เคยมีคณะผู้ส าเร็จราชการมากกวา่ 1 คนมาแล้ว เพราะฉะนัน้จึงมีการก าหนดให้มีผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์เพียง 1 คน และแยกคณะท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินเป็นต าแหน่งองคมนตรีอีกตา่งหาก 

ทัง้นีอ้งคมนตรียังมีบทบาทส าคัญคือเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้แต่งตัง้ผู้ ใดให้เป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรีจะด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนทนัที อนัเป็น
สิ่งท่ีต่างจากรัฐธรรมนูญในยุคคณะราษฎรท่ีเคยก าหนดให้วฒุิสมาชิกอาวโุสจ านวน 3 คนเป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี เพราะฉะนัน้ภายหลังท่ีรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 มีผลบังคับใช้ จึงท าให้คณะ
อภิรัฐมนตรีในชุดเดิมหมดหน้าท่ีลงไป แต่ไปด ารงต าแหน่งท่ีมีการจัดตัง้ขึน้มาใหม่แทน โดย  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร ทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ คณะองคมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ 2492 ระบุให้มีประธานองคมนตรี 1 คนและคณะองคมนตรีไม่เกิน 8 คน
ประกอบด้วย พระองค์ เ จ้าธานี นิวัต  ทรงเ ป็นประธานองคมนตรี พระองค์ เ จ้าอลงกฏ  
 พระยามานวราชเสวี พล.ต.อ.อดลุ อดลุเดชจรัส  

ต่อมาในปี 2493 แต่งตัง้พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสรุนาถ เป็นองคมนตรีอีก
หนึ่งคน ทัง้นีใ้นองคมนตรีชุดดงักลา่วล้วนแตเ่ป็นเจ้านายและขนุนางท่ีเคยมีบทบาทส าคญัมาใน
ระบอบเก่า โดยเฉพาะกรมขุนชัยนาทนเรนทร พระองค์เจ้าธานีนิวตั พระองค์เจ้าอลงกฎ และ  
พระยามานวราชเสวี ได้เคยด ารงต าแหน่งองมนตรีมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 62 จนกระทั่งถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพราะฉะนัน้การแตง่ตัง้กลุม่คนดงัดงักลา่วจึงมีความหมายส าคญั
ในการสร้างกลุม่อ านาจเก่าให้ขึน้มามีบทบาทในต าแหน่งสงูอีกครัง้ เพราะในสภารัฐธรรมนญูฉบับ 
2492 ยงัเอือ้ให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แตง่ตัง้วฒุิสภาทัง้ชดุ เป็นอนัวา่ในยคุนีจ้ึงเป็นหมดุหมาย
ส าคัญท่ีกลุ่มอ านาจเก่าจะเข้ามารือ้ฟื้นสถาบันให้กลับมามีบทบาทขึน้อีกครัง้ การเลือกผู้ ท่ีอยู่ 
“ข้างตนเอง” ให้เข้ามาด ารงต าแหน่งองคมนตรีเห็นได้อย่างชดัเจน  

เมื่อจอมพล ป. ยึดอ านาจและน ารัฐธรรมนญูฉบับ 2475 แก้ไข 2494 คณะองคมนตรี
ชดุแรกนีย้งัได้กลบัมาด ารงต าแหน่งเช่นเดิม ยกเว้น พล.ต.อ.อดลุ อดลุเดชจรัส สมาชิกคณะราษฎร
ท่ีหลุดจากต าแหน่งไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญ 2492 และแต่งตัง้อดีตองคมนตรีในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่าง เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ รวมไปถึงพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  

                                                             
1 ปิยบตุร แสงกนกกลุ. (2550). พระราชอ านาจ องคมนตรี และผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนญู. หน้า 67. 
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กบัคณะองคมนตรี. (2556). หน้า 29. 
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และพระยาศรีวิสารวาจา ให้เ ข้าด ารงต าแหน่งองคมนตรี ย่ิงเป็นการตอกย า้ให้เห็นว่า  
คณะองคมนตรีชดุแรกๆ สงวนไว้ให้กบักลุม่เจ้านายและขนุนางในระบอบเก่า โดยเฉพาะในกรณี
การหลดุจากต าแหน่งของ พล.ต.อ.อดลุ ย่ิงสะท้อนการปฏิเสธกลุม่คณะราษฎร และในพืน้ท่ีของ
ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการแย่งชิงพืน้ท่ีทัง้ทางประวัติศาสตร์และพืน้ท่ีทางการเมืองครัง้ส าคัญ  
หากในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นการโยนหินถามทางของกลุม่เจ้าและพวกอนรุักษ์นิยม
แล้ว ในช่วงเวลานีหิ้นดงักล่าวคงชีท้างให้เห็นว่ากลุ่มของตนเองจะเดินทางไปในทิศทางใดต่อ  
การเลือกเอากลุ่มคนดังกล่าวจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรไปมากกว่าการพยายามฟื้นฟูคติและ
สญัลกัษณ์ตา่งๆในระบอบเก่ากลบัคืนมาอีกครัง้  

ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่านอกจากกรมขนุชยันาทนเรนทรแล้ว ผู้ ท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ
พระองค์เจ้าธานีนิวตั ท่ีมีความสมัพนัธ์กันอย่างดี อนัจะกลา่วตอ่ไปข้างหน้า คณะองคมนตรีในชุด
นีจ้ึงคอ่นข้างจะมีอิทธิพลอย่างมากตอ่พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 เพราะประกอบไปด้วยพระราชวงศ์
ผู้ ใหญ่ท่ีมีฐานะเป็น พระปิตุลา(ลุง) พระสัสสุระ(พ่อตา) เจ้านาย และเสนาบดีในระบอบเก่า  
จึงจ าเป็นท่ีแนวคิดของคนกลุ่มดงักลา่วจะเป็นเสมือนผู้ปูทางให้กบัพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์ 
ดังท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวัตเคยกล่าวถึงเร่ืององคมนตรีไว้ว่า “ฉันเคยปรึกษากับเจ้าพระยาศรี 
ธรรมาธิเบศ ว่าเราแก่นกัแล้ว ควรกราบถวายบงัคมลาออกจากต าแหน่งเสียทีเถิด ให้คนหนุ่มๆเขา
เป็นกันบ้าง แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ทรงอนุมัติ ท่านตรัสว่าท่ีหม่อมฉันไม่ยอมให้ท่านออก  
เพราะต้องการมี opposition บ้าง คนอ่ืนๆสว่นมากมกัไม่กล้าคัดค้านท่าน และหากต้องพระราช
ประสงค์จะทราบเร่ืองราวท่ีเก่าแก่ ก็มีเราสองคนท่ีเคยเป็นเสนาบดีมาแตส่มยัรัชกาลท่ี 7”1  

ทัง้นีร้ัฐบาลชุดนายควง  อภยัวงศ์ยังได้โอนอ านาจการบริหารทรัพย์สินจ านวนมาก
ของสถาบนัพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในความดแูลของส านักงานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์2 
ซึ่งจะเป็นแหลง่การเงินในการประกอบกิจกรรมตา่งๆของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในช่วงท่ีได้รบัการ
สนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาลอย่างจ ากดั 

4.1.4 การฟ้ืนฟูพระราชพธีิในช่วงทศวรรษ 2490 ตามแนวคดิรัฐนาฏกรรม และ
แนวคดิประเพณีประดิษฐ์ 

แม้ว่าคณะรัฐประหาร 2490 จะมีการประสานประโยชน์กับกลุ่มอ านาจเก่า 
แต่สดุท้ายแล้วมีการจีน้ายควง ให้ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และผลกัดนัหวัหน้ากลุ่มของ

                                                             
1 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 42. 
2  ชนิดา ชิตบณัฑิตย์. (2550). โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน า

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั. หน้า 84. 
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ตนเอง คือ จอมพล ป. พิบลูสงครามให้ด ารงต าแหน่งแทน จะเห็นได้วา่แม้จอมพล ป. จะไมป่ระสบ
ความส าเร็จในการนั่งต าแหน่งอภิรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรท่ีทรงอ านาจ แต่สุดท้ายแล้วการท่ี 
คณะรัฐประหารยอมให้กลุ่มอ านาจเก่าได้ด ารงต าแหน่งส าคญั และใช้รัฐธรรมนูญท่ีเอือ้ให้กับ  
กลุ่มตนเองก็ตาม คณะรัฐประหารก็ช่วงชิงคืนต าแหน่งท่ีส าคญัอย่างต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
กลบัมาได้ส าเร็จ และแตง่ตัง้กลุม่ของตนเองให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง 

แม้จะสญูเสียอ านาจของฝ่ายบริหารไป แต่กลุ่มอ านาจเก่าเลือกจะใช้พลังอีกด้าน
หนึ่งนัน้คือการต่อสู้ทางวฒันธรรม ทัง้นีก้ลุ่มอ านาจเก่าเรียนรู้ถึงความพ่ายแพ้และสญูเสียจาก  
การต่อสู้ โดยอาวุธและกองทัพในเหตุการณ์กบฏบวรเดช หรือการวางแผนร่วมมือกับพระยา  
ทรงสรุเดช เพ่ือชิงอ านาจคืนแต่แผนการล้มเหลวจนท าให้กรมขนุชัยนาทต้องถูกถอดออกจาก
ฐานันดรศกัดิ์ ซึ่งสร้างบาดแผลส าคญัให้แก่กลุ่มอ านาจเก่าเป็นอย่างมาก การช่วงชิงพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรมหรือการเมืองวฒันธรรมดงัท่ีเคยกล่าวไปในบทท่ีแล้ว การก่อตวัในช่วงก่อนหน้านีไ้มไ่ด้
อยู่ในขัน้ลงมือปฏิบตัิจริง แตเ่ปรียบเสมือนการเขียนทฤษฎี และวางแผนการณ์เพ่ือจะน ามาใช้ตอ่สู้
อย่างจริงจงัเมื่อสบโอกาส  

หากน าแนวคิดการเมืองการเมืองวัฒนธรรม (Cultural Politics) ตามแนวคิดของ 
เกลนน์ จอร์แดน และ คริส วีดอน ชีใ้ห้เห็นว่า กลุม่คนท่ีครอบง ากลุม่คนอ่ืน ได้ท าให้ความไมเ่ท่า
เทียมกันในสงัคม กลายเป็นเร่ืองท่ีถกูต้องได้ผ่านทางวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมมีผลอย่างมาก
ตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม1 ดงัท่ีคลิฟฟอร์ด  เกียซร์ ได้วิเคราะห์รูปแบบพิธีกรรมของชวาในการ
ถวายพระเพลิงของสลุตา่น โดยเขามองว่าพิธีกรรมดงักล่าวมีนัยยะส าคญัมากกว่าการถวายพระ
เพลิง แต่หากเป็นเสมือนการแสดงละครท่ีมีรัฐเป็นโรงละคร ตามแนวคิดเร่ืองรัฐนาฏกรรม 2 
นอกจากนีย้ังได้เสนอมโนทัศน์นาฏรัฐท่ีจ าแนกองค์ประกอบรัฐ ออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานภาพ 
ยศศกัดิ์ พิธีการ และกระบวนการปกครอง โดยนาฏรัฐมุง่เน้นการน าเสนอทศันีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ล าดับชนชัน้ทางสงัคมให้เป็นท่ีประจักษ์ มากกว่าการใช้ก าลังบังคับ 3 การน าเสนอทัศนียของ 
ราชส านกัต่อสาธารณชน ย่อมแสดงให้เห็นความส าคญัของพระมหากษัตริย์ในฐานะจิตวิญญาณ

                                                             
1 ชัยวัฒน์ หลานฉิม. (2559). การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 : ภาพ

สะท้อนจากแนวคิดเร่ืองรัฐนาฏกรรม. หน้า 6. 
2 หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์. (2551). วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของ 

คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ. หน้า 205. 
3 อาทิตย์ เจียมรัตตญัญ.ู (2558, มกราคม-มิถนุายน). นาฏกรรมแห่งอ านาจ: ละครผู้หญิงของหลวงกับ

การเมืองวฒันธรรมในราชส านกัสยาม. หน้า 41. 
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ของอาณาจักร ส่วนแก่นของพิธีกรรมได้อาศยัจารีตธรรมเนียมเดิมเป็นการยืนยันความสืบเน่ือง 
ดังนัน้นาฏรัฐท่ีแสดงออกผ่านพิธีกรรมหรือพระราชพิธีจึงเป็นการแสดงความชอบธรรม  
และความถูกต้องของระเบียบสังคมวัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญต่อการด าเนินบทบาทหน้าท่ี  
บนพืน้ฐานของล าดบัต ่าสงู1 

ทัง้นีนิ้ธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ให้ความหมายค าว่ารัฐนาฏกรรมว่า การแสดงท่ีมีรัฐเป็น 
โรงละคร ท่ีท าการแสดงอนัย่ิงใหญ่ แสดงความรุ่งเรือง บารมีอนัเป่ียมล้นของพระราชา การจ าลอง
อ านาจในจักรวาลออกมาในรูปธรรมในพืน้โลกในขนาดย่อส่วน พระราชาจึงเป็นผู้ ท่ีมีเกียรติยศ
สงูสดุ สามารถสร้างบารมีให้ประชาชนภายใต้ปกครองรู้สกึปลอดภยัท่ามกลางอนัตรายในแต่ละ
ยคุสมยั2 หากดใูนบริบทของไทยช่วงเวลาดงักล่าว ความรู้สึกไมป่ลอดภยัจากภาวะสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 สงัคมท่ีเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ จนถึงเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลท่ี 8 คนไทยจึงมี
ความหวังว่าการรือ้ฟื้นความเป็นไทยจะได้สร้างระเบียบ และความสงบสุขขึน้อีกครัง้ ดังท่ี 
สายชล  สตัยานรุักษ์ได้อธิบายวา่ พระราชพิธีต่างๆท่ีได้จัดขึน้ในช่วงเวลาหลงัจากนี ้จึงท าให้คน
หวนกลับมารู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 3 ดังนัน้ระเบียบสังคมตาม 
อดุมคติ คือ ล าดบัศกัดิ์และบารมีของผู้คนท่ีไมเ่ท่าเทียมกนั ความสมัพนัธ์ท่ีต้องให้ความเคารพต่อ
ความต่างศักดิ์และบารมี คือ กฎระเบียบอันศักดิ์ สิทธ์ิ ซึ่งจะช่วยให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข 
จึงถกูตอกย า้ผา่นนาฏกรรมท่ีถกูจดัขึน้ 

การรือ้ฟืน้พระราชพิธีตา่งๆนบัตัง้แตท่ศวรรษ 2490 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นถึงนยัยะ
ส าคัญท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในพระราชพิธีเหล่านัน้ การเลือกพระราชพิธีท่ีอ้างอิงตามโบราณ 
ราชประเพณี เป็นไปในลักษณะการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม วัชราภรณ์  ดิษฐป้าน ได้กล่าวถึง
ลกัษณะการผลิตซ า้ตามแนวคิดของ Raymond Williams วา่การผลิตซ า้วฒันธรรมนัน้ด ารงอยู่ใน
สงัคมทัง้นีส้ิ่งท่ีถกูผลิตซ า้ย่อมผา่นกระบวนการเลือกสรรของคนในสงัคมนัน้ๆมาแล้ว4 ในงานของ 
วชัราภรณ์ ยงัได้อ้างถึง เอกวิทย์  ณ ถลาง ท่ีได้ขยายความของลกัษณะการผลิตซ า้ทางวฒันธรรม 
อันเป็นการน าต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่แล้ว มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  
เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์และบริบททางสังคม โดยน าพิธีกรรมท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิมา

                                                             
1 อาทิตย์ เจียมรัตตญัญ.ู (2558). เล่มเดิม. หน้า 42. 
2 ชยัวฒัน์ หลานฉิม. (2559). เล่มเดิม. หน้า 15. 
3 สายชล สตัยานรัุกษ์. (2557). 10 ปัญญาชนสยาม เลม่ 2. หน้า 274. 
4 วชัรากรณ์ ดิษฐป้าน. (2558). การสบืทอดและการผลิตซ า้ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกับพระอปุคุต

ในสงัคมไทยปัจจบุนั. หน้า 113. 
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ประยกุต์ใช้ด้วยวตัถุประสงค์ใหมใ่นบริบทท่ีตา่งจากเดิม1 แนวคิดดงักล่าวเป็นการมองโดยรวมว่า
วฒันธรรมท่ีเกิดจากราชส านกัได้รับการรือ้ฟืน้เพ่ือสร้างให้สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้มีทิศทางตาม
ระบอบการปกครองใหม ่ 

แต่หากพิจารณาเจาะจงเฉพาะแต่ละพระราชพิธีจะเห็นได้ว่า มีลกัษณะของการ
ประดิษฐ์ขึน้มาใหม่ ซึ่งการประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรมดังกล่าวได้อาศัยตามกรอบแนวคิดเร่ือง
ประเพณีประดิษฐ์ ( Invension of Tradition)2ของ Eric Hobsbawn และ Terence Ranger อัน
ปรากฏอยู่ในงานของ ปฐม หงส์สวุรรณ ท่ีเสนอว่า ประเพณีประดิษฐ์ คือชุดของวิถีปฏิบัติท่ีถูก
ก าหนดจากฎเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับโดยเปิดเผย และโดยปริยาย มีลักษณะเชิงพิธีกรรมหรือ
สัญลักษณ์ โดยกระท าซ า้ตามแบบเดิม ซึ่งแสดงความต่อเน่ืองกับอดีตเพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใหม่ๆ ทัง้นีจ้ะมีการอ้างอิงกับสถานการณ์เก่า หรืออาจสร้างอดีตขึน้มาเองก็ได้3 
โดยสาระส าคญัของการประดิษฐ์ประเพณีคือ การน าเอาเร่ืองราวในอดีต ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงข้อมลู
ประเพณี มาใช้ในบริบทของสงัคมปัจจบุนั4 หรืออธิบายให้ชดัเจนคือการใช้ของเก่า เพ่ือจดุประสงค์
ใหมซ่ึ่งจดุประสงค์ใหมอ่าจไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัความเช่ือทางศาสนาก็ได้ หรือหากมีก็มกัจะน ามา
ผสมแล้วสร้างขึน้ใหม่ ประเพณีประดิษฐ์ยังมีส่วนเช่ือมโยงและสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยน
ผ่านจากโลกจิตวิญญาณ (Sacred World)  ใ ห้กลาย เ ป็นโลกสามัญ (Profane World) 5 
โดยมีเร่ืองราวอยู่ในทางสงัคมหรือทางโลกมากกว่า ซึ่งประเพณีประดิษฐ์ยังจัดเป็นชุดการเมือง 
เชิงวฒันธรรมอีกด้วย  

ศิราพร  ณ ถลาง ได้ขยายความตามท่ี Hobsbawn นิยามไว้วา่ประเพณีประดิษฐ์มกั
มีพิธีการหรือสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องแลเช่ือมโยงกับอดีต และพยายามท าให้ดูเก่า โดยในสังคม
สมยัใหม่ประเพณีประดิษฐ์มกัมีท่ีมาจากนโยบายรัฐชาติ คือประเพณีประดิษฐ์เร่ืองธงชาติ  การ
สร้างโดยภาครัฐหรือราชการก็ได้สร้างประเพณีประดิษฐ์ทางราชการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ประวัติศาสตร์การเมือง เพ่ือรับรองความชอบธรรม การสร้างระบบคุณค่าให้กับกับสถาบัน  
ทางการเมือง และยงัเป็นแนวปฏิบตัิใหกบัคนในสงัคม6  
                                                             

1 วชัราภรณ์  ดิษฐป้าน. (2558). เล่มเดิม. หน้า 113. 
2 โปรดด ู Eric Hobsbawm, และ Terence Ranger. (1984). The Invention of Tradition. 
3 ปฐม  หงษ์สุวรรณ. (2558). พลวัตและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน า้โขง . หน้า 

250. 
4 แหล่งเดิม.. หน้า 251. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 252. 
6 ศิราพร ณ ถลาง. (2558). บทสงัเคราะห์พลวตัประเพณีพิธีกรรมในสงัคมไทยร่วมสมยั. หน้า 366. 
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ดังนัน้จึงปรากฏว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2490 ได้มีการประกอบพิธีต่างๆรวมถึง 
การรือ้ฟืน้พระราชพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ เร่ิมจากการกราบบงัคมทลูเชิญสมเดจ็
พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี  7 ให้ทรงอัญเ ชิญพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวักลบัประเทศไทย และมีการตัง้พระราชบ าเพ็ญพระราชกศุล
ถวายเมื่อเดือนพฤษภาคม 24921 พร้อมกับการท่ีรัฐบาลน้อมเกล้าฯถวายวังศุโขทัยคืน 
ให้เป็นท่ีประทับของสมเดจ็พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ในปี 2495 ตอ่มาในปี 2498 รัฐบาลยงัได้
เปลี่ยนช่ือโรงพยาบาลประจ าจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพ่ือถวายเป็น 
พระบรมราชานสุรณ์2แดร่ัชกาลท่ี 7 

ในช่วงเวลาดงักลา่วรัฐบาลได้กราบบังคมทลูเชิญรัชกาลท่ี 9 ให้เสดจ็พระราชด าเนิน
กลบัประเทศแต่ได้รับการปฏิเสธจากทางราชส านักทุกครัง้ตัง้แต่ปี 2490 เป็นต้นมาด้วยเหตผุล
ส าคัญคือการท่ีรัฐบาลจะต้องจัดคดีสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 ให้เสร็จสิน้ก่อน3 แต่แล้วในท่ีสดุผู้
ศึกษาเช่ือว่าฝ่ายเจ้าโดยเฉพาะผู้ส าเร็จราชการและองคมนตรีได้เล็งเห็นว่าการไม่รีบจัดการให้
รัชกาลท่ี 9 ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนัน้ย่อมถือวา่เสาหลกัของฝ่ายเจ้ายงัมิได้ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ตามคติพระจักรพรรดิราชทัง้นีแ้ม้จะไม่ได้อยู่ในยุคโบราณ แม้จะเป็นท่ีประจักษ์
ในทางโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู แตใ่นคติ
พระจักรพรรดิราชท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้เคยแสดงทัศนะไปเมื่อปี 2489 ย่อมแสดงให้เห็นว่า
พิธีกรรมต่างๆในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะย่ิงสนับสนุนในเร่ืองของความศกัดิ์สิทธ์ิ การเฉลิม
พระปรมาภิไธยขึน้เป็นพระบาทสมเดจ็ หรือเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศตา่งท่ีจะทรงได้รับก็ตอ่เมื่อ
พระมหากษัตริย์พระองค์นัน้ได้ผา่นพระราชพิธีนีม้าแล้วเท่านัน้   

ดงันัน้ในปี 2491 พระองค์เจ้าธานีนิวัตจึงได้เสด็จไปเข้าเฝ้ารัชกาลท่ี 9 ท่ีประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เพ่ือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จให้กลับมาประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เน่ืองจากทรงจะทรงบรรลนิุติภาวะในปีนี ้ตามท่ีรัฐบาลจอมพล ป. ได้กราบบังคมทูลไป แต่ทว่า  
ตวัแปรส าคญัคือการท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงประสบอบุตัิเหตรุถยนต์พระท่ีนัง่ชนจนทรงพระประชวรอย่าง
หนัก เหตุการณ์ในครัง้นีจ้ึงย่ิงท าให้ฝ่ายเจ้าเป็นกังวลในเร่ืองของความมั่นคงในฝ่ายตนเอง  

                                                             
1 ส านกัราชเลขาธิการ. (2528.). ประมวลพระฉายาลกัษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนาง

เจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7. หน้า 186. 
2 ส านกัราชเลขาธิการ. (2528). เล่มเดิม. หน้า 194. 
3 สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล. (2549). ในหลวงทรงปฏิเสธค ากราบบังคมทลูเชิญเสด็จกลบัประเทศไทย 

จนกว่าคดีสวรรคตจะเสร็จสิน้ (2491). 
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เห็นได้จากความตื่นตระหนกของกลุ่มเจ้าในอุบัติเหตุครัง้นี ท่ี้  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ได้กล่าวถึง 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนครสวรรค์ศกัดิ์พินิต ผู้ทรงอยู่ในฐานะแห่งการสืบราชสนัตติวงศ์ใน
อนัดบัต่อไป ได้รับโทรศัพท์แจ้งเร่ืองอุบัติเหตใุนครัง้นีว้่า มีพระอาการหนักมาก ทรงสลบไม่ฟื้น
พระองค์จนเป็นท่ีน่าวิตก1 “เสด็จท่าน (หมายถึง กรมหมื่นนครสวรรค์ศกัดิพินิต ) ตกพระทยัมาก 
ข้าพเจ้าเองเคยได้ยินค าพดูวา่คนตกใจจนตวัสัน่ เพ่ิงมาเคยเห็นของจริงในคืนวนันัน้ เพราะเสด็จ
ท่านองค์สัน่จริงๆ รับสัง่อะไรไมถ่กู และทรงท าแทบอะไรไมถ่กู”2  

ตอ่มาเมื่อรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงตดัสินพระทัยหมัน้ในปี 2492 กบั ม.ร.ว.สิริกิติ์  กิติยากร 
แม้วา่ก่อนหน้านีจ้ะได้ทรงชอบพอกับ ม.ร.ว.สพิุชชา โสณกลุ ธิดาของพระองค์เจ้าธานีนิวตัก็ตาม 
ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้วา่ในปี 2493 นัน้มีความลงตวัส าหรับเหตกุารณ์ต่างๆเก่ียวกับความมัน่คง
ของรัชกาลท่ี 9 ประกอบไปด้วยการท่ีทรงหายจากพระอาการประชวร การท่ีพระองค์พร้อมท่ีจะมี
พระอคัรมเหสี และความเสื่อมก าลงัของฝ่ายคณะราษฎร จึงได้มีการจัดพระราชพิธีตามคติของ
สถาบันพระมหากษัตริย์อันจะเป็นการเ รียกคะแนนนิยมจากประชาชนกลับมาสู่สถาบัน
พระมหากษัตริย์อีกครัง้ ประกอบกับการท่ีรัฐบาลยอมประสานกับราชส านักนับตัง้แต่การเชิญ  
พระบรมอฐิัรัชกาลท่ี 7 กลบัประเทศ อนัเป็นนโยบายหลักของจอมพล ป.ในการขึน้มามีอ านาจ
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีพยายามท าตามเง่ือนไขของสหรัฐอเมริกาในการสร้างกระแสของ
การกวาดล้างแนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์เร่ิมได้รับการสนับสนุนให้
เป็นสญัลกัษณ์ของชาติ และการคาดคะเนว่ากลุม่เจ้าจะยังไมม่ีบทบาทในการเคลื่อนไหวตอ่สู้กับ
รัฐบาลจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา จึงมีการยอมให้ราชส านกัด าเนินการตามเหมาะสม  

ทัง้นีจ้อมพล ป. เองจะได้อาศัยความชอบธรรมจากการท่ีรัฐบาลจะเป็นฝ่าย
ด าเนินการฟืน้ฟพิูธีกรรมส าคญัของชาติขึน้มา หากมองในภาพรวมแล้ว ในปีนีพ้ระราชพิธีตา่งๆท่ี
ทางราชส านักได้จัดขึน้ มีทัง้พิธีของความเศร้า ความรัก และความย่ิงใหญ่เกิดขึน้พร้อมกัน  
และไล่เรียงกนั ในช่วงเวลาท่ีไมห่่างกนัมากนัก เร่ิมจากการท่ีรัชกาลท่ี 9 เสดจ็นิวตัพระนครพร้อม
พระคูห่มัน้ คือ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เพ่ือทรงประกอบพระราชพิธีตา่งๆ  

โดยพิธีแรกคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ท่ีมีการจัดอย่างย่ิงใหญ่ มีการสร้างพระเมรุมาศกลางท้องสนามหลวงตามคติการถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระมหากษัตริย์ ซึ่งตา่งจากเมื่อครัง้การถวายพระเพลิงสมเดจ็พระราชปิตจุฉา เจ้าฟ้า 
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เมื่อปี 2482 แม้จะทรงเป็นป้าของพระมหากษัตริย์ 

                                                             
1 หม่อมราชวงศ์คกึฤทธ์ิ  ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2512). เสด็จ. หน้า 11. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 12. 
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แต่รัฐบาลแจ้งว่าไม่มีงบประมาณส าหรับสร้างพระเมรุ ท าให้สมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ผู้ เป็นพระราชชนนีต้องพระราชทานเงินในการสร้าง และกลายเป็นภาพจ า
ของกลุ่มเจ้าต่อการไม่ถวายพระเกียรติให้กับเจ้านายผู้สูงศักดิ์ ดังท่ีภายในงานนัน้เป็นไปด้วย
ความเร่งรีบ “ไม่ต้องพูดถึงความงาม ไม่ต้องพูดถึงความโอ่โถง ไม่ต้องพูดถึงอะไรทัง้สิ น้  
เพราะแม้แต่ความเรียบร้อยก็พูดได้ยาก สภาพของกระบวนแห่พระศพขะมกุขะมอม เพราะไม่มี  
เจ้าพนกังานมาเดิน 4 สาย ใช้ยุวชนทหารมาเดินแทน ก็เคร่ืองแบบยวุชนนัน้ โดยทัว่ไปก็ไมค่อ่ยจะ
เรียบร้อยอยู่แล้ว โดยเฉพาะถงุเท้าและรองเท้า เป็นงานกลางเมืองท่ีน่าเศร้าท่ีสดุนบัตัง้แตส่ร้างกรุง
มา”1 ภาพจ าตอ่การถวายพระเกียติยศครัง้สดุท้ายอย่างงานศพย่ิงตอกลกึฝ่ังใจกลุม่อ านาจเก่าอีก
ครัง้อย่างการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีไมม่ีเคร่ืองประกอบพระบรมราช
อิสริยยศใดเน่ืองจากสวรรคตท่ีประเทศองักฤษ  

เพราะฉะนัน้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี 8 ในครัง้นีน้อกจากจะ
พยายามกู้ เกียรติยศของกลุม่อ านาจเก่าอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกลุ่มแล้ว
พระราชพิธีท่ีจัดขึน้จะได้เป็นการสร้างความรู้สึกร่วมต่อการจากไปของพระมหากษัตริย์ผู้ทรง  
พระเยาว์และยังต้องถูกลอบปลงพระชนม์ตามข่าวลืออีกด้วย ดังนัน้ทัง้บทความและข่าวลือ
ดงักลา่วจึงย่ิงสร้างความเห็นอกเห็นใจตอ่พระมหากษัตริย์และกลุม่อ านาจเดิม เมื่อถวายพระเพลิง
รัชกาลท่ี 8 แล้ว ยงัได้มีการพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายท่ีสิน้พระชนม์ไปในช่วงเวลาก่อนหน้า
นี ้เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขมุพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เจ้านายผู้มีอิทธิพลอย่างสูง
ในช่วงสมบรูณาญาสิทธิราชย์แตต้่องถกูคณะราษฎรอนัเชิญไปประทบัท่ีชวา และสิน้พระชนม์ท่ีนัน่ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญพระศพท่ีฝังไว้ท่ีประเทศอินโดนีเซีย กลบัมาพระราชทานท่ี
พระเมรุแห่งนี ้พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์  อดีตผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ในรัชกาลท่ี 7 ย่ิงสะท้อนให้เห็นถึงการกลบัมาเอาชนะของกลุม่อ านาจเก่า ทัง้การไมไ่ด้รับ
การเหลียวแล หรือต้องไปสิน้พระชนม์อย่างเงียบๆท่ีต่างประเทศจนไมไ่ด้รับการถวายพระเกียติยศ
อย่างสงูตามโบราณราชประเพณี ได้กลบัมาจดัให้ถกูต้องและสมพระเกียรติในช่วงท่ีพลงัอ านาจตก
มาเป็นของฝ่ายอ านาจเก่า 

4.1.5 พระราชพธีิบรมราชาภเิษก : สัญลักษณ์แห่งการฟ้ืนฟูราชส านัก 
หลงัจากการจัดพระราชพิธีแห่งความโศกเสร็จสิน้ลงไปแล้ว จึงมีการจัดพระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรสขึน้ ความน่าสนใจของพระราชพิธีนีค้ือการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงกระท าหน้าท่ีเฉก
เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปท านั่นคือการจดทะเบียนสมรส ย่ิงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่

                                                             
1 สมภพ จนัทรประภา. (2530). สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ. หน้า 239. 
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พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ท่ีทรงเป็นเสมือนพลเมืองคนหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใน  
พระราชพิธีนีเ้ป็นพระราชพิธีท่ีจัดขึน้ภายใน และต้องถือว่าเป็นพิธีท่ีเกิดขึน้ใหม่ส าหรับยุคนี ้
เพราะแตเ่ดิมไม่เคยมีธรรมเนียมท่ีพระมหากษัตริย์ทรงจัดงานแตง่งานเช่นสามญัชน เมื่อพึงพอใจ
ใคร สตรีผู้นัน้ต้องเข้าถวายตวัเป็นบาทบริจาริกา เพ่ือถวายงานตอ่ไป ทัง้นีก้ารจดทะเบียนสมรสยัง
สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นวา่จะทรงมีพระมเหสีแต่เพียงผู้ เดียว อนัเป็นค่านิยมทั่วไป จึงสะท้อนให้เห็นถึง
การพยายามปรับตวัของสถาบนักษัตริย์ให้เข้ากบับริบทสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

พระราชพิธีท่ีส าคญัส าหรับปีนีค้ือสิ่งท่ีกลุม่อ านาจเก่าพยายามผลกัดนัให้เกิดขึน้และ
คาดหวงักันว่าพระราชพิธีนีจ้ะได้จัดให้เรียบร้อยตัง้แต่เมื่อครัง้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวตัพระนคร 
ปี 2488 นั่นคือการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีจะได้เป็นการแสดงความชอบธรรมให้เห็นว่า
พระมหากษัตริย์พระองค์นัน้ๆได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสมบรูณ์ตามคติโบราณ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นจากการบรรยายเร่ืองดงักลา่วของพระองค์เจ้าธานีนิวตั ท่ีสยามสมาคมในเดือนมีนาคม 2489 
และมีการตีพิมพ์บทความดงักล่าวโดยแปลเป็นภาษาไทยแจกจ่ายอย่างแพร่หลาย เพ่ือแสดงให้
สงัคมได้รับรู้ว่าพระราชพิธีดังกล่าวก าลังจะมีการจัดขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีพระมหากษัตริย์ประกอบ  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะได้เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มอ าน าจเก่า 
และหยุดการแบ่งฝ่ายของบรรดาเจ้านายด้วยกันดังท่ีมีการสนับสนุนเจ้านายระหว่างสาย  
สมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถ กับสายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสัสา
อยัยิกาเจ้า1 ทัง้เพ่ือสร้างความมัน่คงของฝ่ายตนเองด้วยการจดัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

 

 

 

 

                                                             
1 ณฐัพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. หน้า 48. 
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ภาพประกอบ 7ทะเบียนสมรสในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ปี 2493  
ของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 กบั ม.ร.ว.สิริกิติ์  กิติยากร 

ท่ีมา: คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ได้สะท้อนให้เห็นของการ
ฟืน้ฟูราชส านกัให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ นับตัง้แต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา 
ดงัท่ีกล่าวมาแล้วว่า ได้มีการงดพระราชพิธีต่างๆมากมาย เจ้านายหลายพระองค์เลือกท่ีจะไป
ประทบัอยู่ตา่งประเทศ พระบรมมหาราชวงัอนัเคยเป็นศนูย์กลางส าคญัไมไ่ด้รับการดแูลจนอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงเป็นเสมือนการชุบชีวิตของสิ่งท่ีแทบจะหมด
ความส าคญัลงไปให้ฟื้นตวัอีกครัง้ ซึ่งพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงถือวา่พระราชพิธีนีเ้ป็นท่ียอมรับกัน
มาตัง้แตใ่นอดีตแล้วในฐานะท่ีเป็นพระราชพิธีใหญ่และส าคญัท่ีสดุในราชการ1 

พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งท่ีทรงพบเห็นการพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษกแม้วา่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 จะไมไ่ด้มีบทบาทเก่ียวข้องใดกับการพระราชพิธีดงักลา่ว 
แตใ่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลท่ี 7 ได้ทรงมีหน้าท่ีส าคญัในการนิพนธ์เร่ืองพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเป็นภาษาอังกฤษ สะท้อนให้เห็นว่าราชส านักได้พยายามจะน าเสนอความ
ศกัดิ์สิทธ์ิและย่ิงใหญ่ของความเช่ือเก่ียวกับองค์พระมหากษัตริย์ตามคติโบราณ โดยการตีพิมพ์
แจกให้กบัชาวต่างชาติท่ีได้เข้าร่วมในงานดงักลา่ว ดงันัน้เมื่อรัชกาลท่ี 8 ได้เสดจ็นิวตัพระนครเมื่อ
พ.ศ.2488 ประกอบกับทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้มีการถวายความรู้ในเร่ืองของพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษกอนัเป็นท่ีคาดการณ์ว่าจะได้จัดพระราชพิธีดงักล่าวขึน้ แม้ว่าจะเสด็จสวรรคตไป
อย่างกะทันหัน สิ่งหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือหมุดหมายส าคัญของ 
การฟื้นฟรูาชส านกั อนัเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมเก่าแก่ของชาติตามท่ีแสดงทศันคติไว้เช่นนัน้ คือ
การกลา่วอ้างแนวคิดของมาลินอฟสกี ท่ีวา่  

สงัคมใดนับถือธรรมเนียมของตน อนัสืบต่อมาแต่หลงั ย่อมท าให้ฐานะของสงัคมนัน้

แข็งแรงและแน่นแฟ้น ย่ิงขึน้ การยดึมัน่และปฏิบติัประการใดๆก็ดี หากเป็นไปในทางที่จะ

ยกย่องธรรมเนียมแห่งสังคมตนแล้ว ย่อมเป็นก าลงัส าคัญที่จะยืดอายุให้แก่อารยธรรม

แห่งสงัคมนัน้ 

ธรรมเนียมดั่งว่านี ้ท่านผู้ใหญ่ท่านลงทนุไว้เป็นนักหนาที่จะสร้างขึน้ไว้ ฉะนัน้หากการ

ด ารงธรรมเนียมเหลา่นี ้จะเป็นเหตใุห้หมดเปลอืงไปสกัเพียงไร ก็ต้องยอมสละให้จงได้2 

“ธรรมเนียมของตนอันสืบต่อมาแต่หลงั” จึงได้มีการฟื้นฟูขึน้มาอย่างย่ิงใหญ่ เพ่ือ
สนบัสนนุให้ฐานะทางสงัคมของกลุ่มเจ้าได้ก่อตวัขึน้มามีพลงัขึน้มาอีกครัง้ ทัง้นีย้ังได้ทรงชีใ้ห้เห็น
                                                             

1 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 121. 
2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั. (2489). เล่มเดิม. หน้า. หน้า 34. 
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วา่วฒันธรรมประเพณีตา่งๆล้วนเกิดขึน้จากสถาบนัพระมหากษัตริย์ ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์
เองนัน้ พระองค์เจ้าธานีนิวตัพยายามชีใ้ห้เห็นวา่พระมหากษัตริย์จะต้องประกอบไปด้วยความเช่ือ
โบราณคือการท่ีทรงเป็นเทพาวตาร ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการด ารงพระชนม์ชีพอย่างมนุษย์
ทัว่ไปตามคติพระพุทธศาสนา ดงันัน้ในสว่นแรกจึงไมท่รงปฏิเสธลทัธิธรรมเนียมตามคติพราหมณ์
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความศักดิ์ สิท ธ์ิและ ย่ิงใหญ่ขององค์พระมหากษัตริ ย์  การ ท่ีทรงมี 
เคร่ืองราชูปโภคชัน้สงูได้เพียงพระองค์เดียว การท่ีทรงมีพระปรมาภิไธยยืดยาวบอกว่าทรงเป็น
อวตารของเทพเจ้าบนสวรรค์ จึงเป็นการสนับสนุนถึงฐานะเหนือคนทั่วไป และถือว่าเป็น  
“ธรรมเนียม” ท่ีพระมหากษัตริย์ต้องท าตามท่ีกล่าวอ้างถึงการประกอบพระราชพิธีดงักล่าววา่เกิด
ขึน้มาตัง้แตย่คุสโุขทยั อยธุยา และมีการฟืน้ฟจูนเป็นรูปแบบสมบรูณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 11  

ในพระราชพิธีนีย้งัเป็นการชมุนมุเจ้านายท่ีเคยเสดจ็ไปประทบัท่ีตา่งๆ ได้มีบทบาทใน
สงัคมอีกครัง้ ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การพระราชพิธีซึ่งเคยมีเจ้านายรวม
ตัวอย่างครึกครืน้ในสมัยท่ีทรงพระเยาว์ต้องกลับมีสภาพซบเซาลงไปดังท่ีเคยมีรับสั่งไว้ว่า  
“ข้าพระพุทธเจ้าเองก็เกือบไม่รู้จักกับงานพระราชพิธี เลยไม่ทราบว่าใครยังเสด็จไหนๆ อยู่บ้าง 
 โดยปกตินอกจากท่ีเผอิญได้เฝ้าโดยเฉพาะ”2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยังเป็นการกู้ศกัดิ์ศรี
ของฝ่ายเจ้าในกรณีท่ีแกนน าพระองค์ส าคญัอย่างกรมขนุชยันาท ถกูถอดออกจากฐานนัดรศกัดิ์ให้
เป็นนกัโทษชาย ก่อนท่ีจะได้รับคืนฐานนัดรศกัดิ์อีกครัง้ในการนิรโทษกรรมนกัโทษการเมือง ดงันัน้
ในโอกาสนี ้จึงได้มีการสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านายให้สงูขึน้ โดยกรมขนุชัยนาทนเรนทรได้รับ
สถาปนาเลื่อนขึน้เป็น กรมพระชยันาทนเรนทร ซึ่งข้ามชัน้กรมหลวงไป ทัง้นีเ้มื่อสิน้พระชนม์ลงยัง
ได้สถาปนาให้ทรงเป็นสมเดจ็กรมพระยาอีกด้วย และพระองค์เจ้าธานีนิวตัยงัได้รับสถาปนาให้ทรง
กรมเป็นพระองค์แรกในรัชกาลท่ี 9 ท่ีกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร  

ทัง้นีก้ารจัดพิธีสถาปนาเจ้านายต่อจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มิใช่เนือ้แท้ของ
การพระราชพิธีดงักลา่ว แตเ่ป็นไปในลกัษณะของประเพณีประดิษฐ์ โดยการอ้างวา่เป็นการปฏิบัติ
ตามราชประเพณี ซึ่งความจริงพึ่งจะมีการจัดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สิ่งเหลา่นีอ้าจเป็นการย า้เตือน
ให้เห็นถึงพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาเจ้านายให้มีพระอิสริยยศและ  
พระอิสริยศกัดิ์สงูขึน้ หรือจะถอดออกล้วนเป็นส่ิงท่ีจะทรงกระท าได้ตามพระราชอธัยาศยั มิใช่สิ่งท่ี
รัฐบาลจะชีน้ าได้ดังท่ีเคยเกิดขึน้เมื่อแล้วมา อีกทัง้ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสูงส่ง  

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า 93. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนพระองค์ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เลขที่ 

สบ. 2 .53/73 กล่อง 9. เลม่เดิม. 



  96 

การล าดบัคนออกเป็นชนชัน้ และให้แต่ละคนรู้จกัหน้าท่ี การได้รับสิ่งตอบแทนตามล าดบัชัน้ของ
ตนเองในสงัคม  

ความศักดิ์สิทธ์ิของสถาบันกษัตริย์ตัง้แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นมายัง
สะท้อนออกมาผ่านพระบรมฉายาลกัษณ์ในช่วงเวลาดงักล่าว โดยพนธกร  วรภมร ได้สะท้อนให้
เห็นว่าภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ก่อนทศวรรษ 2500 มีความเป็นทางการสงูมาก โดยการทรง 
ฉลองพระองค์ชุดพระราชพิธีและชุดราชการ เ พ่ือแสดงความชัดเจนของสถานะแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ โดยชุดพระราชพิธีได้สะท้อนให้เห็นถึงการครอบครองพืน้ท่ีของความศกัดิ์สิทธ์ิ1 
พืน้ ท่ีแห่ งความศักดิ์ สิท ธ์ิและล าดับชนชัน้ ท่ีทรงได้ก าหนดขึน้ยังแสดงออกให้เห็นจาก 
พระฉายาลกัษณ์ของเจ้านายในช่วงเวลาเดียวกันท่ีนิยมฉลองพระองค์แบบเจ้านายสมัยโบราณ 
ประกอบเคร่ืองยศตามพระอิสริยยศท่ีได้รับพระราชทานมา  

นอกจากการสร้างความมัน่คงของฝ่ายราชส านกัแล้ว ในการพระราชพิธีนีย้งัได้มีการ
สร้างความมัน่คงทางฝ่ายศาสนจกัรโดยการสถาปนาสมเดจ็พระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ช่ืน  นพวงศ์) 
ขึน้ด ารงต าแหน่งพระสงัฆราชอีกด้วย อนัเป็นสมเด็จพระสงัฆราชนิกายธรรมยตุิกนิกายและเป็น
ราชนิกุลสืบเชือ้สายมาจาก รัชกาลท่ี 4 ส่ิงเหล่านีย่ิ้งแสดงให้เห็นว่าล าดบัศกัดิ์แห่งชนชัน้ได้ก่อตวั
ขึ น้ ไม่ เ ฉพาะทางราชส านัก เท่ านั น้  แต่ ในฝ่ายศาสนจัก รเองก็ ไ ด้รับการรับรองจาก  
องค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีส าคญันีด้้วย 

 
 
 

                                                             
1 พนธกร  วรภมร. (2559). รูปที่มีทกุบ้าน : ชีวิตทางสงัคมของพระบรมฉายาลกัษณ์รัชกาลที่ 9. หน้า 

36. 
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ภาพประกอบ 8พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พิทยลาภพฤฒิยากร ทรงเคร่ืองยศอย่างเจ้านายทรงกรม
สมยัโบราณ 

ท่ีมา : ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวติั กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 98. 
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ภาพประกอบ 9สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทร ทรงเคร่ืองยศอย่างเจ้านาย
ทรงกรมสมยัโบราณ 

ท่ีมา: หม่อมราชวงศ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์. (2539). เคร่ืองอิสริยยศพระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์. 
หน้า 181. 
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ภาพประกอบ 10พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านกัขตัรมงคล กรมหมื่นจนัทบรีุสรุนาถ ทรงเคร่ืองยศ
อย่างเจ้านายทรงกรมสมยัโบราณ  

ท่ีมา: หม่อมราชวงศ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์. (2539). เคร่ืองอิสริยยศพระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์. 
หน้า 182. 
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 9 เร่ิมต้นจากการจัดพิธีท าน า้อภิเษกระหว่าง
วันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2493 โดยข้าหลวงแต่ละจังหวัดจะได้ตักน า้ท่ีเป็นสิริมงคล ณ สถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของจังหวัดนัน้ แล้วน ามาเข้าพิธี  ณ พุทธเจดียสถานส าคัญตามภูมิภาค 18 แห่ง1 
วนัท่ี 20 – 21 เมษายน 2493 เป็นการจารึกพระสพุรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราช
ลญัจกรประจ ารัชกาล ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามโดย พระองค์เจ้าธานีนิวตั เสด็จ
แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพระราชพิธีนี ้2 ส่วนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เร่ิมตัง้แต่ 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2493 เสด็จฯทรงถวายสกัการะสมเดจ็พระบรมราชบุพการี วนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2493 เสดจ็ฯไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลในหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวงั พระสงฆ์
อา่นประกาศพระราชพิธี พราหมณ์พิธีเร่ิมต้นท าพิธีตัง้แต่บ่ายวนันีเ้ป็นต้นไป วนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2493 อันเป็นวนัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากเสด็จฯไปทรงนมัสการพระรัตนตรัยแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับยังมณฑปพระกระยาสนาน เพ่ือสรงพระมรูธาภิเษก
จากนัน้ทรงเคร่ืองบรมขตัติยราชภษิูตาภรณ์ ประทับบนพระท่ีนั่งอัฐทิศอทุุมพร ทรงรับถวายน า้
อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา ประธานวฒุิสภาปละประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถวายพระพร
จากนัน้พราหมณ์ทูลเกล้าฯถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสุพรรณบัฏ เคร่ืองเบญจราช  
กกธุภณัฑ์ และเคร่ืองประกอบพระบรมอิสริยยศตา่งๆตามล าดบั 

จากนัน้เสด็จออกมหาสมาคมท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย นายกรัฐมนตรีและ 
ประธานรัฐสภาถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการและประชาชน จากนัน้เสด็จไปทรง
ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี ต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ  
ฝ่ายใน ในตอนเย็นวนัเดียวกันนีไ้ด้เสด็จฯโดยกระบวนราบใหญ่ ประทับบนพระราชยานพดุตาน
ทอง ไปทรงนมสัการพระรัตนตรัยและทรงประกาศพระองค์เป็นองค์อคัรศาสนปูถมัภกท่ีพระอโุบสถ
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราช
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวงั วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2493 เสด็จออกมหาสมาคมต่อหน้าคณะ
ทตูานทุูต เวลาเย็นวนัเดียวกันนีเ้สด็จออกสีหบญัชรพระท่ีนัง่สทุไธสวรรยปราสาท ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้ประชาชนเฝา้พระถวายพระพรชัยมงคล โดยมีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กลา่ว

                                                             
1 ก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช สยามินท

ราธิราช และพระราชพิธีเฉลมิพระราชมณเฑียร พ.ศ. 2493. (2493). ราชกิจจานเุบกษา. 
2 แหล่งเดิม. 
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แทนในนามประชาชน และในวันสุดท้ายคือวันท่ี  8 พฤษภาคม 2493 เ ป็นการสถาปนา 
พระฐานนัดรศกัดิ์พระบรมราชวงศ์1 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 9 ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
ราชส านักในการเชิญชวนประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี นับตัง้แต่การให้  
สมหุพระราชพิธี ได้ไปพูดกระจายเสียงทางวิทยขุองกรมโฆษณาการก่อนจะถึงวนังานพระราชพิธี 
ในการแถลงของฝ่ายราชส านักนีม้ีการอธิบายขยายความของความหมายแห่งการจัดงาน และ
พยายามให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์พระมหากษัตริย์ โดยมีการอ้างอิงถึงความศักดิ์สิทธ์ิ
รวมถึงความเป็นสิริมงคล  

ทัง้นีอ้าจกลา่วได้วา่ในการพระราชพิธีนีไ้มไ่ด้กระท าเตม็ตามรูปแบบดงัท่ีพระองค์เจ้า
ธานีนิวตัได้พยายามเสนอไว้ โดยมีการงดในขัน้ตอนสดุท้ายอย่างการเสด็จเลียบพระนครทัง้ทาง
สถลมารคและชลมารค แต่ได้เปิดพืน้ ท่ีให้ประชาชนท่ีมาร่วมพิธีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว  
ท่ีท้องสนามชัยโดยจะเสด็จออกท่ีสีหบัญชร พระท่ีนั่งสทุไธสวรรยปราสาท ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตาม
แนวคิดรัฐนาฏกรรมแล้ว จะเห็นได้ว่าในพระราชพิธีนีอ้าจเป็นพระราชพิธีแรกในรัชกาลท่ี 9 
ท่ีมีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแบบเต็มรูปแบบ ทัง้ในฐานะปริมณฑล  
ชายขอบของการพระราชพิธี มีพระมหากษัตริย์และพระราชินีประทบัเป็นศนูย์กลางอยู่บนพระท่ีนัง่ 
แต่ความแปลกใหม่คือประชาชนท่ีเข้ามาร่วมพิธียังได้รับมอบหมายให้มีฐานะเป็นสื่อมวลชน
ส าหรับการจดังานโดยมิได้รู้ตวั เพราะมีการอนญุาตและเชิญชวนให้ผู้มาร่วมรับเสดจ็ให้สามารถ
ถ่ายภาพน่ิงและภาพยนตร์ได้2  

สิ่งเหลา่นีย้่อมสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของราชส านกัท่ีจะจดัให้ประชาชนได้
เกิดความใกล้ชิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการผ่อนปรนจากจารีตเดิมและพยายามสร้าง
ภาพลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์สมยัใหม ่ในการเป็นบคุคลท่ีสามารถเข้าถึง จบัต้องได้ แตย่งัคงไว้
ซึ่งความศกัดิ์สิทธ์ิในฐานะองค์พระประมขุ แตเ่วทีของนาฏกรรมในพระราชพิธีนีย้งัคงจ ากดัเฉพาะ
อยู่ภายในพืน้ ท่ีอันศักดิ์ สิท ธ์ิพระมหากษัตริย์  การเลียบเมืองซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนส าคัญ 
ในการเสดจ็ฯออกให้ประชาชนได้เข้าเฝา้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม ่ได้ถกูประสานไปรวมไว้ใน
ขัน้ตอนประกาศเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกเข้ามาแทน เช่นเดียวกับการออกมหาสมาคมต่อ  
ประชาชนแม้จะมีการอนญุาตให้ใช้เคร่ืองมือในการถ่ายภาพได้ก็ตาม 

                                                             
1 ก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

สยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลมิพระราชมณเฑียร พ.ศ. 2493. (2493).ราชกิจจานเุบกษา. 
2 หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล, หม่อมราชวงศ์. (2514). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. หน้า 9. 
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นอกจากนีย้ังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพระราชพิธีเพ่ือความเหมาะสมตามรูปแบบ
การปกครอง โดยให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ถวายน า้อภิเษก ส่วนการพระพรยังก าหนดให้ประธาน
วฒุิสภาเป็นผู้กลา่วถวายพระพรเป็นภาษามคธ และประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลา่วถวาย
พระพรเป็นภาษาไทย1 สะท้อนให้เห็นการประดิษฐ์ประเพณีขึน้ใหมท่ี่ยงัคงแก่นของพิธีเดิมไว้  
 

 

ภาพประกอบ 11ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการเสดจ็ไปประกาศพระองค ์
เป็นพทุธศาสนปูถมัภก ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2493 

ท่ีมา: คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 

                                                             
1 นภาพร เล้าสนิวัฒนา. (2549). การเสด็จขึน้ครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสญัลกัษณ์

แห่ง "สมมติเทวราช". หน้า 38. 
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4.1.6 พระราชพธีิทรงผนวช 2499 
แม้ว่ารัชกาลท่ี 9 จะทรงเจริญพระชนมายใุนต่างประเทศขณะทรงพระเยาว์ร่วมกับ

พระเชษฐาธิราช รัชกาลท่ี 8 แต่เห็นได้วา่กลุม่เจ้านายผู้ใหญ่ท่ีมีบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาส าคญั
ได้พยายามชีใ้ห้ทรงเห็นความส าคญัของศาสนาพทุธ ไมเ่พียงแต่จะเป็นศาสนาท่ีจะต้องทรงนบัถือ
เพียงศาสนาเดียวแล้ว แตย่งัต้องน าหลกัธรรมตา่งๆของศาสนามาทรงใช้ตามคติธรรมราชาท่ีมีการ
พยายามแสดงบทบาทนีม้าแล้วตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 1 การท่ีทรงพระผนวชขณะทรงเป็น
พระมหากษัตริย์จึงย่ิงเป็นการสะท้อนภาพลกัษณ์ตามอย่างพระอยักาธิราช รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรง
พระผนวชขณะครองราชสมบัติเช่นกนั คติดงักลา่วย่ิงสะท้อนให้เห็นว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นธรรมราชาเฉกเช่นเดียวกบัเมื่อครัง้เจ้าชายสิทธตัถะได้ตดัสินใจสละทางโลกเพ่ือมุง่หาทางธรรม 
และเมื่อทรงลาผนวชแล้วจะได้ทรงเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามคติเ ก่ียวกับการบวชเรียนของ
สงัคมไทยในอดีตก่อนท่ีจะเร่ิมรับราชการหรือมีครอบครัว  

ดังนัน้จึงได้มีหมายก าหนดการพระราชพิธีทรงผนวช พระองค์ เ จ้าธานีนิวัต  
ประธานองคมนตรีเป็นประธานจัดการพระราชพิธีให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี1 โดยจะ
จัดการพระราชพิธีขึน้ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2499 ทัง้นีก้่อนวันพระราชพิธี ได้พระราชทานกระแส 
พระราชด ารัสในการท่ีจะทรงผนวชต่อ มหาสมาคมในพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย จากนัน้เสด็จฯ  
ออกยังสีหบัญชรพระท่ีนั่งสทุไธสวรรย์ปราสาท ทรงมีพระราชด ารัสต่อประชาชนแจ้งการท่ีจะทรง
ผนวช วนัท่ี 22 ตลุาคม เสดจ็ฯไปยงัพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามเพ่ือประกอบพระราชพิธี
ทรงผนวช โดยมีสมเดจ็พระวชิรญาณวงศ์ สมเดจ็พระสงัฆราช เป็นพระราชอปัุชฌาย์ เสร็จพิธีแล้ว
เสด็จฯไปประกอบพิธีทรงผนวชตามนิกายธรรมยุติอีกครัง้ท่ีพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน  
แล้วเสดจ็ฯไปประทบั ณ พระต าหนกัปัน้หย่า วดับวรนิเวศวิหาร2  

เห็นได้วา่พระราชพิธีในช่วงทศวรรษ 2490 มกัจะมีการจดัพิธีท่ีให้พระมหากษัตริย์ได้
ทรงออกมาพบปะกบัประชาชน เพ่ือสร้างความนิยม ซึ่งความนิยมดงักลา่วสะท้อนให้เห็นจากการท่ี
สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้รับจากการเสด็จฯภาคอีสานในปี 2498 การพระราชพิธีทรงผนวชซึ่งได้
จดัขึน้ในช่วงท่ีจะมีการฉลองกึ่งพทุธศตวรรษในปีถดัไป จึงย่ิงกระตุ้นให้ประชาชนสนใจในสถาบัน
ดังกล่าวเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพิธีทรงผนวชถือเป็นประเพณีท่ีสังคมไทยมองว่ามี

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2499 ทก2.1.10 

เร่ือง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499 ). 
2 หมายก าหนดการพระราชพิธีทรงผนวช ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ตุลาคม พทุธศกัราช 

2499. (2499). ราชกิจจานเุบกษา. 
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ความส าคญั และมีความศกัดิ์สิทธ์ิในแง่มมุของศาสนาดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ดงันัน้ขา่วสารตาม
หน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงนัน้จึงได้บรรยายให้เห็นบรรยากาศของความนิยมต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยกันหลายฉบบั คือ “ประชาชนพากันหลัง่ไหลไปคอยเฝา้ตามทางเสด็จอย่าง
แน่นขนดั ประชาชนพากันเข้าห้อมล้อมรถพระท่ีนัง่เพ่ือชมบารมีอย่างใกล้ชิด จนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ไม่สามารถห้ามปรามขัดขวางได้ และรถพระท่ีนั่งต้องหยุดชะงักลง และระหว่างนัน้ปรากฏว่า
ประชาชนได้เบียดเสียดอดัแอย่ิงขึน้ (สยามรัฐ, 20 ตลุาคม 2499)”1 

 

ภาพประกอบ 12ประชาชนเฝา้รับเสดจ็และล้อมรถพระท่ีนัง่ ภายหลงัจากท่ีทรงออกมหาสมาคม 
ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่สทุไธสวรรย์มหาปราสาท เพ่ือทรงแจ้งการท่ีจะทรงผนวช ในปี 2499 

ท่ีมา: หม่อมราชวงศ์คกึฤทธ์ิ  ปราโมช. (2499). จดหมายเหตุการเสด็จออกผนวช พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, มหามกุฎราชวิทยาลัยพิมพ์ถวายในการบ าเพ็ญกุศลใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จพระญาณวงศ์ พระสังฆราช 
นายกกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลยั 22 พฤศจิกายน 2499. หน้า 6. 

 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตกุารณ์ เลขที่ ก ป7 2499 ทก2.1.10 

เร่ือง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499 ). 
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นอกจากนีใ้นหนังสือพิมพ์สารเสรี ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2499 ยังได้ระบุเ ก่ียวกับ
ประชาชนจ านวนมากแห่มาช่ืนชมบารมีในวนัท่ีทรงมีพระราชด ารัสแจ้งการผนวชท่ีวา่ “นบัเป็นครัง้
แรกและเป็นประวตัิศาสตร์ท่ีประชาชนนบัหมื่นๆได้ห้อมล้อมองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและ
พระบรมราชินีอย่างใกล้ชิด เป็นเหตใุห้ขบวนเสดจ็ต้องหยดุชะงกั ตรึงอยู่กบัท่ีเกือบชัว่โมง”1 

สื่อมวลชนยงัช่วยแสดงภาพลกัษณ์ส าคญัท่ีสถาบนัพระมหากษัตริย์ทรงมีพระเมตตา
อย่างไมถื่อพระองค์อีกด้วย เน่ืองจากในขณะท่ีประชาชนเบียดเสียดอยู่รอบรถพระท่ีนัง่ ท าให้หญิง
ท่ีอุ้มเดก็คนหนึ่งถกูเบียดอยู่ในวงล้อมนัน้จนเกิดอนัตรายขึน้ สมเดจ็พระบรมราชินีจึงทรงเอือ้มพระ
หตัถ์อุ้มเด็กคนดงักล่าวเข้าไปไว้ในรถพระท่ีนั่ง เพ่ือความปลอดภยั2 และในวนัท่ีทรงผนวชนัน้เอง 
อารมณ์และความรู้สึกของประชาชนได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนหน้าหนังสือพิมพ์ขณะนัน้  
ดงัตัวอย่างท่ียกมานี ้“สมเด็จพระบรมราชินีและพระราชชนนีปลาบปลืม้พระราชหฤทัย ถึงกับ  
พระอัสสุชลคลอพระเนตร ส่วนภายนอก ผู้ เฒ่าผู้ แก่บางคนท่ีถือดอกไม้ธูปเทียนติดมือไป  
เพ่ือถวายพระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ถึงกับก้มกราบลงกบัพืน้และร้องไห้ออกมา ด้วย
ความปลืม้ปีติอนัท่วมท้นขึน้มาในจิตใจ (ชาวไทย, 24 ตลุาคม 2499)”3 และ “ประชาชนสองฟาก
ทางพากันปลืม้ปีติ อนุโมทนาในพระราชกุศลครัง้นี ้คนแก่คนเฒ่าพากันน า้ตาคลอเมื่อเห็นชาย
ผ้าเหลืองพระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั (รัฐ, 24 ตลุาคม 2499)”4 

จึงเห็นได้ว่าพระราชพิธีทรงผนวช ในปี 2499 นี ้ยังเป็นการสร้างความนิยมให้กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก ทัง้ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นนาฏกรรมอย่างชดัเจน ทัง้
การเตรียมดอกไม้เพ่ือมาถวายพระภิกษุใหม ่และการรู้สึกปลาบปลืม้ใจในพระราชกุศลครัง้นีจ้น
น า้ตาไหล  

 
 
 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตกุารณ์ เลขที ่ก ป7 2499 ทก2.1.10 

เร่ือง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499) 
2 แหล่งเดิม. 
3 แหล่งเดิม. 
4 แหล่งเดิม. 
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ภาพประกอบ 13พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ทรงออกรับบิณฑบาตจากประชาชน 
เมื่อครัง้ท่ีทรงผนวช ปี 2499 

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั. (2533). ทรงพระผนวช พ.ศ.2499. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

นอกจากนีพ้ระราชพิธีทรงผนวชไม่เพียงสนับสนุนคตินิยมเร่ืองพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นธรรมราชาเท่านัน้ แต่ยังเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศของสมเด็จพระราชินีผา่นผลจากการจัด
พระราชพิธีทรงผนวชอีกด้วย โดยมีการสนับสนุนต าแหน่งพระอัครมเหสีของรัชกาลท่ี 9 ให้ทรง
ได้รับเกียรติยศเช่นเดียวกับพระอคัรมเหสีของรัชกาลท่ี 5 ซึ่ง สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ ได้วิเคราะห์ถึง
เหตุการณ์ในช่วงนีว้่าพระองค์ เจ้าธานีนิวัตทรงมีส่วนส าคัญในการพยายามผลักดันให้สมัย 
รัชกาลท่ี 9 มีสภาวะเดียวกนักับรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นเสมือนรัฐในอดุมคติของพระองค์เจ้าธานีนิวตั 
เหตกุารณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงเป็นเสมือนบ้านเมืองยงัดี อนัเป็นต้นแบบ
ให้แก่รัชกาลท่ี 9 ด้วย  

ดังท่ีธงชัย  วินิจจะกูล ได้กล่าวว่า ความทรงจ าร่วมของคนในสังคมได้มองว่า  
รัชกาลท่ี 5 เป็นเสาเข็มเสาหลกัของประวตัิศาสตร์ราชาชาตินิยม1  โดยในพระราชพิธีทรงผนวช

                                                             
1 ธงชยั วินิจจะกูล. (2559). เล่มเดิม. หน้า 13. 
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พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงเป็นประธานการจัดพระราชพิธี และจะเป็นผู้ส าเร็จราชการในขณะท่ี
พระองค์ผนวชด้วย แต่ต่อมาได้มีพระราชประสงค์ให้เปล่ียนเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เป็นผู้ ส าเร็จราชการ โดยมีการอ้างคติโบราณราชประเพณีตามสมัยรัชกาลท่ี 5 เพ่ือจะได้ 
เฉลิมพระอิสริยยศเป็น สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ สมศกัดิ์มองว่าเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นประเพณี
ประดิษฐ์ ท่ีพึ่งเกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นการตอกย า้ให้เห็นวา่มีลกัษณะการพยายามกลบัไป
หารัชกาลท่ี  5 (Return to Chulalongkorn) 1 ซึ่ ง เ ม่ือ วิ เคราะห์ตามสมศักดิ์ ก็จะเห็นได้ว่ า 
การย้อนกลบัไปหารัชกาลท่ี 5 มกัจะเป็นช่วงเวลาท่ีสงัคมอยู่ในสภาพระส ่าระสายและต้องการหา
ผู้น าท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ดังท่ีรัชกาลท่ี 7 ได้เคยทรงท าลักษณะนีม้าแล้ว2 ซึ่งสังคม 
ช่วงดงักลา่วเป็นช่วงท่ีต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และการย้อนไป
รัชกาลท่ี 5 ในสมัยรัชกาลท่ี 9 ก็มีลักษณะระส ่าระสายไม่แพ้กัน ทัง้ ปัญหาท่ีตามมาจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือการท่ีรัชกาลท่ี 8 สวรรคตอย่างมีเง่ือนง า 

ดงันัน้การย้อนกลบัไปหารัชกาลท่ี 5 จะปรากฏขึน้ต่อไปอีกหลายเหตกุารณ์ ความ
น่าสนใจคือ ไม่เพียงแต่จะมีต าแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถเหมือนครัง้รัชกาลท่ี 5 แล้ว 
ยังปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงประชุมกับคณะองคมนตรี 
ท่ีพระนัง่ราชกรัณยสภา เหมือนกบัเมื่อครัง้สมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภาผอ่งศรีในรัชกาลท่ี 5 ทรงเป็น
ผู้ส าเร็จราชการ และทรงประชมุกบัคณะเสนาบดี ท่ีพระท่ีนัง่ราชกรัณยสภา เช่นเดียวกนั  

สมศักดิ์ยังมองว่านับตัง้แต่กลางทศวรรษ 2490 เป็นต้นมามีการฟื้นฟูสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง ดงัท่ีมีการเน้นย า้ให้ใช้ค าราชาศพัท์ให้ถูกต้องตามหนังสือราชการ 3 
และท่ีพบบ่อยคือการอ้างถึงโบราณราชประเพณีท่ีเคยได้ปฏิบัติในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
ให้รัฐบาลภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ปฏิบัติตาม การเน้นย าเร่ืองการฟื้นฟูสถาบัน
ตามท่ีสมศกัดิ์ได้วิเคราะห์ ได้สอดคล้องกบับทพระนิพนธ์ส าคญัอีกหนึ่งเร่ือง มิใช่เป็นการย้อนไปหา
รัชกาลท่ี 5 เท่านัน้ แตเ่ป็นการย้อนไปถึงรัชกาลท่ี 1 ซึ่งมองวา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงพยายามให้
เห็นว่าแม้คณะราษฎรจะท าการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระองค์เจ้า  
ธานีนิวตัทรงถือว่าเหตกุารณ์นีไ้มใ่ช่ประวตัิศาสตร์ แตบุ่คคลส าคญัย่ิงกวา่คณะราษฎรคือผู้ ท่ีสร้าง
กรุงเทพมหานครขึน้มา ในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางของอาณาจักรอย่างพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีท่ีมาตัง้แตปี่ 2492 ทรงเขียนบทความภาษาองักฤษเพ่ือน าไปอ่าน

                                                             
1 สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ. (2549). ความเป็นมาของค าว่า “นาถ” ใน “พระบรมราชินีนาถ”. 
2 หนา้เดิม 
3 หนา้เดิม 
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ในท่ีประชุมของผู้สนใจทางบูรพคดีท่ีปารีส ต่อมาได้ตีพิมพ์ลงวารสารสยามสมาคม เมื่อปี 2498 
ใช้ช่ือวา่ The Cultural Reconstruction of Rama I of the Chakri Dynasty  

 

ภาพประกอบ 14สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี 9 ทรงประชมุร่วมกบัคณะองคมนตรี  
ท่ีพระท่ีนัง่ราชกรณัยสภา เมื่อครัง้ทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ปี 2499 

ท่ีมา: คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

ต่อมาทรงใช้โครงเร่ืองนีเ้ขียนเป็นภาษาไทยขึน้ในปี 2500 สาระส าคัญของฉบับ
ภาษาไทยท่ีทรงเขียนขึน้ ไม่ได้มีความแตกต่างจากฉบับภาษาอังกฤษสกัเท่าไร และในปี 2511 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์เน่ืองในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 3 รอบ แตเ่ปลี่ยนช่ือเร่ืองใหมเ่ป็น วฒันธรรมกบัพระมหากษัตริย์1 ในเนือ้หามี
ใจความท่ีช่วยสร้างภาพลักษณ์ราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะผู้สถาปนาพระราชวงศ์ผู้ทรงต้องฝ่าฟัน
อนัตรายศตัรูตา่งๆ จนสามารถสร้างบ้านเมืองขึน้มาใหม่ ไมเ่พียงแตป่้องกนัประเทศแต่ภายในยัง
ทรงต้องช าระความเสื่อมตา่งๆให้เจริญรุ่งเรือง ทัง้ในด้านการปกครองต้องมีการช าระกฎหมายขึน้
ใหม ่ด้านศาสนาท่ีต้องช าระพระพทุธศาสนาให้เคร่งครัดและได้จดัการช าระพระไตรปิฎก ตลอดจน
ด้านศิลปวฒันธรรมตา่งๆท่ียงัทรงสามารถฟืน้ฟขูึน้มาได้เช่นกนั  
 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2511). วฒันธรรมกบัพระมหากษัตริย์. ใน เนื่องในวนั

เฉลิมพระชนมายคุรบ 3 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พระพทุธศกัราช 2511. 
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ภาพประกอบ 15สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชมุกบัเสนาบดี  
ณ พระท่ีนัง่ราชกรณัยสภา เมื่อครัง้ทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  

ในขณะท่ีพระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 5 เสดจ็ประพาสยโุรป 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 

สามารถสะท้อนได้ว่าการท่ีทรงเขียนเร่ืองพระพุทธยอดฟ้าเน่ืองจากทรงต้องการ
โต้แย้งแนวคิดท่ีมีการกลา่วหาวา่พระพทุธยอดฟ้าทรงก่อกบฏจากพระเจ้าตากสิน ในอีกมมุหนึ่งยัง
สะท้อนให้ เห็นค่านิยมของพระมหากษัตริย์ ท่ีจะทรงเป็น วีรบุรุษได้  จะต้องมีคุณสมบัติ  
เฉกเช่นเดียวกบัพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งนอกจากสงัคมในอดุมคติท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัและกลุ่มเจ้า
ต้องการให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครัง้สมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว พระมหากษัตริย์ในอุดมคติท่ีจะเป็น
แบบอย่างในช่วงท่ีบ้านเมืองป่ันป่วนตามท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเปรียบกบัเมื่อครัง้เปลี่ยนแปลง
การปกครองเอาไว้ คือพระพทุธยอดฟ้า  คือเป็นทัง้นกัรบ เป็นทัง้ผู้อปุถัมภ์ศาสนาต่างๆโดยเฉพาะ
พระพทุธศาสนา อีกทัง้ยงัต้องมีความเป็นศิลปิน ซึ่งในช่วงเวลาตอ่มาจะพบว่ารัชกาลท่ี 9 ได้ทรงมี
คณุสมบตัิเช่นเดียวกบัรัชกาลท่ี 1 ดงักลา่วมานี ้
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4.1.7 เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในฐานะภาพแทนบรรดาศักดิ์ในระบอบ
เก่า 

ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่ามีความพยายามย้อนกลับไปหาสมัยรัชกาลท่ี 5 หลักฐานท่ี
ปรากฏอย่างชัด เ จนอีกหนึ่ งอย่าง  คือการหวนใ ห้ความส าคัญกับการพระราชทาน
เค ร่ืองราช อิส ริยาภรณ์ เ ป็นบ า เหน็ จตอบแทนความจงรั กภักดีต่อพระมหากษัต ริ ย์  
โดยทักษ์  เฉลิมเตียรณ ได้กล่าวถึงการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราต่างๆ
เพ่ือเป็นการตอบแทนจากการทูลเกล้าฯถวายเงินบริจาคในช่วงปี 2506 เป็นต้นมา1 แต่การจะ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นัน้มีความแตกตา่งกนัในแต่ละตระกลูเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
โดยเฉพาะเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง
สถาปนาขึน้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนีม้ีความพิเศษคือเป็นการพระราชทานตามพระราช
อัธยาศัยไม่เ ก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ี เงินเดือนหรือการบริจาคทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์ 2 
สามารถสืบตระกูลได้ และมีการพระราชทานเคร่ืองยศแบบโบราณประกอบกับกา รได้รับ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในแตล่ะชัน้ เช่น โต๊ะทอง หีบหมาก เคร่ืองแตง่กายแบบโบราณ เป็นต้น  

นอกจากนีย้งัมีการเทียบชัน้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้เท่าเทียมกบัระดบับรรดาศกัดิ์

ขนุนางสมยัโบราณ สว่นสตรีท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลนีย้ังสามารถใ ช้
ค าน าหน้านามว่า คณุหญิง และท่านผู้หญิง ตามล าดบัชัน้ยศของสามีด้วยเช่น สามีเป็นพระยา  
ภริยาก็จะได้เป็นคุณหญิง หรือสามีเป็นเจ้าพระยา ภริยาก็จะได้เป็นท่านผู้ หญิง อีกทัง้การ
พระราชทานมักจะก าหนดให้ตรงกับวันฉัตรมงคลของแต่ละรัชกาลอีกด้วย แต่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประกอบกับเมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออก
นโยบายรัฐนิยมหนึ่งในนัน้คือการยกเลิกบรรดาศกัดิ์เม่ือปี 2484 แล้วหนัมาใช้ช่ือจริงของตนเองใน
ฐานะเป็นปัจเจกบคุคล แทนท่ีจะเป็นระดบัขัน้หรือต าแหน่งท่ีพระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทานให้ 
สอดคล้องกับข้าราชการใหม่ในช่วงนัน้ท่ีเน้นว่าตนเองเป็นผู้ รับใช้รัฐบาลมากกว่าจะรับใช้
พระมหากษัตริย์เช่นในอดีต3 อีกทัง้ยงัเป็นการประกาศวา่ราชส านกัไมใ่ช่ศนูย์กลางส าคญัในการให้
คุณให้โทษแก่ประชาชนและข้าราชการอีกต่อไป 4 เ ม่ือไม่มีบรรดาศักดิ์มาเป็นตัวสกัดการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนีแ้ล้ว จึงกลบักลายเป็นว่าเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีเป็น

                                                             
1 ทกัษ์ เฉลมิเตียรณ. (2559). การเมืองระบบพ่อขนุอปุถัมภ์แบบเผด็จการ. หน้า 251. 
2 ท่านผู้หญิงศรีนาถ สริุยะ, ท่านผู้หญิง. (2554). เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า. หน้า 47. 
3 คริส เบเกอร์. (2559). เล่มเดิม. หน้า 251. 
4 จิรพร  วิทยศกัด์ิพนัธุ์. (2544). นโยบายวฒันธรรมของ จอมพล ป. พิบลูสงคราม. หน้า 243. 
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เสมือนมรดกจากรัชกาลท่ี 5 จึงมิได้มีความส าคญัใดมากไปกว่าการได้รับเพ่ือเปลี่ยนค าน าหน้า
นามสตรีท่ีได้รับให้เป็นคุณหญิงหรือท่านผู้ หญิงเพียงเท่านัน้ ดังเช่นในช่วงเวลาหลังจาก
เปลี่ยนแปลงการเป็นต้นมาผู้ ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์จึงเป็นบุคคลในกลุ่ม
คณะราษฎรมากกว่ากลุ่มเจ้านายหรือข้าราชบริพารใกล้ชิดตามพระราชประสงค์แรกท่ีรัชกาลท่ี 5 
ได้สร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกลูนีข้ึน้มา 
 

 

ภาพประกอบ 16เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้าชัน้ตา่งๆ 

ท่ีมา: คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ. (2548). เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้. หน้า 70. 
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ตาราง 1ตารางจ านวนผู้ ท่ีได้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชัน้สายสะพาย โดยสตรีจะได้
สายสะพายตัง้แต่ชัน้ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)ขึน้ไป ส่วนบุรุษจะได้สายสะพายในชัน้ 
ปฐมจลุเกล้า (ป.จ.) ระหวา่ง ปี 2478 -2506 

ปี รายนามผู้ได้รับพระราชทาน ชัน้ หมายเหตุ 

2478 
 
 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ  
เจ้าฟ้าภมูิพลอดลุยเดช 

ป.จ.  

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา 

ป.จ.  

พระราชชนนีศรีสงัวาลย์ ป.จ.  

2481 
 
 
 

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ  
พระองค์เจ้าอาทิตยทิพอาภา 

ป.จ. ผู้ส าเร็จราชการฯ 

พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ป.จ. ผู้ส าเร็จราชการฯ 

ม.ร.ว.โต  จิตรพงศ์ ท.จ.ว 
หมอ่มในสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ 

กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ ์
หมอ่มกอบแก้ว 

อาภากร ณ อยธุยา 
ท.จ.ว 

หมอ่มในพระเจ้าวรวงศเ์ธอ 
พระองค์เจ้าอาทิตยทิพอาภา 

2482 
 
 

พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

ป.จ.  

นางพิบลูสงคราม 
(ละเอียด  ขิตตะสงัคะ) 

ท.จ.ว ภริยาจอมพล ป.  พิบลูสงคราม 

นางประดิษฐมนธูรรม (พนูสขุ  
พนมยงค)์ 

ท.จ.ว ภริยานายปรีด ี พนมยงค ์

2484 
 
 

พลเอก หลวงพิบลูสงคราม ป.จ. นายกรัฐมนตรี 
หมอ่มกอบแก้ว 

อาภากร ณ อยธุยา 
ป.จ. เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว. 

คณุหญิงพหลพลพยหุเสนา (บญุ
หลง  พหลโยธิน) 

ท.จ.ว ภริยาพระยาพหลพลพยหุเสนา 

2486 พลเอกพจน์  พหลโยธิน ป.จ. หวัหน้าคณะราษฎร 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ปี รายนามผู้ได้รับพระราชทาน ชัน้ หมายเหตุ 

2488 นายปรีดี  พนมยงค ์ ป.จ. ผู้ส าเร็จราชการเทนพระองค ์

2493 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
ประดิษฐาสารี 

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 4 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
อาทรทิพยนิภา 

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
อดิศยัสริุยาภา 

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
วาปีบษุบากร 

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
เหมวด ี

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 

ม.ร.ว.สิริกิติ์  กิติยากร ป.จ.  

ม.จ.ประสงค์สม  บริพตัร ป.จ. 
ชายาในสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ 

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
ม.ร.ว.โต  จิตรพงศ์* ป.จ. เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว. 

หมอ่มเอลิซาเบท  รังสิต ณ อยธุยา ป.จ. 
หมอ่มในสมเดจ็ 

กรมพระยาชยันาทนเรนทร 
พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า

จมุภฏพงษ์บริพตัร 
ป.จ. 

เลื่อนชัน้, พระโอรสสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

ม.จ.วิวฒันไชย  ไชยนัต ์ ป.จ. องคมนตรี 

ม.จ.นกัขตัรมงคล  กิติยากร ป.จ. 
พระบิดาใน 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

ม.ล.บวั  กิติยากร ป.จ. 
พระมารดาใน 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระยามานวราชเสวี ป.จ. องคมนตรี 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ปี รายนามผู้ได้รับพระราชทาน ชัน้ หมายเหตุ 

 

ม.จ.บญุจิราธร  จฑุาธชุ ท.จ.ว 
ชายาในสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ 

กรมขนุเพชรบรูณ์อินทราชยั 

ม.ร.ว.พนัธุ์ทิพย์  บริพตัร ท.จ.ว 
หมอ่มใน 

พระองค์เจ้าจมุภฏพงษ์บริพตัร 

ม.ล.ชบุ  สขุสวสัดิ์ ท.จ.ว 
หมอ่มในพระองคเ์จ้าอลงกฎ 

องคมนตรี 

หมอ่มพร้อย  วรวรรณ  ณ อยธุยา ท.จ.ว 
หมอ่มใน 

พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

หมอ่มประยรู  โสณกลุ ณ อยธุยา ท.จ.ว 
หมอ่มใน 

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒยิากร  
ท้าววรคณานนัท์ (ม.ร.ว.แป้ม  

มาลากลุ) 
ท.จ.ว 

เจ้าจอมในรชักาลท่ี 5,  
ท้าวนางวา่ราชการฝ่ายใน 

ท้าววนิดาพิจารณี (บาง  สนิทวงศ์ 
ณ อยธุยา) 

ท.จ.ว 
พระอยักีใน 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
คณุหญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ 

สงขลา) 
ท.จ.ว 

ภริยาพระยามานวราชเสวี 
องคมนตรี 

คณุหญิงศรีธรรมาธิเบศ (น้อม  ณ 
สงขลา) 

ท.จ.ว 
ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 

องคมนตรี 
2496 

 
จอมพลผิน  ชณุหะวณั ป.จ.  

ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบลูสงคราม ป.จ. เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว. 

2500 
 
 

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า
ภาณพุนัธุ์ยคุล 

ป.จ.  

ม.ล.เดช  สนิทวงศ ์ ป.จ. องคมนตรี 
พระยาศรีวิสารวาจา ป.จ. องคมนตรี 

2501 
 

สมเดจ็พระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุาฯ 

ป.จ. พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 6 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ปี รายนามผู้ได้รับพระราชทาน ชัน้ หมายเหตุ 

 ม.จ.พฒันคณนา  ไชยนัต ์ ท.จ.ว 
ชายาในพระองค์เจ้าวิวฒันไชย 

องคมนตรี 

2502 
 
 

ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร ป.จ.  
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ์ ป.จ. นายกรัฐมนตรี 
ม.จ.อจัฉราฉวี  เทวกลุ ท.จ.ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี 

2503 
 

ม.จ.จงกลณี  วฒันวงศ ์ ท.จ.ว พระธิดากรมขนุมรุพงศ์สิริพฒัน์ 
คณุหญิงวิจิตรา  ธนะรัชต ์ ท.จ.ว ภริยาจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ์

2504 
 
 

จอมพลถนอม  กิตติขจร ป.จ.  

ม.ล.สร้อยระย้า  ยคุล ท.จ.ว 
หมอ่มใน 

พระองค์เจ้าภาณพุนัธุ์ยคุล 
คณุหญิงประยงค์   
สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 

ท.จ.ว 
ภริยา ม.ล.เดช  สนิทวงศ ์

องคมนตรี 

2505 
 
 
 
 

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ  
พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์ 

ป.จ.  

พลเอก หลวงสทุธิสารรณกร ป.จ. ประธานรัฐสภา 
พระยาบริรักษ์เวชชการ ป.จ. องคมนตรี 
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ป.จ. อดีต รมว.กระทรวงเกษตรฯ 

คณุหญิงศรีธรรมาธิเบศ (ประภา  
ณ สงขลา) 

ท.จ.ว 
ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 

องคมนตรี 

2506 
 

หมอ่มทวีวงศ์ถวลัยศกัดิ ์ ป.จ. เลขาธิการพระราชวงั 
พลเอก หลวงสรุณรงค ์ ป.จ. สมหุราชองครักษ์ 

ท่ีมา: คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ.  (2548).  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้.  กรุงเทพฯ 
: คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ. 

 



  116 

จนกระทัง่รัชกาลท่ี 9 ได้เสดจ็กลบัมาประกอบพระราชพิธีต่างๆในปี 2493 พบว่าพิธี
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงักล่าวได้มีการจัดขึน้มาอีกครัง้ พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงถือ
วา่เป็นการเร่ิมพระราชทานกนัใหม่1 และพระองค์เจ้าธานีนิวตัก็ทรงมีแนวคิดท่ีโน้มกลบัไปเอาธรรม
เนียมเดิมคือการตัง้บรรดาศกัดิ์กลบัคืนมาอีกด้วย แตเ่พียงจะตัง้ให้เฉพาะนกัธรุกิจชาวจีนแทนการ
พระราชทานเหรียญตรา2ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พระราชทานยศหรือ
บรรดาศกัดิ์ตามคติในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ และยงัเป็นการจัดล าดบัชนชัน้ของคนในสงัคม
ให้ถกูต้องตามล าดบัแห่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นี ้ซึ่งเร่ืองล าดบัยศศกัดิ์สะท้อนให้เห็นวา่กลุ่มเจ้า
ค่อนข้างท่ีจะทัศนคติเป็นไปในทางลบต่อกลุ่มคณะราษฎรหนึ่งในนัน้คือเร่ืองของล าดบัยศศกัดิ์

เช่นกัน โดยเฉพาะจอมพล ป. และนายปรีดี ท่ีมียศในระบอบเดิมเป็นท่ีชัน้ หลวง แตก่ลบัได้ด ารง
ต าแหน่งสงูเทียบเท่าชัน้เจ้าพระยา  และอาจเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีจอมพล ป. ได้ยกเลิกเร่ืองยศและ
บรรดาศกัดิ์ไป  โดยในรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงตัง้ให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัเป็นผู้ พิจารณาว่าผู้ ใดมีความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับพระราชทานแม้ในบางรายจะมีพระราชประสงค์จะพระราชทาน พระองค์เจ้า
ธานีนิวตัก็สามารถกราบบงัคมทลูทดัทานได้เช่นกัน3 โดยเร่ืองการท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้ เสนอช่ือได้ทรงมี
รับสัง่ว่า “ฉันออกจะร าคาญท่ีต้องเป็นกรรมการคดัเลือกคนเข้ารับตราตระกูลนี ้เพราะดอูอกจะ
อยากได้กนัมาก เขาวา่ดมูีกฎมีเกณฑ์ในการให้ ใครได้แล้วมกัถือกันวา่ได้หน้าได้ตา แตพ่อถึงใกล้
เวลาพระราชทาน ดคูนมาว่ิงเต้นเดินเหินกบัฉนักลายๆ ยงักบัฉนับนัดาลได้ฉะนัน้”4 

ดงันัน้ในปี 2493 ท่ีทรงอ้างวา่เป็นการพระราชทานใหม ่จึงปรากฏพระนามเจ้านาย
หลายพระองค์และขนุนางในระบอบเก่ารับพระราชทานเป็นจ านวนมาก และในปีตอ่ไปหลงัจากนี ้
จนกระทัง่ถึงปีสดุท้ายท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัสิน้พระชนม์ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกลูนีใ้นล าดบั
ชัน้สงูผู้ ท่ีได้รับพระราชทานยังปรากฏว่าเป็นเจ้านายและข้าราชส านักเป็นส่วนใหญ่ (ดตูาราง
จ านวนผู้ ท่ีได้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้าชัน้สายสะพาย โดยสตรีจะได้สายสะพายตัง้แตช่ัน้
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)ขึน้ไป ส่วนบุรุษจะได้สายสะพายในชัน้ปฐมจุลเกล้า (ป.จ.)) 
ท่ีน่าสนใจคือในปี 2509 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์(ฉบบัท่ี 2) โดยมีการ
เพ่ิมจ านวนเหรียญตราในตระกลูนีท่ี้เคยก าหนดไว้ด้วยจ านวนจ ากดั ซึ่งท้ายราชกิจจานเุบกษาของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ระบุหมายเหตุว่าเป็นการเพ่ิมให้สมดุลกับจ านวนประชากรและ

                                                             
1 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 15. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 21. 
3 กลางใจราษฎร์. หน้า 148. 
4
 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 42. 
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ข้าราชการท่ีเพ่ิมขึน้ แต่หากมองตามแนวคิดของทักษ์ อาจพิจารณาให้เห็นว่าแม้จุดเร่ิมต้นการ
พระราชทานเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในยุคแรก จะเ ป็นการสนับสนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้มีบทบาทในแง่ของพิธีกรรม และความรุ่งเรืองแบบสมยัรัชกาลท่ี 5 แตเ่มื่อเวลา
ได้ผ่านไปการได้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงักล่าวจึงเป็นเสมือนการ “ได้หน้าได้ตา” และมีคา่เท่ากับ
การได้รับพระราชทานสมรสท่ีช่วยรับรองความสัมพันธ์ทางจิตใจและยกฐานะของกลุ่มบุคคล
ชัน้สงู1รวมไปถึงนกัธรุกิจส าคญั  

เพราะแม้จะยกเลิกยศและบรรดาศักดิ์ไปแล้วก็ตาม แต่เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
จลุจอมเกล้ายังคงเป็นไปตามแบบแผนเดิมคือ การได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชัน้
ใด ก็จะได้รับพระราชทานเคร่ืองยศควบคูไ่ปด้วย ซึ่งเคร่ืองยศเหลา่นีม้ีความสมัพนัธ์กบัระดบัชัน้ยศ
ตามแบบแผนเก่า อีกทัง้ยังมีการได้รับเกียรติยศตา่งๆเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว เช่น ได้รับพระราชทาน
โกศ น า้หลวง เพลิงหลวง เคร่ืองประกอบเกียรติยศ หรือพระพิธีธรรม เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบว่า
ในพิธีพระราชทานได้สงวนให้กับผู้ ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นีเ้ข้าร่วมเท่านัน้  
และเรียกผู้ ได้รับว่า “สมาชิกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” โดยจะทรงคล้องสายสะพาย
พระราชทานด้วยพระหัตถ์ และเมื่อรับพระราชทานแล้วจะต้องเข้าไปถวายบังคมสมเด็จพระ  
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ท่ีปราสาทพระบิดร เ พ่ือแสดงความจงรักภักดี เพราะฉะนัน้  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นีจ้ึงเป็นเสมือนตัวแทนของการพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ของ 
ขนุนางในระบอบเก่า ทัง้นีธ้งชัย วินิจจะกูล มองวา่ หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ได้ให้ก าเนิด
ลทัธิเสดจ็พ่อ ร.5 ขึน้ทัง้ในแง่พิธีกรรมและช่วยสร้างให้รัชกาลท่ี 5 ทรงเป็น populist king ได้ส าเร็จ
โดยกลุ่มกระฎมุพี2  และได้สร้างความทรงจ าร่วมของคนในสังคมให้รัชกาลท่ี 5 เป็นเสาหลกัของ
ประวัติศาสตร์แบบราชาชาติ นิยม โดยไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การรื อ้ฟื้นพิ ธีพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าตัง้แต่ปี 2493 เป็นต้นก าเนิดของการน าเอาภาพลกัษณ์และ
อดุมคติสงัคมแบบรัชกาลท่ี 5 กลบัมาอีกครัง้ ซึ่งแม้จะไม่เก่ียวข้องกับงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
แต่ในแง่ของพิธีกรรมได้ช่วยตอกย า้ให้เห็นความส าคญัของรัชกาลท่ี 5 และพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์ในราชวงศ์จกัรีด้วย  

                                                             
1 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 367. 
2 ธงชยั วินิจจะกูล. (2559). ประวติัศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม. หน้า 16. 
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ภาพประกอบ 17ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ  ปราโมช ถ่ายกบัเคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประกอบยศ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า ชัน้ ปฐมจลุจอมเกล้า 

ท่ีมา: คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ. (2548). เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้. หน้า 97. 

 
 
 



  119 

4.1.8 การสร้างวาทกรรม พระมหากษัตริย์คือพ่อ และประชาชนคือลูก 
นอกจากการพยายามน าพิธีกรรมต่างๆมาเ พ่ือสนับสนุนบทบาทของสถาบัน

พระมหากษัตริย์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคญัคือ การพยายามจดัวางองค์พระมหากษัตริย์ให้สอดคล้อง
กบับริบท ทัง้ในบริบทแห่งรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และบริบทแห่งสงัคมโลก 
พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้มีบทบาทส าคญัทัง้การท่ีทรงเขียนงานประวตัิศาสตร์นิพนธ์ดงัท่ีกลา่วถึงใน
บทท่ีแล้วในฐานะท่ีทรงเป็นนักเขียน โดยงานเขียนของพระองค์มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้มีความส าคญัขึน้ ซึ่งงานเขียนอยู่ในลกัษณะของประวตัิศาสตร์ตามอดุมการณ์
ราชาชาตินิยมใหม่ โดยมีคุณลักษณะท่ีส าคัญคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นคนของประชาชน 
เป็นประชานิยม (populist)1 ทัง้นีเ้มื่อมองย้อนไปตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาจะพบว่ามีการ
พยายามสร้างเอกลกัษณ์จนถวายเป็นพระราชสมญัญานามขึน้ ดงัท่ีทรงเป็น “พระปิยมหาราช” 
หรือรัชกาลท่ี 6 ได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นนกัปราชญ์หรือ “พระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งบทพระนิพนธ์
ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัท่ีทรงเขียนถึงรัชกาลท่ี 6 ก็มกัจะเลือกท่ีจะเลา่ถึงความสามารถด้านการ
ประพนัธ์ของพระองค์หรือการท่ีทรงเป็นผู้ผสานวฒันธรรมไทยและตะวนัตกเข้าด้วยกนัได้  

ดงันัน้ในรัชกาลท่ี 9 จึงพบว่าพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้มีการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือจัด
วางให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะ “พ่อ” และประชาชนเปรียบเสมือน “ลกู” ซึ่งจะเห็นได้วา่
พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงรับเอาคติสมยัสโุขทัยท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ไม่เพียงแตค่วามท่ีทรง
เป็นธรรมราชาเท่านัน้ แต่ได้อธิบายฐานะว่าทรงเป็นดังพ่อเมือง ซึ่งมองได้ว่าพิธีกรรมความ
ศกัดิ์สิทธ์ิเป็นการสร้างความชอบธรรมในแง่การสร้างสญัลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็น
เทพาวตาร แตใ่นความเป็นจริงคติสมมติเทพไมไ่ด้เป็นท่ีนิยมหรือเช่ือถืออย่างเหนียวแน่นเหมอืนใน
อดีต การเลือกเอาค าวา่พ่อเมืองหรือพ่อขนุท่ีเกิดตัง้แตปี่ 2489 เป็นต้นมา จะเป็นการช่วยสนบัสนนุ
ให้พระมหากษัตริย์ทรงได้รับความนิยมมากกวา่ และได้ทรงพยายามจ ากดัความความเป็นพ่อของ
พระมหากษัตริย์ให้มีความชัดเจนขึน้ จากบทพระนิพนธ์เร่ือง ราชา มขุ  มนุสสาน  ท่ีทรงเขียนขึน้
เดือนมกราคม 2491 “เปรียบเหมือนในบ้านหนึ่งๆ ถึงแม้พ่อบ้านจะมอบการปกครองบ้านให้ลกูๆ
ช่วยกันดแูล แต่ถ้าลูกๆไม่มีความรักใคร่นับถือย าเกรงพ่อบ้านแล้ว บ้านนัน้ก็ย่อมขาดระเบียบ  
ใครนึกจะท าอะไรก็ท าไปตามอ าเภอใจ ครอบครัวนัน้ก็ย่อมจะเกิดวิบตัิได้ตา่งๆ”2 

                                                             
1 ธงชยั  วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดิม. หน้า 16. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). ราชา มขุ  มนสุสาน . 

หน้า 77. 
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หลงัจากนัน้แม้แต่เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ด ารงต าแหน่งครัง้ท่ี 2 ในช่วงปี 
2494 ยงัได้พยายามสร้างความชอบธรรมด้วยการตัง้กระทรวงวฒันธรรม เพ่ือฟืน้ฟวูฒันธรรมและ
ได้พยายามแสดงอดุมการณ์ความเป็นบิดา1 รวมถึงเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเขายังได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีก็คือพ่อบ้านของครอบครัวใหญ่ 2 จึงเป็นไปได้ว่า
แนวคิดเร่ืองผู้น าคือพ่อได้ถือก าเนิดขึน้จากพระองค์เจ้าธานีนิวัต เพ่ือสร้างความใกล้ชิดกับ
ประชาชน และเป็นไปได้ว่างานเขียนเร่ือง The Royal Family in Wartime ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ขององักฤษในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จะมีผลต่อพระด าริของพระองค์ 
ไมน้่อย ทรงกลา่วอ้างให้เห็นวา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นดงัพระปฏิมากรท่ีเป็นเคร่ืองหมายแห่งชีวิต
และสิทธิของประชาชน และพระมหากษัตริย์คืออ านาจอธิปไตยเชิงประจกัษ์ของประชาชน3  

นอกจากการจัดทิศทางให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นคนของประชาชนแล้ว ยังมีการ
กล่าวถึงความสามารถด้านต่างๆเสมือนท่ีคนธรรมดากระท าได้ทั่วไป ทัง้นีง้านเขียนเหล่านีเ้ป็น
เสมือนการพยายามเปิดเผยให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพระมหากษัตริ ย์ว่ามีความเรียบง่าย 
มิได้ทรงกระท าสิ่งใดเหนือไปกว่าท่ีประชาชนทั่วไปท าได้ งานเขียนลักษณะเร่ืองวงในเช่นนี  ้
ม.ร.ว.สมุนชาติ  สวสัดิกลุ จะเป็นอีกผู้หนึ่งท่ีมีสว่นในการน าเสนอภาพลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์
ท่ีทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นคนทั่วไป โดยในปี 2492 พระองค์เจ้าธานีนิวัตได้ทรงกล่าวถึง 
รัชกาลท่ี 9 ว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเราพระองค์นีเ้ป็นบุคคลฉลาด ทรงสนัทัดในการใช้พระหัตถ์
โดยเฉพาะ เช่น ทรงต่อเรือ ถ่ายรูป และขบัรถยนต์ เป็นต้น”4 และอาจถือได้ว่าทรงเป็นกลุ่มแรกๆ 
ท่ีเรียกได้ว่าเป็นคนในท่ีน าเอาเร่ืองภายในของพระมหากษัตริย์มาเลา่อย่างเปิดเผย เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าทรงเป็นบุคคลสาธารณะคนหนึ่ง  และได้แสดงทัศนะให้เห็นว่าบรรพบุรุษทัง้ของ  
พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของประชาชนล้วนแต่มีความผูกพันกันมาตัง้แต่อดีต  ดังท่ีว่า 
“บรรพบรุษของท่านได้เป็นผู้กอบกู้ค า้จนุบ้านเมืองเรามาด้วยกนักับบรรพบรุุษของเราผู้ เป็นราษฎร 
เหตฉุะนัน้จึงเป็นการสะดวกท่ีเราจะยกย่องนับถือพระราชาธิบดีของเราได้ถนัดขึน้ทุกกาลสมยั”5 

                                                             
1 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 117. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 201. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). คิดย้อนหลงัไปปี

หนึง่. หน้า 59. 
4 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). ถวายพระพรวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม 2495). หน้า 102. 
5 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). ราชา มขุ  มนสุสาน . หน้า 79. 
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และ “เราได้รับความร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีมาถึง 171 ปี 
ในระยะท่ีกลา่วนีเ้ราทัง้หลายได้ผา่นทกุข์สขุร่วมกนัมากบัพระบรมราชวงศ์นัน้โดยล าดบั”1 

นอกจากการจดัวางทิศทางให้กบัต าแหน่งพระมหากษัตริย์แล้ว ในช่วงทศวรรษ 2490 
เป็นต้นมา เร่ืองความชอบธรรมของการขึน้ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ก็ยงัเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีทรง
พยายามต้องการส่ือออกไปให้เห็นว่าการขึน้ครองราชย์นัน้สอดคล้องเข้ากบัระบอบประชาธิปไตย 
ดงัท่ีกลา่วถึงเร่ืองการเลือกผู้ ท่ีจะขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ตามแนวคิดของพระองค์เจ้าธานีนิวตัไป
ในบทท่ีแล้ว แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 ทรงพยายามอธิบายวา่ผลงานท่ีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จัก รีผู้ เ ป็นบรรพบุ รุษของพระมหากษัตริ ย์จะเ ป็นสิ่ ง ยืนยันและรับประกันในต าแหน่ง
พระมหากษัตริย์อีกเช่นกัน โดยทรงอธิบายว่า “บ้านเมืองเจริญและรอดจากหายนะมาได้ตัง้แต่
สร้างกรุงเทพ ด้วยปัญญาและรัฐประศาสนนัยของพระมหากษัตริย์ และยังมองไม่เห็นว่าเราจะ
รักษาความรุ่งเรืองเช่นวา่นัน้ตอ่ไปได้อย่างไร โดยท่ีไมม่ีพระมหากษัตริย์ท่ีดี”2 และ  

ส าหรับคนไทยนัน้ไม่มีบคุคลใดจะประสานน า้ใจคนส่วนใหญ่ได้เท่าพระราชาธิบดี เพราะ

ท่านเป็นผู้ ที่ทุกๆคนจะเคารพนับถือได้โดยสนิทใจ ด้วยได้เคารพย าเกรงบรรพบุรุษของ

ท่านมาหลายชั่วคนแล้ว และท่านอยู่เหนือพรรคเหนือพวก ท่านด ารงต าแหน่งโดยสืบ

สนัตติวงศ์ มิได้แย่งยือ้มาแต่ทางใด ท่านจ าต้องท าดีเสมอ เพราะท่านจะออกๆเข้าๆอย่าง

เรารับราชการกันนัน้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบชั่วพระชนมายุท่าน ฉะนัน้จึงหายากนักที่

พระราชาธิบดีจะเอาเปรียบแก่ต าแหน่ง3  

และ “ตามทศันะของข้าพเจ้า ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุของพระเจ้าแผน่ดินนัน้ อยู่ท่ีท่าน
เป็นผู้เหนือพรรคเหนือพวกใดๆ ท่านคือต าแหน่งของท่านโดยสืบสนัตติวงศ์ พระสกลุของท่านย่อม
ประกนัพระเกียรติ พระเกียรติประกนัท่านจากความล าเอียงหรือทจุริตใดๆ”4 

ในช่วงทศวรรษ 2490 ได้เ กิดความพยายามยึดอ านาจจากกลุ่ม จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ขึน้เ น่ืองจากปัญหาจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2492 จึงน าไปสู่การรัฐประหารเมื่อ 
วนัท่ี 2494 ก่อนท่ีรัชกาลท่ี 9 จะเสด็จฯนิวตัพระนครแค่เพียงหนึ่งวนั โดยในขณะนัน้พระองค์เจ้า
                                                             

1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). ถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษา(พูดเมื่อ 
5 ธนัวาคม 2495). หน้า 102. 

2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิม. หน้า 58. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 77. 
4 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2497). ถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษา (5 

ธันวาคม 2492). หน้า 91. 
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ธานีนิวตั ทรงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ทัง้นีเ้มื่อจอมพล ป. ได้ท าการรัฐประหารรัฐบาล
ตนเอง ทรงต่อต้านการกระท าดังกล่าว โดยพยายามประวิงเวลาให้พระเจ้าอยู่หัวรั ชกาลท่ี 9 
ได้เสดจ็มาถึงก่อน และไมท่รงยอมลงพระนาม จนท้ายท่ีสดุ จอมพล ป. จึงได้กระท าการรัฐประหาร
ยก เลิ กรั ฐธรรมนูญ 2492 โดยอาศัยอ านาจของรัฐ บาล และส ร้างความ ร้าวฉานต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในครัง้นีว้่า  
พระเจ้าอยู่หัวท่านกริว้มาก ทรงต าหนิหลวงพิบูลอย่างแรงหลายค า ท่านว่าฉันไม่พอใจมาก  
ท่ีคณุหลวงท าเช่นนี ้1 กลายเป็นผลสืบเน่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงความขดัแย้งระหว่างราชส านักกับ 
จอมพล ป. และเป็นสาเหตหุนึ่งของการยึดอ านาจโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
4.2 แนวคดิและบทบาททางการเมืองตัง้แต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2500 จนถงึปีท่ี
สิน้พระชนม์ พ.ศ. 2517 

ในช่วงหลงัของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นต้นมา จอมพล ป. ไม่มีฐานอ านาจ
สนับสนุนตนเอง เพราะเกิดเส้าทางการเมืองซึ่งเคยเป็นอดีตลูกน้องสนิทอย่างจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ผู้บญัชาการทหารบก และพลต ารวจเอกเผา่ ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจท่ีมีอิทธิพลแข่ง
กับตน ท่ีส าคญัคือจอมพล ป. ถูกมองว่ามีความขดัแย้งกับฝ่ายพระมหากษัตริย์นับตัง้แต่การ
รัฐประหารเงียบ พ.ศ.2494 เป็นต้นมา พบวา่พระเจ้าอยู่หวักริว้อย่างหนกั หรือแม้แตก่ารเห็นความ
นิยมของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชด าเนินเย่ียมราษฎรในภาคอีสาน ปี 2498 
จนไมม่ีการอนมุตัิงบประมาณส าหรับการเสดจ็ประพาสอีก  

ความขัดแย้งท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนคือการไม่เสด็จในงานฉลองกึ่งพุทธศตวรรษ  
พ.ศ. 2500 ซึ่งผลงานของจอมพล ป. พิบูลสงครามในครัง้นี ้ถูกมองว่าเป็นการช่วงชิงต าแหน่ง  
เอกอัครศาสนูปถัมภกไปจากพระมหากษัตริย์2 และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงมีทัศนะต่อ 
จอมพล ป.ว่า “เมาอ านาจ” และ “มีความจะเป็นกษัตริย์องค์ท่ีสอง”3 รวมถึงการเข้ามามีบทบาท
ของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของการสกัดกัน้ลทัธิ
คอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาดงักลา่ว จนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ก่อรัฐประหารเม่ือปี 2500 
น าไปสูก่ารสิน้สดุรัฐบาลจอมพล ป. และหมดยคุผู้น าสายคณะราษฎร และถือเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญั
ท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้กลบัมามีบทบาทส าคญัอีกครัง้ผ่านพระราชพิธีส าคญัท่ีได้รือ้ฟื้น

                                                             
1 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์. (2528). เล่มเดิม. หน้า 16. 
2 ชนิดา  ชิตบณัฑิตย์. (2550). เล่มเดิม. หน้า 61. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 62. 
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ขึน้มาอีกครัง้ นอกจากนีจ้ะพบวา่ผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้รับการหวนกลบัมา
ศกึษาในกลุม่ปัญญาชน ผา่นการตีพิมพ์ในวารสารส าคญัอย่างสงัคมศาสตร์ปริทศัน์  

4.2.1 บทบาทต่อการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 
ในช่วงท้ายของการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้เกิด

ความขดัแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัชกาลท่ี 9 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีท่ีถูก
กล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นกับการจัดการเลือกตัง้ เมื่อวันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2500 ท่ี ถือว่าเป็น 
การเลือกตัง้ท่ีสกปรกท่ีสดุ และเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีจอมพลสฤษดิ์ใช้เป็นข้ออ้างในการท ารัฐประหาร
แต่เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความชัดเจนในเร่ืองรอยร้าวระหว่างรัชกาลท่ี 9 กับนายกรัฐมนตรี 
คือการไม่เสดจ็ไปทรงร่วมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ จนหนงัสือพิมพ์บางฉบับได้พาดหัวข่าวท่ีมี
ลกัษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยระบุว่าการท่ีไม่เสด็จฯไปร่วมงานเพราะแสร้งท าป่วย 1 
ในเหตกุารณ์นีทู้ตองักฤษผู้ ได้เข้าเฝ้ารัชกาลเพ่ือกราบวายบังลา ในปี 2500 ระบุว่าในงานฉลอง 
25 พุทธศตวรรษรัฐบาลได้จัดงานโดยไม่ได้ปรึกษากับรัชกาลท่ี 9 ซึ่งพระองค์เห็นว่าควรจะให้
พระองค์ เ ป็นศูนย์กลางในฐานองค์อัครศาสนูปถัมภก แต่พระองค์ เ จ้าธานีนิวัตเห็นว่า  
รัชกาลท่ี 9 ทรงเล่นผิดไพ่2 เพราะอย่างน้อยควรท่ีปรากฏพระองค์ให้เห็นในงานดงักล่าวยงัดีกว่า
การท่ีทรงตดัสินพระทยัไมร่่วมงาน 

ในช่วงเวลาเดียวกันนีโ้ลกก าลงัเผชิญกับภาวะสงครามเย็น ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า  
เมื่อจอมพล ป. ได้ขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ได้ด าเนินการนโยบาย
ปราบปรามคอมมิวนิสต์เพ่ือต้องการให้สหรัฐอเมริกาช่วยสนบัสนนุตนเอง งานของณฐัพล  ใจจริง
แสดงให้เห็นวา่ สหรัฐอเมริกาได้ท าการศึกษาลกัษณะทางสงัคมไทยในช่วงปลายปี 2496 และได้
ด าเนินการท าสงครามจิตวิทยาเพ่ือสกดักัน้ลทัธิคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนโดยมีไทยเป็นแหล่ง
ยทุธศาสตร์ ทัง้นีใ้นการท าสงครามจิตวิทยาดงักล่าวได้ท าการโฆษณาชวนเช่ือ และใช้ข่าวสารท่ี
สมัพันธ์กับโฆษณาชวนเช่ือ และใช้ผู้น าประเทศเป็นศนูย์กลางความเช่ือดงักล่าว โดยเฉพาะพืน้ท่ี
ในภาค อีสานและภาคเห นือของไทยท่ี เ ป็นจุดด า เ นินการ โฆษณาชวน เ ช่ือดังกล่าว  
โดยสหรัฐอเมริกาได้น าเอาประเดน็การคกุคามสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นส าคญัในการ
ปฏิบัติการดงักล่าว และพบหลักฐานว่าในปี 2496 – 2500 มีการใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 
ในหลวงและวดัพระแก้ว รวมถึงภาพยนตร์ท่ีน าเสนอพระราชกรณียกิจมาใช้เป็นอาวธุในการท า

                                                             
1 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. (2551). เล่มเดิม. หน้า 504. 
2 สมศักด์ิ  เจียมธีรสกุล. (2549). The King and I : รายงานการเข้าเฝ้าของทูตอังกฤษ ปี 2500 ใน

หลวงทรงมีพระราชด ารัสถงึการเมืองไทย. 
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สงครามจิตวิทยา1 ทัง้นีย้งัเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้กลบัมามีบทบาททาง
การเมือง  

ทัง้นีเ้ห็นได้จากการผลกัดนัโครงการเย่ียมประชาชนในชนบทเพ่ือสร้างความนิยม 2 
โดยเฉพาะการเสดจ็พระราชด าเนินเย่ียมราษฎรในภมูิภาคต่างๆ พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงอ้างว่า
เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี 9 ในการท่ีจะทรงรู้จกัราษฎรและบ้านเมืองไทย3 จึงก าหนดการ
เย่ียมราษฎรทัว่ประเทศในปี 2498 โดยเร่ิมจากภาคกลาง 6 จงัหวดัคือ สพุรรณบรีุ ชยันาท สิงห์บุรี
อา่งทอง อยุธยา และนครนายก ตามล าดบั และในปีเดียวกนัได้เสด็จพระราชด าเนินเย่ียมราษฎร
ในภาคอีสาน ปราการ กลิ่นฟุ้ง สันนิษฐานว่าการเสด็จพระราชด าเนินดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะ
เก่ียวข้องกบัการเมือง ซึ่งจอมพล ป. คาดวา่การเสดจ็พระราชด าเนินเย่ียมราษฎรท่ีรัฐบาลของตน
สนับสนุนจะช่วยดึงราชส านักให้เข้ามาเป็นฝ่ายเดียวกับตนเอง ในช่วงท่ีก าลังเสี่ยงต่อการท า
รัฐประหารของ พล.ต.อ.เผา่  ศรียานนท์4 ทัง้นีก้ารเสดจ็ฯภาคอีสานยงัเป็นการสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างในหลวงกับราษฎร โดยจะทรงมีพระราชด ารัสต่อประชาชน และพระราชทานเหรียญ  
พระบรมฉายาลักษณ์ตอบแทนให้แก่ประชาชนท่ีน าของมาทูลเกล้าฯถวาย โดยเหรียญท่ี
พระราชทานเป็นการสร้างความทรงจ าให้นึกถึงพระองค์และยงัเปรียบเสมือนส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิอีกด้วย5 

ส าหรับการเสด็จฯครัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในเขตจังหวดัภาคกลางล้วนแต่เคยเป็น
พืน้ท่ี ท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีความคุ้นเคยเมื่อครัง้ท่ีทรงรับราชการมหาดไทยมณฑลกรุงเก่า
ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 ทรงเห็นว่ามณฑลกรุงเก่านีน้่าดมูาก ทัง้ยังเป็นอู่ข้าวอู่น า้ท่ีส าคญัย่ิงใน 
พระราชอาณาจกัร6 สว่นภาคอีสานนัน้ความรับรู้ของชนชัน้ปกครองท่ีมีนัน้ พระองค์เจ้าธานีนิวตัได้
กล่าวถึงรายงานตรวจราชการของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ช่วงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองว่าภูมิภาคนีม้ีขนาดใหญ่ มีพลเมืองจ านวนมาก ทัง้นิสัยใจคอของ
พลเมืองยงัเหมือนขีผ้ึง้ยงันุ่ม ไมไ่ด้ปัน้ให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างใด จะปัน้ให้ดีหรือไมด่ีก็คงไม่ยากนัก 
จึงควรปัน้ให้ดีโดยเร็ว7 และเมื่อพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ไปตรวจราชการในสมยัรัชกาลท่ี  7 ทรงเห็น
                                                             

 1 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 154. 

 2 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 157.  
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 127. 
4 ปราการ  กลิ่นฟุ้ง. (2551). การเสด็จพระราชด าเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช พ.ศ. 2493-2530. หน้า 100. 
5 ปราการ  กลิน่ฟุ้ง. (2551). เล่มเดิม. หน้า 115. 
6  พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 127. 
7 หนา้เดิม. 
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ว่าคนในภาคอีสานยังให้การยอมรับรัฐบาลท่ีมาจากกรุงเทพฯ เมื่อออกพระนามพระเจ้าอยู่หัว 
ประชาชนก็ย่ิงพอใจมาก ถึงกับยกมือไหว้ท่วมหัว1 ดังนัน้เมื่อวิเคราะห์งานของปราการกับ
แนวความคิดของพระองค์เจ้าธานีนิวตั จึงมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกนัคือ การไปปรากฏ
พระองค์ให้ประชาชนในภมูิภาคท่ีห่างไกลได้เห็น ซึ่งขณะนัน้ในภาคอีสานก าลงัประสบกบัภยัจาก
ลทัธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งรัชกาลท่ี 9 ยังมีพระราชกระแสรับสัง่วา่ แม้ฝรั่งเองก็ได้ปรารภกบัพระองค์ว่า
ควรจะเสด็จภาคอีสาน 2 ซึ่งทางราชส านักเองยังรู้สึกกังวลในเร่ืองความปลอดภัยเช่นนีอ้ยู่  
แต่หากต้องการจะปัน้พลเมืองท่ีมีลกัษณะเหมือนดงัขีผ้ึง้ยังนุ่ม ให้รู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ท่ีอยู่
ห่างไกลยังให้ความส าคัญต่อประชากรในภาคอีสาน จะช่วยดึงความนิยมมาสู่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้  และยัง “ได้โยงเอาน ้าใจอาณาประชาราษฎรมาไว้ใกล้ชิดพระองค์ ”3 
จนอาจกลา่วได้ว่าการเสดจ็ฯภาคอีสาน ในปี 2498 ได้สร้างความนิยมตอ่สถาบันพระมหากษัตริย์
ขึน้มาในระดบัหนึ่ง จนท าให้รัฐบาลจอมพล ป. ได้งดแผนการเสดจ็ฯในภาคอ่ืนๆท่ีเหลือลง4  

ความสมัพนัธ์ของจอมพล ป. กบันายปรีดี พบวา่มีการติดตอ่ท่ีจะให้เดินทางกลบัมา
เพ่ือรือ้ฟื้นคดีสวรรคต รัชกาลท่ี 85 รวมถึงนโยบายของจอมพล ป. ท่ีมีท่าทีท่ีดีต่อจีน จึงย่ิงสร้าง
ความหวาดระแวงต่อสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน แต่สิ่งท่ีท าให้รัฐบาลจอมพล ป. เสื่อมความนิยม  
เป็นผลจากการเลือกตัง้ในเดือนกุมภาพนัธ์   2500 ท่ีพบว่ามีการทจุริต จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มรอยัล
ลิสต์ได้ตอบโต้คืน เร่ิมตัง้แต่เดือนมีนาคม 2500 กลุม่รอยลัลิสต์เร่ิมแผนท าลายการเลือกตัง้เพ่ือให้
การเลือกตัง้เป็นโมฆะ โดยพล.ต.อ.เผา่  ศรียานนท์เสนอให้จับกุมผู้อยู่เบือ้งหลงัแผนการดงักลา่ว
ทัง้หมด ทัง้นีส้ถานทตูองักฤษยงัได้รายงานวา่กลุม่รอยัลลิสต์กบัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการ
ประชุมลับในวันท่ี 16 เมษายน 2500 โดยเห็นชอบร่วมกันให้ท ารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล 
จอมพล ป. โดยปรากฏพระนามของพระองค์เจ้าธานีนิวัตเข้าร่วมประชุมด้วย 6 ในท่ีสุดวันท่ี 
16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ได้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจจากจอมพล ป. ทัง้นีใ้นการท า
รัฐประหารดงักลา่ว จอมพลสฤษดิ์อ้างวา่เป็นพระบรมราชโองการ7  

                                                             
1 หนา้เดิม. 
2 ปราการ  กลิน่ฟุ้ง. (2551). เล่มเดิม. หน้า 94. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 127. 
4 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 371. 
5 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 215. 
6 แหล่งเดิม. หน้า 215. 
7 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 165. 
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การรัฐประหารปี 2500 นี ้น าไปสูก่ารเร่ิมต้นของการจบักลุม่พนัธมิตรใหม ่คือ กองทพั
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สหรัฐอเมริกา1 โดย CIA ได้รายงานว่าสถาบนัพระมหากษัตริย์และ
องคมนตรีมีบทบาทส าคัญในการผลักดันในจอมพลสฤษดิ์  ท ารัฐประหาร นอกจากนีทู้ต
สหรัฐอเมริกายงัรายงานวา่ภายหลงัรัฐประหาร พระองค์เจ้าธานีนิวตัซึ่งเดิมมกัจะทรงอยู่เบือ้งหลงั
การเมือง แตก่ลบัมีบทบาทมากขึน้ โดยสถานทตูองักฤษยงัได้อ้างวา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงกลา่ว
ว่า “การรัฐประหารครัง้นีค้ือสิ่งท่ีพวกรอยัลลิสต์ต้องการ”2 ต่อมาจอมพลสฤษดิ์ได้ร่วมกับ 
จอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจตนเอง ในวนัท่ี  
6 พฤศจิกายน 2501 ซึ่งนบัวา่เป็นการล้มล้างระบบการเมืองครัง้ส าคญั3  

ในงานเขียนของทักษ์   เฉลิมเตียรณ พบว่าภายหลังการรัฐประหาร 2500 
จอมพลสฤษดิ์ ต้องการด าเนินชีวิตแบบอนุรักษ์นิยม และได้ด าเนินการเก่ียวกับราชส านักหลาย
ประการ โดยหากพิจารณาในแง่ของวฒันธรรมการเมืองจะพบว่านโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย์และราชส านัก จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทต่อ
สงัคมไทยเพ่ิมขึน้ โดยด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ คือ การไม่สามารถ
แบ่งแยกพระมหากษัตริย์และชาติไทยออกจากกนัได้ เพราะจอมสฤษดิ์เองมีความคิดวา่ ประชาชน
ยงัรู้สึกว่าอ านาจในการปกครองประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการมาแต่ก าเนิด 4 
ซึ่งแนวความคิดของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ มีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัพระองค์
เจ้าธานีนิวัต ทัง้ในเร่ืองของการมองว่าการเมืองและสงัคมในขณะนัน้เป็นกระบวนท่ีเกิดจาก
ตะวันตก แนวคิดผู้ปกครองเปรียบเสมือนพ่อ หรือแม้แต่แนวคิดในเร่ืองพระมหากษัตริย์เป็น
สญัลกัษณ์ทางจิตใจ เป็นสญัลกัษณ์ของอดีตและขนบธรรมเนียม5 ดงัท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัเคย
กล่าวไว้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีล้วนมีบ่อเกิดจากสถาบนัพระมหากษัตริย์ รัฐบาลในยุคนีจ้ึง
เป็นกลไกส าคญัในการรือ้ฟืน้งานพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีถกูยกเลิกไปหลงัจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  

จอมพลสฤษดิ์เช่ือวา่งานพิธีเหลา่นีเ้ป็นการสง่เสริมความสามคัคีในชาติ โดยการเชิญ
ชวนประชาชนให้เข้าร่วมพิธี โดยหนึ่งในพิธีท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธกลุ่มคณะราษฎรคือการ

                                                             
1 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 240. 
2 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 244.  
3 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 179. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 197. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 203.  
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ยกเลิกวันชาติเดิมจากวันท่ี 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมิได้ให้เป็น
วนัหยุดราชการตอ่ไป แตไ่ด้ก าหนดให้วนัชาติคือวนัท่ี 5 ธนัวาคม อนัเป็นวนัคล้ายวนัพระบรมราช
สมภพของรัชกาลท่ี 9 แทน นบัตัง้แต่ปี 2503 เป็นต้นมา ทัง้นีน้บัตัง้แตปี่ 2502 จอมพลสฤษดิ์ยงัได้
ยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนญูวนัท่ี 10 ธนัวาคมนบัแตน่ัน้มา การจดัพิธีเฉลิมพระชนมพรรษายงัเป็น
การรือ้ฟื้นพิธีเหมือนสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือท าให้เป็นงานส าคญัท่ีสดุของทางราชการ
ประจ าปี1  

4.2.2 พระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ พ.ศ.2506 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลท่ี 9 ช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ท่ีดนู่าสนใจเป็น

พิเศษคือพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2506 โดยพระเจ้าอยู่จะมีชนมพรรษาครอบ 3 รอบ
โดยหมายก าหนดการพระราชพิธีมีความพิเศษไปกวา่พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในปีก่อนหน้านี ้คือ
วนัท่ี 3 ธันวาคม 2506 พระราชพิธีฉลองพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจ ารัชกาลท่ีทรงหล่อขึน้ใน  
ปีเดียวกันนี ้ท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย วันท่ี 4 ธันวาคม เสด็จไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลท่ี 
พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยั วนัท่ี 5 ธนัวาคมอนัเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เสดจ็ออกมหาสมาคมท่ี
พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยเพ่ือให้พระบรมวางศานุวงศ์และข้าราชการถวายพระพรชัยมงคล  
ตอ่มาในวนัท่ี 6 ธันวาคมทรงประกอบพิธีสรงพระมรูธาภิเษก ทัง้นีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
พระองค์เจ้าธานีนิวตั ในฐานะพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ถวายน า้อภิเษกด้วย จากนัน้ในเวลาบ่าย
เสดจ็ออกให้คณะทตูานทุตูถวายพระพร และในวนัสดุท้ายของการพระราชพิธีคือการเสดจ็พระราช
ด าเนินโดยกระบวนพยหุยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี จากพระบรมมหาราชวงัไป
ทรงนมสัการพระรัตนตรัยท่ีวดับวรนิเวศวิหาร2 ทัง้นีพ้ระราชประเพณี ท่ียงัมิได้ทรงกระท าเมื่อครัง้
บรมราชาภิเษก ก็โปรดเกล้าฯจดัให้มีขึน้ในพระราชพิธีนี ้นัน่คือการเสดจ็ฯทางสถลมารคดงักลา่ว3 

เมื่อวิเคราะห์รูปแบบพระราชพิธีจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายกับพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ซึ่งพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงแสดงความเห็นเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าให้
ความส าคัญกับการรับน า้อภิเษก มากกว่าการสวมมงกุฎซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตะวันตก  
เหตท่ีุกลา่วมานีเ้พ่ือจะชีใ้ห้เห็นวา่การจดัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครับ 3 รอบมีนยัยะอย่าง
                                                             

1 สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล. (2549). ก าเนิดการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา. 
2 หมายก าหนดการพระราชพิธีฉลองพระพทุธปฏิมาชัยวัฒน์ประจ ารัชกาล และเฉลมิพระชนมพรรษา

ครบ 3 รอบ ธันวาคม 2506.(2506,  1 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ .  เล่ม 80  ตอนที่  116. 
หน้า 2-15. 

3 กรมศิลปากร. (2543). พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยา
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร. หน้า 72. 
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การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซ า้อีกเป็นครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากในการพระราชพิธีเมื่อปี 2493 
ไมไ่ด้จดัเตม็รูปแบบตามประเพณี คืองดการเสดจ็เลียบพระนครเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าเฝา้
พระเจ้าอยู่หวั ซึ่งขัน้ตอนนีเ้ป็นพิธีอินเดียโบราณ ท่ีแปรเปลี่ยนจากการประทกัษิณพระนครมาเป็น
การสกัการะพระรัตนตรัยในพระอารามส าคญั1 ซึ่งการจดัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 2 ครัง้ล้วน
เคยเกิดขึน้มาแล้วในสมยัรัชกาลท่ี 1 เมื่อทรงสร้างพระนครและพระบรมมหาราชวงัขึน้ใหมก่็ได้จัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึน้อีกครัง้เต็มตามต ารา หรือในสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อทรงลาผนวช 
ประกอบกบัทรงบรรลนิุติภาวะท่ีจะขึน้บริหารราชการแผน่ดินด้วยพระองค์เองก็ทรงจัดพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกขึน้อีกครัง้เช่นกัน หรือในสมยัรัชกาลท่ี 6 ทรงต้องการให้นานาประเทศได้มีโอกาส
ร่วมงานก็ได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชขึน้2 นอกจากนีพ้ระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
รัชกาลท่ี 6 ยังเป็นครัง้แรกท่ีได้รับการยกระดับจากการเป็นพระราชพิธีระดับชาติ เป็นระดับ
นานาชาติ เพ่ือมุง่หวงัให้แขกตา่งชาติเกิดความประทบัใจในความทนัสมยัแบบตะวนัตกของสยาม3 
 

 

 

 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. ค าอธิบายลกัษณะงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ใน ชมุนมุพระนิพนธ์บางเร่ือง. หน้า 4. 
2 จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หวั. (2518). หนา้ 2.  
3 ศิริพร ดาบเพชร. (2553– 2554). นัยยะทางการเมืองของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 6. 

หน้า 31. 
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ภาพประกอบ 18กระบวนพยหุยาตราทางสถลมารค  
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506 

ท่ีมา: ส านักพระราชวัง. (2533). พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506.  
ไมป่รากฏเลขหน้า. 

จะเห็นได้วา่ทัง้งานพระราชพิธีของทัง้ 3 รัชกาลล้วนแตจ่ดัขึน้เมื่อพระมหากษัตริย์แต่
ละพระองค์มีความพร้อมท่ีจะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระองค์เอง โดยในปี 2504 พระองค์เจ้า
ธานีนิวตั ทรงอธิบายพระราชพิธีอินทราภิเษก ซึ่งเป็นพิธีโบราณไมเ่คยมีการจดัในสมยัรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งรูปแบบพิธีอินทราภิเษกมีลักษณะเดียวกับบรมราชาภิเษก คือการเสด็จฯเลียบพระนคร  
ซึ่งความส าคัญของพิธีอินทราภิเษก เป็นพิธีท่ีเสริมฐานะของพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน 
พระราชาธิราช1 ทัง้นีพิ้ธีกรรมในพระราชพิธีครัง้นีล้้วนแตเ่ป็นคติอินเดียโบราณดงันัน้จึงเป็นไปได้
วา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัผู้ทรงมีความเช่ียวชาญในด้านนีท้รงมีสว่นส าคญัในการจดัพิธีตา่งๆ  

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2514). เร่ืองฉากลายรดน า้

ในพระที่นัง่ดสุติมหาปราสาท. หน้า 68. 
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นบัตัง้แต่การสรงพระมรูธาภิเษกซึ่งเป็นคติอินเดียโบราณท่ีถือวา่ น า้เป็นสญัลกัษณ์
ในการช าระล้างผู้ ท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่หรือย่างเข้าก้าวใหม่ของชีวิตให้ประสบความส าเร็จ  
ทัง้นีก้ารรดน า้ยังแฝงคติเพ่ือให้เป็นใหญ่ในโลก1 หรือการเสด็จฯเลียบพระนครซึ่งถือเป็นพิธีท่ี
ย่ิงใหญ่ดงัท่ีกล่าวแล้วว่าเป็นการเสริมฐานะให้กษัตริย์เป็นพระราชาธิราช เน่ืองจากองค์ประกอบ
ในกระบวนพยุหยาตรามิใช่สื่อถึงความย่ิงใหญ่หรือแสนยานุภาพของกองทัพตามคติเดิมเพียง
อย่างเดียว แต่ยังสะท้อนให้เห็นทรงเป็นดงัพระอินทร์ตามคติพระพุทธศาสนาโดยพระราชยานท่ี
ประทับซึ่งมีการประดับด้วยรูปสัตว์ในวรรณคดีอย่างเช่นพญาครุฑ ยังสื่อให้เห็นถึงการเป็น
สญัลกัษณ์ของเขาพระสเุมรุอนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์นัน่เอง2  

นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงแบบแผนจากการเสด็จฯเลียบเมืองไปเป็นนมัสการ  
พระรัตนตรัยแทน ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมานัน้3 นอกจากจะเป็นโอกาสให้ประชาชนได้เฝ้า
ชมพระบารมีแล้ว ยังสะท้อนคติของพระมหากษัตริย์ตามหลักพระพุทธศาสนาในฐานะท่ี  
ทรงเป็นพระโพธิสตัว์ ในด้านคณุค่าทางสงัคมวิทยายังท าให้ประชาชนเห็นวา่พระมหากษัตริย์คือ
องค์อุปถัมภ์ศาสนาประจ าชาติ 4 อีกทัง้ยังมีการหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจ ารัชกาล 
ท่ียึดถือปฏิบัติกันมาว่าพระมหากษัตริย์เมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะต้อง
หล่อพระพุทธรูปดงักล่าวขึน้5 แม้คติเดิมในการสร้างจะมีจุดประสงค์เพ่ือเข้าอัญเชิญเข้าไปใน
กองทพัเพ่ือมุง่ทางชยัชนะสงครามก็ตาม6 

                                                             
1 นภาพร เล้าสนิวัฒนา. (2549). การเสด็จขึน้ครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสญัลกัษณ์

แห่ง "สมมติเทวราช". หน้า 9. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 51. 
3 หนา้เดิม. 
4 ควอริช เวลส์. (2562). พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตัง้แต่โบราณกาลถงึ พ.ศ. 2475. หน้า 105. 
5 ส านักพระราชวัง. (2533). พระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506. ไม่ปรากฏเลข

หน้า. 
6 สมบติั พลายน้อย. (2528). ต านานพระชยัวฒัน์และพระแก้วประจ ารัชกาล. หน้า 9.  
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ภาพประกอบ 19พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒยิากร ถวายน า้อภิเษก 
ในการสรงพระมรูธาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506 

ท่ีมา: ส านักพระราชวัง. (2533). พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506.  
ไมป่รากฏเลขหน้า. 

ดงันัน้การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ จึงเป็นเสมือนการแสดงความ
ย่ิงใหญ่ของสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้สาธารณชนได้รับรู้ ผา่นขบวนแห่ท่ีแวดล้อมไปด้วยเคร่ืองสงู
ตา่งๆ และมีลกัษณะตามแนวคิดรัฐนาฏกรรมในช่วงแรก ท่ีมีการเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามามี
สว่นร่วมตอ่เหตกุารณ์ดงักล่าว ซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงเวลานัน้พบว่ามีการลงข่าวเก่ียวกบัการ
พระราชพิธีอย่างครึกโครมทัง้ในเร่ืองของระยะเวลาท่ีจัดการพระราชพิธีท่ีว่างเว้นจากการเสด็จ
เลียบพระนครมาหลายปี หรือจ านวนผู้คนท่ีจะเข้าร่วมในพิธีดงักลา่ว เช่น “ข้าราชการ ทหาร นิสิต
นกัเรียนกวา่ ๕ พนั ร่วมกระบวนวานนี ้ผู้คนแตกตื่นชมประเพณีส าคญั(สารเสรี 13 พ.ย. 2506)”1  

                                                             
1 หมายก าหนดการพระราชพิธีฉลองพระพทุธปฏิมาชัยวฒัน์ประจ ารัชกาล และเฉลมิพระชนมพรรษา

ครบ 3 รอบ ธันวาคม 2506. (2506). ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพิเศษ. 
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นอกจากนีจ้ะพบว่ามีความคล้ายกับในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีการเร่ียไรเพ่ือร่วมสร้าง
พระบรมรูปทรงม้าเป็นท่ีระลกึ โดยมีการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสร้างโรงเรียนเด็กก าพร้า
เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ โดยมีแสตมป์ท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึกตอบแทนตามจ านวนเงินท่ี
บริจาคในหนังสือพิมพ์ชาวไทย ฉบับวนัท่ี 20 พ.ย. 2506 ได้กล่าวถึงการตัง้โรงเรียนเด็กก าพร้า
ดงักล่าววา่“เพราะเป็นการส่งเสริมให้คนทัง้ชาติเพ่งจิตอยู่ ณ สถาบนัพระมหากษัตริย์ อนัเป็นจุด
รวมน า้ใจของชาติ ให้สมคัรสมานสามคัคีกันไว้ โดยมั่นคงหนกัแน่นอีกวาระหนึ่งด้วย”1 ทัง้นีส้ิ่งท่ี
เรียกได้วา่เป็นความแปลกใหม่คือ ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในพระราชพิธีไม่ได้จ ากัดอยู่ภายในประเทศหรือ
เฉพาะหมู่คนไทยเท่านัน้ นักศึกษาไทยและชุมชนชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย ยังได้จัดงาน
ฉลองวาระดงักลา่ว ทัง้ในรูปแบบการแสดงแบบชดุไทยยคุตา่งๆ รวมถึงการจดัแสดงประวตัิศาสตร์
แบบพิเศษซึ่งนบัวา่เป็นการจดังานในลกัษณะนีค้รัง้แรกของนกัศกึษาไทยในออสเตรเลีย2  

สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระชนมพรรษา 36 พรรษา และครองราชย์
สมบัติครบ 17 ปี พบว่ามีการเสนอให้ทรงเป็น “มหาราช” พระองค์หนึ่ง “น่ีคือปีแห่งมหาราช 
ผู้ทรงเป็นหลกัมัน่ของพสกนิกรไทย!”(พิมพ์ไทย 1 ธ.ค. 2506) หรือในเทศนา 2 ธรรมาสน์ท่ีมีการ
ถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ ปรากฏว่าพระผู้ ใหญ่ท่ีเป็นผู้ เทศน์ได้เสนอให้ทรงเป็น “พระมหาปิยะราช” 
เพ่ือจะได้สอดคล้องกบัรัชกาลท่ี 5 ผู้ เป็นพระอยักา อนัจะเหมาะสมกว่า “พระภทัรมหาราช”ท่ีมีผู้
เสนอในช่วงเวลานัน้ (ไทยรายวนั 7 ธันวาคม 2506)3 และเมื่อถึงวนัท่ีมีการเสด็จฯเลียบพระนคร
พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์ได้รายงานถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนจ านวนมาก เช่น “ประชาชนเฝา้ฯ
ชมพระบารมี มืดฟ้ามวัดิน ตลอดระยะทางเสดจ็ฯ โห่ร้องถวายพระพรกึกก้อง ประชาชนในพระนคร
และตา่งจงัหวดันบัแสนพากนัหลัง่ไหลมาท้องสนามหลวง” (สยามรัฐ 9 ธ.ค. 2506)4 นอกจากนีย้ัง
มีการปล่อยนักโทษจ านวน 17,000 คน ซึ่งไม่ร่วมนกัโทษคดีคอมมิวนิสต์ ซึ่งนบัเป็นการอภยัโทษ
ครัง้ย่ิงใหญ่ในประวตัิศาสตร์ราชทณัฑ์ของประเทศไทย(หลกัเมือง 16 ธ.ค. 2506)5 

ดังนัน้พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ จึงแสดงให้เห็นว่าสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยการน าประเพณีในราชส านกัมาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2506 ทก 1.10 

เร่ือง พระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ( พ.ศ. 2506 ). 
2 แหล่งเดิม. 
3 แหล่งเดิม. 
4 แหล่งเดิม. 
5 แหล่งเดิม. 
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คนเกิดความสนใจ การอ้างอิงความเก่าแก่ของพิธี โดยผสานกบัแนวคิดพระราชาธิราชผู้มีความ
ย่ิงใหญ่ตามโลกอดุมคติ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงยงัสามารถประสานแนวคิดเร่ืองของการร่วม
ท าบญุเพ่ือบริจาคให้กบัเดก็ก าพร้า จึงย่ิงแสดงให้เห็นวา่สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้มีสว่นส าคญัใน
การช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส ในสภาวะสงัคมท่ีประสบปัญหาเดก็ก าพร้า ซึ่งสอดคล้องกบัสิ่ง
ท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้เคยแสดงทัศนะให้เห็นว่า แท้จริงแล้วพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมนุษย์
ธรรมดาพระองค์หนึ่ง ท่ีมีความเช่ือเร่ืองสมมติเทพเป็นสิ่งสนับสนุนสถานะเท่านัน้ จึงเป็นการ
ปรับตวัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในยคุใหมท่ี่หนัมาท างานเพ่ือสงัคมโดยท่ีไมล่ะทิง้ประเพณีท่ีจะ
ช่วยสง่เสริมความศกัดิ์สิทธ์ิของพระองค์เอง  

ทัง้นีส้มศกัดิ์  เจียมธีรสกุล ยังได้เสนอความเห็นไว้ว่าเก่ียวกับพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 3 รอบว่าเป็นพระราชพิธีท่ีอาจถือเป็นสุดยอดของกระบวนการฟื้นฟูสถาบัน
พระมหากษัตริย์1 ทัง้นีใ้นขณะจดัพระราชพิธีดงักลา่ว จอมพลสฤษดิ์ ผู้ เป็นก าลงัส าคญัในการฟืน้ฟู
สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้ล้มป่วยอย่างหนกั โดยก่อนหน้านีไ้ด้เสดจ็ฯไปเย่ียมถึงบ้านพกั และยงัมี
พระราชกระแสรับสัง่ผา่นไปยงัแมย่ายของจอมพลสฤษดิ์วา่ “ขอให้พกัผอ่นมากๆ อย่าได้ห่วงอะไร
เลย”(ไทยรายวนั 7 ธ.ค. 2506)2 และได้ถึงอสญักรรมในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2506 ซึ่งนบัวา่เป็นความ
บงัเอิญของทัง้สองเหตกุารณ์ ซึ่งมีลกัษณะเชิงสญัลกัษณ์ คือผู้ เป็นก าลงัส าคญัในการฟืน้ฟลู้มลง  
พร้อมๆกบัพระราชพิธีอนัเป็นสดุยอดแห่งการฟืน้ฟู 

และจะพบวา่หลงัจากนีไ้ด้มีการจดัพระราชพิธีตา่งๆขึน้มาอย่างมีนยัยะส าคญั แม้ไม่
ปรากฏหลกัฐานวา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัจะทรงมีสว่นเก่ียวข้องใดในพระราชพิธีหลงัจากนี ้แตก่็ถือ
ได้วา่พิธีเหลา่นีเ้ป็นผลสว่นหนึ่งท่ีมีลกัษณะของประเพณีประดิษฐ์ ท่ีมีการเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกบัอดตี
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีนัยยะส าคญัของการจัดขึน้มา โดยปรากฏว่าก่อนท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัจะ
สิน้พระชนม์ในปี 2517 ได้จัดพระราชพิธีส าคญัอีก 2 พิธี คือ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514 
และพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร พ.ศ. 2515 

4.2.3 พระราชพธีิรัชดาภเิษก พ.ศ. 2514 
พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514 เ ป็นพระราชพิ ธี ท่ีจัดขึน้ เมื่อรัชกาลท่ี 9  

ทรงครองราชย์สมบัติ  ครบ 25 ปี แม้ในราชวงศ์จักรีจะเคยมีพระมหากษัตริย์ท่ีทรงครองราชย์ถึง 

                                                             
1 สมศักด์ิ  เจียมธีรสกุล. (2549). งานศพสฤษด์ิ ในหลวงทรงโปรดเกล้าให้จดัให้สงูกว่าผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองค์. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2506 ทก 1.10 

เร่ือง พระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ( พ.ศ. 2506 ). 
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25 ปี มาแล้วถึง 3 พระองค์ คือรัชกาลท่ี 1 รัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 5 แต่การจัดพระราชพิธี
ครบรอบ 25 ปีดังกล่าวพึ่งจะการจัดครัง้แรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 นีเ้องเท่านัน้ โดยรับแนวคิดจาก
ตะวันตกแล้วน ามาปรับเป็นพระราชพิธีแบบไทย1 โดยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้จัดขึน้ในปี 2436 
แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายบูรพมหากษัตริยาธิราชตัง้แต่สมัย  
กรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา โดยสว่นแรกนีไ้ด้จดัท่ีพระราชวงับางปะอิน ตอ่มาในสว่นท่ีสองเป็นการจดั
ท่ีพระบรมมหาราชวงั ประกอบไปด้วยการสรงพระมรูธาภิเษก การบ าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ  
ตลอดจนการเสดจ็ออกเพ่ือให้พระบรมวงศานวุงศ์และข้าทลูละอองธลุีพระบาทถวายชยัมงคล2 

พระราชพิธีรัชดาภิเษกของรัชกาลท่ี 9 ในปี 2514 ได้อ้างเอาธรรมเนียมตามโบราณ
ราชประเพณีดงัการจดัพระราชพิธีตา่งๆท่ีเคยจดัขึน้มาแล้ว แตรู่ปแบบพิธีมีความแตกตา่งกนัอย่าง
ชดัเจน เพราะในรัชกาลท่ี 9 ไม่ปรากฏวา่เสดจ็พระราชด าเนินไปกระท าพิธีท่ีอยธุยาเพ่ืออทิุศส่วน
กุศลถวายบูรพมหากษัตริยาธิราช รวมไปถึงขัน้ตอนการสรงมูรธาภิเษกด้วยเช่นกัน แต่ความ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบพิธีท่ีกลา่วคือ ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2514 ได้เสดจ็พระราชด าเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปในพิธีสวนสนามและทอดพระเนตรการแสดง
แสนยานภุาพของกองทพัไทย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3 วนัท่ี 9 - 10 มิถนุายน เป็นการบ าเพ็ญ
พระราชกศุลและเสดจ็ออกมหาสมาคมในพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัและพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 

ในกรณีของพระราชพิธีรัชดาภิเษกสามารถสะท้อนเห็นนยัยะของการจัดรูปแบบพิธีท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากในสมยัรัชกาลท่ี 5 คือ การน าการสวนสนามและการแสดงแสนยานภุาพของ
กองทัพมาเป็นส่วนหนึ่งของการพระราชพิธี ซึ่งสอดคล้องกับบริบทในช่วงการจัดพระราชพิธี
ดงักลา่วท่ีอยู่ในภาวะสงครามเย็น และสถาบนัพระมหากษัตริย์เองก็พยายามจะช่วยแสดงให้เห็น
ถึงความมัน่คงและแข็งแกร่งของกองทพั ท่ีก าลงัสู้กับลทัธิคอมมิวนิสต์ ภาพท่ีปรากฏในพิธีแสดง
แสนยานภุาพดงักล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงการยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยผ่านทางสญัลกัษณ์
ของระบอบประชาธิปไตยของไทยโดยการตัง้พลับพลาพิธี ท่ีประทับกลางลานอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน4   

                                                             
1 กรมศิลปากร. (2543). เล่มเดิม. หน้า 61. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 61. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 63. 
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2514). ที่ระลกึการ

เสด็จพระราชด าเนินตรวจพลสวนสนามเมื่อ 8 มิถุนายน 2514 เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก. ไม่ปรากฏเลข
หน้า. 
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ภาพประกอบ 20พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 เสดจ็ฯในพิธีแสดงแสนยานภุาพของกองทพัไทย เน่ือง
ในพระราชพิธีรัชดาภิเษก ปี 2514 บริเวณอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย 

ท่ีมา: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช. (2514). ที่ระลึกการเสด็จพระราชด าเนิน
ตรวจพลสวนสนามเม่ือ 8 มิถนุายน 2514 เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

ในทศวรรษ 2510 เป็นต้นมายังพบวา่พระบรมฉายาลกัษณ์ในช่วงเวลานีม้กัปรากฏ
ภาพฉลองพร ะอ งค์ ใ น ชุด ทห าร  โ ดย เ ฉพา ะอย่ า ง ย่ิ ง ชุ ดต า ร วจ ตะ เ ว นช าย แดน  
เสมือนบทบาทของพระมหากษัตริย์ในยคุโบราณท่ีท าการตอ่สู้ปกป้องขยายมณฑล1 แสดงให้เห็น
ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงทศวรรษ 2510 ได้ปรับรูปแบบพระราชพิธีจากเดิมในช่วง 
ทศวรรษ 2490 ท่ีเน้นความย่ิงใหญ่และเก่าแก่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นความเข้มแข็ง
และย่ิงใหญ่ของกองทัพ ซึ่งไม่เพียงแต่ปรากฏในพระราชพิธีรัชดาภิเษกเท่านัน้ ในพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2515 และพระราชพิธี

                                                             
1 พนธกร  วรภมร. (2559). เล่มเดิม. หน้า 43. 
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พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี และถือน า้พิพัฒน์สตัยา ยังแสดงให้เห็นถึงการน า  
พิธีทางการทหารมาปรับเข้าเป็นสว่นหนึ่งของพิธีในราชส านกัอย่างเห็นได้ชดัเจน 

นอกจากการน าพิธีทางการทหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแล้ว ในพระราช
พิธีรัชดาภิเษกยงัอาจเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างระบบสาธารณูปโภคส าคญัระดบัประเทศขึน้ตาม
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ในสมยัรัชกาลท่ี 9 เพราะในการพระราช
พิธีนีย้งัมีการเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็น
อนสุรณ์แก่พระราชพิธีดงักล่าว แม้ในขัน้แรกรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร จะได้ขอพระราชทาน
สร้างพระบรมราชานสุาวรีย์ เช่นเดียวกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้สร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นท่ีระลกึใน
พระราชพิธีรัชมงคลาภิเษก แตร่ัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนแทน ซึ่งได้มีการอ้าง
พระราชด ารัสเก่ียวกับการสร้างถนนรัชดาภิเษกว่า “อย่าสร้างอนุสาวรีย์เลย สร้างถนนดีกว่า 
ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่”1 และในการสร้างถนนรัชดาภิเษกยังเป็นการพระราชทานแนว 
พระราชด ารัสเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครัง้แรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพ่ิมขึน้
เป็นถนนวงแหวนเพ่ือพระราชทานเป็นของขวญัแก่ประชาชน2 จึงอาจกลา่วได้วา่ผลจากพระราชพิธี
รัชดาภิเษกยังมีส่วนสนับสนุนให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นประชานิยมผ่านการสร้าง
สาธารณูปโภคเพ่ือแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และวิกฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบตอ่คนไทยในช่วงเวลา
ตอ่มา 

4.2.4 พระราชพธีิสถาปนา เฉลิมพระนามาภไิธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2515 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงยกเลิกต าแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคลหรือวงัหน้า 
แล้วโปรดเกล้าฯให้ตัง้ สมเด็จพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ท่ีเกิดจากพระอคัรมเหสีขึน้ท่ีต าแหน่ง 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกมุาร ในฐานะองค์รัชทายาท ตัง้แตปี่  2429 เป็นต้นมา 
โดยในครัง้แรกได้ทรงสถาปนาสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ให้ทรงด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว พร้อมทัง้ให้ตัง้การพระราชพิธีลงสรงเฉลิมพระปรมาภิไธย  ประกอบไปด้วย พิธีเจริญพระ

                                                             
1 สทุธิ ภิบาลแทน. (2551). จ้าวแผ่นดินไทย ราชนัแห่งโลก. หน้า 222.  
2 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. (2562). ถนนรัชดาภิเษก. 
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พทุธมนต์ พิธีลงสรง พิธีเสด็จออกมหาสมาคม และการเสด็จกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
รอบพระบรมมหาราชวงั1 ท านองเดียวกบัการเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2  

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกสวรรคต ได้ทรงตัง้สมเด็จพระเจ้า  
ลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ ให้ทรงด ารงต าแหน่งแทน แตไ่ม่ได้จัดการพระราชพิธีใดๆ เน่ืองจาก
สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ พระองค์นัน้ทรงก าลงัศึกษาอยู่ท่ีประเทศองักฤษ แต่ให้มีพระเกียรติยศ
เสมือนวา่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีแล้ว3 

ในรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงให้จดัการพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุารในเดือนธนัวาคม 2515 เพ่ือตัง้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้า
ฟ้าวชิราลงกรณ ให้ทรงเป็นรัชทายาท แม้จะเป็นพระราชพิธีสถาปนารัชทายาท แตย่งัได้น าเอาพิธี
ถือน า้พระพิพัฒน์สัตยาเข้ามารวมไว้ในพระราชพิธีครัง้นีอี้กด้วย โดยด าเนินพระราชพิธีตาม  
ขตัติยโบราณราชประเพณี ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบรูปแบบพระราชพิธีท่ีเคยจดัขึน้เพียงครัง้เดียวใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 กลับพบว่าในปี 2515 ได้น าเอาพิธีเสด็จออกมหาสมาคม และรับพระราชทาน
น า้สงัข์กบัเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศเข้ามาเพียงชดุพิธีเดียวเท่านัน้ ไมม่ีการลงสรงหรือเสดจ็ทาง
สถลมารคเฉกเช่นครัง้การสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สิ่งท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือ  
การจดัพระราชพิธีท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคมซึ่งขณะนัน้ใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล และมกัจะใช้เป็นท่ี
ประกอบรัฐพิธีมาตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา สะท้อนวา่แนวคิดการจัดพระราช
พิธีเพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงความส าคญัของต าแหน่งดงักลา่วท่ีมีการบญัญัติไว้ตามรัฐธรรมนญู จึง
เลือกใช้สถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัระบอบใหมเ่ป็นท่ีจดัการพระราชพิธีดงักลา่ว 

                                                             
1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร) , การพระราชพิธีลงสรง (สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ 

เจ้าฟ้าพระราชกมุารพระองค์ใหญ่ เป็น. (2429). ราชกิจจานเุบกษา. 
2 หม่อมราชวงศ์แสงสรูย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงศ์. (2516). สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกฎุราชกมุาร. หน้า 5. 
3 ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกุมาร. (2437). ราช

กิจจานเุบกษา. 
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นอกจากพิธีสถาปนาขึน้เป็นรัชทายาทแล้ว ในหมายก าหนดการยงัปรากฏวา่มีพิธีถือ
น า้พิพัฒน์สัตยาร่วมในการพระราชพิธีนี ้พระราชพิธีศรีสัจปานกาล เสกน า้พระพิพัฒน์สัตยา  
ถกูก าหนดให้จัดขึน้ในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ภายหลงัจากท่ีทรงรับสถาปนาในช่วง
เช้าแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จะตรัสถวายสตัย์ปฏิญาณสาบาน  
แล้วจึงเสวยน า้พระพิพัฒน์ต่อสตัยาต่อหน้าพระพกัตร์1 ซึ่งการถือน า้เป็นหนึ่งในพิธีกรรมท่ีได้รับ
การฟืน้ฟขูึน้อีกครัง้หลงัจากท่ีไมม่ีการจดัขึน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

 

ภาพประกอบ 21พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี 9 ทรงดื่มน า้พระพิพฒัน์สตัยา  
ในพระราชพิธีศรีสจัปานกาล 

ท่ีมา: คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 

                                                             
1 หมายก าหนดการ พระราชพิธีสถาปนา เฉลมิพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกฎุราชกมุาร. (2515). ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพิเศษ. หน้า 8. 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 9 ได้มีการปรับพิธีนีข้ึน้ใหม ่โดยน าเอาพิธีถือน า้พิพฒัน์สตัยามาเป็น
ส่วนหนึ่ ง ขอ ง พิ ธีพระราชทาน เ ค ร่ือ งร าช อิส ริ ยาภรณ์ อัน มี ศักดิ์ ร ามา ธิบดี  ส าห รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกลูดงักลา่ว รัชกาลท่ี 6 โปรดให้จดัสร้างขึน้ส าหรับพระราชทานแก่ทหาร 
จนกระทัง่ในรัชกาลท่ี 9 ได้แก้ไขเกณฑ์การพระราชทานให้เป็นพระราชอ านาจในการพระราชทาน
แก่ผู้ ท าความดีความ ท าประโยชน์แก่ราชการทหารทัง้ยามสงบและยามสงคราม ตลอดจน  
ผู้มีเกียรติชาวตา่งประเทศท่ีไมจ่ าเป็นต้องมีความดีความชอบทางการทหาร1 โดยเร่ิมพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดังกล่าวมาตัง้แต่ปี 2505 จนถึงปี 2512 จึงได้มีการฟื้นฟูพิ ธี 
ถือน า้พระพิพฒัน์สตัยาขึน้ โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัดิ์รามาธิบดี
เท่านัน้ ท่ีจะได้ดื่มน า้พระพิพัฒน์สตัยา2 และรัชกาลท่ี 9 ยังได้ทรงร่วมดื่มน า้พระพิพัฒน์สัตยา 
อีกด้วย  

ดังนั น้ การน า พิ ธี ถื อน า้ เ ข้ ามา เ ป็นส่วนหนึ่ งของ พิ ธีสถาปนาสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราช จึงแสดงให้เห็นนยัยะได้สองประการคือ ประการแรก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้
เกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างใน
การภักดีต่อชาติ ด้วยการท่ีทรงร่วมดื่มน า้พระพิพัฒน์ ทัง้นีพ้ระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงถือการท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงร่วมดื่มน า้พระพิพัฒน์ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมานัน้ เป็นการปรับ
พระองค์ตามยุคสมัยและเป็นการจ ากัดพระราชอ านาจลงเช่นกัน 3 อีกทัง้ยังสะท้อนให้เห็นว่า
กองทพัจะต้องจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ โดยตรง ในฐานะท่ีทรงเป็นจอมทพัไทย 

จะเห็นได้ว่านับตัง้แต่จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสญักรรมลงเม่ือปี 2506 จอมพลถนอม
ยังคงยึดเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอดุมการณ์หลกัเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล
ตนเอง รัฐบาลจอมพลถนอมยงัได้ทลูเกล้าฯถวายคทาจอมทพัแก่รัชกาลท่ี 9 เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2509 โดยขอพระราชทานนามคทานีว้่า พระคทาจอมทัพภมูิพล เพ่ือให้ต่างกบัพระคทาองค์อ่ืนๆ 
ให้สมกับท่ีทรงเป็นดวงใจของทหารทัง้สามเหล่าทัพ 4 สิ่งเหล่านีจ้ึง ย่ิงท าให้บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการทหารเดน่ชดัขึน้นบัตัง้แตป่ลายทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา 

                                                             
1 กรมศิลปากร. (2543). เล่มเดิม. หน้า 244. 
2 แหลง่เดิม หน้า 244. 
3 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั. (2489). เล่มเดิม. หน้า 19. 
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช,. (2514). เล่มเดิม. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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4.2.5 บทบาทด้านอ่ืนๆ 
บทบาทของพระองค์เจ้าธานีนิวตันอกจากเก่ียวข้องกับสถาบนัพระมหากษัตริย์และ

กิจการในราชส านกัแล้ว ในช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมายงัพบบทบาททางการเมืองท่ีเก่ียวข้องกบั
การต่างประเทศและบทบาทท่ีทรงเป็นกรรมการช าระประวัติศาสตร์ชาติ ดงันัน้ในหัวข้อนีจ้ะได้
ศกึษาบทบาทดงักลา่วมานี ้

นับตัง้แต่สิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมาโลกได้เข้าสู่ภาวะสงครามเย็น 
ตัง้แต่ทศวรรษ 2490 ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนดงักล่าว และพบว่ามีการติดต่อทางการทตูเพ่ือเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างไทย
และสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศท่ีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน ในปี 2497 พบว่า
ขัว้การเมืองส าคญัทัง้ฝ่าย จอมพลสฤษดิ์ และ พล.ต.อ. เผา่ ได้เดินทางไปเจรจาขอความช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกา 1 ในปีเดียวกันนีท้างราชส านักไ ด้ส่งพระยาศรีวิสารวาจา องคมนตรี 
ไปพบประธานาธิบดีในฐานะผู้แทนพระองค์ โดยท่ีรัฐบาลไมไ่ด้รับรู้2 จึงท าให้เห็นว่าการไปเยือน
ต่างประเทศของบุคคลส าคัญย่อมมีนัยยะส าคัญของการขอความช่วยเหลือทางการเมือง  
เม่ือจอมพลสฤษดิ์ยึดอ านาจจากจอมพล ป. ได้ผลักดันให้รัชกาลท่ี 9 ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ต่างประเทศ ภายในช่วง 5 ปี ตัง้แต่ปี  2501 – 2506 ได้เสด็จเยือนถึง 23 ประเทศ งานของ 
ทกัษ์ เฉลิมเตียรณ ได้กลา่ววา่เน่ืองจากจอมพลสฤษดิ์ไม่เป็นท่ีรู้จักของชาวตา่งชาติ อีกทัง้บคุลิกท่ี
ห้าวหาญและไม่ถนัดภาษาองักฤษจึงสนับสนุนให้รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ซึ่งเจริญพระชนมายุในยุโรป และยงัสามารถตรัสภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา เสด็จพระราช
ด าเนินตา่งประเทศ เพ่ือหนัเหจุดสนใจไปท่ีพระราชกรณียกิจดงักลา่วเพ่ือต้องการลดการวิจารณ์
รัฐบาล3  

โดยรัฐบาลและราชส านักให้ความส าคัญกับการต่างประเทศเป็นพิเศษ เพราะใน 
ปี 2504 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาออกแบบคิดช่ือและยกร่าง
กฎหมายในการสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานประมุขของรัฐต่างประเทศ 4 
ในปี 2505 มีการออกพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลย่ิงราชมิตราภรณ์  
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ดวงตราห้อยสายสร้อย มีรูปจักรและตรีศูล ด้านหลังมีอักษรพระ

                                                             
1 ณฐัพล  ใจจริง. (2552). เล่มเดิม. หน้า 138. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 151. 
3 ทกัษ์  เฉลมิเตียรณ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 356. 
4 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2536). เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย. หน้า 191. 
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ปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ดวงตราห้อยสายสะพายแพรแถบสีเหลืองมีริว้สีขาว ริมริว้สีขาวมีเส้นสีน า้
เงิน และดารามีรูปนารายณ์ทรงครุฑทอง ส าหรับประดบัอกเบือ้งซ้าย1 และยงัได้จดัล าดบัศกัดิ์ของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์อยู่ในล าดบัสงูสดุ โดยพระราชทานให้แก่สมเด็จพระราชาธิ
บดีแห่งมาเลเซีย เมื่อวนัท่ี 20   มิถนุายน 2505 เป็นพระองค์แรก2 การสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ตระกลูดงักลา่วจึงแสดงให้เห็นถึงความต้องการกระชับความสมัพนัธ์ในระดบัประมขุของประเทศ 
โดยเฉพาะการน าสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จกัรี และพระปรมาภิไธย ประดบัท่ี
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการแสดงตวัตนของพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นท่ี
รับรู้ต่อต่างชาติผ่านสัญลักษณ์ดังกล่าว นัยยะของช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ยังช่วยตอกย า้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระมหากษัตริย์กบัผู้ ท่ีได้รับพระราชทานในฐานะมิตรแห่งพระราชาอีกด้วย 

นอกจากนีย้ังพบว่าความสัมพันธ์กับต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับสงครามเย็น แม้จะมีการเร่ิมต้นมาตัง้แต่รัฐบาลจอมพล ป. ก็ตาม แต่พบว่ารัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ได้น าอดุมการณ์การตอ่ต้านคอมมิวนิสต์มาด าเนินการอย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงาน
ตา่งๆของรัฐรวมถึงเอกชนบางส่วนได้ผลิตผลงานทางวฒันธรรมในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อมวลชน
เพ่ือสนบัสนุนการตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ จนน าไปสู่สิ่งท่ีเรียกว่า วฒันธรรมสงครามเย็น 3 หนึ่งในนัน้ 
คือ วาทกรรมท่ีมองวา่สหรัฐอเมริกา คือ มหามิตร และลาว คือ ศตัรูข้างบ้าน4 ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ี
เกิดการรัฐประหารในลาว ปี 2503 ตอ่เน่ืองจนถึงสงครามเวียดนาม  

ส าหรับพระองค์เจ้าธานีนิวตันัน้ได้มีบทบาททางด้านตา่งประเทศทัง้มีสว่นส าคญัใน
การติดตอ่กบัชาวตา่งชาติ และการเสด็จตา่งประเทศ ซึ่งทรงไปในฐานะท่ีทรงมีบทพระนิพนธ์ตา่งๆ
จึงได้รับเชิญให้ท าหน้าท่ีบรรยายและแสดงปาฐกถา โดยเฉพาะการบรรยายวัฒนธรรมไทย 
วรรณคดีไทย การศึกษาของประชาชนไทย รวมไปถึงการบรรยายเร่ืองพระพทุธยอดฟ้าทรงฟื้นฟู
วฒันธรรม ตามท่ีองค์การสนธิสญัญาป้องกนัเอเชียอาคเนย์ (ซีโต้)ได้ทลูเชิญ เมื่อปี 2503 โดยก่อน
หน้านีร้ัฐบาลอินเดียได้ทลูเชิญพระองค์และพระยาอนมุานราชธนไปในงานฉลองครบรอบปีท่ี 25 
แห่งพทุธศกัราช ในฐานะผู้มีความรู้ทางพทุธคดีและประวตัิศาสตร์5เมื่อปี 2499 

                                                             
1 พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นมงคลย่ิงราชมิตราภรณ์ พ.ศ. 2505. (2550). ราชกิจจา

นเุบกษา. หน้า 674. 
2 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2536). เล่มเดิม. หน้า 192. 
3 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). และแล้วความเคลือ่นไหวก็ปรากฏ. หน้า 119. 
4 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 132. 
5 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 138. 
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แต่การเสด็จครัง้ท่ีมีความส าคัญต่อพระองค์เจ้าธานีนิวัตคือการเสด็จประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทลูเชิญเสดจ็ แม้จะมีการเชิญเสดจ็ก่อนหน้านัน้หลาย
ครัง้แตใ่นท่ีสดุก็ทรงรับเชิญเสดจ็เมื่อปี 2506 เน่ืองจากทรง “อยากจะเปิดหเูปิดตา เพราะรู้อยู่วา่ใน
สมยันี ้สหรัฐอเมริกาส าคญัขึน้กวา่แตก่่อนเป็นอนัมาก”1 และทรงยืนยันถึงการมาสหรัฐอเมริกาใน
ครัง้นีว้า่ไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองการเมือง(หลกัเมือง,25 กรกฎาคม 2506)2 

การเสดจ็ครัง้นีไ้ด้ทรงมีโอกาสพบกบัประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีท่ี้ท าเนียบขาว 
และทรงเห็นว่า “รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีต่อชาวตะวันออก ด้วยแกตัง้ใจจะเรียนรู้นิสัยใจคอ 
เพ่ือส่งเสริมมิตรภาพ”3 นอกจากนีย้ังทรงพอพระทัยในการเสด็จมาครัง้นี ้ถึงกับทรงมีรับสัง่ว่า  
“ท าให้ฉันรู้สึกรักน า้ใจชาวอเมริกันขึน้มากทีเดียว ชาวไทยมีความขอบใจชาวอเมริกันท่ีได้แสดง
ความเอือ้เฟื้อหลายประการ ความสมัพันธ์ระหว่างชาวไทยกบัชาวอเมริกนัจะย่ิงใกล้ชิดสนิทสนม
ขึน้ทกุคณะ(ไทรายวนั, 27 กรกฎาคม 2506)”4 

หากพิจารณาในช่วงเวลาดงักลา่ว จะเห็นได้วา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีสว่นส าคญั
ในการน าเสนอภาพลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกาในฐานะท่ีเป็นมหามิตรส าคญัของไทย นับตัง้แต่ต้น
ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา การให้สมัภาษณ์ของพระองค์จึงย่ิงช่วยตอกย า้วาทกรรมดงักล่าวผ่าน
พระองค์เจ้าธานีนิวตัท่ีเป็นตวัแทนของราชส านัก ซึ่งผู้น าตา่งประเทศขณะนัน้เข้าใจและยกย่องว่า 
ทรงมีต าแหน่งสงูเพราะประธานองคมนตรีเหมือนมีฐานันดรศกัดิ์ถัดจากพระมหากษัตริย์5 ดงัท่ี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 มีพระราชด ารัสเก่ียวกับการเสด็จไป
สหรัฐอเมริกาของพระองค์เจ้าธานีนิวตัในครัง้นีว้่า “จะได้ช่วยท าความเข้าใจในบรรดาผู้ ท่ีจะได้
พบปะ ในเร่ืองสถานการณ์ในประเทศไทย วา่เป็นอย่างไร และเป็นการสมควรเพียงไรท่ีเราด าเนิน
กิจการไปดงัท่ีเป็นอยู่”6 

จากนัน้จึงเสด็จตอ่ไปยงัประเทศเยอรมนั เดนมาร์ก นอร์เวย์ และออสเตรีย ในฐานะ
แขกของรัฐบาล ก่อนท่ีจะเสด็จกลับในเดือนพฤศจิกายน 2506 ซึ่งจะได้มีการจัดพระราชพิธี 

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 144. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2506 บ4.3. เร่ือง 

พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จเยือนต่างประเทศ ( พ.ศ. 2506 ). 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 144. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2506 บ4.3. 

เร่ือง พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จเยือนต่างประเทศ ( พ.ศ. 2506). 
5 หม่อมเจ้าสบิพนัพารเสนอ โสณกลุ, หม่อมเจ้า. (2512). เที่ยวตะวนัออก ตะวนัตก. หน้า 229. 
6 แหล่งเดิม. หน้า 168. 
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เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ในเดือนธนัวาคมปีเดียวกนั ตอ่มาในปี 2510 ยงัได้มีโอกาสเสด็จ
ไปสหรัฐอเมริกาอีกครัง้ เพ่ือประชมุองค์การชมุนมุบรูพคดี ท่ีรัฐมิชิแกน  
 

 

ภาพประกอบ 22พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเข้าพบประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ้ 
ขณะเสดจ็เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2506 

ท่ีมา: ธงชยั ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อตัตชีวประวตัิ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้า 126. 

- บทบาทท่ีทรงเป็นกรรมการช าระประวัติศาสตร์ชาติ 
ดงัท่ีกลา่วถึงประวตัิการศกึษาของพระองค์เจ้าธานีนิวตัไปแล้วว่าทรงเป็นคนไทยคน

แรกท่ีส าเร็จการศกึษาด้านบรูพคดี อีกทัง้ยงัได้แตง่ต าราประวตัิศาสตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 6 รวมไปถึง
บทพระนิพนธ์ต่างๆก็เป็นท่ีประจักษ์ว่าทรงให้ความสนใจด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
ประกอบกบัในช่วงต้นทศวรรษ 2490 กรมศิลปากรได้มีแนวคิดวา่ ควรมีการช าระประวตัิศาสตร์ขึน้
ใหม่เน่ืองจากเนือ้หาในพงศาวดารส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นพระราชประวตัิของพระมหากษัตริย์ 
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ขาดบริบทด้านอ่ืนคือการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรม ประกอบกบัการขดัแย้งกนัระหวา่ง
ศกัราชและข้อความภายในพงศาวดาร ดงันัน้จึงได้เสนอตอ่นายกรัฐมนตรีให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
พิจาณาจัดท าประวัติศาสตร์ไทยขึน้ใหม่ เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ กรมศิลปากรจึงได้เชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิเข้าประชุมเป็นการภายในเพ่ือวางโครงการในการจัดท าประวตัิศาสตร์ 1 โดยในช่วง
แรกอธิบดีกรมศิลปากรได้เสนอให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงเป็นประธานในการช าระประวตัิศาสตร์
ไทย2  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย กรรมการได้เลือก  
พระยาอนุมานราชธนให้เป็นประธาน ส่วนพระองค์เจ้าธานีนิวัติทรงเป็นกรรมการท่ีปรึกษา  
และทรงอยู่ในต าแหน่งดงักลา่วจนกระสิน้พระชนม์ 

แม้ในเบือ้งแรกของการช าระประวัติศาสตร์จะมุ่งหมายเพ่ือให้มีการเขียน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ขึน้ใหม่อนัประกอบไปด้วยบริบทด้านต่างๆ และยังมีความประสงค์จะให้
นกัเรียนใช้เป็นแนวทางการศกึษา โดยมีการแบ่งการจดัท าเป็น 5 ปี คือ ปี 2495 เหตกุารณ์ก่อนเข้า
อินโดจีน ปี 2496 เข้าอินโดจีนและอาณาจักรสุโขทัย ปี 2497 สมัยกรุงศรีอยุธยา ปี 2498 
สมยัจลาจลถึงสมยัธนบรีุ และ ปี 2499 สมยัรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1 - 33 สว่นเหตกุารณ์ตัง้แตส่มยั
รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมาจะจดัท าขึน้ภายหลงัเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีต้องอาศยัการค้นคว้าอย่างละเอียด 
เน่ืองจากมีเอกสารและเร่ืองราวสลบัซบัซ้อนมากมาย4  

ทัง้นีแ้ม้จะมีความพยายามช าระประวตัิศาสตร์ให้เป็นไปตามลกัษณะของการเขียน
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ท่ีมีการกลา่วถึงองค์ประกอบด้านอ่ืนๆท่ีมิได้มีแตเ่ร่ืองราวของพระมหากษัตริย์
เช่นงานประวตัิศาสตร์นิพนธ์ของไทยในยคุโบราณ แตก่ารช าระประวตัิศาสตร์ขึน้ใหมย่งัไมส่ามารถ
หลดุออกจากงานเขียนเดิมได้ เน่ืองจากยังคงใช้การแบ่งยคุตามอาณาจกัรและแบ่งเหตกุารณ์ตาม
รัชกาลของพระมหากษัตริย์ขึน้แทนท่ี ทัง้นีย้งัอาจกล่าวได้วา่การช าระประวตัิศาสตร์ไทยในครัง้นี ้
ถือเป็นต้นแบบของการจดัการศกึษาวิชาประวตัิศาสตร์ไทยมาจนถึงปัจจบุนัอีกด้วย  

ซึ่งพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ทรงสะท้อนแนวคิดต่อการจัดการสอนวิชาประวตัิศาสตร์
ดงัท่ีอินเดียเคยประสบมาวา่ เมื่อรัฐบาลองักฤษปกครองอินเดีย ได้จดัการตามอย่างองักฤษแทนท่ี

                                                             
1 หม่อมเจ้าสบิพนัพารเสนอ โสณกลุ, หมอ่มเจ้าหญิง. (2501). ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงรัตนโกสนิทร์

ยคุแรก ฉบบัร่าง. หน้า 1. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ศธ. 0701.9.10.2/1 กลอ่ง 1 เร่ือง 

กรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทย ( 2493 - 2496 )  . 
3 แหล่งเดิม. 
4 หม่อมเจ้าสบิพนัพารเสนอ  โสณกุล. (2501). เล่มเดิม. หน้า 8. 
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จะให้รู้จกัวฒันธรรมอินเดีย ซึ่งจะท าให้ลืมชาติ1 ดงันัน้ควรจะจัดให้เรียนประวตัิศาสตร์ไทยรวมถึง
ชาติท่ีเป็นต้นตอของวฒันธรรมไทย มากกวา่ท่ีจะเรียนเก่ียวกบัชาติท่ีเป็นต้นตอวฒันธรรมตะวนัตก 
ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาในระยะต่อมาท่ีได้มีการน าบทพระนิพนธ์ของพระองค์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม รวมถึงบทพระนิพนธ์ของผู้ ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่ง
ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีไทยอย่างสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ขึน้มาตีพิมพ์ซ า้อีกครัง้
ในช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา 

4.2.6 บทพระนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพมิพ์ซ า้ในช่วงทศวรรษ 2510 
ได้กล่าวถึงบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัในบทท่ี 3 ท่ีได้ทรงเขียนอย่าง

บ่อยครัง้ในช่วงทศวรรษ 2480-2490 บทพระนิพนธ์ภาษาองักฤษส่วนใหญ่ตีพิมพ์ลงในวารสาร
สยามสมาคมตัง้แต่ปี 2474 จนถึงปี 2508 อนัเป็นเร่ืองสดุท้ายท่ีได้ตีพิมพ์ลงในวารสารดงักล่าว2 
นอกจากนีใ้นช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บทพระนิพนธ์ภาษาไทยของพระองค์ได้ตีพิมพ์ลงใน
วารสารวงวรรณคดี นอกจากนีใ้นช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมาได้ทรงพระนิพนธ์ประวตัิของบคุคล
ตา่งๆเพ่ือตีพิมพ์ในงานศพของผู้นัน้ 

บทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวัตได้รับการเผยแพร่อีกครัง้ผ่านวารสาร
สงัคมศาสตร์ปริทศัน์ ตัง้แตปี่ 2506 ทัง้นีง้านของประจกัษ์  ก้องกีรติ เร่ือง และแล้วความเคลื่อนไหว
ก็ปรากฏ ได้กล่าวถึงสงัคมศาสตร์ปริทัศน์และผู้ ท่ีก่อตัง้อย่าง สลุกัษณ์  ศิวรักษ์ ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความ
สนใจผลงานของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และพระยาอนุมานราชธน ประกอบกับ
อิทธิพลความคิดตะวนัตกสมยักรีกและยคุกลางท่ีได้จากองักฤษ จึงเป็นผลให้สงัคมศาสตร์ปริทศัน์
มีเนือ้หาหนกัไปในทางดงักลา่ว3 

นอกจากนีส้ังคมศาสตร์ปริทัศน์ยังเปิดพืน้ท่ีให้ปัญญาชนกลุ่มต่างๆและนักคิด
นกัเขียนอีกหลายกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แต่ไม่พบนกัเขียนกลุม่ก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้าย ซึ่ง
พระองค์เจ้าธานีนิวัตนัน้ สลุักษณ์ได้อาศยัความคุ้นเคยเพ่ือไปขอบทพระนิพนธ์มาตีพิมพ์ ทัง้นี ้
ประจกัษ์ได้จัดให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงอยู่ในกลุ่มปราชญ์รุ่นเก่า4 ผลจากการเผยแพร่บทพระ
นิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัในช่วงเวลานี ้ได้น าไปสูก่ารก่อตวัของภมูิปัญญาแบบอนรุักษ์นิยม
ขึน้ ในช่วงทศวรรษ 2510 ได้มีการกล่าวถึงอดุมการณ์กษัตริย์นิยมโดยกระมล  ทองธรรมชาติ ท่ี

                                                             
1 สลุกัษณ์ ศิวรักษ์. (2511). หนงัสอืสนกุ. หน้า (2). 
2 Dhani Nivat, H.H. Prince. (1976). Collected articles  by H.H. Prince Dhani Nivat. P. Content. 
3 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 93. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 99. 
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อธิบายวา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศนูย์กลางอ านาจในสงัคม ช่วยค า้จนุสงัคมให้เรียบร้อยแม้จะลด
อิทธิพลหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง แตย่งัทรงพลงัในสงัคมไทยนบัตัง้แตปี่ 2502 เป็นต้นมา1  

ตวัอย่างผลงานของพระองค์หนึ่งในช่วงเวลาดงักลา่ว คือการตีพิมพ์พระราชประวตัิ
รัชกาลท่ี 7 โดยสังคมศาสตร์ปริทัศน์ขึน้อีกครัง้ในปี 2507 หลังจากท่ีได้ทรงพระนิพนธ์พระราช
ประวตัิรัชกาลท่ี 7 ครัง้แรกลงในหนงัสือท่ีระลึกในการอญัเชิญพระบรมอฐิัรัชกาลท่ี 7 เมื่อปี 2492 
การตีพิมพ์พระราชประวัติรัชกาลท่ี 7 ทัง้ 2 ครัง้มีนัยยะทางการเมืองวัฒนธรรมอย่างส าคัญ 
เมื่อสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้สิน้สุดลง ประจักษ์  ก้องกีรติ ได้เสนอว่าเกิดการรือ้ฟื้นเร่ืองราวของ
รัชกาลท่ี 7 โดยเชิดชูให้ทรงเป็นกษัตริย์ประชาธิปไตย จนกระทั่งจอมพล ป. ได้ขึน้ เ ป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครัง้ภายหลังรัฐประหาร 2490 งานเขียนลกัษณะดงักล่าวก็ไม่ปรากฏตลอด
ทศวรรษ 2490 เน่ืองจากสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของจอมพล ป. ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกคณะราษฎร2 

แต่พบว่ายังมีบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัในปี 2492 ซึ่งมีลกัษณะเชิดชู
พระเกียรติยศการแก้ข้อกล่าวหา และการสร้างภาพลักษณ์ว่ารัชกาลท่ี 7 ทรงเป็นกษัตริย์
ประชาธิปไตยท่ีสละพระราชอ านาจเพ่ือประชาชนเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2490 บทพระนิพนธ์เล่ม
ดังกล่าวเล่าถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจส าคัญ เช่น การเสด็จฯไปรักษาพระเนตรท่ี
สหรัฐอเมริกายังได้ทรงดแูบบแผนการปกครองของสหรัฐอเมริกา “เพราะมีพระราชจินตนาท่ีจะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ ผ่อนอ านาจอธิปไตยปกครองบ้านเมือง พระราชทานแก่ประชาชนของ
พระองค์”3 ความเป็นกษัตริย์ประชาธิปไตยของรัชกาลท่ี 7 ยังแสดงออกให้เห็นเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ดงันี ้

มาถงึศก 2475 ในขณะที่ประทบัแรมอยู่ณพระราชวงัไกลกงัวลที่หัวหิน คณะราษฎรมี

นายทหารและข้าราชการพลเรือนลางคนได้ด าเนินการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ  

แม้ว่าพระองค์จะได้ทรงตระเตรียมที่จะพระราชทานอ านาจอธิปไตยนีอ้ยู่แล้ว จนถึงได้

ทรงร่างรัฐธรรมนูญขึน้ไว้ฉะบับหนึ่ง ซึ่งทรงหารือผู้ รู้อยู่ในขณะนัน้แล้วก็จริง แต่เมื่อมี 

”คณะราษฎร”แสดงปรารถนาอันแรงกล้าเช่นนีแ้ล้ว พระองค์ก็มิได้ทิฏฐิมานะ ทรงละ  

                                                             
1 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 405. 
2 แหลง่เดิม. หน้า 422. 
3 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต , พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2492). พระราชประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั. หน้า ต. 
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พระเดชานภุาพ ด้วยไม่มีพระราชประสงค์จะให้มีการขัดใจในระหว่างคนไทยด้วยกนั ทรง

ปลดพระราชาภิสทิธิลงทกุสถาน เพื่อให้พอใจผู้ ริเร่ิมการนี ้ (สะกดตามต้นฉบบั)1  

จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งระหว่างรัชกาลท่ี 7 กับคณะราษฎรอันน าไปสู่การสละ 
ราชสมบัติและได้สวรรคตลงท่ีประเทศองักฤษ พระองค์เจ้าธานีนิวตัก็ยงัสามารถท าให้ผู้ ท่ีอา่นรู้สึก
สงสารในความ “อาภัพ”ของกษัตริย์พระองค์นี  ้ดังท่ีว่า “แทนท่ีจะคิดขัดขืน พระองค์ทรงมี 
พระราชหฤทัยโอบอ้อมอารีอย่างฉนันกัเลง ทรงยอมถอยออกจากเวทีการเมืองโดยสละราชสมบัติ 
ประทบัอยู่ในประเทศองักฤษอย่างเงียบๆ ในท่ีสดุก็เสดจ็สวรรคตด้วยพระหทยัพิการ”2 

ในบทพระนิพนธ์พระราชประวัติรัชกาลท่ี 7 นีย้ังมีความน่าสนใจตรงท่ีผู้ ทรง 
พระนิพนธ์ได้เชิญชวนให้มีการศึกษาทางประวตัิศาสตร์โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับ
เหตกุารณ์ มากกวา่จะเช่ือถืองานเขียนท่ีเขียนโดยผู้ ร่วมเหตกุารณ์ซึ่งเตม็ไปด้วยอคติตอ่รัชกาลท่ี 7 
“นักเขียนและนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีวิสสาสะกับพระองค์ได้เกิดขึน้มากหลาย  
ลางทีเสียงของเขาเหลา่นัน้จะอาจวิจารณ์พระองค์ท่าน ใกล้ความยุติธรรมกวา่คนในรุ่นท่ีพลัวนัอยู่
ในเหตกุารณ์ครัง้กระนัน้ เพราะเขาพดูได้โดยอเุบกขา (สะกดตามต้นฉบบั)”3 

บทพระนิพนธ์พระราชประวัติรัชกาลท่ี 7 ของพระองค์เจ้าธานีนิวัตท่ีมีการตีพิมพ์ 
ครัง้ท่ี 2 ในปี 2507 ย่ิงสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในอดุมการณ์กษัตริย์นิยม โดยเฉพาะการเชิดชู
รัชกาลท่ี 7 ให้ทรงเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตย ทัง้นีใ้นช่วงทศวรรษ 2500 งานเขียนสารคดี
การเมืองท่ียกย่องรัชกาลท่ี 7 ในลักษณะดังกล่าวได้มีการฟื้นตัวอีกครัง้ ในปี 2505 มีการน า 
พระราชหตัถเลขาสละราชสมบัติมาตีพิมพ์ไว้ด้วย ทัง้นีใ้นปลายทศวรรษ 2500 งานเขียนประเภท
บันทึกความทรงจ าของบรรดาอดีตนักโทษคดีกบฏบวรเดช ยังมีบทบาทผลิตวาทกรรมให้  
รัชกาลท่ี 7 ทรงเป็นกษัตริย์ประชาธิปไตยอีกเช่นกนั4  

ทัง้นีส้งัคมศาสตร์ปริทัศน์ยังได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง พระปกเกล้าสละราชสมบัติ 
โดย ทองตอ่  กล้วยไม้ ในปี 2511 ย่ิงสะท้อนให้เห็นว่าสงัคมศาสตร์ปริทศัน์มีการเผยแพร่บทความ
ท่ีต่อต้านคณะราษฎรและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจักษ์  ก้องกีรติ ยังได้อธิบายว่า  
วาทกรรมดงักลา่วเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านเผดจ็การรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร นับตัง้แต่
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ถึงแก่อสัญกรรมในปี 2506 เป็นต้นมา ประกอบกับการโจมตีนโยบาย

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวตั,. (2492). เล่มเดิม. หน้า ต. 
2 แหล่งเดิม. หน้า ถ. 
3 หนา้เดิม. 
4 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 428. 
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สงครามอินโดจีนท่ีไทยมีตอ่สหรัฐอเมริกา บรรดานกัศกึษาและปัญญาชนจึงน าวาทกรรมนีม้าจบัคู่
ให้คณะราษฎรเป็นบรรพบุรุษของรัฐบาลจอมพลถนอม ส่วนรัชกาลท่ี 7 ทรงเป็นตัวแทนของ
เจตนารมณ์ของประชาชนท่ีแพร่มาก่อนหน้านัน้1 

ในปี 2512 เม่ือมีการเปล่ียนบรรณาธิการมาเป็น สุรชาติ  สวัสดิ์ศรี ผลงานของ
นกัเขียนกลุม่ปราชญ์รุ่นเก่าอย่างพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้ลดบทบาทลงไปจากสงัคมศาสตร์ปริทศัน์
ในช่วงนี ้2 แต่บทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตัยังไม่ได้หายไปจากสังคม เพราะในปี 2512 
ได้มีการตีพิมพ์บทพระนิพนธ์เลม่ส าคญัของพระองค์ และกลา่วได้วา่เป็นบทพระนิพนธ์เลม่สดุท้าย
ท่ีทรงพระนิพนธ์ขึน้ คือ เร่ืองเจ็ดรอบอาย ุท่ีกลา่วได้วา่แม้จะเป็นชีวประวตัิสว่นพระองค์ แตเ่นือ้หา
เต็มไปด้วยอุดมการณ์กษัตริย์นิยม ท่ีกล่าวถึงความส าคัญของอดีตพระมหากษัตริย์ท่ีทรงมี 
พระปรีชาสามารถด้านตา่งๆ ในมมุมองท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีส่วนได้เคยถวายงานรับใช้ใน
หน้าท่ีการงานและความสมัพนัธ์สว่นพระองค์นบัตัง้แตป่ระสตูิจนมีพระชนัษา 84 ปี  

นอกจากนีใ้นบทพระนิพนธ์เร่ืองเจ็ดรอบอายุยังสะท้อนให้เห็นเร่ืองการโจมตี
คณะราษฎรอย่างชดัเจน นบัตัง้แตก่ารเร่ิมต้นของกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีเกิดขึน้แค่
เพียงเพราะความต้องการของคนกลุม่น้อย ท่ีน าเอาทฤษฎีการเมืองนอกเมืองไทย3 มาใช้ จนกระทัง่
เข้าสู่ภาวะ “บ้านเมืองป่ันป่วน”4 และเปรียบเทียบเหตกุารณ์ในวนัท่ีเปลี่ยนแปลงการปกครองว่า
เป็นดงั “หิรัญม้วนแผน่ดิน”5 อนัหมายถึงยกัษ์ในเร่ืองนารายณ์สิบปาง ท่ีท าการม้วนเอาโลกทัง้สาม
เพ่ือไปท าลาย จนท้ายท่ีสดุก็ถกูพระนารายณ์ฆ่าตายและช่วยมนษุย์โลกได้ส าเร็จ นอกจากนีย้งัทรง
กล่าวไว้อีกว่า วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ 6 และไม่ขอกล่าวถึงเ น่ืองจาก 
“อยากจะเลา่แตเ่ร่ืองอนัเป็นมงคล”7 หรือแม้แตน่โยบายของรัฐบาลในการเข้าร่วมกบัญ่ีปุ่ นในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทรงกลา่ววา่เป็นความช า้ใจอย่างมากท่ีชาติถกูย ่ายี8 จนกระทัง่เมื่อรัชกาลท่ี 8 
ได้เสด็จฯกลับมาในปี 2488 ได้ทรงสะท้อนให้เห็นแนวคิดของพระองค์ได้อย่างชัดเจนว่า 

                                                             
1 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 443. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 101. 
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 91. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 90. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 92. 
6 แหล่งเดิม. หน้า 94. 
7 หนา้เดิม. 
8 แหล่งเดิม. หน้า 99. 
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“ในเมืองไทยเรา ความมืดมิดแห่งราตรีกาลก็ได้ปกคลมุมาเป็นเวลาตัง้สิบปี ตอนนีก้ าลงัจะมีแสง
เงินแสงทองขึน้”1  
 

 

ภาพประกอบ 23ภาพขา่วหน้า 1 เร่ือง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร สิน้พระชนม ์

ท่ีมา: หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ. ฉบบัวนัท่ี 9 กนัยายน 2517. หน้า 1. 

หลงัจากตีพิมพ์ในครัง้แรกแล้ว กระทรวงศกึษาธิการได้ติดต่อขอไปพิมพ์เป็นหนังสือ
อา่นประกอบการศึกษาของนักเรียนอีกด้วย2 เมื่อมองภาพรวมของบทพระนิพนธ์เร่ืองนีจ้ึงย่ิงเป็น

                                                             
1 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิม. หน้า 116. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า ค าน า. 
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การสนบัสนนุวาทกรรมดงักลา่วอย่างเห็นได้อย่างชดัเจน และแสดงให้เห็นอีกวา่วาทกรรมดงักลา่ว
ท่ีเชิดชรูัชกาลท่ี 7 และตอ่ต้านคณะราษฎรได้มีการเผยแพร่และผลิตซ า้อย่างตอ่เน่ือง อนัเป็นสว่น
หนึ่งของความเคลื่อนไหวทางการเมืองวฒันธรรมท่ีมีพลงัอย่างสงูในการท าลายความชอบธรรม
และโค่นล้มรัฐบาลทหารส าเร็จในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 25161 พร้อมกบัการท่ีสงัคมไทยได้ยึดเอา
อดุมการณ์กษัตริย์นิยมเป็นท่ีตัง้ โดยได้รับการเชิดชแูละเป็นท่ีพึ่งแก้ไขความเดือดร้อน 

ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และบทบาทส าคญัท่ีมีต่อสงัคมในช่วงเวลาถัดมา และพระองค์เจ้าธานีนิวตัได้
สิน้พระชนม์ลงในอีกเกือบ  1 ปีถดัมาภายหลงัจากเหตกุารณ์วนัมหาปิติ ตรงกับวนัท่ี 8 กนัยายน 
2517 เวลา 21 นาฬิกา ด้วยพระหทัยวายหลังจาก ท่ีประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่  
รวมพระชนัษาได้ 88 ปี2 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
1 ประจกัษ์  ก้องกีรติ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 459. 
2 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า (8). 
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บทที่ 5  
 

สรุป 
 
พระองค์เจ้าธานีนิวัต สิน้พระชนม์ลงเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2517 ในขณะท่ีทรงมี 

พระชันษา 88 ปี ทรงมีพระชนัษายืนยาวถึง 5 แผ่นดิน นบัตัง้แตป่ระสตูิ ทรงเรียนหนังสือ และทรง
เร่ิมรับราชการกระทรวงมหาดไทย ในสมยัรัชกาลท่ี 5 อนัเป็นแผ่นดินแรกของพระองค์ ต่อมาได้
โอนย้ายมารับราชการด้านราชเลขานุการตลอดสมัยรัชกาลท่ี 6  และได้มีโอกาสควบคุมดูแล
กระทรวงธรรมการในต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงดงักลา่วในสมยัรัชกาลท่ี 7 และแม้จะไร้ต าแหน่ง
ทางราชการในสมยัรัชกาลท่ี 8 แต่ได้มีโอกาสถวายรับใช้ในด้านการถวายความรู้อนัเก่ียวข้องกับ
ราชประเพณีต่างๆ ในรัชกาลนัน้ จนกระทั่งได้ทรงกลบัสู่หน้าท่ีทางราชการอีกครัง้ในต าแหน่งอนั
ทรงเกียรติหลายต าแหน่ง ตัง้แตต่ าแหน่งอภิรัฐมนตรีชุดแรกและชุดเดียวในรัชกาลท่ี 9 ต าแหน่ง
ประธานองคมนตรีพระองค์แรกในรัชกาลท่ี 9 อีกทัง้ยงัทรงไว้พระราชหฤทัยให้เป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์อยู่บ่อยครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 9 อนัเป็นแผน่ดินสดุท้ายของพระองค์เจ้าธานีนิวตั 

นอกจากบทบาทหลกัดงักล่าวข้างต้น ยังทรงมีบทบาทอ่ืนๆ ตลอดชีวิต 5 แผ่นดินของ
พระองค์อีกเช่นกัน ทัง้การช่วยประสานงานกับนายช่างชาวเยอรมนัท่ีดแูลการก่อสร้างพระราชวงั
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 งานด้านทรงพระอกัษรตา่งๆ ตัง้แตก่ารแปลขา่วในพระราชส านกั การมีสว่นร่วม
ในการแปลหรือแตง่บทพระราชนิพนธ์ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซึ่งบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าธานีนิวตั
ก็ได้รับการยกย่องไม่น้อย โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ธรรมเนียม
ประเพณี แม้ยคุสมยัจะเปลี่ยนไปแต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งบทพระนิพนธ์เหลา่นัน้ของพระองค์ก็ได้รับ
ความนิยมจนกลายเป็นกระแสอนรุักษ์นิยมในช่วงทศวรรษ 2510  

บทบาทท่ีกล่าวมานีห้ากไม่วิเคราะห์จะพบว่าทรงกระท าตามหน้าท่ีเท่านัน้ แต่เมื่อ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วกลับพบว่า ภายใต้บทบาทในแต่ละช่วงสมยัแสดงให้เห็นแนวคิดทาง
การเมืองของพระองค์เจ้าธานีนิวตัอย่างมีนยัยะส าคญั อนัซ่อนเร้นภายใต้บทบาทในแตล่ะยุค ซึ่ง
การจะวิเคราะห์ว่าทรงมีแนวคิดอย่างไรตามแต่ละบทบาทก็อาจจะแสดงออกผ่านการแบ่งตาม
เหตุการณ์ส าคญัท่ีแบ่งยุคออกเป็น 2 ช่วงส าคัญตามพระองค์เจ้าธานีนิวัตได้แฝงแนวคิดของ
พระองค์ไว้ คือ แนวคิดก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ แนวคิดภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งการแบ่งชุดแนวความคิดออกเป็นช่วงเวลาดังกล่าว 
จะช่วยฉายภาพแนวคิดของพระองค์ได้เป็นอย่างดี 
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แนวคดิก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ในช่วงก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะพบวา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีบทบาท

ส าคญัตามล าดบัอย่างชดัเจน จากการรับราชการอยู่หวัเมือง ตอ่มาได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดรัชกาล
ท่ี 6 ในฐานะท่ีทรงเป็นราชเลขานกุาร จนกระทัง่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองยังได้มีสว่นส าคญั
ในการควบคมุกระทรวงธรรมการ ทัง้ยงัทรงเป็นกรรมการองคมนตรีอนัเป็นองค์กรส าคญัท่ีรัชกาลท่ี 
7 ทรงคาดหวงัให้มีลักษณะเป็นสภาดังรูปแบบประชาธิปไตย ทัง้นีก้ารก่อร่างสร้างภาพลกัษณ์
ความเป็นประชาธิปไตยในสมยัรัชกาลท่ี 7 เป็นผลสืบเน่ืองมาตัง้แตป่ลายรัชกาลท่ี 5 และเร่ิมฉาย
ภาพการปฏิเสธระบอบเดิมในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซึ่งรัชกาลท่ี 6 ยงัได้ทรงแสดงออกอย่างเห็นได้ชดัเจน 
วา่ระบอบประชาธิปไตยท่ีก าลงัเรียกร้องกนัอยู่นัน้ ไมใ่ช่สิ่งท่ีเหมาะสมกบัการจะน ามาใช้กบัสยาม 
การโจมตีระบอบใหม่ของพระองค์แสดงออกผ่านทางบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ จนกระทั่งในสมัย
รัชกาลท่ี 7 การพยายามทดัทานระบอบใหมไ่มเ่ป็นพ้นส าเร็จ เพราะในท่ีสดุแล้ว คณะราษฎรได้ท า
การสถาปนาระบอบขึน้มาในปี 2475 

การก่อตวัของระบอบใหมด่งักลา่ว พระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมีสว่นส าคญัของกลุม่ของผู้ ท่ี
ไม่เห็นด้วย ผา่นการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมกรรมการองคมนตรีในสมยัรัชกาลท่ี 7 ทรงมี
แนวคิดทางการเมืองในช่วงเวลานีว้า่ รูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมจะต้องเป็นสิ่งท่ีมีมาแล้วแต่
อดีต การน ารูปแบบการปกครองของชาวตะวนัตกมาใช้กับชาวตะวนัออกยังเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทรง
ใช้ปฏิเสธ เมื่อรัชกาลท่ี 7 จะทรงเสนอการก่อร่างสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นประชาธิปไตยขึน้มาก็
ตาม 

นอกจากปัจจัยความแตกตา่งทางวฒันธรรมระหว่างชาวตะวนัตกกบัชาวตะวนัออกแล้ว 
แนวคิดอนัเป็นแกนหลกัส าคญัท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงแสดงออกตัง้แตก่่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และยงัคงด าเนินแนวความคิดดงักลา่วตอ่เน่ืองภายหลงัจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง คอื 
ทรงเสนอวา่ระบอบมี่เหมาะสมตอ่ชาวตะวนัออกอย่างสยามคือการปกครองลกัษณะ ปิตาธิปไตย ( 
Patriarchal ) ซึ่งความเป็นปิตาธิปไตยไม่เพียงมุ่งหมายของลักษณะการยึดผู้ชายเป็นใหญ่ แต่
พระองค์มีแนวคิดเก่ียวกบัปิตาธิปไตยว่าควรเป็นไปในลกัษณะพ่อปกครองลกู ดงันัน้ผู้ ท่ีจะเป็นพ่อ
ตามความหมายและความคิดของพระองค์ จึงหมายถึงพระมหากษัตริย์นัน่เอง  

แนวความคิดดังกล่าวมีการพยายามเสนอผ่านออกมาถึงความเก่าแก่ของระบอบ
พระมหากษัตริย์ท่ีปกครองประเทศมาอย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมาทรง
พยายามแสวงหาความสืบเน่ืองเช่ือมโยงของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีหมดุหมายท่ีเก่าแก่อย่าง
สมัยสุโขทัยท่ีชนชัน้น าพยายามน าเสนอว่าเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์ผู้ ทรงธรรม  
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ทรงปกครองอย่างพ่อปกครองลกู แนวคิดดงักล่าวเมื่อน ามาเสนอต่อกรรมการองคมนตรีในสมยั
รัชกาลท่ี 7 จึงย่ิงช่วยตอกย า้ให้เห็นความส าคัญ พระอัจฉริยภาพ ความเป็นผู้ทรงธรรมของ
พระมหากษัตริย์ท่ีควรได้รับการยกย่องเทิดทูนให้ทรงเป็นผู้น าการปกครองของประเทศต่อไป  
การจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจึงมิใช่เร่ืองท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องท าตามกระแสโลก เพราะมี
ตวัอย่างของประเทศท่ีน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ก็ไม่ประสบความส าเร็จดังท่ีพระองค์เ จ้า 
ธานีนิวตัทรงยกตวัอย่างประกอบ  

นอกจากนีบ้ทบาทของการท่ีทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในช่วงท่ีรูปแบบการ
ปกครองแบบเดิมถูกท้าทาย และความนิยมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยังได้รับความนิยมลด
น้อยลงไป ยังทรงพยายามน าการจัดการศึกษามาใช้แก้ปัญหาดงักล่าว ซึ่งแนวคิดของพระองค์
นอกจากการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อโรงเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ยังทรงน า
สญัลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าแทรกซึมไว้ในกิจกรรมทางการเรียนการสอน เช่น  
การก าหนดให้มีการลูกเสือ หรือการก าหนดให้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อมีการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน เพ่ือหวังว่าจะได้ช่วยให้ผู้ เ รียนได้เห็นความส าคัญของระบอบท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ มากกว่าท่ีจะตื่นตัวไปกับระบอบประชาธิปไตยท่ีก าลัง
แพร่หลายไปอย่างทั่วโลกขณะนัน้ แนวคิดเหล่านีจ้ึงสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์เจ้าธานีนิวตัทรงมี
แนวคิดแบบกษัตริย์นิยมมาตัง้แต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากนีย้ังสามารถจัด
พระองค์เจ้าธานีนิวตัอยู่ในกลุม่อนรุักษ์นิยมได้อีกเช่นกนั 

แนวคดิภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
แม้วา่พระองค์เจ้าธานีนิวตัและกลุม่ชนชัน้น าจะพยายามปรับตวัเองให้เข้ากบักระแสการ

เผยแพร่รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ในท่ีสุดแล้วไม่สามารทัดทานกระแส
ดงักลา่วได้ เพราะในท่ีสดุแล้วกลุม่คณะราษฎรอนัประกอบไปด้วยข้าราชการทหารและพลเรือนได้
ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองส าเร็จในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2475 ความส าเร็จของคณะราษฎรจึง
เป็นสิ่งท่ีขัดกับแนวความคิดของพระองค์เจ้าธานีนิวัต จนพระองค์ได้กล่าววาจาให้ร้ายภาย
หลงัจากการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียด
ระหวา่งกลุม่อ านาจในระบอบเดิม กบัคณะราษฎร ทัง้เร่ืองของการกลา่วหาปรีดี  พนมยงค์ หนึ่งใน
สมาชิกคณะราษฎรวา่มีแนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์ การเกิดกบฏบวรเดช การสละราชสมบัติ
ของรัชกาลท่ี 7 จนกระทั่งการกวาดล้างครัง้ส าคญัในปี 2482 จึงท าให้ความตึงเครียดท่ีเกิดมาใน
ระยะนีไ้ด้ซบเซาลงไปพร้อมกับการจัดวางสถาบันพระมหากษัต ริย์ให้ทรงอยู่เหนือการเมือง 
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ทรงเป็นสญัลกัษณ์ของชาติและทรงมีหน้าท่ีในการประกอบพระราชพิธีตา่งๆ ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงสง่ผล
ให้พระองค์เจ้าธานีนิวตัจ าต้องปรับพระองค์ให้เข้าสถานการณ์ เพ่ือความปลอดภยัของพระองค์
เป็นหลกั โดยทรงงดการแสดงออกเก่ียวกับการเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน และทรงหันไปทรงงาน
ทางด้านการเขียนบทพระนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องศิลปวฒันธรรมแทน 

พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงมีความพยายามท่ีจะขจัดกลุ่มคณะราษฎรออกไปจากเวที
การเมือง โดยเฉพาะผู้น าสายคณะราษฎรคนส าคญัอย่าง จอมพล ป.  พิบลูสงคราม ท่ีอาจกลา่วได้
วา่เป็นศตัรูคนส าคญัของพระองค์ การน าประเทศเข้าร่วมรบกบัฝ่ายอกัษะในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ของจอมพล ป. จึงช่วยหาหนทางในการก าจดัผู้น าคนดงักล่าว ดงันัน้จึงทรงมีส่วนช่วยฝ่ายเสรีไทย
อย่างลับๆ จนกระทั่งจอมพล ป. หมดบทบาทลงไป และปรีดี พนมยงค์ ได้เปิดโอกาสให้  
กลุม่อ านาจเก่าได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครัง้ 

แม้จอมพล ป. จะหมดบทบาทไปแล้ว แตก่ลุ่มอ านาจเก่ายังไม่หยดุการด าเนินกิจกรรม
ของฝ่ายตนเอง กลับย่ิงเป็นการเปิดทางสร้างพืน้ท่ีทางการเมืองของกลุ่มตนเองขึน้มา ทัง้นีแ้ม้
พระองค์เจ้าธานีนิวตัไม่ได้ทรงเล่นการเมือง แตไ่ด้ทรงมีสว่นร่วมการแสดงออกผ่านทางการเมือง
วฒันธรรม ซึ่งทรงน าแนวคิดท่ีทรงมีอยู่ตัง้แตก่่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลบัมาด าเนินการ
ใช้อีกครัง้ นัน่คือแนวคิดกษัตริย์นิยม เพียงแต่วา่ ไมไ่ด้ทรงตอ่ต้านระบอบประชาธิปไตยดงัเมื่อครัง้
สมัยรัชกาลท่ี 7 แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรงปรับแผนการเสียใหม่ โดยพยายามสร้างความ
สืบเน่ืองถึงความเก่าแก่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีลกัษณะของระบอบประชาธิปไตยแฝงอยู่ 
เช่น  การตีความหมายของการขึน้ครองราชย์สมบัติ โดยมติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ  
การเปรียบเทียบคัมภีร์พระธรรมศาสตร์กับธรรมนูญอันเป็นสิ่งท่ีจ ากัดพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัโบราณ อนัเป็นการจดัวางให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับระบอบ
ประชาธิปไตยกลายเป็นสิ่งเดียวกนั 

นอกจากการจัดวางให้สถาบนัพระมหากษัตริย์กับระบอบใหม่กลายเป็นสิ่งเดียวกันได้
แล้ว ยงัทรงมีแนวคิดท่ีจะสนบัสนนุให้สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้มีบทบาทมากกวา่การถกูจ ากดัไว้
ในช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามในช่วงแรก โดยทรงพระนิพนธ์บทความอย่างมีนยัยะส าคญั
อนัสะท้อนให้เห็นพระราชภาระท่ีพระมหากษัตริย์จะทรงกระท า โดยเฉพาะในช่วงแรกของการขึน้
ครองราชย์ของรัชกาลท่ี 9 พระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงมีส่วนส าคัญในการสร้างความนิยม 
และการเผยแพร่ให้พระมหากษัตริย์ทรงกลายเป็นบคุคลสาธารณะ โดยกระท าผา่นการจดัพระราช
พิธีต่างๆท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ืองนับตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2490  เป็นต้นมา พระราชพิธีเหล่านีล้้วนมี
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ความหมายและยงัท าหน้าท่ีรับใช้สถาบนัพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็นท่ีนิยมตอ่ประชาชนเป็นต้น
มา 

นอกจากการปรับตวัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้เข้ากับปัจจุบนั พระองค์เจ้าธานีนิวตั
ยงัทรงน าความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกลบัมาฉายภาพให้เห็นอีกครัง้ เพ่ือช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของรัชกาลท่ี 9 ให้ทรงมีความนิยมเช่นเดียวกับรัชกาลท่ี 5 โดยเฉพาะพระราชพิธีท่ีจัดขึน้ในช่วง
ทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา พบว่ามีความคล้าย และมีการพยายามท าให้เป็นแบบรัชกาลท่ี 5 
อยู่ไม่น้อย การน าอดีตกลับมารับใช้ปัจจุบันจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เห็นแนวคิดของ
พระองค์เจ้าธานีนิวตั 

อาจกล่าวได้ว่า การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในปี 2500 และภาวะ
สงครามเย็น ได้ช่วยสนับสนุนแนวคิดกษัตริย์นิยมของพระองค์เจ้าธานีนิวตั ได้เห็นอย่างชัดเจน 
โดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้ให้การสนับสนุนกิจการตา่งๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกระทั่ง
สถาบนัพระมหากษัตริย์และราชส านกัสามารถเป็นศนูย์กลางส าคญัให้แก่สงัคม โดยหนึ่งในนัน้คือ
การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ท่ีพระองค์เจ้าธานีนิวัตทรงเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการคดัเลือกผู้ ท่ีสมควรได้ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงักลา่วได้กลายเป็นของมีค่าทาง
สงัคมขึน้มาในช่วงเวลาตอ่มา สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีคนในสงัพยายามเข้าหาและเป็นสว่นหนึง่ของ
ราชส านกั ผา่นการเป็น “สมาชิกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า”  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระองค์ เจ้าธานีนิวัต ทรงเป็นบุคคลส าคัญผู้ สนับสนุน
อดุมการณ์กษัตริย์นิยม อนัเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการเมืองวฒันธรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการจดัพระราชพิธีท่ีมีลกัษณะเป็นประเพณีประดิษฐ์แบบราช
ส านัก และการสร้างวากรรมในบทพระนิพนธ์ จนกลายเป็นมรดกแบบแผนและแนวคิดหลกัมา
จนถึงปัจจุบัน อันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตัง้แตต้่นทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา  
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