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This research aims to study the political concepts, attitudes and roles of His Highness
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of governance, the Prince adapted himself in order to protect himself. At this point, he stopped
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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
traditions

ฉ
กิ ตติ กรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์ฉบับ นีส้ าเร็จลุล่วงด้ วยการช่วยเหลือ ความเอาใจใส่ตลอดจนคาแนะน า
ต่างๆ และข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพื่อแก้ ไขในจุดที่บกพร่องจากคณะกรรมการผู้ควบคุมปริ ญญา
นิพนธ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.ชาติ ช าย มุก สง ที่ ใ ห้ ความกรุ ณ าเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ให้ ความช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงแก้ ไข ชี ้แนะสิ่งที่เป็ นประโยชน์ในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ด้ วยความเอาใจใส่ตลอดมา
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ ที่กรุณารับเป็ นประธานกรรมการสอบปากเปล่า
ตลอดจนให้ คาชี ้แนะ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา ที่ได้
ช่วยแนะนาข้ อมูลที่สาคัญ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง ที่ให้ แรงบันดาลใจจนเกิดหัวข้ อปริญญานิพนธ์ฉบับ
นี ้ อีกทังการแนะน
้
าแนวทาง การแก้ ไขจุดบกพร่องต่างๆ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์และคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรสาขาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒทุกท่าน ในการช่วยเหลือการจัดทาปริญญานิพนธ์ในครัง้
นี ้
ขอขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนครู โรงเรียนลาดปลาเค้ าพิทยาคม และ โรงเรียนสารวิทยา ใน
การช่วยเหลือ และให้ กาลังใจในการทาปริญญานิพนธ์ครัง้ นี ้ รวมไปถึงเพื่อนๆกลุม่ มัธยมฯและเพื่อนๆ
โบราณคดี ตลอดจนพี่น้องสายรหัสสาหรับกาลังใจที่มอบให้ มาโดยตลอด
สุด ท้ ายนี ้ ขอร าลึก ถึ งสิ่ง ที่ ค รู บ าอาจารย์ ไ ด้ สั่ง สอนจนรู้ แนวทางที่ จ ะศึก ษาต่อ จนเกิ ด
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ขึ ้นมาได้ รวมถึง แม่ ที่เข้ าใจและให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด
ปริ ญ ญานิพนธ์ ฉบับนี ไ้ ด้ รับ การสนับสนุน จากโครงการ “ทุนวิจัย มหาบัณฑิ ต สกว. ด้ าน
มนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ประจาปี 2561 กลุม่ หัวข้ อวิจัย ความรู้อานาจ: บทบาทปัญญาชน และ
นักวิทยาศาสตร์ กับการสถาปนาความจริ งและอานาจนาในสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย ” ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณมาในโอกาสนี ้ด้ วย

ปภังกร จันทร์หอม

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ....................................................................................................................... ญ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ฎ
บทที่ 1 บทนา........................................................................................................................ 1
1. ความสาคัญและความเป็ นมา ......................................................................................... 1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ................................................................................................ 9
3. ขอบเขตการศึกษา ......................................................................................................... 9
4. วิธีดาเนินการวิจยั ........................................................................................................... 9
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ....................................................................................... 9
5.1 บทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั หรืองานเขียนของสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ที่อ้างว่า
เป็ นบทประทานสัมภาษณ์ของพระองค์ ............................................................. 11
5.2 งานเขียนที่มกี ารกล่าวถึงพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในฐานะที่ทรงเกี่ยวข้ องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการมีบทบาททางการเมือง ................................................. 12
5.3 งานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับผลงานด้ านการวางนโยบายการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 7 ในยุคที่
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็นเสนาบดี ................................................................ 14
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ............................................................................................ 16
บทที่ 2 ................................................................................................................................. 17
บทบาทและแนวคิดการเมือง พ.ศ. 2452 – 2475 .................................................................... 17

ซ
2.1 พระประวัติพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ................................................................................. 17
2.2 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 5 ( 2452-2453) ..................................................................... 27
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 6 ( 2453-2468) ..................................................................... 30
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 7 ( 2468-2475) ..................................................................... 42
บทที่ 3 ................................................................................................................................. 53
บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2475 - 2490 .............................................................. 53
3.1 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นนักเขียน .............................................................................. 53
3.1.1 บทพระนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม ............................................... 59
3.1.2 ทรงพระนิพนธ์ลงในหนังสือหรือวารสารต่างๆ ..................................................... 64
3.1.3 ทรงพระนิพนธ์ลงในวารสารวงวรรณคดี ............................................................. 66
3.2 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นเสรีไทย ............................................................................... 70
3.3 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคตรัชกาลที่ 8 ............................... 73
บทที่ 4 ................................................................................................................................. 79
บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2490 – 2517 .............................................................. 79
4.1 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตังแต่
้ การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จนถึงการรัฐประหาร
พ.ศ. 2500 ................................................................................................................ 79
4.1.1 วันใหม่ของชาติ ................................................................................................ 79
4.1.2 รัฐธรรมนูญใต้ ตมุ่ กับการฟื น้ คืนชีพของอภิรัฐมนตรี ............................................. 81
4.1.3 จากอภิรัฐมนตรีสอู่ งคมนตรี .............................................................................. 83
4.1.4 การฟื น้ ฟูพระราชพิธีในช่วงทศวรรษ 2490 ตามแนวคิดรัฐนาฏกรรม และแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ ............................................................................................ 85
4.1.5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สัญลักษณ์แห่งการฟื น้ ฟูราชสานัก........................... 91
4.1.6 พระราชพิธีทรงผนวช 2499 ............................................................................. 103
4.1.7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ าในฐานะภาพแทนบรรดาศักดิใ์ นระบอบเก่า ... 110

ฌ
4.1.8 การสร้ างวาทกรรม พระมหากษัตริย์คือพ่อ และประชาชนคือลูก ........................ 119
4.2 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตังแต่
้ การรัฐประหาร พ.ศ. 2500 จนถึงปี ที่สิ ้นพระชนม์
พ.ศ. 2517 .............................................................................................................. 122
4.2.1 บทบาทต่อการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 .............................................................. 123
4.2.2 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ พ.ศ.2506 .................................... 127
4.2.3 พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514 ................................................................... 133
4.2.4 พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2515............................................................................... 136
4.2.5 บทบาทด้ านอืน่ ๆ ............................................................................................ 140
4.2.6 บทพระนิพนธ์ที่ได้ รับการตีพิมพ์ซ ้าในช่วงทศวรรษ 2510 ................................... 145
บทที่ 5 ............................................................................................................................... 151
สรุป................................................................................................................................... 151
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 156
ประวัติผ้ เู ขียน..................................................................................................................... 168

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1ตารางจานวนผู้ที่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ าชันสายสะพาย
้
โดยสตรีจะได้
สายสะพายตังแต่
้ ชนทุ
ั ้ ติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ (ท.จ.ว.)ขึ ้นไป ส่วนบุรุษจะได้ สายสะพายในชัน้ ปฐม
จุลเกล้ า (ป.จ.) ระหว่าง ปี 2478 -2506................................................................................ 112

สารบัญรูปภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พร้ อม
ด้ วย หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา และพระโอรสพระธิดา...................................................... 18
ภาพประกอบ 2ท้ าววรจันทร์ (เจ้ าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 4) อุ้มพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ......... 19
ภาพประกอบ 3พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ................................ 26
ภาพประกอบ 4พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงสมรสกับ นางสาวประยูร สุขมุ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ....... 31
ภาพประกอบ 5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ
สมาชิกสามัคคีสมาคม ณ ประเทศอังกฤษ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ประทับด้ านหน้ าองค์ที่ 2 ด้ าน
ซ้ ายมือของภาพ ................................................................................................................... 33
ภาพประกอบ 6พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงตรวจราชการขณะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
สมัยรัชกาลที่ 7..................................................................................................................... 46
ภาพประกอบ 7ทะเบียนสมรสในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ปี 2493 ของพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่
9 กับ ม.ร.ว.สิริกิต์ิ กิติยากร .................................................................................................. 93
ภาพประกอบ 8พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร ทรงเครื่องยศอย่างเจ้ านายทรงกรม
สมัยโบราณ ......................................................................................................................... 97
ภาพประกอบ 9สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเครื่องยศอย่างเจ้ านาย
ทรงกรมสมัยโบราณ ............................................................................................................. 98
ภาพประกอบ 10พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสรุ นาถ ทรงเครื่องยศ
อย่างเจ้ านายทรงกรมสมัยโบราณ ......................................................................................... 99
ภาพประกอบ 11ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการเสด็จไปประกาศพระองค์ เป็ นพุทธ
ศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี
2493 ................................................................................................................................. 102
ภาพประกอบ 12ประชาชนเฝ้ารับเสด็จและล้ อมรถพระที่นงั่ ภายหลังจากที่ทรงออกมหาสมาคม
ณ สีหบัญชร พระที่นงั่ สุทไธสวรรย์มหาปราสาท เพื่อทรงแจ้ งการที่จะทรงผนวช ในปี 2499...... 104

ฏ
ภาพประกอบ 13พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงออกรับบิณฑบาตจากประชาชน เมื่อครัง้ ที่ทรงผนวช
ปี 2499 ............................................................................................................................. 106
ภาพประกอบ 14สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประชุมร่วมกับคณะองคมนตรี ที่
พระที่นงั่ ราชกรัณยสภา เมื่อครัง้ ทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ปี 2499 ....................... 108
ภาพประกอบ 15สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชุมกับเสนาบดี ณ พระที่นงั่ รา
ชกรัณยสภา เมื่อครัง้ ทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ในขณะที่พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5
เสด็จประพาสยุโรป............................................................................................................. 109
ภาพประกอบ 16เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ าชันต่
้ างๆ ................................................ 111
ภาพประกอบ 17ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ถ่ายกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชัน้ ปฐมจุลจอมเกล้ า ...................................................... 118
ภาพประกอบ 18กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3
รอบ ปี 2506 ...................................................................................................................... 129
ภาพประกอบ 19พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ถวายน ้าอภิเษก ในการสรงพระ
มูรธาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506 .......................................... 131
ภาพประกอบ 20พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เสด็จฯในพิธีแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย เนื่อง
ในพระราชพิธีรัชดาภิเษก ปี 2514 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ......................................... 135
ภาพประกอบ 21พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงดื่มน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา ในพระราชพิธีศรีสจั ปาน
กาล................................................................................................................................... 138
ภาพประกอบ 22พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเข้ าพบประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ้ ขณะเสด็จ
เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2506 ................................................................................ 143
ภาพประกอบ 23ภาพข่าวหน้ า 1 เรื่อง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร สิ ้นพระชนม์
......................................................................................................................................... 149

บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและความเป็ นมา
ระบอบการปกครองของไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน
พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิท ธิ ราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิ ป ไตย โดยคณะผู้ก่ อการ
เปลี่ย นแปลงการปกครองที่ เ รี ย กกลุ่มของตนเองว่า คณะราษฎร การเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ท้ าให้
โครงสร้ างทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปด้ วย โดยเฉพาะพระราชสถานะของพระมหากษัตริ ย์ที่
ต้ องทรงอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ อันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ด้ วยความที่มีการเปลี่ยนอย่าง
ฉับพลัน ทาให้ กลุ่มคนบางกลุม่ ต้ องสูญเสียอานาจเดิมของตนไป โดยเฉพาะชนชันปกครองอั
้
นมี
พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางเป็ นหลัก
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์เ จ้ าธานี นิวัต กรมหมื่นพิ ท ยลาภพฤฒิย ากร นับเป็ น เจ้ านาย
พระองค์ ห นึ่งที่ มีบ ทบาทอย่ างมากในการฟื ้น ฟูสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ขึน้ มา หลังจากที่ ถูก
ลดบทบาทลงไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทังนี
้ ้สาเหตุที่ทรงพยายามฟื น้ ฟู
สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ขึ ้นมานัน้ ควรวิเคราะห์จากภูมิห ลังของพระองค์ ซึ่งเป็ นที่ ทราบแล้ วว่า
ทรงมีพระสถานะเป็ นฝ่ ายเจ้ า ทังนี
้ ้ในงานศึกษาชิน้ นี ้จะเรียกพระนามของพระองค์วา่ “พระองค์เจ้ า
ธานี นิ วัต ” เนื่ องจากพบว่าพระนามของพระองค์มีก ารเปลี่ย นแปลงตามพระอิสริ ย ยศที่ ได้ รั บ
พระราชทานในแต่ละรัชสมัย
โดยเป็ นพระโอรสองค์ ใ หญ่ ใ น พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ าโสณบั ณ ฑิ ต
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 กับเจ้ าจอมมารดาวาด ทังนี
้ ้พระบิดาของ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นหนึ่งในบรรดาเจ้ านายที่ได้ ร่วมกันถวายคากราบบังคมทูลให้ มีการใช้
ระบอบการปกครองที่ ก ษั ต ริ ย์ อยู่ภายใต้ รัฐ ธรรมนูญ เมื่อ ร.ศ. 1031 โดยขณะนัน้ พระบิ ดาของ
พระองค์ ทรงดารงตาแหน่งผู้ช่วยทูตทหารประจาประเทศอังกฤษ เป็ นเหตุให้ รัชกาลที่ 5 ทรงเรียก
กลุ่มเจ้ านายและขุนนางที่ร่วมกันลงนามถวายหนังสือดังกล่าวกลับประเทศทังหมด
้
แต่ภายหลัง
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ มีรับสัง่ กับ สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ว่าพระบิดาของพระองค์ไม่ได้ มีความรู้อะไร
เกี่ ย วกับ การเมื อ ง แต่ที่ ร่ วมลงพระนามด้ ว ยนัน้ เป็ น เพราะแรงหนุน จากเจ้ านายองค์ อื่ น ๆ 2
ในปี ที่ พระบิ ด าของพระองค์ เ สด็จ กลับ นี่ เ อง เป็ น ปี ที่ พระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต ได้ ป ระสูติ จึงได้ รั บ
พระราชทานนามพร้ อมกับพระยศแรกเกิดว่า “หม่อมเจ้ าธานีนิวตั ” มีหม่อมเอมเป็ นหม่อมมารดา
1

จุลจักรพงษ์ , พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า. (2555). เจ้ าชีวิต. หน้ า 293.
2
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เรื่องกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ . หน้ า 46.

2
ผู้ที่เลี ้ยงดูพระองค์ตงแต่
ั ้ ประสูติ คือเจ้ าจอมมารดาวาด ผู้เป็ นคุณย่าของพระองค์ สาเหตุ
มาจากการที่คณ
ุ ย่าอยากได้ หลานผู้ชายมาเลี ้ยง3 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ ให้ เจ้ าจอมมารดาวาดเข้ าไป
รับราชการในวังตาแหน่งท้ าววรจันทร์ และด้ วยเหตุการณ์นบั แต่นี ้เองที่ทาให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
คงจะได้ ซึมซับบรรยากาศความเจริญต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนพระราชพิธีและ
ประเพณีต่าง ๆ โดยเป็ นการตามคุณย่าของพระองค์ท่านไปด้ วย รัชกาลที่ 5 ทรงเรียกพระองค์ว่า
“หางท้ าววรจันทร์ ”4 นอกจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ ทรงพบเห็นแล้ ว การที่ ท รงได้ รับการศึกษาที่
โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังก็ยงั เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ทรงรู้จักพระอัธยาศัยเจ้ านาย
อีกหลายพระองค์ ซึ่งในชัน้ เรียนของพระองค์ปรากฏว่ามีพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 ได้ เข้ าเรี ยน
ร่วมด้ วย คื อ พระเจ้ าบรมวงศ์เ ธอ กรมหมื่นไชยาศรี สรุ ิ โยภาส และสมเด็จฯกรมพระยาชัย นาท
นเรนทร 5 ต่อ มาเสด็ จ ไปศึ ก ษาต่อ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย อ๊ อกซ์ ฟ อร์ ด ประเทศอัง กฤษ โดยได้ รั บ
พระราชทานทุนจากรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเลือกเรี ยนทางด้ านบูรพคดีศึกษาประวัติและแนวความคิด
ทางวัฒนธรรมของตะวันออก พร้ อมกับยังได้ ศึกษาภาษาและวรรณคดีสนั สกฤตเพิ่มอีกด้ วย หาก
จะสรุปภาพรวมตังแต่
้ ทรงพระเยาว์จนสาเร็จการศึกษาล้ วนแต่เป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงได้ รับ
จากรัชกาลที่ 5 ทังสิ
้ ้น
เมื่ อท รง เ ข้ ารั บ ร าช ก า รห ลั ง จา ก เ ส ด็ จ ก ลั บ ม า ยั ง ป ร ะ เท ศ ไทย แ ล้ ว ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากรัชกาลที่ 6 มาโดยตลอด ถึงแม้ จะเริ่ มรับราชการมาแต่รัชกาลที่ 5 แต่ก็จัด
ว่าอยู่ในช่วงปลายรัชสมัย พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีบทบาทสาคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 งานที่ทรง
ได้ รับ มอบหมายมัก จะเกี่ ย วกับ งานด้ า นเลขานุก ารทัง้ สิ น้ คื อ ราชเลขานุก ารในสมเด็จ พระ
ศรี พัช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ, ผู้ช่ ว ยราชเลขานุก ารฝ่ ายต่า งประเทศ, ผู้ช่ วยราชเลขาธิ ก าร,
เลขานุการเสนาบดีสภา, เลขานุการองคมนตรี สภา และราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศ ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะรัชกาลที่ 6 เห็นว่าทรงมีความสามารถด้ านภาษา ดังที่เจ้ าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื ้อ
พึ่งบุญ) ได้ กล่าวว่าเมื่อรัชกาลที่ 6 ต้ องการจะทราบเรื่ องหรือสงสัยอะไร ก็มกั จะจดโน้ ตเล็ก ๆ ถาม
พระองค์6 ไม่เพียงเฉพาะหน้ าที่การงานเท่านัน้ แม้ แต่เรื่ องส่วนพระองค์อย่างงานเษกสมรสของ
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2
พระองค์กับน.ส.ประยูร สุขมุ ธิ ดาของเจ้ าพระยายมราช (ปั น้ สุขมุ ) ใน พ.ศ. 2461นัน้ ก็ได้ รับ
พระราชทานเกียรติยศเสมอเจ้ านายชันลู
้ กหลวง เนื่องจาก “โดยเหตุที่พ่อเป็ นลูกกาพร้ าทังพ่
้ อทังแม่
้
จึ่งจะทรงรับเป็ นพ่อและจะให้ เทียบเกียรติที่จะพระราชทานอย่างลูกหลวง”
1
แ
ต่
ที่
นั
บ
ว่
า
เ
ป็
น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างสูงสุดนัน้ เห็นจะเป็ นการที่จะสถาปนาพระองค์จากหม่อมเจ้ าขึ ้นเป็ น
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าใน พ.ศ. 24652
ในสมัย รัช กาลที่ 7 ด้ วยตาแหน่งราชเลขานุก าร และความเชี่ ย วชาญในด้ านบูรพคดี
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั จึงทรงรับหน้ าที่แต่งหนังสือเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อแจกจ่าย
แก่ ผ้ ูที่ ม าร่ ว มงานทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และเมื่ อ มี ก ารปรั บ ต าแหน่ ง เสนาบดี
ขึน้ ใหม่ จึ ง ได้ เข้ า มารั บ หน้ าที่ เ สนาบดี ก ระทรวงธรรมการจนกระทั่ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 จึงไม่มีหน้ าที่ใด ๆ เกี่ยวกับทางราชการอีก
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีคนหลายกลุ่มได้ รับผลกระทบจาก
กรณีนี ้ โดยเฉพาะกลุ่มชนชันปกครองที
้
่มีอานาจมาแต่เดิม พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นหนึ่งใน
บุคคลที่ได้ รับผลกระทบนัน้ โดยตรง เนื่องจากทรงดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการก่อนที่
จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว แม้ วา่ จะไม่ได้ ถกู คุมขังเหมือนเจ้ านายบางพระองค์ แต่การแสดงออกใน
ระยะแรกของพระองค์ที่มีตอ่ เหตุการณ์นี ้น่าจะเป็ นการโจมตีมากกว่า เห็นได้ จากการที่คณะราษฎร
ได้ มีหนังสือกราบบังคมทูลต่อรัชกาลที่ 7 เรื่ อง พระราชวงศ์เป็ นเสี ้ยนหนามแก่ความสงบ 3 โดยมี
เนือ้ หาตอนหนึ่งว่า “ปากเสียงอันเป็ นเสี ้ยนหนามแก่ความสงบ...(อัน) จะเป็ นเชือ้ ฝอยให้ ลกุ ลาม
ต่ อ ไป และครั น้ คณะราษฎรจะจั ด การปราบปรามเสี ย เอง ก็ จ ะเกรงเป็ นที่ ขุ่ น เคื อ ง
พระราชหฤทัย ” 4 ทั ง้ นี ป้ รากฏว่า มี ร ายพระนามเจ้ านายจ านวน 5 พระองค์ หนึ่ ง ในนั น้ คื อ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั และหม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุล พระขนิษฐาของพระองค์รวมอยู่ด้วย
ซึ่งรัชกาลที่ 7 ก็ทรงยอมรับที่จะปรามเจ้ านายให้ ระมัดระวัง โดยมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้ าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 ว่า “อย่าให้ ทาการใด ๆ ซึ่งไม่สงบราบคาบ แม้ ใช้
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2
เพียงกิริยาวาจาเสียดสีก็มิบงั ควร”1 ทังนี
้ ้เหตุการณ์ดงั กล่าว ตรงกับที่โพยม โรจนวิภาต ได้ กล่าวไว้
ในหนัง สื อ เรื่ อง พ. 27 สายลับ พระปกเกล้ า ว่าเขาได้ รับ คาสั่ง จากเจ้ าพระยาวรพงศ์พิ พัฒ น์
ผู้สาเร็จราชการสานักพระราชวังให้ คอยสอดส่องความประพฤติของบรรดาพระราชวงศ์ เนื่องจาก
รัชกาลที่ 7 ทรงห่วงว่าเจ้ านายที่ไม่เห็นด้ วยกับการปกครอง จะกระทาการใด ๆ ที่ผิดรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะบรรดาเจ้ าชายที่อยู่ในวัยฉกรรจ์2
การแสดงออกในแง่ลบต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังปรากฏในอัตตชีวประวัติของ
พระองค์ โดยมัก ทรงเปรี ย บเที ยบกับ เรื่ องราวในวรรณคดี เช่น เปรี ย บผู้ก่ อการว่าเป็ น เหมือน
“หิรัณม้ วนแผ่นดิน”3 อันหมายถึงยักษ์ ในเรื่องนารายณ์สิบปาง ที่ทาการม้ วนเอาโลกทังสามเพื
้
่อไป
ทาลาย จนท้ ายที่สดุ ก็ถกู พระนารายณ์ฆ่าตายและช่วยมนุษย์โลกได้ สาเร็จ ตอนที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ทรงเปรี ยบเหตุการณ์ดงั กล่าวว่า “บ้ านเมืองปั่นป่ วน”4 แม้ กระทัง่ ช่วงที่
ออกจากราชการก็ยงั เปรียบพระองค์วา่ เป็ น “กรรมกรไร้ งาน”5
ในบทพระนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระองค์มกั จะทรงเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นวรรณคดีต่าง ๆ
แต่เ มื่ อ ทัง้ นี เ้ มื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครองแล้ วก็ ไ ม่ป รากฏว่ า ได้ นิ พ นธ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ช่วงทศวรรษ 2480
ที่มีการกวาดล้ างคณะเจ้ าจานวนมาก ยิ่งต้ องทรงระมัดระวังพระองค์เป็ นพิเศษ แม้ จะไม่มีหน้ าที่
ราชการใด ๆ แต่ก็ปรากฏว่าได้ ทรงเป็ นกรรมการสยามสมาคม เมื่อจะมีการปาฐกถาใด ๆ ก็ต้อง
เลี่ยงการเอ่ยถึงการเมือง เพราะ “สมัยฉันเป็ นกรรมการอยู่ ตาแปลกแกหาเรื่องจับผิดสยามสมาคม
อยู่เสมอ ต้ องระวังตัวแจ”6 หรือแม้ แต่การพบปะพูดคุยกับใครในที่สาธารณะ ก็มกั จะไม่เอ่ยเกี่ยว
นโยบายการเมืองเลย เห็นได้ จากเมื่อมีผ้ พู ดู คุยกับพระองค์เรื่องนโยบายรัฐนิยม พระองค์ก็กล่าวว่า
“เธอจะปากเปราะกลางถนนหนทางอย่ างนี ้ ก็พูดไปคนเดีย วเถิด ฉัน ไม่เล่นด้ วยดอก”7 แต่เมื่อ
จอมพล ป. พิบลู สงครามหมดอานาจลงไปตังแต่
้ พ.ศ. 2487 ผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ก็เริ่มมี
การวิจารณ์นโยบายรัฐบาลของจอมพล ป.หลาย ๆ เรื่ อง เริ่มจากในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2488
ได้ ทรงพระนิพนธ์เรื่ อง “ปั ญหาไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ” มีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ ดี
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3
ระหว่างไทยกับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็ นประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ
กล่าวถึงญี่ ปนกั
ุ่ บไทยที่ได้ เข้ าร่วมสงครามในฝ่ ายเดียวกัน ด้ วยว่า “ส่วนใหญ่มิได้ ตงใจจะเข้
ั้
ากับ
ญี่ปนโดยความเลื
ุ่
่อมใส”1ซึ่งหากแปลความแล้ วน่าจะหมายถึงความเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้
ต้ องการจะเข้ าร่ วมกับ ฝ่ ายญี่ ปุ่ นตามรัฐ บาลเพราะญี่ ปุ่น “ยุย งส่งเสริ มให้ ไทยเกลีย ดชังนานา
ประเทศบรรดาที่เป็ นคูแ่ ข่งกับตนในการเมืองของโลก”2 แต่บทพระนิพนธ์นี ้ทรงอ้ างว่าเป็ นการแปล
และวิจ ารณ์ ห นังสือเรื่ องสยามทางแพร่ ง (Siam : the Crossroads) ของเซอร์ โจไซอะ ครอสบี ้
(Sir Josiah Crosby) อัครราชทูตอังกฤษที่ประจาประเทศไทยขณะนัน้
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2489 ได้ ทรงพระนิพนธ์บทความเรื่อง อนุโมทนาเสมอนอก
ซึ่งเป็ นบทความที่เกี่ยวข้ องกับวรรณคดีแต่พระองค์ได้ นาเอาวาทกรรมเรื่อง “ชาติ” เข้ ามาสอดแทรก
ในบทความนี ้ โดยทรงกล่าวว่า แท้ จริงแล้ ววรรณคดีของไทยตังแต่
้ อดีตได้ สอดแทรกความรักชาติ
มานานแล้ ว ไม่ได้ พึ่งเกิดเมื่อสิบปี ที่ผา่ นมา3
การวิพากษ์ กลุม่ คณะราษฎรโดยเฉพาะจอมพล ป. ปรากฏอย่างชัดเจนในบทพระนิพนธ์
เรื่ องวิ วัฒ นาการแห่ง ภาษาไทย เป็ น การวิ จ ารณ์ เ รื่ อ งรัฐ นิ ย มอย่ า งเปิ ดเผย ทัง้ ที่ ก่ อ นหน้ านี ้
ทรงค่อนข้ างจะไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องนี ้ ทังนี
้ ้ช่วงเวลาดังกล่าว จอมพล ป.หมดบทบาทลงไป
และคณะเจ้ าเริ่ มมีการกลับ มารวมกลุ่มกันอีกครัง้ โดยทรงพระนิ พนธ์โต้ แย้ งตังแต่
้ การใช้ คาว่า
“วันเกิด” แทนการใช้ คาราชาศัพท์เดิมว่า “วันพระราชสมภพ” ของรัฐบาล, การกล่าวคาว่า “สวัสดี”
ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ของไทย และการนุ่งผ้ าโจงกระเบนที่รัฐบาลอ้ างว่าเป็ นของเขมร แล้ วเปลี่ยนมา
แต่งกายชุดสากล ก็ ไม่ท รงเห็นด้ วย สุดท้ ายก็ท รงออกความเห็นว่า “ภาษาก็ดี ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีก็ดี เป็ นของที่จะพึงวิวฒ
ั น์ไปโดย กฎธรรมชาติ ไม่ควรจะเป็ นสิ่งที่จะเปลี่ยนกันด้ วยปฏิวตั ิ
การแก้ ไขวัฒนธรรมเป็ นของช้ า ต้ องเป็ นไปโดยหลักธรรมชาติกอร์ปด้ วยมหาชนนิยม จะแก้ กนั ด้ วย
ออกกฎหมายบังคับไม่พึงสาเร็จได้ ”4 นอกจากนี ้การเปลี่ยนชื่อประเทศก็ทรงเห็นว่าควรใช้ ชื่อเดิมว่า
สยาม 5 หรื อแม้ แต่ก ารยกเลิก บรรดาศัก ดิ์ใ นสมัย จอมพล ป. ก็ ท รงเห็น ว่าควรที่ จ ะกลับ ไปใช้
บรรดาศักดิ์ตามเดิมแทนการมอบเหรี ยญตรา6ทัง้ นีก้ ารวิพากษ์ ต่าง ๆ ดังกล่าวมานัน้ มัก จะเป็ น
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4
ผลงานในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงครามทัง้ สิ ้น ทังนี
้ ้ทรงกล่าวว่าเมื่อเทียบจอมพล ป. กับปรี ดีแล้ ว
ทรงเห็น ว่านายปรี ดี มีพิษ ภัย น้ อยกว่า 1 นอกจากนี ย้ ังทรงกล่าวอีก ว่า จอมพล ป. นัน้ ไม่ช อบ
พระองค์ท่าน2 หรือแม้ แต่คณะผู้ก่อการเองก็ไม่ชอบพระองค์ จึงไม่เลือกพระองค์เข้ าไปร่วมงานด้ วย
แต่กลับเลือกเจ้ านายอย่าง พระเจ้ าวรวงศ์เ ธอ พระองค์อาทิ ตย์ทิพอาภา แทน เนื่องจากทรงให้
ความเห็นว่าพระองค์เจ้ าอาทิตย์ฯ ยังเป็ นเด็ก รู้ไม่เท่าทันว่าถูกหลอกใช้ จนทรงมองว่าพระองค์เจ้ า
อาทิ ตย์ ฯ เป็ นคนของรัฐ บาลยุคนัน้ ไป 3 แม้ ใ นยุคจอมพล ป. เป็ น นายกรัฐ มนตรี พระองค์จ ะไม่
แสดงออกผ่านงานพระนิพนธ์ แต่ทรงแสดงออกโดยการนุ่งโจงกระเบนซึ่ง ม.ร.ว.สุพิชชา โสณกุล
ธิดาของพระองค์ให้ เหตุผลว่า คนควรมีเสรีภาพในการแต่งกาย และต่อต้ านการบังคับการแต่งกาย
แบบสากลของรัฐบาลจอมพล ป.4
นอกจากนีย้ งั ทรงพยายามโต้ กลับว่า การแก้ ไขสนธิสญ
ั ญาที่ไม่เป็ นธรรมกับต่างชาตินนั ้
ได้ ทาสาเร็จมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 7 แล้ ว และเมื่อกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ได้ ทา
สาเร็ จหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ ว ทรงรับ สัง่ ถึงเรื่ องนีว้ ่า “กรมนราฯ ก็อย่างนี แ้ หละ
ชอบบิด ข้ อเท็จจริ ง เพื่อประโยชน์ท างการเมือง ยกคุณความดีของพระราชวงศ์ ให้ พวกก่อการ
เสมอ”5
นอกจากบทพระนิพนธ์ที่เป็ นการวิพากษ์ ฝ่ายคณะราษฎรแล้ ว ผลงานจานวนไม่น้อยของ
พระองค์ยงั พยายามสร้ างภาพลักษณ์ให้ สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมามีบทบาทอีกครัง้ ทรงนา
ประเด็นเรื่องความรักชาติ และมีพระมหากษัตริย์เป็ นศูนย์กลางของชาติ รวมไปถึงนาแนวความคิด
ประชาธิปไตยมาสนับสนุนการขึ ้นครองราชสมบัติอีกด้ วย
ในบทพระนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระองค์มกั จะนาการวิพากษ์ คณะราษฎรมาเปรี ยบเที ยบ
กับ ความยิ่ งใหญ่ ของสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ เ สมอ ซึ่งหากมองภาพโดยรวมไม่ว่ารัฐ บาลยุค
คณะราษฎรจะได้ กระทาสิ่งใดก็แล้ วแต่ ก็มกั จะอ้ างอิงโดยการย้ อนเรื่ องราวไปในอดีต ว่าสิ่งนัน้
แท้ จริ งแล้ วได้ มีมาก่ อนที่ค ณะราษฎรจะคิดเสียอีก ซึ่งก็ มกั จะเป็ น ผลงานของพระมหากษัตริ ย์
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5
ในอดี ตเช่น เดี ยวกัน ทัง้ นี ก้ ารกระทาดังกล่าวเป็ นการลดความเชื่ อถื อและภาพลักษณ์ของฝ่ าย
คณะราษฎรให้ ลดลง และเพิ่มบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เพิ่มพูนขึ ้น
แม้ ว่าบทพระนิพนธ์ บางเรื่ องจะมีการพิมพ์ไปแล้ วตามนิ ตยสารหรื อหนังสือต่าง ๆ แต่
บทความที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์จานวนไม่น้อยได้ ถกู นามาพิมพ์ซ ้าอีก ในยุคที่คณะราษฎรเริ่ ม
หมดอ านาจลง หนัง สื อ เรื่ อ งความเรี ย งเบ็ ด เตล็ด พิ ม พ์ เ มื่ อ พ.ศ.2497 ส าหรั บ แจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาสารภัณฑวิสทุ ธิ์ ญาติฝ่ายเจ้ าจอมมารดาวาด โดยหนังสือเล่มดังกล่าว
เป็ นการรวมเอาบทพระนิพนธ์ที่ทรงแต่งขึ ้นมารวมกันไว้ โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน
พระมหากษั ตริ ย์ด ังที่พระองค์ ได้ ก ล่าวในคาน าว่า “ส่วนมากเป็ น เรื่ องเกี่ ยวกับพระเจ้ าแผ่น ดิน
ข้ าพเจ้ าเขียนขึ ้นทัง้ นีม้ ิใช่ว่ามุ่งหมายจะประจบสอพลอพระองค์ท่าน ดัง่ จะเห็นได้ เมื่อท่านอ่าน
ความของข้ า พเจ้ าดู หากเขี ย นไปตามจริ ง เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยสนับ สนุน รั ฐ ธรรมนูญ ในข้ อที่ ว่า
เราพึงเทอดทูนพระมหากษัตริย์ของเราไว้ นนด้
ั ้ วย”1
การที่ ท รงกล้ าเขีย นบทความตอบโต้ รัฐ บาลคณะราษฎร ตัง้ แต่ป ลายทศวรรษ 2480
เป็ นผลจากการที่คณะเจ้ าหลายคนได้ รับการนิรโทษกรรมประกอบกับจอมพล ป. เริ่มหมดอานาจ
ลง ประกอบกับรัชกาลที่ 8 เสด็จนิวตั ิพระนครเป็ นครัง้ ที่ 2 และพระองค์ใกล้ จะบรรลุนิติภาวะในอีก
ไม่นาน ดังนันจึ
้ งดูเสมือนว่าคณะเจ้ าจะเริ่ มมีการรวมตัวขึ ้น เห็นได้ จากการที่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ซึ่งทรงไม่ได้ มีส่วนในหน้ าที่ราชการ แต่เมื่อรัชกาลที่ 8 ได้ เสด็จนิวตั ิพระนครนันพระองค์
้
ได้ กลับเข้ า
มามีส่วนในการสนับสนุนสถาบันอีกครัง้ ทรงกล่าวถึงช่วงนีว้ ่า “จึ่งได้ เกิดปิ ติยินดีในพระบารมีที่
กล่าวมาแล้ วนี ้ และแทนที่จะเจียมตัวขุดดินกินหญ้ าอยู่ดงั่ ที่เคยทามาเป็ นนิตย์ ในสิบปี กว่าที่แล้ ว
มา ข้ าพเจ้ าจึงถูกเสน่ห์พระราชาพลอยเข้ าไปกุลีกจุ อรับใช้ ตามเสด็จพระองค์ท่านหลายครัง้ ”2 ทังนี
้ ้
ยังทรงอ้ างจากหนังสือ The Royal Family in Wartime ซึ่งได้ กล่าวถึงความจงรักภักดีที่ชาวอังกฤษ
มีตอ่ กษัตริย์ของตนเอง ข้ อความที่ทรงนิพนธ์โดยการอ้ างอิงจากหนังสือเล่มนี ้ยังทรงถามย้ อนไปยัง
ผู้อ่านด้ วย ว่าในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช้ ระบอบเดียวกับอังกฤษแล้ ว ก็ควรจะเอา
อังกฤษเป็ นแบบอย่าง โดยเฉพาะการเทิดทูนเอาพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีพระราชอานาจมาไว้ เหนือผู้
มีอานาจทังหลาย
้
นอกจากนี ้ยังทรงนาความหมายของความเป็ นชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 กลับมาใช้
อีกครัง้ นัน้ คือทรงถือว่าประมุขเป็ นเครื่ องหมายแห่งชาติไทย3 นอกจากนีย้ งั เอาคติแบบโบราณใน
เรื่ องของการเรี ย กพระมหากษั ต ริ ย์ ว่าพระเจ้ าแผ่น ดิน และเจ้ าชี วิต แต่เ มื่อมีรัฐ ธรรมนูญ เป็ น
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6
กฎหมายสูงสุด แล้ วก็ ต าม พระองค์ก็ ยังเห็น ว่าพระมหากษั ตริ ย์ ก็ ยังคงมีความสาคัญในฐานะ
ผู้รวบรวมชาติ ซึ่งทรงเปรี ยบเป็ นดัง่ “พ่อ” ซึ่งจะเห็นรายละเอียดในบทต่อไป โดยนาเอาเหตุผลใน
การที่จะเคารพนับถือพระมหากษัตริ ย์ได้ โดยสนิทใจ คือการที่พระมหากษัตริย์ของเรามีบรรพบุรุษ
เป็ นชาวไทยที่สืบต่อมาหลายชัว่ อายุคน “ทรงเป็ นอุภโตสยามชาติเสมอมาบรรพบุรุษของท่านได้
เป็ นผู้กอบกู้ค ้าจุนบ้ านเมืองเรามาด้ วยกันกับบรรพบุรุษของเราผู้เป็ นราษฎร”1
แต่บ ทพระนิ พ นธ์ ชิ น้ ส าคัญ ของพระองค์ ที่ มี ก ารน าพูด ถึ ง เสมอคื อ บทความเรื่ อ ง
The OldSiamese Conception of the Monarchy เป็ นบทความภาษาอังกฤษเพื่อถวายพระอักษร
แด่รัชกาลที่ 8 และพระราชอนุชา เมื่อ พ.ศ. 2489 ใจความสาคัญของบทความนีเ้ น้ นการนาเสนอ
ว่า แท้ จริ ง แล้ ว ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยได้ มี ม าตัง้ แต่ยุ ค โบราณ โดยเฉพาะสมัย สุโ ขทั ย ที่
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงต้ องอยู่ภ ายใต้ ก รอบประเพณี อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ต้ อ งปฏิบัติ พ ระองค์ เ ป็ น
ธรรมราชา ดารงพระชนม์ชีพตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาคือทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวตั ร
แม้ วา่ ต่อมาในสมัยอยุธยาจะได้ รับอิทธิพลคติเทวราชาก็ตาม แต่ก็เป็ นเฉพาะการรับเอาพระราชพิธี
ต่าง ๆ ซึ่งกรมหมื่นพิ ทยลาภพฤฒิยากรทรงมองว่าเป็ นเสมือนเครื่ องประกอบพระราชอิสริ ยยศ
เท่านัน้
แม้ แต่การที่เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติก็ เป็ น ไปในลักษณะ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ”
อันหมายถึงประชาชนได้ ตกลงร่ วมกันเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์ แต่ใ น
ความเป็ น จริ งประชาชนไม่ไ ด้ อ อกเสี ย งเลื อ กพระมหากษั ตริ ย์ โ ดยตรง มี เ พี ย งเจ้ านายและ
ข้ าราชการชัน้ ผู้ใหญ่เท่านัน้ ที่เ ป็ นผู้ออกเสียงให้ ก ารรับรองเลือกพระมหากษัตริ ย์ ดังนัน้ การขึน้
ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทยจึ งเป็ นไปตามลักษณะเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในเรื่ อง
ของการยึดเอาเสียงส่วนใหญ่เป็ นที่ตงั ้ นอกจากนีย้ ังมีพระธรรมศาสตร์ ที่เป็ นเสมือนรัฐธรรมนูญ
จากัดพระราชอานาจเอาไว้ 2 ธงชัย วินิจจะกูลมองว่าพระนิพนธ์เรื่องนี ้ เป็ นผลงานชัน้ ประมวลรวบ
ยอดแนวคิดหลักของลัทธิกษัตริย์นิยม เป็ นทฤษฎีวา่ ด้ วยสถาบันกษัตริย์3
นอกจากนีพ้ ระองค์ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระมหากษั ตริ ย์ มีพระราชอานาจอย่างมาก
มักจะทรงกล่าวเสมอว่ากษัตริ ย์ไทยไม่มีอานาจล้ นฟ้าแบบยุโรป แต่ถกู จากัดจากขนบธรรมเนียม
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 79.
2
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น. (2517). ชุมนุมพระนิพนธ์ ของพระวรวงศ์ เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พิมพ์ พระราชทานในงานพระศพ พระวรวงศ์ เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. หน้ า 88.
3
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง. หน้ า 38.
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ประเพณี อัน เฉี ย บขาดจึ ง ไม่เ ห็ น ด้ วยที่ จ ะเรี ย กระบอบเดิ ม ว่า สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ หรื อ
absolute monarch ทรงแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี ว้ ่า ชื่ อ เรี ย กระบอบดัง กล่า วเป็ น การ
ประณามพระเจ้ าแผ่น ดิ น และชาติ โ ดยปราศจากยุติ ธ รรม 1 ในบทพระนิ พนธ์ ที่ ได้ ตี พิม พ์ เ มื่ อ
พ.ศ. 2491 เรื่ อง ราชา มุขมนุสสาน โดยตอนหนึ่งของบทความนีก้ ล่าวว่า ในสมัยโบราณทุกคน
จงรักภักดีต่อกษัตริ ย์ด้วยสาเหตุคือ “ท่านยังเป็ นผู้มีอานาจเหนือชีวิตคน จนเรี ยกกันว่า เจ้ าชีวิต
และท่านยังเป็ นผู้มีอานาจเหนือทรัพย์สินเงินทองเพราะที่ดินเมืองไทยทังหมด
้
กฎหมายเก่าถือว่า
เป็ น ของพระราชา หากท่านอนุญ าตให้ ราษฎรอาศัย ท ามาหากิ น จึงเรี ย กกัน ว่า เจ้ าแผ่น ดิ น”2
หากพิ จ ารณาให้ ดี จ ะเห็น ว่าในบทพระนิ พนธ์ ทัง้ 2 เรื่ องนี ้ มีความขัดแย้ งกัน คือใน พ.ศ. 2489
ทรงกล่าวว่าพระมหากษัตริ ย์ไม่มีอานาจล้ นฟ้า แต่ในพ.ศ. 2491 ทรงกล่าวว่าพระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ นเจ้ าชีวิต และเป็ นเจ้ าแผ่นดิน ซึ่งอาจจะแสดงให้ เห็นถึงบริบททางการเมืองในช่วงนันว่
้ าผลงาน
ใน พ.ศ.2489 รัฐบาลของกลุม่ คนในคณะราษฎรยังมีบทบาททางการเมืองอยู่มาก จึงไม่ทรงแสดง
ความเห็นแบบตรงไปตรงมา แต่ผลงานในพ.ศ. 2491 เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึง
เป็ นโอกาสที่จะทรงสามารถแสดงความคิดดังกล่าว
หลังจากนี ้ก็ปรากฏว่ามีบทพระนิพนธ์ที่มีเนื ้อหาในลักษณะนี ้ออกมาอีกเช่นกัน วาทกรรม
ต่าง ๆ ได้ น ามาผลิต ซา้ ๆ และยังมีผลสืบ เนื่ องมาจนถึงปั จ จุบัน เช่น ในบทพระนิ พนธ์เ รื่ องคิด
ย้ อนหลัง ไปปี หนึ่ ง พิ ม พ์ เ มื่ อ พ.ศ. 2490 ได้ น าเสนอเกี่ ย วกับ ความเจริ ญ ของบ้ านเมื อ งที่ มี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นผู้กระทา “บ้ านเมืองของเราเจริ ญรุ่งเรื องและหลีกเลี่ยงหายนะมาได้ 150 ปี
แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ด้วยเพราะปั ญญาและพระรัฐประศาสนนัยของพระมหากษัตริย์และยัง
มองไม่เห็นว่า เราจะรักษาความรุ่งเรื องเช่นว่านัน้ ต่อไปได้ อย่างไร โดยไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ดี ”3
แนวความคิ ด เช่ น นี ย้ ังปรากฏขึน้ อีก ครั ง้ เป็ น การพูดที่ ก รมประชาสัมพัน ธ์ ใน พ.ศ. 2495 ว่า
“เพราะเราได้ รับความร่มเย็นภายใต้ พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จกั รีมาถึง 171 ปี ”4
ผลงานบทพระนิ พนธ์ ต่าง ๆ ของพระองค์เ จ้ า ธานี นิ วัต ที่ ได้ มีก ารเผยแพร่ ออกไปนัน้
เปรี ยบเสมือนความพยายามในการสร้ างวาทกรรมที่ให้ ความสาคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์
แทนที่คณะราษฎร แม้ ว่าจะไม่ได้ ทรงแสดงออกโดยตรง แต่เนือ้ หาในบทความต่าง ๆ ก็สามารถ
ชักจูงให้ คนคล้ อยตามได้ โดยทรงอาศัยผลงานของพระมหากษัตริย์ที่มีมาแล้ วตังแต่
้ อดีต ผ่านการ
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 70.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 76.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 58.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 103.
2
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ครองราชย์จากรุ่นสู่รุ่น แต่ละพระองค์สร้ างความเจริ ญและเอาชนะเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงวิกฤต
มาได้ อย่างไร ทังนี
้ ด้ สู อดคล้ องกับข้ อเสนอของธงชัย วินิจจะกูล ที่ว่าการฟื ้นอานาจของกลุ่มเจ้ า
ในยุ ค หลั ง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 เป็ นการวางรากฐานให้ กั บ ลั ท ธิ กษั ต ริ ย์ นิ ยมยุ ค ใหม่
(Neo-Royalism) 1 จนมีก ารเปรี ย บรั ช กาลที่ 9 ว่ามี ค วามคล้ ายกับ รั ช กาลที่ 1 ที่ ได้ ท รงรื อ้ ฟื ้น
ประเพณี ที่ เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ขึน้ มาอี ก ครัง้ 2 ผลงานต่าง ๆ ที่ ได้ ป รากฏขึน้ พระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต
จึงเปรียบเสมือนดังมันสมองของกลุม่ เจ้ าในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 23
เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล ส่งผลให้ พระองค์เจ้ า
ธานี นิ วัต ได้ กลับ เข้ ามารั บ ราชการอี ก ครั ง้ ในต าแหน่ ง กรรมการสอบสวนคดี ส วรรคต 4
และเมื่อ มี ก ารรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2490 เกิ ด ขึน้ ประกอบกับ มี ก ารรื อ้ ฟื ้น ต าแหน่ ง อภิ รัฐ มนตรี
ขึน้ มาอีก ครั ง้ พระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัต จึ งได้ ก ลับ เข้ า มารับ ราชการอย่ า งเต็ม ก าลัง ในตาแหน่ ง
อภิรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2490 ทังนี
้ ้ทรงกล่าวว่าไม่อยากจะกลับรับราชการอีก แต่ทรงเห็นว่าเป็ นการ
สนองพระคุณของพระเจ้ าแผ่น ดิน จึงขัดไม่ได้ แต่ความจริ งแล้ วการกลับ เข้ ามารับราชการของ
พระองค์ น่ า จะมาจากการชัก ชวนของสมเด็จ ฯกรมพระยาชัย นาทนเรนทร ดัง ที่ ป รากฏใน
อัตตชีวประวัติวา่ “ท่าน (สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ) เสด็จลุกมากอดแล้ วตรัสว่า แกกับฉันรักกัน
มานมนานตังแต่
้ ยงั ไว้ จุกอยู่ด้วยกัน คราวนี ้ฉันขอให้ ช่วยสักทีเถิด พ่อไม่มีทางจะขัดท่านได้ เพราะ
รั ก ท่ า นเป็ นการรู้ สึ ก ส่ ว นตัว ของพ่ อ จ าต้ องยอมตามท่ า น ก็ เ ลยเข้ าไปติ ด อยู่ จ นบั ด นี ้” 5
ต่อ มาในพ.ศ. 2492 ทรงเป็ น ประธานองคมนตรี ในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก รั ช กาลที่ 9
พ.ศ. 2493 ได้ ทรงสถาปนาขึ น้ เป็ นเจ้ านายต่ า งกรมที่ กรมหมื่ น พิ ท ยลาภพฤฒิ ย ากร
พ.ศ. 2494 ทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์(แทนสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯที่สิ ้นพระชนม์)
และ พ.ศ. 2495 ทรงเป็ นประธานองคมนตรี จนถึงวันสิ ้นพระชนม์ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2517
รวมพระชันษา 88 ปี
เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลัก ฐานด้ านต่ า ง ๆ ย่ อ มแสดงให้ เห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า ทรงมี
แนวความคิ ด แบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ส่ ว นบทบาทด้ านการเมื อ งสามารถจั ด ได้ เป็ น 2 ยุ ค คื อ
1

ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 89.
2
ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ และ พัณณิดา ภูมิวฒ
ั น์. (2556). กลางใจราษฎร์ :หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
: พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช. หน้ า 28.
3
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 89.
4
ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื่อ : ความเคลือ่ นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ ปฏิวตั ิ
สยาม (พ.ศ.2475-2500). หน้ า 120.
5
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 119.
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ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทรงมีบทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทรงกาหนด
แนวทางด้ านนโยบายการศึกษาของชาติ และในฐานะที่ทรงเป็ นเลขานุการองคมนตรีโดยการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
และอีกหนึ่งยุค คือ ยุคประชาธิปไตย ทรงมีบทบาทในฐานะที่ท รงเป็ นผู้สาเร็ จราชการ
แทนพระองค์ กับ ประธานองคมนตรี โดยทรงแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองออกมาบ้ างใน
บทพระนิพนธ์ตา่ ง ๆ ที่ได้ ทรงแต่งขึ ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึก ษาแนวความคิดหรื อทัศนคติท างการเมืองของ พระวรวงศ์เ ธอ กรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิยากร ตังแต่
้ พ.ศ. 2452 - 2517
2.2 เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ตังแต่
้ พ.ศ. 2452 - 2517
3. ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ งแนวพระด าริ ท างการเมื อ งของ พระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยลาภ
พฤฒิยากร พ.ศ. 2452-2517 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นช่วงที่ทรงเริ่ มรับราชการ หลังจาก
ที่ทรงสาเร็จการศึกษาแล้ ว จนกระทัง่ สิ ้นพระชนม์
4. วิธีดาเนินการวิจยั
วิธีก ารศึกษาจะใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยเริ่ มจากการ
ทบทวนวรรณกรรมประกอบด้ ว ย บทพระนิ พนธ์ ใ นพระองค์ เอกสารราชการ และบทความที่
เกี่ยวข้ องเน้ นที่แนวคิดทางการเมืองของพระองค์ หาหัวข้ อการศึกษา รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับ
กับ เรื่ อ งที่ ต้ อ งการจะศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานด้ วยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทางด้ า นเอกสาร
(Documetary Research) และน าเสนอข้ อ มูล ซึ่ง การเสนอรายงานแบบพรรณนาวิ เ คราะห์
(Analytical description)
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แม้ พระนามของกรมหมื่น พิ ท ยลาภพฤฒิย ากรจะเป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ ใ นฐานะที่ ท รงเป็ น
ผู้รื อ้ ฟื ้น สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ กลับ มามี บ ทบาทในสัง คมไทยอี ก ครั ง้ หนึ่ ง หลัง จากที่ มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขีย นเรื่ อง The Old Siamese
Conception of the Monarchy ที่มีการถูกนาอ้ างอิงถึงบ่อยที่สดุ ธงชัย วนิจจะกูล ถือว่างานเขียน
ชิ ้นนี ้เป็ นผลงานชันประมวลรวบยอดแนวคิ
้
ดหลักของลัทธิกษัตริ ย์นิยม เป็ นทฤษฎีว่าด้ วยสถาบัน

10
กษั ต ริ ย์ 1 ซึ่งความเป็ น จริ งแล้ ว นอกจากงานเขีย นบทพระนิ พนธ์ เ รื่ องนี แ้ ล้ ว บทพระนิ พนธ์ ของ
พระองค์อีก จานวนไม่น้อยที่มีการแสดงความเห็นทางการเมืองสอดแทรกเอาไว้ อย่ างแยบคาย
ดังเช่น เรื่ อง เจ็ด รอบอายุ2 ที่ มีก ารตีพิมพ์ ถึง 3 ครัง้ ที่ นับได้ ว่าทาให้ ร้ ู จักพระองค์ได้ เ ป็ น อย่างดี
แต่ปั ญ หาคื อการเขีย นพระประวั ติด้ วยพระองค์เ อง ท าให้ ภาพลัก ษณ์ ข องพระองค์ท างด้ า น
การเมืองยังไม่สมบูรณ์ เ ท่าไรนัก เพราะฉะนัน้ เมื่อมองหางานชิน้ อื่น ๆ กลับ ไม่มีงานวิจัย ใด ๆ
ที่ก ล่าวถึ งเรื่ องของพระองค์ กับ การเมืองโดยตรง มีเพี ย งงานเขียนที่ ก ล่าวเฉพาะบทบาทด้ าน
การศึกษาที่ทรงดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็ นองค์สดุ ท้ ายก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง นอกจากนี อ้ าจมีบ ทความบางเรื่ องที่ก ล่าวถึงพระองค์บ้ างเพี ยงเล็ก น้ อย หรื อหากมีก็
มักจะเป็ นเอกสารจากต่างประเทศโดยเห็นได้ อย่างชัดเจนก็คืองานเขียนของ ณัฐพล ใจจริ ง คือ
ขอฝันใฝ่ ในฝันอันเหลือเชื่อ3 และวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต4ของเขาเองก็มีลกั ษณะเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
เพราะฉะนัน้ หากจะจาแนกประเภทของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพระองค์แล้ ว
สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ (1) บทพระนิ พ นธ์ ข องพระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต หรื อ
งานเขียนของสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ที่อ้างว่าเป็ นบทประทานสัมภาษณ์ของพระองค์ (2) งานเขียนที่มี
การกล่าวถึงพระองค์ในฐานะที่ ทรงเกี่ยวข้ องกับสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์และการมีบทบาททาง
การเมือ ง ส่วนใหญ่ เ ป็ น การกล่าวถึ งแค่ไม่กี่ บ รรทัดเท่ านัน้ และมัก จะเอ่ ย ถึ ง เฉพาะในด้ านที่
ทรงตีความคาว่า อเนกชนนิกรสโมสรสมมติกับความเป็ นประชาธิปไตย (3) งานเขียนที่เกี่ยวข้ อง
กับ ผลงานด้ านการวางนโยบายการศึ ก ษาสมัย รั ช กาลที่ 7 ในยุค ที่ พ ระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต
ทรงเป็ นเสนาบดี
นั่น แปลว่า งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บทบาททางการเมื อ งของพระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต
ที่ น อกจากเรื่ อ งอเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ แ ล้ วนัน้ ยัง ขาดความสมบู ร ณ์ อี ก ไม่ น้ อย และ
บทพระนิพนธ์อีกหลายเรื่ องที่มีการสอดแทรกความเห็นทางการเมืองก็ถูกมองข้ ามไป หรือแม้ แต่
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ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 38.
2
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2512). เจ็ดรอบอายุ.
3
ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื่อ : ความเคลือ่ นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ ปฏิวตั ิ
สยาม (พ.ศ.2475-2500).
4
ณัฐพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500.
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นโยบายทางการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 7 ก็สามารถบ่งบอกให้ ร้ ูว่าทรงมีแนวคิดต่อระบอบการเมือง
ในช่วงเวลานันอย่
้ างไร
5.1 บทพระนิพนธ์ ของพระองค์เจ้ าธานีนิวัต หรืองานเขียนของสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ที่อ้างว่ าเป็ นบทประทานสัมภาษณ์ ของพระองค์
ลักษณะงานเขีย นประเภทนี ้ เป็ นผลงานพระนิ พนธ์ของพระองค์โดยตรง บางเรื่ อง
ทรงอ้ างอิงมาจากหนังสือต่างประเทศ พบว่าทรงเริ่มเขียนบทความต่าง ๆ เมื่อตอนเปลี่ยนแปลง
การปกครองแล้ ว ในบางเรื่องทรงเขียนขึ ้นสอดคล้ องกับสถานการณ์ของแต่ละยุค และแทบทุกเรื่อง
มักจะทรงแสดงความคิดเห็นประกอบอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าประโยชน์และเป็ นเป้าหมายในการวิจยั มาก
ที่ สุด เพราะส่ ว นใหญ่ ท รงเขี ย นเรื่ อ งวัฒ นธรรมประเพณี บางเรื่ องเกี่ ย วข้ องกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ จึงถือว่าเป็ นหลักฐานชัน้ ต้ นที่แสดงให้ เห็ นถึงแนวความคิดของพระองค์ได้ มาก
บทพระนิพนธ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สดุ อย่าง “The Old Siamese Conception of the Monarchy”1
ที่ เ ป็ น บ ท ค ว า ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ไ ด้ บ ร ร ย า ย ถ ว า ย รั ช ก า ล ที่ 8 แ ล ะ รั ช ก า ล ที่ 9
เมื่อครัง้ เป็ นพระราชอนุชา งานเขียนเรื่องนี ้เขียนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตงแต่
ั ้ อดีตถึงปัจจุบนั ที่
ถูก จ ากัด พระราชอ านาจและพระจริ ย วัต รภายใต้ ห ลัก ธรรมทัง้ ทางศาสนาพุท ธและศาสนา
พราหมณ์ นอกจากนี ้ ยังทรงเสนอว่าความเป็ น ประชาธิ ป ไตยของไทยมิได้ พึ่งเกิดเมื่อปี 2475
แต่แท้ จริ งแล้ วประชาธิปไตยได้ เกิดมาก่อนหน้ านัน้ ดังเห็นได้ จากเมื่อจะอันเชิญพระมหากษัตริ ย์
ครองราชย์จะมีการชุมนุมและออกเสียงโดยเจ้ านายและขุนนางเพื่อตกลงเลือกพระมหากษัตริ ย์
พระองค์ใหม่ ตามคาที่วา่ อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ในบทพระนิพนธ์เรื่อง “เจ็ดรอบอายุ”2 ที่ทรง
แต่งประทานพระธิดาเมื่อทรงมีชนั ษาครบ 84 ปี ถือเป็ นงานเขียนที่เมื่อมีก็ตามจะอ้ างถึงพระองค์
มักจะกล่าวถึงงานเขียนเล่มนีเ้ สมอ ต่อมามีการตีพิมพ์แจกในงานพระศพของพระองค์และเปลี่ยน
ชื่ อ หนัง สื อ เป็ น “อัต ตชี ว ประวัติ กรมหมื่ น พิ ท ยลาภพฤฒิ ย ากร” 3 และถูก ตี พิ ม พ์ ขึน้ อี ก ครั ง้
ในปี 25564 นอกจากนี ง้ านเขี ย น “ความเรี ย งเบ็ ด เตล็ด ” 5ที่ ท รงน าเอาบทความหลายชิ น้ ที่
ทรงเขียนขึ ้น ตีพิมพ์แจกในงานศพของพระญาติ ที่ดจู ะมีความสมบูรณ์ต่อการวิจัยมากไม่น้อยไป
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กว่า เรื่ อ งเจ็ ด รอบอายุ เพราะในความเรี ย งเบ็ ด เตล็ด นี ้ เป็ น งานเขีย นที่ ท รงแต่ง ขึน้ ในช่ ว งที่
กลุม่ คณะราษฎรเริ่มหมดบทบาททางการเมือง จึงทรงแสดงความเห็นออกไปอย่างมาก
ยัง มี ง านเขี ย นเรื่ อ ง “ชุม นุม พระนิ พ นธ์ ข องพระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยลาภ
พฤฒิ ย ากร” 1 ที่ ไ ด้ ร วบรวมบทความที่ ท รงพระนิ พ นธ์ เ ฉพาะเรื่ อ งพระพุท ธศาสนา สถาบั น
พระมหากษัตริย์ และบุคคลสาคัญมารวบรวมไว้
งานเขีย นของสุลกั ษณ์ ศิวรัก ษ์ ที่ได้ รวบรวมบทประทานสัมภาษณ์ และบางเรื่ อง
ที่ เ ล่า ประทานโดยสุลัก ษณ์ ไ ด้ จ ดบัน ทึ ก เอาไว้ ในเรื่ อ ง “เรื่ อ งกรมหมื่ น พิ ท ยลาภพฤฒิ ย ากร
ตามทัศ นะ ส. ศิ ว รั ก ษ์ ” 2 โดยเคยตี พิ ม พ์ ม าก่ อ นหน้ านี แ้ ต่ ใ ช้ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า “คุย กั บ กรมหมื่ น
พิทยลาภฯ”3 งานเขียนของสุลกั ษณ์ที่กล่าวมานีไ้ ด้ ตีพิมพ์ขึ ้นภายหลังจากที่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ได้ สิ ้นพระชนม์ไปแล้ ว
ปั ญ หาสาคัญ สาหรับ งานเขีย นในกลุ่มนี ค้ ือ เป็ นบทพระนิ พนธ์ ที่ท รงเขียนขึน้ เอง
เพราะฉะนันบางเรื
้
่ องบางเหตุการณ์ที่ทรงเขียนขึ ้นนันมั
้ กเป็ นการแสดงถึงความเห็นส่วนพระองค์
ส่วนในงานเขียนของสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ แม้ จะอ้ างว่าส่วนตัวมีความใกล้ ชิด และอ้ างว่าเป็ นการเล่า
ประทานจากพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเขียนเป็ นบันทึกสัน้ ๆ ไม่ได้ เป็ นบทความที่ มี
เนื ้อหามากมายนัก นอกจากนีใ้ นบางเรื่องยังต้ องอาศัยการตีความที่ถูกต้ อง เนื่องจากพระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั มักจะทรงนาวรรณคดีมาเปรียบเทียบเพื่อป้องกันในการที่ทรงเอ่ยถึงเหตุการณ์หรือบุคคล
นันโดยตรง
้
5.2 งานเขียนที่มีการกล่ าวถึงพระองค์เจ้ าธานีนิวัตในฐานะที่ทรงเกี่ยวข้ องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และการมีบทบาททางการเมือง
ลั ก ษณะส าคั ญ ของงานเขี ย นชิ น้ นี ค้ ื อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการเขี ย นถึ ง สถาบั น
พระมหากษั ตริ ย์ หรื อการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงปกครอง 2475 โดยเฉพาะในช่วงการ
รัฐประหาร 2490 แม้ จะเป็ นงานเขียนเรื่องการเมืองหรื อสถาบันพระกษัตริ ย์ก็ตาม แต่มกั จะเอ่ยถึง
พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ประกอบอยู่ บ้ าง ทั ง้ ในฐานะที่ มี ส่ว นฟื ้น ฟู ส ถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์
การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการที่ทรงตีความ
คาว่าอเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ หรื อแม้ ก ระทั่งการที่ ท รงมีส่วนรู้เ ห็น กับ การรัฐ ประหาร 2490
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ปัญหาของงานเขียนกลุม่ นี ้จึงค่อนข้ างจากัดจากทัง้ รายละเอียดเนื ้อหาที่มีอยู่น้ อย อีกทังงานเขี
้
ยน
บางเรื่องแม้ จะมีการพูดถึงพระองค์โดยตรงต่อเหตุการณ์สาคัญบางเหตุการณ์ ว่าทรงมีสว่ นร่วมอยู่
ด้ วย แต่ก็เป็ นการอ้ างอิงมาจากเอกสารจากต่างประเทศ ทาให้ อาจถูกตังข้
้ อสงสัยว่ามีความเชื่อถือ
ได้ มากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้ข้ อดีของงานกลุม่ นี ้คือมีบทความจานวนมากและสามารถเห็นมุมมองของ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ กว้ างกว่างานกลุม่ แรก
งานเขียนของ ณัฐพล ใจจริง นันถื
้ อว่ามีการกล่าวถึงพระองค์เจ้ าธานีนิวตั อยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เรื่อง “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ภายใต้ ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริ กา พ.ศ. 2491 – 2500.”1 ที่กล่าวถึงบทบาทของพระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ที่มีสว่ นไปเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์สาคัญหลายเหตุการณ์ เช่น การกล่าวโจมตีคณะราษฎร
การสวรรคตของรัชกาลที่ 8 การรัฐประหาร 2490 หรือแม้ แต่กบฏแมนฮัตตัน ลักษณะของเนือ้ หา
ภายในวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ยังคงมีเนื ้อหาไปในทางเดียวกับงานเขียนของเขาเรื่อง “ขอฝันใฝ่ ในฝันอัน
เหลือเชื่อ”2 ที่มงุ่ เน้ นให้ เห็นภาพของฝ่ ายที่ตอ่ ต้ านคณะราษฎร
“การปฏิวตั ิสยาม พ.ศ. 2475”3 ของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อาจถือได้ วา่ เป็ นงานเขียน
ที่มีการวิเคราะห์ถึง พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไว้ มากที่สดุ หากเปรียบเทียบกับงานเขียนอื่น ๆในกลุม่ นี ้
อีกทัง้ หลักฐานที่นคริ นทร์ได้ ใช้ ในการอ้ างอิงก็นับว่ามีความเชื่อถืออยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็ นสาเนา
การประชุมกรรมการองคมนตรี พระราชบันทึกของรัชกาลที่ 7 หรือบันทึกของเจ้ านายที่อยู่ร่วมสมัย
กั บ พระองค์ ซึ่ ง งานเขี ย นชิ น้ นี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วั ต ทรงเป็ นเจ้ านาย
ที่คดั ค้ านการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
นอกจากนี ย้ ังมีงานเขีย นที่ ม่งุ ประเด็น ศึก ษาเรื่ องบทพระนิ พ นธ์ ของพระองค์เ จ้ า
ธานี นิ วั ต เรื่ อง The Old Siamese Conception of the Monarchy และการตี ค วามหมาย
อเนกชนนิ กรสโมสรสมมติ ของพระองค์เ จ้ าธานีนิ วัต โดยงานเขีย นในแต่ละเรื่ องได้ มีข้อเสนอ
เกี่ย วกับ บทความนี ไ้ ปในทิศ ทางเดียวกัน เกรี ยงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ได้ เขีย นเรื่ อง “ความคิด
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ บ บ ไ ท ย จ า ก ยุ ค ซ อ ย ร า ช ค รู ถึ ง ยุ ค จ อ ม พ ล ส ฤ ษ ดิ์ ธ น ะ รั ช ต์ ” 4
1

ณัฐพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500.
2
ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื่อ : ความเคลือ่ นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ ปฏิวตั ิ
สยาม (พ.ศ.2475-2500).
3
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2553). การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475.
4
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช. (2550). ความคิดประชาธิปไตยแบบไทย จากยุคซอยราชครูถึงยุคจอม
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เกรี ยงศักดิ์กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็ นปั ญ ญาชนของฝ่ ายอนุรักษ์ นิย ม อันเนื่ องมาจากบทพระ
นิพนธ์ ดงั กล่าว เช่น เดี ย วกับบทความเรื่ อง “พลวัฒน์ของอัตลัก ษณ์ ไทย “ชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ”
ในสายตา นิธิ เอียวศรีวงศ์”1 นิธิวิเคราะห์บทพระนิพนธ์ของพระองค์โดยให้ ความเห็นว่า บทความ
นี ้ทาให้ ตวั สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็ นศูนย์กลางของอานาจทางการเมือง นับตังแต่
้ พ.ศ. 2490
ยังมีบ ทความเรื่ อง “อุด มการณ์ ราชาชาตินิ ยมกับกระบวนการแปลงเจตจ านงแห่งราชา”2 ของ
ปฤณ เทพนรินทร์ ที่เสนอว่าบทพระนิ พนธ์ดงั กล่าวถือเป็ นต้ นแบบ ให้ แก่งานที่มีการสร้ างขึ ้นเพื่อ
สร้ างความชอบธรรมให้ แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคถัดมา ธงชัย วินิจจะกูล ได้ เสนอเกี่ยวกับ
บทพระนิ พนธ์ ดั ง กล่ า ว ในบทความเรื่ อง “Hyper-royalism : Its Spells and Its Magic
เวทมนตร์ และความศัก ดิ์สิท ธิ์ (หรื อ คาถาและมายากล)”3ว่า บทความของพระองค์ ชิ น้ นี เ้ ป็ น
ดังทฤษฎี หรื อกรอบของพระมหากษัตริ ย์ตงั ้ แต่เ ปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ควรเป็ น
อย่างไร
งานเขี ย นเรื่ อ ง “และแล้ วความเคลื่ อ นไหวก็ ป รากฏ” 4 ของประจัก ษ์ ก้ องกี ร ติ
แสดงให้ เห็ น ภาพของพระองค์ ใ นช่ ว งบัน้ ปลายพระชนม์ ชี พ ว่า มัก จะทรงน างานเขี ย นที่ ไ ด้
ทรงพระนิ พนธ์ ขึน้ มาตี พิม พ์ ใ นวารสาร สังคมศาสตร์ ป ริ ทัศน์ ที่ ถื อว่าเป็ น วารสารเล่มส าคัญ
ในช่วงเวลานัน้
5.3 งานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับผลงานด้ านการวางนโยบายการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 7
ในยุคที่พระองค์ เจ้ าธานีนิวัตทรงเป็ นเสนาบดี
งานเขียนในกลุ่มสุดท้ ายนี เ้ ป็ น การเขีย นถึงผลงานของพระองค์ ในช่วงที่ท รงเป็ น
เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการ ซึ่ ง ถื อ ว่ า ทรงด ารงต าแหน่ ง นี เ้ ป็ น พระองค์ สุด ท้ ายก่ อ นที่ จ ะมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หากดูบริบทในช่วงนันจะพบว่
้
ามีกระแสของระบอบประชาธิปไตยที่
เข้ ามาแล้ วตังแต่
้ รัชกาลที่ 6 เพราะฉะนัน้ งานเขียนกลุม่ นี ้มีการแสดงให้ เห็นถึงนโยบายการศึกษาที่
มีการเปลี่ยนแปลงในยุคของพระองค์ งานเขียนกลุม่ นี ้มีการเขียนอย่างเป็ นระบบ ซึ่งมีการดัดแปลง
มาจากวิท ยานิ พนธ์ และเป็ น งานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใ นวาระที่ ยกย่ องให้ ท รงเป็ น บุคคลสาคัญ ของ
1

นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2559). พลวัฒน์ ของอัตลักษณ์ ไทย “ชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์” ในสายตานิธิ เอียวศรี

วงศ์.
2

ปฤณ เทพนริ นทร์ . (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม). อุดมการณ์ ราชาชาตินิยมกับกระบวนการแปลง
เจตจานงแห่งราชา.
3
ธงชัย วินิจ จะกูล. (2555, มกราคม – มิถุนายน). Hyper-royalism : Its Spells and Its Magic เวท
มนตร์ และความศักดิ์สทิ ธิ์ (หรือ คาถาและมายากล).
4
ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). และแล้ วความเคลือ่ นไหวก็ปรากฏ.
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วงการศึก ษาไทยในช่ ว งที่ ก ารปกครองแบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ถู ก ท้ าทายจากกระแส
ประชาธิปไตย งานเขียนกลุม่ นีไ้ ด้ ใช้ เอกสารทางราชการและเอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาประกอบการเขียน อีกทังยั
้ งมีการสัมภาษณ์จากพระธิดาของพระองค์ จึงทาให้ กลุ่มนี ้มุ่งแสดง
ภาพลักษณ์ของพระองค์ไปในทางที่ดี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากหลักฐานที่งานกลุม่ นี ้ได้ อ้างถึงต้ องนับว่า
มีป ระโยชน์ ต่อการวิ จัย ในเรื่ อ งนี อ้ ย่ า งมาก เพราะแสดงให้ เห็ น ว่า ทรงแนวความคิ ด อย่ างไร
ต่อสภาวะหัวเลีย้ วหัวต่อเช่นนัน้ แต่ปั ญหาสาหรับงานกลุ่มนี อ้ ย่ างที่ กล่าวไปแล้ วว่า มุ่งศึก ษา
เฉพาะผลงานด้ านการวางนโยบายทางการศึกษาของพระองค์เพียงเท่านัน้ จึงทาให้ ภาพในมุมมอง
อื่น ๆ ยังขาดความสมบูรณ์ไป ทัง้ นีเ้ มื่อดูจากช่วงเวลาของงานเขียนกลุ่มนี ไ้ ม่เป็ นที่แปลกใจนัก
ที่ผ้ เู ขีย นจะพยายามสร้ างภาพลัก ษณ์ ให้ ก รมหมื่น พิท ยลาภพฤฒิยากรเป็ น บุคคลสาคัญ ด้ าน
การศึกษา เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่ยงั ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงท้ ายชีวิตของพระองค์
เรื่ อง “การศึก ษาสมัย ที่ มหาอามาตย์ เ อก พระวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต
ทรงเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ” ผลงานของ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล ที่ได้ แสดงทัศนะว่าในช่วงที่ทรง
เป็ น เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการนัน้ ได้ เ กิ ดความเจริ ญ ต่า ง ๆ มี ก ารด าเนิ น นโยบายต่า ง ๆ
เพื่ อเร่ งการศึกษาให้ ก้ าวหน้ า รวมไปถึ งการเสริ มประสิท ธิ ภาพของจุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย
“พระวรวงศ์ เ ธอกรมหมื่นพิ ท ยลาภพฤฒิยากร และการดาเนิ นนโยบายเกี่ย วกับ โรงเรี ยนจีน ใน
ประเทศไทย เมื่ อ ครั ง้ ทรงด ารงต าแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการ” 1 เป็ น งานเขี ย นของ
ณรงค์ พ่วงพิศ เขาได้ เรียบเรียงงานเขียนเกี่ยวกับพระองค์จากปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
เรื่ องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ เพื่อพิมพ์แจกในงาน
พระราชทานเพลิ งพระศพของพระองค์ งานเขี ย นเรื่ อ งนี เ้ องที่ แ สดงให้ เห็น จากเอกสารของ
หอจดหมายเหตุว่า ทรงมีแนวคิ ดเช่น ไรต่อการปกครองระบอบประชาธิป ไตย “แนวคิดทางการ
ศึกษาของบุคคลสาคัญของไทย ในรอบสองร้ อยปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พระวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิยากร”2 เขียนโดย นิรมล ตีรณสารสวัสดิบตุ ร ที่มีการเขียนค่อนไปทางบทพระนิพนธ์
เรื่องเจ็ดรอบอายุ อีกทังยั
้ งดูไม่ตา่ งจากงานเขียนของณรงค์ เท่าไรนัก แต่งานเขียนของนิรมลเรื่องนี ้
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ที่ทาให้ ดมู ีความน่าเชื่อถือ เพราะในบางส่วนของเนือ้ หามีการสัมภาษณ์จาก พระธิดาของพระองค์
เจ้ าธานีนิวตั มาประกอบไว้
6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่าจะได้ รับ
6.1 ได้ ทราบแนวความคิดทางการเมืองของพระองค์
6.2 ได้ ทราบวิ ธี ก ารฟื ้ น ฟู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ข องกลุ่ม คณะเจ้ าในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
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บทที่ 2

บทบาทและแนวคิดการเมือง พ.ศ. 2452 – 2475
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีบทบาทสาคัญมาตังแต่
้ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในบทนี ้
จะเป็ นการศึกษาบทบาทและแนวคิดการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2452 – 2475 โดยจะอยู่ในช่วงเวลา
ถึง 3 รัชสมัย โดยในเบื ้องต้ นจะได้ บอกถึงพระประวัติของพระองค์เพื่อจะได้ เข้ าใจที่มาของแนวคิด
ของพระองค์ โดยแบ่งหัวข้ อในบทนีอ้ อกเป็ นประเด็นสาคัญคือ
2.1 พระประวัติพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
2.2 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 5 (2452-2453)
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 6 ( 2453-2468)
2.4 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 7 ( 2468-2475)
2.1 พระประวัติพระองค์เจ้ าธานีนิวัต
พุท ธศัก ราช 2428 พระเจ้ าน้ องยาเธอ พระองค์ เ จ้ าโสณบัณ ฑิ ต 1 พระราชโอรสใน
รัช กาลที่ 4 กับ เจ้ า จอมมารดาวาด ได้ เ สด็จ กลับ มายังประเทศสยามพร้ อมกับ มี ป ระสูติ ก าล
พระโอรสองค์แรก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 อันมีหม่อมเอม เป็ นพระมารดา เหตุแห่งการ
ที่พระองค์ได้ นิวตั กลับมายังสยามนี ้เอง จึงเป็ นที่มาของพระนามของพระโอรสองค์นี ้ว่า “ธานีนิวตั ”
ทรงดารงพระยศเมื่อแรกประสูติเป็ นหม่อมเจ้ า ทังนี
้ ้พระองค์เจ้ าโสณบัณฑิต ทรงเป็ นหนึ่งในบรรดา
เจ้ านายที่ได้ ร่วมกันถวายคากราบบังคมทูลให้ มีการใช้ ระบอบการปกครองที่ กษัตริ ย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ เมื่อ ร.ศ. 1032 โดยขณะนัน้ ทรงดารงตาแหน่งผู้ช่วยทูตทหารประจาประเทศอังกฤษ
เป็ นเหตุให้ รัชกาลที่ 5 ทรงเรียกกลุม่ เจ้ านายและขุนนางที่ร่วมกันลงนามถวายหนังสือดังกล่าวกลับ
ประเทศทังหมด
้
แต่ภายหลังพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ มีรับสัง่ กับสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ว่าพระบิดาของ
พระองค์ไม่ได้ มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการเมือง แต่ที่ร่วมลงพระนามด้ วยนันเป็
้ นเพราะแรงหนุนจาก
เจ้ านายองค์อื่นๆ3

1

ภายหลังได้ รับสถาปนาเป็ น พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ต้ นราชสกุล โสณกุล

ณ อยุธยา
2

จุลจักรพงษ์ , พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า. (2555). เจ้ าชีวิต. หน้ า 293.
3
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เรื่องกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ . หน้ า 46.
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ภาพประกอบ 1พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
พร้ อมด้ วย หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา และพระโอรสพระธิดา
ที่มา: ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้ า 11.
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ภาพประกอบ 2ท้ าววรจันทร์ (เจ้ าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 4) อุ้มพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ที่มา: ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้ า 11.
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นอกจากนี ้ยังเคยทรงดารงตาแหน่งสาคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ข้ าหลวงแทนพระองค์
พระเจ้ าอยู่หัวไปประจาที่นครเชียงใหม่ เพื่อปราบเงีย้ ว เมื่อเสด็จกลับจากเชียงใหม่แล้ วทรงเป็ น
เสนาบดี กระทรวงมุรธาธร เสนาบดีกระทรวงโยธาธิ การ ทัง้ ยังเป็ นเสนาบดีก ระทรวงวังที่ดารง
ตาแหน่งนานที่สดุ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่จะทรงลาออกจากราชการและหมดบทบาทเนื่องจาก
ทรงพระประชวรเสียเรื่อย1จนกระทัง่ สิ ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2456
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ได้ อ้างบทสัมภาษณ์ของหม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุลพระธิดาใน
กรมขุนพิท ยลาภพฤฒิธาดา ว่าเหตุแห่งการออกจากตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังหาใช่เ พราะ
ทรงพระประชวร แต่มีเ หตุไปติด พันกับพระราชธิ ดาในรัช กาลที่ 5 พระองค์หนึ่ง2 ซึ่งในประกาศ
เปลี่ ย นต าแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงวัง ระบุ ว่ า “ให้ พระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมขุน พิ ท ยลาภ
พฤฒิธาดา ออกจากตาแหน่งเสนาบดี”3 โดยไม่ได้ ระบุสาเหตุแห่งการออก
ผู้ที่เลีย้ งดูพระองค์เ จ้ าธานีนิ วตั ตัง้ แต่ป ระสูติ คือเจ้ าจอมมารดาวาด ผู้เป็ น คุณย่ าของ
พระองค์ สาเหตุมาจากการที่คณ
ุ ย่าอยากได้ หลานผู้ชายมาเลี ้ยง4 เพราะ “พ่อเป็ นลูกชายคนแรกใน
สกุล คุณทวดท่านอยากเลี ้ยงหลานผู้ชาย จึงได้ ตกลงกันกับเสด็จปู่ ยกให้ ท่ านเลี ้ยงตังแต่
้ แรก เวลา
ทาขวัญสามวัน ซึ่งเขาทาพิธีพดู กันว่า “สามวันลูกผี สี่วนั ลูกคน ลูกของใครเอาไปเน้ อ” ท่านก็รับเอา
ว่า ลูกฉันเองแหละ ขอรับเอามาเถิด ดัง่ นีพ้ ่อจึงเป็ นลูกของคุณทวดอยู่จนโต หรื อตลอดชีวิตก็ว่า
ได้ ”5 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ ให้ เจ้ าจอมมารดาวาดเข้ าไปรับราชการฝ่ ายใน ในตาแหน่งท้ าววรจันทร์
อันเป็ นตาแหน่งท้ าวนางทาหน้ าที่บังคับบัญชาตัดสินว่าราชการในพระบรมมหาราชวัง เดิมทีเป็ น
ตาแหน่งสมเด็จพระพี่เลี ้ยง เทียบเท่าตาแหน่งของฝ่ ายหน้ าคือ สมุหนายกและสมุหพระกลาโหม6
แม้ ท้าววรจันทร์ ไม่ได้ เกิดมาในตระกูลขุนนางที่มีอิทธิพลทางการเมืองในขณะนัน้ แต่กลับพบว่า
ความสัม พั น ธ์ กับ ฝ่ ายในล้ วนมี เ ครื อ ญาติ รั บ ราชการอยู่จ านวนไม่น้ อย คื อ มี พี่ ส าวของปู่
เป็ นเจ้ าจอมในรัชกาลที่ 2 จานวน 2 คน และมีป้าผู้เป็ นพี่สาวของบิดาท้ าววรจันทร์ เป็ นเจ้ าจอมใน
1

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2512). เจ็ดรอบอายุ. หน้ า 47.
2
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2559). คันฉ่องส่องเจ้า. หน้ า 241.
3
พระยาราชพินิจฉัย (อุไทยวรรณ์ อมาตยกุล), พระยา. (2470). ประกาศ ตั ้ง , ย้ าย , เปลีย่ น , เสนาบดี
, ผู้รั ้ง , ผู้แทน , แลรองเสนาบดี (ตั ้งแต่ พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2469). หน้ า 29.
4
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 4
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 1
6
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น. (2517). ชุมนุมพระนิพนธ์ ของพระวรวงศ์ เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พิมพ์ พระราชทานในงานพระศพ พระวรวงศ์ เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517. หน้ า 294.
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รัชกาลที่ 3 ถึง 4 คน และนี่อาจเป็ นโอกาสที่ทาให้ ท้าววรจันทร์ ได้ เข้ าเฝ้าถวายตัวเป็ นเจ้ าจอมใน
รัชกาลที่ 4 โดยมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็ นนางละครที่ราได้ งดงามผู้ห นึ่งและขึน้ ชื่อว่าเป็ นเจ้ าจอม
คนโปรดของรัชกาลที่ 4 ถึงกับเมื่อมีการแสดงละครในครัง้ หนึ่ง ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้
สวมชฎาทองคาลงยาสาหรับเจ้ านายในการแสดงละครครัง้ นัน้ 1
ส่วนความสัมพัน ธ์ส่วนตัวกับ รัชกาลที่ 5 นัน้ เห็นได้ จากเมื่อรัช กาลที่ 4 เสด็จ ประพาส
หัวเมือง ท้ าววรจันทร์ ทาหน้ าที่ดแู ลพระภูษาของรัชกาลที่ 5 ขณะทรงพระเยาว์ เลยเป็ นเหตุให้ ต้อง
เข้ ามาแต่งพระองค์ภายในห้ องของท้ าววรจันทร์ 2 ซึ่งดูสอดคล้ องกับหน้ าที่ของตาแหน่งท้ าววรจันทร์
ในฐานะสมเด็ จ พระพี่ เ ลี ย้ งดัง กล่า ว ทั ง้ ยั ง เคยมี พ ระราชด ารั ส ต่ อ ท้ าววรจั น ทร์ เ มื่ อ ครั ง้ ที่
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯพระราชทานเหรี ย ญรั ต นาภรณ์ ว่า “ฉัน ให้ คุณ ท้ าวในต าแหน่ ง
สมเด็จ พระพี่ เ ลีย้ ง เสมอด้ วยเสนาบดี ”3 ท้ าววรจัน ทร์ ยังได้ รับ เกี ย รติอยู่บ่ อยครัง้ เช่น เมื่อท า
น ้ายาไก่ถวายรัชกาลที่ 5ทรงพอใจฝี มือเป็ นอย่างมาก ถึงกับพระราชทานธูปเทียนบูชาฝี มือ 4 หรื อ
เมื่อครัง้ ที่ทาหมูหวานถวาย ทรงพอพระทัยถึงกับให้ ตีฆ้องร้ องป่ าวไปทัว่ ราชสานัก 5 นอกเหนือจาก
ความใกล้ ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์แล้ ว ในเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของท้ าววรจันทร์นอกจากความ
เฉียบขาด จนมีกิตติศพั ท์ในหมูช่ าววังว่า เป็ นคนดุ สามารถจับคนใส่ตรวน จึงเป็ นที่เกรงขามอย่าง
มาก6 ถึ งกระนัน้ ก็ดี ผ้ ทู ี่ไม่ชอบท้ าววรจันทร์ ได้ ก ราบบังทูลรัชกาลที่ 5 ว่าเป็ น คนว่ายาก ทรงให้
ความเห็นกับ เรื่ องนี ว้ ่า “เรื่ องท้ าววรจัน ทร์ นัน้ ฉันขอเสีย ที รู้ อยู่แล้ วว่าไฟ ก็ อย่ าเอามือเข้ าไปจี ้
เขาไม่ได้ เดินเหินหรือขอเข้ ามา ฉันเอาเขาเข้ ามาเอง”7
และด้ วยเหตุการณ์นับแต่นี เ้ องที่ท าให้ พระองค์ เจ้ าธานีนิวตั คงจะได้ ซึมซับบรรยากาศ
ความเจริ ญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนได้ เ ห็นและรับรู้ พระราชพิธีและประเพณี
ต่างๆ โดยเป็ นการตามคุณย่าของพระองค์ไปในงานพระราชพิธีต่างๆด้ วย จนรัชกาลที่ 5 ทรงเรียก
พระองค์วา่ “หางท้ าววรจันทร์ ”8 หรือดังที่หม่อมศรีพรหมา กฤดากรเล่าไว้ วา่ “เราเคยเห็นอยู่เป็ นนิจ
ว่า ม.จ.ธานีฯ เดินตามท่าน(คือ คุณย่า) เสมอๆ ไม่มีคลาดกันเลยเด็ กพิศวงว่าทาไมท่านไม่กลัว
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 287.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 287.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 310.
4
หน้าเดิ ม.
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 311.
6
หม่อมศรีพรหมา กฤดากร, หม่อม. (2550). อัตชีวประวัติหม่อมศรีพรหมา. หน้ า 177.
7
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 301.
8
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.
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เหมื อ นเรา เรากลัว แทบตาย” 1 หรื อ ดัง ที่ ม.จ.วิ บูลย์ ส วัสดิ์ ว งศ์ สวัส ดิ กุล 2 ผู้ที่ มีชี วิ ต วัย เด็ก
เช่นเดียวกับ ม.จ.ธานีนิวตั ทรงเล่าถึงการไปงานพระราชพิธีต่างๆว่า “พ่อและเด็กอื่นๆ ไม่ชอบนัก
เพราะต้ องนั่งพับเพียบเรียบร้ อย ถ้ าลุกขึ ้นไปที่อื่นคุณย่าท่านว่าซน เด็กๆ คนอื่นที่พบในงานหลวง
โดยมาก คือ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ผู้ไปกับคุณท้ าววรจันทร์เสมอ”3 การตามเสด็จไปในพระราชพิธี
ต่างๆ ในสมัย รัช กาลที่ 5 นัน้ ที่ ท าให้ ทรงรู้ เห็น พระราชพิ ธีต่างๆ ก็ เ นื่ องด้ วยตามไปนั่งกับ พื น้
หลังพระเก้ าอี ้ที่ประทับ แล้ วก็จดจาเอาทานองการสวดมนต์ของพระมาเล่นกันที่โรงเรี ยนบ่อยๆ 4
ทร งแ สด งค วา ม เห็ นเ กี่ ย วกั บ ก า รต าม เส ด็ จ ไป ใ นง าน พร ะร าช พิ ธี ต่ า ง ๆเ หล่ า นี ้ว่ า
เป็ นการอบรมให้ ร้ ูจกั คุณค่าของขนบธรรมเนียมและพระราชประเพณีตา่ งๆ อีกทังยั
้ งเป็ นการฝึ กฝน
ให้ มีความกล้ าในการเข้ าสมาคม5
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงอธิบายเรื่ องการศึกษาใน
สมัยนันเกี
้ ่ยวกับเจ้ านายไว้ วา่
แต่ โบราณมาหม่ อมเจ้ าย่ อมรั บความอบรมในสานักของพระบิ ดาๆท าราชการอย่ างไร
หม่อมเจ้ าในกรมนั ้นก็ศึกษาวิ ชาการอย่า งนั ้นอยู่ที่วัง องค์ ไหนมี ปรี ชาสามารถก็ไ ด้ ดีใ น
วิ ช านัน้ บางที่ ถึ ง ได้ รับ ต าแหน่ ง ราชการแทนพระบิ ดาต่ อ มา... ส่ ว นหม่ อ มเจ้ าที่ ไ ม่ มี
อุปนิสสัยเป็ นอนุชาตก็ไปหัดทาการอย่างอื่น ที่ไร้ ความสามารถต้ องอยู่เปล่าไปจนแก่ก็มี
มาก ถึง รั ช ชกาลที่ 5 เข้ า สมัย มี โ รงเรี ยน หม่ อ มเจ้ าเข้ าโรงเรี ยนแทนฝึ กหัด ในส านั ก
พระบิดา วิชาที่เรี ยนก็เริ่ มเรี ยนอักษรสมัยเหมือนกันหมด จนสาเร็ จการศึกษาชั ้นต้ นแล้ ว
จึง ได้ แ ยกไปเรี ย นวิ ช าเฉพาะอย่ า งตามเหมาะแก่ อุ ป นิ สสัย ” และ “เพราะฉะนัน้ เมื่ อ
พระเจ้ าน้ องยาเธอ(ในรัชกาลที่ 5) เจริ ญวัยเป็ นผู้ใหญ่ขึ ้นพระองค์ ไหนมีหม่อมเจ้ าก็ถวาย
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หม่อมศรีพรหมา กฤดากร,. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 138.
ม.จ.วิบูลย์ สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล เป็ นพระโอรสในพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เติบโต
มาในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันกับ พระองค์ เจ้ าธานีนิวตั เนื่องจากคุณย่าของท่านคือ เจ้ าจอมมารดาหุ่น
ในรัชกาลที่ 4 ได้ เข้ ามารับราชการเป็ นผู้ดแู ลพระคลังใน ในตาแหน่ง ท้ าวทรงกันดาล
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บทละคอนเรื่ อง อุณรุ ท ภาคต้ น พิมพ์ เป็ นอนุสรณ์ ใ นงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี หม่อมเจ้ าฉัตร
มงคล โสณกุล ณ เมรุหน้ าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 12 ธันวาคม 2508. (2508). หน้ า 2.
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พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น. (2507). ชุมนุมนิพนธ์ ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยา
กร. หน้ า 35.
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พระเจ้ าอยู่หัวตัง้ แต่แ รกเกิดด้ ว ยทูลขอให้ ท รงตัง้ ชื่ อ และเมื่อ โตขึ ้นก็ มักให้ เข้ าไปอยู่ใ น
พระบรมมหาราชวั ง พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ เล่ า เรี ย นด้ วยกั น กั บ
พระเจ้ าลูกเธอ ครัน้ เติบใหญ่ ขึ ้นก็ทรงเลือกสรรส่งออกไปเรี ยนวิชาชั ้นสูงในยุโรป (สะกด
ตามต้ นฉบับ)”1

ดังที่ ก ล่าวมาแล้ วนี ้ จึงเกิ ดสานัก ที่ มีเ จ้ านายน าหม่อมเจ้ ามาถวายไว้ ใ นพระอุป ถัมภ์
ซึ่งมัก จะเป็ นสานัก ของบรรดาพระภรรยาเจ้ าในรัช กาลที่ 5 เช่น สานักของสมเด็จพระนางเจ้ า
เสาวภาผ่อ งศรี ฯ ส านั ก ของสมเด็จ พระนางเจ้ าสว่า งวัฒ นาฯ หรื อ ของสมเด็จ พระนางเจ้ า
สุขมุ าลมารศรีฯเป็ นต้ น แต่สาหรับพระองค์เจ้ าธานีนิวตั พระบิดาไม่ได้ ถวายให้ อยู่ในพระอุปถัมภ์
ของสานักใดเนื่องจากมีท้าววรจันทร์เป็ นผู้ดแู ล จึงทรงอาศัยอยู่ภายในเรื อนเดียวกับท้ าววรจันทร์
และได้ รับความรักความเมตตาอย่างมาก แม้ ว่าต่อมาจะทรงนาพระนัดดาอีกองค์ คือ หม่อมเจ้ า
ฉัตรมงคล โสณกุล มาเลี ้ยงดูด้วยกัน โดยในระยะแรก พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเรี ยนหนังสือกับ
ข้ าราชการฝ่ ายในมีชื่อว่า คุณเฒ่าแก่ทบั และมีคณ
ุ ย่าเป็ นผู้ปลูกฝังพระองค์สนพระทัยในวรรณคดี
ไทยดังที่ทรงเล่าว่า คุณย่ามักจะให้ พระองค์ทรงอ่านวรรณคดีสาคัญอย่างรามเกียรติ์และอิเหนาให้
คุณย่าฟังเสมอ
ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงจ้ างชาวต่างชาติมาสอนหนังสือแก่พระราชโอรส และโปรดเกล้ าให้
ตังเป็
้ นโรงเรียนภายในพระบรมมหาราชวัง คือ โรงเรียนราชกุมารเพื่อให้ นกั เรียนที่เป็ นพระราชโอรส
และหม่อมเจ้ าต่างๆ ได้ เ รี ย นเพื่อเตรี ยมที่จ ะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเป็ นที่ ร้ ูกันว่าผู้ได้ เข้ า
โรงเรี ยนนีเ้ ป็ นผู้ที่ถกู คัดเลือกมาแล้ ว และทรงมุ่งหวังที่จะจัดการการศึกษาของบรรดาเจ้ านายให้
เจริญขึ ้น2 ดังนัน้ ต่อมาสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ไปเข้ าเรียนในโรงเรียนราชกุมารดังกล่าว การที่ทรงได้ รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารใน
พระบรมมหาราชวัง จึงเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ทรงรู้จกั พระอัธยาศัยเจ้ านายอีกหลายพระองค์ ซึ่งใน
ชั น้ เรี ย นของพระองค์ ป รากฏว่ า มี พ ระราชโอรสของรั ช กาลที่ 5 ได้ เข้ าเรี ย นร่ ว มด้ วยคื อ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสรุ ิโยภาส และสมเด็จฯกรมพระยาชัยนาทนเรนทร3
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ใน พ.ศ.2441 ได้ เ สด็จ ไปศึก ษาต่อที่ ป ระเทศอังกฤษ โดยได้ รับ พระราชทานทุน จาก
รัชกาลที่ 5 การส่งนักเรี ยนไปเรี ยนต่อต่างประเทศนี ้ พระองค์ได้ ให้ สมั ภาษณ์แก่ สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์
ว่า เป็ นการส่งเด็กไทยเพื่อออกไปเรียนรู้เพื่อเข้ าใจฝรั่ง จะได้ ร้ ูเท่าทันกัน อันเป็ นหนทางหนึ่งในการ
รัก ษาเอกราชของชาติ ที่ เ ป็ น พระราชดาริ มาตังแต่
้ รัช กาลที่ 41 นอกจากนี ย้ ังทรงอธิ บ ายอีก ว่า
รัชกาลที่ 5 พระราชทานทุนให้ แก่พระโอรสของพระอนุชาพระองค์ละคน โดยเฉพาะพระอนุชาที่เป็ น
เสนาบดี ทรงถื อว่า เป็ น บ าเหน็ จ ความชอบที่ ควรตกถึ งพระโอรสของพระอนุช าพระองค์ นัน้ 2
ซึ่งบริ บ ทในช่วงเวลาดังกล่าว การส่งนัก เรี ย นไปศึก ษาต่อต่างประเทศก็ เ พื่ อต้ องการก าลังคน
กลับมารับราชการ และกลุ่มเจ้ านายนีเ้ องที่ถือว่าเป็ นกลุ่มสาคัญที่จะมาเป็ นแกนนาสาหรับการ
พัฒ นาประเทศ โดยมี ก ารก าหนดว่า นัก เรี ย นจะต้ อ งได้ ภ าษาอัง กฤษ ภาษาฝรั่ ง เศส และ
ภาษาเยอรมัน พร้ อมทังก
้ าหนดสาขาวิชาที่จะให้ เรี ยนเพื่อประโยชน์แก่ชาติเป็ นหลัก
สาหรับ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงไปอยู่กบั ครอบครัวชาวอังกฤษคือหมอคอร์ ตนีย์ พร้ อม
กับเรี ยนภาษาอังกฤษอีก 5 เดือนในโรงเรี ยนระดับอนุบาล ต่อมาทรงเข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนประถม
รอตติ ง ดี น และสอบเข้ า ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นรั ก บี ้ ทรงอธิ บ ายถึ ง โรงเรี ย นนี ว้ ่ า
เป็ นโรงเรียนตัวอย่างของผู้ดีองั กฤษที่มีระเบียบเข้ มงวด และเป็ นหนึ่งในสิบของโรงเรียนมัธยมที่ดี
ที่สดุ ในอังกฤษ3 และด้ วยข้ อจากัดต่างๆจึงทาให้ มีนักเรียนไทยน้ อยคนนักจะได้ เข้ าเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมเหล่านี ้โดยโรงเรียนรักบี ้มีนกั เรียนไทยเรียนอยู่เพียง 2-3 คน4 ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในระดับ
มัธ ยมนี ท้ รงกล่ า วว่า การเล่ า เรี ย นของพระองค์ อ ยู่ใ นขัน้ ดี ม าก จนพระยาสรรพกิ จ ปรี ช า
(ชื่ น โชติ กเสถีย ร)ผู้เ ป็ น อุปทูต ในขณะนัน้ ยกย่องว่าทรงเรี ย นดีก ว่านัก เรี ย นไทยคนอื่น ๆถึงขัน้
“เรียนดีอย่างเกือบจะไม่มีใครจาพวกนักเรียนไทยจับได้ ”5
เมื่อจะทรงศึก ษาต่อในระดับ อุดมศึก ษา ที่ มหาวิท ยาลัย ออกซ์ ฟอร์ ดตามข้ อก าหนด
เกี่ยวกับการสอบเข้ า สาหรับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกให้ อนุโลมเลือกสอบวิชาภาษาโบราณ
ตามชาติของตนเอง จึงทรงเลือกใช้ ภาษาสันสกฤตในการสอบ แต่เนื่องด้ วยในประเทศอังกฤษไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาสันสกฤตโดยตรง ทาให้ ต้องไปทรงศึกษาภาษาสันสกฤตเพิ่มเติมที่เยอรมัน
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หน้ า 22.
5
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แม้ เมื่อเข้ าเรียนที่ออกซ์ฟอร์ ดได้ แล้ ว ยังเสด็จไปเยอรมันอีกหลายครัง้ และดูจะทรงโปรดเยอรมัน
เป็ นพิเศษเนื่องจากพื ้นฐานที่ทรงชื่นชอบในวรรณคดีไทยตังแต่
้ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์
ทังนี
้ ้ทรงกล่าวว่าเยอรมันมีนิยายพื ้นเมืองที่เป็ นเรื่องเกินจริงเหมือนกับวรรณคดีไทย เช่น
การเหาะเหินเดินอากาศคล้ ายกับวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ จึงทรงรู้สึก “ครึม้ ” เมื่อได้ ไปเยอรมัน
แต่ข้อสาคัญคือ “เราเกิดมาในสังเวียนที่นบั ถือพระมหากษัตริย์พอได้ ไปพบเห็นน ้าใจ นิ ยมเจ้ านาย
และรักแบบแผน เราก็เข้ าใจได้ ทันทีและพลอยชื่นใจตามไปด้ วยหลายเรื่ อง”1 ทรงเล่าว่าหญิ งสาว
ชาวเยอรมันรู้สึกตื่น เต้ น ว่าทรงเป็ นเชื อ้ พระวงศ์พระเจ้ ากรุงสยาม แม้ ว่าครัง้ แรกจะทรงสอบตก
ในการสอบเข้ าที่ออกซ์ฟอร์ดแต่ก็ทรงสามารถสอบผ่านได้ ในครัง้ ที่ 2 โดยเอกสารจากนายบราวน์
ผู้ดูแ ลนั ก เรี ย น นอกจากรายงานผลสอบแล้ ว ยั ง กล่า วถึ ง ข้ อกั ง วลของเขาเกี่ ย วพระนิ สัย
ของพระองค์คือ พระนิสยั ขี ้อายอย่างมากนัน่ เอง2
ทรงเข้ าเรียนที่วิทยาลัยเมอร์ตนั มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เมื่อ พ.ศ.2447 ดังที่ได้ อธิบาย
แล้ วโดยนักเรียนที่มาศึกษาต่อในต่างประเทศมักจะถูกกาหนดจากรัฐบาลว่า ให้ ศกึ ษาต่อในสาขา
ใด ตามความสามารถของแต่ ล ะคน หรื อตามแต่ ที่ ไ ด้ สอบชิ ง ทุ น มาจากหน่ ว ยงานใด
แต่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เป็ นนักเรียนทุนพระราชทานส่วนพระองค์ ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าทรงถูก
เลือกมาให้ เ รี ย นด้ านใดเป็ น พิ เ ศษ เพี ย งแต่ท รงเล่าว่า พระองค์ต้องการจะรับ ราชการพลเรื อน
จึงไม่ต้องการเลือกพิเศษไปเฉพาะทางใดเป็ นพิเศษ ซึ่งในบางรายถูกเลือกให้ เรียนเฉพาะทาง เช่น
ม.จ.ฉัตรมงคล โสณกุล พระอนุชาของพระองค์ ที่รัฐบาลขณะนันตกลงให้
้
เรียนวิชาทหาร3
ดังนัน้ ในระยะแรกทรงตังใจจะเรี
้
ยนทางโบราณคดี แต่ทางรัฐบาลไม่เต็มใจที่จะอนุญาต
ให้ เรียน จึงทรงเลือกเรียนทางประวัติศาสตร์ตามคาแนะนาของอาจารย์ แต่ในที่สดุ ทรงเลือกเรียน
ทางด้ านบูรพคดี เป็ นการศึกษาประวัติและแนวความคิดทางวัฒนธรรมของตะวันออก โดยเน้ น
เรียนภาษาและวรรณคดีสนั สกฤตมีภาษาบาลีเป็ นภาษารองลงมา และให้ ศกึ ษาภาษาปั จจุบันคือ
ภาษาเยอรมันเพิ่มเติมด้ วย4 ยังทรงอธิบายเกี่ยวกับสาขาบูรพคดีว่า ไม่ได้ เน้ นให้ อา่ นคัมภีร์โบราณ
ให้ แตกฉาน แต่เ รี ยนให้ ร้ ูจักแนวทางการค้ นคว้ าว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีต้นก าเนิดมาอย่ างไร
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 25.
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สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ 5 เลขที่ (2) ศธ. 20 3/3 เรื่ อง
ม.จ.ธานี ( 8 - 23 พฤศจิกายน 2447).
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บทละครเรื ่ องอุณรุ ทภาคต้น พิ มพ์ เป็ นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิ ง ศพ พลตรี ม.จ.ฉัตรมงคล
โสณกุล หน้ า 3
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พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 24.
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“ให้ ร้ ูจกั เบาะแสของชนิดเรื่องที่เป็ นแบบแผนของวัฒนธรรมโบราณซึ่งเป็ นหลักของวัฒนธรรมใหม่ๆ
ของเรา”1 จนกระทั่ง พ.ศ.2451 ทรงสาเร็จการศึกษา B.A. (Honour School of Oriental Studies)
และยังทรงเป็ นคนไทยพระองค์แรกที่สาเร็จการศึกษาในสาขาบูรพคดีอีกด้ วย 2 ทังนี
้ ห้ ากพิจารณา
ว่าเหตุที่ รัฐ บาลอนุญ าต คงเป็ น เพราะในช่วงดังกล่า วบรรดานัก เรี ย นที่ สาเร็ จ การศึก ษาจาก
ต่างประเทศ ได้ กลับมารับราชการอยู่พอสมควร รัฐบาลจึงไม่เ คร่งครัดที่จะบังคับให้ เรี ยนตามที่
กาหนดไว้ แต่แรก

ภาพประกอบ 3พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ที่มา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อัตตชี วประวัติ กรมหมื่นพิ ทยลาภ
พฤฒิ ยากร. หน้ า 57.
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พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 26.
2
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 96.
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หาก จะ สรุ ปภา พร วม ตั ง้ แ ต่ ท รง พระ เย าว์ จนส าเ ร็ จ การ ศึ ก ษา ล้ วน แต่ เ ป็ น
พระมหากรุ ณ าธิ ค ุณ ที่ ท รงได้ รั บ จากรั ช กาลที่ 5 ทั ง้ สิ น้ นับ ตัง้ แต่ก ารที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
ทุนการศึกษา แต่สิ่งสาคัญคื อการได้ ทรงมีโอกาสได้ ร้ ูและเห็นพระราชพิธีสมั ยรัชกาลที่ 5 นี่ เอง
อัน จะส่ง ผลให้ ทรงเป็ น ผู้ได้ รั บ การยอมรั บ เมื่ อ มี ก ารรื อ้ ฟื ้น พระราชพิ ธี ใ นสมัย รั ช กาลที่ 5
กลับมาอีกครัง้
2.2 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 5 ( 2452-2453)
เมื่อทรงสาเร็ จ การศึก ษาแล้ ว พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ตัดสิน ใจเสด็จ กลับ มายังสยาม
ในปี 2452 ตามคาชวนของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสรุ เดช ผู้เป็ นพี่เขย ก่อนหน้ า
นี พ้ ระวรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ าจรู ญ ศัก ดิ์ ก ฤดากร ทรงเห็ น ว่ า ทรงมี พื น้ ฐานทางการศึก ษาดี
และแนะน าให้ ไปเรี ย นด้ านการทูตที่ ประเทศฝรั่งเศสเพิ่ มเติม เพื่อที่ จ ะได้ เ ข้ ามารับ ราชการใน
กระทรวงต่างประเทศ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงให้ เหตุผลว่าทรงคิดถึงและอยากจะกลับมาอยู่กับ
ท้ าววรจันทร์ผ้ เู ป็ นคุณย่า
ในการนี ้ทรงตัดสินใจที่จะเข้ ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย เพราะเห็นหน่วยงานนี ้เป็ น
หน่วยงานที่ จะทาให้ ท รงได้ ร้ ู เห็น เกี่ย วกับ สภาพภูมิป ระเทศและวิถีชี วิตของชาวสยามได้ ดีก ว่ า
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งขณะนัน้ ไม่มีใครเห็นด้ วยกับการที่จะทรงทางานด้ านมหาดไทย แม้ แต่สมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ก็ยังเห็นว่าคุณวุฒิทางการ
ศึก ษาของพระองค์ สงู เกิ นกว่าที่จ ะท ามหาดไทย เพราะงานด้ านนีเ้ น้ น การใช้ ไหวพริ บ มากกว่า
ความรู้ รวมถึ งเงิ น เดื อนที่ได้ รับก็ น้ อยกว่า หากเปรี ย บเทีย บกับกระทรวงการต่างประเทศหรื อ
กระทรวงธรรมการ ที่ดจู ะเหมาะสมกว่า1 โดยทรงเริ่มทางานครัง้ แรกที่ กรมพลาภัง และต่อมาอีก
ไม่กี่เดือนได้ ถกู ย้ ายไปเป็ นข้ าหลวงมหาดไทย มณฑลกรุงเก่า
หากพิจารณาจากการส่งพระองค์มารับตาแหน่งดังกล่าวนัน้ เป็ นผลจากการที่รัชกาลที่ 5
ทรงปฏิรูป ระบบราชการใหม่ ที่ มีบ รรดาพระราชอนุช าของรั ช กาลที่ 5 เป็ น ผู้มีส่ว นสนับ สนุน
พระบรมวงศานุวงศ์จึงถือเป็ นองค์ป ระกอบสาคัญ ในระบบราชการแบบใหม่นี ้ เห็น ได้ จากการ
แต่งตังพระราชโอรส
้
และพระราชอนุชา เป็ นเสนาบดีคมุ กระทรวงสาคัญ และให้ พระราชนัดดา
ดารงต าแหน่งเป็ น ข้ าราชการในระดับ สูง 2 พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัตจึงเป็ น ผลผลิตหนึ่งจากการที่
รัชกาลที่ 5 ได้ พยายามสร้ างคนให้ มาตรฐานตามแบบตะวันตก คือทรงหาคนหนุ่ม ที่มีความรู้ความ
เข้ าใจมาตรฐานนี ้ รวมถึงความเชี่ย วชาญทางด้ านภาษาต่างประเทศของพระองค์เ จ้ าธานีนิวัต
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 40.
2
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). ประวัติศาสตร์ ไทยฉบับสังเขป = Thailand : a short history. หน้ า 383.
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จึงทาให้ ทรงได้ เปรียบกว่าคนอื่นๆระบบราชการแบบใหม่นี ้ ยังขยายผลไปถึงการปรับระบบราชการ
หัวเมืองแบบเก่า โดยการส่งคนจากส่วนกลางที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวซึ่งมัก จะเป็ นพระราชวงศ์
เข้ าไปเรี ยนรู้งาน เพื่อที่จะได้ ทาหน้ าที่ปกครองในส่วนหัวเมืองในตาแหน่งสูงขึ ้นไป 1 เช่น ตาแหน่ง
สมุหเทศาภิบาล หรือ อุปราชมณฑล เป็ นต้ น เพื่อสร้ างระบบใหม่ขึ ้นมา
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ น มา ปรากฏว่ามีพระราชวงศ์ที่ ทรงคุมหัวเมืองต่างๆอยู่
หลายพระองค์ ที่ท รงด ารงต าแหน่งสมุห เทศาภิบาล เช่น พระเจ้ าบรมวงศ์เ ธอ กรมขุน มรุ พงศ์
ศิริพัฒ น์ สมเด็จ เจ้ าฟ้ าฯกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ หรื อในระดับ พระราชนัด ดารั ช กาลที่ 4
เที ย บชัน้ กับ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต เช่ น พระวรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ าบวรเดช พระวรวงศ์ เ ธอ
พระองค์ เ จ้ าทศศิ ริ วงศ์ หม่ อ มเจ้ าธ ารงศิ ริ ศรี ธวั ช หม่ อ มเจ้ าสฤษดิ์ เ ดช ชยางกู ร
หม่อมเจ้ าประดิพทั ธเกษมศรี เกษมศรี หม่อมเจ้ าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช ทังนี
้ ้เป็ นไปตามเป็ นไปตาม
พระราชด าริ ของรัช กาลที่ 5 ที่ พระราชวงศ์ถื อว่าเป็ น กลุ่มที่ มี ช าติวุฒิสูง จึงต้ องมีห น้ าที่ รับ ใช้
พระมหากษัตริ ย์ผ้ เู ป็ นประมุขของราชวงศ์2 เพราะฉะนันเมื
้ ่อพิจารณาการส่งพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ไปทาหน้ าที่ข้าหลวงมหาดไทยดังกล่าวก็เป็ นการให้ พระองค์ได้ เรี ยนรู้งานปกครองเพื่อจะได้ ทรง
ดารงตาแหน่งสูงต่อไป
สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงเขียนถึงกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย โดยความตอน
หนึ่งแสดงให้ เห็นเกี่ยวกับเจ้ านายที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และมีโอกาสได้ ฝึกฝนงานทาง
กระทรวงมหาดไทยไว้ ดงั นี ้
มูลเหตุที่ ฉันจะกราบบังคมทูลขอกรมหมื่ นเทวะวงศฯ เมื่ อเป็ นหม่ อมเจ้ า ไปรั บ
ราชการกระทรวงมหาดไทยนั ้น เกิดแต่ฉันทูลปรารภแก่ สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศฯ
พระบิ ดาของเธอ ว่ า เธอได้ เรี ย นทางการกระทรวงต่ า งประเทศมาได้ ดี ถ้ า เรี ยนทาง
ปกครองภายในบ้ านเมืองประกอบเข้ าด้ วย แม้ รับราชการกระทรวงการต่างประเทศต่อไป
ข้ างหน้ า ก็ จะเป็ นประโยชน์ ยิ่งขึ ้น... หม่อมเจ้ าที่ไปเรี ยนสาเร็ จมาจากยุโรปได้ รับความ
อบรมเช่นเดียวกันกับกรมหมื่นเทวะวงศฯ มีอีกสององค์คือ พระองค์เจ้ าจรูญศักดิกฤฎากร
พระองค์หนึ่ง กับพระองค์เธอ (พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ร) อีกพระองค์ หนึง่ ผิดกันแต่พระองค์
เจ้ าจรู ญฯ ไปศึกษาการปกครองหัวเมืองในสานักเจ้ า พระยายมราช (ปั น้ สุขุม) เมื่อยัง

1

เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 384.
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2538). การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั ้นผู้นาไทย ตั ้งแต่รัชกาลที่ 4-พ.ศ.
2475. หน้ า 171.
2

29
เป็ นพระยาสุขุมนัยวินิต ที่มณฑลนครศรี ธรรมราช พระองค์ เธอไปศึกษาในสานักพระยา
โบราณราชธานินทร์ (พระ เดชะคุปต์) (สะกดตามต้ นฉบับ)1

แม้ ว่าขณะนัน้ จะทรงมีหน้ าที่ หลัก ในมณฑลกรุงเก่า เช่น การก าจัดผัก ตบชวาที่ก าลัง
ระบาดอย่างหนักและยังได้ รับผิดชอบงานพิเศษให้ เป็ นผู้ประสานงานกับนายช่างชาวเยอรมันที่
กาลังก่อสร้ างพระรามราชนิเวศน์(พระราชวังบ้ านปื น) จ.เพชรบุรี
หากวิเคราะห์บทบาทในช่วงเวลานี ้ พบว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ วไม่ได้ มีพระประสงค์ไป
เรียนต่อด้ านอื่นๆตามที่เจ้ านายผู้ใหญ่พระองค์อื่นๆแนะนามา โดยการที่ทรงอ้ างว่าต้ องการกลับมา
ดูแลท้ าววรจันทร์ผ้ เู ป็ นคุณย่า และอุปนิสยั ส่วนพระองค์เองแม้ จะเสด็จไปเรียนต่างประเทศตังแต่
้ ยงั
ทรงพระเยาว์ ก็ไม่ปรากฏว่าทรงมีความเป็ นฝรั่งกลับมา ดังที่เมื่อได้ เข้ าเฝ้ารัชกาลที่ 5 หลังจากที่
เรี ย นจบแล้ ว มีพระราชด ารัสถามถามพระองค์เจ้ าธานี นิวัตว่า “อ้ ายนี่อิน ไหม”2 แม้ จ ะตรัสเล่น
แต่ก็แสดงให้ เห็นว่ารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดาริ ต่อนักเรี ย นนอกในช่วงนัน้ ว่ามักจะทาตัวเป็ น
ชาวตะวันตกหลังจากที่กลับมาเมืองไทยแล้ ว การที่หม่อมเจ้ าธานีนิวตั จะ “อิน” หรื อ “ไม่อิน” นี ้
ผู้ที่ตอบแทนพระองค์เจ้ าธานีนิวตั คือรัชกาลที่ 6 เมื่อครัง้ ทรงเป็ นมกุฎราชกุมาร โดยทรงตอบว่า
“อินพะยะค่ะ”3 แสดงให้ เห็นว่าทรงรู้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ เป็ นอย่างดี
ความ “อิน ” ของพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต ยังคงแสดงให้ เ ห็น เมื่อทรงเล่าถึ งสมเด็จ พระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ผู้เ ป็ น พระปิ ตุล าและเป็ น พระอุปั ช ฌาย์ ว่าโปรด
พระนัดดาที่เป็ นพระโอรสของพระเชษฐาและพระอนุชา แต่สาหรับพระองค์เองนัน้ “บางทีจะไม่ทรง
นิ ย มเท่ากับ ศิ ษ ย์ อื่น บางท่ านที่ มีท่ า ที เ ป็ น ฝรั่ งกว่า ”4 ทัง้ นี ใ้ นช่วงรัช กาลที่ 5 จนถึ งรั ช กาลที่ 6
บุคลิก ลักษณะของพวกที่ “อิน ” เป็ น พระราชนิย ม ด้ วยมีบุคลิก ลัก ษณะของผู้ที่ มีโลกทัศน์และ
อัตลัก ษณ์แบบจารี ตนิ ยม ซึ่งเป็ นลัก ษณะตรงข้ ามของ “โซ๊ ต” ที่ มีลกั ษณะปรับตัวเป็ นตะวันตก
อย่างล้ นเกิน5
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แม้ ว่ า ในช่ ว งแรกทรงปรารถนาจะทรงงานในสาขาวิ ช าที่ ท รงเรี ยนจบกลั บ มา
โดยมีพระประสงค์ที่จะทรงงานในทางโบราณคดี แต่ไม่มีใครเห็นด้ วย เพราะขณะนันยั
้ งรัฐบาลยัง
ไม่ใ ห้ ความสาคัญ ต่อ งานทางด้ านนี ้ เนื่ องจากไม่มีง บประมาณในการท า 1 จึง ทรงหัน ไปทาง
มหาดไทยดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เพราะฉะนัน้ ในช่วงเสด็จกลับมารับราชการในสมัย รัชกาลที่ 5
ตังแต่
้ ปี 2452 ถึง 2453 จึงยังไม่มีบทบาทเกี่ยวกับด้ านการเมืองนักเนื่องจากงานที่ทรงรับผิดชอบ
ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ห น้ าส าคั ญ อย่ า งไร รวมถึ ง หน้ าที่ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ อยู่ รั บ ใช้ ใกล้ ชิ ด โดยตรงต่ อ
พระมหากษัตริย์ จึงถือว่าช่วงนีท้ รงเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของระบบราชการที่ รัชกาลที่ 5
สร้ างขึ ้นมาเท่านัน้
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 6 ( 2453-2468)
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั และราชสกุลของพระองค์มีความสนิทสนมกับพระราชวงศ์ฝ่ายใน
ในระดับสูง เพราะฉะนัน้ เมื่อรัชกาลที่ 5 สวรรคต รัชกาลที่ 6 จึงได้ ทรงมีคาสัง่ เรียกให้ พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั กลับเข้ ามารับราชการ ในพระราชสานักของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่เกิดขึ ้นใหม่ ในตาแหน่งเจ้ ากรมราชเลขานุการ ทาหน้ าที่เป็ นราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ
พระองค์เ จ้ าธานี นิวัต ได้ กล่าวถึ งการเข้ ามารับหน้ าที่ นี ้ โดยเมื่อมาเข้ าเฝ้าสมเด็จพระ
ศรี พชั รินทราฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์วา่ “ป้าขอแกเข้ ามาเป็ นราชเลขาอย่างนีช้ อบไหม แล้ วท่านก็
เลยตรัสว่า ความจริงป้าไม่มีงานอันใดจะให้ ทาดอก หากลูกโตเขาไม่มีคนจะใช้ เขาตังต
้ าแหน่งให้
ป้าอย่างนี ้ จึ่งขอแกมา แกก็ไปทาราชการกับเขาเถิด”2 ความสนิทสนมกับสมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ
ที่ทรงเรี ยกพระองค์วา่ “ป้า” นัน้ แท้ จริงแล้ วก่อนที่จะเสด็จไปเรียนที่ตา่ งประเทศก็ได้ รับพระเมตตา
มาโดยตลอด ทัง้ เรื่องการศึกษาเล่าเรี ยนเมื่อครัง้ ที่ทรงประทับอยู่ในวังกับท้ าววรจันทร์ ทัง้ ยั งทรง
ยกย่ องพระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัต ว่าเป็ น ผู้มี อัจ ฉริ ย ภาพทางงานด้ า นหนังสือ 3 อาจจะเรี ย กได้ ว่า
สมเด็จพระศรี พัช ริ น ทราฯ ทรงเป็ น องค์อปุ ถัมภ์ราชสกุล โสณกุล อย่างแท้ จ ริ ง เพราะไม่เ พี ย ง
พระเมตตาที่มีทรงมีตอ่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั แล้ ว บรรดาพระอนุชาและพระขนิษฐาของพระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ก็ยังได้ รับพระเมตตาเช่นเดียวกัน โดยหม่อมเจ้ ามุรธาภิเศก โสณกุล ได้ รับพระอุปถัมภ์
เรื่องการศึกษาเล่าเรียน ส่วนหม่อมเจ้ าหญิงสิบพันพารเสนอและหม่อมเจ้ าหญิงเสมอภาค โสณกุล
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ได้ ถวายตัวอยู่ในสานักของสมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ ด้ วย ในพ.ศ. 2461 สมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ
ได้ ทาการสู่ขอนางสาวประยูร สุขมุ ธิดาของเจ้ าพระยายมราช (ปัน้ สุขมุ ) ให้ เป็ นหม่อมห้ ามแก่
พระองค์

ภาพประกอบ 4พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงสมรสกับ นางสาวประยูร สุขมุ ในสมัยรัชกาลที่ 6
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รัช กาลที่ 6 ทรงจัด งานเสกสมรสพระราชทานแก่ ค่บู ่ าวสาว ในงานนี ไ้ ด้ พระราชทาน
เกียรติยศพระองค์เจ้ าธานีนิวตั เสมอเจ้ านายชันลู
้ กหลวง เนื่องจาก “โดยเหตุที่พ่อเป็ นลูกกาพร้ าทัง้
พ่อทังแม่
้ จึ่งจะทรงรับเป็ นพ่อและจะให้ เทียบเกียรติที่จะพระราชทานอย่างลูกหลวง”1 นัน่ แสดงให้
เห็น ว่าทรงมีพระมหากรุ ณ าธิ ค ุณ ต่อ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัตเพี ย งใด ไม่แต่ท รงมีพระเมตตาต่อ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เท่านัน้ พระเมตตาดังกล่าวยังเผื่อแผ่ไปยังหม่อมเจ้ าในราชสกุลโสณกุลพระ
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องค์อื่นๆด้ วย ความใกล้ ชิดนีน้ บั ตังแต่
้ พระบิดาของพระองค์คือ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ดังที่
ปรากฏในพระบรมราชโองการ สถาปนา ขึ น้ เป็ น พระวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ าที่ ว่ า
“อนึ่งกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ได้ เคยทรงมีความจงรักภักดีเป็ นอย่างอุกฤษฏ์ ในส่วนพระองค์
สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เคยทรงทราบตระหนักใน
พระราชหฤทัยมาแล้ ว จึงทาให้ ทรงพระเมตตาปรานีตอ่ หม่อมเจ้ าธานีนิวตั ผู้เปนพระโอรสเปนอัน
มากเสมอมา”1
เนื่ อ งจากกรมขุน พิ ท ยลาภฯ พระบิ ด าของพระองค์ เมื่ อทรงดารงต าแหน่ง เสนาบดี
กระทรวงวัง ได้ มีโอกาสถวายงานแด่รัชกาลที่ 6 ดังความที่วา่
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว แต่ ยั ง ทรงด ารงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น
มกุฎราชกุมารจะเสด็จกลับจากยุโรป กรมขุนพิทยลาภฯได้ เสด็จไปจัดวังสราญรมย์ ถวาย
เมื่อเสด็จ ถึงใหม่ๆ ก็ได้ ไปเฝ้าบ่ อยๆ หม่ อมเจ้ ารัช ฎาภิ เศกก็ได้ มีโอกาสเฝ้าแหนคุ้นเคย
จนวันหนึ่งทอดพระเนตรเห็นหม่อมเจ้ ารัชฎาภิ เษกเสวยข้ า วกับเกลือ ก็ตรัสว่า “ตาใหม่
ชอบกินข้ าวกับเกลือ ท่าจะเลี ้ยงง่าย มาอยู่เป็ นลูกฉันเสียเถิด ” แต่หม่อมเจ้ ารัชฎาภิ เศก
กราบทูลปฏิเสธ เป็ นเหตุให้ เพื่อนฝูงพากันติเตียนว่าขาดสติปัญญาไปมาก2

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่กับพระองค์เจ้ าธานีนิวตั เห็นได้ อย่างชัดเจนมาตังแต่
้
เมื่อทัง้ 2 พระองค์อยู่ประเทศอังกฤษ โดยทรงจัดพบปะนักเรียนไทยที่ไปเรียนอยู่ในประเทศอังกฤษ
ขณะนัน้ จัดตังเป็
้ นสามัคคีสมาคม ดังที่ทรงเล่าไว้ ดงั นี ้
สมเด็จพระบรมโอรสฯ ทรงจัดการตั ้ง “สามัคคีสมาคม” ขึ ้นเป็ นชุมนุมนักเรียนไทยทั ้งหมด
ปี ละสักสิบวัน เลือกเช่าหรื ออาศัยโรงเรี ยนใกล้ ลอนดอนที่เขาปิ ดสาหรับฤดูร้อนแล้ วใหม่ๆ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศูน ย์ กลางที่ นักเรี ยนส่ว นมากจะไปได้ สะดวก ในการชุม นุม นี ้ มี การเลือ ก
หัวหน้ าคน 1 เลขานุการคน 1 สนทนากรรมการ 4 คนสาหรับจัดให้ มีการประชุม แสดง
บรรยายหรื อ โต้ ว าที คืนละอย่ า ง และเกฬากรรมการอีก 4 คนสาหรับ จัดการกี ฬ าเวลา
กลางวันให้ มี การแข่ง ขัน ตามสมควร การชุมนุมคราวแรกสมเด็ จพระบรมโอรสฯ เสด็ จ
มาร่ วมชุมนุมด้ วย พวกเราชอบการชุมนุมนี ้กันทุกคนเพราะได้ พบปะกันระหว่ างนักเรี ยน
1

พระบรมราชโองการในรั ช กาลที่ 6 สถาปนาขึน้ เป็ น พระองค์ เ จ้ า พ.ศ.2465 อ้ างใน ธงชัย ลิขิ ต
พรสวรรค์, บรรณาธิการ. (2556). อัตตชีวประวัติ กรมหมืน่ พิ ทยลาภพฤฒิ ยากร. หน้ า 130.
2
หม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้ า. (2493). เที่ยวชะวาคาฉันท์, พิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ ม.จ.รัชฎาภิเศก โสณกุล ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริยาราม พ.ศ.2493. หน้ า 5.

33
ไทยทุกวัยทุกอาชีพ พวกจวนจะถึงเวลาชุมนุมนี ้ในท้ ายภาคเรียนฤดูร้อน ทุกคนต่างคอย
จะมาด้ วยความหวัง ความคุ้นเคยชอบพอกันในตอนนี ้ได้ ยั่งยืนมาจนถึงในชีวิตภายหลัง
จนตายจากกัน ไปก็ ม าก พ่ อ เองไปเข้ า ประชุม ครั ง้ แรก เมื่ อ ปี แ รกของสามัคคี สมาคม

พ.ศ.2445 (สะกดตามต้ นฉบับ)1

ภาพประกอบ 5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ
สมาชิกสามัคคีสมาคม ณ ประเทศอังกฤษ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ประทับด้ านหน้ าองค์ที่ 2 ด้ าน
ซ้ ายมือของภาพ
ที่มา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อัตตชี วประวัติ กรมหมื่นพิ ทยลาภ
พฤฒิ ยากร.
โดยพระองค์เจ้ าธานีนิวตั เป็ นเลขานุการ 2 ปี และเหรัญญิ กอีก 1 ปี ดังนัน้ พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั จึงจัดเป็ นสมาชิกรุ่นก่อตัง้ และได้ เข้ าสมาคมร่วมกับรัชกาลที่ 6 การเข้ าร่วมสมาคมเป็ น
เวลาถึ ง สิ บ วัน จึ ง เป็ น โอกาสส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ทรงรู้ จัก พระอุป นิ สัย ของหม่อ มเจ้ าธานี นิ วัต
เป็ น อย่ างดี ความสนิ ท สนมที่ ท รงมีต่อหม่อมเจ้ าธานี นิ วัตยัง ปรากฏเมื่อมีพระราชดาริ จ ะทรง
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 16.
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สถาปนาหม่อมเจ้ าธานีนิวตั ขึ ้นเป็ น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า ในปี 2465 เมื่อพระองค์เจ้ าธานี
นิวตั ทรงทราบ จึงได้ ทรงมีหนังสือกราบบังคมทูลแสดงเหตุผลถึงการที่จะไม่ทรงรับสถาปนาขึ ้นเป็ น
พระองค์เจ้ า แต่รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชกระแสตอบกลับเป็ นภาษาอังกฤษที่วา่
“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

รัช กาลที่ 6 ทรงสถาปนาพระองค์จ ากหม่อมเจ้ าขึน้ เป็ น พระวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ า
ใน พ.ศ. 24652 เมื่อทรงมีพระชันษาได้ 37 ปี นับเป็ นพระราชนัดดารัชกาลที่ 4 ชัน้ หม่อมเจ้ าเพียง
ไม่กี่พระองค์ที่ได้ รับสถาปนาเป็ นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 มีเจ้ านายชัน้
เดียวกันกับพระองค์ที่ได้ สถาปนาขึ ้นมาแล้ ว 3 พระองค์ คือ หม่อมเจ้ าจรูญศักดิ์กฤดากร กฤดากร
เป็ น พระองค์เ จ้ าจรู ญศักดิ์ก ฤดากรเมื่อ พ.ศ.2455 หม่อมเจ้ าเณร เกษมสัน ต์ เป็ นพระองค์เจ้ า
ศุภ โยคเกษม เมื่ อ พ.ศ.2464 และหม่ อ มเจ้ าไตรทศประพั น ธ์ เทวกุ ล เป็ นพระองค์ เ จ้ า
ไตรทศประพันธ์ ปี เดียวกันกับที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงได้ รับสถาปนา
การรั บ ราชการด้ านราชเลขานุ ก ารของพระองค์ เ จ้ าธานี นิ วั ต ดั ง ที่ ส มเด็ จ พระ
ศรี พัชริ นทราฯ มีพระราชเสาวนีย์วา่ รัชกาลที่ 6 “ขาดคน” แท้ จริงแล้ วเป็ นเพราะทรงต้ องการคนที่
ทรงคุ้นเคยมาทางานด้ านเลขานุการและเป็ นการพยายามปรับปรุงหน่วยงานด้ านราชเลขานุการ
เสีย ใหม่ เนื่ องจากงานด้ า นราชเลขานุก าร แต่เ ดิม นัน้ มีต าแหน่ งเจ้ า กรมพระอาลัก ษณ์ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีงานด้ านเอกสารเพิ่มมากขึ ้น จึงทรงตังต
้ าแหน่งราชเลขานุการ
เพิ่มขึ ้นอีก หนึ่งต าแหน่ง จนเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พระองค์ได้ ตงกระทรวงมุ
ั้
รธาธร เป็ น
หน่วยงานหลักทาหน้ าที่ กากับดูแลกรมพระอาลักษณ์ กรมราชเลขานุการและกองรัฐมนตรี สภา
เมื่อมีภาระงานเพิ่มขึ ้นจึงทรงตังต
้ าแหน่ง ราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศเพิ่มขึ ้นอีกตาแหน่งหนึ่ง
ด้ วย
ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดให้ ยุบ กระทรวงมุรธาธร และให้ ย กตาแหน่งราชเลขานุก ารขึน้
เทียบเท่ากับตาแหน่งเสนาบดี ทัง้ นีร้ าชเลขานุการยัง ทาหน้ าที่ เป็ นเลขานุการเสนาบดีสภา และ
เลขานุการองคมนตรีสภา อีกด้ วย
1

ลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ถึงหม่อมเจ้ าธานีนิวัต ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2465 อ้ างใน ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ , บรรณาธิการ. (2556). อัตตชี วประวัติ กรมหมื ่นพิ ทยลาภพฤฒิ ยา
กร. หน้ า 131-135.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เจ็ดรอบอายุ. หน้ า 110.
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ในตอนต้ น รั ช กาลที่ 6 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯให้ พระเจ้ า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระ
สมมตอมรพันธ์ ซึ่งเป็ นราชเลขานุการตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 ออกจากตาแหน่งโดยให้ เป็ นเสนาบดี
ที่ปรึกษาแทน ดังที่หม่อมเจ้ าธานีนิวตั ทรงอธิบายเรื่องนี ้ว่า
ครัง้ ถึงรัชกาลที่ 6 กรมพระสมมตฯ ทรงพระชราและเริ่ มประชวรเสาะแสะจึ่งกราบถวาย
บังคมลาออกจากหน้ าที่ราชการประจา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระอาลัย
โปรดให้ ทรงเป็ น เสนาบดี ที่ปรึ กษาทานองอย่า งที่เ รี ยกกั นในนานาประเทศว่ า Ministre
sans portefeuille ฉะนั น้ ทรงเลื่ อ น กรมหลวงปราจิ ณ กิ ต ติ บ ดี ราชเลขานุ ก ารฝ่ าย
ต่ า งประเทศขึน้ เป็ น ราชเลขานุการต่ อ มา จนพระองค์ ท่ า นสิ ้นพระชนม์ ลง ก็ โ ปรดให้
พระยาจักรปาณี (ลออ ไกรฤกษ์ ภายหลังเป็ นเจ้ าพระยามหิธร) แทน1

ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อตาแหน่งจากราชเลขานุการเป็ นราชเลขาธิการ หากสรุป
โดยภาพรวมงานฝ่ ายนี ้ ประกอบไปด้ วย ราชเลขาธิการเทียบเท่าตาแหน่งเสนาบดี ราชเลขานุการ
ฝ่ ายต่างประเทศเทียบเท่าตาแหน่งอธิบดี และผู้ช่วยราชเลขาธิการเทียบเท่าตาแหน่งปลัด
สาหรั บ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ทรงเริ่ มต้ น งานด้ านเลขานุก ารด้ ว ยต าแหน่ ง เจ้ ากรม
ราชเลขานุการในสานักสมเด็จพระศรีพัชริ นทราฯ โดยทรงทาหน้ าที่ราชเลขานุการของสมเด็จ พระ
ศรี พัช ริ น ทราฯเมื่อ พ.ศ.2453 และไม่ป รากฏว่าทรงท าหน้ าที่ อะไรเป็ น พิ เ ศษ ต่อมาทรงได้ รับ
ตาแหน่งผู้ช่วยราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศเมื่อ พ.ศ.2456 และเมื่อพระยาศรี ภรู ิ ป รี ชาถึงแก่
อนิจ กรรม จึงทรงทาหน้ าที่ ผู้ช่วยราชเลขาธิก าร พร้ อมกับ ทาหน้ าที่ เลขานุก ารเสนาบดี สภาอีก
ต าแหน่ ง หนึ่ ง เมื่ อ พ.ศ.2461 โดยทรงรั บ ราชการต าแหน่ ง สุ ด ท้ ายในสมั ย รั ช กาลที่ 6
คือ ราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศเมื่อ พ.ศ.24622
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 กระแสท้ าทายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ดงั กล่าว
ก็ปรากฏให้ เห็นเป็ นระยะ เช่น การท้ าทายหนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือการที่ซุนยัดเซ็นเดินทางเข้ ามา
เรี่ยไร ใน พ.ศ. 2451 เพื่อทาการล้ มล้ างราชวงศ์ชิง จนทาให้ กระแสการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
แพร่กระจายในหมูช่ าวจีนที่อยู่ในสยาม จนกระทัง่ เข้ าสูร่ ัชกาลที่ 6 ความเจริ ญทางด้ านการศึกษา
และสถานการณ์โลก เห็นได้ จากในตอนต้ นรัชกาลที่ 6 ที่ทรงไม่อนุญาตให้ ฉายภาพยนตร์ที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวข้ องกับการปฏิวตั ิในโปรตุเกส ด้ วยเกรงว่า ”อาจจะทาให้ คนโง่เขลาเบาปัญญามีความคิดเห็น
1

หม่อมเจ้ าวิบลุ ยสวัสดิวงศ สวัสดิกลุ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้ าธานีนิวตั . (2485). เล่มเดิ ม.

2

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้ า 285.

หน้ า 31.
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ฟุ้งสร่านไปได้ ต่างๆ”1 และเมื่อเริ่ มสมัยรัชกาลที่ 6 การต่อต้ านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ถูก
ท้ าท้ ายผ่านทางหนังสือพิมพ์ และแสดงออกให้ เห็นอย่างชัดเจนในเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการไม่พอใจต่อพระราชจริยวัตรของรัชกาลที่ 6
ต้ นเหตุของเหตุการณ์กบฏดังกล่าวเริ่ มจาก รัชกาลที่ 6 ทรงรับเอาแนวคิดกองทัพรักษา
ดินแดน ( Territorial Army)ของอังกฤษ มาจัดตังเป็
้ นกองทัพรักษาดินแดนที่ขึ ้นตรงกับพระองค์
โดยตรง โดยทรงเรี ย กว่า “กองเสื อ ป่ า” โดยสมาชิ ก กองเสื อป่ าส่วนใหญ่ เ ป็ น ข้ า ราชการใน
พระราชสานัก มีการจัดตังสโมสรเสื
้
อป่ า เพื่อฝึ กการรบ พร้ อมกับ พระราชทานปาฐกถาที่เรี ยกว่า
“เทศนาเสือป่ า” หรื อ “ปลุกใจเสือป่ า” เพื่อปลุกใจให้ รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย์ การก่อตัง้
เสือป่ านี ก้ ลายเป็ น เหตุผลที่ สร้ างความไม่พอใจแก่ ท หาร ที่น าไปใช้ เ ป็ น ข้ ออ้ างในการก่ อกบฏ
ร.ศ.130 เมื่อ พ.ศ. 2455 เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่เป็ น
ผลสาเร็จ
การตื่นตัวในระบอบการปกครองแบบใหม่นีท้ รงต้ องการให้ ข้าราชสานักเข้ าใจระบอบ
ดัง กล่า ว จึ ง โปรดให้ สร้ างเมื อ งจ าลองขนาดใหญ่ ห ลัง พระที่ นั่ง ในเขตพระราชวัง พญาไท
พระราชทานชื่อเมืองจ าลองนี ว้ ่า ดุสิตธานี แล้ วให้ บ รรดาผู้ที่ อยู่ใ นเมืองเลือกนคราภิบ าล คือ
แมร์ (Mayor) มีสภาแบบอังกฤษโดยรัชกาลที่ 6 จะทรงเข้ าประชุมสภาทุก ครัง้ 2 ทัง้ นี ก้ ารสร้ าง
ดุสิตเป็ นเมืองทดลองการปกครองในระบอบใหม่ เนื่องจากเป็ นเมืองขนาดเล็ก และน่าจะสะดวกต่อ
การพิจารณาข้ อดีและข้ อเสียในระบอบใหม่3 แต่ท้ายที่สดุ เมืองจาลองดุสิตธานีก็ไม่ได้ เกิดประโยชน์
ต่อระบอบการปกครองใหม่อย่างไร คงเป็ นเพียง “เมืองเล็กนีไ้ ม่มีผลอะไรนอกจากขอบ้ านเรื อน,
ขอที่กนั เสียจนในหลวงล่มจมโดยไม่ร้ ูสกึ พระองค์”4
ความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยในรัชสมัยนีย้ งั ปรากฏให้ เห็นชัดเจนอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2460
เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้ าฟ้าจักรพงษ์ ภวู นาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้ ทรงเขียน
หนังสื อ กราบบังคมทูล ให้ ท รงตัง้ รั ฐ มนตรี ส ภา (Legislative Council) ที่ เ คยมี มาแล้ ว ในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยทรงทูลแนะนาให้ ทรงตังสภาดั
้
งกล่าว เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
1

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2545). ประวัติต้นรัชกาลที่ 6. หน้ า
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พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ . (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 350.
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ต่า งๆก่ อนที่ จ ะทรงประกาศใช้ รวมถึ ง ให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ าไปรั บ ฟั ง การประชุม สภา และให้
หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์รายงานการประชุมด้ วย 1 ทัง้ นีเ้ พื่ อป้องกันการที่พระมหากษัตริ ย์ จะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบเพีย งพระองค์ เดีย ว การตื่น ตัวดังกล่าวนีเ้ ป็ นผลจากการที่หนังสือพิ มพ์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวลงบทความโจมตีรัชกาลที่ 6 และราชสานักอยู่บ่อยครัง้ นัน่ เอง แต่พระองค์ทรงกลับเห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้ าใจในระบอบการเมือง เมื่อเป็ นเช่นนัน้ พระองค์ก็ยังมี
พระราชอานาจเพียงพระองค์เดียวในการเลือกสมาชิกรัฐมนตรีสภา ทรงมองว่าเป็ นรัฐสภาปลอม
รัช กาลที่ 6 ยังทรงตัง้ ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับ ระบอบการปกครองแบบประชาธิป ไตยอีก ว่า
เหมาะสมหรื อไม่ที่จะนารูปแบบการปกครองแบบตะวันตก มาใช้ กับสยาม แนวพระราชดาริ นีจ้ ะ
กลายเป็ นทฤษฎีเดียวกันกับพระองค์เจ้ าธานีใช้ อ้างถึง อันจะกล่าวในบทต่อไป ทัง้ นีพ้ ระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ไม่ได้ ทรงมีสว่ นร่วมทางการเมืองโดยตรงในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากทรงรับผิดชอบงาน
ด้ านราชเลขานุการเกี่ยวกับฝ่ ายต่างประเทศ งานหลักส่วนใหญ่ที่ทรงทา จึงเป็ นการร่างหนังสือพิธี
การทูตต่างๆ แต่ดงั ที่กล่าวไปแล้ วว่าทรงมีความสามารถด้ านการใช้ ภาษา หน้ าที่ถดั มาจึงเป็ นการ
แปลงานถวายดังที่ ท รงเล่าว่า “ให้ มีห น้ าที่ เ ฉพาะตัว แปลข่าวสงครามส่งหนังสือพิ ม พ์ ทุก วัน
พระเจ้ าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในเรื่องนีม้ าก ถึงกับทรงเรี ยกเล่นๆว่าพ่อเป็ น “เพรสบูโร” อย่างที่
รัฐบาลนานาประเทศเขาทากัน แต่ในการทาข่าวนี ้ถ้ าพลาดพลังไปก็
้ อาจถูกทรงต่อว่าหรื อบางทีก็
กริว้ ลงมา”2
รวมถึงยังทรงเป็ นผู้ทาข่าวในพระราชสานักส่งให้ กับหนังสือทัง้ ไทยและต่างประเทศอีก
ด้ วย แม้ ว่าในภายหลังจะทรงมีโอกาสได้ เ ข้ าไปเป็ น ส่วนหนึ่งของการเมือง โดยทรงท าหน้ า ที่
เลขานุการเสนาบดีสภา ดังที่ทรงกล่าวว่าต้ องสงวนความลับอย่ างยิ่ง และเมื่อทรงตัง้ กรรมการ
องคมนตรี ด ูแ ลการตัด รายจ่ า ยแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเจ้ านายผู้ใหญ่ 3 พระองค์ คื อ
สมเด็จ เจ้ าฟ้ าฯกรมพระยาภาณุพัน ธุยุค ล สมเด็จ เจ้ าฟ้าฯกรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์ และ
สมเด็จ ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระองค์เ จ้ าธานี นิ วตั ยังได้ ท าหน้ าที่ เ ป็ น เลขานุการของ
คณะกรรมการดังกล่าวอีกด้ วย3
นอกจากนี ้ยังทรงเป็ นอาจารย์พิเศษที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทรงทาหน้ าที่สอนใน
วิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ทั ง้ ยัง ได้ ทรงแต่ง ต าราขึน้ ส าหรั บ การเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ใ นระดับ
มหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญนี ้ยังปรากฏว่าสมเด็จฯกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ ทรงชักชวนไป
1

พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ . (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 338.
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 57.
3
หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล. (2561). เล่มเดิ ม. หน้ า 168.
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เป็ นคณบดีอกั ษรศาสตร์ที่พึ่งจะตังขึ
้ ้นใหม่ในขณะนัน้ แต่ทรงปฏิเสธไป นอกจากนีเ้ มื่อรัชกาลที่ 6
ทรงก่ อตังวารสารสมุ
้
ทสารขึ ้น ยังทรงท าหน้ าที่แปลงานเขีย นเกี่ ยวกับนาวิกยุท ธลงในบทความ
ดังกล่าวอีกเช่นกัน รวมไปถึงบทพระราชนิพนธ์เรื่องอุตตรกุรุที่แต่งขึ ้นเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเสียดสี
ผู้ที่ สนใจในระบอบการปกครองแบบใหม่ ก็ ท รงโปรดให้ พระองค์เ จ้ าธานี นิ วัตเป็ น ผู้แปลเป็ น
ภาษาไทย
การที่ ท างานใกล้ ชิ ด รัชกาลที่ 6 นีเ้ อง จะเป็ น ที่บ่ มเพาะให้ ท รงมีแนวคิดทรงการเมือง
เช่นเดียวกับรัชกาลที่ 6 ในยุคต่อมา ทัง้ นีห้ ากมองโดยภาพรวมจะเห็นได้ วา่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ทรงเป็ นหนึ่งในกลุม่ เจ้ านายและขุนนาง“คณะใหม่” ของพระมงกุฎเกล้ าฯ โดยหลังจากเกิดการเกิด
ปฏิวตั ิในจีน พ.ศ. 2454และ เหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 ที่ถูกมองว่าเป็ นกบฏแบบใหม่ ที่สามัญชน
อันเป็ นคนนอกราชวงศ์ท้ าทายอานาจชนชัน้ นา ท าให้ รัชกาลที่ 6 ทรงตื่นตัวจนน าไปสู่การปรับ
คณะเสนาบดี และถูกมองว่าเป็ นการลดบทบาทของเจ้ านายให้ น้อยลง
ทั ง้ นี พ้ ระองค์ ยั ง ถู ก มองว่ า ขาดเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมในการสนั บ สนุ น พระองค์ 1
เพราะขณะนัน้ เสนาบดี ที่ มี อ านาจส่ว นใหญ่ ป ระกอบไปด้ ว ยพระราชอนุช าในรั ช กาลที่ 5
และพระเชษฐาของพระองค์ ทรงถือว่าเจ้ านายที่มีอานาจดังกล่าวโกงอานาจของพระองค์2 และเมือ่
เกิดเหตุการณ์กบฏดังกล่าวทรงรู้สึกว่าพระญาติพระวงศ์ไม่ได้ แสดงความเป็ นเดือดเป็ นร้ อนแทน 3
อันนาไปสูก่ ารรวมกลุม่ ใหม่ของพระองค์ขึ ้นมาในพระราชสานัก อันเป็ นพื ้นที่ที่จะทรงแสดงพระราช
นิยมและพระปรี ชาสามารถส่วนพระองค์ได้ อย่างอิสระ 4 ทัง้ นีด้ ้ วยภูมิหลังของทัง้ รัชกาลที่ 6 และ
พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วั ต ที่ มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั น คื อ เป็ นนั ก เรี ยนเก่ า อั ง กฤษที่ จ บจาก
มหาวิ ท ยาลัย อ็อกซ์ ฟ อร์ ด และยัง จบการศึก ษาด้ านประวัติศ าสตร์ อัน เป็ น แนวทางเดี ย วกับ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ที่จบในสาขาบูรพคดี ทัง้ ยังเคยมีส่วนร่วมเป็ นหนึ่ งในสามัคคีสมาคมที่ทรง
ตังขึ
้ ้นสาหรับนักเรียนในอังกฤษ จึงเป็ นไปได้ ว่านี่เป็ นสาเหตุทาให้ ทรงเลือกพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในคณะของรัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 6 ทรงพระปรีชาสามารถ และโปรดปรานงานด้ านวรรณศิลป์ เพราะฉะนันตั
้ งแต่
้
เกิดเหตุการณ์ก บฏ ร.ศ.130 เป็ นต้ นมา ทรงพระราชนิพนธ์ผลงานต่างๆออกมาเป็ นจานวนมาก
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วัย อาจ มองว่า บทพระราชนิ พ นธ์ ต่า งๆเหล่า นี ้ เป็ น วิ ธี ต อบโต้ ที่ ท รงพลัง ที่ สุด 1 โดยทรงซื อ้
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย สาหรับต่อต้ านแนวคิดระบอบการเมืองแบบใหม่2 ตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์
ที่แสดงให้ เห็นถึงการต่อต้ านระบอบการปกครองอื่นที่มิใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น อุตตรกุรุ
พระองค์ เ จ้ าธานีนิ วัต ทรงแปลเป็ นภาษาไทย และได้ ท รงกล่าวถึ งเรื่ องนี ว้ ่า “อุตตรกุรุ ทรงเป็ น
สานวนขอดค่อนพวกใจเร็วและบ้ าการเมือง”3 และดังที่กล่าวข้ างต้ นว่าพระราชดาริ การเมืองของ
รัชกาลที่ 6 มีอิทธิพลต่อพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ปรากฏในบทนาของอุตตรกุรุวา่ ทรงมีความคิดแบบ
เดียวกันว่า “เพราะท่านมีพระราชดาริทานองเดียวกันกับความคิดของคนอย่างเราๆ”4 ทังนี
้ ้พระองค์
ยังถูกมองว่า ทรงปฏิเ สธระบอบรัฐธรรมนูญ เพราะทรงเห็น ว่าผู้ที่ เ รี ย กร้ องให้ มีก ารปฏิรูป การ
ปกครอง เป็ นผู้เห็นแก่ตวั ไม่จงรักภักดี และระบอบดังกล่าวจะนาความพินาศมาสูช่ าติ5
รวมถึ ง ทรงเห็ น ว่ า แนวคิ ด ก ารเมื อ งแบบตะวั น ตกไม่ เ หมาะกั บ ไทย 6นอกจาก
บทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับการเมืองแล้ ว ความเหมือนอีกหนึ่งเรื่ องคือ รัชกาลที่ 6 โปรดการแปล
บทละครสันสกฤต ที่เป็ นภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย ความสนพระทัยในภาษาสันสกฤตนี ้น่าจะ
เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทรงเลือกให้ พระองค์เจ้ าธานี นิวตั เข้ ามาทางานรับใช้ เนื่องจากทรงมีความ
เชี่ยวชาญด้ านภาษาดังกล่าว ดังที่หม่อมเจ้ าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงกล่าวว่า
ในเรื่ อ งแปลหนังสือ ภาษาอื่ นเป็ นภาษาไทย หรื อ แปลภาษาไทยออกเป็ นภาษาอื่ น นี ,้
ในพวกนั กเรี ย นนอกทั ง้ หมดที่ ข้ าพเจ้ า รู้ จั ก มี อ ยู่ เ พี ยง 3 คน คื อ 1.พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 6) 2.กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 3.พระองค์ เจ้ าธานีนิวัต เป็ นผู้ที่แปล
ดีอย่างเลิศล้ น (Beautiful done) ไม่มีใครเหมือนจริงๆ ยังจะหาหนังสือที่จะพิสจู น์ได้ อย่าง
ว่านี ้อยู่หลายเรื่อง น่าเสียดายที่มีอยู่เพียง 3 องค์ และทุกองค์ ทรงมีงานอื่นทายิ่งกว่าที่จะ
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. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 402.
2
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2559). ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย = A history of Thailand.
หน้ า 174.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 67.
4
แหล่งเดิ ม หน้ า 67.
5
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 412.
6
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 174.
7
หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล. (2561). เล่มเดิ ม. หน้ า 32.

41
หรื อดังที่เจ้ าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื อ้ พึ่งบุญ) ได้ กล่าวว่าเมื่อรัชกาลที่ 6 ต้ องการจะ
ทราบเรื่องหรื อสงสัยอะไร ก็มกั จะจดโน้ ตเล็กๆถามพระองค์1 จนเมื่อพระมงกุฎเกล้ าใกล้ จะสวรรคต
ทรงแปลเรื่องมัทธนะพาธาค้ างเอาไว้ ก็ยงั ทรงมีโน้ ตในบทละครดังกล่าวถึงพระองค์เจ้ าธานีนิวตั 2
ความเหมือนเหล่านี ้ย่อมเป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงการส่งต่อแนวคิดต่อกันได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนีร้ ัชกาลที่ 6 ยังได้ สถาปนาชาตินิยมขึ ้นมา โดยทรงได้ รับอิทธิพลจากอังกฤษใน
เรื่ องแนวคิ ด ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และหับ ใจหลัก ของชาติ อยู่องค์พระมหากษั ตริ ย์
ดังปรากฏว่าได้ ทรงสถาปนาให้ วนั ที่ 6 เมษายน เป็ นวันจักรี เพื่อเป็ นวันสาหรับชาติไทย อันเป็ นการ
สถาปนาความสานึกของความเป็ นราชวงศ์จักรี อย่างชัดเจน3 การสร้ างสานึกนีจ้ ะเป็ นต้ นแบบต่อ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในการทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับรัชกาลที่ 1 ในช่วงฟื น้ ฟูสถาบันพระมหากษัตริ ย์
พ.ศ. 2490 สานึกชาติ นิย มนี ย้ ังส่งผลต่อภาพลัก ษณ์ ชาวจี นในขณะนัน้ โดยเฉพาะการเผยแพร่
แนวคิดระบอบสาธารณรัฐในหมู่ชาวจีน ที่จะมีการตังข้
้ อจากัดอย่างมากต่อโรงเรี ยนจีนในช่วงที่
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมัยรัชกาลที่ 7 อีกเช่นกัน
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังมีการขยายตัวของการศึกษา การพิมพ์ และผู้ที่ต้องการจะรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ เพิ่มขึน้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปรการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ ขึน้ ในหมู่ช นชัน้ นา 4
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เป็ นเจ้ านายพระองค์หนึ่งที่ได้ สนองแนวพระราชดารินี ้ ดังนันเมื
้ ่อทรงรับเป็ น
อาจารย์ พิ เ ศษที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย จึ ง ทรงแต่ ง ต าราวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ขึ น้ ชื่ อ ว่ า
หัวข้ อประวัติศาสตร์ภาค 1 โบราณประวัติ เป็ นการรวบรวมเนื ้อหาประวัติศาสตร์ ในยุคโบราณของ
แต่ละชาติ รวมถึงมีการอธิบายความหมายของคาว่า พงศาวดาร และคาว่าประวัติศาสตร์ โดยใน
ตาราเล่มดังกล่าวยังมีการกาหนดให้ เรี ยกว่า ประวัติศาสตร์แทนพงศาวดารอีกด้ วย 5 ทรงอธิบาย
เหตุผลดังกล่าวว่า
ได้ เ สนอให้ เ รี ยกว่า “ประวัติศาสตร์ ” ตามพระราชนิ ยมพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้ า
เพราะพงศาวดารนั ้นโดยศัพท์ จกั แปลว่า “เรื่ องราวของพระอวตาร” หรื อพระนารายณ์ ซึ่ง
ไทยเราเคลมเอาเป็ นเกี่ยวข้ องกับ พระเจ้ าแผ่นดินของเราบ่อยๆ และถึงอย่างไรก็คงเป็ น
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ด้ วยคามันครึม้ ดี แต่เมื่อจะกล่าวถึงวิชานี ้อย่างกว้ างขวางแล้ ว พ่อเห็นว่าไม่เป็ นคาที่จะ
ควรน ามาใช้ กั บ ประวั ติ ข องนานาประเทศซึ่ ง เขามิ ไ ด้ รู้ เรื่ อ งหรื อ ยกย่ อ งพระอวตาร
เป็ นอันว่า เราเปลีย่ นเรียกวิชาพงศาวดารว่า “ประวัติศาสตร์ ”1

สิ่งเหล่านี ้จึงทาให้ เห็นว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงทางานใกล้ ชิดกับ รัชกาลที่ 6 อย่างมาก
ทัง้ ในงานด้ านราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศ หรื อแม้ แต่งานด้ านหนังสือต่างๆ อาจจะเรี ยกว่า
ทรงเป็ นคนโปรดคนหนึ่งของรัชกาลที่ 6 ก็วา่ ได้ ทังจากการที
้
่ทรงได้ รับสถาปนาขึ ้นเป็ นพระองค์เจ้ า
ในขณะที่พระชันษายังไม่สงู นัก รวมถึงหน้ าที่ที่ทรงรับผิดชอบดังจะเห็นจากการที่รัชกาลที่ 6 ทรงมี
พระราชหัตถเลขาตอบกลับเมื่อพระองค์เจ้ าธานีนิ วตั มีหนังสือกราบบังคมทูลขอให้ งดการที่จ ะ
สถาปนาพระองค์ขึ ้นเป็ นพระองค์เจ้ า ซึ่งไม่ต่างอะไรข้ าราชสานักในขณะนัน้ ที่ ผ้ ใู ดเป็ นคนโปรดก็
มัก จะได้ รับ การเลื่อนตาแหน่งขึ ้นอย่ างรวดเร็ ว 2 สภาวะดังกล่าวยังสะท้ อนให้ เห็นภาพได้ อย่ าง
ชัดเจนในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน ช่วงรัชกาลที่ 6 ที่วา่ “สมัยนี ้ท่านโปรดใครก็โปรดจริงๆไม่เหมือน
แต่ก่อน ท่านก็ ต้องยกย่องของท่านให้ สูงเป็ นพิ เศษ”3 ความใกล้ ชิ ดและสนิท สนมจนทาให้ ท รง
เจริ ญก้ าวหน้ าในสมั ย รั ช กาลที่ 6 เห็ น ได้ จาก การที่ พ ระองค์ ทรงถื อ ว่ า พระองค์ เ จ้ า
ธานี นิ วัต “เป็ น ญาติ ส นิ ท ผู้ห นึ่งกับ อี ก สถานหนึ่งเป็ น ผู้พอใจศึก ษาในทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี นับว่าใจตรงกัน ”4 และคงรับราชการใกล้ ชิดในตาแหน่งราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศ
จนรัชกาลที่ 6 สวรรคตในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468
2.3 บทบาทในสมัยรัชกาลที่ 7 ( 2468-2475)
เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคตลง พระราชวงศ์และข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ได้ กราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าฯกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพระราชอนุชาร่วมพระชนนีที่เหลือ
เพี ยงพระองค์ เดี ย วของรัชกาลที่ 6 ขึน้ เป็ นพระมหากษัตริ ย์รัชกาลที่ 7 อันเป็ นไปตามที่ ท รงตัง้
พระราชหฤทัยไว้ ในพระราชพินัยกรรม ทังนี
้ ร้ ัชกาลที่ 7 ทรงเป็ นพระราชโอรสรุ่นเล็กของรัชกาลที่ 5
ทรงได้ รับ การศึก ษาขันต้
้ น ที่โรงเรี ย นราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง และเสด็จ ไปศึก ษาต่อที่
ประเทศอังกฤษ เริ่มจากระดับมัธยมที่โรงเรียนอีตนั อันเป็ นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนหนึง่ ที่มแี บบ
แผนขนบธรรมเนียมทัง้ ยังตังอยู
้ ่ใกล้ กับพระราชวังวินด์เซอร์ จึงพลอยทาให้ ได้ รับการอบรมให้ ร้ ูจัก
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เจ้ านายและราชประเพณี1 ฉะนันเรื
้ ่องการศึกษาขันต้
้ นของทังรั
้ ชกาลที่ 7 และพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
จึงเป็ น ไปในลักษณะแบบแผนเดีย วกัน ต่างกัน ตรงที่เ มื่อจบระดับมัธยมศึก ษาแล้ ว รัชกาลที่ 7
ทรงเรี ย นต่อที่ ใ นวิช าทหารปื น ใหญ่ ม้า โรงเรี ย นนายร้ อยทหารที่ เ มือ งวูลิซ ทัง้ นี ย้ ังทรงสาเร็ จ
การศึก ษาจากโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหาร ที่ ป ระเทศฝรั่งเศส ดังนัน้ เมื่ อทรงเข้ า รับ ราชการใน
รัชกาลที่ 6 หน้ าที่ของพระองค์จึงล้ วนแต่เป็ นหน้ าที่ทางทหารทังสิ
้ ้น และทรงมีเวลาเตรียมพระองค์
สาหรับการเป็ นพระมหากษัตริ ย์เพียง 8 เดือนเท่านัน้ จึงนับว่าทรงเป็ น “unprepared king” ดังที่
ชาวต่างชาติเปรี ยบเปรยพระองค์ว่า “The new king is just stepping out from Cadet school”2
เพราะไม่ มี ใ ครคาดคิ ด ว่ า พระองค์ จ ะได้ ขึ น้ ครองราชย์ ส มบั ติ เพราะทรงเป็ นเสมื อ น
“Baby of family”3 อยู่เสมอ
ทัง้ นีเ้ มื่อรัชกาลที่ 7 ขึ ้นครองราชย์ ต้ องทรงประสบปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 6
ที่ทรงห่างเหิ นกับพระราชวงศ์โดยเฉพาะพระราชวงศ์ผ้ ใู หญ่ ที่ท รงงานมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5
ทังยั
้ งทรงห่างเหินกับราษฎรเช่นกัน ดังที่พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี.แซร์) แสดงความเห็นไว้
ว่า
พระมหากษัตริ ย์พระองค์ ก่อน (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว) ไม่สามารถเป็ น
ที่เข้ าถึงโดยอิสระสาหรับผู้ซงึ่ รับผิดชอบงานของรัฐบาลอย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้พระองค์จึง
มักจะมีพระบรมราชวินิจฉัยตามความคิดเห็นของคนกลุ่มเดียว ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ ส่วน
ตน โดยมิ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง สวั ส ดิ ภ าพของสยาม พระองค์ มั ก จะไม่ ท รงทราบข้ อ เท็ จ จริ ง
ซึ่ง เป็ นพื น้ ฐานของสถานการณ์ ที่พ ระองค์ ทรงดาเนิน การ ด้ วยเหตุนี ใ้ นบางครั ง้ จึงทรง
กระทาไปโดยมิได้ ทรงทราบความจริ งซึง่ ก่อให้ เกิดผลที่หน้ าเสียใจ4

ปั ญหาดังกล่าวทาเกิด เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อราชสานัก รวมถึงความนิยมต่อ รัชกาลที่ 6
เองดังจะเห็นได้ จากการเกิดข่าวลือต่างๆว่าจะเชิญเจ้ านายพระองค์อื่นๆขึ ้นครองราชย์สมบัติแทน
หรื อดารงตาแหน่งประธานาธิบดีหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 เองก็ทรงทราบ
ปัญหานี ้ ดังที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาว่า “สิ่งที่น่าเสียใจเป็ นอย่างยิ่งก็คือการที่ราชสานักถูกดูหมิ่น
ดูแคลน และในระยะใกล้ จะสิ ้นรัชกาลก็กาลังจะเริ่มถูกเยาะหยัน... ความเคลื่อนไหวทางความคิด
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2507). เล่มเดิ ม. หน้ า 3.
หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้ าหญิ ง. (2557). สิง่ ที่ข้าพเจ้ าพบเห็น (รวมเล่ม). หน้ า 24.
3
หน้าเดิ ม
4
สุวดี เจริญพงศ์. (2519). เล่มเดิ ม. หน้ า 60.
2
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ในประเทศนี ้ ชีใ้ ห้ เห็นสัญญาณอันแน่ชดั ว่า วันเวลาของการปกครองแบบผู้นาถืออานาจสิทธิ์ขาด
แต่ ผ้ ูเดี ย วใกล้ จะหมดลงไปทุก ที ” 1 ซึ่ ง สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า เกิ ด ความไม่ มั่น คงของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ อันจะนาไปสูค่ วามไม่พอใจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
นอกจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในราชสานักแล้ ว สถานการณ์โลกยังเกิดปั ญหาเศรษฐกิจ
ตกต่า รัฐบาลได้ ดาเนินการปลดข้ าราชการเพื่อแก้ ปัญหาส่วนหนึ่ง นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้ ว
รูปแบบการปกครองที่เน้ นความสาคัญของคนส่วนใหญ่ทงประชาธิ
ั้
ปไตยและคอมมิวนิสต์ที่กาลัง
อยู่ในช่วงแพร่หลาย ประกอบกับนักเรียนที่ไปศึกษาจากต่างประเทศสาเร็จการศึกษาและเดินทาง
กลับมาในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนีก้ ารขยายตัวของระบบเงินตรา การยกเลิกไพร่ กลายเป็ น
ราษฎรทาให้ มีสานึกความเป็ นมนุษย์มากขึ ้น ร่วมถึงสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ที่เป็ นหนึ่งในการขยาย
ข่าวสาร ยังเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกเช่นกัน 2 ทาให้ รัฐบาลเกิดความตื่นตัว
ร่ ว มด้ วย ในที่ สุด แม้ จะมี ก ารพยายามร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ น้ ใช้ แต่ ก็ ถู ก ปฏิ เ สธจากบรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์ และขุน นางชัน้ ผู้ใ หญ่ จนกระทั่ งวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2475 คณะราษฎรซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการและมีแกนนาเป็ นนักเรียนนอก ได้ ทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ น
ระบอบประชาธิปไตยสาเร็จในวันดังกล่าว
เมื่อเริ่ มรั ช กาลที่ 7 ได้ เ พี ย ง 2 วัน ทรงตัง้ คณะอภิรัฐ มนตรี ซึ่งประกอบด้ ว ยพระบรม
วงศานุวงศ์ชนผู
ั ้ ้ ใหญ่เพื่อทรงปรึกษาราชกิจทัง้ ปวง และจะได้ เป็ นกาลังแก่การที่จะทรงมีพระบรม
ราชวินิจฉัยทัง้ ปวง3 ทัง้ นีอ้ ภิรัฐมนตรี แต่ละพระองค์เคยดารงตาแหน่งสูงในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ไม่
เป็ นที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 64 นอกจากนีย้ ังมีการปรับ ตาแหน่งเสนาบดีขึน้ ใหม่ พระองค์เจ้ า
ธานี นิวตั ได้ เข้ ามารับหน้ าที่เสนาบดีก ระทรวงธรรมการแทนเจ้ าพระยาธรรมศัก ดิ์มนตรี และได้
ดาเนินนโยบายทางการศึกษาต่างๆที่มีลกั ษณะค่อนไปทางชาตินิยมอย่างมากเนื่องจากบริบทโลก
ดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
โดยนโยบายของกระทรวงธรรมการในช่วงที่ทรงเป็ นเสนาบดีล้วนเป็ นพระบรมราโชบาย
ของรัช กาลที่ 75 การเลือกพระองค์เ จ้ าธานีนิ วตั ให้ เ ป็ น เสนาบดีกระทรวงธรรมการในช่วงเวลา
1

สุวดี เจริญพงศ์. (2519). เล่มเดิ ม. หน้ า 61.
2
อรรถจักร สัตยานุรักษ์ . (2538). เล่มเดิ ม. หน้ า 214.
3
หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล. (2561). เล่มเดิ ม. หน้ า 39.
4
เบนจามิน เอ. บัทสัน. (2560). อวสานสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ในสยาม. หน้ า 40.
5
แน่งน้ อย ติตติรานนท์ . (2519). เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ . หน้ า
221.

45
ดังกล่าว เพราะรัชกาลที่ 7 ต้ องการขจัดความขัดแย้ งในพระราชวงศ์1 ทัง้ นีน้ โยบายที่เห็นได้ อย่าง
ชัดเจนคือ นโยบายที่ดาเนินการแก้ ปัญหาโรงเรียนจีน เพราะปรากฏมาก่อนที่จะทรงเป็ นเสนาบดี
อยู่ก่อนแล้ วว่า โรงเรียนจีนได้ ดาเนินการสอนลัทธิการเมืองทังลั
้ ทธิก๊กมินตัง๋ และลัทธิคอมมิวนิสต์ที่
แพร่หลายเข้ ามาในช่วงหลัง อันไม่สอดคล้ องกับระบอบการปกครองของสยามในช่วงนัน้ และเกิด
ความหวาดระแวงต่อสาเหตุด ังกล่าว จึงเริ่ มดาเนินการออกกฎหมายเพื่อควบคุม โดยการออก
พระราชบัญ ญั ติ โ รงเรี ย นราษฎร์ โดยวางบทลงโทษโรงเรี ย นจี น ที่ ไ ม่ป ฏิ บั ติ ต ามจะต้ อ งถู ก
ปิ ดโรงเรียน2
โดยรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นว่าโรงเรียนที่ฝ่าฝื นควรได้ รับโทษจาคุกด้ วย เพราะ “เรื่องนี ้เกี่ยวไป
ในทาง politicด้ วย”3 พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ สนองพระบรมราโชบายดังกล่าว โดยทรงขอร้ องอธิบดี
ศาลฎีก าว่า “ขอให้ ช่วยกระซิบ ศาลล่างให้ วางโทษแรงขึน้ สัก หน่อย”4 ซึ่งพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต
ทรงเห็นว่าโรงเรี ยนจีนเป็ นสาเหตุนาอันตรายมาสู่บ้านเมืองได้ เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองมาก ผิด กับ โรงเรี ยนอเมริ กัน และโรงเรี ยนอังกฤษ จึงต้ องมี การควบคุมมากกว่า5 ซึ่งมี
นโยบายสาคัญ คื อสร้ างความผสมกลมกลืน โดยการบังคับ ให้ ครู และครู ใ หญ่ ต้องรู้ ภาษาไทย
เพิ่มชั่วโมงในการเรียนภาษาไทย และที่สาคัญคือการพยายามให้ โรงเรี ยนจีนโอนมาเป็ นโรงเรี ยน
ประชาบาล เพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่งหากโรงเรียนใดไม่โอนมาเป็ นโรงเรียนประชาบาลจะถูก
จับตามองเป็ นพิเศษ6

1

แน่งน้ อย ติตติรานนท์. เล่มเดิ ม. หน้ า 230.
2
ณรงค์ พ่วงพิศ. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 17.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 62.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 63.
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 24.
6
แหล่งเดิ ม. หน้ า 38.
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ภาพประกอบ 6พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงตรวจราชการขณะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
สมัยรัชกาลที่ 7
ที่มา: พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). อัตตชี วประวัติ กรมหมื่นพิ ทยลาภ
พฤฒิ ยากร. หน้ า 151.
ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่ทรงเป็ นเสนาบดีธรรมการ
เพื่อแก้ ปัญหาการแพร่หลายของลัทธิการปกครองใหม่ ได้ ทรงปรับปรุงหลักสูตร โดยกาหนดให้ มี
การสอนวิชาหน้ าที่พลเมือง วิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย รวมถึงกาหนดให้ มีการบังคับ
เรียนวิชาลูกเสือในโรงเรียนจีน1 นอกจากนี ้ยังออกกฎบังคับให้ การร้ องเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อ
จัดการแสดงต่างๆภายในโรงเรียน2 ดังนันนโยบายที
้
่ทรงมีตอ่ โรงเรียนจีนจึงมิใช่ด้านการศึกษาเพียง
อย่างเดียว แต่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกประการหนึ่งด้ วย โรงเรียนจีนจึงถูกมองว่าเป็ นพื ้นที่ที่ใช้
1

ณรงค์ พ่วงพิศ. (2517). เล่มเดิ ม. 39.
2
หน้าเดิ ม.
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ในการก าจัด ลัท ธิ ก ารปกครองแบบใหม่ที่ เ ป็ น ภัย ต่อ ความมั่น คงของประเทศ โดยมี ก ารน า
อุดมการณ์ ช าติ นิ ย มเข้ ามาใช้ ใ นการดาเนิ น นโยบาย รวมถึ ง การสร้ างสานึก ให้ จ งรัก ภัก ดีต่อ
พระมหากษัตริ ย์อนั จะช่วยสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชาติในช่วงเวลาที่กาลังถูกท้ าทายด้ วยระบอบ
ใหม่
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ ไม่นาน พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงเสนอนโยบาย
สาคัญโดยทูลเกล้ าฯถวาย โครงการจัดการศึกษาตามอย่างที่มสุ โสลินี ได้ กระทาในประเทศอิตาลี 1
เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ ภกั ดีต่อผู้น าผ่านการจัดรูปแบบการศึกษา แม้ รัชกาลที่ 7 จะทรงเห็นด้ วย
แต่ก็ทรงเห็นว่าอาจจะสายเกินไป โดยมีพระราชกระแสรับสัง่ ว่า
ฝ่ ายอิตาเลียสอนให้ เด็กของเขานิยมการปกครองอย่างวิธีของ Fascism ได้ แต่เรา
จะสอนคนไทยให้ นิยมการปกครองอย่า ง Absolute Monarchy ได้ หรื อ ? ทรงสงสัยมาก
เพราะถ้ าทาเดี๋ยวนี ้ ช้ าเกินไปเสียแล้ ว และจะกลับฟื ้นความนิยมนับถือในพระองค์ สมเด็จ
พระเจ้ าแผ่นดิน อย่างที่เคยเป็ นมาแต่ก่อนไม่ได้ อีก เพราะคนที่เป็ นบิดาของเด็กๆ ที่กาลัง
เรียนอยู่เดี๋ยวนี ้ เคยชินและชอบการนินทาพระเจ้ าแผ่นดินจนติดตัวเสียแล้ ว
อนึ่ง ทรงพระราชดาริ เ ห็นว่ า เมือ งไทยเราใช้ วิ ธีการปกครองอย่า ง Dictatorship
แต่ไม่ใช้ วิธีการอย่างอื่นๆของ dictator กลับใช้ ลกั ษณะการของ democracy หลายอย่าง
จึงเป็ นการครึ่งๆกลางๆ และยังไม่ตกลงใจกันจริงๆ ว่าจะเอาอย่างไรด้ วย ถ้ าจะไม่ใช้ แบบ
democracy เราก็กลัวฝรั่งจะติเตียนว่า uncivilized ส่วนอิตาเลียไม่ต้องกลัว ใครจะด่าก็
ช่าง ดัง นั ้นเมือ งเราจะต้ องตกอยู่ between two stools เพราะลัง เลใจ ที่ จริ งถ้ า เอาแบบ
Fascist ทีเดียว และมี Fascist party ขึ ้น บางทีจะดี และจะเป็ น way out ที่ดีที่สดุ แต่จะ
ท าได้ หรื อ ? ถ้ า ท าไม่ ไ ด้ ก็ ค วรเตรี ย มการที่ จ ะเปลี่ ย นเป็ น constitutional Monarchy
โดยเร็วที่สดุ ที่จะเป็ นได้ และต้ องให้ การศึกษาไปในทางนั ้นละกระมัง (สะกดตามเดิม) 2

รัชกาลที่ 7 ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญของความนิยมต่อรูปแบบการปกครองระบอบใหม่
และทรงคาดการณ์ ไ ว้ แ ล้ ว ว่า จะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองเกิ ด ขึน้ 3 ได้ ท รงเตรี ย ม
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงต่ างประเทศ รั ชกาลที่ 7 เลขที่ ร.7 ต38/17 เรื่ อ ง
ความคิดเห็นท่านมุสโสลินี เรื่องการศึกษาของประเทศอิตาลี พ.ศ. 2475.
2
หน้าเดิ ม.
3
สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้ า. (2559). เบื ้องแรกประชาธิปตัย :
บันทึกความทรงจาของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500. หน้ า 26.
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ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ขึ น้ โด ย ก่ อน ห น้ า นี ้ ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น สั ม ภา ษ ณ์ แ ก่ นั ก ข่ า ว
ชาวอเมริ กั น เมื่ อ ครั ง้ ที่ เ สด็ จ ฯไปยัง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ว่ า ทรงมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ อีกทังยั
้ งเห็นได้ จากการที่ทรงแต่งตังองคมนตรี
้
จานวน 40 คน ดาเนินการ
ประชุมสภาองคมนตรีเพื่อทดลองทาหน้ าที่สภานิติบญ
ั ญัติ โดยก่อนจะมีการประชุมสภาองคมนตรี
ดังกล่าวได้ ท รงตัง้ กรรมการเพื่ อจัดระเบี ย บองคมนตรี โดยมีพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัตทรงเป็ น 1
ในจานวน 9 คนของคณะกรรมการ ซึ่งได้ มีการกล่าวถึงเรื่ องอุดมคติประชาธิ ปไตย พระองค์ เจ้ า
ธานีนิวตั ทรงเสนอว่า
จึงอยากจะปรารภไว้ ว่า ใช่เหตุที่จะถือเอาประชาธิปไตยเปน World Axiom เพราะ
เห็ นว่ าประชาธิ ปไตยที่แ พร่ หลายไปมากนั ้นเกิ ดจาก prestige ของพวก Anglo-Saxon
สหรัฐปาลีอเมริ กาได้ ริตั ้ง democratic-system ขึ ้น มีอเมริ กาใต้ และฝรั่งเศสได้ รับรองเอา
ไปใช้ แต่ก็ไม่เห็นเปนผลจริงจัง ทรงเห็นว่าถ้ าไม่ใช่พวก Anglo-Saxon แล้ ว ชาติอื่นๆก็ยัง
ทาไม่ได้ สาเร็ จดี ถ้ าสังเกตประเทศที่ใกล้ เคียงบ้ านเรา เท่าที่จีนทาไปอย่างพวก AngloSaxon นั ้น ก็มีผลให้ มีการจลาจล ประเทศญี่ปนนั
ุ่ ้นถึงจะมี Parliament แท้ จริ งหัวใจของ
การปกครองก็ ยั ง เปนรู ป autocracy หั ว ใจราษฎรยั ง ตรงกั น ข้ ามกั บ democratic
principle จึง ทรงเห็ น ว่ า ชาวตะวั น ออกน่ า จะเหมาะแก่ การปกครองเปน patriarchal
ไม่น่าเชื่อว่าการปกครองมาจากส่วนล่างขึ ้นไปส่วนสูง (สะกดตามเดิม)1

ทรงเห็นว่าระบอบดังกล่าวเป็ นแนวคิดจากต่างชาติ ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยเนื่องจาก
พระมหากษัต ริ ย์ทรงศีลธรรมและทรงฉลาดพอ เห็นได้ จากการที่ชาติมีอิสรภาพมาได้ ถึง 150 ปี
ก็เพราะความที่ทรงฉลาดและยังไม่เห็นใครจะสามารถทาได้ 2 “ชาวตะวันออกน่าจะเหมาะแก่การ
ปกครองเปน Patriarchal ไม่น่าเชื่อว่าการปกครองจะมาจากส่วนล่างขึ ้นไปส่วนสูง ”3 นอกจากนี ้
เมื่อ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ซึ่งเป็ นกรรมการองคมนตรี ได้ เสนอให้ สภากรรมการองคมนตรีสามารถ
เรี ย กประชุม ปรึ ก ษากัน เอง พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ยัง ได้ ท รงเห็ น แย้ งในข้ อ เสนอดัง กล่า วว่า
“ไม่ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยการที่ จ ะสนั บ สนุ น คนชัน้ ต่ า ให้ เปนปรปั ก ษ์ ต่อ อ านาจสูง ในแผ่น ดิ น

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 เตชานันท์. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 221.
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อเมนดเมนตของหม่ อ มเจ้ าสิ ท ธิ พ รเปนไปในทางประชาธิ ป ตั ย ฉะนั น้ ก็ ไ ม่ เ ห็ น ด้ วยอี ก
ขอพระราชทานโหวตค้ าน เห็นควรคงไว้ ตามร่างเดิม”1
นอกจากนี ห้ ม่อมเจ้ าหญิ งพูน พิ สมัย ดิศกุล ได้ ก ล่าวถึ งการที่ รัช กาลที่ 7 ได้ ท รงร่ า ง
รัฐธรรมนูญขึน้ นัน้ ปรากฏว่าพระองค์เจ้ าธานี นิวตั รวมถึง สมเด็ จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
สมเด็จเจ้ าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน
ไม่เห็นด้ วยกับ แนวพระราชด าริ ดงั กล่าว 2 แสดงให้ เ ห็นว่ากลุ่มเจ้ าที่แม้ จ ะได้ รับ การศึกษาจาก
ตะวัน ตกก็ ต าม แต่แนวคิ ด ที่ จ ะน าระบอบการปกครองแบบใหม่มาใช้ กลับ ไม่ได้ การยอมรั บ
เนื่องจากเห็นว่าประชาชนยังไม่มีความรู้เพียงพอต่อระบอบใหม่ และไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรม
ของไทย สาหรับ พระองค์ เ จ้ าธานีนิ วัตที่ ได้ ก ล่าวถึ งรู ป แบบการปกครองแบบ Patriarchal ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับระบบปิ ตาธิปไตย ซึ่งเชื่อว่าแนวพระดาริของพระองค์ดงั กล่าวจะส่งผลในยุคต่อมา
ดังที่ทรงอธิบายระบบพ่อเมือง และแนวคิดเรื่ อพระมหากษัตริ ย์เป็ นเป็ นเสมือนพ่อ รวมถึงความ
เคร่งครัดในการจัดคนอยู่ตามฐานะของตนเองในสังคม อันจะได้ กล่าวถึงในบทต่อไป
แต่ถึงแม้ จะมีการสร้ างนโยบายใดเพื่อสกัดกัน้ การเผยแพร่รูปแบบการปกครองระบอบ
ใหม่ เ พี ย งไร ก็ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด ยั ง้ ได้ จนกระทั่ ง ในวัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2475 คณะราษฎร
อัน มีพระยาพหลพลพยุห เสนา เป็ น ผู้น า ได้ ก ระท าการเปลี่ย นแปลงการปกครองไปสู่ระบอบ
ประชาธิ ปไตยได้ สาเร็ จ และเป็ นการสิน้ สุดหน้ าที่ เ สนาบดีก ระทรวงธรรมการของพระองค์เ จ้ า
ธานีนิวตั ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยปริยาย
อาจกล่าวได้ วา่ ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในฐานะที่ทรง
เป็ นพระโอรสพระองค์ ใหญ่ แห่งราชสกุลโสณกุล พระบิ ดารับ ราชการเป็ นเสนาบดีกระทรวงวัง
แต่มีท้าววรจันทร์ หรื อเจ้ าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 4 ผู้เป็ นคุณย่าทาหน้ าที่เลี ้ยงดูตงแต่
ั ้ ทรง
พระเยาว์ ด้ วยการที่ค ุณย่ าเข้ าไปรับราชการในวังตาแหน่งท้ าววรจันทร์ ทาให้ ต้องเข้ าไปอยู่ใ น
พระบรมมหาราชวัง จึงได้ นาพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไปเลี ้ยงดูภายในพระบรมมหาราชวังด้ วยซึ่งนี่เอง
เป็ นที่ บ่ มเพาะให้ ท รงเห็น ประเพณีใ นราชสานัก โดยเฉพาะการมีโอกาสตามคุณ ย่ าไปเข้ าร่ วม
พระราชพิธีต่างๆตังแต่
้ ยงั ทรงพระเยาว์ นอกจากนีย้ งั ได้ รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้ าน
การศึกษาตังแต่
้ การศึกษาเบื ้องต้ นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเรียนหนังสือร่วมกับพระราชโอรสใน
รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะพระองค์เจ้ ารังสิตประยูรศักดิ์ ที่ตอ่ มาได้ มีสว่ นร่วมสาคัญในการฟื น้ ฟูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตงแต่
ั ้ ทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา
1

สนธิ เตชานันท์. (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 221.
2
หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล. (2561). เล่มเดิ ม. หน้ า 99.
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พระองค์จบการศึกษาด้ านบูรพดคีจากมหาวิทยาลัยอ๊ อกซ์ฟอร์ด โดยเป็ นคนไทยคนแรก
ที่จบการศึกษาจากสาขานี ้ แม้ ในขณะนันการศึ
้
กษาทางด้ านดังกล่าวยังไม่เป็ นที่สนใจของรัฐบาล
จึ ง ได้ ทรงเลื อ กที่ จ ะทรงงานด้ านมหาดไทยเพื่ อ ที่ จ ะมี โ อกาสได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บ้ านเมื อ ง
แม้ ก่ อนหน้ านี จ้ ะมีผ้ สู นับ สนุน ให้ ท รงไปศึก ษาต่อด้ านกฎหมายเพื่ อ จะได้ ก ลับ มาทรงงานใน
กระทรวงที่ ต้ องการผู้ที่ จ บการศึก ษาจากต่ า งประเทศ ทรงเริ่ ม งานครั ง้ แรกที่ ก รมพล าภัง
กระทรวงมหาดไทยตังแต่
้ ปี 2452 ต่อมาได้ ไปทรงงานที่มณฑลกรุงเก่า ตาแหน่งมหาดไทยประจา
มณฑล อาจกล่าวได้ วา่ การทรงงานในระยะแรกเริ่มนี ้ไม่ได้ มีหน้ าที่ใดเป็ นพิเศษ อาจเป็ นเพราะเรื่อง
คุณวุฒิของพระองค์เอง ประกอบกับขณะนัน้ อยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 หน่วยงานต่างๆบรรดา
พระราชโอรสได้ ก ลับ มาทรงงานในทุก กระทรวงตามประราชประสงค์แล้ ว แต่อาจกล่าวได้ ว่า
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นพื ้นฐานต่อแนวความคิดของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในส่วนหนึ่ง
เมื่อรัชกาลที่ 5 สวรรคตลง รัชกาลที่ 6 ได้ ทรงมีรับสัง่ ให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เข้ ามารับ
ราชการในฐานะข้ าราชสานัก ผู้ทรงมีความสัมพันธ์กบั รัชกาลที่ 6 มาตังแต่
้ ประเทศอังกฤษ รวมถึง
บุค คลอื่ น ๆในราชสกุ ล โสณกุ ล ที่ ก ล่ า วได้ ว่ า ได้ รั บ พระราชทานพระมหากรุ ณ าธิ คุณ จาก
รัชกาลที่ และสมเด็จพระศรีพัชริ นทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 6 โดยทรงตัง้
หน่วยงานขึ ้นมาใหม่ คือ สานักพระพันปี ห ลวง ให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวัตทรงเป็ นราชเลขานุการ
ประจาพระราชชนนีของพระองค์ เมื่อพระราชชนนีสวรรคต ได้ ทรงให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั มาทรง
งานด้ านราชเลขานุการในส่วนของพระองค์ จนกระทั่งทรงงานตาแหน่งสุดท้ ายในสมัยรัชกาลที่ 6
คือ ราชเลขานุการฝ่ ายต่างประเทศ ด้ วยความใกล้ ชิดนีเ้ องจึงเป็ นผลให้ ทรงก้ าวหน้ าทางด้ านการ
งานอย่ า งมาก ซึ่ ง ปรากฏอย่ า งชั ด เจนเมื่ อ ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ สถาปนาขึน้ เป็ น
พระองค์ เ จ้ า พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ไม่ไ ด้ ท รงมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งโดยตรงในรั ช กาลที่ 6
หน้ าที่ หลักส่วนใหญ่ที่ทรงทา จึงเป็ นการร่างหนังสือพิธีการทูตต่างๆ รวมถึงยังทรงเป็ นผู้ทาข่าวใน
พระราชสานักส่งให้ กบั หนังสือทังไทยและต่
้
างประเทศอีกด้ วย แม้ วา่ ในภายหลังจะทรงมีโอกาสได้
เข้ าไปเป็ น ส่ว นหนึ่ งของการเมือ ง โดยทรงท าหน้ า ที่ เ ลขานุก ารเสนาบดีส ภา และเลขานุก าร
คณะกรรมการองคมนตรี ดแู ลการตัดรายจ่ายแผ่นดิน ทัง้ นีส้ าเหตุเหล่านีจ้ ึงทาให้ เมื่อรัชกาลที่ 7
ได้ ทรงปรับตาแหน่งเสนาบดีในตอนต้ นรัชกาล จึงได้ เลือกพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ให้ ทรงเป็ นเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ เพราะมีความใกล้ ชิดรัชกาลที่ 6 และรู้พระราชประสงค์ในกิจการต่างๆมาเป็ น
อย่างดี และได้ ทรงดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมัยรัชกาลที่ 7 เรื่ อยมาจนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
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ในช่ ว งปลายรั ช กาลที่ 5 เป็ นต้ น มาได้ เกิ ด กระแสระบอบประชาธิ ป ไตยผ่ า นทาง
หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดการเกิดปฏิวตั ิในจีน พ.ศ. 2454และ เหตุการณ์กบฏ
ร.ศ. 130 ที่ ถูกมองว่าเป็ นกบฏแบบใหม่ ที่ สามัญ ชนท้ าทายอานาจชนชัน้ นา ทาให้ รัชกาลที่ 6
ทรงตื่น ตัวจนนาไปสู่ก ารปรับคณะเสนาบดี อัน น าไปสู่ก ารรวมกลุ่มใหม่ของพระองค์ขึน้ มาใน
พระราชสานัก และภายหลัง เหตุก ารณ์ก บฏ ร.ศ.130 เป็ น ต้ นมา รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์
ผลงานต่างๆออกมาเป็ นจานวนมาก เพื่อตอบโต้ กระแสการปกครองในระบอบใหม่ที่ โดยทรงซือ้
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย สาหรับต่อต้ านแนวคิดระบอบการเมืองแบบใหม่ เช่น อุตตรกุรุ พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ทรงแปลเป็ นภาษาไทย และได้ ทรงกล่าวถึงเรื่ องนี ้ว่า ทรงแต่งขึ ้นขอดค่อนพวกใจเร็วและ
บ้ าการเมือง”1 และในบทนาของอุตตรกุรุสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวพระราชดาริของรัชกาลที่ 6 อันมีต่อ
พระองค์เ จ้ าธานีนิ วัต ว่าทรงมีค วามคิดแบบเดีย วกัน ว่า ทรงมีพระราชดาริ ทานองเดีย วกัน กับ
ความคิดของคนอย่างเราๆ”2 ทังนี
้ ้พระองค์ยงั ถูกมองว่า ทรงปฏิเสธระบอบรัฐธรรมนูญ เพราะทรง
เห็นว่าผู้ที่เรี ยกร้ องให้ มีการปฏิรูปการปกครอง เป็ นผู้เห็นแก่ตวั ไม่จงรักภักดี และระบอบดังกล่าว
จะนาความพินาศมาสูช่ าติ รวมถึงทรงเห็นว่าแนวคิดกรเมืองแบบตะวันตกไม่เหมาะกับไทย
การที่ทางานใกล้ ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวนี่เอง จะเป็ นที่บ่มเพาะให้
ทรงมีแนวคิ ด ทรงการเมืองเช่น เดี ย วกับพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในยุคต่อมา
จนกระทั่งในสมัย รัชกาลที่ 7 กระแสการเรี ย กร้ องระบอบการปกครองแบบใหม่กาลังแพร่ หลาย
ประกอบกับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ ้นในช่วงเวลานัน้ ทัง้ ปั ญ หาเรื่ องเศรษฐกิ จ ปั ญหาภายในราชสานัก
จึงยิ่งกระตุ้นให้ การแพร่หลายดังกล่าวตื่นตัวอย่างมาก ซึ่งรัชกาลที่ 7 ได้ ทรงรับรู้ในปัญหาดังกล่าว
จึงได้ ทรงดาเนินการเพื่อให้ เห็นว่าได้ มีทรงมีแนวพระราชดาริ เพื่อพระราชทานรัฐธรรมนูญขึ ้นใช้ ใน
เวลาต่อไป ส่วนพระองค์เจ้ าธานี นิวตั นัน้ ได้ ทรงมีส่วนสาคัญเนื่องจากทรงดารงตาแหน่งเสนาบดี
และกรรมการองคมนตรี ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ รั ช กาลที่ 7 คาดหวัง ไว้ ใ ห้ เป็ น สภานิ ติ บัญ ญั ติ ขึ น้
โดยพระองค์ เ จ้ าธานี นิ วตั ได้ ท รงแสดงจุดยื น อย่างชัดเจนในการปฏิเ สธระบอบประชาธิ ป ไตย
ทังนี
้ ้เป็ นที่น่าสังเกตว่า แนวพระราชดาริของรัชกาลที่ 6 อาจเป็ นต้ นแบบให้ แก่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
เนื่องจากความเห็นโต้ แย้ งที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงแย้ งมีใจความสาคัญคือ เป็ นระบอบของ
ตะวันตก ที่ไม่เหมาะสมกับชาวตะวันออกโดยเฉพาะในสยามที่มีวฒ
ั นธรรมเป็ นของตัวเอง ที่ควรมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ป กครองต่อไป แม้ ก่อนหน้ านีพ้ ระองค์ใ นฐานะเสนาบดีก ระทรวงธรรมการได้
ดาเนิ น นโยบายโรงเรี ย นจี น ในฐานะที่ เ ป็ น แหล่งเผยแพร่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย และระบอบ
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 67.
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คอมมิวนิสต์ นโยบายดังกล่าวมีลกั ษณะความเป็ นชาตินิยมสูง และได้ รับเอาลูกเสือที่ก่อตังในสมั
้
ย
รัชกาลที่ 6 มาบังคับในการเรียนเพื่อนมุง่ หวังให้ นกั เรียนได้ เกิดสานึกความรักต่อสถาบันสาคัญรวม
ไปถึงการบังคับให้ โรงเรียนจีนร้ องเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อจัดกิจกรรมต่างๆแทนการร้ องเพลง
ชาติของตนเอง
แนวคิ ด พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ในระบอบสมบูร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ สะท้ อนให้ เห็ น ว่า
เมื่อระบอบถูกท้ าทายจากระบอบใหม่ ได้ ทรงแสดงออกอย่างชัดเจนในการปฏิเสธระบอบใหม่
และพยายามผลักดัน สนับสนุนแนวคิดอุดมการณ์กษัตริ ย์นิยม ผ่านการจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรียน รวมถึงแนวคิดนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นการโต้ แย้ งในการประชุมสภาองคมนตรีอีกด้ วย แม้ วา่ จะ
ทรงปฏิเสธระบอบใหม่ที่ทรงอ้ างว่าเป็ นของตะวันตกก็ตาม แต่การแก้ ปัญหาบางประการกลับส่งรับ
เอาแนวคิดจากตะวันตกเพื่อมาปรับใช้ กับสยาม โดยการนาคิดของมุสโสลินี ผู้นาอิตาลี ที่ดาเนิน
นโยบายสร้ างชาตินิ ย ม เพื่ อเชิด ชูความสาคัญ ของผู้น า โดยสาหรับสยามการดาเนิ น นโยบาย
ดังกล่าวจะปรับใช้ ให้ เห็นความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ ้นมาแทนที่ แต่ในที่สดุ แล้ วแผน
ดังกล่าวไม่ได้ นามาปรับ ใช้ ได้ ทัน เนื่องจากคณะราษฎรได้ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เสียก่อน :แต่ที่สดุ แล้ วกลุ่มอานาจเก่าก็ยังสามารถตอบโต้ คณะราษฎรได้ โดยเฉพาะพระองค์เจ้ า
ธานี นิ วัต ได้ ทรงใช้ พื น้ ที่ ด้ านการเขี ย นบทพระนิ พ นธ์ ใ นการสร้ างภาพลั ก ษณ์ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ ให้ มีความเหนือกว่าคณะราษฎรในช่วงเวลาต่อมา
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บทที่ 3
บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2475 - 2490
เมื่อคณะราษฎรได้ ทาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็ นผลให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ต้ อง
ทรงออกจากราชการ และไม่ได้ มีส่วนร่วมงานทางการเมืองในช่วงเวลานีเ้ นื่องจากเกิดเหตุการณ์
สาคัญหลายอย่าง ทาให้ พระองค์ไม่เป็ นที่ไว้ วางใจของคณะราษฎร จึงทรงหันไปทางานอย่างอื่น
โดยเฉพาะการแต่งบทพระนิพนธ์ที่ปรากฏหลายเรื่องในช่วงเวลาที่ต้องทรงออกจากราชการในครัง้
นี ้ และได้ ทรงกลับมารับราชการอีกครัง้ ภายหลังจากการรัฐประหารปี 2490 บทนี ้จึงมีการแบ่งหัวข้ อ
ที่ศกึ ษาจากผลงานของพระองค์และเหตุการณ์สาคัญที่ทรงมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ดังนี ้
3.1 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นนักเขียน
3.2 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นเสรีไทย
3.3 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคตรัชกาลที่ 8
3.1 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นนักเขียน
เช้ าตรู่ของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้ าคณะราษฎร
ได้ อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ลานพระราชวังดุสิต นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อองค์พระมหากษัตริ ย์ผ้ ู
ทรงเป็ นรัฏฐาธิปัตย์ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อคนหลายกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ชนชันปกครองที
้
่ มีอานาจ
มาแต่เดิม รวมไปถึงคณะเสนาบดีในระบอบเดิมที่พ้นสภาพไปโดยปริ ยาย พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ทรงเป็ นหนึ่งในบุคคลที่ได้ รับผลกระทบนัน้ โดยตรง เนื่องจากทรงดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ในช่วงแรกที่คณะราษฎรได้ ทาการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองนัน้ ได้ ทาการจับกุมพระราชวงศ์พระองค์สาคัญๆไว้ เป็ นตัวประกัน เช่น สมเด็จเจ้ าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จเจ้ าฟ้าฯกรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จฯกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ เป็ นต้ น แต่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไม่ได้ ถกู คุมขังเหมือนเจ้ านายพระองค์อื่น โดยใน
วันเดียวกันนี ้คณะราษฎรได้ เชิญพระองค์มารับทราบในฐานะเสนาบดีในรัฐบาลระบอบเดิม 1 แต่
หลังจากนัน้ เพีย ง 4 วัน พระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะหัวหน้ าคณะราษฎรมีหนังสือกราบ
บังคมทูลรัชกาลที่ 7 เรื่องมีผ้ กู ล่าวให้ ร้ายคณะราษฎร โดยเฉพาะกลุม่ พระบรมวงศานุวงศ์ดงั นี ้

1
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54
ข้ าพระพุทธเจ้ าเข้ าใจด้ วยเกล้ าฯว่า ใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาทคงได้ ตระหนักแก่พระ
ราชหฤทัยอยู่แล้ วว่า ความประสงค์ ส่วนใหญ่ ของคณะราษฎรอยู่ที่ความสงบและความ
เจริ ญแห่งชาติ บัดนี ้ความมาปรากฏขึ ้นว่า ได้ มีปากเสียงอันเป็ นเสี ้ยนหนามแก่ความสงบ
เกิดขึ ้นในหมู่พระราชวงษ์ ซึ่งถ้ าหากจะเพิกเฉยเสียก็เกรงจะเป็ นเชื ้อฝอยให้ ลกุ ลามต่อไป
และครั ้นคณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสียเองก็เกรงจะเป็ นที่ข่นุ เคืองพระราชหฤทัย
ข้ าพระพุทธเจ้ าจึงได้ กราบบังคมทูลพระกรุ ณามาให้ ทรงทราบ เพื่อขอได้ ทรงช่วยทาความ
เข้ าพระทัยในหมู่พระบรมวงษานุวงษ์ ทั ้งหลาย โดยขออย่าให้ ปากเสียงอันจะพึงเป็ นเสี ้ยน
หนามแก่ความสงบเกิ ดขึน้ ในหมู่พ ระบรมวงษานุวงษ์ ต่อ ไป และทั ้งนี ้จักเป็ นพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ แก่คณะราษฎรเป็ นล้ นเกล้ าฯ
กล่าวถึงข่าวที่คณะราษฎรได้ รับมา มี ๑.กรมพระกาแพงเพ็ชร์ อรรคโยธิน ๒.กรม
หลวงสิง หวิ กรมเกรี ยงไกร ๓.พระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัต ๔.หม่ อ มเจ้ า หญิ ง สิ บ พัน ธ์ ฯ ๕.
พระองค์เจ้ าอาทิตย์ทิพย์อาภา
เจ้ าทั ้ง ๕ พระองค์ นี ้ได้ ใช้ ถ้อยคาอันเป็ นเสี ้ยนหนามแก่ความสงบ โดยใช้ ถ้อยคา
เสียดสีคณะราษฎรด้ วยอาการอันไม่สมควร”1

นับ เป็ น การต่อต้ านคณะราษฎรครัง้ แรกของพระองค์เ จ้ า ธานี นิ วัต เพราะแนบท้ า ย
ประกาศนี ป้ รากฏพระนามของพระองค์และพระขนิ ษฐาคือหม่อมเจ้ า สิบ พันพารเสนอ โสณกุล
ผล จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี ้ท า ให้ รั ช ก า ล ที่ 7 ท ร ง มี พร ะ ร า ช ก ร ะแ ส รั บ สั่ ง ใ ห้ เ จ้ า พ ร ะ ย า
วรพงศ์พิพัฒน์ ผู้สาเร็จราชการพระราชวัง แจ้ งไปยังเจ้ านายที่มีพระนามข้ างต้ นนีว้ า่ “ฉันเห็นว่าถ้ า
เป็ นจริ งดังนัน้ ก็ไม่สมควรเลย พระราชวงศ์ควรช่วยกันรักษาความสงบโดยละม่อมละมัย เพราะ
ความมุ่งหมายของรัฐ ธรรมนูญ ก็ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ งแห่ง ความดาริ ข องฉัน ให้ เ จ้ าคุณ ทูลพระบรม
วงศานุวงศ์ และชีแ้ จงแก่ผ้ จู งรักภักดี อย่าให้ ทาการใดๆ ซึ่งไม่สงบราบคาบ แม้ ใช้ เพียงกิริยาวาจา
เสียดสีก็มิบงั ควร”2
ทัง้ นี เ้ หตุการณ์ด ังกล่าว ตรงกับ ที่โพยม โรจนวิภาตได้ ก ล่าวไว้ ใ นหนังสือเรื่ อง พ. 27
สายลับ พระปกเกล้ า ว่า เขาได้ รับ คาสั่งจากเจ้ า พระยาวรพงศ์ พิพัฒน์ ผู้ส าเร็ จ ราชการสานัก
พระราชวังให้ คอยสอดส่องความประพฤติของบรรดาพระราชวงศ์ เนื่องจากรัชกาลที่ 7 ทรงห่วงว่า
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ สร. 0201.16/4 กล่อง 1 เรื่ อง พระ
ราชวงศ์กล่าวความเป็ นเสี ้ยนหนามแก่ความสงบ ( พ.ศ. 2475 ).
2
ประเสริฐ ปั ทมะสุคนธ์ . (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 25.

55
เจ้ านายที่ไม่เห็นด้ วยกับการปกครอง จะกระทาการใดๆที่ผิดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบรรดาเจ้ าชาย
ที่อยู่ในวัยฉกรรจ์1
ซึ่งนอกจากการทาหนังสือกราบบังคมทูลให้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าฯทราบแล้ ว ยัง
ได้ ทลู เชิญเจ้ านายและข้ าราชการคนสาคัญมาให้ คาปฏิญาณว่า “จะเห็นชอบด้ วยทุกประการ และ
ขอให้ คามัน่ สัญญาไว้ ว่าจะไม่คิดร้ ายต่ อคณะราษฎรด้ วยประการใดทัง้ ปวง และจะพยายามท า
หน้ าที่ จะเป็ นหน้ าที่อย่างไรก็ตามให้ สมกับที่เป็ นราษฎรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติไทย
อย่างแข็งแรง”2 ไม่ปรากฏหลัก ฐานว่าได้ ทูลเชิญพระองค์เจ้ าธานีนิ วตั มาให้ คาปฏิญาณ พบแต่
เพียงพระนามพระองค์เจ้ าอาทิตย์ทิพอาภา หนึ่งในบรรดาเจ้ านาย 5 พระองค์ที่มีปรากฏพระนาม
ในหนังสือดังกล่าว
เมื่อมีการจัดตังคณะรั
้
ฐมนตรีในรัฐบาลของระบอบใหม่แล้ ว ทรงพ้ นจากตาแหน่งเสนาบดี
กระทรวงธรรมการและไม่ทรงได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในคณะรัฐมนตรี แม้ แต่หน้ าที่ทางการเมืองใดๆก็
ไม่มีส่วนร่วมทัง้ สิ ้น เพราะทรงเป็ นทัง้ อดีตเสนาบดีในรัฐบาลเดิม และเป็ นผู้ที่เคยต่อต้ านระบอบ
ประชาธิ ป ไตย แต่ค วามจริ ง แล้ ว ทรงเป็ น ผู้ที่ มีส านึ ก ความเป็ น เจ้ าสูง จึ ง ไม่เ ป็ น ที่ ไ ว้ ใ จของ
คณะราษฎร แม้ จ ะทรงเป็ นผู้มี ค วามสามารถสูง ก็ ต าม แม้ แต่ส มเด็จ เจ้ าฟ้ า ฯกรมพระยา
นริ ศรานุวดั ติวงศ์ เมื่อทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการฯ ทรงต้ องการเลขานุการประจาพระองค์ ดังที่ทรง
เห็นว่า “ถ้ าได้ ธานีก็ดี เสียแต่เธอเคยเป็ นเสนาบดีมาแล้ ว จะไปลดตาแหน่งเธอกระไรได้ ”3 ความไม่
ลงรอยกับรัฐบาลคณะราษฎรนี ้ ทรงรู้เช่นกัน เพราะ “จนใจพวกก่อการเขาไม่ชอบฉัน เอาฉันไปเป็ น
เลขานุการ งานการก็จะยิ่ งติด ขัดกัน ใหญ่ ”4 สุดท้ ายตาแหน่งดังกล่าวจึงไปตกอยู่ที่พระองค์เจ้ า
อาทิ ต ย์ ทิ พ อาภา ผู้ที่ สามารถปรั บ ตัวเข้ ากับ คณะรัฐ บาลใหม่ไ ด้ ดัง ที่ เ คยทรงปฏิ ญ าณไว้ ว่า
“ข้ าพเจ้ าเห็นชอบด้ วยทุกประการ และขอให้ คามัน่ สัญญาไว้ ว่าจะไม่คิดร้ ายต่อคณะราษฎรด้ วย
ประการใดทังปวง
้
และจะพยายามทาหน้ าที่ จะเป็ นหน้ าที่อย่างไรก็ตามให้ สมกับที่เป็ นราษฎรชาว
ไทยที่มีค วามจงรัก ภักดี ต่อชาติ ไทยอย่ างแข็งแรง”5 แม้ ใ นช่วงแรกจะมีพระนามปรากฏว่าเป็ น
เจ้ านายพระองค์หนึ่งที่มีวาจาจาบจ้ วงคณะราษฎร แต่พระองค์เจ้ าธานีฯทรงมองว่า สาเหตุที่เลือก
1

พโยม โรจนวิภาต. (2547). พ. 27 สายลับพระปกเกล้ า. หน้ า 242.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ สร. 0201.16/13 กล่อง 1 เรื่อง คา
ปฏิญาณของพระราชวงศ์ฯ ซึง่ ให้ ไว้ ต่อคณะราษฎรฯและข้ าราชการ ( พ.ศ. 2475 ).
3
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 10.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 11.
5
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี เลขที ่ สร. 0201.16/13 กล่อง 1. เล่ม
เดิม.
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พระองค์เ จ้ าอาทิตย์ ฯคือ ทรงเป็ น เด็ก ไม่ร้ ู เท่าทันและถูกหลอกใช้ 1 เมื่อทรงหมดหน้ าที่ดงั กล่าว
ข้ างต้ น นี แ้ ล้ ว ประกอบกับ ทรงอยู่ใ นฐานะหัว หน้ าของราชสกุลโสณกุล ประกอบกับ ต้ องดูแ ล
ท้ าววรจันทร์ผ้ เู ป็ นคุณย่าซึ่งอยู่ในวัยชรา จึงจาเป็ นต้ องรักษาพระองค์ไม่ให้ เกิดเรื่องราวใดๆ ที่จะทา
ให้ ทรงถูกจับกุมเช่นเจ้ านายองค์อื่นๆได้
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ยังกาหนดให้ เจ้ านายตังแต่
้ ชนั ้ หม่อมเจ้ าขึ ้นไปต้ องอยู่เหนือ
การเมือง จึงท าให้ ท รงหมดบทบาททางการเมืองในระยะเวลานี ้ แม้ ว่า เมื่อมี ก ารประกาศใช้
รัฐ ธรรมนูญฉบับ ดังกล่าวแล้ ว พบว่ามีกลุ่มหลักๆที่แสวงหาอานาจในระบอบใหม่ โดยจ าแนก
ออกเป็ น 2 ขัว้ คือ ฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมเก่า และกลุ่มผู้ก่อการ 2 การต่อต้ านระบอบใหม่ถึงขันแตกหั
้
ก
ใน พ.ศ. 2476 เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าบวรเดช ทรงยกกองกาลังเพื่อเข้ ามายึดอานาจแต่
ต้ องพ่ายแพ้ จ นกลายเป็ น กบฏบวรเดช รัช กาลที่ 7 ต้ องเสด็จไปประทับ ที่สงขลาเพื่ อต้ องการให้
รัฐบาลเห็นว่าทรงเป็ นกลาง ไม่ได้ เข้ ากับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง รวมถึงเจ้ านายหลายพระองค์ที่เห็นว่า
สถานการณ์ดงั กล่าวไม่ปลอดภัย จึงเสด็จไปประทับกับรัชกาลที่ 7 ที่สงขลาตลอดจนบางพระองค์
ที่เห็นว่ารัฐบาลจะจับกุมจึงต้ องเสด็จไปประทับต่างประเทศ ผลจากเหตุการณ์นี ้ยิ่งทาให้ ตอ่ ฝ่ ายเจ้ า
ต้ องถูกจับตามองเป็ นพิเศษ แม้ วา่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั จะไม่ต้องลี ้ภัยไปที่อื่น แต่เข้ าใจว่าทรงมี
ความตึงเครี ย ดกับ สถานการณ์ ดังกล่าวอย่ า งมาก ดังที่ ท รงเขีย นจดหมายไปถวาย สมเด็จ ฯ
กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ซึ่ ง ขณะนั น้ ได้ เ สด็ จ ลี ภ้ ัย ไปประทั บ ที่ ปี นัง จดหมายลงวัน ที่
23 เมษายน พ.ศ. 2477 ความว่า
ถ้ า จะกราบทูลเล่า ว่า ท าอะไรบ้ างเวลานี ก้ ็ เกื อ บจะไม่ มีอ ะไรเล่า ถวายอย่ างน่ า
ประหลาด จนบางเวลาต้ อ งถามตัว เองว่า นี่จะปล่อ ยตัวให้ อยู่ใ น mental stagnation
เลยละหรื อ ทั ้งนี ้ไม่ได้ หมายว่านึกว่าสติปัญญาจะเสื่อม เพราะข้ าพระพุทธเจ้ า ไม่ได้ เคย
หลงไปว่าตัว มีปัญญา แต่ จะเป็ นคนฉลาดหรื อคนโง่ก็ตาม mind อาจจะเจริ ญหรื อคงที่
หรือเสือ่ มได้ ตามส่วนทั ้งนั ้น อย่างไรก็ดีพอจะกราบทูลได้ ว่าร่างกายและเส้ นประสาทดีขึ ้น
กว่าแต่ก่อนมาก ด้ วยได้ ทาสวนอยู่กลางแดดเกือบตลอดวันเสมอๆ การอ่านหนังสือยังไม่
ได้ ผลด้ วยไม่สามารถจะหาสมาธิได้ พอ3
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สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 11.
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 444.
3
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนพระองค์ สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ เลขที่ สบ.
2 .53/73 กล่อง 9 เรื่อง พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ( 14 ส.ค. 2466 - 2 ก.พ. 2481 ).
2
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ในที่ สุด รั ช กาลที่ 7 ได้ ท รงตัด สิ น พระทัย สละราชสมบัติ วัน ที่ 2 มี น าคม พ.ศ.2477
(ปฏิทิ น แบบเก่ า) รัฐ บาลจึงได้ ก ราบบังคมทูลเชิ ญ พระวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ าอานัน ทมหิ ดล
เป็ นพระมหากษัตริ ย์สืบราชสมบัติต่อ และด้ วยเหตุที่ยังทรงพระเยาว์อีกทัง้ ยังทรงประทับอยู่ใ น
ต่างประเทศจึงได้ มีก ารตัง้ คณะผู้สาเร็ จ ราชการแทนพระองค์ขึน้ มาปฏิบัติห น้ าที่ แทนพระองค์
นอกจากจะมีการเปลี่ยนองค์พระประมุขแล้ ว ฝ่ ายรัฐบาลเองเกิดปั ญหาทุจริตจากคดีการขายที่ดิน
ของพระคลังข้ างที่ จึงเป็ นเหตุให้ พระยาพหลพลพยุหเสนา ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และ
เป็ นก้ าวลงจากอานาจภายหลังจากนี ้ ความขัดแย้ งและปั ญหาการทุจริตภายในกลุม่ คณะราษฎร
ยังทาให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงคาดว่าจะเป็ นไปในแบบเดียวกับความขัดแย้ งของกลุ่มผู้ก่อการ
ปฏิวตั ิในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ดังที่ Robespiere ถูกกระทา ดังที่ทรงเขียนจดหมายไปถวายสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2481 ที่วา่ “พงศาวดารเวลานี ้กาลังเดินก้ าวหน้ า
อย่ างสนุก เชื่อกัน โดยมากว่าคงจะ defraud of อีกมาก แต่ในทางพุท ธศาสนาเป็ น pessimist
รู้สกึ ว่าจะต้ องเป็ นไปในทางไม่ดีอีกไม่น้อย เวลานี ้ยังไม่ถึงอวสานแห่ง Robespierre ด้ วยซ ้า”1
แต่ในช่วงนี ้เองได้ มีนายทหารหนุ่มผู้มีบทบาทสาคัญทังในฐานะผู
้
้ ก่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และผู้นาการปราบกบฏบวรเดช ก้ าวขึ ้นมามีบทบาทแทนพระยาพหลฯ นัน่ คือ จอมพล ป.
พิ บูลสงคราม ซึ่งได้ ขึน้ มาเป็ น นายกรัฐ มนตรี ใ นวัน ที่ 16 ธัน วาคม พ.ศ. 2481 จนน าไปสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้ าใหม่ของประเทศในทุกๆด้ าน
สิ่งแรกที่จอมพล ป. ได้ ทาหลังจากดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เพียงเดือนเศษ คือการ
กวาดล้ างฝ่ ายตรงข้ าม อีก ทัง้ ยังมีก ารเคลื่อนไหวต่อต้ านราชวงศ์ โดยการฟ้องร้ องรัชกาลที่ 7
เรื่ องการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ไปเป็ น ส่วนพระองค์ อีกทัง้ ยังห้ ามไม่ใ ห้ ติดพระบรม
ฉายาลัก ษณ์ ข องรั ช กาลที่ 7 อี ก เช่ น กั น 2 และนั บ ตัง้ แต่ จ อมพล ป. ขึ น้ มาด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐ มนตรี สถาบันกษัต ริ ย์ แทบไม่มีบทบาทใดๆ แม้ ขณะนัน้ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว
อานันทมหิดลจะได้ เสด็จนิวตั มาครัง้ แรกก็ตาม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับ
รัฐธรรมนูญมากกว่า3 อันเป็ นความพยายามของคณะราษฎรในการที่จะสถาปนาให้ รัฐธรรมนูญ
เป็ น เครื่ องหมายแทนสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ โดยยึ ดหลัก 6 ประการเป็ น นโยบายหลัก ในการ

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนพระองค์ สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ เลขที ่
สบ. 2 .53/73 กล่อง 9. เล่มเดิม.
2
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 457.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 455.
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ปกครอง1ทังนี
้ ้การกาจัดฝ่ ายตรงข้ ามของจอมพล ป. ที่ได้ ผลเป็ นอย่างมาก คือ การจับกุมสมเด็จฯ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งถือว่าเป็ นพระบรมวงศานุวงศ์ชนั ้ ผู้ใหญ่ในขณะนัน้ และดาเนินการ
ถอดจากฐานัน ดรศัก ดิ์ โดยใช้ ชื่ อว่า นัก โทษชายรัง สิต สิ่งเหล่านี จ้ ึง กลายเป็ น ค าเตือนอัน ทรง
ประสิทธิภาพที่จอมพล ป. ได้ พยายามสื่อให้ ศตั รูทางการเมืองรายอื่นๆได้ เห็น2
เมื่อมองภาพโดยรวมจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของชาติแต่เดิมคือองค์พระมหากษัตริย์นนั ้ ไม่
อยู่ในภาวะที่จ ะกลับมาเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของชาติใ ห้ เ ด่น ชัดได้ อีก บรรดาเจ้ านายที่เ หลือนัน้ ก็ ไม่
สามารถที่จ ะเป็ น ศูนย์ รวมอานาจได้ อีก เพราะส่วนใหญ่เ ป็ นเจ้ านายผู้หญิ ง ส่วนบรรดาเจ้ านาย
ผู้ชายก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นพระอนุวงศ์ในชันล
้ าดับพระองค์เจ้ าชัน้ โท และหม่อมเจ้ า จึงไม่มีบทบาท
พอที่จะสร้ างฐานอานาจขึ ้นมาเพื่อต่อรองรัฐบาลได้ ด้ วยสภาพแวดล้ อมดังที่กล่าวแล้ ว จึงทาให้
จอมพล ป. สามารถพลิกวัฒนธรรมและสร้ างความนิยมขึ ้นมาแทนที่พระมหากษัตริย์ได้ อย่างเต็ม
กาลัง เมื่อกวาดล้ างศัตรูทางการเมืองของตนเองได้ สาเร็จแล้ ว ตังแต่
้ ปี 2482 เป็ นต้ นไปจึงได้ สร้ าง
ลัท ธิ ผ้ นู าขึน้ มาแทนที่ โดยมีห ลวงวิจิ ตรวาทการเป็ น ผู้ช่วยคนสาคัญ 3 พร้ อมกัน นี ย้ ังได้ ดาเนิ น
นโยบายสร้ างชาติไทยใหม่ขึ ้นมา ด้ วยการประกาศใช้ นโยบายรัฐนิยม และเป็ นการสร้ างความเป็ น
ไทยขึ ้นใหม่ ความเป็ นไทยใหม่ของจอมพล ป. นี ้
เมื่อพิจารณานโยบายต่างๆ คือการขุดรากถอนโคนความเป็ นไทย ที่เกิดขึ ้นในครัง้ ระบอบ
สมบูร ณาญาสิท ธิ ราชย์ เ สี ย หมดสิน้ และปลูก นโยบายของคณะราษฎรขึน้ แทน เริ่ มจา กการ
กาหนดให้ วนั ที่ 24 มิถุนายน เป็ นวันชาติและทาการเฉลิมฉลองเอกราชจากการปลดแอกจาก
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่ง4 การเปลี่ยนชื่อประเทศ รวมถึงการสร้ างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลางถนนราช
ดาเนิน ทังนี
้ ้การสร้ างสัญลักษณ์ใหม่ยงั เป็ นสิ่งสะท้ อนว่า จอมพล ป. ต้ องการย ้าให้ เห็นว่าบทบาท
ของพระมหากษัตริย์มีเพียงการประกอบพระราชพิธีตา่ งๆที่เกี่ยวกับศาสนาและจารีตประเพณี โดย
ไม่เกี่ยวข้ องกับการเมือง5 นอกจากนี ้ความแยบยลของรัฐบาลที่ต้องการให้ เห็นว่า ราชสานักไม่ใช่
ศูนย์กลางสาคัญในการให้ คณ
ุ โทษแก่ข้าราชการและประชาชนอีกต่อไป ด้ วยการประกาศยกเลิก
1

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. (2550). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : การสถาปนาพระราชอานาจนาใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั . หน้ า 55.
2
ชาญวิ ทย์ เกษตรศิริ. (2544). ลัทธิ ชาติ นิยม-ลัท ธิ ทหาร : รัฐ บาลจอมพล ป. พิ บูลสงคราม 24812487. หน้ า 370.
3
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 461.
4
ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. (2544). ประวัติ จอมพล ป. พิบลู สงคราม. หน้ า (25).
5
กอบเกื ้อ สุวรรณทัต-เพียร. (2544). ความเป็ นผู้นาของ จอมพล ป. พิบลู สงคราม : พิจารณาครั ้งใหม่.
หน้ า 98.
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บรรดาศักดิ์1 ในด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ราชสานักเคยเป็ นองค์อปุ ถัมภ์สาคัญเช่นการแสดงโขนที่ถือ
ว่าเป็ นการแสดงชัน้ สูง ก็ไม่ได้ รับการส่งเสริมอีกต่อไป แต่หนั ไปรับวัฒนธรรมท้ องถิ่นคือการราโทน
ของภาคอีสานมาปรับใหม่และส่งเสริมจนกลายเป็ นราวงมาตรฐานของชาติ รัฐบาลยังใช้ การแสดง
เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่แนวคิดชาตินิยม แต่ไม่ใช่การแสดงแบบราชสานักที่ถือว่าล้ าหลังทัง้
โครงเรื่องที่เป็ นวรรณคดีของราชสานักและชาดกรวมถึงตัวละครที่เป็ นสมมติเทพอันแสดงถึงความ
ไม่เท่าเทียม จึงได้ นาแบบตะวันตกเข้ ามาปรับจนเกิดเป็ นตัวแทนของอานาจใหม่ได้ 2 สิ่งเหล่านี ้จึง
สะท้ อนให้ เ ห็นได้ อย่างชัด เจนว่าในยุคสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ที่ มีพระราชนิ ยมที่ราชสานัก เป็ น
ต้ นแบบในการปฏิบตั ิ ถูกแทนที่ด้วยรัฐนิยมที่มีศนู ย์กลางเป็ นรัฐบาลสามัญชน 3
ในทางศาสนารั ฐ บาลยั ง ได้ ท าการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ จนน าไปสู่
พระราชบัญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ตลอดจนการสร้ างวัด เพื่ อ เป็ น อนุส รณ์ ใ ห้ แก่ ส มาชิ ก
คณะราษฎรขึ ้นมาใหม่อาจกล่าวได้ ว่าบทบาทของจอมพล ป.ในช่วงนี ้เป็ นเสมือนพระมหากษัตริ ย์
ในยุค สมบูรณาญาสิท ธิ ราชย์ ที่ ได้ ท รงกระท าในฐานะผู้ป ฏิ รูป ระบอบการปกครอง ผู้อุป ถัม ภ์
ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
เมื่อไม่มีหน้ าที่ทางราชการแล้ ว จึงทรงหันไปทาสิ่งที่ทรงถนัดคือการค้ นคว้ าเรื่องราวทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ดัง ที่ เ คยทรงพระนิ พ นธ์ แ บบเรี ย นวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ส าหรั บ นัก ศึก ษาของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสมัยรัชกาลที่ 6 และในสมัยรัชกาลที่ 7 ยังได้ รับพระบรมราชโองการให้
ทรงนิพนธ์เรื่องบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับ
แจกให้ กั บ ชาวต่า งชาติ ที่ ม าเข้ าร่ ว มในพระราชพิ ธี ดัง กล่า ว ซึ่ ง ในช่ ว ง พ.ศ. 2475 – 2490
เราสามารถจาแนกบทพระนิพนธ์ที่ทรงไว้ ในที่ตา่ ง ได้ เป็ น 3 ประเภทคือ
1. บทพระนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม
2. บทพระนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือหรือวารสารต่างๆ
3. บทพระนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวงวรรณคดี
3.1.1 บทพระนิพนธ์ ท่ ตี ีพมิ พ์ลงในวารสารสยามสมาคม
การตีพิมพ์ลงในวารสารของสยามสมาคม บทพระนิพนธ์สว่ นใหญ่ของพระองค์มกั จะ
ทรงเป็ นภาษาอัง กฤษ เป็ น วรรณคดี ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสมัย รั ฐ บาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ช่วงทศวรรษ 2480 ที่มีการกวาดล้ างคณะเจ้ าจานวนมาก ยิ่งต้ อง
จิรพร วิทยศักดิ์พนั ธุ์. (2544). นโยบายวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบลู สงคราม. หน้ า 244.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 270.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 253.
1
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ทรงระมัดระวังพระองค์เป็ นพิเศษ แม้ จะไม่มีหน้ าที่ราชการใดๆ แต่ก็ปรากฏว่าได้ ทรงเป็ นกรรมการ
สยามสมาคม เมื่ อจะมีก ารปาฐกถาใดๆก็ ต้องเลี่ย งการเอ่ย ถึ งการเมือง เพราะ “สมัย ฉัน เป็ น
กรรมการอยู่ ตาแปลกแกหาเรื่ องจับผิดสยามสมาคมอยู่เสมอ ต้ องระวังตัวแจ”1 หรื อแม้ แต่การ
พบปะพูดคุยกับใครในที่สาธารณะ ก็มกั จะไม่เอ่ยเกี่ยวนโยบายการเมืองเลย เห็นได้ จากเมื่อมีผ้ ู
พูดคุยกับพระองค์เรื่ องนโยบายรัฐนิยม พระองค์ก็กล่าวว่า “เธอจะปากเปราะกลางถนนหนทาง
อย่างนี ้ ก็พดู ไปคนเดียวเถิด ฉันไม่เล่นด้ วยดอก”2
ความน่าสนใจของการเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม ไม่เพียงแต่ทรงเป็ น
สมาชิ กของสมาคมนัน้ อย่างเดี ยวไม่ แต่อยู่ที่ ผ้ ทู ี่ จะเข้ าถึงความรู้ ของวารสารดังก ล่าวล้ วนเป็ น
ชาวต่างชาติที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมของไทย คนไทยที่เป็ นสมาชิกจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอความรู้ ให้ แก่ชาวต่างชาติที่ สนใจตามไปด้ วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้ จึง
ปรากฏพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ และขุน นางเข้ าเป็ นสมาชิ ก ของสยามสมาคม โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็ นองค์อปุ ถัมภ์สาคัญ ดังนันการแต่
้
งบทพระนิพนธ์ทงั ้ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
และการเลือกลงในวารสารดังกล่าวจึงเป็ นพื ้นที่ที่มีความปลอดภัยจากการถูกตรวจตราโดยรัฐบาล
เพราะเมื่อดูจากบทพระนิพนธ์ชิน้ แรกภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็ น การพยายาม
ตอบโต้ คาประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองที่โจมตีพระมหากษัตริย์หลายประโยค บทพระนิพนธ์
ภาษาอังกฤษในวารสารของสยามสมาคม ฉบับที่ 26 ปี 1933 (2475) เรื่ อง The Inscriptions of
Wat Phra Jetubon ภายในบทความดังกล่าวเป็ น การอธิ บ ายที่ มาของวัดพระเชตุพนฯ รวมถึ ง
ศิลปวัตถุตา่ งๆภายในวัด และไม่ลืมที่จะทรงอธิบายให้ เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
จักรีที่ได้ ทรงงานเพื่อพสกนิกรที่วา่
“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

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2520). คุยกับกรมหมื่นพิทยลาภฯ.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 35.
3
H.H. Prince Dhani Nivat, H.H. Prince. (1933). The Inscriptions of Wat Phra Jetubon. Page
2

145.
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เมื่อวิเคราะห์บทพระนิพนธ์อื่นๆที่ตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม มีแกนสาคัญคือ
เรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ทรงเป็ นปัญญาชนกลุม่ แรกๆที่พยายาม
สร้ างประวัติศาสตร์ นิพนธ์ของไทยให้ เป็ นไปตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ต้ องไม่ลืมว่าทรง
เป็ นชาวไทยคนแรกที่สาเร็จการศึกษาด้ านบูรพคดีศกึ ษา ดังจะเห็นได้ ว่า ทรงพยายามชีใ้ ห้ เห็นว่า
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยแต่เดิมนันไม่
้ สามารถเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากหลักฐานที่มี
มักเป็ นการบันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ในฐานะเชื ้อวงศ์พระอวตาร จึงเป็ นไปในพงศาวดาร
แทบทัง้ สิ ้น ทัง้ นีป้ ระวัติศาสตร์ จาเป็ นจะต้ องมีเ รื่ องราวมีเป็ น ลาดับขัน้ ของความเจริ ญ โดยเป็ น
เหตุก ารณ์ ท างการเมืองที่มีเ รื่ องของศาสนา ศิลปวิท ยา การศึก ษา การค้ าขายมาประกอบให้
การเมืองดังกล่าวสมบูรณ์ขึ ้น1
งานพระนิ พ นธ์ จึ ง อาจเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นของการสร้ างประวัติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ตาม
กระบวนการดังกล่าวนี ้ สิ่งสาคัญอีก อย่ างคือการพยายามอธิ บ ายความรับ รู้ที่ ช าวตะวันตกได้
อธิบายเกี่ยวกับโลกตะวันออก ซึ่งหากดูกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของ
พระองค์คือ การพยายามอธิบายให้ เห็นว่าแม้ ไทยจะเป็ นกลุม่ ชนที่อพยพลงมาจากดินแดนอื่น และ
รับเอาวัฒนธรรมอินเดียผ่านการใช้ ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและคติความเชื่อต่างๆ โดยมีการ
กลัน่ กรองจนเป็ นรูปแบบความเป็ นไทยตามที่ทรงพยายามสร้ างขึ ้นมา โดยมีองค์พระมหากษัตริ ย์
เป็ นผู้สร้ างมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งการอธิบายอัตลักษณ์เช่นนี ้ได้ นาเอางานเรื่องการสร้ างอัตลักษณ์
ทางการเมืองที่ สลิสา ยุกตะนันทน์ ได้ อธิบายว่า การเมืองเชิงอัตลักษณ์ถกู ผลิตจากมุมมองและใช้
องค์ความรู้ของโลกตะวันตก ลักษณะสาคัญของการเมืองเชิงอัตลักษณ์คือการมุง่ หาอดีตกาล2
ทังนี
้ ้ สลิสายังได้ อ้างที่เอ็ดวาร์ ด ซาอิด กล่าวไว้ วา่ อัตลักษณ์ของโลกตะวันออกไม่มี
อยู่จริ ง หากแต่ถกู สร้ างจากโลกทัศน์แบบยุโรปนิยม ที่เสาะแสวงหาความโรแมนติก ความแปลก
ใหม่พิสดาร ความทรงจาอันน่าหวาดหวัน่ และประสบการณ์ที่ยากจะลืม ซึ่งเปรียบได้ กบั ธรรมนูญ
หลักของนักคิดสานักหลังอาณานิคม3 ทังนี
้ ้สลิสายังได้ อ้างว่า ซาอิดได้ พยายามเปิ ดเผย การศึกษา
สังคมตะวันออก (Oriental Studies) ที่สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรป รวมไปถึงในนวนิยาย
ต่างๆ ล้ วนมีพืน้ ฐานมาจาก “โลกตะวันออกอันแปลกใหม่พิสดาร”4 โดยเฉพาะวัตถุและคัมภีร์
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2460). เล่มเดิ ม. หน้ า 1.
2
สลิสา ยุกตะนัน ทน์ . (2556, กรกฎาคม-ธั น วาคม). อัตลักษณ์ เ พื่ อ "วัน พรุ่ ง นี "้ : บทวิ พ ากษ์ เ พื่ อ
การเมืองเชิงอัตลักษณ์จากสานักคิดหลังอาณานิคม. หน้ า 61.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 68.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 69.
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โบราณ ทังยั
้ งมีการศึกษาภาษาตะวันออกเพื่อเปรี ยบเทียบกับภาษาตะวันตก อันเป็ นการตอกยา้
ความด้ อยกว่าในด้ านศักยภาพและสติปัญญาของเผ่าพันธุ์1 ซาอิดยังขยายต่อไปอีกว่า ความรู้แบบ
ตะวันออกนิยมได้ ละเลยอารยธรรมตะวันออกที่ยิ่งใหญ่อย่างไบแซนไทน์หรือออตโตมันอีกด้ วย
สลิสา ยังได้ อ้างถึง สจ๊ วต ฮอลล์ (Stuart Hall) ที่ระบุวา่ การเมืองเชิงอัตลักษณ์เกิดขึ ้น
จากองค์ประกอบสาคัญ 2 อย่าง คือ วาทกรรม(discourse) และ ปฏิบัติการ(practices) การเมือง
เชิงอัตลักษณ์ยังถวิลหาถึงวาทกรรมหลัก ทัง้ นี ้ปฏิบตั ิการของการเมืองเชิงอัตลักษณ์คือการสร้ าง
ความชอบธรรม ธารงรักษา และผลิตซ ้าการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่โหยหาอดีตกาลอันแสนหวาน 2
บทพระนิพนธ์ที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นไปในลักษณะ บูรพคดีศึกษา คือเน้ นการหาความชอบ
ธรรมตัง้ แต่อดี ต เพื่ อยื น ยัน ตามหลัก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ยุคปั จ จุบัน และพยายามเชื่ อมโยงไปยัง
อารยธรรมที่เก่าแก่อย่างอินเดียว่ามีการรับเอาอิทธิพลมาจากแหล่งวัฒนธรรมดังกล่าว โดยเฉพาะ
วรรณกรรมสาคัญอย่างเรื่องรามายณะที่ทรงนามาพูดถึงบ่อยครัง้ และปรากฏอยู่ในบทพระนิพนธ์
เช่น The Chatri (1940), The Svayamvara of Sita (1943) อารยธรรมอินเดียในคติความเชื่อของ
ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ์ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น เ รื่ อ ง On symbols of sovereignty in India (1939),
The Lion Skin on the Throne (1940) หรื อการอธิบายคาที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตของอินเดีย
คือเรื่ อง Some loan words in Siamese (1935), Kralahom (1939) ทัง้ นี ห้ ากพยายามท าความ
เข้ าใจว่าเหตุใดจึงมีการพยายามพูดถึงอินเดียและวรรณกรรมเก่าแก่ รวมถึงกฎหมายโบราณอยู่
บ่อยครัง้ เป็ นไปได้ ว่า ทรงพยายามหาต้ นตอของความชอบธรรมในการสร้ างประวัติศาสตร์ นิพนธ์
เนื่องจากอินเดียได้ รับการยอมรับจากตะวันตกดังที่ ทวีศกั ดิ์ เผือกสม ได้ อ้างว่าเซอร์วิลเลี่ยม โจนส์
ผู้บกุ เบิกอินเดียศึกษาคนสาคัญจนได้ รับยกย่องว่าเป็ นบิดาที่แท้ จริงของอินเดียศึกษา โจนส์เชื่อว่า
ทังภาษาสั
้
นสกฤตและอารยธรรมของฮินดูคือต้ นกาเนิดของอารยธรรมตะวันตก3 การเปรียบเทียบ
เช่นนี ้จึงทาให้ ภาพลักษณ์ของประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้ ด้อยไปกว่าตะวันตกแต่อย่างใด
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2489 ทรงแสดงปาฐกถาเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่สยามสมาคม ความพิเศษของการปาฐกถาครัง้ นีค้ ือ รัชกาลที่ 8 เสด็จฯพร้ อมด้ วยสมเด็จพระ
อนุชาธิราชและสมเด็จพระบรมราชชนนี มาทรงร่วมฟังด้ วย และกลายเป็ นที่มาของบทพระนิพนธ์
ชิน้ สาคัญของพระองค์ชิน้ นี ้ คือบทความเรื่ อง The Old Siamese Conception of the Monarchy
เป็ นบทความภาษาอังกฤษ ใจความสาคัญของบทความนี ้เน้ นการนาเสนอว่าแท้ จริ งแล้ วความเป็ น
1

สลิสา ยุกตะนันทน์. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 66.
หน้าเดิ ม.
3
ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. (2549). บูรพาคดีศึกษา.
2
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ประชาธิปไตยได้ มีมาตังแต่
้ ยุคโบราณ โดยเฉพาะสมัยสุโขทัยที่พระมหากษัตริย์ทรงต้ องอยู่ภายใต้
กรอบประเพณีอย่างเคร่งครัด ต้ องปฏิบตั ิพระองค์เป็ นธรรมราชา ดารงพระชนม์ชีพตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนาคือทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวตั ร แม้ วา่ ต่อมาในสมัยอยุธยาจะได้ รั บอิทธิพล
คติเทวราชาก็ตาม แต่ก็เป็ นเฉพาะการรับเอาพระราชพิธีต่างๆซึ่ง พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมองว่า
เป็ นเสมือนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านัน้ แม้ แต่การที่เสด็จขึ ้นครองราชสมบัติก็เป็ นไปใน
ลัก ษณะ “อเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ ” อัน หมายถึ งประชาชนได้ ตกลงร่ วมกัน เลือกผู้ ที่ มีความ
เหมาะสมขึ น้ เป็ นพระมหากษั ต ริ ย์ แต่ ใ นความเป็ นจริ งประชาชนไม่ ไ ด้ ออกเสี ย งเลื อ ก
พระมหากษัตริ ย์โดยตรง มีเพียงเจ้ านายและข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่เท่านันที
้ ่เป็ นผู้ออกเสียงให้ การ
รับ รองเลือกพระมหากษั ต ริ ย์ ดังนัน้ การขึน้ ครองราชย์ ของพระมหากษั ตริ ย์ ไทยจึงเป็ นไปตาม
ลักษณะเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในเรื่องของการยึดเอาเสียงส่วนใหญ่เป็ นที่ตงั ้
นอกจากนี ้ยังมีพระธรรมศาสตร์ที่เป็ นเสมือนรัฐธรรมนูญจากัดพระราชอานาจเอาไว้ 1
ธงชัย วินิจจะกูลมองว่าพระนิพนธ์เรื่ องนี ้ เป็ น ผลงานชัน้ ประมวลรวบยอดแนวคิดหลัก ของลัท ธิ
กษั ต ริ ย์ นิ ย ม เป็ น ทฤษฎี ว่า ด้ วยสถาบัน กษั ต ริ ย์ 2 นอกจากนี พ้ ระองค์ ป ฏิ เ สธที่ จ ะยอมรั บ ว่า
พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจอย่างมาก มักจะทรงกล่าวเสมอว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอานาจล้ นฟ้า
แบบยุโรปแต่ถูกจากัดจากขนบธรรมเนียมประเพณีอนั เฉียบขาด จึงไม่เห็นด้ วยที่จะเรี ยกระบอบ
เดิมว่าสมบูรณาญาสิท ธิราชย์ หรื อ absolute monarch ทรงแสดงความเห็น เกี่ย วกับ เรื่ องนี ว้ ่า
ชื่อเรียกระบอบดังกล่าวเป็ นการประณามพระเจ้ าแผ่นดินและชาติโดยปราศจากยุติธรรม3
ภายหลังจากการแสดงปาฐกถาครัง้ นีไ้ ด้ ราวเดือนเศษ ทรงแปลเป็ นภาษาไทยเพื่ อ
ตีพิมพ์แจกในงานฌาปนกิ จ ศพมารดาของพระสุท ธิ อรรถนฤมนตร์ ในวัน ที่ 23 เมษายน 2489
ความน่าสนใจของบทความนี ้อยู่ตรงที่ไม่ทรงกล่าวออกมาเองถึงการปาฐกถาในหัวข้ อนี ้ แต่ทรงยก
คากล่าวของมาลินอฟสกี ้ ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่มีแล้ วแต่โบราณล้ วนเป็ นสิ่งที่ยืด
อายุให้ แก่อายุของอารยธรรมตนเอง “ธรรมเนียมดังว่านี ้ ท่านผู้ใหญ่ท่ านลงทุนไว้ เป็ นนักหนาที่จะ
สร้ างขึ ้นไว้ ฉะนัน้ หากการดารงธรรมเนียมเหล่านีจ้ ะเป็ นเหตุให้ หมดเปลืองไปสักเพียงไร ก็ต้อง
ยอมสละให้ จงได้ ”4 บทความนีจ้ ึงเป็ นไปในลักษณะกรอบแนวคิดของการเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่มี
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 88.
2
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง. หน้ า 38.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 70.
4
ธานีนิวัต, พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า. (2489). เรื่อง บรมราชาภิเษก, พิมพ์ ในงานฌาปนกิจศพ นาง
ทรัพย์ เลขยานนท์ และ นางสิน เลขยานนท์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วันอังคารที่ 23 เมษายน 2489. หน้ า 34.
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ความชอบธรรม และการเตรี ยมพระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ของรัชกาลที่ 8 นอกจากนี ้
ยังถือเป็ นประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีการเรี ยงลาดับยุคสมัยตามราชธานีอนั เป็ นการขยายความให้
ประวัติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ใ นลัก ษณะของการเริ่ ม ต้ น อาณาจัก รในสุโ ขทัย ที่ มี แ นวคิ ด มาตัง้ แต่
รัชกาลที่ 6 ได้ ก่อตัวขึ ้นอย่างชัดเจนขึ ้น
ยังมีการผลิตวาทกรรมเรื่องระบอบประชาธิปไตยที่มีมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย ถึงแม้ วา่ ใน
บทพระนิ พนธ์ไม่ได้ บอกอย่ างตรงไปตรงมาว่านี่คือประชาธิป ไตย แต่พยายามจะแสดงกลไกใน
ช่วงเวลาต่างๆให้ เห็นว่าสิ่งที่ระบอบประชาธิปไตยมีนนั ้ แท้ จริ งไม่ใช่ของที่เกิดขึ ้นใหม่ หรือรับเอา
แนวคิดมาจากตะวันตกแต่อย่างใด เช่นเดียวกับที่ทวีศกั ดิ์ เผือกสมได้ กล่าวถึงลัทธิบรู พคดีศกึ ษาที่
เกิดในอินเดียว่า การผลิตความรู้เกี่ยวกับอินเดียของบูรพาคดีศกึ ษานัน้ นาไปสู่การสร้ างวาทกรรม
เกี่ยวกับอดีต สังคมและวัฒนธรรมของอินเดียให้ กลับมาเป็ นที่รับรู้ของผู้คนอีกครัง้ จนนาไปสู่การ
สร้ างตัวตนอันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทางประวัติศาสตร์ 1 ซึ่งบริบทของไทยในขณะนัน้ สังคมกาลัง
ประสบกับปัญหาประกอบภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 คนไทยจึงคาดหวังว่าการรือ้ ฟื น้ ความเป็ นไทย
จะสร้ างระเบียบและความสงบสุขขึ ้นมาอีกครัง้ สายชล สัตยานุรักษ์ ยังมองว่าบทความชิน้ นีจ้ ึง
พยายามทาให้ คนไทยเข้ าใจถึงเนื ้อหาสาระแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และสูงส่งของสถาบันกษัตริย์
3.1.2 ทรงพระนิพนธ์ ลงในหนังสือหรือวารสารต่ างๆ
พ.ศ.2482 ทรงพระนิพนธ์เรื่องวัดพระเชตุพนในรัชกาลที่ 22 ลงในหนังสือพิมพ์ ลูกเสือ
ภายในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่การแต่ประวัติวดั แต่งทรงเลือกเอาบันทึกที่ จอห์น ครอว์ฟอร์ ด ได้ บนั ทึก
เมื่อเข้ ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในรัชกาลที่ 2 ทรงอธิบ ายตอนต้ นเรื่ องว่าต้ องการแสดงให้ เ ห็นว่า
รูป แบบของวัดพระเชตุพนในสมัยรัช กาลที่ 2 มีลกั ษณะอย่างไร เนื่องจากในรัชกาลที่ 3 มีก าร
บูรณะครัง้ ใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ ว เป็ นไปตามแนวคิดของซาอิดคือการพยายาม
ตอบโต้ การมองตะวัน ออกจากชาวตะวันตก เพราะในบทความชิ น้ นี ้ ทรงขยายความหมายและ
อธิบายในสิ่งที่ครอว์ฟอร์ดเข้ าใจผิด และถือเป็ นงานโต้ กลับรุ่นแรก ดังที่อธิบายไว้ ตอนต้ นแล้ ว
เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามหมดอานาจลงไปตังแต่
้ พ.ศ. 2488 ผลงานพระนิพนธ์
ของพระองค์ ก็ เ ริ่ มมีก ารวิจ ารณ์ น โยบายรัฐ บาลของจอมพล ป.หลายๆเรื่ อง เริ่ มจากในเดือ น
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2488 ได้ ท รงพระนิ พ นธ์ เ รื่ อง “ปั ญ หาไทยกับ ต่างประเทศโดยเฉพาะจี น ”
มีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็ นประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตร
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และกล่าวถึงญี่ ปนถึ
ุ่ งไทยได้ เข้ าร่วมด้ วยว่า “ส่วนใหญ่มิได้ ตงใจจะเข้
ั้
า
ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. (2549). แหล่งเดิ ม.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 63.
1
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กับญี่ ปนโดยความเลื
ุ่
่อมใส”1 ซึ่งหากแปลความแล้ วน่าจะหมายถึงความเห็นของคนไทยส่วนใหญ่
ไม่ได้ ต้องการจะเข้ าร่วมกับฝ่ ายญี่ปนตามรั
ุ่
ฐบาลเพราะญี่ปนุ่ “ยุยงส่งเสริมให้ ไทยเกลียดชังนานา
ประเทศบรรดาที่เป็ นคูแ่ ข่งกับตนในการเมืองของโลก”2 แต่บทพระนิพนธ์นี ้ทรงอ้ างว่าเป็ นการแปล
และวิจ ารณ์ หนังสือเรื่ องสยามทางแพร่ง (Siam : the Crossroads) ของ เซอร์ โจไซอะ ครอสบี ้
(Sir Josiah Crosby) อัครราชทูตอังกฤษที่ประจาประเทศไทยขณะนัน้
บทพระนิพนธ์ที่มีการวิพากษ์ กลุ่มคณะราษฎรโดยเฉพาะจอมพล ป. ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในบทพระนิพนธ์เรื่ องวิวฒ
ั นาการแห่งภาษาไทย ตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2490 เป็ นการ
วิจารณ์เรื่องรัฐนิยมอย่างเปิ ดเผย โดยทรงพระนิพนธ์โต้ แย้ งตังแต่
้ การใช้ คาว่า “วันเกิด” แทนการใช้
คาราชาศัพท์เดิมว่า “วันพระราชสมภพ” ของรัฐบาล, การกล่าวคาว่า “สวัสดี” ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่
ของไทย และการนุ่งผ้ าโจงกระเบนที่รัฐบาลอ้ างว่าเป็ นของเขมร แล้ วเปลี่ยนมาแต่งกายชุดสากล
ก็ไม่ทรงเห็นด้ วย สุดท้ ายก็ทรงออกความเห็นว่า “ภาษาก็ดี ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดี เป็ นของที่
จะพึงวิวฒ
ั น์ไปโดยกฎธรรมชาติ ไม่ควรจะเป็ นสิ่งที่จะเปลี่ยนกันด้ วยปฏิวตั ิ การแก้ ไขวัฒนธรรม
เป็ นของช้ า ต้ องเป็ นไปโดยหลักธรรมชาติกอร์ปด้ วยมหาชนนิยม จะแก้ กันด้ วยออกกฎหมายบังคับ
ไม่พึงสาเร็จได้ ”3 นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนชื่อประเทศก็ทรงเห็นว่าควรใช้ ชื่อเดิมว่าสยาม 4 หรือแม้ แต่
การยกเลิกบรรดาศักดิ์ในสมัย จอมพล ป. ก็ทรงเห็นว่าควรที่จะกลับไปใช้ บรรดาศักดิ์ตามเดิมแทน
การมอบเหรียญตรา5
พ.ศ. 2484 ทรงแต่งประวัติท้าววรจันทร์ ผู้เป็ นคุณย่าเพื่อตีพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ ไม่เพียงได้ ทราบความเป็ นมาของตัวท้ าววรจันทร์ เอง แต่ยังทาให้ ร้ ูถึงหน้ าที่ และความ
เป็ นอยู่ของข้ าราชสานักฝ่ ายใน และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรี
ที่ไม่ได้ แสดงออกมาในฐานะที่เป็ นสมมติเทพ โดยก่อนหน้ านี ้ในปี 2482 ทรงแต่งประวัติเจ้ าพระยา
ยมราช (ปั น้ สุขมุ ) ผู้เป็ นพ่อตาของพระองค์ในช่วงที่รับราชการในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับรูปแบบประวัติท้าววรจันทร์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้อาจกล่าวได้ วา่ ทรงรับหน้ าที่แต่งพระประวัติ
เจ้ านายและบุคคลสาคัญแทนสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพในช่วงต่อมาอันจะกล่าวต่อใน
บทถัดไป
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 34.
2
หน้าเดิ ม.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 68.
4
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 20.
5
แหล่งเดิม. หน้ า 21.
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นอกจากนี ย้ ั ง ทรงแต่ง เรื่ อ งเกี่ ย วกับ พระพุท ธศาสนา ในเรื่ อ งประเพณี บ วชใน
พระพุท ธศาสนา เพื่อถวายสนองพระราชประสงค์ ของรัช กาลที่ 8 ในเดือนเมษายน 2489 ทรง
อธิบายถึงการกาเนิดของศาสนาพุทธ จนเป็ นที่มาของการบวชตังแต่
้ ครัง้ พุทธกาล ทรงพยายามทา
ให้ เห็นว่าศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์นนมี
ั ้ พื ้นฐานเดียวกัน ดังที่ทรงอ้ างว่า นักประวัติศาสตร์
จึ่งอนุมานกันว่าพระองค์(พระพุท ธเจ้ า) มิได้ ทรงมีเจตนาที่จะตัง้ ศาสนาใหม่ หากทรงชาระลัท ธิ
พราหมณ์ชนิดที่นบั ถือกันอยู่ในเวลานันให้
้ บริ สทุ ธิ์ขึ ้นเท่านัน้ 1 รวมไปถึงวัตรปฏิบัติของพระภิกษุใน
ปัจจุบนั ก็ยังคงไว้ ซึ่งรูปแบบเมื่อครัง้ พุทธกาล งานชิ ้นนีจ้ ึงเป็ นการเตรี ยมการณ์เพื่อให้ รัชกาลที่ 8
ทรงมี พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ พระพุท ธศาสนา และคาดการณ์ ไ ด้ ว่า จะได้ ท รงเตรี ย มพระราชพิ ธี
ทรงผนวชต่อไป 2
3.1.3 ทรงพระนิพนธ์ ลงในวารสารวงวรรณคดี
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2489 มีการตีพิมพ์จุลสารชื่อว่า วงวรรณคดี เป็ นจุลสารของ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาของคณะดังกล่าวเป็ นบรรณาธิการคือ
หม่อมหลวงจิต ติ นพวงศ์ พระญาติ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โดย
ผู้สนับ สนุน คนสาคัญ คื อ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิ กุล ทัง้ นี ไ้ ม่เ พี ย งแต่จ ะช่วยเผยแพร่
วรรณคดี แต่ยงั เป็ นการรวมกลุม่ ของฝ่ ายอนุรักษ์ นิยม โดยปรากฏเนื ้อหาที่แสดงความจงรักภักดีอยู่
มาก ทัง้ ยังเป็ น การบัน ทึก บทบาทการฟื ้น ตัวของกลุ่มดังกล่าวในการฟื ้น สถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอีกด้ วย3 พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงพระนิพนธ์บทความ
เรื่ อ ง อนุโ มทนาเสมอนอก ทรงชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ และอัก ษรศาสตร์
หากเปรี ยบชาติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งวิทยาศาสตร์คือร่างกาย ส่วนอักษรศาสตร์ คือสมองของชาติ
อักษรศาสตร์ ยังเป็ นดังศีลธรรมที่ช่วยขัดเกลาคนในชาติ แต่สมองที่ว่านัน้ ต้ องเป็ นสมองที่สะสม
วัฒ นธรรมอัน เก่ า แก่ ม านานแล้ ว “ไม่ใ ช่ เ ขี ย นเอาอย่ า งฝรั่ ง พุ่ง ๆไป และไม่ใ ช่ ห นัง สื อ แปล”
นอกจากนี ย้ ังทรงน าเอาวาทกรรมเรื่ อง “ชาติ” เข้ ามาสอดแทรกในบทความนี ้ โดยทรงกล่าวว่า
แท้ จริงแล้ ววรรณคดีของไทยตังแต่
้ อดีตได้ สอดแทรกความรักชาติมานานแล้ ว ไม่ได้ พึ่งเกิดเมื่อสิบปี
ที่ผ่านมา4 ความสาคัญของบทความนี ้คือ ทรงพยายามเน้ นยา้ ให้ เห็นว่าหากเปรียบเทียบไทยกับ
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 55.
2
สายชล สัตยานุรักษ์ . (2557). 10 ปั ญญาชนสยาม เล่ม 2. หน้ า 274.
3
พัชยากรณ์ พูลเกตุ. (2555, มกราคม-มิถุนายน). วารสารวงวรรณคดีกับการฟื ้นตัวของกลุ่มอนุรักษ์
นิยม หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2. หน้ า 68.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 49.
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ชาติอื่นๆ เราอาจดูเป็ นเสมือนเด็กคนหนึ่ง แต่เมื่อโตขึ ้นก็ย่อมจะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง โดยจะเอา
อย่างชาติอื่น หรื อจะหันกลับไปดูตวั เองโดยมองไปในอดีตว่าลักษณะเดิมของชาติไทยบรรพบุรุษ
คิดและทาอะไรไว้ 1
กุมภาพัน ธ์ 2490 ทรงเขียนเรื่ อง คิดย้ อนหลังไปปี ห นึ่ง ทัง้ นี ย้ ังทรงอ้ างจากหนังสือ
The Royal Family in Wartime ซึ่งได้ กล่าวถึงความจงรักภักดีที่ชาวอังกฤษมีตอ่ กษัตริย์ของตนเอง
ข้ อความที่ทรงนิพนธ์โดยการอ้ างอิงจากหนังสือเล่มนี ้ ยังทรงถามย้ อนไปยังผู้อา่ นด้ วย ว่าในเมื่อเรา
เปลี่ย นแปลงการปกครองมาใช้ ระบอบเดียวกับอังกฤษแล้ ว ก็ควรจะเอาอังกฤษเป็ น แบบอย่าง
โดยเฉพาะการเทิ ดทูนเอาพระมหากษัตริ ย์ ที่ ไม่มีพระราชอานาจมาไว้ เหนื อผู้มีอานาจทัง้ หลาย
นอกจากนีย้ งั ทรงนาความหมายของความเป็ นชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 กลับมาใช้ อีกครัง้ นันคื
้ อทรง
ถือว่าประมุขเป็ นเครื่องหมายแห่งชาติไทย 2 นอกจากนีย้ งั เอาคติแบบโบราณในเรื่องของการเรียก
พระมหากษัตริย์วา่ พระเจ้ าแผ่นดิน และเจ้ าชี วิต แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดแล้ วก็ตาม
พระองค์ก็ยงั เห็นว่าพระมหากษัตริย์ก็ยงั คงมีความสาคัญในฐานะผู้รวบรวมชาติ ซึ่งทรงเปรียบเป็ น
ดั่ง “พ่อ” โดยน าเอาเหตุผลในการที่ จ ะเคารพนับ ถื อพระมหากษั ตริ ย์ ได้ โดยสนิ ท ใจ คือการที่
พระมหากษัตริย์ของเรามีบรรพบุรุษเป็ นชาวไทยที่สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน “ทรงเป็ นอุภโตสยาม
ชาติเสมอมา บรรพบุรุษของท่านได้ เป็ นผู้กอบกู้ค ้าจุนบ้ านเมืองเรามาด้ วยกันกับบรรพบุรุษของเรา
ผู้เป็ นราษฎร”3
อาจกล่าวได้ ว่าบทพระนิพนธ์ของพระองค์ในวงวรรณคดี เป็ นเนือ้ หาที่ก ระตุ้นและ
ปลุก ความรู้ สึกให้ ก ลับ มาเห็นความสาคัญ ของสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ ขึน้ มาอีกครัง้ ทัง้ นี ก้ าร
พยายามสนับ สนุน วงวรรณคดี ขึน้ มาแทนที่ วารสารของจอมพล ป. พิ บูลสงคราม ที่ ใ ช้ ชื่ อว่า
วรรณคดีสาร ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2485 – 2487 อาจกล่าวได้ ว่าวงวรรณคดี พยายามเลียนแบบ
วรรณคดี ส าร 4 เพื่ อ สร้ างบทบาทให้ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ นที่ นิ ย มแทนจอมพล ป.
พิบูลสงครามที่หมดบทบาทไปในช่วง พ.ศ. 2488 วงวรรณคดียังพยายามให้ ผ้ อู ื่นรู้สึกใกล้ ชิดกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ ้น แม้ จะประทับอยู่ตา่ งประเทศก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเขียนใน
วงวรรณคดี ล้ วนแต่ พ ยายามแสดงให้ เห็ น ความใกล้ ชิ ด กั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 47.
2
หน้าเดิ ม.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 79.
4
เชอร์ รี่ เกษมสุขสาราญ. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). วรรณคดีสารกับการสร้ างภาพลักษณะและ
บารมีของผู้นาของจอมพล ป. พิบลู สงคราม. หน้ า 90.
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เช่น รัช กาลที่ 9 เมื่อครัง้ ทรงเป็ น สมเด็จ พระราชอนุช า ก็ ท รงมีส่วนร่วมโดยใช้ พระนามแฝงว่า
“องคต”1
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาในบทบาทที่ทรงเป็ นนักเขียนนัน้ อาจสรุปเป็ นขันตอนได้
้
ตามลาดับ
คือ ทรงน ารู ป แบบการมองตะวัน ออกแบบตะวัน ตกโดยการหาที่ ม า ความหมายและสร้ าง
อัตลักษณ์ขึ ้นมา ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นงานสาคัญอย่างมากเพราะไม่ทรงใช้ กาลังใน
การกระทาดังกล่าวแต่ทรงใช้ กาลังด้ าน “อักษรศาสตร์ ” ที่ทรงมีความถนัดและสามารถหาทางหลบ
หลีก ได้ ดี กว่า หากมีค วามพลาดพลัง้ เกิดขึน้ ซึ่งพื น้ ที่ของการเผยแพร่งานเขีย นของพระองค์ก็ มี
ความสาคัญต่อความปลอดภัยด้ วยเช่นกัน โดยในงานภาษาอังกฤษทรงมุ่งที่จะขยายและตีความ
ความรู้แบบตะวัน ออกที่ ถูก ต้ องให้ แก่ช าวต่างชาติได้ รับรู้ และเป็ นการสร้ างอัตลัก ษณ์ ไปในตัว
ซึ่งคุณ สมบัติ พิเ ศษของพระองค์คือทรงเป็ น คนแบบสองโลก โลกหนึ่งคือเติบ โตมากับ สถาบัน
พระมหากษัตริย์และได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดย
ตลอด อีกโลกหนึ่งคือทรงเป็ นผู้ได้ รับความรู้มาจากตะวันตกดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่า ทรงพยายาม
สร้ างประวัติศ าสตร์ ใ ห้ ถูกตามกระบวนการแบบตะวัน ตกที่ มีก ารไล่ลาดับเวลา มีเรื่ องต่างๆอยู่
ภายในประวัติศาสตร์ นิพนธ์ และพยายามอธิบายพงศาวดารให้ กลายเป็ นประวัติศาสตร์ที่ถกู ต้ อง
คือแม้ จะทาประวัติศาสตร์ นิพนธ์ให้ เป็ นตะวันตก แต่ยงั ให้ ความสาคัญกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ในฐานะผู้นาทางการเมือง
นอกจากนี ใ้ นบทพระนิ พนธ์ ที่ พย ายามสร้ างความชอบธรรมในสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ยังทรงเขีย นบทความตอบโต้ รัฐบาลคณะราษฎร ตัง้ แต่ป ลายทศวรรษ 2480
เนื่องจากการที่คณะเจ้ าหลายคนได้ รับการนิรโทษกรรม ประกอบกับจอมพล ป. เริ่มหมดอานาจลง
อีกทัง้ รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวตั ิพระนครเป็ นครัง้ ที่ 2 และพระองค์ใกล้ จะบรรลุนิติภาวะในอีกไม่นาน
เห็นได้ จากการที่พระองค์เ จ้ าธานีนิ วตั ซึ่งทรงไม่ได้ มีส่วนในหน้ าที่ราชการ แต่เมื่อรัชกาลที่ 8 ได้
เสด็จนิวตั ิพระนครนัน้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ กลับเข้ ามามีส่วนในการสนับสนุนสถาบันอีกครัง้
ทรงกล่าวถึงช่วงนี ้ว่า “จึ่งได้ เกิดปิ ติยินดีในพระบารมีที่กล่าวมาแล้ วนี ้ และแทนที่จะเจียมตัวขุดดิน
กินหญ้ าอยู่ดงั่ ที่เคยทามาเป็ นนิตย์ ในสิบปี กว่าที่แล้ วมา ข้ าพเจ้ าจึงถูกเสน่ห์พระราชาพลอยเข้ าไป
กุลีกุจอรับใช้ ตามเสด็จพระองค์ท่านหลายครัง้ ”2 บทพระนิพนธ์ในระยะนีจ้ ึงเป็ นทังการเผยให้
้
เห็น
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และยังเป็ น “คู่มือ”สาหรับพระองค์พระมหากษัตริ ย์อีก
เช่นกัน
1

หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์ , หม่อมหลวง. (2539). ชีวิตงาม. หน้ า 50.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 61.
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หลังจากนี ก้ ็ ป รากฏว่ามี บ ทพระนิ พนธ์ ที่ มีเ นื อ้ หาในลัก ษณะนี อ้ อกมาอีก เช่น กัน
วาทกรรมต่างๆได้ นามาผลิตซา้ ๆและยังมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ในบทพระนิพนธ์เรื่ อง
คิดย้ อนหลังไปปี ห นึ่ง พิ มพ์ เ มื่อ พ.ศ. 2490 ได้ น าเสนอเกี่ ย วกับ ความเจริ ญ ของบ้ านเมืองที่ มี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นผู้กระทา “บ้ านเมืองของเราเจริ ญรุ่งเรื องและหลีกเลี่ยงหายนะมาได้ 150 ปี
แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ด้วยเพราะปั ญญาและพระรัฐประศาสนนัยของพระมหากษัตริย์และยัง
มองไม่เห็นว่า เราจะรักษาความรุ่งเรื องเช่นว่ านัน้ ต่อไปได้ อย่างไร โดยไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ดี ”1
แนวความคิดเช่นนี ้ยังปรากฏขึ ้นอีกครัง้ เป็ นการพูดที่กรมประชาสัมพันธ์ ใน พ.ศ. 2495 ว่า “เพราะ
เราได้ รับความร่มเย็นภายใต้ พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จกั รีมาถึง 171 ปี ”2
ผลงานบทพระนิพนธ์ตา่ งๆที่ได้ มีการเผยแพร่ออกไปนัน้ เปรียบเสมือนความพยายาม
ในการสร้ างวาทกรรมที่ใ ห้ ความสาคัญต่อสถาบันพระมหากษั ตริ ย์แทนที่ คณะราษฎร แม้ ว่าจะ
ไม่ได้ ท รงแสดงออกโดยตรง แต่เ นื อ้ หาในบทความต่า งๆก็ สามารถชัก จูงให้ คนคล้ อยตามได้
โดยทรงอาศัยผลงานของพระมหากษัตริ ย์ที่มีมาแล้ วตังแต่
้ อดีต ผ่านการครองราชย์จากรุ่นสูร่ ุ่น แต่
ละพระองค์สร้ างความเจริญและเอาชนะเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงวิกฤตมาได้ อย่างไร ทังนี
้ ้ดูสอดคล้ อง
กับข้ อเสนอของธงชัย วินิจจะกูล ที่ว่าการฟื ้นอานาจของกลุ่มเจ้ าในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เป็ นการวางรากฐานให้ กับลัทธิกษัตริย์นิยมยุคใหม่ (Neo-Royalism)3 จนมีการเปรียบรัชกาลที่ 9
ว่ามีความคล้ ายกับรัชกาลที่ 1 ที่ได้ ทรงรือ้ ฟื น้ ประเพณีที่เป็ นสัญลักษณ์ขึ ้นมาอีกครัง้ 4 ผลงานต่างๆ
ที่ ไ ด้ ป รากฏขึน้ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต จึ ง เปรี ย บเสมื อ นดัง มัน สมองของกลุ่ม เจ้ าในยุค หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 25 อีกทัง้ ในช่วงเวลาดังกล่าวทรงเห็นความสาเร็จที่จอมพล ป. ให้ ความสาคัญ
ถึงประโยชน์และอานาจของสื่อมวลชน จึงต้ องเข้ าไปควบคุมงานด้ านวิทยุกระจายเสียงรวมถึ ง
สิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อสร้ างแรงสนับสนุนจากประชาชน เพราะฉะนัน้ เมื่อจอมพล ป.เริ่ มหมดบทบาท
จึงทรงเข้ าไปใช้ พื ้นที่สื่อมวลชนเหล่านี ้เพื่อสร้ างแรงสนับสนุนแทนรัฐบาลจอมพล ป.6
เมื่ อ พิ จ ารณาในบทบาทที่ ท รงเป็ น นัก เขี ย น ได้ ท รงสร้ างความหมายและสร้ าง
อัตลัก ษณ์ ข องสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ขึน้ มาใหม่ใ ห้ เ ข้ า กับ ระบอบรั ฐ ธรรมนูญ และยัง แยก
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 58.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 103.
3
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 89.
4
ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ และ พัณณิดา ภูมิวฒ
ั น์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 28.
5
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 89.
6
เดวิด เค. วัยอาจ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 457.
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“พระองค์” ของพระมหากษัตริ ย์ โดยทรงตีความหมายและสร้ างทิศทางใหม่ ทัง้ ในเรื่องให้ มีความ
ใกล้ ชิ ดกับราษฎรในฐานะที่ ท รงเป็ น “พ่อ” ไม่ใช่พ่อเมืองและพ่อขุนแบบโบราณอีก ต่อไป ทัง้ นี ้
ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นงานสาคัญอย่างมากเพราะไม่ทรงใช้ กาลังในการกระทาดังกล่าวแต่
ทรงใช้ กาลังด้ าน “อักษรศาสตร์ ” ที่ทรงมีความถนัด เป็ นการใช้ รูปแบบของการเมืองวัฒนธรรมมา
ต่อ สู่เ พื่ อ น าเสนอความชอบธรรมให้ กับ สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ใ นสมัย ประชาธิ ป ไตยแนว
รัฐธรรมนูญของคณะราษฎร อาจกล่าวได้ วา่ ทรงมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือทรงเป็ นคนที่เชื่อมต่อโลก
สองโลก โลกหนึ่งคื อเติ บ โตมากับ สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ และได้ รับ พระมหากรุ ณาธิ คุณ จาก
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด อีกโลกหนึ่งคือทรงเป็ นผู้ได้ รับความรู้มาจาก
ตะวัน ตกดังนัน้ จึงเป็ น ไปได้ ว่า ทรงพยายามสร้ างประวัติศาสตร์ ใ ห้ ถูก ตามกระบวนการแบบ
ตะวันตกที่มีการไล่ลาดับเวลา มีเรื่ องต่างๆ อยู่ภายในประวัติศาสตร์ นิพนธ์ และพยายามอธิบาย
พงศาวดารให้ กลายเป็ นประวัติศาสตร์ และให้ ความสาคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์
นอกจากนี ใ้ นบทพระนิ พนธ์ ที่ พยายามสร้ างความชอบธรรมในสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ยังทรงเขีย นบทความตอบโต้ รัฐบาลคณะราษฎร ตัง้ แต่ป ลายทศวรรษ 2480
ต่อมาพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ กลับเข้ ามามีสว่ นในการสนับสนุนสถาบันอีกครัง้ ดังที่กล่าวว่าได้ เข้ า
รับใช้ ตามเสด็จพระเจ้ าอยู่หัวหลายครัง้ บทพระนิพนธ์ในช่วงเวลาที่ศึกษานีจ้ ึงเป็ นทัง้ การเผยให้
เห็น ความสาคัญ การกาหนดทิ ศทางและสร้ างพื น้ ที่ ของสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ และยังเป็ น
“คูม่ ือ” สาหรับองค์พระมหากษัตริย์ตอ่ มาอีกเช่นกัน
3.2 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นเสรีไทย
แม้ ว่าในช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะทาให้ ต้องทรงอยู่อย่างเงียบๆ แต่เมื่อ
รัฐบาลได้ เข้ าร่วมกับฝ่ ายอักษะ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ทาให้ กลุม่ คณะราษฎรต้ องเกิดความ
ขัดแย้ งกัน โดยนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ซึ่งไม่เห็นด้ วยกับรัฐบาลได้ ถกู ปลดจากตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคลัง ไปดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ปรีดีจึงใช้ โอกาสนี ้จัดตังขบวนการเสรี
้
ไทย อันเป็ นกลุม่ การเมืองที่ต่อต้ านทังญี
้ ่ปนและรั
ุ่
ฐบาลจอมพล ป. โดยการสร้ างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเจ้ า ทัง้ นีส้ ิ่งที่ปรี ดีต้องกระทาคือการพยายามติดต่ อกับฝ่ ายพันธมิตรเพื่อต้ องการตังรั
้ ฐบาล
พลัดถิ่น โดยส่งตัวแทนเข้ าไปติดต่อกับรัฐบาลจีนเพื่อจะได้ ทาการประสานกับสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษต่อไป แต่การส่งตัวแทนออกไปนัน้ ต้ องพบกับอุปสรรคต่างๆ จนในที่สดุ นายจากัด พลาง
กูร ได้ ถกู ส่งเป็ นตัวแทนและเดินทางไปถึงจีนได้ สาเร็จ
ทัง้ นีก้ ็โดยการช่วยเหลือจากพระองค์เจ้ าธานีนิ วตั จ ากัด ได้ ยืนยัน ว่าเจ้ านายพระองค์
สาคัญ อย่ าง สมเด็จ ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต ได้ เ ข้ าร่ ว มกับ
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ขบวนการเสรี ไทยด้ วย 1 โดยเฉพาะในเอกสารทางการของอังกฤษได้ ระบุชัดเจนว่า ทัง้ สมเด็จ ฯ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพและพระองค์เจ้ าธานีนิ วตั ได้ ท รงรู้จักจ ากัด เป็ น การส่วนพระองค์
โดยเฉพาะพระองค์เจ้ าธานีนิวตั นันทรงเป็
้
นพระสหายกับพระยาผดุงวิทยาเสริม บิดาของจากัดอีก
ด้ วย พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วตั ทรงฝากให้ ศาสตราจารย์ ย อร์ ช เซเดส์ ซึ่งขณะนัน้ อาศัย อยู่ที่ เ มือง
ฮานอยเป็ นผู้ช่วยเหลือจากัดในครัง้ นี ้ โดยทรงเขียนจดหมายอาพรางการตรวจจากทางการ โดย
ทรงพูดถึงเรื่องของสยามสมาคมก่อนที่ท้ายจดหมายนัน้ จะลงว่าให้ รับช่วยเหลือจากัด และทาให้
จากัดเดินทางไปถึงจีนโดยสวัสดิภาพ ดังนี ้
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 (หมายถึงจากัด)
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

หม่อ มเจ้ าศุภสวัสดิ์ วงศ์ สนิ ท สวัสดิวัตน, หม่อ มเจ้ า. (2543). 1 ศตวรรษ ศุภ สวัสดิ์ : 23 สิงหาคม
2543. หน้ า 270.
2
ในช่ ว งที่ กรมหมื่ น นราธิ ป พงศ์ ป ระพัน ธ์ ท รงเป็ น นายกสยามสมาคม ทรงเปลี่ยนชื่อ สยามสมาคม
จาก The Siam Society เป็ น Thailand’s Research Society และได้ เปลี่ ย นกลั บ มาใช้ ชื่ อ เดิ ม ในช่ ว งที่
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นนายกสมาคม
1

72
was mainly the affairs of the society and at the end asked COEDES to give B any
assistance he may require.1

ในเอกสารชุด นีย้ ังกล่าวถึงพระองค์เ จ้ าธานี นิวัตว่า “ทรงเป็ น คนฉลาด แต่ค่อนข้ างมี
อานาจอย่างจากัดและเป็ นผู้ที่ตอ่ ต้ านจอมพล ป. เป็ นอย่างมาก เนื่องจากทรงเป็ นพวก Pre-British
ทังยั
้ งทรงต่อต้ านญี่ ปนอย่
ุ่ างรุนแรง ทรงสามารถจัดการขบวนการได้ เป็ นอย่ างดี ด้ วยมีพระนิสยั
รอบคอบ ทัง้ ยังทรงมีค วามกล้ าและมุ่งมัน่ มีความตรงไปตรงมาในการแสดงความคิดเห็น ของ
พระองค์เอง จึงทาให้ ไม่เป็ นที่ชื่นชอบในบางครัง้ แต่ถึงอย่างไรก็ทรงเป็ นผู้ที่ไว้ ใจได้ ”2
บทบาทในการที่ ท รงเป็ น เสรี ไทยนี ้ ในพระประวัติที่ ท รงแต่งขึน้ นัน้ ทรงเลือกที่ จะไม่
กล่าวถึ งว่าทรงมีส่วนช่วยเหลือฝ่ ายใดในช่วงเหตุก ารณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เข้ าใจว่าทรงไม่
ต้ องการที่จะปรากฏให้ ใครเห็นว่าทรงมีความเกี่ยวข้ องใดๆกับกลุ่มคณะราษฎร ซึ่งหากพิจารณา
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะแรก เจ้ านายที่เข้ าไปร่วมงานกับคณะราษฎรมักจะ
ถูกค่อนขอดต่างๆนานา ที่รุนแรงที่สดุ คือการตัดสินใจใช้ ปืนยิงพระองค์เองของ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นอนุวตั รจาตุรนต์ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ชุดแรก ดังที่ทรงกล่าวไว้ ก่อนจะตัดสินใจ
กระทาอัตวินิบาตกรรมว่า “เวลานี ้เราจะทาอะไร แม้ แต่กระดิกนิ ้วก็มีคนเขาว่า”3
หรื อดังที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั กล่าวถึงพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าอาทิตย์ทิพอาภา
และพระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ว่าเป็ นคนหัวอ่อน โดนหลอกใช้ หรื อคนที่ยก
คุณความดีของพระราชวงศ์ให้ พวกก่อการ 4 แต่ในภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทัง้ พระองค์และปรี ดี
พนมยงค์ผ้ เู ป็ นหัวหน้ าเสรี ไทยล้ วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการหาหนทางให้ จอมพล ป. ออกจาก
ตาแหน่งต่างๆทางการเมือง เพราะฉะนัน้ การตัดสินใจในช่วงนีจ้ ึงมีผลประโยชน์ต่อพระองค์ใ น
ฐานะกลุ่มเจ้ า ทัง้ ท่าที ที่ป รี ดี มีต่อกลุ่มเจ้ าเอง คือการพยายามสร้ างภาพลัก ษณ์ที่ ดีต่อสมเด็จ
พระศรี สวริ น ทิ ราบรมราชเทวี พระพัน วัสสาอัย ยิ ก าเจ้ า ผู้เ ป็ นเสมือนศูนย์ ก ลางของเจ้ านายที่
ประทับ อยู่ใ นประเทศไทย และอาจส่งผลที่ ดีต่อชีวิตความเป็ น อยู่ใ นภาวะสงครามโลกเช่น นัน้
เนื่ องจากปรี ดี ป ระสานกับอังกฤษ ว่าเมื่อกองทัพอังกฤษส่งเครื่ องบิ นลงมาทิ ง้ ระเบิ ด อย่ าทิ ง้ ที่
พระบรมมหาราชวังหรือวังของเจ้ านายต่างๆ โดยให้ หลีกเลี่ยงพระบรมวงศานุวงศ์ และที่ตงรั
ั ้ ฐบาล5
หม่อมเจ้ าศุภสวัสดิ์วงศ์ สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 318.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 137.
3
ปรีดี พนมยงค์. (2543). ความเป็ นไปบางประการฯ. หน้ า 31.
4
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 16.
5
ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์. (2543). พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย. หน้ า 14.
1
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นอกจากนีค้ วามสัมพัน ธ์ระหว่างพระองค์เ จ้ าธานี นิวัต และปรี ดี นัน้ มีฐ านะเป็ นญาติ
ร่วมกันทางหม่อมประยูร โสณกุล และท่านผู้หญิ งพูนศุข พนมยงค์ ปรี ดียงั สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เมื่อเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทย จนได้ รับการความ
ไว้ วางใจและตรั สเรี ย กปรี ดี ว่าเป็ น learned man1 อีก ทัง้ การทรงงานเสรี ไทยของพระองค์เ จ้ า
ธานี นิ วัต นัน้ เป็ น งานที่ ท รงถนัด และทรงใช้ ความสัมพัน ธ์ส่วนพระองค์ที่ มีต่อจอร์ จ เซเดส์ จึง
สามารถช่วยเหลือเสรี ไทยได้ โดยไม่ยากเย็นอย่างไรนัก ทังยั
้ งทรงมองว่าปรีดี มี “พิษภัย”2 น้ อยกว่า
จอมพล ป.
3.3 บทบาทในฐานะที่ทรงเป็ นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคตรัชกาลที่ 8
เมื่อจอมพล ป. หมดจากอานาจ พ.ศ. 2487 นับเป็ นความคลี่คลายต่อกลุ่มเจ้ าเป็ นอย่าง
มาก ดังที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเปรียบช่วงเวลานี ้ว่า เมืองไทยเปลี่ยนฉาก หลังจากราตรีกาลปก
คลุมโลกไว้ มิดชิดพักหนึ่งแล้ ว ฟ้าก็คอ่ ยๆสว่างด้ วยรัศมีสีทองเรื่อๆ 3 เพราะทังจอมพล
้
ป. และภาวะ
สงครามที่เป็ นเสมือนดังความมืด ได้ หมดไป รัชกาลที่ 8ก็ตดั สินพระทัยเสด็จนิวตั พระนคร นับเป็ น
ช่วงเวลาที่เ หมาะสมในฐานะที่ประเทศกาลังต้ องการหาศูน ย์รวมทางจิตใจ อาจกล่าวได้ ว่าการ
พยายามสร้ างชาติโดยยึดหลักหกประการและรัฐธรรมนูญเป็ นหมุดหมายใหม่ของชาติไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ความตกต่าดังกล่าวจึงทาให้ ผ้ คู นหันกลับไปมองในอดีตว่า ก่อนที่ประเทศต้ องประสบ
ภาวะที่ แร้ น แค้ นเช่นดังที่ว่านี ้ เราเคยมีความเจริ ญมาอย่ างไร ประกอบกับการที่ ปรี ดี พยายาม
ประสานประโยชน์กบั กลุม่ เจ้ าที่เรี ยกได้ วา่ หมดบทบาทไปจากเวทีการเมือง ให้ กลับมาดาเนินชีวิต
ได้ อย่างปกติไม่จาเป็ นต้ องอยู่อย่าง “หลบซ่อน” อย่างเช่นในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพล ป. และส่งผล
ให้ ราชินกุลจานวนมากที่ลี ้ภัยไปต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้นิยมเจ้ าอื่นๆที่เคยเก็บตัวเงียบ ได้ ออก
สังคมอีกครัง้ หนึ่ง4
การเสด็จนิวตั พระนครของรัชกาลที่ 8 จึงดูเสมือนเป็ นเป็ นหมุดหมายในการนิยามหาหลัก
ของชาติให้ มาแทนที่หลักหกประการและรัฐธรรมนูญขึ ้นมาอีกครัง้ ซึ่งเห็นได้ จากบทพระนิพนธ์เรื่อง
The Old Siamese Conception of Monarchy ที่ ได้ ก ล่าวไปแล้ วว่าเป็ น การพยายามอธิ บ ายหา
ต้ น ตอของความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของชาติ ที่ ผ่ า นมาว่ า ผู้ที่ จ ะน าพาชาติ ใ ห้ ไปรอดได้ คื อ องค์
พระมหากษัตริย์เท่านัน้ เพราะฉะนันนโยบายต่
้
างๆของปรีดีจึงมุง่ ให้ ฝ่ายเจ้ าได้ เข้ ามามีบทบาทอีก
1

หม่อมเจ้ าพูนพิศมัย ดิศกุล. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 412.
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 37.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า115.
4
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 221.
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ครัง้ เช่นกัน อาจกล่าวได้ ว่าฝ่ ายเจ้ าในช่วงเวลานัน้ ไม่มีผ้ นู าที่มีความสมบูรณ์ทัง้ วัย วุฒิ คุณวุฒิ
จนกระทัง่ มีการปล่อยผู้ต้องหาในคดีการเมือง นักโทษผู้เป็ นเสมือนการถูกเชือดให้ เจ้ าองค์อื่นๆได้
เห็นอย่างกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ รับการปลดปล่อยพร้ อมกับถวายพระอิสริ ยยศคืนตามเดิม
ด้ วยความเหมาะสมของพระองค์ทงในฐานะที
ั้
่ทรงเป็ นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 ที่ยงั มีพระชนม์
ชีพเพียงพระองค์เดียว อีกทัง้ ยังเป็ นพระญาติสนิทของรัชกาลที่ 8 ในฐานะที่เป็ นเสด็จลุง จึงทาให้
ทรงมีบทบาทในฐานะผู้ที่จะคอยถวายคาแนะนาด้ านต่างๆในขณะเสด็จมาประทับยังประเทศไทย
และเชื่อว่ากลุ่มเจ้ าเองพยายามจะทาให้ รัชกาลที่ 8 เป็ นหลักของชาติที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์แบบใน
ฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็ นพระจักรพรรดิราช เป็ นธรรมราชา
ดังที่เห็นได้ จากพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อเสด็จนิวตั พระนครครัง้ นี ้ ที่ล้วนแต่เต็มไปด้ วย
การปฏิสมั พันธ์กับคนกลุม่ ต่างๆ เช่นการไปเยี่ยมค่ายทหาร พบผู้นาชาวมุสลิม เสด็จเยี่ยมชุมชน
ชาวจีนในสาเพ็ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสถานที่แปลกใหม่เพื่อเยี่ยมราษฎร รวมถึงมีพระราช
ดารัสทางวิทยุ จึงเสมือนกับการโหมโรงของระบอบกษัตริ ย์ในยุคใหม่1 โดยมีผลงานพระองค์เจ้ า
ธานี นิวัต เป็ น เสมือนดังต าราสาหรับ การเตรี ยมตัวขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์ ที่สมบูรณ์ การหวน
กลับไปในอดีตตามบทพระนิพนธ์ตา่ งๆของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไม่ได้ นามาหวนกลับมาใช้ จริงตาม
ปัจจุบนั แต่พระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานี ้ทรงเป็ นพระมหากษัตริย์ที่ดาเนินตามกรอบรัฐธรรมนูญ
ในฐานะเป็ นบทบัญญัติสงู สุดของรัฐ แต่ก็คงไว้ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เมื่อทรงอยู่ในราชสานัก แม้ ใน
ขณะนันยั
้ งมีกลุม่ ที่พยายามจะฟื น้ ฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ ้นมาอีกครัง้ เพื่อเรียกร้ องเอา
อภิสิท ธิ์ ที่ ห ายไปกลับ คืน มา และมุ่ง หวัง ว่าจะใช้ ก องทัพพัน ธมิตรที่ เ ข้ ามาปลดอาวุธหลังจาก
สงครามโลกจบลง ช่วยในการกาจัดกลุม่ คณะราษฎรอย่างโหดเหี ้ยมเช่นกัน2
ความพยายามที่จะให้ รัชกาลที่ 8 เป็ น พระมหากษัตริ ย์ตามคติโบราณราชประเพณีไม่
ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2489 หลังจากเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทย
ได้ ราว 6 เดือนก็เกิดเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล ส่งผลให้
พระองค์ เจ้ าธานี นิวตั ได้ ก ลับเข้ ามามีบทบาทที่ชัดเจนอีกครัง้ ในตาแหน่งกรรมการสอบสวนคดี
สวรรคต3 โดยในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2489 ทูตอังกฤษได้ รายงานว่า พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เดินทางมา
แจ้ งแก่ตวั ทูตว่า ได้ ทรงเห็นพระบรมศพ และเชื่อว่ารัชกาลที่ 8 ถูกลอบปลงพระชนม์ แต่รัฐบาลของ
1

คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 176.
หม่อมเจ้ าศุภสวัสดิ์วงศ์ สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 533.
3
ณัฐพล ใจจริ ง. (2556). ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื่อ : ความเคลือ่ นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ ปฏิ วัติ
สยาม (พ.ศ.2475-2500). หน้ า 120.
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ปรี ดีก ลับบอกว่าเป็ นอุบัติเหตุ ทาให้ พระองค์ท รงกังวลว่ารัชกาลต่อไปจะไม่ได้ ทรงขึน้ ครองราช
สมบัติ เพราะมีนกั การเมืองที่ครองอานาจและพยายามจะสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ ้นมาแทนที่
โดยทรงขอให้ กองทัพอังกฤษยังคงประจาการอยู่ในประเทศไทยต่อไป1
สุพจน์ ด่านตระกูล ยังกล่าวว่า ได้ โทรไปตามสถานทูตต่างๆในกรุงเทพฯว่า รัชกาลที่ 8
ทรงถูก ลอบปลงพระชนม์ 2 โดยผู้ต้ อ งหาคนส าคัญ ในคดี คื อ ปรี ดี ตามที่ ม.ร.ว.เสนี ย์ และ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ กล่าวหาเอาไว้ ม.ร.ว.เสนีย์ได้ กล่าวถึงปรีดีวา่ แม้ ปรี ดีจะเป็ นมิตรกับเจ้ า
อย่ างไร แต่ไม่เคยหมดสงสัยเลยว่า ปรี ดีเ ป็ น คอมมิวนิสต์ 3 ต่อมาจึงได้ มีการตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนกรณีสวรรคต โดยมีพระองค์เจ้ าธานีนิวตั เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการพระองค์เดียวเท่านันที
้ ่
เป็ นเจ้ านาย ต่อมาจึงได้ เสนอให้ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจุมภฏพงศ์บริพัตร และพระเจ้ าว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้ าภาณุพนั ธุ์ยคุ ล เป็ นคณะกรรมการในส่วนของเจ้ านายเพิ่มขึ ้นมา ทังนี
้ ้เจ้ านาย
ชันผู
้ ้ ใหญ่อย่างกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงมีความเห็นว่าเป็ นอุบัติเหตุ แต่เมื่อให้ กรรมการลง
มติถึ งสาเหตุการสวรรคตพระองค์เจ้ าธานีนิวัตก็ ยังทรงลงมติว่าเป็ นการลอบปลงพระชนม์โดย
เด็ดขาด4
อาจกล่า วถึ งบทบาทของพระองค์ใ นเรื่ อ งการสวรรคตว่า ความคิด ที่ จ ะล้ มสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพื่อจัดตังระบอบสาธารณรั
้
ฐยังคงวนเวียนอยู่ในแนวคิดของพระองค์ เนื่องจาก”
แสงเงินแสงทอง” ที่ทรงคาดหมายให้ เป็ นที่พึ่งใหม่ กลับต้ องดับลงในรัฐบาลของกลุม่ คณะราษฎร
ทังนี
้ ใ้ นงานของณัฐพล ใจจริ งได้ อธิบายกลุ่มรอยัลลิสต์ยังเห็นว่า กลุม่ ของปรี ดี และ จอมพล ป.
ยังเป็ นภัย ต่อความมั่นคงทางการเมือง 5 แม้ ว่าปรี ดี จะเคยช่วยเหลือและสนับ สนุนกลุ่มนี ก้ ็ตาม
จนกระทัง่ ปรีดีต้องลี ้ภัยไปต่างประเทศ “ก็เพราะกรรมของเขาเอง”6
รัฐบาลปรีดี ได้ กราบบังคมทูลเชิญให้ สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
ขึ ้นครองราชย์ เป็ นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 ต่อไป และเมื่อจะต้ องเสด็จไปศึกษาต่อทาให้ ต้อง
ตังคณะผู
้
้ สาเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งถูกมองว่าเป็ นการผลักดันผู้นาของแต่ละกลุม่ ในบรรดา
เจ้ านายด้ วยกันเอง ดังในช่วงแรกหม่อมเจ้ าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวตั น์ เสนอต่อปรีดีวา่ ควรตัง้
1

ณัฐพล ใจจริ ง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. หน้ า 44.
2
สุพจน์ ด่านตระกูล. (2544). ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์). หน้ า 43.
3
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 221.
4
สุพจน์ ด่านตระกูล. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 80.
5
ณัฐพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 22.
6
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.
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ให้ สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เป็ นประธานคณะผู้สาเร็จการเพื่อจะ
ได้ เ ป็ น การถวายพระเกี ย รติ แก่ รัช กาลที่ 7 อีก ด้ วย โดยยังเสนอให้ พระองค์เ จ้ า ธานี นิ วัต และ
เจ้ าพระยาพิ ชัย ญาติ ร่วมเป็ นคณะผู้สาเร็จ ราชการ 1 โดยอีกฝ่ ายได้ เสนอให้ กรมพระยาชัย นาท
นเรนทรเป็ นประธานคณะผู้สาเร็จราชการ ร่วมกับพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ด้ วยความไม่เห็นตรงกัน
ดังกล่ าวฝ่ ายสมเด็จ พระบรมราชิ นี ใ นรัช กาลที่ 7 จึงถูก มองว่า เป็ น กลุ่ม ที่ พยายามสนับ สนุน
ราชสกุลจักรพงษ์ ส่วนกรมพระยาชัยนาทนเรนทรถูกมองว่าเป็ นฝ่ ายที่สนับสนุนราชสกุลมหิดล 2
สุด ท้ ายจึ งได้ เ กิ ด การประนี ป ระนอมโดยเลื อ กกรมพระยาชัย นาทนเรนทรและรั ฐ บาลเลื อ ก
พระยามานวราชเสวี ร่วมกันเป็ นคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ในที่สดุ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จอมพล ป. และกลุม่ ทหารได้ ทาการรัฐประหาร ที่
เสมือนการขับ ไล่อานาจของปรี ดี โดยมีฝ่ายทหารเข้ ามาประสานกับ กลุ่มเจ้ า ซึ่งทูตอังกฤษได้
รายงานว่า รัฐประหารครัง้ นี ้มีการสนับสนุนจากพระราชวงศ์ 3 โดยกรมพระยาชัยนาทเป็ นผู้ลงนาม
รับรองแต่เพียงพระองค์เดียว ทัง้ ที่ในความเป็ นจริ งแล้ วได้ กาหนดให้ ผ้ สู าเร็จราชการต้ องลงนาม
พร้ อมกันทังหมด
้
พร้ อมกับยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2475 และนาฉบับที่มีการร่างไว้ ขึ ้นมาแทนที่ พร้ อม
กับการรือ้ ฟื น้ ตาแหน่งอภิรัฐมนตรี ขึ ้นมาอีกครัง้ จึงเป็ นเหตุให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ กลับเข้ ามา
รับราชการอย่างเต็มกาลังในตาแหน่งอภิรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2490 ทังนี
้ ้ทรงกล่าวว่าไม่อยากจะกลับ
รับราชการอีก แต่ทรงเห็นว่าเป็ นการสนองพระคุณของพระเจ้ าแผ่นดินจึงขัดไม่ได้ แต่ความจริงแล้ ว
การกลับเข้ ามารับราชการของพระองค์ มาจากการชักชวนของกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ดังที่
ปรากฏในอัตตชีวประวัติวา่ “ท่าน (กรมพระยาชัยนาท) เสด็จลุกมากอดแล้ วตรัสว่า แกกับฉันรักกัน
มานมนานตังแต่
้ ยงั ไว้ จุกอยู่ด้วยกัน คราวนี ้ฉันขอให้ ช่วยสักทีเถิด พ่อไม่มีทางจะขัดท่านได้ เพราะ
รักท่านเป็ นการรู้สกึ ส่วนตัวของพ่อ จาต้ องยอมตามท่าน ก็เลยเข้ าไปติดอยู่จนบัดนี”้ 4
ในระบอบใหม่ซึ่งเป็ นระบอบที่ทรงพยายามสกัดกันผ่
้ านแนวความคิดของพระองค์ในช่วง
ระบอบเดิม ดังนันเมื
้ ่อคณะราษฎรได้ จดั การปกครองประเทศ จึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้ เข้ าไปส่วน
ร่วมใดๆในรัฐบาลเพราะทรงแสดงออกอย่างชัดเจนตังแต่
้ ช่วงแรกของการรัฐประหาร โดยการกล่าว
คาให้ ร้ายคณะราษฎร ในช่วงที่ไม่มีงานใดเป็ นพิเศษ จึงได้ ไปทรงงานอื่นๆแทน และเมื่อกรมพระยา
ชัย นาทนเรนทรถูกจับ กุมในปี 2482 ซึ่งถื อเป็ น เสมือนคาเตือนให้ บ รรดากลุ่มอานาจเดิมที่เ คย
หม่อมเจ้ าศุภสวัสดิ์วงศ์ สนิท สวัสดิวัตน. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 497.
2
ณัฐพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 37.
3
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 223.
4
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 119.
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เคลื่อนไหวต่อต้ านรัฐบาลมาก่อนหน้ านี ้ ให้ การกระทาดังกล่าว เป็ นผลให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ต้ อง
ทรงระมัดระวังพระองค์มากขึ ้น จึงได้ ทรงงานการพระนิพนธ์บทความต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็ นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม ผลงานส่วนใหญ่มกั จะตีพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม
จนกระทัง่ จอมพล ป. เริ่ มหมดอานาจลงในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประกอบกับรัฐบาลปรี ดี
พนมยงค์ เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ อานาจเก่ากลับเข้ ามามีบทบาททางการเมือง ผลงานพระนิพนธ์ของ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 เป็ นต้ นมาจึงมีลกั ษณะโจมตีคณะราษฎร และ
เชิ ด ชูพ ระมหากษั ต ริ ย์ อย่ างเห็ น ได้ ชัด เจน เสมื อนความพยายามในการสร้ างวาทกรรมที่ ใ ห้
ความสาคัญ ต่อสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ แทนที่ คณะราษฎร สอดคล้ องกับ ข้ อเสนอของ ธงชัย
วินิจจะกูล ที่ว่าการฟื ้นอานาจของกลุ่มเจ้ าในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นการวางรากฐาน
ให้ กบั ลัทธิกษัตริย์นิยมยุคใหม่ (Neo-Royalism)1
อาจกล่าวได้ ว่าทรงสร้ างความหมายและสร้ างอัตลักษณ์ ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ขึ ้นมาใหม่ให้ เข้ ากับ ระบอบรัฐ ธรรมนูญ และยังแยก “พระองค์ ” ของพระมหากษัตริ ย์ โดยทรง
ตีความหมายและสร้ างทิศทางใหม่ ทังในเรื
้ ่องให้ มีความใกล้ ชิดกับราษฎรในฐานะที่ทรงเป็ น “พ่อ”
ไม่ใ ช่พ่อ เมื องและพ่อขุน แบบโบราณอี ก ต่อ ไป ซึ่ง สอดคล้ องกับ สิ่ งที่ เ คยทรงเสนอไปในสมัย
รัช กาลที่ 7 ว่าชาวตะวัน ออกน่าจะเหมาะแก่ การปกครองเปน Patriarchal 2 ทัง้ นี ใ้ นช่วงเวลา
ดังกล่าวถือว่าเป็ นงานสาคัญอย่างมากเพราะไม่ทรงใช้ กาลังในการกระทาดังกล่าวแต่ทรงใช้ กาลัง
ด้ าน “อักษรศาสตร์ ” ที่ ทรงมีค วามถนัด เป็ นการใช้ รูป แบบของการเมืองวัฒนธรรมมาต่อสู่เพื่ อ
นาเสนอความชอบธรรมให้ กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยประชาธิปไตยแนวรัฐธรรมนูญของ
คณะราษฎร โดยเฉพาะบทพระนิพนธ์เรื่อง The Old Siamese Conception of the Monarchy ที่มี
การน ามาอ้ า งอิง อย่ า งบ่ อ ยครั ง้ ดัง ที่ ธงชัย วินิ จ จะกูล มองว่าพระนิ พนธ์ เ รื่ องนี ้ เป็ น ผลงาน
ชันประมวลรวบยอดแนวคิ
้
ดหลักของลัทธิกษัตริย์นิยม เป็ นทฤษฎีวา่ ด้ วยสถาบันกษัตริย์ 3
นอกจากนี ใ้ นช่ วงที่ ไ ม่ไ ด้ ท รงงาน ได้ ป รากฏว่าทรงเป็ น เสรี ไทยในการช่ว ยเหลื อให้
จากัด พลางกูร เดินทางไปต่างประเทศสาเร็ จ ซึ่งวิเคราะห์วา่ จุดประสงค์หลักที่ทรงช่วยเหลืองาน
ดังกล่าว เพื่อต้ องการสนับสนุนให้ จอมพล ป. พ้ นจากตาแหน่งผู้นารัฐบาลในขณะนัน้ นอกจากนี ้
เมื่อรัชกาลที่ 8 สวรรคต ยังได้ ถูกเหลือโดยปรี ดี พนมยงค์ ให้ เป็ นกรรมการสอบสวนคดีสวรรคต
รัชกาลที่ 8 ทรงมีสว่ นสาคัญในการสนับสนุนข้ อที่วา่ รัชกาลที่ 8 ถูกลอบปลงพระชนม์ นอกจากนี ้ยัง
1

ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 89.
รายงานการประชุมกรรมการองคมนตรี , อ้ างใน สนธิ เตชานันท์. เล่มเดิ ม. หน้ า 221.
3
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 38.
2
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ได้ ทรงเป็ นผู้ไปแจ้ งกั บ สถานทู ต เกี่ ย วกั บ ข้ อคิ ด เห็ น นี อ้ ี ก ด้ วย 1 ดั ง นั น้ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า
เมื่อจอมพล ป. หมดอานาจลงไปในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กลุ่มอานาจเดิม ได้ กลับมามี
บทบาททางการเมืองอีกครัง้ โดยยกเหตุก ารณ์สาคัญอย่างเช่น การช่วยเหลืองานเสรี ไทยเพื่ อ
ต้ องการโค่นอานาจ จอมพล ป. หรื อในเหตุการณ์สวรรคตยังได้ มีการชีน้ าให้ ความน่าเชื่อถือของ
รัฐบาลปรีดี ลดน้ อยลงไป
ซึ่งนับจากนี ้เป็ นต้ นไป กลุม่ กษัตริย์นิยมได้ ก่อตัวขึ ้นอย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ถกู จัดวางไว้ ในระบอบประชาธิปไตย โดยพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีสว่ นสาคัญใน
การใช้ พระราชพิ ธี คติ ธ รรมเนี ย มโบราณเพื่ อ สนั บ สนุ น ความชอบธรรมให้ แก่ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ จนกระทั่งเกิดความสาเร็จอย่างมาก ภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึด
อานาจ อันเป็ นการตัดขาดบทบาทของกลุม่ คณะราษฎรให้ ออกไปเวทีการเมือง

1

ณัฐพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า44.

79

บทที่ 4
บทบาทและแนวคิดทางการเมือง พ.ศ. 2490 – 2517
วัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2489 รั ช กาลที่ 8 ต้ อ งพระแสงปื นสวรรคตที่ พ ระที่ นั่งบรมพิ ม าน
ในพระบรมมหาราชวัง เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นสาเหตุหนึ่งในการทารัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน
2490 โดยคณะนายทหารนอกราชการมีจอมพลผิณ ชุณหะวัณเป็ นหัวหน้ าคณะ การรัฐประหารใน
ครัง้ นี ้มีการวิเคราะห์วา่ เป็ นจุดสิ ้นสุดของกลุม่ คณะราษฎร และเป็ นการเริ่มต้ นของการปกครองโดย
กลุ่มนายทหารตังแต่
้ บัดนี เ้ ป็ น ต้ น มา ในช่วงเวลาตัง้ แต่การรัฐ ประหาร 2490 เป็ น ต้ น มาได้ เ กิ ด
เหตุก ารณ์ ส าคัญ หลายเหตุก ารณ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการรัฐ ประหารยึ ดอ านาจ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ในพ.ศ. 2500 เป็ นการปิ ดฉาก
ผู้น าที่ มาจากกลุ่มคณะราษฎรอย่างสิน้ เชิ ง ทัง้ นี ย้ ังมีก ารสนับ สนุน ให้ สถาบัน พระมหากษัตริ ย์
กลับมาเป็ นจุดศูนย์กลางสาคัญและเป็ นสัญลักษณ์ของชาติขึ ้นมาอีกครัง้ นับตังแต่
้ เปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ในบทนี จ้ ึง มุ่งเน้ น ที่ จ ะอธิ บ ายบทบาทและแนวคิดด้ านวัฒนธรรมที่
พระองค์ เจ้ าธานี นิ วตั มีส่วนสาคัญ ในการประดิษ ฐ์ วฒ
ั นธรรมและประเพณี ใ นราชสานัก ต่างๆ
ขึน้ พร้ อมทัง้ กลุ่ม คนที่ มี แ นวคิ ด ในการสร้ างหรื อ หรื อ ส่ว นฟื ้น ฟูป ระเพณี ใ นราชส านัก ขึน้ มา
ทังนี
้ ไ้ ด้ นาคาว่า “เครื อข่ายวาทกรรม” มาใช้ เรียกกลุ่มดังกล่าว การศึกษาในบทนีจ้ ะสิ ้นสุดลงใน
พ.ศ. 2517 อันเป็ นปี ที่ได้ สิ ้นพระชนม์ ดังนันจึ
้ งแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 หัวข้ อใหญ่คือ
4.1 แนวคิ ด และบทบาททางการเมื อ งตัง้ แต่ก ารรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2490 จนถึ ง การ
รัฐประหาร พ.ศ. 2500
4.2 แนวคิ ด และบทบาททางการเมื อ งตัง้ แต่ก ารรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2500 จนถึ ง ปี ที่
สิ ้นพระชนม์ พ.ศ. 2517
4.1 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตัง้ แต่ การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จนถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2500
4.1.1 วันใหม่ ของชาติ
ดังที่ก ล่าวมาแล้ วว่าการตัดสินใจเข้ าร่วมกับญี่ ปนในสงครามโลกครั
ุ่
ง้ ที่ 2 ได้ สร้ าง
ความแตกร้ าวระหว่างผู้น ากลุ่มคณะราษฎรคือจอมพล ป. กับ นายปรี ดี จนสงครามยุติลงปรี ดี
พนมยงค์ ได้ เลือกดาเนินนโยบายประสานประโยชน์กับฝ่ ายเจ้ าแทนฝ่ ายจอมพล ป. ที่เป็ นกลุ่ม
คณะราษฎรด้ วยกัน เพื่ อต้ องการตัดระบบอานาจนิย มอันมีท หารเป็ นแกนหลัก ในการปกครอง
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ประเทศ ความมุ่งหวังในช่วงระยะเวลานี จ้ ึงเป็ นเสมือนการพยายามเข้ าสู่ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเต็มรูปแบบ อันเห็นได้ จากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ ้นแทนที่ฉบับ พ.ศ. 2475
นอกจากนี ก้ ารที่ รั ช กาลที่ 8 เสด็จ นิ วัตพระนครในปี 2488 ย่ อ มเป็ น สัญ ญาณที่
สะท้ อนให้ เห็นการเดินทางไปในแนวทางของระบอบประชาธิปไตยด้ วยกัน แต่แล้ วความหวังที่จะ
สร้ างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบก็ถึงจุดชะงักในเช้ าวันที่ 9 มิถุนยาน 2489 เนื่องจากใน
เช้ าวันดังกล่าว รัชกาลที่ 8 ต้ องพระแสงปื นสวรรคตอย่างปริ ศนา และกลายเป็ นตราบาปให้ กับ
นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องถูกตราหน้ าว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
สวรรคตของรัชกาลที่ 8 และกลายเป็ นเกมส์การเมืองในการโจมตีรั ฐบาลนีม้ าตลอด แม้ จะมีการ
ลาออกของปรีดี และเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาที่พลเรือตรีถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์ แต่ยงั มีปัจจัยอื่นๆ
ที่ยงั สร้ างความไม่พอใจต่อรัฐบาลชุดดังกล่าว ทัง้ ความไม่พอใจของฝ่ ายทหารที่ถูกทอดทิ ้งในช่วง
การประกาศยุติสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลมาตังแต่
้ ช่วงสงครามโลก
ครั ง้ ที่ 2 จนน าไปสู่ก ารท ารั ฐ ประหารโดยฝ่ ายทหารนอกราชการอัน มี พลโทผิน ชุณ หะวัณ
เป็ นหัวหน้ าคณะรัฐประหารแต่การรัฐประหารครัง้ นี ้ไม่เพียงมีแต่ฝ่ายทหารเท่านัน้ ยังมีการร่วมมือ
กับฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมในการกาจัดอานาจของฝ่ ายปรีดีอีกด้ วย1
การรัฐประหารครัง้ นี ค้ ือการปิ ดฉากการปฏิวัติ 2475 ยังเป็ น การฟื ้น ตัวและปูท าง
ให้ แก่กลุม่ อานาจเก่าอีกด้ วย2 ซึ่งก่อนหน้ าเหตุการณ์นี ้ก็พบว่ากลุ่มอานาจเก่าได้ ออกมาโลดแล่น
อยู่ตามเหตุการณ์สาคัญต่างๆนับตังแต่
้ จอมพล ป. เริ่มหมดบทบาทลงไป ทัง้ นีผ้ ลงานที่สาคัญคือ
การพยายามท าลายความชอบธรรมของกลุ่มคณะราษฎรเกื อ บทุก วิถี ท าง โดยเฉพาะเมื่ อ
รัชกาลที่ 8 ได้ สวรรคตลงเพียง 2 วัน มีพระองค์เจ้ าไทยพระองค์หนึ่งได้ ให้ ข้อมูลกับทูตอังกฤษว่า
พระองค์ได้ ทอดพระเนตรพระศพอัน เป็ น ลัก ษณะของการถูกลอบปลงพระชนม์ และขอร้ องให้
อังกฤษยังคงตรึงกองทัพเพื่อให้ เป็ นที่เกรงขามและคุ้มครองเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ดงั ที่เคยทา
เมื่อครัง้ ที่ มีก ารปฏิวัติ 24753 หรื อดัง ที่ ม.ร.ว.คึก ฤทธิ์ ปราโมช ได้ ก ล่าวเมื่อครัง้ ที่ ได้ ต งั ้ พรรค
ก้ าวหน้ าอันเป็ นพรรคการเมืองส่วนหนึ่งของฝ่ ายนิยมเจ้ าที่ฟื้นตัวขึ ้นในเงื่อนไขการเมืองใหม่ที่ว่า
“จะแอนตี ้พวกผู้ก่อการ 2475 ทุกวิถีทาง”4 สาหรับพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงเปรี ยบรัชสมัยของ
1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2551). ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500. หน้ า 455.
2
สุรชาติ บารุงสุข. (2558). เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย. หน้ า 34.
3
กนต์ธีร์ ศุภมงคล. (2537). การวิเทโศบายของไทยระหว่างปี พทุ ธศักราช 2483 ถึง 2495. หน้ า 331.
4
สุธาชัย ยิ ้มประเสริ ฐ. (2553). แผนชิงชาติไทย : ว่าด้ วยรัฐและการต่อต้ านรัฐ สมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ครั ้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500). หน้ า 47.
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พระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดลว่าเป็ นดัง “แสงเงินแสงทอง”1 เมื่อสวรรคตลงก็เป็ นอันว่าแสงนันได้
้ จาง
ลงไป และทรงคาดหวังว่าในรัชกาลใหม่ที่เป็ นดัง “แสงสุริยาทิตย์จะขึ ้นมารือ้ ฟื น้ โชคชะตาของชาติ
ไทยหรือไม่”2 เฉกเช่นเดียวกับการรัฐประหารครัง้ นี ้ที่เป็ นดัง “วันใหม่ของชาติ”3 ซึ่งไม่ใช่วนั ใหม่ของ
ชาติเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นวันใหม่สาหรับฝ่ ายอานาจเก่า และเป็ นใหม่ของพระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ที่จะได้ กลับมารับราชการตาม “พระบรมราชโองการ”
4.1.2 รัฐธรรมนูญใต้ ต่ มุ กับการฟื ้ นคืนชีพของอภิรัฐมนตรี
การรัฐประหาร 2490 บ่งบอกให้ เห็นความเป็ นพันธมิตรระหว่างฝ่ ายทหารและฝ่ าย
อานาจเก่า ทังนี
้ ้ในแกนนาฝ่ ายทหารที่ก่อการได้ มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกบั กลุม่ เจ้ า โดยหลวง
กาจสงครามหนึ่ ง ในผู้ก่ อ การ เป็ น พ่อ ตาของหม่อมเจ้ า จั ก รพัน ธุ์เ พ็ญ ศิ ริ จัก รพัน ธุ์ จึ ง ได้ ใ ช้
ความสัมพัน ธ์ที่ ต นมีเป็ นช่องทางในการติดต่อกับ พระเจ้ าบรมวงศ์เ ธอ กรมขุน ชัยนาทนเรนทร
ผู้สาเร็จราชการ4 โดยนาเอารัฐธรรมนูญที่มีการร่างและแอบไว้ ใต้ ตมุ่ อันเป็ นที่มาของชื่อรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวนี ้เอง แม้ การเก็บรักษาจะต้ องอาศัยการแอบซ่อน แต่มาตราบางอย่างในรัฐธรรมนูญ
กลับเปิ ดเผยให้ เห็นของการรื อ้ ฟื น้ พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ขึ ้นมาอย่างชัดเจน อันเป็ น
เสมือนการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มสองกลุม่ จึงไม่ใช่สิ่งที่องค์ผ้ สู าเร็จราชการจะต้ องทรง
ครุ่นคิดมากนักเพราะศัตรูเก่าอย่างฝ่ ายคณะราษฎรได้ ถูกขจัดออกไปแล้ ว และรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ก็เปิ ดพื ้นที่ให้ กลุ่มตนได้ ออกมาโลดแล่นอยู่หน้ าม่านการเมือง จึงได้ ทรงลงพระนามรับรองการ
รัฐประหารในครัง้ นีอ้ ย่างไม่สนใจความถูกต้ อง เนื่องจากมีการกาหนดว่าในการออกกฎหมายใดๆ
จะต้ องมีผ้ สู าเร็จราชการลงนามให้ ครบทัง้ 2 คน แต่ในการรับรองรัฐประหารดังกล่าวขาดการลง
นามของพระยามานวราชเสวี อีกหนึ่งในคณะผู้สาเร็จราชการ อันเป็ นการทาผิดกฎที่วางไว้ ดงั กล่าว
ความพิ เ ศษของรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ 2490 หรื อฉบับ ใต้ ต่มุ นี ้ ยังปรากฏตาแหน่งอัน
ทรงเกียรติที่เคยถูกกาหนดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อช่วยในการบริ หารราชการแผ่นดิน และได้ ถูก
ยุบไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นั่นคือตาแหน่ง อภิรัฐมนตรี โดยความสาคัญ
ของต าแหน่ ง คื อ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาราชการแผ่ น ดิ น ของพระมหากษั ต ริ ย์ แ ละยั ง ท าหน้ าที่
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์อีกด้ วย นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ อานาจบริ หารราชการตามพระราช
1 พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น.
2

(2512). เจ็ดรอบอายุ. หน้ า 118.

หน้าเดิ ม.
หน้าเดิ ม.
4
ศรัญญู เทพสงเคราะห์. (2555, กรกฎาคม ). คณะผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ.
2478-94 ที่มา แบบแผน และการปรับตัวของสถาบันกษัตริ ย์ใต้ รัฐธรรมนูญ. หน้ า 89.
3
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กฤษฎีก า และยังท าหน้ าที่ เ ป็ น ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐ มนตรี และ
รั ฐ มนตรี จึ ง กลายเป็ นองค์ ก รที่ มี อ านาจสู ง สุ ด ในประเทศ เป็ นดั ง คณะเผด็ จ การดั ง ที่
นายหยุด แสงอุทยั ได้ กล่าวเปรียบเทียบไว้ 1
โดยคณะอภิรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ได้ บัญญัติให้ มีจานวน 5 คน และตาแหน่ง
ประธานอภิรัฐมนตรีได้ ตกเป็ นของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร แต่ทงั ้ นี ้น่าจะมีการ
พยายามจัดสรรตาแหน่งระหว่างกลุม่ เจ้ า และกลุม่ นายทหารที่ก่อการรัฐประหารให้ ดารงตาแหน่ง
อภิรัฐมนตรี เพราะปรากฏชื่อของ จอมพล ป. และพระประศาสน์พิทยายุทธ์ แต่ในที่ สดุ มีการอ้ างว่า
ตาแหน่งดังกล่า วต้ องเป็ น ไปตามพระราชประสงค์ 2 จึงได้ เ สนอชื่ อพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต และ
พระองค์เ จ้ าอลงกฎ แทนที่ สองคนที่ กล่าวข้ างต้ น ซึ่งตรงกับ ที่พระองค์เ จ้ าธานี นิวัตได้ กล่าวว่า
กรมขุนชัยนาทเป็ นผู้เติมพระนามพระองค์เจ้ าธานีนิวตั แทนอีกชื่อหนึ่งซึ่งโปรดให้ งด3
ดังนันคณะอภิ
้
รัฐมนตรี ตามบทบัญญัตินี ้จึงประกอบไปด้ วย 1. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมขุน ชัยนาทนเรนทร เป็ นประธาน 2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าธานี นิวตั 3.พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าอลงกฏ 4. พระยามานวราชเสวี และ 5. พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส อันนับเป็ นชัยชนะ
ของฝ่ ายกษั ต ริ ย์ นิ ย ม 4 ทัง้ นี ย้ ั ง คงมี ชื่ อ ของหนึ่ ง ในสมาชิ ก คณะราษฎรอย่ า งพล.ต.อ.อดุล
หรือหลวงอดุลเดชจรัส ที่ทาหน้ าที่ติดต่อประสานกับฝ่ าย จอมพล ป. แม้ ว่าพล.ต.อ.อดุล จะดุร้าย
แต่ทาอะไรตรงๆ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ เคยกล่าวถึงว่า แม้ แต่แรกท่านไม่ทรงไว้ ใจ แต่ก็พบว่าเป็ น
คนซื่อ5 อันเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าการรัฐประหารครัง้ นี ้ยังไม่สามารถขจัดกลุม่ คณะราษฎรได้ อย่าง
ราบคาบ
แม้ จะมีการเกิดขึ ้นของตาแหน่งอภิรัฐมนตรีที่พยายามจะเพิ่มพูนอานาจตามที่ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กลับปรากฏว่าไม่มีบทบาทอะไรอย่างโดดเด่น เพราะแม้ ในระยะแรกคณะ
ผู้ก่อการรัฐประหารจะยินยอมให้ ฝ่ายอนุรักษ์ นิยมได้ จัดตังรั้ ฐบาลชั่วคราว อันมีนายควง อภัยวงศ์
เป็ นนายกรัฐมนตรี และบรรดารัฐมนตรีที่เป็ นกลุม่ อนุรักษ์ นิยมเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะได้
ผลักดันในการสร้ างฐานอานาจขึ ้นในรัฐธรรมนูญที่จะนามาใช้ แทนฉบับรัฐประหาร 2490 พระองค์
เจ้ าธานีนิวตั เองทรงแสดงออกว่าทรงชื่นชมกับคณะรัฐมนตรีในชุดนี ้ เนื่องจากดีที่สดุ ดังที่ทรงกล่าว
1

ศรัญญู เทพสงเคราะห์.(2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 90.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 90.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. เล่มเดิ ม. หน้ า 118.
4
ศรัญญู เทพสงเคราะห์. (2555). เล่มเดิ ม. หน้ า 90.
5
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . เล่มเดิ ม. หน้ า 18.
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ไว้ ว่า “บรรดาคณะรัฐมนตรีที่มีกนั มา ฉันเห็นว่าคณะที่ตาควงแกตังขึ
้ ้นเมื่อหลังรัฐประหารปี 2490
นัน่ แหละเป็ นดีที่สดุ ประกอบไปด้ วยผู้ร้ ู ผู้สามารถ และซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นส่วนมาก และแต่ละคนได้
ว่าการกระทรวงที่ตนถนัดด้ วย เสียดายที่อยู่ได้ ไม่ยืด”1
ทังนี
้ ้นับตังแต่
้ ปี 2490 เป็ นต้ นมาพบว่าเครือข่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับราชสานัก
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว บุ ค คลที่ ท าหน้ าที่ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
พระมหากษั ตริ ย์และราชสานักหลายส่วนคือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2490 ได้ โอนย้ ายหม่อมทวีวงศ์
ถวัลยศัก ดิ์ จากต าแหน่ง อธิบ ดีก รมประชาสงเคราะห์ มาดารงตาแหน่ง เลขาธิ ก ารพระราชวัง 2
ควบคุมดูแลกิจการต่างๆภายในสานักพระราชวัง ต่อมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2491 หม่อมทวีวงศ์
ถวัลยศักดิ์ยงั ได้ รับตาแหน่งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้อานวยการทรัพย์สินส่วน
พระมหากษั ต ริ ย์ 3ในคราวเดี ย วกัน นี ด้ ้ ว ย วัน ที่ 1 มกราคม 2491 ตัง้ พลตรี ห ลวงสุร ณรงค์
(ธงชั ย โชติ ก เสถี ย ร) เป็ น สมุ ห ราชองครั ก ษ์ 4 และวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2493 แต่ ง ตั ง้
หม่อ มเจ้ า นิ ก รเทวัญ เทวกุล ให้ ด ารงต าแหน่ง ราชเลขาธิ ก าร 5 หลัง จากปรับ ปรุ ง หน่ วยงาน
สานักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็ นสานักราชเลขาธิการ แสดงให้ เห็นว่าพลังของฝ่ ายเจ้ าหรื อ
กลุม่ อานาจเดิมได้ กลับมามีบทบาทขึ ้นอีกครัง้ นับตังแต่
้ ทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้ นมา
4.1.3 จากอภิรัฐมนตรีส่ ูองคมนตรี
ความสาเร็จของรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีเนื ้อหา
สาระที่เอื ้อประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้ า จนกระทัง่ มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในปี 2492
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรสาคัญอย่างตาแหน่งอภิรัฐมนตรี โดยยกเลิกตาแหน่งดังกล่าว และ
เปลี่ยนมาเป็ นต าแหน่งองคมนตรี ที่ มีมาจนถึงปั จ จุบันแทน โดยน าเอาระบบองคมนตรี ในสมัย
สมบูรณาญาสิท ธิ ราชย์ มาใช้ และแยกตาแหน่งผู้สาเร็ จ ราชการแทนพระองค์ กับ องคมนตรี
ออกจากกัน โดยเด็ดขาด โดยองคมนตรี ท าหน้ าที่ ถวายความเห็นทัง้ ปวงที่พระมหากษั ตริ ย์ ทรง
1

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 42.
2
ประกาศสานักนายกรัฐ มนตรี เรื่ อง แต่ งตัง้ เลขาธิ การพระราชวัง 21 มกราคม 2490. (2490). ราช
กิจจานุเบกษา.
3
ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ 17
กุมภาพันธ์ 2491. (2491). ราชกิจจานุเบกษา.
4
อนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพ พล.อ.หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ
พลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2529. (2529). ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
5
ประกาศสานักราชเลขาธิ การ เรื่ อง แต่งตั ้งราชเลขาธิ การ 28 กุมภาพันธ์ 2493. (2493). ราชกิจจา
นุเบกษา.
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ปรึก ษา ส่วนผู้สาเร็จ ราชการแทนพระองค์ พระมหากษั ตริ ย์ทรงเห็นชอบแต่งตังผู
้ ้ ใ ดผู้ห นึ่งด้ วย
ความเห็นชอบของรัฐสภา1 อาจมองได้ วา่ การที่คณะอภิรัฐมนตรีที่มีองค์คณะจานวน 5 คนที่จะต้ อง
ทาหน้ าเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์และปฏิบัติหน้ าที่อื่นๆ อาจต้ องพบกับความยุ่งยากดังที่
เคยมีคณะผู้สาเร็จราชการมากกว่า 1 คนมาแล้ ว เพราะฉะนันจึ
้ งมีการกาหนดให้ มีผ้ สู าเร็จราชการ
แทนพระองค์เพียง 1 คน และแยกคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็ นตาแหน่งองคมนตรี อีกต่างหาก
ทัง้ นี อ้ งคมนตรี ยังมีบ ทบาทสาคัญคือเมื่อพระมหากษัตริ ย์มิได้ แต่งตัง้ ผู้ใ ดให้ เ ป็ น
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรีจะดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนทันที อันเป็ น
สิ่งที่ต่างจากรัฐธรรมนูญในยุคคณะราษฎรที่ เคยก าหนดให้ วฒ
ุ ิสมาชิกอาวุโสจานวน 3 คนเป็ น
ผู้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ เพราะฉะนัน้ ภายหลังที่ รั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ 2492 มี ผ ลบัง คับ ใช้ จึง ท าให้ คณะ
อภิรัฐ มนตรี ใ นชุด เดิ มหมดหน้ าที่ ลงไป แต่ไปดารงตาแหน่งที่ มีก ารจัดตัง้ ขึ ้นมาใหม่แทน โดย
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ คณะองคมนตรี
ตามรั ฐ ธรรมนูญ 2492 ระบุใ ห้ มี ป ระธานองคมนตรี 1 คนและคณะองคมนตรี ไ ม่เ กิ น 8 คน
ประกอบด้ วย พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วั ต ทรงเป็ นประธานองคมนตรี พระองค์ เ จ้ าอลงกฏ
พระยามานวราชเสวี พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส
ต่อมาในปี 2493 แต่งตังพระวรวงศ์
้
เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสรุ นาถ เป็ นองคมนตรี อีก
หนึ่งคน ทังนี
้ ้ในองคมนตรีชุดดังกล่าวล้ วนแต่เ ป็ นเจ้ านายและขุนนางที่เคยมีบทบาทสาคัญมาใน
ระบอบเก่ า โดยเฉพาะกรมขุนชัยนาทนเรนทร พระองค์เจ้ าธานีนิ วตั พระองค์เ จ้ าอลงกฎ และ
พระยามานวราชเสวี ได้ เ คยดารงตาแหน่งองมนตรี มาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 62 จนกระทั่งถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพราะฉะนันการแต่
้
งตังกลุ
้ ม่ คนดังดังกล่าวจึงมีความหมายสาคัญ
ในการสร้ างกลุม่ อานาจเก่าให้ ขึ ้นมามีบทบาทในตาแหน่งสูงอีกครัง้ เพราะในสภารัฐธรรมนูญฉบับ
2492 ยังเอื ้อให้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นผู้แต่งตังวุ
้ ฒิสภาทังชุ
้ ด เป็ นอันว่าในยุคนี ้จึงเป็ นหมุดหมาย
สาคัญที่ก ลุ่มอานาจเก่าจะเข้ ามารื อ้ ฟื ้นสถาบัน ให้ กลับมามีบ ทบาทขึน้ อีกครัง้ การเลือกผู้ที่อยู่
“ข้ างตนเอง” ให้ เข้ ามาดารงตาแหน่งองคมนตรีเห็นได้ อย่างชัดเจน
เมื่อจอมพล ป. ยึดอานาจและนารัฐธรรมนูญฉบับ 2475 แก้ ไข 2494 คณะองคมนตรี
ชุดแรกนี ้ยังได้ กลับมาดารงตาแหน่งเช่นเดิม ยกเว้ น พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส สมาชิกคณะราษฎร
ที่ ห ลุ ด จากต าแหน่ ง ไปพร้ อมกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ 2492 และแต่ ง ตั ง้ อดี ต องคมนตรี ในสมั ย
สมบูร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ อ ย่ า ง เจ้ าพระยาศรี ธ รรมาธิ เ บศ รวมไปถึ ง พระองค์ เ จ้ าวิ วัฒ นไชย
1

ปิ ยบุตร แสงกนกกุล. (2550). พระราชอานาจ องคมนตรี และผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ. หน้ า 67.
2
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั กับคณะองคมนตรี. (2556). หน้ า 29.
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และพระยาศรี วิ ส ารวาจา ให้ เข้ าด ารงต าแหน่ ง องคมนตรี ยิ่ ง เป็ นการตอกย า้ ให้ เห็ น ว่ า
คณะองคมนตรี ชดุ แรกๆ สงวนไว้ ให้ กบั กลุม่ เจ้ านายและขุนนางในระบอบเก่า โดยเฉพาะในกรณี
การหลุดจากตาแหน่งของ พล.ต.อ.อดุล ยิ่งสะท้ อนการปฏิเสธกลุม่ คณะราษฎร และในพืน้ ที่ของ
ช่วงเวลาดังกล่าว เป็ น การแย่ งชิ งพื น้ ที่ ทัง้ ทางประวัติศาสตร์ และพื น้ ที่ ทางการเมืองครัง้ สาคัญ
หากในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นการโยนหินถามทางของกลุม่ เจ้ าและพวกอนุรักษ์ นิยม
แล้ ว ในช่วงเวลานี ห้ ิน ดังกล่าวคงชี ท้ างให้ เ ห็น ว่ากลุ่มของตนเองจะเดิน ทางไปในทิศทางใดต่อ
การเลือ กเอากลุ่มคนดังกล่าวจึง ไม่ใ ช่เ รื่ องแปลกอะไรไปมากกว่าการพยายามฟื ้น ฟูคติ และ
สัญลักษณ์ตา่ งๆในระบอบเก่ากลับคืนมาอีกครัง้
ทังนี
้ จ้ ะเห็นได้ ว่านอกจากกรมขุนชัยนาทนเรนทรแล้ ว ผู้ที่มีความสาคัญรองลงมาคือ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างดี อันจะกล่าวต่อไปข้ างหน้ า คณะองคมนตรีในชุด
นี ้จึงค่อนข้ างจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพราะประกอบไปด้ วยพระราชวงศ์
ผู้ใ หญ่ ที่ มีฐ านะเป็ น พระปิ ต ุลา(ลุง) พระสัสสุระ(พ่อตา) เจ้ านาย และเสนาบดีในระบอบเก่ า
จึงจาเป็ นที่แนวคิดของคนกลุ่มดังกล่าวจะเป็ นเสมือนผู้ปูทางให้ กบั พระมหากษัตริย์ผ้ ทู รงพระเยาว์
ดังที่ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต เคยกล่าวถึ งเรื่ ององคมนตรี ไ ว้ ว่า “ฉัน เคยปรึ ก ษากับ เจ้ า พระยาศรี
ธรรมาธิเบศ ว่าเราแก่นกั แล้ ว ควรกราบถวายบังคมลาออกจากตาแหน่งเสียทีเถิด ให้ คนหนุ่มๆเขา
เป็ น กัน บ้ าง แต่พ ระเจ้ า อยู่หัว ท่า นไม่ท รงอนุมัติ ท่ า นตรั สว่า ที่ ห ม่อมฉัน ไม่ย อมให้ ท่ านออก
เพราะต้ องการมี opposition บ้ าง คนอื่นๆส่วนมากมักไม่กล้ าคัดค้ านท่าน และหากต้ องพระราช
ประสงค์จะทราบเรื่องราวที่เก่าแก่ ก็มีเราสองคนที่เคยเป็ นเสนาบดีมาแต่สมัยรัชกาลที่ 7”1
ทังนี
้ ร้ ัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์ยังได้ โอนอานาจการบริ หารทรัพย์สินจานวนมาก
ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์เข้ ามาอยู่ในความดูแลของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์2
ซึ่งจะเป็ นแหล่งการเงินในการประกอบกิจกรรมต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงที่ได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างจากัด
4.1.4 การฟื ้ นฟูพระราชพิธีในช่ วงทศวรรษ 2490 ตามแนวคิดรัฐนาฏกรรม และ
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์
แม้ ว่ า คณะรั ฐ ประหาร 2490 จะมี ก ารประสานประโยชน์ กั บ กลุ่ม อ านาจเก่ า
แต่สดุ ท้ ายแล้ วมีการจีน้ ายควง ให้ ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และผลักดันหัวหน้ ากลุ่มของ
1

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 42.
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ . (2550). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : การสถาปนาพระราชอานาจนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั . หน้ า 84.
2
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ตนเอง คือ จอมพล ป. พิบลู สงครามให้ ดารงตาแหน่งแทน จะเห็นได้ วา่ แม้ จอมพล ป. จะไม่ประสบ
ความส าเร็ จ ในการนั่งต าแหน่งอภิรั ฐ มนตรี อัน เป็ น องค์ก รที่ ท รงอานาจ แต่สุด ท้ ายแล้ วการที่
คณะรัฐประหารยอมให้ กลุ่มอานาจเก่ าได้ ดารงตาแหน่งสาคัญ และใช้ รัฐธรรมนูญ ที่เ อื ้อให้ กับ
กลุ่มตนเองก็ ต าม คณะรัฐ ประหารก็ ช่วงชิ งคืนตาแหน่งที่ สาคัญ อย่ างตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี
กลับมาได้ สาเร็จ และแต่งตังกลุ
้ ม่ ของตนเองให้ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง
แม้ จะสูญ เสียอานาจของฝ่ ายบริ ห ารไป แต่กลุ่มอานาจเก่ าเลือกจะใช้ พลังอีกด้ าน
หนึ่งนัน้ คือการต่อสู้ทางวัฒนธรรม ทัง้ นีก้ ลุ่มอานาจเก่าเรี ยนรู้ ถึงความพ่ายแพ้ และสูญเสียจาก
การต่อสู้โดยอาวุธและกองทัพ ในเหตุก ารณ์ ก บฏบวรเดช หรื อการวางแผนร่ วมมือกับ พระยา
ทรงสุรเดช เพื่ อชิ งอานาจคืน แต่แผนการล้ มเหลวจนท าให้ ก รมขุน ชัย นาทต้ องถูก ถอดออกจาก
ฐานันดรศักดิ์ ซึ่งสร้ างบาดแผลสาคัญ ให้ แก่ก ลุ่มอานาจเก่าเป็ น อย่างมาก การช่วงชิงพื น้ ที่ทาง
วัฒนธรรมหรื อการเมืองวัฒนธรรมดังที่เคยกล่าวไปในบทที่แล้ ว การก่อตัวในช่วงก่อนหน้ านี ้ไม่ได้
อยู่ในขันลงมื
้ อปฏิบตั ิจริง แต่เปรียบเสมือนการเขียนทฤษฎี และวางแผนการณ์เพื่อจะนามาใช้ ตอ่ สู้
อย่างจริงจังเมื่อสบโอกาส
หากน าแนวคิ ดการเมืองการเมืองวัฒนธรรม (Cultural Politics) ตามแนวคิดของ
เกลนน์ จอร์ แดน และ คริส วีดอน ชีใ้ ห้ เห็นว่า กลุม่ คนที่ครอบงากลุม่ คนอื่น ได้ ทาให้ ความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม กลายเป็ นเรื่ องที่ถกู ต้ องได้ ผ่านทางวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมมีผลอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม1 ดังที่คลิฟฟอร์ด เกียซร์ ได้ วิเคราะห์รูปแบบพิธีกรรมของชวาในการ
ถวายพระเพลิงของสุลต่าน โดยเขามองว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีนัยยะสาคัญมากกว่าการถวายพระ
เพลิง แต่ห ากเป็ น เสมือนการแสดงละครที่ มี รัฐ เป็ น โรงละคร ตามแนวคิด เรื่ อ งรัฐ นาฏกรรม 2
นอกจากนีย้ ังได้ เสนอมโนทัศน์นาฏรัฐที่จาแนกองค์ประกอบรัฐ ออกเป็ น 3 ส่วน คือ สถานภาพ
ยศศักดิ์ พิธีการ และกระบวนการปกครอง โดยนาฏรัฐมุง่ เน้ นการนาเสนอทัศนีย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
ลาดับชนชัน้ ทางสังคมให้ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ มากกว่าการใช้ กาลังบังคับ 3 การนาเสนอทัศนีย ของ
ราชสานักต่อสาธารณชน ย่อมแสดงให้ เห็นความสาคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะจิตวิญญาณ
1

ชัยวัฒ น์ หลานฉิ ม. (2559). การเมือ งเชิ ง วัฒ นธรรมของสังคมชวาในคริ สต์ ศตวรรษที่ 19 : ภาพ
สะท้ อนจากแนวคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม. หน้ า 6.
2
หม่ อ มราชวงศ์ อ คิ น รพี พั ฒ น์ . (2551). วัฒ นธรรมคื อ ความหมาย : ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารของ
คลิ ฟฟอร์ ด เกี ยร์ ซ. หน้ า 205.
3
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู. (2558, มกราคม-มิถนุ ายน). นาฏกรรมแห่งอานาจ: ละครผู้หญิงของหลวงกับ
การเมืองวัฒนธรรมในราชสานักสยาม. หน้ า 41.
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ของอาณาจักร ส่วนแก่นของพิธีกรรมได้ อาศัยจารี ตธรรมเนียมเดิมเป็ นการยืนยันความสืบเนื่อง
ดัง นัน้ นาฏรั ฐ ที่ แ สดงออกผ่ า นพิ ธี ก รรมหรื อ พระราชพิ ธี จึ ง เป็ นการแสดงความชอบธรรม
และความถูก ต้ องของระเบี ย บสังคมวัฒนธรรมที่ ใ ห้ ความสาคัญ ต่อการดาเนิ น บทบาทหน้ าที่
บนพื ้นฐานของลาดับต่าสูง1
ทัง้ นี น้ ิธิ เอีย วศรี วงศ์ ได้ ให้ ความหมายคาว่ ารัฐนาฏกรรมว่า การแสดงที่มีรัฐเป็ น
โรงละคร ที่ทาการแสดงอันยิ่งใหญ่ แสดงความรุ่งเรือง บารมีอนั เปี่ ยมล้ นของพระราชา การจาลอง
อานาจในจักรวาลออกมาในรูปธรรมในพืน้ โลกในขนาดย่อส่วน พระราชาจึงเป็ นผู้ที่มีเกียรติย ศ
สูงสุด สามารถสร้ างบารมีให้ ประชาชนภายใต้ ปกครองรู้สกึ ปลอดภัยท่ามกลางอันตรายในแต่ละ
ยุคสมัย2 หากดูในบริ บทของไทยช่วงเวลาดังกล่าว ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากภาวะสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 สังคมที่ เ ต็มไปด้ วยปั ญ หาต่างๆ จนถึ งเหตุก ารณ์ สวรรคตของรัชกาลที่ 8 คนไทยจึงมี
ความหวัง ว่าการรื อ้ ฟื ้น ความเป็ น ไทยจะได้ สร้ างระเบี ย บ และความสงบสุ ขขึน้ อี ก ครั ง้ ดัง ที่
สายชล สัตยานุรักษ์ ได้ อธิบายว่า พระราชพิธีต่างๆที่ได้ จัดขึ ้นในช่วงเวลาหลังจากนี ้ จึงทาให้ คน
หวนกลับ มารู้ สึก ผูก พัน และจงรัก ภัก ดีต่อสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ 3 ดังนัน้ ระเบี ย บสังคมตาม
อุดมคติ คือ ลาดับศักดิ์และบารมีของผู้คนที่ไม่เท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ที่ต้องให้ ความเคารพต่อ
ความต่า งศัก ดิ์ แ ละบารมี คื อ กฎระเบี ย บอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ สัง คมอยู่อ ย่ า งสงบสุข
จึงถูกตอกย ้าผ่านนาฏกรรมที่ถกู จัดขึ ้น
การรื อ้ ฟื น้ พระราชพิธีตา่ งๆนับตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา แสดงให้ เห็นถึงนัยยะ
สาคัญ ที่ ซ่ อ นเร้ นอยู่ภ ายในพระราชพิ ธี เ หล่า นัน้ การเลื อ กพระราชพิ ธี ที่ อ้ า งอิ ง ตามโบราณ
ราชประเพณี เป็ น ไปในลัก ษณะการผลิตซ า้ ทางวัฒนธรรม วัช ราภรณ์ ดิษ ฐป้ าน ได้ ก ล่าวถึ ง
ลักษณะการผลิตซ ้าตามแนวคิดของ Raymond Williams ว่าการผลิตซ ้าวัฒนธรรมนัน้ ดารงอยู่ใน
สังคมทัง้ นี ้สิ่งที่ถกู ผลิตซ ้าย่อมผ่านกระบวนการเลือกสรรของคนในสังคมนันๆมาแล้
้
ว4 ในงานของ
วัชราภรณ์ ยังได้ อ้างถึง เอกวิทย์ ณ ถลาง ที่ได้ ขยายความของลักษณะการผลิตซา้ ทางวัฒนธรรม
อัน เป็ น การน าต้ น ทุน ทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่แล้ ว มาประยุก ต์ใ ห้ สอดคล้ องกับ บริ บ ทของสังคม
เพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสัง คม โดยน าพิ ธีก รรมที่ มีค วามศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ม า
1

อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู. (2558). เล่มเดิ ม. หน้ า 42.
2
ชัยวัฒน์ หลานฉิม. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.
3
สายชล สัตยานุรักษ์ . (2557). 10 ปั ญญาชนสยาม เล่ม 2. หน้ า 274.
4
วัชรากรณ์ ดิษฐป้าน. (2558). การสืบทอดและการผลิตซ ้าประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับพระอุปคุต
ในสังคมไทยปั จจุบนั . หน้ า 113.
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ประยุกต์ใช้ ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่ในบริ บทที่ตา่ งจากเดิม 1 แนวคิดดังกล่าวเป็ นการมองโดยรวมว่า
วัฒนธรรมที่เกิดจากราชสานักได้ รับการรือ้ ฟื น้ เพื่อสร้ างให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ มีทิศทางตาม
ระบอบการปกครองใหม่
แต่ห ากพิ จารณาเจาะจงเฉพาะแต่ละพระราชพิ ธีจ ะเห็น ได้ ว่า มีลกั ษณะของการ
ประดิ ษ ฐ์ ขึน้ มาใหม่ ซึ่งการประดิษ ฐ์ สร้ างวัฒนธรรมดังกล่าวได้ อาศัย ตามกรอบแนวคิดเรื่ อ ง
ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ (Invension of Tradition) 2ของ Eric Hobsbawn และ Terence Ranger อัน
ปรากฏอยู่ใ นงานของ ปฐม หงส์สวุ รรณ ที่เ สนอว่า ประเพณี ประดิษฐ์ คือชุดของวิถีปฏิบัติที่ถูก
กาหนดจากฎเกณฑ์ อันเป็ น ที่ย อมรับ โดยเปิ ดเผย และโดยปริ ย าย มีลักษณะเชิ งพิธีก รรมหรื อ
สัญ ลัก ษณ์ โดยกระท าซ า้ ตามแบบเดิ ม ซึ่ ง แสดงความต่อ เนื่ อ งกับ อดี ต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ ใ หม่ๆ ทัง้ นี จ้ ะมีก ารอ้ างอิงกับ สถานการณ์ เ ก่ า หรื ออาจสร้ างอดีตขึน้ มาเองก็ ได้ 3
โดยสาระสาคัญของการประดิษฐ์ ประเพณีคือ การนาเอาเรื่องราวในอดีต ซึ่งในที่นีห้ มายถึงข้ อมูล
ประเพณี มาใช้ ในบริบทของสังคมปัจจุบนั 4 หรืออธิบายให้ ชดั เจนคือการใช้ ของเก่า เพื่อจุดประสงค์
ใหม่ซึ่งจุดประสงค์ใหม่อาจไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้ หรือหากมีก็มกั จะนามา
ผสมแล้ วสร้ างขึ ้นใหม่ ประเพณีประดิษฐ์ ยังมีส่วนเชื่อมโยงและสามารถแสดงให้ เห็นการเปลี่ยน
ผ่ า นจากโลกจิ ตวิ ญ ญาณ (Sacred World) ให้ กลายเป็ นโลกสามั ญ ( Profane World) 5
โดยมีเรื่ องราวอยู่ในทางสังคมหรื อทางโลกมากกว่า ซึ่งประเพณีประดิษฐ์ ยังจัดเป็ นชุดการเมือง
เชิงวัฒนธรรมอีกด้ วย
ศิราพร ณ ถลาง ได้ ขยายความตามที่ Hobsbawn นิยามไว้ วา่ ประเพณีประดิษฐ์ มกั
มีพิธีการหรื อสัญ ลัก ษณ์ที่ เกี่ ยวข้ องแลเชื่อมโยงกับ อดีต และพยายามทาให้ ดูเก่ า โดยในสังคม
สมัยใหม่ประเพณีประดิษฐ์ มกั มีที่มาจากนโยบายรัฐชาติ คือประเพณีประดิษฐ์ เรื่ องธงชาติ การ
สร้ างโดยภาครัฐหรือราชการก็ได้ สร้ างประเพณีประดิษฐ์ ทางราชการ ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กบั
ประวัติ ศ าสตร์ ก ารเมื อง เพื่ อ รับ รองความชอบธรรม การสร้ างระบบคุณ ค่าให้ กับ กับ สถาบัน
ทางการเมือง และยังเป็ นแนวปฏิบตั ิใหกับคนในสังคม6
1

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. (2558). เล่มเดิ ม. หน้ า 113.
2
โปรดดู Eric Hobsbawm, และ Terence Ranger. (1984). The Invention of Tradition.
3
ปฐม หงษ์ สุวรรณ. (2558). พลวัตและการสร้ างประเพณีป ระดิษฐ์ ในชุม ชนอีสานลุ่มน า้ โขง. หน้ า
250.
4

แหล่งเดิ ม.. หน้ า 251.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 252.
6
ศิราพร ณ ถลาง. (2558). บทสังเคราะห์พลวัตประเพณีพิธีกรรมในสังคมไทยร่วมสมัย. หน้ า 366.
5
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ดัง นัน้ จึ ง ปรากฏว่าในช่ ว งต้ น ทศวรรษ 2490 ได้ มี ก ารประกอบพิ ธี ต่างๆรวมถึ ง
การรือ้ ฟื น้ พระราชพิธีที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เริ่มจากการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ
พระนางเจ้ าร าไพพรรณี พระบรมราชิ นี ใ นรั ช กาลที่ 7 ให้ ทรงอั ญ เชิ ญ พระบรมอัฐิ ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั กลับประเทศไทย และมีการตังพระราชบ
้
าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายเมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 24921 พร้ อมกั บ การที่ รั ฐ บาลน้ อมเกล้ าฯถวายวัง ศุโ ขทั ย คื น
ให้ เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในปี 2495 ต่อมาในปี 2498 รัฐบาลยังได้
เปลี่ ย นชื่ อ โรงพยาบาลประจ าจัง หวัด จัน ทบุรี เ ป็ น โรงพยาบาลพระปกเกล้ า เพื่ อ ถวายเป็ น
พระบรมราชานุสรณ์2แด่รัชกาลที่ 7
ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลได้ กราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่ 9 ให้ เสด็จพระราชดาเนิน
กลับประเทศแต่ได้ รับ การปฏิเสธจากทางราชสานักทุก ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2490 เป็ นต้ น มาด้ วยเหตุผล
สาคัญคื อการที่รัฐบาลจะต้ องจัดคดีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ให้ เสร็จ สิ ้นก่อน3 แต่แล้ วในที่ สดุ ผู้
ศึกษาเชื่อว่าฝ่ ายเจ้ าโดยเฉพาะผู้สาเร็ จราชการและองคมนตรี ได้ เล็งเห็นว่าการไม่รีบจัดการให้
รัชกาลที่ 9 ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนันย่
้ อมถือว่าเสาหลักของฝ่ ายเจ้ ายังมิได้ ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย์ตามคติพระจักรพรรดิราชทัง้ นีแ้ ม้ จะไม่ได้ อยู่ในยุคโบราณ แม้ จะเป็ นที่ประจักษ์
ในทางโลกว่าทรงเป็ นพระมหากษัตริย์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ แต่ในคติ
พระจัก รพรรดิราชที่ พระองค์เจ้ าธานีนิ วตั ได้ เ คยแสดงทัศนะไปเมื่อ ปี 2489 ย่อมแสดงให้ เห็น ว่า
พิธีกรรมต่างๆในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะยิ่งสนับสนุนในเรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์ การเฉลิม
พระปรมาภิไธยขึ ้นเป็ นพระบาทสมเด็จ หรือเครื่องประกอบพระอิสริยยศต่างที่จะทรงได้ รับก็ตอ่ เมื่อ
พระมหากษัตริย์พระองค์นนได้
ั ้ ผา่ นพระราชพิธีนี ้มาแล้ วเท่านัน้
ดังนัน้ ในปี 2491 พระองค์เ จ้ าธานี นิวัตจึงได้ เสด็จ ไปเข้ าเฝ้ารัช กาลที่ 9 ที่ ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เ พื่ อกราบบังคมทูลเชิ ญ เสด็จ ให้ ก ลับ มาประกอบพระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษก
เนื่องจากทรงจะทรงบรรลุนิติภาวะในปี นี ้ ตามที่รัฐบาลจอมพล ป. ได้ กราบบังคมทูลไป แต่ทว่า
ตัวแปรสาคัญคือการที่รัชกาลที่ 9 ทรงประสบอุบตั ิเหตุรถยนต์พระที่นงั่ ชนจนทรงพระประชวรอย่าง
หนัก เหตุก ารณ์ ใ นครั ง้ นี จ้ ึ งยิ่ งท าให้ ฝ่ ายเจ้ าเป็ น กัง วลในเรื่ อ งของความมั่น คงในฝ่ ายตนเอง
1

สานักราชเลขาธิ การ. (2528.). ประมวลพระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนาง
เจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7. หน้ า 186.
2
สานักราชเลขาธิ การ. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 194.
3
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2549). ในหลวงทรงปฏิเสธคากราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับประเทศไทย
จนกว่าคดีสวรรคตจะเสร็จสิ ้น (2491).
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เห็ น ได้ จากความตื่ น ตระหนกของกลุ่ม เจ้ าในอุบั ติ เ หตุค รั ง้ นี ท้ ี่ ม.ร.ว.คึก ฤทธิ์ ได้ ก ล่า วถึ ง
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศกั ดิ์พินิต ผู้ทรงอยู่ในฐานะแห่งการสืบราชสันตติวงศ์ใน
อันดับ ต่อไป ได้ รับโทรศัพท์แจ้ งเรื่ องอุบัติเ หตุใ นครัง้ นีว้ ่า มีพระอาการหนัก มาก ทรงสลบไม่ฟื้น
พระองค์จนเป็ นที่น่าวิตก 1 “เสด็จท่าน (หมายถึง กรมหมื่นนครสวรรค์ศกั ดิพินิต ) ตกพระทัยมาก
ข้ าพเจ้ าเองเคยได้ ยินคาพูดว่าคนตกใจจนตัวสัน่ เพิ่งมาเคยเห็นของจริงในคืนวันนัน้ เพราะเสด็จ
ท่านองค์สนั่ จริงๆ รับสัง่ อะไรไม่ถกู และทรงทาแทบอะไรไม่ถกู ”2
ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 9 ได้ ทรงตัดสินพระทัยหมันในปี
้
2492 กับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร
แม้ วา่ ก่อนหน้ านีจ้ ะได้ ทรงชอบพอกับ ม.ร.ว.สุพิชชา โสณกุล ธิดาของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ก็ตาม
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ในปี 2493 นัน้ มีความลงตัวสาหรับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมัน่ คง
ของรัชกาลที่ 9 ประกอบไปด้ วยการที่ทรงหายจากพระอาการประชวร การที่พระองค์พร้ อมที่จะมี
พระอัครมเหสี และความเสื่อมกาลังของฝ่ ายคณะราษฎร จึงได้ มีการจัดพระราชพิธีตามคติของ
สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ อัน จะเป็ นการเรี ย กคะแนนนิ ย มจากประชาชนกลับ มาสู่ส ถาบั น
พระมหากษั ตริ ย์อีก ครัง้ ประกอบกับ การที่รัฐบาลยอมประสานกับราชสานักนับ ตังแต่
้ ก ารเชิ ญ
พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7 กลับประเทศ อัน เป็ นนโยบายหลักของจอมพล ป.ในการขึ ้นมามีอานาจ
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่พยายามทาตามเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาในการสร้ างกระแสของ
การกวาดล้ างแนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์โดยสถาบันพระมหากษัตริ ย์เริ่ มได้ รับการสนับสนุนให้
เป็ นสัญลักษณ์ของชาติ และการคาดคะเนว่ากลุม่ เจ้ าจะยังไม่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อสู้กับ
รัฐบาลจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา จึงมีการยอมให้ ราชสานักดาเนินการตามเหมาะสม
ทัง้ นี จ้ อมพล ป. เองจะได้ อ าศัย ความชอบธรรมจากการที่ รั ฐ บาลจะเป็ น ฝ่ าย
ดาเนินการฟื น้ ฟูพิธีกรรมสาคัญของชาติขึ ้นมา หากมองในภาพรวมแล้ ว ในปี นีพ้ ระราชพิธีตา่ งๆที่
ทางราชสานั ก ได้ จัด ขึน้ มีทัง้ พิ ธี ของความเศร้ า ความรั ก และความยิ่ ง ใหญ่ เ กิ ดขึน้ พร้ อมกัน
และไล่เรี ยงกัน ในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากนัก เริ่ มจากการที่รัชกาลที่ 9 เสด็จนิวตั พระนครพร้ อม
พระคูห่ มัน้ คือ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีตา่ งๆ
โดยพิธีแรกคือพระราชพิธีถ วายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้ าอยู่หัวอานัน ทมหิดล
ที่มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีการสร้ างพระเมรุมาศกลางท้ องสนามหลวงตามคติการถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระมหากษัตริย์ ซึ่งต่างจากเมื่อครัง้ การถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชปิ ตจุ ฉา เจ้ าฟ้า
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิริน ธร เมื่อปี 2482 แม้ จะทรงเป็ นป้าของพระมหากษัตริ ย์
หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2512). เสด็จ. หน้ า 11.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 12.
1
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แต่รัฐบาลแจ้ งว่าไม่มีงบประมาณสาหรับสร้ างพระเมรุ ทาให้ สมเด็จพระศรี สวริ นทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า ผู้เป็ นพระราชชนนีต้องพระราชทานเงินในการสร้ าง และกลายเป็ นภาพจา
ของกลุ่มเจ้ าต่อการไม่ถ วายพระเกีย รติใ ห้ กับเจ้ านายผู้สูงศักดิ์ ดัง ที่ภายในงานนัน้ เป็ นไปด้ วย
ความเร่ ง รี บ “ไม่ต้ องพู ด ถึ ง ความงาม ไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง ความโอ่โ ถง ไม่ต้ องพูด ถึ ง อะไรทัง้ สิ น้
เพราะแม้ แต่ความเรี ยบร้ อยก็พูดได้ ยาก สภาพของกระบวนแห่พระศพขะมุกขะมอม เพราะไม่มี
เจ้ าพนักงานมาเดิน 4 สาย ใช้ ยุวชนทหารมาเดินแทน ก็เครื่องแบบยุวชนนัน้ โดยทัว่ ไปก็ไม่คอ่ ยจะ
เรียบร้ อยอยู่แล้ ว โดยเฉพาะถุงเท้ าและรองเท้ า เป็ นงานกลางเมืองที่น่าเศร้ าที่สดุ นับตังแต่
้ สร้ างกรุง
มา”1 ภาพจาต่อการถวายพระเกียติยศครัง้ สุดท้ ายอย่างงานศพยิ่งตอกลึกฝั่งใจกลุม่ อานาจเก่าอีก
ครัง้ อย่างการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ไม่มีเครื่องประกอบพระบรมราช
อิสริยยศใดเนื่องจากสวรรคตที่ประเทศอังกฤษ
เพราะฉะนัน้ ในการถวายพระเพลิ งพระบรมศพรัช กาลที่ 8 ในครัง้ นี น้ อกจากจะ
พยายามกู้เกียรติยศของกลุม่ อานาจเก่าอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกลุ่มแล้ ว
พระราชพิ ธีที่ จัด ขึ ้นจะได้ เ ป็ น การสร้ างความรู้ สึกร่ วมต่อการจากไปของพระมหากษั ตริ ย์ผ้ ทู รง
พระเยาว์และยังต้ องถูก ลอบปลงพระชนม์ตามข่าวลืออีก ด้ วย ดังนัน้ ทัง้ บทค วามและข่าวลื อ
ดังกล่าวจึงยิ่งสร้ างความเห็นอกเห็นใจต่อพระมหากษัตริย์และกลุม่ อานาจเดิม เมื่อถวายพระเพลิง
รัชกาลที่ 8 แล้ ว ยังได้ มีการพระราชทานเพลิงพระศพเจ้ านายที่สิ ้นพระชนม์ไปในช่วงเวลาก่อนหน้ า
นี ้ เช่น สมเด็จเจ้ าฟ้าบริ พัต รสุขมุ พันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เจ้ า นายผู้มีอิทธิ พลอย่างสูง
ในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่ต้องถูกคณะราษฎรอันเชิญไปประทับที่ชวา และสิ ้นพระชนม์ที่นนั่
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ เชิญพระศพที่ฝังไว้ ที่ประเทศอินโดนีเซีย กลับมาพระราชทานที่
พระเมรุแห่งนี ้ พร้ อมด้ วยสมเด็จเจ้ าฟ้าฯกรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ อดีตผู้สาเร็ จราชการแทน
พระองค์ในรัชกาลที่ 7 ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการกลับมาเอาชนะของกลุม่ อานาจเก่า ทัง้ การไม่ได้ รับ
การเหลียวแล หรือต้ องไปสิ ้นพระชนม์อย่างเงียบๆที่ต่างประเทศจนไม่ได้ รับการถวายพระเกียติยศ
อย่างสูงตามโบราณราชประเพณี ได้ กลับมาจัดให้ ถกู ต้ องและสมพระเกียรติในช่วงที่พลังอานาจตก
มาเป็ นของฝ่ ายอานาจเก่า
4.1.5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สัญลักษณ์ แห่ งการฟื ้ นฟูราชสานัก
หลังจากการจัดพระราชพิธีแห่งความโศกเสร็จสิ ้นลงไปแล้ ว จึงมีการจัดพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสขึ ้น ความน่าสนใจของพระราชพิธีนี ้คือการที่พระมหากษัตริย์ทรงกระทาหน้ าที่เฉก
เช่น เดีย วกับประชาชนทั่วไปทานั่น คือการจดทะเบี ยนสมรส ยิ่ งเป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ใ ห้ แก่
1

สมภพ จันทรประภา. (2530). สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ. หน้ า 239.
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พระมหากษั ต ริ ย์องค์ ใ หม่ที่ ท รงเป็ น เสมือนพลเมืองคนหนึ่งที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใน
พระราชพิ ธีนี เ้ ป็ น พระราชพิ ธีที่ จัด ขึน้ ภายใน และต้ องถื อว่าเป็ น พิ ธี ที่ เ กิ ดขึน้ ใหม่สาหรับ ยุค นี ้
เพราะแต่เดิมไม่เคยมีธรรมเนียมที่พระมหากษัตริย์ทรงจัดงานแต่งงานเช่นสามัญชน เมื่อพึงพอใจ
ใคร สตรีผ้ นู นต้
ั ้ องเข้ าถวายตัวเป็ นบาทบริจาริกา เพื่อถวายงานต่อไป ทังนี
้ ้การจดทะเบียนสมรสยัง
สิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นว่าจะทรงมีพระมเหสีแต่เพียงผู้เดียว อันเป็ นค่านิยมทั่วไป จึงสะท้ อนให้ เห็นถึง
การพยายามปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ให้ เข้ ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
พระราชพิธีที่สาคัญสาหรับปี นี ้คือสิ่งที่กลุม่ อานาจเก่าพยายามผลักดันให้ เกิดขึ ้นและ
คาดหวังกันว่าพระราชพิ ธีนีจ้ ะได้ จัดให้ เ รี ยบร้ อยตังแต่
้ เ มื่อครัง้ พระเจ้ าอยู่ หัวเสด็จนิวตั พระนคร
ปี 2488 นั่นคือการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะได้ เป็ นการแสดงความชอบธรรมให้ เห็นว่า
พระมหากษัตริ ย์พระองค์นนๆได้
ั ้ ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่สมบูรณ์ตามคติโบราณ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นจากการบรรยายเรื่องดังกล่าวของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ที่สยามสมาคมในเดือนมีนาคม 2489
และมีการตีพิมพ์บทความดังกล่าวโดยแปลเป็ นภาษาไทยแจกจ่ายอย่างแพร่หลาย เพื่อแสดงให้
สังคมได้ รับ รู้ ว่าพระราชพิ ธีด ังกล่าวก าลังจะมีก ารจัดขึน้ ทัง้ นี ก้ ารที่ พระมหากษั ตริ ย์ ป ระกอบ
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกจะได้ เ ป็ น การสร้ างความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกัน ของกลุ่ม อ าน าจเก่ า
และหยุด การแบ่ งฝ่ ายของบรรดาเจ้ านายด้ ว ยกัน ดัง ที่ มี ก ารสนับ สนุน เจ้ านายระหว่า งสาย
สมเด็จพระศรี พัชริ ทราบรมราชินีนาถ กับสายสมเด็จพระศรี สวริ นทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้ า1 ทังเพื
้ ่อสร้ างความมัน่ คงของฝ่ ายตนเองด้ วยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1

ณัฐพล ใจจริ ง. (2552). การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500. หน้ า 48.
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ภาพประกอบ 7ทะเบียนสมรสในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ปี 2493
ของพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 กับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร
ที่มา: คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ สะท้ อนให้ เห็นของการ
ฟื น้ ฟูราชสานักให้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ นับตังแต่
้ เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็ นต้ นมา
ดังที่ กล่าวมาแล้ วว่า ได้ มีก ารงดพระราชพิ ธีต่างๆมากมาย เจ้ านายหลายพระองค์เ ลือกที่จ ะไป
ประทับอยู่ตา่ งประเทศ พระบรมมหาราชวังอันเคยเป็ นศูนย์กลางสาคัญไม่ได้ รับการดูแลจนอยู่ใน
สภาพทรุ ด โทรม พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกจึง เป็ น เสมือ นการชุบ ชี วิ ตของสิ่ งที่ แทบจะหมด
ความสาคัญลงไปให้ ฟื้นตัวอีกครัง้ ซึ่งพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงถือว่าพระราชพิธีนี ้เป็ นที่ยอมรับกัน
มาตังแต่
้ ในอดีตแล้ วในฐานะที่เป็ นพระราชพิธีใหญ่และสาคัญที่สดุ ในราชการ1
พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัตทรงเป็ น เจ้ านายพระองค์ห นึ่งที่ท รงพบเห็น การพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกแม้ วา่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 จะไม่ได้ มีบทบาทเกี่ยวข้ องใดกับการพระราชพิธีดงั กล่าว
แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ 7 ได้ ทรงมีหน้ าที่สาคัญในการนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี
บรมราชาภิเ ษกเป็ น ภาษาอังกฤษ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่าราชส านัก ได้ พ ยายามจะน าเสนอความ
ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริ ย์ตามคติโบราณ โดยการตีพิมพ์
แจกให้ กบั ชาวต่างชาติที่ได้ เข้ าร่วมในงานดังกล่า ว ดังนันเมื
้ ่อรัชกาลที่ 8 ได้ เสด็จนิวตั พระนครเมื่อ
พ.ศ.2488 ประกอบกับ ทรงบรรลุนิ ติ ภ าวะ จึ ง ได้ มี ก ารถวายความรู้ ในเรื่ อ งของพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกอันเป็ นที่คาดการณ์ว่าจะได้ จัดพระราชพิธีดงั กล่าวขึ ้น แม้ ว่าจะเสด็จสวรรคตไป
อย่ างกะทัน หัน สิ่งหนึ่งที่ แสดงให้ เ ห็น ว่าพระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษกคือหมุดหมายสาคัญ ของ
การฟื ้นฟูราชสานัก อันเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติตามที่แสดงทัศนคติไว้ เช่นนัน้ คือ
การกล่าวอ้ างแนวคิดของมาลินอฟสกี ที่วา่
สังคมใดนับถือธรรมเนียมของตน อันสืบต่อมาแต่หลัง ย่อมทาให้ ฐานะของสังคมนั ้น
แข็งแรงและแน่นแฟ้น ยิ่งขึ ้น การยึดมัน่ และปฏิ บตั ิประการใดๆก็ดี หากเป็ นไปในทางที่จะ
ยกย่องธรรมเนียมแห่งสังคมตนแล้ ว ย่อมเป็ นกาลังสาคัญที่จะยืดอายุให้ แ ก่อารยธรรม
แห่งสังคมนั ้น
ธรรมเนียมดั่งว่านี ้ ท่านผู้ใหญ่ท่านลงทุนไว้ เป็ นนักหนาที่จะสร้ างขึ ้นไว้ ฉะนั ้นหากการ
ดารงธรรมเนียมเหล่านี ้ จะเป็ นเหตุให้ หมดเปลืองไปสักเพียงไร ก็ต้องยอมสละให้ จงได้ 2

“ธรรมเนีย มของตนอันสืบต่อมาแต่หลัง ” จึงได้ มีการฟื ้นฟูขึ ้นมาอย่างยิ่ งใหญ่ เพื่ อ
สนับสนุนให้ ฐานะทางสังคมของกลุ่มเจ้ าได้ ก่อตัวขึ ้นมามีพลังขึ ้นมาอีกครัง้ ทัง้ นี ้ยังได้ ทรงชี ใ้ ห้ เห็น
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 121.
2
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั . (2489). เล่มเดิ ม. หน้ า. หน้ า 34.
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ว่าวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆล้ วนเกิดขึ ้นจากสถาบันพระมหากษัตริ ย์ สาหรับองค์พระมหากษัตริ ย์
เองนัน้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั พยายามชี ้ให้ เห็นว่าพระมหากษัตริย์จะต้ องประกอบไปด้ วยความเชื่อ
โบราณคือการที่ทรงเป็ นเทพาวตาร ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการดารงพระชนม์ชีพอย่า งมนุษ ย์
ทัว่ ไปตามคติพระพุทธศาสนา ดังนันในส่
้ วนแรกจึงไม่ทรงปฏิเสธลัทธิธรรมเนียมตามคติพราหมณ์
ซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละยิ่ ง ใหญ่ ข ององค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ การที่ ท รงมี
เครื่ องราชูป โภคชัน้ สูงได้ เพีย งพระองค์เดียว การที่ท รงมีพระปรมาภิไธยยืดยาวบอกว่าทรงเป็ น
อวตารของเทพเจ้ าบนสวรรค์ จึ ง เป็ น การสนับ สนุน ถึ ง ฐานะเหนื อ คนทั่ว ไป และถื อ ว่า เป็ น
“ธรรมเนียม” ที่พระมหากษัตริย์ต้องทาตามที่กล่าวอ้ างถึงการประกอบพระราชพิธีดงั กล่าวว่าเกิด
ขึ ้นมาตังแต่
้ ยคุ สุโขทัย อยุธยา และมีการฟื น้ ฟูจนเป็ นรูปแบบสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 11
ในพระราชพิธีนี ้ยังเป็ นการชุมนุมเจ้ านายที่เคยเสด็จไปประทับที่ตา่ งๆ ได้ มีบทบาทใน
สังคมอีก ครัง้ ซึ่งภายหลังการเปลี่ย นแปลงการปกครอง การพระราชพิ ธีซึ่งเคยมีเ จ้ านายรวม
ตัว อย่ า งครึ ก ครื น้ ในสมัย ที่ ท รงพระเยาว์ ต้ องกลับ มี สภาพซบเซาลงไปดัง ที่ เ คยมี รับ สั่งไว้ ว่า
“ข้ าพระพุทธเจ้ าเองก็เ กื อบไม่ร้ ูจักกับงานพระราชพิธี เลยไม่ท ราบว่าใครยังเสด็จไหนๆ อยู่บ้าง
โดยปกตินอกจากที่เผอิญได้ เฝ้าโดยเฉพาะ”2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยังเป็ นการกู้ศกั ดิ์ศรี
ของฝ่ ายเจ้ าในกรณีที่แกนนาพระองค์สาคัญอย่างกรมขุนชัยนาท ถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์ให้
เป็ นนักโทษชาย ก่อนที่จะได้ รับคืนฐานันดรศักดิ์อีกครัง้ ในการนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง ดังนัน้
ในโอกาสนี ้ จึงได้ มีการสถาปนาพระอิสริ ยยศเจ้ านายให้ สงู ขึ ้น โดยกรมขุนชัยนาทนเรนทรได้ รับ
สถาปนาเลื่อนขึ ้นเป็ น กรมพระชัยนาทนเรนทร ซึ่งข้ ามชัน้ กรมหลวงไป ทังนี
้ ้เมื่อสิ ้นพระชนม์ลงยัง
ได้ สถาปนาให้ ทรงเป็ นสมเด็จกรมพระยาอีกด้ วย และพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ยังได้ รับสถาปนาให้ ทรง
กรมเป็ นพระองค์แรกในรัชกาลที่ 9 ที่กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ทังนี
้ ก้ ารจัดพิธีสถาปนาเจ้ านายต่อจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มิใช่เนือ้ แท้ ของ
การพระราชพิธีดงั กล่าว แต่เป็ นไปในลักษณะของประเพณี ประดิษฐ์ โดยการอ้ างว่าเป็ นการปฏิบัติ
ตามราชประเพณี ซึ่งความจริงพึ่งจะมีการจัดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นการย ้าเตือน
ให้ เ ห็น ถึ งพระราชอานาจของพระมหากษั ตริ ย์ ใ นการสถาปนาเจ้ านายให้ มีพระอิสริ ย ยศและ
พระอิสริยศักดิ์สงู ขึ ้น หรือจะถอดออกล้ วนเป็ นสิ่งที่จะทรงกระทาได้ ตามพระราชอัธยาศัย มิใช่สิ่งที่
รัฐ บาลจะชี น้ าได้ ด ัง ที่ เ คยเกิ ด ขึน้ เมื่อ แล้ วมา อีก ทัง้ ยัง เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ความสูง ส่ง
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า 93.
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่ วนพระองค์ สมเด็ จฯกรมพระยาดารงราชานุภ าพ เลขที ่
สบ. 2 .53/73 กล่อง 9. เล่มเดิม.
2
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การลาดับคนออกเป็ นชนชัน้ และให้ แต่ละคนรู้จกั หน้ าที่ การได้ รับสิ่งตอบแทนตามลาดับชันของ
้
ตนเองในสังคม
ความศักดิ์สิท ธิ์ของสถาบัน กษั ตริ ย์ตงั ้ แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเ ษกเป็ นต้ นมายัง
สะท้ อนออกมาผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพนธกร วรภมร ได้ สะท้ อนให้
เห็นว่าภาพพระบรมฉายาลัก ษณ์ ก่ อนทศวรรษ 2500 มีความเป็ นทางการสูงมาก โดยการทรง
ฉลองพระองค์ ชุด พระราชพิ ธี แ ละชุ ด ราชการ เพื่ อ แสดงความชัด เจน ของสถานะแห่ ง องค์
พระมหากษัตริย์ โดยชุดพระราชพิธีได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการครอบครองพืน้ ที่ของความศักดิ์สิทธิ์ 1
พื น้ ที่ แ ห่ ง ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละล าดับ ชนชั น้ ที่ ท รงได้ ก าหนดขึ น้ ยั ง แสดงออกให้ เห็ น จาก
พระฉายาลักษณ์ของเจ้ านายในช่วงเวลาเดียวกันที่นิยมฉลองพระองค์แบบเจ้ านายสมั ยโบราณ
ประกอบเครื่องยศตามพระอิสริยยศที่ได้ รับพระราชทานมา
นอกจากการสร้ างความมัน่ คงของฝ่ ายราชสานักแล้ ว ในการพระราชพิธีนี ้ยังได้ มีการ
สร้ างความมัน่ คงทางฝ่ ายศาสนจักรโดยการสถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์)
ขึ ้นดารงตาแหน่งพระสังฆราชอีกด้ วย อันเป็ นสมเด็จพระสังฆราชนิกายธรรมยุติกนิกายและเป็ น
ราชนิกุลสืบเชือ้ สายมาจาก รัชกาลที่ 4 สิ่งเหล่านีย้ ิ่งแสดงให้ เห็นว่าลาดับศักดิ์แห่งชนชัน้ ได้ ก่อตัว
ขึ น้ ไม่ เ ฉพาะทางราชส านั ก เท่ า นั น้ แต่ ใ นฝ่ ายศาสนจั ก รเองก็ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
องค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสาคัญนี ้ด้ วย

1

36.

พนธกร วรภมร. (2559). รู ปที่มีทกุ บ้ าน : ชีวิตทางสังคมของพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9. หน้ า
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ภาพประกอบ 8พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร ทรงเครื่องยศอย่างเจ้ านายทรงกรม
สมัยโบราณ
ที่มา : ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อัตตชี วประวัติ กรมหมื่นพิ ทยลาภพฤฒิ ยากร. หน้ า 98.

98

ภาพประกอบ 9สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเครื่องยศอย่างเจ้ านาย
ทรงกรมสมัยโบราณ
ที่มา: หม่อมราชวงศ์สรุ ิ ยวุฒิ สุขสวัสดิ์. (2539). เครื่องอิสริยยศพระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ .
หน้ า 181.
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ภาพประกอบ 10พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสรุ นาถ ทรงเครื่องยศ
อย่างเจ้ านายทรงกรมสมัยโบราณ
ที่มา: หม่อมราชวงศ์สรุ ิ ยวุฒิ สุขสวัสดิ์. (2539). เครื่องอิสริยยศพระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ .
หน้ า 182.
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พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกรัช กาลที่ 9 เริ่ มต้ น จากการจัดพิธีทานา้ อภิเ ษกระหว่าง
วัน ที่ 18 – 19 มีน าคม 2493 โดยข้ าหลวงแต่ละจังหวัดจะได้ ตัก น า้ ที่ เ ป็ น สิริ มงคล ณ สถานที่
ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ข องจัง หวัด นัน้ แล้ วน ามาเข้ าพิ ธี ณ พุท ธเจดีย สถานสาคัญ ตามภูมิภาค 18 แห่ง 1
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2493 เป็ นการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราช
ลัญจกรประจารัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามโดย พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เสด็จ
แทนพระองค์ ไปเป็ น ประธานในพระราชพิ ธีนี 2้ ส่วนการพระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษก เริ่ มตัง้ แต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2493 เสด็จฯทรงถวายสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี วันที่ 4 พฤษภาคม
2493 เสด็จฯไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลในหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆ์
อ่านประกาศพระราชพิธี พราหมณ์พิธีเริ่ มต้ นทาพิธีตงแต่
ั ้ บ่ายวันนีเ้ ป็ นต้ นไป วันที่ 5 พฤษภาคม
2493 อัน เป็ น วัน พระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษก หลังจากเสด็จ ฯไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย แล้ ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเสด็จประทับยังมณฑปพระกระยาสนาน เพื่อสรงพระมูรธาภิเษก
จากนัน้ ทรงเครื่ องบรมขัตติย ราชภูษิตาภรณ์ ประทับบนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร ทรงรับถวายน า้
อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา ประธานวุฒิสภาปละประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถวายพระพร
จากนัน้ พราหมณ์ทูลเกล้ าฯถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสุพรรณบัฏ เครื่ องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ และเครื่องประกอบพระบรมอิสริยยศต่างๆตามลาดับ
จากนัน้ เสด็จ ออกมหาสมาคมที่ พ ระที่ นั่ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉัย นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
ประธานรั ฐ สภาถวายพระพรชัย มงคลในนามข้ าราชการและประชาชน จากนัน้ เสด็จ ไปทรง
ประกอบพระราชพิ ธีสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี ต่อหน้ าพระบรมวงศานุวงศ์และข้ าราชการ
ฝ่ ายใน ในตอนเย็นวันเดียวกันนี ้ได้ เสด็จฯโดยกระบวนราบใหญ่ ประทับบนพระราชยานพุดตาน
ทอง ไปทรงนมัสการพระรัตนตรัยและทรงประกาศพระองค์เป็ นองค์อคั รศาสนูปถัมภกที่พระอุโบสถ
วัดพระศรี รัต นศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิ ธีเ ฉลิมพระราช
มณเฑี ยรในพระบรมมหาราชวัง วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2493 เสด็จออกมหาสมาคมต่อหน้ าคณะ
ทูตานุทูต เวลาเย็นวันเดียวกันนี ้เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นงั่ สุท ไธสวรรยปราสาท ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯให้ ประชาชนเฝ้าพระถวายพระพรชัยมงคล โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นผู้กล่าว

1

กาหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินท
ราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พ.ศ. 2493. (2493). ราชกิจจานุเบกษา.
2
แหล่งเดิ ม.
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แทนในนามประชาชน และในวัน สุด ท้ ายคื อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2493 เป็ นการสถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์1
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 ยังแสดงให้ เห็นถึงความพยายามของ
ราชสานัก ในการเชิ ญ ชวนประชาชนได้ เ ข้ ามาเป็ น ส่วนหนึ่งของพระราชพิ ธี นับ ตัง้ แต่ก ารให้
สมุหพระราชพิธี ได้ ไปพูดกระจายเสียงทางวิทยุของกรมโฆษณาการก่อนจะถึงวันงานพระราชพิธี
ในการแถลงของฝ่ ายราชสานัก นีม้ ีการอธิ บายขยายความของความหมายแห่งการจัดงาน และ
พยายามให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึงองค์พระมหากษั ต ริ ย์ โดยมีก ารอ้ างอิง ถึงความศักดิ์สิท ธิ์
รวมถึงความเป็ นสิริมงคล
ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ในการพระราชพิธีนี ้ไม่ได้ กระทาเต็มตามรูปแบบดังที่พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ได้ พยายามเสนอไว้ โดยมีการงดในขันตอนสุ
้
ดท้ ายอย่างการเสด็จเลียบพระนครทังทาง
้
สถลมารคและชลมารค แต่ไ ด้ เ ปิ ดพื น้ ที่ ใ ห้ ประชาชนที่ ม าร่ ว มพิ ธี ไ ด้ เ ข้ า เฝ้า พระเจ้ าอยู่หั ว
ที่ท้องสนามชัยโดยจะเสด็จออกที่สีหบัญชร พระที่ นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตาม
แนวคิ ด รัฐ นาฏกรรมแล้ ว จะเห็น ได้ ว่าในพระราชพิ ธีนี อ้ าจเป็ น พระราชพิ ธี แรกในรัช กาลที่ 9
ที่มีป ระชาชนเข้ ามาร่ วมเป็ น ส่วนหนึ่งของพระราชพิ ธีแบบเต็มรู ป แบบ ทัง้ ในฐานะปริ มณฑล
ชายขอบของการพระราชพิธี มีพระมหากษัตริย์และพระราชินีประทับเป็ นศูนย์กลางอยู่บนพระที่นงั่
แต่ค วามแปลกใหม่คื อประชาชนที่ เ ข้ ามาร่ วมพิธียังได้ รับ มอบหมายให้ มีฐ านะเป็ น สื่อมวลชน
สาหรับการจัดงานโดยมิได้ ร้ ูตวั เพราะมีการอนุญาตและเชิญชวนให้ ผ้ มู าร่วมรับเสด็จให้ สามารถ
ถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้ 2
สิ่งเหล่านี ้ย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามของราชสานักที่จะจัดให้ ประชาชนได้
เกิดความใกล้ ชิดต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยการผ่อนปรนจากจารี ตเดิมและพยายามสร้ าง
ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมัยใหม่ ในการเป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึง จับต้ องได้ แต่ยงั คงไว้
ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะองค์พระประมุข แต่เวทีของนาฏกรรมในพระราชพิธีนี ้ยังคงจากัดเฉพาะ
อยู่ ภ ายในพื น้ ที่ อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ การเลี ย บเมื อ งซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นขัน้ ตอนส าคัญ
ในการเสด็จฯออกให้ ประชาชนได้ เข้ าเฝ้าพระมหากษัตริ ย์พระองค์ใหม่ ได้ ถกู ประสานไปรวมไว้ ใน
ขัน้ ตอนประกาศเป็ น องค์ อัค รศาสนูป ถัมภกเข้ ามาแทน เช่น เดีย วกับ การออกมหาสมาคมต่อ
ประชาชนแม้ จะมีการอนุญาตให้ ใช้ เครื่องมือในการถ่ายภาพได้ ก็ตาม
1

ก าหนดการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
สยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พ.ศ. 2493. (2493).ราชกิ จจานุเบกษา.
2
หม่อมราชวงศ์เทวาธิ ราช ป. มาลากุล, หม่อมราชวงศ์. (2514). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. หน้ า 9.
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นอกจากนี ้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพระราชพิธีเพื่อความเหมาะสมตามรูปแบบ
การปกครอง โดยให้ สมาชิกรัฐ สภาเป็ นผู้ถวายนา้ อภิเษก ส่วนการพระพรยังก าหนดให้ ประธาน
วุฒิสภาเป็ นผู้กล่าวถวายพระพรเป็ นภาษามคธ และประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถวาย
พระพรเป็ นภาษาไทย1 สะท้ อนให้ เห็นการประดิษฐ์ ประเพณีขึ ้นใหม่ที่ยงั คงแก่นของพิธีเดิมไว้

ภาพประกอบ 11ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการเสด็จไปประกาศพระองค์
เป็ นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2493
ที่มา: คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2518). รัชดาภิ เษกสมรส. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

1

นภาพร เล้ าสินวัฒนา. (2549). การเสด็จขึ ้นครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์
แห่ง "สมมติเทวราช". หน้ า 38.
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4.1.6 พระราชพิธีทรงผนวช 2499
แม้ ว่ารัชกาลที่ 9 จะทรงเจริญพระชนมายุในต่างประเทศขณะทรงพระเยาว์ร่วมกับ
พระเชษฐาธิราช รัชกาลที่ 8 แต่เห็นได้ วา่ กลุม่ เจ้ านายผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการเป็ นที่ปรึกษาสาคัญ
ได้ พยายามชี ้ให้ ทรงเห็นความสาคัญของศาสนาพุทธ ไม่เพียงแต่จะเป็ นศาสนาที่จะต้ องทรงนับถือ
เพียงศาสนาเดียวแล้ ว แต่ยงั ต้ องนาหลักธรรมต่างๆของศาสนามาทรงใช้ ตามคติธรรมราชาที่มีการ
พยายามแสดงบทบาทนี ม้ าแล้ วตัง้ แต่ส มัย รั ช กาลที่ 1 การที่ ท รงพระผนวชขณะทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย์จึงยิ่งเป็ นการสะท้ อนภาพลักษณ์ตามอย่ างพระอัยกาธิราช รัชกาลที่ 5 ที่ได้ ทรง
พระผนวชขณะครองราชสมบัติเช่นกัน คติดงั กล่าวยิ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าองค์พระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ นธรรมราชาเฉกเช่นเดียวกับเมื่อครัง้ เจ้ าชายสิทธัตถะได้ ตดั สินใจสละทางโลกเพื่อมุง่ หาทางธรรม
และเมื่ อทรงลาผนวชแล้ ว จะได้ ท รงเป็ น มนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ ต ามคติเ กี่ ย วกับ การบวชเรี ย นของ
สังคมไทยในอดีตก่อนที่จะเริ่มรับราชการหรือมีครอบครัว
ดัง นั น้ จึ ง ได้ มี ห มายก าหนดการพระราชพิ ธี ท รงผนวช พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต
ประธานองคมนตรี เป็ นประธานจัดการพระราชพิธีให้ เป็ นไปตามโบราณราชประเพณี 1 โดยจะ
จัดการพระราชพิ ธีขึ ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2499 ทัง้ นีก้ ่ อนวันพระราชพิ ธี ได้ พระราชทานกระแส
พระราชดารัสในการที่ จะทรงผนวชต่อ มหาสมาคมในพระที่นั่งอมริ นทรวินิจฉัย จากนัน้ เสด็จ ฯ
ออกยังสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงมีพระราชดารัสต่อประชาชนแจ้ ง การที่จะทรง
ผนวช วันที่ 22 ตุลาคม เสด็จฯไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพระราชพิธี
ทรงผนวช โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็ นพระราชอุปัชฌาย์ เสร็จพิธีแล้ ว
เสด็จ ฯไปประกอบพิ ธีท รงผนวชตามนิ ก ายธรรมยุติ อีก ครัง้ ที่ พ ระอุโ บสถพระพุท ธรัต นสถาน
แล้ วเสด็จฯไปประทับ ณ พระตาหนักปัน้ หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร2
เห็นได้ วา่ พระราชพิธีในช่วงทศวรรษ 2490 มักจะมีการจัดพิธีที่ให้ พระมหากษัตริย์ได้
ทรงออกมาพบปะกับประชาชน เพื่อสร้ างความนิยม ซึ่งความนิยมดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นจากการที่
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ได้ รับจากการเสด็จฯภาคอีสานในปี 2498 การพระราชพิธีทรงผนวชซึ่งได้
จัดขึ ้นในช่วงที่จะมีการฉลองกึ่งพุทธศตวรรษในปี ถดั ไป จึงยิ่งกระตุ้นให้ ประชาชนสนใจในสถาบัน
ดังกล่า วเพิ่ มมากขึน้ ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะพิ ธี ท รงผนวชถื อเป็ น ประเพณี ที่ สังคมไทยมองว่า มี
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2499 ทก2.1.10
เรื่อง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499 ).
2
หมายกาหนดการพระราชพิธีทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ตุลาคม พุทธศักราช
2499. (2499). ราชกิจจานุเบกษา.
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ความสาคัญ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในแง่มมุ ของศาสนาดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ดังนันข่
้ าวสารตาม
หน้ าหนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นช่ ว งนั น้ จึ ง ได้ บรรยายให้ เห็ น บรรยากาศของความนิ ย มต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ด้วยกันหลายฉบับ คือ “ประชาชนพากันหลัง่ ไหลไปคอยเฝ้าตามทางเสด็จอย่าง
แน่นขนัด ประชาชนพากันเข้ าห้ อมล้ อมรถพระที่นงั่ เพื่อชมบารมีอย่างใกล้ ชิด จนเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
ไม่สามารถห้ ามปรามขัด ขวางได้ และรถพระที่นั่งต้ องหยุดชะงักลง และระหว่างนัน้ ปรากฏว่า
ประชาชนได้ เบียดเสียดอัดแอยิ่งขึ ้น (สยามรัฐ, 20 ตุลาคม 2499)”1

ภาพประกอบ 12ประชาชนเฝ้ารับเสด็จและล้ อมรถพระที่นงั่ ภายหลังจากที่ทรงออกมหาสมาคม
ณ สีหบัญชร พระที่นงั่ สุทไธสวรรย์มหาปราสาท เพื่อทรงแจ้ งการที่จะทรงผนวช ในปี 2499
ที่มา: หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช. (2499). จดหมายเหตุการเสด็จออกผนวช พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช, มหามกุ ฎราชวิ ท ยาลัย พิ ม พ์ ถ วายในการบ าเพ็ญ กุ ศลใน
พระบรมราชู ปถัมภ์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาบริ บูรณ์ สมเด็จ พระญาณวงศ์ พระสังฆราช
นายกกรรมการมหามกุฎราชวิ ทยาลัย 22 พฤศจิ กายน 2499. หน้ า 6.

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2499 ทก2.1.10
เรื่อง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499 ).
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นอกจากนี ใ้ นหนัง สือ พิ มพ์ สารเสรี ลงวัน ที่ 19 ตุล าคม 2499 ยังได้ ร ะบุเ กี่ ย วกับ
ประชาชนจานวนมากแห่มาชื่นชมบารมีในวันที่ทรงมีพระราชดารัสแจ้ งการผนวชที่วา่ “นับเป็ นครัง้
แรกและเป็ นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนนับหมื่นๆได้ ห้อมล้ อมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และ
พระบรมราชินีอย่างใกล้ ชิด เป็ นเหตุให้ ขบวนเสด็จต้ องหยุดชะงัก ตรึงอยู่กบั ที่เกือบชัว่ โมง”1
สื่อมวลชนยังช่วยแสดงภาพลักษณ์สาคัญที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระเมตตา
อย่างไม่ถือพระองค์อีกด้ วย เนื่องจากในขณะที่ประชาชนเบียดเสียดอยู่รอบรถพระที่นงั่ ทาให้ หญิ ง
ที่อ้ มุ เด็กคนหนึ่งถูกเบียดอยู่ในวงล้ อมนันจนเกิ
้
ดอันตรายขึ ้น สมเด็จพระบรมราชินีจึงทรงเอื ้อมพระ
หัตถ์อ้ มุ เด็กคนดังกล่าวเข้ าไปไว้ ในรถพระที่นั่ง เพื่อความปลอดภัย 2 และในวันที่ทรงผนวชนัน้ เอง
อารมณ์ แ ละความรู้ สึก ของประชาชนได้ ป รากฏอย่ า งชัด เจนบนหน้ าหนัง สื อ พิ ม พ์ ข ณะนั น้
ดังตัวอย่างที่ย กมานี ้ “สมเด็จ พระบรมราชิ นีและพระราชชนนีป ลาบปลื ้มพระราชหฤทัย ถึ งกับ
พระอัส สุช ลคลอพระเนตร ส่วนภายนอก ผู้เ ฒ่า ผู้แ ก่ บ างคนที่ ถื อ ดอกไม้ ธูป เที ย นติ ด มื อ ไป
เพื่อถวายพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ถึงกับก้ มกราบลงกับพื ้นและร้ องไห้ ออกมา ด้ วย
ความปลื ้มปี ติอนั ท่วมท้ นขึ ้นมาในจิตใจ (ชาวไทย, 24 ตุลาคม 2499)”3 และ “ประชาชนสองฟาก
ทางพากันปลื ้มปี ติ อนุโมทนาในพระราชกุศลครัง้ นี ้ คนแก่ คนเฒ่าพากันนา้ ตาคลอเมื่อเห็นชาย
ผ้ าเหลืองพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (รัฐ, 24 ตุลาคม 2499)”4
จึงเห็นได้ ว่าพระราชพิ ธีท รงผนวช ในปี 2499 นี ้ ยังเป็ น การสร้ างความนิ ยมให้ กับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นอย่างมาก ทัง้ ยังสะท้ อนให้ เห็นความเป็ นนาฏกรรมอย่างชัดเจน ทัง้
การเตรียมดอกไม้ เพื่อมาถวายพระภิกษุใหม่ และการรู้สึกปลาบปลื ้มใจในพระราชกุศลครัง้ นีจ้ น
น ้าตาไหล

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที ่ ก ป7 2499 ทก2.1.10
เรื่อง พระราชพิธีทรงผนวช ( พ.ศ. 2499)
2
แหล่งเดิ ม.
3
แหล่งเดิ ม.
4
แหล่งเดิ ม.
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ภาพประกอบ 13พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงออกรับบิณฑบาตจากประชาชน
เมื่อครัง้ ที่ทรงผนวช ปี 2499
ที่มา: สานักพระราชวัง. (2533). ทรงพระผนวช พ.ศ.2499. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
นอกจากนีพ้ ระราชพิธีทรงผนวชไม่เพียงสนับสนุน คตินิยมเรื่องพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นธรรมราชาเท่านัน้ แต่ยังเป็ นการเชิดชูพระเกียรติยศของสมเด็จพระราชินีผา่ นผลจากการจัด
พระราชพิธีท รงผนวชอีกด้ วย โดยมีก ารสนับ สนุนตาแหน่งพระอัครมเหสีของรัชกาลที่ 9 ให้ ทรง
ได้ รับเกียรติยศเช่นเดียวกับพระอัครมเหสีของรัชกาลที่ 5 ซึ่ง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้ วิเคราะห์ถึง
เหตุก ารณ์ ใ นช่วงนี ว้ ่า พระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัต ทรงมีส่วนส าคัญ ในการพยายามผลัก ดัน ให้ สมัย
รัชกาลที่ 9 มีสภาวะเดียวกันกับรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็ นเสมือนรัฐในอุดมคติของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
เหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเป็ นเสมือนบ้ านเมืองยังดี อันเป็ นต้ นแบบ
ให้ แก่รัชกาลที่ 9 ด้ วย
ดัง ที่ ธงชัย วิ นิ จ จะกูล ได้ ก ล่า วว่า ความทรงจ าร่ ว มของคนในสัง คมได้ มองว่า
รัชกาลที่ 5 เป็ นเสาเข็มเสาหลัก ของประวัติศาสตร์ ราชาชาตินิย ม 1 โดยในพระราชพิธีทรงผนวช
1

ธงชัย วินิจจะกูล. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 13.
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พระองค์ เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นประธานการจัดพระราชพิธี และจะเป็ นผู้สาเร็จราชการในขณะที่
พระองค์ ผ นวชด้ ว ย แต่ ต่อ มาได้ มี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ เ ปลี่ ย นเป็ น สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ
เป็ น ผู้ส าเร็ จ ราชการ โดยมี ก ารอ้ า งคติ โ บราณราชประเพณี ต ามสมัย รั ช กาลที่ 5 เพื่ อ จะได้
เฉลิมพระอิสริ ยยศเป็ น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมศักดิ์มองว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นประเพณี
ประดิษฐ์ ที่พึ่งเกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็ นการตอกย ้าให้ เห็นว่ามีลกั ษณะการพยายามกลับไป
หารั ช กาลที่ 5 (Return to Chulalongkorn) 1 ซึ่ ง เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสมศั ก ดิ์ ก็ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
การย้ อนกลับไปหารัชกาลที่ 5 มักจะเป็ นช่วงเวลาที่สงั คมอยู่ในสภาพระส่าระสายและต้ องการหา
ผู้น าที่ เ ป็ น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ ดัง ที่ รั ช กาลที่ 7 ได้ เ คยทรงท าลัก ษณะนี ม้ าแล้ ว 2 ซึ่ งสังคม
ช่วงดังกล่าวเป็ นช่วงที่ต้องเผชิญปั ญหาเศรษฐกิจจากภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และการย้ อนไป
รั ช กาลที่ 5 ในสมัย รั ช กาลที่ 9 ก็ มี ลัก ษณะระส่ า ระสายไม่ แ พ้ กั น ทัง้ ปั ญ หาที่ ต ามมาจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรื อการที่รัชกาลที่ 8 สวรรคตอย่างมีเงื่อนงา
ดังนัน้ การย้ อนกลับไปหารัชกาลที่ 5 จะปรากฏขึ ้นต่อไปอีกหลายเหตุการณ์ ความ
น่า สนใจคื อ ไม่เ พี ย งแต่จ ะมีต าแหน่ ง สมเด็จ พระบรมราชิ นี น าถเหมื อนครัง้ รัช กาลที่ 5 แล้ ว
ยัง ปรากฏพระบรมฉายาลัก ษณ์ ของสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิ ติ์ ทรงประชุม กับ คณะองคมนตรี
ที่พระนัง่ ราชกรัณยสภา เหมือนกับเมื่อครัง้ สมเด็จพระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรีในรัชกาลที่ 5 ทรงเป็ น
ผู้สาเร็จราชการ และทรงประชุมกับคณะเสนาบดี ที่พระที่นงั่ ราชกรัณยสภา เช่นเดียวกัน
สมศัก ดิ์ ยัง มองว่า นับ ตัง้ แต่ก ลางทศวรรษ 2490 เป็ น ต้ น มามี ก ารฟื ้น ฟูส ถาบัน
พระมหากษัตริ ย์อย่างจริ งจัง ดังที่มีการเน้ นย ้าให้ ใช้ คาราชาศัพท์ให้ ถูกต้ องตามหนังสือราชการ 3
และที่ พบบ่ อยคื อการอ้ างถึงโบราณราชประเพณี ที่ เคยได้ ปฏิบัติในยุคสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์
ให้ รัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ ปฏิบัติตาม การเน้ นยาเรื่ องการฟื ้นฟูสถาบัน
ตามที่สมศักดิ์ได้ วิเคราะห์ ได้ สอดคล้ องกับบทพระนิพนธ์สาคัญอีกหนึ่งเรื่อง มิใช่เป็ นการย้ อนไปหา
รัชกาลที่ 5 เท่านัน้ แต่เป็ นการย้ อนไปถึงรัชกาลที่ 1 ซึ่งมองว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงพยายามให้
เห็ น ว่า แม้ ค ณะราษฎรจะท าการเปลี่ ย นแปลงมาเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ งพระองค์เ จ้ า
ธานีนิวตั ทรงถือว่าเหตุการณ์นี ้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ แต่บุคคลสาคัญยิ่งกว่าคณะราษฎรคือผู้ที่สร้ าง
กรุงเทพมหานครขึน้ มา ในฐานะที่เป็ นศูน ย์กลางของอาณาจักรอย่างพระบาทสมเด็จพระพุ ท ธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีที่มาตังแต่
้ ปี 2492 ทรงเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อนาไปอ่าน
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2549). ความเป็ นมาของคาว่า “นาถ” ใน “พระบรมราชินีนาถ”.
2
หน้าเดิ ม
3
หน้าเดิ ม
1
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ในที่ประชุมของผู้สนใจทางบูรพคดีที่ปารี ส ต่อมาได้ ตีพิมพ์ลงวารสารสยามสมาคม เมื่อปี 2498
ใช้ ชื่อว่า The Cultural Reconstruction of Rama I of the Chakri Dynasty

ภาพประกอบ 14สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประชุมร่วมกับคณะองคมนตรี
ที่พระที่นงั่ ราชกรัณยสภา เมื่อครัง้ ทรงเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ปี 2499
ที่มา: คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2518). รัชดาภิเษกสมรส. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
ต่อมาทรงใช้ โครงเรื่ องนี เ้ ขีย นเป็ น ภาษาไทยขึน้ ในปี 2500 สาระสาคัญ ของฉบับ
ภาษาไทยที่ทรงเขีย นขึ ้น ไม่ได้ มีความแตกต่างจากฉบับภาษาอังกฤษสัก เท่าไร และในปี 2511
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ พิมพ์เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 3 รอบ แต่เปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็ น วัฒนธรรมกับพระมหากษัตริย์1 ในเนื ้อหามี
ใจความที่ช่วยสร้ างภาพลักษณ์ ราชวงศ์จัก รี โดยเฉพาะผู้สถาปนาพระราชวงศ์ผ้ ทู รงต้ องฝ่ าฟั น
อันตรายศัตรูตา่ งๆ จนสามารถสร้ างบ้ านเมืองขึ ้นมาใหม่ ไม่เพียงแต่ป้องกันประเทศแต่ภายในยัง
ทรงต้ องชาระความเสื่อมต่างๆให้ เจริ ญรุ่งเรือง ทัง้ ในด้ านการปกครองต้ องมีการชาระกฎหมายขึ ้น
ใหม่ ด้ านศาสนาที่ต้องชาระพระพุทธศาสนาให้ เคร่งครัดและได้ จดั การชาระพระไตรปิ ฎก ตลอดจน
ด้ านศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ยงั ทรงสามารถฟื น้ ฟูขึ ้นมาได้ เช่นกัน

1

พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2511). วัฒนธรรมกับพระมหากษัตริย์. ใน เนื ่องในวัน
เฉลิ มพระชนมายุครบ 3 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ 12 สิ งหาคม พระพุทธศักราช 2511.
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ภาพประกอบ 15สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชุมกับเสนาบดี
ณ พระที่นงั่ ราชกรัณยสภา เมื่อครัง้ ทรงเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ในขณะที่พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป
ที่มา: สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สามารถสะท้ อนได้ ว่าการที่ ท รงเขียนเรื่ องพระพุท ธยอดฟ้า เนื่องจากทรงต้ องการ
โต้ แย้ งแนวคิดที่มีการกล่าวหาว่าพระพุทธยอดฟ้าทรงก่อกบฏจากพระเจ้ าตากสิน ในอีกมุมหนึ่งยัง
สะท้ อนให้ เห็ น ค่ า นิ ย มของพระมหากษั ต ริ ย์ ที่ จ ะทรงเป็ นวี ร บุ รุ ษ ได้ จะต้ องมี คุณ สมบั ติ
เฉกเช่นเดียวกับพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งนอกจากสังคมในอุดมคติที่พระองค์เจ้ าธานีนิ วตั และกลุ่มเจ้ า
ต้ องการให้ เจริ ญ รุ่ งเรื องเหมือนครัง้ สมัย รัช กาลที่ 5 แล้ ว พระมหากษัตริ ย์ ใ นอุดมคติที่ จ ะเป็ น
แบบอย่างในช่วงที่บ้านเมืองปั่นป่ วนตามที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเปรียบกับเมื่อครัง้ เปลี่ยนแปลง
การปกครองเอาไว้ คือพระพุทธยอดฟ้า คือเป็ นทังนั
้ กรบ เป็ นทังผู
้ ้ อปุ ถัมภ์ศาสนาต่างๆโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา อีกทัง้ ยังต้ องมีความเป็ นศิลปิ น ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาจะพบว่ารัชกาลที่ 9 ได้ ทรงมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับรัชกาลที่ 1 ดังกล่าวมานี ้

110
4.1.7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้ าในฐานะภาพแทนบรรดาศักดิ์ในระบอบ
เก่ า
ดังที่ ก ล่าวมาแล้ วว่ามีความพยายามย้ อนกลับ ไปหาสมัย รัช กาลที่ 5 หลัก ฐานที่
ปรากฏอย่ า งชั ด เจนอี ก หนึ่ ง อย่ า ง คื อ การหวนให้ ความส าคั ญ กั บ การพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ เป็ นบ าเหน็ จ ตอบแทนความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระมหากษั ตริ ย์
โดยทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้ กล่าวถึงการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญตราต่างๆ
เพื่ อเป็ น การตอบแทนจากการทูลเกล้ าฯถวายเงิ นบริ จ าคในช่วงปี 2506 เป็ น ต้ น มา 1 แต่ก ารจะ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์นนั ้ มีความแตกต่างกันในแต่ละตระกูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
โดยเฉพาะเครื่ องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้ า ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรง
สถาปนาขึ ้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตระกูลนีม้ ีความพิ เศษคือเป็ น การพระราชทานตามพระราช
อัธยาศัย ไม่เ กี่ ย วกับ ต าแหน่ง หน้ าที่ เงิ น เดือ นหรื อการบริ จ าคทรัพย์ เ พื่ อ สาธารณประโยชน์ 2
สามารถสื บ ตระกูล ได้ และมี ก ารพระราชทานเครื่ อ งยศแบบโบราณประกอบกับ การได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละชัน้ เช่น โต๊ ะทอง หีบหมาก เครื่องแต่งกายแบบโบราณ เป็ นต้ น
นอกจากนีย้ งั มีการเทียบชัน้ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ เท่าเทียมกับระดับบรรดาศักดิ์
ขุนนางสมัยโบราณ ส่วนสตรีที่ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลนี ้ยังสามารถใช้
คานาหน้ านามว่า คุณหญิ ง และท่านผู้หญิ ง ตามลาดับชัน้ ยศของสามีด้วยเช่น สามีเป็ นพระยา
ภริ ย าก็ จ ะได้ เ ป็ น คุณ หญิ ง หรื อ สามีเ ป็ น เจ้ า พระยา ภริ ย าก็ จ ะได้ เ ป็ น ท่ า นผู้ห ญิ ง อี ก ทัง้ การ
พระราชทานมัก จะก าหนดให้ ตรงกั บ วัน ฉั ต รมงคลของแต่ล ะรั ช กาลอี ก ด้ ว ย แต่เ มื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประกอบกับเมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ ออก
นโยบายรัฐนิยมหนึ่งในนันคื
้ อการยกเลิกบรรดาศักดิ์เมื่อปี 2484 แล้ วหันมาใช้ ชื่อจริงของตนเองใน
ฐานะเป็ นปัจเจกบุคคล แทนที่จะเป็ นระดับขันหรื
้ อตาแหน่งที่พระมหากษัตริย์เป็ นผู้พระราชทานให้
สอดคล้ อ งกับ ข้ าราชการใหม่ใ นช่ ว งนัน้ ที่ เ น้ นว่า ตนเองเป็ น ผู้รั บ ใช้ รั ฐ บาลมากกว่า จะรั บ ใช้
พระมหากษัตริย์เช่นในอดีต3 อีกทังยั
้ งเป็ นการประกาศว่าราชสานักไม่ใช่ศนู ย์กลางสาคัญในการให้
คุณ ให้ โทษแก่ ป ระชาชนและข้ า ราชการอี ก ต่อ ไป 4 เมื่ อ ไม่มี บ รรดาศัก ดิ์ ม าเป็ นตัว สกัด การ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี ้แล้ ว จึงกลับกลายเป็ นว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เป็ น
1

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2559). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ แบบเผด็จการ. หน้ า 251.
ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ, ท่านผู้หญิ ง. (2554). เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้ า. หน้ า 47.
3
คริส เบเกอร์ . (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 251.
4
จิรพร วิทยศักดิ์พนั ธุ์. (2544). นโยบายวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบลู สงคราม. หน้ า 243.
2
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เสมือนมรดกจากรัชกาลที่ 5 จึงมิได้ มีความสาคัญใดมากไปกว่าการได้ รับเพื่อเปลี่ยนคานาหน้ า
นามสตรี ที่ ไ ด้ รั บ ให้ เป็ น คุณ หญิ ง หรื อ ท่ า นผู้หญิ ง เพี ย งเท่ า นั น้ ดัง เช่ น ในช่ ว งเวลาหลัง จาก
เปลี่ ย นแปลงการเป็ น ต้ นมาผู้ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งอิ ส ริ ย าภรณ์ จึ ง เป็ น บุค คลในกลุ่ม
คณะราษฎรมากกว่ากลุ่มเจ้ านายหรือข้ าราชบริ พารใกล้ ชิดตามพระราชประสงค์แรกที่รัชกาลที่ 5
ได้ สร้ างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี ้ขึ ้นมา

ภาพประกอบ 16เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ าชันต่
้ างๆ
ที่มา: คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (2548). เครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์ จุลจอมเกล้า. หน้ า 70.
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ตาราง 1ตารางจานวนผู้ที่ ได้ เครื่ องราชอิสริ ย าภรณ์จุลจอมเกล้ าชัน้ สายสะพาย โดยสตรี จะได้
สายสะพายตังแต่
้ ชัน้ ทุติ ยจุลจอมเกล้ าวิเ ศษ (ท.จ.ว.)ขึน้ ไป ส่วนบุรุษ จะได้ สายสะพายในชัน้
ปฐมจุลเกล้ า (ป.จ.) ระหว่าง ปี 2478 -2506
ปี
2478

2481

รายนามผู้ได้ รับพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ
เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ
เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
พระราชชนนีศรีสงั วาลย์
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าอาทิตยทิพอาภา
พลเอก เจ้ าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ม.ร.ว.โต จิตรพงศ์

2482

2484

2486

หม่อมกอบแก้ ว
อาภากร ณ อยุธยา
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าวรรณไวทยากร
นางพิบลู สงคราม
(ละเอียด ขิตตะสังคะ)
นางประดิษฐมนูธรรม (พูนสุข
พนมยงค์)
พลเอก หลวงพิบลู สงคราม
หม่อมกอบแก้ ว
อาภากร ณ อยุธยา
คุณหญิงพหลพลพยุหเสนา (บุญ
หลง พหลโยธิน)
พลเอกพจน์ พหลโยธิน

ชัน้

หมายเหตุ

ป.จ.
ป.จ.
ป.จ.
ป.จ.

ผู้สาเร็จราชการฯ

ป.จ.

ผู้สาเร็จราชการฯ
หม่อมในสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
หม่อมในพระเจ้ าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าอาทิตยทิพอาภา

ท.จ.ว
ท.จ.ว
ป.จ.
ท.จ.ว

ภริยาจอมพล ป. พิบลู สงคราม

ท.จ.ว

ภริยานายปรีดี พนมยงค์

ป.จ.

นายกรัฐมนตรี

ป.จ.

เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว.

ท.จ.ว

ภริยาพระยาพหลพลพยุหเสนา

ป.จ.

หัวหน้ าคณะราษฎร
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปี
2488
2493

รายนามผู้ได้ รับพระราชทาน
นายปรีดี พนมยงค์
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
ประดิษฐาสารี
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
อาทรทิพยนิภา
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
อดิศยั สุริยาภา
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
วาปี บษุ บากร
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
เหมวดี
ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร

ชัน้
ป.จ.

หมายเหตุ
ผู้สาเร็จราชการเทนพระองค์

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5

ม.จ.ประสงค์สม บริพตั ร

ป.จ.

ม.ร.ว.โต จิตรพงศ์*

ป.จ.

หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา

ป.จ.

พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
จุมภฏพงษ์ บริพตั ร
ม.จ.วิวฒ
ั นไชย ไชยันต์

ป.จ.

ป.จ.
ป.จ.

ม.จ.นักขัตรมงคล กิติยากร

ป.จ.

ม.ล.บัว กิติยากร

ป.จ.

พระยามานวราชเสวี

ป.จ.

ชายาในสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว.
หม่อมในสมเด็จ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เลื่อนชัน,้ พระโอรสสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
องคมนตรี
พระบิดาใน
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ
พระมารดาใน
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ฯิ
องคมนตรี
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปี

2496
2500

2501

รายนามผู้ได้ รับพระราชทาน

ชัน้

ม.จ.บุญจิราธร จุฑาธุช

ท.จ.ว

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพตั ร

ท.จ.ว

ม.ล.ชุบ สุขสวัสดิ์

ท.จ.ว

หม่อมพร้ อย วรวรรณ ณ อยุธยา

ท.จ.ว

หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา

ท.จ.ว

ท้ าววรคณานันท์ (ม.ร.ว.แป้ม
มาลากุล)
ท้ าววนิดาพิจารณี (บาง สนิทวงศ์
ณ อยุธยา)
คุณหญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ
สงขลา)
คุณหญิงศรีธรรมาธิเบศ (น้ อม ณ
สงขลา)
จอมพลผิน ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบลู สงคราม
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
ภาณุพนั ธุ์ยคุ ล
ม.ล.เดช สนิทวงศ์
พระยาศรีวิสารวาจา
สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ
เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

ท.จ.ว
ท.จ.ว
ท.จ.ว
ท.จ.ว
ป.จ.
ป.จ.

หมายเหตุ
ชายาในสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ
กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย
หม่อมใน
พระองค์เจ้ าจุมภฏพงษ์ บริพตั ร
หม่อมในพระองค์เจ้ าอลงกฎ
องคมนตรี
หม่อมใน
พระองค์เจ้ าวรรณไวทยากร
หม่อมใน
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
เจ้ าจอมในรัชกาลที่ 5,
ท้ าวนางว่าราชการฝ่ ายใน
พระอัยกีใน
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ
ภริยาพระยามานวราชเสวี
องคมนตรี
ภริยาเจ้ าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
องคมนตรี
เลื่อนจากชัน้ ท.จ.ว.

ป.จ.
ป.จ.
ป.จ.

องคมนตรี
องคมนตรี

ป.จ.

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 6
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปี

2502

2503

2504

2505

2506

รายนามผู้ได้ รับพระราชทาน

ชัน้

ม.จ.พัฒนคณนา ไชยันต์

ท.จ.ว

ม.จ.สิทธิพร กฤดากร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ม.จ.อัจฉราฉวี เทวกุล
ม.จ.จงกลณี วัฒนวงศ์
คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
จอมพลถนอม กิตติขจร

ป.จ.
ป.จ.
ท.จ.ว
ท.จ.ว
ท.จ.ว
ป.จ.

ม.ล.สร้ อยระย้ า ยุคล

ท.จ.ว

คุณหญิงประยงค์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
พระยาบริรักษ์เวชชการ
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
คุณหญิงศรีธรรมาธิเบศ (ประภา
ณ สงขลา)
หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
พลเอก หลวงสุรณรงค์

ท.จ.ว

หมายเหตุ
ชายาในพระองค์เจ้ าวิวฒ
ั นไชย
องคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี
พระธิดากรมขุนมรุพงศ์สิริพฒ
ั น์
ภริยาจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
หม่อมใน
พระองค์เจ้ าภาณุพนั ธุ์ยคุ ล
ภริยา ม.ล.เดช สนิทวงศ์
องคมนตรี

ป.จ.
ป.จ.
ป.จ.
ป.จ.
ท.จ.ว
ป.จ.
ป.จ.

ประธานรัฐสภา
องคมนตรี
อดีต รมว.กระทรวงเกษตรฯ
ภริยาเจ้ าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
องคมนตรี
เลขาธิการพระราชวัง
สมุหราชองครักษ์

ที่มา: คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (2548). เครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์ จุลจอมเกล้า. กรุงเทพฯ
: คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.
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จนกระทัง่ รัชกาลที่ 9 ได้ เสด็จกลับมาประกอบพระราชพิธีต่างๆในปี 2493 พบว่าพิธี
พระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ดงั กล่าวได้ มีการจัดขึ ้นมาอีกครัง้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงถือ
ว่าเป็ นการเริ่มพระราชทานกันใหม่1 และพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ก็ทรงมีแนวคิดที่โน้ มกลับไปเอาธรรม
เนียมเดิมคือการตังบรรดาศั
้
กดิ์กลับคืนมาอีกด้ วย แต่เพียงจะตังให้
้ เฉพาะนักธุรกิจชาวจีนแทนการ
พระราชทานเหรี ย ญตรา 2ซึ่งสะท้ อนให้ เ ห็น ว่า พระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ผู้พระราชทานยศหรื อ
บรรดาศักดิ์ตามคติในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และยังเป็ นการจัดลาดับชนชัน้ ของคนในสังคม
ให้ ถกู ต้ องตามลาดับแห่งเครื่ องราชอิสริยาภรณ์นี ้ ซึ่งเรื่ องลาดับยศศักดิ์สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุ่มเจ้ า
ค่อนข้ างที่จะทัศนคติเป็ นไปในทางลบต่อกลุ่มคณะราษฎรหนึ่งในนัน้ คือเรื่ องของลาดับยศศัก ดิ์
เช่นกัน โดยเฉพาะจอมพล ป. และนายปรีดี ที่มียศในระบอบเดิมเป็ นที่ชนั ้ หลวง แต่กลับได้ ดารง
ตาแหน่งสูงเทียบเท่าชัน้ เจ้ าพระยา และอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่จอมพล ป. ได้ ยกเลิกเรื่ องยศและ
บรรดาศักดิ์ไป โดยในรัชกาลที่ 9 ได้ ทรงตังให้
้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เป็ นผู้พิจารณาว่าผู้ใดมีความ
เหมาะสมที่จะได้ รับพระราชทานแม้ ในบางรายจะมีพระราชประสงค์จะพระราชทาน พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ก็สามารถกราบบังคมทูลทัดทานได้ เช่นกัน 3 โดยเรื่ องการที่มีหน้ าที่เป็ นผู้เสนอชื่อได้ ทรงมี
รับสัง่ ว่า “ฉันออกจะราคาญที่ต้องเป็ นกรรมการคัดเลือกคนเข้ ารับตราตระกูลนี ้ เพราะดูออกจะ
อยากได้ กนั มาก เขาว่าดูมีกฎมีเกณฑ์ในการให้ ใครได้ แล้ วมักถือกันว่าได้ หน้ าได้ ตา แต่พอถึงใกล้
เวลาพระราชทาน ดูคนมาวิ่งเต้ นเดินเหิ นกับฉันกลายๆ ยังกับฉันบันดาลได้ ฉะนัน”
้ 4
ดังนัน้ ในปี 2493 ที่ทรงอ้ างว่าเป็ นการพระราชทานใหม่ จึงปรากฏพระนามเจ้ านาย
หลายพระองค์และขุนนางในระบอบเก่ารับพระราชทานเป็ นจานวนมาก และในปี ตอ่ ไปหลังจากนี ้
จนกระทัง่ ถึงปี สดุ ท้ ายที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั สิ ้นพระชนม์ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลนี ้ในลาดับ
ชัน้ สูงผู้ที่ได้ รับ พระราชทานยังปรากฏว่าเป็ นเจ้ านายและข้ าราชสานัก เป็ น ส่วนใหญ่ (ดูตาราง
จานวนผู้ที่ได้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ าชันสายสะพาย
้
โดยสตรีจะได้ สายสะพายตังแต่
้ ชนั ้
ทุติย จุลจอมเกล้ าวิเ ศษ (ท.จ.ว.)ขึน้ ไป ส่วนบุรุษ จะได้ สายสะพายในชัน้ ปฐมจุลเกล้ า (ป.จ.))
ที่น่าสนใจคือในปี 2509 ได้ มีการออกพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์(ฉบับที่ 2) โดยมีการ
เพิ่มจานวนเหรียญตราในตระกูลนี ้ที่เคยกาหนดไว้ ด้วยจานวนจากัด ซึ่งท้ ายราชกิจจานุเบกษาของ
พระราชบัญ ญัติ ด ังกล่าว ได้ ระบุห มายเหตุว่าเป็ น การเพิ่ มให้ สมดุลกับ จ านวนประชากรและ
1

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 15.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 21.
3
กลางใจราษฎร์ . หน้ า 148.
4

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 42.
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ข้ าราชการที่เ พิ่มขึ ้น แต่หากมองตามแนวคิดของทักษ์ อาจพิ จารณาให้ เห็น ว่าแม้ จุดเริ่ มต้ นการ
พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ดั ง กล่ า วในยุ ค แรก จะเป็ นการสนั บ สนุ น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้ มีบทบาทในแง่ของพิธีกรรม และความรุ่งเรืองแบบสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เมื่อเวลา
ได้ ผ่านไปการได้ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ดงั กล่าวจึงเป็ นเสมือนการ “ได้ หน้ าได้ ตา” และมีคา่ เท่ากับ
การได้ รับ พระราชทานสมรสที่ช่วยรับรองความสัมพัน ธ์ท างจิ ตใจและยกฐานะของกลุ่มบุคคล
ชันสู
้ ง1รวมไปถึงนักธุรกิจสาคัญ
เพราะแม้ จ ะยกเลิ ก ยศและบรรดาศัก ดิ์ไปแล้ วก็ ต าม แต่เ ครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์
จุลจอมเกล้ ายังคงเป็ นไปตามแบบแผนเดิมคือ การได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชัน้
ใด ก็จะได้ รับพระราชทานเครื่องยศควบคูไ่ ปด้ วย ซึ่งเครื่องยศเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กบั ระดับชันยศ
้
ตามแบบแผนเก่า อีกทังยั
้ งมีการได้ รับเกียรติยศต่างๆเมื่ อเสียชีวิตไปแล้ ว เช่น ได้ รับพระราชทาน
โกศ น ้าหลวง เพลิงหลวง เครื่องประกอบเกียรติยศ หรื อพระพิธีธรรม เป็ นต้ น นอกจากนีย้ งั พบว่า
ในพิธีพระราชทานได้ สงวนให้ กับ ผู้ที่ ได้ รับ พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ย าภรณ์ นีเ้ ข้ าร่วมเท่านัน้
และเรี ย กผู้ได้ รับ ว่า “สมาชิ กเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จุลจอมเกล้ า” โดยจะทรงคล้ องสายสะพาย
พระราชทานด้ วยพระหัต ถ์ และเมื่อรับ พระราชทานแล้ วจะต้ องเข้ าไปถวายบังคมสมเด็จ พระ
บูร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า ที่ ป ราสาทพระบิ ด ร เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภัก ดี เ พราะฉะนั น้
เครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ นี จ้ ึง เป็ น เสมือ นตัวแทนของการพระราชทานยศและบรรดาศัก ดิ์ข อง
ขุนนางในระบอบเก่า ทังนี
้ ้ธงชัย วินิจจะกูล มองว่า หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้ ให้ กาเนิด
ลัทธิเสด็จพ่อ ร.5 ขึ ้นทังในแง่
้
พิธีกรรมและช่วยสร้ างให้ รัชกาลที่ 5 ทรงเป็ น populist king ได้ สาเร็จ
2
โดยกลุ่มกระฎมพี
และได้ สร้ างความทรงจาร่วมของคนในสังคมให้ รัชกาลที่ 5 เป็ นเสาหลักของ
ุ
ประวั ติ ศ าสตร์ แบบราชาชาติ นิ ย ม โดยไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว่ า การรื อ้ ฟื ้ น พิ ธี พ ระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้ าตังแต่
้ ปี 2493 เป็ นต้ นกาเนิดของการนาเอาภาพลักษณ์และ
อุดมคติ สงั คมแบบรัช กาลที่ 5 กลับ มาอีกครัง้ ซึ่งแม้ จะไม่เกี่ย วข้ องกั บงานประวัติศาสตร์ นิพนธ์
แต่ในแง่ของพิธีกรรมได้ ช่วยตอกยา้ ให้ เห็นความสาคัญของรัช กาลที่ 5 และพระมหากษัตริ ย์ทุก
พระองค์ในราชวงศ์จกั รีด้วย

1

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 367.
2
ธงชัย วินิจจะกูล. (2559). ประวัติศาสตร์ ไทยแบบราชาชาตินิยม. หน้ า 16.
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ภาพประกอบ 17ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ถ่ายกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชัน้ ปฐมจุลจอมเกล้ า
ที่มา: คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (2548). เครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์ จุลจอมเกล้า. หน้ า 97.
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4.1.8 การสร้ างวาทกรรม พระมหากษัตริย์คือพ่ อ และประชาชนคือลูก
นอกจากการพยายามน าพิ ธี ก รรมต่า งๆมาเพื่ อ สนับ สนุน บทบาทของสถาบั น
พระมหากษัตริย์แล้ ว อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญคือ การพยายามจัดวางองค์พระมหากษัตริย์ให้ สอดคล้ อง
กับบริบท ทังในบริ
้
บทแห่งรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และบริบทแห่งสังคมโลก
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ มีบทบาทสาคัญทังการที
้
่ทรงเขียนงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ดงั ที่กล่าวถึงใน
บทที่แล้ วในฐานะที่ท รงเป็ น นักเขียน โดยงานเขียนของพระองค์มีส่วนสาคัญที่จ ะช่วยชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้ มีความสาคัญขึ ้น ซึ่งงานเขียนอยู่ในลักษณะของประวัติศาสตร์ตามอุดมการณ์
ราชาชาติ นิย มใหม่ โดยมีค ุณ ลัก ษณะที่ สาคัญ คือ พระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น คนของประชาชน
เป็ นประชานิยม (populist)1 ทัง้ นีเ้ มื่อมองย้ อนไปตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมาจะพบว่ามีการ
พยายามสร้ างเอกลักษณ์จนถวายเป็ นพระราชสมัญญานามขึ ้น ดังที่ทรงเป็ น “พระปิ ยมหาราช”
หรือรัชกาลที่ 6 ได้ รับการยกย่องให้ ทรงเป็ นนักปราชญ์หรือ “พระมหาธีรราชเจ้ า” ซึ่งบทพระนิพนธ์
ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ที่ทรงเขียนถึงรัชกาลที่ 6 ก็มกั จะเลือกที่จะเล่าถึงความสามารถด้ านการ
ประพันธ์ของพระองค์หรือการที่ทรงเป็ นผู้ผสานวัฒนธรรมไทยและตะวันตกเข้ าด้ วยกันได้
ดังนัน้ ในรัชกาลที่ 9 จึงพบว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ มีการสร้ างภาพลักษณ์เพื่อจัด
วางให้ องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะ “พ่อ” และประชาชนเปรียบเสมือน “ลูก” ซึ่งจะเห็นได้ วา่
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงรับเอาคติสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่เพียงแต่ความที่ทรง
เป็ น ธรรมราชาเท่านัน้ แต่ได้ อ ธิ บ ายฐานะว่าทรงเป็ น ดังพ่อเมื อง ซึ่ง มองได้ ว่าพิ ธีก รรมความ
ศักดิ์สิทธิ์เป็ นการสร้ างความชอบธรรมในแง่ก ารสร้ างสัญ ลักษณ์ของพระมหากษัต ริ ย์ที่ทรงเป็ น
เทพาวตาร แต่ในความเป็ นจริงคติสมมติเทพไม่ได้ เป็ นที่นิยมหรือเชื่อถืออย่างเหนียวแน่นเหมือนใน
อดีต การเลือกเอาคาว่าพ่อเมืองหรือพ่อขุนที่เกิดตังแต่
้ ปี 2489 เป็ นต้ นมา จะเป็ นการช่วยสนับสนุน
ให้ พระมหากษัตริย์ทรงได้ รับความนิยมมากกว่า และได้ ทรงพยายามจากัดความความเป็ นพ่อของ
พระมหากษัตริ ย์ให้ มีความชัดเจนขึ ้น จากบทพระนิพนธ์เรื่ อง ราชา มุข มนุสสาน ที่ทรงเขียนขึ ้น
เดือนมกราคม 2491 “เปรียบเหมือนในบ้ านหนึ่งๆ ถึงแม้ พ่อบ้ านจะมอบการปกครองบ้ านให้ ลกู ๆ
ช่วยกัน ดูแล แต่ถ้ าลูกๆไม่มีค วามรัก ใคร่นับถื อยาเกรงพ่อบ้ านแล้ ว บ้ านนัน้ ก็ ย่อมขาดระเบีย บ
ใครนึกจะทาอะไรก็ทาไปตามอาเภอใจ ครอบครัวนันก็
้ ย่อมจะเกิดวิบตั ิได้ ตา่ งๆ”2

1
2

หน้ า 77.

ธงชัย วินิจจะกูล. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 16.
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). ราชา มุข มนุสสาน.
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หลังจากนัน้ แม้ แต่เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ ดารงตาแหน่งครัง้ ที่ 2 ในช่วงปี
2494 ยังได้ พยายามสร้ างความชอบธรรมด้ วยการตังกระทรวงวั
้
ฒนธรรม เพื่อฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมและ
ได้ พยายามแสดงอุด มการณ์ความเป็ นบิ ดา 1 รวมถึงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เขายังได้ กล่าวว่านายกรัฐมนตรี ก็คือพ่อบ้ านของครอบครัวใหญ่ 2 จึงเป็ นไปได้ ว่า
แนวคิ ด เรื่ องผู้น าคื อพ่ อได้ ถื อก าเนิ ดขึน้ จากพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต เพื่ อ สร้ างความใกล้ ชิ ดกับ
ประชาชน และเป็ น ไปได้ ว่างานเขียนเรื่ อง The Royal Family in Wartime ซึ่งเป็ น เรื่ องเกี่ย วกับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จะมีผลต่อพระดาริ ของพระองค์
ไม่น้อย ทรงกล่าวอ้ างให้ เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นดังพระปฏิมากรที่เป็ นเครื่องหมายแห่งชีวิต
และสิทธิของประชาชน และพระมหากษัตริ ย์คืออานาจอธิปไตยเชิงประจักษ์ ของประชาชน3
นอกจากการจัดทิศทางให้ พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นคนของประชาชนแล้ ว ยังมีการ
กล่าวถึงความสามารถด้ านต่างๆเสมือนที่คนธรรมดากระทาได้ ทั่วไป ทัง้ นีง้ านเขียนเหล่านีเ้ ป็ น
เสมือนการพยายามเปิ ดเผยให้ เห็น ชีวิตความเป็ น อยู่ของพระมหากษั ตริ ย์ ว่ามีความเรี ยบง่าย
มิได้ ท รงกระท าสิ่งใดเหนื อไปกว่าที่ ป ระชาชนทั่วไปท าได้ งานเขีย นลัก ษณะเรื่ องวงในเช่น นี ้
ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกลุ จะเป็ นอีกผู้หนึ่งที่มีสว่ นในการนาเสนอภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริ ย์
ที่ ท รงปฏิบัติ พระองค์ เ ฉกเช่ น คนทั่ว ไป โดยในปี 2492 พระองค์เ จ้ า ธานี นิ วัต ได้ ท รงกล่าวถึ ง
รัชกาลที่ 9 ว่า “พระเจ้ าแผ่นดินของเราพระองค์นีเ้ ป็ นบุคคลฉลาด ทรงสันทัดในการใช้ พระหัตถ์
โดยเฉพาะ เช่น ทรงต่อเรื อ ถ่ายรูป และขับรถยนต์ เป็ นต้ น ”4 และอาจถือได้ ว่าทรงเป็ นกลุ่มแรกๆ
ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นคนในที่นาเอาเรื่ องภายในของพระมหากษัตริ ย์มาเล่าอย่างเปิ ดเผย เพื่อแสดงให้
เห็ น ว่ า ทรงเป็ น บุ ค คลสาธารณะคนหนึ่ ง และได้ แสดงทั ศ นะให้ เห็ น ว่ า บรรพบุ รุ ษ ทั ง้ ของ
พระมหากษั ต ริ ย์ และบรรพบุรุ ษ ของประชาชนล้ วนแต่มีความผูก พัน กัน มาตัง้ แต่อดีต ดังที่ ว่า
“บรรพบุรษของท่านได้ เป็ นผู้กอบกู้ค ้าจุนบ้ านเมืองเรามาด้ วยกันกับบรรพบุรุ ษของเราผู้เป็ นราษฎร
เหตุฉะนัน้ จึงเป็ นการสะดวกที่เราจะยกย่องนับถือพระราชาธิบดีของเราได้ ถนัดขึ ้นทุกกาลสมัย ”5

1

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 117.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 201.
3
พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น. (2497). คิดย้ อนหลังไปปี
หนึง่ . หน้ า 59.
4
พระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น . (2497). ถวายพระพรวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม 2495). หน้ า 102.
5
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). ราชา มุข มนุสสาน. หน้ า 79.
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และ “เราได้ รับ ความร่มเย็ น ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี มาถึ ง 171 ปี
ในระยะที่กล่าวนี ้เราทังหลายได้
้
ผา่ นทุกข์สขุ ร่วมกันมากับพระบรมราชวงศ์นนโดยล
ั้
าดับ”1
นอกจากการจัดวางทิศทางให้ กบั ตาแหน่งพระมหากษัตริย์แล้ ว ในช่วงทศวรรษ 2490
เป็ นต้ นมา เรื่องความชอบธรรมของการขึ ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ก็ยงั เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ทรง
พยายามต้ องการสื่อออกไปให้ เห็นว่าการขึ ้นครองราชย์นนั ้ สอดคล้ องเข้ ากับระบอบประชาธิ ปไตย
ดังที่กล่าวถึงเรื่องการเลือกผู้ที่จะขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริย์ตามแนวคิดของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไป
ในบทที่แล้ ว แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 ทรงพยายามอธิบายว่าผลงานที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จั ก รี ผู้ เป็ นบรรพบุ รุ ษ ของพระมหากษั ต ริ ย์ จ ะเป็ นสิ่ ง ยื น ยั น และรั บ ประกั น ในต าแหน่ ง
พระมหากษั ตริ ย์อีกเช่นกัน โดยทรงอธิบายว่า “บ้ านเมืองเจริ ญและรอดจากหายนะมาได้ ตงแต่
ั้
สร้ างกรุงเทพ ด้ วยปั ญญาและรัฐประศาสนนัยของพระมหากษัตริ ย์ และยังมองไม่เห็นว่าเราจะ
รักษาความรุ่งเรืองเช่นว่านันต่
้ อไปได้ อย่างไร โดยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ดี”2 และ
สาหรับคนไทยนั ้นไม่มีบคุ คลใดจะประสานน ้าใจคนส่วนใหญ่ได้ เท่าพระราชาธิ บดี เพราะ
ท่านเป็ นผู้ที่ทุกๆคนจะเคารพนับถือได้ โ ดยสนิทใจ ด้ วยได้ เคารพยาเกรงบรรพบุรุษของ
ท่า นมาหลายชั่วคนแล้ ว และท่า นอยู่เ หนื อพรรคเหนื อพวก ท่ านดารงตาแหน่ง โดยสืบ
สันตติวงศ์ มิได้ แย่งยื ้อมาแต่ทางใด ท่านจาต้ องทาดีเสมอ เพราะท่านจะออกๆเข้ าๆอย่าง
เรารั บ ราชการกัน นั ้นได้ ท่ านต้ องรับ ผิ ดชอบชั่ว พระชนมายุท่า น ฉะนัน้ จึง หายากนักที่
พระราชาธิบดีจะเอาเปรียบแก่ตาแหน่ง3

และ “ตามทัศนะของข้ าพเจ้ า ลักษณะที่สาคัญที่สดุ ของพระเจ้ าแผ่นดินนัน้ อยู่ที่ท่าน
เป็ นผู้เหนือพรรคเหนือพวกใดๆ ท่านคือตาแหน่งของท่านโดยสืบสันตติวงศ์ พระสกุลของท่านย่อม
ประกันพระเกียรติ พระเกียรติประกันท่านจากความลาเอียงหรือทุจริตใดๆ”4
ในช่ ว งทศวรรษ 2490 ได้ เ กิ ด ความพยายามยึ ด อ านาจจากกลุ่ม จอมพล ป.
พิ บูล สงคราม ขึน้ เนื่ อ งจากปั ญ หาจากรั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ 2492 จึง น าไปสู่ก ารรัฐ ประหารเมื่ อ
วันที่ 2494 ก่อนที่รัชกาลที่ 9 จะเสด็จฯนิวตั พระนครแค่เพียงหนึ่งวัน โดยในขณะนัน้ พระองค์เจ้ า
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). ถวายพระพรวันเฉลิ มพระชนมพรรษา(พูดเมื ่อ
5 ธันวาคม 2495). หน้ า 102.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า 58.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 77.
4
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2497). ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5
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ธานีนิวตั ทรงเป็ นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ทัง้ นี เ้ มื่อจอมพล ป. ได้ ทาการรัฐประหารรัฐบาล
ตนเอง ทรงต่อต้ านการกระท าดังกล่าว โดยพยายามประวิงเวลาให้ พระเจ้ าอยู่หัวรั ช กาลที่ 9
ได้ เสด็จมาถึงก่อน และไม่ทรงยอมลงพระนาม จนท้ ายที่สดุ จอมพล ป. จึงได้ กระทาการรัฐประหาร
ยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ 2492 โดยอาศั ย อ านาจของรั ฐ บาล และสร้ างความร้ าวฉานต่ อ
สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ อ ย่ า งรุ น แรง พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัตทรงเล่า ถึ ง เหตุก ารณ์ ใ นครัง้ นี ว้ ่า
พระเจ้ า อยู่หัวท่า นกริ ว้ มาก ทรงตาหนิ ห ลวงพิ บูลอย่ างแรงหลายค า ท่านว่าฉัน ไม่พ อใจมาก
ที่คณ
ุ หลวงทาเช่นนี 1้ กลายเป็ นผลสืบเนื่องที่ แสดงให้ เห็น ถึงความขัดแย้ งระหว่างราชสานักกับ
จอมพล ป. และเป็ นสาเหตุหนึ่งของการยึดอานาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
4.2 แนวคิดและบทบาททางการเมืองตัง้ แต่ การรัฐประหาร พ.ศ. 2500 จนถึงปี ที่
สิน้ พระชนม์ พ.ศ. 2517
ในช่วงหลังของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นต้ นมา จอมพล ป. ไม่มีฐานอานาจ
สนับ สนุนตนเอง เพราะเกิ ด เส้ าทางการเมืองซึ่ง เคยเป็ น อดีต ลูก น้ องสนิ ท อย่างจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก และพลตารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตารวจที่มีอิทธิพลแข่ง
กับ ตน ที่ สาคัญ คื อจอมพล ป. ถูก มองว่ามีความขัดแย้ งกับ ฝ่ ายพระมหากษั ตริ ย์นับ ตัง้ แต่ก าร
รัฐประหารเงียบ พ.ศ.2494 เป็ นต้ นมา พบว่าพระเจ้ าอยู่หวั กริว้ อย่างหนัก หรื อแม้ แต่การเห็นความ
นิยมของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน ปี 2498
จนไม่มีการอนุมตั ิงบประมาณสาหรับการเสด็จประพาสอีก
ความขัด แย้ ง ที่ แสดงออกอย่ า งชัด เจนคือ การไม่เ สด็จ ในงานฉลองกึ่ ง พุท ธศตวรรษ
พ.ศ. 2500 ซึ่งผลงานของจอมพล ป. พิบูลสงครามในครัง้ นี ้ ถูก มองว่าเป็ น การช่วงชิ งตาแหน่ง
เอกอัค รศาสนูป ถัมภกไปจากพระมหากษั ตริ ย์ 2 และพระเจ้ าอยู่หัวรัช กาลที่ 9 ทรงมีทัศนะต่อ
จอมพล ป.ว่า “เมาอานาจ” และ “มีความจะเป็ นกษัตริ ย์องค์ที่สอง”3 รวมถึงการเข้ ามามีบทบาท
ของสหรัฐอเมริ ก าในการสนับสนุน ให้ พระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็ นสัญลักษณ์ของการสกัดกัน้ ลัท ธิ
คอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาดังกล่าว จนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ก่อรัฐประหารเมื่อปี 2500
นาไปสูก่ ารสิ ้นสุดรัฐบาลจอมพล ป. และหมดยุคผู้นาสายคณะราษฎร และถือเป็ นจุดเริ่มต้ นสาคัญ
ที่สถาบันพระมหากษัตริ ย์จะได้ กลับมามีบทบาทสาคัญอีกครัง้ ผ่านพระราชพิธีสาคัญที่ได้ รือ้ ฟื ้น
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สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 16.
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 61.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 62.
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ขึ ้นมาอีกครัง้ นอกจากนี ้จะพบว่าผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ รับการหวนกลับมา
ศึกษาในกลุม่ ปัญญาชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารสาคัญอย่างสังคมศาสตร์ปริทศั น์
4.2.1 บทบาทต่ อการรัฐประหาร พ.ศ. 2500
ในช่วงท้ ายของการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ เ กิด
ความขัดแย้ งระหว่างนายกรัฐมนตรี และรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ที่ถูก
กล่ า วหาว่ า มี ส่ ว นรู้ เห็ น กับ การจั ด การเลื อ กตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2500 ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
การเลือกตังที
้ ่สกปรกที่สดุ และเป็ นสาเหตุหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการทารัฐประหาร
แต่เ หตุก ารณ์ ที่ แสดงถึ ง ความชัดเจนในเรื่ องรอยร้ าวระหว่า งรัช กาลที่ 9 กับ นายกรั ฐ มนตรี
คือการไม่เสด็จไปทรงร่วมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ จนหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ พาดหัวข่าวที่มี
ลัก ษณะหมิ่น พระบรมเดชานุภาพ โดยระบุว่าการที่ ไม่เ สด็จ ฯไปร่ วมงานเพราะแสร้ งท าป่ วย 1
ในเหตุการณ์นีท้ ูตอังกฤษผู้ได้ เข้ าเฝ้ารัชกาลเพื่อกราบวายบังลา ในปี 2500 ระบุว่าในงานฉลอง
25 พุทธศตวรรษรัฐ บาลได้ จัด งานโดยไม่ได้ ป รึก ษากับรัช กาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เห็นว่าควรจะให้
พระองค์ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางในฐานองค์ อัค รศาสนู ป ถั ม ภก แต่ พ ระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต เห็ น ว่ า
รัชกาลที่ 9 ทรงเล่นผิดไพ่2 เพราะอย่างน้ อยควรที่ปรากฏพระองค์ให้ เห็นในงานดังกล่าวยังดีกว่า
การที่ทรงตัดสินพระทัยไม่ร่วมงาน
ในช่วงเวลาเดีย วกันนี โ้ ลกก าลังเผชิ ญ กับภาวะสงครามเย็ น ดังที่ก ล่าวมาแล้ วว่า
เมื่อจอมพล ป. ได้ ขึ ้นมาเป็ นนายกรัฐมนตรีในช่วงทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา ได้ ดาเนินการนโยบาย
ปราบปรามคอมมิวนิสต์เพื่อต้ องการให้ สหรัฐอเมริกาช่วยสนับสนุนตนเอง งานของณัฐพล ใจจริ ง
แสดงให้ เห็นว่า สหรัฐอเมริ กาได้ ทาการศึกษาลักษณะทางสังคมไทยในช่วงปลายปี 2496 และได้
ดาเนินการทาสงครามจิตวิทยาเพื่อสกัดกันลั
้ ทธิคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนโดยมีไทยเป็ นแหล่ง
ยุทธศาสตร์ ทัง้ นีใ้ นการทาสงครามจิตวิทยาดังกล่าวได้ ทาการโฆษณาชวนเชื่อ และใช้ ข่าวสารที่
สัมพันธ์กับโฆษณาชวนเชื่อ และใช้ ผ้ นู าประเทศเป็ นศูนย์กลางความเชื่อดังกล่าว โดยเฉพาะพื ้นที่
ในภาคอี ส านและภาคเหนื อของไทยที่ เป็ นจุ ด ด าเนิ นการโฆษณาชวนเชื่ อ ดั ง กล่ า ว
โดยสหรัฐอเมริกาได้ นาเอาประเด็นการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์เป็ นประเด็นสาคัญในการ
ปฏิบัติก ารดังกล่าว และพบหลักฐานว่าในปี 2496 – 2500 มีก ารใช้ ภาพพระบรมฉายาลัก ษณ์
ในหลวงและวัดพระแก้ ว รวมถึงภาพยนตร์ ที่นาเสนอพระราชกรณียกิจมาใช้ เป็ นอาวุธในการทา
1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2551). เล่มเดิ ม. หน้ า 504.
สมศัก ดิ์ เจีย มธี รสกุล. (2549). The King and I : รายงานการเข้ าเฝ้าของทูตอังกฤษ ปี 2500 ใน
หลวงทรงมีพระราชดารัสถึงการเมืองไทย.
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สงครามจิตวิทยา1 ทังนี
้ ย้ งั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ กลับมามีบทบาททาง
การเมือง
ทังนี
้ เ้ ห็นได้ จากการผลักดันโครงการเยี่ยมประชาชนในชนบทเพื่อสร้ างความนิยม 2
โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงอ้ างว่า
เป็ นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9 ในการที่จะทรงรู้จกั ราษฎรและบ้ านเมืองไทย 3 จึงกาหนดการ
เยี่ยมราษฎรทัว่ ประเทศในปี 2498 โดยเริ่มจากภาคกลาง 6 จังหวัดคือ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง อยุธยา และนครนายก ตามลาดับ และในปี เดียวกันได้ เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎร
ในภาคอีสาน ปราการ กลิ่น ฟุ้ง สันนิ ษ ฐานว่าการเสด็จพระราชดาเนิน ดังกล่าวมีแนวโน้ มว่าจะ
เกี่ยวข้ องกับการเมือง ซึ่งจอมพล ป. คาดว่าการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรที่รัฐบาลของตน
สนับ สนุน จะช่วยดึงราชสานัก ให้ เ ข้ ามาเป็ น ฝ่ ายเดีย วกับ ตนเอง ในช่วงที่ ก าลังเสี่ย งต่อการท า
รัฐประหารของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ 4 ทังนี
้ ก้ ารเสด็จฯภาคอีสานยังเป็ นการสร้ างความใกล้ ชิด
ระหว่างในหลวงกับ ราษฎร โดยจะทรงมีพระราชดารัสต่อประชาชน และพระราชทานเหรี ย ญ
พระบรมฉายาลัก ษณ์ ต อบแทนให้ แก่ ป ระชาชนที่ น าของมาทู ล เกล้ า ฯถวาย โดยเหรี ย ญที่
พระราชทานเป็ นการสร้ างความทรงจาให้ นึกถึงพระองค์และยังเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้ วย5
สาหรับการเสด็จฯครัง้ นี เ้ ป็ นที่น่าสังเกตว่าในเขตจังหวัดภาคกลางล้ วนแต่เคยเป็ น
พื ้นที่ ที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีความคุ้นเคยเมื่อครัง้ ที่ทรงรับราชการมหาดไทยมณฑลกรุงเก่า
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่ามณฑลกรุงเก่านีน้ ่าดูมาก ทัง้ ยัง เป็ นอู่ข้าวอู่นา้ ที่สาคัญยิ่งใน
พระราชอาณาจักร6 ส่วนภาคอีสานนันความรั
้
บรู้ของชนชันปกครองที
้
่มีนนั ้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้
กล่าวถึ งรายงานตรวจราชการของสมเด็จ เจ้ า ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์ว รพิ นิ ต ช่วงก่ อนการ
เปลี่ย นแปลงการปกครองว่าภูมิภาคนี ม้ ีขนาดใหญ่ มีพลเมืองจ านวนมาก ทัง้ นิ สัย ใจคอของ
พลเมืองยังเหมือนขี ้ผึ ้งยังนุ่ม ไม่ได้ ปัน้ ให้ เป็ นรูปเป็ นร่างอย่างใด จะปั น้ ให้ ดีหรือไม่ดีก็คงไม่ยากนัก
จึงควรปัน้ ให้ ดีโดยเร็ว7 และเมื่อพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ไปตรวจราชการในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงเห็น
1
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ว่าคนในภาคอีสานยังให้ การยอมรับ รัฐบาลที่มาจากกรุ งเทพฯ เมื่อออกพระนามพระเจ้ าอยู่หัว
ประชาชนก็ ยิ่ งพอใจมาก ถึ งกับ ยกมื อ ไหว้ ท่ ว มหัว 1 ดัง นัน้ เมื่อ วิเ คราะห์ ง านของปราการกับ
แนวความคิดของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั จึงมีความสอดคล้ องไปในทางเดียวกันคือ การไปปรากฏ
พระองค์ให้ ประชาชนในภูมิภาคที่ห่างไกลได้ เห็น ซึ่งขณะนัน้ ในภาคอีสานกาลังประสบกับภัยจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งรัชกาลที่ 9 ยังมีพระราชกระแสรับสัง่ ว่า แม้ ฝรั่งเองก็ได้ ปรารภกับพระองค์ว่า
ควรจะเสด็จ ภาคอี สาน 2 ซึ่ ง ทางราชส านัก เองยัง รู้ สึก กัง วลในเรื่ อ งความปลอดภัย เช่ น นี อ้ ยู่
แต่หากต้ องการจะปั น้ พลเมืองที่มีลกั ษณะเหมือนดังขี ้ผึ ้งยังนุ่ม ให้ ร้ ู สึกว่าพระมหากษัตริ ย์ที่อยู่
ห่ า งไกลยั ง ให้ ความส าคัญ ต่ อ ประชากรในภาคอี ส าน จะช่ ว ยดึ ง ความนิ ย มมาสู่ส ถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ด้ และยัง “ได้โ ยงเอาน้ า ใจอาณาประชาราษฎรมาไว้ ใ กล้ชิ ดพระองค์ ” 3
จนอาจกล่าวได้ ว่าการเสด็จฯภาคอีสาน ในปี 2498 ได้ สร้ างความนิยมต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ขึ ้นมาในระดับหนึ่ง จนทาให้ รัฐบาลจอมพล ป. ได้ งดแผนการเสด็จฯในภาคอื่นๆที่เหลือลง4
ความสัมพันธ์ของจอมพล ป. กับนายปรีดี พบว่ามีการติดต่อที่จะให้ เดินทางกลับมา
เพื่อรื อ้ ฟื ้นคดีสวรรคต รัชกาลที่ 85 รวมถึงนโยบายของจอมพล ป. ที่ มีท่าทีที่ดีต่อจี น จึงยิ่งสร้ าง
ความหวาดระแวงต่อสหรัฐอเมริ กาอีกเช่นกัน แต่สิ่งที่ ทาให้ รัฐบาลจอมพล ป. เสื่อมความนิย ม
เป็ นผลจากการเลือกตังในเดื
้
อนกุมภาพันธ์ 2500 ที่พบว่ามีการทุจริต จึงเป็ นโอกาสให้ กลุ่มรอยัล
ลิสต์ได้ ตอบโต้ คืน เริ่ มตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2500 กลุม่ รอยัลลิสต์เริ่ มแผนทาลายการเลือกตังเพื
้ ่อให้
การเลือกตังเป็
้ นโมฆะ โดยพล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์เสนอให้ จับกุมผู้อยู่เบือ้ งหลังแผนการดังกล่าว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้สถานทูตอังกฤษยังได้ รายงานว่ากลุม่ รอยัลลิสต์กบั จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ทาการ
ประชุม ลับ ในวัน ที่ 16 เมษายน 2500 โดยเห็ น ชอบร่ ว มกัน ให้ ท ารั ฐ ประหารโค่น ล้ ม รั ฐ บาล
จอมพล ป. โดยปรากฏพระนามของพระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัต เข้ าร่ ว มประชุม ด้ วย 6 ในที่ สุด วัน ที่
16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ได้ ทาการรัฐประหารยึดอานาจจากจอมพล ป. ทัง้ นีใ้ นการทา
รัฐประหารดังกล่าว จอมพลสฤษดิ์อ้างว่าเป็ นพระบรมราชโองการ7
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การรัฐประหารปี 2500 นี ้ นาไปสูก่ ารเริ่มต้ นของการจับกลุม่ พันธมิตรใหม่ คือ กองทัพ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สหรัฐอเมริกา1 โดย CIA ได้ รายงานว่าสถาบันพระมหากษัตริ ย์และ
องคมนตรี มี บ ทบาทส าคัญ ในการผลัก ดัน ในจอมพลสฤษดิ์ ท ารั ฐ ประหาร นอกจากนี ท้ ู ต
สหรัฐอเมริ กายังรายงานว่าภายหลังรัฐประหาร พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ซึ่งเดิมมักจะทรงอยู่เบื ้องหลัง
การเมือง แต่กลับมีบทบาทมากขึ ้น โดยสถานทูตอังกฤษยังได้ อ้างว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงกล่าว
ว่า “การรั ฐ ประหารครั ง้ นี ค้ ื อสิ่ ง ที่ พ วกรอยัล ลิ ส ต์ ต้ อ งการ”2 ต่อ มาจอมพลสฤษดิ์ ไ ด้ ร่ ว มกับ
จอมพลถนอม กิ ตติขจร นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ทาการรัฐประหารยึดอานาจตนเอง ในวัน ที่
6 พฤศจิกายน 2501 ซึ่งนับว่าเป็ นการล้ มล้ างระบบการเมืองครัง้ สาคัญ3
ในงานเขี ย นของทั ก ษ์ เฉลิ ม เตี ย รณ พบว่ า ภายหลัง การรั ฐ ประหาร 2500
จอมพลสฤษดิ์ ต้ องการดาเนินชีวิตแบบอนุรักษ์ นิยม และได้ ดาเนินการเกี่ยวกับราชสานักหลาย
ประการ โดยหากพิจารณาในแง่ของวัฒนธรรมการเมืองจะพบว่านโยบายที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์และราชสานัก จะมีส่วนช่วยสนับ สนุนให้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์มีบทบาทต่อ
สังคมไทยเพิ่ มขึน้ โดยดาเนิน นโยบายที่ เ กี่ย วข้ องกับ องค์พระมหากษั ตริ ย์ คือ การไม่สามารถ
แบ่งแยกพระมหากษัตริย์และชาติไทยออกจากกันได้ เพราะจอมสฤษดิ์เองมีความคิดว่า ประชาชน
ยังรู้สึกว่าอานาจในการปกครองประเทศเป็ นของพระมหากษัตริ ย์ผ้ มู ีบุญญาธิการมาแต่กาเนิด 4
ซึ่งแนวความคิดของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ มีความสอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับพระองค์
เจ้ าธานี นิวัต ทัง้ ในเรื่ องของการมองว่าการเมืองและสังคมในขณะนัน้ เป็ นกระบวนที่ เ กิ ดจาก
ตะวัน ตก แนวคิ ด ผู้ป กครองเปรี ย บเสมือนพ่อ หรื อแม้ แต่แนวคิดในเรื่ องพระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ น
สัญลักษณ์ทางจิตใจ เป็ นสัญลักษณ์ของอดีตและขนบธรรมเนียม 5 ดังที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั เคย
กล่าวไว้ ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีล้วนมีบ่อเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริ ย์ รัฐบาลในยุคนีจ้ ึง
เป็ นกลไกสาคัญในการรือ้ ฟื น้ งานพิธีที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถกู ยกเลิกไปหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
จอมพลสฤษดิ์เชื่อว่างานพิธีเหล่านี ้เป็ นการส่งเสริมความสามัคคีในชาติ โดยการเชิญ
ชวนประชาชนให้ เข้ าร่วมพิธี โดยหนึ่งในพิธีที่แสดงให้ เห็นถึงการปฏิเสธกลุ่มคณะราษฎรคือการ
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ยกเลิกวัน ชาติเ ดิ มจากวันที่ 24 มิถุน ายน ซึ่งเป็ นวันเปลี่ย นแปลงการปกครอง โดยมิได้ ใ ห้ เ ป็ น
วันหยุดราชการต่อไป แต่ได้ กาหนดให้ วนั ชาติ คือวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็ นวันคล้ ายวันพระบรมราช
สมภพของรัชกาลที่ 9 แทน นับตังแต่
้ ปี 2503 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ ้นับตังแต่
้ ปี 2502 จอมพลสฤษดิ์ยงั ได้
ยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนูญวันที่ 10 ธันวาคมนับแต่นนมา
ั ้ การจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษายังเป็ น
การรื อ้ ฟื ้น พิธีเหมือนสมัยสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ คือทาให้ เป็ น งานสาคัญ ที่สดุ ของทางราชการ
ประจาปี 1
4.2.2 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ พ.ศ.2506
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 ช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ที่ดนู ่าสนใจเป็ น
พิเศษคือพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2506 โดยพระเจ้ าอยู่จะมีชนมพรรษาครอบ 3 รอบ
โดยหมายกาหนดการพระราชพิธีมีความพิเศษไปกว่าพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในปี ก่อนหน้ านี ้ คือ
วันที่ 3 ธัน วาคม 2506 พระราชพิ ธีฉลองพระพุท ธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจารัชกาลที่ทรงหล่อขึน้ ใน
ปี เ ดีย วกัน นี ้ ที่ พระที่ นั่งอมริ น ทรวินิ จ ฉัย วัน ที่ 4 ธัน วาคม เสด็จ ไปทรงบ าเพ็ญ พระราชกุศลที่
พระที่นงั่ อมรินทรวินิจฉัย วันที่ 5 ธันวาคมอันเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เสด็จออกมหาสมาคมที่
พระที่ นั่งอมริ น ทรวิ นิ จ ฉัย เพื่ อ ให้ พระบรมวางศานุว งศ์ และข้ าราชการถวายพระพรชัย มงคล
ต่อมาในวันที่ 6 ธันวาคมทรงประกอบพิธีสรงพระมูรธาภิเษก ทั ง้ นีท้ รงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในฐานะพระราชวงศ์ผ้ ใู หญ่ได้ เป็ นผู้ถวายน ้าอภิเษกด้ วย จากนันในเวลาบ่
้
าย
เสด็จออกให้ คณะทูตานุทตู ถวายพระพร และในวันสุดท้ ายของการพระราชพิธีคือการเสด็จพระราช
ดาเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี จากพระบรมมหาราชวังไป
ทรงนมัสการพระรัตนตรัยที่วดั บวรนิเวศวิหาร2 ทังนี
้ พ้ ระราชประเพณี ที่ยงั มิได้ ทรงกระทาเมื่อครัง้
บรมราชาภิเษก ก็โปรดเกล้ าฯจัดให้ มีขึ ้นในพระราชพิธีนี ้ นัน่ คือการเสด็จฯทางสถลมารคดังกล่าว 3
เมื่ อ วิเ คราะห์ รู ป แบบพระราชพิ ธี จ ะเห็ น ได้ ว่ามี ค วามคล้ า ยกับ พระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก ซึ่งพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าให้
ความส าคัญ กับ การรั บ น า้ อภิ เ ษก มากกว่ า การสวมมงกุ ฎ ซึ่ ง เป็ น วัฒ นธรรมของตะวัน ตก
เหตุที่กล่าวมานี ้เพื่อจะชี ้ให้ เห็นว่าการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครับ 3 รอบมีนยั ยะอย่าง
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2549). กาเนิดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
2
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การจัด พระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษกซ า้ อีก เป็ น ครัง้ ที่ 2 เนื่ องจากในการพระราชพิ ธีเ มื่อปี 2493
ไม่ได้ จดั เต็มรูปแบบตามประเพณี คืองดการเสด็จเลียบพระนครเพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสได้ เข้ าเฝ้า
พระเจ้ าอยู่หวั ซึ่งขันตอนนี
้
้เป็ นพิธีอินเดียโบราณ ที่แปรเปลี่ยนจากการประทักษิ ณ พระนครมาเป็ น
การสักการะพระรัตนตรัยในพระอารามสาคัญ1 ซึ่งการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 2 ครัง้ ล้ วน
เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อทรงสร้ างพระนครและพระบรมมหาราชวังขึ ้นใหม่ก็ได้ จัด
พระราชพิ ธีบ รมราชาภิเ ษกขึน้ อีก ครัง้ เต็มตามตารา หรื อในสมัย รัช กาลที่ 5 เมื่ อทรงลาผนวช
ประกอบกับทรงบรรลุนิติภาวะที่จะขึ ้นบริหารราชการแผ่นดินด้ วยพระองค์เองก็ทรงจัดพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกขึ ้นอีกครัง้ เช่นกัน หรื อในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงต้ องการให้ นานาประเทศได้ มีโอกาส
ร่วมงานก็ได้ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชขึ ้น 2 นอกจากนี พ้ ระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
รัช กาลที่ 6 ยังเป็ น ครัง้ แรกที่ ได้ รับ การยกระดับ จากการเป็ น พระราชพิ ธีร ะดับ ชาติ เป็ น ระดับ
นานาชาติ เพื่อมุง่ หวังให้ แขกต่างชาติเกิดความประทับใจในความทันสมัยแบบตะวันตกของสยาม 3

1

พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น พิท ยลาภพฤฒิ ยากร. คาอธิ บายลักษณะงานพระราชพิธีบ รมราชาภิ เษก
ใน ชุมนุมพระนิ พนธ์ บางเรื ่อง. หน้ า 4.
2
จดหมายเหตุพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกสมเด็จพระรามาธิ บดีศรี สินทรมหาวชิ ราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั . (2518). หน้า 2.
3
ศิริพร ดาบเพชร. (2553– 2554). นัยยะทางการเมืองของพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกในรัชกาลที่ 6.
หน้ า 31.
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ภาพประกอบ 18กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506
ที่ มา: สานัก พระราชวัง. (2533). พระราชพิ ธีเ ฉลิ มพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธัน วาคม 2506.
ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
จะเห็นได้ วา่ ทังงานพระราชพิ
้
ธีของทัง้ 3 รัชกาลล้ วนแต่จดั ขึ ้นเมื่อพระมหากษัตริย์แต่
ละพระองค์มีความพร้ อมที่จะทรงปกครองบ้ านเมืองด้ วยพระองค์เอง โดยในปี 2504 พระองค์เจ้ า
ธานีนิวตั ทรงอธิบายพระราชพิธีอินทราภิเษก ซึ่งเป็ นพิธีโบราณไม่เคยมีการจัดในสมัยรัตนโกสินทร์
ซึ่ง รู ป แบบพิ ธี อิน ทราภิเ ษกมี ลัก ษณะเดี ย วกับ บรมราชาภิ เ ษก คื อการเสด็จ ฯเลีย บพระนคร
ซึ่ ง ความส าคัญ ของพิ ธี อิ น ทราภิ เ ษก เป็ น พิ ธี ที่ เ สริ ม ฐานะของพระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น เสมื อ น
พระราชาธิราช1 ทังนี
้ ้พิธีกรรมในพระราชพิธีครัง้ นีล้ ้ วนแต่เป็ นคติอินเดียโบราณดังนัน้ จึงเป็ นไปได้
ว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ผู้ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้ทรงมีสว่ นสาคัญในการจัดพิธีตา่ งๆ

1

พระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2514). เรื่ องฉากลายรดน ้า
ในพระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท. หน้ า 68.
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นับตังแต่
้ การสรงพระมูรธาภิเษกซึ่งเป็ นคติอินเดียโบราณที่ถือว่า นา้ เป็ นสัญลักษณ์
ในการช าระล้ างผู้ที่ เ ข้ ารั บ ต าแหน่ งใหม่ห รื อย่ างเข้ าก้ าวใหม่ข องชี วิตให้ ป ระสบความสาเร็ จ
ทัง้ นี ก้ ารรดน า้ ยังแฝงคติเ พื่ อให้ เป็ น ใหญ่ ในโลก 1 หรื อการเสด็จ ฯเลีย บพระนครซึ่งถือเป็ น พิ ธีที่
ยิ่งใหญ่ดงั ที่กล่าวแล้ วว่าเป็ นการเสริ มฐานะให้ กษัตริ ย์เป็ นพระราชาธิราช เนื่องจากองค์ประกอบ
ในกระบวนพยุหยาตรามิใช่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ หรื อแสนยานุภาพของกองทัพตามคติเดิมเพีย ง
อย่างเดียว แต่ยังสะท้ อนให้ เห็นทรงเป็ นดังพระอินทร์ ตามคติพระพุทธศาสนาโดยพระราชยานที่
ประทับ ซึ่งมีก ารประดับ ด้ วยรู ป สัตว์ใ นวรรณคดีอย่ างเช่ น พญาครุ ฑ ยังสื่อ ให้ เ ห็ น ถึ งการเป็ น
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุอนั เป็ นที่ประทับของพระอินทร์นนั่ เอง2
นอกจากนี ก้ ารเปลี่ย นแปลงแบบแผนจากการเสด็จ ฯเลีย บเมืองไปเป็ น นมัสการ
พระรัตนตรัยแทน ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมานัน้ 3 นอกจากจะเป็ นโอกาสให้ ประชาชนได้ เฝ้า
ชมพระบารมี แ ล้ ว ยัง สะท้ อนคติ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ต ามหลัก พระพุท ธศาสนาในฐานะที่
ทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ ในด้ านคุณค่าทางสังคมวิทยายังทาให้ ประชาชนเห็นว่าพระมหากษัตริย์คือ
องค์ อุป ถัม ภ์ ศ าสนาประจ าชาติ 4 อีก ทัง้ ยังมี ก ารหล่อ พระพุท ธปฏิ ม าชัย วัฒ น์ ป ระจ ารั ช กาล
ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาว่าพระมหากษัตริ ย์เมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ วจะต้ อง
หล่อพระพุท ธรู ป ดังกล่าวขึ ้น 5 แม้ คติเดิมในการสร้ างจะมีจุดประสงค์เ พื่อเข้ าอัญ เชิ ญเข้ าไปใน
กองทัพเพื่อมุง่ ทางชัยชนะสงครามก็ตาม6

1

นภาพร เล้ าสินวัฒนา. (2549). การเสด็จขึ ้นครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์
แห่ง "สมมติเทวราช". หน้ า 9.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 51.
3
หน้าเดิ ม.
4
ควอริช เวลส์. (2562). พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั ้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. 2475. หน้ า 105.
5
สานักพระราชวัง. (2533). พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506. ไม่ปรากฏเลข
หน้ า.
6
สมบัติ พลายน้ อย. (2528). ตานานพระชัยวัฒน์และพระแก้ วประจารัชกาล. หน้ า 9.
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ภาพประกอบ 19พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ถวายน ้าอภิเษก
ในการสรงพระมูรธาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506
ที่มา: สานัก พระราชวัง. (2533). พระราชพิ ธีเ ฉลิ มพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธัน วาคม 2506.
ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
ดังนันการพระราชพิ
้
ธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ จึงเป็ นเสมือนการแสดงความ
ยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ สาธารณชนได้ รับรู้ ผ่านขบวนแห่ที่แวดล้ อมไปด้ วยเครื่องสูง
ต่างๆ และมีลกั ษณะตามแนวคิดรัฐนาฏกรรมในช่วงแรก ที่มีการเชิญชวนให้ ประชาชนได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ่งในหน้ าหนังสือพิมพ์ช่วงเวลานันพบว่
้
ามีการลงข่าวเกี่ยวกับการ
พระราชพิ ธีอย่างครึกโครมทัง้ ในเรื่ องของระยะเวลาที่จัดการพระราชพิธีที่ว่างเว้ นจากการเสด็จ
เลียบพระนครมาหลายปี หรื อจานวนผู้คนที่จะเข้ าร่วมในพิธีดงั กล่าว เช่น “ข้ าราชการ ทหาร นิสิต
นักเรียนกว่า ๕ พัน ร่วมกระบวนวานนี ้ ผู้คนแตกตื่นชมประเพณีสาคัญ(สารเสรี 13 พ.ย. 2506)”1
1

หมายกาหนดการพระราชพิธีฉลองพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจารัชกาล และเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 3 รอบ ธันวาคม 2506. (2506). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.
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นอกจากนีจ้ ะพบว่ามีความคล้ ายกับในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ มีการเรี่ ยไรเพื่อร่วมสร้ าง
พระบรมรูปทรงม้ าเป็ นที่ระลึก โดยมีการเชิญชวนให้ ร่วมบริ จาคเงินเพื่อสร้ างโรงเรี ยนเด็กกาพร้ า
เพื่อเป็ น สาธารณประโยชน์ โดยมีแสตมป์ ที่ ระลึกและเหรี ย ญที่ระลึก ตอบแทนตามจานวนเงิน ที่
บริ จาคในหนังสือพิ มพ์ช าวไทย ฉบับ วันที่ 20 พ.ย. 2506 ได้ ก ล่าวถึงการตัง้ โรงเรี ยนเด็กก าพร้ า
ดังกล่าวว่า“เพราะเป็ นการส่งเสริ มให้ คนทัง้ ชาติเพ่งจิตอยู่ ณ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็ นจุด
รวมนา้ ใจของชาติ ให้ สมัครสมานสามัคคีกันไว้ โดยมั่นคงหนักแน่นอีกวาระหนึ่งด้ วย”1 ทังนี
้ ส้ ิ่งที่
เรี ยกได้ วา่ เป็ นความแปลกใหม่คือ ผู้ที่มีสว่ นร่วมในพระราชพิธีไม่ได้ จากัดอยู่ภายในประเทศหรื อ
เฉพาะหมู่ค นไทยเท่านัน้ นักศึก ษาไทยและชุมชนชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย ยังได้ จัดงาน
ฉลองวาระดังกล่าว ทังในรู
้ ปแบบการแสดงแบบชุดไทยยุคต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงประวัติศาสตร์
แบบพิเศษซึ่งนับว่าเป็ นการจัดงานในลักษณะนี ้ครัง้ แรกของนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย 2
สิ่งที่น่าสนใจคือ การที่รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษา 36 พรรษา และครองราชย์
สมบัติ ค รบ 17 ปี พบว่ามีก ารเสนอให้ ท รงเป็ น “มหาราช” พระองค์ห นึ่ง “นี่ คือปี แห่งมหาราช
ผู้ทรงเป็ นหลักมัน่ ของพสกนิกรไทย!”(พิมพ์ไทย 1 ธ.ค. 2506) หรื อในเทศนา 2 ธรรมาสน์ที่มีการ
ถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ ปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็ นผู้เทศน์ได้ เสนอให้ ทรงเป็ น “พระมหาปิ ยะราช”
เพื่อจะได้ สอดคล้ องกับรัชกาลที่ 5 ผู้เป็ นพระอัยกา อันจะเหมาะสมกว่า “พระภัทรมหาราช”ที่มีผ้ ู
เสนอในช่วงเวลานัน้ (ไทยรายวัน 7 ธันวาคม 2506)3 และเมื่อถึงวันที่มีการเสด็จฯเลียบพระนคร
พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์ได้ รายงานถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนจานวนมาก เช่น “ประชาชนเฝ้าฯ
ชมพระบารมี มืดฟ้ามัวดิน ตลอดระยะทางเสด็จฯ โห่ร้องถวายพระพรกึกก้ อง ประชาชนในพระนคร
และต่างจังหวัดนับแสนพากันหลัง่ ไหลมาท้ องสนามหลวง” (สยามรัฐ 9 ธ.ค. 2506)4 นอกจากนี ้ยัง
มีการปล่อยนักโทษจานวน 17,000 คน ซึ่งไม่ร่วมนักโทษคดีคอมมิวนิสต์ ซึ่งนับเป็ นการอภัยโทษ
ครัง้ ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ของประเทศไทย(หลักเมือง 16 ธ.ค. 2506)5
ดัง นัน้ พระราชพิ ธี เ ฉลิ มพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ จึ งแสดงให้ เห็น ว่า สถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ รับความนิยมอย่างมาก โดยการนาประเพณีในราชสานักมาใช้ เป็ นสิ่งกระตุ้นให้
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่ า วและเหตุการณ์ เลขที ่ ก ป7 2506 ทก 1.10
เรื่อง พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ( พ.ศ. 2506 ).
2
แหล่งเดิ ม.
3
แหล่งเดิ ม.
4
แหล่งเดิ ม.
5
แหล่งเดิ ม.
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คนเกิดความสนใจ การอ้ างอิงความเก่าแก่ของพิธี โดยผสานกับแนวคิดพระราชาธิราชผู้มีความ
ยิ่งใหญ่ตามโลกอุดมคติ แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริงยังสามารถประสานแนวคิดเรื่ องของการร่วม
ทาบุญเพื่อบริจาคให้ กบั เด็กกาพร้ า จึงยิ่งแสดงให้ เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ มีสว่ นสาคัญใน
การช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ในสภาวะสังคมที่ประสบปัญหาเด็กกาพร้ า ซึ่งสอดคล้ องกับสิ่ง
ที่พระองค์ เจ้ าธานีนิ วตั ได้ เคยแสดงทัศนะให้ เห็นว่า แท้ จริ งแล้ วพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น มนุษ ย์
ธรรมดาพระองค์ หนึ่ง ที่มีค วามเชื่ อเรื่ องสมมติเทพเป็ นสิ่งสนับสนุน สถานะเท่านัน้ จึงเป็ นการ
ปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคใหม่ที่หนั มาทางานเพื่อสังคมโดยที่ไม่ละทิ ้งประเพณีที่จะ
ช่วยส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอง
ทังนี
้ ส้ มศักดิ์ เจียมธีรสกุล ยังได้ เสนอความเห็นไว้ ว่าเกี่ยวกับพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 3 รอบว่าเป็ น พระราชพิ ธีที่ อาจถือเป็ น สุดยอดของกระบวนการฟื ้นฟูสถาบัน
พระมหากษัตริย์1 ทังนี
้ ้ในขณะจัดพระราชพิธีดงั กล่าว จอมพลสฤษดิ์ ผู้เป็ นกาลังสาคัญในการฟื น้ ฟู
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ล้มป่ วยอย่างหนัก โดยก่อนหน้ านี ้ได้ เสด็จฯไปเยี่ยมถึงบ้ านพัก และยังมี
พระราชกระแสรับสัง่ ผ่านไปยังแม่ยายของจอมพลสฤษดิ์วา่ “ขอให้ พกั ผ่อนมากๆ อย่าได้ ห่วงอะไร
เลย”(ไทยรายวัน 7 ธ.ค. 2506)2 และได้ ถึงอสัญกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2506 ซึ่งนับว่าเป็ นความ
บังเอิญของทัง้ สองเหตุการณ์ ซึ่งมีลกั ษณะเชิงสัญลักษณ์ คือผู้เป็ นกาลังสาคัญในการฟื น้ ฟูล้มลง
พร้ อมๆกับพระราชพิธีอนั เป็ นสุดยอดแห่งการฟื น้ ฟู
และจะพบว่าหลังจากนี ้ได้ มีการจัดพระราชพิธีตา่ งๆขึ ้นมาอย่างมีนยั ยะสาคัญ แม้ ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั จะทรงมีสว่ นเกี่ยวข้ องใดในพระราชพิธีหลังจากนี ้ แต่ก็ถือ
ได้ วา่ พิธีเหล่านี ้เป็ นผลส่วนหนึ่งที่มีลกั ษณะของประเพณีประดิษฐ์ ที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกับอดีต
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีนัยยะสาคัญของการจัดขึ ้นมา โดยปรากฏว่าก่อนที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั จะ
สิ ้นพระชนม์ใ นปี 2517 ได้ จัดพระราชพิธีสาคัญอีก 2 พิธี คือ พระราชพิธีรัชดาภิเ ษก พ.ศ. 2514
และพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2515
4.2.3 พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514
พระราชพิ ธี รั ช ดาภิ เ ษก พ.ศ. 2514 เป็ นพระราชพิ ธี ที่ จั ด ขึ น้ เมื่ อ รั ช กาลที่ 9
ทรงครองราชย์สมบัติ ครบ 25 ปี แม้ ในราชวงศ์จักรี จะเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ถึง
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2549). งานศพสฤษดิ์ ในหลวงทรงโปรดเกล้ าให้ จดั ให้ สงู กว่าผู้สาเร็ จราชการ
แทนพระองค์.
2
สานักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ. เอกสารประมวลข่ าวและเหตุการณ์ เลขที ่ ก ป7 2506 ทก 1.10
เรื่อง พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ( พ.ศ. 2506 ).
1
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25 ปี มาแล้ วถึ ง 3 พระองค์ คื อรัช กาลที่ 1 รัช กาลที่ 3 และรัช กาลที่ 5 แต่ก ารจัดพระราชพิ ธี
ครบรอบ 25 ปี ด ังกล่าวพึ่งจะการจัดครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 5 นีเ้ องเท่านัน้ โดยรับแนวคิดจาก
ตะวัน ตกแล้ วน ามาปรับ เป็ น พระราชพิ ธีแบบไทย 1 โดยในสมัย รัช กาลที่ 5 ได้ จัดขึน้ ในปี 2436
แบ่งงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ การบ าเพ็ญ พระราชกุศลถวายบูรพมหากษั ตริ ยาธิราชตังแต่
้ สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็ นต้ นมา โดยส่วนแรกนี ้ได้ จดั ที่พระราชวังบางปะอิน ต่อมาในส่วนที่สองเป็ นการจัด
ที่พระบรมมหาราชวัง ประกอบไปด้ วยการสรงพระมูรธาภิเษก การบ าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ
ตลอดจนการเสด็จออกเพื่อให้ พระบรมวงศานุวงศ์และข้ าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคล2
พระราชพิธีรัชดาภิเษกของรัชกาลที่ 9 ในปี 2514 ได้ อ้างเอาธรรมเนียมตามโบราณ
ราชประเพณีดงั การจัดพระราชพิธีตา่ งๆที่เคยจัดขึ ้นมาแล้ ว แต่รูปแบบพิธีมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เพราะในรัชกาลที่ 9 ไม่ปรากฏว่าเสด็จพระราชดาเนินไปกระทาพิธีที่อยุธยาเพื่ออุทิศส่วน
กุศลถวายบูรพมหากษั ต ริ ย าธิ ราช รวมไปถึ งขัน้ ตอนการสรงมูรธาภิเ ษกด้ วยเช่น กัน แต่ความ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบพิธีที่กล่าวคือ ในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2514 ได้ เสด็จพระราชดาเนินพร้ อมด้ วย
สมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี นาถ ไปในพิธีสวนสนามและทอดพระเนตรการแสดง
แสนยานุภาพของกองทัพไทย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 3 วันที่ 9 - 10 มิถนุ ายน เป็ นการบาเพ็ญ
พระราชกุศลและเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นงั่ อมรินทรวินิจฉัยและพระที่นงั่ จักรีมหาปราสาท
ในกรณีของพระราชพิธีรัชดาภิเษกสามารถสะท้ อนเห็นนัยยะของการจัดรูปแบบพิธีที่
เปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ การนาการสวนสนามและการแสดงแสนยานุภาพของ
กองทัพมาเป็ น ส่วนหนึ่งของการพระราชพิ ธี ซึ่งสอดคล้ องกับ บริ บ ทในช่วงการจัดพระราชพิ ธี
ดังกล่าวที่อยู่ในภาวะสงครามเย็น และสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็พยายามจะช่วยแสดงให้ เห็น
ถึงความมัน่ คงและแข็งแกร่งของกองทัพ ที่กาลังสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ภาพที่ปรากฏในพิธีแสดง
แสนยานุภาพดังกล่าว ยังแสดงให้ เห็นถึงการยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยผ่านทางสัญลักษณ์
ของระบอบประชาธิ ป ไตยของไทยโดยการตัง้ พลับ พลาพิ ธี ที่ ป ระทับ กลางลานอนุส าวรี ย์
ประชาธิปไตย ถนนราชดาเนิน4
1

กรมศิลปากร. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 61.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 61.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 63.
4
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว. (2514). ที่ระลึกการ
เสด็จพระราชดาเนิน ตรวจพลสวนสนามเมื่อ 8 มิถุนายน 2514 เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิ เษก. ไม่ปรากฏเลข
หน้ า.
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ภาพประกอบ 20พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เสด็จฯในพิธีแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย เนื่อง
ในพระราชพิธีรัชดาภิเษก ปี 2514 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ที่มา: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. (2514). ที่ระลึก การเสด็จพระราชดาเนิ น
ตรวจพลสวนสนามเมื่อ 8 มิ ถนุ ายน 2514 เนื่องในพระราชพิ ธีรัชดาภิ เษก. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
ในทศวรรษ 2510 เป็ นต้ นมายังพบว่าพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลานีม้ กั ปรากฏ
ภา พ ฉ ล อง พ ร ะ อ ง ค์ ใ น ชุ ด ท ห า ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ชุ ด ต า ร ว จ ต ะ เ ว น ช า ย แ ด น
เสมือนบทบาทของพระมหากษัตริ ย์ในยุคโบราณที่ทาการต่อสู้ปกป้องขยายมณฑล 1 แสดงให้ เห็น
ว่า สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นช่ว งทศวรรษ 2510 ได้ ป รั บ รู ป แบบพระราชพิ ธี จ ากเดิม ในช่ว ง
ทศวรรษ 2490 ที่เน้ นความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ มาเป็ นความเข้ มแข็ง
และยิ่ งใหญ่ของกองทัพ ซึ่งไม่เพี ย งแต่ป รากฏในพระราชพิธีรัชดาภิเ ษกเท่านัน้ ในพระราชพิ ธี
สถาปนาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร พ.ศ. 2515 และพระราชพิ ธี

1

พนธกร วรภมร. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 43.
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พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์รามาธิบดี และถือนา้ พิพัฒน์สตั ยา ยังแสดงให้ เห็นถึงการนา
พิธีทางการทหารมาปรับเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีในราชสานักอย่างเห็นได้ ชดั เจน
นอกจากการนาพิธีทางการทหารเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแล้ ว ในพระราช
พิธีรัชดาภิเษกยังอาจเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ างระบบสาธารณูปโภคสาคัญระดับประเทศขึ ้นตาม
เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 9 เพราะในการพระราช
พิธีนีย้ งั มีการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้ างถนนรัชดาภิเษก ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น
อนุสรณ์แก่พระราชพิธีดงั กล่าว แม้ ในขันแรกรั
้
ฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร จะได้ ขอพระราชทาน
สร้ างพระบรมราชานุสาวรีย์ เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้ สร้ างพระบรมรูปทรงม้ าเป็ นที่ระลึกใน
พระราชพิธีรัชมงคลาภิเษก แต่รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ สร้ างถนนแทน ซึ่งได้ มีการอ้ าง
พระราชดารัสเกี่ ย วกั บ การสร้ างถนนรัช ดาภิเ ษกว่า “อย่าสร้ างอนุสาวรี ย์ เลย สร้ างถนนดีก ว่า
ได้ ป ระโยชน์ กับ คนส่วนใหญ่ ”1 และในการสร้ างถนนรัช ดาภิเ ษกยังเป็ น การพระราชทานแนว
พระราชดารัสเพื่อแก้ ไขปัญหาการจราจรเป็ นครัง้ แรก โดยมีพระราชประสงค์ให้ สร้ างถนนเพิ่มขึ ้น
เป็ นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็ นของขวัญแก่ประชาชน2 จึงอาจกล่าวได้ วา่ ผลจากพระราชพิธี
รัชดาภิเษกยังมีส่วนสนับ สนุนให้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ มีความเป็ นประชานิยมผ่านการสร้ าง
สาธารณูปโภคเพื่อแก้ ไขปั ญหาบ้ านเมือง และวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยในช่วงเวลา
ต่อมา
4.2.4 พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2515
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ ทรงยกเลิกตาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรื อวังหน้ า
แล้ วโปรดเกล้ าฯให้ ตงั ้ สมเด็จพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่ เกิดจากพระอัครมเหสีขึ ้นที่ตาแหน่ง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะองค์รัชทายาท ตังแต่
้ ปี 2429 เป็ นต้ นมา
โดยในครัง้ แรกได้ ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ให้ ทรงดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว พร้ อมทัง้ ให้ ตงการพระราชพิ
ั้
ธีลงสรงเฉลิมพระปรมาภิไธย ประกอบไปด้ วย พิธีเจริญพระ

1

สุทธิ ภิบาลแทน. (2551). จ้ าวแผ่นดินไทย ราชันแห่งโลก. หน้ า 222.
2
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562). ถนนรัชดาภิเษก.
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พุทธมนต์ พิธีลงสรง พิธีเสด็จออกมหาสมาคม และการเสด็จกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
รอบพระบรมมหาราชวัง1 ทานองเดียวกับการเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2
เมื่อ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราชพระองค์แ รกสวรรคต ได้ ท รงตัง้ สมเด็จ พระเจ้ า
ลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธ ให้ ทรงดารงตาแหน่งแทน แต่ไม่ได้ จัดการพระราชพิธีใดๆ เนื่องจาก
สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ พระองค์นนั ้ ทรงกาลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แต่ให้ มีพระเกียรติยศ
เสมือนว่าได้ ทรงประกอบพระราชพิธีแล้ ว3
ในรัชกาลที่ 9 ได้ ทรงให้ จดั การพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในเดือนธันวาคม 2515 เพื่อตังสมเด็
้
จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ า
ฟ้าวชิราลงกรณ ให้ ทรงเป็ นรัชทายาท แม้ จะเป็ นพระราชพิธีสถาปนารัชทายาท แต่ยงั ได้ นาเอาพิธี
ถื อน า้ พระพิ พัฒน์ สัต ยาเข้ ามารวมไว้ ใ นพระราชพิ ธีครัง้ นี อ้ ีก ด้ วย โดยดาเนิ น พระราชพิ ธีตาม
ขัตติยโบราณราชประเพณี ทัง้ นีเ้ มื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบพระราชพิธีที่เคยจัดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวใน
สมัย รัช กาลที่ 5 กลับพบว่าในปี 2515 ได้ น าเอาพิธีเสด็จ ออกมหาสมาคม และรับ พระราชทาน
น ้าสังข์กบั เครื่องประกอบพระอิสริยยศเข้ ามาเพียงชุดพิธีเดียวเท่านัน้ ไม่มีการลงสรงหรือเสด็จทาง
สถลมารคเฉกเช่น ครัง้ การสถาปนาสมเด็จ เจ้ าฟ้ามหาวชิ รุณ หิศ สิ่งที่น่าสนใจอีก หนึ่งอย่ างคือ
การจัดพระราชพิธีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งขณะนัน้ ใช้ เป็ นทาเนียบรัฐบาล และมักจะใช้ เป็ นที่
ประกอบรัฐพิธีมาตังแต่
้ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นต้ นมา สะท้ อนว่าแนวคิดการจัดพระราช
พิธีเพื่อแสดงออกให้ เห็นถึงความสาคัญของตาแหน่งดังกล่าวที่มีการบัญญัติไว้ ตามรัฐธรรมนูญ จึง
เลือกใช้ สถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับระบอบใหม่เป็ นที่จดั การพระราชพิธีดงั กล่าว

1

สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชสยามมกุฏราชกุมาร), การพระราชพิธีลงสรง (สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ
เจ้ าฟ้าพระราชกุมารพระองค์ใหญ่ เป็ น. (2429). ราชกิจจานุเบกษา.
2
หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ , หม่อมราชวงศ์. (2516). สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร. หน้ า 5.
3
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร. (2437). ราช
กิจจานุเบกษา.
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นอกจากพิธีสถาปนาขึ ้นเป็ นรัชทายาทแล้ ว ในหมายกาหนดการยังปรากฏว่ามีพิธีถือ
นา้ พิ พัฒน์ สัต ยาร่ วมในการพระราชพิธีนี ้ พระราชพิ ธีศรี สัจ ปานกาล เสกน า้ พระพิ พัฒน์ สัตยา
ถูกกาหนดให้ จัดขึ ้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายหลังจากที่ ทรงรับสถาปนาในช่วง
เช้ าแล้ ว สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร จะตรัสถวายสัตย์ ป ฏิญ าณสาบาน
แล้ วจึงเสวยนา้ พระพิพัฒน์ต่อสัตยาต่อหน้ าพระพักตร์ 1 ซึ่งการถือนา้ เป็ นหนึ่งในพิธีกรรมที่ได้ รับ
การฟื น้ ฟูขึ ้นอีกครัง้ หลังจากที่ไม่มีการจัดขึ ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ภาพประกอบ 21พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงดื่มน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา
ในพระราชพิธีศรีสจั ปานกาล
ที่มา: คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2518). รัชดาภิ เษกสมรส. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

1

หมายกาหนดการ พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร. (2515). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. หน้ า 8.
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ในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้ มีการปรับพิธีนี ้ขึ ้นใหม่ โดยนาเอาพิธีถือน ้าพิพฒ
ั น์สตั ยามาเป็ น
ส่ ว น หนึ่ ง ของพิ ธี พร ะรา ชท านเ ครื่ องร าชอิ สริ ยาภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ รา มาธิ บดี ส า หรั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดังกล่าว รัชกาลที่ 6 โปรดให้ จดั สร้ างขึ ้นสาหรับพระราชทานแก่ทหาร
จนกระทัง่ ในรัชกาลที่ 9 ได้ แก้ ไขเกณฑ์การพระราชทานให้ เป็ นพระราชอานาจในการพระราชทาน
แก่ ผ้ ูท าความดี ค วาม ท าประโยชน์ แ ก่ ร าชการทหารทัง้ ยามสงบและยามสงคราม ตลอดจน
ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศที่ไม่จาเป็ นต้ องมีความดีความชอบทางการทหาร 1 โดยเริ่มพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ระกูล ดัง กล่า วมาตัง้ แต่ปี 2505 จนถึ ง ปี 2512 จึ ง ได้ มี ก ารฟื ้น ฟูพิ ธี
ถือน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยาขึ ้น โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่เป็ นสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี
เท่านัน้ ที่ จะได้ ดื่มนา้ พระพิพัฒน์ สตั ยา 2 และรัชกาลที่ 9 ยังได้ ท รงร่วมดื่มนา้ พระพิ พัฒน์สัตยา
อีกด้ วย
ดั ง นั น้ การน าพิ ธี ถื อน า้ เข้ ามาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของพิ ธี สถาปนาสมเด็ จ พระ
บรมโอรสาธิราช จึงแสดงให้ เห็นนัยยะได้ สองประการคือ ประการแรก เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ให้
เกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยที่พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นแบบอย่างใน
การภัก ดี ต่อชาติ ด้ วยการที่ ท รงร่ วมดื่มน า้ พระพิ พัฒน์ ทัง้ นี พ้ ระองค์เ จ้ าธานี นิ วัตทรงถื อการที่
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงร่ วมดื่ มน า้ พระพิ พัฒน์ ตงั ้ แต่สมัย รัช กาลที่ 4 เป็ น ต้ น มานัน้ เป็ น การปรั บ
พระองค์ ต ามยุค สมัย และเป็ น การจ ากัดพระราชอานาจลงเช่นกัน 3 อีก ทัง้ ยังสะท้ อนให้ เ ห็น ว่า
กองทัพจะต้ องจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ โดยตรง ในฐานะที่ทรงเป็ นจอมทัพไทย
จะเห็นได้ ว่านับตังแต่
้ จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญกรรมลงเมื่อปี 2506 จอมพลถนอม
ยังคงยึดเอาสถาบันพระมหากษัตริ ย์เ ป็ นอุดมการณ์หลักเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ แก่รัฐบาล
ตนเอง รัฐบาลจอมพลถนอมยังได้ ทลู เกล้ าฯถวายคทาจอมทัพแก่รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2509 โดยขอพระราชทานนามคทานี ้ว่า พระคทาจอมทัพภูมิพล เพื่อให้ ต่างกับพระคทาองค์อื่นๆ
ให้ สมกั บ ที่ ท รงเป็ น ดวงใจของทหารทั ง้ สามเหล่ า ทั พ 4 สิ่ ง เหล่ า นี จ้ ึ ง ยิ่ ง ท าให้ บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการทหารเด่นชัดขึ ้นนับตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา

1

กรมศิลปากร. (2543). เล่มเดิ ม. หน้ า 244.
แหล่งเดิม หน้ า 244.
3
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั . (2489). เล่มเดิ ม. หน้ า 19.
4
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช,. (2514). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
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4.2.5 บทบาทด้ านอื่นๆ
บทบาทของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั นอกจากเกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์และ
กิจการในราชสานักแล้ ว ในช่วงทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมายังพบบทบาททางการเมืองที่เกี่ยวข้ องกับ
การต่างประเทศและบทบาทที่ทรงเป็ นกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ชาติ ดังนัน้ ในหัวข้ อนีจ้ ะได้
ศึกษาบทบาทดังกล่าวมานี ้
นับ ตัง้ แต่สิ น้ สุด สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 เป็ น ต้ น มาโลกได้ เ ข้ า สู่ภ าวะสงครามเย็ น
ตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 ไทยได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็ น
ผู้ให้ การสนับสนุนดังกล่าว และพบว่ามีการติดต่อทางการทูตเพื่อเจริ ญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย
และสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศที่เป็ นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน ในปี 2497 พบว่า
ขัวการเมื
้
องสาคัญทังฝ่
้ าย จอมพลสฤษดิ์ และ พล.ต.อ. เผ่า ได้ เดินทางไปเจรจาขอความช่วยเหลือ
จากสหรั ฐ อเมริ ก า 1 ในปี เดี ย วกั น นี ท้ างราชส านั ก ได้ ส่ ง พระยาศรี วิ ส ารวาจา องคมนตรี
ไปพบประธานาธิบดีในฐานะผู้แทนพระองค์ โดยที่รัฐบาลไม่ได้ รับรู้ 2 จึงทาให้ เห็นว่าการไปเยือน
ต่า งประเทศของบุค คลส าคัญ ย่ อ มมี นัย ยะส าคัญ ของการขอความช่ วยเหลื อ ทางการเมื อ ง
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึด อานาจจากจอมพล ป. ได้ ผลักดัน ให้ รัชกาลที่ 9 ได้ เ สด็จ พระราชดาเนิ น
ต่า งประเทศ ภายในช่ ว ง 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2501 – 2506 ได้ เ สด็จ เยื อ นถึ ง 23 ประเทศ งานของ
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้ กล่าวว่าเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ไม่เป็ นที่ร้ ูจักของชาวต่างชาติ อีกทัง้ บุคลิกที่
ห้ าวหาญและไม่ถ นัด ภาษาอังกฤษจึงสนับ สนุน ให้ รัช กาลที่ 9 และสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิ ติ์ฯ
ซึ่งเจริญพระชนมายุในยุโรป และยังสามารถตรัสภาษาต่างประเทศได้ หลายภาษา เสด็จพระราช
ดาเนินต่างประเทศ เพื่อหันเหจุดสนใจไปที่พระราชกรณียกิจดังกล่าวเพื่อต้ องการลดการวิจารณ์
รัฐบาล3
โดยรัฐ บาลและราชสานัก ให้ ความสาคัญกับ การต่างประเทศเป็ นพิเ ศษ เพราะใน
ปี 2504 รัฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ไ ด้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาออกแบบคิ ด ชื่ อและยกร่ า ง
กฎหมายในการสร้ างเครื่ อ งราชอิสริ ย าภรณ์ สาหรับ พระราชทานประมุขของรัฐ ต่างประเทศ 4
ในปี 2505 มี ก ารออกพระราชบัญ ญั ติเ ครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ อัน เป็ น มงคลยิ่ งราชมิต ราภรณ์
ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน คื อ ดวงตราห้ อยสายสร้ อย มีรูป จัก รและตรี ศูล ด้ านหลังมีอัก ษรพระ
1

ณัฐพล ใจจริง. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 138.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 151.
3
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2559). เล่มเดิ ม. หน้ า 356.
4
สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี. (2536). เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย. หน้ า 191.
2
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ปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ดวงตราห้ อยสายสะพายแพรแถบสีเหลืองมีริว้ สีขาว ริมริ ว้ สีขาวมีเส้ นสีนา้
เงิน และดารามีรูปนารายณ์ทรงครุฑทอง สาหรับประดับอกเบื ้องซ้ าย 1 และยังได้ จดั ลาดับศักดิ์ของ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ราชมิตราภรณ์อยู่ในลาดับสูงสุด โดยพระราชทานให้ แก่สมเด็จพระราชาธิ
บดีแห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2505 เป็ นพระองค์แรก2 การสร้ างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตระกูลดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นถึงความต้ องการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประมุขของประเทศ
โดยเฉพาะการนาสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จกั รี และพระปรมาภิไธย ประดับที่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการแสดงตัวตนของพระมหากษัตริ ย์ไทยให้ เป็ นที่
รับ รู้ ต่อต่างชาติ ผ่า นสัญ ลัก ษณ์ ดังกล่าว นัย ยะของชื่ อ เครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ ยัง ช่ว ยตอกย า้
ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กบั ผู้ที่ได้ รับพระราชทานในฐานะมิตรแห่งพระราชาอีกด้ วย
นอกจากนี ย้ ังพบว่าความสัมพัน ธ์ กับ ต่างประเทศในช่วงเวลาดัง กล่าวที่ มีความ
เกี่ยวข้ องกับสงครามเย็น แม้ จะมีการเริ่ มต้ นมาตังแต่
้ รัฐบาลจอมพล ป. ก็ตาม แต่พบว่ารัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ได้ นาอุดมการณ์การต่อต้ านคอมมิวนิสต์มาดาเนินการอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐรวมถึงเอกชนบางส่วนได้ ผลิตผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อมวลชน
เพื่อสนับสนุนการต่อต้ านคอมมิวนิสต์ จนนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมสงครามเย็น 3 หนึ่งในนัน้
คือ วาทกรรมที่มองว่าสหรัฐอเมริกา คือ มหามิตร และลาว คือ ศัตรูข้างบ้ าน 4 ที่เกิดขึ ้นภายหลังที่
เกิดการรัฐประหารในลาว ปี 2503 ต่อเนื่องจนถึงสงครามเวียดนาม
สาหรับพระองค์เจ้ าธานีนิวตั นัน้ ได้ มีบทบาททางด้ านต่างประเทศทังมี
้ สว่ นสาคัญใน
การติดต่อกับชาวต่างชาติ และการเสด็จต่างประเทศ ซึ่งทรงไปในฐานะที่ ทรงมีบทพระนิพนธ์ตา่ งๆ
จึงได้ รั บ เชิ ญ ให้ ท าหน้ าที่ บ รรยายและแสดงปาฐกถา โดยเฉพาะการบรรยายวัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย การศึกษาของประชาชนไทย รวมไปถึงการบรรยายเรื่ องพระพุทธยอดฟ้าทรงฟื ้นฟู
วัฒนธรรม ตามที่องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันเอเชียอาคเนย์ (ซีโต้ )ได้ ทลู เชิญ เมื่อปี 2503 โดยก่อน
หน้ านีร้ ัฐบาลอินเดียได้ ทลู เชิญพระองค์และพระยาอนุมานราชธนไปในงานฉลองครบรอบปี ที่ 25
แห่งพุทธศักราช ในฐานะผู้มีความรู้ทางพุทธคดีและประวัติศาสตร์ 5เมื่อปี 2499
1

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั เป็ นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. 2505. (2550). ราชกิจจา
นุเบกษา. หน้ า 674.
2
สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี. (2536). เล่มเดิ ม. หน้ า 192.
3
ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). และแล้ วความเคลือ่ นไหวก็ปรากฏ. หน้ า 119.
4
ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 132.
5
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 138.
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แต่ก ารเสด็จ ครั ง้ ที่ มี ความส าคัญ ต่อ พระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัตคื อการเสด็จ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ ทลู เชิญเสด็จ แม้ จะมีการเชิญเสด็จก่อนหน้ านันหลาย
้
ครัง้ แต่ในที่สดุ ก็ทรงรับเชิญเสด็จเมื่อปี 2506 เนื่องจากทรง “อยากจะเปิ ดหูเปิ ดตา เพราะรู้อยู่วา่ ใน
สมัยนี ้ สหรัฐอเมริกาสาคัญขึ ้นกว่าแต่ก่อนเป็ นอันมาก”1 และทรงยืนยันถึงการมาสหรัฐอเมริ กาใน
ครัง้ นี ้ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง(หลักเมือง,25 กรกฎาคม 2506)2
การเสด็จครัง้ นี ้ได้ ทรงมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ที่ทาเนียบขาว
และทรงเห็ น ว่า “รัฐ บาลสหรัฐ อเมริ ก ามี ต่อ ชาวตะวัน ออก ด้ วยแกตัง้ ใจจะเรี ย นรู้ นิ สัย ใจคอ
เพื่ อส่งเสริ มมิต รภาพ”3 นอกจากนีย้ ังทรงพอพระทัย ในการเสด็จมาครัง้ นี ้ ถึ งกับทรงมีรับ สัง่ ว่า
“ทาให้ ฉันรู้สึกรักนา้ ใจชาวอเมริ กันขึ ้นมากทีเดียว ชาวไทยมีความขอบใจชาวอเมริ กันที่ได้ แสดง
ความเอื ้อเฟื ้อหลายประการ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริ กนั จะยิ่งใกล้ ชิดสนิทสนม
ขึ ้นทุกคณะ(ไทรายวัน, 27 กรกฎาคม 2506)”4
หากพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าว จะเห็นได้ วา่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีสว่ นสาคัญ
ในการนาเสนอภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็ นมหามิตรสาคัญของไทย นับตังแต่
้ ต้น
ทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา การให้ สมั ภาษณ์ของพระองค์จึงยิ่งช่วยตอกย ้าวาทกรรมดังกล่าวผ่าน
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ที่เป็ นตัวแทนของราชสานัก ซึ่งผู้นาต่างประเทศขณะนันเข้
้ าใจและยกย่องว่า
ทรงมีตาแหน่งสูงเพราะประธานองคมนตรี เหมือนมีฐานันดรศักดิ์ถัดจากพระมหากษัตริ ย์5 ดังที่
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดารัสเกี่ยวกับการเสด็จไป
สหรัฐอเมริ กาของพระองค์เ จ้ าธานีนิวตั ในครัง้ นีว้ ่า “จะได้ ช่วยทาความเข้ าใจในบรรดาผู้ที่จะได้
พบปะ ในเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทย ว่าเป็ นอย่างไร และเป็ นการสมควรเพียงไรที่เราดาเนิน
กิจการไปดังที่เป็ นอยู่”6
จากนันจึ
้ งเสด็จต่อไปยังประเทศเยอรมัน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และออสเตรี ย ในฐานะ
แขกของรั ฐ บาล ก่ อ นที่ จ ะเสด็จ กลับ ในเดือนพฤศจิ ก ายน 2506 ซึ่งจะได้ มีก ารจัดพระราชพิ ธี
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 144.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารประมวลข่าวและเหตุการณ์ เลขที่ ก ป7 2506 บ4.3. เรื่ อง
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จเยือนต่างประเทศ ( พ.ศ. 2506 ).
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 144.
4
สานักหอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ . เอกสารประมวลข่ า วและเหตุ การณ์ เลขที ่ ก ป7 2506 บ4.3.
เรื่อง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จเยือนต่างประเทศ ( พ.ศ. 2506).
5
หม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้ า. (2512). เที่ยวตะวันออก ตะวันตก. หน้ า 229.
6
แหล่งเดิ ม. หน้ า 168.
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เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ในเดือนธันวาคมปี เดียวกัน ต่อมาในปี 2510 ยังได้ มีโอกาสเสด็จ
ไปสหรัฐอเมริกาอีกครัง้ เพื่อประชุมองค์การชุมนุมบูรพคดี ที่รัฐมิชิแกน

ภาพประกอบ 22พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเข้ าพบประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ้
ขณะเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2506
ที่มา: ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2556). อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. หน้ า 126.
- บทบาทที่ทรงเป็ นกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ชาติ
ดังที่กล่าวถึงประวัติการศึกษาของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไปแล้ วว่าทรงเป็ นคนไทยคน
แรกที่สาเร็จการศึกษาด้ านบูรพคดี อีกทังยั
้ งได้ แต่งตาราประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 6 รวมไปถึง
บทพระนิ พนธ์ ต่างๆก็ เ ป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ ว่าทรงให้ ความสนใจด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ประกอบกับในช่วงต้ นทศวรรษ 2490 กรมศิลปากรได้ มีแนวคิดว่า ควรมีการชาระประวัติศาสตร์ขึ ้น
ใหม่เนื่องจากเนือ้ หาในพงศาวดารส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นพระราชประวัติของพระมหากษัตริ ย์
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ขาดบริบทด้ านอื่นคือการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรม ประกอบกับการขัดแย้ งกันระหว่าง
ศักราชและข้ อความภายในพงศาวดาร ดังนันจึ
้ งได้ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจ าณาจัด ทาประวัติ ศาสตร์ ไทยขึน้ ใหม่ เมื่อนายกรัฐ มนตรี เ ห็น ชอบ กรมศิลปากรจึงได้ เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าประชุมเป็ นการภายในเพื่อวางโครงการในการจัดทาประวัติศาสตร์ 1 โดยในช่วง
แรกอธิบดีกรมศิลปากรได้ เสนอให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงเป็ นประธานในการชาระประวัติศาสตร์
ไทย2 เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ ไทย กรรมการได้ เลือก
พระยาอนุมานราชธนให้ เ ป็ น ประธาน ส่วนพระองค์ เ จ้ า ธานี นิ วัติ ท รงเป็ น กรรมการที่ ป รึ ก ษา
และทรงอยู่ในตาแหน่งดังกล่าวจนกระสิ ้นพระชนม์
แม้ ในเบื อ้ งแรกของการช าระประวัติ ศ าสตร์ จะมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ มี ก ารเขี ย น
ประวัติศ าสตร์ นิพนธ์ขึน้ ใหม่อนั ประกอบไปด้ วยบริ บทด้ านต่างๆ และยังมีความประสงค์จะให้
นักเรียนใช้ เป็ นแนวทางการศึกษา โดยมีการแบ่งการจัดทาเป็ น 5 ปี คือ ปี 2495 เหตุการณ์ก่อนเข้ า
อิ น โดจี น ปี 2496 เข้ าอิ น โดจี น และอาณาจัก รสุโ ขทัย ปี 2497 สมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา ปี 2498
สมัยจลาจลถึงสมัยธนบุรี และ ปี 2499 สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 - 33 ส่วนเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ สมัย
รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมาจะจัดทาขึ ้นภายหลังเพราะเป็ นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยการค้ นคว้ าอย่างละเอียด
เนื่องจากมีเอกสารและเรื่องราวสลับซับซ้ อนมากมาย4
ทังนี
้ ้แม้ จะมีความพยายามชาระประวัติศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามลักษณะของการเขียน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีการกล่าวถึงองค์ประกอบด้ านอื่นๆที่มิได้ มีแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริ ย์
เช่นงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยในยุคโบราณ แต่การชาระประวัติศาสตร์ขึ ้นใหม่ยงั ไม่สามารถ
หลุดออกจากงานเขียนเดิมได้ เนื่องจากยังคงใช้ การแบ่งยุคตามอาณาจักรและแบ่งเหตุการณ์ตาม
รัชกาลของพระมหากษัตริ ย์ขึ ้นแทนที่ ทังนี
้ ย้ งั อาจกล่าวได้ วา่ การชาระประวัติศาสตร์ไทยในครัง้ นี ้
ถือเป็ นต้ นแบบของการจัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทยมาจนถึงปัจจุบนั อีกด้ วย
ซึ่งพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ทรงสะท้ อนแนวคิดต่อการจัดการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ดังที่อินเดียเคยประสบมาว่า เมื่อรัฐบาลอังกฤษปกครองอินเดีย ได้ จดั การตามอย่างอังกฤษแทนที่
1

หม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้ าหญิง. (2501). ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ยุคแรก ฉบับร่าง. หน้ า 1.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ศธ. 0701.9.10.2/1 กล่อง 1 เรื่อง
กรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย ( 2493 - 2496 ) .
3
แหล่งเดิ ม.
4
หม่อมเจ้ าสิบพันพารเสนอ โสณกุล. (2501). เล่มเดิ ม. หน้ า 8.
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จะให้ ร้ ูจกั วัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งจะทาให้ ลืมชาติ1 ดังนันควรจะจั
้
ดให้ เรียนประวัติศาสตร์ไทยรวมถึง
ชาติที่เป็ นต้ นตอของวัฒนธรรมไทย มากกว่าที่จะเรียนเกี่ยวกับชาติที่เป็ นต้ นตอวัฒนธรรมตะวันตก
ซึ่งสอดคล้ องกับ ช่วงเวลาในระยะต่อมาที่ ได้ มีการน าบทพระนิพนธ์ ของพระองค์ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงบทพระนิ พนธ์ของผู้ที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นพระบิดาแห่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยอย่างสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ ขึ ้นมาตีพิมพ์ซ ้าอีกครัง้
ในช่วงทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา
4.2.6 บทพระนิพนธ์ ท่ ไี ด้ รับการตีพมิ พ์ ซ ้าในช่ วงทศวรรษ 2510
ได้ กล่าวถึ งบทพระนิพนธ์ของพระองค์เ จ้ าธานี นิ วตั ในบทที่ 3 ที่ ได้ ท รงเขีย นอย่ าง
บ่อยครัง้ ในช่วงทศวรรษ 2480-2490 บทพระนิพนธ์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ตีพิมพ์ ลงในวารสาร
สยามสมาคมตังแต่
้ ปี 2474 จนถึงปี 2508 อันเป็ นเรื่ องสุดท้ ายที่ได้ ตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว 2
นอกจากนี ้ในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บทพระนิพนธ์ภาษาไทยของพระองค์ได้ ตีพิมพ์ลงใน
วารสารวงวรรณคดี นอกจากนี ้ในช่วงทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมาได้ ทรงพระนิพนธ์ประวัติของบุคคล
ต่างๆเพื่อตีพิมพ์ในงานศพของผู้นนั ้
บทพระนิ พ นธ์ ข องพระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัตได้ รั บ การเผยแพร่ อี ก ครั ง้ ผ่า นวารสาร
สังคมศาสตร์ปริทศั น์ ตังแต่
้ ปี 2506 ทังนี
้ ้งานของประจักษ์ ก้ องกีรติ เรื่อง และแล้ วความเคลื่อนไหว
ก็ปรากฏ ได้ กล่าวถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์และผู้ที่ก่อตังอย่
้ าง สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ว่าเป็ นผู้ที่มีความ
สนใจผลงานของสมเด็จ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และพระยาอนุมานราชธน ประกอบกับ
อิทธิพลความคิดตะวันตกสมัยกรี กและยุคกลางที่ได้ จากอังกฤษ จึงเป็ นผลให้ สงั คมศาสตร์ปริทศั น์
มีเนื ้อหาหนักไปในทางดังกล่าว3
นอกจากนี ส้ ังคมศาสตร์ ป ริ ทัศน์ ยัง เปิ ดพื น้ ที่ ใ ห้ ปั ญ ญาชนกลุ่มต่างๆและนัก คิ ด
นักเขียนอีกหลายกลุ่มได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้แต่ไม่พบนักเขียนกลุม่ ก้ าวหน้ าหรือฝ่ ายซ้ าย ซึ่ง
พระองค์เ จ้ าธานี นิวัตนัน้ สุลักษณ์ได้ อาศัยความคุ้นเคยเพื่ อไปขอบทพระนิพนธ์ มาตีพิมพ์ ทัง้ นี ้
ประจักษ์ ได้ จัดให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงอยู่ในกลุ่มปราชญ์ รุ่นเก่า 4 ผลจากการเผยแพร่บทพระ
นิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในช่วงเวลานี ้ ได้ นาไปสูก่ ารก่อตัวของภูมิปัญญาแบบอนุรักษ์ นิยม
ขึ ้น ในช่วงทศวรรษ 2510 ได้ มีการกล่าวถึงอุดมการณ์กษัตริ ย์นิยมโดยกระมล ทองธรรมชาติ ที่
1

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ . (2511). หนังสือสนุก. หน้ า (2).
Dhani Nivat, H.H. Prince. (1976). Collected articles by H.H. Prince Dhani Nivat. P. Content.
3
ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 93.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 99.
2
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อธิบายว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นศูนย์กลางอานาจในสังคม ช่วยค ้าจุนสังคมให้ เรียบร้ อยแม้จะลด
อิทธิพลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ยงั ทรงพลังในสังคมไทยนับตังแต่
้ ปี 2502 เป็ นต้ นมา1
ตัวอย่างผลงานของพระองค์หนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว คือการตีพิมพ์พระราชประวัติ
รัช กาลที่ 7 โดยสังคมศาสตร์ ปริ ทัศน์ขึน้ อีกครัง้ ในปี 2507 หลังจากที่ได้ ท รงพระนิ พนธ์พระราช
ประวัติรัชกาลที่ 7 ครัง้ แรกลงในหนังสือที่ระลึกในการอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7 เมื่อปี 2492
การตี พิม พ์ พระราชประวัติ รัช กาลที่ 7 ทัง้ 2 ครัง้ มี นัย ยะทางการเมื องวัฒนธรรมอย่ างสาคัญ
เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ สิ ้นสุดลง ประจักษ์ ก้ องกีรติ ได้ เสนอว่าเกิ ดการรื อ้ ฟื ้นเรื่ องราวของ
รั ช กาลที่ 7 โดยเชิ ด ชูใ ห้ ทรงเป็ น กษั ต ริ ย์ ป ระชาธิ ป ไตย จนกระทั่ ง จอมพล ป. ได้ ขึน้ เป็ น
นายกรัฐ มนตรี อีก ครัง้ ภายหลังรัฐ ประหาร 2490 งานเขีย นลัก ษณะดังกล่าวก็ ไม่ป รากฏตลอด
ทศวรรษ 2490 เนื่องจากส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจอมพล ป. ผู้ซึ่งเป็ นสมาชิกคณะราษฎร2
แต่พบว่ายังมีบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ในปี 2492 ซึ่งมีลกั ษณะเชิดชู
พระเกี ย รติ ย ศการแก้ ข้ อ กล่า วหา และการสร้ างภาพลัก ษณ์ ว่า รั ช กาลที่ 7 ทรงเป็ น กษั ต ริ ย์
ประชาธิปไตยที่สละพระราชอานาจเพื่อประชาชนเกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2490 บทพระนิพนธ์เล่ม
ดังกล่าวเล่าถึ งพระราชประวัติ พระราชกรณี ย กิ จ สาคัญ เช่น การเสด็จ ฯไปรัก ษาพระเนตรที่
สหรัฐอเมริ กายังได้ ทรงดูแบบแผนการปกครองของสหรัฐอเมริ ก า “เพราะมีพระราชจินตนาที่จ ะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ ผ่อนอานาจอธิปไตยปกครองบ้ านเมือง พระราชทานแก่ประชาชนของ
พระองค์ ”3 ความเป็ น กษั ต ริ ย์ ป ระชาธิ ป ไตยของรัช กาลที่ 7 ยังแสดงออกให้ เ ห็น เมื่อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ดังนี ้
มาถึงศก 2475 ในขณะที่ประทับแรมอยู่ณพระราชวังไกลกังวลที่หัวหิน คณะราษฎรมี
นายทหารและข้ า ราชการพลเรื อ นลางคนได้ ดาเนิ น การขอพระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ
แม้ ว่าพระองค์ จ ะได้ ทรงตระเตรี ยมที่จะพระราชทานอานาจอธิ ปไตยนี ้อยู่แล้ ว จนถึงได้
ทรงร่ างรั ฐธรรมนูญขึ ้นไว้ ฉะบับหนึ่ง ซึ่ง ทรงหารื อ ผู้ร้ ู อยู่ใ นขณะนั ้นแล้ ว ก็จ ริ ง แต่ เมื่ อ มี
”คณะราษฎร”แสดงปรารถนาอัน แรงกล้ าเช่น นี ้แล้ ว พระองค์ ก็มิ ได้ ทิ ฏฐิ มานะ ทรงละ

1

ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 405.
แหล่งเดิม. หน้ า 422.
3
พระวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วั ต , พระวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า. (2492). พระราชประวั ติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั . หน้ า ต.
2
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พระเดชานุภาพ ด้ วยไม่มีพระราชประสงค์ จะให้ มีการขัดใจในระหว่างคนไทยด้ วยกัน ทรง
ปลดพระราชาภิสทิ ธิลงทุกสถาน เพื่อให้ พอใจผู้ริเริ่ มการนี ้ (สะกดตามต้ นฉบับ)1

จนกระทั่งเกิ ดความขัดแย้ งระหว่างรัช กาลที่ 7 กับ คณะราษฎรอันนาไปสู่การสละ
ราชสมบัติและได้ สวรรคตลงที่ประเทศอังกฤษ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ก็ยงั สามารถทาให้ ผ้ ทู ี่อา่ นรู้สึก
สงสารในความ “อาภัพ ”ของกษั ต ริ ย์ พ ระองค์นี ้ ดังที่ ว่า “แทนที่ จ ะคิ ด ขัด ขื น พระองค์ท รงมี
พระราชหฤทัยโอบอ้ อมอารีอย่างฉันนักเลง ทรงยอมถอยออกจากเวทีการเมืองโดยสละราชสมบัติ
ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษอย่างเงียบๆ ในที่สดุ ก็เสด็จสวรรคตด้ วยพระหทัยพิการ”2
ในบทพระนิ พ นธ์ พ ระราชประวัติ รั ช กาลที่ 7 นี ย้ ัง มี ค วามน่ า สนใจตรงที่ ผ้ ูท รง
พระนิ พนธ์ได้ เชิญ ชวนให้ มีก ารศึก ษาทางประวัติศาสตร์ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ เ กี่ยวข้ องกับ
เหตุการณ์ มากกว่าจะเชื่อถืองานเขียนที่เขียนโดยผู้ร่วมเหตุการณ์ซึ่งเต็มไปด้ วยอคติตอ่ รัชกาลที่ 7
“นัก เขีย นและนัก ประวัติ ศ าสตร์ รุ่น ใหม่ๆ ที่ ไม่เ คยมี วิสสาสะกับ พระองค์ได้ เ กิ ดขึน้ มากหลาย
ลางทีเสียงของเขาเหล่านันจะอาจวิ
้
จารณ์พระองค์ท่าน ใกล้ ความยุติธรรมกว่าคนในรุ่นที่พลั วันอยู่
ในเหตุการณ์ครัง้ กระนัน้ เพราะเขาพูดได้ โดยอุเบกขา (สะกดตามต้ นฉบับ)”3
บทพระนิพนธ์พระราชประวัติรัช กาลที่ 7 ของพระองค์เจ้ าธานีนิ วัตที่ มีการตีพิมพ์
ครัง้ ที่ 2 ในปี 2507 ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความนิยมในอุดมการณ์กษัตริย์นิยม โดยเฉพาะการเชิดชู
รัช กาลที่ 7 ให้ ทรงเป็ น กษั ต ริ ย์ นัก ประชาธิ ป ไตย ทัง้ นี ใ้ นช่ วงทศวรรษ 2500 งานเขีย นสารคดี
การเมือ งที่ ย กย่ อ งรัช กาลที่ 7 ในลัก ษณะดัง กล่าวได้ มีก ารฟื ้น ตัวอีก ครั ง้ ในปี 2505 มีก ารน า
พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติมาตีพิมพ์ไว้ ด้วย ทัง้ นีใ้ นปลายทศวรรษ 2500 งานเขียนประเภท
บัน ทึ ก ความทรงจ าของบรรดาอดีต นัก โทษคดีก บฏบวรเดช ยัง มี บ ทบาทผลิ ต วาทกรรมให้
รัชกาลที่ 7 ทรงเป็ นกษัตริย์ประชาธิปไตยอีกเช่นกัน4
ทัง้ นี ส้ งั คมศาสตร์ ป ริ ทัศน์ ยังได้ ตีพิมพ์ บ ทความเรื่ อง พระปกเกล้ าสละราชสมบัติ
โดย ทองต่อ กล้ วยไม้ ในปี 2511 ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมศาสตร์ ปริทศั น์มีการเผยแพร่บทความ
ที่ ต่อต้ านคณะราษฎรและเชิ ด ชูสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ประจัก ษ์ ก้ อ งกี รติ ยังได้ อธิ บ ายว่า
วาทกรรมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อต้ านเผด็จการรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร นับตังแต่
้
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ถึงแก่อสัญ กรรมในปี 2506 เป็ น ต้ นมา ประกอบกับ การโจมตีน โยบาย
1

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ,. (2492). เล่มเดิ ม. หน้ า ต.
แหล่งเดิ ม. หน้ า ถ.
3
หน้าเดิ ม.
4
ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 428.
2
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สงครามอินโดจีนที่ไทยมีตอ่ สหรัฐอเมริกา บรรดานักศึกษาและปัญญาชนจึงนาวาทกรรมนี ้มาจับคู่
ให้ คณะราษฎรเป็ น บรรพบุรุษ ของรัฐ บาลจอมพลถนอม ส่วนรัช กาลที่ 7 ทรงเป็ น ตัวแทนของ
เจตนารมณ์ของประชาชนที่แพร่มาก่อนหน้ านัน้ 1
ในปี 2512 เมื่อ มีก ารเปลี่ย นบรรณาธิ ก ารมาเป็ น สุรชาติ สวัสดิ์ศ รี ผลงานของ
นักเขียนกลุม่ ปราชญ์รุ่นเก่าอย่างพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ ลดบทบาทลงไปจากสังคมศาสตร์ปริทศั น์
ในช่วงนี 2้ แต่บทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ยังไม่ได้ หายไปจากสั งคม เพราะในปี 2512
ได้ มีการตีพิมพ์บทพระนิพนธ์เล่มสาคัญของพระองค์ และกล่าวได้ วา่ เป็ นบทพระนิพนธ์เล่มสุดท้ าย
ที่ทรงพระนิพนธ์ขึ ้น คือ เรื่องเจ็ดรอบอายุ ที่กล่าวได้ วา่ แม้ จะเป็ นชีวประวัติสว่ นพระองค์ แต่เนื ้อหา
เต็มไปด้ ว ยอุด มการณ์ ก ษั ต ริ ย์ นิ ย ม ที่ ก ล่าวถึ งความสาคัญ ของอดีต พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงมี
พระปรี ชาสามารถด้ านต่างๆ ในมุมมองที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีส่วนได้ เคยถวายงานรับใช้ ใน
หน้ าที่การงานและความสัมพันธ์สว่ นพระองค์นบั ตังแต่
้ ประสูติจนมีพระชันษา 84 ปี
นอกจากนี ใ้ นบทพระนิ พ นธ์ เ รื่ อ งเจ็ ด รอบอายุยัง สะท้ อนให้ เ ห็ น เรื่ อ งการโจ มตี
คณะราษฎรอย่างชัดเจน นับตังแต่
้ การเริ่มต้ นของกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ ้นแค่
เพียงเพราะความต้ องการของคนกลุม่ น้ อย ที่นาเอาทฤษฎีการเมืองนอกเมืองไทย3 มาใช้ จนกระทัง่
เข้ าสู่ภาวะ “บ้ านเมืองปั่ นป่ วน”4 และเปรียบเทียบเหตุการณ์ในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองว่า
เป็ นดัง “หิรัญม้ วนแผ่นดิน”5 อันหมายถึงยักษ์ ในเรื่องนารายณ์สิบปาง ที่ทาการม้ วนเอาโลกทังสาม
้
เพื่อไปทาลาย จนท้ ายที่สดุ ก็ถกู พระนารายณ์ฆ่าตายและช่วยมนุษย์โลกได้ สาเร็จ นอกจากนี ้ยังทรง
กล่า วไว้ อี ก ว่ า วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2475 ไม่ ใ ช่ ป ระวัติ ศ าสตร์ 6 และไม่ ข อกล่า วถึ ง เนื่ อ งจาก
“อยากจะเล่าแต่เรื่องอันเป็ นมงคล”7 หรือแม้ แต่นโยบายของรัฐบาลในการเข้ าร่วมกับญี่ปนในช่
ุ่
วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทรงกล่าวว่าเป็ นความช ้าใจอย่างมากที่ชาติถกู ย่ายี 8 จนกระทัง่ เมื่อรัชกาลที่ 8
ได้ เ สด็ จ ฯกลับ มาในปี 2488 ได้ ทรงสะท้ อนให้ เห็ น แนวคิ ด ของพระองค์ ไ ด้ อย่ า งชัด เจนว่ า

1

ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 443.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 101.
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 91.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 90.
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 92.
6
แหล่งเดิ ม. หน้ า 94.
7
หน้าเดิ ม.
8
แหล่งเดิ ม. หน้ า 99.
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“ในเมืองไทยเรา ความมืดมิดแห่งราตรีกาลก็ได้ ปกคลุมมาเป็ นเวลาตังสิ
้ บปี ตอนนี ้กาลังจะมีแสง
เงินแสงทองขึ ้น”1

ภาพประกอบ 23ภาพข่าวหน้ า 1 เรื่อง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร สิ ้นพระชนม์
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ. ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2517. หน้ า 1.
หลังจากตีพิมพ์ในครัง้ แรกแล้ ว กระทรวงศึกษาธิการได้ ติดต่อขอไปพิมพ์เป็ นหนังสือ
อ่านประกอบการศึกษาของนักเรียนอีกด้ วย 2 เมื่อมองภาพรวมของบทพระนิพนธ์เรื่ องนีจ้ ึงยิ่งเป็ น
1

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2512). เล่มเดิ ม. หน้ า 116.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า คานา.
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การสนับสนุนวาทกรรมดังกล่าวอย่างเห็นได้ อย่างชัดเจน และแสดงให้ เห็นอีกว่าวาทกรรมดังกล่าว
ที่เชิดชูรัชกาลที่ 7 และต่อต้ านคณะราษฎรได้ มีการเผยแพร่และผลิตซ ้าอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นส่วน
หนึ่งของความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมที่มีพลังอย่างสูงในการทาลายความชอบธรรม
และโค่นล้ มรัฐบาลทหารสาเร็จในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 25161 พร้ อมกับการที่สงั คมไทยได้ ยึดเอา
อุดมการณ์กษัตริย์นิยมเป็ นที่ตงั ้ โดยได้ รับการเชิดชูและเป็ นที่พึ่งแก้ ไขความเดือดร้ อน
ภายหลัง จากเหตุก ารณ์ ดังกล่า ว ได้ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ความมั่น คงของสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์และบทบาทสาคัญที่มีต่อสังคมในช่วงเวลาถัดมา และพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้
สิ ้นพระชนม์ลงในอีกเกือบ 1 ปี ถดั มาภายหลังจากเหตุการณ์วนั มหาปิ ติ ตรงกับวันที่ 8 กันยายน
2517 เวลา 21 นาฬิ ก า ด้ วยพระหทั ย วายหลั ง จากที่ ป ระชวรด้ วยพระโรคไข้ หวั ด ใหญ่
รวมพระชันษาได้ 88 ปี 2

1

ประจักษ์ ก้ องกีรติ. (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 459.
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. (2517). เล่มเดิ ม. หน้ า (8).
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บทที่ 5
สรุ ป
พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต สิน้ พระชนม์ ลงเมื่อวัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2517 ในขณะที่ ท รงมี
พระชันษา 88 ปี ทรงมีพระชันษายืนยาวถึง 5 แผ่นดิน นับตังแต่
้ ประสูติ ทรงเรียนหนังสือ และทรง
เริ่ มรับราชการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็ นแผ่นดินแรกของพระองค์ ต่อมาได้
โอนย้ ายมารับราชการด้ านราชเลขานุการตลอดสมัยรัช กาลที่ 6 และได้ มีโอกาสควบคุมดูแล
กระทรวงธรรมการในตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 7 และแม้ จะไร้ ตาแหน่ง
ทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 8 แต่ได้ มีโอกาสถวายรับใช้ ในด้ านการถวายความรู้อนั เกี่ยวข้ องกับ
ราชประเพณีต่างๆ ในรัชกาลนัน้ จนกระทั่งได้ ทรงกลับสู่หน้ าที่ทางราชการอีกครัง้ ในตาแหน่งอัน
ทรงเกียรติหลายตาแหน่ง ตังแต่
้ ตาแหน่งอภิรัฐมนตรีชุ ดแรกและชุดเดียวในรัชกาลที่ 9 ตาแหน่ง
ประธานองคมนตรี พระองค์แรกในรัชกาลที่ 9 อีกทัง้ ยังทรงไว้ พระราชหฤทัยให้ เป็ นผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์อยู่บ่อยครัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 9 อันเป็ นแผ่นดินสุดท้ ายของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
นอกจากบทบาทหลักดังกล่าวข้ างต้ น ยังทรงมีบทบาทอื่ นๆ ตลอดชี วิต 5 แผ่นดินของ
พระองค์อีกเช่นกัน ทังการช่
้
วยประสานงานกับนายช่างชาวเยอรมันที่ดแู ลการก่อสร้ างพระราชวัง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 งานด้ านทรงพระอักษรต่างๆ ตังแต่
้ การแปลข่าวในพระราชสานัก การมีสว่ นร่วม
ในการแปลหรือแต่งบทพระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งบทพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ก็ได้ รับ การยกย่ องไม่น้ อย โดยเฉพาะเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ธรรมเนี ย ม
ประเพณี แม้ ยคุ สมัยจะเปลี่ยนไปแต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งบทพระนิพนธ์เหล่านันของพระองค์
้
ก็ได้ รับ
ความนิยมจนกลายเป็ นกระแสอนุรักษ์ นิยมในช่วงทศวรรษ 2510
บทบาทที่ ก ล่า วมานี ห้ ากไม่วิเ คราะห์ จ ะพบว่า ทรงกระท าตามหน้ าที่ เ ท่ านัน้ แต่เ มื่ อ
พิจารณาอย่ างถี่ ถ้วนแล้ วกลับพบว่า ภายใต้ บทบาทในแต่ละช่วงสมัยแสดงให้ เห็น แนวคิดทาง
การเมืองของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั อย่างมีนยั ยะสาคัญ อันซ่อนเร้ นภายใต้ บทบาทในแต่ละยุค ซึ่ง
การจะวิเคราะห์ ว่าทรงมีแนวคิดอย่างไรตามแต่ละบทบาทก็ อาจจะแสดงออกผ่านการแบ่งตาม
เหตุก ารณ์ สาคัญ ที่ แบ่ งยุค ออกเป็ น 2 ช่วงสาคัญ ตามพระองค์เ จ้ าธานี นิวัตได้ แฝงแนวคิดของ
พระองค์ ไว้ คื อ แนวคิ ด ก่ อนเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ แนวคิดภายหลังการ
เปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งการแบ่ งชุดแนวความคิดออกเป็ น ช่วงเวลาดังกล่า ว
จะช่วยฉายภาพแนวคิดของพระองค์ได้ เป็ นอย่างดี
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แนวคิดก่ อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ในช่วงก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะพบว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีบทบาท
สาคัญตามลาดับอย่างชัดเจน จากการรับราชการอยู่หวั เมือง ต่อมาได้ มีโอกาสรับใช้ ใกล้ ชิดรัชกาล
ที่ 6 ในฐานะที่ทรงเป็ นราชเลขานุการ จนกระทัง่ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองยังได้ มีสว่ นสาคัญ
ในการควบคุมกระทรวงธรรมการ ทังยั
้ งทรงเป็ นกรรมการองคมนตรีอนั เป็ นองค์กรสาคัญที่รัชกาลที่
7 ทรงคาดหวังให้ มีลักษณะเป็ น สภาดังรูป แบบประชาธิปไตย ทัง้ นีก้ ารก่ อร่างสร้ างภาพลักษณ์
ความเป็ นประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็ นผลสืบเนื่องมาตังแต่
้ ปลายรัชกาลที่ 5 และเริ่มฉาย
ภาพการปฏิเสธระบอบเดิมในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งรัชกาลที่ 6 ยังได้ ทรงแสดงออกอย่างเห็นได้ ชดั เจน
ว่าระบอบประชาธิปไตยที่กาลังเรียกร้ องกันอยู่นนั ้ ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับการจะนามาใช้ กบั สยาม
การโจมตีระบอบใหม่ของพระองค์แสดงออกผ่านทางบทพระราชนิพนธ์ ต่างๆ จนกระทั่งในสมัย
รัชกาลที่ 7 การพยายามทัดทานระบอบใหม่ไม่เป็ นพ้ นสาเร็จ เพราะในที่สดุ แล้ ว คณะราษฎรได้ ทา
การสถาปนาระบอบขึ ้นมาในปี 2475
การก่อตัวของระบอบใหม่ดงั กล่าว พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมีสว่ นสาคัญของกลุม่ ของผู้ที่
ไม่เห็นด้ วย ผ่านการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมกรรมการองคมนตรี ในสมัยรัช กาลที่ 7 ทรงมี
แนวคิดทางการเมืองในช่วงเวลานีว้ า่ รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมจะต้ องเป็ นสิ่งที่มีมาแล้ วแต่
อดีต การนารูปแบบการปกครองของชาวตะวันตกมาใช้ กับชาวตะวันออกยังเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทรง
ใช้ ปฏิเสธ เมื่อรัชกาลที่ 7 จะทรงเสนอการก่อร่างสร้ างภาพลักษณ์ความเป็ นประชาธิ ปไตยขึ ้นมาก็
ตาม
นอกจากปัจจัยความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกแล้ ว
แนวคิดอันเป็ นแกนหลักสาคัญที่พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงแสดงออกตังแต่
้ ก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และยังคงดาเนินแนวความคิดดังกล่าวต่อเนื่องภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ
ทรงเสนอว่าระบอบมี่เหมาะสมต่อชาวตะวันออกอย่างสยามคือการปกครองลักษณะ ปิ ตาธิปไตย (
Patriarchal ) ซึ่งความเป็ นปิ ต าธิป ไตยไม่เพีย งมุ่งหมายของลักษณะการยึ ดผู้ช ายเป็ น ใหญ่ แต่
พระองค์มีแนวคิดเกี่ยวกับปิ ตาธิปไตยว่าควรเป็ นไปในลักษณะพ่อปกครองลูก ดังนันผู
้ ้ ที่จะเป็ นพ่อ
ตามความหมายและความคิดของพระองค์ จึงหมายถึงพระมหากษัตริย์นนั่ เอง
แนวความคิ ด ดัง กล่าวมี ก ารพยายามเสนอผ่า นออกมาถึ งความเก่ าแก่ ของระบอบ
พระมหากษั ต ริ ย์ที่ ป กครองประเทศมาอย่ างต่อเนื่ อง นับ ตัง้ แต่สมัย รัชกาลที่ 6 เป็ น ต้ น มาทรง
พยายามแสวงหาความสืบเนื่องเชื่อมโยงของพระมหากษัตริ ย์ไทย โดยมีหมุดหมายที่เก่าแก่อย่าง
สมัย สุโ ขทั ย ที่ ช นชัน้ น าพยายามน าเสนอว่ า เป็ นต้ นแบบของพระมหากษั ต ริ ย์ ผ้ ูทรงธรรม
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ทรงปกครองอย่างพ่อปกครองลูก แนวคิดดังกล่าวเมื่อนามาเสนอต่อกรรมการองคมนตรี ในสมัย
รัช กาลที่ 7 จึ งยิ่ งช่ วยตอกย า้ ให้ เ ห็น ความส าคัญ พระอัจ ฉริ ย ภาพ ความเป็ น ผู้ท รงธรรมของ
พระมหากษั ต ริ ย์ที่ ค วรได้ รับ การยกย่ องเทิ ดทูน ให้ ท รงเป็ น ผู้น าการปกครองของประเทศต่อไป
การจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจึงมิใช่เรื่ องที่จาเป็ นที่จะต้ องทาตามกระแสโลก เพราะมี
ตัวอย่างของประเทศที่น ารู ปแบบประชาธิป ไตยมาใช้ ก็ ไม่ประสบความสาเร็ จดังที่ พระองค์เ จ้ า
ธานีนิวตั ทรงยกตัวอย่างประกอบ
นอกจากนีบ้ ทบาทของการที่ท รงเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในช่วงที่ รูป แบบการ
ปกครองแบบเดิ มถูกท้ าทาย และความนิ ยมต่อสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ ยังได้ รับความนิ ยมลด
น้ อยลงไป ยังทรงพยายามนาการจัดการศึกษามาใช้ แก้ ปัญ หาดังกล่าว ซึ่งแนวคิดของพระอง ค์
นอกจากการใช้ ก ฎหมายอย่ างเข้ มงวดต่อโรงเรี ย นที่ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติ ยังทรงน า
สัญ ลัก ษณ์ ของสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ เ ข้ าแทรกซึมไว้ ใ นกิ จ กรรมทางการเรี ย นการสอน เช่น
การกาหนดให้ มีก ารลูกเสือ หรื อการกาหนดให้ มีก ารร้ องเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเมื่อมีการจัด
กิ จ กรรมภายในโรงเรี ย น เพื่ อหวังว่า จะได้ ช่ว ยให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ เ ห็ น ความส าคัญ ของระบอบที่ มี
พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น องค์ รัฏฐาธิ ปั ตย์ มากกว่าที่ จ ะตื่น ตัวไปกับ ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ก าลัง
แพร่หลายไปอย่างทั่วโลกขณะนัน้ แนวคิดเหล่านี ้จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ทรงมี
แนวคิดแบบกษัต ริ ย์นิ ยมมาตังแต่
้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากนีย้ ังสามารถจัด
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั อยู่ในกลุม่ อนุรักษ์ นิยมได้ อีกเช่นกัน
แนวคิดภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
แม้ วา่ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั และกลุม่ ชนชันน
้ าจะพยายามปรับตัวเองให้ เข้ ากับกระแสการ
เผยแพร่ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย แต่ใ นที่ สุดแล้ วไม่สามารทัดทานกระแส
ดังกล่าวได้ เพราะในที่สดุ แล้ วกลุม่ คณะราษฎรอันประกอบไปด้ วยข้ าราชการทหารและพลเรือนได้
ทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองสาเร็จในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 ความสาเร็จของคณะราษฎรจึง
เป็ น สิ่ง ที่ ขัด กับ แนวความคิ ด ของพระองค์เ จ้ าธานี นิ วัต จนพระองค์ได้ ก ล่าววาจาให้ ร้ ายภาย
หลังจากการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ภายหลัง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง อาจกล่าวได้ ว่าสถานการณ์ ยังคงตึงเครี ย ด
ระหว่างกลุม่ อานาจในระบอบเดิม กับคณะราษฎร ทังเรื
้ ่องของการกล่าวหาปรีดี พนมยงค์ หนึ่งใน
สมาชิกคณะราษฎรว่ามีแนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์ การเกิดกบฏบวรเดช การสละราชสมบัติ
ของรัชกาลที่ 7 จนกระทั่งการกวาดล้ างครัง้ สาคัญในปี 2482 จึงทาให้ ความตึงเครี ยดที่เกิดมาใน
ระยะนี ไ้ ด้ ซ บเซาลงไปพร้ อมกับ การจัดวางสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ ท รงอยู่เ หนื อการเมือ ง
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ทรงเป็ นสัญลักษณ์ของชาติและทรงมีหน้ าที่ในการประกอบพระราชพิธีตา่ งๆ ปัจจัยเหล่านี ้จึงส่งผล
ให้ พระองค์เจ้ าธานีนิวตั จาต้ องปรับพระองค์ให้ เข้ าสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของพระองค์
เป็ นหลัก โดยทรงงดการแสดงออกเกี่ยวกับการเมืองอย่างเห็นได้ ชั ดเจน และทรงหันไปทรงงาน
ทางด้ านการเขียนบทพระนิพนธ์ที่เกี่ยวข้ องศิลปวัฒนธรรมแทน
พระองค์ เจ้ าธานี นิวัต ทรงมีความพยายามที่ จ ะขจัดกลุ่มคณะราษฎรออกไปจากเวที
การเมือง โดยเฉพาะผู้นาสายคณะราษฎรคนสาคัญอย่าง จอมพล ป. พิบลู สงคราม ที่อาจกล่าวได้
ว่าเป็ นศัตรูคนสาคัญของพระองค์ การนาประเทศเข้ าร่วมรบกับฝ่ ายอักษะในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ของจอมพล ป. จึงช่วยหาหนทางในการกาจัดผู้นาคนดังกล่าว ดังนันจึ
้ งทรงมีส่วนช่วยฝ่ ายเสรีไทย
อย่ า งลับ ๆ จนกระทั่ง จอมพล ป. หมดบทบาทลงไป และปรี ดี พนมยงค์ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้
กลุม่ อานาจเก่าได้ เข้ ามามีบทบาททางการเมืองอีกครัง้
แม้ จอมพล ป. จะหมดบทบาทไปแล้ ว แต่กลุ่มอานาจเก่ายังไม่หยุดการดาเนินกิจกรรม
ของฝ่ ายตนเอง กลับยิ่ งเป็ นการเปิ ดทางสร้ างพืน้ ที่ท างการเมืองของกลุ่มตนเองขึ ้นมา ทัง้ นีแ้ ม้
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั ไม่ได้ ทรงเล่นการเมือง แต่ได้ ทรงมีสว่ นร่วมการแสดงออกผ่านทางการเมือ ง
วัฒนธรรม ซึ่งทรงนาแนวคิดที่ทรงมีอยู่ตงแต่
ั ้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับมาดาเนินการ
ใช้ อีกครัง้ นัน่ คือแนวคิดกษัตริย์นิยม เพียงแต่วา่ ไม่ได้ ทรงต่อต้ านระบอบประชาธิปไตยดังเมื่อครัง้
สมัย รัช กาลที่ 7 แต่เ ห็น ได้ อย่ างชัดเจนว่าทรงปรับ แผนการเสี ย ใหม่ โดยพยายามสร้ างความ
สืบเนื่องถึงความเก่าแก่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีลกั ษณะของระบอบประชาธิปไตยแฝงอยู่
เช่ น การตี ค วามหมายของการขึ น้ ครองราชย์ ส มบั ติ โ ดยมติ อ เนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ
การเปรี ย บเที ย บคัม ภี ร์ พระธรรมศาสตร์ กับ ธรรมนูญ อัน เป็ น สิ่ ง ที่ จ ากัด พระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ที่มีมาตังแต่
้ สมัยโบราณ อันเป็ นการจัดวางให้ สถาบันพระมหากษัตริย์กับระบอบ
ประชาธิปไตยกลายเป็ นสิ่งเดียวกัน
นอกจากการจัดวางให้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์กับระบอบใหม่กลายเป็ นสิ่งเดียวกันได้
แล้ ว ยังทรงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ มีบทบาทมากกว่าการถูกจากัดไว้
ในช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามในช่วงแรก โดยทรงพระนิพนธ์บทความอย่างมีนยั ยะสาคัญ
อันสะท้ อนให้ เห็นพระราชภาระที่พระมหากษัตริ ย์จะทรงกระทา โดยเฉพาะในช่วงแรกของการขึ ้น
ครองราชย์ ข องรั ช กาลที่ 9 พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ทรงมี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้ างความนิ ย ม
และการเผยแพร่ให้ พระมหากษัตริย์ทรงกลายเป็ นบุคคลสาธารณะ โดยกระทาผ่านการจัดพระราช
พิธีต่างๆที่ดาเนินอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา พระราชพิธีเหล่านีล้ ้ วนมี
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ความหมายและยังทาหน้ าที่รับใช้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ให้ กลายเป็ นที่นิยมต่อประชาชนเป็ นต้ น
มา
นอกจากการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เข้ ากับปัจจุบนั พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
ยังทรงนาความเจริ ญรุ่งเรื องในอดีตกลับมาฉายภาพให้ เห็นอีกครัง้ เพื่อช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์
ของรัชกาลที่ 9 ให้ ทรงมีความนิยมเช่นเดียวกับรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะพระราชพิธีที่จัดขึ ้นในช่วง
ทศวรรษ 2490 เป็ น ต้ น มา พบว่ามีความคล้ าย และมีก ารพยายามท าให้ เ ป็ น แบบรัช กาลที่ 5
อยู่ไม่น้ อย การนาอดี ตกลับมารับใช้ ปั จจุบัน จึงเป็ น อีก หนึ่งสิ่งที่ ช่วยส่งเสริ มให้ เห็นแนวคิดของ
พระองค์เจ้ าธานีนิวตั
อาจกล่า วได้ ว่า การรั ฐ ประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ ในปี 2500 และภาวะ
สงครามเย็น ได้ ช่วยสนับสนุนแนวคิดกษัตริ ย์นิยมของพระองค์เจ้ าธานีนิวตั ได้ เห็นอย่างชัดเจน
โดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้ ให้ การสนับสนุนกิจการต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกระทั่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์และราชสานักสามารถเป็ นศูนย์กลางสาคัญให้ แก่สงั คม โดยหนึ่งในนันคื
้ อ
การพระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ จุลจอมเกล้ า ที่ พระองค์เ จ้ า ธานี นิ วัต ทรงเป็ น หนึ่งใน
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ และเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ดงั กล่าวได้ กลายเป็ นของมีค่าทาง
สังคมขึ ้นมาในช่วงเวลาต่อมา สะท้ อนให้ เห็นถึงการที่คนในสังพยายามเข้ าหาและเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ราชสานัก ผ่านการเป็ น “สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า”
อาจกล่า วโดยสรุ ป ได้ ว่า พระองค์ เ จ้ าธานี นิ วัต ทรงเป็ นบุค คลส าคัญ ผู้ส นั บ สนุ น
อุดมการณ์กษัตริ ย์นิยม อันเป็ นหนึ่งในกระบวนการสร้ างการเมืองวัฒนธรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผ่านการจัดพระราชพิธีที่มีลกั ษณะเป็ นประเพณีประดิษฐ์ แบบราช
สานัก และการสร้ างวากรรมในบทพระนิพนธ์ จนกลายเป็ น มรดกแบบแผนและแนวคิดหลักมา
จนถึ ง ปั จ จุบัน อัน สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ งการปรับ ตัวของสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ ตามระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา
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