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พระมหากษัตริย์ขึน้สู่จุดสูงสุดของสังคม  ท าให้กองทัพเรือเลือกสรรน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯให้
สอดคลอ้งกับอุดมการณ์ พรอ้มเชิดชูพระองคข์ึน้เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” เพื่อตอกย า้ความรูค้วาม
เขา้ใจต่อตวัตนของพระองคใ์นลกัษณะเดียวกนัทัง้ภายในกองทพัเรือและในสงัคม 
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This study firstly aims to understand biographical explanation in historiographies on 

Admiral Prince Abhakara Kiartivongse from 1923 to 1993, and their relation to writers from that 
period. Secondly, it aims to understand the causes affecting changes in these biographical 
explanations. The study mainly uses the biographies of Prince Abhakara produced by writers from 
Royal Thai Navy (RTN) and the House of Abhakara. The study also used the biographies produced 
by public writers as a supplement to help to their cause.Although the official biographies of Prince 
Abhakara, before and after the 1950s would similarly present stories about his successful career and 
qualifications, each biography presented a different image because each writer valued his biography 
for relaying ideals that the writer expected audiences to agree with and conforming to the historical 
context. The biographies of Prince Abhakara before the 1950s presented him as an ideal royal family 
member by his obligation to the king, in the Siamese historical context of elite social reorganization, 
based on modernization. The biographies after the 1950s presented him as naval reformer who 
aimed to change the self-perception of RTN personnel after a loss of political status because of the 
Manhattan Rebellion in 1951. Meanwhile, the RTN accepted the image of Prince Abhakara as a 
practitioner of the Thai traditional sciences, occultism and traditional medicine, popular in public 
spaces and seeking social acceptance. By the 1990s, the national ideal of raising the status of 
monarchy to the top of society affected the presentation of the image of Prince Abhakara, according 
to the ideal. At the same time, RTN glorified him as the ‘Father of Royal Thai Navy’ for emphasizing 
his image as a naval reformer to both RTN personnel and public spaces. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จขึน้ไดด้ว้ยความช่วยเหลือของบุคคลต่าง  ๆ มากมาย ผูว้ิจัย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ์ อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่ช่วยเหลือกับค าแนะน าตลอดการท า
ปริญญานิพนธ์นีท้ัง้ในเรื่องประเด็นการศึกษา แนวคิดในการศึกษา และวิธีการเขียนงานวิจยั ต่อมา
ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร ประธานกรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์ และ รศ.
ดร. ชาครติ ชุ่มวฒันะ กรรมการในการสอบปรญิญานิพนธ์ ที่แนะน าประเด็นส าคญัที่ช่วยใหป้รญิญา
นิพนธน์ีม้ีประเด็นที่น่าสนใจมากขึน้ และอาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุิที่ส  าคญัอีกท่าน คือ อาจารยพ์นั วารุณี 
โอสถารมย ์ส าหรบัขอ้แนะน าในการเล่าเรื่องราวชีวประวติับุคคลและขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเรื่องราวพระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ นอกจากนี ้ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาประวัติศาสตร  ์
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนและใหค้ าแนะน าในเรื่อง
ต่าง ๆ 

นอกเหนือจากบุคคลข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยต้องขอบคุณคุณป๋วย บุญพิสิฐ ศรีหงส  ์ส าหรบั
ขอ้มูลความรูแ้ละเอกสารเก่ียวกับกองทัพเรือ และคุณกอ้ง สุทธิศักดิ์ แสวงศกัดิ์ เพื่อนร่วมเรียนที่ให้
ความช่วยเหลือและการประสานงาน ท าใหง้านปรญิญานิพนธน์ีส้  าเรจ็ไดอ้ย่างราบรื่น 

ทา้ยที่สุด ผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หนา้ที่บรรณารกัษ์หอ้งสมุดทัง้ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทวิ
โรฒและสถาบนัศึกษาอ่ืน, เจา้หนา้ที่กองประวติัศาสตร ์พิพิธภณัฑท์หารเรือ และเจา้หนา้ที่ทหารเรือ
ประจ าฝ่ายวารสารกระดูกงู  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จ.ชลบุรี ที่ ให้ความช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูล
ประกอบการศกึษาวิจยันี ้
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บทที ่1  

บทน า 
 

ทีม่าและความส าคัญ 

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศ ์กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ์ ทรงเป็น
พระราชโอรสองคท์ี่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ประสูติแต่เจา้จอมมารดา
โหมด สกุลบุนนาค เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เมื่อเจริญพระชนมไ์ด ้13 พรรษา (พ.ศ. 2436) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมีพระราชประสงคใ์หก้รมหลวงชุมพรฯ1เดินทางไป
ศึกษาวิชาทหารเรือที่ประเทศองักฤษ ภายหลงัจากส าเร็จการศึกษา พระองคท์รงเดินทางกลบัมา
ประเทศสยามเมื่อวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2443 และเขา้รบัราชการในกรมทหารเรือดว้ยพระยศนาย
เรือโทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนปีเดียวกัน พระองคท์รงรบัราชการต าแหน่งต่าง ๆ ในกรมทหารเรือ
จนกระทั่ง พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการใหก้รม
หลวงชุมพรฯออกจากราชการเป็นทหารกองหนุน แต่พระองคท์รงไดก้ลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ใน 
พ.ศ. 2460 ก่อนจะทรงลาพกัราชการและสิน้พระชนมใ์นวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 
  ตลอดช่วงที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมีพระชนมช์ีพ พระองคท์รงปฏิบติัพระกรณียกิจพัฒนา
กองทัพเรือใหม้ีความทันสมัยเฉกเช่นชาติตะวันตกหลายอย่าง ทรงจัดตั้งหน่วยทัศนสัญญาณ     
(ผูส้่งสญัญาณธง) ใน พ.ศ. 2443 เมื่อพระองคด์ ารงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการทหารเรือ ทรงกราบ
ทูลเสนอร่างพระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือใน พ.ศ. 2445 และจัดตั้งกองทหารที่บางพระในปี
เดียวกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2448 พระองค์ทรงจัดท า “ระเบียบจัดการป้องกันฝ่ายทะเลโดยย่อ"2 
โดยเฉพาะเรื่องการศกึษาของทหารเรือ ซึ่งพระองคท์รงพฒันาการศกึษาในโรงเรียนนายเรือใหม่ให้
ทนัสมยัทัง้ในเรื่องวิชาการและในการฝึกหดั ทรงเป็นผูส้อนวิชา “ดาราศาสตร ์ตรีโกโนเมตรี การเรือ 
ไฮโดรกราฟี”3 และทรงจัดการฝึกหัดภาคทะเลด้วยพระองค์เอง เพื่อให้นักเรียนนายเรือเป็น
นายทหารเรือที่มีความสามารถในการเดินเรือในทะเลลึกและความสามารถน าเรือเขา้สู่การรบได้ 
รวมทั้งพระองคท์รงมีผลงานที่ส  าคัญคือ การน าเรือหลวงพระร่วงอันเป็นเรือรบที่ซือ้จากอังกฤษ

 
1ผูว้ิจยัจะใชค้  าว่า “กรมหลวงชมุพรฯ” ในการกล่าวถึงพระองคโ์ดยทั่วไป 
2มลูนิธิราชสกุลอาภากรฯ. (2558). พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ:์ 

พระประวตัแิละพระปรีชา จากการคน้ควา้และคน้พบใหม่ทัง้ในประเทศไทยและสหราชอาณาจกัร. หนา้ 273. 
3มลิวลัย ์คงเจริญ. (2517). บทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์. หนา้ 116 

(อา้งอิงจาก กรมทหารเรือ. (2449). ท าเนยีบขา้ราชการในกรมทหารเรือรตันโกสนิทร์ศก 125. หนา้ 9.) 
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ดว้ยเงินเรี่ยไรบริจาคของทัง้ขา้ราชการ, ประชาชน, ชนชัน้สงู และพระมหากษัตริยก์ลบัมาสู่สยาม
ดว้ยพระองคเ์องโดยมีลกูเรือเป็นชาวสยามเท่านัน้ ผลงานนีเ้ป็นสิ่งยืนยนัความส าเร็จของพระองค์
ในการจัดการศึกษาทหารเรือให้มีความทันสมัยก้าวหน้า อีกทั้งในช่วงที่พระองค์ทรงออกจาก
ราชการ พระองคก์็ทรงใชเ้วลาว่างศึกษาวิชาแพทยแ์ผนไทยและรกัษาโรคใหแ้ก่ผูค้นโดยไม่คิดค่า
รกัษาจนพระองคท์รงมีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัในชื่อ “หมอพร” การรกัษาของพระองคม์ิใช่การลองผิด
ลองถูก หากแต่ผ่านการทดลองกับสตัวต่์าง ๆ ในลกัษณะเชิงวิทยาศาสตรก์่อนที่จะน ามารกัษาผูค้น 
นอกจากนี ้ยังมีเกร็ดพระประวัติของพระองคท์ี่กล่าวว่า พระองคท์รงมีความเลื่อมใสในวิชาไสย
ศาสตร ์ฝึกฝนจนพระองคม์ีอิทธิฤทธิ์และใชอ้  านาจอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือส่วนรวมและประเทศชาติ 

เรื่องราวพระประวัติ พระกรณียกิจ และเกร็ดพระประวัติขา้งตน้นีไ้ดร้บัการเผยแพร่และ
ผลิตซ า้หลายครัง้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเทิดพระเกียรติ, สารคดี และอนุสรณ์สถาน รวมถึงมี
การก าหนดวนัแสดงการร  าลึกถึงพระองค์ในทุกปี คือ “วันอาภากร” และ “วันอาภากรร  าลึก”1 จน
กล่าวไดว้่า ผูค้นในปัจจุบันจะมีความรบัรูเ้ก่ียวกับพระองค์ 3 ภาพลักษณ์ ไดแ้ก่ “พระบิดาแห่ง
กองทัพเรือไทย” ผูส้รา้งทหารเรือและวางรากฐานกิจการทหารเรือไทย, “หมอพร” ผูม้ีวิชาความรู้
แพทยแ์ผนไทยและมีเมตตารกัษาผูค้นโดยไม่คิดค่ารกัษา และ “เสด็จเต่ีย” ผูม้ีวิชาอาคมทางไสย
ศาสตรแ์ละความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเร่ืองราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯไดร้บัการเผยแพร่ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2466 ดว้ยงานเขียนพระประวัติในหนังสือเรื่อง จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก เขา้มาท า
สญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393 โดยสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
จวบจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ด้วยงานเขียนพระประวัติใน สมุดภาพนายเรือ พ.ศ. 2502 โดย
วทญัญ ูเทพหตัถี ตีพิมพเ์ป็นอนสุรณง์านพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท เฉลิมพล เทพหตัถี 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯจ านวนหนึ่ง ก็
พบว่า งานเขียนพระประวติับางเล่มมีเนือ้หาที่แตกต่างกนั เช่น ในเรื่องการศึกษาของพระองค ์บาง
เล่มใหร้ายละเอียดในเรื่องนีอ้ย่างมาก ขณะที่บางเล่มกล่าวถึงเพียงเล็กนอ้ย รวมถึงเนือ้หาจ านวน
หนึ่งมีความคลาดเคลื่อนหรือขยายความเกินกว่าขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพระองค ์นอกจากนี ้เรื่องราว
อิทธิปาฏิหาริยข์องพระองคย์งัไดร้บัการยอมรบัจากกองทัพเรือและราชสกุลอาภากรใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของพระประวัติอย่างเป็นทางการด้วยทั้งที่ เรื่องราวดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความทรงจ าของ
นายทหารเรือผูใ้กลช้ิดพระองคก์บัเชือ้พระวงศข์องพระองค ์และเรื่องเล่าลือสืบต่อกนัของบุคคลอื่น

 
1“วันอาภากร” คือ วันที่ 19 พฤษภาคม ก าหนดโดยกองทัพเรือไทยโดยถือเอาวันสิน้พระชนมข์อง

พระองค ์ส่วน “วนัอาภากรร าลกึ” คือ วนัท่ี 19 ธันวาคมก าหนดโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการโดยถือเอาวนัประสตูิของพระองค ์
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โดยไม่มีหลกัฐานขอ้เท็จจริงใดยืนยนั เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยด์งักลา่วสรา้งภาพลกัษณ ์“เสด็จเต่ีย” 
ผูม้ีพลงัอ านาจไสยศาสตรเ์หนือธรรมชาติที่ขดัแยง้กบัการเป็นผูน้  าความทนัสมยัแบบตะวนัตกมาสู่
กองทพัเรือไทยโดยสิน้เชิง 

ประเด็นเหล่านีไ้ดส้อดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตของชยัวฒัน ์สถาอานนัทท์ี่ไดอ้ธิบายถึงปัญหา
ในการศึกษาชีวประวัติของผูน้  าไทยว่า งานเขียนชีวประวัติของผูน้  ามิไดน้ าเสนอขอ้เท็จจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา หากแต่เป็นการน าเสนอภาพลกัษณท์ี่ผูเ้ขียนชีวประวติัสรา้งสรรคข์ึน้เพื่อรกัษาเกียรติ
ของผูน้  าผูน้ัน้ หรือโนม้นา้วชวนเชื่อผูค้นทางอดุมการณก์ารเมือง1 รวมถึงสอดคลอ้งกับงานศึกษา
เก่ียววีรบุรุษที่ไดอ้ธิบายว่า เรื่องราวของวีรบุรุษจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือตีความใหค้วามหมาย
ใหม่แก่วีรกรรมของวีรบุรุษผูน้ัน้ตามสภาพสงัคม และมีบริบททางการเมืองเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท า
ใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนเรื่องราวของวีรบุรุษผูน้ั้น2 ดังนั้น พระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯจึงอาจ
มิได้น าเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับพระองค์อย่างตรงไปตรงมา หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เรื่องราวของพระองคต์ามบรบิททางประวติัศาสตรใ์นแต่ละช่วงเวลา 

ปริญญานิพนธ์เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
พ.ศ. 2466-2536  นี ้จึงต้องการศึกษาเก่ียวกับงานเขียนพระประวัติของพระองค์ในเชิง
ประวติัศาสตรน์ิพนธ ์กล่าวคือ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวติัศาสตร ์โดยมุ่งเนน้ที่
เนือ้หาของงานเขียนในแต่ละช่วงเวลา รวมทัง้พิจารณาถึงวิธีการกบัหลกัฐานที่นกัประวติัศาสตรผ์ู ้
นัน้ใชแ้ละเหตปัุจจยัที่ผลกัดนัใหเ้ขาเขียนงานเขียนประวติัศาสตรน์ัน้ ซึ่งงานเขียนประวติัศาสตรใ์น
แต่ละช่วงเวลาจะใหค้วามส าคัญต่อเหตุการณ์หรือตีความเหตุการณ์แตกต่างกันอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตรผ์ู ้นั้นเขียนงานเขียนขึน้ 3 โดยผู้วิจัยเห็นว่า 
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ว่าดว้ยกรมหลวงชุมพรฯที่มีการเผยแพร่ในช่วง พ.ศ. 2466-2536 แบ่งตาม
กลุ่มผูเ้ขียนออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกองทัพเรือกับราชสกุลอาภากร และกลุ่มผูม้ีความ
เลื่อมใสพระองค ์ซึ่งกลุ่มกองทัพเรือกับราชสกุลอาภากรเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อกรมหลวง
ชมุพรฯโดยตรงในฐานะหน่วยงานที่พระองคท์รงกรมในช่วงที่ยงัมีพระชนมช์ีพกบักลุ่มทายาทผูส้ืบ
สกุลพระองค์ ขณะที่กลุ่มผู้มีความเลื่อมใสพระองค์นีเ้ป็นกลุ่มปัจเจกชนที่มีความเลื่อมใสต่อ

 
1ชัยวัฒน์ สถาอานันท.์ (2527). ปัญหาการศึกษาผู้น าทางการเมือง : แนวความคิดและขอ้สังเกต

เก่ียวกับวิธีการศึกษาเชิงประวตัิ. ใน บทความประกอบการสมัมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์: 2477-2527 เรื่อง 
ปัญหาการเขียนประวตัผูิน้  าไทย. หนา้ 1, 16-17. 

2นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2536). วรีบรุุษในวฒันธรรมไทย. หนา้ 1-2 
3Arthur Marwick. (1985). The Nature of History. p. 21-26. 
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พระองคใ์นเรื่องต่าง ๆ และผลิตประวัติศาสตรน์ิพนธ์เก่ียวกับพระองค ์กลุ่มปัจเจกชนนี ้อาจเป็น
บคุคลที่มีความสมัพนัธก์บักลุม่กองทพัเรือกบัราชสกลุอาภากรหรือไม่ก็ได ้

ทั้งนีม้ีความเป็นไปไดว้่า เนือ้หาในงานเขียนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้เขียนแต่ละกลุ่มอาจจะ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางการเมือง ณ ช่วงเวลาที่ผูเ้ขียนเรียบเรียงพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯ เช่น 
งานเขียนพระประวัติในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ ตีพิมพ์ใน 
พ.ศ. 2503 โดยกองทัพเรือ ได้อธิบายถึงเหตุที่พระองค์ทรงออกจากราชการใน พ.ศ. 2454 ว่า 
พระองคท์รงถูกกล่าวหาในเรื่องความไรส้ามารถในการสั่งสอนนักเรียนนายเรือใหอ้ยู่ในระเบียบ
วินัย อาจจะส่งผลให้นักเรียนนายเรือหันไปนับถือลัทธิบอลเชวิค 1 เมื่อพิจารณาบริบททาง
ประวัติศาสตร ์ณ ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงออกจากราชการ กลุ่มบอลเชวิคยังมิได้มีอ  านาจทาง
การเมืองในรสัเซีย ขณะที่ค  าอธิบายเรื่องนีส้อดคลอ้งกับบริบททางการเมืองเรื่องการฟ้ืนฟูอ านาจ
ของสถาบนักษัตริยแ์ละการต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2500 มากกว่า 
ขณะเดียวกัน พระประวัติฉบับนีไ้ด้ยอมรับเรื่องราวที่พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสอ านาจไสย
ศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของพระประวติัอย่างเป็นทางการทัง้ที่เป็นเพียงเรื่องเล่าความทรงจ าของหลวง
รกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) เพียงผูเ้ดียวและไม่มีหลกัฐานอ่ืนสนบัสนุนเรื่องราวนี ้ผูว้ิจยัจึง
สนันิษฐานว่า การเล่าเรื่องนีอ้าจเป็นผลลพัธจ์ากความพ่ายแพข้องกองทพัเรือในเหตกุารณก์บฏวงั
หลวง พ.ศ. 2492 และกบฏแมนฮัตตัน พ.ศ. 2494 ซึ่งอาจท าใหก้องทัพเรือจ าเป็นตอ้งสถาปนา
วีรบรุุษขององคก์ร เพื่อฟ้ืนฟขูวญัก าลงัใจของบคุลากรและเกียรติภมูิของกองทพัเรือ เป็นตน้ 

ดังนั้น ปริญญานิพนธ์นีจ้ึงตอ้งการศึกษาประวัติศาสตรน์ิพนธ์ว่าดว้ยพระประวัติกรม
หลวงชุมพรฯ เพื่อตอบค าถามว่า งานเขียนเก่ียวกับพระประวัติมีความสมัพันธก์ับผูเ้ขียนอย่างไร 
และความเปลี่ยนแปลงในการอธิบายพระประวัติเกิดขึน้ภายใต้บริบทอย่างไร ซึ่งการศึกษา
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ว่าดว้ยพระประวัติของพระองคย์ังมิไดม้ีการศึกษาอย่างจริงจังมาก่อน โดย
แง่มุมที่ผูว้ิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าขบคิดคือ ความสมัพันธร์ะหว่างประวติัศาสตรน์ิพนธว์่าดว้ย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรฯกับกระแสความเป็นสมัยใหม่ (modernization) ที่เขา้มาในสยาม
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และส่งผลให้เกิดองคก์รของรฐัที่มีความ
ทนัสมยัแบบตะวนัตกเพื่อท าหนา้ที่ในการสถาปนารฐัสมยัใหม่ที่รวมศนูยอ์  านาจการปกครองไวท้ี่
พระมหากษัตรยิ ์เช่น กองทพัประจ าการ (ทัง้กองทพับกและกองทพัเรือ) ที่ตัง้ขึน้โดยมีหนา้ที่หลกั 2 
ประการคือ เป็นเครื่องมือรกัษาความมั่นคงภายในของพระมหากษัตริยแ์ละเป็นสญัลักษณ์ของ

 
1กองทัพเรือ. (2503). อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ ์20 พฤษจิกายน 2503. หน้า 

52-53 
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ความทันสมัยของสยามที่ไวแ้สดงใหโ้ลกภายนอกเห็น1 ทั้งนีก้ารปรบัปรุงกองทัพใหม้ีเทคโนโลยี
ระดบัสงูไดแ้ก่ อาวธุยุทโธปกรณต่์าง ๆ และระเบียบการท าสงครามที่ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตกเพื่อใช้
เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงความทันสมัยของสยามใหโ้ลกภายนอกเห็นถือเป็นภารกิจที่รฐับาลสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสานต่อจากที่พระราชบิดาทรงริเริ่มไว ้ดังปรากฏว่า 
รายจ่ายของรฐับาลสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวันัน้รอ้ยละ 23.3 ของงบประมาณ
แผ่นดินถูกใชเ้ป็นงบประมาณดา้นกองทพัของประเทศ อตัราการใชง้บประมาณดา้นนีข้องสยามสงูกว่า
อตัรางบประมาณดา้นกองทพัของประเทศญ่ีปุ่ น, เดนมารก์, เนเธอรแ์ลนด,์ สเปน และนอรเ์วย ์เสียอีก2  

ขณะเดียวกนั บุคลากรของกองทพัทัง้กองทพับกและกองทพัเรือต่างไดร้บัการศกึษาความรู้
แผนใหม่แบบตะวันตก โดยฝ่ายกองทัพบกนั้นพบว่า มีกลุ่มนายทหารอาชีพจ านวนหนึ่งที่ได้รับ
การศึกษาแบบสมัยใหม่เกิดความส านึกทางการเมืองที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยพ้นจาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต ่ าและปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม อันน าไปสู่การเตรียมท าการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบที่กษัตริยอ์ยู่ภายใตก้ฎหมายดงัเช่นประเทศตะวันตกที่
เจรญิแลว้ โดยกลุ่มนายทหารที่เรียกตนเองว่า “คณะ ร.ศ. 130” แต่การเคลื่อนไหวนีล้ม้เหลวเสียก่อน3 
ส  าหรับฝ่ายทหารเรือนั้นจากบันทึกความทรงจ าของพลเรือตรี  แชน ปัจจุสานนท์ ซึ่งเริ่มต้นชีวิต
นักเรียนนายเรือเมื่อ พ.ศ. 2462 ท าใหท้ราบว่า นักเรียนนายเรือไดศ้ึกษาความรูส้มัยใหม่ดา้นต่าง ๆ 
เช่น วิชาช่างกล, วิชาตรีโกณมิติ, วิชาแผนที่, วิชาภาษาองักฤษ, การฝึกใชปื้นใหญ่, การฝึกใชต้อรปิ์โด
และทุ่นระเบิด ฯลฯ4 และจากขอ้เท็จจรงิทางประวติัศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นว่า กลุม่ทหารเรือจ านวนหนึ่งมี
ส  านึกทางการเมืองที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศใหเ้ป็นระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตะวนัตก โดยร่วมมือกบักลุ่มทหารบกและขา้ราชการพลเรือนที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกนัรวมตวักนั
เป็น “คณะราษฎร” แลว้ท าการปฏิวติัเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวนัที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 24755 

ผูว้ิจยัเห็นว่า ดว้ยความเก่ียวขอ้งระหว่างทหาร (ทัง้ทหารบกและทหารเรือ) กบัความเป็น
สมยัใหม่แบบตะวนัตกที่ไดก้ล่าวมา จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่า เหตใุดประวติัศาสตรน์ิพนธว์่า

 
1เบเนดิกท ์แอนเดอรส์นั. (2558). ศกึษารฐัไทย ยอ้นสภาวะไทยศกึษา ว่าดว้ยการเมืองไทยสมยัใหม่.  

หนา้ 14-18. 
2เบนจามิน เอ. บทัสนั. (2543). อวสานสมบูรณาญาสทิธิราชย์ในสยาม.  หนา้ 23-24. 
3อจัฉราพร กมทุพิสมยั. (2540). กบฏ ร.ศ. 130 กบฏเพือ่ประชาธิปไตย แนวคดิทหารใหม่. 
4แชน ปัจจุสานนท.์ (2557). ชีวิตลูกประดู่ บนัทึกความทรงจ าของพลเรือตรีแชน ปัจจุสานนท์. หนา้ 

74-109. 
5นายหนหวย. (2555). ทหารเรือปฏิวัติ  ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2544). ประวัติการเมืองไทย 

2475-2500. หนา้ 33-54. 
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ดว้ยกรมหลวงชุมพรฯที่ผลิตโดยบุคลากรของกองทัพเรือมีเนือ้หาส่วนที่ว่าดว้ยความเลื่อมใสไสย
ศาสตรข์องกรมหลวงชุมพรฯอนัเป็นสิ่งที่ไม่ลงรอยกบัขอ้เท็จจรงิที่ว่ากรมหลวงชมุพรฯทรงเป็นผูน้  า
ความทนัสมยัมาสู่กองทพัเรือ และไม่ลงรอยกบัสภาวะที่กองทพัเรือเป็นหน่วยงานรฐัล าดบัตน้ ๆ ที่เป็น
ผูน้  าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทัง้บุคลากรของกองทพัก็ไดร้บัการศึกษาแบบสมยัใหม่มาตัง้แต่
ช่วงเวลาแรก ๆ ที่ผูน้  าสยามไดป้ฏิรูปประเทศใหเ้ป็นสมัยใหม่แบบตะวนัตกและในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนายเรือก็มีรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการคิดแบบเป็นเหตเุป็นผลแบบวิทยาศาสตร ์

นอกจากนี ้ประเด็นที่น่าคิดอีกประการหนึ่งคือ ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ว่าดว้ยกรมหลวง
ชุมพรฯในช่วง พ.ศ. 2466-2536 ที่ผู ้วิจัยต้องการศึกษานี ้เกิดขึน้ในบริบทการเขียนงานทาง
ประวติัศาสตรท์ี่เป็นกระแสหลกัของไทยไดย้ึดเอาแนวทางที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงวางไวใ้ห้นักประวัติศาสตรไ์ทย คือ การให้ความส าคัญกับการวิพากษ์ความน่าเชื่อถือของ
หลักฐาน (โดยเฉพาะค าอธิบายที่ปรากฏในหลักฐาน) อันเป็นแนวทางที่รับอิทธิพลมาจาก
การศึกษาความรูด้า้นประวัติศาสตรข์องโลกตะวันตก โดยนักวิชาการและผูท้ี่สนใจความรูด้า้น
ประวัติศาสตรใ์นยุคต่อมาไดย้ึดถือแนวทางของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นวิธีหลกัใน
การศกึษา1 ดงันัน้ ประเด็นที่ชวนคิดจึงอยู่ที่ว่า ประวติัศาสตรน์ิพนธว์่าดว้ยกรมหลวงชมุพรฯในช่วง 
พ.ศ. 2466-2536 มีความเก่ียวเนื่องกับการศึกษาประวัติศาสตรไ์ทยกระแสหลกัที่รบัอิทธิพลมา
จากแนวการศกึษาประวติัศาสตรแ์บบตะวนัตก (แบบสมยัใหม่) หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตใุด 

ทั้งนีผู้ ้วิจัยหวังว่า ปริญญานิพนธ์เรื่องนีจ้ะมีส่วนขยายมุมมองในการท าความเข้าใจ
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์เก่ียวกับบุคคลส าคัญที่ผลิตขึน้โดยองคก์รหรือบุคคลที่เป็นดอกผลของการ
เปลี่ยนแปลงสู่สมัยใหม่ของไทย อันจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงสู่สมัยใหม่ทาง
การเมืองและทางวฒันธรรมไดร้อบดา้นย่ิงขึน้ 

 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการอธิบายพระประวติัในประวติัศาสตรน์ิพนธว์่าดว้ยกรมหลวงชุมพรฯช่วง 
พ.ศ. 2466-2536 และความสมัพนัธต่์อผูเ้ขียนในช่วงเวลาดงักลา่ว 

2. เพื่อศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพระประวัติของพระองค์ใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

 
1นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523, กรกฎาคม). การศึกษาประวัติศาสตร์: อดีตและอนาคต. โลกหนงัสือ. 

3(10): 32-46. 
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ขอบเขตการศึกษา 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2466-2536 โดยถือเอางาน
เขียนพระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯในพระนิพนธเ์รื่อง จดหมายเหตเุรื่องเซอเชมสบรุก เขา้มาท า
สญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393 โดยสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพที่ตีพิมพใ์น พ.ศ. 2466 เป็นจุดเริ่มตน้ของการศึกษา เนื่องจากงานเขียนพระประวติันีเ้ป็นงาน
เขียนพระประวัติตลอดพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯชิน้แรก ไดส้รา้งตัวตนของพระองคใ์ห้
ปรากฏขึน้ในประวัติศาสตรน์ิพนธ์ครั้งแรก และร่องรอยตัวตนของพระองค์จากงานเขียนพระ
ประวัตินีย้ังคงด ารงอยู่ตลอดจวบจนปัจจุบัน ส่วนจุดสิน้สุดการศึกษา ผูว้ิจัยจะถือเอา ประกาศ
กองทพัเรือ เรื่อง ขนานพระนาม พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์
เป็น "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" และก าหนดใหว้ันที่ 19 พฤษภาคม เป็น "วันอาภากร" ซึ่ง
ประกาศเมื่อวนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2536 กบัประวติัศาสตรน์ิพนธอ่ื์นที่เก่ียวกบัพระองคท์ี่ตีพิมพ์
ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกันเป็นจุดสิน้สุดการศึกษา เนื่องจากในช่วงเวลานีพ้ระองคไ์ดร้บัการยกย่อง
เป็น “พระบิดา” ของกองทพัเรือไทยอย่างเป็นทางการและสถานะนีเ้ป็นสถานะที่ผูค้นในปัจจบุนัยงั
ระลึกถึงพระองคแ์มก้องทัพเรือจะมีการแก้ไขสถานะใหม่เป็น “องคบ์ิดาแห่งทหารเรือไทย” เมื่ อ
วนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2544 

รวมทัง้การศึกษานีจ้ะพิจารณาประวติัศาสตรน์ิพนธ์ฉบบัทางการที่น าเสนอพระประวัติ
ของกรมหลวงชมุพรฯในฐานะ “พระบิดา” ของกองทพัเรือไทยเป็นแกนหลกั ขณะเดียวกนั ผูว้ิจยัจะ
พิจารณาประวติัศาสตรน์ิพนธท์ี่น าเสนอภาพลกัษณ ์“หมอพร” และ “เสด็จเตี่ย” เป็นองคป์ระกอบ
ที่เสรมิสถานะ “พระบิดา” ของพระองคด์ว้ย 

 
วิธีการศึกษา 

ผูว้ิจัยจะศึกษาคน้ควา้หลกัฐานชัน้ตน้และหลกัฐานชัน้รองที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์
นิพนธ์ว่าดว้ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในช่วง พ.ศ. 2466-2536 โดยจะเนน้ความส าคัญของ
ประวติัศาสตรน์ิพนธท์ี่ผลิตโดยกลุ่มกองทพัเรือไทยกบัราชสกุลอาภากรเป็นแกนหลกัในการศึกษา 
เนื่องจากกลุ่มนีเ้ป็นผู้เขียนและเลือกสรรเรื่องราวที่สมควรน าเสนอในพระประวัติฉบับทางการ 
ขณะเดียวกัน ผูว้ิจัยจะน าประวัติศาสตรน์ิพนธ์อ่ืนที่เก่ียวกับพระองคโ์ดยกลุ่มผูม้ีความเลื่อมใส
พระองคใ์นเรื่องไสยศาสตรม์าพิจารณาความแตกต่างและความสัมพันธ์ที่มีต่อพระประวัติฉบับ
ทางการ อีกทั้งผู้วิจัยจะน าหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากงานเขียนพระประวัติ เช่น ค าจารึกที่



  8 

อนุสาวรีย ์คาถาบูชา เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ สิ่งของที่จัดแสดงภายในอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง
พระองค ์ฯลฯ มาใชป้ระกอบการศึกษาดว้ย 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหเ้ขา้ใจการอธิบายพระประวัติในประวัติศาสตรน์ิพนธ์ว่าดว้ยกรมหลวงชุมพรฯ
ในช่วง พ.ศ. 2466-2536 และความสมัพนัธร์ะหว่างค าอธิบายพระประวติักบัผูเ้ขียน 

2. ท าใหเ้ขา้ใจเหตปัุจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพระประวติัของพระองคใ์นช่วงเวลา
ดงักลา่ว 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูว้ิจัยได้แบ่งกลุ่มเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยแบ่งเป็น
การศึกษาเก่ียวกบัพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศ ์กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศกัดิ์ จ านวน 2 กลุ่มย่อย และการศึกษาเก่ียวกบัวีรบุรุษ ประวัติศาสตร ์และความทรงจ า 
จ านวน 2 กลุม่ย่อย ดงัต่อไปนี ้

1. การศึกษาเกี่ยวกับพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
1.1 งานศึกษาพระประวัติกับพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯ 

กลุ่มงานศึกษานีส้่วนใหญ่มีวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระ
ประวติั และแสดงความส าคญัของพระองคด์ว้ยพระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การจัดการกิจการทหารเรือ, ดนตรี, การเกษตร, การแพทย ์และไสยศาสตร ์เป็นตน้1 อย่างไรก็
ตาม งานศึกษาเชิงประวติัศาสตรใ์นกลุ่มนีก้ลบัมีจ านวนนอ้ย มุ่งหมายเผยแพร่พระเกียรติคณุเป็น
หลกั และมีความคลาดเคลื่อนในขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพระองค ์แมง้านศึกษาใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558 มี
การใช้หลักฐานใหม่เพิ่มขึน้ แต่ผู้ศึกษาเลือกใช้หลักฐานเพียงเพื่อยืนยันความน่าเชื่ อถือของ
เรื่องราวพระประวัติที่มีอยู่ในการศึกษาก่อนหน้า งานที่จะยกมา ณ ที่นีคื้อ พระประวตัิและพระ
กรณียกิจในสมัยรชักาลที่ 5 ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์

 
1ตัวอย่างงานศึกษาในเชิงการเผยแพร่พระเกียรติกับพระกรณียกิจ ไดแ้ก่ การศึกษาบทบาทเพลง

ทหารเรือในพระนิพนธ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ของรงัสิพันธุ์ แข็งขัน 
การศกึษาแนวทางการบริหารจดัการพพิธิภณัฑ์ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าอาภากรเกียรตวิงศ ์
กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์ของมาฆวดี บุญสมบตัิ และ การผลิตรายการโทรทศัน์เรื่องพระประวตัิ พลเรือเอก 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ของไพรรชั วงศย์ทุธไกร, ธวชัชยั รตันธรรมา และจิตราภรณด์สิุดา 
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รวบรวมจากเอกสารราชการ โดยพลเรือเอก ประพฒัน ์จันทวิรชั, พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ:์ พระประวตัิและพระปรีชา จากการคน้ควา้และคน้พบใหม่ทัง้ในประเทศ
ไทยและสหราชอาณาจักร โดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร และบทความ “ประสบการณ์ของพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศใ์นราชนาวีองักฤษ: การศกึษา , การต่อรองแข่งขนัทาง
ภูมิรัฐศาสตร ์และบทบาทของเรื่องเล่าการรบบนเกาะครีตในการเชิดชูพระเกียรติ” (Prince 
Abhakara’s Experience with Britain’s Royal Navy: Education, Geopolitical Rivalries, and 
the Role of a Cretan Adventure in Apotheosis) โดยรชิารด์ เอ. รูธ (Richard A. Ruth) 

งานศึกษาที่จะกล่าวถึงก่อนคือ พระประวตัิและพระกรณียกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 
ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสารราชการ 
โดย พลเรือเอก ประพัฒน ์จนัทวิรชั ตีพิมพเ์มื่อ พ.ศ. 2527 งานศึกษานีเ้ป็นงานศึกษาพระประวัติ
ชิน้แรกที่มีลกัษณะเป็นการศึกษาทางประวติัศาสตรต์ัง้แต่การประสติูจนถึง พ.ศ. 2454 ที่พระองค์
ทรงตอ้งออกจากราชการ ประพฒันไ์ดศ้กึษาพระประวติัที่ปรากฏในเอกสารราชการภายในประเทศ
ไทยเป็นหลกัและตัดเรื่องราวอภินิหารเก่ียวกับพระองคอ์อกทัง้หมด ซึ่งท าใหง้านศึกษานีม้ีความ
น่าเชื่อถือและเป็นวิชาการ แต่ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการเทิดพระเกียรติ ประพัฒนจ์ึงมุ่งเนน้เชิดชู
ความส าคญัของพระองค ์โดยเลือกละเลยขอ้เท็จจรงิบางประการ เช่น ใหค้วามส าคญัต่อกรมหลวง
ชมุพรฯในฐานะ “นกัเรียนนายเรือคนแรกของกองทพัเรือไทย”1 แต่พระองคท์รงเป็นนกัเรียนนายเรือ
ผ่านการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกระทรวงการต่างประเทศองักฤษที่จะอนุญาต
ใหพ้ระองคเ์ขา้รบัการศึกษาบนเรือรบขององักฤษ กรมหลวงชมุพรฯจึงทรงมิไดเ้ป็นนกัเรียนนายเรือ
ตามระบบการศกึษานายทหารเรือ เป็นตน้ 

เนื่องดว้ยลกัษณะงานที่เป็นเชิงวิชาการและอา้งอิงเอกสารชัน้ตน้จ านวนมาก ท าให้
งานศึกษาของประพัฒนม์ีความน่าเชื่อถือและกลายเป็นหนึ่งในเอกสารอา้งอิงส าหรบัการศึกษา
พระประวัติกรมหลวงชุมพรฯใหแ้ก่งานเขียนที่เก่ียวขอ้งกับพระองคใ์นสมัยหลังทั้งงานเขียนทาง
ราชการและสาธารณชน โดยเฉพาะงานศึกษาล่าสุด นั่นคือ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรม
หลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์โดยมลูนิธิราชสกุลอาภากรฯ ตีพิมพเ์มื่อ พ.ศ. 2558 งานศึกษานีเ้ป็นงาน
ศึกษาชิน้ล่าสดุที่ไดร้บัการตีพิมพ ์และไดต่้อยอดการศึกษาของประพฒันด์ว้ยการใชห้ลกัฐานใหม่
ทัง้จากในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อท าใหพ้ระประวัติของพระองคม์ีความสมบูรณ์

 
1พลเรือเอก ประพฒัน ์จนัทวิรชั. (2527). พระประวตัแิละพระกรณียกิจในสมยัรชักาลที ่5 ของพลเรือ

เอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสารราชการ. หนา้ 18 



  10 

มากยิ่งขึน้ แต่กระนัน้ วตัถุประสงคข์องการศึกษานีย้ังคงเป็นการเทิดพระเกียรติเช่นเดียวกับงาน
ก่อนหน้า อีกทั้งเสริมภาพลักษณ์ของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่มากขึน้ทั้งในเรื่องชาติก า เนิด ความรู้
ความสามารถ และการระลกึถึงพระองคข์องผูค้นภายหลงัการสิน้พระชนม ์

งานศึกษาพระประวัติทัง้สองชิน้นีไ้ดใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานแก่ผูว้ิจัยและได้
แสดงถึงสถานภาพการศึกษาพระประวัติของพระองคใ์นเชิงวิชาการทางประวัติศาสตรโ์ดยกลุ่ม
กองทพัเรือกบัราชสกุลอาภากรที่ด  าเนินมาจนถึงปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัพระองคใ์นเรื่องต่าง ๆ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์ในเวลาเดียวกนั ผูว้ิจยัไดส้งัเกตว่า 
แมง้านศึกษาพระประวัติทั้งสองจะใชว้ิธีการทางประวัติศาสตรน์ าเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกับกรม
หลวงชุมพรฯ แต่ก็มีการวางโครงเรื่องก ากบัการเล่าเรื่องมุ่งน าเสนอพระเกียรติคณุของพระองคท์ี่มี
ต่อกองทพัเรือและประเทศชาติ โดยวางล าดบัการเล่าเรื่องตัง้แต่พระประสติูจนถึงการสิน้พระชนม ์
เลือกน าเสนอเรื่องความส าเรจ็ในพระกรณียกิจของพระองคด์า้นกิจการทหารเรือกบัคณุสมบติัที่ท า
ให้พระองคท์รงประสบความส าเร็จเป็นหลัก และอธิบายความส าเร็จในพระกรณียกิจในฐานะ
รากฐานที่ท าใหก้องทัพเรือไทยมีความเจริญกา้วหนา้และคณุประโยชนท์ี่ทรงมีต่อมวลชนซึ่งท าให้
ผูค้นต่างระลกึถึงพระองคเ์สมอมา 

อีกทั้งขณะที่ งานศึกษาทั้งสองน าเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับพระชนม์ชีพและ
ความส าเร็จของพระองค ์งานศึกษาทัง้สองมิไดว้ิพากษ์ความน่าเชื่อถือของเกร็ดพระประวติัในเรื่อง
หมอพรและเรื่องความศรทัธาของพระองคต่์อไสยศาสตร ์หากแต่ยอมรบัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของพระ
ประวติั ท าใหผู้ว้ิจยัตัง้ขอ้ค าถามว่า เหตใุดกลุม่กองทพักบัราชสกุลอาภากรยงัคงใหค้วามเชื่อถือใน
เกร็ดพระประวัติดังกล่าว ซึ่งไดก้่อใหเ้กิดตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯอีกด้านหนึ่งที่ยอ้นแยง้กับ
ตวัตนของพระองคใ์นฐานะผูส้รา้งความเป็นสมยัใหม่แก่กองทพัเรือ 

นอกจากงานทั้งสองชิน้นีแ้ลว้ ยังมีงานศึกษาพระประวัติเชิงวิชาการอีกชิน้หนึ่งที่
เผยแพร่ไม่นานนีคื้อ บทความ “ประสบการณข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติ
วงศใ์นราชนาวีอังกฤษ: การศึกษา, การต่อรองแข่งขันทางภูมิรฐัศาสตร ์และบทบาทของเรื่องเล่า
การรบบนเกาะครีตในการเชิดชูพระเกียรติ” โดยริชารด์ เอ. รูธ ตีพิมพ์ลงวารสาร SOJOURN: 
Journal of Social Issues in South East Asia ปีที่  34 เมื่อ พ.ศ. 2562 บทความนี ้ได้พยายาม
ศึกษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการศึกษาของกรมหลวงชุมพรฯที่ประเทศองักฤษ โดยใชมุ้มมองทางภูมิ
รฐัศาสตรแ์ละหลกัฐานเอกสารจดหมายเหตุขององักฤษในการอธิบายถึงความจ าเป็นที่กรมหลวง
ชุมพรฯตอ้งทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษและการต่อรองแข่งขันทางการเมืองระหว่างประเทศ
ระหว่างสยามกบัประเทศจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ณ เวลานัน้ รูธไดม้ีขอ้เสนอสองประการ ประการแรก 
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แมเ้รื่องราวประสบการณข์องกรมหลวงชุมพรฯระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษมีลกัษณะเป็น
เรื่องเล่าลือมากกว่าข้อเท็จจริง แต่เรื่องเล่าลือนี ้กลับมีความส าคัญต่อการสรา้งสถานะความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค ์ประการต่อมาคือ ผูเ้ขียนพระประวติัในช่วงตน้พุทธศตวรรษที่ 26 ไดป้รุงแต่ง
เรื่องราวประสบการณ์ข้างต้นให้สอดคล้องการการเล่าเรื่องราวเพื่อน าเสนอพระชนม์ชีพของ
พระองคท์ัง้ในฐานะอาจารยฝึ์กหดัทหารเรือ, ผูบ้ญัชาการทหารเรือ และผูม้ีอ  านาจวิเศษเหนือจรงิ  

รูธไดห้ยิบยกหนึ่งในเรื่องเลา่ทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบักรมหลวงชมุพรฯที่มีบทบาท
ส าคญัในการเชิดชพูระองคข์ึน้เป็น “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” คือ เรื่องเลา่การปราบจลาจลบน
เกาะครีต พ.ศ. 2441 ซึ่งเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ในพระปรีชาสามารถของพระองค์
นอกเหนือจากความรูค้วามสามารถทางวิชาการ และท าใหพ้ระองคท์รงมีคุณสมบัติเป็น “นักรบ
ผ่านศกึ” (veteran status as a warrior)  ที่จะมีบทบาทส าคญัในการเชิดชูพระองคเ์มื่อกองทพัเรือ
ไทยสามารถยกสถานะของตนขึน้มาได้ส  าเร็จหลังจากกองทัพบกมีภาพลักษณ์แง่ลบจากการ
ปราบปรามกระแสการเรียกรอ้งประชาธิปไตยในทศวรรษ 2510 การยกสถานะของกองทพัเรือนีท้  า
ใหม้ีการหยิบยกเรื่องราวบทบาทของกรมหลวงชุมพรฯในการสรา้งความทันสมัยแก่กองทัพเรือ
พรอ้มคณุสมบติัที่ท าใหพ้ระองคท์รงเป็นที่นิยมเลื่อมใส ขณะเดียวกนั คณุสมบติัของพระองคจ์าก
เรื่องราวการปราบจลาจลบนเกาะครีต เช่น ความรกัชาติ, ความกลา้หาญ และความเสียสละ ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งในอุดมคติของชาติที่ตอบโต้ต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียกรอ้ง
ประชาธิปไตยในช่วงเวลานัน้ดว้ยเช่นกนั 

บทความนีย้ิ่งยืนยนัแนวคิดการศึกษาวีรบุรุษว่า เรื่องราวชีวประวติับุคคลส าคัญได้
ถูกวางโครงเรื่องและการเล่าเรื่องน าเสนอตัวตนของบุคคลนัน้ โดยมีวัตถุประสงคส์นองต่อผูเ้ขียน
ชีวประวัติและบริบททางประวัติศาสตร ์ในกรณีของกรมหลวงชุมพรฯ รูธไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า การ
หยิบยกเรื่องราวประสบการณ์การศึกษาของพระองคท์ี่ประเทศอังกฤษมาเผยแพร่สู่สาธารณะ
เกิดขึน้ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กองทัพเรือไทยประสบความส าเร็จใน
การยกสถานะของตน ผูว้ิจัยมีความเห็นสอดคลอ้งกับรูธในประเด็นนีว้่า เรื่องราวการศึกษาของ
กรมหลวงชุมพรฯมีบทบาทในการตอกย า้คุณสมบติัของพระองคแ์ละท าใหต้ัวตนของพระองคใ์น
ฐานะผูส้รา้งความทนัสมยัแก่กองทพัเรือมีความชดัเจนและยิ่งใหญ่มากขึน้ แต่ก็มองว่า กองทพัเรือ
เพียงต่อรองสถานะไดม้ากขึน้ มากกว่าประสบความส าเร็จในการยกสถานะของตนเอง เนื่องจาก
ภายหลงัจากการรฐัประหาร พ.ศ. 2520 กองทัพบกก็ยังคงแสดงบทบาทน าทางการเมืองมากกว่า
กองทพัเรือ โดยเห็นไดจ้ากการรฐัประหารในเวลาต่อมาและรายชื่อผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี
จากการรฐัประหาร ซึ่งสว่นใหญ่ยงัคงเป็นนายทหารจากกองทพับก 
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กระนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นต่างจากรูธในบางประเด็น ประเด็นหนึ่งคือ เรื่องการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯโดยกองทัพเรือ รูธไดเ้สนอว่า ความนิยมแพร่หลาย
ทั่วไปของกรมหลวงชุมพรฯเกิดขึน้จากบริบทที่กองทัพเรือสามารถยกสถานะของตนขึน้ไดส้  าเร็จ
เนื่องด้วยการลดบทบาททางการเมืองของกองทัพบกหลังการปราบปรามกระแสการเรียกรอ้ง
ประชาธิปไตยในทศวรรษ 2510 และความนิยมแพร่หลายของเรื่องราวพระเกียรติคุณของกรม
หลวงชุมพรฯท าใหเ้ครื่องรางของขลงัเก่ียวกบัพระองคเ์ริ่มเป็นที่นิยมใหห้มู่ทหารเรือและผูค้นทั่วไป  
ขอ้เสนอขา้งตน้นีท้  าใหผู้ว้ิจัยเขา้ใจว่า รูธมองตัวตนของพระองคเ์ปลี่ยนแปลงจากการเป็นบุคคล
ส าคญัทางประวติัศาสตรก์ลายเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เน่ืองดว้ยความแพร่หลายของเร่ืองราวพระประวัติ
กบัพระเกียรติคุณในทศวรรษ 2510  แต่จากการคน้ควา้หลกัฐานร่วมสมัยเบือ้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นต่าง
ว่า ตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะเจา้นายทหารเรือและในฐานะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ด  ารงอยู่คู่ขนาน
กนัตัง้แต่ทศวรรษ 2480 จากการปรากฏขึน้ของศาลกรมหลวงชุมพรฯบรเิวณย่านนางเลิง้ กรุงเทพฯ 
พรอ้มเรื่องราวเก่ียวกับการส าแดงอิทธิปาฏิหาริย์ของศาลแห่งนี ้ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่า 
กองทพัเรืออาจอาศัยความนิยมเลื่อมใสของผูค้นทั่วไปต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกรมหลวงชุมพรฯใน
การยกสถานะของตนเองในช่วงก่อนทศวรรษ 2520 ดว้ย 

1.2 งานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรข์องกองทัพ 
กลุ่มงานนีเ้ป็นกลุ่มงานศึกษากองทพัเชิงประวติัศาสตร ์ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การศกึษา

กองทัพบกเป็นหลกั เช่น การปรบัปรุงกองทพับกของไทยตามแบบตะวนัตก ตัง้แต่ พ.ศ. 2394-2475 
โดยแจ่มจนัทร ์วงศว์ิเศษ การจดัราชการทหารในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 
2468-2477) โดยจิตราภรณ์ ไชยกัณฑา และ การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว โดยภารดี มหาขันธ์ เป็นตน้ เนื่องจากกองทัพบกเป็นกลุ่มที่มีบทบาททาง
การเมืองอย่างมากตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จวบจนปัจจุบัน ขณะที่
การศึกษาที่เก่ียวกับกองทัพเรือมีอยู่นอ้ยและมุ่งเนน้ศึกษาในเชิงพัฒนาการขององคก์ร งานที่จะยก
มา ณ ที่นีคื้อ บทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ของ มลิวลัย ์คงเจรญิ 

วิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดย 
มลิวลัย ์คงเจริญ ตีพิมพใ์น พ.ศ. 2517 เป็นงานศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทและพัฒนาการ
ของกองทัพเรือสยามตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งมลิวัลย์
มองว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยราชการที่มีมาแต่โบราณเช่นเดียวกับกองทัพบก เพียงแต่มิได้มีการ
แบ่งแยกก าลงัทหารออกเป็นทหารบกหรือทหารเรือต่างหาก และริเริ่มพฒันาขึน้เป็นองคก์รทางทหาร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจากการตั้งกองทหารเรือวงัหน้าและกองทหารเรือวัง
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หลวง จนกระทั่งกองทหารเรือไดก้ลายเป็นหน่วยราชการโดยสมบูรณจ์ากการตัง้กรมทหารเรือภายใต้
การก ากบัดแูลของกรมยทุธนาธิการใน พ.ศ. 2430 และมีเชือ้พระวงศห์ลายพระองคท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวเข้ามาจัดการกิจการทหารเรือให้เป็นระเบียบและ
พฒันากา้วหนา้ แต่กระนัน้ การพัฒนาความกา้วหนา้ของกองทพัเรือก็ตอ้งเผชิญอปุสรรคต่าง ๆ เช่น 
บคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถทางทหารเรือมีอยู่จ  านวนนอ้ย งบประมาณในการด าเนินการจดัการ
มีอย่างจ ากดัเนื่องดว้ยงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งไปยงัการพฒันากองทพับก และความขดัแยง้ระหว่าง
บคุลากรภายใน เป็นตน้ จึงสง่ผลใหก้องทพัเรือไทยมิไดพ้ฒันาอย่างเต็มที่ 

งานวิทยานิพนธน์ีไ้ดใ้หข้อ้มลูแก่ผูว้ิจยัเก่ียวกบับรบิทภายในของกองทพัเรือสยามใน
ช่วงเวลาที่กรมหลวงชุมพรฯทรงรบัราชการทหารเรือว่า กองทัพเรือสยามอยู่ในช่วงการพัฒนา
ปรบัปรุงเป็นองคก์รราชการสมยัใหม่ มีบุคลากรหลายคนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัระเบียบ
และพัฒนากองทัพเรือ โดยกรมหลวงชุมพรฯทรงเป็นเชือ้พระวงศพ์ระองคห์นึ่งที่เขา้มามีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาดา้นนีท้่ามกลางเชือ้พระวงศพ์ระองคอ่ื์นและขา้ราชการต่าง ๆ ที่หมนุเวียนกนั
เขา้มาปรบัปรุงกองทพัเรือใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ บรบิทขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นว่า หากพิจารณา
ในเชิงประวติัศาสตรน์ิพนธ ์งานศึกษากลุ่มนีพ้ิจารณาพระองคเ์ป็นเพียงหนึ่งในบุคลากรที่ เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเท่านั้น ขณะที่งานศึกษากลุ่มแรกมุ่งเน้นพระองค์เป็นศูนย์กลางในการ
อธิบายเรื่องการพฒันากิจการทหารเรือ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การเปลี่ยนมมุมองหรือจดุเนน้ความส าคญั
เรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าความหมายต่อกรมหลวงชุมพรฯ และท าให้ผู ้วิจัยเข้าใจการ
น าเสนอเรื่องราวพระชนมช์ีพในงานเขียนพระประวติัพระองคม์ากขึน้ 

2. การศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราววีรบุรุษ ประวัติศาสตร ์และความทรงจ า 
2.1 งานศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราววีรบุรุษ 
กลุ่มงานนี ้เป็นกลุ่มงานศึกษาแนวคิดและกระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลขึน้เป็น

วีรบุรุษของสงัคม รวมถึงความจ าเป็นที่ตอ้งยกย่องบุคคลขึน้เป็นวีรบุรุษ ไดแ้ก่ วีรบุรุษในวฒันธรรม
ไทย โดยนิธิ เอียวศรีวงศ์, การสรา้งวีรสตรีสามัญชนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วงแรก 
(พ.ศ. 2481-2487) โดยวราภรณ ์เผือกเล็ก และ รากเหงา้จินตนากรรมของคอมมิวนิสต์เวียดนาม:  
ตง ดึ๊ก ดางกบัการเมืองของประวตัิศาสตร์และความทรงจ า (Imagined Ancestries of Vietnamese 
Communism: Ton Duc Thang and Politics of History and Memory)  โด ย ค ริ ส ต อ ฟ  กี เบ ล 
(Christoph Giebel) 

งานศกึษา วรีบุรุษในวฒันธรรมไทย โดยนิธิ เอียวศรีวงศ ์ตีพิมพเ์นื่องในงานปาฐกถา
พิเศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 เป็นงานศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและ
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ประเภทของวีรบุรุษ โดยนิธิไดอ้ธิบายแนวคิดว่า วีรบุรุษเป็นตัวแทนอุดมคติที่ผูค้นหรือสงัคมนั้น
ยึดถือ อาจจะมีตวัตนจริงหรือไม่มีจริงในประวติัศาสตรก์็ได ้มีการกระท าอนัเป็นคุณประโยชนต่์อ
สว่นรวมซึ่งการกระท านีเ้ป็นการกระท าที่ยากล าบาก และมีคณุค่าในทุกยคุสมยัตราบเท่าที่วีรบุรุษ
ผูน้ั้นยังคงไดร้บัการยกย่อง แต่กระนั้น อุดมคติของสังคมเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม วีรบุรุษที่มี
คุณลักษณะหรือการกระท าไม่สอดคลอ้งกับอุดมคติของสงัคมในช่วงเวลานั้น ก็จะเลือนหายไป
จากการรับรูข้องผู้คน หรือมีการตีความให้ความหมายใหม่กับการกระท าของวีรบุรุษผู้นั้นให้
สอดคลอ้งกบัอดุมคติทางสงัคมเพื่อใหไ้ดร้บัการยกย่องต่อไป 

เหตุที่ท าใหผู้ค้นหรือสังคมจ าเป็นตอ้งมีการยกย่องวีรบุรุษขึน้นั้น นิธิไดอ้ธิบายว่า 
วีรบุรุษเป็นตัวตนรูปธรรมของอุดมคติคุณธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูค้นในสงัคม ซึ่งการท าอดุมคติคณุธรรมใหเ้ป็นตวัตนรูปธรรมนีส้ะดวกต่อการสืบทอดและตอกย า้
ดว้ยพิธีกรรมและเรื่องราว รวมทั้งเนื่องจากวีรบุรุษมิได้จ าเป็นตอ้งมีตัวตนอยู่จริง  เรื่องราวของ
วีรบุรุษจึงสามารถต่อเติมหรือสรา้งขึน้ใหม่ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับอุดมคติของสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ดงันัน้ ในทัศนะของนิธิ การศึกษาวีรบุรุษจึงเป็นการศึกษาอุดม
คติคณุธรรมที่แต่ละวฒันธรรมยดึถือ 

งานศึกษา การสรา้งวีรสตรีสามัญชนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วงแรก 
(พ.ศ. 2481-2487) โดยวราภรณ ์เผือกเล็ก ตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2547 เป็นงานศึกษากระบวนการเชิดชู
วีรสตรีในสมัยรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งการเชิดชูวีรสตรีสามัญชนเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสรา้งชาติของรฐับาลในช่วงเวลานัน้ เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณก์ารเมืองประชาธิปไตย
และแนวคิดชาตินิยมของคณะราษฏร ใหป้ระชาชนสามัญชนตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง
และตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะผู้ปกป้องรกัษาประเทศชาติ อีกทั้งเป็นฐานอ านาจทาง
การเมืองใหแ้ก่คณะราษฎรในการต่อสูก้บักลุ่มเจา้อันเป็นกลุ่มการเมืองเดิม โดยกระบวนการเชิดชูนี ้
ด  าเนินผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบเรียนในระบบการศึกษา บทละคร เพลง และอนุสาวรีย ์เป็นตน้ 
นอกจากนี ้แมว้่าขอ้เท็จจริงทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับวีรสตรีเหล่านั้นจะมีอยู่เท่าใด ขอ้เท็จจริง
เหลา่นัน้ก็ไดร้บัการเลือกสรรหยิบยก แต่งเติม และปรบัเปลี่ยน เพื่อยืนยนั “ความจรงิ” ของเรื่องราว
เก่ียวกบัวีรสตรีท่ีรฐัวางโครงเรื่องไวอ้ยู่ก่อนแลว้เท่านัน้ 

งานศึกษา รากเหงา้จินตนากรรมของคอมมิวนิสต์เวียดนาม  โดยคริสตอฟ กีเบล 
ตีพิมพใ์น พ.ศ. 2547 เป็นงานศึกษาวิเคราะหก์ารเขียนชีวประวติัและกระบวนการเชิดชตูง ดึก๊ ดาง 
(Ton Duc Thang) ในฐานะวีรบุรุษนักปฏิวัติและ “รากเหงา้” ของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามที่
เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสตโ์ซเวียต ซึ่ง “รากเหงา้” นีม้าจากเรื่องเล่าวีรกรรมของตงถึงการเขา้
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ร่วมการก่อกบฏบนเรือรบฝรั่งเศสที่ปฏิบติัภารกิจ ณ ทะเลด าช่วยเหลือกองทัพขาวในการต่อตา้น
ฝ่ายคอมมิวนิสตใ์น พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) แมว้่ากีเบลสามารถพิสจูนค์วามเป็นไปไดท้ี่เหตกุารณ์
ในเรื่องเล่าวีรกรรมนี ้อาจจะมิได้เกิดขึน้จริงในทางประวัติศาสตร ์แต่เรื่องเล่านี ้ก็ถูกน ามาใช้
ประโยชนห์ลายระดับและแปรเปลี่ยนไปในแต่ละบริบทของช่วงเวลา ตั้งแต่ในช่วงแรกก่อนเข้า
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม ตงใชป้ระโยชนจ์ากเรื่องเล่านี ้เพื่อใหต้นไดร้บัการเคารพยก
ย่องจากสหายร่วมอุดมการณช์าวเวียดนามและไดร้บัโอกาสเขา้ร่วมพรรค เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามต้องการได้รับการรับรองจากองค์กรคอมมิวนิสต์สากล (Comintern - Communist 
International) พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามก็น าเรื่องเล่าของตงมาใช้เพื่อประโยชน์นีแ้ละใช้จัด
ความสมัพันธข์องตนกบัพรรคคอมมิวนิสตช์าติอ่ืน รวมทัง้สหภาพโซเวียตน าเรื่องเล่านีเ้ป็นเครื่อง
ยืนยนัความส าเรจ็ของการเผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสตส์ายโซเวียต และความสามารถของสหภาพ
โซเวียตในการเป็นผูน้  าลทัธิคอมมิวนิสตข์องโลก 

นอกจากนี ้ถึงแมต้ง ดึ๊ก ดางจะมีบทบาทรองในพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามและมัก
มิไดด้  ารงต าแหน่งที่มีอ  านาจอย่างแทจ้รงิ แต่ดว้ยบคุลิกภาพลกัษณะผูน้  า การเป็นชาวเวียดนามใต้
โดยก าเนิด และเรื่องเล่าวีรกรรมที่เอือ้ประโยชนต่์อพรรค ท าใหต้งไดร้บัความส าคญัในฐานะผูน้  า
มวลชนที่จะโน้มน้าวผู้คนชาวเวียดนามทั้งเหนือและใต้ให้ตอบสนองเป้าหมายของพ รรค 
ขณะเดียวกัน ตงก็ยังเป็นภาพลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ ใช้สื่อสารกับชาติ
คอมมิวนิสตช์าติอ่ืนดว้ย 

กลุ่มงานนี ้ได้ท าให้ผู ้วิจัยมีความรูค้วามเข้าใจถึงธรรมชาติของวีรบุรุษในฐานะ
สื่อกลางที่ถ่ายทอดอดุมคติที่สงัคมหรือรฐัสรา้งขึน้ และมีการเลือกสรรเรื่องราวและคุณสมบติัของ
วีรบุรุษ เพื่อใหผู้ค้นในสงัคมยอมรบัอดุมคตินัน้ร่วมกนั แมอ้าจมิไดม้ีขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์
ยืนยนัการมีอยู่ของตวัวีรบุรุษผูน้ัน้หรือวีรกรรมที่เขาไดก้ระท า แต่ตวัตนของวีรบุรุษก็สามารถด ารง
อยู่ในสงัคมไดผ้่านการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อกลางต่าง ๆ เช่น อนุสรณส์ถาน, บทเพลง, นิทาน 
หรือเรื่องเล่าลือ อีกทัง้วีรบุรุษจะมีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอเรื่องราวและคณุสมบติัสมัพันธก์บั
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางประวัติศาสตร ์เพื่อใหว้ีรบุรุษผูน้ั้นไดร้บัการยอมรบันับถือต่อไป 
กรมหลวงชุมพรฯในฐานะปชูนียบุคคลของกองทัพเรือก็ด ารงสถานะเช่นเดียวกบัวีรบุรุษ ผูว้ิจัยจึง
มองว่า เมื่อกรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัการเชิดชูขึน้เป็นปูชนียบุคคลจากกองทัพเรือ ก็ย่อมตอ้งมี
การเลือกสรรน าเสนอเรื่องราวพระประวัติและคุณสมบัติของพระองค์ เพื่ อสนองตอบต่อ
วตัถปุระสงคข์องกองทพัเรือและบรบิททางประวติัศาสตรใ์นแต่ละช่วงเวลา 
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2.2 งานศึกษาเกี่ยวกับความทรงจ ากับประวัติศาสตร ์

กลุ่มงานนีเ้ป็นกลุ่มงานศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและความสมัพันธ์ระหว่างความทรง
จ ากับประวัติศาสตร์ ได้แก่ ระหว่างความทรงจ ากับประวัติศาสตร์ (Between Memory and 
History) โดยปิแอร ์นอร่า (Pierre Nora) ว่าดว้ย “การเมือง” ของประวตัิศาสตร์และความทรงจ า 
โดยนิธิ เอียวศรีวงศ ์และ เรื่องเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ าร่วมจาก
ชมุชนอดตีแนวร่วม พคท. โดยองักรู หงสค์ณานเุคราะห ์

งานศึกษา ระหว่างความทรงจ ากับประวตัิศาสตร์ โดยปิแอร ์นอร่า ตีพิมพ์ลงใน
หนงัสือ ประวตัิศาสตร์นิพนธ์: กรอบแนวคิดวิพากษ์ในการศึกษาประวตัิศาสตร์ (Historiography: 
Critical Concepts in Historical Studies) ใน พ.ศ. 2549 เป็นบทความที่ชีใ้ห้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างความทรงจ ากบัประวติัศาสตรว์่า ความทรงจ ามีลกัษณะเป็นนามธรรมที่ผูกพนักบัผูค้นใน
สงัคมปัจจุบนั แปรเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัขอ้เท็จจริงได ้ถูกลืมเลือนหรือรือ้ฟ้ืนกลบัขึน้มาใหม่เป็น
ครัง้คราว เป็นจริงในการรบัรูข้องผูค้นเสมอ มีอารมณค์วามรูส้ึกและความน่าหลงใหล รวมทัง้ผูค้น
ในสังคมสามารถรับรู ้ความทรงจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ร่วมกัน โดยความทรงจ าเรื่องนั้นอาจ
หลากหลายตามแต่การรบัรูข้องแต่ละคน สามารถระลึกถึงไดภ้ายหลงัดว้ยสิ่งที่เป็นร่องรอยของ
ความทรงจ านั้น เช่น วัตถุสิ่งของ, พืน้ที่ และรูปภาพ เป็นตน้ และมีลักษณะสมบูรณ์เป็นเอกเทศ 
มิไดม้ีความต่อเนื่องของเหตกุารณห์รือสมัพนัธก์บัความทรงจ าอ่ืน1 

ขณะที่ประวติัศาสตรเ์ป็นการสรา้งภาพของอดีตขึน้ทัง้หมดจากความว่างเปล่า มีขอ้
โตแ้ยง้ ไม่สมบูรณ ์และไรอ้ารมณ ์เนื่องดว้ยประวติัศาสตรเ์ป็นผลผลิตทางวิชาการที่ ตอ้งการการ
วิเคราะหว์ิพากษ์ รวมทัง้ประวัติศาสตรเ์ป็นเรื่องราวสากลที่ทุกคนในสงัคมรบัรูแ้บบเดียวกนั และ
ตอ้งสมัพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นล าดับก่อน-หลงั นอกจากนี ้ประวัติศาสตรเ์ป็นชุดความรูท้ี่มุ่งหมาย
วิพากษ์และท าลายความทรงจ าเนื่องดว้ยความกังขาในความน่าเชื่อถือของความทรงจ า แมว้่า
ประวัติศาสตรจ์ะยังคงเก็บรกัษาวัตถุหรือพืน้ที่ร่องรอยของเหตุการณ์ไว ้แต่ลบลา้งเรื่องราวความ
ทรงจ าที่บรรจุในสิ่งเหล่านัน้เสีย เพื่อจดัเรียงและใหค้วามหมายใหม่2 กระนัน้ ประวติัศาสตรก์็ยังมี
สัมพันธ์กับความทรงจ าด้วยการอธิบายข้อเท็จจริงของความทรงจ าและยืนยันการมีอยู่ของ
เหตกุารณใ์นความทรงจ านัน้3 

 
1Pierre Nora. (2006). Between Memory and History. In Historiography, V.4. p. 285-286. 
2Ibid. 
3องักรู หงษ์คณานเุคราะห.์ (2552). เรือ่งเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ า

ร่วมจากชมุชนอดตีแนวร่วม พคท. หนา้ 21. 
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นอร่ายังได้อธิบายว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นิพนธ์และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความทรงจ าดั้งเดิมที่เรื่องภายในของปัจเจกบุคคลไปสู่ความทรงจ าร่วมที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมดว้ยวตัถรุะลกึถึงต่าง ๆ ท าใหค้วามทรงจ าซึ่งเดิมไดร้บัการพิจารณาในฐานะสิ่ง
ที่ไม่น่าเชื่อถือในทางประวัติศาสตร ์กลายเป็นสิ่งที่สามารถน ามาศึกษาในทางประวัติศาสตรไ์ด ้
เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจว่า ความทรงจ าผลักดันใหเ้กิดปฏิบัติการทางสังคมจนน าไปสู่การสรา้ง
ส านึกรว่มไดอ้ย่างไร โดยมิไดจ้ าเป็นตอ้งมุ่งการสืบหาที่มาและพิสจูนข์อ้เท็จจรงิของความทรงจ านัน้1 

งานเขียน ว่าดว้ย “การเมือง” ของประวตัิศาสตร์และความทรงจ า โดยนิธิ เอียวศรีวงศ ์
ตีพิมพใ์น พ.ศ. 2545 เป็นงานเขียนรวมบทความที่นิธิพยายามวิเคราะหช์ีใ้หว้่า ประวติัศาสตรม์ิได้
น าเสนอ “ความจริง” ของอดีตอย่างแทจ้ริง หากแต่เป็นการน าเสนอเรื่องราวและค าอธิบายของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกผูกเขา้ดว้ยกันโดยผูเ้ขียนประวติัศาสตรน์ิพนธ์ เพื่อใหผู้ค้นในสงัคมยอมรบั
จดจ าอดีตที่เชื่อมโยงกบัปัจจุบนัและอนาคตของตนเป็นความทรงจ าร่วมกนั ซึ่งความทรงจ ารว่มนี ้
มีบทบาทในการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม และก าหนดความสัมพันธ์เชิงอ านาจทั้ง
ภายในสังคมของตนเองและต่อสังคมอ่ืนภายนอก2 การเขียนประวัติศาสตรจ์ึงมีการเลือกสรร
เรื่องราวกบัค าอธิบายที่จะน าเสนอ เพื่อก าหนดอตัลกัษณแ์ละความสมัพนัธข์องผูค้นแต่ละกลุม่ใน
สงัคมแต่ละช่วงเวลาที่ประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ดร้บัการเขียนขึน้ 
           งานศึกษา เรื่องเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ าร่วมจาก
ชมุชนอดตีแนวร่วม พคท. โดยองักูร หงสค์ณานเุคราะห ์ตีพิมพใ์น พ.ศ. 2552 เป็นงานศึกษาท าความ
เขา้ใจรูปแบบและเงื่อนไขในการเกิดความทรงจ าร่วมของผูค้นในสงัคมผ่านกรณีศึกษาชาวบา้น   
ในชุมชนบ้านโคกเขา จ.บุรีรมัย์ อังกูรได้พยายามชี ้ให้เห็นว่า แม้ว่าภาพความทรงจ าของผู้คนใน
ชมุชนต่ออดีตจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัในรายละเอียดปลีกย่อย และพิธีร  าลึกสถูปมีทัง้กิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัขบวนการคอมมิวนิสตแ์ละไม่เก่ียวขอ้ง แต่ความแตกต่างนีม้ิไดส้่งผลใหค้วามสมัพนัธ์
ของผูค้นแปลกแยกขึน้แต่อย่างใด หากยังท าใหผู้ค้นมีความทรงจ าร่วมกันในเรื่องราวเก่ียวขอ้งกับ
คอมมิวนิสตแ์ละภาพชุมชนในอดีตผ่านพิธีนี ้รวมทั้งอังกูรยังชีใ้หเ้ห็นว่า ความทรงจ าสามารถเป็น
เครื่องมือก าหนดทิศทางของผูค้นในสงัคมไดด้ว้ยการสรา้งความสมัพนัธข์องปัจจุบนักบัอดีต 

กลุ่มงานนีไ้ดแ้สดงถึงธรรมชาติของความทรงจ าที่สามารถแปรเปลี่ยน ถูกลืม, รือ้ฟ้ืน
กลับมา, สรา้งการรบัรูร้่วมกัน หรือผลักดันใหเ้กิดการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดได ้รวมทั้งแมว้่า

 
1แหล่งเดมิ. หนา้ 22. 
2มกุหอม วงษ์เทศ. (2545). ค าน าเสนอ ว่าดว้ย “การเมือง” ของประวตัิศาสตรล์ะความทรงจ า. ใน ว่า

ดว้ย “การเมือง” ของประวตัศิาสตร์และความทรงจ า. หนา้ (12)-(13). 
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ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรอ์าจจะมิไดส้อดคลอ้งกบัความทรงจ า แต่ความทรงจ าเป็นจริงในการ
รบัรูข้องผูค้นเสมอ และประวติัศาสตรจ์ะเขา้มามีบทบาทยืนยนัการมีอยู่ของเหตกุารณใ์นความทรง
จ า ผูว้ิจัยจึงไดน้ าแนวคิดการศึกษาความทรงจ ากบัประวัติศาสตรม์าใชใ้นการศึกษาการเล่าเรื่อง
ประวัติกรมหลวงชุมพรฯ และได้มีข้อสังเกตเบือ้งตน้ว่า ตัวตนของพระองคใ์นความทรงจ าของ
กองทพัเรือกบัของผูค้นทั่วไปมีความแตกต่างยอ้นแยง้กนั กล่าวคือ ตวัตนของพระองคท์ี่ปรากฏใน
งานเขียนพระประวัติโดยกองทัพเรือจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้  าความทันสมัยจากตะวนัตก
กลบัมาสรา้งความเจริญก้าวหน้าในกิจการทหารเรือสยาม ขณะที่ตัวตนของพระองคใ์นการรบัรู ้
ของผูค้นแสดงถึงความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหนือจริง กระนัน้ แมต้ัวตนทั้งสองจะมีความ
ย้อนแย้งกัน แต่กลับด ารงอยู่อย่างกลมกลืน ท าให้ผู ้วิจัยตั้งข้อค าถามถึงความเป็นไปได้ที่
คณุสมบติัของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ไดร้บัการหยิบยกขึน้มาสรา้งเป็นส่วนหน่ึงใน
ความทรงจ าร่วมกนั เพื่อสนองตอบต่อบริบททางการเมืองของกองทพัเรือที่ตกต ่าลงหลงัเหตกุารณ์
กบฏแมนฮตัตนั พ.ศ. 2494 และความเป็นไปไดท้ี่กองทพัเรือยกสถานะของตนเองดว้ยการยอมรบั
ตัวตนของพระองค์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีผูค้นในท้องถ่ินสรา้งขึน้ เพื่อแสดงความเป็นพวกพอ้ง
เดียวกนัระหว่างกองทพัเรือกบัชาวบา้นผ่านการนบัถือกรมหลวงชมุพรฯ 

 
แหล่งศึกษาค้นคว้า 

1. กรมสารบรรณทหารเรือ กองทพัเรือ 

2. แผนกนาวิกศาสตร ์ส านกังานราชนาวิกสภา กองทพัเรือ 

3. กองประวติัศาสตร ์กรมยทุธศกึษาทหารเรือ 

4. หอ้งสมดุโรงเรียนนายเรือ 

5. กองบรรณาธิการ ส านกังานนิตยสารกระดกูงู กองเรือยุทธการ 

6. ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 

7. หอ้งหนงัสือหายาก หอสมดุแห่งชาติ 

8. หอ้งหนงัสือหายาก ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9. หอ้งหนงัสือหายาก ส านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

10. ศาลกรมหลวงชุมพรฯและอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงพระองค์ที่ก่อสรา้งขึน้ในช่วง 

พ.ศ. 2492-2536 

11. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ 
 



 

บทที ่2 
งานเขียนพระประวัติพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์พ.ศ. 2466-2536: ชีวประวัติของเอกสาร 
 

 
พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเชือ้พระวงศ์ท่ี

ได้รบัการจดจ าและร  าลึกถึงจากทั้งกองทัพเรือและสาธารณชนเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน 
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ที่เก่ียวขอ้งกับพระองคจ์ึงมีจ านวนมากและพยายามน าเสนอเรื่องราวพระ
ประวติัใหผู้อ่้านมีความรูค้วามเขา้ใจต่อตวัตนของพระองค ์เมื่อพิจารณาความรูค้วามเขา้ใจต่อกรม
หลวงชุมพรฯในสังคมไทยปัจจุบัน จะสามารถแบ่งตัวตนของพระองคอ์อกเป็นสองกระแสหลัก 
ไดแ้ก่ ตวัตนของพระองคใ์นฐานะเจา้นายทหารเรือนกัปฏิรูป ผูว้างรากฐานสรา้งความทันสมัยแก่
ทหารเรือไทยใหท้ดัเทียมชาติตะวนัตก อีกตวัตนหน่ึงคือ เจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯ ผูเ้ป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ 
“ก่ึงเทพก่ึงผี” มีอิทธิฤทธิ์ไสยศาสตรใ์หค้ณุแก่ผูเ้คารพนบัถือพระองคแ์ละใหโ้ทษแก่ผูล้บหลู่ดหูมิ่น 

ทัง้นีก้ารแสการรบัรูต้ัวตนทัง้สองของกรมหลวงชุมพรฯมิไดเ้กิดขึน้คู่ขนานมาตัง้แต่แรก 
หากแต่มีชุดเรื่องราวพระประวติัที่ผลิตขึน้ในแต่ละช่วงเวลาที่เขา้มาก่อรูปสรา้งตัวตนของพระองค์
ขึน้ดว้ยคุณสมบัติต่าง ๆ ในบทนี ้ผูว้ิจัยจะไล่เรียงประวัติศาสตรน์ิพนธ์ที่เก่ียวขอ้งกับกรมหลวง
ชุมพรฯนับตั้งแต่การสิ ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2466 จนถึงการเชิดชูพระองค์เป็น “พระบิดาของ
ทหารเรือไทย” ใน พ.ศ. 2536 โดยจะพิจารณาเรื่องราวพระประวัติของพระองคใ์นฐานะเรื่องเล่า
ทางประวติัศาสตร,์ ทบทวนงานเขียนพระประวติัที่ผลิตขึน้ตลอดช่วงเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการเลา่เรื่องพระประวติั 
 
1. ชีวประวัติของงานเขยีนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ 

  งานเขียนพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯที่ผลิตขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2466-2536 มีจ านวนมาก 
และมีงานเขียนจ านวนหนึ่งผลิตซ า้เรื่องราวพระประวติัทัง้หมดในงานเขียนที่เคยผลิตขึน้ก่อนหนา้ 
ดังนัน้ ในเบือ้งตน้ ผูว้ิจัยจะแสดงงานเขียนพระประวัติทัง้หมดที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของการเล่าเรื่องพระประวัติโดยกองทัพเรือกับราชสกุล
อาภากร และในหวัขอ้ต่อมา ผูว้ิจยัจะเลือกทบทวนเฉพาะงานเขียนพระประวติัชิน้ส  าคญัที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงการเลา่เรื่องพระประวติั 
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1.1 งานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ ใน พ.ศ. 2466-2503 
งานเขียนพระประวติักลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มแรกที่ผลิตขึน้นบัตัง้แต่การสิน้พระชนมข์องกรม

หลวงชุมพรฯใน พ.ศ. 2466 โดยมีโครงเรื่องเล่าเรื่องพระชนม์ชีพของพระองค์ตั้งแต่เกิดจนถึง
สิน้พระชนม ์ความส าเรจ็ในพระชนมช์ีพ และคณุสมบติัของพระองคท์ี่ท าใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ 
โครงเรื่องของงานเขียนพระประวติักลุ่มนีเ้ป็นโครงเรื่องยุคแรกในการเล่าพระประวติัของกรมหลวง
ชมุพรฯและเป็นโครงเรื่องแม่บทของการเลา่พระประวติัในช่วงเวลาต่อมาจวบจนปัจจบุนั ดว้ยเหตนุี ้
ผูว้ิจัยจึงถือเอางานเขียนในช่วงเวลานีท้ี่เล่าเพียงพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯหรือเรื่องราว
บางสว่นของพระชนมช์ีพเขา้มาในกลุม่นีด้ว้ย เพื่ออธิบายถึงการสรา้งโครงเรื่องแม่บทพระประวติั 

งานเขียนพระประวติัในกลุ่มนีม้ีจ  านวน 13 ชิน้ดงันี ้(ปีที่อยู่ในวงเล็บคือ ปีที่ขอ้เขียน
ชิน้นัน้ถกูผลิตและเผยแพร)่ 

1.  (พ.ศ. 2466) พระนิพนธ์พระประวติัในหนังสือ จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก 
เขา้มาท าสญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393 โดยสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตีพิมพเ์นื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
กรมหลวงชมุพรฯ เป็นพระประวติัตลอดพระชนมช์ีพฉบบัทางการฉบบัแรก 

2.  (พ.ศ. 2493) หนงัสือรวมพระนิพนธเ์รื่อง ประวตัิบคุคลส าคญั โดยสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งนางประไพพิศ สนธิรกัษ์ขอกรมศิลปากรรวบรวม
ตีพิมพเ์พื่อจ าหน่ายเป็นหนงัสือคติสอนใจแก่ผูอ่้านในการด าเนินชีวิต1 

3. (ประมาณ พ.ศ. 2494-2500)2 บทความเรื่อง “พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตร
อดุมศกัดิ์” โดย พ. สายเกษม ตีพิมพใ์นวารสาร ชาวนาวี ฉบบัเดือนกุมภาพันธ ์
พ. สายเกษมเขียนพระประวติันีเ้พื่อเผยแพร่พระเกียรติคณุของกรมหลวงชมุพรฯ
และโนม้นา้วใหผู้ค้นระลกึถึงพระองคใ์นฐานะผูส้รา้งทหารเรือไทย 

4. (พ.ศ. 2496) หนังสือรวมพระนิพนธ์เรื่อง ประวตัิบุคคลส าคญั โดยสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งส  านักพิมพแ์พร่พิทยา-โอเดียนสโตรข์อกรมศิลปากร

 
1สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2494). พระประวตัิพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์. ใน ประวตับิคุคลส าคญั. ประไพพิศ สนธิรกัษ์. หนา้ (ค). 
2ผูว้ิจยัไม่สามารถระบุปีตีพิมพไ์ดช้ดัเจนเนื่องดว้ยเล่มวารสารช ารุด จึงพิจารณาจากร่องรอยภายใน

วารสาร วารสารระบุว่า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และจอมพลเรือ หลวง
ยุทธศาสตรโ์กศล (ประยูร ยุทธศาสตรโ์กศล) ด ารงต าแหน่งผูบ้ัญชาการทหารเรือ เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตรโ์กศลด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือโดยจอมพล ป. ยังด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรีอยู่ ผูว้ิจยัจึงสนันิษฐานว่า วารสารฉบบันีต้ีพิมพใ์นช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2494-2500 
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รวบรวมตีพิมพ์เพื่อจ าหน่าย เนื่องจากพระนิพนธ์ได้รบัความนิยมในหมู่ผู ้อ่าน 
หนงัสือเรื่องนีผ้ลิตซ า้พระนิพนธพ์ระประวติัโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 

5. (พ.ศ. 2496) จดหมายของนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) ใน
ชุดเอกสาร พระราชประวตัิกรมหลวงชุมพรฯ บางส่วน  หลวงรกัษาราชทรพัย์
เขียนจดหมายฉบับนี ้ตอบการร้องขอของพลเรือจัตวา ยงยุทธ อาชวาคม 
ผูอ้  านวยการกองประวติัศาสตร ์กรมยุทธการทหารเรือ1 ซึ่งประสงคจ์ะทราบพระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรฯจากความทรงจ าของนายทหารเรือร่วมสมัยพระ
ชนมช์ีพ เพื่อน าไปประกอบการสรา้งอนสุรณส์ถานระลกึถึงพระองค ์

6. (พ.ศ. 2499) หนังสือ เกียรติประวตัิกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศกัดิ ์เวทย์มนต์, 
ต ารายาจากคัมภี ร์ของ (เจ้าพ่อ) โดย ร.ษ. (นามแฝง) ตีพิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์งานเขียนนีเ้ล่าพระประวัติ
ส่วนใหญ่ของกรมหลวงชุมพรฯตามจดหมายที่ ท่ านได้เขียนส่งยังกอง
ประวติัศาสตรท์หารเรือเมื่อ พ.ศ. 2496 

7. (พ.ศ. 2499) หนังสือ ประวตัิโรงเรียนนายเรือโดยสงัเขป โดยนาวาตรี ส  าเนียง 
ฉายานนท์ ตีพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนาวาโท พระนิกรอาษา 
(เผื่อน นิกรอาษา) เป็นงานเขียนชิน้แรกที่เล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
นายเรือและบทบาทของกรมหลวงชุมพรฯในการสรา้งความเจริญกา้วหน้าแก่
การศกึษาของนกัเรียนนายเรือ 

8. (พ.ศ. 2499) ชุดหนังสือ ประวัติโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) ถึง 
พ.ศ. 2498 จ านวน 4 เล่ม โดยพลเรือตรี พระยาหาญกลางสมทุร (บุญมี พนัธุม
นาวิน) งานเขียนนีเ้ล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายเรืออย่างละเอียด
โดยอา้งอิงหลักฐานคน้ควา้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารราชการ  กระนั้น งานเขียนนี ้
ตีพิมพเ์ป็นเอกสารประวัติศาสตรส์  าหรบัการคน้ควา้ภายในกองทัพเรือเท่านั้น 
มิไดเ้ผยแพรสู่ส่าธารณะ 

9. (พ.ศ. 2501) บทความเรื่อง “การอวดธงครัง้ที่ 1 ของนักเรียนนายเรือ” โดยพล
เรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร (บุญมี พันธุมนาวิน) ตีพิมพ์ในวารสาร นาวิก
ศาสตร์ ปีที่  41 ฉบับเดือนพฤศจิกายน เป็นเรื่องเล่าความทรงจ าของพระยา
หาญกลางสมุทรเมื่อท่านเป็นนักเรียนนายเรือที่ ได้ออกฝึกภาคทะเล ณ 

 
1ผูว้ิจยัขอเรียกว่า “กองประวตัิศาสตรท์หารเรือ” ในครัง้ต่อ ๆ ไป 
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ต่างประเทศครัง้แรกภายใต้การก ากับของกรมหลวงชุมพรฯ เพื่ออธิบายและ
ยืนยนัความสามารถของทหารเรือไทยในการเดินเรือในทะเลลกึ 

10. (พ.ศ. 2502) บทความเรื่อง “เรื่องฌาปนกิจของกองทพัเรือ” โดยกรมสวสัดิการ
ทหารเรือ ตีพิมพ์ในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับเดือนกรกฎาคม กรม
สวสัดิการทหารเรือเลา่เรื่องอธิบายความเป็นมาของการตัง้หน่วยงานจดัการงาน
ฌาปนกิจทหารเรือ และเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯเนื่องดว้ยทรงท าใหท้หารเรือมี
เกียรติยศศกัดศ์รี 

11. (พ.ศ. 2502) บทความเร่ือง “นิทานชาวไร่” โดยนาวาเอก สวสัดิ์ จันทนี ตีพิมพใ์น
วารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบบัเดือนธันวาคม นาวาเอก สวัสดิ์เล่าเร่ืองพระ
ประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และตัด
พอ้เปรียบเทียบถึงการที่พระบรมราชชนกทรงไดร้บัการเชิดชูใหม้ีอนุสรณ์ระลึก
ถึงพระองค ์ขณะที่กองทพัเรือยงัมิไดส้รา้งอนสุรณใ์ด ๆ ระลกึถึงกรมหลวงชุมพรฯ 

12. (พ.ศ. 2503) พระประวัติในหนังสือ พระราชพิธีสมัพจัฉรฉินท์ แล เกศากันต ์
และทหารเรือในสมัยพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศกัดิ ์โดยกองประวัติศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพเ์นื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
นาวาเอก หม่อมเจา้ พรปรีชา กมลาศน ์งานเขียนนีเ้ล่าเรื่องราวประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียนนายเรือที่ ได้ออกฝึกภาคทะเล ณ ต่างประเทศครั้งแรกใน
รายละเอียด และผลิตซ า้บางเรื่องราวของนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์

13. (พ.ศ. 2503) หนังสือ อนุสรณ์พิธี เปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 20 
พฤศจิกายน 2503 โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพเ์ป็นที่ระลึกถึงพิธีเปิด
กระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิพ์รอ้มศาลกรมหลวงชุมพรฯ ณ แหลมปู่ เจา้ สถานี
ทหารเรือสัตหีบ (ต่อมาใน พ.ศ. 2517 ไดย้กสถานะเป็น “ฐานทัพเรือสัตหีบ”)     
อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี และเป็นพระประวติัฉบบัทางการฉบบัที่สอง 

1.2 งานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯใน พ.ศ. 2504-2527 
    งานเขียนพระประวติักลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่ผลิตขึน้ภายหลงัจากการสรา้งอนุสรณก์ระโจมไฟ
ชมุพรเขตอดุมศกัดิพ์รอ้มศาลกรมหลวงชมุพรฯ ณ แหลมปู่ เจา้ ฐานทพัเรือสตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 
เมื่อ พ.ศ. 2503 และการเขียนพระประวัติฉบับทางการฉบับที่สองในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิด
กระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์โครงเรื่องของงานเขียนพระประวติักลุม่นีจ้ะเล่าเรื่องราวพระประวติั
ตามโครงเรื่องแม่บทที่ผลิตขึน้ก่อนหนา้ แต่มีการขยายรายละเอียดเรื่องราวสองส่วนมากขึน้ ส่วนหนึ่ง
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คือ พระกรณียกิจของพระองค์ อีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องเล่าเหนือจริง การเล่าเรื่องพระประวัติทัง้สอง
สว่นนีไ้ดส้รา้งตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะวีรบุรุษทางวฒันธรรมขึน้1 เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของผูค้นในสงัคม งานเขียนพระประวติักลุม่นีม้ีจ  านวน 21 ชิน้ดงันี ้

1.  (พ.ศ. 2504) หนงัสือ เจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ โดยทานตะวนั (นามแฝงของสิงห ์
ผูกพานิช) เป็นหนังสือรวมบทความเล่าพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯที่สิงห์
เขียนลงหนังสือพิมพป์ระชาธิปไตย ต่อมาส านักพิมพโ์อเดียนสโตรไ์ดร้วบรวม
จัดพิมพเ์ป็นหนังสือ สิงหไ์ดอ้ธิบายแรงบันดาลใจในการเขียนพระประวัติของ
กรมหลวงชุมพรฯว่า เขาไดร้บัมอบหมายใหเ้ขียนเรื่องนี ้เนื่องจากบรรณาธิการ
สนใจเรื่องความนิยมของผูค้นต่ออิทธิปาฏิหาริยข์องกรมหลวงชุมพรฯ เขาจึง
เขียนพระประวติัของพระองคข์ึน้และเรียบเรียงเรื่องเล่าลืออิทธิปาฏิหาริยต่์าง ๆ 
เก่ียวกบักรมหลวงชมุพรฯ 

2.  (พ.ศ. 2506) บทความ “บุคคลที่น่าสนใจ: พระประวัติ พลเรือเอก พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิ์” โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพ์
ลงวารสาร นาวกิศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบบัเดือนกรกฎาคม-ตลุาคม วตัถุประสงคข์อง
บทความหัวเรื่องนี ้คือ การน าเสนอเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลส าคัญทาง
การเมืองและการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2505 
บทความหัวเรื่องนีจ้ึงมุ่งเนน้ยังบุคคลส าคัญดา้นกิจการทหารเรือไทยเป็นหลัก 
โดยมีกรมหลวงชมุพรฯเป็นบุคคลส าคญัคนที่สามในบทความหวัเรื่องนี ้และเป็น
พระประวติัฉบบัทางการฉบบัที่สาม 

3.  (พ.ศ. 2506-2512) หนงัสือ พระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตรอดุมศกัดิ ์โดยชยัมงคล อดุมทรพัย ์เป็นงานเขียนพระประวติัที่เนน้ดา้น
อิทธิปาฏิหาริยอี์กชิน้ที่ไดร้บัความนิยมแพร่หลายในสงัคม และเป็นงานเขียนชิน้
แรกที่เลา่ถึงประวติัความเป็นมาของศาลกรมหลวงชมุพรฯที่ย่านนางเลิง้ 

 
1ผูว้ิจยัจะยึดถือความหมายของ “วีรบุรุษทางวฒันธรรม” ที่ประมวลจากการบรรยายสาธารณะเรื่อง 

“Cultural Hero: วีรบรุุษวฒันธรรมในมมุมองของ ‘ศรีศกัร วลัลิโภดม’” ผูว้ิจยัเขา้ใจว่า วีรบรุุษทางวฒันธรรมเป็น
บคุคลที่จะไดร้บัการหยิบยกขึน้เพื่อตอบสนองต่อวตัถปุระสงคข์องกลุ่มคนนัน้ ๆ ไม่ว่าวีรบุรุษผูน้ัน้จะมีตวัตนจริง
ตามประวัติศาสตรห์รือไม่ก็ตาม (ใน ใหม่มณี รักษาพรมราช. (2559). บรรยายสาธารณะ : Culture Hero : 
วีรบรุุษวฒันธรรมในมมุมอง ‘ศรีศกัร วลัลิโภดม’) 
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4.  (พ.ศ. 2506) หนังสือ ที่ระลึกงานสรา้งพระรูป พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ น าไปประดิษฐาน ณ หาดทรายลี จังหวดัชุมพร 
โดยคนรถไฟ (ครฟ.) ผูเ้ขียนพระประวติัในหนงัสือนีคื้อ พนัเอก แสง จุละจารติต ์
อดีตผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย1 และเป็นประธานกรรมการจดังานสรา้งพระ
รูปนี ้โดยท่านเขียนหนังสือนีเ้พื่อบอกเล่าประวติัความเป็นมาของการสรา้งศาล
กรมหลวงชมุพรฯแห่งนีแ้ละการด าเนินการสรา้งพระรูปพระองค ์เป็นอนุสรณแ์ก่
คณะผูร้ว่มงานและประชาชนจงัหวดัชมุพร 

5.  (พ.ศ. 2510) พระประวัติในหนังสือ พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจา้บรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วนัพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2510 โดย
กองประวติัศาสตรท์หารเรือ เป็นหนงัสือที่ระลึกเนื่องในการสรา้งพระอนุสาวรีย์
กรมหลวงชุมพรฯที่หนา้กองบญัชาการกองเรือยทุธการ สถานีทหารเรือสตัหีบ อ.
สตัหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพระประวติัเผยแพร่พระเกียรติคณุของพระองคท์ี่ทรงมีต่อ
ทหารเรือ เพื่อใหผู้ร้ว่มงานมีความรูค้วามเขา้ใจถึงความส าคญัและคณุสมบติัอนั
เหมาะสมที่จะเชิดชูพระองค์ขึน้เป็นปูชนียบุคคลของกองทัพเรือทั้งในฐานะ 
“พระบพุพาจารยข์องทหารเรือไทย” และผู ้“สถาปนาสตัหีบเป็นฐานทพัเรือ”2 

6.  (พ.ศ. 2512) หนงัสือ อนุสรณ์ งานพธิีประดิษฐานพระรูป พลเรือเอก พระเจา้บรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ที่ศาลต าบลปากน ้าประแสร์ อ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ที ่19 ธนัวาคม 2512 เป็นหนงัสือที่ระลึกงานพิธีประดิษฐาน
พระรูปกรมหลวงชุมพรฯที่ศาลเคารพบูชาพระองคท์ี่ต  าบลปากน า้ประแสร ์อ.แกลง 
จ.ระยอง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคณุของพระองคท์ี่ทรงมีต่อทหารเรือ และเป็นงาน
เขียนแรกที่ปรากฏการรวมเอาเรื่องเล่าอิทธิปาฏิหาริยเ์ก่ียวกับพระองคท์ั้งเรื่องที่
ปรากฏในงานเขียนพระประวติัฉบบัอ่ืนก่อนหนา้และเรื่องเล่าของผูค้นปากน า้ประ
แสรท์ี่ประสบเหตุการณ์พลังปาฏิหาริยข์องเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯเขา้เป็นส่วน
หนึ่งของพระประวติัฉบบัทางการในฐานะเกร็ดพระประวติั 

 
1ขณะที่พนัเอก แสงเขียนหนงัสือเล่มนี ้ท่านมียศเป็นพนัตรี และด ารงต าแหน่งรองผูว้่าการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย ดา้นกิจการเดินรถและขนส่ง 
2กองทัพเรือ. (2510). พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศกัดิ ์วนัพธุที ่19 เมษายน พ.ศ. 2510. หนา้ 19. 
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7.  (พ.ศ. 2513) บทความเรื่อง “เจา้พ่อนาวี-ทีเอ๋บอ้เต็ก-เซ็คกั้นทูนัน” โดยพันเอก 
ประจวบ วชัรปาณ ในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบบัเดือนพฤศจิกายน เป็น
บทความที่พยายามอธิบายตัวตนและดวงชะตาของกรมหลวงชุมพรฯ โดย
อา้งอิงจากต าราโหราศาสตรต่์าง ๆ 

8.  (พ.ศ. 2513) บทความเรื่อง “เมื่อขา้พเจา้ได้พบในกรมหลวงชุมพรฯครัง้แรก” 
โดยพลเรือตรี ดาว เพชรชาติ ในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่  53 ฉบับเดือน
พฤศจิกายน เป็นบทความเล่าความทรงจ าและความประทับใจของพลเรือตรี 
ดาวที่มีต่อกรมหลวงชมุพรฯเมื่อครัง้ท่านยงัเป็นนกัเรียนนายเรือ 

9. (พ.ศ. 2516) บทความเรื่อง “ประวัติศาสตรช์าวเรือ: พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” โดยยุทธการ (นามแฝง) ตีพิมพ์ลงใน
วารสาร กระดูกงู ปีที่ 17 ฉบบัที่ 200 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์บทความหวัเรื่องนี ้
เล่าประวัติศาสตรส์ิ่งต่าง ๆ เก่ียวกับทหารเรือไทย เช่น ประวัติการรบของ
ทหารเรือ, สิ่งของเครื่องใช ้และกิจการทางทะเล เป็นตน้ พระประวัติของกรม
หลวงชุมพรฯเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ ได้รับการน าเสนอขึน้ เพื่อเป็นความรู้ด้าน
ประวติัศาสตรท์หารเรือแก่ผูอ่้าน 

10.  (พ.ศ. 2516) บทความเรื่อง “พระประวัติ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพร
เขตรอดุมศกัดิ์” โดยส านกังานเลขานุการกองทพัเรือ ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิก
ศาสตร์ ปีที่  56 ฉบับเดือนพฤษภาคม ตีพิมพ์เนื่องด้วยครบรอบ 50 ปีวัน
สิน้พระชนมข์องพระองค ์งานเขียนนีเ้ป็นพระประวติัตลอดพระชนมช์ีพของกรม
หลวงชุมพรฯฉบับทางการฉบับที่สี่ และเป็นงานเขียนพระประวัติฉบับแรกที่
เผยแพร่เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงเป็นส่วนหนึ่งของพระประวัติในฐานะ
เกรด็พระประวติั 

11.  (พ.ศ. 2516) หนงัสือเรื่อง เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยหม่อมเจ้า เริงจิตรแจรง อาภากร ตีพิมพ์เป็น
อนุสรณง์านพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจา้ จารุพัตรา ศภุชลาศยั (นามเดิมคือ 
จารุพัตรา อาภากร) เกร็ดพระประวัติในงานเขียนนีผ้ลิตซ า้จากเรื่องเกร็ดพระ
ประวัติที่ ตีพิมพ์ในพระประวัติฉบับทางการฉบับที่สี่  และได้รับการเพิ่มเติม
เนือ้หาบางสว่นโดยหม่อมเจา้ เรงิจิตรแจรง 
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12.  (พ.ศ. 2517) พระประวติัในหนงัสือ ประวตัิบคุคลส าคญั โดยสมเด็จ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ รวบรวมตีพิมพโ์ดยส านกัพิมพบ์รรณาคาร เพื่อจ าหน่ายสนอง
ความตอ้งการของตลาดผูอ่้าน 

13.  (พ.ศ. 2521) บทความเรื่อง “พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” โดยจิรวฒัน ์(นามแฝง) 
ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 61 ฉบบัเดือนพฤษภาคม บทความเล่า
พระประวติัตลอดพระชนมช์ีพอย่างยิ่งใหญ่ โดยอธิบายพระองคใ์นฐานะผูส้รา้ง
ความเจรญิกา้วหนา้ในกิจการทหารเรือในทกุดา้น 

14.  (พ.ศ. 2522) พระประวัติในบทความเรื่อง “หน้าต่างประวัติศาสตร ์พลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดยกองประวัติศาสตร์
ทหารเรือ ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 62 ฉบับเดือนพฤษภาคม เป็น
พระประวติัตลอดพระชนมช์ีพฉบบัทางการฉบบัที่หา้ และเลา่ประวติัความเป็นมา
ของการสรา้งศาลเคารพบูชาพระองคท์ี่หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เพื่อ
อธิบายถึงความเลื่อมใสศรทัธาของผูค้นในทอ้งถิ่นต่อพระเกียรติคณุของพระองค ์

15.  (พ.ศ. 2523) หนังสือ พระประวัติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์(ในต าแหน่งพระสยามเทวาธิราช องค์ที ่11 อาภากร) โดย
แฉล้ม อุศุภรตัน์ เป็นงานเขียนเล่าพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯชิน้แรกที่
เขียนโดยผูป้ระกอบอาชีพคนทรงเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ เล่าเรื่องราวพระชนม์
ชีพหลงัการสิน้พระชนมแ์ละความเลื่อมใสของผูค้นที่มีต่อต าหนกัทรงแห่งนี ้

16.  (พ.ศ. 2523) บทความเรื่อง “เฉลิมพระชนมายุครบรอ้ยพรรษาของเสด็จในกรม
หลวงชุมพรฯ” ตีพิมพ์ลงในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 63 ฉบับเดือนธันวาคม 
โดยพลเรือเอก ประพัฒน ์จันทวิรชั บทความนีเ้ขียนขึน้เนื่องในครบรอบ 100 ปี
วันประสูติของกรมหลวงชุมพรฯ เป็นงานเขียนเล่าพระประวัติบางส่วนของ
พระองค์จากการศึกษาคน้ควา้ทางประวัติศาสตร ์โดยเน้นเรื่องราวการศึกษา
ของพระองคท์ี่ประเทศองักฤษ 

17.  (พ.ศ. 2523) พระประวัติในหนังสือ อนุสรณ์การมอบเรือหลวงชุมพร ณ หาด
ทรายรี จังหวดัชุมพร โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ เป็นงานเขียนที่ระลึกพิธี
การมอบเรือหลวงชุมพรถวายแก่เจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ ณ ศาลเคารพบูชา
พระองคท์ี่หาดทรายรี โดยผลิตซ า้พระประวัติตลอดพระชนมช์ีพและเกร็ดพระ
ประวติัต่าง ๆ จากงานเขียนพระประวติัช่วงก่อนหนา้ 
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18.  (พ.ศ. 2524) บทความเรื่อง “เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” โดยพลเรือตรี ดาว เพชร
ชาติ ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 64 ฉบบัเดือนพฤศจิกายน เป็นพระ
ประวัติฉบับทางการฉบับที่หก ตีพิมพ์เนื่องในครบรอบวันกองทัพ เรือ ท่าน
ประสงคจ์ะใหท้หารเรือระลกึถึงพระเกียรติคณุ พระปรีชาสามารถ และพระวิรยิะ
อตุสาหะของกรมหลวงชมุพรฯที่ทรงท าใหก้ิจการทหารเรือไทยเกิดขึน้ไดส้  าเรจ็  

19.  (พ.ศ. 2525-2528) บทความเรื่อง “พระประวัติและพระกรณียกิจของเสด็จใน
กรมหลวงชุมพรฯ” โดยพลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรชั ตีพิมพ์ลงในวารสาร 
นาวิกศาสตร์ ปีที่ 65-68 เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯ และเป็น
ความพยายามที่จะช าระพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯตามข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร ์เนื่องจากท่านเห็นว่า การเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯที่
ผ่านมาอิงอยู่กบัความทรงจ าที่คลาดเคลื่อนจากขอ้เท็จจริงตามหลกัฐานและเนน้
เรื่องอิทธิปาฏิหาริย ์ขณะที่เรื่องพระกรณียกิจยังไดร้บัความสนใจนอ้ย ท่านจึง
ประสงคจ์ะเผยแพรพ่ระเกียรติคณุจากพระกรณียกิจของพระองคใ์หเ้ป็นรบัรูม้ากขึน้ 

20.  (พ.ศ. 2526) พระประวัติในหนังสือ คนดีที่ขา้พเจา้รูจ้ัก โดยชมรมด ารงวิทยา เป็น
งานเขียนที่ผลิตซ า้พระนิพนธพ์ระประวติัโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค ์

21.  (พ.ศ. 2527) หนังสือ พระประวตัิและพระกรณียกิจในสมัยรชักาลที่ 5 ของพล
เรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสาร
ราชการ โดยพลเรือเอก ประพฒัน ์จันทวิรชั เป็นพระประวติัฉบบัทางการฉบบัที่
เจ็ด โดยเรียบเรียงขึน้จากบทความที่พลเรือเอก ประพฒันเ์ขียนลงวารสารนาวิก
ศาสตร ์และอา้งอิงหลกัฐานทางประวติัศาสตรอ์ย่างเคร่งครดั แต่ท่านเขียนพระ
ประวติัถึงแค่เพียงการออกจากราชการ พ.ศ. 2454 เท่านัน้ 

1.3 งานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯใน พ.ศ. 2528-2536 
งานเขียนพระประวติักลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่ผลิตขึน้ภายหลงัหนงัสือ  พระประวตัิและพระ

กรณียกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรชั ใน พ.ศ. 2527 โครงเรื่องพระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรฯยังคงเล่าเรื่องตามโครงเรื่องแม่บทเช่นเดิม แต่วิธีการเล่าเรื่องพระ
ประวติัมีแนวโนม้เปลี่ยนแปลงไปสู่การมุ่งเล่าขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักรมหลวงชุมพรฯดว้ยวิธีการทาง
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ประวติัศาสตร ์ขณะที่เรื่องเล่าอิทธิปาฏิหารยิเ์ริ่มถูกใหค้ณุค่านอ้ยลงแมก้ระแสความรูค้วามเขา้ใจ
นีย้งัด ารงอยู่ในการรบัรูข้องผูค้นในสงัคม งานเขียนพระประวติักลุม่นีม้ีจ  านวนชิน้ดงันี ้

1. (พ.ศ. 2528) หนังสือ พระประวตัิโดยสงัเขป นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยกรมยุทธการทหารเรือ ตีพิมพ์แจก
สื่อมวลชนเนื่องในงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ณ หาดทรายรี จ.ชุมพร 
เป็นพระประวัติตลอดพระชนมช์ีพโดยสังเขปและเน้นเรื่องพระเกียรติคุณจาก
พระกรณียกิจเป็นหลกั 

2. (พ.ศ. 2528) บทความเรื่อง “พระประวัติ นายพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดยกองประวัติศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพ์ใน
วารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 68 ฉบับเดือนพฤษภาคม เป็นบทความพระประวัติ
โดยย่อเนื่องในครบรอบวนัคลา้ยวนัสิน้พระชนม ์และเล่าถึงการร  าลึกพระเกียรติ
คณุของพระองคท์ัง้จากกองทพัเรือและประชาชน 

3. (พ.ศ. 2529) หนังสือ ปาฏิหาริย์ กรมหลวงชุมพร เสด็จเตี่ยจอมคาถา โดยภาร
ดร รตันกุล กับดอน ท่ามะโอ เป็นงานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯที่เน้น
น าเสนอเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เก่ียวกับพระองค์ เพื่อแสดงความ
ศกัดิ์สิทธิ์ย่ิงใหญ่ของพระองค ์และเชื่อว่า พระวิญญาณของพระองคย์งัสถิตอยู่
ที่ศาลเคารพบชูาพระองคท์ี่หาดทรายรี 

4. (พ.ศ. 2530) หนังสือ ศาลพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรฯ โรงเรียนเตรียมทหาร 
โดยนาวาเอก นิทัศน ์เพชรนอ้ย ตีพิมพเ์นื่องในพิธีเปิดศาลกรมหลวงชุมพรฯ ณ 
โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บา้นนา จ.นครนายก เป็นพระประวติัตลอดพระชนมช์ีพ
โดยย่อ เนน้ความส าคัญในพระกรณียกิจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
นายเรือกบัเรื่องการซือ้เรือหลวงพระรว่ง ขณะเดียวกนั งานเขียนนีก้็ยอมรบัเรื่อง
อิทธิปาฏิหารยิใ์นฐานะขอ้เท็จจรงิที่มีความเป็นไปได ้

5. (พ.ศ. 2533) เกร็ดพระประวัติในบทความเรื่อง “บันทึกของเสด็จในกรมหลวง
ชุมพรเขตรอ์ุดมศักดิ์” โดยเรือเอก สุทิน สารวัตร ตีพิมพ์ลงในวารสาร นาวิก
ศาสตร์ ปีที่ 73 ฉบบัเดือนพฤษภาคม เป็นครัง้แรกที่บนัทกึค าสาปของกรมหลวง
ชมุพรฯไดป้รากฏในงานเขียนของกองทพัเรือ 

6. (พ.ศ. 2533) บทความเรื่อง “เมื่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯทรงเป็นเสือป่า” โดย
พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรชั ตีพิมพ์ในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 73 ฉบับ
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เดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นบทความเล่าเรื่องราวพระประวัติที่เก่ียวกับการ
ปฏิบติัราชกิจของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะสมาชิกเสือป่า โดยอา้งอิงหลกัฐาน
เอกสารราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงขอ้เท็จจริงโตแ้ยง้เรื่องเหตุที่พระองคต์อ้งทรง
ออกจากราชการเพราะพระองคท์รงซอ้มรบเอาชนะฝ่ายพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั 

7. (พ.ศ. 2534) หนังสือ พระประวตัิและพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์โดยนันทวนั เพ็ชรวัฒนา กับสมเกียรติ 
ศรีวิลัย จัดพิมพ์โดยสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ เป็นงานเขียนพระ
ประวติัตลอดพระชนมช์ีพที่ใหค้ณุค่าต่อพระเกียรติคณุของพระองคใ์นฐานะการ
ท าคณุประโยชนต่์อสงัคมไทยทัง้ในดา้นกิจการทหารเรือและสาธารณประโยชน ์

8. (พ.ศ. 2534) บทความเรื่อง “เกร็ดพระประวัติพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” โดยกองบรรณาธิการวารสารนาวิกศาสตร ์
ตีพิมพล์งในวารสาร นาวกิศาสตร์ ปีที่ 74 ฉบบัเดือนพฤษภาคม เป็นพระประวติั
ตลอดพระชนมช์ีพฉบบัทางการฉบบัที่แปด เนน้เรื่องพระกรณียกิจของพระองคท์ี่
ทรงกระท าและให้คุณค่าต่อพระกรณียกิจต่าง ๆ ในฐานะคุณประโยชน์ต่อ
กองทพัเรือและสงัคมสว่นรวม 

9. (พ.ศ. 2534) บทความเรื่อง “พระปณิธานพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดยพลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล ตีพิมพล์งในวารสาร 
นาวิกศาสตร์ ปีที่ 74 ฉบับเดือนสิงหาคม เป็นบทความเล่าพระด าริของกรมหลวง
ชุมพรฯที่ทรงปรารถนาจะช่วยเหลือทุนทรพัยส์นับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนนาย
เรือ พระด าริของพระองค์ได้รับการสานต่อโดยหม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติ 
อาภากร ชายาของหม่อมเจา้ครรชิตพล อาภากร พระโอรสของกรมหลวงชุมพรฯ 

10.  (พ.ศ. 2535) พระประวติับางส่วนในบทความเรื่อง “19 พฤษภาคม 2466” โดย
พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย ์ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 75 ฉบบั
เดือนพฤษภาคม เป็นบทความที่ เล่าถึงการสิ ้นพระชนม์ของพระองค์จาก
หลกัฐานประวติัศาสตรแ์ละการตัง้แผนกฌาปนกิจทหารเรือ 

11.  (พ.ศ. 2537) เรื่อง “เกร็ดพระประวัติพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ”์ ในหนงัสือ อนสุรณ์ท่านหญิงเริง โดยหม่อมราชวงศ ์อภิเดช 
อาภากร ตีพิมพเ์นื่องในครบรอบหนึ่งปีการสิน้ชีวิตของหม่อมเจา้หญิง เริงจิตร
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แจรง อาภากร เป็นงานเขียนพระประวติักรมหลวงชมุพรฯที่เล่าจากความทรงจ า
ของท่านหญิง และเป็นงานเขียนพระประวัติชิ ้นแรกที่ เริ่มปฏิเสธเรื่องราว
อิทธิปาฏิหารยิใ์นช่วงที่ทรงมีพระชนมช์ีพ 

 
2. การทบทวนงานเขียนพระประวัติและการเปลี่ยนแปลงการเล่าเร่ือง 

ในส่วนนี ้ผูว้ิจัยจะทบทวนงานเขียนพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯจ านวนหนึ่งและ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวพระประวัติในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะหก์าร
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่องพระประวติัในบทต่อไป 

จากงานเขียนพระประวัติทั้งหมดที่ผูว้ิจัยน าเสนอขา้งตน้ ผูว้ิจัยเห็นว่า งานเขียนพระ
ประวัติสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามลักษณะของการเล่าเรื่อง ไดแ้ก่ งานเขียนเชิง
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยวิธีทางประวติัศาสตร ์และงานเขียนเลา่เรื่องอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิ 

2.1 งานเขียนเชิงการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีทางประวัติศาสตร ์
  งานเขียนพระประวัติประเภทนีจ้ะมุ่งน าเสนอเรื่องราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ 
โดยใชว้ิธีทางประวติัศาสตรน์ าเสนอเรื่องราวขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพระชนมช์ีพของพระองค ์การเล่าเรื่อง
ของงานเขียนกลุ่มนีจ้ะมุ่งเลา่พระชนมช์ีพทั่วไปตัง้แต่พระประสติูจนถึงสิน้พระชนม,์ พระกรณียกิจ
ดา้นกิจการทหารเรือ, พระจรยิวตัร และพระอธัยาศยั โดยจะไม่เชื่อมโยงกบัปรากฏการณเ์หนือจรงิ 

   2.1.1 (พ.ศ. 2466) พระนิพนธพ์ระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯในหนังสือ 
จดหมายเหตุเร่ืองเซอเชมสบรุก เข้ามาท าสัญญาในรัชกาลที ่3 เมื่อปีจอ พ.ศ. 2393 

พระประวติัฉบบันีเ้ป็นพระประวัติตลอดพระชนมช์ีพฉบบัทางการฉบบัแรกของ
กรมหลวงชุมพรฯ ผูเ้ขียนพระประวติัคือ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตีพิมพเ์นื่องในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพกรมหลวงชุมพรฯเมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466 สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์พระประวัติดว้ยวิธีทางประวัติศาสตรส์มัยใหม่ พระองคท์รงเลือกสรร
หลกัฐานและน าเสนอเรื่องราวพระประวติัแบบมนุษยนิยม โดยทรงน าเสนอคุณค่าของกรมหลวง
ชุมพรฯตามพระปรีชาสามารถของพระองค ์กระนัน้ เนื่องดว้ยจารีตการเขียนหนังสืออนุสรณ์งานศพ 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงทรงเล่าเรื่องเฉพาะคุณงามความดีของกรมหลวงชุมพรฯ 
เพื่อใหผู้ร้่วมงานพระราชเพลิงพระศพมีความทรงจ าที่ดีต่อกรมหลวงชุมพรฯ และเป็นกุศโลบายมิให้
ผูค้นเศรา้หมองต่อการสิน้พระชนม ์

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเขียน พระนิพนธ์พระประวัติไดส้ะทอ้นถึงรูปแบบ
การเขียนประวัติของบุคคลในลักษณะ “ชีวประวัติบุคคลสมัยใหม่” (modern biography) ที่
แตกต่างจากการเขียนประวติับุคคลแบบพงศาวดารตามจารีต และไดก้ลายเป็นรูปแบบวิธีการเล่า
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ชีวประวติับุคคลที่เริ่มปรากฏขึน้ตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว การปรากฏ
รูปแบบการเขียนชีวประวัติสมัยใหม่เกิดขึน้ร่วมกับการเขียนประวัติศาสตรแ์บบสมัยใหม่จาก
ตะวันตก อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยามตั้งแต่สมัยต้น
รตันโกสินทร ์การเปลี่ยนแปลงนีท้  าใหช้นชัน้น าสยามเกิดส านึกถึงศกัยภาพของมนุษยใ์นการสรา้ง
ความเจริญกา้วหนา้แก่สงัคม น าไปสู่ความใคร่รูอ้ดีตของตนเองและพยายามอธิบายอดีตเสียใหม่
ดว้ยการน าเอาความคิดทางศาสนาออกจากเรื่องราวอดีต1 

ในช่วงเวลาเดียวกนันี ้เกิดความเปลี่ยนแปลงจารีตการเขียนชีวประวติัสมยัใหม่
ในโลกตะวนัตกช่วงประมาณกลางพทุธศตวรรษที่ 25 (คริสตศ์ตวรรษที่ 19) โดยเฉพาะในประเทศ
องักฤษ การเขียนชีวประวติับุคคลโดยน าเสนอขอ้เท็จจรงิทุกแง่มมุเก่ียวกบัเจา้ของชีวประวติัอย่าง
ตรงไปตรงมาถูกวิพากษ์วิจารณแ์ง่ลบถึงการไม่ใหเ้กียรติและการซ า้เติมเจา้ของชีวประวติัที่สิน้ชีวิต 
ท าใหก้ระแสจารีตการเขียนชีวประวติัมุ่งน าเสนอเรื่องราวคณุความดีของเจา้ของชีวประวติั ขณะที่
เลือกน าเสนอความลม้เหลวหรือดา้นที่ไม่ประสบความส าเร็จเพียงเล็กน้อย และละการน าเสนอ
เรื่องราวที่สรา้งความอ่อนไหวต่อความรูส้ึกหรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียต่อเจา้ของชีวประวติั 2 ดงันัน้ 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่ทรงรบัส านึกทางประวัติศาสตรแ์บบใหม่และทรงศึกษา
ความรูจ้ากแหล่งขอ้มูลที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงทรงรบัจารีตการเขียนชีวประวัติแบบสมัยใหม่และ
ระมัดระวงัมิใหพ้ระนิพนธข์องพระองคส์รา้งความเสื่อมเสียทัง้ต่อกรมหลวงชุมพรฯ, ราชวงศจ์ักรี 
และสถาบนัพระมหากษัตริย ์ซึ่งวิธีนิพนธช์ีวประวติับุคคลของพระองคก์็ไดก้ลายเป็นแบบแผนของ
การเขียนชีวประวติับคุคลโดยผูอ่ื้นทัง้ในหมู่ชนชัน้น าและสามญัชน 

ด้วยรูปแบบและจารีตการเขียนชีวประวัติข้างต้น พระประวัติของกรมหลวง
ชมุพรฯในพระนิพนธน์ีเ้ล่าเรื่องไล่เรียงตามล าดบัเวลาตัง้แต่พระประสติูจนถึงการสิน้พระชนม ์โดย
น าเสนอความส าเร็จของพระองคใ์นพระกรณียกิจที่ทรงไดร้บัมอบหมายจากพระมหากษัตรยิ ์และ
อธิบายพระอัธยาศัยของพระองคท์ี่ท าใหท้รงประสบความส าเร็จนัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพทรงเลือกสรรหลักฐานและน าเสนอความส าเร็จของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะพระราช
โอรสที่มีความรูค้วามสามารถน าเอาความทันสมัยจากชาติตะวันตกกลบัมาสรา้งความเจริญแก่
สยามและสรา้งความประทับพระราชหฤทยัแด่พระมหากษัตริย ์เพื่อเป็นแบบอย่างใหแ้ก่เชือ้พระวงศ์
ชัน้ผูน้อ้ยและขา้ราชการผูม้ารว่มงานพระราชทานเพลิงศพ 

 
1 อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2532). “ประวัติศาสตรส์ามัญชน” ก่อน พ.ศ. 2475. ใน สายธารแห่ง

ความคดิ. หนา้ 156. 
2 Barbara Caine. (2010). Biography and History. p. 34-36. 
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พระนิพนธ์พระประวัติเริ่มตน้ดว้ยเล่าพระประสูติและพระชนมช์ีพวัยเยาวข์อง
กรมหลวงชุมพรฯว่า พระองคป์ระสูติในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชโอรสพระองคแ์รกของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวักบัเจา้จอมมารดาโหมด พระองคท์รงมีพระขนิษฐากับ
พระอนุชาอย่างละพระองค์ แต่พระขนิษฐาสิน้พระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ส่วนพระอนุชาก็
สิน้พระชนมไ์ปเมื่อทรงเป็นกรมหมื่นไชยาศรีสรุโิยภาส เมื่อทรงพระเยาว ์พระองคท์รงศกึษาอกัขรส
มยัในพระบรมมหาราชวงัและทรงไดเ้ป็นนกัเรียนในโรงเรียนหลวง ณ พระต าหนกัสวนกหุลาบ ทรง
ศึกษาอยู่จนกระทั่งโสกนัต ์เมื่อถึง พ.ศ. 2436 กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหเ้สด็จ
ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ต่อมาคือ 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั) เมื่อถึงช่วงที่ทรงศกึษาวิชาเฉพาะ ทัง้สองพระองคจ์ึงทรง
แยกกนัออกไปศึกษา กรมหลวงชุมพรฯทรงเขา้ศึกษาวิชาทหารเรือ ขณะที่ทรงอยู่ในช่วงการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครัง้แรก กรมหลวงชุมพรฯทรงลา
เรียนมารบัเสด็จพระองคท์ี่ศรีลังกา โดยพระองคท์รงไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่บงัคับเรือใน
ฐานะผูช้่วยกัปตันของเรือพระที่นั่งมหาจักรี ภายหลังจากการรบัเสด็จแลว้ พระองคท์รงกลับไป
ศึกษาต่อจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา จึงเสด็จกลบัสยามใน พ.ศ. 2442 และเขา้รบัราชการในกรม
ทหารเรือ พ.ศ. 2447 พรอ้มทัง้ทรงรบัการสถาปนาพระอิสรยิยศเป็น “กรมหมื่น” 

เมื่อทรงรบัราชการทหาร กรมหลวงชมุพรฯทรงมุ่งมั่นพระทยัจะฝึกหดัใหค้นไทย
มีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือทะเล เนื่องจากผูม้ีความสามารถในการเดินเรือทะเล ณ เวลา
นัน้มีเพียงชาวตะวันตก และโรงเรียนนายทหารเรือที่ตั้งขึน้ยังไม่ประสบความส าเร็จในการสรา้ง
นายทหารเรือที่มีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกับชาวตะวันตกได ้กรมหลวงชุมพรฯจึงทรงริเริ่ม
พฒันาการฝึกหัดนายทหารเรือและไดร้บัโปรดเกลา้ฯใหด้ ารงต าแหน่งเจา้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
พระองคท์รงใชเ้วลา 2 ปีฝึกหดันายทหารเรือจึงประสบความส าเร็จและสรา้งความประทบัพระราช
หฤทยัแด่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

เมื่อถึงรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว กรมหลวงชุมพรฯ
ทรงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออีกต าแหน่งหนึ่ง แต่
พระองคท์รงด ารงต าแหน่งไดเ้พียงปีเดียว ก็ประชวรและทรงขอออกจากราชการเป็นนายทหาร
กองหนุนชั่วคราวจนกระทั่ง พ.ศ. 2460 จึงทรงกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ เมื่อถึง พ.ศ. 2463 พระองค์
ทรงไดร้บัแต่งตัง้เป็นขา้หลวงพิเศษเสด็จไปจดัซือ้เรือรบหลวงพระร่วงที่ยุโรปดว้ยเงินเรี่ยไรของ
ราชนาวีสมาคม เมื่อทรงซือ้เรือหลวงพระร่วงไดแ้ลว้ พระองคท์รงน าเรือกลบัมายงัสยามดว้ยพระองค์
เอง ท าใหท้รงไดร้บัการยกย่องว่า พระองคท์รงเป็นนายทหารเรือไทยคนแรกที่สามารถเดินทางจาก
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ยุโรปมาถึงสยาม ความดีความชอบของพระองคใ์นครัง้นีท้  าใหท้รงไดร้บัการเลื่อยพระอิสริยยศเป็น
กรมหลวงและต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือใน พ.ศ. 2466 

กระนั้น ด้วยกรมหลวงชุมพรฯประชวรเป็นพระโรคภายในกระเสาะกระแสะ 
พระองคจ์ึงทรงขอลาออกไปพักตากอากาศที่ชายทะเล ณ ปากน า้เมืองชุมพรหลังจากทรงด ารง
ต าแหน่งได้ไม่นาน ขณะที่ทรงประทับตากอากาศ พระองค์ทรงถูกฝนเป็นไข้หวัดใหญ่และ
สิน้พระชนม ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯใหเ้ชิญพระศพกลบัมาบ าเพ็ญ
กศุลที่วงัและพระราชทานเพลิงศพแก่พระองค ์ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง 

หลงัจากการเล่าเรื่องพระชนมช์ีพ พระนิพนธพ์ระประวติัไดเ้ล่าถึงครอบครวัของ
กรมหลวงชุมพรฯว่า พระองคท์รงมีพระชายาคือ หม่อมเจา้หญิงทิพยสมัพันธ์ ในสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงมีพระโอรสดว้ยกันสองพระองค ์ได้แก่ 
พระองคเ์จา้อาทิตยท์ิพยอ์าภา และหม่อมเจา้ชายรงัษิยากร หลงัจากหม่อมเจา้หญิงทิพยสมัพนัธ์
สิน้ชีพีตกัษัย กรมหลวงชมุพรฯทรงมีหม่อมเจา้ชายหญิงอีก 7 พระองค ์

ทา้ยที่สุด พระนิพนธ์พระประวัติอธิบายพระอัธยาศัยของกรมหลวงชุมพรฯว่า 
พระองคท์รงมีความซื่อตรง ความกลา้หาญในการปฏิบติัพระกรณียกิจใหส้  าเร็จดั่งพระประสงค ์
และความโอบออ้มอารีต่อผูค้นอย่างไม่เลือกหนา้ชนชัน้บรรดาศกัดิ์ ทา้ยท่ีสดุ สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงสรุปว่า คุณสมบัติทัง้สามในพระอัธยาศัยนีเ้ป็นสิ่งที่ท าใหก้รมหลวงชุมพรฯ
ทรงประสบความส าเรจ็ในพระกรณียกิจและท าใหผู้ค้นต่างรกัใครพ่ระองค ์

ในการเล่าพระประวติัขา้งตน้ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงประสบ
ปัญหาในการเรียบเรียงเรื่องราวพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องจากกรมหลวงชุมพรฯมิได้
ทรงเขียนพระประวัติของพระองคไ์วท้ี่กระทรวงทหารเรือและเวลาในการนิพนธ์มีน้อย 1 สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงทรงเลือกสรรหลกัฐานเท่าที่พระองคท์รงสืบคน้ไดแ้ละความทรงจ า
ส่วนพระองคใ์นฐานะที่ทรงเป็นเชือ้พระวงศช์ัน้ผูใ้หญ่ หลกัฐานเอกสารที่พระองคท์รงใชม้ีจ านวน 
ไดแ้ก่ ลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวที่ทรงมีถึงสมเด็จพระ
ศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถฯ, ประกาศราชกิจจานุเบกษา และลายพระราชหตัถเลขาในสมดุเยี่ยม
ของโรงเรียนนายเรือ 

 
1สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2466). จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก 

เขา้มาท าสญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393. หนา้ 8. 
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     แมพ้ระองคจ์ะทรงอธิบายถึงความไม่สมบูรณ์หรือขอ้ผิดพลาดที่อาจมีในพระ
นิพนธ์พระประวัติ1 แต่พระนิพนธ์พระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯฉบับนีก้็ไดร้บัการยอมรบัถึง
ความถูกตอ้งน่าเชื่อถือในฐานะพระประวติัฉบบัแรกและฉบบัเดียวที่ผลิตขึน้ ณ ช่วงก่อนทศวรรษ 
2490 ขณะเดียวกนั การใหค้วามเชื่อถือต่อพระนิพนธข์องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพก็มี
มากขึน้เมื่อพระองคท์รงมีชื่อเสียงดา้นพระนิพนธ์ทางประวัติศาสตรอ์ย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2481 
โดยปรากฏการยกย่องชื่อเสียงของพระองค์ในโฆษณาขายหนังสือ “พระราชพงศาวดาร พระ
ราชหตัถเลขา ฉบบัมีพระอธิบายของสมเด็จกรมพระยาด ารงฯ” ดงันี ้
 

สมเด็จกรมพระยาด ารงฯ 
มหาชนบชูากนัว่าเป็น “พระบิดาแห่งประวตัิศาสตรส์ยาม” โดยไดท้รงนิพนธ ์“พระอธิบายพระ

ราชพงศาวดารฉะบบัพระราชหตัถเลขา” ตราไวเ้ป็นหลกัประวตัิศาสตรส์ยาม 
ใครที่ไม่ไดอ้่าน “พระอธิบายพงศาวดาร” ชิน้นี ้ผูน้ัน้เป็นคนท่ีน่าสงสารที่สดุ เพราะเขาบกพรอ่ง

ความรูใ้นประวตัิศาสตรข์องชาติ2 

 
ค าโฆษณานีบ้่งชีว้่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมีชื่อเสียงเป็นที่

รบัรูแ้พร่หลายในฐานะผูส้รา้งองคค์วามรูท้างประวัติศาสตรไ์ทยคนส าคัญตั้งแต่ทศวรรษ 2480 
และเมื่อถึง พ.ศ. 2505 องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ได้
ยกย่องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพขึน้เป็นบคุคลส าคญัของโลก และในปีเดียวกนั รฐับาล
ไทยไดเ้ชิดชูพระองคข์ึน้เป็น “พระบิดาแห่งประวติัศาสตรไ์ทย” การเชิดชูนีไ้ดท้ าใหพ้ระนิพนธด์า้น
ประวัติศาสตรเ์รื่องต่าง ๆ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพปราศจากขอ้กงัขาเรื่องความ
น่าเชื่อถือ และไดร้บัการผลิตซ า้เรื่อยมาจวบจนปัจจบุนั รวมถึงพระนิพนธพ์ระประวติัของกรมหลวง
ชมุพรฯดว้ย โดยไดผ้ลิตซ า้ในงานเขียนรวมพระนิพนธช์ีวประวติับคุคลเรื่อง ประวตับิุคคลส าคญั ซึ่ง
เริ่มตีพิมพต์ั้งแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 2490 จวบจนปัจจุบัน 3 และงานเขียนรวมพระนิพนธ์ชีวประวัติ
บคุคลเรื่อง คนดทีีข่า้พเจา้รูจ้กั ซึ่งตีพิมพต์ัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2520 

 
1แหล่งเดมิ. 
2เซีย้ง ศิโวทัย. (2481). ประวตัิศาสตร์การเมืองเล่มที่ส าคญัทีสุ่ดคือ ประวตัิศาสตร์การเสียดินแดน

สยามในสมยักรุงรตันโกสนิทร์ 8 ครัง้ โดย กี อยู่โพธิ.์ หนา้ 1. 
3หนงัสือ ประวตับิคุคลส าคญั ไดร้บัการตีพิมพซ์  า้จวบจนปัจจบุนัอย่างนอ้ย 6 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2493 

โดยนางประไพพิศ สนธิรกัษ์ โรงพิมพพ์ระจันทร ์ครัง้ที่สองเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยบริษัท แพร่พิทยาและโอเดียนสโตร ์  
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พระนิพนธพ์ระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพจึงกลายเป็นความรูค้วามเข้าใจเบือ้งตน้ของผูค้นในสังคมตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2466 
จนถึงปัจจุบัน โครงเรื่องและวิธีการเล่าพระประวัติในพระนิพนธ์นีย้ังปรากฏอยู่ในงานเขียนพระ
ประวติัที่ผลิตขึน้ในสมยัหลงัทัง้โดยกองทพัเรือและโดยบุคคลทั่วไปอ่ืนจวบจนปัจจบุนั 

  2.1.2 (พ.ศ. 2499) หนังสือ ประวัติโรงเรียนนายเรือโดยสังเขป 
หนงัสือนีเ้ป็นประวติัโรงเรียนนายเรือฉบบัแรกที่มีการตีพิมพเ์ผยแพรสู่่สาธารณะ 

ตีพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนาวาโท พระนิกรอาษา เมื่อวันที่  22 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2499 ผูเ้รียบเรียงคือ นาวาตรี ส  าเนียง ฉายานนท ์ท่านเลือกเรื่องประวติัโรงเรียน
นายเรือมาพิมพ ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระนิกรอาษาในฐานะหนึ่งในนักเรียนนายเรือรุ่นแรก
และเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายเรืออยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ขณะเดียวกนั ท่านก็สามารถ
เขียนเรื่องนีไ้ดอ้ย่างสะดวกราบรื่น เพราะไดร้บัความช่วยเหลือจากเรือเอก โปร่ง ชื่นใจ อาจารยข์อง
โรงเรียนนายเรือ และขณะนั้นกองทัพ เรือก าลังรวบรวมวัตถุหลักฐานและเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร ์เพื่อจัดท าพิพิธภัณฑท์หารเรือ1 ท าใหท้่านไดร้บัเอกสารประวัติโรงเรียนนายเรือที่
กองประวติัศาสตรท์หารเรือจดัท าอยู่มาใชใ้นการเขียนงานเขียนนี ้

ทัง้นีน้าวาตรี ส  าเนียงมิไดร้ะบุว่า ชื่อเอกสารประวัติโรงเรียนนายเรือที่ไดร้บัมา 
แต่เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่กองประวัติศาสตรท์หารเรือก าลงัจัดท าเรื่องราวประวัติศาสตรข์อง
ตนเอง, ความสอดคลอ้งของเนือ้ความ และลกัษณะของเอกสารประวติัโรงเรียนนายเรือที่นาวาตรี 
ส  าเนียงระบวุ่า เป็น “ตน้ฉบบัของกองประวติัศาสตรท์หารเรือ” และ “มีขอ้ความยืดยาวมาก” ผูว้ิจยั
จึงสนันิษฐานว่า งานเขียนของนาวาตรี ส  าเนียงนีเ้รียบเรียงจากเอกสารประวติัโรงเรียนนายเรือโดย
พลเรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร ซึ่งเป็นประวัติโรงเรียนนายเรือที่สมบูรณ์ที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น
และผลิตในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั ผูว้ิจยัจะทบทวนงานเขียนนีใ้นล าดบัต่อไป 

ภาพรวมของงานเขียนนีจ้ะเล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายเรือตัง้แต่
แรกเริ่มก่อตัง้ใน พ.ศ. 2440 จนถึงการด าเนินการฝึกหดันกัเรียน พ.ศ. 2499 แมง้านเขียนนีม้ิใช่พระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรฯโดยตรง แต่เป็นงานเขียนแรกที่เล่ารายละเอียดพระกรณียกิจของ
พระองคใ์นการปรบัปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ โดยเริ่มตน้เลา่ถึงความเป็นมาของการสรา้ง
กองทัพเรือสมัยใหม่ตัง้แต่รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยู่หัว ต่อมาเมื่อเกิดเหตกุารณ ์ 

 

ครัง้ที่สามเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยส านกัพิมพ ์คลงัวิทยา ครัง้ที่ส่ีเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยส านกัพิมพ ์บรรณาคาร ครัง้ที่หา้เมื่อ 
พ.ศ. 2531 โดยหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณกิจเทรดดิง้ และครัง้ที่หกเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยส านกัพิมพ ์แสงดาว 

1นาวาตรี ส าเนียง ฉายานนท.์ (2499). ประวตัโิรงเรียนนายเรือโดยสงัเขป. หนา้ ก-ข. 
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ร.ศ. 112 ขึน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาของทหารเรือไทย เพราะชาวต่างชาติที่รบัราชการทหารเรือท างานเพียงเพื่อค่าจา้ง มิใช่
เพื่อชาติบา้นเมือง จึงโปรดเกลา้ฯใหก้รมหลวงชุมพรฯเสด็จไปศกึษาวิชาทหารเรือที่ประเทศองักฤษ 
เพื่อใหพ้ระองคท์รงน าความทนัสมยัจากตะวนัตกกลบัมาสรา้งความเจรญิแก่กองทพัเรือสยาม 

ช่วงเวลาระหว่างที่กรมหลวงชุมพรฯเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ราชการก็
ไดจ้ัดตัง้โรงเรียนนายเรือขึน้และสามารถฝึกหัดคนไทยใหเ้ป็นนายทหารเรือไดส้  าเร็จ 4 นาย เมื่อ
กรมหลวงชมุพรฯทรงส าเรจ็การศึกษา เสด็จกลบัมาสยาม และขึน้ด ารงต าแหน่งเจา้กรมยุทธศึกษา 
ทรงด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของนกัเรียนนายเรือใหม่ โดยทรงใหน้กัเรียนชัน้สงูสดุสอบออกเป็น
นายทหารเรือ และยุบนกัเรียนชัน้ต ่ากว่าทัง้หมดลงมาเริ่มเรียนดว้ยหลกัสตูรใหม่ที่พระองคท์รงเพิ่ม
วิชาใหม่เขา้ไป รวมทัง้เปลี่ยนระเบียบการปกครองนกัเรียนใหเ้ป็นแบบทหารเรือทัง้หมด การปฏิรูป
ของพระองคท์ าใหก้ิจการทหารเรือโดยคนไทยสามารถลงหลกัปักฐานไดส้  าเรจ็ 

ต่อมาใน พ.ศ. 2450 กรมหลวงชุมพรฯทรงน านกัเรียนนายเรือออกฝึกภาคทะเล
ที่ต่างประเทศ โดยทรงใหน้ักเรียนนายเรือประจ าหนา้ที่ทัง้หมดบนเรือ นบัเป็นการอวดธงครัง้แรก
และแสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยสามารถเดินเรือไปต่างประเทศดว้ยตนเองไดแ้ลว้ เมื่อถึง พ.ศ. 2454 
กรมหลวงชุมพรฯทรงออกจากราชการ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 
ทรงขึน้ด ารงต าแหน่งเจา้กรมยุทธศึกษาแทนและปรบัปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรื อต่อมา
จนกระทั่งกรมหลวงชุมพรฯทรงกลับเขา้รบัราชการอีกครัง้ใน พ.ศ. 2460 กรมหลวงชุมพรฯทรง
ปรบัปรุงการศึกษาใหม่ โดยทรงร่นหลกัสตูรลง เพื่อเรง่ผลิตนายทหารเรือออกประจ าการบนเรือเร็ว
ขึน้รองรบักับสถานการณืที่สยามเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที่ 1 เรื่องราวส่วนที่เก่ียวกับกรมหลวง
ชุมพรฯสิน้สุดลงเมื่องานเขียนเล่าถึงเรื่องที่พระองค์ทรงขยายหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
กลบัไปเช่นเดิม เพราะสงครามโลกครัง้ที่ 1 สิน้สดุลงแลว้ 

  แม้จะมีการให้คุณค่าของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะนักปฏิรูปที่ท าให้กิจการ
ทหารเรือไทยสามารถลงหลักปักฐานไดส้  าเร็จ แต่นาวาตรี ส  าเนียงก็ใหค้วามส าคัญต่อโรงเรียน
นายเรือมากกว่าในฐานะองค์กรรากฐานที่ผลิตนายทหารออกประจ าราชการและเชื่อว่า หาก
สถานศกึษาของทหารเรือไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีความสมบูรณอ์ยู่เสมอ กองทพัเรือไทยก็จะรุง่เรือง
ทดัเทียมกบัอารยประเทศอ่ืน ๆ ได ้

2.1.3 (พ.ศ. 2499) ชุดหนังสือ ประวัติโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) 
ถึง พ.ศ. 2498 
   งานเขียนนีเ้ป็นประวติัโรงเรียนนายเรือฉบบัสมบูรณฉ์บบัแรก ตีพิมพเ์มื่อวนัที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2499 ผูเ้ขียนประวัติคือ พลเรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร (บุญมี พันธุมนาวิน) 
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ท่านเขียนหนังสือนี ้ขึน้ตามค าสั่ งของกองทัพเรือที่ประสงค์จะให้เป็นหนังสืออ้างอิงข้อมูล
ประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบักิจการของโรงเรียนนายเรือ โดยมีหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ ประกอบจ านวนมาก 
และดว้ยเหตทุี่ท่านเป็นนายทหารระดบัสงูที่มีประสบการณท์ัง้ในฐานะอดีตนกัเรียนนายเรือและใน
ฐานะอาจารยพ์ิเศษที่เคยสอนในโรงเรียนนี ้ท่านจึงใชค้วามทรงจ าของท่านประกอบการเล่าบาง
เกร็ดประวติัโรงเรียนบางเรื่องดว้ย ทัง้นีง้านเขียนนีจ้  ากดัการเผยแพร่เพียงเฉพาะบุคลากรภายใน
กองทพัเรือ จึงมีการเผยแพรอ่ย่างจ ากดั 

เช่นเดียวกับหนงัสือ ประวตัิโรงเรียนนายเรือโดยสงัเขป ที่ผูว้ิจัยไดท้บทวนก่อน
หนา้นี ้ภาพรวมของงานเขียนนีจ้ะเล่าประวติัความเป็นมาของโรงเรียนนายเรือตัง้แต่แรกเริ่มก่อตัง้
ใน พ.ศ. 2440 จนถึงการด าเนินงานของโรงเรียนนายเรือใน พ.ศ. 2492 แต่จะเน้นเล่าข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายชื่อนกัเรียนนายเรือที่เขา้ศกึษาในแต่ละช่วงเวลา, รายชื่ออาจารยท์ี่สอน
แต่ละวิชา, กฎระเบียบ, เอกสารค าสั่ง และหลักสูตรที่ใช้สอน เป็นต้น เพื่อใช้ศึกษาอ้างอิงใน
รายละเอียด เรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯในงานเขียนนีจ้ึงกระจดักระจายไปตามส่วน
ต่าง ๆ และเน้นเพียงบทบาทของพระองคใ์นโรงเรียนนายเรือตั้งแต่ทรงเขา้รบัราชการทหารเรือ
จนถึงการสิน้พระชนม ์โดยจะคลา้ยคลึงกบัที่ปรากฏในหนงัสือ ประวตัิโรงเรียนนายเรือโดยสงัเขป 
แต่มีรายละเอียดมากกว่า 

มีหลายเรื่องที่จะปรากฏงานเขียนพระประวติัฉบบัอ่ืนที่ผลิตในเวลาต่อมา เช่น เรื่อง
ประสบการณ์ส่วนพระองค์ที่เคยทรงออกรบจริงบนเกาะครีต, เรื่องทรงทดสอบความกล้าของ
นกัเรียนโดยใหไ้ปเซ็นชื่อหนา้หวักะโหลกในเวลากลางคืน และเรื่องสาเหตทุี่ทรงออกจากราชการ เป็นตน้ 

  2.1.4 (พ.ศ. 2503) หนังสือ อนุสรณพิ์ธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
20 พฤศจิกายน 2503 

งานเขียนนีเ้ป็นหนังสือท่ีระลึกพิธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์และศาล
กรมหลวงชุมพรฯที่แหลมปู่ เจา้ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน พ.ศ. 2503 เป็นพระ
ประวติัตลอดพระชนมช์ีพฉบบัทางการฉบบัที่สอง และเป็นงานเขียนแม่บทการเล่าพระประวติัของ
กรมหลวงชุมพรฯในเวลาต่อมาเนื่องดว้ยพระประวัติฉบับนีผ้ลิตขึน้จากการเรียบเรียงงานเขียนที่
เล่าพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯที่ผลิตขึน้ในทศวรรษ 2490 และสามารถสืบคน้ไดก้ับความ
ทรงจ าของนายทหารเรือร่วมสมัยที่ ยังมีชีวิตอยู่  ณ  เวลานั้น ผู้เขียนพระประวัติ คือ กอง
ประวัติศาสตรท์หารเรือ โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการสรา้งอนุสรณ์สถานแห่งนีแ้ละเล่าพระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรฯเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของพระองคใ์นฐานะ “องค์บูรพาจารยแ์ห่ง
ทหารเรือไทย” 
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งานเขียนนีเ้ล่าเรื่องราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯโดยอา้งอิงโครงเรื่อง
จากพระนิพนธพ์ระประวติัโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ แต่มีการเพิ่มเติมเรื่องราวและ
การอธิบายบางเรื่องใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการเชิดชูกรมหลวงชมุพรฯขึน้เป็น
ปูชนียบุคคลของกองทัพเรือและพยายามสรา้งความสมบูรณ์แก่พระประวัติใหไ้ดม้ากที่สุด  เมื่อ
พิจารณาเนือ้เรื่องพระประวติั ผูว้ิจยัเห็นว่า งานเขียนที่น ามาใชเ้รียบเรียงพระประวติัฉบบันีม้ีอย่าง
นอ้ย 4 ชิน้ ไดแ้ก่ พระนิพนธ์พระประวัติโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (พ.ศ. 2466), 
หนงัสือประวติัโรงเรียนนายเรือโดยพลเรือตรี พระยาหาญกลางสมทุร (พ.ศ. 2499), จดหมายของ
หลวงรกัษาราชทรพัย ์(พ.ศ. 2499)  และเรื่องเล่าประสบการณข์องนกัเรียนนายเรือในหนงัสือ พระ
ราชพธิีสมัพจัฉรฉินท ์แล เกศากนัต ์และทหารเรือในสมยัพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ 

พระประวติัฉบบันีเ้ริ่มตน้ดว้ยการเล่าภาพรวมต าแหน่งหนา้ที่ทางราชการตลอด
พระชนมช์ีพตั้งแต่ทรงเขา้รบัราชการเป็นผูบ้ังคับการเรือหลวงมูรธาวสิตสวัสดิ์ พ.ศ. 2443 จนถึง
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ พ.ศ. 2466 รวมถึงหนา้ที่ราชการพิเศษอ่ืน แลว้จึงเล่าเรื่องราวพระชนมช์ีพ
ของพระองคต์ัง้แต่การประสติูจนถึงการสิน้พระชนม ์โดยมีพระนิพนธพ์ระประวติัโดยสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เป็นกรอบโครงเรื่องก ากบัการเล่าพระประวติั และมีรายละเอียดปลีกย่อย
เพิ่มเติมตลอดทัง้โครงเรื่อง ตวัอย่างเช่นเรื่องพระประสติู งานเขียนเล่าถึงวนัประสติู, ครอบครวัของ
พระองค ์และสถานที่ประสติู มีการใหร้ายละเอียดสถานที่ประสติูชดัเจนมากขึน้ว่า สถานที่ประสติู
อยู่ที่ “ดา้นพระปรศัวข์วา และริมก าแพงสวนศิวาลยัทางทิศตะวนัออก (เรียกว่า ต าหนักท่านที่ มุข 
คือ เจา้จอมมารดาโหมด พระมารดาอยู่ต่อต าหนักเจา้คุณประยูรวงศ ์ผูเ้ป็นพี่สาว)” 1 และในเรื่อง
การศึกษา มีการระบุชื่อพระอาจารยท์ี่ถวายการศึกษาแก่พระองค ์ไดแ้ก่ พระยาอิศรพันธุ์โสภณ 
(หนู อิศรางกูร) ถวายพระอักษรภาษาไทย และมิสเตอรม์อแรนต ์(Mr. Morant) ถวายพระอักษร
ภาษาองักฤษ2 เป็นตน้ 

ส่วนที่มีการขยายเพิ่มเติมมากที่สุดของพระประวัติคือ พระกรณียกิจของกรม
หลวงชุมพรฯ โดยขยายเรื่องราวเพิ่มขึน้จากที่ปรากฏในพระนิพนธ์พระประวัติโดยสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเรื่องราวพระกรณียกิจในพระประวติัออกเป็นสองกลุม่ 

กลุ่มแรกคือ การปฏิรูปการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ ซึ่งเป็นพระกรณียกิจหลกั
ก่อนทรงออกจากราชการ พระนิพนธพ์ระประวติัเลา่เรื่องราวสว่นนีเ้พียงเล็กนอ้ย โดยเลา่ถึงสาเหตุ

 
1กองทพัเรือ. (2503). อนสุรณ์พธีิเปิดกระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์20 พฤศจิกายน 2503. หนา้ 4. 
2แหล่งเดมิ. หนา้ 5. 
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ที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมุ่งมั่นพระทัยฝึกหัดคนไทยเป็นนายทหารเรือ ความมุ่งมั่นพระทัยนีท้  าให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด าริเห็นชอบ จึงโปรดเกลา้ฯใหพ้ระองค์
ด ารงต าแหน่งเจา้กรมยุทธศึกษา ความมุ่งมั่นพระทยัท าใหพ้ระองคท์รงประสบความส าเร็จในการ
วางรากฐานกิจการทหารเรือของคนไทย เรื่องนีใ้นหนงัสือ อนสุรณ์พธิีเปิดกระโจมไฟชมุพรเขตอดุม
ศกัดิ ์มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระนิพนธพ์ระประวัติมาก โดยเล่าถึงวิธีการปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรือตัง้แต่ทรงริเริ่มเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรการศึกษา, ทรงรบัสั่งใหส้รา้งสิ่งอ านวยการ
ฝึกหดันกัเรียนนายเรือ ตลอดจนถึงการท าหนา้ที่ฝึกหดัต่าง ๆ แก่นกัเรียนนายเรือดว้ยพระองค์ เอง
ทัง้ก่อนและภายหลงัการเปิดโรงเรียนนายเรือ 
  กลุ่มที่สองคือ พระกรณียกิจหลงัจากทรงออกจากราชการ ซึ่งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกับ
การพัฒนาปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ แต่มุ่งยังการสรา้งเกียรติยศชื่อเสียงแก่
กองทัพเรือแทน พระนิพนธพ์ระประวัติเล่าเรื่องราวในช่วงหลงัการออกจากราชการและการกลับ
เขา้รบัราชการใหม่เพียงเล็กนอ้ย โดยเนน้เพียงเรื่องการซือ้เรือหลวงพระร่วง ขณะที่พระประวติัใน
หนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ ไดอ้ธิบายเหตุที่ทรงออกจากราชการใหม่
และเพิ่มเติมเรื่องราวพระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า พระองคท์รงมีพระทัย
อทุิศพระองคเ์พื่อประโยชนต่์อชาติบา้นเมือง 

พระประวติัเลา่ว่า พระองคท์รงออกจากราชการเนื่องจากเรือตรี กรุด บนุนาคด่ืม
สรุาเมาและพดูจาข่มขู่ราชการหากตนไม่ไดร้บัเงินพิเศษเพิ่ม เมื่อเรื่องทราบถึงพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงอบรมสั่งสอน
นกัเรียนทหารเรือไม่ดีและก าเริบเป็นพวกบอลเชวิคซึ่งเป็นศัตรูกบัเจา้นาย จึงโปรดเกลา้ฯ  ใหก้รม
หลวงชุมพรฯทรงออกจากราชการ หลงัจากทรงออกจากราชการแลว้ พระองคก์็ทรงประกอบอาชีพ
เป็นหมอยาแผนไทยรกัษาผู้คนโดยไม่คิดค่ารกัษาจนมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเมือง เมื่อทรงทราบว่า 
สยามจะเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที่ 1 พระองคก์็เสด็จมาตรวจปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกลา้และ
ทรงมีรบัสั่งใหซ้่อมแซมจนสามารถใชก้ารได ้และเมื่อถึงวนัที่สยามประกาศสงครามและเกิดความ
วุ่นวายที่กระทรวงทหารเรือ พระองค์ก็เสด็จไปช่วยเหลือการจบักุมเรือสินคา้เยอรมนัที่ทอดสมอใน
แม่น า้เจา้พระยา โดยพระประวัติน าเสนอความพยายามของกองประวัติศาสตรท์หารเรือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเรื่องนี ้

กองประวติัศาสตรท์หารเรือน าเสนอเรื่องการจบักุมเรือสินคา้เยอรมนั หรือ “การ
จับเรือเชลย” ตามที่พระประวัติส่วนใหญ่เรียก โดยเล่าถึงความรูค้วามเขา้ใจเรื่องนีจ้  านวนสอง
กระแส กระแสหนึ่งมีตน้เรื่องมาจากจดหมายเล่าพระประวติับางส่วนของนาวาตรี หลวงรกัษาราช
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ทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) จดหมายเลา่เรื่องนีว้่า กรมหลวงชมุพรฯทรงเสด็จมายงักระทรวงทหารเรือ
และไดร้บัมอบหมายอ านาจจากเสนาบดีกระทรวงทหารเรือใหด้ าเนินการจบักุมเรือสินคา้เยอรมัน 
พระองคท์รงด าเนินการเลือกสรรทหารเรือในปฏิบติัการและก ากบัจบักุมดว้ยพระองคเ์อง โดยทรง
ประทับและสั่งการบนเรือยนต ์หลวงรกัษาราชทรพัยย์ืนยันขอ้เท็จจริงนีใ้นฐานะท่านเป็นผูอ้ยู่ใน
เหตกุารณน์ีด้ว้ยตนเองและซือ้น า้โซดาถวายพระองคด์ว้ย 

อีกกระแสหนึ่งมีตน้เรื่องมาจากเกร็ดพระประวัติจากความทรงจ าของพลเรือตรี 
พระยาหาญกลางสมทุร (บญุมี พนัธุมนาวิน) เกร็ดพระประวติันีเ้ลา่ว่า การจบักมุเรือสินคา้เยอรมนั
ครัง้นัน้เป็นผลงานของพระยาหาญกลางสมุทร โดยท่านเป็นผูบ้งัคับบญัชาปฏิบติัการจับกุมตาม
ค าสั่งลับของเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ผลงานการจับเรือสินคา้ครัง้นีท้  าใหพ้ระยาหาญกลาง
สมุทรน าความขึน้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้กรมหลวง
ชมุพรฯกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ 

กองประวติัศาสตรท์หารเรือไดน้ าเสนอเรื่องนีท้ัง้สองกระแส แต่ใหน้ า้หนกัเชื่อถือ
เรื่องของพระยาหาญกลางสมุทรมากกว่า เนื่องจากมีเอกสารค าสั่งกระทรวงทหารเรือแต่งตั้งให้
พระยาหาญกลางสมทุรเป็นผูบ้ญัชาการจบัเรือสินคา้ และพลเรือเอก หม่อมเจา้ครรชิตพล อาภากร 
พระโอรสของกรมหลวงชมุพรฯ ไดเ้ล่าความทรงจ าของหม่อมชอ้ย หม่อมของกรมหลวงชุมพรฯและ
เป็นมารดาของหม่อมเจา้ครรชิตพล ยืนยนัว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงประทับอยู่ที่วงัในวนัประกาศ
สงคราม1 ดว้ยหลกัฐานเอกสารราชการและความทรงจ าของสมาชิกในครอบครวัของพระองค ์ท า
ใหก้องประวติัศาสตรอ์ธิบายเรื่องของหลวงรกัษาราชทรพัยว์่า อาจเป็นความเขา้ใจผิดของท่านเอง 
เนื่องจากหลวงรกัษาราชทรพัยไ์ดเ้ห็นพระองคเ์สด็จมารายงานพระองคท์ี่กระทรวงทหารเรือ และ
ท่านเชื่อมั่นต่อพระปรีชาสามารถของพระองค ์

หลังจากเรื่องพระชนม์ชีพช่วงออกจากราชการแล้ว พระประวัติฉบับนี ้ได้
น าเสนอรายละเอียดเรื่องการซือ้เรือหลวงพระรว่ง โดยอธิบายถึงความส าคญัของเรือหลวงพระร่วง
ในฐานะเกียรติยศของพระมหากษัตริยแ์ละสิ่งแสดงความจงรกัภกัดีของราษฎรต่อพระองค,์ การตัง้
ราชนาวีสมาคม, การด าเนินการเรี่ยไรทรพัย ์ตลอดจนคณุสมบติัของเรือรบท่ีจดัซือ้มาเป็นเรือหลวง
พระรว่ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของกรมหลวงชุมพรฯในการสรา้งเกียรติยศแก่กองทพัเรือไทย 
เนื่องดว้ยทรงเลือกสรรเรือรบที่ทนัสมยัที่สุด ณ เวลานัน้เท่าที่ทรงสามารถจดัซือ้ได้มาเป็นก าลงัรบ
แก่กองทพัเรือไทยและเป็นเกียรติยศต่อชาติ 

 
1แหล่งเดมิ. หนา้ 58. 
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นอกเหนือจากเรื่องราวพระชนมช์ีพและพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯแลว้ 
พระประวติัฉบบันีย้งัเป็นพระประวติัฉบบัแรกที่น าเอาเรื่องอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิเขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ในพระประวติั คือ เรื่องพระจรยิวตัรเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์เรื่องนีม้ีตน้เรื่องมาจากจดหมายเล่า
พระประวัติบางส่วนของหลวงรกัษาราชทรพัย ์แมห้ลวงรกัษาราชทรพัยจ์ะไดอ้ธิบายในเรื่องของ
ท่านแลว้ว่า ท่านฟังเร่ืองนีม้าจากพลเรือตรี พระยาก าแหงณรงคฤ์ทธิ์ (หอ้ง หังสนาวิน)1 และไม่มี
พยานหลกัฐานอ่ืนยืนยนัขอ้เท็จจริงนี ้แต่ดว้ยเหตุที่กองประวัติศาสตรท์หารเรือน าเรื่องนีเ้ป็นส่วน
หนึ่งในขอ้เท็จจริงเรื่องพระจริยวัตรของพระองค์และพระประวัติฉบับนีผ้่านการตรวจสอบโดย
บุคคล 4 คน2 ไดแ้ก่ 1. พลเรือเอก หม่อมเจา้ครรชิตพล อาภากร พระโอรสของกรมหลวงชุมพรฯ   
2. หม่อมเจา้หญิง พูนพิศมยั พระธิดาของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพและทรงมีชื่อเสียง
จากพระนิพนธ์ดา้นพุทธศาสนาและประวัติศาสตร  ์3. พลเรือตรี ทองรอด เมฆสุภะ อดีตผูท้  าการ
แทนหัวหน้ากองประวัติศาสตรท์หารเรือช่วงทศวรรษ 2480 และ 4. นาวาเอก หนู แจ่มผล อดีต
หัวหน้ากองประวัติศาสตรท์หารเรือเมื่อ พ.ศ. 2502-2503 ดว้ยคุณสมบัติของบุคคลขา้มตน้สาม
ท่านเป็นบุคคลที่มีความรูท้างดา้นประวติัศาสตรแ์ละอีกหนึ่งท่านเป็นสมาชิกในครอบครวัของกรม
หลวงชุมพรฯ รวมถึงพระประวติัฉบบันีผ้ลิตโดยกองทัพเรืออนัเป็นองคก์รที่พระองคท์รงงาน จึงท าให้
เรื่องราวของหลวงรกัษาราชทรพัย์ไดร้บัการรบัรองความถูกตอ้งเชื่อถือในฐานะขอ้เท็จจริงหนึ่ง
เก่ียวกบักรมหลวงชมุพรฯและไดร้บัการผลิตซ า้ในพระประวติัฉบบัอ่ืน ๆ จวบจนปัจจบุนั 

พระประวติัในหนงัสือ อนสุรณ์พธิีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์จบลงดว้ย
เรื่องราวการสิน้พระชนม์ของกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเล่าเรื่องตามพระนิพนธ์พระประวัติและให้
รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กนอ้ยว่า กองทพัเรือไดจ้ดัเรือหลวงเจนทะเลเป็นพาหนะใหท้รงประทบัเสด็จ 
และกรมแพทยท์หารเรือไดจ้ดัแพทยป์ระจ าพระองคถ์วายการดแูลรกัษาพระองคใ์นระหว่างการเสด็จ
ลาพักราชการครั้งนั้นด้วย แต่การสิน้พระชนม์ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่มิอาจป้องกันหรือแก้ไขได ้
ท้ายท่ีสุด พระประวัติก็ให้คุณค่าต่อพระองค์ในฐานะปูชนียบุคคลที่ท าให้กองทัพเรือมีความเจริญ 
กา้วหนา้เป็นที่ยอมรบัในสายตาของนานาชาติในปัจจุบนั เหล่าทหารเรือต่างระลึกถึงพระองคอ์ยู่เสมอ
ผ่านบทเพลงทหารเรือที่พระองคท์รงนิพนธ ์และน ามาซึ่งการสรา้งอนุสรณส์ถานกระโจมไฟแห่งนี ้
       ดว้ยพระประวัติฉบับนีเ้ป็นพระประวัติตลอดพระชนมช์ีพฉบับทางการฉบับที่
สองและไดเ้รียบเรียงเรื่องราวดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตรท์ัง้การใชห้ลกัฐานและความพยายาม
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพระองค ์รวมทัง้การเลา่เรื่องราวพระประวติัไดแ้สดงคณุค่าพระเกียรติ

 
1แหล่งเดมิ. หนา้ 74. 
2แหล่งเดมิ. หนา้ค าของพระประวตัิ 
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คุณต่อกองทัพเรือ พระประวติัฉบบันีจ้ึงไดร้บัความเชื่อถือถึงความถูกตอ้งแม่นย าและเป็นแม่บท
การเล่าพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯโดยกองทัพเรือตลอดช่วงทศวรรษ 2500-2520 ทัง้ในแง่
เนือ้หาและวิธีการเล่าพระประวัติ รวมถึงไดร้บัการอา้งอิงในพระประวติัโดยบุคคลอ่ืนภายนอกใน
ช่วงเวลาเดียวกนัดว้ย ท าใหก้ระแสความรูค้วามเขา้ใจต่อกรมหลวงชมุพรฯส่วนหนึ่งในฐานะปชูนีย
บคุคลดา้นกิจการทหารเรือเป็นที่แพรห่ลายทั่วไปในสงัคมจวบจนปัจจบุนั 

  2.1.5 (พ.ศ. 2527) หนังสือ พระประวัติและพระกรณียกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 
ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวบรวมจากเอกสาร
ราชการ 

งานเขียนนีเ้ป็นหนังสือเล่าพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯเฉพาะช่วงพระ
ประสติูจนถึงการออกจากราชการใน พ.ศ. 2453 โดยมุ่งเล่าเรื่องพระกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์
ที่ทรงมีต่อกิจการทหารเรือ แม้จะมิใช่พระประวัติตลอดพระชนม์ชีพฉบับทางการโดยตรง แต่
เรื่องราวพระประวติัฉบบันีไ้ดเ้ปลี่ยนแปลงเรื่องราวแม่บทบางสว่นและวิธีการเล่าเรื่องพระประวติัใน
ช่วงเวลาต่อมา ผูเ้ขียนพระประวัติคือ พลเรือเอก ประพัฒน ์จันทวิรชั อดีตผูบ้ัญชาการทหารเรือ 
พ.ศ. 2526-2527 ท่านเขียนงานเขียนนี ้เพื่อ “บ าเพ็ญวิทยาทาน...เป็นอนุสรณ์แห่งชี วิตการ
ท างาน”1 รวมทัง้เป็นการแสดงความกตญัญตู่อกรมหลวงชมุพรฯสว่นตวัของท่านเองดว้ย 

พลเรือเอก ประพฒันใ์ชว้ิธีการทางประวติัศาสตรอ์ย่างเครง่ครดัในการเขียนพระ
ประวติัฉบบันี ้โดยใชห้ลกัฐานเอกสารต่าง ๆ อา้งอิงและยืนยนัขอ้เท็จจริงในแต่ละเรื่องราวพระชนม์
ชีพของพระองค ์หลกัฐานที่พลเรือเอก ประพัฒนน์ ามาใช ้ไดแ้ก่ เอกสารจดหมายเหตุราชการต่าง ๆ 
ตั้งแต่รัชกาลที่  5 จนถึงรัชกาลที่  6 ที่ส  านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้, ราชกิจจา
นุเบกษา, เอกสารราชการของกองทัพเรือสมัยที่เป็นกรมทหารเรือและกระทรวงทหารเรือ รวมถึง
หนงัสือต่าง ๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การที่พลเรือเอก ประพฒันใ์ชห้ลกัฐานจ านวนมากที่
ร่วมสมัยพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯและเก่ียวขอ้งกับองคก์รที่พระองคท์รงงานท าใหง้าน
เขียนพระประวติัฉบบันีม้ีความน่าเชื่อถือในทางประวติัศาสตรแ์ละไดร้บัการอา้งอิงในงานเขียนพระ
ประวติัในสมยัหลงัจวบจนปัจจบุนั 

พระประวัติเล่าเรื่องราวพระชนมช์ีพใชโ้ครงเรื่องแม่บทก ากบัการเล่าเรื่องตัง้แต่
พระประสูติจนถึงการออกจากราชการใน พ.ศ. 2453 โดยเล่าเรื่องตามล าดับเรื่องในโครงเรื่อง
แม่บท ได้แก่ พระประสูติ, การศึกษาของพระองค์, การรับราชการ, การปฏิรูปการศึกษาของ

 
1พลเรือเอก ประพฒัน ์จนัทวิรชั. (2527). พระประวตัแิละพระกรณียกิจในสมยัรชักาลที ่5 ของพลเรือ

เอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสารราชการ. หนา้ค าปรารภ. 
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โรงเรียนนายเรือ และการออกจากราชการ แต่พระประวัติฉบบันีไ้ดเ้พิ่มเรื่องราวพระกรณียกิจอ่ืน
ของพระองคน์อกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษา เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า บทบาทของกรมหลวงชุมพรฯ
ที่ทรงมีต่อกิจการทหารเรือในทกุดา้นมากกว่าแค่เพียงการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ และแสดงถึง
ความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงพยายามฝ่าฟันอุปสรรคให้กิจการทหารเรือของคนไทย
สามารถตัง้ขึน้ไดส้  าเร็จ เนื่องจากเจา้นายเชือ้พระวงศพ์ระองคอ่ื์นไม่สามารถใส่ใจกิจการทหารเรือ
ไดอ้ย่างจรงิจงั 

พลเรือเอก ประพัฒนไ์ดอ้ธิบายภาพรวมปัญหาของกิจการทหารเรือช่วงแรกที่
กรมหลวงชมุพรฯทรงรบัราชการไวว้่า หน่วยงานต่าง ๆ เพียงมีความรบัผิดชอบขึน้ตรงต่อกรมทหาร
เรือ แต่มิไดจ้ัดเป็นส่วนราชการ อีกทัง้เจา้นายเชือ้พระวงศท์ี่ด  ารงต าแหน่งระดับสูงทางทหารต่าง
ปฏิบติัหนา้ที่ในกรมทหารเรือไดไ้ม่เต็มที่ เนื่องจากด ารงต าแหน่งทัง้ในกระทรวงกลาโหมและกรม
ทหารเรือ รวมถึงเจา้นายบางพระองคม์ีปัญหาเรื่องสขุภาพ ท าใหก้รมหลวงชมุพรฯตอ้งทรงรบัภาระ
งานบริหารราชการกรมทหารเรือแทนบ่อยครัง้ ตัวอย่างหนึ่งเช่น เรื่องทรงรกัษาการแทนเสนาบดี
กระทรวงกลาโหม พลเรือเอกประพัฒน์ได้อ้างอิงเรื่องนี ้จากลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลลา 
121/2412 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม ร.ศ. 1191 (พ.ศ. 2443) 

เรื่องเล่าว่า ช่วงแรกเมื่อทรงรบัราชการในกรมทหารเรือ กรมหลวงชุมพรฯทรง
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหน้าที่บงัคับบัญชากรมทหารเรือแทนพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ผูบ้ญัชาการทหารเรือ ณ ขณะนั้น เนื่องจากกรมหลวงประจักษ์ฯเสด็จไปตรวจราชการ
ทหารเรือ ณ จังหวัดชายทะเลฝ่ังตะวันออกอย่างเร่งด่วน และทรงรบัสั่งใหก้รมหลวงชุมพรฯดูแล
ราชการกรมทหารเรือแทนพระองค ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไม่ทรงเห็นพอ้งกับ
กรมหลวงประจกัษ์ฯ เพราะทรงเห็นว่า กรมหลวงชุมพรฯยังทรง “เป็นเด็กพึ่งมาใหม่ จะเขา้ไปเป็น
หนังน่าไฟอยู่”2 แต่พระองคท์รงไดร้บัลายพระหตัถแ์จง้เรื่องลาไปตรวจราชการหลงัจากกรมหลวง
ประจกัษ์เสด็จออกไปแลว้ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจึงทรงแกไ้ขสถานการณ ์โดย
ใหพ้ระศรีณรงคว์ิไชย ราชปลดัทูลฉลองกระทรวงกลาโหม ท าหนา้ที่ถวายค าปรึกษาแด่กรมหลวง
ชมุพรฯและรบัผิดชอบราชการ ณ ช่วงเวลานัน้ 

นอกจากปัญหาเรื่องการจัดระเบียบส่วนราชการของกรมทหารเรือและการที่
เจา้นายผูใ้หญ่ที่ด  ารงต าแหน่งระดบัสงูของกรมทหารเรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ราชการไดเ้ต็มที่แลว้ 
พลเรือเอก ประพฒันย์งัไดอ้ธิบายถึงปัญหาภายในอ่ืน ๆ ที่ท าใหก้ารจดัการกิจการทหารเรือด าเนิน

 
1แหล่งเดมิ. หนา้ 71-72. 
2แหล่งเดมิ. หนา้ 72. 
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ไปไดอ้ย่างล าบาก เช่น ความไม่เป็นระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทหารเรือ และ
ความขดัแยง้ระหว่างขา้ราชการผูใ้หญ่กลุม่หวัใหม่กบักลุม่หวัเก่า เป็นตน้ จนกระทั่งสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนครสวรรคว์รพินิตทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการกรมทหารเรือและจัดการ
ระเบียบราชการ ปัญหาภายในจึงลดนอ้ยลงไป 

อย่างไรก็ตาม แมพ้ระประวัติฉบบันีม้ีเรื่องราวใหม่จ านวนมากที่มิไดป้รากฏใน
แม่บทพระประวัติและพยายามน าเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกับอุปสรรคที่กรมหลวงชุมพรฯทรงตอ้ง
ประสบตลอดการรับราชการช่วงแรก ซึ่งท าให้ภาพกรมหลวงชุมพรฯในงานเขียนนี ้ปรากฏใน
ลกัษณะเจา้นายชัน้ผูน้อ้ยที่พยายามสรา้งกิจการทหารเรือใหเ้ป็นรูปร่างท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ แต่
เรื่องราวส าคัญที่ไดร้บัการถ่ายทอดไปยงัพระประวัติฉบบัอ่ืนคือ เรื่องประสบการณก์ารศึกษาของ
กรมหลวงชุมพรฯที่ประเทศอังกฤษ พลเรือเอก ประพัฒน์น าเสนอพระอัธยาศัยกับพระปรีชา
สามารถของพระองค์ในด้านการทหารเรือผ่านพระชนม์ชีพในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษ 
ขณะเดียวกนั ก็เนน้ความส าคญัของวิชาทหารเรือองักฤษดว้ยการอธิบายความยากล าบากในการ
ฝากพระองคเ์ขา้เรียนในโรงเรียนนายเรือองักฤษ 

พระประวติัเล่าว่า เมื่อกรมหลวงชุมพรฯทรงศกึษาอยู่ที่ประเทศองักฤษ พระองค์
ทรงศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาทหารเรือของมิสเตอรล์ิตเติลจอหน์ (W.T. Littlejohn) ซึ่งเป็นครูใหญ่
ที่มีความเขม้งวดมากและโมโหรา้ย โดยทรงมีผลการเรียนในระดับดีและได้รบัการยอมรบัจาก
มิสเตอรล์ิตเติลจอหน์ กระนัน้ การฝากกรมหลวงชมุพรฯเขา้เรียนในโรงเรียนนายเรือองักฤษประสบ
อปุสรรค เนื่องจากโรงเรียนนายเรือองักฤษ (HMS Britannia)1 หวงแหงความรูท้างทหารเรือของตน
และไม่ยินยอมใหช้าวต่างชาติเขา้ศึกษา ราชการไทยจึงพยายามเจรจาขอใหก้ระทรวงทหารเรือ
องักฤษผ่อนผันขอ้บงัคบั กระทรวงทหารเรือจึงยินยอมใหก้รมหลวงชุมพรฯสามารถเขา้รบัการฝึกหัด
บนเรือรบของราชนาวีอังกฤษได ้โดยมีเงื่อนไขว่า พระองคต์อ้งทรงมีพระชนมายุ 16 ปีเท่ากับนักเรียน
นายเรือองักฤษที่ส  าเรจ็การฝึกที่โรงเรียนนายเรือ และทรงไดร้บัการแต่งตัง้เป็นนกัเรียนนายเรือไทยแลว้ 

ราชการไทยจึงด าเนินการดังกล่าวอา้งอิงมาตรฐานการเขา้ศึกษาในโรงเรียน
นายเรืออังกฤษ โดยแต่งตัง้ใหก้รมหลวงชุมพรฯทรงเป็นนักเรียนนายเรือไทยและรบัการฝึกหัดบนเรือ
พระที่นั่ งมหาจักรีเมื่อพระองค์เสด็จมาร่วมขบวนเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระ

 
1โรงเรียนนายเรืออังกฤษก่อตั้งขึน้โดยใชเ้รือรบหลวงชื่อ  “บริตันเนีย” เป็นเรือรบแบบใชใ้บสามเสา 

จอดทอดสมอที่ปากแม่น า้ดารต์ และเมื่อเรือทรุดโทรมลง ก็จะน าเรือใหม่มาทอดสมอเป็นโรงเรียนนายเรือหลัง
ใหม่ เป็นประเพณีที่กระท าจนถึง พ.ศ. 2448 เมื่อมีการสรา้งโรงเรียนนายเรือบริตนัเนียเป็นอาคารขึน้ โรงเรียน
นายเรือท่ีเป็นเรือรบก็ยตุิบทบาทของตนไป 
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จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวใน พ.ศ. 2440 หลังจากทรงส าเร็จการฝึกหัดบนเรือพระที่นั่งและผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานของนักเรียนนายเรืออังกฤษ พระองคก์็เสด็จขึน้ฝึกหดัในฐานะนักเรียนท าการ
นายเรือ (Midshipman) บนเรือรบองักฤษที่ประจ าอยู่ในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และทรงด าเนินพระชนมช์ีพ
ฝ่าฟันความยากล าบากจากความเขม้งวดของผูบ้ญัชาการเรือและการกลั่นแกลง้จากนายทหารเรือ 

ในระหว่างทรงฝึกหดับนเรือรบอังกฤษ กองเรือองักฤษในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน
ตอ้งท าการปราบปรามเหตจุลาจลบนเกาะครีตและเรือรบที่กรมหลวงชุมพรฯทรงฝึกหดัอยู่ตอ้งรว่ม
การปราบปรามครัง้นี ้ท าใหพ้ระองคต์อ้งทรงร่วมปราบจลาจล โดยทรงรบัหนา้ที่เป็นผูบ้งัคบับญัชา
ทหารที่ยกพลขึน้บกและทรงเล่าถึงพระชนมช์ีพอย่างล าบากบนเกาะครีตเป็นเวลา 3 เดือนแก่พล
เรือตรี พระยาหาญกลางสมทุรว่า พระองคท์รง “ตอ้งนอนกลางดินกินกลางทราย หนาวก็หนาว ใน
สนามรบตอ้งนอนกบัศพที่ตายใหม่ ๆ และบางคราวซ า้ยงัอดอาหาร ตอ้งจบัหอยทากมาทอดเสวย
กับหัวหอม ศพที่ถูกยิงที่ทอ้งนับว่าเหม็นรา้ยกาจ ถึงว่าจะเป็นศพที่ตายใหม่ ๆ ก็ตาม” 1 หลงัจาก
การปราบจลาจลบนเกาะครีตแลว้ กรมหลวงชุมพรฯก็เสด็จขึน้ฝึกหดับนเรือรบล าอ่ืน จนกระทั่งทรง
สอบไล่วิชาการเรือระดบัเรือเอกส าเร็จและทรงศึกษาที่วิทยาลยัทหารเรือที่กรีนิชต่อเป็นเวลา 4 เดือน 
จึงทรงส าเรจ็การศกึษาวิชาทหารเรือที่ประเทศองักฤษ 

เรื่องราวประสบการณข์องกรมหลวงชมุพรฯในการศึกษาวิชาทหารเรือที่ประเทศ
องักฤษขา้งตน้นีไ้ดน้ าเสนอพระปรีชาสามารถของพระองคด์า้นกิจการทหารเรืออยู่ระดบัมาตรฐาน
ของชาติตะวนัตกที่เป็นมหาอ านาจทางทะเลและพระอธัยาศยัอนัมุ่งมั่นฝ่าฟันความเขม้งวดในการ
ฝึกหัดนักเรียนนายเรือของอังกฤษ รวมถึงทรงมีประสบการณ์ในการรบจริง ท าใหพ้ระองคท์รงมี
ภาพลกัษณค์วามเป็นมนุษยท์ี่ผ่านประสบการณฝึ์กฝนจนมีความรูค้วามช านาญจรงิ รวมทัง้เป็นสิ่ง
ยืนยันว่า ความรูค้วามทันสมัยที่กรมหลวงชุมพรฯทรงน ากลับมาสามารถสรา้งความเจริญแก่
กองทพัเรือไทยเมื่อทรงปฏิรูปการศกึษาของโรงเรียนนายเรือ 

พระประวติัฉบบันีจ้บลงดว้ยการแสวงหาขอ้เท็จจริงเรื่องเหตทุี่กรมหลวงชุมพรฯ
ออกจากราชการทหารเรือ โดยสอบทานจากหลกัฐานเรื่องเล่าความทรงจ าของบคุคลและหลกัฐาน
เอกสารราชการต่าง ๆ พลเรือเอก ประพัฒนว์ิเคราะหแ์ละไดข้อ้สรุปว่า พระองคท์รงตอ้งออกจาก
ราชการดว้ยเหตุรบัเคราะหจ์ากนายทหารเรือที่ใชค้  าพูดก าเริบต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวั ทา้ยที่สดุ พระประวติัฉบบันีใ้หค้ณุค่าความส าคญัต่อกรมหลวงชุมพรฯในฐานะพระบิดา
ของทหารเรือไทย โดยพิจารณาถึงพระกรณียกิจที่จ  าตอ้งทรงก่อร่างสรา้งกองทัพเรือตัง้แต่มิไดม้ี

 
1พลเรือเอก ประพฒัน ์จนัทวิรชั. (2527). พระประวตัิและพระกรณียกิจในสมยัรชักาลที ่5 ของพลเรือเอก 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสารราชการ. หนา้ 31. 
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รากฐานใด ๆ ใหข้ึน้มาเป็นรูปเป็นร่าง และตอ้งทรงฝึกหดัผูท้ี่จะปฏิบติัราชการในกิจการดา้นนีท้ัง้ใน
แง่ความรูค้วามสามารถและในแง่ส  านึกที่ผูป้ฏิบติัราชการนีพ้ึงมี รวมทัง้ความใส่พระทยัที่ทรงมีต่อ
กองทัพเรือและทหารเรือจึงท าใหพ้ระองคท์รงเป็นที่เคารพรกัใคร่และสมควรไดร้บัการเชิดชูเป็น    
ปชูนียบคุคล 
    แมเ้รื่องราวสว่นใหญ่ในพระประวติัโดยพลเรือเอก ประพฒันจ์ะมิไดร้บัการผลิตซ า้
ในพระประวติัที่เขียนขึน้ภายหลงั แต่ดว้ยวิธีการน าเสนอพระประวติัดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์
อย่างเคร่งครัดและการยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องพระปรีชาสามารถของกรมหลวงชุมพรฯด้าน
การศึกษาวิชาการทหารเรือ ท าใหง้านเขียนพระประวติัฉบบันีเ้ปลี่ยนแปลงแม่บทการเล่าเรื่องราว
การศึกษาของพระองคท์ี่ประเทศอังกฤษ และจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเล่าพระประวติัฉบบั
ทางการในช่วงเวลาต่อมาที่จะเริ่มตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพระจริยวัตรต่าง ๆ ของพระองค์
และปฏิเสธเรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิ 

2.2 งานเขียนเล่าเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง 
       งานเขียนพระประวติัประเภทนีจ้ะเนน้เลา่เกร็ดพระประวติัเรื่องเล่าลืออิทธิปาฏิหารยิเ์หนือ
จริง โดยอา้งอิงจากพระจรยิวตัรของกรมหลวงชุมพรฯดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรแ์ละเรื่องพระ
ชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ เรื่องราวพระประวติักลุ่มนีส้่วนใหญ่มิไดร้ะบุเวลาที่ชดัเจนและไม่ เล่า
เรื่องไล่เรียงตามเวลา แต่จะถือเอาเรื่องความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรต่์อหลวงปู่ ศขุกบัเรื่องที่ทรง
ตัง้ใจจะเป็นหมอพรเป็นจุดเริ่มตน้ของเรื่องเล่าอิทธิปาฏิหาริยอ่ื์น ผูว้ิจัยสามารถแยกเรื่องเล่าออก
ไดเ้ป็นสองโครงเรื่อง ไดแ้ก่ โครงเรื่องหลวงปู่ ศขุ และโครงเรื่องหมอพร 
      โครงเรื่องหลวงปู่ ศขุเป็นโครงเรื่องที่อธิบายความเป็นมาของเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 
เชื่อมโยงกับพระจริยวัตรความเลื่อมใสศรทัธาของกรมหลวงชุมพรฯต่อหลวงปู่ ศุข วัดมะขามเฒ่า จ.
ชยันาท โดยอธิบายว่า พระองคท์รงไดร้บัวิชาไสยศาสตรข์องหลวงปู่ ศขุมาและแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
ในเหตุการณต่์าง ๆ ส่วนโครงเรื่องหมอพรเป็นโครงเรื่องที่อธิบายเรื่องราวปาฏิหาริยก์ารรกัษาโรค
ของกรมหลวงชมุพรฯที่ท าใหผู้ค้นหายป่วยไดอ้ย่างอศัจรรย ์

  2.2.1 (พ.ศ. 2496) ชุดเอกสารจดหมายเหตุของกองประวัติศาสตร์ กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือเร่ือง พระราชประวัติกรมหลวงชุมพรฯ บางส่วน 

เอกสารชุดนีเ้ป็นชุดเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรกัษาอยู่ที่กองประวัติศาสตร์
ทหารเรือ ประกอบดว้ย 

1.  จดหมายลายมือของนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) ที่
เลา่พระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯ 
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2.  เอกสารลายมื อของหลวงรักษ าราชทรัพ ย์ที่ แจ้ง ให้ หั วหน้ากอง
ประวติัศาสตรท์หารเรือแกไ้ขค าและเรื่องของท่านตามความเหมาะสม 

3.  บันทึกข้อความของกองประวัติศาสตรท์หารเรือในการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งเรื่องเพลงพระนิพนธข์องกรมหลวงชมุพรฯ 

4.  เอกสารตวัพิมพดี์ดคดัลอกเนือ้ความในจดหมายของหลวงรกัษาราชทรพัย ์
ในที่นีผู้ว้ิจยัจะเนน้ความส าคญัเพียงจดหมายลายมือของหลวงรกัษาราชทรพัย์

เป็นหลกั เนื่องจากเป็นเอกสารตน้เรื่องในชดุเอกสารนี ้
จดหมายในชุดเอกสารนีเ้ป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของหลวงรกัษาราชทรพัย ์ส่ง

มาถึงพลเรือจตัวา ยงยุทธ อาชวาคม หวัหนา้กองประวติัศาสตรท์หารเรือ ณ เวลานัน้ เมื่อวนัที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2496 เพื่อเล่าพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯตามที่พลเรือจตัวา ยงยุทธเขียนรอ้ง
ขอในวารสารนาวิกศาสตร ์ฉบบัปีที่ 36 เลม่ที่ 9 ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ. 24961 และหลวงรกัษา
ราชทรพัยท์ราบว่า กองทัพเรือก าลังด าเนินการสรา้งพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯขึน้ที่ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ จึงมีความยินดีเล่าพระประวัติของพระองค์ เพื่อน าไปเป็นเรื่องราวประกอบพระ
อนุสาวรียน์ี ้โดยท่านจะเล่าพระประวัติเรื่องต่าง ๆ จากความทรงจ าของท่าน จดหมายฉบบันีเ้ป็น
งานเขียนชิน้แรกที่เล่าถึงเรื่องราวพระจรยิวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรแ์ละเรื่องทรงเป็นหมอพร 
ซึ่งทัง้สองเป็นตน้เรื่องของเกรด็พระประวติัในดา้นนีท้ี่จะปรากฏในงานเขียนอ่ืนจวบจนปัจจุบนั 

เรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯในจดหมายฉบบันีม้ีภาพรวมน าเสนอ
พระเกียรติคณุของพระองคท์ี่ทรงมีต่อแวดวงทหารเรือไทย โดยมีเรื่องเล่าพระประวติัจ านวน 8 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 1. อตัชีวประวติัส่วนตวัของท่านโดยย่อ 2. สถานที่ประทบัของกรมหลวงชุมพรฯก่อนหนา้วัง
นางเลิง้ 3. พระจริยวัตรเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์4. การสืบราชการลับ 5. การตั้งกองทหารที่
บางพระและกองทหารหวัเมือง 6. พระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ 7. การตัง้กิจการฌาปนกิจศพ
ทหารเรือ และ 8. บทเพลงทหารเรือที่พระองคท์รงนิพนธ์ เรื่องราวพระประวัติขา้งตน้นีส้่วนใหญ่
ไดร้บัการผลิตซ า้ในหนังสือ เกียรติประวตัิกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศกัดิ ์เวทย์มนต์, ต ารายาจาก
คมัภีร์ของ (เจ้าพ่อ) ซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพหลวงรกัษาราชทรพัย์ และพระประวัติฉบับ
ทางการในเวลาต่อมา แต่ในที่นีผู้ว้ิจยัจะทบทวนเฉพาะเรื่องพระจรยิวตัรเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์
และเรื่องทรงเป็นหมอพร ซึ่งอยู่ในเรื่องพระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ 

 
1ผูว้ิจยัมิอาจทราบเนือ้ความในวารสารไดโ้ดยตรง เนื่องดว้ยขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงเนือ้หาของวารสาร

ที่เก็บรกัษาในแผนกวารสารนาวิกศาสตร ์ราชนาวิกสภา 
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หลวงรักษาราชทรัพย์เล่าเรื่องพระจริยวัตรเลื่อมใสศรัทธาไสยศาสตร์ว่า 
หลงัจากที่กรมหลวงชุมพรฯเสด็จกลบัมายังสยาม พระองคท์รงประสบเหตุการณ์อิทธิปาฏิหาริย์
ดว้ยพระองคเ์องสองครัง้ ครัง้แรกเมื่อพระองคท์รงลองความขลงัของพระเครื่องที่ทรงไดร้บัมาจาก
พระราชวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วิบูลพรรณรงัษี โดยทรงน าไปผูกไวท้ี่ตน้ไมห้นา้ประตูใหญ่ทางเขา้
กองทพัเรือ และรบัสั่งใหน้าวาเอก พระยานาวาพลพยุหรกัษ์ (ลอย ชะลายนนาวิน) ใชปื้นไรเฟิลยิงใส่ 
ปืนยิงไม่ออกสามนดั แต่เมื่อหนัปืนยิงขึน้ฟ้ากลบัยิงออกได ้พระองคจ์ึงทรงเริ่มเลื่อมใสศรทัธาไสย
ศาสตรแ์ละพุทธศาสนา ครัง้ที่สองเมื่อพระองคท์อดพระเนตรเห็นหลวงปู่ ศุข วัดมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท 
ใชอ้  านาจไสยศาสตรเ์สกใหห้ัวหลีกลว้ยกลายเป็นกระต่าย และเสกใหพ้ลทหาร จ๊อก เป็นจระเข ้
พระองคก์็ทรงเลื่อมใสศรทัธาและฝากตวัเป็นศิษยข์องหลวงปู่ ศขุ 

ในตอนทา้ยของเรื่อง หลวงรกัษาราชทรพัยไ์ดอ้ธิบายเรื่องนีว้่า ท่านมิไดอ้ยู่ใน
เหตุการณ์ขา้งตน้ หากแต่ฟังเรื่องนีม้าจากพลเรือตรี พระยาก าแหงณรงคฤ์ทธิ์ (หอ้ง หังสนาวิน) 
เจา้กรมยุทธศึกษาทหารเรือผูเ้ป็นลูกศิษยต์น้กุฏิที่ไดร้บัการสั่งสอนจากกรมหลวงชุมพรฯอย่าง
ใกลช้ิด พ านักอาศัยอยู่ในเขตวังของพระองค์ และอยู่ร่วมเหตุการณ์ขา้งตน้ การอธิบายนีท้  าให้
ความรบัผิดชอบในการชีแ้จงขอ้เท็จจริงตกอยู่แก่พระยากาจก าแพงณรงคฤ์ทธิ์ผูเ้ป็นตน้เร่ืองของ
เรื่องราว และเป็นหนา้ที่ของพลเรือจตัวา ยงยทุธที่จะตรวจสอบขอ้เท็จจรงินี ้ขณะที่หลวงรกัษาราช
ทรพัยอ์ยู่ในฐานะผูถ้่ายทอดเรื่องราวที่ไดย้ินไดฟั้งมาเท่านัน้ 

ส่วนเรื่องทรงเป็นหมอพรนั้น หลวงรักษาราชทรัพย์เล่าจากความทรงจ าว่า 
หลงัจากกรมหลวงชุมพรฯทรงออกจากราชการ พระองคท์รงตัง้พระทยัจะเป็นหมอรกัษาโรคใหแ้ก่
ผูค้น โดยทรงศึกษาวิชาแพทยแ์ผนยาไทยจากพระยาพิษณุประสาทเวช (คง ถาวรเวช) และทรง
นิพนธส์มุดข่อยต ารายานีไ้วด้ว้ย พระองคจ์ะทรงผสมยาและทดลองกบัสตัวต่์าง ๆ เมื่อทรงเห็นว่า 
ยาสามารถรกัษาไดผ้ลดี จึงทรงรบัรกัษาโรคใหแ้ก่ผูค้นอย่างไม่เลือกหนา้ โดยไม่คิดค่ายาค่ารกัษา 
และทรงใหผู้ค้นเรียกพระองคว์่า หมอพร ผูท้ี่มารบัการรกัษาจากพระองคม์ีทัง้ที่รกัษาแลว้หายและ
รกัษาแลว้ป่วยหนกัจนเสียชีวิต แต่พระองคก์็ทรงมีชื่อเสียงไปทั่วทัง้เมือง 

ทัง้ในเรื่องพระจริยวัตรดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรแ์ละเรื่องทรงเป็นหมอพร 
หลวงรกัษาราชทรพัยม์ิไดม้ีหลกัฐานยืนยนัขอ้เท็จจริง แต่เมื่อจดหมายฉบบันีไ้ดร้บัการคดัลอกเก็บไว้
เป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตรข์องกองประวัติศาสตรท์หารเรือ1 และต่อมาไดร้บัการตรวจสอบ

 
1ในเอกสารลายมือของหลวงรกัษาราชทรพัยท์ี่แจง้ใหห้วัหนา้กองประวตัิศาสตรเ์รื่องแกไ้ขค าและเรื่อง

ของท่านตามความเหมาะสม มีลายมือดินสอเขียนโดยเจา้หนา้ที่ในกองประวตัิศาสตรท์หารเรือว่า จดหมายของ
หลวงรกัษาราชทรพัยไ์ด ้“คัดไว ้2 ชุด เก็บไวเ้ป็นประวัติศาสตร ์1 ชุดตามตน้ฉบับ ส่วนอีก 1 ชุดที่ลงในนาวิก
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ยืนยันในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟฯ (พ.ศ. 2503) เรื่องราวทั้งสองเรื่องก็กลายเป็น
ข้อเท็จจริงหนึ่งเก่ียวกับพระองค์ ได้รบัการผลิตซ า้ในงานเขียนพระประวัติอ่ืน และกลายเป็น
ค าอธิบายความเป็นมาของเรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิเรื่องอ่ืนที่เก่ียวกบัพระองคใ์นเวลาต่อมา 

2.2.2 (พ.ศ. 2504) หนังสือ เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ โดยทานตะวัน 
งานเขียนนีเ้ป็นพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯตลอดพระชนมช์ีพชิน้แรกที่

ผลิตโดยบุคคลภายนอกกองทัพเรือและเป็นพระประวติัฉบบัแรกที่เล่าถึงการที่พระองคท์รงแสดง
พลงัอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง ผูเ้ขียนพระประวัติคือ สิงห ์ผูกพานิช โดยใชน้ามแฝงว่า ทานตะวัน 
งานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะบทความในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยก่อนจะได้รบัการรวม
ตีพิมพ์เป็นหนังสือใน พ.ศ. 2504 สิงห์อธิบายถึงความเป็นมาของงานเขียนนี ้ว่า เขาเป็น
นักหนังสือพิมพป์ระจ าส านักพิมพ์ประชาธิปไตยและไดร้บัมอบหมายจากบรรณาธิการใหเ้ขียน
เร่ืองพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ เน่ืองจากบรรณาธิการมีความสนใจความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองคท์ี่แพรห่ลายอยู่ในสงัคม 

ขณะเดียวกัน สิงหอ์ธิบายความน่าสนใจของเร่ืองราวความศักดิ์สิทธิ์ของกรม
หลวงชุมพรฯว่า ในช่วงที่สิงหก์ าลงัรวบรวมเรื่องราวพระประวติั ไดเ้กิดเรื่องเล่าลืออิทธิปาฏิหาริย์
เก่ียวกบัอบุติัเหตทุหารเรือกับประชาชนเสียชีวิตหมู่ในบริเวณฐานทพัเรือสตัหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวนัที่ 
20 มีนาคม พ.ศ. 2504 ทัง้ทหารและประชาชนในพืน้ที่เล่าลือกันว่า หลงัจากกองทพัเรือสรา้งศาล
เคารพบูชาพระองคท์ี่แหลมปู่ เจา้ พระองคเ์สด็จเขา้ร่างทหารเรือคนหนึ่งและทรงประสงคข์อทหาร
ไปเฝ้าศาล แต่ไม่มีผูใ้ดเชื่อ จึงทรงบันดาลใหเ้กิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึน้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เรื่องราว
อิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงินีเ้ป็นแรงบนัดาลใจสว่นหนึ่งใหส้ิงหเ์ขียนพระประวติัฉบบันีข้ึน้ 

งานเขียนเล่าเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯตลอดพระชนมช์ีพตัง้แต่
พระประสติูจนถึงการสิน้พระชนมต์ามโครงเรื่องแม่บทก ากบัการเล่าพระประวติั และเพิ่มเกรด็พระ
ประวติัหลายเรื่องแทรกเขา้ไประหว่างพระประวติัแต่ละช่วง เช่น เรื่องงานอดิเรกของพระองค,์ เรื่อง
พระปรีชาสามารถต่าง ๆ และเรื่องการวางแผนยุทธศาสตรท์างทะเล เป็นตน้ แต่เนื่องดว้ยรูปแบบ
ของงานเขียนที่เดิมเป็นบทความในหนงัสือพิมพ ์เกร็ดพระประวติัเหลา่นีจ้ึงมิไดถ้กูจดัล าดบัการเล่า
เรื่องตามเวลาของพระชนมช์ีพ และท าใหพ้ระประวัติมีภาพรวมล าดับการเล่าเรื่องตามโครงเรื่อง

 

ศาสตรน์ัน้ ไดจ้ดัการตรวจแกอ้กัษร, ส านวน และขอ้ความบางประการใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ เพราะผูเ้ขียน ๆ มาใน
ท านองพูด” จึงยืนยนัไดว้่า กองประวตัิศาสตรท์หารเรือไดพ้ิจารณาจดหมายของหลวงรกัษาราชทรพัยใ์นฐานะ
หลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ลว้ (ใน กองทัพเรือไทย. เอกสารกองประวตัิศาสตร ์กรมยุทธการทหารเรือ 1.กปศ.
ยก.ทร.3.6.13 เรื่อง พระราชประวตัิของกรมหลวงชมุพรฯ บางส่วน (2496 – 2497). 
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แม่บทอย่างหลวม ๆ โดยไล่เรียงเรื่องดังนี ้คือ พระประสูติ, การศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรือ, การน านักเรียนนายเรือออกฝึกภาคทะเลในต่างประเทศ, การตั้งกองทหารที่
บางพระ, การออกจากราชการ, พระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ, การจบัเรือเชลย, การตัง้กิจการ
ฌาปนกิจทหารเรือ, การซือ้เรือหลวงพระรว่ง, เกรด็พระประวติัเรื่องต่าง ๆ และการสิน้พระชนม ์

เนื่องจากงานเขียนนีใ้ชโ้ครงเรื่องแม่บทก ากับการเล่าเรื่อง ท าใหเ้รื่องราวพระชนม์
ชีพของกรมหลวงชุมพรฯส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกับพระประวัติในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟฯ 
(พ.ศ. 2503) เช่น เรื่องพระชนมช์ีพวยัเยาวข์องพระองค ์งานเขียนนีเ้ล่าตามแม่บทว่า พระองคท์รง
เติบโตในพระบรมมหาราชวังและทรงเขา้ศึกษาในโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบจนกระทั่งทรง
โสกนัตใ์น พ.ศ. 2436 แต่ไดเ้ติมแต่งรายละเอียดเพิ่มว่า หลงัจากทรงโสกนัตแ์ลว้ พระบาทสมเด็จ
สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ “ทรงสงัเกตอุปนิสยัใจคอของพระเจา้ลูกยาเธอแต่ละพระองค ์ว่า
ควรจะส่งองคใ์ดไปศึกษาวิชาการแขนงใด...ก็ทรงเห็นว่า เสด็จในกรมหลวงชมุพรฯเหมาะที่จะทรง
เป็นทหารเรือ”1 เป็นต้น การเล่าพระประวัติตามแม่บทนีเ้ป็นเครื่องยืนยันว่า เรื่องราวแม่บทได้
กลายเป็นความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานของสงัคมที่มีต่อกรมหลวงชมุพรฯแลว้ 

ในส่วนของเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง พระประวัตินีไ้ดน้ าเสนอเกร็ดพระ
ประวติัดา้นนีเ้ป็นจ านวนมากกว่าที่ปรากฏในงานเขียนพระประวติัฉบบัก่อนหนา้ และเป็นงานเขียน
แรกที่เล่าเรื่องราวที่พระองคท์รงสรา้งเหตุการณป์าฏิหาริยเ์หนือจริงดว้ยพระองคเ์อง ทัง้นีง้านเขียน
เล่าเกร็ดพระประวติัดา้นนีก้ระจดักระจายอยู่ในพระประวติัเรื่องอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงจดัล าดับ
เกร็ดพระประวติัดว้ยการพิจารณาโครงเรื่องและพบว่า เกร็ดพระประวติัดา้นนีแ้บ่งโครงเรื่องออกเป็น
สองกลุ่ม ได้แก่ โครงเรื่องหลวงปู่ ศุข และโครงเรื่องหมอพร โดยมีเรื่องพระจริยวัตรด้านเลื่อมใส
ศรทัธาไสยศาสตรก์บัเรื่องทรงเป็นหมอพรเป็นเรื่องล าดบัแรกของแต่ละโครงเรื่องก่อนการเลา่ถึงเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยอ่ื์นในกลุ่ม และจะอธิบายความเป็นมาของเรื่องอิทธิปาฏิหาริยอ่ื์นเชื่อมโยงกบัการที่
พระองคท์รงเป็นศิษยข์องหลวงปู่ ศขุและทรงศึกษาวิชาแพทยแ์ผนไทยจากพระยาพิษณุประสาทเวช 

ในโครงเรื่องหลวงปู่ ศุข เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงในพระประวัติฉบับนี ้
เริ่มตน้ดว้ยการเลา่เรื่องพระจริยวตัรของกรมหลวงชุมพรฯดา้นความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์ซึ่ง
ผลิตซ า้เรื่องพระจรยิวตัรดา้นความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรใ์นหนงัสือ อนสุรณ์พธิีเปิดกระโจมไฟ
ชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) ต่อมาจึงไดเ้ล่าว่า หลงัจากที่กรมหลวงชุมพรฯทรงเป็นศิษยข์อง
หลวงปู่ ศขุแลว้ พระองคท์รงไดร้บัวิชาไสยศาสตรจ์ากหลวงปู่ ศุขและทรงแสดงพลงัอิทธิฤทธิ์เหนือ
ธรรมชาติในเหตกุารณป์าฏิหาริย ์เช่น เรื่องทรงใชอ้าคมตะปสูามดอกน าเรือฝ่าอปุสรรคในทะเลได้

 
1ทานตะวนั. (2504). เจา้พอ่กรมหลวงชมุพรฯ. หนา้ 8-9. 
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อย่างปลอดภยั, เรื่องทรงสามารถลว่งรูส้ิ่งต่าง ๆ ที่ห่างไกลได ้และเรื่องทรงเสกใบมะขามเป็นตวัต่อ 
เป็นตน้ เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยส์่วนหนึ่งในงานเขียนนีไ้ดร้บัการผลิตซ า้ในงานเขียนพระประวัติ
ฉบับอ่ืนภายหลัง ตัวอย่างหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นคือ เรื่องทรงแสดงวิชาคงกระพันชาตรีช่วยชีวิต
มหาดเล็ก เรื่องนีเ้ลา่ว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัวิชาคงกระพนัชาตรีจากหลวงปู่ ศขุและฝึกวิชานี ้
จนช านาญ วนัหนึ่งเมื่อพระองคท์รงทราบว่า มหาดเล็กคนหนึ่งของพระองคก์ าลังถูกนกัเลงท ารา้ย 
พระองคจ์ึงรีบเสด็จโดยรถมา้พระที่นั่งไปยงัที่เกิดเหตุ ทรงกระโดดลงจากรถมา้และใชพ้ระวรกาย
รบัคมดาบของนักเลง โดยพระวรกายขของพระองค์มิได้รบับาดเจ็บ มีเพียงรอยบุบบู้บนพระ
ปฤษฎางคเ์พียงเล็กนอ้ยเท่านัน้1 

ส่วนในโครงเรื่องหมอพร เรื่องราวเก่ียวกับหมอพรในพระประวัติฉบบันีเ้ริ่มตน้
ดว้ยการเล่าถึงเรื่องทรงเป็นหมอพร โดยผลิตซ า้มาจากงานเขียนพระประวติัก่อนหนา้เช่นกนั แต่มี
การอธิบายเรื่องราวความส าเร็จในการรกัษาโรคของกรมหลวงชุมพรฯใหม่ เรื่องราวเดิมไดอ้ธิบาย
ว่า การรกัษาโรคของพระองคม์ีทัง้ผูป่้วยที่มารบัการรกัษาแล้วหายและผูป่้วยที่มารบัการรกัษาแลว้
ป่วยหนกัจนตาย แต่พระประวติัฉบบันีไ้ดอ้ธิบายใหม่ว่า การรกัษาโรคของกรมหลวงชมุพรฯประสบ
ความส าเร็จทุกครัง้ เนื่องจากพระองค์จะทรงทดลองยาจนกว่าทรงเห็นว่า ยานั้นรักษาโรคได้
แน่นอน จึงจะทรงน าเอารกัษาผูค้น ความส าเร็จนีจ้ึงท าใหพ้ระองคท์รงมีชื่อเสียงไปทั่วทัง้เมือง และ
เกิดเรื่องเล่าลือถึงปาฏิหาริยเ์รื่องพระองคท์รงช่วยเหลือรกัษาผูค้นสองเรื่องที่ผลิตซ า้ในงานเขียน
พระประวติัฉบบัอ่ืนภายหลงั ไดแ้ก่ เรื่องทรงรกัษาวณัโรคแก่สามีของครอบครวัหนึ่งที่ส  าเพ็ง และ
เรื่องทรงท าคลอดแก่นางละคร 

เรื่องทรงรกัษาวณัโรคแก่สามีของครอบครวัหนึ่งที่ส  าเพ็งเล่าว่า หลงัจากที่กรม
หลวงชุมพรฯทรงมีชื่อเสียงจากการรกัษาโรค ครอบครวัหนึ่งในส าเพ็งมีสามีป่วยเป็นวณัโรครกัษา
ไม่หาย เมื่อภรรยาของครอบครวัไดท้ราบว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงปลอมพระองคเ์สด็จมาที่ส  าเพ็ง 
จึงทูลรอ้งขอความช่วยเหลือ พระองคเ์สด็จไปที่บา้นและทรงรกัษาวัณโรคดว้ยวิธีแพทยแ์ผนไทย 
จากนัน้ไม่นานสามีผูน้ัน้ก็หายป่วยและตอ้งการถวายทรพัยท์ี่ตนเองมีเป็นค่ารกัษา แต่พระองคไ์ม่
ทรงรบัและใหส้ามีน าทรพัยไ์ปท าสาธารณะประโยชนอ่ื์นแทน สามีจึงน าไปสรา้งศาลาการเปรียญ
ใหว้ดัแห่งหนึ่ง 

ส่วนเรื่องทรงท าคลอดแก่นางละครก็เล่าในลักษณะคลา้ยคลึงกันว่า หลงัจาก
กรมหลวงชุมพรฯทรงมีชื่อเสียงจากการรกัษาโรค นางละครของคณะปรีดาลัยเกิดเจ็บท้องใกล้
คลอดในยามดึก และทราบถึงชื่อเสียงของหมอพร จึงรีบไปทูลขอความช่วยเหลือ พระองคต์รสัว่า 

 
1แหล่งเดมิ. หนา้ 238-240. 
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ทรงไม่มีความรูเ้ก่ียวกับการท าคลอด แต่มิอาจทรงทนการอ้อนวอนได้ จึงทรงท าคลอดให้ แม้
พระองค์ทรงไม่มีความรูเ้รื่องนี ้ แต่ก็ทรงประสบความส าเร็จในการท าคลอดอย่างง่ายดายน่า
อศัจรรย ์โดยทัง้แม่และลกูปลอดภยั ปาฏิหารยิน์ีท้  าใหพ้ระองคท์รงมีชื่อเสียงมากขึน้ และหญิงเจ็บ
ทอ้งใกลค้ลอดคนอ่ืนก็ปรารถนาจะใหพ้ระองคเ์ป็นหมอต าแย 
     แมพ้ระประวติัฉบบันีม้ิใช่งานเขียนแรกที่เล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง แต่เป็น
งานเขียนแรกที่เล่าถึงการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยกรมหลวงชุมพรฯเอง และแสดงถึงพระปรีชา
สามารถในศาสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งตรงกนัขา้มกบัภาพลกัษณข์องพระองคใ์น
ฐานะนกัปฏิรูปสรา้งความทนัสมยัแก่กองทพัเรือ งานเขียนพระประวติันีจ้ึงเป็นงานเขียนแรกที่สะทอ้น
ถึงความรูค้วามเขา้ใจของสงัคม ณ เวลานัน้ที่มีต่อกรมหลวงชุมพรฯและคุณสมบติัส าคญัอีกดา้นหนึ่ง
ที่ท าใหพ้ระองคไ์ดร้บัการจดจ าแพร่หลายในสาธารณะนอกเหนือจากความเป็นทหารเรือนกัปฏิรูป 

  2.2.3 (พ.ศ. 2516) บทความเร่ือง “พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ”์ โดยส านักงานเลขานุการกองทัพเรือ 

งานเขียนนี ้เป็นบทความพระประวัติตลอดพระชนม์ชีพฉบับที่สี่พรอ้มด้วย
เรื่องราวเกรด็พระประวติัต่าง ๆ ผูเ้ขียนพระประวติัคือ ส านกังานเลขานกุารกองทพัเรือ ตีพิมพล์งใน
วารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่  56 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 เนื่องด้วยครบรอบ 50 ปีวัน
สิน้พระชนมข์องกรมหลวงชุมพรฯ งานเขียนนีเ้ป็นงานเขียนพระประวติัฉบบัทางการชิน้ที่สองที่น า
เรื่องเกร็ดพระประวัติอิทธิปาฏิหาริย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในพระประวัติฉบับทางการ โดยน าเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย์ส่วนหนึ่งจากงานเขียนพระประวัติอย่างน้อยสองชิน้ที่ผลิตโดยบุคคลภายนอก
กองทัพเรือมาตีพิมพร์วมในบทความนี ้ไดแ้ก่ หนังสือ เจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ (พ.ศ. 2504) โดย
ทานตะวนั และหนงัสือ พระประวตั ิพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์
(พ.ศ. 2512) โดยชยัมงคล อดุมทรพัย ์

งานเขียนพระประวติัฉบบันีไ้ดแ้บ่งการเลา่เรื่องออกเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ ส่วนแรก
เป็นพระประวัติทั่วไปตลอดพระชนมช์ีพ ซึ่งผลิตซ า้ตามแม่บทพระประวัติที่สรา้งขึน้ในทศวรรษ 
2490 โดยเล่าเรื่องราวพระชนมช์ีพตั้งแต่พระประสูติจนถึงการสิน้พระชนมต์ามโครงเรื่องแม่บท 
ส่วนที่สองเป็นเกร็ดพระประวัติต่าง ๆ ที่ส  านักงานเลขานุการกองทัพเรือรวบรวมมาตีพิมพ ์โดย
พิจารณาว่า แมเ้รื่องราวเกร็ดพระประวัติบางเรื่องเป็น “สิ่งที่เกินเลยความจริงไปบา้ง” แต่ก็เป็น
เครื่องที่ยืนยนัถึง “ความเลื่อมใสศรทัธาเป็นที่นบัถือกนัอยู่ทั่วไปในพระองคท์่านเป็นอย่างยิ่ง”1 

 
1ส านกัเลขานกุารกองทพัเรือ. (2516, พฤษภาคม). พระประวตัิ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพร

เขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 56(5): 51. 
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เกร็ดพระประวติัเรื่องอิทธิปาฏิหาริยใ์นบทความพระประวัตินีม้ีล  าดับเรื่องแบ่ง
ออกเป็นสองโครงเรื่องเช่นเดียวกับพระประวัติที่เขียนโดยบุคคลภายนอกกองทัพเรือ โดยมีโครง
เรื่องหลวงปู่ ศขุกบัโครงเรื่องหมอพรก ากบัการเล่าเรื่อง โครงเรื่องหลวงปู่ ศขุในบทความพระประวติั
นีเ้ริ่มตน้ดว้ยการเล่าถึงพระจริยวตัรของกรมหลวงชุมพรฯดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์และจะ
อธิบายเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยอ่ื์นในฐานะเครื่องยืนยันความเลื่อมใสศรทัธาของพระองคต่์อวิชา
ไสยศาสตร ์และยืนยนัขอ้เท็จจริงท่ีพระองคท์รงมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยจ์ากการไดร้บัวิชาไสยศาสตร์
จากหลวงปู่ ศขุ เรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิอ่ื์นในกลุม่นีไ้ดแ้ก่ เรื่องทรงแสดงปาฏิหาริยย์่อพระวรกายลง
ไปอยู่ในขวดโหล, เรื่องทรงแสดงวิชาคงกระพนัชาตรีช่วยชีวิตมหาดเล็ก, เรื่องทรงทดลองความขลงั
ของผา้ประเจียดจากหลวงปู่ ศขุ, เรื่องหลวงปู่ ศขุลงตะกรุดสามกษัตรยิใ์หแ้ก่พระองค,์ เรื่องพระจริย
วตัรท าพิธีไหวค้รูทางไสยศาสตรท์กุปี และเรื่องทรงทา้ทายวิชาไสยศาสตรข์องตากนั 

ส่วนโครงเรื่องหมอพรก็เริ่มตน้ดว้ยการเล่าถึงเรื่องทรงเป็นหมอพร และอธิบาย
เรื่องราวปาฏิหาริย์การรักษาโรคของพระองค์ในฐานะสิ่งยืนยันพลังปาฏิหาริย์ของพระองค ์
เรื่องราวปาฏิหารยิข์องหมอพร ไดแ้ก่ เรื่องทรงรกัษาวณัโรคแก่สามีของครอบครวัหนึ่งที่ส  าเพ็ง และ
สว่นเรื่องทรงท าคลอดแก่นางละคร 

การผลิตซ า้เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยจ์ากงานเขียนพระประวติัโดยบุคคลอ่ืนลงใน
บทความพระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯนีถื้อเป็นครัง้แรกที่น าเอาเรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิเ์ก่ียวกบั
พระองคท์ี่เล่าลือในสงัคมเขา้เป็นส่วนหนึ่งในพระประวติัฉบบัทางการ ขณะเดียวกนั การผลิตซ า้นี ้
เป็นสว่นหนึ่งของความพยายามของกองทพัเรือที่จะเขียนพระประวติัของพระองคร์ว่มกบัประชาชน 
เพื่อผลกัดนัใหก้องทพัเรือไดร้บัการยอมรบัในสงัคม โดยพยายามสรา้งใหก้รมหลวงชุมพรฯขึน้เป็น
วีรบุรุษทางวฒันธรรมดว้ยการน าเรื่องเล่าลือและคณุสมบติัที่ประชาชนระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯ
เขา้เป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของพระองค ์นอกจากนี ้ในปีเดียวกนั เรื่อง “เกร็ดพระประวติัพลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” (พ.ศ. 2516) โดยหม่อมเจ้า เริงจิตรแจรง 
อาภากร ในหนงัสืออนสุรณง์านพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจา้ จารุพตัรา ศภุชลาศยั ก็ไดพ้ยายาม
ตอกย า้ความพยายามเขียนพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯรว่มกนั โดยผลิตซ า้เรื่องราวเกรด็พระ
ประวติัโดยส านกังานเลขานุการกองทพัเรือและเสรมิเรื่องราวความทรงจ าของท่านในเกรด็บางเรื่อง
เขา้ไปดว้ย ท าใหเ้รื่องราวเกร็ดพระประวติัอิทธิปาฏิหาริยม์ิใช่เป็นเรื่องเล่าลือที่แต่งขึน้อย่างไม่มีที่มา 
หากแต่มีรอ่งรอยขอ้เท็จจรงิบางประการอยู่และไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกในราชสกลุของพระองค ์
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  2.2.4 (พ.ศ. 2537) เร่ือง “เกร็ดพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ในหนังสือ อนุสรณท์่านหญิงเริง โดยหม่อมราชวงศ ์อภิเดช 
อาภากร 

งานเขียนนี ้เป็นพระประวัติตลอดพระชนม์ชีพที่เรียบเรียงขึน้จากเรื่องราวพระ
ประวติัทางการและความทรงจ าของหม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร ตีพิมพเ์นื่องดว้ยครบรอบ
หนึ่งปีการสิน้ชีวิตของท่านใน พ.ศ. 2537 ผูเ้รียบเรียงพระประวัติคือ หม่อมราชวงศ ์อภิเดช อาภากร 
พระนดัดาของกรมหลวงชุมพรฯ ท่านน าเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯมาตีพิมพป์ระกอบ
ในหนังสืออนุสรณ์นีเ้พื่อเป็นประโยชนแ์ก่สาธารณชนผูส้นใจเรื่องราวของพระองค ์แมง้านเขียนนีจ้ะ
มิใช่งานศึกษาทางวิชาการดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร ์แต่หม่อมราชวงศ ์อภิเดช ก็พยายามแสดง
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง โดยใชเ้รื่องเล่าความทรงจ าของหม่อมเจา้หญิง 
เรงิจิตรแจรงยืนยนั เนื่องจากท่านเป็นพระธิดาที่สมัพนัธใ์กลช้ิดกบักรมหลวงชุมพรฯมากที่สดุ 

งานเขียนนีเ้ล่าเรื่องราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯตามโครงเรื่องแม่บท
ตัง้แต่พระประสติูจนถึงการสิน้พระชนม ์แต่จะแทรกเรื่องราวเกรด็พระประวติัในแต่ละช่วงของเรื่อง 
เกร็ดพระประวติัทัง้หมดจะมีเรื่องราวพืน้ฐานมาจากเกรด็พระประวติัที่เคยผลิตขึน้ในงานเขียนพระ
ประวติัฉบบัก่อนหนา้ และจะขยายความเรื่องราวมากขึน้หรืออธิบายเรื่องราวใหม่ดว้ยความทรงจ า
ของหม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง การขยายเรื่องราวหรืออธิบายเรื่องใหม่นีไ้ดเ้ป็นความพยายามที่
ช  าระเรื่องราวพระประวติัใหม่ โดยเฉพาะเกร็ดพระประวติัอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง เพื่อใหเ้รื่องราว
พระประวัติเป็นขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรแ์ละสอดคลอ้งกับการผลกัดันกรมหลวงชุมพรฯจาก
วีรบรุุษทางวฒันธรรมใหก้ลายเป็นวีรบรุุษแห่งชาติ  

ตวัอย่างหนึ่งคือ เรื่องพระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ พระประวัติฉบบัก่อนหนา้
ไดเ้ล่าว่า หลงัจากกรมหลวงชุมพรฯทรงออกจากราชการ ทรงไปศึกษาวิชาแพทยแ์ผนไทยและรกัษา
ผูค้นใหห้ายไดอ้ย่างปาฏิหาริย ์ส่วนพระประวัติฉบับนีไ้ดเ้ล่าเรื่องพระชนมช์ีพช่วงออกจากราชการ
ใหม่ว่า ในช่วงแรกที่ทรงออกจากราชการ พระองคท์รงด าเนินพระชนมช์ีพบนเรือใบพรอ้มครอบครวั
กบัทหารเรือนอกราชการอยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อนจะทรงเห็นว่า การด าเนินพระชนมช์ีพเช่นนีไ้ม่ก่อเกิด
ประโยชนใ์ด จึงทรงตัง้พระทยัจะเป็นหมอรกัษาผูค้น พระองคท์รงเรียนทัง้วิชาแพทยแ์ผนไทยและแผน
ปัจจุบนัจากพระอาจารยห์ลายคนทัง้ชาวไทยและชาวตะวนัตก ทรงตัง้พระทยัอย่างจริงจงัดา้นนี ้โดย
ทรงซือ้อปุกรณว์ิทยาศาสตรแ์ละสารเคมีต่าง ๆ รวมทัง้เสด็จไปหาสมนุไพรดว้ยพระองคเ์อง ท่านหญิง
ก็เป็นลกูมือช่วยพระองคใ์นการผลิตยาและตามเสด็จไปรกัษาผูค้นทัง้ที่บา้นสามญัชนและวงัเจา้นาย 

นอกจากเรื่องหมอพรแล้ว เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์เหนือจริงอ่ืนก็ได้รับการ
อธิบายใหม่ดว้ยเช่นกนั เช่น เรื่องพระจรยิวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์เรื่องราวเดิมไดเ้ล่าถึง
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ความเลื่อมใสศรทัธาของกรมหลวงชุมพรฯต่อหลวงปู่ ศุข วัดมะขามเฒ่า เนื่องด้วยทรงประทับ
พระทัยปาฏิหาริยว์ิชาไสยศาสตรท์ี่หลวงปู่ แสดงต่อหนา้พระพักตร ์แต่เรื่องราวนีต้ามความทรงจ า
ของหม่อมเจ้าหญิง เริงจิตรแจรงได้อธิบายใหม่ว่า เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ตามเรื่องราวเดิมมิได้
เกิดขึน้ เมื่อเรือจอดทอดสมอที่วัดมะขามเฒ่า กรมหลวงชุมพรฯทรงไดย้ินเด็กวดัเล่าถึงความขลงั
ของหลวงปู่ ศุข จึงทรงสนพระทัยและเสด็จลงจากเรือไปสนทนากับหลวงปู่  วันต่อมาก็ทรงฝาก
พระองคเ์ป็นศิษยเ์รียนวิชาไสยศาสตร ์ท่านหญิงก็มีความสนใจอ านาจไสยศาสตรข์องหลวงปู่  จึง
ขอใหห้ลวงปู่ แสดงใหท้่านด ูแต่ท่านหญิงก็ถูกปฏิเสธว่า อ านาจไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งที่ใชเ้ฉพาะยาม
จ าเป็น แสดงใหด้เูลน่ ๆ ไม่ได ้ขณะเดียวกนั เมื่อท่านหญิงทลูขอใหก้รมหลวงชมุพรฯทรงแสดงวิชา
ไสยศาสตรใ์หด้ ูท่านก็ไม่เคยเห็นพระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นซกัครัง้ 

ทา้ยที่สุด งานเขียนพระประวัติฉบับนีจ้บลงด้วยการอธิบายการระลึกถึ งกรม
หลวงชุมพรฯผ่านพืน้ที่อนุสรณค์วามทรงจ าของพระองค,์ บทเพลงพระนิพนธ์ และสื่อต่าง ๆ โดย
แสดงใหเ้ห็นว่า พระเกียรติคณุของพระองคไ์ดส้รา้งความเลื่อมใสศรทัธาทั่วไปและความเคารพรกั
ใคร่ในหมู่ทหารเรือ และในปัจจุบนั กองทพัเรือไดผ้ลกัดนัใหพ้ระองคเ์ป็นวีรบุรุษแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการดว้ยการประกาศใหพ้ระองคท์รงเป็น “พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” และก าหนดใหทุ้กวนัที่ 
19 พฤษภาคมเป็น “วนัอาภากร” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค ์การสรา้งกรมหลวงชุมพรฯ
ให้กลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาตินีท้  าให้การเขียนพระประวัติฉบับทางการต่อมาพยายามน าเสนอ
ตวัตนของพระองคด์ว้ยขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรม์ากขึน้ ขณะที่ลดตวัตนความเป็นวีรบุรุษทาง
วฒันธรรมลงและจะน าไปสูก่ารปฏิเสธเรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิบางเรื่องในทศวรรษ 2540 

 
3. สรุปท้ายบท 

งานเขียนพระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯที่ผลิตขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2466-2536 แสดงใหถ้ึง
การเปลี่ยนแปลงการเล่าพระประวัติของพระองค ์ดา้นหนึ่งพระประวัติแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงเรื่องจากเรื่องราวตั้งตน้เดิมใน พ.ศ. 2466 โดยมีการตั้งโครงเรื่องแม่บทก ากับการเล่าพระ
ประวัติตั้งแต่ทศวรรษ 2490 และน าเสนอเรื่องราวความส าเร็จของกรมหลวงชุมพรฯทั้งในเรื่ อง
เก่ียวกบัพระชนมช์ีพทั่วไปและในเรื่องพระกรณียกิจดว้ยการใชว้ิธีการทางประวติัศาสตรเ์ลือกสรร
หลกัฐานทางประวติัศาสตรแ์ละความทรงจ าของบุคคลใกลช้ิดพระองคน์ าเสนอขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบั
ทัง้สองเรื่อง ท าใหก้ารน าเสนอเรื่องราวพระประวติัตลอดทศวรรษ 2500-2530 มุ่งแสดงถึงสองเรื่อง
ใหญ่ส าคญั เรื่องแรกคือ พระปรีชาสามารถดา้นการทหารเรือ โดยจะเล่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียนนายเรือเป็นเรื่องหลกั และต่อมาไดข้ยายการเล่าเรื่องมากขึน้ดว้ยการเพิ่มเรื่องราวใหม่
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ที่เก่ียวกับพระกรณียกิจดา้นกิจการทหารเรือ เช่น การวางแผนยุทธศาสตรท์างทะเล และการจัด
ระเบียบหน่วยงานทหารเรือ เป็นตน้ รวมถึงขยายความเรื่องการศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศ
อังกฤษ เพื่อแสดงพระปรีชาสามารถดา้นนีข้องพระองคใ์หช้ัดเจนมากยิ่งขึน้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ 
พระอธัยาศยัที่ท าใหพ้ระองคท์รงประสบความส าเร็จและเป็นที่รกัใคร่เคารพนบัถือของผูค้นทัง้ใน
หมู่ทหารเรือและผู้คนทั่วไป ซึ่งเล่าผ่านความทรงจ าของสมาชิกในครอบครวัของพระองค์และ
นายทหารเรือร่วมสมัยพระชนมช์ีพที่มีโอกาสไดใ้กลช้ิดพระองค ์เรื่องราวทัง้สองเรื่องนีไ้ดน้ าไปสู่
การสรา้งตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะทหารเรือนักปฏิรูปผูป้ระกอบดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ 
ของความเป็นวีรบรุุษและความเป็นสมยัใหม่ 

ในช่วงเวลาเดียวกับการเล่าเรื่องราวน าเสนอตัวตนความเป็นสมัยใหม่ของกรมหลวง
ชุมพรฯ เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์เหนือจริงเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯก็ได้ปรากฏขึน้ในช่วงต้น
ทศวรรษ 2500-2510 จากความเลื่อมใสศรทัธาและการเล่าลือของผูค้นทั่วไปในสังคม เรื่องราว
เหล่านีม้ีโครงเรื่องอย่างหลวม ๆ ที่สรา้งขึน้จากเรื่องพระจริยวัตรความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร์
กับเรื่องพระชนม์ชีพช่วงออกจากราชการ และน าเสนอเรื่องราวที่พระองค์ทรงสามารถสรา้ง
ปาฏิหารยิต่์าง ๆ ได ้เรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิแ์สดงถึงความนิยมเลื่อมใสของผูค้นต่อความศกัดิ์สิทธิ์

ของพระองคแ์ละเป็นสิ่งที่ผูค้นระลึกถึงพระองค ์ท าใหเ้มื่อกองทัพเรือประสงคจ์ะสรา้งกรมหลวง
ชุมพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษ 2510-2520 กองทัพเรือจึงน าเอาเรื่องราว
อิทธิปาฏิหาริยเ์ขา้เป็นส่วนหนึ่งในพระประวัติ แสดงถึงการยอมรบัการเขียนเรื่องราวพระประวัติ
จากมุมมองของผูค้นทั่วไปที่ระลึกถึงพระองคแ์ตกต่างจากกองทัพเรือ จนกระทั่งปลายทศวรรษ 
2520 ความพยายามผลักดันให้กรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติไดท้ าใหก้ารเขียนพระ
ประวติัฉบบัทางการมีกฎเกณฑห์รือกรอบการน าเสนอเฉพาะขอ้เท็จจรงิทางประวติัศาสตร ์และเริ่ม
ปฏิเสธเรื่องเลา่ลืออิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิ 
  เราจะเห็นไดว้่า การเล่าพระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯมีโครงเรื่อง (การล าดบัเหตกุารณ์
ทางประวัติศาสตรจ์ากตน้จนจบ) ก ากับการเล่าเรื่องราวพระชนมช์ีพและการน าเสนอตัวตนของ
พระองคท์ัง้ในเรื่องพระชนมช์ีพดา้นทหารเรือและเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง การเปลี่ยนแปลง
โครงเรื่องย่อมส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนการน าเสนอตวัตนของพระองคแ์ตกต่างจากเดิม รวมถึงการ
เลือกสรรเรื่องที่จะบรรจุในพระประวติัดว้ย ดงันัน้ ในบทต่อไปผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะหโ์ครงเรื่องในงาน
เขียนพระประวัติ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า โครงเรื่องของพระประวัติในแต่ละช่วงเวลาส่งผลใหเ้กิดการ
น าเสนอตวัตนของพระองคแ์ตกต่างกนัอย่างไร 
 



 

บทที ่3 
โครงเร่ืองในพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ พ.ศ. 2466-2536: การน าเสนอ
ตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในความเป็นสมัยใหม่และนอกความเป็นสมัยใหม่ 

 
ในบทก่อนหนา้ ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานเขียนพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯและแสดงให้

เห็นว่า เรื่องเล่าในงานเขียนพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่ พ.ศ. 2466 -2536 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาทั้งในเรื่องพระชนม์ชีพทั่วไปและในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ การ
เปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องนีท้  าใหต้วัตนของพระองคถ์ูกน าเสนอแตกต่างกัน ตวัตนของพระองคใ์น
เรื่องราวพระประวติัดัง้เดิมที่มีเพียงหนึ่งเดียวไดถู้กแบ่งออกเป็นสองกระแสความรูท้ี่อยู่ขัว้ตรงขา้ม
กัน ตัวตนกระแสหนึ่ งมีความเป็นทางการ, เป็นสมัยใหม่ , ถือก าเนิดจากข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร ์และด ารงสมัพันธ์กบักองทัพเรือ ขณะที่ตัวตนอีกกระแสหนึ่งเป็นความเชื่อถือศรทัธา, 
อยู่นอกความเป็นสมัยใหม่, ถือก าเนิดขึน้จากเรื่องราวเล่าลือ และด ารงสัมพันธ์กับผูค้นทั่วไปที่
เลื่อมใสศรทัธาพระองค ์ตวัตนทัง้สองต่างประกอบขึน้ดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ ที่สื่อสารผ่านเรื่องราว
พระประวติัของพระองคแ์ละอยู่ภายใตก้ารก ากบัของโครงเรื่องกบัแนวเรื่อง 

ส าหรบับทนี ้ผู ้วิจัยจะวิเคราะห์โครงเรื่องในพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อท า
ความเขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอตัวตนของพระองค์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
ตัง้แต่ พ.ศ. 2466-2536 

 
1. งานเขียนประเภทชีวประวัติกับการเล่าเร่ืองชีวิต 

เมื่อผูว้ิจยัศึกษาการเล่าเรื่องในงานเขียนพระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯ ผูว้ิจยัไดพ้บว่า 
รูปแบบประเภทของงานเขียนชีวประวัติมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดและก ากับการเล่า
เรื่องราวพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯ โดยก าหนดว่า เรื่องราวเรื่องใดจะไดร้บัการน าเสนอใน
งานเขียน และควรอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นในลักษณะใด รูปแบบข้างต้นนี ้เป็นผลมาจาก
พฒันาการการเขียนชีวประวติัในโลกตะวนัตกตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที่ 22 (ปลายครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 17) โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ และเมื่อสยามพฒันาประเทศไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ สยามก็
รบัเอารูปแบบวิธีการเขียนชีวประวติัมาประยกุตใ์ช ้เพื่อเลา่ชีวประวติับคุคลในแบบของตนเอง 

ในโลกตะวนัตก การเขียนประวติับุคคลไดป้รากฏขึน้มาตัง้แต่ก่อนสมยัใหม่แลว้ โดยเล่า
ประวัติของบุคคลในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร ์และมุ่งเน้นเพียงบุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์เช่น ผูน้  าทางการเมือง, วีรบุรุษนักรบ และนักบุญ เป็นตน้ จนกระทั่งในช่วงปลาย
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ศตวรรษที่ 22 (ประมาณปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 17) แนวคิดมนุษยนิยมที่แพร่หลายในสงัคมยุโรป
และความเจริญกา้วหน้าทางความรูจ้ากการปฏิวัติวิทยาศาสตรไ์ดน้ าไปสู่ความสนใจการศึกษา
การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นฐานะปรากฏการณท์างธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถศึกษาวิเคราะห์
ในเชิงประจกัษไ์ดเ้ช่นเดียวกบัการศกึษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  

ความสนใจดังกล่าวไดน้ าไปสู่การสรา้งงานเขียนประเภทใหม่ขึน้คือ ชีวประวัติบุคคล 
(Biography) โดยมีจุดเด่นส าคัญคือ การน าเสนอชีวิตของมนุษย์ในเชิงปัจเจกและใน “พื ้นที่
ส่วนตัว” (the private realm) เพื่อสรา้งความเขา้ใจถึงชีวิตขของมนุษยค์นหนึ่ง ๆ ทุกแง่มุมและ
แยกออกจากประวติัศาสตรเ์ป็นเอกเทศ จอหน์ ไดรเดน (John Dryden) กวีชาวองักฤษ ไดอ้ธิบาย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประวัติศาสตร์กับชีวประวัติไว้ว่า ประวัติศาสตร์มอง
ปรากฏการณ์ส าคัญขนาดใหญ่ที่มีผูค้นจ านวนมากเขา้มามีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมอย่าง
เปิดเผย ขณะที่ชีวประวติัใหค้วามส าคญักบัการกระท าต่าง ๆ ที่ไม่ส  าคญัในชีวิตของปัจเจกชน ใน
ประวัติศาสตร ์เราเขา้ไปศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในระดับของรฐั แต่ในชีวประวัติ เราเขา้ไป
พืน้ที่ส่วนตัวของวีรชน มองดูความเปลือยเปล่าของเขาและท าความคุ้นเคยพฤติกรรมและบท
สนทนาที่ส่วนตวัที่สดุของเขา เมื่อเอาค ายกย่องสรรเสรญิออกไป เราจะสามารถเห็นวีรชนผูน้ัน้เป็น
เพียงมนุษยผ์ูน้่าสงสารคนหนึ่งที่มีกิเลสและความเขลาในตนเองตามที่ธรรมชาติไดส้รา้งเขาขึน้มา
เฉกเช่นมนษุยค์นอ่ืน1 

ค าอธิบายของไดรเดนนี ้ท าให้ผู ้วิจัยเข้าใจว่า ในช่วงเวลาแรกที่งานเขียนประเภท
ชีวประวติัไดป้รากฏขึน้เป็นเอกเทศจากประวติัศาสตร ์ผูเ้ขียนงานเขียนประเภทนีจ้ะมุ่งน าเสนอชีวิต
ของบุคคลคนหนึ่งทุกแง่มุมในลักษณะคลา้ยคลึงกับวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ โดยมุ่งหมายเขา้ถึง
ความจริงแท้ของเจ้าของชีวประวัตินั้น กรอบโครงเรื่องชีวประวัติในช่วงเวลานี ้จึงจะพยายาม
น าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับเจ้าของชีวประวัติตั้งแต่เจ้าของชีวประวัติถือก าเนิดขึน้บนโลกจนถึง
สิน้ชีวิตลงประหนึ่งการเฝ้าสงัเกตชีวิตของบุคคลนัน้ตลอด และน าเสนอเรื่องทัง้ในดา้นดีและไม่ดี 
หนึ่งในผูส้รา้งแบบแผนการเขียนชีวประวัติสมัยใหม่ที่ไดร้บัการยอมรบัมากที่สุดในประวติัศาสตร์
การเขียนชีวประวติับคุคล คือ ซามเูอล จอหน์สนั (Samuel Johnson) 

เขาเป็นนักเขียนชีวประวัติคนหนึ่งที่ไดร้บัอิทธิพลจากงานเขียน Parallel Lives โดยพลู
ตารช์ (Plutarch) ผูว้างแบบแผนการเขียนประวติับุคคลโดยใหค้วามส าคญัต่อชีวิตของบุคคลทัง้ใน
ดา้นที่เปิดเผยต่อสาธารณะและดา้นส่วนตวั อิทธิพลงานเขียนของพลูตารช์ท าใหจ้อหน์สนัมองว่า 
งานเขียนชีวประวติัควรน าเสนอคณุลกัษณะตามความเป็นจริงของเจา้ของชีวประวติัอนัมาจากการ

 
1 Barbara Caine. (2010). Biography and History. p. 27. 
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ส ารวจชีวิตประจ าวันในสังคมและในชีวิตส่วนตัวมากกว่าการแสดงภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ 1 
กระนัน้ ขณะที่พลตูารช์ส ารวจชีวิตของบุคคลส าคัญเพื่อสะทอ้นถึงอารยธรรมที่บุคคลนัน้ด ารงอยู่ 
แต่จอหน์สนักลบัส ารวจเรื่องราวชีวิตประจ าวนัของบุคคลทั่วไปและความสมัพันธร์ะหว่างเจา้ของ
ชีวประวติักบับุคคลอ่ืนในสงัคม โดยเชื่อว่า ชีวิตของเจา้ของชีวประวติัสามารถเป็นบทเรียนชีวิตแก่
ผู ้อ่ืนได้ ท าให้ความจริงทุกด้านของเจ้าของชีวประวัติไม่ว่าจะเป็นด้านความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวจะต้องถูกน าเสนออย่างตรงไปตรงมาในงานเขียน และการเข้าถึงความจริงเก่ียวกับ
เจา้ของชีวประวติักลายเป็นเกณฑก์ าหนดคณุค่าของงานเขียนชีวประวติันัน้2 

แนวคิดและวิธีการการเขียนชีวประวัติของจอหน์สนัมีอิทธิพลอย่างมากในวงการเขียน
ชีวประวติัของประเทศองักฤษ และเป็นหนึ่งในแบบแผนส าคญัของงานเขียนชีวประวติัจนเมื่อเขา้สู่
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 25 (คริสตศ์ตวรรษที่ 19) บริบทกระแส
ความรุนแรงทางอารมณค์วามรูส้ึกหลงัการปฏิวติัฝรั่งเศสส่งผลใหส้งัคมองักฤษเกิดถกเถียงถึงการ
น าเสนอความอ่อนแอและความลม้เหลวในชีวิตมนุษย ์ท าใหก้ารเขียนชีวประวติับุคคลอยู่ภายใต้
จารีตที่ก ากบัใหผู้เ้ขียนชีวประวติัตอ้งปฏิบติัตามอย่างระมดัระวงัมิใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเจา้ของ
ชีวประวติัแมจ้ะสิน้ชีวิตไปแลว้ โดยเฉพาะประเด็นทางศีลธรรม กรอบโครงเรื่องชีวประวติับุคคลใน
ช่วงเวลานีจ้ึงจะมุ่งน าเสนอคุณงามความดีมากกว่าความลม้เหลวในชีวิต ขณะเดียวกัน เรื่องราว
อ่อนไหวหรือหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมก็จะถูกละเวน้ไม่กล่าวถึง ไม่ใหค้วามส าคัญ หรือปรบัแต่งแกไ้ข
ใหผ้่อนเบาลง 

อีกทั้งชีวประวัติเริ่มปลีกตัวออกจากความเป็นศาสตรท์ี่น าเสนอความจริงเบือ้งลึกของ
เจา้ของชีวประวติัไปสูค่วามเป็นวรรณกรรมมากขึน้ สาเหตหุนึ่งมาจากความตอ้งการบนัทกึเรื่องราว
ชีวิตของบุคคลที่ขยายตัวจากบุคคลส าคัญในประวัติศาสตรห์รือมีชื่อเสียงไปยังคนกลุ่มอ่ืน ๆ  ใน
สังคม ขณะที่นักเขียนชีวประวัติจ านวนหนึ่งอาจมิไดม้ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคุ้นเคยกับเจา้ของ
ชีวประวติัหรือมีประสบการณ์รบัรูเ้รื่องราวส่วนตวัของเจา้ของชีวประวติั หากแต่เป็นเพียงบุคคลที่
ถกูจา้งวานจากส านกัพิมพห์รือครอบครวัและเพื่อนของเจา้ของชีวประวติั เพื่อเขียนหนงัสืออนุสรณ์
ระลึกถึงเจา้ของชีวประวัติ ท าให้นักเขียนชีวประวัติเหล่านีต้อ้งประกอบสรา้งตัวตนของเจา้ของ
ชีวประวัติเพียงจากหลกัฐานและค าบอกเล่าของผูใ้กลช้ิดเจา้ของชีวประวัติเท่านั้น รวมทัง้มิไดม้ี
อิสระในการน าเสนอความจรงิของเจา้ของชีวประวติัทกุแง่มมุอย่างตรงไปตรงมา หากแต่อยู่ภายใต้
ขอ้จ ากดัทางจารีต คณุค่าทางสงัคม และความคาดหวงัของผูว้่าจา้ง ขอ้จ ากดัในการสะทอ้นความ

 
1 Ibid. p. 30. 
2 Ibid. p. 31. 



  60 

จริงเก่ียวกับเจา้ของชีวประวัติขา้งตน้ท าใหง้านเขียนชีวประวัติถูกใหคุ้ณค่าในฐานะวรรณกรรม
มากกว่าศาสตรท์ี่น าเสนอความจริงของบุคคล และกลายเป็นจารีตการเขียนชีวประวัติที่ยังคง
ปรากฏรอ่งรอยหลงเหลืออยู่ในการเขียนชีวประวติัสืบต่อเนื่องมาถึงในปัจจบุนั 

เมื่อสยามรบัความรูว้ิทยาการจากชาติตะวันตกตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 24 และเกิดส านึก
ใหม่ทางประวัติศาสตรข์ึน้ในหมู่ชนชัน้น าสยาม ชนชัน้น าสยามก็เริ่มรบัเอาวิธีการและจารีตการ
เขียนชีวประวัติสมัยใหม่แบบตะวันตก โดยเฉพาะจากอังกฤษ งานเขียนประวัติบุคคลจึง
เปลี่ยนแปลงจากการเขียนแบบพงศาวดารเป็นการเขียนแบบชีวประวติัสมยัใหม่ตามอย่างองักฤษ 
งานเขียนประวัติบุคคลของไทยแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท ไดแ้ก่ งานเขียนประวัติวงศต์ระกูล 
และงานเขียนชีวประวติับุคคล แมง้านเขียนทัง้สองประเภทจะมีลกัษณะเนือ้หาใกลเ้คียงกนัคือ การ
เล่าเรื่องราวชีวิตและมีจุดเริ่มตน้เรื่องเริ่มจากตวัเจา้ของประวติั แต่จุดมุ่งเนน้ของเรื่องในงานเขียน
ทัง้สองประเภทแตกต่างกัน กล่าวคือ ขณะที่งานเขียนประวัติวงศต์ระกูลจะมุ่งอธิบายบรรพบุรุษ
และความเป็นมาของเจ้าของประวัติ งานเขียนชีวประวัติจะมุ่งยังชีวิตเจ้าของประวัติและการ
กระท าของเจา้ของประวติัเป็นหลกั 

ส าหรบังานเขียนชีวประวติัของไทย ส่วนใหญ่จดัท าขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใ์นงานศพ จึงจะ
จดัวางโครงเรื่องเล่าชีวิตตัง้แต่เกิดจนถึงสิน้ชีวิตแบบปัจเจกชนในลกัษณะมนุษยนิยม และเลือกมุ่ง
น าเสนอบทบาทของเจา้ของชีวประวัติที่กระท าตลอดชีวิตภายใตจ้ารีตที่จะใหคุ้ณค่าชีวิตเจา้ของ
ชีวประวัติเป็นสิ่งน้อมน าใหผู้อ่้านระลึกถึงค าสอนทางพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น พระนิพนธ์เรื่อง 
พระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวั โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
พระราชประวัติเริ่มต้นเล่าเรื่องที่พระประสูติและสิ ้นสุดเรื่องที่การสวรรคต เล่าบทบาทของ
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวัที่ทรงกระท าตลอดพระชนมช์ีพโดยสงัเขป และใหค้ณุค่าพระ
ชนมช์ีพบัน้ปลายเป็นสิ่งนอ้มน าใหผู้อ่้าน “จงปลงธรรมสงัเวชเถิด ว่าสมบติัวิบติัทัง้ปวงเป็นความ
ทุกขส์  าหรบัสงสารวัฏ ความตัดอาลัยและความก าหนัดในของทุกอย่างเพื่อออกจากทุกขท์ัง้ปวง 
เป็นความดีแทแ้ล”1 

เมื่อสยามเริ่มพัฒนาไปสู่ความเป็นรฐัชาติสมัยใหม่ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2440 งานเขียน
ชีวประวัติจ านวนหนึ่งไดเ้ริ่มน าเสนอคุณค่าใหม่ คือ การปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณต่อ
พระมหากษัตริย ์เพื่อริเริ่มจัดระเบียบทางสังคมใหม่ คุณค่านีท้  าใหง้านเขียนชีวประวัติมีการจัด
โครงเรื่องใหม่ เน้นเล่าเรื่องชีวิตช่วงรับราชการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของชีวประวัติกับ

 
1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. (2496). พระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้

เจา้อยู่หวั. หนา้ 5. 
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พระมหากษัตริย์ และการพระราชทานตอบแทนความดีความชอบ เช่น การได้รับเพิ่มเงิน
พระราชทานเบี ้ยหวัด, การได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนบรรดาศักดิ์ และการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น ขณะที่เรื่องราวสายตระกูลหรือครอบครัวจะถูกกล่าวถึงเพียง
เล็กน้อย รวมถึงชีวิตวัยเยาวข์องเจา้ของชีวประวัติด้วย ต่อมาคุณค่าการสรา้งคุณประโยชนต่์อ
สว่นรวมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกน าเสนอในงานเขียนชีวประวติัเมื่อสยามก าลงัพฒันาไปสู่ความเป็นรฐั
ชาติสมัยใหม่ เพื่อสรา้งพลเมืองที่จะใหค้วามร่วมมือต่อรฐั และไดก้ลายเป็นคุณค่าของโครงเรื่อง
ชีวประวัติบุคคลแบบหนังสืออนุสรณ์งานศพที่แพร่หลายตลอดช่วงการสรา้งรฐัชาติตัง้แต่รชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัจวบจนทศวรรษ 2490 โดยเฉพาะชีวประวติัของบุคคลที่
ประกอบอาชีพขา้ราชการ 

เราจะเห็นไดว้่า พัฒนาการของงานเขียนชีวประวัติสมัยใหม่ในโลกตะวันตก โดยเฉพาะ
องักฤษ ไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงภาพรวมการเล่าเรื่องในงานเขียนประเภทนีจ้ากการเล่าชีวิต
ทุกแง่มุมตามขอ้เท็จจรงิไปสู่การเลือกสรรเล่าเรื่องราวเพียงบางดา้นเพื่อรกัษาเกียรติของผูส้ิน้ชีวิต 
เมื่อชนชัน้น าสยามรบัเอาความรูว้ิทยาการจากตะวนัตกและเกิดส านึกทางประวติัศาสตรส์มยัใหม่
ขึน้ ชนชัน้น าสยามก็รบัเอาวิธีการเขียนชีวประวัติสมัยใหม่และประยุกตเ์ขา้กับบริบทของตนเอง 
โครงเรื่องชีวประวัติสมัยใหม่ของไทยจึงเริ่มตน้วางอยู่บนกรอบใหญ่ที่จะน าเสนอคุณค่าของชีวิต
มนุษยเ์ป็นสิ่งนอ้มน าไปสูค่  าสอนทางพทุธศาสนา จนกระทั่งสยามกา้วเขา้สู่การพฒันาเป็นรฐัสมยั
ใหม่ตัง้แต่ทศวรรษ 2440 งานเขียนชีวประวัติก็เริ่มปรากฏการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องใหม่ โดยวาง
อยู่บนกรอบโครงเรื่องที่น าเสนอคุณค่าการสรา้งคุณประโยชนเ์พื่อส่วนรวมและความจงรกัภักดี 
ดังนั้น งานเขียนพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯที่เริ่มปรากฏขึน้ ณ ช่วงเวลาร่วมสมัยกันนีจ้ึง
ปรากฏการจดัวางโครงเรื่องที่สมัพนัธก์บัรูปแบบงานเขียนประเภทนีท้ี่ไดถ้กูวางรากฐานไวก้่อนแลว้ 
 
2. โครงเร่ืองกับการเล่าเร่ืองทางประวัติศาสตร ์

ในการวิเคราะหโ์ครงเรื่องพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯ ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดเรื่องโครง
เรื่องจากทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตรข์องเฮย์เดน ไวต์ (Hayden White) นักทฤษฎีและนัก
ปรชัญาประวติัศาสตรเ์ชิงวรรณกรรมวิจารณ ์ไวตไ์ดว้ิพากษ์ความพยายามของนกัประวติัศาสตรท์ี่
จะพัฒนางานสาขาวิชาของตนตามแนวคิดของวิทยาศาสตรก์ายภาพและได้มีข้อเสนอสาม
ประการไดแ้ก่ 1. งานเขียนทางประวัติศาสตรเ์ป็นงานประพันธ์ทางวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง มิได้
แตกต่างจากงานวรรณกรรมแบบอ่ืน 2. วิธีวิทยาทางประวัติศาสตรเ์ป็นวิธีการคิดเชื่อมโยงแบบ
โวหารภาพพจน ์(figurative thinking) ตีความขอ้เท็จจรงิจากอดีตใหเ้รื่องราวมีคณุค่าความหมาย 
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มิใช่วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรา้งสมมติฐานแบบวิทยาศาสตรก์ายภาพ และ 3. กลวิธีการ
ประพันธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของการเขียนประวัติศาสตร ์ซึ่งนักประวัติศาสตรม์ิควรลดทอน
องคป์ระกอบนีล้ง หากแต่ควรเรียนรูเ้ครื่องมือในการประพันธ์มากขึน้ เพื่อน าไปใชใ้นการตีความ
ขอ้เท็จจรงิและน าเสนอภาพแทนของอดีต1 

ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดของขอ้เสนอแรกในการวิเคราะหโ์ครงเรื่องกบัแนวเรื่องพระประวติั ใน
ขอ้เสนอแรก ไวต์ได้อธิบายการท างานของนักประวัติศาสตรว์่า นักประวัติศาสตรม์ีการท างาน
คลา้ยกับนักประพันธ์ โดยมีขัน้ตอนการท างานแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการเรียบเรียง
ขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ในรูปของเรื่องราวดว้ยการก าหนดจุดเริ่มตน้ จุดกึ่งกลาง และจุดสิน้สุด เพื่อ
สรา้งขอบเขตของเรื่องราวเหตกุารณท์างประวติัศาสตรท์ี่จะท าการศึกษา เช่นเดียวกบันกัประพนัธ์
ที่สรา้งจดุเริ่มตน้ จดุตอนกลาง และจดุสิน้สดุ 

สว่นถดัมาคือ การตีความเรื่องราวขา้งตน้ใหก้ลายเป็นเรื่องเลา่ที่มีความหมาย โดยสรา้ง
ชุดค าอธิบายให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับการสรา้งโครงเรื่อง, 
ระดับการสรา้งขอ้ถกเถียง, ระดับนัยยะทางอุดมการณ์ และระดับการมองเหตุการณ์ผ่านโวหาร
ความเปรียบ ในการศึกษาวิเคราะหโ์ครงเรื่องกบัแนวเรื่องพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯ ผูว้ิจัย
จะเลือกเพียงสามระดบัแรก เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัทางความรูข้องผูว้ิจยัในการท าความเขา้ใจการสรา้ง
ค าอธิบายในระดับการมองเหตุการณ์ผ่านโวหารความเปรียบ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการทาง
ภาษาศาสตรใ์นการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงขอละการศึกษาวิเคราะห์เนื่องด้วยมิได้มีความรู้
เพียงพอ ในการสรา้งค าอธิบายระดบัต่าง ๆ ไวตไ์ดส้รา้งชุดค าอธิบายแยกออกเป็น 4 ประเภทย่อย
ไลเ่รียงดงันี ้2 

ระดับการสร้างโครงเรื่อ ง  (emplotment) หมายถึ งการจัดวางเหตุการณ์ ทาง
ประวัติศาสตรท์ี่จะศึกษาเขา้ไปอยู่ในแนวเรื่อง 4 แนว ซึ่งจัดเป็นคู่ตรงขา้มกันสองคู่ ไดแ้ก่ วีรคติ 
(Romance) กบัเยย้หยนั (Satire) และสขุนาฏกรรม (Comedy) กบัโศกนาฏกรรม (Tragedy) แนว
เรื่องคู่แรกเป็นแนวเรื่องที่อธิบายเรื่องราวอย่างสุดขั้ว กล่าวคือ แนวเรื่องวีรคติมองว่า มนุษย์
สามารถเอาชนะกา้วขา้มอปุสรรค และปลดปล่อยตนเองออกจากการจองจ าของสถานการณแ์ละ

 
1 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2562, มกราคม-มิถนุายน). ทฤษฎีการเขียนประวตัิศาสตรข์องเฮยเ์ดน ไวต.์ 

ใน วารสารประวตัศิาสตร์ธรรมศาสตร์. 6(1): 132. 
2 ผูว้ิจยัอา้งอิงการอธิบายทฤษฎีตามที่ตามไทอธิบายในเรื่อง “ทฤษฎีการเขียนประวตัิศาสตรข์องเฮย์

เดน ไวต์” ตั้งแต่หน้า 139-142 (ใน ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2562 , มกราคม-มิถุนายน). ทฤษฎีการเขียน
ประวตัิศาสตรข์องเฮยเ์ดน ไวต.์ ใน วารสารประวตัศิาสตร์ธรรมศาสตร์. 6(1).) 
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เวลา ขณะที่แนวเรื่องเยย้หยันจะมองว่า มนุษยม์ิอาจเอาชนะชะตากรรมหรืออปุสรรคได ้ตอ้งตก
เป็นเหยื่อของสถานการณแ์ละเวลา ส าหรบัแนวเรื่องคู่หลงัทัง้สุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมต่าง
มองว่า มนุษยย์งัมีโอกาสที่จะหลดุพน้ออกจากชะตากรรมไดช้ั่วคราว โดยแนวเรื่องสขุนาฏกรรมจบลง
ดว้ยชยัชนะของมนุษยเ์หนืออปุสรรค ขณะที่แนวเรื่องโศกนาฏกรรมจบลงดว้ยความพ่ายแพ ้แต่จะ
ชดเชยดว้ยความตระหนกัรูถ้ึงขอ้จ ากดัของมนษุย ์

ระดับการสรา้งข้อถกเถียง (argument) หมายถึงการใช้หลักการอนุมานตามล าดับ
ขัน้ตอนเชื่อมโยงเหตกุารณท์างประวติัศาสตร ์โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งจดัเป็นคู่ตรงขา้มกนั
สองคู่ ไดแ้ก่ Formist กบั Contextualist และ Organicist กบั Mechanist ในหลกัการอธิบายคู่แรก 
Formist จะมองว่า ปรากฏการณ์หรือวัตถุแห่งการศึกษานั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือพึงเขา้ใจได้
โดยตัวสิ่งนั้นเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากปรากฏการณ์หรือวัตถุแห่ง
การศึกษา ส่วน Contextualist จะมองว่า การท าความเขา้ใจปรากฏการณห์รือวตัถุแห่งการศึกษา
ต้องเชื่อมโยงเข้ากับปรากฏการณ์อ่ืนหรือบริบทแวดล้อม ส่วนแนวการอธิบายคู่หลังจะมอง
ปรากฏการณ์หรือวัตถุแห่งการศึกษาเป็นเพียงส่วนย่อยของภาพใหญ่ โดย  Organicist มองว่า 
ปรากฏการณ์หรือวัตถุแห่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพและด าเนินประสานกับ
ปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ขณะที่  Mechanist จะมองปรากฏการณ์หรือวัตถุแห่งการศึกษาในฐานะ
ฟันเฟืองที่ด  าเนินอยู่ภายใตก้ฎเกณฑท์ี่ตายตวั 

ระดับนัยยะทางอุดมการณ์ ( ideological implication) เป็นการให้คุณค่าต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรผ์่านจุดยืนทางอุดมการณ์ โดยพิจารณาถึงภาวะอันพึงปรารถนา 
(desirability) และจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม (the optimum pace of change) นัยยะ
ทางอดุมการณน์ีแ้บ่งออกเป็น 4 แบบ ซึ่งจดัเป็นคู่ตรงขา้มสองคู่ ไดแ้ก่ Anarchist กบั Liberal และ 
Radical กบั Conservative นยัยะคู่แรกพิจารณาถึงภาวะอนัพึงปรารถนา โดย Anarchist จะมอง
ว่า ภาวะอันพึงภาวะเป็นสิ่งที่ด  ารงอยู่ในอดีตอันไกลโพ้น ขณะที่  Liberal จะมองภาวะอันพึง
ปรารถนาอยู่ในอนาคตที่ยงัมองไม่เห็น สว่นนยัยะคู่หลงัจะพิจารณาถึงจงัหวะของการเปลี่ยนแปลง 
โดย Radical มองว่า ความเปลี่ยนแปลงแบบรวดเรว็และถอนรากถอนโคนเป็นความจ าเป็น ขณะที่ 
Conservative จะว่า ความเปลี่ยนแปลงควรด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ 

เมื่อใชท้ฤษฎีการสรา้งค าอธิบายทั้งสามระดับข้างต้นนีว้ิเคราะห์พระประวัติของกรม
หลวงชุมพรฯ ผู้วิจัยพบว่า เรื่องราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯฉบับทางการมีการ
เปลี่ยนแปลงการสรา้งความหมายต่อตัวตนของพระองคใ์นแต่ละช่วงเวลา โดยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงเรื่องจากสขุนาฏกรรม (Comedy) ในงานเขียนพระประวติัช่วงก่อนทศวรรษ 2490 ไปสู่วีรคติ 
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(Romance) ในช่วงหลังทศวรรษ 2490 ทั้งในเรื่องราวพระชนม์ชีพทั่ วไปและในเรื่องราว
อิทธิปาฏิหาริย ์การเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องนี ้ท าใหต้ัวตนของพระองคใ์นสองช่วงเวลาดังกล่าวถูก
น าเสนอแตกต่างกัน ตัวตนของพระองค์ในฐานะเชือ้พระวงศ์แบบอย่างผูน้  าความทันสมัยจาก
ตะวันตกกลบัมาสู่สยามเพื่อสนองราชกิจของพระมหากษัตริยไ์ดร้บัการผลกัดันไปสู่ฐานะใหม่คือ 
ทหารเรือนกัปฏิรูปผูว้างรากฐานกิจการทหารเรือไทย 

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องพระประวัติก็ให้คุณค่าต่อนัยยะความเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันจากจังหวะแบบ  Liberal-conservative ในงานเขียนพระประวัติช่วงก่อนทศวรรษ 
2490 ไปสู่ Liberal-radical ในงานเขียนหลงัทศวรรษ 2490 กล่าวคือ พระประวติัช่วงก่อนทศวรรษ 
2490 ไดม้องความส าเร็จในพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะจุดเริ่มตน้หรือหน่ออ่อน
ของกิจการทหารเรือไทยที่ยงัตอ้งผ่านการฟูมฝักเติบโตอีกต่อไปในอนาคต ขณะที่พระประวติัช่วง
หลงัทศวรรษ 2490 มองความส าเร็จเดียวกันนีใ้นฐานะมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ท าใหเ้กิดกองทพัเรือใน
ปัจจบุนั และผลลพัธค์วามส าเรจ็จากการปฏิรูปของพระองคท์ าใหค้นไทยมีความรูค้วามสามารถใน
การเดินเรือในทะเลตัง้แต่ช่วงที่พระองคท์รงมีพระชนมช์ีพ 

ทัง้นีง้านเขียนพระประวัติทั้งในช่วงก่อนและหลังทศวรรษ 2490 ส่วนใหญ่จะน าเสนอ
ขอ้สรุปของเรื่องในลกัษณะแบบ Formist เป็นพืน้ฐานกล่าวคือ พระประวติัจะสรุปความส าเร็จใน
พระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯมีสาเหตุส  าคัญมาจากคุณสมบัติของพระองคท์ัง้ในดา้นพระ
ปรีชาสามารถและพระอธัยาศยั เนื่องดว้ยรูปแบบของงานเขียนพระประวติัส่วนใหญ่เป็นงานเขียน
ประเภทชีวประวติับุคคลเชิงเชิดชเูกียรติยศ ท าใหข้อ้สรุปของเรื่องราวจะเป็นการอธิบายคณุสมบติั
ของเจ้าของชีวประวัติที่ท าให้เจ้าของชีวประวัตินั้นประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกัน เรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯก็มีขอ้สรุปของเรื่องคลา้ยคลึงกัน คือ เรื่องราว
พยายามสรุปให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีคุณสมบัติในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงท าให้พระองค์ทรงมี
อิทธิฤทธิ์บนัดาลปาฏิหารยิไ์ด ้

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่า ทฤษฎีการสรา้งความหมายของไวตม์ิไดส้ามารถใชว้ิเคราะห์
งานเขียนพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯไดอ้ย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากทฤษฎีนีเ้ป็นค าตอบที่
ไวตป์ระมวลขึน้จากการวิเคราะหง์านเขียนทางประวัติศาสตรแ์ต่ละชิน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า งาน
เขียนทางประวัติศาสตรช์ิน้นั้นมีลักษณะความเป็นงานประพันธ์ทางวรรณกรรมมากกว่างาน
วิเคราะหแ์บบวิทยาศาสตร ์แต่ผูว้ิจัยไดน้ าทฤษฎีนีม้าใชว้ิเคราะหต์ัวตนของกรมหลวงชุมพรฯที่
ปรากฏในการเล่าพระประวติัในแต่ละช่วงเวลา โดยมองว่า ตวัตนของพระองคไ์ดผ้่านการประกอบ
สรา้งขึน้จากงานเขียนพระประวติัหลายชิน้ที่มีผูเ้ขียนพระประวติัแตกต่างกนัและมิไดเ้ลา่เรื่องแบบ
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เดียวกนั กลา่วคือ งานเขียนพระประวติัแต่ละชิน้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อาจมิไดม้ีล  าดบัเรื่องเหมือนกนั
และมีการเลือกเรื่องที่จะน าเสนอแตกต่างกนั แต่ยงัน าเสนอตวัตนของพระองคใ์นลกัษณะเดียวกนั 
ผูว้ิจยัจ าเป็นตอ้งเรียงล าดับเรื่องขึน้ใหม่ดว้ยการประมวลจากงานเขียนพระประวติัที่ผลิตขึน้ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใชโ้ครงเรื่องการเล่าพระประวติัตามเวลาตัง้แต่การประสติูจนถึงการสิน้พระชนมเ์ป็น
เกณฑ ์เพื่อใหผู้ว้ิจัยสามารถวิเคราะหภ์าพรวมตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯที่งานเขียนพระประวัติ 
ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ พยายามน าเสนอไดช้ดัเจน 
     ทัง้นีด้ว้ยเหตุที่ล  าดับเรื่องใหม่เป็นสิ่งที่สรา้งขึน้โดยผูว้ิจัยและน าเสนอภาพรวมการเล่า
เรื่องพระประวัติ ขณะที่ทฤษฎีของไวตว์างอยู่บนการวิเคราะหง์านเขียนแต่ละชิน้ในรายละเอียด 
ล าดับเรื่องใหม่โดยผู้วิจัยย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีของไวต์สรา้งค าตอบที่อาจ
คลาดเคลื่อนจากตวัตนของพระองคท์ี่งานเขียนพระประวติัแต่ละชิน้น าเสนอ ซึ่งผูว้ิจัยตระหนกัถึง
ขอ้จ ากัดนีแ้ละจะใชท้ฤษฎีของไวตอ์ธิบายการน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในภาพรวมที่
การเลา่เรื่องพระประวติัในช่วงเวลานัน้ ๆ น าเสนอ 

 
3. โครงเร่ืองพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ พ.ศ. 2466-2536 

ในส่วนนี ้ผูว้ิจยัจะวิเคราะหโ์ครงเรื่อง (การล าดับเหตุการณ์และการก าหนดแนวเรื่อง) ใน
พระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯที่ผลิตขึน้ในชาวงระหว่างพ.ศ. 2466-2536 โดยจะพิจารณาถึงการ
สรา้งและขบัเนน้คณุสมบติัในตวัตนของพระองคส์องตัวตน คือ ตัวตนความเป็นทหารเรือนักปฏิรูป 
และตัวตนผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกความเป็นสมัยใหม่ คุณสมบัติในตัวตนแรกจะประกอบสรา้งขึน้
จากเรื่องราวพระชนมช์ีพทั่วไปและความส าเรจ็ในพระกรณียกิจดา้นกิจการทหารเรือ สว่นตวัตนผูใ้ช้
ศาสตรค์วามรูน้อกความเป็นสมยัใหม่จะประกอบสรา้งขึน้จากเรื่องราวพระชนมช์ีพที่ทรงเป็นแพทย์
แผนไทย, พระจรยิวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์และเรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิต่าง ๆ 

3.1 โครงเร่ืองพระประวัติเพ่ือน าเสนอตัวตนทหารเรือนักปฏิรูปสร้างความทันสมัย 
    3.1.1 โครงเร่ืองกับแนวเร่ืองของพระประวัติก่อนการสร้างโครงเร่ืองแม่บท

ในทศวรรษ 2490 
    งานเขียนพระประวติัที่ผลิตขึน้ ณ ช่วงเวลานีไ้ดแ้ก่ พระนิพนธพ์ระประวติัของกรม
หลวงชมุพรฯโดยสมเด็จ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และงานเขียนที่ผลิตซ า้พระนิพนธพ์ระประวติั 
จึงมีเรื่องราวและโครงเรื่องเพียงแนวเดียว  คือ โครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Comedy) น าเสนอ
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ความส าเร็จในพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงสามารถน าความทันสมัยจากตะวันตก
กลบัมาสูส่ยามเพื่อสนองราชกิจของพระมหากษัตรยิไ์ด ้เรื่องราวมีล  าดบัเรื่องดงันี ้1 

1. กรมหลวงชุมพรฯประสติูขึน้ในฐานะพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และมีพระชนมช์ีพวยัเยาวอ์ยู่ในพระบรมมหาราชวงั
จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 พระองคท์รงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหเ้สด็จไปศึกษาที่
ประเทศอังกฤษ เมื่อถึงเวลาตอ้งทรงศึกษาวิชาเฉพาะ พระองคท์รงเลือก
ศกึษาวิชาทหารเรือ 

2. ในระหว่างที่ทรงศึกษา พระองคท์รงลาพกัเรียนมาร่วมขบวนเสด็จประพาส
ยโุรปที่ศรีลงักาเมื่อ พ.ศ. 2440 และทรงแสดงพระปรีชาสามารถถือทา้ยเรือ
พระที่นั่ งไปจนถึงยุโรป หลังจากเสด็จถึงยุโรป พระองค์ทรงศึกษาวิชา
วิชาการทหารเรือต่อจนส าเร็จการศึกษา ทรงเสด็จกลับสู่สยามใน พ.ศ. 
2442 และรบัราชการในกรมทหารเรือ 

3. กรมหลวงชุมพรฯทรงมุ่งหมายที่จะฝึกหดัคนไทยใหม้ีความรูค้วามสามารถ
ในการเดินเรือในทะเลลึกได้ เนื่องจากที่ผ่านมาราชการไทยต้องจ้าง
ชาวต่างชาติมาท าหน้าที่บังคับการเรือ แม้ราชการได้ตั้งโรงเรียนนายเรือ
แลว้ ก็ยงัไม่ประสบความส าเรจ็ 

4. จนกระทั่งกรมหลวงชุมพรฯทรงเขา้รบัราชการ พระองคจ์ึงทรงริเริ่มฝึกหัด
นายทหารเรือไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริเห็นชอบ จึงโปรดเกล้าฯให้กรมหลวงชุมพรฯด ารงต าแหน่ง
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พระองค์ทรงฝึกหัดนายทหารเรือเรื่อยมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2449 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จ
มาเปิดโรงเรียนนายเรือ ทรงพอพระราชหฤทัยการฝึกหัดของกรมหลวง
ชมุพรฯและมีลายพระราชหตัเลขาชื่นชมไวใ้นสมดุเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ 

 
1 เนื่องจากมีงานเขียนพระประวตัิของกรมหลวงชุมพรฯจ านวนมากในแต่ละช่วงเวลาและผูว้ิจยัพระ

ประวตัิแต่ละคนมีวิธีการน าเสนอเรื่องราวพระชนมช์พีของพระองคแ์ตกตา่งกนัแมจ้ะน าเสนอตวัตนของกรมหลวง
ชมุพรฯในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกนั การพิจารณาล าดบัเรื่องในแต่ละงานเขียนพระประวตัิหรือเลือกวิเคราะหเ์พียง
บางชิน้งานจึงอาจไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะหถ์ึงตวัตนของพระองคท์ี่ไดร้บัการประกอบสรา้งขึน้จากงานเขียน
พระประวตัิหลายชิน้รว่มกัน ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงใชล้ าดบัเรื่องนีแ้สดงภาพรวมของการเล่าพระประวตัิแต่ละช่วงเวลา
ตามที่ผูว้ิจยัประมวลขึน้แทนการแสดงล าดบัเรื่องตามงานเขียนพระประวตัิ 
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5. ต่อมาเมื่อถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว กรมหลวง
ชุมพรฯทรงไดร้บัโปรดเกลา้ฯเป็นผูช้่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ แต่ทรง
ด ารงต าแหน่งได้ไม่นาน ก็ประชวรและทรงขอลาพักราชการออกเป็น
นายทหารกองหนุนชั่ วคราวจนกระทั่ ง พ.ศ. 2460 จึงทรงกลับเข้ารับ
ราชการอีกครัง้ 

6. หลงัจากกรมหลวงชุมพรฯทรงกลบัเขา้รบัราชการ ราชนาวีสมาคมไดเ้รี่ยไร
เงินเพื่อจดัซือ้เรือรบถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั กรม
หลวงชุมพรฯทรงไดร้บัมอบหมายจากราชนาวีสมาคมใหเ้ป็นขา้หลวงพิเศษ
เสด็จไปซือ้เรือหลวงพระร่วงที่ยุโรป เมื่อทรงซือ้เรือได้แล้ว พระองค์ทรง
บงัคบัการเรือกลบัมายงัสยามดว้ยพระองคเ์อง เป็นความดีความชอบท าให้
พระองคท์รงไดร้บัการเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงและต่อมาทรงไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ 

7. กรมหลวงชุมพรฯทรงด ารงต าแหน่งไม่นาน ทรงประชวรกระเสาะกระแสะ
และทรงขอลาพักไปตากอากาศที่ชายทะเลปากน า้เมืองชุมพร ระหว่างที่
ทรงอยู่ที่ชายทะเล พระองค์ทรงถูกฝน ประชวรเป็นไข้หวัดใหญ่ และ
สิน้พระชนม์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้
อัญเชิญพระศพกลบัมาบ าเพ็ญพระราชกุศลที่วัง เมื่อถึงวันพระราชทาน
เพลิงศพ พระองคท์รงรบัสั่งใหม้ีกระบวนแห่พระศพตามพระเกียรติยศทาง
ทหารเรือในระดับนายพลเรือเอกและกระบวนแห่พระศพตามพระเกียรติ
เชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่ 

ล าดับเรื่องข้างต้นนี ้จะเห็นว่า แนวเรื่องของพระประวัติเป็นแนวเรื่องแบบ
สุขนาฏกรรม (Comedy) โดยมีปมปัญหาส าคัญของเรื่องคือ การฝึกหัดให้คนไทยมีความรู้
ความสามารถเดินเรือในทะเลลึก เรื่องราวพระประวติัมิไดม้องพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯ
ในฐานะสิ่งที่แกไ้ขปมปัญหาใหห้มดไป หากแต่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้ของการแกไ้ขปัญหา สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายการแก้ปัญหานี ้ผ่านลายพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมุดเยี่ยมเมื่อวันเปิดโรงเรียนนายเรือว่า “เรา 
จุฬาลงกรณ์ ป.ร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี ้มีความปลืม้ใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว 
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จะเปนที่มั่นสืบไปในภายหน้า”1 ขอ้ความนีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่องลง
ชั่วคราวดว้ยพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งทรงประสบส าเร็จอย่างราบรื่นและสรา้งความ
พอพระราชหฤทัยแด่พระมหากษัตริย์ ท าให้ทรงได้รบัโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่งส าคัญของ
ราชการทหารเรือ ทา้ยที่สุด แมเ้รื่องราวจะจบลงดว้ยการสิน้พระชนมข์องพระองค ์แต่พระองคก์็
ทรงไดร้บัการปฏิบติัต่อพระศพอย่างสมพระเกียรติดว้ยการมีกระบวนแห่พระศพตามพระเกียรติยศ
ทัง้ฝ่ายทหารเรือและฝ่ายเชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่ เรื่องราวพระประวติัของพระองคจ์ึงลงดว้ยความสุขที่
พระองคท์รงสามารถคลี่คลายปัญหาไดช้ั่วคราว 

ขณะเดียวกัน พระนิพนธ์พระประวัตินีไ้ดน้ าเสนอขอ้สรุปแบบกึ่ง  Organicist-
formist กล่าวคือ พระประวัติไดอ้ธิบายปัจจัยที่ท าใหก้รมหลวงชุมพรฯทรงประสบความส าเร็จใน
พระกรณียกิจมาจากพระอัธยาศัยของพระองค ์“คือความซื่อตรงอย่างหนึ่ง ความกลา้หาญใน
บรรดาการซึ่งทรงท า...ความสามารถซึ่งจะท าการอันทรงจ านงใหส้  าเร็จดงัพระสงคอ์ย่างหนึ่ง แล
ความโอบออ้มอารี...อาศรยัพระคณุสมบติัดงักล่าวมานี ้จึงทรงสามารถท าราชการต่าง ๆ ซึ่งไดร้บั
ในหนา้ที่ใหลุ้ล่วงดังไดก้ล่าวมาขา้งตน้”2 แต่เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของพระองคใ์นเรื่องราวพระ
ประวัติ พระองคท์รงมีบทบาทสนองต่อพระราชประสงคข์องพระมหากษัตริยใ์นเรื่องต่าง ๆ ทัง้ใน
เรื่องการปรบัปรุงการศกึษาของโรงเรียนนายเรือและเรื่องการซือ้เรือหลวงพระรว่ง กรมหลวงชมุพรฯ
ในพระนิพนธ์พระประวัติจึงทรงด ารงต าแหน่งแห่งที่ เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพที่น าโดย
พระมหากษัตรยิ ์

โครงเรื่องและขอ้สรุปไดส้ะทอ้นถึงบริบทความพยายามของชนชัน้น าในการจัด
ระเบียบทางสงัคมขึน้ใหม่ในช่วงทศวรรษ 2450-2460 เนื่องดว้ยความวุ่นวายทางสงัคมที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนผ่านสงัคมของสยามไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ภายใตร้ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
การปกครองที่รวมศูนยอ์ านาจที่รฐัส่วนกลางต้องการใหป้ระชาชนยอมรบัอ านาจและให้ความ
รว่มมือต่อรฐั ขณะเดียวกนั ภายในกลุ่มชนชัน้น าเองก็เกิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างกนัจากการ
แบ่งสรรทรพัยากรที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เท่าเทียมกัน3 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพใน
ฐานะเจ้านายชั้นสูงของราชวงศ์และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงทรงเห็นจ าเป็นต้องจัด

 
1 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2466). จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก 

เขา้มาท าสญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393. หนา้ 13. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 18. 
3 สายชล สัตยานุรักษ์ . (2546). สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ: การสร้างอัตลักษณ์ 

“เมืองไทย” และ “ชัน้” ของชาวสยาม. หนา้ 7-15. 
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ความสมัพนัธท์างอ านาจของผูค้นในสงัคมขึน้ใหม่ พระองคท์รงใชพ้ระนิพนธต่์าง ๆ เป็นเครื่องมือ
เปลี่ยนแปลงการรบัรูต้ัวตนของผูค้นในสงัคม โดยทรงโนม้นา้วใหผู้ค้นตระหนกัถึงบทบาทตามชนชัน้
ของตน และใหคุ้ณค่าของชีวิตเน้นไปยังการท าประโยชนต่์อสังคมบ้านเมือง รวมถึงการมีความ
จงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ์1 

ความมุ่งหมายของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพท าใหพ้ระนิพนธ์พระ
ประวัติกรมหลวงชุมพรฯสะท้อนถึงอุดมการณ์ของรฐันอกเหนือผ่านการร  าลึกถึงสิ่งที่กรมหลวง  
ชุมพรฯได้ทรงกระท าไวเ้มื่อครัง้ยังมีพระชนม์ชีพ โดยมีเป้าหมายผู้ อ่านที่เป็นชนชั้นน าที่ด  ารง
ต าแหน่งราชการ พระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯในพระนิพนธ์พระประวัติจึงน าเสนอต าแหน่ง
แห่งที่ของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะองคป์ระกอบย่อยขององคาพยพที่ท าหนา้ที่สนองตอบพระราช
ประสงคข์องพระมหากษัตรยิท์ัง้ในเรื่องการฝึกหดัคนไทยใหม้ีความสามารถในการเดินเรือและเรื่อง
การซื ้อเรือหลวงพระร่วง รวมทั้งน าเสนอคุณสมบัติของกรมหลวงชุมพรฯที่น าพระองค์ไปสู่
ความส าเรจ็ เพื่อโนม้นา้วใหช้นชัน้น ายดึถือเป็นแบบอย่าง ตระหนกับทบาทหนา้ที่ในชนชัน้ของตน 
มีความสามัคคีเอือ้อาทรระหว่างกัน และปฏิบัติราชการด้วยความจงรกัภักดี เพื่อเกื ้อหนุนให้
พระมหากษัตริยส์ามารถน าพาประเทศชาติผ่านพน้ปัญหาและรกัษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ใหม้ั่นคงสืบไปได ้

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายปลายทางของการแก้ปมปัญหาและ
จงัหวะอนัเหมาะสม พระประวติัสะทอ้นถึงนยัยะอดุมการณแ์บบ Liberal-conservative โดยมองว่า 
สถานการณ์ที่ด  ารงอยู่เดิมไม่เป็นที่พึงปรารถนาคือ การที่คนไทยไม่มีความรูค้วามสามารถในการ
เดินเรือในทะเลลึกท าใหร้าชการตอ้งจา้งชาวต่างชาติท าหน้าที่แทน การฝึกหัดใหค้นไทยมีความรู้
ความสามารถในการเดินเรือไดอ้ย่างชาวต่างชาติจึงเป็นภาวะพึงปรารถนาในอนาคตที่ราชการไทย
ประสงคจ์ะไปใหถ้ึง กระนัน้ ผลลพัธข์องการแกไ้ขปมปัญหามิไดป้รากฏในพระประวติัฉบบันี ้อีกทัง้
พระประวติัยงัอธิบายความส าเร็จในพระกรณียกิจของกรมหลวงชมุพรฯเพียงในฐานะจุดเริ่มตน้ของ
การคลี่คลายสถานการณ์ปัญหา หมายความว่า ความส าเร็จในพระกรณียกิจไดส้ามารถคลี่คลาย
ปมปัญหาลงชั่วคราวแลว้ ซึ่งไดส้ะทอ้นมุมมองต่อจังหวะที่เหมาะสมต่อการแก้ปมปัญหาเรื่องว่า 
มิใช่เรื่องเร่งด่วนต่อการด าเนินการแกไ้ขในทนัที ดงันัน้ นยัยะอดุมการณน์ีบ้่งชีม้มุมองของชนชัน้น า
ที่ให้ความส าคัญต่อการสรา้งความทันสมัยแก่กิจการทหารเรือระดับหนึ่ง โดยมองว่า การฝึกหัด

 
1 อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2556). ความหมายของตัวตน: พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ. ใน 

ประวตัิศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา: รวมบทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอ ิโย
เนะโอะ. หนา้ 202. 
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นายทหารเรือใหม้ีความสามารถเดินเรือเป็นเรื่องที่จ  าเป็น และกรมหลวงชุมพรฯไดท้รงท าใหเ้กิด 
“รากหยั่งลงแลว้” แต่การแก้ไขปมปัญหานีก้็มิใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะตอ้งด าเนินให้ส  าเร็จอย่าง
รวดเรว็เมื่อเทียบกบัสถานการณปั์ญหาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะปัญหาความขดัแยง้ในหมู่ชนชัน้น า 

จากการวิเคราะหก์ารสรา้งคุณค่าความหมายต่อเรื่องเล่าพระประวัติของกรม
หลวงชุมพรฯ จะเห็นไดว้่า พระประวัติไดส้รา้งตัวตนของพระองคใ์นฐานะเชือ้พระวงศแ์บบอย่าง
ผูน้  าความทันสมัยจากตะวันตกกลับมาสู่สยามเพื่อสนองพระราชประสงคข์องพระมหากษัตริย ์
ตัวตนนีถื้อก าเนิดขึน้สนองตอบพระประสงคข์องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในการจัด
ระเบียบการรบัรูต้วัตนและบทบาทของชนชัน้น าเมื่อสยามก าลงัเปลี่ยนผ่านไปสูค่วามเป็นสมยัใหม่
ในช่วงทศวรรษ 2450-2460 พระประวติัจึงน าเสนอกรมหลวงชมุพรฯในฐานะแบบอย่างที่ชนชัน้น า
พึงยึดถือและปฏิบติั เพื่อรกัษาสถานะของชนชัน้น าและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์หด้ าเนิน
เปลี่ยนผ่านไปสูค่วามเป็นสมยัใหม่ไดอ้ย่างราบรื่น 

  3.1.2 โครงเร่ืองและแนวเร่ืองของพระประวัติหลังการสร้างแม่บทพระ
ประวัติในทศวรรษ 2490 จนถึง พ.ศ. 2527 

การเสื่อมสถานะและอ านาจทางการเมืองของกองทัพเรือจากความพ่ายแพใ้น
เหตุการณ์กบฏแมนฮัตตนั พ.ศ. 2494 ไดท้ าใหเ้กิดความพยายามในการเขียนประวัติศาสตรข์อง
กองทัพเรือขึน้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการรบัรูต้ัวตนของกองทัพเรือในฐานะกบฏ ขณะเดียวกัน 
กระแสการฟ้ืนฟูสถานะทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริยเ์พื่อต่อตา้นการขยายตัวของ
แนวคิดคอมมิวนิสตก์็น ามาซึ่งการมองยอ้นเรื่องราวบทบาทของชนชัน้น าในอดีตและใหค้ณุค่าพระ
เกียรติคุณที่สร้างความเจริญ ต่อประเทศชาติ เพื่ อสร้างการรับ รู ้ของผู้คนที่มี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยใ์หม่ในฐานะศนูยร์วมจิตใจของประชาชนชาวไทย บริบททัง้สองนีไ้ดท้ าใหเ้รื่องราว
แม่บทพระประวัติฉบบัทางการน าเสนอตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะปูชนียบุคคลส าคญัผู้
วางรากฐานความเจรญิต่อกองทพัเรือไทยในปัจจบุนั 

เรื่องราวแม่บทพระประวัตินีส้รา้งขึน้จากเรื่องราวพระประวัติตามความรูค้วาม
เขา้ใจที่ด  ารงอยู่ในสงัคมก่อนทศวรรษ 2490 ซึ่งมาจากพระนิพนธพ์ระประวติัโดยสมเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพและการศึกษาคน้ควา้เรื่องราวประวัติศาสตรข์องกองทัพเรือในช่วงทศวรรษ 
2490 โดยมีงานเขียนส าคัญไดแ้ก่ จดหมายของนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) 
(พ.ศ. 2496), หนงัสือประวติัโรงเรียนนายเรือ (พ.ศ. 2499) และเรื่องเล่าประสบการณข์องนกัเรียน
นายเรือในหนังสือ พระราชพิธีสมัพจัฉรฉินท์ แล เกศากนัต์ฯ กองประวติัศาสตรท์หารเรือไดเ้รียบ
เรียงขึน้เป็นพระประวติัฉบบัทางการฉบบัที่สองในหนงัสือ อนสุรณ์พธิีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอดุม
ศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) แมพ้ระประวติัฉบบัอ่ืนที่ผลิตขึน้ในช่วงเวลานีจ้ะมีรายละเอียดการเล่าเรื่องหรือ
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ล าดับเรื่องแตกต่างกันบา้ง แต่งานเขียนพระประวัติส่วนใหญ่ยังมีภาพรวมการเล่าเรื่องตามพระ
ประวติัฉบบัทางการฉบบัที่สอง งานเขียนพระประวติัสว่นใหญ่มีภาพรวมล าดบัเรื่องดงันี ้

1. กรมหลวงชุมพรฯประสติูขึน้ในฐานะพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และมีพระชนมช์ีพวยัเยาวอ์ยู่ในพระบรมมหาราชวงั
จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 พระองคท์รงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหเ้สด็จไปศึกษาที่
ประเทศอังกฤษ  โดยทรงศึกษาวิชาการทหารเรือตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวที่ทอดพระเนตรเห็นความไม่
มั่นคงของประเทศชาติเนื่องดว้ยการใหช้าวต่างชาติรบัราชการทหารเรือ 

2. ในระหว่างที่ทรงศึกษา พระองคท์รงลาพกัเรียนมาร่วมขบวนเสด็จประพาส
ยโุรปที่ศรีลงักาเมื่อ พ.ศ. 2440 และทรงแสดงพระปรีชาสามารถถือทา้ยเรือ
พระที่นั่ งไปจนถึงยุโรป หลังจากเสด็จถึงยุโรป พระองค์ทรงศึกษาวิชา
วิชาการทหารเรือต่อจนส าเร็จการศึกษา เสด็จกลับสู่สยามใน พ.ศ. 2442 
และรบัราชการในกรมทหารเรือ โดยทรงมีพระทยัมุ่งมั่นที่จะฝึกหดัทหารเรือ
ไทยใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือไดอ้ย่างชาวต่างประเทศ แต่
ทรงยงัไม่มีโอกาส 

3. เมื่อนาวาเอก หม่อมเจา้ ไพชยนตเ์ทพ ออกจากต าแหน่งเจา้กรมยทุธศกึษา
ทหารเรือใน พ.ศ. 2448 กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัโปรดเกล้าฯให้ด ารง
ต าแหน่งแทน พระองคท์รงถือโอกาสนีป้ฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
ทัง้หมดใหม่ ทรงทุ่มเทพระทัยใหค้วามรูแ้ละฝึกหัดทักษะแก่นักเรียนนาย
เรือดว้ยพระองคเ์อง จนกระทั่งนักเรียนนายเรือแสดงความสามารถในการ
จดัการเรือเป็นที่ประทบัพระราชหฤทยัต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัในวนัเปิดโรงเรียนนายเรือ 

4. ใน พ.ศ. 2449 เมื่อกรมหลวงชุมพรฯเสด็จไปตั้งกองทหารที่บางพระ ทรง
แสดงพระอัธยาศัยคลุกคลีใกล้ชิดและอุปถัมภ์เหล่าทหารเรือ ท าให้
ทหารเรือต่างเคารพรกัใครพ่ระองค ์

5. เมื่อถึง พ.ศ. 2450 กรมหลวงชุมพรฯทรงน านักเรียนนายเรือออกฝึกภาค
ทะเลในต่างประเทศเป็นครัง้แรก โดยใหน้กัเรียนนายเรือทัง้หมดเป็นลกูเรือ
และไม่มีชาวต่างชาติบนเรือเลย เป็นการแสดงความสามารถครัง้แรกของ
คนไทยในการเดินเรือใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติ 
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6. หลงัจากท่ีกรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหด้ ารงต าแหน่งรองผู้
บญัชาการทหารเรือ พระองคเ์สด็จไปอ านวยการฝึกหัดทหารเรือในการใช้
ตอรปิ์โดที่อ่าวสตัหีบ ในครัง้นัน้พระองคท์รงมีพระด าริที่จะใหอ่้าวแห่งนีเ้ป็น
ฐานทพัเรือในอนาคต เนื่องจากเป็นพืน้ที่ทางยทุธศาสตรท์ี่เหมาะสม 

7. เมื่อเขา้สู่รชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว กรมหลวง
ชุมพรฯทรงจ าตอ้งออกจากราชการโดยยังไม่มีขอ้สรุปเหตุผลชัดเจน ใน
ระหว่างทรงออกจากราชการ พระองคย์งัทรงมีพระทยัห่วงใยทหารเรือ เมื่อ
ทรงทราบว่า สยามจะประกาศสงครามกบัเยอรมนี ทรงเสด็จในตรวจป้อม
พระจุลจอมเกลา้และรบัสั่งใหซ้่อมแซม เมื่อถึงวนัประกาศสงคราม ก็ เสด็จ
มาช่วยเหลือ 

8. หลังจากกรมหลวงชุมพรฯทรงกลับเขา้รบัราชการใน พ.ศ. 2460 ราชนาวี
สมาคมได้เรี่ยไรเงินเพื่อจัดซือ้เรือรบถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัว กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัมอบหมายจากราชนาวีสมาคม
ให้เป็นข้าหลวงพิ เศษเสด็จไปซื ้อเรือหลวงพระร่วงที่ยุ โรป เนื่องจาก
คณะกรรมการราชนาวีสมาคมมีความเห็นร่วมกันว่า พระองค์ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถดา้นการทหารเรือมากที่สุด เมื่อทรงซือ้เรือไดแ้ลว้ พระองค์
ทรงบงัคับการเรือกลบัมายงัสยามดว้ยพระองคเ์อง เป็นความดีความชอบ
ท าใหพ้ระองคท์รงไดร้บัการเลื่อนพระอิสรยิยศเป็นกรมหลวงและต่อมาทรง
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ 

9. กรมหลวงชุมพรฯทรงด ารงต าแหน่งนี ้ไม่นาน ทรงประชวรเป็นพระโรค
ภายในจึงทรงขอลาพักไปตากอากาศที่ชายทะเลปากน ้าเมืองชุมพร 
ระหว่างที่ทรงอยู่ที่ชายทะเล พระองคท์รงถูกฝน ประชวรเป็นไขห้วัดใหญ่ 
และสิน้พระชนม ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯให้
อัญเชิญพระศพกลบัมาบ าเพ็ญพระราชกุศลที่วัง เมื่อถึงวันพระราชทาน
เพลิงศพ พระองคท์รงรบัสั่งใหม้ีกระบวนแห่พระศพตามพระเกียรติยศทาง
ทหารเรือในระดับนายพลเรือเอกและกระบวนแห่พระศพตามพระเกียรติ
เชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่ 

10. พระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและความ
มุ่งมั่นตัง้พระทยัท าใหก้ิจการทหารเรือของประเทศไดก้ลายเป็นของคนไทย 
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และท าใหก้องทัพเรือไทยในปัจจุบันสามารถมีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรบัใน
สายตาของต่างชาติดว้ยการมีระเบียบประเพณีและวิชาความรูท้ัดเทียม
นานาชาติ อีกทัง้พระจริยวตัรและพระอธัยาศยัของพระองคท์ าใหท้หารเรือ
ต่างเคารพรกัใครแ่ละแสดงความระลกึถึงพระองคเ์สมอ 

ล าดับเรื่องราวพระประวัติขา้งตน้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นว่า พระประวัติที่ผลิตขึน้ใน
ช่วงเวลานีม้ีแนวเรื่องแบบวีรคติ (Romance) โดยมีปมปัญหาส าคัญของเรื่องคือ การฝึกหัดใหค้น
ไทยมีความรูค้วามสามารถเดินเรือในทะเลลึก เพื่อแทนที่ชาวต่างชาติที่รับราชการในกิจการ
ทหารเรือ ซึ่งแตกต่างจากแนวเรื่องของพระประวัติในช่วงเวลาก่อนหน้าที่มีแนวเรื่องแบบ
สขุนาฏกรรม พระประวติัช่วงเวลานีพ้ิจารณาพระกรณียกิจของกรมหลวงชมุพรฯในฐานะสิ่งที่แกไ้ข
ปมปัญหาไดอ้ย่างสมบรูณ ์โดยตีความความส าเร็จนีจ้ากเรื่องการฝึกหดัภาคทะเลของนกัเรียนนาย
เรือเมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งใชน้ักเรียนนายเรือไทยในการปฏิบติัหนา้ที่บนเรือทั้งหมด และมองว่า การ
ฝึกภาคทะเลครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกที่นักเรียนนายเรือไดแ้สดงความรูค้วามสามารถเดินเรือในทะเล
อย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติ1 ความส าเร็จนีม้ีที่มาจากพระปรีชาสามารถดา้นการ
ทหารเรือกบัความอุตสาหะของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงลงทุนลงแรงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ของโรงเรียนนายเรือใหม่ใหท้ัดเทียมกับการศึกษาวิชาทหารเรือของตะวันตกดว้ยตัวพระองคเ์อง 
ความส าเร็จนีย้ังไดเ้ปลี่ยนแปลงสภาพของกิจการทหารเรือไทยจากกิจการที่ชาวต่างชาติเป็นผู้
ขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนกลายเป็นกิจการที่คนไทยด าเนินการเพื่อประโยชน์ของชาติ
บา้นเมือง เนื่องดว้ยการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือท าใหม้ีนายทหารเรือไทยรบัราชการ
แทนที่ชาวต่างชาติจนสามารถท าใหก้ิจการทหารเรือเป็นของคนไทยไดส้มบรูณ ์

นอกจากความเปลี่ยนแปลงต่อกิจการทหารเรือแลว้ ตวัตนของกรมหลวงชมุพรฯ
ในเรื่องราวพระประวัติก็เปลี่ยนแปลงจากเจ้านายเชือ้พระวงศ์พระองค์หนึ่งที่ปฏิบัติราชการ
ทหารเรือไปสู่นายทหารเรือนกัปฏิรูปผูว้างรากฐานทหารเรือไทย ความเปลี่ยนแปลงขา้งตน้มาจาก
ขอ้สรุปแบบ Formist ที่พระประวติั ณ ช่วงเวลานีส้รา้งขึน้ โดยน าเสนอตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯ
ใหม่ที่ประกอบขึน้ดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น การมีพระปรีชาสามารถดา้นการทหารเรือที่ทันสมัย, 
ความกลา้หาญในการริเริ่มกระท าสิ่งต่าง ๆ  และความไม่ถือพระองค ์โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง
ความมุ่งมั่นตั้งพระทัยที่จะทรงท าสิ่งใดให้ส  าเร็จ ซึ่งถูกน าเสนอผ่านการที่พระองค์ต้องทรง
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ดว้ยตัวพระองคเ์อง เช่น พระองคท์รงเป็นอาจารยส์อนวิชาจ านวนหนึ่งใน
โรงเรียน, ทรงรบัสั่งให้สรา้งสิ่งอ านวยการฝึกหัดนักเรียนนายเรือ และทรงด าเนินการฝึกหัดดว้ย

 
1 กองทพัเรือ. (2503). อนสุรณ์พธิเีปิดกระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์20 พฤศจิกายน 2503. หนา้ 48. 
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พระองคเ์อง เป็นตน้ คุณสมบัติเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่จะอธิบายความส าเร็จในพระกรณียกิจและสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลงต่อกิจการทหารเรือไทย 

ในการน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะวีรบุรุษ นัยยะอุดมการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงแบบ Liberal-radical ที่อยู่ในพระประวัติเป็นสิ่งที่ขับเน้นความเป็นวีรบุรุษ
ของพระองคใ์หโ้ดดเด่นมากขึน้ พระประวติัในช่วงเวลานีม้องภาวะดัง้เดิมคือ การมีชาวต่างชาติรบั
ราชการทหารเรือ เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาและเป็นอนัตรายต่อความมั่นคงของชาติดว้ยการอธิบาย
ว่า “ชาวต่างประเทศที่มารบัราชการในประเทศไทยเรานั้น จะหวังพึ่งเขาในคราวคับขันหาไดไ้ม่ 
เพราะเขามาท างานเพื่อค่าจา้งเท่านัน้ ไม่ไดม้าท างานเพื่อช่วยป้องกนับา้นเมืองซึ่งไม่ใช่ของเขา” 1 
การอธิบายนีท้  าใหภ้าวะการมีชาวต่างชาติรบัราชการทหารเรือเป็นสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข
เร่งด่วน และจังหวะของการแก้ไขปมปัญหาตอ้งเกิดขึน้ทันทีแบบถอนรากถอนโคนดว้ยการเอา
ชาวต่างชาติออกจากราชการทหารเรือจนหมดสิน้ 

พระประวัตินิยามถึงวิธีการด าเนินการปฏิรูปของกรมหลวงชุมพรฯว่า “การรุ
ศักราช”2 อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนักเรียนนายเรือด้วยวิชาความรูใ้หม่
ทัง้หมด โดยทรงจดัใหส้อบไล่นักเรียนนายเรือชัน้สูงสุดออกเป็นนายทหารเรือ และใหยุ้บนักเรียน
นายเรือชั้นอ่ืนมาเรียนด้วยหลักสูตรใหม่และระเบียบการจัดการปกครองนักเรียนนายเรือใหม่
ทัง้หมด วิธีการปฏิรูปของพระองคแ์ละความอตุสาหะตัง้พระทยัที่จะใหพ้ระกรณียกิจส าเร็จดงัพระ
ประสงคไ์ดส้รา้งผลลัพธ์เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
และสามารถท าใหค้นไทยมีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือไดอ้ย่างแทจ้ริงเมื่อทรงน านักเรียน
นายเรือออกฝึกภาคทะเลในต่างประเทศเมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งใชเ้วลานับตัง้แต่ทรงริเริ่มปฏิรูปจนถึง
การน านกัเรียนออกฝึกภาคทะเลนีเ้พียง 2 ปีเท่านัน้ นยัยะของการแกป้มปัญหาจึงมองความส าเร็จ
ในพระกรณียกิจกรมหลวงชมุพรฯเป็นสิ่งที่น ากิจการทหารเรือไทยไปสูเ่ป้าหมายท่ีพงึปรารถนาและ
ใหผ้ลลพัธอ์ย่างรวดเรว็ 

การน าเสนอเรื่องราวพระประวติั ณ ช่วงเวลานีไ้ดพ้ยายามขบัเนน้คณุสมบติัต่าง ๆ 
ของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะวีรบุรุษ เพื่อตอบสนองต่อบริบทที่กองทพัเรือสญูเสียสถานภาพทาง
การเมืองหลังความพ่ายแพ้ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน พ.ศ. 2494 กองทัพเรือในฐานะฝ่าย
สนบัสนุนนายปรีดี พนมยงคป์ระสบความลม้เหลวในการพยายามยึดอ านาจการเมืองจากรฐับาล

 
1 พลเรือตรี ดาว เพชรชาติ. (2524, พฤศจิกายน). เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม

หลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย. ใน นาวกิศาสตร์. 64(11): 1218. 
2 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 15. 
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ทหารฝ่ายกองทพับกกบัฝ่ายอนรุกัษ-์กษัตรยิน์ิยม ความหวาดหวั่นต่อแสนยานุภาพของกองทพัเรือ
ท าใหฝ่้ายรฐับาลลดทอนแสนยานุภาพของกองทัพเรือลงมิใหเ้ป็นปรปักษ์กับรฐับาลไดอี้กต่อไป 
โดยยุบหรือโอนหน่วยงานที่รฐับาลเห็นว่าไม่จ าเป็นส าหรบักิจการกองทัพเรือ ยา้ยที่ตัง้หน่วยงาน
ของกองทัพเรือที่ เหลืออยู่ออกจากเขตพระนครและธนบุรี รวมถึงมีค าสั่งพักราชการและปลด
นายทหารเรือจ านวนมากที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณน์ี ้ซึ่งนายทหารเรือที่ถูกปลดจะมิไดร้บัเบีย้หวัด
บ านาญ นอกจากการโอนยา้ยหน่วยงานและการปลดนายทหารเรือออกจากราชการจ านวนมาก 
กองทพัเรือยงัไดส้ญูเสียทรพัยส์ินกว่า 5 ลา้นบาท, เสียเรือรบสองล า, กรมอู่ทหารเรือเสียหายหนัก
จากไฟไหม ้และเชือ้เพลิงกบัอาวธุสญูหายเป็นจ านวนมาก1 

การลดทอนแสนยานุภาพของกองทัพเรือนีไ้ดท้ าใหก้องทัพบกขึน้มามีบทบาท
น าทางการเมืองตลอดตัง้แต่ทศวรรษ 2500 ดา้นหนึ่งสามารถเห็นไดจ้ากผูน้  าการเมืองและผูน้  าการ
รฐัประหารท่ีเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลานีม้ีท่ีมาจากกองทัพบกเกือบทัง้หมด ไดแ้ก่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรชัต ์
(พ.ศ. 2502-2506), จอมพล ถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2501, 2506-2516), พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะ
นนัทน ์(พ.ศ. 2520-2523) และพลเอก เปรม ติณสลูานนท ์(พ.ศ. 2523-2531) แมม้ีช่วงระยะเวลา
ระหว่าง พ.ศ. 2518-2520 ที่มีนายทหารเรือพยายามขึน้มามีอ านาจทางการเมืองคือ พลเรือเอก 
สงดั ชลออยู่ (ด ารงต าแหน่งหวัหนา้คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519-2520) แต่เขาก็ยงั
ตอ้งแต่งตัง้นายทหารจากกองทพับก คือ พลเอก เกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน ์ขึน้เป็นนายกรฐัมนตรีเพื่อ
ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แทนตนเอง สิ่งนี ้ได้ยืนยันว่า กองทัพบกมีอิทธิพลทาง
การเมืองมากกว่ากองทพัเรือ 

อีกดา้นหนึ่ง ในการรบัรูข้องสงัคมไทยตัง้แต่ทศวรรษ 2500 กองทพับกไดแ้สดง
ภาพลกัษณข์องตนเองในฐานะผูเ้สียสละปกปอ้งชาติไทยใหร้อดพน้จากภยนัตราย หนึ่งในช่องทาง
เผยแพร่ภาพลกัษณน์ีคื้อ บทเพลงปลุกใจที่กระจายเสียง ณ ช่วงทศวรรษ 2500 -2520 เช่น เพลง
ทหารพระนเรศวร (พ.ศ. 2515), เพลงชายชาญทหารไทย (พ.ศ. 2516), เพลงแด่ทหารหาญใน
สมรภมูิ (พ.ศ. 2519) และเพลงจากยอดดอย (พ.ศ. 2522) เป็นตน้ เพลงปลกุใจเหลา่นีต่้างน าเสนอ
ความเสียสละของทหารบกที่ตอ้งออกเดินทางไปยังพืน้ที่ห่างไกล เผชิญความยากล าบากต่อสูก้ับ
ศตัรู เพื่อรกัษาเอกราชของชาติ ขณะที่ผูค้นในสงัคมอาจมิไดล้่วงรูถ้ึงวีรกรรมของพวกเขา บทเพลง
ปลุกในเหล่านี ้โน้มน้าวให้ผู ้คนมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของ
กองทพับกในฐานะผูเ้สียสละปกปอ้งชาติ 

 
1 ศุภการ สิริไพศาล และ นครินทร ์เมฆไตรรตัน.์ (2559). กบฏแมนฮตัตนั. สืบคน้เมื่อ 25 ธันวาคม 

2560, จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=กบฏแมนฮตัตนั 
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ด้านกองทัพเรือ การลดทอนแสนยานุภาพจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน 
พ.ศ. 2494 ได้สรา้งความไม่มั่นคงในวิชาชีพทหารเรือขึน้ บุคลากรของกองทัพเรือจ านวนมาก
ประสบความยากล าบากในการด าเนินชีวิตและการปฏิบติัหนา้ที่ โดยสะทอ้นผ่านการออกโครงการ
ส่งเสริมสวสัดิการทหารเรือ พ.ศ. 2494 และระเบียบกองทัพเรือที่ 66 ว่าดว้ยเงินทุนสวสัดิการเพื่อ
ครอบครวัทหารเรือ พ.ศ. 2495 โดยพลเรือตรี หลวงยุทธศาสตรโ์กศล (ประยูร ยุทธศาสตรโ์กศล) 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของทหารเรือในเรื่องค่าครองชีพสูงและรายไดไ้ม่เพียงพอ 1 นอกจาก
ความยากล าบากในการด ารงชีพแลว้ บุคลากรทหารเรือก็มีความรูส้ึกไม่มั่นคงในวิชาชีพของตน
ดว้ย เพราะรฐับาลด าเนินนโยบายลดแสนยานภุาพของกองทพัเรือกระชัน้ชิดกบัเหตกุารณก์บฏ ท า
ใหบ้คุลากรทหารเรือเกิดความระส ่าระสา่ยถึงสถานะไม่แน่นอนของตนเอง พลเรือตรี ประพฒัน ์จนั
ทวิรชัเล่าถึงการกระชัน้ชิดในการยึดพืน้ที่ของหน่วยงานทหารเรือว่า “เมื่อทหารหน่วยอ่ืนเขา้ยึด
ครองที่ท าการกองทพัเรือและกรมเสนาธิการทหารเรือหลงัจากเหตกุารณร์า้ยแรงวนัที่ 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2494 แลว้นัน้ ไดท้ าใหเ้งินราชการ เอกสารราชการ และทรพัยส์ินอ่ืน ๆ สญูหายไปมาก” 2 อีก
ทั้งหน่วยงานทหารเรือที่ เหลืออยู่ก็อยู่ห่างไกลจากเขตพระนครและอยู่ในพื ้นที่ทุรกันดาร ณ 
ช่วงเวลานัน้ เช่น สมทุรปราการและชลบุรี เป็นตน้ เมื่อประกอบกบัความยากล าบากในการด าเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติหนา้ที่ ก็ย่อมท าใหผู้ค้นภายนอกมองอาชีพทหารเรือเป็นอาชีพที่ยากล าบาก
และไม่มีความมั่นคง 

ความระส ่าระส่ายในวิชาชีพทหารเรือท าให้กองทัพเรือจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูขวัญ
ก าลงัใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อวิชาชีพทหารเรือขึน้ใหม่ โดยเฉพาะการจดัการความทรง
จ าเก่ียวกบัเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั พ.ศ. 2494 การเชิดชปูชูนียบุคคลในอดีตของกองทพัเรือเป็น
หนึ่งในวิธีการที่กองทพัเรือใชส้รา้งความทรงจ ารว่มใหม่ โดยแสดงใหบ้คุลากรในกองทพัเรือเห็นถึง
ความส าคัญของวิชาชีพนีท้ี่มีมาแต่อดีตผ่านเรื่องราวชีวประวัติและบทบาทของบุคคลนัน้ที่มีต่อ
ประเทศชาติ เพื่อโน้มนา้วใหบุ้คลากรเชื่อมั่นว่า ประเทศยังคงตอ้งการวิชาชีพทหารเรือในสังคม 
ภายใน พ.ศ. 2496 วารสาร นาวิกศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของราชนาวิกสภาโดยตรง ได้ตีพิมพ์
เรื่องราวชีวประวัติและบทบาทความส าคัญของบุคคลที่ควรไดร้บัการเชิดชูเป็นปูชนียบุคคลของ

 
1 พลเรือตรี หลวงเจียร กลการ. (2499). จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตรโ์กศล เป็นมิ่งมงคลของสวสัดิ

ภาพมวลทหารเรือ. ใน เรื่องราวความเป็นมาแต่หนหลงัของจอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตรโกศล ผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือ. หนา้ 136-139. 

2 พลเรือตรี ประพฒัน ์จนัทวิรชั. (2519). อนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สนิธุ์ กมล
นาวนิ. หนา้ 125. 



  77 

กองทัพเรือถึงสองคน ไดแ้ก่ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และกรมหลวงชุมพรฯ 1 โดยเล่าเรื่อง
พระประวติัและบทบาทความส าคญัของทัง้สองพระองคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัทหารเรือ 

ขณะเดียวกัน บริบทการฟ้ืนฟูสถานะของสถาบนัพระมหากษัตริย ์ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายต่อตา้นการคุกคามของลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละการกลบัสู่อ  านาจของกลุ่มอนุรกัษ์ -
กษัตริยน์ิยม ไดต้อกย า้คณุค่าเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์กบัเชือ้พระวงศร์าชวงศจ์กัรีในการ
ปกปักษ์รกัษาเอกราชของชาติไทย โดยเฉพาะคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัแลเชือ้พระวงศร์ว่มสมยัพระองคท์ี่ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและวิสยัทศัน์
สรา้งความทันสมัยน าพาประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจชาติ
ตะวันตก คุณประโยชน์นี ้ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านงานศึกษาทางประวัติศาสตรท์ี่ เล่าเรื่อง
เก่ียวกับภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกและการปฏิรูปประเทศไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ซึ่ง
ผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2500-2520 เช่น วิทยานิพนธเ์รื่อง การแกไ้ขสนธิสญัญาว่าดว้ยสทิธิสภาพ
นอกอาณาเขตกบัประเทศมหาอ านาจในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 
2502) โดยทรงศรี อาจอรุณ ได้มีข้อสรุปว่า ชนชั้นน าไทยมิได้มีความไว้วางใจต่อชาวต่างชาติ
ตะวันตก แต่จ าเป็นตอ้งท าสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมเฉก
เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบา้น เมื่อกระแสจกัรวรรดินิยมไดผ้่อนเบาลง ราชการไทยก็ไดพ้ยายาม
ด าเนินการแกไ้ขสนธิสญัญาที่ไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทยและประสบความส าเรจ็ขึน้ได ้เพราะพระ
ปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัว ตลอดจนการด าเนินงานของคณะเสนาบดีของทัง้สองพระองคอ์นัมีสมเด็จพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการเป็นก าลงัส าคญั2 และวิทยานิพนธเ์รื่อง บทบาทของประเทศ
มหาอ านาจตะวนัตกในการสรา้งทางรถไฟของประเทศไทยในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2517) โดยสมใจ ไพโรจนธี์ระรชัต ์ได้
เสนอภาพการครอบง ากิจการรถไฟไทยโดยมหาอ านาจต่างชาติที่เขา้มาแข่งขนัแก่งแย่งผลประโยชน์
ในประเทศไทย ราชการไทยตระหนกัถึงปัญหานีแ้ละไดด้ าเนินการแกไ้ขดว้ยวิธีต่าง ๆ จนสามารถ
ท าใหอิ้ทธิพลของต่างชาติหมดสิน้ไปจากกิจการรถไฟไทย3 เป็นตน้ 

 
1 กรมยุทธการทหารเรือ. (2496). “ตากสิน” จอมทพัเรือ. ใน นาวิกศาสตร์. 36(8). และ กรมยทุธการ

ทหารเรือ. (2496). กรมหลวงชมุพรฯผูส้รา้งทหารเรือไทย. ใน นาวกิศาสตร์. 36(9). 
2 คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2535). รวมบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ประวตัิศาสตร์ 

พ.ศ. 2488-2534. หนา้ 3. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 18-19. 
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อีกส่วนหนึ่งถูกน าเสนอผ่านกระแสการสรา้งปชูนียบุคคล “พระบิดา” ของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 โดยมีการให้คุณค่าต่อเชือ้พระวงศท์ี่มีบทบาทในการสรา้ง
ความทันสมัยแก่ประเทศไทยในฐานะ “พระบิดา” และการสรา้งอนุสาวรียห์ลายแห่งในทศวรรษ 
2500-2510 เช่น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธินทรงไดร้บัเฉลิมพระเกียรติเป็น 
“พระบิดาแห่งการรถไฟไทย” และทรงมีพระอนสุาวรียอ์ยู่ที่หนา้ตกึบญัชาการรถไฟแห่งประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2500, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงไดร้บัการเฉลิมพระเกียรติเป็น
พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยคณะกรรมการเนติบณัฑิตยสภา และทรงมีพระอนุสาวรียแ์ห่งแรกที่
สนามหญา้หนา้กระทรวงยุติธรรมเมื่อ พ.ศ. 2507 พรอ้มการก าหนดใหว้นัคลา้ยวนัสิน้พระชนมข์อง
พระองคว์นัที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันรพี” เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคณุของพระองค ์และพระ
เจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงได้รบัการเฉลิมพระเกียรติเป็น “พระบิดาแห่งการ
พาณิชยไ์ทย” โดยขา้ราชการกระทรวงพาณิชย ์เนื่องดว้ยทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชยค์นแรก 
และทรงมีพระอนสุาวรียแ์ห่งแรกที่หนา้อาคารท าการกระทรวงพาณิชยเ์มื่อ พ.ศ. 2515 เป็นตน้1 

บริบทขา้งตน้ประกอบกับความประสงคข์องกองทัพเรือที่จะเชิดชูปูชนียบุคคล
ขององคก์รเป็นขวัญก าลังใจของบุคลากรและปิดรอยแผลจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน ตัวตน
ของกรมหลวงชุมพรฯจึงเริ่มตน้ไดร้บัการน าเสนอในลกัษณะวีรบรุุษผูส้รา้งทหารเรือ เพื่อตอบสนอง
ต่อบรบิทปัญหาการสญูเสียสถานภาพทางการเมืองของกองทพัเรือในทศวรรษ 2490 และตอ้งการ
ผลักดันสถานะของตนให้ได้รบัการยอมรบัในสังคมอีกครัง้ภายใต้สถานการณ์ที่กองทัพบกมี
บทบาทน าทางการเมืองและกระแสการรับรูห้ลกัในสงัคมตัง้แต่ทศวรรษ 2500 เป็นตน้ไป อย่างไรก็
ตาม กองทัพเรือมิได้น าเสนอความเป็นวีรบุรุษของกรมหลวงชุมพรฯเพียงเฉพาะด้านการเป็น
ทหารเรือเท่านัน้ หากแต่ยงัไดย้อมรบัความเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์จากกระแสความรูค้วามเขา้ใจของผูค้น
ในสงัคมดว้ย ซึ่งในประเด็นนี ้ผูว้ิจยัจะวิเคราะหใ์นสว่นต่อไป 

  3.1.3 โครงเร่ืองในพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ ที่ผลิตขึ้นระหว่าง 
พ.ศ. 2528-2536 

การเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯและการเล่าพระประวติัในช่วงเวลาก่อนหนา้ไดส้รา้ง
ตัวตนของพระองคข์ึน้สองตัวตน ตัวตนหนึ่งคือ ตัวตนทหารเรือนักปฏิรูปผูส้รา้งทหารเรือไทย อีก
ตวัตนหนึ่งคือ ผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ กองทัพเรือประสบความส าเร็จใน
การสรา้งการยอมรบัพวกตนต่อสงัคมทอ้งถิ่นหลายแห่งผ่านการแสดงความเคารพนบัถือกรมหลวง
ชมุพรฯในฐานะวีรบุรุษทางวฒันธรรม แต่สถานะวีรบุรุษทางวฒันธรรมก็ไดเ้ริ่มสรา้งปัญหาใหม่ขึน้

 
1 ดรูายละเอียดใน ปราโมทย ์ทศันาสวุรรณ. (2525). พระพทุธรูปและอนสุาวรีย์ส าคญัทั่วประเทศไทย. 
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เมื่อกองทพัเรือประสงคจ์ะเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษทางประวติัศาสตรใ์นช่วงทศวรรษ 
2530 กลา่วคือ ผูค้นในสงัคมต่างระลึกกรมหลวงชุมพรฯในสถานะนีม้ากกว่าการเป็นบุคคลส าคญั
ทางประวติัศาสตร ์ขณะที่การเกิดขึน้ของชนชัน้กลางกลุม่ใหม่ที่มีการศึกษาระดบัอดุมศึกษาตัง้แต่
ทศวรรษ 2510-2530 และก าลังขึน้มามีบทบาททางการเมืองมากขึน้จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2520-2540 รวมทั้งความพยายามของชนชั้นน าในการตอบโต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะทหารเรือ
นกัปฏิรูปไดร้บัการขยายความมากขึน้ครอบคลุมถึงระเบียบการจัดการราชการทหารเรือ และขับเนน้
พระกรณียกิจการสรา้งคุณประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม พระกรณียกิจในและนอกกิจการทหารเรือ
จึงไดร้บัการเนน้ใหโ้ดดเด่นมากขึน้และไดร้บัการอธิบายในลกัษณะการมุ่งประโยชนต่์อสว่นรวม 

พระประวติัที่ผลิตในช่วงเวลานีส้่วนใหญ่จะมิไดเ้ล่าพระประวติัตลอดพระชนมช์ีพ 
แต่มีจะเน้นเล่าเกร็ดพระประวัติรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ เพื่อแสดงพระเกียรติคุณของกรมหลวง
ชมุพรฯใหเ้ด่นชดั โดยมีภาพรวมล าดบัเรื่องดงันี ้

1. กรมหลวงชุมพรฯประสติูขึน้ในฐานะพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และมีพระชนมช์ีพวยัเยาวอ์ยู่ในพระบรมมหาราชวงั
จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 พระองคท์รงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหเ้สด็จไปศึกษาที่
ประเทศอังกฤษ โดยทรงศึกษาวิชาการทหารเรือตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

2. ในช่วงที่ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ พระองค์ต้องทรงมี
ความวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถฝ่าฟันความล าบากและความ
เขม้งวดในการเรียนและการฝึกหัดบนเรือรบขององักฤษจนกระทั่งทรงประสบ
ความส าเรจ็ในการศึกษาดว้ยคะแนนระดบัสงูตามมาตรฐานขององักฤษ  

3. กรมหลวงชุมพรฯเสด็จกลบัสู่สยามใน พ.ศ. 2442 และรบัราชการในกรม
ทหารเรือ โดยทรงมีพระทัยมุ่งมั่นที่จะฝึกหัดทหารเรือไทยให้มีความรู้
ความสามารถในการเดินเรือไดอ้ย่างชาวต่างประเทศ แต่เนื่องดว้ยพระองค์
ยงัทรงมีพระชนมายุนอ้ยและราชการทหารเรือเป็นหน่วยราชการใหม่ที่เพิ่ง
ริเริ่มจัดตั้งขึน้ เชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่ในกรมทหารเรือมีภาระหน้าที่มากมาย
จากการด ารงต าแหน่งทั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการ
ทหารเรือพรอ้มกัน พระองคจ์ึงทรงตอ้งอยู่ใตบ้งัคบับญัชาของเชือ้พระวงศ์
ผูใ้หญ่และไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการระดบัสงูบ่อยครัง้ 
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4. หลังจากนาวาเอก หม่อมเจ้า ไพชยนต์เทพ ออกจากต าแหน่งเจ้ากรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือใน พ.ศ. 2448 กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัโปรดเกลา้ฯใหด้ ารง
ต าแหน่งแทน พระองคท์รงริเริ่มปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือทัง้หมด 
เนื่ องจากกิจการทหารเรือเป็นสิ่ งใหม่ที่มิ เคยมีระเบียบการปฏิบัติเป็น
หลักเกณฑ์มาก่อน พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน, 
ระเบียบการบริหารจัดการภายใน และสรา้งสิ่งอ านวยการฝึกหัด จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2449 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จมาเปิดโรงเรียน
นายเรือ พระองคท์รงพอพระราชหฤทยัการฝึกหดัของกรมหลวงชมุพรฯ 

5. เมื่อถึง พ.ศ. 2450 กรมหลวงชุมพรฯทรงน านักเรียนนายเรือไปฝึกหัด
ปฏิบัติการในทะเล เพื่อใหน้ักเรียนเรียนรูป้ระสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ทะเลจรงิและเป็นการแสดงใหน้านาชาติเห็นความเป็นเอกราชของชาติดว้ย
การอวดธงนาว ี

6. ในช่วงที่ทรงรบัราชการ กรมหลวงชุมพรฯทรงตัง้กองดับเพลิงขึน้เพื่อฝึกหัด
ใหน้ักเรียนนายเรือช่วยเหลือประชาชนในการดับเพลิง กองดับเพลิงนี ้เป็น
กองดบัเพลิงเพียงแห่งเดียวในพืน้ที่กรุงเทพฯและธนบรุี 

7. เมื่อถึง พ.ศ. 2454 กรมหลวงชุมพรฯกราบบังคมทูลขอออกจากราชการ 
และทรงใชพ้ระชนมช์ีพอยู่บนเรือใบอยู่ขณะหนึ่ง แต่ไดท้รงเปลี่ยนพระทัย
และมุ่งจะท าประโยชน์เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยทรง
ประกอบอาชีพเป็นแพทยแ์ผนไทยออกรกัษาผูค้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2460 จึง
ทรงกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ 

8. เมื่อทรงกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ กรมหลวงชุมพรฯทรงตัง้แผนกการกุศล
ฌาปนกิจทหารเรือขึน้หลงัจากทรงทอดพระเนตรเห็นการจัดศพทหารเรือ
เยี่ยงสามัญชน พระองคจ์ึงทรงใหม้ีการท าพิธีศพทหารเรือใหส้มเกียรติขึน้ 
เพื่อใหท้หารเรือมีเกียรติยศศกัดิ์ศรี 

9. ใน พ.ศ. 2463 กรมหลวงชุมพรฯทรงได้รบัมอบหมายเป็นขา้หลวงพิเศษ
เสด็จไปซือ้เรือหลวงพระร่วงที่ยุโรป เมื่อพระองค์ทรงซือ้เรือได้แล้ว ทรง
บังคับการเรือกลับมายังสยามด้วยพระองค์เอง  เป็นการสรา้งเกียรติภูมิ
ใหแ้กก่องทพัเรือไทย 
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10. ในช่วงที่ทรงด ารงต าแหน่งเสนาธิการทหารเรือ พระองคท์อดพระเนตรเห็น
อ่าวสตัหีบและทรงมีพระด าริเห็นว่า พืน้ที่นีม้ีความเหมาะสมแก่การตัง้เป็น
ฐานทัพ เรือ จึงทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพื ้นที่ บริเวณนั้น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯพระราชทานให้ใน 
พ.ศ. 2465 กรมหลวงชุมพรฯทรงก ากับการก่อสรา้งด้วยพระองค์ แต่
พระองคท์รงสิน้พระชนมไ์ปก่อนที่จะไดท้อดพระเนตรเห็นความส าเรจ็นี ้

11. เมื่อกรมหลวงชุมพรฯทรงขึน้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือใน 
พ.ศ. 2466 พระองคป์ระชวรเป็นโรคภายใน จึงทรงขอออกจากราชการไป
พักตากอากาศที่หาดทรายรี จ.ชุมพร พระองคท์รงเอาพระทัยใส่จังหวัดนี ้
มาก เนื่องจากชื่อจงัหวดัตรงกบัพระนามของพระองค ์ทรงตัง้พระทัยจะท า
สวน แต่ในระหว่างพระองคท์รงพกัผ่อน ทรงถูกฝนประชวรเป็นไขห้วดัใหญ่
อยู่ 3 วนั จึงสิน้พระชนม ์

12. พระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯตลอดพระชนมช์ีพไดส้รา้งคณุประโยชน์
ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ ประชาชนและทหารเรือต่างระลึกและมีการ
สรา้งพืน้ที่อนสุรณร์ะลกึถึงพระองคอ์ยู่ในทกุภาคของประเทศไทย 

ล าดับเรื่องขา้งตน้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ภาพรวมการเล่าพระประวัติของกรมหลวง
ชมุพรฯ ณ ช่วงเวลานีม้ีแนวเรื่องแบบวีรคติ (Romance) เช่นเดียวกบัแนวเรื่องของการเล่าพระประวติั
ในช่วงเวลาก่อนหนา้ แต่ปมปัญหาของเรื่องไดเ้ริ่มเปลี่ยนไป แนวเรื่องเดิมในช่วงก่อนจะมีปมปัญหา
ส าคัญของเรื่องคือ การฝึกหัดให้คนไทยมีความรู้ความสามารถเดินเรือในทะเลลึก เพื่อแทนที่
ชาวต่างชาติที่รบัราชการในกิจการทหารเรือ แต่พระประวัติในช่วงเวลานีจ้ะมองปมปัญหาในฐานะ
เป้าหมายเชิงคณุค่ามากขึน้ กล่าวคือ พระประวติัช่วงเวลานีจ้ะมองการท าคุณประโยชนเ์พื่อส่วนรวม
เป็นเป้าหมายที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมุ่งหมายจะไปใหถ้ึง และการบรรลุเป้าหมายนีไ้ดย้กสถานะของ
พระองคข์ึน้เป็นบุคคลส าคญัของชาติเช่นเดียวกบัเชือ้พระวงศพ์ระองคอ่ื์นที่ไดร้บัการเชิดชูในสงัคม 

คุณ ค่าเป้าหมายนี ้เป็นสิ่ งที่ เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลักดันให้สถาบัน
พระมหากษัตริยเ์ป็นสถาบันสูงสุดของสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กระบวนการนีไ้ด้
ตอบสนองต่อบรบิทสองประการ ประการแรกคือ การตอบสนองนโยบายทางการเมืองในการกวาด
ลา้งอิทธิพลของคอมมิวนิสตท์ี่ยงัหลงเหลืออยู่ในสงัคม อีกประการหนึ่งคือ การตอบโตก้ระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วอันเกิดขึน้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 
2520-2540 กลุ่มอนุรกัษ์นิยมหวั่นวิตกว่า การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมจากกระแสโลกาภิวตันจ์ะท า
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ใหอ้ัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยส่งผลกระทบต่อสถานภาพของพวกเขา โดยเฉพาะเรื่องคุณค่า
ความดีงามจากความสามัคคี ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน และการท าคุณประโยชนต่์อส่วนรวม 
ภาครฐัจึงไดพ้ยายามสรา้งอดุมการณข์องชาติชุดใหม่ขึน้คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข” โดยยกสถาบนัพระมหากษัตริยเ์ป็นสถาบัน
สูงสุดของชาติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยและความต่อเนื่องของประวัติศาสตรช์าติไทย 
ขณะเดียวกนั อดุมการณข์องชาตินีก้็ไดน้ิยามคณุค่าของพระมหากษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศใ์หผู้กพัน
กับคุณความดีแบบพุทธศาสนา และตอ้งมีบทบาทท าคุณประโยชนต่์อปวงประชาชน เนื่องดว้ย
อดุมการณแ์ห่งชาติก าหนดคณุค่า “ความดี” เป็นคณุสมบติัที่ส  าคญัของผูป้กครองประเทศ1 

อดุมการณข์องชาติขา้งตน้ท าใหก้ารเล่าเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯ
จ าเป็นตอ้งน าเสนอว่า พระองคท์รงกระท าคุณประโยชนต่์อสงัคมในวงกวา้งอย่างไรบา้ง งานเขียน
พระประวติัส่วนใหญ่ในช่วงเวลานีจ้ึงเน้นเล่าเกร็ดพระประวัติต่าง ๆ ทั้งดา้นกิจการทหารเรือและใน
ดา้นสาธารณะส่วนรวม เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงกระท าคณุประโยชนต่์าง ๆ มากกว่า
เพียงในดา้นกิจการทหารเรือ และสิ่งนีท้  าใหพ้ระองคท์รงเป็นที่จดจ าในหมู่ผูค้นทั่วไป เรื่องราวเกร็ด
พระประวัติเหล่านีส้่วนใหญ่จะหยิบยกมาจากงานเขียนพระประวัติในช่วงเวลาก่อนหน้า แต่น ามา
อธิบายเพิ่มเติมหรือแกไ้ขตีความใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัคณุค่าการสรา้งคณุประโยชนต่์อส่วนรวม 

ในดา้นกิจการทหารเรือ พระประวัติยงัคงใหค้วามส าคัญต่อเรื่องราวการปฏิรูป
การศึกษาของโรงเรียนนายเรือเป็นเรื่องส าคัญและอธิบายเรื่องนีด้ว้ยแนวเรื่องวีรคติ (Romance) 
โดยเล่าเรื่องนีเ้ป็นสิ่งที่ท าใหน้ายทหารเรือไทยมีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือ และสามารถ
เข้ารับราชการเป็นผู้บังคับการเรือแทนที่ชาวต่างชาติที่รับราชการทหารเรืออยู่ได้จนหมดสิ ้น
เช่นเดียวกับพระประวัติในช่วงเวลาก่อนหนา้ แต่มีการแกไ้ขเรื่องราวใหม่เพื่อน าเสนอกรมหลวง
ชุมพรฯในลักษณะผู้ริเริ่มก่อร่างสรา้งกิจการทหารเรือตั้งแต่ต้น เรื่องราวหนึ่งคือ เรื่องการตั้ง
โรงเรียนนายเรือ 

เรื่องนีใ้นพระประวัติช่วงก่อนทศวรรษ 2490 จะอธิบายว่า ราชการไดร้ิเริ่มตั้ง
โรงเรียนนายเรือเพื่อฝึกหดันายทหารเรือไทยแลว้ตัง้แต่ก่อนกรมหลวงชมุพรฯทรงเขา้รบัราชการ แต่
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพมิได้ทรงอธิบายรายละเอียดสภาพของโรงเรียนนายเรือ 
จนกระทั่งงานเขียนพระประวัติในช่วงหลังทศวรรษ 2490 จึงไดม้ีการอธิบายสภาพของโรงเรียน

 
1 Office of His Majesty’s Principal Private Secretary. (1987). A Memoir of His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej of Thailand. page 7. (ใน ครสิ เบเกอร;์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). ประวตัศิาสตร์
ไทยร่วมสมยั. หนา้ 359.) 



  83 

นายเรือว่า เดิมทีการเรียนการสอนนักเรียนนายเรือจัดขึน้บนเรือหลวงมูรธาวสิตสวัสดิ์ เมื่อมี
นักเรียนนายเรือมากขึน้ก็ได้ย้ายขึ ้นมาบนบก แต่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอนจนถึง พ.ศ. 2445 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพระราชทานพระราชวงัเดิมใหจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนนายเรือ 
งานเขียนพระประวติั ณ ช่วงเวลานีไ้ดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า กรมหลวงชมุพรฯทรงเป็นผูก้ราบบงัคมทูล
ขอพระราชทานพระราชวังเดิมต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกลา้ เมื่อประกอบกบัเรื่องราว
พระกรณียกิจอ่ืนที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ ้นครั้งแรกในกองทัพเรือ ค าอธิ บายนี ้ได้กลายเป็น
องคป์ระกอบที่ยกสถานะของพระองคข์ึน้สู่การเป็นวีรบรุุษผูส้รา้งกิจการทหารเรือ 

นอกจากเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือแล้ว พระประวัติไดใ้ช้
แนวเรื่องกึ่งวีรคติ-สุขนาฏกรรม (Comedic-romance) ในการเล่าความส าเร็จในพระกรณียกิจ
ปลีกย่อยอ่ืนในดา้นนีจ้  านวนหนึ่ง เพื่อสะทอ้นความใส่พระทัยของพระองคต่์อความเป็นไปของ
กิจการทหารเรือในทกุดา้น ทัง้นีเ้รื่องราวพระกรณียกิจเหลา่นีม้ิไดม้ีปมปัญหาที่ชดัเจน แต่จะเล่าถึง
การริเริ่มผลกัดันกิจการทหารเรือใหม้ีความเจริญมากขึน้ และอธิบายเหตุแห่งความส าเร็จนั้นมา
จากพระปรีชาสามารถและพระอัธยาศัยของพระองค ์ท าใหพ้ระองคท์รงไดร้บัความร่วมมือหรือ
ความเห็นชอบจากพระมหากษัตริยใ์นการผลกัดนัใหพ้ระกรณียกิจใหป้ระสบความส าเรจ็ ตวัอย่าง
เรื่องหนึ่งคือ เรื่องพระด ารกิารตัง้สตัหีบเป็นฐานทพัเรือ 

เรื่องราวนีไ้ดร้บักล่าวอย่างสัน้ ๆ ครัง้แรกในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟ
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) ว่า ในช่วงที่พระองคท์รงน านักเรียนไปฝึกหดัใชต้อรปิ์โดที่อ่าวสตั
หีบ พระองคท์รงมีพระด าริเห็นความเหมาะสมของอ่าวแห่งนีแ้ละตั้งพระทัยที่จะใหต้ั้งเป็นฐาน
ทพัเรือ1 ต่อมาในบทความ “เกรด็พระประวติั พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตร
อดุมศกัดิ”์ ในวารสาร นาวกิศาสตร์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 ไดข้ยายความเรื่องนีม้ากขึน้ โดย
อธิบายถึงคุณสมบติัความเหมาะสมของอ่าวสตัหีบดว้ยเรื่องเล่าความทรงจ าของหม่อมเจา้หญิง 
เริงจิตรแจรง อาภากรว่า “เสด็จพ่อรบัสั่งว่าต าบลสัตหีบเหมาะสมทุกอย่างส าหรบัตั้งเป็นฐาน
ทพัเรือ เพราะในอ่าวกวา้งใหญ่ น า้ลึกจอดเรือไดท้ัง้หมดกองเรือ...มีเกาะนอ้ยใหญ่ลอ้มรอบใชบ้งั
คลื่นลมไดอ้ย่างดี เรือภายนอกแล่นผ่านมองไม่เห็นขา้งใน คลา้ยเป็นม่านกั้นบงัตา”2 พระองคจ์ึง
ทรงกราบทูลขอพระราชทานพื ้นที่บริเวณสัตหีบ โดยทรงชีแ้จงรายละเอียดข้อดีข้อด้อยต่าง ๆ 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัก็ทรงมีพระด ารทิี่จะใหพ้ืน้ที่ตรงนัน้เป็นฐานะทพัเรือตัง้แต่

 
1 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 51-52. 
2 กองบรรณาธิการวารสารนาวิกศาสตร.์ (2534, พฤษภาคม). เกร็ดพระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 75(5): 6. 
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แรกอยู่แลว้ จึงโปรดเกลา้ฯพระราชทานใหแ้ก่กองทพัเรือใน พ.ศ. 2465 พระด ารินีแ้สดงถึงวิสยัทศัน์
ทางยุทธศาสตรข์องพระองคท์ี่ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกลต่อความเหมาะสมของพืน้ที่นี ้และ
ต่อมาวิสยัทัศนน์ีไ้ดร้บัการยืนยันดว้ยการที่สหรฐัฯใชพ้ืน้ที่สัตหีบเป็นฐานส่งก าลงับ ารุงและสรา้ง
สนามบินที่อู่ตะเภา1 

ส่วนดา้นกิจการสาธารณะส่วนรวม พระประวติัไดใ้ชแ้นวเรื่องกึ่งสุขนาฏกรรม -
วีรคติ (Romantic-comedy) ในการเล่าและตีความเกร็ดพระประวัติส่วนหนึ่งในฐานะการสรา้ง
คณุประโยชนต่์อสงัคม การสรา้งคุณประโยชนน์ีเ้กิดขึน้จากพระทัยของพระองคท์ี่ทรงมุ่งหมายจะ
สรา้งประโยชนต่์อส่วนรวม ท าใหพ้ระองคท์รงไดร้บัการชื่นชมและจดจ าจวบจนปัจจุบนั เกร็ดพระ
ประวติัดา้นนีก้็มิไดม้ีปมปัญหาที่ชดัเจน และมองการสรา้งคณุประโยชนต่์อสว่นรวมเป็นเป้าหมาย 
แต่การสรา้งคุณประโยชนน์ีเ้ป็นเพียงการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่ด  ารงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น 
มิไดน้ าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

หนึ่งในเรื่องราวเกร็ดพระประวัติดังกล่าวคือ เรื่องการตั้งกองดับเพลิง เรื่องนี ้
เผยแพร่ครัง้แรกในหนงัสือ อนสุรณ์พธิีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) โดยเล่าว่า 
ดัง้เดิมหนา้ที่การดับเพลิงอยู่ในความรบัผิดชอบของกรมเรือกลและป้อม แต่การท างานดับเพลิง
ของกรมนีไ้ม่เป็นระเบียบ มารยาท และจะขโมยสิ่งของของประชาชน กรมหลวงชุมพรฯจึงทรงตัง้
กองดับเพลิงนีข้ึน้เพื่อฝึกหัดนักเรียนนายเรือให้มีความกล้าหาญและคล่องแคล่วว่องไว รวมถึง
ช่วยเหลือประชาชนดับไฟ ทุกครัง้ที่เกิดเหตุไฟไหม้ กองดับเพลิงจะรีบตั้งแถวและเดินทางไป
ดบัเพลิงทนัที โดยพระองคท์รงก ากบัการท างานของนกัเรียนนายเรือ2 ต่อมาเรื่อง เกร็ดพระประวตัิฯ 
ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจา้ จารุพัตรา ศุภชลาศัย ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
และยืนยนัความมุ่งมั่นพระทยัในการด าเนินงานดบัเพลิงว่า กองดบัเพลิงของกรมหลวงชุมพรฯเป็น
เพียงกองเดียวในเขตกรุงเทพฯและธนบุรี กรมหลวงชุมพรฯทรงตัง้กองดบัเพลิงขึน้ เพื่อฝึกนกัเรียน
นายเรือใหช้่วยเหลือราษฎรดบัเพลิง พระองคท์รงมีพระทยักระตือรือรน้เมื่อเกิดเหตเุพลิงไหมม้าก 
ทรงจะลุกขึน้แต่งพระองคเ์สด็จไปบัญชาการการดับเพลิงทันที  แต่ครัง้หนึ่งพระองคท์รงประสบ
อุบัติเหตุพลาดตกจากก าแพง และทรงประชวรอยู่เดือนหนึ่ง3 งานเขียนพระประวัติในช่วง พ.ศ. 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 6-7. 
2 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 23-24. 
3 หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร. (2516). เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ.์ หนา้ 11. 
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2527-2536 ไดผ้ลิตซ า้เรื่องราวขา้งตน้และใหคุ้ณค่าเรื่องนีใ้นฐานะพระเกียรติคุณเรื่องหนึ่งที่ทรง
สรา้งคณุประโยชนต่์อสว่นรวม1 

เนื่องด้วยอุดมการณ์ของชาติข้างต้นที่ เข้ามาก ากับแนวเรื่องการเขียนพระ
ประวัติใหน้ าเสนอคุณค่าของกรมหลวงชุมพรฯ ท าใหพ้ระประวัติ ณ ช่วงเวลานีน้  าเสนอขอ้สรุป
แบบ Formist โดยมองเหตแุห่งความส าเร็จในพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯมาจากพระปรีชา
สามารถและพระอัธยาศัยของพระองค ์แมข้อ้สรุปนีจ้ะเป็นแบบเดียวกับขอ้สรุปที่ปรากฏในงาน
เขียนพระประวัติช่วงเวลาก่อนหน้า แต่คุณสมบัติเรื่องพระปรีชาสามารถและพระอัธยาศัยของ
พระองคจ์ะไดร้บัการอธิบายภายใตคุ้ณค่าเรื่องพระทัยที่จะสรา้งประโยชนต่์อส่วนรวม กล่าวคือ 
งานเขียนพระประวติั ณ ช่วงเวลานีพ้ิจารณาคณุค่านีเ้ป็นคณุค่ากรอบใหญ่ที่ก ากบัใหพ้ระองคท์รง
ตัง้พระทัยที่จะกระท าพระกรณียกิจต่าง ๆ โดยน าเสนอทางตรงผ่านการตีความให้คุณค่าต่อพระ
กรณียกิจ และน าเสนอทางออ้มผ่านจ านวนพระกรณียกิจที่ทรงกระท าในช่วงที่ทรงมีพระชนมช์ีพ, 
ขอบเขตของพระกรณียกิจที่ทรงกระท า, พระด าริเรื่องต่าง ๆ รวมถึงพระจริยวัตรที่ทรงปฏิบติัต่อ
พระโอรสและพระธิดาของพระองค ์การน าเสนอขอ้สรุปเช่นนีไ้ดต้อกย า้คุณค่าความเป็นวี รบุรุษ
ของพระองคใ์นฐานะแก่นแทภ้ายในพระทัยของพระองคแ์ละน าไปสู่การตีความพระจริยวัตรและ
พระด าริต่าง ๆ ภายใตฐ้านความคิดว่า พระองคจ์ะทรงกระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น
เสมอไม่ว่าจะเป็นครอบครวัของพระองค,์ เหลา่ทหารเรือ หรือสาธารณชนชาวไทย 

เมื่อพิจารณาถึงการบรรลุเป้าหมายการท าคุณประโยชนต่์อส่วนรวมแลว้ งาน
เขียนพระประวัติ ณ ช่วงเวลานีจ้ะมีภาพรวมนัยยะอุดมการณ์สองแบบคือ แบบ Liberal-radical 
และแบบ Liberal นัยยะแบบแรกถูกใช้ในการน าเสนอพระกรณียกิจด้านกิจการทหารเรือ โดย
น าเสนอใหเ้ห็นว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงประสบความส าเร็จในการสรา้งคุณประโยชนต่์อกิจการ
ทหารเรือไทยในทุกด้านทั้งในเรื่องการฝึกหัดบุคลากรทหารเรือและเรื่องการริเริ่มสร้าง
ความก้าวหน้าแก่ราชการทหารเรือ เช่น การตั้งโรงเรียนนายช่างและแผนกฌาปนกิจทหารเรือ 
รวมถึงทรงแสดงวิสัยทัศนเ์ลือกพืน้ที่สตัหีบเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ ท าใหก้ิจการทหารเรือไทยที่

 
1 เรื่องการตัง้กองดบัเพลิงไดร้บัการผลิตซ า้ในงานเขียนพระประวตัิช่วง พ.ศ. 2527-2536 อย่างนอ้ย

สามชิน้ ไดแ้ก่ หนงัสือ พระประวตัแิละพระเกียรติคณุ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุม
ศกัดิ ์(พ.ศ. 2534),  บทความเรื่อง “เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศกัดิ์” ในวารสาร นาวกิศาสตร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเรื่อง “เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์” ในหนงัสือ อนสุรณ์ท่านหญิงเริง (พ.ศ. 2536) 
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มิได้มีรากฐานใดมาแต่เดิมก่อรูปร่างขึน้มาเป็นราชการที่ทันสมัย มีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรบัต่อ
สายตานานาชาติ และด ารงอยู่มาถึงปัจจบุนั 

ส่วนนัยยะแบบหลังถูกใชใ้นการน าเสนอพระกรณียกิจสรา้งคุณประโยชนต่์อ
สาธารณชน โดยน าเสนอใหเ้ห็นว่า กรมหลวงชุมพรฯทรงสรา้งคุณประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม ท า
ใหส้ถานการณปั์ญหาที่ด  ารงอยู่คลี่คลายลง แต่คณุประโยชนท์ี่พระองคท์รงกระท ามิไดน้ าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใดอย่างชดัเจน เช่น เรื่องการตัง้กองดบัเพลิง กรมหลวงชุมพรฯทรงมีพระเกียรติคณุที่
ทรงช่วยเหลือประชาชนจากความเดือดรอ้นเรื่องเพลิงไหม ้แต่กองดับเพลิงทหารเรือของพระองค์
มิไดส้รา้งความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสงัคมไทย และพระประวติัก็มิไดอ้ธิบายต่อไปว่า กองดบัเพลิง
ทหารเรือเป็นเช่นไรหลงัจากนัน้ เป็นตน้ 

เราจะเห็นไดว้่า งานเขียนพระประวติั ณ ช่วง พ.ศ. 2527-2536 ขยายความเป็น
วีรบุรุษของกรมหลวงชุมพรฯมากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อบริบทที่รฐัพยายามสรา้งอุดมการณ์ของ
ชาติใหม่ขึน้ด้วยการยกสถานะของสถาบันพระมหากษัตริยอ์ยู่สูงสุดของสังคมไทยทั้งในฐานะ
เครื่องยดึเหนี่ยวสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยและเอกลกัษณข์องชาติ การยกสถานะนีท้  าให้
พระมหากษัตริย์และเชื ้อพระวงศ์ในราชวงศ์จักรีต้องมีบทบาทหน้าที่ อุทิศพระองค์สร้าง
คณุประโยชนต่์อสงัคมไทยวงกวา้ง เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งคณุค่าความดีงามตามหลกัพทุธศาสนา บทบาท
หน้าที่นี ้มิได้จ ากัดอยู่เพียงสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน หากแต่ย้อนกลับไปยังสถาบัน
พระมหากษัตริยใ์นอดีตดว้ย แมเ้รื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯยงัคงน าเสนอตวัตนของ
พระองคใ์นฐานะทหารเรือนกัปฏิรูปสืบเนื่องจากกระแสความรูค้วามเขา้ใจเดิมที่ผ่านมา แต่คณุค่า
การท าคณุประโยชนต่์อสว่นรวมกลายเป็นคณุค่ากรอบใหญ่ที่ก ากบัการอธิบายพระกรณียกิจทุกเรื่อง
ของพระองค ์และยกสถานะของพระองคข์ึน้เป็นวีรบรุุษแห่งชาติผูส้รา้งคณุประโยชนต่์อสว่นรวม 

3.2 โครงเร่ืองพระประวัติเพ่ือน าเสนอตัวตนผู้ใช้ศาสตร์ความรู้นอกความเป็น
สมัยใหม่ 

3.2.1 โครงเร่ืองและแนวเร่ืองของพระประวัติในทศวรรษ 2500-2510 
ขณะที่การเล่าเรื่องพระประวัติส่วนหนึ่งไดน้ าเสนอตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯ

ในฐานะผูน้  าความเป็นสมัยใหม่ มีการเล่าเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่น าเสนอตัวตนของพระองคใ์นฐานะ
ผูใ้ชศ้าสตรว์ิชานอกระบบความเป็นสมัยใหม่ดว้ย โดยพยายามน าเสนอผ่านพระจริยวัตรอีกดา้น
หนึ่งที่ทรงเลื่อมใสอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือธรรมชาติและทรงใชภู้มิความรูใ้นการรกัษาโรคแบบจารีต 
เรื่องราวพระประวติัที่น าเสนอตวัตนของพระองคข์า้งตน้เริ่มปรากฏขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของทศวรรษ 
2490 โดยมีงานเขียนพระประวติัโดยนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) นายทหาร
เรือยกกระบตัร เป็นจดุเริ่มตน้ในฐานะงานเขียนชิน้แรกที่พยายามอธิบายกระแสความรูค้วามเขา้ใจ
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ต่อกรมหลวงชุมพรฯในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่ีรูจ้ักทั่วไปคือ “เจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ” และเล่า
พระชนมช์ีพช่วงที่ทรงออกจากราชการระหว่าง พ.ศ. 2454-2460 โดยหลวงรกัษาราชทรพัยเ์ล่าถึง
เรื่องพระจริยวตัรของพระองคด์า้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรข์องหลวงปู่ ศขุ วดัมะขามเฒ่า จ.
ชัยนาท และเรื่องพระองคท์รงเป็นหมอพร ทัง้สองเรื่องนีเ้ป็นแกนเรื่องราวแม่บทที่สรา้งโครงเรื่อง
หลวม ๆ เชื่อมโยงเกร็ดพระประวติัเรื่องเล่าลือต่าง ๆ เก่ียวกบัพระองค ์เพื่อแสดงตวัตนผูใ้ชศ้าสตร์
ความรูน้อกความเป็นสมัยใหม่ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องในโครงเรื่อง
พระจริยวัตรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตร ์และกลุ่มเรื่องในโครงเรื่องหมอพร เนื่องจากสอง
เรื่องนีเ้ลา่หรืออธิบายแยกออกจาก 

กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องพระจริยวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรเ์ป็นกลุ่ม
เรื่องที่เล่าเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์ก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯ โดยมีเรื่องพระจริยวตัรความเลื่อมใส
ศรทัธาของพระองคต่์อหลวงปู่ ศุขเป็นตน้เรื่อง และอธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพระองคก์ับ
หลวงปู่ ศขุในฐานะศิษยก์บัอาจารยท์ าใหพ้ระองคท์รงไดร้บัวิชาไสยศาสตรห์รือสิ่งรางของขลงัจาก
หลวงปู่ ศุข ทรงมีพลงัอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ และเกิดเร่ืองเล่าลือท่ีพระองคท์รงแสดงพลงันัน้ใน
เหตุการณต่์าง ๆ เช่น เรื่องทรงมีวิชาคงกระพันชาตรี, เรื่องทรงแสดงวิชาไสยศาสตรย์่อพระวรกาย
ลงไปอยู่ในขวดโหลต่อหนา้หม่อมของพระองค ์และเร่ืองทรงใหน้ายยงั หาญทะเลทดลองอิทธิฤทธิ์

ผา้ประเจียดของหลวงปู่ ศขุ เป็นตน้ 
กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องนีจ้ะมีแนวเรื่องสองแบบไดแ้ก่ แบบกึ่งสขุนาฏกรรม-เยย้หยนั 

(Comedic-satire) และแบบสขุนาฏกรรม (Comedy) แนวเรื่องแบบแรกนัน้ปรากฏในเรื่องพระจริย
วตัรความเลื่อมใสศรทัธาของกรมหลวงชุมพรฯต่อหลวงปู่ ศขุ เพื่ออธิบายถึงเหตทุี่กรมหลวงชุมพรฯ
เริ่มมีความเลื่อมใสศรทัธาพุทธศาสนาและไสยศาสตรท์ั้งที่ทรงศึกษาความรูค้วามทันสมัยจาก
ตะวนัตก เรื่องราวมิไดม้ีปมปัญหาที่ชดัเจน เนื่องจากเกร็ดพระประวติันีไ้ดอ้ธิบายว่า เมื่อพระองค์
ทรงประสบเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ทั้งเรื่องปืนไรเฟิลไม่สามารถยิงพระเครื่องได้และเรื่องพลัง
ปาฏิหาริยข์องหลวงปู่ ศขุที่สามารถเสกหวัปลีเป็นกระต่ายและเสกพลทหารจ๊อกเป็นจระเข ้พระองค์
ทรงมีความเลื่อมใสวิชาไสยศาสตรแ์ละฝากพระองคเ์ป็นศิษยข์องหลวงปู่ ศขุ โดยมิทรงแสดงความ
ขดัแยง้ต่อความคิดความเชื่อเดิมของพระองค ์ประหนึ่งว่า ความรูค้วามทนัสมยัจากตะวนัตกมิอาจ
เขา้มาทดแทนศาสตรค์วามรูด้ัง้เดิมที่ด  ารงอยู่เดิมในสงัคมไทยไดทุ้กดา้น และพลงัอิทธิปาฏิหาริย์
อันเป็นองค์ความรูน้อกระบบสมัยใหม่มีความเหนือกว่า ดังจะเห็นได้จากการอธิบายถึงพลัง
ปาฏิหาริย์ของพระเครื่องท าให้ปืนไรเฟิลไม่สามารถท างานได้ และท าให้กรมหลวงชุมพรฯทรง
เลื่อมใสแมพ้ระองคท์รงเป็นเจา้นายเชือ้พระวงศท์ี่ไดร้บัการศกึษาที่ทนัสมยัจากต่างประเทศก็ตาม 
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แนวเรื่องแบบก่ึงสขุนาฏกรรม-เยย้หยนั (Comedic-satire) นีเ้ป็นความพยายาม
ของหลวงรกัษาราชทรพัยท์ี่จะอธิบายปรากฏการณท์ี่กรมหลวงชุมพรฯไดร้บัการระลึกถึงทั่วไปใน
สังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2470-2480 ในฐานะเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ การระลึกถึงนีม้าจาก
ชื่อเสียงเรื่องอิทธิปาฏิหาริยข์องศาลเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯที่ย่านนางเลิง้ กรุงเทพฯ โดยมีรอ่งรอย
ปรากฏขึน้ครัง้แรกอย่างนอ้ยในหนงัสือพิมพ ์หลกัเมือง เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2484 หนงัสือพิมพ์
ไดพ้าดหวัข่าวว่า “เจา้พ่อกรมหลวงชุมพรพอพระทยัไดดิ้นแดน” และมีเนือ้ความเล่าปรากฏการณ์
เสียงประหลาดดงัขึน้ที่ศาลกรมหลวงชมุพรฯ โดยเลา่ยอ้นถึงเรื่องราวเสียงดงัสนั่นหวั่นไหวจากศาล
กรมหลวงชุมพรฯที่เกิดขึน้เมื่อเดือนมกราคมและค าอธิบายจากผูคุ้น้เคยศาลแห่งนีว้่า เสียงนีเ้กิดขึน้
เพราะเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯคงไม่พอพระทัยที่ทหารฝ่ายไทยหยุดรบ ต่อมาในเดือนมีนาคมนี ้
หลังจากมีข่าวที่ฝรั่งเศสยืนยอมตกลงกรณีพิพาทเรื่องดินแดนไทยกับอินโดจีน เกิดเสียงหัวเราะ
ประหลาดกับเสียงฝีเทา้คนเดินดังมาจากศาลกรมหลวงชุมพรฯ และมีผูอ้ธิบายว่า เสียงหัวเราะนีเ้ป็น
อิทธิปาฏิหารยิข์องเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯที่ทรง “ดีพระทยัที่ไทยเราไดดิ้นแดนคืนเปนแน่”1 

นอกจากข่าวหนังสือพิมพห์ลกัเมืองแลว้ ใน พ.ศ. 2493 พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้เฉลิมพลทิฆัมพร ทรงมีลายพระหัตถป์ระทานมาถึงครอบครวัเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
จากการบนบานศาลกรมหลวงชุมพรฯที่นางเลิง้เพื่ออ านวยความปลอดภยัในการเดินทางทางทะเล 
และทรงขอใหน้างทองแถม ประยูรโต พระชายาคนหนึ่งของพระองค ์ไปแกบ้นแทนพระองค ์โดย
ลายพระหตัถเ์ลา่ว่า 

 
พรุ่งนีเ้รือจะแวะเกาะโอกีนาวาฐานทัพเรืออเมริกันเพื่อรบัเสบียง เนื่องจากเรือเราตอ้งเดินชา้

กว่าปกติเพราะตอ้งคอยเรือสีชงัซึ่งเป็นเรือเก่าแล่นชา้มาก และโดนคล่ืนลมแรงมาก...วนัเดียวตามทาง
เจอไตฝุ้่ นหลายหนแต่เราบนกรมหลวงชมุพรหายเงียบไปทกุที ศกัดิ์สิทธ์ิมาก แกช่วยเอาเหลา้ไปแกบ้น

ที่ศาลที่วงัท่านแทนเราดว้ย2 

 
หลกัฐานทัง้สองนีเ้ป็นร่องรอยที่แสดงใหเ้ห็นว่า ผูค้นทั่วไปในสงัคมจะระลึกถึง

กรมหลวงชุมพรฯในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอ  านาจดลบันดาลปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ได้ และตลอด
ช่วงเวลาทศวรรษ 2470-2490 อาจจะยงัมิไดม้ีการอธิบายความเป็นมาของอ านาจอิทธิปาฏิหารยิท์ี่

 
1 เจา้พ่อกรมหลวงชมุพรพอพระทยัไดด้ินแดน. (2484, 10 มีนาคม). หลกัเมือง. หนา้ 1,8. 
2 พลเอก หม่อมเจา้ เฉลิมศึก ยุคล. (2534). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพพลตรี พระเจ้า 

วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพลทฆิมัพร. หนา้ 150. 
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พระองค์ทรงมี เนื่องจากตัวตนของพระองค์ในฐานะเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯมีคุณสมบัติที่ไม่
สอดคล้องกับความรูค้วามเข้าใจพื ้นฐานต่อพระองค์ในฐานะผู้น าความทันสมัยจากตะวันตก
กลบัมาสรา้งความเจริญต่อกองทัพเรือไทย หลวงรกัษาราชทรพัยจ์ึงอาจเป็นบุคคลแรกที่อธิบาย
ตัวตนเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯให้กลมกลืนกับตัวตนทหารเรือนักปฏิรูป รวมถึงได้รับความ
น่าเชื่อถือถึงความถูกตอ้งแม่นย าจากกองทัพเรือ ท าใหเ้รื่องนีไ้ดร้บัการผลิตซ า้และเป็นค าอธิบาย
เรื่องพระจรยิวตัรดา้นนีท้ี่ยงัด ารงจวบจนปัจจบุนั 

ส่วนแนวเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Comedy) ปรากฏในเกร็ดพระประวัติเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยส์่วนใหญ่เก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯ แนวเรื่องนีจ้ะเชื่อมโยงกับเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพระองคก์บัหลวงปู่ ศขุในฐานะศิษยก์บัอาจารย ์โดยจะอธิบายว่า เมื่อพระองคท์รงเป็นศิษย์
ของหลวงปู่ ศขุแลว้ ทรงไดร้บัวิชาไสยศาสตรจ์ากหลวงปู่ และฝึกหัดจนสามารถส าแดงใหป้ระจกัษ์
ไดจ้รงิ ท าใหเ้กิดเรื่องเล่าลืออิทธิปาฏิหาริยเ์ก่ียวกบัพระองคข์ึน้ เรื่องอิทธิปาฏิหาริยส์ว่นใหญ่จึงจะ
เล่าในลกัษณะที่พระองคท์รงแสดงพลงัอิทธิปาฏิหาริยแ์กไ้ขสถานการณปั์ญหา เพื่อยืนยนัอ านาจ
ปาฏิหารยิข์องพระองค ์

กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องหมอพรเป็นกลุ่มเรื่องที่อธิบายเรื่องราวปาฏิหาริย์การ
รักษาของกรมหลวงชุมพรฯต่อผู้คนในช่วงทรงออกจากราชการ โดยใช้แนวเรื่องกึ่งวีรคติ -
สขุนาฏกรรม (Romantic-comedy) เลา่ถึงความส าเรจ็และปาฏิหารยิข์องพระองคใ์นการรกัษาโรค
ดว้ยวิธีแพทยแ์ผนไทย แม้ความส าเร็จของพระองคเ์ป็นเพียงการรกัษาผูค้นใหห้ายป่าวและมิได้
น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทัง้ในช่วงเวลาที่พระองคท์รงเป็นหมอพรอยู่และหลงัจากทรงกลบัเขา้
รบัราชการ เปลี่ยนสถานะของพระองคใ์หก้ลายเป็นผูม้ีชื่อเสียงและไดร้บัการจดจ าทั่วไปในสงัคม
แม้หมอพรเป็นเพียงบทบาทเพียงชั่วคราวเท่านั้น กลุ่มเรื่องนี ้เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงการตัดสิน
พระทัยของพระองคท์ี่จะทรงประกอบอาชีพเป็นแพทย ์โดยทรงศึกษาวิชาแพทยแ์ผนไทยจากพระ
ยาพิษณุประสาทเวช (คง ถาวรเวช) หมอหลวง และทรงผสมยาทดลองกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
จนกระทั่งเห็นว่า ยานัน้สามารถรกัษาโรคของคนได ้จึงทรงใหก้ารรกัษาผูค้นทั่วไปอย่างไม่เลือก
หนา้ ผูท้ี่รบัการรกัษาต่างหายป่วยไดอ้ย่างน่าอัศจรรยแ์ละมีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักไปทั่วทัง้กรุงเทพฯ 
ชื่อเสียงของพระองคด์า้นนีม้าจากเรื่องเลา่ลือสองเรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องทรงรกัษาวณัโรคแก่คู่สามีภรรยา
ที่ส  าเพ็ง และเรื่องทรงท าคลอดใหแ้ก่นางละคร รวมทัง้ทรงมีความรูเ้ชี่ยวชาญเรื่องยาสมุนไพรต่าง ๆ 
และนิพนธค์มัภีรต์  ารายา ซึ่งเก็บรกัษาไวท้ี่ศาลเคารพบชูาพระองคท์ี่ย่านนางเลิง้ (ในปัจจุบนั คมัภีร ์
ฉบบันีเ้ก็บรกัษาอยู่ที่พิพิธภณัฑท์หารเรือ ต.ปากน า้ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ) 
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เราเห็นไดว้่า แมโ้ครงเรื่องพระจริยวัตรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรแ์ละ
โครงเรื่องหมอพรมีลกัษณะแนวเรื่องที่แตกต่างกนั แต่ทัง้สองโครงเรื่องน าเสนอขอ้สรุปแบบเดียวกนั
คือ แบบ Formist โครงเรื่องทัง้สองต่างพยายามน าเสนอถึงคณุสมบติัของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะ
ผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือพระปรีชา
สามารถในการใชศ้าสตรน์อกระบบความเป็นสมยัใหม่ ซึ่งมาจากการที่พระองคท์รงมีพระจริยวตัร
ที่เลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรแ์ละเป็นศิษยข์องหลวงปู่ ศุข และมาจากการที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์
แผนไทยและทรงทดลองผสมยาต่าง ๆ จนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนที่สองคือ พระอัธยาศัยของ
พระองค ์พระอัธยาศัยเป็นสิ่งที่ขับเน้นคุณค่าบทบาทของพระองคใ์หโ้ดดเด่นมากขึน้ เช่น ความ
โอบออ้มอารีต่อผูค้นอย่างไม่เลือกหนา้, ความรกัใคร่ห่วงใยต่อผูอ้ยู่ในอุปถัมภข์องพระองค์ และ
ความมุ่งมั่นพระทัยที่จะทรงกระท าสิ่งใดใหส้  าเร็จ เป็นตน้ คุณสมบติัทัง้สองส่วนนีจ้ะผสมผสาน
กลมกลืนภายในเรื่องราวหนึ่ง ๆ และขับเน้นความเป็นวีรบุรุษของกรมหลวงชุมพรฯในเรื่องราว
อิทธิปาฏิหารยิใ์หโ้ดดเด่นมากขึน้ เช่น เรื่องทรงแสดงวิชาคงกระพนัชาตรี เมื่อกรมหลวงชุมพรฯทรง
ทราบว่า มหาดเล็กของพระองคก์ าลงัถูกท ารา้ยจากนกัเลง ก็รีบเสด็จไปช่วยเหลือทนัทีและทรงใช้
พระวรกายรบัคมดาบแทน เป็นตน้ 

เมื่อพิจารณาถึงนัยยะอุดมการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแลว้ ผูว้ิจัยพบว่า เกร็ด
พระประวติัเรื่องอิทธิปาฏิหาริยท์ัง้ในโครงเรื่องพระจริยวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรแ์ละ
ในโครงเรื่องหมอพรแสดงถึงนัยยะอุดมการณ์แบบ  Anarchist กล่าวคือ เมื่อพิจารณาเกร็ดพระ
ประวติัในฐานะส่วนหนึ่งในเรื่องเล่าพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯตลอดพระชนมช์ีพ เกร็ดพระ
ประวัติอิทธิปาฏิหาริยน์ าเสนอการยอ้นกลบัสู่ศาสตรค์วามรูแ้บบจารีตของสงัคมไทย ซึ่งยอ้นแยง้
กบัเรื่องราวพระประวติัที่น าเสนอการพฒันาไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ โดยสว่นหนึ่งน าเสนอผ่านการ
ที่กรมหลวงชุมพรฯทรงเลื่อมใสวิชาไสยศาสตรท์ันทีที่ทรงประสบเหตุการณ์ปาฏิหาริย ์และทรง
เชื่อมั่นอิทธิฤทธิ์ผา้ประเจียดของหลวงปู่ ศุขท่ีจะสามารถช่วยใหน้ายยัง หาญทะเลปลอดภัยจาก
การถูกปลาฉลามกิน อีกส่วนหนี่งน าเสนอผ่านการที่พระองคท์รงเลือกประกอบอาชีพแพทยแ์ผนไทย 
และทรงใชว้ิชาความรูด้า้นนีช้่วยเหลือผูค้น 

การยอ้นกลบัสู่ความเป็นจารีตของไทยนีด้า้นหนึ่งสะทอ้นถึงบริบทการขยายตัว
ของความตอ้งการเครื่องรางของขลังตั้งแต่หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 เนื่องจากการขยายตัวของ
อาชญากรรมทั่วประเทศจากการแพรห่ลายของอาวธุปืนสงคราม, ความยากล าบากของประชาชน
หลังสงคราม รวมทั้งความล้มเหลวของรฐัในการบังคับใช้กฎหมายและรักษาระเบียบสังคม 
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อาชญากรรมดงักลา่วปฏิบติัการโดยอาชญากรที่ใชอ้าวธุสงครามที่มีความอนัตรายสงู1 ซึ่งไม่เพียง
สรา้งความยากล าบากและเสี่ยงอนัตรายต่อเจา้หนา้ที่รฐัในการปฏิบติัหนา้ที่ปราบปราม แต่กระทบ
ต่อความปลอดภยัของสาธารณชนทั่วไปดว้ย เมื่อรฐัไม่สามารถคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตได ้
สาธารณชนจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาสิ่งพึ่งพิงอ่ืนที่สามารถใหคุ้ม้ครองความปลอดภยัของตนจากการ
เสี่ยงภยันตราย ขณะเดียวกัน เจา้หน้าที่รฐัก็ตอ้งใชส้ิ่งพึ่งพิงที่จะสรา้งขวัญก าลังใจและความ
เชื่อมั่นต่อความปลอดภยัในชีวิตของตนตลอดการปฏิบติัหนา้ที่ที่เสี่ยงภยนัตราย 

การขยายตัวของอาชญากรรมที่สูงขึน้ยังท าให้ผู ้คนในสังคมได้เห็นถึงความ
เสื่อมทางศีลธรรมกับทางความศรทัธาของพุทธศาสนิก และหวั่นวิตกว่า พุทธศาสนาอาจจะสูญ
สลายไปก่อนการมาถึงของพระศรีอริยเมตไตรยผูท้ี่จะตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้องคส์ุดทา้ยในปีที่ 
5,000 จึ งน ามาซึ่ งกระแสการรื ้อ ฟ้ืนพุทธศาสนา (Buddhist revivalism) โดยเฉพาะเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวชเมื่ อ พ.ศ. 2499 และรฐับาลเริ่ม
ด าเนินการก่อสรา้งพทุธมณฑลขึน้เป็นปชูนียสถาน เพื่อเป็นพทุธบูชาและเป็นพทุธานุสรณียสถาน 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลกาลที่พระพุทธศกัราชเวียนมาบรรจบครบรอบ 2,500 ปี ท าใหเ้กิดการผลิต
พระเครื่องขึน้จ านวนมากทัง้จากรฐัและเกจิอาจารยท์อ้งถิ่นสนองความตอ้งการของผูค้นในสงัคม2 

กระแสความตอ้งการสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีใหอ้  านาจการคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิต
และการรือ้ฟ้ืนพุทธศาสนาอาจท าให้มีการเพิ่มเติมค าอธิบายเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเป็น
บคุคลศกัดิ์สิทธิ์ในย่านนางเลิง้ท่ีไดร้บัความนบัถือศรทัธามาตัง้แต่อย่างนอ้ยในทศวรรษ 2480 โดย
ส่วนที่มีการเพิ่มเติมเขา้มาในช่วงทศวรรษ 2500 คือ เรื่องความสมัพันธ์ระหว่างกรมหลวงชุมพรฯ
กับหลวงปู่ ศุข วัดมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท โดยมองขา้มตัวตนความเป็นสมัยใหม่ของพระองคจ์าก
เรื่องราวพระประวัติทั่วไป และเพิ่มเติมเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์ก่ียวกับการที่พระองคท์รงส าแดง
พลังอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ จากวิชาไสยศาสตรข์องหลวงปู่  ยืนยันความสัมพันธ์ใกลช้ิดระหว่าง
พระองคก์บัหลวงปู่ ในฐานะศิษยก์ับอาจารย ์การอธิบายนีไ้ดเ้ปลี่ยนแปลงสถานะของเจา้พ่อกรม
หลวงชุมพรฯจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะผีประจ าทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่ึงผีก่ึงเทพท่ี
เชื่อมโยงกบัพทุธศาสนา ขณะเดียวกนั ก็น าเสนออ านาจปาฏิหาริยใ์นการคุม้ครองความปลอดภัย
ต่อชีวิต เพื่อสรา้งความนิยมเลื่อมใสแก่ผูค้นในสงัคมมากขึน้ 

 
1 Chalong Soontravanich. (2005). The Regionalization of Local Buddhist Saints: Amulets 

and Crime and Violence in Post WW II Thai Society. page 11. 
2 Ibid. page 16. 
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ภาพประกอบ 1 ภาพเหรียญพระรูปกรมหลวงชมุพรฯดา้นหนา้และหลงัที่กองประวติัศาสตร์
ทหารเรือรวบรวมตีพิมพใ์นหนงัสือ พิธีเปิดอนสุาวรีย ์พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์วนัพธุท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2510 สถานีทหารเรือสตัหีบ (พ.ศ. 2510) น าเสนอ
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดระหว่างกรมหลวงชมุพรฯกบัหลวงปู่ ศขุดว้ยการพิมพพ์ระฉายาลกัษณข์อง

พระองคไ์วด้า้นหนึ่ง อีกดา้นหนึ่งพิมพเ์ป็นรูปหลวงปู่ ศขุ 
 
  ที่มา: กองทัพเรือ. (2510). พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์วนัพธุที ่19 เมษายน พ.ศ. 2510 สถานทีหารเรือสตัหบี. หนา้ 9. 

 
ส่วนการยอ้นกลับสู่ความเป็นจารีตของไทยอีกดา้นหนึ่งสะท้อนถึงการปะทะ

ประสานของการแพทยแ์ผนไทยกบัการแพทยแ์บบตะวนัตกในช่วงทศวรรษ 2490 -2500 เนื่องจาก
ความเจริญทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละนโยบายของรฐัหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 การแพทยแ์บบตะวันตกไดข้ึน้มามีบทบาทน าทางสงัคมมากขึน้ในฐานะเครื่องมือของรฐัใน
การจัดระเบียบวินัยแก่พลเมืองของชาติ 1 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2490 เมื่อรัฐบาลไทยกับ
สหรฐัอเมริการ่วมลงนามในความตกลงช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ท าใหส้หรฐัฯใหก้าร
สนบัสนุนดา้นการสาธารณสขุของประเทศไทยอย่างมาก โดยขยายบริการดา้นแพทยแ์ละการดแูล
สขุภาพไปยงัหวัเมืองดว้ยการสรา้งโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัครบทุกจงัหวดั และสนบัสนนุความรู้

 
1 ดูรายละเอียดใน ทวีศักดิ์ เผือกสม. (2550). เชือ้โรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์

การแพทย์สมยัใหม่ในสงัคมไทย. 
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กบัเครื่องมือทันสมัยในการด านเนินงานปฏิบติัการป้องกนัก าจัดโรค1 การขยายตัวของการแพทย์
สมัยใหม่สู่ท้องถิ่นชนบทจึงน ามาซึ่งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือต่อ
การแพทยแ์ผนไทยที่อยู่นอกระบบความเป็นสมยัใหม่ 

เรื่องราวหมอพรดา้นหนึ่งจึงอาจสะทอ้นถึงความพยายามปรบัตวัของการแพทย์
แผนไทยดว้ยการน าเสนอสองประการ ประการแรกคือ การแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น “ศาสตร”์ โดย
อธิบายถึงการที่กรมหลวงชุมพรฯทรงตอ้งทดลองยาที่ทรงผสมขึน้กับสตัวช์นิดต่าง ๆ จนไดย้าที่
สามารถรกัษาโรคนัน้ไดจ้รงิ ซึ่งเป็นความพยายามอธิบายศาสตรแ์พทยแ์ผนไทยในเชิงวิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่มีการทดลองประสิทธิภาพของยารกัษาโรค ประการต่อมาคือ การแสดงประสิทธิภาพ
ของการรกัษาในลกัษณะปาฏิหาริยเ์หนือจรงิ โดยวิธีการแรกคือ การแกไ้ขค าอธิบายใหม่จากเดิมที่
หลวงรกัษาราชทรพัยไ์ดอ้ธิบายไวว้่า มีทัง้ผูป่้วยที่รกัษาแลว้หายจากโรคและที่รกัษาแลว้ป่วยหนัก
จนตาย แต่ก็ยังทรงมีชื่อเสียง2 งานเขียนพระประวัติในช่วงทศวรรษ 2500-2510 ไดแ้กไ้ขใหม่เป็น
ผูป่้วยที่รกัษาหายจากโรคทุกคน ท าใหท้รงมีชื่อเสียง3 วิธีการต่อมาคือ การเพิ่มเรื่องราวเหตกุารณ์
ปาฏิหาริย์อย่างน้อยสองเหตุการณ์ ไดแ้ก่ เรื่องทรงรกัษาชาวจีนที่ย่านส าเพ็ง และเรื่องทรงท า
คลอดใหแ้ก่นางละคร เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของการรกัษาของศาสตรแ์พทยแ์ผนไทยในลกัษณะ
ความอศัจรรยเ์หนือจริง วิธีการทา้ยสดุคือ การเผยแพร่ความรูย้าแผนไทย โดยบ่อยครัง้จะน าเสนอ
ในส่วนถัดมาจากการเล่าเรื่องปาฏิหาริย์การรกัษาโรคของกรมหลวงชุมพรฯ โน้มน้าวให้ผู ้อ่าน
เชื่อถือความรูแ้พทย์แผนไทยก่อน แล้วจึงน าเสนอสูตรผสมยา เพื่อแสดงให้เห็นว่า ศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยเป็นองคค์วามรูท้ี่ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้เรื่องยาแผนไทยที่กล่าวถึงบ่อยครัง้ใน
งานเขียนพระประวัติช่วงเวลานี ้คือ เรื่องยาอายุวัฒนะ โดยเล่าถึงชีปะขาวผู้หนึ่งมาทูลบอก
ส่วนผสมยานีใ้นลกัษณะปริศนาแก่พระองค ์พระองคก์็ทรงสามารถแกป้ริศนานีไ้ดส้  าเร็จ ทรงแจก
แจงสว่นผสมและวิธีการท า รวมทัง้ผสมยาชนิดนีแ้จกจ่ายใหผู้ค้นใกลช้ิดพระองค์4 

เราจะเห็นได้ว่า เกร็ดพระประวัติเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์เก่ียวกับกรมหลวง
ชุมพรฯใชโ้ครงเรื่องและแนวเรื่องมากกว่าหนึ่งแนวในการน าเสนอตัวตนของพระองคใ์นฐานะผูใ้ช้

 
1 ชาติชาย มุกสง. (2556). รัฐ โภชนาการใหม่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีการกินในสังคมไทย 

พ.ศ. 2482-2517. หนา้ 107. 
2 กองทพัเรือ. 1.กปศ.ยก.ทร.3.6.13 เอกสารกองประวตัิศาสตร ์กรมยุทธการทหารเรือ เรื่องพระราช

ประวตัิกรมหลวงชมุพรฯ บางส่วน (21 สิงหาคม 2496-18 มกราคม 2497). 
3 หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร. (2516). เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงชมุพเขตรอดุมศกัดิ.์ หนา้ 26. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 28-29. 
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ศาสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ โดยด้านหนึ่งเป็นความพยายามที่จะอธิบายถึง
ปรากฏการณท่ี์พระองคท์รงกลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในการรบัรูข้องผูค้นในสงัคมตัง้แต่ทศวรรษ 2480 
ซึ่งย้อนแย้งกับความรูค้วามเข้าใจเดิมต่อตัวตนของพระองค์ในฐานะผู้น าความทันสมัยจาก
ตะวนัตกกลบัมาสรา้งความเจริญแก่สยาม อีกดา้นหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อบริบทกระแสความ
ตอ้งการพึ่งพาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเพิ่มขึน้จากสถานการณค์วามรุนแรงในสงัคมไทยหลงัสงครามโลกครัง้
ที่ 2 จนถึงทศวรรษ 2500 รวมถึงกระแพร่หลายของการแพทยส์มัยใหม่จากความช่วยเหลือของ
สหรฐัฯตัง้แต่ทศวรรษ 2490-2520  

ขณะเดียวกัน ผูว้ิจัยขอตัง้ขอ้สงัเกตว่า เกร็ดพระประวัติเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์
ไดแ้สดงถึงคณุสมบติัส าคญัที่ท าใหพ้ระองคท์รงเป็นที่ยอมรบัแพรห่ลายในสงัคมคือ ความเป็นคน
นอกชนชั้น โดยหนึ่งในเรื่องราวที่แสดงคุณสมบัตินั้นคือ การที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
ราษฎรอย่างไม่เลือกหนา้ดว้ยการปลอมพระองคเ์ป็นสามัญชนและใหผู้ค้นที่ไม่รูจ้ักพระองคเ์รียก
พระองคว์่า หมอพร แทนการเรียกพระนามและอิสริยยศของพระองค ์ความเป็นหมอพรจึงเป็น
สภาวะที่ท าให้พระองค์มิได้ทรงด ารงอยู่ในชนชั้นน าและอธิบายถึงเหตุที่พระองคท์รงไดร้บัการ
ยอมรบัหมู่ผูค้นชนชัน้ลา่งของสงัคมในเรื่องราวเกรด็พระประวติั 

อีกสิ่งหนึ่งที่ร่วมประกอบคณุสมบติัความเป็นคนนอกชนชัน้คือ พระจริยวตัรที่ทรง
โปรดด่ืมน า้จณัฑห์รือสรุา พระจริยวตัรนีก้ล่าวถึงครัง้แรกในเรื่อง “บนัทึกความจ าทูนหม่อมทรงงาน” 
จากหนงัสือเรื่อง บนัทึกความทรงจ าบางเรื่องของหม่อมเจา้หญิงประสงค์สม บริพตัรในสมเด็จเจา้ฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2499) โดยกล่าวถึงเหตทุี่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
โปรดเกลา้ฯใหก้รมหลวงชุมพรฯออกจากราชการว่า เมื่อ ร.ศ. 130 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสทางทะเล นายทหารผูห้นึ่งเมาสุราและท าปืนหลวงหาย จึงทรงกริว้ ให้
ปลดนายทหารเรือผูน้ั้นออกจากราชการและโปรดเกลา้ฯใหก้รมหลวงชุมพรฯออกจากราชการดว้ย 
เพราะ “ครูก็เมาศิษยก์็เมา”1 ต่อมาในหนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ (พ.ศ. 
2503) ไดย้ืนยนัพระจริยวตัรนีจ้ากเรื่องที่ผูค้นเลา่ถึงพระองคว์่า พระองคจ์ะ “เสวยน า้จณัฑเ์วลาเย็นที่
วงั”2 และทา้ยสุด พระจริยวตัรนีไ้ดร้บัการย า้ผ่านเรื่องทรงแสดงวิชาคงกระพันชาตรีว่า พระองคท์รง
ทราบเรื่องมหาดเล็กถูกนกัเลงท ารา้ยขณะที่ทรงด่ืมน า้จณัฑอ์ยู่ที่วงั3 

 
1 หม่อมเจ้าหญิง ประสงคส์ม บริพัตร. (2499). บันทึกความทรงจ าบางเรื่องของหม่อมเจ้าหญิง

ประสงคส์ม บริพตัรในสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพนิติ. หนา้ 17. 
2 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 77. 
3 ทานตะวนั. (2504). เจา้พอ่กรมหลวงชมุพรฯ. หนา้ 238. 
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อย่างก็ตาม เมื่อค าอธิบายเรื่องเหตทุี่กรมหลวงชมุพรฯทรงออกจากราชการโดย
หม่อมเจ้าหญิง ประสงค์สม ได้รบัการผลิตซ า้ในงานเขียนพระประวัติโดยบุคคลทั่วไปมากขึน้ 
พระจริยวตัรที่ทรงโปรดด่ืมน า้จณัฑก์็สรา้งภาพลกัษณแ์ง่ลบต่อพระองคแ์ละแสดงถึงความไม่เป็น
มืออาชีพในฐานะนายทหารเรือ พระจริยวัตรนีจ้ึงไดร้บัการกล่าวถึงในพระประวัติฉบับทางการ
นอ้ยลง กระนั้น พระจริยวตัรนีย้ังคงด ารงอยู่ในพิธีกรรมบูชาเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ โดยมีเหลา้
วิสกีเ้ป็นหนึ่งในเครื่องบูชาถวายแด่พระองค ์พระจริยวัตรนีจ้ึงยงัด ารงอยู่ในความทรงจ าของผูค้น
และเป็นคุณสมบติัส่วนหนึ่งของความเป็นคนนอกชนชัน้นีท้ี่ท  าใหต้วัตนของพระองคใ์นฐานะผูใ้ช้
ศาสตรค์วามรูน้อกระบบสมยัใหม่ไดร้บัการจดจ าทั่วไปมากกว่าความเป็นทหารเรือ 

  3.2.2 โครงเร่ืองและแนวเร่ืองของพระประวัติในทศวรรษ 2510-2530 
ในช่วงทศวรรษ 2510-2530 การเล่าเกร็ดพระประวัติเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์

เก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯในงานเขียนพระประวัติฉบับทางการไดย้กเกร็ดพระประวัติที่ผลิตขึน้
ในช่วงก่อนหนา้นีจ้  านวนหนึ่งมาผลิตซ า้อีกครัง้ ตอกย า้กระแสความรูค้วามเขา้ใจต่อตวัตนดา้นนี ้
ของพระองค์ภายใต้บริบททางประวัติศาสตรท์ี่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บริบทใหม่ก็ได้
เปลี่ยนแปลงคุณค่าอิทธิปาฏิหาริยข์องพระองคใ์หม่ จนกระะทั่งปลายทศวรรษ 2530 การเชิดชู
พระองคข์ึน้เป็นวีรบรุุษแห่งชาติไดเ้ริ่มปฏิเสธเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจรงิเก่ียวกบัพระองค ์

เรื่องราวเกร็ดพระประวติัอิทธิปาฏิหาริย ์ณ ช่วงเวลานีส้่วนใหญ่ก่อน พ.ศ. 2536 
มีส่วนหนึ่งที่ผลิตซ า้เรื่องที่เคยปรากฏในงานเขียนพระประวติัช่วงเวลาก่อนหนา้และอีกส่วนหนึ่งเป็น
เรื่องราวใหม่ที่เพิ่มเติมเขา้มา เพื่อตอกย า้กระแสความรูค้วามเขา้ใจ กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องพระจริย
วัตรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรย์ังคงด าเนินเรื่องดว้ยการเล่าถึงความเลื่อมใสศรทัธาของ
กรมหลวงชุมพรฯต่อหลวงปู่ ศุขเป็นตน้เรื่องและเชื่อมโยงกับเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยท์ี่พระองคท์รง
ส าแดงวิชาไสยศาสตรข์องหลวงปู่ เช่นเดิม แต่มีการเพิ่มเติมเรื่องใหม่เขา้มาจ านวนสองกลุม่ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริยช์่วงที่กรมหลวงชุมพรฯยงัทรงมีพระชนม์
ชีพ โดยมีเรื่องเล่าที่ไดร้บัการผลิตซ า้บ่อยครัง้จ านวนสี่เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องหลวงปู่ ศุขลงตะกรุดสาม
กษัตริยใ์หก้รมหลวงชุมพรฯ, เรื่องพระจรยิวตัรท าพิธีไหวค้รูทกุปี, เรื่องทรงเลื่อมใสเจา้แม่เซียนโกว 
และเรื่องอ่าวตากนั ทัง้สี่เรื่องนีม้ีลกัษณะแนวเรื่องแบบสขุนาฏกรรม (Comedy) โดยน าเสนอถึงการที่
กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัเคร่ืองรางศักดิ์สิทธิ์จากพระอาจารยข์องพระองค,์ ความส าเร็จในการ
ประกอบพิธีกรรมไหวค้รู, การไดร้บัรูปสลกัเจา้แม่เซียนโกวตามพระประสงค ์และการที่พระองคท์รง
ไดร้บัการยอมรบัจากตากนัในฐานะศิษยร์่วมอาจารยเ์ดียวกนัตามล าดบั ขณะที่สามเรื่องแรกมิไดม้ี
ปมปัญหาชดัเจนและน าเสนอเรื่องความเลื่อมใสของกรมหลวงชุมพรฯต่ออ านาจอิทธิปาฏิหารยิ ์มี
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เพียงเรื่องอ่าวตากันที่มีปมปัญหาชัดเจน โดยเรื่องราวน าเสนอการเผชิญหน้าระหว่างกรมหลวง
ชมุพรฯกบันาย “กนั” ผูใ้ชว้ิชาไสยศาสตรข์ดัขวางมิใหพ้ระองคท์รงล่าสตัวบ์นเกาะแห่งหนึ่งในอ่าว
สตัหีบ พระองคท์รงถกูนายกนัทา้ทายว่า พระองคก์บัทหารเรือมิอาจสามารถฆ่าเขาได ้จึงทรงรบัสั่ง
ให้ถ่วงนายกันลงทะเล แต่พระองค์กับทหารเรือไม่สามารถฆ่านายกันได้ เมื่อนายกันทราบว่า 
บุคคลเบือ้งหน้าคือ กรมหลวงชุมพรฯ พระราชโอรสของพระมหากษัตริย ์และแนะน าตนเองใน
ฐานะศิษยข์องหลวงปู่ ศขุ สถานการณก์็คลี่คลายลง โดยกรมหลวงชุมพรฯทรงมีความปิติยินดีที่ได้
พบเจอกบัศิษยร์่วมอาจารยเ์ดียวกนั จึงทรงประทานสิทธิ์ในการท ามาหากินบนเกาะแห่งนีแ้ก่นาย
กนัเพียงผูเ้ดียว และเรื่องเลา่ลือนีท้  าใหท้ะเลบรเิวณรอบเกาะแห่งนีเ้รียกว่า “อ่าวตากนั”1 

กลุม่หลงัเป็นกลุม่เลา่เรื่องอิทธิปาฏิหาริยจ์ากการบนบานรอ้งขอความช่วยเหลือ
จากเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ เช่น เรื่องเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯทรงอ านวยการขายที่ดิน, เรื่องการตัง้
ศาลกรมหลวงชุมพรฯแห่งแรกที่ปากน า้ประแสร,์ เรื่องเจา้พ่อฯช่วยเด็กชาวประมง, เรื่องเจา้พ่อฯ
ทรงช่วยชีวิตพลเรือตรี ชินวัตร วงษ์เพ็ญศรี และเรื่องโชคลาภจากการสรา้งพระอนุสาวรีย ์เป็นตน้ 
เรื่องราวในกลุม่นีส้่วนใหญ่จะปรากฏเพียงในงานเขียนพระประวติัโดยบุคคลนอกกองทพัเรือชิน้ใด
ชิน้หนึ่ง และมิไดป้รากฏในงานเขียนพระประวติัฉบบัทางการ เรื่องราวในกลุ่มนีเ้ล่าเรื่องดว้ยแนวเรื่อง
สขุนาฏกรรม (Comedy) โดยเลา่ถึงเหตกุารณป์าฏิหารยิท์ี่เจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯทรงช่วยเหลือให้
สถานการณค์วามเดือดรอ้นคลี่คลายลงไป หรือดลบนัดาลใหผู้บ้นบานรอ้งขอไดร้บัโชคลาภ 

ถึงแม้เกร็ดพระประวัติทั้งสองกลุ่มนี ้มีลักษณะการเล่าเรื่องแตกต่างกัน แต่
น าเสนอขอ้สรุปของเรื่องแบบ Formist เหมือนกัน โดยกลุ่มหนึ่งมุ่งตอกย า้พระจริยวัตรดา้นความ
เลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรด์ว้ยการยืนยนัความสมัพนัธร์ะหว่างกรมหลวงชมุพรฯกบัหลวงปู่ ศขุผ่าน
การท่ีหลวงปู่ ศขุลงตะกรุดสามกษัตรยิถ์วายแด่พระองค,์ การนิมนตห์ลวงปู่ ศขุมาร่วมพิธีไหวค้รูทาง
ไสยศาสตรท์ุกปี และความปิติยินดีพระทยัที่ไดพ้บกบัศิษยร์่วมอาจารยค์นเดียวกนั รวมทัง้การเล่า
ถึงความเลื่อมใสต่ออ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธิ์อ่ืน ๆ ดงัเช่นเร่ืองทรงเลื่อมใสเจา้แม่เซียนโกว ขณะเดียวกนั 
อีกกลุ่มหนึ่งมุ่งยืนยันพลงัอิทธิปาฏิหาริยท์ี่พระองคท์รงมีดว้ยการเล่าถึงการบนบานของผูค้นขอ
ความช่วยเหลือจากเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯในเรื่องเดือดรอ้นต่าง ๆ 

เมื่อผู้วิจัยพิจารณารายละเอียดของเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์กลุ่มหลัง ก็
สังเกตเห็นว่า เรื่องราวจ านวนหนึ่งน าเสนอคุณสมบัติของเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯเพิ่มเติมจาก
คณุสมบติัเดิมที่ปรากฏในเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยช์่วงเวลาก่อนหนา้ นั่นคือ คุณสมบติัเก่ียวกบัดล
บนัดาลโชคลาภความมั่งคั่ง โดยคณุสมบติันีไ้ดก้ล่าวถึงในงานเขียนพระประวติัอย่างนอ้ยสองชิน้ 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 34-36. 
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ได้แก่ หนังสือ อนุสรณ์ งานพิธีประดิษฐานพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ที่ศาลต าบลปากน ้าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง (พ.ศ. 2512) และ
หนงัสือ พระประวตัิและพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอดุม
ศกัดิ ์(พ.ศ. 2534) ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่แสดงคุณสมบติันีคื้อ เรื่องการตัง้ศาลกรมหลวงชุมพรฯแห่ง
แรกที่ปากน า้ประแสร ์เรื่องนีเ้ล่าถึงการอธิษฐานของนายหลอง ทรพัยเ์จริญ อดีตทหารเรือที่ออก
จากราชการมาประกอบอาชีพชาวประมงที่ปากน า้ประแสร ์รอ้งขอความช่วยเหลือจากเจา้พ่อกรม
หลวงชุมพรฯใหท้รงดลบนัดาลช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ คุณสมบติัดังกล่าวเกิดขึน้ภายใต้
บริบทการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองในช่วงทศวรรษ 2520 -2530 และการถดถอยลงของ
เศรษฐกิจภาคการเกษตรช่วงปลายทศวรรษ 2520 

การขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองนีส้่วนหนึ่งมาจากปัจจัยภายในดา้นประชากร
จากความส าเร็จในการคุมก าเนิด อัตราการเพิ่มประชากรได้ลดลงจากรอ้ยละ 3 ต่อปีในช่วง
ทศวรรษ 2490 เหลือเพียงรอ้ยละ 1 ต่อปีในช่วงทศวรรษ 25301 ความส าเรจ็นีท้  าใหค้นรุ่นหนุ่มสาว
เข้าสู่การท างานมากขึน้ขณะที่มีภาระการใช้จ่ายในการเลีย้งครอบครวัน้อยลง ขณะเดียวกัน 
เศรษฐกิจภาคการเกษตรประสบปัญหาผลผลิตตกต ่าลงและวิกฤตการณ์ราคาน า้มันสูงขึน้ใน
ทศวรรษ 2520 เนื่องดว้ยสถานการณส์งครามอิรกั-อิหรา่น (พ.ศ. 2523-2531) อีกส่วนหนึ่งมาจาก
ปัจจัยภายนอกในด้านการลงทุนของญ่ีปุ่ นที่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2520 2 ปัจจัย
เหล่านีป้ระกอบกับเสถียรภาพทางการเมืองไทยที่มั่นคงมากขึน้หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 ท าใหคุ้ณค่าของสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงไป แมคุ้ณค่าในเร่ืองการปกป้องคุม้ครองผูน้บัถือ
จะยงัคงด ารงอยู่ แต่ความหมายของความปลอดภยัไดร้บัการตีความกวา้งขวางขึน้ ไม่เพียงแต่ภัย
อนัตรายต่อชีวิตเท่านัน้ หากแต่รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของผูค้น เช่น การเรียน
การสอบ, การท าธุรกิจการคา้ และความเจ็บป่วย เป็นตน้ รวมถึงการมีคุณสมบติัในเรื่องส่งเสริม
โชคลาภ ดงันัน้ เกรด็พระประวติัเรื่องอิทธิปาฏิหารยิข์องกรมหลวงชุมพรฯ ณ ช่วงเวลานีจ้ึงปรากฏ
เรื่องราวสว่นหนึ่งที่น าเสนอคณุสมบติัในแง่การช่วยเหลือเกือ้หนนุโชคลาภทางเศรษฐกิจ 

ส่วนกลุ่มเรื่องในโครงเรื่องหมอพรก่อน พ.ศ. 2536 ก็ผลิตซ ้าการเล่าเรื่อง
ตามเดิมเช่นกนั โดยยงัคงเลา่ถึงเรื่องทรงเป็นหมอพรเป็นเรื่องราวแรกเริ่ม และมีเรื่องเล่าที่ไดร้บัการ
ผลิตซ า้บ่อยครัง้สี่เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องทรงรกัษาชาวจีนที่ส  าเพ็ง, เรื่องทรงท าคลอดนางละคร, เรื่องสตูรยา
อายุวัฒนะ และเรื่องคัมภีรต์  ารายาของพระองค ์เรื่องราวเกือบทั้งหมดยังคงเล่าเรื่องเช่นเดิม มี

 
1 ครสิ เบเกอร;์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2557). ประวตัศิาสตร์ไทยร่วมสมยั. หนา้ 300. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 301-302. 
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เพียงเรื่องคัมภีรต์  ายาที่ไดร้บัการเพิ่มเติมมากขึน้ด้วยการใหร้ายละเอียดตัวอย่างยาแผนไทยที่
เขียนในคัมภีร ์ เรื่องราวส่ วนใหญ่ด าเนินแนวเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Comedy) น าเสนอ
ความส าเร็จในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะหมอพร และพระปรีชา
สามารถในดา้นการแพทยแ์ผนไทยตามเกรด็พระประวติัเรื่องนีท้ี่ไดผ้ลิตขึน้ในช่วงเวลาก่อนหนา้  

แนวเรื่องของเกร็ดพระประวติัเรื่องนีไ้ดน้ าเสนอขอ้สรุปแบบ Formist โดยมองว่า 
ความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพแพทยแ์ผนไทยมาจากพระปรีชาสามารถของกรมหลวงชมุพรฯใน
ความรูด้้านนี ้และพระอัธยาศัยที่ทรงมีน ้าพระทัยรักษาผู้คนอย่างไม่เลือกหน้า จนกระทั่ งถึง
ทศวรรษ 2530 คุณค่าเรื่องพระปรีชามารถและพระอัธยาศัยของพระองคไ์ด้รบัการตีความใหม่
ภายใตก้รอบที่กวา้งขึน้คือ คณุค่าการท าประโยชนต่์อสว่นรวม ซึ่งเป็นอดุมการณใ์หม่ที่รฐัพยายาม
จะสรา้งขึน้เพื่อยกสถานะของสถาบนัพระมหากษัตรยิใ์หส้งูขึน้ กรอบคณุค่านีจ้ึงไดตี้ความอธิบาย
ความเป็นหมอพรใหม่ในลักษณะพระหฤทัยเบือ้งลึกที่จะทรงอุทิศพระองคก์ระท าประโยชนต่์อ
ประเทศชาติแม้จะมิได้ทรงอยู่ในราชการ กรอบคุณค่านี ้เริ่มปรากฏในงานเขียนพระประวัติที่
จดัพิมพโ์ดยสมาคมสง่เสรมิเอกลกัษณแ์ห่งชาติ โดยใหค้ณุค่าต่อพระกรณียกิจที่ทรงเป็นหมอพรว่า 
“พระองคจ์ึงทรงเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครที่ยิ่งใหญ่พระองคห์นึ่งของเมืองไทย  ที่ทรง
สงเคราะห์ประชาชนผูป้ระสบความทุกข์ยากเดือดรอ้น ด้วยพระเมตตากรุณาอันสูงยิ่ง โดยไม่
ประสงคล์าภยศและสิ่งตอบแทนแต่ประการใด”1 การใหค้ณุค่ากรอบใหญ่เช่นนีท้ัง้ต่อเรื่องราวพระ
กรณียกิจดา้นกิจการทหารเรือและต่อเรื่องราวหมอพรไดท้ าใหต้วัตนของกรมหลวงชุมพรฯมีความ
เป็นวีรบรุุษที่อทุิศพระองคต่์อประโยชนส์่วนรวมเช่นเดียวกบัเชือ้พระวงศพ์ระองคอ่ื์นในราชวงศ ์

ทั้งกลุ่มเรื่องในโครงเรื่องพระจริยวัตรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรแ์ละ
กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องหมอพรต่างมีนยัยะอดุมการณแ์บบ Anarchist เช่นเดียวกันและตีความดว้ย
อุดมการณ์ใหม่ของชาติ โดยมองว่า แม้ความทันสมัยจากตะวันตกเป็นสิ่งที่สร้างความ
เจริญกา้วหนา้ต่อชาติบา้นเมือง แต่องคค์วามรูจ้ารีตของไทยทัง้วิชาไสยศาสตรแ์ละความรูแ้พทย์
แผนไทยมีคณุประโยชนต่์อสงัคมอีกดา้นหนึ่งที่ทดัเทียมกบัความรูแ้บบตะวนัตก และมิอาจทดแทน
ดว้ยความรูค้วามทนัสมยัแบบตะวนัตก 

 
1
 นันทวนั เพ็ชรวัฒนา; และ สมเกียรติ ศรีวิลยั. (2534). พระประวตัิและพระเกียรติคุณ พลเรือเอก 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ.์ หนา้ 16. 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมหลวงชุมพรฯจะไดร้บัการเชิดชูเป็นวีรบุรุษแห่งชาติดว้ย
การเฉลิมพระเกียรติยศพระองคเ์ป็น “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” โดยกองทพัเรือใน พ.ศ. 25361 
เรื่องราวเกรด็พระประวติัของกรมหลวงชมุพรฯในงานเขียนฉบบัทางการทัง้เรื่องอิทธิปาฏิหารยิแ์ละ
เรื่องหมอพรจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่าเรื่องและในรายละเอียด เพื่อขับเน้นคุณสมบัติ
ความเป็นวีรบุรุษด้านทหารเรือและการเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติมากขึน้ ขณะที่ลด
คณุสมบติัความเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ลง ร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงนีเ้ริ่มปรากฏครัง้แรกในเร่ือง “เกร็ด
พระประวติัเสด็จในกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ”์ จากหนงัสือ อนสุรณ์ท่านหญิงเริง (พ.ศ. 2537) 

กลุ่มเรื่องในโครงเรื่องพระจริยวตัรดา้นเลื่อมใสศรทัธาวิชาไสยศาสตรเ์ป็นส่วนที่
มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั้งแนวเรื่องและรายละเอียด งานเขียนพระประวัตินีใ้ชแ้นวเรื่องเยย้
หยนั (Satire) เลา่เรื่องตรงขา้มกบัความรูค้วามเขา้ใจเดิมของผูค้นต่อตวัตนเจา้พ่อกรมหลวงชุมพร
ฯที่สืบเนื่องมาตัง้แต่ทศวรรษ 2500 พระประวติัไดน้ าเสนอความทรงจ าของหม่อมเจา้หญิง เริงจิตร
แจรง อาภากร พระธิดาของกรมหลวงชมุพรฯ ว่า แมท้่านหญิงยืนยนัความเลื่อมใสศรทัธาของกรม
หลวงชุมพรฯต่อไสยศาสตรแ์ละเคร่งครดัพุทธศาสนาอย่างมาก แต่ท่านหญิงก็ไม่เคยประสบหรือ
เห็นอิทธิปาฏิหารยิใ์ด ๆ จากพระองคห์รือจากเกจิอาจารยรู์ปใดที่พระองคท์รงนบัถือ ตวัอย่างเรื่อง
หนึ่งคือ เรื่องกรมหลวงชุมพรฯทรงพบหลวงปู่ ศุขครัง้แรก หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรงเล่าว่า เมื่อ
เรือของกรมหลวงชุมพรฯจอดเทียบท่าหน้าวัดมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ท่านหญิงมิได้พบเห็น
อิทธิปาฏิหาริยท์ี่หลวงปู่ ศขุเสกหวัปลีเป็นกระต่ายตามเรื่องเล่าลือเดิม หากแต่ลกูศิษยว์ดัเป็นผูเ้ล่า
ความขลงัความศกัดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ ศุข ท าใหก้รมหลวงชุมพรฯทรงสนพระทัย จึงเสด็จไปพูดคุย
กบัหลวงปู่ และทรงขอเป็นศิษยเ์รียนวิชาอาคม2 

สว่นกลุ่มเรื่องในโครงเรื่องหมอพรยงัเล่าเรื่องยงัคงใชแ้นวเรื่องแบบสขุนาฏกรรม 
(Comedy) เช่นเดิม แต่มีการเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอและรายละเอียดของการเล่าเรื่องใหม่ 
เกร็ดพระประวัติมิไดน้ าเสนอถึงปาฏิหาริยห์รือความส าเร็จในการรกัษาโรคของกรมหลวงชุมพรฯ 
หากแต่เล่าถึงพระหฤทัยของพระองคท์ี่ทรงมีพระประสงคจ์ะกระท าประโยชนต่์อสาธารณะ โดย
อธิบายว่า หลงัจากที่พระองคท์รงด าเนินพระชนมช์ีพบนเรือใบอยู่ระยะหนึ่ง ทรงมีพระด าริไม่เห็น
ประโยชนแ์ละมีเวลาว่างมากมาย จึงจะทรงเป็นหมอรกัษาผูค้นเป็นการสรา้งบุญกศุล เมื่อทรงเป็น

 
1 พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537). นานไปเขาไม่ลืม... วนัอาภากร. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. 

หนา้ 355. 
2 หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร. (2537). เกร็ดพระประวัติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศกัดิ์. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. หนา้ 227. 
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หมอแลว้ พระองคท์รงท าการรกัษาแก่ผูค้นโดย “ไม่เลือกจะยากดีมีจน แมแ้ต่คนในส าเพ็ง บา้น
กระจอกงอกง่อยก็ไปรกัษา...ตอนเย็นเสด็จไปรบัลูกที่โรงเรียน เลยเสด็จแวะเยี่ยมคนไข.้..จะมีคน
ตามไปรกัษาเสมอ และไม่เคยคิดค่ารกัษา วงัเจา้นายก็ตามไป...กุศลและใจที่ท า ไม่เคยคิดจะเอา
อะไร จึงรกัษาไดดี้ กศุลสง่ใหร้กัษาใหห้ายเกือบทกุราย”1 

การเลา่เรื่องดว้ยมมุมองนีเ้ป็นไปตามบรบิทของอดุมการณแ์ห่งชาติที่รฐัสรา้งขึน้
ใหม่เพื่อยกสถานะสถาบนัพระมหากษัตริย ์เรื่องราวพระชนมช์ีพของกรมหลวงชุมพรฯจึงน าเสนอ
ข้อสรุปแบบ Formist เพื่อขับเน้นคุณค่าความหมายต่อบทบาทของชนชั้นน าสอดคล้องตาม
อดุมการณใ์หม่ โดยดา้นหนึ่งด าเนินดว้ยการเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอเรื่องหมอพรใหม่ โดยการ
เล่าถึงความทุ่มเทพระทัยในการเป็นหมอรกัษาผูค้นขา้งต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระหฤทัยของ
พระองคใ์นฐานะตัวแทนของชนชัน้น าที่ดีที่มุ่งหวังสรา้งประโยชนส์ุขต่อมวลชน อีกดา้นหนึ่งดว้ย
การเริ่มปฏิเสธโดยนัยถึงเรื่องเล่าลือเก่ียวกับการที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมีอ านาจอิทธิปาฏิหาริย์
ในช่วงที่ยงัทรงมีพระชนมช์ีพทัง้หมด โดยมองว่า ประสบการณเ์ชิงประจกัษ์ของหม่อมเจา้หญิง เริง
จิตรแจรงเป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯในทุกเรื่อง คุณสมบัติความ
น่าเชื่อถือต่อความทรงจ าของท่านหญิงดา้นหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านหญิงกับกรม
หลวงชุมพรฯ ซึ่งหม่อมราชวงศ ์อภิเดช อาภากร พระนัดดาของกรมหลวงชุมพรฯ ไดย้ืนยนัความ
น่าเชื่ อถือของเรื่องราวพระประวัติที่ ท่านหญิ งเขียนขึ ้นด้วยสถานะการเป็นพระธิดาที่ มี
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบักรมหลวงชุมพรฯมากที่สดุ และท่านหญิงเขียนบนัทึกความทรงจ านีต้ัง้แต่
ช่วงที่ยงัมีสขุภาพแข็งแรงและความจ าที่ดีมาก2 อีกดา้นหนึ่งมาจากความสมัพันธ์ใกลช้ิดระหว่าง
ราชสกุลอาภากรกับกองทัพเรือ ทุกวนัครบรอบการสิน้พระชนมแ์ต่ละปี ผูบ้ัญชาการทหารเรือจะ
เป็นตวัแทนของกองทพัเรือไปร่วมงานบ าเพ็ญกุศลของราชสกุลอาภากรแด่กรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งมี
ร่องรอยปรากฏตัง้แต่ทศวรรษ 2510 และกองทัพเรือก็เป็นผูจ้ัดพิมพห์นังสืออนุสรณร์ะลึกถึงท่าน
หญิงชิน้นี ้โดยมีพลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย ์เป็นผูเ้ขียนและผูเ้รียบเรียง และงานเขียนนีไ้ดร้บั
การสนบัสนุนการจดัพิมพจ์ากผูบ้ญัชาการทหารเรือถึงสองท่านคือ พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช 
(พ.ศ. 2534-2536) และพลเรือเอก ประเจตน ์ศิรเิดช (พ.ศ. 2536-2539)3 
 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 213, 215. 
2 หม่อมราชวงศ ์อภิเดช อาภากร. (2537). เกรด็พระประวตัิเสด็จในกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์. ใน 

อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. หนา้ 200. 
3 พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537). “เรารกัท่านหญิงเรงิ”. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. หนา้ 378. 
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ภาพประกอบ 2 พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรือ และ 
พลเรือเอก อนนัต ์เนตรโรจน ์รองผูบ้ญัชาการทหารเรือ รว่มงานพิธีอทุิศสว่นกศุล 
ของราชสกลุอาภากรถวายแด่กรมหลวงชมุพรฯเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2513  

ณ สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 
  ที่มา: พิธีอทุิศส่วนกศุลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุม
ศกัดิ.์ (2513, มิถนุายน). ใน กระดูกงู. 15(169): 26. 
 

การขับเนน้คุณค่ายังด าเนินผ่านนัยยะอุดมการณ์แบบ Liberal ที่ปรากฏในงาน
เขียนพระประวติันีด้ว้ย โดยใหค้ณุค่าต่อเรื่องความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรเ์พียงในฐานะพระจริย
วัตรของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงมีความสนพระทัยต่อสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น งานเขียนนีจ้ึงมิไดผ้ลิตซ า้
เรื่องราวอิทธิปาฏิหารยิท์ี่เล่าลืออยู่ในสงัคม ขณะเดียวกนั ก็มิไดแ้กไ้ขหรือพิจารณาเรื่องราวเหล่านัน้
ในฐานะความเขา้ใจผิดแต่อย่างใดอาจเนื่องดว้ยพลเรือตรี กรีฑามองว่า เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์
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เหลา่นัน้เป็นสิ่งที่ยืนยนัความเลื่อมใสศรทัธาของผูค้นต่อพระองคเ์ช่นเดียวกบัค าอธิบายในบทความ
เรื่อง “พระประวติั พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ”์ (พ.ศ. 2516)1 

นอกจากเรื่องอิทธิปาฏิหาริยแ์ลว้ เรื่องหมอพรเองก็สะทอ้นถึงนัยยะอดุมการณ์
แบบ Liberal เช่นกนั งานเขียนพระประวติันีอ้ธิบายคณุสมบติัความเป็นแพทยข์องกรมหลวงชุมพรฯ
ใหม่ในลกัษณะ “แพทยแ์ผนไทยสมยัใหม่” ซึ่งแตกต่างจากความเป็นแพทยแ์ผนไทยตามเรื่องราว
เดิม เรื่องราวเดิมไดอ้ธิบายว่า พระองคท์รงศกึษาแพทยแ์ผนไทยจากพระยาพิษณุประสาทเวช (คง 
ถาวรเวช) เพียงผูเ้ดียว และทรงทดลองผสมยาทดลองกบัสตัวต่์าง ๆ เมื่อยาไดผ้ลดี จึงน ามารกัษา
ผูค้น เรื่องราวหมอพรใหม่นีไ้ดผ้ลิตซ า้เฉพาะเนือ้หาส่วนที่เขียนเพิ่มโดยหม่อมเจา้หญิง เริงจิตร
แจรงในหนังสือเรื่อง เกร็ดพระประวตัิฯ (พ.ศ.2516) ซึ่งพยายามอธิบายคุณสมบติัความเป็นหมอ
พรใหม่ในลกัษณะการผสมผสานระหว่างความเป็นแพทยแ์ผนไทยที่ใชส้มนุไพรในการรกัษาโรคกบั
ความเป็นวิทยาศาสตรแ์บบตะวนัตก โดยเล่าถึงวิธีการที่พระองคท์รงผลิตยารกัษาโรคดว้ยว่า กรม
หลวงชุมพรฯทรงมีอปุกรณส์มยัใหม่ในการผลิตยา เช่น กลอ้งจุลทรรศน,์ เครื่องกลั่นสมนุไพร และ
เครื่องจกัรอดัยาเม็ด เป็นตน้ และทรงแต่งพระองคอ์ย่างหมอฝรั่ง สวมผา้กนัเป้ือนในการปฏิบติังาน
ในหอ้งทดลองของพระองค์2 ความเป็นแพทยแ์ผนไทยสมยัใหม่นีไ้ดร้บัการอธิบายความเป็นมาว่า 
พระองคท์รงศึกษาวิชาแพทยจ์ากพระอาจารยห์ลายท่าน ทรงมีพระยาพิษณุประสาทเวชเป็นพระ
อาจารยค์นแรก และต่อมาก็ทรงศึกษาวิชาแพทยจ์ากพระอาจารยอี์กหลายคน เช่น แพทยช์าวอิตา
เลียนชื่อ “โบโตนี”, แพทยช์าวญ่ีปุ่ นชื่อ “มิตตานี่” รวมถึงพระภิกษุชื่อ อาจารยป๊์อต3 

ผูว้ิจัยตัง้ขอ้สงัเกตว่า ความเป็นแพทยแ์ผนไทยสมัยใหม่นีอ้าจไดร้บัอิทธิพลจาก
ความแพร่หลายมากขึน้ของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัอนัเนื่องมาจากการผลกัดนัโครงการสาธารณสุข
มลูฐานโดยภาครฐัใหเ้ป็นวาระแห่งชาติตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2520-2530 จากความส าเร็จในโครงการ
ทดลองอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นที่ด  าเนินการในช่วงทศวรรษก่อน โครงการทดลองนีไ้ด้
สรา้งผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ขึน้เป็น
ตวัแทนของภาครฐัในการใหข้อ้มลูข่าวสารการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐานและการรกัษาอาการเจ็บป่วย

 
1 ส านกังานเลขานกุารกองทพัเรือ. (2516, พฤษภาคม). พระประวตัิ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง

ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 56(5): 51. 
2 หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร. (2537). เกร็ดพระประวัติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศกัดิ์. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. หนา้ 213. 
3 แหล่งเดมิ.  
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แก่ประชาชนในทอ้งถิ่นชนบทโดยคิดค่าบรกิารไม่แพง1 อาสาสมคัรทัง้สองนีเ้ป็นเครื่องมือส าคญัของ
รฐัในการเขา้ไปจดัการสขุภาพของชาวบา้นชนบทตามความประสงคข์องรฐัส่วนกลาง ความส าเร็จ
ดังกล่าวนี ้ท าให้เกิดโครงการสาธารณสุขมูลฐานขึน้ เพื่อสรา้งอาสาสมัครทั้งสองเข้าไปจัดการ
สขุภาพของชาวบา้นชนบทต่อเนื่องตัง้แต่ทศวรรษ 2520 เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น และศนูยส์าธารณสขุ
มลูฐานชมุชนทั่วประเทศไทย โดมมีอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นจ านวน 653,262 คน และ
มีศนูยส์าธารณสขุมูลฐานชุมชนจ านวน 64,832 แห่ง2 การจดัการดา้นสาธารณสุขของรฐัส่วนกลาง
นีจ้ึงอาจเขา้มามีอิทธิพลต่อมุมมองของผูค้นชนบทถึงความเหนือกว่าของการแพทยแ์ผนปัจจุบัน 
และท าใหค้ณุสมบติัความเป็นแพทยแ์ผนไทยดัง้เดิมและความอศัจรรยใ์นการรกัษาโรคของหมอพร
ตอ้งปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของผูค้นในสงัคมดงักลา่ว 

เราจะเห็นไดว้่า เกร็ดพระประวัติเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยใ์นช่วงทศวรรษ 2510 -
2530 ส่วนใหญ่ได้ตอกย ้าตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะผู้ใช้ศาสตรค์วามรูน้อกระบบ
สมยัใหม่ โดยผลิตซ า้เรื่องราวและขบัเนน้คณุสมบติัของพระองคท์ี่ปรากฏในช่วงก่อนหนา้ดว้ยการ
เพิ่มเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย ์แต่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการปรบัเปลี่ยนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจออกจากภาคการเกษตรในช่วงทศวรรษ 2510 -2520 ท าให้คุณสมบัติในการดล
บนัดาลโชคลาภเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของตวัตนดา้นนี ้

จนกระทั่ งถึงทศวรรษ 2530 อุดมการณ์ใหม่ของชาติที่ต้องการยกสถานะ
สถาบนัพระมหากษัตริยเ์ป็นสถาบนัสงูสดุของสงัคมไทยไดก้ าหนดบทบาทของชนชัน้น าใหแ้สดงถึง
การอุทิศตนเพื่อประโยชนต่์อมวลชน คุณค่าการอุทิศตนเพื่อประโยชนต่์อมวลชนจึงไดก้ลายเป็น
กรอบคุณค่าใหญ่ที่ก ากับการตีความคุณค่าต่อทุกพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรฯทัง้ในเรื่อง
กิจการทหารเรือและเรื่องอิทธิปาฏิหาริย ์โดยเฉพาะเรื่องราวหมอพร ซึ่งเป็นพระกรณียกิจที่ทรง
กระท าประโยชนต่์อมวลชนโดยตรง ท าใหต้วัตนของหมอพรผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบสมยัใหม่
ไดร้บัการตีความใหม่ โดยเริ่มหันเหมุมมองจากความส าเร็จอย่างอัศจรรยใ์นการรกัษาโรคไปสู่

 
1 ทวีทอง หงสว์ิวัฒน์; และคณะ. (2524, ตุลาคม-ธันวาคม). วิเคราะหโ์ครงการสาธารณสขุมลูฐาน

ไทย. ใน สงัคมศาสตร์การแพทย์. 3(3): 4-5. (อา้งอิงจาก ทวีศกัดิ์ เผือกสม. (2550). เชือ้โรค ร่างกาย และรฐัเวช
กรรม: ประวตัศิาสตร์การแพทย์สมยัใหม่ในสงัคมไทย. หนา้ 298.) 

2 รตัติยา ศีลสารรุ่งเรือง. (2543). 20 ปีของเสน้ทางสู่การมีสุขภาพดีถว้นหนา้ของประชาชน. หน้า 
41-47. (อ้างอิงจาก ทวีศักดิ์ เผือกสม. (2550). เชือ้โรค ร่างกาย และรฐัเวชกรรม: ประวตัิศาสตร์การแพทย์
สมยัใหม่ในสงัคมไทย. หนา้ 302.) 
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คุณประโยชนท์ี่กรมหลวงชุมพรฯทรงกระท า และยกคุณค่าการตั้งพระทัยอุทิศพระองคเ์พื่อสรา้ง
ประโยชนต่์อผูค้นเป็นคณุสมบติัหลกัที่ก ากบัการอธิบายคณุสมบติัอ่ืน ๆ ของพระองค ์

ต่อมามุมมองนีไ้ดก้ลายเป็นมุมมองกระแสหลกัที่ขับเน้นคุณสมบัติความเป็น
วีรบุรุษของพระองคห์ลงัจากทรงไดร้บัการเฉลิมพระเกียรติขึน้เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” 
ใน พ.ศ. 2536 จวบจนถึงปัจจุบนั การขับเนน้คณุสมบติัความเป็นวีรบุรุษทหารเรือกับการอทุิศตน
เพื่อประโยชนต่์อส่วนรวมกลายเป็นประเด็นหลกัในการเล่าเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯ 
ท าใหก้ารเล่าเรื่องราวเชิงอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงเริ่มมิไดร้บัการยอมรบัในการเขียนพระประวัติ
ฉบบัทางการแมก้ระแสความรูค้วามเขา้ใจอยู่ยังด ารงอยู่ในสงัคมและในงานเขียนพระประวติัโดย
บคุคลสาธารณะคนอ่ืนนอกกองทพัเรือกบัราชสกลุอาภากร 

 
4. สรุปท้ายบท 

งานเขียนพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯฉบบัทางการไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงการ
สรา้งความหมายต่อตัวตนของพระองคใ์นแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องการ
เล่าพระชนมช์ีพออกเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเล่าเรื่องพระชนมช์ีพทั่วไปและพระกรณียกิจดา้น
กิจการทหารเรือ และดา้นการเลา่เรื่องอิทธิปาฏิหารยิเ์หนือจรงิ 

การเลา่เรื่องดา้นแรกไดม้ีการเปลี่ยนแปลงแนวเรื่องจากสขุนาฏกรรม (Comedy) ในงาน
เขียนพระประวัติช่วงก่อนทศวรรษ 2490 ไปสู่แนวเรื่องวีรคติ (Romance) ในช่วงหลังทศวรรษ 
2490 ท าใหต้วัตนของพระองคใ์นสองช่วงเวลาดงักล่าวถูกน าเสนอแตกต่างกนั ตวัตนของพระองค์
ในฐานะเชือ้พระวงศแ์บบอย่างผูน้  าความทันสมัยจากตะวันตกกลบัมาสู่สยามเพื่อสนองราชกิจของ
พระมหากษัตริย์ได้รบัการผลักดันไปสู่ตัวตนใหม่คือ ทหารเรือนักปฏิรูปผู้วางรากฐานกิจการ
ทหารเรือไทย โดยใชข้อ้สรุปแบบ Formist อธิบายความส าเร็จในพระกรณียกิจของพระองคด์ว้ย
คุณสมบัติความเป็นวีรบุรุษที่พระองค์ทรงมี เช่น ความกล้าหาญริเริ่มกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่ เป็น
ประโยชนต่์อผูอ่ื้น, พระปรีชาสามารถดา้นการทหารเรือ และความมุ่งมั่นกระท าสิ่งต่าง ๆ ใหส้  าเร็จ
ดังพระประสงค์ เป็นต้น และด าเนินเรื่องด้วยนัยยะอุดมการณ์แบบ Liberal-radical ด้วยการ
ชีใ้หเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความรูค้วามสามารถของคนไทยจากเดิมไม่สามารถเดินเรือใน
ทะเลลกึไดไ้ปสูก่ารมีความสามารถนัน้พรอ้มประเพณีวฒันธรรมทหารเรือที่เป็นสากลและไดร้บัการ
ยอมรับจากนานาชาตินับตั้งแต่ในช่วงที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมีพระชนม์ชีพ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกิจการทหารเรือจากเดิมที่มิได้มีรากฐานใดจากราชการในอดีตกลายเป็นองค์กร
ราชการสมยัใหม่ที่มีเกียรติยศ 
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การเปลี่ยนแปลงตัวตนนีเ้กิดขึน้ภายใตบ้ริบทที่กองทัพเรือพยายามฟ้ืนฟูขวัญก าลงัใจ
ของบุคลากรองค์กรและต่อรองสถานะของตนเองหลงัความพ่ายแพใ้นเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตัน 
พ.ศ. 2494 ขณะเดียวกัน กระแสการฟ้ืนฟูสถานะทางการเมืองของสถาบนัพระมหากษัตริยท์ี่เริ่ม
เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2490-2510 ไดเ้กือ้หนุนผลกัดันการเปลี่ยนแปลงตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯ
ขา้งตน้เนื่องดว้ยพระองคท์รงเป็นเชือ้พระวงศพ์ระองคห์นึ่งในราชวงศจ์กัรี และการน าเสนอบทบาท
ของพระองคใ์นการน าความทันสมัยกลบัมาสรา้งความเจริญใหป้ระเทศชาติรอดพน้จากการตก
เป็นอาณานิคมก็ช่วยตอกย า้ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริยม์ากขึน้ 

ส่วนดา้นการเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงไดเ้ริ่มปรากฏครัง้แรกใน พ.ศ. 2494 จาก
เรื่องเลา่ความทรงจ าของนาวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์โดยท่านใชแ้นวเรื่องกึ่งสขุนาฏกรรม-เยย้หยนั 
(Comedic-satire) อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่กรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัการระลึกถึงในฐานะสิ่ง
ศกัดิ์สิทธิ์ในทศวรรษก่อนหนา้ และใชแ้นวเร่ืองสุขนาฏกรรม (Comedy) เล่าเรื่องพระชนมช์ีพของ
พระองคใ์นช่วงที่ทรงออกจากราชการไปประกอบอาชีพแพทยแ์ผนไทย การน าเสนอเรื่องราวทั้ง
สองไดน้ าเสนอขอ้สรุปแบบ Formist อธิบายปรากฏการณ์ทั้งสองด้วยคุณสมบัติของกรมหลวง
ชมุพรฯที่ทรงมีพระจรยิวตัรเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์และน า้พระทยัโอบออ้มอารีต่อผูค้นอย่างไม่
เลือกหน้า คุณสมบติัทัง้สองจึงท าใหพ้ระองคท์รงไดร้บัการเล่าลือในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสรา้ง
ตัวตนการเป็นผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ตรงขา้มกับตัวตนของกรมหลวง
ชุมพรฯได้แสดงในงานเขียนพระประวัติฉบับทางการ ขณะเดียวกัน ตัวตนการเป็นผูใ้ช้ศาสตร์
ความรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ไดแ้สดงนัยยะอดุมการณแ์บบ Anarchist สะทอ้นถึงบริบทที่
คณุค่าศาสตรค์วามรูจ้ารีตในสงัคมไทยไดร้บัการใหค้วามส าคญัในช่วงทศวรรษ 2590 -2500 ดา้น
หนึ่งคือ กระแสความตอ้งการสิ่งพึ่งพิงทางจิตใจของผูค้นที่เผชิญภยันตรายจากความรุนแรงของ
อาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึน้หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 เนื่องดว้ยการแพร่หลายของอาวุธปืนสงคราม
และความล้มเหลวของรัฐส่วนกลางในการสร้างระเบียบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มการเมืองทหารบก, ต ารวจ และทหารเรือ อีกดา้น
หนึ่งคือ การปะทะประสานคณุค่าระหว่างความรูแ้พทยแ์ผนไทยกบัความรูก้ารแพทยปั์จจุบนัที่เริ่ม
มีความเจริญและแพร่หลายสู่ชนบทมากขึน้ตัง้แต่สหรฐัฯใหค้วามช่วยเหลือดา้นการสาธารณสุข
ของไทยตัง้แต่ทศวรรษ 2490 

เมื่ อถึงช่วงทศวรรษ 2520 -2530 รัฐได้สร้างอุดมการณ์แห่งชาติชุดใหม่ขึ ้น  เพื่ อ
ประนีประนอมกบักระแสการเรียกรอ้งประชาธิปไตยที่เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2510 และตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึน้รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงปลาย
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ทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2530 อุดมการณ์ ใหม่นี ้ได้พยายามยกสถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริยข์ึน้สู่จุดสูงสุดของสงัคมไทยดว้ยการนิยามคณุสมบติัของการเป็นผูป้กครองที่ดีที่
สืบทอดต่อเนื่องจากประวัติศาสตร ์คุณสมบัติการเป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน
กลายเป็นคณุสมบติัหลกัที่ก าหนดคณุค่าของชนชัน้น าทัง้ในปัจจบุนัและในอดีต 

กรอบคณุค่านีจ้ึงไดก้ ากบัการเล่าเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯทัง้หมด โดย
ใชแ้นวเรื่องวีรคติ (Romance) กับสุขนาฏกรรม (Comedy) น าเสนอตัวตนของพระองคใ์นฐานะ
ทหารเรือนักปฏิรูป และตีความพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองคด์ว้ยการน าเสนอขอ้สรุปแบบ  
Formist และนยัยะอดุมการณแ์บบ Liberal อธิบายการกระท าพระกรณียกิจเหลา่นัน้เนื่องดว้ยพระ
หฤทยัของพระองคท์ี่ทรงอทุิศเพื่อประโยชนต่์อประเทศชาติ ไม่เพียงแต่เฉพาะดา้นกิจการทหารเรือ 
แต่รวมถึงดา้นสาธารณะประโยชนต่์อมวลชนดว้ย เรื่องราวการเป็นแพทยแ์ผนไทยของพระองคจ์ึง
เริ่มไดร้บัการจดักลุม่ใหม่ใหร้วมกบัพระกรณียกิจอ่ืน ๆ ขณะที่เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริงเริ่ม
ถูกแยกออกจากงานเขียนพระประวติัฉบบัทางการ โดยเฉพาะหลงัจากกรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บั
การเฉลิมพระเกียรติขึน้เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ใน พ.ศ. 2536 ตัวตนของพระองคใ์น
ฐานะทหารเรือนักปฏิรูปไดเ้ริ่มกลายเป็นตัวตนหลักในงานเขียนพระประวัติฉบบัทางการ ขณะที่
ตวัตนผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมยัใหม่ยงัคงด ารงอยู่ในความทรงจ าของผูค้นทั่วไป
และงานเขียนพระประวติัโดยบคุคลอื่น 
  จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่องพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 
2466-2536 เรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯเป็นหนึ่งในเครื่องมือของกองทพัเรือในการ
ยกสถานะของตนใหไ้ดร้บัการยอมรบัในสงัคม ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า ตัวตนของกองทัพเรือไทย
แฝงอยู่ภายใตก้ารเล่าเรื่องพระชนมช์ีพและพระเกียรติคณุของกรมหลวงชุมพรฯ การเปลี่ยนแปลง
การเล่าเรื่องราวพระประวัติจึงย่อมส่งผลต่อตัวตนของกองทัพเรือด้วย ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะ
วิเคราะหถ์ึงตัวตนของกองทัพเรือที่แฝงอยู่ในเรื่องราวพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯและความ
พยายามยกสถานะของกองทัพเรือด้วยการยกสถานะกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเป็นวีรบุรุษทาง
วฒันธรรมขึน้สูก่ารเป็นวีรบรุุษแห่งชาติ 
 



 

บทที ่4 
การเปล่ียนสถานะของกรมหลวงชุมพรฯจากวีรบุรุษทางวัฒนธรรมสู่

วีรบุรุษแห่งชาติ: ตัวตนของกองทัพเรือในงานเขียนพระประวตัิ 
กรมหลวงชุมพรฯและการยกสถานะของตนระหวา่ง  

พ.ศ. 2503-2536 
 

ในบทก่อนหนา้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหโ์ครงเรื่องของงานเขียนพระประวติักรมหลวงชมุพรฯใน
แต่ละช่วงเวลาและพบว่า การเปลี่ยนแปลงตัวตนของพระองค์มีจุดเปลี่ยนที่ส  าคัญเกิดขึน้สอง
ช่วงเวลา ช่วงแรกในช่วงทศวรรษ 2500 อันเป็นช่วงเวลาที่ตัวตนของพระองคไ์ดเ้ปลี่ยนแปลงจาก
เชื ้อพระวงศ์แบบอย่างผู้น าความทันสมัยจากตะวันตกกลับมาสู่สยามเพื่อสนองราชกิจของ
พระมหากษัตรยิไ์ดก้ลายเป็นทหารเรือนกัปฏิรูปผูว้างรากฐานกิจการทหารเรือไทยพรอ้มกับตวัตน
การเป็นผู้ใช้ศาสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมัยใหม่ ช่วงหลังในทศวรรษ 2530 อันเป็น
ช่วงเวลาที่อดุมการณแ์ห่งชาติชุดใหม่เขา้มาก ากบัการตีความพระเกียรติคณุของพระองคใ์นฐานะ
การกระท าคุณประโยชนต่์อประเทศชาติและประชาชน ท าใหก้ารเล่าพระชนมช์ีพของกรมหลวง
ชุมพรฯมุ่งยังเรื่องราวเกร็ดพระประวัติมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงตัวตนของพระองคท์ั้งสองช่ วงนี ้
สะทอ้นถึงบริบทของกองทัพเรือไทยที่ประสงคจ์ะยกสถานะของตนใหไ้ดร้บัการยอมรบัในสงัคม 
เพื่อต่อรองสถานะกบักองทพัเหล่าอ่ืนที่ด  ารงบทบาทน าทางการเมือง โดยเฉพาะกองทพับก ในการ
สรา้งการยอมรบันี ้กองทพัเรือจ าเป็นตอ้งน าเสนอตวัตนใหม่ลบเลือนความทรงจ าที่กองทพัเรือเป็น
ผูก้่อการในเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั พ.ศ. 2494 
  ในบทนี ้ผูว้ิจัยจะวิเคราะหก์ารน าเสนอตวัตนของกองทพัเรือไทยที่แฝงอยู่ในเรื่องราวพระ
ประวัติกรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่ทศวรรษ 2500-2530 และความพยายามของกองทัพเรือที่จะยก
สถานะของตนใหเ้ป็นยอมรบัแพร่หลายในสงัคม เพื่อต่อรองกับกองทัพแหล่าอ่ืนที่มีบทบาทหลัก
ในทางการเมือง โดยการสรา้งประวัติศาสตรร์่วมกับประชาชนท้องถิ่นที่กองทัพเรือได้เข้าไป
ปฏิสมัพนัธเ์มื่อกองทพัเรือเขา้ไปมีสว่นรว่มในการสรา้งกรมหลวงชุมพรฯเป็นวีรบุรุษทางวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นนั้น และเมื่อบริบททางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กองทัพเรือก็ได้ปรบัเปลี่ยนการ
น าเสนอตัวตนของพระองคใ์หม่ไปสู่ความเป็นวีรบุรุษแห่งชาติดว้ยการยกสถานะของพระองคข์ึน้
เป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” ใน พ.ศ. 2536 พรอ้มกับการริเริ่มสรา้งพิธีกรรมที่จะสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและความเป็นอันหนึ่งภายในกองทัพเรือ ซึ่งจะน าไปสู่การสรา้งประวัติศาสตร์
รว่มชดุใหม่กบัประชาชนในอนาคต 
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1. ตัวตนของกองทัพเรือในโครงเร่ืองพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ 
1.1 ตัวตนของกองทัพเรือไทยในงานเขียนพระประวัติก่อนการสร้างโครงเร่ือง

แม่บทในทศวรรษ 2490 
งานเขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯช่วงก่อนทศวรรษ 2490 ซึ่งไดแ้ก่ พระนิพนธ์

พระประวติักรมหลวงชมุพรฯโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และงานเขียนที่ผลิตซ า้พระ
นิพนธ์นี ้ได้น าเสนอความเปลี่ยนแปลงของกิจการทหารเรือไทย เพื่อแสดงความส าเร็จในพระ
กรณียกิจของพระองค ์โดยอธิบายภาพรวมทั่วไปของกิจการทหารเรือทัง้ก่อนและหลงัการปรับปรุง
โดยกรมหลวงชุมพรฯ และพิจารณาความส าเร็จในพระกรณียกิจจากการแกไ้ขปัญหาคนไทยไม่มี
ความสามารถในการเดินเรือ ท าใหต้ัวตนของกิจการทหารเรือไทยเริ่มปรากฏในลกัษณะราชการ
ทหารเรือสมยัใหม่ที่ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก 

ในการน าเสนอความเปลี่ยนแปลงกิจการทหารเรือไทย สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชา  
นภุาพทรงน าเสนอภาพปัญหาของกิจการทหารเรือในช่วงก่อนการปรบัปรุงโดยกรมหลวงชมุพรฯว่า 
หน่วยงานส าหรบัจัดการกิจการทหารเรือหรือเดินเรือกลไฟมิไดเ้คยมีมาแต่อดีต แต่ราชการอาศัย
จ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี ้แทนโดยตลอด เนื่ องจากคนไทยไม่มีความรู้ห รือ
ความสามารถในการเดินเรือ จนกระทั่งถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจการทหารเรือจึงไดร้ิเริ่มก่อรูปรา่งขึน้ดว้ยการตัง้กรมทหารเรือ และมีโรงเรียนนายเรือเป็นสถาบนั
ที่ฝึกหดัคนไทยใหม้ีความรูด้า้นการทหารเรือเพื่อเขา้รบัราชการดา้นนี ้

 
...ดว้ยก่อนนั้นมาบรรดาเรือรบกลไฟ ยังตอ้งหาฝรั่งมาเปนผูบ้ังคับการ ชาวประเทศนีท้ี่สามารถเดิร  
เรือทเลไดม้ีแต่พวกอาสาจามบางคน ซึ่งพอจะเดิรเรือไดใ้นทเลอ่าวสยาม โดยอาศรยัความช านาญ
อย่างเดียว แม้เมื่อตัง้กรมทหารเรือขึน้ในรชัการที่ 5 แลไดต้ั้งโรงเรียนส าหรบันายทหารเรือแลว้ กา ร

ฝึกสอนใหน้ายทหารเรือไทยรูว้ิธีการเดิรเรือทเลก็ยงัไม่ส าเรจ็ประโยชนไ์ด.้..1 

 
ขณะเดียวกัน สิ่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงน าเสนอนีอ้าจสะทอ้น

อีกแง่หนึ่งว่า กิจการทหารเรือหรือการเดินเรือมิไดร้บัความส าคญัในสายตาของราชการไทยในอดีต
จนถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปฏิรูป
ประเทศใหม้ีความทนัสมัยใหม้ีความศิวิไลซแ์บบตะวนัตกในทุกดา้น กิจการทหารเรือไทยจึงไดร้บั
ความสนใจเป็นครัง้แรก โดยกรมหลวงชุมพรฯทรงด าเนินการปรบัปรุงการฝึกหดัคนไทยใหม้ีความรู้

 
1 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2466). จดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก 

เขา้มาท าสญัญาในรชักาลที ่3 เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2393. หนา้ 12. 
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ความสามารถเดินเรือทะเลได ้ความรูค้วามสามารถในการเดินเรือทะเลนีเ้ป็นหลกัวิชาเชิงศาสตร์
แบบตะวนัตกตรงขา้มกับ “ความช านาญ” ของอาสาจาม ซึ่งเป็นประสบการณค์ุน้เคยการเดินเรือ
เฉพาะพืน้ที่อ่าวไทย ท าใหก้ิจการทหารเรือสามารถ “มีรากหยั่งลงแลว้ จะเปนที่มั่นสืบไปในภาย
หน้า”1 และ “นายทหารเรือมีความรูค้วามช านาญ สามารถเปนผูบ้ังคับบัญชาแลเปนครูไดเ้ปน
ผลส าเรจ็ ไม่ตอ้งใชช้าวต่างประเทศเปนผูบ้งัคบับญัชา แลเปนครูเหมือนแต่กาลก่อน”2 

ดงันัน้ ตัวตนของกองทัพเรือไทยในงานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯช่วงก่อน
ทศวรรษ 2490 จึงปรากฏลกัษณะการเปลี่ยนแปลงจากกิจการที่จา้งชาวต่างชาติด าเนินงานเป็น
หลกัไปสู่ราชการทหารเรือของไทยที่เริ่มมีระเบียบแบบแผนความเจริญแบบตะวนัตกและใชค้วามรู้
หลักวิชาในการเดินเรือ กระนั้น เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ 2490 ตัวตนนีข้องกองทัพเรือไม่อาจ
ตอบสนองต่อบรบิทการสญูเสียสถานะทางการเมืองของกองทพัเรือหลงัเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั 
พ.ศ. 2494 ได ้กองทพัเรือจึงไดพ้ยายามสรา้งประวติัศาสตรแ์ละตวัตนขึน้ใหม่ตอบโตต่้อบรบิทนี  ้

1.2 ตัวตนของกองทัพเรือไทยในงานเขียนพระประวัติหลังการสร้างโครงเร่ือง
แม่บทในทศวรรษ 2490-2530 

ความพ่ ายแพ้ใน เหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน  พ .ศ. 2494 และการลดทอน
แสนยานภุาพของกองทพัเรือโดยฝ่ายรฐับาลที่น าโดยกองทพับกไดท้ าใหก้องทพัเรือสญูเสียสถานะ
ทางการเมืองของตน และขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองคก์รตกต ่าลงเนื่องดว้ย
ความไม่มั่นคงในวิชาชีพและการมีภาพลักษณ์ต่อสายตาของสังคมในฐานะผู้ก่อการกบฏ 
กองทัพเรือจึงจ าเป็นตอ้งสรา้งตวัตนและความทรงจ าใหม่ขึน้ เพื่อฟ้ืนฟูขวัญก าลงัใจของบุคลากร
และยกสถานะของตนเองใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสงัคมต่อรองกบักองทพัเหล่าอ่ืนที่มีบทบาทน าในทาง
การเมืองตัง้แต่ทศวรรษ 2500 ตวัตนใหม่ที่กองทัพเรือน าเสนอจึงปรากฏในลกัษณะหน่วยงานที่มี
ความทนัสมยัทดัเทียมกบักองทพัเรือของอารยประเทศ มีขนบประเพณีเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
และสามารถเป็นตวัแทนแสดงเกียรติภมูิของประเทศไทยต่อสายตาของนานาชาติ 

ในการน าเสนอตัวตนใหม่ขา้งตน้นี ้กองทัพเรือไดใ้ชเ้รื่องราวพระประวัติกรมหลวง
ชุมพรฯเล่าประวัติศาสตรข์องตนเอง โดยสรา้งเรื่องราวแม่บทเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของ
กองทัพเรือในอดีตไปสู่ความทันสมัยด้วยการปฏิรูปกิจการทหารเรือของกรมหลวงชุมพรฯ งาน
เขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯไดน้ าเสนอภาพของกิจการทหารเรือไทยก่อนการปฏิรูปตามพระ
นิพนธ์พระประวัติโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในลักษณะกิจการที่จ้างชาว

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 13. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 15. 
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ต่างประเทศด าเนินการเป็นหลกั รวมถึงเป็นกิจการที่ไม่มีรากฐานมาแต่อดีตและมิเคยไดร้บัความ
ใส่ใจจากราชการ1 จนกระทั่งรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระองคจ์ึงทรงมี
พระบรมราโชบายที่จะฝึกหัดคนไทยใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือ เพื่อเขา้รบัราชการ
ทหารเรือแทนชาวต่างประเทศ เนื่องจาก “ชาวต่างประเทศเป็นผูบ้งัคบับญัชาการเรือและป้อมอยู่
เป็นอนัมาก จึงไม่สูจ้ะมีความมั่นคงเท่าใดนกั”2 

ความไม่มั่นคงนีไ้ดร้บัการอธิบายดว้ยมมุมองของกองทพัเรือที่มีต่อการปฏิบติัหนา้ที่
ของชาวต่างชาติในเหตกุารณ ์ร.ศ. 112 ว่า “ชาวต่างประเทศที่มารบัราชการในประเทศไทยนัน้...
เขาท างานเพื่อค่าจา้งเท่านัน้ ไม่ไดม้าท างานเพื่อช่วยป้องกันบา้นเมืองซึ่งไม่ใช่ของเขา”3 นอกจาก
เหตุการณ์ ร.ศ. 112 แลว้ นาวาเอก สวัสดิ์ จันทนี ไดย้ า้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพของทหารเรือ
ชาวต่างชาติ โดยยกเหตุการณ์ช่วงที่กรมหลวงชุมพรฯทรงน าเรือหลวงพระร่วงกลับมาสยามใน 
พ.ศ. 2463 ว่า 

 

 
1 งานเขียนพระประวตัิกรมหลวงชุมพรฯส่วนใหญ่จะผลิตซ า้ค าอธิบายนีจ้ากพระนิพนธ์พระประวัติ

โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 พลเรือเอก ประพฒัน ์จนัทวิรชัไดข้ยายประเด็น
เรื่องนีใ้หช้ัดเจนมากขึน้ในเรื่องการรบัราชการของกรมหลวงชุมพรฯก่อนทรงด ารงต าแหน่งเจา้กรมยุทธศึกษา 
โดยแสดงใหเ้ห็นว่า กิจการทหารเรือไทยก่อนการปฏิรูปประสบความยากล าบากในการด าเนินงานอย่างมาก 
เนื่องจากไม่เคยมีรากฐานราชการจากอดีต อีกทัง้เชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่ไม่อาจใส่ใจปฏิบตัิงานกิจการทหารเรือได้
เต็มที่เนื่องดว้ยตอ้งด ารงต าแหน่งควบทั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและผูบ้ญัชาการทหารเรือ รวมถึงการขาด
แคลนความรูก้ารทหารเรือสมยัใหม่ กรมหลวงชุมพรฯจึงทรงรบัผิดชอบภาระหนา้ที่กิจการทหารเรือมากมายใน
ฐานะรองผูบ้งัคบับญัชากรมทหารเรือ 

แม้พลเรือเอก ประพัฒน์จะอธิบายว่า การจัดระเบียบราชการทหารเรือส่วนใหญ่ด าเนินส าเร็จ
หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต ทรงเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกรม
ทหารเรือ แต่ดว้ยการที่กรมหลวงชุมพรฯทรงงานระดบัสงูมาก่อนหนา้และทรงเป็นที่ปรกึษาในการวางระเบียบ
ราชการทหารเรือร่วมกับกรมพระนครสวรรคฯ์ ท าให้งานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯในเวลาต่อมาได้
อธิบายว่า พระองคท์รงวางรากฐานทุกอย่างของกิจการทหารเรือ และกลายเป็นความรูค้วามเขา้ใจของสงัคม
จวบจนปัจจบุนั (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พลเรือเอก ประพฒัน.์ (2527). พระประวตัิและพระกรณียกิจในสมยั
รชักาลที ่5 ของพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์รวบรวมจากเอกสารราชการ.) 

2 กรมยทุธการทหารเรือ. (2506, กรกฎาคม). บุคคลที่น่าสนใจ: พระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 46(7): 203. 

3 นาวาตรี ส าเนียง ฉายานนท.์ (2499). ประวตัโิรงเรียนนายเรือโดยสงัเขป. หนา้ 1. 
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คนองักฤษที่เป็นลกูเรือก็เก๊ หลบัยามเก่ง ที่เรือบางครัง้ผิดตัง้ 40 ไมล ์ไดค้วามว่าเขาหลบัไปตัง้
ชั่วโมง ๆ เอาพงังาผกูติดไวก้บัเกา้อี ้ปล่อยใหเ้รือแล่นไปอย่างกบัมา้อปุการ เพราะไม่มีนายควบคมุ พอ
ตื่นขึน้มาครัง้หน่ึงก็ถือทา้ยใหต้รงเข็มที่สั่งไวห้นหนึ่ง นานเขา้ ๆ ที่เรือจึงเฉไปจากแนวเดิมมาก ๆ อาศยั
แต่ว่าคณุหลวงพลสินธุฯ์ [พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชยั (สินธุ ์กมลนาวิน) – ผูว้ิจยั] วดัแดดหาที่เรือ

ทกุวนั จึงรูว้่าที่เรือผิด...1 

 
แมเ้ร่ืองราวของนาวาเอก สวัสดิ์นีม้ิไดร้บัการผลิตซ า้ในงานเขียนพระประวัติกรม

หลวงชุมพรฯฉบับอ่ืน แต่มุมมองแง่ลบต่อการมีชาวต่างชาติรบัราชการทหารเรือก็ได้กลายเป็น
ความรูค้วามเขา้ใจกระแสหลกัที่จะปรากฏในงานเขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯหลงัทศวรรษ 
2500 และอธิบายสภาพปัญหาของกิจการทหารเรือก่อนการปฏิรูปในลักษณะปัญหาที่มีความ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการเร่งรดัแกไ้ขว่า กิจการทหารเรือไทยแต่เดิมอยู่ในมือของชาวต่างชาติและเป็น
อนัตรายต่อความมั่นคงของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาของกรมหลวงชุมพรฯจึงเป็นสิ่งที่เขา้มา
แก้ปัญหานี ้ถึงรากฐานคือ การที่คนไทยไม่มีความรู้ความสามารถในการเดินเรือ โดยมีจุด
เปลี่ยนแปลงส าคญัที่น าไปสูก่ารสรา้งกองทพัเรือสมยัใหม่คือ การ “รุศกัราช” ของกรมหลวงชมุพรฯ 
ซึ่งหมายถึงการสอบไล่นักเรียนนายเรือชัน้สูงสดุออกเขา้รบัราชการทหารเรือและยุบนักเรียนนาย
เรือชัน้ที่เหลือทัง้หมดมาเรียนดว้ยหลกัสตูรวิชาการทหารเรือใหม่ 

ความเป็นสมยัใหม่ของกองทพัเรือไทยไดร้บัการขยายใหช้ดัเจนมากขึน้กว่าเรื่องราว
ที่ปรากฏในพระนิพนธ์พระประวัติโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ โดยใหร้ายละเอียด
การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือเรื่องต่าง ๆ เช่น ในเรื่องหลักสูตรการศึกษา กรมหลวง
ชมุพรฯทรงเพิ่มวิชาที่ไม่เคยมีอยู่ในหลกัสตูรเดิม “เป็นตน้ว่า วิชาตรีโกณโนเมตรี แอลยิบร่า ยีโอเมตรี 
การเรือ ดาราศาสตร ์แผนที่ภาษาอังกฤษ ช่างกล และอ่ืน ๆ ที่ทรงเห็นส าคัญ”2, ในเรื่องระเบียบ
การปกครองนกัเรียน พระองคท์รงใชร้ะเบียบแบบทหารเรือแทนระเบียบแบบทหารบกที่เคยปฏิบติั
กนัมา โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 ตอนตามต าแหน่งบนล าเรือ และในเรื่องการฝึกหดั พระองคท์รง
ใหน้ักเรียนนายเรือทุกคนตอ้งฝึกหดัการปีนเสาและกางใบเรือจนช านาญ หากนกัเรียนนายเรือชา้
หรือติดขัด พระองคจ์ะทรงใหเ้ริ่มตน้การฝึกใหม่ตัง้แต่แรกจนกว่าจะคล่องแคล่ว ทัง้สามเรื่องนีไ้ด้
แสดงว่า การประกอบวิชาชีพทหารเรือไทยสมัยใหม่จ าเป็นตอ้งใชห้ลักวิชาความรูใ้นการปฏิบัติ

 
1 นาวาเอก สวสัดิ์ จนัทนี. (2502, ธันวาคม). นิทานชาวไร.่ ใน นาวกิศาสตร์. 42(12): ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
2 กองทพัเรือ. (2503). อนสุรณ์พธีิเปิดกระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์20 พฤศจิกายน 2503. หนา้ 16. 
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หน้าที่และตอ้งฝึกหัดทักษะต่าง ๆ จนช านาญ รวมถึงมีระเบียบวินัยตลอดการประกอบอาชีพนี ้
แตกต่างจากกิจการทหารเรือในอดีตและการปฏิบติัราชการทหารเรือของชาวต่างชาติขา้งตน้ 

งานเขียนพระประวติัยังไดแ้สดงสิ่งที่พิสูจนค์วามเป็นสมัยใหม่ของกองทัพเรือผ่าน
ความสามารถของนกัเรียนนายเรือไทยในการเดินเรือในเรื่องกรมหลวงชุมพรฯทรงพานกัเรียนนาย
เรือไปอวดธงที่ต่างประเทศเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยน าเสนอว่า การเดินเรือครัง้นีม้ีเพียงกรมหลวง
ชุมพรฯกับนักเรียนนายเรือคนไทยเท่านั้น และการเดินทางนี ้มิใช่การเดินเรือในพื ้นที่ อ่าวไทย 
หากแต่ไปยังทะเลต่างประเทศถึงสิงค์โปรแ์ละหมู่เกาะอินเดียตะวันออก (ปัจจุบันคือ ประเทศ
อินโดนีเซีย) การเดินทางนี ้จึงเป็นสิ่งแสดงความส าเร็จของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงพระปรีชา
สามารถสรา้งกองทัพเรือสมยัใหม่ขึน้มาได ้นอกจากการแสดงความสามารถของนักเรียนนายเรือ
ไทยแลว้ การปฏิบติัธรรมเนียมการยิงสลตุเมื่อแลน่เรือเขา้ท่าเรือต่างชาติและการเยี่ยมเยือนเรือรบ
กับผู้ปกครองเมืองเป็นอีกสิ่งที่น าเสนอถึงความเป็นสมัยใหม่ของกองทัพเรือ โดยแสดงเห็นว่า 
ทหารเรือไทยมีความรูค้วามเขา้ใจธรรมเนียมปฏิบติัสากลที่ทหารเรือของชาติอารยะปฏิบติัต่อกนั 

ขณะเดียวกัน การเดินทางครั้งนี ้ยังเป็นการแสดงเกียรติยศของกองทัพเรือและ
เกียรติภูมิของชาติครัง้แรกอีกดว้ย โดยตีความการแสดงธงราชนาวีประจ าเรือในฐานะเครื่องแสดง
เกียรติภูมิของกองทัพเรือไทยที่สามารถสร้างบุคลากรที่ เดินเรือในทะเลได้โดยมิต้องพึ่งพา
ชาวต่างชาติ และแสดงเกียรติภูมิความเป็นเอกราชของชาติไทย เนื่องจาก “ย่อมทราบกนัทั่วไปว่า 
ประเทศที่เป็น “เอกราช” เท่านัน้ จึงจะมี “ธงราชนาวี” ของตนเองได ้ฉะนัน้ เรือหลวง (มีธงราชนาวี
ทุกล า) จึงเป็นดุจประเทศเคลื่อนที่หรือรฐัลอยน า้ เมื่อไปปรากฏในประเทศสถานที่ใด ๆ ก็เป็น
ตวัแทนของประเทศนัน้ ๆ”1 

การแสดงเกียรติภูมิของชาติไทยนีเ้ป็นเกียรติยศและคณุประโยชนห์ลกัที่กองทพัเรือ
จะน าเสนอผ่านงานเขียนพระประวติักรมหลวงชมุพรฯ เพื่อแสดงใหส้าธารณชนเห็นว่า กองทพัเรือ
ไทยในปัจจุบนัยังคงเป็นราชการส าคญัที่จะผลกัดันสถานะของประเทศใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสายตา
ของต่างชาติ และด้วยความมุ่ งหมายนี ้ ท าให้พระกรณียกิจ อ่ืนในด้านกิจการทหารเรือ
นอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือจะได้รบัการตีความในฐานะการสรา้ง
เกียรติยศของกองทัพเรือ หนึ่งในการน าเสนอเกียรติยศของกองทัพเรือคือ เรื่องเรือหลวงพระร่วง 
แม้กรมหลวงชุมพรฯทรงเป็นผู้บังคับเรือล านี ้จากยุโรปกลับมาสยามด้วยพระองค์เอง แต่เมื่อ
พระองคท์รงไดร้บัการเชิดชูขึน้เป็นปูชนียบุคคลของกองทัพเรือไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2503 พระองคไ์ด้
ทรงเป็นเสมือนตวัแทนของกองทพัเรือในการสรา้งเกียรติภูมิต่อประเทศชาติ การน าเรือหลวงพระร่วง

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 48. 
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กลับสู่สยามจึงถือเป็นการแสดงเกียร ติยศของกองทัพเรือในการรับใช้ประเทศชาติและ
พระมหากษัตริยด์ว้ยเช่นกัน โดยงานเขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯจ านวนหนึ่งจึงไดน้ าเสนอ
รายละเอียดของการจัดซือ้และงานฉลองสมโภชรับเรือรบล านี ้ เพื่อน าเสนอถึงเกียรติยศของ
กองทพัเรือที่ประสบความส าเรจ็ในการเสรมิสรา้งเกียรติภูมิแก่ประเทศและพระมหากษัตรยิม์ากขึน้ 
เนื่องดว้ย “เป็นครัง้แรกที่นายทหารเรือไทยสามารถเดินเรือทะเลไดไ้กลถึงเพียงนี ้จึงถือเป็นเกียรติ
ประวัติของราชนาวีไทย และเป็นการปรากฏพระเกียรติคุณแห่งเสด็จในกรมฯที่ไดท้รงมอบไวใ้ห้
เป็นมรดกตกทอดมา”1 

ทา้ยที่สดุ ความส าคญัของกองทพัเรือไทยจะไดร้บัการย า้อีกครัง้ในตอนทา้ยของงาน
เขียนพระประวติักรมหลวงชมุพรฯสว่นใหญ่ โดยอธิบายถึงพระเกียรติคณุ วิสยัทศัน ์และน า้พระทยั
ของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงมีต่อกองทัพเรือดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องศาสตรค์วามรูส้มัยใหม่ใน
การเดินเรือทะเล ซึ่งไดร้บัการเนน้ความส าคญัดว้ยการอธิบายถึงอนัตรายจากความไม่แน่นอนของ
ทอ้งทะเลว่า “ผืนน า้อันกวา้งใหญ่ไพศาล แต่ภายใตน้ า้เต็มไปดว้ยหินเป็นตะปุ่ มตะป ่ าโขดโคกต่าง ๆ 
น า้ลึกบา้งตืน้บา้ง เรือเมื่อเดินไปถา้ผิดร่องน า้ลึกแลว้ อาจเกยหินโสโครกไดเ้สมอ ภยัธรรมชาติใน
ทะเล คือคลื่น ลม ซึ่งจะเกิดขึน้ในนาทีใดก็ได ้ผูเ้ดินเรือไดต้อ้งประกอบดว้ยหลกัวิชานานาประการ”2 
พระเกียรติคณุของกรมหลวงชุมพรฯนีไ้ดท้ าใหก้องทพัเรือไทยยุคปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ และ
สามารถเป็นตวัแทนของประเทศแสดงเกียรติภมูิต่อสายตานานาชาติไดอ้ย่างสมศกัดิ์ศรี 

ตัวตนของกองทัพเรือไทยปัจจุบันในงานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯหลัง
ทศวรรษ 2490-2530 มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวตนของกองทัพเรือก่อนทศวรรษ 2490 ใน
บางส่วน กล่าวคือ ตัวตนของกองทัพเรือน าเสนอผ่านการเปลี่ยนแปลงจากกิจการที่ จ้าง
ชาวต่างชาติด าเนินงานเป็นหลักไปสู่ราชการทหารเรือของไทยที่มีความเจริญแบบตะวันตก แต่
ตัวตนใหม่หลกัทศวรรษ 2490 ไดเ้พิ่มเติมรายละเอียดและตอกย า้ความส าคัญมากขึน้ดว้ยการ
น าเสนอความไม่มั่นคงของชาติอันเนื่องมาจากกิจการทหารเรือที่อยู่ในมือของชาวต่างชาติที่รบั
ราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และความส าเร็จในการปฏิ รูปของกรมหลวงชุมพรฯได้ท าให้
กิจการทหารเรือเป็นกิจการของคนไทยอย่างแทจ้ริงในลกัษณะหน่วยราชการสมยัใหม่ของชาติไทย
ที่มีความเจริญกา้วหนา้ทัดเทียมกับกองทัพเรือของต่างประเทศ มีขนบประเพณีธรรมเนียมเป็นที่
ยอมรบัในระดับสากล และสามารถเป็นตัวแทนแสดงเกียรติภูมิของประเทศไทยต่อสายตาของ

 
1 กรมยทุธการทหารเรือ. (2522, พฤษภาคม). หนา้ต่างประวตัิศาสตร ์พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 62(5): ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
2 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 79. 
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นานาชาติได ้ตวัตนนีเ้ป็นตวัตนที่กองทพัเรือน าเสนอตลอดช่วงเวลานี ้และสามารถเห็นไดจ้ากค า
ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันสิน้พระชนมข์องพระองคว์นัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535 ซึ่งสะทอ้นว่า กองทพัเรือไทยมองตนเองในฐานะกิจการที่มีความกา้วหนา้ทัดเทียมต่างชาติ
และเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลดงันี ้

 
ทุกท่านคงไดเ้ห็นแลว้ว่า กองทัพเรือของเราเจริญกา้วหน้าจนสามารถกล่าวไดว้่าทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ราชนาวีไทยก็เป็นที่ยอมรบักันทั่วไป แต่กว่าที่เราจะมาถึงจุดแห่งความภูมิใจนีไ้ด ้บรรพบุรุษชาวเรือ
ของเราต่างตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ใชค้วามสามารถอย่างใหญ่หลวง เพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทัง้
มวลนับตัง้แต่ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ ไดท้รงก่อก าเนิดกิจการ

ทหารเรือเป็นตน้มา...1 

 
อย่างไรก็ตาม การน าเสนอตัวตนของกองทัพเรือนีผ้่านงานเขียนพระประวัติกรม

หลวงชุมพรฯเพียงช่องทางเดียวมิอาจเพียงพอที่จะสรา้งการยอมรบัในสังคมวงกวา้งได ้อีกทั้ง
ตัวตนของกองทัพเรือขา้งตน้มุ่งหมายสรา้งขวัญก าลังแก่บุคลากรใหเ้ชื่อมั่นต่อความส าคัญของ
วิชาชีพนี ้ในสังคมไทย ขณะที่สาธารณชนภายนอกอาจมิได้รับประโยชน์ใดจากตัวตนของ
กองทพัเรือนี ้กองทพัเรือจึงเห็นความจ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งประวติัศาสตรร์่วมกบัประชาชนดว้ยการ
ยอมรบันบัถือกรมหลวงชมุพรฯรว่มกนัขึน้ในฐานะวีรบุรุษทางวฒันธรรม 

 
2. การยกสถานะของกองทัพเรือด้วยการสร้างกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษ
ทางวัฒนธรรม 

  การสรา้งตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะวีรบุรุษทางวัฒนธรรมเป็นความพยายาม
ของกองทัพเรือที่จะสรา้งประวติัศาสตรข์องตนเองใหเ้ป็นที่ยอมรบัต่อผูค้นในสงัคม ดา้นหนึ่งเพื่อ
สรา้งและตอกย า้ความทรงจ าใหม่แก่บุคลากรในกองทพัเรือ อีกดา้นหนึ่งเพื่อมุ่งหวงัใหผู้ค้นยอมรบั
ตัวตนของพระองคท์ี่กองทัพเรือสรา้งขึน้และน าไปสู่การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อความส าคัญ
ของกองทัพเรือ เนื่องจากพระองคท์รงไดร้บัการเคารพนับถือแพร่หลายในหมู่สาธารณชนทั่วไป 
กองทพัเรือจึงเชื่อว่า การท าใหส้าธารณชนยอมรบัตวัตนวีรบุรุษทหารเรือและคณุประโยชนข์องกรม

 
1 พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช. (2535, พฤษภาคม). ค าประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสวันคลา้ยวนัสิน้พระชนม ์19 พฤษภาคม 2535. ใน นาวิก
ศาสตร์. 75(5): ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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หลวงชุมพรฯในดา้นกิจการทหารเรือได ้ย่อมท าใหส้าธารณชนเห็นความส าคัญของกองทัพเรือใน
สงัคมไทย กระนัน้ สาธารณชนจะระลึกถึงพระองคใ์นฐานะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์มากกว่าวีรบุรุษทหารเรือ หาก
กองทพัเรือจะประสงคใ์หผู้ค้นยอมรบัตวัตนของกรมหลวงชมุพรฯในฐานะวีรบุรุษทหารเรือ กองทพัเรือ
จ าเป็นตอ้งยอมรบัสิ่งที่ผูค้นในสังคมเชื่อถือดว้ย วัตถุประสงคท์ั้งสองขา้งตน้ท าให้กองทัพเรือไทย
ยอมรบัคุณสมบัติของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะวีรบุรุษทางวัฒนธรรม และด าเนินกิจกรรมเชิดชู    
กรมหลวงชุมพรฯต่าง ๆ สองประการ ไดแ้ก่ การสรา้งพืน้ที่อนุสรณ์ระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯภายใน
กองทพัเรือ และการเขา้ไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมเชิดชบูชูากรมหลวงชมุพรฯของประชาชน 

2.1 การสร้างพื้นที่อนุสรณ์ระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯภายในกองทัพเรือ พ.ศ. 
2503-2510 

ในช่วงทศวรรษ 2500 ดว้ยความประสงคข์องกองทัพเรือรที่จะสรา้งประวัติศาสตร์
ของตนขึน้ใหม่ดว้ยการเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นปูชนียบุคคล กองทัพเรือจึงได้สรา้งพื ้นที่
อนุสรณ์ระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯภายในพืน้ที่ของตนอย่างนอ้ยสี่แห่ง ซึ่งทัง้หมดอยู่ในพืน้อ าเภอ
สตัหีบ จ.ชลบุรี การสรา้งพืน้ที่อนุสรณ์ในที่นี ้มิไดห้มายถึงการสรา้งพืน้ที่อนุสรณ์ขึน้มาใหม่เพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ที่ด  ารงอยู่เดิมใหก้ลายเป็นพืน้ที่อนุสรณ์ดว้ย เช่น การ
เปลี่ยนชื่อสถานที่นั้นให้เป็นพระนามของกรมหลวงชุมพรฯ เป็นต้น พื ้นที่อนุสรณ์เหล่านีไ้ด้ให้
คณุค่าความหมายของสตัหีบในฐานะ “บา้น” ของกองทพัเรือไทย 

ผูว้ิจยัสามารถไลเ่รียงล าดบัเวลาของการสรา้งพืน้ที่อนสุรณต่์าง ๆ ดงันี ้
- (พ.ศ. 2503) สรา้งกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับศาลกรมหลวงชุมพรฯท่ี

แหลมปู่ เจา้ อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี 
- (พ.ศ. 2507) เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลสตัหีบ” เป็น “โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ”์ 
- (พ.ศ. 2508) ที่ตัง้หน่วยทหารนาวิกโยธิน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี ไดร้บัพระราชทาน

ชื่อ “ค่ายกรมหลวงชมุพร” 
- (พ.ศ. 2510) สรา้งพระอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรฯที่หน้ากองบังคับการสถานี

ทหารเรือสตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี (ปัจจบุนัคือ กองบญัชาการฐานทพัเรือสตัหีบ) 
เมื่อพิจารณาถึงบริบทที่กองทัพเรือถูกขับออกจากพืน้ที่บริเวณเมืองหลวงมาตัง้อยู่

พืน้ที่ทุรกันดารและด าเนินชีวิตอย่างยากล าบากหลงัเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน พ.ศ. 2494 พืน้ที่
อนุสรณ์ทั้งสี่แห่งนีม้ีบทบาทในการสรา้งความทรงจ าใหม่แก่บุคลากรภายในกองทัพเรือ โดย
เชื่อมโยงกับเรื่องราวพระด าริของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงประสงค์จะให้สัตหีบเป็นฐานทัพเรือ 
เรื่องราวไดอ้ธิบายและตอกย า้ว่า สตัหีบเป็นพืน้ที่มรดกที่กรมหลวงชมุพรฯทรงเห็นความส าคญัทาง
ยทุธศาสตรแ์ละทรงมีประสงคจ์ะใหต้ัง้เป็นฐานทพัเรือตัง้แต่พืน้ที่นีย้งัมิไดร้บัความสนใจใด ๆ ดงันี  ้
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อ่าวสัตหีบนี ้เสด็จในกรมฯทรงสนพระทัยมาก ถึงกับเอาแผนที่อ่าวมาทรงวางกะที่ตั้งกอง

ทหาร ที่ตั้งป้อม และอื่น ๆ ตลอดจนหามุมที่ขา้ศึกจะยิงมาจากทางภายนอกไว้เรียบรอ้ย ทางวาง
แผนการบนเรือเสือฯ [เรือหลวงเสือทะยานชล – ผูว้ิจัย] ต่อหนา้ผู้บังคับการและนายทหารตัวโปรด
ปรานของพระองคท์่าน...โดยมุ่งพระทยัและลงความเห็นพรอ้มเพรียงกนัว่า อ่าวสตัหีบเป็นเลิศกว่าอ่าว
ทัง้หลาย ทางฝ่ังตะวนัออก เพราะเป็นท่ีก าบงัและซุ่มซ่อนดี เหมาะส าหรบัตัง้เป็นฐานทพัเรือในอนาคต 

จึงคิดบ ารุงและใชเ้ป็นสถานีฝึกหดัต่อมา1 

 
เรื่องราวความส าคัญของอ่าวสัตหีบนี ้ท าให้พื ้นที่นี ้มีคุณค่าความหมายในฐานะ 

“บา้น” ของกองทัพเรือไทยและเป็นสถานที่อนัมีเกียรติที่กรมหลวงชุมพรฯทรงประทานไวต้ัง้แต่ยัง
ทรงมีพระชนมช์ีพ ดงันัน้ การยา้ยกองทพัเรือมาตัง้ยงัสตัหีบจึงเป็นเสมือนการ “กลบับา้น” เพื่อลบ
เลือนความพ่ายแพจ้ากเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนัและการถกูขบัไลอ่อกจากพืน้ที่ในเขตกรุงเทพฯ 

เรื่องราวความส าคัญของสัตหีบนีย้ังไดถู้กตอกย า้ผ่านอนุสรณ์สถานระลึกถึงกรม
หลวงชุมพรฯสองแห่งคือ กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับศาลกรมหลวงชุมพรฯ และพระ
อนสุาวรียห์นา้กองบญัชาการฐานทพัเรือสตัหีบ 

กระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ์เป็นทัง้เครื่องมือในการเดินเรือและสญัลกัษณต์อกย า้
ถึงความผูกพันที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมีต่อทหารเรือ กล่าวคือ กระโจมไฟเป็นเครื่องหมายแสงไฟ
ช่วยอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่การเดินเรือ โดยจะท างานในฐานะหลกัเขตอา้งอิง
เพื่อบอกพืน้ที่อันตรายหรือใชอ้า้งอิงต าแหน่งของเรือบนแผนที่เดินเรือ การน าพระนามของกรม
หลวงชุมพรฯตัง้เป็นชื่อของกระโจมไฟจึงเป็นวิธีตอกย า้พระเกียรติคณุของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรง
ทรงมีต่อกิจการทหารเรือและทรงประทานสตัหีบเป็นสถานที่ตัง้ของกองทัพเรือ เนื่องจากกระโจม
ไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ์เป็นสญัลกัษณท่ี์เห็นไดช้ดัเจนเมื่อเดินเรือผ่านเขา้ออกสตัหีบ ทหารเรือที่พบ
เห็นกระโจมไฟนีก้็จะสามารถระลึกถึงพระองคไ์ด ้อีกทัง้การน าพระนามของพระองคม์าตัง้ยังเป็น
สาธารณสถานก็เป็นการอทุิศคณุประโยชนข์องกระโจมไฟใหเ้ป็นบญุกุศลถวายแด่พระองค ์

 

 
1 กองทพัเรือ. (2503). เล่มเดมิ. หนา้ 51-52. 
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ภาพประกอบ 3 ภาพถ่ายศาลกรมหลวงชมุพรฯบนยอดเขาแหลมปู่ เจา้ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 
โดยพลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย ์เมื่อ พ.ศ. 2533 

 
ที่มา: พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537, พฤษภาคม). ภาพชุด “ศาลกรมหลวง

ชมุพรฯ”. ใน นาวกิศาสตร์. 77(5): 21. 
 
ยิ่งไปกว่านัน้ พืน้ที่ตัง้กระโจมไฟยังเป็นที่ตัง้ของศาลกรมหลวงชุมพรฯดว้ย ศาลแห่งนี ้

เป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นว่า พระวิญญาณของพระองคไ์ดท้รงสถิตอยู่ที่สตัหีบ และจะใหค้วามคุม้ครอง
แก่ทหารเรือทุกคน เนื่องดว้ยคุณสมบัติพระอัธยาศัยของพระองคท์ี่ทรงรกัใคร่ทหารเรือประหนึ่ง
บิดากับบุตร นอกจากนี ้ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแห่งนีไ้ดร้บัการตอกย า้มากขึน้เมื่อมีการเล่าว่า 
พระอฐิัของกรมหลวงชุมพรฯไดเ้ก็บรกัษาไวใ้นศาลแห่งนี ้เรื่องนีป้รากฏครัง้แรกในบทความ “บคุคล
ท่ีน่าสนใจ: พระประวติั พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิ์” ในวารสาร 
นาวิกศาสตร ์ปีที่ 46 ฉบบัเดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยอา้งถึงค าบอกเล่าของนาวาเอก พระยาศรา
ภยัพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) นายทหารเรือที่ไดเ้คยติดตามเสด็จของกรมหลวงชุมพรฯไปยงัสตัหีบ
และไดย้ินพระองคท์รงมีรบัสั่งว่า “ถา้ฉันตาย ขอใหเ้อากระดกูของฉันมาไวบ้นยอดเขาแหลมปู่ เฒ่า
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นีน้ะ”1 และงานเขียนพระประวัติในสมัยหลงัก็มีการระบุถึงช่องเก็บพระอฐิัของกรมหลวงชุมพรฯที่
ศาลแห่งนี ้แมพ้ระอฐิัของพระองคจ์ะถูกยา้ยออกไปเมื่อ พ.ศ. 2546 แต่พระอัฐินีไ้ดต้อกย า้ถึงการ
ด ารงอยู่ของพระวิญญาณกรมหลวงชุมพรฯที่สตัหีบอย่างเป็นรูปธรรม และท าใหพ้ืน้ที่สตัหีบเป็น
พืน้ที่ “บา้น” ของกองทพัเรือ 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพในหนงัสือ พระประวติั พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้องภากร
เกียรติวงศ ์กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ เทิดพระเกียรติ และเผยแพรพ่ระเกียรติคณุเน่ืองใน  

"วนัอาภากร" และครบรอบ 90 ปี ของการสิน้พระชนม ์(19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 - 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556) ประกอบเรื่องการสรา้งกระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิก์บัศาลกรมหลวงชมุพรฯบน 
แหลม่ปู่ เจา้ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี และอธิบายถึงสถานที่เก็บพระอฐิัของกรมหลวงชมุพรฯภายใน 

ศาลเคารพบชูาพระองคแ์ห่งนี ้
 
  ที่มา: นาวาเอก (พิเศษ) ไชยา เตีย้มฉายพันธ์; นาวาโท สุริยะ ค าสอน ; และ นาวาตรี 
สรุพงษ์ สขุสงวน. (2556). พระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้องภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณเนื่องใน "วัน
อาภากร" และครบรอบ 90 ปี ของการสิน้พระชนม์ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466-19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556). หนา้ 381. 

 
1 กรมยทุธการทหารเรือ. (2506, ตุลาคม). บุคคลที่น่าสนใจ: พระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 46(10): 207. 
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อย่างไรก็ตาม กระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ์เป็นพืน้ท่ีอนุสรณท่ี์เขา้ถึงไดย้ากล าบาก 
เนื่องจากต าแหน่งของกระโจมไฟตัง้อยู่เป็นเอกเทศแหลมปู่ เจา้ลึกเขา้ไปในพืน้ที่ฐานทพัเรือสตัหีบ
และตั้งอยู่สูงขึน้บนเขา ท าให้เส้นทางถนนมีลักษณะไต่ขึน้เขาและมีอันตรายจากความชันของ
เสน้ทางแมใ้นปัจจุบนั ความอันตรายของเสน้ทางนีไ้ดส้ะทอ้นผ่านเล่าลือเรื่องเล่าอิทธิปาฏิหาริย์
ของเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯดว้ย คือ เรื่องอบุติัเหตรุถแทร็คเตอรต์กเขา ซึ่งกล่าวถึงในหนังสือ เจา้
พ่อกรมหลวงชุมพรฯ (พ.ศ. 2504) โดยสิงห ์ผูกพานิช สิงหไ์ดแ้รงบนัดาลใจเขียนพระประวติักรม
หลวงชุมพรฯจากเรื่องเล่าลืออิทธิปาฏิหารยิเ์ก่ียวกบัพระองคแ์ละเรื่องนีเ้ป็นเรื่องหนึ่งที่เขารบัรูช้่วง
ที่เขียนพระประวัติ โดยเล่าว่า ขณะที่ทหารช่างก าลังขับรถแทร็คเตอรท์ าเส้นทางอ านวยความ
สะดวกในการขึน้เขาแหลมปู่ เจา้ รถแทร็คเตอรพ์ลดัตกเขาลงเหวลึก แต่ทหารช่างผูน้ัน้รอดชีวิตได้
ปลอดภยั เพราะเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯคุม้ครอง1 

อีกทัง้ตัวตนของพระองค ์ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯน าเสนอคุณสมบติัของพระองค์
ในดา้นความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความเป็นวีรบุรุษ เน่ืองจากศาลออกแบบมาเพื่อสรา้งพืน้ท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างผู้เคารพเลื่อมใสกับพระองค์เท่านั้น โดยมีพืน้ท่ีเพียง
เล็กน้อยภายในศาลเพียงใหผู้ค้นกระท าพิธีเคารพบูชาพระองค ์พืน้ที่ศาลกรมหลวงชุมพรฯจึงมี
ลักษณะเป็นพื ้นที่ เชิงศาสนาให้ผู้เยี่ยมเยือนติดต่อรอ้งขอความช่วยเหลือจากอ านาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มากกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ความ
ยากล าบากในการเขา้ถึงและวตัถุประสงคข์องพืน้ที่อนุสรณน์ีท้ี่ขดัแยง้กบัเป้าหมายของกองทพัเรือ
ที่จะสรา้งความทรงจ าใหม่แก่บุคลากรจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ท าใหก้องทัพเรือจ าเป็นตอ้งสรา้งพืน้ที่
อนุสรณ์ที่เขา้ถึงได้สะดวกมากขึน้และสนองตอบวัตถุประสงค์ นั่นคือ พระอนุสาวรียก์รมหลวง
ชมุพรฯที่หนา้กองบญัชาการฐานทพัเรือสตัหีบ 

พระอนุสาวรียแ์ห่งนีเ้ป็นพืน้ที่อนุสรณร์ะลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯที่เขา้ถึงไดส้ะดวกกว่า 
โดยตัง้อยู่ที่ลานกวา้งหนา้อาคารกองบญัชาการฐานทพัเรือสตัหีบ และไดก้ลายเป็นพืน้ที่หลกัของ
กองทพัเรือในการระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองคแ์ละความส าคัญของสตัหีบ โดยแสดงผ่าน
พระรูปกรมหลวงชมุพรฯและค าจารกึที่ฐานพระอนสุาวรีย ์

ในดา้นพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ พระรูปจะมีภาพรวมสื่อถึงความเป็นตัวแทนของ
กองทัพเรือและเชื่อมโยงกับเรื่องราวพระด าริของพระองคท์ี่ใหค้วามส าคัญกับสตัหีบ โดยมีฉลอง
พระองคเ์ครื่องแบบเต็มพระยศทหารเรือประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณต่์าง ๆ พรอ้มสายโยงยศ ซึ่ง
องคป์ระกอบเครื่องแบบเหล่านีเ้ป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงสถานะของพระองคใ์นฐานะนายทหารเรือชั้น

 
1 ทานตะวนั. (2504). เจา้พอ่กรมหลวงชมุพรฯ. หนา้ ฎ. 
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ผูใ้หญ่ และต าแหน่งของพระรูปอยู่สงูจากพืน้ประมาณ 5 เมตร แสดงต าแหน่งแห่งที่ของกรมหลวง
ชมุพรฯโดดเด่นเหนือบคุคลอื่น ท าใหพ้ระองคท์รงเป็นเสมือนตวัแทนของกองทพัเรือ พระพกัตรข์อง
พระรูปที่หันมองตรงไปทิศตะวันตกยังอ่าวสัตหีบสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงเห็น
ความส าคญัของอ่าวสตัหีบตามเรื่องราวพระประวติั ขณะเดียวกนั พระอนุสาวรียม์ีค  าจารกึที่ฐาน
ของพระรูปแสดงความส าคญัของกรมหลวงชมุพรฯดว้ยว่า พระองค ์“ทรงเป็นพระบุพพาจารยข์อง
ทหารเรือไทย ทรงสถาปนาสตัหีบเป็นฐานทัพเรือ เมื่อพุทธศกัราช 2465”1 ค าจารึกนีจ้ึงสื่อถึงพระ
เกียรติคุณที่พระองคท์รงมีต่อกิจการทหารเรือ ปลูกฝังใหบุ้คลากรในกองทัพเรือจดจ าพระองคใ์น
ฐานะครูอาจารยผ์ูร้ิเริ่มอบรมบ่มเพาะสรา้งบุคคลใหม้ีความรูค้วามสามารถเป็นทหารเรืออาชีพ 
และเป็นผูร้เิริ่มท าใหส้ตัหีบเป็นพืน้ที่ตัง้ของทหารเรือ 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 พระอนสุาวรียก์รมหลวงชมุพรฯที่สถานีทหารเรือสตัหีบ พ.ศ. 2510 
 
ที่มา: กองทพัเรือ. (2510). พธิีเปิดอนสุาวรีย์ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวง

ชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์วนัพธุที ่19 เมษายน พ.ศ. 2510. หนา้ 15. 
 

1 กองทพัเรือ. (2510). พิธีเปิดอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์
วนัพธุที ่19 เมษายน พ.ศ. 2510. หนา้ 19. 
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พระอนุสาวรียแ์ห่งนีไ้ดส้รา้งพืน้ท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีกองทัพเรือจะใหใ้นการปลูกฝังความ
ทรงจ าใหม่ โดยใชพ้ืน้ที่ของพระอนุสาวรียเ์ป็นสถานที่จดัพิธีระลึกถึงพระองคด์ว้ยการแสดงความ
เคารพและวางพวงมาลาเบือ้งหนา้พระอนุสาวรียท์ุกวนัที่ 19 พฤษภาคมของทุกปีอนัเป็นวนัคลา้ย
วันสิน้พระชนมข์องพระองค ์เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองคท์ี่ทรงมีต่อกิจการทหารเรือ
ไทยและตระหนกัถึงความส าคญัของสตัหีบในฐานะมรดกที่พระองคท์รงมีพระด ารเิห็นความส าคญั
และความเหมาะสมที่ตัง้เป็นฐานทพัเรือ รวมทัง้ในวนัเดียวกนันี ้กองทพัเรือยงัไดร้่วมกบัพระญาติ
ของกรมหลวงชุมพรฯประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระองคด์ว้ย ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราชราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

การสร้างพื ้นที่อนุสรณ์และพิธีการระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯข้างต้นเป็นเชิดชู
พระองคข์ึน้เป็นปูชนียบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมและตอกย า้ความทรงจ าเรื่องความส าเร็จกับพระ
เกียรติคณุของพระองคท์ี่มีต่อวิชาชีพทหารเรือ รวมถึงเรื่องพระด าริของพระองคท์ี่จะใหส้ตัหีบเป็น
ฐานทัพเรือ ท าใหบุ้คลากรมีความตระหนักรูใ้หม่ว่า สัตหีบมิใช่สถานที่ที่พวกเขาถูกเนรเทศจาก
ความพ่ายแพใ้นเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั หากแต่เป็นบา้นของกองทพัเรือที่กรมหลวงชุมพรฯทรง
มีวิสยัทัศนร์งัสรรไวต้ัง้แต่อดีตแลว้ ขณะเดียวกัน การเชิดชูพระองคข์ึน้เป็นปูชนียบุคคลนีย้งัไดท้ า
ใหพ้ระองคท์รงกลายเป็นตวัแทนของวิชาชีพทหารเรือและกองทพัเรือไทยดว้ย โดยเห็นไดจ้ากการ
เยี่ยมเยือนกองทัพเรือโดยบุคคลส าคัญภายนอก เมื่อกองทัพเรือจัดพิธีตอ้นรบับุคคลส าคัญทาง
ทหารที่เขา้มาเยี่ยมเยือนหน่วยงานของตน กองทัพเรือจะจัดใหม้ีผูเ้ยี่ยมเยือนเคารพสกัการะพระ
อนุสาวรียก์รมหลวงชมุพรฯดว้ยการวางพวงมาลาหนา้พระอนุสาวรีย ์ตวัอย่างเช่น เมื่อ พ.ศ. 2513 
จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งด ารงต าแหน่งผูบ้ัญชาการทหารสงูสุด ณ เวลานัน้ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ก าลงัทางเรือและนาวิกโยธิน ท่านตอ้งถวายการสกัการะพระอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรฯดว้ยพวง
มาลาก่อน แลว้จึงเดินทางลงเรือตรวจการใกลฝ่ั้ง ต.91 ออกตรวจก าลงัทางเรือและนาวิกโยธินต่อไป1 
นอกจากบุคคลส าคัญทางทหารของไทยแลว้ กองทัพเรือก็จัดพิธีเคารพสักการะพระอนุสาวรียท์ี่
สถานีทหารเรือสตัหีบใหแ้ก่บคุคลส าคญัทางทหารต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนดว้ยเช่นกนั 

ขณะที่การสรา้งความทรงจ าใหม่จากการสรา้งพืน้ที่อนุสรณร์ะลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯ
ด าเนินอยู่ ความพยายามแก้ไขความทรงจ าเก่ียวกับเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน พ.ศ. 2494 ก็
ด าเนินไปพรอ้มกัน ดา้นหนึ่งคือ การละที่กล่าวถึงเหตุการณ์กบฏนัน้ ดังเช่นในบทความ “วัฏของ
การทหารเรือไทย” โดยพลเรือเอก ประพฒัน ์จนัทวิรชั ในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบบัเดือน

 
1 ผบ.ทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมก าลังทางเรือและก าลังของนาวิกโยธินที่สัตหีบ. (2513, 

กนัยายน). ใน กระดูกงู. 15(171): 24. 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เมื่อท่านไดอ้ธิบายถึงการชะงักของการพัฒนากองทัพเรือช่วงทศวรรษ 
2490 ท่านละที่จะกลา่วถึงชื่อเหตกุารณส์าเหตดุงันี ้“เกิดเหตกุารณร์า้ยแรงขึน้ในวนัที่ 29 มิถนุายน 
พ.ศ. 2494 ท าใหก้ารทหารเรือเกือบเขา้สภาพ “แพแตก” ไปชั่วขณะ”1 อีกดา้นหนึ่งคือ การชีใ้หเ้ห็น
ว่า การกบฏเกิดขึน้จากความไม่พอใจของทหารเรือเพียงบางคนบางกลุ่ม โดยปรากฏร่องรอยใน
บทความ “กองสัญญาณแตก” โดยเรือโท สวง เซ็นสาสน์ ในวารสาร กระดูกงู ปีที่ 21 ฉบับ 239 
พ.ศ. 2519 ท่านไดเ้ล่าเหตุการณ์ที่กองสญัญาณทหารเรือถูกโจมตีจากทหารบกฝ่ายรฐับาลเนื่อง
ดว้ยเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน และไดอ้ธิบายว่า เหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันเกิดขึน้จากทหารเรือ
เพียงบางคนบางกลุ่มเท่านัน้ แต่ทหารเรือที่เหลือมิไดรู้เ้ห็นกับกลุ่มก่อกบฏกลบัถูกกล่าวหาเหมา
รวมเป็นฝ่ายกบฏไปทั้งหมด และถูกโจมตีจากฝ่ายทหารบก-ต ารวจก่อน รวมทั้งการตอบโตข้อง
ทหารเรือจ านวนหนึ่งกระท าไปเพื่อปกป้องเกียรติยศศกัดิ์ศรีของตนเอง2 ความพยายามแกไ้ขความ
ทรงจ าเก่ียวกบัเหตุการณก์บฏแมนฮตัตนันีไ้ดค่้อย ๆ ท าใหเ้รื่องราวนีเ้ริ่มเลือนหายไปจากการรบัรู ้
ของบุคลากรทหารเรือ และการเลา่เรื่องประวติัศาสตรก์ารทหารเรือไทยฉบบัทางการกลายเป็นการ
เลา่เรื่องความต่อเนื่องของความเจรญิกา้วหนา้และคณุประโยชนข์องกิจการนี ้

ในเวลาเดียวกนั การสรา้งพระอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรฯที่หนา้กองบญัชาการฐาน
ทัพเรือสัตหีบไดแ้สดงให้กองทัพเรือเห็นว่า ผูค้นในสังคมจะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือหาก
กองทัพเรือแสดงถึงการมีความเชื่อและความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯในลกัษณะ
เดียวกับประชาชน ดังนัน้ กองทัพเรือจึงอาจเชื่อว่า ตนเองจะมีบทบาทน าในการก าหนดสถานะ
ของตนมากขึน้เมื่อสามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงพระทัยของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงให้
ความส าคญัต่อกิจการทหารเรือไทย โดยพยายามสรา้งประวติัศาสตรร์ว่มกนักบัประชาชนดว้ยการ
น าเสนอเรื่องราวพระกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระองคท์ี่ทรงมีต่อทหารเรือเพิ่มเติมเขา้ไป
ในความรูค้วามเขา้ใจของประชาชน ขณะเดียวกนั กองทพัเรือก็จะยอมรบัความเลื่อมใสศรทัธาของ
ผูค้นต่อพลงัอิทธิปาฏิหาริยข์องกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อโนม้นา้วใหป้ระชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพเรือ
มิไดป้ระสงคจ์ะปฏิเสธความเชื่อถือศรทัธาของประชาชน หรือบังคับใหป้ระชาชนมีความรูค้วาม
เขา้ใจต่อกรมหลวงชมุพรฯแบบเดียวกบักองทพัเรือ 

 

 
1 พลเรือเอก ประพัฒน ์จนัทวิรชั. (2513, พฤศจิกายน). วฏัของการทหารเรือไทย. ใน นาวิกศาสตร์. 

53(11): 9. 
2 เรือโท สวง เซ็นสาสน์. (2519, พฤษภาคม). กองสญัญาณแตก. ใน กระดูกง.ู 21(239): 27-30. 



  123 

2.2 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิดชูบูชากรมหลวงชุมพรฯของประชาชนใน
ทศวรรษ 2510-2530 

ภายหลงัจากการสรา้งพระอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรฯที่หนา้กองบัญชาการสถานี
ทหารเรือสตัหีบ พ.ศ. 2510 กองทัพเรือก็ไดใ้หก้ารสนับสนุนการสรา้งอนุสรณ์สถานเก่ียวกับกรม
หลวงชมุพรฯโดยประชาชนดว้ย ดา้นหนึ่งกองทพัเรือไดร้บัประโยชนจ์ากการที่อนสุรณส์ถานเหลา่นี ้
เป็นขวัญก าลังใจแก่ทหารเรือที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในบริ เวณใกลเ้คียงกับพืน้ที่ตั้งอนุสรณ์
สถาน ขณะเดียวกัน กองทัพเรือก็เห็นว่า การมีส่วนร่วมสรา้งอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรฯกับ
ภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของงานสรา้งสาธารณประโยชนท์ี่จะท าใหก้องทพัเรือมีภาพลกัษณท์ี่ดี
และสามารถผลกัดันสถานะของตนใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมากขึ ้น เพราะกองทัพเรือไดม้ี
บทบาทหนา้ที่ดา้นสาธารณประโยชนต่์อประชาชนอยู่แลว้ 

ดังเช่นในรายงานการพิจารณาความก้าวหน้ารอบปี พ.ศ. 2512 เมื่อกองทัพเรือมี
กิจกรรมการฝึกซอ้มภาคทะเล ก็ไดช้่วยเหลือเกือ้กูลประชาชนในพืน้ที่ฝึกซอ้มดว้ย เช่น หมู่เรือฝึก
เดินทางไกลไปปฏิบัติราชการชายฝ่ังตะวันตกของไทยได้แวะเยี่ยมเยือนเมืองท่าในจังหวัด
ชายทะเล แจกจ่ายสิ่งของจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนัแก่ประชาชนที่ขาดแคลน และหมู่เรือที่
เดินทางฝึกทักษิณ 12 ที่จังหวัดปัตตานีกับนราธิวาสไดช้่วยเหลือเรือประมงที่หายไปในทะเลและ
พากลบัเขา้ฝ่ังอย่างปลอดภยั นอกจากการช่วยเหลือประชาชนแลว้ กองทพัเรือก็ยงัช่วยเหลือดา้น
ท านุบ ารุงพุทธศาสนาเนื่องด้วยกองทัพเรือได้อาศัยพื ้นที่ของวัดตั้งเป็นสถานที่ท าการของ
กองทัพเรือ โดยขอพระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 
2510 และบ ารุงซ่อมแซมโบสถจ์นเสรจ็สิน้1 

การท่ีกองทพัเรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในการสรา้งพืน้ที่อนสุรณร์ะลึกถึงกรมหลวงชมุพรฯ
จึงถือไดว้่า เป็นส่วนหนึ่งในบทบาทหนา้ที่ของกองทพัเรือต่อสงัคม ในเวลาเดียวกนั กองทพัเรือก็ใช้
โอกาสนีพ้ยายามสรา้งประวติัศาสตรร์ว่มกบัประชาชน โดยพยายามอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
กรมหลวงชุมพรฯ กองทัพเรือ และประชาชน พรอ้มกันนีก้็หยิบยกน าเสนอคุณสมบัติความเป็น
วีรบุรุษทหารเรือแก่ประชาชน เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า พระองค์ทรงให้ความส าคัญแก่ทหารเรือกับ
กองทัพเรือมากเพียงใด ขณะเดียวกัน ก็ยอมรบัคุณสมบัติความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากความเชื่อ
ความศรทัธาของประชาชนดว้ย เพื่อแสดงให้เห็นว่า กองทัพเรือกับประชาชนเคารพนับถือกรม
หลวงชมุพรฯในลกัษณะเดียวกนั และโนม้นา้วประชาชนใหย้อมรบักองทพัเรือมากขึน้ 

 
1 กองทพัเรือ. (2512, มกราคม). กองทพัเรือในรอบปี 2512. ใน นาวกิศาสตร.์ 53(1): ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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ในช่วงเวลาระหว่างทศวรรษ 2510-2530 กองทัพเรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสรา้ง
อนสุรณส์ถานกรมหลวงชมุพรฯหลายแห่ง ซึ่งเท่าที่ผูว้ิจยัสามารถสืบคน้และก าหนดช่วงเวลาไดม้ีดงันี ้

-  (พ.ศ. 2512) ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ปากน า้ประแสร ์
อ.แกลง จ.ระยอง 

-  (พ.ศ. 2523) ศาลกรมหลวงชุมพรฯที่หาดทรายรี ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 
จ.ชมุพร 

-  (พ.ศ. 2529) พลับพลาที่ประทับกรมหลวงชุมพรฯที่สะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภเูก็ต 

-  (พ.ศ. 2530) พระอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรฯที่สวนสาธารณะหนองตะเคียน  
ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี 

-  (พ.ศ. 2532-2533) พระอนุสาวรียแ์ละศาลกรมหลวงชุมพรฯที่สวนสองทะเล 
แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

ผูว้ิจยัจะขอเลือกวิเคราะหพ์ืน้ที่อนุสรณส์องแห่งไดแ้ก่ ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชมุพร
เขตรอุดมศักดิ์ ต.ปากน า้ประแสร ์จ.ระยอง และศาลกรมหลวงชุมพรฯท่ีหาดทรายรี จ.ชุมพร เป็น
ตัวอย่าง เนื่องจากสองแห่งนี ้เป็นพื ้นที่อนุสรณ์ที่มีหนังสือที่ระลึกร่วมสมัยช่วงเวลาที่ก่อสรา้ง
หลงเหลืออยู่ โดยพืน้ที่ปากน า้ประแสรเ์ป็นแห่งแรกที่กองทพัเรือเขา้ไปมีส่วนรว่มการสรา้งอนุสรณก์บั
ประชาชน และพืน้ที่หาดทรายรีเก่ียวขอ้งกบัพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯโดยตรงในฐานะสถานที่
สิน้พระชนม ์และไดร้บัความส าคญัจากบคุคลหลายกลุม่ที่มีความเลื่อมใสศรทัธาต่อพระองค ์

2.2.1 ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ปากน ้าประแส อ.แกลง 
จ.ระยอง 

ศาลแห่งนีเ้ป็นศาลเคารพบชูากรมหลวงชมุพรฯที่ประชาชนในพืน้ที่ริเริ่มสรา้งขึน้
จากความเชื่อความศกัดิ์สิทธิ์ของพระองคแ์ละเป็นหน่ึงในพืน้ท่ีสาธารณะภาคประชาชนแห่งแรกท่ี
กองทัพเรือเข้าไปมีบทบาทร่วม เพื่อสรา้งประวัติศาสตรร์่วมกับประชาชนในท้องถิ่น หนังสือ 
อนุสรณ์ งานพิธีประดิษฐานพระรูป พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ 
ทีศ่าลต าบลปากน ้าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง (พ.ศ. 2512) ไดเ้ล่าประวติัของศาลจาก
ค าบอกเลา่ของผูค้นในต าบลนีว้่า ศาลแห่งนีแ้รกเริ่มสรา้งโดยนายหลอง ทรพัยเ์จรญิ อดีตทหารเรือ
ที่ปลดประจ าการมาประกอบอาชีพชาวประมง ไดบ้นบานอธิษฐานขอใหเ้จา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ
ทรงดลบนัดาลช่วยเหลือเรื่องการท ามาหากิน และจะสรา้งศาลเคารพบูชาพระองคต์อบแทน เมื่อเขามี
ฐานะดีขึน้ กลบัเจ็บป่วยรุนแรงอย่างไม่ทราบสาเหต ุเขาไดข้อค าปรกึษาจากรา่งทรงคนหนึ่ง จึงจ า
ไดว้่า ตนเองผิดค าบนบานต่อเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯ เพราะไม่ไดส้รา้งศาลตามค าที่บนบาน เมื่อ
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ไดท้ราบเช่นนีแ้ลว้ นายหลองจึงไดส้รา้งศาลบูชาพระองคข์ึน้ที่แหลมเมือง ต.ปากน า้ประแส เมื่อ 
พ.ศ. 2494 และสกัการะบชูาเป็นประจ า หลงัจากนัน้ไม่นานเขาก็หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นปกติ ศาล
แห่งนีม้ีผูค้นในพืน้ที่มาสกัการะบชูาและประสบเหตกุารณอ์ภินิหารเกิดขึน้บ่อยครัง้ แต่เมื่อมีปลวก
กดักินส่วนประกอบที่เป็นไมใ้นศาลและแม่น า้กัดเซาะดินที่ตัง้ศาล ก็ท าใหศ้าลแห่งนีพ้ังลง ผูค้นที่
เลื่อมใสศรทัธากรมหลวงชุมพรฯในจังหวัดระยองกับจังหวัดใกลเ้คียงจึงรวบรวมทรพัยบ์ริจาคสรา้ง
ศาลแห่งใหม่ขึน้ในพืน้ที่ใกลก้บัที่ตัง้ศาลเดิมและสรา้งเขื่อนกนัน า้เซาะดิน ซึ่งเสรจ็สิน้ใน พ.ศ. 25111 

กระนัน้ ศาลยงัไม่มีพระรูปประดิษฐาน ผูแ้ทนของคณะกรรมการสรา้งศาลเสด็จ
ในกรมหลวงชุมพรฯจึงไดม้าแสดงความประสงคก์ับหม่อมชอ้ย อาภากร หม่อมคนหนึ่งของกรม
หลวงชุมพรฯ และไดร้บัค าแนะน าใหติ้ดต่อกับกองทัพเรือแทน เพราะกองทัพเรือเคยสรา้งพระรูป
กรมหลวงชุมพรฯ กองทพัเรือเห็นโอกาสที่จะสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหเ้ป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน จึง
เขา้มามีบทบาทช่วยเหลือในการสรา้งพระรูปกรมหลวงชุมพรฯและการจดัพิธีการประดิษฐานพระ
รูป เพื่อมุ่งหวังให ้“ศาลและพระรูป...ช่วยอ านวยประโยชนส์ุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วหน้า และ
เป็นก าลงัขวญัส่วนหนึ่งในการป้องกันชาติไทยเมืองไทย”2 โดยมีพลเรือตรี ชินวัตร วงษ์เพ็ญศรี ผู ้
บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบ ณ เวลานั้น เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และมี
คณะกรรมการสนบัสนนุงานพิธีนีป้ระกอบดว้ยบุคลากรทหารเรือจากสถานีทหารเรือสตัหีบทัง้หมด
ตั้งแต่การก ากับดูแลงานพิธีให้เป็นไปอย่างเรียบรอ้ย , การก่อสรา้งตกแต่งสถานที่  และการ
ด าเนินงานพิธี ตลอดจนการเตรียมการปฐมพยาบาล, การจดัยานพาหนะขนส่ง และรกัษาความ
ปลอดภยัในพืน้ที่งานพิธี3 

งานพิธีของศาลแห่งนีเ้ป็นงานส าคัญที่ประชาสัมพันธ์ใหร้บัรูก้วา้งขวางตั้งแต่
การขอการสนบัสนุนการหล่อพระรูปจนถึงงานพิธีประดิษฐานพระรูปในศาล โดยมีการบอกกล่าว
ขอการสนับสนุนดว้ยกรรมการด าเนินงานเอง, การส่งหนังสือแจง้ขอการสนับสนุนถึงพระประยูร
ญาติ ข้าราชการทหารและพลเรือน ตลอดจนประชาชนทั่วไปแทบทุกจังหวัด และการขอให้
สื่อมวลชนประกาศแจง้ข่าว เมื่อถึงวนัพิธีประดิษฐานพระรูป 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519 งานพิธีก็จัด
ขึน้เป็นพิธีส  าคัญ โดยคณะกรรมการด าเนินการกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช กบัสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรด

 
1 อนสุรณ์ งานพธีิประดษิฐานพระรูป พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

ทีศ่าลต าบลปากน า้ประแสร์ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ที ่19 ธนัวาคม 2512. (2512). หนา้ 73-74. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 45. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 54, 68-71. 
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เกลา้ฯเสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระรูป ภายหลงัจากงานพิธีประดิษฐาน
พระรูปแลว้ คณะกรรมการด าเนินงานก็จดัใหม้ีงานมหรสพสมโภชที่บริเวณศาลกรมหลวงชมุพรฯนี ้
อีก 5 วัน 5 คืนตั้งแต่วันที่  19-23 ธันวาคม พ.ศ. 2519 รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการให้ข้อมูลพระ
ประวติัของกรมหลวงชุมพรฯและการจดัพิธีของฝ่ายกองทพัเรือใหแ้ก่คณะกรรมการฝ่ายประชาชน
ต าบลปากน า้ประแส เพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกถึงงานพิธีนี ้ในปัจจุบัน กองทัพเรือร่วมกับ
คณะกรรมการของทอ้งถิ่นปากน า้ประแสจะจัดพิธีเฉลิมฉลองการตั้งศาลในวนัที่ 10-20 ธันวาคมของ
ทกุปี โดยจดัพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของกรมหลวงชมุพรฯและงานมหรศพสมโภชนเ์ป็นประจ า1 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ภาพถ่ายศาลกรมหลวงชมุพรฯที่ ต.ปากน า้ประแส จ.ระยอง  
โดยพลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทยเ์มื่อ พ.ศ. 2536 

 
  ที่มา: พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537, พฤษภาคม). ภาพชดุ “ศาลกรมหลวงชุมพรฯ”. 
ใน นาวกิศาสตร์. 77(5): 26. 

 
1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). ศาลสมเดจ็กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์หมู่บา้นปากน ้า

ประแส  หมู่  3 ต.ปากน ้ ากระแส อ .แกลง จ .ระยอง  21170. สืบค้น เมื่ อ  4 พฤษภาคม 2563, จาก 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/3759. 
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พืน้ที่ปากน า้ประแสมิไดเ้ก่ียวขอ้งกับพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯโดยตรง 
แต่เนื่องจากชาวปากน า้ประแสมีความเลื่อมใสศรทัธาต่อกรมหลวงชุมพรฯและไดส้รา้งพระองคข์ึน้
เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างศาลเคารพบูชาพระองค์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
กองทัพเรือเขา้มามีส่วนร่วมในการสรา้งพืน้ที่อนุสรณ ์กองทัพเรือไดพ้ยายามสรา้งประวัติศาสตร์
ร่วมกับประชาชนดว้ยการน าเสนอคุณสมบัติความเป็นทหารเรือนักปฏิรูปของกรมหลวงชุมพรฯ 
เพื่อยกสถานะของตนเอง และสรา้งสายความสมัพันธ์ระหว่างกรมหลวงชุมพรฯ กองทัพเรือ และ
ชาวปากน า้ประแสใหม่ผ่านการประดิษฐานพระรูปนี ้โดยดา้นหนึ่งอธิบายความสมัพนัธเ์ชื่อมโยง
ระหว่างกนัที่มีมาแต่อดีตและการมีความเลื่อมใสศรทัธาต่อกรมหลวงชมุพรฯรว่มกนั ขณะที่อีกดา้น
หนึ่งก็ยอมรบัความเชื่อความศรทัธาของชาวปากน า้ประแสต่อพระองคใ์นเรื่องอิทธิปาฏิหารยิ ์

ในการน าเสนอคุณสมบัติของกรมหลวงชุมพรฯ กองทัพเรือไดน้ าเรื่องราวพระ
ประวัติมาลงประกอบในหนงัสือ อนุสรณ์งานพิธีประดิษฐานพระรูปฯ จงัหวดัระยอง (พ.ศ. 2512) 
โดยหยิบยกเรื่องราวแม่บทจากงานเขียนพระประวติัก่อนหนา้ ดา้นหนึ่งกองทพัเรือหยิบยกเรื่องราว
ขบัเนน้คุณสมบติัความเป็นทหารเรือนักปฏิรูปดว้ยการเล่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
นายเรือ น าเสนอความเจรญิกา้วหนา้ของกิจการทหารเรือ พรอ้มแสดงคณุสมบติัที่ท าใหท้หารเรือมี
ความเคารพรกัใคร่ต่อพระองค ์โดยเล่าเรื่องราวบางส่วนของพระกรณียกิจที่แสดงคุณสมบติันั้น 
เช่น เรื่องราวการฝึกหัดนักเรียนนายเรือแสดงความทุ่มเทพระทัยฝึกหัดนักเรียนนายเรือจนส าเร็จ
เป็นทหารเรือได้อย่างแทจ้ริง, เรื่องราวการตั้งกองทหารที่บางพระแสดงความรกัห่วงพระทัยต่อ
ทหารเรือและการไม่ถือพระองคท์ี่จะคลุกคลีใกลช้ิดสนิทสนมกับทหารเรือผูน้อ้ย และเรื่องการตั้ง
แผนกฌาปนกิจทหารเรือแสดงพระทัยท่ีจะใหท้หารเรือมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเช่นเดียวกบัทหารเหล่าอ่ืน 
อีกด้านหนึ่งกองทัพเรือน าเสนอพระทัยของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังสรา้งคุณประโยชน์ต่อชาติ
บา้นเมือง เช่น พระอัธยาศยัปลอมพระองคเ์ยี่ยงสามญัชนเสด็จไปสืบเรื่องราวต่าง ๆ จากราษฎร 
เพื่อทรงจะระงับเหตุรา้ยไดล้่วงหน้า, การตั้งกองดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือราษฎรดับเพลิงไหม้ใน
กรุงเทพฯกับธนบุรี และเมื่อตอ้งทรงออกจากราชการ ก็ยังทรงมีพระทัยช่วยเหลือผูค้น โดยทรง
ประกอบอาชีพเป็นหมอรกัษาผูค้นอย่างไม่เลือกหนา้ 

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือให้คุณค่าคุณสมบัติด้านกิจการทหารเรือเป็นด้าน
ส าคัญที่สุดและน าไปสู่ขอ้สรุปว่า พระเกียรติคุณดา้นนีท้  าใหก้องทัพเรือไทยสามารถลงหลักปัก
ฐานลงไดส้  าเร็จ และเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ทหารเรือ กองทัพเรือพยายามน าเสนอคุณค่าของ
กรมหลวงชุมพรฯในดา้นนีเ้ขา้ไปประสานกับความรูค้วามเขา้ใจเดิมของชาวปากน า้ประแส แสดง
ถึงความส าคัญของกิจการทหารเรือในฐานะพระกรณียกิจที่พระองคท์รงใหค้วามส าคญัมากที่สุด 
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เพื่อยกสถานะของตนเอง คุณค่านีย้งัไดร้บัการตอกย า้ผ่านพิธีการประดิษฐานพระรูปและพยายาม
สรา้งความทรงจ าใหม่แก่ชาวปากน า้ประแสดว้ย 

ในพิธีการประดิษฐานพระรูปนี ้จอมพล ถนอม กิตติขจร ไดก้ราบบงัคมทูลต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช กบัสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
อธิบายความสัมพันธ์ใกลช้ิดระหว่างกรมหลวงชุมพรฯและกองทัพเรือไทยกับชาวปากน า้ประแสว่า 
พระองคท์รงเป็นสญัลกัษณข์องทหารเรือ เนื่องดว้ยทรงสรา้งความเจริญกา้วหนา้แก่กองทพัเรือและมี
ความเมตตากรุณาต่อทหารเรือดั่งบิดากับบุตร ท าให้ทหารเรือทั้งหลายต่างมีความเคารพเทิดทูน
ระลึกถึงพระองค ์ทหารเรือจ านวนหนึ่งที่ออกจากราชการมาด ารงชีพอยู่ที่ปากน า้ประแสก็ยังคงมี
ความเลื่อมใสศรทัธาต่อพระองค ์สรา้งศาลเคารพบูชาพระองคข์ึน้ เมื่อศาลเก่าพังลง ประชาชนชาว
ปากน า้ประแสก็รว่มกนัสรา้งขึน้ใหม่ แสดงถึงความเคารพนบัถือพระองคส์ืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั 

 
พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ทรงเป็นองคส์ญัญลกัขณข์อง

ทหารเรือ การที่กองทัพเรือได้เจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบันนี ้ก็ด้วยพระปรีชาสามารถ และวิริยะ
อุตสาหะของพระองคท์่าน...พระจริยานุวัติที่ทรงแสดงต่อทหารเรือทั้งหลายก็ทรงปฏิบัติดว้ยความ
เมตตากรุณากรุณาเยี่ยงบิดากับบุตร...ซึ่งนับว่าบรรดานายทหารมีความเคารพรักและเทอดทูน
พระองคท์่านเป็นพระบิดาของทหารเรืออีกดว้ย แมว้่าพระองคท์่านจะสิน้พระชนมล่์วงมาเป็นเวลานาน
ถึง 46 ปีแลว้ก็ตาม ทหารเรือทุกคนและประชาชนทั่วไปยงัระลกึถึงพระคุณของพระองคท์่านอยู่ตลอด
มา โดยเฉพาะประชาชนชาวต าบลปากน า้ประแสร ์ซึ่งบรรดาผูช้ายส่วนมากผ่านการเป็นทหารเรือ

มาแลว้ ถึงกบัสรา้งศาล...ส าหรบัเป็นท่ีเคารพสกัการะเมื่อระลกึถึงพระองคท์่าน เป็นเวลาชา้นานแลว้1 
 

ค ากราบบังคมทูลนีไ้ดต้อกย า้คุณค่าความส าคัญของกองทัพเรือในฐานะพระ
กรณียกิจส าคัญของกรมหลวงชุมพรฯ และพยายามเปลี่ยนแปลงความทรงจ าบางส่วนเก่ียวกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างกองทพัเรือกบัชาวปากน า้ประแสใหม่ กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกบัเรื่องเล่า
ประวติัการตัง้ศาลกรมหลวงชุมพรฯโดยชาวบา้น (เรื่องนายหลอง ทรพัยเ์จริญบนบานเจา้พ่อกรม
หลวงชุมพรฯ) แสดงถึงความเลื่อมใสศรทัธากรมหลวงชุมพรฯเริ่มตน้จากความเชื่อเชิงปัจเจกที่
ต่อมาไดแ้พร่หลายเป็นความเลื่อมใสของผูค้นในชุมชน ขณะที่ค  ากราบบงัคมทูลไดน้ าเสนอเรื่อง
เลา่ใหม่แสดงความสืบเนื่องของความเลื่อมใสศรทัธาจากภายในกองทพัเรือออกมาสู่ชาวบา้น โดย

 
1 อนุสรณ์งานพิธีประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ที่

ต าบลปากน า้ประแสร์ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ที ่19 ธนัวาคม 2512. (2512). หนา้ค ากราบบงัคมทลูของ 
ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี ในพิธีประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. 
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ใหค้ณุค่าความหมายใหม่แก่ความเลื่อมใสศรทัธาของชาวบา้นต่อกรมหลวงชุมพรฯว่า กองทพัเรือ
กับชาวปากน า้ประแสต่างเคารพนับถือพระองคจ์ากพระเกียรติคุณและคุณสมบัติของพระองค์
แบบเดียวกัน คือ พระองคท์รงมีพระปรีชาสามารถ , พระทัยที่วิริยะอุตสาหะ และพระอัธยาศัย
เมตตากรุณาต่อทหารเรือ ท าใหก้ิจการทหารเรือไทยสามารถรกหลกัปักฐานไดส้  าเร็จ สรา้งความ
เคารพเลื่อมใสแก่เหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือได้ยกย่องเชิดชูพระองค์เป็นปูชนียบุคคลของ
กองทัพเรือ ความเคารพเลื่อมใสนีก้็ไดส้ืบทอดมาที่ปากน า้ประแสเมื่อมีทหารเรือจ านวนหนึ่งออก
จากราชการมาตัง้รกรากที่แห่งนี ้และศาลเคารพบูชากรมหลวงชุมพรฯแห่งนีคื้อเครื่องแสดงความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์ที่ สืบเนื่ องมาจากกองทัพเรือ ค ากราบบังคมทูลนี ้จึงได้สร้ าง
ความสมัพันธ์พวกพอ้งระหว่างกองทัพเรือกับชาวปากน า้ประแสดว้ยการมีประวัติศาสตรร์่วมกัน
และเคารพบชูาวีรบรุุษคนเดียวกนั 

ขณะเดียวกัน กองทัพเรือก็ยอมรบัความเชื่อความศรทัธาของประชาชนต่อ
อิทธิปาฏิหารยิข์องกรมหลวงชมุพรฯดว้ย โดยน าเสนอเรื่องเลา่การประสบเหตกุารณอิ์ทธิปาฏิหาริย์
ของพลเรือตรี ชินวัตร วงษ์เพ็ญศรี ผู ้บัญชาการทหารเรือ ลงตีพิมพ์ในหนังสือ อนุสรณ์ งานพิธี
ประดษิฐานพระรูปฯ (พ.ศ. 2512) พรอ้มกบัเรื่องเล่าอิทธิปาฏิหารยิอ่ื์นที่ชาวปากน า้ประแสประสบ 
ท่านเล่าถึงเหตกุารณอ์ภินิหารที่ท่านไดร้บัการช่วยชีวิตจากกรมหลวงชุมพรฯในช่วงที่ท่านพกัรกัษา
โรคมาเลเรียที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศเ์มื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 ขณะที่พลเรือตรี ชินวัตร
ก าลังเพ้อจากพิษไขม้าเลเรียและก าลังจะกระโดดจากระเบียงตึก พระองค์ทรงดลบันดาลภาพ
นิมิตรพาท่านลงมานั่งที่มา้นั่งบริเวณที่นั่งพักรอตรวจคนไขจ้นกระทั่งรุ่งเช้า1 การเล่าเรื่องราวนีจ้ึง
เป็นการโนม้นา้วใหช้าวปากน า้ประแสเห็นว่า กองทพัเรือก็มีความเชื่อศรทัธาต่ออิทธิปาฏิหารยิข์อง
กรมหลวงชมุพรฯเช่นเดียวกนั 

เราจะเห็นไดว้่า แมพ้ืน้ที่ปากน า้ประแสจะมิไดเ้ป็นพืน้ที่อนุสรณ์เก่ียวกบัเรื่องราว
พระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯโดยตรง แต่พระองคก์็ทรงเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของพืน้ที่แห่งนี ้
ด้วยการสร้างประวัติศาสตรร์่วมกันระหว่างกองทัพเรือกับชาวปากน ้าประแส โดยอธิบาย

 
1 พลเรือตรี ชินวัตรได้เล่าว่า ขณะที่ท่านเพ้อไม่ไดส้ติและก าลังจะกระโดดจากระเบียงตึกลงมา

ขา้งล่าง เพราะ “เพอ้ไปว่าจะเหาะไปเที่ยวทางดา้นทะเล” ท่านไดย้ินเสียงดนตรีแว่วมาจากบนัได จึงไดค้ลานลง
บนัไดและเห็นว่า ขา้งล่างก าลงัจดังานเนวีบอล “มีทหารเรือหลายท่านในเครื่องแบบราตรีสโมสรสมยัก่อนก าลงั
ลีลาศกันอยู่ และไดเ้ห็นภาพเสด็จในกรมฯทางเบือ้งพระปฤษฎางคแ์ว่บหนึ่ง” จากนั้นท่านก็นั่งมึนงงอยู่ที่มา้นั่ง
บรเิวณนัน้ จนกระทั่งรุง่เชา้นายแพทยม์าพบท่าน จึงไดป้ระคองท่านกลบัไปที่หอ้งตามเดิม (ใน อนสุรณ์งานพิธี
ประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ต าบลปากน ้าประแสร์ 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ที ่19 ธนัวาคม 2512. (2512). หนา้ 41.) 
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ความสมัพันธ์พวกพอ้งระหว่างกองทัพเรือกับชาวปากน า้ประแส ใหคุ้ณค่าความหมายแก่ความ
เลื่อมใสศรทัธาของชาวบา้นใหส้อดคลอ้งกบัคณุค่าความหมายที่กองทพัเรือเชิดชพูระองค ์และการ
แสดงความเชื่อศรทัธาอ านาจอิทธิปาฏิหาริยข์องพระองคเ์ช่นเดียวกัน กรมหลวงชุมพรฯในฐานะ
วีรบรุุษทางวฒันธรรมจึงไดร้บัการสถาปนาอย่างมั่นคงพรอ้มความสมัพนัธใ์หม่ระหว่างกองทพัเรือ
กับชาวปากน า้ประแส ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากภาพถ่ายศาลเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยพลเรือตรี กรีฑา 
พรรธนะแพทยข์า้งตน้ ภาพถ่ายนีแ้สดงฉากหลงัพระรูปกรมหลวงชุมพรฯที่ประดบัดว้ยธงชาติไทย
ทางด้านซ้ายกับธงราชนาวีไทยทางด้านขวา และเครื่องหมายราชการของกองทัพเรือไทยรูป
สมอเรือคลอ้งจักรใตพ้ระมหาพิชัยมงกุฎที่ติดอยู่ที่หนา้จั่วของศาล องคป์ระกอบเหล่านีเ้ป็นสิ่งบ่ง
บอกความสมัพนัธร์ะหว่างกรมหลวงชุมพรฯ กองทพัเรือไทย และชาวปากน า้ประแสผูเ้ป็นเจา้ของศาล 
อีกทัง้ในเวลาต่อมา กองทัพเรือไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจัดพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของกรม
หลวงชมุพรฯที่ศาลแห่งนีเ้ป็นประจ าทกุปี ซึ่งไดต้อกย า้ความสมัพนัธร์ะหว่างทัง้สองมากขึน้ดว้ย 

2.2.2 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 
จ.ชุมพร 

ศาลแห่งนีเ้ป็นศาลกรมหลวงชุมพรฯอีกแห่งหนึ่งที่สรา้งขึน้จากความเลื่อมใส
ศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ต่อพระองค์โดยข้าราชการของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับคณะและ
ประชาชนชาวชุมพร จนกระทั่ง พ.ศ. 2523 เมื่อกองทพัเรือไดเ้ขา้มามีบทบาทดว้ยการน าเรือหลวง
ชมุพรมาประดิษฐานถวายแด่กรมหลวงชมุพรฯตามค าเรียกรอ้งของประชาชน และใหค้วามส าคญั
ต่อพืน้ที่นีม้ากขึน้ เนื่องดว้ยพืน้ที่หาดทรายรีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจรงิเรื่องพระชนมช์ีพของกรมหลวง
ชุมพรฯโดยตรง และประชาชนท้องถิ่นชุมพรมีความเลื่อมใสศรทัธากรมหลวงชุมพรฯอยู่ก่อนแลว้ 
กองทัพเรือจึงพยายามสรา้งประวัติศาสตรร์่วมกับประชาชนท้องถิ่นและเผยแพร่เรื่องราวพระ
กรณียกิจของกรมหลวงชมุพรฯใหป้ระชาชนทอ้งถิ่นเห็นความส าคญัของกองทพัเรือ 

ในเรื่องความเป็นมาของศาลกรมหลวงชุมพรฯแห่งนี ้พันเอก แสง จุละจาริตต ์
อดีตผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย1 ไดเ้ล่าประวัติศาลแห่งนีค้รัง้แรกในหนังสือ ที่ระลึกงานสรา้ง
พระรูปพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์น าไปประดิษฐาน ณ หาด
ทรายรี จงัหวดัชุมพร (พ.ศ. 2506) ว่า ศาลแรกเริ่มสรา้งขึน้โดยนายทหารเรือลกูศิษยข์องพระองค์
กบัผูเ้ลื่อมใสศรทัธา เนื่องจากหาดทรายรีเป็นสถานที่สิน้พระชนมข์องพระองค ์โดยเป็นศาลขนาด
เล็กตัง้อยู่ใตต้น้หูกวางใกลก้บัพืน้ที่ที่เคยเป็นพระต าหนกัของพระองคเ์มื่อทรงลาพกัตากอากาศใน 

 
1 ในช่วงที่พนัเอกสรา้งศาลกรมหลวงชมุพรฯใน พ.ศ. 2502 ท่านยงัด ารงยศพนัตรีและมีต าแหน่งเป็น

รองผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. 2466 แต่ศาลนีช้  ารุดทรุมโทรมลงจากการไม่มีผูด้แูลและการเดินทางไปเคารพสกัการะท าได้
ล  าบาก จนกระทั่ง พ.ศ. 2502 พันเอก แสงกับคณะคนรถไฟ (ครฟ.) ไดเ้ดินทางไปสักการะ ดว้ย
ความเลื่อมใสความศักดิ์สิทธิ์ของพระองคแ์ละทรงเป็นเชือ้พระวงศผ์ูใ้หญ่พระองคห์น่ึงในราชวงศ์
จกัรี ท่านกบัคณะคนรถไฟจึงตดัสินใจสรา้งศาลเคารพสกัการะกรมหลวงชุมพรฯหลงัใหม่ใน พ.ศ. 
2502 และกลบัมาซ่อมแซมศาลจากเหตกุารณม์หาวาตภยัแหลมตะลมุพุก พ.ศ. 2505 พรอ้มหล่อ
พระรูปมาประดิษฐานที่ศาลแห่งนี ้1 ต่อมาใน พ.ศ. 2515 นายชวน พรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชมุพร ณ เวลานัน้ ไดพ้ิจารณาใหส้รา้งศาลกรมหลวงชุมพรฯอีกแห่งบรเิวณเชิงเขาใกลก้บัศาลเดิม
ของพันเอก แสง เพื่อใหศ้าลมีความโดดเด่นสง่างาม ศาลแห่งนีไ้ดส้รา้งเสร็จใน พ.ศ. 2516 และมี
การประดิษฐานพระรูปในอีก 2 ปีต่อมา2 
  กองทพัเรือไดเ้ขา้มามีบทบาท ณ ศาลกรมหลวงชมุพรฯแห่งนีเ้มื่อประชาชนจงัหวดั
ชุมพรรอ้งขอเรือหลวงชุมพรน ามาประดิษฐานที่ศาล เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระองคใ์น พ.ศ. 
2518 เนื่องจากเรือรบมีชื่อคล้องกับพระนาม เมื่อรฐับาลได้อนุมัติให้ยกเรือหลวงชุมพรให้แก่
ประชาชนใน พ.ศ. 2522 กองทัพเรือจึงท าการตกแต่งเรือหลวงชุมพรใหม่ด้วยการติดตั้งอาวุธ
ประจ าเรือกลับคืนให้เรือมีรูปลักษณ์เหมือนช่วงที่ยังมิได้ปลดระวาง นอกจากนี ้กองทัพเรือยัง
ประสานงานกบัทางจงัหวดัชุมพรทัง้ในการหาทุนทรพัยแ์ละการประดิษฐานเรือบนหาดทรายรี จน
ในที่สดุ เรือหลวงชุมพรสามารถประดิษฐานที่หาดทรายรีใกลก้ับศาลกรมหลวงชุมพรฯหลงัเดิมได้
ส  าเร็จใน พ.ศ. 2523 และมีพิธีการส่งมอบเรือใหแ้ก่ประชาชนชาวจงัหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการ 
ต่อมาใน พ.ศ. 2528 กองทพัเรือไดร้่วมกบัจงัหวดัชุมพรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน
เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯขึน้ที่หาดทรายรีครัง้แรกและเป็นงานสมโภชนเ์รือหลวงชุมพรที่
น ามาถวายแด่พระองคด์ว้ยพรอ้มกนั3 

 
1 คนรถไฟ. (2507). ที่ระลึกงานสรา้งพระรูป พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขต

อดุมศกัดิ.์ หนา้ 20-21. 
2 นาวาเอก (พิเศษ) ไชยา เตีย้มฉายพันธ์; นาวาโท สุริยะ ค าสอน; และ นาวาตรี สรุพงษ์ สุขสงวน. 

(2556). พระประวตัิ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้องภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศกัดิ ์เทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรตคิุณเนือ่งใน "วนัอาภากร" และครบรอบ 90 ปี ของการสิน้พระชนม์ 
(19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556). หนา้ 377. 

3 หลงัจากงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชมุพรฯใน พ.ศ. 2528 กองทพัเรือไดเ้ขา้มาสนบัสนนุการสรา้ง
ศาลกรมหลวงชุมพรฯแห่งใหม่ที่หาดทรายรีในช่วง พ.ศ. 2532-2533 โดยพลเอก ชวลิต กับคุณหญิง พนัธุเ์ครือ 
ยงใจยุทธ นายกรฐัมนตรีและภริยา และมีงานเขียนที่ระลึกการสรา้งศาลครัง้นีเ้ก็บรกัษาอยู่ในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ แต่เนื่องดว้ยสถานการณก์ารยบัยัง้การแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ท าใหก้รมศิลปากรมีประกาศ
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ภาพประกอบ 7 ภาพถ่ายศาลกรมหลวงชมุพรฯศาลลา่งที่หาดทรายรี จ.ชมุพร  
โดยพลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทยเ์มื่อ พ.ศ. 2536 

 
ที่มา: พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537, พฤษภาคม). ภาพชุด “ศาลกรมหลวง

ชมุพรฯ”. ใน นาวกิศาสตร์. 77(5): 33. 
 

พืน้ที่หาดทรายรีแรกเริ่มไดร้บัการจดจ าจากชาวชุมพรทั้งในฐานะพืน้ที่บรรจุ
ความสถานท่ีท่ีกรมหลวงชุมพรฯสิน้พระชนม์และในฐานะพื ้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีพระวิญญาณของ
พระองคย์งัคงสถิตอยู่ โดยหนงัสือ ทีร่ะลึกงานสรา้งพระรูปฯ จงัหวดัชุมพร (พ.ศ. 2506) ไดอ้ธิบาย
ความเชื่อความศรทัธาของชาวชมุพรว่า พืน้ที่หาดทรายรีเป็นพืน้ที่ศักดิส์ิทธิ์ท่ีพระวิญญาณของกรม
หลวงชุมพรฯยังคงสถิตอยู่ เนื่องจากพระองคท์รงให้ความส าคัญต่อสถานที่นีใ้นฐานะสถานที่
พักผ่อนประจ าในยามที่ทรงว่างจากราชการ ภายหลงัการสิน้พระชนม ์ทหารเรือและผูท้ี่เลื่อมใส

 

ปิดใหบ้รกิารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตาม
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถเขา้ไปสืบคน้หลกัฐาน
ขา้งตน้ได ้และจะศกึษาวิเคราะหจ์ากหลกัฐานเท่าที่สามารถสืบคน้มาได  ้
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พระองคไ์ดเ้ดินทางมาเคารพสกัการะดว้ยการสรา้งศาลเคารพบูชาพระองคท์ี่ ใตต้น้หูกวางใกลก้ับ
ต าแหน่งที่เคยเป็นที่ตัง้พระต าหนกั1 

ความศักดิ์สิทธิ์นีไ้ดร้บัการตอกย า้มากขึน้ดว้ยการสรา้งศาลหลงัใหม่โดยคณะ
คนรถไฟและเรื่องเล่าการประสบเหตกุารณอิ์ทธิปาฏิหาริยข์องคณะคนรถไฟ ซึ่งประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งศาลหลงัใหม่เมื่อ พ.ศ. 2502 และไดพ้บกับนายเสือ คน
ทรงส่วนพระองคข์องเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯ นายเสือไดบ้อกฤกษย์ามวนัเวลาในการออกเรือ เมื่อ
คณะคนรถไฟไดอ้อกเรือตามวนัเวลาที่ไดร้บัมา ก็สามารถเดินทางมาถึงหาดทรายรีไดอ้ย่างราบรื่น2 
ต่อมาใน พ.ศ. 2506 คณะคนรถไฟได้ประสบเหตุการณ์อิทธิปาฏิหาริย์อีกครั้ง คือ กรมหลวง
ชมุพรฯทรงประทบัทรงเขา้รา่งนายสรุติั รตันอดุม ผูช้่วยช่างชัน้ 3 แขวงสารวตัรบ ารุงทางชมุพร เพื่อ
ตรสัถามจุดประสงคท์ี่คณะคนรถไฟเดินทางมาที่ศาลที่หาดทรายรี เมื่อไดท้รงทราบว่า คณะคน
รถไฟจะมาซ่อมบ ารุงรกัษาศาลและจะหล่อพระรูปพระองคม์าประดิษฐานที่ศาลแห่งนี ้ก็ทรงพอ
พระทยัและเสด็จออกจากรา่งนายสรุติั3 

เมื่อกองทัพเรือเขา้มาร่วมสรา้งพืน้ที่อนุสรณ์ที่หาดทรายรีดว้ยการน าเรือหลวง
ชุมพรเขา้มาประดิษฐาน กองทัพเรือไดพ้ยายามสรา้งประวัติศาสตรร์่วมกับประชาชนชาวชุมพร
ดว้ยวิธีการที่คลา้ยคลึงกับที่ปากน า้ประแส นั่นคือ การน าเสนอพระเกียรติคุณกับคุณสมบัติของ
กรมหลวงชุมพรฯที่ท าใหท้รงเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ทหารเรือผ่านเรื่องราวพระประวัติ  และการ
อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างกองทพัเรือกบัประชาชนทอ้งถิ่นใหม่ 

ในการน าเสนอพระเกียรติคณุกบัคณุสมบติัของกรมหลวงชมุพรฯ กองทพัเรือมุ่ง
น าเสนอคุณสมบัติและพระเกียรติคุณเก่ียวขอ้งกับกิจการทหารเรือเป็นหลักผ่านงานเขียนพระ
ประวัติสองชิน้ ไดแ้ก่ หนังสือ อนุสรณ์การมอบเรือหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร 27 
กนัยายน 2523 (พ.ศ. 2523) และหนงัสือ พระประวตัิโดยสงัเขป นายพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์(พ.ศ. 2528) โดยผลิตซ า้เรื่องราวแม่บทจากงานเขียนพระประวัติที่
ผลิตขึน้ก่อนหนา้ และขบัเนน้คณุสมบติัความเป็นทหารเรือนกัปฏิรูป คณุสมบติัที่ ไดร้บัการขบัเนน้
มากที่สุดคือ ความทุ่มเทพระทัยพัฒนาความกา้วหนา้ใหแ้ก่กิจการทหารเรือไทย ซึ่งน าเสนอผ่าน
เรื่องราวการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ, การขอพระราชทานพระราชวังเดิมมาตั้งเป็น

 
1 คนรถไฟ. (2506). ทีร่ะลึกงานสรา้งพระรูปพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุม

ศกัดิ ์น าไปประดษิฐาน ณ หาดทรายลี จงัหวดัชมุพร. หนา้ 20 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 22. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 25-26. 
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โรงเรียนนายเรือ, การฝึกหัดนักเรียนนายเรือด้านต่าง ๆ, การปรับปรุงแก้ไขระเบียบราชการ
ทหารเรือ และการขอพระราชทานพืน้ที่สตัหีบใหเ้ป็นที่ตั้งฐานทัพเรือในอนาคต รวมถึงเกร็ดพระ
ประวติัเรื่องการตัง้แผนกฌาปนกิจทหารเรือ 

กองทัพเรือเลือกน าเสนอคณุสมบติันีป้ระสานความรูค้วามเขา้ใจกบัชาวชุมพร 
เพื่อโน้มน้าวใหช้าวชุมพรเห็นถึงความส าคัญของกองทัพเรือผ่านคุณสมบัติที่ทรงมุ่งมั่นพระทัย
สรา้งความเจรญิแก่กิจการทหารเรือและเรื่องราวความส าเรจ็ในพระกรณียกิจดา้นนี ้รวมถึงมุ่งหวงั
ใหช้าวชุมพรยกย่องเชิดชูพระองคด์ว้ยความรูค้วามเขา้ใจเดียวกบักองทัพเรือ ต่อมาคณุสมบติักับ
พระเกียรติคุณของพระองคใ์นฐานะทหารเรือนักปฏิรูปก็ไดร้บัการตอกย า้มากขึน้เมื่อกองทพัเรือมี
ส่วนร่วมในการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯที่หาดทรายรี พ.ศ. 2528 โดยจัดแสดง
นิทรรศการพระประวติัและสิ่งของเครื่องใชข้องกรมหลวงชุมพรฯ เรื่องราวพระประวติัที่เผยแพร่ใน
ครัง้นีก้็ไดต้อกย า้ความส าคญัของกองทพัเรือมากขึน้ดว้ยเรื่องราวการศึกษาวิชาการทหารเรือของ
พระองคท์ี่ประเทศองักฤษ ซึ่งไดเ้รียบเรียงขึน้จากงานเขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯโดยพลเรือ
เอก ประพฒัน ์จนัทวิรชัในช่วงเวลาเดียวกนั เรื่องราวนีน้  าเสนอความพยายามผลกัดนัของราชการ
ไทยที่จะให้พระองค์ไดท้รงศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษและความทุ่มเทพระทัยใน
การศึกษาวิชาทหารเรือ1 ทั้งสองประเด็นนีไ้ด้ขับเน้นความส าคัญของการสรา้งความเจริญแก่
กิจการทหารเรือไทยใหม้ีความกา้วหนา้ และอธิบายความส าคญัของกองทพัเรือไทยในปัจจุบนั 

พรอ้มกันนีก้องทัพเรือก็พยายามสรา้งความสัมพันธ์ใกลช้ิดระหว่างตนเองกับ
ประชาชนชาวชมุพรผ่านพิธีการมอบเรือหลวงชมุพรว่า กองทพัเรือกบัชาวชมุพรมีความสมัพนัธแ์น่น
แฟ้นระหว่างกันมาเป็นเวลานานเนื่องจากต่างนับถือกรมหลวงชุมพรฯเหมือนกันและมีปฏิสมัพันธ์
กนัมาโดยตลอด เมื่อชาวชุมพรประสงคจ์ะขอเรือหลวงชุมพรมาประดิษฐาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และอนสุรณแ์ด่พระองค ์กองทพัเรือจึงมีความยินดีและด าเนินการมอบเรือตามความประสงค ์

 
ตามปกติทหารเรือมีความสมัพนัธแ์น่นแฟ้นกับชาวจงัหวดัชุมพรมานาน เปรียบเสมือนญาติพี่นอ้งอนั
สนิท โดยมีความเคารพนบัถือ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ พระบิดา
ของกองทัพเรือไทยเช่นเดียวกัน ปีหนึ่ง ๆ จะมีทหารเรือผ่านมาแวะเยี่ยมชาวจังหวดัชุมพรหลายครัง้ 
ไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดีงามมาโดยตลอด ทหารเรือทุกคนจึงซาบซึง้ในน า้ใจของชาว
จงัหวดัชมุพรทกุคน ดงันัน้เมื่อชาวจงัหวดัมีความประสงคจ์ะขอเรือล านีม้าประดิษฐาน ณ บรเิวณศาล

 
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน งานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมุพรเขตร

อดุมศกัดิ ์16-22 พฤษภาคม 2528 ณ บริเวณหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชมุพร. (2528). 
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...เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นอนุสรณ์แด่พระองคท์่าน...กองทัพเรือจึงมีความยินดีมอบเรือหลวง

ชมุพรใหแ้ก่จงัหวดัชมุพร...1 

 
ค ากล่าวขา้งตน้นีย้ังไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า กองทัพเรือมุ่งหวงัใหเ้รือหลวงชุมพรเป็น

สื่อกลางความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างตนเองกบัชาวชุมพรฯ และเป็นอนุสรณท์ี่จะถ่ายทอดพระเกียรติ
คณุของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ ใหช้าวชุมพรเห็นความส าคัญของกองทัพเรือ เพื่อ
ยกสถานะของกองทพัเรือใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสงัคม  

เราจะเห็นไดว้่า พืน้ที่หาดทรายรีเป็นพืน้ที่บรรจุความทรงจ าทัง้เรื่องขอ้เท็จจริง
ในฐานะสถานท่ีสิน้พระชนมข์องกรมหลวงชุมพรฯและเร่ืองความศรทัธาความศกัดิ์สิทธิ์จากความ
เชื่อการด ารงอยู่ของพระวิญญาณ รวมทั้งกรมหลวงชุมพรฯทรงไดร้บัการสรา้งเป็นวีรบุรุษทาง
วฒันธรรมมาก่อนหนา้ เมื่อกองทพัเรือประสงคจ์ะสรา้งประวติัศาสตรร์่วมกบัชาวชุมพร กองทัพไดใ้ช้
วิธีการคลา้ยคลึงกบัที่ด  าเนินการที่ปากน า้ประแส นั่นคือ การน าเสนอคณุสมบติัความเป็นทหารเรือ
นกัปฏิรูปกบัพระเกียรติคณุของกรมหลวงชุมพรฯ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกบัชาวบา้น เพื่อให้
ชาวบา้นยกย่องเชิดชูพระองคด์ว้ยมมุมองเดียวกบักองทพัเรือ และเห็นความส าคญัของกองทพัเรือ
ในฐานะพระกรณียกิจที่พระองคท์รงทุ่มเทใหส้รา้งขึน้จนส าเร็จ ขณะเดียวกนั ก็อธิบายความผูกพนั
ระหว่างกองทพัเรือกบัชาวชุมพรที่ด  าเนินต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่อดีต เพื่อแสดงความเป็นพวกพอ้ง
เดียวกัน วิธีการขา้งตน้นีท้  าใหก้รมหลวงชุมพรฯไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม
อย่างมั่นคงพรอ้มความสมัพนัธร์ะหว่างกองทพัเรือกบัชาวชมุพร 

การที่กองทัพเรือเขา้มามีส่วนร่วมในการสรา้งกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษทาง
วัฒนธรรมของประชาชนท้องถิ่นทั้งสองแห่งนี ้เป็นความพยายามของกองทัพเรือที่จะสรา้ง
ประวติัศาสตรร์่วมกบัทอ้งถิ่นผ่านการนบัถือวีรบุรุษคนเดียวกนั คือ กรมหลวงชุมพรฯ เราจะเห็นได้
ว่า ทอ้งถิ่นทัง้สองแห่งไดร้ิเริ่มสรา้งกรมหลวงชมุพรฯขึน้เป็นวีรบุรุษทางวฒันธรรมตัง้แต่แรก ขณะที่
กองทพัเรือเขา้มามีส่วนสนบัสนนุความเชื่อความศรทัธาของประชาชนทอ้งถิ่นตามการเรียกรอ้ง ใน
โอกาสนี ้กองทัพเรือหยิบยกคุณสมบัติกับพระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯด้านความเป็น
ทหารเรือนักปฏิรูปน าเสนอแก่ประชาชน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกันในเรื่องความส าคัญของ
กรมหลวงชุมพรฯต่อกองทพัเรือ โดยมุ่งหวงัที่จะใหป้ระชาชนเห็นคณุค่าของกองทพัเรือและยอมรบั
ในฐานะราชการส าคัญของชาติ ขณะเดียวกัน กองทัพเรือก็ผูกสมัพันธ์กับประชาชนทอ้งถิ่นใหม่

 
1 อนสุรณ์การมอบเรือหลวงชมุพร ณ หาดทรายรี จงัหวดัชมุพร 27 กนัยายน 2523. (2523). หนา้ค า

กล่าวของประธานในพิธีมอบเรือหลวงชมุพรใหจ้งัหวดัชมุพร  
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ดว้ยการอธิบายถึงสายสัมพันธ์กองทัพเรือกับประชาชนทอ้งถิ่นมีมาแต่อดีต เพื่อสรา้งความเป็น
พวกพ้องเดียวกัน และโน้มน้าวให้ประชาชนมองกองทัพเรือในแง่ดี อีกทั้งได้ยอมรับเรื่องราว
อิทธิปาฏิหาริยต่์าง ๆ เก่ียวกบักรมหลวงชุมพรฯ โดยมีทัศนคติมองว่า แมเ้รื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์
เหลา่นีจ้ะเกินจรงิ แต่ก็เป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงความเลื่อมใสศรทัธาที่ผูค้นมีต่อพระองค์1 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า กองทพัเรือรว่มน าเสนอเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์
เก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯในงานเขียนอนุสรณ์งานพิธีประดิษฐานพระรูปที่ปากน า้ประแส พ.ศ. 
2512 เพื่อแสดงถึงการยอมรบัความเชื่อความศรทัธาของชาวปากน า้ประแสที่มีต่อพระองค ์และ
สรา้งน า้หนักการโนม้นา้วมากขึน้ แต่ในงานเขียนอนุสรณก์ารมอบเรือหลวงชุมพร พ.ศ. 2523 และ
งานเขียนที่ระลึกงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ พ.ศ. 2528 กองทัพเรือมิได้น าเสนอเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยใ์ด ๆ ทัง้ท่ีพืน้ท่ีหาดทรายรีไดร้บัการจดจ าในฐานะพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ
ชาวชุมพร เมื่อพิจารณาถึงบริบทที่รฐัส่วนกลางก าลังสรา้งอุดมการณ์ของชาติขึน้ใหม่ตั้งแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 2520 และใหค้ณุค่าต่อสถาบนัพระมหากษัตริยใ์นฐานะสถาบนัที่สรา้งประโยชนส์ุข
ต่อสงัคม จึงเป็นไปไดว้่า กองทพัเรือเลือกน าเสนอคณุสมบติัและพระเกียรติคณุของกรมหลวงชุมพร
ฯใหส้อดคลอ้งกบัอดุมการณข์องชาติ เพื่อจะเริ่มเชิดชูพระองคข์ึน้สู่สถานะใหม่คือ วีรบุรุษแห่งชาติ 
หรือ “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” อนัเป็นพระเกียรติยศที่รบัรูแ้พร่หลายในสงัคมไทย 

 
3. การเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” ทศวรรษ 2530 

ภายใตบ้ริบทการเมืองใหม่ที่รฐัส่วนกลางสรา้งขึน้เพื่อยกสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
ไดร้บัการยอมรบัในสังคมวงกวา้งและสรา้งความมั่นคงแก่สถาบนั กองทัพเรือไดส้รา้งกรมหลวง
ชมุพรฯใหส้อดคลอ้งบริบทนีแ้ละผลกัดนัใหพ้ระองคข์ึน้เป็น “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” ใน พ.ศ. 
2536 ทหารเรือไดใ้ชค้  าว่า “พระบิดา” เปรียบเปรยคุณค่าของพระองค์อย่างไม่เป็นทางการมา
ตัง้แต่ทศวรรษ 2500 และมิไดม้ีความหมายตายตวั เช่น เปรียบเปรยพระอธัยาศยัที่ทรงรกัใคร่คลกุ
คลีใกลช้ิดกบัทหารเรือผูน้อ้ยประดจุบิดากบับุตร หรือเปรียบเปรยพระกรณียกิจของพระองคท์ี่ทรง
ประสบความส าเร็จในการฝึกหัดทหารเรือไทยใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือไดเ้ป็นครัง้
แรก เป็นตน้ จนกระทั่งใกลท้ศวรรษ 2530 นิยามความหมายของ “พระบิดา” เริ่มไดร้บัการนิยาม
ชดัเจนถึงการเป็นผูว้างรากฐานกองทัพเรือไทย และไดน้ิยามชัดเจนเมื่อกองทัพเรือประกาศเฉลิม
พระเกียรติยศพระองคข์ึน้เป็น “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” ใน พ.ศ. 2536 โดยใหค้วามหมายว่า 

 
1 ส านกังานเลขานุการกองทพัเรือ. (2516, พฤษภาคม). พระประวตัิ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง

ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 56(5): 51. 
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พระองค์ “ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีสมรรถภาพ ท าให้
กิจการกองทพัเรือมีความเจรญิกา้วหนา้เป็นที่ประจกัษ์ทั่วไปมาจนทุกวนันี”้1 

ในการสรา้งกรมหลวงชุมพรฯและผลักดันพระองคข์า้งตน้ กองทัพเรือไดใ้ชว้ิธีการสอง
ประการที่ด  าเนินไปพรอ้มกัน ไดแ้ก่ การเลือกสรรน าเสนอคุณสมบัติของพระองค ์และการสรา้ง
อนสุรณส์ถานระลกึถึงพระองคเ์พื่อถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับพระองค ์

3.1 การปะทะแข่งขันในการเชิดชูวีรบุรุษผู้ก่อตั้งกองทัพเรือไทยก่อนทศวรรษ 2530 
ในการผลกัดนัใหก้รมหลวงชุมพรฯทรงสามารถขึน้เป็น “พระบิดาของกองทพัเรือ” ไดน้ัน้ 

กองทัพเรือเริ่มสรา้งและตอกย า้การรบัรูต้ัวตนของพระองคใ์นฐานะทหารเรือนักปฏิรูปทัง้ภายใน
กองทพัเรือเองและต่อสงัคม กองทพัเรือจึงด าเนินการเลือกสรรคณุสมบติัของกรมหลวงชมุพรฯที่จะ
น าเสนอต่อทัง้ภายในกองทพัเรือและในสงัคม เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกนัถึงความส าคัญ
และพระเกียรติคณุของพระองคท์ี่ทรงมีต่อกองทพัเรือ รวมถึงใหส้อดคลอ้งกับบริบททางการเมือง 
ณ ช่วงเวลานี ้

บริบทการสรา้งอุดมการณ์ของชาติขึน้ใหม่เข้ามาก ากับบทบาทและคุณค่าของ
สถาบนัพระมหากษัตริยใ์นฐานะสถาบนัที่สรา้งคณุประโยชนต่์อประเทศชาติต่อเนื่องมานบัตัง้แต่
อดีต ท าใหก้รมหลวงชุมพรฯในฐานะเชือ้พระวงศแ์ห่งราชวงศจ์ักรีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการใหคุ้ณค่า
ใหม่สอดคลอ้งกบัอดุมการณน์ี ้งานเขียนพระประวติักรมหลวงชมุพรฯโดยกองทพัเรือและงานเขียน
ที่กองทพัเรือมีส่วนรว่มผลิตในช่วงทศวรรษ 2530 จึงพยายามขบัเนน้คณุสมบติัความเป็นทหารเรือ
นักปฏิรูป เช่น พระปรีชาสามารถด้านทหารเรือ, ความมุ่งมั่นตั้งพระทัยสรา้งความเจริญแก่
ทหารเรือ, ความรกัใคร่ห่วงใยทหารเรือ และความรกัชาติ พรอ้มกนันีก้็น าเสนอพระทยัของพระองค์
ที่ทรงมุ่งหวงัสรา้งประโยชนต่์อมวลชนดว้ย 

วิธีการขบัเนน้คณุสมบติัที่น ามาใชใ้นงานเขียนพระประวติัโดยกองทพัเรือช่วงเวลานี ้
มีอย่างนอ้ยสามประการ ประการแรกคือ การผลิตซ า้เรื่องราวพระกรณียกิจดา้นกิจการทหารเรือ
จากงานเขียนพระประวัติก่อนหน้า โดยดา้นหนึ่งน าเสนอเรื่องราวแม่บทความเปลี่ยนแปลงของ
กิจการทหารเรือไทยจากกิจการที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ด  าเนินการไปสู่กิจการที่ด  าเนินการโดย
นายทหารเรือไทย และอธิบายถึงพระปรีชาสามารถกับพระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรง
วางรากฐานกิจการทหารเรือหลายด้าน และท าให้กิจการทหารเรือไทยมีความเจริญก้าวหน้า

 
1 พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537). นานไปเขาไม่ลืม...วนัอาภากร. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. 

หนา้ 355. 
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ทดัเทียมนานาชาติ เพื่อแสดงพระเกียรติคณุที่ทรงมีต่อกองทพัเรือไทยและสะทอ้นถึงความส าคัญ
ของกองทพัเรือที่มีต่อประเทศชาติ 

ตวัอย่างเช่น ในบทความเรื่อง “เกร็ดพระประวติัพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” โดยกองบรรณาธิการวารสารนาวิกศาสตร ์ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิก
ศาสตร์ ปีที่ 74 ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 ไดย้กเรื่องราวพระกรณียกิจดา้นทหารเรือขึน้เป็น
หวัเรื่องเฉพาะและน าเสนอเรื่องราวแม่บทความเปลี่ยนแปลงของกิจการทหารเรือไทยจากกิจการที่
จ  าเป็นตอ้งจา้งชาวต่างชาติไปสู่กิจการที่ด  าเนินการโดยนายทหารเรือไทย โดยอธิบายเหตุแห่ง
ความส าเรจ็นีม้าจากการปฏิรูปของกรมหลวงชมุพรฯที่ “พระองคไ์ดท้รงวางระเบียบแบบแผนต่าง ๆ 
ของทหารเรือ ปรบัปรุงวิชาการฝ่ายทหารเรือ และวิชาช่างกลใหเ้จริญมากขึน้ และทรงจดัการศึกษา
ทางยุทธศาสตร ์และยุทธวิธีกระบวนรบ จนนายทหารเรือไทยมีความรูค้วามช านาญสามารถเป็น
ผูบ้ังคับบัญชาทหารและเป็นครูได้”1 อีกทั้งพระองคท์รงแสดงวิสัยทัศนเ์ลือกสัตหีบเป็นที่ตัง้ฐาน
ทพัเรือ และขอพระราชทานพืน้ที่นีจ้ากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พระปรีชาสามารถ
ของพระองคด์า้นวิสยัทศันน์ีเ้ป็นที่ประจกัษ์เมื่อสหรฐัอเมริกาไดเ้ลือกสตัหีบเป็นฐานส่งก าลงับ ารุง
และขอสรา้งสนามบินท่ีอู่ตะเภา 

นอกจากความส าเร็จในดา้นพระกรณียกิจแลว้ พระอธัยาศยัของกรมหลวงชมุพรฯที่
ทรงมีต่อทหารเรือก็ไดร้บัการขับเน้นดว้ย พระอัธยาศัยที่ไดร้บัการหยิบยกขึน้มาคือ ความรกัใคร่
ห่วงใยที่ทรงมีต่อทหารเรือ และการไม่ถือพระองคอ์ยู่เหนือกว่าทหารเรือผูอ่ื้น โดยส่วนหนึ่งผลิตซ า้
หรือขยายความจากเรื่องราวพระประวติับางเรื่องที่เคยเผยแพร่ในงานเขียนก่อนหนา้ เช่น เรื่องการ
ตัง้แผนกฌาปนกิจทหารเรือน าเสนอพระด าริท่ีทรงใหค้วามส าคัญต่อศักดิ์ศรีของทหารเรือท่ีควร
ไดร้บัเท่าเทียมกบักองทพัเหลา่อ่ืน โดยทรงตัง้แผนกฌาปนกิจนีข้ึน้และบรจิาคเงินสนบัสนุนเพื่อจัด
พิธีศพแก่ทหารเรือที่เสียชีวิตใหไ้ดร้บัการยกย่องเกียรติยศ และเรื่องการฝึกหดัทหารเรือที่บางพระ
น าเสนอพระอธัยาศยัของพระองคท์ี่ไม่ทรงถือพระองค ์โดยทรงโปรดใหช้าวบา้นบางพระปฏิบติัต่อ
พระองคเ์ช่นเดียวกบัทหารเรือคนอ่ืน เมื่อทรงรบัขา้วห่อจากชาวบา้น ก็ทรงน ามารวมกบัขา้วห่ออ่ืน ๆ 
ที่ทหารเรือไดร้บัมา และเลือกหยิบดว้ยพระองคเ์อง รวมทัง้พระองคท์รงแสดงความเป็นกนัเองกับ

 
1 กองบรรณาธิการวารสารนาวิกศาสตร.์ (2534, พฤษภาคม). เกร็ดพระประวตัิพลเรือเอก พระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 74(5): 6. 
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ชาวบา้นบางพระดว้ย เมื่อพระองคก์บัทหารเรือรบัประทานอาหารจนอ่ิมแลว้ ทรงน าสวดยถาสพัพี 
ประทานพรและทรพัยต์อบแทนชาวบา้น1 เป็นตน้ 

อีกสว่นหนึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ที่เพิ่งไดร้บัการเผยแพร ่คือ เรื่อง พระด าริของพระองคท์ี่
จะสนับสนุนทุนทรพัยแ์ก่นกัเรียนนายเรือจนกระทั่งจบการศึกษา ซึ่งไดร้บัการเผยแพร่ครัง้แรกใน
บทความเร่ือง “พระปณิธานพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ”์ โดยพล
เรือเอก ดิลก ภทัรโกศล ตีพิมพล์งในวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 74 ฉบบัเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 
เรื่องนีไ้ดเ้ล่าถึงบนัทึกส่วนพระองคข์องกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงบนัทึกความเสียพระทยัที่ทรงมิอาจ
ใหทุ้นทรพัยส์นับสนุนการศึกษาแก่นกัเรียนนายเรือใหจ้บการศึกษาไดห้ลายคน บนัทึกฉบบันีเ้ป็น
แรงบันดาลใจให้หม่อมเจ้าหญิง ดวงทิพย์โชติ อาภากร พระชายาของพลเรือเอก ครรชิตพล 
อาภากร อดีตผู้บัญชาการทหารเรือและพระโอรสของกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งกองทุนการศึกษา 
“อาภากรเกียรติวงศ”์ และบรจิาคทรพัยแ์ก่กองทนุนีม้อบใหน้กัเรียนในสงักดักองทพัเรือ2 

วิธีประการถดัมาคือ การใหค้ณุค่าความหมายแก่พระกรณียกิจบางเรื่องในฐานะการ
สรา้งสาธารณะประโยชน ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า นอกจากกรมหลวงชุมพรฯทรงสรา้งคณุประโยชนต่์อ
กองทัพเรือแลว้ ก็ทรงกระท าคุณประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวมดว้ย พระกรณียกิจที่ไดร้บัการหยิบยก 
ขึน้มาในส่วนนี ้ไดแ้ก่ เรื่องการตัง้กองเพลิงทหารเรือ และเรื่องหมอพร ในเรื่องการตัง้กองดบัเพลิง
ทหารเรือ งานเขียนพระประวติัส่วนใหญ่โดยกองทพัเรือในช่วงก่อนหนา้จะน าเสนอเรื่องนีใ้นฐานะ
การฝึกหัดนกัเรียนนายเรือใหม้ีความกลา้หาญและช่วยเหลือราษฎร เช่น หนังสือ อนุสรณ์พิธีเปิด
กระโจมไฟชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์(พ.ศ. 2503) มองเรื่องนีใ้นลกัษณะพระปรีชาสามารถของกรมหลวง
ชมุพรฯในการฝึกหดันกัเรียนนายเรือ โดยเปรียบเทียบวิธีการดบัเพลิงระหว่างทหารจากกรมเรือกล
และป้อมกบันักเรียนนายเรือว่า การดบัเพลิงของทหารจากกรมเรือกลและป้อมไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่มีระเบียบวินัย ขณะที่กองดับเพลิงของกรมหลวงชุมพรฯมีประสิทธิภาพมากกว่าและมี
ระเบียบวินยัเป็นที่สรรเสริญของชาวบา้น แมห้นงัสือ อนสุรณ์การมอบเรือหลวงชุมพรฯ (พ.ศ. 2523) 
จะเริ่มอธิบายเรื่องนีใ้นฐานะการฝึกหดันกัเรียนนายเรือเพื่อท าประโยชนแ์ก่ราษฎร แต่ยงัคงจดัเรื่อง
นีร้วมอยู่ในพระกรณียกิจการฝึกหดันกัเรียนนายเรือ 

 
1 หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร. (2537). เกร็ดพระประวัติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศกัดิ์. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. หนา้ 208. 
2 พลเรือเอก ดิลก ภทัรโกศล. (2534). พระปณิธานพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพร

เขตอดุมศกัดิ์. ใน นาวกิศาสตร์. 74(8): 1-2. 
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จนกระทั่งทศวรรษ 2530 งานเขียนพระประวติัโดยกองทพัเรือจึงแยกเรื่องนีอ้อกมา
เป็นหวัเรื่องต่างหาก และอธิบายในฐานะพระเกียรติคณุที่ทรงกระท าประโยชนต่์อสาธารณะ โดย
เล่าถึงความมุ่งมั่นพระทัยของกรมหลวงชุมพรฯที่จะทรงเตรียมพรอ้มเสด็จออกไปดับเพลิงว่า 
“พระองค์ทรงสนพระทัยมากเวลามีไฟไหม้ที่ไหนให้แจง้มาที่วังก่อนอ่ืน จะหลับหรือต่ืนไม่ต้อง
ค านึงถึง จะลกุขึน้แต่งพระองคท์นัที เครื่องแต่งพระองคพ์รอ้มทอปบูท เตรียมพรอ้มตัง้อยู่ที่ปลาย
พระแท่น อดึใจเดียวก็จะเสด็จลงเรือเรว็ไปถึงที่เพลิงไหมข้ึน้บงการดบัเพลิงเอง”1 

ส่วนเรื่องหมอพร งานเขียนพระประวัติโดยกองทัพเรือในช่วงก่อนหน้าจะพิจารณา
เรื่องนีอ้ยู่สองสถานะ สถานะหนึ่งคือ เกร็ดพระประวัติพระชนมช์ีพช่วงทรงออกจากราชการ เพื่อ
อธิบายพระชนม์ชีพในช่วงเวลาดังกล่าวเติมเต็มความต่อเนื่องของพระประวัติช่วงทรงออกจาก
ราชการใน พ.ศ. 2454 จนถึงทรงกลบัเขา้รบัราชการอีกครัง้ใน พ.ศ. 2460 งานเขียนพระประวติัโดย
กองทัพเรือบางฉบับในช่วงก่อนหน้าจึงมิไดบ้รรจุเรื่องนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในพระประวัติหรือกล่าวถึง
เพียงเล็กนอ้ย เช่น บทความ “บุคคลที่น่าสนใจ: พระประวัติ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ”์ โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพล์งวารสาร นาวกิศาสตร์ ปีที่ 46 
ฉบบัเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2506 และบทความเรื่อง “หนา้ต่างประวัติศาสตร ์พลเรือเอก 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดยกองประวติัศาสตรท์หารเรือ ตีพิมพล์งใน
วารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่  62 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้น อีกสถานะหนึ่งคือ 
เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือจริง น าเสนออ านาจอภินิหารของกรมหลวงชุมพรฯตอกย า้คณุสมบติั
ของพระองคท์ี่ทรงมีความมุ่งมั่นตัง้พระทยักระท าสิ่งต่าง ๆ ใหส้  าเรจ็ดงัพระประสงค ์และอธิบายถึง
เหตทุี่พระองคท์รงไดร้บัความเคารพรกัใครแ่ละจดจ าจากผูค้นทั่วไปในสงัคม 

เมื่อถึงทศวรรษ 2530 งานเขียนพระประวติัโดยกองทพัเรือใหค้ณุค่าความหมายแก่
เรื่องหมอพรในฐานะการท าคุณประโยชนเ์พื่อสาธารณะ โดยตัดเนือ้หาส่วนอภินิหารออกจากเรื่องนี ้
และอธิบายความส าเร็จในการรกัษาโรคของพระองคอ์ย่างเป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ เช่น ในบทความ
เร่ือง “เกร็ดพระประวติัพลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์” (พ.ศ. 2534) 
ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทรงเป็นหมอรักษาผู้คนว่า “การศึกษาวิชาแพทย์แฟนโบราณสามารถ
ช่วยชีวิตคนได ้ซึ่งจะเป็นบุญกุศลแก่พระองคแ์ละเพื่อนมนุษย”์2 สาเหตุความส าเร็จในการรกัษา
โรคของพระองค์ว่า “พระองค์ทรงค้นคว้าปรับปรุงตัวยาอยู่ตลอดเวลา ยาของพระองค์จึงมี

 
1 หม่อมเจา้ เรงิจิตรแจรง อาภากร. (2537). เล่มเดมิ. หนา้ 209. 
2 กองทพัเรือ. (2534). เล่มเดมิ. หนา้ 8 
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สรรพคณุสงู สามารถรกัษาโรคต่าง ๆ ไดดี้...มีหมอชาวอิตาเลียน ชื่อหมอ โบโตนี่ ทูลแนะน าใหใ้ช้
กลอ้งจลุทศัน ์ส าหรบัตรวจดเูชือ้โรค จะไดร้กัษาถกูตอ้ง”1 

วิธีประการสุดท้ายคือ การน าเกร็ดพระประวัติเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ออกจาก
เรื่องราวพระประวติักรมหลวงชุมพรฯ เพื่อลดความส าคญัของความรูค้วามเขา้ใจต่อเรื่องนีล้ง ขับ
เน้นใหคุ้ณสมบัติความเป็นทหารเรือนักปฏิรูปโดดเด่น และพยายามตอกย า้ตัวตนนีเ้ป็นความรู้
ความเขา้ใจกระแสหลกัเก่ียวกับกรมหลวงชุมพรฯ รวมถึงอธิบายเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริยใ์หม่ใน
ฐานะเพียงพระจริยวตัรความเลื่อมใสศรทัธา แต่พระองคม์ิไดท้รงสามารถแสดงพลงัอภินิหารใด ๆ 
ไดต้ามที่เล่าลือในงานเขียนพระประวติัที่ผ่านมา โดยปรากฏครัง้แรกในหนังสือ อนสุรณ์ท่านหญิง
เริง (พ.ศ. 2537) หม่อมเจา้หญิง เริงจิตรแจรง อาภากร พระธาดาของกรมหลวงชุมพรฯ ได้เล่า
ความทรงจ าของท่านว่า แมพ้ระองคจ์ะทรงมีความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตรแ์ละมีพระจรยิวตัรที่
แสดงถึงความเลื่อมใสดา้นนี ้เช่น ทรงสกัยันตท์ั่วพระวรกาย, ทรงมีความเลื่อมใสเกจิอาจารยห์ลายคน 
และทรงจดัพิธีไหวค้รูทางไสยศาสตรท์ี่วงัทุกปี เป็นตน้ แต่ท่านหญิงเรงิจิตรแจรงก็ยืนยนัถึงการที่ตวั
ท่านไม่เคยเห็นหรือประสบเหตกุารณอิ์ทธิปาฏิหาริยเ์ลยสกัครัง้เดียว 

วิธีการน าเสนอและขบัเนน้คณุสมบติัของกรมหลวงชมุพรในฐานะทหารเรือนกัปฏิรูป
ขา้งตน้นีไ้ดพ้ยายามสรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกันและตระหนักถึงความส าคัญของกองทัพเรือ
ไทยที่มีต่อสังคม เมื่อพิจารณาจากงานเขียนพระประวัติที่ใชว้ิธีการขา้งตน้น าเสนอพระประวัติ 
ผูว้ิจยัพบว่า งานเขียนพระประวติัที่ใชว้ิธีการนีท้ัง้หมดผลิตโดยกองทัพเรือและมุ่งเผยแพร่ภายใน
หน่วยงานกองทัพเรือเป็นหลกั เช่น วารสารนาวิกศาสตร ์และหนังสือ อนสุรณ์ท่านหญิงเริง (พ.ศ. 
2537) ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ในทศวรรษ 2530 กองทพัเรือมุ่งหมายที่จะใหป้ลกูฝังความรูค้วามเขา้ใจแก่
บุคลากรภายในเป็นกลุ่มแรกก่อน และไดน้ าไปสู่การประกาศเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็น “พระ
บิดาของกองทพัเรือไทย” เพื่อสรา้งพิธีกรรมที่จะสรา้งความทรงจ ารว่มกนัระหว่างหน่วยงานภายใน
กองทพัเรือใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

3.2 อนุสรณ์สถานระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯในกองทัพเรือและพิธีกรรมตอกย ้า
พระเกียรติคุณเมื่อเชิดชูพระองคเ์ป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” พ.ศ. 2536 

ในช่วงก่อนการเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯเป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” พ.ศ. 2536 
หน่วยงานทหารเรือแต่ละแห่งต่างมีการสรา้งอนุสรณ์สถานระลึกถึงพระองคแ์ละมีพิธีกรรมการ
เคารพบูชาพระองคอ์ยู่ก่อนแลว้ เมื่อกองทัพเรือประกาศเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็น “พระบิดา
ของกองทพัเรือ” พ.ศ. 2536 กองทพัเรือไดม้ีการก าหนดการจดัพิธีกรรมระลึกพระองคใ์หเ้ป็นไปใน

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 9. 



  142 

แนวทางเดียวกนั เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อกรมหลวงชุมพรฯแนวทางเดียวกัน โดยมีพลเรือตรี 
กรีฑา พรรธนะแพทยเ์ป็นผูพ้ยายามผลกัดนัใหก้ารเชิดชูนีส้  าเร็จขึน้ได ้ความส าเร็จในการผลกัดัน
ใหม้ีรูปแบบพิธีกรรมแบบเดียวกันทุกหน่วยงานในกองทัพเรือท าใหก้องทัพเรือเล็งเห็นถึงความ
เป็นไปไดท้ี่จะท าใหส้าธารณชนทั่วไปมีความเคารพนับถือกรมหลวงชุมพรฯในแนวทางเดียวกับ
กองทัพเรือ และตระหนักถึงความส าคัญของกองทัพเรือต่อไป เนื่องจากพระองค์ทรงเป็น
สญัลกัษณข์องกองทพัเรืออย่างเป็นทางการแลว้ 

ในบทความ “ภาพชุด “ศาลกรมหลวงชุมพรฯ”” ตีพิมพล์งวารสาร นาวิกศาสตร์ ปีที่ 77 
ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ได้ส  ารวจและถ่ายภาพศาลกับ
อนุสาวรียเ์ก่ียวกบักรมหลวงชุมพรฯทั่วประเทศจ านวน 95 แห่ง จ าแนกเป็นอนุสรณส์ถานในพืน้ที่ของ
หน่วยงานกองทัพเรือจ านวน 27 แห่ง มีจ านวน 11 แห่งที่มีลกัษณะเป็นอนุสาวรีย ์โดยพิจารณาจาก
ต าแหน่งที่ตั้งพระรูปกรมหลวงชุมพรฯที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่โล่งที่ผูค้นสามารถมองเห็นไดโ้ดยรอบ และมี
จ านวน 16 แห่งที่เป็นศาล ความแตกต่างของการสรา้งอนุสรณส์ถานของหน่วยงานกองทพัเรือนีแ้สดง
ใหเ้ห็นว่า หน่วยงานของกองทัพเรือมิไดเ้คารพนับถือกรมหลวงชุมพรฯในลกัษณะเดียวกัน นอกจาก
ความแตกต่างของการสรา้งอนุสรณส์ถานนีแ้ลว้ ขอ้พิจารณาหนึ่งของกรมยุทธการทหารเรือในเรื่องนี ้
ก็ไดบ้่งชีถ้ึงการที่บุคลากรทหารเรือแต่ละกลุ่มมิไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจต่อกรมหลวงชุมพรฯลกัษณะ
เดียวกัน จึงท าให้บุคลากรแต่ละกลุ่มให้ความส าคัญต่อพระองค์ไม่เท่ากัน และอาจบ่งชี ้ได้ว่า 
หน่วยงานแต่ละหน่วยมิไดต้ระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ่งของกองทพัเรือร่วมกนั 

 
ในปัจจุบนัขา้ราชการทหารเรือบางส่วนยงัไม่ทราบถึงความส าคญัของวนัที่ 19 พฤษภาคมว่า 

เป็นวนัสิน้พระชนมข์องพระองคท์่าน...ดังนั้นการประกาศอย่างเป็นทางการภายในกองทพัเรือใหว้ัน
ดงักล่าวเป็น “วนัอาภากร” จะไดเ้ป็นการแจง้ใหข้า้ราชการกองทพัเรือทุกคนไดต้ระหนกัโดยเด่นชดัถึง

ที่มา และความส าคญัของวนัดงักล่าวเกิดความภาคภมูิใจในประวตัิอนัยาวนานของกองทพัเรือ...1 

 
การก าหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมเป็น “วันอาภากร” เคยได้มีการเสนอมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2502 แลว้โดยนาวาเอก สวัสดิ์ จันทนี ท่านได้กล่าวถึงเร่ืองนีค้รัง้แรกในบทความ “นิทาน
ชาวไร่” ตีพิมพใ์นวารสาร นาวิกศาสตร ์ปีที่ 42 ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2502 โดยเล่าถึงคณะ
แพทยศาสตรแ์ละศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์(หรือมหาวิทยาลยัมหิดลในปัจจุบนั) 

 
1 พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย.์ (2537). นานไปเขาไม่ลืม...วนัอาภากร. ใน อนสุรณ์ท่านหญิงเริง. 

หนา้ 345. 
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ไดเ้ชิดชูสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจบุนัของไทย” และมีพิธีระลกึถึงพระองคใ์น “วนัมหิดล” วนัที่ 24 กนัยายนของทกุปี ณ พระ
บรมราชานสุาวรียพ์ระองคภ์ายในโรงพยาบาลศิรริาช ท่านจึงคาดหวงัใหก้องทพัเรือเชิดชกูรมหลวง
ชุมพรฯขึน้เป็นปูชนียบุคคลของกองทัพเรือและก าหนดใหว้ันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วัน
อาภากร” เพื่อระลกึถึงพระเกียรติคณุของพระองค ์

แม้ต่อมากองทัพเรือได้เชิดชูพระองค์ขึน้เป็นปูชนียบุคคล รวมถึงมีพิธีระลึกถึง
พระองคท์ี่สัตหีบและการบ าเพ็ญกุศลร่วมกับราชสกุลอาภากร ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมารามราชวรวิหาร แต่ก็มิไดม้ีการก าหนด “วันอาภากร” ขึน้อย่างเป็นทางการและพิธีการ
ระลึกอาจมิไดจ้ดัถึงในลกัษณะเดียวกัน จนกระทั่งพลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทยไ์ดเ้ริ่มเสนอเรื่องนี ้
ใน พ.ศ. 2535 เมื่อถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 กองทัพเรือวางแผนก าหนดให้วันที่  19 
พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอาภากร” ภายในกองทัพเรือ นาวาเอก ประจิต พิทยภัทร ์ผู้ช่วย
เจา้กรมยุทธการทหารเรือ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานอ่ืนของกองทพัเรือ และเห็นควรจะจัด
ใหม้ีกิจกรรมระลกึถึงกรมหลวงชมุพรฯภายในกองทพัเรือรว่มกนัดงันี ้

 
- ให้หน่วยราชการของกองทัพเรือที่มีพระอนุสาวรีย์ฯ ศาลฯ หรืออนุสรณ์ทางวัตถุ

ประดิษฐานอยู่ จดัพิธีวางพวงมาลา บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และถวายสักการะ ตามล าดับ และใหม้ี
การเพิ่มการท าความสะอาดบรเิวณที่ประดิษฐานเป็นกรณีพิเศษ 

- ให้กรมก าลังพลทหารเรือเป็นเจ้าของเรื่องพิจารณาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติไดต้าม
ความเหมาะสม 

- ในดา้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองคท์่าน ใหส้ านกัเลขานุการ
กองทพัเรือ เสนอบทความใหก้ับวิทยกุระจายเสียงกรมประชาสมัพนัธ ์สถานีวิทยุ ส.ทร. หน่วยกระจาย
เสียงในพระราชวงัเดิม กับด าเนินการประชาสมัพนัธท์างสถานีโทรทศัน ์และใหก้รมยุทธการทหารเรือ
เสนอข่าวหรือบทความทางส่ือที่เป็นหนังสือของกองทัพเรือ กับจดันิทรรศการที่เก่ียวกับพระองคท์่าน
ตามความเหมาะสม 

- ให้หน่วยขึน้ตรงกองทัพเรือประกาศเกียรติคุณพระองคท์่านหน้าแถว เวลา 0830 โดย

ส านกังานเลขานกุารกองทพัเรือจดัท าค าประกาศฯและกรมสารบรรณทหารเรือแจกจ่าย1 
 
การจัดกิจกรรมขา้งตน้นีจ้ะมีการประกาศแจง้ใหทุ้กหน่วยด าเนินการปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกบัและมีความพรอ้มเพรียงกนั การด าเนินการดงักล่าวนีจ้ึงมุ่งหวงัใหบุ้คลากรภายใน

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 342, 345. 
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กองทัพเรือเกิดความรูส้ึกร่วมในการรบัรูพ้ระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯ และตอกย า้ความรู้
ความเขา้ใจต่อตัวตนของพระองค์ในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ ตัวตนทหารเรือนักปฏิรูปผู้สรา้ง
คณุประโยชนต่์อกองทพัเรือและสงัคมส่วนรวม โดยมุ่งหวงัใหบุ้คลากรภายในกองทพัเรือตระหนัก
ถึงความส าคญัของกองทพัเรือในลกัษณะเดียวกบัและมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 กองทัพเรือจึงไดม้ีการจัดพิธีการระลึกถึงพระ
เกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯตามพิธีกรรมข้างต้น และพลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช ผู้
บญัชาการทหารเรือ (พ.ศ. 2534-2536) ไดป้ระกาศพระเกียรติคณุของกรมหลวงชมุพรดว้ยการเล่า
คณุสมบติัของพระองคผ์่านเรื่องราวพระประวติั1 ไดแ้ก่ 

-  ทรงมีพระวิรยิะอตุสาหะในการศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหารเรือที่ประเทศองักฤษ 
-  ทรงด าเนินพระจรยิวตัรเฉกเช่นประชาชนธรรมดา 
-  ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการสรา้งความทันสมัยแก่การศึกษาวิชาการ

ทหารเรือจนทรงสามารถสรา้งนายทหารเรือไทยชดุแรกไดส้  าเรจ็ 
-  ทรงมีพระเมตตาสรา้งคุณประโยชนต่์อสังคมดว้ยการรกัษาโรคแก่ผูเ้จ็บไขไ้ด้

ป่วยในนามของหมอพร 
-  ทรงตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของพระองคใ์นฐานะทหารเรือเสด็จกลับเขา้รบั

ราชการเมื่อประเทศไทยเขา้รว่มสงครามโลกครัง้ที่ 1 
-  ทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเล็งเห็นอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี มีความส าคัญทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ดีที่ สุดส าหรับกองทัพ เรือ จึงได้ทรงขอพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวให้เป็นของกองทัพเรือ และพัฒนา
พืน้ที่นีจ้นเป็นฐานทพัเรือสตัหีบในปัจจบุนั 

นอกจากกิจกรรมภายในกองทัพเรือแลว้ กองทัพเรือยังวางแผนจะก ากับดูแลการ
ระลึกถึงกรมหลวงชุมพรฯของภาคประชาชนในอนาคตด้วย โดยมองว่า “กองทัพเรือควรเป็นผู้
รวบรวมรายละเอียดของศาล พระรูป พระอนุสาวรียใ์หค้รบและสมควรเป็นหน่วยตน้เรื่องในการ
ด าเนินการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับพระองค์ท่าน”2 และเมื่อกองทัพเรือได้รวบรวมรายชื่ออนุสรณ์
สถานเก่ียวกบักรมหลวงชมุพรฯแลว้ “กองทพัเรือจะไดเ้ชิญชวนศาลต่าง ๆ ตามบญัชีรายชื่อ ไดจ้ดั
ใหม้ีการท าบญุวางพวงมาลา ช่อดอกไม ้หรือด าเนินการเช่นเดียวกนัที่ศาลพระรูปตามหน่วยต่าง ๆ 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 348-349. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 341. 
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ของกองทัพเรือด าเนินการ”1 แผนการก ากบัดูแลนีไ้ดส้ะทอ้นทัศนคติของกองทัพเรือที่มีต่อกรมหลวง
ชุมพรฯว่า พระองคม์ิใช่เพียงปชูนียบุคคลที่กองทพัเรือเชิดชูดังที่เคยปฏิบติักนัมา หากแต่พระองค์
ทรงเป็นสญัลกัษณข์องความเป็นกองทพัเรือไทยที่ควรไดร้บัการปฏิบติัที่ถูกที่ควรอย่างเหมาะสม 

แมภ้ายหลงัวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 กองทพัเรือไดท้บทวนรายละเอียดเรื่อง
การเรียกชื่อวนัส าคัญนีแ้ละการด าเนินการประกาศเป็นทางการ แต่พลเรือตรี กรีฑาก็ไดพ้ยายาม
ติดตามและผลกัดนัเรื่องนีอ้ย่างใกลช้ิดจนกระทั่งในวนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2536 พลเรือเอก วิเชษฐ
ไดม้ีประกาศกองทพัเรือเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็น “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” และก าหนด 
“วนัอาภากร” อย่างเป็นทางการขึน้ จึงถือไดว้่า พระองคท์รงไดร้บัการเชิดชูขึน้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติ
และสญัลกัษณข์องกองทพัเรือไดส้  าเรจ็ 

 
4. สรุปท้ายบท 

ตัง้แต่ทศวรรษ 2500-2530 กองทัพเรือไทยไดน้ าเสนอตัวตนของตนเองแฝงอยู่ ใน
เรื่องราวพระประวติักรมหลวงชุมพรฯ แสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นองคก์รราชการสมยัใหม่ของชาติไทย
ที่มีความเจริญกา้วหนา้ทัดเทียมกับกองทัพเรือของต่างประเทศ มีขนบประเพณีธรรมเนียมเป็นที่
ยอมรบัในระดับสากล และสามารถเป็นตัวแทนแสดงเกียรติภูมิของประเทศไทยต่อสายตาของ
นานาชาติได ้โดยดา้นหนึ่งเป็นการสรา้งประวติัศาสตรข์องกองทัพเรือขึน้ใหม่ ลบเลือนความพ่าย
แพข้องตนจากเหตกุารณก์บฏแมนฮัตตัน พ.ศ. 2494 และฟ้ืนฟูขวญัก าลงัใจของบุคลากรภายใน
องค์กร อีกด้านหนึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่แก่ประชาชน เพื่อยกสถานะของ
กองทพัเรือขึน้ต่อรองกบักองทพัเหลา่อ่ืนที่มีบทบาทน าทางการเมือง 

ในสรา้งประวติัศาสตรข์องกองทพัเรือขึน้ใหม่ นอกจากการผลิตงานเขียนพระประวติั
กรมหลวงชุมพรฯเผยแพร่ภายในองคก์รและการสรา้งพระองคเ์ป็นวีรบุรุษทางวฒันธรรมเพื่อการ
เคารพสักการะในฐานะที่พึ่งพิงทางจิตใจแล้ว กองทัพเรือได้มีการสรา้งอนุสรณ์สถานระลึกถึง
พระองคท์ี่สตัหีบเป็นแห่งแรกพรอ้มมีพิธีกรรมวางพวงมาลา รวมถึงเปลี่ยนแปลงความทรงจ าใหม่
ว่า สตัหีบมิใช่สถานที่ที่ทหารเรือถกูเนรเทศจากความพ่ายแพใ้นเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั หากแต่
เป็นบ้านของกองทัพเรือที่กรมหลวงชุมพรฯทรงมีวิสัยทัศน์รงัสรรค์ไวต้ั้งแต่อดีตแล้ว การสรา้ง
ประวัติศาสตรก์องทัพเรือขึน้ใหม่นีต้อกย า้ใหท้หารเรือตระหนักถึงตัวตนของตนเองที่มีเกียรติยศ
ศกัดิศ์รีและเห็นความส าคญัของกองทพัเรือผ่านพระเกียรติคณุของพระองค ์

 
1 แหล่งเดมิ. 
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ส่วนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม่แก่ประชาชน เมื่อกองทัพเรือไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการสรา้งพระองคข์ึน้เป็นวีรบุรุษทางวฒันธรรมประจ าทอ้งถิ่น กองทัพเรือไดพ้ยายามสรา้ง
ประวติัศาสตรร์ว่มกบัทอ้งถิ่นผ่านการนบัถือกรมหลวงชุมพรฯเหมือนกนั และหยิบยกคณุสมบติักบั
พระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรฯดา้นความเป็นทหารเรือนกัปฏิรูปน าเสนอแก่ประชาชน สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจร่วมกนัในเรื่องความส าคญัของกรมหลวงชุมพรฯต่อกองทพัเรือ โดยมุ่งหวงัที่จะ
ใหป้ระชาชนเห็นคณุค่าของกองทัพเรือและยอมรบัในฐานะราชการส าคัญของชาติ ขณะเดียวกัน 
กองทัพเรือก็ผูกสัมพันธ์กับประชาชนทอ้งถิ่นใหม่ดว้ยการอธิบายถึงสายสัมพันธ์กองทัพเรือกับ
ประชาชนทอ้งถิ่นมีมาแต่อดีต เพื่อสรา้งความเป็นพวกพอ้งเดียวกัน และโนม้นา้วใหป้ระชาชนมี
มมุมองต่อกองทพัเรือในแง่ดี 
          เมื่อถึงทศวรรษ 2530 บริบทการสร้างอุดมการณ์ของชาติขึน้ใหม่ให้คุณค่าต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริยใ์นฐานะสถาบนัที่สรา้งประโยชนส์ุขต่อสงัคม กรมหลวงชุมพรฯในฐานะ
เชือ้พระวงศ์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรีจึงต้องทรงได้รบัการน าเสนอความต่อเนื่องการสรา้ง
คุณประโยชน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย ท าให้กองทัพเรือจ าเป็นต้องเลือกสรร
น าเสนอคุณสมบติัและพระเกียรติคุณใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ของชาติดงักล่าว ขณะเดียวกัน 
กองทัพเรือก็ใช้โอกาสนีเ้ชิดชูพระองค์ขึน้เป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และก าหนด “วัน
อาภากร” ขึน้เป็นทางการใน พ.ศ. 2536 การประกาศเชิดชูพระองค์นีเ้ป็นการเริ่มต้นการสรา้ง
ความรูส้ึกร่วมในการรบัรูพ้ระเกียรติคุณของพระองค์ ตอกย า้ความรูค้วามเข้าใจต่อตัวตนของ
พระองคใ์นลกัษณะเดียวกัน และจะน าไปสู่การสรา้งความเป็นอนัหนึ่งเดียวกนัภายในกองทัพเรือ 
โดยยกสถานะของกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นกองทัพเรือไทยร่วมกัน และ
เป็นจุดเริ่มตน้ที่กองทพัเรือจะพยายามสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม่แก่ผูค้นทั่วไปในสงัคมใหม้ีการ
รบัรูร้ว่มกนักบักองทพัเรือ และมุ่งหวงัใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของกองทพัเรือมากขึน้ในอนาคต 

 



 

บทที ่5 
บทสรุป 

 
ปริญญานิพนธเ์รื่องนีเ้ป็นการศึกษาประวติัศาสตรน์ิพนธเ์ก่ียวกบัพระประวติัของพลเรือ

เอกพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศ ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่ีผลิตขึน้
ระหว่างพ.ศ.2466-2536 โดยมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาการอธิบายพระประวติัใน
ประวติัศาสตรน์ิพนธว์่าดว้ยกรมหลวงชุมพรฯช่วง พ.ศ. 2466-2536 และความสมัพนัธต่์อผูเ้ขียนใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 2. เพื่อศึกษาถึงเหตปัุจจยัที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพระประวติัของพระองคใ์น
ช่วงเวลาดงักลา่ว 
 
1. การเปลี่ยนแปลงการเล่าเร่ืองพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯและบริบททาง
ประวัติศาสตร ์

จากการศึกษาพบว่า แมง้านเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯตัง้แต่ พ.ศ. 2466 -2536 
จะมีภาพรวมเล่าโครงเรื่องเล่าถึงพระชนม์ชีพของกรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่พระประสูติจนถึงการ
สิน้พระชนม ์และน าเสนอความส าเรจ็ในพระกรณียกิจดา้นกิจการทหารเรือในลกัษณะเช่นเดียวกนั 
คือ การวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ แต่งานเขียนพระประวัติก็ได้
น าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯแตกต่างกัน งานเขียนพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯฉบับ
ทางการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการเล่าพระประวัติเพื่อน าเสนอตัวตนของพระองค์ โดยแบ่ง
ออกเป็นสามช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงทศวรรษ 2460-2490, ช่วงทศวรรษ 2490-2520 และช่วงทศวรรษ 
2520-2530 ความเปลี่ยนแปลงทัง้สามช่วงเวลานีเ้กิดจากวิธีการเลา่เรื่องราวพระประวติัและการให้
คณุค่าความหมายต่อพระองคท์ี่แตกต่างกนั เพื่อถ่ายทอดอดุมคติที่ผูเ้ขียนพระประวติัมุ่งหวงัจะให้
ผูร้บัสารเห็นคลอ้ยตาม และตอบสนองต่อบรบิททางประวติัศาสตรใ์นแต่ละช่วงเวลา  

งานเขียนพระประวัติช่วงก่อนทศวรรษ 2490 เป็นช่วงเวลาแรกที่พระชนม์ชีพของกรม
หลวงชุมพรฯปรากฏในประวัติศาสตรน์ิพนธ์เป็นครัง้แรกดว้ยการนิพนธ์พระประวัติโดยสมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ งานเขียนพระประวติัช่วงนีไ้ดน้ าเสนอตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯใน
ฐานะเชือ้พระวงศแ์บบอย่างผูน้  าความทนัสมยัจากตะวนัตกกลบัมาสร้างความเจรญิแก่สยาม โดย
ใชโ้ครงเรื่องสขุนาฏกรรม (Comedy) น าเสนอเรื่องราวพระชนมช์ีพกบัความส าเรจ็ในพระกรณียกิจ 
มีขอ้สรุปอธิบายความส าเร็จเนื่องดว้ยคณุสมบติัของพระองค ์เช่น ความกลา้ริเริ่มกระท าสิ่งที่เป็น
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ประโยชน,์ ความมุ่งมั่นตัง้พระทยั และความเอือ้อาทรต่อผูค้นอย่างไม่เลือกหนา้ เป็นตน้ และมอง
ความส าเรจ็ที่เกิดขึน้เป็นจดุเริ่มตน้ของการแกไ้ขปัญหาที่จะส าเรจ็ขึน้ในอนาคต 

การน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯเช่นนีส้มัพนัธ์กบับริบทหลกัคือ ความพยายาม
ของชนชัน้น าสยามในการจัดระเบียบทางสงัคมขึน้ใหม่ในช่วงที่สยามเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น
สมัยใหม่ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในฐานะเจา้นายชั้นสูงของราชวงศแ์ละเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยทรงเห็นจ าเป็นตอ้งจดัความสมัพันธท์างอ านาจของผูค้นในสงัคมขึน้ใหม่ โดย
ทรงใช้พระนิพนธ์ของพระองค์เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงการรบัรูต้ัวตนของผู้คนในสังคม พระ
นิพนธ์พระประวัติกรมหลวงชุมพรฯจึงได้รับการผลิตขึน้เพื่อโน้มน้าวให้ชนชั้นน ายึดถือเป็น
แบบอย่าง ตระหนกับทบาทหนา้ที่ในชนชัน้ของตน มีความสามคัคีเอือ้อาทรระหว่างกนั และปฏิบติั
ราชการดว้ยความจงรกัภักดี เพื่อเกือ้หนุนใหพ้ระมหากษัตริยส์ามารถน าพาประเทศชาติผ่านพน้
ปัญหาและรกัษาระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยใ์หม้ั่นคงสืบไป 

งานเขียนพระประวติัช่วงทศวรรษ 2490-2520 เป็นช่วงที่มีการสรา้งเรื่องราวแม่บทการ
เล่าพระประวติัของพระองคโ์ดยกองทัพเรือไทย โดยน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะ
ทหารเรือนกัปฏิรูป โดยใชโ้ครงเรื่องวีรคติ (Romance) น าเสนอความมุ่งมั่นตัง้พระทยัในการปฏิรูป
การศึกษาของทหารเรือและเปลี่ยนแปลงกิจการทหารเรือจากราชการที่มิไดม้ีรากฐานใด ๆ ในอดีต
กลายเป็นองคก์รราชการสมัยใหม่ที่มีเกียรติยศทัดเทียมนานาชาติ มีขอ้สรุปอธิบายความส าเร็จ
เนื่องดว้ยคุณสมบติัความเป็นวีรบุรุษของพระองค ์เช่น ความเป็นผูน้  า, ความเด็ดขาด, การไม่ถือ
พระองค ์และความรกัใครค่ลกุคลีกบัทหารเรือดจุบิดากบับุตร เป็นตน้ และมองความส าเร็จในพระ
กรณียกิจเป็นสิ่งสามารถแกไ้ขปัญหาคนไทยไม่มีความรูค้วามสามารถในการเดินเรือทะเลไดส้  าเร็จ
ตัง้แต่ช่วงที่พระองคย์งัทรงมีพระชนมช์ีพ 

การน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯเช่นนีส้ัมพันธ์กับบริบทหลักคือ การสูญเสีย
บทบาทกบัสถานะทางการเมืองของกองทพัเรือภายหลงัจากเหตกุารณก์บฏแมนฮตัตนั พ.ศ. 2494 
โดยรฐับาลทหารฝ่ายกองทัพบกได้ลดทอนแสนยานุภาพของกองทัพเรือ ท าใหก้องทพัเรือประสบ
ความยากล าบากจากการถูกโดนยา้ยออกจากพืน้ที่เขตกรุงเทพฯและบุคลากรประสบความไม่
มั่นคงในวิชาชีพ กองทัพเรือจึงตอ้งการสรา้งประวัติศาสตรข์องตนเองขึน้ใหม่ ดา้นหนึ่งเพื่อฟ้ืนฟู
ขวญัก าลงัใจของบุคลากรภายในองคก์ร โดยเปลี่ยนแปลงการรบัรูต้วัตนของบุคลากรใหม่ อีกดา้น
หนึ่งเพื่อยกสถานะของกองทัพเรือขึน้ต่อรองกับกองทัพเหล่าอ่ืน กองทัพเรือได้สืบค้นเรื่องราว
ประวัติศาสตรข์องตนเองในอดีต และเกิดการปะทะแข่งขันการเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสมเป็น 
ปูชนียบุคคลขององค์กร โดยกรมหลวงชุมพรฯทรงเป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญที่กองทัพเรือเชิดช ู
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โดยเฉพาะหน่วยราชการทหารเรือที่ฐานทพัเรือสตัหีบ อีกทัง้ทรงเป็นสญัลกัษณข์องกองทพัเรือเมื่อ
กองทัพเรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสรา้งอนุสรณ์สถานระลึกถึงพระองคโ์ดยภาคประชาชนตัง้แต่
ทศวรรษ 2510 เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจร่วมกันเรื่องความส าคัญของพระองคต่์อกองทัพเรือ 
โดยมุ่งหวังใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของกองทัพเรือและยอมรบัในฐานะราชการส าคัญของชาติ 
ขณะเดียวกนั กองทัพเรือก็ไดย้อมรบัคณุสมบติัของพระองคใ์นฐานะผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกความ
เป็นสมัยใหม่ที่ประชาชนทอ้งถิ่นเชื่อถือศรทัธาดว้ย โดยมองว่า ตัวตนนีเ้ป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงความนิยม
เลื่อมใสของผูค้นทั่วไปต่อพระจริยวตัรกบัพระอธัยาศยัของพระองค ์มิไดแ้ตกต่างจากความเคารพ
ของกองทัพเรือต่อพระเกียรติคุณของพระองค ์รวมทัง้การยอมรบัจะสามารถสรา้งความเป็นพวก
พอ้งเดียวกนัและโนม้นา้วใหป้ระชาชนมีมมุมองต่อกองทพัเรือในแง่ดีดว้ย 

ตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมยัใหม่ได้
ปรากฏขึน้อย่างนอ้ยในช่วงทศวรรษ 2480 จากบริบทความเชื่อถือศรทัธาต่ออ านาจอิทธิปาฏิหาริย์
ของศาลเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯที่ย่านนางเลิง้ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของวงัที่พระองคท์รงประทับ
อาศยัในช่วงที่ทรงมีพระชนมช์ีพ และประชาชนบริเวณย่านนีเ้ชื่อว่า พระวิญญาณของพระองคย์ัง
ทรงสถิตอยู่ที่แห่งนี ้ตวัตนนีไ้ดก้ลายเป็นกระแสความรูค้วามเขา้ใจต่อผูค้นทั่วไปในสงัคมที่ด  ารงอยู่
คู่ขนานกับตวัตนทหารเรือนกัปฏิรูป และไดร้บัการตอกย า้ดว้ยบริบทคณุค่าศาสตรค์วามรูจ้ารีตใน
สังคมไทยที่ได้รับการให้ความส าคัญในช่วงทศวรรษ 2490 -2500 ด้านหนึ่งคือ กระแสความ
ตอ้งการสิ่งพึ่งพิงทางจิตใจของผู้คนที่เผชิญภยันตรายจากความรุนแรงของอาชญากรรมที่เพิ่ม
สูงขึน้หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 เนื่องดว้ยการแพร่หลายของอาวุธปืนสงครามและความลม้เหลว
ของรฐัส่วนกลางในการสรา้งระเบียบกับการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความ
ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มการเมืองทหารบก, ต ารวจ และทหารเรือ อีกดา้นหนึ่งคือ การปะทะประสาน
คณุค่าระหว่างความรูแ้พทยแ์ผนไทยกบัความรูก้ารแพทยปั์จจุบนัที่เริ่มมีความเจรญิและแพร่หลาย
สูช่นบทมากขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ 2490 เมื่อสหรฐัฯใหค้วามช่วยเหลือดา้นการสาธารณสขุของไทย 

กระแสความรูค้วามเขา้ใจต่อกรมหลวงชุมพรฯในฐานะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์และบรบิททางสงัคม
ช่วงทศวรรษ 2490-2500 ท าใหน้าวาตรี หลวงรกัษาราชทรพัย ์(รกัษ์ เอกะวิภาต) เป็นผูเ้ขียนพระ
ประวัติคนแรกที่น าเสนอเรื่องราวพระจริยวัตรความเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์เพื่ออธิบายความ
เป็นมาของความศักดิ์สิทธิ์ท่ีพระองค์ทรงมีหลังการสิน้พระชนม์ และน าเสนอเรื่องหมอพร เพื่อ
อธิบายถึงความนิยมเลื่อมใสของประชาชนทั่วไปที่มีต่อพระองค์ ทั้งสองเรื่องนีไ้ดป้ระกอบสรา้ง
ตวัตนของพระองคใ์นฐานะผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบความเป็นสมยัใหม่ขึน้พรอ้มคณุสมบติัต่าง ๆ 
ด้านอิทธิปาฏิหาริย์ รวมถึงคุณสมบัติของความเป็นคนนอกชนชั้น กลายเป็นเรื่องราวแม่บทที่
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อธิบายความเลื่อมใสศรทัธาของผูค้นต่อพระองค ์ซึ่งต่อมาผูเ้ขียนพระประวติันอกกลุ่มกองทัพกับ
ราชสกุลอาภากรไดผ้ลิตซ า้ ขยายความ และเพิ่มเติมเรื่องเล่าเชิงอิทธิปาฏิหาริยเ์ก่ียวกับพระองค์
มากขึน้ เพื่อตอกย า้ความศักดิ์สิทธิ์และความรูค้วามเขา้ใจดา้นนีต่้อพระองคจ์นกลายเป็นกระแส
ความรูค้วามเขา้ใจต่อกรมหลวงชุมพรฯอีกดา้นหนึ่งที่ยอ้นแยง้กับความเป็นนักปฏิรูปสรา้งความ
เป็นสมยัใหม่แก่กองทพัเรือ และเป็นที่แพรห่ลายในสงัคมมากกว่าตวัตนทหารเรือ 

ท้ายที่สุด งานเขียนประวัติในช่วงทศวรรษ 2520-2530 เป็นช่วงเวลาที่งานเขียนเริ่ม
ปรากฏการเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องใหม่เพื่อน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯในฐานะ “พระ
บิดาของกองทัพเรือไทย” โดยใชโ้ครงเรื่องวีรคติ (Romance) น าเสนอเรื่องราวพระกรณียกิจของ
พระองคแ์ละใหคุ้ณค่าในฐานะการริเริ่มก่อร่างสรา้งกิจการทหารเรือตัง้แต่ตน้ รวมทัง้ใชโ้ครงเรื่อง
สขุนาฏกรรม (Comedy) น าเสนอพระกรณียกิจดา้นอ่ืน มีขอ้สรุปอธิบายความส าเร็จและพระด าริ
เนื่องดว้ยคณุสมบติัของพระองคท์ี่ทรงมุ่งประโยชนต่์อส่วนรวม และมองความส าเรจ็ในพระกรณีย
กิจเป็นสิ่งที่สรา้งประโยชนส์ขุต่อสงัคม ณ ช่วงเวลาที่ทรงมีพระชนมช์ีพ 

การน าเสนอตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯเช่นนี ้สัมพันธ์กับบริบทหลักคือ การสรา้ง
อดุมการณข์องชาติขึน้ใหม่ที่ใหค้ณุค่าต่อสถาบนัพระมหากษัตริยใ์นฐานะสถาบนัที่สรา้งประโยชน์
สุขต่อสังคม ท าใหก้รมหลวงชุมพรฯในฐานะเชือ้พระวงศพ์ระองค์หนึ่งในราชวงศจ์ักรีจึงตอ้งทรง
ไดร้บัการน าเสนอความต่อเนื่องการสรา้งคณุประโยชนข์องสถาบนัพระมหากษัตริยต่์อสงัคมไทย 
กองทัพเรือจึงจ าเป็นต้องเลือกสรรน าเสนอคุณสมบัติและพระเกียรติคุณให้สอดคล้องกับ
อดุมการณข์องชาติดงักลา่ว ขณะเดียวกนั กองทพัเรือก็ใชโ้อกาสนีเ้ชิดชูพระองคข์ึน้เป็น “พระบิดา
ของกองทัพเรือไทย” และก าหนด “วันอาภากร” ขึน้เป็นทางการใน พ.ศ. 2536 การประกาศเชิดชู
พระองคน์ีเ้ป็นการเริ่มตน้การสรา้งความรูส้ึกร่วมในการรบัรูพ้ระเกียรติคุณของพระองค ์ตอกย า้
ความรูค้วามเขา้ใจต่อตัวตนของพระองคใ์นลักษณะเดียวกัน และจะน าไปสู่การสรา้งความเป็น
อันหนึ่งเดียวกันภายในกองทัพเรือ โดยยกสถานะของกรมหลวงชุมพรฯขึน้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นกองทัพเรือไทยร่วมกัน และเป็นจุดเริ่มตน้ที่กองทัพเรือจะพยายามสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจใหม่แก่ผู ้คนทั่วไปในสังคมให้มีการรบัรูร้่วมกันกับกองทัพเรือ และมุ่งหวังให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของกองทพัเรือมากขึน้หลงัจากทศวรรษ 2530 

แมเ้รื่องราวพระประวัติของพระองคจ์ะมีขอ้เท็จจริงเก่ียวพระชนมช์ีพของพระองค ์แต่
การศกึษางานเขียนพระประวติักรมหลวงชุมพรฯฉบบัทางการตัง้แต่ พ.ศ. 2466-2536 ก็ไดแ้สดงให้
เห็นว่า ขอ้เท็จจริงเหลา่นัน้ก็ถูกเรียงรอ้ยเป็นเรื่องราวและใหค้ณุค่าความหมายเพื่อน าเสนอตวัตนของ
กรมหลวงชุมพรฯตอบสนองต่ออุดมคติของผูเ้ขียนพระประวัติและบริบททางประวัติศาสตรใ์นแต่ละ



  151 

ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ภายหลงัทศวรรษ 2530 ตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯทัง้ในฐานะทหารเรือ
นักปฏิรูปและผูใ้ชศ้าสตรค์วามรูน้อกระบบสมัยใหม่ก็ยังด ารงอยู่คู่ขนานกันจวบจนปัจจุบัน โดย
อาจไดร้บัการใหค้ณุค่าความหมายใหม่ที่แตกต่างจากยุคสมยัที่ผูว้ิจยัศึกษา ดงันัน้ การศึกษาพระ
ประวติัของพระองคใ์นฐานะเรื่องเลา่ทางประวติัศาสตรจ์ึงยงัคงมีคณุค่าที่จะไดร้บัการศึกษาต่อไป 

 
2. ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตรข์องเฮยเ์ดน ไวตกั์บการเล่าเร่ืองพระประวัติ
ของกรมหลวงชุมพรฯ 

เมื่อผูว้ิจัยใชก้รอบแนวคิดจากทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตรข์องเฮย์เดน ไวต์ในการ
วิเคราะหง์านเขียนพระประวัติและตวัตนของกรมหลวงชุมพรฯที่ปรากฏในงานเขียน ผูว้ิจัยพบว่า 
กรอบแนวคิดจ าเป็นตอ้งไดร้บัการประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมต่อการศึกษาวิเคราะห ์เนื่องจากทฤษฎี
ของไวตม์ีเงื่อนไขในการใชศ้ึกษาและไม่สามารถใชว้ิเคราะหก์ับเรื่องราวบางเรื่องของกรมหลวง
ชมุพรฯ ท าใหผู้ว้ิจยัจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนกรอบแนวคิดบางสว่นใหส้อดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ 

ในเรื่องการใชท้ฤษฎีของไวตใ์นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเล่าพระประวัติของกรมหลวง
ชุมพรฯ ผูว้ิจัยตอ้งประยุกตก์รอบแนวคิดจากทฤษฎีของไวต ์เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์
เรื่องราวของกรมหลวงชมุพรฯดงันี ้

ในระดับการสรา้งโครงเรื่อง ผู้วิจัยประเมินโครงเรื่องในงานเขียนพระประวัติ โดย
พิจารณาจากการแกไ้ขอปุสรรคปัญหากบัผลลพัธท์ี่อธิบายในเรื่อง และแบ่งออกเป็น 4 แนว ซึ่งเป็น
ขั้วตรงขา้มกัน ได้แก่ วีรคติ (Romance) กับเยย้หยัน (Satire) และสุขนาฏกรรม (Comedy) กับ
โศกนาฎกรรม (Tragedy) แนวเรื่องคู่แรกประเมินจากการแกไ้ขอปุสรรคปัญหา โดยในแนวเรื่องวีร
คติ ตัวเอกของเรื่องจะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ส  าเร็จและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างขึน้ ไม่ว่าจะต่อตัวเอกหรือต่ออุปสรรคปัญหา ขณะที่ในแนวเรื่องเย้ยหยัน ตัวเอกจะ
ลม้เหลวในการแกไ้ขอปุสรรคปัญหา สว่นแนวเรื่องคู่หลงั ตวัเอกยงัไม่สามารถแกไ้ขอปุสรรคปัญหา
ได ้แต่ประสบสถานการณท์ี่จะน าไปสู่ผลลพัธบ์ัน้ปลาย ในแนวเรื่องสขุนาฏกรรม สถานการณท์ี่ตวั
เอกประสบไดค้ลี่คลายลงชั่วคราว ขณะที่ในแนวเรื่องโศกนาฏกรรม สถานการณท์ี่ตวัเอกประสบตึง
เครียดมากขึน้ แต่ผูอ่้านไดต้ระหนกัรูถ้ึงปัจจยัเก่ียวกบัอปุสรรคปัญหามากขึน้ 

ในระดับการสรา้งขอ้ถกเถียง ผูว้ิจัยพิจารณาจากการอธิบายผลลัพธ์ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวที่ เกิดขึ ้น  โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบที่ เป็นขั้วตรงข้ามกัน ได้แก่  Formist กับ 
Contextualist และ Organicist กบั Mechanist ในหลกัการสรา้งค าอธิบายคู่แรก Formist จะมอง
ว่า ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้สามารถไดด้ว้ยปัจจยัภายในเรื่องนัน้โดยตรง ขณะที่  Contextualist จะมองว่า 
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ผลลัพธ์จ าเป็นตอ้งอาศัยปรากฏการณ์อ่ืนที่ใกลเ้คียงกันประกอบการอธิบาย ส่วนหลักการสรา้ง
ค าอธิบายคู่หลงัจะมองผลลพัธท์ี่เกิดขึน้เป็นส่วนหนึ่งของภาพประวติัศาสตรใ์หญ่ โดย Organicist 
จะมองว่า ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ ้นเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ใหญ่ที่ด  าเนินอยู่และเกื้อหนุน
ปรากฏการณใ์หญ่นัน้ ขณะที่ Mechanist จะมองว่า ผลลพัธเ์ป็นสว่นหนึ่งของปรากฏการณใ์หญ่ที่
ถกูบีบคัน้ดว้ยเงื่อนไขความจ าเป็น 

ในระดับนัยยะอุดมการณ์ ผูว้ิจัยพิจารณาจากทิศทางของผลลัพธ์ที่ เกิดขึน้และจังหวะ
ของการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบที่เป็นขัว้ตรงขา้มกัน ไดแ้ก่ Anarchist กับ Liberal 
และ Radical กับ Conservative นัยยะคู่แรกจะพิจารณาถึงทิศทางของผลลัพธ์ที่ เกิดขึน้ โดย 
Anarchist จะมองทิศทางของผลลัพธ์ในลักษณะการรือ้ฟ้ืนหรือใหคุ้ณค่าต่อสิ่งที่เคยด ารงอยู่ใน
อดีต ขณะที่ Liberal จะมองทิศทางของผลลพัธใ์นลกัษณะการสรา้งสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม ส่วนนยัยะ
คู่หลังจะพิจารณาจังหวะของการเปลี่ยนแปลง โดย Radical จะมองว่า ความเปลี่ยนแปลง
จ าเป็นตอ้งเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ Conservative จะมองว่า ความเปลี่ยนแปลงควรด าเนิน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อย่างไรก็ตาม แมผู้ว้ิจยัจะประยุกตส์รา้งกรอบแนวคิดจากทฤษฎีของไวตแ์ลว้ แต่ผูว้ิจัย
ยงัพบว่า กรอบแนวคิดมีขอ้จ ากัดในการใชศ้ึกษาวิเคราะหอ์ยู่สองประการอันเนื่องมาจากเงื่อนไข
เบือ้งตน้ของทฤษฎี 

ประการแรก ทฤษฎีของไวตส์รา้งขึน้เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะหง์านเขียนชิน้ต่อชิน้หรือ
ชุดงานเขียนของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง ขณะที่งานวิจัยนี ้มองว่า ตัวตนของกรมหลวงชุมพรฯ
ประกอบสรา้งขึน้จากงานเขียนหลายชิน้ และมีผูเ้ขียนพระประวัติหลายคนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของทฤษฎี ผูว้ิจยัจ าเป็นตอ้งสร้างภาพรวมของโครงเรื่องพระประวติัผ่านการ
ประมวลเรื่องราวจากงานเขียนพระประวัติที่ผลิตขึน้ในแต่ละช่วงเวลา ภาพรวมโครงเรื่องพระ
ประวติัในงานวิจยันีจ้ึงเป็นสิ่งที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง และผูว้ิจยัตระหนกัว่า ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์
อาจสรา้งค าอธิบายที่คลาดเคลื่อนจากขอ้เท็จจริงที่แฝงอยู่ในการเขียนพระประวติัของผูเ้ขียนแต่ละคน 

ประการที่สอง ทฤษฎีของไวตว์างอยู่บนรูปแบบการเล่าเรื่องในลักษณะการแก้ไขปม
ปัญหาอุปสรรคและประเมินผลลพัธ์การแกไ้ขปมปัญหานัน้ ซึ่งสามารถใชศ้ึกษากับเรื่องราวส่วน
ใหญ่ของกรมหลวงชุมพรฯได ้แต่ทฤษฎีไม่สามารถใชว้ิเคราะหก์บัโครงเรื่องพระประวติัที่มิไดม้ีปม
ปัญหาชดัเจนได ้เช่น เรื่องพระจริยวตัรของกรมหลวงชมุพรฯดา้นเลื่อมใสศรทัธาไสยศาสตร ์ซึ่งเล่า
ถึงเหตุการณ์ที่กรมหลวงชุมพรฯทอดพระเนตรเห็นอิทธิปาฏิหาริยข์องหลวงปู่ ศุขแลว้ จากนัน้ทรง
เลื่อมใสศรทัธาและฝากพระองคเ์ป็นศิษยข์องหลวงปู่ ทนัที เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งประเมินแนว
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เรื่องจากองคป์ระกอบอ่ืนที่อยู่นอกเหนือเกณฑก์ารพิจารณาตามทฤษฎี เช่น ลกัษณะจุดจบของ
เรื่อง, ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากการกระท าของตัวเอก หรือการเปรียบเทียบกบัการน าเสนอ
เรื่องราวอ่ืนในโครงเรื่อง เป็นตน้ 

 
3. ข้อสังเกตเพิม่เติมจากการศึกษา 

หลังจากการเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯใน พ.ศ. 2536 กองทัพเรือได้มีการทบทวนแก้ไข
สถานะการยกย่องพระองคใ์น พ.ศ. 2544 โดยเปลี่ยนการขนานพระนามใหม่จาก “พระบิดาของ
กองทพัเรือ” เป็น “องคบ์ิดาของทหารเรือไทย” ผูว้ิจยัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตสองสว่นคือ การเปลี่ยนค าจาก 
“พระบิดา” เป็น “องคบ์ิดา” และการเปลี่ยนค า “ของกองทพัเรือไทย” เป็น “ของทหารเรือไทย”  

ในส่วนแรก เอกสาร บันทึกขอ้ความที่ กห 0503/2560 เรื่องการขนานพระนาม พลเรือ
เอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2544 กรมก าลงั
พลทหารเรือเสนอใหม้ีการทบทวนพิจารณาการขนานพระนามของกรมหลวงชุมพรฯว่า “พระบิดา
ของกองทพัเรือไทย” โดยอา้งถึงพระด ารสัแนะน าการใชร้าชาศพัทข์องสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรท์ี่ทรงทว้งติงถึงการเชิดชูพระบิดาของวงการ
วิชาชีพต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 25361 ว่า การใชค้ า “พระบิดา” ตอ้งสมัพันธ์สถานะ “เชือ้พระวงศ”์ ของ
บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของ กองทัพเรือมิไดม้ีสถานะเป็นเจา้ จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะขนานพระนาม
กรมหลวงชุมพรฯว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และทรงแนะน าใหใ้ชค้  าว่า “องคบ์ิดา” แทน 
อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี ้เชือ้พระวงศท์ี่ไดร้บัการขนานพระนามใหม่ว่า “องคบ์ิดา” มีเพียง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและกรมหลวงชุมพรฯเท่านัน้ ขณะที่
สถาบนัหรือหน่วยราชการอ่ืนยงัคงขนานพระนามว่า “พระบิดา” แด่ปูชนียบุคคลของตน ผูว้ิจัยจึง
ตัง้ขอ้สงัเกตถึงความเป็นไปไดท้ี่อาจมีปัจจัยอ่ืนที่ผลกัดันใหก้องทัพเรือเลือกเปลี่ยนค าขนานพระ
นามใหม่ตามพระด ารสัแนะน าขา้งตน้ 

ในส่วนต่อมา กรมก าลงัพลทหารเรืออธิบายว่า ต าแหน่ง “พระบิดาของกองทพัเรือไทย” 
ควรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัตามขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร ์กระนัน้ 

 
1 กรมก าลงัพลทหารเรืออา้งว่า สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทรท์รงมีพระด ารสัเรื่องนีเ้มื่อเสด็จเป็นองคป์ระธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงแสดงปาฐกถาเรื่องพระกรณียกิจของสมเด็จฯ พระบรมราชชนกต่อ
การสาธารณสุขไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (ใน กองทัพเรือ. (2544, 14 มีนาคม). บนัทึกขอ้ความที ่
กห 0503/2560 เรือ่งการขนานพระนาม พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ.์) 
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พระองคท์รงไดร้บัการขนานพระนาม “พระปิยมหาราช” ซึ่งครอบคลมุพระอจัฉริยภาพของพระองค์
ในทุกด้านอยู่แล้ว จึงไม่ควรขนานพระนามพระองค์เป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” อีก 
ขณะเดียวกนั กรมก าลงัพลทหารเรือไดเ้สนอใหข้นานพระนามกรมหลวงชุมพรฯใหม่ว่า “พระบิดา
ของทหารเรือไทย” แทน ซึ่งลดสถานะของพระองคจ์ากต าแหน่ง “ผูร้ิเริ่มก่อตัง้องคก์รทหารเรือ” ลง
เป็น “ผูไ้ดร้บัการยกย่องนบัถือจากเหล่าทหารเรือ” ผูว้ิจยัจึงตัง้ขอ้สงัเกตว่า แมก้ารเชิดชูกรมหลวง
ชมุพรฯขึน้เป็น “พระบิดา” สามารถสถาปนาความรูค้วามเขา้รว่มกนัภายในกองทพัเรือไดส้  าเรจ็ แต่
การแข่งขันการเชิดชูปูชนียบุคคลภายในกองทัพเรืออาจจะยังมิไดยุ้ติลง และอาจจะปัจจัยหนึ่งที่
สง่ผลใหก้ารเขียนพระประวติัของกรมหลวงชุมพรฯหลงัทศวรรษ 2540 พยายามน าเสนอพระปรีชา
สามารถดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพระกรณียกิจเก่ียวกับกิจการทหารเรือ เพื่อยอ้นกลับมารกัษา
สถานะความเป็นปชูนียบคุคลของพระองคภ์ายในกองทพัเรือ 
   ขอ้สงัเกตขา้งตน้ทัง้สองนีเ้ป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปส าหรบัผูท้ี่จะศึกษาเรื่องราวของ
กรมหลวงชุมพรฯในฐานะเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์รื่องหนึ่งที่แพร่หลายในสงัคมและในฐานะ
การเขียนชีวประวติับคุคลเพื่อยกย่องบุคคลเป็นวีรบรุุษของสงัคมไทย 
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	2.2.3 (พ.ศ. 2516) บทความเรื่อง “พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
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	3. การเชิดชูกรมหลวงชุมพรฯขึ้นเป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” ทศวรรษ 2530
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