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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติท่ามกลางความคาดหวังของ
อาณาประชาราษฎร์ที่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของชาติสยามดาเนินสืบเนื่องจากพระราช
มรดกที่พ ระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้า เจ้ าอยู่หั วทรงทิ้ง ไว้ ให้ แก่ พระองค์ สยามในรั ชสมัย ของ
พระองค์ ซึ่ง เต็ม ไปด้วยปัญ ญาชน ข้าราชการ พระบรมวงศานุว งศ์ ที่ไ ด้ รับ การศึก ษาอย่า งดีทั้ ง ใน
ประเทศและจากต่างประเทศ รูปแบบการปกครองที่เอื้อให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจสูงสุด
รวมถึ ง อั น ตรายของการล่ า อาณานิ ค มก็ ไ ด้ ห มดสิ้ น ลงแล้ ว ปั จ จั ย เหล่ า นี้ อ าจช่ ว ยให้ รั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่ง ความรุ่ง เรืองของสยาม แต่ปัจจัยเหล่านี้กลับ
ก่อให้เกิดปัญหานานัปการในการปกครองประเทศชาติ จวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของสยามที่
เสด็จพระราชดาเนินไปศึกษายังทวีปยุโรป ด้วยความคาดหวังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่าพระราชโอรสของพระองค์ที่ทรงส่งไปศึกษายังต่างประเทศจนมีความรู้ความชานาญใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง จะนาความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงมีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทรา
วดีก็เป็นหนึ่งในพระราชโอรสที่ทรงส่งไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้พระองค์ทรงเข้าศึกษาในวิชาทหารเรือ1 อย่างไรก็ตามการเสด็จ
ทิวงคตของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารในพ.ศ.2437 ได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อแนวทางการศึกษาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มหาวชิราวุธ เนื่องจากพระองค์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสยาม
มกุฎราชกุมารแทน อันหมายความว่าจะต้องเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดาของพระองค์
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ป้ า หมายการศึ ก ษาของพระองค์ จึ ง ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นไปเพื่ อเตรี ย มพระองค์ ขึ้ น เป็ น
พระมหากษัตริย์ที่มีความรู้ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและการทหารควบคู่กันไป มิใช่
1

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: ราช

2

เพื่อให้มีค วามรู้ความชานาญในสาขาใดสาขาหนึ่ ง แนวทางการศึก ษาเช่นนี้ไ ด้ส่ง ผลกระทบอย่า ง
ชัดเจน เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ท่ามกลางข้าราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นข้าราชการ
ชานาญการ (Technocrat) ผู้มีความรู้ความชานาญในสายงานของตน
พระราชจริยวัติส่วนพระองค์บางประการประกอบกับการได้รับการศึกษาในต่างประเทศ
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ไม่สู้
ดีนัก โดยเฉพาะบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้ดารงตาแหน่งสาคัญทางราชการ เนื่องจากความแตกต่างของโลกทัศน์ระหว่างเด็กหนุ่มที่ไ ด้รับ
การศึกษาสมัยใหม่จากโลกตะวันตก ผู้เปี่ยมความเชื่ อมั่น เย่อหยิ่ง ในความรู้แบบที่ตนมี แต่ไ ร้ซึ่ ง
ประสบการณ์ในการบริหารประเทศ กับชายชราที่ได้รับการศึกษาในลักษณะกลางเก่ากลางใหม่ 2 แต่
เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการบริหารประเทศ  เมื่อทั้งสองฝ่ายมาปะทะกัน ต่างฝ่ายต่างมองในจุด
ด้อยของอีกฝ่ายหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงเห็นว่าคาแนะนา ตักเตือน ของบรรดา
พระราชปิตุลาของพระองค์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ 3 กอปรกับพระราชอุปนิสัยส่วนพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่ทรงโปรดที่จะตรัสกับผู้ใดโดยเฉพาะบุ คคลที่ทรงไม่มี
ความสนิทสนม4 จึงเป็นเหตุให้ทรงปลีกพระองค์ออกจากพระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้5
นอกจากนี้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรดาข้าราชการชานาญการซึ่งสาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนายร้อยชั้นนาในยุโรป ผู้มีความรู้ความชานาญการเฉพาะทางและรับ
ราชการอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการศึกษา
เพียงหลักสูตรระยะสั้นทั้งในสายพลเรือนและทหารทาให้ทรงไม่มีความชานาญในความรู้สาขาใดสาขา
2

กรรภิ รมย์ สุว รรณานนท์, “พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้ า อยู่ หัวหั บการสร้ างชาติ ไทย,” (วิ ทยานิพ นธ์ ป ริญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 62.

ปัจจัยหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศทรงพระอักษรอยู่ที่
ประเทศสยามก็เนื่องจากว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศทรงเรียนรู้วิธีการปกครองประเทศจากพระองค์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างพระบรมโอรสาธิราชกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้
3
ราม วชิราวุธ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. พิมพ์ครั้งที่ 4), หน้า 12.
4
หจช. ร.5 ต. 49/8 หนังสือพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 ตุลาคม
พ.ศ.2441
5
กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหับการสร้างชาติไทย”, หน้า 259.

3

หนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบกับระบบราชการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มอบอานาจ
ในการบริหารกิจการภายในกระทรวงให้แก่เสนาบดีอย่างเบ็ดเสร็จ จนในบางครั้ง เกือบจะเป็นการ
บริหารราชการอย่างเอกเทศโดยพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่อย่างใด6 ด้วยรูปแบบการบริหารราชการในลักษณะนี้ องค์พระมหากษัตริย์จาเป็นต้องมีพระบารมี
และมีภาวะผู้นา อีกทั้งยังจาเป็นต้องได้รับความเคารพยาเกรงจากทั้งบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ข้าราชการทุกระดับเพื่อคงพระราชอานาจสูง สุดในการปกครองประเทศไว้แก่พระมหากษัตริย์ แต่
ปัจจัยหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงแก้ปั ญหา
ดังกล่าวด้วยการสร้างสมัครพรรคพวกของพระองค์ที่เป็นคนรุ่นหนุ่มซึ่งพร้อมจะเชื่อฟังและกระทาตาม
พระบรมราชโองการของพระองค์ให้ขึ้นดารงตาแหน่งเสนาบดี แทนที่เสนาบดีเก่าที่พระราชบิดาของ
พระองค์ทรงแต่งตั้ง
ผลพวงจากความหวาดระแวงที่จะสูญ เสียอธิปไตยของชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้พระบรมราโชบายที่สาคัญ ประการหนึ่งของพระองค์คือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กองทัพ ด้วยเหตุนี้พระราชโอรสหลายพระองค์จึงถูกส่งไปทรงศึกษาวิชาการทหาร
ตามประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และเมื่อทรงสาเร็จการศึกษากลับมาแล้วก็ล้วนแต่ท รงรับราชการใน
ตาแหน่งที่สาคัญภายในกองทัพทั้งกองทัพบก และกองทัพเรือ ในทางตรงกันข้ามพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาอันสั้น อีกทั้งเมื่อ
ทรงกลับมารับราชการก็ไม่ได้ทรงหน้าที่ทางการทหารที่สาคัญแต่ประการใด และดูเหมือนว่าในขณะที่
พระองค์ทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมาร พระราชจริยวัตรของพระองค์ก็เป็นที่ขุ่นเคืองแก่บรรดา
ทหารโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงยืนกรานต่อพระราชบิดาของพระองค์ให้ลงโทษทหารที่
ทะเลาะวิวาทกับมหาดเล็กของพระองค์  รวมถึงความไม่ใส่พระราชหฤทัยต่อกิ จการทหารเท่าใดนัก
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ทรงไม่เป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาทหารนัก อีกทั้งความไม่ใส่พระราช
หฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารก็ยิ่งทาให้พระองค์ขาดฐานพระ
ราชอานาจทางการทหารอันจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างเสถียรภาพแก่ราชบัลลังก์ ด้วยเหตุนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ พระบรมราโชบายประการแรก ๆ จึงคือ
6

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอานาจรัฐและอานาจการเมือง (กรุงเทพฯ:
สถาบันนโยบายศึกษา, 2541, พิมพ์ครั้งที่ 3), หน้า 63.
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การสร้างพระราชอานาจ และภาพลักษณ์ทางการทหารเพื่อสร้างความยอมรับจากบรรดาทหาร อันจะ
เป็นสิ่งค้าประกันถึงเสถียรภาพ และความมั่นคงในพระราชบัลลังก์ของพระองค์
ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงจาเป็นต้อง
สร้างภาพลักษณ์ทางการทหารเกิดจากภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ของชาติต่างๆ ทั้งในเอเชียและ
ยุโรป ในคริสต์คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ผูกติดกับภาพของจอมทัพผู้นาพาเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่มาตุภูมิ
กษัตริย์หลาย ๆ ประเทศพยายามแสดงภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน เช่น การแสดงพระองค์ในฐานะทหารด้วยการฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังทรงแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาทหาร
ในแนวหน้ายามที่ประเทศชาติเกิดสงคราม การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของกองทัพในเรื่องต่าง
ๆ และยังพยายามแสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกษั ตริย์กับบรรดาทหาร ภาพลักษณ์
เหล่านี้กลายเป็นกรอบให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ข อง
พระองค์ตามแบบของกษัตริย์พระองค์อื่นที่ได้รับยกย่องว่าทรงเป็นจอมทัพที่ยิ่งใหญ่
ความพยายามในการสถาปนาพระราชอ านาจ และภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ใน
พ.ศ.2453 เช่น การจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทัพอย่างกองเสือป่า หรือกรมทหาร
รักษาวัง ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทัพส่วนพระองค์ เพื่อทรงใช้คานพระราชอานาจ
ทางการทหารกับบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาในพระองค์ที่ทรงรับราชการทหารในตาแหน่ง
หน้าที่สาคัญ และมีกาลังทหารในบังคับบัญชาเป็นจานวนมากที่พร้อมปฏิบัติตามคาสั่ง
ด้วยพระราชประสงค์ ในการสร้างกองเสื อป่า และกรมทหารรักษาวัง ให้เ ป็นกองทัพส่ว น
พระองค์เพื่อทรงมีพระราชอานาจในการบังคับบัญ ชาอย่างเต็มที่ และไว้วางพระราชหฤทัยได้อย่าง
สนิทใจ พระองค์จึง ทรงแต่งตั้ งข้ าราชบริพาร หรื อข้าราชการที่มี ความสนิท สนมซึ่ง ส่ว นใหญ่เป็ น
กลุ่ ม คนที่ ท างานรั บ ใช้ ใ กล้ ชิ ด พระองค์ ขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ ในกองทหารของพระองค์ เช่ น
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เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.ฟื้น พึ่งบุญ ) ดารงตาแหน่งอุปนายกเสือป่า และจเรกรมทหารรักษาวัง 7
พระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) ดารงตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง8 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การก่อตั้งหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นสักเท่าใดนัก เนื่องจาก
เกิดกระแสต่อต้านหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นในสังคม ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดกระแสต่อต้านสืบเนื่องมาจาก
งบประมาณที่ทรงใช้จ่ายไปกับกองทัพส่วนพระองค์จานวนมาก การที่พระองค์เปิดช่องให้เสือป่ า
ประพฤติตนข่มทหารอาชีพ เช่น ทรงมีพระบรมราชานุญ าตให้เสือป่ามีอานาจในการจับกุมทหารที่
กระท าความผิด 9 สุดท้า ยแล้ว กระแสต่อต้ านดัง กล่า วได้ป รากฏขึ้นอย่ างเป็ นรูปธรรม เมื่อบรรดา
นายทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งก่อการกบฏขึ้นในพ.ศ.2455 หรือที่เรียกว่า “กบฏ ร.ศ.130”
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสถาปนากองทัพส่วนพระองค์ขึ้นมาแล้ว
ก็ ต าม แต่ ก องทั พ ส่ ว นพระองค์ ยั ง คงไม่ มี อ าวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ และก าลั ง พลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนทาง
การทหารเป็นอย่างดีเหมือนกับทหารในกองทัพบก และกองทัพเรือ ด้วยเหตุนี้องค์จึงพยายามแสดงให้
บรรดาทหารภายในกองทัพได้เห็นว่าทรงมีความใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการทหารเช่นเดียวกับบรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ที่รับราชการทหาร ด้วยการสนับสนุนราชนาวีสมาคมในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ใ นการเรี่ ย ไรเงิ น เพื่ อ จั ด ซื้ อ เรื อ รบให้ แ ก่ ก องทั พ เรื อ และทรงพระราชทานเงิ น ให้ แ ก่
กองทัพบกเพื่อจัดซื้อเครื่องบินให้แก่กองบินทหารบก อันเป็นกิจการทางการทหารที่เริ่มก่อตั้งในรัช
สมัยของพระองค์ อย่างไรก็ตามพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับกองทัพเช่นการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือ
รบหลวงพระร่วงกลับโดนต่อต้านอย่างรุนแรงจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ10 รวมทั้งบรรดานักหนังสือพิมพ์ยังได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์พระราช
กรณียกิจดังกล่าว จนเป็นเหตุให้พระองค์ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ในการตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์
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อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเอก พลเรือเอก กองเรือใหญ่ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510), หน้า 10 – 11.
8
“ประกาศ ปลด และแต่งตั้งผู้บั งคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายอยู่หัว ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 43 ตอนที่ 0 ง (11 เมษายน 2469): 93.
9
อัจฉราพร กมุทพิสมัย. กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2540),
หน้า 152.
10
นพวรรณ วชิราภิวัธน์, “พระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเกี่ยวกับระบบราชการ
ในช่วงพ.ศ. 2435-2458,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2524), หน้า 222.
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เหล่านั้น กระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นต่อพระราชกรณียกิจทางการทหารในพระองค์เป็นภาพสะท้อนอัน
แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในเวลานั้น
การสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกประการ
คือทรงพยายามสร้างภาพให้พระองค์ทรงเป็ นผู้นาเหล่าทหารในการปกป้องประเทศชาติ 11 ภาพของ
วีรบุรุษผู้นาพาประเทศชาติเข้าสู่มหาสงครามครั้งยิ่ง ใหญ่พร้อมกับการได้รับชัยชนะกลับมา เหมือน
บูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต12 ความพยายามนี้ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งที่องค์มีพระราชดาริจะให้ประเทศ
สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับชาติฝ่ายสัมพันธมิตร พระราชดาริในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต แต่ประชาชนและข้าราชการกลับคัดค้านการเข้าร่วม
สงครามครั้งนี้กับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะบรรดานักหนัง สือพิมพ์อย่างเซียวฮุดเส็ง ศรีบุญเรืองที่
เขียนบทความจานวนมากยกย่องประเทศเยอรมันที่อยู่ข้างฝ่ายมหาอานาจกลาง และยังเขียนบทความ
โจมตีฝ่ายสัมพันธมิตร13 จนเป็นเหตุให้ประชาชนจานวนมากต่างคล้อยตามงานเขียนของเซียวฮุดเส็ง 14
รวมทั้งนักหนังสือพิมพ์คนอื่น ๆ ที่เขียนบทความในลักษณะเดียวกัน ทาให้ตลอดระยะเวลาก่อนและ
หลัง จากที่สยามเข้าร่วมสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ง าน
จานวนมากเพื่อชักจูงให้ชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่มีความนิยมชมชอบประเทศเยอรมนีที่อยู่ฝ่ายมหาอานาจ
กลาง มากกว่าอังกฤษและฝรั่งเศสที่อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรให้หันมาคล้อยตามพระราชดาริในพระองค์
นอกจากการชักจูงใจประชาชนให้คล้อยตามพระราชประสงค์ในพระองค์ต่อการเข้าร่ว ม
สงครามครั้งนี้แล้ว พระองค์ทรงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนให้สยามส่งทหารเข้าร่วมสงครามใน
สมรภูมิที่ยุโรป อันเป็นผลมาจากการร้องขอของรัฐบาลฝรั่งเศส การส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามครั้ง
นี้นับได้ว่ามีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารแก่พระองค์ เพราะถือ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพสยามได้เข้าร่วมสงครามกับชาติมหาอานาจ
11

“คากราบถวายบังคัมทูลน้อมเกล้ าฯ ถวายเรือพระร่วงเปนเรือหลวง ของมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชามหา
ยุติธรรมธร สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37, (20 ตุลาคม 2463): 2338.
12
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี (พระนคร: องค์การค้าคุ รุสภา, 2512),
หน้า 87.
13
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ.2450 – 2474,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 209.
14
พันแหลม, “เหตุการณ์ยุทธ์ทางทเล (ความเห็นผู้ชานาญของเฟรด ตี. เยน.),” สมุทสาร 7 (กรกฎาคม 2448): 51.
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งานพระราชนิพนธ์เป็นเครื่องมือที่สาคัญ อีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงใช้สร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร ทั้งในการชักจูงใจประชาชนให้คล้อยตามพระราชดาริ
ของพระองค์ในพระราชกรณียกิจทางการทหารทั้งในเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1 การเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อ
เรือรบหลวงพระร่วง รวมไปถึงกิจกรรมเสือป่า งานพระราชนิพนธ์เหล่านี้อีกด้านหนึ่งยังเป็นการแสดง
ถึงความรู้ด้านการทหารของพระองค์ด้วย
สมุทสารถือได้ว่ามีความส าคัญ อย่างมากต่อการสร้ างภาพลักษณ์ทางการทหาร ด้วยเป็ น
วารสารที่เกี่ยวข้องกับการทหารโดยตรง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับหน้าที่เป็น
องค์บ รรณาธิ การ 15 พร้อ มกั นนี้ ยั งทรงมีง านพระราชนิพ นธ์ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การทหารลงตีพิ มพ์ ใ น
วารสารสมุทสารตลอดช่วงเวลาที่วารสารสมุทสารเผยแพร่สู่สาธารณชน เนื้อหาของงานพระราช
นิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจประชาชนที่ห็นด้วยกับฝ่ายมหาอานาจกลาง ให้กลับมาสนับสนุน
พระบรมราโชบายที่ต้องการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร นอกจากนี้แล้วยังมีงานพระราชนิพนธ์ที่เป็น
การอธิบายข้อมู ลทางการทหารอันเป็นการแสดงให้ เห็น ถึง ความรู้ ทางการทหารในพระองค์ เมื่ อ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง มีการออกหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตเพื่อยืนยันถึงพระปรีชาญาณทางการทหาร
ในพระองค์ ที่ ท รงน าประเทศสยามเข้ า ร่ ว มสงครามกั บ ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รงานพระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่ หั วจ านวนมากที่ ปรากฏในหนัง สือ พิ มพ์ ฉบั บ นี้ไ ด้แ สดงให้
ประชาชนเห็นว่าการตัดสินพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงนาสยามเข้าร่วมสงครามเป็นสิ่งที่สมควร
แล้ว
สิ่งหนึ่งที่องค์ทรงพยายามเป็นอย่างมากคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานพระราชนิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการทหารทั้งในแง่ของการชักจูงให้ประชาชนคล้อยตามในพระบรมราโชบาย และการ
สร้างภาพลักษณ์นายทหารผู้มีความรู้ความสามารถ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าการที่ทรง
ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในวิชาทหารมาโดยตรงย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานพระราชนิพนธ์ใน
พระองค์ โดยเฉพาะจากบรรดานักหนัง สือพิมพ์ในสมัยนั้นที่มักเขียนบทความตอบโต้งานพระราช
นิพนธ์อยู่เป็นประจา ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวทรงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการ
แปลบทความจากวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังทรงพยายามแสดงให้
15

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 98.
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ผู้อ่านงานพระราชนิพนธ์ในพระองค์ได้รับรู้ว่าบทความที่ทรงแปลมานั้นเขียนขึ้นโดยนักเขียนที่ได้รับ
การยกย่องว่ามีความรู้ในด้านการทหารเป็นอย่างดี
งานพระราชนิ พ นธ์ ป ระเภทบทละครพู ด ก็ มี ส่ ว นส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท าง
การทหาร โดยทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูด เพื่อถ่ายทอดพระราชประสงค์ และตอบ
โต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อพระราชกรณียกิจทางการทหารในพระองค์ หรือการแสดงให้
เห็นถึงพระปรีชาญาณทางด้านการทหาร รวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้บรรดาทหารในกองทัพ
ประพฤติตนตามพระราชประสงค์ในพระองค์โดยการสร้างภาพลักษณ์ตัวละครทหารในงานพระราช
นิพนธ์ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม กล้าหาญ และเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นทหารของสยาม หรือ
ศัตรู และที่สาคัญที่สุดคือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งงานพระราชนิพนธ์ประเภท
บทละครพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทหารมักจบลงด้วยการกล่าวสรรเสริญพระปรีชาญาณของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพของชาติ
งานศึ ก ษาเรื่ อ งพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว กั บ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท าง
การทหาร เป็นความพยายามที่จะศึกษาปัจจัยที่ ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
จาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์เอง รวมถึงวิธีการ และกระบวนการที่ทรงใช้
ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร เพื่อแสวงหาการยอมรับ และพระราชอานาจทางการทหารแก่
พระองค์ขึ้นมา รวมทั้งผลสืบเนื่องของการสร้างภาพลักษณ์ทางาการทหาร ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพจนถึงปัจจุบัน

1.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
งานศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเอกสาร (Documentary Research) ที่ใช้ประกอบการเสนอรายงานแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
เอกสารที่ใช้ประกอบการวิจัยเป็นเอกสารชั้นต้นที่ได้จากหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ หอสมุด
แห่ ง ชาติ ไ ทย หอวชิ ร าวุ ธ านุ ส รณ์ ห้ อ งหนั ง สื อ หายาก ส านั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ สาหรับเอกสารชั้นรองได้จากห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์
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ห้ อ งสมุ ด คณะรั ฐ ศาสตร์ ศู น ย์ เ อกสารแห่ ง ประเทศ ส านั ก งานวิ ท ยาทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึกษาบริบททางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเป็น
จานวนมาก ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา โดยเป็นการศึกษาที่มุ่ง เน้ นไปยัง พระบรมรา
โชบาย และแนวพระราชดาริทางการเมืองการปกครองประเทศที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างพระราชอานาจ
และภาพลักษณ์ผู้นาให้แก่พระองค์ รวมถึงการศึกษางานพระราชนิพนธ์เป็นหลัก ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เหล่านี้ในการเผยแพร่พระราชดาริ และพระบรมรา
โชบายของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมประเพณี

1.3.1 กลุ่มงานที่ศึกษาพระบรมราโชบายทางการเมือง
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระบรมราโชบายทางการเมื อ งที่ มี
ลักษณะเฉพาะซึ่ง แตกต่ างจากพระบรมราโชบายทางการเมือ งของพระมหากษัตริ ย์พ ระองค์อื่ น
โดยเฉพาะแนวคิ ด เรื่ อ งชาติ นิ ย มที่ เ ชื่ อ มโยงความหมายและความส าคั ญ ของ “ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย์ ” อย่ า งแยกออกจากกั น ไม่ ไ ด้ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารศึ ก ษาวาทกรรมชาติ นิ ย มใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจานวนมากว่าด้วยเรื่องรูปแบบและวิธีการที่ทรงใช้ในการ
ปกครองประเทศ
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มั ท นา เกษกมล. การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งการเมื อ งและการปกครอง ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้ าอยู่ หัว (พ.ศ.2453 - 2463). วิทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ในเชิง ประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 – 2463) ของมัทนา เกษกมล ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับบริบททางการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่า พระบรมราโชบายหลักใน
การปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมใน
หมู่ชาวไทย เพื่อที่จะใช้เรื่องชาตินิยมนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนทากิจการต่าง ๆ ในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ยัง ทรงมองว่าการปกครองประเทศในรูปแบบ “ราชาธิป
ไตย” เป็นสิ่งที่เหมาะสมสาหรับการปกครองประเทศไทย แม้จะมีเหตุการณ์ก่อกบฏ ร.ศ.130 ซึ่ง มี
สาเหตุมาจากความต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองก็ตาม ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงใช้งาน
พระราชนิพนธ์เป็นเครื่องชักจูงให้ประชาชนเลื่อมใสในการปกครองระบอบราชาธิปไตย โดยในงาน
ศึกษาเรื่องนี้ได้อธิบายให้เห็นว่าพระองค์ทรงใช้บทพระราชนิพนธ์ในการจูงใจให้ประชาชนเกิดความ
เลื่อมใสในการปกครองแบบราชาธิปไตย โดยยกบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ฉวยอำนำจ และ อุตตรกุรุ มา
อ้างอิงพระบรมราโชบายในพระองค์
มัทนาได้เสนอว่ าปัจจั ยที่ท าให้ส ถาบั นพระมหากษัตริ ย์เสื่ อมอานาจลงเป็ นอย่ างมาก คื อ
ระบบ “อุปถัมภ์” ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
แต่งตั้งบรรดาข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดพระองค์ โดยเฉพาะมหาดเล็กส่วนพระองค์ขึ้นดารงตาแหน่งทาง
ราชการที่สาคัญ นอกจากนี้บ่อยครั้งที่พระองค์เสด็จเลียบพระนครโดยทรงมอบหมายให้พระบรมวงศา
นุวงศ์พ ระองค์ใดพระองค์ หนึ่งปฏิบัติง านแทนพระองค์ แม้การเสด็จเลียบพระนครนี้มัทนาจะให้
คาอธิบายไว้ว่าเป็นการ “เข้าถึงประชาชน” แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการที่พระองค์เสด็จเลียบ
พระนครบ่อยครั้งทาให้ดูเหมือนว่าทรงไม่สนพระราชหฤทัยต่อกิจการบ้า นเมืองและทาให้ความรู้สึก
ของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมถอยลง
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กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างชาติไทย วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2524.
งานศึกษาของกรรณภิรมย์ สุวรรณานนท์ เสนอว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราโชบายในการสร้างชาติไ ทยด้วยการสร้างมโนสานึกให้คนไทยมีความสามัคคี และ
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยการใช้ แ นวคิ ด แบบ “ชาติ นิ ย ม” ซึ่ ง
กรรณภิรมย์ได้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างสาคัญในการถ่ายทอดแนวคิดนี้คือ งานพระราชนิพนธ์
เช่น ควำมเป็นชำติโดยแท้จริง ปลุกใจเสือป่ำ หัวใจนักรบ เป็นต้น นอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ยังถูก
พระองค์ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาพระราชดาริของพระองค์ โดยกรรณภิรมย์ได้นาเสนอหลักฐาน
ในเรื่องนี้ว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงต้องการให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบพระร่วง ทรง
มีงานพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง กำรสร้ำงเรือรบ มหำตมะ ขอชวนท่ำนเป็นแมลงหวี่ เป็นต้น เพื่อ
ชักจูงให้คนไทยคล้อยตามพระราชประสงค์ของพระองค์ แม้ในข้อสรุปของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้วิจัยจะ
ไม่สามารถชี้ได้ว่าแนวพระราชดาริในการสร้างชาติไ ทย ในการสร้างความรู้สึกชาตินิยม และความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประสบผลสาเร็จ
หรื อไม่ แต่ ผู้วิ จัย ก็ไ ด้แ สดงทั ศนคติ ต่อ แนวพระราชดาริก ารสร้ างชาติไ ทยของพระองค์ว่ า “แนว
พระราชดาริในการสร้างชาติไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้ประเทศไทยใน
เวลานั้นสามารถรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ ทั้งยังสามารถแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมกับชาติ
ตะวันตก จากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร นอกจากนี้ พระบรมราโชบายของ
พระองค์หลายประการยังถูกนามาใช้จนถึงปัจจุบัน”16

Vella, Walter F. Chaiyo! King Vajiravudhand the Development of Thai Nationalism.
Honolulu: The University Press of Hawaii, 1978.
Walter F. Vella ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แนวคิดชาตินิยมในการสนับสนุนการปกครองประเทศ
ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้ า อยู่หั ว ทรงใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายภายใต้ ก รอบคิ ด แบบ
16

กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหับการสร้างชาติไทย, หน้า 282.
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ชาตินิยม เช่น การสถาปนากองเสือป่า การบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง การจัดตั้งโรงเรียน
สาหรับเด็กผู้ชายภายใต้แนวคิดสุภาพบุรุษ รวมถึงการใช้สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์เพื่อ
จูงใจให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ในรูปแบบราชาธิปไตย แนวคิดเรื่องชาตินิยมถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับแนวคิดทางการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลาง

จิระพั นธ์ ชาติชิ นเชาวน์ . การดาเนิน นโยบายชาตินิ ยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ าอยู่หั ว . วิ ทยานิพ นธ์ ป ริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาประวั ติ ศาสตร์ บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
งานศึกษาของจิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์ได้ศึกษาถึงการใช้นโยบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองประเทศ ซึ่งพระบรมราโชบายสาคัญ ที่ทรงใช้ในการสร้าง
ความรู้ สึ ก ชาติ นิ ย มก็ คื อ การปลู ก ฝั ง ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ สึ ก รั ก ชาติ และความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยผ่านงานพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์ที่ มี
เนื้อหาต่อต้านชาวจีนอย่างเรื่อง พวกยิวแห่งบูรพำทิศ ควำมเป็นชำติไทยอันแท้จริง ควำมเห็น 9 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีงานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเนื้อหาของงานใน
กลุ่มนี้เป็นการกล่าวชักจูงให้คนไทยคล้อยตามพระราชประสงค์ในพระองค์ใ นการที่สยามจะเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร เช่นเรื่อง “ความฝันของเยอรมัน” “อานาจคือธรรม” และ
“กฎหมายทะเล” และสุดท้ายคืองานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง ความรักชาติ ซึ่ง งานพระ
ราชนิพนธ์ในกลุ่มนี้มีเนื้อหาชักจูงให้คนไทยมีความเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
แนวคิดเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ได้ถูกเน้นย้าตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากการศึกษา จิระพันธ์ได้ให้ข้อสรุปถึงปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงดาเนินนโยบายชาตินิยมเพื่อใช้ในการปกครองประเทศ ได้แก่ การเกิดกบฏร.ศ.130 และ
ปัญหาชาวจีนในประเทศ งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้คาตอบเหมือนข้อสรุปของกรรณภิรมย์ ที่ไม่สามารถให้
ข้อ สรุ ปได้ ว่ า การด าเนิ น นโยบายชาติ นิ ยมของพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั วประสบ
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ความส าเร็ จ เพี ย งใด เนื่ อ งจากไม่ ท ราบถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าของประชาชนที่ มี ผ ลต่ อการด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศของพระองค์ แต่การสร้างแนวคิดเรื่องชาตินิยมกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ทา
ให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งกระทาไว้ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้

1.3.2 กลุ่มงานที่ศึกษาการใช้งานพระราชนิพนธ์เพื่อปกครองประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์เป็นจานวนมาก ซึ่งงานพระ
ราชนิพนธ์เหล่านี้มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนพระบรมราโชบายต่าง ๆ ในการปกครองประเทศ โดย
ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ถ่ายทอดพระราชดาริ พระราชประสงค์ และพระบรมราโชบายต่าง ๆ แก่
สาธารณชนเพื่อชักจูง โน้มน้าว ให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามพระราชประสงค์ในพระองค์ การใช้
งานพระราชนิพนธ์เป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการปกครองประเทศชาติถือได้ว่าเป็นลักษณะ
พิเศษเฉพาะในรัชสมัยของพระองค์ ท าให้มี ผู้สนใจศึ กษาค้ นคว้ าเรื่ องนี้เ ป็นจ านวนมากทั้ง ในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และภาษาศาสตร์

ธิดา วัฒนกุล. แนวความคิดทางการเมืองในบทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้ าอยู่หัว . วิทยานิ พนธ์ปริ ญ ญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519.
งานศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาบทละครพระราชนิ พ นธ์ จ านวน 13 เรื่ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษา
พระราชดาริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สอดแทรกอยู่ ธิดาได้ให้
ข้อสรุปของงานศึกษาชิ้นนี้ไว้ว่า บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ถูกใช้ เป็น เครื่ องมื อในการสนับสนุนพระบรมราโชบายทางการเมืองของพระองค์ ในการต่ อต้า น
อิทธิพลและแนวคิดจากต่างชาติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง ทั้งระบอบสาธารณรัฐ และคอมมิวนิสต์
ทั้งนี้งานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ยังมีเนื้อหาสนับสนุนการปกครองประเทศในระบอบราชาธิปไตย
นอกจากนี้ประเด็นเรื่องเสือป่าก็เป็นหนึ่งในประเด็นสาคัญที่อยู่ในบทละครพระราชนิพนธ์ของพระองค์
โดยทรงต าหนิ คนไทยที่ ต่ อ ต้า น และไม่ ส นับ สนุ นกิ จ กรรมเสื อ ป่ า ทรงมองคนไทยเหล่ า นี้ ว่า เป็ น
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อุปสรรคต่อการพัฒนาของความมั่นคงภายในประเทศ งานศึกษาเรื่องนี้ได้อธิบายถึงที่มาของการใช้
งานพระราชนิพนธ์ของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองว่า เป็นงานที่ทรงโปรดมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ โดยใช้การอ้างอิงจากงานศึกษาของมัทนา เกษกมล ในงานศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ในเชิง
ประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว
(พ.ศ.2453 – 2463)

ธงชั ย หวานแก้ ว .

การปลู ก ฝั ง ความรั ก ชาติ ต ามที่ ป รากฏในบทละครพระราชนิ พ นธ์ ข อง

พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522.
ธงชัย หวานแก้ว ศึกษางานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวจานวน 17 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรักชาติ โดยมุ่งเน้น
ความสาคัญของสถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ อั นเป็ นพระบรมราโชบายที่ สาคั ญ ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศสยามตลอดรัชสมัย
ของพระองค์ ปัจจัยแห่งการปลูกฝังเรื่องความรักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น
ธงชัยได้ยกประเด็นสาคัญคือ เรื่องปัญ หาชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งปัญหา
การเมืองภายในประเทศจีนที่ส่งผลมาถึงประเทศไทย และปัญหาการที่คนจีนควบคุมเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ จึง เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจาเป็นต้องปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรักชาติโดยผ่านงาน
พระราชนิพนธ์
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สุกัญญา ตีระวนิช. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์: รายงานผลการวิจัย
กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2532.
งานวิจัยของสุกัญญาได้อธิบายถึงวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งาน
พระราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพระองค์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็น
ว่าในยุคสมัยนี้ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามปากกาขึ้นระหว่างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนร่วมในสงครามปากกาคราวนี้ด้วย โดยเฉพาะเมื่อมี
ผู้หนึ่งผู้ใดเขียนโจมตีพระราชดาริของพระองค์ ทั้งเรื่องการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง และ
เรื่องที่จะให้สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลอย่างหนังสือพิมพ์ไทยเพื่อตอบ
โต้ และชี้แจ้งให้เห็นถึงประโยชน์ในพระราชดาริของพระองค์
งานวิจัยของสุกัญญาเรื่องนี้ทาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงใส่พ ระราชหฤทัย และทรงตระหนั กถึ ง ความสาคั ญ เป็น อย่ า งยิ่ ง ของการใช้ หนั ง สือ พิม พ์เ ป็ น
เครื่องมือทางการเมืองในการปกครองประเทศ

สิริรัตน์ พุ่มเกิด . “อัศวพาหุ” กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทาง
การเมื อ ง.วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
งานศึกษาอีกหนึ่งเรื่องที่ศึกษางานพระราชนิพนธ์ในฐานะเครื่องมือทางการเมืองของพระบท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอธิบายว่าบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงใช้พระนามปากกา “อัศวพาหุ”
ได้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการเผยแพร่พระราชดาริทางการเมืองของพระองค์ โดยมองปัจจัยที่
ทรงเลือกใช้งานวรรณกรรมเป็นเครื่องมือว่า ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดปัญหาต่าง ๆ หลายประการ
ทั้งปัญหาชาวจีน อิทธิพลจากต่างชาติ ความขัดแย้งภายในราชสานัก และเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 ทา
ให้องค์ทรงเลือกใช้งานพระราชนิพนธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองโดยแนวคิดสาคัญในงานพระ
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ราชนิ พนธ์ข องพระองค์ คือ เรื่ องชาตินิ ยม ซึ่ ง ในความหมายของพระองค์ ก็คื อความจงรั กภั กดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์

สหะโรจน์ กิตติ มหาเจริญ . “สุภ าพบุรุษ ” ในพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา. วิทยานิพนธ์ปริญ ญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
งานของสหะโรจน์ได้ชี้ให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราช
นิพนธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของทหารที่ดีตามแบบฉบับของสุภาพบุรุษวิคตอเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ความเข้ ม แข็ ง กล้า หาญ เสีย สละ และความจงรัก ภัก ดี ต่ อ ชาติ และพระมหากษั ตริ ย์ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่
พระองค์ทรงเน้นย้าเป็นอย่างมาก งานพระราชนิพนธ์หลายเรื่องโดยเฉพาะงานบทละครพูดซึ่ง มี
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับทหาร มักปรากฏภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษตามพระราชประสงค์ โดย สหะ
โรจน์ได้ยกตัวอย่างงานพระราชนิพนธ์เรื่อง “เสียสละ” เพื่อชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ตามพระราชประสงค์
ของพระองค์ ซึ่งลักษณะของทหารที่ดีเหล่านี้สหะโรจน์ได้ให้ข้อสรุปว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงนาตัวอย่างมาจากอัศวินในทวีปยุโรป

กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปกครองประเทศ
งานวิ จั ย ในกลุ่ ม นี้ มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาปั ญ หาอั น เกิ ด ขึ้ น จากพระบรมราโชบายชาติ นิ ย มที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นพระบรมราโชบายหลักในการปกครองประเทศ
และเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ นในรั ชสมั ยของพระองค์ ซึ่ง มี ส่ วนส าคั ญ ที่ ก่อ ให้ เกิ ด ปัญ หาในการ
ปกครองประเทศ งานวิจัยเหล่านี้ล้วนแต่ตั้ งประเด็นว่าพระบรมราโชบายราชาชาตินิยมมีเป้าหมาย
สาคัญในการเสริมสร้างพระราชอานาจส่วนพระองค์มากกว่าความต้องการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
ประเทศชาติ ทาให้ งานวิจั ยเหล่ านี้มุ่ ง ศึ กษาปั ญ หา และผลกระทบซึ่ง เกิด จากพระบรมราโชบาย
ชาตินิยม

17

พวงร้ อ ย กล่ อ มเอี้ ย ง. พระบรมราโชบายเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาชาวจี น ในพระราชอาณาเขตรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้า อยู่ หัว . วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2516.
ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ ปัญหาเรื่อง
ชาวจีนในประเทศไทย พวงร้อย กล่อมเอี้ยงได้ทาการศึกษางานเรื่อง พระบรมราโชบายเกี่ยวกับปัญหา
ชาวจีนในพระราชอาณาเขตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ภายในประเทศไทยตั้ ง แต่ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ช าวจี น มั ก จะ
ดาเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่เป็นปฏิกิริยาเพื่อต่อต้านรัฐบาลไทยโดยตรง และปฏิกิริยาที่
ต่อต้านรัฐบาลต่างชาติ เช่น การนัดหยุดงาน การบอยคอตสินค้า ซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ชาวจีนในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเวลานั้ นเป็นอย่าง
มาก จนรัฐบาลต้องดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไ ข และปราบปราม ล่วงมาถึง สมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ชาวจี น ก็ ยั ง คงเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยิ่ ง มากขึ้ น กว่ า
รัชสมัยก่อนหน้าด้วยซ้าไป เนื่องจากในรัชสมัยนี้ได้เกิดเหตุการณ์สาคัญในประเทศจีนคือการโค่นล้ม
ราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) โดยสมาคมถงเหมิง ที่ก่อตั้งโดยซุนยัดเซน (Sun Yat – sen) การ
ดาเนินการโค่นล้มราชวงศ์ชิงของสมาคมมีการเคลื่อนไหวภายในประเทศสยามด้วย โดยมีการออก
หนังสือพิมพ์เสนอแนวคิดปฏิวัติ รวมทั้งการเดินทางมาเรี่ยไรเงินเพื่อใช้ในการปฏิวัติด้วยตัวเองของซุน
ยัดเซน โดยที่ชาวจีนในประเทศสยามเวลานั้นต่างมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
อยู่ จนเกิดการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์
การเคลื่อนไหวนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติ ทาให้ทรงมีพระบรมราโชบายเพื่อตอบโต้การ
เคลื่อนไหวดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนภายในประเทศ โดยหนึ่งในพระบรมราโชบาย
สาคัญคือ การใช้งานพระราชนิพนธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกความรักชาติให้เกิด ขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย
รวมทั้งสร้างจิตสานึกแห่งความเป็นคนไทยให้แก่ชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสยาม พร้อมกันนี้งาน
พระราชนิพนธ์บางเรื่องอย่างเช่น ควำมกระจัดกระจำยแห่ง เมืองจีน ก็เป็นการโจมตีระบอบการ
ปกครองแบบสาธารณรัฐที่ พึ่งสถาปนาขึ้นในประเทศจีน และกาลัง แพร่อิทธิ พลสู่สัง คมสยาม จน
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงในพระราชอานาจ
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พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล . การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2453 – 68). วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
งานวิจัยของพรเพ็ญได้ศึกษาพระบรมราโชบายทางด้านเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อสรุปที่ชัดเจน และเน้นย้าตลอดเวลาว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดาเนินพระบรมราโชบายที่ผิดพลาดทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากทรงทุ่ม
งบประมาณจานวนมากไปกับการสร้างพระราชอานาจให้แก่พระองค์เอง และทางการทหาร แทนที่จะ
นางบประมาณไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พรเพ็ญได้เน้นย้าถึงเรื่องการสร้างทางรถไฟ และการ
พัฒนาทางด้านชลประทานที่รัฐบาลในรัชสมัยของพระองค์ไ ม่ไ ด้ให้การสนับสนุน และความใส่ใ จ
เท่าที่ควร จากการดาเนินพระบรมราโชบายทางด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนี้เองได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศในรัชเวลาต่อมา

Copeland, Matthew Phillip. Contested Nationalism and the 1932 Overthrow of the
Absolute Monarchy in Siam. Doctor of Philosophy, Australian National
University, November 1993.
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ Matthew Copeland พยายามเสนออีกด้านหนึ่งของการใช้พระบรมรา
โชบายชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งบรรดานักหนังสือพิมพ์จานวนมากได้
ลุก ขึ้ นมาโต้ ต อบการใช้ว าทกรรมชาติ นิ ยมเพื่อ ส่ ง เสริม การปกครองประเทศในพระองค์ บรรดา
นักหนังสือพิมพ์ต่างมองว่าพระบรมราโชบายต่าง ๆ นั้นไม่ได้กระทาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
แต่เป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมีขึ้นเพื่อสนับสนุนพระราชอานาจของพระองค์ และพวกพ้อง อย่างไร
ก็ต ามแม้ ก ารวิ พากษ์ วิจ ารณ์ พ ระบรมราโชบายจะปรากฏในหน้า หนัง สื อ พิ ม พ์ ตลอดรัช สมัย ของ
พระองค์ แต่ก็เป็นเพียงแค่การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านตัวอักษรซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
บรรดานักหนังสือพิมพ์ที่ต้องการชี้ให้เห็นความล้มเหลวในการปกครองของพระองค์ นอกจากนี้บรรดา
นักหนังสือพิมพ์ยังต้องการวิพากษ์วิจารณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวอย่างรุนแรง ด้วย
เหตุนี้ภาพการ์ตูนล้อเลียนจึงถูกนามาใช้ในการถ่ายทอดสารแก่ผู้อ่านอย่างแพร่หลาย
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Greene, Stephen Lyon Wakeman. Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI,
1910 – 1925. Bangkok: White Lotus Press, 1999.
Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI, 1910 – 1925 ได้อธิบายถึง
พระบรมราโชบายในการปกครองประเทศในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เขียนพยายาม
แสดงให้เห็นว่าพระบรมราโชบายส่วนใหญ่ที่ทรงใช้ในการปกครองประเทศนั้นทรงคานึงถึงความมั่นคง
ของพระราชอานาจส่วนพระองค์เป็นสาคัญ โดยทรงแต่ง ตั้ง บุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย และ
พร้อมที่จะดาเนินนโยบายตามพระราชดาริในพระองค์ขึ้นดารงตาแหน่งที่สาคัญ ในขณะเดียวกันก็ทรง
ย้าย หรือปลดข้าราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความรู้ความสามารถแต่มักจะคัดค้านพระบรมรา
โชบาย พร้อม ๆ กันนี้ยังทรงมีพระบรมราโชบายต่า ง ๆ ที่ผูกติดกับแนวคิดชาตินิยมเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการปกครองประเทศ เช่น การก่อตั้งกองเสือป่า กรมทหารรักษาวัง ธนาคารจีนสยาม การ
ก่อ ตั้ ง ราชนาวี สมาคมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็น ต้ น พระบรมราโชบายเหล่ า นี้แ ม้ จ ะได้ รั บ การ
สนับสนุนในช่วงแรกแต่ต่อมากลับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
แต่อย่างใด อี กทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงินของประเทศเนื่องจากเป็นความ
ฟุ่มเฟือยสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่กาลังถดถอย

Kullada Kesboonchoo Mead. The Rise and Decline of Thai Absolutism. London:
RoutledgeCurzon, 2004.
งานชิ้ น นี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง การสร้ า งการปกครองรู ป แบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปกครองประเทศในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากการปฏิรูปการปกครองครั้งนั้นได้สร้างชนชั้นใหม่
ขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี อีกทั้งการปกครองแบบใหม่ยังให้อานาจการ
ปกครองแก่เ สนาบดี เป็ น สาคั ญ ท าให้ ค วามจงรัก ภั กดี ข องชนชั้น ใหม่ก ลุ่ มนี้ เ ปลี่ย นมาขึ้ น ตรงต่ อ
เสนาบดีประจากระทรวงที่พวกเขาทางานอยู่ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่จึง
จาเป็นต้องดาเนินพระบรมราโชบายหลายประการ เช่น การจัดตั้ง กองเสือป่าเพื่อสร้างความรู้สึก
ชาตินิ ย มและความจงรั กภั กดี ต่ อตั ว พระมหากษั ตริ ย์ใ ห้ เกิ ด แก่ บรรดาชนชั้ นใหม่ แต่สุ ดท้ า ยแล้ ว
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พระบรมราโชบายเหล่ า นี้ ล้ ว นประสบความล้ ม เหลวและท้ า ยที่ สุ ด ได้ ก ลายเป็ น ต้ น เหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยต่อมา

1.3.3 กลุ่มงานที่ศึกษาเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 1 นับว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามที่จะศึกษาถึงพระบรมราโชบายทางการเมืองใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ที่มีบทบาทสาคัญต่อ
นโยบายของประเทศสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1

สมพล ศิลปะวุฒิ. บทบาทของประเทศไทยในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และผลที่ประเทศไทย
ได้รับ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
วิชาการศึกษา, 2515.
งานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาสาเหตุ บทบาท และผลจากการที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง ที่ 1
โดยได้ให้ข้อสรุปถึงสาเหตุที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ว่าตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศ
โดยเฉพาะความต้องการที่จะยกเลิกสนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งไทยได้ทากับมหาอานาจต่าง ๆ ในยุโรป
ตั้ง แต่ รัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้ าอยู่ หัว ในส่ว นของบทบาทของประเทศไทยต่ อ
สงครามโลกครั้งนี้ สมพลให้ข้อสรุปว่าในระยะแรกนั้นแม้ว่าประเทศสยามจะประกาศเป็นกลางใน
สงครามครั้ งนี้ แต่ ในช่ ว งระยะเวลาที่ส ยามจะประกาศเข้ า ร่ ว มสงครามโลกกั บ ฝ่ ายสั ม พัน ธมิ ต ร
นโยบายการต่า งประเทศของสยามได้เ อนเอียงเข้าข้ างฝ่ ายสัม พันธมิตรอย่างชัดเจน จวบจนเมื่ อ
ประกาศเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว สยามได้ตัดสินใจส่งทหารเข้าร่วมรบในสมรภูมิที่ทวีป
ยุโรป จนสงครามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร งานวิจัยเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าผลจากการที่
สยามส่งทหารเข้าร่วมรบในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศสยามสามารถยกเลิกสัญญาอันไม่เป็นธรรม
ที่ได้กระทาไว้กับชาติต่าง ๆ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สุจิ ร า ศิ ริ ไ ปล์. พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว กั บ สงครามโลกครั้ง ที่ ห นึ่ ง . กรุ ง เทพฯ:
คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528.
สุจิรา ศิริไปล์ได้ศึกษาถึงบทบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ก่อนที่ จะ
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้สยามเข้าร่วมสงคราม จนกระทั่ง หลังจากที่สงครามได้ยุติลง
งานวิจัยของสุจิราช่วยให้ตระหนักว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนาพาสยาม
เข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนี้มิใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติหากสยามได้รับชัยชนะเท่านั้น
แต่ยังเป็นการเสริมสร้างพระเกียรติให้แก่พระมหากษัตริย์อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ
สุจิราแม้จะเป็นงานวิจัยที่เขียนขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวในเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง ที่ 1 แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีบทบาทที่
แท้จริงในกรณีนี้กลับมิใช่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถที่ทรงมีส่วนสาคัญ ในการจัดการเรื่องการส่งทหารเข้าร่วมสงครามโลกในครั้ง นี้
อีกทั้งยังทรงรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยภายในประเทศตลอดระยะเวลาที่สยามเข้าร่วมสงคราม

โรจน์ จินตมาศ. แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง “ชาติ” กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงพระบรมราโชบาย และพระราชดาริของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการนาพาสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง ที่ 1 โดยให้ความสนใจศึกษาพระบรมรา
โชบาย และพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเป็ นส าคัญ งานศึก ษาของโรจน์ไ ด้
ชี้ให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้สยามเข้าร่วมสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 1 ข้ า งฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รด้ ว ยทรงมุ่ ง หวั ง ว่ า ชั ย ชนะจากการเข้ า ร่ ว มสงครามโลกกั บ ฝ่ า ย
สัมพันธมิตรในคราวนี้จะช่วยส่งเสริมพระเกียรติของพระองค์ อย่างไรก็ตามจากการที่คนจานวนมากมี
ความคิดสนับสนุนฝ่ายมหาอานาจกลางจึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้
งานพระราชนิพนธ์ในการชักจูงให้คนเหล่านี้หันกลับมาสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร
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1.3.4 กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร
งานวิจัยกลุ่มนี้เป็นการศึกษาบริบททางด้านการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีปัจจัยสาคัญจากการปฏิรูประบบราชการ และกองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งผลกระทบให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปราศจาก
พระราชอานาจทางการทหาร เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างพระราชอานาจทาง
การทหารขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในราชบัลลังก์ในพระองค์ ด้วยเหตุนี้งานวิจัยในกลุ่ม
นี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงวิธีการ ประโยชน์ และผลกระทบจากการจัดตั้งกองเสือป่าอันเป็นหน่วยงานที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกองทหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นโดยเป็นส่วน
หนึ่งของพระบรมราโชบายราชาชาตินิยมในการเสริมสร้างพระราชอานาจส่วนพระองค์

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ. การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475.
วิทยานิพ นธ์ป ริญญามหาบั ณฑิต , สาขาวิช าประวัติ ศาสตร์ บัณ ฑิตวิ ทยาลัย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2519.
งานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกองทัพไทยโดยมีชาติตะวันตกเป็นต้นแบบตั้งแต่
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จนกระทั่ ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองใน
พ.ศ.2475 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามมีส่วนร่วมในการ
จัดการกองทัพไทยในลักษณะต่าง ๆ เช่น พระบรมราชโองการที่ทรงให้มีการจัดตั้งสภากองทัพ หรือ
การจัดตั้งกองทหารรักษาวัง แต่ก็เป็นเพียงการอธิบายขั้นตอน และวิธีการของการก่อตั้งหน่วยงานทั้ง
สองโดยไม่ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการก่อตั้งหน่วยงาน เหล่านี้ขึ้นมา ประเด็นที่สาคัญใน
งานวิจัยของแจ่มจันทร์คือการสะท้อนให้เห็นว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่
มีบทบาทสาคัญต่อพัฒนาการของกองทัพสยามล้วนแต่เป็นบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาในองค์
เป็นส่วนใหญ่ โดยพระองค์ไม่ได้ทรงมีบทบาทในกองทัพเท่าใดนัก
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อัจฉราพร กมุทพิสมัย. กบฏ ร.ศ. 130: ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครอง และกลุ่ม “ทหาร
ใหม่ ” .วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
งานเขี ย นชิ้ น นี้ คื อ การศึ ก ษาอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง บริ บ ททางการทหารในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตรง โดยอัจฉราพรได้ศึกษาถึงการเกิดขึ้นของทหารอาชีพ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ส่งผลต่อบริบททางการเมืองการปกครองใน
รัชสมัยต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติ ชนชั้นล่างจึงสามารถยกระดับฐานะของ
ตนผ่านการศึกษา แต่อ ย่างไรก็ตามในงานศึ กษาของอัจฉราพรพบว่าการหลักสูต รการศึ กษาของ
โรงเรียนนายร้อยได้ให้ความรู้แก่ บรรดานักเรียนทหารเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้การดาเนินพระบรมราโชบายทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเสริมสร้าง
พระราชอานาจทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างการตั้งกองเสือป่า ได้
เป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้บรรดานายทหารที่สาเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยลุกขึ้นก่อการ
กบฏ จนกลายเป็นการปะทะกันระหว่างแนวความคิดแบบเก่า และแนวคิดแบบก้าวหน้า แม้สุดท้าย
แล้วการปฏิวัติครั้งนี้จะล้มเหลว แต่อัจฉราพรชี้ให้เห็นว่าประเด็นสาคัญ ไม่ไ ด้อยู่ที่ความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการกบฏ แต่ความสาคัญ ของเรื่องนี้คือ การชี้ให้เห็นถึง ปัญ หาของตัวผู้ปกครอง
ประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดาเนินพระบรมราโชบายทางการทหาร
ผิดพลาด สร้างความไม่พอใจแก่ทหารในกองทัพจนนาไปสู่เหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130

ยุภาพร เจือจินดา. เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง. วิทยานิพนธ์ปริญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งนี้ ศึ ก ษากองเสื อ ป่ า ในฐานะเครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งการปกครองใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุภาพรได้ชี้ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดตั้งกอง
เสือป่านอกจากเป็นการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมแก่ข้าราชการแล้ว กองเสือป่าที่องค์ทรงมีพระบรม
ราชาธิบายเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งว่าจะเป็นหน่วยงานทางทหารที่ทาหน้าสนับสนุนส่ง เสริมราชการของ
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กองทัพ กลับกลายเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมพระราชอานาจทางการทหารแก่ องค์เอง โดยทาหน้าที่
เปรียบเสมือนกองทัพส่วนพระองค์ นอกจากนี้ กองเสือป่ายังกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุของความขัดแย้ง
ระหว่างพระองค์กับบรรดานายทหารภายในกองทัพ

1.3.5 สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวต่างมุ่งเน้นการศึกษาพระบรมราโชบายชาตินิยมโดยที่มีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของความ
เป็นชาติ ซึ่งการดาเนินพระบรมราโชบายชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้
ดาเนินนโยบายผ่านพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการจัดตั้งกองเสือป่า การปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมผ่าน
งานพระราชนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตามงานวิจัยหลาย เรื่องได้แสดงให้เห็นว่าการดาเนิน
พระบรมราโชบายชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการเสริมสร้างพระราช
อานาจเป็นการส่วนพระองค์ ไม่ใช่พระบรมราโชบายเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ จึง
มีงานวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยที่ศึกษาพระบรมราโชบายทางการเมืองเป็นประเด็น
สาคัญ ซึ่งงานวิจัยในกลุ่มนี้จะทาการศึกษาถึงกระแสต่อต้าน ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพระ
บรมราโชบายชาติ นิ ย ม งานในกลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า พระบรมราโชบายที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการปกครองประเทศนั้นถูกต่อต้านจากบุคคลกลุ่ม
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในเวลาต่อมา
การศึกษาในส่วนบริบททางการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับ
พบว่ายังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดที่มุ่งประเด็นการศึกษาถึงพระบรมราโชบายทางการทหารในพระองค์ ใน
ลักษณะที่เป็นเอกเทศ และมีขอบเขตนอกเหนือจากกิจกรรมเสือป่า และสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยเหตุ
นี้งานศึกษานี้จะได้ทาการศึกษาถึงพระบรมราโชบายทางการทหารที่กว้างกว่าขอบเขตของเรื่องเสือป่า
และสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมทั้งจะได้ช่วยเติมเต็มเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสือป่า และ
สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นการศึกษาที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าพระบรมราโชบายทางการทหารใน
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์นั้นปรากฏใน
พระราชกรณียกิจใดบ้าง
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การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้ าเจ้า อยู่ หัว กับ ทหารมัก มี
ข้อสรุปถึงความล้มเหลวของพระบรมราโชบายทางการทหาร และความสัมพันธ์ในเชิง ลบระหว่าง
พระองค์กับกองทัพ ด้วยสาเหตุที่การศึกษาส่วนมากสิ้นสุดเรื่องราวที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองในพ.ศ.2475 อย่างไรก็ตามหากขยายช่วงเวลาของการศึกษาออกไปจนถึงการขึ้นมามีอานาจ
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จะพบว่าพระบรมราโชบายทางการทหาร โดยเฉพาะพระบรมราโชบายใน
การปลู ก ฝั ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ผ่ า นวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ” ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริขึ้นมีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง
จิตสานึกแห่งความจงรักภักดีของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบจนทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้งานวิจัย
เรื่องนี้จะได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทหารทหาร
อย่างเป็นรู ป ธรรม และศึก ษาอิท ธิพลของพระบรมราโชบายนี้ต่อ ความสัมพัน ธ์ระหว่างสถาบั น
พระมหากษัตริย์กับกองทัพ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับ
กองทัพในเวลาต่อมา

1.4 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ปัจจัยทางการเมือง และการทหารทั้งภายในและภายนอกซึ่งนาไปสู่สาเหตุของการสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. วิธีการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1.5 แนวเหตุผล ทฤษฎีสาคัญ หรือสมมติฐาน
การปฏิรูปกองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวทาให้เกิดนายทหาร
อาชีพขึ้น เมื่อพระราชโอรสในพระองค์ที่ทรงสาเร็จวิชาการทหารกลับมาจากต่างประเทศก็ทรงเข้ารับ
ราชการทหารในตาแหน่งที่สาคัญ และมีฐานพระอานาจของพระองค์ ต่างจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะทรงศึกษาวิชาการทหารจากต่างประเทศแต่ก็เป็นเพี ยงแค่ขั้นพื้นฐาน มิใช่
การศึก ษาอย่ างเต็ม รูป แบบเหมื อนกั บพระราชโอรสพระองค์ อื่น เมื่ อเสด็ จกลับ จากต่า งประเทศ
พระองค์ไม่ได้ทรงมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทางการทหารเท่าใดนัก
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน ได้เกิดเหตุการณ์
กบฏ ร.ศ.130 แม้ว่าการกบฏครั้งนี้จะไม่ประสบความสาเร็จแต่ก็ไดสร้างความสั่นคลอนในพระราช
อานาจของพระองค์ และทรงรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดานายทหาร นอกจากนี้
กษัตริย์ห ลายประเทศในยุโรปและเอเชี ยล้วนมี ภาพลักษณ์ทางการทหารทั้ง สิ้น และสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นในยุโรปก็เป็นปัจจัยขับเน้นการเป็นผู้นาทางการทหารมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์
โดยแสดงว่ าทรงเป็น ผู้ มีค วามรู้ ความสามารถทางการทหารทั้ ง เรื่ อ งยุ ท ธวิ ธี การท าสงคราม และ
ยุทโธปกรณ์ทางการทหารสมัยใหม่ผ่านงานพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการสร้างธรรมเนียมทางการทหาร
ต่าง ๆ เช่นสร้างเครื่องแบบทหาร สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ทาให้เข้าใจการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทที่ 2
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการทหาร
การปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะด้านการทหารในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยู่หั วเป็ นการวางรูป แบบการบริห ารงานภายในกองทัพ ตามแบบของชาติ ตะวั นตกที่มีท หาร
ประจาการในตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งยังใช้ยุทธวิ ธีในการรบตามอย่างตะวันตก ทาให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความจาเป็นที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร
จากต่ า งประเทศเช่ น พลเรื อ โท พระยาชลยุ ท ธโยธิ น ทร์ (อองเดร ดู เปลซี เดอ ริ เ ชอลิ เ ออ :
Andreas du Plésis de Richelieu) นายทหารเรือชาวเดนมาร์ก เพื่อเข้ามาปฏิรูประบบทหารให้แก่
กองทัพสยาม นอกจากการว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการแล้ว พระองค์ยังทรงส่งพระราชโอรส
ไปศึกษาวิชาการทหารที่ทวีปยุโรป เพื่อนาความรู้ทางทหารตามแบบตะวันตกเข้ามาปรับปรุง พัฒนา
กองทัพสยาม ซึ่งพระราชโอรสที่ทรงสาเร็จการศึกษาทางการทหารจากต่างประเทศเมื่อทรงกลับมารับ
ราชการทหารก็ ล้ ว นมี บ ทบาทส าคั ญ ภายในกองทั พ สยามตั้ ง แต่ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสใน
พระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาต่างๆ ยัง ต่างประเทศ ทั้ง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย สาธารณสุ ข
อักษรศาสตร์ และการทหาร เพื่อนาความรู้สมัยใหม่ตามแบบอย่างตะวันตกกลับมาพัฒนาประเทศซึ่ง
ก าลั ง ก่ อ ร่ า งสร้ า งตั ว ให้ มี ค วามเจริ ญ เที ย บเท่ า อารยประเทศ ส าหรั บ พระราชโอรสในชั้ น
เจ้ า ฟ้ า พ ร ะ บ า ท สม เ ด็ จพ ร ะ จุ ล จ อ มเ ก ล้ าเ จ้ า อ ยู่ หั ว ทร ง มี พ ร ะ ร าช ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ ใ ห้
ศึกษาวิชาทหาร ด้วยทรงมองว่าการทหารเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
จาเป็นต้องอาศัยคนที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย1 ด้วยเหตุดังกล่าวพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าที่เสด็จไปทรง
1

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลายพระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
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ศึกษายังต่างประเทศต่างทรงเข้ารับการศึกษาในวิชาทางทหารตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดา
เว้นแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพียงพระองค์
เดี ยวที่ ทรงศึก ษาวิ ช าอั ก ษรศาสตร์ จากวิ ทยาลั ย มอดเลน มหาวิ ท ยาลั ยเคมบริ ดจ์ (Magdalene
College, University of Cambridge)2
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 โดยทรง
เป็นพระราชโอรสลาดับที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นพระราชโอรส
ลาดับที่ 1 ในสมเด็จ พระศรีพัชรินทราบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงเป็ น
พระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงได้ รั บ สถาปนาเป็ น สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2423 เมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษาได้มีพระราชพิธีพระราชพระราชทาน
พระสุพรรณบัฏ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จ พระเจ้าลู กยาเธอ
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมเป็น “กรมขุนเทพทราวดี” มีศักดินาห้าหมื่นไร่3 และเสด็จเข้า
รับพระราชพิธีโสกันต์ในพ.ศ.2431
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาอิศรพันธ์โสภณ (หนู อิศรางกูร ณ อยุธยา)
และม.จ.ประภากร มาลากุล นอกจากนี้ยัง ทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษกับเซอร์ โรเบิร์ต มอแรนต์
(Sir Robert Morant)4 เพื่ อเป็ นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาให้แ ก่พระองค์ก่ อนที่จ ะทรงเสด็ จ
พระราชดาเนิ นไปทรงศึก ษาต่อ ยัง ต่า งประเทศ ในพ.ศ.2436 เมื่ อพระชนมายุไ ด้ 13 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดาเนินยัง
ประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ 5 การศึกษาที่ประเทศอังกฤษในระยะแรกสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มหาวชิราวุธ
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์เรือนแก้ว, 2534), หน้า 18.
2
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, “นักเรียนนอก” ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมไทย (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2550), หน้า 53.
3
“ประกาศการรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 5, ตอนที่ 50
(30 เมษายน 2431): 440.
4

สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการมูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528), หน้า 8.
5
เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.
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ทรงได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็นการส่วนพระองค์จากนายเบนซิล ทอมสัน (Bensil Thompson)
เพื่อเตรียมพระองค์สาหรับการศึกษาต่อในระดับสูง
อย่างไรก็ตามเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ
ทิวงคตในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงมีพระบรมราช
โองการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเทพทราวดีซึ่งมีพระอิสริยยศเป็นลาดับที่สองรองจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.24376 การสถาปนาพระองค์ขึ้น
เป็นสยามมกุฎราชกุมารได้ส่งผลต่อแนวทางการศึกษาของพระองค์ที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนสาขาวิชา
ที่ทรงศึกษาจากเดิมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้พระองค์
ศึกษาเข้ารับการศึกษาในวิชาทหารเรือ 7 เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเหมือนพระราชโอรส
พระองค์อื่น ๆ ก็ถูกปรับให้ทรงต้องเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งของพลเรือนและ
ทหารเพื่อเตรียมพระองค์สาหรับการเป็นพระมหากษัตริย์ในอนาคต
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงย้ายมาประทับ ณ พระตาหนักเกรตนีย์
(Graitney) เพื่อ เข้ ารั บการศึ กษาวิ ชาทหารเบื้ อ งต้ นจากพัน โท ซี . วี. ฮู ม (Lieutenant Colonel
C.V. Hume) ต่อมาในพ.ศ.2440 พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์
เฮิร์สต์ (Royal Military Academy Sandhurst) ตามคากราบบังคมทูลแนะนาของพันโท ซี.วี. ฮูม
สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญ าตให้สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราช เจ้ า ฟ้า มหาวชิร าวุ ธ ทรงเข้า รับ การศึก ษาวิช าทหารที่โ รงเรี ยนนายร้อ ยแซนด์เ ฮิร์ ส ต์
ก็เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสยามและอังกฤษ โดยไม่ได้มีความมุ่ ง หวังที่จะให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการทางทหารแต่อย่างใด 8
นอกจากนี้ยังเป็นการถ่วงดุลอานาจระหว่างอังกฤษ และรัสเซียซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง

6

“ประกาศสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 11,
ตอนที่ 0 ก (20 มกราคม 2437): 346 – 348.
7
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 8.
8
Ratana Tanadbanchee Tungasvadi, “King Vajiravudh's Moral Concepts for Citizenship,” (Doctor of
Philosophy, University of Pennsylvania, 2004), P.9.

31

พิษณุโลกประชานาถทรงศึกษาวิชาทหารบกอยู่ที่ประเทศรัสเซีย 9 เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนได้ระยะหนึ่ง ก็ทรงเข้าประจาการใน
กรมทหารราบเบาเดอรัม (Durham Light Infantry) ต่อมาทรงเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในวิชาการ
ทหารปืนใหญ่ (Artillery) ที่ค่ายฝึกทหารปืนใหญ่ดาร์ทมัว (Dartmour) และเข้ารับการศึกษาอบรม
วิชาปืนเล็ก (Small Arms)10
หลังจากทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในสาขาต่าง ๆ และเข้าประจาในกองทหารราบเบา
เด อรั ม พ ร ะ บ าท สม เด็ จพ ร ะ จุ ล จอ มเ ก ล้ า เจ้ าอ ยู่ หั ว ไ ด้ ท ร ง มี พ ร ะ ร า ชหั ตถ เล ขา ถึ ง
พระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์  (หม่ อ มราชวงศ์ เ ปี ย มาลากุ ล ) ผู้ อ ภิ บ าลสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ให้จัดการศึกษาวิชาพลเรือนแก่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ แทนที่ ก ารศึ ก ษาวิ ช าทหาร ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริถึงหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่ไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทาง
ทหารเป็นอย่างดี เพราะไม่ได้ท าหน้าที่ทางการทหารเพียงหน้าที่ เดียว ควรมีความรู้ท างด้านวิช า
พลเรื อน โดยเฉพาะในวิชาด้านการปกครอง และกฎหมายเพื่ อนาความรู้ ในส่ว นนี้มาใช้ปกครอง
ประเทศ11
ด้ว ยเหตุ นี้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ าฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ ทรงเข้ า รั บ การศึ ก ษาในวิ ช า
พลเรือนเพิ่มเติมที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในพ.ศ.2442 ตามคาแนะนาของ
นายเฟรเดอริก เวอร์นี (Mr. Frederick Verney) ซึ่งดารงตาแหน่งที่ปรึกษาทางการทูตของสยาม
ประจากรุงลอนดอน โดยสาเหตุที่นายเวอร์นีแนะนาให้พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามาหวชิราวุธทรง
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็เพื่อที่จะได้ทรงรู้จักกับบรรดาชนชั้นสูงของอังกฤษ 12 เพราะ
มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ ชนชั้นสูงของอังกฤษนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ ทรงเข้ า รั บ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของเจ้ า นายอั ง กฤษที่ ท าง
9

สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 7.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.

บรรดาศักดิ์สุดท้ายคือ “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”
11
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 8.
12
หจช., ร.5 ต.49/8 หนั ง สื อพระยาวิ สุ ท ธิ์ สุ ริยศั ก ดิ์ กราบบั งคมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ลงวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.117
10
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มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ โดยเน้นการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครอง เป็น
พิเศษ13 ระหว่างที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้ประมาณปีเศษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารแคม
เบอร์ เ รย์ (Staff College, Camberley) แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ไม่
พระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยทรงมองว่าเป็นการเสียเวลามากเกินไป สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธควรเสด็จนิวัติกลับเพื่อมาเรียนรู้การบริหารประเทศชาติ และก่อนที่พระองค์
จะทรงเลิกศึกษาโดยไม่ทรงสอบไล่ตามประเพณีของพระราชวงศ์อังกฤษสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธได้พระราชนิพนธ์หนังสือเรื่ องสงครำมสืบรำชสมบัติโปลันด์ (The War of the
Polish Succession) ตามคากราบบังคมทูลขอจากฟรานซิส พาเจต์ (Fransic Parget)14 คณบดีของ
วิทยาลัย
เมื่ อ เสด็ จ นิ วั ต กลั บ สู่ ส ยามในพ.ศ.2445

พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

ซึ่งขณะนั้นทรงดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมารทรงได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันโท ผู้บังคับการ
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และจเรทหารบก 15 แม้ว่าตาแหน่งทั้งสองดูจะมีความสาคัญด้วย
ตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ มีหน้าที่หลักคือการถวายความปลอดภัยแก่
พระมหากษัตริ ย์อย่ างใกล้ชิ ด ส่ วนต าแหน่ง จเรทหารบกก็มี หน้า ที่คอยตรวจสอบการท างานของ
กองทัพบก อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภต่อหน้าที่ทั้ง
สองว่าเป็นเพียงในหน้ากระดาษเท่านั้นโดยหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ทรงได้รับมอบหมายคือการให้คาปรึกษา
อย่างไม่เป็นทางการในข้อกฎหมายระหว่างประเทศ16
นอกจากหน้าที่ทางการทหารแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชดาริให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธตามเสด็จพระราชดาเนินเข้าร่วมประชุมสภาเสนาบดี
และเมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอ มเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ประพาสยุ โ รปเป็ น ครั้ ง ที่ 2
13

วรชาติ มีชูบ ท, พระบาทสมเด็จ พระรามาธิ บดี ศ รีสิ นทรมหาวชิราวุธ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า แผ่ นดินสยาม (กรุ งเทพฯ:
สร้างสรรบุ๊คส์, 2552), หน้า 202.
14
เรื่องเดียวกัน, หน้า 202.
15
“แจ้งความกรมยุทธนาธิการ เรื่อง ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงรับตาแหน่งเป็นจเรทัพบกและตาแหน่งนายพันโท
กรมทหารมหาดเล็ก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20, ตอนที่ 6 (10 พฤษภาคม 2446): 82.
16
หจช. ร.6 ต.15.4/1 พระราชหั ตเลขาพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ถึ งพระองค์เจ้ าจรู ญศัก ดิ์กฤดากร
ลงวัน ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2457
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ในพ.ศ.2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้ง สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ โดยพระองค์ต้องเข้าร่วมประชุม
สภาเสนาบดี ที่ พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทในวั น จั น ทร์ และวั น พฤ หั ส บดี และทรงเสด็ จ เป็ น
ประธานสภาที่ปรึกษาราชการพระนครในวันอังคาร พุธ ศุกร์ และเสาร์ อย่างไรก็ตามการเข้าร่วม
ประชุมทั้งสองสภาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงมีบทบาทเป็นเพียงแค่ประธาน
ในที่ประชุมเท่านั้น17 ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุ ธเองก็ไม่ทรงโปรดการเข้าร่วม
ประชุมสักเท่าใดนักเนื่องจากทรงไม่คุ้นเคยกับบรรดาเสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่
ล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์แทบทั้งสิ้น โดยทรงมีทัศนคติต่อพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลาย
พระองค์ว่าพยายามกลั่นแกล้งพระองค์เพื่อไม่ให้ทรงเป็ นที่ไ ว้วางพระราชหฤทัยต่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังทรงมองว่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงต้องการใช้
ประโยชน์จากพระองค์เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ18
การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่สามารถเข้าได้กับพระบรมวงศานุวงศ์
ชั้นผู้ใหญ่นี้เอง ส่งผลให้องค์ทรงพยายามสร้างพวกพ้องของพระองค์ขึ้นจากบรรดามหาดเล็ก และข้า
ราชบริพารในพระองค์ ตั้งแต่เมื่อครั้ง ทรงดารงตาแหน่ง มกุฎราชกุมาร และเมื่อพระองค์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ก็ทรงสนับสนุนให้บรรดาข้าราชบริพารเหล่านี้ให้เข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ19 แทนที่
พระบรมวงศานุ ว งศ์ ชั้ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ช อบต าหนิ ติ เ ตี ย นพระองค์ ซึ่ ง ทรงไม่ โ ปรดเป็ น อย่ า งมาก 20 เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารงานราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์
ด้วยเหตุ นี้ก ารบริหารราชการของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้ าอยู่ หัวจึ ง เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นระหว่างพระองค์กับบรรดาเสนาบดีรุ่นเก่าจนเป็นเหตุให้ทรงเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเสนาบดี
ถึง 9 ครั้ง ในระหว่างพ.ศ.2453 – 246321 ซึ่งการปรับเปลี่ยนตาแหน่งแต่ละครั้งเป็นการเปิดโอกาส
17

กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหับการสร้างชาติไทย, หน้า 24 – 25.
ราม วชิราวุธ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6, หน้า 12.
19
สิริรัตน์ พุ่มเกิด, “"อัศวพาหุ" กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 43.
20
ราม วชิราวุธ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6, หน้า 12.

รายพระนาม และรายนามของเสนาบดีที่ถูกปรับเปลี่ยนตาแหน่งทั้ง 9 ครั้งประกอบด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ในพ.ศ.2453 สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ใน
พ.ศ.2453 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ในพ.ศ.2455 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
18
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ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งข้าราชบริพารที่มีความใกล้ชิด และพร้อมที่จะ
รับสนองพระบรมราชโองการของพระองค์ขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย
เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพลาออกจากราชการในพ.ศ.2458 อันมีสาเหตุ
มาจากความขัดแย้งในการบริหารราชการทั้งในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
มองว่ากระทรวงมหาดไทยมีอานาจและขอบเขตในการบริหารราชการมากเกินไป ทั้งความขัดแย้งส่วน
พระองค์ ที่ ท รงมองว่า สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงเดชานุ ภ าพมั ก จะคั ด ค้ า น
พระราชดาริของพระองค์เสมอมา ซึ่งจุดแตกหักครั้งสาคัญที่ทาให้ทั้งสองพระองค์ทรงขัดแย้งกันอย่าง
รุนแรงคือการที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงคัดค้านการเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบ
หลวงพระร่วง จนเป็นเหตุให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงเดชานุภาพทรงขอลาพักผ่อน
ราชการเป็นเวลา 6 เดือน และในเวลาต่อมาทรงตัดสินพระทัยกราบบังคมทูลลาออกจากราชการ 22 ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์
(เชย กัลยาณมิตร) ที่เคยรับราชการกรมมหาดเล็กในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23
ขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแทนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงเดชานุภาพที่
ทรงแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีที่ปรึกษา24
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงตัวเสนาบดีในหลายกระทรวงเพื่อ
สนั บ สนุ น การปกครองของพระองค์ แต่ ส าหรั บ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทหารเรื อ
แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ กรมหลวงนครไชยศรี

นเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ในพ.ศ.2455 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สะท้าน สนิทวงศ์) เสนาบดีกระทรวง เกษ
ตราธิการ ในพ.ศ.2455 พระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในพ.ศ.2458 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีก ระทรวงเกษตราธิ ก าร ในพ.ศ.2463 พระยาพระเสด็ จสุ เรนทราธิบ ดี (ม.ร.ว.เปี ย มาลากุ ล )
ในพ.ศ.2463 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ในพ.ศ.2463
21
นพวรรณ วชิราภิวัธน์, “พระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเกี่ยวกับระบบราชการ
ในช่วงพ.ศ. 2435-2458,” หน้า 218.
22
เรื่องเดียวกัน, หน้า 219 – 222.
23
สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545,
พิมพ์ครั้งที่ 5), หน้า 194.
24
“พระราชทานตราตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 32, ตอนที่ ง (15 สิงหาคม 2458):
1023.
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สุรเดช25 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพระบรมราโชบายของพระองค์ขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
แทนที่ส มเด็จ เจ้ าฟ้า ฯ กรมพระภาณุ พัน ธุว งศ์ วรเดช แต่ก็ ไ ม่ อาจควบคุ มกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงทหารเรือได้ ด้ วยเหตุที่ทั้ ง สองกระทรวงนี้มีพ ระบรมวงศานุว งศ์ใ นระดั บ ชั้น เจ้าฟ้ าเป็ น
ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้ทรงมีพระ
ราชอานาจในการบริหารราชการภายในกองทัพอย่างเด็ดขาด ทั้งยังทรงเป็นที่เคารพของบรรดาทหาร
ภายในกองทัพเช่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทรงดารงตาแหน่ง เสนาธิการ
ทหารบก และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ในตาแหน่งผู้บัญชากรมทหารเรือ และ
ต่อมาเมื่อมีการยกกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพิ
นิ ต ก็ ท รงด ารงต าแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงทหารเรื อ 26 ซึ่ ง การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระราชอานาจอย่างแท้จริงในการปกครองทั้งสองกระทรวงนี้ เป็นปัจจัยภายในที่ทา
ให้พระองค์ต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารเพื่อให้เกิดการยอมรับจากบรรดาทหารภายในกองทัพ

2.2 กษัตริย์กับภาพลักษณ์ทางการทหารในคริสต์ศตวรรษที่ 19
นอกเหนือจากปัจ จัยภายในที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หั วทรงไม่มีพ ระราช
อานาจในการบริหารปกครองกองทัพแล้ว ปัจจัยภายนอกยังเป็นสาเหตุที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทา
ให้พระองค์ทรงจาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร เนื่องจากในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุค
สมัยแห่งการแข่งขันเพื่อแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก อันเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
ทาให้เกิดความต้องการทรัพยากรเพื่อนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ช่วงเวลานี้จึงเป็นยุคสมัยของการ
เร่งพัฒนากองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะกองทัพที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จใน
การล่าอาณานิคม ทางฝั่งผู้ถูกล่าเองก็พยายามพัฒนากองทัพเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ชาติ
ต่าง ๆ เมื่อก้าวเข้าสู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ล้วนแต่มีกาลังทหารขนาดใหญ่
การจะควบคุมกองทัพที่มีความเข้มแข็ง นั้น ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในฐานะนายทหารผู้มี
ความรู้ ค วามสามารถจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น โดยเฉพาะกษั ต ริ ย์ ที่ ป กครองประเทศภายใต้ ร ะบอบ
25

“ประกาศตั้งตาแหน่งจเรทหารบก แลเสนาบดีกระทรวงกระลาโหม เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 2453): 50.
26
เรื่องเดียวกัน, หน้า 50.
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การสร้างความเชื่อมั่นและความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองประเทศกับกองทัพ
ถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะกษัตริย์มีความจาเป็นที่จะต้องใช้กองทัพเป็นฐานอานาจเพื่อสร้างความนิยม
จากประชาชน โดยวิธีการหนึ่งในการสร้างความนิยมได้ก็คือการขยายดินแดนซึ่งจาเป็นต้องใช้กองทัพ
เป็นเครื่องมื อสาคัญ นอกจากนี้กษัต ริย์ยัง มีความจาเป็นที่จ ะต้องพึ่ง พากองทัพในการต่อสู้กับนั ก
เคลื่อนไหวภายใต้กรอบแนวคิดสมัยใหม่เช่น ประชาธิปไตย หรือสังคมนิยมซึ่งพร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมา
ต่อต้านการปกครองระบอบเก่า ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่กองทัพไม่เชื่อฟังคาสั่งของผู้ปกครองประเทศก็
ย่อมหมายถึงจุดสิ้นสุดของราชบัลลัง ก์ ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึง ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงพยายามสร้างภาพของตนให้เป็นผู้มีความรู้ และความใกล้ชิดกับทหารเพื่อ
สร้างความมั่นคงให้แก่ราชบัลลังก์

2.2.1 ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 (Wilhelm II)
หนึ่ ง ในกษั ต ริ ย์ ยุ โ รปที่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ท างการทหารเด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ ไกเซอร์ วิ ล เฮล์ ม ที่ 2
(Wilhelm II) แห่งเยอรมนี ในวัยเด็กของพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุภายใต้ภาพอันยิ่งใหญ่ของพระ
ปิตุลาของพระองค์ และกองทัพปรัสเซียที่มีส่วนสาคัญในการรวมชาติ และสถาปนาจักรวรรดิเยอรมัน
ขึ้นมา ทั้งยังทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กับกองทัพ ในฐานะที่กองทัพมี
ส่วนสาคัญในการปกป้องความมั่งคั่งของประเทศ27
แม้ว่าพระองค์ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเนื่องจากพระราชบิดาพระองค์ไก
เซอร์ เ ฟรดเดอริ ค ที่ 3

(Frederick

III) และพระร าชมารดาเจ้ า หญิ ง วิ ค ตอเรี ย

(Princess Victoria) ที่ต่างมีแนวคิดแบบเสรีนิยมทั้งยังต่อต้านวิธีการปกครองแบบอัตตาธิปไตยของ
ออตโต้ ฟอน บิสมาร์ค 28 (Otto von Bismarck) มีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชโอรสได้รับ
การศึกษาเหมือนเด็กเยอรมันทั่วไป มากกว่าการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารตามพระราช
ประสงค์ของไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 1 ที่ทรงยึดมั่นในการใช้ทหารเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการปกครอง

27

Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs (New York: Harper Brothers Publishers, 1922), p.223
ราชบั ณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติศ าสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543), หน้า 226.
28
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ประเทศ

ด้ ว ยเหตุ นี้ เ จ้ า ชายวิ ล เฮล์ ม จึ ง เข้ า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมไฟร์ ดิ ร ช์ ยุ ม เนเซี ย ม

(Friedrichsgymnasium) ที่เมืองคาสเซล (Kassel)29
เมื่อพระองค์ทรงสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมแล้ว ไกเซอร์วิลเฮลม์ที่ 1 ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้เจ้าชายวิลเฮล์มเข้ารับราชการทหารในตาแหน่ง ร้อยโทประจาหน่วยทหารราบที่ 1
รักษาพระองค์ที่ปอตสดัม 30 (1st Regiment of Foot Guards, Potsdam) แม้หลัง จากที่ทรง
ประจาการในกรมทหารได้ 6 เดือนพระราชบิดาของพระองค์จะทรงมีรับสั่งให้ทรงเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยบอนน์ (University of Bonn) แต่อย่างไรก็ตามในพ.ศ.2422 เจ้าชายวิลเฮล์มก็ทรงกลับ
เข้ารับราชการในกองทัพบกอีกครั้ง และได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจในกองทัพบกเยอรมันเรื่อยมาโดย
ทรงใช้เวลาเกือบตลอดทั้งวันอยู่กับบรรดานายทหารของพระองค์ นอกจากนี้ความชื่นชอบในการเป็น
ทหารของเจ้าชายวิลเฮล์มได้สะท้อนออกมาอย่างเด่นชัด แม้ในยามปกติที่ทรงประทับ ณ พระราชวังก็
โปรดสวมเครื่องแบบทหารอยู่ตลอดเวลา 31 โดยประมาณแล้วพระองค์ทรงมีเครื่องแบบของทหาร
หน่วยต่าง ๆ กว่า 400 ชุด32 ทั้งเครื่องแบบทหารของกองทัพเยอรมันเอง และของต่างชาติที่ได้รับการ
ถวายยศเป็นนายทหารกิตติมศักดิ์ หลังจากที่เจ้าชายวิลเฮล์มทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงออกัสต้า
แห่งชเลสวิก – โฮลชไตน์ (Augusta Victoria of Schleswig – Holstein) ในพ.ศ.2493 ทรงใช้เวลา
อยู่กับพระมเหสีของพระองค์น้อยมาก โดยเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์นั้นถ้าหากมิได้อยู่ที่กรมทหารก็
ออกไปล่าสัตว์กับบรรดานายทหารของพระองค์33
เมื่อไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากไกเซอร์เฟรดเดอริกที่ 3 พระราชบิดาของ
พระองค์ที่ทรงครองราชย์อยู่เพียง 3 เดือน ด้วยภูมิหลังของพระองค์ที่ทรงได้รับอิทธิพลการบริหาร
ราชการประเทศจากไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 1 และความมุ่งหวังส่วนพระองค์ที่จะสร้างกองทัพให้มีความ
ยิ่งใหญ่เพื่อขยายอานาจและอิทธิพลของจักรวรรดิเยอรมัน34 กองทัพเยอรมันในสมัยพระองค์จึงได้รับ
การพั ฒนาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของกองทั พ เรื อ ทรงมี พระราชประสงค์ ที่ จะพั ฒ นา
29

เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์ : สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 98.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 109.
31
ทอปแฮม, แอน, ราชสานักไกเซอร์ (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537, พิมพ์ครั้งที่ 3), หน้า 54.
32
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 277.
33
เรื่องเดียวกัน, หน้า 167.
34
ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G,
30

หน้า 337.

38

กองทั พเรื อของประเทศเพื่อ แข่ง ขัน ด้า นกาลัง ทางทะเลกั บกองทัพ เรือ ของประเทศอัง กฤษ เพื่ อ
สนับสนุนโยบายแสวงหาอาณานิคมด้วยการเร่งขยายขนาดของกองเรือรบ และที่สาคัญคือสร้างเรือรบ
ขนาดใหญ่คือเรือนัสเซา (Nassau) เพื่อแข่งขันกับเรือเดรตนอต (Dreadnought) ของอังกฤษ35
จากความต้ อ งการขยายขนาดกองทั พ เรื อ ท าให้ ไ กเซอร์ วิ ล เฮล์ ม ที่ 2 ทรงสนั บ สนุ น
จอมพลเรืออัลเฟรด ฟอน ทรีปิตซ์ (Alfred von Tirpitz) ผู้บัญ ชาการกองทัพเรือในการผลักดัน
พระราชบัญญัติราชนาวี (Naval Law) พ.ศ.2440 เพื่อให้สภาไรชสตาก์ (Reichstag) ยอมอนุมัติ
งบประมาณเพื่อขยายขนาดกองเรือรบของเยอรมัน 36 นอกจากการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ภายในกองทัพแล้วไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ทรงเข้าไปมีส่วนร่วมแม้เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยของกองทัพ
เช่นทรงออกแบบเครื่องแบบทหารใหม่ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งการกวดขันระเบียบวินัยของทหารและ
ข้าราชบริพารอย่างยิ่ง37
ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ทรงมีพระบรมราชโองการที่จะบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง
แทนที่บิสมาร์คโดยโปรดให้บรรดาเสนาบดีทุกคนกราบบังคมทูลข้อราชการแก่พระองค์โดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านบิสมาร์คซึ่งดารงตาแหน่งอัครมหาเสนาบดี38 เป็นเหตุให้บิสมาร์คไม่พอใจไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2
เป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับเป็นการกีดกันไม่ให้บิสมาร์คมีอานาจ และบทบาทในการบริหารราชการ
ประเทศอีกต่อไป ทาให้บิสมาร์คยื่นหนังสือลาออกจากราชการ นอกจากการขจัดอานาจของบิสมาร์
คซึ่งมักดาเนินนโยบายที่สวนทางกับพระราชประสงค์ของพระองค์ ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ยังทรงแต่งตั้ง
บุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยทั้งทหาร และข้าราชบริพารในราชสานักเข้ารับราชการในตาแหน่ง
สาคัญ เช่น พลเอก เกออร์ก เลโอ กราฟ ฟอน คาพรีวี (Georg Leo Graf von Caprivi) เป็นอัครมหา
เสนาบดีต่อจากบิสมาร์ค 39 เจ้าชายแบร์นฮาร์ด ฟุรส์ต บือโลว์ (Bernhard Fürst Bülow) ดารง

35

สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ, ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภา
การพิมพ์, 2555), หน้า 27.
36
Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs, p.232.
37
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 203.
38
สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ, ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภา
การพิมพ์, 2551), หน้า 110.
39
สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ, ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20, หน้า 21 – 22.
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ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดี 40 หรือ
เจ้าชายฟิลลิปแห่งออยเลินบู รก์ (Philip, Prince of Eulenburg) เป็นเอคอัคราชทูตประจากรุง
เวียนนา จากการที่กลุ่มข้าราชการเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ทรงแต่งตั้งเอง จึงเป็นเหตุ
ให้ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ทรงเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนในการบริหารราชการประเทศ
แนวคิดของไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 เกี่ยวกับกิจการทหารในบันทึกส่วนพระองค์ที่ทรงบันทึกขึ้น
หลังการสละราชย์สมบัติ ให้ความสาคัญกับกิจการทหารเป็นอย่างยิ่ง เช่นทรงมีความเห็นว่าควรบังคับ
ให้ชาวเยอรมันเข้ารับราชการทหารเพราะถือว่าเป็นการอบรมทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดีที่สุด
เพราะทาให้ชาวเยอรมันเหล่านี้มองเห็นคุณค่าในตัวเอง 41 แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการรับราชการ
ทหารของพระองค์สะท้อนออกมาจากพระบรมราชโองการที่ให้พระราชโอรสทุกพระองค์เข้าศึกษาใน
โรงเรียนทหารที่เมืองเพลิน (Plön) ทั้งยังได้พระราชทานยศพันเอกกิตติมศักดิ์ประจากรมทหารฮุสซาร์
(Hussar Regiment) แก่เจ้าฟ้าหญิงหญิงวิคตอเรีย หลุยส์ (Viktoria Luise) พระราชธิดาในพระองค์
ในด้านความสัมพันธ์ของพระองค์กับทหาร ทรงมีความเชื่อมั่นในความจงรักภักดีของทหารต่อ
พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังทรงแสดงพระราชดาริถึงความใส่ใจต่อการฝึกและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ทหารให้ จอมพลเฮลมุท ฟอน มอล์ทเค่  (Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke)
ผู้บัง คับบัญชากองทัพบกได้รับทราบอยู่เสมอ 42 นอกจากนี้ยัง ทรงทาพระองค์ให้มีความใกล้ชิดกับ
ทหารด้วยการใช้คาว่า “ลูก”43 หรือในบางครั้งก็ทรงใช้คาว่า “สหาย” (der Kameraden) เป็นคา
เรียกบรรดาทหารของพระองค์44 แม้ว่าสุดท้ายแล้วไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ต้องสละราชสมบัติเพราะถูก
บีบบังคับจากกองทัพซึ่งปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนพระองค์อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในบันทึกของ
40

ราชบัณฑิ ตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 อักษร A – B
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543, พิมพ์ครั้งที่ 3), หน้า 294.
41
Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs, p.225.

จอมพลเฮลมุท คาร์ล แบรนฮาร์ด กราฟ ฟอน มอล์ทเค่ (Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke) หรือ Helmuth
von Moltke the Elder ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของเยอรมนีเมื่อครั้งสงครามรวมประเทศ (War of Unification) โดยดารง
ตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของกองทัพ ปรัสเซีย และจักรวรรดิเยอรมันตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 1 ถึงรัชสมัยพระเจ้าวิลเฮล์มที่
2 จอมพลฟอน มอล์ทเค่ เป็นลุงของจอมพลเฮลมุท โยฮันน์ ลุดวิก ฟอน มอล์ทเค่ (Helmuth Johann Ludwig von Moltke) หรือ
Helmuth von Moltke the Younger ผู้บังคับบัญชาการกองทัพบกของจักรวรรดิเยอรมัน
42
Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs, p.226.
43
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายจากเยอรมนี, หน้า 11.
44
ทอปแฮม, แอน, ราชสานักไกเซอร์, หน้า 90.
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พระองค์หลังการสละราชสมบัติก็ยังแสดงความไว้วางพระราชหฤทัยในความซื่อสัตย์ของทหารที่มีต่อ
พระองค์อย่างไม่เสื่อมคลาย45

2.2.2 ซาร์นิโคลัสที่ 2 (Nicholas II)
ซาร์นิโคลัสที่ 2 (Nicholas II) ทรงขึ้นครองราชย์โดยรับเอาแนวคิดการปกครองประเทศแบบ
อัตตาธิป ไตย และต่อต้ านการปฏิ รูปสั ง คม และการเมือ งทุ กรูป แบบ รวมทั้ง การปราบปรามการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเด็ดขาดต่อจาก ซาร์อะเล็ กซานเดอร์ที่ 3 (Alexander III)พระราชบิดา
ของพระองค์

46

อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความทรงจ าในวั ย เด็ ก ของพระองค์ ที่ ต้ อ งทรงเห็ น

ซาร์อะเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) พระอัยกาของพระองค์สิ้นพระชนม์ลงหน้าพระพักตร์จาก
การถูกลอบปลงพระชนม์โดยกลุ่มนักปฏิวัติหัวรุนแรง และการที่ทรงอยู่ในเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์
พระราชบิดาของพระองค์หลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถไฟพระที่นั่งขณะแล่น
ผ่านสถานีบอร์กี (Borki) อันเป็นต้นเหตุให้พระราชบิดาของพระองค์ประชวรด้วยโรคพระวักกะอักเสบ
และสวรรคตในเวลาต่อมา47
ขณะทรงพระเยาว์ ซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเจ้านายเชื้อพระวงศ์ใน
ยุโรปที่มุ่งเน้นให้มีความรู้รอบด้าน ทั้งวิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ 48 รวมทั้ง
ภาษาต่างประเทศตามธรรมเนียมของชนชั้นสูงในยุโรปที่จะต้องสื่อสารได้หลายภาษา จากบรรดาพระ
อาจารย์ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดของจักรวรรดิรัสเซียในสาขานั้น ๆ เช่น คอนสตันติน เปโตรวิช
โพเบโดนอสต์ชอฟ (Konstantin Petrovich Pobyedonostsyev) ศาสตราจารย์สาขากฎหมาย
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Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs, p.224.
Carter, Miranda, The Three Emperors: Three cousins, Three Empires and the Road to World War One
(London: Penguin Books, 2010), P.177
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สัญชัย สุวังบุตร และ อนันตชัย เลาหะพันธุ , นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ
พิมพ์, 2555), หน้า 79.
48
Bey, Mohammed Essad, Nicholas II (London: Hutchinson And Co, 1936), p. 21.
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นิโคไล บุนเก (Nikolay Bunge) ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ และอดีตเสนาบดีกระทรวงการคลัง
และนิโคไล กีร์ส (Nikolay Girs) เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น49
เมื่อมีพระชนมายุได้ 16 พรรษา ในพ.ศ.2427 ซาเรวิชนิโคลัสทรงได้รับพระราชทานยศ ร้อย
โท ในสังกัดกรมปรีโอบราเซนสกี (Preobrazhensky Regiment) ต่อมาทรงเข้ารับการฝึกกับกรม
ทหารฮุสซาร์ และกรมทหารปืนใหญ่ ในพ.ศ.2435 พระองค์ได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตรีประจากอง
พันที่ 1 สังกัดกรมปรีโอบราเซนสกี50 ซาเรวิชนิโคลัสทรงมีความสุขอย่างมากกับชีวิตในกองทัพ โปรด
เครื่ อ งแบบทหาร ขนบประเพณี แ ละกิ จ กรรมของทหาร แม้ ใ นยามที่ พ ระองค์ ถู ก ถอดออกจาก
ราชบัลลังก์แล้วก็ยังทรงเครื่องแบบทหารอยู่เป็นนิจ พระองค์ทรงมีบันทึกถึงกองทัพว่ามีส่วนสาคัญใน
การขัดเกลาให้พระองค์เป็นผู้ปกครองที่มีวินัย และกล้าหาญ นอกจากนี้การที่ทรงเป็นกันเอง และ
สุภ าพอ่ อนโยนกั บบรรดาเพื่ อนทหารด้ว ยกั น ท าให้ พ ระองค์ เป็ น ที่นิ ย มของบรรดาทหารภายใน
กองทัพ51
อย่างไรก็ตามในขณะที่ซาเรวิชนิโคลัสดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารอยู่ทรงไม่มีบทบาททาง
การเมืองในราชสานักแต่อย่างใด เนื่องจากซาร์อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงเห็นว่าซาเรวิชนิโคลัสยังไม่
พร้อมที่จะมีส่วนในการปกครองบ้านเมือง ดังนั้นพระองค์จึง ไม่มีส่วนร่วมในการประชุมกับบรรดา
เสนาบดีและรับรู้กิจการของประเทศนัก52 ทาให้ซาเรวิชนิโคลัสใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจการทหาร 53 แต่
การที่ ท รงไม่ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารประเทศส่ง ผลกระทบอย่ างรุ น แรงต่ อ พระองค์ เ มื่อ ทรงขึ้ น
ครองราชย์ในพ.ศ.2437 ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 26 พรรษาด้วยทรงตระหนักว่าพระองค์ยังไม่
พร้อม และไม่มีพระราชประสงค์ที่จะเป็นซาร์ของชาวรัสเซีย เพราะไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร
กิจการของประเทศ54
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ราชบัณฑิ ตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมั ยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 5 อักษร L – O
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551), หน้า 661.
50
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ในรัชสมัยของพระองค์รัสเซียมีนโยบายขยายอิทธิพลไปยัง ทวีปเอเชียจนส่ง ผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่น เมื่อรัสเซียเข้ายึดครองแมนจูเรีย (Manchuria) ในพ.ศ.2447 ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น แม้ญี่ปุ่นจะเรียกร้องให้รัสเซียถอนกาลังทหารออกจาก
แมนจูเรียแต่ก็ได้รับการเพิกเฉยจากรัฐบาลรัสเซีย ทาให้ญี่ปุ่นตัดสินใจโจมตีกองทัพเรือรัสเซียที่ท่าเรือ
เมืองปอร์ต อาเทอร์ (Port Arthur) บริเวณแหลมเหลียวตุง (Lüshunkou) จนเป็นจุดเริ่มต้นของ
สงครามรัสเซีย – ญี่ปุ่น (Russo – Japanese War) ในระหว่างพ.ศ.2447 – 2448
ซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงคาดหวังว่าสงครามกับญี่ปุ่นในครั้งนี้จะสร้างกระแสความรักชาติ และทา
ให้ประชาชนลืมปัญหาภายในประเทศได้ 55 อย่างไรก็ตามสงครามครั้ง นี้กลับสร้างความอับ อายทาง
การทหารเป็นอย่างยิ่งให้แก่กองทัพรัสเซียและซาร์นิโคลัสที่ 2 จากความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อ
กองทัพญี่ปุ่น ผลของสงครามในคราวนี้แสดงให้เห็นถึงความด้อยความสามารถทางการทหารของซาร์นิ
โคลัสที่ 2 ทั้งยังทาให้ความนิยมในตัวพระองค์ในหมู่ปัญญาชนและชนชั้นกรรมาชีพลดต่าลงกว่าเดิม
ทาให้ปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่มีปาเวล นิโคลาเยวิช มิลยูคอฟ (Pavel Nikolayevich Milyukov) เป็น
แกนน าได้ อ อกมาเดิ น ขบวนอย่ า งสั น ติ เ พื่อ ยื่ น ฎี ก าถวายซาร์ นิ โ คลัส ที่ 2 ให้มี ป ฏิ รู ป สัง คมและ
การเมือง56 แต่สุดท้ายแล้วการเดินขบวนในครั้งนี้ก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจนกลายเป็นเหตุการณ์
วันอาทิตย์นองเลือด (Bloody Sunday) จากเหตุการณ์วันอาทิตย์นองเลือดยิ่งส่งผลให้ความนิยมใน
พระองค์จากบรรดาสาธารณชนยิ่งลดต่าลงจนเข้าขั้นวิกฤต ประชาชนจานวนมากออกมาก่อการ
จลาจลเพื่อต่อต้านการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนในที่สุดซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงต้องยอม
ออกประกาศเดือนตุลาคม (October Manifesto) โดยยอมให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ และก่อตั้งสภา
ดูมาขึ้นมา57
ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่ 1 แม้ซาร์นิโคลัสที่ 2 จะประทับอยู่ที่ศูนย์บัญชาการ
กองทัพ ณ ค่ายสตาฟกา (Stavka) แต่เนื่องจากการที่พระองค์ไม่มีความชานาญทางการทหารจึงทรง
ทาหน้าที่แต่เพียงผู้สังเกตการณ์ และสร้างขวัญ กาลัง ใจแก่บรรดาทหารเท่านั้น โดยทรงแต่ง ตั้ง ให้
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หน้า 665 – 666.
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แกรนด์ดุ๊กนิโคลัส นิโคเลวิช (Nicholas Nikolaevich) เป็นผู้วางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรบ 58
แต่จากความพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งของกองทัพรัสเซีย พร้อมกับปัญหาภายในประเทศจากภาวะ
เงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเสียงเรียกร้องจากซารีนาอเล็กซานดรา เฟโอโด
รอฟนา (Alexandra Feodorovna) ผู้เชื่อคาพยากรณ์ของเกลกอรี่ รัสปูติน (Grigori Rasputin) ที่
พยากรณ์ว่าหากซาร์นิโคลัสที่ 2 เสด็จไปบัญชาการรบด้วยพระองค์กองทัพรัสเซียจะได้รับชัยชนะ 59
ทาให้ซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงตัดสินพระทัยปลดแกรนด์ดุ๊กนิโคลัสออกจากตาแหน่งผู้บัญชาการกองทัพ
และเสด็จกลับไปบัญชากการรบที่สมรภูมิด้วยพระองค์เอง 60 และมอบพระราชอานาจในการบริหาร
ประเทศแก่ซารีนาอะเลกซานดราที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสปูตินจนเป็นฉนวนเหตุที่นาไปสู่จุดจบ
ของราชวงศ์โรมานอฟ (Romanov)

2.2.3 พระเจ้าจอร์จที่ 5 (George V)
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง ราชวงศ์ต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายราชวงศ์ต้องสิ้นสุดลง ทั้ง
ราชวงศ์โรมานอฟ (Romanov) ของรัสเซีย และราชวงศ์โฮเฮ็นซอเรน (Hohenzollern) ของเยอรมัน
แต่ในทางตรงกันข้ามราชวงศ์ซักซ์ – โคบูรก์ โกทา (Saxe – Coburg Gotha) ของอังกฤษในรัชสมัย
ของพระเจ้าจอร์จที่ 5 (George V) กลับได้รับความนิยมจากประชาชนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
พระเจ้าจอร์จที่ 5 หรือเจ้าชายจอร์จ (Prince George) ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2
ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 (Edward VII) ด้วยสถานะของพระองค์ในเวลานั้นที่มีพระราชบิดา ซึ่งดารง
ตาแหน่งมกุฎรากุมาร และเจ้าชายอัลเบิร์ต (Prince Albert) พระเชษฐาของพระองค์ที่ไ ด้รับการ
คาดหมายว่าจะขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคต ทาให้การศึกษาของเจ้าชายจอร์จแตกต่างจากบรรดากษัตริย์
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p. 451.
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สัญชัย สุวังบุตร และ อนันตชัย เลาหะพันธุ, นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ, หน้า 181.
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 461.

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาในพ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อราชวงศ์จากซักซ์ –
โคบูรก์ โกทา ซึ่งเป็นชื่อราชสกุลเยอรมันเป็น ราชวงศ์วินด์เซอร์ (Windsor) ตามชื่อพระราชวัง การเปลี่ยนชื่อราชวงศ์นี้พระองค์ต้องการ
แสดงให้ประชาชนชาวอังกฤษเห็นว่าทรงตัดความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ที่ใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์อังกฤษ และเยอรมันอันเป็นศัตรูของ
ชาติ
60
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ยุโรปพระองค์อื่นที่ถูกวางกรอบการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเป็นกษัตริย์ในอนาคต สาหรับเจ้าชายจอร์จ
แล้ ว พระราชบิ ด าของพระองค์ ท รงแนะให้ พ ระองค์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ โ รงเรี ย นนายเรื อ บริ ท าเนี ย
(Britannia Royal Naval College) เพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือต่อไป61
ในพ.ศ.2420 เมื่อเจ้าชายจอร์จมีพระชนมายุได้ 12 พรรษาทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาย
เรือ การฝึกและการศึกษาของพระองค์ที่โรงเรียนนายเรือเหมือนนักเรียนนายเรือนายอื่น ๆ หากจะมี
สิทธิพิเศษเหนือนักเรียนคนอื่นก็เพียงแต่ทรงได้รับอนุญาตให้มีห้องพักส่ วนพระองค์62 ที่โรงเรียนนาย
เรือนี้ เองพระองค์ ได้ค้ นพบว่ าทรงสนพระราชหฤทัย ในวิ ชาทหารเรือ เป็นอย่างมาก และยัง ทาให้
พระองค์ได้เปิดโลกของพระองค์จากการเดินทางไปดินแดนต่าง ๆ ขณะทรงออกฝึกภาคสนามทาง
ทะเล เช่น จาเมกา (Jamaica) ออสเตรเลีย (Australia) ญี่ปุ่น (Japan) และจีน (China)63 เป็นต้น
เจ้าชายจอร์จทรงทาผลการเรียนได้เป็นอย่างดีตลอดการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ จนสามารถ
สาเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่นจากราชวิทยาลัยการทัพเรือแห่งกรีนิช (The Royal Naval
College at Greenwich) ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นทหารเรื อ ขั้ น สู ง 64 เมื่ อ ทรงส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
พ.ศ.2427 ทรงเข้ารับราชการในตาแหน่งเรือโทประจาเรือหลวงแคนาดา (H.M.S. Canada) ปีต่อมา
ทรงย้ายไปประจาการที่เรือหลวงเดรตนอตช์ (H.M.S. Dreadnought) ซึ่ง ประจาการอยู่ในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) และเมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษาทรงดารงตาแหน่งผู้บังคับการ
เรือหลวงทรัสต์ (H.M.S. Thrush)65
เจ้าชายจอร์จทรงประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งในการรับราชการทหารเรือโดยสามารถ
เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาเรือรบได้อย่างรวดเร็ว แต่การสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐาของ
พระองค์ในพ.ศ.2435 ส่งผลต่อการรับราชการในกองทัพเรือที่ต้องยุติลง เจ้าชายจอร์จกลายเป็นองค์
รัชทายาทลาดับที่ 2 ในราชบัลลังก์อังกฤษต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ ในฐานะองค์รัชทายาท
61

ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G,

หน้า 316.
62

Hudson, Robert, George V: our Sailor King (London: Collins' Clear-Type Press, 1910), p. 33.
Ibid, p. 36.
64
ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุ โรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G,
63

หน้า 316.
65

Legge, Edward, King George and the Royal Family (London: Grantrichards Ltd., 1918), p.11.
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พระนางเจ้าวิค ตอเรีย (Queen Victoria) ทรงแต่ง ตั้ง ให้พระองค์ดารงตาแหน่ ง ดยุกแห่ง ยอร์ ก
(Duke of York) เอิลร์ลแห่งอินเวอร์เนสส์ (Earn of Inverness) และบารอนแห่ง คิลลาร์นีย์
(Baron of Killarney) เจ้าชายจอร์จต้องเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่จาเป็นสาหรับการ
ปกครองประเทศอย่างประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญทั้งยังต้องมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของประเทศ
เช่นการเข้าไปนั่งฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร66
พระเจ้าจอร์จที่ 5 เมื่อทรงขึ้นครองราชย์แล้วทรงไม่มีบทบาทในการบังคับบัญชากองทัพแต่
อย่างใดเนื่องจากรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษที่เป็นระบอบประชาธิปไตย พระองค์เองก็
พยายามหลี ก เลี่ ยงการเข้ าไปแทรกแซงในกิจ การของรั ฐบาล แต่ อย่ างไรก็ ตามในยามที่ ประเทศ
เผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์
ที่ต้อง “แนะนา ให้กาลังใจ และตักเตือน”67 แก่บรรดานักการเมือง และพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้
พระองค์เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะผู้ให้คาชี้แนะแก่รัฐบาลอยู่เสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงเป็นที่นิยมของชาวอังกฤษอย่างมาก
แม้พระองค์ไม่มีส่วนร่วมกับการวางแผนยุทธศาสตร์ในการรบแต่ก็ทรงมีบทบาทในการสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ทหารและประชาชน ในช่วงที่เกิดสงครามทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารตลอดเวลา
ยามที่เสด็จไปที่ต่าง ๆ68 ทั้งยังทรงเสด็จเยี่ยมทหารที่แนวหน้าซึ่งรบอยู่ในประเทศฝรั่งเศส (France)69
พร้อมทั้งประดับเหรียญกล้าหาญให้แก่ทหารด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วยังเสด็จเยี่ยม
โรงงานผลิตอาวุธ โรงพยาบาล และอู่ต่อเรือเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ พระองค์ทรงห่วงใยไม่เฉพาะแต่
ชาวอังกฤษเท่านั้น แม้แต่ทหารอินเดียที่ถูกเกณฑ์มารบที่ยุโรปซึ่งไม่เคยชินกับสภาพอากาศที่หนาว
เย็นต่างได้รับความใส่พระราชหฤทัยจากพระองค์ 70 จากพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัติใน
พระเจ้าจอร์จที่ 5 ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองทาให้ประชาชนชาวอังกฤษมีความศรัทธา และ
จงรักภักดีต่อพระองค์เป็นอย่างมาก
66
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เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 223 – 225.
ราชบัณฑิตยสถาน สารานุ กรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G,

หน้า 318.
68
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เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 466.
ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบั ณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร E – G,
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เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 465.
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2.2.4 จักรพรรดิมัตซึฮิโต (Mutsuhito)
ในรัชสมัยจักรพรรดิมัตซึฮิโต หรือจักรพรรดิเมจิ (Meiji Emperor) ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยน
สาคัญของญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมา
สมัยเมจิเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านอุตสาหกรรมการปกครองประเทศ และการทหาร
การปฏิ รู ป กองทั พ หลั ง การสิ้ น สุ ด อ านาจของโชกุ น (Shogun)

โดยเฉพาะการออก

พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารในพ.ศ.2415 ที่ให้ผู้ชายชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีต้องเข้ารับราชการ
ทหารเป็นเวลา 3 ปี71 การออกพระราชบัญ ญัติเ กณฑ์ท หารนี้ส่ ง ผลให้ บรรดานัก รบหรือ ซามูไ ร
(Samurai) ที่เคยมีสถานภาพเหนือกว่าชนชั้นอื่น ๆ รวมทั้งอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้บรรดานักรบ
มีอานาจในการควบคุมกองทัพทั้งสิทธิในการถือดาบ หรือสิทธิในการลงโทษบุคคลที่มีสถานะต่ากว่า
ตนได้หมดสิ้นลง72 การหมดอานาจลงของบรรดาซามูไรส่งผลให้สมเด็จพระจักรพรรดิซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพบก กองทัพเรือมีอานาจสูงสุดในการปกครองกองทัพญี่ปุ่น
ความสนใจในเรื่ อ งการทหารของสมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ เ มจิ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ไซโค ทาคาโมริ (Saigo Takamori)73 ซามูไรคนสาคัญในสงครามโบชิน (Boshin War) ที่พยายาม
สนับสนุนให้สมเด็จพระจักรพรรดิแสดงพระองค์ต่อสาธารณชนในฐานะจอมทัพของประเทศ เช่นการ
ออกตรวจพลสวนสนาม ส่วนตัวสมเด็จพระจักรพรรดิเองก็ทรงพยายามสนับสนุนนโยบายของกองทัพ
ด้วยการออกพระบรมราชโองการในพ.ศ.2436 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งทหารและพลเรือนสละ
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บิสลีย์, ดับเบิลยู. จี, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2543.), หน้า 174.
เดอ บารี่, วิลเลี่ยม ธีโอดอร์, บ่อเกิดลัทธิประเพณีญี่ปุ่น ภาค 4 (ต่อ) – 5 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2), หน้า 821.
73
ลาร์จ, สตีเฟน เอส, สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย (กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2548), หน้า 33 – 34.

สงครามโบชิงเป็ นสงครามที่เกิ ดขึ้ นในระหว่า งค.ศ.1868 – 1869 เป็ นสงครามระหว่ า งรั ฐบาลโชกุ นโทกุ ก าวะ
โยชิโนบุ (Tokugawa Yoshinobu) กับฝ่ายราชสานักจักรพรรดิเมจิที่พยายามขึ้นมามีอานาจแทนโชกุน สงครามนี้จบลงด้วยชัยชนะของ
ฝ่ายราชสานัก และทาให้จักรพรรดิเมจิก้าวขึ้นมามีอานาจแทนที่โชกุน
72
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เงินเดือนร้อยละ 10 เป็ นเวลา 6 ปีเพื่ อสมทบทุ นในการสร้างกองทัพเรือ ซึ่ ง พระองค์เองก็ไ ด้
พระราชทานเงินส่วนพระองค์จานวนสามแสนเยน74
ภาพลักษณ์ทางการทหารของจักรพรรดิเมจิไ ด้ถูกนาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
สม่าเสมอ ในระหว่างสงครามจีน – ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 (First Sino - Japanese War) พ.ศ.2437 ทั้ง
บทบาทที่ทรงมีส่วนร่วมกับบรรดานายทหารในวางแผนการรบ และการปรากฏพระองค์ภายใต้ฉลอง
พระองค์เครื่องแบบทหารอยู่เสมอ แต่โดยแท้จริงแล้วพระองค์มิได้มีบทบาทในการวางแผนการรบหรือ
ตัดสินใจใด ๆ พระองค์เพียงแต่รับรองแผนการรบที่ผู้บังคับบัญ ชาเสนอมา ดูเหมือนว่าบทบาทอัน
แท้จริงของพระองค์ในสงครามคราวนี้คือการเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาทหารในสมรภูมิ75
สมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ ตั ด สิ น ใจย้ า ยไปประทั บ ที่ เ มื อ งฮิ โ รชิ ม่ า (Hiroshima) ซึ่ ง เป็ น
ศู น ย์ บั ญ ชาการสงครามตามค าทู ล เชิ ญ ของเจ้ า ชายอะริ สุ ก าวะ ทารุ ฮิ โ ต (Prince Arisugawa
Taruhito) ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ในเวลานั้ น 76 ที่ เ มื อ งฮิโ รชิ ม่ า อัน เป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์บั ญ ชาการ
สงครามสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้ชีวิตอย่างยากลาบากเช่นเดียวกับ
ทหารของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ที่ประทับของพระองค์จึงไม่มีเครื่องอานวยความสะดวกใด ๆ เลย ทั้ง
เตียงนอน ไฟฟ้า หรือแม้แต่เตาผิงไฟ77 ที่ถอื เป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากสาหรับเมืองอากาศหนาวอย่างฮิโร
ชิม่า ภาพลักษณ์ดังกล่าวของสมเด็จพระจักรพรรดิได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้
จนมีส่วนสาคัญในการสร้างความเคารพจากบรรดาทหารที่เห็นว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่น
ทหารในสมรภูมิ
ชัยชนะเหนือจีนในสงครามคราวนี้ทาให้ชาติมหาอานาจตะวันตกมองญี่ปุ่นว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของตนในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะรัสเซียซึ่ง มีดินแดนติดกับประเทศจีน ทาให้
มหาอานาจตะวันตกร่วมกันบังคับให้ญี่ปุ่นคืนแหลมเหลียวตุงแก่จีน จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้ญี่ปุ่น
เร่งพัฒนากองทัพของตนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้มหาอานาจตะวันตกเข้ามาแทรกแซง
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ลาร์จ, สตีเฟน เอส, สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย, หน้า 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 108 – 112.
76
Keene, Donald, Emperor of Japan: Meiji and His world, 1852-1912 (New York: Columbia University
Press, c2002), p. 485.
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กิจการภายในของประเทศอีก78 ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่พ.ศ.2439 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทุ่มงบประมาณเป็นจานวน
มากในการขยาย และพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือรัฐบาลได้ใช้ง บประมาณกว่า
115 ล้านเยน ในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ถึง 8 ลา79 นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมขนาดหนัก ที่มีส่วนในการพัฒนากองทัพ เช่นอุตสาหกรรมเหล็ก ถ่านหิน และอู่ต่อเรือ80
ภาพสะท้อนของผลสาเร็จในการพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในคราวสงคราม รัสเซีย
– ญี่ปนุ่ ระหว่างพ.ศ.2447 – 2448 เมื่อรัสเซียส่งกองทัพเข้ายึดครองแมนจูเรียอันส่งกระทบต่อความ
มั่นคงของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะประท้วงการกระทาของรัสเซียในครั้งนี้อย่างรุนแรง
แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ จากรัสเซีย เป็นเหตุให้รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศสงครามกับ
รั ส เซี ย กองทั พ ญี่ ปุ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสามารถเอาชนะทั้ ง กองทั พ บกรั ส เซี ย ซึ่ ง
ประจาการอยู่ที่เหลียวตุง รวมทั้งกองทัพเรือของรัสเซียที่ถูกส่ง มาจากทะเลบอลติกก็ถูกทาลายลง
อย่างย่อยยับในยุทธการซึชิมะ81 (Battle of Tsushima) ผลจากสงครามในครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานะของ
ญี่ปุ่นให้กลายเป็นชาติมหาอานาจเช่นเดียวกับบรรดาชาติในทวีปยุโรป
อย่างไรก็ตามในระหว่างสงครามรัสเซีย – ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิไม่ได้ทรงมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการรบ โดยพระองค์ และสมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ นี โ ชเก็ น ( Empress Shoken)
ทรงสนับสนุนกิจการของสภากาชาดญี่ปุ่นในการดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทหารญี่ปุ่นและรัสเซีย
นอกจากนี้ยังพระราชทานของขวัญแก่ทหารในแนวหน้า สงครามในครั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิไม่ได้
ดารงพระชนม์ชีพอย่างยากลาบากเหมือนเมื่อคราวที่เกิดสงครามกับจีน เนื่องจากทรงประชวนเป็น
โรคเบาหวาน82
จักรพรรดิเมจิทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางของพระราช
อานาจภายในประเทศ โดยเฉพาะภาพลั กษณ์ท างการทหารของพระองค์ที่ ปรากฏให้เ ห็น ตลอด
ช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์ ทั้งภาพลักษณ์ที่ทรงมีส่วนร่วมในการบังคับบัญชากองทัพ ทั้งยังตรากตรา
พระวรกายเฉกเช่นทหารทั่วไป ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อจนทาให้พระองค์เป็นที่
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เคารพยกย่องจากประชาชน และทหารภายในกองทัพ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างพระราชอานาจของ
พระองค์
ในปลายคริสต์ศ ตวรรษที่ 19 ความตระหนักถึง ความส าคัญ ในภาพลัก ษณ์นายทหารผู้ มี
ความสามารถของกษัตริย์เพื่อสร้างการยอมรับจากสาธารณชนเริ่มปรากฏขึ้นกับนานาประเทศที่
ปกครองโดยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกเหนือจากกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้แล้ว กษัตริย์พระองค์
อื่น ๆ เช่นจักรพรรดิฟรานซิส โจเซฟ (Francis Joseph) แห่งจักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี (Austria
– Hungary) ก็ทรงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการรบด้วยพระองค์เองในหลายสมรภูมิ
ด้วย83
กษัตริย์หลายพระองค์ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นแบบที่ชัดเจนของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงบทบาทและภาพลักษณ์ทางการทหาร ทรงพยายามสร้างภาพ
ภาพลักษณ์ในฐานะนายทหารผู้มีความรู้ความสามารถ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ภายในกองทัพเพื่ อสร้างการยอมรั บและความใกล้ชิ ดจากบรรดาทหารภายในกองทัพ ซึ่ง นับเป็ น
สิ่งจาเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงแห่งพระราชบัลลังก์ของพระองค์

2.3 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องภาพลักษณ์ทางการทหารของสถาบันพระมหากษัตริย์
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะทัศนคติต่อ
ภาพลักษณ์ของผู้นาประเทศ ผู้คนไม่ต้องการผู้นาที่มีภาพลักษณ์เป็นนักปกครองหรือนักการทูตที่
เก่ง กาจ มีเล่ห์เหลี่ยมในการดาเนินนโยบายทางการทูตอย่างเจ้าชายเคลเมนส์ ฟอน เมทเทอร์นิช
(Prince Klemens von Metternich) หรือบิสมาร์ค ที่โลดแล่นและมีอิทธิพลอยู่บนเวทีการเมืองโลก
ตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19 อีกต่อไป เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ประเทศจะ
มีนักปกครอง หรือนักการทูตที่มีความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดผู้นาที่มีความสามารถทาง
การทหารแล้วก็ไม่มีป ระโยชน์แต่ อย่างใด โลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จึง เป็นโลกที่ต้ องการผู้น า
ที่มี ภาพลั กษณ์ท างการทหาร มีค วามกล้า หาญ เด็ ดเดี่ย ว และพร้อ มที่ จะเป็ นศู นย์ รวมจิ ตใจของ
83
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คนในชาติในยามที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามแบบอย่างของพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งอังกฤษ หรือจักรพรรดิ
มัตซึ ฮิโ ตแห่ งญี่ ปุ่น ดัง นั้นเมื่อ สงครามโลกครั้ง ที่ 2 เกิด ขึ้นในพ.ศ.2482 เราจะพบว่าสงคราม
ครั้ง นี้ได้รวมผู้นาที่มีภาพลักษณ์เช่นนี้ไว้เป็นจานวนมากทั้ง เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ (Sir Winston
Churchill), ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle), นายพลฮิเดกิ โตโจ (Hideki Tojo) รวมทั้งจอม
พลป. เช่ น เดี ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ นั บ ตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 เป็ น ต้ น มา
ที่พระมหากษัตริย์ทั่วโลกจาเป็นต้องแสดงภาพลักษณ์แห่งการปกป้องประเทศ และประชาชนของ
พระองค์จากอริราชศัตรู ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่ปกครองชาติบ้านเมืองเหมือน
ที่เป็นในอดีต
ด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ต่าง ๆ ในยุโรปจึงได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องภาพลักษณ์ทางการทหารของ
พระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศอังกฤษในระหว่างที่พระนางเจ้าวิคตอเรียทรงครองราชสมบัติ ราชวงศ์
อังกฤษยังคงยึดกรอบคิดดั้งเดิมที่มองว่าองค์รัชทายาทไม่จาเป็นต้องมีภาพลักษณ์และความรู้ทางการ
ทหารแต่อย่างใด เพราะเมื่อทรงขึ้นครองราชย์แล้ว กษัตริย์อังกฤษทรงไม่มีหน้าที่ใด ในกองทั พ ด้วย
เหตุนี้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระราชโอรสในพระนางเจ้าวิคตอเรียจึงเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช
(Christ Church) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University)84 และทรงเข้ารับการศึกษาต่อที่
วิทยาลัยทรินิตี (Trinity College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University)85 เพื่อที่จะเป็น
นักปกครองที่ดี ส่ว นเจ้าชายอัลเบิร์ ต องค์รัช ทายาทล าดับที่ 2 ในขณะนั้นซึ่ง เป็นพระราชโอรส
พระองค์โตของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ได้เข้ารับการฝึกทหารในช่วงสั้น ๆ ในกองทัพเรือขณะยังทรงพระ
เยาว์ ซึ่งเป็นการฝึกทหารเพื่อให้พระองค์ได้เดินทางไปยังต่างประเทศและทาให้พระองค์ทรงเรียนรู้
ความเป็นไปของโลกภายนอก มิใช่การฝึกทหารเพื่อมุ่ง เน้นให้ทรงมีความรู้ทางการทหาร หลังจาก
เสด็จพระราชดาเนินกลับมายังประเทศหลังการเดินทางรอบโลก พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาต่อที่
วิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 86 มีเพียงเจ้าชายจอร์จซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์รองของ
เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดซึ่งไม่ได้รับการคาดหมายให้ดารงตาแหน่งกษัตริย์เท่านั้นที่ทรงได้รับโอกาสให้เรียน
โรงเรียนนายเรือบริทาเนีย และรับราชการทหาร จะเห็นได้ว่าราชวงศ์อังกฤษไม่ได้ให้ความสาคัญต่อ
ภาพลักษณ์ทางการทหารของพระมหากษัตริย์แต่อย่า งใด จวบจนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ราช
84
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สานักอังกฤษจึงตระหนักว่าพระมหากษัตริย์จาเป็นต้องมีภาพลักษณ์ของนายทหารซึ่งจะมีส่วนสาคัญ
ในการสนับสนุนการปกครองประเทศได้ดีกว่าพระมหากษัตริย์ที่มีภาพลักษณ์เป็นนักปกครอง ด้วยเหตุ
นี้พระราชโอรสทั้งสองพระองค์ของพระเจ้าจอร์จที่ 5 ซึ่งต่อมาจะทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งพระเจ้าเอ็ด
เวิร์ดที่ 887 และพระเจ้าจอร์จที่ 688 ต่างทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือบริทาเนียทั้งสอง
พระองค์ ซึ่งแนวคิดของการให้องค์รัชทายาทเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการ
ทหารได้ถูกสืบทอดจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในราชสานักอังกฤษมาจนถึง ปัจจุบัน เจ้าชายวิ
ลเลียม (Prince William, Duke of Cambridge) และเจ้าชายแฮรี่ (Prince Harry) ต่างทรงเข้ารับ
การในกองทัพอังกฤษทั้งสองพระองค์
นอกจากนี้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์อื่น ๆ ในยุโรปต่างก็มีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ และ
หน้าที่ของกษัตริย์ เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษที่ล้วนแต่ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของกษัตริย์ใน
ฐานะนักปกครอง และนักการทูต จวบจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาบรรดาราชวงศ์เหล่านี้
ต่างเปลี่ยนทัศนคติในภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ต่างให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ และบทบาท
หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะนายทหารผู้มีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ และองค์รัชทายาทที่เป็นพระราชโอรสในทวีปยุโรปล้วนแต่ทรงเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนทหาร หรือไม่ก็ทรงเคยรับราชการทหารเช่น พระเจ้าคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (Carl XVI Gustaf)
แห่งสวีเดนทรงเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกของสวีเดน หรือพระเจ้าวิลเลม – อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (Willem-Alexander of
the Netherlands) ที่แม้จะทรงสาเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden
University) ในพ.ศ.2530 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทรงเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยไลเดนนั้น ใน
พ.ศ.2528 พระองค์ทรงเข้ารับการฝึก และรับราชการในกองทัพเรือแห่งเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 2 ปี
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2.3.1 เพลงปลุกใจกับการสร้างชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เพลงปลุกใจนับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการปลุกความรู้สึกรัก และภูมิใจในชาติ เดิมทีนั้น หลายๆ
ประเทศล้วนมีบทเพลงที่มีเนื้อหาปลุกความรู้สึกภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ในชาติของตน อย่างเช่น
เพลง รูล์ บริทำเนีย (Rule Britannia) ซึ่งใช้เป็นเพลงปลุกใจประจากองทัพเรือของประเทศอังกฤษ
แต่งขึ้นโดย เจมส์ ทอมสัน (James Thomson) เพลงรูล์ บริทาเนียถูกเล่นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2283
(ค.ศ.1740)89 ซึ่งเนื้อร้องท่อนสาคัญมีใจความว่า “Rule Britannia! Britannia, rule the waves.
Britons never, never, never shall be slaves.”90 เนื้อร้องในท่อนนี้ชี้ให้เห็นอย่ างชัดเจนว่าคน
อังกฤษมีความภาคภูมิใจต่อการเป็นมหาอานาจทางทะเลของตนมากเพียงใด ด้วยการเปรียบเทียบว่า
ถ้าใครที่ปกครองอังกฤษก็เท่ากับปกครองมหาสมุทรด้วย ซึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั้นการค้าทางเรือ
ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก ดั ง นั้ น หากชาติ มี ก าลั ง ทางเรื อ เข้ ม แข็ ง ก็ เ ท่ า กั บ เป็ น มหาอ านาจของโลก
นอกจากนี้บทเพลงนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษในการที่ไม่เคยตกเป็นทาสใคร
เพลง รูล์ บริทำเนีย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวอังกฤษ เนื่องจากมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
แนวคิดในสมัยวิคตอเรียนที่คนอังกฤษมองว่าชาติของตนนั้นเหนือกว่าชาติอื่น ๆ91
แต่เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศที่เป็น
ชาติมหาอานาจ เริ่มตระหนักว่าชาติของตนไม่ได้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ และปลอดภัยเหมือนในอดีต ส่วน
ประเทศที่พึ่ ง หลุ ด พ้น จากการล่ า อาณานิ ค มก็ ยิ่ ง ตระหนั ก มากขึ้น กว่า เดิ มว่ า ชาติ ของตนยั ง คงไม่
ปลอดภัยจากการรุกรานของมหาอานาจชาติใหม่ที่กาลังเติบโตขึ้น นอกจากนี้แนวคิดเรื่องชาตินิยมใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ยังมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่รุนแรงอย่างประเทศอังกฤษนั้น ได้ตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าว
โดยถ่ายทอดให้เห็นผ่านเพลงปลุกใจ โดยในพ.ศ.2451 (ค.ศ.1908)

เซอร์เซลิค สปิรงค์ – ไรซ์

(Sir Cecil Spring – Rice) เอกอัครราชทูตประจาสวีเดน ได้แต่งกลอนชื่อว่า เดอะ ทู ฟำเทอร์แลนด์
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“The Celebrated Ode in Honour of Great Britain, Called Rule, Britannia,” The Musical Times and
Singing Class Circular 41 (Apr. 1, 1900): 228-231.
90
Novello, Vincent, “Rule Britannia,” The Musical Times and Singing Class Circular 230 (Nov. 1, 1846):
43-45.
91
Paterson, Michael, A Brief History of Life in Victorian Britain: A Social History of Queen Victoria's Reign
(London: Robinson, 2008), p.29.
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(The Two Fatherlands)92 และต่อมาในพ.ศ.2464 (ค.ศ.1921) กุสตาฟ โฮลสต์ (Gustav Holst)
ได้นากลอนบทนี้มาแต่งเป็นเพลง ไอ วอว ทู ธี, มำย คันทรี (I vow to thee, my country)

“I vow to thee, my country, all earthly things above,
Entire and whole and perfect, the service of my love;
The love that asks no question, the love that stands the test,
That lays upon the altar the dearest and the best;
The love that never falters, the love that pays the price,
The love that makes undaunted the final sacrifice.

And there's another country, I've heard of long ago,
Most dear to them that love her, most great to them that
know;
We may not count her armies; we may not see her King;
Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;
And soul by soul and silently her shining bounds increase,
And her ways are ways of gentleness, and all her paths are
peace.”93

เพลง ไอ วอว ทู ธี, มำย คันทรี ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนอังกฤษเริ่มตระหนักว่าประเทศของตน
ไม่ใช่ชาติมหาอานาจอย่างที่เคยเป็นในอดีต แม้แต่ความเป็นมหาอานาจทางทะเลอันเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษมาเป็นเวลากว่า 300 ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพเรืออังกฤษสามารถ
92

Spring-Rice, Cecil, and Shaw, Geoffrey, “I Vow to Thee, My Country: Song for Unison Massed Voices,”
The Musical Times 69 (Sep. 1, 1928): 817.
93
Ibid., 817 – 820.
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เอาชนะกองเรืออาร์มาดาของสเปนได้พ.ศ.2128 (ค.ศ.1588) ก็ถูกทาลายลงจากสงครามโลกครั้งที่ 1
อังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงไม่ใช่อังกฤษที่ต้องการครอบครองโลก แต่เป็นอัง กฤษที่ต้องการ
ปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและอาณานิคมที่หลงเหลืออยู่ของตน ซึ่งทัศนคติดังกล่าวได้สะท้อนออกมา
ในบทแรกของกลอนซึ่งเป็นการปลุกจิตสานึกในความรักชาติที่ต้องการให้คนอังกฤษยอมสละชีวิตเพื่อ
ปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รัก ด้วยความเชื่อมันในความเสียสละของตน และความศรัทธาในพระ
เจ้า
ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันในพ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) สาธารณรัฐไวมาร์ (Weimar Republic)
หรืออดีตประเทศเยอรมนีได้นาบทเพลง ดัสดอยท์ชลันด์ลีด (Das Deutschlandlied) ซึ่ง แปลว่า
เพลงของเยอรมั น มาใช้ เ ป็ น เพลงประจ าชาติ โดยเนื้ อ เพลงท่ อ นแรกที่ ก ล่ า วว่ า “Germany,
Germany above all else, above all else in the world. If it always stands united. In
brotherly protection and defiance.” 94 เป็นภาพสะท้อนอันดีที่แสดงให้เห็นว่าชาวเยอรมันที่
พ่ายแพ้สงคราและถูกลงโทษอย่างรุนแรงในฐานะผู้แพ้สงครามเริ่มตระหนักว่าชาวเยอรมันจะต้องมี
ความสามัคคีเพื่อปกป้องประเทศชาติที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดจนกว่าจะตายจากไป
สาหรั บสยามแล้ ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงพระราชนิพนธ์บทกลอน
“สยามานุสติ” ขึ้นในพ.ศ.2461 เพื่อใช้ในการปลุกขวัญกาลังใจของทหาร ตามคากราบบังคมทูลขอ
ของสมเด็ จ เจ้ า ฟ้า ฯ กรมหลวงพิ ษณุ โ ลกประชานาถเพื่ อพระราชทานแก่ ทหารอาสาที่ ร่ว มรบใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 บทพระราชนิพนธ์เรื่องสยามานุสตินี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงได้แรงบันดาลพระราชหฤทัยจากบทประพันธ์ตอนหนึ่งของรัดยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) ที่
มีเนื้อความว่า “What stands if Freedom fall? Who dies if England live?” มาเป็นต้นแบบ95
โดยบทกลอนสยามานุสตินี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้บรรดา
ทหารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ประเทศชาติ และศาสนา โดยเฉพาะ
94

Feinstein, Margarete Myers, “Deutschland über alles?: The National Anthem Debate in the Federal
Republic of Germany,” Central European History 33 (2000), pp. 505-531.

เนื้อร้องภาษาเยอรมันคือ “Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt wenn, es stets zu Schutz
und Trutze.”
95

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism (Honolulu: The
University Press of Hawaii, 1978), p.116.

55

ความสาคัญของพระมหากษัตริย์ที่ทหารจะต้องมีความจงรักภักดี และประเทศชาติที่ทหารทุกนาย
จะต้ อ งยอมสละชี วิ ต ของตนเพื่ อ ปกป้ อ งให้ ป ระเทศชาติ ค งอยู่ สื บ ต่ อ ไป เพราะหากปราศจาก
ประเทศชาติแล้วก็คงไม่มีแผ่นดินให้อยู่อีกต่อไป

“รักราช จงจิตน้อม

ภักดี ท่านนา

รักชาติ กอบกรณีย์

แน่วไว้

รักศาสน์ กอบบุญตรี

สุจริต ถ้วนเทอญ

รักศักดิ์ จงจิตให้

โลกซร้องสรรเสริญฯ

ยามเดินยืนนั่งน้อม

กะมล

ราลึกถึงเทศตน

อยู่ยงั้

เปนรัฎฐะมณฑล

ไทยอยู่ สราญฮา

คนถนอมแน่นตั้ง

อยู่เพี้ยงอวสานฯ

ใครรานใครรุกด้าว

แดนไทย

ไทยรบจนสุดใจ

ขาดดิ้น

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล

ยอมสละ สิ้นแล

เสียชีพไป่เสียสิ้น

ชื่อก้องเกียรติงามฯ

หากสยามยังอยู่ยั้ง

ยืนยง

เราก็เหมือนอยู่คง

ชีพด้วย

หากสยามพินาศลง

ไทยอยู่ ได้ฤๅ

เราก็เหมือนมอดม้วย

หมดสิ้นสกุลไทยฯ”96

เนื้อเพลงปลุกใจในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนถึงแนวคิดชาตินิยมที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้คาที่ใช้เรียกประเทศชาติด้วยคาที่มีลักษณะเปรียบเปรย
96

หจช. ร.6 ต.15.3/3 รายงานพระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ หั ว หน้ า ทู ต ทหารไทยเรื่ องมหาสงครามในยุ โ รปลงวั น ที่
31 พฤษภาคม 2461.
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ประเทศกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างคาว่า “มาตุภูมิ” (Motherland, Fatherland) ซึ่งการ
เรียกชาติด้วยคาในลักษณะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติเป็นสิ่ง ที่ติดตัวมาแต่กาเนิดโดยไม่สามารถ
เลือกได้ ด้วยเหตุนี้การแสดงออกถึงความรักในสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดยไม่สามารเลือกได้นั้นจึงทาให้
ความรักชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ และมีเกียรติ97 เนื้อเพลงเหล่านี้ยังปลุกเร้า
ให้ประชาชนในประเทศตระหนักว่าประเทศชาตินั้นมีความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดแม้แต่ชี วิต ด้วยเหตุนี้
ทุกคนจึงมีหน้าที่สละชีวิตของตัวเพื่อปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้นาที่มีภาพลักษณ์ทางการทหารที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีความเป็นผู้นา และสามารถ
เป็นศู นย์ร วมจิต ใจของคนทั้งชาติได้ ด้ว ยเหตุ นี้บรรดาพระมหากษั ตริย์ และองค์ รัชทายาทตั้ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ที่แม้จะไม่มีอานาจในการบังคับบัญชากองทัพในฐานะกษัตริย์ แต่ก็
จาเป็นที่จะต้องเข้ารับการศึกษา หรือเข้ารับราชการทหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรดาเจ้านายเหล่านี้มี
ภาพลักษณ์ของนายทหาร และเป็นพวกเดียวกับทหารในกองทัพ

2.3.2 การปรับตัวด้านภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่ออิทธิพลของตะวันตกกาลังแพร่ขยายเข้าสู่สยามตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ชาวสยามพยายามปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นหนึ่ง
ในผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลของตะวันตกที่กาลังเข้ามาอย่างรวดเร็วคือพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้า อยู่ หัวซึ่ งขณะนั้น ทรงผนวชอยู่ พระวชิร ญาณภิก ขุซึ่ ง จ าพรรษาอยู่ที่ วัด บวรนิเ วศฯ ทรง
พยายามศึกษาหาความรู้ตามแบบอย่างของตะวันตกทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาละติน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ที่ทรงให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษ นอกจากนี้พระองค์ยังทรง
พบปะกับบรรดามิชชันนารี และหมอสอนศาสนาอยู่เป็นประจา โดยเฉพาะพระสังฆราชชาวฝรั่งเศส
ฌอง แบ็บติส ปาลเลอกัวซ์ (Jean – Baptise Pallegoix)98 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
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แอนเดอร์สัน, เบน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่ าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาติ นิยม (กรุงเทพฯ: มูลนิ ธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552), หน้า 260 – 261.
98
วัยอาจ, เดวิด เค., ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2556,
พิมพ์ครั้งที่ 2), หน้า 298.
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หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์สมบัติในพ.ศ.2394 พระ
บรมราโชบายที่สาคัญก็คือการทาสยามให้เป็นตะวันตก (Westernization) เพื่อต่อสู้กับการคุกคาม
ของมหาอานาจตะวันตกด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างภาพลักษณ์ของ
พระองค์เป็นผู้มีความรู้ตามศาสตร์ และศิลป์อย่างตะวันตก ทั้ง การสนับสนุนให้ชนชั้นนาของสยาม
เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาหาความรู้จากศาสตร์ตะวันตกในสาขาอื่น
ๆ ต่ อไป 99 นอกจากนี้พ ระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั วก็ ท รงแสดงให้ช าวต่ า งชาติ เห็ น ว่ า
พระองค์ทรงเป็นผู้มีความรู้ ตามศาสตร์และศิลป์อย่างตะวันตก ด้วยการเสด็จพระราชดาเนินไปยัง
ตาบลหว้ากอพร้อมกับทรงเชิญเซอร์แฮรี ออด (Sir Harry St. George Ord) ข้าหลวงใหญ่แห่ง
สิงคโปร์100 และชาวต่างชาติอีกหลายคนมาร่วมเป็นพยานให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาญาณ และความรู้
ตามแบบอย่างตะวันตกของพระองค์ที่ทาให้พระองค์สามารถคานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้
อย่างแม่นยา อันเป็นส่วนสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมของพระองค์
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์สมบัติในพ.ศ.2411 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่สยามกาลังตกอยู่ท่ามกลางภั ยคุกคามของมหาอานาจตะวันตก ประกอบกับอิทธิพล
ของขุนนางรุ่นเก่าโดยเฉพาะตระกูลบุนนาคที่มีอยู่ทั่วทั้งราชสานักสยาม ทาให้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องสร้างนาเสนอภาพลักษณ์ของพระองค์ในฐานะของผู้ปกครอง และ
นักการทูตที่มีความสามารถ ผ่านพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชบายทางการเมืองต่าง ๆ ทั้งการ
ปฏิรูปการปกครอง การเลิกไพร่ และทาส แต่พระราชกรณียกิจที่สาคัญที่สุดที่ทรงใช้ในการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของผู้ปกครอง และนักการทูตที่ทรงมีความสามารถออกสู่สายตาชาวโลกก็คือการเสด็จ
ประพาสยุโรป
สิ่งสาคัญของการเสด็จประพาสยุโรปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือ การที่
ทาให้ผู้นา และพระราชวงศ์ของชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปได้พบกับพระองค์โดยตรง เพื่อให้ผู้นาชาติต่าง
ๆ ได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของนักปกครอง และนักการทูตที่มีความสามารถในพระองค์ไม่ใช่การรู้จัก
ผ่า นหนั ง สือ พิ ม พ์ ค าบอกเล่ า จากชาวต่ างชาติที่ เ ข้า มายัง ประเทศสยาม หรือ พระราชหั ต ถเลขา
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Monchanok Sanguanchart, “The adaptation to modernity of the modern Thai elite during the reign of
King Rama III and the reign of King Rama IV (1824 - 1868 A.D.),” M.A. Thesis, Chulalongkorn University, 2008, p. 86.
100
ปรามินทร์ เครือทอง, พระจอมเกล้า "King Mongkut" พระเจ้ากรุงสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547, พิมพ์ครั้งที่ 2),
หน้า 53.
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เหมือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้พระราชกรณียกิจตลอดช่วงเวลาที่
เสด็ จ ประพาสยุ โ รปได้ รั บ ความใส่ ใ จในรายละเอี ย ดเป็ น อย่ า งมาก ตั้ ง แต่ ฉ ลองพระองค์ ที่ ท รง
ปรับเปลี่ยนให้เป็นอย่างตะวันตก101 มีการเตรียมฉลองพระองค์ไปเป็นจานวนมากเพื่อให้เหมาะสมกับ
โอกาส และสถานที่ที่เสด็จพระราชดาเนินเยือน เช่นเมื่อพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรการซ้อมรบ ก็
ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร102 แต่เมื่อทรงได้รับการทูลเชิญไปร่วมงานเลี้ยง หรือเสด็จพระราช
ดาเนินไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ก็จะทรงฉลองพระองค์ในลักษณะสากลนิยม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสามารถเข้ากับ
ประชาชนประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นกันเอง ทั้งการตรัสภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ รวมทั้งการ
ที่ท รงยอมรั บธรรมเนีย มของตะวัน ตก เช่น ท าเนี ยมการทั กทายด้ วยการสั มผั ส มือ 103 นอกจากนี้
พระองค์ยังทรงงดเสวยหมากตลอดเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปแม้จะทรงติดการเสวยหมาก อีกทั้งยัง
ทรงขัดพระทนต์จนเป็นสีขาวด้วยทรงตระหนักว่าการที่ทรงมีพระทนต์ดา และการเสวยหมากของ
พระองค์นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสาหรับชาวตะวันตก104 และด้วยพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการแสดง
ให้เห็นว่าทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการเมืองโลกที่กาลังดาเนินอยู่ในขณะนั้น ทาให้เมื่อพระองค์เสด็จ
ประพาสยุโรปในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดาเนินด้วยมีพระราชประสงค์หลักเพื่อรักษาพระ
วรกาย พระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมบิสมาร์คเพื่อทรงปรึกษาเรื่องการเมืองในทวีปยุโรป
ถึง แม้ในช่ว งเวลานั้ น บิสมาร์ค จะไม่ไ ด้ดารงตาแหน่ ง ใด ๆ ในราชสานั กเยอรมนีอี กแล้วก็ ตาม 105
อย่างไรก็ตามในคริสต์ศตวรรษที่ 19 บิสมาร์คเป็นนักการทูตที่มีบทบาทสาคัญบนเวทีการเมืองโลก
และยังคงมีอิทธิพลอยู่ในแวดวงทางการเมืองของเยอรมัน ด้วยเหตุนี้ความคิด และคาแนะนาต่างๆ
ของบิสมาร์คจึงยังคงเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบายการต่างประเทศของสยาม
101

ศรศักร ชูสวัสดิ์, เมื่อต้องเสด็จฯ “ไกลบ้าน” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), หน้า 53.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 53.

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแสดงภาพลักษณ์ของพระองค์ให้เป็นอย่างตะวันตกใน
ขณะที่เสด็จประพาสยุโรป โดยเฉพาะในเรื่องฉลองพระองค์ แต่ในเวลาเดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์ กษัตริย์กัมพูชา
ได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสในพ.ศ.2449 ตามคาเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์ทรงเลือก
ที่จะฉลองพระองค์ผสมระหว่างฉลองพระองค์แบบตะวันตก และฉลองพระองค์ตามอย่างโบราณประเพณีของกัมพูชา
103
ศรศักร ชูสวัสดิ์, เมื่อต้องเสด็จฯ “ไกลบ้าน”, หน้า 89.
104
เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.
105
ไกรฤกษ์ นานา, การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 เบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
ยุโรป (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), หน้า 73.
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเวทีทางการเมืองโลกได้ปรับเปลี่ยนไปจาก
เดิมเป็นอย่างมาก การต่อสู้ทางการเมืองด้วยการฉกชิงผลประโยชน์จากการเจรจาทางการทูตอย่างใน
สมัยของเมตเตอร์นิก และบิสมาร์คดูจะถึงจุดสิ้นสุดลง ขณะเดียวกันประเทศมหาอานาจกาลังจะต้อง
เผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัว และกลายเป็นต้นเหตุของมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ในเวลา
ต่อมา เนื่องจากสนามรบระหว่างประเทศมหาอานาจไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ซึ่งเต็มไปด้วยนักการทูตที่
มากความสามารถอย่างการประชุมใหญ่แห่ง เวีย นนา (Congress of Vienna) แต่การต่อสู้ทาง
การเมือง และสนามรบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กลับไปอยู่บนสนามรบ
จริง ๆ ผู้ที่มีบทบาทบนเวทีโลกก็ล้วนแต่เป็นนักการทหาร จานวนเรือรบ และรถถังถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการทวงดุลอานาจระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีภาพลักษณ์ของนายทหารผู้มีความสามารถ และสามารถเป็น
จอมทัพของชาติได้ในยามที่เกิดศึกสงคราม
ด้วยเหตุนี้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ ซึ่งการแสดงออกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือ การแสดงภาพลักษณ์
ทางการทหารของพระองค์ให้ปรากฏในสายตาของสาธารณชนผ่านฉลองพระองค์ ที่ทรงสวมใส่ในงาน
พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดโบราณราชประเพณี ในรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่าง ๆ รวมไป
ถึงเมื่อพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางชาวต่างชาติที่แต่งเครื่องแบบทหาร ฉลองพระองค์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วก็ยังคงเป็นฉลองพระองค์แบบไทย อย่างเมื่อครั้ง ที่พระองค์เสด็จพระราช
ดาเนินไปที่ตาบลหว้ากอเพื่อทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคา 106 นอกจากนี้พระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระองค์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็มักทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานระหว่าง
เครื่องแบบโบราณราชประเพณีข องสยาม กับการแต่ง กายของตะวันตก อย่างเช่นพระบรมฉายา
ลัก ษณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อพิ ม พ์ อิ ล ลั ส เทด ลอนดอน (Illustrated London) ของอั ง กฤษใน
พ.ศ.2409107 หากจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารก็เป็นพระบรมฉายา
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ปรามินทร์ เครือทอง, พระจอมเกล้า "King Mongkut" พระเจ้ากรุงสยาม, หน้า 155.
ไกรฤกษ์ นานา, การเมือง “นอกพงศาวดาร” รัชกาลที่ 4: King Mongkut หยุดยุโรปยึดสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน,
2551, พิมพ์ครั้งที่ 2), หน้า 69.
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ลักษณ์ฉลองพระองค์ควบคู่กับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์จากต่างประเทศที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย 108
พระบรมฉายาลักษณ์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงฉลอง
พระองค์ในเครื่องแบบทหารบ้างแต่ก็ไม่ได้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
ของพระองค์ให้ปรากฏออกสู่ สายตาชาวต่างชาติ หรือประชาชนแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงความ
ต้องการแสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความทันสมัยและการได้รับความยอมรับจากชาติตะวันตก
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน โดยจะเห็นว่าพระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้ วยเครื่องแบบทหารในงานพระราชพิธี หรือการ
เสด็ จพระราชดาเนิน สถานที่ ต่าง ๆ ที่ไ ม่ เกี่ย วข้ องกั บการทหารอยู่เสมอ อย่ างไรก็ต ามการฉลอง
พระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารในพระองค์มิใช่เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร แต่เป็นผลของ
อิ ท ธิ พ ลของตะวั น ตกที่ เ ข้ า มาในราชส านั ก สยามมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง สื บ เนื่ อ งมาจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ ของตะวันตกเป็นสิ่งที่เจริญ
และมีความศิวิไลซ์109 ซึ่งการฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารในการออกงานพระราชพิธี หรือใน
วโรกาสต่าง ๆ อันเป็นสิ่งที่เจ้านายยุโรปที่ทรงกระทากันเป็นปกติจึงถูกมองว่าเป็นความศิวิไลซ์อย่าง
หนึ่งของตะวันตก
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปทรงได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
กษัตริย์ของชาติในยุโรปทั้งอิตาลี รัสเซีย และเยอรมนี เป็นต้น สิ่งที่พระองค์ทรงได้ทอดพระเนตรเห็น
ก็คือกษัตริย์ของประเทศเหล่านี้ล้วนแต่ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารอยู่เกือบตลอดเวลาไม่ว่าจะ
เสด็จพระราชดาเนินไปที่ใดทั้งที่เป็นงานรัฐพิธี หรือการเสด็จพระราชดาเนินเป็นการส่วนพระองค์
อย่างเช่นเมื่อคราวที่พระองค์ประทับอยู่บนเรือปาร์ม่า (Parma) พระเจ้าวิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2
(Victor Emmanuel II of Italy) ได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบันทึกถึงฉลองพระองค์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมมานูเอลว่า
ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารบก พร้อมกับติดตราจักรี110
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การฉลองพระองค์ เ ครื่ อ งแบบทหารในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิใช่เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร อย่างที่จะเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หัวก็ คือ พระบรมราโชวาทที่ท รงพระราชทานแก่ทหารใน
กองทัพ แม้พระองค์จะทรงมีพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ทหารในกองทัพหลายครั้ง แต่ก็ไ ม่
เคยมีครั้งใดเลยที่จะทรงมีประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นทหารเหมือนกับบนายทหารทั้งหลายที่เข้าเฝ้า
นอกจากนี้พระบรมราโชวาทที่พระราชทานส่วนใหญ่แล้วจะทรงเน้นย้าให้ทหารปกป้องประเทศชาติ
บ้านเมือง และประชาชน111 อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงตระหนักว่าทหาร
เหล่านี้ล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์อยู่แล้ว โดยที่ไม่ทรงต้องเรียกร้องความจงรักภักดีเหล่านั้น
แต่ก็ไม่ใช่ความจงรักภักดีในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนายทหารเช่นเดียว กับทหารเหล่านั้น แต่เป็น
ความจงรักภักดีอันสืบเนื่องมาจากสถานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์112
เมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทหารเป็นจานวนมาก เพื่อแสดงภาพลักษณ์ทางการของพระองค์ให้
บรรดาทหารทั้งหลายได้ตระหนัก ทั้งการเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมรบ 113 หรือ
การที่ทรงมีพระบรมราโชวาทที่พยายามเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ทหารในกองทัพว่าพระองค์ทรง
เป็ น ทหารเช่ น เดี ย วกั บ บรรดาทหารทั้ ง หลาย 114 อี ก ทั้ ง ยั ง ทรงให้ค วามส าคั ญ กั บการที่ ท รงได้ รั บ
พระราชทานตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารต่ าง ๆ เพราะเท่ากับว่ากรมทหาร เหล่านี้ได้ให้
ความยอมรับในภาพลักษณ์นายทหารของพระองค์ 115 ในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
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เกล้าเจ้าอยู่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ 116 เครื่องแบบ
นายพลเอกแห่งกรมทหารราบเบาเดอรัม (Durham Light Infantry) ได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญ
สาหรับพระองค์ในการแสดงให้ประชาชน และทหารในชาติได้เห็นว่าภาพลักษณ์ทางการทหารของ
พระองค์นั้นได้รับการยอมรับจากชาติมหาอานาจ117
สาหรับการฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารนั้นตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติ เครื่องแบบทหารกลายเป็นเครื่องแบบที่ทรงฉลองอยู่เสมอในงาน
พระราชพิธี และรัฐพิธีต่างๆ อย่างเช่นในงานเฉลิมพระชนมพรรษาในพ.ศ.2455 โดยในวันที่ 31
ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินไปเปิดสะพานเจริญราษฎร์ 32
ที่พระองค์พระราชทานเงินเพื่ อจัดสร้างสะพานขึ้ นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้ว ย
กระบวนรถพระที่นั่งเทียมม้า โดยมีทหารม้าองครักษ์แห่นาเสด็จ ซึ่งในการเสด็จพระราชดาเนินไปเปิด
สะพานในครั้งนี้ทรงฉลองพระองค์ครึ่งยศทหารม้า 118 ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรี
มหาราปราสาท โดยฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็ก เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และ
ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท119 ส่วนในตอนเย็นของวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ เต็มยศทหารรักษาวัง ทรงประทับพระราชยานเกยโดยมีกรมพระ
ตารวจ กรมวัง ราชองครักษ์ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แห่นากระบวนจากพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาทไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 120 หลัง จากนั้นในเวลาสามทุ่มได้เสด็จพระราชดาเนินด้วย
กระบวนรถม้าไปยังพระราชวังสราญรมย์ เพื่อทอดพระเนตรการเต้นรา โดยการเสด็จพระราชดาเนิน
ในการนี้ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็ก 121 และในวันที่ 2 มกราคม พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารบก เสด็จพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อให้สมเด็จ
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณ วโรรส และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ และ
พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ถวายน้าพระพุทธมนต์122
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยต่อฉลองพระองค์เครื่องแบบ
ทหารที่ทรงฉลองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นอย่างมาก โดยทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบ
ทหารเหล่าต่าง ๆ ถึง 4 เหล่า และเพียงแค่วันที่ 1 มกราคมเพียงวันเดียวทรงต้องเปลี่ยนฉลอง
พระองค์เครื่องแบบทหารถึงสามครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นการสื่อให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสาคัญต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ทางการทหารด้วยฉลองพระองค์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่การที่ฉลองพระองค์ด้วย
เครื่องแบบทหารเท่านั้น กรมทหารรักษาวัง123 หรือกองเสือป่า124 ที่พระองค์สถาปนาขึ้นมานั้น ยังได้
ทรงออกแบบเครื่องแบบประเภทต่างๆ ของหน่วยทั้งสองด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังทรงมีพระราชดาริ
ให้ปรับแก้เครื่องแบบอีกหลายครั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระองค์
การสร้างภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และ
ยุคสมัย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อตะวันตกได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในสยาม
พระองค์ทรงปรับตัวเพื่อ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ตะวั นตกได้นาเข้ามา พร้อมกันนั้นพระองค์ก็แสดงให้
ชาวตะวันตกได้เห็นว่าพระองค์ทรงเรียนรู้ และเข้าใจศาสตร์และศิลป์ตามมาตรฐานของชาวตะวันตก
มิใช่เป็นการรับความเป็ นตะวันตกอย่างผิวเผิน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว ประเทศสยามต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ ภั ย คุก คามของมหาอ านาจตะวั น ตกที่ ใ ช้ ก ารทู ต เป็ น
เครื่องมือ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงต้องสร้างภาพลักษณ์นักการทูต
ให้ แ ก่ พ ระองค์ เพื่ อ ต่ อ สู้กั บ ชาติ ม หาอานาจต่ า ง ๆ บนเวที การเมื อ งโลก และเมื่ อ ล่ว งเข้ า สู่ ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะพบได้ว่าการต่อสู้ทางการทูตได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้
ด้วยกาลังทหาร ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองประเทศจึงต้องสร้างภาพลักษณ์นายทหารให้แก่ตนเองเพื่อให้
ประเทศชาติคงต่อสู้บนเวทีการเมืองโลกได้ต่อไป ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชประสงค์ที่ใช้เครื่องแบบทหารเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของนายทหารของพระองค์ให้ปรากฏสู่

122

“การเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดสะพานเจริญราษฎร์ 32 ร.ศ.131,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 29, ตอนที่ ง (22 มกราคม
2455): 2376 – 2377.
123
“กฎข้อบังคับเครื่องแต่งตัวกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (4 มิถุนายน 130): 79 – 87.
124
“ข้อบังคับเครื่องแต่งตัวสมาชิกกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (14 พฤษภาคม 2454): 21 – 29.
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สายตาประชาชน และบรรดาทหารในกองทัพ เพื่อสร้างความยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นนายทหาร
เช่นเดียวกับทหารทั้งหลาย

2.3.3 การพระราชทานพระยศทางทหารให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน
นอกจากการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารผ่านฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารที่ทรงฉลอง
อยู่เป็นประจาในรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยัง
ทรงสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดในพระองค์
ด้วยการพระราชทานยศ และเครื่องแบบทหารเหล่าต่างๆ ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราช
บริพารเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าบรรดากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ได้รับราชการทหารแต่อย่างใด
การพระราชทานยศ และเครื่ องแบบทหารเป็ น กรณีพิ เศษนั้น เกิ ดขึ้ น มาตั้ง แต่ ใ นรั ชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่การพระราชทานยศทางทหารในสมัยนั้นล้วนแต่เป็น
การพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และกองทัพ
โดยเฉพาะการพระราชทานยศทหารระดั บชั้ นนายพล เช่น การพระราชทานยศนายพลตรี ให้ แ ก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใน
พ.ศ.2431125 อย่างไรก็ตามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการพระราชทานยศ
ทหารได้ขยายขอบเขตไปกว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก เมื่อ
พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานยศทหารให้แก่ข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดกับพระองค์ที่
แม้จะไม่ได้รับราชการทหารแต่อย่างใด โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแต่งตั้งข้า
ราชบริพารเหล่านี้ดารงตาแหน่งในกองทัพเป็นกรณีพิเศษซึ่งโดยมากแล้วจะได้รับพระราชทานยศ
ทหารในสังกัดของกรมทหารรักษาวังซึ่ง เป็นกรมทหารที่พระองค์ทรงมีพระราชดาริให้ก่อตั้งขึ้นด้วย
พระองค์เอง อย่างไรก็ตามข้าราชบริพารบางส่วนที่มีความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้า อยู่หั วเป็ นพิเ ศษมั กจะได้รั บการพระราชทานยศทหารของกองทัพ บก หรือ กองทัพเรือ อย่า ง
เจ้าพระยารามราฆพที่ได้รับพระราชทานยศนายพลตรีของกองทัพบกในพ.ศ.2458 ตั้งแต่เมื่อครั้ง มี
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาประสิทธิ์ศุภการ และต่อมาก็ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลโทในพ.ศ.2461
125

“พระราชทานสัญญาบัตรทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 18 (1 กันยายน 2431): 145.
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พร้อมกันนี้ในปีเดียวกันก็ได้รับพระราชทานยศนาวาเอกพิเศษของกองงทัพเรือ ต่อมาในพ.ศ.2467
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระราชทานยศนายพลเอกของกองทั พ บกให้ แ ก่
เจ้าพระยารามราฆพ หลังจากที่ทรงแต่ง ตั้งเจ้าพระยารามราฆพให้ดารงตาแหน่ ง ผู้บังคับบัญชากรม
ทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมกันนี้ยังพระราชทานยศพลเรือโทให้ในปีเดียวกัน126
นอกจากการพระราชทานยศทางทหารให้แก่ข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์แล้ว ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เกิดธรรมเนียมการพระราชทานยศทางทหารให้แก่พระ
บรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในขึ้นเป็นครั้งแรกโดยในพ.ศ.2455 ได้มีการพระราชทานพระยศนายพันโท
ผู้บังคับการพิเศษของกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ใน พ.ศ.2455 แก่สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ127 อีกทั้งในพ.ศ.2465 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายาก็ทรงพระราชทานพระยศนายพัน
โท ผู้บังคับการพิเศษกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้บังคับการพิเศษ กองพันที่ 2 กรมทหารบกที่ 11 รักษาพระองค์ให้แก่
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี128
การพระราชทานพระยศนายทหาร และตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
ฝ่ายในได้กลายเป็นธรรมเนียมสือบทอดต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใน
พ.ศ.2472 ได้มีการพระราชทานพระยศนายพันเอก ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 4 ให้แก่สมเด็จ
พระนางเจ้ า ร าไพพรรณี พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลที่ 7129 และต่ อ มาในพ.ศ.2475
กระทรวงกลาโหมได้ มี ก ารทู ล เกล้ า ฯ ถวายต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษกองพั น ทหารราบที่ 1
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวให้แก่พระองค์อีก

126

อนุ ส รณ์ ใ นงานพระราชทานเพลิ งศพพลเอก พลเรื อเอก กองเรื อใหญ่ เจ้ า พระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้ อ พึ่ งบุ ญ ),

หน้า 10 – 11.
127

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, ตานานกรมทหารบกราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2496), หน้า 144.
128
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บังคับการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (14 มกราคม 2465):
2953.
129
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผู้บังคับการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46, ตอนที่ 0 ง (21 เมษายน 2472):
237.
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ตาแหน่งหนึ่ง130 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 ธรรมเนียมการแต่งตั้งสตรีให้ดารง
ต าแหน่ ง ทางทหารเป็ น กรณี พิ เ ศษได้ ข ยายตั ว ลงไปสู่ ส ามั ญ ชนโดยในพ.ศ. 2485 ในระหว่ า งที่
จอมพลป. พิ บู ล สงครามด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารแต่ งตั้ ง ให้ ท่ า นผู้ ห ญิ ง ละเอี ย ด
พิบูลสงคราม ภรรยาของตนดารงตาแหน่ง นายพันโทเหล่าทหารปืนใหญ่ นายทหารพิเศษประจา
กองทัพบก และราชองครักษ์พิเศษ131
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชธรรมเนียมการพระราชทานยศทหาร
ให้แ ก่พ ระบรมวงศานุ วงศ์ฝ่ ายในก็ยั ง คงสื บทอดต่อ มา โดยในพ.ศ.2502 ได้ มีก ารพระราชทาน
พระยศพันเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และต่อมาได้มีการยศทาง
ทหารในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ในพ.ศ. 2535

สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์

พระบรมราชินีนาถทรงดารงยศสูงสุดทางทหารในพระยศจอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง และจอมพล
อากาศหญิง132 อีกทั้งยังได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษประจากรม ทหารราบที่
21 รักษาพระองค์ในพ.ศ.2502133 นอกจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วในรัชกาลปัจจุบันยังมีการ
พระราชทานพระยศทางทหารให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในพระองค์อื่นทั้งสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชนนีทรงได้รับพระราชทานพระยศทางทหารชั้นสูงสุดเป็นพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงในพ.ศ.2532134 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายพระยศพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง และพลอากาศหญิงจากกระทรวงกลาโหมในพ.ศ.2539135
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงได้รับการโปรด
เกล้าฯ ให้ดารงพระยศทางทหารเป็นพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พร้อมกับดารง
ต าแหน่ ง นายทหารพิ เ ศษประจ ากรมนั ก เรี ย นนายร้ อ ยรั ก ษาพระองค์ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
130

“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผู้บังคับการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49, ตอนที่ 0 ง (2 ตุลาคม 2475):

2351.
131

“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร และแต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59,
ตอนที่ 47 ง (14 กรกฎาคม 2485): 1767.
132
อภิชัย ไวรักษ์สัตว์, ฉัตรชัย พินิตตานนท์ , เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย (กรุงเทพฯ : สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,
2546), หน้า 423.
133
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2548, พิมพ์ครั้งที่ 2),หน้า 362.
134
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106, ตอนที่ 20 ง พิเศษ
(6 กุมภาพันธ์ 2532): 1.
135
อภิชัย ไวรักษ์สัตว์, ฉัตรชัย พินิตตานนท์, เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย, หน้า 480.
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จุลจอมเกล้า และนายทหารพิเศษประจากองพันทหารอากาศโยธิน 1 รักษาพระองค์ในพ.ศ.2540136
และในพ.ศ.2542 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง และพลอากาศเอก
หญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์137
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ใช่
เพียงการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์เท่านั้น แต่ยัง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทาง
การทหารให้แ ก่ ผู้ ใกล้ ชิ ดพระองค์ ทั้ ง บรรดาข้ า ราชบริ พาร และพระบรมวงศานุ ว งศ์ฝ่ า ยใน การ
พระราชทานพระยศทางทหารให้กั บพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ ายในนี้ นอกจากจะเป็ นการยื นยั นถึ ง
พระราชอานาจทางการทหารในพระองค์ที่ทรงมีสิทธิที่จะพระราชทานพระยศทางทหารให้แก่ใครก็ได้
ตามที่มีพระราชประสงค์แล้ว การพระราชทานพระยศทางทหาร และผู้บังคับการพิเศษในกรมกองต่าง
ๆ ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในยังเป็นการแสดงถึงความยอมรับ และได้รับการเทิดพระเกียรติจาก
กองพันนั้น ๆ ที่ทรงดารงตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษ

2.4 ทัศนคติทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่คนทั่วไปคุ้นเคยมักปรากฏในภาพ
ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานวรรณกรรม ศิลปะ และการแสดงละคร
มิใช่ ภาพลั กษณ์ข องพระมหากษั ตริ ย์ที่ ทรงมี ความสามารถ ความสนพระราชหฤทัย ในการทหาร
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการทหารอย่างเสือป่าถูกมองว่าเป็นการละเล่นของพระองค์ มิใช่การฝึก
ทหารอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถนามาใช้ในการป้องกันประเทศได้ อีกทั้งเหตุการณ์ที่ทหารหนุ่มลุก
ขึ้นมาก่อกบฏในเหตุการณ์ร.ศ.130 ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความไม่ใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการทหาร
ของประเทศ และแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์มิได้รับการยอมรับจากบรรดา
นายทหารรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามโดยส่วนพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
ความสนพระราชหฤทัย และทรงมีทัศนคติที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสาคัญต่อกิจการทหาร อันเป็น
136

“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษเป็นกรณีพิเศษ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 114, ตอนที่ 17 ข (14 กรกฎาคม 2540): 6.
137
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 116, ตอนที่ 15 ข (20
กันยายน 2542): 54.
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ผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารในเวลา
ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์มาด้วยสภาพแวดล้อมที่ทาให้ทรง
ตระหนักถึงความสาคัญของการทหารซึ่ง มีความสาคัญ ต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะจาก
เหตุการณ์ร.ศ.112 ที่กองทัพฝรั่งเศสนาเรือรบมาปิดปากอ่าว และบังคับให้สยามมอบดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่น้าโขง รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ในแม่น้า138 เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลต่อทัศนคติด้านการศึกษาต่อบรรดา
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ต่างมุ่งหวังจะเข้ารับการศึกษาในวิชาการทหาร
อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นขัตติยะ 139 เพื่อที่จะได้นาความรู้ทางการทหารกลับมาพัฒนา
กองทัพ เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ดเหตุก ารณ์เ ช่ นกรณี ร.ศ.112 ขึ้น อี ก นอกจากนี้แ ล้ วพระบรมราโชบายใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อแนวทางการศึกษาของพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้า ก็ทรง
มุ่งหวังให้พระราชโอรสเหล่านี้ทรงศึกษาในวิชาทหารเพื่อจะได้กลับมาเป็นกาลังของประเทศชาติใน
อนาคต140
อย่างไรก็ตามการเสด็จทิวงคตของพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศได้ส่ง ผลต่อ
แนวทางการศึกษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ แม้ว่าพระองค์ทรงมีพระราช
ประสงค์เป็นอย่างมากที่จะทรงศึกษาในวิชาทหาร อีกทั้งยังทรงมีทัศนคติที่ให้ความสาคัญต่อผู้ที่ศึกษา
วิชาทหารมากกว่าวิชาสายพลเรือน ถึงขนาดที่ทรงมีพระดาริว่าหากใครไม่ได้เรียนทหารก็ไม่ถือว่าเป็น
พวกเดียวกับพระองค์ 141 แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิ ราวุธทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาทางสายพลเรือน แต่ในเวลา
138

เพ็ ญ ศรี ดุ๊ ก, การต่า งประเทศกับ เอกราชและอานาจอธิ ป ไตยของไทย (ตั้งแต่ส มัยรัชกาลที่ 4 ถึ งสิ้ นสมั ยรั ฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม) (กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2527), หน้า 63.
139
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113 - 118 (พระนคร, 2504), หน้า 215.
140
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลายพระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง, หน้า 18.
141
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113 - 118, หน้า 222.
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ต่อ มาทรงมี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ราวุ ธ ทรงเข้ า รั บ
การศึกษาวิชาทหารในขั้นพื้นฐานก่อน และเปลี่ยนมาศึกษาวิชาสายพลเรือนในภายหลังเช่นเดียวกับ
แนวทางการศึกษาของเจ้านายหลายพระองค์ในยุโรป142 โดยทรงให้เหตุผลว่าวิชาการทหารไม่สามารถ
ศึกษาได้ในประเทศสยาม นอกจากนี้ในอนาคตการจะปกครองทหารได้นั้นจาเป็นที่จะต้องมีความรู้
ทางการทหารเช่นกัน143 อย่างไรก็ตามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงมีโอกาสเข้า
รับการศึกษาวิชาการทหารเพียงแค่ในขั้นพื้นฐานเท่านั้น แม้ต่อมาจะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะศึกษา
วิชาการทหารในระดับสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเช่นเดียวกับบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาของ
พระองค์ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระบรมราชานุญาต และยังทรงรับสั่ง
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ร าวุธเสด็จนิ วัติกลั บเพื่อ มาเรียนรู้ การปกครองจาก
พระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงเรียนรู้การปกครองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร
ทรงได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จเยือนประเทศในทวีปยุโรป ระหว่างที่
เสด็จเยือนประเทศเหล่านี้ทรงมีงานพระราชนิพนธ์บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นพระ
ราชพิธีที่ทางรัฐบาลของประเทศนั้นจัดถวายการต้อนรับ และสถานที่ที่เสด็จพระราชดาเนินเยือน
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธจะทรงให้ความสนพระทัย
เป็ น พิ เ ศษต่ อ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทหาร ทั้ ง พิ ธี ส วนสนามที่ จ ะทรงบั น ทึ ก ถึ ง รายละเอี ย ด
ปลีกย่อยไม่ว่าจะเป็นจานวนทหาร เครื่องแบบของทหารหน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมขบวนสวนสนาม
รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดบ้างที่เข้าร่วมขบวนสวนสนาม144 หรือเมื่อเสด็จพระราชดาเนิน
เยือ นกรมทหารของกองทั พประเทศต่ าง ๆ ก็ ทรงให้ค วามสนพระทัยต่ อวิท ยาการทางการทหาร
รวมทั้ง

การบริหารจัดการภายในกองทัพเป็นอย่างมาก เช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนิน

เยือนจักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการีในพ.ศ.2445145 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
142

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113 - 118, หน้า 231.
143
เรื่องเดียวกัน, หน้า 231.
144
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , พระบาทสมเด็ จ พระ, จดหมายจากเยอรมนี (กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2525), หน้า 17 – 19.
145
มงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายถึงผีเสื้อ (กรุงเทพฯ: โรงพิม พ์มหามกุฏราชวิทยาลั ย , 2523),
หน้า 2.
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ทรงมีงานพระราชนิพนธ์เรื่องจดหมายถึง ผีเสื้อ ซึ่งบันทึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดการ
เสด็จพระราชดาเนินเยือนจักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี โดยในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2445 พระองค์
เสด็จพระราชดาเนินเยือนกรมทหารราบ และกรมทหารปืนใหญ่ การเสด็จพระราชดาเนินเยือนในครั้ง
นั้นแสดงให้เห็น ถึงความสนพระทัยต่อ กิจการทหารของกองทัพออสเตรีย – ฮัง การี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการทหารแบบใหม่ที่ทรงเรียกว่า “กุญแจไก” ทรงอธิบายไว้ในงานพระราชนิพนธ์ว่า
เป็ น อุป กรณ์ช นิ ดใหม่ ที่เ อาไว้ ค วบคุ ม การระเบิ ดของลูก ปื นใหญ่ กลางอากาศ ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการรบ146 พระราชกรณียกิจทางการทหารเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนพระทัย
ต่อกิจการทหารตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นว่ากิจการทางการทหารสิ่งใด
เป็นสิ่งที่น่ากระทาตามอันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ก็จะทรงนาสิ่ง
นั้นมาเป็นต้นแบบพระราชกรณียกิจในพระองค์เช่น เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จเยือนประเทศเยอรมนี
และทรงรับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ที่ทรงออกแบบเครื่องทหาร
เยอรมนีด้วยพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงลอกเลียนพระราชกรณียกิจ
ดังกล่าวโดยพระองค์ทรงออกแบบเครื่องแบบของกรมทหารรักษาวัง และกองเสือป่าด้วยพระองค์
เอง147 พระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการกองทัพของพระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าทรงใส่พระราชหฤทัยต่อทหาร
ของพระองค์โดยเฉพาะเครื่องแบบอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของหน่วยทหาร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ไ ม่นานนักได้เกิดเหตุการณ์
ร.ศ.130 ที่นายทหารหนุ่มจานวนหนึ่งได้ก่อการกบฏเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
แม้ว่าการกบฏครั้งนี้จะล้มเหลวเนื่องจากทางราชการสืบทราบข่าวการก่อกบฏเสียก่อน จึงสามารถ
จับกุมคณะปฏิวัติได้ก่อนที่จะลงมือ แต่ก็ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท าให้ พระองค์ ต ระหนั ก ว่ ามี น ายทหารบางส่ วนมิ ไ ด้ มี ค วามจงรั กภั ก ดี ใ นตั ว พระองค์

146
147

เรื่องเดียวกัน, หน้า 27 – 28.
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 203.
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ต่างกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผู้ใดก่อการ
กบฏต่อพระองค์148
นอกจากการก่อกบฏในพ.ศ.2455 อีกสิ่งหนึ่ง ที่เป็นแรกผลักดันให้พระองค์พยายามสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการทหารเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากบรรดาทหารทั้งหลายก็คือการที่ทรงขาดพระราช
อานาจทางการทหาร ด้วยเหตุที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มิได้ทรง
มีบทบาทใด ๆ ในกองทัพ ตาแหน่ง หน้าที่ทางการที่ทรงได้รับก็ท รงมีพระราชปรารภว่าเป็นเพีย ง
ตาแหน่งในหน้ากระดาษเท่านั้นมิได้มีอานาจอย่างแท้จริง 149 เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างองค์กรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกองทัพขึ้นมาเพื่อสร้างพระราชอานาจทาง
การทหารให้แก่พระองค์ อย่างเสือป่า และทหารรักษาวัง นอกจากนี้พระองค์ทรงพยายามแสดงให้เห็น
ว่าพระองค์ทรงเป็นพวกเดียวกับบรรดาทหาร ทั้งยังทรงยกย่องเชิดชูความกล้าหาญ เสียสละ ผ่านทาง
พระบรมราโชวาท และงานพระราชนิ พ นธ์ อ ยู่ เสมอ อย่ า งในตอนหนึ่ ง ของพระราชหั ต ถเลขาที่
พระราชทานแก่ เ จ้ า พระยาบดิ น ทรเดชานุ ชิ ต เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท หารที่ เ ข้ า ร่ ว มซ้ อ มรบที่ บ้ า นภาชี เ มื่ อ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2457
“...การที่ฉันได้มาอยู่ในสนามรบกับทหารของฉันหลายวันในครั้งนี้ ถึงแม้
จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าปานใด เมื่อได้เห็นเหล่าทหารของฉันแสดงอากัปกิริยา
เปนลู กผู้ชายแลนั กรบไทยเช่ นนั้น ย่อมทาให้ ฉันรู้สึ กว่าตั วเองหายเหน็ดเหนื่อ ย
ทั้งหมดเพราะในใจรู้สึกโล่งไปอย่างหนึ่ง คือนึกเชื่อถือแกใจเสียแล้วว่าถ้าต่อไปเมื่อ
น่าในวันใด บางเกิดมีความจาเปนที่จะต้องขอให้ทหารของฉันเสี ยสละความสุ ข
ร่างกายแลเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันบ้านเกิดเมืองบิดรของเราทั้งหลาย ทหารของฉันคง
จะยอมเสียสละโดยมิได้ย่อท้อหรือหดหู่อย่าง 1 อย่างใดเลย”150

148

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลายพระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง, หน้า 18.
149
หจช. ร.6 ต.15.4/1 พระราชหัตเลขาพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่ หัว ถึงพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร
ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2457
150
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารใน
กองทัพบกสยาม, หน้า 33 – 34.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระองค์
กับบรรดานายทหารระดับสูง โดยทรงแสดงให้เห็นว่าทรงมีความเชื่อมั่นในบรรดาทหารเหล่านี้ด้วยการ
แต่งตั้งนายทหารระดับสูงจานวนทั้งสิ้น 35 นายเป็นนายทหารคนสนิทในพระองค์ 151 นอกจากการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพวกเดียวกับบรรดาทหาร
ทั้งหลายแล้ว ยังทรงพยายามแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณทางการทหารของพระองค์ผ่านงานพระ
ราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเป็นจานวนมาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความรู้ทาง
การทหาร เช่นเดียวกับนายทหารอาชีพอย่างสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงพระ
ราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง พงษำวดำรยุทธศิลปะ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากบรรดาทหารเป็นอย่างมาก
แม้แต่ตัวผู้ก่อการกบฏร.ศ.130 อย่าง ร.ท.ทองคา คล้ายโอภาส152 หรืองานพระราชนิพนธ์เรื่อง ตำรำ
วิชำทหำรช่ำง ซึ่งเป็นงานพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน งาน
พระราชนิพนธ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องสาคัญคือ สงครำมป้อม
ค่ำยประชิต อันเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลมาจากหนังสือพิมพ์ และวารสารของต่ างชาติ ซึ่งเป็น
การบอกเล่าเหตุการณ์ และยุทธวิธีการรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังมีงานพระราชนิพนธ์อัน
เป็นการแสดงความรู้ทางทหารเรือลงในวำรสำรสมุทสำร งานพระราชนิพนธ์ทั้งสองกลุ่มนี้ทรงมีพระ
ราชประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ในการสร้างความยอมรับจากบรรดา
ทหารทั้งหลายให้เห็นว่าทรงมีความรู้ความสามารถทางการทหาร
แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายในพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมี
พระราชด าริ ที่ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนได้ เ ห็ น ภาพลั ก ษณ์ ท างทหารของพระองค์ โดยในพระราช
พินัยกรรมเรื่องการจัดงานพระบรมศพ ที่ทรงมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2463 เกี่ยวกับการจัด
งานพระบรมศพของพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการในข้อ 11 ไว้ว่า

“ในการแห่ พ ระบรมศพตั้ ง แต่ พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทไปถึ ง วั ด
พระเชตุพน ให้ใช้พระยานมาศตามประเพณี จากวัดพระเชตุพนไปพระเมรุ ขอให้
151

Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute dreams: Thai government under Rama VI, 1910-1925
(Bangkok: White Lotus Press, 1999), p.34.
152
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130 : กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่, หน้า 209.
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จั ด แต่ ง รถปื น ใหญ่ เ ป็ น รถพระบรมศพ เพราะข้ า พเจ้ า เป็ น ทหาร อยากจะใคร่
เดินทางระยะที่สุดนี้อย่างทหาร”153

ด้วยเหตุนี้ในการพระเมรุมาศท้องสนามหลวงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2468 เมื่อขบวนแห่พระบรมศพเสด็จพระราชดาเนินถึง
ท้องสนามหลวงบริเวณประตูพระเมรุมาศด้านเหนือ เจ้าพนักงานในพระราชพิธีได้อัญเชิญพระโกศจาก
พระมหาพิชัยราชรถมาประดิษฐานที่ราชรถปืนใหญ่เสร็จแล้วจึงได้แห่พระบรมศพเวียนพระเมรุมาศ154
นับเป็นครั้งแรกที่การแห่พระบรมศพเวียนพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์มิได้ใช้พระยานมาศสามลา
คาน แต่หากใช้รถปืนใหญ่แทน ซึ่งธรรมเนียมการใช้รถปืนใหญ่แห่เวียนพระศพของพระบรมวงศานุ
วงศ์ที่ทรงรับราชการทหารมีขึ้นเป็นครั้งแรกในงานออกพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ ที่ทรงดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารบก และทรงครองยศจอมพลแห่งกองทัพบกสยาม
เมื่อพ.ศ.2463155 และอีกครั้ง หนึ่งในงานพระศพของสมเด็จ เจ้าฟ้า ฯ อัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวง
นครราชสีมาในพ.ศ.2468156 ธรรมเนียมการใช้รถปืนใหญ่ในการอันเชิญพระบรมศพเวียนรอบพระ
สุเมรุนี้ได้สืบต่อมาในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลใน
พ.ศ.2493157
นอกจากการใช้รถปืนใหญ่ในการแห่พระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนแห่พระ
บรมศพโดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกกระบวนรูปสัตว์สังเค็ด เทวดาคู่แห่ และคนแต่งตัวทหารโบราณ
โดยทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้กระบวนทหารเดินแห่แทน โดยการใช้ทหารเดินในขบวนแห่พระ

153

หจช., ร.6 บ.1.6/25 พระราชนิยมทรงจัดระเบียบการพระเมรุเฉพาะพระองค์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2463
“การพระเมรุ มาศท้ องสนามหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็ จพระรามาธิ บดีที่ 6 พระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
มีนาคม พุทธศักราช 2468,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 43, ตอนที่ ง (18 เมษายน 2469): 221.
155
นนทพร อยู่มั่งมี, ธัชชัย ยอดพิชัย, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), หน้า 144.
156
“การพระเมรุท้องสนามหลวง งานที่ 1 พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรม
หลวงนครราชสีมา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 42, ตอนที่ 0 ง (2 สิงหาคม 2468): 1297.
157
“กาหนดการ ที่ 4/2493 ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลสยามินทราธิราช
ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง พ.ศ. 2493,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67, ตอนที่ 16 ง (21 มีนาคม 2493): 1267.
154
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บรมศพมีขึ้นเป็นครั้งแรกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 158 ต่อมาใน
กระบวนแห่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มกองเสือป่า และลูกเสืออันเป็น
หน่วยงานทางทหารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเข้าไปในกระบวนพิธี 159
อีกทั้งในขณะที่มีการถวายเพลิงพระบรมศพหลังจากที่ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการในพระราชพินัยกรรมให้พลแตร
เดี่ยวเป่าเพลงแตรนอน (Taps)160 อันเป็นเพลงที่ใช้สาหรับประกอบพิธีศพของนายทหาร
การขาดฐานพระราชอ านาจทางการทหารตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ทรงด ารงต าแหน่ ง สยาม
มกุฎราชกุมาร และเหตุการณ์ร.ศ.130 ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นานนักทาให้พระองค์ตระหนักว่าทรงปราศจากพระราชอานาจทางการทหาร
ในการควบคุม กองทัพ สิ่ง เหล่านี้ กลายเป็น แรงผลั กดัน ที่ท าให้ พระองค์ท รงสร้า งภาพลั กษณ์ ทาง
การทหารเพื่อสร้างความยอมรับจากบรรดาทหารทั้งหลาย ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านทางพระราชกรณีย
กิจที่เกี่ยวข้องกับการทหาร พระบรมราโชวาท และงานพระราชนิพนธ์ แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของ
พระชนม์ชีพก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้สาธารณชนได้ประจักษ์ในภาพลักษณ์ทางการทหารของ
พระองค์

2.5 กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การปกครองประเทศในรู ป แบบของกระทรวงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพระราชอานาจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวในการควบคุมกองทัพ ด้วยระบบราชการในลักษณะของกระทรวงที่ได้ให้อานาจ และอิสระ
ในการบริหารกิจการภายในของแต่ละกระทรวงอยู่ที่เสนาบดี จนในบางครั้งเกือบจะเป็นการบริหาร
ราชการอย่างเอกเทศโดยพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่าง

158

นนทพร อยู่มั่งมี, ธัชชัย ยอดพิชัย, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย, หน้า 142.
“การพระเมรุ มาศท้ องสนามหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็ จพระรามาธิ บดีที่ 6 พระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
มีนาคม พุทธศักราช 2468,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 43, ตอนที่ ง (18 เมษายน 2469): 213.
160
หจช., ร.6 บ.1.6/25 พระราชนิยมทรงจัดระเบียบการพระเมรุเฉพาะพระองค์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2463
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ใด161 รูปแบบการบริหารราชการในลักษณะนี้องค์พระมหากษัตริย์จาเป็นต้องมี พระบารมี และมี
ภาวะผู้น า อีกทั้ งยังจาเป็นต้อ งได้รับความเคารพยาเกรงจากทั้ง บรรดาพระบรมวงศานุว งศ์ และ
ข้าราชการทุกระดับเพื่อคงพระราชอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่พระมหากษัตริย์
จากการที่เสนาบดีเป็นผู้มีอานาจอย่างเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการแต่ละกระทรวงนี้เอง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ทรงพยายามผลักดันให้คนที่ทรงไว้วางพระ
ราชหฤทัย และทาตามพระบรมราโชบายของพระองค์ขึ้นมาดารงตาแหน่งเสนาบดีแทนเสนาบดีรุ่นเก่า
ที่ส่วนใหญ่เป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว162 ที่มักจะคัดค้านพระราชดาริ
หรือพระบรมราโชบายของพระองค์อยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงตัวเสนาบดีมาเป็นคนที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยนี้ส่งผลให้ทรงมีพระราชอานาจในการบริหารกิจการ
ของกระทรวงต่าง ๆ ผ่านเสนาบดีประจากระทรวง อย่างไรก็ตามสาหรับการบริหารราชการกองทัพ
แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเปลี่ยนเสนาบดีประจากระทรวงเป็นพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชซึ่งมั กโอนอ่อนตามพระราชประสงค์ของพระองค์แล้วก็ตาม แต่
อานาจในการบริหารกิจการภายในกองทัพโดยแท้จริง แล้วกลับขึ้นอยู่กับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถที่ทรงดารงตาแหน่ง เสนาธิการทหารมาตั้ง แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในการ
บริหารราชการของกองทัพ ด้วยเหตุนี้เองพระบรมราโชบายทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดรัชสมัยของพระองค์จึง มีลักษณะของความพยายามที่จะแทรกแซงการ
บริหารราชการกองทัพ รวมทั้งการสร้างบทบาททางการทหารให้แก่พระองค์ขึ้นมา

2.5.1 กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การปฏิรูปกองทัพตามอย่างตะวันตกของสยามเริ่มขึ้นตั้ง แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โดยเริ่ ม แรกของการปฏิ รู ป กองทั พ ได้ มี ก ารว่ า จ้ า งร้ อ ยเอกอิ ม เปย์
(Captain Impey) นายทหารกองทัพอังกฤษที่ประจาการอยู่ในประเทศอินเดียเข้ามาเป็นครูฝึกทหาร
161
162

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอานาจรัฐและอานาจการเมือง, หน้า 63.
ราม วชิราวุธ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6, หน้า 12.
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ให้แก่กรมทหารอาสาลาว และกรมทหารอาสาเขมร โดยเรียกกองทหารหน่วยนี้ว่า “ทหารเกณฑ์หัด
อย่างยุโรป” 163 ต่ อมาได้มีนายทหารชาวต่างชาติ ทั้ง ชาวอัง กฤษ เช่นร้ อยเอกโทมัส ยอร์ช น็อกซ์
(Captain Thomas George Knox) และชาวฝรั่งเศสเช่น ลามาช (Lamache) เข้ามาเป็นครูฝึกทหาร
ทั้งนี้การฝึกทหารในสมัยนี้ก็เป็นเพียงแต่การฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่ได้รับการฝึกหัดในยุทธวิธีการรบแต่
อย่างใด รวมถึงจานวนทหารที่ได้รับการฝึกก็มีจานวนน้อย หน่วยทหารนี้จึงมีหน้าที่เป็นเพียงกอง
ทหารเกียรติยศของพระมหากษัตริย์164 ยังมิได้เป็นกองทหารที่ทาการรบได้อย่างเป็นรูปธรรม ความรู้
เกี่ยวกับการทหารตามอย่างตะวันตกในระยะแรกจึงมีอยู่อย่างจากัดและต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้
จากครูฝึกชาวต่างชาติเท่านั้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วกองทัพสยามยังคงว่าจ้างชาวต่างชาติ
จานวนมากเข้ามารับราชการทหารทหารทั้งทาหน้าที่ฝึกทหาร และเป็นผู้บังคับการกองทหารหน่วย
ต่างๆ แม้ชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการทหารในประเทศสยามจะทางานด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี
อย่างไรก็ตามเรื่องการทหารนับได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างอย่างมากต่อความมั่นคงของชาติ จาเป็นที่
จะต้องใช้คนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัย ด้วยเหตุนี้ในพ.ศ.
2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการรับสั่งให้พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศเดนมาร์กตามคากราบ
บังคมทูลเชิญของพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์ก (Christian VI) สาเหตุสาคัญที่ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรงเข้ ารับการศึกษาวิชาทหารที่
ประเทศเดนมาร์ ก อัน เป็ นประเทศชั้ น สองของยุโ รป แทนที่ จะทรงเข้ า รั บการศึ กษาในประเทศ
มหาอานาจก็เนื่องจากประเทศเดนมาร์กใช้ลักษณะการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับประเทศสยาม ที่ผู้ชาย
ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกทหารทุกคน 165 อีกทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอานาจของชาติมหาอานาจในยุโรป
เพื่อไม่ให้ชาติหนึ่งชาติใดเข้ามามีอิทธิพล และบทบาทในกองทัพสยาม จนกลายเป็นข้ออ้างให้อีกชาติ
หนึ่งเรียกร้องผลประโยชน์ในลักษณะเดียวกันอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกิจการอื่น ๆ
163

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519), หน้า 94.
164
ภารดี มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” (การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2518), หน้า 60.
165

ละออทอง อัมรินทร์รัตน์, “การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 – 2475,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), หน้า, 96.
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เหตุการณ์ร.ศ.112 ที่กองทัพฝรั่งเศสนาเรือเข้ามาปิดปากอ่าวสยามทั้งยังบังคับให้สยามมอบ
ดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง ได้ส่งผลต่อแนวทางการศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยต่างทรงมุ่งหวังที่จะศึกษาวิชาทหารเพื่อนาความรู้เหล่านี้กลับมาพัฒนา
กองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีก ด้วยเหตุนี้พระราชโอรสหลาย
พระองค์ที่เสด็จทรงศึกษาหลังพ.ศ.2436 ทรงเลือกเรียนวิชาการทหาร ประกอบกับพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2443 ซึ่งมีพระราชประสงค์จะให้พระราช
โอรสชั้นเจ้าฟ้าทุกพระองค์ทรงศึกษาวิชาทหารเพราะทรงมองว่าทหารเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อชาติ
บ้านเมืองแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดารงตาแหน่งทาง
ทหารก็คงจะได้ทางานราชการต่อไป นอกจากนี้แล้วการทหารจะเป็นกาลัง สาคัญของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคตเมื่อประเทศชาติได้พัฒนาความเจริญในด้านอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว

“... แต่ความวินิฉัยของพ่อข้อ 1 เจ้าจะรู้ฤาไม่ ไม่ทราบ ในเรื่อง ที่มีผู้ถือว่า
การทหารดีที่สุด พลเรือนไม่ดี อีกพวก 1 ถือว่าการทหารไม่มีปรโยชนอะไร พลเรือน
ต้องการมาก เมื่อพ่อได้กลับเข้ามาจากยุรปแล้ว ได้ยืนยันต่อแม่ว่าขออย่าให้มีความ
วิตกอันใด ที่เปนทหารนั้นดีมากกว่าพลเรือนเพราะอาจจะเรียนได้ทั้ง 2 อย่าง แลได้
วินิจฉัยไว้ว่า บรรดาลูกที่เปนเจ้าฟ้าควรจะต้องเปนทหาร เพราะเหตุว่าที่ปรมาทว่า
เมืองไทยในภายน่าจะไม่มีเวลาเปนคอนสติตุชแนลไม่ได้ ถ้าหากว่าจะเลิกเจ้านายรับ
ราชการในน่าที่พลเรือนเมื่อใด เจ้าฟ้าแลจะหลุดไปก่อนไม่มีอไรทา ถ้าหากว่าเปน
ทหารอยู่คงจะได้เปนทหารอย่างเจ้านายฝรั่ง อีกปรการหนี่ง การในเมืองไทยเดี๋ยวนี้
กลับกันกว่าแต่ก่อน แต่มิใช่ก่อนทีเดียว เพราะก่อนทีเดียวนั้น การทหารเปนสาคัญ
สาหรับป้องกันศัตรูภายนอก เจ้านายย่อมเปนทหารมาก ภายหลังกลัวเปนขบถ ไม่
ยอมให้ผู้ใดไปแตะต้องการข้างฝ่ายทหารจึงได้ทาการอยู่แต่ข้างฝ่ายพลเรือน ภายหลัง
มาการฝ่ายพลเรือเปนสาคัญ ขึ้นในเวลาบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เจ้านายก็กลายเป
นต้องถูกกันจากราชการฝ่ายพลเรือน เลยแกว่งอยู่เปล่าๆ มาบัดนี้เจ้านายทาการฝ่าย
พลเรือนมาก เพราะเหตุว่าเปนผู้ที่แกว่ งอยู่เปล่าๆ ตามธรรมเนียมเดิม พ่อเหนว่าถ้า
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ให้ทาการจะดีใจ และจะเปนพาหนะอันแขงแรง จึง เอาเจ้านายเข้าในการพลเรือน
เพราะเหตุว่าพ่อเปนคนไม่มีไ ภยมีเวรแก่ ผู้ใด ไม่กลัวใครจะคิดขบถ เพราะเชื่อว่ า
ปราบแล้วด้วยความเย็นจึงได้เอาเข้าใช้ ก็นับว่าเปนพาหนะอันดีที่จะทาให้ความประ
สงสาเรจได้ เวลานี้ก็เปนเวลานิยมการพลเรือน จึงมีผู้เหนการพลเรือนเปนดี เพราะ
เขาดูการแต่ชั้วชั้นเดียวเสมอมา แต่พ่อคิดเหนว่า ถ้าการพลเรือนบริบูรณ์เข้าจนถึง
ออกแล่นได้สะดวก ในภายน่าการทหารจะกลับเปนดี แต่คนอย่างเช่นชั้นเจ้า พลเรือน
คงยังจะเปนดีมาก แต่ถ้าหากว่าสื บไปภายน่าไม่มีตัวพ่อแล้ว การพลเรือนยังคงดีอยู่
เช่นนี้ ถ้าหากว่าเปนที่รังเกียจคงจะไม่ได้ทาการพลเรือน ถ้ามีวิชาฝ่ายทหารไว้ ทหาร
นั้นแลจะเปนที่พึ่ง...”166

ด้วยเหตุนี้พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่นต่อมาได้เสด็จไปทรง
ศึ ก ษาวิ ช าการทหารที่ ป ระเทศยุ โ รป และเมื่ อ ทรงส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้บรรดาพระราชโอรสเหล่านี้ทรงเข้ารับราชการ
ทหารในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ

โดยพระราชโอรสที่ ท รงมี บ ทบาทส าคั ญ ทางการทหารในรั ช สมั ย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงสาเร็จวิชาทหารเรือจาก
ประเทศอั ง กฤษ และทรงกลั บ มาเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง รองผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ และ
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พระกรณียกิจสาคัญขณะที่ทรงรับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงมีส่วนสาคัญเป็น
อย่า งยิ่ งต่ อการปรั บปรุ งการศึก ษาวิช าการทหารเรือ ให้ ทันสมัย ทรงก่อ ตั้ง โรงเรี ยนนายเรือ ขึ้น ที่

166

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลายพระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง, หน้า 18.
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พระราชวังเดิม ซึ่งเป็นโรงเรียนสาหรับผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร นอกจากนี้ยังทรงนานักเรียนนาย
เรือออกไปฝึกภาคทะเลยังต่างประเทศ167 ตามอย่างหลักสูตรโรงเรียนนายเรือของชาติตะวันตก
จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารบก
จากประเทศรัสเซีย เมื่อเสด็จกลับมารับราชการทหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ต่อมาในพ.ศ.2449 มี
พระบรมราชโองการแต่ง ตั้ง ให้ พระองค์ ดารงตาแหน่ ง ผู้ บัญ ชาการโรงเรีย นนายร้อ ยทหารบกอี ก
ตาแหน่งหนึ่ง นอกจากนี้เมื่อตาแหน่ง เสนาธิก ารทหารว่างลงในพ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ทรงดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารบก 168
เท่ากับว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงดารงตาแหน่งที่สาคัญ ของกองทัพบก
พร้อม ๆ กันถึงสามตาแหน่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งตาแหน่งเหล่านี้ไ ด้กลายเป็นฐานพระราชอานาจที่
สาคัญของพระองค์
จอมพล จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงสาเร็จการศึกษาวิชา
ทหารบกจากประเทศเยอรมนี โดยทรงกลั บ เข้ า รั บ ราชการทหารในพ.ศ. 2446 ในตอนแรก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิตทรงดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารบก ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุ
พันธ์วงศ์วรเดช ผู้บัญชาการทหารเรือทรงมีพระอนามัยทรุดโทรมจนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ทรงดารงตาแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารเรือแทน169 หลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับตาแหน่ง
ผู้ บัญชาการทหารเรือ ก็ได้มีการปรับปรุง แก้ไขระเบียบราชการภายในกองทัพเรือเสียใหม่ ให้เป็น
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คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระมหากรุณาธิคุ ณ
สมเด็จพระปิ ยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทั พเรื อ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอานวยการจั ดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2547), หน้า 119.
168
ปิยนาถ บุนนาค, สวัสดิ์ จงกล และชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล , รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวพระดาริด้านการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของสมเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นารถ กรมหลวงพิ ศ ณุ โลกประชานารถ (กรุ ง เทพฯ: หอประวั ติจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 35.
169
ณัฐวุฒิ สุ ทธิสงคราม, พระเกียรติป ระวัติของจอมพลเรือ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดี
กระทรวงทหารเรือพระองค์แรก (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2507), หน้า 429 – 430.
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ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง การซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ และแผนกพยาบาลทหารเรื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ170
พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
ช่างจากประเทศอังกฤษ ทรงกลับมารับราชการในตาแหน่ง ผู้บัญ ชากองพล และจเรทหารช่าง ใน
ระยะแรกที่ทรงเสด็จกลับมารับราชการในกองทัพบก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระบรมราชโองการให้ทรงทาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาทหารช่างให้แก่นักเรียนนายร้อย 171 ต่อมา
ในพ.ศ.2451 มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรง
ดารงตาแหน่งจเรทหารช่างซึ่งมีหน้าที่ตรวจการช่างกลต่าง ๆ ในกองทัพบก อานวยการฝึกสอนใน
โรงเรียนฝึกหัดทหารช่าง และเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ172
นอกจากนี้ยังมีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จไปศึกษา
วิชาทหารในรัชสมัยพระองค์ แต่ทรงกลับมาเข้ารับราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวอย่าง พลเรือเอก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา ที่ในตอนแรกเสด็จไปทรง
ศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศอังกฤษ แต่ด้วยปัญหาด้านพระวรกายทาให้ต้องเสด็จกลับมาทรงศึกษา
วิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก รวมทั้งจอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือจากประเทศเยอรมนี และพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารบกจากประเทศอังกฤษ173
กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกองทัพที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่
การเป็นกองทัพสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความรู้ทางการทหารสมัยใหม่ที่มีการ
เรียนการสอนอยู่แต่ในต่างประเทศเป็นสาคัญในการพัฒนากองทัพ ด้วยเหตุนี้บรรดาพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารยัง
170

ณัฐวุฒิ สุ ทธิสงคราม, พระเกียรติป ระวัติของจอมพลเรือ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดี
กระทรวงทหารเรือพระองค์แรก (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2507), หน้า 551 – 554.
171
วิทยา ปานะบุตร, “พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธินกับงานด้านการสื่อสารคมนาคม พ.ศ. 2460 –
2475,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), หน้า 22.
172
เรื่องเดียวกัน, หน้า 23.
173
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 139 –
141.
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ต่า งประเทศ และเมื่ อ ทรงกลับ มารั บ ราชการในกองทัพ ต่ า งมี ต าแหน่ง ที่ ส าคั ญ ภายในกองทั พ ก็
เพื่อที่จะได้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนากองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งการที่
พระราชโอรสเหล่านี้ต่างทรงมีบทบาท และหน้าที่ทางทหารที่สาคัญมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งผลต่อการปกครองกองทัพในสมัยต่อมา ซึ่งทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปราศจากพระราชอานาจทางการทหาร อันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพยายามสร้าง
ภาพลักษณ์ และพระราชอานาจทางการทหารขึ้นมา

2.5.2 กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผลผลิตจากการปฏิรูประบบ
ราชการในรัชสมัยพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกองทัพจากเดิม
ซึ่งเป็นกองทหารที่ได้มาจากการเกณฑ์ไพร่พลมาเป็นทหารยามเกิดศึกสงครามก็เปลี่ยนมาเป็นกองทัพ
ที่มีกองทหารประจาการมีสังกัดกระทรวงกรม และผู้บังคับบัญชาที่แน่นอน อีกทั้งยังเป็นทหารที่ได้รับ
การศึกษา และการฝึกฝนโดยเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ความชานาญจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน
วิชาทหารโดยเฉพาะทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งการพัฒนากองทัพตามอย่าง
ตะวันตกก็ได้นารูปแบบการบริหารราชการกองทัพแบบตะวันตกที่มีการแบ่งกองทหารเป็นหน่ว ยต่าง
ๆ และมีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอนเข้ามาปรับใช้ โดยทหารจะเชื่อฟังคาสั่งเฉพาะผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของตนเท่านั้น ทาให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาทหารตามกรม กอง
ต่าง ๆ มาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีฐานพระอานาจ และกาลัง
ทหารส่วนพระองค์ที่พร้อมจะปฏิบัติตามคาสั่ง ผิดกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ปราศจากฐานพระราชอานาจทางการทหารเนื่องจากหน้าที่ในราชการทหารของพระองค์ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยตาแหน่งจเรทหารบกมีหน้าตรวจตราราชการทหาร
ภายในกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่มีกาลัง ทหารในบัง คับบัญ ชา ส่วนตาแหน่ง ผู้บัง คับบัญ ชากรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ แม้ว่าจะเป็นตาแหน่ง ที่มีทหารในกรมทหารมหาดเล็กจะได้รับการฝึกฝน
รวมทั้งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย 174 แต่หน้าที่หลักของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์คือการ
ถวายความปลอดภัยให้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้ไ ม่มีกาลัง พลในสัง กัด
174

ภารดี มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” หน้า 120.
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จานวนมากเหมือนกรมทหารหน่วยอื่น ๆ อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ก็มิไ ด้ทรงมี
บทบาทในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แต่อย่างใด 175 เนื่องจากทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับข้า
ราชบริพาร และมหาดเล็กในพระองค์ โดยไม่ไ ด้ทรงสนพระทัยต่อกิจการของกรมทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์เท่าใดนัก
ด้วยเหตุนี้ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชบายทางการ
ทหารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมพระราชอานาจ และภาพลักษณ์ทางการทหาร
ให้แก่พระองค์ เพื่อเป็นการถ่วงดุลพระราชอานาจกับบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาของพระองค์ที่
ทรงรับราชการทหาร ซึ่งบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้ต่างมีฐานพระราชอานาจทางการทหารมา
ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.5.2.1 การปรับโครงสร้างกองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ภายในกระทรวงกลาโหม โดยในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2453 ทรงมีพระบรมราชโองการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้บังคับบัญชา และสายงานบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ พระองค์
ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรม
ยุทธนาธิการขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม แทนที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระภาณุพันธ์วงษ์วรเดชที่
ทรงย้ายให้ไปดารงตาแหน่งจเรทหารบก อันเป็นตาแหน่ง เดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดารงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่ง เป็นตาแหน่ง ที่ไ ม่มีบทบาทใน
กองทัพเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระภาณุ

175

หจช. ร.6 ต.15.4/1 พระราชหัตเลขาพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่ หัว ถึงพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร
ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2457

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตเลขาถึงพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรในขณะที่ยังทรงดารง
ตาแหน่ งสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิราชว่ า หน้า ที่ ท างการทหารที่ พ ระองค์ ท รงได้ รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว เป็นเพียงหน้าที่ในกระดาษทรงไม่มีอานาจในการบังคับในการบังคับบัญชาหน่วยทหารอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยปัจจัยดังกล่าว
จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้พระองค์ไม่สนพระราชหฤทัยต่อกิจการของกองทัพเท่าใดนัก
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พันธ์วงษ์วรเดชมีพระเกียรติยศเสมอกับเสนาบดี 176 สาเหตุสาคัญที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงแต่ ง ตั้ ง พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงนครไชยศรี สุ ร เดชขึ้ น เป็ น เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมส่วนหนึ่งเป็นเพราะทรงมีอาวุโสสูงที่สุดในบรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวที่ทรงรับราชการทหาร แต่อีกสาเหตุหนึ่ง คือพระราชจริยวัตรโดยส่ว น
พระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชที่มักจะทรงโอนอ่อนผ่อนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว เป็ นเหตุใ ห้พระองค์ท รงมองว่า จะสามารถ
แทรกแซงกิจการทางทหารได้โดยผ่านการบริหารราชการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชย
ศรีสุรเดช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระบรมราโชบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของกองทัพ จากเดิมนั้นระบบการบริหารราชการกองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้รวมกรมทหารเรือและกรมยุทธนาธิการเข้าไว้ด้วยกันภายใต้กระทรวงกลาโหมตามพระ
บรมราชโองการในประกาศแต่งตั้งเสนาบดีเกี่ยวแก่การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ลงวันที่ 1
เมษายน ร.ศ.111 (พ.ศ.2425)177 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการกองทัพเสียใหม่ในพ.ศ.2453 โดยแยกหน้าที่ระหว่างกรม
ทหารเรือ และกรมยุทธนาธิการออกจากกัน เพื่อให้การบริหารปกครองกองทัพเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
โดยทรงมีพระบรมราชโองการยกสถานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือ ทาหน้าที่ดูแ ล
กิจการด้านการทหารเรือโดยมีส่วนบังคับบัญชาแยกออกจากกระทรวงกลาโหม โดยให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนครสวรรค์ วรพินิตที่ทรงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ดารงตาแหน่ง เสนาบดี
กระทรวงทหารเรือแทนส่วนกรมยุทธนาธิการได้ยุบทิ้งลง โดยให้กระทรวงกลาโหมดูแลกิจการด้าน
ทหารบกแทน178
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งสภา
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น พระราชอาณาจั ก ร อั น เป็ น แนวคิ ด ของพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวง
176

“ประกาศ ตั้ งตาแหน่งจเรทัพบกและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสนาบดีก ระทรวงทหารเรือ ,” ราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 129): 49 – 50.
177
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475”, หน้า 170.
178
“ประกาศ ตั้ งตาแหน่งจเรทัพบกและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสนาบดีก ระทรวงทหารเรือ ,” ราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 129): 49 – 50.
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นครไชยศรีสุรเดชที่ ทูลเกล้าถวาย 179 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงอธิบายถึ ง
สาเหตุในการสถาปนาสภาเกี่ยวกับการป้องกันพระราชอาณาจักรว่า “เนื่องจากเรื่องการป้องกัน
ประเทศเป็นเรื่องสาคัญจึงจาเป็นที่จะต้องมีที่มีความสอดคล้องประสานกัน ”180 โดยคณะกรรมการ
สภาป้องกันพระราชอาณาจักรประกอบด้วย เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
จอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ เสนาธิการทหาร โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธาน และมี
เสนาธิการทหารเป็นเลขานุการประจาสภา181
การที่พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หั ว ทรงมีพ ระบรมราชโองการให้ จัด ตั้ ง สภา
เกี่ยวกับการป้องกันพระราชอาณาจักรขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสร้างบทบาททางการทหารให้แก่พระองค์
เพราะแต่เดิมเสนาบดีประจากระทรวง และเสนาธิการทหารเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการบริหารราชการ
ภายในกองทัพ แต่ สภาเกี่ย วกั บการป้ องกั นพระราชอาณาจัก รที่พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้ า อยู่หั ว ทรงตั้ ง ขึ้น จะเป็ น การเพิ่ มบทบาททางการทหารให้ แ ก่ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว ด้ ว ยข้ อ ก าหนดของสภาเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น พระราชอาณาจั ก รที่ ใ ห้ ข้ อ ราชการของ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทหารเรื อ ต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม สภากองทั พ เสี ย ก่ อ น โดยมี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานของสภาแห่งนี้ จึงเท่ากับว่าพระองค์จะ
ทรงมีส่วนร่วม และบทบาทในการบริหารราชการกองทัพ อย่างไรก็ตามสภาเกี่ยวกับการป้องกันพระ
ราชอาณาจักรก็มิได้ช่วยส่งเสริมบทบาททางการทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แต่อย่างใด เพราะสุดท้ายแล้วการบริหารราชการภายในกองทัพก็ขึ้นอยู่กับเสนาบดีประจากระทรวง
และเสนาธิการทหารเป็นสาคัญ โดยไม่ได้ผ่านที่ประชุมสภาแต่อย่างใด

2.5.2.2 ปัญหาภายในกระทรวงทหารเรือ
การเปลี่ยนแปลงในกองทัพเรือที่สาคัญ อย่างหนึ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงปลดพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น ชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ ซึ่ ง เป็ น นายทหารที่ เ ป็ น ที่
179

หจช., ร.6 ก.20.1/4 สภาการทัพ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน ร.ศ.129.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกระทรวงทหารบก ทหารเรือ ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม
129): 48 – 49.
181
เรื่องเดียวกัน, หน้า 48 – 49.
180
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เคารพของบรรดาทหารเรือออกจากราชการพ.ศ.2454182 โดยทรงให้เหตุผลว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่ น ชุ มพรเขตอุ ดมศั กดิ์ ท รงเป็ นผู้ บั ง คับ บั ญ ชา แต่ ก ลับ ปล่ อยให้ท หารเรื อผู้ ใ ต้ บัง คั บบั ญ ชา
ประพฤติตนผิดวินัย อย่างไรก็ตามในขณะนั้นได้เกิดกระแสข่าวลือว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์คิดก่อกบฏโดยหากทรงทาการกบฏสาเร็จจะทรงยกสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
นครสวรรค์วรพินิตซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงมีความสนิทสนม และถูก
พระอัธยาศัยกันเป็นอย่างยิ่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยที่ตัวพระองค์จะทรงดารงตาแหน่งวังหน้า 183
จนเกิดเป็นกระแสข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากราชการทหารเรือเพราะเกรงว่าจะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะทรงก่อกบฏ184 จึงทรงตัดไฟเสียแต่ต้นลมก่อนที่จะเกิดการก่อกบฏขึ้นมาเหมือน
เมื่อครั้งเหตุการณ์ร.ศ.130 การปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในครั้งนี้ส่งผลให้
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงคิดจะกราบบังคมทูลลาออกจากราชการเช่นกัน
เนื่องจากทรงวิตกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในตัวพระองค์
แต่ ด้ ว ยพระยาเทพอรชุ น และหม่ อ มเจ้ า ตุ้ ม นายทหารเรื อ คนสนิท ในสมเด็ จ เจ้ าฟ้ า ฯ กรมหลวง
นครสวรรค์วรพินิตได้ทูลขอให้ทรงรับราชการต่อ เนื่องจากหากทรงลาออกไปกระทรวงทหารเรือก็จะ
เสียนายทหารที่มีความรู้ความสามารถพร้อมกันถึง สองพระองค์ ย่อมส่ง ผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการในกระทรวงทหารเรือ และขวัญกาลังใจของนายทหารในกองทัพเรืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้ วย
เหตุนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตจึงทรงระงับการลาออก185
ด้ ว ยความกั ง วลว่ า บรรดาทหารเรื อ ซึ่ ง ต่ า งให้ ค วามนั บ ถื อ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ จ ะลุ ก ขึ้ น มาตอบโต้ พ ระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเหมือนเมื่อครั้งที่ทรงมีพระบรมราชโองการสั่งปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ อ อกจากต าแหน่ ง เสนาบดี กระทรวงยุติ ธ รรมจนเป็ น เหตุ ให้ ข้ า ราชการใน
กระทรวงยุติธรรมลาออกตามพระองค์เป็นจานวนมาก ซึ่งในกรณีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
182

“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งตาแหน่งหน้าที่ราชการ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง
(16 เมษายน 2454): 91 – 92.
183
ศิริรัตนบุ ษบง, พระองค์เจ้า , พระประวัติสมเด็ จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้า บริ พัตรสุขุ มพั นธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต, หน้า 25.
184
เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.
185
เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.
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ชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี้อาจบานปลายจนถึงกับมีการลุกขึ้นมาก่อการปฏิวัติ ด้วยเหตุนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนครสวรรค์ว รพินิ ตทรงมี จดหมายเป็ นการภายในกระทรวงทหารเรือขอร้อ งให้บรรดา
นายทหารอดทนกั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และให้ ยึ ด มั่ น ในความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว186 เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงยุติลงโดยไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงกลับเข้ารับ
ราชการอีกครั้งหนึ่งในตาแหน่งจเรทหารเรือ187 เนื่องจากประเทศสยามได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
กับฝ่ายสัมพันธมิตร จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้นายทหารเรือที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการ
ทาสงครามทางทะเลซึ่งในขณะนั้นมีเพียงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุม พรเขตอุดมศักดิ์เท่านั้นที่
ทรงมีประสบการณ์ในการปราบจลาจลในที่เกาะครีต (Crete) เมื่อครั้งทรงประจาการอยู่ในกองทัพเรือ
อังกฤษ188
ในเดือนมกราคมปีเดียวกันมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพร
เขตอุดมศักดิ์เป็นเสนาธิการทหารเรือ 189 นอกจากนี้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2461 ทรงมีพระบรมราช
โองการแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดารงตาแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ190 อันเป็นตาแหน่งที่ทรงดารงอยู่ก่อนหน้าที่จะมีพระบรมราชโองการปลดพระองค์ออกจาก
ราชการทหารเรือ การกลับเข้ารับราชการในคราวนี้พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ทรงมีบทบาทสาคัญต่อราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม ในฐานะที่ทรงเป็นกรรมการคัดเลือกเรือรบที่
ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามที่จะซื้อมาน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในพ.ศ.2463 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เสด็จไปทรงเลือกเรือรบด้วย
186

Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute dreams: Thai government under Rama VI, 1910-1925,

p.39.
187

“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ นายทหารกองหนุน เข้ารับราชการประจาในตาแหน่งจเรทหารเรือ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ง (5 สิงหาคม 2460):
1356.
188
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิ มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้า อยู่หัว, พระมหากรุ ณาธิคุ ณ
สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ, หน้า 117.
189
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ง (20 มกราคม 2460): 3110.
190
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (29 กันยายน 2461): 1550.
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พระองค์เองที่ประเทศอังกฤษ ทั้งยังทรงเป็นผู้บังคับบัญชาในการนาเรือรบพระร่วงกลับมายังประเทศ
สยาม191 ผลสาเร็จในการที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ
หลวงพระร่วงกลับมาประเทศสยามได้ด้วยพระองค์เอง ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศจากกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขึ้นเป็นกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในพ.ศ.2463192
นอกจากกรณีการปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากราชการแล้ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระบรมราชโองการปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาธิการทหารเรื อ ซึ่ง ขณะนั้นทรงกาลัง คิ ดโค้ดลับทางการทหารขึ้ น
สาหรับใช้ในกองทัพเรือ งานที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรทรงมีพระกรณียกิจ
อยู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้จึงทรงกระทาอย่างเป็นความลับโดยมิไ ด้
แจ้งให้แก่ผู้ใดให้รับรู้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเคยมีประสบการณ์
เมื่ อครั้ งทหารก่ อกบฏล้ ม ราชบัล ลั ง ก์ ข องพระองค์ มาแล้ว ในเหตุก ารณ์ ร .ศ.130 ทรงปริ วิ ตกใน
พฤติกรรมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจนเป็นสาเหตุให้ทรงมีพระบรมราช
โองการปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรออกจากราชการ และทรงแต่งตั้งให้
พระยามหาโยธา (ฉ่าง แสง – ชูโต) ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทในพระองค์ขึ้นดารงตาแหน่งเสนาธิการ
ทหารเรือแทน อย่างไรก็ตามพระบรมราชโองการในครั้งนี้ถูกท้าทายอย่างรุนแรงจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ที่กราบบังคมทูลถวายบังคมลาออกจาก
ราชการเพื่อเป็นการประท้วงพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราว
นี้ โดยทรงให้เหตุผลว่าทรงไม่สามารถทางานร่วมกับเสนาธิการทหารเรือคนใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งได้ พร้อมกันนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตยังได้กราบ
บัง คมทูลชี้แจ้งราชการที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิง หวิกรมเกรีย งไกรที่ทรงกระทาอยู่ จน
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“คากราบบังคมทูล พระกรุณาน้อมเกล้าฯถวายเรือพระร่วงเป็นเรือรบหลวง ของมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชา
มหายุติธรรมธร สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2463,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37, (20 ตุลาคม
2463): 2336.
192
สมมตอมรพันธ์, กรมพระ, จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 112.
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สุดท้ายแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถอนพระบรมราชโองการปลดพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร193
อนึ่ ง สาเหตุ ที่ ส มเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงนครสวรรค์ ว รพิ นิ ต ทรงชี้ แ จ้ ง พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงไม่สามารถทางานร่วมกับพระยามหาโยธาได้นั้น สืบเนื่องมาจากพระ
ยามหาโยธาเคยมีเ รื่ องบาดหมางกั บสมเด็ จ เจ้ า ฟ้า ฯ กรมหลวงนครสวรรค์ วรพิ นิต จนถึ ง ขนาดที่
เจ้าพระยามหาโยธาได้กราบบังคมทูลฟ้องพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ.2456 โดยพระ
ยามหาโยธาได้กราบบังคมทูลใส่ร้ายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตว่าทรงปฏิบัติราชการ
ต่าง ๆ โดยไม่ยอมกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อน 194 ซึ่งสาเหตุที่
พระยามหาโยธากราบบังคมทูลใส่ร้ายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตในคราวนี้เนื่องจาก
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงตาหนิการปฏิบัติ ราชการของเจ้าพระยามหาโยธา
อย่ า งรุ น แรงว่ า มั ก ประพฤติ ต นข่ ม ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา รวมทั้ ง การขั ด ค าสั่ ง และพู ด จาใส่ ร้ า ยต่ อ
ผู้บัง คับบัญชาอยู่เสมอ อีกทั้งพระยามหาโยธายัง ใช้ตาแหน่ง ทางราชการในการหาประโยชน์ส่วน
ตัวอย่างการยอมให้บุคคลภายนอกนาของมาจาหน่ายภายในเขตทหารโดยมิได้ผ่ านการประมูลตาม
ระเบียบราชการ จนเป็นเหตุนายทหารเรือจานวนมากต่างพากันรังเกียจพระยามหาโยธา195
ด้ ว ยความผิ ด ของพระยามหาโยธานี้ มี โ ทษถึ ง ให้ อ อกจากราชการ แต่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีหนังสือพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตมิ ให้
ปลดพระยามหาโยธา หรือย้ายไปรับราชการในกระทรวงอื่น เพราะหากปลดพระยามหาโยธาแล้ว
บุคคลภายนอกก็จะรับทราบถึงความแตกแยกภายในกระทรวงทหารเรือ แต่หากย้ายพระยามหาโยธา
ไปรับราชการในกระทรวงอื่นก็คงจะไม่เป็นประโยชน์เท่ารับราชการในกระทรวงทหารเรือเพราะตัว
พระยามหาโยธาเองก็สาเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษ แต่หากจะทรงย้ายมารับ
ราชการเป็นราชองครักษ์เวรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงชี้แจ้งว่าพระองค์ก็จะถูกติ
เตียนว่าทรงเข้าข้างพระยามหาโยธา ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
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ศิริรัตนบุ ษบง, พระองค์เจ้า , พระประวัติสมเด็ จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้า บริ พัตรสุขุ มพั นธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต, หน้า 24.
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หจช., ร.6 ก.21.1/22 สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงวิวาทกับพระยามหาโยธา ลงวันที่ 12 เมษายน
พ.ศ.2456
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เรื่องเดียวกัน
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บรมราชโองการให้พระยามหาโยธามากราบบัง คมทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต และให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงมีหนัง สื อ
อนุสรณ์กล่าวโทษพระยามหาโยธาแทนการลงโทษ196
แม้ตัวพระยามหาโยธาจะกระทาความผิดร้ายแรงทั้งการพูดจาให้ร้ายข้าราชการชั้ นผู้ใหญ่
การขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา และใช้อานาจหน้าที่ในราชการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งความผิดเหล่านี้
มีโทษถึงให้ออกจากราชการ แต่ด้วยพระยามหาโยธาเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นราชองครักษ์พิเศษในพระองค์ ตั้งแต่มีบ รรดาศักดิ์เป็นพระยาราชวัง
สรรค์197 ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีหนังสือทูลขออภัยโทษจากสมเด็จเจ้าฟ้า
ฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต นอกจากนี้เพียงหนึ่งปีหลังเกิดเรื่องพระยามหาโยธากลับได้เลื่อนยศ
เป็นนายพลเรือโท และนายพลเรือเอกในปีเดี ยวกัน 198 อีกทั้ง เมื่ อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการปลดพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรออกจาก
ราชการ ก็ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พระยามหาโยธาดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารเรือแทน
จนเป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงมีหนังสื อกราบบังคมทูลลาออกจาก
ราชการทหารเรือ
พระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง พระยามหาโยธาเป็ น เสนาธิ ก ารทหารเรื อ แม้ จ ะเคยมี เ รื่ อ ง
บาดหมางอย่างรุนแรงกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต นับว่าเป็นพระบรมราโชบาย
ทางการเมืองตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่ทรงพยายามให้บุคคลที่ทรงมีใกล้ชิดความสนิทสนมเข้าดารง
ตาแหน่ง ที่สาคัญ ทั้ง ในราชการพลเรือน และราชการทหาร เพื่อที่ พระองค์ จะทรงมีบทบาททาง
การเมือง หรือการทหารผ่านบุคคลเหล่านี้ แต่ในอีกด้านหนึ่งแล้วด้วยเหตุที่บุคคลเหล่านี้ทราบดีว่าเป็น
ที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมักประพฤติตนขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาของ
ตนอยู่เสมอจนเป็นที่รังเกียจของทหารภายในกองทัพ ซึ่งนอกจากกรณีของพระยามหาโยธาแล้ว ยังมี
196

หจช., ร.6 ก.21.1/22 สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงวิวาทกับพระยามหาโยธา ลงวันที่ 12 เมษายน

พ.ศ.2456
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“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ เรื่อง ให้นายพลเรือตรี พระยาราชรังสรรค์ นายพลเรือตรี พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า
วุฒิไชยเฉลิมลาภ เป็นราชองครักษ์พิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27 0 ง, (14 ธันวาคม 2453): 2149.
198
อนุส รณ์ ในงานพระราชทานเพลิ งศพ พลเรือเอก พระยามหาโยธา (ฉ่ า ง แสง - ชู โต) ณ เมรุ วั ดเทพศิ รินทราวาส
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2489, หน้า ฆ.
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กรณี ของพระยาเทพหัสดิ น (ผาด เทพหั สดิน ณ กรุ ง เทพ) หัว หน้า คณะทูตทหารในงานพระราช
สงครามที่ทวีปยุโรป ซึ่งถูกทหารภายในกองทัพบกต่อต้านอย่างรุนแรงจนสุ ดท้ายพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องย้ายพระยาเทพหัสดินไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ สังกัด
กระทรวงมหาดไทยแทน199
การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระบรมราชโองการให้ ป ลด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิง หวิกรม
เกรียงไกร สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงหวั่นเกรงว่าจะมีผู้ก่อการกบฏเพื่อแย่งชิงราชบัลลัง ก์ของ
พระองค์เหมือนเมื่อครั้งเหตุการณ์ร.ศ.130 โดยเฉพาะจากพระเชษฐา และพระอนุชาของพระองค์ที่มี
พระอานาจทางทหาร ด้วยเหตุนี้เพียงแค่ข่าวลื อว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และอาจจะ
เป็นภัยต่อพระราชบัลลังก์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราชโองการปลด
พระบรมวงศานุวงศ์เหล่านั้นออกจากราชการทหารเพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม อย่างไรก็ตามการ
ปลดพระบรมวงศานุวงศ์ออกจากราชการโดยเฉพาะในกรณีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิ
กรมเกรียงไกร แม้จะแสดงให้เห็นว่าแม้พระองค์จะทรงมีพระราชอานาจในการปลดนายทหารออก
จากราชการได้ แต่พระบรมราชโองการที่ทรงมีก็ถูกท้าทายพระราชอานาจจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ที่ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรงไม่ยอมรับ
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลือกใช้วิธีการประท้วงพระ
บรมราชโองการด้วยการกราบบังคมทูลลาออกจากราชการ และสุดท้ายก็เป็นพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวที่ ทรงต้อ งยินยอมถอนพระบรมราชโองการของพระองค์ เพื่ อหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าที่มีความเป็นไปได้ว่าจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงมีพระราชอานาจอย่างแท้จริงในการบริหารราชการกองทัพ หากแต่ยัง
ทรงต้องฟังคาทัดทานจากบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารในตาแหน่งที่สาคัญ และ
ในเกือบทุกครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้คัดค้านพระบรมราโชบายทางการทหารของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องโอนอ่อนผ่อนตามข้อคัดค้านเหล่านั้น

199

ประยุทธ สิทธิพันธ์, พระมหาธีรราชเจ้า (นครหลวงฯ: สยาม, 2515), หน้า 270.
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2.5.2.3 การยกเว้นข้าราชการจากการเกณฑ์ทหาร
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติการเกณฑ์
ทหารที่ตราขึ้นพ.ศ.2449 ในหมวดที่ 4 เรื่อง “ว่าด้วยการยกเว้นราชการทหาร” มาตราที่ 13 โดยได้
เพิ่มกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารได้แก่ประกอบอาชีพทนาย แพทย์และครูเชลย
ศักดิ์200 ซึ่งการยกเว้นบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ทางกระทรวงกลาโหมได้กาหนดคุณสมบัติ และ
จ านวนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราก าลั ง พลที่
กระทรวงกลาโหมเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเรื่องอัตราเงินเดือน
ของข้ า ราชการพลเรื อ นที่ จ ะต้ อ งเข้ า รั บ การเกณฑ์ ท หาร ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ข้ า ราชการทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร201 แต่พระราชบัญญัติฉบับใหม่
นี้ไ ด้ เปลี่ย นแปลงข้อ กาหนดในการยกเว้ นการเกณฑ์ท หาร โดยให้ ยกเว้น การเกณฑ์ทหารเฉพาะ
ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเบี้ยหวัด เดือนละ 20 บาทขึ้นไป202 การแก้ไขข้อกาหนดในเรื่องดังกล่าว
ส่งผลข้าราชการจานวนมากที่แต่เดิมได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร จาเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์
ทหารทาให้ในเวลาต่อมามีการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารเป็นกรณีพิเศษทั้งจากทางกระทรวงต้นสังกัด
และจากตัวข้าราชการเอง อีกทั้งยังมีการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในลักษณะต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
จนเป็นสาเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถได้ถวายหนังสือทักท้วงเรื่องการยกเว้น
การเกณฑ์ทหารแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวังเป็นกระทรวงที่มีการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้แก่ข้ าราชการในสังกัดเป็น
จานวนมาก โดยในพ.ศ.2455 เพียงปีเดียวมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังขอยกเว้นจากการเกณฑ์
ทหารถึง 1,191 คน โดยแบ่งเป็นกรมมหาดเล็ก 745 คน กรมพระตารวจ 47 คน และกรมวัง 399
คน 203 การที่ข้าราชการสังกัดกระทรวงวังเป็นจานวนมากได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารั บการเกณฑ์
200

“ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ ศก 124 มาตรา 13 – 14,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27,
ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2453): 91 – 92.
201
“พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร์ ศก 124,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 22, ตอนที่ 23 (3 กันยายน
2488): 516.
202
“ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ ศก 124 มาตรา 13 – 14,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27,
ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2453): 91.
203
หจช., ร.6 ก.7.1/3 กระทรวงวั งและกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ นข้ า ราชการในพระราชส านั ก จากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2455
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ทหารนี้ เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบกทรงมีหนังสือ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทักท้วงเรื่องการให้สิทธิแก่คนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นทหาร

“...วิธีการเกณฑ์ทหารนั้นเรียกว่าดีต่อเมื่อเกณฑ์ทั่วถึงจริง ไม่ใช่ให้ทางให้
คนบางจาพวกหลีกเลี่ยงได้ ความสิ้นคิดจึงด้วยเปนทหาร ทั้งมีประสงค์ลบล้างการ
เสียประโยชน์ของแผ่นดินต่าง ๆ เนื่องในการขอเว้นข้าราชการนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานยืนยันว่าความเรื่องนี้สาคัญ มากสาหรับ
ความทางราชการต่อไป ไม่ใช่เปนส่วนของทหารโดยเฉพาะ แลถ้าทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปนไปตามความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งกราบบังคมทูลมานี้แล้ว
จะมีพระเกียรติคุณว่าทรงพระมหากรุณาแก่ข้าแผ่นดินทั่วไปเสมอกัน ไม่มีความ
ลาเอียง ข้อนี้สาคัญมากในสมัยซึ่ง คนกาลัง จะฟรีขึ้นทุกทีนี้ ถ้า รัฐบาลแสดงได้ว่า
รัฐบาลให้ความเสมอหน้ากันจริงเปนยุติธรรมจริงอยู่เสมอได้ตราบใด ไม่ต้องเกรง
การที่บุคลทุจริตชักจูงให้ราษฎรเดินไปหาทางที่มิชอบ ถ้ารัฐบาลให้ท่าให้บุคลทุจริต
พูดได้ว่าความเสมอหน้าไม่มี นั้นเปนการน่ากลัวอันตรายยิ่ง ในประเทศที่พระมหา
กระษัตริย์ทรงราชอานาจเต็มที่ ต้องให้มีแต่พระมหากระษัตริย์กับพลเมือง 2 ชั้น
เท่านั้น คือนอกจากองค์พระมหากระษัติย์แล้วความอื่นเสมอหน้ากันหมด การจึงจะ
ทรงอยู่ได้ด้วยดี ถ้าลงปล่อยให้เกิดมีชั้นต่าง ๆ ขึ้นในหมู่พลเมืองแลต่างอิจฉาริศยา
แย่งชิงเอาเปรียบเสียเปรียบกันแล้ว การก็ต้องแปรผันไปทันที ดังที่ปรากฏมาแล้วใน
ประเทศอื่นทุกประเทศ ตลอดจนประเทศเปอร์เซียประเทศจีน การจลาจลเกิดจาก
พลเมืองพวก 1 ต้องการกดศรีษะอีกพวก 1 เท่านั้นเอง”204

204

พ.ศ.2456

หจช., ร.6 ก.7.1/10 ความเห็นทูลกระหม่อมเล็กเรื่องเลิกยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่ข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม
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แม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจะทรงมีหนังสือกราบทูลทักท้วงในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว ทั้งยังทรงอธิบายว่าการยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษจะส่งผล
ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ด้วยคนอีกกลุ่มหนึ่งจะมองได้ว่ารัฐบาลไม่มีความยุติธรรมจนก่อให้เกิด
การจลาจลอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคากราบบังคมทูลทักท้วงของสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจะไม่ได้รับการใส่ใจแต่อย่างไรจากกระทรวงวัง เพราะการขอ
ยกเว้นการเกณฑ์ทหารของบรรดาข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังไม่ได้ลดลง เพียงแต่มีคาอธิบายให้
เห็นว่าคนเหล่านี้มีความสาคัญในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่แต่เดิมเป็นอย่างมาก อย่างในกรณีของ
พนักงานตั้งเครื่องจานวน 4 คนซึ่งประกอบด้วย นายเจิม โชศิวิท นายโป๊ะ สุวรรณจินดา นายก๊าด วัช
โรทัย และนายตรึก ได้ทาเรื่องขอยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร โดยทรงกระทรวงวังได้แจ้งเหตุผลแก่
ทางกระทรวงกลาโหมว่าข้าราชการทั้ง 4 คนนี้เป็นผู้ทางานรับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งยังมีความชานาญในหน้าที่ของตนโดยยากที่จะหาผู้ใดมาแทนที่ได้ หากต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหารแล้วจะส่งผลกระทบต่อราชการของกระทรวงวังได้ จึงจาเป็นต้องขอยกเว้นจากการ
เกณฑ์ท หาร ซึ่ งทางเจ้า พระยาบดิ นทรเดชา เสนาบดี กระทรวงกลาโหมในขณะนั้ นได้ยิน ยอมให้
พนักงานตั้งเครื่องทั้ง 4 คนยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารตามคาขอของกระทรวงวัง 205 หรือในกรณีของ
มหาดเล็กห้องที่พระบรรทมจานวน 9 คนประกอบด้วย จมื่นสรรพเพชภักดี (พ่วง วัชรเสวี) จมื่นศรีศร
รักษ์ (เจน นาคเสวี) หลวงฤทธิ์นายเวร (เถา วัลยเสวี) นายจ่ายง (ตรึก จินตยานนท์) นายกวด หุ้มแพร
(ปาณี ไกรฤกษ์) นายขันหุ้มแพร (ติ ภัทรเสวี) นายกันหุ้มแพร (ศรร สันติเสวี) นายสนิทหุ้มแพร (บุญ
มา พิรัญมาน) และนายรองสนิท (เปรียบ สุจริตกุล) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชหัตถเลขาโดยตรงถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชาให้งดเว้นมหาดเล็กเหล่านี้จากการเกณฑ์206
อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าราชบริพาร และมหาดเล็กคนสนิทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท างานรั บ ใช้ พ ระองค์ ม าตั้ ง แต่ ท รงด ารงต าแหน่ ง พระบรมโอรสาธิ ร าช
ต่างไม่ได้รับผลกระทบต่อข้อกาหนดเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นต่าในการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใด
เพราะล้วนแต่ได้รับพระราชทานเงินเดือนมากกว่า 20 บาท โดยถ้วนหน้าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ
205

หจช., ร.6 ก.7.1/3 กระทรวงวั งและกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ นข้ า ราชการในพระราชส านั ก จากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2458
206
หจช., ร.6 ก.7.1/3 กระทรวงวั งและกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ นข้ า ราชการในพระราชส านั ก จากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2461

94

ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารฉบับแก้ไข เช่น เจ้าพระยารามราฆพซึ่ง ได้รับ
พระราชทานเงินเดือนเดือนละ 140 บาทตั้ง แต่เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง นายเวรขวาในพ.ศ.2451207
พระยาอนิรุทธเทวาได้รับพระราชทานเงินเดือน 20 บาท ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นมหาดเล็กห้องบรรทมใน
พ.ศ.2449208 หรือพระยาราชอักษร (ใช้ อัศวรักษ์) ซึ่งเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในพระองค์ตั้งแต่
พ.ศ.2447 ซึ่งก็ได้รับพระราชทานเงินเดือนจานวน 20 บาทตั้งแต่เริ่มรับราชการ209 ด้วยเหตุนี้การขอ
ยกเว้นการเกณฑ์ทหารของข้าราชบริพาร และมหาดเล็กในกระทรวงวังจึงเป็นกลุ่มคนที่เพิ่ง เข้ารับ
ราชการหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ หรือไม่ก็เป็นข้าราช
บริพารที่ไม่ได้ทางานใกล้ชิดพระองค์
การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยังขยายไปถึง บรรดานักเรียนในสังกัดของกระทรวงวังอย่าง
โรงเรียนราชวิทยาลัย และโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่ง ไม่ใช่โรงเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการ
ยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารตามข้อกาหนด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ข้อกาหนด
ในมาตรา 14 ว่าด้วย “คนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นขาดหรือยกเว้นชั่วคราว เปนพิเศษ
ด้วยประการใด ๆ ยกเว้นตลอดเวลาตามพระราชประสงค์ ”210 เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่
นักเรียนของทั้งสองโรงเรียน โดยทรงให้เหตุผลในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่บรรดานักเรียน
ของทั้งสองโรงเรียนว่า นักเรียนของทั้งสองโรงเรี ยนนี้เป็นโรงเรียนประจาโดยมีกฎระเบียบเคร่งครัด
กว่าโรงเรียนสามัญทั่วไป อีกทั้งยังมีการฝึกทหารในขั้นเบื้องต้นอยู่แล้วนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนจึง
เปรียบเสมือนทหารที่เข้ารับราชการในปีแรก โดยที่การยกเว้นการเกณฑ์ทหารของนักเรียนทั้ง สอง
โรงเรียนนี้เป็นการยกเว้นตามพระราชประสงค์ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดาริไม่ต้องการให้โรงเรียนอื่นนาไปเป็นแบบอย่างในการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้แก่
นักเรียนของตน211 อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกเว้น
207

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเอก พลเรือเอก กองเรือใหญ่ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ), หน้า 1.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว.
ภาคปกิณกะ, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2494), หน้า 17.
209
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2496) หน้า 1.
210
“ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ ศก 124 มาตรา 13 – 14,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27,
ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2453): 93.
211
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัย จากการ
เกณฑ์ทหารชั่วคราวเป็นพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ ก (16 พฤศจิกายน 2456): 353 – 354.
208
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การเกณฑ์ทหารแก่นักเรียนทั้งสองโรงเรียนก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วเป็นลูกหลานของข้าราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทางานใกล้ชิดพระองค์เพื่อไม่ต้องเข้า
รับการเกณฑ์ ทหาร 212อย่า ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล บุ ตรของเจ้ าพระยาพระเสด็จ สุเ รนทราธิบ ดี หรื อ
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
เป็นต้น
กระทรวงวังได้ทาเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้แก่ข้าราชการ และนักเรียนในสังกัดของ
กระทรวงวังเป็นจานวนมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการทุกคนของกระทรวงวังจะได้รับการ
ช่วยเหลือจากการเกณฑ์ทหาร อย่างกรณีของนายเนียม ขาคมที่พยายามวิ่งเต้นขอให้พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการในพระองค์ช่วยเหลือมิให้ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดย
นายเนียมได้อ้างเหตุผลว่าไม่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้เนื่องจากเป็นโรคเหน็บ หากเข้ ารับการ
ฝึกทหารจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ซึ่งตัวนายเนียมจะขอสมัครเข้าเป็นทหารในกรมทหารรักษาวัง
แทนทางพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดีทรงพิจารณาว่านายเนียมพยายามหลบหนีการ
เกณฑ์ทหารจึงไม่ทรงอนุญาตให้ทางกระทรวงวัง ทาเรื่องยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้ 213 จะเห็นได้ว่ า
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังโดยมากที่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารมักเป็นข้าราชบริพาร
หรือมหาดเล็กที่ทางานใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น มหาดเล็กตั้งเครื่อง
หรือมหาดเล็กที่พระบรรทม เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้าราชการเหล่านี้ที่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์
ทหารก็มีอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งการได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์นอกจากไม่ต้องเข้ารับการฝึกที่ต้อง
ตรากตร าร่ า งกายแล้ ว ยั ง สามารรถรั บ ราชการในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ ดิ ม ของตนได้ ต่ อ ไป ต่ า งจาก
ข้าราชการคนอื่นที่ถูกเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหารที่ต้องรับการฝึก และเข้าประจาการในกองทัพ 2 ปี
จนเป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงต้องมีหนังสือกราบทูลถึงการยกเว้น
การเกณฑ์ทหารให้แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะจะทาให้สังคมมองได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นอภิสิทธิ์ชนมี
สิทธิเหนือกว่า จนนามาซึ่งความแตกแยกภายในสังคม

212

หจช., ร.6 ก.7.1/10 ความเห็นทูล กระหม่อมเล็กเรื่องเลิกยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่ข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม

พ.ศ.2456
213

หจช., ร.6 ก.7.1/3 กระทรวงวั งและกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ นข้ า ราชการในพระราชส านั ก จากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2459
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2.5.2.4 ปัญหาเรื่องงบประมาณภายในกองทัพ
ภาพสะท้อนภาพหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปราศจาก
พระราชอานาจในการบริหารราชการภายในกองทัพ ทั้งยังทรงต้องกระทาตามพระประสงค์ของพระ
บรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพ อย่า งในกรณีที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทรงมีพระดาริที่จะให้กระทรวงการคลังเพิ่มงบประมาณให้แก่กระทรวงกลาโหม
พร้อมกันนี้ยังทรงเสนอแผนการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการทหารในพ.ศ.2456 ซึ่งการเสนอเพิ่ม
งบประมาณในครั้งนี้กระทาในขณะที่ประเทศชาติกาลังเผชิญวิกฤตการณ์ทางด้านการคลัง ถึงขนาดที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจาเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจรับรายจ่ายแผ่นดินขึ้น
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นของกระทรวงต่าง ๆ 214 อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงทาตามข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากองค์ทรงต้องการผูกใจให้ทหารมีความรู้สึกจงรักภักดีภักดี และ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 215 ด้วยเหตุนี้จึงทรงเสนอให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤ
นาท เสนาบดีกระทรวงการคลังเพิ่มงบประมาณแก่กระทรวงกลาโหม แต่ทางพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาททรงคัดค้านการเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในคราวนี้
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระจั น ทบุ รี น ฤนาททรงให้ เ หตุ ผ ลในการคั ด ค้ า นการเพิ่ ม
งบประมาณให้แก่กระทรวงกลาโหมว่า เวลาดัง กล่าวมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการ
พัฒนาประเทศทางด้านพลเรือนมากกว่าทางด้านการทหาร 216 สาเหตุอีกประการหนึ่งที่มีการคัดค้าน
การเพิ่มงบประมาณให้แก่ก ระทรวงกลาโหมก็เ พราะการเพิ่มงบประมาณทางการทหารจะส่ง ผล
กระทบต่อระบบราชการในส่วนอื่น ๆ เพราะงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานี้เกินกว่างบประมาณแผ่นดินที่มี
อยู่ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตั ด ทอนงบประมาณจากกระทรวงอื่ น เพื่ อ น ามาเพิ่ ม งบประมาณให้ กั บ
กระทรวงกลาโหม แม้ ข้อ คั ด ค้ า นของพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระจัน ทบุ รี น ฤนาทจะส่ ง ผลให้
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว ทรงลัง เลพระราชหฤทั ยในการเพิ่ม งบประมาณให้ แ ก่
214

ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 74 – 75.
215
เรืองเดียวกัน, หน้า 74 - 75.
216
หจช., ร.6 ค.8.1/2 “งบประมาณแผนกกระทรวงกลาโหม,” กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 20 มกราคม ร.ศ.131
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กระทรวงกลาโหมจนทรงขอการวินิจฉัยจากเสนาบดีก ระทรวงอื่น ๆ217 แต่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทรงมีพระดาริคัดค้านพระราชดาริดังกล่าว ด้วยทรงมองว่าคงไม่มีเสนาบดีคนใด
กล้าให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวจึง ไม่มีประโยชน์ประการใดที่จะขอข้อคิดเห็นจากบรรดาเสนาบดี
เหล่านั้น จะมีก็แต่เพียงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่เท่านั้นที่จะชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวได้ 218
สุดท้ายแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เพิ่มงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมตามพระด าริ ข องสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ ส่ ง ผลให้
กระทรวงกลาโหมได้รับเงินงบประมาณในพ.ศ.2457 ทั้งสิ้น 12.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ.2456 ที่ได้รับเงินงบประมาณ 11.6 ล้านบาท กว่า 7 แสนบาท219 สาเหตุสาคัญ ที่ทาให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยินยอมให้กระทรวงกลาโหมเพิ่มงบประมาณได้ตามที่ร้อง
ขอเนื่องจากทรงเกรงว่าหากไม่ทรงเพิ่มงบประมาณตามที่กระทรวงกลาโหมร้องขอมานั้นย่อมส่งผลให้
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงไม่พอพระทัยซึ่งอาจมีผลต่อความมั่นคงในพระราช
บัล ลั ง ก์ ข องพระองค์ ห ากบรรดาทหารมองว่ า พระองค์ มิ ใ ช่ พ วกเดี ย วกั น กั บ ตน แม้ ว่ า การเพิ่ ม
งบประมาณให้แก่กระทรวงกลาโหมในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของประเทศในเวลา
ต่อมา

2.5.2.5 ความขัดแย้งภายในกระทรวงกลาโหม
นอกจากปัญหาเรื่อ งงบประมาณในกระทรวงกลาโหมแล้ว ในพ.ศ.2456 สมเด็จ เจ้าฟ้ า
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถยังทรงมีความขัดแย้ง กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี
สุรเดช จนเป็นสาเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงกราบบังคมทูลลาออกจาก
ตาแหน่งเสนาธิการทหารบก ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งในคราวนี้เกิดมาจากการที่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงไม่พอพระทัยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ทรงเปลี่ ย นแปลงค าสั่ ง โยกย้ า ยต าแหน่ ง ทหารที่ ท รงมี ใ นช่ ว งทรงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ สนาบดี
217

ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ,” หน้า 80.
หจช., ร.6 ค.8.1/2 “งบประมาณแผนกกระทรวงกลาโหม,” กรมหลวงพิ ษณุโลกประชานาถ กราบบั งคมทู ล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 22 มกราคม ร.ศ.131
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(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517). หน้า 266.
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กระทรวงกลาโหมแทนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชที่เสด็จพระราชดาเนินไป
รักษาพระวรกายที่ทวีปยุโรป
ในขณะที่ส มเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมหลวงพิษ ณุโลกประชานาถทรงรักษาการตาแหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมทรงมี พ ระราชโองการย้ า ยพระยาพหลพลพยุ ห เสนา (นพ พหลโยธิ น )
ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 4 ราชบุรี ไปดารงตาแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล โดยทรงย้ายพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชมาดารงตาแหน่งผู้บัญ ชาการกองพลทหารบกที่ 4 ราชบุรี ซึ่ง
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงให้เหตุผลว่า พระยาพหลพลพยุหเสนาไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ซึ่งกาหนดให้เกณฑ์ทหารเข้ารับราชการเป็น
เวลา 2 ปี แต่ตัวพระยาพหลพลพยุหเสนากลับยัง คงใช้การเกณฑ์ทหารแบบเดิมที่เรียกการเกณฑ์
ทหารคราวละมาก ๆ แล้วให้ทหารผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรออกเวร อีกทั้งเมื่อภรรยาของพระยาพหลพล
พยุหเสนาถึงแก่กรรม พระยาพหลพลพยุหเสนาได้ลาราชการถึง 22 วัน ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ทหาร
ใหม่เข้าประจาการ 220 นอกจากนี้ยังทรงย้ายพระวิชิตไชยศักดาวุธ ผู้รั้ง ผู้บัญ ชาการกองพลที่ 7 ซึ่ง
กระทาผิดกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม มาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองพลที่ 4 เพื่อเป็นการลงโทษ
อย่างไรก็ตามการโยกย้ายตาแหน่งในครั้งนี้กลับเกิดปัญหาขึ้นเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงนครไชยศรีสุรเดชเสด็จกลับจากการรักษาพระวรกาย มาทาหน้าที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
เช่นเดิมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2456 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรงยกเลิก
คาสั่งของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทั้งหมด ทั้งยังทรงมีคาสั่งแต่งตั้งเสียใหม่ โดย
ทรงมี ค าสั่ ง ให้ พ ระยาเสนาภิ มุ ข ผู้ บั ญ ชาการกองพลที่ 1

(รั ก ษาพระองค์ ) มาเป็ น แม่ ทั พ

กองทัพที่ 1 โดยให้แยกกองพลที่ 4 ราชบุรี ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรง
มี ค าสั่ ง ให้ ร วมเข้ า กั บ กองทั พ ที่ 1

ออกมาเป็ น กองพลอิ ส ระเหมื อ นเดิ ม และทรงแต่ ง ตั้ ง ให้

พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 6 นครสวรรค์ มาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 4 โดยให้
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ในขณะนั้นยังคงใช้วันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรง
แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 4 ไปดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมพระคชบาล221
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากในการแก้ไข
คาสั่งของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ด้วยพระองค์ทรงมองว่าการเปลี่ยนแปลง
คาสั่งในครั้งนี้เป็นการดูหมิ่นพระเกียรติของพระองค์ที่ทรงมีคาสั่งไปแล้ว แต่กลับโดนเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลัง ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรงพยายามอธิบายให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคาสั่งในครั้งนี้มิใช่เรื่องส่วนพระองค์แต่
ทรงทาไปตามหน้าที่ อย่างไรก็ตามสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถยังคงยืนยันว่าทรง
ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคาสั่งในครั้งนี้ ทั้งยังทรงกราบบัง คมทูลลาออกจากตาแหน่งเสนาธิการ
ทหารบก แต่ยังทรงดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์222
ด้วยเหตุนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชจึงทรงกราบบังคมทูลเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยกับคาสั่งของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช อย่างไรก็ตาม
พระองค์ทรงไม่เห็นด้วยที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจะทรงลาออกจากตาแหน่ง
เสนาธิการทหารบก เนื่องจากไม่เป็นผลดีประการใดต่อทั้งองค์สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถเอง และต่อกองทัพบก ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรม
ราชโองการให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเทวะวงศ์วโรปการซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ไป
กราบทูลขอให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงยุติเรื่องราวความขัดแย้งในครั้ง นี้
และทู ล เชิ ญ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถเสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปเข้ า เฝ้ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังบางปะอิน
สุดท้ายแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงยอมทาตามพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงโดยทรงยอมกลับมาดารงตาแหน่ง เสนาธิการทหารบก
เพื่อมิให้เกิดความแตกแยกภายในกระทรวงกลาโหม แม้ว่าในส่วนพระองค์แล้วยังทรงมีความขัดเคือง
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เรื่องเดียวกัน,” หน้า 87 – 88.
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พระทัยต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้ได้ยุติลงเมื่อ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชสิ้นพระชนม์ลงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456223
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในครั้งนี้มีส่วนสาคัญที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดาริที่จะไม่แต่งตั้งสมเด็ จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถดารงตาแหน่ง เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเพราะทรงไม่แน่พระราชหฤทัยว่าหากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถทรงมีพระราชอานาจในปกครองกองทัพบกได้อย่างเต็มที่จะน้อมรับพระบรมราชโองการของ
พระองค์หรือไม่

2.6 กบฏ ร.ศ.130
เพียงแค่สองปีหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเคลื่อนไหวทางการทหารครั้งสาคัญได้เกิดขึ้น โดยกลุ่มนายทหารหนุ่มได้เคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง อย่างไรก็ตามการดาเนินการเคลื่อนไหวที่ขาดความระมัดระวัง
การรับสมาชิกเข้าในกลุ่มโดยหวังเพียงแค่ให้มีสมาชิกจานวนมาก ด้วยเหตุนี้ความพยายามที่จะก่อการ
กบฏในคราวนี้จึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงทราบข่าว
ความพยายามก่อกบฏในครั้งนี้ จนนาไปสู่การจับกุมบรรดาสมาชิกคนสาคัญ ซึ่งในที่สุดแล้วการให้
ปากคาที่ซัดทอดผู้ร่วมขบวนการเพื่อหวังให้ตนได้รับการผ่อนผันจากความผิดที่กระทาลงไป นาไปสู่
การดาเนินการจับกุมผู้ร่วมก่อการกบฏได้ทั้งหมด
แม้ว่าสมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมหลวงพิ ษณุโลกประชานาถทรงมีบทบาทสาคัญ ในการวางแผน
จับกุมผู้ก่อการกบฏ และทรงไต่สวนคดีในครั้งนี้ด้วยพระองค์เอง แต่ในอีกด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็น
บุค คลสาคัญ ที่มี ส่ วนทาให้ ทหารเหล่ านี้ ลุก ขึ้ นมาก่ อการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง ด้ว ยแต่เ ดิม นั้ น
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางการทหารเพื่อ
สร้างนักเรียนเหล่านี้เป็นทหารอาชีพ แต่เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงรับ
พระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงดารงตาแหน่งเจ้ากรมยุทธ
ศึกษาทหารบก พร้ อม ๆ กั บต าแหน่ ง ผู้ บัง คับ การโรงเรีย นนายร้อ ยทหารบก พระองค์ ไ ด้ ทาการ
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ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนภายของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเสียใหม่โดยให้มีการสอน
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อให้นักเรียนนายร้อ ยได้เข้าใจรูปแบบการปกครองในลักษณะต่าง ๆ
แม้ว่าวัต ถุประสงค์ของพระองค์ใ นการจั ดการเรี ยนการสอนวิชาการเมือ งก็เพื่อ ปลูกฝัง ส านึกทาง
การเมือง และให้นักเรียนนายร้อยตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อบ้านเมือง 224 นอกจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียนแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถยังทรงชักชวนให้ทหารที่มีโอกาส
เดินทางไปศึกษายังต่า งประเทศเขียนหรือแปลบทความต่าง ๆ อัน เป็นประสบการณ์ ที่พบเจอใน
ต่างประเทศถ่ายทอดให้แก่ทหารคนอื่น ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษายังต่างประเทศได้เข้าใจถึง
สภาพของสังคมในประเทศต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป225 แต่สิ่งที่นักเรียนนายร้อยกลุ่มหนึ่ง
ได้รับจากการเรีย นเรื่อ งการเมืองท าให้นั กเรีย นกลุ่มนี้ มองเห็นความเหลื่อมล้าของสั ง คม ความอ
ยุติธรรมที่เกิดขึ้น และนาสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภาจนนาไปสู่การ
ร่วมกลุ่มเพื่อดาเนินการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
หลังเหตุการณ์กบฏในคราวนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีหนังสือ
ทูลเกล้ากราบบังคมทูลลาออกจากราชการทหาร สาเหตุสาคัญมาจากการที่ทหารส่วนใหญ่ที่ก่อกบฏ
ในครั้งนี้เป็นทหารในสังกัดของกรมทหารมหาดเล็กที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทรงเป็นผู้บังคับบัญ ชา และร.อ.ขุนทวยหารพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์) หัวหน้า
ผู้ ก่ อ การกบฏยั ง เป็ น แพทย์ ป ระจ าพระองค์ ใ นสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ
นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ที่คณะผู้ก่อการมีความคิ ดที่จะทูลเชิญพระองค์
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนเป็นเหตุให้พระองค์ถูกมอง
ว่าทรงเป็น “ออพโพสิชั่น” ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 226 แต่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาเป็นการส่วนพระองค์พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงพิษณุโลกประชานาถว่าพระองค์ยัง ทรงมีความไว้พระราชหฤทัยในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง

224

ปิยนาถ บุนนาค, สวัสดิ์ จงกล และชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล , รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวพระดาริด้านการ
พัฒนาการศึกษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ, หน้า 99.
225
เรื่องเดียวกัน, หน้า 99.
226
ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ,” หน้า 62.
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พิษณุโลกประชานาถ ถ้าหากเมื่อใดที่พระองค์หมดความไว้วางพระราชหฤทัยแล้วจะทรงบอกสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถในทันที227
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงพยายามชี้แจ้ง ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทราบว่ายังทรงมีความไว้วางพระราชหฤทัยในตัวพระองค์อยู่ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามพระบรมราโชบายทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถโดยตรงนั้น พระองค์กลับทรงพยายามไม่ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีพระราชอานาจทางการทหารมากกว่าที่ทรงมีอยู่แต่เดิม เห็นได้
จากหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชในพ.ศ.2456 ตาแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ว่างลง ซึ่งแต่เดิมหลัง จากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงปฏิรูปการปกครอง ผู้ที่ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่าง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
นริศรานุวัตติวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศ์วรเดช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
ขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแทน228 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เหตุผล
ที่ทรงไม่แต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมว่า
“เธอหรือก็เป็นผู้มีอิศริยยศใหญ่ในทางเจ้า ซึ่ง ตามราโชบายของเราไม่สู้จะชอบให้รับตาแหน่งเป็น
เสนาบดี”229 และเมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) ถึงแก่อนิจกรรมลง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่ตั้งเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ขึ้น
เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม230
227

หจช., ร.6 บ.17/12 พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงพิษณุโลกประชานาถ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ร.ศ.130
228
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0 ก (1 เมษายน
2457): 45.
229
หจช., ร.6 ก.3/69 พระราชหั ต ถเลขาพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หัว ถึ งเจ้ า พระยาบดิ น ทรเดชา
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456
230
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ก (2 เมษายน
2465): 1.
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แม้ว่าเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิตทั้งสองคนจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งยังรับราชการด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มาตลอดเวลา อย่ า งไรก็ ต ามหากมองในเรื่ อ งความรู้ ค วามสามารถแล้ ว ตั ว
เจ้าพระยาบดินทรเดชาทั้งสองต่างสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยภายในประเทศ ซึ่งในช่วงที่
เข้ารับการศึกษายังคงใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบเดิม อีกทั้งในขณะที่รับราชการทหารก็ไม่มี
บทบาทในการบริหารราชการกองทัพเท่าใดนัก ผิดจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ที่ทรงสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยประเทศรัสเซียซึ่งเป็นโรงเรียนนายร้อยชั้นแนวหน้าของ
ยุโ รปในเวลานั้น ด้ว ยผลการเรี ย นยอดเยี่ย ม อี กทั้ ง เมื่ อทรงกลับ มารั บราชการในต าแหน่ง เสนาธิ
การทหาร และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ก็ทรงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนากองทัพบก ทั้งทรงริเริ่ม
ให้มีการออกหนังสือยุทธโกษอันเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางการทหารให้แก่นักเรียนนายร้อย และ
นายทหาร และทรงริเริ่มกิจการการบินภายในประเทศ นอกจากนี้กิจการภายในกระทรวงกลาโหม
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพระองค์เองที่ทรงมีบทบาทในการบริหารงาน อีกทั้งบรรดาทหารภายในกองทัพบก
ต่างให้ความเคารพเชื่อฟังพระองค์ด้วยกันทั้งสิ้น
การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ยอมแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถขึ้นเป็นเสนาบดีกลาโหมส่วนหนึ่งเป็นเพราะทรงกลัวว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถจะทรงมีพระราชอานาจในการควบคุมกระทรวงกลาโหมอย่ างเบ็ดเสร็จ จึ ง
จาเป็นต้องหาข้าราชการที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยได้มาถ่วงดุลอานาจ โดยไม่ได้ทรงพิจารณาจาก
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานเป็นสาคัญ แต่ถึ ง กระนั้นก็ตามความพยายามของ
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ก็ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ สั ก เท่ า ใดนั ก เพราะสุ ด ท้ า ยแล้ ว
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิตทั้งสองคนก็เหมือนหุ่นเชิดในตาแหน่ง เสนาบดี ด้วยไม่มีบทบาท และ
อานาจใดๆ ในการทัดทานพระราโชบายต่าง ๆ ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมี
ในการบริหารกิจการภายในกระทรวงกลาโหม หากจะมีหน้าที่ในราชการกระทรวงกลาโหมก็เพียงแต่
การสนั บ สนุ น พระบรมราชโองการในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น การผ่ อ นผั น ให้ ข้ า ราชการ หรื อ เสื อ ป่ า ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นสมควรว่าจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร
หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นผู้แทนทหารในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทาง
การทหารให้ แ ก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า งพิ ธี ส มโภชเมื่ อ ครั้ ง ที่ ท รงได้ รั บ
พระราชทานยศนายพลเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษ
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ในส่วนของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่
ทรงมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด แม้ทหารจานวนมากที่ก่อการกบฏ
ในคราวนี้จะเป็นทหารในกรมดังกล่าวก็ตาม ถึงกระนั้นก็ตามความไม่ไว้วางพระราชหฤทัยก็ยังปรากฏ
ให้เห็นได้โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ร.ศ.130 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่
เคยเสด็จพระราชดาเนินเยือนกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์อีกเลย กระทั่งหลังการทิวงคตของ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถขณะที่พระองค์เสด็จประพาสสิงคโปร์พร้อมกับหม่อม
เจ้าหญิงชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งให้เจ้าพระยารามราฆพ ข้าราชบริพารคนสนิทในพระองค์ เข้าดารงตาแหน่งผู้บังคับการกรม
ทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ 231 สื บ ต่ อ จากสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึ ง เสด็จพระราชดาเนิ นเยือนกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2467 ในพิธีเปิดโรงทหารกองพันที่ 1 กรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ตามคากราบบังคมทูลเชิญของเจ้าพระยารามราฆพ232
ส่วนเจ้าพระยารามราฆพนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคต ก็ได้
กราบบังคมทูลลาออกจากตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ พร้อมกับตาแหน่งส
มุห ราชองครั ก ษ์ โ ดยให้ เหตุ ผ ลว่ า จะไปศึ ก ษาวิ ชาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ที่ ท วี ปยุ โ รปซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์ว
รพิ นิ ตทรงด ารงต าแหน่ งผู้ บั งคั บ การกรมทหารมหาดเล็ ก รัก ษาพระองค์ แทน 233 แสดงให้ เห็ น ว่ า
เจ้าพระยารามราฆพก็ทราบดีว่าการที่ตนได้รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ก็เนื่องมาจากพระองค์
ทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยผู้อื่นให้ดารงตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดพระองค์ จึงเลือกตนซึ่งเป็น
ข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ทรงดารงตาแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ดารงตาแหน่งนี้ทั้ง
ที่ไม่มีความรู้ทางการทหารแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตลง
จึงกราบบังคมทูลลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว
231

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเอก พลเรือเอก กองเรือใหญ่ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ), หน้า 11.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 307.
233
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์และผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จ.ป.ร.,” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 43, ตอนที่ 0 ก (4 เมษายน 2469): 1.
232
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความพยายามใน
การก่อกบฏครั้งนี้ แม้ว่าการกบฏครั้งนี้จะไม่ประสบความสาเร็จก็ตาม แต่ก็ทาให้พระองค์ตระหนักดีว่า
พระองค์มิได้เป็นที่ยอมรั บจากบรรดาทหารภายในกองทัพ ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงมีความจาเป็นที่
จะต้องสร้างภาพลักษณ์ของพระองค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากบรรดาทหาร โดยการเสด็จพระราช
ดาเนินไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมรบของทหารอยู่เนือง ๆ ทั้งยังมีพระราชดารัสชื่นชมในความสามารถของ
บรรดาทหารโดยตลอด นอกจากนี้ ยังทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ในการสร้างความรู้สึกจงรักภักดีจาก
บรรดาทหารให้แก่ตัวพระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่งพระองค์กลับมีพระราชจริยวัตร และพระราชกรณีย
กิจที่ทาให้พระองค์ห่างเหินจากทหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสาคัญแก่กิจการเสือป่า และ
กองทหารรักษาวังซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปรียบเสมือนกองทัพส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อมั่นว่ามีความจงรักภักดีต่อพระองค์จนดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ใส่พระราชหฤทัย
ในกิจการของกองทัพ

2.7 สรุป
กองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กลายเป็นกองทัพอย่า งตะวันตก
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อเป็นทหารโดยอาชีพ บรรดาผู้บังคับบัญชาที่
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ล้วนแต่ได้รับการศึกษาวิชาการทหาร
มาจากสถาบันการทหารต่างประเทศ อีกทั้ง ภายในกองทัพเองก็มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ชนิดใหม่ถูกนาเข้ามาประจาการ นับได้ว่ากองทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในส่วนของตัวผู้บังคับบัญชาก็ล้วนแต่มีอานาจเด็ดขาดใน
การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สาหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะพระราชอานาจทางการทหารที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์กลับกลายไปอยู่ที่ตัว
ผู้บังคับบัญชาทหารหน่วยต่าง ๆ แม้ในทางปฏิบัติแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรง
มีพระราชอานาจในการปลดข้าราชการทหาร แต่พระราชอานาจที่ทรงมีกลับเป็นพระราชอานาจที่ทรง
จาเป็นต้องฟังคาทัดทานจากผู้บังคับบัญชาทหารระดับสูง โดยเฉพาะบรรดาพระอนุชาของพระองค์ที่
ทรงเป็นทหาร ในทางตรงกันข้าม เมื่อพระอนุชาของพระองค์มีพระราโชบายทางการทหารในเรื่องใด
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ๆ ก็ตามแม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ เห็นด้วย ก็ทรงต้องยอมให้พระอนุช า
เหล่านั้นดาเนินพระราโชบาย โดยที่ทรงไม่สามารถทัดทานได้แต่อย่างไร
นอกจากนี้ แ ล้ ว ภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารของพระมหากษั ต ริ ย์ ป ระเทศต่ า ง ๆ ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่พระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีบทบาททางการทหารโดยเฉพาะประเทศที่
ยังคงปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเยอรมนี และรัสเซีย องค์พระมหากษัตริย์มีตาแหน่ง
เป็ น จอมทั พ ของกองทั พ และทรงสามารถบั ง คั บ บั ญ ชากองทั พ ได้ โ ดยตรง ไม่ ต้ อ งผ่ า นบรรดา
ผู้บังคับบัญชากองทัพแต่อย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งที่ทาให้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวทรงต้องสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมี
บทบาททางการทหารเช่นเดียวกับบรรดาพระมหากษัตริย์เหล่านั้น
ด้วยปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระราชอานาจทางการทหารจึง
เป็นเหตุให้พระองค์ทรงดาเนินพระบรมราโชบายในการสถาปนาพระราชอานาจทางการทหารให้แก่
พระองค์ ทั้งการแต่งตั้งข้าราชการที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม และมีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
บรมราโชบายของพระองค์เข้าดารงตาแหน่งสาคัญทั้งในกระทรวงทหารเรือ และกระทรวงกลาโหม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามดู เ หมื อ นว่ า พระบรมราโชบายในเรื่ อ งนี้ จ ะไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เท่ า ใดนั ก ใน
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทหาร เพราะสุดท้ายแล้วบรรดาข้าราชการเหล่านี้แม้จะมีตาแหน่งที่
สาคั ญภายในกระทรวงแต่ ก็ไม่ มีอ านาจและบทบาทในการบริห ารราชการกองทัพแต่ป ระการใด
หรือไม่แล้วบรรดาข้าราชการเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นที่รังเกียจเดียดฉัน ท์ของข้าราชการด้วยกันเพราะ
มักประพฤติตนข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา และขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะคิดว่าตนนั้นเป็นที่
โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชบายทางการทหารที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการสถาปนาหน่วยงานที่มีลักษณะและหน้าที่คล้ายคลึง
กับกองทัพ กรมทหารรักษาวัง นอกจากนี้พระองค์ยัง ทรงพยายามแสดงให้เห็นว่าทรงเอาใจใส่ใน
กิจการของกองทัพ เช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ผ่านการซื้อเรือรบหลวงพระร่วง และ
การให้การสนั บสนุ นในการพั ฒนากิจการของกรมอากาศยานที่ ก่อตั้ ง ในรัชสมัยของพระองค์ แม้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายที่แตกต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้ว
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จุดมุ่งหมายของพระบรมราโชบายเหล่านี้ก็คือการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์เพื่อ
สร้างความยอมรับจากบรรดาเหล่าทหารในกองทัพ

บทที่ 3
กองทัพส่วนพระองค์
ผลกระทบจากการขาดพระราชอานาจทางการทหารมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่ง สยามมกุฎราชกุมารได้มีส่วนสาคัญที่ทาให้พระบรมราโชบาย
ทางการทหารในพระองค์ เ มื่ อ ทรงครองราชย์ สมบั ติ สื บ ต่ อ จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวเป็นไปในลักษณะเสริมสร้างภาพลักษณ์ และพระราชอานาจทางการทหารให้แก่พระองค์โดย
วิธีการหนึ่งคือการสถาปนาองค์กรที่มีลักษณะเป็นกองทัพส่วนพระองค์ขึ้นมา เพื่อใช้องค์กรดังกล่าวใน
การแสดงภาพลักษณ์ และบทบาททางการทหารของพระองค์ให้ปรากฏต่ อสาธารณชน นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้กองทัพส่วนพระองค์เป็นเครื่องมือในการคานพระ
ราชอานาจทางการทหารกับบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาในพระองค์

3.1 กองเสือป่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดตั้งกองเสือป่าตั้ งแต่
เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมาร โดยมีจุดเริ่มต้นหลังจากที่เสด็จกลับจากมณฑลพายัพในพ.ศ.
2448 ในระยะแรกก่อนที่จะมีการก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงรับสั่งให้มหาดเล็ก และข้าราชบริพารในพระองค์ฝึกทหาร และเล่นซ้อมรบ
เช่นการเล่นโปลิศจับขโมย หรือการเล่นปราบเจ๊กก่อการอั้งยี่ 1 หลังจากพระกายาหารค่าในพระราช
อุทยานของพระราชวังสราญรมย์ อย่างไรก็ตามด้วยพระราชจริยวัตรในพระองค์ที่โปรดการละคร
รวมทั้งการแสดงต่าง ๆ ประกอบกับทรงเกรงว่าหากทรงจัดตั้ง กองเสือป่าขึ้นในขณะที่ยัง ทรงดารง
ตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มบุคคลที่ไม่พอใจในพระองค์อยู่ก่อนหน้านี้จะกล่าวหาว่าพระองค์
ทรงเตรียมการที่จะก่อกบฏ ทาให้พระองค์ทรงระงับพระราชดาริในการก่อตั้งกองเสือป่า 2 ด้วยเหตุนี้
การเล่นซ้อมรบซึ่งเป็นพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวเพื่อปูพื้นฐาน
1

ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้า 47.
2
เรื่องเดียวกัน, หน้า 48.
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สาหรับ การก่ อตั้งกองเสื อป่าจึ งถูกมองว่าเป็นการละเล่นเพื่ อสร้างพระราชสาราญให้แก่พ ระองค์
มากกว่าการปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติตามพระราชปรารภของพระองค์3

3.1.1 การก่อตั้งกองเสือป่า
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ ส มบั ติ ใ นพ.ศ.2453
พระราชดาริที่จะจัดตั้งกองเสือป่าได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล
ปักษ์ ใต้ โดยเรื อพระที่ นั่งจั กรี ทรงมีพ ระประสงค์ในการจัด ตั้ง กองเสื อป่ าเพื่ อฝึ กพลเรื อนทั้ ง ที่ เป็ น
ข้าราชการ และไม่ได้เป็นข้าราชการให้มีความรู้ทางการทหารเพื่อใช้ป้องกันประเทศในยามคับขันเพื่อ
สนับสนุนกิจการของกองทัพ ทั้งยังเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก และเป็นการปลุก
จิตสานึกให้ คนมี ความรู้สึกรั กพระเจ้า แผ่นดิ น ชาติและศาสนาจนสามารถสละชี วิตถวายพระเจ้ า
แผ่นดินได้4 โดยการเป็นสมาชิกเสือป่านั้นต้ องเป็นด้วยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับขู่เข็ญ 5 ผู้ที่เป็น
สมาชิกเสือป่าต้องยอมเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเข้ารับการฝึกหัดวิชาทหารในตอนเย็นหลังเลิก
จากงานราชการ
กองเสื อ ป่ าได้ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น อย่ างเป็ น ทางการในวั นที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2454 โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงเป็นสมาชิกเสือป่าหมายเลข 1 และทรงดารงตาแหน่ง
นายกองใหญ่6 นอกจากนี้ยังมีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก 16 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิด
3

อมรดรุ ณารั กษ์, จมื่ น, พระราชกรณี ยกิจ สาคั ญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หัว เรื่อง พระบรมราโชบาย
ทางการเมือง (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2519), หน้า 6.
4
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1
(พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514), หน้า 68.
5
อมรดรุ ณารั กษ์, จมื่น, พระราชกรณียกิ จสาคัญในพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้า เจ้ าอยู่ หัว เรื่อง พระบรมราโชบาย
ทางการเมือง, หน้า 10.
6

ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 52.
สมาชิกกองเสือป่าเมื่อเริ่มก่อตั้งได้แก่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่ งนายกองใหญ่, พระยาสุร
เสนา (กลิ่น แสง – ชูโต) เป็นนายกองเอก, นายขัน หุ้มแพร (หม่อมหลวง เฟื้อ พึ่งบุญ) เป็นนายกองโท, นายฉัน หุ้มแพร (เทียบ อัศว
รักษ์) เป็นนายกองโท, พระราญรอนอริราช (ถั่ว อัศวเสนา) เป็นนายกองตรี, พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) เป็นนายหมู่
ใหญ่ , หลวงบุ รี นวราษฐ์ (ชวน สิ ง หเสนี ) เป็ น นายหมู่ ใ หญ่ , พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมขุ นสรรพสาตรศุ ภ กิ จ เป็ นนายหมู่ เ อก,
หม่อมเจ้าปิยบุตร์ จักรพันธ์ เป็นนายหมู่เอก, นายวรกิจบรรหาร (พงษ์ สวัสดิ์ – ชูโต) เป็นนายหมู่เอก, นายวรการบัญชา (หม่อมราชวงศ์
โป๊ะ มาลากุล) เป็นนายหมู่โท, นายรองสนิท (กุหลาบ โกสุม) เป็นนายหมู่โท, พระยาเทพทวราวดี (สาย ณ มหาชัย) เป็นนายหมู่ตรี , พระ
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พระองค์ บรรดาสมาชิกเสือป่ากลุ่มนี้ต่างมียศ และตาแหน่งที่สาคัญในกองเสือป่า 7 โดยมิได้คานึงถึง
ความรู้ทางการทหารแต่อย่างใด ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดหวังว่าสมาชิก
เสือป่ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยจะเป็นกาลังสาคัญในอนาคตในการเผยแพร่
แนวคิด และอุดมการณ์ของเสือป่า นอกจากบรรดาข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดจานวน 16 คนแล้ว กองเสือ
ป่า ยัง ได้เ ปิ ดรั บสมั ครสมาชิก เพิ่ม เติม จนมี สมาชิก เสื อ ป่า ทั้ ง สิ้ น 141 คน ซึ่ง ล้ วนแต่ เ ป็น บรรดา
ข้าราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยมิได้มีพลเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่อย่างใด นอกจากนี้ในการ
ถือน้าพิพัฒน์สัตยาในครั้งแรกยังมีข้าราชการทหารซึ่งเป็นสมาชิกเสือป่าประเภทพิเศษเข้าร่วมพิธีใน
คราวนี้ด้วย8
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาครั้ง แรกในวันที่ 6 พฤษภาคมปีเดียวกัน ที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ซึ่งพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาของเสือป่าในคราวนี้มีลักษณะคล้ายคลึง กับการถือน้า
พิ พั ฒ น์ สั ต ยาของทหาร ที่ มี ก ารอ่ า นโองการแช่ ง น้ า พร้ อ มกั บ ให้ ส มาชิ ก กล่ า วค าปฏิ ญ าณว่ า จะ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 9 นอกจากจะมี
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาแล้ว ในพิธีเดียวกันนี้พระยาสุรเสนา ปลัดกองเสือป่าได้กราบบังคมทูล
อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงดารงตาแหน่งนายกองใหญ่ ผู้บังคับบัญชากอง
เสือป่า โดยพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภเป็นผู้ทูลเกล้าถวายเครื่องหมายนายกองใหญ่แก่พระองค์ พร้อม
กั น นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระราชทานสั ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ที่ เ ป็ น
นายกองเสือป่า 10 เพียงหนึ่งเดือนจากพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้มีพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งพระ
ราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาในคราวนี้กระทาเหมือนในครั้งแรก แต่มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก
เป็นจานวนมากจนต้องจัดกองเสือป่าออกเป็นสองกองร้อย ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีพระบาทสมเด็จพระ
ยาอภัยรณฤทธิ์ (เชย) เป็นนายหมู่ตรี, นายพิไนยราชกิจ (เล็ก โกมารภัจ) เป็นนายหมู่ตรี , พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์
ปุ้ม มาลากุล) เป็นนายหมู่ตรี และพระยาศุภกรณ์บรรณสาร (นุ่ม วสุธาร) เป็นนายหมู่ตรี : (“พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า,” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2454): 230 – 231.)
7
“ทาเนียบตาแหน่งชั้นนายที่บังคับบัญชาในกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2454):
231 – 232.
8
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 1,
หน้า 95 – 96.
9
ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 56.
10
“การถือน้าพิเศษกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2454): 228 – 229.
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เสือป่าที่มียศนายหมู่ขึ้นไปร่วมถ่ายรูปกับพระองค์ พร้อมกันนี้ยัง
เสด็จไปทอดพระเนตรการถ่ายรูปหมู่ของบรรดาสมาชิกเสือป่าบริเวณสนามหญ้าข้างหอวชิร ญาณ11
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงให้ความสาคัญกับกองเสือป่าเป็นอย่างมาก โดยทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาทั้ง
สองครั้งซึ่งมีช่วงเวลาห่างกันเพียงเดือนเศษ ซึ่งในพระราชพิธีถือน้าพิพัฒ น์สัตยาในแต่ละครั้งต้องใช้
เวลาในการประกอบพิธีหลายชั่วโมงอย่างในพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาร่วมพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง และ
เสด็จพระราชดาเนินกลับในเวลาหนึ่งทุ่ม 12 รวมระยะเวลาตลอดพระราชพิธีกว่า 5 ชั่วโมง อีกทั้งยัง
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมาชิกเสือป่าถ่ายรูปร่วมกับพระองค์ ซึ่งการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้อื่นนี้พระองค์จะ
ทรงโปรดเกล้าฯ ร่วมถ่ายรูปเฉพาะกับกลุ่มคนที่ทรงถือว่าเป็นพวกเดียวกับพระองค์เท่านั้น
พิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาในครั้งต่อมาได้กระทาที่มณฑลนครไชยศรี ณ พระราชวังสนามจันทร์
ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2455 โดยเป็นงานที่ต่อเนื่องจากพิธีพระราชทานธงประจากองเสือป่า และ
พิธีเปิดสโมสรสถานกองเสือป่ามณฑลนครไชยศรี ซึ่ง หลัง พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาในคราวนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเดินนาแถวกับกองร้อยหลวงรักษาพระองค์เพื่อไปส่งกอง
มณฑลนครไชยศรีออกไปทางถนนราชดาเนิน13 หลังจากพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาที่มณฑลนครไชยศรี ใน
วันที่ 25 พฤศจิกายนปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาอีกครั้ง หนึ่ง เนื่องจากยังมีเสือป่าที่ไม่ได้ทาการถือน้าพิพัฒน์สัตยาอีก
เป็นจานวนมาก ด้วยเหตุนี้ทางกองเสือป่าจึงได้จัดให้มีการถือน้าพิพัฒน์สัตยาที่วัดพระศรีรัตนศาสดา
รามเหมือนที่เคยจัดในสองครั้งแรก โดยพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาในคราวนี้กระทาเหมือนในครั้ง
ก่ อ นโดยพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ มาเป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี 14 เพี ย งช่ ว ง
11

“การถือน้าพิเศษสมาชิกกองเสือป่า ครั้งที่ 2,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (2 กรกฎาคม 2454): 656 – 658.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 660.

พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจานวนมากที่ค้นพบได้แสดงให้เห็นว่าองค์โปรดเกล้า
ฯ ให้เฉพาะบุคคล และหน่วยงานที่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ อย่างเช่น กองเสือป่า หรือกรมทหารรักษาวัง ร่วมถ่ายรูปกับพระองค์เป็น
การส่วนพระองค์ หากจะมีภาพถ่ายกับบุคคลอื่นโดยมากแล้วจะเป็นภาพถ่ายขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ไม่ได้เป็นการถ่ายรูปเป็นการส่วนพระองค์อย่างกรณีของเสือป่า
13
“การถือน้าพิเศษกองเสือป่า มณฑลนครชัยศรี,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (24 กันยายน 2454): 1334.
14
“การถือน้าพิเศษสมาชิกกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (3 ธันวาคม 2454): 1947.
12
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ระยะเวลา 4 เดือน กองเสือป่าก็จัดให้มีพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ.2454 โดยในคราวนี้ได้เปลี่ยนไปจัดที่พระราชวังสนามจันทร์15 ด้วยระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจาก
ที่มีการก่อตั้งกองเสือป่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดพระ
ราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยาถึง 5 ครั้ง อีกทั้งยังเสด็จไปเป็นองค์ประธานในทุกครั้งได้ชี้ให้เห็นว่า
พระองค์ทรงให้ความสาคัญกับกองเสือป่าเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงมีความมุ่ ง หวังให้บรรดาเสือป่ามี
ความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยใช้พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาเป็นเครื่องย้าเตือน ในอีกด้านหนึ่งก็
แสดงให้เห็นว่าเสือป่ากลายเป็นภาพสะท้อนในการแสดงออกของความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
จากจานวนคนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าเป็นจานวนมากจนต้ องจัดพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา
บ่อยครั้ง
หลังจากมีการเปิดรับสมัครเสือป่าบรรดาข้าราชการพลเรือนในกระทรวงต่าง ๆ ได้พากัน
สมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก เป็ น จ านวนมาก จนเกิ ด ภาพของบรรดาข้า ราชการที่ เ ป็ น สมาชิ ก ป่ า ที่ แ ต่ ง
เครื่องแบบเสือป่าไปทางานราชการตั้งแต่ตอนเช้าเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องแสดงตนถึง ความรัก
ชาติแล้ว เมื่อเลิกงานก็จะสามารถไปฝึกเสือป่าได้ทันที 16 และด้วยเหตุที่กิจกรรมเสือป่าเป็นพระราช
นิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่ง ผลให้จานวนผู้เป็นสมาชิกเสือป่าเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนเป็นที่ปลาบปลื้มพระราชหฤทัยในพระองค์เป็ นอย่างมาก ซึ่งในตอนหนึ่งของบันทึกหมาย
เหตุร ายวัน ส่ว นพระองค์ต อน “ปลื้ มใจด้ วยเสื อป่ าและลูก เสื อ ” พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงบันทึกความเจริญก้าวหน้า และความปลาบปลื้มพระราชหฤทัย โดยมีใจความตอนหนึ่ง
ว่า

“การที่ได้ เห็น เสือป่ าและลูก เสือตั้ ง ขึ้น ได้โ ดยเร็ ว และเปนที่นิ ยมแห่ง คน
ทั้งหลายทั่วถึงกันเช่นนี้ ทาให้เรารู้สึกยินดีหาที่เปรียบได้โดยยาก รู้สึกว่าถึงอย่างไรๆ
ก็จะได้เขียนชื่อตนเองไว้ในพงษาวดารนับว่าใม่ เสียชาติเกิดมา ถ้าเสือป่ายังตั้งยั่งยืน
อยู่ตราบใดชื่อเราก็คงจะยั่งยืนอยู่ได้ตราบนั้นการที่ได้ตั้งเสือป่ าขึ้นสาเร็จเช่นนี้ทาให้
15

“การถือน้าสมาชิกเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (10 มีนาคม 2454): 2642.
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, พระราชกรณียกิจสาคั ญในพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้าอยู่ หัว เรื่ อง พระบรมราโชบาย
ทางการเมือง, หน้า 11.
16
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เกิดปิติยิ่งกว่าได้ทาสิ่งใด ๆ มาแล้ว เพราะรู้สึกว่าได้เปนผู้นาทางให้คนไทยรู้จักรักชา
ตของตนและรู้จักประโยชน์แห่งความสามัคคี...”
“...การที่ผู้ใดจะกล่าวว่าเรารักเสือป่ายิ่งลูกเมียก็ยอม เพราะถ้าแม้มีเมียอย่าง
ปรกติ จะได้ลูกอันพึ่งพาอาไศรยกาลังกันได้เร็วและเปนจานวนมากเช่นนี้ฤา นี้ใน 3
– 4 เดือน ลูกเกิดนับด้วยพันและมีกาลังวังชาขึ้นทันตาเห็น...”17

ความนิยมในการสมัครเป็นเสือป่าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบรรดาข้าราชการพลเรือนเพราะ
หากผู้ใดไม่เข้าร่วมก็จะถูกมองว่าแปลกแยกออกจากผู้อื่น นอกจากนี้ปัจจั ยอีกประการหนึ่งที่น่าจะทา
ให้มีผู้สมัครเข้าเป็นเสือป่าเป็นจานวนมากเนื่องจากว่าหากผู้ใดเป็นเสือป่าแล้วก็จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเกณฑ์ทหาร18 การยกเว้นการเกณฑ์ทหารของบรรดาเสือป่านี้นอกจากจะยกเว้นให้แก่เสือป่าชั้น
สัญญาบัตรแล้วในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่นักเรียนเสือป่าในสังกัดของโรงเรียนเสือป่าเหล่าต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนม้า
หลวง โรงเรียนรถยนต์หลวง โรงเรียนราชนาวีเสือป่า และโรงเรียนพรานหลวง 19 และนอกเหนือจาก
เสือป่าแล้ว บรรดาผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือ ซึ่ง ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมเรียบร้ อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวก็ ทรงมีพ ระบรมราชโองการถึ ง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ยกเว้นบรรดาผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือเหล่านี้จากการเกณฑ์ทหาร
โดยให้เหตุผลว่าคนเหล่านี้ได้รับการฝึกทหารจนมีค วามรู้ความสามารถสูง กว่าบรรดาพลทหารของ
กองทัพบกแล้ว อีกทั้งยังมีหน้าที่สอนนักเรียนซึ่งเข้ารับการฝึกลูกเสือ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการเรียกเกณฑ์ทหารคนเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่ากับการทาหน้าที่
เป็นผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือ20 ซึ่งทางเจ้าพระยาบดินทรเดชา เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้รับ

17

อมรดรุ ณารั กษ์ , จมื่น , พระราชกรณี ยกิจ สาคั ญในพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระบรมราโชบาย
ทางการเมือง, หน้า 12 – 13.
18
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394-2475,” หน้า 266.
19
หจช., ร.6 ก.7.1/23 เรื่ อ งขอยกเว้ นนั ก เรี ย นราชนาวี เ สื อ ป่ า และนั ก เรี ย นพรานหลวงจากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2467
20
หจช., ร.6 ก.7.1/12 ยกเว้นผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือจากการเกณฑ์เปนทหาร ลงงวันที่ 10 มีนาคม 2456
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สนองพระบรมราชโองการให้ยกเว้นบรรดาผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือจากการเกณฑ์ทหาร ตาม
ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารมาตรา 1421
จากการผ่อนผันให้แก่บรรดาเสือป่าไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทาให้ข้าราชการบางคนที่ ไม่
ต้องการเป็นทหารได้ใช้เสือป่าเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร อย่างกรณีนายสวัสดิ์ซึ่ง
รับราชการเป็นเสมียนตรี ของกระทรวงคมนาคม ได้ทาเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารผ่านทางพระ
ยาอนิรุทธเทวา ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บังคับการกองร้อยที่ 2 กองเสือป่าที่ 3 โดยให้เหตุผลว่าหากต้องเข้า
รับการเกณฑ์ทหารแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติราชการเสือป่าได้อย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม
ทางเจ้ า พระยายมราชไม่ อ นุ ญ าตตามค าขอของนายสวั ส ดิ์ โ ดยให้ เ ป็ น ไปตามค าสั่ ง ของ
กระทรวงกลาโหม 22 แม้ก ารขอยกเว้ น จากการเกณฑ์ ท หารของนายสวั สดิ์ ใ นครั้ ง นี้ จะไม่ ประสบ
ผลสาเร็จ แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าข้าราชการบางคนนั้นไม่ได้ต้องการเป็นเสือป่าเพื่อปกป้องชาติ
บ้านเมืองแต่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นเสือป่า
นอกจากข้าราชการพลเรือนจานวนมากที่ต่างพากันสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าแล้ว กระแส
ความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเสือป่ายังได้แพร่ขยายเข้าไปในหมู่ทหารซึ่งไม่มีโอกาสเข้าเป็นสมาชิก
เสือป่าเนื่องจากเสือป่าเปิดรับแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนเท่านั้น บรรดาข้าราชการทหารจึงเกรงว่า
การที่ตนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเสือป่าจะถูกมองว่าตนเองไม่กระทาตามพระราชนิยม จนเกิดกระแส
ความไม่พอใจขึ้นในหมู่ทหารจนในที่สุดกองเสือป่าได้ยินยอมให้ทหารสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเสือป่า
ได้แต่เป็นประเภทวิสามัญสมาชิก ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎและมีสิทธิเหมือนกับสมาชิกเสือป่าทั่วไป
แต่ไม่ได้รับการฝึกทหารเหมือนกับเสือป่าที่เป็นข้าราชการพลเรือนคนอื่น ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เหตุผลว่าทหารในกองทัพบกต่างได้รับการฝึกวิชาทหารอยู่แล้ว23
ในอีกด้านหนึ่งการที่ข้าราชการจานวนมากต่างพากันสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากความเกรงกลัวว่าจะไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการหากไม่เป็นสมาชิกเสือป่า แม้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดารัสกล่าวถึง ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
21

หจช., ร.6 ก.7.1/12 ยกเว้นผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือจากการเกณฑ์เปนทหาร ลงวันที่ 15 มีนาคม 2456
หจช., ร.6 บ.16/35 การเกณฑ์ ท หาร กั บ ขออนุ ญ าตไม่ เ กณฑ์ ท หาร เพราะต้ อ งการเป็ น เสื อ ป่ า อย่ า งเดี ย ว
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2456
23
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่, หน้า 134.
22
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เสือป่าว่า ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้าราชการจานวนมากล้วน
แต่จาใจต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกเสือป่าเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของตน 24 เนื่องจากบรรดา
เสนาบดีประจากระทรวงต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างบังคับให้ข้าราชการในกระทรวงของตนเข้าสมัครเป็นสมาชิกเสือป่าเพื่อตัว
เสนาบดีจะได้เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สามารถชักจูง
ข้าราชการของตนเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าได้เป็นจานวนมาก
การบังคับให้ข้าราชการเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคม จนเกิด
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อกิจการเสือป่าในเรื่องนี้อย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงต้องออกมาตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ โดยทรงมีพระบรมราโชวาทชี้แจงแก่บรรดา
เสือป่า รวมถึงงานพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ25 ซึ่งเนื้อหาในพระบรมราชโองการ
และงานพระราชนิพนธ์เรื่องหัวใจนักรบนี้ต้องการที่จะชี้แจงให้ประชาชน และบรรดาเสือป่าเห็นว่าแม้
พระองค์จะทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยเป็นเสือป่า แต่ก็ไม่ทรงต้องการที่จะบัง คับให้ใครก็ตาม
เป็นเสือป่าเพื่อความเจริญในหน้าที่ราชการ หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกับพระองค์26
อย่างไรก็ตามแม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้
เห็นว่ากิจการเสือป่านั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจ มิใช่การบังคับขู่เข็ญอย่างที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
กัน แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเกิดข่าวลือจากราชสานักว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระบรมราชโองการให้ราชเลขานุการส่วนพระองค์จัดทารายชื่อข้าราชการที่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเสือ
ป่า แม้จะไม่ปรากฏข่าวใดใดออกมาว่าพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการเช่นนั้นเพื่อวัตถุประสงค์
ประการใด27
เมื่อข้าราชการเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกเสือป่าเป็นประจาทุกวันหลัง
เลิกงาน ในระยะแรกของการจัดตั้งกองเสือป่าข้าราชการส่วนใหญ่ที่สมัครเป็นเสือป่าเพียงเพื่อให้เป็นที่
24

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.36.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครพูดเรื่อง เสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และ หัวใจชายหนุ่ม
(กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2518), หน้า 177.
26
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ปลุกใจเสือป่า, และโคลนติดล้อ (กรุงเทพฯ: มหาชัยการพิมพ์ , 2494),
หน้า 21.
27
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.36.
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พอพระราชหฤทัย และหวังความก้าวหน้าทางราชการจึงไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องเข้าร่วมฝึกหัด
เสื อ ป่ า จึ ง มั ก จะขาดการฝึ ก ซ้ อ มอยู่ เ ป็ น ประจ า 28 จนท าให้ ก องเสื อ ป่ า ต้ อ งท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง
กระทรวงต่าง ๆ ให้กวดขันให้ข้าราชการประจากระทรวงเข้ารับการฝึกอบรมเสือป่าเป็นประจา29 ด้วย
เหตุนี้หลังจากที่กระทรวงต่าง ๆ ได้รับหนัง สือแจ้ง จากทางกองเสือป่าได้เริ่มกวดขันให้ข้าราชการ
ประจ ากระทรวงของตนที่ เ ป็ น เสื อ ป่ า เข้ า รั บ การฝึ ก อยู่ เ สมอ จนเกิ ด เสี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า แม้
ข้าราชการคนใดจะติดราชการสาคัญประการใดก็ต้องเข้าร่วมฝึกหัดเสือป่าเพราะถ้าผู้ใดขาดฝึกเสือป่า
เป็นประจาก็จะส่งผลให้ถูกไล่ออกจากราชการ 30 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดารัสชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวว่าไม่ได้ทรงบังคับให้เสือป่าต้องเข้ารับการฝึกหัดทุกครั้ง ถ้าหากติดขัด
ในหน้าที่ราชการไม่สามารถมาซ้อมรบร่วมกับเสือป่าในตอนเย็นก็สามารถขอผ่อนปรน หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิกเสือป่าได้ 31 อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง แล้วในหลายๆ กระทรวงที่เสนาบดี
ประจากระทรวงมีความสนิทสนม หรือต้องการเอาพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวอย่างเช่นกระทรวงนครบาลซึ่งมีเจ้าพระยายมราชเป็นเสนาบดีได้มีข้อกาหนดออกมาว่าหาก
ผู้ใดขาดการฝึกเสือป่าเกิน 12 ครั้งก็จะถูกไล่ออกจากราชการ จนเป็นเหตุให้ข้าราชการจานวนมากถูก
ให้ออกจากราชการเนื่องจากการขาดฝึกเสือป่า32
นอกจากการฝึกทหารแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง ทรงมีพระบรมราช
โองการให้เสือป่าเข้ารับการอบรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้สอนด้วย
พระองค์เอง ณ สโมสรเสือป่าทุกบ่ายวันเสาร์ 33 เนื้อหาส่วนใหญ่ที่พระองค์ทรงสอนบรรดาเสือป่าจะ
เน้นย้าให้เสือป่าตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อประเทศชาติ ยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะทรงเน้นย้าให้บรรดาเสือป่าตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญของพระองค์ที่ทรงทา

28

หจช. ร.6 บ.16.1/16 หลักสูตรและระเบียบการฝึกหัดสั่งสอนเพื่ออบรมความรู้เสือป่ากองเสนากลาง
ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า : โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 98.
30
เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.
31
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.36.
32
ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า : โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 98.
33
เรื่องเดียวกัน, หน้า 117.
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หน้าที่ปกป้องประเทศชาติ และชาวไทยจากอริราชศัตรู ดังนั้นเสือป่าจึงมีห น้าที่ปฏิบัติตามพระบรม
ราชโองการในพระองค์ และความจงรักภักดี34

3.1.2 เสือป่าซ้อมรบ
นอกจากการฝึกหัดเสือป่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทาอยู่เป็นประจาแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงกาหนดให้เสือป่าต้องทาการซ้อมรบ รวมถึงการเดินทางไกลเป็นประจาทุก
ปี ซึ่งการซ้อมรบของเสือป่าจะทาการฝึกบริเวณพระราชวังสนามจันทร์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมี
พระราชดาริให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับการฝึกซ้อมเสือป่า35 การซ้อมรบของเสือป่านี้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้เสือป่ามีความรู้ และได้ฝึกยุทธวิธีเช่ นเดียวกับ
ทหารบกที่มีการซ้อมรบอยู่เป็นประจา36 นอกจากนี้แล้วการซ้อมรบยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการทหารด้วยการที่พระองค์ทรงร่วมซ้อมรบกับบรรดาเสือป่า อีกทั้งยังทรงร่วมเดิน
ทางไกลกับบรรดาเสือป่า37 เช่นเดียวกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารที่ทรงร่วม
ซ้อมรบกับบรรดาทหารในกองทัพ โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงเข้า
ร่วมการซ้อมรบอยู่เป็นประจาแม้แต่ในขณะที่ฝนตกก็ยังคงร่วมซ้อมรบกับบรรดาทหารซึ่งพระราชจริย
วัตรดังกล่าวเป็นที่ชื่นชมแก่บรรดาทหารในกองทัพบกเป็นอย่างมาก38
ในการซ้อมรบของเสือป่านี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่
จะให้บรรดาเสือป่าเข้าร่วมซ้อมรบอย่างพร้อมเพียงกัน ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการ
ไปถึงกองบังคับการเสือป่าเพื่อให้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการที่เป็นเสือป่าซึ่ง
ไม่มีหน้าที่ราชการที่จาเป็นเข้าร่วมซ้อมรบให้มากที่สุด 39 ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่ที่ล้วนแต่เป็นสมาชิก
34

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ปลุกใจเสือป่า, และโคลนติดล้อ, หน้า 41.
อมรดรุณารัก ษ์, จมื่ น, พระราชกรณียกิจส าคัญในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว เรื่ อง พระบรมราโชบาย
ทางการเมือง, หน้า 9.
36
หจช., ร.6 บ.16.1/16 หลักสูตรและระเบียบการฝึกหัดสั่งสอสนเพื่ออบรมความรู้เสือป่ากองเสนากลาง.
37
“ข่าวเสด็จพระราชดาเนินฝึกหัดเสือป่ากองพลหลวงรักษาพระองค์เดินทางไกล พุทธศักราช 2457,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 31, ตอนที่ 0 ง (7 กุมภาพันธ์ 2457): 2617.
38
Sukanya Bumroongsook, “Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization of military
education in Thailand (1887 – 1946),” (Doctor of Philosophy, Northern Illinois University, 1991), p.140.
39
หจช., ร.6 บ.16.4/3 ซ้อมรบสมาชิกกองเสือป่า ลงวันที่ 27 มกราคม 130
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เสือป่าต่างถูกบังคับให้เข้าร่วมซ้อมรบแม้จะต้องขาดราชการเป็นเวลานานก็ตาม จานวนเสือป่าในแต่
ละกระทรวงที่เข้าร่วมซ้อมรบนั้นขึ้นอยู่กับเสนาบดีประจากระทรวงว่าจะอนุญาตให้ข้าราชการของตน
เข้าร่วมซ้อมรบมากน้อยเพียงใด ดัง นั้นเสนาบดีที่มีความสนิทสนม หรือต้องการเอาพระราชหฤทัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมักจะอนุญาตให้ข้าราชการในกระทรวงของตนเข้าร่วมซ้อม
รบได้เป็นจานวนมาก ในบางกระทรวงอย่างในกระทรวงธรรมการซึ่ง มีพระยาวิสุทธสุ ริยศักดิ์เป็น
เสนาบดีได้อนุญาตให้ข้าราชการของตนทั้ง หมดเข้าร่วมซ้ อมรบ 40 ต่างกับบางกระทรวงอย่างเช่ น
กระทรวงการต่างประเทศที่มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการเป็นเสนาบดีแม้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงมีพระราชานุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเข้า
ร่วมซ้อมรบ แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงพยายามรั้งข้าราชการให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต ามปกติ ของกระทรวงไว้ให้ มากที่สุ ด แต่อ ย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศก็ จาต้อ ง
อนุญาตให้ข้าราชการจานวน 29 คนเข้าร่วมซ้อมรบเสือป่า โดยเหลือข้าราชการทางานอยู่เพียง
10 คนเท่านั้น41
การซ้อมรบของเสือป่าจะแบ่งเสือป่าออกเป็นสองกองทัพโดยให้ทั้งสองกองทัพผลัดกันทาเป็น
บุก และฝ่ายตั้งรับ42 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นผู้บังคับบัญชากรมเสือป่า
เสนาหลวงรั กษาพระองค์ ซึ่ง เป็ นฝ่ า ยสี แดงตามสี พื้ น ของผ้ า พัน คอ 43 ซึ่ ง การซ้ อมรบแต่ล ะครั้ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่จะทรงมีบทบาทในทุก ๆ ขั้นตอนของการซ้อมรบตั้ง แต่การ
เตรีย มกองทั พ ไปจนถึง การวางแผนท าการรบ หรือ หากไม่ ทรงทาหน้ า ที่เ ป็น ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาด้ ว ย
พระองค์เองแล้วก็จะให้ข้าราชบริพารที่เป็นคนสนิทในพระองค์ทาหน้าที่ผู้บังคับบัญชา โดยพระองค์จะ
เป็นผู้สั งเกตการณ์ การซ้ อมรบอย่างใกล้ชิด ซึ่ง การซ้อ มรบในทุกครั้ ง กรมเสือป่ าเสนาหลวงรักษา
พระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับบัญ ชาจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอยู่

40
41

หจช., ร.6 บ.16.4/3 ซ้อมรบสมาชิกกองเสือป่า ลงวันที่ 27 มกราคม 130

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.41.
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 2
(พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514), หน้า 25.
43
เรื่องเดียวกัน, หน้า 71.
42
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เสมอ44 ไม่ว่ากรมเสือป่าที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะทาตามข้อกาหนดของคณะกรรมการเสือป่าอย่างถูกต้อง
รวมไปถึงตัวผู้บังคับบัญชากรมเสือป่าที่แม้จะสาเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อย และมีหน้าที่ใน
ราชการประจาในกองทัพบกก็ตามอย่างเช่นการซ้อมรบในพ.ศ.2454 ระหว่างกรมเสนาหลวงรักษา
พระองค์ซึ่งมีพระปราบพลแสน (พงษ์ สวัสดิ์ – ชูโต) เป็นผู้นาทัพฝ่ายแดง กับกรมเสือป่าราบหลวง
กรมที่ 2 ซึ่งมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดชเป็นผู้นาทัพฝ่ายเขียว ผลปรากฏว่าการซ้อม
รบในครั้งนี้ผลปรากฏว่าคณะกรรมการซึ่ง ส่วนใหญ่เ ป็นคนสนิทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเช่น พระอัศวบดีศรีสุรพาหน (เทียบ อัศวรักษ์) พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสงชูโต) และสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมขุนลพบุรีราเมศร์ เป็นต้น ได้ตัดสินให้กรมเสือป่าเสนาหลวงได้รับชัยชนะโดยให้เหตุผลว่า
ฝ่ายแดงนั้นทาการรบถูกต้องตามความประสงค์ของกรรมการ และสามารถสังหาร และจับพลรบฝ่าย
เขียวได้เป็นจานวนมาก45
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ฝ่ายสีแดง หรือกรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ได้รับชัยชนะอยู่เสมอ
ในการซ้อมรบเนื่องจากบรรดาคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ตัดสินล้วนแต่เป็นข้าราชบริพาร หรือพระ
บรมวงศานุวงศ์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้ผล
การตัดสินจึงเป็นการตัดสินเพื่อเอาพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็น
การยกย่องความสามารถทางการทหารในพระองค์ รวมทั้ง ความสามารถของกรมเสือป่าที่ทรงดารง
ตาแหน่งเป็นผู้บังคับบั ญชา แต่การที่คณะกรรมการพยายามตัดสินผลการซ้อมรบเพื่อเอาพระราช
หฤทัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอจึงทาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถทรงมีพระหัตถเลขาถึงพระองค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าการซ้อมรบของเสือป่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
แต่ประการใดเพราะสุดท้ายแล้วคณะกรรมการไม่ได้ตัดสินผลแพ้ชนะจากความสามารถในการทาการ
รบ แต่เป็นการตัดสินเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความปลาบปลื้มในพระราช
หฤทั ย ที่ ก รมเสื อ ป่ า ที่ ท รงเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ รั บ ชั ย ชนะในการรบ 46 อย่ า งไรก็ ต ามส าหรั บ
44

หจช., ร.6 บ.17/12 หนังสือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถกพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 9 มีนาคม 2454.

ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอนุชิตชาญไชย
45
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ตอน 2,
หน้า 98 – 99.
46
หจช., ร.6 บ.17/12 หนังสือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถกพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 9 มีนาคม 2454.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้าอยู่หั วแล้ วทรงไม่ ไ ด้ม องว่าการที่ กรมเสือ ป่า เสนาหลวงรั กษา
พระองค์ ที่ ท รงเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ รั บ ชั ย ชนะในการซ้ อ มรบอยู่ เ สมอนั้ น มาจากการที่ บ รรดา
คณะกรรมการต้องการตัดสินผลเพื่อเอาพระราชหฤทัยพระองค์ แต่กลับทรงมองว่าบรรดาเสือป่าใน
สัง กัดกรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ซ้อมรบอยู่เป็นประจาจึง ทาให้มีความชานาญในการรบ
มากกว่าเสือป่ากองพลอื่น ๆ47
ในบางครั้งที่ผลการซ้อมรบไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ก็ ท รงให้ มี ค าสั่ ง เลิ ก ซ้ อ มรบโดยทั น ที โ ดยไม่ ท รงสนพระราชหฤทั ย ต่ อ ค าตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการ อย่างการซ้อมรบในครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินซึ่งเป็นประธานกรรมการ
ตัดสินการซ้อมรบได้กราบบังคมทูลว่ากองทหารของฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ต้องถอยทัพเนื่องจากกองกาลังของอีกฝ่ายซึ่งมีเจ้าพระยายมราชเป็นแม่ทัพนั้นมีกาลังเสือป่ามากกว่า
เป็นเหตุให้กองกาลังฝ่ายแดงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กาลังจะเคลื่อนพลเพื่อยึด
พื้นที่ต้องถอยทัพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธเป็นอย่างมากต่อผลการตัดสิน
ของเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินจนทรงรับสั่งกับเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินว่าทรงยอมแพ้เพราะสู้กับผี
หัวขาดไม่ได้48 และมีพระบรมราชโองการให้เลิกซ้อมรบโดยทันที และเมื่อเสด็จพระราชดาเนินกลับถึง
ค่ายประทับแล้วก็ไม่ได้เสวยพระกระยาหารที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งโต๊ะเตรียมไว้ให้ จนกระทั่งพระยานเรนทร
ราชา ผู้บังคับการกรมม้าหลวงรักษาพระองค์ได้คุมตัวพระยายมราชแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในที่
ประทับ และเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินทรงตัดสินให้ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชนะ
การประลองยุทธในครั้งนี้เนื่องจากสามารถควบคุมตัวแม่ทัพฝ่ายตรงข้าม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงคลายพระพิโรธ และเสวยพระกระยาหารร่วมกับผู้บังคับบัญชาเสือป่ากองต่าง ๆ
ที่ตามเสด็จมา49
การซ้อมรบในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนอันดีว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้
ความสาคัญต่อชัยชนะในพระองค์กับการซ้อมรบมากกว่าการมุ่งเน้นการฝึกซ้อมรบตามยุทธวิธีทางการ
ทหารอย่างเคร่งครัดนัก แม้ประธานกรรมการตัดสินผลการซ้อมรบจะมีมติให้กองเสือป่าในบัง คับ
47

อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 2,

48

ประยุทธ สิทธิพันธ์, พระมหาธีรราชเจ้า (นครหลวงฯ: สยาม, 2515), หน้า 59.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 60 – 61.

หน้า 22.
49
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บัญชาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องถอยทัพเพราะไม่สามารถเข้าตีกองเสือป่าอีกฝ่าย
ได้ แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทรงพิโรธและสั่งให้เลิกการซ้อมรบโดยทันที แต่เมื่อ
เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินตัดสินให้กองเสือป่าฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นฝ่าย
ได้รับชัยชนะในการซ้อมรบครั้งนี้พระองค์ก็ทรงหายพระพิโรธในทันที ด้วยเหตุนี้การซ้อมรบเสือป่า
ของพระองค์จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเล่นมากกว่าการฝึกทหาร ทั้งยังไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อ
ความมั่นคงของประเทศชาติ50
แม้การฝึกซ้อมเสือป่าจะช่วยส่ง เสริมภาพลักษณ์ทางทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการรบ การวางแผน และยุทธวิธีในการทา
สงครามจนทาให้กองพลเสือป่าที่ทรงเป็นผู้บัง คับบัญ ชาได้ รับชัยชนะอยู่เสมอ อีกทั้ง การที่เสือป่ า
จานวนมากมาชุมนุมกันในการซ้อมรบได้เป็นการสร้างภาพให้เห็นถึงกองทัพส่วนพระองค์ขนาดใหญ่
ของพระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่งงบประมาณจานวนมากที่ถูกใช้จ่ายไปกับการซ้อมรบจนกลายเป็นข้อ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ต่ อ พระองค์ ที่ ท รงใช้ จ่ า ยพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ อ ย่ า งสุ รุ่ ย สุ ร่ า ยจนท าให้
งบประมาณส่วนพระองค์ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากกระทรวงพระคลัง ไม่เพียงพอที่จะใช้
ดาเนินกิจกรรมเสือป่า และส่งผลให้กองเสือป่าจาเป็นต้องขอรับเงินบริจาคเพื่อนามาใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมของเสือป่า

3.1.3 การบริจาคเงินเพื่อบารุงกองเสือป่า
เรื่องหนึ่งที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ เสมอเกี่ยวกับเสือป่าคืองบประมาณที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงใช้เป็น จานวนมากในกิจกรรมเสือ ป่า ไม่ว่าจะเป็นการจั ดหาอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซ้อมรบซึ่งการซ้อมรบแต่ละครั้งจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากเพื่อจัดหา
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เสือป่าที่เข้าร่วมซ้อมรบ อีกทั้งในขณะที่ซ้อมรบบรรดาเสือป่าที่เข้า
ร่วมซ้อมรบยังได้รับพระราชทานเบี้ยเลี้ยงในการซ้อมรบต่างหาก ทั้ที่บรรดาเสือป่าเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนประจา ดังนั้นกองเสือป่าจึงจาเป็นต้องใช้เงินเป็นจานวนมากในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ
50

หจช., ร.6 บ.17/6 คาชี้แจงร้อยตรีจันทร์ ปานสีดา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2454.
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กองเสือป่าได้รับงบประมาณในการบริหารกิจการภายใน การจัดหายุทโธปกรณ์ และการซ้อม
รบมาจากเงินพระคลังข้างที่ซึ่งถือเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 51 โดยในปีหนึ่ง ๆ งบประมาณที่กองเสือป่าได้รับจากพระคลังข้างที่ตกปีละ 300,000 –
700,000 บาท52 ซึ่งถือได้ว่ากองเสือป่าได้รับงบประมาณเป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณของ
กระทรวงอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานย่อยภายในกระทรวงที่ต้องบริหารจัดการ อีกทั้งยัง ต้องจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการประจา อย่างไรก็ตามแม้ว่ากองเสือป่าจะได้รับงบประมาณเป็นจานวนมากจากพระ
คลังข้างที่ แต่จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าทั่วประเทศ และ
ทรงพยายามยกระดับกองเสือป่าให้เทียบเท่ากับกองทัพบก และกองทัพเรือ ด้วยการก่อตั้งกรมกอง
ต่าง ๆ ตามรูปแบบของกองทัพบก เช่น กรมเสือป่าทหารม้า กรมเสือป่าปืนใหญ่ หรื อแม้แต่การก่อตั้ง
กรมราชนาวีเสือป่า หน่วยงานเหล่านี้จาเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมากในการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์
การซ้อมรบถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กองเสือป่าต้องใช้ง บประมาณเป็นจานวนมาก
เนื่องจากการซ้อมรบแต่ละครั้งมีสมาชิกเสือป่าเข้าร่วมซ้อมรบเป็นจานวนมาก ทั้ง ระยะเวลาในการ
ซ้อ มรบก็ นานกว่ า หนึ่ง เดื อ น อย่ า งเช่ น ในพ.ศ.2463 กองเสื อป่ า ได้ จั ด การซ้ อ มรบขึ้ น ที่ ม ณฑล
นครไชยศรี การซ้อมรบในครั้งนี้มีเสือป่าเข้าร่วมกว่า 3,500 คน โดยมีระยะเวลาในการซ้อมรบทั้งสิ้น
30 วัน ตลอดระยะเวลาของการซ้อมรบนี้กองเสือป่าจาเป็ นต้องจัดหาข้าวปลาอาหาร รวมทั้งเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกเสือป่าที่เข้าร่วมซ้อมรบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการซ้อมรบในครั้งนี้สูงถึง
304,147 บาท หรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่กองเสือป่าได้รับจากกระทรวงพระคลัง หนึ่งใน
สามของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ้อมรบในครั้ งนี้หรือประมาณ 105,000 บาท เป็นเบี้ยเลี้ยงของบรรดา
เสือป่าที่เข้าร่วมซ้อมรบ 53 หรือในปีถัดมากองเสือป่าใช้ง บประมาณกับการซ้อมรบทั้ง สิ้น 398,680
บาท โดยเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงสาหรับเสือป่าที่เข้าร่วมซ้อมรบ 105,000 บาท54
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ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 175.
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล , “การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่ หัว (พ.ศ. 2453-68),”

หน้า 181.
53
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ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 177.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 178 – 179.
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การที่เสือป่าต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก จนเงินที่ได้รับจากกระทรวงพระคลังไม่เพียง
พอที่จะใช้บริหารกิจกรรมของกองเสือป่า เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชกรณียกิจเพื่อการเรี่ยไรเงินมาบารุงกองเสือป่า เช่นทรงจัดการประกวดภาพ 55 หรือทรงจัด
แสดงละครเพื่อนาเงินจากผู้เข้าชมพระราชทานให้กองเสือป่าสาหรับซื้อยุทโธปกรณ์ 56 นอกจากเงินที่
ทรงเรี่ยไรหามาเพิ่มเติมแล้ว บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนยังร่วมกันบริจาค
เงิน และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่กองเสือป่าเป็นจานวนมาก การบริจาคเงินให้แก่กองเสือป่าได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเหตุที่กิจการเสือป่าต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมากในการบริหารกิจการของกองเสือ
ป่า ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นสมาชิกสมาคม
บารุงเสือป่ากองต่าง ๆ ทั้งกองเสนารักษาดินแดนประจาจังหวัด เช่น กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ
กองเสนารักษาดินแดนราชบุรี เป็นต้น แต่กองเสือป่าที่ประชาชนจานวนมากเข้าสมัครเป็นสมาชิกคือ
กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นกองเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้
ความใส่พระราชหฤทัยเป็นพิเศษเนื่องจากทรงมี พระราชประสงค์ที่จะให้กองร้อยนี้ทาหน้าที่ถวาย
อารักขาพระองค์ยามที่เกิดศึกสงคราม แทนทหารรักษาพระองค์ ในสังกัดของกองทัพบก 57 และจาก
การที่กิจการเสือป่าเป็นพระราชนิยมในพระองค์ที่ทรงให้ความใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุ
นี้บุ ค คลกลุ่ม ต่ า ง ๆ จึ ง ต่ างพากั น สมัค รเข้ า เป็น สมาชิ ก สมาคมบ ารุง เสือ ป่ า กองเสนาหลวงรั ก ษา
พระองค์ ซึ่งการเป็นสมาชิกสมาคมดังกล่าวจาเป็นต้องบริจาคเงินเพื่อบารุงค่าสมาชิกเป็นรายปี
กลุ่มผู้บริจาคเงินให้กองเสือป่านั้นมีทั้งที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน
ทั้ง ชายหญิง จานวนเงินที่บริจาคมีตั้ งแต่ไ ม่กี่สตางค์จนไปถึงหลายพันบาท ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการ
บริจาคเงินของแต่ละกลุ่มคนแตกต่างกันไปตามสถานะ และหน้าที่ของตนพระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยมี
ข่าวลือในเชิงกระทบกระทั่งกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงนครสวรรค์วรพินิตก็ทรงใช้การบริจาคเงินให้แก่กองเสือป่าเพื่อทรงแสดงให้เห็นว่าทรงสนับสนุน
55

“แจ้ งความกรมบั ญชาการคณะเสือป่า เรื่ อง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินประกวดภาพที่วังพญาไท
สาหรับซื้อปืนให้เสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37, ตอนที่ 0 (12 ธันวาคม 2463): 3017.
56
“แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือป่า เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่เก็บได้จากผู้ที่มาดูลครที่วัง
พญาไท,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37, ตอนที่ 0 (12 ธันวาคม 2463): 3018.
57
หจช., ร.6 บ.16.1/16 หลักสูตรและระเบียบการฝึกหัดสั่งสอสนเพื่ออบรมความรู้เสือป่ากองเสนากลาง.
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กิจการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการลดข้อคาครหาว่าพระองค์ทรงเป็นขั้ว
ตรงข้ามกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 58 ส่วนบรรดาข้าราชการที่ใกล้ชิดพระองค์ต่าง
บริจาคเงินเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 59 สาหรับผู้หญิงที่ร่วม
บริจาคเงินก็เพื่อต้องการมีส่วนร่วมกับพระราชนิยมของพระองค์เช่นเดียวกับบุรุษ แต่เนื่องจากกฎ
ข้อบังคับ ของเสื อป่าที่รั บแต่ผู้ช ายเท่า นั้นเข้า เป็นสมาชิกเสือ ป่า ด้ว ยเหตุนี้ ผู้หญิง เหล่านี้ จึ ง ใช้การ
บริจาคเงิน หรือสิ่งของต่าง ๆ แทน60
ชาวจีนยังเป็นกลุ่มคนกลุ่มสาคัญที่ร่วมบริจาคเงินเป็นจานวนมาก การร่วมบริจาคเงินของชาว
จีน เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความจงรั ก ภั กดี ต่ อ ประเทศชาติ และพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุที่งานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมักมีวาทกรรมที่
แสดงให้เห็นว่าชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติ และ
พระมหากษัตริย์ ทั้งยังคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสาคัญ เช่น งานพระราชนิพนธ์เรื่องพวกยิวแห่ง
บูรพำทิศ หรือเรื่องหัวใจนักรบ เป็นต้ น ดัง นั้นชาวจี นจึง พยายามแสดงให้เห็ นว่า พวกเขามี ความ
จงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมกันบริจาคเงินในกิจการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้ก่อตั้งขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ที่ ท างราชการจั บ ตามองเป็ น พิ เ ศษเพราะเคยก่ อ ปั ญ หาวุ่ น วายไว้ อ ย่ า งมากในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โดยชาวจี น ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ พ ยายามสร้ า ง
ภาพลั กษณ์ข องตนที่แสดงให้เ ห็นถึง ความจงรัก ภักดีข องตนต่อพระมหากษัตริ ย์ อย่ างเช่ นกรณี
นายลิ่มเซ่งติ๋ว บุญห่อ นายเหมืองจังหวัดภูเก็ตได้บริจาคเงินจานวน 2,000 บาท เพื่อบารุงกองเสือป่า
เสนารักษาดินแดนในพ.ศ.246261 หรือกรณีข้าราชการ และพ่อค้านายเหมืองในจังหวัดภูเก็ตร่วมกัน
บริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ ก องเสื อ ป่ า ในพ.ศ. 2461 เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแก่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการบริจาคเงินในคราวนี้ปรากฏว่ามีพ่อค้า และนายเหมืองชาวจี น
58

“แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36, ตอนที่ 0 (18 มกราคม 2462): 3255.
“แจ้งความกองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศรายพระนามและนามสมาชิกสมาคมบารุงเสือป่ากองเสนา
รักษาดินแดนกรุงเทพฯ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37, ตอนที่ 0 (9 พฤษภาคม 2463): 413.
60
“ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ทรงชมเชยคุณหญิงพิเชษฐ์ฯ กับพวกเพื่อนสตรีที่ได้พร้อมกันช่วยออกเงินซื้อ
ปืนให้เสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37, (29 สิงหาคม 2463): 1624.
61
“แจ้งความบริจาคทรัพย์ให้แก่กองเสือป่า เรื่อง นายลิ่มเซ่ งติ๋วบุญห่อ บริจาคทรัพย์ให้แก่กองเสนารักษาดินแดนภูเก็ต,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38, ตอนที่ 0 (30 พฤศจิกายน 2462): 2536.
59
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จานวนมากได้ร่วมบริจาคเงินจนสามารถรวบรวมเงินได้ถึง 6,035 บาท 30 สตางค์เพื่อบริจาคให้กับ
กองเสือป่า62 นอกจากชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ชาวจีนในเขตกรุงเทพก็ยังเป็นชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่
บริจาคเงินให้แก่กิจการเสือป่าเป็นจานวนมาก ทุกครั้งที่มีการเปิดรับบริจาคเงินให้แก่กองเสือป่าเสนา
รักษาดินแดนกรุงเทพฯ หรือกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ มักปรากฏชื่อชาวจีนเป็นจานวนมากร่วม
บริจาคเงินให้แก่กองเสือป่าทั้งสองกอง จนอาจเรียกได้ว่าชาวจีนได้กลายเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ใน
กิจการเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การที่ประชาชนจานวนมากร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ทาง
การทหารมีส่วนสาคัญที่ทาให้กิจการเสือป่าขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่เหนือสิ่งอื่ นใดการที่ประชาชน
จานวนมากร่วมกันบริจาคเงินให้แก่กองเสือป่ายังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ากิจการเสือป่าที่ทรงก่อตั้งขึ้นมา แม้ทหาร และนักหนังสือพิมพ์จานวนมากต่าง
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระองค์ ใ นครั้ ง นี้ แต่ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง ประชาชนชาวไทย
จานวนมากพร้อมใจกันสนั บสนุน พระราชกรณี ยกิจของพระองค์ผ่ านการบริจ าคเงิน หรือ สิ่ง ของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ

3.1.4 ความขัดแย้งระหว่างเสือป่ากับทหาร
กองเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้ก่อตั้ ง ขึ้นได้ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ของพระองค์กับบรรดานายทหารในกองทัพบก ตั้งแต่ประเด็นที่
กองเสือป่าไม่ยินยอมให้นายทหารบก และเรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่า ในระยะแรกทหารบางส่วน
มองว่ า การที่ พ วกตนไม่ ไ ด้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก เสื อ ป่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ หน้ า ที่ ก ารงานของตนไ ด้
เนื่องจากว่าเสือป่านั้นเป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อเกิดแรง
กดดันมากขึ้นในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญ าตให้ทหาร
สามารถเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าได้แต่เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญที่ไม่ได้รับการฝึกทหารเหมือนบรรดา
เสือป่าโดยทั่วไป
62

“แจ้งความกรมปลัดเสือป่า เรื่อง มีผู้บริจาคทรัพย์บารุงการงานของเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 35 ตอนที่ 0 ง,
(19 มกราคม 2461): 2912 - 2914.
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อย่างไรก็ตามการที่ยอมให้ทหารเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าก็ไม่ได้ทาให้ข้อขัดแย้งระหว่างเสือป่า
กับบรรดาทหารลดน้อยลง แต่ยิ่งทวีมากขึ้นด้วยซ้าเพราะเมื่อบรรดานายทหารระดับผู้บังคับบัญชาเข้า
เป็นเสือป่าแล้วกลับต้องรับคาสั่งจากนายเสือป่าซึ่งมีตาแหน่งทางราชการต่ากว่าตน โดยเฉพาะในช่วง
เวลาซ้อมรบด้วยแล้วบรรดานายทหารระดับผู้บังคับบัญชากลับต้องรับคาสั่งจากบรรดามหาดเล็กของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไ ม่เคยได้รับการฝึกทหารอาชีพมาก่อน อีกทั้งกฎเกณฑ์
ข้อบั งคั บ และระเบี ยบการฝึก ต่า ง ๆ ที่ใช้ ในกองเสือป่ าก็ ลอกเลียนมาจากรู ปแบบของกองทั พ 63
เหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความรู้สึกให้แก่บรรดานายทหารต่อกิจการเสือป่าว่าเป็นการก้าวก่ายหน้าที่
ของตน
ประเด็นสาคัญอีกข้อหนึ่งที่ทาให้ทหารมีความไม่พอใจต่อกิจการเสือป่า แม้แต่ตัวพระบรม
วงศานุวงศ์ที่ทรงรับราชการอยู่ในกองทั พอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเองก็
ตามที เพราะการฝึ ก เสื อ ป่ า ของกองนาครพลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี
พระราชดาริจะให้กองพลนี้ทาหน้าที่แทนทหารในยามที่เกณฑ์คนเข้าประจาการไม่ทัน เป็นเหตุให้ต้อง
มีการฝึกการใช้อาวุธ แต่ในระยะแรกนั้นกองพลนาครไม่ได้มีอาวุธเป็นของตนเอง จาเป็นต้องขอยืมปืน
และกระสุ น จากกองทั พ บก รวมถึ ง ยุ ท โธปกรณ์ ต่ า ง ๆ ในยามที่ มี ก ารซ้ อ มรบเสื อ ป่ า โดยที่ ท าง
กองทัพบกเองก็ไม่ได้มียุทโธปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วทาให้เกิดความรู้สึกจากบรรดา
ทหารบกว่ากองเสือป่าที่ทรงตั้งขึ้นนี้กาลั งเบียดเบียนกองทัพบก และเมื่อมีปัญหาความไม่พอใจจาก
บรรดานายทหารภายในกองทัพมากขึ้นเรื่อย ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไ ข
ปัญหาในเรื่องงบประมาณด้วยการรับบริจาคเงินจากบรรดาข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งพระบรม
วงศานุวงศ์ชั้นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจานวนมากในการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ให้แก่กองเสือป่า เป็นเหตุให้บรรดาทหารจานวนมากรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้จ่ายพระราชทรัพย์ และใส่พระราชหฤทัยกับกิจการเสือป่ามากเกินไป64
แม้ว่าในระยะแรกของการก่อตั้งกองเสือป่าแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ต้องขอความช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางกองทัพบก แต่ขณะเดียวกันพระองค์กลับ
63

อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่, หน้า 134.
Sukanya Bumroongsook, “Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization of military
education in Thailand (1887 – 1946),” p.139.
64
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ทรงไม่ต้องการให้กองทัพบกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกองเสือป่า แม้ในตอนแรกที่ทรงก่อตั้งเสือป่าขึ้นมา ทรง
มีพ ระบรมราชาธิบ ายว่ า เป็ น เสื อ ป่า มี ลัก ษณะเหมื อ นทหารรั กษาดิน แดนของอั ง กฤษ (Territory
Army) มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของทหารโดยเฉพาะในยามที่เกิดศึกสงคราม ซึ่ง จาเป็นต้องมี
อาสาสมัครคอยป้องกันประเทศในขณะที่ทหารในสังกัดของกองทัพบกออกรบ โดยที่เสือป่าที่พระองค์
ทรงก่อตั้งขึ้นมานี้จะรับผิดชอบหน้าที่ป้องกันประเทศนี้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองของกองเสือ
ป่ามีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับกองทหารรักษาดินแดนของประเทศอังกฤษ เนื่องจากกองทหาร
รักษาดินแดนของประเทศอังกฤษนั้นมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อทางกระทรวงกลาโหม แต่กอง
เสือป่ากับขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งแยกตัวออกจากกระทรวงกลาโหม
โดยสิ้นเชิง65
เมื่อระยะเวลาผ่านไปหน้าที่หลักของเสือป่ากลับกลายเป็นการคอยจับผิดทหารไม่ว่าจะเป็น
ทหารบกหรือ ทหารเรือ นายทหารจ านวนมากถู ก เสื อ ป่า จั บ กุ ม เช่ น พลเสื อป่ า ม.ร.ว.เจริ ญ จั บ
พ.จ.ต.แย้ม และจ.ท.สี ทหารเรือทั้งสองนายในข้อหาไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารรถราง หรือกรณีที่พลเสือ
ป่านายน้อยจับกุมพลทหารทัดข้อหาเมาสุราอาละวาด 66 ซึ่ง จริง ๆ แล้วหน้าที่เหล่านี้ควรเป็นของ
ตารวจ หรือพลตระเวน แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นมา
และทรงกาหนดให้เสือป่ามีหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป จึงกลับ
กลายเป็นว่าเสือป่าซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามารถจับกุมทหารที่กระทาความผิดได้ เรื่องเหล่านี้ได้
กลายเป็นข้อตอกย้าให้ทหารมีความรู้สึกว่ากองเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ก่อตั้งขึ้นนี้มิได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือราชการทหารแต่กลับคอยประพฤติตนข่มทหารอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ค วามไม่ พ อใจของบรรดานายทหารต่ อ กิ จ กรรมเสื อ ป่ า ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องการถูกกีดกันไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกเท่านั้ น บรรดาทหาร
ในกองทัพมองว่าพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการเสือป่าซึ่ง ถูกมองว่าเป็นการละเล่นของ
พระองค์มากกว่ากิจการด้านการทหารที่เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้ง ยัง มองว่า
พระองค์ทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อทหารในกองทัพ โดยเฉพาะกรณีที่พระองค์ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะใช้กองพลเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ทาหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้แก่พระองค์
65
66

จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า, เจ้าชีวิต (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2517, พิมพ์ครั้งที่ 4), หน้า 585.
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่ , หน้า 152.
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ยามที่เกิดศึกสงครามแทนที่บรรดาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทหาร
รักษาพระองค์ทาการรบเช่นเดียวกับทหารหน่วยอื่น ๆ 67 ซึ่งหากพิจารณาแล้วบรรดาเสือป่าในสังกัด
กองพลเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์นี้ล้วนแต่เป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์เป็นเหตุให้ทรงมี
ความไว้วางพรระราชหฤทัยคนเหล่านี้มากกว่าทหาร อย่างไรก็ตามข้าราชบริพารเหล่านี้ก็มิไ ด้เป็น
ทหารอาชีพที่จะมีความรู้ความสามารถทัดเทียมบรรดาทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ย่อมไม่
อาจถวายความปลอดภั ย ได้ ดี เ ท่ า กั บ ทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ จึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิไ ด้ทรงมีความไว้วางพระราชหฤทัยต่อบรรดาทหารใน
กองทัพบกเท่าใดนัก
ความขัดแย้งระหว่างเสือป่า และทหารได้กลายเป็นหนึ่ง ในสาเหตุสาคัญที่ทาให้ทหารกลุ่ม
หนึ่ ง ลุ ก ขึ้ น มาก่ อ การกบฏร.ศ.130 จากความคั บ แค้ น ที่ บ รรดาทหารผู้ ร่ ว มก่ อ การกบฏเห็ น ว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่กับเสือป่ามากกว่ากองทัพ ซึ่งกอง
เสือป่าที่ก่อตั้งขึ้นมานี้ไม่ได้ทาหน้าที่สนับสนุนกิจการของกองทัพอย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ แต่กลับกลายเป็นว่ากองเสือป่า เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ทับซ้อนกับทหาร ทั้งยังกลายเป็นคู่แข่งกับกองทัพ 68 และจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ทรงเอาพระราชหฤทั ย ใส่ กิ จการเสื อป่ า ท าให้ก องเสื อป่ า ได้ รั บการสนั บสนุ น ด้ า น
งบประมาณทางทหารเป็นอย่า งมากซึ่ ง ทหารในกองทัพมองว่างบประมาณต่าง ๆ ที่ใช้จ่ ายไปกั บ
กิจกรรมเสือป่านั้นเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่อย่างไร69
แม้ ก ารก่ อ กบฏร.ศ.130

จะประสบความล้ ม เหลว แต่ ก็ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ

พระบรมราโชบายส่ ว นพระองค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ที่ ท รงมี ต่ อ กองทั พ
โดยพระองค์ทรงพยายามให้ความใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการของกองทัพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเสด็จพระ
ราชดาเนินเยือนกรมทหารหน่วยต่าง ๆ และทรงมีพระราชดารัสชื่นชมบรรดาทหาร ในส่วนของเสือ
ป่า พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการจัดระเบียบการซ้อมรบของกองเสือป่าขึ้นใหม่ โดยให้
ทหารมีส่วนร่วมในการซ้อมรบเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างทหาร และเสือป่า อีกทั้ง ยัง เป็นการ
67

อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่, หน้า 150.
เหรียญ ศรีจันทร์ และเนตร พูนวิวัฒน์, กบฏ ร.ศ. 130 (การปฏิวัติครั้งแรกของไทย) (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คัมภีร์, 2519,
พิมพ์ครั้งที่ 9), หน้า 120 – 121.
69
เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.
68
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ป้องกันความระแวงซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง แต่การซ้อมรบร่วมกันระหว่างทหาร และ
เสือป่ากระทาได้ไม่นานนักก็ยกเลิกไป โดยกลับมาซ้อมรบในรูปแบบเดิมที่ต่างฝ่ายต่างซ้อมรบ70
การจัดตั้งกองเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กลายเป็นการสร้างพระ
ราชอานาจทางการทหารให้แก่ตัวพระองค์ในการถ่วงดุลพระราชอานาจกับบรรดาพระเชษฐาและพระ
อนุชาของพระองค์ ด้วยกองเสือป่านี้เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกองทัพ แต่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับบัญ ชากองเสือป่า
โดยตรง บรรดาผู้บังคับบัญชากองเสือป่าก็เป็นมหาดเล็กและผู้ใกล้ชิดพระองค์ อีกทั้งกองเสือป่าไม่ได้
เป็นทหารรักษาดินแดนตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการเมื่อครั้งก่อตั้ง ขึ้นมา แต่กลับกลายเป็นกอง
ทหารส่วนพระองค์ บทบาทของเสือป่าจึงไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือกิจการของเหล่าทหารภายในกองทัพ
แต่เป็นการแข่งอานาจระหว่างกัน จนในที่สุดกิจการเสือป่าได้กลายเป็นเงื่อ นไขหนึ่ง ของการก่อการ
กบฏร.ศ.130 และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว จนเป็นเหตุให้พระองค์ทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยบรรดาทหารทั้งหลาย โดยเฉพาะ
ทหารในสังกัดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่พระองค์ต้ องไว้วางพระราช
หฤทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะทาหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้แก่พระองค์เป็นการส่วนพระองค์ แต่กลับ
กลายเป็นว่าทหารจานวนมากเข้าร่วมก่อการกบฏในครั้งนี้ ซึ่งในที่สุดแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อตั้ง กรมทหารรักษาวังขึ้นเพื่อทาหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยเป็นการส่วนพระองค์แทนที่กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่กระทาหน้าที่นี้มาตั้งแต่ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.2 กรมทหารรักษาวัง
หลังจากเหตุการณ์ร .ศ.130 ยุ ติลงเพียงแค่ 3 เดือ น ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2455
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกกรมวังนอกขึ้นเป็นกรมทหาร
รัก ษาวั ง 71 และพระราชทานนามว่ า “กรมทหารรัก ษาวั ง ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้ า
70
71

ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 166.
“ประกาศ ตั้งกรมวังนอก เปน กรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ ก (7 พฤษภาคม 130): 17.
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เจ้าอยู่หัว ”72 พระองค์ทรงชี้แจ้งถึงสาเหตุในการก่อตั้ง กรมทหารรักษาวัง เพื่อทาหน้าที่ป้องกันและ
รักษาพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นกองทหารเกียรติยศในการ
จัดกระบวนแห่เสด็จพระราชดาเนินในงานพระราชพิธีต่าง ๆ73 อย่างไรก็ตามเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า
กรมทหารรักษาวังที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นมานี้มีพระราชประสงค์ที่จะให้กรมทหารดัง กล่าวปฏิบัติ
หน้าที่ถวายความปลอดภัยส่วนพระองค์แทนที่กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อันเป็นผลพวงจาก
การที่ทหารจานวนมากในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เข้าร่วมก่อการกบฏ
ในพ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาริให้มีการฝึกหัดทหาร
อย่างสมัยใหม่แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังทรงพระเยาว์74 เพื่อทาหน้าที่ตั้งแถวรับเสด็จเวลาทรงบาตร
ในตอนเช้า และคอยไล่กาที่ลงมากินข้าวที่เตรียมไว้ทรงบาตร จึงเรียกบรรดาทหารมหาดเล็กเหล่านี้ว่า
“ทหารมหาดเล็กไล่กา”75 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสถาปนากรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ต่อมา
ในพ.ศ.2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้พระยาสุรศักดิ์
มนตรี (แสง ชูโ ต) จางวางมหาดเล็ กหลวงคั ดเลื อกพระบรมวงศานุวงศ์ที่ท รงพระเยาว์ และบุต ร
ข้าราชการมหาดเล็กหลวงเพื่อตั้งเป็นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยเมื่อแรกเริ่มมีนายทหาร
ประจาอยู่ในกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์รวม 72 นาย76
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
ขึ้นได้รับความใส่พระราชหฤทัย และไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เป็น
กองกาลังส่วนพระองค์77 ดังนั้นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จึงได้รับการฝึกฝนและการศึกษา
เป็ นอย่ างดี โดยมี การจัด ตั้ งโรงเรีย นสาหรับ ฝึ กนายร้ อยและนายสิบ ให้แ ก่ ทหารมหาดเล็ ก รัก ษา
พระองค์ นอกจากนี้อาวุธและเครื่องแบบก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง เบี้ย
เลี้ยงของทหารที่สังกัดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ก็ได้มากกว่าทหารที่สังกัดกรมอื่น ๆ78 และ
72

“ประกาศ พระราชทานนามกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ 0 ก (6 เมษายน 2456): 20.
คณะกรรมการฉลองวันพระบรมราชสมภรครบ 8 รอบ และ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว .
สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 ก – ม. ([ม.ป.ท.]: 2524), หน้า 137 – 138.
74
ภารดี มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” หน้า 114.
73

75

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 120.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 120.
77
ภารดี มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” หน้า 121.
78
เรื่องเดียวกัน, หน้า 118 – 121.
76
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ข้อสาคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่งพันเอก ผู้บังคับการกรมด้วย
พระองค์เอง ต่อมาขนาดของกรมทหารรักษาพระองค์ขยายใหญ่ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงไม่สามารถบริหารงานของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ได้อ ย่างทั่วถึง พระองค์จึง
ทรงมอบหมายให้ผู้อื่นดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญ ชาแทน อย่างไรก็ตามบุคคลที่เข้ามาดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากรมทหารกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ และข้า
ราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์เช่น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรั งษีสว่างวงศ์ พระเจ้าน้องยา
เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นต้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงมีพระบรมรา
โชบายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้บังคับบัญชากรมทหารรักษาพระองค์จากพระองค์เป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ79 ทรงให้เหตุผลในการเปลี่ยนตัวผู้บังคับบัญชาว่าทรงมีพระราชกรณีย
กิ จ อื่ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถดู แ ลกรมทหารมหาดเล็ ก ได้ เ หมื อ นเช่ น เคย อย่ า งไรก็ ต าม
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ยั ง ทรงดารงต าแหน่ ง นายพัน เอกพิ เ ศษแห่ ง กรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และทรงมีพระราชดารัสว่าจะทรงติดตามทุกข์สุขของทหารในสัง กัดกรม
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เพราะทรงถือว่าเป็นทหารที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์มาแต่ก่อน 80 แต่
ข้อเท็จจริงกลับไม่เป็นไปตามพระราชดารัสที่ทรงพระราชทานต่อทหารในกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ เพราะเมื่อพระองค์มีพระบรมราชโองการให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การกรมทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ แ ทนพระองค์ แ ล้ ว ก็ มิ ไ ด้ ส น
พระราชหฤทัยต่อกิจการภายในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แต่อย่างใด หากแต่เอาเวลาส่ วน
ใหญ่ของพระองค์ไปใส่พระราชหฤทัยกับหน่วยทหารที่ทรงตั้งขึ้นมาใหม่อย่างกรมทหารรักษาวัง และ
กองเสือป่า
นอกจากการเปลี่ยนตัวผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามกรมทหารนี้เสียใหม่เป็น “กรมมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ด้วยทรงพระราชดาริว่ากรมทหารนี้เป็นกรมทหารที่
79

“การตั้งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ 0 ง (30 ตุลาคม 129):

1792.
80

“พระราชดารัสแก่กรมทหารหมาดเล็กรักษาพระองค์ ณ วันพุฒที่ 26 ตุลาคม ร.ศ.129,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27,
ตอนที่ 0 ง (30 ตุลาคม 129): 1794.
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น ดัง นั้นจึงควรยกกรมนี้ถวายแด่พระองค์
ตลอดไป81ทั้งยังปรับเปลี่ยนหน้าที่ของกรมทหารรักษาพระองค์จากเดิมที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัย
แก่พระมหากษัตริย์ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ปรับเปลี่ยน
ให้มีหน้าที่ป้องกันประเทศยามเกิดศึกสงคราม 82 คล้ายกับกรมทหารหน่วยอื่นในกองทัพบก โดยทรง
มอบหมายให้ ก องเสื อ ป่ า เสนาหลวงท าหน้ า ที่ ถ วายความปลอดภั ย ให้ แ ก่ พ ระองค์ แ ทน 83 การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของทหารรักษาพระองค์ในคราวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของทหารภายใน
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นจานวนมากที่มองว่าพวกตนที่เคยได้รับความไว้วางใจจากพระ
เจ้าแผ่นดินให้ดูแลรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท กลับถูกกองเสือป่าที่ตั้งขึ้น มาใหม่แย่งบทบาทของ
ตนไป จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ทหารจากกรมทหารมหาดเล็กหลายนายเข้าร่วมในการกบฏร.ศ.130
ประเด็นสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงตัวผู้บังคับบัญชา
และหน้าที่ของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ทรงไม่ไ ว้วางพระราช
หฤทัยต่อบรรดานายทหารที่สังกัดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เนื่องจากนายทหารที่สังกัดใน
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ล้วนแต่เป็นนายทหารที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารบกซึ่งมี
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเป็นผู้บังคับบัญ ชา 84 และทรงเป็นพระอาจารย์ที่มี
ความสนิ ท สนมกั บ บรรดานายทหารในสั ง กั ด กรมทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ แต่ ส าหรั บ
พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จ ะทรงเป็นผู้ บัง คั บบัญ ชากรมทหารมหาดเล็กรั กษา
พระองค์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารแต่ก็ไม่ได้มีความสนิทคุ้นเคย และความใกล้ชิด
กับบรรดานายทหารเหล่านี้เท่าใดนัก ทั้งยังทรงถือว่าทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นทหารของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว85 มิใช่ทหารของพระองค์
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารทรงใช้
เวลาส่ วนใหญ่ อ ยู่กั บ ข้ า ราชบริ พ าร และมหาดเล็ ก ทั้ ง ยั ง ทรงเห็ น ว่ าคนกลุ่ ม นี้เ ป็ น พวกพ้ อ งของ
81

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, วาทพระมงกุฎฯ: รวบรวม โดย ส. วัฒนเศรษฐ (ม.ป.ท.: ธรรมเสวี , 2506),

หน้า 275.
82

อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่, หน้า 150.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 150.
84
“แจ้งความกรมยุทธนาธิการ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 26, ตอนที่ 0 ง (26 ธันวาคม 128): 2111.
85
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่ , หน้า 107.
83
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พระองค์86 ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความไว้วางพระราชหฤทัยต่อข้าราช
บริพารของพระองค์มากกว่าทหารจากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และเมื่อเกิดเหตุการณ์
มหาดเล็กของพระองค์ทะเลาะวิวาทกับทหารบกในพ.ศ.2452 จนเป็นผลให้นายทหารที่ก่อเรื่อง
ทะเลาะวิวาทถูกลงโทษด้วยการถอดยศและบรรดาศักดิ์ รวมทั้งลงโทษพระอาญาเฆี่ยนทหารผู้ก่อเหตุ
จานวน 30 ที ผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้ทหารพากันมองว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญกับมหาดเล็กซึ่งมีสถานะเป็นเพียงคนรับใช้ส่วนพระองค์ มากกว่า
ทหารที่ทาหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ87
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทหารตั้ง แต่เมื่อครั้ง ทรง
ดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเพราะทรงไม่ได้มองว่าบรรดาทหารเหล่านี้
เป็นพวกพ้องของพระองค์ต่างกับบรรดาข้าราชบริพารของพระองค์ ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้ว จึงทรงปรับเปลี่ยนหน้าที่ของกรมทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์โดยให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับกรมทหารอื่นๆ ในกองทัพบก และตั้งกรมทหารรักษาวัง ที่
ล้วนแต่มีข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์มาทาหน้าที่แทน

3.2.1 การก่อตั้งกรมทหารรักษาวัง
หลังจากเหตุการณ์ร.ศ.130 ยุติลงเพียง 3 เดือน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระบรมราชโองการให้ยกกรมวังนอกขึ้นเป็นกรมทหารรักษาวัง 88 และพระราชทานนามว่า “กรม
ทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.245589 เพื่อ
ทาหน้าที่ถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชวังแทนที่ทหารบกในสัง กัดกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์90 โดยกรมทหารรักษาวังที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่มีรูปแบบการจัดกาลังเช่นเดียวกับการจัดกาลังพล
ของทหารราบในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยแบ่ง ออกเป็น 2 กองพัน ประกอบด้วยกองพันที่ 1
86

อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่ , หน้า 107 – 110.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 100 – 102.
88
“ประกาศ ตั้งกรมวังนอก เปน กรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ ก (7 พฤษภาคม 130): 17.
89
“ประกาศ พระราชทานนามกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ 0 ก (6 เมษายน 2456): 20.
90
วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์, 2553), หน้า 123.
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ประจาการอยู่ ที่พระบรมมหาราชวัง และกองพั นที่ 2 ประจ าการอยู่ที่พ ระราชวัง ดุสิต 91 โดยมี
สมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับการ ทาหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่ โดยใช้เงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินงบประมาณสาหรับบริหารกิจการภายใน
กรมทหารรักษาวัง นอกจากนี้ยังมีศาลทหารรักษาวังสาหรับพิจารณาคดีทหารรักษาวังโดยเฉพาะ 92
ทาให้สายการบังคับบัญชาของกรมทหารรักษาวังแยกออกจากกระทรวงกลาโหมอย่างสิ้นเชิง
ในส่วนของกาลังพลนั้นได้มีการโอนย้ายข้าราชบริพารที่สังกัดอยู่ในกรมวังนอกเดิมเข้ามาเป็น
ทหารรักษาวัง รวมถึงนายทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมบางนายซึ่งทางกรมทหารรักษาวังได้ขอให้
โอนย้ า ยมาสั ง กั ด กรมทหารรั ก ษาวั ง 93 นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ข้ า ราชการในพระราชส านั ก รวมทั้ ง
มหาดเล็กในพระราชสานักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมัคร
เข้าเป็นทหารรักษาวัง และด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ต้องการให้กรมทหารรักษาวังทาหน้าที่ถวายความปลอดภัย และเป็นกองทัพส่วนพระองค์ ดัง นั้น
บรรดาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของกรมทหารรั ก ษาวั ง จึ ง เป็ น บุ ค คลที่ พ ระองค์ ท รงไว้ ว างพระราชหฤทั ย
โดยเฉพาะบรรดามหาดเล็กในพระองค์ที่ท างานรับ ใช้ ใกล้ ชิด พระองค์ม าตั้ ง แต่เ มื่อครั้ง ทรงด ารง
ตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเช่น พระยาประสิทธิ์ศุภการดารงตาแหน่งจเรทหารรักษาวัง พระยานนทิ
เสนสุเรนทรภักดี (แมค เศียนเสวี) ดารงตาแหน่ง รองจเรทหารรักษาวัง 94 หรือพระยาอนิรุทธเทวา
ดารงตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง 95 เป็นต้น ซึ่งการแต่งตั้งมหาดเล็ก หรือข้าราชบริพารที่
สนิ ท สนมกั บ พระองค์ ขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ ในกรมทหารรั ก ษาวั ง ก็ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั บ ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการแต่งตั้งผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์
การที่ทหารส่วนใหญ่ในกรมทหารรักษาวัง ล้ วนแต่เป็นข้าราชบริพารที่ถูกโอนย้ายมาจาก
กรมวังนอก ทาให้บรรดาทหารเหล่านี้ไม่มีความรู้ในเรื่องยุทธวิธีทางการทหารเท่าใดนัก หากจะมีอยู่
91

วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6,หน้า 125.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 124 – 126.
93
หจช., ร.6 ว.7/4 ตั้งและย้ายข้าราชการทางกรมทหารรักษาวัง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2457.
94
“ประกาศ ตั้งจเรทหารแลผู้ช่วยจเรกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 34, ตอนที่ 0 ก (16 ธันวาคม 2460): 496.
95
“ประกาศ ปลด และแต่งตั้งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายอยู่หัว ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 43 ตอนที่ 0 ง (11 เมษายน 2469): 93.
92
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บ้างก็เพียงเล็กน้อยจากการเข้ารับการฝึกเสือป่า แต่ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้กรมทหารรักษาวังทาหน้าที่ถวายความปลอดภัยเป็นการส่วนพระองค์
ทาให้ทหารในสังกัดกรมทหารรักษาวัง จาเป็นต้องเข้ารับการฝึกทหารเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เช่นเดียวกับทหารโดยทั่วไป ดังนั้นกรมทหารรักษาวังจึงจัดให้มีการฝึกทหารสองวันต่อหนึ่งสัปดาห์ ใน
วันจันทร์กับวันศุกร์ โดยในวันหนึ่งจะมีการฝึกสองรอบ รอบแรกเริ่มตั้งแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งถึงตีสอง และ
รอบที่สองเริ่มในเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็น 96 นอกจากนี้เพื่อเป็นการฝึกทหารในกรมทหารรักษา
วัง ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับทหารในสัง กัดของกระทรวงกลาโหมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยู่หั วทรงมี พระบรมราชโองการให้มี ก ารเปิ ดสอนหลัก สูต รนายสิ บตามแบบกองทัพ บก โดย
คัดเลือกผู้เรียนจากบรรดาพลทหารที่มีความสามารถ97 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทหารในกรมทหาร
รักษาวัง
สาหรับเครื่องแต่งกายของกรมทหารรักษาวังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ออกแบบเครื่องแต่งกายของทหารกรมทหารรักษาวัง ด้วยพระองค์เอง ด้วยพระราชประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์กรมทหารรักษาวังที่แต่เดิมนั้นเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ของพลเรือนให้มี
ภาพลั ก ษณ์ ข องทหารเช่ น เดี ย วกั บ กรมทหารหน่ ว ยต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด ของกองทั พ บก ด้ ว ยเหตุ นี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปรับปรุงเครื่องแบบของกรม
ทหารรักษาวังให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องแบบทหาร 98 แต่อย่างไรก็ตามด้วยพระราชประสงค์ที่
ต้องการแสดงให้เห็ นว่ ากรมทหารรั กษาวั ง เป็น กองทหารส่ว นพระองค์ ซึ่ง ไม่ ไ ด้ เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
กองทัพบกแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงออกแบบเครื่องแบบ
ของทหารในสังกัดกรมทหารรักษาวังให้มีเอกลักษณ์ และความแตกต่างอย่างชัดเจนจากทหารบก เช่น
การที่พ ระองค์ท รงออกแบบหมวกของกรมทหารรัก ษาวัง จะใช้ หมวดสักหลาดสี ดาทรงค็ อกแฮ็ ต
(Cocked Hat) โดยสวมตามแนวขวางแบบฝรั่งเศส แทนที่หมวกแบบเฮลเม็ต (Helmet) สีขาวที่ใช้กัน
ในกองทั พ บก รวมทั้ ง ให้ ใ ช้ ก ระบี่ ไ ทยฝั ก หนั ง สี ด า แทนที่ ก ระบี่ ย าวฝั ก ทองขาว ในเวลาที่ แ ต่ ง

96

หจช., ร.6 ว.7/8 ข้าราชการในพระราชสานักสมัครเข้าเป็นทหารรักษาวัง ลงวันที่ 30 เมษายน 2457.
หจช., ร.6 ว.7/9 ขอบรมราชานุ ญ าตให้ ม .จ.มงคล ประวั ติ เป็ นครู ส อนวิ ช านายสิ บ ในกรมทหารรั ก ษาวั ง
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2458.
98
“กฎข้อบังคับเครื่องแต่งตัวกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (4 มิถุนายน 130): 79.
97
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เครื่องแบบกรมทหารรักษาวังเต็มยศ 99 รวมไปถึงการเพิ่มสัญลักษณ์แทนพระองค์ให้ปรากฏอยู่ใน
เครื่องแบบของกรมทหารรักษาวังอย่างการเปลี่ยนดุมเสื้อของทหารจากเดิมที่ใช้ดุมทองเกลี้ยงก็ให้
เปลี่ยนเป็นดุมทองที่มีพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. แทน100
กรมทหารรั ก ษาวั ง นอกจากจะมี ส่ ว นในการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ และพระราชอ านาจทาง
การทหารให้ แ ก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในฐานะกองทั พ ส่ ว นพระองค์ แ ล้ ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้กรมทหารรักษาวังในการแทรกแซงกิจการภายใน
กองทัพบกอย่างเรื่องการเกณฑ์ทหาร โดยที่กรมทหารรักษาวัง ได้ทาการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับ
กองทัพบก ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการช่วยเหลือไม่ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัง และข้าราชบริพารที่
ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในสังกัดของกองทัพบก

3.2.2 การเกณฑ์คนเข้ารับราชการในกรมทหารรักษาวัง
การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหารถือเป็นอีกหนึ่ ง ปัจจัยสาคัญ ในการเพิ่มจานวนกาลัง พล
ภายในกองทัพ แต่เดิมก่อนที่จะมีการก่อตั้งกรมทหารรักษาวัง ชายฉกรรจ์ที่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ที่
ไม่ได้รับการยกเว้นจากสาเหตุใดๆ มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจาการมีกาหนด 2 ปี101
แต่ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกรมทหารรักษาวังขึ้นทาให้ชายฉกรรจ์ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารสามารถเลือก
รับราชการทหารในกรมทหารรักษาวังได้ หากมีภูมิลาเนาอยู่ในมณฑลกรุง เทพ มณฑลอยุธยา และ
มณฑลนครไชยศรี 102 ด้วยเหตุนี้เองบรรดาข้าราชการที่สัง กัดกระทรวงวัง ที่ไ ม่ไ ด้รับพระราชทาน
สัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ อันเป็นข้อกาหนดที่จะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร 103 จึงเลือกเข้ารับ
ราชการทหารในกรมทหารรักษาวังแทบทั้งสิ้น และทางกระทรวงวังเองก็มีนโยบายจะให้ข้าราชการใน
99

วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 124.
“ประกาศ เปลี่ยนดุมเสื้อกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33,
ตอนที่ 0 ก (30 กันยายน 2460): 441.
101
“พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก 124,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 22, ตอนที่ 23 (3 กันยายน 124):
514 – 515.
102
หจช. ร.6 ว.7/13 ขึ้ นทะเบียนทหาร สาหรับบรรดาเสือป่า ในกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ และข้ าราชการในกรม
มหาดเล็ก และ ราชเลขานุการ กระทรวงวังขึ้นทะเบียนเป็นทหารรักษาวัง ลงวันที่ 18 เมษายน 2460 – 15 เมษายน 2470.
103
“ประกาศ แก้พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร์ศก 124 มาตรา 13 – 14 – 15,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
30, ตอนที่ 0 ก (17 สิงหาคม 2456): 183.
100
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สัง กัดกระทรวงวังที่ทางานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทได้รับการเกณฑ์ทหารในสัง กัดของกรมทหาร
รักษาวังอยู่แล้ว 104 ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังเข้ารับราชการทหารใน
กรมทหารรักษาวัง บรรดาข้าราชการเหล่านี้ก็จะได้รับสิทธิให้ปฏิบัติราชการในตาแหน่งเดิมของตนใน
กระทรวงวั ง ต่ อ ไป 105 ไม่ ต้ อ งเข้ า ประจ าการในหน่ ว ยทหารเหมื อ นการเกณฑ์ เ ข้ า รั บ ราชการใน
กระทรวงกลาโหม ทาให้การบริหารกิจการภายในกระทรวงวังดาเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด
ข้าราชการในกระทรวงวังจานวนมากไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในสามมณฑลที่สามารถเลือกเข้ารับ
ราชการทหารในกรมทหารรักษาวัง กระทรวงวังได้ทาเรื่องขอโอนย้ายบรรดาข้าราชการเหล่านี้ซึ่งแต่
เดิมต้องเป็นทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหมมาเป็นทหารในสังกัดของกระทรวงวังแทน อย่างกรณี
ของนายวรการบัญชา (หม่อมราชวงศ์โป๊ะ มาลากุล)  ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัง และเป็นหนึ่งใน
สมาชิกเสือป่าจานวน 17 คน เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งกองเสือป่า ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
โดยมีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตการเกณฑ์ทหารของกรมทหารรักษาวัง จึงต้องเข้ารับราชการทหารในสังกัด
ของกระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตาม ได้มีการโยกย้ายนายวรการบัญ ชาให้เข้ารับราชการทหารใน
สังกัดของกรมทหารรักษาวังเป็นกรณีพิเศษ106
การโอนย้ายข้าราชการแต่เดิมที่สังกัดกระทรวงวังแต่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในสังกัดของ
กระทรวงกลาโหมให้ ม ารั บ ราชการทหารในกรมทหารรั ก ษาวั ง แทนนี้ เกิ ด ขึ้ น ตลอดรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว สาหรับ ทางกระทรวงกลาโหมจะพบได้ ว่า ในทุก ครั้ ง ที่
กระทรวงวังทาเรื่องขอโอนย้ายข้าราชการของตนเข้าเกณฑ์ทหารในสังกัดของกรมทหารรักษาวังให้
ทางกระทรวงกลาโหมพิ จ ารณาก็ จ ะได้ รั บ การอนุ มั ติ เสมอ ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการ
ที่ เ สนาบดี ก ระทรวงกลาโหมในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า ง
เจ้ าพระยาบดิน ทรเดชานุ ชิต (ม.ร.ว.อรุณ ฉั ตรกุ ล) และเจ้ า พระยาบดิน ทรเดชา (แย้ ม ณ นคร)
ต่างโอนอ่อนผ่อนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์
104

หจช. ร.6 ว.7/13 ขึ้นทะเบียนทหาร สาหรับ บรรดาเสือป่าในกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ และข้ าราชการในกรม
มหาดเล็ก และราชเลขานุการ กระทรวงวังขึ้นทะเบียนเป็นทหารรักษาวัง ลงวันที่ 18 เมษายน 2460 – 15 เมษายน 2470.
105
เรื่องเดียวกัน

ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเดชอุดม
106
หจช. ร.6 ว.7/13 ขึ้ นทะเบียนทหาร ส าหรั บบรรดาเสื อป่า ในกองเสนาหลวงรั กษาพระองค์ และข้ าราชการในกรม
มหาดเล็ก และ ราชเลขานุการ กระทรวงวังขึ้นทะเบียนเป็นทหารรักษาวัง ลงวันที่ 18 เมษายน 2460 – 15 เมษายน 2470.
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ทรงเป็น ผู้แต่ งตั้ง เจ้า พระยาทั้ งสองให้ ดารงตาแหน่ ง เสนาบดีกระทรวงกลาโหม จึง เป็นเหตุใ ห้ตั ว
เจ้าพระยาบดินทรเดชาทั้งสองคนมีความเกรงใจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้ว ยเหตุนี้
เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาเพื่อขอให้ข้าราชบริพารในพระองค์ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ในสังกัดของกองทัพให้โอนย้ายมาเกณฑ์ทหารในสังกัดกระทรวงวังก็มักจะได้รับการยินยอมเสมอ ซึ่ง
ผิดกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่มักจะทรงแสดงออกให้เห็นว่าทรงไม่พอพระทัย
ต่อการผ่อนผัน หรือการยกเว้นข้าราชบริพาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังจากการเกณฑ์ของ
กระทรวงกลาโหมอยู่เสมอ ถึงขนาดทรงมีพระหัตถเลขาวิพากษ์วิจารณ์การยกเว้นการเกณฑ์ทหารของ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว107
แม้ว่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัง จานวนมากจะได้รับการช่วยเหลือให้โอนย้ายมารับ
ราชการทหารในกรมทหารรักษาวัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางกระทรวงวังจะช่วยเหลือข้าราชการ
ทุกรายไป หากเป็นข้าราชการที่ทางานในหน้าที่โดยทั่วไป โดยไม่ได้เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกใช้สอยอยู่ตลอดเวลา และไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอยกเว้นจากการ
เกณฑ์ทหาร อย่างกรณีของนายเนียม ขาคมที่พยายามวิ่งเต้นขอให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปรา
จิณกิติบดี ราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายเนียมอ้างว่าตนมีโรค
ประจาตัวเป็นโรคเหน็บชา หากต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 2 ปี จะทาให้สุขภาพทรุดโทรมลง
และอาจจะเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังมีภรรยา และบุตรต้องเลี้ยงดู ซึ่ง เงินเดือนที่ได้รับในการเป็นทหาร
เกณฑ์นั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูภรรยา และบุตร ด้วยเหตุนี้จึงขอสมัครเป็นทหารรั กษาวังแทน และ
ขอให้ตนยังคงรับราชการในหน้าที่เดิมต่อไป108 ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดีทรงไม่
เห็นด้วยต่อการหนีการเกณฑ์ทหารของนายเนียมเพราะตัวนายเนียมเองก็เป็นเสือป่าอยู่แล้ว แต่กลับ
ใช้ข้ออ้างว่ามีโรคประจาตัว109 ทางกระทรวงก็มิได้ทาเรื่องยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้แก่นายเนียมแต่
อย่างใด

107

หจช., ร.6 ก.7.1/10 ความเห็นทูลกระหม่อมเล็กเรื่องเลิกยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่ข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม

2456
108

หจช., ร.6 ก.7.1/3 กระทรวงวั งและกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ นข้ า ราชการในพระราชส านั ก จากการเกณฑ์ ท หาร
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2459
109
เรื่องเดียวกัน
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บรรดาข้าราชบริพารในกระทรวงวัง ที่ทาเรื่องขอโอนย้ายสังกัดจากกระทรวงกลาโหม มา
สังกัดกรมทหารรักษาวัง เนื่องจากการรับราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมจาเป็นต้องปฏิบัติ
หน้าที่เหมือนกับทหารโดยทั่วไป แต่การเข้าเป็นทหารในสังกัดกรมทหารรั กษาวังมีหน้าที่รับผิดชอบ
เพี ยงแค่ การดู แ ลความปลอดภัย ภายในพระบรมมหาราชวั ง และหน้ าที่ ของทหารกองเกีย รติ ย ศ
นอกจากนี้แล้วบรรดาข้าราชการกระทรวงวังที่เกณฑ์ทหารในสังกัดของกรมทหารรักษาวังยังได้รับสิทธิ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งเดิมของตน ทั้งยังเป็นเรื่องของความคุ้นเคยระหว่างทหารด้วยกันที่
บรรดาข้าราชการในกระทรวงวังย่อมมีความสนิทคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วการเข้ารับราชการทหารในกรม
ทหารรักษาวังจึงไม่จาเป็นต้องปรับตัวเท่าใดนัก ต่างกับการโยกย้ายไปสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่ง
บรรดาข้าราชการเหล่านี้จะกลายเป็นคนแปลกหน้าของอีกฝั่งหนึ่ง
นอกจากการใช้ ก รมทหารรั ก ษาวั ง เพื่ อ แทรกแซงการเกณฑ์ ท หารของกองทั พ บกแล้ ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ประโยชน์จากกรมทหารวังในการสนับสนุนพระบรม
ราโชบายทางการทหารในพระองค์ซึ่ง ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการแต่ถูก
คัดค้าน ก็ทรงใช้กรมทหารรักษาวังเป็นเครื่องมือในการดาเนินพระบรมราโชบายนั้นแทน ทั้งนี้ก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันระหว่างพระองค์กับพระอนุชา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่อ
พระราชบัลลังก์ของพระองค์ในภายหลังได้

3.2.3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารรักษาวัง
การจัดตั้งกรมทหารรักษาวังที่มณฑลปักษ์ใต้ สืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะจัดตั้งกองทหารบริเวณภาคใต้ของประเทศเพื่อป้องกันการ
แทรกแซงของอังกฤษ เนื่องจากในขณะนั้นมีการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณแหลมมาลายู จึงอาจเป็น
สาเหตุให้อังกฤษต้องการครอบครองดินแดนบริเวณนั้น นอกจากนี้ในจัง หวัดภูเก็ตก็มีชาวต่างชาติ
อาศั ย อยู่ เ ป็ น จ านวนมากโดยเฉพาะชาวจี น เคยก่ อ การประท้ ว งอย่ า งรุ น แรงมาแล้ ว ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนรัฐบาลต้องส่งทหารจากกรุงเทพฯ ลงไปปราบปราม จึง
มีแนวคิดว่าหากมีกองทหารประจาการอยู่ที่ภาคใต้จะทาให้ระงับเหตุการณ์รุนแรงได้อย่างทันท่วงที110
110

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 260.
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การจัดตั้งกองทหารที่มณฑลปักษ์ใต้นี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
เสนาบดี ก ระทรวงกลาโหม และสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า ยุ ค ลฑิ ฆั ม พร กรมหลวง
ลพบุ รีร าเมศร์ สมุห เทศาภิบ าล และอุ ปราชมณฑลปั ก ษ์ใ ต้ ในเวลานั้น ต่า งทรงเห็ น ชอบกับ แนว
พระราชดาริในพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หั ว แต่ก็ มีข้ อคิด เห็ นที่แ ตกต่างกัน ระหว่า ง
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงนครไชยศรี สุ ร เดช กั บ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวง
ลพบุรีราเมศร์ เรื่องที่ตั้งของกรมทหาร ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชทรง
ต้องการตั้งกรมทหารที่มณฑลพัทลุง แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ทรงมี
ความเห็นว่าควรจะตั้งกรมทหารที่มณฑลนครศรีธรรมราชเพราะมีประชากรเยอะกว่า ทหารเกณฑ์
ส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่ภูมิลาเนาเดิมของตน111 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยกับ
พระด าริ ข องสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงลพบุ รี ร าเมศร์ ใ นการตั้ ง กองทหารที่ ม ณฑล
นครศรีธรรมราช
อย่ า งไรก็ ต ามสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ ซึ่ ง ทรงด ารงต าแหน่ ง
เสนาธิการทหารทรงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งกองทหารขึ้นที่มณฑลปักษ์ใต้เพราะเกรงว่าอังกฤษ
จะใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยาม พร้อมกันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมี
บันทึกความเห็นในการจัดตั้งกองทหารมณฑลปักษ์ใต้ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยอธิบายถึงสาเหตุที่ทรงคัดค้าน มีใจความสาคัญคือ การตั้งกองทหารที่นครศรีธรรมราชไม่สามารถ
ป้องกันการรุกรานประเทศของมหาอานาจได้ หากอังกฤษต้องการจะรุกรานสยามจริง หากใช้วิธีปิด
ปากอ่าวเหมือนที่ฝรั่งเศสเคยกระทาในร.ศ.112 ก็สามารถเอาชนะประเทศสยามได้ แล้ว การตั้งกอง
ทหารควรตั้งในพื้นที่ที่ปกครองได้โดยสะดวก 112 โดยให้ความสาคัญกับการรวมกองทหารทั้งหมดเข้า
ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว การกระจายกาลังกันต่อสู้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป และอยู่ในตาราพิชัยสงคราม สมเด็จเจ้ าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกทรงตาหนิ
แนวคิดการตั้งกรมทหารที่มณฑลปักษ์ใต้ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชอย่าง
รุนแรงว่าแม้แต่ “เด็กอมมือยังรู้” หลักพิชัยสงครามพื้นฐานนี้ 113 ทั้งยังทรงตาหนิที่พระเจ้าบรมวงศ์
111

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 260.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 260.
113
หจช., ร.6 ว.7/3 เรื่องจัดการทหารและเกณฑ์ทหารมณฑลปักษ์ใต้ มีเรื่องจัดการเมืองสตูลด้วย ลงวันที่ 13 มกราคม
2456 – 2 กันยายน 2459.
112

143

เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชจะใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดตั้งกองทหารกองใหม่
ว่าเป็นความคิด “ฟั่นเฟือน” เพราะในความเป็นจริงแล้วงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับก็ไ ม่
เพี ย งพอกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอาวุ ธ ให้ แ ก่ ท หารอยู่ แ ล้ ว 114 การตั้ ง กรมทหารเพิ่ ม ขึ้ น มาซึ่ ง
จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมากจึงเป็นสิ่งที่เกินกาลังกระทรวงกลาโหมจะทาได้ และไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงคัดค้านการตั้ง
กรมทหารที่มณฑลปักษ์ใต้อย่างรุนแรง
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเสนอแนะว่าการรักษาความสงบในมณฑล
ปักษ์ใต้ ควรเป็นหน้าที่ของตารวจภูธร โดยให้เพิ่มกองกาลังตารวจ และจัดระเบียบให้เป็นอย่างทหาร
เพราะกองกาลังตารวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบภายในประเทศ ต่างกับการเพิ่มกาลัง ทหารที่มี
หน้าที่หลักในการต่อสู้กับกองกาลังต่างชาติ115 ดังนั้นหากมีการเพิ่มกาลังทางทหารจะทาให้อังกฤษซึ่ง
ครอบครองมาลายาเกิดความระแวงว่าสยามต้องการรุกรานอาณานิคมของตน และจะใช้การเพิ่มกาลัง
ทหารของสยามเป็นข้ออ้างเพื่อการรุกรานสยามในเวลาต่อมาได้
ผลของการคัดค้านในคราวนี้ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษาสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงต่า งประเทศถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ใน
หัวเมืองมาลายูหากสยามไม่มีกองทหารในมณฑลปักษ์ใต้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะ
วงศ์วโรปการทรงให้ความเห็นว่าการไม่มีทหารในมณฑลปักษ์ใต้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในหัวเมืองมาลายูแต่อย่างใด116 แม้พระราชประสงค์ในการจัดตั้งกองทหารที่มณฑลปักษ์ใต้
จะได้รับ การคัดค้ านเป็น อย่างมากจากสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทั้ ง ยัง ทรง
อธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ทรงต้องการให้มีการก่อตั้งกรมทหารที่มณฑลปักษ์ใต้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมทหารรักษาวัง
แทนการตั้งกองทหารในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากทรงให้สร้างพระตาหนักที่
ประทับขึ้นที่นั้นดังนั้นจึงควรจะมีกองทหารรักษาวังเพื่อเป็นการดูแลรักษาความความปลอดภัยส่วน
พระองค์ แม้ว่าโดยแท้จริงแล้วการจัดตั้งกองทหารรักษาวังในคราวนี้เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์
114

หจช., ร.6 ว.7/3 เรื่องจัดการทหารและเกณฑ์ทหารมณฑลปักษ์ใต้ มีเรื่องจัดการเมืองสตูลด้วย ลงวันที่ 13 มกราคม
2456 – 2 กันยายน 2459.
115
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 264.
116
เรื่องเดียวกัน, หน้า 264.
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ที่จะให้มีทหารประจาการที่มณฑลปักษ์ใต้ 117 ดังนั้นในพ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารในหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้
เพื่อเกณฑ์ทหารเข้าประจาการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารรักษาวัง ในมณฑลนครศรีธรรมราช118
และเมื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ จั ด ตั้ งกรมทหารรั ก ษาวั ง ซึ่ ง สั ง กั ดกระทรวงวั ง แทนที่ก องทหารในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมแล้ว สมเด็จเจ้าเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งทรงคัดค้านการก่อตั้งกรม
ทหารที่มณฑลปักษ์ใต้มาตลอด ก็มิได้คัดค้านการก่อตั้งกรมทหารรักษาวังที่มณฑลปักษ์ใต้แต่อย่างใด
เนื่องจากกรมทหารรักษาวังเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวังซึ่งอยู่นอกเหนือพระราชอานาจใน
การบังคับบัญชาของพระองค์ อีกทั้งในเรื่องของงบประมาณในการบริหารก็เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของกระทรวงวัง จึงไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของกระทรวงกลาโหมเหมือนการจัดกองทหาร
โดยทั่วไป
การจัดตั้งกองพันทหารราบที่ 3 ส่งผลต่อสายการบังคับบัญชาของทหารรักษาวังที่ขยายใหญ่
ขึ้น เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกตาแหน่งผู้
บังคับการกรมทหารรักษาวัง เป็น “ผู้บัญชาการทหารรักษาวัง” ให้มียศเสมอกับผู้บัญชาการทหารบก
โดยทรงให้เหตุผลว่าแต่เดิมนั้นผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมีอานาจตั้ง ศาลทหารรักษาวัง ซึ่งตาม
ธรรมนูญศาลทหารบกพ.ศ.2465 มาตรา 22 ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอานาจในการตั้งศาลมณฑล
ทหารบก119 และด้วยเหตุที่ศาลทหารรักษาวังมีอานาจเทียบเท่าศาลมณฑลทหารบก ดังนั้นตาแหน่งผู้
บังคับการกรมทหารรักษาวังจึงมีอานาจเสมอกับผู้บัญชาการทหารบก ประกอบกับการจัดตั้งกองพัน
ทหารราบที่ 3 ทาให้ขนาดของกรมทหารรักษาวังขยายใหญ่ขึ้น จึงควรยกตาแหน่งผู้บัญชาการกรม
ทหารรักษาวังให้เสมอกับผู้บัญชาการทหารบก 120การยกตาแหน่งผู้บัญชาการทหารรักษาวังให้เสมอ
กับตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นการสร้างความเท่าเทียมในศักดิ์และสิทธิของกรมทหารรักษาวัง
ให้เสมอกับกองทัพบก แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วขนาดกาลังของกองทัพบกนั้นมีขนาดใหญ่กว่ากรม
ทหารรั ก ษาวั ง เป็ น อย่ า งมาก รวมทั้ ง อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ก ว้ า งขวางกว่ า มาก แต่
117

อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี, หน้า 30.
วรชาติ มีชูบท, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, หน้า 109.
119
“พระธรรมนูญศาลทหารบก รัตนโกสินทร์ ศก 126,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25, ตอนที่ 39 (29 ธันวาคม 126): 1016.
120
“ประกาศ ยกตาแหน่ งผู้ บั งคั บการกรมทหารรั กษาวั งของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้า อยู่หัวขึ้ นเสมอด้ว ยผู้
บัญชาการทหารบก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 41, ตอนที่ 0 ก (4 มกราคม 2467): 297 – 298.
118
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมองความเท่าเทียมระหว่างหน่วยงานทหารทั้งสองหน่วย
จากสิทธิในการตั้งศาลทหาร
การยกตาแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารรักษาวังให้เสมอกับผู้บัญชาการกองทัพบกนอกจาก
เป็นการสร้างความเท่าเทียมในศักดิ์และสิทธิของกรมทหารรักษาวังให้เสมอกับกองทัพบกแล้ว ยังเป็น
นัยยะที่แสดงให้เห็นถึงพระราชอานาจ และภาพลักษณ์ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีเสมอกับบรรดาพระเชษฐาและพระอนุชาของพระองค์ ในการที่ทรงมีพระราช
อานาจในการบังคับบัญชากรมทหารที่มีอานาจเทียบเท่ากั บกองทัพบกอันเป็นกองกาลัง หลักของ
ประเทศ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงทั่วโลกต้องเผชิญ หน้ากับภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้ง
ประเทศสยาม ทาให้รัฐบาลต้องลดงบประมาณรายจ่ายของประเทศ รวมทั้งงบประมาณในส่วนของ
สานักพระราชวัง121 ด้วยเหตุนี้ในพ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช
โองการยุบกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารรักษาวัง โดยให้เหตุผลว่าการที่ทรงก่อตั้งกองพันทหารราบ
ที่ 3 เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ทางการทหารประสบผลสาเร็จแล้ว จึงควรยุบกองพันทหารราบที่
3 ลงเสีย122 พร้อมกันนี้ยังทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกตาแหน่งผู้บัญชากรมทหารรักษาวัง และ
กลับมาใช้ตาแหน่งผู้บังคับการตามเดิม เนื่องจากมีการปรับลดขนาดกรมทหารรักษาวังเหลือเพียง 2
กองพัน123 แต่ในความเป็นจริงแล้วการยุบกองพันทหารราบที่ 3 มีปัจจัยจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก
เพราะการยุบกองพั นทหารราบที่ 3 ลงนั้นสามารถลดงบประมาณรายจ่า ยประจาปีของสานั ก
พระราชวังได้ถึงปีละ 200,000 บาท124
เรื่องงบประมาณสาหรับกรมทหารรักษาวัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ทราบปัญหามาตั้งแต่แรกว่า การตั้งกรมทหารรักษาวังในมณฑลปักษ์ใต้จาเป็นต้องใช้ง บประมาณ
จานวนมากจากหนังสือกราบทูลของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงมีบันทึก
121

วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 128.
“ประกาศ ยุบเลิกกองพันที่ 3 กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครศรีธรรมราช,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2468): 98.
123
“ประกาศ ยุบตาแหน่งผู้บัญชาการ และตั้งตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2468): 99.
124
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 265.
122
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คัดค้านในการตั้งกรมทหารที่มณฑลปักษ์ใต้ โดยหนึ่งในข้อคัดค้านหลักของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษ ณุ โ ลกประชานาถคื อ เรื่ อ งงบประมาณซึ่ ง ไม่เ พี ย งพอในการจั ด ตั้ ง กองทหารที่ ม ณฑลปั ก ษ์ ใ ต้
หมายความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าการจัดตั้งกรม
ทหารรักษาวังที่มณฑลปักษ์ใต้จาเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก แต่ก็ยังทรงยืนยันที่จะให้มี
การตั้งกรมทหารรักษาวังเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชอานาจในการตัดสินพระราชหฤทัย
ทางการทหาร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติในรัชสมัยต่อมา ทรงมี
พระบรมราชโองการให้ยกเลิกตาแหน่ง ผู้บัง คับการ จเร และผู้ช่วยจเรในกรมทหารรักษาวัง ด้วย
เหตุผลว่าตาแหน่งทั้งสามตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการบริหารกิจการภายในกรมทหารรักษาวังเฉพาะ
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น แล้ ว ในรั ช กาล
ปัจจุบัน125 นอกจากนี้ยังทรงยกเลิกศาลทหารวัง โดยให้รวมเข้ากับกระทรวงศาลทหารบก 126 และ
ทรงเปลี่ ย นแปลงตั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากรมทหารรั ก ษาวั ง โดยทรงมี พ ระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง
จมื่นฤทธิ์รณจั กร รองผู้บัญชาการกรมทหารรักษาวัง ขึ้นเป็นผู้บัญ ชาการกรมทหารรักษาวัง แทนที่
พระยาอนิรุทธเทวา127 แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระบรมราโชบายในการ
เปลี่ ย นการปกครองภายในกรมทหารรั ก ษาวั ง แต่ ก รมทหารรั ก ษาวั ง ก็ ยั ง เป็ น หน่ ว ยทหารที่
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงไว้ ว างพระราชหฤทั ย ให้ ถ วายความปลอดภั ย เป็ น การส่ ว นพระองค์ โดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้กรมทหารรักษาวังทาหน้าที่ถวาย
ความปลอดภัยให้แก่พระองค์ที่วังสุโขทัยที่ทรงใช้เป็นที่ประทับแทนที่กรมทหารปืนใหญ่ซึ่งทาหน้าที่
ดังกล่าวเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระอิสริยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ128
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลคณะราษฎร์ไ ด้พยายามลดบทบาท และอิทธิพล
ของพระมหากษัตริย์ต่อกองทัพลง ด้วยการยุบกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เหลือเพียง
125

“ประกาศ ยุบเลิกตาแหน่งผู้กับการ จเร และผู้ช่วยจเรในกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 44, ตอนที่ 0 ก
(26 มิถุนายน 2470): 39.
126
หจช., ร.7 ว.7/4 เรื่องยกเลิกอานาจศาลทหารวังไปรวมกับศาลทหารบก ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2469.
127
หจช., ร.7 ว.7/3 เรื่องให้พ ระยาอนิรุทธออกจากตาแหน่ งผู้ บังคับ การทหารรัก ษาวัง ให้จ มื่นฤทธิ์ รณจัก รเป็นแทน
ลงวันที่ 6 เมษายน 2469
128
หจช., ร.7 ว.7/1 เรื่องทหารรักษาวังสุโขทัย ลงวันที่ 4 มกราคม 2468.
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กรมทหารราบที่ 1 รวมถึงการยุบกรมทหารรักษาวัง ลง และตั้ง กองพันทหารราบที่ 9 ซึ่ง สัง กัด
กระทรวงกลาโหมขึ้นเป็นทหารรักษาวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้เรียกชื่อย่อ
ว่ า “ ท หา ร รั ก ษา วั ง ” ขึ้ น ม าแ ทน ที่ 129 จ ว บ จน ก ร ะ ทั่ ง ใน พ .ศ . 2492 คณะ รั ฐ บา ลที่ มี
จอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกฐานะกรมทหารราบที่ 1 กลับมาเป็นกรมทหา
ราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ดัง เดิม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และรักษา
ตานานของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เอาไว้130 พร้อมกันนี้ยังได้มีการสถาปนา “กองพันทหาร
ราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในสังกัดกรม
ทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์131 ขึ้นแทนที่กองพันทหารราบที่ 9 ซึ่งในปีต่อมากรมทหาร
รั ก ษาพระองค์ ทั้ ง สามกองพั น ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของริ้ ว กระบวนราบใหญ่ ใ นพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก132

3.3 สรุป
ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ กิจกรรมทาง
ทหารหลากหลายประการได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ ทั้งเพื่อสร้างการ
ยอมรับจากบรรดาทหารในกองทัพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างพระราชอานาจทางการทหารเพื่ อ
สร้างความมั่นคงให้แก่พระราชบัลลังก์ในพระองค์ หน่วยงานที่มีลักษณะ และทาหน้าที่คล้ายคลึงกับ
กองทัพอย่า งกองเสื อป่ า และกรมทหารรัก ษาวัง ถู กสถาปนาขึ้ นมาเพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ง ในการสร้า ง
ภาพลักษณ์ผู้นาทางทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ยังได้กลายเป็น
ฐานพระราชอานาจทางการทหารให้แก่พระองค์เพื่อคานพระราชอานาจทางการทหารกับบรรดาพระ
เชษฐา และพระอนุชาในพระองค์ที่ทรงรับราชการทหาร

129

“ประกาศ ยกเลิกกรมทหารรักษาวัง และตั้ง ร.พัน 9 เป็นทหารรักษาวังฯ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52, ตอนที่ 0 ก
(22 มีนาคม 2478): 2075.
130
หจช., สร.0201.4.1/1 กรมทหารมหาดเล็ก (ร.บ.1 และ 11) ลงวันที่ 26 มกราคม 2492.
131
เรื่องเดียวกัน
132
“กาหนดการ ที่ 11/2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรา
ธิราช และ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พ.ศ. 2493,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52, ตอนที่ 0 ก (9 พฤษภาคม 2493): 1988.

148

อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ผ่านกองทหารส่วนพระองค์
ที่ทรงสถาปนาขึ้นคงไม่เพียงพอต่อการสร้างความยอมรับในภาพลักษณ์ทางการทหารจากบรรดา
ทหารในกองทัพ ด้วยเหตุนี้พระราชกรณียกิจทางการทหารที่สาคัญอีกประการหนึ่งในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนากองทัพทั้งในส่วนของกองทัพเรือ และกองทัพบกให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ด้วยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยให้แก่กองทัพทั้ง สอง เพื่อให้บรรดาทหาร
ทั้งหลายตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยต่อความเจริญของ
กองทัพเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นที่ทรงรับราชการทหาร

บทที่ 4
การพัฒนากองทัพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
เนื่องจากบทบาทในการพัฒนากองทัพตกอยู่กับบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาในพระองค์
มาตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่างเหินจากการมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างความเจริญแก่กองทัพไทย ด้วยเหตุนี้
หลังจากที่กองเสือป่า และกรมทหารรักษาวังสถาปนาขึ้นเพื่อสร้างบทบาท และภาพลักษณ์ทางการ
ทหารในฐานะกองทัพส่วนพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแสดงให้
เห็นว่าทรงใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการของกองทัพเฉกเช่นเดียวกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์
อื่น ด้วยความมุ่งหวังว่าพระองค์จะทรงมีบทบาททางทหารมากยิ่งขึ้น พระบรมราโชบายในระยะต่อมา
จึงเป็นในลักษณะของการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากิจการของกองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า
โดยพระราชกรณียกิจที่สาคัญคือ การเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วงพระราชทานให้แก่กองทัพเรือ
และอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุน และพัฒนากิจการของการบินทหารบก อันเป็นหน่วยงานใหม่ที่
ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระองค์

4.1 เรือหลวงพระร่วง
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ปะทุขึ้น ข้าราชการและประชาชนกลุ่มหนึ่ง เกิดความกัง วลต่อ
เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ด้วยในเวลานั้นกองทัพเรือสยามยั งล้าหลัง อยู่มาก อีกทั้ง
จานวนเรือรบก็ไม่เพียงพอต่อการป้องกันประเทศ แต่ด้วยงบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจากัดจึง
ไม่ส ามารถจั ดซื้ อเรือ รบลาใหม่ใ ห้ก องทั พเรือ 1 ด้ วยเหตุนี้ ในพ.ศ.2457 บรรดาข้ าราชการ และ
ประชาชนกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ น าโดยเจ้ า พระยาอภั ยราชามหายุ ติ ธ รรมธร (ม.ร.ว.ลบ สุ ทั ศ น์ ) เสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ร่วมกันก่อตั้ง
สมาคมเพื่อเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในการป้องกัน
ประเทศ โดยทางสมาคมได้ทูลเกล้าฯ ถวายแผนการดังกล่าวเพื่อ ขอพระบรมราชานุญ าต ทั้งยังขอ
1

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.97.
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พระราชทานชื่อสมาคม ชื่อเรือรบ และพระบรมราชูปถัมภ์จากพระองค์2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนแผนการเรี่ยไรเงินของสมาคมเป็นอย่างดี ทั้งยังทรงยินดีรับสมาคมนี้ไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งพระราชทานนามเรือรบที่จะจั ดซื้อว่า “เรือพระร่วง” ตามชื่อกษัตริย์ใน
ตานานของสยาม นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานนามสมาคมว่า “สมาคมราชนาวีแห่งกรุง สยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์”3
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรซึ่งเป็นผู้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้งราช
นาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม และดารงตาแหน่ง สภานายกราชนาวีแห่ง กรุงสยาม 4 แต่เดิมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้ถ วายตั วอยู่ใ นกรมมหาดเล็ก ต่อมาในพ.ศ.2445
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ าพระยาอภัย ราชามหายุ ติธ รรมธรย้า ยไปรับ ราชการใน
กระทรวงนครบาลในตาแหน่งเจ้ากรมกองตระเวน ฝ่ายไต่สวนโทษหลวง และในพ.ศ.2434 ได้รับ
พระราชบรรดาศักดิ์เป็นพระประชากรกิจวิจารณ์ และเลื่อนเป็น พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง
ในพ.ศ.24355 ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์ เจ้ารพีพั ฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ทรงลาออกจากตาแหน่ง เสนาบดี กระทรวง
ยุติธรรมในพ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยา
อภัยราชามหายุติธรรมธร6
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรนอกจากจะเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดย
ส่ว นตั วแล้ว เจ้ าพระยาอภั ยราชามหายุติ ธรรมธรได้ ให้ การสนับ สนุ นพระราชกรณี ยกิ จต่ าง ๆ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ในกิจการเสือป่า เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรม
ธรก็ได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนพรานหลวง7 อันเป็นโรงเรียนสาหรับฝึกเสือป่า ทั้งยังสนับสนุนให้
2

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 90.
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.97.
4
วรชาติ มีชูบท, ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์, 2555), หน้า 298.
5
สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 168.
6
เรื่องเดียวกัน, หน้า 169 – 170.
7
“แจ้งความกรมมหาดเล็ก เรื่องท่านเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรได้ให้หนังสือแก่โรงเรียนพรานหลวง,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (29 ธันวาคม 2461): 2532.
3
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ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
ทรงมี ค วามไว้ ว างพระราชหฤทั ย ในตั ว เจ้ า พระยาอภั ย ราชามหายุ ติ ธ รรมธรและทรงแต่ ง ตั้ ง ให้
เจ้า พระยาอภัยราชามหายุติธ รรมธรเป็นสมุห มนตรี 8 อัน เป็ นต าแหน่ง ที่ท รงแต่ ง ตั้ง ตามพระราช
อัธ ยาศั ย จากข้ า ราชการพลเรื อนที่ รั บ ราชการใกล้ ชิ ดพระองค์ และเป็ น ที่ไ ว้ ว างพระราชหฤทั ย 9
นอกจากนี้ เ จ้ า พระยาอภั ย ราชามหายุ ติ ธ รรมยั ง เป็ น หนึ่ ง ในยี่ สิ บ สามคนที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพล้อลงในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต 10 ที่จัดทาโดยเหล่าทวยนาครใน
เมืองดุสิตธานีเพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อเรือพระร่วง บรรดาบุคคลที่มีภาพล้อปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์
ดุสิตสมิตล้วนแต่มีความใกล้ชิด สนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เจ้าพระยา
รามราฆพ พระยาอนิรุทธเทวา พระยาเฉลิมอากาศ เป็นต้น
สาหรับคณะกรรมการของราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามคนอื่น ๆ ล้วนแต่เป็นข้าราชบริพารที่
มีความใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ทรงดารงตาแหน่ง
สยามมกุฎราชกุมารอย่าง พระยาประสิทธิ์ศุภการดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยสภานายกสมาคม พระยาศรี
สุนทรโวหารดารงตาแหน่งเลขาธิการ พระยาบุรีนวราษฐ์ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นต้น ซึ่ง
บุ ค คลเหล่ า นี้ น อกจากจะด ารงต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญ ในสมาคมแล้ ว ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหลายกิจกรรมทั้ง การเป็นทวยนาครใน
ดุสิตธานี การเข้าเป็นสมาชิกเสือป่า หรือการเป็นนายทหารพิเศษประจากรมทหารรักษาวัง
การดาเนินกิจกรรมของราชนาวีสมาคมยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาเสนาบดีที่ใกล้ชิดกับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันบริจาค
เงิน โดยเฉพาะเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ซึ่งพยายามสนับสนุนการเรี่ยไรเงินใน
คราวนี้เป็นอย่างมากโดยมีคาสั่งให้ที่ว่ าการอาเภอทั้ง 15 อาเภอในเขตพระนครเปิดเป็นสถานที่รับ
บริจาคเงินเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วงจากประชาชน นอกจากนี้กระแสคัดค้านอย่างรุนแรงจากบรรดา
นักหนังสือพิมพ์ รวมทั้งจากข้าราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทาให้เจ้าพระยายมราชมีคาสั่งให้
กานันผู้ใหญ่บ้านดาเนินการชี้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระราชประสงค์ และประโยชน์ของการ
8

“แจ้งความกระทรวงมุรธาธร เรื่อง พระราชทานเข็มตราตั้ง สมุหมนตรี แก่เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร, ” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ 0 ง (30 พฤศจิกายน 2456): 1993.
9
“พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 129,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ 0 ก (11 ธันวาคม 129): 40.
10
วรชาติ มีชูบท, ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 6, หน้า 259.
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ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงินตามที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ11
ในส่วนของข้าราชการประจากระทรวงนครบาล เจ้าพระยายมราชได้มีคาสั่ง ให้ข้าราชการ
กระทรวงนครบาลทุกคนสมัครเข้าเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมไม่ว่าจะเป็นนายอาเภอ หรือภารโรง
ประจาที่ว่าการอาเภอ โดยให้แต่ละอาเภอทาการสารวจว่าข้าราชการคนใดบ้างยังไม่ได้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก และให้ส่งรายชื่อกลับมาที่กระทรวงนครบาลเพื่อพิจารณาโทษต่อไป คาสั่งในคราวนี้ส่ ง ผล
กระทบต่อบรรดาข้าราชการระดับล่างเป็นอย่างมากโดยเฉพาะข้าราชการในตาแหน่งภารโรง และ
เสมียนที่ได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละไม่กี่บาท แต่กลับต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมพร้อม
ทั้งเสียค่าบารุงเพื่อมิให้ถูกลงโทษ นอกจากการถูกบังคับให้สมัครเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมแล้ว การ
เสีย เงิ นค่ าบ ารุ งสมาคมสร้า งความล าบากแก่ บรรดาข้า ราชการเหล่า นี้เ ป็นอย่า งมาก เพราะตาม
กฎระเบียบของราชนาวีสมาคมแล้วการเสียเงินค่าบารุงสมาคมนั้น มิใช่เป็นการจ่ายเป็นรายเดือน แต่
เป็นการเสียเงิ นค่า บารุ งเป็น เงิน ก้อนครั้ง เดียวต่อการเป็ นสมาชิกราชนาวีสมาคมเป็ นเวลาหนึ่ง ปี
รายจ่ายที่มีแต่เดิมก็เกือบจะไม่เพียงพอในการดารงชีพ แต่กลับต้องเก็บเงินบางส่วนมาเป็นค่าสมัคร
สมาชิกราชนาวีสมาคม ด้วยเหตุนี้ข้าราชการจานวนมากจาเป็นต้องเขียนจดหมายขอผ่อนผันการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคม12

4.1.1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวกับราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์
เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งสมาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้บรรดา
ข้าราชการในพระราชสานักเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม เพราะตามมาตราที่ 16 ใน
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการค้าขาย และสมาคมแห่งข้าราชการในพระราชสานัก การที่ข้าราชการใน
พระราชสานักจะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าใด ๆ นั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด
เสี ย ก่ อ น ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงมี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้

2458.

11

หจช., ร.6 น.23/1 เปิดสถานที่รับเงินเรี่ยไรสร้างเรือรบในมณฑลกรุงเทพ ลงวันที่ 8 เมษายน 2458.

12

หจช., ร.6 น.23/10 ให้ส่งรายชื่อข้าราชการกรมพระนครบาลที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกราชนาวีสมาคม ลงวันที่ 18 มกราคม
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ข้าราชการในพระราชสานักคนใดก็ตามที่มี ความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมแห่งกรุง
สยาม สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ตามอัธยาศัย 13 โดยไม่ต้องทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชานุญาตจาก
พระองค์อีก
นอกจากนี้เมื่ อราชนาวีสมาคมแห่ง กรุง สยามได้สร้ างเข็มขึ้นมาเพื่อให้สมาชิ กของสมาคม
ประดั บสาหรับ แสดงตนว่าเป็นสมาชิ กของสมาคม ขณะเดีย วกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม พ.ศ.245814 โดยใจความ
สาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการที่ทรงมีพระบรมราชานุญ าตให้บุคคลที่เป็นสมาชิกของราช
นาวีสมาคมสามารถประดับเข็มราชนาวีสมาคมได้ทุกโอกาสทั้ งในเครื่องแบบและชุดพลเรือน ทั้งยัง
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ราชนาวี ส มาคมแห่ ง กรุ ง สยามประดั บ เข็ ม ราชนาวี ส มาคม และมี
บทลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามแต่ประดับเข็มราชนาวี
สมาคม รวมทั้งผู้ที่สร้างเข็มราชนาวีสมาคมปลอมขึ้นมา โดยให้ลงโทษผู้กระทาผิดในข้อหาประดับ
หรือสร้างเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ปลอม15
พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคมฉบับนี้มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ที่สร้างและประดับเข็ม
ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามโดยมิได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับเข็ม
ราชนาวีสมาคมได้ทุกโอกาส ซึ่งวัตถุประสงค์สาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ ความพยายามชัก
จูงให้บรรดาข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อหาเงินอุดหนุนซื้อเรือรบพระ
ร่วง ซึ่งผู้ที่มีสิทธิประดับเข็มราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามต้องเป็นผู้ที่ร่วมบริจาคเงิน และเป็นสมาชิก
ของสมาคมเท่านั้น ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ประดับเข็มราชนาวีสมาคมก็แสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือกับ
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุญาตให้ประดับเข็มราช
นาวี ส มาคมได้ ทุ ก โอกาสนี้ ก็ เ ป็ น พระบรมราโชบายเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ท รงมี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้
ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเสือป่าไปทางานราชการในตอนเช้า เป็นการแสดงตนของบรรดา
ข้าราชการว่าได้ทาตามพระราชประสงค์ของพระองค์

13

“ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการในพระราชสานักเปนสมาชิกในราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม
ได้”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0 ง (6 ธันวาคม 2457): 2022.
14
“พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 32, ตอนที่ 0 ก (9 ธันวาคม 2458): 388.
15
เรื่องเดียวกัน, หน้า 388.
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นอกจากในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากต่อราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นผู้นาในการ
กระตุ้นปลุกเร้าให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินซื้อเรือรบ และบทบาทในการเป็นองค์บรรณาธิการและ
พระราชนิพนธ์บทความต่าง ๆ ลงในวำรสำรสมุทสำร อันเป็นวารสารที่ตีพิมพ์โดยราชนาวีสมาคมแห่ง
กรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วำรสำรสมุทสำรฉบับบแรกตีพิมพ์ขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ.2457 ซึ่ง
บทความในวารสารมี ทั้งที่เ ป็นบทความให้ค วามรู้ ในด้า นทหารเรื อ เหตุการณ์การรบทางทะเลใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 รวมทั้งบทความปลุกใจเพื่อสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์
สาคัญของสมุทสำรก็เพื่อชักจูงให้คนไทยร่วมกันบริจาคเงินซื้อเรือหลวงพระร่วง16 รวมทั้งนาเงินรายได้
จากการจาหน่ายวารสารไปสมทบทุนซื้อเรือรบหลวงพระร่วงอีกด้วย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงรับ เป็ นองค์บ รรณาธิ การตามกราบบั ง คมทูล เชิ ญ ของราชนาวี สมาคมแห่ง กรุ ง
สยาม17 และนอกจากจะทรงรับเป็นองค์บรรณาธิการให้แล้ว ยังทรงมีงานพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง
ตีพิมพ์ในวารสารด้วย
เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วงพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทความต่าง ๆ เช่น “เหตุการณ์ยุทธทางทเล” ตีพิมพ์ใน
วำรสำรสมุทสำร ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.245818 หรือบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “ขอชวนท่านเป็น
แมลงหวี่” ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำร ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.245819 ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้การเรี่ยไรเงินเป็นล่าช้าเนื่องจาก
คนไทยจ านวนมากเพิ ก เฉยต่ อ กิจ กรรมดั ง กล่ า ว 20 ด้ว ยเหตุ นี้ พ ระองค์ท รงมี พระราชประสงค์ ใ ห้
ประชาชนช่วยกันสนับสนุนกิจการของราชนาวีสมาคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แต่เพียงร่วมกันบริจาคเงิน
เท่านั้น แต่ขอให้ประชาชนร่วมกันเป็นกระบอกเสียงให้ราชนาวีสมาคมในการชักชวนคนอื่น ๆ ให้
ร่วมกันบริจาคเงินมากยิ่งขึ้น21

16

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 90.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.
18
พันแหลม, “เหตุการณ์ยุทธทางทเล” สมุทสาร 4 (เมษายน 2458): 16.
19
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “ขอชวนท่านเป็นแมลงหวี่,” สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 14 - 27.
20
เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
21
เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 – 22.
17
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นอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีง านพระราชนิพนธ์ในวำรสำร
สมุทสำรแล้ว พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารที่
ใกล้ ชิดในพระองค์ท รงพระนิ พนธ์ และเขียนบทความลงในวารสารเพื่อ กระตุ้น ให้ป ระชาชนเห็ น
ความสาคัญ และประโยชน์ของการบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบในคราวนี้ อย่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งในขณะนั้นทรงดารงตาแหน่งเสนาบดี
กระทรวงทหารเรือ ได้ทรงมีพระนิพนธ์บทความเรื่อง “ต านาน ร.พ.ต. เสื อ คารณสินธุ์ ” ลงใน
วำรสำรสมุทสำรฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.245722 หรือข้าราชบริพารที่มีความใกล้ชิดกับ
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า ง เจ้ า พระยารามราฆพขณะมี บ รรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น
พระยาประสิ ทธิ์ ศุ ภการ ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในข้ าราชบริพ ารคนสนิท ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัวก็มีงานเขียนตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำรเช่นเรื่อง “ของสาคัญในประเทศสยามในเวลานี้ ” ที่
ตีพิมพ์ในฉบับที่ 13 ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.245823 โดยเนื้อหาในบทความมุ่งเน้นให้ประชาชน
ตระหนักว่าประเทศไทยนั้นมีสิ่งสาคัญอยู่สามสิ่งที่คนไทยต้องรักษาปกป้องอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทุกคนต้องปกป้องรักษาคือพระมหากษัตริย์เพราะมหากษัตริย์
จะเป็นผู้ปกป้องชาติ และศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงควรจะทาตามพระราชประสงค์
ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วงอันจะเป็นเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกป้องชาติ และศาสนา 24 นอกจากบทความของเจ้าพระยาราม
ราฆพแล้วยังมีข้าราชการคนสาคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 เช่นพระสารประเสริฐ และพระยากัลยาณไมตรี
รวมทั้งนักหนังสือพิมพ์อย่างนายชิต บุรทัศ ร่วมเขียนบทความลงในวาสารซึ่งบทความเหล่านี้มุ่งเน้นให้
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ปกป้องชาติ
ไทยให้พ้นจากอริราชศัตรูทั้งปวง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
ประจาเมืองดุสิตธานีเป็นเครื่องมืออีกหนึ่ง ชิ้นในการชักจูงให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินซื้อเรือรบพระ
ร่วง ด้ว ยการลงโฆษณาปลุก เร้า จิตส านึก ของประชาชนในหนั ง สือ พิมพ์ ดุสิ ตสมิ ต ทั้ง ที่เป็ นรูป ของ
ทหารเรือที่หน้าตาบึ้งตึงโดยมีคาบรรยายใต้ภาพว่าที่ทหารเรือแสดงกริยาบึ้งตึงอยู่นี้ก็เพราะเสียใจที่ยัง
22

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จเจ้าฟ้า, “ตานาน ร.พ.ต. “เสือคารนสินธุ์”,” สมุทสาร 3 (มีนาคม 2457): 6.
ประสิทธิ์ศุภการ, พระยา, “ของสาคัญในประเทศสยามในเวลานี้,” สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 197.
24
เรื่องเดียวกัน, หน้า 198.
23
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ไม่ได้เรือพระร่วงมา25 หรือภาพของเรือพระร่วงที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีคาบรรยายภาพว่า
“ท่านเห็นไม? เรือพระร่วงยังค้างอยู่”26 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดาริที่จะมอบรายได้จากการจาหน่ายหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตนี้ให้แก่ราชนาวีสมาคมเพื่อสมทบ
ทุนซื้อเรือรบหลวงพระร่วง27
การจัดแสดงละครยังคงเป็นวิธีการที่ถูกนามาใช้อยู่เสมอตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเรี่ยไรเงินจากประชาชน สาหรับการจัดแสดงละครเพื่อเรี่ยไรเงินซื้อเรือหลวง
พระร่ วงนั้น พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั วทรงพระราชนิ พนธ์บ ทละครเรื่ อง “วิว าห์
พระสมุท” ขึ้นมาโดยเฉพาะ เรื่องวิวาห์พระสมุทจัดแสดงครั้ง แรกในวันที่ 26 สิง หาคม พ.ศ.2459
และทรงร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยทรงแสดงเป็นนายนาวาเอกเอ็ดเวอร์ด ไลออน ผู้บังคับการเรือ
หลวงอ๊อกซฟอร์ด ของประเทศอังกฤษ 28 ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องวิวาห์พระสมุ ทนี้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามชี้ให้ประชาชนเห็นถึง ความสาคัญ ของความจาเป็นที่กองทัพ
จะต้องมีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ29
ในส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินแปดหมื่นบาท 30
แก่ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเสียดสีบรรดาผู้ที่ไม่ยอมร่วมบริจาคเงินใน
คราวนี้ด้วยการพระราชทานเงินเพื่อซื้อเรือรบในนามของย่าเหลสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ อีกทั้งยัง
โปรดเกล้าฯ ให้จัดทาป้ายโฆษณาตามสี่แยก ทั่วพระนครโดยเป็นภาพย่าเหลในท่านั่งยกขาสองข้าง
โดยมีตัวหนังสือกากับว่า “ฉันออกเงินช่วยซื้อเรือรบพระร่วง 100.00 บาท”31 ด้วยเป็นนัยบอกกล่าว
แก่ผู้ใดที่มิได้บริจาคเงินให้พึงอายสุนัขของพระองค์ที่แม้เป็นสัตว์ก็ยังมีความรักชาติ ดังนั้นคนไทย
ทั้งหลายก็ควรที่จะร่วมบริจาคเงินเพื่อไม่ให้อายสุนัขของพระองค์

25

ดุสิตสมิต 2 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 34.
ดุสิตสมิต 52 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2462): 113.
27
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “คานา,” ดุสิตสมิต 1 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 7.
28
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, บทละครพูดสลับลาเรื่องวิวาหพระสมุทร และบทละครสังคี เรื่อง มิกาโด
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2518), หน้า (4).
29
เรื่องเดียวกัน, หน้า 85.
30
วรชาติ มีชูบท, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, หน้า 111.
31
วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 67.
26
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การเรี่ ยไรเงิ นเพื่ อจั ดซื้อ เรื อรบพระร่ว งยั ง ถูก โยงกับ แนวคิด ชาตินิย ม ความเสียสละเพื่ อ
ส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้กลายเป็นประเด็นสาคัญที่ถูกนามาใช้
ในการชั กจูง ใจประชาชนให้ ร่ว มบริ จาคเงิ นในคราวนี้ ซึ่ง ใช้ไ ด้เป็ นอย่างดีกับ ชาวจีน โพ้น ทะเลใน
ประเทศที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันกษัตริย์ ชาวจีนจานวนมาก
ทั้งที่เป็นกรรมกร และพ่อค้าคหบดีต่างร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบพระร่วงเพื่อแสดงให้เห็นว่า
พวกเขามีความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันกษัตริย์32 นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อหาเงิน
สมทบทุนในการจัดซื้อเรือพระร่วง ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสาคัญต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การจัดจาหน่ายพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงนาเรือสยามรัฐ ในราคา
ภาพละ 1 บาท นอกจากนี้ยังทรงพระปรมาภิไ ธยของพระองค์กากับให้แก่ผู้ที่ซื้อพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ในราคาสูงกว่าราคาปกติ ซึ่งผู้ที่ซื้อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในราคาสูงกว่าปกติ ส่วน
ใหญ่แ ล้ว เป็ นข้ าราชการฝ่า ยหน้า และฝ่า ยในที่ มีค วามใกล้ชิ ดกั บพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า
เจ้า อยู่หั ว โดยการจั ดจ าหน่ ายพระบรมฉายาสาทิสลั กษณ์ ในคราวนี้สามารถรวบรวมเงินได้ 917
บาท33 รวมไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ทรงสถาปนาขึ้นอย่างการจัดงานรื่นเริงในฤดูหนาวที่
สนามกองเสือป่าเสนาหลวงเพื่อเก็บเงินรายได้มอบให้แก่ราชนาวีสมาคม34
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเรี่ยไรเงินซื้อเรือหลวงพระร่วงจัดทาขึ้นภายใต้แนวคิดชาตินิยม
ซึ่งให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ผู้นาแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปลุกเร้าจิตสานึก
ชาตินิยมให้คนไทยรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความมั่นคงของชาติบ้านเมือง 35 อย่างไรก็ตามการ
เรี่ ย ไรเงิ น เพื่ อ ซื้ อ เรื อ รบในครั้ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจากประชาชนเท่ า ใดนั ก จนเป็ น เหตุ ใ ห้
พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว และบรรดาคณะกรรมการบริห ารราชนาวีส มาคมต้อ ง
ออกมาปลุกเร้าให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน ซึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาให้การบริจาคเพื่อซื้อเรือรบไม่ได้
รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรเนื่องมาจากกระแสคัดค้านของบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่ต่าง
เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การซื้อเรือรบในครั้งนี้เป็นจานวนมาก
32

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p. 101.
“แจ้งความราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 41, ตอนที่ 0 ง (27 กรกฎาคม 2467): 1326.
34
หจช., ร.6 น.35/14 แจ้งความการรื่นเริงในฤดูหนาวที่สวนจิตรลดา มกราคม พระพุทธศักราช 2461 ลงวันที่ มกราคม
33

2461.
35

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p. 98.
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4.1.2 กระแสต่อต้านการซื้อเรือรบหลวงพระร่วง
พระราชกรณียกิจในการเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบพระร่วงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับราชการอยู่ในกองทัพเรืออย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพิ
นิ ต เสนาบดี ก ระทรวงทหารเรื อ และพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้ง
หนึ่ ง ในต าแหน่ ง จเรทหารเรื อ 36 ต่ า งทรงสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสมาคมโดยสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงมีพระนิพนธ์เรื่อง “ตานาน ร.พ.ต.เสือคารนสินธุ์ ” ลงในวำรสำร
สมุทสำร ฉบับที่ 3 ทางด้านพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เสด็จพระราชดาเนิน
ไปคัดเลือกเรือรบที่ทางสมาคมจะจัดซื้อถวาย ทั้งยังทรงรับหน้ าที่ผู้บังคับการเรือกลับสู่ประเทศสยาม
ตามกราบบังคมทูลของสภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม
อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพกลับทรงไม่เห็นด้วยกับ
พระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สนับสนุนให้มีการเรี่ยไรเงินจากประชาชน
เพื่อซื้อเรือรบ37 เนื่องจากทรงมองว่าไม่ก่อประโยชน์ให้ประเทศชาติแต่อย่างใด เพราะแม้สยามจะมี
เรือรบเข้ามาประจาการเพิ่มก็มิสามารถป้องกันการรุกรานจากชาติมหาอานาจที่มีความเจริญทางการ
ทหารมากกว่า ดังนั้นสิ่งที่ควรเร่งพัฒนาจึง มิใช่ในเรื่องการทหาร แต่ควรนางบประมาณมาพัฒนา
ประเทศในด้านอื่น ๆ เพื่อให้การปกครองภายในประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง 38 การคัดค้านของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพในคราวนี้ทาให้พระองค์ทรงขัดแย้งกับพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า งรุ น แรง ประกอบกั บ ความขั ด แย้ ง เรื่ อ งส่ ว นตั ว และราชการใน
กระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เป็นเหตุให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรง
ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือลาออกจากตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

36

“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ นายทหารกองหนุน เข้ารับราชการประจาในตาแหน่งจเรทหารเรือ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ง (5 สิงหาคม 24560):
1356.
37
สุกัญญา ตีระวนิช, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์: รายงานผลการวิจัย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2532), หน้า 55.
38
นพวรรณ วชิราภิวัธน์, “พระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภ าพเกี่ยวกับระบบราชการ
ในช่วงพ.ศ. 2435-2458,” หน้า 222.
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นักหนังสือพิมพ์เป็นกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบในครั้งนี้อย่าง
รุนแรงและต่อเนื่องผ่านหน้าหนัง สือพิมพ์จนเกิดสงครามปากการะหว่างบรรดาผู้สนับสนุนการเรี่ยไร
เงินและผู้คัดค้าน การคัดค้านการซื้อเรือรบของบรรดานักหนังสือพิมพ์แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่
เห็นด้วยกับการซื้อเรือรบประเภทใดเลยเพราะมองว่าควรนาเงินไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอื่น ๆ
มากกว่ าการซื้อ เรื อ รบ กับ อีก กลุ่ม หนึ่ ง ที่ สนั บสนุน การซื้ อเรือ รบของราชนาวี สมาคม แต่ คัด ค้า น
ประเภทของเรือรบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ที่เป็นแกนนาหลักในการคัดค้านได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ โดยผู้เขียนที่ใช้นาม
ปากกว่า “สันดอน” และหนังสือพิมพ์จีนโนสยำมวำรศัพท์โดย “บาทกุญชร” 39
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการทหารเรือ ทั้งยุทธวิธีของทหารเรือ ประเภทของเรือ และสถานการณ์การรบทางทะเลในเวลา
นั้น40 ในที่สุดแล้วทรงมีพระราชดาริจะจัดซื้อเรือรบประเภทเดียวกับเรือเอ็มเดน (SMS Emden) ของ
กองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมันซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนขนาดเบา41 เป็นที่น่าสังเกตว่า ทรงมีงานพระราช
นิพนธ์โจมตีกองทัพและชาวเยอรมันอยู่เสมอตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ไม่เคยปรากฏบทความ
ใดเลยที่ วิ พากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารท าสงครามของเรื อ รบเอ็ม เดนทั้ ง ยัง ทรงมี ง านพระราชนิ พ นธ์ ชื่ น ชม
ประสิทธิภาพของเรือเอมเด็นเสียด้วยซ้าในงานบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “บทสุดท้ายแห่งประวัติเอ็ม
เดน” ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำร ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.245842 สาเหตุสาคัญ ที่
พระองค์ทรงเขียนบทความยกย่องวีรกรรมของเรือเอ็มเดนเนื่องจากทรงต้องการใช้เรื่องเรือเอ็มเดนใน
การโต้แย้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบรรดานักหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพระราชดาริในพระองค์ที่ทรงตัดสินใจ
เลือกซื้อเรือรบประเภทลาดตระเวน ด้วยเหตุนี้จึงทรงใช้เรือเอ็มเดนเป็นตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรือ รบ
เพียงลาเดียวก็สามารถทาการรบอย่างมีประสิทธิภาพได้43 นอกจากทรงมีงานพระราชนิพนธ์ชื่นชมเรือ
รบเอ็มเดนแล้ว เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการยังได้แต่งฉันท์เรื่อง “สดุดีเอ็ม
เดน” 44 ลงในวำรสำรสมุท สำรฉบับเดี ยวกัน สาเหตุสาคั ญ ที่ทรงมีง านพระราชนิพนธ์กล่า วชื่ นชม
39

พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1 (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2457), หน้า 1.
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.102.
41
เรื่องเดียวกัน, หน้า 98.
42
พันแหลม, “บทสุดท้ายแห่งประวัติเอ็มเด็น,” สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 42.
43
อัศวพาหุ, “ไชโย,” ไทย (29 ตุลาคม 2457).
44
ธรรมศักดิ์มนตรี, พระยา, “ดุษฎีเอ็มเด็น,” สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 46.
40
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เรือเอ็มเดนก็ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจูงใจให้ประชาชนคล้อยตามพระราชประสงค์ในการซื้อ
เรือรบประเภทเดียวกับเรือเอ็มเดน
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้ าอยู่หั วทรงมีพ ระราชาธิบายถึ ง สาเหตุ ที่ท รงเลื อกเรื อ
ลาดตระเวนขนาดเบาเนื่องจาก ทรงเห็นว่าเป็นเรือที่มีขนาดเหมาะในการป้องกันประเทศมากที่สุด
เพราะประเทศสยามไม่ใช่ประเทศขนาดใหญ่ทั้งยังไม่มีเงินมากพอที่จะจัดซื้อเรือรบขนาดใหญ่อย่างเรือ
ประเภทเดรดน็อต (Dreadnought) แต่อย่างไรก็ตาม “บาทกุญชร” ได้เสนอให้ซื้อพิฆาตแทนที่เรือ
ลาดตระเวนขนาดเบาเพราะมีราคาถูกกว่า จึงซื้อได้หลายลา 45 บาทกุญชรพยายามยกตัวอย่าง “เรือ
เสือ” ซึ่งเป็นเรือพิฆาตขนาดเล็กที่กองทัพเรือสยามมีประจาการอยู่ พร้อมกับเหตุการณ์สงครามใน
ทวีปยุ โรปที่กองทัพ เรือ อังกฤษใช้เรือ พิฆาตในการทาสงครามและได้ รับชั ยชนะเหนือกองทั พเรื อ
เยอรมนี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบโต้ข้อเสนอของบาทกุญชรในบทความเรื่อง
“ประโยชน์แห่งเรือรบ” โดยทรงให้เหตุผลที่ไม่ซื้อเรือพิฆาตเนื่องจากเรือพิฆาตมีหลายขนาดทั้งยังเป็น
เรือที่ไม่สามารถทาการรบได้เพียงลาพัง ต้องมีเรือคอยคุ้มกัน และในขณะนั้นกองทัพเรือสยามไม่มีเรือ
ลาใดที่สามารถเป็นเรือคุ้มกันเรือพิฆาตได้เลย นอกจากนี้ เรือพิฆาตขนาดที่พอจะทาการรบในทะเลลึก
ได้จริง ก็มีราคาต่อลาเกินครึ่งหนึ่งของเรือค่าเรือรบพระร่วง46 ส่วนการที่เรือพิฆาตของอังกฤษสามารถ
เอาชนะเรือขนาดใหญ่ของเยอรมนีได้ก็เพราะว่าจู่โจมเรือของเยอรมนีขณะที่ยังไม่รู้ตัว47 ทรงชี้ให้ผู้อ่าน
เห็นว่าบาทกุญชรเองก็รู้ดีว่าเรือพิฆาตมีข้อด้อยอย่างไรบ้างจึงพยายามชักจูง ให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์
ของเรือพิฆาตเกินความเป็นจริง เพื่อปิดบัง ข้อมูลที่เป็นข้อด้อยของเรือพิฆาตและยัง ทรงมีพระราช
วินิจฉัยในพฤติกรรมของบาทกุญชรว่าสิ่งที่บาทกุญชรกระทานี้ไม่ได้กระทาเพื่อประโยชน์ของราชนาวี
สมาคมแต่อย่างใด48
ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “การยุทธ์ทางทะเลในยุโรป” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงใช้บทพระราชนิพนธ์เพื่อย้าให้ผู้อ่านได้เห็นถึงประโยชน์ของเรือรบประเภทเดียวกับเรือ
พระร่วง ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนโดยทรงให้เหตุผลของความจาเป็นที่กองทัพ เรือต้องมีเรือลาดตระเวน
เนื่องจากในเวลานั้นกองทัพมีทั้งเรือพิฆาตและเรือตอร์ปิโดอยู่แล้วจึงจาเป็นที่จะต้องมีเรือพี่เลี้ยงให้เรือ
45

พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1, หน้า 3.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.
47
เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.
48
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 6.
46
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ทั้งสองชนิดนี้ ทรงยกตัวอย่างเหตุการณ์สงครามระหว่างกองทัพเรืออังกฤษซึ่งมีเรือรบเพียง 3 ลา ทา
การรบกับเรือของกองทัพเรือเยอรมนีจานวน 5 ลา แต่จากการที่ทางอังกฤษมีเรือลาดตระเวนซึ่ง มี
ขนาดใหญ่กว่าเรือพิฆาตร่วมอยู่ในกองเรือด้วยทาให้สามารถเอาชนะกองเรือเยอรมนีที่มีจานวนเรือ
มากกว่าได้49
งานพระราชนิพนธ์ทั้งสองเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องการสื่อให้
ประชาชนเห็นว่าเรือพระร่วงที่ทรงมีพระราชประสงค์จัดหาเข้ามาประจาการในกองทัพเรือสยามนั้น
เป็นเรือที่เหมาะสมกับกองทัพมากกว่าเรือชนิดอื่น ทรงยกตัวอย่างเหตุการณ์สงครามที่เรือรบประเภท
เดียวกับเรือพระร่วงได้ชัยชนะในการรบมาเป็นเครื่องสนับสนุนแนวพระราชดาริของพระองค์ว่าเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังทรงใช้วิธีการลดความน่าเชื่อถือของผู้เขียนงานโต้แย้ง กับพระองค์ โดยทรง
ชี้ให้เห็นถึงการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และทรงชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่าบาทกุญ ชรนั้น
นาเสนอบทความโดยมิได้มีเจตนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่อย่างใด
นอกจากบาทกุญชรแล้วยังมีนักหนังสือพิมพ์ซึ่งใช้นามปากกาว่า “สันดอน” เขียนบทความ
โต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกซื้อเรือลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ สันดอนเสนอว่าเรือที่ทางราชนาวี
สมาคมจะซื้อเข้ามาประจาการในกองทัพเรือควรเป็นเรือดาน้าเพราะสามารถซื้อเรือดาน้าได้หลายลา
ทั้งเรือดาน้ายังใช้ปริมาณน้ามันไม่มากนักในการเดินเรือ ต่างจากเรือลาดตระเวนที่จาเป็นต้องใช้ถ่าน
หินจานวนมากในการเดินเรือ จึงจาเป็นต้องกลับมาเติมถ่านหินบ่อยครั้งหากศัตรูนาเรือมาดักรอที่
ปากอ่าว เรือลาดตระเวนก็ไม่สามารถกลับมาเติมถ่านหินได้50 สันดอนยังพยายามชี้ให้เห็นว่าที่ทรงนา
เรื่องเรือรบเอ็มเดนมาสนับสนุนพระราชประสงค์ของพระองค์ในการซื้อเรือลาดตระเวนนั้น เป็นสิ่งไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยเฉพาะพระบรมราชาธิบายที่ว่าเรือเอ็มเดนป็นเรือลาดตระเวนสามารถ
ทาการรบได้เพียงลาพังโดยไม่จาเป็นต้องใช้เรือชนิดอื่นมาสนับสนุน สันดอนได้โต้แย้งถึง สาเหตุที่
เรือเอ็มเดนสามารถทาการรบได้เพียงลาพังว่า เรือเอ็มเดนนั้นทาการรบในมหาสมุทรขนาดใหญ่ทาให้
สามารถแล่นหนีเรือข้าศึกได้โดยง่าย อีกทั้งกองทัพเรือของเยอรมนียังมีเรือลาเลียงขนส่งถ่านหินให้แก่
เรือเอ็มเดน ต่างจากกองทัพเรือสยามที่ไม่มีเรือลาเลียงขนส่งถ่านหินให้แก่ เรือที่ทาการรบอยู่ในทะเล
นอกจากนี้สันดอนยังวิจารณ์การซื้อเรือรบในครั้ง นี้ว่าคงเป็นการซื้อเรือมาเพื่อทดแทนเรือพระที่นั่ง
49
50

พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1, หน้า 157.
สันดอน, “เรี่ยรายแลสร้างเรือรบ,” กรุงเทพเดลิเมล์ (13 พฤศจิกายน 2457)
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มหาจักรีที่เก่ามากแล้ว สันดอนได้เสียดสีว่าหากต้องการซื้อเรือถวายพระมหากษัตริย์แล้วก็ควรจะซื้อ
เรือยอร์ชไม่ใช่ซื้อเรือรบ และหากราชนาวีสมาคมต้องการซื้อเรือยอร์ชถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวจริงประชาชนก็คงเต็มใจช่วยกันบริจาคเงินมากกว่าบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบซึ่ง ไม่
สามารถทาการรบได้จริง51
เมื่อบทความของสันดอนตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ได้มีผู้เขียนบทความตอบ
โต้สันดอนลงในหนังสือพิมพ์ไทยโดยใช้นามปากกาว่า “อ.ฎ.” ในบทความเรื่อง “สร้างเรือรบถวาย”
โดยชี้แจงให้เห็นว่าเรือดาน้าที่สันดอนเสนอให้ซื้อแทนเรือลาดตระเวนนั้นจาเป็นต้องใช้น้ามัน เมื่อ
น้ามันที่ใช้ในการเดินเรือหมดก็จาเป็นต้องกลับมาเติมน้ามันใหม่เช่นเดียวกับเรือรบ ส่วนการที่สั นดอน
กลัวว่าเรือของศัตรูจะคอยดักรอเรือรบที่กลับมาเติมถ่านหินนั้น อ.ฎ. ได้ตอบโต้สันดอนที่คิดแต่ว่าเรือ
ของสยามจะต้องเป็นเหยื่อของเรือศัตรูโดยไม่ได้คานึงว่าเรือของสยามก็มีอาวุธปืนเช่นเดียวกัน และ
สยามก็คงไม่ใช้เรือรบเพียงลาเดียวในการทาสงคราม คงจะมีเรือลาอื่น ๆ คอยช่วยเหลือ52 นอกจาก
บทความของ อ.ฎ. แล้วยังมีความเห็นของผู้เขียนซึ่งใช้นามปากกว่า “เอกชน” ที่เขียนบทความตอบโต้
สัน ดอน ในบทความเรื่ อ ง “อย่า เข้า ใจผิ ด ” เอกชนได้ชี้ ใ ห้เ ห็น ว่ าสั นดอนก าลั ง เข้ าใจผิ ด เกี่ ยวกั บ
วัตถุประสงค์ในการซื้อเรือหลวงพระร่วง ที่สันดอนพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรือพระร่วงที่ทาง
ราชนาวีสมาคมกาลังจะซื้อมานั้นเพื่อเป็นการทดแทนเรือพระที่นั่งมหาจักรี เพราะเรือที่จะซื้อนั้นเป็น
เรือรบไม่มีความสะดวกสบายแต่อย่างใดซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คงไม่โปรดที่จะ
ประทับอยู่ในเรือรบเพราะเปรียบเสมือนว่าพระองค์กาลังประทับอยู่ในป้อมปืน53
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง “มหาตามะ”
เป็นการตอบโต้กลุ่มคนที่คัดค้านการซื้อเรือรบ โดยได้สร้างตัวละครสาคัญอย่างนายสน เศรษฐีผู้ไม่เห็น
ด้วยกับการที่ผู้คนร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อเรือรบจึง ได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาเรือรบ
ของกรรมการราชนาวีว่าไม่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศในเวลานั้นโดยใช้นามปากกว่า
“ทุ่ นด า” 54 ซึ่ ง “นายสน” ในบทพระราชนิ พนธ์ เรื่ องมหาตมะนี้พ ระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า
51
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เจ้าอยู่หัวทรงนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากการที่มีผู้เขียนบทความคัดค้านพระราชดาริของพระองค์ใน
การจัดหาเรือรบแบบเรือลาดตระเวนเบา (Light Cruise: ไล๊ตครูเซอร์) โดยผู้ใช้นามปากกา “ทุ่นดา”
หรือนายพลเรือตรี พระยาวินัยสุนทร (วิม พลกุล) เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือได้เขียนบทความ
คัดค้านพระราชดาริในการจัดซื้อเรือรบของพระองค์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ โดยมองว่าเรือรบ
เพียงลาเดียวนั้นไม่สามารถปกป้องประเทศชาติ ควรคานึง ถึง ความเจริญ ในด้านอื่น ๆ จะดีกว่า 55
เนื้อหาในบทความที่ทุ่นด าเขียนลงในหนัง สือพิมพ์ กรุง เทพเดลิเมล์ นี้ถูกนามาใช้อ้างถึ ง อยู่ในเรื่อ ง
มหาตมะตอนหนึ่งที่นายสนกล่าวกับละไมภรรยาของตนที่จะร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยซื้อเรือรบ

“ประการที่ 1 เรือที่กรรมการคิดจะสั่งเปนเรือชนิดที่ไม่ถูกกับความต้องการ
เมืองไทย ประการที่ 2 เมืองไทยเราจน จะปล่อยให้เงินออกไปจากเมืองเปนจานวน
มากมายตั้ง ล้านไม่เปนการสมควรเลย ประการที่ 3 ถึ ง เราจะได้เรือ มาก็ไ ม่เห็ น
จะเปนประโยชน์ เพราะอย่างไร ๆ เราก็สู้เขาไม่ได้”56

สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนคืออุปนิสัยของตัวละครอย่างนายสนที่ถูกสร้างให้เป็นคนตระหนี่
พยายามจะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส ทั้งยังประพฤติตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์สุข
ของชาติบ้านเมือง คอยคัดค้านและตาหนิผู้ที่มีความคิดจะร่วมบริจาคเงินช่วยสมทบทุนซื้อเรือรบ เพื่อ
ชักจูงให้ผู้อ่านบทละครเกิดความรังเกียจในพฤติกรรมของนายสน และไม่กระทาตามตัวละครอย่าง
นายสน แต่สุดท้ายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนายสนในตอนจบของเรื่องนายสนซึ่งมีความคิด
คัดค้านการจัดซื้อเรือรบหลวงพระร่วงมาตลอดได้เปลี่ยนใจกลับมาให้การสนับสนุนการจัดซื้อเรือรบใน
คราวนี้ พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินในการจัดซื้อเรือรบเป็นจานวนมาก
นอกจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “มหาตมะ” แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง
พระราชนิพนธ์บทความลงในหนังสือพิมพ์ เพื่อตอบโต้ผู้คัดค้านการเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบในคราวนี้เช่น
บทความเรื่อง “ไชโย” ในหนังสือพิมพ์ไทย พระองค์ทรงใช้นามพระปากกาว่า “อัศวพาหุ” โดยทรง
55
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กล่าวตาหนิผู้ที่ไม่ร่วมบริจาคเงินว่า ผู้คัดค้านการบริจาคเงินโดยอ้างว่าตนนั้นขัดสนเงินทอง ในความ
เป็นจริงแล้วคนเหล่านี้มักใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทั้งการออกไปเที่ยวเตร่ ดูภาพยนตร์ รับประทานอาหาร
นอกบ้าน รวมไปถึงการมีเมียเก็บจานวนมาก หากคนเหล่านี้ลดการเที่ยวเตร่ให้น้อยลงก็ย่อมมีเงิน
บริจาคเพื่อซื้อเรือรบ แต่เหตุที่คนเหล่านี้ไม่ยอมกระทาก็เนื่องจากความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละเพื่ อ
ประเทศชาติ57
นอกจากบทพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่โน้มน้าวใจให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินซื้อเรือรบ
หลวงพระร่วงแล้ว ยังพระราชนิพนธ์บทความชื่นชมผู้ที่ร่วมบริจาคในคราวนี้ โดยเฉพาะชาวจีนที่ก่อน
หน้านี้พระองค์พระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง ยิวแห่งบูรพทิศ ซึ่งอธิบายพฤติกรรมของชาวจีนว่าเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว โดยจะไม่ยอมเสียสละสิ่ง ใด ๆ เพื่อส่วนร่วมนั้น 58 เพื่อแก้ไ ขภาพลักษณ์ของตนที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือยิวแห่งบูรพทิศ ชาวจีนจานวนมากจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวง
พระร่วง จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์เรื่อง “ขอบใจเพื่อน
จีน” ซึ่งตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำร ฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อแสดงความชื่นชมในการบริจาคเงินครั้งนี้ของ
ชาวจีน

“การที่เพื่อนจี นได้แสดงไมตรีจิตร์ต่อไทย จะช่วยทารั้ว บ้านด้วยครั้ง นี้
ไทยขอบใจชั้น 1 แล้ว และถ้าจะให้ดีเพื่อนจีนแสดงไมตรีจิ ตรต่อไปให้เปนการ
สม่าเสมอ ก็คงจะได้รับความขอบใจอย่างยิ่งขึ้นอีกเปนแน่
ข้าพเจ้าขอให้ท่านเอดิเตอร ได้โปรดช่วยนาจดหมายนี้ลงในหนัง สือของ
ท่านด้วย เพื่อข้อความเหล่านี้จะได้ประสบตาเพื่อนจีนซึ่ง ข้าพเจ้าอยากให้ไ ด้รั บ
ความขอบใจนั้นด้วย”59

57

อัศวพาหุ, “ไชโย,” ไทย (29 ตุลาคม 2457).
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พวกยิวแห่งบูรพทิศ และ เมืองไทยจงตื่นเถิด (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราช
นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528), หน้า 15.
59
อัศวพาหุ, “ขอบใจเพื่อนจีน”, สมุทสาร 1 (มกราคม 2457): 95.
58
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พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั วทรงมี บทบาทเป็ นอย่า งมากในสงครามปากกา
ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบ พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการตอบโต้กับ
บรรดานักหนังสือพิมพ์ที่คัดค้านการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อรบหลวงพระร่วงของราชนาวีสมาคมผ่านงานพระ
ราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ทั้งในวำรสำรสมุทสำร และหนังสือพิมพ์ของทางราชการ โดยทรงใช้บทพระราช
นิพนธ์ต่างๆ เหล่านี้เพื่อโน้มน้าวประชาชนให้คล้อยตามพระองค์ ในขณะเดียวกันก็ทรงใช้บทพระราช
นิพนธ์เหล่านี้ลดทอนความน่าเชื่อถือในบทความต่าง ๆ ของบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่มีความคิดเห็น
คัดค้านพระองค์
ถึงแม้ว่าการเรี่ยไรเงินในคราวนี้จะเกิดกระแสคัดค้านจากบรรดานักหนังสือพิมพ์ ทั้งยังไม่ได้
รับ ความร่ ว มมื อจากประชาชนเท่ า ใดนั ก แต่ อ ย่า งไรก็ต ามบรรดาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากองทั พเรื อ ต่ า ง
สนับสนุนการเรี่ยไรเงินในคราวนี้ ส่วนหนึ่งเพราะการเรี่ยไรเงินเพื่อจัดซื้อเรือรบถวาย นอกจากจะเป็ น
การพัฒนากาลังรบของกองทัพแล้ว การดาเนินกิจกรรมของราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามก็ไม่ได้ก้าว
ก่ายหน้าที่ และทรัพยากรของกองทัพเรือ ต่างจากกิจกรรมเสือป่าที่ต้องพึ่งพา และยังมีหน้าที่ทับซ้อน
กับกองทัพบก และสุดท้ายแล้วการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วงครั้ง นี้ก็ ประสบผลสาเร็จ
แม้ว่าต้องใช้เวลากว่า 6 ปี ทางราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามจึงสามารถรวบรวมเงินได้เพียงพอต่อการ
จัดซื้อเรือรบพระร่วง สมาคมสามารถเรี่ยไรเงินได้ทั้งสิ้น 2,591,946 บาท 65 สตางค์ และเมื่อรวมกับ
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากเงินบริจาคอีก 922,657 บาท 36 สตางค์ รวมแล้วราชนาวีสมาคมสามารถ
รวบรวมเงินได้ทั้งสิน 3,514,604 บาท 1 สตางค์ โดยทางราชนาวีสมาคมได้ทูลเชิญพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นกรรมการราชนาวีสภาแห่งกรุงสยามเพื่อคัดเลือกเรือรบเพื่อน้อม
เกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว60 ซึ่งสุดท้ายแล้วพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ ไ ด้ มี พ ระด าริ ใ ห้ ร าชนาวี ส มาคมแห่ ง กรุ ง สยามซื้ อ เรื อ หลวงราเดี ย นท์ (HMS
Radiant) ของกองทัพเรืออังกฤษ61 และทรงรับตาแหน่งผู้บังคับบัญชานาเรือรบกลับประเทศสยาม
ด้วยพระองค์เอง ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2463 เรือหลวงพระร่วงได้มาถึงท่าราชวรดิษฐ์ในเวลาสี่โมง
เย็น และได้มีการฉลองเรือพระร่วงตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม พร้อมกันนี้ในพิธี
60

“คากราบบังคมทูล พระกรุณาน้อมเกล้าฯถวายเรือพระร่วงเป็นเรือรบหลวง ของมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชา
มหายุติธรรมธร สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2463 ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37, (20 ตุลาคม
2463): 2336.
61
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2337.
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ฉลองเรื อ พระร่ ว งคราวนี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มหาวชิรามงกุฎให้แก่เ จ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร
สภานายกราชนาวีแห่งกรุงสยาม 62 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดหาเรือรบน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเรี่ยไรเงินเพื่อจัดซื้อเรือหลวงพระร่วงในครั้งนี้ได้มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมบทบาท และ
ภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้การก่อตั้ง สมาคมจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการริ เ ริ่ ม ของข้ า ราชการบางกลุ่ ม แต่ ก็ ล้ ว นเป็ น ข้ า ราชการที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อรบของสมาคมก็
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายให้แ ก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงใช้ในการปกป้อง
บ้านเมือง ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญ ต่อบทบาททางการทหารของพระองค์ ด้วยการสร้างภาพให้
พระองค์ทรงเป็นผู้นาเหล่าทหารในการปกป้องชาติบ้านเมืองจากอริราชศัตรู63 อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สมาคมจัดขึ้นเพื่อเรี่ยไรเงินสาหรับซื้อเรือรบก็มีส่วนสาคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทหาร
ให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคม

4.2 กิจการการบินของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เครื่องบินลาแรกปรากฏขึ้นในประเทศสยามเมื่อนายแวน เดน บอร์น นักบินชาวเบลเยียมได้
น าเครื่ อ งบิ น แบบออร์ วิ ล ไรท์ ม าแสดงที่ ร าชกรี ฑ าสโมสร

ตั้ ง แต่ วั น ที่ 31

มกราคม ถึ ง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.245464 การแสดงเครื่องบินในคราวนี้ไ ด้รับความสนใจจากประชาชนเป็น
จานวนมาก รวมทั้งบรรดาข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ซึ่งได้เสด็จมาชมเครื่องบินด้วยพระองค์
พร้อมกับทรงทดลองขึ้นบินในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.245465 การนาเครื่องบินมาจัดแสดงในครั้งนี้
62

“การฉลองเรือ "พระร่วง" ตุลาคม พุทธศักราช 2463,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17, (20 ตุลาคม 2463): 2326.
“คากราบถวายบังคัม ทูลน้อมเกล้าฯ ถวายเรือพระร่วงเปนเรือหลวง ของมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชามหา
ยุติธรรมธร สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37, (20 ตุลาคม 2463): 2338.
64
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 - 2475,” หน้า 280.
65
กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526 (กรุงเทพฯ: กองทัพอากาศ, 2528), หน้า 11.
63
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เป็นจุดเริ่มต้นสาคัญที่ทาให้บรรดาผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพบก รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หันมาให้ความสนใจในการจัดหาเครื่องบินเข้าประจาการในกองทัพ

4.2.1 การก่อตั้งกรมอากาศยาน
การก่อตั้งแผนกการบินทหารบกเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสด็จกลับจากทวีปยุโรป และได้กราบทูล
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารเกี่ยวกับการที่ประเทศฝรั่ง เศสได้
ปรับปรุงกิจการการบินของตนเพื่อใช้ในการทหาร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรง
มีพระดาริที่จะให้กองทัพบกจัดหาเครื่องบินเข้าประจาการเหมือนกับนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงได้มี
การริเริ่มก่อตั้งแผนกการบินภายใต้สังกัดกองทัพบก66
ในพ.ศ.2454 สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถทรงมี พ ระด าริ ที่ จ ะส่ ง
ทหารไปศึกษาวิชาการบินยังต่างประเทศเพื่อนาความรู้กลับมาถ่ายทอดให้แก่นักบินรุ่นต่อมา พระองค์
ทรงคัดเลือกนายทหารสามนายได้แก่ หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป)  หลวงอาวุธสิขิกร
(หลง สินสุข)  และร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต  ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่ง เศส 67 ในขณะนั้น
ประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีการบินมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
นายทหารทั้งสามนายใช้เวลาในการศึกษาวิชาการบินอยู่ที่ประเทศฝรั่ง เศสเป็นเวลาสองปีจึงสาเร็จ
การศึกษาในพ.ศ.245668 เมื่อทหารทั้ง สามนายสาเร็จการศึกษากลับมายังประเทศสยามจึงได้มีการ
ก่อตั้งแผนกการบินขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับกรมทหารช่างซึ่งมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชร
อัครโยธินทรงดารงตาแหน่งจเรทหารช่าง69 ในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมก็ได้จัดซื้อเครื่องบินเพื่อ
66




แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 - 2475,” หน้า 280.
บรรดาศักดิ์สุดท้าย “พระยาเฉลิมอากาศ”
บรรดาศักดิ์สุดท้าย “พระยาเวหาสยานศิลป์สิทธิ์”



บรรดาศักดิ์สุดท้าย “พระยาทยานพิฆาต”
ปิยนาถ บุนนาค, การศึกษาแนวพระดาริด้า นการพั ฒนาการศึกษาของสมเด็ จฯ เจ้ าฟ้าจักรพงษ์ภูว นารถ กรมหลวง
พิศณุโลกประชานาถ: รายงานผลการวิจัย, หน้า 114.
68
กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 22.
69
เรื่องเดียวกัน, หน้า 26.
67
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เข้าประจาการในกองทัพ โดยจัดซื้อเครื่องบินแบบเบร์เกต์ (Breguet) จานวน 3 เครื่อง และเครื่องบิน
แบบนิออปอ (Nieuport) จานวน 4 เครื่ อง 70 พร้อมกับให้มีการจัดสร้างสนามบิน และโรงเก็ บ
เครื่ อ งบิ น ชั่ ว คราวที่ ส นามราชกรี ฑ าสโมสร นอกจากกระทรวงกลาโหมจะจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น ด้ ว ย
งบประมาณของทางกระทรวงแล้วเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ยัง ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อ
เครื่องบินแบบเบร์เกต์ให้แก่กระทรวงกลาโหมอีกลาหนึ่ง71 จึงมีเครื่องบินรวมทั้งหมด 8 ลาเมื่อแรกเริ่ม
ของการก่อตั้งกิจการการบินในสยาม
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2456 ได้มีการจัดแสดงการบินโดยนักบินไทยเป็นครั้งแรก การจัด
แสดงการบินในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวนมาก รวมทั้งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ยาภานุพันธุวงศ์วรเดช จเรทหารบกและทหารเรือ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ได้ เสด็จ มาทอดพระเนตรการแสดงการบิ นในครั้ง นี้ ต่ อมาในวัน ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2456
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินมาทอดพระเนตรการฝึกบินของ
นักบินทั้งสามนาย ซึ่งมีข้าราชการทหารและพลเรือนรวมทั้งประชาชนมาร่วมชมการฝึกในครั้งนี้เป็น
จานวนมากเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่มีการฝึกบินในคราวแรก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพอพระราชหฤทัย เป็น อย่ า งมากต่ อ การฝึ ก บิน ในคราวนี้ ทั้ ง ยั ง ทรงมี พ ระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาแก่หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ72
หลั ง จากที่ ใ ช้ ร าชกรี ฑ าสโมสรเป็ น สนามบิ น ชั่ ว คราวประมาณหนึ่ ง ปี ใ นพ.ศ. 2457
กระทรวงกลาโหมได้ย้ายสนามบินมาอยู่ที่ดอนเมืองเนื่องจากสนามบินเก่าเป็นที่ลุ่มไม่สามารถใช้เป็น
สนามบินได้ในฤดูฝนเนื่องจากน้าท่วมสนามบิ น ทางกระทรวงกลาโหมจึงย้ายสนามบินไปอยู่ที่ดอน
เมืองอันเป็นที่ดอนจึงสามารถทาการบินได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในปีเดียวก็ได้มีการยกแผนกการบิน
ขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” โดยมี พระยาเฉลิมอากาศเป็นผู้บังคับการกองบิน ส่วนนักบินอีกสองนาย
ทั้งหลวงอาวุธสิขิกร และหลวงทยานพิฆาตเป็นผู้ช่วยผู้บังคับการบิน73

70
71

กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 22.
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394-2475,” หน้า 281.



ในขณะนั้นยังคงใช้วันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่
กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 27.
73
เรื่องเดียวกัน, หน้า 30 – 31.
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กิจการการบินของสยามเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วเพราะเพียงแค่ 3 ปีหลังจากริเริ่มการบิน
ขึ้น ในพ.ศ.2459 กองบิน ทหารบกได้ส ร้ างเครื่อ งบิน แบบเบร์เ กต์ ขึ้ นใช้ง านภายในกองทัพ โดย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่องนั้นประกอบขึ้นในประเทศไทย มีเพียงเครื่องยนต์ที่สั่ง ซื้อมาจาก
ต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ได้เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมกองบินทหารบก
และทอดพระเนตรการทดลองบินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2459 และทรงมีพระราชดารัสชื่นชมความ
เจริญก้าวหน้าในกิจการการบิน โดยเฉพาะการที่กองทัพบกสามารถสร้า งเครื่องบินไว้ใช้งานภายใน
กองทัพ74
สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสยามได้มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยการส่งกองทหารบกรถยนต์
และกองบินทหารบกเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่ทวีปยุโรป การส่งกองบินทหารบกเข้าร่วมรบใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีส่วนอย่างมากต่อความเจริญ ก้าวหน้า ในกิจการการบินของสยาม ทหารใน
กองบินทหารบกเหล่านี้ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบินของกองทัพบกฝรั่งเศสตั้งแต่การฝึกบินขั้น
พื้นฐานจากโรงเรียนการบินที่อาวอร์ด (Avord) จนไปถึงหลักสูตรการยิงปืนในอากาศจากโรงเรียน
ฝึกหัดบินที่คาโซ (Cazaux)75 นอกจากนี้ยังมีทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้คัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน ซึ่ง
ทางกองทัพฝรั่งเศสได้ส่งไปศึกษาหลักสูตรช่างเครื่องยนต์แทน 76 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 มี
ทหารที่สาเร็จหลักสูตรการบินรวม 106 นาย และหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ 209 นาย77 การที่ทหาร
สยามได้เข้ารับการฝึกทั้งในหลักสูตรนักบิน และช่างเครื่องยนต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลให้
กิจการการบินของสยามพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะเป็นการเพิ่มจานวนนักบิน และช่าง
เครื่องยนต์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี จากโรงเรียนการบินของฝรั่ง เศส จานวนนักบิน และช่า ง
เครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น เป็ นจานวนมากทาให้สามารถขยายขนาดของกองบินทหารบกได้ ด้วยเหตุ นี้
กระทรวงกลาโหมจึงได้ยกกองบินทหารบกขึ้นเป็นกรมอากาศยานทหารบก ในวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ.246178 โดยมีพระยาเฉลิมอากาศเป็นเจ้ากรมอากาศยานซึ่งขึ้นตรงต่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษ ณุ โ ลกประชานาถ เสนาธิก ารทหารบก และเมื่ อ ยกกองบิ น ทหารบกขึ้ น เป็ น กรมอากาศยาน
74

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 - 2475,” หน้า 282 – 283.
ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,
หน้า 132 – 152.
76
เรื่องเดียวกัน, หน้า 126.
77
เรื่องเดียวกัน, หน้า 125 – 126.
78
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394-2475,” หน้า 293.
75
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ทหารบกแล้วสมเด็จเจ้าเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีพระดาริที่จะจัดหาเครื่องบินเข้า
ประจาการในกรมอากาศยานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกาลังป้องกันประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมกิจการการ
บินพาณิชย์ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต79
เมื่ อ กองทั พ บกมี เ ครื่ อ งบิ น เข้ า ประจ าการจ านวนมากขึ้ น เครื่ อ งบิ น ของกองทั พ ก็ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ น อกเหนื อ จากการป้ อ งกั น ประเทศ ในพ.ศ. 2466

สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวง

นครสวรรค์วรพินิ ต  เสนาธิการทหารบกในเวลานั้น ทรงมีพระราชานุญ าตให้ก รมอากาศยานใช้
เครื่องบินเป็นพาหนะขนส่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากพื้นที่ทุรกันดารในมณฑลอีสานซึ่งการคมนาคมยัง
ไม่สะดวกเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ป่วยที่จะได้รับการส่ง ตัวเข้ามารักษาตัวทาง
เครื่องบินนี้ต้องเป็นผู้ป่วยที่ทางแพทย์ประจาจังหวัด หรือแพทย์ประจากรมกองทหารเป็นผู้เห็นชอบ
หากผู้ป่วยที่พอมีฐานะสามารถชาระค่าโดยสารได้ด้วยตนเองให้เสียเงินค่าโดยสารกิโลเมตรละหนึ่ง
บาท แต่หากเป็นผู้ป่วยนั้นไม่สามารถชาระค่าโดยสารได้ก็ไม่จาเป็นต้องเสียค่าโดยสารแต่อย่างใด 80
นอกจากการใช้เครื่องบินเพื่อขนย้ายผู้ป่วยแล้ว กรมไปรษณีย์โทรเลขยังเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจการการบินที่เกิดขึ้นในพ.ศ.2465 กระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหมได้มี
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ว่ า จะให้ มี ก ารจั ด ส่ ง ไปรษณี ย์ ท างเครื่ อ งบิ น โดยให้ ก รมไปรษณี ย์ โ ทรเลขเป็ น
ผู้รับผิดชอบ โดยกรมอากาศยานเป็นฝ่ายสนับสนุนทางด้านพาหนะ 81 เส้นทางการบินไปรษณีย์เส้น
แรกเป็นเส้นทางระหว่าง นครราชสีมา – ร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี ซึ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2465 หลังจากนั้นได้มีการเปิดเส้นทางบินไปรษณีย์เส้นใหม่อีกจานวน 3 เส้นทาง82
กิจการการบินของประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวได้พัฒนาเรื่อยมา
จนถือได้ว่าเป็นชาติที่มีความก้าวหน้าในกิจการการบินลาดับต้น ๆ ของโลก83
กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ภายในกรมอากาศยาน คณะราษฎร์ได้ปลดพระยาเฉลิมอากาศที่ดารงตาแหน่งเจ้ากรมอากาศยาน
79

กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 65.
ได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระนครสวรรค์วรพินิตในพ.ศ.2468
80
“คาแถลงการณ์ของกรมเสนาธิการทหารบก เรื่อง ให้เครื่องบินรับส่งคนบาดเจ็บในท้องที่ซึ่งยังไม่มีทางคมนาคมสะดวก,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40, ตอนที่ 0 ง (13 พฤษภาคม 2466): 438 – 440.
81
กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 78.
82
เรื่องเดียวกัน, หน้า 79 – 81.
83
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.86.
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ออกจากราชการในขณะนั้น โดยให้เหตุ ผลว่าเนื่ องจากมี การยกเลิกยศนายพลท าให้พระยาเฉลิ ม
อากาศซึ่งในขณะนั้นดารงยศนายพลโท อยู่นอกเหนือโครงสร้างใหม่ที่กระทรวงกลาโหมจัดทาขึ้น 84 ซึ่ง
ทางกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งพระยาเวหาสยานศิลปะสิทธิ์ขึ้นเป็นเจ้ากรมอากาศยานแทน อย่างไรก็
ตามสาเหตุที่แท้จริงของการปลดพระยาเฉลิมอากาศออกจากราชการเนื่องจากพระยาเฉลิมอากาศมี
ความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งพระยาเฉลิมอากาศได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งราชองครักษ์พิเศษใน
พระองค์85
ต่อมาเมื่อกิจการของกรมอากาศยานขยายใหญ่ขึ้น กระทรวงกลาโหมก็ได้มีคาสั่งยกสถานะ
กรมอากาศยานขึ้นเป็นกรมทหารอากาศในพ.ศ.2478 และได้มีการออกพระราชบัญ ญัติยศทหาร
พ.ศ.2479 ซึ่งมีการกาหนดยศทหารอากาศขึ้นมาใหม่มิได้ใช้ร่วมกับยศของทหารบกเหมือนแต่เดิม 86
กระทั่งในพ.ศ.2480 กองทัพอากาศได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีพระเวชยนต์รังสฤษฏ์
(มุนี มหาสันทนะ) เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก87

4.2.2 การบริจาคเงินเพื่อพัฒนากิจการการบิน
การบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินให้แก่กระทรวงกลาโหมไว้ใช้งานนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มที่
กระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อเครื่องบินเพื่อเข้าประจาการในแผนกการบินชุดแรกจานวน 7 เครื่อง ใน
คราวนั้นเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อดีตผู้สาเร็จราชการเมืองพระตะบองได้ซื้อเครื่องบินแบบเบร์เกต์
ให้แก่กระทรวงกลาโหมเพิ่มอีกหนึ่งลา88 กระทรวงกลาโหมได้ตั้งชื่อเครื่องบินลานี้ว่า “เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร์ที่ 1”89 การบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินจะกระทากันด้วยการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการ และ
ประชาชนในจังหวัด และมอบเงินที่ได้รับจากการเรี่ยไรให้แก่กระทรวงกลาโหมในนามของจังหวัดหรือ
84

กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 122.
วรชาติ มีชูบท, ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 6, หน้า 306.
86
กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526, หน้า 126 – 129.
87
เรื่องเดียวกัน, หน้า 136.
88
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 281.
89
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง เครื่องบินซึ่งมีผู้บริจาคเงินซื้อให้แก่กองทัพบก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0
(23 พฤศจิกายน 2462): 2451.
85
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มณฑลนั้น ๆ เช่นเมื่อคราวที่ข้าราชการและพ่อค้าในมณฑลภูเก็ตร่วมกันบริจาคเงินน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อนาเงินดังกล่าวไปจัดซื้อเครื่องบินสาหรับกองทัพบก เมื่อ
คราวที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินประพาสมณฑลภูเก็ตในพ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้แก่กระทรวงกลาโหมสาหรับจัดซื้อ
เครื่องบินแบบเบร์เกต์จานวนหนึ่งลา โดยตั้ง ชื่ อเครื่องบินลานี้ ว่า “มณฑลภูเก็ ตที่ 1”90 นอกจาก
บรรดาพ่อค้า ข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินแล้ว ประชาชนในจังหวัดอื่น
ๆ ต่างร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินให้แก่กองทัพบก เช่นจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มีการรวบรวมเงิน
เพื่อซื้อเครื่องบินในพ.ศ.2465 โดยกองทัพบกได้ตั้งชื่อเครื่องบินว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา”91
ชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มคนที่ให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หรือแนวคิดชาตินิยม ชาวจีนจานวนมากพยายามแสดงออกให้
เห็นว่าพวกเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ แต่ด้วยข้อจากัดหลาย
ประการทั้งเรื่องหน้าที่การงานซึ่งชาวจีนโดยมากแล้วมักประกอบอาชีพค้าขาย และภาษาทาให้บรรดา
ชาวจีนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นมาได้ อย่างการเข้าเป็นสมาชิกเสือป่า แต่
อย่างไรก็ตามบรรดาชาวจีนเหล่านี้ก็มีวิธีการที่จะประนีประนอมกับทางรัฐบาลในการแสดงออกให้เห็น
ว่าตนมีความจงรักภักดี ชาวจีนซึ่งมีฐ านะมั่ง คั่ง จึ ง เลือกวิธีการบริจาคเงิ นให้แก่รัฐบาลโดยเฉพา ะ
นโยบายที่เป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง การบริจาคเงินเพื่อซื้อ
เครื่องบินในคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน กิจการการบินเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงให้ ค วามสนพระราชหฤทั ย เห็ น ได้ จ ากการที่ พ ระองค์ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น ไป
ทอดพระเนตรการฝึกบิน และทรงมีพระราชดารัสชื่นชมความก้าวหน้าในกิจการการบินภายในสยามที่
เติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถสร้างเครื่องบินไว้ใช้ง านได้เอง ทั้งยัง ทรงพระราชนิพนธ์บทความที่
กล่าวถึงการใช้เครื่องบินในการทาสงครามเช่นเรื่อง “เครื่องบินทเลเลข 9” ในวำรสำรสมุทสำร92 หรือ
ในหนังสือกำรสงครำมป้อมค่ำยประชิต ที่มีการกล่าวถึงการใช้เครื่องบินในการสอดแนมข้าศึก 93 ด้วย
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เรื่องเดียวกัน, 2451.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินซื้อเครื่องบินให้กรมอากาศยาน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง
(5 พฤศจิกายน 2465): 2181 – 2182.
92
สุครีพ, “เครื่องบินทเลเลข 9”, สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 29.
93
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, การสงครามป้อมค่ายประชิต: ปาฐกถา (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
ธนากร, 2459), หน้า 4.
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เหตุนี้บรรดาพ่อค้าชาวจี นจึงได้รวมตัวกันเพื่อบริ จาคเงินให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อนาไปจัดซื้ อ
เครื่อ งบิ นอย่า งกรณี ของพ่ อค้ าชาวจีน ในกรุ ง เทพซึ่ ง น าโดยนายตั นเล่ง ซื้อ นายหน้ าของธนาคาร
สยามกัมมาจล ขุนพรหมประชาชิต (กิมใช้ ตัณสกุล) และนายศิลป์ เทศะแพทย์ ได้เป็นแกนนาชักชวน
พ่อค้าชาวจีนในกรุงเทพจานวน 163 รายร่วมกันบริจาคเงินจานวนรวม 10,675 บาท ซึ่ง ทาง
กระทรวงกลาโหมได้ตั้งจารึกชื่อ “พ่อค้าจีนในพระนคร 1” ไว้บนเครื่องบินลาหนึ่งของกองทัพบก94
นอกจากการบริจาคเงินให้กรมอากาศยานเพื่อนาไปซื้อเครื่องบิน สนามบินยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
มีความจาเป็นอย่างมากต่อกิจการการบิน ด้วยเหตุนี้ประชาชนจานวนมากในจังหวัดต่าง ๆ ได้บริจาค
ที่ดินของตนให้แก่รัฐบาลเพื่อสร้างเป็นสนามบิน เช่น ในพ.ศ.2464 นายสิบตารวจเอกปลิว โคพระ
อินทร์ และนายไปล่ได้บริจาคที่ดินของตนที่จังหวัดอุบลราชธานี 95 และกาญจนบุรี96 ให้แก่รัฐบาล อีก
ทั้ ง ประชาชนในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ยั ง ร่ ว มกั น บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งสนามบิ น อี ก ด้ ว ย 97
นอกเหนือจากการบริจาคที่ดินและเงินสาหรับซื้อเครื่องบินอันเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับ กิจกการการบิน
ยั ง มี ก ารบริ จ าคสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์ ป ระจ าส านั ก งาน นิ ต ยสาร หรื อ
หนังสือพิมพ์ 98 รวมไปถึงการให้ยืมภาพยนตร์มาจัดฉายให้ทหารที่สัง กัดกรมอากาศยานซึ่ง ตั้งอยู่ที่
สนามบินดอนเมืองได้รับชม99
การแสดงละครยังคงเป็นวิธีการสาคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
การเรี่ยไรเงินเพื่อบารุงกิจการของทางราชการทั้งการบารุงการศึกษา การสาธารณสุข หรือแม้แต่
การทหาร ในส่วนของกรมอากาศยานก็เช่นเดียวกัน เงินบริจาคบางส่วนที่ได้รับมานั้นมาจากเงินที่
94

“แจ้งแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง พ่อค้าจีนในกรุงเทพพระมหานครพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องบิน ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (28 พฤศจิกายน 2465): 504 – 507.
95
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกที่ดินสาหรับ ทาสนามเครื่องบิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (15
พฤษภาคม 2464): 401 – 402.
96
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบที่ดินให้สาหรับทาสนามบิน ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (6
พฤศจิกายน 2464): 2273 - 2274.
97
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องมีผู้ออกเงินช่วยในการสร้างสนามเครื่องบิน ที่เมืองพิศณุโลก”, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (21 สิงหาคม 2464): 1419 – 1423.
98
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อกรมอากาศยาน และรับเงินบารุงกาลังทางอากาศ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (28 มกราคม 2465): 3171 - 3173.
99
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม แสดงความขอบใจสยามภาพยนตร์บริษัทซึ่งให้ยืมภาพยนตร์ไปฉายขณะที่ตั้งกรมอากาศ
ยานทหารบกทุกสัปดาหะ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (7 สิงหาคม 2464): 1266 – 1267.
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พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการร่วมกันจัดแสดงละครขึ้นเพื่อนาเงินค่าเข้าชมมอบให้กรมอากาศยาน
สาหรับซื้อเครื่องบินเข้าประจาการในกองทัพ 100 แต่อีกวิธีหนึ่งที่นับว่าประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมาก
ในการเรี่ยไรเงินเพื่อบารุงกิจการของกรมอากาศยานก็คือการจัดแสดงการบิน จากการที่ประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมากในทุกครั้ง ที่มีการแสดงการฝึกบินในกรุง เทพ ด้วยเหตุนี้หลัง จากที่มีการ
ก่อสร้างสนามบินตามจังหวัดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาสมุหเทศาภิบาลในมณฑลต่าง ๆ ได้ทา
เรื่องขอให้ก รมอากาศยานนาเครื่องบินมาจัดแสดงการบินเพื่อให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ของ
กิจการการบิน และเป็นการปลุกจิตสานึกในความรักชาติบ้านเกิด ประชาชนเหล่านี้จะได้ร่วมกัน
บริจาคเงินบารุงกรมอากาศยานต่อไป 101 การจัดแสดงการบินนี้ไ ด้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
ประชาชนเห็นได้จากค่าเข้าชมที่ได้รับ อย่างการจัดแสดงการบินที่มณฑลอุบลราชธานีในพ.ศ.2464
ได้รับเงินค่าเข้าชมหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจานวนเงินถึง 102,305 บาท 50 สตางค์102 ส่วนการ
จัดแสดงการบินที่มณฑลร้อยเอ็ดในปีต่อมาสามารถเก็บเงินค่าเข้าชมได้ 220,453 บาท 2 สตางค์103
และที่มณฑลอุดรได้เงินทั้งสิ้น 127,790 บาท 8 สตางค์104
จะเห็นได้ว่าการจัดการแสดงการบินได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน การจัดแสดง
แต่ละครั้งสามารถเก็บเงินบริจาคเพื่อนามาบารุงกรมอากาศยานได้เป็นจานวนมาก เพียงแค่การจัด
แสดงในระยะเวลาหนึ่งปีเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สามารถเก็บค่าชมการแสดงบิน
ได้กว่า 450,548 บาท 60 สตางค์ และหากเมื่อนามาเปรียบเทียบกับการเรี่ยไรเงินเพื่ อซื้อเรือหลวง
พระร่วงที่ต้องใช้เวลากว่า 6 ปี ในการรวบรวมเงินจานวน 2,591,946 บาท 65 สตางค์ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาในการเรี่ยไรเงินนี้ทางราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชด าริ ห ลายประการในการปลุ ก เร้ า ให้ ป ระชาชนร่ ว มบริ จ าคเงิ น เพื่ อซื้ อ
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“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่อง ข้าราชการพ่อค้าคฤหบดีร่วมใจกันคิดจัดสแดงลครเพื่อเก็บเงินซื้อเครื่องบินให้กรม
อากาศยาน และมี ผู้ใ ห้ท รัพ ย์สิ่งของบ ารุ งก าลั งทางอากาศ,” ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2465):
360 – 362.
101
“คาแถลงการณ์ของเสนาธิการณ์ทหารบก เรื่อง การแสดงการบินในมณฑลอุบล,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่
0 ง (26 มิถุนายน 2464): 868.
102
“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่อง รับเงินบารุงกาลังทางอากาศเนื่องแต่คราวแสดงการบินในมณฑลอุบลราชธานี ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (4 ธันวาคม 2464): 2551.
103
“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่อง รั บเงิ นบารุงก าลังทางอากาศเนื่องแต่ คราวแสดงการบินในมณฑลร้ อยเอ็จ ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0ง (15 ตุลาคม 2465): 1962.
104
“แจ้ ง ความกระทรวงกลาโหม เรื่ อ ง รั บ เงิ น บ ารุ งก าลั งทางอากาศเนื่ อ งแต่ ค ราวแสดงการบิ นใน มณฑลอุ ดร,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0ง (4 กุมภาพันธ์ 2465): 3242.
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เรือรบพระร่วง อีกทั้งยังโดนวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดานักหนังสือพิมพ์ทั้งกรณีของประเภทเรือรบที่
จัดซื้อ และความสิ้นเปลืองในงบประมาณโดยใช่เหตุ แต่ในกรณีของการบริจาคเงินให้แก่กรมอากาศ
ยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการ ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริจาคเงิน ที่ดิน
สิ่งของเครื่องใช้ และสื่อบันเทิงต่าง ๆ แก่กรมอากาศยาน อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์จาก
บรรดานักหนังสือพิมพ์ต่อการขยายกิจการการบินภายในประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทุกคนต่างให้ความ
สนใจต่อกรมอากาศยานก็ด้วยเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ และเรื่องการบินก็เป็นเรื่องใหม่สาหรับ
ประชาชน ในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องหน้าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การพัฒนากิจการการบินภายในประเทศก็มิไ ด้มี แต่เรื่องการทหารเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในการ
พัฒนาทั้งประเทศทั้งในเรื่องของการกิจการไปรษณีย์โทรเลข การสาธารณสุข และการขนส่ง ทางกรม
อากาศยานก็พยายามหาแรงสนับสนุนจากประชาชนด้วยการจัดแสดงการบินตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่ง
การจัดแสดงการบินเหล่านี้มีลักษณะที่เป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญก้าวหน้า
และประโยชน์ของกิจการการบินอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการบอกเล่าผ่านตัวอักษรเหมือนกับการ
เรี่ยไรเงินในกรณีอื่น ด้วยเหตุนี้กิจการการบินของกรมอากาศยานจึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากประชาชน

4.2.3 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกิจการการบิน
หลังจากที่ชาวไทยได้รู้จักเครื่องบินเป็นครั้งแรก ความกระหายใคร่รู้ในเรื่องการบินของชาว
ไทยก็ทวีขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการทหาร
รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากใน
กิจการการบินของประเทศสยาม หลัง จากที่แผนกการบิน กองทัพบกเริ่มก่อตั้ ง อย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากนายทหารทั้งสามนายที่กระทรวงกลาโหมได้ส่งไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสสาเร็จ
การศึ ก ษาและกลั บ เข้ า รั บ ราชการ และในเวลาเดี ย วกั น กองทั พ บกก็ ไ ด้ จั ด หาเครื่ อ งบิ น เข้ า มา
ประจาการในแผนกการบิน
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แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงไม่มีบทบาท และส่วนร่วมในการก่อตั้ง
รวมทั้งสร้างความเจริญก้าวหน้าของกิจการการบินของสยาม แต่ได้ทรงพยายามแสดงให้เห็นว่าทรงมี
ความสนพระราชหฤทัยต่อกิจการการบินเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์นายทหาร
ผู้มีความรู้ในกิจการการบิน และภาพลักษณ์ที่ทรงมีความสนิทสนมกับนักบินที่มีความสามารถอย่าง
พระยาเฉลิมอากาศ โดยทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการการ
บินเป็นเครื่องมือสาคัญ
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้ าอยู่ หัวทรงแสดงให้เห็ นถึง ความสนพระราชหฤทัยต่ อ
กิจการการบินโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการฝึกบินของนักบินทั้งสามนาย
ณ ราชกรีฑาสโมสร ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2456105 ต่อมาเมื่อกองทัพบกสามารถสร้างเครื่องบิน
แบบเบร์เกต์ได้สาเร็จในพ.ศ.2459 ได้เสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมชมกองบินทหารบกอีกครั้งหนึ่งทั้ง
ยัง ทรงมี พระราชดารัส ชื่นชมบรรดานายทหารและผู้บัง คับบัญ ชาที่มีความอุตสาหะในการพัฒนา
กิจการการบินของสยามจนสามารถสร้างเครื่องบินเพื่อใช้งานภายในกองทัพได้สาเร็จ106
ในด้านส่วนบุคคล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นว่าทรงมีความ
สนิทสนมกับพระยาเฉลิมอากาศ หนึ่งในสามนักบินชุดแรกที่ถูกส่งไปเรียนการบินที่ประเทศฝรั่งเศส
และต่อมาได้ดารงตาแหน่งเจ้ากรมอากาศยานคนแรกของประเทศสยาม ทั้งยังเป็นนักบินมีความสาม
รถผู้หนึ่งในกองทัพสยาม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงแสดงออกให้เห็นถึงความสนิท
สนม และความพอพระราชหฤทั ยในตั ว พระยาเฉลิ มอากาศ เมื่ อคราวที่เ สด็จ พระราชดาเนิน ไป
ทอดพระเนตรการฝึกบินของนักบินทั้งสามนายเมื่อพ.ศ.2456 หลัง จากที่การฝึกบินจบลงทรงมีพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเฉลิมอากาศเข้าเฝ้า และได้พระราชทานเหรี ยญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
แก่พระยาเฉลิมอากาศ ซึ่งขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ 107 โดยมิไ ด้พระราชทานให้แก่
นายทหารอีกสองนายที่ร่วมแสดงการฝึกบินในคราวนี้ ต่อมาเมื่อประเทศสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 พระยาเฉลิมอากาศซึ่งได้เดินไปร่วมสงครามในคราวในตาแหน่ งผู้บังคับการกองทหารอาสาได้
เขียนบัน ทึกเรื่อง “ปฏิบั ติการของทหารไทยในงานพระราชสงคราม ณ ประเทศฝรั่ง เศส” ถวาย
105
106

กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456-2526, หน้า 27.
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้ งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 282 –

283.
107

กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456-2526, หน้า 27.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดาริให้นาบันทึกของพระยาเฉลิม
อากาศไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตตั้งแต่ฉบับที่ 55 โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศสยามประกาศเข้าร่วม
สงครามโลก108 จนไปสิ้นสุดในฉบับที่ 83 ที่ทหารอาสาซึ่งเดินทางไปรบที่ทวีปยุโรปเดินทางกลับถึง
ประเทศสยาม109 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 จบลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
ราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นโยธิ น110 และเข็มราชการแผ่นดินสาหรับประดับ
แพรเหรีย ญดุ ษฎีม าลา 111 นอกจากนี้ ทรงมี พระบรมราชโองการแต่ง ตั้ง พระยาเฉลิม อากาศด ารง
ตาแหน่งราชองครักษ์พิเศษในพระองค์112
การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้งความสนิทสนมกับบรรดาข้าราชการ
ระดับสูงก็เพื่อเป็นการสร้างบทบาทให้กับพระองค์ในกรม กอง หรือกระทรวงต่าง ๆ เพราะด้วยระบบ
ราชการแบบใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้ทรงปฏิรูป นั้นได้ให้อ านาจอย่า ง
เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการแก่ผู้บังคับบัญชา หรือเสนาบดีของกรม กอง และกระทรวงต่าง ๆ ทั้งยัง
เป็นการจากัดพระราชอานาจ และบทบาทของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบริหารจัดการกิจการ
ในกระทรวง113 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแก้ปัญหาโดยทรงแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมี
ความใกล้ชิด สนิทสนม และพร้อมที่จะรับสนองพระบรมราชโองการของพระองค์ในการจัดการบริหาร
ดูแลหน่วยงานของตนเช่น กระทรวงนครบาลซึ่ งมีเจ้าพระยมราชเป็นเสนาบดี กระทรวงยุติธรรมที่มี
เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรเป็นเสนาบดี หรือการแต่ง ตั้ง พระยามหินทรเดชานุวัตน์เป็ น
สมุหเทศาภิบาลผู้สาเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี

108

เฉลิมอากาศ, พระยา, “ปฏิบัติการทหารไทยในงานพระราชสงครามประเทศฝรั่งเศส,” ดุสิตสมิต 55 (มกราคม 2462):

109

เฉลิมอากาศ, พระยา, “ปฏิบัติการทหารไทยในงานพระราชสงครามประเทศฝรั่งเศส,” ดุสิตสมิต 83 (มกราคม 2463):

110

ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,

111

ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,

112

วรชาติ มีชูบท, ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 6, หน้า 306.
Kullada Kesboonchoo Mead, The rise and decline of Thai absolutism (London: RoutledgeCurzon,

10.
62.
หน้า 358.
หน้า 436.
113

2006), p.127.
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ในกรณีของพระยาเฉลิมอากาศ แม้พระองค์จะไม่ได้ทรงแต่ง ตั้งพระยาเฉลิมอากาศเป็นผู้
บัญ ชาการกรมอากาศยาน แต่ก็ทรงมีความใกล้ชิดกับพระยาเฉลิมอากาศเป็นอย่างมากด้วยทรงมี
ความมุ่งหวังที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์จากการมีส่วนร่วมในการบัง คับบัญชา
กรมทหารอากาศผ่านทางพระยาเฉลิมอากาศ รวมทั้ง เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต หรือพระยาเทพ
หัสดิน อย่างไรก็ตามการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ด้วยวิธีการเช่นนี้ ไม่ประสบ
ผลสาเร็จตามพระราชประสงค์แต่ประการใด ด้วยอานาจการบังคับบัญชาภายในกองทัพบกในขณะนั้น
ขึ้นตรงต่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่ทรงดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารบก โดย
ทรงมีพระราชอานาจอย่างเบ็ดเสร็จในการบริหารกิจการภายในกองทัพบก ทั้งทรงเป็นที่ยอมรับและ
จงรักภักดีของทหารโดยทั่วไป จนทาให้บรรดานายทหารระดับสูงที่มีความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ในราชการทหารแต่เพียงตาแหน่งเท่านั้น มิได้มีอานาจ หรือบทบาท
ในการบริหารราชการภายในกองทัพแต่อย่างใด สาหรับกรณีของเจ้าพระยาเฉลิมอากาศก็เช่นเดียวกัน
แม้จะดารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมอากาศยาน แต่ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเสนาธิ
การทหารบก114 ด้วยเหตุนี้การบริหารกิจการภายในกรมอากาศยานจึงต้องขึ้นตรงต่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ ท าให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมิ ส ามารถ
แทรกแซงนโยบายภายในกรมอากาศยานได้ ส่วนหน้าที่หลักในกรมอากาศยานของพระยาเฉลิม
อากาศ ก็คือการดูแลการฝึกหัดนักบินเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมอากาศยานตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ115 และเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทิวงคตลง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงสวรรค์วรพินิตก็ทรงเข้ามาสานต่องานที่พพระองค์ทรงวางไว้116
นอกความสนิทสนมกับพระยาเฉลิมอากาศเป็นพิเศษแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารเพื่อให้เห็นว่าทรงมีความสนพระราชหฤทัย และความรู้
ในกิจการการบินผ่านงานพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงหน้าที่และประโยชน์ของเครื่องบินในการ
ทาสงคราม อย่างในงานพระราชนิพนธ์เรื่อง สงครำมป้อมค่ำยประชิต ได้ทรงอธิบายถึงหน้าที่ของ
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เครื่องบินในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งในการสอดแนม และต่อสู้กับข้าศึก 117 หรืองานพระราช
นิพนธ์เรื่อง “เครื่องบินทเลเลข 9” โดยทรงใช้นามปากกว่า สุครีพ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำรฉบับที่
13 ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2458118
แม้งานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิ นจะมีไม่มากนัก แต่ก็เป็นกระบวนการที่
พระองค์ทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารควบคู่ไปกับพระราชกรณียกิจอื่น อย่างการให้การ
สนับสนุนกิจการของกรมอากาศยานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าทรงมีความสนพระราชหฤทัยในกิจการ
การบินของสยาม เช่น เดียวกั บสมเด็ จเจ้าฟ้ าฯ กรมหลวงพิ ษณุโลกประชานาถ ซึ่ ง เป็นผู้ สถาปนา
กองทัพอากาศ โดยทรงมีพระบรมราชโองการให้กองเสือป่ามอบกระสุนปืนพระราม 6 ให้แก่กรม
อากาศยานจานวน 5,000 นัดโดยไม่คิดมูลค่า หลังจากที่กระทรวงกลาโหมได้ขอซื้อกระสุนปืนจาก
กองเสือป่า 119 นอกจากเสือป่าแล้ วหน่วยทหารในบัง คั บบัญ ชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวอย่างกรมทหารรักษาวังได้มีการจัดแสดงละครเพื่อหาเงินสมทบทุนให้แก่กรมอากาศยาน
โดยทหารรักษาวัง กองพันที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการเรี่ยไรเงินครั้งนี้สามารถเรี่ยไรเงินจาก
ประชาชนได้เป็นจานวน 622 บาท 75 สตางค์120
นอกจากการสนับสนุนโดยส่วนพระองค์ หรือผ่านองค์กรที่ทรงมีพระราชอานาจควบคุมแล้ว
บรรดาข้าราชบริพาร มหาดเล็กที่ทางานรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้การสนับสนุนกิจการของกรมอากาศยาน โดยเฉพาะใน
รูปแบบของเงินบริจาค เช่นในกรณีของพระยาประสิทธิ์ศุภการ ได้บริจาคเงินให้แก่กรมอากาศเป็น
จานวนหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งทางกรมอากาศยานได้จารึกนาม “พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ 1” เพื่อเป็นที่ระลึกใน
การที่พระยาประสิทธิ์ศุภการได้บริจาคเงินให้แก่กรมอากาศยานในครั้งนี้121
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. การสงครามป้อมค่ายประชิต : ปาฐกถา, หน้า 4.
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แม้ พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้า อยู่ หั วจะทรงไม่ มีบ ทบาทใดๆ ต่ อก าเนิด ขึ้น และ
พัฒนาการของกิจการการบินของสยาม อย่างไรก็ตามทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ทางทหารของ
พระองค์ให้เห็นว่าทรงมีความใส่พระราชหฤทัยต่อกิจการการบินที่กาลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้
การบริหารงานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ด้วยเหตุ นี้พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้
สาธารณชนได้ เ ห็ น ว่ า ทรงมี ค วามรู้ และความใส่ พ ระราชหฤทั ย ต่ อ กิ จ การการบิ น ของประเทศ
นอกจากนี้ยังทรงมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนากิจการการบินโดยผ่านหน่วยงานในบังคับ บัญ ชาของ
พระองค์อย่างเสือป่า และกรมทหารรักษาวัง รวมทั้งข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดในพระองค์ แม้ว่าพระราช
กรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับกิจการการบินในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีไม่มากนัก แต่
ก็เห็นได้ว่าทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในด้านกิจการการบินให้แ ก่พระองค์เพื่อสร้าง
ความยอมรับจากบรรดานายทหาร และประชาชนโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่ง กิจการการบินได้สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงมีพระราชอานาจ และบทบาททางการทหารแต่ประการใด ทั้งการริเริ่มกิจการ
การบินในสยามก็เกิดจากพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถ นอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้คัดเลือกนักบินชุดแรกที่ไ ปฝึกหัดการบิน 122 และเมื่อกิจการการบินใน
กองทัพสยามเริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถก็ทรงถือ
เป็นหน้าที่ของพระองค์ในการบริหารดูแลกิจการการบินของสยามอย่างใกล้ชิด ซึ่งบทบาทอันสาคัญ
ของพระองค์ต่อกิจการการบินสะท้อนให้เห็นได้หลัง จากที่พระองค์ทิวงคตแล้ว กองทัพอากาศซึ่ง
พัฒนามาจากกรมอากาศยาน กองทัพบก ได้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
อันเป็นการยืนยันให้เห็นว่าทรงมีส่วนสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการการบินของประเทศ
การเรี่ ย ไรเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ การการบิ น ของสยามยั ง เป็ น ภาพสะท้ อ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง ต่ อ
ภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ให้
การสนับสนุนกิจการอันเกี่ยวข้องกับทหารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นา
เท่าใดนักอย่างการบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง เมื่อเปรียบเทียบการรับบริจาคเงินเพื่อ
เครื่อ งบิน และยุท โธปกรณ์ แ ก่ก รมอากาศยานซึ่ง อยู่ภ ายใต้ การบัง คั บบั ญ ชาของสมเด็ จเจ้ าฟ้ า ฯ
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กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการบริจาคเงินให้แก่กรม
อากาศยานเป็นอันมากเพราะเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานนักหลังจากที่กรมอากาศยานจัดการแสดงการ
บินเพื่อเรี่ยไรเงินก็ได้รับยอดบริจาคเป็นจานวนมาก ทั้งยังไม่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งนายทหาร
ภายในกองทัพ หรือนักหนังสือพิมพ์ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้ทาหน้าที่สื่อในการวิพากษ์วิจารณ์การทางาน
ของรัฐบาลอย่างรุนแรง ต่างจากการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้โฆษณาในการประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อ
เรือรบ แต่ก็มิได้รับการตอบสนองตามพระราชประสงค์เท่าใดนัก อีกทั้งยังโดนนักหนังสือพิมพ์ และ
ข้าราชการทหารเรือวิพากษ์วิจารณ์การเรี่ยไรเงินเพื่อจัดซื้อเรือรบ ทั้งการเรี่ยไรเงินในคราวนี้ต้องใช้
เวลากว่า 6 ปีเพื่อให้เพียงพอในการซื้อเรือรบ ซึ่งการเรี่ยไรเงินของทั้งสองหน่วยงานได้รับผลตอบรับที่
ต่ า งกั น ของประชาชน เป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ปั ญ หาในภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ามิได้ทรงเป็นที่ยอมรับเท่าใดนัก เพราะเมื่อมีพระราชดาริใด
ๆ ก็ตามอันเกี่ยวข้องกับการทหาร มักมีผู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นคัดค้าน ต่างจาก
ภาพลักษณ์ทางการทหารของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่พระราชดาริของ
พระองค์ที่เกี่ยวข้องในการทหารมักได้รับการสนับสนุน และตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้ง ข้าราชการ
ทหาร ประชาชน

4.3 สรุป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสร้างความยอมรับจากบรรดาทหาร
ภายในกองทัพ ด้วยการแสดงภาพลักษณ์ของนายทหารผู้ใส่ใจในกิจการของกองทัพทั้งการเรี่ยไรเงิน
เพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วงมอบให้แก่กองทัพเรือ แม้นักหนังสือพิมพ์บางส่วนจะออกมาคัดค้านต่อ
พระราชกรณียกิจในการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วงในครั้งนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเรี่ยไร
เงินก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ
อย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ รวมถึงข้าราชการ และประชาชนอีกเป็นจานวนมาก จนการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระ
ร่วงประสบความสาเร็จ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงให้ความสาคัญต่อพัฒนาการของกิจการการ
บินของสยามอันเป็นยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในเวลานั้นเป็นอย่างมาก
และนอกเหนือจากการแสดงให้สาธารณชนเห็นถึง ความใส่พระราชหฤทัยต่อกิจกรรมทั้ง สองแล้ ว
พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หัว ยั ง ทรงพยายามแสดงให้ เ ห็ นถึ ง พระอัจ ฉริ ย ะภาพทาง
การทหารด้วยการพระราชนิพนธ์บทความทางการทหารทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรือรบ และเครื่องบินเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ทางการทหารในพระองค์ พร้อมกับการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันได้มีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทาง
การทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน เมื่อพระองค์
ทรงมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการดาเนินนโยบายทางการทหารของกองทัพในฐานะจอมทัพของชาติ

บทที่ 5
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในพ.ศ.2457 (ค.ศ.1914) ถือเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ สาเหตุของสงครามเกิดจากการที่ อาร์คดยุกฟรานเฟอร์ดินาน (Archduke Franz
Ferdinand) มงกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย – ฮังการี และพระชายาโซฟี (Sophie, Duchess of
Hohenberg) ถูกลอบปลงพระชนม์โดยกัฟรีโล ปรินซีป (Gavrilo Princip) นักชาตินิยมหัวรุนแรงชาว
เซอร์เบีย ผลจากเหตุ การณ์ในครั้งนี้ไ ด้จุดชนวนความขัดแย้ง ในเรื่องดินแดนระหว่างออสเตรีย –
ฮังการีกับเซอร์เบียที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ให้ปะทุขึ้น ทางรัฐบาลออสเตรีย – ฮังการีเชื่อว่ารัฐบาลเซอร์เบียมี
ส่วนรู้เห็นกับการลอบปลงพระชนม์มงกุฎราชกุมาร และได้ยื่นข้อเรียกร้องหลายประการที่เชื่อว่าทาง
เซอร์เบียจะต้องปฏิเสธเพื่อนามาเป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามกับเซอร์เบีย และผลก็เป็นไป
ตามที่รัฐบาลออสเตรีย – ฮังการีคาดการณ์ไว้ เมื่อรัฐบาลเซอร์เบียปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมด จึงเป็น
เหตุ ให้อ อสเตรี ย – ฮัง การีประกาศสงครามกับเซอร์ เบี ย และด้ วยวิธีด าเนินนโยบายทางการ
ต่า งประเทศของยุโ รปในช่ ว งเวลานั้ น ที่ ใช้ ก ารท าสนธิ สั ญ ญาลั บ ซึ่ง ผู ก พัน ถึ ง ความช่ว ยเหลื อ ทาง
การทหารจึงเป็นเหตุให้ประเทศต่าง ๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่ง เศส และรัสเซีย ซึ่งต่างเซ็นสัญ ญาลับใน
ลักษณะดังกล่าวต้องนาประเทศของตนเข้าสู่สงคราม จนเป็นเหตุให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ชาติสองชาติกลายเป็นมหาสงครามที่ดาเนินการสู้รบยาวนานกว่า 4 ปี

5.1 สยามกับสถานะชาติเป็นกลาง
สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามที่มีสมรภูมิส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป มีการแบ่งคู่สงคราม
ออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร (Allied Powers) ซึ่งนาโดยอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย กับ
ฝ่ายมหาอานาจกลาง (Central Powers) ซึ่งนาโดยเยอรมนี ออสเตรีย – ฮังการี และตุรกี สาหรับ
สยามแล้วสงครามในคราวนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งประเทศสยามยังมีผลประโยชน์ทางการค้า
และความสัมพันธ์อันดีกับชาติที่เข้าร่วมสงครามโลกในครั้ง นี้ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนไม่ต้องรับผลกระทบจากสงครามที่กาลังดาเนิน
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อยู่ จึงมีพระบรมราชโองการเรื่อง “ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอ
ยู่ในยุโรป” ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.24571 เนื้อหาในพระบรมราชโองการฉบับนี้ทรงประกาศให้สยาม
มีสถานะชาติเป็นกลางจากการทาสงครามของทางอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย เซอร์เบีย และ
ออสเตรีย – ฮังการี โดยทรงมีพระบรมราชโองการให้คนในบังคับของสยามถือสถานะความเป็นกลาง
อย่างเคร่ งครั ดตามข้อ กาหนดในกฎหมายระหว่างประเทศ 2 ต่อ มาเมื่อญี่ ปุ่นประกาศสงครามกั บ
เยอรมนีในวันที่ 23 สิงหาคมปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราช
โองการเพิ่มเติมในการประกาศสถานะชาติเป็นกลางกับคู่กรณีของทั้งสองชาติ3
สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่คาดว่าจะจบลงอย่างรวดเร็วกลับกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อและขยาย
ขอบเขตของสงครามจนส่ ง ผลกระทบต่ อ ชาติ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ น อกทวี ป ยุ โ รป ชาติ น อกยุ โ รปที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสงครามในคราวนี้มากที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ได้ช่วยเหลือทางการทหาร และ
การเงินให้แก่สัมพันธมิตร ได้ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่เรือดาน้าของเยอรมนีได้
จมเรือลูซิทาเนียซึ่ง เป็นเรือพาณิชย์จนทาให้ชาวอเมริกันที่โดยสารมาในเรือลาดังกล่าวเสียชีวิตเป็น
จานวนมาก สหรั ฐฯ จึ ง ใช้ ประเด็น เรื่ องเรื อลู ซิ ทาเนี ยในการประกาศสงครามกั บเยอรมนี แม้ ว่ า
ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐฯ จะตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้วก็ตาม พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้สยามคงสถานะความเป็นกลางต่อไป โดย
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้สยามดารงสถานะความเป็นกลางในสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับ
เยอรมนี4
แม้ในทางกฎหมายแล้วสยามได้ประกาศตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกทั้งยังมีพระ
บรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกาศอย่างชัดเจนให้คนไทย

1

“พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 31, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2457): 316.
2
เรื่องเดียวกัน, หน้า 317.
3
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงคราม”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0
ก (30 สิงหาคม 2457): 363.
4
“ประกาศ ว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงคราม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ก (15 เมษายน
2460): 19.
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ปฏิบัติตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัด5 แต่คนในประเทศกลับมีทัศนคติต่อสงครามโลกครั้งนี้ที่แตกต่างกัน
ในการสนับสนุนชาติคู่สงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับฝ่ายมหาอานาจกลาง โดยเฉพาะบรรดา
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความผูกพันกับชาติในยุโรปที่เข้า
ร่วมสงครามในครั้งนี้ อันมีสาเหตุมาจากการที่พระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้ได้เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และดารงพระชนม์ชีพอยู่ใน
ประเทศนั้นเป็นเวลานาน ซึ่งมีทั้งประเทศที่เข้าร่วมสงครามในฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส
หรือรัสเซีย และฝ่ายมหาอานาจกลางอย่างเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เหล่านี้จะมีพระหทัยเอนเอียงสนับสนุนประเทศที่พระองค์
เคยไปศึกษาเล่าเรียนอยู่
พระบรมวงศานุว งศ์ที่ ทรงแสดงพระองค์อย่ างชั ดเจนว่า สนับ สนุน ฝ่ายสัมพั นธมิ ตรได้แ ก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา6 เป็นต้น ซึ่งเจ้านายส่วนใหญ่ที่ทรงสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรล้วนแต่มี
ความผูกพันกับชาติที่ร่วมรบในฝ่ายสัมพันธมิตร โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงเข้ารับการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ส่วนพระ
เจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเข้าศึกษาวิชาทหารที่ประเทศรัสเซีย นอกจากพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงไปศึกษายังต่างประเทศแล้ว สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นพระบรมวงศา
นุวงศ์อีกเพราะองค์หนึ่งที่ทรงมีพระหทัยเข้าข้างทางฝ่ายสัมพันธมิตร ด้วยทรงเชื่อว่าฝ่ายมหาอานาจ
กลางเป็นผู้ก่อสงครามในคราวนี้ ประเทศสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อความชอบธรรมที่จะต้องยุติ
การก่อสงครามของฝ่ายมหาอานาจกลาง อีกทั้งการทาสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรก็กระทาตาม
กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และมนุษยธรรม7
ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์อีกกลุ่มที่ถูกมองว่าเอนเอียงไปทางฝ่ายมหาอานาจกลางก็เป็นกลุ่มที่
ทรงสาเร็จการศึกษามาจากประเทศเยอรมนีอันได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
5

“พระบรมราชโองการ ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 31, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2457): 317.
6
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 30.
7
โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 69.
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ทั้งสองพระองค์เคยเสด็จพระราชดาเนินงาน
ออกร้านเพื่อหาเงินบารุงสภากาชาดเยอรมนีที่จัดขึ้นโดยชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศสยาม ซึ่ง
หนังสือพิมพ์เทกลิเชอ รุนด์เชำ (Tägliche Rundschau) ฉบับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2459 ได้ตีพิมพ์
บทความเรื่อง “Letters from German Mariner’s wife” โดยบรรยายการเสด็จพระราชดาเนิน
เยือนงานกาชาดครั้งนั้นว่าทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยต่อการจัดงานของชาวเยอรมัน
พร้อมกันนี้ยังทรงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่สภากาชาดเยอรมันเป็นจานวนมาก 8 นอกจากสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทรที่มี
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวเยอรมันแล้ว ยังมีกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ที่ทรงส่ง
โทรเลขมาปรึกษาเรื่องการจะเข้าร่วมรบกับกองทัพเยอรมันกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์
วรพินิต และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เพราะในขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
ทรงรับราชการอยู่ในจักรวรรดินาวีเยอรมัน (German Empire Navy) สาเหตุที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงขอเข้าร่วมรบกับกองทัพเรือเยอรมันเนื่องจากหากพระองค์เสด็จนิวัตกลับ
ประเทศโดยไม่ยอมเข้าร่วมรบกับกองทัพที่ประจาการอยู่ จะเป็นการสูญ เสียเกียรติทางทหารของ
พระองค์ แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อม
กั น นี้ ยั ง ทรงมี พ ระบรมราชโองการให้ ส มเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมขุ น สงขลานคริ น ทร์ ท รงลาออกจาก
กองทั พ เรื อ เยอรมั น โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า แม้ พ ระองค์ จ ะต้ อ งสู ญ เสี ย เกี ย รติ ท างทหาร แต่ พ ระองค์
จาเป็นต้องรักษาเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงประกาศความเป็นกลางในสงครามคราวนี้ 9 ทาให้
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงลาออกจากกองทัพเรือเยอรมัน และเสด็จนิวัตกลับสยาม
นอกจากพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสามพระองค์แล้วยังมีนายทหาร และข้าราชการอีกเป็นจานวนมากที่
สาเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี10
แม้ภายในสยามจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าสยามควรจะเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายใดแต่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทรง
8

หจช., ร.6 ต.19/4 หนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งประเทศลงข่ า วเรื่ อ งเมื อ งไทย, และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2460.
9
นราธิวาสราชนครินทร์ , สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ.
1916) (กรุงเทพฯ: วงศ์จร, 2535), หน้า 153.
10
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี, หน้า 12.
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พยายามอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสยามดาเนินนโยบายรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
โดยเปิดรับข้อมูลของทั้งสองฝ่าย ทั้งของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยประเทศฝรั่งเศสได้ประท้วงเรื่องการใช้
กระสุนดัม ดัม (Dum Dum) ของทหารเยอรมัน เป็นกระสุนปืนที่ห้ามใช้ตามสนธิสัญญาเฮก (Treaty
of Den Haag) ซึ่งลงนามในพ.ศ.2450”11 หรือในกรณีของฝ่ายมหาอานาจกลางซึ่งรัฐบาลออสเตรีย –
ฮังการีซึ่งอยู่ในฝ่ายมหาอานาจกลางได้ทาการประท้วงกรณีเรือพิฆาตของอิตาลีที่ชักธงกาชาดสากล
โจมตีเรือดาน้าของออสเตรีย – ฮังการีในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.245812
ขณะที่สยามประกาศสถานะเป็นกลาง อุปทูตของทั้งสองฝ่ายพยายามใช้วิธีทางการทูตเพื่อ
แย่งชิงความได้เปรียบเทียบในการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งการกล่าวหาว่าประชาชน หรือข้าราชการ
ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือไทยวางตนไม่เป็นกลาง รวมทั้ง การกล่าวหาหนัง สือพิมพ์ของชาติคู่
สงครามว่ า เสนอข่ า วให้ ร้ า ยแก่ รั ฐ บาลของอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ซึ่ ง ในหลาย ๆ คดี ที่ มี มู ล กระทรวงการ
ต่างประเทศได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเช่นกรณีที่นายคาร์โล อาเลกรี (Carlo Allegri) ชาวอิตา
เลียนซึ่งรับราชการในกรมทาง กระทรวงคมนาคม ได้เขียนบทความเรื่อง “อิตาลีประกาศสงครามกับ
ออสเตรีย – ฮังการี” ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2458 แสดง
ความเห็นเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นการละเมิดพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกาศให้ประเทศสยามเป็นกลางในสงครามครั้งนี้ ทางนายเคียล์ (Kiel) อุปทูต
ออสเตรีย – ฮั งการีได้ท าหนัง สือร้ องเรี ยนมาทางกระทรวงการต่ างประเทศ เมื่ อกระทรวงการ
ต่ า งประเทศท าการสอบสวนก็ พ บว่ า นายอาเลกรี ไ ด้ เ ขี ย นบทความตอบโต้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อุ ม เชำ
(Umchau) ตามที่นายเคียล์ได้กล่าวหาจริง อย่างไรก็ตามนายอาเลกรีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนาย
เคียล์โดยให้เหตุผลว่าบทความที่ตนเขียนขึ้นนั้นเขียนก่อนที่รัฐบาลสยามจะประกาศนโยบายเป็นกลาง
แต่ในข้อเท็จจริงแล้วก่อนที่รัฐบาลสยามจะประกาศนโยบายเป็นกลางทางกระทรวงการต่างประเทศได้
แจ้ง ไปทุกหน่วยงานถึงนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง เท่ากับว่าข้าราชการทุกคนย่อมรับรู้ว่านโยบายของ


กระสุนดั ม ดั ม หรือกระสุ นที่มีก ารขยายตัวเมื่อกระทั บเป้ า (Expandidng Bullet) กระสุ นดัม ดัม หรือชื่อย่ างไม่เป็ น
ทางการคือกระสุนเห็ด (Mushroom Bullet) เป็นกระสุนที่ถูกห้ามใช้ในการทาสงครามเนื่องจากเป็นกระสุนที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่
ผู้ถูกยิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีการแตกตัวของหัวกระสุนทาให้ผู้ถูกยิงมีบาดแผลขนาดใหญ่จนยากที่จะรักษาได้
11
โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย.” หน้า 69.
12
เรื่องเดียวกัน, หน้า 70.

หนังสือพิมพ์อุมเชา (Umchau) เป็นหนังสือพิมพ์ที่ชาวเยอรมันในสยามได้ร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทั้งภายใน
และต่างประเทศให้แก่ชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในสยาม
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สยามในอนาคตจะเป็นเช่นไร ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่เชื่อถือคาให้การของนายอเลกรี ใน
ที่สุดแล้วนายอาเลกรีก็ยอมรับความผิดที่ได้กระทา ทางรัฐบาลสยามได้คาดโทษนายอาเลกรีว่าหากมี
พฤติกรรมเช่นนี้อีกทางกระทรวงคมนาคมจะยกเลิกสัญญาว่าจ้าง13
อย่างไรก็ต ามบางครั้ง การฟ้องร้อ งของอุปทู ตชาติต่าง ๆ เมื่อกระทรวงการต่ างประเทศ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็ จจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการฟ้องร้องขึ้นมาแต่อย่างใด เช่นกรณีที่นาย
กิตตินส์ นายช่างใหญ่ผู้บังคับการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ได้ขอเข้าพบเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์ สท้าน สนิทวงศ์) เสนาบดีกระทรวงคมนาคม เนื่องจากนายไลเล่ย์ อุปทูตอังกฤษสงสัย
ว่าวิศวกรชาวเยอรมันของกรมรถไฟสายใต้นั้นวางตนไม่เป็นกลางในสงครามคราวนี้ โดยพยายามชักจูง
ให้ชาวไทยเข้าข้างฝ่ายเยอรมนี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลสยามได้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามที่
อุป ทู ต อั ง กฤษได้ ก ล่ า วหามานั้ น ก็ ไ ม่ พ บว่ า มี ช าวเยอรมั น คนใดประพฤติ ต ามที่ อุ ป ทู ต อั ง กฤษได้
กล่าวหา14
ในช่วงแรกที่สยามประกาศความเป็นกลางในสงครามครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะดาเนินนโยบายการต่างประเทศให้มีความเป็น
กลางมากที่สุด เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานประเทศได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อบรรดาผู้นาสยามต่างมีท่าทีชัดเจนที่จะนาสยามเข้าสู่สงครามในข้างฝ่ายสัมพันธมิตร นโยบายของ
กระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามก็มีลักษณะเอนเอียงเข้าข้างทางฝ่ายสัมพันธมิตรเป็น
อย่างมาก จนเรียกได้ว่านโยบายการต่างประเทศของสยามก่อนที่จะประกาศเข้าร่วมสงครามในฝ่าย
สัมพันธมิตรเกือบจะเป็นการดาเนินนโยบายตามแนวทางที่ของรัฐบาลอังกฤษได้วางไว้ให้แก่สยาม

5.2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลกครั้งที่ 1
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ในการเสริมสร้า ง
ภาพลัก ษณ์ทางการทหารและผู้นาให้แก่พระองค์ จึง เป็ นเหตุใ ห้พระองค์ทรงเข้าไปมีส่วนร่วมต่ อ
13

หจช., กต.19/6 อุปทูตออสเตรียกล่าวโทษ นายอัลเลกรีว่าลงหนังสือพิมพ์เรื่องอิตาลีในการสงครามใช้ถ้อยคาไม่สมควร
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2458.
14
หจช., กต.65/5 คนเยอรมันอยู่ในกรมรถไฟทาการเกี่ยวกับสงคราม ลงวันที่ 13 มกราคม 2457.
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นโยบายทั้งด้านการทหาร การเมืองทั้ง ภายในและระหว่า งประเทศ เพื่อให้น โยบายของสยามต่ อ
สงครามครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปทิ ศ ทางที่ ท รงมี พ ระราชประสงค์ นั่ น คื อ การน าสยามเข้ า ร่ ว มสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ในข้างฝ่ายสัมพันธมิตร เหตุผลที่พระองค์ทรงต้องการให้สยามเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้กับ
ฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยทรงหวังว่าสงครามในครั้งนี้หากสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วจะ
ช่วยยกระดับสถานะของประเทศสยามให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากยิ่ง ขึ้น อีกทั้ง ยัง เป็นการ
เสริมสร้างพระเกียรติส่วนพระองค์ให้แก่พระองค์เองในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้นาประเทศเข้าร่วมมหา
สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งไม่เคยมีพระมหากษัตริย์สยามองค์ใดกระทามาก่อน
แม้ว่าการดาเนินโยบายการต่างประเทศของสยามในระยะแรก หลังจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้สยามดารงสถานะเป็นกลางจะพยายามดาเนินนโยบายอย่างเป็น
กลางอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีข้อร้องเรียนได้ แต่สาหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงมีพระราชดาริที่โน้มเอียงไปทางฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่เริ่มสงคราม ซึ่งจากพระ
ราชหัตเลขาถึงพระองค์ เจ้ าจรูญศักดิ์ กฤดากรได้ แสดงให้เห็น ว่าทรงเป็น กลางเพียงในแง่กฎหมาย
เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วทรงไม่นิยมฝ่ายเยอรมนีมาตั้งแต่แรก 15 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พระองค์
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตั้ง แต่ยัง ทรงพระเยาว์เป็นเหตุให้ทรงมีความ
ผูกพัน กับประเทศอัง กฤษ อีกทั้ งรายงานสภาพสงครามที่ เกิด ขึ้นในยุโรปที่พระองค์ทรงได้รั บการ
ทูลเกล้าถวายจากพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร อัครทูตไทยประจากรุงปารีสในขณะนั้นมีลักษณะที่
โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร อันเนื่องมาจากตัวพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรเองนั้นทรงมีพระ
ทัศนคติเกี่ยวกับสงครามตั้งแต่เมื่อเริ่มสงครามว่าฝ่ายเยอรมนีจะพ่ายแพ้สงครามในครั้งนี้16
นอกจากปูมหลังส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความผูกพัน
กับประเทศอังกฤษแล้ว สาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่มีส่วนให้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะน า
ประเทศสยามเข้าร่วมสงครามข้างฝ่ายอังกฤษในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการที่
จะแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ อันมีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่สยามได้มีข้อตกลงกับ
ชาติต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ

15
16

หจช., ร.6 ต.15.4/1 พระราชหัตเลขาถึงพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2457.
หจช., กต.65/6 หม่อมเจ้าไตรทศกับหม่อมเจ้าอมรทัตในเบอร์ลิน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2457.
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เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดหวังว่าหากสยามเข้าร่วมสงครามในฝ่ายที่ชนะสงคราม หลังจากที่สงครามยุติลง
แล้วสยามจะสามารถขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้ได้17
พระราชประสงค์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการใช้
สงครามในครั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่ พระองค์ ยั ง เป็ น อี ก ปั จ จั ยหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว น
สนับสนุนให้พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะนาพาประเทศสยามเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางทหารของพระองค์เฉก
เช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีความสามารถทางการทหาร และเป็น
ผู้นาชาติได้รับชัยชนะในมหาสงครามครั้งสาคัญอันเป็นการแสดงเกียรติคุณของชาติบ้านเมือง 18 ความ
พยายามสร้างสถานะของพระองค์เพื่อเปรียบเทียบกับสมเด็จพระนเรศวรในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่
เมื่อครั้งทรงก่อตั้งกองเสือป่าซึ่งทรงอธิบายถึงที่มาของชื่อเสือป่าว่ามีที่มาจากกองทหารสอดแนมของ
สมเด็จพระนเรศวรที่เรียกว่า “เสือป่าแมวเซา”19
อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนไทยจานวนมากมีทัศนคติที่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายเยอรมนีด้วยปูม
หลังทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประเทศเยอรมนีไม่เคยแสดงท่าทีรุ กรานสยามเหมือนอย่างที่อังกฤษและ
ฝรั่งเศสได้เคยกระทา อีกทั้งทัศนคติของคนไทยที่มีต่อคนเยอรมันก็เป็นไปในทางที่ดี คนไทยมองว่าคน
เยอรมันมีค วามพยายามที่จะปรับตั วเข้า หาคนไทยด้วยการเรี ยนรู้ที่ จะพูด ภาษาไทย ต่างจากคน
อังกฤษ และคนฝรั่งเศสแม้จะเข้ามาในเมืองไทยเป็นเวลานานก็ไม่มีความคิดที่จะเรียนภาษาไทย 20 ทา
ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่สามารดาเนินพระบรมราโชบายที่เข้าข้างฝ่า ย
สัมพัน ธมิตรได้อ ย่างชั ดเจน แต่ ด้วยพระราชประสงค์ ที่ทรงต้องการสนับสนุนฝ่า ยสัม พันธมิ ตรใน
สงครามครั้งนี้ จึงเป็นสาเหตุให้พระองค์ทรงพยายามชักจู งให้ชาวไทยหันมาให้การสนับสนุนพระบรม
ราโชบายของพระองค์ที่เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร ด้วยเหตุนี้ก่อนที่สยามจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์เป็นจานวนมากเพื่อโน้มน้าวให้คน
ไทยเกิดความรู้สึกนิยมชมชอบประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อให้ประชาชนหันมาให้การสนับสนุนฝ่าย
17
18

อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี, หน้า 16.
Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute dreams: Thai government under Rama VI, 1910-1925,

p.113.
19

Ibid, p.41.

20

อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี ,หน้า 12.
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สัม พัน ธมิต ร และในขณะเดีย วกัน พระองค์ ก็ท รงพยายามสร้า งภาพตัว ร้า ยให้ แ ก่เ ยอรมนี เ พื่อ ให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกต่อต้านฝ่ายมหาอานาจกลาง จวบจนสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงได้ระยะหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงยุติงานพระราชนิพนธ์ในลักษณะดังกล่าว

5.2.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 กับงานพระราชนิพนธ์
ก่ อ นที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จะทรงประกาศสงครามกั บ เยอรมนี
หนังสือพิมพ์จีนโนสยำมวำรศัพท์ได้ลงข่าวที่มีท่าทีเข้าข้างทางฝ่ายเยอรมนี เช่นข่าวเรื่อง “ความคับขัน
ยิ่ง ขึ้น ” ซึ่งอธิบายว่าสงครามที่ด าเนินอยู่ในขณะนี้มีสาเหตุจากการยั่วยุของรัสเซีย หรือข่าวเรื่อ ง
“เยอรมันกับออสเตรีย” ที่ชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่า ประเทศเยอรมนีพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงครามในครั้งนี้
ถึง ที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีไ ด้ 21 นอกจากการนาเสนอข่าวในเชิง เข้าข้างฝ่ายเยอรมนีแล้ว
หนังสือพิมพ์จีนโนสยำมวำรศัพท์ ยังมักลงข่าวชัยชนะในการทาสงครามของฝ่ายเยอรมนีอยู่เสมอ ๆ
โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะของเรือดาน้าฝ่ายเยอรมันซึ่ง เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็น
อย่างมากในขณะนั้น บทความต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์จีนโนสยำมวำรศัพท์ได้ตีพิมพ์ไปนั้นมีส่วนสาคัญ
ในการชักจูงใจผู้อ่านเกิดความเห็นอกเห็นใจ และให้การสนับสนุนฝ่ายเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองทาให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1
ขึ้นมาเป็นจานวนมากเพื่อชักจูงชาวไทยให้หันมาสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์เพื่อชักจูงชาวไทยให้เห็น
ความจาเป็นของการเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทั้ง ที่เป็นงานพระราชนิพนธ์กึ่ง บทความ
วิชาการ ข่า วเหตุการณ์ สงคราม อย่ างเช่นงานพระราชนิ พนธ์เรื่ อง สงครำมป้อ มค่ำ ยประชิต ซึ่ ง
เปรียบเสมือนตาราทางการทหารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลบทความมาจาก
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างประเทศ 22 โดยเป็นการอธิบายเหตุการณ์และยุทธวิธีทางการทหารใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 บทพระราชนิพนธ์เรื่อง สงครำมป้อมค่ำยประชิต เริ่มต้นจากการที่ทรงอธิบายถึง
ยุทธวิธีในการเข้าโจมตีและการตั้งรับในสงครามที่ถูกอธิบายว่าทหารจะประจาการอยู่ในสนามเพลาะ
21
22

เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450 – 2474”, หน้า 209.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, การสงครามป้อมค่ายประชิต: ปาฐกถา, คานา.
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มิใช่ยืนอยู่กลางที่โล่งเหมือนสงครามเมื่อครั้งอดีต โดยทรงชี้ให้เห็นว่ายุทธวิธีในการรบของสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากสงครามเมื่อครั้งอดีต เพราะมียุทโธปกรณ์ทางการทหารที่
ทันสมัยถูกนามาใช้เป็นจานวนมาก เช่น เครื่องบินที่ใช้ทั้งในการบินลาดตระเวนหาข่าว หรือใช้ในการ
ต่อสู้ ปืนที่เรียกว่าปืนกลซึ่งสามารถยิงออกมาได้ครั้งละเป็นจานวนมาก และยังมีปืนขนาดเล็กที่มีระยะ
การยิงแม่นยากว่าปืนในอดีต23 นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอสาลัก  ในการทาสงครามอีกด้วย นัยยะที่
สาคัญประการหนึ่งของงานพระราชนิพนธ์คือ การใช้ง านพระราชนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการจูง ใจ
ผู้อ่านให้คล้อยตามพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้การสนับสนุนข้าง
ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามคราวนี้ ด้วยเนื้อหาของงานพระราชนิพนธ์ที่นอกจากจะเป็นการบรรยาย
ยุทธวิธี และยุทโธปกรณ์ในการสงครามแล้ว ยังมีส่วนที่ทรงนาเสนอข่าวเหตุการณ์การรบในสมรภูมิ
ต่าง ๆ โดยมักจะเป็นสมรภูมิที่ฝ่ายสัมพันธมิตรประสบชัยชนะเหนือฝั่งมหาอานาจกลาง เช่นในบท
“การติดต่อและลาเลียง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายให้ผู้อ่านเห็นว่าการ
ขนส่งทางการทหารอย่างมีประสิทธิภาพของฝรั่ง เศสส่งผลให้กองทัพฝรั่ง เศสมีชัยชนะเหนือกองทัพ
เยอรมั น ที่ เ ข้ า มาปิ ด ล้ อ มกรุ ง ปารี ส ไว้ ไ ด้ 24 การที่ท รงพระราชนิ พ นธ์ บ ทความดั ง กล่ า วก็ เ พื่ อ ชี้ ใ ห้
ประชาชนเห็นว่าฝ่ายสัมพันธมิตรประสบชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอานาจกลางในหลายสมรภูมิ ดังนั้น
ประเทศสยามจึงควรที่จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง ที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรมากกว่าการวางตัวเป็น
กลาง หรือการสนับสนุนฝ่ายมหาอานาจกลางตามที่ประชาชนบางกลุ่มต้องการ
งานพระราชนิพนธ์ในเชิงบันเทิงคดีซึ่งมีรูปแบบของบทละครภาพยนตร์25 ชุดนักสืบเยมส์ วิล
สันเป็นงานพระราชนิพนธ์เชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียก
งานพระราชนิพนธ์ประเภทนี้ว่า “คดีรหัส”26 โดยเนื้อหาของนวนิยายชุดนี้จะเป็นการต่อสู้กันในเชิง
ไหวพริบปฏิภาณระหว่างฝ่ายธรรมะที่มีเยมส์ วิลสันนักสืบชาวอเมริกันเป็นตัวเอก กับฝ่ายอธรรมที่มี
หัวหน้าคือคาร์ล ชว๊าซซึ่งเป็นชาวเยอรมัน บทพระราชนิพนธ์ชุดนักสืบเยมส์ วิลสันเป็นการวางโครง
23

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, การสงครามป้อมค่ายประชิต: ปาฐกถา, หน้า 2.
“ไอสาลัก” ที่ทรงกล่าวถึงในบทพระราชนิพนธ์คือ แก๊สพิษ ซึ่งแก๊สพิษที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่ใช้ในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 คือ แก๊สมัสตราด (Mustard gas) ของกองทัพเยอรมัน
24
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, การสงครามป้อมค่ายประชิต : ปาฐกถา, หน้า 37.
25
ปิ่น มาลากุ ล, งานละครของพระบาทสมเด็จ พระรามาธิ บดีศ รีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้า แผ่นดินสยาม
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2520), หน้า 280.
26
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, คดีรหัส (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2555), หน้า 16.
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เรื่องให้สอดคล้องบริบทของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการทาสงครามกันระหว่างทั้งสองชาติ โดยทรงมุ่ง
หมายที่จะสร้างภาพของผู้รักษาคุณธรรมให้กับสหรัฐอเมริกา และในขณะเดียวกันได้ทรงสร้างภาพให้
เยอรมนีเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย
นอกจากงานพระราชนิพนธ์ทั้งสองเรื่องนี้แล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์บทความเพื่อชักจูงใจให้
ประชาชนหันมาให้ก ารสนับ สนุ นฝ่ ายสั มพั นธมิต ร ทั้ ง ยั ง ทรงมี ง านพระราชนิพ นธ์ โต้ต อบกับ ชาว
เยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศสยาม หรือชาวไทยที่นิยมในเยอรมนีลงในหนังสือพิมพ์ไทย เช่น เรื่อง
“อย่าเผลอ” ทรงใช้พระนามแฝงว่า “รามจิตติ” ซึ่งตีพิมพ์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยทรง
แสดงทัศนคติที่ทรงไม่พอพระราชหฤทัยที่มีประชาชนไปรับแจกหนังสือแถลงข่ าวของฝ่ายเยอรมนี27
หรืองานพระราชนิพนธ์เรื่อง “เหตุใดตุรกีจึงรบด้วย” ทรงใช้พระนามแฝงว่า “อัศวพาหุ” ทรงอธิบาย
ถึ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ ป ระเทศตุ ร กี เ ข้ า ร่ ว มสงครามกั บ ฝ่ า ยเยอรมนี ว่ า เยอรมนี ไ ด้ เ ข้ า ไปมี อิ ท ธิ พ ล
ภายในประเทศตุรกีก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้น โดยผ่านบรรดานายทหารของตุ รกีเองที่สาเร็จการศึกษา
จากประเทศเยอรมนี การเข้าร่วมสงครามของตุรกีกับฝ่ายเยอรมนีนี้ทรงมีพระบรมราชา ธิบายว่า
ตุรกีเองนั้นไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ จากการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ แต่เป็นทางเยอรมนีที่ได้รับประโยชน์
เป็นอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์ที่ทาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้อ งแบ่งกาลัง ทหารส่วนหนึ่ง มาทาสงคราม
บริเวณคาบสมุทรบอลข่าน (Balkans Peninsula) อันเป็นที่ตั้งของประเทศตุรกี28
แม้ไม่อาจทราบได้ว่าวาทกรรมของพระองค์ที่ทรงชักจูงให้ชาวไทยหันกลับมาสนับสนุนฝ่าย
สัมพันธมิตรนั้นประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์จีนโนสยำม วรำศัพท์
ของเซียวฮุดเสง ศรีบุญเรือนที่มักลงข่าวสนับสนุนฝ่ายเยอรมนีมาตลอดตั้งแต่เริ่มสงคราม 29 ก็ได้เริ่ม
เปลี่ยนท่าทีมาให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลในการเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร แม้ในตอนแรก
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเข้าร่วมสงคราม เซียวฮุดเสงจะมีท่าที
คัดค้านพระบรมราชโองการดังกล่าวโดยมองว่ารัฐบาลสยามควรคงสถานะชาติเป็นกลางซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่สยามเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าพระยายมราชได้เรียกเซียวฮุดเสงเข้าพบเพื่อตักเตือนให้
เซียวฮุดเสงระมัดระวังการเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ30 หนังสือพิมพ์
27

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย.” หน้า 98.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.
29
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450 – 2474, หน้า 209.
30
เรื่องเดียวกัน, หน้า 213.
28
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จีนโนสยำมวรำศัพท์ ก็ได้ เปลี่ยนท่าที นาเสนอข่า วไปให้การสนับสนุนรัฐบาลในการท าสงครามกั บ
เยอรมนีผ่ านบทความต่ าง ๆ เช่น “ความอิ ศระเปนสิ่ง ที่ ควรพยายามรักษาไว้ ให้ไ ด้”31 หรือ เรื่อ ง
“ปาหน้า ไกเซอร์ ” 32 เป็ นต้ น ซึ่ง บทความเหล่ านี้ มีส่ วนสาคัญ ในการชัก จูง ให้ คนไทยที่ เคยให้ก าร
สนับสนุนประเทศเยอรมนีหันมาให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอานาจกลางก็ไม่ปรากฏว่ามีชาวไทย
คนใดลุกขึ้นมาต่อต้านพระบรมราชโองการดังกล่าว และยังให้การสนับสนุนการเข้าร่วมสงครามเป็น
อย่างดี ทั้งการสมัครเข้าร่วมเป็นทหารอาสา รวมไปถึงการบริจาคเงินเพื่อนาไปจัดซื้อยุทโธปกรณ์
ให้แก่ทหารที่จะเดินทางไปทาสงครามที่ทวีปยุโรป สาหรับนายเซี ยวฮุดเสงโดยส่วนตัวแล้วเมื่อทาง
รัฐ บาลสยามได้ ประกาศรับ ทหารอาสาเพื่อ เข้า ร่ วมรบที่ ท วีป ยุ โรปเซี ยวฮุ ดเสงยั ง ได้ ส นับ สนุน ให้
บุตรชายของตน คือนายทรงเขียน เข้าร่วมเป็นทหารอาสาในครั้งนี้ด้วย33
นอกจากงานพระราชนิพนธ์ที่ชี้ให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชหฤทัยที่ให้การสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรมาตั้งแต่เมื่อครั้งสยามประกาศความเป็นกลางในสงคราม
แล้ว พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในพระองค์โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ให้แก่ทางกองทัพบกอังกฤษก็เป็นเครื่องยืนยันถึงแนวพระบรมราโชบายส่วนพระองค์ใน
สงครามครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน

5.2.2 นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว ทรงมีพ ระราชอิส ริ ยยศทางทหารเป็ น จอมพล
จอมพลเรือ นอกจากนี้ยังทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายยศ และตาแหน่งผู้บัง คับการพิเศษจากกรม
ทหารต่าง ๆ เช่น กองพลที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์พันเอกพิเศษ
ประจากองพลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.245434 หรือเมื่อครั้งที่กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 6

31

เซียวฮุดเสง ศรีบุญเรือน, “ความอิศระเปนสิ่งที่ควรพยายามรักษาไว้ให้ได้” จีนโนสยามวราศัพท์. (17 กรกฎาคม 2460).
เซียวฮุดเสง ศรีบุญเรือน, “ปาหน้าไกเซอร์” จีนโนสยามวราศัพท์. (11 มกราคม 2460).
33
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450 – 2474,” หน้า 216.
34
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 12.
32
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ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ยศนายพันเอก ตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษ35 การทูลเกล้าฯถวายตาแหน่ง
ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษ หรื อ ฉลองพระองค์ ป ระจ ากรมทหารให้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ก็ เ พื่ อ เป็ น การ
เทิดพระเกียรติ และแสดงให้เห็นถึงการยอมรับพระองค์ในฐานะจอมทัพของชาติ อย่างไรก็ตามการ
ทูลเกล้าฯถวายตาแหน่งผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารต่าง ๆ เหล่านี้ดูจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
กระท าสื บ ทอดมาตั้ ง แต่ ส มั ยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว จึ ง ไม่ ไ ด้เ ป็ น ประเด็ น ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนามาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่
พระองค์ ไ ด้ เ ท่ า ใดนั ก ต่ า งจากเมื่ อ ครั้ ง ที่ ท รงได้ รั บ การทู ล เกล้ า ฯถวายยศนายพลเอกพิ เ ศษแห่ ง
กองทัพบกอังกฤษ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มขึ้น แม้ในระยะแรกทางรัฐบาลสยามจะประกาศตนเป็นกลาง
อย่างไรก็ตามภายในประเทศกลับมีปฏิกิริยาของการเลือกข้างสนับสนุนทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่าย
มหาอานาจกลางโดยเฉพาะในกลุ่มของพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่สาเร็จการศึกษามาจาก
ต่างประเทศ ต่างมีใจเอนเอียงตามประเทศที่ตนไปศึกษาเล่าเรียนมา รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จไปทรงพระอักษรที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่าสิบปี ก็ทรงมีพระราชหฤทัย
เอนเอียงสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะต่อกรมทหารราบเบาเดอรัมซึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประจาการอยู่เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอัง กฤษ โดยในพ.ศ.2458
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จานวน 10,000 ปอนด์ให้แก่ภรรยาและบุตรธิดา
ของนายทหารในกรมทหารเบาเดอรัมที่เสียชีวิตในระหว่างสงคราม 36 และอีก 1,000 ปอนด์ในปีถัด
มา37 พระราชกรณียกิจในดังกล่าวถูกทางฝ่ายมหาอานาจกลาง และคนไทยบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์
อย่างรุนแรงถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ไม่เป็นกลางอันขัดกับ
พระบรมราโชบายที่มีมาก่อนหน้า แต่ในสาหรับชาติสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษกลับเห็นโอกาสอัน
ดีในการดึงสยามเข้ามาร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร

35

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารใน
กองทัพบกสยาม, หน้า 14
36
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 34.
37
Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute dreams: Thai government under Rama VI, 1910-1925,
p.103.
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การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่
ครอบครั ว ของทหารในสั ง กั ด กรมทหารเบาเดอรั ม ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในการท าสงคราม 38 เป็ น เหตุ ใ ห้
รัฐบาลเยอรมนีระแวงว่าสยามจะละทิ้ง นโยบายเป็นกลาง นอกจากนี้ ทางอุปทูตของเยอรมนี และ
ออสเตรีย – ฮังการีเมื่อทราบข่าวเรื่องการบริจาคเงินในคราวนี้ก็ได้เข้าพบพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระเทวะวงศ์ ว โรปการ และนายวอลคอต บิ ส กิ น (Wolcott Pitkin) ที่ ป รึ ก ษากระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อต่อว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวในคราวนี้ คน
ไทยบางกลุ่ ม ยั ง ได้ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในคราวนี้ ว่ า เป็ น การประจบประแจงฝ่ า ย
สัมพันธมิตรมากเกินไป39 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายใน
เรื่องการพระราชทานพระราชทรัพย์คราวนี้ว่าเป็นเรื่องส่วนพระองค์ และทรงทูลถามพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งก็มิได้รับการคัดค้านแต่ประการใดจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระเทวะวงศ์วโรปการ40
ในอีกด้านหนึ่งการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ทหารในกรมทหารราบเบา
เดอรัมในคราวนี้ทาให้ชาติพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยเอนเอียงเข้ากับทางฝ่ายสัมพันธมิตร และเพื่อเป็นการจูงใจ
ให้พระองค์ทรงดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนอังกฤษต่อการทาสงครามในคราวนี้ ในวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ.2457 พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงพระราชทานยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษแก่
พระองค์ 41 โดยในพระราชโทรเลขที่ พ ระเจ้ า จอร์ จ ที่ 5 ซึ่ ง แจ้ ง เรื่ อ งการพระราชทานยศถึ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า

38

สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 34.
หจช., ร.6 ต.15.1/1 พระราชาธิบายเรื่องการรักษาความเปนกลางแห่งกรุงสยามในงานมหาสงคราม ณ ยุโรป อ่านในที่
ประชุมเสนาบดีสภา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2460
40
เรื่องเดียวกัน
41
โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 99.
39
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“...เพื่อเปนพยานแห่งความไมตรีของหม่อมฉัน แลเพื่อเปนที่รฤกในการที่
พระองค์ได้ทรงเกี่ยวข้องอยู่กับกองทัพอังกฤษ...”42

ซึ่งเนื้อหาในพระราชโทรเลขฉบับนี้พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงพยายามแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาล
อังกฤษตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประเทศ
อัง กฤษ ไม่ ใช่แ ค่เรื่อ งผลประโยชน์ท างการเมื องระหว่า งสงครามเท่ านั้ น แต่เป็น ความสัมพั นธ์ใ น
ลักษณะส่วนบุคคลระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประเทศอังกฤษ
เพื่อเป็นการตอบแทนที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงพระราชทานยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพ
อัง กฤษให้แก่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว พระองค์ท รงพระราชทานยศพลเอกแห่ ง
กองทัพบกสยาม ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนพระราชอิสริยยศทางการทหารระหว่าง
กษัตริย์ของประเทศในยุโรป กับกษัตริย์ของประเทศในเอเชีย 43 เพราะแต่เดิมนั้นการแลกเปลี่ยนพระ
ราชอิ สริยยศทางทหารระหว่างกษัตริ ย์มักกระท ากันระหว่า งกษั ตริย์ใ นประเทศยุโรปด้วยกั น ซึ่ ง
โดยมากแล้วมักมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น กองทัพเรืออังกฤษได้พระราชทานยศจอมพลเรือ
ให้แก่พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 แห่งจักรวรรดิเยอรมัน44 ซึ่งมีสถานะเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จ
พระนางเจ้าวิคตอเรียที่ 1 แห่งอังกฤษ
ความประสงค์ ข องรั ฐ บาลอั ง กฤษในการทู ล เกล้ า ฯ ถวายยศนายพลเอกพิ เ ศษให้ แ ก่
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ก็ เ พื่ อ ชั ก จู ง ให้ ท รงมี พระบรมราโชบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษมีความมุ่งหวังว่าพระองค์
จะทรงนาประเทศสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยที่ทางรัฐบาลอังกฤษมิได้เป็นฝ่ายขอร้อง หรือ
หากพระองค์มิได้นาสยามเข้าร่วมสงครามในฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ยังคงนโยบายเป็นกลาง ก็คาดหวังว่า
รัฐบาลสยามจะคงนโยบายเป็นกลางในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างที่เป็นอยู่

42

หจช., ร.6 ต.21/31 คาแปลพระราชโทรเลขของสมเด็จพระเจ้ายอร์ชถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ลงวันที่
22 กันยายน 2458
43
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 36.
44
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม, หน้า 201.
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ซึ่งหากสยามเลือกดาเนินนโยบายการต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุด
ลงทางรัฐบาลอังกฤษก็จะไม่เสียผลประโยชน์ใดที่มีอยู่ในสยาม
ในส่ วนของการเมือ งภายในประเทศของสยามการทูล เกล้า ฯ ถวายยศพลเอกพิเ ศษแห่ ง
กองทัพบกอังกฤษในคราวนี้ได้ถูกนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งจากบรรดานายทหารที่ใกล้ชิดพระองค์อย่างเจ้าพระยาบ
ดินทรเดชานุชิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจ้งให้เห็นว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชอิศรยศในคราวนี้เป็นเพราะพระปรีชาญาณในพระองค์
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกองทัพต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้แล้วการที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศก็มิได้
เป็นแค่เครื่องเชิดชูพระเกียรติยศให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแต่ยังเป็นเชิดชู
เกียรติยศของชาติ รวมทั้งบรรดาทหารในกองทัพบกสยามอีกด้วย45
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ก็ ท รงมี พ ระราชด ารั ส ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต โดยทรงอธิบายให้เห็นว่าการที่ทรงได้รับพระราชทานยศในคราวนี้มิใช่
เป็ น เรื่ อ งส่ ว นพระองค์ แ ต่ ป ระการใด แต่ เ ป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กองทั พ บกของสยามมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าในกิจการทางการทหารจนเป็นที่ยอมรับของมหาอานาจ46 จากพระราชดารัสในคราวนี้
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสาคัญต่อกองทัพบกว่ามีส่วนสาคัญที่ทาให้พระองค์ และกองทัพ
สยามได้รับการยอมรับจากมหาอานาจอย่างอัง กฤษ แต่ในอีกด้านหนึ่ง จากคากราบบัง คมทูลของ
เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิตซึ่งเป็ นนายทหารที่ความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวก็แสดงให้เห็นว่าเกียรติยศของกองทัพ และประเทศชาติที่ได้รับในคราวนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยส่ ว นพระองค์ แ ล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี ค วามปลาบปลื้ ม
พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจากการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศพลเอกแห่งกองทัพอังกฤษในครั้งนี้
จะพบได้ว่าในพระบรมราโชวาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพระองค์มักจะทรงมีพระราชดารัสแก่ผู้เข้า
เฝ้าตรัสถึงการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศนายพลจากกองทัพบกอังกฤษอยู่เสมอแม้ว่าการเข้าเฝ้านั้น
45

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารใน
กองทัพบกสยาม, หน้า 36 – 37.
46
เรื่องเดียวกัน, หน้า 41 – 43.
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จะไม่ได้เกี่ยวกับกิจการทางการทหารแต่อย่างใดก็ตาม เช่น คราวที่พระองค์ทรงมีพระราชดารัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งมหาจักรี
มหาปราสาทเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2457 ทรงมีพระราชดารัสถึงการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศ
ในคราวนี้โดยมีเนื้อหาสาคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศในคราวนี้
ได้สร้างเกียรติยศให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย47
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กรณีที่ประเทศอังกฤษทูลเกล้าฯ ถวายยศ
นายพลแห่งกองทัพบกเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์เพื่อแสดงให้
เห็นว่าภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ได้รับการยอมรับจากทางประเทศอังกฤษซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นชาติมหาอานาจที่สาคัญชาติหนึ่งของโลก แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ใช้เรื่อง
ดังกล่าวในสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพระองค์กับบรรดาทหาร โดยทรงมีพระราชดารัสชี้แจ้งให้เห็นว่า
การที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศในคราวนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าในกองทัพ
สยามจนเป็ นที่ ยอมรั บของชาติอั งกฤษ ดั ง นั้ นยศนายพลเอกแห่ ง กองทัพ บกอัง กฤษจึ ง มิ ใช่ ความ
ภาคภูมิใจส่วนพระองค์ แต่ควรเป็นความภาคภูมิใจของบรรดาทหารในกองทัพสยาม

5.3 สยามเข้าร่วมสงคราม
การดาเนินนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัดของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์
วโรปการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รั บ
พระราชทานตาแหน่งนายพลเอกพิเศษประจากองทัพบกอังกฤษ อันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายที่ต้องการให้สยามสนับสนุนฝ่าย
สัมพันธมิตรในสงครามคราวนี้ ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจึงได้หันมาดาเนินนโยบายที่ให้การ
สนับสนุน หรือเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ทางสัมพันธมิตร พร้อม ๆ กับพยายามขัดขวางกิจกรรมใดก็
ตามที่จะเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายมหาอานาจกลาง แม้การกระทาดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อนโยบายรักษา
ความเป็นกลางที่สยามได้ประกาศไปในตอนต้นของสงคราม

47

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 165.
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การดาเนินนโยบายการต่างประเทศที่สาคัญซึ่ งแสดงให้เห็นว่านโยบายการต่างประเทศของ
รัฐบาลสยามเริ่มเดินออกจากกรอบของการรักษาความเป็นกลางคือการยอมให้รัฐบาลอังกฤษขึ้นบัญชี
ดาร้านค้าในประเทศสยามที่เป็นของคนไทย หรือจีนที่ทาการค้ากับบริษัทของเยอรมนี ทั้งยังสั่งห้าม
ร้านค้าที่อยู่ในบังคับของอังกฤษติดต่อกับบรรดาร้านค้าที่ถูกขึ้นบัญชีดา48 ซึ่งระบบบัญชีดาดังกล่าว
เป็นการละเมิดนโยบายความเป็นกลางของสยามอย่างชัดเจนเนื่องจาก ในฐานะชาติเป็นกลางแล้ว
สยามมีสิ ทธิที่จะอนุญาตให้ชาติต่า ง ๆ เข้ ามาค้า ขายในสยามได้อ ย่างเท่ าเทียมกั น ซึ่ง ทางรัฐบาล
เยอรมันได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลสยามในเรื่องระบบบัญชีดาที่อังกฤษนามาใช้ โดยขอให้รัฐบาล
สยามใช้ สิ ท ธิ ช าติ เ ป็ น กลางเพื่ อ ปกป้ อ งการค้ า ของเยอรมั น 49 อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยนโยบายการ
ต่างประเทศของรัฐบาลสยามในขณะนั้นที่พร้อมดาเนินนโยบายเข้าข้างฝ่ายอังกฤษ จึงนิ่งเฉยต่อข้อ
เรียกร้องของรัฐบาลเยอรมันเสีย ผลจากการที่รัฐบาลอัง กฤษใช้มาตรการบัญชีดาในครั้ง นี้ได้ส่ง ผล
กระทบต่อห้างร้านเป็นจานวนมาก ซึ่งต่างทาเรื่องร้องเรียนมาที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ทาง
กระทรวงดาเนินการช่วยเหลือห้างร้านของตนจากระบบบัญชีดา อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลสยามได้
ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือห้างร้า นต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสยามกับอังกฤษ50
นอกจากการขึ้นบัญชีดาแล้วรัฐบาลอังกฤษยังพยายามแสวงหาความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ
เหนือรัฐบาลเยอรมัน โดยใช้ข้อได้เปรียบจากนโยบายการต่างประเทศของสยามที่เอนเอียงเข้าข้างฝ่าย
สัมพันธมิตรอย่ างชัดเจน ในพ.ศ.2459 รัฐบาลอัง กฤษได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลสยามเพื่อขอจัดสั่ง
ธนาณัติให้แก่สยามแทนประเทศเยอรมนีซึ่งได้สัมปทานอยู่ โดยในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2459 นาย
เดอร์ริง อุปทูตอังกฤษได้ยื่นบันทึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววะวงศ์วโรปการเพื่อขอให้
ทางรัฐบาลอังกฤษทาหน้าที่จัดส่งธนาณัติให้แก่รัฐบาลสยาม ซึ่งทางพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
เทว ะว งศ์ ว โรปก าร ทร งเห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ เสนอของ นายเดอร์ ริ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระ อง ค์ ไ ด้
ทรงแจ้งไปที่เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ เสนาบดีกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามทางเจ้า พระยาวงศา
นุประพันธ์ได้ทูลคัดค้านพระประสงค์ในคราวนี้ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววะวงศ์วโร
ปการด้วยเห็นว่าทางเยอรมนียังสามารถจัดส่งธนาณัติให้แก่สยามได้ จึงความปรึกษาทางฝ่ายเยอรมนี
48

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 83.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 83.
50
เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.
49
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เสียก่อน51 ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงไม่พอพระทัยเจ้าพระยาวงศานุ
ประพันธ์เป็นอย่างมาก ที่แสดงความคิดเห็นเข้าข้างฝ่ายเยอรมนี พระองค์พยายามชี้ให้เห็นว่าพระรา
โชบายในครั้งนี้ที่ทรงต้องการให้อังกฤษเป็นฝ่ายจัดส่งธนาณัติแทนเยอรมนีเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังแต่อย่างใด ซึ่ง สุดท้ายแล้ วทางรัฐบาลสยามก็ยินยอมให้
อังกฤษเข้ามาทาหน้าที่จัดส่งธนาณัติแทนที่เยอรมนี ส่งผลให้อังกฤษเข้ามามีบทบาทในประเทศสยาม
แทนที่เยอรมนีมากยิ่งขึ้น52
จากเหตุการณ์ในข้างต้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายการต่างประเทศของสยามต่อ
สงครามในครั้งนี้ได้เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายประเทศสัมพันธมิตรอย่างเปิดเผยแม้ในขณะนั้นประเทศสยาม
ยังคงสถานะชาติเป็นกลางอยู่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้บรรดาทูตของประเทศต่าง ๆ ข้างฝ่ายสัมพันธมิตรต่าง
เฝ้ามองปฏิกิริยาของรัฐ บาลสยาม โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจะทรง
ประกาศสงครามต่อมหาอานาจกลางเมื่อ ใด แต่สุดท้ายแล้วก็ยัง ไม่มีทีท่าว่าพระองค์จะนาสยามเข้า
ร่วมสงครามในครั้งนี้ ต่อมาเมื่อในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2460 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวางตัว
เป็นกลางตลอดมาได้ประกาศเข้าร่วมสงครามในข้างฝ่ายสัมพันธมิตร พร้อมกันนี้ทางสหรัฐฯ ได้
ชักชวนให้ประเทศสยามเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นกัน แต่ทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริว่าประเทศสยามยังไม่มีเหตุผลเพียงพอในการประกาศสงครามกับ
เยอรมนี53 การประกาศเข้าร่วมสงครามของสหรัฐฯ สร้างขวัญกาลังใจ และความได้เปรียบให้แก่ฝ่าย
สัมพันธมิตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่สงครามดาเนินอยู่นั้น ฝ่ายสัมพันธมิตร
และมหาอานาจได้ทุ่มเททรัพยากรเป็นจานวนมากในการทาสงครามครั้ง นี้ จนทั้งสองฝ่ายเริ่มขาด
แคลนทรัพยากรในการทาสงคราม การเข้าสู่สงครามของฝ่ายสหรัฐฯ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากร และ
กาลังทหารส่งผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบทางฝ่ายมหาอานาจกลางเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่ง เหล่านี้
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลสยามตัดสินใจประกาศเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร
ด้ ว ยท่ า ที ที่ นิ่ ง เฉยของรั ฐ บาลสยามในการประกาศเข้ า ร่ ว มสงคราม เป็ น เหตุ ใ ห้ รั ส เซี ย
แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงความประสงค์ที่ต้องการให้สยามเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเร็ว
51

หจช., ร.6 ต.16.3/5 หนังสือเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ เสนาบดีกระทรวงคมนาคม กราบทูลกรมพระยาเทวะวงศ์วโร
ปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2459.
52
โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 79.
53
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 41.
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เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศรัสเซียขณะนั้นกาลัง เข้าสู่ภาวะวิกฤต แม้ว่าพรรคบอลเชวิกจะ
สามารถโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟได้สาเร็จ แต่ประชาชนภายในประเทศกาลังเกิดภาวะอดอยาก อีก
ทั้ง ยังมีการแย่งชิงอานาจทางการเมืองจากกลุ่ มต่าง ๆ ด้วยสถานการณ์ของสงครามที่รัสเซียกาลัง
เสียเปรียบ รัฐบาลบอลเชวิกจึงคาดหวัง ว่าหากมีชาติเข้าร่วมในฝ่ายสัมพันธมิตรมากยิ่ง ขึ้น และมี
แนวโน้ ม ว่ า ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รจะได้ รั บ ชั ย ชนะในสงครามครั้ ง นี้ วิ ก ฤตการณ์ ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศคงคลี่ ค ลายลงอย่ า งรวดเร็ ว 54 ดั ง นั้ น รั ฐ บาลรั ส เซี ย จึ ง มี ค าสั่ ง โดยตรงถึ ง
นายลอริส เมลิคอฟ (Loris Melikoff) อุปทูตรัสเซียประจาประเทศสยามให้เข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเพื่อโน้มน้าวให้พระองค์สนับสนุนพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนาสยามเข้าสู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรสยาม หลังจากที่นายเมลิคอฟ
ได้ เ ข้ า เฝ้ า สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกแล้ ว พระองค์ ท รงมี ห นั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบในกรณีที่ทูตรัสเซียมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อโน้มน้าว
การตัดสินพระราชหฤทัยเรื่องการเข้าร่วมสงครามใจความว่า

“ราชทูตรุสเซียได้มาพูดจากับข้าพระพุทธเจ้าเปนการส่วนตัวก่อนที่จะไปพูด
สนทนากับเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศว่ากรุงสยามน่าจะแสดงตนเข้ากับฝ่าย
สัมพันธมิตรหมู่ใหญ่, จะเปนประโยชน์ดีแก่กรุงสยาม, มิฉะนั้นจะอยู่คนเดียว...”55

ความต้องการของรัฐบาลรัสเซียที่จะให้เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในครั้ง นี้ได้เปิด
โอกาสให้ทางรัฐบาลสยามยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยน ทางรัฐบาลสยามโดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทรงยื่นเงื่อนไขขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่สยามกระทากับมหาอานาจ
ชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องพิกัดศุลกากรที่ข้อกาหนดในสนธิสัญญาระบุให้สยามสามารถ
เก็บภาษีศุลกากรได้เพียงร้อยละสามเท่านั้น ซึ่งทางทูตรัสเซียได้นาข้อเรียกร้องของสยามไปปรึกษากับ
ทูตฝรั่งเศส และอังกฤษ ซึ่งทางทูตฝรั่ง เศสมีท่าทีเห็นด้วยกับทูตรัสเซียที่จะยอมทาตามข้อเรียกร้อง
54

ฉลอง สุนทราวาณิชย์ , “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซีย และประเทศไทยตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงต้น
คริสตศตวรรษที่ 20,” (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), หน้า 232 – 233.
55
สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 43.
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ของทางรัฐบาลสยาม ยกเว้นแต่เพียงนายเฮอร์เบิร์ต เดอร์ริ่งทูตอังกฤษประจาประเทศสยามที่คัดค้าน
ข้อเสนอดังกล่าว56
แม้ว่าทางรัฐบาลอังกฤษจะมีความต้องการที่จะให้สยามเข้าร่วมสงครามในครั้ง นี้กับฝ่า ย
สัมพันธมิตรแต่ก็พยายามสงวนท่าทีไม่ขอร้องให้สยามเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ โดยทางรัฐบาลอังกฤษ
ต้องการที่จะให้สยามเข้าร่วมสงครามด้วยตัวสยามเอง เนื่องจากทางรัฐบาลอังกฤษกังวลว่าหากสยาม
เข้าร่วมสงครามเพราะการชักชวนของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วนั้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยชัย
ชนะของฝ่ายใดก็ตาม ทางรัฐบาลสยามจะใช้การเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาขอ
แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสยามกับอังกฤษซึ่งกระทาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2369
เค้ า ลางที่รั ฐ บาลสยามจะขอแก้ ไ ขสนธิ สั ญ ญาเริ่ ม ปรากฏชั ด เจนเมื่ อ ทางทูต รั สเซี ยได้ รั บ
ข้อเสนอแลกเปลี่ยนในการเข้าร่วมสงครามข้างฝ่ายสัมพันธมิตรจากทางสยาม ด้วยเหตุนี้เองเมื่อนายเด
อริ่งซึ่งได้เข้าพบกับนายเมลิคอฟเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลสยามได้ยืนยันคัดค้านข้อเสนอ
ของรัฐบาลสยามอย่างหนักแน่น พร้อมกันนี้ยังชี้แจงไม่ให้ทางรัฐบาลรัสเซียดาเนินการใด ๆ เพื่อจะ
ชักชวนสยามเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายตนเพื่อผลประโยชน์ของมหาอานาจในฝ่ายสัมพันธมิตรหลัง
สงครามสิ้นสุดลง ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษมองว่าสยามจะเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ช้าก็
เร็ว หรือหากสยามยังคงดาเนินนโยบายเป็นกลาง ก็เป็นการดาเนินนโยบายเป็นกลางในลักษณะที่เอน
เอี ย งเข้ า กั บ ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร อี ก ทั้ ง การที่ ส ยามจะเข้ า ร่ ว มสงครามหรื อ ไม่ นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในสงครามคราวนี้ 57 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลรัสเซียจึงยุติการชักจูงสยามเข้าร่วม
สงคราม แต่สาหรับบรรดาผู้นาสยามอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาทรงมีพระดาริ
เห็นด้วยกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ว
โรปการที่ ต่ า งทรงต้ อ งการให้ ส ยามเข้ า ร่ ว มสงครามกั บ ข้ า งสั ม พั น ธมิ ต รแม้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอ
แลกเปลี่ยนในการเข้าร่วมสงครามจากทางสัมพันธมิตร เพราะหากสยามยังคงรักษาความเป็นกลาง
เช่น นี้เ มื่อ สงครามยุ ติล งสยามก็จ ะไม่ ไ ด้ สิ่ง ใดเป็น การตอบแทนทั้ง จากฝ่า ยสั มพั นธมิตร และฝ่า ย
มหาอานาจกลาง แต่ถ้าสยามเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างน้อยก็ไม่ทาให้สยามถูกทอดทิ้ง
จากระบบโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังสงครามยุติลง และโดยส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
56
57

สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 44.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.
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เกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วการเข้าร่วมสงครามของสยามในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นาทาง
การทหารให้แก่พระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นาสยามเข้าสู่มหาสงครามครั้งใหญ่สุด
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และได้รับชัยชนะกลับมา
ด้วยแรงสนับสนุนจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงมีบทบาท และ
ฐานพระราชอ านาจทางการทหารในพระองค์ เป็ น จ านวนมาก พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้จัดประชุมสภาเสนาบดีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม เพื่อขอความเห็นจาก
บรรดาเสนาบดีในเรื่องที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ส ยามเข้าร่วมสงครามในข้างฝ่า ย
สัมพันธมิตร ซึ่งที่ประชุมในวันนั้นไม่มีเสนาบดีคนใดคัดค้านพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวแต่อย่างใด58 แม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ แต่หลังจากการประชุมยุติลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรม
ราชโองการให้ทาหนังสือสรุปเนื้อหาการประชุมถวายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงพิจารณา ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเห็นคล้อยตามพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนาประเทศเข้าร่วมสงครามในครั้ง นี้ พระองค์ทรงมีพระอักษรถึ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายคาแนะนาถึงขอบเขตความร่วมมือของรัฐบาลสยาม
ที่จะมีต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งทรงมีพระวินิจฉัยว่าความร่วมมือของสยามต่อฝ่ายสัมพันธมิตร คงเป็น
การสนับสนุนทางด้านจิต ใจมากกว่าทางด้านกาลั ง ทางทหาร หรือทรัพยากร เนื่องจากสยามไ ม่ มี
งบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการทาสงครามในคราวนี้59
ในที่สุ ดแล้ว พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่หั วทรงตัด สิน พระราชหฤทัย ประกาศ
สงครามต่อฝ่ายมหาอานาจกลางในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.246060 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอานาจกลาง บรรดาผู้นา
สยามต่างมุ่งเป้าให้ความสนใจต่อปฏิกิริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตที่มีต่อการ
ประกาศสงครามครั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเยอรมนีด้วยทรงสาเร็จ
การศึกษามาจากประเทศเยอรมนี และในระหว่างที่สยามประกาศสถานะเป็นกลางในระหว่างสงคราม
58

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย,” หน้า 109.
หจช. ร.6 ต.15.2/2 ลายพระหัตถ์กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหิน, ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2460.
60
ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, พระมงกุฎเกล้าฯ กับสงครามโลกครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2520), หน้า 2.
59

208

ครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงได้รับการทูลเชิญเข้าร่วมงานที่ทางทูตเยอรมนี
ประจาประเทศสยามจัดขึ้นเพื่อหาเงินบารุงสภากาชาดเยอรมนีอยู่เสมอ 61 อีกทั้งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงนครสวรรค์วรพินิตยังทรงรับราชการทหารในตาแหน่ง สาคัญที่ทรงเป็นถึง เสนาบดีกระทรวง
ทหารเรือ อีกทั้งยังทรงมีเรื่องราวความขัดแย้ง ระหว่างพระองค์กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งเรื่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรณีพระยามหาโยธา
หรือแม้แต่ข่าวลือที่ว่าพระองค์จะทรงก่อกบฏเพื่อขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระเชษฐาของพระองค์
ที่ประชุมสภาเสนาบดีซึ่งไม่มีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงเข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบถึงพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้
ประเทศสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ในข้างฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งบรรดาเสนาบดีที่เข้าร่วมประชุม
ในวันดังกล่าวต่างไม่มีใครคัดค้านพระราชประสงค์ในพระองค์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่บรรดาเสนาบดี และ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย รวมทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปริวิตกคือท่าที
ของสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตที่ทรงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น อย่างไรก็ตาม
ปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายลง เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตทรงรับทราบถึง พระ
บรมราชโองการดังกล่าวและได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทันทีเมื่อ
ทรงเสด็ จ นิ วั ต กลั บ จากหั ว เมื อ ง พร้ อ มกั น นี้ พ ระองค์ ยั ง ทรงเสนอแผนการของกองทั พ เรื อ ที่ จ ะ
ดาเนินการในระหว่างสงครามโลก ปฏิกิริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตในครั้งนี้
ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคลายความวิตกต่อพระองค์เป็นอย่างมาก ในเรื่องที่
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตจะทรงมีความเห็นขัดแย้งต่อการประกาศสงครามในครั้ง
นี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตเลขาถึงพระองค์เจ้าจรูญ
ศักดิ์กฤดากร

“...ทันทีที่เขามาถึงกรุงเทพฯ เขาก็มาพบฉันและได้เสนอความคิดต่าง ๆ ที่
พึงปฏิบัติได้มากที่สุดเท่าที่เกี่ยวข้องกับการราชนาวี ความช่วยเหลือสนับสนุนจากเขา
นี้ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยตัวของเขาเองและด้วยความเต็มใจ เขาบอกฉันถึงขนาดว่า
61

หจช., ร.6 ต.19/4 หนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งประเทศลงข่ า วเรื่ อ งเมื อ งไทย, และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2460
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เขาตั้งใจหลีกเลี่ยงที่จะพบทูตเยอรมัน เพราะไม่อยากที่จะต้องโกหกอย่างสุภาพ และ
นอกจากนั้นก็ยังวิตกว่าจะพยายามไม่ให้เป็นสาเหตุของการซุบซิบ นินทา ซึ่งแสดงถึง
ความฉลาดของเขา เพราะคาซุบซิบนินทาเหล่านั้น มักจะข้องแวะกับชื่อของเขาอย่าง
ไม่พึงปรารถนาอยู่เสมอ...”62

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครวสวรรค์วรพินิตในฐานะเสนาบดีกระทรวงทหารเรือทรงรับ
พระบรมราชโองการในการเข้ายึดเรือข้าศึกที่จอดเทียบท่าอยู่ในพระราชอาณาจักร รวมทั้งจัดวางแผน
ป้อ งกั น น่ า นน้าจากการรุก รานฝ่ า ยมหาอ านาจกลาง และการรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยในพระ
ราชอาณาจักร ตามหัวเมืองชาวทะเล และจังหวัดธนบุรี อีกทั้งเมื่อสงครามโลกยุติลงแล้ว กองทัพเรือ
ได้รับผิดชอบในการขนย้ายเชลยศึกชาวเยอรมัน และออสเตรีย – ฮังการีไปยังประเทศอินเดีย ตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้กับฝ่ายสัมพันธมิตร
บทบาททางการทหารของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ทรงปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พระองค์ถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงความจงรักภั กดีของ
พระองค์ เ พราะมี ก ระแสข่ า วลื อ จากทางประเทศอั ง กฤษเรื่ อ งการที่ จ ะให้ ส มเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ทรงขึ้นครองราชสมบัติแทนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยพระองค์เป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่มีพระราชอานาจ ทั้งยังเป็นที่นิย มของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่ง
หากให้พระองค์ขึ้นครองราชย์แทนแล้วก็จะทาให้รัฐบาลเยอรมันสามารถดาเนินนโยบายต่างประเทศ
กับประเทศสยามในช่วงสงครามได้สะดวกยิ่งขึ้น 63 และเมื่อผนวกกับกระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
กบฏร.ศ.130 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2455 โดยที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์สวรพินิตเป็นหนึ่งใน
พระบรมวงศานุ วงศ์ส ามพระองค์ ที่ผู้ ก่อ การกบฏมี ความประสงค์ จะให้ ขึ้น ปกครองประเทศแทน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หากการปฏิวัติประสบความสาเร็จ 64 จึงเป็นเหตุให้ทรงต้อง
ระวังพระองค์เป็นอย่างมากในบทบาททางการทหารของพระองค์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อจะ
62

สิ ริ รั ต น์ เกตุ ษ เฐี ย ร, “บทบาททางการเมื อ งของสมเด็ จ พระจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2475),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), หน้า 97.
63
เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.
64
อัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ.130 : กบฏเพื่อประชาธิปไตย แนวคิดทหารใหม่ , หน้า 230.
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ไม่ให้ตัวพระองค์กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องบทบาททางการทหารของพระองค์ที่อยู่เหนือกว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สาหรับบทบาทของสยามหลังการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนั้น ก่อนที่สยามประกาศเข้า
ร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีพระดาริว่า
สงครามครั้งนี้ทางรัฐบาลสยามคงช่วยเหลือทางสัมพันธมิตรได้เพียงด้านจิตใจ คงไม่สามารถส่งกาลัง
ทหารเข้าร่วมรบในสมรภูมิที่ทวีปยุโรปได้เนื่องจากข้อจากัดทางด้านกาลังพล และงบประมาณทางการ
ทหาร หากจะท าได้ ก็ เ พี ย งแต่ ไ ล่ ข้ า ราชการที่ ถื อ สั ญ ชาติ ฝ่ า ยมหาอ านาจกลางทั้ ง เยอรมั น และ
ออสเตรีย – ฮังการีออกจากราชการ อย่างไรก็ตามหลังจากที่สยามได้ประกาศเข้าร่วมสงครามรัฐบาล
สยามได้พยายามแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะให้การช่วยเหลือชาติ
ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต รอย่ า งแท้ จ ริ ง มิ ใ ช่ ก ารเข้ า ร่ ว มแต่ เ พี ย งในนามเท่ า นั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศจึงมีหนังสือแจ้งแก่รัฐบาลของชาติสัมพันธมิตรเพื่อให้แจ้งความประสงค์ของชาติต่าง ๆ ว่า
ต้องการให้รัฐบาลสยามช่วยเหลือสิ่งใดบ้าง ทางรัฐบาลอังกฤษจึงติดต่อกลับมาทางรัฐบาลสยามเพื่อ
ขอเช่าเรือกลไฟจานวน 7 ลาซึ่งรัฐบาลสยามได้ยึดมาจากศัตรู นอกจากนี้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ขอให้
สยามจัดส่งน้ามันละหุ่ง 65 ข้อเรียกร้องทั้ง สองข้อดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญ หาแต่อย่างใดสาหรับรัฐบาล
สยามซึ่งได้ดาเนินการจัดส่งเรือ และน้ามันละหุ่ง ให้ตามที่ทั้งสองชาติได้ร้องขอมา แต่ข้อเรียกร้ องที่
กลายเป็นประเด็นสาคัญในเวลาคือข้อเรียกร้องของฝรั่ง เศสที่ต้องการให้สยามจัดส่งหน่วยพยาบาล
คนขับรถยนต์ และนักบินไปช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตร66
แม้ว่าท่าทีในตอนแรกของรัฐบาลสยามจะลังเลกับการส่งทหารเข้าร่วมรบในครั้งนี้ โดยเฉพาะ
หน่วยพยาบาล และคนขับรถยนต์ซึ่งทางสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีพระดาริ
ว่าคงไม่สามารถส่งกาลังทหารในส่วนนี้เข้าไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรได้ คงมีแต่นักบินที่ทางรัฐบาลสยาม
จะสามารถจัดหาคนให้แก่ทางกองทัพฝรั่ง เศสเพื่อให้ทางกองทัพฝรั่งเศสทาการฝึกทหารเหล่านี้เป็น
นักบินอีกทีหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางสยามจะรับผิดชอบในส่วนเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของทหาร
ในขณะที่ประจาการอยู่ในยุโรป แต่ทางรัฐบาลฝรั่ง เศสจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกทหาร
เหล่านี้เพื่อเป็นนักบินเอง รวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทางกองทัพฝรั่งเศสต้องจัดหาให้แก่ทหารสยาม
65
66

สุจิรา ศิริไปล์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง, หน้า 93.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 93.

211

ที่จะเดินทางไปรบ67 อย่างไรก็ตามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกลับทรงไม่เห็น
ด้วยกับพระดาริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โดยพระองค์ทรงมีพระดาริว่าควร
ทาตามข้อเสนอขอทางรัฐบาลฝรั่งเศส พร้อมกันนี้ทรงตกปากรับคากับทางทูตฝรั่งเศสว่าจะทาตาม
ความต้องการของทางฝรั่งเศสทุกประการ จึงเป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถทรงยินยอมให้กองทัพสยามส่งแพทย์ทหาร และคนขับรถยนต์เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้68

5.3.1 สงครามโลกกับการสร้างภาพลักษณ์วีรมหากษัตริย์
วิธีการหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คือการนาภาพลักษณ์ของพระองค์ไปเปรียบเทียบกับวีรมหากษัตริย์ที่ทรงมีภาพลักษณ์ทางการทหารที่
โดดเด่น ซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีภาพลักษณ์ทางการทหารอัน
โดดเด่นในฐานะผู้ปกป้องชาติบ้านเมืองคงหนีไม่พ้นสมเด็จพระนเรศวร ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั วจึงทรงมีค วามพยายามในการสร้างภาพลั กษณ์วีร มหากษัตริย์ใ ห้สมเด็จพระ
นเรศวรเพื่อนาพระราชประวัติของพระองค์มาสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ เช่น
เมื่อพ.ศ.2456 เมื่อพระยาสุนทรสงคราม (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการเมื องสุพรรณบุรี ได้ค้นพบพระ
เจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งมี สภาพชารุดทรุดโทรมตั้ง อยู่กลางป่า ณ บริเวณลาน้าบ้านคอย ในแขวงเมือ ง
สุพรรณ เจ้าพระยาสุนทรสงครามจึง ได้ให้ช่างถ่ายรูป ประกอบทาแผนที่ระยะทาง และทาหนัง สือ
กราบบั ง คมทู ล แก่พ ระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ในเดือ นสิ ง หาคม พ.ศ.2456 เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับหนังสือที่เจ้าพระยาสุนทรสงครามทูลเกล้าถวาย
แล้ว ทรงมีพระราชดาริว่าเรื่องพระเจดีย์ที่เจ้าพระยาสุนทรสงครามพบนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่
สมเด็จพระนเรศวรได้มีพระบรมราชโองการให้สร้างขึ้น69
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงนมั ส การพระเจดี ย์ แ ห่ ง นี้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ใ นวั น ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2456 พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ
67

หจช., กต. 65.16 ฝรั่งเศสขอไม้สัก, ไม้แก่น, คนพยาบาล, นักบินอาสา ลงวันที่ 5 กันยายน 2460.
เรื่องเดียวกัน
69
“เสด็จ พระราชดาเนิน ไปนมัส การพระเจดีย์ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช มี ไชย ชนะยุทธหั ตถี ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 30, ตอนที่ ง (3 มีนาคม 2456): 2839 – 2841.
68
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พระราชดาเนินพร้อมด้วยเสือป่าหลวงรักษาพระองค์ เสือป่ามณฑลนครไชยศรี และลูกเสือหลวง
โรงเรียนมหาดเล็ก รวมกว่า 40 คน เสด็จพระราชดาเนินทางสถลมารคจากพระราชวังสนามจันทร์เพื่อ
ไปนมัสการพระเจดีย์ยุทธหัตถี กระบวนเสด็จพระราชดาเนินทางสถลมารคถึงพระเจดีย์ยุทธหัตถีใน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2456 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกราบนมัสการ
พระเจดีย์ยุทธหัตถีแล้ว พระยาสุนทรสงครามได้ทูลเกล้าถวายสิ่ง ของโบราณที่พบในบริเวณรอบๆ
พระเจดี ย์ ยุ ท ธหั ต ถี หนึ่ ง ในของโบราณที่ ค้ น พบคื อ วชิ ร ะ  ซึ่ ง ท าด้ ว ยทองสั ม ฤทธิ์ ย อดหนึ่ ง
โดยสั นนิษฐานว่ าน่าจะเป็ นยอดธงไชยนาพระคชาธารของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ต่อ มาใน
วันที่ 28 มกราคม ได้มีการทาพิธีบวงสรวง และสมโภชพระเจดีย์ โดยมีบรรดาเสือป่า ลูกเสือ ตารวจ
ทหารเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทาหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
กองผสมด้วยพระองค์เองในพิธีคราวนี้70



นอกจากวชิระแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้มีการขุดพบแผ่นสัมฤทธิ์รูปกระบี่ และครุฑ 1 คู่
ในพิธีสมโภชพระปฐมเจดีย์ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2454 นอกจากนี้อีกสี่วันต่อมายังมีการขุดพบศรเหล็ก ซึ่งคันศรทาด้วยเหล็ก สาย
เหล็ก ศรีษะนาค หางนาค และเครื่องแต่งศรด้วยทองสัมฤทธิ์ โดยปลายลูกศรทาเป็นรูปวชิระ โดยชาวบ้านที่อาเภอพพยุหคีรีได้ขุดพบ
เข้า พระยาศิริไชยบุรินทร์ ข้า หลวงเทศภิบ าลมณฑลนครสวรรค์จึงได้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่ หัว ซึ่ ง
พระองค์ได้พระราชทานให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพตรวจดูศรเหล็กที่ขุดพบ หลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุภาพได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นศรที่สร้างขึ้นแต่สมัยโบราณ และมีพระดาริถึง การต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการขุดพบศรในคราวนี้ก็ด้วยอานาจ และพระบรมราชบุญญาภินิหารในพระองค์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระหัตถเลขาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ก็
ทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงมีพระราชปรารภว่าการที่ปลายลูกศรเป็นรูปวชิระอันเป็นพระนามในพระองค์ ก็เหมือนว่าศรนี้สร้างขึ้น
สาหรับพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเทียบการที่ทรงได้แผ่นสัมฤทธิ์รูปกระบี่ครุฑพ่าห์ และศรในครั้ง
นี้ว่าเปรียบเสมือนว่าพระองค์ทรงได้รับช้างเผือก อันเป็นการส่งเสริมพระบารมีในพระองค์เหมือน ๆ กับบูรพมหากษัตริย์พระองค์อื่น
ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้นาธงพระกระบี่ครุฑพ่าห์ และศรที่ขุดพบ
เข้าร่วมในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2454 เพื่อทรงหลั่งน้าพระมหาสังข์ และทรงเจิมธง และศรโบราณ โดย
ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามศรที่ขุ ดพบว่ า “พระแสงศรกาลั งราม” (มงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หัว ,
พระบาทสมเด็ จพระ, ความรู้ เกี่ ยวกั บพระราชกรณียกิจ ในรั ชกาลที่ 6 และบทละครเบิ กโรงเรื่ องดึ กดาบรรพ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์), หน้า 41 – 50.)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ศาสตราวุธโบราณต่าง ๆ ที่ขุดพบในรัชสมัยในพระองค์ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ โดยพระองค์มักชี้ให้เห็นว่าการค้นพบศาสตราวุธโบราณต่าง ๆ เหล่านี้สืบเนื่องมาจากพระ
บารมีในพระองค์ อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าศาสตราวุธโบราณต่าง ๆ ที่พบนั้นมักมีวชิระซึ่งเป็นพระนามในพระองค์เป็นส่วนประกอบของ
ศาสตราวุธ
70
“เสด็จ พระราชดาเนิน ไปนมัส การพระเจดีย์ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช มี ไชย ชนะยุทธหั ตถี ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 30, ตอนที่ ง (3 มีนาคม 2456): 2841 – 2856.
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พิธีบวงสรวง และสมโภชพระเจดีย์ยุทธหัตถีในครั้ง นี้ได้นาเรื่องราว และพระราชประวัติใน
สมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏอยู่แต่ในพงศาวดารมาแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง โดยมีพระเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นเครื่องยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมากในการเสด็จพระราชดาเนินมาที่เจดีย์ยุทธหัตถีคราวนี้คือการที่
ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย วชิระ อันเป็นอาวุธที่ตรงกับพระนามในพระองค์ วชิระที่ถูกค้นพบได้ถูก
สร้างเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กับการกระทายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร ด้ วยการอธิบายว่าเป็น
วชิระที่อยู่บนยอดธงไชยนาพระคชาธารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงชนช้างและสามารถ
เอาชนะพระมหาอุ ป ราชได้ เรื่ อ งราวของวชิ ร ะนี้ ไ ด้ ถู ก ผู ก โยงให้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างการทหารใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่ างเป็น
รูปธรรม
ความพยายามในการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ทางการทหารระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชยั ง ปรากฎขึ้ น อย่ า งชั ด เจนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยนาสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่
1 กั บ ฝ่า ยสัม พั นธมิ ตร ซึ่ งการเข้ าร่ ว มสงครามในครั้ง นี้ มีค วามส าคั ญ เป็น อย่า งยิ่ง ต่ อการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ให้เทียบเท่ากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เคยนาสยามเข้า
ร่วมสงครามครั้งสาคัญ โดยในวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้ประเทศ
สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุด “พระมหาพิชัยยุทธ” พร้อมกับทรง
ถือ “พระแสดงดาบคาบค่าย” ซึ่งฉลองพระองค์พระมหาพิชัยยุทธนี้ทรงมีพระบรมราชโองการให้
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนจะมีการประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอานาจกลาง การที่พระองค์ทรงฉลอง
พระองค์พระมหาพิชัยยุทธ และทรงถือพระแสงดาบคาบค่ายนั้นเปรียบเสมือนว่าพระองค์ได้อัญเชิญ
ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเป็นมิ่งขวัญในการทาสงครามคราวนี้ 71 นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระบรมราชโองการให้รื้อฟื้นพิธีตัดไม้ข่มนามอันเป็น


พระมหาพิ ชัยยุ ท ธเป็ นเครื่ องทรงของพระมหากษั ตริ ย์ตามแบบโบราณราชประเพณี ซึ่ งพระมหากษั ตริ ย์จ ะฉลอง
พระมหาพิชัยยุทธเมื่อยามออกศึกสงคราม เครื่องทรงพระมหาพิชัยยุทธมีสีแดงทั้งพระองค์


พระแสงดาบคาบค่าย เป็นพระแสงดาบที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระโอษฐ์คาบไว้ขณะทรงปีนขึ้นค่ายทัพหน้าของ
พม่า แต่ถูกทหารพม่าใช้หอกแทงตกลงมา
71
อมรดรุณารักษ์, จมืน่ , เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี, หน้า 87.
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โบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ทหารอาสาที่จะเดินทางไปทาสงครามที่ทวีป
ยุโรป72 โดยในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกระทาพิธีตัด
ไม้ข่มนาม โดยทรงใช้พระแสงดาบตัดหัวมันอันเปรียบเสมือนประเทศเยอรมนี73 ตามพระราชพิธีที่เคย
กระทาขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุทธหัตดีกับสมเด็จพระมหาอุปราชซึ่ง
ปรากฎอยู่ในลิลิตตะเลงพ่ายในพระนิพนธ์ของสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส74
สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมสงคราม
ในคราวนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นพระราชประสงค์ที่ทรงหวังว่าหากสงครามจบลงด้วยชัยชนะ
ของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร สยามซึ่ง เป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรจะสามารถขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไ ม่
เป็นธรรม 75 ที่ทาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นพระราชประสงค์ส่วน
พระองค์ที่ทรงต้องการแสดงพระราชสถานะของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพของชาติ เฉก
เช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงนาพาประเทศเข้าร่วมสงครามเพื่อแสดงให้สาธารณชน
ได้ประจักษ์ในพระปรีชาญาณทางด้านการทหารโดยทั่วกัน

5.4 บทบาทของพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ในสงครามโลกครั้งที่ 1
พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  มีความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อครั้ง ศึกษาวิชาทหารอยู่ที่ประเทศเบลเยียม และยังดารงตาแหน่ง
มหาดเล็ ก ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ทรงด ารงต าแหน่ ง มหา
มกุฎราชกุมาร76 เมื่อสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้งพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ

72

Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute dreams: Thai government under Rama VI, 1910-1925,

p.113.
73

อภิชัย ไวรักษ์สัตว์, ฉัตรชัย พินิตตานนท์, เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย, หน้า 139.
นริศร์ เลี่ยมทอง, ลิลิตตะเลงพ่าย : คู่มือ (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2542), หน้า 59 – 60.
75
เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.

ในเวลาต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระยาเทพหัสดิน ดารงตาแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์
76
มานิจ ชุมสาย, ม.ล. และ ผูกพันธ์ ภักดีกุล, ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1, หน้า 11.
74
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ทูตทหารในงานพระราชสงครามที่ทวีปยุโรป77 พระบรมราชโองการแต่งตั้งพระยาพิไชยชาญฤทธิ์เป็น
หัว หน้ า คณะทู ต ในครั้ ง นี้ ถู ก มองว่ า ทรงแต่ ง ตั้ ง คนที่ มี ค วามสนิ ทสนมกั บ พระองค์ โ ดยที่ มิ ไ ด้ ท รง
พิจารณาจากความสามารถและระดับชั้นอาวุโสในราชการ ซึ่งในหนังสือประวัติพระยาพิไชยชาญฤทธิ์
ได้แก้ข้อกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวไว้ว่าพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ได้ขออาสาเป็นหัวหน้าคณะทูตหลังจากที่
ได้รอให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และพระบรมวงศานุวงศ์อาสาไปราชการสงครามในคราวนี้ แต่ก็ไ ม่มี
นายทหารชั้นผู้ใหญ่นายใดอาสาเข้าร่วมสงครามในคราวนี้ 78 แต่ในข้อมูลอีกด้านปรากฏว่าสมเด็จเจ้า
ฟ้ า กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถได้ ท รงอาสาสมั ค รเข้ า ร่ ว มในสงครามคราวนี้ เ ช่ น กั น แต่
พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธด้วยทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถทรงมีหน้าที่อื่นที่จะต้องรับผิดชอบ79
ในระหว่ า งที่ พ ระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า ทู ต ทหารอยู่ ที่ ท วี ป ยุ โ รป
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชหั ต ถเ ลขาเป็ น การส่ ว นพระองค์ ถึ ง
พระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ ใ ห้ มี จ ดหมายเล่ า เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ พ ระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ ไ ด้ พ บเห็ น รวมทั้ ง
เหตุก ารณ์ ข่ าวสงครามโดยไม่ต้ องผ่ านสมเด็ จเจ้ าฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุโ ลกประชานาถ หรื อทาง
กระทรวงกลาโหม80 ซึ่งพระราชดาริดังกล่าวนี้ขัดกับ “ข้อบังคับพิเศษสแดงหลักการปกครองทหารไป
ราชการสงครามนอกพระราชอาณาเขตร์” ที่กระทรวงกลาโหมได้ตราขึ้นสาหรับกองทหารอาสาอย่าง
สิ้นเชิง เพราะในมาตรา 2 เรื่อง “การติดต่อ ” ในข้อ 6 ซึ่งมีข้อบัง คับให้หัวหน้าทูตทหารหรือตัว
เจ้ า พระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ ติ ด ต่ อ ราชการทหารกับ ผู้ อื่ น ผู้ ใ ดยกเว้ น แต่ ส มเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถแต่เพียงผู้เดียว81 อย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ประจาการอยู่
ในทวีปยุโรปได้มีจดหมายถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอ

77

ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่ งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,

หน้า 23.
78

มานิจ ชุมสาย, ม.ล. และ ผูกพันธ์ ภักดีกุล, ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1, หน้า 13.
อมรดรุณารักษ์, จมืน่ , เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี, หน้า 123.
80
หจช. ร.6 ต.15.3/3 รายงานพระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ หั ว หน้ า ทู ต ทหารไทยเรื่ อ งมหาสงครามในยุ โ รป
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2461.
81
ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,
หน้า 102.
79
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โดยเนื้ อ หาในจดหมายมั ก กล่ า วถึ ง สถานการณ์ รวมทั้ ง นโยบายของบรรดาผู้ น าทหารของฝ่ า ย
สัมพันธมิตร
ประเด็ น ส าคั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ พ ระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ มั ก ถวายรายงานพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอนอกจากรายงานสถานการณ์สงครามคือเรื่องของนายพืชน์ เตชะ
คุปต์ บุตรของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ข้าราชบริพารคนสนิทในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ส าหรั บ นายพื ช น์ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี
พระบรมราชานุญาตเป็นกรณี พิเศษให้เข้า ร่วมเป็นทหารอาสาในสงครามครั้ง นี้โดยไม่ไ ด้ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ ในช่วงแรกที่นายพืชน์ประจาการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่ทหารอาสา
คนอื่น ๆ จากเมืองไทยจะตามมาสมทบ นายพืชน์ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมกว่าพลทหารทั่วไป ทั้งการ
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวันละ 5 ฟรังก์ และการได้มีโอกาสเรียนการบินก่อนทหารนายอื่น ๆ ซึ่งการที่นาย
พืชน์ไ ด้รั บสิ ทธิใ ห้เรีย นการบินก่ อนนายทหารคนอื่น ๆ ก็เ นื่องจากพระยาพิไ ชยชาญฤทธิ์มี ความ
ประสงค์ให้นายพืชน์สามารถทาหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึก82 ด้วยความมุ่งหวังที่จะแสดงให้ทหารนายอื่น ๆ ได้
เห็นว่าบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สิทธิพิเศษในการเข้าเป็นทหารอาสานั้น
มีความสามารถเหนือกว่านายทหารโดยทั่วไป
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร กองทหารอาสาของ
สยามที่เดินไปร่วมรบในคราวนี้ได้เดินทางกลับมาถึงสยามในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.246283 ทาง
รัฐบาลได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จัดรถม้าพระที่นั่งเทียม 4 สารถีไปรับพระยาพิไ ชยชาญฤทธิ์ที่ท่าราชวรดิษฐ์เพื่อไปส่ง ที่
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ดาเนินตรวจแถวทหารที่เข้าร่วมพระราชสงครามในคราวนี้ ทรงสวมกอดพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ต่อหน้า
บรรดาทหาร เสนาบดี และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นการชมเชยที่พระยาเทพหัสดินได้เดินทางไป
ร่วมสงครามในคราวนี้ 84 แต่หลัง จากพิธีต้อนรับนายทหารที่เดินไปร่วมรบในสงครามโลกครั้ง ที่ 1
82

หจช. ร.6 ต.15.3/3 รายงานพระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ หั ว หน้ า กองทู ต ทหารไทยเรื่ อ งมหาสงครามในยุ โ รป
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2461.
83
ยุทธการทหารบก, กรม, ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62,
หน้า 429.
84
ประยุทธ สิทธิพันธ์, พระมหาธีรราชเจ้า, หน้า 268.
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พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ได้กราบบังคมทูลของลาออกจากราชการ เนื่องจากรับรู้ถึงปฏิกิริยาที่นายทหาร
ภายในกองทัพบกด้วยกันต่อต้านตัวพระยาพิไชยชาญฤทธิ์เช่น ในงานพระราชพิธีต้อนรับนายทหารที่
กลับจากพระราชสงคราม บรรดานายทหารระดับสูงต่างลุกหนีพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ในทันทีเมื่อพระ
ยาพิไชยชาญฤทธิ์ได้เดินมานั่งใกล้นายทหารเหล่านั้นหรือในช่วงที่พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ประจาการอยู่
ในยุโรประหว่างสงครามโลก ตัวพระยาพิไชยชาญฤทธิ์มีความรู้สึกว่านายทหารบางนายที่เดินทางไป
ร่วมสงครามในคราวนี้มีความกระด้างกระเดื่องต่อพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ โดยพระยาพิไชยชาญฤทธิ์
มองว่าความประพฤติของนายทหารเหล่านี้ที่มีต่อตนได้รับการหนุนหลังมาจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่ง
อยู่ที่ กรุง เทพ 85 ความสนิท สนมและการได้ รับพระราชทานอภิสิ ทธิ์เ หนือ นายทหารนายอื่ น ๆ ใน
กองทัพจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ถูก
ต่อต้านจากบรรดาทหารภายในกองทั พ จนในที่สุดแล้วพระยาพิไ ชยชาญฤทธิ์ต้องกราบบัง คมทูล
ลาออกจากราชการ อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระงับการลาออกของ
พระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ โ ดยทรงให้ โ อนย้ า ยพระยาพิ ไ ชยชาญฤทธิ์ จ ากกระทรวงกลาโหมไปเป็ น
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์แทน86
สงครามในคราวนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ และบทบาททางการเมือง และ
บทบาททางการทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ใน
ด้านบทบาททางการเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสาคัญในการชักจูง
ชาวไทยให้ หัน มาให้ก ารสนั บสนุ น ฝ่า ยสัม พัน ธมิ ตร รวมไปถึ ง พระบรมราโชบายที่ ทรงมี พระราช
ประสงค์ที่จะให้ประเทศสยามเข้าร่วมสงครามในคราวนี้กับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ทาให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมกับชาติต่าง ๆ ได้ในเวลาต่อมา
สงครามในครั้งนี้ได้มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ ใน
ฐานะพระมหากษัตริย์ผู้นาพาประเทศเข้าสู่มหาสงครามเฉกเช่นบูรพมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประเด็นที่สาคัญ อีกเรื่องหนึ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษก็เป็นการส่งเสริม
85
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 269.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 270.
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ภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ โดยอย่างน้อยที่สุดพระองค์ไ ด้ทรงชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์
และบทบาททางการทหารของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับจากประเทศมหาอานาจแม้ว่าโดยแท้จริงแล้ว
การทูลเกล้าฯ ถวายตาแหน่งนายพลของรัฐบาลอังกฤษในครั้งนี้จะเป็นการกระทาเพื่อผลประโยชน์
ของรัฐบาลอังกฤษก็ตาม
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีส่วนส าคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ และบทบาททางการเมือ ง
การทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่เคยปรากฏขึ้ นมาก่อน นอกจากบทบาท
โดยตรงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีในระหว่างสงครามครั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางการทหารให้แก่พระองค์แล้ว หลังจากที่สงครามได้ยุติลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเพื่อมอบให้แก่ทหาร
ที่เข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนี้

5.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
พระราชกรณียกิจทางการทหารที่สาคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวคือทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
พระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหารไม่ว่าใน
ยามสงบหรือในยามสงคราม รวมทั้งชาวต่างชาติตามที่ทรงพระราชดาริเห็นสมควร87
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ส ถาปนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2461 เพื่อพระราชทานให้แก่
ผู้ทาความดีความชอบในราชการสงคราม 88 เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

87

สมชาย พฤฒิกัลป์, ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (กรุงเทพฯ: สวัสดิการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ,
2550, พิมพ์ครั้งที่ 2), หน้า 181.
88
“พระราชบัญญัติเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม
2461): 174 – 177.
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สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีในวันที่ 6 เมษายนเนื่องจากเป็นวันที่ 6 ของปีซึ่ง
ตรงกับรัชกาลของพระองค์ในราชวงศ์จักรี89
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีมีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้น เสนางคบดี มหา
โยธิน โยธิน และอัศวิน และเหรียญตรา 2 เหรียญ ได้แก่ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร และ
เหรียญรามมาลา 90 โดยลักษณะของดวงดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านหน้านั้นเป็นรูปพระปรศุ
รามาวตารปราบพญาการตวีร ยะ ซึ่ ง พระปรศุ รามาวตารเป็ นตั ว ละครในบทพระราชนิ พ นธ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง โดยเป็นพระนารายณ์อวตาร
ปางที่ 6 ซึ่งอวตารลงมาปราบมารบนโลกมนุษย์ ส่วนด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ร.ร.” กับ
เลข “6” อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งมีความหมายว่า “สมเด็จพระรามราชาธิบดี รัชกาลที่ 6”91
สาหรับสายสะพายและแพรแถบมีสีดาอันเป็นสีประจาวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์
ส่วนสีแดงที่ริมขอบทั้งสองข้างหมายถึงเลือดของทหารที่พลีชีพเพื่อชาติบ้านเมือง92
การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน มีศักดิ์รามาธิบ ดีจะมีคณะที่ปรึ กษาคอยถวาย
คาแนะน าให้ แก่ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้า อยู่หั วว่า ผู้ใ ดบ้า งที่ส มควรได้รับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี คณะที่ปรึกษานี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชอานาจในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนตามแต่ทรงเห็นสมควร 93 คณะที่ปรึกษาชุดแรกที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งประกอบด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถเป็ น คณาธิ บ ดี พระยาสี ห ราชเดโชไชย เป็ น ราชเลขาธิ การ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ



ประเทศสยามนั บ วั น ขึ้ นปี ใ หม่ เป็ นวั น ที่ 1 เมษายน จนกระทั่ ง ในพ.ศ.2484 ได้ มี ก ารเปลี่ ยนวั น ขึ้ นปี ใ หม่ เป็ น
วันที่ 1 มกราคม ตามหลักสากล
89
วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 308.
90
สมชาย พฤฒิกัลป์, ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, หน้า 178.
91
วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 301.
92
เรื่องเดียวกัน, หน้า 308 – 309.
93
“ประกาสกระแสพระบรมราชโองการ ตั้งคณาธิบดี เลขาธิการ และที่ปรึ กษา สาหรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
รามาธิบดี,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม 2461): 183.
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กรมหลวงชุม พรเขตอุดมศักดิ์ หม่อมเจ้า พันธุ ประวัติ เกษมสั นต์ และเจ้ าพระยารามราฆพเป็น ที่
ปรึกษา94
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนายทหารพระองค์แรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นที่ 1 เสนางคบดีจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2461 โดยทรงดารงตาแหน่งเป็นเสนางคบดีแห่ง
เครื่องราชตระกูลนี้95 และในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีให้แก่คณะที่ปรึกษา
ของเครื่องราช 96 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบ ดีให้แก่คณะที่ปรึกษา
นอกจากจะเป็นการให้เกียรติแก่คณะที่ปรึกษาแล้ว ก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของการแต่งตั้งคณะที่
ปรึกษา ซึ่งต้องแต่งตั้งจากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี97
ด้วยข้อกาหนดของผู้มีสิทธิในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ที่ระบุว่าเป็นผู้ทาประโยชน์ให้แก่ราชการทหารไม่ว่าจะยามศึกสงครามหรือยามสงบ ทั้งผู้มีสิทธิเสนอ
ชื่อรับพระราชทานเครื่องราชก็เป็นผู้บังคับบัญชาในกรมกองนั้น ๆ 98 ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้บังคับบัญชา
ต่างเสนอชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเป็น
จานวนมาก โดยเฉพาะบรรดาเสือป่า ที่แม้ว่าจะทาหน้าที่ราชการตามปกติของตนแต่ก็ได้รับการเสนอ
ชื่อเข้า รับพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ เช่น นายกองเอกพระยาสุรบดินทรสุ รินทรฦาไชย
ผู้บัญชาการกองเสนารักษ์ดินแดนฝ่ายเหนือ ได้รับการเสนอชื่อจากพระยาประสิทธิ์ศุภการ อุปนายก
เสือป่าให้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน โดยมีความดีความชอบจากการจัดระเบียบ
การปกครองภายในกองเสือป่าได้เป็นที่เรียบร้อย และชักชวนให้คนสมัครเป็นเสือป่าได้เป็นจานวน

94

“ประกาสกระแสพระบรมราชโองการ ตั้งคณาธิบดี เลขาธิการ และที่ปรึกษา สาหรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
รามาธิบดี,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม 2461): 184.
95
วรชาติ มีชูบท, เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6, หน้า 303 - 304.
96
“พระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (28 กรกฎาคม
2461): 980 – 981.
97
“พระราชบัญญัติเครื่องราชย์อิสริย าภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม
2461): 172.
98
เรื่องเดียวกัน, หน้า 177.
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มาก 99 หรื อ ในกรณี ข องนายพลเสื อ ป่ า พระยานนทิ เ สนสุ เ รนทร์ ภั ก ดี เสนาธิ ก ารเสื อ ป่ า ได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นโยธิน จากความดีความชอบในการจัดระเบียบแบบแผนการ
ฝึกหัดเสือป่าจนมีความเจริญก้าวหน้า100
เหตุผลในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ของบรรดาเสือป่า
โดยมากแล้วจะเป็นการกระทาประโยชน์ในราชการทหารยามสงบ ผิดกับบรรดานายทหารที่การขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่วนมากแล้วจะได้รับพระราชทานเนื่องจากได้กระทางานราชการ
ทหารในภาวะสงคราม ทั้งยังเป็นการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากคณะที่
ปรึกษาแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 101 มิใช่การเสนอชื่อจากผู้บังคับบัญ ชาเหมือนที่กระทากันในกอง
เสือป่าเช่นกรณีของ นายนาวาโท หลวงหาญสมุท ผู้บังคับการเรือที่ทาหน้าที่จับกุมเรือของประเทศคู่
สงครามในวั น ที่ รั ฐ บาลสยามประกาศเข้ า ร่ ว มสงครามโลกครั้ ง ที่ 1102

คณะที่ ป รึ ก ษาแห่ ง

เครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ จึงได้ ทูลเกล้า ฯ เสนอชื่อนายนาวาโท หลวงหาญสมุทเข้ารั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเป็น
นายทหารที่เดินทางไปราชสงครามที่ทวีปยุโรป ในสงครามโลกครั้ง ที่ 1 เมื่อสงครามยุติลงบรรดา
นายทหารที่เ ดิ น ทางไปราชการสงครามต่า งได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์
รามาธิบ ดี และเหรีย ญรามมาลา เป็น บาเหน็ จในความดีค วามชอบที่ ทาชื่ อเสีย งให้ แก่ ประเทศ
นายทหารต่างได้รับพระราชทานลาดับชั้นของเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ลดหลั่นตามชั้นยศทางทหาร
และหน้าที่ความรับผิดชอบในระหว่างสงครามอย่าง นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ นายพันโท หม่อม
เจ้าอมรทัต และนายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นโยธิน ส่วน
ในชั้ น ยศนายร้ อ ย อย่ า งนายร้ อ ยเอกศรี ศุ ข ะเวที นายร้ อ ยเอกเพิ่ ม อุ ณ หสู ต เป็ น ต้ น
ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ สริ ยาภรณ์ ชั้น อัศ วิน 103 นอกจากเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ อัน มีศั ก ดิ์
99

“ประกาศพระราชทานถานันดร เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง
(2 ธันวาคม 2461): 2194.
100
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2192.
101
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2193.
102
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2193.
103
“ประกาศพระราชทานถานั นดรแห่ งเครื่ องราชย์อิสริ ยาภรณ์ อันมีศั กดิ์รามาธิบดี และเหรียญรามมาลา, ” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (27 เมษายน 2462): 152.
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รามาธิบดีแล้ว นายทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ยัง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ
ตามความดีความชอบที่ ได้ก ระท า ทั้ง เหรี ยญดุ ษฎีม าลา เครื่องราชอิ สริย าภรณ์อัน เป็น ที่เชิ ดชูยิ่ ง
ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎสยาม104

5.5.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกับงานพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ในพระองค์จานวนมากใน
การอธิบาย ส่งเสริมพระราชดาริต่าง ๆ ของพระองค์ ทั้ง ที่เป็นในลักษณะบทความวิชาการและกึ่ง
วิชาการ นอกจากนี้ยังมีงานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละคร ซึ่งมีทั้งงานพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราช
นิพนธ์ขึ้นมาใหม่ และงานพระราชนิพนธ์ที่ทรงดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรมของชาวต่างประเทศ
งานพระราชนิพนธ์ในกลุ่มบทละครนี้นอกจากการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านตัวหนังสือแล้ว ยังนาไปเล่นเป็น
ละครเวทีทั้งเพื่อถ่ายทอดแนวคิดของพระองค์ออกสู่สาธารณชน โดยมากแล้วเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่
ทรงมุ่งหวังผลทางการเมือง เช่น บทละครเรื่องหัวใจนักรบอันเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่บอกเล่าถึง
วีรกรรมความกล้าหาญของเสือป่าอันเป็นหน่วยทหารที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งขึ้น และยังเป็น
การตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ประชาชนในเวลานั้นมีต่อเสือป่า เช่นมีการบังคับให้สมัครเข้าเป็นเสือป่า
เพราะหากไม่ได้เป็นเสือป่าแล้วก็จะเข้ากับใครไม่ไ ด้ หรือการเข้าเป็นเสือป่าก็เพื่อความก้าวหน้าใน
หน้าที่ทางราชการ105 นอกจากนี้ในหัวใจนักรบพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ตัว
ละคร “ซุ่นเบ๋ง ” เพื่ อชี้ใ ห้เห็ นถึง ความเห็ นแก่ ตัว ของชาวจีน โดยเฉพาะชาวจี นที่ป ระกอบอาชี พ
นักหนังสือพิมพ์ และทนาย ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวจีนโดยเฉพาะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์อย่างเซียวฮุดเซ็ง ศรีบุญเรือน คอย
วิพากษ์วิจารณ์พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ งานพระราช
นิพนธ์ในลักษณะนี้จึงเป็นการลดความน่าเชื่อถือในข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเซียวฮุดเซ็งลง

104

“ประกาศพระราชทานถานันดรแห่งเครื่องราชย์อิสริ ยาภรณ์อันมี ศักดิ์รามาธิ บดีและเหรียญรามมาลา”, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (21 กันยายน 2462): 1724.
105
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และหัวใจชายหนุ่ม ,
หน้า 163 – 167.
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ในส่วนการนาเสนอให้เห็นถึงความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
รามาธิบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์เรื่อง ท่ำนรอง อันเป็น
งานพระราชนิพนธ์ที่ทรงดัดแปลงมาจากเรื่อง เซกั่นอินคอมมำนด์ (Second in Command) ของโร
เบิร์ต มาร์แชล์ (Robert Marshall) ที่ตีพิมพ์ขึ้นในพ.ศ.2443 และถูกนามาเล่นเป็นละครเวทีในปี
เดียวกัน106 บทพระราชนิพนธ์เรื่องท่านรองเป็นเรื่องของนายพันตรี หลวงพิสิฐสรการ รองผู้บังคับการ
กรมทหารบกม้าหัสดินบุรี107 ที่ทาการรบอย่างกล้าหาญจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์รามาธิบดี “เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร” จากการเข้าไปช่วยเหลือนายพันโท พระพี
ระภาพพิบูลย์ ผู้บังคับบัญชาของเขา แต่ในอีกสถานะหนึ่งนั้นพระพีระภาพพิบูลย์ก็เป็นคู่แข่งหัวใจของ
เขา ที่ทั้งคู่ต่างหลงรักโฉมศรีนางเอกของเรื่อง บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องท่ำนรอง ได้นาเสนอให้เห็น
ถึงคุณธรรมความดี ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความกล้าหาญ และความเสียสละ ซึ่งสุดท้าย
แล้วหลวงพิสิฐสรการก็ได้รับการตอบแทนในความดีของตนโดยได้รับพระราชทานเหรียญรามมาลา
เข็มกล้ากลางสมร
นอกจากเรื่องท่านรองแล้วยังมีงานพระราชนิพนธ์เรื่อง โชคหมุนเวียนเปลี่ยนได้ทุกทุกวัน ที่
กล่าวถึงการพระราชทานเหรียญกล้าหาญเพื่อตอบแทนบาเหน็จความดีความชอบในราชการทหาร
เรื่องโชคหมุนเวียนเปลี่ยนได้ทุกวันเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง อะ เทิร์น ออฟ ฟอลจูนส์ วีลส์ (A Turn of Fortune’s
Wheel) ทรงใช้ น ามปากกาว่ า ดิ ล ตั น มาร์ ช (Dilton

Marsh)

พระราชนิ พ นธ์ ขึ้ น

ในพ.ศ.2442108 ซึ่งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลได้นาบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มาแปลเป็นภาษาไทย อัน
เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง ร้อยโท เมธี กับดวงตา ผู้หญิงที่บิดามารดาหมายมั่นว่าจะให้แต่งงานกับ
พันตรี หม่อมเจ้าโอสถากร ซึ่งโชคชะตาของแต่ละคนได้พัดพาความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของคนเหล่านี้
ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่สุดท้ายแล้วด้วยความดีของเมธีก็ทาให้เขาได้แต่งงานกับหญิงอันเป็นที่รัก
ของเขา

106

Marshall, Robert, Second in Command (London: Samuel French Ltd.), p. 6.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ท่านรอง คดีสาคัญ (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2512), หน้า (1).
108
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกทุกวัน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์ , 2524),
107

คานา.
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โชคหมุนเวียนเปลี่ยนได้ทุกทุกวัน กล่าวถึงความกล้าหาญของเมธีเมื่อครั้งไปรบที่เกาหลี ที่
ยอมเสี่ยงอันตรายเข้าไปช่วยพันตรี หม่อมเจ้าโอสถากรแม้สุดท้ายแล้วหม่อมเจ้าโอสถากรจะถึงแก่
พิร าลัย ในเวลาต่อ มา แต่ ด้ วยความกล้ าหาญ และความเสี ย สละของเมธี ในครั้ ง นี้ ท าให้ เ ขาได้ รั บ
พระราชทานเหรียญกล้าหาญ บทละครทั้งสองเรื่ องมุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวเอกที่มีความเสียสละกล้า
หาญเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนร่วมมิไ ด้มองเรื่องส่วนตัวเป็นสาคัญ อีกทั้งบทละครยังเน้นภาพของ
ทหารที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นสาคัญ

5.5.2 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างชาติ
การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเดินทางมา
เยือนเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนประเทศนั้น
ๆ เช่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเสด็จพระราชดาเนินเยือนจักรวรรดิ
เยอรมนีในพ.ศ.2445 ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ครอสฟอร์เดอะ
เมอริต (Cross for the Merit) ให้แก่พระองค์109 และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์จากต่างประเทศอีกเป็ น
จานวนมากโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งรัฐบาลสยามได้เชิญเจ้านายเชื้อพระวงศ์
จากทั่วโลกมาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ส่งเจ้านายเข้าร่วมงานพระราชพิธีใน
ครั้งนี้ก็คือประเทศอังกฤษ โดยพระเจ้าจอร์จที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าชายอเล็กซานเดอร์
แห่งเต็ก (Alexander of Teck) เสด็จในงานบรมราชภิเษกในครั้งนี้ พร้อมกันนี้พระเจ้าจอร์จที่ 6 ทรง
ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์บาธชั้นที่ 1 (Honorary Knight Grand Cross of the most
Honorale Order of Bath) แก่ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว 110 นั บ ว่ า เป็ น
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สู ง สุ ด ที่ รั ฐ บาลอั ง กฤษถวายให้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ส ยาม  ซึ่ ง การ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นบาธได้กลายเป็นธรรมเนียมที่รัฐบาลอังกฤษจะพระราชทาน
109

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายจากเยอรมนี, หน้า 16.
หจช., ร.6 ต.14/3 ตราประเทศอังกฤษ ลงวันที่ 25 เมษายน 131

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลอังกฤษได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่ องราชอิสริยาภรณ์เซนต์ ไม
เคิล แอนด์เซนต์ จอร์จ ชั้นที่ 1 (The Grand Cross of the Order of St.Michel and St.George) ให้แก่พระองค์
110
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ให้แก่ พระมหากษัตริ ย์ไทยที่ทรงขึ้น ครองราชย์เรื่ อยมา 111 กระทั่ง ในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิคตอเรียนเชน
(Royal Victorian Chain) แทนที่เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์บาธชั้นที่ 1
ในส่ ว นของรั ฐ บาลสยามเองได้ เ คยมอบเครื่ อ งราชย์ อิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชการชาวต่างประเทศมาตั้งแต่อดีตเช่นในพ.ศ.2424 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาวรา
ภรณ์ ให้ แก่ เจ้ าชายเฟดเดอริ ก วิลเฮล์ ม (Frederick Wilhelm) มกุฎ ราชกุ มารแห่ ง จั กรวรรดิ ป
รัสเซีย112 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงเป็นธรรมเนียมทางการทูตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อเป็น
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ยุติลงพร้อมชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาการทหารฝ่ า ยสั ม พั นธมิ ต รในระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ประกอบด้ ว ย
จอมพลเฟอร์ดินาน ฟอช (Marshal Ferdinand Foch) จอมพล เซอร์ดักลัส เฮก (Field Marshal
Sir Douglas Haig) เป็นต้น113 นอกจากนี้เมื่อจอมพลโจเซฟ จอฟฟร์ (Marshal Joseph Joffre) ซึ่ง
ทาหน้าที่หัวหน้าทูตทหารฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในพ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเสนางคบดีเป็นกรณีพิเศษ114
สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี ขึ้ น มานั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การตอบแทนคุ ณ งามความดี แ ก่ บ รรดาทหารที่
เข้ า ร่ ว มรบในสมรภู มิ ที่ ท วี ป ยุ โ รปในสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 แต่ ใ นอี ก แง่ มุ ม หนึ่ ง การสถาปนา
111

หจช., ตต. 4.1/15 พระเจ้ากรุงอังกฤษถวายตราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2468.
เจ้าชายเฟดเดอริก วิลเฮล์มทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 1 ในพ.ศ.2431 ในนามไกเซอร์เฟดเดอริกที่ 3 แต่
ทรงครองราชย์เพียง 99 วันก็สวรรคตด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง เจ้าชายวิลเฮล์มพระราชโอรสของพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ต่อในนาม
ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2
112
“พระราชทานตรามงกุฎสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1, ตอนที่ 61 (15 มีนาคม 2432), หน้า 536.
113
“ประกาศพระราชทานถานันดรแห่งเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0
ง (2 ธันวาคม 2461): 2177.
114
“ประกาศพระราชทานถานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแ ก่จอมพลจอฟฟร์, ” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2464): 2840.
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็เป็นการยืนยันสถานะของพระองค์ในด้านการทหารที่ทรงมีพระราชอานาจใน
การสถาปนา และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดี เสียสละเพื่อ
แผ่นดิน และราชการทหารโดยตรง
การสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์
ทางการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการที่ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นรูปพระปรศุมาวตารปราบพญาการตวีรยะ ซึ่งเป็นการเปรียบตัวพระองค์
เป็นพระปรศุมาวตาร อันเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่ 6 ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระองค์แห่งราชวงศ์
จักรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ว่าทรงเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบมารบนโลกมนุษย์
ทั้ง ยั งเป็นการย้าเตือ นให้ร ะลึก ถึง ว่า พระองค์ท รงเป็น ผู้สถาปนาเครื่ องราชอิส ริย าภรณ์อั นมี ศัก ดิ์
รามาธิบดี อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทางการทหาร
ผู้ บั ง คั บ ก าร ก อ ง เ สื อ ป่ า จ า น ว น ม า ก ไ ด้ รั บ ก า ร เส น อ ชื่ อ เข้ า รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีจากอุปนายกเสือป่า แม้จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทหารตามปกติ เช่นการจัดการระเบียบการปกครองภายในกองเสือป่า หรือการจัดการฝึกซ้อมรบของ
บรรดาเสือป่า การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บรรดาเสือป่าเหล่านี้มองได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่ง ที่พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการตอบแทนความดีความชอบในความ
จงรักภักดีของบรรดาเสือป่าเหล่านี้ที่มีต่อพระองค์

5.6 สรุป
สงครามโลกครั้งที่ 1 มีส่วนสาคัญ ในการสร้างบทบาท และภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างน้อยที่สุดก็ในฐานะของประมุขของชาติผู้นาประเทศ
เข้าสู่มหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ ทั้งยังเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตระหนักดีถึงความสาคัญของสงครามในครั้งนี้ว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ผู้นาทางการทหารให้แก่พระองค์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
ต่อภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ต่อสงครามในคราวนี้ ภาพลักษณ์ กษัตริย์นักรบของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชถูกนามาใช้ในการเปรียบเทียบกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อ
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สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่ พ ระองค์ พร้ อ มกั น นี้ เ มื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ได้ ยุ ติ ล ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีขึ้นอัน
เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือให้บรรดา
ทหารได้ ตระหนั กถึงหน้า ที่ของตนที่จะต้อ งมีความจงรักภั กดี และเสียสละเพื่อประเทศชาติ และ
พระมหากษัตริย์
นอกเหนื อ จากพระราชกรณี ย กิ จ ทางการทหารอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ สงครามโลกครั้ ง ที่ 1
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ง านพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ ซึ่งงานพระราชนิพนธ์ในพระองค์นี้ถูกใช้ทั้งในฐานะเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดให้เห็นถึงความรู้ทางการทหารในพระองค์ อีกทั้งยังถูกใช้ในการชักจูง ใจประชาชน
เพื่อให้คล้อยตามพระราชดาริทางการทหารต่าง ๆ ในพระองค์ รวมไปถึงการใช้งานพระราชนิพนธ์เพื่อ
ตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในพระราชกรณียกิจทางการทหารของพระองค์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งงานพระราช
นิพนธ์ทางการทหารนับได้ว่ามีส่วนสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง

บทที่ 6
งานพระราชนิพนธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
ตลอดพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีง านพระราชนิพนธ์
มากกว่ า 1,236 เรื่ อ ง 1 งานพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งแรกของพระองค์ คื อ เรื่ อ ง ไม่ ก ลั ว ผี เป็ น งาน
พระราชนิพนธ์ที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการมีสติ ไม่หวาดกลัวโดยไร้เหตุผล 2 ซึ่งพระองค์ทรงพระราช
นิพนธ์เมื่อพระชนมายุ 12 พรรษา ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษความสนพระราชหฤทัยในงานวรรณกรรมของพระองค์ก็
ปรากฏอย่างชัดเจนผ่านบทพระราชนิพนธ์เป็นจานวนมากทั้ง ที่เป็นภาษาไทย อัง กฤษ หรือแม้แต่
ภาษาฝรั่งเศส เช่น งานพระราชนิพนธ์เรื่อง จดหมำยจำกเยอรมนี เมื่อเสด็จประพาสประเทศเยอรมนี
หรือเรื่อง จดหมำยจำกผีเสื้อ ที่ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกเรื่องราวเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศออสเตรีย
– ฮังการี หนึ่งในงานพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ งานพระราช
นิพนธ์เรื่อง สงครำมสืบรำชสมบัติโปลันด์ (The War of the Polish Succession) พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิ พนธ์เพื่อเป็นที่ระลึกว่าทรงได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยไครสต์
เชิร์ช (Christ Church) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) ตามคากราบบังคมทูลขอ
พระบรมราชานุญาตจากจากฟรานซิส พาเจต์ (Fransic Parget)3 คณบดีของวิทยาลัยในเวลาต่อมา
สานักพิมพ์แบล็คเวลเพลส (Blackwell Press) ได้นางานพระราชนิพนธ์เรื่องสงครำมสืบรำชสมบัติโป
ลันด์มาตีพิมพ์ และวางจาหน่ายในพ.ศ.24434 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัต
กลับ ประเทศสยาม การพระราชนิ พนธ์หนั ง สื อ บทความต่า งๆ ก็ ยัง คงเป็น สิ่ง ที่ ทรงกระท าอย่า ง
ต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อพระองค์ทรงก่อตั้งสโมสรทวีปัญญาโดยมีลักษณะเหมือน
สโมสรนักศึกษาในประเทศอังกฤษที่บรรดาสมาชิกของสโมสรจะมารวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรม

1

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, คดีรหัส, หน้า 15.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
3
วรชาติ มีชูบท, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, หน้า 202.
4
เรื่องเดียวกัน, หน้า 202.
2
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ต่าง ทั้งการเล่นกีฬา อ่านหนังสือ รวมทั้งการแต่งหนังสือ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของสโมสรทวีปัญญาล้วน
แต่เป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดในพระองค์5
หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ
พระราชจริยวัตรในการพระราชนิพนธ์หนังสือก็ไม่ได้ลดน้อยลง และดูเหมือนว่าพระองค์จะทรงใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการพระราชนิพนธ์มากกว่าเมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งมกุฎราชกุมารเสียด้วยซ้า จาก
บันทึกพระกรณียกิจรายวันในพระองค์พบว่าหลังจากทรงตื่นจากบรรทมในเวลาประมาณบ่ายโมงเศษ
เมื่อทรงสรง และเสวยพระกายาหารเช้าเสร็จ หรืออาหารกลางวันสาหรับคนทั่วไป พระราชกรณียกิจ
แรกที่ทรงกระทาหลังจากที่ทรงหนังสือราชการที่ราชเลขานุ การทูลเกล้าฯ ถวายก็คือทรงพระอักษร
และคงเป็นเช่นนี้ตลอดทั้งวันหากไม่มีหมายกาหนดการที่พระองค์จะต้องเสด็จพระราชดาเนินไปที่ต่าง
ๆ หรือมีหมายกาหนดการให้บุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า6
ด้วยบริบทของสังคมไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีความ
แตกต่างของชนชาติ และแนวคิดการปกครองสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
รัชสมัยของพระองค์ ทั้งการก่อกบฏร.ศ.130 กระแสแนวคิดชาตินิยมของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในสยาม การลุกฮือขึ้นก่อการจลาจล รวมถึงความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองระบอบ
เก่าในหลาย ๆ ประเทศ เช่ น การล้ม ราชวงศ์ บรากั นซา (Braganza) ของโปรตุเกสในพ.ศ.24537
เรื่องราวเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการลุกฮือขึ้นก่อความไม่สงบของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราช
บันทึกถึงเหตุก ารณ์ที่เกิดขึ้น ในจดหมายเหตุรายวัน 8 จากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจึง มี ความจาเป็น ที่
พระองค์จะต้องสร้างความรู้สึก และจิตสานึกของความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
แก่ประชาชนภายในประเทศ เป็นเหตุให้งานพระราชนิพนธ์ได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สร้างชาติ
5

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, pp. 6 – 7.
อนันต์ อมรรตัย และคณะ, จดหมายเหตุ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหามงกุฎเกล้าเจ้ากรุงสยาม (บาง
ตอน) และ, พระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รักเรื่อง พระนล คาหลวง (นนทบุรี: จดหมายเหตุ, 2546), หน้า 43 – 44.
7
ไกรฤกษ์ นานา, “ “โปรตุเกส” ประวัติศาสตร์ต้องห้าม ตามทรรศนะของรัชกาลที่ 6”. ศิลปวัฒนธรรม 31 (สิงหาคม 2553):
144.
8
ราม วชิราวุธ. ประวัติต้นรัชกาลที่ 6, หน้า 307.
6
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ด้วยเหตุนี้พระราชนิพนธ์ส่วนมากในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเน้นย้าให้คน
ในประเทศตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระมหากษัตริย์
ซึ่งพระราชประสงค์เหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในงานพระราชนิพนธ์ในพระองค์ อย่างงานพระราชนิพนธ์
เรื่อง ปลุกใจเสือป่ำ ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงความสาคัญของพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเครื่องหมายของ
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง นอกจากนี้ ยั ง ทรงกล่ า วถึ ง ผู้ ที่ ท าร้ า ยพระองค์ นั้ น ก็ เ หมื อ นคนที่ จ้ อ งท าลาย
ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการทาร้ายประชาชนของพระองค์เองอีกด้วย

“...ผู้ที่ประทุษร้ ายต่อพระเจ้าแผ่นดินต้องนับว่าเป็นผู้ที่เลวทรามอย่างยิ่ง
เพราะเป็น ผู้ ที่ป ระทุษ ร้า ยต่อ ประชาชนทั่ว ทุก ตัว คน เมื่ อมี ผู้ป ระทุ ษร้ ายพระเจ้ า
แผ่นดินแล้ว ประชาชนทุกคนต้องรู้สึกเจ็บร้อนประหนึ่งว่าตนถูกประทุษร้ายเองทุก
คน...”9

พระองค์ทรงใช้พระราชนิพนธ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองประเทศของพระองค์
ทั้งงานพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทละครพูด กลอน หรือบทความวิชาการ และกึ่งวิชาการ ต่างถูกใช้เป็น
เครื่องมือถ่ายทอดแนวพระราชดาริ พระราชประสงค์ในพระองค์ไปสู่สาธารณชน ทั้งในด้านการเมือง
การปกครอง ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม อย่างงานพระราชนิพนธ์เรื่อง พวกยิวแห่ง บูรพำทิศ
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักให้แก่ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสยามถึง
หน้าที่อันพึงกระทาในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ทรงแสดงให้เห็นว่าชาวจีนนั้นเป็นกลุ่มคนที่ให้ค วามสาคัญ แก่เงินโดยยอมทางานทุกอย่าง
เพื่อให้ได้เงินมา10 ทาให้ชาวจีนกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ร่ารวย แต่กลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐบาล แต่เมื่อใดก็ตามที่ชาวจีนต้องกระทาการใด ๆ อันเป็นหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดีตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลแล้ ว ชาวจีนมักจะก่อความวุ่นวายเพื่อที่ตนจะได้ไม่ต้องเสีย
9

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ปลุกใจเสือป่า: พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
([ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2508), หน้า 51.
10
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พวกยิวแห่งบูรพทิศ และ เมืองไทยจงตื่นเถิด, หน้า 20.
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ผลประโยชน์11 งานพระราชนิพนธ์ พวกยิวแห่งบูรพำทิศ ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ทาให้บุคคลรุ่นหลังมอง
ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรังเกลียดชาวจีน ด้วยเหตุที่ทรงมีงานพระราชนิพนธ์ที่
วิพากษ์วิจารณ์ชาวจีนอย่างรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีงานพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์
ชื่นชมชาวจีนที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วงอันเป็นพระบรมราโชบายเพื่อสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่ พ ระองค์ เช่ น พระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “ขอบใจเพื่ อ นจี น ” ลงใน
วำรสำรสมุทสำรฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2457 ซึ่งเนื้อหาในงานพระราชนิพนธ์เป็นการชื่น
ชมที่ชาวจีนร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วง โดยทรงคาดหวังว่าชาวจีนจะสนับสนุนพระ
บรมราโชบายต่าง ๆ ในพระองค์อีกในอนาคต 12 จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เพื่อ
ทรงสนับสนุนพระบรมราโชบายในพระองค์ซึ่งงานพระราชนิพนธ์จะมีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ และ
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม รวมทั้งพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการสื่อสารแก่สาธารณชน
งานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการทหารก็มีลักษณะเดียวกับงานพระราชนิพนธ์ทาง
การเมือง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมาเป็นจานวนมากเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการปกครองชาติบ้านเมือง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ และ
ด้วยเหตุนี้งานพระราชนิพนธ์ทางการทหารที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจานวนมากจึงมีเนื้อหาที่ถูกปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และพระราชประสงค์ในพระองค์

6.1 สงครามป้อมค่ายประชิต
งานพระราชนิ พ นธ์ ท างการทหารชิ้ น ส าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง องค์ ค วามรู้ ด้ า นการทหารใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคืองานพระราชนิพนธ์เรื่อง สงครำมป้อมค่ำยประชิต โดยทรง
พระราชนิพนธ์ขึ้นในพ.ศ.2459 เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่บรรยายถึง การทาสงครามในทวีปยุโรป
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการทาสงครามในลักษณะสงครามสนามเพลาะและมีความ
แตกต่างจากการทาสงครามที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ และบรรยายถึงวิธีการรบ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระหว่า งสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมทั้งเรื่องเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้อง
11
12

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พวกยิวแห่งบูรพทิศ และ เมืองไทยจงตื่นเถิด, หน้า 15.
อัศวพาหุ, “ขอบใจเพื่อนจีน”, สมุทสาร 1 (มกราคม 2457): 95.
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กับการรบในสนามเพลาะไว้อย่างละเอียด พร้อมรูปภาพประกอบ ทั้ง ภาพบรรยากาศภายในสนาม
เพลาะ และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการรบ งานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มุ่งอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1 มากกว่าจะให้เป็นตาราวิชาการสาหรับทหาร เนื่องจากพระองค์ไม่ได้สาเร็จวิชา
ทหารมาโดยตรง จึงทรงตระหนักดีว่างานพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นมีลักษณะเป็นการบอกเล่า
เหตุการณ์มากกว่าที่จะเป็นตาราทางทหาร เมื่อนางานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับพระ
นิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ในเรื่องหัวข้อยุทธวิธีทั่วไป และ พงษำวดำร
ยุทธศิลปะ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ยิ่งทาให้เห็นข้อแตกต่างของงานพระราชนิพนธ์
ของทั้งสองพระองค์อย่างชัดเจน ดังนั้นในคานาของบทพระราชนิพนธ์เรื่อง สงครำมป้อมค่ำยประชิต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแถลงถึงเหตุที่ทรงพระราชนิพนธ์ และรูปแบบงานพระ
ราชนิพนธ์ของพระองค์ว่าไม่ใช่ตาราทางทหาร แต่เป็นการบอกเล่าลักษณะการทาสงครามในรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า “สงครามสนามเพลาะ”

“ในที่นี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะกล่าวถึงแต่จาเภาะกิจการอันเนื่องด้วยวิธีใช้ ป้อมค่าย
และสนามเพลาะ กับความไปในที่นั้น ๆ เท่านั้น ไม่ตั้งใจกล่าวถึงประวัติการสงคราม
โดยทั่วไป หรือในภาคใดโดยจาเภาะให้เป็นข้อความพิสดาร ข้าพเจ้าจะขอแถลงแต่
กิจการอันอยู่ในประเด็นแห่งการสงครามป้อมค่ายประชิตเท่านั้น
ข้อความที่ข้าพเจ้าจะได้นามาแสดงต่อไปนี้ ข้ าพเจ้าออกตัวเสียทีเดียว ว่า
ไม่ใช่ของข้าพเจ้าริขึ้นเอง และไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะแสดงความเห็นฐานอวดอ้างว่าเป็นผู้
ชานาญ เปนแต่ข้าพเจ้าได้พบข้อความต่าง ๆ ในหนังสือและจดหมายเหตุต่าง ๆ ซึ่งมี
ผู้ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นข้อความที่น่ารู้ จึงได้เก็บ
มาเล่าต่อเป็นภาษาไทย เพื่อให้เพื่อนทหารและเสือป่าที่ปรารถนาความรู้ในทางนี้ ได้
มีโอกาสรู้เห็นกับเขาบ้างเท่านั้น ข้าพเจ้ามิได้มีความมุ่งหมายเลยที่จะยกเอาข้อความ
เหล่า นี้เ ป็ นต ารั บต ารา เพราะฉะนั้ นหวั ง ว่ าจะไม่ มีผู้ ใดถือ เป็น ตารา แล้ วแลติ ช ม
หนังสือเล่มนี้ในฐานตารา ข้าพเจ้าเพียงแต่จะบรรยายวิธีต่าง ๆ และกิจการบางอย่าง
ที่ได้ใช้แล้วจริง ๆ และเป็นไปจริง ๆ ในสนาม โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อให้เสือป่าหรือ
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พลเรือนเข้าใจได้ด้วยนั้นแลยิ่งกว่าสิ่งอื่น และด้วยความประสงค์ที่จะช่วยความเข้าใจ
ให้ แ จ่ มแจ้ ง ยิ่ งขึ้ น ข้า พเจ้ าได้ เ ก็ บ รู ป ภาพต่ า ง ๆ เปนอั น มากมารวบรวมสลั บ กั บ
หนังสือ กับได้เขียนแผนและรูปสังเขปขึ้นเอง เท่าที่ข้าพเจ้าพอเขียนได้
เหตุฉะนั้นขอท่านผู้มีความรู้ความชานาญในกิจการบางอย่างที่จะได้กล่าวถึง
ในนี้ต่อไปข้างหน้า จงเข้าใจเถิดว่าข้าพเจ้ากล่าวสาหรับให้ผู้ที่มิได้เป็นทหารโดยอาชีพ
เข้าใจได้ด้วย และถ้าหากถ้อยคาบางแห่งจะผิดเพี้ยน “ภาษาทหาร” บ้าง ก็อย่าถือ
โทษตาหนินักเลย”13

จากคานาในงานพระราชนิพนธ์เรื่อง สงครำมป้อมค่ำยประชิต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้า อยู่หั วทรงมีพ ระราชประสงค์ที่ จะให้หนั ง สือ เล่ม นี้เป็ นตาราส าหรั บเสื อป่า และพลเรื อ น
มากกว่าที่จะเป็นตาราสงครามสาหรับบรรดานายทหาร ในพระราชนิพนธ์ส่วนท้ายทรงมีพระราช
ประสงค์ที่ไม่ต้องการให้ทหารที่มีความรู้ทางการสงครามมาวิพากษ์วิจารณ์งานของพระองค์ ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าวก็มีเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเพียงพระองค์เดียวที่มีความรู้
ทางด้านการทหารอย่างแตกฉาน และทรงมีงานพระนิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นตาราทางการทหารที่ใช้ใน
การเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยเรื่องพงษำวดำรยุทธศิลปะที่พระนิพนธ์ในพ.ศ.2459
สงครำมป้อมค่ำยประชิด ไม่ได้ใช้ศัพท์ทางการทหารในการอธิบายยุทธวิธีต่าง ๆ เนื่องด้วย
พระราชประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เสือป่าและประชาชน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน
13

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, การสงครามป้อมค่ายประชิต: ปาฐกถา, คานา.



งานพระราชนิพนธ์เรื่องพงษำวดำรยุทธศิลปะ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงมีพระประสงค์เพื่อใช้

เป็นตาราเรียนสาหรับนักเรียนทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบก และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบรรดาทหารในกองทัพเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในราชการ ดังนั้นรูปแบบงานพระนิพนธ์จึงมีลักษณะของการเป็นตาราเรียนใช้ศัพท์ทางการทหาร ด้วยความยาวกว่า 860
หน้าของหนังสือเล่มนี้ ทาให้เนื้อหาในหนังสือที่เป็นการบรรยายถึงกลยุทธ์ และยุทธวิธีในการรบของกองทัพชาติต่าง ๆ ตั้งแต่ในยุคกรีก
– โรมัน จนกระทั่งมาถึงยุคจักรพรรดินโปเลียน ซึ่งมีความละเอียดอย่างยิ่ง และยังมีบทวิจารณ์ในพระองค์ที่ทรงมีต่อยุท ธวิธีต่าง ๆ ที่ใช้
ในการรบอีกด้ วย นอกจากนี้ ภายในหนังสือยังมีภาพประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึ งรูปแบบกองทั พว่ามีก ารวางกาลังพลเช่นใดอีกด้ว ย
พงษาวดารยุทธศิลปะจึงได้รับการยกย่องจากข้าราชการทหารเป็นอย่างมาก เช่นคาให้การของร.ท.ทองคา คล้ายโอภาส หนึ่งในคณะผู้
ก่อกบฏร.ศ.112
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ทางการทหารมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเนื้อหาของบทพระราชนิพนธ์แล้วจะเห็นได้ว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวทรงพยายามแสดงสถานะของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
การทหารให้ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์นี้ โดยทรงนาความรู้ทางทหารอย่างใหม่ทั้งเรื่องยุทธวิธี
การรบ และยุทโธปกรณ์ทางการทหารซึ่งมีใช้แต่ในทวีปยุโรปเท่านั้นมาอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่ากล
ยุทธ์ในการทาสงครามรวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นมีวิธีใช้อย่างไร
และมีข้อดีข้อด้อยเช่นใดบ้าง
นอกจากนี้ สงครำมป้อมค่ำยประชิด ได้พยายามเสนอภาพการทาสงครามในรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นที่เรียกว่า “สงครามสนามเพลาะ” ซึ่งเป็นการคัดค้านข้อสรุปของงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถในหนังสือพงษำวดำรยุทธศิลปะ ที่ว่ายุทธวิธีในการทาสงคราม
ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากงานที่พระราชนิพนธ์เอาไว้แต่อย่างใด แต่งาน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ออกมาคัดค้านพระวินิจฉัยในสมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถโดยทรงนาชี้ให้ เห็นถึงสงครามในรูปแบบใหม่ที่ทาการรบอยู่ใน
สนามเพลาะ

6.2 วารสารสมุทสาร
วำรสำรสมุทสำรที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
เครื่องมือสาคัญสาหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการชักจูงให้คนไทยคล้อยตามพระ
ราชประสงค์ของพระองค์ในการที่จะให้ประเทศสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร
เดิมทีนั้น ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัม ภ์ซึ่ง ก่อ ตั้ง โดยบรรดาข้าราชการและ
ประชาชนในพ.ศ.2457 มีวัตถุประสงค์ที่จะเรี่ยไรเงินเพื่อจัดซื้อเรือรบถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ14 และต่อมาได้มีการออกวารสารของสมาคมเพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเรือรบ

14

Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p.97.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์บรรณาธิการวารสารสมุทสาร 15
พร้อมทั้งยังพระราชนิพนธ์บทความต่าง ๆ ลงในวารสารอีกด้วย เนื้ อหาของบทพระราชนิพนธ์ใน
วำรสำรสมุทสำร นอกจากจะเป็นบทพระราชนิพนธ์เพื่อการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อ
จั ด ซื้ อ เรื อ หลวงพระร่ ว ง เช่ น บทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “เห่ เ รื อ ยุ ค ใหม่ พระราชนิ พ นธ์ รั ช กาล
ปัตยุบัน” ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำรฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.245716 หรือบทพระราชนิพนธ์
เรื่อง “ขอเชิญท่านเป็นแมลงหวี่” ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุทสำรฉบับที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.245817
ต่อมาในช่วงที่ประเทศสยามกาลังจะเปลี่ยนสถานะจากชาติเป็นกลางมาเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ตามพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วำรสำร สมุทสำรได้
ถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการชักจูงใจประชาชนให้คล้อยตามแนวพระราชดาริดังกล่าว นอกจากนี้
ยังมีบทพระราชนิพนธ์ปลุกใจให้ผู้อ่านเกิดความรักชาติ18

6.2.1 สมุทสารกับสงครามโลกครั้งที่ 1
วำรสำรสมุทสำรนอกจากจะถูกใช้เพื่อหาเงินสมทบทุนจัดซื้อเรือรบพระร่วงแล้ว อีกด้านหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ วำรสำรสมุทสำรนี้ในการชักจูงให้คนไทยที่ชื่นชมฝ่าย
เยอรมั น หั น กลั บ มาให้ ก ารสนั บ สนุ น พระราชด าริ ข องพระองค์ ที่ ท รงต้ อ งการน าสยามเข้ า ร่ ว ม
สงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เนื้อหาในวารสารจึงเต็มไปด้วยงานเขียนกล่าวชื่นชม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และความสามารถของฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร เพื่ อ ชั ก จู ง ใจประชาชนให้ ค ล้ อ ยตาม
พระราชประสงค์ของพระองค์อย่างงานพระราชนิพนธ์เรื่อง “เหตุการณ์ยุทธ์ทางทเล (ความเห็ น
ผู้ชานาญของเฟรด ตี. เยน)” ที่ทรงชักจูงใจให้ผู้อ่านเห็นว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายได้เปรียบในการ
ท าสงครามทางทะเลเหนื อ ฝ่ า ยเยอรมนี โดยได้ รั บ ชั ย ชนะในสมรภู มิ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ ท ะเลเหนื อ
(North Sea) ทะเลบอลติก (Baltic Sea) และช่องแคบดาดะแนลส์ (Dardanelles straits)19
15

โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย.” หน้า 90.
.มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, “เห่เรือยุคใหม่ พระราชนิพนธ์รัชกาลปัตยุบัน ,” สมุทสาร 2 (กุมภาพันธ์
2457): 32 – 33.
17
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “ขอชวนท่านเป็นแมลงหวี่,” สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 14 – 27.
18
โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้นาไทยเรื่อง "ชาติ" กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย.” หน้า 90.
19
พันแหลม, “เหตุการณ์ยุทธ์ทางทเล (ความเห็นผู้ชานาญของเฟรด ตี. เยน.),” สมุทสาร 7 (กรกฎาคม 2548): 51 – 64.
16
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นอกจากนี้อี ก ด้านหนึ่ง สมุทสำรยังเต็มไปด้วยบทพระราชนิ พนธ์ที่ มีเนื้อ หาวิพ ากษ์วิ จารณ์ การท า
สงครามของฝ่ายเยอรมนีทั้งความปราชัยในสมรภูมิต่าง ความไร้คุณธรรมในการทาสงครามรวมทั้งการ
กระทาสงครามที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการประกาศสงครามกับเยอรมนีในเวลาต่อมา20 ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนาบทความข่าวเรื่องเรือดาน้าเยอรมันได้จมเรือลูซิทาเนีย (Lusitania)
ซึ่งเป็นเรือของพลเรือนจนเป็นเหตุให้มีพลเรือนจานวนมากที่โดยสารมาในเรือลาดังกล่าวเสียชีวิตลง
มาแปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์โดยทรงใช้พระนามปากกา “รามจิตติ” ในเรื่อง “การจมลูซิตาเนีย”
ลงในวำรสำรสมุทสำร 2 ประจาเดือนตุลาคมพ.ศ.245821 เพื่อชักจูงให้คนไทยให้คนไทยหันมาต่อต้าน
เยอรมนี และการสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร
อย่ า งไรก็ ต ามการแสดงพระองค์ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ทรงให้ ก ารสนั บ สนุ น ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร
ประกอบกับการที่พระองค์ทรงไม่ได้เป็นทหารอาชีพเหมือนบรรดาพระเชษฐาและพระอนุชาพระองค์
อื่ น ๆ ท าให้ ง านพระราชนิ พ นธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทหาร และสงครามมั ก ถู ก โต้ แ ย้ ง จากบรรดา
นักหนังสือพิมพ์ถึงความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในงานพระราชนิพนธ์ด้วยเหตุนี้จึงทรง
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยทรงใช้การแปลบทความจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
เพื่อใช้สนับสนุนพระบรมราโชบายของพระองค์อย่างเช่น หนัง สือพิมพ์เดอะไทมส์ (The Times
Newspaper) หรือ วำรสำรแลนด์ แ อนด์ ว อเตอร์ (Land and Water Magazine) ซึ่ ง มี
อีเร่ห์ เบลลอค (Hilaire Belloc) นักเขียนชาวอังกฤษซึ่ง เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในแวดวงนักเขียนใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นบรรณาธิการ22 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ง านพระราชนิ พ นธ์ ข องพระองค์ ด้ ว ยทรงอธิ บ ายให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ทราบว่ า งาน
20

“ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการว่าด้ วยการสงครามซึ่งมีต่อประเทศเยอรมนีและออสเตรี ยฮังการี ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 34, ตอนที่ 43 (22 กรกฎาคม 2460): 334 – 335.

เรือลูซิเทเนียถูกเรือดาน้าเยอรมันยิงจมลงในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1915 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทาให้มี
ผู้เสียชีวิต 1,198 คน ซึ่งมีผู้โดยสารชาวอเมริกันเสียชีวิต 128 คน การจมเรือลูซิเทเนียในครั้งนี้ส่งผลให้สหรัฐฯ ประกาศสงครามต่อ
เยอรมนีอย่างเป็นทางการ
21
รามจิตติ, “การจมแห่งเรือลูซิตาเนีย,” สมุทสาร 2 (สิงหาคม 2458): 54

นิตยสำรแลนด์แอนด์ว อเตอร์ เป็นนิตยสารของอังกฤษเริ่มติพิ มพ์ฉบับแรกในค.ศ.1914 โดยเป็นนิตยสารที่บอกเล่ า
เหตุการณ์ในสมรภูมิของสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้ปิดตัวลงในค.ศ.1920
22
Mandell, C. Creighton, Shanks, Edward, Hilaire Belloc: the man and his work (London: Methuen, 1916),
p. 51.
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พระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลมานั้นมาจากวารสารที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ อีกทั้งผู้เขียนบทความ
ต่างเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการทหาร23
เรือดาน้าเป็นประเด็นสาคัญเรื่องหนึ่งที่ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์แปลในการตอบโต้กับบรรดา
นักหนังสือพิมพ์ เนื่องจากระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 กาลังดาเนินอยู่นั้น กองทัพเยอรมันได้ใช้เรือดา
น้าเป็นอาวุธหลักในการทาสงครามทางทะเลเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประเทศสหรัฐฯ ส่งเสบียงอาหาร และ
ยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือฝ่ายอังกฤษ ซึ่งเรื่องราวของเรือดาน้าเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของคนในสมัยนั้นแล้ว บรรดา
นักหนังสือพิมพ์ยังสร้างภาพลักษณ์ให้เรือดาน้ากลายเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่มีเรือชนิดใดสามารถเอาชนะ
ได้ ถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเทียบว่าบรรดานักหนังสือพิมพ์
เหล่านี้ชื่นชมเรือดาน้าประหนึ่ง “เป็นของวิเศษกายสิทธิ์คล้ายไมยราพในเรื่องรามเกียรติ์ ”24 และด้วย
เหตุที่ประชาชนจานวนมากกาลังให้ความสนใจ และชื่นชมในเรือดาน้าของเยอรมนี จึง ทรงพระราช
นิพนธ์แปลบทความเรื่อง “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า” โดยทรงพระราชนิพนธ์แปลมาจากงานเขียนของ
เฟร็ด ตี. เยน (Fred T. Jane) ในวำรสำรแลนด์แอนด์วอเตอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.245825 เพื่อ
ชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรือดาน้าของเยอรมนี
ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า” ทรงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของ
การใช้เรือดาน้าเป็นอาวุธในการทาสงคราม แม้ว่าเรือดาน้าจะมีต้นกาเนิดมาจากประเทศอัง กฤษ
อย่างไรก็ตามทางกองทัพอังกฤษไม่นิยมใช้ง านเรือดาน้าในการทาสงครามเนื่องจากมีข้อบกพร่อง
หลายประการ ผิดกับฝ่ายเยอรมนีที่กลับเชื่อถือในประสิทธิภาพของเรือดาน้าเป็นอย่างมาก 26 การใช้
เรือดาน้าในการรบของเยอรมนีก็ไม่ไ ด้ประสบผลสาเร็จแต่อย่างไร ในปฏิบัติการปิดกั้นการขนส่ง
เสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกามาสู่อังกฤษ ปรากฏว่ามีเรือขนส่งของอังกฤษเพียง 19
ลาจากทั้งหมด 5,970 ลาเท่านั้นที่โดนเรือดาน้าของเยอรมนีทาลายลง แต่ฝ่ายเยอรมนีต้องเสียเรือดา
น้าของตนในปฏิบัติการดังกล่าวไปแล้ว 6 ลา ซึ่งราคาของเรือดาน้าแต่ละลานั้นแพงกว่าเรือทั่วไปมาก

23

พันแหลม, “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า,” สมุทสาร 6 (มิถุนยน 2458): 1
พันแหลม, “เหตุการณ์ยุทธ์ทางทเล (ความเห็นผู้ชานาญของเฟรด ตี. เยน.),” สมุทสาร 7 (กรกฎาคม 2548): 51.
25
Jane, Fred T., “Submarine and Torpedo Operations,” Land and Water Magazine 65. (April 3, 1915): 12.
26
พันแหลม, “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า,” สมุทสาร 6 (มิถุนายน 2458): 7.
24
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อีก ทั้ง ยัง มีค่ าใช้จ่ ายในการปฏิบั ติ การแต่ล ะครั้ง 27 พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่หั วทรง
พยายามชี้ให้เห็นว่าการใช้เรือดาน้าในการทาสงครามนั้นเป็นการลงทุนอันเปล่าประโยชน์โดยไม่ไ ด้
ส่งผลกระทบต่อกองทัพเรือของอังกฤษแต่ประการใด
“ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า” เป็นงานพระราชนิพนธ์ที่ทรงต้องการชักจูงให้คนไทยที่กาลังสนใจ
และชื่นชมเรือดาน้าของเยอรมนีตามการนาเสนอข่าวของนักหนังสือพิมพ์ ด้วยการเสนอข้อมูลอีกด้าน
หนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือดาน้าไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์อย่างที่บรรดานักหนังสือพิมพ์ทั้งหลายชื่นชม อีกทั้ง
พระองค์ยังทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าฝ่ายสัมพันธมิตร
เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในสงครามคราวนี้ แต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงไม่ได้รับการศึกษาวิชาทหารเรือมา
โดยตรง อีกทั้งยังแสดงพระองค์อย่างชัดเจนในการสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร ดังนั้นการที่จะทรงมี
พระราชนิพนธ์ใด ๆ ก็ตามในลักษณะของบทความวิชาการทหาร โดยเฉพาะเรื่องเรือดาน้าซึ่งถือว่า
เป็ น เทคโนโลยี อ ย่ า งใหม่ ใ นเวลานั้ น อี ก ทั้ ง เป็ น งานพระราชนิ พ นธ์ ที่ แ สดงการสนั บ สนุ น ฝ่ า ย
สัมพันธมิตร อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดานักหนังสือพิมพ์ต่อความรู้ทางการทหารของพระองค์
รวมทั้งวัตถุประสงค์อันแท้จริงในการพระราชนิพนธ์งานเหล่านี้ พระองค์จึงทรงเลือกที่จะใช้การแปล
บทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในงานพระราชนิพนธ์
ของพระองค์
การใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง หรื อ การที่ ท รงใช้ วิ ธี ก ารพระราชนิ พ นธ์ แ ปลเพื่ อ สร้ า งความ
น่าเชื่อถือ ทั้งยังสร้างข้อสนับสนุนต่อพระบรมราโชบายทางการทหารของพระองค์ถูกใช้อย่างต่อ เนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่เ กิด สงครามโลกครั้ง ที่ ทั้ง การที่ท รงพระราชนิพ นธ์ แปลบทความในวารสารที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการทหารอย่างเรื่อง “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า” หรืองานพระราชนิพนธ์ที่
ทรงแปลข่าวสงครามเช่นบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “รายงานการยุทธ์ที่อ่าวเฮลิโกลันด์” โดยทรงแปลมา
จากหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.245728 หรือบทพระราชนิพนธ์เรื่อง
“ใบบอกนายทัพเรืออังกฤษ แถลงการณ์ยุทธในทเลเหนือ กับมหาสมุทรแอตแลนติก ” ที่ทรงแปลมา
จากหนังสือพิมพ์ไทมส์ ประจาวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.245729 ซึ่งบทพระราชนิพนธ์ทั้งเรื่องสองนี้เป็น
27

พันแหลม, “ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า,” สมุทสาร 6 (มิถุนายน 2458): 11 – 12.
พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1, หน้า 159.
29
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, “ใบบอกนายทัพเรืออังกฤษ แถลงการณ์ยุทธในทเลเหนือ กับมหาสมุทร
แอตแลนติก,” สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 1.
28

241

รายงานข่าวจากกระทรวงทหารเรือ ของอังกฤษถึงชัยชนะของกองทัพเรืออังกฤษที่มีต่อกองทัพเรือ
เยอรมนี เป็นต้น งานพระราชนิพนธ์ต่างเหล่านี้ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือชักจูงให้คนไทยเห็น
คล้อยตามพระราชประสงค์ของพระองค์ที่นาพาประเทศสยามเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตร

6.2.2 สมุทสารกับการสร้างความรู้ทางการทหารสมัยใหม่
ความพยายามในการปฏิรูปการทหารตามอย่างตะวันตกมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ความสาคัญของพัฒนากองทัพให้มี ความเจริญก้าวหน้ายิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นหลังเหตุการณ์ร.ศ.
112 พระราชโอรสในพระองค์จานวนมากถูกส่งไปศึกษาวิชาการทหารยังต่างประเทศเพื่อนาความรู้ที่
ได้ รั บมากลับ มาพั ฒ นากองทั พ ให้มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้า ในขณะที่ ภ ายในประเทศได้มี ก ารก่ อ ตั้ ง
โรงเรียนฝึกหัดทหารขึ้นอย่างเป็นทางการคือโรงเรียนทหารสราญรมย์ในพ.ศ.243030 กองทัพสยาม
ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนเมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวการบริหาร
ราชการภายในกองทั พ ได้ พั ฒ นาเป็ น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น ในพ.ศ.2453 โดยแยกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งกรม
ทหารเรือและกรมยุทธนาธิการออกจากกัน เพื่อ ให้การบริหารปกครองกองทัพมีเอกภาพ โดยทรงมี
พระบรมราชโองการยกสถานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือ ทาหน้าที่ดูแลกิจการด้านการ
ทหารเรือ มีส่วนบังคับบัญชาแยกออกจากกระทรวงกลาโหม ส่วนกรมยุทธนาธิการได้ยุบทิ้งลง โดยให้
กระทรวงกลาโหมดูแลกิจการด้านการทหารบกโดยเฉพาะ 31 อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากรภายในกองทัพแต่ยังขาดแคลนอยู่ คือ ตาราเรียนวิชาทหาร ซึ่งใน
เวลานั้นจาเป็นต้องพึ่งพาตาราจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ดัง นั้นเมื่อบรรดาพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตกลั บมารับราชการในกองทัพ ต่างก็แต่งตาราขึ้น
เพื่อใช้ในกองทัพบก โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงมีงานพระราช
นิพนธ์ในลักษณะของตาราวิชาการทางทหารสาหรับใช้เรียนใช้สอนในโรงเรียนนายร้อยเรื่อง พงษำว
ดำรยุทธศิลปะ: เป็นหนังสือสแดงวิธีจัดกองทัพบก และวิธี ใช้กองทัพทำกำรศึกในสมัยต่ำงๆ และของ

30

ภารดี มหาขันธ์. “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” หน้า 140.

31

แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475,” หน้า 249.
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ชำติต่ำงๆ และเรื่อง หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป รวมทั้ง งานพระราชนิพนธ์ในวำรสำรยุทธโกษ32 นอกจากนี้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธินยัง ทรงพระราชนิพนธ์ ตำรำวิชำทหำรช่ำงโดย
ตีพิมพ์ขึ้นในพ.ศ.244933
งานพระราชนิพนธ์ในวำรสำรสมุทสำรถือว่าเป็นงานเขียนทางวิชาการทหารเรืออย่างเป็น
รูปธรรมชิ้นแรกที่ถูกผลิตซ้าอย่างต่อเนื่อง แม้วัตถุประสงค์ของงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเป็นการชักจูงประชาชนให้คล้อยตามต่อพระราชดาริของพระองค์ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ในอีกด้านหนึ่งแล้วงานพระราชนิพนธ์เหล่านี้ได้กลายเป็นการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางทหารเรือให้แก่บรรดานายทหาร และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง
ยุทธวิธีในการทาสงครามเช่น บทพระราชนิพนธ์เรื่อง “กองทัพเรืออิตาลี” ที่ตีพิมพ์ในวำรสมุทสำร
ฉบับที่ 2 ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.245834 แม้ว่าวัตถุประสงค์สาคัญในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้คือ
การแสดงให้ประชาชนเห็นกาลังทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอยู่เหนือฝ่ายมหาอานาจกลาง พระองค์
จึงนาบทความที่เขียนถึงกองทัพเรืออิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในชาติที่อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรมาพระราชนิพนธ์
แปล แต่ในขณะเดียวกันงานพระราชนิพนธ์ในพระองค์ก็เปรียบเสมือนคู่มือทางการทหารที่อธิบายถึง
ประเภทของเรือรบชนิดต่าง ๆ ว่ามีคุณสมบัติเช่นใดบ้าง และมียุทโธปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ประจาการอยู่
บนเรือรบ

“เรืออันเดร์โดเรีย ได้ลงน้าที่สเปเซียเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2455 และ
เรือไคโออุดิโลลงน้าที่คัสเตลลัมมาเร เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2456 แล้วส่งไป
ตกแต่งที่เจนัวทั้ง 2 ลา เรือทั้ง 2 นี้อยู่จาพวกเดียวกับเรือจูลิโอเชสาเร มีปืนเรือขนาด
12 นิ้ว 13 กระบอก ในป้อมรวม 3 กระบอก 3 ป้อม กับในป้อมปืนคู่อีก 2 ป้อม ซึ่ง

32
33

ศิรินันท์ บุญศิริ. “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา,” หน้า 47.

กาแพงเพชรอัครโยธิน , พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ, ตาราวิชาทหารช่าง เล่ม 2 วิธีขุดบ่อระเบิดแลวิธีใช้ดินระเบิด
([ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์พิสิษฐ์เลขการ, 2449), หน้า คานา.
34
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว บรรณานุกรม (กรุงเทพฯ: หอสมุดกลาง สถาบันวิ ทยบริก าร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 36.
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อยู่แนวกลางลาทั้งหมด แต่ปืนขนาดรอง คือขนาด 6 นิ้ว 16 กระบอก จัดเปน 2 หมู่
คือ หัวหมู่ 1 ท้ายหมู่ 1 ส่วนตอร์ปิโดใช้ขนาด 21 นิ้ว ซึ่งใช้ในเรือพิฆาตด้วย”35

งานพระราชนิพนธ์ที่ มีลักษณะของตาราหรือคู่มือ ทางการทหารเช่น เดียวกับบทพระราช
นิพนธ์เรื่อง “กองทัพเรืออิตาลี” ยังมีอีกหลายเรื่อง โดยตีพิมพ์อยู่ในวำรสำรสมุทสำร เช่นเรื่อง “เรือ
รบใหม่ของอังกฤษ” “ใช้หัวหรือให้ข้าง” และ “ความอัศจรรย์แห่งการยิงปืนเรือ ” เป็นต้น งานพระ
ราชนิพนธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางการทหารเรือสมัยใหม่ เช่นเดียวกับ
วำรสำรยุทธโกษของกองทัพบก
แม้ว่าสมุท สำรจะมี วัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทหารเรือโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตำมสมุทสำรก็ยังพยายามเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีทางการทหารชนิดใหม่ที่กาลังเป็นที่
สนใจของประชาชนในขณะนั้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ทาสงครามในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่กาลังเป็นที่สนใจของชาวไทยเป็นอย่างมากในขณะนั้นคือ เครื่องบิน ด้วยเหตุนี้
ในวำรสำรสมุทสำรจึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นเหตุการณ์
การรบทางอากาศ นิยายที่อธิบายถึงกลยุทธ์การรบ และเครื่องบินชนิดต่าง ๆ โดยมากแล้ วงานเขียนที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนั้นจะเป็นการแปลข่าว หรือบทความจากหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างประเทศ
ผู้แปลนั้นนอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังมีบรรดาข้าราชการที่มีความรู้ใน
ภาษาอังกฤษร่วมกันแปลบทความ อย่างเช่นบทความเรื่อง “อากาศยานในการสงคราม” ซึ่งนามาจาก
วำรสำรวินด์เซอร์แมกกำซีน (Windsor Magazine) โดยพระยาบริรักษ์จัตุรงค์ ตีพิมพ์ในวำรสำรสมุ
ทสำรฉบับที่ 7 ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2458 “อากาศยานในการสงคราม” เป็นการอธิบายถึง
ประโยชน์ของเครื่องบินในการทาสงครามทั้งการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเป้าหมายบนพื้นดิน การใช้
เป็นเครื่อ งบิน ต่อสู้ บนอากาศ รวมทั้ง การใช้เครื่องบินส าหรับ การลาดตระเวนหาข่า ว 36 ในส่ว น
35

พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1, หน้า 99.
วำรสำรวินด์เซอร์ แม็กกำซีน เป็นวารสารรายเดือนของอังกฤษ ซึ่งตีพิ มพ์ในระหว่า งพ.ศ.2438 ถึง พ.ศ.2482 โดยมี
นักเขียนชื่อดังอย่างรัดยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) ผู้เขียนเรื่อง The Jungle Book และเอ็ดการ์ วอลเลซ (Edgar Wallace)
เจ้าของผลงานเรื่อง King Kong ร่วมเขียนงานให้แก่วารสาร
36
บริรักษ์จัตุรงค์, พระยา, “อากาศยานในการสงคราม,” สมุทสาร 7 (กรกฎาคม 2458): 65 – 77.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่อง “เครื่องบินทเลเลข 9”
โดยทรงใช้นามปากกว่า สุครี พ โดยตีพิ มพ์ในวำรสำรสมุทสำรฉบั บที่ 13 ประจ าเดือ นมกราคม
พ.ศ.245837 ซึ่งเป็นงานเขียนคลอต์ เกรแฮม – ไวท์ (Claude Grahame-White) ในวำรสำร
รอยัลแมกกำซีน (Royal Magazine) เรื่อง “เครื่องบินทเลเลข 9” เป็นเรื่องราวของเครื่องบินทะเล
ของกองทัพอังกฤษลาหนึ่งที่ต่อสู้กับเรือเหาะเซพเพอริน (Zeppelin) ของกองทัพเยอรมันซึ่ง ในบท
พระราชนิพนธ์เ รียกว่า “โพยมนาวา”38 มีขนาดใหญ่กว่า เครื่องบินทะเลเป็นอย่ างมาก แต่ทหาร
อังกฤษก็ทาการต่อสู้อย่างกล้าหาญจนสามารถเอาชนะเรือเหาะของเยอรมันได้ นอกจากเนื้อหาของ
เรื่องที่พยายามชักจูงให้ชาวไทยเห็นถึงความสามารถของกองทัพอังกฤษที่มีเหนือกองทัพเยอรมันแล้ว
วัตถุประสงค์อีกส่วนหนึ่งในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้คือการที่ทรงพยายามแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบิน ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ กลไก และวิธีการทางาน ของเครื่องบิน รวมทั้งหน้าที่ต่าง ๆ
ของเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องบินที่ทรงอธิบายให้เห็นว่านายทหารที่ประจาอยู่บนเครื่องบินแต่ละนายมี
หน้าที่แตกต่างกันประกอบด้วย นักบิน ช่างเครื่อง เจ้าหน้าที่วิทยุ และพลปืนประจาเครื่อง39
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง ทรงพยายามแสดงให้เห็นว่าทรงมี
ความรู้ในยุทธวิธีการรบทางอากาศ ด้วยการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการเข้าโจมตีเรือเหาะของ
เครื่องบินทะเลอังกฤษ40 บทความทั้งสองเรื่องนี้ได้อธิบายถึงการทางานของเครื่องบินประเภทต่าง ๆ
ทั้ง อุป กรณ์ ภายในเครื่องบิน ยุทธวิ ธีในการทาการรบ และพยายามชี้ให้ เห็น ถึง คุณ ประโยชน์ของ
เครื่องบินในการทาสงคราม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจการทางานของเครื่องบินมากขึ้น นอกจากนี้
บทความยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้คนไทยที่นิยมชมชอบเยอรมันได้ตระหนักว่ากองทัพ
37

สุครีพ, “เครื่องบินทเลเลข 9,” สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 29 – 48.



คลอต์ เกรแฮม – ไวท์ (2422 - 2502) เป็นผู้บินชาวอังกฤษโดยเป็นคนแรกของโลกที่สามารถขึ้นบินในเวลากลางคืนได้
สาเร็จ นอกจากนี้เกรแฮม – ไวท์ยังมีงานเขียนอีกจานวนมาก เนื้อหาส่วนใหญ่ในงานเขียนของเขามักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบินอย่าง
เรื่อง The Aeroplane in War, Hero of the Air เป็นต้น


วำรสำรรอยัลแม็กกำซีน ก่อตั้งโดยเซอร์ อาเธอร์ เพียร์สัน (Sir Arthur Pearson) เป็นวารสารของประเทศอังกฤษซึ่ง
รวบรวมงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ตีพิมพ์จาหน่ายเป็นรายเดือน ออกวางจาหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2441 และ
ฉบับสุดท้ายในเดือนกั นยายน พ.ศ.2482 มีวารสารทั้งหมด 491 ฉบั บ หนึ่งในผู้เขี ยนที่โด่งดังที่ สุดของวำรสำรรอยั ลแม็กกำซีน คื อ
อกาธาร์ คริสตี้ (Agatha Christie) นักเขียนแนวสืบสวนสอบสวน
38
สุครีพ, “เครื่องบินทเลเลข 9,” สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 36.
39
เรื่องเดียวกัน, หน้า 30 – 31.
40
เรื่องเดียวกัน, หน้า 38 – 47.
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ของเยอรมันไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถดังที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ยกย่อง แต่ในความเป็นแล้วใน
การรบหลายครั้ง ฝ่ายเยอรมันตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่กองทัพอังกฤษ ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนที่
ยังคงสนับสนุนฝ่ายเยอรมันหันกลับมาคล้อยตามพระบรมราโชบายในพระองค์ที่ทรงต้องการสนับสนุน
ฝ่ายสัมพันธมิตร
หากวำรสำรสมุทสำรมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือในการชักจูงใจประชาชนตลอดระยะเวลา
ที่สงครามโลกครั้ งที่ 1 ได้ดาเนิน อยู่ใ ห้หัน กลับ มาสนับสนุนพระบรมราโชบายทางการทหารใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว หนังสือพิมพ์ดุสิต
สมิตก็เป็นเครื่องมือที่พระองค์ทรงย้าเตือนให้ประชาชนได้เห็นถึง พระปรีชาญาณทางการทหารใน
พระองค์ที่ทรงตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตร

6.3 หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต
จากหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศอย่ำงบำงกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder)
ของแดน บีช แบรด์ลีย์ (Dan Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในพ.ศ.2387 โดย
นาเสนอข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาการความรู้ของตะวันตก มาสู่หนังสือพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รูปแบบ และเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากเดิมที่หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่
เพี ย งบอกเล่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ก็ ก ลั บ กลายเป็ น การน าเสนออุ ด มการณ์ แนวคิ ด ของบรรดา
นักหนังสือพิมพ์แก่ผู้อ่านโดยหนังสือพิมพ์แต่ละหัวต่างก็มีอุดมการณ์ และเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ที่
แตกต่างกันออกไป อย่างหนังสือพิมพ์จีนโนสยำมวรำศัพท์ของเซียวฮุดเซ็ง ศรีบุญเรือง ซึ่งเริ่มตีพิมพ์
ฉบับแรกในพ.ศ.2450 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะแนวนโยบายที่จะเชิดชูความสัมพันธไมตรีระหว่างสยาม
และจีน 41 หรือหนังสือพิมพ์เกำะเหล็ก ซึ่ง มีเป้าหมายในการโจมตีนโยบายการปกครองของรัฐบาล
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิ จในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ า อยู่หัวผ่านภาพล้อ 42 นอกจาก
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนี้แล้วในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังมีหนังสือพิมพ์ทั้งของรัฐบาล และเอกชนอีกเป็น
41
42

เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450-2474, หน้า 23.
Copeland, Matthew Phillip, “Contested Nationalism and the 1932 Overthrow of the Absolute

Monarchy in Siam,” (Doctor of Philosophy, Australian National University, November 1993), p. 111.
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จานวนมากที่ต่างมุ่งนาเสนอข่าว และอุดมการณ์ของตน ซึ่งในบางครั้งก็เกิดสงครามปากกาขึ้นระหว่าง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ด้วยความรุ่งเรืองของยุคหนังสือพิมพ์ที่ก่อกาเนิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการเผยแพร่พระราชดาริให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งข่าวสาร บทความกึ่งวิชาการ หรือแม้แต่เรื่ องตลกชวนหัว งานพระราชนิพนธ์
ต่างเหล่านี้โดยมากแล้วพระองค์ทรงใช้พระนามปากกาเช่น อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา หรือพัน
แหลม ตามอย่างนักประพันธ์ตะวันตกที่ต้องการให้ผู้อ่านกล้าวิพากษ์วิจารณ์งานของตน อย่างไรก็ตาม
สาหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วบรรดาราษฎรต่างรับรู้กันอย่างแพร่หลายว่า
พระองค์ทรงใช้พระนามแฝงใดบ้าง เนื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ล้วนตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
ที่ทางราชการให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือไม่ก็เป็นเจ้าของเสียเองอย่างหนังสือพิมพ์ไ ทย หรือ
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตถือกาเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อตั้ง เมืองดุสิตธานีในพ.ศ.2461 ด้วย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้หนังสือพิมพ์นี้ในการสั่งสอน
บรรดานักหนังสือพิมพ์ทั่วไปในสมัยนั้นที่มักลงบทความทะเลาะวิวาทกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอย่างไร้
แก่นสาร โดยทรงพยายามชี้ให้เห็นว่าการเสียดสีกันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอย่างไรของบรรดาหนังสือพิมพ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การประชั น ฝี ป ากกั น เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายของหนั ง สื อ พิ ม พ์ 43 พระองค์ จึ ง ทรงชี้ แ จงใน
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตฉบับปฐมฤกษ์ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ โดย
จะเป็นหนัง สือพิ มพ์ ที่มีเ จตนาเยาะเย้ ยผู้ที่ ควรเยาะเย้ย แต่ จะไม่ “เล่นล าตัด ประชัน ฝีป าก” กั บ
หนังสือพิมพ์ฉบับใด ๆ ทั้งสิ้น44
ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตนอกจากจะมีเรื่องราวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
เรื่อ งชวนหัว งานวรรณกรรมที่แ ปลมาจากภาษาต่ างประเทศ หรื องานวรรณกรรมที่แ ต่ง ขึ้น โดย
ทวยนาครในเมืองดุสิตธานี บทถวายชัยมงคลแก่พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่าง ๆ ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา รวมถึงงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเรื่อง

43
44

สุกัญญา ตีระวนิช, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์: รายงานผลการวิจัย, หน้า 150.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “คานา,” ดุสิตสมิต 1 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 6.
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วิวาห์พระสมุท หรือหลวงจาเนียนเดินทาง บทความจานวนมากในหนั ง สือพิมพ์ดุสิตสมิตจึง เป็ น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทหารโดยเฉพาะเหตุการณ์อันสืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1

6.3.1 ดุสิตสมิตกับสงครามโลกครั้งที่ 1
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงได้หนึ่งเดือน ในเดือนธันวาคมพ.ศ.2461 หนังสือพิมพ์ดุสิต
สมิตฉบับปฐมฤกษ์ได้ ปรากฏขึ้นต่อสาธารณชน โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบทหารบกในพระราชพิธีต้อนรับทหารที่กลับมาจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 พร้อมกับบทกลอนสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงนาพาประเทศสยาม
เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 145 เป็นบทเปิดเรื่อง หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตฉบับที่ 2 ที่วางจาหน่ายในเดือน
ต่อมาได้ปรากฏบทกลอนเรื่อง “สะใจ” ซึ่งเป็นการเสียดสีประเทศเยอรมันต่อความพ่ายแพ้ในสงคราม
คราวนี้46 ส่วนหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตฉบับที่ 3 ได้ลงรูปภาพทหารไทยในสมรภูมิที่ยุโรป พร้อมข้อเขียน
ที่ยกย่องพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศจาก
พระราชด าริ ที่ ท รงให้ ส่ ง ทหารเข้ า ร่ ว มรบในสงครามโลกครั้ ง ที่ 147 ซึ่ ง บทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ในลักษณะดังกล่าวปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะแรกที่หนังสือพิมพ์ออกวาง
จาหน่าย จนดูเหมือนกับว่าหนังสือพิมพ์ได้กลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อยกย่องพระปรีชาญาณ และ
ยืนยันถึงความถูกต้องในพระราชดาริในและพระบรมราโชบายที่ทรงมีในสงครามคราวนี้
งานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตเนื้อหาส่วน
ใหญ่เป็นการชักจูงให้ผู้อ่านเห็นว่าการทาสงครามกับประเทศเยอรมนีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์จานวนมากที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตเพื่อชัก
จูง ให้ผู้อ่ านมองภาพลัก ษณ์ ของประเทศเยอรมัน ในฐานะฝ่า ยอธรรมโดยทรงชี้ ให้ เห็น ว่า ประเทศ
เยอรมนีมีความทะเยอทะยานที่จะยึดครองดินแดนต่าง ๆ มาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งประวัติศาสตร์ของ
ประเทศเยอรมนีก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอันโหดร้าย ไร้ศีลธรรม และไร้อารยธรรม ซึ่งภาพลักษณ์อัน
เลวร้ายของเยอรมันถูกแสดงให้เห็นผ่านงานพระราชนิพนธ์เรื่อง “ตานานชาติฮั่น” โดยทรงนางาน
45

คณะหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”, “ชโย,” ดุสิตสมิต 1 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 1 – 3.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “สะใจ,” ดุสิตสมิต 2 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 21.
47
คณะหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”, “ประถมกรรมจริงๆ,” ดุสิตสมิต 3 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 33.
46
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เขียนของอาร์เทอร์ มอร์แลนด์ นักเขียนชาวอัง กฤษมาแปลเป็น ภาษาไทย และตีพิมพ์ครั้ง แรกใน
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตฉบับที่ 11 ในพ.ศ.246148 ตานานชาติฮั่นได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
ถึง 1 ปี โดยจบลงในฉบับที่ 35 ในพ.ศ.246249
ตำนำนชำติฮั่นเป็นหนังสือภาพที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนชาติเยอรมันตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น
ชนเผ่ า ติ ว ตั น (Teutonic) ในตอนกลางของยุ โ รปเรื่อ ยมาจนกระทั่ ง ประเทศเยอรมั น พ่ า ยแพ้ ใ น
สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 และพระเจ้ า ไกเซอร์วิ ล เฮล์ ม ที่ 2 ต้ อ งเสด็ จ ลี้ภั ย ไปอาศั ยอยู่ ที่ ประเทศ
เนเธอร์แ ลนด์ หนัง สือ ตำนำนชำติฮั่น พยายามสร้า งภาพลัก ษณ์ที่ โหดร้ าย ความไร้ ศีลธรรม และ
ทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่ให้แก่ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นที่มาสาคัญของการก่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น
และนอกจากความประพฤติผิดศีลธรรมแล้ว ตำนำนชำติฮั่นพยายามชักจูงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเยอรมัน
เป็นชนชาติที่ไร้อารยธรรมแม้แต่เ รื่องดนตรีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการร้องเพลงของชาวเยอรมันนั้น
เหมือนเสียงร้องของคนป่า50 หรือไส้กรอกของเยอรมันที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นอาหารที่
ได้รับอิทธิพลจากอิตาลี51
งานพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไม่ต้องการเหี้ย” เป็นงานพระราชนิพนธ์อีกเรื่องหนึ่งที่ ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต งานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชประสงค์ ใ ห้ ป ระชาชนบางกลุ่ ม ที่ ยั ง นิ ย มชมชอบฝ่ า ยเยอรมั น ให้ เ ปลี่ ย นความคิ ด ด้ ว ย
ทรงนาพฤติกรรมของเยอรมันในสงครามมาเปรียบเทียบกับการกระทาของเหี้ย ทรงพยายามสร้าง
ภาพให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่าแม้ตัวเหี้ยจะเป็นที่น่ารังเกียจของคนไทยเป็นอย่างมาก แต่ก็เทียบไม่ได้กับ
สิ่งที่ประเทศเยอรมนีได้กระทาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 152 โดยที่งานพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไม่
ต้องการเหี้ย ” นี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยเลิกคบคาสมาคมกับชาวเยอรมันอย่างถาวร
รวมถึงการไม่ซื้อสินค้าต่าง ๆ จากเยอรมันด้วย53

48

รามจิตติ, “ตานานชาติฮั่น: คานา,” ดุสิตสมิต 11 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 166.
รามจิตติ, “ตานานชาติฮั่น: ปิดร้าน,” ดุสิตสมิต 35 (มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม 2462): 160.
50
รามจิตติ, “ตานานชาติฮั่น: แววแรกแห่ง “คุลทูร์” ของเยอรมัน,” ดุสิตสมิต 14 (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม 2461
– 2462): 43.
51
รามจิตติ, “ตานานชาติฮั่น: ไส้กรอกกับดนตรี,” ดุสิตสมิต 20 (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม 2461 – 2462): 137.
52
รามจิตติ, “ไม่ต้องการเหี้ย,” ดุสิตสมิต 16 (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม 2461 – 2462): 65.
53
เรื่องเดียวกัน, หน้า 67.
49
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นอกจากงานพระราชนิพนธ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ประเทศเยอรมนี ยัง มีงานพระราชนิพนธ์ใน
ลักษณะที่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของบรรดาผู้นาเยอรมันเป็นรายบุคคล เนื้อหาในงานพระราช
นิพนธ์ประเภทนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าบรรดาผู้นาเยอรมันเหล่านี้ต่างกระทาผิดกฎหมาย และมีความ
ประพฤติ ที่ ผิ ด ศี ล ธรรม อย่ า งบทความเรื่ อ ง

“อะธรรมานุ ส าวะรี ย์ ” ลงในฉบั บ ที่ มี เ นื้ อ หา

วิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 รวมทั้งผู้นาคนสาคัญในรัฐบาลเยอรมันที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสงครามครั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยกขึ้นมาโจมตีบรรดาผู้นา
เยอรมันคือเรื่องศีลธรรม ที่พระองค์ทรงเน้นย้าอยู่เสมอว่าการทาสงครามของเยอรมันในครั้งนี้เป็นการ
ทาสงครามที่ปราศจากศีลธรรม54 และเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพลักษณ์อันเลวร้ายของเยอรมันชัดเจน
ยิ่ง ขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนาพฤติกรรมของทศกัณฑ์ซึ่ง เป็นตัวละครใน
วรรณคดีที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 255

6.4 บทละครพูดกับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
วรรณกรรมมีส่ วนสาคัญต่อการเผยแพร่ และสะท้อนภาพลัก ษณ์ของสัง คมในช่วงเวลาที่
วรรณกรรมเรื่องนั้นถูกผลิตขึ้น นอกจากนี้งานวรรณกรรมยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึก
คิดของผู้ประพันธ์งานที่ถูกสอดแทรกอยู่ในงานวรรณกรรม วรรณกรรมจึงมิใช่สิ่งที่เกิดจากความว่าง
เปล่า ทั้งยังเกิดขึ้นอย่างมีเบื้องหลัง56 งานวรรณกรรมได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเผยแพร่
แนวคิด อุดมคติ หรือเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง ให้ผู้อ่านคล้อยตาม
ความคิดของผู้ประพันธ์ ด้วยเหตุนี้การศึกษางานวรรณกรรมจึงเปรียบเสมือนการศึกษาสภาพสังคม
ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ และที่สาคัญยังเป็นการศึกษาถึงแนวคิด และอุคมคติของผู้ประพันธ์งาน
ในเวลาเดียวกัน

54

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, “อะธรรมานุสาวะรีย์,” ดุสิตสมิต 11 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์
2461): 175 -176.
55
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “การไว้หนวดและเครา,” ดุสิตสมิต 31 (มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม
2462): 86.
56
ธิดา วัฒนกุล, “แนวความคิดทางการเมืองในบทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519), หน้า 2.
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูดเป็นจานวน
มาก ทั้งบทละครที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาใหม่ และบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลหรือแปลงงานจาก
ต้นฉบับภาษาต่างประเทศ งานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครของพระองค์ได้รับอิทธิพลมาจากงาน
ประพันธ์ของกวีต่างชาติหลายคน เช่น เอมิเล่ แฟเบร์ (Émile Fabre) ในเรื่อง ตั้กแตน ซึ่ง มาจาก
ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสว่า “Les Sauterelles”57 หรือเรื่อง ท่ำนรอง ของ โรเบิร์ต มาร์แชรล์ (Robert
Marshall) จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่องเซกั่นอินคอมมำนด์ (Second in Command) ไม่เพียงแต่
บทละครที่ใช้รูปแบบอย่างตะวันตกเท่านั้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราช
นิพนธ์แปล งานวรรณคดีแบบตะวันออกก็ไ ด้รับการแปลเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันอย่า งงานของ
ค.ก.นริมันเรื่องปรียทรรศิกำ ทรงแปลจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยคงรูปแบบเดิมของงาน
วรรณคดีสันสกฤตด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยเข้าใจรูปแบบงานประพันธ์ของวรรณคดี
สันสกฤตว่ามีลักษณะเช่นใด ดังนั้นคาพูดของตัวละครที่ได้รับการศึกษาสูงอย่างพราหมณ์ที่ใช้ภาษา
สันสกฤต ทรงใช้ฉันทลักษณ์แบบฉันท์แทนภาษาสันสกฤตส่วนตัวละครอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาปรากฤตก็ทรง
ใช้กลอนสุภาพแทน58
วัตถุประสงค์ในการพระราชนิพนธ์บทละครพูดขึ้นมาก็เพื่อใช้สาหรับเล่นละคร และใช้อ่าน
เพื่อความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตามหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งในงานพระราชนิพนธ์ประเภทละคร
พูดคือการถ่ายทอดแนวพระราชดาริของพระองค์ผ่านตัวละคร เพื่อสื่อสารต่อผู้อ่านหรือผู้ชมให้ทราบ
ถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ และด้วยจุดเด่นของบทละครพูดที่ถูกฉาบหน้าด้วยภาพลักษณ์ของ
การเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา ทาให้บทละครพูดสามารถใช้วาทกรรมเสียดสี หรือนาโครงเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
มาวิพากษ์ได้อย่างตรงไปตรงมา ปัจจัยเหล่านี้ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้
งานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูดในการวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มบุคคลที่ทรงมองว่ามิใช่พวกพ้องของ
พระองค์ หรือใช้งานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูดเป็นเครื่องมือโน้มน้าวใจให้ประชาชนคล้อย
ตามแนวพระราชดาริ รวมไปถึงการใช้งานบทละครพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่พระองค์
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ปิ่น มาลากุล, งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, หน้า
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละคร เรื่อง ปรียทรรศิกา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524),

130.
หน้า ก.
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สาหรับตัวละครทหารที่มักปรากฏอยู่ในงานพระราชนิพนธ์บทละคร โดยมากแล้วมักเป็นตัว
เอกของเรื่อง หรือไม่ก็เป็นตัวดาเนินเรื่องที่สาคัญ และด้วยเหตุที่ทรงมีพระราชนิยมโปรดให้ผู้ชายอยู่
ในสถานะนักรบโดยมุ่งเน้นการนาเสนอภาพของความเป็นนักรบที่กล้าหาญเยี่ยงอัศวินของยุโรป 59 ทา
ให้ลักษณะของทหารในงานพระราชนิพนธ์บทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ภาพลักษณ์กล้าหาญ สุภาพบุรุษ เสียสละ และที่สาคัญยิ่งคือมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อีก
ทั้งบทสรุปของเรื่องจะพบได้ว่าบทละครพูดที่มีทหารเป็นตัวเอกของเรื่องมักจบลงด้วยความสุขของตัว
ละครเอกที่เป็นทหารหรือคาพูดของบรรดาทหารที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์ว่ามีความสาคัญ ต่อชาติ
บ้านเมืองเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้บทละครพูดเหล่านี้ในการ
สร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ และภาพลักษณ์ที่พยายามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพระองค์กับทหาร

6.4.1 ฉวยอานาจ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องฉวยอำนำจ โดยทรงใช้
นามปากกาว่า “ศรีอยุธยา” พระองค์ได้พระราชนิพนธ์เรื่องฉวยอำนำจขึ้นเพื่อให้เสือป่าเล่นระหว่าง
การซ้อมรบเสือป่า ที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.246660 นอกจาก
งานพระราชนิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยแล้ว พระองค์ได้ทรงแปลบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษ
โดยทรงใช้ชื่อเรื่องว่า Coup D’état61 เรื่องฉวยอำนำจเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่ทรงใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองเพื่ออธิบายถึงต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศจนนามาสู่การก่อกบฏร.ศ.130 ใน
พ.ศ.2455 อีกทั้งยังใช้เป็นข้อแก้ต่างของพระองค์จากข้อกล่าวหาที่บรรดานายทหารผู้ร่วมก่อกบฏใน
ร.ศ.130 ได้ให้ปากคาหลังจากถูกจับกุม
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สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. ““สุภาพบุรุษ” ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรี

บูรพา” (วิ ทยานิ พนธ์ ป ริ ญญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต, สาขาวิ ชาวรรณคดี เปรี ยบเที ยบ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย , 2551),
หน้า 105.
60

ปิ่น มาลากุล, งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, หน้า
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ฉวยอำนำจเป็นเรื่องราวของนายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่า “คณะกู้ชาติคอโรเนียน” ซึ่ง
มีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศให้เป็นระบอบสาธารณรัฐ เนื่องจากบรรดา
สมาชิ ก ในคณะกู้ ช าติ ค อโรเนี ย นต่ า งมี ค วามเข้ า ใจกั น ว่ า ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศนั้นมี สาเหตุมาจากการบริหารประเทศที่ผิด พลาดของพระเจ้า วิคเตอร์ที่ 6 แห่ ง
คอโรเนี ย ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงสมมติ ตั ว ละครนี้ ขึ้ น มาเพื่ อ แทน
ตัวพระองค์ หนึ่งในสมาชิกของคณะกู้ชาติอย่างสัมมาโคร์ได้พยายามโน้มน้ าวให้ทุกคนเห็นถึง ความ
บกพร่องในการปกครองประเทศของพระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6 แต่ก็มีนายทหารอย่างมาร์ซิโยที่มีความเห็น
แตกต่ า งออกไป โดยมองว่ า ความล้ ม เหลวในการปกครองประเทศไม่ ไ ด้ มี ต้ น เหตุ ม าจาก
พระมหากษัตริย์ แต่แท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากบรรดานักการเมืองที่บริหาร
กิจการของประเทศโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ 62 ซึ่งในที่สุด
แล้วบรรดานายทหารที่เข้าร่วมในคณะกู้ชาติคอโรเนียนต่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสัมมา
โคร์ที่พยายามโน้มน้าวให้บรรดาสมาชิกในคณะกู้ชาติเห็นถึงความชั่วร้ายในการปกครองประเทศของ
พระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6 ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพื่อที่จะให้มอนตะโรสะซึ่งเป็นพี่เขยของ
ตัวเองขึ้นมาปกครองประเทศแทนพระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6 เรื่องฉวยอำนำจจบลงที่พระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6
ทรงอภัยโทษให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะกู้ชาติด้วยทรงเห็นว่าบุคคลเหล่านี้กระทาไปเพราะโดนยุยง
จากบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ
ทรงอธิบายให้เห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศสยามในเวลานั้นมีสาเหตุที่แท้จริง
มาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของบรรดาเสนาบดี แต่เมื่อคนเหล่านี้บริหารงานผิดพลาดก็มักจะ
โยนความผิ ด มาให้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ จ นท าให้ ผู้ ค นต่ า งเข้ า ใจผิ ด ว่ า ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศนั้ น มี ต้ น เหตุ ม าจากพระองค์ และเมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงกระท าสิ่ ง ใดอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติก็มักจะโดนแอบอ้างว่าเป็นความคิดของบรรดาเสนาบดีเหล่านั้น อีกทั้ง
บรรดาเสนาบดียังกล่าวหาพระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6 ว่าทรงเชื่อแต่พวกประจบสอพลอ63 ข้อกล่าวหาต่าง ๆ
เหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในงานพระราชนิพนธ์เรื่องฉวยอำนำจ มีเนื้อหาเหมือนกับคาให้การของทหารที่ถูก
จับในกรณีกบฏร.ศ.130 อย่างคาให้การของนายร้อยตรีจันทร์ ปานสีดาได้ให้การว่าร้อยเอกขุนทวย
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอา
หนามบ่ง (พระนคร: คุรุสภา, 2506), หน้า 221.
63
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หารพิทักษ์ได้วิพากษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงมิได้มีพระราชกรณียกิจใด ๆ เพื่อ
ความเจริญของชาติบ้านเมือง อีกทั้งยังทรงใช้จ่ายพระราชทรัพย์อย่างสิ้นเปลืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แล้วกับบรรดามหาดเล็กที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์ซึ่งคนพวกนี้ต่างได้รับพระราชบรรดาศักดิ์ทั้ง ที่
ไม่ได้ทางานแต่อย่างใด และยังได้รับพระราชทานเงินเดือนเป็นจานวนมาก64
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ยั ง ใช้ ง านพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งนี้ ส ร้ า งภาพ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระองค์กับทหาร พระองค์ได้พยายามอธิบายให้เห็นว่าบรรดานายทหารนั้น
ต่างมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยที่ทหารบางส่วนในคณะกู้ชาติก็ไ ม่ไ ด้เห็นด้วยกับการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบสาธารณรั ฐ เพราะพระมหากษั ต ริ ย์ นั้ น มี ค วามส าคั ญ
เปรียบเสมือนธงชัยของบรรดานายทหารให้มีกาลังใจในการต่อสู้ป้องกันประเทศ 65 แต่เหตุที่บรรดา
นายทหารลุกขึ้นมาก่อการปฏิวัตินั้นก็เพราะถูกยุแยงจากผู้ที่ต้องการขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แทน
พระองค์ มิใช่เป็นความประสงค์ที่เกิดขึ้นจากบรรดานายทหาร และเมื่อบรรดานายทหารที่จะร่วมกัน
ก่อการกบฏรู้ว่าพวกตนถูกหลอกใช้ ก็เป็นพระเจ้าวิคเตอร์ที่ 6 ที่ทรงให้อภัยโทษพร้อมกับยังช่วยเหลือ
ไม่ ใ ห้ บ รรดานายทหารที่ คิ ด จะก่ อ การกบฏถู ก ทหารราชองครั ก ษ์ จั บ กุ ม โดยสุ ด ท้ า ยแล้ ว บรรดา
นายทหารที่คิดจะก่อการกบฏต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังยอมรับพระองค์ในฐานะของจอม
ทัพของบรรดานายทหารทั้งปวง
ฉวยอานาจยังแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบรัฐสภา ซึ่งเป็นประเด็น
ส าคั ญ ที่ ค ณะผู้ ก่ อ การกบฏร.ศ.130

ต้ อ งการที่ จ ะสถาปนาขึ้ น แทนที่ ร ะบอบราชาธิ ป ไตย

พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงอธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า บรรดานั ก การเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นต่างบริหารประเทศด้วยความต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของ
ตนเอง โดยมิได้คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ อีกทั้งบรรดาผู้แทนราษฎรนั้นก็ล้วนแต่ได้รับ
การเลือกตั้งมาจากการใช้เงินซื้อเสียงจากประชาชนที่ไม่มีการศึกษา66 บุคคลที่ดารงตาแหน่งเสนาบดีก็
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แถมสุข นุ่มนนท์, ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ.130 (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545, พิมพ์ครั้งที่ 3), หน้า 73.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอา
หนามบ่ง, หน้า 219.
66
เรื่องเดียวกัน, หน้า 198.
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ล้วนแต่เป็นกลุ่มพวกพ้องของนักการเมืองที่ต่างเอื้อผลประโยชน์ซึ่ง กันและกัน มากกว่าการเลือก
บุคคลจากความรู้ความสามารถ67
นอกจากเรื่องฉวยอานาจแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระราช
นิพนธ์เรื่อง “รายงานการประชุมปาลีเ มนต์สยาม” ทรงต้ องการชี้ให้เห็นถึง ความวุ่นวายของการ
ปกครองระบอบรัฐสภาที่ทุกคนต่างต้องการจะพูดในสิ่งที่ตนอยากพูด อีกทั้งก็ล้วนแต่พูดในสิ่ง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากจะทรงวิพากษ์วิจารณ์การปกครองระบอบรัฐสภาแล้ว
ยังทรงเจตนาที่จะใช้งานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เสียดสีงานเขียนเรื่อง “ว่าด้วยความฝันละเมอแต่มิใช่
นอนหลับ” ของเทียนวรรณ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรตุลวิภำคพจนกิจ ซึ่งเทียนวรรณได้เขี ยนข้อเสนอใน
การเปลี่ยนแปลงประเทศ ในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เขียนข้อเสนอล้อเลียนต่อข้อเสนอของเทียนวรรณ แต่ทรงชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอต่าง ๆ ของเทียนวรรณที่
เขียนขึ้นมานั้นเป็นการเขียนงานเพื่อให้ผู้คนหันมาซื้อหนังสือของเขามากกว่าความต้องการที่จะพัฒนา
ประเทศชาติด้ วยความบริ สุท ธิ์ใจ 68 นอกจากนี้ยัง ทรงเสี ยดสีวิธี การเขี ยนงานของก.ศ.ร. กุห ลาบ
(กุหลาบ ตฤษณานนท์) ที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างงานเขียนของผู้อื่นมาเป็นของตน 69 ตอนจบของงาน
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสียดสีชื่องานเขียนของเทียนวรรณ โดย
ให้ตัวละครเอกในเรื่องตกใจตื่นขึ้นมาจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในความฝัน 70 เป็นการเสียดสีงานเขียน
เทียนวรรณว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เทียนวรรณบอกว่าเป็น “ความฝันละเมอแต่มิใช่นอนหลับ” สุดท้ายแล้วก็
เป็นเพียงแค่ความฝันจากการนอนหลับ
นอกจากเรื่องกบฏร.ศ.130 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราช
นิพนธ์เรื่องฉวยอานาจในการสร้างวาทกรรมขึ้นมาปกป้องตัวพระองค์แล้ว การชักจูงใจประชาชนให้
ต่อต้านแนวคิดสังคมนิยมยังเป็นอีกหนึ่งวาทกรรมที่ถูกสอดแทรกในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ในเรื่อง
ฉวยอำนำจแม้บรรดากลุ่มทหารที่จะก่อการกบฏต่างมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็น
67

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอา
หนามบ่ง, หน้า 221.
68
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ระบอบสาธารณรัฐ ทั้งยังมีความรังเกลียดบรรดาเศรษฐีโดยเฉพาะชาวยิว แต่เหนือสิ่งอื่นใดแนวคิด
แบบสังคมนิยม โดยในเรื่องฉวยอำนำจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึง พรรค
บอลเชวิก (Bolshevik) ในรัสเซียที่ทาการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2460 ว่าเมื่อพรรค
บอลเชวิกเข้ามาบริหารประเทศแล้วกลับยิ่ง กดขี่ประชาชนเสียยิ่ง กว่าสมัยการปกครองในระบอบ
ราชาธิ ป ไตย 71 ในบทพระราชนิ พ นธ์ นี้ ทรงเสนอภาพของบรรดานายทหารในคณะกู้ช าติ ที่ต่ า งมี
ความเห็นตรงกันว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนเป็นระบอบสังคมนิยม
อย่างแน่นอน 72 แนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการต่อต้าน
แนวคิ ด สั ง คมนิ ย มเป็ น เรื่ อ งที่ เ ข้ า ใจได้ เ ป็ น อย่ า งดี ว่ า มี ส าเหตุ ส าคั ญ มาจากการปฏิ วั ติ ข องพรรค
บอลเชวิกในประเทศรัสเซียอันเป็นต้นเหตุสาคัญ ที่ทาให้สถาบันกษัตริย์ของรัสเซียสิ้นสุดลงพร้อม ๆ
กับชีวิตของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟ อีกทั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชบันทึกที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความตระหนักถึงการลุก ฮือขึ้นของ
ประชาชนเพื่อปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ทั้งในอาร์เจนติน่า โปรตุเกส หรือเม็กซิโก 73 ด้วย
ความกลัวต่ออิทธิพลของแนวคิดแบบสังคมนิยม รวมทั้งการลุกฮือขึ้นก่อการกบฏที่จะเข้ามาสู่ประเทศ
สยามนี้เอง เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีง านพระราชนิพนธ์ที่กล่าวโจมตี
แนวคิดแบบสังคมนิยม เพราะมิใช่แต่ในงานพระราชนิพนธ์เรื่องฉวยอำนำจเท่านั้น แต่ยังมีงานพระ
ราชบันทึกเรื่อง “โสเชี ยลิสม์ ” ที่พระองค์ทรงพยายามแสดงให้เห็นความเลวร้ายของระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยม

6.4.2 หนามยอกเอาหนามบ่ง
งานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมาก
แล้วมักมีเนื้อหายกย่องเชิดชูความกล้าหาญ เสียสละ และความจงรักภักดีของทหาร เช่น ท่ำนรอง
เสียสละ โชคหมุนเวียนเปลี่ยนได้ทุกทุกวัน เป็นต้น หรือแม้แต่งานพระราชนิพนธ์เรื่องฉวยอำนำจซึ่งมี
โครงเรื่องมาจากเหตุการณ์ร.ศ.130 ก็มิได้มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์บรรดาทหารที่จะร่วมก่อการกบฏแต่
71

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอา
หนามบ่ง, หน้า 218.
72
เรื่องเดียวกัน, หน้า 217.
73
ราม วชิราวุธ, ประวัติต้นรัชกาลที่ 6, หน้า 307 – 310.
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อย่างไร แต่กลับทรงอธิบายถึงสาเหตุที่ทหารลุกขึ้นมาก่อนการกบฏก็เพราะหลงเชื่อคายุยงของบรรดา
นักการเมือง
อย่างไรก็ตามงานพระราชนิพนธ์บางเรื่องก็มีเนื้อหากล่าวโจมตีพฤติกรรมของฝ่ายทหารอย่าง
เรื่อง หนำมยอกเอำหนำมบ่ง โดยทรงใช้นามปากกว่า “ศรีอยุธยา” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ.2458 สาหรับเล่นละครเพลง เรื่องหนามยอกเอาหนามบ่งนี้จัด
แสดงครั้งแรกในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2458 ในงานประจาปีของจิตรลดาสภาคาร74
หนำมยอกเอำหนำมบ่ง เป็นเรื่อ งราวของทหารจากกรมทหารม้าที่ 28 เดินทางมาเยี่ย ม
ดุมม์ก๊อปฟ์ซึ่งเป็นนคราภิบาลของเมืองตีรเก็นต์ส เมื่อทางนคราภิบาลรู้ว่าทหารจะเดินทางมาเยี่ยมตน
นั้นก็ได้กักตุนอาหารไว้เป็นจานวนมากเพื่อไว้ต้อนรับทหารจนชาวเมืองประสบภาวะอดอยาก ด้วย
เกรงว่าหากทหารเดินทางมาถึงเมืองตนแล้วไม่ได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่ตัวนคราภิบาลจะโดน
ผู้บังคับบัญชาทหารลงโทษได้ และเมื่อทหารเดินทางเข้ามาในเมือง นอกจากการเลี้ยงรับรองเป็นอย่าง
ดีจากนคราภิบาลแล้ว นายทหารในกรมทหารม้าที่ 28 ต่างต้องสมรสกับหญิงสาวในเมืองดังกล่าว โดย
ให้จับคู่ตามลาดับอาวุโส ด้วยเหตุนี้มาร์กะเรทซึ่งมีคนรักคือฟอนเชนอล ทหารในกรมทหารม้าที่ 28 นี้
เองจึงต้องจับคู่แต่งงานกับออร์ดนุง ผู้บังคับการของกรมทหารม้าที่ 28
งานพระราชนิพนธ์เรื่องหนำมยอกเอำหนำมบ่ง ได้สร้างบทตัวร้ายให้แก่ทหาร ทั้ง การสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากการที่จะต้องเอาอาหารของเมืองให้ทหารที่เดินทางเข้ามา และยัง
สร้างภาพให้เห็นว่าทหารเมื่อเข้ามาแล้วหากต้องการสิ่งใดก็ใช้อานาจที่ตนมีบังคับผู้อื่นโดยไม่สนใจ
กฎหมายของบ้านเมืองแต่ประการใด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าววิพากษ์ทหาร
ไว้ อย่างรุนแรงในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ เช่น ในตอนหนึ่ง ของบทละครทรงเสียดสีทหารว่าเป็น
เหมือนเครื่องจักรทาสิ่งต่าง ๆ ตามคาสั่งของนายทหาร ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ยืนนั่ง หรือแม้แต่เรื่องกิน
ก็ต้องคอยให้สอนสั่ง ดังนั้นจะมีสมองมากหรือน้อยก็ไม่มีประโยชน์แต่ประการใด เพราะการเป็นทหาร
นี้ไม่ต้องใช้ความรู้สักเท่าไหร่ เพียงแต่ท่องจากฎข้อบังคับ และปฏิบัติตามคาสั่งของนายทหารเท่านั้นก็
เพียงพอ และเมื่อเกิดสงครามขึ้นบรรดาทหารเหล่านี้คงเสียชีวิตในสนามรบ
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“อันกองทหารชานาญนัก

เหมือนเครื่องจักรฉับฉับที่ปรับใหม่

จะใช้เดินอย่างใดได้ตามใจ

บ่มิได้เหน็จเหนื่อยสักเวลา

นายทหารเหมือนอย่างนายช่างกล

คอยไขพลเดินไปได้ทุกท่า

เอ็นดูพลที่สุดเหมือนบุตรา

ยังไม่รู้เดียงสาและชั่วดี

ทั้งนั่งเดินยืนนอนต้องสอนเขา

ทั้งกินเข้ากินน้าคอยจ้าจี้

สมองเขาน้อยใหญ่เท่าใดมี

ไม่ต้องใช้สักทีไม่ต้องการ

อันจะใช้สมองตริตรองคิด

มันมิใช่เป็นกิจของทหาร

ใช้สมองคิดมากจะยากนาน

คอยแต่อ่านข้อบังคับรับทาตาม

ต้องคอยหมั่นชูคอรอรับใช้

ถึงแม้ไม่เข้าใจไม่ต้องถาม

ดังนี้จะเป็นสุขทุกโมงยาม

เข้าสงครามคงตายสมหมายเอยฯ”75

จากเนื้ อหาของเรื่อ งหนำมยอกเอำหนำมบ่ ง ที่ วิ พากษ์ วิ จารณ์พ ฤติ ก รรมของทหารอย่ า ง
เสี ย หาย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระราชนิ พ นธ์ บ ทกลอนเพื่ อ ชี้ แ จ้ ง
วัตถุประสงค์ของงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่าทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาที่จะ
เสียดสีนายทหารผู้หนึ่งผู้ใด

“ศักระวาท่านผู้ดูละคร หรืออ่านกลอนบทร้องของข้าเจ้า ขอให้ท่านออม
อดงดการเดา ขออย่าเฝ้าจับผิดคิดมากมาย ละครนี้มิไ ด้ใฝ่ว่าเปรียบ การกระทบ
กระเทียบไม่พึง หมาย หวั ง แต่ เพียงให้สุ ขสนุ กสบาย ท่ านทั้ง หลายเข้า ใจไว้ด้ว ย
เทอญ”76
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 231.
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อย่างไรก็ตามแม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงอธิบายถึ งวัตถุประสงค์ของ
งานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้วก็ตาม แต่ด้วยเนื้อที่กล่าวให้ร้ายทหารอีกทั้งยังยกย่องตัวละครที่เป็นพระ
ยุพราชเจ้า ซึ่งคนทั่วไปที่ได้ชมหรืออ่านบทละครเรื่องนี้อาจมองได้ว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ ด้วยเหตุ
นี้จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์แก้ไขบทละครเรื่องหนำมยอกเอำหนำมบ่งเสียใหม่ โดยเนื้อหาสาคัญที่ถูก
แก้ ไ ขใหม่ นั้ นมี ทั้ งการตั ด บทพระยุ พราชออกเสี ย 77 อี กทั้ ง ยัง ลดความเข้ ม ข้น ของเนื้อ หา ไม่ ใ ห้
วิพากษ์วิจารณ์ทหารรุนแรงจนเกินไป อย่างในฉากเดียวกันกับฉากที่ทรงวิพากษ์วิจารณ์ทหารว่าเป็น
เหมือนเครื่องจักรทาสิ่งต่าง ๆ ตามคาสั่งข้อผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว ในงานพระราชนิพนธ์ที่ทรง
แก้ไขทรงปรับเปลี่ยนภาษามิให้ใช้ถ้อยคารุนแรงเหมือนสานวนแรก

“พวกเราเหล่าทหารชาญสนาม

ไม่ครั่นคร้ามปัจจามิตรทุกทิศา

ทุกประเทศเกรงกลัวทั่วโลกา

เราขึ้นชื่อลือชาว่าตังตึง

การฝึกหัดถนัดหาน้อยไม่

ถือวินัยเคร่งครัดอยู่เป๋งปึ๋ง

อันกิจการทั้งหลายนายคานึง

แล้วเขาจึงสั่งสรรพ์ ให้พลันถาม

เหมือนเครื่องจักรชักใยได้ทุกยาม

เข้าสงครามวิ่งหลุ่นเป็นหุ่นยนต์

ถึงยามศึกปั่นบุก เข้ารุกรับ

นายเขาขับเข้าตีจนปี้ป่น

เป็นทหารชาญชัยไม่เหมือนคน

ถึงเสียชนมไม่เสียซึ่งวินัยฯ”78

นอกจากนี้ยังทรงปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องในตอนจบซึ่งตัวผู้บังคับบัญชาที่เป็นคนเรียกร้องให้มี
การแต่งงานระหว่างหญิงสาวในเมืองกับทหารของเขาก็สนับสนุนให้ลูกสาวของนคราภิบาลได้แต่งงาน
กับคนรักของเธอซึ่งเป็นนายทหารในกองร้อยของเขาได้ตามประสงค์ และทรงกล่าวยกย่องเหล่าทหาร
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ว่ามีความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังมีความกล้าหาญยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อ
ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ79
งานพระราชนิพนธ์เรื่องหนำมยอกเอำหนำมบ่งแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่าพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความตระหนักต่อความสัมพัน ธ์ระหว่างพระองค์กับทหารที่ไ ม่ไ ด้ราบรื่น
เท่ า ใดนั ก เนื่ อ งจากทรงมี ค วามขั ด แย้ ง กั บ เหล่ า ทหารมาตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ทรงด ารงต าแหน่ ง สยาม
มกุฎราชกุมาร และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ไ ด้ไ ม่นานก็เกิดเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 ในพ.ศ.2455
นอกจากนี้พระองค์ก็มิได้ทรงมีพระราชอานาจอย่างเบ็ดเสร็จในการควบคุมกองทัพแต่อย่างใด จาก
ปัจจั ยเหล่ านี้ ได้ ส่ง ผลกระทบต่อ งานพระราชนิ พนธ์ ในพระองค์ ให้ มัก ปรากฏภาพทหารที่ มีค วาม
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะของจอมทัพของประเทศ อีกด้านหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างภาพทหารในงานพระราชนิพนธ์ให้มีความกล้าหาญ เป็นคนดี ทั้งตอนจบของ
เรื่องก็จะเป็นงานสุขนาฏกรรมที่ทหาร จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การ และความรัก ตามแต่
บริบทของเรื่องนั้น ๆ อย่างเรื่อง ท่ำนรอง วิวำห์พระสมุท เสียสละ เป็นต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับทหาร และยังให้ภาพที่พระองค์ทรงได้รับการยอมรับ
จากบรรดาทหารว่าทรงเป็นผู้นากองทัพอย่างแท้จริง
หนำมยอกเอำหนำมบ่ง กลับไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบงานพระราชนิพนธ์เรื่องอื่น ๆ ที่มักจะ
สร้างภาพให้ทหารเป็นพระเอกของเรื่อง แต่กลับกลายเป็นว่าทหารในเรื่องนี้ถูกสร้างภาพให้เป็นตัวร้า ย
ของเรื่อง นอกจากนี้ในงานพระราชนิพนธ์ยังวิพากษ์วิจารณ์ทหารอย่างเสียหาย แต่ด้วยความตระหนัก
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื้อหาในงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ พระองค์ได้เขียน
คาอธิบายให้แก่ผู้อ่าน และผู้ชมละครว่ามิไ ด้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ผู้หนึ่ง ผู้ใด หากเป็นเพียงการแสดง
ละครเท่านั้น อย่างไรก็ตามด้วยเนื้อหาที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์ทหารอย่างรุนแรง จึงเป็นที่มาของการ
แก้ไขงานเรื่องหนามยอกเอาหนามบ่งเสียใหม่ สาเหตุที่สาคัญของการแก้ไขบทพระราชนิพนธ์ก็เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างพระองค์กับทหาร

79

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอา
หนามบ่ง, หน้า 347.
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6.4.3 หัวใจนักรบ
เรื่อง หัวใจนักรบ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังถูกนามาเล่นเป็นละครพูดหลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น และยั ง ได้ รั บ เลื อ กจากวรรณคดี ส โมสรให้ เ ป็ น ยอดของบทละครพู ด ในพ.ศ. 245780
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องหัวใจนักรบขึ้นในพ.ศ.2456
โดยทร ง มี จุ ด มุ่ ง หมายชั ก จู ง ให้ ค น ไ ทยหั น มาให้ ก าร สนั บ สนุ น กิ จก าร เสื อ ป่ า อั น เป็ น
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.245481
หัวใจนักรบมีตัวละครที่สาคัญคือพระภิรมย์วรากร ข้าราชการเกษียณที่มีแนวคิดค้านกิจกรรม
เสือป่า ด้วยมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหล ผู้ที่มาเป็นเสือป่าล้วนแต่ถูกบังคับ หรือไม่ก็เข้าร่วมเสือป่าเพื่อ
หาประโยชน์ในหน้าที่ราชการ เหตุผลสาคัญที่พระภิรมย์มีอคติต่อกิจกรรมเสือป่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ถูกยุยงโดยซุ่นเบ๋งพี่เขยของพระภิรมย์ กระทั่งวันหนึ่งมีกองกาลังของข้าศึกยกทัพเข้ามา พระภิรมย์ได้
เห็นกองกาลังเสือป่าทาการป้องกันประเทศอย่างกล้าหาญ อีกทั้งในภายหลังพระภิรมย์ได้ทราบความ
จริงว่าลูกชายคนโตของพระภิรมย์ถูกซุ่นเบ๋งยิงเสียชีวิตเพื่อไม่ให้แจ้งข่าวให้ทางกองทัพทราบ เป็นเหตุ
ให้พระภิรมย์ตาสว่างว่าสุดท้ายแล้วคายุยงต่าง ๆ ของซุ่นเบ๋งก็เพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้นมิได้หวังดี
ต่อพระภิรมย์อย่างแท้จริง และด้วยความกล้าหาญของบรรดาเสือป่าที่ต่อสู้กับข้าศึกจนสามารถรักษา
อธิปไตยของชาติไว้ได้ เป็นเหตุให้พระภิรมย์ที่เคยมีแนวคิดต่อต้ านเสือป่า กลับมาให้การสนับสนุน
กิจกรรมเสือป่าทั้งยังขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่า
นอกจากการชักจูงให้คนไทยหันมาให้การสนับสนุนกิจการเสือป่าแล้ว ยังทรงใช้งานพระราช
นิพนธ์เรื่องนี้อธิบายถึงข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีต่อเสือป่า ทั้งเรื่องการบังคับให้คนสมัครเข้าเป็นสมาชิก
เสือป่า พระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ในงานพระราชนิพนธ์ว่าผู้ที่จะเป็นเสือป่านั้นต้องเป็นด้วยความสมัคร
ใจ แต่อีกนัยยะหนึ่ง ก็ได้ทรงชี้ให้เห็นด้วยว่าหากผู้ใดไม่ได้เป็นสมาชิกเสือป่า หรือลูกเสือก็จะเข้ากลุ่ม

80

ปิ่น มาลากุล , งานละครของพระบาทสมเด็ จพระรามาธิบดีศรี สินทร มหาวชิราวุ ธ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้าแผ่นดินสยาม ,

หน้า 176.
81

อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน 1
(พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514), หน้า 77

261

กับคนอื่น ๆ ที่เป็นเสือป่าไม่ได้82 นอกจากนี้ประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข้อครหาเป็นอย่าง
มากต่อกิจการเสือในเรื่องว่าหากข้าราชการคนใดไม่เป็นเสือป่าก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ หัวใจนักรบได้อธิบายให้เห็นว่าการที่ข้าราชการเป็นหรือไม่เป็นเสือป่านั้นไม่มีผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ83
อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการเป็นเสือป่าช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนี้
ปรากฏหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เสนาบดี
กระทรวงยุติธ รรมไม่ได้เข้ าร่วมประชุมเสนาบดีสภาเพื่อพิจารณาเรื่ องการแก้สัญ ญากับญี่ ปุ่นเมื่ อ
พ.ศ.2466 โดยให้เหตุผลว่ าต้องตามเสด็จพระราชดาเนินไปซ้อมรบเสือ ป่า 84 อี กทั้ง ยั ง มีกรณีของ
เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาลที่บังคับให้ข้าราชการในกระทรวงนครบาลเข้าร่วมซ้อม
รบเสือป่าอย่างเข้มงวด ถึงขนาดให้หัวหน้างานในกระทรวงนครบาลทาบัญชีรายชื่อของผู้ที่ขาดการ
ฝึกซ้อมรบพร้อมอัตราเงินเดือนเสนอ85
บรรดาข้ า ราชการที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า ง
เจ้าพระยายมราช และเจ้าพระยาอภัยราชามหาธรรมธรต่างให้การสนับสนุนในกิจกรรมของเสือป่า
จนเรียกได้ว่าให้ความสาคัญเท่า ๆ หรือมากกว่าราชการประจาของตนเสียด้วยซ้า อีกทั้งยังนากิจกรรม
ที่จัดขึ้นโดยเสือป่ามาเป็นส่วนพิจารณาความดีความชอบในงานราชการประจา ถึงขนาดที่เกิดกระแส
ในหมู่ข้าราชการว่าหากต้องการมีความเจริญ ก้า วหน้าในหน้าที่ราชการต้องพยายามสร้างความดี
ความชอบในกิจกรรมเสือป่า ส่วนหน้าที่ราชการประจาจะบกพร่องอย่างไรก็ไม่สาคัญ86
นอกจากการแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อเสือป่าแล้ว แนวคิดชาตินิยมโดยเฉพาะเรื่องชาวจีนยังเป็น
วาทกรรมหลักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้คนไทยเห็นว่าชาวจีนโดยเฉพาะที่
เป็นนักหนังสือพิมพ์ และทนายอย่างซุ่นเบ๋งในเรื่องหัวใจนักรบ ล้วนแต่ทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง ไม่ได้มีความหวังดีต่อประเทศชาติแต่อย่างใด และเมื่อถึงคราวที่ประเทศชาติเกิดภาวะ
82

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ, บทละครพูดเรื่อง เสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และ หัวใจชายหนุ่ม
(กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2518), หน้า 163.
83
เรื่องเดียวกัน, หน้า 177.
84
ยุภาพร เจือจินดา, “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 167.
85
เรื่องเดียวกัน, หน้า 168.
86
เรื่องเดียวกัน, หน้า 167.
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สงคราม ชาวจีน เหล่านี้ ก็พ ร้อ มที่จ ะแปรพักตร์ไ ปเข้ากั บฝ่ ายที่ตนเองจะได้ ผลประโยชน์ 87 การที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีงานพระราชนิพนธ์กล่าวโจมตีชาวจีนในหัวใจนักรบมี
สาเหตุมาจากการที่ชาวจีนโดยเฉพาะบรรดานักหนังสือพิมพ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์พระบรมราโชบายเรื่อง
ชาตินิยมของพระองค์ อย่างกรณีของเซียวฮุดเส็ง ศรีบุญเรือง ที่ได้เขียนบทความเรื่อง “ความรักชาติ
จาเป็นด้วยหรือที่ต้องแอนตี้ชาติอื่น” เพื่อเป็นการตอบโต้บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พวกยิวแห่งบูรพำ
ทิศ88 นอกจากนี้เมื่อคราวเกิดการปฏิวัติในประเทศจีนโดยฝ่ายสาธารณรัฐที่นาโดยซุน ยัด เซน บรรดา
นัก หนั งสื อพิ ม พ์เ หล่ านี้ ต่ างมีบ ทบาทเป็น อย่ างมากในการสนั บสนุน การปฏิ วัติ ทั้ ง การท าตั วเป็ น
นายหน้าเรี่ยไรเงินเพื่อนาไปใช้ในการปฏิวัติ หรือการยุยงให้ชาวจีนในประเทศสยามนัดหยุดงาน และ
บอยคอตสินค้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่สงครามของประเทศจีนในขณะนั้น89 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่างาน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ชาวจีนอย่าง
รุนแรงเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ และพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่ได้เป็นการเหมารวมว่าเป็นชาวจีนทุก
คนในประเทศ แต่ทรงมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวจีนที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่ทาตามพระบรม
ราโชบายของพระองค์

6.4.4 ร.ต.ล.นนทรี
บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล.นนทรี เป็นงานพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสของอารทรื มอเรอซ์ (Arthur Moran) กับ
อีฟ พรีเออร์ (Yves Prieur) โดยทรงใช้นามพระปากกาว่า “ศรีอยุธยา” เรื่อง ร.ต.ล.นนทรี ตีพิมพ์เป็น
ครั้ง แรกในวำรสำรสมุทสำร ประจาเดือนมิถุนายนพ.ศ.245990 โดยบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับเรือดาน้าลาใหม่ที่เพิ่งเข้าประจาการในกองทัพเรือแล้วประสบอุบัติเหตุขณะกาลัง
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ, บทละครพูดเรื่อง เสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และ หัวใจชายหนุ่ม ,

หน้า 242.
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ยุภาพร เจือจินดา. “เสือป่า: โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง,” หน้า 183.
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ซ้ อ ม ท าให้ เ รื อ จมลงใต้ ท้ อ งทะเลอย่ า งรวดเร็ ว แม้ ว่ า ทหารประจ าเรื อ จะพยายามอย่ า งเต็ ม
ความสามารถที่จะทาให้ ลอยขึ้นเหนือผิวน้าแต่ก็ไ ม่ประสบความสาเร็จแต่ อย่างไร จนทาให้ทหาร
ประจาเรือต่างสิ้นหวังที่จะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ดังกล่าว คงมีแต่เพียงนายเรือเอกเดช ผู้บังคับ
การเรือที่พยายามคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา จนกระทั่งเรือหลวงธนบุรีซึ่งเป็นเรือกู้ภัยมาเจอทุ่นลอยที่
เรือนนทรีปล่อยขึ้นไป จึ งได้พยายามทาการช่วยเหลือเรือนนทรี แต่ในครั้งแรกนั้นการช่วยเหลือไม่
ประสบความสาเร็จ และอากาศภายในเรือก็เหลือน้อยลงจนทาให้ลูกเรือบางนายเสียชีวิตลง แต่ใน
ที่สุดแล้วความพยายามที่จะกู้เรือขึ้นสู่ผิวน้าก็ประสบความสาเร็จ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานพระราชนิพนธ์เรื่อง ร.ต.ล.นนทรี แสดง
ให้เห็นถึงความรู้ทางการทหารในพระองค์โดยเฉพาะเรื่องเรือดาน้า เนื่องจากในขณะนั้นเรื่องเรือดาน้า
เป็นเรื่องใหม่สาหรับชาวไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บรรดานักหนังสือพิมพ์ต่างเสนอข่าว
การปฏิบัติการรบของเรือดาน้าเยอรมันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่มีผู้ใดให้ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรือดา
น้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และภายในกองทัพเรือก็มีแต่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์เพียง
พระองค์เดียวที่มีความรู้ความใจเกี่ยวกับเรือดาน้าอย่างถ่องแท้ ด้วยทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารเรือ
จากโรงเรียนนายเรือมุรวิก (Marineschule Mürwik)91 ด้วยเหตุนี้เนื้อหาในเรื่องจึงมีการอธิบายให้
เห็นถึงวิธีการทางานของเรือดาน้า

“เรือ “นนทรี” กาลังเดินอยู่ใต้น้าโดยใช้กล้องถ้ามอง ได้ยินเสียงใบจักร
พัดหวือเรื่อยอยู่ กับได้ยินเสียงคลื่นนิดหน่อย ผู้บังคับการนั่งอยู่ที่น่าโต๊ะ ใต้กล้อง
ถ้ามอง ดูการเดินเรือ ต้นเรือเดินไปมา คนอื่น ๆ ประจาน่าที่ต่าง ๆ คือพันจ่าโทกิ่ง
ประจาอยู่ที่จักรดาหัว จ่าตรีอ่อนประจาอยู่ที่จักรดาท้าย จ่าเอกเก๊าะประจาอยู่ที่
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ก๊อกเปิดอากาศออกจากถังอับเฉากับก๊อกเปิดน้าเข้าถัง จ่าตรีพันประจาที่จักรถือ
หางเสือ โคมไฟฟ้า ติดเป็นแถวตามแกนแห่งเรือ ทาให้มีแสงสว่างไม่มีเงา”92

จากคาบรรยายข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในเรือดาน้าเช่น กล้องถ้ามอง (Periscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสังเกตการณ์ของเรือดาน้า
ในขณะที่เรือดาอยู่ใต้ผิวน้า ส่ วนเสียงใบจักรพัดและเสียงคลื่นที่ได้ยินคือการใช้โซนาร์ (Sonar) เป็น
อุปกรณ์ในการตรวจหาวัตถุใต้น้า อุปกรณ์ดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างมากในขณะที่เรือดาอยู่ใต้น้า
เพราะเป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จะระบุตาบลของเรือดาน้าลาอื่น ๆ ที่อยู่ใต้น้าเช่นเดียวกันรวมทั้ง
เรือดาน้าของตน ก๊อกเปิดอากาศออกจากถังอับเฉา และก๊อกเปิดน้าเข้าถัง อุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้คือ
สิ่งที่จะทาให้เรือดาน้าสามารถจมตัวเองหรือลอยตัวเองขึ้นสู้ผิวน้าได้ซึ่งอุปกรณ์เฉพาะที่มีใช้แต่ในเรือ
ดาน้าเท่านั้น บทบรรยายที่กล่าวในข้างต้นเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความรู้ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีในเรื่องเรือดาน้า ในขณะเรื่องเรือดาน้านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิทยาการทางทหารชนิดใหม่ เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์สาหรับคนทั่วไปที่มีภาพ
ของเรือที่ปกติจะต้องลอยอยู่บนผิวน้าเท่านั้น แต่การที่เรือประเภทใดประเภทหนึ่งสามารถแล่นอยู่ใต้
น้าได้ย่อมเป็นที่สนใจถึงกลไกและวิธีการทางาน สิ่งนี้เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องกลไกเกี่ยวกับเรือดาน้า แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรง
สาเร็จการศึกษาทางด้านวิ ชาทหารเรือมาก็ตาม แต่ก็สามารถพระราชนิพนธ์บทละครพูดที่มีเนื้อหา
อธิบายกลไกและการทางานภายในเรือดาน้า และยัง แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีค วามใส่ใจต่ อ
พัฒนาการยุทโธปกรณ์ทางการทหาร ไม่ได้ปล่อยให้หน้าที่เหล่านี้ตกเป็นของพระเชษฐาหรือพระอนุชา
แต่ฝ่ายเดียว ซึ่งสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของพระราชประสงค์ที่ทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
ให้กับพระองค์
บทสรุปของเรื่อง “ร.ต.ล.นนทรี ” ยัง คงมีรูปแบบเดียวกับงานพระราชนิพนธ์ประเภทบท
ละครพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทหารเรื่องอื่นๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
แสดงให้เห็นถึ งหน้าที่ของทหารที่จะต้องมีความความกล้าหาญ เสียสละ และสิ่งสาคัญที่ถูกเน้นย้า
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ตลอดเวลาก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แม้แต่ชีวิตของตนก็สามารถเสียสละเพื่อ
พระมหากษัตริย์ได้

“จาไว้นะเพื่อนเราทุกคน ถ้าเราตายคราวนี้ก็ไม่ใช่ตายร้าย เราถวายชีวิต
เป็นราชพลีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นหัวหน้าของชาติไทย”93

งานพระราชนิ พ นธ์บ ทละครพูด ซึ่ ง มี เ นื้อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิจ การทหารที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์อย่างงานพระราชนิพนธ์เรื่องเสียสละ ท่ำนรอง มหำตมะ
หรือผิดวินัย เป็นต้น ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ ด้วย
การสร้างภาพลักษณ์ ผู้นาทางทหาร และให้ความสาคัญแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในฐานะจอมทัพของชาติ ผู้ที่จะนาพาชาติให้รอดพ้นจากอันตรายของอริราชศัตรู นอกจากนี้งานพระ
ราชนิพนธ์เหล่านี้ยังถ่ายทอดภาพลักษณ์ทหารที่ดีที่จะต้องมีความจงรักภักดี และพร้อมที่จะสละชีวิต
เพื่อปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้งานพระราชนิพนธ์
ประเภทบทละครในการตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลต่าง ๆ ต่อพระราชกรณียกิจทางทหารใน
พระองค์ทั้งเรื่องเสือป่า การเรี่ยรายเงินเพื่อซื้อรบหลวงพระร่วง รวมทั้งยังใช้งานพระราชนิพนธ์เหล่านี้
ในการอธิบายถึงกระแสต่อต้านจากทหารที่เกิดขึ้นกับพระองค์ในเหตุการณ์ร.ศ.130 แม้งานพระราช
นิพนธ์เหล่านี้จะไม่สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ ได้เท่าใดนัก เนื่องจาก
เป็นงานที่เผยแพร่กันอยู่ในวงจากัดอย่างในกลุ่มข้าราชบริพารในพระองค์ และบรรดาเสือป่า แต่ก็
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ในการสร้างภาพลักษณ์
ทางการทหารให้แก่พระองค์ผ่านงานพระราชนิพนธ์เหล่านี้
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6.5 สรุป
งานพระราชนิพนธ์ทั้งประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่
สาคัญในการเผยแพร่แนวคิด อุดมคติ และพระราชดาริทางการเมือง การปกครองของพระองค์ออกสู่
สาธารณชน ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในส่วนของงานพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์ จะมีทั้ง งานพระ
ราชนิพนธ์ที่มีลักษณะของงานกึ่งวิชาการ และบทละครพูด โดยมีทั้งบทพระราชนิพนธ์ที่พระราช
นิพนธ์ขึ้นมาใหม่ และบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลบทความจากต่างประเทศ ซึ่งงานพระราชนิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการทหารของพระองค์จะเป็นการอธิบายยุทธวิธีในการทาสงคราม ยุทโธปกรณ์ทางการ
ทหารประเภทต่างเช่นเรือรบ เครื่องบิน หรือรถถัง รวมทั้งประวัติศาสตร์สงครามทั้งของทหารบก และ
ทหารเรือ อันจะแสดงให้เห็นว่าทรงมีความรู้ทางการทหารสมัยใหม่เช่นเดียวกับบรรดาพระบรมวงศานุ
วงศ์ที่ทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารมาโดยตรง
งานพระราชนิพนธ์ทางการทหารยังถูกใช้เพื่อสนับสนุนพระบรมราโชบายทางการทหารของ
พระองค์เป็นอย่างมากทั้งก่อนและหลังจากที่สยามได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร
ด้วยพระองค์ทรงมีความจาเป็นที่จะต้องชักจูงให้คนไทยจานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินพระราช
หฤทัยของพระองค์ในการเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอังกฤษ และฝรั่งเศส อันเนื่องมาจากภูมิหลัง ทาง
ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวด ที่ทั้งสองชาติเคยกระทาย่ายีประเทศสยาม ให้หันมาสนับสนุนพระบรมรา
โชบายของพระองค์ในครั้งนี้ หรืออย่ างน้อยก็ไ ม่ลุ ก ขึ้นมาต่ อต้านพระบรมราโชบายของพระองค์
พระองค์จึงใช้งานพระราชนิพนธ์ทางการทหารเพื่อเป็นการชี้แจ้ง และสนับสนุนพระบรมราโชบายของ
พระองค์ที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ยุติลงแล้ว
ยัง ทรงใช้ง านพระราชนิ พนธ์เ พื่ อแสดงให้ป ระชาชนเห็น ว่า พระบรมราโชบายทางการทหารของ
พระองค์ เป็ น สิ่ ง ที่ ถู กต้ อ ง และพระราชด าริ ที่ ใ ห้ส ยามเข้ าร่ ว มสงครามกั บ ฝ่ ายสั ม พั น ธมิ ต รได้ น า
เกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ประเทศสยามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทหารทั้ งในส่วนของการ
ชักจูงให้ประชาชนคล้ อยตามในพระบรมราโชบาย และการสร้ างภาพลักษณ์ของพระองค์ให้เป็ น
นายทหารผู้มีความรู้ความสามารถ นับว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุที่ทรงตระหนักดีว่าการไม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารมาโดยตรงย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
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ของงานพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะบรรดานักหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นที่มักเขียนบทความตอบโต้งาน
พระราชนิพนธ์อยู่เป็นประจา ด้วยเหตุนี้จึงทรงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการแปลบทความจากวารสาร
หรือหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังทรงพยายามแสดงให้ ผู้อ่านงานพระราชนิพนธ์ใน
พระองค์ได้รับรู้ว่าบทความที่ทรงแปลมานั้นเขียนขึ้นโดยนักเขียนที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ในด้าน
การทหารเป็นอย่างดี
นอกจากการสร้า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แก่ พ ระองค์ผ่ า นงานพระราชนิ พ นธ์ แ ล้ ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพระองค์กับบรรดาทหาร และสร้างภาพลักษณ์ทหารที่ดีตามพระราชประสงค์ของพระองค์โดย
การสร้างภาพลักษณ์ให้ทหารในงานพระราชนิพนธ์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม กล้าหาญ และ
เสี ยสละ ไม่ว่ าจะเป็ น ทหารของสยาม หรือ ศั ตรู และที่ ส าคั ญ ที่สุ ด คือ ความจงรัก ภัก ดี ต่อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ซึ่งงานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทหารมักจบลง
ด้วยการกล่าวสรรเสริญพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพของชาติ

บทที่ 7
บทสรุป
จากการศึก ษาถึง การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารในพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นว่าตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติ
นั้น พระองค์ทรงให้ความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์
ด้วยความมุ่งหวังว่าภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์จะทาให้บรรดาทหารเกิดความเคารพ และ
จงรักภักดีต่อพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับที่บรรดาทหารเหล่านี้ให้ความเคารพ และจงรักภักดีต่อบรรดา
พระเชษฐาและพระอนุชาในพระองค์ อันจะเป็นการสนับสนุนการปกครองประเทศของพระองค์ให้
เป็นไปอย่างราบรื่น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่ พระองค์ สื บ เนื่ อ งมาจากการที่ ทรงขาดฐานพระราชอ านาจทาง
การทหารมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งอานาจในการบังคับบัญชาทหาร
กลับตกอยู่กับพระเชษฐาแลพระอนุชาในพระองค์ที่ต่างทรงสาเร็จการศึกษาวิชาการทหารมาจาก
ต่างประเทศ ทั้งยังทรงดารงตาแหน่งสาคัญในกองทัพซึ่งคุมกาลังทหารเป็นจานวนมาก มาตั้งแต่ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้มีทหารใต้บังคับบัญชาที่พร้อมจะทาตามพระ
ราชโองการ นอกจากนี้พระราชจริยวัติส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่
เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาทหารเท่าใดนัก จากการที่ทรงให้ความสาคัญกับมหาดเล็กที่มีฐานะเป็นคนรับ
ใช้ส่วนตัว มากกว่าทหารที่ทาหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ
นอกจากนี้ อิ ทธิ พ ลจากพระมหากษั ต ริย์ ใ นชาติ ม หาอ านาจยั ง ส่ง ผลต่อ แนวคิ ด การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยในระหว่างที่พระองค์
ทรงพระอักษรอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ทรงทาหน้าที่ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศต่าง ๆ การเสด็จพระราชดาเนินในแต่ละครั้งนั้นพระองค์
ได้ท อดพระเนตรเห็น บทบาท และพระราชกรณี ยกิจ ทางการทหารของพระมหากษั ตริย์ อย่า งใน
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ประเทศเยอรมนีและอังกฤษ สิ่ง เหล่านี้ไ ด้ส่ง ผลต่อ แนวพระราชดาริในการสร้างภาพลักษณ์ทาง
การทหารในพระองค์เมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรงให้ความใส่
พระราชหฤทั ยต่อการสร้ างภาพลักษณ์ทางการทหารก็ คือ โลกทัศ น์ที่แปรเปลี่ ยนไปในช่ว งปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งกาลังก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้แปรเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของผู้นาประเทศจากภาพลักษณ์ของนักปกครอง นักการทูตที่ มีความสามารถ มาเป็น
ภาพลั ก ษณ์ ข องผู้ น าทางทหารที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของคนทั้ ง ชาติ ใ นยามที่ ป ระเทศชาติ ต้ อ ง
เผชิญหน้ากับความไม่สงบสุข
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชกรณี ย กิ จ ทางทหารเพื่ อ สร้ า ง
พระราชอานาจ และภาพลักษณ์ทางการทหารให้ แก่พระองค์ผ่านกองเสือป่า และกรมทหารรักษาวัง
เนื่องจากหน่วยงานทั้งสองเป็นกาลังทหารที่ขึ้นตรงต่อพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปรียบเสมือนกองทัพส่วนพระองค์ที่ถูกสถาปนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ผู้นาทางทหาร ที่พระองค์จะสามารถสั่งการใด ๆ ต่อกองทัพของพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับบรรดาพระ
เชษฐาและพระอนุ ชาในพระองค์ที่ ต่า งทรงมีพ ระอ านาจอย่ างเบ็ ดเสร็ จต่อ หน่ วยงานที่ ทรงด ารง
ตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชา นอกจากการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารด้วยการสถาปนากองทัพส่วน
พระองค์ขึ้นมาแล้ว ยังทรงพยายามสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับบรรดาทหารในกองทัพด้วยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากองทัพ ทั้งการบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบพระร่วง และพระราชกรณียกิจในด้านการ
พัฒนากิจการการบินของชาติ
สงครามโลกครั้งที่ 1 นับว่ามีส่วนสาคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติมานั้นพระองค์
เกื อบไม่มี โ อกาสที่ จะเข้า ไปมี ส่ วนร่ว ม หรื อแสดงบทบาทในฐานะผู้น าทางการทหารแต่อ ย่ างใด
อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ปะทุขึ้น พระองค์ทรงได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในการ
ตัดสินพระราชหฤทั ยนาประเทศสยามเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนได้รับชัยชนะกลับมา
ส่งผลให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญ ญาไม่เป็นธรรมที่ด้ทาไว้กับชาติต่าง ๆ รวมไปถึง การที่พระองค์
ทรงมีส่วนสาคัญในการส่งทหารเข้าสู่สมรภูมิในทวีปยุโรป
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เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และมีความสามารถทางการทหาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
ทรงเลือกที่จะนาภาพลักษณ์ในพระองค์ไปเปรียบเทียบกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเฉพาะใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงพยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ ให้เหมือนกับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยเฉพาะในวันที่สยามประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และวันเฉลิมฉลองชัย
ชนะ ทรงใช้เครื่องทรง และพระราชพิธีอันเป็นการสื่อให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีภาพลักษณ์ของกษัตริย์
นักรบเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อตอบแทนในความกล้าหาญของทหารที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงสถาปนาเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี ขึ้ น อั น เป็ น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะมอบให้แก่นายทหารที่กระทาการรบอย่างกล้าหาญ แม้มองโดยผิวเผินแล้ว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใหม่ ที่ถูกสถาปนาขึ้นนี้จะเป็นการตอบแทนความดีความชอบแก่บรรดาทหาร
ทั้งหลาย แต่โดยแท้จริงแล้ว นัยสาคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ทางทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
ศักดิ์รามาธิบดีที่พยายามนาเสนอภาพลักษณ์กษัตริย์นักรบของพระองค์
งานพระราชนิพนธ์นับว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์ในสมุทสำรและดุสิตสมิต ซึ่ง
พระองค์ทรงใช้งานพระราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารดัง กล่าวในการนาเสนอความรู้และพระปรีชา
ญาณทางการทหารในพระองค์ รวมไปถึง การชักจูงคนให้คล้อยตามกับพระบรมราโชบายทางการ
ทหารในพระองค์
ประเด็ นส าคัญ ในการใช้ งานพระราชนิพ นธ์ใ นการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท างการทหารให้ แ ก่
พระองค์ คือการใช้การอ้างอิงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานพระราชนิพนธ์ในพระองค์ ด้วยทรง
ตระหนักดีว่าพระองค์ทรงไม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารมาโดยตรง อีกทั้งบรรดานักหนังสือพิมพ์ฝ่าย
ตรงข้ามกับพระองค์มักมีข้อโต้แย้งต่องานพระราชนิพนธ์ ด้วยเหตุนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่องาน
พระราชนิพนธ์ จึงทรงเลือกที่จะแปลงานเขียนของนายทหาร และนักเขียนที่มีชื่อเสียงเพื่อนามา
สนับสนุนพระราชดาริ หรือพระบรมราโชบายทางการทหารในพระองค์
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งานพระราชนิพ นธ์ประเภทบทละครพูด นับว่ามีค วามสาคัญ เป็น อย่างมากในการตอบโต้
ต่อข้อวิจารณ์ต่าง ๆ ที่มีต่อพระราชกรณียกิจทางการทหารในพระองค์ ทั้งเรื่องเสือป่ า หรือเหตุการณ์
กบฏร.ศ.130

พร้ อ มกั น นี้ ง านพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระองค์ ยั ง ถู ก ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น

พระบรมราโชบายทางการทหารไปพร้อม ๆ กัน ส่วนสาคัญของงานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละคร
พูดคือการสร้างภาพลักษณ์ของทหารตามพระราชดาริในพระองค์ ซึ่งทหารตามพระราชดาริที่ถูกเน้น
ย้ าในงานพระราชนิ พ นธ์ เ กื อ บทุ ก เรื่ อ งที่ มี ท หารเป็ น ตั ว เอกนั้ น คื อ ต้ อ งมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์
การสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้สะท้อน
ให้เห็นว่าวาทกรรมชาตินิยมที่ทรงใช้เพื่อให้ชาวจีนตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อประเทศนั้นประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าชาวจีนเป็นกลุ่มสาคัญที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนพระราชกรณียกิจทางการทหารในพระองค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมเสือป่า และการเรี่ยไร
เงินเพื่อซื้อเรือรบหลวงพระร่วง สาเหตุสาคัญที่ชาวจีนต่างร่วมกันบริจาคเงินเป็นจานวนมากก็เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าพวกตนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ประเด็นสาคัญจากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ได้ ถู กจ ากั ด อยู่ ใ นขอบเขตตามที่ พระอนุ ช าและพระเชษฐาในพระองค์ ท รง
เห็นสมควร โดยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถมีพระราชกรณียกิจทาง
การทหารตามพระราชประสงค์ในพระองค์ ตราบที่พระราชกรณียกิจเหล่านั้นไม่กระทบกระเทือนต่อ
การบริหารราชการของกองทัพ แต่เมื่อใดก็ตามที่พระบรมราโชบายหรือพระราชกรณียกิจทางทหารใน
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้ าอยู่ หัวส่ ง ผลกระทบต่อ กองทัพ พระเชษฐา และพระอนุ ชาใน
พระองค์จะทรงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าทรงไม่เห็นด้วยและคัดค้านต่อพระราชกรณียกิจ หรือพระ
บรมราโชบายเหล่านั้น อย่างเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะก่อตั้งกองทหารที่มณฑลปักษ์
ใต้ ทรงได้รับการคัดค้านจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผลของการคัดค้านในครั้ง
นี้ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะตั้งกองทหารที่มณฑล
ปักษ์ใต้ในสังกัดของกองทัพบก โดยทรงเปลี่ยนไปตั้งกองพันทหารราบที่ 3 ในสังกัดกรมทหารรักษาวัง
ซึ่งเป็นหน่วยงานทหารที่ขึ้นตรงต่อพระองค์แทน และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงไม่ได้คัดค้านพระบรมราโชบายดังกล่าวแต่ประการใด
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ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง หากพระราชกรณี ย กิ จ หรื อ พระบรมราชโองการทางการทหารใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นผลดีต่อกองทัพ พระราชกรณียกิจดังกล่าวก็จะได้รับ
การสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างพระบรมราโชบายที่ให้มีการเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อเรือรบหลวง
พระร่วง แม้นักหนังสือพิมพ์ รวมทั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้แสดงท่าที
คัดค้านต่อพระบรมราโชบายดังกล่าวอย่างเปิดเผย แต่สาหรับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพิ
นิต และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทรงรับราชการอยู่ในกองทัพเรือขณะนั้น
ต่างสนับสนุนพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ ที่ ท รงเคยมี เ รื่ อ งบาดหมางอย่ า งรุ น แรงกั บ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนต้นรัชกาล ก็ทรงยินยอมรับเป็นกรรมการสรรหาเรือ
รบ รวมทั้งเสด็จพระดาเนินไปเลือกซื้อเรือรบที่ประเทศอังกฤษด้วยพระองค์เอง
แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแสดงให้เห็นถึงบทบาททางการทหารของ
พระองค์ในระหว่างที่สงครามโลกครั้งที่ 1 กาลังดาเนินอยู่ แต่ในอีกด้านหนึ่งสงครามครั้งนี้ได้เป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงปราศจากพระราชอานาจทางการทหาร อันเป็นผลให้
พระองค์ไม่สามารถมีพระบรมราโชบายทางการทหารต่าง ๆ ได้ โดยไม่ได้รั บความเห็นชอบจากพระ
บรมวงศานุ ว งศ์ ที่ ท รงคุ ม ก าลั ง ทหาร ฃเห็ น ได้ จ ากการน าสยามเข้ า ร่ ว มสงครามในครั้ ง นี้ แม้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะนาพาประเทศสยามเข้าร่วม
สงครามในข้างฝ่ายสัมพันธมิตร แต่พระองค์ไม่สามารถกระทาได้ตามพระราชประสงค์ในทั นที กลับ
ต้ อ งรอเสี ย งสนั บ สนุ น จากสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ และสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเสียก่อน
สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า พระราชอ านาจทางทหารที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ ต กอยู่ กั บ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทาง
การทหารให้แก่พระองค์ อย่างไรก็ตามการที่ทรงสามารถประกอบพระราชกรณียกิจทางการทหารได้
ก็เนื่องจากบรรดาพระเชษฐา และพระอนุชาในพระองค์ที่ทรงรับราชการทหารทรงไม่ได้คัดค้านพระ
ราชกรณียกิจเหล่านั้น
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เกื อ บจะทั นที ห ลั งจากสิ้น สุ ด รัช สมั ยพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หัว พระราช
กรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารได้ถูกลดบทบาท และ
ความสาคัญลงไปโดยปราศจากความโหยหาถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต กองเสือป่าที่เคยมีกาลังพลเป็น
จานวนมากตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ไ ปจนถึง เสมียนตราประจาอาเภอได้กลายเป็นอดีตเพียงชั่ ว
ข้า มคื น กรมทหารรั ก ษาวั งที่ ค รั้ ง หนึ่ ง เคยเป็ น ความหวัง ของความอยู่ ร อดในพระราชบั ล ลั ง ก์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ถูกลดความสาคัญจนสุดท้ายแล้วเป็นเพียงกรมทหารหนึ่งใน
กองทัพบก และวำรสำรสมุทสำรที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพระปรีชาญาณทาง
การทหารก็ถูกแทนที่ด้วยวำรสำรนำวิกศำสตร์ของราชนาวิกสภา อันเป็นวารสารที่ผู้เขียนมีความรู้ทาง
การทหารอย่างแท้จริง มิใช่การแปลหนังสือจากต่างประเทศเหมือนอย่างที่พระองค์ได้กระทา
อย่างไรก็ตามแม้พระบรมราโชบายในการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะไม่ประสบผลสาเร็จเท่าใดนัก แต่พระบรมราโชบายต่างๆ ที่พระองค์ทรงมี
ขึ้นด้วยพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ได้มีส่วนสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกของทหารในกองทัพใน
เวลาต่อมาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่ง อื่นใด อันเป็นเหตุให้แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 ซึ่งมีความพยายามที่จะล้มล้างอานาจ และบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ออกจากสังคมไทย แต่เพียง 15 ปีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็กลับขึ้นมามีอานาจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความร่วมมือของกองทัพอันเป็นฐานอานาจ
สาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในเวลานั้น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ความพยายามของคณะราษฎร์ในการล้มล้างบทบาท และอานาจของ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ นั้ น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการที่ จ อมพลป.
พิบูลสงครามได้นาพระบรมราโชบายเรื่องชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็น
ต้นแบบ ด้วยเหตุนี้แม้ว่าจอมพลป. ได้พยายามสร้างความเป็นไทยรูปแบบใหม่ที่ให้ความสาคัญแก่ตัว
จอมพลป. ในฐานะผู้นา และศูนย์กลางของประเทศแทนที่พระมหากษัตริย์ แต่ด้วยรูปแบบที่ไม่ไ ด้
แตกต่ า งไปจากพระบรมราโชบายชาติ นิ ย มในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ท าให้
โครงสร้างของแนวคิด “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ยังคงดารงอยู่ในสังคมไทย
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ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อการศึกษาวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว

แนวคิด “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริ
ขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและทหาร ได้
กลายเป็นต้นแบบสาคัญของกางสร้างทหารตามอุดมคติของกองทัพไทยในยุคหลังพ.ศ.2500 ที่จะต้อง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งพยายาม
สร้างภาพลักษณ์นายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออกสู่สาธารณชนเป็นผู้นา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมจนสุดท้ายแล้วกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกยึดโยง
เข้าด้วยกันอย่างมิสามารถแบ่งแยกได้
การสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็น
กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดรั ช สมั ย ของพระองค์ ปั จ จั ย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทางการทหารในพระองค์ประสบความสาเร็จก็คือความจงรักภักดี ด้ วยเหตุนี้พระองค์จึง
ทรงพยายามปลูกฝังให้ทหารมีจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เหนือสิ่ง อื่นใด ผ่าน
วาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทรงมีพระราชดาริขึ้น อย่างไรก็ตามความพยายามส่วนพระองค์ที่จะ
สร้างความจงรักภักดีจะไม่ประสบความสาเร็จด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายประการ แต่พระราชกรณียกิจ
ทางการทหารต่าง ๆ ที่ทรงประกอบขึ้นนี้ ได้กลายเป็นรากฐานสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกแห่งความ
จงรักภักดีของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในเวลาต่อมา วาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
มี ส่ ว นส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การกลั บ ขึ้ น มามี อ านาจและบทบาททางการเมื อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มคณะราษฎร์ในพ.ศ.2475



ในส่วนนี้เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาผลกระทบของวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารให้แก่พระองค์
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7.1 การปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตลอดรั ช สมั ย ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ
พระบรมราโชบายชาตินิยมได้ถูกนามาใช้ในการสนับสนุนการปกครองประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเด็น
สาคัญของพระบรมราโชบายชาตินิยมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนามาใช้คือการ
เน้นให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่แห่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นเครื่องหมายที่ใช้
แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไทยที่ แท้จริงหรือไม่711 เพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในประชาชน
ชาวไทยทุกคน การศึกษาจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ถูกนามาใช้ในการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ โดยในพ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น เป็นการบังคับให้เด็กไทยทุกคนที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ต้อง
เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนกระทั่งอายุ 14 ปีบริบูรณ์712 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความ
มุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุนพระบรมราโชบาย
ราชาชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการวางหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เน้นย้าให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ”713 ด้วยการ
บรรจุให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ไทย และการเน้นย้าให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์714
หนังสือเรื่อง พลเมืองดี ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ นับได้ว่ามีส่วนสาคัญอย่างมากในการสร้าง
จิ ต ส านึ ก แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยเป็ น ต าราแบบเรี ย นหลวง ที่ ท างรั ฐ บาล
กาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องใช้ในการเรียนการสอน ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือ พลเมืองดีเป็นการ
อธิบายให้นักเรียนได้ตระหนักว่าหน้าที่ของพลเมืองที่ดีคือการมีความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา

711
712

อัศวพาหุ, ความเป็นชาติโดยแท้จริง (และ) มะพร้าวตื่นดก (กรุงเทพฯ: เจริญรัตน์การพิมพ์, 2520), หน้า 15.
“พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ก (23 กันยายน 2464):

246 – 248.
713

มนูญ ลาชโรจน์, “นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 - พ.ศ.2468),”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), หน้า 36.
714
จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์, “การดาเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” หน้า 146.
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กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ715 หนังสือพลเมืองดี ยัง
อธิบายว่าการที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย ก็เนื่องจากพระปรีชาญาณ และพระบารมีใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกครองประเทศด้วยความใส่พระราชหฤทัย 716 นอกจา
การการสร้างหลักสูตร และตาราเรียนซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีของนักเรียนต่อ
พระมหากษัตริย์แล้ว ครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดความรู้ และจิตสานึกต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนนั้น ยังได้ถูกปลูกฝังให้ตระหนักถึงหน้าที่สาคัญ ของครูที่นอกจากจะต้องสอนความรู้ให้แก่
นักเรียนแล้ว หน้าที่สาคัญของครูอีกประการหนึ่งคือการอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม กระทา
ประโยชน์ต่อชาติ และมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว717
นอกจากการศึกษาแล้ว ธงชาติเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ด้วยการนาแนวคิดเรื่องชาติ ศาสน์ กษัตริย์มาสร้างความหมายให้แก่ธงไตรรงค์ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดทาธงชาติขึ้น มาใหม่ใ น
พ.ศ.2460 แทนธงริ้วแดงขาวที่พระองค์มีพระราชดาริให้ทดลองใช้ขึ้นแทนธงช้าง การเปลี่ยนแปลงธง
ชาติในครั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ธงชาติมีสีลักษณะเหมือนกับธงชาติประเทศอื่น ๆ ที่เข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร718 ด้วยเหตุนี้ธงชาติใหม่ที่พระองค์ทรงออกแบบจึง
ประกอบไปด้ ว ยสี แ ดง สี ข าวอั น เป็ น สี ดั้ ง เดิ ม ของธงริ้ ว แดงขาว และสี น้ าเงิ น ตรงกลางผื น ธงซึ่ ง
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชด าริ ใ ห้ เ พิ่ ม ขึ้ น มา 719 นอกจากนี้ ยั ง ทรง
พระราชทานความหมายให้แก่สีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนธงชาติในงานพระราชนิพนธ์เรื่อง “เครื่องหมาย
แห่ง ไตรรงค์ ” ซึ่ง พระองค์ท รงใช้พระนามแฝงว่า “วรรณะสมิต ” ทรงให้ ความหมายว่ าสีแ ดงนั้ น

715

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญ เรืองวิเศษ ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2541
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541), หน้า 136.
716
เรื่องเดียวกัน, หน้า 134.
717
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, หน้า 36.
718
“พระราชบัญ ญัติแก้ไ ขพระราชบั ญญัติธง พระพุทธศัก ราช 2460,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ก (30
กันยายน 2460): 438.
719
เรื่องเดียวกัน, หน้า 437.
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หมายถึงเลือดของชาวไทยที่ปกป้องประเทศชาติและศาสนา ส่วนสีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนา และ
สีน้าเงินเป็นสีที่พระองค์ทรงโปรดเป็นการส่วนพระองค์720 หรือก็คือสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์721
การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถูกถ่ายทอดเรื่อยมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง แต่
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วก็ ยั ง ถู ก ให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ ยมาจนสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ด้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง ใน
เอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ประชาชนถูกสอนให้ตระหนักถึงความสาคัญ ผลประการหนึ่งที่ตามมาคือ
ประชาชนมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะยอมรั บ และให้ ก ารสนั บ สนุ น การกระท าใด ๆ ก็ ต ามที่ น าสถาบั น
พระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการกระทานั้น ๆ

7.2 การปลูกฝังความจงรักภักดีของทหารต่อพระมหากษัตริย์
กองทัพถือได้ว่ามีความสาคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างมาก ดังนั้นประเทศใดที่ มี
กองทัพที่เข้มแข็งก็เท่ากับมีหลักประกันในความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้ทุกประเทศ รวมทั้ง
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง พยายามเสริมสร้างกองทัพให้มีความ
เข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการจั ด หางบประมาณให้ แ ก่ ก ระทรวงกลาโหมเป็ น จ านวนมากเพื่ อ จั ด ซื้ อ อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ในยามศึกสงคราม อย่างไรก็ตามการมีกองทัพที่เข้มแข็งก็เปรียบเสมือนดาบสองคมหาก
ทหารในกองทัพไม่มีความจงรักภักดีต่อผู้ปกครองประเทศแล้ว การลุกขึ้นก่อการปฏิวัติก็อาจเกิดขึ้น
โดยง่าย ด้วยเหตุนี้สิ่งจาเป็นประการหนึ่งที่กระทาควบคู่กับการพัฒนากองทัพให้มีความเข้มแข็ งก็คือ
การสร้างจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีของบรรดาทหารต่อผู้ปกครองประเทศ สาหรับกองทัพสยามนั้น
ความพยายามในการปลูกฝังจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีของทหารให้มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถูก
กระทาขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสื่อสารทางตรงที่เน้นย้าให้ทหารได้ตระหนักถึง ความสาคัญ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพวกเขา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน
นายร้อย บรรดานักเรียนนายร้อยจะถูกปลูกฝังให้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่
720

วรรณะสมิต, “เครื่ องหมายแห่งไตรรงค์ ,” ดุสิตสมิต เล่ม 1 ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 ฉบับพิเศษ
สาหรับเปนที่รฦกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 42.
721
อมรดรุณารักษ์, จมื่น, เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงเปลี่ยนธงชาติไทยล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 สารวจคอคอด
กระ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้เลิกหวย ก.ข. ที่ประทับชายทะเลของรัชกาลที่ 6 กาเนิดสวนลุมพินี (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
2512), หน้า 29.
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ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่างจาก
นักเรียนในระบบสามัญ จวบจนกระทั่งเมื่อสาเร็จการศึกษาบรรดานักเรียนนายร้อยเหล่านี้ก็มีสิทธิเข้า
รับราชการ และได้รับพระราชทานเงินเดือน722
การปลูกฝังจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยังกระทาโดย
ทางอ้อมผ่านสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทหาร เครื่องแบบทหารนับเป็นวาทกรรมอย่างดีในการปลูกฝัง ความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยการน าสั ญ ลั ก ษณ์ อั น เป็ น ตั ว แทนของสถาบั น
พระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทหาร เช่น การนาพระมหามงกุฎมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องหมายบอกตาแหน่งชั้นยศสาหรับนายทหารชั้นนายพัน และนายพล การนาจักรซึ่ง เป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงราชวงศ์จักรีเพื่อบอกระดับยศของนายทหารเรือระดับนายพล723

7.2.1 การปลูกฝังความจงรักภักดีผ่านพระราชกรณียกิจ
การปลูกฝังความจงรักภักดีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการก่อกบฏร.ศ.130 ด้วยก่อนหน้าที่จะเกิด
กบฏนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ได้ใส่พระราชหฤทัยต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
พระองค์กับกองทัพเท่าใดนัก จึงทาให้เกิดเหตุการณ์บาดหมางใจระหว่างพระองค์และทหารเป็นระยะ
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทรงดารงตาแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร เช่น เหตุการณ์ที่นายทหารกลุ่มหนึ่ งทะเลาะ
วิวาทกับมหาดเล็กในพระองค์ การทะเลาะวิวาทในครั้งนี้จบลงโดยบรรดาทหารที่ทะเลาะวิวาทในครั้ง
นั้นถูกลงโทษด้วยการโบยตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
บทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนั้นทาให้ทหารจานวนมากในกองทัพไม่พอใจการกระทาของพระองค์ เป็น
อย่างมาก ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติ ความสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์กับกองทัพก็ยิ่งตกต่าลงเป็นอย่างมาก ทั้งการลดความสาคัญของนักเรียนนายร้อยที่
แต่เดิมในพระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยาบรรดานักเรียนนายร้อยทุกนายจะมีโอกาสได้ร่วมพิธี
บริเวณในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

722

กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้า 38.
723
Rappa, Antonio L., Thai military culture in late modernity (Bangkok : The Conference, 2008), p.3
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เจ้าอยู่หัวนักเรียนนายร้อยกับต้องร่วมกระทาพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยาบริเวณศาลาสหทัยสมาคม 724
และเมื่อกองเสือป่าที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังให้เป็นกองทัพส่วนพระองค์ได้กลายเป็ นฉนวนเหตุสาคัญ
ของการก่อการกบฏ แม้การก่อกบฏในครั้งนี้จะไม่ประสบความสาเร็จตามที่บรรดาทหารเหล่านั้นตั้ง
ความหวังไว้ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่ามีส่วนสาคัญที่ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเริ่มพระบรมราโชบายที่จะสร้างจิตสานึกให้ทหารมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่น
ใด
เพื่อสร้างความจงรักภักดีของทหารต่อพระมหากษัตริย์ การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อย
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยมุ่งเน้นให้ทหารมีความตระหนักว่าการจงรักภักดี และสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงมีการจั ดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นย้า
เรื่องราววีรกรรมความกล้าหาญของพระมหากษัตริย์ในอดีต 725 ทั้งยัง มีการจัดทาเอกสารคาสั่งสอน
ทหารเพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ทหารทุกนายตระหนักว่า ทหารมีหน้าที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
จะต้องมีความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเงินเดือน เครื่องใช้สอยต่าง ๆ ให้ทหาร และ
ครอบครัวได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย726
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นถึง ความเอาใจใส่ต่อกิจการของ
กองทัพด้วยการเสด็จพระราชดาเนินเยือนโรงเรียนนายร้อยเป็นประจาทุกปีเพื่อพระราชทานรางวัลแก่
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และทอดพระเนตรการแสดงละครของนักเรียนนายร้อย 727 นอกจากนี้ทรง
พยายามปลูกฝังจิตสานึกแห่งความจงรักภักดีให้แก่บรรดานายทหารทั้งหลายผ่านพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานให้แก่ทหารเนื่องในโอกาสต่างๆ ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือย้าเตือนให้ทหารทั้งหลายไม่ว่ า
จะมีตาแหน่งใด ๆ ก็ตามได้ตระหนักว่านายทหารทุกนายล้วนแต่มีหน้าที่ที่เหมือนกันคือจะต้องปกป้อง
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ด้วยชีวิต728 อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสดงให้
724

Sukanya Bumroongsook, “Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization of military
education in Thailand (1887 – 1946),” p.137 – 138.
725
กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524,” หน้า 78.
726
เรื่องเดียวกัน, หน้า 78.
727
Sukanya Bumroongsook, “Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization of military
education in Thailand (1887 – 1946),” p.146.
728
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารใน
กองทัพบกสยาม, หน้า 29.
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เห็นว่าการที่ทหารยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติ และพระมหากษัตริย์นั้น คนในครอบครัวของทหาร
เหล่านั้นจะไม่ถูกทอดทิ้งโดยพระองค์จะคอยดูแลคนเหล่านั้นต่อไป729
การปลูก ฝั ง จิต ส านึก แห่ งความจงรั กภั ก ดี ข องทหารต่ อ พระมหากษั ตริ ย์ ถู กกระทาอย่ า ง
ต่อเนื่องแม้รัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่นโยบายดังกล่าวก็
ยังคงดาเนินต่อไปโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่
เพี ย งการปลู ก ฝั ง ความจงรั ก ภั ก ดี ผ่ า นการอบรม หรื อ งานพระราชนิ พ นธ์ เ หมื อ นในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว แต่ เป็ น การปลูก ฝั ง ความจงรั ก ภั กดี ผ่ า นพิ ธีก รรมทาง
การทหารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพิ ธีกระทาสัตย์ปฏิญ าณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการเสด็จพระราช
ดาเนินไปพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษา
พิ ธี ก ระท าสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนต่ อ ธงชั ย เฉลิ ม พล  เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในวั น ที่ 9

ตุ ล าคม

พ.ศ.2470 ณ พระลาน พระราชวังดุสิต730 อันเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้ทหารได้ตระหนักถึงหน้าที่ของ
ตนมีหน้าที่จะต้องปกป้องพระมหากษัตริย์ และชาติบ้านเมืองด้วยชีวิตของตน 731 โดยที่พิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณีทรงร่วมในพิธีด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงม้าพระที่นั่งตรวจแถว
ทหารที่เข้าร่วมกระทาสัตย์ปฏิญาณตน732
729

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารใน
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ธงชัยเฉลิมเป็นธงประจาหน่วยทหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารต้องให้ความเคารพเปรียบเสมือนองค์พระมหากษัตริย์ ธงชัยเฉลิมพล
ถือกาเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหน่วยทหารหน่วยแรกที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลคือกรม
ทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง


กรมทหารที่เข้าร่วมพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในครั้งแรกประกอบด้วย 1.กองบังคับการผสม 2.กอง
แตรวง 3.กองพัน นักเรียนนายร้อย นั กเรียนนายเรื อ นักเรี ยนนายดาบ นักเรี ยนนายดาบแพทย์ 4.กองบั งคับการกองพลที่ 1 รักษา
พระองค์ 5.กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 6.ทหารรักษาวัง 7.กรมทหารราบที่ 2 8.กรมทหารราบที่ 3 9.กรมทหารม้าของกองทัพ
น้อยที่ 1 10.กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 11.กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 12.กองสัมภาระที่ 1 และ 2 กองเสนารักษ์ที่ 1
และที่ 2 หมวดหมู่เสนารักษ์ และหมู่สัตว์รักษ์ของกองทหารในกรุงเทพฯ จัดรวมเป็นกองพัน 13.ทหารเรือ
730
“พิธีกระทาสัตย์สาบานต่อธงชัยเฉลิม พล ของทหารที่กรุ งเทพ ฯ ซึ่งได้กระทาหน้าพระที่นั่ง พ.ศ. 2470,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 44, ตอนที่ ง (16 ตุลาคม 2470): 2129.
731
กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475 – 2524,” หน้า 39.
732
“พิ ธีกระทาสัตย์สาบานต่ อธงชัยเฉลิมพล ของทหารที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งได้กระทาหน้าพระที่นั่ง พ.ศ. 2470,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 44, ตอนที่ ง (16 ตุลาคม 2470): 2130 – 2131.
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พิ ธี ที่ ส าคั ญ อี ก พิ ธี ห นึ่ ง ส าหรั บ นายทหารทุ ก นายซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวคื อ พิธี พระราชทานกระบี่ให้แ ก่นักเรียนนายร้อ ยที่สาเร็จการศึก ษา 733 ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนาย
ร้อยที่สาเร็จการศึกษาเป็นประจา การพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยที่กาลังจะกลายเป็น
นายทหารอาชีพในเวลาอันใกล้นี้เป็นการย้าเตือนให้นักเรียนนายร้อยทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่
จะต้องปกป้องประเทศชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การเสด็จพระราชดาเนินพิธีพระราชทานกระบี่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กระทาอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ก ารเสด็ จ พระราชด าเนิน พระราชทานปริ ญ ญาบั ตรให้ แ ก่ นิสิ ต นั ก ศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวจะยุติลง โดยให้ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราช
ดาเนินพระราชทานปริญญาบัตรแทน แต่สาหรับการพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนายร้อยนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง
ตลอดมาจนกระทั่งในพ.ศ.2555 จึงได้ใช้ผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนาย
ร้อยแทน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ถือให้ทหารเป็นบุคคลกลุ่มพิเศษที่
สถาบันให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรดานายทหารที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บังคับบัญชาของ
กองทัพในอนาคต

7.3 ชาตินิยมตามแบบฉบับของจอมพลป. พิบูลสงคราม
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 คณะราษฎร์ได้พยายามลดบทบาท และ
ความส าคั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ล งเพื่ อ มิ ใ ห้ ส ถาบั น คงสถานะของความเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของชาติไทยอีกต่อไป เรื่องสาคัญอย่างหนึ่งที่คณะราษฎร์พยายามทาก็คือการลบภาพลั กษณ์สมมติ
เทพ และความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการยกเลิกพระราชพิธีต่าง ๆ อย่างพิธี
จรดพระนั งคั ล แรกนาขวั ญ พิ ธี พยุ ห ยาตราสถลมารคและชลมารค เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยั ง ให้ ยุ บ
กระทรวงมุรธาธิการและกระทรวงวังอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์734
733

“พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อย วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2474,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 49, ตอนที่ ง (10 เมษายน 2475): 120 – 124.
734
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538), หน้า 173.
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อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ค ณะราษฎร์ จ ะมี ค วามพยายามในการลดบทบาทและอ านาจของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ลง แต่ก็ยังพยายามหาหนทางประนีประนอมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงมี
อิทธิพลอยู่ในหมู่ข้าราชการรุ่นเก่าและสังคมไทยอยู่มาก จวบจนกระทั่งเมื่อจอมพลป. พิบูลสงคราม
เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพหลพลพยุหเสนา อานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์
ลดลงเป็น อย่า งมากหลั งจากที่ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรงสละราชย์สมบัติ โดยมี
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วอานั นทมหิด ลซึ่ ง ขณะนั้น ทรงมี พระชนมายุ 10 พรรษาเสด็จ ขึ้ น
ครองราชย์สมบัติแทน ด้วยเหตุนี้จอมพลป. จึงใช้นโยบายที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์เพื่อการลดอานาจ
และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากสังคมไทยอย่างเปิดเผย พร้อม กันนี้ยังได้สถาปนา
ตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางของชาติไทยแทนที่พระมหากษัตริย์

7.3.1 จอมพลป. พิบูลสงครามกับกองทัพ
หลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองคณะราษฎร์ ไ ด้ ท าการลดทอนอ านาจของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งคือการกาจัดอานาจทางทหาร ด้วยเหตุนี้นายทหารในระดับสูง
จานวน 41 นายจึงถูกให้ออกจากราชการ ซึ่ง ทั้งหมดล้วนแต่เป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือไม่ เช่นนั้นแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์ และเพื่อเสริมสร้างฐานอานาจทาง
ทหารของคณะราษฎร์ ตาแหน่งเหล่ านี้จึ ง ถู กแทนที่ ด้ว ยนายทหารในกลุ่ม คณะราษฎร์ และกลุ่ ม
นายทหารที่ ค ณะราษฎร์ เ ชื่ อ ว่ า จะมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พวกตน ด้ ว ยเหตุ นี้ พ .อ.พระยาพหลพล
พยุหเสนาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนาของคณะราษฎร์จึงได้รับตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก โดยมีพ.อ.พระ
ยาทรงสุรเดชดารงตาแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก735 ส่วนจอมพลป. พิบูลสงคราม ซึ่งขณะนั้นยังคง
มียศ พ.ต.หลวงพิบูลสงครามดารงตาแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ แม้ว่าพระยาทรงสุรเดช
จะมีความพยายามที่จะย้ายหลวงพิบูลสงครามไปดารงตาแหน่ง อื่นที่ไม่มีความสาคัญ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความไม่ลงรอยกันตั้งแต่เมื่อครั้งเตรียมการปฏิวัติ736
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Sukanya Bumroongsook, “Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization of military
education in Thailand (1887 – 1946),” p. 222.
736
Ibid, p. 224 – 225.
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เหตุการณ์กบฏบวรเดชในพ.ศ.2476 เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาอานาจและบทบาท
ทางการทหารของ พ.ท.หลวงพิบูลสงคราม เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งจากพ.อ.พระยาพหลพลพยุ หาเสนา
เป็นผู้บัญชาการปราบกบฏในครั้งนี้ 737 การกบฏครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของรัฐบาล พ.ท.หลวงพิบูล
สงครามซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในการปราบกบฏจึงได้รับความดีความชอบ รวมทั้งความไว้วางเป็นอย่าง
มากจากพ.อ.พระยาพหลพลพยุหาเสนา โดยได้รับตาแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารบก ในพ.ศ.2476
และตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมได้เลื่อนยศเป็นพันเอกในปีถัดมา 738 พ.อ.หลวง
พิบูล สงครามก้า วขึ้ นมาเป็ นบุค คลที่ มีอ านาจสู ง สุด ในกองทัพในพ.ศ.2481 เมื่อ ได้รั บต าแหน่ง ผู้
บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นการวางรากฐานอานาจทางการทหารให้แก่ พ.อ.หลวงพิบูลสงครามที่จะขึ้น
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน
เมื่อพ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาก้าวลงจากตาแหน่งทางการเมือง พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม
ซึ่งถูกวางตัวเป็นทายาททางการเมืองได้เข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ ด้วยความตระหนักว่าตลอด
ระยะเวลานับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นบรรดาผู้ปกครองของคณะราษฎร์ต้องเผชิญหน้า
กับการท้าทายอานาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ด้วยเหตุนี้หนทางเดียวที่จะสร้างเสถียรภาพให้แก่ตนเองก็
คือการใช้มาตรการทางทหาร และตารวจ739 การปกครองระบอบเผด็จการทหารจึงถูกนามาใช้ในการ
ปกครองประเทศไทย แต่การที่จะใช้การปกครองระบอบเผด็จการทหารได้นั้น ตัวผู้นาจาเป็นต้องได้รับ
การยอมรับ และเคารพเชื่อฟังจากบรรดาทหารในกองทัพ ซึ่ง การปฏิรูปกองทัพของคณะราษฎร์ใน
ระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีส่วนช่วยสร้างอานาจทางการทหารให้แก่จอมพลป.
เป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะราษฎร์ได้ปลูกฝังแนวคิดให้ทหารในกรอบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ทหารตระหนัก
ในหน้าที่ของตนที่ไม่ใช่การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไป แต่เป็นการปกป้องรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งยังยังมีการเปลี่ยนแปลงสามัญสานึกของทหารที่เคยให้ความสาคัญแก่พระมหากษัตริย์ในฐานะ
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, หน้า 138.
สุ ธ าชั ย ยิ้ ม ประเสริ ฐ , แผนชิ งชาติ ไ ทย: ว่ า ด้ ว ยรั ฐและการต่ อ ต้ า นรั ฐ สมั ยจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ครั้ งที่ ส อง
(พ.ศ.2491 – 2500) (กรุงเทพฯ: พีเพรส , 2553, พิมพ์ครั้งที่ 3), หน้า 24.
739
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย ระหว่า ง พ.ศ. 2481-2492,
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ, 2532.
738
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จอมทัพของชาติ ก็เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสาคัญ ต่ อผู้บัญ ชาการทหารบกในฐานะผู้บัง คับบัญชา
สูงสุดของทหารในกองทัพ740
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้จอมพลป. สามารถสถาปนาตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางของ
กองทัพแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยง่าย เนื่องจากในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดลยังทรงเยาว์พระชัน ษา และทรงไม่มีพระราชอานาจ หรือบทบาทใด ๆ ภายในกองทัพ
ด้วยเหตุนี้จอมพลป. ซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และได้รับการสนับสนุนจากบรรดานายทหารคนอื่น ๆ
ซึ่งล้วนแต่ดารงตาแหน่งที่สาคัญภายในกองทัพ เช่น พ.ท.หลววงพรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) พ.ท.หลวง
สวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) พ.ท.หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จิตตาคุณ) 741 จึงก้าวขึ้นมาแทนที่
พระมหากษัตริย์
จากความต้องการใช้กองทัพเป็นฐานอานาจ ทาให้ในช่วงเวลาที่จอมพลป. พิบูลสงครามดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี กองทัพจึงได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกรมทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็น
หน่วยทหารที่จอมพลป. เติบโตมาในหน้าที่ราชการ จอมพลป. ได้พัฒนากรมทหารปืนใหญ่ให้มีความ
ทันสมัยโดยมีการจัดซื้อปืนใหญ่ชนิดใหม่ที่ใช้รถยนต์ลากจูงแทนการใช้ม้า เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นแบบฝรั่งเศส และเบลเยียม แทนหลักสูตรของเยอรมัน 742
อีกทั้งยังมีการก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคทหารบกซึ่งจอมพลป. ได้ลอกเลียนแบบมาจากโรงเรียนเทคนิค
ของฝรั่งเศส (École Polytechnique) อันเป็นการเพิ่มจานวนกาลังพลที่มีคุณภาพให้แก่กองทัพ 743
นอกจากการพัฒนากองทัพบกให้มีความทันสมัยแล้วจอมพลป. ยังพัฒนากองทัพเรือโดยการจัดซื้อเรือ
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเรือดาน้าจากประเทศญี่ปุ่น และยังปรับปรุงสถานีเรือที่สัตหีบซึ่งพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงก่อตั้งไว้ ก็ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นฐานทัพเรือ ส่วน

740

กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524,” หน้า 103.
สุ ธ าชั ย ยิ้ ม ประเสริ ฐ , แผนชิ งชาติ ไ ทย : ว่ า ด้ ว ยรั ฐและการต่ อต้ า นรั ฐ สมั ยจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ครั้ งที่ ส อง
(พ.ศ.2491 – 2500), หน้า 24.
742
ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540 ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ (ลพบุรี: ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, 2540), หน้า 433.
743
เรื่องเดียวกัน, หน้า 458.
741
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กาลังทางอากาศนั้นได้มีการยกกรมทหารอากาศ ที่สัง กัดอยู่ในกองทัพบก ขึ้นเป็นกองทัพอากาศ
พร้อม ๆ กับการจัดซื้อเครื่องบินประเภทต่าง ๆ จากสหรัฐฯ เข้ามาประจาการ744
การพั ฒ นากองทั พ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ได้ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเสริ ม สร้ า งอ านาจให้ แ ก่
จอมพลป. พิ บู ล สงคราม ที่ น อกจากจะด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ยั ง ด ารงต าแหน่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ทาให้
จอมพลป. กลายเป็นบุคคลที่กุมอานาจทางการทหารของประเทศไว้ที่ตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ และเมื่อ
จอมพลป. สามารถควบคุมกองทัพได้แล้ว การยกตัวเองขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของชาติแทนที่สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่ประการใด

7.3.2 การสร้างความเป็นไทยที่ไม่ต้องการพระมหากษัตริย์
ถึงแม้จอมพลป. พิ บูลสงครามจะเป็น หนึ่ง ในสมาชิก ของคณะราษฎร์ ที่ร่ วมเปลี่ ยนแปลง
ประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ด้วยพื้นฐานการศึกษาของ
จอมพลป. ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ฟองเตนโบล
(École d'application de l'artillerie, Fontainebleau) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
ต่ า งปลู ก ฝั ง แนวคิ ด ในลั ก ษณะอนุ รั ก ษ์ นิ ย มให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น มากกว่ า แนวคิ ด หั ว ก้ า วหน้ า ตามแบบ
มหาวิทยาลัยทั่วไปในทวีปยุโรป ทาให้จอมพลป. มีแนวคิดที่โน้มเอียงไปในลักษณะเผด็จการที่ต้องการ
รวมอานาจการปกครองมาไว้ที่ตัวเอง 745 ด้วยเหตุนี้นโยบายของจอมพลป. เมื่อก้าวเข้าสู่ตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จอมพลป. จึงเลือกที่จะสร้างชาติไทยขึ้นมาโดยมุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวผู้นา
ความเป็ น ไทยในรู ป แบบใหม่ ที่ จ อมพลป. ได้ ส ร้ า งขึ้ น มานั้ น ผิ ด ไปจากในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นเครื่องหมายสาคัญใน
การกาหนดความเป็นไทย โดยไม่ได้จากัดอยู่ที่เชื้อชาติ ประเพณี บรรพบุรุษ หรือแม้แต่ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร หากแต่เพียงคนเหล่านั้นมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นคนไทยโดย
744

ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540 ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่, หน้า 496.
745
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, หน้า 168.
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สมบูรณ์746 ซึ่งกรอบความเป็นไทยในลักษณะนี้ได้ให้ความสาคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่าง
มาก ดังนั้นเมื่อจอมพลป. ก้าวเข้าสู่อานาจพร้อมกับความต้องการที่จะล้มล้างอานาจและอิทธิพลของ
สถาบัน พระมหากษัตริย์ออกไปจากสังคมไทย จอมพลป. จึงต้องหาเครื่องหมายที่กาหนดความเป็น
ไทยขึ้นมาใหม่
แนวคิดชาตินิยม และความเป็นไทยที่ให้ความสาคัญ กับความยิ่ง ใหญ่ความภูมิใจในความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติ รวมไปถึงความรัก และหวงแหนในบ้านเกิดเมืองนอน 747 จึงถูกนามาใช้ในการ
สร้างความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ ในระยะเวลาไม่นานนักหลังจากจอมพลป. ขึ้นสู่อานาจ นโยบาย
ต่าง ๆ ที่จะลดทอนความเป็นศูนย์กลางของสถาบันกษัตริย์ได้เริ่มปรากฏขึ้น เช่น งานมอบปริญญา
บัต รซึ่ง แต่ เดิ ม พระมหากษั ต ริย์ จ ะเป็ น ผู้ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รตั้ ง แต่รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวจอมพลป. ก็ทาหน้าที่เป็นผู้มอบปริญญาแทน748 หรือการยกเลิกเบี้ยบานาญ
ที่เคยถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ คาสั่งให้ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวในสถานที่ราชการ และที่สาคัญคือการฟ้องร้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ร าไพพรรณีใ นข้ อ หายั ก ยอกทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น 749 และการยกเลิ ก การใช้
บรรดาศักดิ์ในพ.ศ.2486750 อันเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไ ม่ไ ด้มี
อานาจ หรือผลประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอีกต่อไป
นโยบายการสร้างความเป็นไทยขึ้นมาใหม่ของจอมพลป. พิบูลสงครามที่ ให้ความสาคัญต่อ
การปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม และความสามัคคีของคนในชาติได้ใช้ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เป็น
เครื่องมือเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ของคนไทยในอดีตที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกที่เข้ามารุกรานแผ่นดิน
บ้านเกิดเมืองนอนด้วยความรักชาติ กล้าหาญ และพร้อมที่จะสละชีวิ ตเพื่อชาติ โดยมีหลวงวิจิตรวาท

746

อัศวพาหุ, ความเป็นชาติโดยแท้จริง (และ) มะพร้าวตื่นดก, หน้า 15.
สายชล สัตยานุรักษ์ , ความเปลี่ ยนแปลงในการสร้ า ง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย หลวงวิจิตรวาทการ
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2545, พิมพ์ครั้งที่ 1), หน้า 31.
748
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, หน้า 243.
749
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2481-2492,
หน้า 46.
750
“พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การยกเลิกบรรดาศักดิ์,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59, ตอนที่ 33 ก (19 พฤษภาคม
2486): 1089 – 1091.
747
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การเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เหล่านี้ เช่นเรื่อง เลือดสุพรรณ ศึกถลำง พระเจ้ำกรุงธน และน่ำน
เจ้ำ เป็นต้น751 จะสังเกตได้ว่าภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้พยายามใช้ตัวเอกเป็นบุคคล
ธรรมดาสามัญ หรือข้าราชการ จะมีเรื่องพระเจ้ำกรุงธนเท่านั้นที่ตัวเอกมีเชื้อสายกษัตริย์ แต่ก็ไม่ได้มี
ความเกี่ยวพันธ์กับราชวงศ์จักรีแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าหน้าที่ใน
การปกป้องประเทศชาตินั้น ไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์เพียงฝ่ายเดียวแต่ประชาชนธรรมดาก็ทาหน้าที่เฉก
เช่นกษัตริย์ได้
พร้ อมๆ กั น นี้ใ นระหว่ า งพ.ศ.2482 – 2485 จอมพลป. ยัง ได้อ อกประกาศรั ฐนิ ย ม
12 ประการอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในแบบของจอมพลป. 752 ซึ่ง
ประกาศรัฐนิยมส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้สึกรัก และภูมิใจในความเป็นไทยรูปแบบใหม่
เช่น ประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 1 ว่าด้วยการใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน, และสัญชาติ ที่ประกาศให้ใช้คา
ว่า “ไทย” ในการเรียกชื่อประเทศ และคนแทนที่คาว่า “สยาม” 753 ซึ่ง เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์
ความเป็นไทยในแบบเก่า รวมไปถึงประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 8 ที่ให้ใช้คาว่า “ไทย” แทน
คาว่า “สยาม” ในเพลงชาติ754 และเพลงสรรเสริญพระบารมี755 นอกจากความภูมิใจในความยิ่งใหญ่



เลือดสุพรรณ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกตามนโยบายสร้างชาติของจอมพลป. โดยเข้าฉายในพ.ศ.2479 โดยเป็นเรื่องราวของ
ชาวบ้า นที่ต่อสู้กับกองทัพ พม่าที่ เข้ามารุกรานกรุ งศรีอยุธยาพ.ศ.2310 จนสุดท้ายแล้วชาวบ้าน และนางเอกก็ยอมตายเพื่อปกป้อง
บ้านเมืองของตนไว้

ศึกถลำง เข้าฉายในพ.ศ.2480 โดยเป็นเรื่องราวของท้าเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีแห่งเมืองถลางที่ต่อสู้กับ
ทัพพม่าที่เข้ามารุกรานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระเจ้ำกรุงธน เข้าฉายในพ.ศ.2480 เป็นเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกู้ชาติหลังจากการเสียกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว การกล่าวถึงการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทาได้อย่าง
เปิดเผยเพราะเป็ นเรื่องราวที่ กระทบกระเทือนต่ อราชวงศ์จั กรี แต่ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 แล้ว การกล่าวถึ ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินในการกู้ชาติจึงกระทาได้อย่างเปิดเผย

น่ำนเจ้ำ เข้าฉายในพ.ศ.2482 เป็นเรื่องของอาณาจักรไทยในน่านเจ้าซึ่งถูกกองทัพของกุบไลข่านรุกรานทาให้ ต้องหนี
มาอยู่ที่แหลมทอง ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทาให้คนไทยจานวนมากต่างเชื่อว่าคนไทยนั้นอพยพมาจากน่านเจ้าตาม
อย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บอกไว้
751
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, หน้า 187 – 189.
752
วัยอาจ, เดวิด เค., ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป, หน้า 460.
753
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56,
ตอนที่ 0 ง (24 มิถุนายน 2482): 810.
754
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 เรื่อง ทานองและเนื้อร้องเพลงชาติ, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
56, ตอนที่ 0 ง (10 ธันวาคม 2482): 2653 – 2654.
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ของชาติไทยแล้ว ความเป็นไทยรูปแบบใหม่ยังมุ่งเน้นให้ชาวไทยมีความภาคภูมิใจในความเจริญทาง
วัฒนธรรมเฉกเช่นมหาอานาจตะวันตก 756 ประกาศรัฐนิยมที่ออกมาจึงมีข้อกาหนดเรื่องการแต่งกาย
ของคนไทย และการดาเนินชีวิต ประจาวันซึ่ง นามาตรฐานทางวั ฒนธรรมของตะวันตกมาใช้ เช่ น
ข้อกาหนดที่ให้คนไทยใช้เวลาในวันหยุดในการท่องเที่ยว ทาบุญ เล่นกีฬา ศึกษาความรู้757
อย่างไรก็ตามความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของลัทธิชาตินิยมตามแบบของ
จอมพลป. ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างความภูมิใจในความเจริญทางด้านวัฒนธรรม แต่เป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจในชาติไทยที่เป็นมหาอานาจ 758 โดยมีจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นผู้นาชาติไทย
ที่จะก้าวเข้ามาแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่กาลังจะถูกลบเลือนไปจากสังคมไทย ด้วยเหตุนี้การ
เรียกร้องดินแดนที่ไทยเคยสูญเสียไปจากฝรั่งเศสจึงได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งนโยบายชาตินิยมโดยการสร้าง
ความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ของจอมพลป. ถือได้ว่าเป็นจุดชี้ชะตาของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
แท้จริง เพราะหากนโยบายนี้ประสบผลสาเร็จสถาบันกษัตริย์ที่เคยเป็นศูนย์กลางของประเทศก็ จะ
หมดความสาคัญอีกต่อไป โดยมีจอมพลป. ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของชาติแทนที่

7.3.3 หลวงวิจิตรวาทการกับชาตินิยมของจอมพลป. พิบูลสงคราม
หลวงวิจิตรวาทการมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ผู้นาของชาติไทยสมัยใหม่
และความเป็ น ศู น ย์ ก ลางของชาติ ใ ห้ แ ก่ จ อมพลป. พิ บู ล สงครามให้ ก้ า วขึ้ น มาแทนที่ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ผ่านงานเขียน งานละคร และปาฐกถาในโอกาสต่าง
ๆ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ความผู้นาความเป็นไทยสมัยใหม่ของจอมพลป.
ด้ว ยเหตุนี้ แนวคิด มหาบุรุ ษถู ก นามาใช้เ พื่ ออธิบ ายภาพลั กษณ์ค วามเป็น ผู้น าของจอมพลป. เพื่ อ
ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จะเป็นมหาบุรุษ หรือผู้นาได้นั้นไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นชนชั้นสูง หรือราชวงศ์ แต่คน
755

“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57,
ตอนที่ 0 ก (10 ธันวาคม 2483): 78.
756
สายชล สัตยานุรัก ษ์ , ความเปลี่ยนแปลงในการสร้า ง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย หลวงวิจิตรวาทการ,
หน้า 31.
757
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 11 เรื่อง กิจประจาวันของคนไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58,
ตอนที่ 0 ก (9 กันยายน 2484): 1133.
758
สายชล สัตยานุ รักษ์ , ความเปลี่ ยนแปลงในการสร้า ง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย หลวงวิ จิตรวาทการ,
หน้า 31.
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ธรรมดาสามัญ แม้แต่คนยากจนอย่างจอมพลป. ก็สามารถกลายเป็นมหาบุรุษได้เพียงแค่ฝึกฝนตนเอง
ให้มีคุณสมบัติของความเป็นมหาบุรุษ 5 ประการ อันได้แก่ มีความมุ่งหมาย มีหัวใจเข้มแข็ง มีสมาธิ มี
ความเชื่อในตัวเอง และมีมโนมยิทธิ759 นอกจากนี้แนวคิดมหาบุรุษของหลวงวิจิตรวาทการยังแสดงให้
เห็นว่าผู้นาเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และผู้นายังเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุดที่มี
อานาจสูงสุดที่จะสั่งให้ใครทาอะไรก็ได้760
แม้แนวคิดมหาบุรุษของหลวงวิจิตรวาทการได้สร้างความชอบธรรมให้แก่จอมพลป. ในการ
เป็นผู้นาเผด็จการ แต่ปัญหาสาคัญของการอธิบายแนวคิดมหาบุรุษในลักษณะดังกล่าวคือการสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้นาของความเป็นไทยสมัยใหม่ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ยังมีคงมีอานาจเด็ดขาดเหนือประชาชน อันแสดงให้เห็นถึงความไม่
เท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม ทั้ ง ที่ แ นวคิ ด มหาบุ รุ ษ ของหลวงวิ จิ ต รวาทการมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะสร้ า ง
ภาพลักษณ์ผู้นาของความเป็นไทยสมัยใหม่ที่หลุดจากกรอบแนวคิดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึ่งเห็นได้ว่าเพียงแค่จุดเริ่มต้นของนโยบายการสร้างความเป็นไทยสมัยใหม่ก็กลับกลายเป็นการเดิน
ย้อนกลับไปสู่แนวคิดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

7.3.4.1 นโยบายชาตินิยมสมัยใหม่ที่ไม่ต่างจากเก่า
การสร้างความเป็นไทยรูปแบบใหม่ของหลวงวิจิตรวาทการได้เน้นย้าเรื่องความรักชาติ และ
ความเสียสละของประชาชน โดยพยายามปลุกสามัญสานึกของประชาชนในประเทศให้ตระหนักว่า
หน้าที่ในการปกป้องประเทศชาตินั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของจอมพลป. จึง
ได้มีประกาศรัฐนิยม ฉบับที่ 2 เรื่อง “การป้องกันภัยที่จะบัง เกิดแก่ชาติ ” โดยใจความสาคัญของ
ประกาศฉบับนี้ก็คือ “การป้องกันรักษาชาติย่อมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ร่วมชาติกัน ”761
พร้อมกันนี้จอมพลป. ยังได้ปลุกกระแสชาตินิยมในตัวประชาชนด้วยการเรียกร้องดินแดนคืนจาก
ฝรั่งเศส และสุดท้ายแล้วก็นาประเทศไทยเข้าสู่สงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลาถัด
759

สายชล สัตยานุ รักษ์ , ความเปลี่ ยนแปลงในการสร้า ง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย หลวงวิ จิตรวาทการ,

หน้า 75.
760

เรื่องเดียวกัน, หน้า 76.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 2 เรื่อง การป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 56, ตอนที่ 0 ก (10 กรกฎาคม 2482): 1010.
761
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มา ซึ่ง การเข้า ร่ว มสงครามโลกครั้ง นี้ท าให้จ อมพลป. ซึ่ ง ก่ อนหน้า นั้น ดารงตาแหน่ง พลตรี ได้รั บ
พระราชทานยศจอมพลในฐานะที่เ ป็นผู้ บัญ ชาการทหารสูง สุ ดซึ่ ง นากองทั พไทยเอาชนะกองทั พ
ฝรั่งเศสจนได้ดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมา ซึ่งเท่ากับเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่ ประเทศ
ไทยต้องสูญเสียไปหลังจากเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส762
แนวคิดชาตินิยมทั้งสองเรื่องเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดเดียวกันกับพระบรมราโชบายชาตินิยมใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เป็นศูนย์กลางแห่งความ
จงรักภักดีที่คนไทยทุกคนจะต้องมีความสามัคคี และยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษา “ชาติ ศาสน์
กษัตริย์” วิธีการหนึ่งที่ทรงใช้ในการสร้างจิตสานึกแห่งความเสียสละ และจงรักภักดีคือการจัดตั้งกอง
เสือป่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงสาเหตุการจัดตั้งกอง
เสือป่าขึ้นก็เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนมีสิทธิที่จะทาหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้ 763 นอกจากนี้
พระองค์ยังทรงมีพระบรมราโชบายนาประเทศสยามเข้าสู่สงครามโลกครั้ง ที่ 1 พร้อมกับการปลุก
สามัญสานึกแห่งความรักชาติให้เกิดขึ้นกับชาวไทย อีกด้านหนึ่งสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้ยังมีส่วนสาคัญ
ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นาทางทหารให้แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะจอม
ทัพของชาติที่นาพาประเทศประสบชัยชนะในมหาสงครามครั้ง สาคัญ อันเป็นการส่งเสริมเกียรติยศ
ให้แก่ประเทศชาติ764
ดัง นั้ น จึ ง ไม่ น่ า แปลกแต่ อ ย่ า งใดที่ หลวงวิ จิ ต รวาทการจะหยิ บ ยื ม เอาพระบรมราโชบาย
ชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการสร้างชาติไทยรูปแบบใหม่ให้แก่
จอมพลป. สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเป็นอย่างมากคือการใช้ละคร หรือภาพยนตร์ในการปลูกฝัง ความรู้สึกรัก
ชาติให้แก่ประชาชนในประเทศ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั วนั้นบทละคร
ประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น จ านวนมาก และถู ก ใช้ ใ นการสร้ า งความรู้ สึ ก รั ก ชาติ และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่น บทละครเรื่องเสียสละ หัวใจนักรบ และท่ำนรอง เป็นต้น
บทละครเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่ จะปลูกฝังความรู้สึก
762

“พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศจอมพล จอมพลเรื อ และจอมพลอากาศ (นายพลตรี หลวงพิ บู ล
สงคราม),” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58, ตอนที่ 0 ก (28 กรกฎาคม 2484): 981 – 984.
763
Vella, Walter F., Chaiyo ! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, p. 31.
764
“พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ กองทหารซึ่ งกลั บ จากงานพระราชสงคราม,” ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 36,
(28 กันยายน 2462): 1784 – 1786.
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รักชาติ ความสามัคคีของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และที่สาคัญคือความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดที่แม้แต่ชีวิตของตนเอง 765 ในขณะที่ง านละครอิงประวัติศาสตร์ของ
หลวงวิจิตรวาทการที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างสานึกในความรู้สึกรั กชาติให้เกิดขึ้นกับคนไทยอย่างเรื่อง
เลือดสุพรรณ ศึกถลำง หรือน่ำนเจ้ำ เป็นต้น ต่างมีเนื้อหาปลุกเร้าให้ประชาชนในชาติมีความสามัคคีมี
ความรู้สึกรักชาติ และยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอน766 จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายของงาน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว และงานบทละครของหลวงวิจิตรวาทการ
ต่างมีจุดมุ่งหมายในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่งานบทละครของหลวงวิจิตรวาทการมุ่งเน้นให้ประชาชน
มีความรักชาติบ้านเกิดแทนที่พระมหากษัตริย์
ไม่ใช่แต่เพียงวัตถุประสงค์ในการแต่งบทละครที่คล้ายคลึงกัน แม้แต่โครงเรื่องในงานบทละคร
เหล่านี้ของหลวงวิจิตรวาทการก็ยังมีลักษณะเช่นเดียวกับงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่อง เลือดสุพรรณ ที่กล่าวถึงชาวบ้านที่สุพรรณ
ซึ่ง พร้อมใจกันต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราน แต่ในขณะเดียวกันหลวงวิจิตรวาทการก็ไ ด้สร้าง
ภาพลั ก ษณ์ มั ง รายตั ว ละครเอกซึ่ ง เป็ น ทหารพม่ า ให้ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจชาวไทย และมี ค วาม
ยุติธรรม767 ส่วนบทพระราชนิพนธ์เรื่อง หัวใจนักรบ ก็ได้กล่าวถึงความสามัคคีของเสือป่าที่ช่วยกัน
ปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึก แต่ในอีกด้านหนึ่งบทละครเรื่อ งนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทหาร
ของข้าศึกนั้นมีความยุติธรรม และเห็นอกเห็นใจชาวบ้านที่ต้องมาสู้รบกับทหารของฝ่ายตน768
นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามได้ชักชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อ
จัดซื้อเรือรบบางปะกงในพ.ศ.2480769 อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายมในกระตุ้นจิ ตสานึกในความ
รักชาติของประชาชน หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งบทละครเรื่อง ศึกถลำง ที่สอดแทรกเนื้อหาที่กล่าวถึง
765

ธงชัย หวานแก้ว, “การปลูกฝังความรักชาติตามที่ปรากฏในบทละครพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522), หน้า 199 –
200.
766
ประอรรั ต น์ บู ร ณมาตร์ , หลวงวิ จิ ต รวาทการกั บ บทละครประวั ติ ศ าสตร์ (กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 79.
767
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์, หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์, หน้า 100.
768
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ, บทละครพูดเรื่อง เสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และ หัวใจชายหนุ่ม ,
หน้า 245 – 246.
769
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์, หลวงวิจิตรวาทการกับบทละคร, หน้า 79.
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การบริจาคเงินให้แก่รัฐบาล วิธีการดังกล่าวของหลวงวิจิตรวาทการเรียกได้ว่าลอกแบบมาจากพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงชักชวนชาวไทยให้ร่วมกันบริจาคเงิน
เพื่อ ซื้อ เรื อรบหลวงพระร่ว งในพ.ศ.2457 ด้ วยการพระราชนิพนธ์เ รื่อ ง มหำตมะ และที่น่ าสนใจ
ยิ่งกว่านั้นคือ บทละครเรื่อง ศึกถลำง โดยเฉพาะในตอนท้ายเรื่องเกือบจะเป็นการลอกบทพระราช
นิพนธ์เรื่อง มหำตมะ มาเกือบทั้งหมด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนตัวละครเสียใหม่ ด้วยข้อสรุปในตอนท้าย
ของเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่า ตัวละครที่เคยเป็นคนที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วก็สามารถกลับใจได้ และยังช่วยบริจาค
เงินเพื่อซื้อเรือรบให้แก่รัฐบาล อีกทั้งยังอธิบายให้เห็นถึงความจาเป็นที่คนไทยจะต้องร่วมกันบริจาคซื้อ
เรือรบให้แก่รัฐบาล เพื่อจะได้มี เรือรบไว้คอยต่อสู้กับข้าศึกเพื่อ ไม่ให้ข้าศึกเข้ามาในประเทศได้ 770
ในขณะที่บทพระราชนิพนธ์เรื่อง มหำตมะ ในตอนจบของเรื่องนั้นนายสนซึ่ง เป็นตัวเอกของเรื่อง
สามารถกลับใจได้ว่าการที่ตัวนายสนต่อต้านการซื้อเรือรบนั้นได้ส่งผลร้ายให้แก่ประเทศ เพราะทาให้
ข้าศึกสามารถเข้ามาในประเทศได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อนายสนตื่นขึ้นมาจากฝันร้าย ก็ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อ
ซื้อเรือรบพระร่วงเช่นเดียวกับคนอื่นๆ771
การที่รัฐบาลของจอมพลป. นาวาทกรรมชาตินิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มาใช้เป็นจานวนมาก ซึ่งหลายๆ นโยบายเป็นการลอกเลียนแบบอย่างชัดเจน ทาให้รัฐบาลของจอม
พลป. มีความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาญาณในการปกครอง
ชาติ บ้านเมื องให้แ ก่พระองค์ อันเป็น การปรับ ปรุ ง ภาพลั กษณ์ ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในเรื่องพระบรมราโชบายในการปกครองประเทศ
ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงครองสิริราชย์สมบัติ ด้วยเหตุนี้ในพ.ศ.2482 จอมพลป. พิบูลสงครามจึงได้มีนโยบาย
ให้มีการจัดสร้างพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณสวนลุมพินี โดย
เหตุผลที่คณะรัฐมนตรีจัดสร้างพระบรมรูปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
770
771



เรื่องเดียวกัน, หน้า 103.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล.นนทรี และ มหาตมะ, หน้า 172.

ในช่วงที่จอมพลป. พิบูลสงครามดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดสร้างพระบรมรูป
พระมหากษัตริย์ทั้งหมด 8 พระองค์ประกอบด้วย พระพรหมมหาราช พ่อขุนรามคาแหงมหาราช สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็ จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ม หาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพร ะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์เดียวในราชวงศ์จักรีที่คณะรัฐบาลของ
จอมพลป. มีมติให้จัดสร้างพระบรมรูปถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
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เจ้าอยู่หัวก็เนื่องจากว่า ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สาคัญหลายประการเช่น การนาประเทศไทยเข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่ 1 ทาให้ประเทศไทยธารงรักษาอิสสรภาพของชาติไ ว้ไ ด้ หรือการที่ทรงได้รับ
พระราชทานยศนายพลเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษ แต่พระราชกรณียกิจสาคัญที่คณะรัฐมนตรีของ
จอมพลป. ได้อธิบายว่าเป็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ และเป็นสิ่งที่เชิดชูพระเกรียติของ
พระองค์ ก็ คื อ “การปลุ ก ชาติ เ พื่ อ ให้ ค นไทยตื่ น ตั ว ในความรั ก ชาติ ” 772 อั น เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท าให้
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพลป. มีมติที่จะให้มีการจัดสร้างพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น773
จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วการสร้างชาติไทยรูปแบบใหม่ของจอมพลป. พิบูลสงครามที่ต้องการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ชาติ นิ ย มให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยมี ตั ว จอมพลป. ผู้ น าของชาติ ก็ คื อ การน าแนว
พระราชดาริ และพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ใหม่ ทาให้
นโยบายต่าง ๆ ของจอมพลป. ไม่สามารถหลุดพ้นจากกรอบคิดชาตินิยมที่ให้ความสาคัญกับผู้นา ตาม
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายชาตินิยมของจอมพลป. จึงเป็น
เพียงการนาตัวจอมพลป. มาแสดงบทบาทแทนที่พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อจอมพลป. พ้นจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 สถาบันพระมหากษัตริย์จึงกลับมาเป็นศูนย์กลางของชาติได้อย่าง
รวดเร็ว
แม้ในพ.ศ.2490 จอมพลป. พิบูลสงครามจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หนึ่ง ซึ่ง การ
ดารงตาแหน่งในครั้งนี้กินระยะเวลากว่า 10 ปีหลังจากการหลุดออกจากตาแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ
นโยบายในการสร้างความเป็นไทยในรูปแบบใหม่เพื่อมาแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับไม่ปรากฏ
ขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนในสมัยแรกที่ตัวจอมพลป. ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สาเหตุสาคัญเนื่องจาก
เสถียรภาพของรัฐบาลจอมพลป. ในยุคที่สองสั่นคลอนจากศัตรูเก่ าของจอมพลป. อย่างกลุ่มอนุรักษ์
นิยมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งพยายามช่วงชิงอานาจเพื่อก้าวขึ้นมาแทนที่จอมพลป. ด้วย
เหตุนี้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่จอมพลป. ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองจึงเป็นช่วงเวลาที่
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“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สร้างพระบรมรูปเป็ นอนุสสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสิ
นทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56, ตอนที่ 0 ง (15 มกราคม 2482): 2902.
773
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2902.
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จอมพลป. พยายามต่ อ สู้ เ พื่ อ รั ก ษาอ านาจของตนไว้ มากกว่ า การท้ า ทายอ านาจต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า จอมพลป. พิ บู ล สงครามเริ่ ม มี น โยบายที่ ป ระนี ป ระนอมกั บ สถาบั น
พระ มหากษั ต ริ ย์ ม าก ยิ่ ง ขึ้ น รั ฐ พิ ธี ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง และมี ลั ก ษณะของก ารยกย่ อ งเทิ ด ทู น
สถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มปรากฏให้เ ห็นอย่างชัดเจน เช่น ในพ.ศ.2490 จอมพลป. ยังยอมที่จะรื้อ
ฟื้นพระราชพิธีที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยกเลิกไปหลังจากคณะราษฎร์ขึ้นมามี
อานาจ หนึ่งในพิธีที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่คือพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่ก็ไม่ได้เป็นการฟื้นฟู
พระราชพิธีขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ เพียงแต่รื้อฟื้นพิธีพุทธมงคล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ
เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงอธิษฐานให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร
เจริญงอกงาม แต่ยังคงไม่มีการประกอบพิธีแรกนาขวัญแต่อย่างไร 774 รวมถึงการสถาปนากรมทหาร
ราบที่ 1 กลับมาเป็นกรมทหารราบที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพ.ศ.2492775 และใน 5
พฤษภาคม พ.ศ.2500 จอมพลป. ได้จัดให้มีการรื้อฟื้นกระบวนพยุหยาตราชลมารคอันเป็นโบราณราช
ประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่ใช้ในการเดินทางสัญจรทางน้า ซึ่งกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่จัด
ขึ้นในครั้งนี้มีขึ้นเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูป พระไตรปิฎก และพระสงฆ์แห่ไปตามแม่น้าเจ้าพระยาเนื่อง
ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ776 นอกจากนี้จอมพลป. พิบูลสงครามได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 1 กรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพ.ศ.2496777 รวมทั้งยอมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ดาเนินอย่างเป็นทางการไปยังต่างจังหวัด เช่น พ.ศ.2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ดาเนินไปยังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ
พระปรางค์วั ดมหาธาตุ778 เรื่ องเหล่านี้ มีส่ วนสาคัญ ที่ท าให้ก ารนาพระมหากษั ตริ ย์ก ลับ มาเป็ น
ศูนย์กลางประเทศอีกครั้งหนึ่งของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ประสบความสาเร็จอย่างง่ายดาย
774

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, หน้า 365.
หจช., สร.0201.4.1/1 กรมทหารมหาดเล็ก (ร.บ.1 และ 11) ลงวันที่ 26 มกราคม 2492.
776
กองทัพเรือ, กระบวนพยุหยาตราชลมารค (กรุงเทพฯ: กองทัพเรือ, 2540), หน้า 6 – 24.
777
จรูญ จาปาทอง, “กองทัพสมัยใหม่ของไทย: การประดิษฐ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนทางทหาร,” หน้า 106.
778
“หมายกาหนดการ ที่ 8/2497 พระราชพิธีพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประดิษฐาน ณ พระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี 2497,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71, ตอนที่ 32 ง
(18 พฤษภาคม พ.ศ.2497): 1252 – 1255.
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7.4 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์กับวาทกรรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 คณะราษฎร์ได้พยายามปลูกฝังจิตสานึกของ
ทหารเสียใหม่ จากเดิมที่ทหารให้ความสาคัญพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็น “จอมทัพ” ซึ่งมีพระ
ราชอานาจสูงสุดในกองทัพ มาเป็นการให้ความสาคัญแก่ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บังคับบัญชา
สูง สุ ดของทหารในกองทั พบก โดยต าแหน่ง จอมทัพ ของพระมหากษัต ริย์ นั้นเป็น เพี ยงต าแหน่ ง
กิตติมศักดิ779
์ อีกทั้งยังมีความพยายามปลูกฝังให้ทหารตระหนักว่าหน้าที่ที่แท้จริงของทหารนั้นไม่ใช่
การปกป้องพระมหากษัตริย์ และพระราชอานาจของพระองค์เหมือนในอดีต แต่ทหารมีหน้าที่ปกป้อง
ประเทศชาติจากศัตรูทั้งภายนอก และภายในประเทศ อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่สาหรับการเรียนการสอนของนักเรียน
นายร้อยซึ่งจะกลายเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต การเรียนการสอนยังคงเน้นการปลูกฝังจิตสานึกแห่ง
ความจงรักภักดีของทหารต่อพระมหากษัตริย์เช่นเดิม780
ด้วยเหตุที่การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกยังคงปลูกฝังแนวคิด และจิตสานึก
ของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาให้กลุ่มนายทหารที่ก้าวขึ้นมาคุมอานาจในกองทัพ
ในช่วงหลังทศวรรษ 2490 อย่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลผิน ชุณหะวัณ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร พลเอกกฤษณ์ สีวะรา เป็นต้น ล้วนแต่ถูกปลูกฝังแนวคิดแบบเดิมที่ให้ความสาคัญต่อสถาบันหลัก
ของสังคมอย่าง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์781 ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาคณะราษฎร์ที่มีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองกับนาวาทกรรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการกรุยทางสู่
อานาจทางการเมืองของตน แม้แต่ตัวจอมพลป. พิบูลสงครามซึ่งเป็นสมาชิกคนสาคัญในคณะราษฎร์ก็
กลับใช้วาทกรรมดังกล่าวในการรักษาอานาจทางการเมืองของตนไว้ เมื่อตระหนักว่าตนไม่สามารถ
สถาปนาอ านาจของตนมาเสมอกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ หมื อ นเมื่ อ ครั้ ง ที่ ด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีในสมัยแรกได้ 782 ด้วยเหตุนี้จึง ไม่น่ าแปลกที่ นายทหารซึ่ง ไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการ
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กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524,” หน้า 103.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 103 – 104 .
781
โสภา ชานะมูล, “ชาติไทย” ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), หน้า 192.
782
โสภา ชานะมูล, “ชาติไทย” ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า, หน้า 192.
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เปลี่ยนแปลงการปกครอง อีกทั้งไม่เคยมีความขัดแย้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ จะใช้ประโยชน์จากวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในการเสริมสร้างอานาจให้แก่ตนเอง
การปฏิวัติในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญที่ทาลายความฝัน
ของคณะราษฎร์พยายามกระทามาตลอด 25 ปีนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นั่นก็คือ
ความพยายามในการล้มล้างอานาจ และบาทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความพยายามที่
จะสร้างทหารตามกรอบของคณะราษฎร์ที่มุ่งเน้นให้ทหารมี ความเคารพเชื่อฟัง และความจงรักภักดี
ต่อผู้บังคับบัญชามิใช่องค์พระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามนโยบายทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์กลับ
มุ่ง เน้นที่จะส่งเสริมบทบาท และพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ยัง มุ่ง เน้นให้ทหารใน
กองทัพตระหนักว่าทหารจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งการที่
จอมพลสฤษดิ์ หั น มาฟื้น ฟู อ านาจของสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ อี กครั้ ง หนึ่ ง ก็มี ส าเหตุ มาจากจอม
พลสฤษดิ์ต้องการการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครอง
ประเทศเนื่องจากการอานาจของจอมพลสฤษดิ์ในการปกครองประเทศยัง ไม่มั่นคง 783 การที่จอม
พลสฤษดิ์เลือกที่จะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอานาจของตนก็เนื่องมาจาก
ว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นนักเรียนนายร้อยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่แต่ในประเทศไทย ไม่เคยมีโอกาสไปศึกษา
ยัง ต่างประเทศเหมือนนายทหารที่เป็นสมาชิกคณะราษฎร์ จึง ได้รับการปลูกฝัง แนวความคิดตาม
หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยที่มุ่งเน้นให้ทหารตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 784 ทาให้นายทหารอย่างจอมพลสฤษดิ์มีความรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่เคารพสักการะ ด้วยเหตุนี้จึง เป็ นเรื่องง่ายที่จอมพลสฤษดิ์จะปรับตัวให้เข้ากับ
สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์785
เพื่อเสริมสร้างอานาจให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้นาแนวคิดเรื่อง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาใช้ โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ของทหารที่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นับได้ว่าเป็นสิ่ง ที่จอมพลสฤษดิ์ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
โดยจะเห็ นได้ว่าระหว่างปกครองประเทศนั้น จอมพลสฤษดิ์ให้ความสาคัญ ต่ อพิธีที่เกี่ย วเนื่องกั บ
783

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, หน้า 354.
กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524,” หน้า 103 – 104.
785
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, หน้า 354.
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การทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพิ ธีที่จะแสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึง
ความจงรักภักดีของทหารที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างพิธีมอบธงชัยเฉลิมพลให้แก่กองทหาร
ซึ่ง บรรดาทหารจะกระทาการถวายสั ตย์ ปฏิ ญ าณต่อ ธงชัย เฉลิม พลอัน เปรี ยบเสมือ นตั วแทนองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์786
พระราชพิธีแรก ๆ ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ได้จัดขึ้นคือ พระราชพิธีทอดกฐินโดยกระบวน
พยุหยาตราชลมารค จอมพลสฤษดิ์ให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพระราชพิธีครั้งนี้ พระราช
พิ ธี ท อดกฐิ น โดยกระบวนพยุ ห ยาตราชลมารคเป็ น พิ ธี ที่ ก ระท าต่ อ เนื่ อ งมาตลอดตั้ ง แต่ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งคณะราษฎร์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราช
พิธีดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป ต่อมาในพ.ศ.2500 จอมพลป. พิบูลสงครามได้ฟื้นฟูพระราชพิธีขึ้นมาอีก
ครั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิไ ด้ทรงประทับในกระบวนพยุหยาตรา จวบจนกระทั่ งในวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2502 การเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนเรือพยุหยาตราจึง
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง787
จะ สั ง เก ตไ ด้ ว่ าจอมพ ลสฤษดิ์ ธ น ะ รั ช ต์ เ ข้ า ด าร ง ต าแหน่ ง น ายก รั ฐ มน ตรี ใ น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 เพียงแค่ 9 เดือนหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีความสลับซับซ้อน
ต้องใช้ช่างฝีมือจานวนมากในการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่เสียหายเนื่องจากขาดการดูแลรักษาเป็น
เวลานาน แม้จะมีการจัดกระบวนพยุหยาตราในพ.ศ.2500 แต่ก็ไม่ใช่กระบวนพยุห ยาตราเต็มรูปแบบ
ได้ถูกจัดขึ้น สาเหตุสาคัญที่จอมพลสฤษดิ์ได้จัดให้มีพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยา
ตราชลมารคขึ้ น มาก็ เ พื่ อ เป็ น การยกสถานะของพระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ ก ลั บ ไปเท่ า เที ย มกั บ สมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้วยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นสมมติเทพ
ของพระมหากษัตริย์มิใช่สามัญชนทั่วไป โดยการแสดงออกผ่านกระบวนเรือพระที่นั่งมีโขลนเรือเป็น
รูปสัตว์ต่าง ๆ อันมีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้งสาม
ลา ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่ง เป็นเรือที่นั่ง หลัก มีโขนเรือเป็นหงส์อันเป็นพาหนะของพระ
พรหม เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งรองมีโขนเรือเป็นรูปอนันตนาคราชซึ่งเป็นแท่น
786
787

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, หน้า 362.
กองทัพเรือ, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, หน้า 26.
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บรรทมให้พระนารายณ์บรรทมใต้เกษียรสมุทร และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ซึ่งมีความหมายว่า
พญานาคหลายตน ซึ่งพญานาคนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งน้าตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคในครั้งนี้ได้ทาลายความพยามยามของ
คณะราษฎร์ ที่ ต้อ งการแสดงให้ เห็ น ถึง ความเท่ า เที ย มระหว่ า งสามัญ ชนกั บ พระมหากษั ต ริย์ ผ่ า น
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งการสร้างอนุสาวรีย์ของสามัญ ชนคนแรกอย่างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในพ.ศ.
2477 หรือการสร้างภาพยนตร์ที่เน้นความสาคัญของชาวบ้านในการปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน
อย่างเรื่องเลือดสุพรรณ อย่างไรก็ตามพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุห ยาตราชลมารใน
พ.ศ.2502 ได้ย้าเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นทรงมีสถานะเหนือกว่าสามัญ
ชนทั่วไป
จอมพลสฤษดิ์ยังสร้างความสาคัญให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการเปลี่ยนแปลงวันชาติ
ของประเทศไทยจากวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎร์ไ ด้กระทาการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองมาเป็นวันที่ 5 ธันวาคมอันเป็นวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพ.ศ.2503788 การเปลี่ยนแปลงวันชาติในครั้งนี้เป็นการยกความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ขึ้นมาแทนที่รัฐธรรมนูญที่ก่ อกาเนิด โดยคณะราษฎร์ พร้ อม ๆ กับ การเปลี่ย นแปลงวัน ชาติ จอม
พลสฤษดิ์ไ ด้ ตอกย้ าให้ ท หารตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ของสถาบั นพระมหากษัต ริ ย์ โดยในวั นที่ 5
ธันวาคมในพ.ศ.2504 จอมพลสฤษดิ์มีคาสั่งให้กองพลที่ 1 รักษาพระองค์จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ และให้มีการถ่ายทอดสดพิธีในครั้งนั้นทั้งทางสถานีวิทยุ และ
โทรทัศน์789 พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวจอมพลสฤษดิ์ ไ ด้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องแบบเต็มยศของกรม

788

สายชล สัตยานุรักษ์, คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), หน้า 107 – 108.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้ มีทหารเข้าร่วมสวนสนามทั้งสิ้น 8 กองพั น
ประกอบด้วย กรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหาราบที่ 11
รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
789
จรูญ จาปาทอง, “กองทัพสมัยใหม่ของไทย: การประดิษฐ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนทางทหาร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 109.
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นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรง
เป็นผู้บังคับบัญชาพิเศษกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์790
พิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เกิดขึ้นเป็ นครั้ง แรกใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2496 เมื่อครั้งที่จอมพลป. พิบูลสงครามดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
พิธีในครั้งนั้นจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
อีกทั้งยังเป็นเป็นการแสดงสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานธงชัยเฉลิมพล การสวนสนามในครั้งนั้นกระทาโดยกรมทหารราบที่ 1 กรม
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพียงกรมเดียว โดยมีพล.ต.กฤษณ์ สีวะรา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่
1 ในขณะนั้นเป็นผู้บังคับการกรมสวนสนาม791 อย่างไรก็ตามหลังจากพิธีสวนสนามในครั้งนั้นก็ไม่เคย
มีการจัดพิธีในลักษณะดังกล่าวอีกเลย จนกระทั่งในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2504 จึงมีการจัดพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ขึ้นมาใหม่ และได้กระทาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน โดยได้กาหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ถูกใช้เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการใช้ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ที่สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นกองทหาร
ที่คอยทาหน้าที่ดูแลถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์ ดังนั้นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จึง
เป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความจงรักภักดีของที่ทหารมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์792
จอมพลสฤษดิ์ยังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการสถาปนาหน่วยทหารในกองทัพบก
ขึ้นเป็นกรมทหารรักษาพระองค์ อย่างกรมทหารราบที่ 21 ขึ้นเป็นกรมทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพ.ศ.2502 โดยจอมพลสฤษดิ์ได้น้อม
เกล้าฯ ถวายตาแหน่งนายพันเอกพิเศษ และผู้บังคับการพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21793 พร้อมกัน
นี้จอมพลสฤษดิ์ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งตนเองพร้อมกับพลเอกถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) พลเอก
790

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ , ประมวลสุนทรพจน์ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในระยะ 3 ปี แห่งการบริหารของ
คณะรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์ 2503 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2505 (พระนคร: โรงพิมพ์สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี, 2505), หน้า 679 – 680.
791
จรูญ จาปาทอง, “กองทัพสมัยใหม่ของไทย: การประดิษฐ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนทางทหาร,” หน้า 106.
792
เรื่องเดียวกัน, หน้า 109.
793
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, หน้า 362.
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ประภาส จารุเสถียร และพลตรีกฤษณ์ สีวะรา ดารงตาแหน่งนายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่
21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความ
จงรักภักดีของตนต่อสถาบันพระมหากษัตริย794
์
แนวคิดเรื่อง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” อันเป็นแนวพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มขึ้น ได้ถูกนามาปรับใช้เพื่อปลูกฝังให้ทหารมีความตระหนักในหน้าที่ของตน
ที่จะต้องปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยชีวิตของตนผ่านสุนทรพจน์ที่จอมพลสฤษดิ์ ที่มีแก่ทหารใน
กองทัพ อย่างสุนทรพจน์เนื่องในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญ าณต่อธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.2503 โดยในตอนหนึ่งของสุนทรพจน์จอมพลสฤษดิ์ได้กล่าวกับทหารที่เข้าร่วมพิธีว่า

“...ข้า พเจ้า พร้ อ มอยู่เ สมอที่ จะร่ว มตายและอยู่ เคี ยงข้ างกับ พี่น้ องทหาร
ทั้งหลาย เพื่อป้องกันรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ พระศาสนา และราชบัลลังก์...”795

แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของจอมพลสฤษดิ์ก็ยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการให้
ความสาคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นี นาถได้ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น เยี่ ยมจอมพลสฤษดิ์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า
จอมพลสฤษดิ์ได้จับพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวางบนศีรษะอันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจอมพลสฤษดิ์ กับสถาบันพระมหากษัตริย์796
วาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่สืบทอดมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์นามาใช้เสริมสร้างอานาจทางการเมืองให้แก่ตนเองได้มีส่วนสาคัญในการ
ปลูกฝังจิตสานึกของทหารในยุคต่อมาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด
794

“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77, ตอนที่ 16 ง (1 มีนาคม
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796
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โดยเฉพาะบรรดานักเรียนนายร้อยซึ่งจะเติบโตขึ้นมามีบทบาทสาคัญในกองทัพ กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเน้น
ย้าให้ตระหนักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสาคัญยิ่งต่อสังคมไทยผ่านระบบการศึกษาของทหาร
จนเป็นเหตุให้กองทัพ และสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกยึดโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

7.5 สรุป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะปลูกฝังความจงรักภักดีของ
ทหารต่อพระองค์ผ่านพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้ ง งานพระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาท ภายใต้
แนวคิดเรื่อง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยเน้นย้าให้ทหารตระหนักว่าหน้าที่ และเกียรติยศสูงสุดของ
ทหารคือ การปกป้ องสถาบั นพระมหากษัต ริย์ ด้ว ยชี วิต ของตน ซึ่ง การปลูก ฝัง จิต สานึก แห่ ง ความ
จงรักภักดีได้ถูกกระทาเรื่อยมาตลอดรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อมา การปลูกฝังความจงรักภักดี
ได้ถูกเน้นย้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้พิธีการทางการทหาร ทั้ง พิธีกระทาสัตย์ปฏิญ าณตนต่อธงชัย
เฉลิมพลและพิธีพระราชทานกระบี่
แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พยายามด าเนิ น พระบรมราโชบายที่ จ ะปลู ก ฝั ง ให้ ท หารในกองทั พ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อาจต้านทานกระแสการปฏิวัติที่เกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในพ.ศ.2475 ได้ส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพ
เมื่อกลุ่มผู้ก่อการปฏิวัติต้องการลดทอนอานาจ และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้ วยเหตุนี้จึง
มีการปลูกฝังให้ทหารมี ความจงรักภักดีต่อผู้บัง คับบัญ ชาของตนแทนที่พ ระมหากษัตริย์ และด้ว ย
สถานการณ์ เช่ น นี้ อาจมองได้ ว่ าคณะราษฎร์ส ามารถก าจัด บทบาทของ และอ านาจของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ที่เคยอยู่เหนือกองทัพได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ สมัยที่จอม
พลป. พิบูลสงครามดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายในการสร้างความเป็นไทยรูปแบบใหม่ที่
มุ่ง เน้นความสาคัญในความภาคภูมิใจต่อความยิ่ง ใหญ่ของชาติไ ทย โดยมีจอมพลป. เป็นผู้นา มิใช่
ความเป็นไทยที่อิงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้จอมพลป. จึงได้พยายามเรียกร้องดินแดน
ที่ไ ทยเคยเสียให้แก่ ฝรั่งเศส พร้อม ๆ กับการเข้ าร่วมสงครามโลกครั้ง ที่ 2 กับฝ่ ายอัก ษะ แม้ใ น
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ระยะแรกนโยบายดังกล่าวของ จอมพลป. ดูจะได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากไทยได้ดินแดนต่างๆ
คืนจากฝรั่งเศส อีกทั้งยังยึดเชียงตุงอันเป็นดินแดนที่พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีอย่างน้อยสอง
พระองค์พยายามที่จะยึดครองแต่ไม่ประสบความสาเร็จ แต่เมื่อสงครามกินระยะเวลานาน และส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน ทาให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจทั้งตัวจอมพลป.
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงพร้อมกับ ๆ การที่ไทยจะต้องคืนดินแดนต่าง ๆให้แก่เจ้าอาณา
นิคม ก็ได้ทาให้คนไทยตระหนักว่าชาติไทยไม่ได้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ การสร้างความเป็นไทยที่มุ่ง เน้น
ความภูมิใจต่อชาติไทยที่ยิ่งใหญ่จึงไม่ประสบผลสาเร็จ และตัวจอมพลป.ก็มิได้เป็นศูนย์กลางของชาติ
ไทยตามที่เขาปรารถนาอีกต่อไป แม้ว่าจอมพลป.จะมีโอกาสกลับมาเป็น นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งใน
พ.ศ.2490 ซึ่งการดารงตาแหน่งของเขาในครั้งนี้กินเวลานานกว่า 10 ปี แต่ก็ไม่มีความพยายามอย่าง
เป็นรูปธรรมในการสร้างความเป็นไทยรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่แนวคิดเรื่องความภูมิใจในชาติไทยอัน
ยิ่ง ใหญ่ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการดารงตาแหน่ง นายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองของจอมพลป. นั้นตกอยู่
ภายใต้การแย่งชิงอานาจของกลุ่มต่าง ๆ ทาให้การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป. สมัยที่
สองเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาอานาจของตนเสียมากกว่าการล้มล้างอานาจของระบอบเก่าเหมือนในสมัย
แรก
อย่ า งไรก็ ต าม การที่ จ อมพลป. พิ บู ล สงครามน าพระ บรมราโชบายเรื่ อ งชาติ นิ ย มใน
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ผู้ น าให้แ ก่ ต นนั้น กลั บ
กลายเป็นการคงรักษาแนวคิด และโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ให้ความสาคัญกับ
ความรักชาติ และความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อจอมพลป. พ้นจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ชาติไทยจาเป็นต้องมองหาศูนย์กลางของชาติและผู้นาชาติคนใหม่
และคงไม่มีสิ่งใดจะทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชาติได้ดีกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยังคงดารงอยู่ใน
สามัญสานึกของประชาชนหมู่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มทหาร
สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาเป็นศูนย์กลางของชาติ
ไทยและกองทัพได้อย่างง่ายดาย ก็เนื่องจากบรรดาผู้ก่อการปฏิวัติกลับดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงในการคงหลักสูตรการเรียนสอนของโรงเรียนนายร้อยในลักษณะเดิมที่ปลูกฝังให้นักเรียนนาย
ร้อยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาให้ในอีก 15 ปีต่อมา ความพยายามของคณะ
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ราษฎร์ ที่ ต้ อ งการลดทอนอ านาจ และบทบาทของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ รวมถึ ง การตั ด ขาด
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพระมหากษัตริย์ได้สูญสลายลง ด้วยนโยบายทางการเมืองของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่ต้องการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นฐานอานาจทางการเมืองให้แก่ตน
ผลส าเร็ จ ของวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ” ปรากฏขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเมื่ อ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับความพยายามในการฟื้นฟู
บทบาทและอานาจของสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อ ใช้เป็ นเครื่องมื อในการส่ ง เสริมการปกครอง
ประเทศให้แก่ตน พระบรมราโชบายในการสร้างชาติไทยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักทั้งสามของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริขึ้นจึง ถูก
นามาใช้อีกครั้งหนึ่ง
จอมพลสฤษดิ์ ได้พ ยายามแสดงออก และปลู ก ฝั ง ให้ ท หารมีค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด การแสดงออกถึงความจงรักภักดีของจอมพลสฤษดิ์มิใช่การแสดงออก
อย่ า งเป็ น การส่ ว นตั ว แต่ เ ป็ น การแสดงออกที่ ต้ อ งการแสดงให้ส าธารณชนได้ ป ระจัก ษ์ ถึ ง ความ
จงรั ก ภั ก ดี ที่ จ อมพลสฤษดิ์ มี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แม้ ก ระทั่ ง วาระสุ ด ท้ า ยในชี วิ ต ของ
จอมพลสฤษดิ์ก็ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในที่สุดแล้วแนวคิดเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบัน
“ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ” ได้ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการปลู ก ฝั ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องทหารที่ มี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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รายการอ้างอิง

เอกสารชั้นต้น
เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ
หจช. เอกสารกระทรวงการต่ างประเทศ 4.1/11 ขอส าเนาพระราชหัตถเลขาโต้ตอบเมื่อคราว
พระนางวิคตอเรียถวายตราเสนต์ไมเคิล และเสนต์ยอร์ช ลงในที่ 3 มิถุนายน 2421
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 65/6 หม่อมเจ้าไตรทศกับหม่อมเจ้าอมรทัตในเบอร์ลิน
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2457
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 65/5 คนเยอรมันอยู่ในกรมรถไฟทาการเกี่ยวกับสงคราม
ลงวันที่ 13 มกราคม 2457
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 65.19/6 อุปทูตออสเตรียกล่าวโทษ นายอัลเลกรีว่าลง
หนังสือพิมพ์เรื่องอิตาลีในการสงครามใช้ถ้อยคาไม่สมควร ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2458
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 65.16 ฝรั่งเศสขอไม้สัก, ไม้แก่น, คนพยาบาล, นักบินอาสา
ลงวันที่ 5 กันยายน 2460
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 77.3/1 อุปทูตอเมริกันขอทราบความมุ่ง หมายที่ส่ง ทหาร
อาสาไปยุโรป ลงวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2461
หจช. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 65.1/40 พวกผู้หญิงในอเมริการ้องว่าเยอรมันทาร้ายแก่พวก
ผู้หญิงที่อยู่ในหัวเมืองที่เยอรมนีเข้าปกครอง ลงวันที่ 29 เมษายน 2462
หจช. เอกสารกระทรวงการต่า งประเทศ 4.1/15 พระเจ้ากรุง อัง กฤษถวายตราพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2468
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เอกสารรัชกาลที่ 5
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 ต.49/8 หนัง สือพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.117

เอกสารรัชกาลที่ 6
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ก.20.1/4 สภาการทัพ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน ร.ศ.129
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.17/12 พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว ถึง
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ร.ศ.130
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/3 พระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงกลาโหม วัง เรื่องให้ทาความ
เข้าใจในน่าที่กรมทหารรักษาวัง ลงวันที่ 13 มกราคม 130
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.16.4/3 ซ้อมรบสมาชิกกองเสือป่า ลงวันที่ 27 มกราคม 130
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.17/6 คาชี้แจงนายร้อยตรีจันทร์ ปานสีดา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2454
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ต.14/3 ตราประเทศอังกฤษ ลงวันที่ 25 เมษายน 131
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/3 ตั้งแลย้ายข้าราชการทางกรมทหารรักษาวัง ลงวันที่ 26 เมษายน 131
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ค.8.1/2 งบประมาณแผนกกระทรวงกลาโหม กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 20 มกราคม ร.ศ.131
หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 6 ค.8.1/2 งบประมาณแผนกกระทรวงกลาโหม กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลก
ประชานาถ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 22 มกราคม
ร.ศ.131
หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 6 ก.7.1/3 กระทรวงวั ง และกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ น ข้ า ราชการใน
พระราชสานักจากการเกณฑ์ทหาร ลงวันที่ 19 เมษายน 2455
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หจช. เอกสารรัช กาลที่ 6 ก.21.1/22 สมเด็ จเจ้ าฟ้า กรมหลวงนครสวรรค์ว รพินิ ตทรงวิว าทกั บ
พระยามหาโยธา ลงวันที่ 11 – 12 เมษายน2456
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ก.7.1/10 ความเห็นทูลกระหม่อมเล็กเรื่องเลิกยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่
ข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2456
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/3 เรื่องจัดการทหารและเกณฑ์ทหารมณฑลปักษ์ใต้ มีเรื่องจัดการเมือง
สตูลด้วย ลงวันที่ 13 มกราคม 2456 – 2 กันยายน 2459
หจช. เอกสารรัช กาลที่ 6 ก.3/69 พระราชหั ตถเลขาพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว
ถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2456
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ก.7.1/12 ยกเว้นผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือจากการเกณฑ์เปนทหาร ลง
วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2456
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.16/35 การเกณฑ์ทหาร กับขออนุญาตไม่เกณฑ์ทหาร เพราะต้อ งการเป็น
เสือป่าอย่างเดียว ลงวันที่ 12 มีนาคม 2456
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/4 ตั้งและย้ายข้าราชการทางกรมทหารรักษาวัง ลงวันที่ 26 เมษายน –
4 พฤษภาคม 2457).
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ต.15.4/1 พระราชหัตเลขาถึงพระองค์เจ้าจรูญ ศักดิ์กฤดากร ลงวันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ.2457
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/8 ข้าราชการในพระราชสานักสมัครเข้าเป็นทหารรักษาวัง ลงวันที่
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2457
หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 6 น.23/1 เปิ ด สถานที่ รั บ เงิ น เรี่ ย ไรสร้ า งเรื อ รบในมณฑลกรุ ง เทพ
ลงวันที่ 8 เมษายน 2458
หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 6 ก.7.1/3 กระทรวงวั ง และกรมมหาดเล็ ก ขอยกเว้ น ข้ า ราชการใน
พระราชสานักจากการเกณฑ์ทหาร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2458 – 5 มีนาคม พ.ศ.
2459
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หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 6 ต.21/31 ค าแปลพระราชโทรเลขของสมเด็ จ พระเจ้ า ยอร์ ช ถึ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 22 กันยายน 2458
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/9 ขอบรมราชานุญาตให้ม.จ.มงคล ประวัติ เป็นครูสอนวิชานายสิบใน
กรมทหารรักษาวัง ลงวันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2458
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 น.23/10 ให้ส่งรายชื่อข้าราชการกรมพระนครบาลที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกราช
นาวีสมาคม ลงวันที่ 18 มกราคม 2458
หจช., เอกสารรัชกาลที่ 6 น.23/11 ระเบียบการเป็นสมาชิกราชนาวีสมาคม ลงวันที่ 23 มีนาคม
2458
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ต.19/4 หนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงข่าวเรื่องเมืองไทย, และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2460
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ต.15.1/1 พระราชาธิบายเรื่องการรักษาความเปนกลางแห่งกรุงสยามในงาน
มหาสงคราม ณ ยุโรป อ่านในที่ประชุมเสนาบดีสภา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2460
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ต.15.2/2 ลายพระหัตถ์กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กราบบัง คมทูล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวหิน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2460
หจช. เอกสารรัช กาลที่ 6 น.35/14 แจ้ ง ความการรื่น เริ ง ในฤดู หนาวที่ สวนจิต รลดา มกราคม
พระพุทธศักราช 2461 ลงวันที่ มกราคม 2461
หจช. เอกสารรั ชกาลที่ 6 บ.1.6/25 พระราชนิย มทรงจั ด ระเบี ย บการพระเมรุ เฉพาะพระองค์
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2463
หจช., เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.3/60 พระยามหาโยธา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2464
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ก.7.1/23 เรื่องขอยกเว้นนักเรียนราชนาวีเสือป่าและนักเรียนพรานหลวง
จากการเกณฑ์ทหาร ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2467
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 บ.16.4/4 เสือป่ายิงเป้า ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2467
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หจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ว.7/13 ขึ้นทะเบียนทหาร สาหรับบรรดาเสือป่าในกองเสนาหลวงรักษา
พระองค์ และข้าราชการในกรมมหาดเล็ก และ ราชเลขานุการ กระทรวงวังขึ้นทะเบียนเป็น
ทหารรักษาวัง ลงวันที่ 18 เมษายน 2460 – 15 เมษายน 2470

เอกสารรัชกาลที่ 7
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 ว.7/1 เรื่องทหารรักษาวังสุโขทัย ลงวันที่ 4 มกราคม 2468
หจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 ว.7/3 เรื่องให้พระยาอนิรุทธออกจากตาแหน่งผู้บังคับการทหารรักษาวัง
ให้จมื่นฤทธิ์รณจักรเป็นแทน ลงวันที่ 6 เมษายน 2469
หจช. เอกสารรั ช กาลที่ 7 ว.7/4 เรื่ อ งยกเลิ ก อ านาจศาลทหารวั ง ไปรวมกั บ ศาลทหารบก
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2469

เอกสารสานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หจช. เอกสารส านั ก นายกรั ฐ มนตรี 0201.4.1/1
ลงวันที่ 26 มกราคม 2492

กรมทหารมหาดเล็ ก (ร.บ.1

และ 11)

ราชกิจจานุเบกษา
“ประกาศการรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 5, ตอนที่ 50 (30 เมษายน 2431): 440.
“พระราชทานสัญญาบัตรทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 18 (1 กันยายน 2431): 145 –
146.
“พระราชทานตรามงกุฎสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1, ตอนที่ 61 (15 มีนาคม 2432): 536 –
537.
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“ประกาศสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 11, ตอนที่ 43 (20 มกราคม 2437): 346 – 348.
“พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก 124,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 22, ตอนที่ 23
(3 กันยายน 124): 513 – 518.
“พระธรรมนูญศาลทหารบก รัตนโกสินทร์ ศก 126,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25, ตอนที่ 39 (29
ธันวาคม 126): 1015 – 1029.
“ประกาศตั้งตาแหน่งจเรทหารบก แลเสนาบดีกระทรวงกระลาโหม เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 128): 49 – 50.
“ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหารรัต นโกสินทร์ ศก 124 มาตรา 13 – 14,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2453): 90 – 93.
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ เรื่อง ให้นายพลเรือตรี พระยาราชรังสรรค์ นายพลเรือตรี พระเจ้าน้อง
ยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ เป็นราชองครักษ์พิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27 0
ง, (14 ธันวาคม 128): 2149.
“แจ้งความกรมยุทธนาธิการ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 26, ตอนที่ 0 ง (26 ธันวาคม 128): 2111.
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง ตาแหน่ง หน้าที่ราชการ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (16 เมษายน 2454): 91 – 92.
“กฎเสนาบดี ย กเว้ น ครู เ ชลยศั ก ดิ์ ที่ เ ป็ น ครู ส อนหนั ง สื อ จากการเกณฑ์ ท หารชั่ ว คราว, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (30 เมษายน 2454): 10 - 11.
“การถือน้าพิเศษกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2454)
: 225 – 229.
“ข้อบังคับเครื่องแต่งตัวสมาชิกกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (14 พฤษภาคม
2454): 21 – 29.
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“การถือน้าพิเศษสมาชิกกองเสือป่า ครั้งที่ 2,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (2 กรกฎาคม
2454): 656 – 660.
“การถื อ น้าพิ เศษกองเสือ ป่ า มณฑลนครชั ยศรี , ” ราชกิ จจานุเ บกษา เล่ ม 28, ตอนที่ 0 ง
(24 กันยายน 2454): 1331 – 1334.
“การถือน้าพิเศษสมาชิกกองเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (3 ธันวาคม 2454)
: 1947 – 1950.
“การถือน้าสมาชิกเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (10 มีนาคม 2454): 2642 –
2463.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ กาหนดนักเรียนชั้นอุดมศึกษา ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะ
เกณฑ์ทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ก (4 กุมภาพันธ์ 2454): 452 – 454.
“พระราชด ารั ส แก่ ก รมทหารหมาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ณ วั นพุ ฒ ที่ 26

ตุ ล าคม ร.ศ.129,”

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ 0 ง (30 ตุลาคม 129): 1794 – 1796.
“การตั้งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 27, ตอน 0 ง
(30 ตุลาคม 129): 1792 – 1793.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้ ง กระทรวงทหารบก ทหารเรื อ ,” ราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม 27,
ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 129): 47 – 49.
“พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 129,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ 0 ก
(11 ธันวาคม 129): 40 – 42.
“ประกาศ ตั้งตาแหน่งจเรทัพบก แลเสนาบดีกระทรวงกระลาโหม เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอนที่ ก (11 ธันวาคม 129): 49 – 50.
“ประกาศตั้ ง กรมวั ง นอก เปน กรมทหารรั ก ษาวั ง ,” ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 28, ตอนที่ ก
(7 พฤษภาคม 130): 17.
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“กฎข้ อ บั ง คั บ เครื่ อ งแต่ ง ตั ว กรมทหารรั ก ษาวั ง ,” ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 28, ตอนที่ 0 ก
(4 มิถุนายน 130): 79 – 87
“แจ้งความกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, ตอนที่ 0 ง (14 มกราคม 130): 2286.
“การเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดสะพานเจริญราษฎร์ 32 ร.ศ.131,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 29, ตอน
ที่ ง (22 มกราคม 2455): 2367 – 2379.
“ประกาศพระราชทานนามกรมทหารรักษาวัง ,” ราชกิ จจานุเบกษา เล่ ม 30, ตอนที่ 0 ก
(6 เมษายน 2456): 20.
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่น
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายทหารกองหนุน เข้ารับราชการประจาในตาแหน่งจเรทหารเรือ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ง (5 สิงหาคม 2456): 1356.
“ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสิ นทร์ศก 124 มาตรา 13 – 14 – 15,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ 0 ก (17 สิงหาคม 2456): 183 – 187.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกเว้นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และนักเรียนโรงเรียนราช
วิทยาลัย จากการเกณฑ์ทหารชั่วคราวเป็นพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ ก
(16 พฤศจิกายน 2456): 352 – 354.
“แจ้งความกระทรวงมุรธาธร เรื่อง พระราชทานเข็มตราตั้ง สมุหมนตรี แก่เจ้าพระยาอภัยราชามหา
ยุติธรรมธร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ 0 ง (30 พฤศจิกายน 2456): 1993.
“เสด็จพระราชดาเนิน ไปนมัส การพระเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีไ ชย ชนะยุทธหัตถี, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30, ตอนที่ ง (3 มีนาคม 2456): 2839 – 2859.
“ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการในพระราชสานักเปนสมาชิกในราชนาวี
สมาคมแห่งกรุงสยามได้” , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0 ง (6 ธันวาคม 2457)
: 2022 – 2023.
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“พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่ า ด้ ว ยกรุ ง สยามเปนกลางในระหว่ า งการสงครามที่ เ ปน
อยู่ในยุโรป,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2457): 316 – 317.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่ า ด้ ว ยกรุ ง สยามเปนกลางในระหว่ า งการสงคราม ”,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนที่ 0 ก (30 สิงหาคม 2457): 363.
“ข่าวเสด็จพระราชดาเนินฝึกหัดเสือป่ากองพลหลวงรักษาพระองค์เดินทางไกล พุทธศักราช 2457,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 31, ตอนที่ 0 ง (7 กุมภาพันธ์ 2457): 2617 – 2626.
“พระราชทานตราตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 32, ตอนที่ ง
(15 สิงหาคม 2458): 1023.
“แจ้งความกระทรวงวัง แต่งเครื่องยศกรมทหารรักษาวัง ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 32, ตอนที่ 0 ง
(28 พฤศจิกายน 2458): 1997.
“พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 32, ตอนที่ 0 ก (9 ธันวาคม 2458)
: 388 – 390.
“ประกาศ ว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงคราม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0
ก (15 เมษายน 2460): 19.
“แจ้งความกระทรวงทหารเรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่น
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายทหารกองหนุน เข้ารับราชการประจาในตาแหน่งจเรทหารเรือ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ง (5 สิงหาคม 2460): 1356.
“ประกาศเปลี่ ย นดุ ม เสื้ อ กรมทหารรั ก ษาวั ง ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33, ตอนที่ 0 ก (30 กันยายน 2460): 441.
“พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่
0 ก (30 กันยายน 2460): 436 – 440.
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“ประกาศเปลี่ ยนเครื่อ งแต่ ง ตั วปรกติ กรมทหารรั กษาวั ง ว.ป.ร.,” ราชกิจ จานุเ บกษา เล่ ม 34,
ตอนที่ 0 ก (28 ตุลาคม 2460): 469 – 470.
“ประกาศพระราชทานถานันดร เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (2 ธันวาคม 2461): 2194 - 2394.
“ประกาศเปลี่ ย นหมวกหนี บกรมทหารรั ก ษาวั ง ,” ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 35, ตอนที่ 0 ก
(15 ธันวาคม 2461): 315 – 316.
“ประกาศแก้แถบผ้าพันหมวกแก๊บกรมทหารรักษวัง ว.ป.ร.,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก
(29 ธันวาคม 2461): 321.
“ประกาศตั้ ง จเรทหารแลผู้ ช่ ว ยจเรกรมทหารรั ก ษาวั ง ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้ายอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34, ตอนที่ 0 ก (16 ธันวาคม 2460): 496.
“พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชย์ อิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี , ” ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 35,
ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม 2461): 169 – 182.
“ประกาสกระแสพระบรมราชโองการ ตั้งคณาธิบดี เลขาธิการ และที่ปรึกษา สาหรับเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ก (22 กรกฎาคม
2461): 183 - 184.
“ประกาศพระราชทานถานันดรแห่งเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, ” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (2 ธันวาคม 2461): 2177.
“แจ้งความกรมมหาดเล็ก เรื่องท่านเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรได้ให้หนังสือแก่โรงเรี ยนพราน
หลวง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35, ตอนที่ 0 ง (29 ธันวาคม 2461): 2532 – 2533.
“แจ้งความกรมปลัดเสือป่า เรื่อง มีผู้บริจาคทรัพย์บารุง การงานของเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 35 ตอนที่ 0 ง, (19 มกราคม 2461): 2912 – 2914.
“ประกาศพระราชทานถานั น ดรแห่ ง เครื่ อ งราชย์ อิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี แ ละเหรี ย ญ
รามมาลา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (27 เมษายน 2462): 152 - 157.
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“ประกาศพระราชทานถานั น ดรแห่ ง เครื่ อ งราชย์ อิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี แ ละเหรี ย ญ
รามมาลา”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (21 กันยายน 2462): 1724.
“พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กองทหารซึ่งกลับจากงานพระราชสงคราม,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 36, (28 กันยายน 2462): 1784 – 1786.
“แจ้ ง ความกระทรวงกลาโหม เรื่ อ ง เครื่ อ งบิ น ซึ่ ง มี ผู้ บ ริ จ าคเงิ น ซื้ อ ให้ แก่ ก องทั พ บก”,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (23 พฤศจิกายน 2462): 2449 – 2452.
“แจ้งความบริจาคทรัพย์ให้แก่กองเสือป่า เรื่อง นายลิ่มเซ่งติ๋วบุญห่อ บริจาคทรัพย์ให้แก่กองเสนา
รักษาดินแดนภูเก็ต,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38 ตอนที่ 0, (30 พฤศจิกายน 2462): 2536.
“แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36, ตอนที่ 0 (18 มกราคม 2462)
: 3255 - 3261.
“แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือป่า ประกาศรายนามผู้ที่ได้ สมัคเข้าเปนสมาชิกสมาคมบารุงเสือป่า
กองเสนาหลวงรักษาพระองค์”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 36, ตอนที่ 0 (22 กุมภาพันธ์ 2462):
3771 - 3773.
“แจ้งความกองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศรายพระนามและนามสมาชิกสมาคมบารุง
เสือ ป่า กองเสนารั กษาดิ นแดนกรุง เทพฯ,” ราชกิ จจานุเ บกษา เล่ มที่ 37, ตอนที่ 0
(9 พฤษภาคม 2463): 413.
“ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ทรงชมเชยคุณหญิงพิเชษฐ์ฯ กับพวกเพื่อนสตรีที่ได้พร้อม
กันช่วยออกเงินซื้อปืนให้เสือป่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37, (29 สิงหาคม 2463): 1624
– 1627.
“คากราบถวายบังคัมทูลน้อมเกล้าฯ ถวายเรือพระร่วงเปนเรือหลวง ของมหาอามาตย์เอก เจ้าพระยา
อภัยราชามหายุติธรรมธร สภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุง สยาม,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 37, (20 ตุลาคม 2463): 2333 - 2339.
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“แจ้ งความกรมบั ญ ชาการคณะเสื อป่ า เรื่ อง พระเจ้า บรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ าวาณีรั ต นกั ญ ญา
ทูลเกล้าฯ ถวายปลาหมึกกับบุหรี่”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37, ตอนที่ 0 (13 กุมภาพันธ์
2463): 3828 – 3829.
“ค าแถลงก ารณ์ ข องเสนาธิ ก าร ณ์ ท หารบก เรื่ อ ง ก ารแสดงก ารบิ น ในมณฑลอุ บล ” ,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (26 มิถุนายน 2464): 868 – 874.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม แสดงความขอบใจสยามภาพยนตร์บริษัทซึ่งให้ยืมภาพยนตร์ไ ปฉาย
ขณะที่ตั้งกรมอากาศยานทหารบกทุกสัปดาหะ”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง
(7 สิงหาคม 2464): 1266 – 1267.
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องมีผู้ออกเงินช่วยในการสร้างสนามเครื่ องบิน ที่เมืองพิศณุโลก”,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (21 สิงหาคม 2464): 1419 – 1423.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบารุงอากาศยาน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง
(28 สิงหาคม 2464): 1491 – 1492.
“พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช 2464,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ก
(23 กันยายน 2464): 246 – 289.
“ประกาศให้ ก รมทหารรั ก ษาวั ง ว.ป.ร. ใช้ เ ครื่ อ งฝึ ก หั ด ทหารสี ค าคี ต ามแบบกองทั พ บก, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38 ตอนที่ 0 ก (9 ตุลาคม 2464): 125 – 126.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่องนายพลโท พระยาประสิทธิ์ศุภการบริจาคเงินบารุงกรมอากาศยาน
ทหารบก”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (23 ตุลาคม 2464): 2104 – 2105.
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบที่ดินให้สาหรับทาสนามบิน ”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38,
ตอนที่ 0 ง (6 พฤศจิกายน 2464): 2273 - 2274.
“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกที่ดินสาหรับทาสนามเครื่องบิน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38,
ตอนที่ 0 ง (15 พฤษภาคม 2464): 401 – 402.
“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่ อง รับเงินบารุงกาลังทางอากาศเนื่องแต่คราวแสดงการบินใน
มณฑลอุบลราชธานี”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0ง (4 ธันวาคม 2464): 2550 –
2568.
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“ประกาศพระราชทานถานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่จอมพลจอฟฟร์, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, ตอนที่ 0 ง (1 มกราคม 2464): 2840 - 2842.
“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่อง ข้าราชการพ่อค้าคฤหบดีร่วมใจกันคิดจัดสแดงลครเพื่อเก็บเงิน
ซื้อเครื่องบินให้กรมอากาศยาน และมีผู้ให้ทรัพย์สิ่งของบารุงกาลังทางอากาศ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (14 พฤษภาคม 2465): 360 – 365.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้กระสุนปืนแก่กรมอากาศยาน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39,
ตอนที่ 0 ง (18 มิถุนายน 2465): 777.
“แจ้งความกระทรวงกระลาโหม เรื่อง รับเงินบารุงกาลังทางอากาศเนื่องแต่คราวแสดงการบินใน
มณฑลร้อยเอ็จ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (15 ตุลาคม 2465): 1962 - 1976.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินซื้อเครื่องบินให้กรมอากาศยาน,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (5 พฤศจิกายน 2465): 2181 – 2185.
“แจ้งแจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง พ่อค้าจีนในกรุงเทพพระมหานครพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์
เพื่อซื้อเครื่องบิน ”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (28 พฤศจิกายน 2465)
: 504 – 508.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บังคับการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (14
มกราคม 2465): 2953.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผู้เอื้อเฟื้อกรมอากาศยาน และรับเงินบารุงกาลังทางอากาศ,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (28 มกราคม 2465): 3171 - 3173.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบารุงกาลังทางอากาศเนื่องแต่คราวแสดงการบินใน มณฑล
อุดร”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 39, ตอนที่ 0 ง (4 กุมภาพันธ์ 2465): 3241 – 3253.
“ประกาศยกตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น
เสมอด้วยผู้บัญชาการทหารบก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 41, ตอนที่ 0 ก (4 มกราคม 2467)
: 297 – 298.
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“แจ้งความราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 41, ตอนที่ 0 ง (27 กรกฎาคม
2467): 1326 – 1329.
“การพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๖ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว มีนาคม พุทธศักราช 2468,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 43, ตอนที่ ง
(18 เมษายน 2469): 209 - 233.
“การพระเมรุท้องสนามหลวง งานที่ 1 พระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้า
อัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 42, ตอนที่ 0ง (2
สิงหาคม 2468): 1293 - 1306.
“ประกาศยุบเลิกกองพันที่ 3 กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัด
นครศรีธรรมราช,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2468): 98.
“ประกาศยุบตาแหน่งผู้บัญชาการ และตั้งตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42, ตอนที่ 0 ก (9 สิงหาคม 2468): 99.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้ ง สมุหราชองครัก ษ์และผู้ บัง คับการกรมทหารมหาดเล็ กรั กษา
พระองค์ จ.ป.ร.,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43, ตอนที่ 0 ก (4 เมษายน 2469): 1 – 2.
“ประกาศปลด และแต่ ง ตั้ ง ผู้ บั ง คั บ การกรมทหารรั ก ษาวั ง ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้ายอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 43 ตอนที่ 0 ง (11 เมษายน 2469): 93.
“ประกาศ ยุบเลิกตาแหน่งผู้กับการ จเร และผู้ช่วยจเรในกรมทหารรักษาวัง,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 44, ตอนที่ 0 ก (26 มิถุนายน 2470): 39.
“พิ ธี ก ระท าสั ต ย์ ส าบานต่ อ ธงชั ย เฉลิ ม พล ของทหารที่ ก รุ ง เทพ ฯ ซึ่ ง ได้ ก ระท าหน้ า พระที่ นั่ ง
พ.ศ.2470,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 44, ตอนที่ ง (16 ตุลาคม 2470): 2129 – 2134.
“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผู้บังคั บการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46, ตอนที่ 0 ง
(21 เมษายน 2472): 237.
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“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผู้บังคับการพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49, ตอนที่ 0 ง
(2 ตุลาคม 2475): 2351.
“ประกาศ ยกเลิกกรมทหารรักษาวัง และตั้ง ร.พัน 9 เป็นทหารรักษาวัง ฯ,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 52, ตอนที่ 0 ก (22 มีนาคม 2478): 2075 – 2076.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สร้างพระบรมรูปเป็นอนุสสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56,
ตอนที่ 0 ง (15 มกราคม 2482): 2897 – 2904.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 56, ตอนที่ 0 ง (24 มิถุนายน 2482): 810.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 2 เรื่อง การป้องกันภัยที่จะบัง เกิดแก่ชาติ, ”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56, ตอนที่ 0 ก (10 กรกฎาคม 2482): 1010 – 1011.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 เรื่อง ทานองและเนื้อร้องเพลงชาติ, ” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 56, ตอนที่ 0 ง (10 ธันวาคม 2482): 2653 – 2654.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 57, ตอนที่ 0 ก (10 ธันวาคม 2483): 78.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ (นายพลตรี
หลวงพิบูลสงคราม),” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58, ตอนที่ 0 ก (28 กรกฎาคม 2484): 981 –
984.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 11 เรื่อง กิจประจาวันของคนไทย,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 58, ตอนที่ 0 ก (9 กันยายน 2484): 1132 – 1133.
“พระราชบัญ ญัติมอบอานาจให้ รัฐบาลในภาวะคั บขัน พุทธศั กราช 2484,” ราชกิ จจานุ เบกษา
เล่ม 58, ตอนที่ 0 ก (6 ธันวาคม 2484): 1748 – 1750.
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“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร และแต่ง ตั้ง ราชองครักษ์พิเศษ,” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 59, ตอนที่ 47 ง (14 กรกฎาคม 2485): 1767.
“พระราชบั ญ ญั ติ ม อบอ านาจให้ รั ฐ บาลในภ าวะคั บ ขั น (ฉบั บ ที่ 3) พุ ท ธศั ก ราช 2485,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59, ตอนที่ 50 ก (30 กรกฎาคม 2485): 1391 - 1393.
“พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การยกเลิกบรรดาศักดิ์, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59, ตอนที่
33 ก (19 พฤษภาคม 2486): 1089 – 1091.
“กาหนดการ ที่ 4/2493 ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานัน ท
มหิดลสยามินทราธิราช ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง พ.ศ. 2493,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 67, ตอนที่ 16 ง (21 มีนาคม 2493): 1261 - 1312.
“กาหนดการ ที่ 11/2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชสยามิ น ทราธิ ร าช และ พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระราชมนเที ย ร พ.ศ. 2493,” ราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่ม 52, ตอนที่ 0 ก (9 พฤษภาคม 2493): 1937 – 1989.
“หมายกาหนดการ ที่ 8/2497 พระราชพิธีพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม และ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประดิษฐาน ณ พระปรางค์วัดมหาธาตุ
จังหวัดเพชรบุรี 2497,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71, ตอนที่ 32 ง (18 พฤษภาคม พ.ศ.
2497): 1252 – 1255.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77, ตอนที่ 16
ง (1 มีนาคม 2503): 569 – 570.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106, ตอน
ที่ 20 ง พิเศษ (6 กุมภาพันธ์ 2532): 1.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษเป็นกรณี
พิเศษ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114, ตอนที่ 17 ข (14 กรกฎาคม 2540): 6.
“ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน
ที่ 15 ข (20 กันยายน 2542): 54.

320

เอกสาร และวรรณกรรมร่วมสมัย
ภาษาไทย
กาแพงเพชรอัครโยธิน, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ. ตาราวิชาทหารช่าง เล่ม 2 วิธีขุดบ่อระเบิดแล
วิธีใช้ดินระเบิด. [ม.ป.ท.]: โรงพิมพ์พิสิษฐ์เลขการ, 2449.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ไกลบ้าน: สาเนาพระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 126. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2452.
_________. พระบรมราโชวาท พระราชทานทหาร. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459.
_________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลาย
พระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว ,
2534.
_________. พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่
ยั ง มี บ รรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น พระมนตรี พ จนกิ จ และพระยาวิ สุ ท ธสุ ริ ย ศั ก ดิ์ ร.ศ. 113-118.
พระนคร, 2504.
ดิลลอน, เอมิล. ความกระจัดกระจายแห่งเมืองจีน. พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2455.
พันแหลม. พันแหลม เล่ม 1. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2457.
พิษณุโลกประชานารถ, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. พงษาวดารยุทธศิลปะ: เป็นหนังสือสแดงวิธีจัด
กองทัพบก และวิธีใช้กองทัพทาการศึกในสมัยต่างๆ และของชาติต่างๆ. พระนคร: กรมตารา
ทหารบก, 2459.
_________. หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2459.

321

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. ตานานกรมทหารบกราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . พระนคร: โรงพิมพ์
รุ่งเรืองธรรม, 2496.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. การสงครามป้อมค่ายประชิต : ปาฐกถา. พระนคร: โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459.
_________. ความเป็นชาติโดยแท้จริง และ มะพร้าวตื่นดก. กรุงเทพฯ: เจริญรัตน์การพิมพ์, 2520.
_________. จดหมายจากเยอรมนี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว, 2525.
_________. จดหมายถึงผีเสื้อ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523.
_________. โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกทุกวัน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2524.
_________. บทละคร เรื่อง ปรียทรรศิกา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
_________. บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล. “นนทรี” และ มหาตมะ. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
2519.
_________. บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอานาจ, และ หนามยอกเอาหนามบ่ง . พระ
นคร: คุรุสภา, 2506.
_________. บทละครพูดเรื่อง วั่งตี่, มิตรแท้, ล่ามดี, วิไลเลือกคู่. พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา,
2512.
_________. บทละครเรื่อง วิวาห์พระสมุท จัดการรับเสด็จ วิไลยเลือกคู่ และล่ามดี พระนคร: กรม
ศิลปากร, 2517.
_________. บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และหัวใจชายหนุ่ม . พระนคร:
ศิลปาบรรณาคาร, 2515.

322

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.. ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ภาคที่ 1. (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468).
_________ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว. ภาคปกิณกะ.
พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2494.
_________. ปลุกใจเสือป่า: พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว . [ม.
ป.ท.: ม.ป.พ], 2508.
_________. ผิดวินัย. พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2504.
_________. พวกยิวแห่งบูรพทิศ และ เมืองไทยจงตื่นเถิด . กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชนุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528.
_________. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารในกองทัพบก
สยาม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2463.
_________. พระราชด ารั ส ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่ หัว . พระนคร: ราชบั ณฑิ ต ,
2529.
_________. พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 100 ครั้ง. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 2529.
_________. พระราชนิ พนธ์ บ ทละครร้ อ ยเรื่ อ งของพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว .
กรุ ง เทพฯ: คณะกรรมการมูล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว, 2526.
_________. พระราชนิ พ นธ์ ร้ อ ยกรองร้ อยเรื่ อ งในพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. พิมพ์ครั้งที่ 2.
_________. วาทพระมงกุฎฯ ; รวบรวม โดย ส. วัฒนเศรษฐ. ม.ป.ท.: ธรรมเสวี, 2506.
_________. ท่านรอง คดีสาคัญ. พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2512.

323

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์. พระนคร: กรมศิลปากร,
2496.
มอร์แลนด์, อาเทอร์. ตานานชาติฮั่น (รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”). ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 25--.
ราม วชิราวุธ. ประวัติต้นรัชกาลที่ 6. กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. พิมพ์ครั้งที่ 4.
สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2545, พิมพ์ครั้งที่ 5
สฤษดิ์ ธนะรัชต์. ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในระยะ 3 ปี แห่ง
การบริหารของคณะรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์ 2503 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2505. พระนคร: โรง
พิมพ์สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี, 2505.

ภาษาอังกฤษ
Mandell, C. Creighton; Shanks, Edward. Hilaire Belloc: the man and his work. London:
Methuen, 1916.
Wilhelm II, The Kaiser’s Memoirs. New York: Harper Brothers Publishers, 1922.

วารสาร และหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
วารสารนาวิกศาสตร์
วินัยสุนทร, พระยา. แจ้งความ. นาวิกศาสตร์ 1 (มกราคม 2460): 1

324

วารสารสมุทสาร
ธรรมศักดิ์มนตรี, พระยา. ดุษฎีเอ็มเด็น. สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 46 – 50.
นครสวรรค์ ว รพิ นิ ต . สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า กรมพระ. ต านาน ร.พ.ต. “เสื อ ค ารนสิ น ธุ์ ” . สมุ ท สาร 3
(มีนาคม 2457): 6.
บริรักษ์จัตุรงค์, พระยา. อากาศยานในการสงคราม. สมุทสาร 7 (กรกฎาคม 2458): 65 – 77.
ประสิทธิ์ศุภการ, พระยา. ไก่งานเพราะขน. สมุทสาร 4 (เมษายน 2458): 73 – 75.
_________. ของสาคัญในประเทศสยามในเวลานี้. สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 197 – 198.
พันแหลม. ช่องดาร์ดะเนลส์. สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 33 - 41.
_________. ใช้หัวหรือใช้ข้าง. สมุทสาร 6 (พฤษภาคม 2458): 58 – 59.
_________. บทสุดท้ายแห่งประวัติเอ็มเด็น. สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 42 – 45.
_________. ประโยชน์แห่งเรือใต้น้า. สมุทสาร 6 (มิถุนายน 2458): 1 – 12.
_________. รั้ว ของประเทศอั งกฤษ แสดงความเปนไปโดยปรกติในเรื อสงคราม. สมุท สาร 13
(มกราคม 2458): 58 – 64.
_________. เหตุการณ์ยุทธทางทะเล. สมุทสาร 4 (เมษายน 2458): 16 – 43.
_________. เหตุการณ์ยุทธ์ทางทเล (ความเห็นผู้ชานาญของเฟรด ตี. เยน.). สมุทสาร 7 (กรกฎาคม
2448): 51 – 64.
_________. ขอชวนท่านเป็นแมลงหวี่. สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 14 – 27.
_________. ใบบอกนายทัพเรืออัง กฤษ แถลงการณ์ยุทธในทเลเหนือ กับมหาสมุทรแอตแลนติก .
สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 1 - 7.
_________. เห่เรือยุคใหม่ พระราชนิพนธ์รัชกาลปัตยุบัน. สมุทสาร 2 (กุมภาพันธ์ 2457): 32 – 33.
รามจิตติ. การจมแห่งเรือลูซิทาเนีย. สมุทสาร 8 (สิงหาคม 2458): 69 – 111.

325

สุครีพ. เครื่องบินทเลเลข 9. สมุทสาร 13 (มกราคม 2458): 29 – 48.
อัศวพาหุ. ขอบใจเพื่อนจีน. สมุทสาร 1 (มกราคม 2457): 93 – 95.
_________. ลัทธิเอาอย่าง, สมุทสาร 5 (พฤษภาคม 2458): 74 – 83.

หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์
สันดอน. “เรี่ยรายแลสร้างเรือรบ” กรุงเทพเดลิเมล์. วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2457

หนังสือพิมพ์จีนโนสยามวราศัพท์
เซียวฮุดเสง ศรีบุญเรือน. “ความอิศระเปนสิ่งที่ควรพยายามรักษาไว้ ให้ไ ด้” จีนโนสยามวราศัพท์ .
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2460.
_________. “ปาหน้าไกเซอร์” จีนโนสยามวราศัพท์. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2460.

หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต
คณะหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”. ชโย. ดุสิตสมิต 1 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 1 – 3.
_________. ประถมกรรมจริงๆ. ดุสิตสมิต 3 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 33 – 34.
เฉลิมอากาศ, พระยา. ปฏิบัติการทหารไทยในงานพระราชสงครามประเทศฝรั่งเศส. ดุสิตสมิต 55
(มกราคม 2462): 10 – 16.
_________. ปฏิบัติการทหารไทยในงานพระราชสงครามประเทศฝรั่งเศส. ดุสิตสมิต 83 (กรกฎาคม สิงหาคม - กันยายน 2463): 62 – 64.
ดุสิตสมิต 2 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 34.
ดุสิตสมิต 52 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2462): 113.

326

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว . พระบาทสมเด็จพระ. การไว้หนวดและเครา. ดุสิตสมิต 31 (มิถุนายน –
กรกฎาคม – สิงหาคม 2462): 83 – 88.
_________. คานา. ดุสิตสมิต 1 (ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 2461): 5 – 7.
_________. สะใจ. ดุสิตสมิต 2 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 21.
_________. ตานานชาติฮั่น: คานา. ดุสิตสมิต 11 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 166 168.
_________. ภาษิตของนักรบโบราณ. ดุสิตสมิต 7 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 96 –
97.
_________. อะธรรมานุสาวะรีย์. ดุสิตสมิต 11 (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ 2461): 175 176.
รามจิตติ. ตานานชาติฮั่น: แววแรกแห่ง “คุลทูร์” ของเยอรมัน. ดุสิตสมิต 14 (มีนาคม – เมษายน –
พฤษภาคม 2461 – 2462): 43.
_________. ตานานชาติฮั่น: ปิดร้าน. ดุสิตสมิต 35 (มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม 2462): 160.
_________. ตานานชาติฮั่น: ไส้กรอกกับดนตรี. ดุสิตสมิต 20 (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม
2461 – 2462): 137.
_________. ไม่ต้องการเหี้ย. ดุสิตสมิต 16 (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม 2461 – 2462): 65 –
67.
วรรณะสมิต. เครื่องหมายแห่งไตรรงค์. ดุสิตสมิต เล่ม 1 ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461
ฉบั บ พิ เ ศษ ส าหรั บ เปนที่ ร ฦกในงานเฉลิ ม พระชนมพรรษา (ธั น วาคม – มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2461): 42.

327

หนังสือพิมพ์ไทย
อัศวพาหุ. “ไชโย” ไทย. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2457
อ.ฏ. “สร้างเรือรบถวาย” ไทย. วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2457
เอกชน. “อย่าเข้าใจผิด” ไทย. วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2457

ภาษาอังกฤษ
Land and Water Magazine
Jane, Fred T., Submarine and Torpedo Operations, Land and Water Magazine 65.
(April 3, 1915): 11 - 12.

หนังสือ บทความในหนังสือ และวารสารที่ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ภาษาไทย
กีรติ เกียรติยากร. จดหมายเหตุ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหามงกุฎเกล้าเจ้ากรุง
สยาม (บางตอน) และ, พระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รั กเรื่อง พระนล คาหลวง. นนทบุรี:
จดหมายเหตุ, 2546.
กองทัพเรือ. กระบวนพยุหยาตราชลมารค. กรุงเทพฯ: กองทัพเรือ, 2540.
กองทัพอากาศ. ประวัติกองทัพอากาศไทย พ.ศ.2456 – 2526. กรุงเทพฯ: กองทัพอากาศ, 2528.
ไกรฤกษ์ นานา. การเมือง “นอกพงศาวดาร” รัชกาลที่ 4 : King Mongkut หยุดยุโรปยึดสยาม.
กรุงเทพฯ: มติชน, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2.

328

ไกรฤกษ์ นานา. การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 เบื้องหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549.
_________. “โปรตุเกส” ประวัติศาสตร์ต้องห้าม ตามทรรศนะของรัชกาลที่ 6. ศิลปวัฒนธรรม 31
(สิงหาคม 2553): 136 – 155.
คณะบรรณาธิการจัดทาสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป. สารานุกรมประเทศในทวีป
ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
ความเป็นมาของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1. พระนคร: ศิริสาร, 2508.
เคลย์, แคทรีน, คิง ไกเซอร์ ซาร์: สามกษัตริย์ผู้นาโลกเข้าสู่สงคราม. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553.
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เจ้าชีวิต. พระนคร: คลังวิทยา, 2514. พิมพ์ครั้งที่ 3.
_________. เกิดวังปารุสก์: สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ริเวอร์
บุ๊คส์, 2552. พิมพ์ครั้งที่ 13.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอานาจรัฐและอานาจ
การเมือง กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2541, พิมพ์ครั้งที่ 3.
ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราลึก. กรุงเทพฯ: เอี่ยมกระสินธุ์, 2550.
_________. พระมงกุฎเกล้าฯ กับสงครามโลกครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2520.
ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. ผู้หญิงของผู้ชายสมัยวิคตอเรียน. วารสารอักษรศาสตร์ 2 (กรกฎาคม 2531)
: 1 – 11.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538.
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม.
กรุงเทพฯ: มติชน, 2550, พิมพ์ครั้งที่ 2.
แถมสุข นุ่มนนท์. ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ.130. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545, พิมพ์ครั้งที่ 3.

329

เดอ บารี่ , วิ ล เลี่ ย ม ธี โ อดอร์ . บ่ อ เกิ ด ลั ท ธิ ป ระเพณี ญี่ ปุ่ น ภาค 4 (ต่ อ ) – 5. กรุ ง เทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, พิมพ์ครั้งที่ 2.
ดิเรก ชัยนาม. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2549, พิมพ์ครั้งที่ 4.
ตรีศิลป์ บุญขจร. นวนิยายกับสังคมไทย พ.ศ.2475 – 2500. กรุงเทพฯ: บางกอกการพิมพ์, 2523.
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. กรุง เทพฯ: มูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548, พิมพ์ครั้งที่ 2.
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญ เรืองวิเศษ ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันอาทิตย์ที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541.
ทอปแฮม, แอน. ราชสานักไกเซอร์. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537, พิมพ์ครั้งที่ 3.
นริศร์ เลี่ยมทอง. ลิลิตตะเลงพ่าย : คู่มือ. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2542.
นันทนา กปิลกาญจน์. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว : พ.ศ.2453-2468. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2540, พิมพ์ครั้งที่ 1.
นนทพร อยู่มั่งมี และธัชชัย ยอดพิชัย. ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย. กรุงเทพฯ: มติชน,
2551.
บิสลีย์, ดับเบิลยู. จี. ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2543.
ปรามินทร์ เครือทอง. พระจอมเกล้า “King Mongkut” พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, 2547,
พิมพ์ครั้งที่ 2.
ประยุทธ สิทธิพันธ์. พระมหาธีรราชเจ้า. กรุงเทพฯ: สยาม, 2515.
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ . หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ . กรุง เทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
ปิ่น มาลากุล. งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้า
แผ่นดินสยาม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

330

ปิ่น มาลากุล. ประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยย่อ . กรุง เทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, 2520.
ปิยนาถ บุนนาค, สวัสดิ์ จงกล และชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนว
พระดาริด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ กรุงเทพฯ: หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว บรรณานุ ก รม. กรุ ง เทพฯ: หอสมุ ด กลาง สถาบั น
วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์. อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม
2540 ศูนย์การทหารปืนใหญ่, ลพบุรี: ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, 2540.
เพ็ญศรี ดุ๊ก. การต่างประเทศกับเอกราชและอานาจอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้น
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม). กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2527.
ณัฐพล ใจจริง. 1 คริสต์ศตวรรษของความพยายามปฏิวัติร.ศ.130. ศิลปวัฒนธรรม 33 (กุมภาพันธ์
2555): 76 – 94.
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. พระเกียรติประวัติของจอมพลเรือ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์
วรพินิ ต เสนาบดีกระทรวงทหารเรื อพระองค์แรก. พระนคร: โรงพิ มพ์ก รมแผนที่ท หาร,
2507.
มานิจ ชุมสาย, ม.ล. และผูกพันธ์ ภักดีกุล. ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วีร ธรรม
, 2520.
ยุ ท ธการทหารบก, กรม. ประวั ติ ก องทหารอาสา ซึ่ ง ไปในงานพระราชสงครามข้ า มทะเล
พระพุทธศักราช 2460-61-62. กรุงเทพฯ: กรมยุทธการทหารบก, 2553.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์. การสื่อสารโทรคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
วารสารไทยศึกษา 2 (สิงหาคม 2554 – มกราคม 2555): 1 – 24.

331

วัยอาจ, เดวิด เค.. ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2556, พิมพ์ครั้งที่ 2.
วรชาติ มีชูบท. เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6. กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์, 2553.
วรชาติ มีชูบท. พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม.
กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์, 2552.
___________. ภาพล้อฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 6. กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์, 2555.
วิจิตรวาทการ, หลวง. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย. กรงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549.
___________. ดวงหน้าในอดีต. กรงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2541.
___________. มหาบุรุษ. กรงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542, พิมพ์ครั้งที่ 2.
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. “นักเรียนนอก” ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สัง คมไทย. กรุง เทพฯ: แสงดาว,
2550.
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1
อักษร A – B .กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543, พิมพ์ครั้งที่ 3.
___________. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 อักษร
E – G กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
___________. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 5 อักษร
L – O. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
ลาร์จ, สตีเฟน เอส. สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย. กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2548.
ศรศักร ชูสวัสดิ์. เมื่อต้องเสด็จฯ “ไกลบ้าน”. กรุงเทพฯ มติชน, 2554.
ศิริ รั ตนบุ ษ บง, พระองค์เ จ้ า . พระประวั ติ สมเด็ จพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ าบริ พัต รสุ ขุม พั น ธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. กรุงเทพฯ: จันวาณิชย์, 2524.

332

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย ระหว่าง
พ.ศ. 2481-2492. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ, 2532.
สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ . ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์คริสต์ศตวรรษที่
19. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2551.
___________. ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์คริสต์ศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ
พิมพ์, 2555.
สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ. กรุงเทพฯ:
ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
สายชล สัตยานุรักษ์. คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 2. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550.
___________. ความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย หลวงวิจิตร
วาทการ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545, พิมพ์ครั้งที่ 1.
สุกัญญา ตีระวนิช. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์: รายงานผลการวิจัย
กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2532.
สุจิ รา ศิ ริไ ปล์ . พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่หั วกั บสงครามโลก ครั้ง ที่ห นึ่ง . กรุ ง เทพฯ:
คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528.
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ครั้งที่สอง (พ.ศ.2491 – 2500). กรุงเทพฯ: พีเพรส , 2553, พิมพ์ครั้งที่ 3.
โสภา ชานะมูล. “ชาติไทย” ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550.
เหรียญ ศรีจันทร์ และเนตร พูนวิวัฒน์. ปฏิวัติ ร.ศ. 130. กรุงเทพฯ: มติชน, 2556.

333

อนันต์ อมรรตัย และคณะ. จดหมายเหตุ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหามงกุฎเกล้า
เจ้ากรุงสยาม (บางตอน) และ, พระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รักเรื่อง พระนล คาหลวง. นนทบุรี:
จดหมายเหตุ, 2546.
อมรดรุณารักษ์, จมื่น. นตถิ โลเก อนินทิโต-คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก และอดีตวีรกษัตริย์ที่ทรงเป็น
โสด. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2517.
_________. พระราชกรณียกิจสาคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระบรมรา
โชบายทางการเมือง. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2519.
อมรดรุณารักษ์, จมื่น. พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6, ความรัก, มหาศิลปินเอกของไทย. พระนคร:
องค์การค้าของคุรุสภา, 2511.
_________. มหาดเล็กในทาเนียบ สุนัขปริศนา นามแฝงของมหาบุรุษ. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุ
สภา, 2517.
_________. เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอน 1. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
_________. เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอน 2. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
_________. เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอน 3. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
_________. เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอน 4. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
_________. เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงเปลี่ยนธงชาติ ไ ทยล้นเกล้า ฯรัชกาลที่ 6
สารวจคอคอดกระ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้เลิกหวย ก.ข. ที่ประทับชายทะเลของรัชกาลที่
6 กาเนิดสวนลุมพินี. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2512.

334

อมรดรุณารักษ์, จมื่น. เหตุผลที่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงคราม และดุสิตธานี. พระนคร: องค์การค้า
คุรุสภา, 2512.
อั จ ฉราพร กมุ ท พิ ส มั ย . กบฏ ร.ศ.130: กบฏเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย แนวคิ ด ทหารใหม่ . กรุ ง เทพฯ:
อมรินทร์วิชาการ, 2540.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก พระยามหาโยธา (ฉ่าง แสง - ชูโต) ณ เมรุวัดเทพ
ศิรินทราวาส วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2489 ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป..
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเอก พลเรือเอก กองเรือใหญ่ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ
พึ่งบุญ) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510.
อภิชัย ไวรักษ์สัตว์ , ฉัตรชัย พินิตตานนท์. เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย. กรุง เทพฯ: สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม, 2546.
แอนเดอร์สัน , เบน. ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ภาษาอังกฤษ
Bey, Mohammed Essad. Nicholas II. London: Hutchinson And Co, 1936.
Carter, Miranda. The Three Emperors: Three cousins, Three Empires and the Road to
World War One. London: Penguin Books, 2010.
Feinstein, Margarete Myers. Deutschland über alles?: The National Anthem Debate in
the Federal Republic of Germany. Central European History 33 (2000), pp.
505-531.
Greene, Stephen Lyon Wakeman. Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI,
1910 – 1925. Bangkok: White Lotus Press, 1999.

335

Greene, Stephen Lyon Wakeman. King Wachirawut's Policy of Nationalism, from in
Memoriam Phya Anuman Rajadhon. Bangkok: The Siam Society, 1970.
Hart, Keith. The Military Participation of Siam in the First World War (1914-1918). S.l. :
s.n., n.d..
Keene, Donald. Emperor of Japan: Meiji and His world, 1852-1912. New York:
Columbia University Press, c2002.
Kullada Kesboonchoo Mead. The Rise and Decline of Thai Absolutism. London:
RoutledgeCurzon, 2004.
Paterson, Michael. A Brief History of Life in Victorian Britain: A Social History of Queen
Victoria's Reign. London: Robinson, 2008.
Legge, Edward. King George and the Royal Family. London: Grantrichards Ltd., 1918.
Loos, Tamara. Subject Siam: Family, Law, and Colonial Modernity in Thailand.
Chiang Mai: Silkworms Books, 2006.
Magnus, Philip. King Edward The Seventh. London: T. Nelson, 1964.
Novello, Vincent. Rule Britannia. The Musical Times and Singing Class Circular 230
(Nov. 1, 1846): 43-45.
Rappa, Antonio L.. Thai military culture in late modernity. Bangkok: The Conference,
2008.
Spring-Rice, Cecil ,and Shaw, Geoffrey. I Vow to Thee, My Country: Song for Unison
Massed Voices. The Musical Times 69 (Sep. 1, 1928): 817-820.
The Celebrated Ode in Honour of Great Britain, Called Rule, Britannia. The Musical
Times and Singing Class Circular 41 (Apr. 1, 1900): 228-231.

336

Thongchai Winichakul. The Quest for “Siwilai”: A Geographical Discourse of
Civilizational Thinking in the Late Nineteenth and Early Twentieth-Century
Siam. The Journal of Asian Studies 59 (Aug., 2000), p.528 – 549.
Vella, Walter F. Chaiyo ! King Vajiravudhand the Development of Thai Nationalism.
Honolulu: The University Press of Hawaii, 1978.
_________. The Impact of the West on Government in Thailand. Berkeley: University
of California, 1955.
Vella, Walter F. Vajiravudh of Thailand: Traditional Monarch and Modern Nationalist.
S.l.: s.n., n.d..

วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
กนกวลี ชูชัยยะ. พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475 – 2524. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหับการสร้างชาติไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2524.
จรู ญ จ าปาทอง. กองทั พ สมั ย ใหม่ ข องไทย: การประดิ ษ ฐ์ พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนทางทหาร .
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , ภาควิ ช าการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551.
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ. การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ.2394 – 2475.
วิทยานิพ นธ์ป ริญญามหาบั ณฑิต , สาขาวิช าประวัติ ศาสตร์ บัณ ฑิตวิ ทยาลัย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2519.

337

จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์ . การศึกษาเปรีย บเทียบราชสานักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6.
วิทยานิพ นธ์ป ริญญามหาบั ณฑิต , สาขาวิช าประวัติ ศาสตร์ บัณ ฑิตวิ ทยาลัย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2521.
จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์ . การดาเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว .วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
ฉลอง สุนทราวาณิชย์. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซีย และประเทศไทยตั้ง แต่ปลายคริสต
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสตคริสต์ศตวรรษที่ 20. วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต ,
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.
ชนิกานต์ แสงดี. ภาพลักษณ์จอมพล ป.พิบูลสงครามในประวัติศาสตร์การเมืองไทย พ.ศ. 2476 –
2540. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ชนิดา พรหมพยัคฆ์. ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. 2459-2520. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ฐิ ติ ม า สุ ว รรณชาติ . เกี ย รติ ภู มิ ข องกองทั พ ไทยสมั ย สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ พ.ศ.2411-2475.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
ธงชั ย หวานแก้ ว . การปลู ก ฝั ง ความรั ก ชาติ ต ามที่ ป รากฏในบทละครพระราชนิ พ นธ์ ข อง
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว . วิ ทยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช า
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522.
ธิดา วัฒนกุล. แนวความคิดทางการเมืองในบทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้ าอยู่หัว . วิ ทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณ ฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519.

338

ปราการ กลิ่นฟุ้ง. การเสด็จพระราชดาเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช พ.ศ.2493 – 2530. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
พวงร้ อ ย กล่ อ มเอี้ ย ง. พระบรมราโชบายเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาชาวจี น ในพระราชอาณาเขตรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว . วิ ทยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2516.
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล . การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว
(พ.ศ. 2453 – 68). วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
ภารดี มหาขั น ธ์ . การปฏิ รู ป การทหารในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2518.
มนูญ ลาชโรจน์. นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453
– พ.ศ.2468). วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศษสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521
วิทยา ปานะบุตร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธินกับงานด้านการสื่อสารคมนาคม
พ.ศ. 2460 – 2475. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
นงเยาว์ จิตตะปุตตะ. บทบาทของสิ่ง พิมพ์ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่ อ
การเมือง การปกครอง (พ.ศ.2453 – 2468). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.
นพวรรณ วชิราภิวัธน์ . พระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
เกี่ยวกับระบบราชการในช่วงพ.ศ. 2435-2458. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.

339

มั ท นา เกษกมล. การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งการเมื อ งและการปกครอง ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 – 2463). วิทยานิพนธ์ปริญ ญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
ยุภาพร เจือจินดา. เสือป่า : โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ . การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่า งประเทศ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2411 – 2475.
วิท ยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติศ าสตร์ บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2522.
โรจน์ จิ น ตมาศ, แนวความคิด ของผู้ น าไทยเรื่ อ ง “ชาติ” กั บการเข้ า ร่ วมสงครามโลกครั้ง ที่ 1
ของไทย. วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต , บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ,
2531.
ศิรินันท์ บุญศิริ. บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523.
ศิริรัตน์ เกตษเฐียร. บทบาททางการเมืองของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรม
พระนครสวรรค์ว รพินิต 2425 – 2463. วิทยานิพนธ์ปริ ญ ญามหาบัณฑิต, สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
สมพล ศิลปะวุฒิ. บทบาทของประเทศไทยในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้ งที่ 1 และผลที่ประเทศไทย
ได้รับ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
วิชาการศึกษา, 2515.
สหะโรจน์ กิตติ มหาเจริญ . “สุภ าพบุรุษ ” ในพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาวรรณคดีศึกษา
และวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

340

สิริรัตน์ พุ่มเกิด, “อัศวพาหุ” กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทาง
การเมื อ ง. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
อัจฉราพร กมุทพิสมัย. กบฏ ร.ศ. 130: ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครอง และกลุ่ม "ทหารใหม่" .
วิทยานิพ นธ์ป ริญญามหาบั ณฑิต , สาขาวิช าประวัติ ศาสตร์ บัณ ฑิตวิ ทยาลัย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2524.

ภาษาอังกฤษ
Battye, Noel A.. The Military, Government, and Society in Siam, 1868-1910: Politics
and Military Reform during the Reign of King Chulalongkorn. Doctor of
Philosophy, Cornell University, 1974.
Baechtold, Philip A.. From subjects of a king to citizens of a nation : the attempt of
Field Marshal P. Phibulsongkhram to change the mind and behavior of the
people during his first term (1938-1944). MA. Thesis, Chulalongkorn University,
2005.
Copeland, Matthew Phillip. Contested Nationalism and the 1932 Overthrow of the
Absolute Monarchy in Siam. Doctor of Philosophy, Australian National
University, November 1993.
Hell, Stefan Matthias. Siam and the National League of Nations Modernization,
Sovereignty, and Multilateral Diplomacy 1920 – 1940. Doctor of Philosophy,
Leiden University, October 2007.
Monchanok Sanguanchart. The adaptation to modernity of the modern Thai elite
during the reign of King Rama III and the reign of King Rama IV (1824 – 1868
A.D.). MA. Thesis, Chulalongkorn University, 2008.

341

Ratanapat Nuttanee. King Vajiravudh’s Nationalism and its Impact on Political
Development in Thailand. Doctor of Philosophy, Northern Illinois University,
November 1990.
Ratana Tanadbanchee Tungasvadi. King Vajiravudh's Moral Concepts for Citizenship.
Doctor of Philosophy, University of Pennsylvania, 2004
Siriporn Dabphet. The Coronation Ritual and Thai Kingship since them Mid-Nineteenth
Century. MA. Thesis, National University of Singapore, 2008.
Sukanya Bumroongsook. Chulachomkao Royal Military Academy: The modernization
of military education in Thailand (1887 – 1946). Doctor of Philosophy,
Northern Illinois University, 1991.

342

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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