
  



1 
 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 

เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี 

แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย 

 

 

 

เรื่อง  

“ของขวัญแห่งมิตรภาพ :  

สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย  

และแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ในพระราชด าริของ 

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าราชอาณาจักรไทย 

8 พฤศจิกายน 2561 

 

  



2 
 

 

ข้อมูลบรรณานุกรม 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าราชอาณาจักรไทย . 
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยเร่ือง “ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สอง
ศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย และแนะน าโครงการหอ
จดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์          ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน
พระราชด าริของพลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”. 
นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองวิชาประวัติศาสตร์, 2561. 
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ค าน า 
 
สหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยได้สถาปนาสัมพันธไมตรีระหว่างกันมาเป็นเวลาถึง 2 

ศตวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ท้ัง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างใกล้ชิด ท้ังระดับรัฐบาลและเอกชน ในวาระอันส าคัญนี้ โรงเรียน       นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า        ราชอาณาจักรไทย จึงเห็นสมควรให้จัดการสัมมนา
วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทยขึ้น 
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ การน าเสนอเอกสารและแหล่งข้อมูล
ใหม่ส าหรับการศึกษา รวมไปถึงการเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ   ท่ี
เกี่ยวเนื่อง 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าราชอาณาจักร
ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจ อีกท้ังเป็นเครื่องแสดงสัมพันธไมตรีอันยาวนานถึง 2 ศตวรรษระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
ราชอาณาจักรไทย 

 
                        โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

                                 และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าราชอาณาจักรไทย 
      8 พฤศจิกายน 2561 
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The Queen and the White City : 

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา้กับนครสีขาว 

 
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

8 พฤศจิกายน 2561 

เรื่องนี้เป็นบทความท่ีกรรภิรมย์ กังสนันท์ รวบรวม เรียบเรียง ข้าพเจ้าจะเก็บความจากบทความนี้
มาเล่าให้ท่านฟัง อาจจะขยายความบางส่วน  

ตอนต้นขอกล่าวถึง The Queen ก่อน 

 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 สมัยนั้นเป็นยุคสมัยท่ีประเทศไทยเปล่ียนแปลงเปิดกว้างสู่
ตะวันตก สมัยรัชกาลท่ี 3 เริ่มมีหมอสอนศาสนา มิชชันนารี เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น  นอกจากสอน
ศาสนาคริสต์แล้วยังน าวิชาการต่าง ๆ มาเผยแพร่ เช่น การแพทย์ การพิมพ์ การศึกษา (ต้ังโรงเรียน เช่น 
กรุงเทพคริสเตียน กุลสตรีวังหลัง หรือโรงเรียนแหม่มโคล ซึ่งต่อมาคือวัฒนาวิทยาลัย เย็นเฮส์เมม-โมเรียล 
และอรุณประดิษฐ์ท่ีเพชรบุรี) การทหาร การต่อเรือ ท่ีส าคัญคือ ชนช้ันน าชาวไทยนิยมเรียนภาษาอังกฤษ  

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียนภาษาอังกฤษ และพระราชโอรส พระราชธิดาก็
ทรงมีโอกาสศึกษาภาษาอังกฤษด้วย 

 เมื่อเปล่ียนรัชกาล สมเด็จพระพันวัสสาฯ เป็นเจ้านายฝ่ายใน (สตรี ) รุ่นแรกท่ีโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศใน
แหลมมลายู สมัยนั้นเท่ากับเป็นเมืองฝรั่ง และได้เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะ เช่น พระเจ้าซาร์  
นิโคลัสท่ี 2 แห่งรัสเซียเมื่อครั้งทรงเป็นมกุฎราชกุมาร เจ้าชายออสคาร์ แห่งก๊อตแลนด์ (เกาะในสวีเดน) 
เจ้าสวีเดนตระกูลเบอร์นาดอตต์ อาร์ชดยุกเลียวโอโปลด์ เฟอร์ดินานด์ (Archduke Leopold Ferdinand) 
แห่ งออสเตรี ย  ดยุกแห่ ง เจนัว  (Prince Tommaso Alberto of Savoy-Genoa, Duke of Genoa) 
เจ้าชายเฮนรี แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (Prince Henry of Bourbon-Parma, Count of Bardi) 

 นอกจากจะทรงมีความรู้ด้านภาษาและวิชาการต่าง ๆ แล้วทรงมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
สมัยก่อนท่ีวังสระปทุมมีการท าโรงสี เรื่องการพัฒนาการเกษตรทรงมีส่วนร่วมสนองพระเดชพระคุณเรื่อง
การท านา ท่ีทรงมี ช่ือเสียงคือ เรื่องงานหัตถศิลป์แบบในวัง เช่น งานร้อยดอกไม้ เครื่องใบตอง  
การปรุงและถนอมอาหาร งานเย็บปักถักร้อย และถักกรองทอง  ทรงส่งเสริมข้าราชบริพารให้ฝึกหัดทอผ้า 
และเย็บปักถักร้อย  บริเวณวังเคยมีโรงทอผ้า แต่อยู่ไหนไม่ทราบ ทราบแต่ว่ามีโรงทอผ้าในพระบรม 
มหาราชวัง บริเวณสวนศิวาลัย และพระต าหนักสวนหงส์ พระราชวังดุสิต เมื่อตอนท่ีเสด็จไปประทับท่ีศรี
ราชาก็ไปทรงส่งเสริมการทอผ้าอ่างศิลา ข้าราชบริพารสมเด็จพระพันวัสสาฯ ยังได้ช่วยแนะน างานของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษด้วย เช่น คุณย่าทองพูน  ชุดท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ



6 
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีทรงตอนบรมราชาภิเษก ก็เป็นผ้าจากโรงทอท่ีสวนหงส์ พัดรองท่ีระลึกงาน
พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงออกแบบ สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงเลือกผ้า ส่ังซื้อไหม และอ านวยการปัก 

ในเรื่องการฝีมือมีพระด าริว่า 

 “...ท้ังบรรดากุลสตรีท่ีมาเล่าเรียน จงอย่าเรียนแต่หนังสือ ให้เรียนท้ังการเย็บปักถักร้อย และ
การบ้านการเรือน ตลอดจนการสุขวิทยา เพื่อพยาบาลครอบครัวและผู้อื่นด้วย” 

 ทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพาร  บุตรหลานข้าราชบริพาร และบุคคลท่ีทรงรู้จักให้เล่าเรียนสูง ได้เปิด
หูเปิดตาเห็นโลกกว้าง ทรงส่งไปเรียนต่างประเทศ กลับมาท าคุณประโยชน์ให้ประเทศไทย เช่น ท่านผู้หญิง
อนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว สุจริตกุล วัชโรทัย) ไปเรียนการพยาบาลท่ีอังกฤษ และแต่งต าราคู่มือมารดาและ
การบริบาลทารก  คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท (จ านง วีระไวทยะ เมืองแมน) ไปเรียนการพยาบาลท่ี
สหรัฐอเมริกา เป็นครูใหญ่คนไทยคนแรกของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ ศิริราช นอกจากพระราชทานทุน
ให้เล่าเรียน ผู้รับพระราชทานทุนเคยเล่าว่า ทรงอบรมให้คิดถึงชาติบ้านเมือง มีนิสัยท่ีดี เช่น ประหยัด ด้วย  
ทรงดูแลเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสตรี ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ได้แสดงออก เช่น เล่น
ละคร โต้วาที เป็นต้น 

 เนื่องจากทรงมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปหัตถกรรม และพระอิสริยยศในขณะนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงบริหารการจัดงานหัตถกรรม
สตรีในงานนิทรรศการสินค้าแห่งสยาม (National Exhibition) ในโอกาสฉลองพระนครครบ 100 ปี พ.ศ. 
2425 จัดท่ีท้องสนามหลวง เป็นเวลา 3 เดือน ในร้านท่ีทรงจัดการมีงานหัตถกรรมสตรี เครื่องอุปโภค 
บริโภค เป็นท่ีนิยมของผู้ท่ีมาร่วมงานมาก 

 ใน พ.ศ. 2436 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงรับผิดชอบงานระดับนานาชาติ  เป็นเหตุการณ์
ส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับนครชิคาโก  เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 

 

The White City นครสีขาว หรือ “เศวตนคร” 

 นครชิคาโก (Chicago City) อยู่ ในมลรัฐอิลลินอยส์  มีประชากรมากเป็นอันดับท่ี 3 ของ
สหรัฐอเมริกา รองจากมหานครนิวยอร์ก และนครลอสแอนเจลิส เป็นนครท่ีมีการจัดงานส าคัญคืองาน 
World's Columbian Exposition 1893 หรือ Chicago World's Fair 1893 สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
เมื่อฉลอง 400 ปี ท่ีคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสพบทวีปอเมริกา  

 ความเป็นมาของงาน สืบเนื่องจากใน ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) เกิดไฟไหม้ใหญ่ท่ีนครชิคาโก 
หลังจากนั้นเป็นโอกาสให้สร้างนครชิคาโกใหม่ วางระบบผังเมือง ระบบการคมนาคมส่ือสารให้เป็น
ศูนย์การค้า การเดินทาง  และเพื่อแสดงว่านครนี้ฟื้นตัวแล้ว จึงเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการสินค้า
โลกใน ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436)  

 งานนิทรรศการสินค้าโลก เริ่มจัดครั้งแรก ค.ศ. 1851 (พ.ศ. 2394) ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ  และหมุนเวียนจัดท่ีนครใหญ่ต่าง ๆ ระยะแรกเน้นการแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม 
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เทคโนโลยีของประเทศตะวันตก และจัดแสดงสินค้าส่ิงของและวัฒนธรรมจากอาณานิคม หลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 จึงเปล่ียนไปเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติ และความร่วมมือของนานาชาติ 

 สหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการสินค้าโลกเป็นครั้งแรกท่ีนครฟิลาเดลเฟีย 
(Philadelphia) เมื่อ ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ในโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีแห่งการประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกา  การ จัดงาน ท่ีนครชิคาโก ใน ค.ศ.  1893  (พ.ศ.  2436) นี้ เป็นครั้ ง ท่ีสอง  
ท่ีนครในสหรัฐอเมริกา ได้เป็นเจ้าภาพ เป็นงานใหญ่ท่ีใช้เวลาเตรียมการนานหลายปี 

ทางการสหรัฐอเมริกาได้เชิญไทยเข้าร่วมงานนี้ด้วยต้ังแต่ พ.ศ. 2433  สองปีต่อมา (พ.ศ. 2435)  
มิสซิสพาล์เมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีเชิญเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ให้ทรงอุดหนุนสตรี
ไทยไปร่วมมือจัดแสดงผลงานของสตรีไทยในงานนิทรรศการสินค้าโลกท่ีชิคาโกด้วย  

 การเตรียมงาน การเข้าร่วมงาน World’s Columbian Exposition นี้ โปรดเกล้าฯ ให้พระยา
สุริยานุวัตร อุปทูตท่ีกรุงเบอร์ลินจัดการ พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) เป็นผู้มีช่ือเสียง ประพันธ์เรื่อง 
ทรัพยศาสตร์ ถือเป็นหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์ของไทยเล่มแรก ส่วนการดูแลจัดหาและส่งส่ิงของต่าง ๆ 
ไปจัดแสดงนั้น ให้กระทรวงเกษตรพนิชการรับผิดชอบ และให้ปรึกษากับสมเด็จพระพันวัสสาฯ ซึ่งโปรด
เกล้าฯ ให้ทรงจัดการเรื่องศิลปหัตถกรรมฝ่ายสตรีท่ีจะไปจัดแสดง  ส่ิงของท่ีกระทรวงเกษตรฯ จะน าไปจัด
แสดงได้แก่ ผลิตผลจากการเพาะปลูก เช่น ข้าว ผลิตผลจากป่าไม้ เช่น ตัวอย่างไม้ต่าง  ๆ ยางไม้ งาช้าง 
และงานฝีมือเช่น เครื่องประดับมุก เครื่องถม ยานพาหนะแบบต่าง ๆ   

สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงด าเนินการอย่างทันสมัยในการเตรียมการ มีการประชุมกรรมการฝ่าย
สตรีเพื่อระดมความคิดและแบ่งงานกันไปท า กรรมการรวม 16 ท่าน เป็นชายาของเจ้านาย ภริยาของ    
ขุนนางข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ท่ีมีฝีมือในด้านศิลปหัตถกรรม เมื่อประชุมแล้วก็มอบหมายแบ่งงานกันไป
เตรียมส่ิงของต่าง ๆ ตามความถนัด เช่น สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงรับงานปักต่างๆ งานร้อยดอกไม้แห้ง 
และเครื่องชุน ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภริยาพระยาภาสกรวงษ์ ผู้แต่งต าราท ากับข้าวและจัดพิมพ์เป็นครั้งแรก
ในเมืองไทย คือ ต าราแม่ครัวหัวป่าก์ รับท าเยลล่ี แยม น้ าพริก แป้งต่าง ๆ และการปักไหม หม่อมเฉื่อยใน
กรมหมื่นด ารงราชานุภาพ (พระยศในเวลานั้น) รับท าเครื่องหอม  ส่ิงของท่ีสตรีไทยเตรียมจะน าไปจัด
แสดง นอกจากของกินท่ีเก็บได้นาน เช่น เครื่องแช่อิ่ม เครื่องหยอง เครื่องฉาบ เครื่องกวน ผลไม้ดองแล้ว
ยังมีหัตถกรรมอื่น ๆ เช่น เครื่องเส่ือ เครื่องทอ เครื่องลูกปัด เครื่องปั้น เครื่องขี้ผ้ึง เครื่องย้อมสี และเครื่อง
บุหรี่อีกด้วย  

 งาน World’s Columbian Exposition จัดระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ.  
2436 รวม 6 เดือน มีผู้เข้าชมงานถึง 26 ล้านคน พื้นท่ีจัดงานรวม 2.4 ตารางกิโลเมตร อยู่ริมทะเลสาบ
มิ ชิแกน  อาคารนิทรรศการ ท่ีสร้ า ง ในงานนี้ ส่ ว น ใหญ่ เป็น ศิลปะ  Beaux Arts แบบฝรั่ ง เศส  
สีขาวท าด้วยปูนปนหินอ่อน ติดไฟฟ้าในอาคารและตามถนนสว่างไสว คนจึงพร้อมใจกันเรียกว่า  
นครขาว (White City) งานนี้เป็นครั้งแรกท่ีจัดท าหอหรือศาลาของชาติต่าง ๆ ท่ีไปร่วมงาน มีท้ังหมด 46 
ประเทศ รวมทั้งของไทยด้วย พลับพลาไทยจัดแสดงประดิษฐกรรมและงานวิจิตรศิลป์ต่าง ๆ ของไทย ส่วน
ศิลปหัตถกรรมสตรีไทยจัดแสดงในอาคารแสดงศิลปหัตถกรรมสตรี    

พิธีเปิดงานวันท่ี 1 พฤษภาคม พระยาสุริยานุวัตรป่วยไปไม่ได้ มีผู้อื่นไปแทน รายงานของผู้แทน
ไทยว่ามีคนมาร่วมงานจากนานาประเทศและคนอเมริกันเองไม่ต่ ากว่าห้าแสนคน “ดูเมื่อเวลาเบียดกัน
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เสมอคล่ืนในทเล” ความส าเร็จของงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ ท าให้นครชิคาโกก าหนดให้ดาวดวงท่ีสามในธง
สัญลักษณ์นครชิคาโก เป็นท่ีระลึกถึงงานนิทรรศการ World’s Columbian Exposition 1893 

 วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2436 มีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ขึ้นครองราชย์ครบ 25 ปี  จัดท่ีอาคารแสดงศิลปหัตถกรรมของสตรีนานาชาติในงานเอ็กซ์ โป  
ในงานนี้มีการมอบสมุดภาพประเทศไทย ปกสมุดเป็นฝีพระหัตถ์ทรงปักของสมเด็จพระพันวัสสาฯ 
พระราชทานมิสซิสพาล์เมอร์ ปัจจุบันสมุดนี้อยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก                     มิส
ซิสพาล์เมอร์ได้กล่าวว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงในเมืองไทย เมื่อได้เห็นผลงานต่าง ๆ ของ
สตรีไทย ก็นิยมชมช่ืน ไม่คาดเลยว่า  

“ฝีมือช่างของหญิงสยามแลความฉลาดความรู้จะดีมากเสมอกับท่ีได้เห็นปรากฏอยู่ในโรง
พิพิธภัณฑ์นี้ ของเหล่านี้ดีเสมอกับของฝีมือหญิงอเมรีกันทุกอย่าง และส่ิงท่ีหญิงอเมรีกันควรจะเรียนเอาไว้
ได้ก็มีเป็นอันมาก เช่นฝีมือปักไหมปักทองแลฝีมือทออย่างระเบียบเรียบร้อย”  

 มิสซิสพาล์เมอร์ยังได้มีจดหมายลงวันท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) กราบทูลถึงความ
ช่ืนชมของหญิงอเมริกันท่ีมีต่องานปักฝีพระหัตถ์สมเด็จพระพันวัสสาฯ ว่า 

 “ความนิยมพิศวงในสมุดรูปอันงามวิจิตรบรรจงนี้ มีปรากฏท่ัวไป แลความรู้ในการเย็บปักด้วยไหม
แลทองค าอันน่าเอนดูท่ีบนหลังสมุด ซึ่งท าส าเร็จไปโดยฝีพระหัตถ์นั้น ท าให้มีราคาทวียิ่งขึ้นเหลือประมาณ 
แลเปนท่ีน่าชมในสมุดนั้นด้วย” 

 ในงานเอ็กซ์โป มีการประกวดผลผลิต ประดิษฐกรรม และผลิตภัณฑ์ ท่ีนานาประเทศน าไป 
จัดแสดง ผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้เหรียญรางวัลเป็นแผ่นทองแดงจารึกช่ือพร้อมประกาศนียบัตร  
ประเทศไทยได้รับรางวัล 101 รายการ ในจ านวนนี้มีผลงานฝีพระหัตถ์และส่ิงของในพระนามสมเด็จพระ
พันวัสสาฯ  22 รายการ เช่น ลับแลปักทองลายกุหลาบ ลายบัวหลวง ลายซ่อนกล่ิน รูปปักส าหรับติดหลัง
สมุดรูป ฉากพับปักไหม ผ้ากรองทอง ผ้าลายเขียนทองและขัดเงา 

 ปี พ.ศ. 2556 มีงานฉลองครบ 120 ปี งาน World’s Columbian Exposition ท่ีนครชิคาโก 
ข้าพ เ จ้า ไ ด้น านิทรรศการ  “Siam: The Queen and the White City” ไป จัดแสดง ท่ีพิพิ ธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์แห่งชิคาโก นครชิคาโก วันท่ี 15-17 และ 21 กันยายน พ.ศ. 2556  

 นอกจากนิทรรศการท่ีไปจัดแสดงแล้ว  มีคณะนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์กรมศิลปากรไป
แสดงด้วย ข้าพเจ้าได้เล่นดนตรีประกอบการแสดงโขนด้วย เป็นผู้ร้องเพลง และตีระนาด ในงานยังมีสาธิต
งานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 

 ข้าพเจ้าผู้เป็นเหลนสมเด็จพระพันวัสสาฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับเหลนของมิสซิสพาล์เมอร์  
ช่ือ นาย พอตเตอร์ พาล์เมอร์ ท่ีส่ี (Potter Palmer IV) ซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว และได้บรรยายพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวัสสาฯ ท่ีห้องประชุม Rubloff 

 นิทรรศการ “Siam: The Queen and the White City” เปิดให้คนท่ัวไปเข้าชมต้ังแต่ วันท่ี 21 
กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2557  เป็นการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในความ สัมพันธ์
ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับนครชิคาโก และเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาท่ีสืบเนื่องมายาวนาน 
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สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา้กับนครสีขาว (The White City) 
 

กรรภิรมย์ กังสนันท์1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมเด็จพระศรสีวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

 
ตอนที่ 1 : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาในสมัยรัชกาลที่ 4 
 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในท่ีมี
พระชนมายุยืนยาวถึง 6 รัชกาล เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2405 มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสว่าง
วัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่งพระบรมราชจักรี
วงศ์ (พ.ศ.2394 - 2411) และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเป่ียม) เสด็จสวรรคต
ในรัชกาลของสมเด็จพระราชนัดดา คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อ พ.ศ. 2498  
 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาของการปรับเปล่ียนประเทศไทย
หรือราชอาณาจักรสยามให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ตามแบบอารยประเทศตะวันตกเวลานั้น ทรงเป็นพระมหา  
กษัตริย์ผู้ทรงเปิดประเทศต้อนรับชาวตะวันตกครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย  

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา กล่าวได้ว่ามีพระราชไมตรีอย่างดียิ่งมา
แต่ครั้งยังทรงพระผนวชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) 
ตรงกับสมัยของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson) แห่งสหรัฐอเมริกา 
 
 
 

                                                             
1 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ชั้นผู้ใหญ่ ระดับเชี่ยวชาญ ประจ ากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายเมื่อ พ.ศ. 2411  
ฉลองพระองค์อย่างเครื่องแบบนายทหารเรือสหรัฐอเมริกา พระแสงกระบี่ สันด้ามเป็นรูปนกอินทรี  

ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถวาย 

 
การพระราชไมตรีในเวลานั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของมิชชันนารีอเมริกันหรือท่ีเรียกว่าหมอสอน

ศาสนาท่ีเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย และถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
วิทยาการต่าง ๆ ให้แก่คนไทย เช่น การแพทย์ การศึกษา การทหาร การต่อเรือ ฯลฯ ช่วงเวลาดังกล่าว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสศึกษาภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน รวมท้ังวิทยาการ
อื่น ๆ เช่น ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากมิชชันนารีอเมริกัน ได้แก่ นายเจสซี คาสเวลล์ 
(Jesse Caswell) และนายแซมมวล เฮาส์ (Dr. Sammuel R. House)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาบางส่วนของพระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประธานาธิบดี 

แฟรงกลิน เพียร์ซ 
เมื่อ พ.ศ. 2399 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทอดพระเนตร
สุริยุปราคา ณ ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบครีีขันธ์ วันที่ 18 

สิงหาคม พ.ศ. 2411 (ทรงมีพระปรีชาสามารถค านวณวันเวลาการ
เกิดและสถานที่ที่จะเห็นได้อย่างแม่นย า) 
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เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับเปล่ียนขนบประเพณี
ของบ้านเมืองหลายประการตามแบบอย่างชาติตะวันตก ในด้านการศึกษา โปรดให้พระราชโอรสและพระ
ราชธิดาได้ทรงศึกษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งทรงริเริ่มให้มีการเรียนการสอนขึ้นในพระบรม
มหาราชวังนับแต่ปีแรกท่ีเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2394 ครูรุ่นแรกเป็นสตรีในคณะมิชชันนารี ต่อมา
ตอนปลายรัชกาลซึ่งเป็นช่วงท่ีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จพระราชสมภพจนถึงพระชนมายุ 6 
พรรษาในตอนส้ินรัชกาลพระราชชนก (พ.ศ. 2405 - 2411) ครูผู้ถวายพระอักษรภาษาอังกฤษเจ้านาย คือ 
นางแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna Leonowens) ชาวอังกฤษจากสิงคโปร์ (พ.ศ.2405 - 2408) และ
มิชชันนารีอเมริกันช่ือ นายจอห์น ฮัตเซต ชันดเลอร์ (Rev.J.H. Chandler) คนไทยเวลานั้นมักเรียกกันว่า
หมอจันดเล (พ.ศ. 2408 - 2411)  

 
 
 
 
 
 
 

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
เมื่อทรงพระเยาว์ ด ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูก  

พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา 
 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อมาเป็นรัชกาลท่ี 5 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ (พ.ศ. 2411 - 2453) สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงด ารงพระอิสริยศักด์ิ
เป็น พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ต่อมามีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี พระอัครมเหสี และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรม
ราชเทวี โดยล าดับ มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 8 พระองค์ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือ สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       
สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะทรงด ารงพระ

อิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี  
พิมพ์ในหนังสือ Le Petit Journal ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436)  

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะทรง 
เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงฉายกับพระองค์เจ้าสุนันทา 

กุมารีรัตน์ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระอิสริยยศขณะน้ัน) 
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พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ทรงฉายกับ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในรุ่นแรกท่ีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนต่างประเทศในโอกาสเสด็จประพาสแหลมมลายูฝ่ังตะวันออกในพ.ศ. 
2431 และแหลมมลายูฝ่ังตะวันตกจนถึงสิงคโปร์ ในพ.ศ. 2433 ท้ังยังโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกรับพระราช
อาคันตุกะท่ีเสด็จฯ เยือนประเทศไทย อาทิ สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสท่ี 2 (Tsar Nicolas II) แห่งรัสเซีย 
ค รั้ ง ท ร ง ด า ร ง พ ร ะ อิ ส ริ ย ย ศ เ ป็ น สม เ ด็ จพ ร ะ ยุ พ ร า ช  เ จ้ า ช า ย อ อ สค า ร์  ด ยุ ค แ ห่ ง ก๊ อ ต
แลนด์ (Prince Oscar, Duke of Gotland) อาร์ชดยุคเลียวโอโปลด์ เฟอร์ดินานด์ (Archduke Leopold 
Ferdinand) แห่งออสเตรีย ดยุคแห่งเจนัว (Prince Tommaso Alberto, Duke of Genoa) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเดินทาง (passport) 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ. 2481 – 2482  

ส าหรับทรงใช้ในการเสด็จประพาสต่างประเทศขณะมีพระชนมายุ 76 – 77 พรรษา 

 
ตอนที่ 2 : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับพระปรีชาสามารถด้านงานหัตถศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ 5 
 

 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงได้รับการฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมตามราชประเพณีของ
เจ้านายฝ่ายในและสตรีในราชส านัก เช่น งานร้อยดอกไม้ เครื่องใบตอง การปรุงและถนอมอาหาร งานเย็บ
ปักถักร้อย  เป็นท่ีประจักษ์กันในราชส านักว่า โปรดงานเกี่ยวกับผ้าและทรงเช่ียวชาญด้านงานปัก - ถัก
กรอง ซึ่งเป็นศิลปะช้ันสูง ทรงส่งเสริมข้าราชบริพารให้ฝึกหัดทอผ้าและงานเย็บปักถักร้อย ท้ังนี้ สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีพระราชด าริหรือทัศนะเกี่ยวกับบทบาทสตรีไทยประการหนึ่งว่า 
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 ...ท้ังบรรดากุลสตรีท่ีมาเล่าเรียน จงอย่าเรียนแต่หนังสือ ให้เรียนท้ังการเย็บปักถักร้อย 
และการบ้านการเรือน ตลอดจนการสุขวิทยาเพื่อพยาบาลครอบครัวและผู้อื่นได้ด้วย... 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือคู่มือมารดาและการบริบาลทารกเขียนโดยท่านผู้หญิง 
อนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย) อดีตเคยเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 

ไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ 
 
 

ความสนพระราชหฤทัยเรื่องการทอผ้าน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาทักษะและสร้าง
อาชีพโดยทรงต้ังโรงทอผ้าขึ้น ณ พระท่ีนั่งทรงธรรมบริเวณสวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง แม้ต่อมา
เมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประทับท่ีพระราชวังดุสิต ก็ยังโปรดให้ต้ัง     
“กองทอผ้า” ขึ้นด าเนินกิจการรับทอผ้า ณ พระต าหนักสวนหงส์ท่ีประทับด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

คุณหญิงหลุยส์  สมบัติศริ ิ

อดีตข้าหลวงในสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้ากับงานเย็บปักถักร้อย 

พระต าหนักสวนหงส์ พระราชวังดุสิต 

 

ผ้าทอพ้ืนบ้านอ่างศิลา ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

โปรดให้อนุรักษ์และสง่เสริมมาแต่ครัง้เสด็จ 

แปรพระราชฐานไปประทับที่ต าบลศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก (ฉลองพระองค์และพระภูษาทรง
เป็นผ้าทอจากโรงทอผ้าพระต าหนักสวนหงส์ซึ่ ง
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (พระอิสริยยศขณะน้ัน) 
ทูลเกล้าฯ ถวาย) 
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ด้วยพระปรีชาสามารถในงานศิลปหัตถกรรม และด้วยพระราชภาระหน้าท่ีแห่งพระอิสริยยศ เป็น
เหตุให้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงบริหารจัดการงาน
หัตถกรรมสตรีซึ่งเป็นงานใหญ่และส าคัญระดับชาติและระดับนานาชาติสองงานเมื่อ 131 ปี และ 120 ปีท่ี
ผ่านมา  

งานส าคัญระดับประเทศงานหนึ่งท่ีจัดขึ้นเมื่อ 130 กว่าปีท่ีผ่านมา คือ งานแสดงนิทรรศการสินค้า
แห่งสยาม (National Exhibition) ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชพระนครครบร้อยปี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2425 เป็นเวลา 3 เดือน     
มีผู้เข้าชมงานท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวนมาก สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงรับผิดชอบ
การออกร้านด้านเครื่องอุปโภค บริโภคซึ่งเป็นงานศิลปะหัตถกรรมสตรี เช่น งานเย็บปักถักทอ จัดแสดงใน
ห้องล าดับท่ี 8 ในจ านวน 55 ห้อง กล่าวกันว่าสินค้าของพระองค์จ าหน่ายได้ดีเป็นท่ีนิยมชมชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแสดงนิทรรศการสินค้าแห่งสยาม 
ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชพระนครครบ 100 ปี 

 
ตอนที่ 3 : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับงานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 ณ นครชิคาโก  

สิบปีต่อมา ใน พ.ศ. 2436 หลังจากงานนิทรรศการสมโภชพระนคร 100 ปี สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้าทรงเป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับผิดชอบใน
งานลักษณะเดียวกันอีกวาระหนึ่ง  แต่ครั้งนี้ เป็นงานส าคัญระดับนานาชาติ  และเป็นเหตุการณ์

พัดรองที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนี
พันปีหลวง สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบ 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงอ านวยการด้านงานปักลวดลายต้ังแต่
เริ่มการคัดเลือกผ้าแพรและสั่งซื้อด้ายไหม 
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ประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างนครชิคาโกของสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรสยามท่ีอนุชนรุ่น
หลังได้ร าลึกถึงในเวลา 120 กว่าปีต่อมา 
 นครชิคาโก (Chicago City) ต้ังอยู่ในมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois State) มีจ านวนประชากรมากเป็น
อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา รองจากมหานครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิส เป็นเมืองส าคัญทางธุรกิจและ
เป็นท่ีต้ังของศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ในอดีตชิคาโกเป็นเมืองท่ีมีศักยภาพ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าครั้งส าคัญของสหรัฐและระดับนานาชาติมาแล้ว งานแสดงสินค้าครั้ง
ใหญ่สองครั้งได้ปรากฏเป็นสัญลักษณ์บนธงประจ านครชิคาโก ซึ่งมีรูปดาวหกแฉกจ านวน 4 ดวง ท้ังนี้        
ดาวดวงท่ี 3 หมายถึงงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก ช่ืองาน เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 
(World’s Columbian Exposition 1893) หรืองานชิคาโกเวิลด์แฟร์1893 (Chicago World’s Fair 1893) 
ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้รับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในโอกาสฉลอง 400 ปี ท่ี  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher 
Columbus) พบทวีปอเมริกา งานนี้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แห่งพระราชกรณียกิจและพระเกียรติ
คุณสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าท่ีเกิดขึ้นในพ.ศ. 2436 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครชิคาโกในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธงสัญลักษณ์ของนครชคิาโก ประกอบด้วยแถบสีขาว 3 แถบสลับกับสีฟ้า และดาวหกแฉกสี่แดง 4 ดวง 
ดาวดวงที่ 1 หมายถึงป้อมปราการเดียร์บอร์น (Fort Dearborn) ซึ่งเป็นป้อมที่

สร้างข้ึนระหว่างการส ารวจอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383) 
ดาวดวงที่ 2 หมายถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครชิคาโก ค.ศ.1871 (พ.ศ. 2414) 
ดาวดวงที่ 3 หมายถึงงานแสดงนิทรรศการ World’s Columbian Exposition 

1893 (พ.ศ. 2436) 
ดาวดวงที่ 4 หมายถึงงานแสดงนิทรรศการ Century of Progress Exposition 

1933 (พ.ศ. 2476) 
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ความเป็นมาของงานดังกล่าวสืบเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในเมืองชิคาโก ค.ศ. 
1871 (พ.ศ. 2414) ซึ่งตรงกับต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองมีลมพัด
จัด (Windy City) ไฟจึงรุกโหมรวดเร็วด้วยแรงลม อาคารมากกว่า 18,000 แห่ง เสียหาย มีผู้เสียชีวิตกว่า 
300 คน ประชากรมากกว่า 100,000 คน ไร้ท่ีอยู่ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น สถาปนิกและวิศวกรจาก
ท้องถิ่นต่าง ๆ จึงร่วมกันออกแบบวางผังเมืองและสร้างนครชิคาโกใหม่ รวมถึงการวางระบบการคมนาคม
จนเป็นศูนย์กลางการค้า การเดินทาง และการส่ือสารอย่างรวดเร็ว การเกิดอัคคีภัยครั้งนั้นเป็นแรงผลักดัน
ให้นครชิคาโกต้องการแสดงตนว่าฟื้นตัวแล้ว จึงเสนอขอเป็นเจ้าภาพงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก ใน 
พ.ศ. 2436 ช่ืองาน “เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893” (World’s Columbian Exposition 1893) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นครชิคาโกคราวเกิดอัคคีภัยครัง้ใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2414 

(ค.ศ. 1871) 
 
 การเตรียมงาน “เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893”  เริ่มข้ึนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ประเทศ
ไทยหรือประเทศสยามในเวลานั้นได้รับการเชิญชวนเข้าร่วมงานใน พ.ศ. 2433 เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ส่ง
แถลงการณ์ของประธานาธิบดีเบนจามิน แฮร์ริสัน (Benjamin Harrison) เรื่องงานดังกล่าวมากราบบังคม
ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมหาชนชาวสยามเข้าร่วมงานฯ พระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้รับเชิญและโปรดเกล้าฯ ให้พระยาภาสกรวงษ์ (บรรดาศักด์ิขณะนั้น) 
ต าแหน่งเกษตราธิบดีพิจารณาด าเนินการ มีการต้ังคณะกรรมการอันประกอบด้วยเจ้านายเสนาบดีและ
ข้าราชการระดับสูงร่วมกันพิจารณาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยสมควรจัดส่งไปแสดงในงานดังกล่าว แบ่ง
ได้เป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ ผลิตผลจากการเพาะปลูก ผลิตผลจากป่าไม้ และงานฝีมือ นอกจากนี้มีส่ิงของ
เบ็ดเตล็ดอื่นอีกจ านวนมาก ได้แก่ ข้าวต่าง ๆ และพืชท่ีใช้ท าแป้ง ยางไม้ ผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ สรรพยา 
ตัวอย่างไม้ต่าง ๆ ผลิตผลจากสัตว์ แร่ต่าง ๆ ทองค าเปลวรวมถึงงานฝีมือท่ีท าด้วยทอง ส่ิงทอ งานฝีมือ    
ปักเย็บ เครื่องเหล็ก เครื่องถมโบราณ เครื่องประดับมุก และยานพาหนะ 

นครชิคาโกในช่วงต้นทศวรรษ 1900 

 (ประมาณ พ.ศ. 2443-2453)  
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เจ้าพระยาภาสกรวงษ ์

อีก 2 ปีต่อมา ในพ.ศ. 2435 ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดส่ิงของไปร่วม
แสดงในงานเวิลด์โคลัมเบียนเอกซ์โปซิชัน 1893 นั้น มิสซิสเบอร์ธา พาล์เมอร์ 
(Mrs. Bertha Palmer) หรือมิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ (Mrs. Potter Palmer) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขณะด ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่าง
วัฒนา พระบรมราชเทวี ขอให้ทรงช่วยเหลืออุดหนุนสตรีไทยได้ร่วมมือกับสตรี
นานาชาติจัดงานแสดงนิทรรศการ ซึ่งเอกสารทางราชการของไทยเวลานั้นมัก
เรียกว่า “งานแสดงพิพิธภัณฑ์เวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์ฮิบิชัน” มีความดังปรากฏใน
ส าเนาค าแปลหนังสือกราบบังคมทูลดังกล่าว ดังนี้ 
  

...ด้วยโลกย์ย่อมทราบพระไทยท่ีพระองค์ทรงเอื้อเฟื้อ แล
ทรงมุ่งหมายต่อความเจริญของหญิงท้ังปวงแล้ว เพราะเหตุฉนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กล้ากราบทูลมาโดยตรงถึงพระองค์ ทูลฃอให้
ทรงเหนชอบแลทรงช่วยในการงานของการแสดงพิพิธภัณฑ์โค
ลมเบียของโลกย์นี้ด้วย  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(พระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2436 ซึ่ง
มีพระราชพิธีฉลองสิรริาชสมบัติครบ 25 ปี) 

 

ประธานาธิบดีเบนจามิน แฮร์ริสัน 
(Benjamin Harrison) 

 

มิสซิสเบอร์ธา พาล์เมอร์  
(มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์)  

ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตร ี
ของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 
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บันดาผู้หญิงในทวีปนี้เปนครั้งแรก ได้เข้ารับท าการในการใหญ่ ส าหรับประเทศท่ีย่อมรู้สึกว่าเปน
การส าคัญยิ่งนัก ท่ีพระองค์จะทรงเหนชอบแลทรงอนุญาตการท่ีควรจะอุดหนุนผู้หญิงในกรงุสยามให้มา
ช่วยในการนี้ ท่ีเปนการย่อมเปนธรรมดาว่าเปนที่ชอบใจแลเปนท่ีเอื้อเฟื้อของผู้หญิงทุกประเทศ  

เพราะฉนั้น พวกผู้หญิงท้ังปวงจึงมีความปรารถนาแลหวังใจว่าพระองค์จะโปรดช่วยบ ารุง แต่งต้ัง
กองผู้หญิงกองหนึ่ง ซึ่งจะได้จัดการแสดงพิพิธภัณฑ์นี้ ท่ีเมืองชิคาโก กับท้ังจะได้เปนผู้ช้ีแจงอธิบายความ
เจริญแลความท่ีได้ท าดีแล้วมาของผู้หญิงในกรุงสยามนั้น โดยเหมาะเจาะแลเตมภาคภูม... 
 

 
 
 
 
 

 

 

หนังสือมิสซิสพาล์มเมอร์ กราบบังคมทลูเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี  
(พระอิสริยยศขณะน้ัน)  ลงวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) 

การเข้าร่วมงานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 ณ นครชิคาโก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยานุวัตร ครั้งเป็นพระสุริยานุวัตร ต าแหน่งอุปทูตสยาม ณ 
กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี กับภริยาคือคุณหญิงล้ินจ่ี สุริยานุวัตร หรือนางสุริยานุวัตร ในเวลานั้น เป็นผู้แทน
ประเทศและสตรีไทยไปร่วมงาน และให้กระทรวงเกษตรพนิชการ ซึ่งมีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ขณะเป็น
พระยาสุรศักด์ิมนตรี เป็นเสนาบดี เป็นเจ้าของเรื่องดูแลการจัดส่งส่ิงของ อีกท้ังมีพระราชหัตถเลขาถึง   
พระยาสุรศักด์ิมนตรี ความตอนท้ายมีว่า “...เด๋ียวนี้ขอหนีแต่เรื่องท่ีต้องคิด เพราะไม่มีเวลาจะคิดจริง ๆ 
พระยาสุรศักด์ิจะปฤกษาหาฤาการท้ังนี้กับแม่กลาง [สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี] ก็ได้ 
ให้พูดจากันเถิด...” 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                พระยาสรุิยานุวัตร  

เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าก็ได้ทรงรับเป็นพระธุระด าเนินการเตรียมงานนิทรรศการฯ อย่างเต็มพระ
ก าลังสมความไว้วางพระราชหฤทัย เริ่มจากการมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดประชุมกรรมการฝ่ายสตรีเวลานั้น
เรียกว่า “การประชุมกรรมสัมปาทิกาผู้หญิง” เมื่อวันท่ี 26 กันยายน ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) ณ            
พระต าหนักในพระบรมมหาราชวัง  ทรง เป็นประธานการประชุม เวลานั้นเรียกว่ าทรง เป็น               

เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
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“ประธานาธิปัตินี” ประกอบด้วยบรรดาสตรีท่ีเป็น ชายาเจ้านาย ภริยาขุนนาง - ข้าราชการซึ่งล้วนเป็นผู้มี
ฝีมือหรือความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมให้ช่วยกันระดมความคิดและแบ่งงานกันไปตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 ราย (ขาดประชุม 1 รายเนื่องจากป่วย) 

 

 
 
 
 
            
  
 
พระต าหนักที่ประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี มีพระราชพิธีข้ึนพระต าหนักเมื่อ พ.ศ. 2423  
ข้าราชบริพารเวลาน้ันจึงมักเรียกขานพระนามว่า “สมเด็จพระต าหนัก” 

 

เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงษ์ เป็นผู้อ่าน “พจน
ประพันธ์” ของพระองค์ ถึงความเป็นมาในการจัดการประชุมอีกท้ังความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการส่งงานศิลปหัตถกรรมของสตรีไทยไปจัดแสดงในงานดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า 
 

...การท่ีแสดงพิพิธพัณฑ์ส่วนผู้หญิงนี้ ก็เปนส่ิงส าคัญท่ีจะแสดงความคิตอ่านและฝีมือการช่าง       
ซึ่งประกอบท าขึ้นในบ้านในเมืองได้เปนชนิดใดอย่างใด เปนการส าแดงชาติฃองตนท่ีมีความ          
คิตอ่านเปนอย่างไร เพื่อท่ีจะได้ปรากฎว่าผู้หญิงไทยไม่ได้เลวทราม อาจท่ีจะประกอบกิจแล
ความคิดอ่านท าส่ิงฃองเปนฝีมือย่างช่างอย่างผู้หญิงส าหรับชาตินั้นขึ้นได้มีอยู่ ซึ่งจะได้เปนแบบ
อย่างให้คนท้ังพิภพท่ีจะไปดูได้เหนได้ชมว่าฝีมือการ ช่างหญิงชาวสยามนี้ เปนอย่างไร                
พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวจ่ึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบพระราชด าริหพระราช
ประสงค์ในส่วนท่ีฅอเวอนเมนต์อเมริกาฃอเข้ามานี้ ให้สมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีทรง      
เปนพระราชธุระ จ่ึงได้มีพระราชเสาวนีให้เชิญท่านท้ังปวงมาประชุมเพื่อจะได้แสดงความเหนจะ
ควรจัตฃองให้เปนฝีมือผู้หญิงอย่างไร ชนิดใดท่ีควรจะอวตได้บ้าง เมื่อเหนพร้อมตกลงกันประการ
ใดแล้ว จะได้ช่วยกันรับการนั้น ๆ ไปประกอบท าเปนส่วน ๆ ไปเปนการฉลองพระเดชพระคุณ     
ในพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว แลสมเดจพระนางเจ้าส่วน 1 เปนส่วนส าแดงเกียรติคุณฃองชาติ
ผู้หญิงชาวสยาม ท่ีเปนชาติภูมิฃองเราส่วน 1 เปนการส่วนตัวท่ีได้มีช่ือเสียงปรากฎท่ีเฃ้าประชุม
กรรมสัมปาทิกาจัดการนี้ด้วยอีกส่วน 1 ด้วย... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสตรี 
ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธาน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2435 
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หม่อมใหญ่ เทวกุล 

ท่านผู้หญิงเกษร  
อนุชิตชาญไชย           

คุณหญิงทรามสงวน  
อมาตยกุล 

 

ท่ีประชุมมีมติมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบและด าเนินการดังนี้ 
1. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงรับผิดชอบงานปักต่าง ๆ ท้ังเก่าและ

ใหม่ งานร้อยดอกไม้แห้งและเครื่องชุน โดยจะทรงด้วยฝีพระหัตถ์ส่ิงหนึ่ง 
2. ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภรรยาพระยาภาสกรวงษ์  ท าเยลล่ี แยม น้ าพริก แป้งต่าง ๆ และการปัก

ไหมช่วยในพระนามบ้าง 
3. หม่อมแม้นในพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดชรับเครื่องขี้ผ้ึง 
4. หม่อมใหญ่ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ รับเครื่องทอ 
5. หม่อมเฉื่อยในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด ารงราชานุภาพ รับเครื่องหอม 
6. หม่อมเอมในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา รับเครื่องเส่ือ 
7. หม่อมเล็ก รับเครื่องปั้น  
8. ท่านผู้หญิงไล ภรรยาพระยาสุรศักดิ์มนตรี รับเครื่องลูกปัด และโครงไม้ 
9. ท่านผู้หญิงสุ่น ภรรยาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี รับเครื่องแช่อิ่มและเครื่องดอง 
10. ท่านผู้หญิงเกษร ภรรยาพระยาอนุชิตชาญไชย รับท าลูกกวาดและเครื่องฉาบ 
11. ทรามสงวนภรรยาพระพรหมบริรักษ์ รับท าเครื่องกวนกับขนมแห้ง 
12. เพิ่ม ภรรยาพระบริบูรณโกษากรณ์ รับเรื่องบุหรี่ 
13. คุณเนิน บุตรีสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์ใหญ่ รับเรื่องหมอนแบบไทย 
14. คุณเจริญ บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) รับปักตราอาร์มไทยและอาร์มอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะทรงด ารง
พระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี 

(พระฉายาลักษณ์ก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2436) 
 

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน 

ภาสกรวงษ ์

หม่อมแม้น 

ภาณุพันธ์ุ 

 

หม่อมเฉ่ือย ดิศกุล 
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อาคารที่เคยเป็นสถานที่จัดงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 ท่ียังคงหลงเหลืออยู่เพียงอาคารเดียว ปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2556) เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (Museum of Science and Industry) 

 

ตอนที่ 4 : นครสีขาว (The White City) 
เมื่อการด าเนินการรวบรวมและจัดหาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีราชอาณาจักรสยามจะน าไปจัดแสดงในงาน

เวิลด์ โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 แล้วเสร็จได้มีการจัดท าบัญชีรายการและจัดท าประกันส่ิงของมีค่า 
ด าเนินการทยอยบรรจุหีบห่อในเดือนธันวาคม ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) เพื่อจัดส่งโดยทางเรือให้ทันตาม
ระเบียบของผู้จัดงานภายในวันท่ี 10 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)  

งานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 ณ นครชิคาโก (World’s Columbian Exposition) หรือ
งานชิคาโกเวิลด์แฟร์ 1893 (Chicago World’s Fair 1983) ครั้งนั้น จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม       
ถึง วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2436 รวมเวลา 6 เดือน จัดขึ้นอย่างใหญ่ยิ่งบริเวณใกล้ทะเลสาบมิชิแกนบนพื้นท่ี 
600 เอเคอร์ หรือ 2.4 ตารางกิโลเมตร มีการสร้างอาคารสีขาวท าด้วยปูนปนหินอ่อนด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและส่ิงตกแต่งท่ีงดงาม  การประดับไฟตามอาคารต่าง ๆ ตามถนน คลองและลากูน ตระการ
ตายิ่งในยามค่ าคืน จนได้รับฉายาว่า นครสีขาว (The White City) งานนี้ยังเป็นงานแสดงนิทรรศการ
สินค้างานแรกท่ีจัดท าหอหรือศาลา (Pavilion) ของชาติต่าง ๆ ท่ีไปร่วมงานรวมท้ังประเทศไทยหรือสยาม
ด้วยรวม 46 ประเทศ ปรากฏว่า ตลอดช่วงเวลา 6 เดือนของการจัดงานมีคนเข้าชมงานถึง 26 ล้านคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณงานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงของและผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ มีการคัดสรรให้จัดแสดงในอาคารส่วนแบ่งตามประเภท
ของประดิษฐกรรมและสินค้า ส่วนผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยจัดแสดงแยกกันอยู่ ในอาคาร
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แสดงประดิษฐกรรมและงานวิจิตรศิลป์ อาคารแสดงผลิตผลการเกษตร อาคารแสดงผลิตผลจากป่าไม้ 
และอาคารแสดงศิลปะหัตถกรรมสตรี 
 
 
 
 
 
 

พลับพลาจัดแสดงประดิษฐกรรมและงานวิจิตรศิลป์                   ส่วนจัดแสดงผลิตผลการเกษตรของสยาม 

 
 
 
 
 
 

ส่วนจัดแสดงผลิตผลจากป่าไม้ของสยาม  

 
 
 
 
 
 

อาคารแสดงศิลปหัตถกรรมสตรี (Woman’s Building) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนจัดแสดงศิลปหัตถกรรมสตรีสยาม 
พ้ืนที่ 100 ตารางฟุตอยู่ในอาคารสตรี 

 
รายการส่ิงของท่ีคณะสตรีสยามส่งไปจัดแสดงในงานเวิลด์โคลัมเบียนเอกซ์โปซิชัน 1893  

ณ นครชิคาโก ตามท่ีปรากฏในรายงานการประชุมคณะ “กรรมสัมปาทิกผู้หญิง” ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสา
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ตัวอย่างงานศิลปหัตถกรรมสตรีสยามท่ีจัด 

แสดงในงาน เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 

 

 

อัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานท่ีประชุม วันท่ี 26 กันยายน 2435 และตามท่ีปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ
รายการส่ิงของต่าง ๆ ณ เดือนพฤษภาคม 2436 

1. งานเย็บปักถักร้อยด้วยด้ายไหม ด้ินเงินด้ินทอง รูปต่าง ๆ และเครื่องชุนต่าง ๆ ได้แก่ ลับแล บังไฟ 
ฉาก เฟี้ยม ม่าน มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าหน้าโต๊ะ หมวกสูบบุหรี่ 
รองเท้าเต้นร า เส้ือครุย ผ้าส ารด และการปักด้วยสะดึงต่าง ๆ 

2. งานปักอาร์มไทยและอาร์มอเมริกา 
3. งานเครื่องทอ 
4. งานเครื่องขี้ผ้ึง เช่น ดอกไม้ ผลไม้ 
5. งานเครื่องเส่ือ 
6. งานเครื่องปั้น 
7. งานเครื่องหอม 
8. งานร้อยดอกไม้แห้ง 
9. งานเครื่องลูกปัดและโครงไม้ 
10. งานท าหมอนแบบไทย 
11. งานเครื่องบุหรี ่
12. งานเครื่องแช่อิ่ม อาทิ ผิวส้มแช่อิ่ม และเครื่องหยอง  

เช่น เนื้อหยอง 
13. งานเครื่องลูกกวาดและเครื่องฉาบ อาทิ ลูกกวาดข้าวโพด 

ลูกกวาดเมล็ดแตงโม ลูกกวาดเมล็ดงา 
14. งานเครื่องกวนและขนมแหง้ อาทิ ผลไม้กวน แยม  

เยลล่ี วุ้นผลไม้ ผลกระเจ๊ียบ 
15. งานเครื่องย้อมสี 
16. งานผลไม้ดอง 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 5 : พระเกียรติคุณของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ นครสีขาว 

พิธีเปิดงาน เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893 จัดขึ้นในวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 เวลา 
09.30 น. ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ (Grover Cleveland) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นประธาน 
ปรากฏว่างานวันนั้น พระสุริยานุวัตรและนางล้ินจ่ี สุริยานุวัตร ข้าหลวงผู้แทนประเทศไทยไม่สามารถไป
ร่วมงานได้ เนื่องจากล้มป่วยหนักกะทันหันเพราะตรากตร าเตรียมงานและถูกฝนจนเป็นไข้สูง ไอเป็นโลหิต 
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หลวงนิพัทธกุลพงษ์จึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีแทนซึ่งในงานได้ท่ีนั่งห่างจากประธานของงานประมาณ 10 เก้าอี้ 
ในพิธีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศรวมท้ังประชาชนชาวอเมริกันจ านวนไม่ต่ ากว่า 500,000 คน 
หลวงนิพัทธกุลพงษ์เปรียบไว้ ว่า “ดูเมื่อเวลาเบียดกันเสมอคล่ืนในทเล” เสร็จพิธีตอนเท่ียงมีการ
รับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นในตอนบ่าย บรรดาผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้เข้าพบประธานาธิบดีท่ี
อาคารแสดงประดิษฐกรรม ประธานาธิบดีได้ทักทายหลวงนิพัทธกุลพงษ์ ว่า “กรุงสยามฤา” เมื่อหลวง
นิพัทธกุลพงษ์ตอบรับแล้ว ประธานาธิบดีกล่าวว่า “มีความยิลดีท่ีได้มาภพ”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ (Grover Cleveland) 

จากนั้นประธานาธิบดีไปท าพิธีเปิดอาคารหัวหน้ากองประชุมสตรีโดย “ตอกตะปูทองค าให้เปนวิธี
ว่า ตอกตะปูตัวที่สุด เปนการส าเหร็จการก่อสร้างตึกนั้น” แล้วกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองประชุมสตรีในการจัดแสดงผลงานสตรีนานาชาติ เป็นอันเสร็จส้ินพิธีเปิดงานเวิลด์
โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือหลวงนิพัทธกุลพงษ์ ผู้ช่วยข้าหลวงผู้แทนประเทศไทยรายงานแก่เสนาบดีกระทรวงเกษตรพนิชการ ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2436 เรื่องพิธีเปิดงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 

(เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2436 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจัดงานเอ็กซ์โปซิชันตรงกับท่ีทางประเทศ
ไทยมีงานพระราชพิธีฉลอง 25 ปี แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436) พระสุริยานุวัตร (บรรดาศักดิ์ขณะนั้น) และนางล้ินจ่ี สุริยานุวัตร  
ผู้แทนประเทศไทยในงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันท่ี 2 ตุลาคม 
พ.ศ.2436 เวลา 14.00 น. – 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารแสดงนิทรรศการของสตรีนานาชาติ 
(Woman’s Building) เชิญผู้แทนสตรีของประเทศต่าง ๆ หัวหน้าเจ้าพนักงานผู้จัดการงานเอ็กซ์โปซิชัน 
ข้าหลวงผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศพร้อมด้วยภริยา มาร่วมงานรวม 300 คน  
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คุณหญิงลิ้นจี่ สรุิยานุวัตร 

พิธีส าคัญในงานดังกล่าว มีการมอบสมุดภาพเกี่ยวกับประเทศไทยของพระราชทานจาก สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี 
แด่ มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ (มิสซิสเบอร์ธา พาล์เมอร์) ประธานคณะกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรี 
ต่อจากนั้นพระสุริยานุวัตร มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ มิสเตอร์สมิธ กงสุลสยาม กล่าวสุนทรพจน์
ตามล าดับ จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แขกผู้มีเกียรติท้ังปวงยืนขึ้นแสดงความเคารพ 
จากนั้น บรรดาผู้จัดงานของกองประชุมสตรีได้จับมือแสดงความยินดีกับนางล้ินจ่ี สุริย านุวัตรเป็น
รายบุคคลมีการเล้ียงน้ าชาและของว่าง และมีแขกบางรายอาสามาขับร้องเพลงกับวงดนตรีซึ่งนักดนตรีเป็น
ชาวอิตาเลียนอีก 2 - 3 เพลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพระสุริยานุวัตร (บรรดาศักด์ิขณะน้ัน) รายงานเสนาบดีกระทรวงเกษตรพนิชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2436 
เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิรริาชสมบัติ 25 ปี มีข้อความกล่าวถึงสุนทรพจน์ของมิสซิส 

พ็อตเตอร์ พาล์เมอร์สรรเสริญพระเกียรติคุณของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และชื่นชมงานหัตถกรรมฝีมือสตรีสยาม 
(เอกสารส่วนพระองค์ วังสระปทุม) 

 
สุนทรพจน์ของมิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ ในวันนั้นมีใจความกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของ

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และช่ืนชมความสามารถของสตรีไทยท่ีปรากฏในงานศิลปหัตถกรรมท่ี
น ามาจัดแสดงนิทรรศการในงานเอ็กซ์โปซิชันครั้งนั้น ดังปรากฏในหนังสือพระสุริยานุวัตรรายงานมายัง
เสนาบดีกระทรวงเกษตรพนิชการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในงานพิธีวันดังกล่าวตอนหนึ่งว่า 

 
... แล้วมิสสีสปอตเตอร์ปามาเปรสเดนต์กองประชุมหญิงจึงได้ยืนขึ้นพูดตอบรับแสดง

ความขอบพระเดชพระคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีอย่างสูงในส่วนตัวเขาเองแลใน
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สมุดภาพเก่ียวกับประเทศไทย ปกสมุดเป็นฝีพระหัตถ์
ทรงปักด้วยไหม ทอง เงิน ลวดลายดอกบัวและใบบัว ที่
มุมล่างด้านขวาของปกประดับด้วยรูปช้างเงิน โครงเล่ม
และที่ปิดท าด้วยเงินฉลุลวดลาย ฝีมือบริษัททิฟฟาน่ี 

ปัจจุบันทายาทของมิสซิสพาล์เมอร์ได้มอบให้พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา จัดเก็บ

รักษา 

 

ปกในของสมุดภาพระบุข้อความท่ีสมเด็จพระนางเจ้า  
พระบรมราชเทวีแห่งกรงุสยามพระราชทานให้ 

ไว้แก่มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ 

 

ช่ือของกองประชุมหญิงอเมรีกันเปนอันมากแล้ว พูดต่อไปว่าแต่เดิมกองประชุมหญิงไม่ได้คิดเลยว่า
หญิงสยามจะมีน้ าใจช่วยเขาอย่างแขงแรงเช่นท่ีได้ปรากฎมาแล้วนี้ แลโดยท่ีไม่ค่อยจะได้รู้เรื่องราว
เกี่ยวข้องด้วยหญิงในเมืองไทยเลยนั้นเขาไม่คาดเห็นว่าฝีมือช่างของหญิงสยามแลความฉลาด
ความรู้จะดีมากเสมอกับท่ีได้เห็นปรากฎอยู่ในโรงพิพิธภัณฑ์นี้ ของเหล่านี้ดีเสมอกับของฝีมือหญิง 
อเมรีกันทุกอย่าง แลส่ิงท่ีหญิงอเมรีกันควรจะเรียนเอาไว้ได้ก็มีเป็นอันมาก เช่นฝีมือปักไหมปักทอง 
แลฝีมือทออย่างระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นต้น นี่ก็เป็นความประลาดอย่างหนึ่งของอเมรีกันแล้ว 
ต่อไปมิสสีสปอตเตอร์ปามาพูดสรรเสริญความดีท่ีข้าพเจ้าแลล้ินจ่ีได้เป็นธุระโดยตัวเองในการท่ี
เกี่ยวข้องด้วยการส่วนผู้หญิงนั้นอีกเป็นยืดยาว แล้วลงปลายแสดงความขอบพระเดชพระคุณอย่าง
สูงต่อสมเด็จพระนางเจ้าอีกเป็นอันมาก พูดว่าราคาของสมุดนั้น แต่จะมีค่าท่ีจะคิดเป็นราคาเงินได้
อย่างเดียว  แต่ค่าท่ีเปนการแสดงพระราชหฤไทยอันดีของพระองค์ท่ีให้เป็นปรากฎว่า หญิงชาว
สยามพร้อมใจท่ีจะช่วยท าการรวมกันกับหญิงอเมรีกันในท่ีจะบ ารุงเพดหญิงด้วยกันต่อไปอีกด้วย
นั้น ไม่มีทอยค าท่ีจะแสดงความนิยมได้ภอ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สมุดภาพพระราชทานดังกล่าว ท่ีปกด้านบนสมุดเป็นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
ทรงปักไหมและทองงดงามวิจิตรด้วยลวดลายดอกบัว เป็นท่ีช่ืนชมโสมนัสแก่มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์
อย่างยิ่ง พร้อมท้ังได้มีหนังสือกราบบังคมทูลส านึกในพระมหากรุณาและแสดงความช่ืนชมงานฝีพระหัตถ์
ดังกล่าว ลงวันท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ดังส าเนาค าแปลตอนหนึ่งว่า 
 

...ข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถท่ีจะกล่าววาจาของข้าพระพุทธเจ้าอันถูก พอกับราคาท่ีได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการท่ีท าให้หญิงอเมริการวมกันได้มีท่ีระฤกถึงพระองค์ต่อไปเช่นนี้  
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ความนิยมพิศวงในสมุดรูปอันงามวิจิตรบรรจงนี้ มีปรากฏท่ัวไป แลความรู้ในการเย็บปักด้วยไหม
แลทองค าอันน่าเอนดูท่ีบนหลังสมุด ซึ่งท าส าเร็จไปโดยฝีพระหัตถ์นั้น ท าให้มีราคาทวียิ่งขึ้นเหลือท่ี
จะประมาณ แลเปนท่ีน่าชมในสมุดนั้นด้วย 

การท่ีให้เหนได้ต่าง ๆ ในพื้นเมือง ซึ่งแกะสลักลงในแผ่นเงิน ท่ีติดหุ้มตามมุมสมุดรูปนั้น 
เปนท่ีน่าชมแลน่าหลงอย่างยิ่ง แลให้เปนความรู้เหนอันกว้างขวาง ในกริยาความประพฤตของ
บ้านเมือง ซึ่งชักน าเข้ามาให้เหนได้แลรู้เหนถึงฝูงประชุมชนโดยรอบในประเทศไกล เปนท่ีให้เกิด
ความพิศวงนิยมสรรเสริญโดยจริงและเปนความชอบใจในดวงจิตรของชนท่ัวไปอย่างยิ่ง 

ขอพระราชทานพระอนุญาตแก่ข้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งท่ีจะกล่าวถึงความรู้สึกในดวง
จิตร ท่ีข้าพระพุทธเจ้ามีความเคารพย์แลนับถืออย่างสูงสุดต่อบ้านเมือง ซึ่งมีพระบรมราชเทวีมี
พระหฤไทยอันเล่ือมไสย แลเปนท่ีรักษเปนใหญ่ เปนประทาน สมเปนหญิงท่ีมีความเมตาจิตรโดย
แท้ แลข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานแสดงความยินดี ขอบพระเดชพระคุณอีก ท่ีได้รับ
พระราชทานส่ิงซึ่งเปนเครื่องหมายนี้... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกราบบังคมทูลของมิสซสิพ็อตเตอร์ พาล์เมอร์ 
แสดงความชื่นชมความงดงามแห่งฝีพระหัตถ์ทรงปักบนปกสมุดภาพพระราชทาน 

 

บรรดาส่ิงของ ผลงาน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีนานาชาติ รวมท้ังจากประเทศไทยส่งไปจัดแสดง
อันรวมงานศิลปหัตถกรรมสตรีดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีแต่ละประเทศคัดสรรว่าเป็นส่ิงท่ีมี
คุณภาพและวิจิตร ควรน าไปเผยแพร่ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศักยภาพของชนในชาติ คณะผู้จัดงานได้
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดประกวดผลผลิต ประดิษฐกรรม และผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ผู้เป็นเจ้าของ
ผลงานจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นแผ่นทองแดงจารึกช่ือพร้อมประกาศนียบัตร ผลการตัดสินปรากฏว่า 
ประเทศไทยหรือราชอาณาจักรสยามเวลานั้นได้รับรางวัลรวมท้ังส้ิน 101 รายการ และในบรรดาส่ิงของท่ี
ได้รับรางวัลเหล่านั้น มีผลงานฝีพระหัตถ์และส่ิงของส่วนพระองค์ หรือส่ิงของในพระนามสมเด็จพระพันวัส
สาอัยยิกาเจ้า จ านวน 22 รายการด้วย ดังนี้ 
 

1. เครื่องใช้ท าด้วยนาก 
2. ของแต่งตัวประดับเพชรพลอยอย่างโบราณ 
3. ฝีมือลงยาสีต่าง ๆ ท่ีท าก าไลและแหวนอย่าง 
4. รัดประคดแพรหนังไก่ 
5. ผ้าลายเขียนทองและขัดเงา 
6. ฉลองพระองค์ครุยปัก 
7. สนับเพลาปักและประดับพลอย 
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8. ผ้ากรองทอง 
9. ผ้าห่มปักเล่ือม 
10. ลับแลปักทองเป็นต้นล้ินจ่ี 
11. ลับแลปักทองลายกุหลาบ  
12. ลับแลปักทองลายกุหลาบ 
13. ลับแลปักทองลายบัวหลวง 
14. ลับแลปักทองลายซ่อนกล่ิน 
15. รูปปักเรื่องละคร 
16. รูปปักส าหรับติดหลังสมุดรูป 
17. ลายปักรองเท้า 
18. ผ้าปักส าหรับท าฉาก 2 ผืน 
19. ผ้าห่มปักทองแล่งและผ้าตาชุน 
20. ฉากพับปักไหม 
21. ถุงตเคียวปักเล่ือม 
22. เจียรบาดปักเล่ือม 

 
ตอนที่ 6 : งานเฉลิมฉลองครบครบ 120 ปี งานนิทรรศการ เวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน 1893  
“Siam: The Queen and The White City” 

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบครบ 120 ปี งานนิทรรศการเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 
1893 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 15 – 17 และ 
21 กันยายน พ.ศ. 2556 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชคิาโก เพ่ือทรงร่วม
ซ้อมดนตรีไทยกับคณะนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ณ ห้อง Rubloff Auditorium ประธานและรอง

ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชคิาโก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีและ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

วันที่ 15 กันยายน 2556 
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โปรดเกล้าฯ ให้นาย Potter Palmer IV ทายาทของนาง Potter Palmer ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตร ี
 ของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 เข้าเฝ้า ณ ห้อง George Mendel   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                    

 
 
 

 
 
 

 
 

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และทอดพระเนตรนิทรรศการ    
“Siam: The Queen and The White City” ณ ห้อง Costume and Textile Gallery  

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 
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พระราชทานพระราชด ารสัในโอกาสเฉลิมฉลองครบครบ 120 ปี งานนิทรรศการเวิลด์โคลัมเบียน 
เอ็กซ์โปซิชัน 1893 และทรงบรรยายเก่ียวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จ 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ห้อง Rubloff Auditorium 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ทรงขับร้องและแสดงดนตรีไทยร่วมกับคณะนาฏศิลป์ กรมศิลปากร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แขกผู้มีเกียรติชมการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 
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เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่นาง Peggy Snorf ประธานคณะสตรีผู้สนับสนุน 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครชิคาโก จัดถวาย ณ ห้อง Chicago Room วันที่ 17 กันยายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

นายทรงพล สุขจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และนาย Gary Johnson ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
แห่งนครชคิาโก ท าพิธีเปิดงานนิทรรศการ Siam: The Queen and The White City ส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม 

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2556 - 2 มีนาคม 2557 
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ความสัมพันธ์ยุคสงครามเย็นไทย-สหรฐัอเมริกา 
                                                                                               พลเอกสายหยุด เกิดผล1 
      
   เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ในยุคสงครามเย็นแล้ว  ในยุคนั้นทางอเมริกาจะพูด
เน้นอยู่เสมอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย เป็นความสัมพันธ์พิเศษ เหมือนกับสหรัฐ  
อเมริกามีความสัมพันธ์กับประเทศใน “นาโต” (NATO) แต่อยู่นอกนาโต 
   ผมจะขอพูดแต่ความสัมพันธ์ทางทหารด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญในยุคสงครามเย็น 
 จากประสบการณ์ของผมเข้าใจว่า อเมริกาต้องการเน้นให้เห็นความส าคัญของประเทศไทย         
ท่ีเป็นชาติเดียวในอาเซียอาคเนย์ท่ีเป็นเอกราช มีระบอบการปกครองตามอย่างอเมริกา เสรีประชาธิปไตย 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ซึ่งมีความสัมพันธ์ยาวนาน ต้ังแต่ก่อนสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงส่ง 
“ช้าง” ไปช่วยรบสงครามกลางเมืองในอเมริกาฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ และเป็นประเทศท่ีมีนโยบายเปิดรับ
ติดต่อชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะมิสชันนารีอเมริกา ผู้ท่ีคนไทยรู้จักดี คือ ดร. คริฟตัน ดอร์ค ผู้รักคนไทย 
และค้นคว้าเรื่องคนไทยมาจากไหน นอกจากความสัมพันธ์อันยาวนานแล้ว ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ท่ีเป็นพิเศษก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช       
รัชกาลท่ี 9 ทรงประสูติท่ีอเมริกา 
 โดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นนั้น อเมริกามีนโยบายต่อสู้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งถือว่าอเมริกาเป็น
เป้าหมาย อเมริกาจึงใช้นโยบายยุทธศาสตร์ท่ีเรียกว่า “การป้องกันไกลบ้าน” (Forward Strategy) เป็น
ยุทธศาสตร์หลัก จึงใช้หลักการป้องกันร่วมกันกับประเทศเสรีประชาธิปไตย  โดยจัดต้ังองค์กรป้องกัน
ร่วมกันท่ียุโรป เรียกว่า NATO ตะวันออกกลาง เรียกว่า CENTO ท่ีบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ (South East 
Asia) เรียกว่า “ซีโต้” (SEATO) โดยใช้ประเทศไทยเป็นท่ีต้ังตามสนธิสัญญาท่ีกรุงมะนิลา และต่อมาได้มี
สนธิสัญญาท่ีเรียกว่า “ถนัด-รัชต์” ให้สหรัฐอเมริกาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ และท่ีปรึกษาทางทหารมา
ช่วยเหลือทางทหารของประเทศไทย เรียกว่า “MAP- Military Assistance Program” เพราะสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศไทยมีสถานะท่ีอ่อนแอมาก เนื่องจากไปเข้ากับฝ่ายอักษะ ตามความจ าเป็นใน
สถานการณ์ขณะนั้น ซึ่งมีประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ประเทศเดียว ทางการเมืองก็อ่อนแอ ไม่สามารถเป็น
หลักได้  

ดังนั้น หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอังกฤษ        
โดยมี พลเรือเอก ลอร์ดหลุยส์ เมานต์แบตเทน “Far East Command” เป็นผู้บัญชาการ อังกฤษมอง
ประเทศไทยเป็นประเทศแพ้สงคราม อังกฤษจึงส่งก าลัง “กองพลอินเดีย” เพื่อมายึดครอง ผมจ าได้ว่า เมื่อ
เครื่องบินท่ีขนทหารอินเดียมาลงท่ีดอนเมือง ทหารอินเดียก็ออกมาต้ังปืนกลเตรียมป้องกันตัว จนกระท่ัง
อเมริกาได้แจ้งให้ทราบว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศศัตรู–แพ้สงคราม  สามารถใช้ก าลังทหารประเทศไทย
ช่วยรักษาความสงบได้ 

                                                             
1 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานคณะรัฐบุคคล ส านักงานคณะรัฐบุคคล สวีท 1711, 975          

เพรสิเด้นท์เพลส ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ และโทรสาร 02-6560965 
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 ต่อมากองทัพไทย ถือว่าเป็นฝ่ายชนะสงครามด้วย ทหารญี่ปุ่นผู้แพ้ต้องแสดงความเคารพ        
เมื่อทหารไทยผ่านไป  ผมขณะนั้นเป็นร้อยเอก ผู้บังคับกองร้อยท่ี 2 ของ ร.พัน 29 กรม ร.12 ขึ้นสมทบ
กองพลท่ี 1 รักษาพระนคร ได้รับค าส่ังจากอังกฤษ ผ่านนายทหาร พ.ต. โอริบเวอร์  ซึ่งเป็นหน่วย “OSS”  
โดดร่มลงมาซ่อนตัวอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม โดยปลัดพ่วง เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสงครามสงบจึงแสดงตัวว่า
เป็นทหารและเป็นผู้ส่ังการให้ ร.พัน 29 ไปปลดอาวุธทหารญี่ปุ่น ท่ีค่าย “ล าพญา” ผม ผบ.ร้อย 2 ได้รับ
มอบหน้าท่ีนี้ ส่วนกองร้อยอื่นเป็นกองร้อยท่ีจะต้องรักษาคลังอาวุธท่ียึดมาจากญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในเมืองท่ี
โรงเรียนแห่งหนึ่ง นอกจากท าการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นแล้ว ยังต้องรับผิดชอบดูแลเชลยศึกพันธมิตร ท่ีถูก
ปลดปล่อยเป็นอิสระ กับยังต้องควบคุมเชลยญี่ปุ่นไปท างานสร้างท่ีพักให้กับกองพลอินเดียของอังกฤษ อีก
ท้ังหน้าท่ีรักษาความสงบอื่น ๆ 
 นี่ก็น่าจะเรียกว่า เพราะความสัมพันธ์พิเศษท่ีอเมริกามีต่อไทย รวมทั้งผู้น าของไทยก็ไม่ต้องตกเป็น 
“อาชญากรสงคราม” สนธิสัญญาท่ีคณะผู้แทนไทยถูกส่งไปลงนามในฐานะผู้แพ้ ถูกอังกฤษบังคับให้ชดใช้
หนี้สงครามอย่างไม่เป็นธรรม ท้ังท่ีประเทศไทยก็ได้พยายามช่วยเหลือเชลยชาวยุโรปท่ีญี่ปุ่นจับเป็นเชลย
ด้วยน้ าใจของคนไทยท่ีเคยมีต่อกันมาก่อนเท่าท่ีจะท าได้  ต่อมาก็ได้รับการผ่อนผัน เข้าใจว่าด้วย
ความสัมพันธ์พิเศษกับอเมริกานั่นเอง เมื่ออเมริกาประกาศว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศศัตรู เพราะ       
“ค าประกาศสงครามของไทย” เอกอัครราชทูตไทย หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ไม่ได้ยื่นต่อรัฐบาล
สหรัฐฯ เพราะไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลจึงได้ต้ังกลุ่ม “เสรีไทย” ขึ้นท่ีไม่ขึ้นกับรัฐบาลไทย โดยร่วมมือกับ
กองทัพสหรัฐอเมริกา 
  ท่ีแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า ประเทศไทย นับอยู่ในหมู่ประเทศพันธมิตร ชนะสงคราม ก็เมื่อพลเรือ
เอก ลอร์ดหลุยส์ เมานต์แบตเทน ได้ทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8  
เสด็จมาเป็นประธาน ร่วมรับการเคารพทหารพันธมิตรท่ีมาเดินสวนสนามแสดงความมีชัย ท่ีถนน         
ราชด าเนิน ท่ียืนรับความเคารพอยู่ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ “กองก าลังเสรีไทย” ก็ได้เดินเป็น
ตัวแทนของทหารไทยด้วย 
 



36 
 

 

 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงรับความ    
        ทรงรับการเคารพจาก กองทัพสัมพันธมิตร                           ทรงตรวจพลสวนสนาม 
    
 ต่อมาในยุคซีโต้ (SEATO) เพราะท้ังไทยและสหรัฐฯ มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ ต่อต้านการรุกราน
ของคอมมิวนิสต์  ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กองทัพไทยจึงได้รับการช่วยเหลือตามสนธิสัญญา         
“ถนัด-รัชต์” ด้วยการปรับปรุง การจัด การฝึก การส่งก าลังบ ารุง และการบริหารอย่างทหารอเมริกัน  ซึ่ง
เป็นมาตราฐานสากล โดยเฉพาะเรื่อง “มาตรฐานการจัด” (Troop Basis) เกี่ยวกับยศช้ันต้องสัมพันธ์กับ
หน้าท่ี ท าให้กองทัพไทยเป็นกองทัพท่ีทันสมัย 
 แม้ว่า “ซีโต้” จะถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์โฆษณาชวนเช่ือโจมตี ว่าเป็น “เสือกระดาษ” แต่ก็มี
เหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวผสมเวียดนาม ยกก าลังมาประชิดเวียงจันทน์ 
บางส่วนก็มาถึงริมแม่น้ าโขง “ซีโต้” ก็ได้ด าเนินการช่วยเหลือประเทศไทยตามแผนท่ีวางไว้ เรียกว่า     
“แผน 4” โดยสหรัฐฯ และประเทศสมาชิก ได้ส่งก าลังส่วนหน้าเข้าประจ าตามแผนในประเทศไทย  
สหรัฐฯ มีนายพลริชาร์ดสัน เป็นผู้บัญชาการกองก าลัง ต้ังกองบัญชาการอยู่ท่ีอ าเภอปากช่อง นครราชสีมา  
นายพลริชาร์ดสัน ยังมีต าแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกองก าลังซีโต้ซึ่งจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการ
สูงสุดของไทย เป็นผู้บัญชาการ กองก าลังของไทยคือ พล.3 ก็ถูกส่งก าลังไปรักษาชายแดนตามแนว     
แม่น้ าโขง เฝ้าดูการปฏิบัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งถ้าจะยึดเวียงจันทน์ก็ท าได้ แต่ก็ไม่เข้ายึด วางก าลัง
ประชิดอยู่นานประมาณหลายสัปดาห์แล้วก็ถอนก าลังกลับไป จึงท าให้เข้าใจว่า ต้องการหยั่งก าลังซีโต้ว่า
จะพร้อมปฏิบัติตามแผนหรือไม่  
 

 
จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์   

 
ถ้าตัดสินใจใช้ก าลังรบบุกรุกประเทศไทยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่จึงเปล่ียนแผนเป็นการใช้       

“การแทรกซึม บ่อนท าลาย” แทน ซึ่งทางซีโต้ไม่สามารถส่งก าลังมาช่วยเหลือได้ แต่ต่อมา “ซีโต้” ก็ปรับ
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แผนช่วยเหลือประเทศไทยในการป้องกันการแทรกซึม บ่อน
ท าลาย ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย (พคท.) ตามแผนและความ
ต้องการของไทยท่ีใช้ยุทธศาสตร์ “วิดน้ าจับปลา” แทนท่ีจะใช้
ยุทธศาสตร์ ท่ีเรียกว่า “ไล่ล่าฆ่าปลาในน้ า” (Sweep and 
Destroy) ซีโต้ได้ช่วย กอ.ปค. สร้างสนามบินท่ีจังหวัดน่าน และ
ให้การช่วยเหลือผู้อพยพของ กอ.ปค. ท่ีเกิดขึ้นจากการโจมตีของ
กองทัพบก ต่อชาวเขา และการช่วยเหลือด้านพลเรือนอื่น ๆ อีก 
ตามยุทธศาสตร์ “วิดน้ าจับปลา” ของ กอ.ปค. ซึ่งเป็นการต่อสู้ท่ี
ถูกวิธี จึงท าให้ ผกค. /พคท. ในท่ีสุดได้ตัดสินใจเข้ามอบตัวตาม
โครงการการุณยเทพ (โครงการเข้ามอบตัว) และยุติการต่อสู้ แต่
ก่อนท่ีจะยุติการต่อสู้ ฝ่ายคอมมิวนิสต์นอกประเทศ ก็จะส่งก าลัง

ทหารเข้ามาช่วย แต่ทราบว่าทาง พคท. ไม่ยอมรับ แต่ถึงกระนั้น ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์นอกประเทศ 
หลังจากสามารถขับไล่ทหารอเมริกันออกจากพื้นท่ีประเทศอินโดจีนแล้ว ก าลังทหารเวียดนามผสมลาว 
และเขมร ได้เข้ามายึดลาวและเขมร จ านวนด้านละ 10 กองพล ตามข่าวท่ีไทยกับสหรัฐฯ ร่วมกันหาข่าว
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบิน AWAC ท่ีแสดงไว้ในภาพ    
 

 
การจัดระเบียบหมู่บ้านและการวางก าลังทหารตามยุทธศาสตร์ป้องกันเบ็ดเสร็จ (Total Defense)2  

                                                             
2 ดูรายละเอียดในหนังสือ “พคท.หายไปไหน” ของผู้บรรยาย 
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สถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้น ประชาชนคนไทยในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ พากันหลงเช่ือค า

โฆษณาชวนเช่ือของ “พคท.” และ “ลัทธิโดมิโน” และชุมนุมขับไล่ทหารอเมริกันออกจากประเทศไทย      
ท่ีเรียกว่า “Yankee go Home” เพราะทางประชาชนอเมริกันบางส่วนก็เดินขบวนเรียกร้องให้ทหาร
อเมริกันกลับบ้าน หลังจากสหรัฐฯ ต้องออกจากอินโดจีนแล้ว ท าให้ประเทศไทยอยู่อย่างโดดเด่ียว แต่จาก
การประเมนิสถานการณ์ของ กอ.ปค. / กอ.รมน. แล้ว เห็นว่า ประเทศไทยมีก าลังท่ีสามารถป้องกันตนเอง
ได้ การขับไล่อเมริกันกลายเป็นผลดีท่ีทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่สามารถโฆษณาอ้างว่า “อเมริกา” มายึด
ครองประเทศไทยได้ 
 ในการป้องกันประเทศไทยขั้นสุดท้าย ตามท่ีผมคาดไว้จะใช้ยุทธศาสตร์  “ป้องกันเบ็ดเสร็จ” 
(Total Defense) จึงได้ไปศึกษาจากท่ีนายพล ตีโต้ ผู้ริเริ่ม และผู้น าประเทศอินโดนีเซียน ามาดัดแปลงใช้ 
 ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหารสหรัฐฯ  ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เช่นเดิม แม้ว่าทาง
การเมืองจะขับไล่ออกไปก็ตาม เนื่องจากทหารไทยในขณะนั้นมีแค่ก าลังพล ส่วนอาวุธ กระสุนนั้น           
จะสามารถใช้ต่อสู้ได้เพียงไม่กี่วัน  จ าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตร โดยเฉพาะอเมริกา      
กับประเทศสมาชิกซีโต้ เพราะเป็นอันตรายร่วมกัน ผมจึงได้ท าแผนการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า เรียกว่า 
“Joint Logistic” และขอใช้ “คลังอาวุธสงคราม” (War Reserve) ของอเมริกาท่ีอุดร รวมทั้งได้ขอให้ช่วย
ส่งปืนใหญ่ขนาด 155 สามารถยิงข้ามแม่น้ าโขงได้ อีกท้ังขอรถถัง M 48 Battle Tank   
 

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปล่อยรถถัง M 48 ไปประจ าท่ีชายแดน 
  
  นอกจากนั้นยังได้ขอ “Red Eye” จรวดยิงจากพื้นดินสู่อากาศ เพื่อท าลายเครื่องบิน หรือ
เฮลิคอปเตอร์ข้าศึกท่ีบินต่ า 
  ส่วนก าลังทางอากาศและทางเรือนั้นได้ขอให้กองเรือแปซิฟิกภายใต้การบัญชาการของนายพลเรือ 
Long มาในรูปการฝึกร่วมกับกองทัพไทยในฤดูแล้ง ท่ีคาดว่าหากจะมีการสู้รบเกิดขึ้น ท่ีเรียกว่า Cobra 
Gold เป็นอุบายส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป้าหมายจึงไม่ใช่การฝึกโดยตรง แต่มา
ในรูปการฝึก ซึ่งต่อมา การฝึก Cobra Gold กลายเป็นพหุพาคี ของประเทศในเอเซีย ท าการฝึกร่วมกันมา
จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการฝึกเท่านั้น 
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                          การฝึก Cobra Gold                            สายหยุด  เกิดผล กับ หัวหน้าจั๊สแม๊ก  
                                                                                     ก าลังยืนรอรับ  “Red Eye”   
 

 ความจริงก่อนหน้านั้น ผมกับหัวหน้าจ๊ัสแม๊ก ดิกส์วีเวอร์ ได้ทดลองลอบเอาเครื่องบิน Fighter 
Bomber ฝูงท่ีเคยประจ าอยู่ท่ีตาคลี กลับมาด้วยการปกปิดเป็นความลับ ก็ไม่มีอุปสรรคใด ๆ นอกจากนั้น
ยังขอให้พลเรือเอก Long (CINPAC) เอาหน่วย See Bees (ทหารช่าง) มาช่วยสร้างฐานทัพเรือท่ีจังหวัด
พังงา ให้ทหารเรือไปประจ าอยู่ทางทะเลอันดามันด้วยก็สามารถท าได้ 
 

 
พลเรือเอก ลอง แห่ง CINPAC 

 

 ต่อมากองทัพไทยก็ได้ท าการฝึกร่วมท่ีเรียกว่า “กฝร. 25” เป็นการฝึกตามแผนยุทธศาสตร์ 
ป้องกันเบ็ดเสร็จ โดยเชิญเอกอัครราชทูตและผู้ช่วยทูตทหารของประเทศคอมมิวนิสต์มาชมด้วย เพื่อให้
เห็นความสามารถและพร้อมรบของไทย 
  หลังจากนั้นกองก าลังคอมมิวนิสต์ต่างประเทศท่ีล้อมประเทศไทยอยู่ก็ค่อย ๆ หายไป ท าให้คน
ไทยภูมิใจในความส าเร็จท่ีเรียกว่า “ชนะ” โดยไม่ต้องรบ แต่ก็มีคนไทยออกข่าวทางทีวีว่า ไทยไปขอให้ 
“จีน” มาช่วย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจีนรบกับเวียดนามตามแนวชายแดน จีนเรียกว่า “สงครามส่ังสอน” 
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เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กับคณะ เย่ียมชายแดนและดูการฝึก “กฝร. 25” 

 

 เรื่องท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าท่ีเป็นไปได้ก็เพราะความสัมพันธ์พิเศษไทย-
สหรัฐฯ นั่นเอง โดยสายตาของต่างประเทศแล้ว ผมคิดว่าเขาเช่ือมั่นใน “สถาบันพระมหากษัตริย์”  
ในขณะท่ีการเมืองและการทหารไม่สามารถเป็นหลักได้ อีกประการหนึ่ง เมื่อทางการเมืองระหว่างประเทศ
ขับไล่อเมริกันออกไป แต่ถ้าทางทหารยังมีความสัมพันธ์กันดีอยู่ โดยเฉพาะความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว 
เช่น หัวหน้าจ๊ัสแม๊ก ดิกส์วีเวอร์ ผู้ท่ีรักเมืองไทย และเตรียมตัวมาประจ าอยู่ท่ีประเทศไทย ต้ังแต่ยังเป็น
นักเรียนนายร้อย มาประจ าอยู่ท่ีประเทศไทยหลายครั้ง จนกระท่ังเป็นหัวหน้าจ๊ัสแม๊ก จึงสนิทสนมกับผม
จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ ทางทหารก็ยังร่วมมือกันได้ หรือทางการเมืองอาจท าเป็นไม่รู้ก็ได้ 
  การต่อสู้แก้ปัญหา ผกค./พคท. ไม่น่าจะต้องใช้เวลานานถึงเพียงนี้ ถ้าหากให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามนโยบายใหม่ การเมืองน าการทหาร ยุทธศาสตร์ใหม่ ท่ีเรียกว่า “วิดน้ าจับปลา” แทนท่ีจะใช้
ยุทธศาสตร์ “ไล่ล่าฆ่าปลาในน้ า” อย่างท่ีท าอยู่ท่ัวไป พร้อมกับ กอ.ปค. มีโครงการการุณยเทพ ให้ผู้กลับ
ใจมามอบตัวได้ด้วย แผนแรกท่ี กอ.ปค.น ามาปฏิบัติคือ “แผน 0910” เป็นแผนคุ้มครองหมู่บ้าน (Village 
Security Program) โดยใช้คนในหมู่บ้านเป็นหลัก ข้าราชการพลเรือน ต ารวจ และทหารเป็นส่วน
ช่วยเหลือการกวาดล้างในพื้นท่ีท่ีสงสัยว่าจะเป็นค่ายของ ผกค. มีการฝึกกองร้อยต่อต้านการก่อการร้าย 
เข้าปฏิบัติการจริง แต่อยู่ในรูปฝึกเพื่อป้องกันการโฆษณาชวนเช่ือของ พคท. ว่า ทหารเข้าไปปราบปราม
ประชาชนจากโครงการนี้ ปรากฏว่าได้ผลดี จ านวน ผกค. ถืออาวุธลดลง มีผู้กลับใจเข้ามอบตัวมากขึ้น 
จากผลการปฏิบัติเพียงปีเดียว แต่ต่อมามีปัญหาภายในของกองทัพบก จากการเปล่ียนแปลงผู้บังคับบัญชา
ใหม่ และฝ่ายอ านวยการก็ไม่ได้ศึกษาแนวทางของ กอ.ปค. ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่นี้อย่างจริงจัง 
กลับมองเห็นว่า การด าเนินการตาม กอ.ปค. นั้นใช้เวลานานไป ควรจะใช้วิธีการ “ไล่ล่าฆ่าปลาในน้ า” 
อย่างท่ีท าอยู่ในเวียดนามหรือ “Sweep and destroy” กอ.ปค. ก็จ าเป็นต้องยอม โดย ทบ.ได้ยึดอ านาจ
นี้ไป เหตุการณ์จึงยืดเยื้อ มีผู้อพยพเพิ่มขึ้น ทาง กอ.ปค. ต้องไปต้ังค่ายช่วยเหลือ การโจมตีรุนแรงท่ีสุดก็
บริเวณเขาค้อ ท าให้ ทบ.สูญเสียก าลังพล และเครื่องบินตกหนึ่งล า หลังจากนั้น จึงหันกลับมาใช้นโยบาย
ของ กอ.ปค. ปฏิบัติการจนประสบผลส าเร็จ 
 ส่วนทางด้านการช่วยเหลือของสหรัฐฯ ก็มีปัญหาจากบทความท่ี ดร.แทนแนม เขียนไว้                   
เมื่อเขาได้รับค าส่ังให้มาเป็น Counselor ของสถานเอกอัครราชทูตในฐานะผู้เช่ียวชาญของอเมริกัน ซึ่งผม
คุ้นเคยกับท่านดี เพราะเคยสัมนาในเรื่องนี้มาด้วยกัน เราเห็นด้วยตามนโยบายของผู้เช่ียวชาญของอังกฤษ 
Sir Robert Thomson ท่านได้รับการแต่ง ต้ังเป็น ผู้เ ช่ียวชาญมาให้การแนะน ากองก าลังสหรัฐฯ              
ในเวียดนาม และมาให้ค าแนะน าการปฏิบัติการของไทย ซึ่งผมจะพบท่านปีละครั้ง พาท่านไปดูการปฏิบัติ
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และอธิบายนโยบายและยุทธศาสตร์ของผมให้ท่านทราบ ซึ่งก็ได้ประสบการณ์มาจากของท่านท่ีใช้
ปราบปราม พคจ. ในประเทศมาเลเซีย ในฐานะผมเป็นผู้แทน ทบ. ในคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป  
 แต่ทางผู้ให้ความช่วยเหลือ ตามท่ี ดร.แทนแนม ได้เล่าไว้ในหนังสือท่ีท่านเขียน “Trial in 
Thailand” ปรากฏว่า ทางสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งเอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ไม่ได้ออกนโยบายในเรื่องการช่วยเหลือของหน่วยต่าง ๆ ท้ังทางทหาร MAP และทางพลเรือนผ่าน USOM,   
USAID และ USIS รวมท้ังหน่วยงานท่ีทางสหรัฐฯ จ้างมา ได้แก่ SRI, ARPAR  และหน่วยงานอื่น ๆ ไม่มี
การประสานงาน ดร.ยอร์จ เค แทนแนม จึงต้ัง Country Team ขึ้นแก้ปัญหา โดย ดร.แทนแนม เป็น
หัวหน้าแทนเอกอัครราชทูตก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย โดยผมเห็นว่า เป็นเพราะอุปนิสัยของ 
ดร.แทนแนม เป็นคนนอบน้อม บางครั้งผมก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมด้วย ดร.แทนแนม เชิญมาทาน
กาแฟร่วมกันมากกว่าจะมาประชุมเป็นทางการ บางครั้งก็ไปพักผ่อนท่ีฐานทัพเรืออู่ตะเภาร่วมกัน    
 ต่อมาเมื่อ ดร.แทนแนม ออกนโยบายและข้อห้ามต่าง ๆ ก็ได้รับปฏิบัติตามด้วยดี  จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยให้การช่วยเหลือ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริง  เพราะเจ้าของประเทศเป็นผู้แก้ปัญหา 
เนื่องจากเป็นปัญหาของเจ้าของบ้าน สหรัฐฯ เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ใช่จะมาท าแทน  มีตัวอย่าง
หลายเรื่องท่ีเกี่ยวกับประเด็นนี้ ตามท่ี ดร.แทนแนม เล่าไว้ในหนังสือของท่าน นอกจากนั้น ยังมีท่ีปรึกษา 
เซอร์ โรเบิร์ต ทอมสัน ของอังกฤษ มาให้ค าแนะน าและตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.ปค.ด้วย หลังจากท่ีท่านไปให้
ค าแนะน าแก่ฝ่ายอเมริกันท่ีเวียดนาม เรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง ผมยังจ าได้ว่า ท่านแนะน าไม่ให้อเมริกันยกพล
ขึ้นบกท่ีฮานอย ท้ังท่ีฝ่ายอเมริกันพร้อมอยู่แล้ว คอยแค่ค าส่ังวันดีเดย์ มิฉะนั้น เหตุการณ์ในเวียดนามจะ
กลายเป็นสงครามกับจีน 
 ส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทย ปัจจัยท่ีท าให้สามารถเอาชนะได้เหนืออื่นใด ก็เพราะ “ขวัญและ
ก าลังใจ” แม้ว่า กอ.ปค.จะถูกโดดเด่ียว แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ตามแนวคิด “ขอพึ่งพระบารมี”  
จึงประสบผลส าเร็จ 
 

            

              สายหยุด  เกิดผล, เซอร์ โรเบิร์ต ทอมสัน                   สายหยุด เกิดผล กับ ดร.จอร์จ แทนแนม 
                        และคุณประสงค์  สุขุม     
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บทเรียนจากการท างานพัฒนาของหนว่ยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทยในสมยัสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1961 - 1973) 

 
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ชมนาด เทียมพิภพ1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาการจัดต้ัง ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) ในประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนามต้ังแต่ ค.ศ. 1961 ถึง 
ค.ศ. 1973 

วิธีด าเนินงานวิจัยกระท าโดยการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสารช้ันต้น
ประเภทเอกสารราชการ บันทึกของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง บทสัมภาษณ์ และหลักฐานช้ันรองประเภทงาน
นิพนธ์ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

การวิจัยช้ีให้เห็นว่า การสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกามี ท่ีมาจากนโยบาย
ต่างประเทศแบบอุดมคติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศตน ควบคู่ไปกับ
ช่วยเหลือประชาชนในประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ัวโลกให้มีชีวิตท่ีดีขึ้น บทสรุปท่ีอาจน ามาเป็นบทเรียนได้คือ 
การด าเนินงานของหน่วยมีกระบวนการอย่างมีระบบระเบียบ และการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร
สันติภาพอเมริกันได้สร้างผลทางอุดมคติท่ีส าคัญในการด าเนินความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับ
ประชาชนของท้ังสองประเทศ  การท่ีผู้คนซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ได้เรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน
ท้ังในทางบวกและทางลบ รวมท้ังยังอาจได้บทสรุปของแนวทางในการท างานพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
แห่งสังคมร่วมกันอีกด้วย 

Abstract 
The objective of the research is to study the United States’ Peace Corps’ 

establishment, missions and the impact of its volunteer work in Thailand during Vietnam 
War Period (1961-1973). 

Primary and Secondary Historical material, such as government documents, 
memoranda, written documents of people and agencies in Thailand and the USA from 
internet resources are have been used in this research. 

It was founded that the establishment of the Peace Corps stemmed from the US’s 
foreign policy, where the US attempted not only to maintain its own interests, but also 
supported other developing countries to better their people’s living standards.  

                                                             
1 กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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Lessons that could be learnt from the conclusion includes the pragmatic process 
of the agency’s management of agency which, in turn, provided a basis for the good 
relation between Thailand and the USA. The people in the both countries could study 
each other’s culture and may together pave the way to develop progressive societies in 
the future. 
 
กล่าวน า 

ระหว่างทศวรรษ 1960 – 1970 ในยุคสูงสุดแห่งความขัดแย้งของสงครามเย็น ชาวเอเชีย         
ชาวแอฟริกัน หรือชาวอเมริกาใต้ ผู้ท่ีเติบโตและเฝ้ามองสังคมของตนเปล่ียนผ่านจากสังคมแบบจารีตเข้าสู่
สังคมท่ีถูกกระแสโลกาภิวัตน์ครอบง านั้น ภาพของ “ฝรั่ง” อเมริกันหนุ่มสาวซึ่งเข้ามาท างานในฐานะครู 
หมอ หรือพัฒนากร ฯลฯ ย่อมจะติดตาติดใจ และหลายคนคงจะถามตนเองว่า หนุ่มสาวเหล่านี้มาท าอะไร
กันในดินแดนท่ีห่างไกลหลายพันไมล์ซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากบ้านเมืองอันแสนศิวิไลซ์ของ
เขาเช่นนี้ 
 ผู้คนท่ีเติบโตในดินแดนซึ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในการท าสงครามตัวแทนระหว่างโลก
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศท่ีรัฐบาลได้เป็นพันธมิตร
ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้ดินแดนประเทศไทยต้ังฐานทัพเพื่อ
ส่งทหารไปรบในประเทศเพื่อนบ้าน คือ เวียดนาม ลาว และกัมพูชานั้น ภาพท่ีขัดแย้งกันระหว่างทหาร
อเมริกันท่าทางฮึกเหิม เครื่องบินรบ บี.52 ซึ่งขึ้นบินเท่ียวแล้วเท่ียวเล่าเพื่อไปท้ิงระเบิดในประเทศเพื่อน
บ้าน ฐานทัพสหรัฐอเมริกาและสถานเริงรมย์โดยรอบ กับภาพของคนหนุ่มคนสาว ชาวอเมริกันผู้เต็มไป
ด้วยอุดมการณ์ซึ่งอาสาสมัครมาท างานพัฒนาในเขตทุรกันดาร ย่อมเป็นท้ังเหตุและผลท่ีท าให้ผู้คนท่ัวไปใน
สังคมไทยได้มีโอกาสเป็นครั้งแรก ๆ ในการเรียนรู้และเข้าใจคนอเมริกัน สังคมอเมริกัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเป็นท่ีมาของการศึกษาในบทความนี้ 
  การศึกษาเรื่อง “บทเรียนจากการท างานพัฒนาของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1961 - 1973)” เป็นการพยายามศึกษาการจัดต้ัง 
ภารกิจ การท างานและผลกระทบจากการท างานพัฒนาของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทยในยุคสงครามเวียดนามต้ังแต่ ค.ศ. 1961 อันเป็นปีท่ีอาสาสมัครสันติภาพเริ่มเข้ามา
ท างานในประเทศไทย จนถึง ค.ศ. 1973 อันเป็นปีท่ีสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากสงครามเวียดนาม  

การศึกษากระท าโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก แหล่งข้อมูลในการศึกษามีท้ังประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เช่น 
ข้อมูลจากห้องสมุดและหอสมุดของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ ศูนย์เอกสารของ
หน่วยราชการในประเทศไทย และจากระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็
ตาม เพื่อให้เนื้อหาเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังชาวไทยและชาวอเมริกันด้วย  
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เอกสารส าคัญในการศึกษาได้แก่ เอกสารช้ันต้นซึ่งเก็บรักษาไว้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ     
กรุงเทพ ฯ เอกสารชุดกระทรวงมหาดไทย (1) มท 3.5.9/662 เรื่อง การขอความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาตามแผนหน่วยสันติภาพหรืออาสาสมัครสันติภาพอเมริกัน (PEACE CORPS) (8 ก.พ. 2504 
(ค.ศ. 1961) - 26 ก.พ. 2507 (ค.ศ. 1964) ซึ่งเป็นเอกสารชุดใหญ่ซึ่งสามารถให้ภาพความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาในการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยได้ระดับหนึ่ง         

เอกสารส าคัญอีกชุดหนึ่งคือ เอกสาร NARA Record Group (RG) 490 Record of the Peace 
Corps Box 75-76: Country Plan, compiled 1966-1986  ส่วนท่ีพ้นการใช้ในราชการแล้วและได้เปิด
บริการให้แก่นักค้นคว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (National Archives and 
Records Administration) เอกสารชุดนี้ให้ข้อมูลของการวางโครงการท างาน ประเภทของงานท่ีมาปฏิบัติ 
และการประเมินผลของการท างานของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดในการ
ค้นคว้าอันเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพแห่งการเข้าถึงข่าวสารของสหรัฐอเมริกา  มีผลให้เอกสาร
เกี่ยวกับอาสาสมัครเสรีภาพชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งคือ NARA Record Group (RG) 490 Record of the 
Peace Corps Box 50: Country Training Case Files, compiled 1960-1987 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
ศึกษา  

นอกจากนั้น การศึกษาเรื่องราวของอาสาสมัครสันติภาพอาจกระท าได้ในระบบสารสนเทศ      
ขององค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น www.peacecorps.gov/ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพ และข้อมูลของสถาบันพอล ดี. คอฟเวอแดล เวิลด์ ไวส์ (Paul D. Coverdell World 
Wise School) ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมอาสาสมัครสันติภาพก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
สถาบันนี้ได้น าประสบการณ์ของอาสาสมัครไปใช้ในสร้างคู่มือและสร้างบทเรียนในการเรียนการสอน
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ังสังคมอเมริกันเองและในสังคมอื่น ๆ  

ข้อมูลท่ีน่าสนใจมากใน  http://www.peacecorps.gov/ คือ หนัง สือชุด “สะพานเช่ือม
วัฒนธรรม” ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพ  

เว็บไซต์ของอาสาสมัครสันติภาพอีกเว็บไซต์หนึ่ง คือ http://peacecorpsonline.org/ เว็บไซต์นี้
เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์จ านวนมหาศาลอีกแหล่งหนึ่ง ก่อต้ังขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง
หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ เช่น เอกสารการด าเนินงานต้ังหน่วย การปฏิบัติงานของเหล่าอาสาสมัคร
สันติภาพในต่างประเทศ วารสารซึ่งน าเสนอข่าวสารและบันทึกของอาสาสมัคร รายงานประจ าปีซึ่งหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ข้อมูลดังกล่าวต่อเนื่องต้ังแต่ปีท่ีก่อตั้ง ค.ศ. 1960 
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งท่ีสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของหน่วยงาน
และการปฏิบัติของเหล่าอาสาสมัคร  

ข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีสุดและอาจถือเป็นหลักฐานช้ันต้นได้ คือ รายงานประจ าปีของหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพซ่ึงเสนอต่อรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (Annual Peace Corps Report) ซึ่ง
การศึกษาการท างานอาสาสมัครในยุคสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1961 - 1973) สามารถค้นคว้าได้จาก 1st – 
13th Annual Peace Corps Report ประกอบกับวารสารรายเดือนซึ่งเป็นเวทีให้อาสาสมัครสันติภาพได้

http://www.peacecorps.gov/
http://www.peacecorps.gov/
http://peacecorpsonline.org/
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น าเสนอประสบการณ์และความคิดเห็นในการท างานของตนคือ Peace Corps News และ Peace Corps 
Volunteer 

ส าหรับการน าเสนอในบทความนี้ประกอบด้วย ส่วนแรก อธิบายให้เห็นถึงภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ ก าเนิดและการด าเนินการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา โดยพยายาม
ช้ีให้เห็นบทเรียนแห่งความพยายามและความส าเร็จในการใช้นโยบายต่างประเทศแบบ   อุดมคติซึ่งให้
ความส าคัญกับผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ประเทศต่าง ๆ มากกว่าการท่ีประเทศมหาอ านาจจะกอบโกย
ผลประโยชน์กลับไปยังประเทศของตนแต่ฝ่ายเดียว   

ส่วนต่อมา อธิบายถึงการปฏิบัติงานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย 
จะพยายามช้ีให้เห็นกระบวนการจัดต้ังและด าเนินการของหน่วยอย่างรวดเร็ว เป็นระบบระเบียบ และ
ประสบการณ์การท างานของอาสาสมัครสันติภาพ อันอาจเป็นตัวอย่างหรือบทเรียนของวิธีการจัดการของ
หน่วยงานอเมริกัน  

และส่วนสุดท้าย อธิบายถึงประสบการณ์และผลของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพ ท่ีได้
กลายเป็นบทเรียนในการเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมของผู้คนในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน และ
อาจจะเป็นตัวอย่างหรือบทเรียนแก่ผู้ท่ีจะท างานพัฒนาสังคมได้  และบทสรุปบทเรียนท่ีพึงได้ท้ังหมดจาก
การศึกษา 
 
1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ก าเนิดและการด าเนินการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา 

1.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาคือ ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของผู้คนท่ีมีความเช่ือแตกต่างกัน 

เพื่อให้ชาติก้าวไปข้างหน้าตามแนวทางของตน เพื่อให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันให้ดีขึ้น
โดยการแก้ไขปัญหาท่ีมาพร้อมกับความเจริญเป็นมหาอ านาจของประเทศ เพื่อใหช้าวอเมริกันได้มีส่วนร่วม
ในความร่ ารวยของประเทศ และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนา เพศ หรือเช้ือชาติใด 
ฯลฯ ทศวรรษ 1960 – 1970 สหรัฐอเมริกาได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสังคมประชาธิปไตยท้ังด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้เพียงระดับหนึ่ง 

ขณะท่ีชาวอเมริกันตระหนักถึงการแบ่งปันความมั่งค่ังร่ ารวยของสังคมให้กระจายไปยังเพื่อนร่วม
ชาติโดยส่วนรวมอย่างท่ัวถึงนั้น ในเวลาเดียวกันก็ได้เกิดความต้องการให้แนวความคิดในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในสังคมขยายผลไปสู่เพื่อนร่วมโลกด้วย 2 เนื่องจากชาวอเมริกันเช่ือว่าระบบ
ประชาธิปไตยเป็นระบบท่ีดีกว่าระบบการปกครองใดท่ีโลกมีอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นชาวอเมริกันจึงได้พยายาม
เผยแพร่สถาบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของตนเพื่อให้ประชาชาติได้บรรลุความเป็นสังคม
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับตน โดยเห็นได้จากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของ

                                                             
2 Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy (New Haven: Yale University Press, 1987), 

pp. 125 - 170. 
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สหรัฐอเมริกาต่อประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหน่วยอาสาสมัครสันติภาพท่ีจะได้น าเสนอ
ต่อไปนี้ 

เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลงนั้น สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นอภิมหาอ านาจแทนท่ีมหาอ านาจ
ยุโรปตะวันตกเดิม บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ พลังอ านาจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก สหรัฐอเมริกาสามารถท าลายอาณาจักรทางการค้าของเจ้าอาณานิคมเดิม อย่างไรก็ตาม ได้เกิด
สงครามเย็นระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า กับโลกสังคมนิยมภายใต้การน าของ
สหภาพโซเวียตขึ้น 

การต่อสู้ในสงครามเย็นกระท าในทุกรูปแบบ  ต้ังแต่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมือง
ประชาธิปไตยกับสังคมนิยม การแย่งชิงการสนับสนุนจากประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศโลก 
ท่ี 3 การสร้างระบบกลุ่มพันธมิตร การท าสงครามตัวแทนในประเทศโลกท่ี 3 ความช่วยเหลือทางการเงิน 
การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ ท่ัวโลก การช่วยเหลือทางสังคม            
การโฆษณาชวนเช่ือ ฯลฯ  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ส าหรับสหรัฐอเมริกาการต่อสู้ท่ีกล่าวมานี้เป็นการต่อสู้ท่ีมีรูปแบบและนโยบาย
ผสมผสานกันท้ังท่ีเป็นนโยบายแบบสัจจนิยม (Realism) ท่ีแข็งกร้าว (Hard Policy) และนโยบายแบบ
อุดมคติ ( Idealism) ท่ีประนีประนอมอ่อนโยน (Soft Policy) อันเป็นวิธีการท่ีสหรัฐอเมริกาใช้ใน           
การด าเนินนโยบายต่างประเทศเรื่อยมา  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทศวรรษ 1950 – 1970 เป็นระยะเวลาท่ีสงครามเย็นมีความ
รุนแรงสูงสุด สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทต่อสู้เพื่อเอาชนะสหภาพโซเวียต โดยใช้นโยบายต่างประเทศท้ังแบบ
แข็งกร้าวและอุดมคติ ต้ังแต่การสร้างระบบพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Southeast Asia Treaty Organization - SEATO) (ค.ศ. 1955 - 1977)3 การส่งก าลังทหารมาท า
สงครามเวียดนาม (ค.ศ 1955 – 1973) พร้อม ๆ ไปกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจ านวนมหาศาล
เพื่อพัฒนาสังคมให้ประชาชนในภูมิภาคมีความกินดีอยู่ดีปราศจากเงื่อนไขการปฏิวัติโลก การโฆษณาชวน
เช่ือ รวมไปถึงวิธีการทางจิตวิทยา การเผยแพร่วัฒนธรรมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน  

อย่างไรก็ตาม ความมั่งค่ังอย่างมหาศาลของสหรัฐอเมริกาอาจเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ภาพยนตร์อเมริกันท่ีฉายไปท่ัวโลกท าให้ชาวโลกได้เห็นสภาพของชาวอเมริกันผู้กินดีอยู่ดี 
ความเป็นอยู่ของคนอเมริกันท่ีพ านักอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลก็ยังแสดงให้เห็นชัดว่ามีมาตรฐานการครองชีพ
สูง นวนิยายท่ีแพร่หลายไปท่ัวโลก เรื่อง “อเมริกันท่ีน่าชัง” (The Ugly American) ค.ศ. 1958 (ต่อมา
สร้างเป็นภาพยนตร์ใน ค.ศ. 1963) ดึงความสนใจของผู้คนไปสู่ปัญหาความมั่งค่ังของสหรัฐอเมริกา
ท่ามกลางความยากจนของผู้คนในโลกก าลังพัฒนา ท้ายท่ีสุดผู้คนท่ัวโลกต่างแสดงความขุ่นเคืองในการท่ี
บริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกันกอบโกยเอาผลก าไรมหาศาลจากการท าธุรกิจในประเทศของตน  

                                                             
3 “Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), 1954”, history.state.gov (2 July 2013) from 

http://history.state.gov/milestones/1953-1960/SEATO 

http://history.state.gov/


47 
 

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ความนิยมสหรัฐอเมริกาจึงได้เปล่ียนไป จากการท่ีสหรัฐอเมริกาซึ่งเคย
เป็นแบบฉบับของการปฏิวั ติเพื่ออิสรภาพและสถาปนาประเทศประชาธิปไตย (เหมือนเมื่อครั้ง ท่ี
สหรัฐอเมริกาท าสงครามเพื่อประกาศเอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ. 1775 และท าสงครามกับสเปน       
ค.ศ. 1898 เพื่อปลดปล่อยอาณานิคมคิวบา) และเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ของนักปฏิวัติท่ัวโลกเพื่อ
ปลดแอกประเทศของตนจากเจ้าอาณานิคม กลับเป็นการต่อต้าน สหรัฐอเมริกากลายเป็นเป้าหมายท่ีฝ่าย
ก่อการปฏิวัติโจมตีว่าเป็นเจ้าจักรวรรดินิยมใหม่ (Neo Imperialism) ซึ่งเข้ามาแทนท่ีเจ้าอาณานิคมเดิมท่ี
ต้องจ าละท้ิงอาณานิคมของตนไปภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  

1.2 การสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา 
เดือนมกราคม ค.ศ. 1961 เมื่อประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy)4 เข้ารับ

ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้น อีก 2 เดือนต่อมา ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ประกาศสถาปนา
หน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาขึ้น ในวันท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1961 เพื่อระดมหนุ่มสาวชาวอเมริกัน
เป็นอาสาสมัครท างานพัฒนาประชาชนในประเทศท่ีห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แนวความคิดเรื่องการ
บ าเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวมิได้เป็นแนวความคิดใหม่  หากมีท่ีมาจากแนวความคิดซึ่งก าหนดวิถีชีวิตทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชาวอเมริกัน รวมไปถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาบนเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ แนวความคิดท่ีส าคัญของสังคมอเมริกัน ดังกล่าวคือ  

แนวความคิดแรก คือ ความพยายามของชาวอเมริกันท่ีจะเผยแพร่สถาบันการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งก าหนดวิถีชีวิตแบบอเมริกัน อันได้แก่ ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแบบประชาธิปไตยให้
แพร่หลายไปท่ัวโลก ประกอบกับแนวความคิดแบบคริสต์ศาสนาท่ีรู้จักกันในนาม “ภารกิจของคนขาว” 
(White man’s burden) ซึ่งต้องการเผยแพร่อารยธรรมตะวันตกไปสู่ดินแดนท่ีล้าหลังทางตะวันออกและ
น ามวลมนุษย์ให้ได้พบกับพระผู้เป็นเจ้า ดังเราจะตระหนักได้ดีจากบทบาทของมิชชันนารี 

แนวความคิดต่อมา คือ ความขัดแย้งระหว่างแนวความคิดซึ่งให้ความส าคัญต่อสังคมโดยรวมกับ
แนวความคิดซึ่งให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา จึงมีการด าเนินนโยบายต่างประเทศเป็น 2 แนวทางท่ีขัดแย้งกันคือ นโยบายแบบสัจนิยม 
และนโยบายแบบอุดมคติ แม้ว่าการด าเนินนโยบายต่างประเทศท้ัง 2 แบบจะค านึงถึงผลประโยชน์
แห่งชาติเป็นหลักเหมือนกัน โดยมีแนวโน้มว่ารัฐบาลภายใต้การน าของพรรคการเมืองส าคัญ 2 พรรคคือ 
พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตซึ่งผลัดเปล่ียนกันขึ้นมาปกครองประเทศจะด าเนินตามนโยบาย
ต่างประเทศต่างแนวทางกัน 

รัฐบาลโดยการน าของพรรครีพับลิกันให้ความส าคัญแก่นโยบายต่างประเทศแบบสัจนิยมซึ่งเป็น
นโยบายท่ีแข็งกร้าวค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก ส่วนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้
พรรคเดโมแครตมีแนวโน้มเป็นแบบอุดมคติซึ่งเป็นนโยบายแบบประนีประนอม อ่อนโยน รักษา

                                                             
4 John F. Kennedy (1917 - 1963) “Life of John F. Kennedy”, jfklibrary.org (4 February 2010), 

from http://www.jfklibrary.org/JFK/Life-of-John-F-Kennedy.aspx 
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ผลประโยชน์ของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์และช่วยประเทศท่ีด้อยกว่าตนให้พัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าขึ้น  

นโยบายแบบอุดมคตินั้นมีลักษณะท่ีส าคัญคือ เป็นแนวคิดซึ่งผสมผสานกันระหว่างแนวความคิด
แบบเสรีนิยมกับปรัชญาของคริสต์ศาสนา  ความเอื้ออารี การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความเจริญ และมี
ความสุขเท่ากับตน  ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศจึงยึดหลักว่า ในยามสันติสหรัฐอเมริกาจะต้อง
เอื้อเฟื้อและช่วยประเทศท่ีด้อยกว่าตนให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับตน   และในยามสงคราม หาก
สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมก็ด้วยความหวังว่าโลกหลังสงครามจะสร้าง “ระเบียบใหม่” ท่ีดีกว่าโลกยุค
เดิมอันจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม  

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์โดยรวมในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาภาพหลักคือการใช้นโยบายแบบสัจนิยมซึ่งมีลักษณะท่ีส าคัญคือ การยึดผลประโยชน์
แห่งชาติเป็นหลัก  เน้นการเมือง ความมั่นคง และการทหาร เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังพยายามท าหน้าท่ีต ารวจโลก นโยบายต่างประเทศแบบสัจนิยมนี้มีผล
ให้ประชาคมโลกไม่พอใจบทบาทของสหรัฐอเมริกามากนัก    

เมื่อตระหนักว่านโยบายต่างประเทศแบบสัจนิยมหรือนโยบายแบบแข็งกร้าวมีผลให้เกิดภาพลบ 
สหรัฐอเมริกากลายเป็น “อเมริกันท่ีน่าชัง” ในสายตาชาวโลก  ประกอบกับการยึดมั่นในอุดมคติในการ
เผยแพร่สถาบันประชาธิปไตยแบบอเมริกัน  ในอีกภาคหนึ่งของสังคมจึงพยายามผลักดันนโยบาย
ต่างประเทศแบบอุดมคติ หรือนโยบายแบบประนีประนอมอันมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญคือ การรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์และช่วยเหลือประเทศท่ีด้อยกว่าให้พัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าขึ้น  นโยบายต่างประเทศแบบอุดมคตินี้ได้ใช้เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการคือ  
กระบวนการเผยแพร่สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบอเมริกันให้แก่ชาวโลก  

 
1.3 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีกับแนวความคิดในการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า เมื่อประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีแห่งพรรคเดโมแครตเข้ามาบริหาร

ปกครองประเทศระหว่าง ค.ศ. 1961 – 1963 นั้น สหรัฐอเมริกาก าลังเผชิญหน้ากับปัญหา ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  

บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ต้ังแต่ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมาจนถึงประมาณ    
ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นยุคท่ีสงครามเย็นมีความรุนแรงสูงสุด ในช่วงเวลานี้เองท่ีสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบาย
ต่างประเทศท่ีรู้จักกันในนามของ “นโยบายสะกัดกั้นคอมมิวนิสต์”  อันเป็นนโยบายแข็งกร้าวและรุกอย่าง
กราย ๆ ซึ่งจะท าให้สหภาพโซเวียตไม่สามารถขยายตัว (และสลายไปในท่ีสุด) และทฤษฎีโดมิโน (Domino 
Theory) ท่ีเปรียบประเทศเล็ก ๆ โดยเฉพาะในเอเชียดุจไพ่โดมิโนท่ีต้องพึ่งพิงกัน ถ้าไพ่ตัวหนึ่งล้ม ตัวอื่น ๆ 
หรือประเทศอื่น ๆ ก็ล้มจะตามกันไปด้วย คือ กลายเป็นบริวารของสหภาพโซเวียต ดังนั้น ในการแข่งขัน
กับสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาจึงต้องช่วยเหลือประเทศเล็ก ๆ อย่างเต็มท่ีเพื่อมิให้สหภาพโซเวียตเข้าไป
ครอบง า  
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ภายใต้บริบทของสังคมอเมริกันและสังคมโลกดังกล่าว ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ตระหนักถึง
ปัญหาท่ีสหรัฐอเมริกาก าลังเผชิญหน้า ต้ังแต่การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ในวันท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1960 
เขาได้น าเสนอแนวความคิด “พรมแดนใหม่” (New Frontier) แห่งทศวรรษ 1960 เรียกร้องให้ชาว
อเมริกันร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอวกาศ การแก้ปัญหาสงครามและ
สันติภาพ การมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ปัญหาของสังคมและการละเว้นความอคติในหมู่ผู้คน รวมไปถึง
การขจัดความขาดแคลนและการช่วยเหลือสังคมให้กินดีอยู่ดีโดยถ้วนหน้า 

แนวความคิดเรื่อง “พรมแดนใหม่” ของเคนเนดีนับเป็นแนวความคิดท่ีส าคัญในการก าหนด
นโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลของเขาในเวลาต่อมา รวมท้ังการจัดต้ังหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ (ซึ่ง
ก าลังศึกษาอยู่นี้ด้วย)  

วันท่ี  24  ตุลาคม ค.ศ. 1960 เปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรแรกแห่งการเดินทางของหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพอเมริกัน เนื่องจากเป็นวันท่ีเคนเนดี (ในขณะท่ีปราศรัยรณรงค์การเลือกต้ังเพื่อเข้าชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดี ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน) ได้เสนอแนวความคิดเรื่องการจัดต้ังหน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพ5 โดยเรียกร้องให้ผู้ท่ีก าลังจะจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาท่ีมี
ความส าคัญและยังขาดแคลน เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น ให้เดินทางไปปฏิบัติงานพัฒนาในประเทศท่ี
ห่างไกลความเจริญเป็นเวลา 1 – 2 ปี ตามแนวความคิด “พรมแดนใหม่”  

นอกจากนั้น ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 วุฒิสมาชิกเคนเนดี ได้กล่าวสุนทรพจน์เสนอ
แนวความคิดอาสาสมัครสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง ณ นครซานฟรานซิสโก 6  มีผลให้เกิดกระแสความคิดเห็น
จากมหาชนในการสนับสนุนให้ก่อต้ังหน่วย 

ต่อมาในวันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1961 เมื่อเคนเนดีได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดี สุนทรพจน์ของเขาในวันนั้นได้จับจิตจับใจชาวอเมริกาและชาวโลก ท้ังยังได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ซึ่งเป่ียมล้นไปด้วยอุดมคติในการท่ีจะท างานอุทิศตนเพื่อสังคม 

“...ดังนั้นเพื่อนชาวอเมริกันท้ังหลาย โปรดอย่าถามว่าประเทศของท่านจะกระท าการอันใดเพื่อ
พวกท่าน หากโปรดถามตัวท่านเองว่าจะกระท าการอันใดเพื่อประเทศของท่าน...”7 
 
1.4 จุดก าเนิดและการวางหลักปักฐานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา 
แนวความคิดเกี่ยวกับการท างานของอาสาสมัครในดินแดนอันห่างไกลความเจริญมิใช่เรื่องใหม่ใน

ประวัติศาสตร์อเมริกันเสียทีเดียว หากเป็นการตกผลึกทางความคิดจากสถาบันซึ่งก าหนดวิถีชีวิตทาง

                                                             
5 “October 14, 1960, Senator John F. Kennedy addressed students on the steps of the 

University of Michigan Union. October 14, 1960”, peacecorps.gov ( 2 February 2010) from 
http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=learn.whatispc.history.speech  

6 “Speech at Cow Palace San Francisco, November 2, 1960”, jfklibrary.org  (4 February 2010) 
from http://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Peace-Corps.aspx 

7 “Inauguration of John F. Kennedy 20 January, 1961”, jfklibrary.org (4 February 2010) from 
http://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches.aspx 

http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=learn.whatispc.history.speech
http://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Peace-Corps.aspx
http://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches.aspx
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การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาวอเมริกัน ดังเราจะย้อนให้เห็นจุดเริ่มต้นโดยการกลับไปยังการ
ท างานของมิชชันนารีอเมริกันซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ัวโลก  

นอกจากนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีปกครองบริหารประเทศสมัยก่อนประธานาธิบดีเคนเนดีได้มี
นโยบายและด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อลบภาพลักษณ์ “อเมริกันท่ีน่าชัง” มาแล้ว 
เช่น ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ขององค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ 
(United States Operations Mission – USOM) การให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาท่ัวโลก การ
ช่วยเหลือทางสังคม เช่น การถ่ายทอดวิทยาการตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์ ค.ศ. 1946 (The Fulbright Act)8 
และโครงการจุดส่ี ค.ศ. 1949 (Point Four Program)9  รัฐบัญญัติความมั่นคงร่วมกัน (Section 203[c] 
of Mutual Security Act) โดยมูลนิธิการวิจัยมหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท10 นอกจากนั้น ต้ังแต่วันท่ี 15 
มิถุนายน ค.ศ. 1961 มาแล้ววุฒิสมาชิกฮิวเบริ์ด ฮัมฟรีย์ (Hubert Humphrey) ได้เสนอร่างกฎหมายให้มี
การพัฒนา “โครงการประชาชนถึงประชาชน” ลักษณะโครงการเดียวกับอาสาสมัครสันติภาพแต่ไม่
ได้ผล11 

เมื่อเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1961 ภารกิจแรก ๆ ของประธานาธิบดี
เคนเนดีคือ การสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ วันท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1961 รัฐบาลได้ประกาศค าส่ัง
ฝ่ายบริหารท่ี 10924 เรื่องอาสาสมัครสันติภาพ (The Peace Corps - Executive Order 10924)12 และ
ต่อมาวันท่ี 22 กันยายน ค.ศ. 1961 รัฐสภาได้รับรองเป็นรัฐบัญญัติอาสาสมัครสันติภาพ (The Peace 
Corps Act - Public Law 87-293) อย่างไรก็ตามก่อนประกาศใช้รัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการหยั่ ง
ประชามติ ปรากฏว่า ชาวอเมริกันเห็นด้วยกับการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพจ านวนประมาณร้อย
ละ 71 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 1813 เป็นที่น่าสังเกตว่า การด าเนินการจัดต้ังหน่วยอาสาสมัครสันติภาพซึ่ง
เสร็จส้ินในเวลาอันรวดเร็วและเป็นระบบระเบียบสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นชอบร่วมกันของชาวอเมริกัน   

                                                             
8 “The Fulbright Act”, fulbright-jordan.org (2 July 2013) from http://www.fulbright-

jordan.org/AboutUs/FulbrightLegislation 
9 “Point Four Program”, presidency.ucsb.edu (2 July 2013) http://www.presidency.ucsb.edu 
10John Coyne, “Early’ 60s Analysis of Youth Service”, peacecorpswriters.org (2 July 2013) 

from http://peacecorpswriters.org/pages/2003/0307/307pchist.html 
11 Hubert Humphrey (1911 - 1978) “Hubert Humphrey Vice President 1965 - 1969”, 

lbjlib.utexas.edu (2 July 2013), from 
http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/faqs/humphrey/hhh_home.asp 

12 ค าสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Orders) คือ ค าสัง่ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานของ
รัฐบาลตามข้ันตอน จนกระทั่งอาจน าเข้าสู่รัฐสภาและรับรองเป็นกฎหมายต่อไป ค าสั่งฝ่ายบริหารฉบับที่ 1 เริ่มในสมัย
ประธานาธิบดีจอร์ช วอชิงตัน และเรียงล าดับหมายเลขค าสั่งต่อ ๆ กันมา ประธานาธิบดีแต่ละท่านอาจจะประกาศค าสัง่
มากน้อยไม่เท่ากัน ในสมัยประธานาธิบดีเคนเนดี ค าสั่งแรกที่ประกาศคือ ฉบับที่ 10914 “Executive Orders - The 
American Presidency Project”, presidency.ucsb.edu (20 September 2013), from  http://www.presidency.ucsb.edu/data/orders 

13 “1st Annual PEACE CORPS Report”, pp. 4 - 6, peacecorpsonline.org (2 February 2010), 
from http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF  

http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)
http://peacecorpswriters.org/pages/2003/0307/307pchist.html
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.presidency.ucsb.edu%2Fdata%2Forders.php&ei=7d0JU7-GPO-XiQf9roHYDw&usg=AFQjCNF79AugC-Rp0h84-kPMfgMBotRPfg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.presidency.ucsb.edu%2Fdata%2Forders.php&ei=7d0JU7-GPO-XiQf9roHYDw&usg=AFQjCNF79AugC-Rp0h84-kPMfgMBotRPfg
http://www.presidency.ucsb.edu/
http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF
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รายงานประจ าปีของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ (Annual Peace Corps Report) ซึ่งเสนอ
ต่อรัฐสภาอเมริกันทุก ๆ ปีนับต้ังแต่ ค.ศ. 1961 เป็นต้นมานั้น ได้ให้ภาพของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ
อเมริกันไว้อย่างน่าสนใจว่า14 ความคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากการวิจัยของ
คณะต่าง ๆ มีผลให้เกิดการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพและรัฐบัญญัติอาสาสมัครสันติภาพขึ้นตาม
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการสร้างสันติภาพและมิตรภาพแก่โลก โดยวิธีการดังต่อไปนี้15 

1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการในการฝึกหัดก าลังพล 
2. สนับสนุนการสร้างสรรค์บทบาทของชาวอเมริกันในการท างานบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
3. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในนานาประเทศต่างต่อชาวอเมริกัน 
ในช่วงต้น ค.ศ. 1961 โครงการน าร่องได้เกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาวชาว

อเมริกันแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสันติภาพเป็นจ านวนราว 500 คน ภายหลังนาย       
โรเบิร์ต ซาเจนท์ ชไรเวอร์ (Robert Sargent Shriver) ผู้อ านวยการหน่วยอาสาสมัครสันติภาพคนแรก
และคณะกลับจากการเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 มีคน
เสนอความจ านงเข้าร่วมโครงการถึง 2,400 คน 

ประเทศแรก ๆ ซึ่งร้องขออาสาสมัครให้เข้าไปท างาน ได้แก่ กานา ไนจีเรีย แทนแกนยิกา อินเดีย 
ปากีสถาน มาลายา ไทย โคลัมเบีย ชิลี เซนต์ลูเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศเหล่านี้ร้องขอให้อาสาสมัครไป
ท างานในหลาย ๆ ด้าน ต้ังแต่ ครู พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ นักพัฒนาชุมชน เกษตรกร นักคหเศรษฐศาสตร์ 
นักส ารวจ วิศวกร นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ ช่างกลโรงงาน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า และผู้มีทักษะแขนงอื่น
ซึ่งมีความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าแรงงานโดยท่ัวไปแต่น้อยกว่าผู้เช่ียวชาญ16 

ต่อมา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1961 ได้มีการก าหนดข้อตกลงพื้นฐานในการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสันติภาพดังนี้ 

1. อาสาสมัครสันติภาพจะไปปฏิบัติงานเฉพาะในประเทศท่ีเชิญมาเท่านั้น 
2. ในการท างานจะท างานร่วมกับรัฐบาลเจ้าของประเทศ ผู้แทนเอกชนหรือองค์กรในต่างประเทศ  

ภายใต้การแนะน าหรือการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีในประเทศนั้น ๆ  
3. อาสาสมัครมิใช่ “ท่ีปรึกษา” แต่เป็น “ผู้ปฏิบัติงาน” 
4. อาสาสมัครท างาน 2 ปีโดยไม่มีเงินเดือน 
5. อาสาสมัครจะได้รับค่าครองชีพในอัตราท่ีเทียบเคียงกับเพื่อนร่วมงานในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
6. อาสาสมัครไม่ได้รับเอกสิทธิ์ใด ๆ เช่น เอกสิทธิทางการทูต การซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 

(PX) เบ้ียกันดาร หรือพาหนะ ยกเว้นท่ีจ าเป็นในการท างาน 

                                                             
14“1st Annual PEACE CORPS Report”,p.9, peacecorpsonline.org (2 February 2010),   

from http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF  
15 “1st Annual PEACE CORPS Report”, p. 8, peacecorpsonline.org ( 2 February 2010), from 

http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF 
16  “1st Annual PEACE CORPS Report”, p. 7, peacecorpsonline.org ( 2 February 2010), from 

http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF 

http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF
http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF
http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF
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7. อาสาสมัครต้องเรียนภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น จนมีความรู้อย่างเพียงพอ ถ้ามีการถาม 
ค าถามในสหรัฐอเมริกา โดยความรู้นั้นต้องปราศจากฉันทาคติทางการเมืองหรือศาสนาและสามารถน า
ความส าเร็จมาเป็นใช้ประโยชน์แก่การท างานต่อไปได้ 

8. เมื่อครบก าหนดการปฏิบัติงาน อาสาสมัครจะได้รับเงิน 75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อเป็นทุน 
ในการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง 

9. คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะสมัครเป็นอาสาสมัครสันติภาพเปิดกว้างท้ังส าหรับคนโสดอายุ
มากกว่า 18 ปี และผู้ท่ีสมรสแล้วซึ่งมีบุตรอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  

10. ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หากมีทักษะความช านาญและ 
ประสบการณ์ทางการเกษตรและการช่าง 

11. การพิจารณาว่า ผู้ใดผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครขึ้นอยู่กับการผ่านมาตรฐานสูงสุดของ
การทดสอบทางการแพทย์ จิตวิทยาและบุคลิกภาพเป็นล าดับสุดท้าย 

12. อาสาสมัครต้องตระหนักว่า การท างานในหน้าท่ีเป็นช่วงเวลาและภาวะท่ียากล าบาก 
13. หากอาสาสมัครไม่สามารถทนต่อการสมบุกสมบันได้  อาสาสมัครสามารถลาออกได้

ตลอดเวลา  
เมื่อได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจนแล้ว ส่ิงส าคัญประการ

ต่อมาคือ การคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลผู้อาสาสมัครไปกระท าภารกิจ17 ในการ
เตรียมบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างส้ินเชิงนั้น             
การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ นับเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก หน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพจึงได้จัดให้มีการฝึกฝนวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับหน้าท่ี วิชาภาษา และวิชาวัฒนธรรม การศึกษา
กระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมอาสาสมัครนับว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นท้ังเหตุ
และผลอันแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการท างาน ความเข้าใจและความต้ังใจจริง รวมไปถึงผลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในดินแดนต่างวัฒนธรรม ซึ่งอาจน ากระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้เป็นบทเรียนในการ
ท างานของคนหนุ่มคนสาวที่จะต้องไปท างานในดินแดนต่างวัฒนธรรมได้ 

เนื่องจากภาพลักษณ์ “อเมริกันท่ีน่าชัง” ในเวลานั้น ผู้คนในสังคมอเมริกันต่างพากันต้ังข้อสงสัย
ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานในต่างประเทศของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ กระบวนการอัน
เหมาะสมในการคัดเลือกอาสาสมัครจึงเกิดข้ึนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรอาสาสมัครหลายองค์กร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สถาบัน
สุขภาพแห่งชาติ ส านักข่าวสารอเมริกัน และองค์กรวิชาชีพหลากหลายสาขา จนสามารถท าการสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครสันติภาพได้ในกลาง ค.ศ. 1961 

การท่ีมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศมีความพร้อมและความช านาญในการฝึกอบรมแก่อาสาสมัคร
แตกต่างกันไป มีผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในการฝึกหัดอาสาสมัครตามความพร้อมและ

                                                             
17“1st Annual PEACE CORPS Report”, pp. 9 - 15, peacecorpsonline.org ( 2 February 2010), 

from http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/ annualreports /62.PDF 

http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/%20annualreports%20/62.PDF
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ความช านาญของตน เช่น กรณีประเทศไทย มหาวิทยาลัยมิชิแกน ณ เมืองแอนอาเบอร์ (University of 
Michigan at Anna Arbour) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกอบรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ศึกษา
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานาน จึงมีความเช่ียวชาญและมีการจัดต้ังศูนย์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษาขึ้น เมืองแอนอาเบอร์เป็นสถานท่ีฝึกอบรมอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและคน
ไทยประมาณ 40 คน ท่ีก าลังศึกษาหรืออาศัยอยู่ ณ บริเวณเมืองแอนอาเบอร์ในเวลานั้น อาสาสมัครท่ีจะ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ ประเทศไทยจึงได้รับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
เช่น การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  การสอนในโรงเรียนเทคนิคและอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพเฉพาะในมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าท่ีในห้องทดลองปฏิบัติการ 
ฯลฯ พร้อม ๆ ไปกับการเรียนวัฒนธรรมไทยและอเมริกันศึกษา  การฝึกอบรมในห้องเรียนใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 60 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ซึ่งยังไม่นับการอ่านหนังสือนอกเวลาและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่ม
ฝึกอบรม เพื่อให้อาสาสมัครได้รับความรู้ ความตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ความละเอียดอ่อนของจิตใจ และวิถีชีวิตประชาชนท่ีเหล่าอาสาสมัครจะไปท างานด้วย 

หลังจากจบการฝึกอบรมในช้ันเรียน ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงแล้ว  จึงไปอบรมภาคสนาม 
ณ เปอร์โตริโก เทือกเขาร็อกกี้ และท่ีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  นอกจากนี้อาสาสมัครยังจะได้รับการ
ปฐมนิเทศโดยหน่วยงานท้ังของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีประจ าอยู่ ณ ประเทศนั้น ๆ และหน่วยงานของ
รัฐบาลประเทศท่ีอาสาสมัครไปท างานเมื่อเดินทางถึงแล้วด้วย 

ในจ านวนอาสาสมัครกลุ่มแรก 1,150 คนนั้น สองในสามส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หนึ่ง
ในสิบจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก  อาสาสมัครสันติภาพยังได้ร่วมมือท างานกับองค์ระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
- FAO)  และองค์กรเอกชนอื่น ๆ ซึ่งท างานพัฒนา เช่น องค์การความร่วมมือเพื่อความช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere – CARE) และองค์กรเยาวชน
หนุ่มคริสเตียน (Young Man Christian Association - YMCA) เป็นต้น18 

ต่อมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1962  (ปีท่ี 2 ของการปฏิบัติการ) อาสาสมัครได้เพิ่มจ านวนขึ้นเป็น 
5,000 คน และได้เดินทางไปปฏิบัติงานใน 37 ประเทศ แต่ก็ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการของหลาย
ประเทศซึ่งได้ร้องขอ และนับต้ังแต่การสถาปนาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาสาสมัครสันติภาพมากกว่า 
170,000 คน ได้รับการเชิญจากประเทศต่าง ๆ จ านวน 136 ประเทศเพื่อท างานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
เช่น การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ19 

วันท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ. 1961 ประธานาธิบดีเคนเนดีผู้เป็นแรงบัลดาลใจและผู้น าในอุดมคติของ
เหล่าอาสาสมัครสันติภาพอเมริกันได้กล่าวสุนทรพจน์แก่อาสาสมัครสันติภาพรุ่นแรกซึ่งเดินทางไปปฏิบัติ

                                                             
18  “1st Annual PEACE CORPS Report”, p. 17, peacecorpsonline.org ( 2 February 2010), 

fromhttp://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF 
19 “Peace Corps”, www.peacecorps.gov (2 February 2010), from http://www.peacecorps.gov 

http://peacecorpsonline.org/historyofthepeacecorps/annualreports/62.PDF
http://www.peacecorps.gov/
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ภารกิจในต่างประเทศเพื่อการช่วยเหลือชาวโลกอันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและชาว
อเมริกัน  

“...กลุ่มคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันซึ่งคุณมีลักษณะพิเศษ และมีความประสงค์ท่ีจะมอบ เสรีภาพ 
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ความภาคภูมิใจในประเทศชาติ และแนวทางด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย
ของสังคมอเมริกันแก่ผู้คนชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจ อาจต้องใช้เวลายาวนานจึงจะท าให้ผู้คนท่ัวโลก
เช่ือมั่นและยอมรับนับถือ ท้ังนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับการผลของการปฏิบัติภารกิจท่ีพวกท่านได้รับมอบหมายใน
ช่วงเวลาท่ีจะถึงนี้...” 20 
 
2. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย 
 2.1 บริบทของประเทศไทยในทศวรรษ 1960  
 เมื่ออาสาสมัครสันติภาพเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทยนั้น เป็นระยะเวลาท่ีการต่อสู้ใน
สงครามเย็นก าลังด าเนินไปอย่างเข้มข้น ประเทศไทยได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งหนึ่งในการต่อสู้ระหว่างโลก
เสรีประชาธิปไตยกับโลกสังคมนิยม  
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศไทยก็เหมือนประเทศก าลังพัฒนาท่ัวโลกท่ีต้องการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัย มีระบบการปกครองท่ีดีเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสังคมท่ีมั่งค่ังมั่นคง ในต้น
ทศวรรษ 1960 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งได้เลือกท่ีจะพัฒนา
ประเทศตามแบบฉบับของสหรัฐอเมริกา21 สาเหตุท่ีรัฐบาลไทยเลือกท่ีจะพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
สหรัฐอเมริกาเกิดจากเหตุผลหลายประการได้แก่  

เหตุผลแรกคือ ภาพลักษณ์และสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมานาน
นับศตวรรษอันเนื่องมาจากการเข้ามาปฏิบัติงานบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนไทยของมิชชันนารีชาว
อเมริกัน การรับราชการในฐานะท่ีปรึกษาราชการของชาวอเมริกัน รวมถึงการท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาช่วย
ไกล่เกล่ียรัฐบาลอังกฤษให้ยอมรับว่า การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรของรัฐบาลไทยสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นโมฆะ ท าให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เพิ่งยุติลง ภาพลักษณ์สหรัฐอเมริกาจึงดีในสายตาของคนไทย22 

เหตุผลประการท่ีสอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อให้เกิดระบอบ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) นั้น ได้เป็นแบบอย่างในการปกครองให้แก่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
เนื่องจากเช่ือว่า เป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุดในเวลานั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้เองได้

                                                             
20 Marshall Windmiller, The Peace Corps and Pax America (Washington, D.C.: Public Affairs 

Press, 1971), p. 38. 
21 โรเบิร์ต เจ. มัสแคต, สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในประเทศไทย  แปลโดย 

กุสุมาลย์ รชตะนันท์และคณะ (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 21 – 27. 
22 เอ็ดน่า บรูเนอร์ บัลค์ลีย์ และ แมรี่ บัลค์ลีย์ สแตนตัน, สยามคือบ้านของเรา (กรุงเทพ: คณะบุคคลวัฒนารุ่น 

100), หน้า 30 – 67, 244 – 261 และ แพทริเซีย นอร์แลนด์ และคณะ (บรรณาธิการ), ความสัมพันธ์ไทย – อเมริกัน 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2376 (กรุงเทพฯ: ส านักข่าวสารอเมริกัน, พ.ศ. 2540), หน้า 1 – 88. 
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แสดงให้เห็นว่าได้สร้างกฎระเบียบในสังคม อันมีผลให้ชาวอเมริกันมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครอง
ชีพสูง เป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่รัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาท้ังหลายรวมทั้งประเทศไทย23 

เหตุผลสุดท้ายคือ ความกลัวลัทธิสังคมนิยม ซึ่งได้เผยแพร่เข้ามาในสังคมไทย นับต้ังแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 การท่ีรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีมีผลให้เกิดความ
กลัวว่า จะเกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงประเทศเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เหมือนกับการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 
1917 และการปฏิวัติจีน ค.ศ. 1949   

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลไทยประกาศตนว่านิยมการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย 
แต่รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถสร้างรัฐบาลซึ่งปกครองอย่างเป็นธรรมโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ 
ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก่อให้เกิดการไร้
เสถียรภาพทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลท่ีปกครองอย่างเข้มงวด ประเทศไทยจึงเข้าสู่วงจร
แห่งความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 

หากการท่ีรัฐบาลไทยประกาศว่าเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นั้น 
เป็นท้ังเหตุและผลท่ีท าให้ต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมารัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
เป็นพันธมิตรกันอย่างใกล้ชิด  แม้ว่ารัฐบาลไทยซึ่งปกครองระหว่างทศวรรษ 1950 ถึงทศวรรษ 1970 เป็น
รัฐบาลท่ีปกครองโดยผู้น าทหารซึ่งมีการปกครองอย่างเข้มงวดโดยระบบอ านาจนิยมก็ตาม24 

นอกจากบริบททางการเมืองการปกครองท่ีเป็นเหตุผลให้รัฐบาลไทยเลือกท่ีจะพัฒนาประเทศตาม
แนวทางของสหรัฐอเมริกา ภาพลักษณ์ สายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ความนิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย และความกลัวลัทธิสังคมนิยมแล้ว บริบทท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในช่วง เวลานี้คือ 
บริบททางการเมืองระหว่างประเทศ ระหว่างทศวรรษ 1950 ถึงทศวรรษ 1960 การต่อสู้ของมหาอ านาจ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตทวีความขัดแย้งอย่างรุนแรง มีผลให้ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
เป็นท่ีต้ังของประเทศไทยได้กลายเป็นเวทีท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในการต่อสู้ในยุคสงครามเย็น  

ในระหว่างสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนรัฐบาลไทยในด้านหลายมิติอย่างเต็มท่ี โดย
แบ่งเป็น การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจ านวน 952 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการต่าง ๆ เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ การสนับสนุนการจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาชนบท สาธารณสุข การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง สนามบิน ท่าเรือ การศึกษา 
การจัดต้ังมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา การให้ทุนการศึกษาและ
ฝึกอบรม เป็นต้น สหรัฐอเมริกาได้จัดต้ังหน่วยงานและจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก่ ไทย เช่น ส านักงานเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Agency for 

                                                             
23 สุนีย์  สิลพิพัฒน์, “ความเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว: สหรัฐอเมริกา” ประวัติและลัทธิ

เศรษฐกิจ (กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจ ากัด, ๒๕๒๖), หน้า ๓๒๐ และคงศักด์ิ สันติพฤกษ์วงศ์, “แนวคิดเคนส์”เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 640 – 745. 

24 Surachart Bamrunggsuk, United States Foreign policy and Thai Military Rule, 1947-1977 
(Bangkok: Editions Duang Kamol, 1988), pp. 33-46. 
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International Development - USAID) และส านักงานร่วมเพื่อความช่วยเหลือทางทหารแห่ง
สหรัฐอเมริกา (The Joint U.S. Military Assistance Group - JUSMAG) เป็นต้น  

นอกจากนั้น ระหว่าง ค.ศ. 1965 – 1972 ขณะสงครามเวียดนามก าลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงรัฐบาล
สหรัฐอเมริกายังได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านยุทโธปกรณ์และฝึกอบรมให้กับกองทัพไทย และสนับสนุน
เป็นจ านวนเงิน 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการต่อต้านการก่อการร้าย25 ประเทศไทยได้อนุญาตให้
สหรัฐอเมริกาเข้ามาต้ังฐานทัพในดินแดนประเทศไทยและรัฐบาลไทยไ ด้ส่งก าลังทหารจ านวนประมาณ 
12,000 นายเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามด้วย26 

อาสาสมัครสันติภาพได้มาพบบริบทลักษณะดังกล่าวนี้เอง เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย 
 
2.2 การด าเนินการสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพประจ าประเทศไทย  
เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ และเสนอให้ความช่วยเหลือ

โครงการอาสาสมัครสันติภาพแก่ประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศไทยแล้วนั้น  ค.ศ. 1961 ผู้แทนฝ่ายไทย 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ27 กับผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอันประกอบด้วย
หัวหน้าหน่วยขององค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ตลอดจนนายโรเบิร์ต    
ซาเจนท์ ชไรเวอร์หัวหน้าหน่วยอาสาสมัครสันติภาพได้เดินทางจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มาเจราจากับผู้แทน
รัฐบาลไทยเพื่อความร่วมมือดังกล่าว จนกระท่ังในท่ีสุดก็ได้น าไปสู่การลงนามใน “บันทึกการร่วมประชุม
หารือเรื่องโครงการช่วยเหลือระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งเรียกว่า Youth Peace Corps” และ
ข้อตกลงอื่น ๆ จนกระท่ังกลายเป็น “ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยวันท่ี  20  และ 28 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1961” (Agreement between the United States of America and Thailand 
effected by exchange of notes signed at Bangkok November 20 and 28, 1961)28   
 ในการปฏิบัติงานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพประจ าประเทศไทย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ
รัฐบาลไทยยึดถือหลักปฏิบัติ วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน กระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรม ดังท่ีกล่าว
มาแล้ว ในกรณีประเทศไทยมีรายละเอียดเพิ่ มเติมคือ ในช้ันแรกรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่อาสาสมัครสันติภาพเพราะเป็นกระทรวงผู้ใช้งาน  

                                                             
25 ตัวเลขน้ีประมวลจาก ตารางที่ 2.1 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ. 1946 – 

1986 (หน้า 39) และตาราง ผ. 10 โครงการทางการต่อต้านการก่อการร้าย (หน้า 397) ใน โรเบิร์ต เจ. มัสแคต , 
สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในประเทศไทย  เมธี ครองแก้วและพรายพล คุ้มทรัพย์ 
บรรณาธิการแปล (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 39 และ 397. 

26 กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม (กรุงเทพ: กองบัญชาการทหาร
สูงสุด, 2541), หน้า 230 - 237. 

27 ปัจจุบันคือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
28 บันทึกการร่วมประชุมหารือเรื่องโครงการช่วยเหลือระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งเรียกว่า Youth 

Peace Corps วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2504 ใน ส านักจดหมายเหตุแห่งชาติเอกสารกระทรวงมหาดไทย (1) มท 
3.1.4.11/163 เรื่อง อาสาสมัครสันติภาพ, หน้า 230 - 232. 
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ส่วนงบประมาณในการด าเนินงานนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้ังงบประมาณก้อนหนึ่งส าหรับการ
ด าเนินงานของโครงการอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปและ
กลับจากประเทศไทย ค่าเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาลของอาสาสมัครสันติภาพ
ทุกคน รัฐบาลไทยมีหน้าท่ีเพียงแต่อ านวยความสะดวกให้บ้างเท่านั้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยังได้
ด าเนินการอีกหลายประการ เพื่อให้การปฏิบติังานของอาสาสมัครสันติภาพได้ประสบผล  วันท่ี 2 มกราคม 
ค.ศ. 1962 รัฐบาลไทยได้ “ประกาศใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคคลในหน่วยสันติภาพ”29 ตลอดจนดูแลช่วยเหลืออาสาสมัครในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ให้อาสาสมัครได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยโดยการส่งอาสาสมัครไปพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวคนไทยก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง และการก าชับให้ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างานของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของอาสาสมัคร เป็นต้น30  

เมื่อรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันพิจารณาการรับอาสาสมัครสันติภาพมาปฏิบัติภารกิจ
ในประเทศไทยชัดเจนแล้ว หน่วยอาสาสมัครสันติภาพจึงได้วางโครงการท่ีส าคัญท่ีจะปฏิบัติภารกิจใน
ประเทศไทยคือ โครงการเลขท่ี 493-303 (1) การปฏิบัติการพัฒนาชุมชน โครงการเลขท่ี 493-502 (3) 
การสาธารณสุข โครงการเลขท่ี 496 –64-10-20-01 การสอนภาษาอังกฤษ31  

โครงการเหล่านี้เป็นความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย เพื่อสนองความต้องการในการฝึกหัดก าลังพลระดับกลาง        
การสนับสนุนการสร้างสรรค์บทบาทชองชาวอเมริกาในการท างานบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยและประชาชนอเมริกัน 

 
2.3 การปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทย 
วันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1962 อาสาสมัครกลุ่มแรกจ านวน 45 คนได้เดินทางมาถึงประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศแรกท่ีอาสาสมัครสันติภาพเข้ามาท างาน ในปีแรกหน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพได้งบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาสาสมัครจะ
ได้รับค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นค่าเดินทาง ค่าเส้ือผ้า ประเทศเจ้าบ้านต้อง
อ านวยความสะดวกเรื่องท่ีอยู่อาศัยบริการคมนาคม สาธารณสุข ฯลฯ  จึงประมาณการได้ว่าปีหนึ่ง ๆ 

                                                             
29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 4 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2505. 
30 ส านักจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงมหาดไทย (1) มท 3.1.4.11/163 เรื่อง การขอความช่วยเหลือ

จากสหรัฐอเมริกาตามแผนหน่วยสันติภาพหรืออาสาสมัครสันติภาพอเมริกา (PEACE CORPS) (8 ก.พ. 2504 - 26 ก.พ. 
2507), หน้า 79 - 86 และ 120 - 161.  

31 NARA,  RG 490 Record of the Peace Corps,  Box 50 : Country Training Case Files, compiled 
1960-1987 
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รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณในเรื่องอาสาสมัครสันติภาพเป็นจ านวนหนึ่งในสามของงบประมาณ
ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ในขณะท่ีงบประมาณทางทหารมีจ านวนมากกว่าหลายเท่า32 

อาสาสมัครได้ผนึกก าลังภายใต้ “โครงการการบริหารงานในเชิงรุกเพื่อการศึกษาและชุมชนโดย
ส่วนรวม” เน้นการท างานในเมืองเล็ก ๆ และหมู่บ้าน ภารกิจท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ครอบครัวและชุมชนอย่างเกี่ยวเนื่อง โครงการนี้เป็นจุดบรรจบท่ีอาสาสมัครซึ่งท างานด้านต่าง ๆ จะมา
ประสานกันได้ และเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครท้ังโครงการเข้าไปด าเนินการอย่างพร้อมเพรียง        
ในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น33 

เมื่อภารกิจในปีแรกส้ินสุดลง ปรากฏว่ามีบุคคลถึง 154 คนอาสาและพร้อมท่ีจะมาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยในปีท่ีสอง โดยการปฏิบัติงานมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาและการสาธารณสุข และอาสาสมัคร
เหล่านี้จะปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะงานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพเท่านั้น จะไม่ไปท างานในภารกิจของ
หน่วยงานอื่นของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา34 และเมื่อส้ินสุดทศวรรษ 1960 มีอาสาสมัครสันติภาพเข้ามา
ปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทยมากกว่า 400 คน35  

อาสาสมัครสันติภาพได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น การพัฒนาการเกษตร 
พัฒนาชุมชน พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยอาสาสมัครมีจุดมุ่งหมายส าคัญใน
พัฒนาคือ  การช่วยประเมินความต้องการของท้องถิ่น และหาช่องทางให้คนในชุมชนแก้ปัญหาโดยไม่ต้อง
พึ่งใคร36  

การเรียนรู้และท าความเข้าใจประสบการณ์และความคิดเห็นของอาสาสมัครสันติภาพในภูมิภาคท่ี
อาสาสมัครไปปฏิบัติภารกิจอาจจะท าได้โดยหลายหนทางดังจะเห็นได้ใน บันทึกความเข้าใจของหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยซึ่งอธิบายการท างานพัฒนาชนบทใน 2 ปีแรกใน
โครงการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในหลาย ๆ โครงการโดยสรุปว่า37 

โครงการพัฒนาชนบทในประเทศไทยได้ต้ังงบประมาณจ านวน 625,000 ดอลลาร์ต่อ 2 ปี โดยมี
จุดมุ่งหมายคือ การท างานร่วมกันกับนักพัฒนาท้องถิ่น การฝึกหัดประชาชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และ
กิจกรรมของชุมชน การสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับประชาชนในเมืองผู้ก าหนด

                                                             
32 ชลิต แนวพนิช, “อาสาสมัครสันติภาพอเมริกา ผักชีโรยหน้าจักรวรรดินิยมใหม่”,วารสารสังคมศาสตร์

ปริทัศน์ (กรกฎาคม 2511), หน้า 37 - 44. 
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Development and Operations”, Dec 12, 1962.” 
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36 แพทริเซีย นอร์แลนด์และคณะ (บรรณาธิการ), ความสัมพันธ์ไทย - อเมริกาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๖, หน้า 174 - 175. 
37 NARA,  RG 490 Record of the Peace Corps, Box 50: Country Training Case Files, compiled 

1960-1987, “Memorandum for the Director, from Warren W. Wiggins, Associate Director Program 
Development and Operations”, Dec 12, 1962.” 
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ทิศทางของชนบทโดยระบบราชการ การท างานพัฒนาภายใต้การเห็นชอบของรัฐบาล และสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนอเมริกัน 

ในการท างาน อาสาสมัครซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี จะเข้าไปท างานและพักในหมู่บ้าน โดยต้ัง
ข้อสังเกตว่า พัฒนากรชาวไทย (ข้าราชการ) ใช้วิธีการพัฒนาแบบเมือง ไม่เข้าใจชนบทอย่างแท้จริง ชาว
ชนบทจึงมองว่าเป็นคนนอก ล้มเหลวในการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน ชาวชนบทยังไม่สามารถสร้างชีวิตท่ีดี
ขึ้นได้ด้วยตนเอง  อาสาสมัครมีวิธีท างานโดยการเข้าไปในชนบทเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานหรือปัญหาต่าง ๆ 
โดยการท างานอย่างเสมอภาค สร้างกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และสร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีต่อกัน  

นอกจากนี้ อาสาสมัครยังท างานโดยได้รับการสนับสนุน ให้การฝึกฝนและให้ค าแนะน าจากคณะท่ี
ปรึกษาจากองค์การสหประชาชาติ องค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์การบริหารวิเทศ
กิจของสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

รายงานประจ าปี (Annual Report) ของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพท่ีมีต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 
วารสารรายเดือน Peace Corps News และ Peace Corps Volunteer “คอลัมน์จากประเทศไทย – 
From Thailand” ได้ให้ภาพการท างานของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจ 
ตัวอย่างเช่น  

แจ็ค เรย์โนลด์ส (Jack Reynolds) หนึ่งในอาสาสมัครสันติภาพรุ่นแรกท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีใน
ประเทศไทยได้เล่าประสบการณ์ของเขาว่า “...การฝึกฝนท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกนแม้ว่าจะครอบคลุมและมุ่ง
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หากเมื่ออาสาสมัครได้มาเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
พวกเขาได้พบในอีกฟากหนึ่งของโลกกลับแตกต่างออกไป...” 38 

โรเบิร์ต บี. จอห์นสัน (Robert B. Johnson) ได้เล่าถึง สภาพผู้คนและสังคมท่ีเขาพบเห็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพของคนไทย เขาเล่าว่าชาวบ้านได้สนทนากับเขาอย่างยกย่องและสุภาพท่ีสุด 
เมื่อเขาถามชาวบ้านว่า รู้จักอาสาสมัครสันติภาพซึ่งเข้ามาท างานในประเทศไทยหรือไม่ เธอก็ตอบว่าเขา
เป็นคนของประธานาธิบดีเคนเนดี... 39 

รอย ฟูรูมิโซและอาเธอร์ เชอเวช (Roy Furumizo and Arthur Schweich) ได้เล่าประสบการณ์
ในการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยว่า ต้อง
เดินทางรอนแรมอย่างยากล าบากและพักในกระท่อมของชาวบ้านเพื่อไปรักษาโรคมาเลเรียในดินแดน
ทุรกันดารในภาคเหนือของประเทศไทย40   

                                                             
38 “1st Annual Peace Corps Report”, pp. 48 - 49, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), 

from http://www.peacecorpsonline.org/. 
39 Robert B. Johnson, “A volunteer in Thailand”, Peace Corps Volunteer [December, 1962] 

Vol. 1 No.2 Washington DC, pp. 10 - 11, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), from 
http://www.peacecorpsonline.org/. 

40 Roy Furumizo and Arthur Schweich, “By Raft and Jeep to Malaria”, Peace Corps Volunteer 
[December, 1962] Vol. 1 No.2 Washington DC, p. 13, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), 
from http://www.peacecorpsonline.org 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้ว่าภารกิจของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพจะมีหลากหลาย เช่น การเกษตร
และการพัฒนาชนบท การสาธารณสุข และการศึกษา หากแต่ในทศวรรษแรก ภารกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
เป็นภารกิจทางการศึกษาและดูเหมือนว่า ประชาชนไทยโดยท่ัวไปจะให้ความสนใจในการขอให้อาสาสมัคร
สอนภาษาอังกฤษ41 

เจอรัลด์ โชเกรน (Gerald Shogren) เล่าประสบการณ์ของเขาว่า แม้ว่าภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
คือ การสอนในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากมีครูห้องปฏิบัติการท่ีมีความสามารถเพียงพอแล้ว เขาจึงได้ไป
ช่วยภาควิชาภาษาอังกฤษ แต่ก็พบว่าการสอนไม่ได้ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น และยังเล่าว่า คน
ไทยเป็นกลุ่มคนท่ีเข้าถึงได้ง่าย เป็นกลุ่มเพื่อนท่ีดีท่ีสุดซึ่งมีความสนใจร่วมกัน ความเป็นกันเอง และเต็ม
เป่ียมไปด้วยมิตรภาพ ท้ังในเวลาท างานและนอกเวลาท างาน42  

ภารกิจในการสอนภาษาอังกฤษของอาสาสมัครสันติภาพมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะโรงเรียนมัธยม
เท่านั้น อลัน และ จูดิท กัสกิน (Alan and Judith Guskin) ได้กล่าวถึงภารกิจของเขาในการสอน
ภาษาอังกฤษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “...ประโยชน์ของการมาปฏิบัติงานคือการสร้างคุณูปการโดย
การใช้ทักษะเพื่อสอนนิสิตช้ันน าของประเทศซึ่งต่อไปจะต้องไปประกอบอาชีพครูหรือเป็นครูของผู้ท่ีจะ
เป็นครูต่อไป นิสิตเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะสามารถแทนท่ีพวกอาสาสมัครในการสอนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งนับเป็นจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ...” 43 

นอกจากนั้นซัมเมอร์ ชาร์ป (Summer Sharps) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงภารกิจของอาสาสมัคร
สันติภาพในการสอนในมหาวิทยาลัยคือ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในเรื่องระบบอุดมศึกษา
ท้ังในระดับต่างประเทศและระดับมหาวิทยาลัย44 

จากการศึกษาตัวอย่างของประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพข้างต้นจึงท าให้เห็นได้ว่า ในการ
ท างานพัฒนาสร้างสรรค์พื้นท่ีซึ่งอาสาสมัครลงไปปฏิบัติภารกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้นนั้น เมื่ออาสาสมัครได้ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีจริง พวกเขาก็ได้ตระหนักว่า เขาได้มาอยู่ในโลกท่ี
แตกต่างออกไป ในการปฏิบัติงานแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่ง หากในการปฏิบัติ
จริงอาจต้องปฏิบัติอีกหน้าท่ีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หน้าท่ีครูสอนภาษาและวัฒนธรรมอเมริกา ดังนั้น
                                                             

41 Rebecca Parks,“Peace Corps: Twenty-Five Years in Thailand”, T-AB [Thailand- American 
Business] Nov-Dec 1986 pp. 42-44, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), from 
http://www.peacecorpsonline.org 
             42 Gerald Shogren, “When They Ask You to Teach English”, Peace Corps Volunteer 
[December, 1962] Vol. 1 No.2 Washington D.C., p.15. www.peacecorpsonline.org (2 February 2010) 
http://www.peacecorpsonline.org 

43Alan and Judith Guskin, “University Teachers? They also serve”, Peace Corps Volunteer 
[December, 1962] Vol. 1 No.2 Washington D.C., p.16, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), 
from http://www.peacecorpsonline.org 

44Summer Sharps “Foreign Students in the U.S.”, Peace Corps Volunteer [December, 1962] 
Vol.1 No.2 Washington D.C., p. 17, www.peacecorpsonline.org (2 February 2010) from 
http://www.peacecorpsonline.org/. 
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คุณูปการในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสันติภาพจึงมิใช่เพียงความพยายามสร้างความกินดีอยู่ดีแก่
ประชาชนในดินแดนท่ีห่างไกลความเจริญเท่านั้น หากยังเป็นการน าชาวไทยและชาวอเมริกันให้ได้มารู้จัก
กัน และได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นจุดมุ่ งประสงค์หนึ่งของการสถาปนาหน่วย
อาสาสมัครสันติภาพ 
 

3. ผลของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย 

3.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยโดยอาสาสมัครสันติภาพ 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพนับว่ามีความส าคัญต่อการแสดงความ สัมพันธ์ของ

สหรัฐอเมริกาบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศต่าง ๆ ท่ีอาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติภารกิจ รวมท้ังประเทศไทยด้วยท้ังใน
ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลและระดับประชาชนกับประชาชน 

วุฒิสมาชิกฮิวเบริ์ด ฮัมฟรีย์  (Herbert Humphrey) บุคคลซึ่งได้อุปถัมภ์หน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพ ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมระดับชาติของหน่วยสมัครสันติภาพเมื่อวันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 
1962 ว่าอาสาสมัครสันติภาพคือ “นักรบเสรีภาพ” (Soldiers of Peace)  การจัดต้ังหน่วยขึ้นมานั้นนับว่า
มีเหตุผลดีท่ีสุด เนื่องจากภารกิจท่ีปฏิบัติในต่างประเทศมิใช่การไปท าลายล้างส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากเป็นภารกิจ
ในการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดการวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ้น  

อาสาสมัครสันติภาพเป็นผู้แทนซึ่งแสดงภาพลักษณ์ในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามากกว่า
โครงการอื่นใด เนื่องจากสามารถเป็นเครื่องแสดงลักษณะส าคัญของสหรัฐอเมริกา 4 ประการคือ (1) พลัง
แห่งจิตส านึกในการท่ีจะเผยแพร่อุดมคติของสังคมอเมริกัน (2) ความแข็งแกร่ง ความเข้าใจและการ
ยอมรับขั้นพื้นฐาน (3) ความเฉลียวฉลาด การเรียนรู้ประกอบกับทักษะในการปฏิบัติงาน และ (4) จิ ต
วิญญาณในการท างานของประชาชน45 

ในอีก 40 ปีต่อมา หลังยุคสงครามเย็นและเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมอเมริกันก าลังเผชิญหน้ากับ
สงครามการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย โจเซฟ เอส. นายอ์ จูเนียร์ (Joseph S. Nye, Jr.) นักวิชาการผู้สนับสนุน
การใช้นโยบายต่างประเทศแบบอุดมคติ ได้น าเสนอแนวความคิดซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความจ าเป็นในการใช้
นโยบายต่างประเทศแบบอุดมคติโดยใช้หน่วยอาสาสมัครสันติภาพเป็นเครื่องมือหลัก มีใจความส าคัญว่า    
ชัยชนะในสงครามเย็น (ของสหรัฐอเมริกา) มีผลให้ความส าคัญของโครงการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมเป็น
ท่ีตระหนักมากยิ่งขึ้น การส่ือสารเพื่อความเข้าใจอันดีท้ังจากสหรัฐอเมริกาและชาติต่าง ๆ บ่อยครั้งไม่ได้
เกิดจากรัฐบาลแต่เกิดจากพลเรือน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องสนับสนุนในโครงการลักษณะนี้ จะเป็นการ
สมควรหรือไม่ท่ีจะพัฒนากระบวนการท่ีเอื้ออ านวยต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษา
อเมริกันเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ หวลไปคิดถึงบทบาทของอาสาสมัครสันติภาพ สร้างหลักสูตรหลัก
ในการให้การศึกษาภาษาต่างประเทศในโรงเรียนอเมริกัน สถาปนาความร่วมมือทางการทูตซึ่งจะสนับสนุน

                                                             
45 “HUMPHREY : ‘Soldiers of Peace’”, Peace Corps NEWS [February, 1962], pp. 4 - 5. 
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ให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานท่ีไม่หวังผลก าไรหรือ
หนทางอื่น ๆ มากเท่าจะท าได้46 

หากจะพิจารณาว่าในการเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย อาสาสมัครสันติภาพได้รับ
ประสบการณ์และมีความคิดอย่างไรกับสังคมและชาวไทยนั้น อาจดูได้จากการประชุมเพื่อสรุปการ
ปฏิบัติงาน หลังเสร็จส้ินภารกิจในดินแดนโพ้นทะเล อาสาสมัครสันติภาพได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาและ
ได้มีการประชุมเพื่อสรุปการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมของอาสาสมัครสันติภาพซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติ
ภารกิจในประเทศไทย ซึ่งได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันท่ี 14-19 มีนาคม ค.ศ. 1965 ได้สะท้อนให้เห็นว่า47 

ภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในหัวเมืองต่างจังหวัดแต่ไม่ถึงกับอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญ พวกเขาส่วนใหญ่เช่ือว่า 
ภารกิจของพวกเขาได้ก่อคุณูปการแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม นักเรียนไทยมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยดีขึ้น ซึ่งภารกิจการสอนภาษาอังกฤษเป็นภารกิจท่ีอาสาสมัครมีความเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากท่ีสุด 

ภารกิจในฐานะอาสาสมัครสันติภาพมีผลให้อาสาสมัครได้ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนของประเทศ
เจ้าบา้นมากเท่าท่ีต้องการ และพวกเขาพอใจเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของเขา หากแต่ในฐานะส่วน
หนึ่งของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ ความรู้สึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันอยู่ในวงจ ากัดมาก (เนื่องจากแต่ละคนปฏิบัติหน้าท่ีเพียงล าพังในพื้นท่ีท่ีห่างไกลและยากท่ีจะ
ติดต่อกัน) อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครมีความเห็นว่าพวกเขายังไม่ได้ใช้ศักยภาพท้ังหมดในการปฏิบัติภารกิจ 
และยังมีความรู้สึกต่างออกไปมากจากวันท่ีลงช่ือสมัครเป็นอาสาสมัคร โดยมองว่าอาสาสมัครมีความเป็น
อุดมคติน้อยลง แต่มองภาพของความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว การปฏิบัติภารกิจสามารถ
บรรลุผลในระดับปานกลางเท่านั้น  

หลังจากเสร็จส้ินภารกิจอาสาสมัครต่างรู้สึกภาคภูมิและจงรักภักดีต่อสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น 
อาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่มีการเปล่ียนจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต ในขณะท่ีภารกิจในฐานะ
อาสาสมัครสันติภาพได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองมาก ท าให้มีวุฒิภาวะ ความอดทน  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครได้ช้ีให้เห็นว่าระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีประเด็นต่อไปนี้ ไม่นับว่าเป็น
ปัญหาหรือถ้าเป็นปัญหาก็อยู่ในระดับต่ า เช่น ภาพลักษณ์ของอาสาสมัคร ความสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและไทยในการปฏิบัติภารกิจ ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน การติดต่อส่ือสารกับชาวไทย 
สุขภาพ อาหาร เบ้ียเล้ียง ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ กับอาสาสมัครด้วยกัน ระยะเวลาท างาน ฯลฯ  

                                                             
46 Nye, Jr., Soft Power, pp. 142 - 143. 
47 NARA, RG 490 Record of the Peace Corps, Box 50 : Box 75-76 : Country Plan, compiled 1960-

1987 “Completion of Service Conference Bangkok Thailand (March 14 - 19, 1965)” 
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ส่วนในด้านของประชาชนชาวไทย ส าหรับคนไทยท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในหัวเมือง
ต่างจังหวัดจ านวนไม่น้อย ท่ีได้เป็นศิษย์ของครูฝรั่ง ไปพบหมอฝรั่งท่ีโรงพยาบาล หรือมีหมอฝรั่งมาแจกยา
หรือรักษาในหมู่บ้าน ได้ท างานพัฒนาชนบทร่วมกับนายช่างฝรั่ง ฯลฯ นั้น ประสบการณ์ท่ีท้ังอาสาสมัคร
สันติภาพอเมริกันและประชาชนชาวไทยได้แลกเปล่ียนกันย่อมเป็นเรื่องราวที่แสดงมิตรภาพ ความผูกพัน 
ในขณะเดียวกันก็แสดงความฉงนสนเท่ห์ และไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คนท้ังสองชาติท่ีมีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ตัวอย่างในระดับประชาชนอาจเห็นได้ ดังต่อไปนี้48 

เนื่องจากอาสาสมัครสันติภาพได้เข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย ดังนั้น
ประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพกับคนไทยในแต่ละพื้นท่ีจึงอาจไม่แตกต่างกันนัก ในการน าเสนอใน
บทความนี้ ผู้เขียนขอเลือกเล่าประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพกับคนไทยในจังหวัดลพบุรีเป็นกรณี
ตัวอย่าง เนื่องจากประการแรกในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสันติภาพในลพบุรีนั้นเป็นประสบการณ์
โดยตรงของผู้เขียนและเพื่อนร่วมโรงเรียนและจังหวัด ประการต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960 จนถึงการถอน
ทหารอเมริกันจากสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1973 นั้น ลพบุรีนับเป็นพื้นท่ีหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์และการแสดงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในมิติท่ีขัดแย้งกันคือท้ังในมิติท่ีแข็ง
กร้าวและสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับพลเมืองชาวลพบุรีท่ีเติบโต มีประสบการณ์ร่วม และเฝ้ามองการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สันติภาพนั้น ต่างร าลึกอยู่ในความทรงจ าว่า ในระหว่างสงครามเวียดนาม ลพบุรีก็เหมือนหัวเมือง
ต่างจังหวัดท่ัวไปในประเทศไทยคือ มีลักษณะสังคมท่ียังเป็นสังคมแบบจารีต ผู้คนด ารงชีวิตอยู่ใน
วัฒนธรรมข้าว ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างผู้คนในประเทศต่าง ๆ ยังมีไม่มาก
และมีราคาแพง ดังนั้น ในเวลาปกติโอกาสท่ีจะได้รู้ จักหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาว
ต่างประเทศจึงเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก หากเนื่องจากในเขตลพบุรีมีหน่วยทหารส าคัญ ๆ ท้ังหน่วยทหารบก
และทหารอากาศ จึงเป็นเวทีท่ีสะท้อนให้เห็นการใช้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาท้ังแบบสัจนิยม
และแบบอุดมคติได้เป็นอย่างดี   

ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในมิติท่ีแข็งกร้าวเห็นได้จากการท่ีรัฐบาล
ไทยซึ่งเป็นพันธมิตรส าคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาหน่วยทหารใน
ลพบุรีให้มีความทันสมัยและเข้มแข็ง ท้ังในด้านยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการท า
สงครามเย็น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดต้ังหน่วยงานของกองทัพสหรัฐอเมริกา ณ ใจกลางเมืองลพบุรี 
ทหารอเมริกันจ านวนมากจึงได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจต่าง ๆ  เช่น เป็นที่ปรึกษา ครูฝึก วิศวกร ฯลฯ 
หน่วยทหารในลพบุรีจึงเป็นหน่วยทหารท่ีมีความพร้อมทางก าลังรบ มีผลให้กองทหารจากลพบุรีหลายกอง
พันได้เดินทางไปร่วมรบ ณ สมรภูมิของสงครามเย็นท้ังในเกาหลี เวียดนาม ลาว และแนวชายแดนประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ชาวลพบุรีจึงคุ้นเคยกับทหารอเมริกันเป็นอย่างดี 

                                                             
48 สัมภาษณ์นางเบญจมาศ เติมแก้ว นายศักดา สุขรื่น นายนิวัตร เทียมพิภพ นางกาญจนา สุขดี และนางพร

ทิพย์ กลิ่นผกา, 20 – 26 กรกฎาคม 2556. 
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ส าหรับชาวลพบุรี อาจกล่าวได้ว่าในขณะท่ีคนรุ่นผู้ใหญ่ (ในวัยท างานท่ีท างานร่วมทหารอเมริกัน
ในหน้าท่ีต่าง ๆ) ได้ติดต่อสัมพันธ์กับทหารอเมริกันและมีประสบการณ์ร่วมกันในมิติแห่งการต่อสู้อัน
เลวร้ายในสงคราม  เด็ก ๆ ชายหญิงจ านวนไม่น้อยท่ีเติบโตในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานทหารหาญ
หรือลูกหลานชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่รอบ ๆ ค่ายทหาร ต่างต่ืนตาต่ืนใจเป็นอย่างมากกับภาพของทหาร
อเมริกันท่ีเดินไปมาเมืองลพบุรี ภาพของขบวนรถซึ่งล าเลียงก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีวิ่งไปมาให้พบ
เห็นบนถนนหลวง ภาพการซ้อมกระโดดร่มของทหารหน่วยรบพิเศษ หรือภาพของคนในครอบครัวหรือ
เพื่อนบ้านท่ีจากบ้านไปสู้รบในสมรภูมิอันเป็นผลจากการด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบสัจนิยมของ
รัฐบาลอเมริกัน  

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง  ในมิติท่ีสร้างสรรค์ เด็ก ๆ เหล่านี้จ านวนไม่น้อยต่างก็ได้รับผลการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทยอีกมิติหนึ่ง เป็นนโยบายแบบประนีประนอม 
เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนหนังสือกับ “ครูฝรั่ง” อาสาสมัครสันติภาพซึ่งได้มาปฏิบัติเป็นตัวแทนในการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน 

เมื่อเวลาผ่านไป หากขอให้ผู้ท่ีเคยเป็นลูกศิษย์ฟื้นความทรงจ าและประเมินว่าตนได้รับคุณูปการ
อันใดในการได้รับการศึกษาจาก“ครูฝรั่ง”แล้ว ลูกศิษย์หลายคนต่างจดจ าวิธีการสอนท่ีพยายามท าให้
ห้องเรียนท่ีไม่มีลักษณะเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังอยู่ในระเบียบแบบท่ีครูไทยสอน อย่างไรก็ตาม แม้การ
เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งอาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามากกว่าเพื่อนห้องอื่นเรื่องไวยากรณ์ หรือการอ่านเอา
เรื่องมากนัก แต่ลูกศิษย์ต่างเห็นพ้องกันว่า พวกตนสามารถฟังภาษาอังกฤษจากส าเนียงเจ้าของภาษาได้
มากกว่าเพื่อนห้องอื่น ๆ และความสามารถนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความนิยมชมชอบในภาษาอังกฤษ
และน าไปสู่ “การไม่กลัวภาษาอังกฤษ” และต้ังใจท่ีจะศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปท่ีต้อง
อาศัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง 

ส่ิงท่ีส าคัญคือ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และความประทับใจในการศึกษากับ “ครูฝรั่ง” ยังคงติดตัวมา
จนกระท่ังอีก 30 - 40 ปีต่อมา เนื่องจาก ในระหว่างการเรียนการสอนนั้น ท้ังครูและลูกศิษย์ได้เรียนรู้ใน
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันด้วย “ครูฝรั่ง” เป็นตัวแทนผู้คนท่ีมีความเจริญของโลกวัตถุนิยมจากอีกฟากหนึ่ง
ของโลก  ในขณะท่ีนักเรียนยังคงอยู่ในสังคมจารีตท่ีคุ้นเคยกับการด ารงชีพท่ีผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ดังนั้น ในการเรียนการสอน นอกจากจะเรียนรู้เรื่องวิชาการแล้ว “ครูฝรั่ง” ก็ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม
อเมริกันให้นักเรียนฟัง และอาจถามนักเรียนในส่ิงท่ีตนไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย ส่วนนักเรียนก็
จะถามครูเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศของครูซึ่งตนได้เรียนรู้มาจากการอ่านหนังสือหรือชม
ภาพยนตร์บ้าง การสนทนานั้นแม้ว่าจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง หากก็ได้ท าให้ท้ังสองฝ่ายได้มีโอกาสเรียนรู้
ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันได้ การได้รู้จักกัน เข้าใจกัน ท าให้เกิดความนิยมและมิตรภาพ “ครูฝรั่ง” จึงอยู่
ในความทรงจ าของลูกศิษย์ชาวไทยเสมอมา 

ครั้นถึงช่วงต่อระหว่างทศวรรษ 1960 – 1970 เมื่อสงครามเวียดนามทวีความรุนแรง    เกิดการ
เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถอนทหารจากเวียดนาม จนกลายเป็นการเดินขบวนประท้วงลุกลาม
ใหญ่โตท้ังภายในสหรัฐอเมริกาเองและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยนั้น แม้ว่าเหตุการณ์
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ดังกล่าวจะท าให้ภาพ “อเมริกันท่ีน่าชัง” เป็นท่ีประจักษ์แก่ชาวโลก แต่ส าหรับลูกศิษย์ชาวลพบุรีของ “ครู
แอนน์” และ “ครูแอนโทนี” (จ านามสกุลครูท้ัง 2 ท่านไม่ได้) ฯลฯ ภาพของ “ครูฝรั่ง” ก็ยังคงเป็นภาพ
แห่งรอยยิ้มและความรู้สึกท่ีดีต่อกัน  

นอกจากตัวอย่างเรื่องราวและการประเมินผลของการท างานของ “ครูฝรั่ง” และ “นักพัฒนา
ฝรั่ง”ของบุคคลท่ีได้ติดต่อกับอาสาสมัครสันติภาพในระดับประชาชนกับประชาชนดังท่ีกล่าวมาแล้ว การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยยังได้รับการน าเสนอและประเมินจากหน่วยงานของ
รัฐบาลด้วย 

เมื่ออาสาสมัครสันติภาพได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะสังคมดังกล่าวได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ี
ได้ท าการประเมินผลการท างานของอาสาสมัครสันติภาพ ในการประเมินการท างานพัฒนาของอาสาสมัคร
สันติภาพในนิคมสร้างตนเองท่ัวประเทศ รายงานการประเมินดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นภาพการปฏิบัติ
ภารกิจ ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะโดยรวมของอาสาสมัครในหน่วยงานอื่น ๆ ได้ระดับหนึ่ง 49 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนท้ังสองประเทศ แม้ว่าภารกิจต่าง ๆ 
ท่ีได้ปฏิบัตินั้นอาจยังไม่บรรลุเป้าหมายในระดับรูปธรรมหรือวัตถุท่ีวัดได้เป็นตัวเลขได้เท่าท่ีควร  

อย่างไรก็ตาม หากได้พิจารณาการประเมินระดับผู้คนท่ีได้ติดต่อสัมพันธ์กับอาสาสมัครท้ังในระดับ
ประชาชน (เช่น ชาวลพบุรี) ระดับหน่วยงานของรัฐบาลไทย รวมถึงการประเมินของอาสาสมัครสันติภาพ
ในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่า คุณูปการจากการท างานของอาสาสมัครสันติภาพน่าจะ
ได้รับในระดับนามธรรมหรือการสร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีต่อกันมากกว่าการสร้างรูปธรรมหรือถาวรวัตถุอัน
อาจประเมินได้เป็นตัวเลข แต่ส่ิงส าคัญท่ีผู้คนท้ัง 2 ประเทศได้รับคือ การท่ีประชาชนชาวไทยและชาว
อเมริกาได้มีโอกาสรู้จักกันและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน แม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะเป็นผู้ท่ีมีวิถีการด ารงชีวิต การ
ให้คุณค่าแก่สังคมและส่ิงแวดล้อมท้ังด้านกายภาพและอุดมคติแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 

ผลส าเร็จในการด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบอุดมคตินี้เอง ท่ีท าให้ภาพลักษณ์ “อเมริกันท่ีน่า
ชัง” มิใช่ภาพลักษณ์ด้านเดียวของชาวอเมริกัน อีกท้ังประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจของหนุ่มสาว
อาสาสมัครผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์เหล่านี้ยังได้ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้คนชาวโลก  
แม้ว่าแต่ละวัฒนธรรมจะมีเอกลักษณ์และแตกต่างกัน แต่ก็สามารถเป็นมิตรท่ีดีต่อกันได้ ประสบการณ์ของ
อาสาสมัครสันติภาพจึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมวัฒนธรรมอเมริกันกับวัฒนธรรมของชาวโลกซึ่งจะได้
อภิปรายเป็นล าดับต่อไป 
 
 
 

                                                             
49 หนังสือกรมประชาสงเคราะห์ที่ มท. 0703/6964 ลง 4 มีนาคม 2507 เรื่อง ขอให้ด าเนินการประเมิน ผล

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพอเมริกา ส านักจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารกระทรวงมหาดไทย (1) มท 
3.5.9/662 เรื่อง อาสาสมคัรสันติภาพ, หน้า 131 - 134. 
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3.2 สะพานเชื่อมวัฒนธรรม  
เมื่ออาสาสมัครสันติภาพได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศไทยนั้น  

พวกเขาได้บันทึกประสบการณ์ในการเข้าไปอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลไว้ในหลายรูปแบบ เช่น รายงานการ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีต่อหน่วยงานต้นสังกัด บทความในหนังสือพิมพ์ งานเขียนประเภท สารคดี เรื่องส้ัน หรือ 
นวนิยาย ฯลฯ  ส่ิงพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ นี้ได้ให้ภาพของการท างานในสังคมต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
ประสบการณ์ของเหล่าอาสาสมัครสันติภาพได้รับความสนใจในฐานะผู้ท่ีสามารถเป็นเสมือนสะพานเช่ือม
วัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

เรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอเมริกันและชาวไทย แจ๊ค เรย์โนลด์ส ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับคน
ไทยและสังคมไทยว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีเขาคาดไม่ถึง  นับต้ังแต่วันแรกท่ีได้รู้จักกัน ผู้คนล้วนมี
น้ าใจโอบอ้อมอารี ไม่ว่าท่ีใดท่ีได้ไป อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจ านวนไม่น้อย (รวมท้ังในกรุงเทพฯ) ท่ีไม่รู้ว่า
อาสาสมัครสันติภาพคือใครและมีภารกิจอย่างไร เหล่าอาสาสมัครเองก็มักจะฉงนสนเท่ห์ในส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว50 

เรื่องความแตกต่างระหว่างผู้คนท้ัง 2 ประเทศ โรเบิร์ต บี. จอห์นสัน อาสาสมัครอีกคนหนึ่ง ได้เล่า
ว่า ไม่ว่าท่ีใดท่ีเขาเดินทางไปถึงมักจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเสมอ คนไทยกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพูด
ภาษาอังกฤษ แต่สังคมไทยได้จัด “ฝรั่ง” ไว้ในสถานะคนนอกสังคมและเป็นคนช้ันสูงในสังคม การ
แลกเปล่ียนความคิดกันในเรื่องความแตกต่างระหว่างท้ังสองวัฒนธรรมท าให้พบความแตกต่างในหลาย
ประเด็นต่าง51 

เรื่องความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติและความเอื้ออาทรของคนไทย รอย ฟูรูมิโซและอาเธอร์         
เชอเวชเล่าว่า ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจทางการแพทย์ในหมู่บ้านทุรกันดาร ผู้ใหญ่บ้านได้ประกอบพิธีกรรม
อ านวยพรแก่พวกเขาโดยการบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกียรติแก่อาสาสมัครและเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ปราศจากอุปสรรค52 

เรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างวัฒนธรรมย่อมก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เนื่องจากการนิยามในเรื่อง
ต่าง ๆ ท่ีอาจแตกต่างกัน ในการประชุมเพื่อสรุปการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 14-19 มีนาคม ค.ศ. 1965 
การประเมินของอาสาสมัครอาจสะท้อนให้เห็นถึง ส่ิงท่ีเป็นปัญหาข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural 
Problems) ท่ีน่าสนใจยิ่ง ในท่ีนี้ขอยกปัญหาค าว่า “เพื่อน - Friend”53 อาสาสมัครบันทึกไว้ว่าส าหรับคน

                                                             
50 “1st Annual Peace Corps Report”, pp.48-49. peacecorpsonline.org [2 February 2010 ], from 

http://www.peacecorpsonline.org/ 
51 Robert B. Johnson, “A volunteer in Thailand”, Peace Corps Volunteer [December, 1962] 

Vol. 1 No.2 Washington DC, pp.10-11, from www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), from 
http://www.peacecorpsonline.org 

52 Roy Furumizo and Arthur Schweich, “By Raft and Jeep to Malaria” Peace Corps Volunteer 
[December, 1962] Vol. 1 No.2 Washington DC, p.13. www.peacecorpsonline.org (2 February 2010), from 
http://www.peacecorpsonline.org 

53NARA RG 490 Record of the Peace Corps, Box 75-76: Country Plan compiled, 1960-
1987“Completion of Service Conference Bangkok Thailand (March 14-19, 1965). 

http://www.peacecorpsonline.org/
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ไทย เพื่อนคือผู้ท่ีมีรสนิยมและลักษณะต่าง ๆ ท่ีมองดูเหมือนคล้าย กัน เป็นบุคคลท่ีไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ 
กลุ่มเพื่อนคนไทยไม่ชอบถกปัญหาท่ีร้ายแรง เพราะจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นได้ คนไทยจะตีความ
ค าว่า “สุขสงบในสังคม” ตามแนวทางพุทธศาสนาซึ่งหมายถึง “การปล่อยวางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว” 
นอกจากนั้น ดูเหมือนว่า คนไทยส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นท่ีจะติดต่อสัมพันธ์กับอาสาสมัครสันติภาพซึ่ง
นับเป็นส่ิงท่ีดีในการท างานร่วมกัน54 

เรื่องการเรียนรู้ท่ีแท้จริงจากการท่ีอาสาสมัครมาปฏิบัติงานในดินแดนท่ีมีการแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม บัด ไวส์บาร์ท (Bud Weisbart) ได้เล่าถึง ส่ิงท่ีเขาได้เรียนรู้และได้รับในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครในประเทศไทยว่า ส่ิงท่ีเขาได้เรียนรู้ต่าง ๆ เกิดจากการท่ีเขาได้มาท างานและใช้ชีวิตกับเพื่อน
และผู้คนท่ีเขารู้จัก คุณค่าท่ีโดดเด่นท่ีได้มาอยู่ในเมืองไทยคือ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ประสบการณ์
ท่ีไม่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มใดหรือฟังได้จากค าบอกเล่าของผู้ใด  

ไวส์บาร์ทคิดว่าส่ิงท่ีเขาได้รับมากท่ีสุดคือ การเข้าใจในตัวตนของตัวเขาเอง ชีวิตของเขาได้
เปล่ียนแปลงจนคาดไม่ถึง เนื่องจากเขาได้รู้จัก เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมในอีกซีกหนึ่งของโลก
ท่ีแตกต่างจากวัฒนธรรมในสังคมอเมริกันอย่างส้ินเชิง  อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นเลย แต่เขาก็จะไม่เปรียบเทียบว่าสังคมใดดีหรือไม่ดีกว่ากัน  

นอกจากนั้น เขาก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้เนื่องมาจากการได้มาอยู่ท่ี
เมืองไทยหรือจากการท่ีเขามีอายุมากขึ้น แต่ส่ิงท่ีเขาแน่ใจก็คือโลกทัศน์ท่ีได้รับการเปิดใหก้ว้างขึ้นแล้ว เขา
ได้พบกับส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งเขายอมรับและได้รับการยอมรับ การมองชีวิตของเขา
เปล่ียนไปจากเดิม เขาได้เรียนรู้วิธีการน าเสนอและการมองส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความรัก ชีวิต ศาสนา ฯลฯ ในรูปแบบใหม่ซึ่งเขาไม่มีวันพบเห็นส่ิงเหล่านี้ในดินแดนสหรัฐอเมริกา   

ส าหรับเพื่อนชาวไทย ไวส์บาร์ทคิดว่าคนไทยก็ได้เรียนรู้เช่นเดียวกัน คนไทยได้รู้จักชาวอเมริกัน
คนหนึ่งท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างจากท่ีได้รู้จักจากภาพชาวอเมริกันท่ีถูกสร้างขึ้นโดยท่ัวไป แม้ว่า
จะถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมอเมริกันเหมือนกัน 

ไวส์บาร์ทสรุปภารกิจของเขาโดยให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกับค าจารึกบนหลุมศพของเหล่าทหาร

พันธมิตรซึ่งเสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี (จังหวัดท่ีเขาท างาน) ท่ีว่า 

“ภายในโมเสค (ศิลปะการต่อภาพลวดลายกระจก) แห่งชัยชนะ ส่ิงอันสูงค่านี้ได้รับการประดิษฐานอยู่ (...

Into the mosaic of victory this precious piece was placed…)” ส าหรับเขา ภารกิจของเหล่า

อาสาสมัครสันติภาพคือ การสร้างสรรค์โมเสคแห่งความเข้าใจอันดีท่ีมีต่อกัน อันจะน าไปสู่โมเสคแห่งสันติ

                                                             
54  NARA RG 490 Record of the Peace Corps, Box 75-76: Country Plan compiled, 1960-

1987“Completion of Service Conference Bangkok Thailand (March 14-19, 1965). 
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สุขในโลกท้ังมวล (...the mosaic of mutual understanding, and that understanding in turn will 

occupy a place in a mosaic of a peaceful world…)55 

เป็นท่ีช่ืนชมว่า ประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพเหล่านี้ได้รับการบันทึกในผลงานรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงานการปฏิบัติงานในพื้นท่ีซึ่งต้องส่งเป็นประจ าต่อหน่วย  บทความในหนังสือพิมพ์  
หรืองานเขียนประเภทสารคดี  เรื่องส้ัน หรือ นวนิยาย ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ต่อมา
สถาบันพอล ดี. คอฟเวอร์แดล เวิลด์ไวส์ (Paul D. Coverdell World Wise School) ซึ่งเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมอาสาสมัครสันติภาพก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ศึกษา และน าประสบการณ์ใน
การท างานในต่างประเทศของเหล่าอาสาสมัครสันติภาพ (ดังท่ีได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ในประเทศไทย) 
ไปใช้ในการฝึกอบรม พร้อมกับการสร้างคู่มือการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ังสังคมอเมริกาเอง
และสังคมอื่นซึ่งมีวัฒนธรรมท่ีแต่งต่างกัน 

ประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพดังกล่าวก่อให้เกิดหนังสือชุด“สะพานเช่ือมวัฒนธรรม 
(Building Bridges) อันประกอบด้วยหนังสือคือ 

1. Voice from the fields: Looking at Ourselves and Others 
2. Culture Matters: the Peace Corps – Cross Cultural Workbook 
3. Insights from the Field: Understanding Geography, Culture, and Service56 
หนังสือชุดนี้ได้กลายเป็นแบบเรียน Building Bridges: A Peace Corps Classroom Guide 

to Cross - Cultural Understanding ของนักเรียนอเมริกาในระดับมัธยมศึกษาด้วย  
การพิจารณารายละเอียดของหนังสือเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเนื่องจาก ประการแรกจะท าให้เรา

สามารถเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของอาสาสมัครสันติภาพซึ่งเป็นเนื้อหา
และข้อมูลในหนังสือชุดส าคัญนี้  ประการต่อมาจะท าให้เราได้เห็นถึงความพยายามสร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของผู้คนท่ีมีวิถีท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาท่ีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ
ยังเป็นเรื่องท่ียากล าบากและมีราคาแพง จนกระท่ังบุคคลธรรมดาไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศของ
ตนได้ง่ายนั้น ประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพดังท่ีปรากฏในหนังสือชุดนี้จึงเป็นเรื่องราวท่ีอยู่ใน
ความสนใจของผู้คนจ านวนมากท่ีไม่มีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าว และประการสุดท้าย 
ประสบการณ์เหล่านี้ย่อมจะเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และ  อาณาบริเวณศึกษา 
พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี  

หนังสือชุด “สะพานเช่ือมวัฒนธรรม” นับเป็นหนังสือชุดท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช้ีให้เห็น
ถึงการพยายามท าความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันโดยการศึกษาจากประสบการณ์ของอาสาสมัคร
สันติภาพ ซึ่งนอกจากเป็นจุดเริ่มต้นของสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอเมริกาและชาวโลกแล้ว  ยังอาจใช้เป็น

                                                             
55 “3rd Annual Peace Corps Report”, pp. 33 - 34 peacecorps.gov (2 February 2010) 

http://www.peacecorpsonline.org/ 
56ผู้สนใจรายละเอียดโปรดดาวน์โหลดได้จาก http://www.peacecorps.gov/ 
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แนวความคิดหรือวิธีการให้ผู้คนท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้มีโอกาสเรียนรู้เข้าใจกันโดยการท างานร่วมกัน
อีกด้วย 
 

3.3 พินิจการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพว่าแท้จริงแล้วเป็นความเอื้ออารีหรือเป็น
เพียงภาพลวงตา  

ในการศึกษาเรื่องราวของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพอเมริกานั้น มีข้อสังเกตหนึ่งท่ีต้องพิจารณา
ด้วย ในการท างานของอาสาสมัครแต่ละคนนั้น อาจมีลักษณะประกอบกันท้ังทางบวกและทางลบคือ  ใน
ทางบวกคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ท่ีมีอุดมการณ์อุทิศตนเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ และ
ความต้องการเผยแพร่สถาบันเสรีประชาธิปไตย หากในทางลบ ในยุคแห่งการแสวงหาของหนุ่มสาวท่ัวโลก
เช่นเวลานั้น หนุ่มสาวเหล่านี้ก็อาจมีจุดมุ่งหมายส่วนตัว เช่น การเดินทางศึกษา ผจญภัย การหนีการเกณฑ์
ทหาร ฯลฯ  ในขณะท่ีการปฏิบัติงานในระยะเวลาส้ัน ๆ ของพวกเขาไม่สามารถพัฒนาสังคมได้อย่าง
แท้จริง และยังอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของรัฐบาลอเมริกาในการท าสงครามเย็น จนกระท่ังอาจมีการ
ต้ังค าถามว่าอาสาสมัครสันติภาพคือสัญลักษณ์แห่งความเอื้ออารี: ฤาภาพลวง? การศึกษาแนวความคิด
ของท้ังของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และฝ่ายอาสาสมัครสันติภาพ อาจตอบค าถามนี้และสะท้อน
ให้เห็นผลของการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครซึ่งมีผลต่อบุคคลท่ีเป็นอาสาสมัครเองได้ 

หนังสือพิมพ์ โซเวียตเดลีนิวส์ (Soviet Daily News) ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1962 กล่าว
ไว้อย่างน่าสนใจโดยสรุปว่า บทความในส่ิงพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ภาพของอาสาสมัคร
สันติภาพว่าเป็นผู้ท่ีบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างแท้จริง หากวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงไม่เคยมีการกล่าวถึงหรือ
แสดงออกมา ในแอฟริกาอาสาสมัครสันติภาพคือเครื่องมือของลัทธิอาณานิคมใหม่ (Neo-Colonialism) 
ซึ่งก าลังค้นหารูปแบบและวิธีการในการจัดการให้ประเทศแอฟริกาซึ่งเกิดใหม่ต้องกลับกลายเป็นทาสของ
สหรัฐอเมริกา57 

จากโบลิเวีย เดอะ คอมมิวนิสต์ เอล พูเอโบล (The Communist EL Pueblo) เดือนเมษายน 
ค.ศ. 1963 รายงานว่าอาสาสมัครสันติภาพเปรียบเสมือน “บุตรในครรภ์ของลัทธิอาณานิคมใหม่ซึ่งเป็นกับ
ดักท่ีกระจายออกไปในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา” จุดมุ่งหมายของอาสาสมัคร
สันติภาพคือความต้องการท่ีจะต่อต้านแนวความคิดหัวก้าวหน้าของขบวนการปลดปล่อยประเทศด้วย
เจตนาท่ีจะแทรกซึมและสร้างอิทธิพลของพวกอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา) ในทวีปอเมริกาใต้ 
อาสาสมัครสันติภาพได้รับการกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขององค์การสืบราชการลับ
สหรัฐอเมริกา (ซีไอเอ) ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือและกลไกของสายลับอเมริกาเหนือ58 

ในเอเชีย สามิคเชวา (Samikshva) หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์ของเนปาลรายงานว่า 
วัตถุประสงค์หลักของอาสาสมัครสันติภาพคือการปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากวิธีการทางการทูตในประเทศ

                                                             
57“2nd Annual Peace Corps Report”, p. 57,  peacecorps.gov (2 February 2010), from 

http://www.peacecorpsonline.org/ 
58 Ibid. 
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ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดภายหลังท่ีรูปแบบเจ้าจักรวรรดินิยมถูกยกเลิกไป เพื่อท่ีจะ
แทรกซึมเข้าไปหยุดยั้งขบวนการหัวก้าวหน้าในประเทศเหล่านี้ และสนับสนุนให้ลงโทษกิจกรรมของฝ่าย
ต่อต้านสังคม59 

แม้แต่ประธานาธิบดีนิกิต้า กรุชชอฟ (Nikita Khrushchev) แห่งสหภาพโซเวียตยังได้กล่าวถึง
อาสาสมัครสันติภาพไว้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1962 ในสุนทรพจน์ ณ กรุงมอสโคว์ว่า รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ก่อต้ังหน่วยอาสาสมัครสันติภาพซึ่งเป็นกองก าลังนักรบประกอบด้วยวิศวกร แพทย์ ครู  
และนักศึกษา พวกจักรวรรดินิยมเข้าใจดีว่าในเวลานี้ไม่สามารถปกครองประชาชนได้ด้วยภายใต้อาณัติ
แห่งพระคัมภีร์ไบเบ้ิลและก าลังทหาร เพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองให้ด ารงต่อไป พวกจักรวรรด์ินิยมจึงได้
ใช้เครื่องมือแบบใหม่ในอดีตอาณานิคมของตนอันได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพื่อการปลูกฝังอุดมการณ์
แก่ประชาชน การใช้วิธีการทางเศรษฐกิจเพื่อการปลดปล่อยทาส แต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถปกปิด
ความผิดของตนเองได้ เนื่องจากเป็นท่ียอมรับว่าอาสาสมัครสันติภาพหรือพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้านั้น 
แท้จริงแล้วคืออาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่งของลัทธิจักรวรรดินิยม60 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้รายงานมายังรัฐบาลไทยว่า ภายในสหรัฐอเมริกา 
หนังสือพิมพ์ “นิวยอร์คไทมส์” ฉบับวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ 196161  ได้ตีพิมพ์บทความซึ่งวิจารณ์
แผนการของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีสรุปได้ว่า  

“...วิธีการเท่าท่ีท าอยู่ดังนี้ ไม่ได้ผลในการต่อต้านสงครามเย็นของโซเวียต ปัญหาจึงมีว่า ถ้าจะท า
กันให้ได้ผลจริงๆ ควรให้อ านาจประธานาธิบดีในสถานะสงครามเย็นเช่นนี้  ออกกฎหมายเรียก
เกณฑ์พลเรือน จัดผู้เช่ียวชาญในสาขางานนั้น ๆ จริง ๆ ออกไปปฏิบัติงานระยะส้ันในต่างประเทศ 
แทนท่ีจะเรียกเด็กหนุ่ม ๆ ท่ียังขาดความชัดเจนไปท างานโดยวิธีอาสาสมัคร...” 
นอกจากนั้นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้วิจารณ์เพิ่มเติมจากบทความดังกล่าวว่า  
“...ฝ่ายเราได้ประโยชน์ทางจิตใจให้มาก ส่วนผลงานแท้ ๆ ทางวัตถุนั้น ฝ่ายเราก็คิดอยู่แล้วว่าคง
จะไม่ได้มากมายอะไรนัก...”62 
ชลิต แนวพนิช ได้วิพากษ์วิจารณ์สาเหตุท่ีคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันอาสามาเป็นอาสาสมัคร

สันติภาพคือ 
“...ความต้องการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้คนในประเทศก าลังพัฒนา ความภูมิใจในภาพลักษณ์ของ
ประเทศ การแสวงหาประสบการณ์ในดินแดนโพ้นทะเล ความไม่ต้องการเป็นทหาร รัฐบาล

                                                             
59 “2nd  Annual Peace Corps Report”, p. 58, peacecorps.gov (2 February 2010) , from  

http://www.peacecorpsonline.org/ 
60 Ibid. 
61 หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ มท.3195/2504 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2504 เรื่อง วิจารณ์

แผนการของประธานาธิบดีเคนเนดีในการส่งเยาวชนอเมริกาออกมาปฏิบัติงานตามประเทศต่าง ๆ ใน ส านักจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เอกสารกระทรวงมหาดไทย (1) มท 3.1.4.11/163 เรื่อง อาสาสมัครสันติภาพ, หน้า 243 - 246. 

62 เรื่องเดียวกัน 

file:///F:/pcแก้ไขกค๕๖/peacecorps.gov
http://www.peacecorpsonline.org/


71 
 

 

อเมริกาได้ส่งคนไปเรียนรู้สภาพของประเทศท่ีอาสาสมัครเข้าไปท างาน  อาสาสมัครต้องเขียน
รายงานส่งส านักงานใหญ่ประจ าประเทศนั้น ๆ...” 63 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการต้ังข้อสังเกตในทางลบและวิพากษ์วิจารณ์หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ
ดังท่ีได้ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นก็ตาม หากก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประสบการณ์การท างานในดินแดนโพ้น
ทะเลของอาสาสมัครสันติภาพได้มีผลกระทบท่ีส าคัญในการเป็นแรงบันดาลใจแก่คนจ านวนมากในการ
ท างานพัฒนาดินแดนท่ีล้าหลังและการศึกษาท าความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของดินแดนท่ีอยู่
ห่างไกลคนละฟากโลกเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีในหมู่ประชาชาติ   เป็นท่ีน่าสนใจว่ารายงานประจ าปีของ
หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ (Annual Peace Corps Report)64 ซึ่งเป็นรายงานท่ีส านักงานอาสาสมัคร
สันติภาพต้องรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ช้ีเห็นอย่างชัดเจนถึง ผลของการเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศต่ออดีตอาสาสมัครท่ีส าคัญคือ การท่ีอาสาสมัครจ านวนมากได้กลายเป็นผู้ท่ีมีอุดมคติในการ
ท างานเพื่อการพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะท างานในหน่วยงานลักษณะใด เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ หน่วยงานช านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ องค์การพัฒนาเอกชน และแม้กระท่ัง
ในเขตยากจนและล้าหลังภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ส าหรับอาสาสมัครสันติภาพผู้เข้าปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยในระหว่าง
ทศวรรษ 1960 นั้น หลังเสร็จส้ินภารกิจในประเทศไทย อดีตอาสาสมัครสันติภาพหลายคนก็ได้พบจุด
เปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในชีวิต หลายคนได้กลับมาท างานในประเทศไทยและอุทิศชีวิตเพื่อการพัฒนา
สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น จอห์น เอ็น. วิลเลียมส์ (John N. Williams) ผู้อ านวยการหน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพประเทศไทย ค.ศ. 2006 – 2009 อาจถือเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของการปฏิบัติภารกิจท่ีของ
อาสาสมัครสันติภาพในการท างานพัฒนาในประเทศไทยในระหว่างทศวรรษ 1960 เมื่อส้ินสุดภารกิจใน
ประเทศไทย จอห์น เอ็น. วิลเลียมส์ได้ประเมินด้วยตนเองโดยสรุปว่า การท างานของเขาไม่สามารถน าการ
เปล่ียนแปลงท้ังในด้านกายภาพ อุดมคติ แก่พื้นท่ีและผู้คนท่ีเขาท างานด้วยมากนัก65 

ต่อมาใน ค.ศ. 2006-2009 เมื่อเขากลับมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยอาสาสมัครสันติภาพ
ประจ าประเทศไทยและได้มีโอกาสกลับไปยังหมู่บ้านและพบปะผู้คนท่ีเขาเคยมาท างานร่วมกันเมื่อ เกือบ 
4 ทศวรรษท่ีแล้ว เขากลับตระหนักว่าผลส าเร็จท่ีแท้จริงของการท างานของเขา คือการสร้างจุดเริ่มต้นแห่ง
การพัฒนา ซึ่งแม้ว่าไม่อาจมองเห็นผลได้ในระยะเวลาอันส้ัน แต่เปรียบประดุจการหว่านเมล็ดพืชแห่งการ
พัฒนาให้ผลิดอกผล แตกกิ่งก้านสาขาในเวลาต่อมา เขาได้ส่งสารถึงอาสาสมัครสันติภาพในอีกส่ีทศวรรษ
ต่อมาเนื่องในโอกาส 45 ปีหน่วยอาสาสมัครสันติภาพประจ าประเทศไทย (ค.ศ. 2007) เพื่อเป็นการย้ าให้
เห็นถึงอุดมการณ์ในการท างานเพื่อการพัฒนาดังกล่าว 

                                                             
63 ชลิต แนวพนิช, “อาสาสมัครสันติภาพอเมริกา ผักชีโรยหน้าจักรวรรดินิยมใหม่”,วารสารสังคมศาสตร์

ปริทัศน์ (กรกฎาคม 2511), หน้า 37 - 44. 
64 “2nd Annual Peace Corps Report”, p. 102, peacecorps.gov (2 February 2010), from 

http://www.peacecorpsonline.org/ 
65 “Peace corps”, Bangkok.usembassy.gov [10 December 2007], from 

http://usembassy.gov./embassy/usgmain/ peace –corps- Thailand.html 
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เหมือนกับท่ีวุฒิสมาชิกฮิวเบริ์ด ฮัมฟรีย์ ได้กล่าวไว้ว่าอาสาสมัครสันติภาพคือ นักรบเสรีภาพ แจ็ค 
เลย์โนลด์สอาจเป็นผู้แทนในการสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยได้ว่า 

“...พวกเราได้รับการฝึกหัดอย่างเข้มข้นเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครสันติภาพ  และเราก็
ต่ืนเต้นท่ีจะได้ท างาน พวกเราต้องการให้ประชาชนชาวไทยทราบว่าพวกเรามีความจริงใจท่ีจะ
ท างานเพื่อพัฒนาประเทศไทย พวกเราหวังว่าประเทศไทยจะร้องขอกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มต่อไปให้
มาท างานในประเทศท่ีสวยงามและน่าสนใจแห่งนี้อีก พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากท่ีประเทศ
ไทยได้ร้องขอให้พวกเราได้มาปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย...”66  
ความพยายามปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนใน

สังคมไทยให้ดีขึ้นนั้นจึงเปรียบเสมือน การสร้างสะพานเช่ือมความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ ส่ิงส าคัญซึ่ง
ผู้คนท้ัง 2 ประเทศได้รับไม่ใช่ถาวรวัตถุหรือส่ิงท่ีสามารถวัดได้เป็นตัวเลข  แต่คือการท่ีประชาชนชาวไทย
และชาวอเมริกันได้มีโอกาสรู้จักกันและมีความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะเป็นผู้ท่ีมีวิถีการ
ด ารงชีวิต การให้คุณค่าแก่สังคมและส่ิงแวดล้อมท้ังด้านกายภาพและอุดมคติแตกต่างกันโดยส้ินเชิง  

ยิ่งไปกว่านั้น การท่ีอาสาสมัครสันติภาพได้พบจุดเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในชีวิต และหลายคนได้
กลับมาท างานเพื่อการพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ นั้น การเรียนรู้ประสบการณ์ของอาสาสมัคร
สันติภาพในประเด็นดังกล่าว จึงอาจเป็นประโยชน์แก่คนหนุ่มคนสาวโดยท่ัวไปผู้ซึ่งมีอุดมการณ์
เช่นเดียวกัน เพราะประสบการณ์เหล่านี้จะได้ใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการท างานเพื่อช่วยเหลือ
บุคคลในสังคมท่ีแตกต่างจากตน โดยการพยายามเรียนรู้และเข้าใจกันแม้ว่าจะเป็นผู้ท่ีมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้ท้ังผู้ช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง 

จากอุดมคติของชาวอเมริกันในความพยายามช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติ น าไปสู่การสถาปนา
หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ  ผู้ซึ่งเป็นแนวหน้าในการสร้างสะพานเช่ือมวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง
ของ ผู้คน หน่วยอาสาสมัครสันติภาพกลายเป็นอีกมิติหนึ่ งประวั ติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทย การปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพเป็นเครื่อง
แสดงอุดมคติของการพยายามอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษยชาติ  แม้วิถีชีวิตของผู้คนของสหรัฐอเมริกา
และประเทศเจ้าบ้านจะมีความแตกต่างกันมาก นอกจากนั้น การท างานพัฒนาของหน่วยอาสาสมัคร
สันติภาพอเมริกาเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายแบบประนีประนอมของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาคือ การรักษาผลประโยชน์ของประเทศในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์และช่วยประเทศท่ี
ด้อยกว่าตนให้ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น  

หน่วยอาสาสมัครสันติภาพได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยเรื่อยมา จนแม้กระท่ังหลังจากท่ี
กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวจากสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1973 แล้ว เมื่อมาถึงเวลานี้จึงอาจกล่าวได้
ว่า ท่ามกลางสมัยแห่งความสับสนของสงครามเวียดนาม หน่วยอาสาสมัครสันติภาพได้รับการสถาปนา

                                                             
66 “1st Annual Peace Corps Report”, pp. 48 - 49, peacecorps.gov (2 February 2010), from 

http://www.peacecorpsonline.org/ 
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ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในทางท่ีสร้างสรรค์ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  

เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1973 นั้นสถานการณ์การเมืองท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ผลของสงครามท า
ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหันไปสนใจผลประโยชน์ของตนในเขตอิทธิพลทวีปอเมริกามากกว่าในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนในประเทศไทยการเข้าสู่สมัยเสรีประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) และผลของการเปล่ียนแปลงประเทศให้ทันสมัยตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท าให้ประเทศไทยค่อย ๆ หลุดพ้นจากการเป็นประเทศก าลังพัฒนา  ด้วยสถานการณ์เช่นนี้
จึงมีผลต่อนโยบาย จ านวน และภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยด้วย ถึงแม้หน่วย
อาสาสมัครสันติภาพจะยังคงปฏิบัติในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ 
 
กล่าวสรุป 

การศึกษาเรื่อง “บทเรียนจากการท างานพัฒนาของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1961-1973)” ในบทความนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้
เข้าใจถึง การสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพ
สหรัฐอเมริกาในประเทศไทย และผลของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศ
ไทย  

หน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยเกิดจากนโยบายต่างประเทศแบบ
ประนีประนอมของสหรัฐอเมริกา และนโยบายสะกัดกั้นอิทธิพลของฝ่ายสังคมนิคมของสหรัฐอเมริกา โดย
การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศท่ียังไม่พัฒนาต่าง ๆ ท่ัวโลกของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงคราม
เวียดนามนั้น ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย การปฏิบัติงานของ
หน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยจึงได้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี 

การปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้ดีขึ้น แม้ว่าการท างานดังกล่าวอาจไม่ได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพแก่สังคมไทยมากนัก หากได้สร้างผลท่ีส าคัญคือ การท่ีประชาชนอเมริกันกับ
ประชาชนไทยได้รู้จัก เรียนรู้ และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน แม้ว่าผู้คนท้ังสองประเทศอาจจะไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น แต่ก็จะน าไปสู่การสร้างสะพานเช่ือมวัฒนธรรมได้ เนื่องจากผลส าเร็จของ
การปฏิบัติหากวัดเป็นรูปธรรมหรือตัวเลขได้ไม่มากนัก แต่ส่ิงท่ีส าคัญคือ ประสบการณ์ในการท างานใน
สังคมท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง ได้น าไปสู่การเปิดโลกทัศน์และวิธีการคิดแบบใหม่ต่อบริบท
ต่าง ๆ รอบตัวแก่อาสาสมัครสันติภาพ  และก่อให้เกิดกระบวนการน าประสบการณ์ในการท างานของ
อาสาสมัครไปวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย และน าบทสรุปท่ีได้ไปใช้เป็นบทเรียนในการท างานพัฒนาและการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมซึ่งมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน 
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อุดมการณ์และวิธีการท างานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพนับเป็นแบบอย่างในการท างานอาสา
พัฒนาของผู้คนท่ัวโลก การเรียนรู้ประสบการณ์ของอาสาสมัครสันติภาพจึงเป็นประโยชน์แก่คนหนุ่มคน
สาวท่ีมีอุดมการณ์เช่นเดียวกันในการพยายามท างานเพื่อช่วยเหลือบุคคลในสังคมท่ีแตกต่างจากตนให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เหมือนกับอดีตอาสาสมัครสันติภาพจ านวนมากซึ่งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจใน
ฐานะอาสาสมัครสันติภาพแล้ว ก็ยังได้ท างานพัฒนาในหน่วยงานต่าง ๆ  

ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ ประชาชาติล้วนมีความปรารถนาร่วมกันในการท่ีจะสร้างโลกท่ี
สงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี ท่ามกลางการท าลายล้างและความรุนแรงในสงครามเวียดนาม ภาพการ
ปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาในงานเขียนฉบับนี้ อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดง
ความพยายามในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน บนพื้นฐานของมนุษยชาติซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

การศึกษาประวัติศาสตร์ภารกิจของอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยจึงท าให้พบว่า การเรียนรู้ 
การพยายามเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างชาวอเมริกาและผู้คนในประเทศเจ้าบ้านได้เกิดขึ้นแล้ว ประชาชน
ชาวไทยท่ีเติบโตอยู่ในยุคทศวรรษ 1960 – 70 หลายคนอาจจะเคยได้เกี่ยวข้องเป็นลูกศิษย์ เป็นคนไข้ เคย
ร่วมงาน ได้พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยตรง หรืออาจเพียงแค่เฝ้ามอง สงสัย ช่ืนชม“ครูฝรั่ง”“หมอ
ฝรั่ง”หรือ“นายช่างฝรั่ง”ฯลฯ หากทุกคนคงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าอาสาสมัครสันติภาพชาวอเมริกันคือผู้
กอปรด้วยอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันยากล าบาก แม้ว่าผลงานของเขาจะไม่สามารถ
ประเมินได้ด้วยมาตรวัดทางวัตถุ แต่พวกเขาได้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างสะพานเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่าง
ชาวไทยและชาวอเมริกันอย่างแท้จริงนับต้ังแต่การสถาปนาหน่วยอาสาสมัครสันติภาพอเมริกาใน ค.ศ. 
1961  

ผู้คน มิตรภาพ และปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลก
จะยังคงอยู่ในความทรงจ าตลอดไป แม้วันเวลาแห่งการเริ่มต้นจะผ่านมามากกว่ากึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม 

 
 

------------------------ 
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แนะน าเอกสารจดหมายเหตุจากตา่งประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยชุดส าคัญ 
ณ หอจดหมายเหต ุกองวิชาประวตัิศาสตร์ ส่วนการศึกษา  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
  

พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสด์ิ 
 

ก่อนท่ีจะกล่าวแนะน าเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยชุดส าคัญในหอ
จดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กปศ.ฯ) ขอ
แนะน าให้รู้จักท่ีมาของศูนย์ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยจากต่างประเทศของ กปศ.ฯ 
และการด าเนินการท่ีผ่านมา 
 
ความเป็นมา 

ศูนย์ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยจากต่างประเทศเกิดจากพระราชด าริ       
พระราโชบายและพระราชทรัพย์ในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ. 2530-2558) 
ท่ีทรงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ด้วยการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้รอบ
ด้าน  

การจัดหาส าเนาเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยจากต่างประเทศเริ่มใน พ.ศ. 2535 เมื่อ
เริ่มโปรดเกล้า พระราชทานทุนแก่อาจารย์กปศ.ฯ หมุนเวียนไปค้นคว้าและถ่ายส าเนาหลักฐานฯ จากหอ
จดหมายเหตุในต่างประเทศ  เริ่มท่ี ร.ท.ศรศักร ชูสวัสด์ิ  (ยศในขณะนั้น) ไปสหราชอาณาจักร (มกราคม-
เมษายน) เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีส านักหอจดหมายเหตุ
สาธารณะ (Public Record Office, Kew, Surrey) (ปัจจุบันคือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ-The National 
Archives-TNA) และหอสมุดแห่งสหราชอาณาจักร (The Oriental and India Office Collections of 
the British Library) ส าหรับงานวิจัยของ กปศ.ฯ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก นอกจากค้นคว้า
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้ศึกษาระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 
พร้อมท้ังรวบรวมบัญชีเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับไทย (ในเวลานั้นการสืบค้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วย)  

โครงการได้ด าเนินการต่อมาอีกเป็นระยะ ดังนี้ พ.ศ. 2536, 2539, 2548, 2556, 2557, 2558, 
2559 และ 2560 ส าหรับใน พ.ศ. 2558 โปรดเกล้าฯ ให้กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ร่ วมมือกับภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปจัดหาเอกสารจดหมายเหตุท่ีหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ เยอรมนี 
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ต่อมา กองทัพบกและกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ เช่น ซื้อไมโครฟอร์มจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐฯ และ
หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ถ่ายส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส  
นอกจากนั้น เพื่อให้นักวิจัยท่ัวไปสามารถเข้าถึงไมโครฟิล์มบางรายการของศูนย์ฯ กปศ.ฯ จึงได้แลกเปล่ียน
ไมโครฟิล์มบางรายการกับส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพฯ  

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีส าเนาเอกสารฯ จากหอจดหมายเหตุในประเทศ (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ ) และต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา : The National Archives and Records Administration (NARA)  
สหร าชอ าณาจั ก ร  : The National Archives (TNA); The Oriental and Indian Office 

Collections of the British Library (OIOC), Bank of England,  University of London (School of 
Oriental and African Studies และ London School of Hygiene and Tropical Medicine)  

ฝร่ังเศส : Le ministère des Affaires étrangères 
เยอรมน ี: The German Federal Archives 
รูปแบบของส าเนาท่ีเก็บและมีให้บริการ ได้แก่ (1) เอกสารถ่ายส าเนา (2) ภาพถ่ายดิจิทัล          

(3) ไมโครฟอร์ม (ไมโครฟิล์มและไมโครฟิช) เอกสารถ่ายส าเนาและภาพถ่ายดิจิทัลประมาณ 200,000 
หน้า ไมโครฟอร์มมี 131 รายการ 
  
ล าดับการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 

ปี พ.ศ. ผู้ด าเนินการ1 กิจกรรม ประเทศ และสถานที ่ แหล่งทุน 

2534 10 มกราคม พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไป   
The Public Record Office, Kew, UK (ปัจจุบันคือ The National Archives, UK)  

2535 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
- The National Archives 
- The British Library 

พระราชทาน 

2536 “—” “—” “—” 

2537 กปศ.ฯ  จัดสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์เมือง
นครนายก” 6 กันยายน 

 

2539 พ.อ.หญิง ประไพพิศ วรวฒันชัย ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  
- The National Archives 

“—” 

                                                             
1 ยศในปัจจุบัน 
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 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  

- The National Archives 
- The Library of Congress 

“—” 

 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  
- The National Archives 
- The Library of Congress 

“—” 

2540 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
Bank of England 

 

2542 กปศ.ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สถาบันไทยคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จัดสัมมนาเรื่อง “อันเนื่องด้วย
สงคราม 3 ช่ือ : สงครามโลกครั้งท่ี 2 
สงครามมหาเอเชียบูรพา และ
สงครามเอเชียแปซิฟิก”18 สิงหาคม, 
2542, รร.จปร. 

 

2548 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  
- The National Archives 
- The Library of Congress 

“—” 

2549-50 “—” จัดซื้อไมโครฟิล์มจากสหรัฐฯ  
(34 ม้วน)  

กทพ. รร.จปร. 

2549 “—” แลกเปล่ียนไมโครฟิล์มจากสหรัฐฯ 
จ านวน 34 ม้วนกับส านัก           
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพฯ  

- 

2553 “—” จัดซื้อไมโครฟิล์ม 2 ม้วน จาก 
Franklin D. Roosevelt 
Presidential Library, สหรัฐฯ  

กองทุนเฉลิมรัฐสีมา
คุณากร กปศ.ฯ  

2554 “—” 
และ ร.อ.ศุภสิทธิ์ สังวรวงษ ์

จัดซื้อไมโครฟิช (Microfiche) The 
Library of Congress 

“—”  
 

2556 พ.อ.พีรพล สงนุ้ย ค้นคว้า, เวียดนามและกัมพูชา : 
The National Archives 

พระราชทาน 
และ กทพ. รร.จปร. 

 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  
- The National Archives  

“—” 
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- The Library of Congress 
 พ.อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ค้นคว้า,สหรัฐฯ :  

The National Archives 
“—” 

 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
- The National Archives,  
- The British Library,  
-  Archives and Special 
Collections, SOAS Library 
- London School of Hygiene & 
Tropical Medicine Archives, 
University of London 

“—” 

 “—” ซื้อไมโครฟิล์มจากส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรุงเทพฯ  

กทพ.รร.จปร.
สนับสนุน

โครงการวิจัยของ
พ.อ.ศรศักร 

 พ.ต.ศิวพงศ์ กุศลภุชฌงค์และ 
พ.ท.หญิง เอิบบุญ บุลสุข 

จัดท าระบบฐานข้อมูลส าเนาเอกสาร
จดหมายเหตุ 

 

2557 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
- The National Archives 
- The British Library 
- School of Oriental and 
African Studies, University of 
London 

พระราชทาน 
และ กทพ.รร.จปร. 

 ร.อ. หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
- The National Archives 

“—” 

2558 พ.อ.ศรศักร ชูสวัสด์ิและ 
พ.ต.ศิวพงศ์ กุศลภุชฌงค์ 

ด าเนินการแปลงไมโครฟิชเป็นดิจิทัล
ท่ีส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

กทพ.รร.จปร.  

 ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ 

ค้นคว้า, เยอรมนี :  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

พระราชทาน/
โครงการความ

ร่วมมือกับภาควิชา
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ประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ  

 กปศ.ฯ  จัดสัมมนาเรื่อง “70 ปี แห่งการ
ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 : ไทยจาก
เอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน”
31 สิงหาคม 2558, รร.จปร. 

 

2559 พ.อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
พ.ต.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย 

พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ 

ค้นคว้า, สหรัฐฯ :  
- The National Archives 

พระราชทาน 
และ กทพ. รร.จปร. 

 พล.ต.ศรศักร ชูสวัสด์ิ ค้นคว้า, สหราชอาณาจักร :  
- The National Archives 
- The Royal Archives 
- The British Library 

พระราชทาน 
และ กทพ.รร.จปร. 

2560 กปศ.ฯ  “120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย-รัสเซียจาก
มุมมองของเอกสารรัสเซีย 
สหรัฐอเมริกาและนักวิชาการไทย-
รัสเซียศึกษา” 25 พฤศจิกายน 
2560, รร.จปร. 

 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ กปศ.ฯ  
 สาเหตุส่วนหนึ่ง ท่ีท าให้ศูนย์ฯ มีส าเนาเอกสารจดหมายเหตุหลายรูปแบบก็เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งหอจดหมายเหตุในต่างประเทศน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
มากโดยเฉพาะการให้บริการเพื่อค้นคว้าและท าส าเนาเอกสาร 

จากประสบการณ์การไปค้นคว้าเอกสารจดหมายในต่างประเทศ 2 ช่วงใหญ่ ๆ ท่ีสหราชอาณาจักร
และสหรัฐฯ ในทศวรรษ 2530 และทศวรรษ 2550 พบว่าความก้าวหน้าของ ICT ท าให้การสืบค้น         
การเก็บข้อมูล และการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุสะดวกและรวดเร็วมาก อีกท้ังช่วยให้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในต่างประเทศในหลายประเทศได้อย่างกว้างขวางและมากขึ้นกว่าเดิม รวมท้ังหนังสือ
เก่าและหนังสือหายาก   
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 ในทศวรรษ 2530 ท่ียังเป็นยุค 2G คือ เมื่อแรกเริ่มโครงการนั้น งานจดหมายเหตุในสหราช
อาณาจักรและสหรัฐฯ ยังเป็นระบบเก่า เอกสารจดหมายยังเก็บอยู่ในรูปแบบเดิมคือ เอกสารถ่ายส าเนา 
(กระดาษ) หรือส าเนาในรูปไมโครฟอร์ม (ไมโครฟิล์มและไมโครฟิช) ผู้ค้นคว้าส่วนใหญ่ต้องไปค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือส่ังซื้อไมโครฟอร์ม การสืบค้นยังใช้วิธีดูบัญชีเอกสารเป็นหลัก ในขณะนั้น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังเพิ่งเริ่มต้น กล่าวคือ มีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ (ทรงเตารีด) ใช้บ้าง
แล้ว แต่ประสิทธิภาพการท างานยังจ ากัดอยู่มาก ท าให้มีข้อจ ากัดในการสืบค้นรายช่ือเอกสารจดหมายเหตุ    
การท าส าเนาเอกสารจดหมายต้องใช้วิธีจด ถ่ายส าเนาเป็นเอกสาร (กระดาษ) (ส่ังถ่ายหรือถ่ายเอง) และ
ซื้อเป็นไมโครฟอร์ม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 

เมื่อกลับไปค้นคว้าในอีก 15 ปีถัดมา ประมาณทศวรรษ 2550 เป็นยุค 3-4G ซึ่ง ICT ก้าวหน้าขึ้น
มาก การสืบค้น การจดและการท าส าเนาจึงสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะการสืบค้นรายช่ือ
เอกสารจดหมายเหตุในต่างประเทศจากท่ีไหนก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจดหมายเหตุนั้น ๆ ส่วนการ
ท าส าเนา สามารถใช้วิธีเก่าคือ ไปค้นคว้าด้วยตนเอง จด ถ่ายส าเนาเป็นเอกสาร หรือส่ังซื้อไมโครฟอร์ม 
และวิธีใหม่ คือ ส่ังซื้อส าเนาเอกสารผ่านเว็บไซต์ (บางแห่งมีเอกชนรับจ้างด าเนินการ) หรือไปค้นคว้าด้วย
ตนเองและถ่ายภาพดิจิทัล (ด้วยกล้องหรือเครื่องสแกน หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ และสหราช
อาณาจักร สามารถใช้กล้องและสแกนได้เองและฟรี) ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ ซึ่งหอจดหมายเหตุ
ในหลายประเทศถ่ายส าเนาเป็นดิจิทัลให้ดาวน์โหลดได้ฟรีหรือจ าหน่าย โดยเฉพาะสหรัฐฯ นั้นมีการบริการ
ให้ฟรีในลักษณะนี้มาก 

 

 
 

ICT มีประโยชน์กับงานจดหมายเหตุของ กปศ.ฯ เช่นนั้น เมื่อแรกนั้น การจัดเก็บส าเนาเอกสารฯ 
ของศูนย์ฯ จัดเก็บส าเนาเอกสารจดหมายเหตุตามหมวดหมู่เดิมท่ีได้มา แล้วใส่กล่องและท าบัญชีเอกสาร
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ส าหรับสืบค้น ไมโครฟอร์มเก็บในตู้และท าบัญชีเอกสารเช่นกัน ส่วนในยุคหลัง ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ
ส่วนใหญ่ท่ีได้มาเป็นภาพถ่ายดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้ง่ายแก่การจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
ศูนย์ฯ จึงจัดท าฐานข้อมูลส าเนาเอกสารจดหมายเหตุให้มีศักยภาพท่ีจะสามารถสืบค้นรายช่ือส าเนา
เอกสารจดหมายเหตุและสามารถเปิดอ่านส าเนาเอกสารฯ ได้ทันที อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดเรื่องลิขสิทธิ์
ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ส าเนาเอกสารออนไลน์ได้ผู้ค้นคว้าต้องใช้บริการท่ีห้องสมุด กปศ.ฯ เท่านั้น  
 
แนะน าเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศชุดส าคัญ 

นับต้ังแต่ศูนย์ฯ ได้เอกสารชุดแรก ๆ มา ได้จัดท าเอกสารแนะน าเอกสารจดหมายเหตุส าหรับ
สืบค้นและบันทึกข้อมูลการท างานเกี่ยวกับเอกสารชุดนั้น ๆ มาต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2542 และน าเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ กปศ.ฯ นอกจากนั้นมีการจัดสัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับส าเนาเอกสารฯ หลายครั้ง 
ได้แก่* 

1. “อันเนื่องด้วยสงคราม 3 ช่ือ : สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา และสงคราม
เอเ ชียแปซิฟิก” วัน ท่ี  18 สิงหาคม พ.ศ.  2542 ( เป็น เ จ้าภาพร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

2. “70 ปี แห่งการส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 : ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน” วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

3. “120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซียจากมุมมองของเอกสารรัสเซีย 
สหรัฐอเมริกาและนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา” วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
กล่าวเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุจากสหรัฐฯ ท่ีศูนย์ฯ มีให้บริการและให้ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่  
1.  ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ   

1.1 ไมโครฟิล์ม (เหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2344-2501 : ค.ศ. 1801-1958) ได้แก่ หมวด RG 59 
General Records of the Department of State แ ล ะ  RG 84 Records of the Foreign Service 
Posts of the Department of State 

1.2 เอกสารถ่ายส าเนา หมวด RG 59 General Records of the Department of State  
นอกจากเอกสารจดหมายเหตุในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีอยู่จ านวนมากแล้ว และเคยแนะน าไปในการ
สัมมนาเมื่อ พ.ศ. 2558 และ 2560 แล้ว ส าหรับเอกสารจดหมายเหตุชุดส าคัญบางชุดท่ีเกี่ยวกับการ
สัมมนาในครั้งนี้ท่ีควรแนะน า คือ  

                                                             
* ก่อน พ.ศ. 2561 กองวิชาประวัติศาสตร์.สกศ.รร.จปร. จัดสัมมนามาแล้ว 6 ครั้ง 3 ครั้งแรกได้แก่ เรื่อง “ภาษา

กับประวัติศาสตร์ และความเคลื่อนไหวในวิชาประวัติศาสตร์ไทย” วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ครั้งที่ 2” หน่ึง
ศตวรรษสยามใหม่กับเส้นทางสู่อนาคต” วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย) และครั้งที่ 3 เรื่อง “ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก” วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537 
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- รายงานการเมืองรายเดือน (Monthly Political Report) (พ.ศ. 2474-2484 : ค.ศ. 1931-
1941) จัดเก็บรวมและแบ่งเป็นรายปีได้ 12 กล่อง 

1.3  เอกสารสารถ่ายส าเนา RG 151 Records of the Bureau of Foreign and Domestic 
Commerce; Records Relating to Commercial Attaché’s Report, Siam (Bangkok)  
ชุดส าคัญคือ Economic and Trade Notes, Special Report, Weekly Report (พ.ศ. 2473-2476 : 
ค.ศ. 1930-1933)  

1.4 ไ ม โ ค รฟิ ล์ ม  RG 226 Records of the Office of Strategic Services : Washington 
Director's Office (หมายเลขไมโครฟิล์ม M1642) 
2.  หนังสือเล่ม 

- Foreign Relations of the United States : Diplomatic Papers. (FRUS)  
- บันทึกความทรงจ า (Memoire) ของบุคคลส าคัญ เช่น Navigating the Rapids, 1918–

1971 : From the Papers of Adolf A. Berle เป็นบันทึกของ Adolf A. Berle ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Assistant Secretary of State, 1938-1944),  Years of renewal 
เป็นบันทึกของ Henry Kissinger รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Secretary of State, 
1973-1977) และ Brief Authority : Excursions of a Common Man in a Uncommon World 
เป็นบันทึกของ Edward F. Stanton เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทย ค.ศ. 1946-1947 

- Bangkok Calendar by Dan Beach Bradley (ฉบับ ค.ศ. 1962-1971) ไมโครฟิล์มและ
ส าเนาจากไมโครฟิล์ม 
 
ตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุชุดส าคัญบางรายการ 

 
เอกสารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  

ไมโครฟิล์ม 
หมวดเอกสาร 
RG 59 General Records of the Department of State 
RG 84 Records of the Foreign Service Posts of the Department of State 
 
ห้วงเวลาของเอกสาร พ.ศ. 2344-2501 : ค.ศ. 1801-1958 
 
รูปแบบการจัดเก็บที่ กปศ.ฯ และส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (แลกเปล่ียน) ไมโครฟิล์ม 
 
การสืบค้น บัญชีไมโครฟิล์ม 
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แหล่งเอกสารอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยง หนังสือชุด Foreign Relations of the United States : 
Diplomatic Papers. (FRUS) URL : http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS 
 
สาระส าคัญ 
 ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุของสหรัฐฯ ระหว่างพ.ศ. 2344-2501 มีเรื่องความสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการระหว่างสหรัฐฯ กับไทย (พ.ศ. 2377-2501 ค.ศ. 1834-1958) กิจการภายในของไทย พ.ศ. 2453-
2472 : ค.ศ. 1910-1929 (รัชกาลท่ี 6- ต้นรัชกาลท่ี 7)  

ส่วนใหญ่ เป็นเอกสารราชการติดต่อไปมาระหว่างสถานทูตสหรัฐฯ ท่ีกรุงเทพฯ กับกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ เอกสารราชการติดต่อไปมาระหว่างสถานทูตไทยท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กับกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ท้ังนี้แยกตามประเภทเอกสาร ได้แก่   

1. หนังสือราชการถึงสถานทูตต่างชาติในสหรัฐฯ ถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พ.ศ. 
2377-2449 : ค.ศ. 1834-1906 (รัชกาลท่ี 3-5)  

2. หนังสือราชการจากสถานทูตไทยในสหรัฐฯ  ถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พ.ศ. 2419-
2449 : ค.ศ. 1876-1906 (รัชกาลท่ี 5)  

3. หนังสือราชการจากทูตสหรัฐฯ ถึงรัฐบาลไทย พ.ศ. 2425-2449 : ค.ศ. 1882-1906 (รัชกาลท่ี 5)  
4. หนังสือราชการจากกงสุลสหรัฐฯ ท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2399-2499 : ค.ศ. 1856-1906 (รัชกาลท่ี 4-5)  
5. เอกสารจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับกิจการภายในของไทย พ.ศ. 

2453-2472 : ค.ศ. 1910-1929 (รัชกาลท่ี 6- ต้นรัชกาลท่ี 7)  
6. ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย พ.ศ. 2453-2472 : ค.ศ. 1910-1929 (รัชกาลท่ี 6-ต้นรัชกาลท่ี 7)  
7. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่น พ.ศ. 2453-2472 : ค.ศ. 1910-1929 (รัชกาลท่ี 6-ต้นรัชกาลท่ี 7)  
8. เอกสารจดหมายเหตุบางส่วนของสถานกงสุลสหรัฐฯ ในไทย พ.ศ. 2399-2455 : ค.ศ. 1856-

1912 (รัชกาลท่ี 4-รัชกาลท่ี 6)  
9. เอกสารจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 

2487-2501 : ค.ศ. 1944-1958 (สงครามโลกครั้งท่ี 2-รัชกาลท่ี 9)  
 
ความส าคัญของเอกสาร ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทยต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2344-2501 
(ค.ศ. 1801-1958) คือ ก่อนมีความสัมพันธ์เป็นทางการใน พ.ศ. 2376 (รัชกาลท่ี 3) จนถึง พ.ศ. 2501 
(รัชกาลท่ี 9) หรือตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมจนถึงต้นยุคสงครามเย็น 
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รายชื่อไมโครฟิล์มเก่ียวกับไทย ระหว่าง พ.ศ. 2344-2501 (ค.ศ. 1801-1958)  
 

หมายเลข
ไมโครฟิล์ม 
(Publica- 

tion 
Number)  

ชื่อเรื่องไมโครฟลิ์ม 
 (Publication Title)  

 

หมวด
เอกสาร 

(RG No.)  

ชื่อหมวด
เอกสาร 

(RG Title) 

จ านวน
ม้วนที่มี/
จ านวน
ทั้งหมด 

หน่วยงานจัดซื้อ / 
(หน่วยงานบริการ

ร่วม)  

C 14 Lot Files of the U.S. Department 
of State Relating to Southeast 
Asia, 1944-1958. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

8  / 39 กปศ. รร.จปร. / 
(สจช.)  
หมายเหตุ : มีม้วน
ที่ 1, 6, 10-11, 
17-19, 38 

M77 Diplomatic Instructions of the 
Department of State, 1801-1906. 

 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

1 / 175 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
หมายเหตุ : Siam 
มีม้วนเดียว (ม้วนที่ 
141)  

M 99 Notes to Foreign Legations in the 
United States from the 
Department of State, 1834-1906. 

 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

1 / 99 
 

กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
หมายเหตุ : Siam 
มีม้วนเดียว (ม้วนที่ 
68)  

M 172 Dispatches from U.S. Ministers to 
Siam, 1882-1906. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

9 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
 

M 448 Dispatches from U.S. Consuls in 
Bangkok, Siam, 1856-1906. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 
 
 

6 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
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M 512 Notes from the Siamese Legation 
in the United States to the 
Department of State, 1876-1906. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

1 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
 

M 729 Records of the Department of 
State Relating to Internal Affairs 
of Siam, 1910-1929 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

18 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
 

M 730 Records of the Department of 
State Relating to Political 
Relations Between the United 
States and Siam, 1910-1929. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

1 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
 

M 731 Records of the Department of 
State Relating to Political 
Relations Between Siam and 
Other States, 1910-1929. 

59 General 
Records of 
the 
Department 
of State 

1 กปศ.รร.จปร. 
(สจช.)  

T 403 Selected Records of the U.S. 
Consulate in Bangkok, Siam, 
1856-1912. 

84 Records of 
the Foreign 
Service Posts 
of the 
Department 
of State 

14 กปศ. รร.จปร./ 
(สจช.)  
 

 รวม   60  
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เอกสารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  
รายงานการเมืองรายเดือน (Monthly Political Report) (พ.ศ. 2474-2484 : ค.ศ. 1931-1941)  

 
หมวดเอกสาร RG 59 General Records of the Department of State (Decimal File) ค.ศ. 1930-
1939* และ ค.ศ. 1940-1944 
 ต้นฉบับของรายงานชุดนี้จัดเก็บและให้บริการอยู่ท่ีส านักจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ คอลเลจปาร์ค  
(The National Archives, College Park - NACP) มลรัฐแมริแลนด์  
 
ห้วงเวลาของเอกสาร พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ถึงกันยายน พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)  
 
รูปแบบการจัดเก็บที่ กปศ.ฯ เอกสารถ่ายส าเนา (รวมแยกจัดเก็บเป็นกล่องต่างหาก)  
 
การสืบค้น 1. สืบค้นหัวข้อรายได้จากเว็บไซต์ กปศ.สกศ.รร.จปร. (ใส่หัวข้อรายงานในแต่ละเดือน
ท้ังหมดลงฐานข้อมูลท้ังหมด)  
  2. สืบค้นจากส่ิงพิมพ์ของ กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 
แหล่งเอกสารอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงกัน หนังสือชุด Foreign Relations of the United States : 
Diplomatic Papers. (FRUS) URL : http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS 
 
สาระส าคัญ 

รายงานการเมืองรายเดือน (Monthly Political Report - P.R.) เป็นรายงานสรุปเหตุการณ์
เกี่ยวกับประเทศไทยในเกือบทุกแง่มุม ซึ่งสถานทูต (Legation) สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยรายงาน
ไปยังกระทรวงต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อาทิ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจ การค้า และสังคมในแต่ละรอบเดือน  
 รายงานชุดนี้เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2474 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2484 เหตุท่ีรายงาน
ชุดนี้ส้ินสุดลงแค่เดือนกันยายน พ.ศ. 2484 เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ญี่ปุ่นบุกไทยในวันท่ี 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2484  จึงไม่มีรายงานในลักษณะเดียวกันอีก 

                                                             
* เอกสารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ RG 59 General Records of the Department of State 

(Decimal File) ถึง ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) ท่ีมีตัวเลขก ากับคล้ายระบบเลขหมู่ของห้องสมุดน้ัน หมวด 892.00 (8**.00 
หมายถึง Internal Affairs of States, 92 เป็นรหัสประจ าประเทศไทย 892.00 จึงหมายถึงเรื่องการเมืองภายในของไทย) 
เมื่อรายงานแต่ละเดือนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการท าส าเนารายงานแยกตามเรื่อง และจัดเก็บตามหัวเรื่อง
แยกย่อยลงไปอีกด้วย เช่น เรื่องเก่ียวกับการคลัง จะมีส าเนาเก็บไว้ที่ 892.51 ส่วนเรื่องที่ดิน จะมีส าเนาเก็บไว้ที่ 892.52 
เป็นต้น  (8**.50 หมายถึงเรื่องทางเศรษฐกิจทั่วไป, .51 เป็นเรื่องการคลัง, .52 เป็นเรื่องที่ดิน 892.51 และ 892.52 จึง
เป็นเรื่องการคลังของไทย และเรื่องที่ดินของไทยตามล าดับ) กล่าวอีกทางหน่ึงก็คือ รายงานการเมืองรายเดือนชุดน้ีเป็น
ที่มาของส าเนารายงานแยกย่อยตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ น่ันเอง   
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ก่อนหน้าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2474 มีรายงานในลักษณะคล้ายกัน แต่การเขียนรายงานไม่ได้แยก
หัวข้อและมีสารบัญชัดเจนเหมือนรายงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา จึงไม่ได้รวมเข้าไว้ด้วย  
 แม้รายงานแต่ละเดือนเรียกช่ือรวมว่า รายงานการเมืองรายเดือน (Monthly Political Report) 
แต่เนื้อหาภายในครอบคลุมความเป็นไปในไทยอย่างกว้างขวาง ต้ังแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สภาพการณ์ทางการเมือง เช่น 
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภาวะทางเศรษฐกิจ จนถึงเรื่องราวทางสังคมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ไทย ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงและโดยอ้อม   

รายงานชุดนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนเหตุการณ์ความเป็นไปในไทยด้านต่าง ๆ เท่านั้น แต่แสดงให้เห็น
ถึงความสนใจของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อประเทศไทยก่อนเกิดสงครามแปซิฟิก (ธันวาคม พ .ศ. 2484) ซึ่งถือ
ว่าเป็นช่วงท่ีสหรัฐอเมริกายังมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับไทยน้อยมาก เมื่อเทียบกับมหาอ านาจอื่นอย่าง   
สหราชอาณาจักร หรือฝรั่งเศส    

อย่างไรก็ดี ต้องเข้าใจว่า รายงานชุดนี้เป็นสรุปรายงานประจ าเดือน ยังมีหนังสือติดต่อราชการอื่น 
ๆ ซึ่งรายงานเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในรายละเอียด และเสนอความเห็นของทูตไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซ. 
ส าเนาเอกสารส่วนหลังนี้ บางส่วนมีให้บริการท่ีห้องสมุด กปศ.ฯ เช่นกัน 
 
ความส าคัญของเอกสาร ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในเกือบทุกเรื่องก่อนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามแปซิฟิกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองภายใน 
และการทหาร  

---------------------- 
 

เอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ พ.ศ. 2473-2488 (ค.ศ. 1930-1945) 
 
หมวดเอกสาร RG 151 Records of the Bureau of Foreign and Domestic Commerce; Records 
Relating to Commercial Attaché’s Report, Siam (Bangkok)  
 
ห้วงเวลาของเอกสาร พ.ศ. 2473-2488 : ค.ศ. 1930-1945 
 
รูปแบบการจัดเก็บที่ กปศ.ฯ เอกสารถ่ายส าเนา 
 
การสืบค้น 

1. สืบค้นหัวข้อรายได้จากเว็บไซต์ กปศ.สกศ.รร.จปร. (ใส่หัวข้อรายงานในแต่ละเดือนท้ังหมดลง
ฐานข้อมูลท้ังหมด)  
 2. สืบค้นจากส่ิงพิมพ์ของ กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 
แหล่งเอกสารอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยง Foreign Relations of the United States : Diplomatic 
Papers. (FRUS) URL : http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS 
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สาระส าคัญ 
 ชุดนี้มีเอกสาร 5 ประเภท ได้แก่ 
  1. Economic and Trade Notes เป็นรายงานต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 
(ค.ศ. 1932) ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933)  
  2. Special Reports เป็นรายงานต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ถึง 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933)  
   3. Weekly Report เป็นรายงานต้ังแต่วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ถึง 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) มีไม่ครบทุกสัปดาห์  
   4. รายงานย่อยจากส านักงานผู้ช่วยทูตพาณิชย์ กรุงเทพฯ ถึง Bureau of Foreign and 
Domestic Commerce และ Division of Regional Information,พ.ศ. 2474-2475 (ค.ศ. 1931-1932)  
   5. เบ็ดเตล็ดหนังสือราชการในกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ เกี่ยวกับประเทศไทย พ.ศ. 
2474-2488 (ค.ศ. 1931-1945)  
 รายงาน Economic and Trade Notes และ Special Report ในแฟ้มกระทรวงพาณิชย์ของ
สหรัฐฯ (Department of Commerce) แสดงว่า หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก (The Great 
Depression) ท่ีเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจไทยมาก 
จนกระท่ังต้ังส านักงานทูตพาณิชย์ขึ้นในไทยในราวปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) มีนาย 
Frank S. William ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยทูตพาณิชย์  (Commercial Attaché) คนแรก (เดินทางถึง
กรุงเทพฯ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 : ค.ศ. 1930) มีนาย Joe D. Walstrom เป็นผู้ช่วยทูตพาณิชย์ 
(Assistant Trade Commissioner) (เดินทางถึงกรุงเทพฯ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2473) แต่เพียง 3 ปี 
ส านักงานก็ถูกยุบ นาย Charles E. Brookhart ผู้ช่วยทูตพาณิชย์คนต่อมา และนาย Joe D. Walstrom 
เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) จากนั้น กงสุลใหญ่ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบแทน   
 ส่วนหนังสือติดต่อราชการเบ็ดเตล็ดของกระทรวงพาณิชย์ท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย นอกเหนือจาก
เรื่องเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การส ารวจเศรษฐกิจของไทย C. C. Zimmerman ใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) 
ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไทยในเรื่องอื่น เช่น การเสด็จฯ เยือนสหรัฐฯ ของรัชกาลท่ี 7 ใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 
1931) งานฉลองกรุงเทพฯ 150 ปี และการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932)  
 
ความส าคัญของเอกสาร รายงานเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งในทางประวัติศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ไทยกับสหรัฐฯ ในช่วงเวลาท่ีโลกเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจช่วงหนึ่ง และให้ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพท่ีแสดงการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจของไทยอีกท้ังเหตุการณ์ส าคัญบางเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ไทย 

---------------------- 
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เอกสารจดหมายเหตุของส านักงานยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ (Office of  Strategic Services : OSS)  
The Director's Office of Strategic Services (ค.ศ. 1941-1946)  

 
หมวดเอกสาร RG 226 Records of the Office of Strategic Services : Washington Director's Office 
 
ห้วงเวลาของเอกสาร พ.ศ. 2484-2489 : ค.ศ. 1941-1946 
 
รูปแบบการจัดเก็บที่ กปศ.ฯ ไมโครฟิล์ม (กปศ.ฯ มี 9 ม้วนจาก 136 ม้วน ได้แก่ ม้วนท่ี 5 , 14, 31, 44, 
79, 90, 91, 115 และ 128) และมีเอกสารบางส่วนท่ีถ่ายส าเนาจากไมโครฟิล์มม้วนอื่น   
 
การสืบค้น บัญชีไมโครฟิล์ม 
 
แหล่งเอกสารอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงForeign Relations of the United States : Diplomatic 
Papers. (FRUS) URL : http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS 
 
สาระส าคัญ 

เอกสารหมวดย่อยนี้เป็นเอกสารของส านักงานผู้อ านวยการ (Director's Office) กรุงวอชิงตัน ดีซี 
สังกัด Office of  Strategic Services อนึ่ง OSS เป็นหน่วยงานสืบราชการลับท่ีปฏิบัติการในต่างประเทศ
ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก่อนถูกยุบหลังจากสงครามยุติ แล้วมีการจัดต้ัง Strategic Services Unit 
(SSU) ต่อมาใน ค.ศ. 1946 SSU ถูกยุบรวมกับ Central Intelligence Group (CIG) และ CIG เปล่ียนเป็น 
Central Intelligence Agency (CIA) ใน ค.ศ. 1947 
 
ความส าคัญของเอกสาร ใช้ส าหรับศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวข้อง OSS ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนขบวนการเสรีไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ 3 เส้าท่ีเกี่ยวข้องระหว่างไทย 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ  

--------------- 
 

หนังสือชุด Foreign Relations of the United States (FRUS)  
Foreign Relations of the United States (FRUS) เป็นหนังสือรวมเอกสารจดหมายเหตุของ

สหรัฐฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กปศ.ฯ มี 21 เล่ม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
การสืบค้น เว็บไซต์ห้องสมุด กปศ.ฯ  
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แหล่งเอกสารออนไลน ์ Foreign Relations of the United States : Diplomatic Papers.  
(FRUS) http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS และ http: //history.state.gov/ 
historicaldocuments   
 
รายการหนังสือที่ห้องสมุดมี 
 
ค.ศ. 1952-1954 
Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Vol. XII, East Asia and the Pacific. 
Part 2. Washington D.C. : USGPO, 1987. 
 
ค.ศ. 1955-1957 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. I, Vietnam. Washington D. C.  : 
USGPO, 1985. 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. IX, Foreign Economic Policy; 
Foreign Information Program. Washington D.C. : USGPO, 1987. 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. X, Foreign Aid and Economic 
Defense Policy. Washington D.C. : USGPO, 1989. 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XIX, National Security Policy. 
Washington D.C. : USGPO, 1990. 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXI, East Asian Security; 
Cambodia; Laos. Washington D.C. : USGPO, 1990. 
Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXII, Southeast Asia. 
Washington D.C. : USGPO, 1989. 
 
ค.ศ. 1958-1960 
Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. I, Vietnam. Washington D. C.  : 
USGPO, 1986. 
Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. IV, Foreign Economic Policy. 
Washington D.C. : USGPO, 1992. 
Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. XV, South and Southeast Asia. 
Washington D.C. : USGPO, 1992. 
Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. XVI, East Asia - Pacific Region; 
Cambodia; Laos. Washington D.C. : USGPO, 1992. 
Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. XVII, Indonesia. Washington 
D.C. : USGPO, 1994. 
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ค.ศ. 1961-1963 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. I, Vietnam 1961. Washington 
D.C. : USGPO, 1988. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. II, Vietnam 1962. Washington 
D.C. : USGPO, 1990. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. III, Vietnam January-August 
1963. Washington D.C. : USGPO, 1991. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. IV, Vietnam August-December 
1963. Washington D.C. : USGPO, 1991. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. VII, Arms Control and 
Disarmament. Washington D.C. : USGPO, 1995. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. IX, Foreign Economic Policy. 
Washington D.C. : USGPO, 1995. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. XXIII, Southeast Asia. 
Washington D.C. : USGPO, 1994. 
Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol. XXIV, Laos Crisis. Washington 
D.C. : USGPO, 1994. 
 
ค.ศ. 1964-1968 
Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. I, Vietnam 1964. Washington 
D.C. : USGPO, 1992. 
 

Bangkok Calendar  
Compiled by Dr. Dan Beach Bradley 

 
ห้วงเวลาของเอกสาร พ.ศ. 2405-2415 : ค.ศ. 1862-1871 (รัชกาลท่ี 4-ต้นรัชกาลท่ี 5)  
 
รูปแบบการจัดเก็บที่ กปศ.ฯ เอกสารส าเนาจากไมโครฟิล์ม และไมโครฟิล์ม (หอสมุดแห่งชาติไม่มี)  
 
การสืบค้น เว็บไซต์ห้องสมุด กปศ.ฯ และสอบถามเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด กปศ.ฯ 
 
แหล่งเอกสารอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยง http://www.hathitrust.org/home (มีฉบับ ค.ศ. 1861-1862, 
1864-1868 
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สาระส าคัญ 
ประมวลเหตุการณ์ส าคัญในต่างประเทศและในไทย และบันทึกเหตุการณ์ส าคัญรายปี เช่น นโปเลียน
ประกาศเป็นพระจักรพรรดิ พ.ศ. 2347 (ค.ศ. 1804) สรุปเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองใน
สหรัฐฯ การระบาดของโรค เช่น อหิวาหตกโรค พ.ศ. 2404 (ค.ศ. 1861) ข้อมูลดาราศาสตร์ (การขึ้นลง
ของดาวเคราะห์ ดวงจันทร์) การนับวันเวลา เวลาแบบไทย มาตราช่ังตวงวัดแบบไทย ตารางเปรียบเทียบ
วันจันทรคติกับวันสุริยคติ วันขึ้นปีใหม่ไทย รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยต้ังแต่สมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลท่ี 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว รายช่ือเรือก าปั่นค้าขายของไทย รายช่ือคนต่าง ๆ เช่น พ่อค้าจีน มุสลิม บาทหลวง หมอสอน
ศาสนา สถานกงสุลและรายช่ือกงสุลและเจ้าหน้าท่ี ประวัติการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์
ในไทย พงศาวดารไทยฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ รายช่ือผักผลไม้เนื้อสัตว์ชนิดส าคัญในกรุงเทพฯ 
รายการสินค้าและอัตราภาษีท่ีเก็บ ตลอดจนฤดูกาลท่ีมีมาก รายช่ือขุนนางส าคัญ  
 
ความส าคัญของเอกสาร เป็นบันทึกเหตุการณ์ร่วมสมัยจึงใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้ 
เอกสารชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับใช้เขียนพงศาวดารและประชุมพงศาวดารของไทย 

---------------------- 
. 

เอกสารสิ่งพิมพ์ของศูนย์ฯ  
 (สามารถเข้าดูได้ที่ http://www.crma.ac.th > ส่วนการศึกษา > กองวิชาประวัติศาสตร์ 

 
ชมนาด  เทียมพิภพ, พ.ต.หญิง รวบรวม. บัญชีหลักฐานประวัติศาสตร์เก่ียวกับประเทศไทย ณ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา. 2 เล่ม. นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา รร.จปร., 2539. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม).  

นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พ.อ.หญิง และคณะ. (ร่าง) สาระสังเขป ส าเนาเอกสารจากหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. สหรัฐอเมริกา. นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์              
สกศ.รร.จปร., 2543. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม). 

ศรศักร  ชูสวัสด์ิ, ร.ท.  รายงานเบื้องต้นการสืบค้นเอกสารทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับประเทศ
ไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ.  นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. , 2535.        
(อัดส าเนา-เย็บเล่ม). 

........ รวบรวม. บัญชีส าเนาเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยจากอังกฤษถ่ายส าเนาจาก The 
Public Record Office อังกฤษ พ.ศ. 2535 และ 2536. นครนายก : กองวิชาประวั ติศาสตร์              
สกศ.รร.จปร., 2536. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม).  

........ รวบรวม. บัญชีประวัติศาสตร์เก่ียวกับประเทศไทย The India Office Library and 
Records กรุงลอนดอน อังกฤษ  นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร., 2537. (อัดส าเนา-
เย็บเล่ม). 
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........ และ พ.อ.วรานนท์ โกมุท. รวบรวม. บัญชีรายชื่อเอกสารประวัติศาสตร์เก่ียวกับประเทศ
ไทย ณ The Public Record Office อังกฤษ. นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. , 
2537. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม). 

........ และ วรานนท์ โกมุท, พ.อ.รวบรวม. รวบรวมหัวเร่ืองรายงานการเมืองประจ าเดือน
ระหว่าง พฤษภาคม 1931 (พ.ศ. 2474) ถึงกันยายน ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) จากสถานอัครทูต
สหรัฐอเมริกาประจ ากรุงเทพฯ ไปยังกระทรวง การต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นครนายก : กอง
วิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร., 2542. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม). 

........ รวบรวม. บัญชีและหัวเร่ืองบันทึก รายงานพิเศษ และรายงานประจ าสัปดาห์เก่ียวกับ 
เศรษฐกิจการค้าของไทย ค.ศ.1930-1933 ของส านักงานผู้ช่วยทูตพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ประจ า
ประเทศไทย และเบ็ดเตล็ดหนังสือติดต่อราชการเก่ียวกับประเทศไทย ของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ 
ค.ศ. 1931-1945.” นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร., 2543. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม).  

ศรศักร  ชูสวัสด์ิ, ร.อ. รวบรวม. รวมข่าวและบทความเก่ียวกับประเทศไทย บางส่วน จาก
หนังสือพิมพ์และนิตยสารข่าว ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ค.ศ. 1942–1949. นครนายก : กอง
วิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร., 2542. (อัดส าเนา-เย็บเล่ม). 

ศรศักร ชูสวัสด์ิ, พ.ต. รวบรวม. บัญชีส าเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากส านักจดหมายเหตุ
แห่งชาติอังกฤษ (The Public Record Office - PRO) ในประเทศไทย.   

ศรศักร ชูสวัสด์ิ, พ.ท. รวบรวม. บัญชีดัชนีเอกสารเก่ียวกับประเทศไทยส านักหอจดหมายเหตุ
แห่ งช า ติ  สห รัฐ อ เม ริ กา  RG 226 M 1642 Records of the Office of Strategic Services :  
Washington Director's Office. 

........ รวบรวม. บัญชีดัชนีเอกสารเก่ียวกับประเทศไทยจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา RG 226, Entry 153, M 1656 A, Records of the Office of Strategic Services :  
Washington Director's Office. 

......... รวบรวม. บัญชีดัชนีเอกสารเก่ียวกับประเทศไทยจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( NARA) RG 331, Records of Headquarters Southeast Asia Command 
(SEAC), 1943-45; War Dairies. 

........ รวบรวม. บัญชีไมโครฟิล์มเอกสารราชการของสหรัฐอเมริกา ส านักจดหมายเหตุ
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Archives and Records Administration) (มีบริการ
ท่ีกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. และส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)  

........  รวบรวม. บัญชีเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยจาก Foreign Relations of the  United 
States  (FRUS) ค.ศ. 1941 – 1946. 
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แหล่งข้อมูลออนไลน์ 
ส าหรับค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

 
พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสด์ิ รวบรวม 

 
1. ผลงานวิจัย  และบทความทางวิชาการ 
 - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc/ (สถาบันอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศไทย ยกเว้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์และเอกสารอื่น ๆ http://cuir.car.chula.ac.th/ 

- มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย วิทยานิพนธ์และเอกสารอื่นๆ Council of Australian 
University Librarians : http://www.caul.edu.au/caul-programs/australasian-digital-
theses/finding-theses/trove-widgets (และอื่น ๆ) 
 - JSTOR http://www.jstor.org มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้ได้ (บางบทความผู้ใช้
ท่ัวไปเปิดอ่านฟรีได้ - read-online แต่ดาวน์โหลดอาจต้องซื้อ) ปัจจุบันมี Open Content Access 
 
2. เอกสารราชการช้ันต้น 
 2.1 สหราชอาณาจักร 
 -The National Archives, Kew 
  http://discovery.nationalarchives.gov.uk 

หมายเหตุ 
 1. แยกเป็นกระทรวง, หน่วยงาน 
 2. ของไทยส่วนใหญ่อยู่ใน FO > FCO, CO, WO (เอกสารบางรายการอาจดาวน์โหลดได้ฟรี) 
  FO : Foreign Office : 

FO 69 Foreign Office : Political and Other Departments : General Correspondence 
before 1906, Siam 
 FO 371 Foreign Office : Political Departments : General Correspondence from 
1906-1966  
 FCO 1 Foreign and Commonwealth Office : 1968- 

FCO 21 Foreign Office and Foreign and Commonwealth Office : Far Eastern 
Department : Registered Files 1967-1985 

WO : War Office 
WO 106 War Office : Directorate of Military Operations and Military Intelligence, 

and predecessors : Correspondence and P, 1837-1962 
 WO 203 War Office : South East Asia Command : Military Headquarters Papers, 
Second World War  

- Parliamentary Papers :Hansard 
  - http://www.parliament.uk/business/publications/hansard/ 
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 -London Gazette 
  - http://www.london-gazette.co.uk (ต้ังแต่ ค.ศ.1665) 
 -The British Library 
  - http://www.bl.uk (มีเอกสารชุดด้วย เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์) 
   > Discover> Online Gallery (ฟรี) มีหนังสือโบราณของไทย เช่น พระราช
พงศาวดาร พระมาลัย พระอภัยมณี 
   > Collection> Digital collections > Digitised British newspapers (เสียเงิน) 
   > Collection > Digital collections > DigitisedManuscripts 

2.2 สหรัฐฯ : 
 - The National Archives and Records Administration 

  https ://www.archives.gov/research  
- Foreign Relations of the United States. (FRUS) (เอกสารกระทรวงการ

ต่างประเทศ) 
  - เอกสาร ค.ศ. 1861-1960 http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS 

หมายเหตุ 
1. มี PDF, Page Text (ใช้ค้นค าได้) 
2. Download ได้ 

  - เอกสาร ค.ศ. 1945-1988 http://history.state.gov/historicaldocuments 
หมายเหตุ แบ่งตามสมัยประธานาธิบดี สมัยประธานาธิบดีทรูแมนถึงประธานาธิบดี      

เรแกน (ค.ศ. 1945-1988) 
  - The National Security Archive, https://nsarchive.gwu.edu/ 
  - The Wilson Center Digital Archive, 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org (เอกสารจดหมายเหตุสมัยสงครามเย็น) 

- Congressional Record, 
http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcr.html (ต้ังแต่ ค.ศ. 1873) 

- Oberlin College Archives (Ohio) มีเอกสารจดหมายเหตุส่วนตัวของหมอบรัดเลย์ 
http://oberlinarchives.libraryhost.com/index.php?p=collections/controlcar

d&id=594 (ไม่มีเอกสารออนไลน์) 
นิทรรศการเกี่ยวกับหมอบรัดเลย์ 
http://www.oberlinlibstaff.com/omeka_anthro/exhibits/show/contextualizi

ngobjectsinocec/a-missionary-in-siam/home 
- Wheaton College (Massachusetts) มีเอกสารจดหมายเหตุส่วนตัวของ Kenneth 

Landon (อดีตมิชชันนารีในไทยและเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ท่ีมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับ
ไทยระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2)  

https://archon.wheaton.edu/?p=collections/findingaid&id=24&q=akashi%2
B&rootcontentid=60036#id60036 (ไม่มีเอกสารออนไลน์) 

2.3 ญี่ปุ่น : Japan Center for Asian Historical Records 
  http://www.jacar.go.jp/english/index.html  
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หมายเหตุ 
 1. เป็นเว็บไซต์รวมจดหมายเหตุจากหลายหน่วยงาน 
 2. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชีย 
 3. อายุเอกสารอยู่ระหว่างสมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (สมัยโชวะ) 
 4. มีหลายภาษา เช่น ญี่ปุ่น, อังกฤษ ไทย 

2.4 สิงคโปร์ : The National Archives http://www.nas.gov.sg/archivesonline/ 
หมายเหตุ 
 1. มีหลายประเภท อาทิ ภาพ แผนท่ี เอกสาร (ต้องขออนุญาต) 
 2. มาจากหลายแหล่ง เช่น อินเดีย อังกฤษ 

2.5 ไทย : 
2.5.1 ราชกิจจานุเบกษา : (รัชกาลที่ 5 - ปัจจุบัน)  
 http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ หรือ www.ratchakitcha.soc.go.th 

หมายเหตุ 
1. การหาสารบัญ ใส่ค าท้ัง สารบัญ และ สารบาญ 
2. ผลการค้น คลิกหน้าถัดไป อาจสลับปี (เป็นปีเก่ากว่าหรือใหม่กว่า แล้วแต่กรณี) 

2.5.2 รัฐสภาไทย : รายงานการประชุม กฎหมาย จดหมายเหตุรัฐสภา 
http://library2.parliament.go.th/library/home.html 
http://library2.parliament.go.th/museum/annal.html\ 

2.5.3 กรมประชาสัมพันธ์ 
http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=48240 
http://av.prd.go.th/ 
2.5.4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ http://www.nat.go.th/  
มีบัญชีเอกสารของบางหน่วยงาน เช่น กระทรวงการต่างประเทศในรัชกาลท่ี 5 

 2.6 ส าเนาจดหมายเหตุจากต่างประเทศในไทย 
2.6.1 กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

http://www.crma.ac.th > ส่วนการศึกษา > กองวิชาประวัติศาสตร์ > ห้องสมุด 
 - ส าเนา : กระดาษถ่ายส าเนา ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช รูปดิจิทัล (image) 
 - ประเทศ : อังกฤษ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เวียดนาม กัมพูชา 
 - เนื้อหา : รชักาลท่ี 4-ปัจจุบัน รัชกาลท่ี 5 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
2.6.2 หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่ออนไลน์) ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ         

หอจดหมายแห่งสหราชอาณาจักร 
2.6.3 สถาบันพระปกเกล้า (ไม่ออนไลน์) ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุในรัชกาลท่ี 7 จาก

ต่างประเทศ, รวมหนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง 
 
3. หนังสือ, บทความ, หนังสือพิมพ์โสตทัศนวัสดุ (ฟิล์ม และอื่น) 
 - https://archive.org/ หนังสือเก่า ภาษาอังกฤษและมีภาษาไทยด้วย โดยเฉพาะหนังสือสะสม
ของ Prof. DavidK. Wyatt และเป็นแหล่งรวมหนังสือเก่าจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เช่น Cornell 
University, Michigan University 

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/
https://archive.org/
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 หมายเหตุ 
 1. ค าค้นเป็นภาษาอังกฤษ 
 2. มีหลักฐานทุกประเภท เช่น Prelinger Archives (film : ค้นค าว่า Siam มีสารคดีเก่า) 

 - หอสมุดแห่งชาติฝร่ังเศส http://gallica.bnf.fr/ ภาษาฝรั่งเศส รวมหนังสือพิมพ์ รายงานการ
ประชุมรัฐสภา 
 - http://www.hathitrust.org/home หนังสือเก่า สหรัฐฯ ดาวน์โหลดฟรีได้บางเล่ม 

หมายเหตุ 
 1. เปิดอ่านได้ 
 1. ผู้ดาวน์โหลด ต้องมีสังกัดใน partner institution  
 2. ใช้วิธี save picture as แล้ว printout 

 Journal of the Siam Society, JSS 1904-2010-Vol. 1-98  
http://www.siam-society.org/pub_JSS/jss_index.html (บทความท้ังหมด) 

 - หอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ http://www.loc.gov  
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ 

 - สถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : หนังสือ, นิตยสาร 
http://www.car.chula.ac.th> collections เช่น King Chulalongkorn Digital Archives , Rare Books 

- ฐานขอ้มูลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร https://www.sac.or.th/main/th/database/index 
- ฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร https://library.tu.ac.th/th/tu-

digital-collections/wat-bowonniwet-vihara-cremation-collection 
- หอสมุดแห่งชาติ http://www.digital.nlt.go.th 
- ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ http://vajirayana.org/ 
- มหาวิทยาลัยเกียวโต ดรรชนีค้นค ากฎหมายตราสามดวง http://app.cias.kyoto-

u.ac.jp/gissv/01three_seals/01outline_t.html 
 
4. เฉพาะหนังสือพิมพ ์

- สหรัฐฯ  
- The New York Times (1851-1922) ต้องเป็นสมาชิก 

http://www.nytimes.com/search/  
- USA, Library of Congress 

http://chroniclingamerica.loc.gov/newspapers/  
http://cambridge.dlconsulting.com (Cambridge Public Library) หนังสือพิมพ์

เก่า สหรัฐฯ (ท่ีต้ังมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งท่ีปรึกษาราชแผ่นดินของไทยหลายคนมาจากท่ีนั่น สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เคยทรงศึกษา) 

- The California Digital Newspaper Collection 
http://cdnc.ucr.edu/site/about_us.html (1846-ปัจจุบัน) ฟร ี

- Singapore (1830-2009)  
http://newspapers.nl.sg/  

- Australia (1803-1995),  
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http://trove.nla.gov.au/newspaper?q=  
- New Zealand (1869-1920),  

http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast 
- ญี่ปุ่น : หนังสือพิมพไ์ทย : วารศัพท์ (พ.ศ. 2475-2489), สยามราษฎร์ (พ.ศ. 2477-2481), 
หลักเมือง (พ.ศ. 2483-2484)  จาก Rare Materials Exhibition, Kyoto University, 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html แต่ละช่ือเรื่องและแต่ละปีมีไม่ครบ
ทุกฉบับ ต้นฉบับอยู่ท่ีหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
- ไทย : หอสมุดแห่งชาติ  

- กรุงเทพเดลิเมล์ (พ.ศ. 2456) ประชาชาติ (พ.ศ. 2476-2480) 
http://164.115.27.97/digital/items/browse  

- Netherlands :  
http://www.kb.nl 
http://www.delpher.nl 

 
5. รูปภาพ 

- ชุดภาพโปสต์การ์ดของหอสมุดด ารงราชานุภาพ (DamrongRajanubhab Collection) 
www.digital.nlt.go.th/digital/items/browse?collection=1 

 - Royal Collection Trust (The UK) 
www.royalcollection.org.uk> quick links > picture library 

 
6. เว็บไซต์หนังสือชุดประวัติศาสตร์สหรัฐฯ กับสงครามโลกคร้ังที่ 2  (A Hypertext War of the 
Second World War) http://www.ibiblio.org/hyperwar/ 
 
7. วารสารหรือนิตยสารของหน่วยทหารไทยเช่น 
 - วารสารของ ทอ. http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Journal.aspx 

- หนังสือข่าวทหารอากาศ เริ่มออนไลน์ฉบับ พ.ศ. 2554 
  - วารสารชาวฟ้า เริ่มออนไลน์ฉบับ พ.ศ. 2554 
  - ข่าวประจ าวัน ทอ. เริ่มออนไลน์ฉบับ พ.ศ. 2558 

- นิตยสารเสนาศึกษา (รร.จปร.) http://www2.crma.ac.th/wp_sena/?page_id=12 (เริ่ม
ออนไลน์ฉบับ พ.ศ. 2547) 
 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รร.จปร.) 
http://kmlo.crma.ac.th/JOURNAL_HUSO/_Misc/Home.aspx 

- นาวิกศาสตร์ (ทร.) http://www.rtni.org/library/book_authors/นาวิกศาสตร์-2/ (ม ีพ.ศ. 
2468 ด้วย) 
 - เสนาธปิัตย์ (รร.เสธ.ทบ.) http://www.cdsd-
rta.net/index.php?option=com_abook&view=category&id=2&Itemid=148&limitstart=0    
(เริ่มออนไลน์ฉบับ พ.ศ. 2547) 

--------------- 

http://www.royalcollection.org.uk/
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วิธีสืบค้น ควรลองใส่ค าต่างๆ เช่น Siam, Thailand, Bangkok หรือช่ือเมืองส าคัญ เช่น Korat, Chiang 
Mai, Pattani เป็นต้น 
 
การท าส าเนาเอกสารจากออนไลน์  
 1. ดาวน์โหลดอาจเสียค่าใช้จ่าย บางเว็บไซต์ ห้ามดาวน์โหลด และห้ามส่งต่อ 
 2. ถ่ายจาก PC (alt-print) 
 3. ถ่ายจาก Smart Phone เป็น screenshots (กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง พร้อมปุ่มใต้จอ) 
 
การอ้างอิง 
 แล้วแต่หน่วยงานก าหนด 
 
ลิขสิทธิ์ 

- ส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้เพื่อ Private research 
- หากน าไปใช้เพื่อการค้า ต้องขออนุญาต จึงไม่ควรพิมพ์รูปหรือส าเนาเอกสาร หรืออ้างข้อความ

ตามต้นฉบับ (Quote) ให้เขียนสรุปความแทน 
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เอกสารจดหมายเหตุเกีย่วกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ในหอจดหมายเหตุศิริราช 

วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์    
 

หอจดหมายเหตุศิริราช: ความเป็นมา   

 ใน พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2533 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
ฉลอง 100 ปีโรงพยาบาลศิริราช และ 100 ปีโรงเรียนแพทย์ ตามล าดับ ภายหลังจากนั้น นายแพทย์
ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความเห็นว่า ศิริราชยังขาดการรวบรวม
จัดเก็บเอกสารข้อมูลภาพถ่ายท่ีเป็นหลักฐานทางประวัติการแพทย์ ประวัติความเป็นมาของสถาบัน อย่าง
เป็นระบบ เมื่อถึงคราวต้องค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์จึงกระท าได้ยาก ใน พ.ศ. 2534 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงต้ังคณะกรรมการโครงการรวบรวมข้อมูลส าคัญของคณะแพทยศาสตร์      
ศิริราชพยาบาล ท าหน้าท่ีรวบรวมจัดเก็บเอกสารภาพถ่ายจดหมายเหตุเพื่อเตรียมการจัดต้ังหอจดหมาย
เหตุต่อไป   

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดต้ังหอจดหมายเหตุเมื่อ พ.ศ. 2541 ในงานจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ต้ังอยู่ท่ีตึกสยามินทร์ ช้ัน 2 ให้บริการค้นคว้าเอกสาร
และวัสดุจดหมายเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติการแพทย์ไทย มีห้องพิพิธภัณฑ์ “ห้องสมเด็จพระบรมราช
ชนก” จัดแสดงนิทรรศการถาวร พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก และจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ 

 งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ยังท าหน้าท่ีค้นคว้าวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ด้านประวัติการแพทย์ 
สืบค้นเอกสารหลักฐาน โดยไม่ค านึงว่า หอจดหมายเหตุจ าเป็นต้องจัดเก็บเฉพาะเอกสารลายลักษณ์ท่ีเป็น
ต้นฉบับเท่านั้น  จึงเน้นให้มี “สาร” จากข้อมูลหลักฐานอย่างครบถ้วน สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าท้ังของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้รับบริการ หอจดหมายเหตุศิริราชจึงจัดเก็บเอกสารประเภท 
“ส าเนา” ไว้ด้วย 

 
เอกสารจดหมายเหตุเก่ียวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

นอกเหนือจากการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารประเภทประวัติการแพทย์แล้ว หอจดหมายเหตุ    
ศิริราชยังจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดา

                                                             
 หัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
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แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย เนื่องจากพระกรณียกิจด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุข และการอุดมศึกษา เป็นพื้นฐานการพัฒนาท่ีต่อเนื่องมา   

เอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีหอจดหมายเหตุ   
ศิริราชจัดเก็บและให้บริการ ได้แก่ 

1. ส าเนาสมุดบันทึกและรายงาน เช่น สมุดปูมเดินเรือวิคตอเรียหลุยส์, A Sanitary survey of 
the City of Gloucester, Massachusetts, โครงสร้างกองเรือรบ, สมุดบันทึกรายวิชา     
ต่าง ๆ เมื่อทรงศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   

2. เอกสารจดหมายเหตุชุดทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกมี
พระชนมายุ 28 พรรษา ทรงจัดสรรเงินจ านวน 200,000 บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรียกว่า ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิต อาจารย์ ไปศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์  

3. ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์ (Rockefeller) 
4. ส าเนาเอกสารจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ    
5. ชุดเอกสารบทความการบรรยายเนื่องในวันมหิดล และบทความพิเศษ  
6. ส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากแหล่งต่าง ๆ   
เอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีเกี่ยวข้องกับ

อเมริกา มีอยู่ในชุดเอกสารต่าง ๆ เช่น  

 
หมวดเอกสาร: เอกสารไทยในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

เอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนก ในหมวดเอกสารไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ชุดเอกสาร 
ROCKEFELLER ARCHIVE CENTER ส าเนาเอกสารจากหอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์มีท่ีมา ดังนี ้

ใน พ.ศ. 2534 เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส              
ราชนครินทร์ เสด็จไปประทับรักษาอาการข้อพระบาทแพลง ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างท่ีประทับมี
รับส่ังถึงการค้นคว้าพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส่วนท่ี
ทรงศึกษาวิชาแพทย์ช้ันคลินิก (ช้ันปีท่ี 3) ต่อจากท่ีทรงจบช้ันปรีคลินิก (ช้ันปีท่ี 2) ใน พ.ศ.  2462 เมื่อ
สมเด็จพระบรมราชชนกมีพระประสงค์จะเสด็จฯ  ไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ท่ีคณะแพทยศาสตร์     
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใน พ.ศ. 2468 ดร. เพียร์ส ประธานฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาของมูลนิธิ                
ร็อกกิเฟลเลอร์ จึงมีหนังสือติดต่อกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อ
ทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ตอบรับแล้ว ดร. เพียร์ส มีหนังสือกราบทูลว่า เมื่อทรงศึกษาท่ีฮาร์วาร์ด 
คณบดีจ าได้ดีว่าทรงพระปรีชา รู้สึกยินดีท่ีจะกลับไปทรงศึกษาต่อ และยืนยันว่าจะทรงศึกษาในปีท่ี 3 ได้
แน่นอน 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระประสงค์ทอดพระเนตรหนังสือ
ฉบับดังกล่าวท่ีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ตอบ ดร. เพียร์ส  มีพระปรารภว่า ท่ีหอจดหมายเหตุ                
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ร็อกกิเฟลเลอร์น่าจะจัดเก็บเอกสารไว้ เพื่อประโยชน์ด้านการค้นคว้าพระราชประวัติอย่างครบถ้วน      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงมอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร 
เดินทางไปค้นเอกสาร ณ หอจดหมายเหตุร็อกกิ เฟลเลอร์  (The Rockefeller Archive Center) 
สหรัฐอเมริกา1 

หอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์อยู่ห่างจากนครนิวยอร์คขึ้นไปทางเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร  
บนพื้นท่ีกว้างใหญ่ของตระกูลร็อกกิเฟลเลอร์ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร เข้าค้นคว้า
เอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเอกสารความร่วมมือ
ปรับปรุงการอุดมศึกษา และการแพทย์ไทย ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์เป็นระยะเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมากจึงเลือกไว้และขอท าส าเนาเอกสารจ านวนหนึ่ง 

 เอกสารท่ีศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร ขอท าส าเนามีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ส ารวจ การวางแผน การจัดการ การศึกษาวิชาแพทย์ และพยาบาล อีกท้ังมีเอกสารโต้ตอบระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์กับฝ่ายไทย เมื่อกลับถึงเมืองไทยแล้ว ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารท่ีเนิ่น
นานเกินไป จึงสอบถามไปยังหอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์ จึ งได้รับทราบว่าทางนั้นจัดส่งแล้ว              
แต่เนื่องจากความเข้าใจผิดของฝ่ายหอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์จึงส่งส าเนาเอกสารไปท่ีส านักหอสมุด
แห่งชาติ ซึ่งทางส านักหอสมุดแห่งชาติได้ประทับตราและจัดท าทะเบียนเอกสาร จนเมื่อศาสตราจารย์
พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียรติดตามสอบถามหาเอกสารจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงได้รับ
ส าเนาเอกสารท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติถ่ายเอกสารจากหอจดหมายเหตุร็อกกิเฟลเลอร์แทน  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าส าเนาเอกสารชุดหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้า         
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และท าส าเนาจัดเก็บไว้ท่ีหอจดหมาย
เหตุศิริราชด้วยชุดหนึ่ง ส าเนาในส่วนท่ีจัดเก็บไว้ได้จัดท าเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์แล้ว 

  

                                                             
1 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร สัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
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เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุศิริราช 

    

หมวด
เอกสาร      เอกสารไทยในต่างประเทศ     

ชุดเอกสาร      ROCKEFELLER ARCHIVE CENTER     

แฟ้มที ่ เรื่อง วันเดือนปี แผ่น 

RAC/1  CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES  1913-1927 157 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 3 ปึก     

(1)                 ปึกที่1 แผ่นที่ 1-51     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 52-100     

(3)                 ปึกที่ 3 แผ่นที่ 101-157     

RAC/2 COURSE OF INSTRUCTION FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS  
IN SIAM MINISTRY OF PUBLIC INSTRUCTION  

1914 28 

RAC/3 REPORT ON REQUEST BY THE GOVERNMENT OF SIAM FOR THE  1915 19 

  ASSISTANCE OF THE INTERNATIONAL HEALTH COMMISSION IN      

  SECURING AMERICAN PHYSICIANS FOR GOVERNMENT      

  SERVICE BY VICTOR G.HEISER (17 APRIL 1915)     

RAC/4      REPORT ON THE WORK OF EDUCATION DEPARTMENT OF THE 
MINISTRY OF PUBLIC INSTRUCTION OF THE SIAMESE GOVERNMENT, 
2461 (1 APRIL 1918 – 31 MARCH 1919) 

1918- 
1919 

94 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปึก     

(1)                 ปึกที่1 แผ่นที่ 1-49     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 50-94     

RAC/5 REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SIAMESE GOVERNMENT  
STUDENTS FOR THE PERIOD APRIL 1919 TO MARCH 1920 - A. CECIL 
CARTER   

1919- 
1920 

51 

RAC/6 REPORT ON THE GOVERNMENT STUDENTS AND HIS MAJESTY  1920 15 

  THE KING’S OWN STUDENTS IN THE U.S.A.       

RAC/7 

 

CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES,  1921 1921 50 
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แฟ้มที ่ เรื่อง วันเดือนป ี แผ่น 

RAC/8 REPORT ON MEDICAL EDUCATION IN SIAM,  1921 120 

  NOVEMBER 1921 BY RICHARD M. PEARCE      

  หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปึก     

(1)                 ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-60     
(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 61-120     

RAC/9 

CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES   1921-
1922 191 

       

  หมายเหตุ  มีเอกสาร 4 ปึก     

(1)                 ปึกที ่1 แผ่นที่ 1-50     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 51-104     

(3)                 ปึกที่ 3 แผ่นที่ 105-139     
(4)                 ปึกที่ 4 แผ่นที่ 140-191     

RAC/10   MINUTES OF THE ROCKEFELLER FOUNDATION   1921-
1933 

83 

   หมายเหตุ มีเอกสาร 2  ปึก     

(1)                 ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-52     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 53-83     

RAC/11  CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES  1922-
1923 

190 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 4 ปึก      

(1)                 ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-51     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 52-100     

(3)                 ปึกที่ 3 แผ่นที่ 101-150     

(4)                 ปึกที่ 4 แผ่นที่ 151-191     

RAC /12 REPORT ON THE MEDICAL SCHOOL IN BANGKOK, BASED UPON VISIT, 
MAY 1-14, 1923 - DR. W.S. CARTER   

1923 98 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปึก     

(1) ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-50     

(2) ปึกที่ 2 แผ่นที่ 51-98     
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แฟ้มที ่ เรื่อง วันเดือนป ี แผ่น 

RAC/13 CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES  1923 151 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 3 ปึก     

(1)                 ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-51     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 52-100     

(3)                 ปึกที่ 3 แผ่นที่ 101-152     

RAC/14     CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES 1923-
1924 

180 

  หมายเหตุ มีเอกสาร 4 ปึก     

(1)                 ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-50     

(2)                 ปึกที่ 2 แผ่นที่ 51-102     

(3)                 ปึกที่ 3 แผ่นที่ 103-148     

(4)                 ปึกที่ 4 แผ่นที่ 149-180     

RAC/15  CHULALONGKORN UNIVERSITY, ELLIS, ALLER G., - (Pathology) 1923- 
1924 

9 

RAC/16   CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES 1925-
1926 

183 

  หมายเหตุ  มีเอกสาร 4 ปึก            

(1)                  ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-50       

(2)                  ปึกที่ 2 แผ่นที่ 51-102     

(3)                  ปึกที่ 3 แผ่นที่ 103-154     

(4)                  ปึกที่ 4 แผ่นที่ 155-183     

RAC/17      

CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES  1925-
1926 105 

  
 

    

  หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปึก     

(1)                    ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-52     

(2)                    ปึกที่ 2 แผ่นที่ 53-105     
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แฟ้มที ่ เรื่อง วันเดือนป ี แผ่น 

RAC/18 
CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES  

1926 244 

      

  หมายเหตุ  มีเอกสาร 5 ปึก      

(1)                  ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-53     

(2)                  ปึกที่ 2 แผ่นที่ 54-99     

(3)                  ปึกที่ 3 แผ่นที่ 100-152     

(4)                  ปึกที่ 4 แผ่นที่ 153-202     
(5)                  ปึกที่ 5 แผ่นที่ 203-244     

RAC/19   CHULALONGKORN UNIVERSITY, MEDICAL SCIENCES 
1926-
1927 177 

        

  หมายเหตุ  มีเอกสาร 3 ปึก      

(1)                  ปึกที่ 1 แผ่นที่ 1-51     

(2)                  ปึกที่ 2 แผ่นที่ 52-109     

(3)                  ปึกที่ 3 แผ่นที่ 110-177     
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ชุดเอกสารบทความการบรรยายเนื่องในวันมหิดล และบทความพิเศษ    

 นักเรียนไทยในอเมริกาหลายคนท่ีเป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนก บางคน
รับทุนจากต้นสังกัด และบางคนเดินทางไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว รับเชิญบรรยายและเขียนบทความ
พิเศษเนื่องในวันมหิดล  ในช่วงระยะเวลาท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาช้ันเตรียมแพทย์และวิชาการ
สาธารณสุข ประทับอยู่ท่ีเมืองบอสตัน แมสซาจูเซตต์ (พ.ศ. 2459-2464) ทรงใส่พระทัยในการด ารงชีวิต
และการเรียนของนักเรียนไทยประหนึ่งทรงเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทย และเมื่อทรงศึกษาวิชาแพทย์ช้ันคลินิก 
ประทับอยู่ ท่ีเมืองเคมบริดจ์ แมสซาจูเซตต์ (พ.ศ. 2469-2471) ท่ีประทับเลขท่ี 63 ถนนลองวูด นั้น 
นักเรียนไทยเรียกขานกันว่า “ต าหนักลองวูด”   
 ในบทความนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจากความทรงจ าของนักเรียนไทยในอเมริกา พอสังเขป ดังนี้ 
 ศาสตราจารย์ หลวงวาจวิทยาวัฒฑน์ (วาด แย้มประยูร) ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาท่ี
สหรัฐอเมริการะหว่าง พ.ศ. 2460-2471 ไปพร้อมกับหลวงพิณพากย์พิทยาเพท ท้ังสองเดินทางไปถึงนคร
บอสตัน เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2460 สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จไปรอรับนักเรียนไทยท่ีชานชาลา
สถานีรถไฟ หลวงวาจวิทยาวัฒฑน์เลือกเรียนวิชาทันตแพทยศาสตร์ ใน พ.ศ. 2469 ระหว่างการเดินทางไป
รับหน้าท่ีแพทย์ประจ าบ้านในโรงพยาบาลหนึ่ง หลวงวาจวิทยาวัฒฑน์แวะนครบอสตัน แล้วเดินทางไปเฝ้า
สมเด็จพระบรมราชชนก “แจ้งความจ านงว่าเป็นคนไทยขอเข้าเฝ้า” เมื่อ  

เข้าไปในห้องเล็ก ๆ เห็นพระองค์ท่านประทับบนเก้าอี้ธรรมดา ข้างโต๊ะทรงพระอักษรเล็กๆ 
ตัวหนึ่งและทรงรอคอยอยู่แล้ว ... สมเด็จพระราชบิดา ฯ ทรงสนพระทัยไม่น้อยท่ีทรงทราบว่า
ข้าพเจ้าผ่านการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ด้วย รับส่ังว่าบ้านเรามีโรคฟันมาก เรายังไม่ได้จัดการอะไร
เป็นล่ าเป็นสัน ถ้าข้าพเจ้ากลับไปท าแล้วจะประทานเงินส่วนพระองค์ 1,000,000 บาทให้เริ่มต้นได้ 
... ข้าพเจ้าไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าหลังจากท่ีพระองค์นิวัตพระนครเมื่อ 13 ธันวาคม 2471... 

...ในเทศกาลปีใหม่ก็ยังได้รับบัตรอวยพรมีลายพระหัตถ์เป็นภาษาอังกฤษแปลว่า “วาดท่ี
รัก นี่เป็นส่ิงพิสูจน์ว่ายังมีใครคนหนึ่งท่ีคิดถึงอยู่” และลงพระนาม มหิดล2 

 หลวงถวิลเศรษฐพาณิชยการ (ถวิล คุปตารักษ์) สอบชิงทุนรถไฟไปศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกา เมื่อ 
พ.ศ. 2461 เดินทางถึงนครบอสตันทางรถไฟในคืนวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2461 สมเด็จพระศรีนครินทรา     
บรมราชชนนี ทรงอยู่ในกลุ่มนักเรียนไทยเดินทางพร้อมกันด้วย สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จไปรับ
นักเรียนไทย หลวงถวิลฯ ได้ไปพักท่ีห้องชุดท่ีประทับ เลขท่ี 329 ถนนลองวูด ในบอสตัน สมเด็จพระบรม
ราชชนกทรงเลือกโรงเรียนให้เรียนแห่งเดียวกับหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ สุขุม) จากบันทึกการ
บรรยาย หลวงถวิลฯ เล่าไว้ว่า 

 ระหว่างฤดูร้อน ข้าพเจ้าได้พบเพื่อนใหม่หลายคน โดยมากเป็นผู้ท่ีไปศึกษาในอเมริกา
ก่อนข้าพเจ้า เพื่อนเหล่านี้ชอบเล่าถึงพระจริยาวัตรของสมเด็จพระราชบิดาฯ คนหนึ่งเล่าว่า 
แปลกใจมากท่ีได้เห็นพระองค์ทรงกรรเชียงได้อย่างดียิ่ง ข้าพเจ้าไม่แปลกใจเพราะเคยทราบว่า 
พระองค์เคยศึกษาวิชาทหารเรือในประเทศเยอรมันมาแล้ว มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีเรือกรรเชียง
ส าหรับให้นักศึกษาใช้ฝึกหัดและออกก าลัง พระองค์โปรดกีฬาประเภทนี้มาก 

                                                             
2 หอจดหมายเหตุศิริราช เอกสาร DU-MD/Speech.ศาสตราจารย์หลวงวาจวิทยาวัฒฑน์, 2506. 
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 มีหลายคนท่ีเล่าว่า พระองค์เคยพาไปชมละครบ้าง ฟังดนตรีบ้าง ชมอุปรากรบ้าง โดยมี
พระประสงค์ท่ีจะให้แต่ละคนได้เห็นว่าการแสดงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างไร ดีท่ีตรงไหน เหตุใดจึง
มีผู้คนนิยมมากมาย พระองค์ทรงท าทุกส่ิงทุกอย่างโดยมีจุดประสงค์ท่ีจะให้เกิดประโยชน์ 

 เพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าในโรงเรียนแพทย์ท่ีพระองค์ทรงศึกษาอยู่มีชาวอเมริกันใต้คนหนึ่งขอ
ประทานความช่วยเหลือ เพราะไม่มีเงินพอท่ีจะศึกษาต่อไป เขากราบทูลพระองค์ว่าเมื่อศึกษา
ส าเร็จแล้ว เขาจะมาประเทศไทยเพื่อใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คนไทย พระองค์ประทาน
ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รับส่ังว่าอยากให้เขาส าเร็จเป็นหมอ เมื่อส าเร็จแล้วถ้าจะมา
อยู่เมืองไทยก็ดี แต่ถ้ามาไม่ได้จะท างานท่ีใดก็เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติท้ังนั้น3 

 พระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) นักเรียนไทยท่ีใกล้ชิดสมเด็จพระบรมราชชนก บอกเล่า
เรื่องราวระหว่างทรงศึกษาวิชาแพทย์ช้ันปรีคลินิกไว้ว่า 

  วันหนึ่ง สมเด็จพระราชบิดา ฯ เสด็จออกจากห้องเรียนท่ีโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด เพื่อ
เสด็จกลับท่ีประทับ ก็ปรากฏว่ารถบิวอิคของพระองค์หายไปจากโรงรถท่ีพระองค์เคยจอดไว้เป็น
ประจ า พระองค์รับส่ังเล่าให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าทีแรกนึกว่าข้าพเจ้าเอาไป  เพราะข้าพเจ้า
เคยกระท าเช่นนั้นโดยรู้ช่ัวโมงเรียนของพระองค์ว่าจะไม่ทรงใช้ในช่ัวโมงนั้นช่ัวโมงนี้ และอาจจะ
จ าช่ัวโมงผิดไป  พระองค์จึงได้ทรงสอบถามให้แน่นอนเสียก่อนว่าข้าพเจ้ามิได้เอาไป แล้วจึงแจ้ง
ต ารวจ เป็นอันว่าต่อจากวันนั้นทรงใช้รถราง รถใต้ดิน และรถเมล์ ในการเสด็จไปไหนมาไหน 
รวมท้ังเสด็จไปโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดท่ีบรุคลายน์ด้วย ข้าพเจ้าได้สังเกตว่ าพระองค์เหน็ด
เหนื่อยและซีดเซียวไปมาก เนื่องจากต้องทรงใช้รถสาธารณะเป็นพาหนะเดินทาง โดยเฉพาะ
จากท่ีประทับท่ี 11 สตอรี่ย์ สตรีท เคมบริดจ์ ไปโรงเรียนแพทย์ท่ีบรุคลายน์ในบอสตันทุกวัน ซึ่ง
ต้องใช้เวลาเท่ียวหนึ่งถึงประมาณ 45 นาทีโดยรถใต้ดิน และในตอนเช้ารถใต้ดินก็แน่นเสมอ ต้อง
ทรงยืนห้อยโหนห่วงกลางรถ ในฤดูหนาวฝรั่งมักจะเป็นหวัดกัน และถ้าผู้โดยสารท่ียืนอยู่
ใกล้เคียงเกิดจามหรือไอขึ้นมา พระองค์ก็เอาหวัดนั้นกลับมาด้วยเสมอ  ข้าพเจ้าเห็นเป็นเช่นนั้น 
จึงกราบทูลขอให้ทรงซื้อรถยนต์เพื่อทรงใช้สักคันหนึ่งแทนรถบิวอิคท่ีถูกลักขโมย  พระองค์รับส่ัง
ว่าไม่ประสงค์จะเอาเงิน “ตามีตามา” ไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อบ ารุงความสุข  

  ข้าพเจ้ากราบทูลว่ามิใช่บ ารุงความสุข แต่จ าเป็นส าหรับเป็นพาหนะของพระองค์ ถ้าเกิด
ประชวรขึ้นก็จะท าให้พระอนามัยเส่ือมโทรมและเสียเวลาเรียน  ซึ่งพระองค์ก็ไม่มีพระประสงค์
จะให้เป็นเช่นนั้น  นอกจากนั้นก็เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงเรียนแพทย์ต้ังครึ่ง
ช่ัวโมง จะบรรทมสายหน่อยก็ได้เป็นการออมพระก าลังไว้ พระองค์ก็ยังไม่ทรงยอมเช่ือฟัง
ข้าพเจ้า และคงเสด็จไปไหนมาไหนด้วยรถสาธารณะ ข้าพเจ้าก็กราบทูลอ้อนวอนแทบทุกวันโดย
หาเหตุผลต่าง ๆ มาประกอบว่ามิใช่หาความสุขความส าราญแต่เป็นความจ าเป็นท่ีจะให้พระองค์
ศึกษาส าเร็จตามโครงการ   

  บางครั้งก็ชักจะกริ้วข้าพเจ้า หาว่าข้าพเจ้าเป็นคนท่ีหาความสุขสบายมากเกินไป  และจะ
ชักจูงให้พระองค์เอาอย่างโดยความจงรักภักดี  ข้าพเจ้าก็ยังคงกราบทูลวิงวอนเพราะเกรงจริง ๆ 

                                                             
3 หอจดหมายเหตุศิริราช เอกสาร DU-MD/Speech. หลวงถวิลเศรษฐพาณิชการ, 2509. 
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ว่าจะประชวร นานเข้าพระองค์ก็ชักจะทรงเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นและไม่ทรงสบาย จึงวันหนึ่งใน
ระหว่างท่ีข้าพเจ้ากราบทูลเรื่องนี้อีก พระองค์ก็รับส่ังว่า “ฉันเห็นจะต้องเช่ือแก แกไปเลือกซื้อ
ให้ฉันสักคันหนึ่ง” ... ข้าพเจ้าจึงได้เลือกรถย่ีห้อ แพคคาร์ด 6 สูบ ซึ่งเมือเสด็จกลับเมืองไทยแล้ว 
ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดส่งตามมา และก็ได้ทรงใช้อยู่ในเมืองไทย4 

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สี สิริสิงห เล่าเรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกกับนักเรียนไทยในอเมริกา
เมื่อครั้งบรรยายวันมหิดล 24 กันยายน 2513 ไว้ว่า บางครั้งนักเรียนไปเฝ้าท่ีห้องชุดท่ีประทับ เนื่องจาก
คับแคบจึงทรงพาเดินไปรับประทานอาหารท่ีร้าน  

... ทรงพาพวกเราเดินไปด้วยกันท้ังหมด ทรงชวนคุยให้เพลิน ระหว่างนั้นพอผ่าน
ถนนส าคัญสายหนึ่ง จึงรับส่ังถามเพื่อนข้าพเจ้าว่าท่ีมาเมื่อกี้นี้ช่ือถนนอะไร มรว.จิตติน ผู้ถูกถาม
ทูลตอบว่าไม่ทราบ ดังนั้นจึงรับส่ังให้วิ่งกลับไปดูเสียจะได้รู้  ... จึงรับส่ังควรหูไวตาไวไว้บ้าง แต่ก็
ไม่ได้กริ้ว... 

ตอนหนึ่งทรงพานักเรียนไปเล้ียงอาหารจีนอีก แต่ก็ไม่ค่อยมีเงินมาก จึงรับส่ัง
ล่วงหน้าก่อนส่ังอาหารว่า “ไอ้ฉาล่งฮะ น่ะ วันนี้อย่าส่ังนะ เพราะฉันก าลังกระเป๋าแห้งอยู่” จึง
ส่ังแต่อาหารธรรมดาช่วยให้สบายพระทัยข้ึน  

อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนเสด็จไปอเมริกาใหม่ ๆ ทรงชวนนักเรียนไทยในบอสตันไปซื้อ
รองพระบาทท่ีร้านฟีลีน ซึ่งเป็นห้างจ าหน่ายสินค้าท่ีใหญ่โตมาก เมื่อทรงแจ้งความประสงค์แล้ว 
คนขายของมองเห็นพระวรกายและพระบาทเล็กก็หัวเราะ แล้วช้ีมือให้ข้ึนไปซื้อบนแผนกสินค้า
เด็ก ทรงขันแล้วบอกกับคุณพิสิษว่าดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินมาก แล้วก็ทรงซื้อจริง ๆ 

ทูลกระหม่อมแดงไม่ทรงใช้อ านาจบังคับให้นักเรียนทุนของพระองค์ท่านต้องเรียน
วิชาท่ีพอพระทัยจะให้เรียน แต่ยอมให้เจ้าตัวได้เลือกเรียนตามใจชอบ ข้าพเจ้าเคยไปเฝ้าอีกครั้ง
หนึ่งภายหลังท่ีผ่านเตรียมแพทย์ปี 2 แล้ว เมื่อกราบทูลความประสงค์ว่าต้องการเรียนแพทย์ แต่
ทรงทราบจากรายงานของผู้ดูแลนักเรียน  รับส่ังว่า “ฉันเห็นคะแนนของเธอแล้ว รู้สึกว่าจะเรียน
แพทย์ไม่ไหว ถึงไหวก็คงเป็นแพทย์ท่ีดีไม่ได้ ควรเลือกเรียนอย่างอื่นดีกว่า” ข้าพเจ้าจึงกราบทูล
ว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอเรียนทันตแพทย์ จึงทรงรับส่ังต่อไปว่า “จะเรียนอะไรก็เรียนเถิด 
จะเป็นโจรเปิดตู้นิรภัยก็ได้ แต่ต้องเป็นโจรช้ันหนึ่งนะ  และอย่าลืมว่าเวลากลับเมืองไทยแล้วต้อง
ช่วยตัวเอง ฉันไม่หาต าแหน่งให้”5 

 ชุดเอกสารบทความการบรรยายเนื่องในวันมหิดล และบทความพิเศษ รวบรวมบทความพิเศษ 
และบทความการบรรยายในส่วนท่ีมีการตีพิมพ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าเป็นไฟล์ดิจิทัล  

 

                                                             
4 หอจดหมายเหตุศิริราช เอกสาร DU-MD/Speech. พระพิศาลสุขุมวิท, 2510. 
5 หอจดหมายเหตุศิริราช เอกสาร DU-MD/Speech. ศาสตราจารย์สี สิรสิิงห, 2513. 



 

 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผู้ปกครองชยันต์ หิรัญพันธุ ์

ค าน า 

 หอจดหมายเหตุ อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ หอจดหมายเหตุรัฐบาล (government archives) และ
หอจดหมายเหตุเอกชน (private archives) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพถูกจัดเป็นหอจดหมายเหตุเอกชน 
เอกสารจดหมายเหตุท่ีจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพท้ังหมดเป็นเอกสารจดหมายเหตุของเอกชน 
(เป็นเอกสารท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชน กล่าวคือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ
หน่วยงานคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย) ท่ีไม่ถูกใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน มีการประเมิน
แล้วว่ามีคุณค่าต่อเนื่อง และถูกส่งมาเก็บรักษาท่ีหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพเพื่อใช้ในการอ้าง อิงของ
หน่วยงานเจ้าของเอกสาร การศึกษาวิจัย หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคต  

หลายท่านในท่ีนี้อาจจะไม่ทราบว่า “หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ” คืออะไร อยู่ท่ีไหน ในวันนี้ผม
ขออนุญาตแนะน า “หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ” ขุมทรัพย์ทางปัญญาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย “หอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ” เป็นหอจดหมายเหตุเอกชน ไม่อยู่ใต้ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติฯ1 ไม่อยู่ใต้ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ2 แต่รับรองได้ว่าท่านสามารถใช้บริการได้ (จะยุ่งยาก ซับซ้อน หรือไม่ก็คงแล้วแต่บุคคล) 

 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย (University Archives) มีความ
รับผิดชอบรวบรวม เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยพายัพ และบริการเอกสารดังกล่าวเพื่อการ
อ้างอิงของมหาวิทยาลัยพายัพ และการศึกษาวิจัยท่ัวไปในอนาคต ตามนโยบาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย
พายัพ เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย เป็นเอกสารท่ีให้ข้อมูลประวัติ ความเป็นมา การก่อต้ังมหาวิทยาลัย
พายัพต้ังแต่เริ่มด าเนินการจัดต้ัง การพัฒนาการในช่วงต่อมาในด้านต่าง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงินและ
บุคลากรจากสหรัฐอเมริกา 

 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนา (Religious Archives) เป็นหอ
จดหมายเหตุ ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม รักษา และให้บริการเอกสารคริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย (เอกสารจดหมายเหตุ
ของคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน โรงเรียน และโรงพยาบาลในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย) 

 

คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์  

                                                             
1 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556. 
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. 
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 คริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ตามหลักความเช่ือและการปฏิบัติ ได้แก่ 

1.  โรมันคาทอลิก คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายด้ังเดิมของคริสต์ศาสนา มีผู้น าคือ
พระสันตะปาปา (Pope) อยู่ท่ีนครรัฐวาติกัน ลักษณะของคริสต์ศาสนานิกายนี้ก็คือการมีบรรพชิตผู้ชายท่ีเรียกว่า 
“บาทหลวง” หรือ “คุณพ่อ” (Father) มีบรรพชิตผู้หญิงท่ีเรียกว่า “แม่ชี” หรือ “คุณแม”่ (Sister) บาทหลวง และ
แม่ชีจะถือพรหมจรรย์ (ไม่แต่งงาน) นอกจากจะมีความเช่ือข้างต้นแล้ว โรมันคาทอลิกยังเช่ือว่านักบุญเปโตรเป็นผู้ท่ี
รับมอบสิทธิอ านาจจากพระเยซูตามท่ีปรากฏในพระธรรมมัทธิว บทท่ี 16 ข้อ 18-193 ชาวโรมันคาทอลิกถือว่าเป
โตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกและมอบสิทธิอ านาจนี้ต่อพระสันตะปาปาองค์ต่อ ๆ มา ดังนั้น                  พระ
สันตะปาปาจึงกลายเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของโรมันคาทอลิกท่ีคริสตจักรโรมันคาทอลิกต้องเช่ือฟังมาโดยตลอด 
นอกจากนั้น คริสตจักรโรมันคาทอลิกยังมีความเช่ือในเรื่องนักบุญ เช่น นักบุญยอห์น นักบุญยอเซฟ นักบุญเปาโล 
หรือนักบุญออกัสติน เป็นต้น มีการท ารูปนักบุญต่าง ๆ ประดับใช้ในโบสถ์ในส่วนของไทย มีการส่งบาทหลวงจาก
คณะดอมินิกันเข้ามาดูแลครอบครัวชาวโปตุเกสท่ีอาศัยอยู่ ท่ีกรุงศรีอยุธยา ผู้ ท่ีเช่ือในคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกในประเทศไทยจะถูกเรียกว่า “คริสตัง” ซึ่งเป็นการออกเสียงค าว่า Christian ในภาษาโปรตุเกส       
ซึ่งท าให้ชาวคาทอลิกในประเทศไทยถูกเรียกว่า “คริสตัง” มาจนถึงยุคปัจจุบัน  

2.  ออร์โธด็อกซ์4 คริสต์ศาสนานิกายออร์โธด็อกซ์ เป็นคริสตจักรท่ีแยกตัวออกมาจากคริสตจักร
โรมันคาทอลิก ในปี ค.ศ. 10545 โดยมีความเช่ือหลักไม่แตกต่างไปจากคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ท่ีส าคัญ
คือการไม่ยอมรับสิทธิอ านาจของพระสันตะปาปา มีจุดเริ่มต้นจากคริสตจักรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลก่อต้ังโดย
นักบุญแอนดรูว์ คริสตจักรแห่งอเล็กซานเดรียก่อตั้งโดยนักบุญมาระโก คริสตจักรแห่งอันติออกก่อตั้งโดยนักบุญเปา
โล คริสตจักรแห่งกรุงเยรูซาเล็มก่อต้ังโดยนักบุญเปโตรและนักบุญยากอบ คริสตจักรเหล่านี้มีสิทธิ์ในการปกครอง
ตนเอง มีผู้น าของตนเองในแต่ละประเทศ เป็นอิสระต่อกัน ส าหรับในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากการท่ี    คริสเตียน
ออร์โธด็อกซ์ ชาวรัสเซีย (รัสเซียออร์โธด็อกซ์) ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีการต้ัง    ศาสนจักร
ขึ้นที่กรุงเทพฯ สภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสเตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซียจึงได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการต้ังศาสนจักร
ท่ีกรุงเทพฯ และในปี ค.ศ. 2008 ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ก็ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังเป็นองค์กรเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือทางสังคมและศาสนา  

3.  โปรเตสแตนต์ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เป็นคริสต์ศาสนาท่ีแยกตัวออกมาจาก      
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอันเนื่องมาจากหลักค าสอนเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเช่ือ ความล้มเหลว
ของบรรพชิต การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การเติบโตของลัทธิปัจเจกชนนิยม การเติบโตของนครรัฐและกระแส
ชาตินิยม และความมั่งค่ังของคริสตจักร โดยการน าของมาร์ตินลูเธอร์ ในปี ค.ศ . 15176 ความเช่ือหลักไม่ได้
แตกต่างไปจากนิกายโรมันคาทอลิก หรือออร์โธด็อกซ์ แต่นิกายโปรเตสแตนต์นั้นไม่ยอมรับเรื่องนักบุญ ไม่ยอมรับ
                                                             

3 มีเน้ือความว่า “18 ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลาน้ี เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความ
ตายจะมีชัยต่อครสิตจักรน้ันหามิได้ 19 เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรคใ์ห้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งน้ันก็จะถูก
กล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งน้ันจะกล่าวอนุญาตในสวรรคด้์วย” 

4 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org  เรื่อง “ศาสนาครสิต์ในประเทศไทย” 
5 เอ็ม.อี. กิบส์. จากเยรูซาเล็มสู่นิวเดลี (พระนคร:สุริยบรรณ,2514), 130. 
6 เอ็ม.อี. กิบส์. จากเยรูซาเล็มสู่นิวเดลี (พระนคร:สุริยบรรณ, 2514), 270. 
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รูปป้ันต่าง ๆ คริสเตียนมีสิทธิในการอ่านและตีความพระคัมภีร์ ไม่ยอมรับสิทธิอ านาจของพระสันตะปาปาท่ีกรุงโรม 
ไม่ยอมรับสิทธิอ านาจของพระสงฆ์ บรรพชิตในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์สามารถแต่งงานได้ แบ่งเป็นหลาย
กลุ่มหลายคณะท่ีไม่ขึ้นต่อกัน มีระบบระเบียบการบริหารจัดการภายในคณะของตนเองเช่นเพรสไบทีเรียน           
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และแบ๊บติสต์ เป็นต้น ภาษาทางด้านศาสนาท่ีใช้จะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างไปจาก
โรมันคาทอลิก หรือออร์โธด็อกซ์ เช่น การเรียกศาสนสถานว่า “คริสตจักร” เรียกบรรพชิตว่า “ศาสนาจารย์ 
(Reverend)” หรือ “ศิษยาภิบาล (Pastor)” เป็นต้น  

องค์การคริสต์ศาสนาท่ีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไทยให้การรับรองคือ 
1. โรมันคาทอลิก 
2. โปรเตสแตนต์ นิกายนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

2.1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
2.2 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
2.3 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย 
2.4 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส 

คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1828 โดยคณะ
ลอนดอนมิชชันนารีโซไซเอดต้ี7 มิชชันนารีสองคนแรกคือ Rev. Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D.8 

(คนไทยเรียกว่า “หมอกิศลับ”) และ Rev. Jacob Tomlin คณะมิชช่ันคณะท่ีสองคือ อเมริกันแบ๊บติสต์มิชช่ัน9 
(มิชช่ันคณะนี้เป็นคนละคณะกับ “สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย” ท่ีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ให้การรับรอง) ท่ีเข้ามาท างานประกาศเผยแพร่ในประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1832 ถึง ค.ศ. 1893  จากหนังสือ 
Historical Sketch of Protestant Missions in Siam10 กล่าวถึงการเข้ามาท างานในประเทศไทยของมิชชันนารี
คณะนี้ว่า เกิดจากการขอร้องจาก Rev. Dr. Carl Gutzlaff M.D. และ Rev. Jacob Tomlin คณะมิชช่ันคณะท่ี
สามคือ อเมริกัน บอร์ด ออฟ คอมมิชช่ันเนอร์ส ฟอร์ ฟอร์เรน มิชช่ัน ท่ีเข้ามาท างานประกาศเผยแพร่ในประเทศ
ไทยในช่วง ค.ศ. 1831 ถึง ค.ศ. 1849 เพื่อตอบสนองการร้องขอของ Rev. Dr. Carl Gutzlaff M.D. และ Rev. 
Jacob Tomlin มิชชันนารีของคณะมิชช่ันนี้ท่ีโดดเด่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักของสังคมไทยคือ ศาสนาจารย์ นายแพทย์ แดน 
บีช บรัดเลย์ คณะมิชช่ันอีกคณะหนึ่งท่ีส่งมิชชันนารีเข้ามาประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19 นี้ก็คือ คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชช่ัน ซึ่งมิชช่ันคณะนี้ได้มีการประกาศสถาปนาคริสตจักร ก่อตั้งโรงเรียน 

                                                             
7 ประสิทธ์ิ  พงศ์อุดม. ประวัติศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:สภาคริสตจักรในประเทศไทย,2527), 1. 
8 Rev. Dr. Carl Augustus Friederich Gutzlaff M.D. เป็นมิชชันนารีชาวเยอรมัน เรียนจบจากวิทยาลัยพระคริสตธรรม

ของ Dutch Missionary Society (NZG) เมื่อ พ.ศ. 2369 เป็นมิชชันนารีอยู่ที่สุมาตรา และชวา เขาได้เรียนภาษาจีนและสามารถ
ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ภายหลัง เขาได้เป็นมิชชันนารีอิสระที่จะท างานประกาศเผยแพร่เอง เมื่อเขาเดินทางออกจากประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2375 เขาได้มุ่งไปท าการประกาศเผยแพร่ที่ประเทศจีน 

9 Kenneth E. Wells. History of Protestant Work in Thailand (Bangkok:The Church of Christ in Thailand, 
1958), 16-17. 

10  George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam,  1828-1928 
(Bangkok:The Bangkok Times Press, Ltd., 1928), 27. 
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ก่อตั้งโรงพยาบาล เป็นคณะมิชช่ันหนึ่งซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อต้ังสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปี ค.ศ. 
1934 ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 มีคณะมิชช่ันโปรเตสแตนต์อีกหลายคณะท่ีได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจ
เผยแพร่พระกิตติคุณในประเทศไทย เช่น เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หรือคริสตจักรวันเสาร์  (The Seven Days 
Adventist) ท่ีส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1918 คณะเดอะเชิร์ช ออฟ ไครสต อิน 
เกรตบริเตน (The Church of Christ in Great Britain) ได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทยในปี     
ค.ศ. 1903 (มกราคม ค.ศ. 1903)11 โดยเริ่มต้นท่ีจังหวัดนครปฐม มีการประกาศพระกิตติคุณ มี ผู้รับเช่ือ               
รับบัพติสมา มีการสถาปนาคริสตจักร มีการก่อต้ังโรงเรียนส าหรับเด็กชาย และเด็กหญิง ก่อต้ังโรงพยาบาล        
การก่อตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1934 คริสตจักรซึ่งเกิดจากการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณของ
มิชช่ันคณะนี้ก็ได้เข้าร่วมกับคริสตจักรท่ีเกิดจากการประกาศเผยแพร่ของอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชช่ันก่อต้ังสภา
คริสตจักรในประเทศไทย คณะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอไลแอนส์ (Christian and Missionary Alliance) ได้ส่ง
มิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทยในช่วง ปี ค.ศ. 192912   

ในปี ค.ศ. 1947 คณะเวิร์ลดไวด์ อีแวนเจไลเซซั่นครูเซดได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทย 
ในปี ค.ศ. 1948 คณะฟินนิชฟรีฟอเรนมิชช่ันได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทย คณะโอเวอร์ซี 
มิชชันนารี เฟลโลชิฟ (Oversea Missionary Fellowship, O.M.F.) ได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศ
ไทยในปี ค.ศ. 1951 (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951)13 ในปีเดียวกันนี้คณะนิวไทรบ์มิชช่ันก็ได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธ
กิจในประเทศไทย นอกจากคณะมิชช่ันท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีคณะมิชช่ันอื่น ๆ อีกหลายคณะท่ีได้ส่ง
มิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1956 ผู้น าองค์การมิชชันนารี และผู้น าคริสตจักรไทยได้มี
การประชุมกันเพื่อด าเนินการจัดต้ัง “The Evangelical Fellowship of Thailand” หรือท่ีเรียกในภาษาไทยใน
ปัจจุบันนี้ว่า “สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” และได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี 5/2512 ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)  มีการก่อต้ัง “มูลนิธิสหกิจคริส
เตียน” ในปี ค.ศ. 1976 ส่วนคณะเซ้าท์เทิร์นแบ๊บติสต์ท่ีส่งมิชชันนารีเข้ามาท าพันธกิจในปี ค.ศ. 1949 ภายหลังได้
มีการจัดต้ังสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยข้ึนในปี ค.ศ. 1971 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บ
ติสต์ได้รับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนั้นได้มีการจัดต้ัง
เป็นมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในปี ค.ศ. 1962 

 

 

                                                             
11 George Bradley McFarland, ed. Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 1828-1928 (Bangkok: 

The Bangkok Times Press, Ltd., 1928), 261. 
12  Kenneth E. Wells. History of Protestant Work in Thailand (Bangkok:The Church of Christ in 

Thailand,1958), 252. 
13 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย. 30 ปี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

, 1999), 21-22. 
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หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 ในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยก็จะกล่าวถึง สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  สหคริสตจักรแบ๊บติสต์และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส 

 ในปี ค.ศ. 1978 สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์
และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้มีการรวมตัวกันจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี คริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย มีการศึกษาค้นคว้าจัดท าหนังสือเรื่องราวความเป็นมาของแต่ละองค์กร ผลของการ
จัดงานครั้งนี้ท าให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยพบว่า ในโกดังเก็บของของสภาคริสตจักรฯ ท่ีบ้านเลขท่ี 14 ถนน
ประมวล เขตบางรัก (ตรงข้ามกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย) นั้นมีเอกสารเก่า ๆ ของคณะอเมริกัน
เพรสไบทีเรียนอยู่จ านวนมากเก็บอยู่ในโกดังนั้น คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ในเวลานั้นต่างตระหนักถึงคุณค่า
ของเอกสารดังกล่าว แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าขบวนการจัดเก็บ รักษา และให้บริการเอกสารเก่า ๆ อย่างนี้ควรจะท าอย่างไร  

ถึงแม้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะได้ถูกต้ังและเปิดด าเนินการมาต้ังแต่ปี ค.ศ 1952 แล้วก็ตามแต่ความรู้จัก 
คุ้นเคย หรือความเข้าใจในงานจดหมายเหตุนั้นมีค่อนข้างน้อยมาก สภาคริสตจักรฯ ได้ติดด่อ ประสานงานกับ ดร.
อ านวย ทะพิงค์แก อธิการบดีวิทยาลัยพายัพ (ในเวลานั้น) และได้รับค าตอบว่าวิทยาลัยพายัพยินดีท่ีจะบริหาร
จัดการดูแลเอกสารดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการจัดต้ังแผนกจดหมายเหตุ วิทยาลัยพายัพขึ้นโดยมี ศาสนาจารย์        
เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสัน14 เป็นหัวหน้าแผนก มีสายงานขึ้นตรงกับอธิการบดี เอกสารจดหมายเหตุชุดแรกท่ีถูกส่งมา
เก็บท่ีหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพคือ เอกสารของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ภายหลังหน่วยงาน 
โรงเรียน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรฯ ก็ได้ส่งเอกสารเก่า ๆ ไปเก็บรักษาท่ีหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ รวมท้ังมิชชันนารีท่ีเคยท างานในเมืองไทยด้วย อาทิ เอกสารของส านักเลขาธิการ สภา
คริสตจักรฯ เอกสารของฝ่ายทรัพย์สิน สภาคริสตจักรฯ เอกสารของศาสนาจารย์เอกิ้น เอกสารของ นายแพทย์อี ซี 
คอร์ท  

 
เอกสารจดหมายเหตุ ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายพั 
 เอกสารของคณะมิชช่ันท่ีเข้ามาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยก็คงจะเป็นบันทึกเรื่องราว
การประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนา หรือพระคัมภีร์ หรือบทสวด หรือเพลงท่ีใช้ร้องในโบสถ์  หรือค าสอนทางศาสนา 
แน่นอนท่ีเอกสารของคณะมิชช่ันย่อมมีส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น แต่ท่ีมีมากกว่านั้นคืออะไร? 

ในท่ีนี้ผมขอน าเสนอบางส่ิงบางอย่างท่ี หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เก็บรักษา ดูแล และให้บริการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ลายพระหัตถ์ของรัชกาลท่ี 4 ในขณะท่ีทรงผนวชอยู่ เป็นหนังสือท่ีเขียนไปถึง ศาสนาจารย์ 
นายแพทย์ ซามูเอล เรโนลด์ เฮาส์ (Rev. Dr. Samuel Reynolds House M.D.) เชิญชวนไป

                                                             
14 อาจารย์เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสัน เป็นคนอเมริกัน จบการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ และศาสนศาสตร์ สมรสกับ

บุตรสาวของผู้บริหารโรงเรียนของสภาคริสตจักรฯ ท่ีไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อติดตามภรรยากลับมาเมืองไทย ท่าน
ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ให้กับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยพายัพ เคยมีประสบการณ์
ในการท างานที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา 
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ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระมารดาของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ท่ีวัดทอง (มีคนเข้าใจว่า
เป็นวัดสุวรรณาราม ริมคลองบางกอกน้อยใกล้ส่ีแยกบางขุนนนท์) หนังสือฉบับนี้แสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพของเจ้าฟ้ามงกุฎในด้านภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษท่ีเรียนจากมิชชันนารีอเมริกัน) 
ความมีน้ าพระทัยท่ีกว้างขวางในเรื่องศาสนา 

2. จากหนังสือ “ประชุมประกาศ รัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2394 – 2400” ในหน้าท่ี 148 – 149 มีข้อความ
ต่อไปนี้  “. ..ข้อ 5 ว่าคนอยู่ในบังคับฝรั่ง เศส อังกฤษ อเมริกัน ท่ีเข้ามาจะอาศัยอยู่  ณ 
กรุงเทพมหานคร ต้องไปบอกกับกงสุลตามท่ีให้จดช่ือไว้ ถ้าคนเหล่านี้จะออกไปทะเล หรือจะไป
เท่ียวเกินก าหนดทาง 24 ช่ัวโมง ตามสัญญาไว้ท่ีจะให้คนบังคับฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกันอยู่นั้น 
กงสุลตามท่ีจะไปขอหนังสือ ”เบิกล่อง” เจ้าหน้าท่ีพนักงานฝ่ายไทยให้ไป...”  นี่คือ “ใบเบิกล่อง” 
ของศาสนาจารย์ นายแพทย์ซามูเอล เรโนลด์ เฮาส์ ซึ่งออกให้โดยเจ้าพระยานิกรบดิน -ทรมหา
กัลยาณมิตร สมุหนายก เข้าใจว่าหนังสือฉบับนี้ออกให้ในปี พ.ศ. 2396 (ค.ศ. 1853) เป็นหนังสือ
อนุญาตให้ศาสนาจารย์ นายแพทย์เฮาส์เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ ไปยังเมืองนครราชสีมา 
หนังสือฉบับนี้เขียนบนกระดาษสาไทย (กระดาษไร้กรด) ด้วยดินสอ ประทับตราราชสีห์ แสดงถึง
ความไว้วางใจของรัฐบาลไทยท่ีมีต่อมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนว่าจะไม่เป็นภัยต่อประเทศ 
ให้ความสะดวกในการท าพันธกิจของคณะมิชช่ัน 

3. ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อ พ.ศ. 2425 (ค.ศ. 1882) พระยาราชวรานุกุลวิบุลภักดีพิรียภาหะราช 
ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย ได้ออกหนัง สือเบิกล่องให้กับ Miss Sarah Catherine Wirt 
(ภายหลังสมรสกับนายแพทย์พีเพิลส์) ท่ีจะเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่ หนังสือใบเบิกล่องของแหม่มพี
เพิลส์ออกหลังใบเบิกล่องของศาสนาจารย์ นายแพทย์เฮาส์ ประมาณ 30 ปี ความเหมือนกันของ
หนังสือสองฉบับนี้ก็คือ การให้ความสะดวกแก่บุคคลในการเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ แตกต่าง
ระหว่างหนังสือสองฉบับนี้ก็คือ 

หมอเฮาส ์ ภรรยาหมอพเีพิล 
เขียนบนกระดาษสาของไทย เขียนบนกระดาษสมัยใหม่(ของต่างประเทศ) 
เขียนด้วยดินสอ (?) เขียนด้วยหมึกจีน 
บรรจุในซองกระดาษสา ไม่มีการประทับตราครั่ง บรรจุในซองจดหมายสมัยใหม่ ประทับตราครั่ง 

หนังสือท้ังสองฉบับเป็นส่ิงท่ีจะให้และสนับสนุนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องภาษา หรือความเติบโตทางด้านเทคโนโลยี สินค้าต่างประเทศท่ีถูกน ามาใช้ในการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ท่ีส าคัญเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสยามกับสหรัฐฯ 

4. หนังสือแบบเรียนภาษาค าเมืองของศาสนาจารย์ นายแพทย์บริกส์ พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1904 
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงพิมพ์ของคณะมิชช่ัน โรงพิมพ์นี้ในตอนเริ่มต้นพิมพ์เอกสาร
ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษและภาษาเมือง ต่อมาได้เปล่ียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งท าให้
ภาษาไทยแพร่หลายมากขึ้นในภาคเหนือ ช่วยสนับสนุนนโยบายสร้างความหนึ่งเดียวของสยามไม่
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มีประเทศราชย์ (โรงเรียนของคณะมิชช่ันท่ีเคยสอนด้วยค าเมืองก็เปล่ียนมาสอนเป็นภาษาไทย) 
และท่ียกหนังสือแบบเรียนของหมอบริกส์มาเป็นตัวอย่างนี้อยากจะช้ีให้เห็นว่า ศาสนาจารย์ 
นายแพทย์บริกส์เขียนภาษาเมืองโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว 

5. บทบาทท่ีส าคัญของศาสนาจารย์ นายแพทย์บริกส์ มิชชันนารีสังกัดอเมริกันเพรสไบทีเรียนก็คือ
การช่วยเมืองเชียงรายให้รอดพ้นจากการโจมตีของโจรเงี้ยวในปี ค.ศ. 1902 เป็นการช่วยชีวิตคน
สยามท้ังหมดในเมืองเชียงรายในเวลานั้น 

 

บทสรุป 

1. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นท่ีเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุคริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย เอกสารเกือบท้ังหมดเป็นเอกสารจดหมายเหตุท่ีมาจากคริสตจักร
ท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน โรงเรียนและโรงพยาบาลของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

2. ท้ังหมดนี้เกิดจากการท าพันธกิจของอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชช่ัน อเมริกันแบ๊บติสต์มิชช่ัน 
และดิสไซเปิล ออฟ ไครสต์ แห่งสหราชอาณาจักร 

3. เอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหลักฐานการท าพันธกิจของ
คณะมิชช่ันตามความเช่ือของคณะมิชช่ันผ่านมิชชันนารี หน่วยงานโรงเรียน และโรงพยาบาล 

4. เอกสารจดหมายเหตุ ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหลักฐานท่ีชัดเจนในส่วนของ
เอกชนท่ีแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีเกื้อหนุนกันมาโดยตลอด 
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