
	 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์		พระบรมราชนินีาถ	ในพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ราชนิผู้ีงดงามทั้งรปูโฉม	

และจริยวัตร	 พระองค์ถือเป็นนางแก้วคู่แผ่นดินมาตั้งแต่ยังเยาว์

ชนัษา	กาลเวลาผ่านมาเนิ่นนานหลายสบิปีจวบจนปัจจบุนั	กย็งั

คงเป็นมิ่งขวญัของปวงชนชาวไทย

	 เรื่องราวชวีติของพระองค์ท่านนั้นล้วนน่าสนใจ	ตั้งแต่ถอื

ก�าเนดิขึ้นเป็นหม่อมราชวงศ์	ได้รบัการศกึษาอย่างดใีนประเทศไทย	

ฉายแววความเป็นนกัเปียโนจนมคีวามฝันจะเป็นศลิปินที่แสดงใน

งานคอนเสร์ิต	แต่ต่อมาต้องตามบดิาซึ่งเป็นทตูไปอยูต่่างประเทศ	

จนในที่สดุชวีติของหม่อมราชวงศ์หญงิผู้นี้กเ็ปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิ

เมื่อได้พบรกักบักษตัรยิ์หนุ่ม	ซึ่งคอืพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	

มหาภูมพิลอดลุยเดช	รชักาลที่	๙	แห่งราชวงศ์จกัรนีั่นเอง

คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์



	 ทั้งสองพระองค์ได้กลายเป็น	“พระคูข่วญั”	ที่เกื้อหนนุกนั

ในด้านต่างๆ	ทั้งได้เผื่อแผ่ความรกัและความหวงัดสีูป่ระชาชนใน

ผนืแผ่นดนิสยาม

ส�ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์



	 “การท่ีข้าพเจ้ามีก�าลังใจก�าลังกายปฏิบัต	ิ										

หน้าที่รับใช้บ้านเมือง	 ก็ด้วยนึกถึงค�าของพ่อท่ี						

ส่ังสอนไว้ตั้งแต่เด็ก	 และเมื่อแต่งงาน	 พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	กท็รงสอนตลอดมาว่า	แผ่นดินนี้	

มีบุญคุณแก่ชีวิตพวกเรามากมายนัก	 เพราะฉะนั้น	

ชีวิตท่ีเกิดมาอย่าให้ว่างเปล่า	 จงคอยตอบแทนให้

รู้สึกเสมอว่า	เป็นหนี้บุญคุณ”

 

	 จากพระราชด�ารัส	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	เมื่อวนัที่	๑๒	สงิหาคม	พ.ศ.	

๒๕๒๒	 ดังกล่าว	 เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพระเมตตาและพระมหา	

กรณุาธคิณุอนัยิ่งใหญ่	ที่พระมหากษตัรยิ์ไทยตลอดจนพระบรม

วงศานุวงศ์ทรงมีต่อแผ่นดินและปวงพสกนิกรชาวไทยมากมาย

เกนิพรรณนา

คํ า นํ า ผู้ เ ขี ย น



	 หนงัสอืที่ท่านถอือยู่ในมอืนี้	ผู้เขยีนมไิด้มุ่งหวงัจะให้เป็น

เพียงสิ่งที่รวบรวมพระราชประวัติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชเท่านั้น	 แต่ผู้เขียนยังมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วน				

อันเป็นประวัติศาสตร์น่ารู้ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เรื่องราว	

“ความรกั”	และความผูกพนัของ	“พระคู่ขวญั”	ทั้งสองพระองค์	

ที่นอกจากจะทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงครรลองความรักอัน

งดงาม	ที่ชายหญงิต่างด�าเนนิชวีติไปตามวถิทีางอนัเหมาะสมและ

ดงีามตามหน้าที่แห่งตนแล้ว	ทั้งสองพระองค์ยงัส่งเสรมิเกื้อหนนุกนั	

ในพระราชกรณยีกจิต่างๆ	และทรงเผื่อแผ่ความรกัความปรารถนาดี 

มาสู่ปวงชนทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย	 เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลก

ตราบถงึปัจจบุนั

	 ผู้เขยีนขอใช้หนงัสอืเล่มนี้	แทนเครื่องสกัการะที่แสดงถงึ

ความจงรักภักดีอย่างสูงสุด	 ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ			

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	และเพื่อเป็นการเทดิพระเกยีรตแิด่

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อน้อมส�านึกในพระมหา	

กรณุาธคิณุอนัหาที่สดุมไิดข้องพระผูท้รงเป็นศนูย์รวมดวงใจของ

ชาวไทยทั้งสองพระองค์นี้

สุวิสุทธิ์



ปฐมบท	 ๑๑

ภำค	๑	พระรำชประวัติ	 ๑๕

 	 แรกก�าเนดิ	“ผู้เป็นศรแีห่งกติยิากร”	 ๑๖

 	 เยาว์วยัในวกิฤตคิวามเปลี่ยนแปลง	 ๑๙

 	 แผ่นดนิใหม่	 ๒๕

 	 “มหารานนี้อย”	กบั	“ค�าท�านาย”	 ๒๙	

	 	 ของ	“แขกเลี้ยงววั”	

 	 เตบิโต...ภายใต้วถิ	ี“ชาตนิยิม”		 ๓๔

 	 เข้มแขง็และงดงาม...ท่ามกลาง	 ๓๘	

	 	 “สงครามมหาเอเชยีบูรพา”	

 	 ความฝันในวยัเยาว์	 ๔๐

 	 การเมอืงหลงัสงคราม		 ๔๔

 	 รอยยิ้มของชาวสยาม		 ๔๘

 	 วนัวปิโยค...หวัใจที่หลดุลอย...	 ๕๓

	 	 และการรอคอยที่แสนยาวนาน	

ส า ร บั ญ



 	 ดอกไม้งามที่แย้มบานในกรงุปารสี	 ๖๐

 	 ข่าวดขีองคนไทยในกรงุปารสี	 ๖๖

 	 แรกสบเนตร	“สาวน้อยหน้างอ”	 ๗๐

 	 ดอกรกัที่เริ่มผลบิาน	 ๗๕

 	 ความลบั...ในพระราชหฤทยั	 ๗๘

 	 การเมอืงไทย...กบัความห่วงใย	 ๘๑

	 	 ของพระเจ้าแผ่นดนิ	

 	 อปุัทวเหต	ุและหวัใจของแม่!	 ๘๕

 	 พระเนตรขวาของในหลวง	 ๘๙

 	 ภาพถ่ายใบแรก	ความในพระราชหฤทยั	 ๙๓

	 	 ที่ถูกเผย	

 	 ครรลองความรกั	 ๙๘

 	 ค�่าคนืแสนหวาน...พระราชพธิี	“ทรงหมั้น”	 ๑๐๓

 	 “She	is	my	smile.”		 ๑๐๘

	 	 ...โฉมงามแห่งสยามประเทศ	

 	 วนัชื่นคนืสขุ	 ๑๒๑

 	 พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	 ๑๒๖

 	 พระราชพธิรีาชาภเิษกสมรส	 ๑๒๘

 	 พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	 ๑๓๖

 	 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	 ๑๔๒



ภำค	๒	พระรำชกรณียกิจแห่ง	 ๑๔๕	

“สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ”	

 	 “ทรงฮนันมีูน”	 ๑๔๗

 	 วงัไกลกงัวล...	“บ้านแห่งรกั”	 ๑๕๐

 	 ฉลองพระองค์	 ๑๕๓

 	 พระฉายาลกัษณ์...แห่งรกั	 ๑๕๘

ภำค	๓	พระรำชกรณียกิจแห่ง	 ๑๖๑	

“สมเด็จพระรำชมำรดำ”	

 	 พระราชโอรส-พระราชธดิา	 ๑๖๓

 	 “ฉนัรกัที่จะเป็นแม่มากที่สดุ”	 ๑๖๖

 	 ทรงปลูกฝังพระอปุนสิยั	“รกัการอ่าน”	 ๑๖๙

 	 การอบรมพระราชโอรสและพระราชธดิา	 ๑๗๓

ภำค	๔	พระรำชกรณียกิจแห่ง		 ๑๗๙

“แม่ของแผ่นดิน”	

 	 โครงการส่งเสรมิศลิปาชพี	 ๑๘๑

 	 โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่	 ๑๘๗

 	 โครงการอนรุกัษ์พนัธุ์สตัว์ป่าภูเขยีว	 ๑๙๐

 	 โครงการฟาร์มตวัอย่าง	 ๑๙๓



 	 โครงการด้านการศกึษา	 ๑๙๕

 	 โครงการด้านการเกษตรและชลประทาน	 ๑๙๘

 	 มูลนธิสิายใจไทยในพระบรมราชูปถมัภ์	 ๒๐๐

 	 โครงการด้านการสาธารณสขุ	 ๒๐๓

 	 โครงการเพื่อส่งเสรมิการอนรุกัษ์ธรรมชาต	ิ ๒๐๕

ภำค	๕	ประมวลพระรำชด�ำรัสแห่งควำมจงรักภักดี	 ๒๑๑

บทส่งท้ำย	 ๒๒๑



ป ฐ ม บ ท



12 พระราชินี ศรีแผ่นดิน

พุทธศักรำช	๒๔๗๕...

กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสยำมประเทศ

	

	 เช้ำมืดของวันที่	๒๔	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๔๗๕...

	 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระมหา
กษตัรย์ิรชักาลที่	๗	แห่งราชวงศ์จกัร	ีเสดจ็ไปประทบัที่พระราชวงั
ไกลกงัวล	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ได้เกดิเหตกุารณ์ปฏวิตัคิรั้งใหญ่	
ที่ต้องจดจารไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย	 เมื่อ	 “คณะราษฎร”			
น�าโดย	พนัเอก	พระยาพหลพลพยหุเสนา	 ได้เข้ายดึอ�านาจการ
ปกครองแผ่นดินเป็นผลส�าเร็จ	 และประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศสยาม	 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาสู่ระบอบประชาธปิไตย

	 กล่าวได้ว่า	 เหตุการณ์ปฏิวัติของคณะราษฎรในครั้งนั้น
เป็นไปโดยละมุนละม่อม	 ประกอบกับด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัที่ทรงเหน็แก่ความสงบ
เรยีบร้อยของบ้านเมอืง	และความสขุของประชาชนเป็นสิ่งส�าคญั
ยิ่งกว่าการด�ารงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจของพระองค์	ท�าให้ทรงยอมรบั 
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยมไิด้ทรงต่อต้านหรอืคดิตอบโต้คณะ
ราษฎรด้วยการใช้ก�าลงัทหารที่มอียูแ่ต่ประการใด	กบัทั้งพระองค์
ก็มีพระราชประสงค์มาแต่เดิมว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแก่ประชาชนอยู่แล้ว	
ดงันั้น	การปฏวิตัเิปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นจงึเป็นไปอย่าง

สงบ	มไิด้เกดิเหตกุารณ์นองเลอืด
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	 ภายหลงัจากการปฏวิตั	ิพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้า

อยูห่วัและคณะราษฎรได้เริ่มด�าเนนิการเพื่อให้ได้มาซึ่งรฐัธรรมนูญ	

ฉบบัแรกแก่ประชาชนชาวสยาม	ซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงลงพระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัิ

รฐัธรรมนูญชั่วคราว	โดยมผีลประกาศใช้เมื่อวนัที่	๒๗	มถินุายน	

พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 (หลังจากนั้นจึงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวร	เมื่อวนัที่	๑๐	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๕)

	 ทั้งนี้	ข้อความในรฐัธรรมนญูฉบบัชั่วคราว	เริ่มต้นมาตรา	

๑	ความว่า	“อ�ำนำจสูงสุดของประเทศนั้น	 เป็นของรำษฎร

ทั้งหลำย”

	 ทางด้านอ�านาจบริหารนั้น	 ในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ

ต�าแหน่งบรหิารที่ส�าคญัเอาไว้	คอื	ประธานคณะกรรมการราษฎร	

(เทยีบเท่านายกรฐัมนตร)ี	ซึ่งจะต้องเป็นบคุคลที่สามารถประสาน

ความเข้าใจระหว่างคณะราษฎรกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วัได้เป็นอย่างด	ีโดยคณะราษฎรตกลงเหน็ชอบให้	พระยา

มโนปกรณ์นติธิาดา	(กอ้น	หตุะสงิห)์	เป็นประธานคณะกรรมการ

ราษฎร	นบัเป็นคณะรฐัมนตรชีดุแรกที่ตั้งขึ้นตามพระราชบญัญตัิ

ธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว	พ.ศ.	๒๔๗๕

	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังท�าให้สถาบัน

กษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานต้องสูญเสียอ�านาจส่วนใหญ่ไป	 ทั้งยังได้จ�ากัดพระราช

อ�านาจของพระมหากษัตริย์โดยยกเลิกพระราชอ�านาจที่มีมาแต่



โบราณ	อาท	ิพระราชอ�านาจในการยบัยั้งกฎหมาย	การพระราชทาน 

อภัยโทษ	 และพระราชสิทธิในการยืนยันผู้สืบราชสมบัติและ

รชัทายาท

	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 รัฐธรรมนูญดังกล่าวจ�ากัดพระราช

อ�านาจทั้งหมดของพระมหากษัตริย์	 เพียงแต่ยังมิได้ยกเลิก

สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ไปเท่านั้น

 นับแต่นั้นมำ	 ท้องฟ้ำแห่งสยำมประเทศก็เปลี่ยน	

แปลงไป...
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๑
พ ร ะ ร า ช ป ร ะ วั ติ



	 สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงด้านการเมืองการปกครอง	

ในช่วง	พ.ศ.	๒๔๗๕	นอกจากจะส่งผลต่อพระราชอ�านาจของ

พระมหากษัตริย์แล้ว	ยังมีผลกระทบมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์

ส่วนใหญ่ด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้

แรกกําเนิด “ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร”



	 ซึ่งรวมถึง	 หม่อมเจ้านักขัตรมงคล๑	 ที่ขณะนั้นทรงรับ

ราชการทหารในยศพนัเอก	รวมทั้งทรงมตี�าแหน่งเลขานกุารสภา

ป้องกนัราชอาณาจกัรและต�าแหน่งผูช่้วยเลขาธกิารทหารบก	กไ็ด้

ทรงออกจากประจ�าการ	 แล้วย้ายไปรับราชการในกระทรวงการ

ต่างประเทศ	 ก่อนจะได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปรับต�าแหน่ง

เลขานกุารเอก	ประจ�าสถานทตูสยาม	(สถานเอกอคัรราชทูตไทย)	

ณ	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ในปีเดยีวกนั

	 ด้วยเหตนุี้	หม่อมหลวงบวั	กติยิากร๒	พระชายาในหม่อม

เจ้านักขัตรมงคลซึ่งขณะนั้นก�าลังครรภ์แก่	 จึงต้องพาบุตรคนโต

และบุตรคนรอง	 คือ	 หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์	 กิติยากร	 และ

หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์	 กิติยากร	 กลับไปอยู่ที่บ้านของบิดาและ

มารดา	คอืบ้านของ	พลเอก	เจ้าพระยาวงษานปุระพทัธ์	และท้าว

วนดิาพจิารณิี	ที่ถนนพระรามหก	ต�าบลวงัใหม่	 (สะพานเหลอืง)	

อ�าเภอปทมุวนั	จงัหวดัพระนคร

๑	หม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 (ภายหลังได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็น	 พระวร-	
วงศ์เธอ	กรมหมื่นจนัทบรุสีรุนาถ)	เป็นพระโอรสพระองค์ที่	๓	ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ						
พระองค์เจ้ากติยิากรวรลกัษณ์	กรมพระจนัทบรุนีฤนาท	(พระราชโอรสองค์ที่	๑๒	ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕)	 และหม่อมเจ้าอัปษรสมาน				
กติยิากร	(ราชสกลุเดมิ	เทวกลุ)

๒	หม่อมหลวงบวั	กติยิากร	(สกลุเดมิ	สนทิวงศ์)	เป็นธดิาของเจ้าพระยาวงษานปุระพทัธ์	
(หม่อมราชวงศ์สท้าน	 สนิทวงศ์)	 กับท้าววนิดาพิจาริณ	ี (บาง	 สนิทวงศ์	 ณ	 อยุธยา;			
สกลุเดมิ	ณ	บางช้าง)
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	 กระทั่งวนัศกุร์ที่	๑๒	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๔๗๕	ธดิาคนแรก

ของหม่อมเจ้านกัขตัรมงคลจงึถอืก�าเนดิขึ้นที่บ้านของ	“ท่านตา”	

ย่านสะพานเหลืองนั้นเอง	 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า					

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๗	 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า					

“สริกิติิ์”	ซึ่งมคีวามหมายว่า	“ผู้เป็นศรแีห่งกติยิากร”	โดยมนีาม

เรยีกโดยล�าลองว่า	“คณุหญงิสริ”ิ	และมฐีานนัดรเมื่อแรกก�าเนดิ

อยู่ในชั้น	“หม่อมราชวงศ์”

	 ๓	เดอืนต่อมา	ในเดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	หม่อม

หลวงบวัพร้อมบตุรคนโต	คอืหม่อมราชวงศ์กลัยาณกติิ์	กติยิากร	

ได้เดนิทางไปสมทบกบัหม่อมเจ้านกัขตัรมงคลที่กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งมีอายุได้	 ๓	 เดือน	 และพี่ชายคือหม่อม	

ราชวงศ์อดลุกติิ์	กติยิากร	จงึอยูใ่นความพทิกัษ์ดแูลของเจ้าพระยา	

วงษานปุระพทัธ์และท้าววนดิาพจิารณิ	ีผูเ้ป็น	“ท่านตา-ท่านยาย”	

เรื่อยมา
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	 แม้จะต้องอยู่ห่างไกลจากพระบิดาและมารดาต้ังแต่ยัง

เยาว์วัย	 แต่	 “คุณหญิงน้อย”	 ก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ีบ้านย่านสะพาน

เหลือง	 ในอ้อมอกของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์และท้าววนิดา

พิจาริณีด้วยความอบอุ ่นและเป็นสุขเสมอมา	 ด้วยเพราะ					

“ท่านตา-ท่านยาย”	 ท้ังคู่เปี ่ยมด้วยความเมตตารักใคร่ต่อ		

หม่อมราชวงศ์หญิงน้อยผู้น้ีอย่างย่ิง	 กระท่ังว่า	 หม่อม	

ราชวงศ์หญิงสิริกิติ์เป็นหลานคนแรกที่เรียกเจ้าพระยาวงษานุ-	

ประพัทธ์ว่า	 “ตาจ๋า”	 ติดปากทุกค�า	 ในขณะท่ีหลานคนอื่นๆ			

ล้วนเรียกขานท่านด้วยความเคารพย�าเกรงว่า	“คุณตา”

เยาว์วัยในวิกฤติความเปลี่ยนแปลง
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	 ในขณะเดยีวกนั	“คณุหญงิสริ”ิ	กเ็ป็นที่รกัใคร่ห่วงใยของ	

“ท่านหญิงย่า”	 คือหม่อมเจ้าอัปษรสมาน	 กิติยากร	 อย่างมาก	

เช่นกนั	ยิ่งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้นเอง	(๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	

๒๔๗๔)	 หม่อมเจ้าอัปษรสมานได้ทรงสูญเสียพระสวามี	 คือ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระจนัทบรุนีฤนาท	 ไปด้วยพระอาการ

ประชวรพระศอ	 อักเสบ	 การได้ทรงดูแลอุ้มชูนัดดาผู้ยังเยาว์วัย		

จงึช่วยให้ทรงคลายความโศกเศร้าลงได้มาก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระจนัทบรุนีฤนาท

หม่อมเจ้าอปัษรสมาน กติยิากร
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในสถานการณ์ที่ประเทศก�าลังเผชิญกับ

สภาวะวกิฤตทิางการเมอืงการปกครองอย่างหนกัในขณะนั้น	กย่็อม	

ก่อให้เกดิความหวั่นวติกแก่พระราชวงศ์ส่วนใหญ่อยู่ไม่น้อย...

	 แม้แต่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเองกย็งัทรง

อยู่ในความกงัวลพระทยั	 และทรงวติกว่าการเผชญิหน้าระหว่าง

พระองค์กับคณะราษฎรในภายภาคหน้าจะท�าให้พระองค์และ

สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ีพระบรมราชนิี	ทรงได้รบัอนัตราย	

ดังข้อความที่ปรากฏในลายพระราชหัตถเลขาของพระองค์ถึง	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์	พระนดัดา	เมื่อปลาย

ปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ความว่า

	 “...เราทัง้หมดต่างกค่็อนข้างรูด้ว่ีาเราอาจก�าลงัจะตาย”

	 ยิ่งภายหลงัจากการด�าเนนิการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ของคณะราษฎรส�าเรจ็ลง	คณะราษฎรกไ็ด้เผชญิกบัสถานการณ์

ล�าบาก	เมื่อรปูแบบประชาธปิไตยที่เกดิขึ้นในสยามมไิด้เป็นไปดงั

อุดมการณ์ที่ตั้งไว้แต่แรก	 เนื่องจากมีผู้เห็นว่าการที่คณะราษฎร

ยดึอ�านาจการปกครองมาจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	

เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น	ยงัมไิด้เป็นไปตามค�าแถลงที่ให้

ไว้กบัประชาชน	อกีทั้งหลายฝา่ยยงัมองว่าเค้าโครงร่างเศรษฐกจิ

มลีกัษณะโน้มเอยีงไปในทางหลกัเศรษฐกจิแบบคอมมวินสิต์	ดงันั้น	

ในเวลาต่อมาจงึได้เกดิความขดัแย้งทางการเมอืงขึ้นระหว่างกลุม่

ผลประโยชน์ต่างๆ	ในคณะราษฎรที่มส่ีวนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

การปกครองครั้งนั้น
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	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงเป็นห่วง

ว่าประชาชนจะมไิด้รบัอ�านาจการปกครองอย่างแท้จรงิที่พระองค์

พระราชทานให้โดยผ่านทางคณะราษฎร	พระองค์จงึทรงใช้ความ

พยายามที่จะขอให้คณะราษฎรได้ด�าเนินการปกครองประเทศ

ด้วยหลกัการแห่งประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ

 แต่ความพยายามของพระองค์ก็มิได้รับการสนองตอบ

จากรัฐบาลของคณะราษฎรแต่ประการใด	 ในที่สุดความขัดแย้ง

ภายในระหว่างรฐับาลกบัการกระท�าของนายกรฐัมนตรอีนรุกัษนยิม 

กไ็ด้ก่อให้เกดิการรฐัประหารอกีครั้งในอกีหนึ่งปีต่อมา	คอืในวนัที่	

๒๐	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๗๖	พนัเอก	พระยาพหลพลพยหุเสนาได้

น�าก�าลงัทหารเข้ายดึอ�านาจรฐับาลพระยามโนปกรณ์นติธิาดา	ลงเอย	

ด้วยการที่	พนัเอก	พระยาพหลพลพยหุเสนาได้เข้าด�ารงต�าแหน่ง	

นายกรฐัมนตรคีนที่	๒	ของสยาม	และเป็นผูบ้รหิารราชการแผ่นดนิ	

สบืต่อมา	

	 บทบาทที่ไม่มั่นคงของพระมหากษตัรย์ิภายใต้รฐัธรรมนญู	

และความไม่พอใจตอ่การยดึอ�านาจของ	พนัเอก	พระยาพหลพล

พยุหเสนา	 ได้ตดิตามมาด้วยเหตรุฐัประหารซ้อนในเดอืนตลุาคม	

พ.ศ.	๒๔๗๖	โดยกลุม่คนที่เรยีกตนเองว่า	“คณะกูบ้้านกูเ้มอืง”	(หรอื

ที่ถกูเรยีกว่า	“กบฏบวรเดช”)	ซึ่งน�าโดย	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 

บวรเดช	และเจ้านายอกีหลายพระองค์

	 พระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าบวรเดช	 ซึ่งทรงเคยด�ารง

ต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม	 (ก่อนจะทรงลาออกในช่วง	
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พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	 ได้ทรงส่งก�าลังทหารจากหัวเมืองภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืและภาคกลาง	เคลื่อนก�าลงัทางรถไฟเข้ายดึสนามบนิ
ดอนเมอืง	และเข้ายดึพื้นที่ไปตามแนวคลองบางเขนจนถงึสถานี
รถไฟบางเขน	 เพื่อบีบบังคับให้รัฐบาล	 พันเอก	 พระยาพหลพล
พยุหเสนากระท�าตามเงื่อนไข	 ซึ่งมีใจความโดยย่อคือ	 ให้รักษา
สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ให้อ�านาจรฐัสภามากขึ้น	และจ�ากดัอ�านาจ	
ของรฐับาลมใิห้กลายเป็นคณะเผดจ็การ	โดยให้ด�าเนนิการปกครอง	
ประเทศในระบอบรฐัธรรมนูญที่เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ	

	 การก่อรัฐประหารในครั้งนั้นท�าให้ถูกมองจากฝ่ายนิยม
คณะราษฎรว่าเป็นความพยายามที่จะฟื้นระบอบสมบูรณาญา	
สิทธิราชย์และต่อต้านระบอบประชาธิปไตย	 ที่ส�าคัญ	 การที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามวางพระองค์
เป็นกลาง	 ประกอบกับการตัดสินพระทัยที่ไม่เด็ดขาดระหว่าง
ความขดัแย้งช่วงสั้นๆ	นี้	กเ็ป็นผลให้พระองค์ทรงถกูรฐับาลสงสยั
ว่าให้การสนบัสนนุการก่อเหตใุนครั้งนี้

	 เมื่อทรงแน่พระทัยว่าพระองค์และพระราชวงศ์ตกอยู่ใน
สภาวะที่ไม่ปลอดภยัแล้ว	 ในช่วงปลาย	พ.ศ.	๒๔๗๖	พระบาท
สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซึ่งขณะนั้นประทบั	ณ	วงัไกลกงัวล	
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ย้ายราช
ส�านักไปตั้งยังจังหวัดสงขลา	 ซึ่งในครั้งนั้นมีเจ้านายทั้งฝ่ายหน้า	
ฝ่ายใน	 และข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดตามเสด็จฯ	 เป็นจ�านวนมาก	

รวมถงึครอบครวัของหม่อมเจ้าอปัษรสมาน	กติยิากร	พระมารดา

ของหม่อมเจ้านกัขตัรมงคลด้วย	



	 และในครั้งนั้น	 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน	 กิติยากร	 “ท่าน

หญิงย่า”	 ของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	 ก็ได้ทรงรับหม่อมราชวงศ์					

สิริกิติ์ร่วมเดินทางไปพ�านักอยู่ที่จังหวัดสงขลาด้วย	 เพราะทรง

เมตตาห่วงใยนดัดาผู้เยาว์วยันั่นเอง

 ชีวิตวัยเยำว์ของหม่อมรำชวงศ์สิริกิติ์ผู้ห่ำงอกพระ

บดิำและมำรดำ	จงึนบัเป็นช่วงเวลำแห่งควำมผนัแปรอนัน่ำ

หวั่นวิตกของพระญำติวงศ์และผู้ใหญ่จ�ำนวนมำก	 แต่ถึง

อย่ำงนั้น	 “คุณหญิงสิริกิติ์”	ก็ยังคงอบอุ่นและปลอดภัยอยู่

ในควำมปกครองของพระญำตฝ่ิำยพระบดิำและญำตผิูใ้หญ่

ฝ่ำยมำรดำ	ผูเ้ป่ียมด้วยควำมรกัใคร่เมตตำต่อคณุหญงิน้อย

ผู้นี้เสมอมำ
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	 เหตุการณ์รฐัประหารซ้อนโดยคณะกู้บ้านกู้เมืองคร้ังน้ัน	

ถูกปราบปรามด้วยอาวุธ	 ท�าให้เกิดการสู้รบระหว่างคนไทย			

ด้วยกันเองจนมีการเสยีชวีติท้ังสองฝ่าย	เป็นท่ีสะเทือนพระราช

หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก

แผ่นดินใหม่
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	 ที่สดุแล้ว	รฐับาลได้ปราบการรฐัประหารของคณะกู้บ้าน

กู้เมืองลงได้เป็นผลส�าเร็จ	 ภายหลังจากเหตุการณ์ทางกรุงเทพฯ	

สงบลง	รฐับาลจงึส่งตวัแทนมากราบบงัคมทลูให้พระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็กลบัพระนคร	ดงันั้น	หม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ซึ่งตามเสด็จไปด้วยภายใต้ความปกครองของหม่อมเจ้า		

อปัษรสมาน	กติยิากร	จงึได้เดนิทางกลบักรงุเทพฯ	และมาพ�านกั

อยู่กบั	“ท่านตา-ท่านยาย”	ที่บ้านย่านสะพานเหลอืงอกีครั้ง

	 เมื่อเสดจ็กลบัถงึกรงุเทพฯ	พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงเจรจาเรื่องส�าคัญกับรัฐบาลหลายเรื่อง	 เช่น	 เรื่อง

การช�าระโทษผู้คิดก่อการกบฏต่อหน้าพระที่นั่ง	 และเมื่อไม่ทรง

สามารถเจรจาให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ได้	 และมีพระราช	

ด�าริว่าพระองค์ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใดได้แล้ว	 จึง		

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เจ้านายและขุนนางหลายท่านที่

อาจโดนภัยคุกคามจากรัฐบาลเดินทางออกจากประเทศสยาม	

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ีพระบรมราชนิ	ีไปเจรญิทางพระราชไมตรี

กบัประเทศในแถบยโุรป	พร้อมทั้งเสดจ็ประทบัที่ประเทศองักฤษ	

เพื่อทรงเข้ารบัการผ่าตดัและรกัษาพระเนตร

	 ในระหว่างนี้	พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง

แต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา								

นุวัดติวงศ์เป็นผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	 และทรงติดต่อ

ราชการกับรัฐบาลผ่านทางผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์อย่าง		
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ต่อเนื่อง	 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงปรากฏข้อขัดแย้งต่างๆ	

ระหว่างพระองค์กบัรฐับาลที่ไม่สามารถหาข้อยตุกินัได้	พระองค์

จงึตดัสนิพระทยัสละราชสมบตั	ิเมื่อวนัที่	๒	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗	

(นับศักราชแบบเก่า)	 ในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัตินั้น	

ปรากฏข้อความที่ใช้อ้างองิกนัเสมอในเวลาต่อมาว่า

	 “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจท่ีจะสละอ�านาจอัน											

เปนของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป	

แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ�านาจทัง้หลายของข้าพเจ้า	

ให้แก่ผูใ้ด	คณะใดโดยเฉพาะ	เพือ่ใช้อ�านาจนัน้โดย

สิทธิขาด	 และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา	

ราษฎร

	 บัดนี้	 ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของ															

ข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบาย

ของประเทศโดยแท้จริงไม่เปนผลส�าเร็จ	 และเมื่อ

ข้าพเจ้ารูส้กึว่าบัดนีเ้ปนอนัหมดหนทางทีข้่าพเจ้าจะ

ช่วยเหลอื	หรอืให้ความคุม้ครองแก่ประชาชนได้ต่อ

ไปแล้ว	ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ	และออกจาก

ต�าแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เปนต้นไป”

-ประชาธิปก	ปร.-



	 ในการทรงสละราชสมบัติครั้งนั้น	 พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หวัไม่ทรงตั้งองค์รชัทายาท	ทั้งนี้เพื่อพระราชทาน

พระราชวโรกาสให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้คัดเลือก

พระมหากษตัรยิ์พระองค์ใหม่เอง	จากนั้นพระองค์ทรงกลบัไปใช้

พระนามและพระราชอสิรยิยศเดมิ	ได้แก่	สมเดจ็เจ้าฟ้าประชาธปิก

ศักดิเดชน์	 กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา	 และไม่เสด็จกลับมาที่

ประเทศไทยอกีเลย

	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทน

ราษฎรจึงได้อัญเชิญเสด็จพระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าอานันท-

มหิดล	 ซึ่งขณะนั้นทรงก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในประเทศ									

สวิตเซอร์แลนด์	 และเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่	 ๑	

ในล�าดบัพระราชสนัตตวิงศ์แห่งกฎมณเฑยีรบาล	ว่าด้วยการสบื

ราชสันตติวงศ์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๗	 ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

รชักาลที่	๘	ตั้งแต่วนัที่	๒	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗	เป็นต้นมา

	 นี่จึงเป็นกำรเริ่มต้น	“แผ่นดินที่	๒”	ในชีวิตของคุณ

หญิงน้อยวัย	๑	ปี	๖	เดอืน	อย่ำงหม่อมรำชวงศ์สริิกติิ	์กติยิำกร
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	 ภายหลงัจากพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอานันทมหิดล	

ได้ทรงตอบรับค�ากราบบังคมทูลเชิญจากคณะรัฐมนตรีในยุค

น้ัน	 ให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี	 ๘				

แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว

“มหารานีน้อย” กับ “คําทํานาย” 
ของ “แขกเลี้ยงวัว”
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	 ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 ขณะหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีอาย	ุ					 

๒	ปี	๖	 เดอืน	หม่อมเจ้านกัขตัรมงคลพระบดิาทรงลาออกจาก

ราชการและเสด็จกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว	 อันมีหม่อม

ราชวงศ์กลัยาณกติิ์บตุรคนโต	และหม่อมราชวงศ์บษุบา	บตุรคีน

เลก็ซึ่งเกดิที่สหรฐัอเมรกิา	แล้วมารบัหม่อมราชวงศ์อดลุกติิ์	และ

หม่อมราชวงศ์สริกิติิ์	ผูต้้องอยูห่่างจากพระบดิาและมารดาตั้งแต่

อายเุพยีง	๓	เดอืน	กลบัมาอยู่พร้อมหน้ากนัทั้งครอบครวัอกีครั้ง	

ณ	ต�าหนกัในวงัเทเวศร์	รมิแม่น�้าเจ้าพระยา	บรเิวณถนนกรงุเกษม	

ปากคลองผดงุกรงุเกษมนั้นเอง

(ซ้าย) ม.ร.ว. สริกิติิ์ กติยิากร ในวยัเดก็
(ขวา) ม.ร.ว. สริกิติิ์ กติยิากร กบัน้องสาว ม.ร.ว. บษุบา กติยิากร
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	 ในช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นนี้	มบีางครั้งที่คณุหญงิกลบั

ไปค้างบ้านของ	 “ท่านตา”	 ที่เธอคุ้นเคยเป็นอันดี	 และครั้งหนึ่ง	

ระหว่างที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาพักกับ	 “ท่านตา”	 นั้นเอง	 ก็มี

เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น	 เมื่อวันหนึ่ง	 พี่เลี้ยงได้อุ้มหม่อมราชวงศ์			

สิริกิติ์ในวัย	 ๒	 ขวบเศษออกไปเดินเล่น	 ประจวบกับขณะนั้นม	ี

“แขก”	ชาวอนิเดยี	ซึ่งเรยีกกนัว่า	“แขกเลี้ยงววั”	ที่เป็นเพื่อนของ	

“แขกยาม”	ประจ�าบ้าน	ได้แวะมาหากนั	พอแขกเลี้ยงววัเหลอืบ

มาเห็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	ก็จ้องอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกวักมือเรียก	

พี่เลี้ยง	เพื่อจะขอเหน็หน้าหม่อมราชวงศ์ผูเ้ยาว์วยัให้ชดัๆ	จนเมื่อ

ได้เหน็ในระยะใกล้แล้ว	แขกเลี้ยงววัคนนั้นกพ็ูดขึ้นว่า

	 “ต่อไปจะได้เป็นมหารานี”

วงัเทเวศร์
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	 พี่เลี้ยงได้ฟังกช็อบใจ	 น�าไปเล่าให้	 “ท่านยาย”	 คอืท้าว

วนดิาพจิารณิรีวมถงึคนในบ้านฟัง	แม้มไิด้มใีครเชื่อในค�าท�านายนั้น 

แต่กท็�าให้ใครต่อใครต่างรูส้กึปลาบปลื้มและให้นกึเอน็ดใูนความ

สดใสน่ารกัของหม่อมราชวงศ์หญงิผูน้ี้ไปตามๆ	กนั	และค�าท�านายนี้	

กน็�ามาสู่การล้อเลยีนภายในครอบครวัเป็นที่สนกุสนานยิ่งในเวลา

ต่อมา

	 “ต่อมาเมือ่หม่อมราชวงศ์สิริกต์ิิเจริญวยัข้ึน									

เลยเป็นเหตุให้คุณพี่ชายทั้งสองคนเอามาล้อเป็นที่

ขบขันว่า	 เป็นราชินีแห่งอบิสซิเนีย	 (เอธิโอเปียใน

ปัจจุบัน)	 บางครั้งถึงกับท�าให้ผู้ถูกล้อต้องนัง่ร้องไห้

ด้วยความอายและเจ็บใจ	 แต่พี่ชายทั้งสองก็ยังไม่

หยุดล้อ	กลับเอาเศษผ้าม่านขาดๆ	มาท�าเป็นธงโบก

อยู่ไปมา	 พร้อมท้ังบอกว่าเป็นธงประจ�าตัวของ			

พระราชนิ	ีเหตกุารณ์เหล่านีย้งัเป็นท่ีขบขันอยู่จนถงึ

ทุกวันนี้	 เมื่อมีการกล่าวถึงความหลัง”	 (ท่านผู้หญิง

เกนหลง	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา๓	เล่าไว้ในหนงัสอื	บนัทกึ 

“เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชนินีาถ”)

๓	ท่านผูห้ญงิเกนหลง	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	(นางสนองพระโอษฐ์)	ภรยิาพลโทนายแพทย์
หม่อมหลวงจนิดา	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	(อนชุาของหม่อมหลวงบวั	กติยิากร	พระชนนี
ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	 พระบรมราชนินีาถ	 ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช)
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	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เล่าเรื่องราว				

ดังกล่าวให้เพื่อนๆ	 จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต	์		

ที่ย้ายมาเรยีนตอ่ที่โรงเรยีนมาแตร์เดอวีทิยาลยัฟัง	ว่ามหีมอดมูา

ที่ต�าหนักของท่านพ่อ	 แล้วทายทักว่าจะได้เป็นราชินี	 ก็ท�าให้				

คณุหญงิได้รบัการขนานนามจากเพื่อนๆ	 ว่า	 “ราชนิสีริกิติิ์”	 มา

นบัแต่นั้น

	 เรื่องราวที่มาของค�าขนานนาม	 “ราชินีสิริกิติ์”	 จึงเป็นที่

ขบขนัของราชสกลุกติยิากรเสมอเมื่อถูกน�ามากล่าวถงึ	แต่กไ็ม่มี

ผู้ใดเลยที่จะคาดคดิว่า	ในอกี	๑๐	กว่าปีต่อมาค�าท�านายนั้นจะ

เป็นจรงิ!


