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บทคัดย่อ
บทความนีศึกษาถึงบทบาทของดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจํากรุงเทพมหานครระหว่างพ.ศ.
2468-2475 (ค.ศ. 1925-1932) ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี โดยใช้หลักฐานชันต้นจาก
หอจดหมายเหตุทางการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเป็ นหลัก
ในช่ ว งก่ อ นสงครามโลกครังที% 1 (พ.ศ. 2457-2461) สยามและเยอรมนี มีค วามสัม พัน ธ์ท%ีดีต่ อ กัน ใน
หลายๆ ด้าน แต่หลังจากทีส% ยามเข้าร่วมสงครามโลกครังที% 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างทัง
สองประเทศก็ได้สนสุ
ิ ดลงในทุกๆ ด้าน
หลังสงครามโลกครังที% 1 สยามและเยอรมนีเริม% กลับมาดําเนินความสัมพันธ์กนั อีกครังในช่วงปี พ.ศ.
2467 และดร.อาสมีสนับว่าเป็ นผูท้ ม%ี คี วามสําคัญมากในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทังสองประเทศให้กลับมา
แนบแน่นดังเดิม

Abstract
This article aims to study the role of Dr. Rudolf Asmis, a German ambassador presiding in
Bangkok from 1925 to 1932, in reestablishing the relationship between Siam and Germany. The
documents from the German’s “Politisches Archiv des Auswärtigen Amts” are mostly used as the primary
source of this article.
Before the First World War (1914-1918), Siam and Germany were allies in many aspects. But
soon after Siam joined the Entente in 1917, the Siamese-German relationship was completely broken.
Dr. Asmis played a great role in reestablishing the relationship between Siam and Germany
after the First World War.
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บทนํา: สยามและเยอรมนี ในช่วงก่อนสงครามโลกครังa ที& 1
ในช่วงก่ อนสงครามโลกครังที% 1 ความสัม พันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี เป็ นไปด้วยดีใ นทุ กๆ ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีเริม% ต้นขึนอย่างเป็ นทางการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที% 4 เมื%อเมืองการค้าทังสามเมืองของสมาพันธรัฐเยอรมนี1 อันได้แก่เมืองฮัมบูร์ก ลือเบกและ
เบรเมินได้สง่ ผูแ้ ทนของตนเข้ามาเจรจาทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้ากับสยามใน พ.ศ. 2401 และเนื%องจากการเจรจา
ระหว่ า งนายนายเธโอดอร์ ธีส ผู้แ ทนของเมือ งฮัม บู ร์ก ลือ เบกและเบรเมิน กับ ผู้เ จรจาสยามเป็ น ไปด้ว ยดี
สนธิสญ
ั ญาทางการค้าระหว่างสยามและเมืองการค้าทังสามจึงได้รบั การลงนามในวันที% 25 ตุลาคม พ.ศ. 2401
หลังจากนัน ในช่วงต้น พ.ศ. 2402 นายเธโอดอร์ ธีส (Theodor Thies) ก็ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นกงสุลของเมืองทัง
สามในสยาม
หลังจากทีเ% มืองฮัมบูรก์ ลือเบกและเบรเมินได้เข้ามาทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้ากับสยามแล้ว ใน ค.ศ. 1861
ปรัสเซีย ซึง% ถือว่าเป็ นรัฐทีม% คี วามสําคัญมากในสมาพันธรัฐเยอรมนี ได้สง่ เคาท์ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก (Friedrich
zu Eulenburg) ผู้ได้ร ับ การยกย่ อ งในปรัส เซียว่ า เป็ น ผู้ท%ีมีค วามสามารถทางด้า นการทูตเป็ น อย่ า งสูง เข้า มา
ดําเนินการเจรจาเพื%อทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้ากับจีน ญี%ปุ่นและสยาม เนื%องจากปรัสเซียให้ความสําคัญกับภารกิจ
ในครังนีมาก ดังนัน เคาท์ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก จึงมีผตู้ ดิ ตามและร่วมเดินทางในครังนีมากถึง 844 คน หลังจาก
ทีเ% คาท์ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์กประสบความสําเร็จในการเจรจาและทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้ากับจีนและญี%ปุ่นแล้ว
คณะของเขาก็ได้เดินทางต่อมายังกรุงเทพมหานคร และประสบความสําเร็จในการเจรจาอีกครัง จนทําให้สยาม
ตกลงลงนามในสนธิสญ
ั ญาทางการค้า กับกับปรัสเซียในวันที% 7 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2405 เนื%องจากสนธิสญ
ั ญา
ทางการค้าฉบับนีกําหนดไว้ว่า คู่สญ
ั ญาทังสองสามารถส่งผูแ้ ทนทางการทูตของตนไปประจํายังประเทศคู่สญ
ั ญา
อีกประเทศหนึ%งได้ ปรัสเซียจึงได้แต่งตังนายพอล เลสเลอร์ให้เป็ นกงสุลใน พ.ศ. 2407 ส่วนสยามได้ส่งทูตของตน
ไปประจําทีก% รุงเบอร์ลนิ เป็ นครังแรกใน พ.ศ. 2427 และในคราวเดียวกันนี สยามยังได้ถอื โอกาสจัดตังสถานกงสุล
ขึนทีเ% มืองเบรเมินอีกด้วย หลังจากได้จดั ตังสถานกงสุลของตนขึนทีเ% มืองฮัมบูรก์ แห่งหนึ%งแล้วใน พ.ศ. 2425
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเยอรมนีเริม% ดีขนเป็
ึ นอย่างมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที% 5 โดยที%ในรัชสมัยของพระองค์นัน พระองค์เสด็จประพาสยุโรปและเยอรมนีรวมถึงสองครัง
ด้วยกัน ครังแรกเมื%อ พ.ศ. 2440 และครังทีส% องเมื%อ พ.ศ. 2450 และนอกจากพระองค์เสด็จประพาสเยอรมนีแล้ว
ราชวงศ์ชนสู
ั งของเยอรมนียงั เสด็จเยือนสยามในหลายๆ โอกาสอีกด้วย
การเสด็จเยือนประเทศเยอรมนีทงสองครั
ั
งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ส่งผลให้มวี ศิ วกร
ชาวเยอรมันเข้ามารับราชการอยู่ในสยามเป็ นจํานวนมาก โดยที%ส่วนใหญ่ แล้วชาวเยอรมันจะเข้ามาดูแลงาน
ทางด้านไปรษณียโ์ ทรเลขและการรถไฟเป็ นส่วนใหญ่ ในด้านการไปรษณียโ์ ทรเลขนัน กระทรวงไปรษณียโ์ ทรเลข
แห่งจักรวรรดิเยอรมนี (Reichspostministerium) ได้สง่ นายออตโต พังโค่ (Otto Panckow) ชาวฮัมบูรก์ เข้ามาช่วย
สยามวางรากฐานของการไปรษณีย์โทรเลข เขาเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2427 และเนื%องจาก
การทํางานของนายพังโค่เป็ นที%พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นอย่างมาก
พระองค์จงึ ทรงนําวิศวกรชาวเยอรมันเข้ามาบริหารงานในด้านไปรษณียโ์ ทรเลขติดต่อกันอีกเป็ นเวลานาน
1

สมาพันธรัฐเยอรมนี หรือ Deutscher Bund ในภาษาเยอรมัน เป็ นการรวมตัวกันของรัฐต่ างๆ ทีใ% ช้ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาแม่ รัฐต่างๆ
ทีร% วมตัวกันอยู่ในสมาพันธรัฐเยอรมนีนัน โดยมากแล้วจะเป็ นรัฐทีเ% คยเป็ นสมาชิกของอาณาจักรโรมันอันศักดิสิ€ ทธิ €หรือสมาพันธรัฐลุ่มนํ าไรน์ ท%ไี ด้รบั
การก่ อตังขึนโดยจักรพรรดินโปเลียนในระหว่ างพ.ศ.2349 ถึ ง 2356 สมาพันธรัฐเยอรมนี ได้รับการก่ อตังขึนเมื%อวันที% 8 มิถุนายน พ.ศ.2358
ตามข้อตกลงในสนธิสญ
ั ญาแห่งเวียนนา ซึง% เป็ นข้อตกลงทีเ% กิดขึนหลังจากการพ่ายแพ้ของจักรพรรดินโปเลียนต่อกองทัพสัมพันธมิตรในช่วงปี พ.ศ. 2357
สมาพันธรัฐเยอรมนีดาํ รงอยู่จนถึง พ.ศ.2409 หลังจากนันก็ถูกยุบ และมีการจัดตังสมาพันธรัฐเยอรมนีทางตอนเหนือภายใต้การนําของปรัสเซียขึนมาแทน
เมือ% ปรัสเซียรวมชาติเยอรมันเป็ นผลสําเร็จใน พ.ศ.2413 สมาพันธรัฐเยอรมนีทางตอนเหนือก็ถูกยุบไป
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ส่วนในด้านการก่อสร้างทางรถไฟ นายคาร์ล เบธเก่อ (Karl Bethge) วิศวกรชาวเยอรมัน ได้เดินทางถึง
กรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2431 และทํางานอยู่ในสยามจนกระทังเสี
% ยชีวติ ในอีก 12 ปี ต่อมา หลังจากนายคาร์ล
เบธเก่ อ เสีย ชีวิต แล้ว ก็มีวิศ วกรชาวเยอรมัน เข้า มาทํ า งานก่ อ สร้า งทางรถไฟในสยามอีก หลายคนเช่ น นาย
แฮร์มานน์ แกธ (Hermann Gehrts) และนายลูอสิ ไวเลอร์ (Luis Weiler) จนทําให้งานก่อสร้างทางรถไฟใน
ประเทศไทยก้าวหน้าไปมาก จนกล่าวได้ว่าใน พ.ศ. 2458 ประเทศไทยมีรางรถไฟรวมทังสินเป็ นความยาวทังสิน
ถึง 1,668 กิโลเมตร (Stoffers, 1995, p. 105)
นอกจากวิศวกรแล้ว ชาวเยอรมันจากแขนงสาขาวิชาชีพอื%น ก็เข้ามาทําคุณประโยชน์ให้กบั สยามด้วย
เช่นกัน หนึ%งในจํานวนนันคือนายแพทย์ฟรีดิช เชฟเฟอร์ (Dr. Friedrich Schäfer) ซึ%งเป็ นผู้ผลักดันให้เกิด
การก่อตังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขนใน
ึ พ.ศ. 2455 นอกจากนายแพทย์เชฟเฟอร์แล้วก็ยงั มีนายคาร์ล ดอร์รงิ%
(Karl Döring) สถาปนิกชาวเยอรมันซึง% เป็ นผูอ้ อกแบบสถานีรถไฟหลายแห่งในสยาม เช่นทีส% ถานีบางกอกน้อย
พิษณุ โลก พิจติ ร ลําปาง อุตรดิตถ์และสวรรคโลก จากผลงานการออกแบบสถานีรถไฟในครังนี ทําให้นายดอร์รงิ%
ได้รบั ตําแหน่งสถาปนิกประจํากระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2452 อีกด้วย
ความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่ า งสยามและเยอรมนี สินสุ ด ลงในช่ ว งสงครามโลกครังที% 1 เนื% อ งจากสยาม
ตัดสินใจเข้าร่ วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร และประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย-ฮังการีเมื%อ วัน ที% 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ผลของการประกาศสงครามในครังนีทําให้ชายชาวเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการีทงหมดที
ั
%
อาศัยอยู่ในสยามถูกนําตัวมาควบคุมไว้ ส่วนผูห้ ญิงและเด็กถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้าน นอกจากนันร้านค้าของ
ชาวเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการีในสยามทุกร้านก็ถูกสังปิ
% ดบัญชีธนาคารของพวกเขาถูกระงับการสังจ่
% ายเงิน และ
นอกจากนันเรือสินค้าก็ยงั ถูกยึดอีกด้วย (Stoffers, 1995, p. 158) ถึงแม้ว่าผลของการประกาศสงครามในครังนีจะ
ไม่ได้ทาํ ให้ทตู เยอรมันและออสเตรเลีย-ฮังการีถูกควบคุมตัวอย่างเช่นผูช้ ายคนอื%นๆ แต่พวกเขาก็ต้องเดินทางออก
จากสยามในทันที ส่วนนักศึกษาชาวสยามทีก% าํ ลังศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมนีกต็ อ้ งประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับ
ชาวเยอรมันและชาวออสเตรีย-ฮังการีใ นสยาม เหล่านักศึกษาชาวสยามรวมจํานวน 9 คนถูกควบคุมตัวอยู่ท%ี
ปราสาทแห่งหนึ%งในเมืองเซลเล่อ (หจช. มร. 6ต/24) จนกระทังสงครามสิ
%
นสุดลง
หลังจากทีส% งครามโลกครังที% 1 ยุตลิ ง ทางฝา่ ยเยอรมนีจงึ ดําเนินการขอสานความสัมพันธ์กบั สยามอีกครัง
หนึ%ง เนื%องจากเยอรมนีต้องการให้พ่อค้าของตนเข้ามาทําการค้าในสยามได้เหมือนดังเช่นในยุคก่อนสงครามโลก
ครังที% 1 เมื%อการเจรจาเป็ นผลสําเร็จ ทังสองฝ่ายจึงได้ลงนามในสนธิสญ
ั ญาทางการค้าฉบับชัวคราวเมื
%
%อวันที% 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1924) และก่อนทีส% นธิสญ
ั ญาฉบับนีจะมีผลบังคับใช้ในวันที% 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2467 (ค.ศ. 1925) สยามและเยอรมนีกไ็ ด้หนั มาดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกันอีกครังหนึ%ง ส่วนบริษทั ใหญ่ๆ
ของเยอรมนี ทีเ% คยเข้ามาค้าขายกับสยามตังแต่ช่วงก่อนสงคราม เช่น บริษทั Windsor & Co, Markwald & Co.
และ B. Grimm & Co. ต่างก็พากันกลับมาเปิ ดสาขาในกรุงเทพมหานครเช่นเดิม พ่อค้าชาวเยอรมันประสบ
ความสําเร็จอย่างงดงาม จนทําให้จํานวนสินค้าทีส% ยามนําเข้าจากเยอรมนีในปี 2467/68 คิดเป็ นจํานวนเงินทังสิน
5,167,928 ตําลึง จากจํานวนสินค้านําเข้าทังสิน 153,006,580 ตําลึง (หอจดหมายเหตุทางการเมืองของกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศเยอรมนี2 R 105426)
หลังจากที%พ่อค้าชาวเยอรมันเริม% เข้ามาเปิ ดบริษัทในสยามมากขึน ความสัมพันธ์ของทังสองประเทศก็
ค่อยๆ ดีขนตามลํ
ึ
าดับ ถึงอย่างไรก็ตาม ในบางครังก็เกิดอุปสรรคขึนบ้าง ดังนัน ในบทความชินนีผูเ้ ขียนจึงอยาก
ชีให้เห็นถึงบทบาทของ ดร. รูดอล์ฟ อาสมีส (Dr. Rudolf Asmis) ทูตเยอรมันประจํากรุงเทพฯ ในการสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีให้ดขี นึ
2

หอจดหมายเหตุทางการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเยอรมนี (Politisches Archiv des Auswärtigen
Amts) ในการอ้างอิงครังต่อไปจะขอย่อว่า หอจดหมายเหตุทางการเมือง
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ดร. รูดอล์ฟ อาสมีสกับการสานความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามและเยอรมนี
เนื%องจากเยอรมนีได้รบั อนุญาตให้สง่ ทูตเข้ามาประจําในกรุงเทพมหานครตังแต่ช่วงก่อนหน้าทีส% นธิสญ
ั ญา
ทางการค้าฉบับชัวคราวจะมี
%
ผลบังคับใช้ในวันที% 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1925) แล้ว ดังนันรัฐบาลเยอรมัน
จึงตัดสินใจส่งผูช้ ่วยทูตโซเบิล (Gesandtschaftsrat Zobel) เข้ามาดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามในช่วง
กลางปี 2467 ผูช้ ่วยทูตโซเบิลนัน นับว่าเป็ นผูท้ ม%ี คี วามสามารถมาก และรู้จกั สยามเป็ นอย่างดี เนื%องจากในช่วง
ก่อนสงครามโลกครังที% 1 เขาเคยทํางานในสถานทูตเยอรมันประจํากรุงเทพฯ มาเป็ นเวลานาน
แต่งานของผูช้ ่วยทูตโซเบิลในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามในช่วงหลังสงครามโลกทีก% ําลัง
ดําเนินไปได้ดว้ ยดีนันกลับต้องสะดุดลง เมื%อเขาเสียชีวติ ลงอย่างกะทันหันเมื%อวันที% 12 มิถุนายน พ.ศ. 2468 ด้วย
สาเหตุ ท%ีว่ า อากาศในกรุ งเทพมหานคร “ร้อนเกิน ไป” (หอจดหมายเหตุ ท างการเมือ ง R86064, โทรเลข 29
มิถุนายน 2468) เมื%อผูช้ ่วยทูตโซเบิลเสียชีวติ ลงอย่างกะทันหันเช่นนี กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีจงึ ต้อง
มองหานัก การทูต ที%มีค วามสามารถที%จ ะมาทํา หน้ า ที%แ ทนผู้ช่ ว ยทูต โซเบิล ในได้ และภายในเวลาอัน รวดเร็ว
กระทรวงการต่างประเทศก็ตดั สินใจเลือก ดร. รูดอล์ฟ อาสมีส
ดร. รูดอล์ฟ อาสมีสเป็ นนักการทูตทีม% ปี ระสบการณ์และความสามารถสูง โดยในช่วงก่อนที% ดร.อาสมีสจะ
เข้ามารับตําแหน่ งในสยามนัน เขาเคยเป็ นผูช้ ่วยทูตที%กรุงมอสโกและกรุงปกั กิง% มาแล้ว ดร.อาสมีสเดินทางมาถึง
กรุงเทพฯ เมื%อวันที% 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 หรือประมาณหนึ%งเดือนหลังจากทีผ% ู้ช่วยทูตโซเบิลได้เสียชีวติ ลง
หลังจากที% ดร.อาสมิสเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครได้สามวัน เขาได้มโี อกาสเข้าพบพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ไตรทศประพันธ์ กรมหมื%นเทววงศ์วโรทัย เสนาบดีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศในขณะนัน ตามรายงานที%
ดร.อาสมิสเขียนส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีนัน เขากล่าวถึงการพบปะในครังนีว่าเป็ นไปอย่าง
ราบรื%น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯ ทรงให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี และนอกจากนันยังทรงกล่าว
ว่า พระองค์จ ะทรงดีพระทัยมากหาก “ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเยอรมนีและสยาม และความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนของทังสองประเทศจะกลับมาดีดงั เดิม” (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86064, J. Nr. 1151)
หลังจากที%ดร.อาสมีสได้เข้าพบพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯ แล้ว ในวันที% 1 สิงหาคม เขาก็มี
โอกาสได้เ ข้าเฝ้ า พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ห ัว รัช กาลที% 6 เขารายงานกลับ ไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศทีเ% ยอรมนีว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี ในตอนสุดท้าย
ของการเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังตรัสว่า “ชาวเยอรมันสามารถเข้าใจได้เป็ นอย่างดี ว่าจะ
ปฏิบตั ติ นกับคนสยามอย่างไร จึงจะเข้ากับพวกเขาได้” (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86064, J. Nr. 1151) แต่
ถึงแม้ว่าการเข้าเฝ้าในครังนีจะผ่านพ้นไปด้วยดี ดร.อาสมีสก็อดที%จะเขียนทิงท้ายไว้ในรายงานไม่ได้ว่า “หวังว่า
รัฐบาลสยามจะมีนโยบายที%เป็ นมิตรกับเยอรมนีอย่างนีไปอีกนานๆ” (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86064,
J. Nr. 1151) ข้อสงสัยในข้อนีของดร.อาสมีสนัน สืบเนื%องมาจากการที%ดร.อาสมีสนันยังไม่ไว้ใจสยามมากนัก
เนื%องจากในช่วงทีส% ยามและเยอรมนียงั ดําเนินการเจรจาเพื%อทีจ% ะลงนามสนธิสญ
ั ญาทางการค้าฉบับชัวคราวอยู
%
่ น ัน
สยามดูมคี วามมันใจในตนเองในการเจรจาในฐานะผู
%
ช้ นะสงครามเป็ นอย่างมาก รวมถึงการเจรจายังใช้เวลานาน
โดยทีก% ารเจรจาเริม% ต้นขึนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) และสินสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1924) นอกจากนัน การเจรจาในครังนียังไม่ถูกขัดขวางจากประเทศผู้ชนะสงครามอื%นๆ เช่น อังกฤษและ
ฝรัง% เศส ซึ%ง อาจจะเกรงว่ า พ่ อ ค้า ชาวเยอรมัน จะเข้า มาทํา การค้า ขายแข่ ง ขัน กับ พ่ อ ค้า จากประเทศของตน
เพราะฉะนันจึงเป็ นเรื%องธรรมดาทีท% างฝา่ ยเยอรมันจะคิดว่าสยามถ่วงเวลาของการเจรจาเอาไว้เพื%อทีจ% ะหาข้อตกลง
ทีด% ที ส%ี ดุ ให้แก่ประเทศของตน
แต่ ใ นเวลาไม่น านหลังจากนัน รัฐบาลสยามก็ส ามารถพิสูจ น์ ใ ห้ด ร.อาสมีสเห็น ได้ว่า รัฐบาลสยามมี
ความจริงใจกับเยอรมนี บทพิสจู น์บทแรกที%ทําให้ดร.อาสมีสไว้ใจสยามนันเกิดขึนไม่นานหลังจากที%เขาเข้ามารับ
ตําแหน่ งในกรุงเทพมหานคร สืบเนื%องจากว่าในวันที% 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1926) มีการถวายพระเพลิง
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พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีเ% สด็จสวรรคตเมื%อวันที% 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ.
1925) ในงานถวายพระเพลิงในครังนี ได้มกี ารแจกหนังสือทีม% เี นือหาเสียดสีประเทศเยอรมนีในฐานะทีเ% ป็ นผูแ้ พ้ใน
สงครามโลกครังที% 1 ให้แก่บรรดาผูท้ ม%ี าร่วมงาน หลังจากทีด% ร.อาสมีสได้เห็นหนังสือเล่มนีแล้ว เขาได้เดินทางไป
พบพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯ เพื%อขอความกระจ่างในเรื%องนีทันทีในวันที% 25 มีนาคม พ.ศ.
2468 (ค.ศ. 1926) (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86065)
เนื%องจากรัฐบาลสยามต้องการที%จะทําให้รฐั บาลเยอรมันเห็นว่า รัฐบาลสยามมีความจริงใจที%จ ะสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับมาดีดงั เดิม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯ จึงทรงให้
สัญญากับดร.อาสมีสว่า พระองค์จะทรงจัดการเรื%องนีให้เร็วทีส% ดุ และในวันรุ่งขึน คือในวันที% 26 มีนาคม พ.ศ. 2468
(ค.ศ. 1926) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯได้เสด็จไปพบดร.อาสมีส และตรัสว่า เรื%องการแจก
หนังสือนัน รัฐบาลสยามมิได้มเี จตนาใดๆ ที%จะทําให้รฐั บาลเยอรมันได้รบั ความเจ็บชํานํ าใจ แต่ต้นเหตุเกิดจาก
การทีเ% จ้าหน้าทีร% ะดับล่างเข้าใจผิด จึงได้ทําการแจกหนังสือเล่มทีก% ่อให้เกิดปญั หาไป นอกจากนันพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ฯ ยังทรงกล่าวคําขอโทษในนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที% 7
และรัฐบาลสยาม หลังจากนันพระองค์จงึ ทรงชีแจงให้ดร.อาสมีสฟงั ว่า พระองค์ทรงมีรบั สังให้
% หม่อมเจ้าวรรณ
ไวทยากร วรวรรณปลัดทู ลฉลองประจํ ากระทรวงการต่ างประเทศ ไปชีแจงเรื% องการแจกหนั งสือกับบรรดาเหล่ าคณะทู ต
จากประเทศต่างๆ เป็ นทีเ% รียบร้อยแล้ว เนื%องจากการดําเนินการทีร% วดเร็วของสยาม ทําให้ดร.อาสมีสรูส้ กึ พอใจเป็ นอย่างยิง%
ดร.อาสมีสเขียนรายงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที%เบอร์ลินว่า เขาพอใจกับการแก้ปญั หาของฝ่ายไทย
และจะถือว่าเรื%องการแจกหนังสือทีผ% ดิ พลาดนีจบลงแล้วด้วยดี (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86065)
นอกจากเรื%องการดําเนินงานทีร% วดเร็วของสยามในกรณีการแจกหนังสือทีผ% ดิ พลาดแล้ว การทีใ% น พ.ศ.
2469 (ค.ศ. 1926) รัฐบาลสยามประกาศยกเลิกพิธเี ฉลิมฉลองเนื%องในโอกาสทีส% ยามเข้าร่วมสงครามโลกครังที% 1
กับฝา่ ยสัมพันธมิตร ซึง% จะจัดขึนเป็ นประจําทุกปี ในวันที% 22 กรกฎาคมนัน ทําให้ดร.อาสมีสมันใจมากขึ
%
นว่า สยาม
ตังใจทีจ% ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนและเยอรมนีกลับมาดีดงั เช่นในสมัยก่อนสงครามโลกครังที% 1 ในวันที% 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ดร.อาสมีสเขียนรายงานกลับไปยังเบอร์ลนิ ว่า “นับตังแต่เกิดกรณีการแจกหนังสือแล้ว
รัฐ บาลสยามมีค วามตังใจที%จ ะแสดงความเป็ น มิต รกับ พวกเราเป็ น อย่ า งยิ%ง เปรีย บเสมือ นว่ า รัฐ บาลสยาม
พยายามจะทําให้เราเห็นความตังใจทีแ% ท้จริงของเขาในการทีจ% ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีกลับมาดี
ดังเดิม รวมถึงความตังใจทีจ% ะทําให้สงคราม และผลของสงครามถูกลบเลือนไปในทีส% ุด” (หอจดหมายเหตุทางการเมือง
R 86058)
หลังจากทีด% ร.อาสมีสแน่ ใจแล้วว่า รัฐบาลสยามมีความตังใจจริงทีจ% ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทังสอง
ประเทศกลับมาดีเหมือนในช่วงก่อนสงครามโลกครังที% 1 ดร.อาสมีสจึงตังใจเช่นกันทีจ% ะทํางานให้เต็มความสามารถ
และงานชินแรกทีเ% ขาตังใจว่าจะทําให้สาํ เร็จลุล่วงภายในเวลาอันรวดเร็วก็ได้แก่ การจัดทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้า
ฉบับถาวรกับสยาม ซึง% จะมีผลบังคับใช้แทนสนธิสญ
ั ญาทางการค้าฉบับชัวคราว
%
ทีเ% ริม% มีผลบังคับใช้มาตังแต่วนั ที%
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1925) แต่การเจรจาเพื%อการจัดทําสนธิสญ
ั ญา ซึง% เริม% ต้นขึนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) นันกลับไม่ใช่เรื%องง่าย เพราะสยามและเยอรมนีมคี วามต้องการทีไ% ม่ตรงกันในหลายๆ ด้าน
เช่น ในเรื%องการถือครองทีด% นิ ซึง% ทางฝา่ ยรัฐบาลสยามไม่ตอ้ งการให้ทางฝ่ายเยอรมนีเพิม% ข้อกําหนดในเรื%องการถือ
ครองทีด% นิ เข้ามาในร่างของสนธิสญ
ั ญาด้วย
เนื%องจาก ดร.อาสมีสทราบดีว่า เขาจะผ่านอุปสรรคครังนีไปได้ดว้ ยความช่วยเหลือของสยามเท่านัน ดังนัน
เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตซึง% ใน
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ขณะนันทรงดํารงตําแหน่ งอภิรฐั มนตรีสภา3 อยู่ และสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุ์ฯ ก็
ทรงเต็มใจที%จะช่วย เนื%องจากพระองค์ทรงเป็ นหนึ%งในบรรดาพระราชโอรสที%พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที% 5 ทรงส่งไปรับการศึกษาที%ประเทศเยอรมนีในระหว่างปี พ.ศ. 2435-2446 ด้วยระยะเวลา
การศึกษาทีย% าวนานนี ทําให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุฯ์ ทรงผูกพันกับประเทศเยอรมนี
เป็ นอย่างยิง%
เพื%อทีจ% ะช่วย ดร.อาสมีส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุฯ์ ทรงนําเรื%องการขอใช้สทิ ธิ
การถือครองทีด% นิ ของชาวเยอรมันเข้าไปปรึกษาในคณะอภิรฐั มนตรีสภา จนในทีส% ุด อภิรฐั มนตรีสภาก็ยนิ ยอมให้
ทางฝา่ ยเยอรมนีเพิม% ข้อกําหนดในเรื%องการถือครองทีด% นิ เข้ามาไว้ในร่างของสนธิสญ
ั ญาได้ ซึง% ข้อกําหนดเกีย% วกับ
เรื%องการถือครองทีด% นิ นี ในขันแรกได้กาํ หนดให้ชาวเยอรมันสยามมีสทิ ธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ยงั ไม่มี
สิท ธิใ นการขอสัมปทานทํา เหมือ งแร่ หรือสัม ปทานอื%น ๆ แต่ ใ นภายหลัง สยามก็ยิน ยอมให้ชาวเยอรมัน มีส ิท ธิ
ครอบครองทังอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ นอกจากนันก็ยงั อนุญาตให้ชาวเยอรมันขอสัมปทานทําเหมืองแร่
และสัมปทานอื%นๆ ได้อกี ด้วย (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 105426) เมื%ออุปสรรคเกีย% วกับเรื%องการถือครอง
ที%ดินผ่ า นไปได้ด้วยดีแล้ว การเจรจาระหว่ า งทังสองฝ่า ยก็ดําเนิ นไปด้ว ยความราบรื%น จนกระทัง% สนธิสญ
ั ญา
มิตรภาพ การค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและเยอรมนีได้รบั การลงนามเมื%อวันที% 7 เมษายน พ.ศ. 2471 และมี
ผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที% 24 ตุลาคม พ.ศ. 2471 เป็ นต้นไป

ดร. รูดอล์ฟ อาสมีสกับการสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารและวัฒนธรรมระหว่ างสยาม
และเยอรมนี
ในระหว่างทีก% ารเจรจาเรื%องสนธิสญ
ั ญามิตรภาพ การค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและเยอรมนีกําลัง
ดําเนินไปอยู่นัน ดร.อาสมีสยังพยายามที%จะทําให้ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสยามและเยอรมนีกลับมา
แน่ น แฟ้ น ดังเช่น ในยุ คก่ อนสงครามโลกครังที% 1 ที%ส ยามส่ง นัก เรียนทหารเป็ นจํานวนมากไปรับ การศึก ษาที%
เยอรมนี และในการสานความสัมพันธ์ทางด้านการทหารในครังนี ดร.อาสมีสก็ได้มโี อกาสทํางานร่วมกับสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าบริพตั รสุขุมพัน ธุ์ฯ อีกครังหนึ%ง เนื%อ งจากในขณะนัน พระองค์ท รงดํา รงตํา แหน่ ง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม4
จากการที%สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุ์เองก็ทรงมีพระประสงค์ท%จี ะให้นักเรียน
ทหารชาวสยามได้ไปรับการศึกษาในเยอรมนีอกี ครัง ดังนัน ในปี 2470 พระองค์จงึ ทรงไหว้วานให้ ดร.อาสมีสเขียน
รายงานถามไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีว่า การส่งนายทหารชาวสยามเข้า
ไปรับการศึกษาทีเ% ยอรมนีในช่วงนี จะมีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด ในขณะทีพ% ระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธ์ฯ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากกระทรวงกลาโหมของประเทศเยอรมนี
กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีกลับมีความคิดเห็นตรงกันข้าม โดยกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีได้
3

ตําแหน่ งอภิรฐั มนตรีสภาเป็ นตําแหน่ งทีต% งขึ
ั นเมือ% วันที% 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 หรือสองวันหลังจากทีพ% ระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที% 7 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ อภิรฐั มนตรีสภาประกอบด้วยสมาชิก 5 พระองค์ได้แก่ สมเด็จพระราช
ปิตุลาบรมพงศาภิมขุ เจ้าฟ้าภาณุรงั ษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ พนั ธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธ์
กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระนริศรานุ วดั ติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระดํารงราชานุ ภาพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิตยิ ากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ
หน้ าที%ห ลัก ของอภิรฐั มนตรีไ ด้แ ก่ การเป็ น สภาที%ปรึก ษาชันสูงให้แ ก่ พ ระมหากษัต ริย์ ซึ%งให้คําปรึก ษาเกี%ย วกับกิจการการเมือ ง
การปกครองและนโยบายของประเทศ
4
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ าบริ พ ัต รสุ ขุ ม พัน ธุ์ กรมพระนครสวรรค์ ว รพิ นิ ต ทรงดํ า รงตํ า แหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมตังแต่วนั ที% 24 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ถึงวันที% 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
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ให้เหตุผลว่า หากเยอรมนีรบั นายทหารชาวสยามให้เข้ามารับการศึกษาในเยอรมนี ฝรังเศสกั
%
บอังกฤษอาจจะเข้าใจ
ผิด คิดว่าเยอรมนีมแี ผนการทางทหารอย่างใดอย่างหนึ%งได้ นอกจากนัน การศึกษาของกองทัพบกเยอรมนียงั
ตกตํ%าลงมากในช่วงหลังสงครามโลกครังที% 1 อุปกรณ์การฝึกทีม% ไี ม่เพียงพอทําให้กระทรวงการต่างประเทศเกรงว่า
นายทหารชาวสยามจะได้รบั ผลประโยชน์จากการศึกษาในกองทัพบกเยอรมันน้อย จนทําให้ไม่คุม้ ค่า หากประเทศ
ไทยจะส่งนายทหารมา (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86070, 12 กุมภาพันธ์ 2469)
และถึงแม้ว่า กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีจะไม่ตอ้ งการรับนักเรียนทหารชาวสยามให้เข้ามารับ
การศึกษาในเยอรมนี แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุก์ ย็ งั ทรงพยายามทีจ% ะสร้างความนิยม
ในการทหารเยอรมันให้เกิดขึนในหมู่นกั เรียนทหาร โดยเมื%อวันที% 1 กันยายน พ.ศ. 2471 พระองค์ทรงเปิ ดภาควิชา
ภาษาเยอรมันขึนในกระทรวงกลาโหม ภาควิชาภาษาเยอรมันนีมีหน้าทีแ% ปลตําราในด้านการอาวุธและการสงคราม
จากภาษาเยอรมันให้เป็ นภาษาไทย (หอจดมายเหตุทางการเมือง R 86070, J. Nr. 1346)
เมื%อดร.อาสมีสได้เห็นความพยายามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุ์ในการนี
ดร.อาสมีสจึงไม่ละความพยายามทีจ% ะเขียนรายงานไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของตน โดยทีใ% นปี 2473 (ค.ศ.
1930) ดร.อาสมีสเขียนรายงานไปถามเกี%ยวกับเรื%องการรับนักเรียนทหารชาวสยามเข้ารับการศึกษาในกองทัพ
เยอรมันเป็ นจํานวนถึงสองครังด้วยกัน และในทีส% ุด ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1931) ดร.อาสมีสก็ประสบ
ผลสําเร็จ เมื%อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีตดั สินใจทีจ% ะรับพันโทหลวงศิลปศาสตรา
คม เข้ารับการศึกษาในกองทัพบกของเยอรมนี ตามรายงานที% ดร.อาสมีสส่งไปยังเบอร์ลนิ นัน พันโทหลวงศิลป
ศาสตราคมเคยเข้ารับการศึกษาในกองทัพบกเยอรมันมาแล้วครังหนึ%งเมื%อ พ.ศ. 2452-2457 แต่ เนื%องจากเกิด
สงครามโลกครังที% 1 ขึน จึงต้องยุตกิ ารศึกษาลง (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86070, J. No. 451/31) แต่เป็ น
ทีน% ่ าเสียดาย ทีใ% น พ.ศ. 2474 นัน สยามประสบกับปญั หาเศรษฐกิจอย่างหนัก จนทําให้รฐั บาลไม่สามารถที%จะ
จ่ายเงินเป็ นค่าเล่าเรียนของพันโทหลวงศิลปศาสตราคมได้อกี ต่อไป ดังนัน พันโทหลวงศิลปศาสตราคมจึงถูกเรียก
ตัวกลับประเทศในช่วงกลางปี พ.ศ. 2475 อีกครัง
หลังจากทีก% ระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมตกลงใจรับพันโทหลวงศิลปศาสตราคมเข้ารับ
การศึกษาในกองทัพบกเยอรมันแล้ว ดร.อาสมีสก็ยงั ไม่วางมือจากเรื%องการส่งนักเรียนทหารชาวสยามไปเข้ารับ
การศึกษาในเยอรมนี โดยเมื%อวันที% 11 พฤศจิกายน 2474 (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86070, J. Nr. 1826)
เขาได้เขียนรายงานไปถึงกระทรวงการต่างประเทศอีกครังหนึ%ง และในจดหมายฉบับนีเขาได้ขอร้องให้กระทรวง
การต่างประเทศรับนักเรียนทหารชาวสยามเข้าไปรับการศึกษาในประเทศเยอรมนีให้มากขึน โดย ดร.อาสมีสได้
อ้างถึงความช่วยเหลือทีเ% ยอรมนีได้รบั จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุฯ์ ในด้านการทําลาย
หนังสือทีด% ูหมิน% เหยียดหยามประเทศเยอรมนีทย%ี งั คงเหลือรอดอยู่ในสยามมาตังแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครังที% 1
และถึงแม้ว่าในช่วงนี พระองค์จะไม่ได้ทรงดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแล้ว แต่ พระองค์ก็ยงั ทรง
ปรารถนาทีจ% ะเห็นนักเรียนทหารชาวสยามเข้าไปรับการศึกษาในเยอรมนีให้มากกว่าหนึ%งคน
ความพยายามในครังนีของ ดร.อาสมีสประสบผลสําเร็จ อย่ างงดงาม เมื%อ กระทรวงการต่ างประเทศ
เยอรมันตกลงใจทีจ% ะรับนักเรียนทหารชาวสยามเข้าไปรับการศึกษาในกองทัพบกเยอรมันเพิม% อีกหนึ%งคน แต่กเ็ ป็ น
ั หา
ที%น่า เสีย ดายเช่น เดียวกับในกรณี ของพัน โทหลวงศิลปศาสตราคม ที%ใ นช่ว งปี 2474 นัน สยามประสบป ญ
เศรษฐกิจอย่างหนักและต้องงดการส่งนักเรียนทหารออกไปรับการศึกษาทีเ% ยอรมนี
นอกจากในด้านการทหารแล้ว ดร.อาสมีสยังพยายามทีจ% ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีใน
ด้านวัฒนธรรมด้วย งานแรกทีเ% ขาทําสําเร็จใน พ.ศ. 2469 คือการจัดการให้หอพระสมุดสําหรับพระนครจัดการแลก
สิง% พิมพ์กบั ห้องสมุดประจําเมืองเบอร์ลนิ มึนเช่นและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกิททิงเก่น (หอจดหมายเหตุทาง
การเมือง R 86105) ส่วนงานอีกชินหนึ%งทีด% ร.อาสมีสให้ความสําคัญมาก และพยายามทํามาตังแต่ช่วงแรกทีเ% ขา
เข้ามารับตําแหน่ งในกรุงเทพมหานครคือ การพยายามทําให้ชาวสยามเรียนภาษาเยอรมันมากขึน ซึ%งงานชินนี
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นับว่าไม่ได้เป็ นงานทีง% ่ายเลย เนื%องจากดร. อาสมีสได้เข้าไปสํารวจในโรงเรียนมัธยมหลายแห่งและพบว่านักเรียน
ไทยนิยมเรียนภาษาอื%น เช่น อังกฤษ ฝรังเศสหรื
%
อจีนมากกว่า
แต่ ถึงอย่างไรก็ตาม ดร. อาสมีสและคณะทํางานของเขาก็ยงั พบว่า นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย สนใจที%จ ะเรียนภาษาเยอรมัน เพื%อที%พ วกเขาจะได้อ่ า นหนัง สือ ทางการแพทย์เ ป็ น
ภาษาเยอรมันได้ (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86076, J. Nr. 166) จากความต้องการของนักศึกษากลุ่มนี
ทําให้ดร. อาสมีสสามารถเปิ ดการสอนภาษาเยอรมันขึนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ในทีส% ุดในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2471 แต่ในระยะแรกนัน ยังคงขาดครูสอนภาษาเยอรมันที%เป็ นคนเยอรมัน ดังนันดร.อาสมีสจึงต้องให้
อาจารย์โมลเลอร์ (Möller) อาจารย์ชาวเดนมาร์กทีส% อนวิชาเคมีอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนแทนไปก่อน
และในระยะแรกนัน อาจารย์โมลเลอร์จะสอนภาษาเยอรมันแค่หนึ%งชัวโมงต่
%
อสัปดาห์เท่านัน
ในปี ถดั มา สถานการณ์ของการสอนภาษาเยอรมันดีขนมาก
ึ
เนื%องจาก ดร.อาสมีสสามารถหาผู้มาสอน
ภาษาเยอรมันแทนอาจารย์โมลเลอร์ได้ ตามรายงานที% ดร.อาสมีสเขียนถึงกระทรวงการต่างประเทศเยอมันนัน
ผูท้ ม%ี าสอนภาษาเยอรมันแทนอาจารย์โมลเลอร์ได้แก่ “หลวงมนตรี” ผูซ้ ง%ึ เคยไปเรียนทีป% ระเทศเยอรมนีมาเป็ นเวลา
7 ปี โดยหลวงมนตรีจะเริม% สอนภาษาเยอรมันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2472 และจะสอนสัปดาห์ละสาม
ถึงสีค% รัง (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86076, J. Nr. 1197) ถึงอย่างไรก็ตาม ดร.อาสมีสก็ยงั คิดว่า ควรจะหา
คนมาช่วยหลวงมนตรีสอน เพราะในขณะนี ความต้องการเรียนภาษาเยอรมันได้เพิม% มากขึน จนทําให้หลวงมนตรี
ต้องเปิ ดคอร์สสอนภาษาเยอรมันในช่วงเย็นด้วย
จากความต้องการเรียนภาษาเยอรมันทีเ% พิม% ขึนมากนีเอง ทําให้ ดร.อาสมีสเขียนรายงานไปถึงกระทรวง
การต่างประเทศเยอรมันเมื%อวันที% 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ว่า กระทรวงการต่างประเทศควรจะพิจารณาส่งครูสอน
ภาษาเยอรมันมายังสยาม (หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86067) ซึง% กระทรวงการต่างประเทศเองก็เห็นด้วยกับ
คํา แนะนํ า นี ในที%สุด กระทรวงการต่ า งประเทศของเยอรมนี จึง ตัด สิน ใจส่ ง นายไกสเลอย์ (Geisler) มาสอน
ภาษาเยอรมันที%สยามในช่วงกลางปี 2474 การมาถึงของนายไกสเลอร์นี ทําให้การสอนภาษาเยอรมันในสยาม
พัฒนาไปมาก นอกจากการสอนภาษาเยอรมันให้กบั นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แล้ว ดร.อาสมีสยังสามารถขยายการสอนภาษาเยอรมันเข้าไปในโรงเรียนสวนกุหลาบและเทพศิรนิ ทร์ได้อกี ด้วย
โดยการสอนในโรงเรียนทังสองนี ดร.อาสมีสได้มอบหมายให้นายไกสเลอร์เป็ นผูเ้ ข้าไปสอนเอง และหลังจากทีน% าย
ไกสเลอร์สอนไปได้ระยะหนึ%งแล้ว เขาก็ได้รบั คําชมจากโรงเรียนทังสองว่าสอนได้ดมี าก จนทําให้จํานวนนักเรียนที%
สมัค รเรีย นภาษาเยอรมัน ในโรงเรีย นทังสองรวมกัน มีม ากถึง ประมาณ 100 คนในเดือ นพฤษภาคม 2475
(หอจดหมายเหตุทางการเมือง R 86073) ซึ%งความสําเร็จในการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยนี ทําให้
ดร. อาสมีสพอใจเป็ นอย่างยิง%

บทส่งท้าย
หลังจากที% ดร.อาสมีสรับตําแหน่งในสยามมาเป็ นเวลานานเกือบ 7 ปี แล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2474 (ค.ศ.
1932) ดร.อาสมีสก็ได้รบั คําสังให้
% ย้ายไปรับตําแหน่ งที%ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน เมื%อคณะราษฏรได้ทําการยึด
อํานาจและเปลีย% นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญเมื%อ
วันที% 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ดร.อาสมีสจึงเดินทางออกไปจากสยามแล้ว
ภายในช่วงเวลาที% ดร.อาสมีสทําหน้ าที%เป็ นทูตเยอรมันประจํากรุงเทพมหานครอยู่นัน ความสัมพันธ์
ระหว่างสยามและเยอรมนีดขี นในหลายๆ
ึ
ด้าน ดร.อาสมีสพยายามทุ่มเทเพื%อที%จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทัง
สองประเทศกลับมาดีดงั เช่นในช่วงก่อนสงครามโลกครังที% 1 และในความพยายามนี เขาได้สร้างความสัมพันธ์กบั
อดีตนักเรียนชาวสยามในเยอรมนี เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุฯ์ ซึง% พระองค์กท็ รงให้
ความช่ ว ยเหลือ ดร.อาสมีสในหลายๆ ด้า น เรื%อ งที%เห็น ได้ช ัด เจนก็คือ เรื%องสนธิส ญ
ั ญามิต รภาพ การค้า และ
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การเดินเรือระหว่างสยามและเยอรมนีทส%ี มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุฯ์ ทรงเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
จนทางฝา่ ยเยอรมนีสามารถเพิม% ข้อกําหนดในเรื%องการถือครองทีด% นิ เข้ามาในสนธิสญ
ั ญาได้เป็ นผลสําเร็จ
ความช่วยเหลือในเรื%องสนธิสญ
ั ญามิตรภาพ การค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและเยอรมนีนี ทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุ์ฯ และดร.อาสมีสแนบแน่ นขึนมาก จน
ดร.อาสมีสเขียนรายงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศเมื%อวันที% 22 สิงหาคม พ.ศ. 2470 มีใจความว่า “ตังแต่
ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร ในหลายๆ ครังทีข% า้ พเจ้าเจอกับเหตุการณ์ท%ยี ากลําบาก สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุฯ์ จะเป็ นคนทีข% า้ พเจ้าไว้วางใจได้และคอยให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเสมอมา”
และในตอนท้ายของรายงานฉบับเดียวกันนี ดร.อาสมีสยังยําอีกว่า “พวกเรา (ประเทศเยอรมนี) สามารถไว้วางใจ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธ์ฯ ได้อย่างปราศจากข้อสงสัยใดๆ ทังสิน” (หอจดหมายเหตุทาง
การเมือง R 86070, บทคัดลอก 22 สิงหาคม 2470)
ดร.อาสมีสแสดงความจริงใจต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขุมพันธุฯ์ โดยทีเ% ขาช่วยฝ่าย
สยามในเรื%องการเจรจาให้นักเรียนทหารชาวสยามได้เข้าไปรับการศึกษาในประเทศเยอรมนี หากดร.อาสมีสไม่มี
ความจริงใจต่อฝ่ายสยามแล้ว เขาคงจะไม่เขียนจดหมายไปถึงกระทรวงการต่างประเทศเป็ นจํานวนหลายฉบับ
โดยไม่คาํ นึงถึงเลยว่า ตนเองอาจจะถูกตําหนิในฐานะทีเ% ป็ นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศได้
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีท%เี กิดขึนในช่วงเวลาที%ดร.อาสมีสดํารงตําแหน่ งอยู่ในประเทศ
สยาม ได้ทําให้ความสัมพันธ์ทางด้า นเศรษฐกิจ ระหว่างทังสองประเทศดีขนตามไปด้
ึ
ว ย จากความสัมพันธ์ท%ี
แนบแน่ นขึน ทําให้พ่อค้าชาวเยอรมันกล้าเข้ามาลงทุนและเปิ ดกิจการในสยามเป็ นจํานวนมาก และนอกจากนัน
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนีทเ%ี กิดขึนในยุคสมัยของดร.อาสมีสยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทังสอง
ประเทศในยุคต่อๆ ไปค่อนข้างแนบแน่ นด้วย และเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความสัมพันธ์ทางการทหารที%ถูก
สร้างขึนในยุคของดร.อาสมีสได้ทาํ ให้ในช่วงสงครามโลกครังที% 2 (พ.ศ. 2482-2488) นักเรียนทหารของไทยยังคง
ถูกส่งไปเรียนที%เยอรมนีอยู่ ดังนัน จึงมีนายทหารไทยได้มีโอกาสเข้าเป็ นทหารของกองทัพนาซีด้วย ดังที%พ.อ.
วิชา ธิฐวัฒน์ได้เขียนไว้ในหนังสือ “คนไทยในกองทัพนาซี” ของเขา (วิชา ธิฐวัฒน์, 2547)
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