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บทคัดย่อภาษาไทย 

58202801 : ภาษาไทย แบบ 2.1  อักษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : วรรณกรรมบันทึกการเดินทาง, พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, โลกสันนิวาส 

นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ: พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ .ศ . 2419-2452): วรรณคดีกับโลกสันนิวาส  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  : 
ศาสตราจารย์ บาหยัน อิ่มส าราญ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาประสบการณ์การเดินทางและภาวะโลกสันนิวาสในวรรณคดีบันทึกการ

เดินทางของรัชกาลที่ ๕ รวมถึงการศึกษาบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่เป็นวรรณคดีโลกสันนิวาส ผล

การศึกษาพบว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ บันทึกประสบการณ์ของรัชกาลที่ ๕ ขณะเสด็จประพาสในพระ

ราชอาณาเขต ดินแดนอาณานิคม และดินแดนเจ้าอาณานิคม ในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้คน เส้นทางการเดินทาง 

และพระราชกรณียกิจ 

การเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ  ท าให้รัชกาลที่ ๕ แสดงทัศนะต่อโลกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับ

ประชาชน ชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธ์ุ เมืองหลวงกับหัวเมือง สยามกับดินแดนอาณานิคม และตะวันตกกับตะวันออก 

ซึ่งท าให้ชนช้ันน าสยามเห็นตัวตนผ่านการเดินทางยังโลกที่คุ้นเคย โลกข้างเคียง และโลกศิวิไลซ์ การปะทะสังสรรค์

ของสยามกับโลกภายนอกส่งผลให้เกิดการตระหนักในพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงไป

ตามพื้นที่ท่ีเสด็จประพาส 

บันทึกการเดินทางของพระองค์มีรูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขาซึ่ง

ผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามอย่างจดหมายเหตุและนิราศกับรูปแบบงานเขียนของตะวันตกอย่างอนุทิน 

บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึกเหตุการณ์ และจดหมายส่วนตัว ลักษณะส าคัญของบันทึกการเดินทาง

ของรัชกาลที ่๕ คือ การจดบันทึกเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอ การระบุวันเวลาในการเดินทาง การรวบรวมความรู้และ

ข้อเท็จจริง รวมถึงการสอดแทรกพระราชทัศนะของพระองค์   

รัชกาลที่ ๕ ทรงเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีด้วยการเขียนที่ชัดเจนโดยการน าเสนอข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ น่าเช่ือถือ และกระจ่างชัด การเขียนที่เป็นอื่นโดยการใช้ค าภาษาต่างประเทศ การเขียนที่เป็นตัวของ

ตัวเองโดยการใช้ส านวนเฉพาะพระองค์ การสอดแทรกพระราชอารมณ์ขัน รวมถึงการสอดแทรกน้ าเสียงและพระ

ราชทัศนะ การเขียนที่ใกล้ชิดโดยการใช้ค าแผลงเฉพาะกลุ่ม และการเขียนที่งดงามโดยการใช้ภาพพจน์และการ

สอดแทรกค าประพันธ์ การเขียนข้างต้นสามารถถ่ายทอดภาวะโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่ายิ่ง  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

58202801 : Major (THAI) 
Keyword : Travel Writing, King Chulalongkorn, Cultural Encounter 

MISS PHANNARAI CHANHIRAN : KING CHULALONGKORN’S TRAVEL 
WRITINGS(1876-1909): LITERATURE AND CULTURAL ENCOUNTER THESIS ADVISOR : 
PROFESSOR BAYAN IMSAMRAN 

This thesis aims at exploring travel experiences and the cultural encounter in King 

Chulalongkorn’s travel writings. The writings are revisited as the literature of cultural encounters. The 

writings cover the King’s experiences during his travels to the areas within his sovereignty, colonies of the 

Europeans, and Europe. The contents touch upon people from different walks of life, travel routes and 

royal duties. 

King Chulalongkorn’s travels enable him to express his views towards the interplay between: 

the King and his subjects, Siamese local people and ethnic groups, the city and provincial areas, Siam 

and European colonies, and the West and the East. These travel writings illustrate how Siamese elites 

see themselves through the journeys across their familiar world, peripheral world, and the civilized 

world. The encounter between Siam and the outside world reaffirms King Chulalongkorn’s fluctuated 

sovereignty depending on where the King visits. 

The King’s travel accounts are formed by journal writings and royal letters. His particular style 

is the marriage between Siamese writings in archival forms and in Niras genre and styles adopted from 

the Western life writing genre: diary, journal, memoir, chronicle, and letter. The key features of King 

Chulalongkorn’s travel writings are the routine writing, the specified travel time, the collection of 

knowledge and facts intermingled with the King’s observations. 

King Chulalongkorn turns the cultural encounter into literature by means of lucid writing with 

systematized information and reliable sources. The King’s signature as an author includes the emphasis 

on the Otherness with foreign words, the King’s personal lexicon and expressions, humor, tones, 

reflections, audience-specific derivative words, and belle-lettres style with figurative language and pieces 

of poetry. The aforementioned styles help translate the cultural encounter into refined literary writings. 
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ขอบคุณบุตรชายส าหรับก าลังใจและแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิตจนส าเร็จ 
ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาค

ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากงบประมาณ
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เมื่อพิจารณาความหมายตามศัพท์ของค าว่า “โลกสันนิวาส” ใน พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าสามารถแยกเป็นค าว่า “โลก” กับ “สันนิวาส” ดังนี้  
 

 “โลก” หมายถึง (๑) น. แผ่นดิน, โดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ เช่น ให้โลกนิยม 
(ป., ส.).  

 (๒) น. ส่วนหนึ่งแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก โลกพระ
อังคาร (ป., ส.).   

 (๓) (ภูมิ) น. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ในระบบสุริยะ เป็นที่
อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ลักษณะอย่างรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ศูนย์
สูตรยาว ๑๒,๗๕๕ กิโลเมตร ศูนย์กลางที่ขั้วโลกยาว ๑๒,๗๑๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่บนผิวโลก 
๕๑๐,๙๐๓,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร. (ป., ส.). (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๔) 

 
 “สันนิวาส” หมายถึง  
 (๑) น. ที่อยู่, ที่พัก (ป., ส.).  
 (๒) น. การอยู่ด้วยกัน, การอยู่ร่วมกัน. (ป., ส.). (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 

๒๕๕๔) 

 
 จากความหมายของค าว่า “โลก” และ “สันนิวาส” ข้างต้น เมื่อประกอบกันจึงหมายถึงการ
อยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับค าว่า “โลกสันนิวาส” ทั้งในเชิงแนวคิด
ทฤษฎีและเชิงปรากฏการณ์ มีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับค าดังกล่าวปรากฏทั้งในทางพระพุทธศาสนาและ
ทางตะวันตก  
 ในทางพระพุทธศาสนา ค าว่า “โลกสันนิวาส” สามารถแยกได้เป็น โลก หมายถึง สภาพธรรม
ที่มีอันต้องแตกสลาย (ขันธ์ ๕) จิต เจตสิก รูป ส่วนสันนิวาส หมายถึง ที่ตั้ง ที่อาศัยของตัณหาและทิฐิ 
เมื่อรวมกัน โลกสันนิวาส หมายถึง สัตว์โลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อพิจารณาจาก พระไตรปิฎก 
ค าว่า โลกสันนิวาส หมายถึง โลกมนุษย์ที่มีแต่ความวุ่นวายและมนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
โลกนี้ หากยังไม่บรรลุนิพพาน พบใน พระไตรปิฎก ๔ เล่ม ดังต่อไปนี้   

๑) พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะ ๔ ที่พึงรู้
ด้วยฐานะ ๔ มหาวรรคท่ี ๕ กล่าวว่าโลกสันนิวาสคือโลกที่เต็มไปด้วยกิเลส จึงมีการกระทบกระทั่งกับ



  ๒ 

สิ่งต่างๆ อย่างไม่รู้จบ คนบางประเภทไม่ตระหนักว่าเป็นธรรมดาของโลกสันนิวาสก็ย่อมมีอารมณ์ต่างๆ 
ตามความเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยระบุว่ามีคนบางประเภทที่เข้าใจความเป็นไปของโลกสันนิวาสที่
ประกอบด้วย โลกธรรม ๘ นั่นคือการมีอยู่ของลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและการเสื่อมของสิ่งนั้นๆ ทั้ง
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์๑ โลกสันนิวาสในที่นี้คือโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของสิ่ง
ต่างๆ  

 ๒) พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑ ว่าด้วยสิ่งที่คร่ า
คร่าชรา กล่าวถึงโลกสันนิวาสซึ่งเป็นโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ทั่วไป ไม่มีความจีรังยั่งยืน แล้วจึงกล่าวถึงสิ่งที่
จีรังยั่งยืนกว่านั่นคือนิพพานโดยกล่าวถึงโลกที่อาศัยกันอยู่นี้ถูกไฟไหม้ กล่าวคือ ร้อนรุ่มไปด้วยกิเลสอยู่
ตลอดเวลา ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกนั้นก็เหมือนถูกความมืดหุ้มอยู่ เหตุใดจึงไม่หาแสงไฟ หากจิตบรรลุ
นิพพานก็จะสิ้นตัณหา คนพาลที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็จะไม่ได้ทรัพย์แห่งนิพพานนั้น ๒  โลก
สันนิวาสนี้จึงหมายถึงโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสและจะหลุดพ้นได้ด้วยการนิพพานเท่านั้น  

๓) พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร ตอนอธิปไตยสูตร  กล่าวถึง
ความส าคัญของโลกาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายยึดโลกเป็นใหญ่ และตั้งจิตแน่วแน่เพ่ือ

                                                           

 ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ค าที่เรากล่าวว่า ก าลังใจพึงรู้ได้ในอันตราย...คนมีปัญญาทรามหารู้ไม่ ดังนี้ นี้เรา
กล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสื่อมโภคทรัพย์ หรือกระทบ
ความเสื่อมเพราะโรค ย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่า โลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเอง การได้อัตภาพเป็นอย่างนั้น ในโลก
สันนิวาสตามที่เป็นแล้ว ในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้ว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความ
เสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข์ ๑ ย่อมหมุนเวียนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ 
ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสื่อมโภคทรัพย์ หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรค ย่อมเศร้าโศก 
ล าบากใจ ร่ าไร ทุบอกคร่ าครวญ ถึงความหลงใหล ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ กระทบความเสื่อมญาติ กระทบความ
เสื่อมโภคทรัพย์ หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรค ย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าโลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเอง การได้
อัตภาพเป็นอย่างนั้น ในโลกสันนิวาสตามที่เป็นแล้ว (มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐: ๔๗๖-
๔๗๗)  
 ๒ ร่าเริงอะไรกันหนอ ยินดีอะไรกัน ในเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนิตย์ ท่านทั้งหลายถูกความ
มืดหุ้มห่อแล้ว เพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีป…จิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขาร เราบรรลุความสิ้น
แห่งตัณหาแล้ว คนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่ม ย่อมซบเซา เหมือนนกกะเรียน
แก่ ซบเซาอยู่บนเปือกตม ซึ่งสิ้นปลาแล้ว ฉะนั้น คนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็น
หนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกศรสิ้นไปแล้วจากแล่ง ฉะนั้นฯ (มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐: ๑๔๑-๑๔๒)     



  ๓ 

ปฏิบัติธรรม๓ โลกสันนิวาสในที่นี้จึงหมายถึงโลกที่ประกอบไปด้วยสรรพสัตว์มากมาย ซึ่งจะ
ประกอบด้วยสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์ อันความเพียรเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ภิกษุทั้งหลายบรรลุเช่นนั้นได้  

 ๔) พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหากรุณาสมาปัตติญาณนิท
เทส กล่าวว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแผ่ความกรุณาในหมู่สัตว์ที่อยู่ในโลกสันนิวาสซึ่งมีไฟลุก 
ก าลังยกพล เคลื่อนพล และเดินไปในทางท่ีผิด โลกที่เป็นธรรมดาโลกมีเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่ยั่งยืน ไม่มี
อะไรเป็นของเรา จึงต้องละทิ้งสิ่งนั้นไปทั้งหมด๔ ค าว่าโลกสันนิวาสในตอนนี้จึงหมายถึงโลกมนุษย์ที่ไม่
แน่นอน ไม่เที่ยงแท้ และเต็มไปด้วยการเกิดแก่เจ็บตาย  
 จะเห็นว่าใน พระไตรปิฎก นั้น “โลกสันนิวาส” เป็นโลกแห่งกิเลสที่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่
รู้จบ จนกว่าจะมนุษย์จะบรรลุนิพพาน จึงจะหลุดพ้นจากโลกนี้ ในทางพระพุทธศาสนาโลกสันนิวาสจึง
หมายถึงโลกมนุษย์หรือจักรวาลที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งมนุษย์และเทพยดาที่ยัง
ไม่บรรลุนิพพานต้องประสบและเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบ  

ในเชิงแนวคิดทฤษฎีของตะวันตกมีการกล่าวถึงค าว่า contact zone และ transcultural 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค าว่าโลกสันนิวาส Mary Louise Pratt และธงชัย วินิจจะกูลได้เชื่อมโยงแนวคิด
เกี่ยวกับค าดังกล่าวกับงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางเข้าด้วยกัน ดังปรากฏใน Post-Colonial 
Studies the Key Concept ของ Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin ซึ่งกล่าวว่า
ค าว่า contact zone เริ่มใช้โดย Pratt ซึ่งอธิบายนักเรียนของเขาให้เข้าใจการปะทะสังสรรค์กันของ
การข้ามวัฒนธรรม ต่อมาค านี้อธิบายถึงพ้ืนที่ของสังคมที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาพบ ปะทะ 

                                                           

 ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โลกาธิปไตยเป็นไฉน…เราเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข์ โทมนัส อุ
ปายาส ครอบง าแล้ว ช่ือว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบง าแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ไฉนความท าที่สุดแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้จะพึง
ปรากฏ ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้ พึงตรึกกามวิตกก็ดี พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดี พึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดี ก็
โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โต ในโลกสันนิวาสอันใหญ่โต ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รู้จิตของคนอื่นได้…
เธอย่อมส าเหนียกว่า ความเพียรที่เราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืม กายที่สงบระงับ
แล้วจักไม่ระส่ าระสาย จิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ เธอท าโลกให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล 
ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าโลกาธิปไตย (มหามกุฎราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐: ๑๘๕-๑๘๖)    
 ๔ พระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมาก จึงทรงแผ่พระมหา
กรุณาไปในหมู่สัตว์ คือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นอยู่ว่า โลกสันนิวาสอันไฟติดโชนแล้ว จึงทรงแผ่
พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นอยู่ว่า โลกสันนิวาสยกพลแล้ว ... โลกสันนิวาส
เคลื่อนพลแล้ว ... โลกสันนิวาสเดินทางผิดแล้ว ... โลกอันชราน าเข้าไป มิได้ยั่งยืน ... โลกไม่มีที่ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่ 
... โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ าต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป (มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐: 
๑๐๙๙-๑๑๐๐)    

 



  ๔ 

และต่อสู้ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลัทธิล่าอาณานิคม การเป็นทาส หรือผลพวงจากการ
อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน Mary Louise Pratt กล่าวว่าเขตติดต่อ (contact zone) เป็นส่วน
หนึ่งของค าว่าข้ามวัฒนธรรม (transcultural) เพ่ืออธิบายช่องว่างของสังคมเมื่อมีการปะทะสังสรรค์
ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยมักจะปรากฏความไม่สมดุลของผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การ
ปกครองคล้ายกับลัทธิจักรวรรดินิยม ระบบทาส หรือผลพวงที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน๕   

มีการเปรียบเทียบว่าการใช้ค าว่า contact zone นี้เหมาะกับการอธิบายการศึกษาผลพวง
ของความทับซ้อนของสิ่งต่างๆ อย่างเช่นความพันทาง (hybridity) กล่าวคือ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของ
ลักษณะสากลและท้องถิ่น ลักษณะข้ามชาติหรือความเป็นชาติ ความเหมือนและความแตกต่าง การ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ส าคัญและเอกลักษณ์ทางการเมือง พ้ืนที่และเวลา ค าว่าพ้ืนที่ติดต่อนี้มีประโยชน์
และเป็นค าศัพท์ที่สามารถใช้กับการทับซ้อนกันซึ่งเป็นลักษณะของพ้ืนที่และการเผชิญหน้ากันของ
แนวคิดหลังอาณานิคม๖ แนวคิดนี้เริ่มปรากฏในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐ (ค.ศ. ๑๙๗๐-
๑๙๗๙) หรือช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๒ เป็นต้นมา แต่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ติดต่อที่เกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ หรือโลกสันนิวาสที่เกิดจากการปะทะสังสรรค์กันของโลกเก่าและโลกใหม่   

 Carl Thompson (๒๐๑๑: ๒๐๐) อ้างถึงความคิดของ Pratt ในการอธิบายค าว่า contact 
zone ไว้เช่นกัน ดังปรากฏใน Travel Writing ว่า “Contact zone. Term used by Mary Louise 
Pratt (๒ ๐ ๐ ๘ ) to denote the space or region in which two cultures encounter each 
other and interact.” หมายถึงพ้ืนที่หรือดินแดนที่สองวัฒนธรรมมาปะทะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน 

ธงชัย วินิจจะกูล (๒๕๖๐: ๒๘) อธิบายค านี้โดยเชื่อมโยงกับความคิดของ Pratt ไว้ใน คน
ไทย/ คนอื่น ว่า “จริงๆ แล้วเราอาจจัดได้ว่าชนชั้นน าสยามคือ ผู้ที่อยู่ ณ โซนรอยต่อ (contact zone) 

                                                           
๕ CONTACT ZONE: The term was first used by Pratt as part of a transcultural pedagogic 

exercise to try and involve students in understanding their own subject position in transcultural 
negotiation and confrontation [… ]  The term was then developed by Pratt to describe social 
spaces where ‘ disparate cultures meet, clash and grapple with each other, often in highly 
asymmetrical relations of dominance and subordination like colonialism, slavery, or their 
aftermaths as they are lived out across the globe today’ (Pratt, ๑๙๙๒: ๔ cited in Ashcroft, Griffiths 
and Tiffin, ๒๐๐๗: ๖๒-๖๓) 

๖ Interactions between global and local, transnational and national, identity and 
difference, conjuncturalism and identity politics, space and time […] What this suggests is that the 
contact zone is an extremely useful and flexible term for the many complex engagements which 
characterize the post-colonial space and its encounters. (Ashcroft, Griffiths and Tiffin, ๒๐๐๗: ๔๙) 

 



  ๕ 

ระหว่างต่างวัฒนธรรมซึ่งเกิดการส่งผ่านข้ามวัฒนธรรม (transculturation) และการปรับแปรให้
กลายเป็นของพ้ืนถิ่น (indigenization) อยู่เสมอ” (Pratt, ๑๙๙๒: ๖-๗) ธงชัยอธิบายต่ออีกว่า “ผลก็
คือชนชั้นน าคิดว่าพวกตนก าลังนั่งรถไฟมุ่งสู่ความศิวิไลซ์ ไม่ใช่นั่งอยู่กับราษฎรบนเรือลอยแห่ง
ประเพณีเดิม แต่ทว่าความจริงอันปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ชนชั้นน าชาวกรุงเป็นเพียงเรือโยงที่ยังพ่วงลากเอา
เรือใหญ่บรรทุก “คนอ่ืน” ในผืนดินตน จนเต็มล าไปด้วย” ดังนั้นค าว่าโซนรอยต่อนี้จึงมีความสัมพันธ์
กับโลกสันนิวาสหรือ cultural encounter ดังจะได้อธิบายถึงต่อไป 
 ในเชิงแนวคิดทฤษฎีข้างต้นแสดงถึงการปะทะสังสรรค์กันทางวัฒนธรรมหรือโลกสันนิวาสซึ่ง
เกิดขึ้นในโลกของความศิวิไลซ์ผ่านการล่าอาณานิคม ผู้ล่าอาณานิคมมักคิดว่าตนมีอ านาจเหนือกว่า ผู้
ถูกล่าอาณานิคม ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนผ่านวรรณคดีหลายชิ้นภายหลังการล่าอาณานิคม สรุป
ได้ว่าโลกสันนิวาส (cultural encounter) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโซนรอยต่อ (contact 
zone) ที่วัฒนธรรมสองกระแสมาปะทะกัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งตรงกับยุคสมัยของรัชกาลที่ ๕ ที่
ทรงพระราชนิพนธ์ปรากฏการณ์เหล่านี้ผ่านพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของ
พระองค ์
 ในเชิงปรากฏการณ์ของสังคมไทยพบว่ามีการใช้ค าว่าโลกสันนิวาสนิยามปรากฏการณ์ในสมัย
รัชกาลที่ ๔ สังคมร่วมสมัย รวมถึงอธิบายถึงชีวิตผ่านวรรณกรรม รัชกาลที่ ๔ ทรงตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงของรัชสมัยและทรงใช้ค าว่า “โลกสันนิวาส” เพ่ืออธิบายลักษณะดังกล่าวโดย สุลักษณ์ 
ศิวรักษ์หรือ ส.ศิวรักษ์กล่าวไว้ใน ชีวิตและงานของ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ในฐานะที่
เป็นพยานทางประวัติศาสตร์ในเรื่อง การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างของไทยเร าเอง เกี่ยวกับ
พระราชด าริของรัชกาลที่ ๔ ว่า “โลกสันนิวาส” หมายถึงโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา๗  
 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวถึงค าว่า “โลกสันนิวาส” ไว้ใน พระราช
พงศาวดารสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศสยาม มีการกล่าวถึงที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ 
แล้วจึงกล่าวถึงสมัยของรัชกาลที่ ๔ ซึ่งทรงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกจึงทรงตัดสินพระทัยท า

                                                           

 ๗ ข้อความที่ยกมาอ้างข้างต้นขัดแย้ง โดยตรงกับข้อความที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ นักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษ
เขียนขึ้นจากทัศนะ ของ “ประเทศทางตะวันตกที่เจริญก้าวหน้ามากกว่า” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่
เคยใช้ประโยชน์ท่ีมีความหมายเช่นนั้น พระองค์ท่านทรงระแวดระวังให้ประชาชน เปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงไว้ซึ่งความ
มีเอกราช ของชาติ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าเช่นนั้น พระองค์ท่านทรงใช้ค าว่า ถึงเวลาแห่งโลกสันนิวาส ซ่ึงแปลกัน
อย่างคร่าวๆ ได้ว่า กาลเวลาเปลี่ยนไปก็จ าต้องมีโลกทัศน์ไกลๆ ด้วยบ้าง  นับว่าพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ 
พระองค์แรกทางตะวันออกที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่อง ทรงมีความเข้าในภาษานี้เป็นท่ีสองรองจากภาษาบาลี ซึ่ง
เป็นภาษาที่ใช้ในพุทธศาสนาเถรวาท และทรงมีความเข้าใจตลอดในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมเนื้อแท้ของไทย (๒๕๕๕: 
๓๐) 



  ๖ 

สนธิสัญญาเบาว์ริง๘ โลกสันนิวาสของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงหมายถึง โลกแห่งความ
เปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกเป็นศูนย์กลาง ประเทศที่จะอยู่รอดคือประเทศที่
ยอมรับและปรับตัวเข้าหาโลกสันนิวาสนี้ 
 ในบทความเรื่อง พุทธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต พระไพศาล วิ
สาโล กล่าวถึง “โลกสันนิวาส” ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงใช้ในยุคสมัยของพระองค์๙ คือความคิดใหม่ที่มากับ
ความทันสมัย นั่นคือการปะทะสังสรรค์ของพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยแนวคิดทันสมัยที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์และเหตุผลนิยม  
 ในการอธิบายปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัย ส.ศิวรักษ์ เป็นผู้ใช้ค านี้อย่างสม่ าเสมอ โดย
นิยามว่า “โลกสันนิวาส” หมายถึง กระแสของโลกทันสมัยที่ปะทะกับโลกเก่า ผู้ที่ปรับตัวได้เท่านั้นจึง
จะอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อเขียนและการบรรยายของ ส.ศิวรักษ์พบว่ามีการ
กล่าวถึง “โลกสันนิวาส” จ านวนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นใน สถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกโพ้นสมัย
เปรียบเทียบไทยกับภูฐาน (๒๕๕๐) กล่าวว่า “แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือ พระเองส่วนใหญ่ก็ปรับตัวกับ
โลกสันนิวาสสมัยใหม่ไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้ายังท าพิธีแบบเดิมอยู่ และเด็กสมัยใหม่ก็เริ่มไม่เข้าใจ
ศาสนาพุทธ” โลกสันนิวาสจึงหมายถึงโลกสมัยใหม ่

                                                           

 ๘ ฝ่ายพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชวิจารณ์เห็นตระหนักอยู่แล้วแต่เมื่อยังทรง
ผนวช ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแห่งโลกสันนิวาสมาถึงประเทศทางตะวันออก ถ้าหากประเทศใดมัวนิยมอยู่ในทาง
โบราณ ไม่หันเหียนเปลี่ยนรัฏฐานภิปาลโนบายเข้าหาทางด าเนินของโลกสันนิวาสคงจะเกิดภยันตรายแก่บ้านเมือง 
ด้วยทรงพระราชด าริเห็นดังนี้ จึงทรงรับจะแก้ไขหนังสือสัญญาตามประสงค์ของรัฐบาลอังกฤษ ก็เกิดมิตรภาพเป็น
ปัจจัยในการที่ปรึกษาสัญญาใหม่ ผ่อนผันกันโดยไมตรีจิต ส าเร็จประโยชน์ดังพระราชประสงค์ (๒๕๕๕: ๑๙๘) 
 ๙ หนังสือแสดงกิจจานุกิจ โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่าเป็นผลงานช้ินแรกๆ ของปัญญาชนไทยสมัยรัชกาล
ที่ ๔ ที่รับวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางโลก และยังใช้วิทยาศาสตร์ยืนยันพระ
ปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธเจ้าพูดเป็นนัยว่าโลกกลม ส่วนท่ีตรัสถึงนรก สวรรค์ในพระไตรปิฎกนั้นเป็น
ความเปรียบตามความเชื่อของคนเวลานั้น… แสดงถึงการปรับตัวของพุทธศาสนาเมื่อเผชิญกับความทันสมัยที่อิง
วิทยาศาสตร์และเหตุผลนิยม ที่ส าคัญกว่าคือการปรับเปลี่ยนทางด้านหลักธรรมทางศาสนา โดยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มมาแต่ครั้งยังทรงผนวชเป็นวชิรญาณภิกขุ และสืบต่อมาโดยผู้น าในฝ่ายสงฆ์ของ
ธรรมยุติกนิกาย การปรับปรุงพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับโลกสันนิวาสหรือความคิดใหม่ที่มากับความทันสมัย 
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนาในไทยไม่ประสบชะตากรรมอย่างเดียวกับพุทธศาสนาในพม่า…แต่ก็
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาสู่ความเป็นสาธารณ์ยิ่งข้ึน (๒๕๔๘: ๑๘๓-๑๘๔)  



  ๗ 

 ใน ทิศทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทย (๒๕๕๑) กล่าวถึงการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งต้องดู
ความเป็นไปของโลกสันนิวาสด้วย๑๐ โลกสันนิวาสในที่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ผูกพัน
อยู่กับทุนต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของโลกสันนิวาสในยุคปัจจุบัน  
 ใน สถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ (๒๕๔๙) กล่าวว่าโลกสันนิวาสเกี่ยวพันกับความ
ทันสมัย๑๑ ความทันสมัยเป็นสิ่งส าคัญส าหรับโลกสันนิวาสในนิยามของ ส.ศิวรักษ์ ซึ่งยกตัวอย่าง
รัชกาลที่ ๕ ว่าทรงต้องการจะเป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบฝรั่ง คือให้ฝรั่งยกย่อง
นับถือ ไม่ต้องการเป็นอย่างประเทศในเอเชียซึ่งเสียเอกราชอย่างพม่าและเวียดนาม หรือล้าสมัยอย่าง
ปรับตัวไม่ทันกับความทันสมัยของโลกสันนิวาสอย่างจีน ดังนั้นโลกสันนิวาสคือโลกที่มาพร้อมความ
ทันสมัย 
 ในบทความ พระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน (๒๕๔๙) กล่าวว่าโลกสันนิวาสคือโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสมัย โดยกล่าวเปรียบสถาบันกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยมาก มีพระราชอ านาจน้อย ยกให้
ราษฎรเป็นใหญ่ เป็นการคล้อยตามโลกสันนิวาสที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย สถาบันกษัตริย์ก็จะอยู่ได้
ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าหากตรงกันข้ามมีการอ านาจราชาธิปไตยขัดต่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
มากเพียงใด ก็จะยิ่งเป็นภัยต่อสถาบันกษัตริย์จนหายสาบสูญไปได้๑๒ 
 ใน การเมืองไทยหลังรัฐประหารของ คปค.(คมช.) ปาฐกถา ส.ศิวรักษ์ : ๔ เดือนหลัง
รัฐประหาร ๑๙ กันยา (๒๕๕๐) กล่าวว่าโลกสันนิวาสมีความส าคัญกับการปกครอง โดยชนชั้น
ปกครองรุ่นใหม่ที่จบจากยุโรปเห็นว่าพุทธศาสนามีคุณค่าแต่ทางพิธีกรรมมากกว่าจะเข้าถึงสาระของ
พุทธธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครอง ส่วนผู้ที่เข้าถึงสาระของพุทธธรรมก็ไม่เข้า

                                                           

 ๑๐ ยิ่งจะท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แล้วคุณไปผูกไว้กับราชการส่วนกลาง ส่วนกลางเค้าก็จะไม่เห็นคุณงามความ
ดีของท่าน  ระบบแบบนี้ไม่เอื้ออาทรต่อท้องถิ่น และการที่จะเอื้ออาทรต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั้นเราต้องปรับมาหา
รากเหง้าดั้งเดิมของเราไม่ใช่ไปดูที่ฝรั่ง  และเวลานี้อ านาจศูนย์กลางกรุงเทพฯ หรือที่ไหนก็ตาม นักการเมืองที่ไหนก็
ตาม สยบยอมต่อทุนต่างชาติทั้งสิ้น  นี้คือโลกสันนิวาส เพราะเวลานี้บริษัทข้ามชาติมีอ านาจเหนือสุด   
 ๑๑ รัชกาลที่ ๕ ต้องพระราชประสงค์จะทรงเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างฝรั่ง ให้ฝรั่งยกย่องนับถือ คือไม่
ต้องการเป็นอย่างขัตติยราชในเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น) ซึ่งถ้าไม่เสียเอกราชไปอย่างพม่าและเวียดนาม ก็ล้าสมัยอย่าง
ปรับตัวได้ไม่ทันกับความทันสมัยของโลกสันนิวาส เช่นพระเจ้ากรุงจีน 
 ๑๒ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจสรุปได้ว่า สถาบันกษัตริย์แห่งใดเป็นประชาธิปไตยมาก มีพระราชอ านาจน้อย 
คล้อยตามไปกับโลกสันนิวาสอย่างทันกาลสมัย ยอมยกให้ราษฎรเป็นใหญ่ แม้ราษฎรจะผิดพลาดไปบ้าง สถาบัน
กษัตริย์ก็ด ารงอยู่ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าพระราชาธิราชประกาศความแข็งกร้าว ใกล้ชิดกับกองทัพ ยืนหยัดอยู่
เหนือราษฎร ดูถูกประชาชน รังเกียจปัญญาชนที่มีความคิดในทางสร้างสรรค์อย่างก้าวหน้า แม้พวกนี้จะผิดไปบ้าง
อย่างไร อ านาจราชาธิปไตยไปกระทบหรือขัดขืนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงไร ก็รังแต่เป็นภัยกับสถาบัน
กษัตริย์ จนปลาสนาการไปได้  



  ๘ 

ใจความเปลี่ยนแปลงของโลกสันนิวาสที่มีลัทธิจักรวรรดินิยมและทุนนิยมเข้ามาก ากับ นอกเหนือจาก
ขอบเขตของราชอาณาจักร๑๓ โลกสันนิวาสข้างต้นจึงเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมและทุนนิยมในยุคนั้น 
 จะเห็นได้ว่าความหมายของนักวิชาการท่านนี้ โลกสันนิวาสเป็นโลกแห่งการปรับตัวให้เข้ากับ
ยุคสมัย ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในหมุนเวียนปะทะสังสรรค์กันจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของ
ยุคสมัย 
 ทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีการใช้ค าว่า “โลกสันนิวาส” คือ สุภาษิตอิศร
ญาณ พระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นวนิยายเรื่องโลกสันนิวาส ของศรีบูรพา และรวมเรื่องสั้นชายคาเรื่อง
สั้น ล าดับที่ ๔ โลกสันนิวาส ของกลุ่มนักเขียนในนาม คณะเขียน 
 สุภาษิตอิศรญาณ เป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนเป็นค าประพันธ์ประเภทเพลงยาว จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ 
เนื้อหาในตอนนี้ เป็นการสั่งสอนถึงการอยู่ในโลกอย่างมีสติ ไม่หลงมัวเมาในกิเลสตัณหา จึงมี
ความหมายในเชิงพระพุทธศาสนา หมายถึง โลกมนุษย์อันวุ่นวายและเต็มไปด้วยกิเลส๑๔  
 พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงค าว่า “โลก
สันนิวาส” ในปริจเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมนปริวรรต การเสด็จออกเพ่ือคุณอันยิ่งใหญ่ เสด็จประพาส
อุทยานทอดพระเนตรเห็นนิมิต ๔ อันเทวดาเนรมิต๑๕ อีกตอนหนึ่ง คือ ปริจเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยา

                                                           

 ๑๓ แม้วัฒนธรรมและศาสนธรรมจะเคยมีคุณอยู่กับการเมืองการปกครอง ตรงที่ชนช้ันปกครองเคยได้รับ
การศึกษามาจากวัด เฉกเช่นไพร่บ้านพลเมือง แต่คุณธรรมดั้งเดิมได้ลดน้อยถอยความส าคัญลงไปเรื่อยๆ จ าเดิมแต่
เมื่อพวกนักเรียนนอกจากยุโรปเข้ามามอี านาจมากขึ้นในทางการเมืองการปกครอง โดยชนช้ันปกครองรุ่นใหม่มองเห็น
พุทธศาสนาว่ามีคุณค่าแต่ในทางพิธีกรรม หรืออาจช่วยปัจเจกบุคคลได้บ้างในทางขจัดความทุกข์ส่วนตนเป็นกรณีๆ 
ไป ยิ่งกว่าที่คนเหล่านี้จะเข้าได้ถึงเนื้อหาสาระของพุทธธรรม ที่ควรน ามาประยุกต์ได้กับการเมืองการปกครอง ในขณะ
ที่ผู้ซึ่งเข้าใจเนื้อหาสาระของพุทธธรรม ก็ไม่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางโลกสันนิวาสอย่างที่มีลัทธิจักรวรรดินิยม
และทุนนิยมเข้ามาเป็นตัวก ากับ นอกเหนือองคาพยพของสยามรัฐราชสีมาอาณาเขต 
 ๑๔ อันความเรื่องเดียวกันส าคัญกล่าว   พูดไม่ดีแล้วก็เปล่าไม่แข็งเข้ม  
ข้าวต้มร้อนอย่ากระโจมค่อยโลมเล็ม   วิสัยเข็มเล่มน้อยร้อยช้าช้า  
ถึงโปร่งปรุในอุบายเป็นชายชาติ   แม้หลงมาตุคามขาดศาสนา  
อันความหลงแม้ไต่ปลงสังขารา    แต่ทว่ารู้บ้างค่อยบางเบา  
อย่าโอกโขยกอยู่ในโลกสันนิวาส    แต่นักปราชญ์ยังรู้พึ่งผู้เขลา  
เหมือนเรือช่วงพ่วงล าในส าเภา    เรือใหญ่เข้าไม่ได้ใช้เรือเล็ก ฯลฯ 

       (หม่อมเจ้าอิศรญาณ, ๒๕๒๙: ๕๑) 
 ๑๕ ขณะนั้นเทพยดาเข้าสิงกายนายสารถีให้ทูลไปโดยสัตย์ว่าบุรุษผู้นี้มีนามว่าชนชรา ตรัสซักถามว่า คนชรา
เป็นประการใด? ข้าแต่พระลูกเจ้า คนชรานี้ มิได้มีชีวิตยาวยืนพลันจะถึงมรณภาพเป็นแท้ จึงตรัส ถามว่า เหมือนด้วย



  ๙ 

กรณปริวรรต พระอชิตะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเมตไตรย ในตอนที่พระอชิตะน าผ้าผูก
เป็นเพดานและม่าน ภายในพระคันธกุฎีแล้วเปล่งวาจาปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ๑๖  โลกสันนิวาส
ใน ปฐมสมโพธิกถา จึงมีความหมายในเชิงพระพุทธศาสนา คือ การเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ที่
เต็มไปด้วยกิเลสราคะ 
 นวนิยายเรื่อง “โลกสันนิวาส” ของศรีบูรพา (๒๕๔๘) เนื้อหากล่าวถึงการเผชิญชะตาและ
วิบากกรรมของตัวละคร ชีวิตของตัวละครในเรื่องคือ นายถนัด กุศลนิตย์ นางสาวสมร ธรรมพิทักษ์ 
นางสาวชะอ า ธรรมพิทักษ์ นายบรรเลง แต่งหิรัญ นางมุ้ย แต่งหิรัญ นายประวิง วงศ์ศิวะ นาง
ประมาณ กุศลนิตย์ล้วนเกี่ยวพันกันด้วยวิบากกรรมและกิเลสตัณหา  
 ถนัดต้องพลัดพรากจากสมรคนรักด้วยเหตุสุดวิสัย สมรติดคุกเพราะความประมาทหรือ
อุบัติเหตุไม่ทราบได้ ชะอ าเสียสาวให้กับบรรเลง นักเลงหัวไม้ลูกชายนางมุ้ยซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าหน้า
เลือดที่สมรและชะอ าเช่าอยู่ ประวิงเข้ามาช่วยชะอ าขณะถูกสามีทุบตี และเกิดความรักต่อกัน แต่
ชะอ าป่วยจนเสียชีวิต ประวิงสัญญาว่าจะดูแลสมรพ่ีสาวของชะอ าหากพบตัว ส่วนประมาณเป็น
ภรรยาของถนัดและเป็นน้องสาวของประวิง  
 การเชื่อมโยงตัวละครทั้งหมดนี้มีเหตุแห่งวิบากกรรมและชะตาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง ชื่อเรื่อง
ของนวนิยายจึงมีความหมายตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนากล่าวคือการเวียนว่ายตายเกิด
และการมีชีวิตอยู่ในวังวนแห่งกิเลสตัณหา 
 รวมเรื่องสั้นชายคาเรื่องสั้น เล่มที่ ๔ โลกสันนิวาส ของกลุ่มนักเขียน “คณะเขียน” (Like 
Write Light to Live) ซึ่งมีที่ปรึกษาคือค าพูน บุญทวี และพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
ในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น ๑๒ เรื่องซึ่งเกี่ยวโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลในเรื่อง มีค าโปรยตอนหนึ่งกล่าวว่า “แด่ ความขัดแย้งที่สังวาสลงตัวอย่างชื่น
บาน” แสดงถึงสภาวะของบุคคลที่ถูกสิ่งต่างๆ ปะทะอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสังคม กล่าวได้ว่า โลก
ปัจจุบันมีลักษณะของพหุวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ความหมายที่เกี่ยวกับชีวิตในงานวรรณกรรมจึงมีทั้งนิยามทางพุทธศาสนาคือใน สุภาษิตอิศร
ญาณ พระปฐมสมโพธิกถา และนวนิยายเรื่อง โลกสันนิวาส ของศรีบูรพา และความสัมพันธ์กับการ
ปะทะสังสรรค์ของสังคมโลก ในรวมเรื่องสั้นชายคาเรื่องสั้น ล าดับที่ ๔ โลกสันนิวาส  

                                                                                                                                                                      

อาตมะนี้ก็จะมิได้ล่วงชราธรรมแลหรือ ข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์แลข้าพระพุทธเจ้าก็ดี ชนท้ังหลายอื่นก็ดีบรรดาเกิด
มาในโลกสันนิวาสนี้ บมิอาจล่วงพ้นชราธรรมทั้งสิ้นด้วยกัน (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๑๘: ๘๕-๘๖)  
 ๑๖ อันว่าโลกสันนิวาสนี้ย่อมยินดีในราคะแลโทสะประทุษร้ายลุ่มหลงอยู่ด้วยโมหะคืออวิชชา ถึงซึ่ง
สัญญาวิปลาสแลมีนิวรณธรรมปกปิดจิตสันดาน จมอยู่ในเปือกคือเบญจกามคุณผูกพันอยู่ด้วยห่วงคือกิเลส แลจมอยู่
ในโลโณทกมหาสมุทร (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๑๘: ๓๐๗)  



  ๑๐ 

 จากข้อถกเถียงทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีและเชิงปรากฏการณ์ของสังคมและชีวิตผู้ศึกษาพบว่า
มีวรรณคดีชุดหนึ่งที่สามารถศึกษาข้อถกเถียงข้างต้นได้ เนื่องจากฐานะของผู้ประพันธ์ ประสบการณ์
จากการเดินทางของผู้ประพันธ์ และสภาพสังคม ณ ขณะนั้นสนับสนุนให้เกิดภาวะโลกสันนิวาสใน
วรรณคดีชุดนี้ งานชุดนี้จึงเหมาะสมที่จะศึกษาตัวตนและสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้  
 กระแสของความศิวิไลซ์ส่งผลต่อการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ปลายสมัย
รัชกาลที่ ๔ เริ่มมีการออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความส าราญหรือผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเป็นส าคัญ 
เช่น การเสด็จประพาสไปเปลี่ยนอากาศที่เขาสามมุข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ รวมทั้งอ่างศิลาและเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ของรัชกาลที่ ๔ และขุนนางชั้นสูง เหล่านี้แสดงถึงการยอมรับแนวคิดการพักผ่อนของ
ฝรั่งและด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือการรักษาสุขภาพ (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, ๒๕๕๑: ๑๑๒) การ
เสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ส่งผลสืบเนื่องมาสู่สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งยังเป็นยุวกษัตริย์ มี
การเสด็จประพาสไปนอกประเทศเพ่ือจุดประสงค์ทางการเมือง เช่น การเสด็จประพาสไปสิงคโปร์และ
ชวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ และอินเดียกับพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ เพ่ือสังเกตการณ์ประเทศที่ตกเป็น
เมืองขึ้นของตะวันตก และได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ของประเทศอังกฤษที่ครอบง าอินเดียอย่าง
รอบด้าน ซึ่งการเสด็จประพาสในครั้งนี้ของรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งยังเป็นยุวกษัตริย์ ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ตามมา พิจารณาได้จากปีที่ปฏิรูปประเทศนั้นยังมิได้เสด็จประพาสยุโรป 
แนวคิดนี้จึงน่าจะมาจากการเสด็จประพาสไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน การที่พระมหากษัตริย์เสด็จ
ประพาสออกนอกพระราชอาณาเขตไม่ เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสยาม เนื่องจาก
กฎหมายไม่อนุญาตให้ชนชั้นสูงชาวสยามเดินทางออกนอกพระราชอาณาเขต การปฏิบัติพระองค์
เช่นนี้จึงถือเป็นแบบใหม่ที่ตรงกันข้ามกับธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่า สังเกตได้ว่าผู้ที่อยู่ในกระบวนเสด็จ
แต่งกายต่างไปจากปกติ และประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของตะวันตก (สัจฉิทานันท สหาย, 
๒๕๕๙: ๔๑) ดังนั้นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศของชนชั้นน าในยุคนั้นจึง
เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ส าหรับสังคมสยาม 
 ท่ามกลางภาวะของโลกสันนิวาสรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นตัวแทนของชนชั้นน าสยามที่มีอ านาจ
และฐานะในการเสด็จประพาสยังพ้ืนที่ต่างๆ พระองค์ทรงมีฐานะสูงศักดิ์ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ 
ทรงศึกษาเล่าเรียน และความใกล้ชิดกับพระราชบิดา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจใน
การเสด็จประพาสดินแดนทั้งในและนอกประเทศหลายครั้งนับตั้งแต่ทรงเป็นยุวกษัตริย์ ทั้งยังทรงเป็น
กษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลฝ่ายใต้ และมณฑลชายทะเลฝั่ง
ตะวันออกทั้งเพ่ือพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามที่พระองค์ได้ระบุไว้ในพระราชนิพนธ์และจุดมุ่งหมาย
อ่ืนดังที่ปรากฏในประกาศก่อนการเสด็จ  
 การเสด็จประพาสในประเทศของพระองค์ปรากฏการปลอมพระองค์ในการเสด็จประพาสต้น 
ครั้งที่ ๑ และ ๒ มีการบันทึกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่ถือพระองค์และใกล้ชิดกับราษฎรอย่างที่



  ๑๑ 

ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งด้วยจุดประสงค์ในการส ารวจและรวบรวมความรู้ท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลาง อัน
สัมพันธ์กับการปฏิรูปการปกครองโดยรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น
เทศาภิบาลหรือการปกครองแบบสุขาภิบาล ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนกลางดูแลและตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จออกนอกประเทศเพ่ือไปยังประเทศแถบเอเชี ย
และยุโรปหลายครั้ง ทั้งด้วยเหตุผลทางการแพทย์อย่างการรักษาพระวรกายและการเมืองการปกครอง
อย่างการส ารวจประเทศ การเจริญสัมพันธไมตรี และการแก้ไขปัญหาทางการเมือง  
  ขณะนั้นสยามอยู่ ในกระบวนการสร้างรัฐประชาชาติสมัยใหม่๑๗ ก้าวเข้าสู่ความเป็น
อารยประเทศเทียบเคียงประเทศมหาอ านาจตะวันตกที่เรียกตัวเองว่าอารยประเทศ (civilized 
nations) หรือประเทศสมัยใหม่  (modern) เห็นได้จากแนวคิดสมัยใหม่หลายประการของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นรูปธรรมมากขึ้นในนโยบายการปฏิรูปการปกครอง
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ และนโยบายชาตินิยมในสมัยรชักาลที่ ๖ (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ๒๕๔๘: 
๒๖๒-๒๖๓) การสานต่อแนวคิดจากสมัยรัชกาลที่ ๔ จนเป็นรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นสิ่งที่
ส าคัญที่ช่วยให้เข้าใจบริบททางสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดหลายอย่างสืบ
เนื่องมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ อยู่ในสภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สภาพสังคม
สมัยใหม่ในยุคล่าอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามต้องออกส ารวจทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือ
ปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางกระแสความศิวิไลซ์ของตะวันตก การเดินทางออกนอกสภาพและพ้ืนที่ที่
คุ้นเคยเกิดเป็นการปะทะสังสรรค์กับความไม่คุ้นชินในพ้ืนที่ต่างๆ สภาวะดังกล่าวเรียกว่า “ภาวะโลก
สันนิวาส” คือ การวางพระองค์ของรัชกาลที่ ๕ ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการ
ปะทะและผสมผสานกันระหว่างความเชื่อ แนวคิด และวัฒนธรรมที่ ขัดแย้ง หรือหลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและน าไปสู่ความศิวิไลซ์ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อ
สมัยใหม่ ความเจริญและความล้าหลัง รวมถึงอ านาจอธิปไตย๑๘ และอ านาจของเจ้าอาณานิคม เกิด
เป็นการปะทะสังสรรค์ของรัชกาลที่ ๕ ในพระราชอาณาเขต ดินแดนอาณานิคม และดินแดนเจ้า
อาณานิคม  

                                                           

 ๑๗ รัฐประชาชาติหรือรัฐชาติ (nation-state)  คือ การมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ประชาชน
และพลเมืองแห่งรัฐนั้นๆ การมีอาณาเขตของรัฐที่แน่นอนดังปรากฏในแผนที่สมัยใหม่ การที่ประชากรในรัฐซึ่งมี
หลากหลายเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม ถูกท าให้กลายมาเป็นพลเมืองพวกเดียวกัน โดยมีอุดมการณ์ใหม่ เช่น สิทธิ
และเสรีภาพของพลเมือง และความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยในรัฐนั้นๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ รัฐชาติสมัยใหม่ของสยามสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
 ๑๘ อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อใคร
หรือต้องเชื่อฟังค าสั่งค าบัญชาของผู้ใดท่ีเหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน (ปิยะวรรณ ปานโต, ๒๕๕๙).   



  ๑๒ 

 รัชกาลที่ ๕ น่าจะทรงเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย พระองค์เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังอาณาบริเวณต่างๆ ของเมืองไทย และเสด็จไปต่างประเทศหลายครั้ง เช่น เสด็จยุโรป ๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๗ เดือนเศษ ทรงผูกสัมพันธไมตรีและด าเนินกุศโลบายทางการทูตเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติไว้ได้อย่างแนบเนียน เสด็จชวา อินเดีย พม่า ลังกา สิงคโปร์ ฯลฯ เพ่ือทอดพระเนตร
กิจการต่างๆ และน ามาเปรียบเทียบใช้กับสยามประเทศ จนบ้านเมืองพัฒนาไปทุกด้าน ที่น่ายกย่องคือ
ทรงเป็นกษัตริย์นักบันทึก ทรงบันทึกหรือโปรดให้มีการบันทึกระยะทางการเดินทางไว้มากมาย เป็น
หนังสือหลายพันหน้า เช่น พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งพิมพ์ลงกระดาษขนาดใหญ่ 
๘ หน้ายก จ านวนเกือบ ๙๐๐ หน้า (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๖๒: ๒๕-๒๗)  
 จากสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อแบบเก่าและแบบใหม่รวมถึง
พระองค์ทรงเป็นปัญญาชนของประเทศ จึงมีการบันทึกการเดินทางของชนชั้นน าสยามไว้ในรูปแบบ
ของบันทึกการเดินทาง บันทึกการเดินทางของพระองค์เป็นตัวแทนของการปะทะสังสรรค์กับภาวะ
โลกสันนิวาสของชนชั้นสยาม ณ ขณะนั้น การศึกษาภาวะโลกสันนิวาสในบันทึกการเดินทางของ
รัชกาลที่ ๕ จึงจะน ามาสู่การท าความเข้าใจสภาพสังคมทั้งในและนอกประเทศ ทัศนคติของชนชั้นน า
สยาม รวมถึงตัวตนของรัชกาลที่ ๕ ณ ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นตัวแทนชนชั้น
น าสยามซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอ านาจ ฐานะ และทรงมีประสบการณ์การเดินทางทั้งในและนอก
ประเทศเป็นพระองค์แรก การเดินทางยังน ามาสู่การปรับใช้ประสบการณ์จากการทอดพระเนตรภาวะ
โลกสันนิวาสให้เป็นประโยชน์กับสยามประเทศอีกด้วย 
 การศึกษาบันทึกการเดินทางของพระองค์จึงจะท าให้เข้าใจยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ถือ
เป็นองค์ความรู้หรือต าราเกี่ยวกับสยาม ชวา มลายู และยุโรปเล่มส าคัญแห่งยุค เนื่องจากบันทึกการ
เดินทางของพระองค์เปรียบได้กับบันทึกการเดินทางของคณะทูตและบาทหลวงที่เดินทางเข้ามาใน
สยาม เช่น จดหมายเหตุลาลูแบร์ ของซีมง เดอ ลา ลูแบร์ อัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่ง
ฝรั่งเศส หรือ จดหมายเหตุการเดินทางสู่สยามประเทศครั้งที่ ๒ และจดหมายเหตุการเดินทาง ครั้งที่ 
๒ ของบาทหลวงกีย์ ตาชาร์ด ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมายังสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางยุคบุกเบิกที่ช่วยเติม
เต็มความรู้เกี่ยวกับสยาม ดินแดนชวา มลายู และยุโรปไว้อย่างรอบด้าน ถือได้ว่าทรงเป็นประพันธกร
ไทยคนแรกที่บุกเบิกงานเขียนประเภทดังกล่าว ซึ่งพัฒนามาสู่งานเขียนประเภทสารคดีท่องเที่ยวในยุค
ต่อมา 
 จึงจะเห็นได้ว่าจากพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๕ การเสด็จประพาสยังดินแดนต่างๆ และ
กระแสสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ล้วนสนับสนุนให้เกิดภาวะโลกสันนิวาสของชนชั้นน า
สยามผ่านประสบการณ์การเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ภาวะดังกล่าวผลักดันให้รัชกาลที่ ๕ ทรงเข้าไป
ปะทะสังสรรค์กับสิ่งต่างๆ และวางพระองค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับการที่ทรง



  ๑๓ 

พระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางประกอบการเสด็จประพาสอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นงานชุดที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะน ามาศึกษาภาวะโลกสันนิวาสทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการณ์ของสังคมและชีวิต 
ผ่านประสบการณ์และตัวตนซึ่งจะน าไปสู่การท าความเข้าใจการปรับพระองค์เพ่ือให้อยู่รอดในภาวะ
โลกสันนิวาสในยุคล่าอาณานิคม ผู้อ่านจึงจะเห็นทัศนคติ การประเมินพระองค์ และการปรับพระองค์
ของรัชกาลที่ ๕ ผ่านบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาประสบการณ์การเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ในวรรณคดีบันทึกการเดินทางของ
รัชกาลที่ ๕   
 ๒. เพื่อศึกษาภาวะโลกสันนิวาสในวรรณคดีบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕  
 ๓. เพ่ือศึกษาบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่เป็นวรรณคดีโลกสันนิวาส 
 
๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย 
 วรรณคดีบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เป็นวรรณคดีประเภทหนึ่งที่เผยให้เห็นภาวะโลก
สันนิวาส อันได้แก่ การปะทะกันของความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาระหว่างราชส านักกับท้องถิ่น
สยาม ราชส านักกับตะวันออก และราชส านักกับตะวันตก ด้วยวิธีการเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดีประเภทนี้ และพระปรีชาสามารถของผู้แต่งท าให้วรรณคดีชุดนี้เป็นประจักษ์พยานของภาวะ
โลกสันนิวาสในสังคมไทยช่วงปรับประเทศให้ทันสมัย 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 บันทึกการเดินทางที่น ามาศึกษานี้แบ่งได้เป็นพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทาง รวมทั้งสิ้น ๒๑ เรื่อง๑๙ แบ่งตามจุดหมายปลายทางได้ดังนี ้
 
 บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต รวม ๑๗ เรื่อง 
 ๑. เสด็จประพาสจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๑๙ 
 ๒. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค พ.ศ. ๒๔๒๐ 
 ๓. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ 
 ๔. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๒๕ 

                                                           
๑๙ มีพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางจ านวน ๒ เรื่องที่จัดเป็นทั้งบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต

และบันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม 



  ๑๔ 

 ๕. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๒๖ 
 ๖. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๒๗ 
 ๗. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๔  
 ๘. เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๙  
 ๙. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ พ.ศ. ๒๔๕๐  
 ๑๐. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า พ.ศ. ๒๔๕๑ 
 ๑๑. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๕๑ 
 ๑๒. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ. ๒๔๕๒  
 ๑๓. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๑ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) 
 ๑๔. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)๒๐ 
 ๑๕. ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)๒๑ 
 ๑๖. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๓ ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) 
 ๑๗. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๔ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) 
 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม รวม ๔ เรื่อง 
 ๑. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)๒๒ 
 ๒. ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 
๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)๒๓ 
 ๓. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) 
 ๔. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) 
 
บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม รวม ๒ เรื่อง 
 ๑. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐  
 ๒. พระราชหัตถเลขา ไกลบ้าน ส าเนาพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภา
นภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) 
                                                           

๒๐ บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางในดินแดนอาณานิคม 
๒๑ เช่นเดียวกับเชิงอรรถ ๓ 
๒๒ เช่นเดียวกับเชิงอรรถ ๓ 
๒๓ เช่นเดียวกับเชิงอรรถ ๓ 

 



  ๑๕ 

๑.๕ กรอบแนวคิด 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการเดินทางซึ่งจะน าไปสู่การเห็นความหลากหลายของผู้คนและ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ อันจะท าให้เข้าใจตัวตนของผู้ประพันธ์ได้อย่างแจ่มชัด ผู้ศึกษาขอ
อธิบายกรอบแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คนอ่ืนและ
คนอ่ืนภายในสังคม และตัวตน ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.๕.๑ คนอ่ืน (The other) และคนอ่ืนภายในสังคม (The other within) 
 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคนอ่ืนและคนอ่ืนภายในสังคมเป็นแนวคิดหลังอาณานิคมนิยม 
(postcolonialism) ซึ่งเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากอาณานิคมนิยม๒๔ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบจากการล่าอาณานิคมเกี่ยวพันกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการสร้าง
เรื่องเล่า ต านาน หรือวาทกรรมอ่ืนๆ เพ่ือประกอบสร้างความแตกต่างทางชาติพันธุ์ และเน้นย้ าค่า
ความหมายที่ไม่เท่าเทียมกันของชาติพันธุ์ระหว่างคนในประเทศเจ้าอาณานิคมกับคนในประเทศอาณา
นิคม การล่าอาณานิคมมักหมายรวมถึงการสร้างความชอบธรรมให้คนในประเทศเจ้าอาณานิคมเข้าไป
ปกครองประเทศอาณานิคมได้ โดยที่ไม่ได้มองว่าการครอบง านั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นความรุนแรงที่
เจ้าอาณานิคมกระท าต่อคนพ้ืนถิ่น (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, ๒๕๕๙: ๒๓๗) แนวคิดดังกล่าวส่งผลต่อ
เรื่องเล่าในดินแดนสยามโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับการเดินทางของชนชั้นน าสยามทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เนื่องจากส่งผลให้เห็นคนอื่นทั้งในและนอกประเทศ 

การเสด็จประพาสทั้งภายในและภายนอกประเทศของรัชกาลที่ ๕ แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นอ่ืนหรือคนอ่ืนที่สัมพันธ์กับลัทธิตะวันออกนิยมหรือลัทธิบูรพคดีวิทยา๒๕ (Orientalism) ซึ่ง

                                                           

 ๒๔ อาณานิคมนิยม (colonialism) เป็นช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จักรวรรดินิยมที่มีการล่าดินแดนเพื่อ
แสวงหาเมืองขึ้นหรืออาณานิคม เนื่องจากประเทศเจ้าอาณานิคมต้องการเปิดตลาดใหม่ๆ และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้น การเกิดขึ้นของแนวคิดอาณานิคมนิยมเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ
จักรวรรดินิยม (imperialism) ซึ่งหมายความโดยรวมถึงการแผ่ขยายอ านาจของจักรวรรดิ (empire) หนึ่งๆ ที่มัก
เกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ๒ กลุ่ม โดยที่กลุ่มหนึ่งมีอ านาจมากกว่าและพยายามจะแผ่ขยาย
อ านจอธิปไตยของตน  
 ๒๕ ซาอิดช้ีให้เห็นว่าความรู้ซึ่งผลิตขึ้นในโลกตะวันตกเกี่ยวกับตะวันออก วางอยู่บนอุดมการณ์ อคติ โลก
ทัศน์ และกลวิธีการประพันธ์หลายอย่าง ซึ่งสะท้อนการจ้องมองจากตะวันตกไปยังโลกตะวันออกที่ต่ าต้อยด้อย
อ านาจกว่า ลัทธิตะวันออกนิยมหรือลัทธิบูรพคดีวิทยาจึงมิได้มีความหมายในเชิงนิยมช่ืนชมชาวตะวันออกแต่กลับ
ตรงข้าม คือการสร้างชาวตะวันออกข้ึนมาตามอคติ วาทกรรม และความรู้แบบฉบับท่ีชาวตะวันตกเข้าใจ (ธงชัย วินิจ
จะกูล, ๒๕๖๐: (๑๓)) 



  ๑๖ 

มาจากแขนงวิชาที่เรียกว่า Oriental Studies ในยุโรป ประเด็นส าคัญที่ซาอิด๒๖เน้นคือความรู้ที่สร้าง
ขึ้นสะท้อนตัวตนของโลกตะวันตกหรือชาวตะวันตกเองมากกว่าความเข้าใจโลกตะวันออก การสร้าง
คนอ่ืนจึงสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สร้างเอง ซาอิดมีอิทธิพลต่อวงการวรรณคดีศึกษาและ
มนุษยศาสตร์จนถือกันว่า Orientalism เป็นรากหนึ่งของแขนงความรู้ที่เรียกว่า “หลังอาณานิคม” 
(post-colonialism) ในเวลาต่อมา 

น่าสนใจว่าตะวันออกจ้องมองตะวันออกด้วยกันเองบ้างหรือไม่ สร้างความรู้เกี่ยวกับสังคมที่
ต่างจากตนในโลกตะวันออกด้วยกันให้เป็น “คนอ่ืน” หรือไม่ ตะวันออกจ้องมองตะวันตก สร้าง
ความรู้เกี่ยวกับตะวันตกหรือไม่ อย่างไร ในเชิงอ านาจของฟูโกต์๒๗ (อ านาจที่ด ารงอยู่ในความสัมพันธ์
ทางสังคมทุกชนิด) สังคมต่างๆ ในโลกตะวันออกซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกัน ก็น่าจะ
สร้างความรู้เกี่ยวกับคนอ่ืนเช่นกัน รวมทั้งไทยด้วย 

มีความรู้จ านวนไม่น้อยที่ชาวตะวันออกสร้างขึ้นเกี่ยวกับตะวันตกที่ต่ าต้อยกว่า การสร้าง
ความรู้ในสังคมตะวันออกด้วยกันเองที่สร้างให้คนอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กับ
พวกของตนให้กลายเป็นคนอ่ืนมีมานานก่อนหน้า Oriental Studies ของฝรั่ง อย่างเช่นญี่ปุ่นมองจีน
และเกาหลี ไทยมองลาวและเขมร การสร้างความรู้ที่ถือว่าคนอ่ืนต่ ากว่าเราโดยถือตัวเองเป็นใหญ่มีอยู่
ในทุกอารยธรรม การยึดถืออัตลักษณ์รวมหมู่หนึ่งๆ เช่น ชาติพันธุ์ ความเป็นชาติ หรือสถาบันนิยม
ล้วนแยกไม่ออกจากความรู้เกี่ยวกับคนอ่ืน เพราะต้องมีผู้อ่ืนที่ต่างออกไป หรือคู่ตรงข้าม หรือศัตรู จึง
จะมีตัวตนของเราเองได้ (ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: (๑๓)-(๑๖)) 

ธงชัย วินิจจะกูล (๒๕๖๐: (๑๘)-(๑๙) ได้กล่าวถึง คนอ่ืน (The Others) และคนอ่ืนใน
สังคมไทย (The Others Within)  ไว้ใน คนไทย/ คนอ่ืน  ว่าการอธิบายความรู้ว่าด้วยคนอ่ืน ๔ แบบ 
คือ ๑) ฝรั่งหรือโลกตะวันตก ๒) ประเทศเพ่ือนบ้าน ๓) คนอ่ืนในสยามที่ถูกจัดแบ่งเป็นประเภทตาม
ถิ่นฐาน และ ๔) ปัตตานี คนอ่ืนแต่ละประเภทถูกสร้างขึ้นด้วยเกณฑ์นิยาม (determinant) บางอย่าง
หรือหลายอย่างประกอบกัน ที่ส าคัญคือเกณฑ์นิยามเหล่านี้สะท้อนนิยามของความเป็นไทยมากพอๆ 
กับการน าเสนอความจริงเกี่ยวกับคนอ่ืนเหมือนดังที่ซาอิดได้กล่าวไว้ 

                                                           

 ๒๖ เอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said) ศาสตราจารย์และนักวิพากษ์วรรณกรรมและวัฒนธรรม มีผลงานช้ิน

ส าคัญคือ “ลัทธิบูรพาคดีศึกษา” (Orientalism) ใน ค.ศ. ๑๙๗๘ เป็นที่รู้จักในนามของนักวิพากษ์องค์ความรู้ของ
ตะวันตกที่มีต่อโลกตะวันออกว่าเป็นความรู้และการน าเสนอที่บิดเบือน อคติ และไม่ได้รู้จักตะวันออกอย่างแท้จริง 
(ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ๒๕๔๖) 
 ๒๗ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักปรัชญาการเมืองคนส าคัญของโลก ผู้มีบทบาทในขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ คนกลุ่มน้อย คนที่ด้อยโอกาส คนที่ถูกกีดกัน หรือคนชายขอบ จากทฤษฎีของฟู
โกต์ช้ีให้เห็นว่าค าจ ากัดความต่อคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกด้อยกว่าล้วนถูกสร้างขึ้นจากองค์ความรู้แบบโมเดิร์น โดยค้าน
ว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่น้อยมากหรือเกือบไม่มีเลย (ธีรยุทธ บุญมี, ๒๕๕๗: ๔)  



  ๑๗ 

ในกรณีของฝรั่งหรือยุโรป มโนทัศน์และวาทกรรมความศิวิไลซ์เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดที่สร้าง
ให้คนอ่ืนสูงกว่าไทยมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ สยามปรารถนาจะศิวิไลซ์และได้รับการยอมรับจาก
ฝรั่ง “สยาม” กับ “ยุโรป” เป็นการเรียกทางภูมิศาสตร์ ส่วนมโนทัศน์เรื่องความศิวิไลซ์หรือความ
เจริญแฝงมิติชนชั้นด้วย ดังนั้นเมื่อชนชั้นน ามองราษฎรสยามเองภูมิศาสตร์ที่จ าแนกตามถิ่นฐาน
ภูมิล าเนาจึงสะท้อนระดับความเจริญหรือความศิวิไลซ์ที่ต่างกันภายในภูมิกายา๒๘เดียวกัน ชุมชนจินต 
กรรมของไทยเป็นชุมชนของคนที่เจริญสูงต่ ากว่ากัน เมือง ชนบทหรือบ้านนอก และป่าเขาอาจเป็น
เกณฑ์นิยามในการจ าแนกคนที่ทรงอิทธิพลในสังคมไทยสมัยใหม่ยิ่งกว่าเชื้อชาติ ( race) ส่วนประเทศ
รอบข้างสยามก็ไม่เคยถูกไทยมองว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันในเชิงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่
เป็นมโนทัศน์แบบจักรวรรดิสยามที่มีต่อรัฐใกล้เคียง เห็นได้จากประวัติศาสตร์แบบมาตรฐานของไทย 

การแบ่งแยกผู้คนตามถิ่นฐาน-ชาติพันธุ์ที่คนไทยคุ้นชินคือ ๑. ชาวเขา ๒. ชาวบ้านนอก ๓. 
ชาวกรุง และ ๔. ฝรั่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในแง่ของระดับความศิวิไลซ์และความเป็นสมัยใหม่ หาก
พิจารณาในมุมของชนชั้นน าสยามซึ่งเป็นประเภทที่ ๓ แล้ว คนอ่ืนประเภทที่ ๑ และ ๒ เป็นคนอ่ืนใน
สังคมไทย (The Others Within) ส่วนคนอ่ืนประเภทที่ ๔ เป็นคนอ่ืนนอกประเทศ (The Others) 
มุมมองต่อคนอ่ืนจึงมีความเหมือนและแตกต่างกันอยู่ในที ซึ่งในพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการ
เสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ ปรากฏลักษณะของคนอ่ืนอยู่ทุกประเภท Tim Youngs (๒๐๑๓: ๑) ได้
กล่าวถึงงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางว่าเป็นส่วนที่แบ่งแยกความเป็นเขาและความเป็นเราออก
จากกัน ซึ่งมีผลทั้งตัวบุคคลและระดับชาติ ในขอบเขตของจิตวิทยา สังคม และเศรษฐกิจ วรรณกรรม
การเดินทางสามารถบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้๒๙ งานเขียนชุดนี้จึงเหมาะที่จะศึกษาด้วยแนวคิด
ดังกล่าว 

                                                           

 ๒๘  ค าว่า “ภูมิกายา” เป็นค าที่ผู้เขียน (ธงชัย วินิจจะกูล) คิดขึ้นเอง มิได้มีค าจ ากัดความตายตัวหรือส าเร็จ
ลงตัวแต่อย่างใด ค านี้ยืดหยุ่นมากพอที่จะสื่อความหมายต่างๆ เกี่ยวกับดินแดนของชาติ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับบูรณ
ภาพและอธิปไตย การควบคุมแนวชายแดน การปะทะของกองก าลัง การรุกราน และสงคราม หรือการใช้ดินแดน
นิยามเศรษฐกิจของชาติ เช่น ผลผลิต อุตสาหกรรม การค้า ภาษี ภาษีศุลกากร การศึกษา การปกครอง วัฒนธรรม 
และอื่นๆ การใช้ค าว่าภูมิกายาเพื่อสื่อความหมาย (signify) ว่าสิ่งที่ศึกษามิใช่เป็นเพียงเรื่องของพื้นที่หรือดินแดน แต่
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตของชาติ เป็นที่มาของความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ความรัก พลังดลใจ อคติ 
ความเกลียด เหตุผล ความไร้เหตุผล (ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๕๖: ๒๔) 

๒๙ Travel writing,… It throws light on how we define ourselves and on how we identify 
others. Its construction of our sense of ‘me’ and ‘you’, ‘us’ and ‘them’, operates on individual 
and national levels and in the realms of psychology, society and economics. 

 



  ๑๘ 

ประเด็นส าคัญของแนวคิดนี้คือการสร้างตัวตนของตนเองและผู้อ่ืน ในลักษณะของความ
เหนือกว่าและต่ ากว่า โดยสร้างให้มีผู้อ่ืนเป็นคู่เทียบ ท าให้ผู้สร้างมองเห็นตัวตนของตนเองชัดเจน
ยิ่งขึ้น มีค าที่สัมพันธ์กับลักษณะของสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ สภาวะกึ่งอาณานิคม (semi-
coloniality) ลัทธิอัตอาณานิคม (auto-coloniality) หรือลัทธิอาณานิคมอ าพราง (crypto-coloniality) และ  
การท าให้ตนเองเป็นอาณานิคม (self-colonization) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน  

 
 ๑.๕.๒ ตัวตน  
 รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นตัวแทนของชนชั้นน าสยามที่แสดงตัวตนของพระองค์ผ่านบันทึกการ
เดินทางยังดินแดนต่างๆ พระองค์ทรงตระหนักว่าตัวตนของพระองค์มีความลื่นไหลภายใต้ข้อจ ากัด
ของพ้ืนที่ต่างๆ การเดินทางจึงท าให้พระองค์ทรงมีโอกาสปรับตัวในสภาวการณ์ต่างๆ รวมถึงเข้าใจ
บทบาทของพระองค์และสยามในพ้ืนที่โลกมากยิ่งขึ้น 
 The Cambridge English Dictionary ให้ความหมายว่า “self” หมายถึง “the set of 
someone’s characteristics, such as personality and ability, that are not physical and 
make that person different from other people” หมายถึงลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของใคร
คนใดคนหนึ่ง เช่น บุคลิกภาพและความสามารถไม่ใช่ลักษณะภายนอก สิ่งเหล่านี้ท าให้บุคคลผู้นั้น
แตกต่างจากผู้ อ่ืน อีกนิยามหนึ่งมีความหมายคล้ายกันคือ “Who a person is, including the 
qualities such as personality and ability that make one person different from 
another”ตัวตนจึงคือสิ่งที่บอกว่าคนผู้นั้นเป็นใคร โดยเป็นคุณสมบัติ เฉพาะอย่างบุคลิกภาพหรือ
ความสามารถเฉพาะบุคคลที่ท าให้เราแตกต่างจากผู้อ่ืน  
 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (๒๕๖๑) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ในแนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) ซึ่ง
สัมพันธ์กับตัวตนทั้งทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผู้ศึกษาพบว่า “ตัวตน” 
ในทางปรัชญาและสังคมวิทยามีความสัมพันธ์กับ “ตัวตน” ของผู้ประพันธ์ที่มุ่งศึกษาในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ ในทางปรัชญาตะวันตกของเฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) มีทัศนะต่อเหตุผลว่า 
แม้ศักยภาพมนุษย์จะอยู่ที่กิจกรรมของจิตส านึกแต่มิใช่สิ่งที่หยุดนิ่งและตัดขาดจากโลกข้างนอก มิได้
เฝ้ามอง สังเกตโลกอย่างเย็นชาหรือมีระยะห่าง เหตุผลมิใช่เพียงความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
เท่านั้น ปรัชญาวิภาษวิธี (dialectic) ท าให้ เขาผนวกโลกข้างนอกเข้ามาเป็นส่วนจ าเป็นของ
กระบวนการสร้างและนิยามตนของจิตส านึก การตระหนักถึงตนเองอย่างสมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ใน
เงื่อนไขที่เราสัมพันธ์กับโลกข้างนอกเท่านั้น “ความเป็นตัวฉัน” เป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวฉันที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ต้องปฏิเสธการจ ากัดกรอบที่หยุดนิ่ง และต้อง
อาศัยการตระหนักและโอบรวมเอาโลกข้างนอกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตนเองเสมอ 



  ๑๙ 

 ฟรีดริกช์ นีทเชอ (Friedrich Nietzsche) เป็นแรงบันดาลใจแก่นักคิดในสายหลังสมัยใหม่รุ่น
หลัง เป็นกบฏต่อแนวคิดกระแสหลักของเหตุผลนิยม เขาเชื่อว่าปัจเจกภาพที่มีเอกภาพ ศักดิ์ศรีและ
ความสมบูรณ์นั้นเป็นเพียงมายาคติ มนุษย์เป็นกระแสธารเชี่ยวกรากของพลังหลากหลายที่ปะทะ
สังสรรค์กัน อยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่สภาวะบางอย่างที่หยุดนิ่ง  เรา
เชื่อว่าเรามีเอกภาพเพราะเราสามารถเก็บกดพลังแห่งสัญชาติญาณของเรา พัฒนาทักษะในการจัดการ
กับพลังที่ขัดแย้งกันจนดูเหมือนมันเชื่อง จนดูเหมือนว่าระเบียบที่สอดคล้องต้องกันของเหตุผลเท่านั้น
คือธรรมชาติที่แท้จริง เราสร้างภาพนี้ขึ้นก็เพ่ือกลบเกลื่อนความหวาดหวั่นต่อสภาวะยุ่งเหยิบข้างในตัว
เราเอง ภาพของระเบียบและเหตผลเป็นเพียงเกราะปกป้องสภาวะการสูญสิ้นอัตลักษณ์อันเป็นแก่น
แกน ความหวาดหวั่นในการเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายว่าโลกและจักรวาลนั้นล้วนไร้ระเบียบ ไร้ซึ่ง
จุดหมาย และแก่นสารบีบให้มนุษย์เป็นสุขกับการหลอกลวงตนว่ามี “ความจริง” สูงสุดที่พ่ึงพิงได้ 
ศาสนาจึงเป็นเพียงยาย้อมใจของผู้ที่อ่อนแอ (slave morality) 
 ในทฤษฎีสังคมวิทยานักคิดในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) 
ชาร์ลส์ คูลีย์ (Charles Cooley) เชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจแยกออก
จากกันได้ ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเองพัฒนาขึ้นมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ตัวเรา เขาเรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการนี้ว่า “ตัวตนในกระจกเงา” (the looking glass self) 
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราที่เรามีต่อตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อ่ืนต่อ
ภาพลักษณ์นั้น ตลอดจนปฏิกิริยาและความรู้สึกต่างๆ ของเราต่อจินตนาการดังกล่าว หลอมรวมเป็น
ความรู้สึกบางอย่างที่เรามีต่อตนเองเช่น ความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกต่ าต้อย การให้ความส าคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์ท าให้กลุ่มทางสังคมเป็นประเด็นส าคัญของการศึกษา คูลีย์เห็นว่ากลุ่มสังคมที่ใกลิชิด
ปัจเจกมากที่สุดเช่นกลุ่มปฐมภูมิ (ครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน) เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถดึงคุณสมบัติ
ด้านบวกต่างๆ เช่น มิตรภาพและความสมานฉันท์ออกมาจากปัจเจกได ้
 จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ศึกษาพัฒนาการที่ความรู้สึกเกี่ยวกับ 
“ตัวตน” ค่อยๆ ก่อก าเนิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ เขาเห็นว่ากลไกส าคัญของการสร้างตัวตนคือ
การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (role-taking) ของผู้อ่ืน และหัวใจส าคัญในการเรียนรู้คือภาษาซึ่ งเป็น
ช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม มี้ดเสนอแนวคิดว่าตัวตนมีสองด้านที่
ปะทะสังสรรค์กันเองตลอดเวลา ด้านหนึ่งคือ “me” อันเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน และ “I” อันเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเอง ทั้ง “me” และ “I” ต่างสัมพันธ์กับ
โลกข้างนอกทั้งคู่ แต่ “me” เป็นผลจากการประเมินและซึมซับทัศนะของผู้อ่ืน และ “I” เป็นค าตอบ
และความพยายามที่จะประสาน “me” ที่หลากหลากเข้าด้วยกัน “I” จึงเป็นศักยภาพของความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ จึงเป็นการรักษาอิสรภาพในระดับหนึ่งของปัจเจกคือชี้ว่าตัวตนมิใช่หุ่นเชิดของสังคม  
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 สรุปได้ว่าตัวตน (self) คือ ลักษณะความรู้สึกนึกคิดของผู้ใดผู้หนึ่งที่ประกอบกันหลอมรวมให้
บุคคลนั้นแตกต่างจากผู้อ่ืน ในทางปรัชญามีแนวคิดหนึ่งว่าตัวตนของบุคคลสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
บุคคลย่อมน าการปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอกมาหลอมรวมเป็นตัวตนของตนเอง ส่วนในทางสังคม
วิทยาตัวตนสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ในสังคม ปฏิกิริยาต่อ “ตัวเรา” และปฏิกิริยาของเราต่อ “ความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน” หลอมรวมความเป็นตัวตนของเรา จึงปฏิเสธได้ยากว่าตัวเราสัมพันธ์กับสังคมหรือ
โลกข้างนอกตัวเรา บันทึกการเดินทางชุดนี้สะท้อนการปะทะสังสรรค์ของตัวตนกับโลกภายนอกหรือ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ท่ามกลางความแตกต่างของพ้ืนที่และวัฒนธรรมทั่วโลก เมื่อโลกของ
ผู้ประพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณภ์ายนอกจึงก่อเกิดเป็นตัวตนในหลายมิติ  
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ท าให้เข้าใจและเข้าถึงที่มาของการวางพระวิเทโศบายในพระราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่ง
การล่าอาณานิคม อีกทั้งสามารถเข้าใจพระราชทัศนะต่อโลกและชีวิตของรัชกาลที่ ๕ ผ่านวรรณคดี
บันทึกการเดินทางของพระองค์ 
 
๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาพบว่ามีเอกสารและงานวิจัยที่มุ่งศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จ
ประพาสของรัชกาลที่ ๕ ด้วยกรอบแนวคิดทางวรรณคดีและทางสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
 
 ๑.๗.๑ การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทาง
วรรณคดี 
 การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทางวรรณคดีนี้มี
ทั้งการศึกษาด้านเนื้อหา ประเภทวรรณคดี กลวิธีการประพันธ์ และเชิงประเมินคุณค่า ดังนี้ 
 
 การศึกษาเนื้อหา กลวิธีการประพันธ์และคุณค่าของพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จประพาส
ของรัชกาลที่ ๕ คือ จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: 
ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุคแรกของไทย  ของสรตี ใจสอาด (๒๕๔๒) ซึ่งเน้นที่การศึกษา
ลักษณะการเขียนจดหมายเหตุรายวันและลักษณะเฉพาะของจดหมายเหตุรายวัน ผู้ศึกษาพบกลวิธี
การประพันธ์แบบต่างๆ และข้อมูลที่พระองค์ทรงน าเสนอเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตซึ่ง
สะท้อนวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏคือรัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ข้อมูลที่แท้จริง ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทรงแทรกนิทาน ต านาน เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ไว้อย่างครบถ้วน มีการใช้ภาษาที่ง่าย
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และชัดเจน ทั้งยังมีพระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ประกอบ ลักษณะเช่นนี้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การเขียนสารคดีท่องเที่ยวในปัจจุบัน พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันชุดนี้จึงอาจถือ
ว่าเป็นต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวของไทยในสมัยต่อมา 
 
 อาทิมา พงษ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) ได้ศึกษา คุณค่าของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจ าวัน
การเสด็จประพาสในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเน้นด้านเนื้อหาและ
กลวิธีการประพันธ์จากพระราชนิพนธ์ ๑๓ เรื่องเช่นกัน โดยกล่าวว่าคุณค่าของพระราชนิพนธ์
นอกเหนือจากการบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์แล้ว ยังบันทึกมีเรื่องราวที่ทรงพบเห็น การเสนอความรู้
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ตลอดจนพระราชทัศนะต่อเรื่องต่างๆ ด้านกลวิธีการประพันธ์ทรงใช้กลวิธีการ
น าเสนอที่หลากหลาย ได้แก่ มีการน าเสนอข้อมูลอย่างละเอียด มีการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานลายลักษณ์
และบุคคล ส่วนกลวิธีทางภาษาทรงใช้ถ้อยค าส านวนที่กะทัดรัดตรงไปตรงมา แต่ชัดเจนสละสลวย ท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย มีการสรรค าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังทรงใช้วิธีการทางวรรณคดีหลาย
ชนิด เช่น การใช้ภาพพจน์และการแทรกค าประพันธ์ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน 
 
 การมุ่งศึกษากลวิธีการประพันธ์อย่างการใช้ภาษาจินตภาพ คือ ภาษาจินตภาพในเรื่องไกล
บ้าน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของวรรณพร พงษ์เพ็ง (๒๕๔๗)โดย
มุ่งศึกษาลักษณะการใช้ภาษาจินตภาพในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน ในระดับค า และระดับประโยค 
ระดับค าทรงเรียบเรียงค าให้เกิดเสียงสัมผัสพยัญชนะและสระระหว่างค า การสร้างค า โดยประกอบค า
ขึ้นใหม่และคิดค าเพ่ือเรียกสิ่งแปลกใหม่ การสรรค าโดยเลือกใช้ค าแสดงสี แสง เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
รูปร่างสัณฐาน และอาการ รวมทั้งน าค ามาใช้ในบริบทใหม่ ส่วนระดับประโยค พระองค์ทรงใช้
ประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ประโยคที่มีโครงสร้างขยายความแบบพิเศษ และประโยคที่มีการซ้ า
โครงสร้าง เพ่ือล าดับภาพ และขยายภาพ ในด้านการใช้ภาพพจน์ พระองค์ทรงใช้ภาพจน์แบบอุปมา 
อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน และสัทพจน์เป็นจ านวนมาก การสร้างภาษาจินตภาพในพระราชนิพนธ์เรื่อง 
ไกลบ้าน ส่งผลให้เกิดคุณค่า ๒ ประการ คือ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ในฐานะสารคดี
ท่องเที่ยวยุคแรกของไทย และท าให้เกิดวรรณศิลป์ เจ้าอยู่หัวอย่างเด่นชัด 
 
 การศึกษาประเภทของวรรณคดีที่น่าสนใจคือ “เยอแนล”: ลักษณะเด่นและคุณค่าในฐานะ
ประเภทวรรณคดี ของวรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ (๒๕๖๒) ซึ่งมุ่งศึกษาลักษณะเด่นและคุณค่าของพระ
ราชนิพนธ์ “เยอแนล” ของรัชกาลที่ ๕ รวมถึงพระนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ งานเขียนของ
ข้าราชการ และงานเขียนของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๖ ในฐานะประเภทวรรณคดี โดย
เยอแนลเป็นประเภทวรรณคดีย่อย (subgenre) ของวรรณกรรมบันทึกการเดินทางของไทย มีการ
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กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเยอแนล ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาในการน าเสนอความเป็นปัจเจกบุคคล
ผ่านการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเปิดเผย และ
ลักษณะเด่นด้านลีลาภาษาคือการใช้ภาษาน าเสอภาพและความคิด รวมถึงคุณค่าส าคัญของเยอแนล 
ด้านวรรณคดี ด้านความรู้ ด้านการเมืองการปกครอง และด้านสังคมวัฒนธรรม 
 
 จะเห็นได้ว่ามีผู้ศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ โดย
แบ่งเป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบจดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจ าวันการ
เสด็จประพาสในประเทศ พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน หรือประเภทเยอแนลเท่านั้น ยังไม่ปรากฏ
การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท้ังหมด นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นที่การศึกษาเนื้อหา ประเภทของวรรณคดี กลวิธี
การประพันธ์ และคุณค่าเท่านั้น ยังไม่พบการศึกษาตัวตนของรัชกาลที่ ๕ รวมถึงการเปลี่ยนภาวะโลก
สันนิวาสให้เป็นวรรณคดีในรูปแบบบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ผู้ศึกษาจึงสนใจจะศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าว 
 
 ๑.๗.๒ การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร์ 
 การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์
นี้มีทั้งการศึกษาในแงข่องโลกทัศน์ ชาตินิยม และความเป็นตะวันตกกับตะวันออก ดังต่อไปนี้ 
 
 การศึกษาโลกทัศน์ ชาตินิยม และความเป็นตะวันตกกับตะวันออกนี้เป็นการศึกษาเนื้อหา
ของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ คือ การศึกษาพระโลกทัศน์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ของสุภาพร คงศิริรัตน์ 
(๒๕๕๓) จากพระราชหัตถเลขาจ านวน ๒๒ เรื่อง โดยพบว่าพระโลกทัศน์ของพระองค์เกิดจากการ
ผสานระหว่างภูมิหลังเกี่ยวกับความเชื่อที่เป็นรากฐานของสังคมไทย ได้แก่ การให้ความส าคัญแก่
สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนากับอิทธิพลของตะวันตก ซึ่งเป็นผลมาจากการล่าอาณา
นิคมและการเสด็จประพาสต่างประเทศ พระโลกทัศน์น าไปสู่การปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย
ในด้านต่างๆ ทั้งการปกครอง การศึกษา ศาสนา ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณประโยชน์  
 
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว: วรรณคดีกับการสร้างชาติ ของอัญชลี ภู่ผะกา (๒๕๕๓) เน้นศึกษาเนื้อหาของพระราช
นิพนธ์ฯ โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับการสร้างชาติ จากกรอบความคิดเรื่องชาติตาม



  ๒๓ 

แนวคดิอุดมการณ์ชาตินิยมของส านักชาติพันธุ์สัญลักษณ์นิยม การศึกษาพบว่ารัชกาลที่ ๕ และรัชกาล
ที่ ๖ ทรงน าวรรณคดีมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างชาติ ผลงานพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและ
ร้อยกรองประเภทต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ยอพระเกียรติ ขนบประเพณี พุทธศาสนา สุภาษิต บันทึก
การเดินทาง นิทาน บทละครร า บทละครร้อง บทละครพูด ต่างท าหน้าที่หนุนเนื่องกันสื่อสารพระบรม
ราโชบายในการสร้างชาติผ่านวรรณศิลป์ในตัวบท 
 
 การใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ศึกษาพระราชนิพนธ์ฯ อีกเรื่องหนึ่ ง คือ ตะวันตกใน
ตะวันออก: สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน เอกสารประวัติศาสตร์คัดสรรสมัยรัชกาลที่ห้าและ
บทความเชิงวิเคราะห์ ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๗) น าเสนอเอกสาร
คัดสรรสมัยรัชกาลที่ ๕ ในฐานะเอกสารชั้นต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในรูปของพระราชหัตถเลขา
รัชกาลที่ ๕ เอกสารของที่ปรึกษาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ในรูปของรายงาน บันทึก และจดหมายเหตุ เสนอความเห็นทั้งในทางราชการและในทางส่วนตัว 
บทความส่วนหนึ่งน าไปสู่การท าความเข้าใจบริบททางสังคมในยุคนั้น ทั้ งยังท าให้ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม ราชส านัก และชนชั้นกลางสยามในยุคนั้นต้องปรับตัว อันเป็นผลมาจาก
อิทธิพลจากประเทศตะวันตก  
 
 ตะวันออกในตะวันตก: ตะวันตกในตะวันออก ของอัจฉราพร กมุทพิสมัย พ.อ.ดร.ศรศักร  ชู
สวัสดิ์ ยุพา ชุมจันทร์ พ.อ.หญิง กุลนรี ราชปรีชา (๒๕๕๓) กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นกวีชั้นเยี่ยมในเชิง
ร้อยแก้ว เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นหนังสือยอด
เยี่ยมของความเรียงอธิบาย นอกจากนี้จดหมายเหตุและพระราชหัตถเลขาที่พระองค์ทรงพระราชทาน
แก่บุคคลต่างๆ ล้วนเป็นโวหารที่อ่านเข้าใจง่าย ที่ได้รับยกย่องมากคือพระราชนิพนธ์ เรื่อง ไกลบ้าน 
ทรงบรรยายและพรรณนาเรื่องต่างๆ ที่พระองค์ทรงประสบ ให้ประโยชน์ทางภูมิปัญญา สะท้อนให้
เห็นทัศนคติ สภาพบ้านเมือง สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในแต่ละประเทศ เป็นบันทึก
การเดินทางที่แสดงวิสัยทัศน์กว้างไกลของพระองค์ ในฐานะ “คนตะวันออก” ที่ได้สัมผัสและเห็นภาพ
ของสังคม “ตะวันตก” ภาพสะท้อนของตะวันตกในมุมมองของคนตะวันออก และการเสนอภาพของ
คนตะวันออกที่เข้าใจ รับได้ และปรับใช้วัฒนธรรมตะวันตก ในพ้ืนที่ซึ่งคนตะวันตกให้การยอมรับ จึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เป็นหลักฐานที่ท าให้เข้าใจครรลองแห่งวัฒนธรรม 
ความเจริญทางวัตถุและความงดงามในบางแง่มุมของศิลปะตะวันตกในฐานความคิดของคนตะวันออก 
รวมถึงความทันสมัยที่คนตะวันออกมองและเห็นในความศิวิไลซ์ของโลกตะวันตก 
 



  ๒๔ 

 เมื่อพิจารณาการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทาง
สังคมศาสตร์พบว่ามีการศึกษาและท าความเข้าใจวรรณคดีชุดนี้เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะประเภท เช่น 
ศึกษาเฉพาะเรื่อง ไกลบ้าน หรือศึกษาเฉพาะพระราชหัตถเลขาบันทึกการเสด็จประพาสเท่านั้น ยังไม่
มีการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสทั้งในและนอกประเทศครบทุกเรื่อง 
รวมถึงเป็นการศึกษาเนื้อหาของพระราชนิพนธ์ฯ โดยใช้กรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ยังไม่ปรากฏ
การใช้แนวคิด “โลกสันนิวาส” ในการศึกษาบันทึกการเดินทางของพระองค์แต่อย่างใด ผู้ศึกษาจึง
สนใจจะศึกษาบันทึกการเดินทางของพระองค์ด้วยแนวคิดดังกล่าว รวมถึงมองบันทึกการเดินทางใน
ฐานะวรรณคดีมิใช่เอกสารทางประวัติศาสตร์เพียงมุมเดียว 
 ลักษณะการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ นั้นมีทั้ง
การศึกษาในแนวธรรมเนียมนิยมคือ ศึกษาตัวบทที่ประกอบด้วยภาษาวรรณศิลป์หรือเนื้อหาที่สะท้อน
สังคมและบ้านเมืองในยุคนั้น และอีกส่วนหนึ่งที่ศึกษาในแนวของสังคมศาสตร์ เช่น ทฤษฎีชาตินิยม 
หรือทฤษฎีหลังอาณานิคม เป็นต้น ยังไม่พบการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาส
ของรัชกาลที่ ๕ โดยมุ่งพิจารณาการเผชิญหน้ากันระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ หรือการ
ปะทะกันระหว่างปัจจัยภายในประเทศเอง ดังที่จะเรียกต่อไปในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ว่า “โลกสันนิวาส” 
ลักษณะเช่นนี้คือความเป็นสมัยใหม่ที่ปรากฏในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาด้วยวิธีการผสมผสาน
แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นี้จะน าพาไปสู่ความเข้าใจความเป็นไปของสังคมสมัยใหม่ รวมทั้งทิศทาง
วรรณกรรมสมัยใหม่ที่เริ่มปรากฏกายในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา 
 จากที่ได้รวบรวมวรรณกรรมทั้งหมดพบว่ามีการศึกษาพระราชนิพนธ์ชุดนี้ด้วยกรอบแนวคิด
ทางวรรณคดีและสังคมศาสตร์เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะประเภท อย่างการศึกษาเฉพาะพระ
ราชหัตถเลขา หรือการศึกษาเฉพาะจดหมายเหตุรายวันบันทึกการเสด็จประพาสเท่านั้น ยังไม่พบ
การศึกษาพระราชนิพนธ์ชุดนี้พร้อมกันทั้งหมด นอกจากนี้ยังไม่พบการศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว
บันทึกการเสด็จประพาสด้วยกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์และทางวรรณคดีประกอบกัน ผู้ศึกษาเห็น
ว่าการจะเข้าถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์นั้นจ าเป็นต้องศึกษาพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จ
ประพาสทุกเรื่อง เพ่ือให้เห็นกระบวนทัศน์ (paradigm) ของพระองค์ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้งหมด การศึกษาพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสทุกเรื่องน่าจะท าให้เห็นการปะทะ
สังสรรค์กันของโลกสันนิวาสทั้งในและนอกประเทศได้อย่างชัดเจน 
 
๑.๘ วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑.๘.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องโลกสันนิวาส คนอ่ืนและคนอ่ืน
ภายในสังคม รวมถึงตัวตน 



  ๒๕ 

 ๑.๘.๒ ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ด้วยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
โลกสันนิวาส คนอ่ืนและคนอื่นภายในสังคม รวมถึงตัวตน 
 ๑.๘.๓ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและกลวิธีการเขียนวรรณคดีบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
ในฐานะวรรณคดีโลกสันนิวาส 
 
 



  
 

บทที่ ๒ 
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 

   
 รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามซึ่งเสด็จประพาสทั้งในและนอกประเทศตลอดรัช
สมัย ปรากฏการจดบันทึกการเดินทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์  อาลักษณ์จด
ตามพระราชด ารัส หรือมีผู้จดบันทึกไว้อย่างจดหมายเหตุ บันทึกการเดินทางชุดนี้บรรจุประสบการณ์
ในการเดินทางของชนชั้นน าสยามไว้อย่างรอบด้าน องค์ความรู้ของสังคมสยามและสังคมโลกจึง
ปรากฏผ่านการบันทึกประสบการณ์เหล่านี้ บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ สามารถแบ่งหมวดหมู่
ตามเส้นทางการเดินทางได้เป็นบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต บันทึกการเดินทางใน
ดินแดนอาณานิคม และบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงภูมิหลัง
บันทึกการเดินทางในแต่ละหมวดหมู่ตามล าดับเ รวมถึงประสบการณ์การเดินทางในบันทึกกการ
เดินทางนั้นๆ เพ่ือให้เข้าใจรายละเอียดในการเดินทางของชนชั้นน าสยามมากยิ่งข้ึน 
 
๒.๑ บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการประพาสภายในพระราชอาณาเขตเพ่ือตรวจตรา
การปกครองรวมถึงพักผ่อนหย่อนใจอยู่บ่อยครั้ง โดยมีบันทึกการเดินทางบันทึกการเสด็จประพาส
ภายในพระราชอาณาเขตรวมถึงความเป็นไปของบ้านเมืองไว้อย่างน่าอ่าน ส่วนใหญ่บันทึกไว้เป็น
ท านองจดหมายเหตุรายวัน ที่แพร่หลายมากคือ จดหมายเหตุประพาสต้น จดหมายเหตุนี้มีทุกคราวที่
เสด็จประพาส ถ้าไม่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ก็โปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์แต่ งขึ้น แม้เมื่อ
เสด็จประพาสภายนอกพระราชอาณาเขต ก็ทรงปฏิบัติในท านองเดียวกัน (กรมศิลปากร, ๒๔๙๙: ข)  
 ผู้ศึกษาพบว่ามีบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตซึ่งครอบคลุมดินแดนชายขอบอย่างหัว
เมืองประเทศราชของสยามแถบมลายู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
กล่าวไว้ในค าน า พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสภานายก หอพระสมุดวชิรญาณไว้เกี่ยวกับพ้ืนที่ของ
แหลมมลายูดังนี้ 
 

  หัวเมืองที่ตั้งอยู่ในแหลมมลายู เรียกกันมาแต่ก่อนเป็น ๒ ชื่อ บรรดาหัวเมืองที่
ตั้งอยู่ทางชายทะเลอ่าวสาม คือมณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี 
เหล่านี้เรียกว่า “หัวเมืองปักษ์ใต้” บรรดาหัวเมืองซึ่งอยู่ทางชายทะเลอ่าว เบงกอล คือมณฑล
ภูเก็ต เรียกว่า “หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก” หรือ “หัวเมืองฝ่ายตะวันตก” ก็หัวเมืองที่อยู่ใน



 ๒๗ 
 

แหลมมลายูทั้งปวงนั้น แต่โบราณไปมายาก นอกจากเวลามีศึกสงคราม พระเจ้าแผ่นดินจึงมิได้
เสด็จไปประพาส (๒๔๖๘: (๑) ค าน าใน, ๒๕๐๖) 

 
 ดังนั้นบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตจึงครอบคลุมหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราช
ในแถบมลายูด้วย ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงภูมิหลังบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตและ
ประสบการณ์การเดินทางในพระราชอาณาเขต ดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๑.๑ ภูมิหลังบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต 
 ผู้ศึกษาพบว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตรวม
ทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจดบันทึกและการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๑.๑.๑ เสด็จประพาสจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๑๙ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสจันทบุรี เป็นจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทาง คราวเสด็จประพาสชายทะเลฝั่งตะวันออก ประทับเรือพระที่นั่งอรรถราชวรเดช เมื่อวัน
อาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๒ ปีชวด อัฐศก ตรงกับวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๙ ทรงพระราชนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น ๑๗ ฉบับ ฉบับสุดท้ายลงวันพุธ แรม ๑๑ ค่ า เดือน ๒ ปีชวด อัฐศก ตรงกับวันที่ ๑๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ การเสด็จประพาสครั้งนี้นอกจากรัชกาลที่ ๕ จะได้ทอดพระเนตรชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎรและทอดพระเนตรทัศนียภาพอันงดงามในพระราชอาณาเขตแล้ว ยังทรงส าราญ
พระราชหฤทัยด้วยการทรงพระราชนิพนธ์โคลงกลอน พรรณนาสิ่งที่ได้ทอดพระเนตร และโปรดเกล้าฯ 
ให้ผู้ตามเสด็จซึ่งมีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่งโคลงกลอน ประชันฝีปากถวาย
หน้าพระที่นั่ง (อารักษ์ สังหิตกุล, ๒๕๔๖: (๓))  
  พระราชนิพนธ์เรื่องนี้กล่าวถึงการเสด็จลงเรืออรรคราชวรเดช ผ่านปากอ่าวแหลม 
สิงห์ หมู่บ้านเกาะสีชัง ช่องแสมสาร เกาะเสม็ด คลองเมืองแกลง บ้านแพ เกาะกูด เกาะทะลุ แหลม
ทองหลาง แหลมทรพิน เขาสระบาป เกาะช้าง เกาะกระดาษ เกาะหมาก และตัวเมืองจันทบุรี มีหัวข้อ
แทรกเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของชาวจันทบุรีได้แก่หัวข้อ  ว่าด้วยแผ่นดินแล
เรือกสวนไร่นาในเมืองจันทบุรี หัวข้อ ว่าด้วยการช่างการค้าขายเมืองจันทบุรี แลหัวเมืองข้ึนเมือง
จันทบุรี การค้าขายท่ีในเมืองจันทบุรี หัวข้อ การช่างในเมืองจันทบุรี หัวข้อ ว่าด้วยสัตว์ป่า แลสัตว์
ของเลี้ยง และหัวข้อ ว่าด้วยเมืองจันทบุรีแต่เดิม แลปัจจุบัน 
 
 
 



 ๒๘ 
 

 ๒.๑.๑.๒ ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค พ.ศ. ๒๔๒๐ 
  บันทึกการเดินทางเรื่องที่น ามาศึกษานี้เป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางยาว
ติดต่อกัน ๑ ฉบับ จ านวน ๓๕ คืน พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธุ์ สภานายกหอพระ
สมุดวชิรญาณเมื่อร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ได้ทรงประทานค าน าอธิบาย ระยะทางเสด็จประพาสไทร
โยค ไว้ว่า หนังสือระยะทางเสด็จพระราชด าเนินตามล าน้ าแควน้อยแขวงเมืองกาญจนบุรีตลอดจนถึง
เมืองไทรโยคฉบับนี้ รัชกาลที่ ๕ พระราชนิพนธ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเมื่อปี ฉลูนพศก จุล
ศักราช ๑๒๓๙ ล าน าแควน้อยนี้สนุกสนานงดงามน่าชม แต่เป็นทางล าบากไปมายากล าบาก เมื่อเสด็จ
พระราชด าเนินไปสถานที่เช่นนี้จึงทรงพระราชนิพนธ์หมายเหตุระยะทางส าหรับให้ชนภายหลังทราบ 
แม้ไม่ได้ไปเองก็จะทราบความเป็นไปของภูมิประเทศเหล่านั้นได้ 
  รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จพระราชด าเนินแควน้อย ๔ คราว คือ คราวที่ ๑ เมื่อปีระกา 
เบญจศก จุลศักราช ๑๒๓๕ เสด็จพระราชด าเนินทางชลมารคด้วยเรือกลไฟทางทะเลไปขึ้นที่เมือง
ราชบุรี แล้วเสด็จทางสถลมารคไปลงเรือพระที่นั่งที่ท่าสะคร้อล่องลงมา ไม่พบจดหมายเหตุบันทึกวัน
เสด็จจากกรุงเทพฯ อยู่ราวเดือนกุมภาพันธ์ และไม่ปรากฏจ านวนวันที่ประทับแรม 
  คราวที่ ๒ ในปีฉลูนพศก จุลศักราช ๑๒๓๙ ที่ทรงพระราชนิพนธ์นี้ เสด็จพระราช
ด าเนินจากกรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม เมื่อเสด็จกลับจากล าน้ าแควน้อยแล้วเสด็จไป
ประทับแรมอยู่เมืองราชบุรี จนวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์จึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ รวมประทับ
แรม ๓๕ ราตรี 
  คราวที่ ๓ เสด็จพระราชด าเนินเมื่อปีชวดสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ ออกจาก
กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม แล้วเสด็จมาประทับแรมอยู่เมืองราชบุรีจนวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์
เสด็จกลับกรุงเทพฯ รวมวันประทับแรม ๓๓ ราตรี ระยะทางที่เสด็จเหมือนกับคราวที่ ๒ เว้นแต่ต าบล
ที่ประทับแรมเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
  คราวที่ ๔ มีจดหมายเหตุระยะทางโดยสังเขป ลงในราชกิจจานุเบกษาปีชวดสัมฤทธิ
ศก หน้า ๓๖๖ หน้า ๓๗๔ และหน้า ๓๙๐ เสด็จพระราชด าเนินเมื่อปีระกาเอกศก จุลศักราช ๑๒๗๑ 
รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ ไปประทับแรมเมืองกาญจนบุรีและเสด็จล าน้ าน้อยชั่วคราวเพียงล าพาชี เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๖ กันยายน แล้วเสด็จกลับมาประทับแรมเมืองกาญจนบุรี แล้วเสด็จเมืองเพชรบุรีต่อไป คราว
หลังนี้เสด็จฤดูน้ า เรือยนต์พระที่นั่งไปได้สะดวก และเสด็จพระราชด าเนินในแควน้อยเพียงเวลาเดียว
เท่านั้น 
  ในจดหมายเหตุระยะทางนี้ มีรายวันเพียงเสด็จกลับจากล าน้ าแควน้อยมาประทับ
เมืองราชบุรี ต่อนั้นมาไม่มีจดหมายเหตุรายวัน เพราะประทับอยู่ประจ าที่ จดหมายเหตุนี้จึงจบลงเพียง
เท่านั้นไม่มีตลอดถึงเสด็จกลับกรุงเทพ พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค ที่น ามาศึกษาใน



 ๒๙ 
 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นเฉพาะการเสด็จประพาสไทรโยค คราวที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๑๒๓๙ เนื่องจากมี
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลมากพอท่ีจะศึกษาในประเด็นที่สนใจต่อไป 
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จออกจากกรุงเทพฯ ไปทางนครไชยศรี (นครชัยศรี) นครปฐม พระ
แท่นดงรัง บ้านหนองขาว ค่ายหลวง เขาพุราง บ้านลาดหญ้า เขาชนไก่ ล าตะเพิน บ้านพุพระ ถ้ า
มะเกลือ ทุ่งนาคราช ตลาดเมืองกาญจนบุรี วัดเทวสังฆาราม เมืองด่าน แก่งหลวง วังหมึก บ้านทิพ
ปากเลน (ปากกิเลน) เมืองสิงห์ (ปราสาทเมืองสิงห์) เมืองลุ่มสุ่ม เขากวาง เขาสุนัข พุน้ าร้อน น้ าตก
เขาพัง เขาถ้ าผี และเมืองไทรโยค ในกาญจนบุรี 
 

 ๒.๑.๑.๓ ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ 
  พระราชนิพนธ์เรื่องนีเ้ป็นอย่างจดหมายเหตุรายวันระยะทาง จ านวน ๑ ฉบับยาว 
ติดต่อกัน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ในงานบ าเพ็ญพระราชกุศลศตมาห สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี รัชกาลที่ ๕ เสด็จทอดกฐินตามรายทางจากวัดระฆัง วัดราชาธิวาส 
วัดเขมาภิรตาราม เสด็จถึงบางปะอิน ทอดกฐินที่วัดสุวรรณดาราราม วัดเสนาสนาราม วัดบรมวงศ์อิ
ศวราราม วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ พระนครหลวง (ปราสาทนครหลวง) คลองบางพระครู ทะเลมหาราช 
(อ าเภอมหาราช) บางนางร้า วัดใหญ่ บ้านเจ้าปลูก วัดปราสาท วัดมณีชลขันธ์ วัดบ้านแป้ง จังหวั ด
อยุธยา บ้านวิชาเยนทร์ ศรนารายณ์ วัดเสาธง พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพนียดช้าง พระ
นารายณ์ราชวัง ท้องพรหมาสตร์ (ทุ่งพรหมาสตร์) บ้านลาวท่าแค คลองท่อ บางพุทรา คลองกทุง 
(คลองนกกระทุง) จังหวัดลพบุรี เมืองพรหมบุรี พระนอนจักรศรี (วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร) เมือง
สิงห์ เมืองอินทบุรี (อินทร์บุรี) วัดชลอน (วัดพรหมเทพาวาส) จังหวัดสิงห์บุรี ไชโย พระนอนขุนอินทร
ประมูล วัดป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง และเสด็จกลับทางบางไทร อยุธยา ล่องเรือกลับกรุงเทพฯ 
   

 ๒.๑.๑.๔ พระราชหัตถเลขา เม่ือเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้ง
ที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๒๕ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๒๖ และครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๒๗ 
  พระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวันออก ๓ คราว รัชกาล 
ที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นพระราชหัตถเลขา ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ ฉบับ ครั้งท่ี ๒ จ านวน ๓ ฉบับ 
และครั้งที่ ๓ จ านวน ๔ ฉบับ ซึ่งเพ่ิงมีการค้นพบส าเนาที่ในกรมราชเลขาธิการพร้อมกับส าเนาพระ
ราชหัตถเลขาคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี เมื่อ ร.ศ. ๑๒๘ อีกเรื่องหนึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตยสภาจัดการพิมพ์หนังสือส าหรับ
พระราชทานแจกเนื่องในการพระราชกุศลสัปตมวารถวายสมเด็จพระปิตุจเจ้า สุขุมาลยมารศรี พระ
อัครราชเทวี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระศพเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๔๗๐  



 ๓๐ 
 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้พิมพ์พระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๕ จึงได้พิมพ์พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเมื่อปี
มะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ และเม่ือปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ กับปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ รวม ๓ คราวในเล่มเดียว  
  เนื้อหาการเสด็จประพาสครั้งที่ ๑ ทรงบันทึกเส้นทางการเสด็จประพาสสัตหีบ 
แหลมสารภี แหลมสิงห์ เมืองเก่า เกาะช้าง อ่าวสลักเพ็ชร์ (สลักเพชร) เกาะหมาก และกรุงเทพฯ การ
เสด็จประพาสครั้งที่ ๒ ไม่ทรงระบุเส้นทาง เพียงแต่ทรงระบุว่าเรือจอดที่คุ้งยายมัน และการเสด็จ
ประพาสครั้งที่ ๓ ทรงบันทึกการเสด็จประพาสเริ่มจากช่องแสมสาน (แสมสาร) ในชลบุรี ปากน้ าแกลง 
คลองแกลง ปากน้ าพแส ล าน้ าพแส (ประแส) วัดสมมติเทพถาปนาราม (วัดสมมติเทพฐาปนาราม) 
เกาะเสม็ด แหลมเทียน ในระยอง แหลมสิงห์ เมืองจันทบุรี เกาะกง เกาะช้าง น้ าตกสลักคอก วัดวัช
คามคชทวีป น้ าตกคลองมะยม (น้ าตกธารมะยม) แหลมงอบ ในตราด จากนั้นเสด็จกลับทางจันทบุรี 
ผ่านเขาแหลมสิงห์ วัดท่าเรือ จุลศิรจุมพฏเจดีย์ สุนันทานุสาวรีย์ ตลาดพลิ้ว เมืองใหม่ บ้านญวน และ
แสมสาร จนถึงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
 

 ๒.๑.๑.๕ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๔ 
  รัชกาลที่ ๕ พระราชนิพนธ์ไว้เป็นพระราชหัตถเลขา จ านวน ๒๖ ฉบับ หนังสือพระ 
ราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ ๕ เจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. รัชกาลที่ ๕ พิมพ์
เป็นครั้งแรก ในงานฉลองอายุครบ ๖๐ ทัศ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕ พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๙๒ 
พระภิกษุสามเณร วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์ถวาย ในงานทรงบ าเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา แห่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา 
  พระราชหัตถเลขาเรื่องนี้รัชกาลที่ ๕ พระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งขณะนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ทรงด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้ส าเร็จราชการ
รักษาพระนคร การเสด็จประพาสเมืองเหนือตามที่มีในพระราชหัตถเลขานี้เป็นการเสด็จครั้งแรก ใน 
ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) เสด็จโดยรถไฟไปถึงพระราชวังบางปะอิน แล้วทรงเรือพระที่นั่งเก๋ง มีเรือกล
ไฟจูงไปตามแม่น้ าเจ้าพระยา จนถึงเมืองฝาง เหนือเมืองอุตรดิตถ์ โปรดฯ ให้การเสด็จพระราชด าเนิน
เลียบมณฑลในทางราชการ เปิดโอกาสให้ราษฎรทางเมืองเหนือได้เข้าเฝ้าด้วย 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการได้ทรงเก็บความและส่งไป
ลงพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เป็นท านองประกาศให้มหาชนทราบข่าวการเสด็จประพาส 
คณะกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร สมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงด ารงต าแหน่งสภานายก ได้กราบทูลขออนุญาตมาพิมพ์ในงานฉลองครบรอบ  
๖๐ ปี ของเจ้าจอมมารดาโหมด  



 ๓๑ 
 
  พระราชหัตถเลขาเรื่องนี้มีทั้งหมด ๒๖ ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ ๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๐ 
และฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๐ มีพระราชนิพนธ์เกือบทุกวัน จึงเป็นพระราชบันทึก
รายวันในการเสด็จประพาสครั้งนี้ นอกจากทรงเล่าถึงพระราชกรณียกิจระหว่างเสด็จพระราชด าเนิน
แล้ว ยังทรงบรรยายสภาพภูมิศาสตร์ บ้านเรือน ชีวิตของราษฎร ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับเมืองแต่ละแห่งที่ได้เสด็จประทับ หรือเสด็จผ่าน มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและไม่ใคร่ทราบ
กัน เช่น ข้อสังเกตเรื่องสายน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา หรือพระพุทธรูปต่างๆ ของแต่ละวัด แต่ละเมือง 
อยู่ในสมัยไหนบ้าง  
  เส้นทางการเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ คือ บางปะอิน ใน
อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เมืองพรหมพิราม ในพิศณุโลก (พิษณุโลก) 
เมืองพิไชย (พิชัย) ในอุตรดิฐ (อุตรดิตถ์) นครสวรรค์ เมืองมโนรมย์ ในชัยนาท จากนั้นเสด็จกลับมายัง
อ่างทอง และบางปะอินเช่นเดิม 
 

 ๒.๑.๑.๖ เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๙ 
  บันทึกการเดินทางเรื่องนี้ เป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางติดต่อกันจ านวน       
๑ ฉบับ การเสด็จประพาสต้นเริ่มมีครั้งแรกเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ซึ่งนายทรง
อานุภาพได้เขียนจดหมายเล่าเรื่องประพาสต้นไว้ การเสด็จประพาสในครั้งนี้สนุกยิ่งกว่าที่เคยเสด็จไป
ส าราญพระราชอิริยาบถแต่ก่อนมา และยังเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองได้อีกประการหนึ่ง 
เพราะเสด็จเที่ยวประพาสปะปนกับหมู่ราษฎร ได้ทรงทราบค าราษฎรกราบทูลปรารภกิจสุขทุกข์ ซึ่งไม่
ทรงทราบได้โดยทางอ่ืน  
  ต่อมาอีก ๒ ปี ถึง ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) จึงเสด็จประพาสต้นอีกครั้งหนึ่ง จนถึง 
พ.ศ. ๒๔๖๗ พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏทรงพระปรารภจะพิมพ์หนังสือประทานตอบแทนผู้
ถวายรดน้ าสงกรานต์ ตรัสปรึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติย
นารี สมเด็จหญิงน้อยพระธิดา ทรงค้นหนังสือเก่าซ่ึงได้ทรงเก็บรวบรวมไว้ พบส าเนาจดหมายเหตุเสด็จ
ประพาสต้นครั้งที่ ๒ ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ โดยด ารัสให้องค์หญิงน้อยทรงเขียนไว้ในเวลา
สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็นต าแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายในอยู่ในเวลาเมื่อเสด็จ
ประพาสคราวนั้น จึงประทานส าเนามายังหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร  
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสจากสวนดุสิต ไปยังวัดเขมา ตลาดบางเขน วัดปากอ่าว วัด
เทียนถวาย บางหลวงเชียงราก ดงตาล วัดเวียงจาม ท้ายเกาะ คลองตะเคียน ในปทุมธานี วัดพนัญเชิง 
คลองเพนียด คลองเมือง แพช่างทอง (วัดช่างทอง) พระนครหลวง ท่าเจ้าสนุก ท่าเกย วัดสดาง วัดท่า
งามหรือท่าหลวง วัดสีกุก ในอยุธยา แก่งเพรียว เสาไห้ ในสระบุรี วัดป่าโมก (วัดป่าโมกวรวิหาร) ใน
อ่างทอง วัดชลอนพรหมเทพาวาส เมืองอินทร์ ในสิงห์บุรี เมืองมโนรมย์ คลองสะแกกรัง วัดโบสถ์ ใน



 ๓๒ 
 
ชัยนาท วัดพระปรางค์เหลือง เนินมะกอก พยุหะคีรี วัดบ้านเกาะ ตลาดปากน้ าโพ บ้านหูกวาง วัดช่อง
ลมวารินศรัทธาราม วัดอรุณศรัทธาราม เขานอ บ้านดอน บ้านแสนตอ วัดสว่างอารมณ์ วัดหัวเมือง 
หาดแม่ลาด ท่าขี้เหล็ก (เนินขี้เหล็ก) วังพระธาตุ วัดพระแก้ว วัดพระนอน ถนนพระร่วง ในนครสวรรค์ 
วัดมหาธาตุ พรานกระต่าย วัดเสด็จ วัดคูยาง วัดเขาดินหรือวัดพระหน่อธรณินทรใกล้วารินคงคาราม 
(วัดเขาดินใต้) คลองบอระเพ็ด ในก าแพงเพชร 
 

 ๒.๑.๑.๗ เสด็จประพาสคลองแสนแสบ พ.ศ. ๒๔๕๐ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงจดบันทึกเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทาง ๑ ฉบับ เมื่อ ร.ศ. 
๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) รัชกาลที่ ๕ เสด็จเปิดทางรถไฟสายเหนือตั้งแต่ปากน้ าโพธิ์ (ปากน้ าโพ) ถึงเมือง
พิษณุโลกสายตะวันออกถึงเมืองฉะเชิงเทรา ท าพิธีเปิดในบริเวณสถานีกรุงเทพฯ เสร็จแล้วเลยเสด็จไป
ประพาสเมืองฉะเชิงเทราโดยทางรถไฟ ในการเสด็จไปครั้งนี้เดิมจะเสด็จกลับทางรถไฟ แต่เมื่อเสด็จไป
ประทับอยู่เมืองฉะเชิงเทราแล้วเกิดมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรทางคลองแสนแสบ จึงโปรด
เปลี่ยนเป็นเสด็จกลับทางเรือ ทรงให้จัดกระบวนเรือที่จะเสด็จกลับขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทราในครั้งนั้น 
รวบรวมเรือหลวงและเรือของผู้ไปโดยเสด็จบ้าง เรือของข้าราชการในพ้ืนเมืองบ้าง ทรงเรือมาด “ยอด
ไชยา” ของกรมหลวงด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเรือพระที่นั่ง เสด็จกลับจาก
เมืองฉะเชิงเทรามาประทับแรมกลางทาง ๒ คืน เสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ  
  การเสด็จกลับครั้งนั้น เดิมทรงตั้งพระราชหฤทัยจะให้เป็นอย่างประพาสต้น คือมิให้
ผู้ใดรู้ว่าเป็นกระบวนหลวง เพ่ือจะได้ทอดพระเนตรการในท้องที่ตามที่เป็นอยู่ มิให้มีการตระเตรียม
ใดๆ แต่เมื่อก าลังเตรียมกระบวนเรืออยู่นั้น ข่าวแพร่หลายไปได้บ้าง ปิดไม่สนิทเหมือนคราวเสด็จ
ประพาสต้นในมณฑลอยุธยาและมณฑลราชบุรี เมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) 
  ฉบับที่พิมพ์นี้เจ้าจอมมารดาอ่าน รัชกาลที่ ๕ พิมพ์ในงานท าบุญหน้าพระศพ พระ
เจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์ร าไพ ครบ ๕๐ วัน ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จจากฉะเชิงเทราผ่านบ้านท่าไข่ วัดสงสาร (วัดชนะสงสารพิทยาธร) 
บางน้ าเปรี้ยว วัดเบลเลวื (Belle Vue) คลองนครเนื่องเขตต์ (คลองนครเนื่องเขต) วัดปากบึง ใน
ฉะเชิงเทรา เมืองมีน (มีนบุรี) หนองจอก ต าบลคู้ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม บ้านแขก สุเหร่าแขก 
แสนแสบ คลองสามวา คลองนุ่น คลองสอง คลองตัน วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ วัดตึกหรือวัดเทพาจรลิ
ลาศ (วัดเทพลีลา) วัดกลิ่นวิลัยธาราม คลองราชด าริห์ (ราชด าริ) ในกรุงเทพฯ 
 

 ๒.๑.๑.๘ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า พ.ศ. ๒๔๕๑  
  พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า เป็นอย่างพระราขหัตถเลขา
จ านวน ๓ ฉบับ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นอย่างรายงานพระราชทานมายังที่ประชุมผู้ส าเร็จ



 ๓๓ 
 
ราชการรักษาพระนคร มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร หรือพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธาน ส าหรับประกาศข่าวที่เสด็จประพาสให้มหาชนทราบ การเสด็จ
ประพาสครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ในการเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ ๕  
  ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เสด็จโดยรถไฟไปพระราชวังบางปะอิน ทรงเรือพระที่นั่ง
เก๋ง เรือกลไฟจูงขึ้นไปตามล าแม่น้ า จนถึงเมืองฝางเหนือเมืองอุตรดิตถ์เป็นสุดทาง มีพระราชหัตถเลขา
พิมพ์ในหนังสือเรื่องเท่ียวที่ต่างๆ เป็นภาคท่ี ๕  
  ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ เสด็จโดยเรือยนต์พระที่นั่ง ใช้จักรขึ้นไปจนถึงปากน้ าโพ 
ทรงเรือแม่ปะเป็นเรือพระที่นั่ง ถ่อขึ้นไปทางล าน้ าปิงจนถึงเมืองก าแพงเพชร มีพระราชนิพนธ์เป็น
จดหมายเหตุพิมพ์แล้ว เรียกว่า พระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ กับมีพระราชหัตถเลขา
เป็นรายงานพระราชทานมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารในที่ประชุมผู้ส าเร็จ
ราชการรักษาพระนคร อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้พิมพ์ 
  ครั้งที่ ๓ คือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เสด็จโดยรถไฟจนถึงเมืองนครสวรรค์ แล้วลงเรือ
พระที่นั่งล่องลงมาเข้าปากน้ ามะขามเฒ่า ประพาสทางล าน้ าเมืองชัยนาท เมืองสุพรรณบุรี  เมือง
อ่างทอง และเมืองสิงห์บุรี 
 

 ๒.๑.๑.๙ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๕๑ 
  พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี นี้เป็นพระราชหัตถเลขา 
จ านวน ๒ ฉบับ รัชกาลที่ ๕ พระราชทานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หรือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งแรกในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ด้วยหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ในนามของหม่อมและโอรสธิดาในสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้นทรงทราบว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้
เคยทอดพระเนตรต้นฉบับพระราชหัตถเลขาเรื่องนี้ที่มิได้เคยตีพิมพ์ ทรงปรารภว่าเป็นหนังสือดีที่
สมควรจะพิมพ์ไว้ให้ประชาชนได้อ่านกันแพร่หลาย และมีข้อความเกี่ยวพันถึงสกุลวงศ์ฝ่ายพระมารดา
ของพระองค์ด้วย จึงทรงด าริที่จะพิมพ์ในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง เช่น ในงานวันประสูติ เป็นต้น แต่
สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิตจึงทรงน าพระราชหัตถเลขาเรื่องนี้มาจัดพิมพ์ใน
โอกาสพระราชทานเพลิงพระศพ 
  ในพระราชหัตถเลขาเริ่มจากฉบับที่ ๑ รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกการเสด็จประพาสเริ่ม
จากวัดเสาธง คลองรังสิต คลองเชียงรากข้างใต้ คลองบ้านกระแซง คลองรังสิต ในปทุมธานี คลองบาง
ปลากด ในสมุทรปราการ บ้านหมอใหญ่ บ้านเหล้า (บ้านเล่า) วัดฝรั่ง วัดบ้านอ้อ บ้านนา บ้าน



 ๓๔ 
 
องครักษ์ ในนครนายกปากน้ าโยทกา (โยธะกา) วัดไผ่ ต าบลหัวไผ่ ในฉะเชิงเทรา เมืองปราจีน บ้าน
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และต าบลศรีมหาโพธิ ในปราจีนบุรี 
  พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒ กล่าวถึงการเสด็จประพาสจากศรีมหาโพธิ ผ่านดง
พระราม วัดอินทนินหรืออินทาราม บางแตน ปากคลองบางขนาก คลองคด ในปราจีนบุรี ไปยัง
ปากน้ าเจ้าโล้ (โจ้โล้) คลองท่าถั่วหรือคลองประเวศบุรีรมย์ บ้านเทศา วัดเทพราช วัดโสทร (วัดโสธร) 
วัดคงคา (วัดคงคารามหรือวัดบน) บางปกง (บางปะกง) ในฉะเชิงเทรา คลองบางเหี้ย พระสมุทเจดีย์ 
(พระสมุทรเจดีย์) คลองบางกด (คลองบางปลากด) ปากน้ า ในสมุทรปราการ ผ่านชลบุรี และวัด
ราชาธิวาส (วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร)  
 

 ๒.๑.๑.๑๐ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พ.ศ. ๒๔๕๒  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงจดบันทึกเป็นพระราชหัตถเลขา จ านวน ๖ ฉบับ พระราชนิพนธ์
เรื่องเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พิมพ์พระราชทานในงานสัปตมวารพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 
พระราชหัตถเลขาพระราชทานมายังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังด ารงพระยศเป็น
มกุฎราชกุมาร ทรงส าเร็จราชการรักษาพระนคร   
  หากพิจารณาตามล าดับจะพบว่าพระราชหัตถเลขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายซึ่งรัชกาล
ที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ในเรื่องเสด็จประพาส ด้วยต่อมาอีกปีหนึ่งรัชกาลที่ ๕ ก็เสด็จสวรรคต ใน
ระหว่างนั้นได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี อีก ๓ คราว แต่เป็นการเสด็จโดยรถไฟตรงไปตรงมา ไม่มีกิจ
ที่จะทรงพระราชนิพนธ์เป็นพระราชหัตถเลขา 
  การเสด็จประพาสราชบุรีเริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านประตูน้ าคลองภาษีเจริญ บางยาง 
จังหวัดสมุทรสาคร บางนกแขวก คลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม คลองบางป่า วัดสัตนาถ (วัด
สัตตนารถปริวัตร) วัดโคกหม้อ โรงทหาร จังหวัดราชบุรี วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม พระปฐม
เจดีย์ ตลาดพระปฐม ถนนเทศา สนามจันทร (สนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม จากนั้นเสด็จทางรถไฟไป
ยังบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท่าเรือพระแท่น ล าแม่น้ าน้อย ล าพาชี (ล าภาชี) วัดชุมพลชนะสงคราม วัด
เทวะสังฆาราม (วัดเทวสังฆาราม) วัดญวน (วัดถาวรวราราม) จังหวัดกาญจนบุรี  เสด็จกลับจากบ้าน
โป่งไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ในนครปฐม โพธาราม ในราชบุรี สมุทรสงคราม ปากอ่าว คลองสุนัข
หอน อัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม วัดดาวดึงส์ วัดดาวโด่ง (วัดดาวโด่งดุสิตตาราม) ในสมุทรสงคราม 
เมืองเพ็ชร์บุรี (เพชรบุรี) ตลาดเมืองเพ็ชร์ วัดใหญ่ (วัดใหญ่สุวรรณาราม) บ้านปืน วัดมหาสมณาราม 
พระนครคิรี (พระนครคีรี) วัดพระนอน (วัดพระพุทธไสยาสน์) วัดคงคา (วัดคงคารามวรวิหาร) วัดโพ
ธาราม บ้านลาว เวียงคอย เขามหาสวรรค์ วัดอุไทย (วัดอุทัยโพธาราม) ถนน อมาตยวงศ์ (มาตยาวงษ์) 



 ๓๕ 
 
วัดพระทรง วัดสนามพราหมณ์ วัดชีปเกิด (วัดชีว์ประเสริฐ) วัดป้อม ในเพชรบุรี จากนั้นเสด็จกลับ
กรุงเทพฯ  
 

 ๒.๑.๑.๑๑ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๑ ร.ศ. 
๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ครั้งที่ ๓ ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) และ
ครั้งที่ ๔ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงจดบันทึกเป็นพระราชหัตถเลขา ครั้งที่ ๑ จ านวน ๔ ฉบับ ครั้งที่ 
๒ จ านวน ๕ ฉบับ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๒ ฉบับ และครั้งที่ ๔ จ านวน ๒ ฉบับ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้พิมพ์หนังสือเป็นของพระราชทานในงานพระเมรุพระศพ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน กรมราชเลขาธิการคัดส าเนาพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ 
เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ๔ คราวเป็นพระราชหัตถเลขา ๑๓ ฉบับ ส่งมายังหอพระสมุด      
วชิรญาณส าหรับพระนคร และโปรดเกล้าฯ ให้กรรมการหอพระสมุดฯ ตรวจฉบับจัดการพิมพ์
ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงแจกในงานพระเมรุท้องสนามหลวงครั้งนี้ 
  ตอนเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ คราว ร.ศ. ๑๐๙ ขาดอยู่ตอนหนึ่ง สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพสืบถามในกรมราชเลขาธิการพบว่าต้นฉบับมีอยู่เพียงเท่าท่ีส่ง
มา จึงสันนิษฐานว่าเห็นจะมิได้มีเวลาทรงพระราชนิพนธ์ตอนที่ค้างนั้น เพราะในเวลาเสด็จประพาสนั้น
หาเวลาว่างได้โดยยาก เนื้อความของการเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ กล่าวถึงการเสด็จจาก
เมืองตรังถึงเกาะลังกาวี เสด็จไปยังเมืองไทร และเมืองปีนัง ส่วนการเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ 
๓ กล่าวถึงการเสด็จจากเมืองสงขลาไปเมือง กลันตันและเมืองตรังกานูของประเทศมาเลเซีย จากนั้น
จึงเสด็จกลับมายังบางนรา จังหวัดนราธิวาสอีกครั้ง 
  การเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) รัชกาลที่ ๕ เสด็จจาก
กรุงเทพฯ ไปเกาะหลัง ชุมพร เกาะง่าม เกาะลังกาจิ๋ว เกาะพงัน เกาะช่องอ่างทอง เกาะสมุย สงขลา 
ปากบาง บ้านแหลมจาก เกาะสี่เกาะห้า พัทลุง หนองจิก เมืองสาย ตานี ยิหริ่ง เทพา ไชยา กาญจน
ดิฐ หลังสวน และถ้ าเขาเอน 
  การเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) บันทึกการเสด็จ
ประพาสจากกรุงเทพฯ ไปยังชุมพร เมืองกระ ระนอง ตะกั่วป่า ภูเก็ต เกาะยาว ตะกั่วทุ่ง พังงา เกาะ
ตรูเตา ตรัง จากนั้นเป็นการเสด็จออกนอกประเทศ 
  การเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) พระองค์เสด็จจาก
กรุงเทพฯ ไปยังเกาะพงัน สงขลา จากนั้นเสด็จไปนอกประเทศและกลับมายังบางนรา จังหวัด
นราธิวาส นครศรีธรรมราช และหลังสวน จังหวัดชุมพร 



 ๓๖ 
 
  การเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) การเสด็จประพาส
แหลมมลายู ครั้งที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ เสด็จจากกรุงเทพฯ ไปยังสิงคโปร์ เมืองประจันตคีรีเขต (ปัจจันตคิรี
เขตร) ในประเทศกัมพูชา และเสด็จกลับประเทศทางบ้านคลองมะยม เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

 ๒.๑.๑.๑๒ ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลม
มลายู รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)   
  บันทึกการเดินทางเรื่องนี้แต่งเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางยาวติดต่อกัน        
๑ ฉบับ เมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชด าเนินประพาสแหลมมลายู ใน ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ได้มี
หนังสือคือ จดหมายเหตุทางราชการ โดยมากกรมพระสมมตอรมพันธุ์ทรงพระนิพนธ์ เคยพิมพ์เป็น
เล่มพระราชทานแจกในงานพระราชกุศล วารบรรจบ ๕๐ วันแต่วันทิวงคต ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรม
หลวงนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๔๖๗) อย่างหนึ่ง และพระราชหัตถเลขามีพระราชทานมายังกรรมการ
ผู้รักษาพระนครในคราวนั้น เคยพิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแจกในงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
ศรีสัชนาลัย ณ พระเมรุท้องสนามหลวง (พ.ศ. ๒๔๖๘) อย่างหนึ่ง กับระยะทางฉบับนี้ซึ่งทรงพระราช
นิพนธ์ไว้เป็นส่วนที่มิได้พระราชทานไปถึงใคร 
  พระราชนิพนธ์ระยะทางเรื่องนี้รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในสมุดเล่มเล็กๆ ๖ 
เล่ม เป็นลายพระราชหัตถ์ท้ังหมด เป็นตัวดินสอและเป็นหนังสือหวัดงาม พระราชนิพนธ์นี้เป็นแต่เพียง
ทรงบันทึกไว้ส าหรับความทรงจ ามิใช่หนังสือซึ่งทรงแต่งส าหรับให้คนอ่าน จึงมีค าจ านวนมากซึ่งผู้อยู่
ใกล้ชิดพระองค์ย่อมเข้าใจในสมัยนั้น หากแต่คนในสมัยนี้มิอาจเข้าใจได้ เช่น แวง แปลว่า วังหน้า 
รวมทั้งยังมีนามบุคคลอีกมากที่ปัจจุบันไม่อาจรู้จักได้ การพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงปรากฏการอธิบาย
ศัพท์และนามบุคคลด้วย 
  ราชบัณฑิตยสภาในการพิมพ์คราวนั้นกล่าวว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ
นี้ด้วยความใคร่รู้ใคร่เห็นความเป็นไปในบ้านเมืองทั้งปวงที่เสด็จพระราชด าเนินไปถึง ตั้งแต่ชั้นสูงไปจน
ชั้นต่ า ตั้งแต่ของดีไปจนของเลว ทั้งทรงสังเกตและจ าจดมาเล่าเหมือนหนึ่งทรงถ่ายรูปมาให้เห็น  
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชด าเนินออกจากกรุงเทพฯ ผ่านชุมพร เมืองกระ ท่าตะเภา 
บ้านถ้ าสนุก ท่าแพะ ท่าไม้ลาย เกาะเขมา ในชุมพร อ่าวระนอง พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค์ เขาวัง เกาะพลู
จดื ในระนอง เกาะเสม็ตน้อย (เกาะเสม็ด) ในอ่าวตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในพังงา ภูเก็ต เกาะหมาก เกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ ตรัง จากนั้นเสด็จไปยังหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูของสยามอย่างเมืองไทร 
ตรังกานู และกลันตัน และเดินทางกลับผ่านเมืองหนองจิก ในปัตตานี สงขลา แหลมไชยสน เกาะพงัน 
ธารเสด็จ ในสุราษฎร์ธานี ชุมพร สามร้อยยอด ในประจวบคีรีขันธ์ ปากน้ า ในสมุทรปราการ และ
ต าหนักแพ ในกรุงเทพฯ 
 



 ๓๗ 
 

 ๒.๑.๒ ประสบการณ์การเดินทางในพระราชอาณาเขต 
 บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตทั้ง ๑๗ เรื่องมีประเด็นส าคัญทางประสบการณ์การ
เดินทางที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ ได้แก่ ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คน เส้นทางการเดินทาง และพระ
ราชกรณียกิจ ประสบการณ์เหล่านี้ถือเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่สนับสนุนให้ชนชั้นน าสยามสามารถ
บริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ๒.๑.๒.๑ ผู้คน 
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตบันทึกประสบการณ์เกี่ยวกับการพบปะผู้คน
ในหัวเมืองของสยามว่ามีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีผู้คนหลากหลายระดับ ทั้งยังทรง
บันทึกถึงวิถีชีวิตของราษฎรและปัญหาของราษฎรไว้อีกด้วย  
 

๑) ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ในสยามปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ขณะเสด็จ
ประพาสแถบหัวเมืองภาคกลางของประเทศมีการส ารวจจ านวนและเชื้อชาติของราษฎรในแถบชลบุรี 
เสด็จประพาสจันทบุรี บันทึกว่าพระองคท์รงคัดข้อมูลเหล่านี้มาจากเอกสารของท่านกรมท่า ดังที่ว่า  
 

  ต าบลบ้านอ่างศิลา แขวงเมืองชลบุรีมีบ้านราษฎร ๑๘๙ เรือน ราษฎรที่เป็นไทย 
๑๘๐ คนเศษ ราษฎรจีนมาแต่เมืองจีน แลเกิดเมืองไทย ๕๖๐ คนเศษ รวมราษฎรไทยจีน
ชายหญิงในบ้านอ่างศิลา ๗๔๐ คนเศษ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: 
๘๓)  

 
  พระองค์ทรงจ าแนกเชื้อชาติของราษฎรในประเทศแถบนี้ซึ่งเป็นชาวไทยและชาวจีน 
การส ารวจข้างต้นเป็นอย่างการจดบันทึกส ามะโนครัวของราษฎรในท้องถิ่น เริ่มจากจ านวนครัวเรือน
และจ านวนราษฎรทั้งไทยและจีน การจดบันทึกส ามะโนครัวปรากฏอยู่เสมอเนื่องจากเป็นความสนใจ
ของชนชั้นน า ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นต่อไป 
  ในหัวเมืองแถบภาคกลางและภาคตะวันออกมีการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไว้
จ านวนหนึ่ง ได้แก่ ชาวจีนในหัวเมืองต่างๆ ชาวแขกที่บางกอก ชาวลาวซึ่งพบในลพบุรี ปราจีนบุรี 
เพชรบุรี ก าแพงเพชร และเมืองเหนือ ชาวชอง๓๐และชาวญวน๓๑ที่จันทบุรี ชาวกะเหรี่ยง๓๒ที่เมืองไทร
                                                           

 ๓๐ ชาวของเป็นชนเผ่าโบราณในตระกูลมอญ-เขมร อาศัยในแถบเชิงเขารอยต่อกับกัมพูชา เช่น เขาสอย
ดาวเหนือ อ าเภอเขาคิชกูฏ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีภาษาพูดของตนเองคือภาษา
ชอง ไม่มีภาษาเขียน นับถือศาสนาพุทธ 



 ๓๘ 
 
โยค นอกจากนี้ยังพบละว้า๓๓ ข่า๓๔ สอูด๓๕ มอญ๓๖ และพม่าตองซู่๓๗ที่กาญจนบุรี ยกตัวอย่างการ
บันทึกกลุ่มชาติพันธุ์ชองและกลุ่มชาติพันธุ์ญวนในจันทบุรีขณะเสด็จประพาสจันทบุรี พระองค์ทรงระบุ
เชื้อชาติว่า “มีคนชาติหนึ่งเรียกว่าชองอยู่ในแถบป่าสีเซ็น” มีภาษาคือ “พูดภาษาหนึ่งต่างหากแต่
คล้ายๆ กันกับเขมร” มีรสนิยมด้านเครื่องประดับ คือ “ชอบลูกปัดแลของทองเหลืองเหมือนอย่าง
กะเหรี่ยงเมืองกาญจนบุรี” และกล่าวถึงการประกอบอาชีพของชาวชองอย่างละเอียด ทั้งยังทรง
กล่าวถึงชาวญวนอย่างคร่าวๆ ว่าร่วมกันประกอบอาชีพกับคนไทยและคนชองอีกดว้ย๓๘  
  การเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆ ในพระราชอาณาเขตท าให้ชนชั้นน าพบเห็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่หลากหลายซึ่งกระจายตัวอยู่ตามท้องถิ่นสยาม กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบกาญจนบุรีมีอยู่เป็นจ านวน
มาก ชาวลาวอาศัยอยู่ทั่วไปในแถบภาคกลาง รวมถึงชาวญวนที่พบในแถบจันทบุรี การเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้นเป็นการมองกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จากมุมมองของตน ชนชั้นน าสยามมุ่ง
บันทึกลักษณะที่แตกต่างไปจากกลุ่มตน ยกตัวอย่างเช่น ภาษาพูดและเครื่องประดับ รวมทั้งเทียบเคียง
กับภาษาอ่ืนที่ตนคุ้นเคยมากกว่าอย่างภาษาเขมร และความชื่นชอบในเครื่องประดับของชาวกะเหรี่ยง 
จะสังเกตได้ว่าพระองค์มิได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือวัฒนธรรมอย่างเฉพาะเจาะจง 
ดังที่ธงชัย วินิจจะกูลกล่าวถึงการเก็บข้อมูลภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ว่าภาษาของพวกเขาถูกเทียบว่า
คล้ายภาษาส าคัญๆหรือไม่ และระบุด้วยว่ามีตัวเขียนหรือไม่ เครื่องนุ่งห่มเป็นลักษณะเฉพาะที่เห็นชัด
ที่สุดจึงได้ถูกบรรยายอย่างละเอียด (๒๕๖๐: ๒๑)  

                                                                                                                                                                      

 ๓๑ ญวนคือชนชาติหนึ่ง อยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีนทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและกัมพูชา 
ปัจจุบันเรียกว่าเวียดนาม บ้างเรียกว่าแกวหรือเวียดนาม ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายญวนแบ่งเป็นญวนเก่าและญวนใหม ่
 ๓๒ กะเหรี่ยงเป็นชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทย -พม่า มีภาษาพูดคือภาษา
กะเหรี่ยง 
 ๓๓ ลัวะ หรือละว้า เป็นคนชาวเขาตอนเหนือของประเทศไทย ในตระกูลมอญ -เขมร กระจายอยู่ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง มีภาษาพูดเป็นของตนเอง 
 ๓๔ ข่าเป็นกลุ่มชนในตระกูลมอญ-เขมร ส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ประเทศลาว บริเวณรอยต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะตามภูเขาหรือพ้ืนท่ีสูง เรียกตนเองว่า กะเลิง ขมุ หรือ ก ามุ ต่อมาเรียกโดยทั่วไปว่า “ลาวเทิง”  
แปลว่า ลาวบนท่ีสูง 
 ๓๕ สะอูด อูด ชุอุ้ง หรือซะอูด เรียกตนเองว่าซะโอจ มีภาษาพูด แต่ไม่มีภาษาเขียน เป็นชนเผ่าโบราณ 
อาศัยอยู่บริเวณอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๓๖ มอญ (สังขละบุรี) ผู้อื่นเรียกว่าคนไทยเช้ือสายมอญ หรือมอญพลัดถิ่น ใช้ภาษามอญและภาษาไทยใน
การพูดและเขียน 
 ๓๗  ตองซู่ กะเหรี่ยงพะโค กะเหรี่ยงด า เรียกตนเองว่า ปะโอ ถิ่นเดิมอยู่ในเขตรัฐฉานของพม่า ได้อพยพมา
ในเขตต าบลหมอกจ าแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมคล้ายไทใหญ่เนื่องจากตั้งถ่ินฐานร่วมกัน 
 ๓๘ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๖๓ 



 ๓๙ 
 
  พระองค์ทรงบันทึกถึงผู้คนในแถบเมืองกาญจนบุรีว่าเป็นเมืองด่านที่ส าคัญ มีหมู่บ้าน
และชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บส่วยกะเหรี่ยง ละว้า ข่า สอูด และมอญ รวมถึง
มีพม่าตองซู่เข้ามาค้าขายในกาญจนบุรีอยู่ด้วย ดังปรากฏอยู่ใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค 
ซึ่งบันทึกข้อมูลส ามะโนครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในกาญจนบุรี ทั้งคนไทย ละว้า กะเหรี่ยง ข่า 
สอูด มอญ จีน มอญ และตองซู่ พระองค์ทรงบันทึกถึงภาษาพูด ความประพฤติเทียบกับกะเหรี่ยง และ
จ านวนประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้๓๙ การระบุเชื้อชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้นแสดงถึงความ
สนใจต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในสยาม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ปกครองต้องทราบข้อมูลของผู้อยู่อาศัย
อย่างรอบด้านเพ่ือการบริหารจัดการประเทศ ทั้ งยังน าไปสู่การส ารวจความประพฤติและความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สยามอีกด้วย  
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตมีการส ารวจราษฎรหลากหลายชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในดินแดนสยาม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบจ านวนและเชื้อชาติของทรัพยากรบุคคลในแต่
ละพ้ืนที่ ส ามะโนประชากร แผนที่ และพิพิธภัณฑ์ต่างมีส่วนอย่างลึกซึ้งในการปั้นแต่งจินตนาการที่รัฐ
อาณานิคมมีต่ออาณาจักรของตนเอง ทั้งในแง่คุณลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ใต้การปกครอง ภูมิศาสตร์
ของอาณาเขตดินแดน และความชอบธรรมของการสืบทอดจากบรรพบุรุษ (เบน แอนเดอร์สัน, 
๒๕๖๐: ๒๒๙) สยามท าเช่นเดียวกับรัฐอาณานิคม กล่าวคือ มีการออกส ารวจส ามะโนประชากรใน
พระราชอาณาเขต การจัดท าแผนที่ และการตั้งพิพิธภัณฑ์ เพ่ือรวบรวมรากทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน 
ดังต่อไปนี้ 
  นอกจากนี้ยังทรงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไว้ด้วย เมื่อพิจารณางาน
เขียนชาติพันธุ์วรรณา๔๐ ในยุคแรกอย่างบทความ “ว่าด้วยชาวป่าชาติต่างๆ” ของเจ้าพระยาสุรศักดิ์
                                                           

๓๙ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค, ๒๕๐๔ หน้า ๗๙-๘๑ 
 ๔๐ งานเขียนชาติพันธุ์วรรณาคือการเขียนเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยจารีตของ
สาขาวิชาในตะวันตกชาติพันธุ์วรรณาเป็นส่วนหนึ่งของมานุษยวิทยา ที่พยายามเข้าไปคลุกคลีท าความเข้าใจความ
เป็นอื่นที่ถูกนิยามไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น ชาวป่าในสังคมแบบบรรพกาล (primitive) ชนเผ่า (tribal) คนที่ไม่ใช่
ชาวตะวันตก (non-western) ผู้ คนก่อนวัฒ นธรรมอักขระ  (pre-literate) และคนที่ ไร้ป ระวัติ ศ าสตร์ 
(nonhistorical) โดยรวมวัตถุแห่งการศึกษาและการผลิตงานเขียนชาติพันธุ์วรรณาคือคนอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตก ที่ถูก
มองว่าป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม ล้าหลัง และแปลกหูแปลกตาน่าตื่นใจ (exotic) ชาติพันธุ์วรรณาที่เป็นศาสตร์ 
(discipline) เริ่มพัฒนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ จากงานเขียนของนักเดินทาง มิชชันนารี และพ่อค้าที่เข้าไปใช้
ชีวิตคลุกคลีกับชาวพื้นเมืองตามที่ต่างๆ ต่อมาราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ จึงมีฐานะเป็นสาขาวิชาหนึ่งของ
มานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัย การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาเพื่อท าความเข้าใจชนพื้นเมืองหรือการศึกษาความเป็นอื่น
เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจตัวเองและเป็นกระบวนการนิยามความเป็นตะวันตกท่ีเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปการศึกษา
ชาติพันธุ์วรรณา คือการศึกษาความเป็นอ่ืนเพื่อที่จะเข้าใจตัวเอง ภายใต้ลัทธิจักรวรรดินิยมงานชาติพันธุ์วรรณาผลิต
ขึ้นเพื่อท าความเข้าใจอาณานิคมที่จะต้องปกครอง (ทวีศักดิ์ เผือกสม, ๒๕๔๖: ๑๑๘-๑๒๐) 



 ๔๐ 
 
มนตรี ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ มีการระบุคุณลักษณะเด่นๆ ที่เห็นชัด ลักษณะที่แปลกประหลาดในสายตาชน
ชั้นน าสยามจะถูกเน้นเป็นพิเศษ เพราะเป็นสิ่งบ่งบอกความล้าหลังจนท าให้ศิวิไลซ์ไม่ได้ในทัศนะของผู้
จับจ้องสอบสวน (ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๒๐-๒๑) ดังนั้นการบันทึกถึงกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ที่อาศัย
ในพระราชอาณาเขตจึงมีลักษณะของงานเขียนชาติพันธุ์วรรณา ซึ่งรวบรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติใน
ดินแดนสยาม  
 

๒) ผู้คนหลากหลายระดับ 
  การส ารวจและตรวจสอบทรัพยากรบุคคลในหัวเมืองแถบมลายูท าให้พระองค์มี
ข้อมูลในการปฏิรูปการปกครองรวมถึงบริหารจัดการหัวเมืองแถบนี้ได้ดียิ่งขึ้น พระองค์ทรงพบว่ามี
ผู้คนหลากหลายระดับ ได้แก่ เจ้าเมือง ผู้ปฏิบัติงาน ราษฎร รวมถึงพระสงฆ์ในหัวเมืองและหัวเมือง
ประเทศราชแถบมลายู เจ้าเมืองในแถบมลายูซึ่งเป็นหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชของสยาม 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าเมืองตะกั่วป่า เจ้าเมืองไทรบุรี และเจ้าเมืองตรังกานู เป็นต้น ถือเป็นต าแหน่งที่
ส าคัญของมลายูเนื่องจากสัมพันธ์กับการสืบเชื้อสายมาจากสุลต่านหรือเจ้านายอ่ืนๆ ทั้งยังได้รับการ
ยกย่องจากราษฎรอีกด้วย เมื่อพิจารณาจากมุมมองของสยามอาจปรากฏเป็นเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะของเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด การส ารวจของชนชั้นน าจึงเป็นเหมือนการตรวจสอบ
และสั่งการบุคคลเหล่านั้น  
  ยกตัวอย่างการบันทึกถึงความเปลี่ยนแปลงของพระยาตานีใน พระราชหัตถเลขา 
เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘  ที่ว่าญาติพ่ีน้องของพระยาตานีที่กลับรักใคร่กลม
เกลียวกัน ต่างจากเมื่อก่อน เนื่องจากพระศรีที่เคยเป็นคู่แข่งกลับมาเป็นลูกเขย พวกที่เคยนินทาจึง
กลับกล่าวสรรเสริญพระยาตานี ว่าเป็นคนโอบอ้อมอารีที่รักใคร่พระศรีมาก๔๑ และความเปลี่ยนแปลง
ของพระยาสุรพลใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. 
๑๐๙ เล่ม ๒ ว่าพระยาสุรพลพิพิธจากที่เคยหงิมหงอย ไม่ค่อยพูด คราวนี้กลับไม่เคร่งครัด มีกิริยาเป็น
ผู้ใหญ่ พูดจาแจกแจงเหตุการณ์ได้ชัดเจน เวลาเล่นก็สนุกสนานไม่ส ารวมเหมือนแต่ก่อน๔๒ ลักษณะ
ดังกล่าวแสดงถึงบุคลิกของเจ้าเมืองปัตตานีในยุคนั้น การบันทึกถึงกิริยาอาการของพระยาสุรพลแสดง
ถึงความส าคัญของเจ้าเมืองแถบนี้ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงสังเกตและบันทึกบุคลิกของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็น
หลักฐานในการจัดการปกครองของพระองค์ 

                                                           
๔๑ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘, ๒๕๐๗ 

หน้า ๔-๕ 
๔๒ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 

เล่ม ๒, ๒๕๐๗: ๔-๕ 



 ๔๑ 
 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงความประพฤติและความรู้ของพระสงฆ์และนักบวช
หลายด้าน เช่น ความเคร่งครัดในหลักศาสนา การเรี่ยไรเงินของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นักบวช
หรือครูศาสนาในคริสตศาสนา รวมถึงพฤติกรรมนอกรีต อย่างการใบ้หวยและตั้งตนเป็นหมอเสน่ห์ 
เป็นต้น ดังใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ มีการกล่าวชื่นชม
พระครูเทพมุนี (ปาน) ในความตั้งใจที่จะปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุ ซึ่งบันทึกไว้ขณะเสด็จประพาสหลัง
สวน ชุมพรว่าพระครูเทพมุนี (ปาน) ซึ่งเป็นพระธรรมยุติกาชั้นเก่าในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งใจ
ปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุโดยการเรี่ยไรเงินจากราษฎรในทุกหัวเมืองจากแหลมมลายู เมืองแขก และ
เมืองสิงคโปร์ พระรูปนี้สามารถเรียกความเลื่อมใสศรัทธาจากราษฎรอย่างที่ไม่เคยมีพระรูปใดท ามา
ก่อน นอกจากพระในกรุงเทพฯ รวมถึงไม่ปรากฏการอวดคุณวิเศษทางเวทมนตร์แต่อย่างใด๔๓ ข้อมูล
เหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมและดูแลคณะสงฆ์ได้ 
  การส ารวจทรัพยากรบุคคลตั้งแต่เจ้าเมือง ผู้ปฏิบัติงาน ประชากร และพระสงฆ์จะ
ท าให้ผู้ปกครองเข้าใจดินแดนชายขอบบริเวณแหลมมลายูมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การตรวจสอบและ
การวางนโยบายในการปกครองส่วนภูมิภาคหรือมณฑลเทศาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การ
เสด็จประพาสยังแหลมมลายูครั้งที่ ๑ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) กับครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) 
จึงเป็นการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการรวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑลภายใต้การปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๓๕ ส่วนการเสด็จประพาสยังแหลมมลายู ครั้งที่ ๓ ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) กับครั้งที่ ๔ ร.ศ. 
๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) นั้นเป็นเสมือนการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการ
ปกครองดังกล่าว โดยมีการตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่อย่างมณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑล
ชุมพร ในพ.ศ ๒๔๓๘-๒๔๓๙ มีการแก้ไขระเบียบและลักษณะการปกครองมณฑลที่ตั้งขึ้นแล้วให้เป็น
มณฑลเทศาภิบาล คือ มณฑลภูเก็ต ในพ.ศ. ๒๔๓๘ รวมถึงการตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่ เช่น 
มณฑลไทรบุรีและมณฑลปัตตานี ใน พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๙ การเสด็จประพาสในแต่ละครั้งจึงมี
วัตถุประสงค์ในการส ารวจแตกต่างกันหากเป็นไปเพ่ือการครองครองและการใช้ประโยชน์จากหัวเมือง
และหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูเช่นเดียวกัน 
 

๓) วิถีชีวิตของราษฎร 
  การกล่าวถึงวิถีชีวิตของราษฎรสยามและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สัมพันธ์กับการพัฒนา
ประเทศ ณ ขณะนั้น เนื่องจากชนชั้นน าจะได้ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพอย่างการเลี้ยงสัตว์ และการท าหัตถกรรม การใช้ประโยชน์จากพรรณพืชและ

                                                           
๔๓ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗, ๒๕๐๖ หน้า 

๒๓๘-๒๔๐ 



 ๔๒ 
 
พรรณสัตว์ในประเทศ รวมไปถึงการประกอบอาชีพของชาวจีนซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสยามเป็น
อย่างมาก เนื่องจากชาวจีนเป็นทั้งเจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย งานช่างฝีมือ 
และรับจ้าง แสดงถึงการยึดครองอาชีพแทบทุกประเภทยกตัวอย่างการเป็นเจ้าของกิจการของชาวจีน 
ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน ดังต่อไปนี้  
 

  แวะเข้าปากน้ าเจ้าโล้ ซึ่งเปนล าน้ าไปเมืองพนมสารคาม และเมืองสนามไชยเขตร...
แต่มีความเสียใจที่จะกล่าวว่าเจ้าของไร่สับปะรดเหล่านี้เปนเจ๊กมาก มีไทยที่เปนปึกแผ่นอยู่ก็
หม่อมหลวงศิริลูกพระอิศรพันธุ์  เปนไร่สับปะรดเข้าไปลึกมาก  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๒)  

 
  แสดงว่ามีชาวจีนเป็นเจ้าของไร่สับปะรดในแถบฉะเชิงเทราค่อนข้างมาก รัชกาลที่ ๕ 
ทรงกล่าวว่าเป็นที่น่าเสียพระราชหฤทัย เนื่องจากต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินและประกอบอาชีพเป็น
เจ้าของพ้ืนที่เกษตรกรรมปะปนอยู่กับคนไทย เสมือนเป็นการแย่งที่ดินคนไทยในการประกอบอาชีพ 
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อมูลส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการประกอบอาชีพค้าขายของชาวจีน เช่นใน พระราช
นิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ บันทึกอาชีพขายเนื้อสุกรของชาวจีนแถวเมืองมีนว่า  
 

  มีเจ๊กขายหมู ได้เรียกมาถามได้ความว่าเป็นเมืองมีน เจ๊กคนนี้รับวันละตัว ราคา
นั้น ๕๐ บาท ขึ้นไปหา ๖๐ ว่าแพง เพราะไม่ใคร่มีหมู เป็นหมูโรงสี ขายชั่งละ ๒ สลึง ๒ ไพ  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๖: ๑๐)  

 
  อาชีพค้าขายของชาวจีนในแถบดังกล่าวคือการขายเนื้อสุกร ส่วนที่คลองสามวามี
การบันทึกถึงการประกอบอาชีพขายเนื้อสุกรไว้เช่นกันว่า “ที่สี่แยกนี้เป็นตลาด มีบ้านเรือนคนมาก 
นับว่ามากกว่าต าบลอ่ืนในเมืองนี้ ได้เห็นเจ๊กท าหมูต้องไปหยุดดู” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๖: ๑๓) แสดงถึงอาชีพขายเนื้อสุกรซึ่งเป็นที่นิยมของชาวจีนใบแถบภาคกลาง ณ 
ขณะนั้น 
  ความขยันขันแข็งและไม่เลือกงานของชาวจีนยังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เมื่อ
เสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ซึ่งบันทึกถึงชาวจีนที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างหาบของที่ว่า  
 



 ๔๓ 
 

  ราษฎรที่ได้บรรทุกสิ่งของมาแต่เพ็ชร์บุรีหรือพระปฐมเจดีย์ ไม่สามารถจะขนของ
ตามทางบกซึ่ งอยู่หลังสเตชั่น ได้  ไม่มีพาหนะอะไรจะขนนอกจากจะจ้างเจ๊กหาบ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑๒)  

 
  แสดงถึงการประกอบอาชีพรับจ้างหาบของของชาวจีนในสมัยนั้น ชาวจีนได้กุม
อ านาจทางเศรษฐกิจของสยามผ่านการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งการเป็นเจ้าของกิจการ การค้า
ขาย และการรับจ้าง ซึ่งพระองค์ทรงแสดงถึงความห่วงใยการประกอบอาชีพของชาวสยามไว้ด้วย 
  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งที่นักปกครองเล็งเห็นเนื่องจาก
มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ บันทึกการเดินทางระบุการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนสยาม ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงอุปโภคและบริโภคอย่างการเป็น
อาหารและเป็นแรงงานแก่มนุษย์ และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ คือ การเป็นสินค้าในท้องถิ่น  
  การใช้ประโยชน์ในเชิงอุปโภคและบริโภคเป็นการส ารวจสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานของ
ราษฎรในท้องถิ่นอย่างกระบือ โค ช้าง และม้า ยกตัวอย่างเช่น ใน เสด็จประพาสจันทบุรี ที่ว่าการใช้
ประโยชน์จากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานนี้มีทั้งที่ใช้ในการท านา คือ กระบือ การไถลาก คือ โค การบรรทุก
สินค้า คือ ช้างและการเป็นพาหนะ คือ ม้า รัชกาลที่ ๕ ทรงอธิบายถึงที่มาและการใช้งานสัตว์แต่ละ
ชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์พ้ืนเมืองของจันทบุรีและสัตว์ต่างถิ่นจากนครราชสีมาและเมืองเขมร๔๔ ภูมิความรู้
ทางสัตว์ศาสตร์เป็นข้อมูลส าคัญในการท าความเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจันทบุรี ซึ่งจะน าไปสู่
การรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นได้ต่อไป 
  พระองค์ทรงบรรยายเกี่ยวกับการจับและการแปรรูปสัตว์น้ า เช่น การจับปลา การจับ
ปู การท าเยื่อเคย และการท าปลิงทะเล การแปรรูปและการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติปรากฏในพระ
ราชนิพนธ์เรื่องเดียวกัน เช่น “เยื่อเคยท าที่ชายทะเลตั้งแต่แขวงเมืองแกลงไปจนเมืองขลุง” และวิธีท า
ที่ว่า “กุ้งเคยอย่างนี้เปลือกนิ่ม เป็นเยื่อเคยอย่างดีไม่ต้องเหยียบต้องโขลก เคล้าเกลือก็ละเอียดไปเอง” 
ลักษณ ะเช่นนี้ เป็ น  “น้ า เคยนั้ น เป็ นอย่ างดี  ชาวเมืองนี้ เรียกว่ าน้ า เคยตกใช้กันทั่ ว เมือง” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๖๙)  
  การท าเยื่อเคยหรือกะปิไว้บริโภคเองในท้องถิ่นแสดงถึงการใช้ประโยชน์จากความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ดินแดนในแถบหัวเมืองชายทะเลตะวันออกอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด ชนชั้นน าจึงพบการผลิตกะปิและการแปรรูปอาหารทะเลดังกล่าว 
ข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปและการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นยังท าให้ชนชั้นน ามีแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นทั้ งยั งแสดงถึงความภาคภูมิ ใจในความอุดมสมบูรณ์ ของ

                                                           
๔๔ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๖๘ 



 ๔๔ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีพระราช
อ านาจเหนือดินแดนทั้งปวงในพระราชอาณาเขตจึงทรงเล็งเห็นช่องทางในการปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้จากการคุกคามของตะวันตก 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ปรากฏในลักษณะของการเป็นสินค้าประจ าถิ่น 
และการผูกส่วยจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางชุดนี้ รัชกาลที่ ๕ ทรง
บันทึกว่าการท าดินสอพองสามารถท ารายได้ให้กับประเทศ ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จประพาส
มณฑลอยุธยา โดยทรงกล่าวถึงแหล่งก าเนิดดินสอพอง วิธีขุดดินสอพอง กรรมวิธีในการปั้น รวมถึง
ราคาขาย จากนั้นทรงกล่าวถึงปริมาณของดินสอพองกับปูนว่ากองรวมกันแล้วมีมากเหมือนจะใช้ไม่
หมด แต่ก็ใช้หมดทุกปี แสดงถึงความต้องการของตลาด มีการบันทึกว่าดินสองพองเป็นสินค้าส าคัญ
ของเมืองลพบุรีที่ส่งขายในกรุงเทพฯ ทุกปี๔๕ โดยเมื่อพิจารณาจากบันทึกการเดินทางในพระราช
อาณาเขตแล้วพบว่าแหล่งดินสอพองที่ส าคัญ คือ เมืองตราดและเมืองลพบุรี การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรดังกล่าวก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ผลผลิตจากสัตว์ที่มีความส าคัญในแถบมลายู คือ รังนกซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้ 
ท้องถิ่นจึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของสยาม ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ ขณะเสด็จเกาะลังกาจิ๋ว มีการบันทึกว่า “ที่นี่เขาลงตะแกรงให้ดูตามวิธีที่เก็บ
รังนก ครั้นจะพรรณนาให้ฟังละเอียดก็จะยืดยาวนักไป น่าดูมากเพราะเป็นการประหลาดไม่เคยเห็น” 
และที่ถ้ าคลองควาย “มีรังนกที่ขาวบริสุทธิ์ดีประมาณสักร้อยรัง ไม่มีตัวนกเลย ที่นี่ฉันได้แซะสอย
เองลองดู” รังนกเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะเด่นในดินแดนแถบมลายูอย่างเกาะลังกาจิ๋ว รัชกาลที่ ๕ 
ทรงบันทึกวิธีการเก็บรังนก ความรู้สึกสงสารนก และลักษณะของรังนกในถ้ า ทั้งยังทรงแซะรังนกด้วย
พระองค์เอง๔๖ ถือเป็นกิจกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากวิถีชีวิตของชนชั้นน า การทดลองดังกล่าวจึง
เหมือนการที่เจ้าอาณานิคมทดลองท ากิจกรรมของคนท้องถิ่นด้วยความสนใจใคร่รู้ กิจกรรมเหล่านี้
ล้วนเป็นของแปลกในความคิดของผู้มาเยือน การบันทึกทรัพยากรส าคัญอย่างรังนกแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่ภายใต้การปกครองของสยามซึ่งควรค่าแก่การครอบครองและใช้ประโยชน์ต่อไป  
  การผูกส่วยท ากิจการปรากฏขณะเสด็จประพาสจันทบุรี พระองค์ส ารวจพบว่ามีการ 

                                                           
๔๕ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา, ๒๕๑๔ หน้า ๑๐ 
๔๖ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘, ๒๕๐๖ หน้า ๗-

๘ 



 ๔๕ 
 
ผูกส่วยขุดกากกะรุนและพลอยของแขกข้าหลวงผู้หนึ่ง อันแสดงถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ได้ประการหนึ่ง๔๗ ทั้งยังบันทึกพลอยขนาดใหญ่ และพลอยแดงที่มีผู้น ามาถวายรัชกาลที่ 
๕ รวมทั้งกากกะรุนที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจึงตรัสถามวิธีการขุดกับพระยาจันทบุรี ถือ เป็น
ของแปลกอย่างหนึ่งประจ าถิ่นนี้ ทรัพย์ที่อยู่ในดินนี้เองที่มีราคาและเคยถูกแขกผูกส่วยไว้คราวหนึ่ง ซึ่ง
ราษฎรเพ่ิงเข้ามาขุดได้ในภายหลังหลังจากแขกเลิกท าไป การเสด็จประพาสในประเทศเช่นนี้ท าให้
พระองค์ได้รับรู้ถึงทรัพยากรของประเทศ การประกอบอาชีพของชาวต่างชาติและราษฎรในประเทศ 
รวมถึงการผูกขาดในการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องจ่ายเงินให้กับหลวง  
 

๔) ปัญหาของราษฎร 
  การสอบถามปัญหาของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แสดงถึงประสบการณ์จากการ
ตรวจสอบท้องถิ่นด้วยพระองค์เอง รัชกาลที่ ๕ ตรัสถามและทรงรับฟังปัญหาของราษฎรทั้งคนไทย
และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่นทรงเรียกพวกลาวมาตรัสถามและได้ข้อมูลว่าเป็นลูกจ้างท าทาง
รถไฟได้เงินมาก แต่เก็บเงินไม่อยู่เนื่องจากเมื่ออยู่รวมกันจ านวนมากก็จะเล่นการพนัน แต่เมื่อท างาน
กับนายดัดที่เป็นคนซื่อตรงแล้วได้เงินมากก็ได้กลับบ้าน ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จ
ประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ที่ว่าพวกลาวที่พระองค์ทรงบันทึกไว้นี้เข้ามาท างานรับจ้างตัดฟืนและ
ท าทางรถไฟ โดยได้เล่าปัญหาและข้อดีข้อเสียของการท างานแต่ละประเภทไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายเงินและการเก็บเงินกลับประเทศของตน ชาวลาวเหล่านี้จึงเข้ามาท างานในสยามเพ่ือน า
เงินกลับประเทศ๔๘ การส ารวจข้อมูลและปัญหาในการประกอบอาชีพดังกล่าวจะท าให้ชนชั้นน า
สามารถวางแนวทางในการควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ ที่ เข้ามาประกอบอาชีพในสยามได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  การเสด็จประพาสต้นได้รับการยกย่องว่าเป็นความพยายามของผู้ปกครองที่จะข้าม 
หรือขจัดระยะห่างและความสูงต่ าทางสังคมด้วยการปลอมตัวเดินทาง การเดินทางครั้งแรกๆ เกิดจาก
ความประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ ๕ ที่จะได้เห็นบ้านเมืองในแบบปกติที่ปราศจากการตระเตรียม
ต้อนรับ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๘๒: ๗๘-๗๙; สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ, ๒๕๑๙: ๖ อ้างถึงในธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๑๖) ดังเช่นตอนข้างต้นที่พระองค์ทรงปลอม
พระองค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรโดยตรง มิใช่จากรายงานของทางการเหมือนเช่น
เคย ภาพข้างต้นแสดงถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จประพาสต้นภายในพระราชอาณา
เขต 

                                                           
๔๗ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๓๙ 
๔๘ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ๒๔๙๓: ๓ 



 ๔๖ 
 
  การบันทึกประสบการณ์การเดินทางเกี่ยวกับราษฎรสยามและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
ในพระราชอาณาเขตนี้เปรียบได้กับงานเขียนประเภทชาติพันธุ์วรรณา การเสด็จประพาสและเก็บ
บันทึกข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านสายพระเนตรเป็นอย่างการส ารวจของนักปกครองที่จ้องมอง
ความแปลกแตกต่างรวมถึงความพยายามผสมกลมกลืนกับกลุ่มชนชาวสยาม งานเขียนประเภทนี้จึง
เป็นหลักฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองของประเทศ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้อยู่อาศัย
ในพระราชอาณาจักร ทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ความจงรักภักดี รวมถึงปัญหาของ
ราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิอันมีประโยชน์ต่อการบริหารปกครองและ
พัฒนาประเทศ และยังแสดงถึงกลุ่มคนที่ชนชั้นน ามองว่าเป็นอ่ืนในประเทศ จึงควรท าความรู้จักและ
ท าความเข้าใจภายใต้แนวคิดแบบภูมิกายา  
  ดังที่ธงชัย วินิจจะกูลกล่าวถึงลักษณะของการเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่ งเป็นงานเขียน
ชาติพันธุ์วรรณาว่า งานชาติพันธุ์นิพนธ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของเจ้าอาณานิคมเพ่ือ
จัดระเบียบและควบคุม “คนอ่ืน” ในสายตาของตะวันตก ชนชั้นปกครองสยามก็มีแผนงานท านอง
เดียวกันต่อราษฎรใต้ปกครองคู่ขนานไปกับแผนงานของเจ้าอาณานิคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอกย้ า
ยืนยันว่าตนมีสถานะเหนือกว่าเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้อ านาจปกครองของตนเหนือส่วนต่างๆ ของ
รัฐแบบดินแดนที่ก าลังก่อตัวขึ้นมา นี่คือแผนงานว่าด้วย “คนอ่ืน” ในผืนดินตน (๒๕๖๐: ๙) บันทึก
การเดินทางในพระราชอาณาเขตของพระองค์ที่บันทึกผู้คนในพระราชอาณาเขตจึงเป็นการตอกย้ า
ความชอบธรรมในการจัดการบริหารและควบคุมท้องถิ่นซึ่งยังมีผู้คนที่ล้าหลังเหล่านี้ให้พัฒนายิ่งขึ้น 
ชนชั้นน ามีแนวความคิดว่ากลุ่มตนใกล้ชิดกับความศิวิไลซ์มากกว่ากลุ่มอ่ืนในประเทศ จึงมีสถานะ
เหนือกว่าราษฎรหลากหลายชาติพันธุ์เหล่านี้  และมีความชอบธรรมในการจัดการควบคุมราษฎร
เหล่านี้ให้อยู่ภายใต้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์สยามต่อไป 
  อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ชาวบ้านหรือชาวบ้านนอกเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาได้ 
แตกต่างจากชาวป่า ภาพเสนอของชาวบ้านนอกหลากชาติพันธุ์ที่ต่างจากภาพเสนอของ “ชาวป่า” 
อย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นวาทกรรมจ าแนก (discursive differentiation) ราษฎรใต้ปกครองของ
สยาม ชาวบ้านนอกในสายตาของจักรวรรดิแบบสยาม คือกลุ่มชนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือภาษาใดก็ตาม
ที่มาพ่ึงพิงอาศัย “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของกษัตริย์สยาม คนเหล่านี้อยู่ในวิสัยที่สามารถท าให้
เชื่องได้ พวกเขาว่าง่าย ความแตกต่างระหว่างคนเหล่านี้กับ “คนป่า” ไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติ แต่อยู่ที่ว่า
พวกเขาสงบสยบยอมหรือไม่ ท าให้ศิวิไลซ์ได้หรือไม่ การที่คนเหล่านี้ไม่ใช่ “ไทย” ไม่ใช่ปัญหา ตราบ
ใดที่พวกเขามีสถานะเป็น “ราษฎรใต้ปกครอง” (ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๒๔) ราษฎรที่อาศัยใน
พระราชอาณาเขตจึงมีล าดับชั้นด้วยนัยยะทางการเมืองการปกครองและการอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร
ข้างต้น หากกลุ่มชนใดยอมศิโรราบแสดงว่าเป็นราษฎรใต้ปกครอง หากแต่กลุ่มชาติพันธุ์ใดที่ ยังอยู่
ห่างไกลจากการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์นั้น ไม่ใช่คนไทยและคงไม่สามารถท าให้ศิวิไลซ์ได้ 



 ๔๗ 
 
บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตของพระองค์บันทึก “คนไทย” หลากหลายชาติพันธุ์ที่แสดง
ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์อย่างสุดซึ้ง ซึ่งพระองค์สามารถปกครองได้ต่อไป 
 

 ๒.๑.๒.๒ เส้นทางการเดินทาง 
  ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศของบ้านเมือง  

และพรรณพืช พรรณสัตว์และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งชนชั้นน าบันทึกไว้ขณะเดินทางยังพ้ืนที่ต่างๆ ในพระ
ราชอาณาเขต 

 

๑) ลักษณะภูมิประเทศของบ้านเมือง 
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตเป็นหลักฐานส าคัญว่าพ้ืนที่ในดินแดนชาย
ขอบ๔๙ ของสยาม มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งเอ้ือต่อการครอบครองและใช้ประโยชน์ ชนชั้นน าออก
ส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลและวางนโยบายปกครองหัวเมืองแถบนี้ให้มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง ใน 
ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ มีการ
บันทึกสัณฐานของบ่อน้ าร้อนขณะเสด็จประพาสบ่อน้ าร้อนที่ระนองไว้อย่างละเอียด โดยรัชกาลที่ ๕ 
ทรงบันทึกถึงรูปพรรณสัณฐานของบ่อน้ าร้อนอย่างละเอียดว่าตั้งอยู่ริมล าธารกว้าง เป็นรางไหลลง
มาแล้วผุดขึ้นที่ ในบ่อ เป็นหินประกบกันสูงศอกเศษ และมีความร้อนมากเหมือนน้ าต้มเดือด๕๐ 
ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่บริเวณระนองซึ่งชนชั้นน าค้นพบ ลักษณะดังกล่าว
เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวในหัวเมืองแถบมลายูจนถึงปัจจุบัน  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสยามเช่นนี้เป็นข้อมูลส าคัญท่ีผู้ปกครองจะครอบครองต่อไป 

  ขณะเสด็จประพาสเกาะลังกาวี ของไทรบุรีทรงพบว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขา 
มีบ่อน้ าร้อน ส่งผลให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม ยกตัวอย่างเช่นการบันทึกเขาใหญ่ลูกหนึ่งขณะเสด็จ
ประพาสเบราตาลกา ปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลม
มลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ดังนี้  “เขานี้สูงใหญ่ตรงลิ่ว นับว่าเป็นที่วิวงามแห่งหนึ่ง.. .ดูไม่สู้งามแต่

                                                           
๔๙ ดินแดนชายขอบคือดินแดนที่มีอาณาเขตอยู่ในดินแดนสยามหรือหมายรวมถึงดินแดนที่ส่งเครื่อง

บรรณาการแก่สยาม ดินแดนชายขอบของสยามคือดินแดนท่ีตั้งอยู่ทางชายทะเลอ่าวสยาม คือ หัวเมืองปักษ์ใต้ ได้แก่ 
มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี และดินแดนทางชายทะเลอ่าวเบง กอล คือ หัวเมืองฝ่าย
ทะเลตะวันตกหรือหัวเมืองฝ่ายตะวันตก คือ มณฑลภูเก็ต รวมถึงหัวเมืองมลายูประเทศราช คือ เมืองไทรบุรี เมือง  
กลันตัน และเมืองตรังกานู (ซึ่งสยามมีอ านาจเสมือนเจ้าอาณานิคมปกครองดินแดนอาณานิคมดังกล่าว)  

๕๐ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 
เล่ม ๑, ๒๕๐๗ หน้า ๘๐-๘๒ 

 



 ๔๘ 
 
ประหลาดไม่เคยเห็นที่บ่อหนึ่งสายน้ าลงทางหนึ่งขึ้นไปทางหนึ่งในปากบ่อที่เท่ากัน แต่ไปวนป่วนเสีย
รอบหนึ่งจึงไหลดูก็น่าดูอยู่” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๒๐๔) ตอนข้างต้น
บันทึกเขาแห่งหนึ่งที่มีวิวงามดี หากแต่น้ าตกไม่งามนักแต่ประหลาดตา  
  การเสด็จประพาสยังดินแดนห่างไกลจากศูนย์กลางจึงท าให้ชนชั้นน าได้ชมภาพวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาไปจากความคุ้นเคย ชนชั้นน าจ้องมองและจดบันทึกลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ในดินแดนชายขอบอย่างเจ้าอาณานิคม แสดงถึงการส ารวจทรัพย์สมบัติของตนภายใต้
อ านาจและฐานะที่เหนือกว่าของสยาม   
 

๒) พรรณพืช พรรณสัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ   
  การออกเดินทางท าให้ชนชั้นน าเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ พรรณพืช พรรณสัตว์ และแร่ธาตุต่างๆในประเทศ ทั้งในแง่ของปริมาณ ประเภท และคุณภาพ 
อันจะเป็นข้อมูลส าคัญในการควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงท้องถิ่นนั้นๆ ให้อยู่ภายใต้
อธิปไตยของสยามต่อไป  
  พรรณพืชที่บันทึกไว้ในบันทึกการเดินทางเป็นอย่างการส ารวจความรู้ด้านธรรมชาติ
วิทยา พระองค์ทรงมุ่งบันทึกพืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่สยามในยุคสมัยของพระองค์ ความรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นท าให้ชนชั้นน าสยามเห็นช่องทางใน
การพัฒนาพ้ืนที่และทรัพยากรด้วยประการหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงผลไม้ประจ าถิ่นลพบุรี คือ 
น้อยหน่าหรือไน้หน่าซึ่งราษฎรปลูกกันเป็นจ านวนมากแถบนอกเมืองลพบุรี ดังปรากฏใน ระยะทาง
เสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแถวต าบลทะเลชุบศรนี้นิยมปลูกน้อยหน่าซึ่งเรียกว่าไน้
หน่ากันมาก และได้เป็นสินค้าส่งไปขายที่กรุงเทพฯ การที่พระองค์ทรงกล่าวว่าไม่สามารถเห็นถนนที่
วางสระได้ถนัดเพราะมีไร่น้อยหน่าปกคลุมหมด แสดงถึงจ านวนของไร่น้อยหน่าที่มีปกคลุมอยู่บริเวณ
นี้เป็นจ านวนมาก๕๑ หากพิจารณาจากมุมมองของผู้ปกครองแล้วผลไม้ประจ าถิ่นชนิดนี้สามารถท าเงิน
ให้กับเมืองลพบุรีได้มากถือเป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
  พระองค์ทรงบันทึกถึงผลไม้ประจ าถิ่น คือ สับปะรดและมะม่วงของฉะเชิงเทราไว้
ขณะทรงแวะเข้าปากน้ าเจ้าโล้ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ 
ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ที่ว่า  
 

  ไร่สับปะรดแลสุดตาทั้ง ๒ ฟาก ต้นมะม่วงงามๆ แต่มีความเสียใจที่จะกล่าวว่า
เจ้าของไร่สับปะรดเหล่านี้เปนเจ๊กมาก มีไทยที่เปนปึกแผ่นอยู่ก็หม่อมหลวงศิริลูกพระยาอิศร

                                                           
๕๑ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา, ๒๕๑๔ หน้า ๑๕ 



 ๔๙ 
 

พันธุ์...สับปะรดฤดูที่ก าลังดีขายราคายืนอยู่ในร้อยละบาท (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๒)  
 

  พระองค์ทรงมุ่งบันทึกภาพการน าสับปะรดมาแขวนหรือกองไว้เป็นแถวเทียบกับไร่
พริกหอมกระเทียมที่คลองด าเนินสะดวก ทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาขายในช่วงขายดีและช่วง
ปกติ รวมถึงเจ้าของไร่สับปะรด ๒ แห่งที่ไม่ยอมขายพระองค์เนื่องจากรับเจ้าประจ าไว้แล้ว ส่วนราคา
นั้นก็ไม่เหมือนกัน ร้านที่คุณภาพไม่ดีกลับเรียกราคาสูงกว่า แสดงถึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนแถบนี้ผ่านการซื้อขายผลไม้  
  พระองค์ทรงบันทึกถึงพริกไทยซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจในแถบจันทบุรีไว้อย่างละเอียด  
โดยทรงให้ความรู้เกี่ยวกับพริกไทยชนิดต่างๆ ไว้ใน เสด็จประพาสจันทบุรี ซึ่งกล่าวถึงวิธีการปลูก
พริกไทยอย่างละเอียด มีการอธิบายชนิดของพริกไทย คือ พริกไทยด า พริกไทยล่อน และพริกไทยมูล
นก รวมถึงวิธีการปลูก การดูแล ลักษณะ การเก็บเกี่ยว และรสชาติของพริกไทยแต่ละชนิด๕๒ แสดงถึง
ความสนใจพืชเศรษฐกิจของชนชั้นน าซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความข้างต้นเป็นภาวะที่ชน
ชั้นน าออกเดินทางเพ่ือเสาะแสวงหาความรู้ในท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือบันทึกเป็นความรู้ของบ้านเมืองและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
  การเดินทางยังดินแดนชายขอบหรือหัวเมืองและหัวเมืองประเทศในแถบมลายูท าให้
ชนชั้นน าได้เก็บความรู้เกี่ยวกับพรรณพืช แสดงถึงการส ารวจพ้ืนที่ชายขอบของสยามเพ่ือการ
ครอบครองและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด พรรณพืชในหัวเมืองแถบมลายูบางชนิดมีลักษณะแปลก
ประหลาด ยกตัวอย่างเช่นใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบกทางเรือ รอบแหลมมลายู 
ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ดังที่ว่า  
 

  เราลืมไปเมื่อขึ้นบกมีต้นไม้อย่างหนึ่งลูกขนาดหว้าเป็นสีชมพูบ้างขาวบ้าง กลิ่น
เหม็นเหมือนน้ ามันดินฟุ้งไปจับก็เหม็นติดมือ เขาเรียกพระยาดาบหัก  รากกินอยู่คงพวก
ทหารเราพอมีเอ่ยกันขึ้น พวกทหารเราทึ่งกันเต็มทีถอนกันหนุบหนับไปตามทาง ยังมีอีก
อย่างหนึ่งเป็นลูกแดงเล็กๆ ติดกันเป็นราว คล้ายลูกใต้ใบ แต่นี่กลับเป็นลูกอยู่บนใบดูงามดี 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๙๙) 

 
  ตอนข้างต้นกล่าวถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสยาม ทั้งยังเชื่อกันว่า
รากมีคุณสมบัติท าให้อยู่ยงคงกระพัน ทหารจึงพากันถอนมารับประทาน การบันทึกพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น

                                                           
๕๒ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๖๑-๖๒ 



 ๕๐ 
 
ของเกาะลังกาวี๕๓ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไทรบุรีนี้เป็นอย่างการส ารวจพืชพรรณต่างถิ่นในหัวเมือง
ประเทศราช แสดงถึงความสนใจใคร่รู้และความพิศวงของนักส ารวจชาวสยามในฐานะเจ้าอาณานิคม
รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงพรรณสัตว์นานาชนิด ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสจันทบุรี 
ซึ่งกล่าวถึงสัตว์ประจ าถิ่นจันทบุรีไว้ในหัวข้อ “ว่าด้วยสัตว์ป่า แลสัตว์ของเลี้ยง” อย่างละเอียด โดยมี
การแบ่งประเภทไว้เป็นหมวดหมู่ คือ สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร สัตว์ที่กินผลไม้ สัตว์ที่กินหญ้า 
และสัตว์น้ า ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกถึงสัตว์ป่าที่อยู่ชุกชุมในแถบนี้ คือ เสือชนิดต่างๆ ได้แก่ เสือ
ลายพาดกลอน เสือลายตลับ เสือปลา ชะมด และนางเห็น อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ใน
แถบดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ดังที่ว่า  
 

  สัตว์ต่างๆ ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั้น เสือลายพาดกลอน เสือลายตลับ เสือปลา 
ชะมด นางเห็น...เสือที่ในเมืองนี้เขาลือกันว่าชุมนัก มีอยู่ทั่วไปทุกแห่ง ที่พลิ้วที่สระบาปก็มีเสือ
ใหญ่อยู่เสมอพระยาจันทบุรีเขาว่ามันเข้ามาในบ้านบ้าง ในเมืองใหม่ก็เข้ามาบ่อยๆ เที่ยวขบกัด
คนแทบทุกปี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๖๘)  

 
  การบันทึกถึงเสือซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อในแถบนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่
แถบจันทบุรี เสือซึ่งมีอยู่ชุกชุมนี้เข้ามากัดคนในเมืองแทบทุกปี ถึงกับต้องมีนายพรานออกยิงและท า
จั่นดักเสือพวกนี้ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ที่กินผลไม้อย่างหมี ลิง ค่าง 
บ่าง และชะนี สัตว์กินหญ้า ได้แก่ ช้าง แรด โค กระบือ สุกร ป่า เนื้อ กวาง เก้ง กระต่าย และกระจง 
ซึ่งทรงแยกอธิบายว่านิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น ไม่นิยมน ามารับประทานเนื่องจากถือกันว่าเป็นสัตว์ที่สกปรก 
รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลาในแถบนี้ว่า  
 

  ปลาทะเลที่ได้ชุมในปากอ่าวนี้นั้นคือ ปลาอินทรี ๑ ปลาดาบลาว ๑ ปลากุเรา ๑ 
ปลาจะละเม็ด ๑ แลปลาอื่นๆ แต่ปลาทูไม่มีมาถึงอ่าวนี้ ปลาจะละเม็ดนั้นตัวโตๆ กว่าในอ่าว
ปากน้ าเจ้าพระยา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๖๙)  

 
  ส่วนปลาน้ าจืดนั้น “ในเมืองนี้ปลาน้ าจืดไม่สู้บริบูรณ์” การบันทึกทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างสัตว์ประจ าถิ่นท าให้ชนชั้นน ามีข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนสยามเพ่ือจะน าไปสู่ การ
ครอบครองและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
  ความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุในประเทศซึ่งน ามาใช้ท าเครื่องประดับ รวมถึงดินสอพองที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจบันทึกไว้ในการเสด็จประพาสยังหัวเมืองชายทะเลตะวันออก แร่หรือหินที่
                                                           

 ๕๓ เกาะลังกาวีเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังเมืองปลิศ เมืองสตูล หรือเมืองไทร ณ ขณะนั้น 



 ๕๑ 
 
น ามาใช้ท าเครื่องประดับ เช่น ทอง พลอย บุศย์ และกากกะรุน เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ
ในแถบตะวันออก มีการบันทึกภาพราษฎรน าสิ่งของเหล่านี้มาถวายพระองค์ ในพระราชนิพนธ์ เสด็จ
ประพาสจันทบุรี ดังที่ว่า “จีนจูบ้านสีพยาเอาพลอยที่ขุดได้เมล็ดหนึ่งใหญ่ พระยาจันทบุรีก็ว่าไม่เคย
เห็นโตอย่างนี้ ...พลอยแดงหลายเมล็ด กากกะรุนพานหนึ่ง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๕๔)  
  ความข้างต้นบันทึกพลอยขนาดใหญ่ พลอยแดง และกากกะรุนที่มีชาวบ้านจีนน ามา
ถวายรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าพลอยที่ขุดมานั้นมีขนาดใหญ่มาก และทรงสนพระราช
หฤทัยวิธีการขุดกากกะรุนจึงตรัสถามพระยาจันทบุรี มีผู้น าทองก้อน พลอยโกเมนซึ่งเป็นของหายาก 
พลอยสีดอกตะแบกและพลอยสีด ามาถวายพระองค์ แสดงถึงความนิยมของแปลกของชนชั้นน า 
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งมีราคาในดินแดนแถบนี้ ความอุดมสมบูรณ์
ของผืนดินในแถบจันทบุรีจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สามารถน ามาท าเป็นเครื่องประดับที่มีราคาสูงได้  
  นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีแหล่งดินสอพองในดินแดนแถบตะวันออก ระหว่างการ
เสด็จประพาสจันทบุรีพระยาตราดและกรมการจึงน าดินสองพองมาถวายแด่รัชกาลที่ ๕ ดังที่ว่า  
 

  พระยาตราดแลกรมการเขาเอาของต่างๆ มาให้หลายสิ่ง แต่ที่เป็นของประหลาด
นั้น ดินนวลหรือดินสอพอง พระยาตราดเขาว่ามีในแถบนี้เป็น ๓ อย่างที่อ่าวสลักเพชรนั้นขาว
มาก อิกแห่งหนึ่งแหลมมะขาม อิกแห่งหนึ่งที่เกาะปุยอยู่ในเขตเมืองตราดนี้ ดูดินสอพองนั้น
เหมือนดินสอพองเมืองลพบุรี แต่ขาวมากบ้างน้อยบ้าง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๒๒)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะของดินนวลหรือดินสอพองที่ตราดเปรียบเทียบกับ
ที่ลพบุรี รวมถึงแหล่งที่มีดินสอพองในตราดว่ามี ๓ แห่ง คือ อ่าวสลักเพชร แหลมมะขาม และเกาะปุย 
ถือเป็นข้อมูลส าคัญทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินในแถบนี้ 
  ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่า ทะเล และผืนดินในดินแดนแถบตะวันออกนี้ส่งผลให้
สยามต่อรองกับฝรั่งเศสเพ่ือยกดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ าโขงแลกกับจันทบุรีกลับคืนใน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภายหลังจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ซึ่งฝรั่งเศสเข้ายึดครองจันทบุรีและตราด รวมถึง
การยกดินแดนมณฑลบูรพา ได้แก่ เสียมเรียบ (เสียมราฐ) พระตะบอง และศรีโสภณแลกกับตราดใน 
พ.ศ. ๒๔๕๐๕๔ การที่พระองค์เสด็จประพาสดินแดนแถบนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ท าให้พระองค์ได้

                                                           
๕๔ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 



 ๕๒ 
 
ทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงทรงรักษาดินแดนแถบนี้ให้อยู่ภายใต้การ
ปกครองของสยามต่อไป 
  

 ๒.๑.๒.๓ พระราชกรณียกิจ 
  พระราชกรณียกิจในพระราชอาณาเขตที่ส าคัญ ได้แก่ การตรวจสอบและบริหาร
จัดการดินแดนของสยาม การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น การพัฒนาบ้านเมืองด้านต่างๆ 
การบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครอง และการรวบรวมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑) การตรวจสอบและบริหารจัดการดินแดนของสยาม  
  ท่ามกลางสถานการณ์ในยุคล่าอาณานิคม ชนชั้นน าสยามต้องปรับตัวเพ่ือน าพา
ประเทศให้รอดพ้นจากการถูกครอบง าโดยตะวันตก การส ารวจตรวจสอบและบริหารจัดการดินแดน
ของสยามจึงเกิดขึ้นระหว่างการเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตของรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงมีพระ
ราชอ านาจในการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอันจะน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
พระราชกรณียกิจด้านนี้ประกอบไปด้วยการจัดท าแผนที่ และการเยี่ยมชมความเจริญของบ้านเมือง 
แนวความคิดดังกล่าวของพระองค์น าไปสู่การท าความเข้าใจภูมิกายาของสยามและการพัฒนาท้องถิ่น
ของสยามต่อไป 
  การจัดท าแผนที่ในท้องถิ่นเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่โลก 
ดังที่ ธงชัย วินิจจะกูล (๒๕๖๒: ๘๑-๘๒) กล่าวไว้ว่า เรามักคิดว่าดินแดนเป็นธรรมชาติ แต่ที่จริงแล้ว
ดินแดนของชาติเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ ซึ่งท าให้ผิวโลกตามธรรมชาติมีความหมายและคุณค่า
ในทางการเมือง ดินแดนทางภูมิศาสตร์มีความหมายมากกว่าเป็นแค่พ้ืนผิวโลกชิ้นหนึ่ง คือกลายเป็น 
“ตัวตน” ทางภูมิศาสตร์ของชาติสมัยใหม่ กลายเป็น “ภูมิกายา” (geo-body) ของชาติ ซึ่งมีผลต่อ
การจัดการใช้อ านาจรัฐแทบทุกด้าน การเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมด และอุดมการณ์ของคนทั้ง
ชาติ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของลัทธิชาตินิยมทุกแห่งในโลก รวมทั้งราชาชาตินิยมของสยาม
ด้วย และหากไม่มีเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่ ย่อมไม่มีประเทศสยามในปัจจุบัน แต่ถ้าไม่มีแผนที่
สมัยใหม่ ย่อมไม่มีเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่ แผนที่ในสมัยก่อนต่างจากแผนที่ในปัจจุบัน รวมถึง
ความคิดเรื่องอ านาจและดินแดนของพระมหากษัตริย์สยามที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เหล่านี้จึงเกิดเป็นการปะทะกันระหว่างความรู้ภูมิศาสตร์แบบใหม่ที่ก าเนิดจากโลกตะวันตก กับความรู้
ชุดเดิมที่ด ารงอยู่ก่อน  
  การก าหนดเขตแดนภายในประเทศจึงเป็นที่มาของการก าหนดเขตแดนรอยต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศราชซึ่งจะปรากฏในบันทึกการเดินทางในดินแดนชายขอบและอาณา



 ๕๓ 
 
นิคม พ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญในการต่อกรกับชาติตะวันตก จึงปรากฏการท าแผนที่ของหัวเมืองต่างๆ มี
การก าหนดให้วางผังเมืองเพ่ือปรับการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัย แผนที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตแทบทุก
เรื่อง ความส าคัญของแผนที่คือการเป็นตัวก าหนดเขตแดนของสยาม ทั้งยังเอ้ือประโยชน์ทาง
ภูมิศาสตร์แก่ราษฎรและข้าราชการในประเทศ ในการเดินทางเพ่ือติดต่อค้าขายหรือติดต่อสื่อสารกัน
ในโอกาสต่างๆ 
  ใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีการวาดแผนผังพระนครหลวงของ
เจ้านายตามพระราชด าริของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งแสดงถึงความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับการบันทึกสถานที่ส าคัญ
ไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ “ปรางค์กลางนั้นเห็นจะยังไม่ได้ก่อขึ้นไปเป็นแน่ได้ให้กาพย์๕๕ตรวจวัดท าแปลน
มาดู การที่น านั้นเอาอย่างพระนครหลวงเมืองเขมร” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๑๔: ๓)  กาพย์ คือ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ มีหน้าที่เป็นราชองครักษ์ การ
วาดแปลนหรือแผนผังมีความส าคัญต่อการบันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์บ้านเมือง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าแผนที่มณฑลภายในประเทศอีกด้วย  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ท าแผนที่ของพระนารายณ์ราชวัง ในพระราช 
นิพนธ์เรื่องเดียวกัน โดยทรงมีพระราชด าริให้กรมนเรศ๕๖ท าแผนที่บริเวณก าแพงชั้นในพระที่นั่งสุทธา
สวรรค์ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์วาดแผนที่ตั้งแต่ก าแพงหน้าพระที่นั่งถึงประตู
หน้าตึกพระเจ้าเหา จมื่นสราภัยสฤษดิการ (เจิม แสง-ชูโต) ๕๗ ท าแผนที่ป้อม โรงช้าง และโรงม้า และ
ทิมด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาลถึงชั้นใน ส่วนในก าแพงนั้นให้กาพย์และจมื่นสราภัยช่วยกันท าสอง
คน๕๘ ตอนข้างต้นแสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๕ ในการท าแผนที่เพ่ือบันทึกสถานที่ส าคัญ
ในพระราชอาณาเขตไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติภายใต้เขตแดน
ของพระองค์   
  การบันทึกการส ารวจดินแดนในพระราชอาณาเขตเพื่อน ามาท าแผนที่ปรากฏ
ตลอดการเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ยกตัวอย่างเช่นในระหว่างการประชุมเพ่ือตรวจล าน้ าเก่า

                                                           
๕๕ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ เป็นราชองครักษ์ 

 ๕๖ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิ
หาร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงว่าราชการกรมพระนครบาลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น
นเรศวรฤทธิ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ และพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ 
 ๕๗ จมื่นสราภัยสฤษดิการ (เจิม แสง-ชูโต) ราชองค์รักษ์ ต่อมาเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

๕๘ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา, ๒๕๑๔ หน้า ๑๖ 



 ๕๔ 
 
ตอนล่างมีการบันทึกถึงการท าแผนที่ไว้ว่า “สี่สระที่ปรากฏอยู่นี้ คือ สระแก้ว สระเกษ สระคา สระ
ยมนา ซึ่งเป็นน้ าราชาภิเษกอยู่เหนือเมืองสุพรรณเก่า...ล าน้ านี้เห็นจะได้ลงในแผนที่ได้เร็ว เพราะ
ตอนที่ต่อน้ าทรงขึ้นไปข้างบนก็ได้เค้าเงื่อนแล้ว” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: 
๑๘) แสดงถึงความส าคัญของการท าแผนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศในสมัยนั้น การเก็บ
รายละเอียดของสถานที่ในดินแดนเช่นนี้จะช่วยให้การจัดการด้านแผนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  หน้าที่ส าคัญของแผนที่ คือ การป้องกันอันตรายจากการเดินเรือในแขวงบางละมุง  
ดังปรากฏใน เสด็จประพาสจันทบุรี ขณะเสด็จอ่าวบ้านยางและทรงพบว่า “ข้างขวาเรือมานั้นน าร่อง
แจ้งความว่ามีศิลาอยู่ใต้น้ าตรงเขาหินด าออกไป เฉพาะอยู่ตรงช่อง เรือจะมาไม่มีที่สังเกตอะไร สังเกต
ได้แต่เขาหินด ากับตรงช่อง ถ้าเรือออกมาในช่องตรงมาแล้วต้องถูกหิน เพราะอย่างนั้นเรือต้องเดินอ้อม
เข้าไปข้างฝั่ง หรือออกไปริมเกาะเสม็ดจึงจะพ้น” ความดังกล่าวส่งผลให้ทรงมีพระราชด าริว่า “เมื่อเรา
ทราบความดังนี้ได้สอบดูในแผนที่ก็ไม่มี ดูเป็นที่น่ากลัวนัก ถ้าเรือลูกค้าไปมาไม่รู้แล้วจะโดนเป็นแน่ 
คิดไว้ว่าเวลาควรแล้วจะให้ออกมาเซอร์เว ลงแผนที่เสียสักคราวหนึ่ง แล้วจะท าทุ่นไว้เป็นที่หมายเรือ
ด้วย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๑๗)  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการท าแผนที่ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือหากไม่ส ารวจให้ถี่ถ้วนแล้วอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ จาก
ตัวอย่างนี้ท าให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ออกมาส ารวจบริเวณดังกล่าวเพ่ือใส่ต าแหน่ง
หินที่ขวางทางเดินเรือลงในแผนที่ เพ่ือความปลอดภัยของเรือลูกค้าท่ีสัญจรทางนี้      
  การท าแผนที่เพ่ือประโยชน์ในการขุดคลองปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาส
ไทรโยค โดยกล่าวถึงคุณสุรวงศ์ว่าเป็นผู้คิดท าแผนที่ระหว่างคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญ ดังนี้ 
“ได้ปรึกษาพร้อมกับคุณสุรวงศ์๕๙ คิดจะแก้ไม่ให้คลองนี้เสีย คุณสุรวงศ์ได้ให้ออกมาท าแผนที่ใน
ระหว่างกลางคลองมหาสวัสดีและคลองภาษีเจริญต่อกัน ได้เป็นระยะทาง ๑๐๐ เส้นเศษจึงคิดขุด
คลองตั้งแต่พ้นหลัก ๓๐๐ มา” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๔-๕) แสดงถึง
ความส าคัญของการท าแผนที่เพื่อที่จะได้วางแผนขุดคลองเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การท าแผนที่เป็นการบันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือกายภาพของดินแดนในพระ
ราชอาณาเขตไว้ได้อย่างรอบด้าน การมีแผนที่ท าให้ภูมิกายาของสยามในความคิดของชนชั้นน าชัดเจน
ขึ้น ชนชั้นน าสยามมุ่งท าหลักฐานทางเขตแดนในพระราชอาณาเขตเพ่ือให้สามารถต่อรองกับชาติ
ตะวันตกภายใต้ลัทธิจักรวรรดินิยมได้ แผนที่จึงเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถน ามาจัดการเขตแดน
และพ้ืนที่ในพระราชอาณาเขตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

                                                           

 ๕๙ เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) 



 ๕๕ 
 
  การเยี่ยมชมท้องถิ่นประกอบด้วยการส ารวจตรวจตราทรัพยากรส าคัญในท้องถิ่น
อย่างรังนก รวมถึงการเยี่ยมชมตลาดเพื่อตรวจสอบความเจริญในท้องถิ่น การบันทึกถึงรังนก
เชื่อมโยงไปสู่การเก็บภาษีรังนกอันเป็นรายได้ส าคัญของประเทศและการรักษาพ้ืนที่ของสยามใน
บริเวณดังกล่าว พระองค์ทรงกล่าวถึงพ้ืนที่ที่มีรังนก วิธีการเก็บรังนก รวมถึงการเก็บอากรรังนก รังนก
จึงถือเป็นทรัพย์สมบัติส าคัญของสยามที่ชนชั้นน าพึงรักษาไว้ มิ ให้ตกเป็นของตะวันตก ดังตัวอย่างซึ่ง
บันทึกการส ารวจหัวเมืองบริเวณแหลมมลายูใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู 
คราว ร.ศ. ๑๐๘ ตอนต่อไปนี้  

 
  บรรดาเกาะใหญ่ๆ ตั้งแต่ปากช่องคลองปากรอออกไปเจ็ดเกาะ เล็กสามเกาะ ไม่มี
ประโยชน์อันใด ตกเป็นของเมืองพัทลุง แต่เกาะเล็กๆ ที่มีรังนกเรียกว่าเกาะสี่เกาะห้า รายอยู่
ตามหน้าเกาะใหญ่ของพัทลุงสิบเอ็ดเกาะมีรังนกอยู่หกเกาะ กับเกาะหว่างช่องที่จะออกไป
ทะเลลอนที่สาม ซึ่งน่าจะเป็นของเมืองพัทลุงด้วยนั้น กลับเป็นของเมืองสงขลา ยังเกาะเล็กๆ 
ข้างเหนืออีกห้าเกาะจะเป็นของสงขลาก็ดูจะควรอยู่ แต่เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เห็นจะเป็นด้วยเร่ือง
เมืองสงขลาผูกอากรรังนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๓๑) 

 

  การส ารวจพ้ืนที่ซึ่งมีรังนกส่งผลต่อการครอบครองและใช้ประโยชน์ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเมืองต่างๆ จะเห็นว่าเกาะใหญ่น้อยบริเวณเมืองพัทลุงและสงขลานี้จะถูกจัดแบ่งตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์รวมถึงการมีรังนกของเกาะต่างๆ เกาะที่มีรังนกหากพิจารณาจากสถานที่ตั้ง
ควรเป็นของพัทลุงแต่กลับเป็นของสงขลา เนื่องจากการผูกอากรรังนกของเมืองสงขลา ดังนั้นเกาะที่ มี
รังนกนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจส าคัญของสยามแล้วยังบ่งบอกการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ภายใต้การผูก
อากรรังนกอีกด้วย การเดินทางส ารวจเช่นนี้ท าให้ชนชั้นน าได้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ควรค่า
แก่การครอบครองและใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  การเยี่ยมชมความเจริญของตลาดในท้องถิ่นต่างๆ ปรากฏอยู่ตลอดการเสด็จพระ
ราชด าเนินภายในประเทศ เนื่องจากตลาดเป็นสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและมีการชุมนุมกัน
เพ่ือค้าขาย ตลาดจึงเป็นสถานที่ซึ่งแสดงนัยยะของความเจริญในท้องถิ่นได้ ดังตัวอย่างใน พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ซึ่งบันทึกสภาพของ
ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ที่เมืองนครปฐมว่ามีความหนาแน่นกว่าตลาดอ่ืน รวมถึงการบันทึกสภาพของ
ตลาดที่ควรปรับปรุงไว้อีกด้วย ดังต่อไปนี้  
 

  เมื่อถึงปฐมเจดีย์ ได้แวะไปดูตลาดทั้ง ๒ ข้าง เห็นติดแน่นหนาบริบูรณดี เกือบจะ
ว่าตลาดไหนสู้ไม่ได้ แต่พื้นยังเปนโคลนลุ่มดอนต้องโรยแกลบ จะต้องคิดจัดการใหม่ให้



 ๕๖ 
 

สะอาดขึ้น ส่วนถนนที่เปนของสุขาภิบาลก็ยังไม่ได้ถมหิน เห็นว่าเปนการสมควรแท้ที่
จะต้องถมหินอย่างราชบุรี…ถนนซ้ายพระจากสถานีไปดูเรียบร้อยดี ต้นมะขามงามตลอดจนถึง
บันไดใหญ่ดูเปิดเผย แต่ตึก ๒ ข้างถนนออกจะไม่ใคร่ติดเพราะเข้าไปรุมกันอยู่ในตลาดเสีย
หมด พระปฐมเจดีย์แปลกกับที่ อื่น  ถ้าไม่ เข้าไปในตลาดแล้วดูคนละไม่มี เท่ าไร 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑๔)  

 
  ความส าคัญของการบันทึกในครั้งนี้ คือ รัชกาลที่ ๕ ทรงชี้แนะถึงการปรับปรุงถนน
โดยรอบตลาดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ที่ตลาดเท่านั้น รอบนอกของตลาดจึงไม่ค่อย
มีคนมากนัก แสดงถึงการตรวจสอบความเจริญโดยรอบตลาดของเมืองนครปฐม ทั้งยังแสดงพระราช
ทัศนะต่อการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจไว้อีกด้วย 
  อีกตอนหนึ่งบันทึกตลาดเมืองชลบุรีหลังเกิดไฟไหม้ว่ามีความครึกครื้น ดังปรากฏใน 
พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ดังที่ว่า  
 

  ตลาดเมืองชลนี้ตั้งแต่ไฟไหม้แล้วไม่ได้เคยมาเห็นอีกเลย ดูครึกครื้นแข็งแรงขึ้น ที่ซึ่ง
เคยขายของสดเต็มถนนอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เปนร้านขายของต่างๆ ทั้งสองฟาก แต่ของบางกอก
ทั้งนั้น ที่เราซื้อไม่ได้สักสิ่งเดียว (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๘)  

 
  นอกจากความครึกครื้นแล้วพระองค์ยังทรงบันทึกความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และ
สินค้า โดยสินค้าส่วนใหญ่น ามาจากบางกอกซึ่งพระองค์ไมท่รงซื้อ ความเปลี่ยนแปลงจากการขายของ
สดเต็มถนนสู่ร้านขายของสองฟากแสดงถึงการพัฒนาของตลาดแห่งนี้ หากแต่สินค้ากลับมาจาก
บางกอกซึ่งพระองค์ไม่สนพระราชหฤทัยเนื่องจากมิใช่ของแปลกประจ าถิ่นดังกล่าวแต่อย่างใด การฟื้น
ตัวของตลาดเมืองชลบุรีหลังจากไฟไหม้แสดงถึงความเจริญของพ้ืนที่ในแถบนี้ 
  ตลาดในท้องถิ่นเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชด าเนินอยู่เสมอ การบันทึก
แสดงถึงเอกลักษณ์ของตลาดในแต่ละท้องถิ่น การส ารวจตลาดในพระราชอาณาเขตจึงท าให้ชนชั้นน า
สยามเข้าใจระบบเศรษฐกิจในประเทศผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้มากยิ่งขึ้น พ้ืนที่ใดซึ่งมีความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจจะปรากฏความคึกคักของตลาด หากพ้ืนที่ใดประสบปัญหาทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติตลาดจะซบเซาหรือร้างราไป การลงพ้ืนที่ส ารวจด้วยพระองค์เองท าให้
รัชกาลที่ ๕ ทรงเข้าใจสภาพเศรษฐกิจอันจะน าไปสู่การปรับประเทศให้ทันสมัยต่อไป 
 



 ๕๗ 
 

๒) การตรวจสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นสยาม 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชอ านาจในการตรวจสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นอันเป็นพระราชกรณียกิจส าคัญ โดยทรงบันทึกการตรวจเยี่ยมสถานที่ราชการและ
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักปกครองในการปรับปรุงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตปรากฏการเสด็จเยี่ยมชมหรือตรวจสอบ
สถานที่ราชการในท้องถิ่น พระองค์ทรงสอดแทรกพระราชทัศนะต่อสถานที่ราชการเหล่านั้นด้วยทุก
ครั้ง ยกตัวอย่างเช่นการบันทึกถึงที่ท าการบางมูลนาค ออฟฟิศ ไปรษณีย์ และโทรเลข ใน พระ
ราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ทีว่่า  
 

  ได้ลงเรือจากพลับพลาไปดูที่ว่าการอ าเภอท าเรียบร้อยหมดจด มีที่ดินกว้างขวาง 
สนามหญ้าท าดี มีออฟฟิศไปรสนีย์แลโทรเลขตั้งอยู่ในที่นั้นด้วย ท าหมดจดเหมือนกัน  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๘: ๑๗)  
 

  ความข้างต้นแสดงถึงการดูแลรักษาสถานที่ต่างๆ ของทางราชการเป็นอย่างดี โดย
ทรงมีพระราชด ารัสว่าสถานที่ราชการ ณ บริเวณนั้นเรียบร้อยหมดจดดี ถือเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านการดูแลรักษาสถานที่ราชการดังกล่าว 
  อีกตอนหนึ่งขณะการเสด็จประพาสปราจีน พระองคท์รงกล่าวถึงที่ว่าการไว้ว่า  
 

  มีร้านถ่ายรูปร้านหนึ่งช่างจีนอยู่ข้างจะมีกัลยาณมิตร ได้เรียกให้ไปถ่ายรูปหมู่ที่ที่ว่า
การ ที่ว่าการตั้งแต่โรงโทรเลขไปยังเปนก ามะลอยอบแยบอยู่ทั้งนั้น แต่เขาอุตส่าห์ปุปะ
เยียวยาและรักษาสะอาดจริงๆ การงานเปนระเบียบเรียบร้อยดีจริงๆ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๘)  

 
  พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าที่ว่าการและโรงโทรเลขดูไม่สมกับเป็นสถานที่
ราชการ แต่ทรงชื่นชมในความอุตสาหะที่หมั่นซ่อมแซมและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบ ตอนข้างต้นจึงเป็นส ารวจทั้งลักษณะทางกายภาพและระบบการท างานของ
สถานที่ราชการดังกล่าว 
  การเสด็จเยี่ยมชมและตรวจตราสถานที่ราชการปรากฏอยู่ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อ
เสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก ปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ มีการกล่าวถึงการสร้างโรงทหารไว้ว่า  
 



 ๕๘ 
 

  ที่ต่อขึ้นไปข้างเหนือจะท าเปนที่โรงทหารส าหรับได้รักษาสลัดโจรผู้ร้าย ด้วยใน
ระยะนี้เปนที่เปลี่ยว ย่านห่าง แต่ก่อนเคยมีสลัดท าร้ายเรืออยู่บ้าง จึงได้ให้จัดการรักษาให้
แขงแรง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๙)  

 
  โรงทหารจึงมีความจ าเป็นต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองให้ห่างไกล
จากโจรผู้ร้าย ซึ่งส่งผลต่อความสงบของบ้านเมือง การที่โรงทหารแข็งแรงจึงแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
  นอกจากโรงทหารแล้วยังปรากฏการเสด็จเยี่ยมชมสถานที่คุมขังนักโทษ ซึ่งเป็น
สถานที่ส าคัญต่อการเมืองการปกครองในพระราชอาณาเขต เป็นสถานที่ซึ่งลงทัณฑ์ผู้กระท าความผิด
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่น ดังตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ซึ่งบันทึกลักษณะ
ทางกายภาพและการด าเนินงานในสถานที่คุมขังนักโทษหรือคุกไว้ ดังต่อไปนี้  
 

  แล้วถึงคุก ที่คุกนี้ท าดีมากกั้นด้วยสังกสี แต่อาไศรยคันถนนรอบ ...การซึ่งยกที่คุม
ขังขึ้นสูงเช่นนี้ ดูเปนที่ให้คนโทษพ้นจากความเจ็บไข้ ในห้องที่ขังก็รักษาสะอาดหมดจด...มีโรง
ท างานโรงฟังธรรมและโรงเลี้ยงเด็ก...ที่ท าครัวแต่หมดจดสะอาดดี การควบคุมนักโทษเปน
ระเบียบเรียบร้อย  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๘: ๓๐-๓๑)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกรายละเอียดของการสร้างคุก สถานที่ในคุก การควบคุม
นักโทษ รวมถึงการลดโทษ ความข้างต้นจึงเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่คุมขังนักโทษ
และพระมหากรุณาธิคุณต่อนักโทษในการมีค าสั่งให้ลดโทษอีกด้วย เหล่านี้เสมือนเป็นสถานที่ในการ
ป้องปรามผู้กระท าความผิดภายใต้พระราชอาณาเขตของพระองค์ 
  การตรวจเยี่ยมสถานที่ราชการต่างๆ ท าให้รัชกาลที่ ๕ ทรงทราบความเป็นไปของ
บ้านเมืองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสถานที่เหล่านี้ พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกของสถานที่เหล่านี้ไว้อยู่เสมอ เช่น “เรียบร้อยหมดจด” “ท าดีมาก” หรือ “ก ามะลอยอบ
แยบ” เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้เป็นอย่างการตรวจตราความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ  ซึ่งแสดงถึง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในพระราชอาณาเขตอีกด้วย 
  การตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นต่างๆ ได้รับ
การบันทึกตลอดเส้นทางการเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขต รัชกาลที่  ๕ ทรงตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงท าหน้าที่บริหารจัดการและบ ารุงรักษาสถานที่ส าคัญ
และพ้ืนที่ในท้องถิ่นของตน ปราบปรามโจรผู้ร้าย น าเสด็จ ตลอดจนรายงานประวัติความเป็นมาใน
ท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่นการน าเสด็จของ “เทศา” ที่ปรากฏใน เสด็จประพาสต้น ตอน



 ๕๙ 
 
ที่ว่า “วันนี้ได้เทศา๖๐ลงเรือมาด้วย รู้ต าบลมาก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๒๙: ๒๘) ความข้างต้นแสดงถึงประสิทธิภาพของข้าราชการผู้นี้ที่รู้จักพ้ืนที่บริเวณกรุงเก่าเป็นอย่าง
ดี   
  การตรวจสอบการท างานของข้าราชการและข้าราชบริพารในท้องถิ่นต่างๆ ด้วย
พระองค์เองปรากฏระหว่างการเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี พระองค์ทรงกล่าวชื่นชมมหาดเล็กที่
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปี
ระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ซึ่งบันทึกว่ารัชกาลที่ ๕ พระราชทานเหรียญและเงินแก่มหาดเล็กที่
ปฏิบัติงาน ณ เขามหาสวรรค์ ทั้งยังทรงกล่าวชื่นชมมหาดเล็กเหล่านี้ว่าสามารถดูแลรักษาเขามหา
สวรรค์ไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งข้าวของเครื่องใช้ในรัชกาลที่ ๔ และการซ่อมแซมหมู่พระที่นั่งต่างๆ๖๑ การ
ตรวจสอบของพระองค์ในตอนนี้ท าให้เห็นการดูแลรักษาสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินสยามให้คงอยู่ใน
สภาพเดิมมากท่ีสุด อันมีความส าคัญต่อความมั่นคงของบ้านเมืองประการหนึ่ง  
  การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในท้องถิ่นอย่างพระยาจันทบุรี (โต) และท่าน
กรมท่าในการสร้างและบ ารุงรักษาพระเจดีย์ส าคัญของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ปรากฏอยู่ใน พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออกในปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ ดังต่อไปนี้ 
 

  รุ่งขึ้นวัน ๓ ฯ๑๑ ๓ ค่ า ไปที่น้ าตกพลิ้ว ขึ้นที่วัดท่าเรือคลองยายด าไปด้วยม้า ที่น าพุ
นั้นได้จัดการท าลู่ทางที่เที่ยวได้ที่วถึงสนุกดี พระเจดีย์ศิลาแลงที่ให้พระยาจันทบุรี (โต) ท าไว้
แต่ก่อนก็ยังบริบูรณ์ดีรูปร่างก็พอใช้ เปนแต่ปากระฆังโตไปหน่อยหนึ่ง ตั้งนามว่า จุลศิร
จุมพฏเจดีย ์แลสุนันทานุสาวรีย์ที่ท่านกรมท่าไปท านั้นก็ท าเรียบร้อยงามดี แลเปนของถาวร
อยู่ได้นาน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑๕) 

 
  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงหน้าที่ของข้าราชการประจ ามณฑล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตามพระราชด ารัสของพระเจ้าแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นถาวรสถานคู่บ้านคู่เมืองต่อไป 
ยกตัวอย่างในที่นี้คือจุลศิรจุมพฏเจดีย์กับสุนันทานุสาวรีย์ ซึ่งข้าราชการก็จัดการก่อสร้างและดูแล
รักษาได้เป็นอย่างดี เพียงแต่หากมีสิ่งใดไม่งามไปบ้างพระองค์ก็ได้ทรงบันทึกไว้ อย่างปากระฆังที่มี
ขนาดใหญ่ไปบ้าง นอกจากนั้นก็เป็นการพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก แสดงถึงการตรวจสอบการ
ท าหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นผ่านสายพระเนตรของพระองค์เอง 
 

                                                           

 ๖๐ เทศา คือ พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) ซึ่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า 
 ๖๑ ดูรายละเอียดใน พระราชหตัถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี, ๒๔๗๐: ๓๖  



 ๖๐ 
 

๓) การพัฒนาบ้านเมืองของสยาม 
  การเดินทางเพ่ือบริหารจัดการบ้านเมืองนี้ยังปรากฏการตรวจตราและหาแนวทางใน
การพัฒนาบ้านเมือง มีการตรวจตราและหาแนวทางพัฒนาบ้านเมืองอย่างการส ารวจผลกระทบของ
ระบบคมนาคมสมัยใหม่ การรับวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการขยาย
เมือง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมือง  
  ยกตัวอย่างเช่นการส ารวจผลของการมีรถไฟซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ในยุคนั้น 
ปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น ซึ่งบันทึกภาพเจ้าของร้านขายของที่มีความรู้เรื่องรถไฟ ดัง
ที่ว่า  
 

  เวลาบ่ายลงเรือไปเที่ยวตลาดแพในแควใหญ่ มีแพห้างจีนขายของฝรั่งแพ ๑ 
เหมือนกับร้านแควน้อย เขาช่างเลือกของซึ่งจ าเพาะจะใช้เดินทาง เจ้าของร้านดูเป็นคนฉลาด 
ว่ามีรถไฟแล้วน าของขึ้นมาได้ง่าย มีก าไรดีขึ้นกว่าแต่ก่อน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๗)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวชื่นชมเจ้าของร้านว่าเป็นคนฉลาด เพราะทราบว่าหากมีรถไฟ
แล้วจะอ านวยความสะดวกแก่ร้านค้าหลายด้าน ทั้งการขนส่งและการค้าขายที่จะได้ก าไรมากขึ้น การ
ส ารวจค าบอกเล่าของผู้ค้าข้างต้นจะน าไปสู่การด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคม
ขนส่งต่อไป 
  อีกตอนหนึ่งมีการส ารวจผลจากการมีรถไฟ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่อง
เสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ซึ่งคนขายของกล่าวว่าที่ขายของไม่ดีนั้นไม่เกี่ยวกับรถไฟ น่าจะเป็น
เพราะเงินบางกอกมากกว่า ดังที่ว่า  
 

  คร้ันถามคนค้าขาย กล่าวคือ ยายพลอยที่เป็นคนชอบกัน บอกว่าไม่เชิงจะร่วงโรง
ด้วยรถไฟ เป็นด้วยราคาเงินบางกอก บรรทุกของลงไปจ าหน่ายไม่มีก าไร (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑)  

 
  การประกอบอาชีพค้าขายของยายพลอยจึงไม่ได้ก าไรนักเพราะค่าเงินที่บางกอกสูง 
ของขายจึงไม่มีก าไร การสร้างรถไฟไม่ได้มีผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าแถบนี้ 
  พระราชกรณียกิจในการพัฒนาบ้านเมืองที่ส าคัญคือการรับวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งมี
ทั้งการโทรคมนาคม การแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงการคมนาคม วิทยาการสมัยใหม่เหล่านี้
แสดงถึงการพัฒนาบ้านเมืองในแถบมลายูให้มีความเจริญตามแบบตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น การ



 ๖๑ 
 
โทรคมนาคมที่มีการบันทึกไว้คือโทรเลขของเมืองชุมพรของสยาม ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา 
เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙ ซึ่งอธิบายว่าการท าสายโทรเลขซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน กลับสร้างความเดือดร้อนให้ราษฎร แสดงถึงการเสด็จออกส ารวจการท าโทรเลขใน
แถบชุมพร ซึ่งควรเร่งท าให้แล้วเสร็จเหมือนแขวงเมืองกระ เมืองระนอง และเมืองตะกั่วป่าที่ท าทาง
แล้ว เหลือเพียงปักเสา ไม่เช่นนั้นทางฝั่งทะเลตะวันตกจะเหลือค้างทั้งหมด๖๒ ดังนั้นรัชกาลที่ ๕ ทรง
เล็งเห็นว่าการท าโทรเลขให้แล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง จึงมีพระราชด าริให้เร่งท าที่โทร
เลขที่ชุมพร วิทยาการสมัยใหม่เหล่านี้จ าเป็นส าหรับสยามในการที่จะปรับประเทศให้ทันสมัยทัดเทียม
อารยประเทศ การเดินทางในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบความเจริญในเขตพ้ืนที่ของสยาม 
  มีการบันทึกถึงโรคภัยไข้เจ็บอย่างไข้ทรพิษที่ท าให้ราษฎรแถบนี้เสียชีวิตเป็นจ านวน
มาก รวมถึงการจัดการปลูกฝีอันเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่อง
เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว  ร.ศ. ๑๐๙ ดังนี้ 
 

  ในเดือนห้าปีนี้มีไข้ทรพิษมากคนตายประมาณสักสามร้อยคน  พระองค์หนึ่งมา
ปลูกฝีก็สับปลับไปคนไม่นับถือ ขยับจะหาเอาว่าฉ้อ ฉันจึงได้สั่งพระยาพัทลุงให้ส่งคนเข้าไป
ฝึกหัดที่โรงพยาบาล แล้วให้รับหนองโคออกมาปลูกทุกปี แต่คนซึ่งตายที่อย่างในกรุงเทพฯ 
ควรฝังนั้น ถ้าเป็นคนจนก็น าไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ ถ้าเป็นคนที่พอมีอันจะกินก็ปลูกแคร่เอาศพ
ลงหีบไปตั้งไว้ที่วัดสุดแต่ไม่ให้ถูกดิน เมื่อขากลับฉันไปที่วัดพระยาขันใกล้วัดควนพร้าวพบ
หีบศพ ตั้งอยู่บนร้านมุงกระแชงหีบนั้นสูงกว่าหีบศพในบางกอกสองเท่า จนแรกเห็นนึกว่าหีบ
บรรจุของมาแต่นอก ตามหมู่ต้นรังเขาว่าแขวนกันเกลื่อนกลาดไปทั้งนั้นแต่ฉันไม่ได้ไปเห็น 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๒๘ – ๒๙) 

 

  ไข้ทรพิษเมื่อเดือนห้าของปีที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จนั้นท าให้มีคนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
การฝังศพคนจนจึงมักต้องแขวนไว้ที่ต้นไม้ หากเป็นคนพอมีเงินก็จะท าแคร่และน าศพใส่หีบตั้งไว้ที่วัด 
ป้องกันไม่ให้ถูกพ้ืนดิน แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้ ซึ่งแปลกแตกต่างไปจากเมืองหลวง การ
สาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารจัดการในแต่ละท้องที่ 
  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเมืองด้านการคมนาคมในเขตแดนสยามอย่างหัวเมือง
มลายูปรากฏดังตัวอย่างใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู 
ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ซึ่งบันทึกการท ารถไฟไปยังมลายูไว้ดังนี้  
 

                                                           
๖๒ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙, ๒๕๐๖: ๙๙  

 



 ๖๒ 
 

  พูดถึงเรื่องรถไฟเราชี้แจงตามความเห็นเรา แต่ดูเหมือนจะไม่สู้เข้าใจถนัดนัก เพราะ
พระยามนตรีแกไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดไปบ่อยๆ แต่เป็นอันพอรู้ความประสงค์กัน (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๒๐๕ – ๒๐๖)  

 
  ความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวไกลปรากฏอยู่เสมอดังตัวอย่างข้างต้น ทาง
รถไฟถือเป็นการพัฒนาบ้านเมืองประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญด้านการคมนาคม  
  รัชกาลที่ ๕ ยังทรงกล่าวถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจผ่านแนวคิดของพระองค์ใน
การท าสับปะรดกลักในแถบปากน้ าเจ้าโล้ไปเมืองพนมสารคามและเมืองสนามไชยเขตรไว้อย่าง
น่าสนใจ การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในแถบนี้จึงส่งผลต่อแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ที่ว่า 
“ผู้ท าจะต้องเปนผู้ประกอบด้วยบารมีเฉพาะจึงท าส าเร็จ ...ไม่จ าเปนจะต้องส่งออกไปขายเมือง
นอก ส่งขึ้นไปขายเมืองเหนือ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๓) แนวคิด
การพัฒนาผลไม้ของสยามให้มีราคาโดยการแปรรูปและการจ าหน่ายสินค้าในประเทศโดยไม่ ต้อง
ส่งออกนอกนี้ เป็นพระราชด าริด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัย รัชกาลที่ ๕ 
ทรงเห็นว่าเราสามารถพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ในสยามได้ หากแต่ยังไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามแนวคิดของ
พระองค ์
  นอกจากนี้ยังพบพืชเศรษฐกิจใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู  
คราว ร.ศ. ๑๐๙ คือ สวนพริกไทยแถบตะกั่วทุ่ง ทรงเปรียบเทียบกับพริกไทยที่จันทบุรี โดยกล่าวถึง
สวนของพระบริสุทธิ์๖๓ ว่าเป็นที่กว้างใหญ่ มีพริกไทยลงแล้ว ๑๒,๐๐๐ ค้าง มีการชักชวนชาวจีนที่มี
ทุนมาลงทุนท าอีกหลายแห่ง ทั้งยังทรงเปรียบเทียบพ้ืนที่บริเวณนี้กับจันทบุรีและความคิดในการท านุ
บ ารุงการเพาะปลูกในแถบนี้ เพราะการท าดีบุกร่วงโรยไป เมืองตรังเป็นตัวอย่างของการปลูกพริกไทย
มากแล้วมีประโยชน์ เหล่านี้เป็นการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองแถบมลายู
ซึ่งอยู่ในพระราชอาณาเขตสยาม  
  การเดินทางท าให้พระองค์ทรงสามารถเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในการครอบครองของพระองค์ได้อย่างครบถ้วน โดยทรงกล่าว
ว่าที่นี่เสียเปรียบจันทบุรีซึ่งมีน้ าบริบูรณ์มากกว่า แต่เป็นการดีที่ปลูกพริกไทยเนื่องจากมีตัวอย่างจาก
ตรังซึ่งได้ประโยชน์มาก ดังปรากฏเมื่อคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ บันทึกถึงพริกไทยที่
ควนธานี เมืองตรัง พริกไทยเป็นสินค้าส าคัญของต าบลทับเที่ยง ขณะที่ควนธานี ของเมืองตรังมีปลูก

                                                           

 ๖๓ พระบริสุทธิ์โลหภูมินทราธิบดี (กล่อม ณ นคร) ผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วทุ่ง เป็นบุตรพระยาเสนานุชิต 
(นุช) ผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่า 



 ๖๓ 
 
บ้าง รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชด าริว่าที่เมืองตรังนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ หากท านุบ ารุงให้ดีจะเป็นเมือง
ที่มีประโยชน์มาก ความข้างต้นแสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาบ้านเมืองในหัวเมืองแถบมลายู การ
เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติที่ตะกั่วทุ่งในพังงา จันทบุรี และตรังท าให้ทรงมีข้อมูลเพ่ือการบริการ
จัดการครอบครองและใช้ประโยชน์ในเขตอ านาจของพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๔ 
  แนวคิดการพัฒนาบ้านเมืองเป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหารประเทศของชนชั้นน าสยาม 
ดังปรากฏว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชด าริในการพัฒนาหรือขยายเมืองราชบุรีจึงมีการบันทึกแผนผัง
ของเมืองราชบุรีไว้อย่างละเอียด ทั้งยังทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการขยายเมืองราชบุรีว่าท าได้
ค่อนข้างยาก โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าเมืองราชบุรียังไม่เป็นเขตเทศบาลหรือการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทรงกล่าวถึงการขยายเมืองราชบุรีและตลาดว่าค่อนข้างยาก เนื่องจากความแออัดคับแคบ
ของสถานที่ ทั้งยังทรงติเรื่องการท าตึกรามบ้านช่องว่าก ามลอ ปิดท้ายที่การระบุถึงโรงสีไฟที่เกิดขึ้น
ใหม่๖๕ การส ารวจบ้านเมืองเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นปรากฏอยู่ในเส้นทางการเสด็จประพาสราชบุรีแสดงถึง
ความส าคัญของดินแดนแถบนี้ ทั้งยังแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามออกเดินทางเพ่ือ
ส ารวจพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศด้วยตนเอง อันจะน าไปสู่การปกครองและการบริหารจัดการประเทศได้
อย่างรอบด้าน 
  การเดินทางท าให้ชนชั้นน าสยามพบปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
บ้านเมืองในยุคนั้นนั่นคือการเล่นการพนัน บันทึกการเดินทางปรากฏค่านิยมการเล่นพนันของราษฎร
สยามและผลจากการเลิกบ่อนเบี้ย ดังจะเห็นได้จากในการเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่ามีการบันทึก
การเล่นคู่ค่ีของลูกจ้างลาวตัดฟืนในสยามเมื่อครั้งเป็นลูกจ้างท าทางรถไฟ อันเป็นสาเหตุให้ลูกจ้างลาว
เหล่านี้เก็บเงินไม่ได้ จึงต้องเปลี่ยนมาท าอาชีพอ่ืนตัดฟืนแทน เนื่องจากพอได้เงินก้อนก็จะน ากลับบ้าน 
แสดงถึงผลเสียของการเล่นการพนัน  
  การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตยังท าให้ชนชั้นน าเห็นว่าการเลิกบ่อนเบี้ย
ส่งผลให้ราษฎรหันมาประกอบอาชีพสุจริตอย่างการค้าขายหรือเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ มีการกล่าวถึงผลกระทบของการเล่นการพนันดังในการเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 
๒ ผู้อ่านจะเห็นผลกระทบจากการเลิกบ่อน ๒ ประการ คือ ตลาดซบเซาและราษฎรประกอบอาชีพ
ค้าขายและเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น ดังนี้ “แล้วลงเรือไปขึ้นสะพานวังจันทร์ ดูตลาด เลิกบ่อนเสียอยู่ข้าง
จะซัวไปสักหน่อย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๕) แสดงถึงผลกระทบ
หลังจากเลิกบ่อนท าให้ตลาดซบเซาไป  

                                                           
๖๔ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙, ๒๕๐๖ หน้า 

๑๓๔ และหน้า ๑๖๔-๑๖๕ 
๖๕ ดูรายละเอียดใน พระราชหตัถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี, ๒๔๗๐: ๑๐-๑๑ 



 ๖๔ 
 
  อีกตอนหนึ่ งกล่าวถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนที่หากินในบ่อน อันเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการเลิกบ่อน ดังตอนที่ว่า  
 

  นายอ าเภอบรรพตว่า ตั้งแต่เลิกบ่อนพวกที่หากินในการบ่อนสาดขึ้นมาตามล าน้ า ที่
เมืองบรรพตมีมาก ที่หาดส้มเสี้ยวพวกค้าขายมากขึ้น จนต้องถึงท าโรงตลาดเพิ่มเติมหลายสิบ
ห้อง ที่จับการเพาะปลูกแล้วก็มี นี้ เป็นข่าวที่ได้ยินใหม่ในผลของการเลิกที่ เลิกบ่อนเบี้ย  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๐)  

 
  จะเห็นได้ว่าการเลิกบ่อนท าให้ตลาดแห่งหนึ่งซบเซา หากแต่ก็ท าให้ผู้คนหันมา
ประกอบอาชีพค้าขาย จนต้องมีการท าตลาดเพ่ิม ทั้งยังมีคนหันไปท าการเพาะปลูกแล้วด้วย ผลที่เกิด
จากการเลิกบ่อนที่รัชกาลที่ ๕ ทรงทอดพระเนตรคือราษฎรหันมาประกอบอาชีพสุจริตมากขึ้น ซึ่งถือ
ว่าส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตด้วยพระองค์เองนี้
เปรียบเสมือนการตรวจสอบผลของการด าเนินนโยบายดังกล่าวด้วยประการหนึ่ง 
 

๔) การบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองของสยาม 
  เมืองกลันตัน ตรังกานู๖๖ ไทรบุรี และปะลิสเป็นหัวเมืองหรือเขตการปกครองหนึ่ง
ของไทยแต่เดิม ภายหลังอังกฤษแย่งชิงไปปกครองจึงปรากฏการส ารวจดินแดนดังกล่าว บันทึกการ
เดินทางในดินแดนชายขอบและพระราชอาณาเขตบันทึกการบริหารประเทศในดินแดนดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็นการเก็บภาษี ต าแหน่งที่มีบทบาทในการเมืองการปกครอง งบประมาณในการซ่อมแซมถนน
และปฏิสังขรณ์สถานที่ต่างๆ รวมถึงปัญหาภายในของดินแดนแถบนี้ ผู้ศึกษาขอแบ่งกล่าวถึงการเมือง
การปกครองของสยาม และปัญหาภายในดินแดนแถบมลายูของสยาม ดังต่อไปนี้ 
  การเมืองการปกครองของสยามมีทั้งการกล่าวถึงหัวเมืองประเทศราชของสยาม 
และการดูแลรักษาบ้านเมือง ความรู้ดังกล่าวแสดงถึงจุดประสงค์หนึ่งของการเดินทางมายังดินแดน
ชายขอบแถบมลายูของชนชั้นน าสยาม อันจะท าให้ทราบความเป็นไปของดินแดนประเทศราชในพระ
ราชอาณาเขต รวมถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองของดินแดนดังกล่าว  
  การบันทึกถึงหัวเมืองประเทศราชของสยามผ่านการเดินทางไปยังหัวเมืองแถบ
มลายูของสยาม การเดินทางท าให้ชนชั้นน าเห็นข้อดีที่เมืองตรังกานูอยู่ในการปกครองของสยาม 

                                                           

 ๖๖ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้หลายครั้งจนถึงเมืองกลันตันและตรังกานูเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งยังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์สยามพระองค์ใดเสด็จไปยังเมืองทั้งสองมาก่อน จึงท าให้พระยากลันตัน
และพระยาตรังกานูหันมาสวามิภักดิ์ต่อสยามยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้แต่พระยาตรังกานูซึ่งห่างเหินกับสยามมากท่ีสุดก็
กลับจงรักภักดีถึงขนาดตามมาส่งเสด็จ (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: ๑๙๙-๒๐๐) 



 ๖๕ 
 
รวมถึงความช านาญของอังกฤษในการจัดการบ้านเมืองให้เจริญได้ ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จ
พระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จ
พระราชด าเนินยังเมืองปะหัง 
 

  ดูบ้านเมืองโรเรกว่าเมืองตรังกานู ผู้คนบ้านเรือนก็น้อยกว่ากัน การท ามาหากิน
ในเวลาที่เป็นของแขกก็น้อยกว่าตรังกานู ...เขาหมายจะเจริญได้ด้วยการท าแร่ต่างๆ ได้ให้
คอนเซศชั่นไปกับฝรั่งก าปะนีต่างๆ มาก...การจัดบ้านเมืองเช่นนี้อังกฤษช านาญมาก คงจะ
เจริญได้ใน ๓ ปีนี้เป็นแน่จริง ได้ดูเสียแต่แรกเช่นนี้ภายหลังจะได้มาดูอีกมันจะเร็วได้มาก
น้อยเท่าใด เดี๋ยวนี้ก าลังคิดจะหาเจ๊กมาเข้าเมือง เพราะมลายูเกียจคร้านมาก ถึงจะจัดการ
อย่างไรบ้านเมืองคงไม่เจริญได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๘๘-
๑๘๙)  

 

  ตอนข้างต้นแสดงถึงการเปรียบเทียบเมืองปะหังของมลายูกับตรังกานูของสยาม โดย 
พบว่าตรังกานูมีบ้านเรือนมากกว่า การท ามาหากินของแขกมากกว่า รวมถึงการจัดการบ้านเมืองของ
อังกฤษในเมืองปะหังว่ามีความช านาญแต่ก็หวังจะน าชาวจีนเข้ามาในเมือง เนื่องจากชาวมลายูเกียจ
คร้าน แสดงถึงภาพลักษณ์ของชาวจีนว่าขยันหมั่นเพียร หากอาศัยอยู่ที่ใดก็จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองนั้น
ให้เจริญขึ้นได้ ผิดกันกับคนมลายูที่เกียจคร้าน ไม่ว่าอังกฤษจะจัดการอย่างไรก็คงไม่อาจเจริญได้ 
  ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการบ้านเมืองของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษดังกล่าวเป็น
สิ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ดังปรากฏในเรื่องเดียวกันดังนี้ 
 

  การที่เราปล่อยให้เจ้าเมืองได้ประโยชน์ขึ้นตามบ้านเมืองเจริญเช่นนี้ เพราะเรา
ไม่มีความประสงค์อันใด นอกจากที่จะให้เมืองมลายูเป็นพระราชอาณาเขตชั้นนอกต่อกับ
ฝรั่ง อีกประการ ๑ เมืองเหล่านี้ปรากฏว่าอยู่ในของไทยจะตกไปแก่อังกฤษเข้ามาบ ารุงเราก็
ไม่ขาดทุนอันใด ชั่วแต่ไม่ได้ต้นไม้เงินทองไม่เป็นราคากี่มากน้อย แต่ยังรู้สึกว่าเป็นการเสีย
เกียรติยศอยู่ เพราะฉะนั้นจึงได้อยากจะได้เห็นการซึ่งเป็นที่มั่นคงจะป้องกันเหตุนี้อย่าให้
เป็นขึ้นเท่านั้น เราเห็นว่าเช่นเมืองตรังกานูนี้เป็นการจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเมืองใหญ่จึงจะมี
อ านาจบังคับกันตลอดได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๙๘-๑๙๙) 

 
  ความข้างต้นบันทึกว่าต้องการให้เมืองตรังกานูในแถบมลายูเป็นพระราชอาณาเขต
ชั้นนอกต่อกับฝรั่ง หากอังกฤษจะเข้ามาก็ไม่ขาดทุน แต่เป็นการเสียเกียรติ ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราช
ประสงค์ท่ีจะทอดพระเนตรความมั่นคงในการป้องกันเหตุดังกล่าว 



 ๖๖ 
 
  การดูแลรักษาบ้านเมืองที่บันทึกไว้มีทั้งการตรวจตราความเป็นไปของหัวเมือง
แถบมลายูและความคิดในการพัฒนาบ้านเมือง ดังตัวอย่างการดูแลรักษาเมืองภูเก็ตใน พระ
ราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙ ซึ่งบันทึกไว้ว่าหัวเมืองฝั่งตะวันตกนี้
ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีผู้คนมาก จึงต้องบ ารุงรักษาไว้ไม่ให้ทรุดโทรมลงไป มีต ารวจทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาว
มลายู และแขกอ่ืนๆ แต่งกายต่างกัน แม้แขกด้วยกันก็แต่งกายต่างกันถึงห้าพวก ฝึกหัดไม่เรียบร้อย
เหมือนที่เมืองระนอง ทรงกล่าวว่ามีเวลาน้อยจึงไม่ได้ตรวจตราไต่ถามได้ตลอด ๖๗ แสดงให้เห็น
ความคิดของชนชั้นน าเกี่ยวกับเมืองภูเก็ตว่าเป็นเมืองที่สามารถพัฒนาได้ จึงต้องหมั่นดูแลรักษาไว้ให้ดี 
  ปัญหาภายในดินแดนแถบมลายูของสยาม เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ปัญหาดังกล่าวจะท าให้ชนชั้นน าเข้าใจความเป็นไปของดินแดนดังกล่าวภายใต้การดูแลรักษา
ของสยามและเจ้าอาณานิคมมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก 
ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ กล่าวถึงปัญหาภายในของดินแดนแถบมลายูซึ่งส่งผลต่อ
การดูแลรักษาบ้านเมืองในแถบดังกล่าวว่า  
 

  สุลต่านห้ามปรามก็ไม่ฟังเพราะสุลต่านไม่มีอ านาจอันใด ถ้อยความในบ้านเมืองก็
ไม่ได้ว่า ใครอยากฆ่าใครก็ฆ่าได้ ถ้าไปบอกสุลต่านๆ ก็ว่าไม่รู้ที่จะท าอย่างไร ให้หาพวกพ้องไป
แก้เผ็ดเอาเถิด เป็นธรรมเนียมเหลวกันเช่นนี้มาแต่ก่อนแล้วซ้ าสุลต่านคนนี้ใครว่าอย่างไรมีค าที่
จะตอบค าเดียวแต่ว่าชอบแล้วเท่านั้นก็ยิ่งเหลวหนักขึ้น  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๘๙-๙๐)  

 
  ปัญหาสุลต่านไม่มีอ านาจ ไม่สามารถจัดการคดีความในบ้านเมืองได้นี้ ส่งผลให้
บ้านเมืองระส่ าระสาย ทั้งยังส่งผลต่อการดูแลบ้านเมืองดังปรากฏในเรื่องเดียวกันที่ว่า  
 

  การที่เป็นนั้นเพราะเมืองเหล่านี้ไม่ได้อาศัยอ านาจเมืองใหญ่ ถ้าเจ้าเมืองหลวมลง
แล้วก็ไม่มีใครกลัว เหมือนกันกับเมืองตรังกานูนั้นยังดีอยู่ที่ได้อาศัยกรุงเทพฯ บ้าง ที่มี
อ านาจน้อยกว่าเมืองอื่นก็เพราะห่างเหินกับกรุงเทพฯ มากกว่าเมืองอื่น ถ้าจะชี้ให้เห็นชัด
เหมือนเมืองตานีกับเมืองไทรทุกวัน ถ้าไม่มีอ านาจกรุงเทพฯ หนุนก็จะวางกันแหลกไป
เหมือนกัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๙๒)  

 

                                                           
๖๗ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙, ๒๕๐๖: ๑๓๐ 

  



 ๖๗ 
 
  เมืองตรังกานูได้เปรียบเพราะมีกรุงเทพฯเป็นที่พ่ึงพาได้ ผิดกับเมืองอ่ืนๆ ที่มีอ านาจ
น้อย เนื่องจากไม่ใกล้ชิดกรุงเทพฯ ดังเช่นเมืองตานีกับเมืองไทร หากไม่มีอ านาจกรุงเทพฯ ก็จะแตก
สลายไปเช่นกัน ดังนั้นการดูแลรักษาบ้านเมืองในแถบมลายูจึงส่งผลดีต่อเมืองเหล่านั้น การรักษาพระ
ราชอาณาเขตส่วนดังกล่าวในแถบมลายูจึงส่งผลดีต่อทั้งสยามและหัวเมืองแถบมลายูนี้ 
  ปัญหาภายในแถบมลายูมีบันทึกไว้อย่างการจัดการบ้านเมืองของอังกฤษ ข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ และความเสียเปรียบของสยามต่ออังกฤษ ยกตัวอย่างที่มีการวิพากษ์การ
จัดการบ้านเมืองของอังกฤษในแถบมลายูว่าไม่ค่อยเรียบร้อยนัก อันถือเป็นปัญหาส าคัญประการ
หนึ่ง ดังปรากฏในการเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ ดังต่อไปนี้ 
 

  การที่อังกฤษจัดรักษาในที่แถบนี้ไม่กวดขันแข็งแรงอันใด อยู่ข้างโกโรโกเตกว่า
เราเสียอีก คนที่อยู่บนบกแลเห็นเป็นแขก เขาว่าเป็นมลายูบ้าง จีนบ้างประมาณสักสามสิบครัว
ทั้งหน้านอกหน้าใน หากินด้วยท าปลา เรืออ้อมมาหว่างเกาะเล็กของอังกฤษที่แอบฝั่งอยู่สอง
เกาะ เข้าปากอ่าวเมืองระนอง ที่ฝั่งขวามีโรงจีนตัดฟืนส าหรับส่งเรือเมล์ประมาณสักสามสิบ
หลัง ฝั่งซ้ายเป็นที่ตลิ่งชายเนินสูง ตั้งโรงโปลิศอยู่ในที่นั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๐๖-๑๐๗) 

 

  การจัดการของอังกฤษบริเวณเกาะขวางไม่แข็งแรงนัก รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าของ
สยามนั้นดูแลดีกว่า แสดงถึงพระราชทัศนะต่อการปกครองบ้านเมืองว่าสยามย่อมดูแลได้ดีกว่าที่จะตก
เป็นของอังกฤษ 
  อีกตอนหนึ่งเป็นข้อร้องเรียนอย่างการฟ้องร้องเกี่ยวกับพระยายิหริ่งว่าปฏิบัติตน
โดยมิชอบ ดังปรากฏใน ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ 
ดังต่อไปนี้ 
 

  อนึ่งหลวงประชาภิบาลผู้ช่วยราชการเมืองยิหริ่งกับยิควน ซึ่งเป็นบุตรพระยายิ
หริ่งแตง กับราษฎรอีกสามรายมาร้องฎีกากล่าวโทษพระยายิหริ่ง ว่ากระท าการคุมเหงตัว
และราษฎรต่างๆ ฉันเห็นว่าควรจะยื่นเรื่องราวที่ผู้รักษาเมืองสงขลาก่อน จึงได้คืนเรื่องราว

ไป แต่ความเรื่องพระยายิหริ่งนี้ ว่ามีโจทก์มาร้องต่อพระยาวิเชียรคีรีชมถึง 
๔๐

๕๐
) คน ร้องที่

พระยาสุนทราก็มี ได้มีใบบอกเข้าไปที่กลาโหมสั่งให้หาตัวพระยายิหริ่งมาช าระ พระยายิ
หริ่งบิดพลิ้วเสียไม่มา เป็นช้านานจึงได้ได้ตัว ข้อความที่หานั้นหาว่าฆ่าคนไม่มีความผิดบ้าง 
เก็บริบทรัพย์สมบัติตามชอบใจบ้าง...เดี๋ยวนี้ความก็ยังพิจารณาอยู่ แต่พระยายิหริ่งไม่เข้าทาง
ความเลย บิดพลิ้วหลีกเลี่ยงไปไม่ใคร่ไปศาลจึงได้ช้าอยู่ ฉันก็ได้ตักเตือนพระยาสุนทราให้เร่ง
ว่ากล่าวเสียให้เห็นผิดและชอบ ถ้ามีความผิดจริงก็ลงโทษได้ อย่าให้เป็นที่ติเตียนว่าหนัก



 ๖๘ 
 

หน่วงความไว้ด้วยการที่แกล้งให้เป็นที่หวาดของเมืองแขกทั้งปวง  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๕๘ – ๕๙) 

 
  การเสด็จประพาสดินแดนดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการตรวจราชการของรัชกาลที่ ๕ 
และได้รับทราบข้อร้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยอย่างแท้จริง รวมถึงการมีอ านาจสิทธิขาดใน
การตักเตือนให้รีบตัดสินและช าระความให้เรียบร้อยโดยเร็ว อย่าให้เป็นที่ติเตียนได้ว่าหน่วงความไว้ 
  ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. 
๑๐๙ เล่ม ๑ บันทึกว่าสยามเสียเปรียบชาวตะวันตกเป็นอย่างมาก รวมทั้งการปฏิบัติงานของคนที่ท า
ให้กิจการต่างๆ ถดถอยไป 
 

  การที่มาเที่ยวเห็นการบ้านเมืองของเรา และรู้หรือเห็นการของฝรั่งแล้วท าให้ไม่
สบายใจได้มาก เพราะการของเรามันเสียเปรียบเขาอื่นๆ ก็พอประมาณ เรื่องคนแล้วเป็น
ขัดอย่างยิ่งหาดีได้น้อยนัก คิดไปว่าท าไมหาคนจึงยาก ก็เห็นได้ว่าเพราะคนเราไม่มีความรู้ 

ใช่ว่าฝรั่งมันจะไม่โง่บ้าง ที่โง่ก็มีแต่มันมีความรู้ไม่ลักข คนเรามันลักข๖๘เพราะไม่มีวิชา การ
ที่ตั้งโรงเรียนขึ้นได้เป็นทางที่จะให้มีคนใช้ขึ้น แต่มันล่าเกินล่าไม่ทันเขาเลย เป็นอันต้องเดิน
หลังอยู่วันยังค่ า ถ้าในเวลานี้รักษาได้เหมือนเมืองระนองนี้หมดก็จะเป็นการดียิ่งอยู่แล้ว 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๘๔) 

 

  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าหลังจากทอดพระเนตรการจัดการบ้านเมืองของสยามกับ
ตะวันตกแล้วท าให้ทราบว่าสยามเสียเปรียบตะวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องคนที่ไม่มีความรู้ ทรง
ใช้ค าว่า “ลักข” หมายถึง โง่เขลา การตั้งโรงเรียนท าให้มีคนใช้สอยได้ แต่ก็ล่าช้ากว่าเขาเป็นอันมาก 
จึงต้องเดินตามหลังตะวันตกอยู่ตลอด หากรักษาบ้านเมืองได้เหมือนเมืองระนองก็จะดีมาก แสดงถึงให้
เห็นว่าปัญหาเรื่องคนที่ไม่มีความรู้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงเล็งเห็น
ปัญหาส าคัญท่ีท าให้ตะวันตกได้เปรียบกว่าสยาม 
  การส ารวจและตรวจสอบดินแดนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ จึงเป็นหน้าที่
หนึ่งของนักปกครองที่จะท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และสั่งการผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ให้ด าเนินตามนโยบายของส่วนกลาง รวมถึงปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือด าเนินการจัดการปกครองส่วนกลางของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากความ
พยายามปรับปรุงบ้านเมืองของพระองค์ รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างความสมัครสมานภายในราชส านักให้
เรียบร้อยโดยเร็ว ทรงใช้วิธีการจัดการปัญหาภายในอย่างละมุนละม่อม แสดงพระองค์เป็นกลาง มี
                                                           

 ๖๘ ลักข์เป็นค าแผลงมาจากศัพท์มิลักขู หมายความว่าโง่เขลา 



 ๖๙ 
 
ความตั้งใจแน่นอนมั่นคงจริงใจ มิได้มุ่งร้ายต่อผู้ใด ทรงพยายามหาคนที่จะใช้สอยเป็นที่ไว้ใจได้ เป็น
กลุ่มการเมืองที่ยอมรับว่าพระองค์ทรงมีศักยภาพและพันธกิจที่จะก าหนดวิถีประวัติศาสตร์ พระองค์
เสด็จประพาสต่างประเทศ คือ สิงคโปร์และชวา อินเดียและพม่า ตั้งแต่ยังเป็นยุวกษัตริย์เพ่ือความรอบ
รู้กว้างขวาง และมีภูมิปัญญาในการท านุบ ารุงสยามประเทศ (แสงเพชร, ๒๕๔๗: ๓๙-๔๐)  
  ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองหนึ่งเดือน พระองค์ทรงดึงพระราช
อ านาจกลับมาไว้ในพระหัตถ์ ทรงตั้ งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๑๖ พร้อมกับตรา
พระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน์ จ.ศ ๑๒๓๕ เพ่ือรวบรวมภาษีรายได้เข้าสู่ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน
พระองค์ทรงล้างอ านาจเก่าทางการเมืองโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ส าเร็จราชการซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ซึ่ง
เป็นสถาบันทางการเมืองมารองรับอ านาจของพระองค์ เป็นนโยบายชัดเจนว่าการใช้อ านาจโดยผ่าน
ความสัมพันธ์ส่วนตัว (แสงเพชร, ๒๕๔๗: ๔๒) 
  จากการเร่งปรับปรุงการปกครองประเทศของพระองค์ภายใต้ภาวะของการล่าอาณา
นิคม ส่งผลให้เกิดการจัดระบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยปรับปรุงจากมณฑลที่มีอยู่เดิม๖๙ เมื่อ
ประเทศตะวันตกได้เข้ายึดครองดินแดนรอบข้างอย่างพม่า มลายู หรืออินโดจีน บางประเทศมี
ความสัมพันธ์กับดินแดนบางส่วนที่อยู่ภายใต้พระราชอ านาจของพระองค์ เช่น อังกฤษขยายกิจการป่า
ไม้ในดินแดนภาคเหนือ และขยายกิจการเหมืองแร่ในภาคใต้ รัชกาลที่ ๕ ทรงมุ่งหมายใช้อ านาจ
ปกครองหัวเมืองและประเทศราชเพ่ือให้เกิดความสงบ จัดการท านุบ ารุงให้เกิดความเจริญภายใต้พระ
ราชอ านาจ ซึ่งแสดงถึงอ านาจสูงสุดเหนือหัวเมืองและประเทศราช พระองค์จึงต้องด ารงรักษาดินแดน
ของรัฐซึ่งเป็นพระราชสมบัติที่รับมาจากพระราชบิดา การขยายอ านาจไปสู่หัวเมืองและประเทศราชจึง
ทรงริเริ่มมาเป็นเวลานานก่อนที่จะจัดระบบ “เทศาภิบาล” นับตั้งแต่การส่งข้าหลวงไปประจ าหัวเมือง
และสถาปนามณฑลในเขตรอบนอกทั้งหมด (แสงเพชร, ๒๕๔๗: ๔๔-๔๖)  
  การเสด็จประพาสยังหัวเมืองและมณฑลต่างๆ ในพระราชอาณาเขตนับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๒ จึงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการตรวจตราบ้านเมืองเพ่ือจัดท าแผนที่
ก าหนดเขตแดน พัฒนาความเจริญของท้องถิ่น หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง รวมถึงตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นเพ่ือให้ประเทศสามารถด าเนินนโยบายทางการเมืองภายใต้
ระบบเทศาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระชับอ านาจกลับสู่ศูนย์กลางเพ่ือประโยชน์ในการต่อรอง
อ านาจกับดินแดนเพื่อนบ้านและการคุกคามของชาติตะวันตกต่อไป  
 
 

                                                           

 ๖๙ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 



 ๗๐ 
 

๕) การรวบรวมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  พระราชกรณียกิจในการรวบรวมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมในพระราชอาณา
เขตเป็นการส ารวจและรวบรวมความรู้ของท้องถิ่น ชนชั้นน ามีการจัดการความรู้สมัยใหม่โดยน า
สิ่งของทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ากลับสู่ส่วนกลาง ทั้งยังปรากฏการรวบรวมแหล่งวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า และการรวบรวมความเชื่อในพระราชอาณาเขตเหล่านี้ถือเป็นภารกิจส าคัญของชนชั้น
น าที่จะออกส ารวจดินแดนของตนเพ่ือค้นหา จัดเก็บ ครอบครอง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมเหล่านั้นทั้งด้านการจัดการความรู้และการปกครองประเทศ 
  การจัดการความรู้สมัยใหม่ การน าสิ่งของซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรมกลับสู่ส่วนกลาง
นี้แสดงถึงการจัดการความรู้สมัยใหม่ของชนชั้นน าสยาม ชนชั้นน าค้นหาพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะ
งดงามเพ่ือน าไปจัดเก็บที่ส่วนกลางต่อไป ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ า
มะขามเฒ่า รัชกาลที่ ๕ ทรงได้พระพุทธรูปแขวงเมืองชัยนาทที่เป็นพระเขมรและมีลักษณะงาม ดังนี้ 
“ได้พระพุทธรูป ๒ องค์ในแขวงชัยนาท เป็นพระเขมรงามมาก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑๒) การสะสมพระพุทธรูปงามแสดงถึงพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสามารถ
รวบรวมสิ่งของมีค่าในท้องถิ่นมาสู่พระนครได้ สิ่งของเหล่านี้ส่งเสริมบุญญาบารมีของพระองค์ ทั้งยัง
แสดงถึงการจัดการความรู้สมัยใหม่อย่างการจัดเก็บโบราณวัตถุไว้ในมิวเซียมในรัชสมัยของพระองค์ได้
อีกด้วย 
  อีกตอนหนึ่งขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสวัดพระมหาธาตุทรงทอดพระเนตร
พระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะแปลกตา จึงมีพระราชด าริให้น ากลับกรุงเทพ ฯ ดังปรากฏใน พระ
ราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ที่ว่า “แต่พระชงฆ์ ๒ ข้างเปนพระแปลกดีมาก รูปนี้ไม่เคย
เห็นใหญ่ถึงเท่านี้ ได้ให้ส่งไปกรุงเทพฯ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๙: ๙) 
ความแปลกตาของพระชงฆ์หรือแข้งของพระพุทธรูปนี้ท าให้พระองค์สนพระราชหฤทัยและมีพระราช
ด ารัสให้น ากลับกรุงเทพฯ พระพุทธรูปจึงเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่ได้รับการคัดเลือกจากสายตาของ
ชนชั้นน าว่าชิ้นใดควรค่าแก่การเก็บรวบรวมสู่ศูนย์กลาง ชนชั้นน ามองว่าความแปลกเป็นคุณสมบัติ
ส าคัญในการคัดเลือกโบราณวัตถุดังกล่าวกลับเข้าเมืองหลวง 
  การส ารวจและรวบรวมพระพุทธรูปในท้องถิ่นต่างๆ กลับยังภูมิล าเนาของตนนี้เป็น
สิ่งที่นักส ารวจชาวตะวันตกเคยปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น คาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยา
ชาวนอร์เวย์ผู้เข้ามาส ารวจดินแดนสยามใน พ.ศ. ๒๔๒๕ ที่กล่าวถึงความส าคัญของพระพุทธรูปใน
ท้องถิ่นภาคเหนือ คือ เมืองฝางไว้อย่างน่าสนใจว่าไม่มีผู้ใดสนใจพระพุทธรูปเหล่านี้ หากแต่งดงาม 
เก่าแก่ และอยู่ในสภาพที่ดีควรค่าแก่การเก็บรักษา ดังที่ว่า 
 



 ๗๑ 
 

  ได้ลองเที่ยวเดินโซเซเปะปะไปในซากปรักหักพังในป่า ซึ่งข้างใต้มีเศียรและแขน
ของพระพุทธรูปโบราณที่จมอยู่ใต้ดินโผล่ขึ้นมา พื้นดินบางแห่งโดยเฉพาะตอนที่มีซากอิฐ
ซากปูนหักๆ พังๆ แสดงว่าเคยเป็นเจดีย์หรือวัดมาก่อน มีซากพระพุทธรูปหักๆ เป็นซาก
ของความใหญ่โตรุ่งเรืองและความมีใจศรัทธาทางศาสนาของคนในสมัยก่อน แต่บัดนี้ได้
เป็นที่ละลืมกันไปหมดแล้ว กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดทั่วไป 
  เมื่อเห็นว่าพวกชาวเมืองไม่ค่อยเอาใจใส่กับซากพระพุทธรูปเหล่านั้นนัก 
ข้าพเจ้าจึงคิดจะเลือกเอาพระพุทธรูปที่งามที่สุดมาสัก ๒-๓ องค ์และไปตรวจดูบริเวณอยู่
หลายวัน ใช้เวลาส่วนมากขุดคุ้ยบรรดาซากปรักหักพัง โชคดีได้พบพระพุทธรูปฝีมือเก่าแก่ที่
สวยงามมาก ๒-๓ องค์...ทุกองค์ยังอยู่ในสภาพที่ดีควรแก่การจะเก็บรักษาไว้ต่อไป (บ็อค, 
๒๕๖๒: ๒๙๒)  

 
  จากข้อความข้างต้นแสดงถึงภารกิจของนักส ารวจในการน าสิ่งของที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นกลับไปด้วย การที่รัชกาลที่ ๕ ทรงน าพระพุทธรูปกลับส่วนกลางจึงคล้ายคลึงกับ
ที่นักส ารวจชาวตะวันตกซึ่งเคยเข้ามาในสยามในสมัยของพระองค์ได้ปฏิบัติมาก่อน การเสด็จประพาส
ในพระราชอาณาเขตจึงเปรียบเสมือนการที่ตะวันตกจ้องมองวัตถุสิ่งของมีค่าของตะวันออก ทั้งยั งน า
วัตถุสิ่งของซึ่งมีสภาพดีเหล่านั้นกลับไปยังเมืองของตนอีกด้วย รัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจวัตถุโบราณ
เหล่านี้ในดินแดนของพระองค์เพ่ือเก็บรักษาไว้ในส่วนกลาง อันแสดงถึงแนวคิดในการรวบรวมความรู้
และความหวงแหนต่อวัตถุมีค่าท่ีชาวบ้านมองข้ามหรือหลงลืม 
  การรวบรวมแหล่งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ภ าย ใต้ ก า รป ก ค รอ งด้ ว ย ระบ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นถือเป็นทรัพย์สมบัติ อันทรงคุณค่าของ
พระมหากษัตริย์ การรวบรวมแหล่งวัฒนธรรมเหล่านี้แสดงนัยยะของการครอบครองวัฒนธรรมเหล่านี้
ด้วยเช่นกัน รัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจวัฒนธรรมมากมายเพ่ือเป็นองค์ความรู้ของบ้านเมืองและเป็น
หลักฐานในการบริหารจัดการวัฒนธรรมภายในพระราชอาณาเขต ยกตัวอย่างเช่นการจัดนิทรรศการ
แสดงความรู้ในระดับนานาชาติ แหล่งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าซึ่งบันทึกไว้ ได้แก่ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย นิทาน ต านาน และวรรณกรรมท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  โบราณสถานถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บันทึกการเดินทางปรากฏ
โบราณสถานอย่างสิ่งก่อสร้างโบราณ วัดวาอาราม และเทวสถาน ซึ่งแสดงถึงความเจริญทาง
วัฒนธรรมของสยาม ในการเสด็จประพาสกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ ๕ ทรงสอดแทรกพระราชทัศนะต่อ
สถาปัตยกรรมของ “ตึกฝรั่ง” ที่วัดเสาธงทองว่าเป็นแบบฝรั่งปนไทยซึ่งท าให้ผู้อ่านเห็นภาพตามได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราช



 ๗๒ 
 
วิจารณ์ถึงการซ่อมแซมตึกปิจุของพระสงฆ์ว่า “เลอะเทอะเลื่อนเปื้อน” มีลักษณะเป็น “ฝรั่งแกมไทย” 
การที่ให้ตึกฝรั่งเป็นวัดนี้น่าจะเกิดขึ้นหลังเมืองลพบุรีร้างแล้ว เพราะไม่เข้าพวกกันนัก ทั้งยังผ่านการ
ซ่อมแซมแก้ไขด้วยฝีมือของพระสงฆ์ที่ผสมทั้งไทยและฝรั่งเข้าด้วยกัน จึงมองรูปแบบเดิมไม่ออก๗๐ 
การมีพระราชวิจารณ์ต่อสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ แสดงถึงการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมสยาม ทั้ง
ยังแสดงถึงพระราชทัศนะส่วนพระองค์ต่อวัฒนธรรมดังกล่าวอีกด้วย 
  โบราณวัตถุอย่างพระพุทธรูปหรือแผ่นศิลาเป็นสิ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราช
หฤทัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ มีการกล่าวถึงพระนอนขุนอินทรประมูล
ที่เมืองอ่างทองเทียบกับพระนอนจักรศรี ไว้ใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ดังนี้  
 

  รูปพระนอนอินทรประมูลนี้เพรียวมากกว่าพระนอนจักรศรี...แต่พระพักตร์เห็นจะ
งามกว่าพระนอนจักรศรี พระนอนจักรศรีนั้นพระพักตร์อยู่ข้างจะยาวมากไป (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๒๔)  
 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการเปรียบเทียบพระนอนขุนอินทรประมูลของเมืองอ่างทอง
กับพระนอนจักรสีห์ของเมืองสิงห์บุรีไว้อย่างละเอียด การทอดพระเนตรพระพุทธรูปในพระราชอาณา
เขตนี้ท าให้พระองค์ทรงทราบลักษณะเด่นของพระพุทธรูปในพระราชอาณาเขต ทั้งยังสามารถ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปเพื่อเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างครบถ้วน 
  การบันทึกความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามีทั้งประเพณีพิธีกรรม พระภิกษุสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่างๆ การส ารวจความรุ่งเรืองของประเพณีส าคัญในพระพุทธศาสนาใน
ท้องถิ่นต่างๆ นี้แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์มหาชาติ 
การทอดกฐิน การท าบุญทอดผ้าป่า การถวายเงินพระสงฆ์ ตลอดจนการเรี่ยไรสร้างอุโบสถของราษฎร 
ยกตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จล าน้ ามะขามเฒ่า บันทึกประเพณีและพิธีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาคือการทอดกฐินและการฟังเทศน์มหาชาติ แสดงถึงการสืบทอดประเพณีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของราษฎรในพระราชอาณาเขตและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการทอดกฐินว่าเป็นอย่างข้างนอกคือนอกเมืองนั่ นเอง มีการ
บันทึกภาพเจ้านาย ข้าราชการ และราษฎรมาเข้าร่วมประเพณีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง พร้อมด้วย

                                                           
๗๐ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา, ๒๕๑๔ หน้า ๑๗ 

 



 ๗๓ 
 
การบันทึกขั้นตอนในพิธีกรรม รวมถึงความครึกครื้นของราษฎรที่ทอดกฐินในแถบนี้ซึ่งแตกต่างจากใน
กรุงเทพฯ๗๑ 
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตนี้มักกล่าวถึงการท านุบ ารุงศาสนาของ
พระภิกษุสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสังขรณ์หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างในศาสนสถานต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระสงฆ์ เช่น การท าวัตรสวดมนต์หรือการเผยแผ่ศาสนา เป็นต้น การท านุบ ารุงศาสนา
ของพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นการปฏิสังขรณ์วัดในมณฑลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรี่ยไรเงิน การ
ก่อสร้าง และงานฝีมือช่างศิลป์ ยกตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงพระแสงพุทธสรแห่งวัดตะค่าว่าเป็นพระ
สายวิปัสสนา มุ่งท านุบ ารุงศาสนาด้วยการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและพระวิหาร ดังปรากฏใน พระ
ราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวชื่นชมเจ้าอาวาสวัดตะค่าว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดี ทั้งอัธยาศัย 
กิริยาท่าทาง วัตรปฏิบัติ รวมถึงความมุ่งมั่นในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะไม่แสดง
อาการอวดดีหรือแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ ระหว่างการรดน้ ามนต์รัชกาลที่ ๕ ไม่ให้หวยแก่ผู้ใด ทั้งยัง
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถจนแล้วเสร็จและจะปฏิสังขรณ์พระวิหารต่อไปอีกด้วย พระองค์ทรงสังเกตกิริยา
อาการของท่านขณะพระองค์พระราชทานทรัพย์เพ่ือปฏิสังขรณ์และพบว่าท่านรับด้วยกิริยาอาการที่
งาม จนพระองค์ทรงมีพระราชด าริว่าท่านน่าจะทราบว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์จึงรับด้วยกิริยา
ดังกล่าว แต่เมื่อเจ้าอาวาสให้พรกลับเรียกพระองค์ว่า “ให้พ่อจ าเริญยิ่งๆ ขึ้นไป”๗๒ แสดงว่าท่านไม่
ทราบว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ พระรูปนี้จึงมีวัตรปฏิบัติที่ดีงามอย่างแท้จริง 
  การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรง
บันทึกไว้ โดยทั่วไปงานศาสนาของภิกษุสามเณรคือการท าวัตรสวดมนต์และการเผยแผ่ศาสนา ใน
บันทึกการเดินทางชุดนี้ปรากฏวัตรปฏิบัติของสงฆ์และการสวดมนต์เพ่ือใช้ประกอบศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนา เช่น การทอดกฐิน เป็นต้น โดยรัชกาลที่ ๕ มักจะทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับ
ส าเนียงการสวดของพระหัวเมืองต่างๆ เทียบกับการสวดของพระบางกอก โดยพระองค์ทรงชื่นชม
พระสงฆ์ท่ีมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติและยึดมั่นทางธรรม  
  วัตรปฏิบัติส าคัญของพระภิกษุสงฆ์คือการปฏิบัติธรรมและประพฤติอยู่ในกรอบ
ของสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสจันทบุรี ซึ่งบันทึกภาพพระสงฆ์ที่วัดท่าเรือว่า
เป็นพระผู้เคร่งปฏิบัติและไม่ให้น้ ามนต์หรือเลขยันต์แก่ผู้ใด ดังนี้  
 

                                                           
๗๑ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จล าน้ ามะขามเฒ่า, ๒๔๙๓ หน้า ๒๙-๓๐ 
๗๒ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า, ๒๔๙๓ หน้า ๒๔-๒๕ 

  



 ๗๔ 
 

  เราพบกับคนที่นั้นคนหนึ่ง เจ้านายพากันถาม เขาบอกว่าท่านปฏิบัติดีนัก ไม่เป็น
ธรรมยุตก็เหมือนธรรมยุต ไม่ให้น้ ามนต์ เลขยันต์กับใคร เรียนแต่พระกรรมฐาน เราให้เรียก
พระมา มีพระอยู่ ๓ รูป เราถามว่าเป็นวัดใครสร้าง เธอบอกว่าประสบเหลียงสร้างได้ ๘ ปีแล้ว 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๔๗)  

 
  จึงจะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาพระสงฆ์คือการ
ปฏิบัติในศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มุ่งทางอิทธิปาฏิหาริย์ให้น้ ามนต์หรือเลขยันต์แก่ผู้ใด ฝึกฝนแต่
พระกรรมฐานอยู่เป็นนิจ บันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงถึงการให้คุณค่าแก่พระสงฆ์ของรัชกาลที่ ๕ ใน
แง่ของการเป็นตัวแทนในการประกอบศาสนกิจซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคัญของชนชั้นน าและ
ราษฎรในพระราชอาณาเขต การนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศ รัชกาลที่ ๕ 
จึงทรงรวบรวมถึงประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ยังเห็นถึงการพยายามก าหนดมาตรฐานของ
ความสามารถและส าเนียงในการสวดมนต์โดยยึดส่วนกลางเป็นส าคัญ ความเป็นคนอ่ืนในประเทศจึง
ปรากฏในหมวดของวัฒนธรรมอย่างศาสนาด้วย 
  ขณะเสด็จประพาสดินแดนชายขอบรัชกาลที่ ๕ ทรงพบการผสมผสานของศาสนา
พุทธกับวัฒนธรรมมลายูซึ่งแตกต่างไปจากส่วนกลางเป็นอย่างมาก ในบันทึกการเดินทางในดินแดน
ชายขอบปรากฏผ่านการผสมผสานความเป็นมลายูกับพระพุทธศาสนาในการสร้างพลับพลาหน้า
สุเหร่าที่เมืองสายหรือเมืองสายบุรี ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งของปัตตานีในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากใน เสด็จ
ประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๘ ตอนต่อไปนี้  
 

  หน้าสุเหร่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาว แลดูแต่ไกลเหมือนก่ออิฐถือปูน ท่วงทีเป็นอย่าง
แขก มีปะร าตั้งแต่ตะพานขึ้นไปจนถึงพลับพลา มีร้านดาดปะร าพระสงฆ์นั่งข้างหนึ่ง ๗ รูป ข้าง
หนึ่ง ๖ รูป ข้างหนึ่งนั่งชยันโต คอยประน้ ามนต์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๐๗: ๔๑)  
 

  การตั้งพลับพลารับเสด็จนี้ตั้งอยู่หน้าสุเหร่า มีการสร้างอย่างแขก หากแต่มีดาดปะร า 
พระสงฆ์นั่งเรียงราย มีการกล่าวถึงวัดที่พระครูเจ้าคณะมาว่าแขกเรียกว่าวัดกรากรี หากแต่พระครู
เรียกว่าวัดกรักขี ตอนข้างต้นจะเห็นถึงสถานที่ตั้งของวัดท่ามกลางสุเหร่าและวัฒนธรรมมลายู จึง
ปรากฏการผสมผสานพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่น  ศาสนาพุทธในบริเวณนี้ จึงมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งชนชั้นน าบันทึกไว้เป็นหลักฐานของบ้านเมือง พระพุทธศาสนาในดินแดนชายขอบ
จึงแตกต่างจากส่วนกลาง ผู้ปกครองต้องท าความเข้าใจเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในท้องถิ่นจึงจะ
สามารถด าเนินนโยบายด้านการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๗๕ 
 
  การส ารวจพระพุทธศาสนาในพระราชอาณาเขตแสดงถึงความรุ่งเรืองและความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวไทย ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ วัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ 
รวมถึงพระราชทัศนะต่อพระพุทธศาสนาแสดงถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศ การ
ตรวจสอบความเชื่อ ความศรัทธา และการประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความม่ันคง
ให้กับศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศ พระพุทธศาสนาจึงเป็นวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าซึ่งอยู่ภายใต้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ความรุ่งเรืองทางศาสนาแสดงถึงบุญญา
บารมีของพระมหากษัตริย์เช่นกัน 
  ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต เป็นการบันทึก
ความรุ่มรวยของภาษาไทยอย่างการตั้งชื่อวัดที่มักสื่อถึงความเป็นสิริมงคลหรือการระลึกถึงบุคคลและ
เหตุการณ์ส าคัญของวัดนั้นๆ ใน พระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ มีการกล่าวถึงภูมิ
นามของวัดสงสารว่ามีที่มาจากการที่วัดนี้มีกุฏิเพียงหลังเดียว วัดสงสารจึงมีที่มาจากวัดที่น่าสงสาร
เพราะมีเพียงกุฏิเดียว ดังที่ว่า  
 

  เช้าหยุดวัดสงสาร...มูลเหตุแห่งชื่อวัดสงสารว่ามีกะฏิหลังเดียว ราษฎรศรัทธามา
สร้างเพิ่มเติม สงสารจริงๆ ปีติ ไม่ใช่สังสาเร กรมด ารงโจทย์ขึ้นว่าถ้าจะเติมหน้าชื่อว่าวัดแสน
สงสาร พระจะเอาหรือไม่ เราเป็นผู้ตอบแทนพระว่าไม่เอา จะเอาสุดสงสาร เพราะได้ทั้งสัง
สาเรด้วย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๖: ๘๗)  

 
  แสดงถึงการคิดมูลเหตุแห่งการตั้งชื่อวัดโดยใช้ภาษาสื่อความได้อย่างน่าสนใจ 
จากนั้นเป็นการบันทึกวัดเบลเลวืว่ามีช่อฟ้าผอมๆ วัดปากบึง วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม วัดตึก (วัด
กลิ่นวิลัยธาราม) วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม วัดศรีบุญเรือง และวัดเทพาจรลิลาศ  
  อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงความหมายของชื่อสถานที่ปรากฏใน เสด็จประพาสต้น ดังที่ว่า 
“ที่วังพระธาตุนี้เป็นชื่อของชาวเรือตั้ง วังไม่ได้แปลว่าบ้าน แปลว่าห้วงน้ า พระธาตุนั้นก็คือพระธาตุ
ซึ่งตั้งอยู่ตรงวังนั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๒) ตอนดังกล่าวอธิบาย
ความหมายของชื่อสถานที่ “วังพระธาตุ” โดยค าว่า “วัง” ในที่นี้มิได้หมายถึงบ้าน แต่หมายถึงห้วงน้ า 
ส่วนพระธาตุคือพระธาตุที่ตั้งอยู่ตรงวัง แสดงถึงการใช้สภาพแวดล้อมรอบสถานที่นั้นตั้งภูมินาม
ดังกล่าว การบันทึกภูมินามหรือประวัติความเป็นมาของวัดวาอารามและสถานที่ดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของชนรุ่นหลัง เนื่องจากวัดและสถานทีส่่วนใหญ่ที่ปรากฏในบันทึกการเดินทาง
ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน บางแห่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างไป การบันทึกชื่อวัดและชื่อสถานที่ในบันทึกการ
เดินทางจึงเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ส าคัญยิ่ง  



 ๗๖ 
 
  การบันทึกนิทาน ต านานและวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ ช่วยให้บันทึกการเดินทาง
ของพระองค์มีประวัติความเป็นมาของสถานที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของเรื่อง
เล่าและวรรณกรรมท้องถิ่นของสยาม แสดงถึงความเจริญทางปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น ยกตัวอย่าง
การยกนิทานหรือต านานซึ่งเป็นที่รู้จักเพ่ือช่วยอธิบายต านานอ่ืนให้เข้าใจยิ่งขึ้น ปรากฏใน  ระยะทาง
เสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ซ่ึงกล่าวถึง เรื่องพระยากงพระยาพาน และการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์
ไว้เพ่ือเปรียบเทียบกับเรื่องราวของพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งยังมีการกล่าวอ้างถึงพระราช
พงศาวดารซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญในการอธิบายการสร้างพระนอนจักรสีห์นี้๗๓ การอ้างถึงเช่นนี้ท าให้
ข้อมูลน่าเชื่อถือมีการเทียบเคียงกับต านานที่มีชื่อเสียงในส่วนกลาง คือ จังหวัดนครปฐม และพระราช
พงศาวดารซึ่งเป็นเอกสารส าคัญของประเทศ ทั้งยังแสดงถึงภูมิรู้ของรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย  
  นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงสถานที่ในวรรณคดีอย่าง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน พบ
ใน พระราชหัตถเลขาเม่ือเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

  วันนี้ ขึ้น ไป เขามหาสวรรค์  ด้วยหวังจะแสดงความเคารพอย่างขึ้น ไป เฝ้ า
ทูลกระหม่อมตามที่รู้สึกในใจจ าได้ กินเข้ากลางวันแล้วกลับขับรถแล่นไปทางน่าเขาบันไดอิฐ 
แต่ไม่ได้ขึ้น เพื่อจะดูหนทางซึ่งคิดจะตัดใหม่ไปทางหลังเขามหาสวรรค์ แลดูศาลาแต่งแง่ ซึ่ง
เปน ที่กล่าวไว้ในหนังสือเสภาว่าขุนแผนซื้อม้าสีหมอกนั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๓๕)  

 
  จากตัวอย่างข้างต้นรัชกาลที่ ๕ ทรงอ้างถึงสถานที่ส าคัญจาก เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน คือเขามหาสวรรค์ซึ่งมีศาลาหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ขุนแผนมาซื้อม้าสีหมอก การอ้างถึง
วรรณคดีที่มีชื่อเสียงนี้ท าให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของสถานที่ดังกล่าวทั้งยังเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
รวมถึงเป็นการย้ าความรู้เดิมของผู้อ่านและเสริมความรู้ใหม่แก่ผู้อ่านอีกด้วย 
  นิทาน ต านาน และวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นความรู้เชิงคติชนวิทยา (Folklore) ที่
ส าคัญยิ่งต่อสยาม เนื่องจากแสดงถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนไทย
และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ องค์ความรู้เหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมในพระราชอาณาเขตซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรง
ครอบครองและรวบรวมเป็นหลักฐานของบ้านเมืองในบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
  บันทึกการเดินทางในดินแดนชายขอบบันทึกนิทานประจ าถิ่นของหัวเมืองแถบ
มลายู ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูเขา โดยทรงเปรียบเทียบว่าแตกต่างจากนิทานตาม่องล่ายในแถบภาค
กลางของสยาม ปรากฏอยู่ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลม

                                                           

 ๗๓ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา, ๒๕๑๔ หน้า ๒๒ 



 ๗๗ 
 
มลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ พระองค์ทรงบันทึกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองพังงาว่ามีภูเขามากจน
มีนิทานอธิบายไว้ แต่เนื้อเรื่องแตกต่างจากนิทานทะเลแบบตาม่องล่าย จากนั้นทรงเล่าว่าเขาศกเป็นที่
อยู่ของตายมดึง ช้างไปแทงยุ้งข้าว ตายมดึงเอาหอกไล่แทงข้างมาทางเข้ากะท้อย ด้ามหอกลากข้าม
เขามาท าให้เขาขาดเป็นช่อง จึงชื่อช่องหอก ต่อมาแทงช้างตายที่เขาช้าง ช่องหอกยังปรากฏจนถึงทุก
วันนี้ จากนั้นถอนงาไปพิงที่เขาพิงพา๗๔  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงเปรียบเทียบนิทานทะเลของมลายูกับนิทานตาม่องล่ายของสยาม
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าของมลายูเพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรม
เรื่องเล่าในดินแดนดังกล่าวมากยิ่งขึ้น หากพิจารณาตามทฤษฎีคติชนวิทยาแล้วจะพบว่าเรื่องเล่า
เหล่านี้มีลักษณะแบบเรื่องนิทานตาม่องล่าย รวมถึงการแพร่กระจายของนิทานในดินแดนแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รัชกาลที่ ๕ บันทึกไว้ในบันทึกการเดินทางท าให้เห็นถึงความ
เป็นปราชญ์ของชาวบ้าน ในที่นี้ปรากฏภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นความรู้ที่ชนชั้นน าสยามสนใจใคร่รู้ จึงได้ท าการจดบันทึกไว้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์แผนไทยมีทั้งต ารายาแขนงต่างๆ และวิธีการรักษาโรคในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
นวดโดยวิธีเหยียบฉ่าหรือเหล็กร้อน ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น ซ่ึงบันทึกต ารายา
แขนงต่างๆ ไว้ในลิขิตพระครูปาโมกขมุนี วัดป่าโมก เมืองอ่างทอง โดยได้ระบุถึงต ารายาซึ่งมีอยู่ ๒ 
ขนาน คือ  “ขนานหนึ่ งเข้ าใบส้มใบมะกาเป็นยาปัด ขนานหนึ่ ง เข้าใบมะตูมเป็นยาคุม ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๒)  
  นอกจากนี้ยังปรากฏการรักษาโรคด้วยการเหยียบฉ่าหรือเหล็กร้อนในพระราช
นิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้น การเหยียบฉ่าเพ่ือรักษาโรคนี้เลื่องชื่อจนถึงกับเจ้าพระยามารักษาตัวที่นี่ 
ดังที่ว่า  
 

  วันที่ ๑๑ มาถึงวัดพระปรางค์เหลืองเที่ยง พระครู๗๕ลงมาคอยอยู่ที่แพ ขึ้นบก
ท ากับข้าวแล้วดูเหยียบฉ่า กรมหลวงประจักษ์ฯ ให้เหยียบถ่ายรูป พบเจ้าพระยาเทเวศร ซึ่ง
มารักษาตัวอยู่ที่นี้ดูเดินคล่องขึ้น ถามพระหมอแรกบอกว่าเป็นอัมพาตแต่เป็นมาเสียนานถึง 
๓๕ ปี ครั้นเถียงว่า อัมพาตท าไมถึงช้าเพียงนั้น ก็รับว่าอ้ายนั่นว่าที่เป็นใหม่นี่หายแล้วยังจะ
รักษาที่เป็นเก่าต่อไปอีก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๕)  

 
                                                           

 ๗๔ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 
เล่ม ๑, ๒๕๐๗ หน้า ๑๖๐ 
 ๗๕ พระครูพยุหานุสาสก์ (เงิน) เจ้าคณะเมืองพยุหะคีรี 



 ๗๘ 
 
  พระครูในที่นี้คือพระครูพยุหานุสาสก์ (เงิน) เจ้าคณะเมืองพยุหะคีรี ส่วนการเหยียบ
ฉ่านั้นในพระราชนิพนธ์ได้อธิบายไว้ว่า “เวลานั้นมีพระหมอมาแต่เมืองเขมรรูป ๑ มาพักอยู่ที่วัดพระ
ปรางค์เหลือง รับรักษาโรคเมื่อยขัดต่างๆ ด้วยวิธีเอายาทาที่ฝ่าเท้าของพระนั้นเอง แล้วเอาเท้าลนไฟ
ถ่านให้ร้อนจัด เวลาเอามาเหยียบคนไข้ตรงที่เมื่อยขบดังฉ่า กรมหลวงประจักษ์ฯ รับอาสาจะลองให้
เหยียบ” แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ด้วยการใช้ฝ่าเท้านวดแทนฝ่ามือ ทั้งยัง
มีการใช้เท้าไปลนไฟถ่านเพ่ือคลายเส้นตามความเชื่อของหมอนวดแผนไทย เชื่อกันว่าช่วยรักษาอาการ
เมื่อยขบได้ดี  
  ใน พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ บันทึกการเหยียบเหล็กรักษา
อาการเจ็บป่วยไว้เช่นกัน โดยกล่าวถึงผลลัพธ์ว่าท าให้หายเจ็บแขนจากอาการลีบแบนได้ ดังนี้  
 

  เวลาบ่าย ๔ โมงลงเรือประทีปทัศนาการขึ้นไปเมืองพยุหคิรี แวะที่วัดพระปรางค์
เหลืองดูพระเมืองนครราชสิมารักษาไข้ด้วยวิธีเหยียบเหล็กแดงแล้วมาเหยียบคนไข้ ตามซึ่ง
ได้รักษาพระยาวรพุฒิโภไคยอันเจ็บแขนตายแลลีบไปข้างหนึ่งหายเปนปรกติ พระครูพยุหา
นุสาสน์ซึ่งเปนผู้มีศิษย์หามาก เปนเจ้าอาวาศ ต้อนรับแขงแรงดี กลับลงมาเวลาค่ าทุ่มหนึ่ง ถึง
พลับพลา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๘: ๕๘)  

 
  จะเห็นได้ว่าพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จประพาสในประเทศได้บันทึกภูมิปัญญา
ด้านการแพทย์แผนไทยไว้ด้วย ซึ่งการรักษาด้วยการเหยียบเหล็กแดงแล้วมาเหยียบคนไข้ให้หายจาก
อาการเจ็บป่วยนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในแถบนี้เชื่อมั่นและยึดถือว่าเป็นศาสตร์ที่รักษาโรคได้แขนงหนึ่ง 
วัฒนธรรมของสยามในพระราชอาณาเขตจึงมีคุณค่าควรแก่การบันทึก น่าสนใจว่าภูมิปัญญาดังกล่าว
แสดงถึงวิธีการรักษาโรคแบบชาวบ้านเมื่อชนชั้นน าที่ใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากกว่าพบเห็นจึงเกิด
การปะทะกันระหว่างวิธีรักษาแบบชาวบ้านกับวิธีรักษาแบบการแพทย์แผนตะวันตก ชนชั้นน าสนใจ
ใคร่รู้ในวิธีการรักษาดังกล่าวจึงจดบันทึกไว้หลายครั้ง  
  การรวบรวมความเชื่อในพระราชอาณาเขต รัชกาลที่ ๕ และชนชั้นน าสยามออก
ส ารวจดินแดนในพระราชอาณาเขตเพ่ือรวบรวมความเชื่อของราษฎรในท้องถิ่น ทั้งนี้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อของผู้อยู่อาศัยจะท าให้ผู้ปกครองสามารถวางนโยบายเพ่ือครอบครอง บริหารจัดการ 
และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาพบว่ามีการรวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับ
บุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนลักษณะของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพระราช
อาณาเขต ทั้งยังฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การเข้าใจความเชื่อเหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครอง
มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในพระราชอาณาเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 ๗๙ 
 
  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณา
เขตที่โดดเด่น คือ ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท ในการเสด็จประพาสจันทบุรีทรงบันทึกความเชื่อ
เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของราษฎรในแถบนี้เทียบเคียงจากรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี มีการ
กล่าวถึงที่มาของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ว่าเกิดจากพระสงฆ์รูปหนึ่งถ่ายรอยพระพุทธบาทที่เมือง
สระบุรีมาให้คนดู สมุนเคยพบรอยพระพุทธบาทที่เขาลูกบาดจึงมาบอกแก่ชาวบ้าน พระสงฆ์และ
ราษฎรจึงเข้าไปนมัสการเป็นจ านวนมาก เมื่อพระยาจันทบุรีทราบจึงออกไปดู มีพระสงฆ์สร้างโรง
ครอบไว้ จากนั้นเป็นข้อคิดเห็นของพระยาจันทบุรีต่อรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ในแง่ของอภินิหารและ
ความเหมือนรอยพระพุทธบาทไว้ ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นรอย
พระพุทธบาทจริงหรือไม่ เนื่องจากมีพระสงฆ์ถ่ายรูปรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีกลับมา สมุนเห็นจึง
บอกว่าที่นี่ก็มีเหมือนกัน พระสงฆ์และราษฎรนับถือกันมาก พระยาจันทบุรีบอกว่าแม้จะเคยอธิษฐาน
ขอให้มีนิมิตและปรากฏรูปพระพุทธรูปที่ศิลาลูกบาด แต่คิดว่าไม่น่าใช่รอยพระพุทธบาทเนื่องจากมี
ขนาดที่ใหญ่โตเกินไป คนที่นับถือนั้นมองผิดกันไปเอง๗๖ แสดงถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาอย่างช้านาน 
  พระองค์ทรงมีพระราชทัศนะต่อความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทไว้อย่าง
น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ตอนหนึ่งใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อเรื่อง
รอยพระพุทธบาทของคนไทยในยุคนั้น แม้รัชกาลที่ ๕ จะทรงกล่าวไว้ว่าในขณะนั้นความเชื่อนี้มิอาจ
ใช้ได้อีกต่อไป เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนยักษ์ ดังนี้ 
 

  ที่โบสถ์พระบาทนี้พระพิทักษ์เทพธานีว่า พระชื่อปิ่นออกไปเมืองพม่าเห็นอย่าง
พระบาทสี่รอย กลับเข้ามาเรี่ยไรราษฎรท าขึ้น ...ในกลางโบสถ์นั้นเป็นอ่างรอยพระบาทสี่
รอยเหยียบซ้อนกัน...อธิบายว่าเป็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสแล้วภัทรกัลป์นี้ รอย
ใหญ่ที่ ๑ เป็นรอยพระพุทธกกุสนธ์ รอยที่ ๒ พระพุทธโกนาคมน์ รอยที่ ๓ พระพุทธกสป 
รอยที่ ๔ พระพุทธโคดม ที่เทียบรอยพระบาทดังนี้ว่าตามต าราที่เขาคิดส่วนพระขนาดโตๆ 
ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอันใช้ไม่ได้ ด้วยรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่โตเหมือนยักษ์แน่แล้ว แต่คนซึ่งยังเชื่อแล
เลื่อมใสนับถือในพระบาทติดมาแต่ในพระบาทเก่ามากก็ยังนับถือต่อไป เมื่อถึงฤดูขึ้นพระ
บาทคนก็มาแวะบูชาที่นครหลวงนี้ด้วยเพียงนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๑๔: ๔-๕)  

 

  การมีพระราชวิจารณ์ประกอบความเชื่อในเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้แสดงถึง 

                                                           
๗๖ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๓๖ 

 



 ๘๐ 
 
แนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก คือ หลักเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเข้ามาปะทะกับความ
เชื่อดั้งเดิมของคนไทยอย่างการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นร่องรอยของพระพุทธเจ้า 
การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตท าให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรความเชื่อและความ
ศรัทธาของราษฎรทั้งยังทรงมีพระราชวิจารณ์ประกอบอีกด้วย 
  ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่ในบันทึก
การเดินทางในพระราชอาณาเขต ความเชื่อเหล่านี้แสดงถึงลักษณะของราษฎรสยามที่มีแนวคิดว่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถให้คุณและให้โทษได้ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่ง
เหนือธรรมชาติจึงเป็นแนวความคิดที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ผู้ศึกษา
พบความเชื่อเหล่านี้ในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต ได้แก่ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ 
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่องการนับถือบูชาต้นไม้และสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
  ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย
มาตั้งแต่อดีต ความเชื่อดังกล่าวสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเพณีหรือ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อาจเป็นความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เวทมนตร์ คาถาอาคม และ
อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นใน เสด็จประพาสจันทบุรี บันทึกความเชื่อเรื่องโชคลางที่สัมพันธ์
กับ “ต้นรง” ไว้ ความเชื่อเรื่องโชคลางสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น คือ การท า
ต้นรง เชื่อกันว่าหากยางรงล้นแล้วภรรยาจะมีชู้หรือไม่ก็เจ็บป่วย ชาวบ้านถือลัทธิว่าหากจะเข้าไปท า
ต้นรงต้องมีพวกหลายคน และหาสมุนไปท าพิธีในป่า เมื่อเข้าไปแล้วต้องแยกย้ายกันท างาน ห้ามแย่ง
ชิงกัน เมื่อค่ าก็กลับมาชุมนุมกัน มีวิธีการน ามีดขอด้ามยาวควั่นล าต้นเป็นเกลียวลงมา น ากระบอกมา
ปาด ตอกไว้ที่ปลายร่อง รวมถึงความเชื่อว่าถ้ารงล้นออกจากกระบอกที่บ้านจะมีเหตุไม่ดี เช่น ภรรยา
มีชู้หรือเจ็บป่วย๗๗ 
  นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันยังปรากฏความเชื่อเรื่อง “เสือสมิง” ซึ่งม ี
อยู่ในแถบจันทบุรีอีกด้วยว่า เสือที่กินคนจะสามารถแปลงกายเป็นคนได้ เล่ากันว่ามาจากอาจารย์ที่
เมืองเขมร และลูกศิษย์ลักน้ ามันมาทาตัวกลายเป็นเสือสมิงหลงเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรี เที่ยวขบ
กัดคนเสียชีวิต รวมถึงเล่าการแก้ไขให้กลับมาเป็นคนดังเดิม โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงความเชื่อ
เรื่องเสือสมิงในแถบจันทบุรีว่ามามีที่มาจากอาจารย์เมืองเขมรท าน้ ามันเสือสมิง ลูกศิษย์ขโมยเอามา
ทาตัวจนกลายเป็นเสือสมิง พระองค์ทรงบอกถึงวิธีแก้ไขให้กลับมาเป็นคนตามค าบอกเล่าว่าต้องท า
ก่อนที่เสือจะกินคนเท่านั้น โดยอ้างถึงเหตุการณ์หนึ่งที่สัตหีบว่าเคยมีทหารได้ยินว่าอาจารย์มาคอย
แก้ไขลูกศิษย์ที่เป็นเสือตอนกลางคืน๗๘  

                                                           
๗๗ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๖๒ 
๗๘ ดูรายละเอียดใน เสด็จประพาสจันทบุรี, ๒๕๔๖ หน้า ๖๘ 



 ๘๑ 
 
  อย่างไรก็ดีรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าในความเป็นจริงลักษณะภูมิประเทศ
แถบนี้มีเสืออยู่มาก หากกรุงเทพฯ ต้องการก็จะมาเกณฑ์ที่นี่ไปทุกครั้ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงจึง
น่าจะเป็นการเล่าลือของราษฎรเสียมากกว่า การบันทึกถึงความเชื่อดังกล่าวจึงมีพระราชวิจารณ์
ประกอบอยู่เสมอ  
  ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์นี้ประกอบด้วยเรื่องเวทมนตร์คาถา คาถาอาคม 
รวมถึงความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับศาสนาพุทธ ดังตัวอย่างใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาส
ไทรโยค บันทึกความเชื่อเรื่องหมอเวทมนตร์ การเสกว่าน การเสกน้ ามนต์และการบอกหวยของพระ
รูปหนึ่ง ขณะเสด็จประพาสวัดพระงาม เมืองนครปฐมไว้ว่า  
 

  เราไปเที่ยวคราวก่อนได้ไปวัดพระงาม ข้างหลังมีพระองค์เดียว เป็นหมอเวท
มนต์เศกว่านเศกน้ ามนต์ต่างๆ บอกหวยด้วย แต่จะยถาสัพพีก็ไม่เป็น แต่เดี๋ยวนี้ได้
ความว่า ขรัวองค์นั้นหายไปแล้วมีองค์อ่ืนเปลี่ยนมาแทน ก็งึมง าอย่างนั้นเหมือนกัน ท่าน
ผู้หญิงหนูบอกว่าเห็นจะเสียจริต  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: 
๑๙)  

 
  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์ของราษฎรแถบนี้ พระองค์ทรง
บันทึกไว้ว่าพระรูปนี้มุ่งทางไสยศาสตร์คือมีการเสกคาถาอาคมว่านและน้ ามนต์รวมถึงการใบ้หวย แต่
ไม่สามารถสวดมนต์ได้ แม้ขณะเสด็จประพาสจะมีพระอีกรูปหนึ่งมาจ าวัดแทนก็ประพฤติเช่นเดียวกัน 
โดยท่านผู้หญิงหนูบอกว่าน่าจะเสียจริต ความเชื่อว่าพระภิกษุ สงฆ์มีคาถาอาคมนี้ปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยมาเป็นเวลานาน 
  อีกตอนหนึ่งใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ได้กล่าวถึงการย่นระยะทาง 
ของขรัวแสง วัดมณีชลขันธ์ หรือวัดเกาะแก้ว ซึ่งเป็นพระท่ีมีชื่อเสียง ดังต่อไปนี้  
 

  พระเจดีย์องค์นี้เขาว่าเป็นของขรัวแสง คนทั้งปวงนับถือกันว่าเป็นผู้มีวิชา เดิน
ตั้งแต่เมืองลพบุรีเช้าลงไปฉันเพลที่กรุงเทพฯ ได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๑๕: ๑๘)  

 
  ความข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องการนับถือผู้มีวิชาอาคมของคนไทยตั้งแต่อดีต 
การที่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นที่รู้จักนั้นมักจะมีเรื่องเล่าหรือต านานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าพิศวง 
ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาของพระสงฆ์สามารถเรียกความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแรง
กล้า ด้วยเป็นความเชื่อของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานาน 



 ๘๒ 
 
  นอกจากพระสงฆ์แล้วยังมีความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปอีกด้วย ดัง 
ปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น ซึ่งเล่าถึงว่าพระนอนหรือพระพุทธรูปปางไสยยาสน์
สามารถพูดได้ ทั้งยังสามารถบอกต ารายาจากพระอุระได้อีกด้วย พระองค์ทรงบันทึกค าบอกเล่า
เกี่ยวกับพระพูดได้นี้อย่างละเอียดเป็นอย่างการจดเพ่ือเป็นหลักฐาน ตอนดังกล่าวบันทึกไว้ว่าอ าแดง
ที่มารักษาอุโบสถที่วัดแห่งนี้ไปบอกกับพระนอนให้ช่วยรักษาลุงที่เจ็บป่วย และได้ยินเสียงตอบมาจาก
พระอุระ บอกต ารายาแก่นาง เมื่อแจ้งพระครูก็ไม่เชื่อ เมื่อพระสงฆ์เป็นอหิวาตกโรคได้ลองพูดดูก็ได้รับ
ค าตอบทักทายกลับมา พระครูได้รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยยานั้นต่อมา โดยไม่เรียกค่ารักษาแต่อย่าง
ใด นอกจากหมากค าเดียว มีการกล่าวว่าพระนอนพูดต่อมาอีกหลายครั้ง ได้ยินกันหลายคน รัชกาลที่ 
๕ ทรงให้นางคนนั้นทดลองพูดแต่คงเนื่องจากขาดกรมประจักษ์จึงได้ได้ยินตอบกลับมา มีการบันทึก
จดหมายที่พระครูส่งมาเพ่ือเตรียมให้มกุราชกุมารทั้งเรื่องพระพูดได้และต ารายา ในเนื้อความที่พระครู
กล่าวไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของพระพุทธองค์น่าจะเป็นผีสางเทวดาที่สิงอยู่พูดเสียมากกว่า๗๙  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ของราษฎรแถบนี้ไว้
อย่างละเอียด เนื่องจากสัมพันธ์กับความคิดและความเชื่อของราษฎรในพระราชอาณาเขต ความเชื่อ
เหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมของสยามเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวเหนือธรรมชาติอันเกี่ยวพันกับ
การบริหารประเทศของชนชั้นปกครองเป็นอย่างยิ่ง 
  ความเชื่อเรื่องการไหว้ศาลเจ้าและการนับถือผีบ่งบอกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของ
คนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่นขณะเสด็จประพาสเกาะรังนก สงขลา มีการกล่าวถึงการไหว้ศาลเจ้าก่อน
ท าการเก็บรังนก ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ ดัง
ที่ว่า “หลวงอุดมภักดี๘๐ เจ้าภาษีรังนกมาคอยรับตั้งเลี้ยงอยู่ในที่นี้ ที่ซึ่งปลูกพลับพลานี้เรียกว่าหน้า
เทวดา คือเป็นที่ศาลส าหรับพวกรังนกไหว้เจ้าก่อนที่จะลงมือท ารังนก”  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๗) แสดงถึงพิธีกรรมก่อนการเก็บรังนกในแถบนี้ซึ่งจะมีการไหว้ศาล
เจ้าก่อนเก็บรังนก และมีละครชาตรีฉลองหลังเก็บรังนกส าเร็จ เหล่านี้แสดงถึงความเชื่อของราษฎร
แถบมลายูซึ่งให้ความส าคัญกับการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งยังเห็นถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งพลับพลาซึ่งเป็น
มงคลอีกด้วย 
  อีกตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ 
บันทึกการไหว้ผีของราษฎรในแถบสุราษฎร์ธานีไว้ดังนี้ 
 

                                                           
๗๙ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น, ๒๕๒๙ หนา้ ๒๙ 
๘๐ หลวงอุดมภักดี พ่วง ณ สงขลา ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นพระยาหนองจิก 



 ๘๓ 
 

  ได้ออกเรือเวลาบ่าย ๒ โมงเศษ มาทอดที่อ่าวแม่น้ าเกาะสมุยอีก เวลาเย็นขึ้นบกไป
ที่ข้างแหลมเรียกว่า หน้าพระลาน เป็นที่ทรายยาวประมาณสัก ๔ เส้น กว้างสัก ๒ เส้น ไม่มี
ต้นไม้และหญ้าขึ้นในที่นั้นเลย มีพระเจดีย์เป็นซุ้มคูหาสี่ด้านซ้อนสามชั้นสูงประมาณสามวา
อยู่ในกลางที่นั้นองค์หนึ่ง ว่าเป็นที่บรรจุกระดูกขรัวพุดสอน ราษฎรนับถือกันถึงปีมาก่อพระ
ทราย ถ้าเจ็บไข้ก็มาตั้งน้ ามนต์ ที่เตียนนั้นว่าผีมาคอยกวาด แต่จืดเต็มทีไม่สนุกอะไรเลย ลง
เรือตีกระเชียงอ้อมไปหาดด้านเหนือก็มีแต่โรงไร่โกไรโกเต (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๑ – ๑๒) 

 

  การกราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งบรรจุกระดูกของขรัวพุดสอนนี้แสดงถึงความเชื่อเรื่องการ
นับถือผีของราษฎรในแถบนี้ กล่าวกันว่าหากเจ็บป่วยก็ให้มาตั้งน้ ามนต์ที่นี่ และเชื่อกันว่ามีผีมาคอย
กวาดท าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นโล่งเตียน ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในสังคมสยาม
รวมถึงหัวเมืองแถบมลายูนี้ด้วย ความเชื่อในการไหว้ศาลและนับถือผีจึงคล้ายคลึงกับสยามส่วนรวม   
  ความเชื่อเรื่องการนับถือบูชาต้นไม้และสถานที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสยามอันแสดง
ถึงแนวความคิดและความเชื่อเรื่องสิ่ งเหนือธรรมชาติของราษฎรสยาม ดังปรากฏใน พระ
ราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ซึ่งบันทึกลัทธิถือน้ าสระเป็นน้ าอภิเษก ตามต ารา
พราหมณ์ ขณะพระองค์เสด็จประพาสล าน้ าเขาดิน สุพรรณบุรี มีการกล่าวถึงสระยมนา สระแก้ว สระ
คา สระเกษ ที่มาของสถานที่ ความส าคัญของสถานที่ในการใช้น้ าประกอบพิธีราชาภิเษก ลัทธิถือน้ า
เหมือนอย่างมหาภารตะ รวมถึงความขลังของสระน้ าแห่งนี้ รัชกาลที่ ๕ ทรงอธิบายถึงที่มาของลัทธิ
ถือน้ าสระขณะอภิเษกว่าเป็นลัทธิพราหมณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างถึงพระมหากษัตริย์อินเดีย ละโว้ และ
สุโขทัยล้วนมาตักน้ าในสระนี้ไปใช้ประกอบพิธีอภิเษกต่างๆ จึงเป็นที่มาของกษัตริย์สยามทุกกพระองค์
ในการใช้น้ าในสระนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของสระน้ าแห่งนี้ท าให้มีกษัตริย์เมืองอ่ืนมาลักน้ าในสระนี้ แต่
รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าไม่ทราบที่มาของความขลัง อาจจะด้วยมีครูบาซึ่งเป็นที่นับถือมาขุดสระและ
ผูกเวทมนตร์ไว้ ราษฎรในเมืองนี้ล้วนมีความเกรงกลัวเป็นอย่างมาก๘๑ 
  ในการเสด็จประพาสปราจีนบุรีบันทึกการกราบไหว้สักการะต้นโพธิ์รวมถึงงาน
ประจ าปีที่ดงศรีมหาโพธิ ไว้ดังนี้  
 

  ดงศรีมหาโพธินี้  ได้ชื่อจากต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง ซึ่งว่าเปน โพธิ์เก่าแก่ เปนที่นับถือ
สักการะบูชา...แต่คนแก่เขาบอกว่าไม่ใช่โนนเปนทราย ที่คนนับถือไปบูชา กองพอกๆ ขึ้นไป
จนเปนโนนสูงสัก ๖ ศอกเศษ...ฤดูเดือนห้า ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพธิ์และพระบาทมาแต่

                                                           
๘๑ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า, ๒๔๙๓ หน้า ๒๑-๒๒ 

 



 ๘๔ 
 

ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อ่ืนๆ ไหว้ต้นโพธิ์ มีงานใหญ่ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๙)  
 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความเชื่อในการนับถือต้นโพธิ์ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ มีการ
สักการะบูชา มีการบูชาเนินดินซึ่งคนแก่บอกว่าเป็นทรายที่พอกกันขึ้นเป็นกอง เมื่อถึงเดือนห้าจะมี
การไหว้ต้นโพธิ์และพระบาท รวมถึงการจัดงานใหญ่ เหล่านี้เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวบ้าน
แถบนี้ จะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาตินี้สัมพันธ์กับศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ์ และความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมของไทยมาอย่างช้านาน 
  ความเชื่อเรื่องบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ การเสด็จประพาสในพระราช
อาณาเขตของรัชกาลที่ ๕ ปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงถึงบุญญาธิการหรือบุญญาบารมีของพระเจ้า
แผ่นดินอยู่หลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสือหนีออกนอกพ้ืนที่เสด็จ เห็ดมงคล ต้นไม้งอกเอง และ
ความศักดิ์สิทธิ์ในการให้พร ยกตัวอย่างเช่น ใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรง
เล่าถึงตอนที่กรมพิชิตแต่งโคลงเกี่ยวกับเสือ ๑๗ ตัวท่ีหนีไปเพราะเกรงบารมีของพระองค์ ดังที่ว่า 
 

  อนึ่ง เรื่องนี้เราไม่พูด เพราะไม่เป็นการประหลาดสิ่งใด แต่ครั้นมีโคลงแล้วจะต้อง
เล่า แต่ขอเสียอย่าว่าตื่นพระบารมีตัวเอง ไม่ตื่นดอกรู้แล้ว ด้วยคนน าร่องนั้นว่า เสือหนีไปจาก
เกาะ ๑๗ ตัว เพราะรู้ข่าวว่าจะเสด็จมา พูดนั้นอยู่ข้างจะตื่นพระบารมีแก่ แต่ที่จริงนั้นเสือ
เคยข้ามไปข้ามมา เหมือนกับเราว่าไว้ข้างต้นแล้ว กับคร้ังนี้คนมาตัดไม้ท าทางอื้ออึงด้วย เห็น
จะเป็นอย่างนั้นเสือจึงไป กรมพิชิตเขาก็รู้แล้ว แต่จะท าโคลงเล่นพอเป็นที่สบาย ไม่มีอะไรจะว่า
ก็ว่าไปกระนั้น เขาว่าดังนี้ 

 
  ฟังยินชาวบ้านเล่า  แถลงความ จริงแฮ 

 ว่าสิบเจ็ดเสือตาม   ป่ากว้าง 
 ก่อนพระจะถึงคาม  เขตต์ที่ นี้แฮ 
 ย าพระเดชเจ้าช้าง   ปลาดข้ามชลหนี 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๒๖-๒๗) 

 
  ความข้างต้นแสดงถึงเหตุการณ์ที่เล่ากันว่าเสือ ๑๗ ตัวหนีไปเนื่องจากรู้ว่ารัชกาลที่ 
๕ จะเสด็จพระราชด าเนินยังดินแดนแถบนี้ พระองค์ทรงอธิบายตามหลักความเป็นจริงว่าเสือนั้นเดิน
ข้ามไปมาในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว และยังมีคนมาตัดไม้เสียงดังจึงท าให้เสือหนีไป ไม่ต้องตื่นกลัว



 ๘๕ 
 
บารมีแต่อย่างใด แม้พระองค์จะทรงบันทึกตามหลักเหตุผลไว้แต่ก็แสดงให้เห็นถึงเป็นความเชื่อเรื่อง
บุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งในหมู่ของข้าราชบริพารและราษฎร  
  อีกตอนหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ที่ยายจูเชิญเสด็จรัชกาลที่ ๕ ไปทอดพระเนตรเห็ดยักษ์ 
มงคลซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อพระองค์เสด็จ ปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น ดังนี้  
 

  วันที่ ๑๓ ไปตลาดปากน้ าโพ ขึ้นริมห้างจีนสมบุญ...ยายจูมาเชิญเสด็จถึงกลาง
ตลาด ด้วยความประสงค์จะให้ดูเห็ดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาก าหนดว่าจะเสด็จ ข้างจีนเขานับถือ
กันว่าเป็นมงคล ที่จริงไม่เคยเห็นโตอย่างนี้ พอเต็มอ่างเขียวขนาดใหญ่ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๖)  

 
  จีนสมบุญเป็นพ่อค้าใหญ่อยู่ที่ปากน้ าโพ บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งท ากินของชาวจีน ดัง
ปรากฏความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลของพืชพรรณ ชาวบ้านแถบนี้เชื่อกันว่าบุญญาบารมีของพระองค์
ดลบันดาลให้เห็ดยักษ์นี้เกิดขึ้น แสดงถึงความเชื่อเรื่องบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินทั้งราษฎรชาว
ไทยและชาวจีนที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาเขตของพระองค์ 
  ในการเสด็จล าน้ ามะขามเฒ่า ขณะเสด็จถึงสุพรรณบุรีปรากฏเหตุการณ์คล้ายกัน 
กล่าวคือ มีหญิงชราผู้หนึ่งพายเรือน าต้นไม้มาถวายรัชกาลที่ ๕ โดยอ้างว่าต้นไม้นี้งอกขึ้นเองด้านหลัง
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ ดังตอนต่อไปนี้ 
 

  เมื่อวานนี้มีผู้หญิงแก่คน ๑ ลงเรือ มีต้นไม้ตั้งมาในเรือพายตามมา แต่ไม่ได้ช่อง พึ่ง
มาได้ช่องวันนี้ น าต้นไม้นั้นเข้ามาให้ เป็นต้นโพ ถามว่าเหตุใดจึงได้เอาต้นโพนี้มาให้ บอกว่า
ต้นโพนี้เกิดขึ้นที่ท่าน ไม่เข้าใจถามว่าเหตุไรจึงว่าเช่นนั้น บอกว่าได้ไปซื้อท่านที่อยู่ในกระจก
ไปติดไว้ที่เรือน ต้นโพก็งอกขึ้นบนหลังหีบที่ตรงรูปนั้นเป็น ๗ ต้น จึงได้เอากาบมะพร้าวและ
ดินมาประกอบเข้าไว้ สูงถึง ๒ศอกเศษ พอเสด็จจึงได้น ามาให้ เห็นว่าเข้าทีดีอยู่จึงได้ให้เอา
ไปด้วย ได้แยกออกเป็นต้นปลีก ๓ ต้น รวมเป็นกอ ๔ ต้นไว้กอหนึ่ง ปลูกประจ าสระทั้งสี่ เป็น
ที่ระลึกว่าได้ขึ้นไปถึงทั้งสี่นั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๒๓) 

 
  ต้นโพธิ์ที่มีหญิงชราน ามาถวายนี้เป็นที่สนพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ ๕ จนมีการ
น าไปปลูกประจ าสระทั้งสี่เพ่ือระลึกว่าพระองค์เคยเสด็จมาถึงสถานที่แห่งนี้ เรื่องราวที่พระองค์ทรง
บันทึกนี้สะท้อนความเชื่อเรื่องบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ดลบันดาลให้สัตว์หรือพืชพรรณ
ต่างๆ ผิดไปจากวิสัยเดิมของตน เช่น หนีหายไปจากท่ีพักอาศัย หรือเกิดข้ึนอย่างผิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือเกิดขึ้นเองในสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นบนหลังหีบในตัวอย่าง



 ๘๖ 
 
ข้างต้นนี้ ความเชื่อดังกล่าวฝังอยู่ในสังคมไทยทั้งยังสะท้อนการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านผ่านความเชื่ อ
เรื่องบุญญาธิการดังกล่าว สัตว์หรือพืชพรรณต่างๆ นี้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของบุญญาธิการที่แผ่
มาถึงราษฎรในหัวเมืองต่างๆ  
  อีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ที่สามารถ
ดลบันดาลให้สมปรารถนาทั้งการท านาและการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา
เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ปรากฏภาพของชาวลาวที่เข้ามา
กราบพระบาทรัชกาลที่ ๕ รวมถึงขอพรพระองค์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

  ชาวบ้านที่ได้มาพบวันนี้ เปนพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาว ซึ่งพระศรีมหาโพธิ
อยู่เปนพื้นเปนลาวทั้งนั้น อยู่ข้างเปนที่จะชื่นชมยินดี ต้องนั่งห้อยตีนให้กราบและเอาตีน
ทูนหัว และขอให้ให้พรตามความปรารถนา คือ ถ้าท านาก็ขอให้ให้พรว่าให้ท านาได้ข้าว
งามดี ถ้าเจ็บเปนโรคอะไรต้องเล่าโรคนั้นให้ฟัง แล้วขอให้ให้พรให้โรคนั้นหาย  ให้ต้อง
เฉพาะตัวหรือเฉพาะพวก ที่จะให้ทีเดียวพร้อมกันไปมากๆ ไม่ได้ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๙) 

 
  ข้อความข้างต้นแสดงถึงความเชื่อของคนลาวในแถบนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สูง
ศักดิ์เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่สามารถให้พรตามความปรารถนาของตนทั้งเรื่องการประกอบอาชีพและ
การรักษาโรค เหตุการณ์เช่นนี้เป็นการตอกย้ าถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอ านาจ
สูงสุดในพระราชอาณาเขต 
  ความเชื่อของราษฎรสยามจึงผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ รวมถึงพระมหากษัตริย์ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรสยามหลากหลายชาติ
พันธุ์ ความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้จะท าให้เข้าใจวัฒนธรรมของราษฎรในสยาม การปกครองประเทศ
จึงต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เป็นส าคัญ ความเชื่อเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะตัวและอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละท้องถิ่น หากแต่มีแก่นแกนเหมือนกันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ราษฎรสยามส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนา และยังคงเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ ความเคารพนับถือ
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ปรากฏอยู่ภายในบันทึกการเดินทางหลายครั้ง ความเชื่อเหล่านี้ฝัง
รากลึกในจิตใจของราษฎรและแสดงออกมาเป็นวัฒนธรรมความเชื่อดังที่ปรากฏในบันทึกการเดินทาง
ชุดนี้ 
  พระราชกรณียกิจในการรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสยามแสดงถึงการ
จัดการความรู้สมัยใหม่ของชนชั้นน า อย่างการน าวัตถุมีค่าจากท้องถิ่นกลับสู่ส่วนกลางเพ่ือจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ความรุ่งเรืองของโบราณสถานและ โบราณวัตถุ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย และ
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นิทาน ต านาน และวรรณกรรมท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการแพทย์แผนไทย สิ่งเหล่านี้
แสดงให้ เห็นว่าสยามเป็นดินแดนที่รุ่มรวยอารยธรรมและองค์ความรู้ พระมหากษัตริย์เป็นผู้
ครอบครองวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างทรงภาคภูมิ นอกจากนี้การสืบหาวัฒนธรรมด้านความเชื่ออันเป็น
ลักษณะเฉพาะของราษฎรสยามยังท าให้ผู้ปกครองเข้าใจผู้อยู่ใต้ปกครองมากยิ่งขึ้น อันจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองต่อไป  
  วัฒนธรรมเป็นข้อมูลส าคัญที่ท าให้ชนชั้นน าสยามได้เข้าใจคนอ่ืนในสังคมไทย อันจะ
เอ้ือประโยชน์ต่อการปกครองดินแดนเหล่านี้อย่างชอบธรรม ความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อ านาจบุญญาธิการ พุทธศาสตร์ หรือไสยศาสตร์เหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมไทย ยากที่
จะลบล้างออกไป ชนชั้นน าซึ่งออกเดินทางส ารวจข้อมูลเหล่านี้จึงเข้าใจภาพรวมของราษฎรในประเทศ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการส ารวจวัฒนธรรมเหล่านี้น าไปสู่การปกครองราษฎรในประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๒.๒ บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม  
 การเสด็จประพาสดินแดนแถบชวาในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือดินแดนที่เป็นเกาะในประเทศ
อินโดนีเซีย ตามประวัติศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ระบุไว้ว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ชาวยุโรปได้เดินเรือมา
ค้าขาย บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาได้จัดตั้งเมืองปัตตาเวียใน ค.ศ. ๑๖๑๙ หลังจากนั้นได้แผ่
ขยายการครอบครองจากเมืองปัตตาเวียไปทางทิศตะวันออก ใน ค.ศ. ๑๘๐๘-๑๘๐๙ ได้เข้ายึดครอง
เมืองบันตัมและผนวกเป็นของฮอลันดา ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๑๑-๑๘๑๖ อังกฤษเข้ายึดครองเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะกลับคืนเป็นของฮอลันดาอีกครั้งหนึ่ง ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นได้เข้ายึด
ครองระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๒-๑๙๔๕ ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงแล้ว อินโดนีเซียได้ท าการเคลื่อนไหว
เพ่ืออิสรภาพ ใน ค.ศ. ๑๙๕๐ ได้จัดตั้งเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกาะนี้ยังคงมีความส าคัญมากที่สุด
ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙: 
๕๔๒-๕๔๓) ดังนั้นในสมัยของรัชกาลที่ ๕  คือ พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓ (ค.ศ. ๑๘๖๘ - ๑๙๑๐) จึงเป็น
ช่วงที่ดินแดนแถบชวาตกอยู่ในการครอบครองของฮอลันดาและอังกฤษ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงเสด็จ
ประพาสเพื่อดูการเมืองการปกครองของเจ้าอาณานิคมในดินแดนดังกล่าว 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเกาะชวา ๓ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี
มะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) และครั้งที่ ๓ เมื่อร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. 
๒๔๔๔) จดหมายเหตุเรื่องเสด็จเกาะชวา เมื่อเสด็จประพาสครั้งแรกมีแต่จดหมายเหตุเจ้าพนักงานแต่ง 
หอพระสมุดวชิรญาณได้รวบรวมพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ จดหมายเหตุเสด็จประพาสครั้งที่ ๒ มีทั้งที่
กรมพระสมมตอมรพันธุ์ทรงแต่งลงราชกิจจานุเบกษาและพระราชนิพนธ์เป็นรายวันตามระยะทางอีก
เรื่องหนึ่ง พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เสด็จประพาสครั้งที่ ๓ มีจดหมายเหตุเจ้าพนักงาน (คือกรมพระ



 ๘๘ 
 
สมมตอมรพันธุ์) ทรงแต่งลงหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรื่องหนึ่ง พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ และยังมีพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ทรงแต่งเป็นรายวันตามระยะทางอีกเรื่องหนึ่ง พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
 ส่วนดินแดนแถบมลายูนั้นมีค าเรียกทางภูมิศาสตร์ว่ากลุ่มเกาะมลายู คือ กลุ่มเกาะในทวีป
เอเชียที่เป็นกลุ่มเกาะใหญ่ที่สุดในโลก เกาะส าคัญ ได้แก่ สุมาตรา ชวา บอร์เนียว ซูลาเวซี ลูซอน มิน
ดาเนา และนิวกินี บริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูรวมทั้งเกาะสุมาตรา ตอนกลางของเกาะชวา 
และด้านตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเคยเป็นดินแดนใต้การปกครองของผู้ปกครองที่นับถือศาสนา
ฮินดู ซึ่ งมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย ต่อมาตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามตามล าดับ ภายหลังคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของชาว
โปรตุเกส ชาวฮอลันดา และชาวอังกฤษ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะนี้ตกอยู่ภายใต้
การยึดครองของญี่ปุ่น และได้รับเอกราชในเวลาต่อมา คือ ประเทศฟิลิปปินส์ใน ค.ศ. ๑๙๔๖ ประเทศ
อินโดนีเซียใน ค.ศ. ๑๙๔๙ และสหพันธ์มลายูใน ค.ศ. ๑๙๕๗ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐: ๒๐) 
ดังนั้นดินแดนแถบมลายูในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเป็นช่วงที่ดินแดนแถบนี้ตกอยู่ ใต้อิทธิพลของชาว
โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ  
 นอกจากนี้ยังปรากฏการเสด็จประพาสสิงคโปร์ ซึ่งทางภูมิศาสตร์สิงคโปร์มีความหมายถึง
เกาะ ประเทศ และเมืองหลวง ในความหมายแรกเกาะสิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป
เอเชีย นอกฝั่งปลายสุดด้านใต้ของคาบสมุทรมลายู และมีเส้นทางข้ามช่องแคบยะโฮร์ไปยังเมืองต่างๆ 
ของประเทศมาเลเซียได้ ตกเป็นของอังกฤษใน ค.ศ. ๑๘๒๔ ส่วนความหมายของชื่อประเทศนั้นเรียก
เป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะเล็กๆ อีกหลายเกาะ เป็นส่วน
หนึ่งของอาณานิคมอังกฤษที่เรียกว่าสเตรตส์เซตเทิลเมนต์ใน ค.ศ. ๑๘๒๖ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๒-๑๙๔๕ แยกเป็นอาณานิคมของอังกฤษต่างหากใน ค.ศ. 
๑๙๔๖ และได้รับสิทธิปกครองตนเองใน ค.ศ. ๑๙๕๙ เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียระหว่าง 
ค.ศ. ๑๙๖๓-๑๙๖๕ ตั้งเป็นประเทศเอกราชใน ค.ศ. ๑๙๖๕ ส่วนความหมายของการเป็นเมืองหลวง
ของประเทศสิงคโปร์นั้น กล่าวว่าเป็นเมืองท่าทางทะเล เป็นเมืองส าคัญของมลายูในคริสต์ศตวรรษที่ 
๑๓ ถูกชาวชวาท าลายในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ ต่อมาเซอร์ทอมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ข้าหลวงใหญ่
ชาวอังกฤษได้สร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่ใน ค.ศ. ๑๘๑๙ เป็นสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของ
อังกฤษ ใน ค.ศ. ๑๘๓๓ ได้รับสถาปนาเป็นเมืองหลวงของ สเตรตส์เซตเทิลเมนต์ และพัฒนาเป็นเมือง
ท่าที่ส าคัญและศูนย์กลางการค้า รวมทั้งเป็นฐานทัพเรือในเวลาต่อมา ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่น
เข้ายึดในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๔๒  (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐: ๔๙๗) สิงคโปร์ที่รัชกาลที่ ๕ 
ทรงเสด็จประพาส ณ ขณะนั้นจึงอยู่ในช่วงของการปกครองของอังกฤษ และเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ 
 ดินแดนแถบชวาและมลายูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพ้ืนที่
ครอบคลุมประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ดินแดนที่ปรากฏใน



 ๘๙ 
 
พระราชนิพนธ์ที่มีพ้ืนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายูหรือแหลมมลายู ยกตัวอย่างเช่น ปีนัง๘๒ เมืองไทร และ
กวาลามุดา เป็นต้น ส่วนดินแดนแถบชวา เช่น เมืองการุต เมืองบันดอง เมืองยกยา เป็นต้น ผู้ศึกษา
ขอกล่าวถึงภูมิหลังบันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมและประสบการณ์การเดินทางใน
ดินแดนอาณานิคม ดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๒.๑ ภูมิหลังบันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม 
 ผู้ศึกษาพบว่ามีพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จประพาสในดินแดนอาณานิคม คือ ดินแดน
แถบชวาและมลายู รวมทั้งสิ้น ๔ เรื่อง โดยมีรายละเอียดการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๒.๑.๑ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ 
(พ.ศ. ๒๔๓๓)  
  การเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) บันทึกการเสด็จ
ประพาสจากกรุงเทพฯ ผ่านหัวเมืองแถบมลายูจากนั้นเป็นการเสด็จออกนอกประเทศในแถบมลายูดัง
รายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)   
 

 ๒.๒.๑.๒ ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู 
รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)   
  รัชกาลที่  ๕ เสด็จพระราชด าเนินออกจากกรุงเทพฯ ผ่านหัวเมืองและหัวเมือง
ประเทศราชแถบมลายู จากนั้นเสด็จไปยัง กวาลามุดา บุกจิมะตาย า (ปุตราจายา) แม่น้ าไปร ปอดเวล 
เกาะดินดิง เมืองสลางอ (สลังงอร์) กวาลากลัง กวาลาลุมปอ (กัวลาลัมเปอร์ ในมาเลเซีย) เมืองมะละ
กา สิงคโปร์ วังโลไซมิสสกูล ฟอดแคนนิง เมืองปะหัง ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ จากนั้น
เสด็จกลับประเทศ 
 
 
 

                                                           

 ๘๒ ปีนังหรือเกาะหมาก เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ขึ้นอยู่กับเมืองไทรบุรี ต่อมาบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษท าการเช่าเกาะปีนังเพื่อตั้งสถานีการค้า ในปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยได้รับ
การยินยอมจากสุลต่านเคดะห์เพื่อแลกกับการคุ้มครองของอังกฤษจากอิทธิพลของสยาม ท าให้ปีนังตกอยู่ภายใต้การ
ครอบครองของอังกฤษ และเรียกว่าเกาะปรินซ์ออฟเวลส์ 



 ๙๐ 
 

 ๒.๒.๑.๓ จดหมายเหตุรายวันระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. 
๒๔๓๙) 
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเกาะชวา ๓ ครั้ง ครั้งแรกเม่ือปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ครั้งที่ 
๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๓๙ และครั้งที่ ๓ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๔๔ บันทึกการเดินทางเรื่องนี้นับเป็นการ
เสด็จประพาสชวาครั้งที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ ครั้ง แต่งเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทาง จ านวน ๙๖ 
ตอน จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งที่ ๒ มีทั้งที่กรมพระสมมตอมรพันธุ์ทรงแต่งลงราชกิจจา
นุเบกษา และมีพระราชนิพนธ์ทรงแต่งเป็นรายวันตามระยะทางอีกเรื่องหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภจะให้พิมพ์หนังสือเป็นของพระราชทานในงานพระเมรุพระศพ
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา โปรดฯ ให้ค้นหาพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ ๕ เรื่องเสด็จประพาสชวาครั้งที่ ๒ ซึ่งยังไม่ได้พิมพ์ พบต้นฉบับมีอยู่ในกรมราช
เลขาธิการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดส าเนาส่งมายังหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร 
และด ารัสสั่งให้กรรมการหอพระสมุดฯ ตรวจฉบับจัดการพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุท้อง
สนามหลวงครั้งนี ้
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่าเมื่อพิเคราะห์
ดูท้องส านวนแล้วเห็นเค้าเงื่อนว่ารัชกาลที่ ๕ จะได้ทรงพระราชด าริไว้ว่าจะให้พิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง
ท านองเดียวกับเรื่อง “ไกลบ้าน” ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ภายหลังมาช้านาน จึงพระราชทานชื่อเรื่องไว้
ว่า “ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน” และความที่ในพระราชนิพนธ์บางแห่งทรงหมายส าคัญไว้ว่า 
“ตรงนี้ควรตัดออกเสีย” รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นรายวันตามระยะทางที่เสด็จประพาส นับ
จากวันแรกที่เสด็จออกจากรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ โดยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าการเสด็จไปชวาครั้งนี้เหตุ
เพราะหายเจ็บแล้วแต่ยังไม่หายเป็นปกติ จึงเพ่ือให้สบายพระวรกายและพระราชหฤทัยและทรงแบก
รับพระราชภารกิจแห่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศสยามไว้ด้วย โดยการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ประเทศชาติในสายตาชาวโลก ทัดเทียมอารยประเทศ 
  การเสด็จเริ่มจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สามร้อยยอด ในประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่
เมืองสิงคโปร์ เมืองยโฮ เกาะชวา เมืองมินตกที่เกาะบังกา บัตเตเวีย (ปัตตาเวียหรือจาการ์ตา ใน
อินโดนีเซีย) บุยเตนซอก การุตครั้งที่ ๑ บันดอง สุขภูมิ การุตครั้งที่ ๒ ยกยาครั้งที่ ๑ บุโรพุทโธ มาเก
ลัง ยกยาครั้งที่ ๒ โซโล สุรบายา ปสรวน เขาโตสารี กดิรี สมารัง เจริบอน จากนั้นเสด็จกลับเมือง
สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ 
 

 ๒.๒.๑.๔ จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ 
(พ.ศ. ๒๔๔๔) 
  รชักาลที่ ๕ ทรงจดบันทึกเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางยาวติดต่อกัน ๑ ฉบับ  



 ๙๑ 
 
จดหมายเหตุรายวันเรื่องเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ นี้เกี่ยวเนื่องจากการมี
รับสั่งจากพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี มายังหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนครว่าใน
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน สุขุมขัติยกัลยาวดี กรม
หลวงศรีรัตนโกสินทร ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ นี้ มีพระประสงค์จะ
ทรงพิมพ์หนังสือเป็นของถวายและจ่ายแจกเนื่องในการพระกุศลทักษิณานุปทาน ซึ่งทรงบ าเพ็ญอุทิศ
ประทานสมเด็จพระธิดา โปรดให้กรรมการเลือกเรื่องหนังสือในหอพระสมุดฯ แจะจัดการพิมพ์ถวาย
หนึ่งเรื่อง 
  กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เห็นว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้
ทูลกระหม่อมหญิงมีหน้าที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถฯ เป็นต าแหน่งราช
เลขาธิการฝ่ายใน ได้โดยเสด็จและเป็นพนักงานเขียนพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ มีต้นฉบับทรงรักษาไว้ เมื่อ
ล่วงรัชกาลที่ ๕ มาทรงเกรงว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นานไปจะสูญเสีย จึงประทานมาให้คัดส าเนารักษา
ไว้ในหอพระสมุดส าหรับพระนคร จึงน าความที่คิดเห็นกราบทูลพระนางเจ้าฯ ก็ทรงพระด าริเห็นชอบ
ด้วย จึงได้จัดการพิมพ์ถวาย 
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จออกจากกรุงเทพฯ ผ่านชุมพร สิงคโปร์ เกาะชวา เมืองบเตเวีย 
(ปัตตาเวียหรือจาการ์ตา ในอินโดนีเซีย) บุยเตนซอค เตงการัง สุกบูมิ (สุขภูมิ) บันดอง จันยอ จิปานัส 
น้ าตกจรุง สกุหนุงปุตรี เมืองการุต ปาดาราลัง เมาสุ เมืองปวเรศโย เมืองยกยา เมืองโซโล ลังคานา
เรียว มัดดิยุน เมืองสุรบายยา (ซูราบายา ในเกาะชวา อินโดนีเซีย) เมืองปัสสะรวน เทวสถานบรัม
บานัน วัดจันดิเสวู วัดเมนดุด วัดบุโรบุโด (วัดบุโรพุทโธ) เมืองมะเกลัง จากนั้นเสด็จกลับมายังเมืองยก
ยา ต าบลเมาส เมืองบันดอง ต าบลจิมาหิ บุยเตนซอค เมืองบเตเวีย ชวา สิงคโปร์ สงขลา เกาะพงัน 
ชุมพร ศรีมหาราชา ในชลบุรี ปากน้ า ในสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ 
 

 ๒.๒.๒ ประสบการณ์การเดินทางในดินแดนอาณานิคม 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมทั้ง ๔ เรื่องบรรจุประสบการณ์การเดินทางทั้งในแง่
ของผู้คน เส้นทางการเดินทางและพระราชกรณียกิจไว้อย่างหลากหลาย ประสบการณ์ในดินแดน
อาณานิคมเปรียบเสมือนการรวบรวมความเป็นไปของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งตกเป็นอาณานิคมของ
ตะวันตก เพ่ือท าความเข้าใจและจัดการสถานการณ์บ้านเมืองของสยาม ณ ขณะนั้น 
 

 ๒.๒.๒.๑ ผู้คน 
  บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม บันทึกความรู้ของชนชั้นน าเกี่ยวกับผู้คน ซึ่ง
มีอยู่หลายระดับ ประกอบด้วยเจ้านาย ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน รวมถึงนักบวช บันทึกการเดินทางใน



 ๙๒ 
 
ดินแดนอาณานิคมปรากฏต าแหน่งของเจ้านายชวาและมลายู เช่น สุลต่าน๘๓ อธิปติ๘๔ รีเยนต์๘๕ สุ
สุหุนัน๘๖ เจ้ามังกุโนโกโร๘๗ และรายามุดา๘๘ เป็นต้น การเดินทางมายังดินแดนชวาภายหลังถูก
ตะวันตกเข้ายึดครองท าให้เห็นการถูกลดบทบาทของสุลต่าน รายามุดา รวมถึงต าแหน่งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังปรากฏการเรียกชื่อต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในดินแดนอาณานิคมชวาภายใต้การ
ปกครองของเจ้าอาณานิคม ยกตัวอย่างเช่น เกาวเนอเยเนอราล๘๙ เรสิเดนต์๙๐ และเมเยอร์จีน๙๑ เป็น
ต้น ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงเจ้านายของชวาและมลายู ผู้ปฏิบัติงานของชวาและมลายู และประชาชน
ของชวาและมลายู ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                           

 ๘๓ สุลต่าน เป็นต าแหน่งเจ้าผู้ครองเมือง ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่า สุลต่าน คือ ประมุขของ
บางประเทศหรือเจ้าครองนครบางรัฐท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒: ๑๒๐๘)  
 ๘๔ อะธิปติปันญี (Raden Adipati) คือฐานันดรศักดิ์ของเจ้าชวา เจ้าองค์ท่ีปรากฏในบันทึกการเดินทาง คือ 
มังกุเนอโกโร (Mangkunegoro) แห่งเมืองโซโลซึ่งเป็นเมืองส าคัญในชวากลาง (อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: 
๓๗)  
 ๘๕ รีเยนต์ (Regent) เป็นต าแหน่งที่ทางการฮอลันดาแต่งตั้งผู้มีฐานันดรในแต่ละมณฑลให้เป็นเจ้าเมือง
ควบคุมราษฎรในพ้ืนที่ ท่านเจ้าเมืองที่รับเสด็จรัชกาลที่ ๕ คือ ระเด่นเตอมังกุง มารฺตาเนอการา (อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ 
ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๗๒)  
 ๘๖ สุสุหุนัน (Susuhunan) เป็นเจ้าผู้ครองนครซึ่งมิได้เรียกว่าสุลต่าน ครองเมือง Solo มีชื่อทางการว่า สุร
การฺตา/Surakarta (อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๙๗) แสดงว่าสุสุหุนัน คือ เจ้าผู้ครองนคร  
 ๘๗ เจ้ามังกุโนโกโร (Mangkunegoro/มังกุเนอโกโร) คือเจ้าอุปราชหรือวังหน้าของโซโล เช่นเดียวกันกับ
เจ้าปักกุอาล า (Paku Alam) ของยกยาการฺตา (อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๙๘) 
 ๘๘ เจ้าเมือง (Raja) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในทุกด้านโดยมีผู้ส าเร็จราชการรายามุดา (Raja Muda) ซึ่งมี
หน้าท่ีดูแลการปกครองโดยทั่วไปท าหน้าท่ีแทนเจ้าเมืองในยามที่จ าเป็น แต่โดยปกติแล้วรายามุดาไม่มีหน้าท่ีทางการ
ปกครองโดยตรง การปกครองที่เป็นงานประจ าต่างๆ ข้ึนอยู่กับกรมการเมืองที่รองลงกไป (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: 
๒๘) 
 ๘๙ เกาวเนอเยเนอราล (ผู้ส าเร็จราชการเมืองขึ้นของฮอลันดา) Assistant Resident คือต าแหน่งผู้ช่วยของ
ผู้แทนผู้ส าเร็จราชการที่อยู่ประจ ารัฐในอารักขา (อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๓๐)  
 ๙๐ เรสิเดนต์ (Resident) คือผู้แทนผู้ส าเร็จราชการที่อยู่ประจ ารัฐในอารักขา (อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, 
๒๕๕๕: ๓๖)  
 ๙๑ เมเยอร์จีน (Mayor/ มายอรฺ) เป็นต าแหน่งท่ีแต่งตั้งโดยทางการฮอลันดาส าหรับหัวหน้าชุมชนชาวจีนใน
แต่ละเมือง (อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๕๘) 



 ๙๓ 
 

๑) เจ้านายของชวาและมลายู 
  การบันทึกเจ้านายของชวาและมลายูประกอบด้วยลักษณะ คุณสมบัติ และการ
จัดล าดับชั้นของเจ้านาย รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกลักษณะเจ้านายของมลายูขณะเสด็จเมืองปะหัง๙๒ 
อย่างน่าสนใจ คือ กิริยาท่าทางของตนกูมหมุดลูกสุลต่านซึ่งมีกิริยาจองหอง เดินเข้ามาจับพระหัตถ์
พระองค์โดยเสียมารยาท และยังแสดงอาการโกรธต่อหน้าพระพักตร์ เมื่อสอบถามก็นั่งมึนงง พระองค์
ทรงกล่าวว่าที่ตะวันตกไม่ค่อยดูแลที่นี่อาจเป็นเพราะผู้แทนมีกิริยาเช่นนี้  
  พระองค์ทรงเน้นย้ าถึงกิริยาของตนกูมหมุดผู้นี้อีกครั้งว่า นอกจากกิริยาอาจหาญไม่
พูดคุยกับผู้อ่ืนแล้ว ตนกูมหมุดผู้นี้ยังมีท่าทีซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวไว้ว่า “จองหอง” ส่วนพระยาไทร
นิยามว่า “เถื่อน” ดังที่กล่าวถึงใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลม
มลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ว่า  
 

  ได้ออกเรือมาเวลาบ่าย ๕ โมงแล้ว มาถึงเรืออุบลย่ าค่ ากับ ๔๐ มหมุดหายไปแต่
แรกลงเรือมา เราว่าจองหอง พระยาไทรเถียงว่า เห็นจะเถื่อนมากกว่า ได้ชวนให้ตัวไปเดิน
เล่นตัวไม่ไป (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๙๑)  

 
  ความดังกล่าวบันทึกลูกสุลต่านซึ่งมีล าดับชั้นต่ ากว่ารัชกาลที่ ๕ แต่กลับท ากิริยาที่ไม่
เหมาะสมกับยศศักดิ์ของตน ทั้งยังแสดงอาการจองหองอีกด้วย พระยาไทรนิยามว่าเป็นคนเถื่อน 
กิริยาท่าทางของเจ้านายมลายูเช่นนี้ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ ๕ จึงทรงบันทึกไว้อย่าง
เป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้รับสารได้ทราบ 
  ผู้ศึกษาพบการกล่าวถึงหน้าตา กิริยา การแต่งกาย รวมถึงการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษของเจ้านายแถบมลายูอยู่เสมอ เช่น สุลต่านรายายุสุบกับรายาบังกัดน้องชาย ที่ทรง
บันทึกอยู่ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม 
๒ ขณะเสด็จประพาสเมืองแปรัก โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวเปรียบเทียบว่าสุลต่านกับรายาพูด
ภาษาอังกฤษไม่คล่อง คล้ายกับเจ้าของกัมพูชา บุคคลในเมืองไทรของสยามพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่า
มาก๙๓ แสดงถึงพระราชนิยมของพระองค์ต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง เจ้านายที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงมี
สถานะด้อยกว่าคนในหัวเมืองประเทศราชของสยาม การบันทึกข้างต้นแสดงถึงน้ าเสียงและทัศนคติ
                                                           

 ๙๒ ปะหัง แปรัก และสลางออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ พระองค์เสด็จประพาสเมืองปะหังเพื่อ
ทอดพระเนตรที่ต่อเขตแดนในการปันเขตเมืองสงางอกับปะหังซึ่งจะมีผู้มาตัดสิน 

๙๓ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 
เล่ม ๒, ๒๕๐๗ หน้า ๗๗-๗๘ 



 ๙๔ 
 
ของชนชั้นน าต่อเจ้านายมลายูผู้นี้ ทั้งยังฉายภาพของคนในปกครองของสยามได้ชัดเจนขึ้น การ
เปรียบเทียบจึงปรากฏอยู่เสมอขณะทรงจดบันทึก 
  การแบ่งล าดับชั้นของเจ้านายปรากฏอยู่หลายครั้งระหว่างการเสด็จประพาส
ดินแดนอาณานิคม มีการแบ่งยศเจ้านายเป็นเจ้าชั้นหนึ่งและเจ้าชั้นสอง ดังตัวอย่างใน พระราชนิพนธ์
จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ซึ่งกล่าวถึงการแบ่งยศของรัชกาลที่ ๕ กับสุสุหุนันไว้ว่า 
“ตามยศของเรากับสุสุหุนันว่าเป็นชั้นที่หนึ่ง กรมด ารงกับเรสิเดนต์เป็นชั้นที่สอง” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๖๑ – ๑๖๒) ดังนั้นรัชกาลที่ ๕ กับสุสุหุนันจึงถือเป็นเจ้านายชั้น
ที่หนึ่ง ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมด ารงราชานุภาพกับเรสิเดนต์เป็นเจ้าชั้นสอง การแบ่งยศ
ศักดิ์ตามล าดับเช่นนี้เหมือนกับสยาม พระองค์จึงทรงมีพระราชฐานะเหนือผู้คนในดินแดนแถบนี้ 
 

๒) ผู้ปฏิบัติงานในดินแดนอาณานิคม 
  การบันทึกถึงผู้ปฏิบัติงานในดินแดนอาณานิคมท าให้สยามเห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างกับสยาม ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือสานต่อนโยบายของประเทศ พระองค์ทรง
กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน การแต่งกาย และเชื้อชาติ บุคลิกและลักษณะนิสัย รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยต่อทรัพยากรบุคคลในดินแดนอาณานิคมเป็นอย่างยิ่ง 
  ยกตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในดินแดนอาณานิคม มีการบันทึกถึงผู้ปฏิบัติงานในแถบชวาว่ามี อัธยาศัยไมตรี 
สติปัญญาและความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่า
สองเดือน ซึ่งกล่าวถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของมิสเตอร์มิดยิเลซึ่งเป็นแอกติงกงสุล รัชกาลที่ ๕ ทรง
ชมมิสเตอร์มิดยิเลซึ่งเป็นแอกติงกงสุลจากบัตเตเวียว่าเป็นคนมีอัธยาศัยกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็น
ผู้ดี และมีความเอ้ือเฟ้ือมาก รวมถึงแบรอนกวาลซึ่งเป็นคนที่มีความเอ้ือเฟ้ือแสดงความร้อนใจเป็น
อย่างมากเมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงพระประชวร๙๔ แสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ขณะเสด็จประพาส
ดินแดนอาณานิคมดังกล่าว ทั้งยังสื่อถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่พระองค์ทรงพึงพอพระราชหฤทัย
อีกด้วย 
  นอกจากอัธยาศัย กิริยามารยาทจะเป็นลักษณะของบุคคลที่พระองค์ทรงชื่นชมแล้ว
ยังปรากฏว่าผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและช านาญในกิจการงานของตนเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม
ของผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน ดังปรากฏใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน บันทึกว่า  
 

                                                           
๙๔ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ๒๕๕๕ หน้า ๓๖๑ 



 ๙๕ 
 

  คนทั้งหมดเห็นแหลมอยู่กว่าเพื่อน คือ ดาโต๊ะมนตรีที่เปนไปรมินิสเตอร ท่าทาง
ก็เปนขุนนางอย่างเก่า แต่กิริยา  เปนคนช านาญการงารมาก คอเวอนเนอก็สรรเสริญ
ว่าเปนคนฉลาดแลซื่อตรงต่อนาย รักษาความลับไม่ให้แพร่งพราย (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๖)  

 
  ความข้างต้นรัชกาลที่ ๕ ทรงชื่นชมขุนนางที่มีความช านาญในหน้าที่การงาน ฉลาด 
และซื่อตรงต่อเจ้านาย โดยการรักษาความลับไว้ได้อย่างดี  พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจในการจ้อง
มองและตัดสินลักษณะของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว การส ารวจนี้จึงคล้ายกับการที่เจ้าอาณานิคมส ารวจ
ดินแดนอื่นหรือดินแดนอาณานิคมเช่นกัน  
 

๓) ประชาชนในดินแดนอาณานิคม 
  การบันทึกประชาชนในดินแดนอาณานิคมมีทั้งการระบุเชื้อชาติ จ านวนประชากร 
รูปพรรณสัณฐานและการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะนิสัย รวมถึงวิถีชีวิตของราษฎร แสดงถึง
ความสนใจใคร่รู้ของสยามต่อทรัพยากรบุคคลในดินแดนอาณานิคม ซึ่งจะท าให้สยามมีองค์ความรู้ใน
การท าความเข้าใจดินแดนข้างเคียงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการจ้องมองผู้อ่ืนซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของเจ้าอาณานิคมด้วยสายตาของชนชั้นน าสยามซึ่งถือว่าตนมีอ านาจอธิปไตย การจ้องมองและส ารวจ
จึงน ามาสู่การตัดสินและเปรียบเทียบกับสยามอยู่เสมอ  
  การส ารวจเชื้อชาติและจ านวนของราษฎรที่อาศัยในพื้นที่แถบชวา โดยระบุถึงชน
ชาติแถบชวาว่ามีทั้งสิ้น ๓ ชนชาติ ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งบันทึกชนชาติ
แถบชวาซึ่งแบ่งได้เป็นซุนดา ชวาแท้ และมะถุระ มีจ านวน ๔ ล้านคน ๘ ล้านคน และ ๖ ล้านคน
ตามล าดับ ซุนดาไม่ฉลาดแต่เรียบร้อย ชวาฉลาดแต่ท าสิ่งใดไม่แข็งแรง มะถุระเป็นคนหยาบคายดุร้าย 
แต่ท างานแข็งแรง นอกจากนี้ยังแบ่งภาษาได้อีก ๓๐ ภาษา๙๕ การส ารวจประชากรชาวชวาอย่าง
ละเอียดนี้มีผลต่อการสังเกตการบริหารบ้านเมืองด้วยประการหนึ่ง ตอนข้างต้นเป็นอย่างการส ารวจ
ส ามะโนครัวประชากรซึ่งสยามกระท ากับดินแดนอาณานิคมข้างเคียง ไม่ต่างจากที่เจ้าอาณานิคม
กระท ากับดินแดนเหล่านี้ ต่างเพียงสยามไม่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการดินแดนเหล่านี้แต่อย่างใด ชน
ชั้นน าท าได้เพียงการเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์และเทียบเคียงกับสยามเท่านั้น 
  การบันทึกประชากรในดินแดนแถบมลายูท าให้ชนชั้นน าได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากรในพื้นที่ซึ่งติดต่อกับหัวเมืองประเทศราชของสยาม ยกตัวอย่างการส ารวจประชากรของเมือง

                                                           
๙๕ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ๒๕๕๕ หน้า ๓๐๒-๓๐๓ 

 



 ๙๖ 
 
แปรักซึ่งเคยเป็นของสยาม เมื่อค.ศ. ๑๘๑๘ (พ.ศ. ๒๓๖๑) แต่ตกเป็นของตะวันตกเมื่อค.ศ. ๑๘๗๔ 
(พ.ศ. ๒๔๑๗) ด้วยความคิดที่จะปกครองเมืองมลายูทั้งหมดของอังกฤษ ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จ
พระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ที่ว่า 
 

  ที่ป้อมมีฝรั่งท าส าหรับหนีพวกเจ๊กป้อม ๑ บนหลังเนินเลวเต็มที เป็นแต่ที่พอเอาตัว
รอดเท่านั้น การที่กลัวเจ๊กที่นี่เพราะเคยขยาดมาแล้วเหมือนกัน ด้วยคนในเมืองมีคน
ต่างประเทศมากกว่ามลายู ตามที่ประมาณว่า 

 มลาย…ู………………………………… ๑๒๓๗๑๐ 
 จีน………………………………………. ๑๐๘๓๔๐ 
 ทมิฬและอินเดียน…………………. ๑๑๑๑๖๙ 
 ฝรั่งขาวและฝรั่งด า………………... ๓๘๔ 
     ๒๔๓๖๐๓  

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๘๑)  
 

  ตอนข้างต้นเป็นการส ารวจทั้งจ านวนและเชื้อชาติของประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดน 
แถบมลายู โดยกล่าวว่ามีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากกว่ามลายูทั้งจีน ทมิฬและอินเดียน ฝรั่งขาวและ
ฝรั่งด า แสดงถึงความหลากหลายของราษฎรที่อาศัยในแถบนี้ได้อย่างชัดเจน ส ามะโนครัวถือเป็น
เครื่องมือของชนชั้นน าสยามในการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ต่างๆ ภายใต้แนวคิดภูมิกายาซึ่งจะน าไปสู่
ความมั่นคงของรัฐชาติต่อไป การรู้เขารู้เราเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชนชั้นปกครอง ณ ขณะนั้น 
ทั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบและบริหารจัดการหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูของสยามต่อไป 
  การส ารวจทรัพยากรบุคคลของดินแดนอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามพบว่า
ดินแดนชวาและมลายูมีบุคคลหลายระดับชั้น รัชกาลที่ ๕ ทรงแสดงทัศนะไว้หลายครั้งว่าบุคคลเหล่านี้
ยังท าหน้าที่ของตนได้ไม่ดีนัก ทั้งยังมีคุณสมบัติที่บกพร่องกว่าบุคคลของสยามเป็นอย่างมาก การ
เปรียบเทียบเช่นนี้จึงขับให้ทรัพยากรบุคคลของสยามโดดเด่นและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 ๒.๒.๒.๒ เส้นทางการเดินทาง 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกตาของดินแดนอาณานิคมปรากฏอยู่ตลอดเส้นทาง
การเสด็จ ความสนใจใคร่รู้ของผู้มาเยือนจึงปรากฏผ่านบันทึกการเดินทางชุดนี้ ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นทางการเดินทางประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศในดินแดนอาณานิคม และพรรณพืชใน
ดินแดนอาณานิคม  
 
 



 ๙๗ 
 

๑) ลักษณะภูมปิระเทศในดินแดนอาณานิคม 
  ลักษณะภูมิประเทศในดินแดนอาณานิคมแถบชวามีความแตกต่างจากสยามจึงมีการ
บันทึกไว้ยกตัวอย่างเช่นการบันทึกลักษณะภูมิประเทศของเมืองกดิรีทั้ง ๔ ทิศใน ระยะทางเที่ยวชวา
กว่าสองเดือน ดังต่อไปนี้ 
 

  เมืองกดิรีนี้ปันเปน ๔ ส่วน ฟากตวันออกที่โฮเต็ลตั้งอยู่ ข้างเหนือเปนเมืองฝรั่ง มี
เรือนแลโฮเต็ลปลูกอยู่ริมแม่น้ าบนที่ซึ่งถมดินสูง ลงไปข้างใต้ตอนกลางเมืองพวกชวาอยู่ มี
อาลูนอาลูนวัดแลบ้านริเยนต์แลกาภูปติแต่อาลูนๆ ข้างฝ่ายตะวันออกนี้ ตั้งแต่สุรบายามาใช้
ปลูกหญ้าเหมือนที่การุตบ้านเรือนคนมีรั้วแลปลูกต้นไม้ เรือนเข้าไปหายอยู่ข้างในเหมือนเช่น
โซโลแต่เลวกว่าโซโลมาก ต่อลงไปปลายข้างใต้เปนหมู่เมืองจีน มีตึกรามใหญ่ๆ แต่ไม่สู้ยาวนัก 
มีตพานยาวข้ามแม่น้ าไปฝั่งตะวันตกถึงริมป้อม ที่ป้อมนั้นสี่เหลี่ยม มีป้อมมุมกลมแต่เล็กๆ ท า
ขึ้นเมื่อคร้ังเกิดขบถที่เมืองยกยา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๕๒)  

 

  พระองค์ทรงบันทึกถึงเมืองกดิรีว่าแบ่งเป็น ๔ ส่วน ฝั่งตะวันออกมีโรงแรมตั้งอยู่ ฝั่ง
เหนือเป็นเมืองฝรั่ง มีบ้านเรือนและโรงแรมปลูกอยู่ริมแม่น้ าบนที่ถมสูง ฝั่งใต้มีอาลูนอาลูน วัด และ
บ้านริเยนต์ มีการกล่าวถึงรายละเอียดของบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจง 
การศึกษาภูมิประเทศของแต่ละดินแดนที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชด าเนินผ่านนี้ท าให้ชนชั้นน าเข้า
ใจความเป็นมาของดินแดนรอบข้างสยามมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ที่ตั้งซึ่งปรากฏอยู่บนแผนที่ซึ่งบ่งบอกเขต
แดนของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 
  ลักษณะภูมิประเทศของชวามีลักษณะเป็นภูเขาไฟอยู่มาก ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยว 
ในบริเวณดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การเสด็จประพาสภูเขาไฟโบรโม ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสอง
เดือน มีการบันทึกความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของชวาที่มีภูเขาไฟรอปะทุอยู่มาก รัชกาลที่ ๕ 
ทรงอธิบายถึงลักษณะของดินที่ทรงทอดพระเนตรระหว่างเสด็จประพาสว่าประกอบไปด้วยขี้เถ้า 
โคลน และดิน แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะหนาบางกว่ากัน โดยทรงเปรียบกับขนมชั้นเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพ 
รวมทั้งทรงกล่าวถึงหมู่ภูเขาไฟติงเคลว่าอยู่ในภูเขาไฟ ๓ ยอด คือ อรชุโนซึ่งมี ๕ ยอดตามชื่อของพ่ี
น้องในมหากาพย์มหาภารตะ โบรโมซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเขาพระสุเมรุซึ่งสูงที่สุดใน
ดินแดนชวา พระองค์ทรงกล่าวถึงการปะทุของภูเขาไฟเหล่านี้ว่าท าให้เกิดการทับถมของหินถ่านทราย
โคลนบนยอดเขาเป็นชั้นๆ ท าให้ต้นไม้ตายหรือถูกโคลนปกคลุมและกลับงอกขึ้นมาใหม่๙๖  

                                                           
๙๖ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๓๒๑ 

 



 ๙๘ 
 
  การเสด็จประพาสภู เขาไฟ ในดินแดนแถบนี้ท าให้ รัชกาลที่  ๕ ได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากการทอดพระเนตรของแปลกตาในชวา ทั้งยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศของชวาที่มีภูเขาสูงอยู่มาก โดยเฉพาะภูเขาไฟซึ่งสามารถปะทุได้ตลอดเวลา การส ารวจ
ของพระองค์ท าให้สยามมีองค์ความรู้เกี่ยวกับดินแดนชวามากยิ่งขึ้น  
  การส ารวจเช่นนี้นอกจากจะเป็นการเปรียบเทียบกับลักษณะภูมิศาสตร์ของสยามแล้ว 
ยังสะท้อนลักษณะภูมิศาสตร์ของสยามว่าอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากภูเขาไฟ รวมถึงความงามของ
วิวทิวทัศน์ในสยามซึ่งมีอยู่มากมาย ดินแดนแถบนี้จึงเทียบไม่ได้กับสยามหากแต่มีความแปลก
ประหลาดแฝงอยู่เท่านั้น การจ้องมองและการแสดงทัศนะดังกล่าวแสดงถึงการเปรียบเทียบตัวตนของ
เรากับคนอ่ืน เมื่อมีคู่เทียบตัวตนของเราจึงถูกขับเน้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น การส ารวจลักษณะทางกายภาพ
ของดินแดนอาณานิคมจึงเป็นการแสดงลักษณะทางกายภาพของสยามให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 
 

๒) พรรณพืชในดินแดนอาณานิคม 
  การบันทึกถึงพรรณพืชในดินแดนอาณานิคมนี้ส่วนใหญ่มีความแปลกตาไปจากความ
คุ้นชินของชนชั้นน า การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกับสยามจึงปรากฏอยู่เสมอ รัชกาลที่ 
๕ ทรงบันทึกพรรณพืชที่แปลกตา ดอกไม้งาม พันธุ์ของชาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และผลไม้ไว้ในบันทึก
การเดินทางของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น ณ เมืองบุยเตนซอก พระองค์ทอดพระเนตรต้นไม้ประหลาด
ในสวนโบกะนิเกอล์กาเดนและทรงมีพระราชวิจารณ์ว่ามีทั้งต้นที่งามและไม่งาม ดังปรากฏใน 
ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ต่อไปนี้  
 

  ต้นไม้ที่ก าลังงามแปลกประหลาดในเวลานี้ คือต้นลานสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕ วา ออก
ดอกเปนช่อๆ ช่อ ๑ ยาวไม่ต่ ากว่า ๘ ศอก สัณฐานเหมือนรวงเข้าสมุทโคดมออกเต็มไปทั้ง
ต้นไม่มีใบ...รูปพนมของดอกนั้นเหมือนช่อบุกเค ไม่เล็กกว่าต้นไม้นั้นมีใบอยู่งามเสียจริงๆ ไป
ถึงไหนไกลเท่าไกลคงแลเห็นโพลนอยู่กลางหมู่ไม้ เขาว่าปลูกมากกว่า ๓๕ ปีแล้วพ่ึงออกดอก 
ดอกนั้นจะทนอยู่ได้ ๓ เดือน เมื่อครบก าหนดแล้วต้นไม้นั้นเลยตายใบไม่งอกต่อไปอิก 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๖๖-๖๗)  

 
  ต้นลานเป็นต้นไม้ที่ท้ังงามทั้งแปลกในมุมมองของรัชกาลที่ ๕ สัณฐานเหมือนรวงข้าว 
ไม่มีใบ รูปพนมของดอกเหมือนช่อดอกไม้ ว่ากันว่าปลูกมากกว่า ๓๕ ปีจึงออกดอก ดอกอยู่ทนได้     
๓ เดือน เมื่อครบก าหนดแล้วต้นไม้จะตายไม่งอกอีกต่อไป แสดงถึงความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่แปลกตา
ในแถบชวาแห่งนี้และการจ้องมองของนักส ารวจชาวสยามซึ่งมองว่าพืชพรรณเหล่านี้เป็นของแปลกซึ่ง
น่าตื่นตาตื่นใจสมควรแก่การจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 



 ๙๙ 
 
  พระองค์ทรงกล่าวถึงดอกกุหลาบระหว่างทางไปจิปานะของชวาเปรียบเทียบกับ
สยามและยุโรป มีการจดบันทึกลักษณะและสีของกุหลาบ รวมถึงกล่าวว่า งามที่สุดเท่าที่ เคย
ทอดพระเนตร ดังตัวอย่างใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ตอนต่อไปนี้ 
 

  กุหลาบพวงช่อหนึ่งตั้งสามสิบสี่สิบ ดอกโตๆ ต้นสูง ๘-๙ ศอก ที่เปนกุหลาบเลื้อยใช้
เปนซุ้มมีดอกตั้งแต่ดินขึ้นไปเต็มนับด้วยร้อยๆ กุหลาบเหลืองดอกใหญ่ๆ เต็มๆ ต้น กุหลาบสี
คร่ังดอกใหญ่เท่าพุดตานสีชมภู กลีบซ้อนถี่กุหลาบสีอ่ืนๆ มีเกือบทุกสี ตั้งแต่เกิดมาได้เห็นงาม
ที่นี่แห่งหนึ่ง ที่อาคราในอินเดียแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ที่อาคราใหญ่อยู่แต่ปีแรก ปีที่ ๒ เล็กลงมา 
ปีที่ ๓ ลงเล็กเหมือนตามธรรมดา เพราะฉะนั้นต้นจึงไม้โตเหมือนที่นี่ ที่นี่เขาเป็นเสมอ เพราะ
อากาศเย็นแลฝนตกเนืองๆ รพีออกปากว่าถึงในยุโรปก็ไม่งามเท่า เพราะมันหนาวเกินไป 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๗๖) 

 

  การทอดพระเนตรดอกกุหลาบที่สวยงามนี้เป็นความเพลิดเพลินในการเสด็จประพาส
ของพระองค์ประการหนึ่ง ทั้งยังแสดงถึงพระราชประสบการณ์ของพระองค์เกี่ยวกับการทอดพระเนตร
ดอกกุหลาบในหลายประเทศ โดยทรงกล่าวถึงความงามของดอกกุหลาบที่พระองค์เคยทอดพระเนตร
มา ทั้งยังมีเจ้านายพระองค์หนึ่งเปรียบเทียบว่างามกว่าดอกกุหลาบในยุโรปอีกด้วย ประสบการณ์จึง
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความทันสมัยของผู้มาเยือนด้วยประการหนึ่ง    
  พระองค์ทรงบันทึกพรรณของชาที่เมืองบันดองไว้อย่างละเอียด โดยทรงกล่าวถึง
วิธีการปลูก และการเก็บยอดใบชาของชวาไว้ใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ดังต่อไปนี้ 
 

  ชาที่ปลูกเปนพรรณชาเสฉวนมาปลูกอยู่นานกลายเปนพรรณหนึ่งไป เรียกว่า
พรรณชวา แต่เขาว่าไม่สู้ได้ราคาดีจึงเปลี่ยนปลูกชาพรรณอาส าเสียโดยมาก วิธีที่ปลูกใช้ยก
ร่องเล็กๆ แต่หลังร่องไม่ได้ปลูกชากลายเปนทางเดิรไป ชากลับลงไปปลูกอยู่ในกลางร่องต้น
เปนรอยตัดทั้งสิ้น ตอโตๆ สูงประมาณสักศอกเศษหรือศอกคืบ ปลูกทีเดียวอยู่ได้เท่าใดต่อ
เท่าใด ที่เห็นนั้นว่าปลูกมา ๔๐ ปีแล้ว มีตายต้องแซมน้อย กลายเปนตัวผู้ไปเสียบ้าง ตัวผู้นั้นคือ
ใบเล็กดอกเล็กเหมือนดอกเข้าตอกหรือชาไม้ดัด ตัวเมียใบใหญ่ดอกเหมือนบุนนาก แต่โตขนาด
ดอกกระทิงหรือดอกสาระภีย่อมๆ...ใบยอดที่เอามาท าใบชาเขาใช้เด็ดแต่เฉพาะที่แตก ๓ ใบ 
ต้นหนึ่งต้องเด็ดเดือนละคร้ังเพราะเด็ดแต่พอท าวันหนึ่งๆ วนกันไป มันมีคุณวุฒิอย่างหนึ่ง คือ
ไม่มีกลิ่นหอมหรือเหม็นเขียว  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๑๒๕-
๑๒๖) 

 



 ๑๐๐ 
 
  ตอนข้างต้นพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชวา จากตัวอย่างมีการ
บันทึกการปลูกชา ชนิดของชาแต่ละสายพันธุ์ รวมถึงการเก็บยอดชาอย่างละเอียด เหล่านี้เป็นภูมิรู้แก่
ชนชั้นน าสยามที่เกิดจากการเดินทางและส ารวจด้วยตนเอง การจดบันทึกจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
กับพรรณชาในสยามอันสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงผลไม้ในดินแดนแถบชวาไว้ส่วนหนึ่ง พระองค์ทรงแสดง
พระราชทัศนะเปรียบเทียบผลไม้ ในดินแดนแถบชวากับผลไม้ข องสยามอยู่ เสมอ แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะของผลไม้ในแต่ละดินแดนที่ชนชั้นน าสยามได้สัมผัสด้วยตนเอง รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึก
การค้นหาลูกไม้หรือผลไม้เพ่ือรับประทานขณะเสด็จประพาสเมืองโซโลของชวา ดังปรากฏใน 
ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ต่อไปนี้  
 

  เราเอะอะมาตั้งแต่ที่ยกยาเร่ืองหาลูกไม้กิน...กล้วยนั้นย่อมจะมีไส้โตๆ ซึ่งเขาเรียก
กันว่ากล้วยก้าง ส้มโอก็แกนๆ สับปรดก็ลูกเล็กๆ แต่สีขาวเปนสับปรดอ่อนส้มก็คงจะเปรี้ยว
มิเปรี้ยวก็ฟ่าม อดลูกไม้เหลือที่จะทนทาน...สุสุนันให้จัดลูกไม้มาส่ง ๔๐ ที่...ส่งเช่นนี้ทุกวัน
จนกระทั่งวันออกจากโซโลยังพบคนหาบหีบรูปร่างเหมือนปิระมิด...แต่มารู้เรื่องว่าผลไม้ที่นี่
มันสู้เราไม่ได้อยู่เอง จะหากินให้เหมือนที่บ้านเรานั้นเปนพ้นวิไสยที่จะหาได้ (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๗๘)  

 
  ความข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบผลไม้ที่เมืองยกยาว่าได้เสวยแต่กล้วยก้าง ส้มโอ
แกน สับปะรดอ่อน ทุกอย่างมีรสชาติไม่อร่อย หลังจากนั้นสุสุนันได้จัดลูกไม้มาถวายรัชกาลที่ ๕ 
พระองค์ทรงกล่าวว่าการเสด็จประพาสยังชวาท าให้ทรงทราบว่าผลไม้ที่นี่สู้ผลไม้ของสยามไม่ได้ การ
เดินทางจึงเป็นการเน้นย้ าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของสยามประการหนึ่ง การเดินทางจึงยิ่ง
ท าให้ตัวตนของสยามชัดเจนยิ่งขึ้น จากตัวอย่างข้างต้นกล้วย ส้มโอและสับปะรดของชวาเทียบกับของ
สยามไม่ได้ การบันทึกเช่นนี้แสดงว่าผลไม้ของสยามดีกว่าของชวามาก การเปรียบเทียบส่งผลให้สยาม
มีสถานะเหนือกว่าชวาในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๒.๒.๒.๓ พระราชกรณียกิจ  
  พระราชกรณียกิจที่ส าคัญในดินแดนอาณานิคมคือการเยี่ยมชมความเจริญใน
ดินแดนอาณานิคม การบันทึกการเมืองการปกครองในดินแดนอาณานิคม รวมถึงการรวบรวม
ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมในดินแดนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 
 



 ๑๐๑ 
 

๑) การเยี่ยมชมความเจริญในดินแดนอาณานิคม 
  การเยี่ยมชมความเจริญในดินแดนอาณานิคมเป็นพระราชกรณียกิจส าคัญของรัชกาล
ที่ ๕ ขณะเสด็จประพาสดินแดนชวาและมลายูที่ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก พระองค์ทรงกล่าวถึง
ความเจริญของวิทยาการและความเจริญของบ้านเมืองเพ่ือเปรียบเทียบกับความเจริญของสยาม  
  ยกตัวอย่างความเจริญของวิทยาการเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้าน
การคมนาคม และด้านการจัดการความรู้สมัยใหม่ วิทยาการสมัยใหม่ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขสามารถแบ่งได้เป็น การบันทึกความรู้เกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงการเยี่ยมชม
โรงพยาบาลจิตเวช ดังตัวอย่างใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ซึ่ง
บันทึกการรักษาพระราชโอรสด้วยวิทยาการสมัยใหม่ มีการกล่าวถึงค่ารักษาท่ีว่าไม่แพงหากเทียบกับ
คุณภาพ ดังนี้  
 

  เราเห็นว่าถูกเหลือเกิน ความจริงในบางกอกเราจะหาหมอฝรั่ งให้มาประจ าอยู่ได้
เช่นนี้เป็นไม่มีเป็นอันขาด แต่เพียงมาเยี่ยมเป็นเวลาก็คงคิดเอาเกินกว่านี้ ความจริงหมอเหล่านี้
มาอยู่เหมือนหมอไทยๆ แต่ยังวิเศษกว่าที่หมอไทยเรามาประจ าอยู่ก็จริงอยู่แลแต่มานอน หมอ
ฝรั่งถึงว่าเขาผลัดกันมา ก็มานั่งและหมั่นตรวจตราเสมอ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๕๘ – ๕๙)  

 
  ความข้างต้นกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคแบบสมัยใหม่ไว้อย่างละเอียด 
พระองค์ทรงกล่าวว่าราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพและราคาแพทย์ที่บางกอก แสดงถึงการยกย่อง
แพทย์ชาวตะวันตกที่มีความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่จึงปรากฏภาพการพระราชทานเงิน งานเลี้ยง 
และถ่ายรูปร่วมกับนายแพทย์หลายท่าน๙๗ การรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่นี้แสดงถึงรสนิยมของชน
ชั้นน าสยามที่เข้าใกล้ความศิวิไลซ์ของตะวันตกผ่านการแพทย์แบบสมัยใหม่ซึ่งถือว่ามีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือ 
  การบันทึกพระอาการประชวรของพระราชโอรสและ วิธีการรักษาของแพทย์
ตะวันตก ปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ดังต่อไปนี้  
 

  ที่จริงเมื่อวันที่ ๒๓ หมอไทยบอกว่าไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่จะตายเป็นแน่ในวัน
นั้น หรือรุ่งขึ้นเป็นอย่างช้า หมอฝรั่งจะใช้ผ้าโสร่งชุบน้ าแข็งคลุม ซึ่งมีทางเดียวซึ่งเผื่อว่าจะ
รอดบ้าง แต่กระนั้นก็ไม่มีใครเห็นควรจะยอมให้ท า แต่เมื่อเราได้บอกแม่เล็กแล้วไม่ตัดสินลง

                                                           
๙๗ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๕๘ - ๕๙ 

 



 ๑๐๒ 
 

ประการใด ค่อนข้างจะไม่ยอมแต่เราได้ฟังค าอธิบายเป็นที่พอใจ และเพราะเหตุว่าถึงไม่ท า
ก็ตายท าก็ตาย แต่ไม่ท าไม่มีทางที่ใครจะพูดได้ว่าไม่ตาย แต่ถ้าท ามีคนพูดว่าไม่ตาย เราจึง
ลองให้ท า มีคนดูไม่ได้โดยมาก แต่เห็นคุณปรอทลดในทันที ตั้งแต่นั้นมาอีกก็เห็นคุณทุกคร้ัง 
จนหมอหรือใครๆ ยอมรับว่าวิธีนี้จ าต้องเอาไปใช้ต่อไปอีก จนภายหลังปรอทลดลงและพ้น
ก าหนดไข้ ข้างไทยเชื่อแต่ละข้างฝ่ายจะท าให้ลด แต่ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๖๕) 

 
  การใช้ผ้าโสร่งชุบน้ าแข็งคลุมเป็นวิธีการลดไข้ของแพทย์ชาวตะวันตกซึ่งสามารถลด
ไข้ได้เห็นผล ซึ่งเจ้านายอ่ืนไม่เห็นด้วยยกเว้นรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงยินยอมให้รักษาตามขั้นตอนนั้น ตอน
ข้างต้นบันทึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธหรือ “เอียดเล็ก” ซึ่งประชวรด้วยไข้
มาลาเรีย หมอวิลันดาและหมอไรเตอร์ แพทย์ประจ าพระองค์ทรงวินิจฉัยเหมือนกัน รัชกาลที่ ๕ โปรด
ให้โทรเลขให้หมอและหมอทหารจากบาตาเวียขึ้นมาปรึกษาด้วย (อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ  ซูฮาร์โต, 
๒๕๕๕: ๑๔๑) ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ทั้งแพทย์
สมัยใหม่ซึ่งมีวิธีการรักษาแบบตะวันตก 
  นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการเสด็จประพาสโรงพยาบาลรักษาคนป่วยทางจิตเวชใน  
ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ออกจากที่นั้นไปลูนาติกอะไซลัมโรงเลี้ยงบ้า...เขาพาไปแต่ที่ไม่คลั่งมาก ปล่อย
เดิรเพ่นพ่านอยู่ ที่คลั่งมากปิดประตูเสียทั้งนั้น ไม่ได้ถ้อยความอะไรเลอียดเพราะไม่มีแรงที่
จะไต่ถาม แต่กว้างขวางใหญ่โตกว่าที่สิงคโปร์มาก เขาอวดว่าดีกว่าทุกอย่าง ให้สมุด ๒ 
เล่มเปนการเรี่ยรายเงิน ออกจากที่โรงนั้นไปข้างหลังดูสิ่งของที่บ้าท า ดูก็ดีพอใช้ มีโมเดลไร่
กาแฟอันหนึ่งท าดีทีเดียว ไปดูที่โรงท าการล้างกาแฟใช้โม่น้ าแลนวดเข้าด้วย ใช้บ้าท า
ทั้งสิ้น เลือกเอาพวกที่พื้นดีๆ ตั้งแต่นายลงไปจนคนเลว (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๘๓-๘๔) 

 

  ตอนดังกล่าวเป็นการทอดพระเนตรการสาธารณสุขของชวา เพ่ือเหตุผลด้านการ
บริหารจัดการในสยาม  โรงพยาบาลจิตเวชที่ เสด็จไปนี้กว้างขวางกว่าที่ สิ งคโปร์ เขาจัดให้
ทอดพระเนตรแต่พวกท่ีไม่บ้ามาก และสิ่งของที่ผู้ป่วยท า รวมถึงโรงท าการต่างๆ ที่ให้ผู้ป่วยท างานอีก
ด้วย การเสด็จประพาสแถบชวาจึงเป็นอย่างการส ารวจวิทยาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ของประเทศ 



 ๑๐๓ 
 
  การคมนาคมที่รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตรและบันทึกไว้เป็นการกล่าวถึงการท าถนน
ซึ่งแสดงถึงความเจริญด้านการคมนาคมของดินแดนแถบนี้ รัชกาลที่ ๕ มักทรงเทียบเคียงความเจริญ
เหล่านี้กับสยามอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นตอนหนึ่งใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ที่ว่า “ต้อง
สรรเสริญเขาอีกในเรื่องถนน ถ้าถนนเช่นเรารถม้าเช่นเรา อย่าพ่ึงหมายเลยว่าจะขึ้นไปได้ ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๗๕) แสดงถึงการท าถนนของชวาที่ดีกว่าของ
สยาม โดยทรงเปรียบเทียบกับการวิ่งของรถม้า  
  นอกจากนี้ยังมีการบันทึกถึงยานพาหนะในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นรถไฟ และรถแตรม 
ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ที่บันทึกถึงรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญทาง
วิทยาการของชวาประการหนึ่ง โดยพระองค์ทรงเทียบเคียงรถไฟกับปากน้ า และทางรถไฟกับโคราช 
ดังต่อไปนี้  
 

  รถไฟที่นี้ผิดกับปากน้ าไม่มากนัก แต่ทางที่เขาท าดีกว่า ถึงทางรถไฟโคราชก็สู้
ไม่ได้ วิธีพูนดินใช้ขุดคลองแลท าถนนรถเคียงข้างคลอง พูนถนนรถไฟสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
อย่างเช่นคิดท าในเมืองเราเช่นนี้ ร้องกันว่าเปลือง แต่ที่ แท้ ได้ประโยชน์ถึง ๓ อย่าง 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๖)  

 
  พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าวิธีการท าทางรถไฟของชวา คนในเมืองสยามบอก
กันว่าสิ้นเปลือง แต่ที่จริงมีประโยชน์หลายอย่าง เป็นการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท าทาง
รถไฟดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการสร้างทางรถไฟในสยามต่อไป  
  การจัดการความรู้ผ่านนิทรรศการและมิวเซียมเป็นแนวคิดในการเผยแพร่ความรู้
แบบใหม่ ค่านิยมในการจัดนิทรรศการและการจัดมิวเซียมปรากฏในบันทึกการเดินทางในดินแดน
อาณานิคมจ านวนหนึ่ง ค่านิยมเหล่านี้แสดงถึงแนวคิดสมัยใหม่ที่มุ่งสะสม จัดเก็บ และแสดงความรู้ใน
ดินแดนแถบนี้ เช่น การจัดนิทรรศการ (exhibition) บันทึกการเดินทางกล่าวถึงสิ่งของส าหรับใช้จัด
นิทรรศการ และการจัดนิทรรศการในดินแดนแถบนี้ รัชกาลที่ ๕ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อ
สิ่งของส าหรับใช้จัดนิทรรศการเป็นอย่างมาก ดังบันทึกใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ที่ว่า 
“กลับมาดูของที่รเด่นอธิปติงูสีน้ าตาลจัดซื้อส่งมา เปนของที่ฝีมือช่างต่างๆ ทีแกจะสันทัดจัดของ
เอกซบิเชน๙๘ จึงท ามามีบาญน้ าบาญชีเรียบร้อย มีรูปบ้านเรือน” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๕๗) การจัดนิทรรศการในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นความรู้สมัยใหม่ที่แพร่หลายอยู่ใน
สยามและดินแดนแถบชวา จนถึงกับมีการกล่าวถึงความสันทัดของระเด่นอธิปติในการจัดสิ่งของ

                                                           
๙๘ ค าทับศัพท์ของ exhibition หรือนิทรรศการในปัจจุบัน 



 ๑๐๔ 
 
ส าหรับจัดนิทรรศการถวายรัชกาลที่ ๕ การจัดนิทรรศการเหล่านี้ท าให้ชนชั้นน าสยามและผู้อ่ืนได้รู้จัก
กับสิ่งของต่างวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
  พระองค์ทรงบันทึกการจัดนิทรรศการถวายพระองค์ขณะเสด็จประพาสเมืองชวาไว้
อย่างละเอียด ปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน โดยนิทรรศการนี้ประกอบไปด้วยช่างต่างๆ 
อย่างช่างตัดสลัก เขียนหนัง ช่างท าหน้าโขน พิมพ์เขียนย้อมผ้ากาย ช่างปั้น ช่างท าหวี ช่างท ากฤช 
และอ่ืนๆ รวมถึงการเสด็จทอดพระเนตรโรงย้อม๙๙ การทอดพระเนตรนิทรรศการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท า
ให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจวัฒนธรรมของดินแดนเพ่ือนบ้าน 
  การจัดมิวเซียม (museum) หรือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นสถานที่ซึ่งเก็บรักษา
วัตถุโบราณที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เข้าชมเข้าใจความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ของดินแดนชวาได้ระดับหนึ่ง รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตรมิวเซียมในเมืองต่างๆ อยู่เสมอ 
ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่ามิวเซียมของชวามีสิ่งของ
มากกว่าของสยามมาก ทั้งเทวรูป ปืนใหญ่ พระพุทธรูป อักษรภาษาสันสกฤตซึ่งมีผิดบ้าง ทองตราและ
เงินตรา ห้องสมุด สิ่งของต่างๆ สิ่งส าคัญคือมีการสัญญาว่าจะส่งของมาให้อีก รวมถึงการสืบจนทราบ
ว่าปันจุเหร็จของเรานี้เลียนแบบมาจากของชวาแต่แก้ไขให้งามตามอย่างไทย๑๐๐ การเยี่ยมชมมิวเซียม
นี้ยังท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจวัฒนธรรมของตนด้วยประการหนึ่ง 
  การบันทึกถึงการเสด็จประพาสมิวเซียมในดินแดนมลายูปรากฏอยู่หลายตอน เช่น 
ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ 
ปรากฏการเสด็จยังมิวเซียมหลังออกจากเรซิเดนซี มิวเซียมนี้เก็บรูปสัตว์อย่างนก ปลา กระดูก แร่ของ
ประเทศอ่ืนและแปรัก อาวุธและเครื่องใช้ของมลายูกับสไกซึ่งเป็นคนป่า หัวกะโหลก เครื่องมือหิน
โบราณ๑๐๑ เหล่านี้แสดงถึงแนวทางการจัดเก็บสิ่งของในมิวเซียมของมลายู อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการของสยามต่อไป 
  พระราชกรณียกิจในการส ารวจหรือเยี่ยมชมความเจริญของบ้านเมืองในดินแดน
อาณานิคมปรากฏผ่านการเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในแถบชวาและ
แถบมลายู สถานประกอบกิจการเหล่านี้เป็นการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ชนชั้นน าสยามจึงได้เห็นความเจริญและค่านิยมท้องถิ่นผ่านการประกอบกิจการดังกล่าว 
รวมถึงการสร้างและพัฒนาสถานที่เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวในดินแดนแถบนี้ ผู้ ศึกษาขอแบ่ง

                                                           
๙๙ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๒๘๗-๒๘๘ 
๑๐๐ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๓๙-๔๐ 
๑๐๑ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 

เล่ม ๒, ๒๕๐๗: ๘๓ 



 ๑๐๕ 
 
กล่าวถึงเป็นสถานที่ในแถบชวาและสถานที่ในแถบมลายูเพ่ือให้เข้าใจลักษณะของแต่ละท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกสถานประกอบกิจการต่างๆ ในแถบชวา เช่น สถานที่
เจียระไนเพชร โรงน้ ามันปิโตรเลียม โรงผลิตหมวก โรงท าฝิ่น โรงพิมพ์ และโรงรับจ าน า เป็นต้น การ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงความเฟ่ืองฟูของสถานประกอบกิจการในแถบชวา เนื่องจากมีการ
บันทึกไว้เป็นจ านวนมากตลอดเส้นทางการเสด็จ ยกตัวอย่างเช่น การเสด็จประพาสโรงน้ ามัน
ปิโตรเลียมที่เมืองสุรบายาบันทึกถึงการผลิตและคุณสมบัติของน้ ามันไว้อย่างละเอียดใน ระยะทาง
เที่ยวชวากว่าสองเดือน รัชกาลที่ ๕ ได้ทอดพระเนตรโรงท าน้ ามัน มีการอธิบายวิธีการขุดเจาะน้ ามัน 
ระยะเวลาที่ค้นพบบ่อน้ ามันแห่งนี้มากว่า ๘ ปี รวมถึงจ านวนบ่อน้ ามันที่มีอยู่ ๑๐ บ่อ การผลิตน้ ามัน
ใช้เครื่องจักรในการท างาน มีการบันทึกว่าเขาหวงแหนไม่ให้ฝรั่งดู และอธิบายลักษณะของน้ ามัน ๓ 
ชนิด คือ สี เหลืองใส สี เหลืองเข้ม และสีแดง และจ านวนที่ขายวันละ ๒,๐๐๐ หีบ๑๐๒ การ
ทอดพระเนตรโรงน้ ามันแห่งนี้ท าให้ชนชั้นน าสยามได้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ ามันในแถบชวา  
  รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชด าเนินยังโรงท าหมวกที่เมืองบุยเตนซอค ทรงบันทึก
รูปพรรณสัณฐานของหมวกแต่ละชนิดและวิธีท าไว้ด้วย ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวัน
เมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง มีการบันทึกว่าเจ้าของโรงท าหมวกเป็นชาวฝรั่งเศส ลักษณะของโรงท า
หมวก การน าหมวกผึ่งแดด มีการกล่าวถึงหมวกกะหลาป๋า วิธีท าหมวก และมีการกล่าวว่าหมวกต่างๆ 
ทัง้ที่ทรงซื้อจากห้างสรรพสินค้า หมวกของทหารวิลันดา และหมวกกะลาสีล้วนท าที่โรงท าหมวกแห่งนี้ 
รวมถึงการจะให้หมวกแบบใหม่เป็นชื่อพระมหากษัตริย์สยามอีกด้วย๑๐๓ แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์สยามกับเมืองชวา ณ ขณะนั้นและยังสื่อถึงการถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่  
๕ อีกด้วย ความเฟ่ืองฟูของการท าหมวกของชาวฝรั่งเศสข้างต้นนี้แสดงถึงลัทธิล่าอาณานิคมที่ส่งผลให้
ความนิยมในการใส่หมวกแพร่ขยายในดินแดนแถบชวาดังกล่าว 
  ขณะเสด็จประพาสเมืองบันดองของชวา พระองค์ทรงแวะยังโรงรับจ าน า ดังปรากฏ
ใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง พระองค์ทรงกล่าวว่าโรงรับจ าน าที่
ชวาดีกว่าบางกอก มีการอธิบายวิธีเก็บสิ่งของอยู่ในตู้อย่างเรียบร้อย มีการติดหมายเลข ข้างในเป็น
เครื่องเงิน เครื่องทอง อยู่ในบานเหล็ก เครื่องทองกับเครื่องทองขาวอยู่ในเฉลียง ค่าธรรมเนียมหรือ
ดอกเบี้ยราคาถูก มีพิกัดว่าครบเจ็ดวันจะขายออกหนึ่งครั้ง ท าให้ของที่มาจ าน านี้จากสิบส่วนจ าหน่าย

                                                           
๑๐๒ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๒๙๘ 
๑๐๓ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๓๒-๓๔ 



 ๑๐๖ 
 
ออกถึงแปดส่วน วิธีการรับจ าน าเช่นนี้เป็นที่พ่ึงของราษฎรได้เป็นอย่างมาก โดยเมืองบันดองนี้อนุญาต
ให้ตั้งโรงรับจ านวนได้เพียงแห่งเดียว๑๐๔  
  การทอดพระเนตรโรงรับจ าน าของชวาท าให้ชนชั้นน าสยามได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกิจการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงรับ
จ าน าของสยามให้มีประสิทธิภาพต่อไป เห็นได้จากการออกพระราชบัญญัติโรงรับจ าน าครั้งแรกในปี 
พ.ศ. ๒๔๓๘ เพ่ือควบคุมกิจการรับจ าน าให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เอาเปรียบลูกค้า
เกินสมควร หลังจากมีการตั้งโรงรับจ าน าแห่งแรกของชาวจีนเมื่อปลายรัชกาลที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๔๐๙ 
การเสด็จประพาสชวาครั้งหลังใน พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงเปรียบเสมือนการเยี่ยมชมความเจริญของกิจการ
ดังกล่าวในดินแดนอาณานิคมอย่างนักส ารวจ การบันทึกความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับการบริหาร
ประเทศเป็นอย่างมาก การเดินทางจึงท าให้ชนชั้นน าสยามได้มีโอกาสพบกับองค์ความรู้และรู้จักตัวตน
ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การปรับประเทศให้ทันสมัยเพ่ือให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 
  ขณะเสด็จประพาสชวาปรากฏการทอดพระเนตรโรงท าฝิ่นของรัฐบาลชวา มีการ
กล่าวถึงหม้อ เครื่องจักรที่ใช้แรงไฟฟ้าเพ่ือเดินเครื่องจักร ทอดพระเนตรไดนาโมเครื่องไฟฟ้าทั้งปวง 
ต้นฝิ่น ทรงอธิบายต้น ลูก และเปลือกฝิ่นรวมถึงวิธีการในการผลิตอย่างละเอียด ดังปรากฏใน พระราช
นิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ซึ่งมีการเปรียบเทียบการท าฝิ่นว่าวิธีของรัฐบาล
ในดินแดนชวานี้ได้ผลิตมากกว่าวิธีการของจีน วิธีการของชวานี้ใช้เครื่องจักรเข้าช่วย มีการกล่าวถึง
ลักษณะของฝิ่นรวมถึงน้ ายาฝิ่นอย่างละเอียด พระองค์ทรงบันทึกว่าโรงท าฝิ่ นแห่งนี้ไม่ได้จ าหน่าย
ทั่วไป จ าหน่ายเพียง ๖ มณฑลเท่านั้นปีละ ๑,๒๐๐ หาบ นอกนั้นให้จีนเป็นผู้ผูกขาด๑๐๕ การบันทึก
โรงท าฝิ่นเหล่านี้ท าให้ชนชั้นน าเห็นความก้าวหน้าของกรรมวิธีการผลิต การจัดจ าหน่ายฝิ่นและการ
ผูกขาดของจีนในดินแดนแถบนี้ แสดงถึงความรุ่งเรืองของโรงท าฝิ่นของรัฐบาลและอิทธิพลของชาวจีน
ในกิจการท าฝิ่น 
  ดินแดนชวาภายใต้การปกครองของฮอลันดามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งรวบรวม 
สิ่งของซึ่งแสดงถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตก เช่น สถานที่ซึ่งสร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์  มิวเซียม 
ห้างสรรพสินค้า และอู่ต่อเรือหลวง เป็นต้น ยกตัวอย่างการเสด็จประพาสไอเฟลทาวเวอร์ที่ชวา ถือ
เป็นการจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสมาไว้ในชวา ดังปรากฏใน พระ
ราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ที่ว่า 

                                                           
๑๐๔ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๑๐๔ 
๑๐๕ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๒๑๘, 

๒๒๐ 



 ๑๐๗ 
 
 

  บ่าย ๔ โมงคร่ึงขึ้นรถไปดูไอเฟลตาวเวอที่พวกอินเยอเนียในอู่เรือหลวงท าขึ้นเมื่อ
ราชาภิเษกวินที่ริมทะเล ทางไปไกลผ่านเมืองเก่าดูอยู่ข้างจะอึดอัดมีกลิ่นเหม็น ถ้ารักษาไม่ดี
จะสกปรกกว่านี้มาก มิศเตอรเวลเลตเตฝันไปว่าหอนั้นสูง ๑๕๐ เมเตอร์ ไปคิดทอนกับไอ
เฟลตาวเวอที่ปารีสได้ครึ่งหนึ่งเข้ามายืนยัน เราว่าไม่ได้เป็นอันขาด ตัวเขาไม่ได้เห็น ถ้าจะ
เอาเสานี้เข้าตั้งในขาของเสาไอเฟลตาวเวอขาเดียวยังจะแลเห็นเล็กไปเสียอีก เขายังไม่พอ
ต้องไปถามคนรักษา คนรักษาบอกว่าสูง ๓๐ เมเตอร์ จึงเป็นอันสูงได้ ๑ ใน ๑๐ ของไอเฟล
ตาวเวอ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๗๒ – ๑๗๓) 

 
  การจ าลองหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสมาไว้ที่ชวาเมื่อครั้งราชาภิเษกนี้ แสดงถึงการรับ
วัฒนธรรมตะวันตกผ่านสถานที่ส าคัญในตะวันตก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงค านวณความสูงของหอ
ไอเฟลจากที่เคยทอดพระเนตรอีกด้วย จากตัวอย่างแสดงถึงการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าหอไอเฟลจ าลองมี
ความสูง ๑ ใน ๑๐ เท่าของหอไอเฟลเท่านั้น ดินแดนอาณานิคมจึงเป็นพ้ืนที่จ าลองสิ่งก่อสร้างที่มี
ชื่อเสียงของตะวันตกเพ่ือตามรอยความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณานิคมเหล่านั้น ทั้งยังแสดงถึงอ านาจของ
เจ้าอาณานิคมท่ีมีอยู่เหนือดินแดนอาณานิคมอีกด้วย 
  ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จยังเมืองสุรบายา พระองค์ได้
ทอดพระเนตรรอแยลด๊อกยารด๑๐๖ โรงที่ท าการต่างๆ ทั้งช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างทองเหลือง ซึ่งมี
เครื่องมือรวมถึงวิธีการท าเหล็กที่แตกต่างไป จากนั้นเป็นการทอดพระเนตรคลังที่ไว้เครื่องเรือต่างๆ 
ซึ่งจัดไว้อย่างเรียบร้อย อาวุธเก่าและใหม่ ทั้งนี้วิลันดาคุยว่าเป็นที่ท าการใหญ่ของโลก แต่รัชกาลที่ ๕ 
ทรงบันทึกไว้ว่า “เรายอมว่าเปนใหญ่ในโลกชวาไว้ทีหนึ่ง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
, ๒๕๕๕: ๒๙๙) เหล่านี้แสดงถึงความเจริญด้านอู่ต่อเรือ งานช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างทองเหลือง รวมถึง
คลังเก็บเครื่องเรือ วิลันดาบอกว่าที่นี่ใหญ่ระดับโลก หากแต่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกว่ายอมให้เป็นใหญ่
ในชวาเท่านั้น การเสด็จไปยังสถานที่ส าคัญที่แสดงถึงความเจริญในดินแดนแห่งนี้จึงเป็นอย่างการ
ส ารวจความเจริญอย่างหนึ่ง ทั้งยังท าให้ชนชั้นน าได้สัมผัสกับความศิวิไลซ์ ในดินแดนอาณานิคมของ
ตะวันตกอีกด้วย 
  สถานประกอบกิจการในแถบมลายูที่ทรงบันทึกไว้ประกอบไปด้วยที่ท าเหมืองแร่ 
โรงสีไฟ รวมถึงสถานที่ขายบริการ สถานประกอบกิจการเหล่านี้แสดงถึงทรัพยากรในท้องถิ่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงค่านิยมของคนในสังคมอีกด้วย รัชกาลที่ ๕ ยังทรงบันทึกการ
เสด็จประพาสสถานที่ท่องเที่ยวอย่างห้างสรรพสินค้าในต่างแดน ยกตัวอย่างเช่น การเที่ยวห้างจีน

                                                           

 ๑๐๖ royal dockyard คือ อู่ต่อเรือหลวง 



 ๑๐๘ 
 
และห้างญี่ปุ่นซึ่งเช่าที่พระยาระนอง ขณะเสด็จประพาสปรอวินเอลเลศลี๑๐๗ตรงข้ามเกาะปีนัง โดยมี
พระราชวิจารณ์ว่าสนุกกว่าห้างฝรั่ง เพราะสิ่งของราคาถูกและถูกใจคนไทยมากกว่า ดังปรากฏใน 
ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ต่อไปนี้ 
 

  เวลาค่ ากินข้าวแล้วไปห้างจีนพร้อมกับผู้หญิง ขึ้นที่โกหวานก่อน เดินดูตึกจนทั่ว 
เป็นตึกยาวที่อยู่มาก ที่ท าการก็มีแต่ออฟฟิศอย่างจีนเท่านั้น แล้วเดินทางในห้างนั้นเอง ไป
ห้างโลกังเสงเช่าที่พระยาระนองเอง ขายแพรและของจีนต่างๆ มีเครื่องเซียนสีใหม่ๆ มาก 
แล้วไปห้างโวซอง เป็นที่ขายของญี่ปุ่นต่อไป ทั้ง ๒ ห้างนี้เป็นพวกพ้องกับพระยาระนอง
ต้อนรับแข็งแรงทั้ง ๒ แห่ง ซื้อของก็ได้มากสนุกกว่าห้างฝรั่ง เพราะเป็นของถูกอารมณ์ไทยๆ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๓๖) 

 
  ห้างสรรพสินค้าโลกังเสงและห้างโวซองนี้แสดงถึงความเจริญในดินแดนแถบนี้ 
สิ่งของต่างๆ ที่วางจ าหน่ายแสดงถึงรสนิยมของชนชั้นน าเช่นเดียวกัน ทั้งยังมีพระราชวิจารณ์ว่า
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้สนุกกว่าห้างของฝรั่งเนื่องจากถูกอารมณ์คนไทย ความเจริญของดินแดนแห่งนี้
จึงมาพร้อมกับสถานที่จ าหน่ายสินค้าสมัยใหม่ ดินแดนแถบมลายูจึงพัฒนาไปพร้อมกับการเข้ามาของ
ห้างสรรพสินค้าของจีนและญี่ปุ่นแห่งนี้ 
  การส ารวจความเจริญของสถานที่ ในดินแดนชายขอบและอาณานิคมจะเป็น
ประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของสยามเป็นอย่างมาก ความรุ่งเรืองของกิจการหลากหลาย
ประเภทแสดงถึงอิทธิพลของตะวันตกเหนือดินแดนดังกล่าว สยามจึงต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศให้
ทัดเทียมความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกต่อไป  
 

๒) การบันทึกการเมืองการปกครองในดินแดนอาณานิคม 
  การบันทึกการเมืองการปกครองในดินแดนอาณานิคมเป็นพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง บันทึกการเดินทางปรากฏการควบคุมดินแดนอาณานิคมของตะวันตก ซึ่งมีทั้งการ

                                                           

 ๑๐๗ เซอเบอรังเปอไร (Seberang Perai) หรือพรอวินซ์เวลส์ลีย์ (Province Wellesley) ปรากฏในเอกสาร
ไทยว่า สมารังไพร เป็นพื้นที่แคบบนคาบสมุทรมลายู ตั้งอยู่ตรงข้ามเกาะปีนัง ข้ึนอยู่กับรัฐปีนังในปัจจุบัน ถูกล้อม
ด้วยรัฐเกอะดะฮ์ทางเหนือและทางตะวันตก ส่วนทางทิศใต้ติดกับรัฐเปรัก มีเมืองส าคัญคือเมืองบัตเตอร์เวิร์ท 
ศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ใกล้เมืองบูกิตเมอร์ตาจัม เดิมเซอเบอรังเปอไรเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเกอดะฮ์ที่ถูกยกให้
บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ก่อนเปลี่ยนช่ือเป็น พรอวินซ์เวลส์ลีย์ ตามช่ือ
นายทหารสหราชอาณาจักร ต่อมาได้ผนวกเข้ากับเกาะปีนังในฐานะอาณานิคมของอังกฤษใน ค.ศ. ๑๘๖๗ (พ.ศ. 
๒๔๑๐) 



 ๑๐๙ 
 
แสดงความรู้สึกหวาดกลัวของราษฎร การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการ และการถูกลด
บทบาทของสุลต่าน ดังตัวอย่างที่กล่าวถึงผลจากการตกเป็นอาณานิคมท าให้ชาวชวารู้สึกหวาดกลัว
คนที่แต่งกายแบบชาวตะวันตก ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ต่อไปนี้ “การที่
แต่งตัวเปนฝรั่งอยู่ข้างจะมีคุณ เพราะพวกนี้มันกลัวฝรั่งปราบกันไว้เสียราบ พวกในเมืองชวาไม่ว่าพบ
ฝรั่งผู้ดีหรือไพร่ต้องนั่ง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๓๐) ตอนข้างต้น
กล่าวถึงการที่ชาวตะวันตกควบคุมชาวชวาในพ้ืนที่จนชาวชวารู้สึกหวาดกลัวและหลีกทางให้คนที่
แต่งตัวเหมือนฝรั่งหรือตะวันตก เหตุการณ์ข้างต้นแสดงถึงอ านาจของเจ้าอาณานิคมที่ครอบครอง
ดินแดนดังกล่าวจนราษฎรในพื้นที่รู้สึกหวาดกลัว 
  การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพของราษฎรในดินแดนอาณานิคม ยกตัวอย่างเช่น พวก 
วิลันดาห้ามมิให้ชาวชวาประกอบพิธีบูยัญ ดังปรากฏใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ว่า  

 
  ที่ในเครตานี้ว่าแต่ก่อนเปนป่าช้าใหญ่ ถ้าใครตายเอาศพมาทิ้งในนั้น ถือกันว่าได้ขึ้น
สวรรค์ การบูชายัญเช่นได้ท านี้ก็มีผู้หญิงสาวๆ มาทิ้งลงด้วยปีละคน วิลันดาพึ่งห้ามเสียเม่ือ
ปีคฤศตศักราช ๑๘๓๐ เกือบได้ ๖๐ ปีเศษมานี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๓๓๔)  

 
  จากตัวอย่างกล่าวถึงความเชื่อของชวาเกี่ยวกับพิธีบูชายัญผู้หญิง ซึ่งหลังจากที่
วิลันดาปกครองได้สั่งให้ยกเลิก เป็นการแสดงถึงอ านาจในการควบคุมวิถีปฏิบัติของชาวชวาหลังจาก
ครอบครองดินแดนดังกล่าว  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงบารมีของสุลต่านแห่งเมืองยกยาที่ชวาซึ่งตกเป็นอาณา
นิคมของฮอลันดาว่ามีอยู่น้อยมาก จนถูกเจ้าอาณานิคมครอบง ามิให้มีพระราชพิธีเลี้ยงต้อนรับ ปรากฏ
ใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ดังต่อไปนี้ “ที่ยกยานี้พวกฝรั่งไม่ใคร่
มีความเกรงใจเพราะสุลต่านแกอ่อน บังคับให้เลิกพระราชพิธีเลี้ยงดูอะไรทั้งสิ้นเห็นเสียเวลา” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๘๓) สุลต่านที่ยกยานี้อ่อนแอ พวกฝรั่งจึงไม่มี
ความเกรงใจ บังคับให้เลิกพระราชพิธีเลี้ยงดูแขกบ้านแขกเมืองเพราะเห็นว่าเสียเวลา เหล่านี้เป็ นผล
มาจากการตกอยู่ภายใต้เจ้าอาณานิคมของชวา ท าให้ขาดสิทธิเสรีภาพ 
  มีการกล่าวถึงความส าคัญของต าแหน่งสุลต่านอย่างละเอียดรวมถึงผลกระทบ
หลังจากวิลันดายึดครอง ปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ว่าสุลต่านสืบเชื้อสายกันมาแต่
อดีต เมื่อวิลันดายึดครองได้พยายามลดบทบาทของสุลต่านลงเหลือเพียงอยู่ในบังคับของอธิปติ ได้รับ
เงินเดือน ท าให้มีฐานะยากจนและถูกลดบทบาทลง แม้ราษฎรยังนับถือเรียกสุลต่านอยู่ แต่ริเยนต์นั้น



 ๑๑๐ 
 
ไม่มีความเคารพย าเกรงครอบครัวสุลต่านแต่อย่างใด๑๐๘ เหตุการณ์ข้างต้นมีความส าคัญต่อสยาม
เนื่องจากชนชั้นน าได้ออกมาเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับดินแดนอาณานิคมหลังจากตะวันตกยึดครอง 
จากตัวอย่างเจ้านายถูกลิดรอนสิทธิโดยตะวันตก ดังนั้นการรักษาเอกราชของสยามจึงเป็นสิ่งที่รัชกาล
ที่ ๕ ทรงตระหนักถึงอยู่เสมอ 
  มีภาพทหารวิลันดาควบคุมสุลต่าน ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน 
รัชกาลที่ ๕ ทรงเปรียบเทียบว่าการที่มีทหารมากมายล้อมรอบสุลต่านเช่นนี้กล่าวว่ามาช่วยคุ้มครอง 
แต่แท้จริงแล้วเหมือนผู้คุมมากกว่า เพราะไม่ว่าสุลต่านจะไปที่ใดทหารเหล่านี้จะต้องตามไปด้วยเสมอ 
อ้างว่าถ้าไม่มีทหารไปด้วยจะเสียพระเกียรติยศ และความเป็นจริงแล้วกลัวจะหนีเพราะเคยหนีมาก่อน
แล้ว๑๐๙ เหล่านี้แสดงถึงการถูกควบคุมสิทธิเสรีภาพจากเจ้าอาณานิคม ซึ่งสร้างความอึดอัดให้ชนชั้น
น าในชวาเป็นอย่างมาก 
  ปัญหาภายในแถบชวาภายใต้การยึดครองของอังกฤษ ปรากฏใน พระราชนิพนธ์
จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ดังที่ว่าการที่อังกฤษเข้ามาครอบครองดินแดนชวา
ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งภายในประเทศ จากความต้องการทางการเมืองของอังกฤษ อย่างการที่สุลต่าน
ยะโฮเสียคน หรืออาบูบะกะผู้พ่อได้ดีขึ้น ก็เพราะอาศัยความต้องการของอังกฤษเป็นใหญ่ ขณะที่
อาบูบะกะเป็นต ามะหงงศรีมหารายาคล้ายสมุหนายกนั้น อังกฤษต้องการให้แข็งขืนต่อสุลต่านเมืองมัว 
จึงยกชื่อต ามะหงงออกใช้แต่มหารายา ยกเกือบจะเป็นที่สองรองจากรัชกาลที่ ๕๑๑๐ แสดงถึงความคิด
ของอังกฤษในการใช้ต าแหน่งสุลต่านในเมืองต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง  
  อีกตอนหนึ่งในบันทึกการเดินทางเรื่องเดียวกันกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการ 
เก็บเงินและการตัดสินคดีความในท้องถิ่นไว้ว่า “การเก็บเงินก็ดีการตัดสินถ้อยความก็ดี ไม่เป็นสิทธิ
ขาดอันใดในตัวริเยนต์...ความตัดสินตามกฎหมายวิลันดา ยกไว้แต่ความผัวเมียมรดกเป็นยะฮีตัดสิน”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๕๓) ปัญหาอีกประการหนึ่งในดินแดนแถบชวา
หลังจากเจ้าอาณานิคมเข้าปกครอง คือ การไม่มีสิทธิขาดในการด าเนินการใดๆ ของริเยนต์ รัชกาลที่ 
๕ ทรงอธิบายเรื่องการปกครองท้องที่ว่าเหมือนกับของสยาม หากแต่ริเยนต์ไม่มีสิทธิขาดในการเก็บ
เงินและการตัดสินคดีความใดๆ และต้องตัดสินตามกฎหมายของวิลันดาอีกด้วย 
 
 
 

                                                           
๑๐๘ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๓๖๕-๓๖๖ 
๑๐๙ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๕๒-๑๕๓ 
๑๑๐ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๑๑ 
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๓) การรวบรวมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคม  
  การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคมเป็นพระราช
กรณียกิจที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่จะท าให้ชนชั้นน าสยามสามารถรักษาไว้ซึ่งดินแดน
ของตน รวมถึงสามารถปรับประเทศเพ่ือให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมได้อย่างทันท่วงที ผู้ศึกษาขอ
แบ่งกล่าวถึงสภาพสังคมในดินแดนอาณานิคมกับวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคม 
  สภาพสังคมของดินแดนชวาและมลายูมีลักษณะเฉพาะจากการตกเป็นอาณานิคม
ของฮอลันดาและอังกฤษตามล าดับ โครงสร้างทางสังคมที่พบในบันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงถึง
อภิสิทธิ์ของเจ้าอาณานิคมเหนือราษฎรในประเทศ ท าให้เกิดช่องว่างทางสังคม แสดงถึงผลพวงจาก
การปกครองของเจ้าอาณานิคม โครงสร้างทางสังคมที่ทรงกล่าวถึงเป็นลักษณะของการแบ่งระดับชั้น
ของบุคคลระหว่างชนชั้นน ากับราษฎรผ่านการจ ากัดการเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสถานที่ต่างๆ 
  ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งระดับของบุคคลที่สามารถผ่านเข้าสถานที่ส าคัญใน พระ
ราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง แสดงถึงการแบ่งบรรดาศักดิ์ของผู้ที่จะผ่าน
บริเวณหน้าสติงเกล๑๑๑ได้ ชาวเมืองทั้งเจ้านายและข้าราชการไม่สามารถขี่รถหรือขี่ม้าผ่านได้ แต่
สามารถกั้นร่มตามบรรดาศักดิ์ได้ ส่วนราษฎรนั้นไม่สามารถกั้นร่มหรือสวมรองเท้าได้ เด็กที่เดินได้ก็
ไม่ให้อุ้ม ถ้าฝืนท าต้องปรับสินไหมและถูกลงโทษจากพวกวิลันดาหรือฮอลันดา๑๑๒ แสดงถึงการแบ่ง
ฐานะของบุคคลในดินแดนชวา โครงสร้างทางสังคมข้างต้นบ่งบอกสถานการณ์ของชวาภายใต้การ
ปกครองของฮอลันดา ชนชั้นน าสยามได้เดินทางมาเก็บข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองและจะได้เปรียบเทียบ
กับสภาพสังคมของสยาม 
  นอกจากนี้ยังพบการจ ากัดการซื้อตั๋วเข้าชมสวนของชาวชวา ซึ่งเป็นโครงสร้างทาง
สังคมท่ีมีการแบ่งล าดับชั้น ดังปรากฏใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ทีว่่า  
 

  เวลายามหนึ่งไปที่กาเดนปาตี๑๑๓อย่างวิลันดา๑๑๔ ปลูกปร าที่ ในสวนริมถนน 
บรรดาพวกฝรั่งแลเจ๊กที่มั่งมีซื้อติเก็ตเข้าได้ในสวน แต่พวกชวาไม่ยอมให้เข้า  มีพวก

                                                           

 ๑๑๑ ค าที่เรียกว่าสติงเกลนั้นเป็นภาษาชวาแปลว่าดินสูง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๐๔ หน้า ๑๔๐ 

๑๑๒ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๑๔๒ 
 ๑๑๓ การ์เดน ปาร์ตี้ (garden party) คือ สโมสรสันนิบาตในสวน หรือกลางสนาม, อุทยานสโมสร 
 ๑๑๔ ข้อที่เรียกว่าอย่างวิลันดานั้น คือกาเดนปาตีเวลายาม ๑ ใช้จุดไฟมีซุ้มไฟแกส ด้านหนึ่งเป็นอามวิลันดา 
ด้าน ๑ มีช้าง มีกลมกลมอยู่บนหลังท านองป้อมของเดนมาร์ก ปักปร าขึ้นที่ในสวนมีเสาแกสเป็นดวงดาว ๒ ดวงอยู่
ข้างหน้า ตั้งเก้าอี้เป็นอย่างเดอบาร์ บรรดาคนที่มานั่งตามโต๊ะกลมที่ตั้งเรียงรายเป็นหย่อมๆ มีเลี้ยงแชมเปญแลน้ า
เย็น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๕๗) 



 ๑๑๒ 
 

กรรมการแก่ๆ เถ้าๆ หลายคน มีผู้ให้เพลงแตร ๒ ฉบับ แต่งขึ้นส าหรับในการนี้ มีแห่ข้างจีน 
เรื่องคนขึ้นบนกิ่งเหล็กต่างๆ แล้วเดิรในสวนคนเต็มไปหมดทั้งนั้น ตกลงเปนไม่แลเห็นอะไร
จนกระทั่งกลับมานั่งที่ปร านั้นใหม่ มีดอกไม้เพลิงเขาท าดีๆ พอใช้ ดูจะลงทุนลงรอนกันมาก 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๐๐) 

 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการจัดงานสโมสรกลางสวน สวนนี้มีการจ ากัดการขายตั๋วให้
เฉพาะชาวตะวันตกและชาวจีนที่มีฐานะเท่านั้น ชาวชวาไม่สามารถเข้าได้ แสดงถึงการจัดเลี้ยงอย่าง
สโมสรในสวนที่คัดเลือกผู้ร่วมงานจากทั้งเชื้อชาติและฐานะ การจัดงานในครั้งนี้เพ่ือต้อนรับรัชกาลที่ ๕ 
มีการแห่เพลงแตรและแห่แบบจีน แสดงถึงอิทธิพลจากการปกครองของเจ้าอาณานิคมในดินแดนแถบ
ชวา ทั้งยังสื่อถึงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ระหว่างการเสด็จประพาสอีกส่วนหนึ่ง หากแต่ก็แสดง
ถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีการแบ่งระดับชั้นของบุคคลไว้อย่างชัดเจน การเก็บข้อมูลเหล่านี้สื่อว่าสยาม
มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเองจึงไม่ถูกเจ้าอาณานิคมเข้ามาจัดการบ้านเมืองเหมือนดังชวา การ
รักษาอ านาจอธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นปกครองพึงกระท าเป็นอย่างยิ่ง 
  การเดินทางไปยังดินแดนอาณานิคมคือมลายูและชวาท าให้ชนชั้นน าได้เห็น
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชนชั้นน ามีโอกาสรวบรวมวัฒนธรรมของดินแดนอาณานิคม การเดินทางจึง
ท าให้ชนชั้นน าสยามเห็นตัวตนของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมของสยามกับ
ดินแดนอาณานิคมปรากฏผ่านการส ารวจและรวบรวมวัฒนธรรมเหล่านี้ในบันทึกการเดินทางของ
พระองค์ ปรากฏการเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่พบในดินแดนอาณานิคมกับสยาม รวมถึงการน าวัตถุ
โบราณจากดินแดนอาณานิคมกลับสยามอีกด้วย บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมปรากฏ
วัฒนธรรมหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาษาชวาและภาษามลายู อาหารการกิน โบราณวัตถุ ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม การละเล่นและการแสดง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ นิทาน 
ต านานและวรรณคดี รวมถึงความเชื่อต่างๆ การส ารวจ รวบรวม น ากลับ และตรวจสอบรากทาง
วัฒนธรรมของสยามจึงปรากฏขึ้นในดินแดนอาณานิคมที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กับสยามแห่งนี้ 
  การส ารวจและรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรมนี้ท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์ 
มีลักษณะของต าราความรู้เกี่ยวกับดินแดนอาณานิคม พระองค์ทรงรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษา 
อาหาร ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม การละเล่นและการแสดง รวมถึงความเชื่อ
ไว้เป็นจ านวนมาก ดังต่อไปนี้ 
  ภาษาชวาและภาษามลายมูีความสัมพันธ์กับภาษาไทย เห็นได้จากการใช้ภาษาชวา 
และภาษามลายูปะปนอยู่ในภาษาไทย การศึกษารากศัพท์ของค าภาษาชวาและภาษามลายูนี้จึงเป็นสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ยกตัวอย่างการกล่าวถึงค าศัพท์ภาษาชวาและมลายูใน ระยะทาง



 ๑๑๓ 
 
เที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งบันทึกความหมายของค าศัพท์ภาษาชวา “บุษบา” ขณะเสด็จประพาสบ้าน
คอนโทรเลอที่ปุศโปทีม่ีดอกไม้นานาชนิดดังนี้  
 

  น่าบ้านมีสวนเปนที่แลไปได้ไกลดูสบายดี ว่ากันถึงเรื่องค าปุศโปหรือปุศปาคือ 
บุษบานั้น ตามค าชวาหมายเอาต้นไม้อย่างหนึ่ง พาไปดูที่ต้นเปนต้นบุนนากเรานี่เอง ถ้านาง
บุษบาชื่อนั้นจริงก็ชื่อบุนนาก ไม่ใช่เปนชื่อบุบผาดอกไม้ทั่วไป ค าที่ใช้เหมือนบุบผานั้น ชวาใช้กุ
สุโมหรือกุสุมแทน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๔๔)  
 

  จากตัวอย่างข้างต้นค าว่าบุษบามีความหมายในภาษาชวาว่าต้นบุนนาก ไม่ได้
หมายถึงดอกไม้ทั่วไปอย่างค าว่าบุปผา ในความหมายนี้ภาษาชวาจะใช้ค าว่ากุสุโม หรือกุสุมแทน จะ
เห็นได้ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงรวบรวมความรู้ด้านภาษาเหล่านี้อย่างนักภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม  
  นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงการใช้ค าเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาษาชวาอย่าง “ไงย” 
และ “โลโร” ซึ่งเป็นค าแปร่งมาจากค าว่า “รตู” ดังตัวอย่างใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ที่ว่า  
 

  พวกชวาถือกันว่าถ้ านี้เปนที่อยู่ของไงยโลโรเกดุล ค าที่เรียกว่าไงยนี้ถ้าใครขลังๆ 
หรือสิ่งใดขลังๆ ใช้เรียกว่าไงยเหมือนกับคนโบราณเรียกว่าไงยอุมาซึ่งจะเล่าต่อไปข้างน่า 
ปืนสโตมีก็เรียกว่าไงยสโตมีซึ่งได้ออกชื่อมาแล้ว โลโรเปนค าแปร่งจากรตู เหมือนโลโรยองแก
รงก็ควรจะเรียกว่ารตูยองแกรง เกดุลเปนชื่อทิศใต้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๒๒๗)  
 

  การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาชวานี้แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยต่อภาษาชวา ทั้ง
ยังส่งผลให้เรื่องเล่านี้เปรียบเสมือนต าราความรู้ของสังคมชวาที่ส าคัญเล่มหนึ่ง การเสด็จประพาสของ
พระองค์ยังดินแดนอาณานิคมจึงเปรียบเสมือนการส ารวจองค์ความรู้ด้านภาษาซึ่งสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมสยาม  
  อีกตอนหนึ่งเป็นการบันทึกค าศัพท์ภาษาชวาและมลายูเกี่ยวกับประเพณี การ
แต่งงาน ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะประทับ ณ เมืองยกยาการุต พระองค์
ทรงสอบถามสุลต่านเกี่ยวกับพิธีแต่งงาน ดังนี้  
 

  ถามว่าได้ตุนาหงันแล้วหรือยัง แกว่าค าตุนาหงันนั้น  เปนภาษามลายูข้างชวาใช้
ว่าปัจจาหงัน ยังไม่ได้ปัจจาหงัน ธรรมเนียมการแต่งงารต้องท าฝ่ายผู้ชายข้างเดียว คือการที่ไต่



 ๑๑๔ 
 

ถามๆ แต่ข้างผู้ชายข้างผู้หญิงบดิามารดาบอกแทนได้ ต่อเมื่อตกลงแล้วผู้หญิงจึงมาจูบตีนผู้ชาย 
เว้นไว้แต่ถ้าผู้หญิงแก่กว่าผู้ชาย ไม่ต้องจูบ  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
๒๕๕๕: ๑๘๓)  

 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงสืบถามเกี่ยวกับภาษาชวาและมลายู
อย่างนักภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งมุ่งเก็บข้อมูลภาษาในเชิงมานุษยวิทยา การกล่าวถึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมจึงสัมพันธ์กับการศึกษารวบรวมดังกล่าว ดังตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวถึงค าว่า 
“ตุนาหงัน” ซึ่งเป็นภาษามลายู และค าว่า “ปัจจาหงัน” เป็นภาษาชวา เหล่านี้เปรียบเสมือนการออก
เดินทางเพ่ือหาความรู้ของชนชั้นน าสยามเก่ียวกับวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคมดังกล่าว 
  วิธีการเขียนตัวอักษรเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในบันทึกการเดินทาง พระองค์
ทรงเปรียบเทียบความแตกต่างในการเขียนอักษรชวาและมลายู และกล่าวว่าภาษามลายูมีมากกว่า 
๓๐ ภาษา ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งบันทึกความแตกต่างของการเขียน
หนังสือในภาษาชวาและภาษามลายู เนื่องจากภาษามลายูเขียนจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาชวาเขียน
จากซ้ายไปขวาตามธรรมเนียม ภาษาแตกต่างกันมากจึงไม่เข้าใจกัน ทรงอธิบายเพ่ิมเติมว่าในเมืองท่า
แถบชวาสื่อสารกันด้วยภาษามลายูเป็นส่วนมาก ส่วนในเมืองนั้นมีภาษาอีกกว่า ๓๐ ภาษาส่วนใหญ่
เป็นภาษาซุนดาและภาษาชวา ส่วนภาษาชวานั้นแบ่งได้เป็น ๒ อย่าง คือ ภาษาเจ้านายกับภาษา
ราษฎร๑๑๕ การบันทึกความแตกต่างของภาษาชวากับภาษามลายูอย่างละเอียดนี้แสดงถึงความสน
ราชหฤทัยในรากของภาษาดังกล่าว ภาษายังบ่งบอกล าดับชั้นของบุคคลอีกด้วย เหล่านี้แสดงถึงวิธีการ
เก็บข้อมูลภาษาอย่างนักภาษาศาสตร์ซึ่งมีทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนามและการเก็บข้อมูลจากวิธีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย 
  บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมกล่าวถึงอาหารท้องถิ่นของชวาและมลายู
หลายชนิด รวมถึงอาหารจีนและอาหารฝรั่งที่ปะปนอยู่ในดินแดนแถบนี้  นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง
เครื่องดื่มในท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงผลไม้ประจ าถิ่น ยกตัวอย่างการกล่าวถึงอาหารของชาวจีนในแถบ
ชวาซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของชาวจีนผ่านวัฒนธรรมอาหาร ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสอง
เดือน ทีว่่า  
 

  ได้เห็นอาหารพวกเจ๊ก คือมีเข้าขาวจานหนึ่งปลาขนาดสักเท่าปลาสลิดอย่างใหญ่ตัว
หนึ่ง แตงกวาลูกหนึ่ง พริก ๓-๔ เม็ด แกงเหลืองๆ ชามหนึ่ง ดูก็น่ากินดี พวกเจ๊กไปเมืองใดเปน
กินอย่างนั้น พูดภาษานั้นคล่องแคล่วจึงได้อยู่ไหนอยู่ได้ อาหารก็ถูกเท่ากับชาวเมืองกิน เมียก็มี

                                                           
๑๑๕ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๔๓ 

 



 ๑๑๕ 
 

ชาวเมืองนั้นและกินหมากอย่างแขกด้วย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: 
๙๔)  
 

  อาหารของชาวจีนในแถบชวาที่ทรงบันทึกไว้เป็นข้าวขาวกับปลาขนาดเท่าปลาสลิด 
มีแตงกวาและพริกอีก ๓-๔ เม็ด แกงเหลือง ๑ ชาม พระองค์ทรงกล่าวว่าน่าเสวย ทั้งยังทรงกล่าวถึง
การปรับตัวของชาวจีนที่สามารถรับประทานเหมือนชาวเมืองที่อาศัยอยู่ สามารถพูดภาษานั้นได้อย่าง
คล่องแคล่ว ทั้งยังมีภรรยาเป็นชาวเมืองนั้นและสามารถกินหมากได้อย่างแขกอีกด้วย การบันทึกถึง
อาหารของชาวจีนในแถบชวาจึงสื่อถึงอิทธิพลของชาวจีนในดินแดนแถบนี้ได้อย่างชัดเจน อาหารของ
ชาวจีนสื่อถึงการปรับตัวของกลุ่มตนผ่านวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ การ
เดินทางท าให้ชนชั้นน าได้ข้อมูลส าคัญซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยโดยอาศัยการ
ปรับตัวของคนจีนในสยามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศ ณ ขณะนั้น 
  ส่วนอาหารในแถบชวานั้นมีความแปลกใหม่และถูกรสนิยมของชนชั้นน าสยามจึง
ปรากฏการรวบรวมวัฒนธรรมอาหารของชวาไว้จ านวนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น พระราชนิพนธ์จดหมาย
รายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง บันทึกอาหารของชวาอย่างนาซิประจิโต ซึ่งเป็นเครื่องเสวยที่
รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดปราน มีการกล่าวว่าระเด่นอธิปติส่งข้าวคลุกอย่างที่พระองค์ทรงโปรดมาให้ 
พระองค์ทรงอธิบายลักษณะของอาหารชนิดนี้อย่างละเอียดโดยอาหารชนิดนี้เรียกว่า “นาซิประจิโต”  
 

  อีกรายหนึ่งระเด่นอธิปติ ส่งข้าวคลุกเช่นเราเคยชอบกินมาแต่ก่อน คือเอาข้าวลง
ล่างในจานใบใหญ่บนหน้าข้าวมีกับข้าวกองเป็นหย่อมๆ จนคลุมข้าวมิด กับข้าวที่กอง
เหล่านั้นเป็นเนื้อป่นอย่างหมูหยองบ้าง ปลาป่นปั้นกลมๆ อย่างปลาแห้งกินกับข้าวแช่บ้าง 
กุ้งแห้งทอดตัวเล็กๆ บ้าง ถั่วต่างๆ ขั้นน้ ามัน ถั่วฝักยาวถั่วลันเตาสดต้มกะทิ ลูกจันทน์เทศ
บดละเอียด น้ าพริกท าด้วยอะไรไม่ทราบ ไข่จืดต้มย่อยให้ละเอียดเวลาจะกินคลุกคุลีการเข้า
ด้วยกันไม่มีอันตรายและอร่อยดีด้วย เรียกว่า “นาซิประจิโต” ใช่แต่เท่านั้นยังมีเรสิเดนต์ก็
เอ้ือเฟื้ออีกรายหนึ่ง ส่งข้าวคลุกเช่นนี้เหมือนกัน แต่เป็นอย่างนอกวังออกคล้ายหมี่ มีไข่เจียว
โรยหน้าก็เป็นของกินได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๒๓) 

 

  พระองค์ทรงบันทึกถึงวัตถุดิบในการปรุง “นาซิประจิโต” อย่างละเอียด อาหารชนิด
นี้เป็นอาหารที่ชนชั้นสูงชวาน ามาถวายรัชกาลที่ ๕ คือระเด่นอธิปติ ส่วนที่เรสิเดนต์น ามาถวายนั้นเป็น
อย่างนอกวังคล้ายหมี่ มีไข่เจียวโรยหน้า แสดงถึงความแตกต่างของอาหารชนิดเดียวกันอย่างในวังและ
นอกวังอีกด้วย อาหารจึงมีหลายระดับชั้นตามโครงสร้างทางสังคมของดินแดนชวา และยังสื่อถึงการ
สัมผัสกับอาหารต่างถิ่นในดินแดนอาณานิคมอีกด้วย  



 ๑๑๖ 
 
  ผู้ศึกษาพบว่ามีการบันทึกถึงเครื่องดื่มเฉพาะของชวาเนื่องจากมีความแปลกและ
แตกต่างไปจากเครื่องดื่มของสยาม ดังจะได้กล่าวถึงน้ าดื่มที่เรียกว่าน้ าแอปปอลินารีหรือไอยะบลันดา 
ดังใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน บันทึกถึงน้ าดื่มที่ชวาว่าส่วนใหญ่เป็นน้ าแร่เรียกว่า “ไอยะ 
บลันดา” และยังเห็นถึงความนิยมของชาวชวาในการดื่มสุราแต่ไม่มีโซดา ดังนี้ “แลกินเหล้ากินน้ าที่
นั้นที่นี้ไม่มีโซดา ใช้น้ าแร่ปอลินารีส พวกชาวเมืองเรียกว่า “ไอยะบลันดา” แปลว่าน้ าวิลันดา” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๓๒) ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความแปลกของ
ดินแดนแถบนี้ซึ่งใช้น้ าแร่ “ไอยะบลันดา” แทนโซดา อาจสื่อถึงความขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ด้วย
ประการหนึ่ง  
  การดื่มน้ าที่ผิดไปจากที่สยามก่อให้เกิดความเจ็บป่วยแก่ชนชั้นน าสยามเช่นกัน 
ยกตัวอย่างตอนหนึ่งในบันทึกการเดินทางเรื่องเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่าน้ าที่ชวามีไม่พอกับความ
ต้องการ ทั้งยังมีธาตุเหล็กมาก ส่วนชาววิลันดาดื่มแอบปอลีนรีส์แทนน้ า รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่า
รสชาติสู้โซดาไม่ได้ ชนชั้นน าสยามที่เดินทางไปในครั้งนี้จึงขาดแคลนน้ าเป็นหลัก และกินน้ าที่มีธาตุ
เหล็กมากจึงไม่สบายท้องกันอยู่ตลอดการเดินทาง๑๑๖ ความต่างถิ่นเช่นนี้ปรากฏผ่านการรับประทาน
อาหารและดื่มน้ าในดินแดนอ่ืน แสดงถึงความแปลกที่แปลกทางของชนชั้นน าสยามท่ามกลาง
วัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคม  
  เมื่อเสด็จประพาสชวาอีกครั้ง รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงน้ าดื่มไว้ใน พระราชนิพนธ์
จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง เช่นเดียวกัน น้ าชนิดนี้จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไป
จากน้ าดื่มทั่วไปที่ชนชั้นน าสยามเคยสัมผัส จึงมีการบันทึกถึงที่มาของน้ าแร่ชนิดนี้ การท าน้ าปลอม 
ลักษณะของน้ าที่มีสีคล้ า พระองค์ทรงกล่าวถึงไอยะแมมุมในบุยเตนซอคว่าน่าจะดื่มได้มาก แต่
พระองค์ทรงเกรงกว่าจะเสาะท้องเหมือนครั้งก่อน จึงเสวยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไวน์ขาวเป็น
พ้ืน๑๑๗ การบันทึกถึงเครื่องดื่มเช่นนี้แสดงถึงความแปลกตาท่ีชนชั้นน าสยามสังเกตเห็นและยังเป็นสิ่งที่
ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตของชนชั้นน า ถือเป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่เพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศอย่างการพักผ่อนหย่อนใจ ความน่าพิศวงของอาหารการกินต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นน า
สยามสนใจอย่างยิ่ง 
  อาหารมลายูอย่างกล้วยแขกและหมูสะเต๊ะมีถิ่นก าเนิดมาจากดินแดนแถบมลายู
และแพร่หลายอยู่ในสยาม รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก 
ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ เกี่ยวกับอาหารทั้งสองชนิดนี้ว่า  
 

                                                           
๑๑๖ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๕๓ 
๑๑๗ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง, ๒๕๐๔ หน้า ๓๕ 



 ๑๑๗ 
 

  เลยไปซื้อซาเต๊ะกับกล้วยแขกตามที่หน้าตึกริมถนนกิน พระยามนตรีเลี้ยงข้าวที่
เจ๊กขาย สิวเหยยาฟ่านกินๆกันเป็นเอร็ดอร่อยมาก กล้วยแขกของเขาดีกว่าของเราร้อยเท่า
พันทวีกลับมา ๒ ยามกินของเจ็กๆ อีก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: 
๑๖๕)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกว่าซื้อซาเต๊ะหรือสะเต๊ะกับกล้วยแขกริมถนนเสวย รวมถึงมี
พระราชวิจารณ์ว่ากล้วยแขกในดินแดนแถบมลายูอร่อยกว่าของสยามเป็นร้อยเท่า แสดงถึงรากทาง
วัฒนธรรมของอาหารชนิดนี้ที่มีต้นก าเนิดมาจากดินแดนแถบมลายูซึ่งสยามน าไปปรับใช้จนเป็นอาหาร
ที่แพร่หลายในสังคม ดังตอนหนึ่งที่ทรงบันทึกถึงที่มาของกล้วยแขก ไว้ในบันทึกการเดินทางเรื่อง
เดียวกันว่า 
 

  ยังมีเจ้าพวกนั่งตามถนนคือขายซาเตะ ขายกล้วยแขกๆ เป็นอย่างที่เราเลียนมาท า
แท้ แต่เราชอบมันเกินไปเติมมะพร้าวเข้าไปรุงรังท าให้ไม่กรอบ ของมันชุบแป้งทอดเปล่าๆ 
เท่านั้นอร่อยดี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๒๖๑-๒๖๒)  

  พระองค์ทรงบันทึกว่ากล้วยแขกเป็นอาหารมลายูที่สยามเลียนแบบมา แต่สยามนิยม
รสชาติมันจึงเติมมะพร้าวเข้าไปท าให้ไม่กรอบ ส่วนกล้วยแขกของมลายูนั้นชุบแป้งทอดเพียงอย่าง
เดียว พระองค์ทรงชมว่ามีรสชาติอร่อย การบันทึกลักษณะของอาหารมลายูอย่างละเอียดนี้ยิ่งท าให้คน
ไทยทราบถึงรากทางวัฒนธรรมทางอาหารบางชนิดลึกซึ้ งยิ่ งขึ้น บันทึกการเดินทางชุดนี้จึง
เปรียบเสมือนต าราทางวัฒนธรรมของดินแดนอาณานิคมประการหนึ่ง สยามได้ตรวจสอบรากทาง
วัฒนธรรมของตนรวมถึงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนอีกด้วย 
  การบันทึกถึงการประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ขณะเสด็จประพาสดินแดน
แถบชวา พระองค์ทรงบันทึกถึงวัดโรมันคาทอลิกแห่งหนึ่ง รวมถึงขั้นตอนการประกอบพิธีในวัดอย่าง
ละเอียด ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน การเสด็จประพาสยังวัดโรมันคาทอลิกนี้ทรง
บันทึกถึงบุคคลที่อยู่ในวัด อุปกรณ์ต่างๆ ภายในวัด ขั้นตอนการสักการะ รวมถึงการสวดอย่างคริสต์ซึ่ง
ทรงบันทึกไว้ว่าแปลกพิสดารยิ่งกว่าพระญวน มีการบันทึกรูปพระเยซู นักบุญ มาเรีย และเซนต์ปอล 
รวมถึงบาดหลวงผู้ใหญ่ซึ่งมีถุงผูกปลายไม้มาเรี่ยไร๑๑๘ การบันทึกรายละเอียดเหล่านี้แสดงถึงสิ่งที่ชน
ชั้นน าสยามไม่คุ้นเคยนักเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ รวมถึงรายละเอียด
อ่ืนๆ ในวัดคริสต์ดังกล่าว จึงเป็นต าราความรู้เกี่ยวกับศาสนาในดินแดนอาณานิคมเล่มหนึ่ ง ทั้งยัง
แสดงถึงการนับถือศาสนาของผู้คนในดินแดนชวาซึ่งแตกต่างจากสยาม 
                                                           

๑๑๘ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๕๘ 
 



 ๑๑๘ 
 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่บันทึกไว้นี้แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ของดินแดนชวาและมลายูไว้อย่างเด่นชัด เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งที่สื่อถึงภาพรวม
ของผู้คนในดินแดนนั้นๆ พิจารณาได้จากความหมายของค าว่า “ธรรมเนียม” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติ
กันเป็นปรกติในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งๆ เช่น เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้อง
ต้อนรับ ธรรมเนียมเป็นวิถีทางปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ยึดถือกันมาแต่โบราณ ถ้าท าผิดธรรมเนียมก็จะ
เป็นที่ครหา เป็นที่ดูถูกเหยียดหยาม เป็นที่รังเกียจของเพ่ือนบ้าน แต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เช่น 
ตามธรรมเนียมไทยเด็กต้องท าความเคารพผู้ใหญ่ก่อน และเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ ผู้น้อยต้องให้ความเคารพ 
เมื่อไปหาผู้หนึ่งผู้ใดมักมีขนมผลไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของฝาก เมื่อไปต่างถิ่นเป็นธรรมเนียมไทยที่จะ
ซื้อของฝากมาฝากผู้ที่ไม่ได้ไปด้วย (บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.) บันทึก
การเดินทางในดินแดนอาณานิคมปรากฏธรรมเนียมต่างๆ ในแถบชวาและแถบมลายู ซึ่งแปลกไปจาก
ความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยาม รวมถึงประเพณีและพิธีกรรมของชวาและมลายูซึ่งมีความน่าสนใจแก่
การบันทึกเป็นต าราความรู้  
  ธรรมเนียมในแถบชวาและมลายูที่บันทึกไว้นี้ส่วนใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
หลวง เนื่องจากพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ และการพบปะกับผู้คนชั้นสูงในดินแดนดังกล่าว ธรรม
เนียมของหลวงดังกล่าวยังสื่อถึงโครงสร้างทางสังคมของชวาและมลายูที่มีผู้คนหลายระดับชั้น  ธรรม
เนียมของหลวงที่บันทึกไว้นี้เป็นธรรมเนียมของเจ้านายที่ยึดถือหรือปฏิบัติในดินแดนของตน แสดงถึง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีทั้งที่รับมาจากต่างชาติและเป็นธรรมเนียมดั้งเดิม บันทึกการเดินทาง
ชุดนี้ปรากฏธรรมเนียมการจูงมือของชนชั้นสูง ซึ่งมีการแบ่งล าดับชั้นของเจ้านายอยู่ด้วย และธรรม
เนียมการแต่งกายของเจ้านายชวา ซึ่งแสดงถึงทัศนคติของชนชั้นน าสยามต่อเจ้านายชวาอีกด้วย  
  ในการเสด็จประพาสเมืองยกยาการุตของชวาปรากฏว่ามีธรรมเนียมการจูงมือของ
ชนชั้นสูง ซึ่งผู้น้อยต้องจูงมือผู้ใหญ่ ดังปรากฏใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ต่อไปนี้  
 

  แต่ที่นี่เสียที่ในเรื่องเรสิเดนต์จูงสุลต่าน เพราะไม่ได้นึกได้เห็นเลยว่าจะมีธรรม
เนียมเช่นนั้น วันนี้ได้ไล่เลียงได้ความว่าธรรมเนียมที่จูงกันนี้มีมาช้านาน ผู้น้อยต้องจูงผู้ใหญ่...
ที่เรสิเดนต์ต้องจูงสุลต่านนั้น เพื่อจะแสดงความนับถือสุลต่านยกย่องว่าเปนใหญ่กว่า 
เพราะเหตุว่าเรสิเดนต์ขึ้นไปนั่งอยู่บนโธรนด้วยกับสุลต่านด้วยทุกๆ เวลาที่ออกงารใหญ่ ดู
เหมือนจะไม่รู้ว่าผู้ใดเปนผู้ใหญ่ผู้น้อย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: 
๒๐๔)   

 



 ๑๑๙ 
 
  ตอนข้างต้นแสดงถึงความไม่คุ้นชินธรรมเนียมดังกล่าวของรัชกาลที่ ๕ โดยมีการ
กล่าวถึงความส าคัญของการจูงมือนี้ว่าเพ่ือเป็นการแสดงความนับถือของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่  รัชกาลที่ ๕ 
ทรงกล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอีกว่า เมื่อรัชกาลที่ ๕ ทราบธรรมเนียมการจูงมือดังกล่าวแล้ว
จึงทรงทราบว่าปฏิบัติผิดธรรมเนียมกลายเป็นอ่อนน้อมต่อสุลต่าน หากแต่มีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสุลต่าน
ดีใจเป็นอันมากที่พระองค์ยกย่อง ชมว่าไม่ถือพระองค์ ส่วนที่พระองค์ไม่ทรงให้สุลต่านจูงนั้นก็ว่า
พระองค์ยกย่องแกมากเกินไป แสดงถึงความเข้าใจธรรมเนียมนี้ผิด จากนั้นเป็นการเล่าที่มาของธรรม
เนียมเช่นนี้ว่ามีข้ึนหลังจากตะวันตกยึดครอง โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงถามจากแอสสิสตันเรสิเดนต์กับเซอร์
ชาลมิตเชลคือเจ้าเมืองสิงคโปร์แล้วจึงได้ความกระจ่างทั้งธรรมเนียมและที่มาของธรรมเนียมนี้๑๑๙ 
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชวาและวิลันดา  
  นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงธรรมเนียมการจูงมือของชนชั้นสูงชวาในการเสด็จ
ประพาสชวาครั้งหลัง ณ เมืองยกยาอีกว่า “แล้วจึงถึงเคราน์ปรินซ์กางกรมาให้จูงเราก็ยื่นมือให้ คราว
นี้ไม่ได้เกิดถ้อยร้อยความดี๑๒๐” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๘๖) รัชกาลที่ 
๕ ทรงบันทึกว่าในครั้งนี้พระองค์ทรงเข้าใจธรรมเนียมการจูงมือเป็นอย่างดีแล้ว จึงไม่เกิดความเข้าใจ
ผิดอีก แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจธรรมเนียมของดินแดนต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชนชั้นน า
สยามเม่ือออกเดินทางไปยังต่างแดน 
  ธรรมเนียมการแต่งกายของเจ้านายชวาเป็นสิ่งที่น่าพิศวงส าหรับรัชกาลที่ ๕ เป็น
อย่างมาก เนื่องจากเครื่องแต่งกายและวิธีการแต่งหน้าและแต่งกายของเจ้านายชวาแตกต่างจากสยาม
ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ระหว่างการเสด็จประพาสเมืองโซโลซึ่งบันทึกการแต่ง
กายของสุสุนันไว้ว่า  
 

  สุสุนันนี้ เปนคนรูปร่างแบบบาง...ใส่แหวนเพ็ชร์เม็ดเดียวโตๆ ถ้าดูทั้งหมด
ประกอบด้วยการแต่งตัว สมเปนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เขาว่าแต่งตัวคราวหนึ่งต้องตั้ง ๒ 
ชั่วโมงจึงจะแล้ว หากันว่าคนอื่นผัดหน้าให้แต่เราเห็นว่าแป้งติดอยู่ตามง่ามมือ คงจะผัด
ของตัวเอง เมื่อเข้าใกล้มีกลิ่นหอมเปนน้ ามันๆ เหมือนเจ้าโสกันต์ ฟันด าแลปากเปนรอยกิน
หมากหรืออมอะไรๆ ให้แดง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๖๙-๒๗๐)  

 

                                                           
๑๑๙ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๒๐๔-๒๐๕  

 ๑๒๐ ประเพณีในราชส านักชวา ต้องจูงกรจึงเป็นการรับรองอย่างเคารพ และผู้น้อยต้องจูงกรผู้ใหญ่ เมื่อ
เสด็จยกยาคราวก่อน พอเสด็จเข้ากราตนปเงรันคนนี้กางกรเข้ามารับหมายจะจูงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลานั้นยังไม่
ทรงทราบประเพณีที่จูงกร เห็นจะมาจูงพระองค์อย่างเลดีก็ไม่ทรงยอมให้จูง เป็นเหตุให้ปเงรันหน้าซีดตกใจหมายว่า
กริ้ว  



 ๑๒๐ 
 
  ตอนข้างต้นบันทึกถึงการแต่งกายของสุสุนันว่าใช้เวลานานเหมือนผู้หญิง สุสุนันสวม
แหวนเพชรเม็ดโต ใช้เวลาในการแต่งตัวนานถึง ๒ ชั่วโมง ผัดหน้าเองสังเกตได้จากแป้งที่ง่ามมือ มีกลิ่น
หอมน้ ามัน ฟันด าจากกินหมากหรืออมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แดง รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกวัฒนธรรมการแต่ง
กายของสุสุนันผู้นี้ไว้อย่างละเอียด แสดงถึงความไม่คุ้นเคยและแปลกใจเป็นอย่างมาก  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกถึงความพิศวงของพระองค์ต่อการผัดหน้าของสุสุนัน
และเจ้านายชวาพระองค์อ่ืน ที่มาของการเขียนคิ้ว และการแต่งกายของเจ้านายพระองค์อ่ืนซึ่งแปลก
ตาเป็นอย่างมาก ธรรมเนียมเหล่านี้จึงแตกต่างจากความคุ้นชินของชนชั้นน าสยาม โดยเฉพาะเรื่องการ
โกนคิ้วแล้วใช้วิธีเขียนหรือติดแทน ด้วยลักษณะของคิ้วที่สูงของบรรพบุรุษท าให้เขียนคิ้วสูงตามกันมา
จนเห็นว่างาม และการน าเขม่ามาทาหนวดที่มีอยู่น้อยจนกลายเป็นดวงกลมโต รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึก
ไว้ว่าสิ่งส าคัญในการพบปะเจ้านายเหล่านี้คือต้องกลั้นหัวเราะให้ได้๑๒๑ การบันทึกข้างต้นจึงเป็นต ารา
ความรู้ซึ่งถ่ายทอดผ่านสายพระเนตรของรัชกาลที่ ๕ ทั้งยังสะท้อนทัศนคติของชนชั้นน าสยามต่อ
วิธีการแต่งหน้าและแต่งกายของเจ้านายชวาได้เป็นอย่างดี  
  ประเพณีและพิธีกรรมของหลวงซึ่งทรงบันทึกไว้อย่างเป็นความรู้ยกตัวอย่างเช่น ใน  
พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง มีการบันทึกถึงพิธีกรรมในวันกระบัก
เมาลุก ซึ่งเป็นพิธีประจ าปีของชาวชวา มีการอธิบายค าศัพท์ว่ากระบักหมายถึงพิธี มีธรรมเนียมปีละ 
๓ ครั้ง มีทั้งพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและฮินดู กระบักเมาลุกที่เป็นพิธี ใหญ่ ๘ ปีมีครั้งหนึ่ง 
หากแต่สอบถามการนับรอบจากวิลันดาไม่ได้ความ เพราะไม่เอาใจใส่ จะมีแต่ในหนังสือ รัชกาลที่ ๕ 
ทรงบันทึกและอธิบายถึงพิธีส าคัญของชวาไว้ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว พิธี
กระบักเมาลุกนี้พวกวิลันดาไม่ใส่ใจที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งจึงไม่สามารถอธิบายถวายรัชกาลที่ ๕ ได้ 
ทรงกล่าวว่าน่าจะมีในหนังสือเซอร์แสตมฟอดแรฟเฟอล๑๒๒ แสดงถึงความใฝ่รู้ขององค์กวีอย่างเด่นชัด 
อีกตอนหนึ่งมีการอธิบายขั้นตอนของการประกอบพิธีนี้อย่างละเอียดอีกว่า 
 

  ตั้งแต่แรกมาถึงเมืองโซโลเห็นขายหวายท าเป็นแส้ ...เมื่อวานนี้เห็นคนถืออยู่ใน
ถนนมากครั้นวันนี้ออกมานั่งที่หน้าโฮเตลเห็นพวกแขกถือทุกคน พอเวลายิงปืนพากันแกว่ง
แส้นั้นขาวไปทั้งนั้น ให้ไปไล่เลียงได้ความว่าไล่ผี เมื่อเสร็จการพิธีนี้แล้วเอาไปใช้ส าหรับไล่วัว
ไล่ควาย แปลว่ากระบองเพชรเรานี่เอง จึงมาสันนิษฐานได้ว่าพิธีตรุษนั้นมีมาถึงเมืองยาวานี้
ด้วย แต่เมื่อยังถือศาสนาฮินดูหรือพระพุทธอยู่ การที่ว่ากระบักเมาลุกเปลี่ยนปีใหม่อย่าง

                                                           
๑๒๑ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๒๖๗-๒๖๘ 
๑๒๒ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง , ๒๕๐๔ หน้า ๑๔๗ – 

๑๔๘ 
 



 ๑๒๑ 
 

ฮินดูโบราณนั้นก็คือตรุษ ...จึงได้เห็นกระบวนก็คล้ายกับที่แห่เราเมื่อเช้านี้ แปลกแต่มี
นางห้ามเชิญพระแสง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๕๓ - ๑๕๔) 

 
  การถือแส้ไล่ผีนี้เป็นความเชื่อของชาวชวาเพ่ือประกอบในพิธีกระบักเมาลุก ทั้งยังมี
การเปรียบเทียบกระบวนแห่ของพิธีนี้กับกระบวนแห่รัชกาลที่ ๕ ว่าพิธีนี้มีนางห้ามเชิญพระแสง
โบราณ สุลต่านยอมให้มีอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูเพ่ือเลี้ยงชาวต่างชาติด้วย จึ งถือเป็นพิธีส าคัญ
ของชาวชวาที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกภายหลังจากท่ีอังกฤษเข้ามายึดครอง 
  พระองค์ทรงกล่าวถึงประเพณีและพิธีกรรมของหลวงอย่างพิธีสนันนันซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของสยาม พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยกับพิธีสนันนันเป็นอย่าง
มากเนื่องจากทรงพบว่าสัมพันธ์กับพิธีสระสนานของไทย ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสอง
เดือน ตอนที่ว่า 
 

  ไปดูสนันนันที่ประเสบันน่าบ้านริเยนต์ เมื่อไปโตสารีเราได้พูดอยู่ว่า บรรดา
ขนบธรรมเนียมอันใดของชวาที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องอิเหนา ที่ไม่ได้นึกว่าจะได้เห็นโดยความไม่เชื่อ
ก็ได้มาเห็นมาฟังต้องเชื่ออยู่หมดแล้ว เว้นไว้แต่สระสนาน คงเปนของพระพุทธเลิศหล้าทรงใช้
เข้ากับไทยเปนแท้ แต่ครั้นมาวันนี้รู้เรื่องสนันนันเข้าตกลงเปนต้องยอมว่ามีจริงอีก ชื่อเสียงก็
คล้ายกันความมุ่งหมายก็เปนอย่างเดียวกัน แปลกแต่กระบวร  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๔๗) 

 
  การเสด็จประพาสของพระองค์ท าให้ได้ทรงพบที่มาของพิธีสระสนานในสยาม ว่ามา
จากพิธีสนันนันของชวา การเดินทางจึงท าให้พระองค์ได้ตรวจสอบรากทางวัฒนธรรมของประเพณี
พิธีกรรมของหลวง  
  การเล่นหนังเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญประการหนึ่งของชาวชวาซึ่งมีรากทางวัฒนธรรม
เหมือนกับสยาม รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงเรื่องการเล่นหนังนี้ขณะเสด็จประพาสเมืองบัตเตเวีย มีอยู่
ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน อย่างละเอียดได้ความว่าหนังนี้เหมือนอย่างสยามแต่แปลงให้เป็น
แขกตามการนับถือศาสนาอิสลาม เรื่องที่เล่นมีทั้ง ดาหลัง รามเกียรติ์ มหาภารตะ ประวัติของเจ้านาย
เก่า และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งต่างจากสยามที่เล่นเรื่องที่มีเจ้าของเรื่อง๑๒๓ จึงจะเห็นได้ว่าสยามกับ
ชวามีวัฒนธรรมการเล่นหนังร่วมกัน การเดินทางจึงท าให้ชนชั้นน าสยามได้พบกับรากทางวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงในดินแดนแถบนี้ 

                                                           
๑๒๓ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕ หน้า ๔๑ 



 ๑๒๒ 
 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราชหฤทัยในวรรณคดีเรื่องอิเหนาหรือนิทานปันหยีเป็น
อย่างมาก มีการบันทึกความรู้เกี่ยวกับชื่อเมืองในเรื่องอิเหนาระหว่างการเสด็จประพาสเมืองต่างๆ ของ
ชวา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังตัวอย่างขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสโตสารี 
มีบันทึกใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งแสดงถึงการสอบถามความรู้เกี่ยวกับเมืองในเรื่อง
อิเหนาจากริเยนต์หรือผู้ว่าการเมืองโตสารี โดยบันทึกส าเนียงที่แตกต่างจากที่สยามรับรู้ คือ เมื อง
กุเรปัน คือ กุราวัน เมืองดาหา คือ โดโฮ เมืองกาหลัง คือ จังโกโล และเมืองสิงหัศสาหรี คือ สิงคสสา
ร๑ี๒๔ เหล่านี้แสดงถึงการบันทึกข้อมูลอย่างนักภาษาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาแบบหนึ่ง 
  การเก็บข้อมูลจากผู้รู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ยังปรากฏอีกตอนหนึ่งในพระ 
ราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันที่ว่า  
 

  วันนี้รเด่นอธิปติมนุนยาหยามาหาตามที่นัดเพื่อจะสนทนากันด้วยเรื่องอิเหนา 
เปน ตามล าบากที่จะให้รู้ตรงค ากันได้ด้วยเหตุหลายประการ 
ข้อ ๑ นั้นล่ามไม่ตั้งใจ พูดภาษากันไม่ค่อยได้ 
ข้อ ๒ ชื่อที่เรียกในเรื่องอิเหนาดังแกว่งเปนส าเนียงไทยบ้าง มลายูบ้าง 
ข้อ ๓ เสียงพวกชวาเองข้างฝ่ายตะวันตกตะวันออกก็ไม่เหมือนกัน 
ข้อ ๔ ชื่อต าบลก็ดีชื่อคนก็ดีมักเรียกหลายๆ ชื่อเรารู้แต่ชื่อเดียว ถ้าเขาสามสอบถึงชื่ออ่ืนเรา
จนคงแต่ได้ความรัวๆ ว่ากุเรปันนั้น เปนต าบลกุราวันแน่แล้ว ดาหาเรียกกะดิรีโดโฮ กาหลังชื่อ
โกโลหรือจังโกโล สิงหัดหส่าหรี สิงคัดสารี ยังเมืองอื่นๆ ที่ได้แน่นั้นแต่เมืองล่าส า นอกนั้นดูแก
เดาพุ่งๆ เช่นหมันหยา แกว่าโมโป ปะตาร าแกว่ามัดตาร า คือที่ยกไป เช่นเมืองเกิดทีหลัง เปน
จะเอาแน่ไม่ได้ ตกลงกันเปนต้องงดไว้ที (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: 
๑๒๖) 
 

  ตอนข้างต้นแสดงถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง  
อิเหนา จากรเด่นอธิปติมนุนยาหยาหรือเจ้านายของชวา หากแต่ก็มีอุปสรรคขัดขวางในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ ล่ามไม่ตั้งใจท าให้สื่อภาษากันไม่ได้ ชื่อเรียกถูกเปลี่ยนส าเนียงเป็นไทยหรือมลายู การออกเสียง
ของชวาฝ่ายตะวันตกกับตะวันออกไม่เหมือนกัน และชื่อสถานที่หรือชื่อคนเขาเรียกกันหลายชื่ อ แต่
รัชกาลที่ ๕ ทรงรู้เพียงชื่อเดียว เหล่านี้แสดงถึงปัญหาอุปสรรคที่นักภาษาศาสตร์และนักมานุษยวิทยา
มักประสบพบเจอในการเก็บข้อมูลภาคสนาม แสดงถึงภูมิความรู้ วิธีการ และความละเอียดรอบคอบ
ของรัชกาลที่ ๕ ในการเก็บข้อมูลอย่างนักวิชาการ  

                                                           
๑๒๔ ดูรายละเอียดใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน, ๒๕๕๕: ๓๐๘-๓๐๙  

 



 ๑๒๓ 
 
  ประเพณีของราษฎรอย่างประเพณีแต่งงานของชวาและมลายูเป็นสิ่งที่พระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัย การแต่งงานตามประเพณีของชวาปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสอง
เดือน ขณะประทับ ณ เมืองยกยาการุต โดยพระองคท์รงสอบถามสุลต่านเกี่ยวกับพิธีแต่งงาน ดังนี้  
 

  ถามว่าได้ตุนาหงันแล้วหรือยัง แกว่าค าตุนาหงันนั้นเปนภาษามลายูข้างชวาใช้ว่า
ปัจจา หงัน ยังไม่ได้ปัจจาหงัน ธรรมเนียมการแต่งงารต้องท าฝ่ายผู้ชายข้างเดียว คือการที่
ไต่ถามๆ แต่ข้างผู้ชายข้างผู้หญิงบิดามารดาบอกแทนได้ ต่อเมื่อตกลงแล้วผู้หญิงจึงมาจูบ
ตีนผู้ชาย เว้นไว้แต่ถ้าผู้หญิงแก่กว่าผู้ชาย ไม่ต้องจูบ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๑๘๓)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงสอบถามถึงธรรมเนียมการแต่งงานและได้ความว่าประเพณีของชวา
แตกต่างจากสยาม ทั้งการไต่ถามถึงการแต่งงาน การจูบเท้าฝ่ายชายของฝ่ายหญิง นอกจากฝ่ายหญิง
อายุมากกว่ายกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ พระองค์ทรงบันทึกสิ่งเหล่านี้เพ่ือเป็นหลักฐานส าคัญเกี่ยวกับ
ประเพณีของชวาประการหนึ่ง 
  ส่วนประเพณีการแต่งงานตามแบบมลายูปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ขณะเสด็จประพาสปรอวินเอลเลศลี 
กล่าวถึงพิธีแต่งงานไว้อย่างละเอียดเริ่มจากการแต่งกายท่ีว่า  
 

  มาถึงพวกผู้หญิงไม่อยู่ ไปที่เขาแต่งงานกันที่ถนน Chuech เจ้าบ่าวชื่อบุนเลี้ยงพ่อ
แม่ตาย เจ้าสาวชื่อลั่นอิ๊วแม่ชื่อซิวต่วนพ่อตาย ฟังแต่ค าเล่าเรื่องราวว่า เมื่อไปผู้หญิง
แต่งตัวแล้ว คือแต่งอย่างจีนปักไหมปนทอง ใส่หมวกอย่างผู้หญิงมีเครื่องห้อยรุงรัง มีผ้า
คลุมทับหมวกอีกชั้นหนึ่ง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๓๔)  

 

  ตอนข้างต้นกล่าวถึงเจ้าบ่าวและเจ้าสาว การแต่งกายของเจ้าสาวของมลายูซึ่งแต่ง
กายอย่างจีนปักไหมปนทอง ใส่หมวกมีเครื่องห้อย และมีผ้าคลุมทับหมวกอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นเป็น
ขั้นตอนในการประกอบพิธีแต่งงานอย่างละเอียด ทั้งการไหว้เจ้า การโปรยข้าวสาร การดื่มรังนก การ
ดื่มชา และอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้  
 

  เจ้าบ่าวมารถแล้วลงเดินมีกระบวนแห่ถือธงทิวต่างๆ...ถึงบ้านคนในบ้านโปรย
ข้าวสาร...เอารังนกให้กินคนละถ้วย แล้วตีม้าล่อครั้งหนึ่งแล้วกลับมานั่งใหม่ แล้วเจ้าบ่าวกิน
น้ าถั่วยี่สงต้ม เพื่อนบ่าวกินน้ าชา แล้วตีม้าล่ออีกครั้ง ๑ แล้วกลับกินน้ าชาทั่วกันอีกครั้ง ๑ ตี



 ๑๒๔ 
 

ม้าล่ออีกครั้ง ๑ เล่า แล้วเจ้าสาวลงมาเชิญจ้าวบ่าวขึ้นเรือนมาเกี๊ย (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๓๓-๓๔)  

 
  การกล่าวถึงขั้นตอนการแต่งงานอย่างละเอียดนี้เป็นอย่างต าราบันทึกข้อมูลประเพณี
ส าคัญของมลายู ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นความรู้จากบันทึกการเดินทางของพระองค์ได้อย่าง
กระจ่างชัด มีการจุดเทียนเสี่ยงทายว่าใครจะเสียชีวิตก่อน การดื่มเหล้า การยืนหน้าเตียง การแต่งตัว
ใหม่ รวมถึงการกลับบ้านก่อนมากินเลี้ยงที่บ้านฝ่ายหญิงเป็นเวลา ๓ วัน จึงจะได้ไหว้บิดามารดาของ
ฝ่ายหญิงและอยู่กินกันต่อไป จะเห็นได้ว่าประเพณีแต่งงานของมลายูมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างจาก
ประเพณีแต่งงานของสยาม ที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือการมีวัฒนธรรมจีนร่วมกันของมลายูและสยาม 
จากตัวอย่างพระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงถึงเครื่องแต่งกาย ขั้นตอน ความเชื่อและระยะเวลาในการเข้า
หอของคู่บ่าวสาวไว้อย่างละเอียด แสดงถึงการสืบค้นประเพณีพิธีกรรมดังกล่าวของรัชกาลที่ ๕ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกการละเล่นและการแสดงในดินแดนอาณานิคมไว้จ านวนหนึ่ง 
การละเล่นและการแสดงเหล่านี้ส่วนใหญ่แปลกแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยามจึงต้อง
บันทึกไว้อย่างเป็นต าราส าคัญของบ้านเมือง การละเล่นและการแสดงของชวาที่บันทึกไว้ในบันทึก
การเดินทาง คือ วายังวอง มะโดโยและเสรมปี มายากล และละครสัตว์ แสดงให้เห็นการละเล่นดั้งเดิม
และการละเล่นที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกอย่างมายากลและละครสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น วายังวอง ซึ่ง
เป็นการละเล่นที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ขณะเสด็จประพาสเมืองโซโล ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวา
กว่าสองเดือน ที่ว่า  
 

  กลับลงมาที่ปันดโปดูวายังวอง บรรดาวายังวองในชวาสรรเสริญกันว่าไม่มีที่ไหน
สู้ เปนเจ้านายญาติวงศ์เขาเล่นทั้งนั้น ข้อที่เอาเจ้านายลงเล่นนั้น เพราะเล่นเรื่องปู่ย่าตา
ยาย ตัวปู่ย่าตายายต้องเอาลูกหลานเปน  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
๒๕๕๕: ๒๘๐)  

 
  การละเล่นนี้ถือเป็นการละเล่นที่มีความส าคัญส าหรับเจ้านายฝ่ายชวา เนื่องจากเป็น
เรื่องราวของบรรพบุรุษจึงต้องให้ลูกหลานแสดงเท่านั้น แสดงถึงวัฒนธรรมชั้นสูงของชวาผ่าน
การละเล่นดังกล่าว  
  อีกตอนหนึ่งบันทึกถึงการแสดงวายังวองของชวาขณะเสด็จประพาสเมืองยกยาครั้ง
หลัง ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ซึ่งกล่าวถึงวายังวอง
ซึ่งจัดแสดงที่วังสุลต่าน เรื่องที่เล่นเหมือนกับครั้งก่อน ใช้เวลาเล่นนานทั้งวัน จึงได้เล่นย่อๆ ให้พระองค์
ทอดพระเนตร กล่าวถึงก าหนดการเล่นวายังวองปีหนึ่งเล่น ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนวายังวองใหญ่ 



 ๑๒๕ 
 
๑๐ ปีเล่นครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้เวลาซ้อมมากและใช้คนเป็นจ านวนถึง ๘๐๐ คนจ านวนคนที่เข้าดู
ถึง ๓๐,๐๐๐ คน มีการบันทึกเรื่องที่เล่น วิธีการชมการแสดงของชวาที่ไม่เน้นเรื่องแต่ดูท่าทางการ
แผลงศร รวมถึงการผัดหน้า เมื่อออกแสดงจะมีเสียงคนชมดังจนกลบเสียงแสดง๑๒๕ เหล่านี้เป็น
วัฒนธรรมการแสดงและการชมละครอย่างแขกชวาที่ทรงบันทึกไว้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ การแสดงเหล่านี้
แตกต่างไปจากการแสดงของสยามจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่ง 
  การแสดงของชวาที่น่าสนใจคือการแสดงเสรมปีทรงบันทึกเมื่อเสด็จประพาสชวา
ครั้งหลังที่เมืองยกยา ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง 
พระองค์ทรงบันทึกถึงการแสดงเสรมปีอย่างละเอียด จนถึงวิธีการอดน้ าก่อนแสดงเพ่ือไม่ให้เหงื่อออก
มากในเวลาแสดง มีการเปรียบเทียบกับการแสดงบอโดโย รวมถึงการร าที่เมืองโซโลอีกด้วย๑๒๖ เหล่านี้
เป็นการแสดงที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมสยามถือเป็นการเรียนรู้ศิลปะการแสดงต่างวัฒนธรรม
ประการหนึ่ง วิธีดังกล่าวแม้ไม่เป็นที่คุ้นเคยของชนชั้นน าสยามมากนักแต่ก็แปลกตาและน่าพิศวงเป็น
อย่างมาก 
  ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ที่เมืองสุรบายาทรงบันทึกถึงการชมเซอร์คัส
หรือละครสัตว์ไว้ว่า “เวลายาม ๑ ไปดูเซอรคัส เล่นดีพอใช้ สัตว์มีออกแต่เสือแลม้า ช้างไม่ได้ออก 
กลับ ๒ ยาม” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๙๙) อีกตอนหนึ่งที่เมืองปสรวน
รัชกาลที่ ๕ ได้ทอดพระเนตรละครสัตว์เช่นเดียวกัน ดังนี้  
 

  เวลายามหนึ่งแล้วเปนเรียกว่าขาดคนสนิทได้ กินเข้าแล้วลองออกเดิรไปกลางถนน
เพราะไม่มีคนเลย จึงจะมานั่งก็นั่งริมถนนเดิรเซอะซะไปเจอเซอคัสเข้าแวะเข้าดูไม่มีใครรู้จัก
รู้แต่ว่าไทย เว้นไว้แต่เรสิเดนต์สงไสย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: 
๓๐๗)  

 
  ละครสัตว์ที่ใช้เสือ ม้า หรือช้างเช่นนี้ไม่ปรากฏว่ามีในสยาม ทั้งนี้เป็นเพราะดินแดน
ชวาเป็นดินแดนอาณานิคมของตะวันตกจึงปรากฏละครจากตะวันตกเข้ามาแสดงในดินแดนชวา
ดังกล่าว การบันทึกจึงเป็นการส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นและการแสดงในดินแดนอาณา
นิคมของตะวันตก 

                                                           
๑๒๕ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง , ๒๕๐๔ หน้า ๑๙๙–

๒๐๐ 
๑๒๖ ดูรายละเอียดใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง , ๒๕๐๔ หน้า 

๑๘๙ 
 



 ๑๒๖ 
 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกความเชื่อทางศาสนารวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และสิ่งเหนือธรรมชาติ อันแสดงถึงวัฒนธรรมทางความคิดและความเชื่อของผู้คนในดินแดนดังกล่าว  
บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และ
ศาสนาอิสลามในดินแดนแถบชวาและมลายู ซึ่งเป็นการอธิบายถึงต้นก าเนิดหรือการนับถือศาสนา
พุทธ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาอิสลามของผู้คนในดินแดนชวาและมลายู ยกตัวอย่างเช่น พระราช
วิจารณ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ขณะเสด็จประทับ ณ เมืองบัตเตเวียหรือปัตตาเวีย
ของชวา เมืองนี้ปัจจุบันคือจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่า
สองเดือน ที่ว่า  
 

  ในที่ศาสนาพระพุทธแห่งหนึ่งพราหมณ์แห่งหนึ่งนี้ ว่ามีวัดแห่งละหลายสิบวัด แต่
ประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งออกไม่ใคร่เชื่อ ที่ เขาว่าชวาถือศาสนาพระพุทธก่อนศาสนา
พราหมณ์ ด้วยเหตุว่าศาสนาพระพุทธหมดก่อนศาสนาพราหมณ์ กลัวจะเรื่องปนๆ กัน
อย่างเช่นบ้านเรา แต่ถึงว่าพราหมณ์ยังเหลืออยู่ทีหลังก็หมดสูญทีเดียว ไม่มีในที่ใกล้เคียง
เลย ศาสนาพระพุทธยังเหลืออยู่ที่ เกาะบาลีถืออยู่จนทุกวันนี้  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๔๐)  

 
  ตอนข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ มีค ากล่าว 
ว่าชาวชวานับถือศาสนาพุทธก่อนศาสนาพราหมณ์เนื่องจากหมดก่อนศาสนาพราหมณ์ รัชกาลที่ ๕ 
ทรงกล่าวว่าน่าจะปนกันเหมือนอย่างสยาม และทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าศาสนาพุทธยังมีอยู่ที่เกาะ
บาลี ส่วนศาสนาพราหมณ์นั้นสาบสูญไปแล้ว 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงศาสนาพุทธในดินแดนชวาว่าไม่แพร่หลายนักในเรื่อง
เดียวกัน ดังนี้  
 

  สังเกตดูว่าพุทธศาสนาจะไม่สู้แพร่หลายไปทั่วแผ่นดินชวานัก การที่ถือคงจะ
ปนๆ กัน ถ้าจะเทียบกับเมืองเราคงจะเปนเหมือนอย่างกรุงเก่า ครั้งเจ้าแผ่นดินในบรม
ราชวงศ์เชียงรายปกครอง ถ้าจะว่าอย่างเช่นชั้นหลังก็คงจะเปนเช่นแผ่นดินพระนารายณ์
มหาราช สร้างพระพุทธรูปบ้างเทวรูปบ้าง แต่ชวามาชั้นหลังกลายเปนศาสนามหมัดไปเสีย
ทีเดียว  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๔๐)  

 

  พระองค์ทรงบันทึกว่าชาวชวาน่าจะนับถือศาสนาพุทธปนกับศาสนาอ่ืน เหมือนอย่าง 



 ๑๒๗ 
 
กรุงเก่าเมื่อราชวงศ์เชียงรายปกครอง หรืออย่างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สร้าง
พระพุทธรูปและเทวรูป ส่วนชาวชวาในยุคหลังนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ การสืบหาความรู้
เกี่ยวกับศาสนาเหล่านี้แสดงถึงความเชื่อทางศาสนาของชาวชวาที่แตกต่างไปจากชาวไทย 
รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติใน 
  ดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและมลายูจ านวนหนึ่ง ได้แก่ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ 
และความเชื่อเรื่องการนับถือบูชาผี สัตว์ ต้นไม้และสถานที่ ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือโชค
ลางนี้ปรากฏในปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งกล่าวถึงต้นไทรใหญ่ที่เป็นตัวแทนของ
เจ้านายในเมืองชวาแต่ละทิศ ดังที่ว่า  
 
  เดิรผ่านเข้าไปมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง เขาว่าเปนที่สังเกตว่าถ้ากิ่งไทรข้างตวันออกหัก
เจ้านายแลเชื้อวงศข้างเมืองโซโลจะตาย ถ้าข้างตะวันตกหักเชื้อวงศข้างยกยาจะตาย  (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๕๐)  

 
  ความเชื่อทางโหราศาสตร์ดังกล่าวแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวชวาที่เชื่อว่าต้นไทร
ใหญ่เป็นตัวแทนของเจ้านายในเมืองต่างๆ ดังนั้นจึงปรากฏว่าชาวชวาให้ความนับถือต้นไทรเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นตัวแทนของเจ้านายในเมืองของตน 
  ส่วนความเชื่อเรื่องการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งของต่างๆ มีทั้งเทพ สถานที่ ต้นไม้  
สัตว์ และผี ปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประพาสเขตกราตนของชวา ดัง
ที่ว่า  
 

  อาลูนๆ นี้เปนธรรมเนียมข้างชวามาแต่โบราณ ถ้าจะสร้างเมืองแล้วต้องสร้าง
อาลูนๆ ปลูกต้นไทรก่อน เพราะเปนต้นไม้ศักสิทธิ์ผีสิงต้นไทรในเมืองชวานี้ผู้ใดจะตัดไม่ได้ 
ถือกันว่ามักให้มีอันเปนต่างๆ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๑๕๕-
๑๕๖)  

 
  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องอาลูนอาลูน๑๒๗ และต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ของชาว
ชวา เชื่อกันว่าต้นไทรศักดิ์สิทธิ์มีผีสิงอยู่ ห้ามมิให้ผู้ใดตัดต้นไทรมิเช่นนั้นจะเสียชีวิต เสมือนความเชื่อ
เรื่องเทพารักษ์ของคนไทย เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสนามหน้าพระลานและปลูกต้นไทรก่อน
สร้างเมืองในแถบชวา 

                                                           

 ๑๒๗ อาลูนอาลูนหรืออาลุนอาลุนคือสนามหน้าพระลาน (อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต, ๒๕๕๕: ๘๑) 



 ๑๒๘ 
 
  การส ารวจและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคมเหล่านี้เป็น
องค์ความรู้ส าคัญที่จะท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจความเป็นมาของดินแดนรวมถึงการปรับตัวภายใต้
การยึดครองของตะวันตกผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย สิ่งส าคัญที่ชนชั้นน าค้นพบคือ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้ได้ถูกเจ้าอาณานิคมลดบทบาทลงจากมุมมองของตนเอง สยามจึง
ต้องยืนหยัดเพ่ือให้รอดพ้นจากการครอบง าของตะวันตก 
 
๒.๓ บันทกึการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม  
 รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปสองครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 
๒๔๕๐ การเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งของพระองค์มีระยะเวลาห่างกันถึงสิบปี จึงปรากฏความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของยุโรป อันเป็นสิ่งแปลกตาส าหรับชนชั้นน าสยาม ความสนใจใคร่รู้ต่อความ
ศิวิไลซ์ของตะวันตกเป็นจุดประสงค์ส าคัญของการเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึง
ภูมิหลังบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม และประสบการณ์การเดินทางในดินแดนเจ้า
อาณานิคมเพ่ือให้เห็นภาพรวมของบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
 

 ๒.๓.๑ ภูมิหลังบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
 ผู้ศึกษาพบว่ามีบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมหรือยุโรปจ านวน ๒ เรื่อง ซึ่งเป็น
พระราชหัตถเลขาท้ังหมด รายละเอียดในการพระราชนิพนธ์และการเดินทางมีดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๓.๑.๑ พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้อย่างพระราชหัตถเลขา จ านวน ๖๒ ฉบับ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภที่จะให้พิมพ์สมุดหนังสือเป็นที่ระลึกใน
งานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทรง
พระราชด าริเห็นว่าควรจะพิมพ์พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้ทรงมีพระราชทานมาเป็นส่วน
เฉพาะพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ซึ่งส าเร็จราชการแผ่นดินเวลาเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสยุโรปครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๔๐  
  รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดข้อความลงพิมพ์แต่เพียงที่สมควรจะ
พิมพ์ได้ ส่วนที่มีข้อราชการบ้านเมืองยางอย่างก็ให้คงอยู่บ้าง ให้งดเสียบ้าง ตามที่ยังเป็นความลับของ
แผ่นดินอยู่ และจะเสียหายแก่ใครได้ รวมเป็น ๖๒ ฉบับ และส าเนาต่างๆ ที่ทรงอ้างถึงอีก ๕ ฉบับ 
รวมเป็น ๖๗ ฉบับ  
  พระราชหัตถเลขาเรื่องนี้บันทึกการเสด็จประพาสจากกรุงเทพฯ ไปยังสิงคโปร์ เมือง
โกลัมโบ (โคลัมโบ) เมืองแกนดี (กัณฏิ) ในเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน เมืองเอเดน (อา



 ๑๒๙ 
 
แดน) ในประเทศเยเมน เมืองอิสไมเลีย (อิสไมลีอา) เมืองปอตเสด (พอร์ตซาอิด) เมืองไกโร (ไคโร) ใน
ประเทศอียิปต์ เมืองเวนิส เมืองเยนิฟวะหรือเยนีวา (เจนัวหรือเจโนวา) เมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) 
เมืองโรม เมืองตุริน (โตรีโน) ในประเทศอิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเวียนนา เมืองบุดาเปสต์ 
(บูดาเบส) ในประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการี เมืองวาซอ (วอร์ซอ) ในประเทศโปแลนด์ ประเทศ
รัสเซีย เมืองสต๊อกโฮล์ม (สต็อกโฮล์ม) เมืองสเลฟต์โย (เชลเลฟเตโอ) ในประเทศสวีเดน ประเทศ
เดนมาร์ก เมืองฮัมเบิก (ฮัมบวร์ค) เมืองเอสเซน เมืองบาเดน ในประเทศเยอรมนี เมืองลอนดอน ใน
ประเทศอังกฤษ กรุงเฮค (เฮก) ประเทศฮอลันดา ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ เมืองปารีส ในประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองบรัสเซลส์ ในประเทศเบลเยียม เมืองมอนติกาโล (มอนติคาร์โลหรือมงเต-การ์โล) นครรัฐ
โมนาโก ในยุโรปตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน และประเทศโปรตุเกส
จากนั้นเสด็จกลับทางประเทศอียิปต์ ประเทศเยเมน และประเทศศรีลังกา 
  พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เริ่มจากพระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ร.ศ. 
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. 
๒๔๔๐)  รวมระยะเวลาในพระราชหัตถเลขาท้ังสิ้น ๗ เดือน ๒๒ วัน 
  

 ๒.๓.๑.๒ พระราชหัตถเลขา ไกลบ้าน ส าเนาพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)  
  บันทึกการเดินทางเรื่องนี้เป็นพระราชหัตถเลขา จ านวน ๔๓ ฉบับ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล สมเด็จหญิงน้อย มีพระประสงค์จะทรงพิมพ์หนังสือเรื่องไกลบ้าน ซึ่ง
สมเด็จพระบรมชนกนาถฯ ทรงพระราชนิพนธ์ และพระราชทานกรรมสิทธิ์ไว้แก่พระองค์ ถวายสนอง
พระคุณพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระชนนี ส าหรับจะได้
ทรงแจกเมื่องานฉลองพระชันษาครบ ๖๐ ปี ในปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ มีรับสั่งมายังหอพระสมุดวชิรญาณ
ส าหรับพระนครให้จัดการพิมพ์ถวาย  
  เรื่อง ไกลบ้าน นี้รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จไปยุโรปครั้งหลังอย่างเคย
ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางในเวลาเสด็จประพาสทางไกลมาแต่ก่อน ครั้งนี้ทรงพระราชนิพนธ์
เป็นลายพระราชหัตถเลขา พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล ซึ่งมีต าแหน่ง
เป็นราชเลขาธิการฝ่ายในอยู่ในสมัยนั้น การพิมพ์ในครั้งแรกปรากฏพิมพ์จ าหน่ายที่ร้านหลวง ในงาน
ไหว้พระประจ าปี ณ วัดเบญจมบพิตร วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพิมพ์จ าหน่ายเป็นตอนๆ 
ได้แค่บางตอนเท่านั้น แล้วจึงพิมพ์ตอนหลังๆ ต่อมาจนครบ ๔๓ ฉบับ  
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวว่ารัชกาลที่ ๕ 
ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาสิ่งใดหรือบรรยายถึงเรื่องราวใดๆ ใน ไกลบ้าน ได้แจ่มแจ้งอ่านจับใจเป็น
อย่างยิ่ง ทรงด ารัสเล่าความทุกข์สุขส่วนพระองค์ในการที่เสด็จไปครั้งนั้น ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนา



 ๑๓๐ 
 
ว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง และบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่างๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องแปลก
ประกอบกับพระราชด าริวิจารณ์ของพระองค์ และมีเรื่องสนุกขบขันแทรกกันไป จึงชวนอ่าน
เพลิดเพลิน 
  เรื่อง ไกลบ้าน เป็นพระราชหัตถเลขาบันทึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๐ บันทึกพระราชภารกิจนับจากการเสด็จประพาสโดยทางเรือและรถไฟ เริ่มจากการเสด็จ
ลงเรือพระที่นั่งมหาจักรี จากกรุงเทพมหานคร ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อิตาลี 
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม เดนมาร์ก และประเทศนอร์เวย์ เริ่มจากพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ถึงพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 
๔๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) รวมจ านวนวันที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็น
ระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๒๕ วัน  
  พระราชหัตถเลขาเรื่องนี้เป็นการบันทึกแบบจดหมายเหตุ หรือรายงานประจ าวัน มี
เกร็ดความรู้ต่างๆ และแนวพระราชด าริและพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ พระราช
นิพนธ์เรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นพระทัศนคติ สภาพบ้านเมือง สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่
ละประเทศ โดยเฉพาะทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ตลอดจนความเจริญทาง
วิทยาการของนานาอารยประเทศ 
  มีค าอธิบายเกี่ยวกับการจดบันทึกการเดินทางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไว้ว่า การเสด็จ
ประพาสในรัชกาลที่ ๕ จะเป็นหัวเมืองในพระราชอาณาเขตหรือเสด็จต่างประเทศย่อมมีจดหมายเหตุ
แทบทุกครั้ง ถ้าเสด็จเลียบมณฑลตรวจราชการหัวเมืองในพระราชอาณาเขต มักมีจดหมายเหตุ ๒ 
อย่าง คือ พระราชหัตถเลขาซึ่งด ารัสเรียกว่า “ใบบอก” ทรงพระราชนิพนธ์เล่าข้อราชการและเรื่อง
การที่เสด็จมายังผู้รักษาพระนครอย่างหนึ่ง จดหมายอาลักษณ์ซึ่งอาลักษณ์ที่ตามเสด็จจดส่งมาลง
หนังสือราชกิจจานุเบกษาให้มหาชนทราบข่าวการเสด็จอย่างหนึ่ง ถ้าเสด็จต่างประเทศมักทรงพระราช
นิพนธ์เป็นจดหมายรายวันเพ่ิมอีกอย่างหนึ่ง บางครั้งจดหมายรายวันทรงยักเยื้องให้เป็นพระ
ราชหัตถเลขาในส่วนพระองค์ เช่น ไกลบ้าน ส่วนจดหมายเหตุอาลักษณ์โปรดฯ ให้ยักเยื้องแต่งพิมพ์
เป็นเล่มสมุดเช่นจดหมายเหตุเมื่อเสด็จยุโรปครั้งแรก ของพระยามหาอ ามาตย์ (เสง วิริยสิริ) เมื่อยัง
เป็นพระยาสฤษดิพจนกร จดหมายเหตุยุโรปครั้งหลังของพระยาวิชิตวงวุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์ ณ 
กรุงเทพ) เมื่อยังเป็นหม่อมนเรนทรราชา จดหมายเหตุอาลักษณ์คราวเสด็จชวาครั้งหลัง ของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมสมมตอมรพันธ์ ซึ่งทรงเรียบเรียงพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา (สมเด็ จฯกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ, ค าน า, ๒๕๐๔: (๖)) 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 ๒.๓.๒ ประสบการณ์การเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมทั้ง ๒ เรื่องได้รวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คน 
เส้นทางการเดินทาง และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ ในดินแดนยุโรปไว้ การบันทึกของ
พระองค์มุ่งรวบรวมความแปลกตาและความศิวิไลซ์ของดินแดนยุโรป รวมถึงกิจกรรมของพระองค์ซึ่ง
สัมพันธ์กับการเมืองการปกครองของสยาม การบันทึกองค์ความรู้และกิจกรรมของชนชั้นน าจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการปรับประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยของพระองค์ 
 

 ๒.๓.๒.๑ ผู้คน   
  การเดินทางยังดินแดนยุโรปนี้ท าให้ชนชั้นน าได้พบปะสังสรรค์และมีประสบการณ์
กับผู้คนหลายระดับ ทั้งยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รูปพรรณสัณฐาน และบุคลิกลักษณะนิสัย
น่าสังเกตว่าพระองค์ทรงมุ่งบันทึกผู้คนที่พบเห็นไว้อย่างสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะลักษณะของคน
อ่ืนที่ชนชั้นน าสยามปะทะสังสรรค์ ชาวยุโรปเป็นคนอ่ืนในสายตาของชนชั้นน าสยามท่ีมีบุคลิกลักษณะ
และรูปพรรณสัณฐานแปลกแตกต่างไปจากความคุ้นชินของตน มีการอธิบายถึงรูปพรรณสัณฐานที่
ใหญ่โตหรือไม่ตรงกับเพศของตนอยู่หลายครั้ง การพบชาวยุโรปท าให้ชนชั้นน าสยามได้เห็นตัวตนของ
ตนเองชัดขึ้น ทั้งจากรูปร่างหน้าตา กิริยาอาการ และอุปนิสัย ชนชั้นน าใช้มาตรฐานของตนในการ
ตัดสินคนอ่ืนที่พบ  
  บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เสนอภาพของชาวยุโรปที่มีความแปลกประหลาด
แตกต่างไปจากความคุ้นชินของชาวสยามเช่นกัน ทั้งจากลักษณะทางกายภาพ อุปนิสัย อากัปกิริยา 
รวมถึงกิริยามารยาทต่างๆ การโต้กลับเจ้าอาณานิคมด้วยการสร้างภาพที่แปลกประหลาดของชาว
ยุโรปจึงเกิดขึ้นในบันทึกการเดินทางชุดนี้  ผู้ศึกษาขอแบ่งกล่าวถึงเป็นเจ้านายยุโรปและประชาชน
ของยุโรป ดังต่อไปนี้ 
 

๑) เจ้านายยุโรป 
  การบันทึกถึงเจ้านายยุโรปในดินแดนเจ้าอาณานิคมนี้มักกล่าวถึงรายละเอียดของ
เจ้านายพระองค์ต่างๆ อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ลักษณะภายนอกอย่างรูปพรรณสัณฐาน การแต่งกาย 
รวมไปถึงบุคลิกลักษณะอุปนิสัย และทัศนคติ เจ้านายต่างชาติที่บันทึกในบันทึกการเดินทางใน
ดินแดนเจ้าอาณานิคมนี้ มีเจ้านายอิตาลี เมืองเยนัวและเมืองเนเปิล เจ้านายเบลเยียม สวีเดน นอร์เวย์ 
เจ้านายเนเธอร์แลนด์ เจ้านายอังกฤษ และเจ้านายเยอรมนี  
  รัชกาลที่  ๕ ทรงบันทึกลักษณะภายนอกของเจ้านายที่ทรงพบในแถบยุโรป 
ยกตัวอย่างเช่นใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ณ 
เมืองฟลอเรนซ์ มีการบันทึกลักษณะของเจ้าหญิงเมืองเนเปิลและดัสเชสออฟเยนัวไว้ว่า ลักษณะ



 ๑๓๒ 
 
ภายนอกของปรินเซสออฟเนเปิล๑๒๘ คือ รูปสวยกว่าตัวจริง ที่งามคือคิ้วกับตาเท่านั้น ส่วนท่อนล่าง
เหมือนผู้ชาย คือ ผอมมีกล้ามและมีขนขึ้นมาก ส่วนดัสเชสออฟเยนัว๑๒๙นั้นหน้าตาสวยจืด แต่มีกิริยาที่
ไม่งามอย่างเยอรมัน คือ พูดไม่มองหน้าผู้อื่น ท าหน้ากระดาก รูปร่างอ้วนแต่ไม่ใช่อย่างตุ๊ต๊ะ๑๓๐ เหล่านี้
แสดงถึงการส ารวจและจ้องมองลักษณะภายนอกของเจ้านายเมืองเนเปิลและเยนัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ทั้งยังมีการเปรียบเทียบว่า “ท่อนล่างเหมือนผู้ชาย” แสดงถึงร่างกายของชาวยุโรปที่มีโครงร่างใหญ่
กว่าชาวสยาม และบันทึกรูปร่างอันน่าหวาดกลัวไม่ตรงกับเพศก าเนิดของเจ้านายยุโรปผู้นี้ อีกส่วนหนึ่ง
มีการกล่าวเปรียบเทียบกิริยาที่ไม่งามอย่างเยอรมัน เนื่องจากกิริยาอาการที่ชนชั้นน าสยามถือว่างาม
นั้น เป็นกิริยาอาการเรียบร้อยอย่างไทย การจ้องมองจากสายพระเนตรของรัชกาลที่ ๕ จึงแสดงถึงการ
โต้กลับเจ้าอาณานิคมด้วยมุมมองอย่างเดียวกัน 
  พระองค์ทรงบันทึกบุคลิก ลักษณะนิสัย รวมถึงทัศนคติของเจ้านายในแถบยุโรป ทั้ง
ยังทรงแสดงพระราชทัศนะต่อเจ้านายพระองค์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกถึงลักษณะนิสัยของ
พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีอิตาลีไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ โดยกล่าวถึงพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเล 
พระเจ้าแผ่นดินอิตาเลียนว่าเป็นผู้ไม่ถือยศศักดิ์หรือหรูหราแต่อย่างใด พูดจาตรงไปตรงมา ทั้งยังแต่ง
กายอย่างสุภาพอีกด้วย การบันทึกอุปนิสัยของพระเจ้าแผ่นดินอิตาลีว่ามีพระราชอัชฌาศัยชอบความ
สงบ เรียบง่าย พูดจาตรงไปตรงมา ไม่มีอาการขี้โอ่ และแต่งตัวสุภาพ รัชกาลที่ ๕ ทรงพอพระราช
หฤทัยตั้งแต่รู้จักครั้งก่อน รวมถึงเมื่อเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไม่แตกต่างจากเม่ือก่อนแต่อย่างใด๑๓๑  
  อากัปกิริยาของเจ้านายต่างชาติที่พระองค์พึงพอพระราชหฤทัยต้องอยู่ในมาตรฐาน
ของความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงมีความเป็นกันเองต่อรัชกาลที่ ๕ การที่ทรงบันทึก
การปะทะสังสรรค์กับเจ้านายต่างชาติแสดงถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์สยามทัดเทียมกับ
พระมหากษัตริย์ยุโรป ตัวตนของพระองค์จึงปรากฏชัดขณะเสด็จประพาสดังกล่ าว รวมถึงการสร้าง
ภาพของเจ้านายเหล่านี้ด้วยมาตรฐานของรัชกาลที่ ๕ ไม่ต่างจากที่เจ้าอาณานิคมกระท ากับอาณา
นิคมแต่อย่างใด 

                                                           

 ๑๒๘ เจ้าหญิงอีลิซาเบตตา แห่งแซกโซนี อภิเษกกับเจ้าเฟอร์ดินันโด แห่งวงศ์ซาวอย ดู๊กออฟเยนัว พ.ศ. 
๒๓๙๓ มีพระธิดา ๑ คือ กวีนมาร์เคริตา พระมเหสีพระเจ้าแผ่นดินอิตาลีกับพระโอรส ๑ คือ เจ้าธอมะโซ ดู๊กออฟเย
นัว รวม ๒ องค์ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๑๕๗) 
 ๑๒๙ เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งบาเวเรีย อภิเษกกับเจ้าธอมะโซ ดู๊กออฟเยนัว จึงเป็นดัชเชสออฟเยนัว พ.ศ. 
๒๔๒๖ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๑๕๘) 

๑๓๐ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑, 
๒๕๐๕ หน้า ๑๙๙ 

๑๓๑ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๒๕๘ 
 



 ๑๓๓ 
 

๒) ประชาชนของยุโรป 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงประชาชนที่อาศัยในดินแดนแถบยุโรปไว้อย่างละเอียด 
เนื่องจากเป็นกลุ่มชนที่มีความแปลกแตกต่างไปจากชาวสยาม การจ้องมองราษฎรในยุโรปจึงเหมือน
อย่างที่เจ้าอาณานิคมเคยกระท ากับดินแดนอาณานิคมหรือดินแดนอ่ืน ผ่านการส ารวจและจดบันทึก
อย่างละเอียด ผู้ศึกษาพบว่าพระองค์ทรงมีการกล่าวถึงเชื้อชาติ รูปพรรณสัณฐานและการแต่งกาย 
การกล่าวถึงกิริยาท่าทาง ความประพฤติและอุปนิสัย และการกล่าวถึงวิถีชีวิตของประชากร การ
บันทึกถึงประชากรต่างแดนเช่นนี้เป็นอย่างการพิจารณาคนอ่ืนนอกประเทศ ซึ่งแปลกตา ไปจาก
ความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยาม จึงมีการมุ่งส ารวจอย่างละเอียด ทั้งยังแสดงทัศนะและน้ าเสียงต่อ
ประชากรเหล่านั้นด้วยมุมมองของสยามอีกด้วย 
  การระบุเชื้อชาติของประชาชนยุโรปเป็นการแยกประเภทของกลุ่มคนแบบดั้งเดิม 
กล่าวคือ แบ่งตามรูปธรรมที่เป็นลักษณะทางกายภาพ และนามธรรมที่เป็นชื่อเรียกแทนกลุ่มคน
เหล่านั้น การที่พระองค์ทรงระบุเชื้อชาติของบุคคลที่ทรงพบนี้ถือเป็นการส ารวจและบันทึกภาพของ
ประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อันจะส่งผลให้ชาวสยามมีโลกทัศน์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
อ่ืนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ กล่าวถึงคนเชื้อชาติยิวที่บาเดนบาเดนของเยอรมนีไว้
ว่า “มีคนนั่งเต็มแน่นไปทั้งนั้น เขาว่าเปนยิ้วเกือบทั้งสิ้น เมืองนี้มียิ้วถึงหม่ืนห้าพันคน เปนคนม่ังมี
โดยมาก ตึกใหญ่ๆ มักจะเปน ของพวกยิ้วทั้งสิ้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๒: ๘๑-๘๒)  
  แสดงถึงเชื้อชาติของชาวยิวที่อาศัยในประเทศเยอรมนี รวมถึงจ านวนของชาวยิว
และฐานะซึ่งมักจะร่ ารวย เป็นเจ้าของตึกใหญ่ ชาวยิวมิใช่เจ้าของประเทศเพียงแต่อาศัยอยู่ในเยอรมนี
รวมถึงเป็นกลุ่มชนที่เจ้าของประเทศเกลียดชังเนื่องจากความร่ ารวยและลักษณะนิสัยบางประการ 
ชาวยิวจึงมีสถานภาพไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยในสยาม การบันทึกได้แบ่งแยกผู้คนในยุโรปออกจากกัน
ผ่านน้ าเสียงและทัศนะของผู้บันทึก ในเรื่องเดียวกันทรงบรรยายถึงรูปพรรณสัณฐานของชาวยิวไว้
อย่างละเอียดว่า  
 

  ว่าโดยรูปพรรณที่แลเห็นได้ถนัดคือจมูกโด่งเปนสันหักเปนลอนที่หัวตา พื้น
เดิมเปนคนไปจากยรูซาเลม ซึ่งเปนเมืองที่พระเยซูสอนสาสนา ตามทางสาสนาคล้ายแขก...
ผู้หญิงยิ้วโดยมากอยู่ข้างจะสรวย ผมด าตาด า ยิ่งเด็กๆ มักจะหน้างามงาม แลเห็นรูปรู้จัก
ว่ายิ้ว แต่ถึงรูปร่างจะคล้ายฝรั่ง ชื่อเสียงคงยังแปลก เช่นกับชื่อหะซันแลอะไรต่างๆ อย่าง
แขกๆ ถ้าจะเปนชื่อแซ่มักจะเปนค าที่เพราะๆ เพราะเปนชื่อที่คิดขึ้นใหม่ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๘๙-๙๐) 

 



 ๑๓๔ 
 
  มีการอธิบายรูปพรรณสัณฐานของชาวยิวที่เห็นได้ชัด คือ มีจมูกโด่งเป็นสันหักเป็น
ลอนที่หัวตา โดยทรงกล่าวถึงหน้าตาของผู้หญิงยิวว่าส่วนใหญ่สวย ผมด า ตาด า โดยเฉพาะเด็กๆ จะ
หน้าตางาม แม้รูปร่างจะคล้ายฝรั่งแต่จะมีชื่อแปลกออกไปอย่างแขก และไพเราะเพราะเป็นชื่อที่คิด
ขึ้นใหม่๑๓๒ ลักษณะของประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่รัชกาลที่ ๕ ทรงสังเกตและบันทึกไว้นี้ท าให้
งานเขียนบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมมีลักษณะของงานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณาจาก
การรวบรวมลักษณะต่างๆ ของกลุ่มชนที่ทรงพบ ทั้งยังแสดงถึงการเลือกข้อมูลในการจดบันทึก
กลายเป็นภาพเหมารวมของกลุ่มชนชาวยิว มีการใช้ค าเรียกว่ารูปร่างคล้ายฝรั่ง แต่ชื่อแปลกเหมือน
แขก แสดงถึงพระราชทัศนะของพระองค์ต่อลักษณะของชาวยิวเป็นอย่างยิ่ง 
  ขณะเสด็จพระราชด าเนินประพาสเครตาของกรีซ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงบันทึกถึง
ลักษณะของเด็กในแถบยุโรปไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกัน ดังนี้  
 

  เด็กว่ิงกราวๆ หน้าตาแต่งตัวต่างๆ พรรณนาไม่ถ้วนล้วนแต่ด าๆ แดงๆ ปิดปี๋
หยิดหยีต่างๆ...ฉันเห็นเด็กฝรั่งตาสีน้ าเงินขี่ฬาตัวสีด าสนิทปากขาวขอบตาขาวสูงกว่าแพะ
สักนิดเดียว  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๘๙)  

 
  ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของเด็กในแถบนี้มีผิวด าแดง ส่วนเด็กฝรั่งมีตาสีน้ าเงิน 
แสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าว เหล่านี้เป็นสิ่งที่ห่างไกลจาก
ความคุ้นชินของชนชั้นน าสยาม จึงทรงบันทึกไว้ในบันทึกการเดินทางละเอียดอย่างผู้สนใจใคร่รู้ ความรู้
ด้านชาติพันธุ์ของประชากรในแถบยุโรปถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับชนชั้นน าสยามในยุคนั้น 
  มีการกล่าวถึงหน้าตาของพวกลัปซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในบริเวณตอนเหนือของยุโรป 
อย่างฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังต่อไปนี้  
 

  สิ่งที่แปลกประหลาดจริงนั้นคือ หน้าตาของคนลัปนี้ เปนเจ๊กมากกว่าเปนฝรั่ง 
เหมือนรูปตลกงิ้วฤๅหน้ากากเจ๊กที่เล่นสิงโตน่าพลับพลา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๖-๒๑๗)  

 
  พระองค์ทรงบันทึกว่าหน้าตาของคนลัปนี้เหมือนคนจีนมากกว่าฝรั่ง เหมือนรูปตลก
งิ้วหรือหน้ากากจีนที่เล่นสิงโต แสดงถึงการอธิบายหน้าตาของพวกลัปให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน การ
เสด็จประพาสยังดินแดนยุโรปท าให้พระองค์ทรงพบกับชนกลุ่มน้อยซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานและวิถีชีวิตที่
                                                           

๑๓๒ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑, 
๒๕๐๔ หน้า ๘๔ 



 ๑๓๕ 
 
โดดเด่น พระองค์ทรงบันทึกลักษณะของกลุ่มชนเหล่านี้โดยเทียบเคียงกับชาวจีนซึ่งชาวสยามคุ้นเคย  
วิธีการที่พระองค์ทรงจ้องมองและจดบันทึกนั้นเหมือนอย่างการที่ตะวันตกท ากับตะวันออกเช่นกัน 
อ านาจในการจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์จึงเป็นของพระองค์ รวมถึงการสร้างให้ภาพของชาวยุโรปดู
แปลกประหลาดแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของชาวสยามล้วนท าให้ชาวยุ โรปเป็นคนอ่ืนภายนอก
ประเทศ และท าให้ตัวตนของชาวสยามชัดเจนยิ่งขึ้นท้ังจากผิวพรรณ เส้นผม และรูปร่างหน้าตา ผู้อ่าน
จึงจะใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการสร้างตัวตนของชาวสยามซึ่งเป็นผู้บันทึกเช่นกัน 
  ในการเสด็จประพาสดินแดนแถบยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ นี้ รัชกาลที่ 
๕ ได้ทรงกล่าวถึงลักษณะกิริยาท่าทาง ความประพฤติ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนที่ทรงพบทั้ง
ลักษณะที่น่าพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ จะสังเกตได้ว่าหากเป็นชาวต่างชาติพระองค์จะพิจารณา
จากการสื่อสารและอัธยาศัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการพบกันเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น รวมถึง
ความประพฤติท่ีมีต่อเจ้านาย ดังต่อไปนี้  
  ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ 
ขณะเสด็จพระราชด าเนินยังเมืองเวนิส ทรงกล่าวถึงลักษณะท่าทางของชาวอิตาลีที่มีกิริยาไม่
เรียบร้อย ดังนี้ “แต่เต็มทีดูไม่ใคร่ถนัดเพราะคนมันตอมมากนัก คนเขามันฟรี” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๕๑) ท่าทางของชาวอิตาลีจึงไม่เป็นที่พึงประสงค์นัก อีกตอน
หนึ่งซึ่งบันทึกความนับถือเจ้านายของชาวเมืองเวนิส ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระ
ราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ดังที่ว่า “คนในเกาะนี้นับถือเจ้านายมากไปตามทาง
เสียงร้อง วิวา อายุยืน เซงแซ่ไปทั้งนั้น กวีนออฟอิตาลี๑๓๓โปรดปรานมาก เสด็จมาเยี่ยมเสมอ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๖๐-๑๖๑) ความเคารพเจ้านายของชาวเมือง 
เวนิสเป็นลักษณะเด่นที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ เนื่องจากสัมพันธ์กับพระราชฐานะของพระองค์ แสดง
ให้เห็นว่าพระองค์ทรงบันทึกลักษณะนิสัยของชาวต่างชาติในดินแดนยุโรปไว้อย่างหลากหลาย การนับ
ถือเจ้านายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งบันทึกเนื่องจากเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคง
ของสถาบันจะเกิดขึ้นได้หากราษฎรเคารพนับถือเจ้านาย การส ารวจเช่นนี้ท าให้พระองค์ทรงเห็นความ
เป็นไปของสถาบันกษัตริย์ในดินแดนอื่น 
  บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมได้บันทึกการด าเนินชีวิต การประกอบ 

                                                           

 ๑๓๓ กวีนมารเคริตา พระธิดาของเจ้าเฟอรดินันโด แห่งวงศ์ซาวอย ดู๊กออฟเยนัวองค์ก่อน อภิเษกกับพระ
เจ้าอุมเบอร์โตแต่ยังเป็นเจ้ามอนเต ต าแหน่งพระยุพราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นพระมเหสีเมื่อพระสวามีเป็นเจ้า
แผ่นดินอิตาลี พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นพระพันปีหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ พระชนมายุ ณ ขณะนั้น คือ ๖๘ ปี (อธิบายค า, 
๒๕๒๘: ๑๕๓) 



 ๑๓๖ 
 
อาชีพ และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวยุโรปไว้อย่างครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่นชาวลัปหรือ
ที่เรียกว่าชาวแลปป์ในปัจจุบันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส าคัญในบริเวณแถบเหนือของโลก  
  การกล่าวถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนลัปปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังที่ว่า กลุ่มชาวลัป
หรือแลปป์ในปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงบันทึกถึง
พวกลัปบริเวณลิงเคนฟยอดในนอร์เวย์ มีการกล่าวถึงวิถีชีวิต เปรียบเทียบว่าคล้ายกับกะเหรี่ยง เป็น
ชาวป่า แบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ พวกที่อยู่บนบกกับพวกที่อยู่ริมทะเล๑๓๔ รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึง
เรื่องชาวลัปนี้อย่างละเอียดเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในแถบยุโรป แสดงถึงการเก็บความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
ชนอย่างงานเขียนชาติพันธุ์วรรณาซึ่งได้อธิบายไว้ในบทก่อนหน้านี้ พระราชนิพนธ์ชุดนี้ของพระองค์จึง
เปรียบเสมือนต าราความรู้เกี่ยวกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังสื่อถึงความ
สนใจต่อชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในแถบยุโรปอีกด้วย  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกฐานะความเป็นอยู่ของประชากรยุโรปซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจในยุโรป ยกตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงชาวตะวันตกหรือฝรั่งที่ยากจนอย่าง
แสนสาหัส ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ดังนี้ 
“วันนี้ได้แวะดูเรือนยายแก่ขายผัก มีห้องท าผักห้องหนึ่ง ห้องนอนมืดเต็มที มีแต่เตียงฤาแคร่อัน
เดียวเท่านั้น ฝรั่งที่โทรมๆ มันก็โทรมสาหัส” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: 
๑๖๑)  
  การแวะทอดพระเนตรบ้านของหญิงชราขายผักผู้หนึ่งนี้ท าให้เห็นว่าฝรั่งที่โทรมหรือ
ยากจนนั้นแสนสาหัสเป็นอย่างมาก ดินแดนเจ้าอาณานิคมอย่างยุโรปจึงมีความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจจากการส ารวจของด้วยพระองค์เอง ทั้งยังแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของสังคมยุโรปซึ่งมิได้โก้
หรูหรือร่ ารวยเหมือนอย่างที่เจ้าอาณานิคมพยายามสร้างภาพไว้ ข้อเท็จจริงของสังคมยุโรปได้ถูก
น าเสนอด้วยบันทึกการเดินทางชุดนี้ของพระองค์ อ านาจในการน าเสนอจึงปรากฏเมื่อรัชกาลที่ ๕ 
เสด็จประพาสดินแดนเจ้าอาณานิคมดังกล่าวส 
  น่าสังเกตว่ามีการบันทึกภาพคนยากจนในยุโรปหลายครั้ง แสดงถึงความสนพระราช 
หฤทัยในระบบโครงสร้างสังคมดังกล่าว ดังในพระราชนิพนธ์เรื่อง  ไกลบ้าน เล่ม ๑ ที่แสดงภาพของ
ชายชรากับหลานสองคน ชายชราสวมเสื้อขาดรุ่งริ่งเหมือนผ้าขี้ริ้ว พระองค์พระราชทานขนมปังที่
เหลือและของกินอื่นๆ แก่หลานก็ยินดีเป็นอย่างมาก ส่วนชายชราต้องการขวดน้ า ขวดเหล้า เศษขนม
ปัง กระดูก เศษผัก ทรงกล่าวว่าดูจนน่าสงสารเป็นอย่างมาก๑๓๕ การบันทึกภาพของชาวยุโรปที่มี

                                                           
๑๓๔ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒ หน้า ๒๑๕ 
๑๓๕ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๒๒ 



 ๑๓๗ 
 
ยากจนนี้แสดงถึงความเหลื่อมล้ าของดินแดนที่เจริญแล้วอย่างยุโรปซึ่งมีทั้งคนรวยและคนจน มิใช่
เจริญทั้งหมด การที่พระองค์พระราชทานอาหารแก่ฝรั่งยากจนเหล่านี้แสดงถึงน้ าพระราชหฤทัยที่แผ่
ขยายมาสู่ราษฎรนอกดินแดนสยาม แสดงถึงความเหนือกว่าของนักเดินทางชาวสยามขณะเดินทาง
มายังดินแดนห่างไกลนี้ การมอบอาหารแด่ราษฎรเหล่านี้แสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์ซึ่งไม่ต่าง
จากเจ้าอาณานิคมแต่อย่างใด 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมของ
พระองค์มีลักษณะของงานเขียนประเภทชาติพันธุ์วรรณาหรือชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnography) ของ
นักมานุษยวิทยา เนื่องจากมีการบันทึกความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตลอดการเสด็จประพาส 
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะตน เช่น รูปร่างหน้าตา หรือการใช้ภาษา เป็นต้น รวมทั้งเครื่องแต่งกาย 
อาชีพ หรือลักษณะบ้านเรือน ฯลฯ คล้ายกับงานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) ชิ้นแรก
ของสยามคือ โคลงต่างภาษา ที่วัดโพธิ์ ซ่ึงมีการพรรณนาเก่ียวกับคนชาติภาษาต่างๆ  
 บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต ดินแดนอาณานิคม รวมถึงดินแดนเจ้าอาณานิคม
ล้วนมีลักษณะของการจดบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในดินแดนเอเชียและยุโรปผ่านสายตา
ของนักส ารวจเช่นเดียวกัน การมุ่งส ารวจผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ในดินแดนต่างๆ ทั่วโลกจึงเป็นการ
โต้กลับความรู้ของเจ้าอาณานิคม ด้วยการน าวิธีการแบ่งแยกความศิวิไลซ์ผ่านชาติพันธุ์ของเจ้าอาณา
นิคมมาใช้แบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนต่างๆ เช่นเดียวกัน ทั้งการครอบครองในดินแดนตนหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อดีและข้อด้อยของกลุ่มชนในดินแดนอ่ืน การจ้องมองกลับไปยังผู้คนในดินแดนเจ้า
อาณานิคมจึงท าให้ชนชั้นน าสยามมีสถานภาพเหนือกว่าผู้คนเหล่านั้นผ่านบันทึกการเดินทางชุดนี้   
 หากตะวันตกมองว่าตะวันออกอันตรายและน่าปรารถนา บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
ได้บรรจุทัศนคติของชาวสยามว่าตะวันตกกลับเป็นสิ่งที่อันตราย และน่าปรารถนาเช่นกัน ดังทีน่ัทธนัย 
ประสานนาม (๒๕๖๑) ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของการวิพากษ์แนวหลังอาณานิคม คือ 
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นอ่ืนในวัฒนธรรมยุโรปซึ่งกลายมาเป็นวาทกรรมอาณานิคม 
(colonial discourse) อันมีส่วนสนับสนุนลัทธิจักรวรรดินิยม กระบวนการดังกล่าวสืบสาวได้ใน
ประวัติศาสตร์ของคนผิวขาวชาวยุโรป และยังกล่าวถึงสมัยกลางซึ่งนิทานและเรื่องเล่าปรัมปรา
เกี่ยวกับนักเดินทางชาวยุโรปมีจินตนาการเติมแต่งมาก “คนอ่ืน” ที่ถูกสร้างขึ้นมาในจินตนาการมี
ลักษณะอย่างอมนุษย์หรืออสุรกาย กล่าวคือ ถูกสร้างขึ้นมาจากการแปลงรูป (transformation) ของ
ชาวยุโรปเอง โดยดินแดนเหล่านั้นเป็นดินแดนที่ชาวยุโรปเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปเยือนหรือเข้าใจอย่าง
แท้จริง  
 การจ้องมองผู้คนเหล่านี้เสมือนการที่ยุโรปกระท ากับผู้อ่ืน ชาวยุโรปสร้างคนอ่ืนผ่านการแปลง
รูปลักษณ์และชีวิตทางสังคม โดยน าเสนอ “ความไม่เป็นยุโรป” ผ่าน “สิ่งที่ไม่ปกติ” ในรูปลักษณ์
อสุรกาย ชาวยุโรปมักใช้ตนเองเป็นแบบอ้างอิงโดยน าเสนอภาพแทนของความถูกต้องและความ



 ๑๓๘ 
 
ปกติ๑๓๖ ชนชั้นน าสยามจึงน าเสนอภาพของคนอ่ืนผ่านการตัดสินจากมาตรฐานและมุมมองของตน
เช่นกัน ภาพของชาวยุโรปที่แปลกแตกต่างไปจากมาตรฐานของชาวสยามท าให้สยามมีความปกติส่วน
ยุโรปมีความไม่ปกติภายใต้การบันทึกดังกล่าว ทั้งยังขับเน้นให้ภาพลักษณ์ของชาวสยามโดดเด่นยิ่งขึ้น
ท่ามกลางชาวตะวันตกที่ดูแปลกตาเหล่านี้ 
 

 ๒.๓.๒.๒ เส้นทางการเดินทาง 
  การเสด็จประพาสยังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้รัชกาลที่ ๕ ได้ทอดพระเนตรความ
แปลกตาของสภาพแวดล้อมและผู้คนโดยรอบ พระองค์ทรงบันทึกความแตกต่างของลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจ ความแปลกตาและความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ การส ารวจด้วยความสนใจใคร่รู้นี้ส่งผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับดินแดน
เจ้าอาณานิคม ซึ่งมีความแปลกแตกต่างและน่าตื่นตาตื่นใจส าหรับนักเดินทางชาวสยามเป็นอย่างยิ่ง  
ผู้วิจัยขอกล่าวถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ในดินแดนเจ้าอาณานิคม และพรรณพืชและพรรณสัตว์ใน
ดินแดนอาณานิคม ดังต่อไปนี้  
 

๑) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในดินแดนเจ้าอาณานิคม  
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของยุโรปซึ่งชนชั้นน าสยามเดินทางไปพบนั้นล้วนมีความ
แตกต่างจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสยาม พระองค์ทรงบันทึกถึงความแตกต่างนี้ไว้ตลอดระยะ
ทางการเสด็จประพาส รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งโดดเด่นและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่
ชนชั้นน าสยามเป็นอย่างมาก การเดินทางมายังดินแดนห่างไกลเพ่ือสัมผัสกับความศิวิไลซ์และความ
แปลกแตกต่างนี้เป็นอย่างการที่นักเดินทางชาวตะวันตกนิยมปฏิบัติกับดินแดนตะวันออก ทั้งก่อนและ
หลังการล่าอาณานิคมดินแดนเหล่านั้น การส ารวจและบันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์และสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการเดินทางโต้กลับเจ้าอาณานิคมประการหนึ่ง 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกลักษณะทางกายภาพของยุโรประหว่างการเดินทางของชนชั้น 
น าสยามใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่มีความแปลกตาไปจากลักษณะทางกายภาพของสยาม 
มีการบันทึกสภาพแวดล้อมสองข้างทางซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ในแถบยุโรปที่สวยงามแปลกตา พื้นที่เหล่านี้
สามารถสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของสยามซึ่งเสด็จพระราชด าเนินยังสถานที่ชมวิวหรือทัศนียภาพหลาย

                                                           

 ๑๓๖ อ่านเพิ่มเติมใน นัทธนัย ประสานนาม. (๒๕๖๑). หลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนว
จักรวรรดินิยม. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
หน้า ๓๓-๓๖. 



 ๑๓๙ 
 
แห่งในแถบเหนือ แสดงถึงพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในดินแดนห่างไกล 
พระองค์ทรงบันทึกสภาพแวดล้อมที่งดงามแปลกตาไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฟยอร์ด กราเซียร์ เบร 
บ่อน้ าร้อน หรือแหล่งถ่านหินและแร่ต่างๆ รวมถึงการสร้างบ้านเมืองในแถบยุโรป ผู้ศึกษาขอแบ่ง
กล่าวถึงเป็นลักษณะบ้านเมืองของยุโรปและลักษณะภูมิประเทศของยุโรป 
  ลักษณะบ้านเมืองของยุโรปที่บันทึกในบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
เป็นการบอกเล่าการสร้างบ้านเมืองในแถบยุโรป ซึ่งมีความแปลกแตกต่างไปจากลักษณะบ้านเรือน
ของสยาม ดังตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของเมืองแฟรงก์เฟิตของเยอรมนีไว้ว่า
เมืองแฟรงก์เฟิตเป็นเมืองโบราณ ทางเมืองเก่าเป็นถนนโค้งและแคบ ส่วนทางเมืองใหม่ถนนใหญ่และ
ตรง มีตึกใหญ่โต สถานีรถไฟกล่าวกันว่าสวยงามที่สุดในคอนติเนนต์๑๓๗ หรือทวีปยุโรป มีการกล่าวถึง
สภาพแวดล้อมในเมือง และสถานที่ตั้งริมแม่น้ าไมนซ์กว้างเท่าคลองบางหลวง๑๓๘ การบันทึกเมือง
แฟรงก์เฟิตนี้เป็นอย่างการส ารวจลักษณะของพ้ืนที่รวมถึงความเจริญของพ้ืนที่ มีการเปรียบเทียบ
ขนาดของแม่น้ าไมนซ์กับคลองบางหลวงซึ่งช่วยให้ชนชั้นน าสยามเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาพการตั้ง
บ้านเมืองของยุโรปได้รับการบันทึกผ่านสายตาของรัชกาลที่ ๕ อย่างนักส ารวจต่างชาติตลอดเส้นทาง
  การเดินทางในยุโรปจะปรากฏการตั้งบ้านเรือนของประชาชนยุโรป ยกตัวอย่างใน 
ไกลบ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จประพาสเดนมาร์กท่ีว่า  
 

  บ้านเรือนราษฎรเปนกุฏิ์ย่อมๆ คล้ายๆ กัน ยังมุงอยู่ด้วยหญ้าหนาๆ มาก พวกที่
เคยอยู่เรือนมุงหญ้าเช่นนั้นชอบ ว่าเย็นสบายกว่าอยู่เรือนมุงกระเบื้อง อย่างเดียวกันกับไทยอยู่
เรือนหลังคาจาก แต่เรือนมุงหญ้าเช่นนั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: 
๑๕๒)  

 
  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการบันทึกสภาพภูมิประเทศของเมืองเดนมาร์กซ่ึงเป็นเกาะที่ไม่มี
เขา มีการเพาะปลูกบริบูรณ์ บ้านเรือนมุงด้วยหญ้าหนาๆ มีกังหันเป็นเหล็กเหมือนขององค์พระปฐม
เจดีย์ รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นของชาวเมืองในฤดูร้อน ส่วนชาวบ้านนอกต้องเข้ามาที่เมืองโคเปนเฮ
เคนเนื่องจากเป็นที่ส าหรับค้าขาย แสดงถึงการบันทึกถึงการประกอบอาชีพและความส าคัญของ
บ้านเมืองในเดนมาร์กอย่างละเอียด การส ารวจและบันทึกลักษณะบ้านเรือนของราษฎรเช่นนี้ท าให้ชน
ชั้นน าสยามมีสถานภาพเหนือกว่าผู้ถูกส ารวจ เนื่องจากสามารถจ้องมองและเลือกที่จะบันทึกส่วนที่
กลุ่มตนสนใจได้อย่างอิสระ  

                                                           

 ๑๓๗ คอนติเนนต์ (continent) หมายถึง ทวีปยุโรป 
 ๑๓๘ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒: ๗๙, ๘๑ 



 ๑๔๐ 
 
  นอกจากความแปลกตาของการสร้างเมืองและบ้านเรือนแล้ว ยังพบลักษณะภูมิ
ประเทศในแถบยุโรปซึ่งมีลักษณะโดดเด่น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นฟยอด เบร และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่นการกล่าวถึง
ลักษณะของฟยอดในนอร์เวย์ไว้อย่างละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังนี้  
 

  ภูมิประเทศของเมืองนอรเวนี้ น่าจะเปนเขาแท่งทึบเปนลูกๆ ตลอดหมด ข้อที่

มีช่องแหวะเข้าไป ที่เรียกว่าฟยอด๑๓๙นั้น อาไศรยด้วยน้ า...น้ านั้นกัดลงไปจนกระทั่งถึง
พื้น เซาะเปนร่องลึกออกไปจนตกทเล...จนกระทั่งถึงที่สุดที่ฟยอดจะตัน...บางทีสายน้ าปัด
มาเฉภาะในกลางฟยอด เทกรวดแลทรายขวางฟยอดเหมือนรอออกมาตั้งกันขึ้นเปนคันสูง 
เขาเรียกที่นี่ว่ามอเรล” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๙ -๒๒๐) 

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงลักษณะของภูมิศาสตร์ในบริเวณนอร์เวย์อย่างละเอียด 
ตั้งแต่ลักษณะของการเกิดฟยอด รวมถึงลักษณะและขนาดของลักษณะดังกล่าว ซึ่งถือเป็นภูมิประเทศ
ส าคัญของประเทศนอร์เวย์ แสดงถึงเส้นทางการเสด็จพระราชด าเนินในยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยสภาพวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาทั้งสิ้น การทอดพระเนตรธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาซึ่งยากที่คนทั่วไปจะ
เข้าถึงนี้ แสดงถึงพระราชฐานะของผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีเครื่องมือใน
การจดบันทึกและเก็บภาพธรรมชาติเหล่านี้อีกด้วย  
  สังเกตได้ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงความแปลกตาของสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตินี้ไว้อย่างครบถ้วน อย่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ซึ่งเรียกว่าเบรใน
แถบนอร์เวย์และสวีเดน ดังนี้  
 

  เพราะเหตุที่เบื้องบนยอดเขาทั้งปวงนี้มีเทือกน้ าแขง อย่างที่เรียกโยคัล ดาดหนา
เต็มทั่วไปเปนทางใหญ่ยาวมาก แล้วไหลเลื่อนลงมาตามหว่างเขาที่ลาด แขง หนา สูง ไม่มีเวลา

ละลายหมด ที่ซึ่งน้ าแขงที่เราได้เห็นนั้นคือ เบร๑๔๐ เห็นหลายแห่งด้วยกัน แต่ที่เปนส าคัญ
ซึ่งจะไปดูนั้นที่เรียกว่า โครนาเบร คือมียอดเขาอยู่ในหว่างกลางเปนรูปกลมสูง ซึ่งเขาเห็น
ว่าเหมือนมงกุฎ เวลาเราแรกไปเห็นแต่เบรข้างนอก เมื่อจวนถึงจึงได้เห็นเบรข้างในอิกเบรหนึ่ง 
ทั้ งงามทั้ งอั ศจรรย์  ชื่ อ เขาต าบลที่ เราจะไปดูนี้ เขาเรียก ว่า เกนดาลส โกรเนน 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๕๗) 

                                                           

 ๑๓๙ ฟยอด (fjord) คือ ช่องทางน้ าที่ยาวและแคบ ซึ่งถูกประกบด้วยริมฝั่งที่สูงชัน อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของธารน้ าแข็ง 
 ๑๔๐ เบร (brae) คือ เนินข้างฝั่งแม่น้ า, ไหล่เขา 



 ๑๔๑ 
 
 

  รัชกาลที่ ๕ ทรงบรรยายบริเวณเบรนี้อย่างละเอียด เพราะถือว่าเป็นลักษณะทางภูมิ
ประเทศที่มีความโดดเด่นในบริเวณดังกล่าว ทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ว่าลักษณะทางภูมิประเทศเหล่านี้
ทั้งงามทั้งอัศจรรย์ ถือเป็นของแปลกตาที่ชนชั้นน าสยามเดินทางมาสัมผัสในดินแดนเจ้าอาณานิคม
อย่างยุโรปนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเดินทางมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามและ
แปลกตาเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามัญชนในยุคนั้นจะสามารถท าได้ ผู้ที่สามารถเดินทางข้ามทวีปมายังดินแดน
ห่างไกลต้องเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ รวมถึงมีแนวคิดที่ทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง การบันทึกกิจกรรม
ดังกล่าวเสมือนการเสริมบุญบารมีและความศิวิไลซ์ของผู้มาเยือนประการหนึ่ง 
  บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมยังกล่าวถึงเส้นทางการเดินทางที่มี
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ปรากฏการณ์แสงเหนือและปรากฏการณ์พระ
อาทิตย์เที่ยงคืน เป็นต้น ดังตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขาเม่ือเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 
๒๔๔๐ เล่ม ๒ ซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สเลฟต์โย สวีเดนข้างเหนือ เกี่ยวกับพระ
อาทิตย์และพระจันทร์ที่ข้ึนลงแตกต่างไปจากที่สยาม ดังต่อไปนี้  
 

  มีที่เปนการวิเศษแปลกประหลาดควรเล่านั้น คือพระอาทิตย์ พระจันทร์ โคม
ต่างๆ คือพระอาทิตย์ตกเวลายามคร่ึง ตกลงไปหลังเมฆแลดูเหมือนเขาที่เต็มไปด้วยถ่านไฟที่
ลุกเปนเปลวๆ ปลาบๆ ตามที่อ่ืนก็แดงเปนผีตากผ้าอ้อมไปหมด...เวลานั้นฟ้าข้างหนึ่งขาวข้าง
หนึ่งแดงประสารกันสว่างอ่านหนังสือฤาสนเข็มได้...เรื่องที่ว่ามืดนั้นเปนว่าไม่มีเลย ในระหว่าง 
๕ เดือนนี้ ดูคนไม่เห็นมันหลับมันนอนกัน เรือที่มาดู ลูกเด็กเท่าเอียดเล็กเอียดน้อยเช่นนี้อยู่จน 
๗ ทุ่ม ๘ ทุ่ม (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๕๕)  

 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท าให้พ้ืนที่แถบเหนือของยุโรป
โดดเด่น ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ของชนชั้นน าสยามระหว่างเส้นทางการเดินทางผ่านกิจกรรมการ
เดินทางเข้าใกล้ความศิวิไลซ์ของชนชั้นน าสยาม ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นในสยามจึงถือเป็นการ
บันทึกความศิวิไลซ์ผ่านการสัมผัสปรากฏการณ์ดังกล่าว  
  อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเวลากลางวันและกลางคืนไว้ใน 
ไกลบ้าน เล่ม ๒ โดยกล่าวว่าเมืองเดนมาร์กผู้คนจะเห็นแสงสว่างในเวลากลางคืน ดังนี้  
 

  กลับมา ๔ ทุ่ม แต่ยังสว่างอยู่ ไปมืดแต่ที่ใต้ร่มไม้ เลี้ยงวันนี้เปนเลี้ยงกลางวัน
แดดยังออก ที่แท้ทุ่มหนึ่งแล้ว ที่เดนมาร์กนี้เวลา ๔ ทุ่มจึงเปนสีน้ าเงิน เวลา ๓ ยามเศษ
สว่างแล้ว (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๕๙)  



 ๑๔๒ 
 
 
  แสดงถึงที่ตั้งหรือภูมิประเทศของเดนมาร์กที่มีผลต่อแสงพระอาทิตย์ในเวลากลางคืน 
ถือเป็นเรื่องแปลกส าหรับชนชั้นน าสยาม การเน้นย้ าถึงโอกาสที่ชนชั้นน าสยามได้พบเจอกับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าพิศวงเหล่านี้ยิ่งท าให้ชนชั้นน าเข้าใกล้ความศิวิไลซ์ของดินแดนเจ้าอาณา
นิคมมากยิ่งขึ้น บันทึกการเดินทางเป็นหลักฐานที่บันทึกความศิวิไลซ์ของผู้เดินทางชาวสยามได้อย่าง
ชัดเจน  
  การส ารวจลักษณะภูมิประเทศในดินแดนเจ้าอาณานิคมเช่นนี้แสดงถึงความสนใจ
ใคร่รู้ในลักษณะทางกายภาพของดินแดนแถบยุโรป ซึ่งอยู่ห่างไกลจากดินแดนสยาม ถือเป็นการเปิด
โลกทัศน์แก่ชนชั้นน าสยามในยุคนั้นเป็นอย่างมาก บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงเป็น
ต าราความรู้เกี่ยวกับยุโรปเล่มหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความศิวิไลซ์ของนักเดินทางชาวสยาม ทั้งยังเป็น
การโต้กลับเจ้าอาณานิคมเหล่านี้ด้วยการส ารวจและบันทึกความแปลกตาของสภาพแวดล้อมได้อย่าง
อิสระ ไม่ผิดกับการที่นักส ารวจชาวตะวันตกเคยปฏิบัติกับดินแดนตะวันออกแต่อย่างใด ยกตัวอย่าง
เช่น บันทึกการเดินทางของเจมส์ โลว์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗) ที่มุ่งบันทึกการเดินทางจาก
เกาะ พรินซ์ ออฟ เวลส์หรือเกาะปีนัง ผ่านเมืองต่างๆ เช่น ไทรบุรี สตูล ตรัง ถลาง และพังงา เป็นต้น 
มายังเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีการบันทึกลักษณะทางกายภาพของสยามไว้ด้วย บันทึกการ เดินทาง
ของอ็องรี มูโอต์ในปี ค.ศ. ๑๘๕๘ (พ.ศ. ๒๔๐๒) ที่มุ่งส ารวจตัวอย่างพันธุ์สัตว์และสังเกตธรรมชาติใน
กัมพูชาและลาวซึ่งมีสถานะเป็นประเทศราชของสยาม โดยเดินทางผ่านสยาม รวมถึงคาร์ล บ็อค 
นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ผู้เข้ามาส ารวจดินแดนสยามใน พ.ศ. ๒๔๒๕  
  การส ารวจสยามของชาวตะวันตกปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา กรมศิลปากรได้
รวบรวมบันทึกข้อมูลของชาวต่างชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ ในบริเวณทะเลช่วงปากอ่าวสยาม ผ่านเมืองปากน้ า เข้าสู่แม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงเมือง
บางกอก หรือกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งมีทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้บันทึก โดยมี
ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเดินเรือ สถานที่ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมเนียมการติดต่อค้าขาย และการต้อนรับแขกเมือง รวมถึงการป้องกัน
ราชอาณาจักร ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันราชอาณาจักรในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งบันทึกโดยเซอร์ เฮนรี 
นอร์แมน (Sir Henry Norman) นักเดินทางชาวอังกฤษที่เดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศและเข้า
มาพ านักอยู่ในสยามช่วง พ.ศ. ๒๔๓๔ ดังนี้ “บริเวณตรงทางเข้าปากแม่น้ ามีป้อมขนาดใหญ่อยู่ ๒ แห่ง 
ติดปืนใหญ่ป้องกันภัยและมีกองทหารรักษาการประจ าป้อม” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๘๘)  
  ตอนข้างต้นแสดงถึงบรรดาป้อมและทหารที่ท าหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรของไทย
ไว้อย่างกระชับ แต่เห็นภาพถึงการเตรียมการป้องกันภัยของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ การส ารวจ
ดังกล่าวเป็นมุมมองของชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสยาม การออกเดินทางเพ่ือส ารวจ



 ๑๔๓ 
 
ดินแดนอ่ืนที่ห่างไกลสยาม จึงเป็นการมุ่งแสวงหาความรู้เพ่ือโต้ตอบเจ้าอาณานิคมเหล่านี้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงการส ารวจตัวตนผ่านการเดินทางต่างถ่ิน 
 

๒) พรรณพืชและพรรณสัตว์ในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
  ตลอดเส้นทางการเสด็จประพาสยุโรปปรากฏพรรณพืชและพรรณสัตว์ของท้องถิ่น 
การเสด็จประพาสยังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามได้ท าหน้าที่ส ารวจและเก็บบันทึก
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยสายตาของตนเอง ทรัพยากรธรรมชาติในยุโรปเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาว
ยุโรปออกล่าอาณานิคมเพ่ือหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แหล่งอ่ืน เนื่องจากพ้ืนที่ของ
ยุโรปได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว การส ารวจความแปลกตา
และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจความเป็นมาของ
การล่าอาณานิคมท้ังยังสัมผัสกับความเป็นอยู่ท่ามกลางทรัพยากรเหล่านี้อีกด้วย  
  ทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนเจ้าอาณานิคมที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้นี้เป็นการ
บันทึกความรู้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพรรณพืชและพรรณสัตว์ซึ่ งแปลกแตกต่างไปจาก
ทรัพยากรธรรมชาติของสยาม ความสนใจใคร่รู้เหล่านี้ก่อให้เกิดการบันทึกข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ดอกไม้และผลไม้หลากหลายชนิดในยุโรปได้รับการบันทึกในบันทึกการเดินทางใน
ดินแดนเจ้าอาณานิคม เนื่องจากถือเป็นความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างถิ่น รัชกาลที่ ๕ กล่าวถึงดอกไม้
หลากหลายพรรณว่าพืชต่างถิ่นเหล่านี้มีความงดงามแตกต่างจากในสยาม ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม 
๒ ต่อไปนี้  
 

  มีพืชพรรณต้นไม้ต่างๆ ที่มีดอกสลับสีกันเช่นดอกเหลืองเหลืองๆ เล็ก เรียกว่าบัต

เตอคัป๑๔๑ ดอกสีน้ าเงิน เรียกว่าปลูเบล๑๔๒ ดอกสีม่วงเรียกว่าไวโอเลต๑๔๓ ดอกสีสรรแล

รูปพรรณเหมือนกับดอกบานไม่รู้โรยแต่เขื่องกว่า เรียกว่าโคลเวอ๑๔๔ มีดอกที่ไม่รู้จักชื่อ
หลายอย่าง เช่นเปนช่อๆ เหมือนสร้อยไก่แต่เล็ก มีดอกขาวสองสามอย่าง อย่างหนึ่งขาว

                                                           

 ๑๔๑ ดอกบัตเตอร์คัพ (Buttercup) มีดอกขนาดเล็กสีเหลืองสดหรือขาวที่มีสีเหลืองตรงกลาง บางชนิดมีสี
ส้มและแดง ออกดอกระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พบดอกท่ัวไปในฤดูร้อน 
 ๑๔๒ ดอกบลูเบลล์ (Bluebell) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศอังกฤษ พบมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิในป่าแถบยุโรป 
ดอกเป็นรูปทรงระฆัง สีน้ าเงินปนม่วง และมีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์  
 ๑๔๓ ดอกไวโอเล็ต (Violet) มีถิ่นก าเนิดในทวีปยุโรปและเอเชีย มีกลิ่นหอม นิยมน ามาผลิตน้ าหอมและ
เครื่องส าอาง 
 ๑๔๔ ดอกโคลเวอร์ (Clover) เป็นไม้คลุมดินขนาดเล็ก ใบมี ๓-๔ กลีบ  มีดอกหลายสีตามสายพันธ์ุ  



 ๑๔๔ 
 

เปนปุยเหมือนฟ่าย รูปพรรณเหมือนพู่ขนห่านหมวกทหาร ดอกไม้เหล่านี้ขึ้นระคนปนกัน 
สลับสีเปนปูพรมมีเฟินก้านเขียว รูปพรรณสัณฐานเหมือนเฟินเงินเฟินทอง ...ปลูกเฟินที่

เรียกว่า เฟินนะรี๑๔๕...ปลูกเฟินแทรกก็เลียนจากเขาที่จริงนี่เอง...แต่ถึงแซะเอาไปก็คงไม่ไป
เต็มเมืองเหมือนกับผักตบ เพราะมันเกิดยากด้วยเมืองเรามันร้อน ที่กล่าวถึงผักตบขึ้นมานี้ 
เพราะได้ฟั งจากหนังสื อลูกโต เล่ าถึ งเรื่องคิดฆ่ าผักตบดู เปนการเอะอะกันมาก 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๓๘) 

 

  พระองค์ทรงกล่าวถึงดอกไม้แต่ละสีรวมถึงชื่อเรียกอย่างละเอียด รวมถึงรูปพรรณ
สัณฐานเทียบกับดอกไม้ที่คนไทยรู้จัก พืชที่ทรงเน้นกล่าวถึงคือเฟินซึ่งไม่น่าจะเหมาะกับการปลูกใน
สยามเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อน การเสด็จพระราชด าเนินเพ่ือทอดพระเนตรไม้ดอกหรือพันธุ์ไม้
เหล่านี้เป็นอย่างการเก็บรวบรวมของแปลกตาในยุโรปเพ่ือให้ชนชั้นน าสยามมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของดินแดนเจ้าอาณานิคมนี้มากยิ่งขึ้น   
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกดอกกุหลาบที่วิเศษกว่าดอกไม้อ่ืนในสายพระเนตรของ 
พระองค์ ดังต่อไปนี้  
 

  ที่นี่มีดอกไม้หรูหลายอย่าง ที่วิเศษแท้นั้นคือกุหลาบ กุหลาบอย่างที่ดุ๊กเรียกว่า
มอญ แต่ที่แท้ของไทยน้ัน มันโตเท่ากุหลาบเย็บกันเล่น กุหลาบเย็บมันแบนเพราะกลีบสั้น นี่
มันเปนกุหลาบจริงๆ กลีบใหญ่ได้ส่วน ดอกโตเท่าขนาดใหญ่ของเราสามดอกรวมกัน กลิ่นก็
หอมเปนกุหลาบไทย ดอกไม้อ่ืนๆ มีอิกมาก เช่นตุลิปสีต่างๆ เยเรเนียมสีต่างๆ แต่เขายัง
กล่าวกันว่าไม่ถึงฤดูเสียอิก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๕)  

 

  รัชกาลที่ ๕ ทรงเน้นบันทึกความงามของดอกไม้เนื่องจากเป็นดอกไม้ต่างถิ่นซึ่งมี
ความงดงามเป็นอย่างมาก ดอกกุหลาบข้างต้นมีขนาดใหญ่มากกว่าของสยามสามดอกรวมกัน กลิ่น
เหมือนของสยาม เหล่านี้แสดงถึงการส ารวจไม้ดอกในแถบยุโรปของชนชั้นน าสยามอันจะเป็นความรู้
ด้านธรรมชาติวิทยาต่อไป 
  ผลไม้ในแถบยุโรปที่รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงมีหลากหลายชนิด เช่น  เชอร์รี่ ลูกพีช 
สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงผลไม้ที่เมืองเจนีวาไว้อย่างแปลกตา รัชกาล
ที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะและรสชาติของเชอร์รี่ ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ และแอปเปิลซึ่งเป็นผลไม้ต่างถิ่น
ไว้อย่างละเอียด เชอร์รี่มีลักษณะลูกเรียงกัน รสชาติไม่อร่อยนัก ลูกพีชหวานชืดๆ ไม่อร่อย สตรอเบอร์

                                                           

 ๑๔๕ เฟิร์นหรือเฟิน (Fern) มีหลายชนิดจึงมีถิ่นอาศัยที่หลากหลาย เช่น ภูเขาสูง พื้นที่ชุ่มชื้น พ้ืนที่เปิดโล่ง 
ในน้ า บนหินในทะเลทรายที่แห้งแล้ง บนรอยแตกบนหิน บึง หนองน้ า หรือบนต้นไม้เขตร้อน เป็นต้น 



 ๑๔๕ 
 
รี่ขนาดเล็กกว่าที่เมืองยะวา รสชาติดี ส่วนสตรอเบอร์รี่บ้านมีขนาดใหญ่กว่าที่ เมืองยะวาเท่าลิ้นจี่ 
รสชาติอร่อย ส่วนแอปเปิ้ลรสชาติเหมือนพุทราเพียงแค่ขนาดใหญ่กว่า๑๔๖ การเปรียบเทียบผลไม้ต่าง
ถิ่นกับผลไม้ในสยามนี้ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จะเห็นได้ว่าลักษณะ ขนาดและรสชาติเป็นสิ่งที่
แสดงความแปลกตาของผลไม้เหล่านี้ 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงพรรณสัตว์ในแถบยุโรปไว้อย่างตื่นตาตื่นใจ สัตว์เหล่านี้
ล้วนเป็นของแปลกตาที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ ทั้งยังเป็นการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ชนิด
ต่างๆ มีการบันทึกลักษณะพันธุ์สัตว์ในแถบยุโรปซึ่งถือเป็นของแปลกตาที่อยู่ต่างถิ่น เช่น ม้า ช้าง ลา 
นก สุนัข และกวางเรนเดียร์ เป็นต้น สัตว์เหล่านี้มีลักษณะแตกต่างไปจากของสยาม รัชกาลที่ ๕ จึง
ทรงบันทึกไว้เพ่ือเป็นความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนยุโรปเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น การ
บันทึกถึงสุนัขพันธุ์เตี้ยใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ สุนัขพันธุ์เตี้ยนี้เป็นสุนัขที่มีก าเนิดในแถบยุโรป มีลักษณะ
พิเศษโดดเด่นกว่าสุนัขทั่วไป พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยสุนัขเตี้ยเป็นอย่างมาก ทรงเล่าที่มาของ
ความนิยมชมชอบสัตว์ประเภทนี้ คุณสมบัติส าคัญที่ท าให้ทรงชื่นชอบ คือ ความฉลาดของสุนัขพันธุ์
นี้๑๔๗ พระราชนิยมเกี่ยวกับการเลือกสุนัขทรงเลี้ยงปรากฏในพระราชนิพนธ์ดังกล่าว สุนัขสายพันธุ์
ยุโรปนี้ถือเป็นของแปลกตาส าหรับชนชั้นน าสยามในยุคนั้น การน าเข้าหรือเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดังกล่าวแสดง
ถึงความทันสมัยของผู้เลี้ยงประการหนึ่ง  
  กวางเรนเดียร์ เป็นสัตว์ประจ าถิ่นเหนือของยุโรป มีการบันทึกถึงการเลี้ยงกวางเรน
เดียร์ในแถบเหนืออย่างสนใจใคร่รู้ ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๒ ที่ว่า 
  

  เขาเลี้ยงเรนเดียร์ คือกวางที่ส าหรับลากรถไว้ที่หลังเซเนตอเรียมนั้น ถ้าเวลาฤดู
หนาวใช้ลากเลื่อนที่เขาเหล่านี้เปนที่หญ้าเตียนโดยมาก มีป่าสนเปนหย่อมๆ เปนที่ส าหรับเขา
เล่นน้ าแขงวิ่งด้วยชี... “มอสแห้งๆ สีขาวนี้เปนอาหารของกวางเรนเดียร์ที่ส าหรับใช้ลากเลื่อน 
ซึ่งไปเห็นเมื่อวานนี้ ตัวเรนเดียร์นี้สีสรรน่าเกลียด มีขาวกับด าปนกัน ขาวแห้งๆ เหมือนกันกับ
มอส ด าก็เปื้อนๆ กินมอสนี้เบิกบานทีเดียว มันหลุดจากศิลาง่ายๆ เอามือขยุ้มดินก็ติดขึ้นมา
ด้วยทั้งพวง”  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๙๓, ๑๙๙) 

 
  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการบันทึกประโยชน์ของกวางเรนเดียร์ส าหรับการลากเลื่อน
ลักษณะของกวางเรนเดียร์ที่มีสีสันไม่สวยงาม คือ มีสีขาวปนด า รวมถึงอาหารของกวางเรนเดียร์ คือ 

                                                           
๑๔๖ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม 

๑, ๒๕๐๕ หน้า ๑๘๔ 
๑๔๗ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๑๔๘-๑๔๙ 

 



 ๑๔๖ 
 
มอสสีขาว แสดงให้เห็นถึงการมุ่งบันทึกเกี่ยวกับสัตว์พันธุ์ต่างๆ อย่างต าราความรู้ในดินแดนเจ้าอาณา
นิคม การที่พระองค์ทรงพบเห็นสัตว์ต่างถิ่นเหล่านี้ด้วยพระองค์เองสื่อถึงความทันสมัยของผู้เดินทาง
เป็นอย่างยิ่ง ความรู้ในดินแดนยุโรปท าให้ชนชั้นน าสยามรู้เท่าทันเจ้าอาณานิคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินนโยบายของนักปกครองเป็นอย่างยิ่ง 
  การบันทึกความรู้เกี่ยวกับพรรณพืชและพรรณสัตว์ที่แตกต่างไปจากสยามแสดงถึง
ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ รวมถึงพืชและสัตว์ประจ าถิ่นในดินแดนยุโรป การ
ได้สัมผัสทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของแปลกตาเหล่านี้ เสมือนเป็นคลังความรู้แก่สยามทางด้าน
ภูมิศาสตร์ต่างแดน เกิดการรู้เขารู้เรา เหล่านี้คือการส ารวจของแปลกตาเพ่ือให้สยามรู้จักดินแดน
ต่างชาติมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความเข้าใจดินแดนต่างๆ ในระดับสากลต่อไป ทั้งยังถือเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ของชนชั้นน าสยามและเป็นคลังความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ต่างแดนของชนชั้นน าสยามอีกด้วย ความ
รู้เท่าทันเป็นสิ่งส าคัญในการปรับตัวของชนชั้นน าสยาม ณ ขณะนั้น 
   

 ๒.๓.๒.๓ พระราชกรณียกิจ 
  พระราชกรณียกิจส าคัญในดินแดนเจ้าอาณานิคมคือการบันทึกต้นแบบความศิวิไลซ์
ในดินแดนเจ้าอาณานิคมในด้านต่างๆ เช่น วิทยาการสมัยใหม่และการเมืองการปกครอง เหตุผลส าคัญ
ประการหนึ่งในการเดินทางไปยังดินแดนยุโรปของชนชั้นน าสยาม คือ ความต้องการความรู้ด้านความ
ศิวิไลซ์ของตะวันตก รัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจและบันทึกต้นแบบความศิวิไลซ์ในดินแดนเจ้าอาณานิคม
อย่างเข้มข้น พระองค์ทรงบันทึกวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตก การเมืองการปกครอง รวมถึง
สังคมและวัฒนธรรมไว้ด้วย ความรู้เหล่านี้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่ชนชั้นน าสยามในการที่จะเร่ง
จัดการปฏิรูปการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๑) การบันทึกวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตก 
  การบันทึกวิทยาการสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสยามปรารถนาทั้งด้านการจัดการ
ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับมิวเซียมของตะวันตกที่สถาปนา
ว่าเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่อย่างผู้มีอารยะ การเดินทางมาดูต้นแบบความศิวิไลซ์ด้านการ
จัดการมิวเซียมจึงปรากฏอยู่ตลอดเส้นทางการเสด็จประพาส มิวเซียมที่บันทึกขณะเสด็จประพาส
ยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ มีทั้งด้านการทหารและศิลปะ  ได้แก่ มิวเซียมทหารเรือ อาตเอกซฮิบิชั่น 
พิพิธภัณฑ์ช่างเขียน และโรงพิพิธภัณฑ์เยนิวา อันแสดงถึงความหลากหลายของมิวเซียมในดินแดนเจ้า
อาณานิคม ยกตัวอย่างเช่น การเสด็จประพาส มิวเซียมทหารเรือ เมืองเวนิส ปรากฏใน พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ รัชกาลที่ ๕ ทรงบรรยาย
สถานที่และสิ่งของที่เก็บในมิวเซียมทหารอย่างละเอียด ทั้งสิ่ งของที่ใช้จัดแสดงอย่างรูปเรือโบราณ 



 ๑๔๗ 
 
เครื่องอาวุธ ทวน ธง โรงท าปืนกล โรงท าตอปิโด อู่เรือ รวมถึงเปรียบเทียบว่าคล้ายกับโรงเรือคลอง
มหานาคของสยาม๑๔๘ ทั้งนี้เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดการมิวเซียมของสยามต่อไปในอนาคต  
  เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๕๐ พระองค์ทรงกล่าวถึงมิวเซียมเก่ียวกับสัตว์  
เครื่องต่างกาย ที่อยู่อาศัย และรูปเคารพในแถบเหนือ ไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังต่อไปนี้  
 

  ข้างใต้เปนมิวเซียม ตึกสี่เหลี่ยม ชั้นล่างตรงน่าบันไดมีหินกลมสองก้อนๆ โตอยู่ 
กลมเอง ใต้ถุนไว้กระดูกปลาวาฬ ขึ้นไปอิกชั้นหนึ่งไว้รูปสัตว์ต่างๆ เปนสัตว์สี่เท้าสองเท้า
บรรดาที่ได้ข้างฝ่ายเหนือ สตัฟบ้างแช่บ้าง ปลาต่างๆ ไม่สู้จะแปลกอะไรนักกว่าที่เคยๆ 
เห็น ข้างบนมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวพวกลัป รูปกระท่อมแลกระโจมต่างๆ รูปเครื่องเคารพ มี
พระเยซูหน้าเบี้ยวๆ บูดๆ เปื้อนๆ น่ากลัวอันตรายต่างๆ มีหลักส าหรับล่ามโซ่ฅอคนแล
เครื่องมืออย่างเก่าๆ เปนอายุใช้ศิลา อายุใช้เหล็ก ดูไม่ช้าเท่าไรก็แล้ว  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๖)  

 
  การบันทึกความรู้ในมิวเซียมนี้เป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ชนชั้นน าสยามจะได้เข้าใจ
สภาพภูมิศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมของชาวยุโรป พระองค์ทรงกล่าวว่าสิ่งที่จัดแสดงบางอย่างไม่แปลก
ประหลาดอันใด หากแต่ก็ทรงบันทึกไว้เป็นอย่างต าราความรู้ของสังคมยุโรป ทัศนะที่ว่า “ไม่สู้จะ
แปลกอะไรนักกว่าที่เคยๆ เห็น” “หน้าเบี้ยวๆ บูดๆ เปื้อนๆ น่ากลัวอันตรายต่างๆ” “ดูไม่ช้าเท่าไรก็
แล้ว” แสดงถึงความไม่น่าพิศวงหรือน่าทึ่งอันใดของมิวเซียมแห่งนี้ ความคาดหวังของนักเดินทางชาว
สยามจึงอยู่สูงกว่าที่เป็นจริง การส ารวจต้นแบบของความศิวิไลซ์จึงท าให้ชนชั้นน าสยามได้เห็น
ข้อเท็จจริงบางประการ ทั้งยังมีอ านาจในการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่ 
  วิทยาการสมัยใหม่ที่บันทึกอยู่ในบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมนี้
ประกอบไปด้วยการถ่ายรูป การแพทย์ การศึกษา พลังงาน การคมนาคม โทรคมนาคม และ
สื่อสารมวลชน ซึ่งแสดงถึงความศิวิไลซ์ของดินแดนยุโรป หลายครั้งที่พระองค์ทรงบันทึกวิทยาการ
สมัยใหม่อย่างน่าทึ่ง หากแต่หลายครั้งก็ทรงบันทึกว่าสยามก็มีวิทยาการสมัยใหม่เหล่านี้เช่นกัน 
ยกตัวอย่างวิทยาการด้านการถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปเป็นวิทยาการสมัยใหม่ของยุคนั้น ขณะเสด็จ
ประพาสเมืองบาเดนบาเดนของเยอรมนี ปรากฏการบันทึกเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่ ดังปรากฏ
ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ต่อไปนี้ 
 

                                                           
๑๔๘ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑, 

๒๕๐๕ หน้า ๑๕๘-๑๕๙ 
 



 ๑๔๘ 
 

  เวลาเช้าไปถ่ายรูปที่สวนเปนการทดลอง เพราะพ่อได้กล้องมาใหม่เรียกว่าปัล
โมส์ เปน กล้องใช้ม่านตั้งง่ายเปนที่สุด แลรูปได้ดีที่สุด รักเหลือเกิน เปนกล้องที่คิดจะเอาไป
ใช้ที่นอรเว...ตกลงใจว่ากล้องชักรูปอย่างนี้เปนของควรหาไปฝากพวกที่เล่นชักรูปด้วยกันได้ 
จะวานหมอฟิสเตอสั่ง ออกนึกว่าตาหมอแกจะเห็นเราคลั่งอะไร ต้องอธิบายเสียก่อน ว่าจะ
เอาไปให้พวกพ้องที่ชอบถ่ายรูปด้วยกัน เพราะเราสั่งหลายกล้อง ราคาอันละสามร้อยม้าก
เศษเท่านั้น ถ้ารู้ราคาจะดูถูกว่ากล้องเลว แต่จะรับสัญญาได้ว่าถ้าไม่ดีให้โยนน้ า รูปที่พ่อ
ถ่ายวันนี้ ไปล้างยังแช่อยู่ จะไปพิมพ์ที่ปารีส ถ้าพอพิมพ์ได้จะส่งเข้าไปให้ดูเปนตัวอย่าง พ่อ
เชื่อว่าผู้หญิงถ่ายได้ดีที่สุดเปนแน่ ขนาดก็ได้เลือกขนาดที่หากระจกง่ายใน...ในการที่ล้างแล
พิมพ์อยู่ข้างจะช้ากว่าในบางกอกมาก ข้อนี้ก็เปนแต่เขาบอกเล่า เพราะพ่อไม่ได้ล้างเอง ถึง
เมืองไหนต้องคบช่างถ่ายรูปเมืองนั้น แต่จะได้ลองท าเองเวลาไปในเรือ ได้เข้ามือกันกับหมอ
ฟิสเตอให้หมอถือกล้องใหญ่ พ่อจะถือกล้องเล็ก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๒: ๙๒) 

 
  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงกล้องอย่างใหม่ การซื้อกล้องพระราชทานแก่ผู้ที่เล่นกล้องใน
สยาม และวิธีการล้างรูป ทั้งยังแสดงถึงพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๕ เกี่ยวกับการถ่ายรูป รวมถึงความ
นิยมของชนชั้นน าสยามเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ มีอีกตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ กล่าวถึงการซื้อ
กล้องที่เมืองปารีสไว้ว่า 
 

  ได้แวะไปที่ร้านซอมเมอซื้อกล้องแมร์ช่อม คราวนี้ค่อยได้กล้องแปลก ในการเดิน
กลางคืนนี้ ไม่มีผิดกันกับงานวัดเลย เปนร้านจุดฟืนไฟสว่างตลอด ของที่ขายก็เปนของต่างๆ 
อย่างงานวัด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๘๓)  
 

  การได้พบกับกล้องที่มีความทันสมัยและแปลกจากที่เคยพบเห็นท าให้ชนชั้นน าได้
เข้าใกล้ความทันสมัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรป นอกจากนี้กล้องถ่ายรูปยังเป็นเครื่องมือชั้นดีในการ
บันทึกภาพและเหตุการณ์เพ่ือเป็นหลักฐานต่างๆ รวมถึงท าให้ชนชั้นน าสยามมีระดับความศิวิไลซ์ที่
สูงส่งเหนือราษฎรทั้งปวง 
  ด้านการแพทย์ มีการบันทึกวิธีการรักษาแบบตะวันตกอย่างทันตกรรม การตรวจหู  
คอ จมูก ปาก และการเจาะเลือดแบบตะวันตก เห็นได้จากการที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเข้ารับการรักษาพระ
วรกายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเมืองที่เสด็จผ่าน ยกตัวอย่างเช่น ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จ
พระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ บันทึกถึงการรักษาพระทนต์กับทันตแพทย์ชาว
ฮังการีที่เมืองเยนีวา ดังนี้ “วันนี้ช่างเปนชาวฮังการีมาท าฟัน เครื่องมือก็ดี ฝีมือก็เบาแลเร็ว มีฟันที่



 ๑๔๙ 
 
จะต้องตกแต่งเสียดทอง ๔ ซีก เพราะเปนโพรงกลางขัดไม่หมดคราบด า แต่เหม็นปากเต็มที ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๘๑)  
  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงวิทยาการทางการแพทย์ของทันตแพทย์ยุโรป จึงทรงไว้วาง
พระราชหฤทัยให้รักษาพระทนต์ของพระองค์ รวมถึงพระราชทัศนะว่ามีกลิ่นเหม็นจนจะอาเจียน 
แสดงถึงพระอาการหลังการรักษาพระทนต์ดังกล่าว แม้จะทรงอยู่ท่ามกลางความศิวิไลซ์หากแต่
วิทยาการในยุคนั้นยังคงไม่ก้าวไกลไปมากนัก จึงปรากฏความขัดข้องบางประการของวัสดุอุปกรณ์ใน
การรักษาพระทนต์ดังกล่าว หากแต่การรักษาด้วยทันตแพทย์ชาวตะวันตกก็สื่อถึงพระราชฐานะของ
พระองค์ซึ่งมีโอกาสได้เข้าใกล้ความศิวิไลซ์ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนี้ 
  มีการบันทึกวิธีการรักษาพระวรกายของรัชกาลที่ ๕ โดยแพทย์ตะวันตกที่เมือง
เดนมาร์ก ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ซึ่งบันทึกวิธีการตรวจของหมอไฟลเนอกับหมอฟิสเตอใน
ยุโรป คือ การถามพระอาการ การตรวจช่องจมูก ช่องปาก หัวใจ ปอด ท้อง น่อง ล าขา สันหลัง ต้น
คอ มีการตรวจปัสสาวะ ใบหู และพระโลหิต รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกขั้นตอนการตรวจของหมออย่าง
ละเอียด๑๔๙ ขั้นตอนของแพทย์ตะวันตกเป็นสิ่งที่สื่อถึงความทันสมัยทางการแพทย์ของตะวันตก ทั้ง
การที่พระองค์ทรงรักษาด้วยวิทยาการดังกล่าวยิ่งท าให้ทรงใกล้ชิดกับวิทยาการสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ยังปรากฏการที่ทรงตรวจพระวรกายกับหมอแมนซัน ขณะเสด็จประพาส
เมืองออสฮุนส์ ดังตอนที่ว่า “แกต าเข็มที่นิ้วกลางข้างขวา ตรงกันข้ามกับตาคนโน้น แทงเสียเปนสาม
แผล เอาเลือดไปหกแผ่นกระจก ข้อความที่ส าแดงเปนความเห็นวันนี้ เห็นว่าไม่ช ารุดอะไรทั้งหัวใจแล
ปอด เสียง รูปร่าง กล้ าเนื้อ ดวงตา ยังหนุ่มกว่าอายุมาก ไม่มีไซน์อันใดซึ่งจะมีโรคถึงตายปรากฎเลย 
เรื่องจมูกว่าเหมือนกันกับหมอโน้น แต่หมอนี้ว่าไม่อยากจะให้กินยาอะไร อยากจะให้ก าหนดอาหารแล
นอนให้พอ แลลดท างานให้น้อย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๖๒-๑๖๓) 
ตอนดังกล่าวเป็นการบันทึกวิธีการตรวจแบบแพทย์สมัยใหม่ จากนั้นเป็นการบันทึกวิธีการรักษาของ
แพทย์ตะวันตกว่าหมอแมนซันแนะน าให้พระองค์พักรักษาพระวรกาย คือ หยุดงานหนักและไม่เครียด 
ส่วนก าหนดจะหายเมื่อใดต้องตรวจอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการบันทึกถึงวิธีการรักษาพระวรกาย
จากการอาบน้ าแร่ตามค าแนะน าของแพทย์อีกด้วย การรักษาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ดังกล่าวส่งเสริม
ให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีความศิวิไลซ์พระองค์หนึ่ง การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
ประการหนึ่ง คือ การมีประสบการณ์ร่วมกับความทันสมัยนั้นอย่างเข้มข้น  

                                                           
๑๔๙ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๑๕๔-๑๕๕ 

 



 ๑๕๐ 
 
  มีการบันทึกถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการ
จัดการเผยแพร่ความรู้อย่างนิทรรศการ ยกตัวอย่างเช่นในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึก
การเสด็จพระราชด าเนินยังมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไฮเดลแบ็กของเยอรมัน ดังนี้  
 

  การเรียนยูนิเวอซิตีนั้น ไม่ใช่เรียนหนังสือ การที่จะอ่านหนังสือนั้นเปนส่วนของ
ตัวเองที่จะอ่าน ชั่วแต่ต้องไปฟังเล็กเชอ เล็กเชอนั้นเรื่องต่างๆ ห้องต่างๆ ตามแต่จะเลือก
ฟัง แล้วก าหนดจดจ าไว้ มาเรียนด้วยหนังสือต่อในที่ของตัวเอง ...ยูนิเวอซิตีเช่นนี้ผู้มี
บรรดาศักดิ์ตั้งแต่ลูกเอมเปอเรอไปก็ต้องเข้า ผู้มีบรรดาศักดิ์มาแต่ก่อนๆ ก็เปนพวกยูนิเวอซิตี
ทั้งนั้น แต่มีหลายแห่งด้วยกัน ไม่ใช่แต่ที่นี่แห่งเดียว ที่นี่เปนยูนิเวอซิตีโบราณที่สุด ก่อนที่อื่นๆ 
ในคอนติแนนต์นี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๔๒-๔๓)  

 
  พระองคท์รงบันทึกถึงวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 
ส าคัญ แต่ต้องเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยซึ่งพระองค์เสด็จพระราชด าเนินนี้เป็นของผู้
มีบรรดาศักดิ์ได้เข้าเรียน พวกที่มีบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั้งสิ้น 
การเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์จึงเป็นเสมือนการทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาของประเทศในแถบยุโรปด้วย 
  การจัดการเผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดนิทรรศการที่บันทึกใน ไกลบ้าน เล่ม ๒  
ขณะเสด็จประพาสเมืองออสเตนด์ คือ นิทรรศการแสดงหนังสือ ดังที่ว่า  
 

  มีห้องเล็กเชอห้องหนึ่ง มีสมุดหนังสือต่างๆ ทุกอย่าง เปน เอกสหิบิเชนหนังสือ แล
หนังสือพิมพ์บรรดาที่มีในโลกเก็บรวบรวมมาอ่านได้หมดเกือบจะไม่มีเว้น (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๓๗)  

 
  แสดงถึงการจัดนิทรรศการว่ามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถรวบรวม
เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ทั้งหมด การส ารวจนี้ยังคงต่อเนื่องไปสู่การบันทึกสิ่งของส าหรับจัดนิทรรศการ
เมืองเบอลินในเรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๓ ซึ่งเป็นของประจ าถิ่นและมีความส าคัญส าหรับการจัดแสดงให้
คนต่างถ่ินเยี่ยมชม ดังที่ว่า 
 

  เวลาบ่ายไปที่เอกสหิบิเชน เอกสหิบิเชนนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นใหม่ เปนของประจ าเมือง ที่
แท้ก็ลักษณเดียวกันกับสะลองที่เมืองฝรั่งเศส แต่ของมีมากไปกว่ารูปภาพรูปปั้น  จนถึงเต็ม
ห้อง มีเฟอนิเชอตกแต่งไปเข้ารูปที่แฮมเบิคอยู่บ้าง เขาจึงเรียกกันว่าเอกสหิบิเชน โรงที่ตั้ง



 ๑๕๑ 
 

เอกสหิบิเชนนั้นงาม มีรูปเขียนภายในโดมเปนรูปตั้งจริง แต่เล็กกว่าที่ปารีสมาก รูปตุ๊กตาใหญ่ๆ 
ก็ไม่ใคร่มี มีตุ๊กตาบรอนซ์อยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งดุ๊กรักว่างามมาก รูปภาพในนั้นจะเอาดียาก ด้วยก าลัง
ตื่นรูปอย่างใหม่จัดเต็มที รูปมากหลายร้อยตั้งพัน พ่อเห็นมีดีอยู่แผ่นเดียว  นอกนั้นก็เหยอะ
มากฤๅเหยอะน้อย เดินผ่านๆ ก็แล้ว แต่เพราะเหตุที่รูปมากต้องเดินมากพอเมื่อยอยู่ ขากลับแวะ
ร้านเครื่องบรอนซ์ ซื้อของบ้างแล้วกลับมาโฮเตล (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๒: ๓๕) 

 

  ตอนข้างต้นแสดงถึงแนวคิดในการจัดสิ่งของประจ าถิ่นเพ่ือแสดงนิทรรศการ รวมถึง
อธิบายสิ่งของอ่ืนๆ ที่ใช้จัดนิทรรศการ เสมือนเป็นการนิยามการจัดนิทรรศการดังกล่าว พระองค์ทรง
เปรียบเทียบว่าการจัดนิทรรศการที่เมืองเบอลินเล็กกว่าที่เมืองปารีสมาก แสดงถึงความรู้จากการ
ทอดพระเนตรนิทรรศการยังเมืองต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบและจัดการความรู้อย่างตะวันตกดังกล่าวเพ่ือ
ปรับใช้กับการจัดกิจกรรมของสยามในเวทีโลกต่อไป  
  กัณฐิกา ศรีอุดม (๒๕๔๙) ได้อภิปรายถึงงานมหกรรมสาธารณะในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ถึงรัชกาลที่ ๖ ไว้ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงเข้าชมงานมหกรรมที่ยุโรปด้วยพระองค์เอง เพื่อน ามาเป็นต้นแบบ
ของการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมหกรรมของสยาม โดยก่อนพ.ศ. ๒๔๔๐ สยามได้จัดงานมหกรรม
ขึ้น ๒ ครั้งซึ่งเป็นเครื่องมือของความสัมพันธ์ทางการทูตของสยามและเป็นความตั้งใจที่จะน าเสนอ
ภาพลักษณ์สยามในฐานะอารยประเทศ๑๕๐  
  นอกจากนี้ยังปรากฏการจัดนิทรรศการระดับโลกของสยามในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๓-
๒๔๕๗ ที่สยามเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมระดับโลกอย่างกระตือรือร้น เมาริซิโอ เปเลจจี 
(Maurizio Peleggi) ได้อภิปรายว่าถือเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของวัฒนธรรมประดิษฐ์ ( invented 
traditions) ในสยาม โดยกระท าให้เหมือนกับสังคมในทวีปยุโรป และได้ปรับรูปแบบของงานมหกรรม
ระดับโลกลงมาอยู่ในระดับภายในประเทศสยามในงานสมโภชพระนครครบร้อยปี พ.ศ. ๒๔๒๕๑๕๑ ซึ่ง
                                                           

 ๑๕๐ อ่านเพิ่มเติมใน กัณฐิกา ศรีอุดม, “จาก ‘นาเชนแนล เอกซฮิบิเชน’ ถึง ‘สยามรัฐพิพิธภัณฑ์’: ภาพ
สะท้อนประวัติศาสตร์สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙).  
 ๑๕๑ งานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปีซึ่งจัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นงานมหกรรมครั้งใหญ่สุดในสยามตั้งแต่
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ งานมหกรรมระดับชาติครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบหลักเป็นเจ้านายพี่น้องหรือพระบรมวงศานุวงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ แทบท้ังสิ้น เรียกได้ว่าเป็นงานมหกรรมของราชวงศ์จักรีโดยแท้จริง งานมหกรรมในครั้งนั้นถือเป็นการ
เรียนรู้และโอ้อวดถึงบุคลิกของผู้ที่เจริญหรือศิวิไลซ์แล้ว ท้ังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของเนื้อหาพบว่าความเป็นสาธารณะในงานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปีมิได้สะท้อนให้เห็นความเป็นสาธารณะ
แบบสมัยใหม่แต่อย่างใด แต่แสดงความเป็นสาธารณะแบบภาพแทน ซึ่งอยู่ในการจัดวางขั้วตรงข้ามระหว่างตัวตน 



 ๑๕๒ 
 
เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งราชวงศ์จักรีและการก่อตั้งพระนครหลวง แสดงถึง
ความพยายามของชนชั้นสยามในการแสดงว่าสยามเป็นประเทศที่ศิวิไลซ์เคียงคู่และท่ามกลางประเทศ
ศิวิไลซ์อ่ืนๆ ในตะวันตก (ปรีดี หงษ์สต้น, ๒๕๖๒: ๑๑-๑๒) การเยี่ยมชมนิทรรศการในเมืองต่างๆ ของ
ยุโรปจึงเป็นจุดประสงค์หนึ่งของชนชั้นน าที่จะยกระดับสยามให้เป็นประเทศที่มีความศิวิไลซ์จากการ
เข้าร่วมการจัดนิทรรศการระดับโลก รวมถึงการจัดนิทรรศการในสยามเองด้วย  การศึกษาต้นแบบ
ความศิวิไลซ์ในการจัดนิทรรศการของตะวันตกจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่สยามจะใช้ต่อกรกับตะวันตก
ด้วยกันเอง ถือเป็นการปรับตัวครั้งส าคัญของชนชั้นน าสยามที่พยายามอวดสังคมโลกว่าสยามมีความ
ศิวิไลซ์ทัดเทียมอารยประเทศ 
  การบันทึกการใช้พลังงานน้ าพุหมุนเครื่องจักรเป็นพลังงานไฟฟ้า ขณะประทับที่
เมืองทรอนด์เยม นอร์เวย์ ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ว่าการใช้ก าลังเครื่องจักรท าน้ าพุนี้ก าลังเป็นที่
นิยม พระองค์ทรงบันทึกความรู้อย่างใหม่ในการใช้แรงน้ าเพ่ือกลั่นธาตุชนิดหนึ่ง ความอัศจรรย์ของ
ความรู้นี้พระองค์ทรงเทียบกับการท าโทรเลขไม่มีสาย รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงวิทยาการเหล่านี้ของ
ยุโรปว่ารุดหน้าไปอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานน้ าเพ่ือกลั่นไนเตรตนี้เป็นการพัฒนามาจาก
พลังงานไฟฟ้าที่คิดค้นได้ส าเร็จ แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรปที่คิดและพัฒนา
วิทยาการด้านพลังงานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด๑๕๒ การบันทึกข้างต้นเป็นการบันทึกต้นแบบความศิวิไลซ์
ซึ่งยังห่างไกลกับสยามเป็นอย่างยิ่ง 
  ระบบการคมนาคมของยุโรปที่มีการบันทึกไว้ ได้แก่ รถไฟ รถราง รถยนต์ (มอเตอร์
คาร์) รถม้า รถลาก และเรือ แสดงถึงพาหนะของยุโรปที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ผู้ศึกษาขอกล่าวถึง
เฉพาะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคนั้นอย่างรถแตรม และโมเตอร์คาร์ ดังตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ มี

                                                                                                                                                                      

(self) และคนอื่น (other) ซึ่งเป็นโครงการสถาปนาอ านาจน าทางวัฒนธรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหนือ
ดินแดนในภูมิกายาสยาม เป็นโครงการลักษณะเดียวกับที่เจ้าอาณานิคมตะวันตกท าในที่อื่นๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน งานสมโภชพระนครครบร้อยปี พ.ศ. ๒๔๒๕ จึงอยู่ในฐานะกระบวนการอาณานิคมภายใน
ของสยาม ลักษณะส าคัญคือมีการออกร้านท่ีแสดงสิ่งของที่รวบรวมมาจากท่ัวทุกหัวเมืองที่อยู่ในการควบคุมของสยาม 
(ขอบขัณฑสีมา) โดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีมีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และ
ขุนนางเป็นเจ้ากรม สิ่งของเหล่านี้แบ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิ่งทอ มีการจัดล าดับความส าคัญไว้
ต่างกันขึ้นอยู่กับความหายากและความเป็นท่ีต้องการของสิ่งนั้นๆ ระยะทางที่ไกลจากศูนย์กลางอาจมิได้ก าหนดล าดบั
ช้ันของสิ่งของ แต่เขตที่มีความส าคัญมากกว่าจะจัดเป็นสิ่งของอย่างเอกหรืออย่างโท แสดงถึงการล าดับความส าคัญ
ของรัฐสยามที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางภูมิกายาที่เกิดใหม่ของรัฐ ที่น่าสนใจคืองานสมโภชพระนครครบร้อยปีเป็นความ
พยายามที่จะ “อวด” (boast) ว่าสยามเป็นหนึ่งในชาติที่ศิวิไลซ์ในสังคมโลกและยังแสดงให้เห็นว่าสยามสามารถจัด
มหกรรมครั้งใหญ่เทียบได้กับงานมหกรรมที่จัดในตะวันตก (ปรีดี หงส์สต้น, ๒๕๖๒: ๓-๓๙) 

๑๕๒ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒ หน้า ๑๙๕-๑๙๖ 



 ๑๕๓ 
 
การบันทึกถึงรถม้าและรถแตรมในเมืองบาเดนบาเดน เยอรมนีไว้ว่า “ในเมืองมีรถม้าใช้น้อย เพราะ
หนทางแคบ มีรถแตรมเดินทั่วไป รถแตรมฤๅรถม้าเดินช้าเท่ากับคนเดิน ห้ามปรามกันกวดขันไม่ให้
เดินเร็ว” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๖๗) ระบบคมนาคมของเมืองนี้ใช้รถม้า
น้อย ใช้รถแตรมโดยทั่วไป ซึ่งทั้งสองชนิดนี้เดินช้าเท่ากับคนเดิน เนื่องจากมีการกวดขันกันไว้ แสดงถึง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของพลเมืองยุโรป 
  พาหนะที่รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราชหฤทัย คือ โมเตอร์คาร์หรือรถยนต์ ซึ่งถือเป็น 
พาหนะสมัยใหม่ในยุคนั้น ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ดังนี้  
 

  การเล่นโมเตอคาร์นั้นมันเปนอินสติตูชั่น๑๕๓ใหญ่ที่มีคนเล่นเปนอันมาก มีคลับ
ที่เข้ากันไม่ว่าชาติใดภาษาใด ไม่ใช่แต่มีแผนที่เฉภาะส าหรับแต่เดินโมเตอคาร์ มีป้ายปักทุก
หนทุกแห่งในที่ทางสองแพร่งสามแพร่ง...ผู้ที่จะขับรถโมเตอคาร์ต้องอ่านหนังสือภาษาใด
ภาษาหนึ่งออก ต้องอ่านเครื่องหมายเช่นนั้นเข้าใจ...เพราะเหตุฉนั้นการเที่ยวโมเตอคาร์
จึงเปนที่สดวกนัก อิกอย่างหนึ่งนั้นชาวบ้านไม่ว่าเมืองไร ทึ่งโมเตอคาร์แลนับถือคนมีโม
เตอคาร์ว่าเปนคนโตทั้งนั้น ถ้าโมเตอคาร์ไปข้างไหนจะถามหนทางแล้วชิงกันบอกทั่วทุกหน
ทุกแห่ง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๓๑๖, ๓๑๘) 

 
  การเล่นรถโมเตอร์คาร์นี้มีคนเล่นเป็นสถาบันกันมาก มีแผนที่และป้ายบอกทางทุก
แห่ง ป้ายมีหลายภาษา ดังนั้นผู้ที่จะขับรถโมเตอร์คาร์ได้ต้องอ่านหนังสือภาษาใดภาษาหนึ่งออก ต้อง
อ่านเครื่องหมายเข้าใจ การขับรถโมเตอร์คาร์เล่นจึงสะดวกมาก อีกประการหนึ่ง คือ ชาวบ้านทึ่งโม
เตอร์คาร์และนับถือคนที่มีโมเตอร์คาร์ รถยนต์จึงเป็นพาหนะที่เป็นตัวแทนของความทันสมัยในยุโรป 
ซึ่งชนชั้นน าสยามได้สัมผัสจากการเดินทางไปยุโรป การเข้าใกล้ความศิวิไลซ์ผ่านยวดยานพาหนะที่
ทันสมัยของยุโรปเป็นแรงผลักดันให้ชนชั้นน าสยามเร่งพัฒนาตัวตนและประเทศไปสู่ความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น การขับรถโมเตอร์คาร์ยังแสดงถึงระดับชั้นของผู้คนผ่านฐานะทางการเงิน การรู้ภาษาและ
เครื่องหมายบอกทาง รวมถึงการยอมรับจากชาวบ้านว่าเป็นผู้มีอ านาจใหญ่โตอีกด้วย วิทยาการ
สมัยใหม่ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสยามสนใจ   
  บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมกล่าวถึงระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย
ของยุโรป ได้แก่ โทรเลขและโทรศัพท์ ระบบโทรคมนาคมเหล่านี้เป็นวิทยาการสมัยใหม่ของโลก ณ 
ขณะนั้น การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ จึงเปรียบเสมือนการทอดพระเนตรความทันสมัยแห่ง
ยุคสมัย การกล่าวถึงโทรเลขไม่มีสายแสดงถึงวิทยาการสมัยใหม่ของยุค ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ 

                                                           

 ๑๕๓ Institution หมายถึง สถาบัน 



 ๑๕๔ 
 
ขณะเสด็จประพาสเมืองออสเตนต์ ดังนี้ “ได้ไปดูโทรเลขไม่มีสาย มีสายลวดสามสาย มีไม้ถ่าง โยงจาก
เสาน่าไปเสาท้าย มีอิกสามสายโยงลงมาเข้าเครื่อง เครื่องนั้นก็คล้ายโทรเลขบก จะอธิบายก็ดูไม่มีท่าที่
จะเข้าใจได้อย่างไร เพราะอ้ายเครื่องนั้นจะดูที่ไหนก็ดูได้ แต่ข้อที่ไฟฟ้ามันเดินแล่นอย่างไรไปในอากาศ 
พ่ออธิบายไม่ได้ เปนแต่พอที่ว่าได้ทดลองมีโทรเลขเท่านั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๓๔) ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงโทรเลขไม่มีสายคล้ายโทรเลขบก ทรงบันทึกว่า
อธิบายการเดินของไฟฟ้าได้ค่อนข้างยาก หากแต่เป็นการบันทึกวิทยาการสมัยใหม่ด้านโทรคมนาคมใน
ดินแดนเจ้าอาณานิคมประการหนึ่ง แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรปอย่างเห็นได้ชัด ชน
ชั้นน าสยามพบว่าวิทยาการของสยามยังคงห่างไกลจากตะวันตกมาก การเร่งพัฒนาประเทศจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง 
  ตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึกการท านายถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายว่า
น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนักคิดและนักประดิษฐ์ชาวยุโรป ขณะ
เสด็จประพาสต าบลโนโตดเดน ประเทศนอร์เวย์ ดังต่อไปนี้  
 

  ท านายกันได้ว่า นานไปจะมีเครื่องเตเลโฟน สักเท่านาฬิกาพก พกไปไหนๆ ได้ 
เมื่อจะพูดกับใครพูดลงไปที่นาฬิกาพกแล้วเอาหูฟังที่นาฬิกาพก จะรู้กันได้ เว้นไว้แต่ยังไม่แล
เห็นว่าจะใช้ได้ทางไกล (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๒๕)  

 
  ความคิดในครั้งนั้นเป็นจริงในราว พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงมีการประดิษฐ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุโทรศัพท์ ขึ้นในโลก โดยมาร์ติน คูเปอร์ (Martin Cooper) นักประดิษฐ์
จากบริษัทโมโตโรลา และพัฒนาขึ้นจนเป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาล
ที่ ๕ จึงเปรียบเสมือนการพบกับวิทยาการของโลกซึ่งถือก าเนิดจากยุโรปเสียเป็นส่วนใหญ่ ชนชั้นน า
สยามได้สัมผัสกับความทันสมัยและวิทยาการมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว แสดงถึงการที่ชนชั้น
น าสยามเข้าใกล้เทคโนโลยีและความทันสมัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรป ณ ขณะนั้น  
 

๒) การบันทึกการเมืองการปกครองในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
  พระราชกรณี ยกิจด้ านการเมืองการปกครองของพระองค์ปรากฏทั้ งด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับยุโรป รวมถึงการบันทึกการเมืองการปกครอง การแบ่งเขต
แดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุโรป  
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสยามกับประเทศในยุโรปซึ่งอยู่ในบันทึกการ
เดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมเป็นความสัมพันธ์ของสยามกับประเทศยุโรปอย่างรัสเซีย เดนมาร์ก 
เยอรมนี และอังกฤษ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ของสยามกับรัสเซีย 



 ๑๕๕ 
 
เดนมาร์ก เยอรมนี และอังกฤษอยู่ในลักษณะของมิตรประเทศ พระราชอ านาจและพระราชฐานะ
ของรัชกาลที่ ๕ จึงปรากฏผ่านเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเจ้านายยุโรป มี
เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระมหากษัตริย์ยุโรป แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรัชกาลที่ ๕ กับเจ้าในยุโรป มีการบันทึกการร่วมเสวยพระกระยาหารกับกษัตริย์ยุโรปหลาย
ครั้ง แสดงถึงฐานะของกษัตริย์สยามท่ีทัดเทียมกับกษัตริย์ยุโรป ถึงกับมีการออกข่าวว่าพระองค์เป็น ๑ 
ในพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทต่อโลก ณ ขณะนั้น  
  ตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึกพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ เทียบเท่า
กษัตริย์ยุโรป ขณะเสด็จประทับยังเมืองเดนมาร์ก ดังตอนที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างเจ้านาย
ยุโรปกับรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นการให้เกียรติพระมหากษัตริย์สยามอย่างเห็นได้ชัด การสนทนาเป็นอย่าง
ญาติมิตรมิใช่แขกแต่อย่างใด มีการหยอกล้อกันอย่างสนิทสนม พระมเหสีจูบพระปรางพระองค์อย่าง
เป็นกันเอง เจ้าแผ่นดินทรงอาลัยเป็นอย่างมาก มีการที่พระเจ้าแผ่นดินตั้งพระยาชลยุทธเป็นเชมเบอ
เลนเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่พระองค์ เป็นอย่างบรรดาศักดิ์เวลาเข้าในราชส านัก มีลักษณะของความเป็น
พ่ีน้องกัน แม้เจ้าแผ่นดินและพระมเหสีองค์ก่อนสวรรคตแล้วก็ยังมั่นคงเหมือนเดิม๑๕๔ เหล่านี้เป็น
ความสัมพันธ์ของสยามกับเดนมาร์กที่ยังคงมั่นคงเหมือนเดิม การเสด็จประพาสยังดินแดนเจ้าอาณา
นิคมจึงเป็นการส ารวจตัวตนของสยามในพื้นท่ีโลกประการหนึ่ง 
  ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
กล่าวถึงสัมพันธไมตรีของรัชกาลที่ ๕ กับพระมหากษัตริย์รัสเซียและพระมหากษัตริย์เดนมาร์ก ณ 
ปิเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นตอนที่แสดงความอาลัยของเอมเปรสส์ทรงกล่าวว่าคิดว่ารัชกาลที่ ๕ เป็นพระราช
โอรส รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าจะคิดว่าพระองค์เป็นมารดาเช่นเดียวกัน มีการจูบพระปรางกันอยู่
ตลอด บรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาให้คิดว่าเป็นดั่งพ่ีน้องกัน ปรินซ์ฮันออฟเดนมาร์กทูลว่า
เขียนหนังสือไปทูลเจ้าแผ่นดินสวีเดนแล้ว ส่วนเอมเปอเรอรับประกันว่าที่เดนมาร์กและอังกฤษจะ
ต้อนรับเหมือนกับที่นี่๑๕๕ เหล่านี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์สยามกับเจ้านาย
รัสเซียและเดนมาร์ก ฐานะของสยามจึงไม่ด้อยกว่าประเทศมหาอ านาจยุโรปแต่อย่างใด 
  ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
กล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองของสยามกับประเทศมหาอ านาจอย่างรัสเซีย ณ ขณะนั้นไว้ ขณะ
เสด็จประพาสยังเมืองเอสเซนของเยอรมัน ดังนี้  
 

                                                           
๑๕๔ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒ หน้า ๑๕๙  
๑๕๕ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒, 

๒๕๒๘ หน้า ๔๗ 



 ๑๕๖ 
 

  การที่เราจะหมายก าลังอุดหนุนจากประเทศอ่ืนนั้น ตามที่ฉันเข้าใจชัดจากที่ได้

สนทนากันกับเอเปอเรอออฟรัสเซีย และเคาน์มูราเวียฟ๑๕๖ หลอดสอลีสบุรี๑๕๗ มิสเตอร์เคอ

สัน๑๕๘ เอมเปอเรอออฟเยอรมนี เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดหน่วงยิ่งกว่า ถ้าถึงจะท าลายเอกราช
ของเราแล้ว ท่านเหล่านั้นคงจะเข้าแทรกแซงพูดจา ไม่เปนการท าได้ตามสบายใจ ฤาถ้าสบ
เหมาะถึงรบกันก็ได้ เว้นไว้แต่การที่จะถึงเช่นนั้นไม่มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๑๐๐-๑๐๑)  
 

  จากตอนข้างต้นแสดงถึงการที่สยามจะไม่เสียเอกราชได้โดยง่ายดาย เนื่องจากมี
กษัตริย์และขุนนางจากมิตรประเทศคอยช่วยเหลือเจรจาอยู่จ านวนหนึ่ง ทั้งรัสเซีย  เยอรมันและ
อังกฤษ การเตรียมการของรัชกาลที่ ๕ เสมือนการยกระดับความสัมพันธ์ของสยามกับประเทศ
มหาอ านาจเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง การต่อกรกับเจ้าอาณานิคมที่ครอบครองดินแดนอาณานิคม
ข้างเคียงสยามอย่างฝรั่งเศสจึงเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอ่ืนแทน อ านาจทาง
การเมืองจึงเป็นของสยามขณะเดินทางมายังยุโรปและเจรจากับประเทศมหาอ านาจด้วยตนเอง 
  ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับรัสเซียและเยอรมนี รัชกาลที่ ๕ ทรงชื่นชมเอมเปอเรอ
รัสเซียเป็นอย่างมากที่รักษาค าพูด ส่วนเอมเปอเรอเยอรมันนั้นไม่แน่ใจนัก ที่มาเป็นมิตรกับสยามก็
ด้วยเอาใจรัสเซียเท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ของเยอรมันกับรัสเซียนั้นไม่ยืนยาวนัก๑๕๙ การที่พระองค์
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองในประเทศมหาอ านาจของยุโรปนี้ท าให้สยามมี
สิทธิในการเจรจาต่อรองในการต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งยังปรากฏว่าพระองค์มีอ านาจในการตัดสิน
การปฏิบัติของจักรพรรดิยุโรปเหล่านี้อีกด้วย 

                                                           

 ๑๕๖ ไมเคล นิกอลายวิช เคาน์ มูราเวียฟ เป็นบุตรของเคานต์นิกอลาส มูราเวียฟ เจ้าเมืองครอดโน และเป็น
หลานของเคาน์ไมเคล มูราเวียฟ ผู้มีช่ือเสียงในการปราบขบถเมืองโปแลนด์ เมื่อ พ.ศ ๒๔๐๖ เข้ารับราชการใน
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย พ.ศ ๒๔๐๗ ได้เป็นพนักงานทูตและทูตหลายเมือง อย่างเมืองโคเปนเฮเคนจึงมี
โอกาสเฝ้าแหนสนิทชิดเช้ือกับเจ้านายในราชวงศ์รัสเซียมาก เอมเปอเรอโปรดตั้งเป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๐ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๑๘๗) 
 ๑๕๗ โรงเบิต มาร์ควิส (ที่ ๓) ออฟสอลสบี อรรคมหาเสนาบดีเมืองอังกฤษ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๒๐๐) 
 ๑๕๘ ยอช เออล์เคอซัน (คนแรกตั้งใน พ.ศ. ๒๔๕๔) ไวซรอยอินเดีย และเป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ
ของอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๖ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๒๐๐) 

๑๕๙ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒, 
๒๕๒๘ หน้า ๑๐๔-๑๐๕ 



 ๑๕๗ 
 
  พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
กล่าวถึงการส่งพระราชโอรสไปศึกษายังประเทศรัสเซีย ถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประการหนึ่ง ดังนี้ “แต่เปนการดีในทางราชการที่จะผูกพันให้สนิท และอีกอย่างหนึ่งเชื่อได้ว่าเอมเปอ
เรอคงจะเอ้ือดีกว่าเจ้าแผ่นดินอ่ืนๆ ที่ เราจะฝากได้” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๒๘: ๑๒๔) ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงกุศโลบายส าคัญของรัชกาลที่ ๕ ในการส่งพระราชโอรสไป
ศึกษายังต่างประเทศเพ่ือสานสัมพันธไมตรีกับรัสเซีย ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของเจ้าแผ่นดินสยาม
กับเจ้าแผ่นดินรัสเซียว่าสนิทชิดเชื้อกันยิ่งกว่าเจ้าแผ่นดินองค์อ่ืน จึงจะฝากฝังพระราชโอรสได้ แนว
พระราชด าริของพระองค์จึงไม่ต่างจากการที่เจ้าอาณานิคมส่งคนของประเทศตนไปปกครองหรืออาศัย
ในดินแดนอาณานิคม เพียงแต่พระองค์มุ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความรู้ในประเทศ
รัสเซียเป็นส าคัญ มิได้มุ่งครอบครองดินแดนอย่างการล่าอาณานิคมแต่อย่างใด 
  ความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสได้รับการบันทึกในพระราชนิพนธ์บันทึกการ
เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เริ่มจากปัญหา ปฏิกิริยาของชาวฝรั่งเศส การหาพันธมิตรของ
สยาม รวมถึงการคลี่คลายปัญหาดังกล่าว ข้อพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเป็นประเด็นส าคัญที่
พระองค์ทรงบันทึกไว้อย่างรอบด้าน มีตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ บันทึกถึงกรณีที่ฝรั่งเศสไม่ต้อนรับชนชั้นน าสยามให้เข้าประเทศ
อันแสดงถึงท่าทีของฝรั่งเศสที่ไม่ต้อนรับชนชั้นน าสยาม แสดงถึงความแคลงใจของฝรั่งเศสที่มีต่อสยาม 
ณ ขณะนั้น โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนของเมืองประเทศราชซึ่งเกี่ยวพันกับสยาม พระองค์ทรงบันทึกว่า
อิตาลี ออสเตรีย รัสเซีย สวีเดน โคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก อังกฤษล้วนตอบรับในการที่พระองค์จะ
เสด็จแล้วทั้งสิ้น หากฝรั่งเศสไม่รับพระองค์จะเสด็จไปยังเบลเยียม ฮอลแลนด์ และเยอรมนีต่อไป๑๖๐ 
แสดงถึงมิตรประเทศที่ตอบรับการเสด็จยุโรปในครั้งนี้ของพระองค์ การเสด็จประพาสจึงมีนัยยะของ
การเมืองระหว่างอยู่ด้วย 
  ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
บันทึกถึงเจ้าแผ่นดินสวีเดน นอร์เวย์ว่ามีพระราชปฏิสันถารกับชนชั้นน าสยามเกี่ยวกับการกระท า
ของฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้ เจ้าแผ่นดินสวีเดน นอร์เวย์ทรงกล่าวกับสวัสดิ์ถึงการที่ฝรั่งเศสกดขี่สยามอย่าง
ไม่ยุติธรรม เหตุใดสยามจึงยอมถูกกดขี่ข่มเหง รัชกาลที่ ๕ จึงทูลตอบไปอย่างชาญฉลาดว่าผู้ตอบไม่ใช่

                                                           
๑๖๐ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑, 

๒๕๐๕ หน้า ๑๘๒-๑๘๓ 



 ๑๕๘ 
 
ผู้ที่รับผิดชอบ๑๖๑ เหล่านี้เป็นอย่างวิธีทางการทูตที่ใช้การเจรจาเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งทางการเมืองต่างๆ 
ทั้งยังแสดงถึงบทบาททางการเมืองของสยามในโลกว่าทัดเทียมอารยประเทศเช่นกัน 
  ความข้องพระราชหฤทัยของพระองค์ได้รับการคลี่คลายหลังจากเสด็จประพาสยุโรป  
ปรากฏในตอนที่ว่า “บัดนี้ความฉงนสนเท่จะสิ้นสุดลงพอที่จะได้ก าหนดลงได้อาศรัยที่สิ้นขัดข้องใน
ส่วนฝรั่งเศสจึงได้ตกลงใจ ว่าจะได้กลับไปถึงกรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม วันที่ ๑๖ ได้กะเวลาพอ
ตลอดแต่ยังไม่ได้ปฤกษาใครเลย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๙๕-๙๖) 
แสดงถึงพระราชประสงค์ในการเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ประการหนึ่งว่า
เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างสยามกับฝรั่งเศส การเดินทางยังดินแดนของเจ้าอาณานิคมจึงเป็นการ
แก้ปัญหาที่ชาญฉลาดของรัชกาลที่ ๕  
  อีกตอนหนึ่งกล่าวข้อราชการระหว่างสยามกับฝรั่งเศสระหว่างที่ทรงมีพระราช
ปฏิสันถารกับขุนนางฝรั่งเศส คือ มองซิเออร์โฟร์ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวฝรั่งเศสไว้ว่า  
 

  ข้อที่พูดเปนราชการนั้น แสดงความยินดีที่ฉันมาจะได้มีช่องปฤกษาหารือกันระงับ
การซึ่งพวกฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ฝ่ายตวันออกแกล้งกล่าวว่าเราไม่อยากเปนไมตรีกับฝรั่งเศส...ฉันก็
ว่าฉันดีใจที่ได้มาเปิดความจริงซึ่งมีอยู่ในอกให้เห็นว่าเราอยากเปนไมตรีกับฝรั่งเศสเพียงใด 
ข้อความอันนี้ฉันก็ได้เปิดไว้กับเอมเปอเรอรัสเซียเสร็จแล้ว เขาก็รับว่าเอมเปอเรอได้รับสั่งกับ
เขา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๑๑๒) 

   

  ตอนข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาอย่างนักการทูต พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ
เอมเปอเรอรัสเซียถึงเรื่องความขัดแย้งของสยามกับฝรั่งเศสมาก่อนแล้ว การตรัสข้อราชการกับขุนนาง
ฝรั่งเศสผู้นี้ จึงเป็นการสานสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสดังพระราชประสงค์  น ามาสู่อ านาจในการต่อรอง
และอ านาจอธิปไตยของสยามในเวลาต่อมา 
  การบันทึกความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองของเจ้าอาณานิคมเป็นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการเดินทางมายังดินแดนยุโรป เนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้สยามเร่งปรับปรุงประเทศ
ให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคโดยเลียนแบบการ
ปกครองของอังกฤษในพม่าและมาเลเซีย จึงปรากฏการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่ ๔ มณฑล 
ได้แก่ ไทรบุรี เพชรบูรณ์ จันทบุรี และปัตตานี ในช่วง พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๙ การท าสัญญายกดินแดน 
คือ ตราดและเกาะใต้แหลมสิงห์ถึงเกาะกงให้ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ สนธิสัญญายกดินแดนฝั่งขวา
                                                           

๑๖๑ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒, 
๒๕๒๘: ๕๘ 

 



 ๑๕๙ 
 
แม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศสแลกกับจันทบุรี ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ และการยกดินแดนมณฑลบูรพา คือ เสียม
ราฐ พระตะบอง และศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแลกกับตราดและเกาะต่างๆ การตราพระราชก าหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ๑๖๒ และการตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็นสุขาภิบาลแห่ง
แรกของประเทศสยาม ในพ.ศ. ๒๔๔๐ รวมถึงการตั้งสุขาภิบาลในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศที่
ท่าฉลอม ใน พ.ศ. ๒๔๔๘๑๖๓ การปฏิรูปการปกครองของสยามข้างต้นสัมพันธ์กับความรู้ด้านการเมือง
การปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งสิ้น  รัชกาลที่ ๕ ทรงรวบรวมลักษณะการเมืองการ
ปกครองของเจ้าอาณานิคม การแบ่งเขตแดนของยุโรป และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุโรป  
  การบันทึกระบอบการปกครอง ต าแหน่งในการบริหาร รวมถึงลัทธิที่ เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมเป็นสิ่งที่รัชกาลที่  ๕ ทรงสนพระราชหฤทัย 
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ขณะราษฎรถวายฎีกา ซึ่งสื่อถึงความคิดของราษฎรต่อเจ้านายยุโรป ดังปรากฏ
ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ ขณะที่รัชกาลที่ ๕ 
ตรัสถามเรื่องราชการเมืองนอร์เวย์กับเคราน์ปรินซ์ ข้อสนทนาเกี่ยวกับก าลังทหาร การคลัง และ
ความรู้ของคนไทยเกี่ยวกับยุโรปแสดงว่าคนไทยมีดีไม่แพ้คนยุโรป แม้รัชกาลที่ ๕ จะทรงปฏิเสธแต่
เจ้านายยุโรปอ้างด้วยเรื่องการดื่มสุราของชาวยุโรปที่มีมากกว่าชาวไทย๑๖๔ การเสด็จประพาสยุโรปจึง
เป็นโอกาสที่ดีของชนชั้นน าสยามในการพบปะกับบรรดาผู้น าในยุโรป ชนชั้นน าสยามในยุคนั้นจึงมี
ทัศนคติว่าสยามสามารถเป็นอารยประเทศเฉกเช่นประเทศในยุโรปได้ 
  ขณะเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ปรากฏภาพของราษฎรรัสเซียที่มาถวายฎีกา
หน้าขบวนรถของพระเจ้าแผ่นดิน ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป 
พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ ดังที่ว่า  
                                                           

 ๑๖๒ สุขาภิบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) จัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลขึ้นใน
กรุงเทพฯ ตามแบบอย่างการปกครองท้องถิ่นที่ทรงเห็นมาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศ  โดยให้สุขาภิบาล
กรุงเทพฯ อยู่ในอ านาจการบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ที่มีขนาดเล็กที่สุด ทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่หรือในแง่จ านวนประชากร โดยสุขาภิบาลมักประกอบด้วยท้องที่ราว ๔-๖ 
หมู่บ้าน สุขาภิบาล การน าระบบการปกครองท้องถิ่นมาใช้นี้ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ตามแบบอย่างอารยะประเทศ ด้านหนึ่งเป็นการริเริ่มให้ประชาชนปกครองตัวตามแบบอย่างของระบอบ
ประชาธิปไตย อีกด้านหนึ่งมาจากการที่พระองค์ทรงห่วงใยอนามายและความเป็นอยู่ของราษฎร (โดม ไกรปกรณ์, 
๒๕๕๙) 

๑๖๓ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 
๑๖๔ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒, ๒๕๒๘ 

หน้า ๕๙ 
 



 ๑๖๐ 
 
 

  เมื่อขึ้นรถมาด้วยกันล้อมวงกงกันแน่นหนา แต่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุกเข่าข้างทางรถ
เดินเอากระดาษวางบนหัว ฉันไม่ทันเห็นเพราะหันไปพูดอยู่กับเอมเปอเรอ ต่อทหารเข้าฉุดกันเอะอะ
จึงเหลียวมาเห็นออกตกใจ เอมเปอเรอแกบอกว่าเปล่าดอก มันมาร้องฎีกาเท่านั้น ดูท่าทางน่ากลัว
หน่อยๆ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๔๓)  
 

  ตัวอย่างข้างต้นบันทึกว่าขณะเสด็จประพาสรัสเซีย ที่วังปิเตอร์ฮอฟ พระองค์ทรงพบ
ผู้หญิงเข้ามาถวายฎีกาหน้าขบวนเสด็จ ทรงกล่าวว่าท่าทางน่ากลัว แสดงถึงลักษณะทางการเมืองใน
ประเทศรัสเซียที่ยังมีการร้องทุกข์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์แม้จะไม่ถูกธรรมเนียมก็ตาม ภาพของ
ราษฎรและเจ้านายยุโรปจึงไม่ใช่ภาพที่น่าพิสมัยต่อชั้นน าสยามเท่าใดนัก 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกถึงพวกโซเชียลลิสต์ว่ามีความส าคัญต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศ ขณะเสด็จประทับ ณ วิลลาโนเบลซันเรโม ของอิตาลี พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า
วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันหยุดของพวกสังคมนิยม คือ ไม่ชอบผู้มีทรัพย์และมียศศักดิ์ จะมีการแห่ 
ถือธง ตีกลอง เป่าแตร จึงเป็นวันที่เจ้านายไม่ออกจากบ้านเนื่องจากเกรงจะเกิดข้อพิพาทกันขึ้น๑๖๕ 
แสดงถึงลัทธิของชาวอิตาลีซึ่งแตกต่างไปจากระบอบการปกครองของสยามเป็นอย่างมาก 
  มีการบันทึกถึงการบริหารบ้านเมือง คือ ต าแหน่งของผู้ปกครองเมืองซันเรโม 
อิตาลีดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ พระองค์ทรงอธิบายแมร์ซึ่งเป็นต าแหน่งหัวหน้าที่ราษฎรเลือก 
รวมถึงต าแหน่งรองลงมา มีการกล่าวว่าแมร์ที่นี่เป็นแบบสังคมนิยมแบบไม่รุนแรง จัดการต าบลของตน
เป็นอย่างดี๑๖๖ การบันทึกข้างต้นเป็นอย่างการส ารวจการปกครองส่วนภูมิภาคของยุโรปซึ่งเป็น
ต้นแบบส าคัญที่สยามส ารวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน
ดินแดนเจ้าอาณานิคม 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกถึงต าแหน่งทางการเมืองการปกครองของเมืองเวนิส 
อิตาลี ไว้ว่าเมืองนี้ไม่มีเจ้าแผ่นดิน มีแต่ผู้มีตระกูลตรงกับดุ๊ก เมืองนี้ถูกนโปเลียนตียกให้แก่ออสเตรีย 
จึงขาดต าแหน่งนี้ไป ภายหลังเมื่อตกเป็นของอิตาลีจึงมีแมร์ที่ราษฎรเลือก และปรีเฟซึ่งเป็นข้าหลวง
ของรัฐบาลมาคอยก ากับดูแล๑๖๗ พระองค์ทรงบันทึกถึงระบอบการปกครองของเมืองเวนิสซึ่งแตกต่าง
ไปจากของสยามเพื่อเป็นความรู้ต่อไป  
  มีตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ อธิบายการเมืองการปกครองของสวิตเซอร์แลนด์ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกสมาชิกในที่ประชุมปรึกษาราชการ กล่าวคือ สวิตเซอร์แลนด์มีคนหลายเชื้อ
                                                           

๑๖๕ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๑๖๓-๑๖๔ 
๑๖๖ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๑๙๒-๑๙๓ 
๑๖๗ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๒๖๔ 



 ๑๖๑ 
 
ชาติอาศัยอยู่รวมกัน จึงใช้ทั้ง ๓ ภาษา การเขียนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ต้องเขียนทั้ง ๓ ภาษา 
สมาชิกต้องรู้ทั้ง ๓ ภาษาหรืออย่างน้อย ๒ ภาษา และประเพณีว่าแต่ละชาติจะเป็นสมาชิกชาติละกี่
คน๑๖๘ เหล่านี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกในที่ประชุมปรึกษาราชการซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของประเทศดังกล่าว แสดงว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อการ
ปกครองดังกล่าวเป็นอย่างมาก  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทกึความคิดและความเชื่อต่อเจ้านายของราษฎรยุโรป ดังปรากฏ 
ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ชาวอิตาลีนับถือเจ้านายมาก แต่มีอิสระจึงโห่ร้องเวลาเจ้านายเสด็จได้ มีการเดินเบียด ยืนใกล้รถ โยน
หนังสือให้ในรถ หรือส่งหนังสือให้กับพระหัตถ์ของเจ้านายได้ ในออสเตรียเอมเปอเรอยึดถือธรรมเนียม
ผู้คนเกรงกลัวมาก ที่รัสเซียราษฎรเกรงกลัวเอมเปอเรอเป็นอย่างมากเปรียบเป็นพระเจ้ามากกว่าเป็น
คนทั่วไป ส่วนเมืองสวีเดนราษฎรอิสระมากกว่าอิตาลี ไม่รู้สึกว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้านายแต่อย่างใด๑๖๙ 
เหล่านี้เป็นความคิดและความเชื่อของราษฎรยุโรปหลายประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครอง การ
เสด็จประพาสในดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้พระองค์สามารถส ารวจ รวบรวม และตีความความ
เป็นไปของบ้านเมืองยุโรปได้ อันเป็นบทบาทส าคัญของนักส ารวจชาวสยามซึ่งมุ่งส ารวจลักษณะ
ทางการเมืองการปกครองในดินแดนเจ้าอาณานิคมซึ่งออกล่าอาณานิคมในดินแดนต่างๆ  
  การแบ่งเขตแดนในดินแดนเจ้าอาณานิคม การก าหนดเขตแดนที่รัชกาลที่ ๕ ทรง
บันทึกไว้ในบันทึกการเดินทางแบ่งได้เป็นเขตแดนทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างแผนที่
หรือด่านภาษี เป็นต้น จะสังเกตได้ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงเขตแดนทางธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนการก าหนดเขตแดนในแผนที่นั้นมีบันทึกไว้ถึงเขตแดนของเยอรมันและฝรั่งเศสบ้าง ไม่เหมือนกับ
การเสด็จประพาสชวาและมลายูซึ่งบันทึกถึงการก าหนดเขตแดนโดยแผนที่ไว้ค่อนข้างมาก สาเหตุ
น่าจะเนื่องมาจากเขตแดนของยุโรปค่อนข้างมั่นคงแล้ว มีการท าแผนที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ผิดกับ
เมืองขึ้นของสยามที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคนั้น ความรู้ด้านการแบ่งเขตแดนของ
ตะวันตกจึงเจริญก้าวหน้ากว่าตะวันออกเป็นอย่างมาก 
  ในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ ขณะประทับวิลลาโนเบลซันเรโม ทรงบันทึกถึง
เขตแดนธรรมขาติที่แบ่งมอนาโคกับฝรั่งเศสไว้ดังต่อไปนี้ “ไปไม่เท่าไรก็ถึงแดนต่อแดนมอนาโคกับ
ฝรั่งเศส แบ่งกันด้วยล าห้วยเหมือนกัน ห้วยนี้เปนห้วยใหญ่ ปากห้วยออกจะเปนอ่าวๆ มีแหลมยื่น
แรง อยู่ข้างแดนฝรั่งเศสดูงามมาก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๐๐) แสดง

                                                           
๑๖๘ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๒๑๘-๒๑๙ 
๑๖๙ ดูรายละเอียดใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒, ๒๕๒๘ 

หน้า ๖๔-๖๘ 



 ๑๖๒ 
 
ถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติ คือ ล าห้วยใหญ่  พระองค์ทอดพระเนตรเส้นแบ่งเขตแดนทาง
ธรรมชาตินี้ด้วยพระองค์เอง เกิดเป็นความรู้ส าคัญในการจัดการดินแดนของสยามในอนาคต   
  ในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จไปยังเมืองปารีสบันทึกรอยต่อเขต 
แดนของเยอรมนีกับฝรั่งเศสไว้ พระองค์ทรงบันทึกว่าเขตแดนของเยอรมันกับฝรั่งเศสไม่มีหลักที่แน่
ชัด น่าจะต่อกันที่เขาโวเคซาน แต่ก็ไม่ใช่ มีการต่อเขตแดนกันบริเวณสถานีรถไฟซึ่งพบความ
เปลี่ยนแปลงของพนักงาน ทหาร ซึ่งมีกิริยา รูปพรรณสัณฐาน และการแต่งตัวที่แตกต่างกัน๑๗๐ เขต
แดนจึงเป็นสิ่งก าหนดสัญชาติและความประพฤติของผู้คนด้วยประการหนึ่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงพินิจ
พิเคราะห์ลักษณะดังกล่าวด้วยพระองค์เองแสดงถึงอ านาจในการส ารวจ บันทึก และตัดสินความ
แตกต่างเหล่านั้นเหมือนดังที่เจ้าอาณานิคมปฏิบัติกับดินแดนอาณานิคมอ่ืน 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ขณะประทับยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บันทึกเขตแดนเยอรมัน  
ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเขตแดนทางธรรมชาติ คือ ทะเลสาบเป็นตัวแบ่งเขตแดน
สวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลี การแบ่งเขตแดนระหว่างเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลีนี้เป็นการก าหนด
สัญชาติของพลเมืองด้วย ทั้ง ๓ ประเทศนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกเหมือนกัน ส่วนทะเลสาปลุคาโน
แบ่งสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีคนละครึ่ง๑๗๑ เหล่านี้เป็นอย่างการส ารวจพ้ืนที่รอยต่อเขตแดนในยุโรป
ของชนชั้นน าสยาม อันจะน ามาสู่การส ารวจการต่อรองกับประเทศมหาอ านาจอย่างฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
ดินแดนของสยามต่อไป๑๗๒ 
  การเสด็จประพาสยุโรปท าให้รัชกาลที่ ๕ ได้ทอดพระเนตรและสืบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนในดินแดนแถบยุโรปด้วยพระองค์เอง ความรู้เหล่านี้จะส่งผลให้ชนชั้นน า
สยามสามารถบริหารจัดการ แก้ไข และต่อรองปัญหาข้อพิพาททางเขตแดนของสยามกับเพ่ือนบ้าน
และตะวันตกได้ต่อไป การเดินทางยังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้สยามมีบทบาทในการจ้องมองเจ้า
อาณานิคมและน าองค์ความรู้ส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนดังกล่าวกลับมาต่อรองกับเจ้าอาณานิคม
นั้นๆ 
  บันทึกการเดินทางบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้า
อาณานิคม ผู้อ่านจะพบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป ซึ่งมีทั้งสัมพันธภาพอันดีและมีความ
ขัดแย้งต่อกัน ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๒ ซึ่งบันทึกถึงความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างนอร์เวย์กับสวีเดนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะเสด็จประพาสเมืองคริสเตียเนีย ของ
เดนมาร์ก ความขัดแย้งของนอร์เวย์กับสวีเดนนี้เทียบได้กับเยอรมันกับฝรั่งเศส ปัญหาเกิดจากความ

                                                           
๑๗๐ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒ หน้า ๙๕-๙๖ 
๑๗๑ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๒๑๙ 
๑๗๒ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 



 ๑๖๓ 
 
คลางแคลงใจเรื่องเจ้าแผ่นดิน รวมไปถึงพลเมืองทั้งสองประเทศที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งดังกล่าว
เกิดจากข้อพิพาทระหว่างประเทศที่มีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน๑๗๓ การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศดังกล่าวท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจวิถีทางทางการเมืองโลกมากยิ่งขึ้น การน าความรู้เหล่านี้
กลับไปปรับปรุงนโยบายทางการเมืองของประเทศท าให้สยามมีอ านาจอธิปไตยดังที่ต้องการ 
  ขณะเสด็จประพาสเมืองแกนดี ของลังกา มีตอนที่แสดงเหตุผลทางการเมืองของ
อังกฤษกับวิลันดาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนดินแดน ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราช
ด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ที่ว่า  
 

  ถ้าจะเอาเทียบกับยาวาแล้วเปนรองมาก ทั้งความงามความรุ่งเรืองเจริญแลความ
บริบูรณ์ ราษฎรก็น้อยกว่ามาก ถ้ายังไม่เห็นยาวา ทีก็จะเห็นงามอยู่เห็นเสียแล้วดูจืดเต็มที บ้าน
เราคงจะไม่ผิดกันนัก ความประสงค์อังกฤษที่ยอมแลกกับวิลันดา เพราะเกาะนี้เปนย่าน
ส าคัญ อาจห้ามไม่ให้เรือมาตวันออกได้ ชั่วแต่ไม่ให้บรรทุกถ่าน ต้องการอ านาจ ข้าง
วิลันดาต้องการอัฐ พอเหมาะความประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๔๗)  

 
  การแลกพ้ืนที่เกาะลังกาของอังกฤษกับวิลันดา เนื่องจากอังกฤษเห็นว่าห้ามไม่ให้เรือ
มายังฝั่งตะวันออกได้ คือ ต้องการอ านาจ ส่วนวิลันดาต้องการเงิน ผลประโยชน์จึงตรงตามความ
ต้องการของทั้งสองฝ่าย ความข้างต้นเป็นการบันทึกเหตุผลทางการเมืองของเจ้าอาณานิคมซึ่งไม่ต่าง
จากที่สยามต้องประสบภายใต้การล่าอาณานิคมเท่าใดนัก 
 

๓) การรวบรวมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมของตะวันตก 
  เหตุผลส าคัญประการหนึ่งในการเดินทางไปยังดินแดนยุโรปของชนชั้นน าสยาม คือ 
ความต้องการเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของตะวันตก ความรู้เหล่านี้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่ชน
ชั้นน าสยามในการที่จะเร่งจัดการปฏิรูปการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  วัฒนธรรมของเจ้า
อาณานิคมที่รัชกาลที่ ๕ ทรงรวบรวมไว้ในบันทึกการเดินทางชุดนี้ถือเป็นองค์ความรู้ส าคัญของสยาม 
ในการที่จะท าความเข้าใจดินแดนเจ้าอาณานิคม ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของสยาม 
ซึ่งจะท าให้เห็นตัวตนของสยามชัดเจนยิ่งขึ้น พระองค์ทรงรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา 
อาหารและยารักษาโรค คริสต์ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม การละเล่นและการ

                                                           
๑๗๓ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๒, ๒๕๕๒ หน้า ๑๗๗ 

 



 ๑๖๔ 
 
แสดง รวมถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าประจ าถิ่น แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยต่อ
วัฒนธรรมของเจ้าอาณานิคมดังกล่าว 
  ภาษาเป็นองค์ความรู้ส าคัญส าหรับชนชั้นน าจึงปรากฏการบันทึกภาษาตะวันตก 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษานอร์เวย์ และภาษาเยอรมัน เป็นต้น รวมถึงภาษาเปอร์เซียที่มี
อิทธิพลต่อภาษาในยุโรปตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นการเรียกชื่อสถานที่และมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายค าศัพท์ที่ใช้เรียกแทนต าแหน่งของรัชกาลที่ ๕ และ
สมเด็จพระราชินี รวมถึงค าเรียกชื่อสถานที่และสิ่งของต่างๆ ดังการบันทึกค าเรียกพระมหากษัตริย์
และพระราชินีใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ซึ่ง
บันทึกค าที่ชาวต่างชาติแถบอาหรับเรียกรัชกาลที่ ๕ และพระราชินีสยามไว้ดังนี้  
 

  ค าที่เรียกฉันในราชการใช้ มลิก เอล เซียม กวีนใช้มลิกา เอล อิงลัน แต่เด็กตาม
ถนนมันตะโกนกันเรียกสุลต่านๆ ใช้แต่เจ้าแผ่นดินเตอกี ค าว่า เคดีฟ สูงกว่า วลีไวสรอย แต่ต่ า
กว่า มลิก เปนค ายืมมาจากภาษาเปอเซียน เอมเปอเรอ ไม่มีค าอาหรับใช้ ทับศัพท์ เอมเปเรตอ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๓๑)  

 
  ค าเรียกพระมหากษัตริย์สยามนี้แสดงถึงพระราชฐานะและการให้เกียรติรัชกาลที่ ๕ 
และสมเด็จพระราชินีของสยามเป็นอย่างยิ่ง มีการสืบค้นค าเรียกว่ามีทั้งภาษาเปอร์เซียและการใช้ค า
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมในแถบอาหรับเกี่ยวกับล าดับชั้นในดินแดนข้างต้น 
การรวบรวมรากภาษาท าให้สยามมีภูมิรู้เหนือดินแดนดังกล่าวผ่านบทบาทของนักส ารวจชาวสยาม 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึกค าเรียกกษัตริย์และราชินีนอร์เวย์ในภาษานอร์วิเยียนไว้
ว่า “ภาษานอรวิเยียนเรียกเจ้าแผ่นดินว่ากอง เรียกกวีนว่าโดรนนิง เพราะฉนั้นถ้าจะอ่านหนังสือ
ในนั้นจะได้เข้าใจ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๓๕) การเรียกต าแหน่ง
ของพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย เพ่ือเป็นความรู้ส าคัญที่จะท าความ
เข้าใจดินแดนยุโรปต่อไป เนื่องจากภาษาถือเป็นอ านาจทางการเมืองการปกครองอย่างหนึ่ง  
  ค าเรียกสถานที่และสิ่งของต่างๆ มีการบันทึกชื่อสถานที่ตามเจ้าของภาษา แปล
เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการถอดเสียงหรือแปลเป็นภาษาไทย ยกตัวอย่างตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม 
๓ กล่าวถึงชื่อสถานที่เป็นภาษาเยอรมันว่า “ที่ซึ่งพ่อมาอยู่นั้นเปนวิลลาหลังหนึ่งในหมู่แครนด์โฮเตล 
เรียกว่าวิลลาเฟอร์สเตนรูห์ Fürstenruhe ภาษาไทยเขียนไม่ถูกเพราะสระไม่หอ แปลว่าเปนที่พัก
ของเจ้า” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๐๙) พระองค์ทรงถอดเสียงและ
สะกดค าภาษาเยอรมนีเป็นภาษาไทย แสดงถึงการเก็บภาษาอย่างเป็นระบบและความรอบรู้ของผู้
บันทึก  



 ๑๖๕ 
 
  นอกจากนี้ยังปรากฏการบันทึกค านามใน พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ ซึ่ง
กล่าวถึงการเสวยพระกระยาหารแบบที่เรียกว่าบาสเกตหรือกระจาดไว้ดังนี้ “ เขาจัดอย่างที่เรียก    
บาสเกตอันเราเคยแปลว่ากระจาด แต่ไม่ใช่กระจาด เปนกระจาดอย่างฝรั่งดังนี้” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๙) ลักษณะของอาหารประเภทดังกล่าวจัดใส่กระจาดอย่างฝรั่ง มี
การอธิบายถึงกระจาดนี้อย่างละเอียดว่าภาษาไทยแปลว่ากระจาด หากแต่ไม่ใช่กระจาดอย่างไทย แต่
เป็นกระจาดอย่างฝรั่ง คือ ท าเป็นรูปหีบ สายด้วยหญ้าโปร่งๆ สูงประมาณหนึ่งศอก ยาวประมาณหนึ่ง
ศอกหนึ่งคืบ และน าลวดเหล็กมาผูกตามบุญตามกรรมพอให้ฝาไม่หลุดเท่านั้น ภาษาจึงเป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมนั้นๆ ค าของภาษาหนึ่งอาจไม่สามารถแทนด้วยค าอีกภาษาหนึ่งได้อย่างพอเหมาะพอดี 
พระองค์จึงทรงอธิบายความหมายของค าว่า basket ไว้อย่างละเอียด  
  พระองค์ทรงรวบรวมอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม และผลไม้ประจ าถิ่นที่มี
ความแปลกและแตกต่างจากสยาม สิ่งเหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมของยุโรปผ่านอาหารการกิน รวมถึง
ทัศนคติของชนชั้นน าสยามต่ออาหารและยารักษาโรคดังกล่าว สยามได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอาหาร
ของชาวยุโรปที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ การยกระดับตัวตนของสยามจึงปรากฏผ่านการ
สัมผัสวัฒนธรรมดังกล่าว อาหารคาวและอาหารหวานเป็นอย่างของแปลกตาของชนชั้นน าสยาม 
รัชกาลที่ ๕ ทรงมุ่งบันทึกลักษณะของอาหารชนิดต่างๆ กรรมวิธีการปรุงอาหาร รวมถึงขั้นตอนในการ
รับประทานอาหารเหล่านั้น  
  ยกตัวอย่างการกล่าวถึงอาหารบนเรือกลางทะเลแดงใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ที่ว่า “กิน
เข้าเย็นวันนี้มีมักกะโรนีเส้นย่อมๆ เขาท าไม่ได้ใส่มะเขือเทศ เรียกลูบริอลิตะเลียนเหมือนก๋วยเตี๋ยว 
เรียกมะนาวแลน้ าตาลพริกป่นมาเติมอร่อยจนตากับตันต้องลอง เลยสั่งให้ท ามาบ่อยๆ ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๐๒) อาหารที่ทรงบันทึกคือมักกะโรนีไม่ใส่
มะเขือเทศลักษณะเหมือนก๋วยเตี๋ยว พระองค์ทรงปรุงด้วยมะนาว น้ าตาล และพริกป่นเพ่ิมเติมจนมี
รสชาติอร่อย มีการสั่งเมนูนี้มาเสวยอยู่บ่อยครั้ง แม้จะเป็นอาหารต่างชาติต่างถิ่นแต่พระองค์ก็ทรง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมยุโรปซึ่งมีความศิวิไลซ์ได้  
  มีตอนหนึ่งกล่าวถึงอาหารอิตาเลียนอย่างมักกะโรนีและอาหารประเภทอ่ืน กับข้าวที่
อิตาลีคือมักกะโรนีเส้นเล็ก ข้าวสุกกับตับไก่ ปลาทอดกรอบไม่มีก้าง เนื้อโคย่าง ของหวานคือไข่เจียว
กับผลไม้ที่เรียกว่าเฟนอกคี กับข้าวอีกอย่างหนึ่งคืออาติโจ๊ก๑๗๔ เหล่านี้เป็นการบันทึกการรับประทาน
อาหารอิตาเลียนซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของสยาม ถือเป็นความรู้เกี่ยวกับอาหารยุโรป ทั้งยัง
แสดงถึงความศิวิไลซ์ของผู้บริโภคชาวสยามท่ีเข้าใกล้ศูนย์กลางความศิวิไลซ์อีกด้วย 

                                                           
๑๗๔ ดูรายละเอียดใน ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๑๓๓ และ ๑๓๕ 

 



 ๑๖๖ 
 
  มีการกล่าวถึงหอยนางรมซึ่งเป็นของดีประจ าเมืองออสเตนด์และเมืองปรัสเซลส์ไว้
ในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังนี้ “โฮเตลนี้เรียกเดโลเซียง เปนที่สบายดีเหมือนกัน อาหารก็ดี 
เว้นไว้แต่ไม่ได้กินหอยนางรม เมืองออสเตนด์แลเมืองบรัสเซลส์เปนที่วิเศษด้วยหอยนางรม แต่ครั้น
เมื่อถามถึง เขาว่ากินไม่ได้ไม่ใช่ฤดู ถ้ากินผิดฤดูก็เจ็บ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๒: ๑๓๕) จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอาหารประจ าเมืองออสเตนด์ ประเทศฝรั่งเศส คือ 
หอยนางรม ทรงบันทึกไว้ว่าหากไม่ใช่ฤดูก็ไม่สามารถรับประทานได้  
  อาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีการบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ คือ ไข่ดิบ ทรงเสวยขณะเสด็จ
ประพาสโรงสุราในเมืองซันเรโม อิตาลี ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ต่อไปนี้  
 

  ลูกสาวเอาไข่มาเลี้ยง ไข่นั้นดิบๆ มีพริกไทยกับเกลือมาด้วย  เมื่อแรกนึกว่า
จะเปนแต่ซื้อมาต้มกินที่บ้าน นางนั่นมาเตือนให้กิน เราก็ไม่เข้าใจ เรียกจะเอาไข่สุกมันก็ไป
เอามาให้ทั้งตะกร้า เพื่อจะให้เปนที่เข้าใจดีเจ้าของต้องเจาะแล้วดูดกินเปน ตัวอย่าง เราจึง
อ้อ กินลองดูบ้าง ของมันอร่อยดีจริง ไม้ซึ่งเราส าคัญว่าไม้จิ้มฟันเสียบอยู่กลายเปนไม้ส าหรับ
เข่ียไข่ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๖๖)  

 

  การเสวยไข่ดิบตามที่ลูกสาวเจ้าของโรงสุรา ณ เมืองซันเรโมน ามาถวายเป็นการเสวย
ของแปลกต่างถิ่นของรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงเป็นนักเดินทางที่ออกส ารวจดินแดนห่างไกลและสัมผัส
กับวัฒนธรรมต่างแดนอย่างใกล้ชิด การสัมผัสกับวัฒนธรรมของยุโรปจึงท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใกล้
ความศิวิไลซ์ได้ประการหนึ่ง 
  อีกตอนหนึ่งบันทึกวิธีการท าตับห่านของร้านอาหารที่เมืองบาเดนบาเดน ใน
เยอรมนี ซึ่งเป็นอาหารที่แปลกแตกต่างจากอาหารไทยปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๒ 
ดังนี้  
 

  ตรงเข้าไปแวะที่วเลนตีน ซึ่งเปนเรสเตอรองต์มีชื่อเสียงล่ าฦๅมากว่าท ากับเข้าดีนัก 
ความล่ าฦๅนั้นก็เปนความจริง อาหารอยู่ข้างวิเศษ เมืองนี้เปนที่ท าตับห่านซึ่งซื้อขายกันอยู่ 
อยากจะเห็น แต่เปนเวลาที่เขาไม่ได้ท า เพราะเขาท ากันในฤดูหนาว ได้ฟังแต่วิธีท า คือแกล้งให้
ห่านมันเกิดโรคตับโตโดยให้กินของที่เผ็ดมีพริกเปนต้น กับทั้งของที่มันๆ มันไม่ได้กินโดย
ความอยากกิน จับตัวมาเอาอาหารกรอกลงไป ให้กินจนเหลือขนาด ข้อที่ให้กินพริกนั้นเพื่อ
จะให้กินน้ าให้มาก เมื่อตับโตแล้วก็ฆ่า ตับที่บรรจุกลักไปขายเปนของเก่า ไม่เหมือนซึ่งท าไว้
ใหม่ๆ รศชาดดีกว่ากันมาก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๖๘)  

 



 ๑๖๗ 
 
  วิธีการเลี้ยงห่านให้ตับโตโดยฝืนกินของที่เผ็ดและมันนี้เป็นวิธีการที่ทรงบันทึกไว้ 
รวมถึงการกรอกอาหารให้ห่านกินจนเกินขนาด เมื่อตับโตแล้วจึงฆ่าและบรรจุตับในกลักไปขาย ทรงมี
พระราชวิจารณ์ไว้ว่าตับสดมีรสชาติอร่อยกว่าของเก่าที่บรรจุกลักขายมาก ถือเป็นการบันทึกกรรมวิธี
ในการเลี้ยงห่านเพ่ือน ามาประกอบอาหารที่แปลกจากวัฒนธรรมของสยามเป็นอย่างมาก การบันทึก
ถึงอาหารแปลกจึงเหมือนกับที่เจ้าอาณานิคมจ้องมองดินแดนอาณานิคมเช่นกัน 
  เครื่องดื่มของยุโรปที่มีการบันทึกไว้ ได้แก่ น้ าแร่ นม และสุรา ซึ่งมีความแตกต่างไป
จากเครื่องดื่มของสยาม พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกน้ าแร่เมืองเอเวียง ขณะเสด็จประพาส
เมืองซันเรโม อิตาลีไว้ดังนี้ “น้ าโอเดอเวียง เปนน้ าแร่ที่เมืองเอเวียง แต่จืด ถ้วยท าด้วยกระดาษพับ
แบนๆ เวลาจะรินน้ าก็กางออก อย่างเอาใบตองตักน้ ากิน ผ้าเช็ดมือกระดาษ หมดเท่านั้น ตามแต่จะว่า
กันไป” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๙) น้ าโอเดอเวียงซึ่งเป็นน้ าแร่ของ
เมืองเอเวียงนี้ทรงบันทึกไว้ว่ามีรสจืด รวมถึงวิธีการดื่มที่คล้ายน าใบตองมารองน้ าดื่ม ถือเป็นความ
แปลกของการดื่มน้ าในดินแดนเจ้าอาณานิคม 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกว่าที่เมืองเนเปิลล์ อิตาลี คนนิยมดื่มนมแพะมากกว่านม
โค ดังตอนต่อไปนี้ 
 

  สิ่งที่ชอบใจพ่อมากนั้นมีนมวัวกินอุดม ยังไม่ได้เล่าเรื่องนมวัว ซึ่งรู้มาจากเน
เปอล เมื่อเวลาขึ้นไปบนเขา เห็นเขาต้อนแพะลงมาเปนฝูงๆ ถามได้ความว่าเปนแพะนม
ทั้งนั้น คนที่เนเปอลไม่ชอบกินนมโค เพราะสงไสยว่าปนน้ าฤๅกินน้ าไม่ดี  แต่แพะนั้นเปน
สันดานปีนเขาคล่อง เขาต้อนขึ้นไปเลี้ยงไว้บนยอดเขา หาน้ ากินบนยอดเขา แต่คน
ต่างประเทศไปอยู่ที่นั่นไม่ชอบกินนมแพะ ว่ารศมันแหลมเกินไป  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๓, ๑๔๕) 

 
  ความนิยมของชาวเนเปิลส์ (Naples) ที่ไม่ชอบดื่มนมโคเพราะสงสัยว่าปนน้ าหรือกิน
น้ าไม่ดี แต่แพะกินน้ าบนยอดเขา คนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ที่เมืองดังกล่าวไม่ชอบดื่มนมแพะเพราะมี
รสแหลมเกินไป แสดงถึงรสนิยมและวัฒนธรรมการดื่มนมของชาวยุโรปที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่นมีการบันทึกถึงสุราของอิตาลีที่ใช้ดื่มแทนน้ าดื่ม ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ต่อไปนี้ 
 

  เหล้าอิตาเลียนที่กินนี้ มีสองอย่างที่ส าหรับกินต่างน้ า เหล้าเหลืองรศเปรี้ยวอ่อน
หน่อยหนึ่ง เหล้าแดงรศหวานดื่มง่ายแต่ฉุน แต่ถ้าเทียบกับเหล้าอ่ืนแล้วจะว่าอ่อนไม่ได้ ฉุน
ทั้งคู่ขึ้นตาทีเดียว เคร่ืองที่จะรินต้องมีเครื่องโก้งเก้งคล้ายรางปืนใหญ่ เมื่อวางขวดแล้วเวลาจะ
รินขันควงข้างหลังเหมือนยกปืน แต่เขามีน้ ากินดีมาก เปนน้ าล าธารอร่อย ของหวานมีแชม



 ๑๖๘ 
 

เปนช์ นับว่าเปนแชมเปนช์ อย่างอ่อนกว่าของชาติอ่ืนหมด หวานมาก (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๓๓) 

 
  มีการบันทึกว่าสุราอิตาลีมี ๒ อย่างซึ่งใช้ดื่มแทนน้ า สีเหลืองมีรสเปรี้ยวอ่อน ส่วนสี
แดงรสหวานดื่มง่ายแต่มีกลิ่นฉุน รวมถึงแชมเปญที่อ่อนกว่าของชาติอ่ืน การเสด็จประพาสในดินแดน
อิตาลี จึงเป็นการทดลองดื่มสุราต่างถิ่นของชนชั้นน าสยาม แสดงถึงรสนิยมของชนชั้นน าในยุคนั้นได้
ประการหนึ่ง 
  ผลไม้ต่างถิ่นล้วนเป็นของแปลกตาส าหรับชนชั้นน าสยาม มีการบันทึกถึงผลไม้
ประจ าถิ่นอย่างสตรอเบอร์รี่ว่ามีรสชาติอร่อยและมีขนาดใหญ่ ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ซึ่ง
บันทึกถึงผลไม้ประจ าถิ่นขณะประทับบนเรือบริเวณในทะเลแดง สตรอเบอร์รี่ที่นี่มีขนาดใหญ่ มี
รสชาติอร่อย ไม่มีกลิ่นแตงหนู แต่มีรสเปรี้ยวจึงเสาะท้อง ต้องเสวยน้ าแร่๑๗๕ ความแปลกตาและ
รสชาติของผลไม้ชนิดนี้เป็นสิ่งที่น่าพิศวง หากแต่รสชาติที่เปรี้ยวนั้นกลับท าให้พระองค์ทรงเสาะท้อง 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการปรับตัวระหว่างการเดินทางต่างถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ทั้งยังสื่อ
ถึงความแปลกแตกต่างไม่คุ้นชินที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชนชั้นน าสยามอยู่บ้าง 
  อีกตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันกล่าวถึงลูกพลัมและส้มในเมืองซันเรโม 
อิตาลี ดังนี้  
 

  มีลูกไม้มาใหม่ส่วนวันนี้ คือปลัมสีม่วงลักษณสีสรรเหมือนองุ่นสีม่วง  ลูกโต
ประมาณเท่ามะปรางท่าอิฐ แต่รศยังไม่หวานมากเช่นที่ได้เคยกิน กับส้มแมนเดอรินไปพบที่
บอร์ดิเครา มีเลือดแดงภายในเหมือนส้มสเปน แต่ไม่หวานแหลม เขาว่าแก่จัดเกินไปเสียแล้ว 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๑๙)  

 
  ผลไม้ที่เสวยคือลูกพลัมสีม่วงซึ่งมีลักษณะเหมือนองุ่นสีม่วง มีขนาดใหญ๋เท่ามะปราง 
รสชาติไม่หวานเหมือนที่เคยเสวย และส้มแมนดารินที่บอร์ดิเครา เมืองซันเรโม ทรงอธิบายว่ามีสีเลือด
ภายในเหมือนส้มสเปน แต่รสชาติไม่หวานแหลม แสดงถึงวิธีการบันทึกผลไม้ของพระองค์ซ่ึงเน้นบันทึก
ลักษณะภายนอกและรสชาติ โดยมีการเปรียบเทียบกับผลไม้ที่พระองค์เคยเสวย อ านาจในการเลือก
บันทึกวัฒนธรรมเหล่านี้จึงอยู่ที่นักเดินทางชาวสยาม 
  สรุปได้ว่าอาหารและเครื่องดื่มของดินแดนอาณานิคมแตกต่างจากของสยาม ทั้งยังมี
รสชาติไม่ถูกปากชนชั้นน าสยามมากนัก ชนชั้นน ารับรู้ความจริงที่ว่าบางพ้ืนที่ในยุโรปมีความขาด
                                                           

๑๗๕ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๑, ๒๕๕๓ หน้า ๑๐๖ 
 



 ๑๖๙ 
 
แคลนอาหาร รวมไปถึงยารักษาโรคที่แปลกแตกต่างจากยารักษาโรคของสยาม การอยู่ในพ้ืนที่ต่าง
วัฒนธรรมท าให้ชนชั้นน าสยามเห็นตัวตนของสยามชัดเจนยิ่งขึ้น อาหารการกินของสยามจึงเป็นสิ่งที่
พอเหมาะพอดีกับชั้นน าสยาม หากแต่การรับวัฒนธรรมอาหารจากยุโรปก็ช่วยส่งเสริมความศิวิไลซ์
ของผู้บริโภค ชนชั้นน าจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในสังคมโลกยุคใหม่ ณ ขณะนั้น 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน
ดินแดนแถบยุโรปอย่างเช่นการฝังศพและการสารภาพบาป ทั้งยังทรงแสดงพระราชทัศนะต่อคริสต์
ศาสนาไว้ด้วย ยกตัวอย่าง ความเชื่อเกี่ยวกับการฝังศพของพระฝรั่งเมืองซิซิลีและเมืองมอลตา ซึ่ง
ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ พระองค์ทรงอธิบายถึงวิธีการท าพิธีหลังนักบวชเสียชีวิตว่าไม่ฝังแต่จับศพ
ยืนไว้ จากนั้นทรงกล่าวถึงการศาสนาในเมืองแถบนี้ว่าเป็นคาทอลิกทั้งเมือง อังกฤษไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ
ศาสนาของเมืองซิซิลีและมอลตา จึงยังคงเป็นคาทอลิกอยู่ ทั้งยังทรงพบว่าผู้หญิงเลื่อมใสในศาสนา
มากกว่าผู้ชาย ส่วนวัดของราษฎรนี้ราษฎรช่วยกันสร้างมิใช่เรี่ยรายมา๑๗๖ แสดงถึงจิตศรัทธาของ
คริสต์ศาสนิกชนในการบ ารุงศาสนาเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของทุกศาสนาใน
การร่วมแรงร่วมใจกันท านุบ ารุงนี้จึงปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางดังกล่าว 
  การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ ทั้ง ๒ คราวนี้ท าให้ชนชั้นน าสยามได้ศึกษา
ธรรมเนียมของยุโรปหลายประการ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกความรู้เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมใน
ดินแดนเจ้าอาณานิคมอีกด้วย ธรรมเนียมของดินแดนเจ้าอาณานิคมอย่างยุโรปปรากฏอยู่หลายอย่าง 
ยกตัวอย่างเช่น ธรรมเนียมการทักทายของเจ้านาย และธรรมเนียมการต้อนรับหรือรับเสด็จ
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น ธรรมเนียมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แปลกตาของชนชั้นน าสยาม รัชกาลที่ ๕ 
จึงทรงบันทึกไว้อย่างเป็นต าราความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุโรป  ทั้งยังท าให้ชนชั้นน าได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมในดินแดนแห่งความศิวิไลซ์อีกด้วย 
  ธรรมเนียมการทักทายของเจ้านายยุโรปเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากธรรมเนียม
ของสยามเป็นอย่างมาก ชนชั้นน าจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันสมัยทัดเทียมกับเจ้าของวัฒนธรรม ดัง
ตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ซึ่งกล่าวถึง
ธรรมเนียมการทักทายของเจ้านายยุโรป ขณะเสด็จประพาสเมืองโรม ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  เรื่องเจ้านายจูบกอดกันนั้นไม่ใช่การเบา เล่นกระแทกกันแรงๆ อยู่ ถ้าผู้น้อยต้อง
เอียงปรางให้ผู้ใหญ่ ไม่มีผิดกันกับลูกเอียดเอียงปรางนั้นเลย ท่าเดียวกัน ดู๊กออฟเยนัวเอียงให้
ฉันก่อน เอาแก้มเข้ามาไถจมูกฤาปากเอาทีเดียว ต้องซดกันตั้ง ห้า หก เจ็ด ไปถึงที่เจ้าแผ่นดิน

                                                           
๑๗๖ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๓๐๖ 



 ๑๗๐ 
 

ก็ร้องอี๋ๆ ให้ฉันเอียงปราง ต้องเอียงถวายแล้วก็ทรงเอียงให้ฉันบ้าง แปลว่าเสมอกัน  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๒๐๕-๒๐๖) 

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการกอดจูบกันระหว่างเจ้านายสยามและยุโรปว่ากระแทกกันแรงๆ มีการ
เอียงแก้มให้แก่กัน ถือว่าเสมอกัน ปกติผู้น้อยจะเอียงแก้มให้ผู้ใหญ่ก่อน ถือเป็นธรรมเนียมที่ชนชั้นน า
สยามสนใจใคร่รู้ มีหลักฐานจากพระราชนิพนธ์ซึ่ง “แม่เล็ก” ตรัสฝากให้รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึก
เกี่ยวกับธรรมเนียมดังกล่าวให้พระองค์ด้วย พระองค์ทรงปรับพระองค์ให้คุ้นชินกับธรรมเนียมดังกล่าว
อย่างไม่เคอะเขินอันจะแสดงถึงความเป็นผู้มีอารยะเฉกเช่นเจ้านายยุโรป 
 บันทึกการเดินทางปรากฏธรรมเนียมการต้อนรับหรือรับเสด็จพระมหากษัตริย์สยามตลอด
เส้นทางการเสด็จยุโรป มีการบันทึกการเฝ้ารับเสด็จ การต้อนรับของเจ้านาย และการถวายช่อดอกไม้ 
ดังเช่นใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ บันทึกการ
ต้อนรับของฝรั่งเศส ขณะเสด็จประพาสเมืองปารีส ดังต่อไปนี้ 
 

  แต่ครั้นเมื่อมาถึงปารีสเข้า เขาก็รับรองอย่างแข็งแรง เปรสิเดนต์ก็ขึ้นรถมาส่งถึง
ที่อยู่ ซึ่งเปนการที่เขาไม่ได้ท าให้แก่ผู้ใด นอกจากเอมเปอเรอรัสเซีย การที่เขาท าเช่นนี้ ผู้ซึ่ง
มีสัญญาไม่วิปลาสคงจะเข้าใจได้ว่า เขาไม่ได้ท าด้วยกลัวเกรงอ านาจเราอย่างใด ท าด้วยเห็นแก่

พระบารมีเอมเปอเรอ๑๗๗แลด้วยก าลังตื่นรู้ขนบธรรมเนียมเจ้านาย เพราะได้ไปเคยเห็นการ
รับรองที่รัสเซียมา การที่ท าอะไรก็ถ่ายแบบที่นั้นมาทั้งสิ้น  
  ส่วนการรับรองที่ในเมืองฝรั่งเศสนี้ เรียกได้ว่าดีอย่างยิ่ง สเตชั่นแต่งหรูหรามาก 
ทหารก็มาก ทั้งในสเตชั่นนอกสเตชั่น คนแน่น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๒๘: ๑๑๐) 

 

  ความข้างต้นแสดงการต้อนรับรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างดี หากแต่เนื่องจากเกรงพระ
บารมีของเจ้านายรัสเซีย รวมถึงการรับธรรมเนียมต้อนรับเจ้านายมาจากรัสเซีย มิใช่เพราะเกรงบารมี
ของเจ้านายสยามแต่อย่างใด พระองค์ทรงบันทึกการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติทั้งการตกแต่งสเตชั่น
อย่างหรูหรา การมีทหารเป็นจ านวนมาก รวมถึงประชาชนที่มากันอย่างหนาแน่น ภาพเหล่านี้แสดงถึง
พระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยามของพระองค์อย่างเด่นชัด  
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ บันทึกการรับเสด็จที่สเตชั่นฮาร์ซบูร์ก ของเมืองบรันซวิก แสดง
ถึงการถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างสูง โดยเป็นตอนที่บันทึกการถวายช่อดอกไม้ การอ่าน

                                                           

 ๑๗๗ เอมเปอเรอคือพระเจ้านิโคลาสที่ ๒ 



 ๑๗๑ 
 
ค ากลอน การปักธงช้างตลอดทางเสด็จ รวมถึงการถือธงช้างของเด็กชาวยุโรประหว่างรับเสด็จ๑๗๘ 
แสดงถึงธรรมเนียมการต้อนรับเจ้านายของชาวยุโรป รวมถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์สยาม
ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินยังดินแดนยุโรป การเสด็จมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงเป็นอย่างสมพระ
เกียรติ แสดงถึงตัวตนของพระองค์ท่ีอยู่เหนือราษฎรยุโรปทั้งปวง จึงปรากฏการรับเสด็จและถวายการ
ต้อนรับตลอดเส้นทางการเสด็จ ภาพดังกล่าวเป็นการน าเสนอผ่านมุมมองของผู้บันทึก หากแต่เป็นการ
คัดสรรสิ่งที่จะเสริมให้ตัวตนของผู้เดินทางโดดเด่นที่สุด 
  การละเล่นและการแสดงของยุโรปเป็นที่แปลกตาของชนชั้นน าสยาม ไม่ว่าจะเป็น
การแสดงละคร การแสดงบัลเล่ต์ การแสดงออเคสตรา และการแสดงละครสัตว์ การบันทึกถึง
การละเล่นและการแสดงดังกล่าวแสดงให้เห็นวัฒนธรรมการละเล่นและการแสดงของสยามเด่นชัด
ยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเน้นย้ าถึงวัฒนธรรมอันงดงามของสยามซึ่งแตกต่างจากตะวันตกที่หยาบคายน่า
ตื่นตาตื่นใจ ดังตัวอย่าง ขณะเสด็จประพาสเมืองเบอลินปรากฎการแสดงละคร ดังปรากฏใน ไกลบ้าน 
เล่ม ๓ ดังนี้ 
 

  กินเข้าแล้วเวลา ๒ ทุ่มเศษไปดูลครเมโตรโปล มีรังสิตแลศิริวงษ์ไปด้วย เล่นเปน 
อย่างลครร้อยเรื่อง คือจับเอาบทกลอนที่ว่าด้วยสิ่งไรเปนที่ตั้งแล้วท ารูปเข้าหานั้นอย่างหนึ่ง เล่น
ล้อในราชการของเยอรมัน แลประเทศอ่ืนๆ นั้นอย่างหนึ่ง เปนท่อนๆ ไป เล่ายาก มีเจรจาพาด
ถึงเมืองไทยนิดหนึ่ง เพราะเราไปดู โรงลครนี้นั่งสามชั้นแต่ท างามดี การที่เล่นนั้นตรงกันกับยี่เก
ของเราทีเดียว ลงท้ายก็เปนบาเลต์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๙) 

 
  ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบละครของเยอรมันกับละครร้อยเรื่องและยี่เก
ของสยาม มีการบันทึกถึงเนื้อเรื่องว่าเป็นการเล่นล้อราชการของเยอรมันและประเทศอ่ืนๆ โดยมีการ
กล่าวถึงเมืองไทยอยู่บ้าง ละครของเยอรมันจึงกลับกลายเป็นคู่เทียบกับละครร้อยเรื่องและยี่เกของ
สยาม แสดงถึงการน าวัฒนธรรมของสยามเป็นศูนย์กลางเพื่อเทียบเคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก   
  การแสดงออเคสตราปรากฏในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จประพาส
เมืองออสเตนด์ ซึ่งบันทึกว่าที่คัวซาลมีออเคสตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนี้ “เขาอวดว่าออเคสตราที่ไหน
จะใหญ่เท่านี้ไม่มีในโลก คัวซาลที่ไหนจะจัดดีเท่าที่นี่ไม่มี ที่ว่านี้ก็เห็นจริง ที่ซึ่งควรจะเทียบได้ คือมอน
ติกาโล แต่มอนติกาโลเปนอย่างเก่า หนาๆ หนักๆ ออเคสตรานั้นเปนไม่มีสู้ได้แน่ แต่ที่นี่เปน อย่างใหม่
แท้ แลดูแบบบางโปร่ง เปน สิ่งซึ่งควรจะดูแลพิศวง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๒: ๑๓๗)  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าออเคสตราที่นี่จัดได้ดี หากแต่เทียบได้กับมอนติกาโลกซึ่ง
                                                           

๑๗๘ ดูรายละเอียดใน ไกลบ้าน เล่ม ๓, ๒๕๕๒ หน้า ๕๖-๕๗ 
 



 ๑๗๒ 
 
เป็นอย่างเก่า ส่วนที่คัวซาลเป็นอย่างใหม่ ซึ่งควรที่จะเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง การทอดพระเนตรสิ่งที่วิเศษ
ในโลกเป็นพระราชประสงค์หนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนี้ ทั้งยังเสริมให้พระองค์มีความ
ศิวิไลซ์เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะว่ามอนติกาโลสามารถเทียบได้กับออเคสตราที่นี่ 
ทั้งยังทรงแยกความเก่าแก่และลักษณะเฉพาะของออเคสตราทั้งสองแห่งออกจากกันอีกด้วย การพินิจ
พิเคราะห์จากพระราชประสบการณ์ของพระองค์แสดงถึงอ านาจของผู้บันทึกซึ่งสามารถไตร่ตรองและ
เลือกสรรข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าอวดอ้างจึงไม่อาจเชื่อถือได้เสมอไป 
  การบันทึกความน่าพิศวงของการแสดงละครสัตว์ที่เมืองบาเดนบาเดนอยู่ใน ไกล
บ้าน เล่ม ๒ พระองค์ทรงบันทึกรายละเอียดในการแสดงไว้อย่างละเอียด แสดงถึงความสนพระราช
หฤทัยในการแสดงดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังตอนต่อไปนี้ 
 

  เวลายามหนึ่งไปดูเซอคัส๑๗๙ที่เทียเตอร์๑๘๐ซึ่งอยู่ใกล้กับโฮเตล...เจ้าของเซอคัสนี้ ชื่อ
อาลเบอตชูมาล เล่นอยู่ข้างจะวิเศษพิศดารเปนอันมาก เมื่อแรกจะไปชายอุรุพงษ์ไม่สมัค 
อยากจะไปดูซิเนมาโตคราฟ ถึงไหนดูที่นั่นถูกฅอกับดุ๊ก คร้ันไปดูเข้าแล้วบ่นใหญ่ ว่าถ้าไปดูซิเน
มาโตคราฟจะเหยยับยิ่งเสียกว่าไม่ได้ไปเมืองซุริค กลับมาเลยคลั่งกันกับดุ๊กใหญ่ อยากจะเอา
ไปเล่นบางกอกบ้าง ว่ากันฉุยอยู่จนดึก ท านองที่เล่นนั้นดังนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๘๓) 

 

  ความข้างต้นแสดงถึงการบันทึกการแสดงละครสัตว์อย่างละเอียด โดยทรงใช้ค าว่า 
“วิเศษพิสดารเปนอันมาก” ชายอุรุพงษ์ถึงกับต้องการน าไปแสดงที่บางกอก พระองค์ทรงบันทึกถึง
การใช้ม้าในการแสดงว่าหากไม่มีม้าผู้ชมจะพากันติเตียนว่าไม่ใช่ละครสัตว์ การบันทึกอย่าง
ละเอียดลออเช่นนี้แสดงถึงความแปลกของการแสดงละครสัตว์ รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชนชั้น
น าสยามและราษฎรเกี่ยวกับการแสดงของตะวันตกอีกด้วย ท่าทางการแสดงที่แปลกตาท าให้ชนชั้นน า
สยามรู้สึกพิศวงถึงกับต้องการน าไปแสดงที่บางกอก ความตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นน าสยามได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมในดินแดนศิวิไลซ์ การยกระดับกลุ่มตนให้ทัดเทียมยุโรปและเหนือราษฎรสยามจึง
ถูกน าเสนอผ่านการเข้าชมการแสดงดังกล่าว 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าประจ าถิ่นเป็นข้อมูลส าคัญในการท าความ
เข้าใจความเป็นมาและวัฒนธรรมในดินแดนเจ้าอาณานิคม การบันทึกท าให้ชนชั้นน าสยามได้สืบค้น
และค้นหารากเหง้าของยุโรป ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงนี้แสดงจุดเด่นของ

                                                           

 ๑๗๙ เซอคัส (circus) คือ ละครสัตว์ 
 ๑๘๐ เทียเตอร์ (theathe) คือ โรงละคร 



 ๑๗๓ 
 
ชนชาตินั้นๆ ได้อย่างเด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวนอร์เวย์
ซึ่งสัมพันธ์กับเรือไวกิง ดังตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ต่อไปนี้  
 

  เดิมในยุโรปไม่รู้จักพวกนอรวีเจียน พวกนี้มีเรือเรียกว่าไวกิงไปเที่ยวปล้นในทเล 
ลามหนักไปจนกระทั่งถึงตีบ้านเมืองเช่นเดนมาร์ก อิงค์แลนด์แลเมืองฝรั่งเศสข้างล่าง ปล้นเอา
ทรัพย์สมบัติแล้วกลับถิ่น ภายหลังก าเริบหนักขึ้นเลยจนถึงยึดถือที่แผ่นดิน เลยจนถึงปกครอง
แผ่นดินเปนเจ้านายเข้าเรื่องพงษาวดาร จะว่าแต่ด้วยเรื่องเรือไวกิง” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๗๙-๑๘๐)  
 

  เรือไวกิงมีความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์การตั้งรกรากและถิ่นฐานของชาว
นอร์เวย์ จากการเที่ยวปล้นในทะเลก่อนตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองในบริเวณปัจจุบัน การบันทึกนี้จึงเป็น
อย่างต าราความรู้ในดินแดนนอร์เวย์พระองค์จึงทรงบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวนอร์เวย์ไว้อย่าง
ละเอียด การบ่งบอกถึงชาติก าเนิดของชาวนอร์เวย์ว่าเดิมทีไม่เป็นที่รู้จักของชาวยุโรป แต่เดิมมีเรือไวกิ้
งออกปล้นในเดนมาร์ก อังกฤษ และฝรั่งเศส จนยึดแผ่นดินและตั้งต้นเป็นเจ้านายปกครองดินแดน
ต่อไป ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และท่าทีของชาวยุโรปที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แสดงถึง
ลักษณะของสังคมโลกท่ีมีการแบ่งแยกกลุ่มชนและระดับชั้นเช่นเดียวกัน 
  เรื่องเล่าประจ าถิ่นในบันทึกการเดินทางเป็นเรื่องเล่าประจ าถิ่นของชาวนอร์เวย์ใน
ยุโรป ดังตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังที่ว่า  
 

  ในประเทศนอรเวนี้ตรงกันข้ามกับเดนมาร์กเช่นที่ได้กล่าวมาแล้ว คือเดนมาร์กไม่มี
เขาเลย ที่นี่หาที่ราบไม่ได้เลย เปนเขาไปทั้งนั้น...พวกชาวนอรเวเขากล่าวกันว่า ชาวเมือง
มอนตินิโครพูดว่า เม่ือพระเจ้าสร้างโลก คิดจะให้มีเขาในประเทศต่างๆ จึงหยิบโปรยลงไป
แห่งละเล็กละน้อย เมื่อถึงมอนตินิโครเหลือเท่าใดเทลงไปหมด จึงได้เปนเขาไปทั้งสิ้น ที่นอร
เวนี้พระเจ้าคงจะได้โปรยลงมามากเหมือนกัน จึงได้เปนเขาไปหมด  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๙)  

 
  ตัวอย่างข้างต้นเป็นนิทานประจ าถิ่นอธิบายลักษณะภูมิประเทศในแถบนอร์เวย์และ
เดนมาร์ก ชาวนอร์เวย์กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกคิดจะให้มีเขาในประเทศต่างๆ จึงโปรยไปแห่งละ
เล็กละน้อย แต่โปรยไปที่เมืองมอนตินิโครที่เหลือทั้งหมดจึงเป็นเขามาก ส่วนนอร์เวย์นี้พระเจ้าน่าจะ
โปรยลงมามากเช่นกันจึงมีเขามาก เรื่องเล่านี้เป็นอย่างนิทานประจ าถิ่นและนิทานอธิบายเหตุซึ่ง
อธิบายลักษณะของเขาที่มีมากในบริเวณดังกล่าว แสดงถึงลักษณะร่วมกันของมนุษย์ในการคิดหาเรื่อง



 ๑๗๔ 
 
เล่าประกอบการอธิบายสถานที่ต่างๆ การเดินทางจึงเป็นการสร้างประสบการณ์และความรู้แก่นัก
ส ารวจเป็นอย่างยิ่ง 
 
 การเดินทางในแต่ละพ้ืนที่ท าให้ชนชั้นน าสยามมีประสบการณ์ในการเดินทางไม่เหมือนกัน แม้
ในบันทึกการเดินทางจะท าให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้คน เส้นทางการเดินทาง และพระราชกรณียกิจทั้ง
ในและนอกประเทศ แต่การเน้นหนักของการบันทึกประสบการณ์ย่อมมีระดับที่แตกต่างกัน บันทึก
การเดินทางในพระราชอาณาเขตเป็นอย่างการส ารวจทรัพย์สมบัติของผู้ปกครอง ได้แก่ จ านวน เชื้อ
ชาติ และวิถีชีวิตของผู้คน ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในเส้นทางการเดินทาง รวมถึงพระราช
กรณียกิจที่สัมพันธ์กับการจัดการดูแลและครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้น เช่น สถานที่ส าคัญ รวมถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น กล่าวได้ว่าบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตเน้นการบันทึก
ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คนและทรัพยากรของพระองค์ พระราชกรณียกิจจึงสัมพันธ์กับการเมืองการ
ปกครองและสังคมวัฒนธรรมของประเทศ 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมบันทึกประสบการณ์การเดินทางยังดินแดนใต้อาณา
นิคมของตะวันตก ทรงมุ่งบันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผู้คน เส้นทางการเดินทาง และสังคม
วัฒนธรรมกับสยาม เนื่องจากเป็นดินแดนใกล้เคียง พระราชกรณียกิจจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการเขต
แดนของสยาม การรวบรวมความเจริญทางวิทยาการ สังคมวัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คนใน
สังคมอาณานิคมของตะวันตก  
 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมพบการมุ่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้คนและ
เส้นทางการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นดินแดนไกลโพ้นส าหรับสยามในยุคนั้น ความแปลกตา
จึงปรากฏผ่านข้อมูลเหล่านี้ สังเกตได้จากการเรียกสิ่งของ สถานที่ หรือวัฒนธรรมด้วยค าทับศัพท์
เนื่องจากไม่มีค าเรียกในภาษาไทย จึงต้องอธิบายลักษณะอย่างถี่ถ้วน รวมถึงพระราชกรณียกิจในการ
รวบรวมและบันทึกความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเจริญสัมพันธไมตรีเป็นส าคัญ ความตื่น
ตาตื่นใจของสยามจึงปรากฏผ่านการเดินทางในดินแดนยุโรปอย่างชัดเจน  
 ประสบการณ์มากมายเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ส าคัญที่จะท าให้ชนชั้นน าเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
รวมถึงท าให้ผู้อื่นรู้จักสยามผ่านการเดินทางอีกด้วย ประสบการณ์จากการเดินทางชุดนี้จะน าพาชนชั้น
น าสยามสู่ความเข้าใจความเป็นไปของโลกทั้งต่อตนเอง ชวา มลายู และยุโรปท่ามกลางภาวะโลก
สันนิวาส ดังที่จะได้กล่าวถึงในบทที่ ๓ ต่อไป 



  
 

บทที่ ๓ 
โลกในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 

 
 การบันทึกประสบการณ์ของรัชกาลที่ ๕ น ามาสู่การน าเสนอมุมมองต่อโลกผ่านพระราช
ทัศนะของพระองค์ การแสดงทัศนะต่อโลกท่ีทรงพบแสดงถึงตัวตนของพระองค์ในดินแดนต่างๆ อย่าง
เด่นชัด โดยเฉพาะการพิจารณาโลกที่อยู่ตรงข้ามซึ่งจะท าให้เห็นตัวตนของเราชัดเจนยิ่งขึ้น พระองค์
ทรงตระหนักถึงความเหนือกว่าและด้อยกว่าของสยามเมื่อเทียบกับดินแดนอ่ืน ทั้งยังทรงเผชิญกับ
ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเมื่อเสด็จประพาสทั้งในและนอกพระราชอาณาเขต ประสบการณ์การ
เดินทางประกอบกับการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เป็นการยกระดับความรอบรู้และสติปัญญาของชนชั้น
น าสยามเหนือประชาชนในพระราชอาณาเขต ทั้งยังเพ่ิมอ านาจในการต่อรองทางการเมืองการ
ปกครองกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศมหาอ านาจตะวันตกอีกด้วย ผู้วิจัยขอกล่าวถึงมิติของโลก
ในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ และตัวตนของชนชั้นน าสยามผ่านหัวข้อ โลกของชนชั้นน า
สยามผ่านการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 
 
๓.๑ มิติของโลกในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
 มิติของโลกที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางชุดนี้สื่อถึงทัศนคติและความคิดของชนชั้นน าสยาม
ต่อการจ้องมองผู้อ่ืนซึ่งแตกต่างจากตนเอง บันทึกการเดินทางได้บรรจุทัศนคติของชนชั้นน าเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์กับประชาชน ชาวบ้านเหนือกับกลุ่มชาติพันธุ์ เมืองหลวงกับหัวเมือง สยามกับ
ดินแดนอาณานิคม และตะวันตกกับตะวันออก มิติของโลกเหล่านี้สื่อถึงทัศนคติของชนชั้นน าสยาม
ต่อตนเองและผู้อ่ืนไว้อย่างน่าสนใจ 
 

 ๓.๑.๑ พระมหากษัตริย์กับประชาชน 
 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ สะท้อนพระราชทัศนะของพระองค์ที่พระมหากษัตริย์อยู่
เหนือประชาชนทั้งปวงทั้งในและนอกพระราชอาณาเขต ประชาชนในที่นี้หมายรวมทั้งชาวไทย และ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพระราชอาณาเขต หากเสด็จออกนอกพระราชอาณาเขตจะหมาย
รวมถึงประชาชนของดินแดนอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมทั้งหมด พระราชทัศนะของพระองค์
ปรากฏเด่นชัดผ่านบันทึกการเดินทางผ่านการแสดงความจงรักภักดีในพระราชอาณาเขต รวมถึง
การรับเสด็จและการต้อนรับพระองค์ภายนอกพระราชอาณาเขต 
 การแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์และการยกย่องพระมหากษัตริย์เทียบเท่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏเมื่อพระองค์เสด็จผ่านหัวเมืองในพระราชอาณาเขต พระองค์ทรงประเมินความ



 ๑๗๖ 
 
จงรักภักดีของพสกนิกรในพระราชอาณาเขตอยู่เสมอ เนื่องจากแสดงถึงความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังปรากฏการเฝ้ารับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ตลอดเส้นทางการเสด็จประพาสในพระราช
อาณาเขต ยกตัวอย่างเช่น ภาพการรับเสด็จอย่างเนืองแน่นใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสหัว
เมืองชายทเลตวันออก เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ ขณะเสด็จประพาสจันทบุรีที่ตลาดเมืองเก่า ณ วัน
อาทิตย์ แรม ๙ ค่ า เดือน ๓ และตลาดพลิ้ว ณ วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ า เดือน ๓ จุลศักราช ๑๒๔๖ 
(พ.ศ. ๒๔๒๗) ปรากฏดังต่อไปนี้  
 

  ราษฎรพากันต้อนรับแขงแรง...เมื่อไปถึงที่ใดราษฎรก็พากันมาตั้งเครื่องบูชาตาม
หน้าบ้านคอยอยู่แล้วทุกแห่ง ตั้งแต่โต๊ะจีนลงไปจนเทียนเล่มธูปเล่มเปนที่สุด มิได้เว้นเลย ตัว
ก็พากันประชุมอยู่หน้าบ้าน ไม่ว่ายักย้ายไปทางใดก็คงพบอย่างนั้นทั้งสิ้น สุดแต่นั่งลงแห่งใด 
หรือเดิรไปแห่งใด ก็มีแต่ราษฎรเอาของมายื่นให้ไม่ว่าเล็กๆ น้อยๆ ส้มหน่วยกล้วยใบก็ตามยื่น
เกรียวๆ ไป” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑๔,๑๖) 

  

 ตอนข้างต้นแสดงภาพของราษฎรที่รับเสด็จพระองค์อย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่การตั้งเครื่องบูชา
หน้าบ้านทั้งใหญ่และเล็ก การเฝ้ารับเสด็จหน้าบ้าน รวมถึงการถวายของแด่พระองค์ท่ัวทุกแห่ง เหล่านี้
แสดงถึงความจงรักภักดีของราษฎรที่มีต่อพระองค์อย่างเห็นได้ชัด การประเมินสิ่งที่ทรงพบเห็นจะ
น าไปสู่การวิเคราะห์ผลว่าราษฎรในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ผ่านการรับเสด็จอย่าง
ท่วมทน้ พระราชฐานะของพระองค์ในพระราชอาณาเขตจึงอยู่ในล าดับสูงสุดเหนือผู้ใด 
 นอกจากนี้ยังปรากฏการเปรียบเปรยจ านวนราษฎรที่มารับเสด็จอย่างล้นหลามรวมถึงกิริยา
ท่าทางในการแสดงความเคารพนับถือเจ้านายนี้ เป็นการเน้นย้ าสถานภาพของพระมหากษัตริย์สยาม
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ขณะพระองค์เสด็จ
พระราชด าเนินยังป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีการบันทึกไว้ว่า “มีราษฎรมามากเหมือนเทศกาลไหว้พระ 
แต่ถามดูก็ได้ความว่านัดกันมารับเสด็จเท่านั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: 
๒๙) และอีกตอนหนึ่งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ขณะเสด็จประพาสบ้านหัวดง จังหวัด
นครสวรรค์ที่ว่า “มีคนมาประชุมอยู่แน่นในลานวัด ต้องไปยืนให้กราบตีนตามความต้องการเป็นอัน
มาก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘-๓๙) แสดงถึงจ านวนของราษฎรที่แห่
แหนกันมารับเสด็จอย่างล้นหลาม เปรียบได้กับเทศกาลไหว้พระ ทั้งยังแสดงท่าทาง เคารพนับถือ
พระองค์โดยการกราบพระบาทอีกด้วย การบันทึกภาพข้างต้นยิ่งเป็นการเน้นย้ าถึงพระราชฐานะของ
พระองค์เหนือผู้ใดในพระราชอาณาเขต การเสด็จประพาสยังหัวเมืองต่างๆ จึงท าให้พระองค์ได้
ตรวจสอบความจงรักภักดีของราษฎรได้อย่างถ้วนทั่ว  



 ๑๗๗ 
 
 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีการบันทึกความในใจของราษฎรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งความตั้งใจของราษฎรที่จะหล่อรูปพระองค์และความเคารพนับถือเจ้านายของชาวบ้าน ดังใน พระ
ราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ขณะเสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ซึ่งกล่าวถึงความปรารถนาที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าแผ่นดิน มี
การช่วยกันออกเงินเพ่ือหล่อรูปพระเจ้าแผ่นดินและพรรณนาถึงคุณงามความดีต่อราษฎรเป็นอันมาก 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงทรงชี้ให้ชาวบ้านดูรัชกาลที่ ๕ พระองค์พระราชทานเสมา 
ชาวบ้านพากันโจษจันว่าโชคดีกว่าชาวบ้านที่ลงไปเขาบวชนาค เพราะความตั้งใจที่จะท าบุญส่งผลให้
พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาให้เห็นถึงที่นี่ ดังที่ว่า  
 

  แต่ยังมีความปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นฟ้า และบอกให้อนุโมทนาในเรื่องที่
ได้ออกเงินหล่อรูปฟ้า พรรณนาถึงบุญคุณของฟ้าที่มีแก่ราษฎรเป็นอันมาก และการที่ได้
ออกเงินหล่อรูปท่านไว้คงจะได้บุญมาก และจะมีความจ าเริญแก่ตัว ความปรารถนามีอย่าง
เดียวแต่จะใคร่เห็นตัวฟ้า กรมหลวงด ารง เห็นบ่นคร่ าครวญนัก จึงชี้ตัวฟ้าให้เป็นที่ชื่นชม
ยินดีต้องไปหาธูปมาบูชา และรับพาเด็กมารับเสมาคุยเอ็ดว่าดีกว่าพวกที่ลงไปถึงเขาบวช
นาค เพราะเหตุที่ตัวมุ่งหมายจะท าบุญกุศลส่งให้ฟ้าขึ้นมาถึงที่ ได้ เห็นสมประสงค์ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๓-๔) 

 
 ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ความเปรียบว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” คือ “ท้องฟ้า” เนื่องจากท้องฟ้าปก
คลุมและอยู่เหนือทุกสิ่งในโลก ส่วนพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่เหนือราษฎรทั้งปวงในประเทศ ดังนั้นทั้งสอง
สิ่งจึงอยู่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ความจงรักภักดีและความศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์นี้ปรากฏผ่านการรวม
เงินกันเพ่ือหล่อรูปพระเจ้าแผ่นดิน และการบอกว่าต้องการเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้ง ดังนั้นเมื่อได้
เห็นแล้วจึงต่างพากันน าธูปมากราบไหว้บูชา ทั้งยังกล่าวอีกว่าโชคดีกว่าพวกที่ไปวัดเขาบวชนาคซึ่ง
ก าลังท าธรรมาสน์จะมีเทศน์มหาชาติซ้อนกัน ราษฎรต่างพากันกล่าวว่านี่เป็นเพราะมุ่งจะท าบุญจึงส่ง
ให้พระเจ้าแผ่นดินมาให้เห็นดังปรารถนา ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นี้จึงมีความเชื่อเรื่อง 
“การท าบุญ” ผ่านความตั้งใจในการหล่อรูปและ “บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์” ผ่านภาพการจุด
ธูปเพ่ือกราบไหว้ซ้อนทับอยู่ด้วย การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตเช่นนี้เปรียบเสมือนการ
เคลื่อนที่ของฟ้ามาให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระบารมี การวิเคราะห์ความจงรักภักดีของบุคคลที่ทรงพบ
เห็นด้วยพระองค์เองนี้ท าให้ชนชั้นน าเชื่อมั่นในอ านาจของกลุ่มตน ทั้งยังน าไปสู่การบริหารราชการ
แผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความเคารพนับถือพระมหากษัตริย์ของชาวเมืองสุพรรณบุรีสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมของ
ราษฎรกับแนวคิดสมัยใหม่ของรัชกาลที่ ๕ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ า



 ๑๗๘ 
 
มะขามเฒ่า ขณะเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ที่ว่า 
“ชาวสุพรรณอยู่ข้างจะเป็นคนนับถือเจ้านายจัด นับถือบูชาอธิษฐานได้ จะถวายอะไรเจ้าดูเหมือน
จะได้บุญ ที่สุดจนเสื่อที่สานมาส าหรับให้นั่งก็มีค าอธิษฐานติด ใกล้ไปข้างเป็นพระพุทธเจ้ามากกว่า
อย่างอ่ืน” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๒๓) ความข้างต้นแสดงว่าชาว
สุพรรณบุรีนับถือเจ้านายเป็นอย่างมาก โดยทรงบันทึกไว้ว่าชาวบ้านเชื่อว่าตนเองสามารถอธิษฐานขอ
พรพระมหากษัตริย์ได้ไม่ต่างจากพระพุทธเจ้า จะถวายสิ่งใดคงจะได้บุญ แม้แต่เสื่อที่สานมาให้ประทับ
ก็มีค าอธิษฐาน  
 ตอนดังกล่าวสอดแทรกพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ต่อความเชื่อของราษฎร และยังทรง
แฝงนัยว่าพระองค์มิใช่พระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถดลบันดาลตามที่ราษฎรอธิษฐานได้ 
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ซึ่งมีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ มิได้มีอ านาจวิเศษแต่อย่างใด การ
ตรวจสอบความเคารพนับถือของราษฎรเช่นนี้ท าให้พระองค์ทรงตระหนักถึงความเชื่อดั้งเดิมต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานาน หากแต่ทรงแสดงพระราชทัศนะต่อความเชื่อ
เหล่ านั้ นด้วยแนวคิดสมัยใหม่ที่ ป ระกอบด้วยหลักเหตุผล ยิ่ งเน้นย้ าว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระมหากษัตริย์ที่มีความศิวิไลซ์เหนือราษฎรในดินแดน จึงต้องเร่งพัฒนาผู้คนเหล่านี้ให้มีความศิวิไลซ์  
 ภาพของชาวสุพรรณบุรีที่นับถือเจ้านายอย่างถึงที่สุดจึงปรากฏอย่างเด่นชัดประกอบกับการ
วิพากษ์ความเชื่อถือของราษฎรชาวสุพรรณบุรีว่าเจ้านายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถอธิษฐานขอพรได้ 
รวมถึงฐานะที่ใกล้เคียงพระพุทธเจ้ามากกว่าสิ่งอ่ืน พระองค์ทรงพิจารณาด้วยหลักเหตุผลและทรง
วิพากษ์ความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลก หากแต่ความเชื่อเหล่านี้ยังคงเป็น
สิ่งส าคัญต่อความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ การตรวจสอบความจงรักภักดีจึงปรากฏขึ้นตลอด
การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตเหล่านี้ 
 ความเคารพศรัทธาพระมหากษัตริย์ของประชาชนปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราช
ด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ขณะเสด็จประพาสต าบลคมามัน 
เมืองตรังกานู๑๘๑ ในวันพุธที่ ๑๑ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ า ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ทรงบันทึกภาพของ
หญิงชราที่มาเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๕ ดังต่อไปนี้ 
 

                                                           

 ๑๘๑ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้หลายครั้งจนถึงเมืองกลันตันและตรังกานูเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งยังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์สยามพระองค์ใดเสด็จไปยังเมืองทั้งสองมาก่อน จึงท าให้พระยากลันตัน
และพระยาตรังกานูหันมาสวามิภักดิ์ต่อสยามยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้แต่พระยาตรังกานูซึ่งห่างเหินกับสยามมากท่ีสุดก็
กลับจงรักภักดีถึงขนาดตามมาส่งเสด็จ (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: ๑๙๙-๒๐๐) 
 



 ๑๗๙ 
 

  ยายแก่คน ๑ ถือไม้เท้ามาถามหาเจ้าชีวิตอยู่ไหม อยากแลเห็นเจ้าชีวิต ถามมา
จนถึงตัวเราๆ บอกว่าให้แลเถิด ยังถามว่านี่หรือ เราบอกว่าแท้แลแกปูผ้าลงกราบ  ถามได้
ความว่าเป็นลูกกัปตันจีนมา ๓ ชั้นแล้ว เราให้เงิน ๑๐ เหรียญ ดูพระยาตรังกานูยิ้มทึ่งมาก 
กลับมาพลับพลาให้เงินพระยาตรังกานูแจกคนที่ท าพลับพลาและท าทาง ๒๐๐ เหรียญ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๒๐๔) 

 

 ภาพข้างต้นแสดงถึงการสังเกตพฤติกรรมการถามหา “เจ้าชีวิต” การปูผ้าก้มกราบรัชกาลที่ 
๕ และการเท้าความว่าเป็นลูกของกัปตันจีนมา ๓ ชั้น ซึ่งสื่อถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
สยามแม้จะมีเชื้อชาติจีนก็ตาม น ามาสู่ทัศนะที่ว่าหญิงชราชาวจีนผู้นี้มีความเคารพศรัทธาต่อพระองค์
เป็นอย่างยิ่งถึงกับเทียบว่าพระองค์เป็น “เจ้าชีวิต” ภาพแทนของประชาชนหลากหลายเชื้อสายที่
จงรักภักดีต่อพระองค์จึงปรากฏชัดในบันทึกการเดินทางชุดนี้ นอกจากนี้ยังปรากฏการพระราชทาน
พระราชทรัพย์แด่หญิงชรา รวมถึงผู้ที่ท าพลับพลาและทางรับเสด็จอันแสดงถึงพระเมตตาของ
พระมหากษัตริย์และฐานะของพระองค์เหนือพสกนิกรในพระราชอาณาเขต  
 อีกตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือน ๗ แรม ๑๐ ค่ า ร.ศ. 
๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ขณะเสด็จพระราชด าเนินยังหน้าเมืองตรังกานู ทรงกล่าวถึงราษฎรที่ยอมปฏิบัติ
ตามค าสั่งของทางราชการเพ่ือให้ได้เฝ้ารับเสด็จ ดังทีว่่า  
 

  ราษฎรมานั่งเต็ม ๒ ข้างทาง แต่คราวนี้ไม่มีคนเหน็บกริชเลยสักคนเดียวว่าพระยา
ตรังกานูให้ประกาศ ว่าถ้าใครอยากจะมาเฝ้าก็อย่าให้เหน็บกริช ถ้าใครเหน็บกริชห้ามไม่ให้มา 
คนก็พากันยินดีมามาก ในลานบ้านพระยาตรังกานูเต็มไปทั้งนั้น เห็นจะตั้งพัน นั่งอย่าง
เรียบร้อยทั้งสิ้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๒๐๕)  

 
 พระองค์ทรงบันทึกถึงการยินยอมน ากริชซึ่งชาวเมืองมักเหน็บติดตัวออกเพ่ือเฝ้ารับเสด็จ
พระองค์ว่าแสดงถึงความเคารพนับถือรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างสูง ทั้งยังพบภาพของชาวเมืองแถบหัว
เมืองมลายูที่มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการเข้าเฝ้าสองข้างทางกว่าพันคน ภาพของ
พระมหากษัตริย์ที่อยูเ่หนือประชาชนจึงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัด 
 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งแสดงความเคารพนับถือพระองค์เป็น
อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่นใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน ขณะเสด็จประพาส
อ าเภอดงศรีมหาโพธิ์ เมืองปราจีนบุรี ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) พระองค์ทรง
แสดงพระราชทัศนะต่อชาวลาวซึ่งมาคอยเฝ้ารับเสด็จว่า 
 



 ๑๘๐ 
 

  ชาวบ้านที่ได้มาพบวันนี้ เปนพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาว ซึ่งพระศรีมหาโพธิอยู่
เปนพื้นเปนลาวทั้งนั้น อยู่ข้างเปนที่จะชื่นชมยินดี ต้องนั่งห้อยตีนให้กราบและเอาตีนทูนหัว 
และขอให้ให้พรตามความปรารถนา คือ ถ้าท านาก็ขอให้ให้พรว่าให้ท านาได้ข้าวงามดี ถ้าเจ็บ
เปนโรคอะไรต้องเล่าโรคนั้นให้ฟัง แล้วขอให้ให้พรให้โรคนั้นหาย ให้ต้องเฉพาะตัวหรือเฉพาะ
พวก ที่จะให้ทีเดียวพร้อมกันไปมากๆ ไม่ได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๔๙๕: ๙) 

 
 จากข้อความข้างต้นแสดงถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ที่ปราจีนบุรีจ านวนหนึ่งซึ่งจงรักภักดีต่อ
รัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแจกแจงองค์ประกอบในการรับเสด็จพระองค์ของชาวลาว
เหล่านี้และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของการปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งน ามาสู่สาเหตุที่แท้จริงว่าสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นเนื่องมาจากความจงรักภักดีต่อพระองค์ แสดงถึงการตรวจสอบความจงรักภักดีในพระราช
อาณาเขต และน ามาสู่พระราชทัศนะที่ว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนือประชาชนในพระราชอาณาเขตทั้ง
ชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยต่างพากันเข้ามากราบพระบาทและขอให้รัชกาลที่ ๕ ทรงให้พร
แก่พวกตน ด้วยเชื่อว่าจะสามารถดลบันดาลให้ท านาได้ดีและหายจากอาการเจ็บป่วย ตอนข้างต้น
แสดงถึงความเชื่อเรื่องบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความจงรักภักดีของ
ชาวลาวในแถบนี้ได้ประการหนึ่ง  
 เมื่อเสด็จประพาสยังต่างแดน การให้การต้อนรับพระมหากษัตริย์สยามแสดงถึงฐานะของ
พระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือประชาชนภายนอกประเทศเช่นเดียวกัน ดังปรากฏการหมอบกราบหรือ
การต้อนรับพระองค์ในดินแดนชวาและดินแดนยุโรป หลายตอนในบันทึกการเดินทางยังดินแดนอาณา
นิคมเน้นย้ าพระราชทัศนะที่ว่าการเสด็จมาของพระองค์อยู่เหนือประชาชนต่างแดนทั้งปวง ดังตัวอย่าง
ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ขณะเสด็จ
ประพาสเมืองจันยอของดินแดนชวา มีการบันทึกการเฝ้ารับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ตลอดเส้นทางการเสด็จ
พระราชด าเนินดังที่ว่า “ไม่ว่าถึงแห่งใด พวกชวาชาวเมืองพอเจอะรถเข้าแล้วนั่งทั้งสิ้น ถ้าอยู่บนร้านก็
หมอบ ที่ยกมือไหว้อย่างข้างไทยโดยมาก ตั้งแต่จันยอขึ้นไปจนถึงจิปานะ” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๗๕) ทัศนะข้างต้นจึงสื่อถึงภาพแทนของชาวชวาว่าล้วนแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระองค์ทั้งสิ้น พระราชทัศนะที่ว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนือประชาชนจึงปรากฏทั้งใน
และนอกพระราชอาณาเขตอย่างเห็นได้ชัด 
 ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ บันทึกไว้ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๖ (๒๔๕๐) มีการรับ
เสด็จพระองค์อย่างสมพระเกียรติ ณ สเตชั่นฮาร์ซบูร์ก ของเมืองบรันซวิก ดังตอนที่ว่า 
 



 ๑๘๑ 
 

  เมืองนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฮาร์ซ เขาฮาร์ซนี้เปนสูนย์กลางของประเทศเยอรมนี มีแร่เงิน
แร่...ไปที่ที่ประชุมเมือง แมร์มาสปีชก่อน ปราไสยดุ๊กแลพ่อด้วยกัน พ่อขอให้ดุ๊กตอบแทน พวก
หัวน่าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฟากข้างซ้าย พวกผู้หญิงสาวยืนแถวฟากข้างขวา เมื่อดุ๊กตอบ
เสร็จแล้ว ผู้หญิงน าช่อดอกไม้มาให้ดัชเชส ว่าค ากลอนเปนแอดเดรส ภาษาเยอรมัน  แล้ว 
“ถ่ายรูป” คือทักทายทั่วกัน แล้วไปขึ้นรถเทียม ๔ ม้า พ่อกับดุ๊กไปรถน่า ดัชเชสกับบริพัตรไป
รถหลัง ตามหนทางตกแต่งด้วยธงทั้งเล็กทั้งใหญ่แลใบไม้ ธงมี ๓ อย่าง คือธงเยอรมัน ๓ สี
อย่าง ๑ ธงฮาร์ซเบิกเหลืองกับน้ าเงินอย่าง ๑ ธงช้างอย่าง ๑ สลับกันไปทั้งนั้น มีคนยืนราย 
๒ ข้างทางเปนจ าพวกต่างๆ คือหญิงชายชาวเมือง ล้วนแต่มีเครื่องหมายติดเสื้อเปนผู้มารับรอง
เปนอันมาก ผู้หญิงสาวแต่งสพายแพรสีน้ าเงินกับเหลือง สวมมาไลยดอกไวโอเลต เด็กๆ ทั้ง
กองถือธงช้างเล็กๆ แกว่งสลอน เด็กโรงเรียนต่างๆ ยืนเปนหมู่ๆ นักเรียนชั้นหนุ่มเปนพวกๆ 
กองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลแลทั้งเชลยศักดิ์ แต่งตัวหรู พวกท าแร่ต่างๆ แต่งตัวเปนเครื่องแฟนซี 
แลอ่ืนๆ เปนอันมากเหลือที่จะพรรณา เปนอันมีคนรายตลอดหนทาง โห่ร้องโบกผ้าแกว่งมือ
ไม่ได้ขาดสาย หนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: 
๕๖-๕๗) 

 
 ตัวอย่างข้างต้นบันทึกการถวายช่อดอกไม้ การอ่านค ากลอน การปักธงช้างตลอดทางเสด็จ 
รวมถึงการถือธงช้างของเด็กชาวยุโรประหว่างรับเสด็จ แสดงถึงธรรมเนียมการต้อนรับเจ้านายของชาว
ยุโรป รวมถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์สยามซึ่งเสด็จพระราชด าเนินยังดินแดนยุโรป การ
เสด็จมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงเป็นอย่างสมพระเกียรติ แสดงถึงตัวตนของพระองค์ที่อยู่เหนือ
ราษฎรยุโรปทั้งปวง จึงปรากฏการรับเสด็จและถวายการต้อนรับตลอดเส้นทางการเสด็จ ภาพดังกล่าว
เป็นการน าเสนอผ่านมุมมองของผู้บันทึก หากแต่เป็นการคัดสรรสิ่งที่จะเสริมให้ตัวตนของผู้เดินทาง
โดดเด่นที่สุด พระองค์ทรงจ้องมองการต้อนรับพระองค์จากชาวยุโรปซึ่งน ามาสู่ทัศนะที่ว่าพระองค์มี
ฐานะเหนือกว่าประชาชนชาวยุโรปผ่านการถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๕ ข้างต้น 
 ความเหนือกว่าของพระองค์ในดินแดนเจ้าอาณานิคมยังปรากฏขณะเสด็จประพาสเมืองฮอม
เบิค ของเยอรมนี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยทรงบันทึกถึงการแต่งกาย
ของชาวเมืองฮอมเบิคไว้ว่ามีคนจนมาก การแต่งกายเหมือนพวกชาวจีนหรือเจ๊ก ไม่ได้หรูหราเหมือน
ที่เขาเล่าสู่กันฟังแต่อย่างใด ดังบันทึกใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ตอนต่อไปนี้ 
 

  น่าสงไสยว่าคนที่ไม่ได้มา ฟังแต่เขาเล่า จะมินึกว่าฝรั่งมันแต่งตัวอย่างมิสเตอ
อะไรหรูๆ ในเมืองเราฤๅ ที่จริงนั้นเขาแต่งไปออกหน้าออกตาเพราะเปนคนค้าขาย ถ้าคน
พลเมืองแล้วไม่มีอะไรแต่ง มีแต่เสื้อเชิ้ดกับกางเกง...ยิ่งเด็กแล้วยิ่งคะยู่คะยี่เต็มที ทั้ง
ผู้หญิงผู้ชาย การแต่งตัวไม่มีแต่งให้งามเลย แต่งกันร้องกันเย็นเท่านั้นจริงๆ ไม่ผิดอะไร



 ๑๘๒ 
 

กันกับเจ๊กท างาน ต่างแต่เพียงเจ๊กท างานในเมืองเรามันเปนเมืองร้อน ถอดเสื้อเสียบ้าง ถ้า
หากว่าเมืองฝรั่งร้อนเหมือนเมืองเรา ชั้นพลเมืองก็เห็นจะใส่เสื้อน้อย คนเราที่มาเที่ยว มักมา
เที่ยวกันแต่ในเมืองหลวง แลมักจะดูจะพูดถึงแต่ชั้นผู้ดีผู้ดี ไม่เห็นฤๅไม่ใคร่จะดูแลพูดถึงคน
ชั้นเลวๆ เสียงมันจึงได้ดังหรูมากไป สังเกตได้ว่า แต่คนที่มามาด้วยกันยังไม่ใคร่สังเกตเห็น 
ใช่ว่าจะไม่ เห็น เวลามาตามทางรถไฟก็ เห็น แต่มันผ่ านเรวๆ แลไม่ ใคร่สั งเกตเอง
เท่านั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๖๖) 

 
 ตอนข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยที่ว่าชาวยุโรปต้องแต่งกายหรูหราเหมือนผู้ดี 
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองกลับพบว่าการแต่งกายของพลเมืองมิได้หรูหราอย่างที่เขา
เล่ากัน พระองค์ทรงวิพากษ์ว่าผู้ที่เล่าสู่กันฟังนั้นกล่าวถึงเฉพาะชนชั้นผู้ดี มิได้กล่าวถึง โครงสร้างทาง
สังคมของยุโรปทั้งหมดซึ่งมีอยู่หลายระดับชั้น ภาพที่ผู้คนนึกคิดเอาเองว่าฝรั่งต้องแต่งตัวโก้หรูนั้น ได้
ถูกท าลายลงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรราษฎรฝรั่งด้วยตนเอง ผู้คนเหล่าสวมใส่เพียงเสื้อเชิ้ตกับ
กางเกงเท่านั้น ทั้งยังทรงเปรียบเทียบว่าไม่ต่างอะไรกับชาวจีนที่ท างานในสยามแต่อย่างใด การที่คน
ซึ่งเคยเดินทางมายุโรปพูดถึงผู้ดีเป็นเพียงภาพในเมืองหลวงเท่านั้น ต่างจากพระองค์ซึ่งเดินทางมายัง
เมืองต่างๆ พระองค์จึงเป็นนักส ารวจที่มีพระสติปัญญาและสายพระเนตรแหลมคม สามารถพินิจ
พิเคราะห์ลักษณะแก่นแท้ของสังคมยุโรปออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นอ านาจของนัก
ส ารวจซึ่งสามารถวิพากษ์วิจารณ์ดินแดนอ่ืนได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เพ่ือเป็นต าราของสังคมยุโรปในรัชสมัย
ของพระองคท์ี่ส าคัญยิ่ง พระองค์จึงเป็นแขกของเมืองที่มีฐานะเหนือกว่าประชาชนเหล่านี้ 
 การแสดงพระราชทัศนะและพระราชด าริต่อพระมหากษัตริย์ว่าอยู่เหนือกว่าประชาชนทั้งใน
และนอกพระราชอาณาเขตแสดงถึงระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์๑๘๒ ของสยามที่
ครอบง าความคิดและความเชื่อของชนชั้นน าสยามมาอย่างยาวนาน การปกครองบ้านเมืองโดยมีพระ
ราชอ านาจสิทธิขาดแต่เพียงพระองค์เดียว และไม่ถูกจ ากัดสิทธิจากกฎหมายและจารีตประเพณีทั้ง

                                                           

 ๑๘๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไว้ว่า 

คือ “ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ (absolute monarchy)” 
(๒๕๕๖: ๑๑๒๖) ส่วน พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย รัฐศาสตร์ ได้อธิบายความหมายไว้ว่า absolute monarchy 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์: การปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียวคือพระราชา โดยปรกติคือพระมหากษัตริย์หรือพระ
ราชินี ซึ่งการกระท าทั้งปวงไม่ถูกจ ากัดทั้งโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรและโดยจารีตประเพณี ระบบนี้ต่างจาก
ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และสาธารณรัฐ สมบูรณาญาสิทธิราชย์คงอยู่ในฝรั่งเศสจนถึงปี  ๑๗๘๙ 
และในรัสเซียจนถึงปี ๑๙๑๗ (เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, ๒๕๕๙: ๔)  

 
  



 ๑๘๓ 
 
ปวง ส่งผลให้รัชกาลที่ ๕ ทรงสามารถจัดการบริหารบ้านเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มี
ความเจริญที่อิงกับตะวันตกและโลกสมัยใหม่ ในด้านสถาปัตยกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ของเมือง
หลวงใหม่ สถาบันกษัตริย์มีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง ในการนิยามสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของราชวงศ์ 
พระองค์ทรงปรับนิยามมาจาก ประมวลกฎหมายของจักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส  (Code 
Napoleon) ดังนี้ 
 

  พระเจ้าแผ่นดินย่อมมีพระราชอาญาสิทธิเด็ดขาดโดยพระราชหฤไทยไม่มีสิ่งใด
ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว พระเจ้าแผ่นดินมีพระศักดานุภาพเป็น อาทิเช่น ๑) ย่อมเป็นเจ้าเป็น
ใหญ่ผู้ปกครองแผ่นดินที่พึ่งที่พ านักของอาณาประชาราษฎร ๒) เป็นที่เกิดแห่งความยุติธรรม 
๓) เป็นที่ เกิดแห่งยศถานันดรศักดิ์ ๔) เป็นจอมพหลพลโยธาที่ระงับดับทุกข์เข็ญของ
บ้านเมืองโดยสงคราม ฤาจะเป็นไมตรีกับประเทศใดประเทศหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินจะทรงการ
อันใดไม่ผิดไม่มีอ านาจอันใดจะพิจารณาท าโทษได้เลย (เบเคอร์, ๒๕๕๘: ๙๘-๙๙) 
 

 เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชอ านาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว การเสด็จประพาสในพระราชอาณา
เขตจึงเป็นการส ารวจและตรวจสอบพระราชอ านาจอย่างแท้จริง ผู้ศึกษาพบว่าการเสด็จประพาสใน
พระราชอาณาเขตแสดงถึงพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้นิยามสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ข้างต้น กล่าวคือ การมีพระราชอ านาจสิทธิขาดเหนือผู้ใดทั้งปวง การมีพระราชอ านาจในการปกครอง
ดินแดนของพระองค์ ซึ่งประกอบไปด้วยผืนแผ่นดินและราษฎร การเป็นผู้ทรงธรรมด้านความยุติธรรม
และการน าความสงบสุขมาสู่บ้านเมือง และการเป็นผู้ที่สามารถกระท าการได้ทุกอย่างโดยไม่มี
ความผิด และไม่มีอ านาจใดจะมาลงโทษได้ ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังเน้นย้ า
ฐานะของพระมหากษัตริย์สยามเมื่อเสด็จประพาสยังดินแดนอาณานิคมรวมถึงดินแดนเจ้าอาณานิคม 
ชนชั้นน าเชื่อว่าฐานะของพระมหากษัตริย์สยามอยู่เหนือสามัญชนทั้งปวง บันทึกการเดินทางชุดนี้ตอก
ย้ าแนวคิดดังกล่าวภายใต้การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตและดินแดนนอกพระราชอาณาเขต 
พระราชทัศนะและพระราชด าริของพระองค์ปรากฏชัดท่ามกลางการเสด็จพระราชด าเนินยังดินแดน
ต่างๆ ทั่วโลก  
 

 ๓.๑.๒ ชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์ 
 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ บรรจุทัศนคติของพระองค์ต่อชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขต โดยหากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพระราชอาณาเขตจะทรง
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือฉายภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่แปลกประหลาดหรือแตกต่างไป
จากชาวบ้านทั่วไป ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงความด้อยทางความรู้และการศึกษา และการประกอบ



 ๑๘๔ 
 
อาชีพอีกด้วย ประการแรกคือการทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดัง
ตัวอย่างการกล่าวถึงบ้านเรือนและข้าวของเครื่องใช้ของลาวท่าแคที่ลพบุรีที่มีความเป็นอยู่อย่าง
อัตคัต ในวันเสาร์ เดือนสิบสอง ขึ้นแปดค่ า พ.ศ. ๒๔๒๑ ขณะเสด็จพระราชด าเนินถึงบ้านลาวท่าแค 
ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ต่อไปนี้ 
 

  เขาว่าทาง ๖๐ เส้นถึงบ้านลาวท่าแค...เรือนนั้นไม่ประหลาดเหมือนลาวทรงด า
เมืองเพชรบุรี ดูเหมือนเรือนไทยๆ เรามีเครื่องท ามาหากินแอด ไถ กี่ ทอ หูก แลอื่นๆ เตาไฟ
อยู่ในครัวเรือน กางมุ้งเรียงเป็นแถวกัน ทั้งพ่อตาแม่ยายลูกชายลูกสาวอยู่ในเรือนหลัง
เดียวกัน ดูโสโครกเปื้อนเปรอะมาก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๑๙) 

 
 การบันทึกข้างต้นเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการ
สร้างบ้านเรือนของชาวท่าแค ที่ลพบุรี โดยมีการเปรียบเทียบกับลาวทรงด าที่เพชรบุรีและเรือนไทย 
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือท ามาหากินของลาวท่าแคและความเป็นอยู่ที่ต้องกางมุ้งนอนเรียง
กันน าไปสู่ทัศนะว่าลักษณะเช่นนี้ไม่ถูกสุขลักษณะจึงแลดูสกปรกเป็นอย่างมาก การบันทึกสภาพความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวลาวท่าแคในแถบนี้จึงท าให้พระองค์ทรงทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
หลากหลายชาติพันธุ์ในพระราชอาณาเขตผ่านสายพระเนตรของพระองค์เอง โดยใช้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข ทั้งยังแสดงถึงพระราชทัศนะต่อราษฎรชาติพันธุ์นี้ว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะจึง
ต่ าต้อยกว่าชาวบ้านของพระองค์  
 ขณะเสด็จประพาสเมืองไทรโยค กาญจนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๓ จุลศักราช 
๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐) ทรงบันทึกธรรมเนียมการนับเวลาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงใน พระราชนิพนธ์
เสด็จประพาสไทรโยค ดังที่ว่า 
 

  ย่ าค่ าคร่ึงแล้วเรากลับมาถึงพลับพลายังมีกะเหรี่ยงหลายสิบคน เห็นจะเรือนร้อยมา
คอยหาอยู่ มีของก านัลตามธรรมเนียมของกะเหรี่ยง มีเครื่องยาและผ้าเสมียนละว้าและข้าว
ไร่เป็นต้น มีคนช่างพูดในหมู่พวกนั้นอยู่บ้าง ได้ไล่เลียงถึงธรรมเนียมกะเหรี่ยงต่างๆ นับปีนับ
เดือนนั้นเขานับกันด้วยไร่ ว่าเกิดเมื่อท าไร่โน่นเกิดเมื่อท าไร่นี่ ไม่รู้จักนับปีเดือนเลย ธรรม
เนียมแต่งตัวผู้หญิง ถ้าเป็นเด็กๆ ใช้เสื้อขาว ถ้ารุ่นสาวจวนจะแต่งงาน หรือแต่งงานแล้วใช้
เสื้อแดง ถ้าแก่ๆ จึงใช้เสื้อด า...แล้วมีกะเหรี่ยงร าและเต้นไม้ตามธรรมเนียมของเขาอย่างเช่น
เราว่ามาแล้วแต่ก่อน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๔๘) 

 



 ๑๘๕ 
 
 พระราชนิพนธ์ตอนที่ยกมาข้างต้นปรากฏภาพชาวกะเหรี่ยงที่น าของก านัลตามธรรมเนียม
กะเหรี่ยงมาถวายรัชกาลที่ ๕ ทั้งยังคอยรับเสด็จพระองค์เป็นจ านวนกว่าร้อยคน จากนั้นเป็นการบันทึก
ธรรมเนียมการนับเดือนปีซึ่งก าหนดโดยการท าไร่ว่าใครเกิดเมื่อท าไร่ครั้งใด ทรงบันทึกว่ากะเหรี่ยง
เหล่านี้ไม่รู้จักธรรมเนียมการนับเวลาแบบเดือนและปีเหมือนอย่างคนไทย จากนั้นเป็นธรรมเนียมการ
แต่งกายของผู้หญิง และการร้องร าท าเพลงเพ่ือต้อนรับพระองค์ การที่พระองค์ทรงบันทึกถึงธรรมเนียม
ต่างๆ ของกะเหรี่ยงอย่างละเอียดนี้แสดงถึงความสนใจใคร่รู้ของชนชั้นน าต่อกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้น ทั้ง
ยังมีการเทียบเคียงกับคนไทยซึ่งมีธรรมเนียมอย่างที่ชนชั้นน าคุ้นเคยและยังมีความรู้ในเรื่องของการนับ
เวลามากกว่ากะเหรี่ยงเหล่านี้ พระราชทัศนะในตอนข้างต้นจึงสื่อว่าชาวบ้านเป็นผู้มีความรู้และธรรม
เนียมเหนือกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้  
 อีกประการหนึ่งคือการอพยพเข้ามาท างานรับจ้างในสยามของคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
การเสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ได้ระบุ
ถึงอาชีพรับจ้างตัดฟืนของชาวลาว รวมถึงปัญหาเรื่องค่าแรงและการจ้างงานไว้ใน พระราชหัตถเลขา
เรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ดังต่อไปนี้  
 

  การตัดฟืนใช้จ้างลูกจ้างลาวเหมาปีละชั่ง กินอยู่เป็นของผู้จ้าง แต่ถ้าอยู่ไม่ครบปี
ไปเสียก่อนไม่ต้องให้อะไรเลย ได้ฟืนเปล่า จึงเป็นอันได้ความว่าด้วยเหตุนี้นี่เองเป็นเรื่องให้
พวกลาวละทิ้งการรับจ้างท านาที่คลองรังสิต ด้วยเจ้าของนาหรือนายกองนาคิดอ่านโกง
พวกลาว ค่าจ้างไม่ได้จ่ายให้เป็นเดือนๆ ต่อครบปีจึงจ่ายชั่ง ๑ ทีเดียว เมื่อท างานมาได้หลาย
เดือนจวนสิ้นปีแล้วกวนให้พวกลาวนั้นได้ความล าบากเบื่อหน่ายละทิ้งงานไปเสีย ก็ไม่ต้อง
ให้ค่าจ้าง หรืออีกอย่างหนึ่งถึงก าหนดแล้วก็ผัดไป เมื่อลาวไม่ได้เงินก็ไปไม่ได้ ครั้นเบื่อ
หน่ายเข้าต้องละทิ้งไป ผู้จ้างก็ยิ่งได้ก าไรมากขึ้น ผู้ที่ท าการโดยซื่อตรงเช่นตาดัด อ้างว่าตัว
เป็นคนซื่อตรง ว่าพวกลาวเหล่านี้ท างานแข็งแรง และอยู่ด้วย ๓ ปีจึงกลับไปบ้านครั้งหนึ่ง 
อยู่บ้านเดือนเดียวก็กลับมาใหม่ ไม่ยากในการที่จะหาจ้าง ฟืนขายราคาที่ในล าน้ านั้นพันละ ๗ 
บาท ๘ บาท ถ้าต้องล่องลงมาส่งข้างนอกขึ้นเป็นพันละ ๑๐ บาท (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๒-๓) 

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แรงงานของชาวลาว โดยรัชกาลที่ ๕ 
ทรงสอบถามเรื่องค่าแรงตัดฟืนจากชาวลาวและทรงพบว่าชาวลาวพวกนี้ถูกโกงค่าแรงจากเจ้ าของนา
หรือนาย กองจากการรับจ่างท านาที่คลองรังสิต ซึ่งมีวิธีการจ่ายค่าจ้างเมื่อท างานครบปี หากท าให้
ลาวล าบากจนละทิ้งงานก็จะหนีไปไม่รับค่าแรงหรือผลัดไปก่อนไม่จ่าย เมื่อลาวไม่ได้เงินจึงหนีไป ผู้จ้าง
ยิ่งได้ก าไร พระองค์ทรงเปรียบเทียบการรับจ้างท านากับตัดฟืนว่าตาดัดเป็นนายจ้างที่ซื่อตรงตรงกัน



 ๑๘๖ 
 
ข้ามกับการรับจ้างท านาที่คลองรังสิต กล่าวคือ ชาวลาวอยู่ด้วย ๓ ปีจึงกลับบ้านครั้งหนึ่ง อยู่เดือน
เดียวก็กลับมาท างานอีก จึงจ้างงานได้ง่าย ตอนข้างต้นแสดงพระราชทัศนะของพระองค์ต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์เหล่านี้ว่ามีปัญหาในการประกอบอาชีพรับจ้างในสยาม สถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวจึงเป็นเพียง
ลูกจ้างของชาวบ้านที่มีกิจการหรือมีฐานะเท่านั้น ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวจึงปรากฏในลักษณะ
ของการท ามาหากินกับชาวสยาม  
 การสอบถามปัญหาของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แสดงถึงการตรวจสอบท้องถิ่นด้วย
พระองค์เอง รัชกาลที่ ๕ ตรัสถามและทรงรับฟังปัญหาของราษฎรทั้งคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 
ยกตัวอย่างเช่นทรงเรียกพวกลาวมาตรัสถามและได้ข้อมูลว่าเป็นลูกจ้างท าทางรถไฟได้เงินมาก แต่เก็บ
เงินไม่อยู่เนื่องจากเมื่ออยู่รวมกันจ านวนมากก็จะเล่นการพนัน แต่เมื่อท างานกับนายดัดที่เป็นคน
ซื่อตรงแล้วได้เงินมากก็ได้กลับบ้าน ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันที่ว่า 
 

  ได้เรียกลาวมาพูดด้วย ๔ คน มาจากเขมราฐ ๒ คน อุบลคน ๑ ศรีสะเกษคน ๑ 
ถามได้ความว่า หากินอะไรไม่สู้เป็นลูกจ้างท าทางรถไฟ ได้ถึงเดือนละ ๒๕ บาท ได้เสมอ จึง
ได้ถามว่าเหตุใดไม่ท างานทางรถไฟต่อไป บอกว่าได้มากก็จริงแต่มีที่เสียมาก อยู่ด้วยกัน
มากๆ อดเล่นคู่คี่ไม่ได้ เก็บเงินไม่อยู่ ที่หลีกมาหากินเช่นนี้ เมื่อได้เงินคราวเดียวมากก็ได้
กลับไปบ้าน...รับยืนยันว่านายดัดเป็นคนซื่อตรงให้เงินจริงๆ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๓)  

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการค้นหาอาชีพที่ท ารายได้สูงสุดและอาชีพที่ชาวลาวนิยม พวกลาวที่
พระองค์ทรงบันทึกไว้นี้เข้ามาท างานรับจ้างตัดฟืนและท าทางรถไฟ โดยได้เล่าปัญหาและข้อดีข้อเสีย
ของการท างานแต่ละประเภทไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินและการเก็บเงินกลับประเทศ
ของตน พระองค์ได้ข้อสรุปที่ว่าการเป็นลูกจ้างท าทางรถไฟได้ค่าแรงมากที่สุดเดือนละ ๒๕ บาท แต่
สาเหตุที่ไม่ท าต่อเนื่องจากเมื่อได้เงินมากก็จะน าเงินไปเล่นพนันมากเช่นกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ตัดฟืนแล้วได้เงินครั้งเดียวแล้วกลับบ้านจึงเก็บเงินได้มากกว่า แสดงถึงการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียใน
การประกอบอาชีพของชาวลาว และยังเล็งเห็นว่าชาวลาวเหล่านี้เข้ามาท างานในสยามเพ่ือน าเงินกลับ
ประเทศ การส ารวจข้อมูลและปัญหาในการประกอบอาชีพดังกล่าวจะท าให้ชนชั้นน าสามารถวาง
แนวทางในการควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่เข้ามาประกอบอาชีพในสยามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นกลุ่มที่เข้ามารับจ้างจากนายจ้างชาวไทย สถานภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จึงต่ า
กว่าชาวบ้าน ทั้งยังถูกคดโกงค่าจ้างอีกด้วย 
 จากการเก็บข้อมูลและแสดงพระราชทัศนะเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
เสด็จประพาสต้นได้รับการยกย่องว่าเป็นความพยายามของผู้ปกครองที่จะข้ามหรือขจัดระยะห่างและ



 ๑๘๗ 
 
ความสูงต่ าทางสังคมด้วยการปลอมตัวเดินทาง การเดินทางครั้งแรกๆ เกิดจากความประสงค์ของใน
หลวงรัชกาลที่  ๕  ที่ จะได้ เห็นบ้ าน เมืองในแบบปกติที่ ปราศจากการตระเตรียมต้อนรับ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๘๒: ๗๘-๗๙; สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
๒๕๑๙: ๖ อ้างถึงในธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๑๖) ดังเช่นตอนข้างต้นที่พระองค์ทรงปลอมพระองค์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรโดยตรง มิใช่จากรายงานของทางการเหมือนเช่นเคย ภาพ
ข้างต้นแสดงถึงพระราชประสงค์ของพระองคใ์นการเสด็จประพาสต้นภายในพระราชอาณาเขต 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมได้บันทึกการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และ
ฐานะความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในยุโรปไว้อย่างสนใจใคร่รู้ ยกตัวอย่างเช่นชาวลัปหรือที่เรียกว่า
ชาวแลปป์ในปัจจุบันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส าคัญในบริเวณแถบเหนือของโลก มีการกล่าวถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนนี้ไว้ใน ไกล
บ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จประทับเรืออัลเบียนจากลิงเคนฟยอดไปยังเมืองตรอมซือ ประเทศนอร์เวย์ เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ดังที่ว่า  
 

  ในลิงเคนฟยอดนี้...เขาบอกว่าทางเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งมีพวกลัปอยู่หลายครัว 
มีเลี้ยงเรนเดียร์ตั้งร้อย รีดนมท าเนยหาเลี้ยงชีพด้วยเรนเดียร์ เปนที่เขาไปดูกัน แต่เปนม
นุษย์ชาติหนึ่ง เจ้าของท้องที่ประเทศนอรเวได้ถือสาสนาคริสเตียนมานานแล้ว แต่ไม่ท า
อะไรให้ดีขึ้นแปลกจากประเพณีเดิมที่เคยประพฤติ์แต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เหมือนกัน 
ลักษณท านองกะเหรี่ยง เปนชาวป่าเลี้ยงสัตว์แลเที่ยวไปเที่ยวมา ไม่ตั้งอยู่เปนต าบล สัตว์ที่
เลี้ยงนั้นคือเรนเดียร์ คือเนื้อกวางอย่างหนึ่งที่เชื่องใช้ได้ ฝูงโตๆ เท่าไรอาไศรยสุนักข์มาคอย
ป้องกันอันตรายไม่ให้สัตว์ร้ายท าอันตรายได้ พวกลัปนั้นเปนสองพวก พวกที่อยู่บกคือพวก
เลี้ยงสัตว์นี้ พวกลัปทเลเปนคนหาปลา อยู่ริมทะเล แลมักจะอยู่ปนกันกับพวกสวีดแลนอรวี
เยียน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๕)  

 

 กลุ่มชาวลัปหรือแลปป์ในปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นเป็นอย่างมาก 
พระองค์ทรงบันทึกวิถีชีวิตของพวกลัปบริเวณลิงเคนฟยอดในนอร์เวย์ และทรงเปรียบเทียบว่าพวกนี้
คล้ายกับกะเหรี่ยง เป็นชาวป่า แบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ พวกท่ีอยู่บนบกกับพวกท่ีอยู่ริมทะเล รัชกาลที่ 
๕ ทรงบันทึกถึงเรื่องชาวลัปนี้อย่างละเอียดเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในแถบยุโรป แสดงถึงการเก็บ
ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชนอย่างงานเขียนชาติพันธุ์วรรณาซึ่งได้อธิบายไว้ในบทก่อนหน้านี้ พระราชนิพนธ์
ชุดนี้ของพระองค์จึงเปรียบเสมือนต าราความรู้เกี่ยวกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งยังสื่อถึงความสนใจต่อชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในแถบยุโรปอีกด้วย สิ่ง
ส าคัญคือการที่ทรงเน้นย้ าว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็น “ที่เขาไปดูกัน” “มนุษย์ชาติหนึ่ง” “ไม่ท าอะไร
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ให้ดีขึ้น” “ลักษณะท านองกะเหรี่ยง” “ชาวป่า...เที่ยวไปเที่ยวมา ไม่ตั้งอยู่เปนต าบล” หรือชนกลุ่ม
น้อยของประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีความเป็นอยู่และประเพณีแปลกแตกต่างไปจากเจ้าของประเทศ แสดง
ถึงสถานะของชาวลัปที่ต่ าต้อยกว่าชาวนอร์เวย์เป็นอย่างมาก ทั้งยังปรากฏว่าเป็น “ของแปลก” ที่ชาว
ต่างประเทศต้องเดินทางไปจ้องมองวิถีชีวิตอันแปลกประหลาดของชาวป่าผู้ไม่พัฒนาเหล่านี้ ความเชื่อ
และแนวคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่ าต้อยกว่าชาวบ้านจึงเป็นลักษณะสากลที่ชนชั้นน าใช้ก าหนดระดับชั้น
ของบุคคลในสังคมทั่วโลก 
 อีกตอนหนึ่งที่เป็นการเน้นย้ าว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลัปเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด คือ การกล่าวถึง
หน้าตาของพวกลัปในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันดังต่อไปนี้ “สิ่งที่แปลกประหลาดจริงนั้นคือ 
หน้าตาของคนลัปนี้ เปนเจ๊กมากกว่าเปนฝรั่ง เหมือนรูปตลกงิ้วฤๅหน้ากากเจ๊กที่เล่นสิงโตน่า
พลับพลา” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๑๖-๒๑๗) พระองค์ทรงบันทึกว่า
หน้าตาของคนลัปแปลกประหลาด โดยเปรียบเทียบว่าหน้าตาของชาวลัปเหมือนชาวจีนมากกว่าฝรั่ง 
ทั้งยังเหมือนรูปตลกงิ้วหรือหน้ากากจีนที่เล่นสิงโตอีกด้วย ภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ลัปจึงยิ่งแปลก
ประหลาดแตกต่างไปจากภาพของชาวยุโรป การแสดงพระราชทัศนะข้างต้นสะท้อนความคิดที่ว่า
ชาวบ้านในยุโรปเหนือกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ทั้งจากรูปร่างหน้าตาและธรรมเนียมประเพณีข้างต้น 
 การเดินทางออกไป “เยี่ยมชม” ราษฎรตามเมืองต่างๆ นี้เป็นลักษณะของชนชั้นน าที่ออกไป
ชนบทเพ่ือท าความเข้าใจชนบทและตนเอง ดังที่ธงชัย วินิจจะกูล (๒๕๔๖: ๑๘-๒๒) ตั้งประเด็นเรื่อง
การเป็น “คนอ่ืน” ภายในสังคมไทยเอง (The Others Within) โดยกล่าวว่าแบบแผนของการเขียน
งานประเภทบันทึกการท่องเที่ยวในยุคนั้นมักบันทึกผู้คนสองแบบคือ ชาวป่า ที่ในสายตาของชนชั้นน า
สยามไม่สามารถท าให้ศิวิไลซ์ได้ (uncivilizable) มักปรากฏความแปลกประหลาดของรูปร่าง บุคลิก 
ความเป็นอยู่และพิธีกรรมของคนเหล่านั้น กับพวกที่สองคือคนบ้านนอก ซึ่งมีตัวตนมากกว่าชาวป่า 
มิใช่เพียงคนชาติพันธุ์ไทเท่านั้นแต่รวมถึงลาว มอญ เขมร และอ่ืนๆ คนบ้านนอกเหล่านี้คือราษฎรผู้
ขยันขันแข็งและจงรักภักดีต่อบรรดานักเดินทาง แม้จะไร้การศึกษา หลงใหลงมงายกับไสยศาสตร์หรือ
ความเชื่อที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล แต่ก็ท าให้ศิวิไลซ์ได้ การกล่าวถึงชาวป่าและคนบ้านนอกนี้คือการแสดง
ความเป็น “คนอ่ืน” ของชนชั้นน าชาวกรุงและผู้อ่านชาวกรุง ซึ่งวัดความแตกต่างกันที่ความศิวิไลซ์  
 จากประเด็นข้างต้นสะท้อนการเสด็จประพาสต้นที่ว่าการจ าแนกคนป่าและคนบ้านนอกนี้
แสดงให้เห็นถึง “ความศิวิไลซ์” ของชนชั้นน าสยามที่ต่างกับคนสองกลุ่มนี้ เพราะการมีเวลาว่าง
ส าหรับการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจจึงถือว่าเป็นการแสดงความศิวิไลซ์แก่ชาวบ้านนอกและการ
ยืนยันตัวตนของชนชั้นน าด้วยประการหนึ่ง ดังปรากฏในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยทักษะหรือ
วิทยาการที่ชนชั้นน าสงวนไว้ส าหรับสมาชิกในกลุ่มทางสังคมของตนเองเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้นยัง
แสดงถึงการส ารวจคนอ่ืนที่น าไปสู่ความส าราญของชนชั้นน าโดยการใช้เทคโนโลยีของตะวันตกคือ
กล้องถ่ายรูปบันทึกความแปลกประหลาดของคนเหล่านี้ ไว้ อีกด้วย  นอกจากนี้การเดินทาง
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ภายในประเทศของชนชั้นน ายังเป็นการบ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านการคมนาคมภายในประเทศอีก
ด้วย เห็นได้จากหลายครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกการเสด็จประพาสของพระองค์และคณะด้วยรถไฟ 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้น เนื่องจากชาวสยามนิยมเดินทางทางเรือเสียเป็นส่วนใหญ่สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (๒๔๘๔) ทรงพระนิพนธ์เรื่อง “เที่ยวตามทางรถไฟ” ซึ่งบันทึกประวัติ
ของเมืองและสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสิ่งที่ตอกย้ า
ถึงการเดินทางภายในประเทศซึ่งมีนัยยะของการพัฒนาประเทศและการแบ่งแยกชนชั้นน าและ
ชาวบ้านออกจากกันอย่างชัดเจน 
 การบันทึกถึงราษฎรสยามและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขตนี้เปรียบ
ได้กับงานเขียนประเภทชาติพันธุ์วรรณา พระองค์ทรงมุ่งส ารวจกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจ
และเปรียบเทียบกับชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ประเด็นที่ส าคัญคือชนชั้นน ามีแนวความคิดว่าชาวบ้าน
หรือชาวบ้านนอกเหล่านี้สามารถพัฒนาได้แตกต่างจากชาวป่า เห็นได้จากตัวอย่างของชาวลัปที่ชาว
นอร์เวย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ ประชาชนที่อาศัยในดินแดนต่างๆ จึงมีล าดับชั้นจึง
ปรากฏว่าชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ มักมีสถานภาพเหนือกว่าชนกลุ่มน้อยที่ปรับเปลี่ยนหรือควบคุมได้
ยาก ภาพข้างต้นปรากฏในบันทึกการเดินทางชุดนี้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสนใจใคร่รู้ของชนชั้น
น าสยามต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขต ข้อเท็จจริงและทัศนะเป็นมุมมอง
ของชนชั้นน าซึ่งแสดงถึงอ านาจในการเลือกสรรข้อมูลเพ่ือน าเสนอในบันทึกการเดินทางชุดนี้ ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นอย่างงานเขียนชาติพันธุ์วรรณาสยามในยุคแรกที่ผู้เขียนน าเสนอข้อมูลจากมุมมองของตน 
แม้ไม่รอบด้านหากแต่เป็นการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจสู่ภายนอก ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า การเดินทางท า
หน้าที่เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการจ าแนกทางชาติพันธุ์นิพนธุ์ในสายตาชนชั้นปกครองสยาม การจ าแนกนี้
เป็นวาทกรรมที่พัฒนาขึ้นจากบันทึกการเดินทางและบันทึกชาติพันธุ์นิพนธ์ โดยแยกความแตกต่าง
ของราษฎรสยามภายในภูมิกายา (Thongchai, ๑๙๙๔ อ้างถึงใน ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๑๐) การ
เดินทางทั้งในและนอกประเทศจึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ของชนชั้นน าต่อผู้คนหลากหลายชาติ
พันธุ์และเน้นย้ าความคิดและความเชื่อของชนชั้นน าที่ว่าชาวบ้านมีฐานะเหนือกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่
พัฒนาหรือควบคุมได้ยากเหล่านี้ 
 

 ๓.๑.๓ เมืองหลวงกับหัวเมือง 
 ในทัศนะของชนชั้นน าเมืองหลวงมีฐานะเหนือกว่าหัวเมืองทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง
และความศิวิไลซ์ ชนชั้นน าผู้เป็นตัวแทนของเมืองหลวงเดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือตรวจสอบและ
เร่งพัฒนาท้องถิ่นให้พร้อมรับการปรับประเทศให้ทันสมัยของศูนย์กลาง การปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสงฆ์ การปฏิบัติงานของบุคคลในท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น
ปรากฏผ่านการเปรียบเทียบกับเมืองหลวงหรือความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอ  



 ๑๙๐ 
 
 การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ 
โดยทั่วไปงานศาสนาของภิกษุสามเณรคือการท าวัตรสวดมนต์และการเผยแผ่ศาสนา ในบันทึกการ
เดินทางชุดนี้ปรากฏวัตรปฏิบัติของสงฆ์และการสวดมนต์เพ่ือใช้ประกอบศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
เช่น การทอดกฐิน เป็นต้น โดยรัชกาลที่ ๕ มักจะทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับส าเนียงการสวดของ
พระหัวเมืองต่างๆ เทียบกับการสวดของพระบางกอก โดยพระองค์ทรงชื่นชมพระสงฆ์ที่มีความ
เคร่งครัดในการปฏิบัติและยึดมั่นทางธรรม วัตรปฏิบัติส าคัญของพระภิกษุสงฆ์คือการปฏิบัติธรรมและ
ประพฤติอยู่ในกรอบของสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นขณะเสด็จประพาสน้ าตกคลองพลิ้ว ณ วันจันทร์ แรม ๒ 
ค่ า เดือน ๒ ปีชวด อัฐศก ๑๒๓๘ (พ.ศ. ๒๔๑๙) ทรงบันทึกภาพพระสงฆ์ท่ีวัดท่าเรือว่าเป็นพระผู้เคร่ง
ปฏิบัติและไม่ให้น้ ามนต์หรือเลขยันต์แก่ผู้ใด ใน เสด็จประพาสจันทบุรี  ดังต่อไปนี้  
 

  เราพบกับคนที่นั้นคนหนึ่ง เจ้านายพากันถาม เขาบอกว่าท่านปฏิบัติดีนัก ไม่เป็น
ธรรมยุตก็เหมือนธรรมยุต ไม่ให้น้ ามนต์ เลขยันต์กับใคร เรียนแต่พระกรรมฐาน เราให้เรียก
พระมา มีพระอยู่ ๓ รูป เราถามว่าเป็นวัดใครสร้าง เธอบอกว่าประสบเหลียงสร้างได้ ๘ ปีแล้ว 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๔๗)  

 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจวัตรปฏิบัติของพระภิกษุโดยเปรียบเทียบการปฏิบัติของพระภิกษุรูป
หนึ่งกับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายหรือคณะธรรมยุต๑๘๓ ซึ่งเกิดจากศูนย์กลางคือเมืองหลวง จึงจะ
เห็นได้ว่าสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาพระสงฆ์คือการปฏิบัติในศาสนกิจอย่าง
เคร่งครัด ไม่มุ่งทางอิทธิปาฏิหาริย์ให้น้ ามนต์หรือเลขยันต์แก่ผู้ใด ฝึกฝนแต่พระกรรมฐานอยู่เป็นนิจ 
บันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงถึงการให้คุณค่าแก่พระสงฆ์ของรัชกาลที่ ๕ ในแง่ของการเป็นตัวแทนใน
การประกอบศาสนกิจซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคัญของชนชั้นน าและราษฎรในพระราชอาณา
เขต การนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงรวบรวมถึง
ประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ยังเห็นถึงการพยายามก าหนดมาตรฐานของความสามารถและส าเนียงใน
การสวดมนต์โดยยึดส่วนกลางเป็นส าคัญ ความเป็นคนอ่ืนในประเทศจึงปรากฏในหมวดของ
วัฒนธรรมอย่างศาสนาด้วย 
 การสวดหรือเทศน์ของพระสงฆ์รวมถึงความประพฤติและความรู้ของพระสงฆ์ที่ทรงพบขณะ
เสด็จประพาสในดินแดนชายขอบของสยามได้รับการเปรียบเทียบกับเมืองหลวงอยู่เสมอ รัชกาลที่ ๕ 
                                                           

 ๑๘๓ พระสงฆ์ที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์เดิมของไทย แต่ได้รับอุปสมบทซ้ าในรามัญนิกาย สืบเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวชอยู่ ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและทรงปรับปรุงแก้ไขวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยยิ่งขึ้น ภายหลังเกิดความนิยมนับถือจนได้รับขนานนามว่า คณะ
ธรรมยุต หรือธรรมยุติกนิกายในภายหลัง 



 ๑๙๑ 
 
ทรงวิพากษ์วิจารณ์การสวดมนต์และเทศน์มหาชาติของพระสงฆ์ในหัวเมืองมลายูเปรียบเทียบกับ
พระสงฆ์ที่บางกอกไว้อย่างละเอียด เห็นได้จากที่บันทึกอยู่ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาส
แหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙ ขณะเสด็จพระราชด าเนินยังเมืองตรัง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ร.ศ. 
๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ที่ว่า 
 

  เวลาค่ าพระครูวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะ กับปลัดและพระสงฆ์อ่ืนบ้างมาหาไต่ถาม
ได้ความว่ามีวัด ๓๐ วัด พระ ๑๐๐ เศษ ปลัดนั้นเป็นพระชาวกรุงเทพฯ พูดจาแข็งแรงอยู่วัด
ควนธานีใกล้กับพลับพลา พูดกันถึงเรื่องเทศน์มหาชาติ ว่าเทศน์ได้อยู่จึงได้ให้ไปนิมนต์พระที่
เทศน์ได้นั้นมา องค์หนึ่งตาบอดนุ่งผ้าตาสีแดงเทศน์ชูชก ขึ้นต้นว่าจุณณิยบทแล้วก็ว่า
เนื้อความนอกไม่มีเนื้อเลย ให้ว่าเนื้อและว่าคาถาก็ไม่ได้เลย ท านองที่เดินนั้นเหมือนอย่าง
กับเจรจาหนังตะลุง ท านองขึ้นคล้ายมหาพนที่เรียกว่าแหล่บางช้าง อีกองค์หนึ่งเทศน์
มหาพนท านองคล้ายกรุงเทพฯ เนื้อความก็เป็นเนื้อความท่านเจ้ากลิ่นแต่ขาดตกบกพร่อง
เป็นอันมาก คาถาว่าไม่ได้เลย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๖๙-
๑๗๐) 

 

 ความข้างต้นเป็นการบันทึกการเทศน์มหาชาติของพระในหัวเมืองแถบมลายูว่าพระตาบอดรูป
นี้เทศน์เนื้อความและคาถาไม่ได้เลย การเทศน์มีท านองเหมือนเจรจาหนังตะลุง ส่วนอีกรูปหนึ่งเทศน์
มหาพนคล้ายที่กรุงเทพฯ แต่เนื้อความขาดไปมาก คาถาก็ว่าไม่ได้ โดยทรงเปรียบเทียบการเทศน์ของ
พระในแถบมลายูกับพระในบางกอก ตอนดังกล่าวแสดงถึงข้อสรุปที่ว่าการสวดหรือเทศน์ของพระสงฆ์
ในหัวเมืองมลายูแตกต่างไปจากมาตรฐานของพระในกรุงเทพฯ การยึดกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการ
พิจารณาท านองสวดส่งผลให้พระในหัวเมืองแถบมลายูกลายเป็นคนอ่ืนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง จึง
มีมาตรฐานห่างไกลจากการเทศน์มหาชาติที่ดี ความล้าหลังและไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดขึ้นจากการ
ส ารวจของพระองค์ การบันทึกส าเนียงและความช านาญในการเทศน์มหาชาติอย่างละเอียดนี้ปรากฏ
อยู่เสมอตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน เนื่องมาจากความเคร่งครัดในการสังคายนาพระสงฆ์ของ
รัชกาลที่ ๔ สืบเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งยังแสดงถึงระยะทางหรือความห่างไกลของพ้ืนที่จาก
เมืองหลวงหรือศูนย์กลางของประเทศ ซึ่งชนชั้นน าถือว่าเป็นมาตรฐานของส าเนียงและบทสวด
มหาชาติ เมืองหลวงจึงเหนือกว่าหัวเมืองในแง่ของพระภิกษุสงฆ์ 
 ขณะเสด็จประพาสพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช หลังจากที่ได้ทรงนมัสการพระ
มหาธาตุเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคมแล้ว ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) วันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๔ กรกฎาคมมีการ
แสดงโนราห์ถวายหน้าพลับพลาและทรงบันทึกการสวดภาณยักษ์ในแถบนครศรีธรรมราชเปรียบเทียบ



 ๑๙๒ 
 
กับกรุงเทพฯ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ 
ดังต่อไปนี้ 
 

  เวลาบ่ายได้เข้าไปนมัสการพระมหาธาตุ มีการเวียนเทียนสมโภชถวายพุ่มและถวาย
เทียนร้อยถวายไตรพระครูฐานานุกรม ๓๐ รูป แล้วสวดมนต์มีละครของราษฎรเรี่ยไรกัน จุด
ดอกไม้เพลิง รุ่งขึ้นวันที่ ๔ มีโนราห์ที่พลับพลาและฟังพระสงฆ์สวดภาณยักษ์๑๘๔ ซึ่งเป็นพิธี
ส าหรับเมือง สวดท านองเดียวกันกับที่กรุงเทพฯ แปลกกันแต่ที่ขึ้นที่ลงเล็กน้อยน่าฟังดี 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๒๓๗-๒๓๘) 

 

 การใช้มาตรฐานการสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ในเมืองหลวงเพ่ือเทียบเคียงกับพระสงฆ์ในหัว
เมืองแสดงถึงทัศนะของชนชั้นน าที่ว่าเมืองหลวงเหนือกว่าหัวเมือง รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกว่าพระสงฆ์
สวดภาณยักษ์ท านองเดียวกันกับที่กรุงเทพฯ แปลกแค่เสียงขึ้นลงเท่านั้นโดยทรงกล่าวไว้ว่าน่าฟัง  จะ
สังเกตได้ว่าพระองค์ทรงแยกแยะและเปรียบเทียบส าเนียงสวดภาณยักษ์ของพระในเมือง
นครศรีธรรมราช โดยมีมาตรฐานของการสวดในเมืองหลวงเป็นที่ตั้ง พระราชทัศนะของพระองค์จึง
ปรากฏผ่านการวิจารณ์และเทียบเคียงสิ่งที่ทรงพบในหัวเมืองต่างๆ กับเมืองหลวงแทบทั้งสิ้น  การ
บันทึกส าเนียงและความช านาญในการเทศน์มหาชาติอย่างละเอียดนี้ปรากฏอยู่เสมอตลอดเส้นทาง
เสด็จพระราชด าเนิน เนื่องมาจากความเคร่งครัดในการสังคายนาพระสงฆ์ของรัชกาลที่ ๔ สืบเนื่อง
มาถึงสมัยรัชกาลที่  ๕ ทั้งยังแสดงถึงระยะทางหรือความห่างไกลของพ้ืนที่จากเมืองหลวงหรือ
ศูนย์กลางของประเทศ ซึ่งชนชั้นน าถือว่าเป็นมาตรฐานของส าเนียงและบทสวดมหาชาติ 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของพระสงฆ์เทียบเคียงกับพระในกรุงเทพฯ ปรากฏใน  พระ
ราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ ขณะเสด็จประพาสพระมหาธาตุ เมือง
นครศรีธรรมราช โดยมีการกล่าวชื่นชมพระครูเทพมุนี (ปาน) ในความตั้งใจที่จะปฏิสังขรณ์พระ
มหาธาตุ ดังต่อไปนี้ 
 

  พระครูเทพมุนี (ปาน) เป็นพระธรรมยุติกาชั้นเก่าในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งธรรม
ยุติกาทุกวันนี้ไม่รับเข้าพวก แต่มีคุณวิเศษในการที่ตั้งใจปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุมีความสามารถ
เป็นอัศจรรย์ เปิดเรี่ยไรตลอดทุกหัวเมืองในแหลมมลายูจนเมืองแขกและเมืองสิงคโปร์ ปีนัง ท า
การมา ๔ ปี ได้เงินกว่า ๔๐๐๐๐ บาท...คนที่มาท างานหรือที่มีใจศรัทธาเข้าเรี่ยไรหาของส่ง

                                                           

 ๑๘๔ เป็นพิธีที่เชื่อกันว่าสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายและปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดิ์ 
เนื้อความน ามาจากอาฏานาฏิยสูตร บรรยายเหตุการณ์ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ผู้ปกครองสวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกา
และปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 



 ๑๙๓ 
 

ตามแต่จะมีอันใด...เมื่อได้เห็นการที่ท าและได้เห็นคนที่มีใจเลื่อมใสมาท างานและความนับถือ
เชื่อฟังพระครูเทพมุนี ก็เป็นที่น่าพิศวงไม่มีพระรูปใดรูปหนึ่งจะท าได้เหมือนในกรุงเทพฯ แต่ไม่
มีอาการที่อวดคุณวิเศษในทางเวทมนตร์อย่างหนึ่งอย่างใดเลย...ไม่ปรากฏว่าพระครูนั้นคิดเพื่อ
ประโยชน์ตนเลยเป็นคนแข็งงานอย่างยิ่ง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: 
๒๓๘-๒๔๐)  

 

 ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระครูเทพมุนี (ปาน) ซึ่งเป็นพระธรรมยุติกาชั้นเก่าในเมือง
นครศรีธรรมราช ตั้งใจปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุโดยการเรี่ยไรเงินจากราษฎรในทุกหัวเมืองจากแหลม
มลายู เมืองแขก และเมืองสิงคโปร์ พระรูปนี้สามารถเรียกความเลื่อมใสศรัทธาจากราษฎรอย่างที่ไม่
เคยมีพระรูปใดท ามาก่อน นอกจากพระในกรุงเทพฯ รวมถึงไม่ปรากฏการอวดคุณวิเศษทางเวทมนตร์
แต่อย่างใด การแสดงพระราชทัศนะข้างต้นสืบเนื่องมาจากการบันทึกวิเคราะห์ต่อวัตรปฏิบัติและความ
เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อพระรูปนี้ โดยทรงเปรียบเทียบว่าไม่น่ามีพระรูปใดกระท าได้
เหมือนพระในเมืองหลวง ทั้งยังไม่มีการอวดคุณวิเศษแต่อย่างใด แสดงถึงความเหนือกว่าด้านการเรียก
ความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนของพระภิกษุสงฆ์ในเมืองหลวง รวมถึงทรงมีมโนทัศน์ต่อ
พระภิกษุสงฆ์ในหัวเมืองแถบมลายูว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจดีทั้งยังมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ความ
ข้างต้นแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระราชอ านาจในการส ารวจตรวจสอบและตัดสินความประพฤติของ
พระสงฆ์ตามหัวเมืองแถบมลายู ข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมและดูแลคณะสงฆ์ได้ 
 การแสดงพระราชทัศนะด้านศาสนาของรัชกาลที่ ๕ นี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ประเพณีที่ผิด
แผกไปจากศูนย์กลาง พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าการทอดกฐินที่วัดนอกเมืองไม่ถูกต้องตามหลัก
ของวัดในบางกอกนัก รวมถึงทรงสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีนี้จากเจ้าอธิการแสง ดังปรากฏ
ระหว่างการเสด็จประพาสต าบลวัดหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. 
๒๔๕๑) ดังต่อไปนี้ 
  

  เขาว่ากฐินบ้านนอกอยู่ข้างจะเลอะเทอะเช่นนี้ เมื่อได้เห็น ๒ วัดนี่เข้าแล้ว ให้นึก
ชมท่านเจ้าอธิการแสง วัดตะค่าซึ่งไปหยุดเมื่อวานนี้ ได้สอบถามวิธีถวายกฐินและท ากฐิน 
ชี้แจงได้ถูกต้องเรียบร้อยหมด เป็นผู้มีความรู้และความสุจริตอยู่มาก วัดที่นี่ใกล้กรุงมากกว่า
ยังเลอะเทอะ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๒๗-๒๘)  

 
 พระองค์ทรงวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนว่าการทอดกฐินนั้นมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละพ้ืนที่ แม้จะอยู่ใกล้เมืองหลวงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากส่วนกลางได้ จนมีพระราชวิจารณ์ว่าการ
ทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ “อยู่ข้างจะเลอะเทอะ” โดยปรากฏว่ามีท่านเจ้าอธิการแสง วัดตะค่าที่สามารถ
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ชี้แจงวิธีถวายกฐินและท ากฐินได้อย่างถูกต้อง แสดงถึงความรู้และความสุจริตของพระรูปนี้จนรัชกาลที่ 
๕ ทรงชื่นชมไว้ในตอนดังกล่าว น่าสังเกตว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ อย่างวัตรปฏิบัติและการสวดมนต์ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  โดยจะ
ทรงใช้มาตรฐานของพระสงฆ์บางกอกในการพิจารณาพระสงฆ์ในแต่ละพ้ืนที่ ความสมบูรณ์ในการ
ประกอบศาสนกิจ รวมถึงความเคร่งในวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นส าคัญ การสอดแทรกพระราชทัศนะ
ดังกล่าวแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติศาสนกิจของฝ่ายสงฆ์ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลาง
ของประเทศอย่างเมืองหลวงย่อมเหนือกว่าหัวเมืองในด้านพระพุทธศาสนา 
 การปฏิบัติงานของบุคคลในท้องถิ่นแสดงถึงความด้อยกว่าของหัวเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมืองหลวงเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. 
๑๐๘ ขณะเสด็จประพาสเมืองสายหรือเมืองสายบุรี ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) 
มีการกล่าวถึงการสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างชาวบ้านนอกของพระยาสาย เป็นการเปรียบเทียบ
ส าเนียงมาตรฐานของบางกอกกับส าเนียงของบุคคลในหัวเมืองแถบมลายู ดังที่ว่า 
 

  พระยาสายคนนี้ไม่แต่พูดภาษาไทยได้รู้หนังสือไทยดีทีเดียว ได้ทดลองให้อ่าน
แล้ว เมื่อครั้งก่อนชวนให้พูดก็งกเงิ่นไป ครั้นมาครั้งนี้แต่แรกก็ไม่ใคร่จะพูด ต่อภายหลัง
คุ้นเคยและปลื้มมากเข้า ลงกราบทูลเป็นภาษาไทยหน่องแหน่งเป็นเสียงชาวนอก เพราะได้
ไปเรียนหนังสือที่เมืองสงขลา อยู่ข้างจะเป็นคนแข็งแรงถึงพวกสงขลาก็สรรเสริญ ว่าในทาง
ราชการอยู่ข้างเข้าใจดีมาก แต่เป็นไทยอย่างเก่าแท้  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๔๕) 

 

 การสื่อสารของเจ้าเมืองเป็นสิ่งส าคัญในการถวายรายงานแด่พระเจ้าแผ่นดินสยาม พระยา
สายผู้นี้ท างานได้อย่างแข็งแรง ชาวสงขลาจึงสรรเสริญว่าเข้าใจงานราชการเป็นอย่างดี ความรู้ทาง
ภาษา ความขยันขันแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนช่วยเสริมให้การเมืองการปกครอง
ของสยามแข็งแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงใช้พระราชด าเชิงวิเคราะห์ต่อส าเนียงของพระยาสาย
ที่ “หน่องแหน่งเป็นเสียงชาวนอก” เนื่องจากศึกษาเล่าเรียนที่สงขลาและยังสื่อถึงการเปรียบเทียบ
ส าเนียงของพระยาสายกับส าเนียงของชาวกรุงเทพฯ อีกด้วย ทัศนะที่ว่าเมืองหลวงเหนือกว่าหัวเมือง
จึงปรากฏชัดในตอนดังกล่าว 
 มีตอนหนึ่งกล่าวถึงลักษณะของพระยาเสนานุชิต เจ้าเมืองตะกั่วป่าว่าไม่ค่อยมีความรู้และ
ความจ าสั้น ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู   
ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ขณะเสด็จประพาสเมืองตะกั่วป่า เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ า ร.ศ. 
๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ดังที่ว่า “ข้อขัดข้องที่สุดนั้น พระยาเสนานุชิตเองอยู่ข้างจะลักขแก่และแบ
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ดเมมโมรีอย่างยิ่ง การที่เสียไปๆ และที่เป็นขัดข้องไปทุกอย่างก็จะเป็นเพราะข้อหลังนี้ที่โดยมาก
เป็นการยากที่จะแก้” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๐๗: ๑๑๕) ทั้งยังมีการ
กล่าวถึงข้อขัดข้องของพระยาเสนานุชิตคืองุ่มง่าม ไม่รอบรู้ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการ
รายงานสิ่งต่างๆ ไว้ดังนี้ 
 

  นั่งไต่ถามการงานแกมเทศนากับพระยาเสนานุชิตอยู่จนทุ่ม ๑ แกลักขจริงๆ การที่
จัดรับรองเป็นอย่างเต็มก าลังและความคิด แต่งุ่มง่ามเถื่อนเต็มที ไม่รู้จักใครเลยนอกจากพระ
ภักดีที่เคยเล่นโปด้วยกันกับพระยาไชยาอีกคน ๑ ลงไปที่เรือก็เที่ยวเฝ้าใครต่อใคร หมายว่ากรม
ด ารงเสียหลายคน ถามอะไรไม่ว่าเล็กๆ น้อยๆ จ าไม่ได้หรือไม่รู้ทุกอย่าง ชอบนั่งยองๆ รับริม
ถนนหนทาง จะเรียกอะไรก็ไปเหลวกันอยู่นานๆ เป็นต้นว่าเรียกหางว่าวส ามะโนครัวตั้งแต่
มาถึงจนเวลากลับก็ไม่ได้ต้องมาคัดยอดเอาเอง เรื่องอะไรถามเป็นอึกอักไปทุกอย่าง จนจะเป็น
ที่ส าหรับคนหัวเราะเล่น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๑๙ – ๑๒๐) 

 

 ตอนข้างต้นแสดงถึงทัศนะต่อการปฏิบัติงานของพระยาเสนานุชิต เจ้าเมืองตะกั่วป่า การ
ปฏิบัติงานข้างต้นไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ ๕ นัก ข้อขัดข้องของพระยาเสนานุชิตคือไม่
มีความรู้ในเรื่องต่างๆ รวมถึงงุ่มง่าม ไม่รู้จักผู้ใดนอกจากคนที่เคยรู้จักเพียงไม่ก่ีคน เฝ้าคนอ่ืนโดยคิดว่า
เป็นกรมด ารง ถามอะไรไม่สามารถตอบได้ ถามเรื่องส ามะโนครัวก็ไม่ได้ความ ต้องคัดเอง ถามเรื่องอ่ืน
ก็อึกอักทุกอย่าง จนผู้อ่ืนเกือบจะหัวเราะ แสดงถึงผู้ปฏิบัติงานที่ไร้ความสามารถส่งผลให้เกิดผลเสียต่อ
การบริหารจัดการในพ้ืนที่แถบนี้เป็นอย่างยิ่ง เหล่านี้เป็นลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทางการเมืองการปกครองจึงทรงบันทึกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการบริหารประเทศ การเดินทางท าให้
พระองค์ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าเมืองในหัวเมืองแถบมลายูด้วยพระองค์เอง และพบว่ามี
ความขัดข้องเป็นอย่างมาก การเร่งรัดปฏิรูปหัวเมืองเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เกิดเป็ น
มณฑลเทศาภิบาลโดยปรับปรุงมณฑลที่มีอยู่เดิมและตั้งขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๔๙๑๘๕ เช่น 
มณฑลเทศาภิบาลชุมพร ภูเก็ต ไทรบุรี และปัตตานี เป็นต้น ตอนข้างต้นจึงเป็นการตอกย้ าทัศนคติของ
ชนชั้นน าที่ว่าหัวเมืองแถบมลายูขาดการพัฒนาเนื่องจากการมีเจ้าเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของนักปกครองจากเมืองหลวงที่จะเร่งพัฒนาดินแดนแถบนี้ 
 ลักษณะดังกล่าวยังเกิดขึ้นกับพระยาตรังเช่นเดียวกันโดยใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ขณะเสด็จพระราชด าเนินยังต าบลควน
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 ๑๙๖ 
 
มีการกล่าวถึงความไร้อ านาจของพระยาตรังว่าไม่สามารถรักษาบ้านเมืองและจับโจรผู้ร้ายได้ หรือ
หากจับมาได้ก็จะเรียกเก็บเงินและเงียบหายไป แสดงถึงความอ่อนแอของผู้ปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 

  ที่นี่ ไม่มีรถม้าอันใดหมด พระตรังเองว่าเป็นคนอ่อน ไม่พอแก่การที่จะรักษา
บ้านเมือง...มาครั้งนี้ได้ความว่าพระยาตรังทุกวันนี้ก็ไม่มีอ านาจอันใด ความที่ เป็นผู้ร้าย
สลักส าคัญเกิดขึ้นก็เอาตัวไม่ได้หรือได้มาก็ลงเอาเงินเสียเงียบหายไป ตัวเองเป็นคนอ่อน 
กรมการละครบ้างคนเก่าที่นี่บ้างว่าความตามแต่จะท ากันไป จนพวกจีนมีถ้อยความว่ากล่าวกัน
เสียเองก็มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๗๗, ๑๘๐) 

 
 การบันทึกถึงการปฏิบัติงานของพระยาตรังแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องด้านต่างๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในแถบหัวเมืองมลายูเพ่ือให้เห็นความ
เป็นไปในแต่ละพ้ืนที่ และยังสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนดังกล่าวอีกด้วย การ
ทราบข้อมูลในดินแดนชายขอบจะส่งผลต่อการปรับตัวของสยามภายใต้อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม
ที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ณ ขณะนั้น ทั้งยังเป็นข้อสนับสนุนที่ว่าเมืองหลวงย่อมมีการปกครองและการบริหาร
จัดการที่เหนือกว่าหัวเมืองในท้องถิ่นต่างๆ  
 การส ารวจทรัพยากรของชนชั้นน าหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นยังเป็นที่มา
ของทัศนะที่ว่าเมืองหลวงมีหลักวิชาความรู้ที่จะพัฒนาประเทศได้มากกว่าท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่นขณะ
เสด็จประพาสแถบปากน้ าเจ้าโล้ ซึ่งเป็นล าน้ าไปเมืองพนมสารคามและเมืองสนามไชยเขตร เมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) มีการกล่าวถึงแนวพระราชด าริในการท าสับปะรดกลัก 
สืบเนื่องจากการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในพระราชอาณาเขตจนเกิดเป็นแนวพระราชด าริในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ 
ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ต่อไปนี้ 
 

  ได้พูดกันถึงเร่ืองสับปะรดกลัก ที่นี่น่าจะท าได้ สับปะรดคงจะมีอยู่ในราว ๘ เดือน
หรือ ๑๐ เดือน แต่ราคาไม่เสมอ ถ้าหากว่าจะมีผู้ท าจะต้องเปนผู้ประกอบด้วยบารมีเฉพาะ
จึงท าส าเร็จ ข้อหนึ่งคือรู้จักเอาใจพวกชาวไร่ ไม่รังแกไม่โกงให้เชื่อถือ ข้อ ๒ ต้องไม่หรู โรง
โกงที่จะท าต้องตามมีตามเกิดได้ ข้อ ๓ ต้องขี้เหนียวไม่ใช้สอยฟูมฟาย ข้อ ๔ ต้องกว้างขวาง
แก่ลูกค้าที่จะรับขึ้นไปจ าหน่าย ถ้าผู้ประกอบด้วยองคคุณ ๔ อย่างนี้จึงจะอาจท าส าเร็จ ไม่
จ าเปนจะต้องส่งออกไปขายเมืองนอก ส่งขึ้นไปขายเมืองเหนือ เพราะเวลานี้ใครไม่กิน
สับปะรดกลัก ลิ้นจี่กลักออกจะไม่เปนเยนตลแมน ข้อส าคัญที่สุดนั้น ต้องหากระดาษปิด



 ๑๙๗ 
 

กลักให้หรู ถ้ากินแล้วเสร็จจะไปท ากระโถน ก็แลเห็นงาม ยังไม่แลเห็นคนไทยๆ ที่ใครจะ
สามารถดังที่ว่านี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๓) 

 

 แนวคิดการพัฒนาผลไม้ของสยามให้มีราคาโดยการแปรรูปและการจ าหน่ายสินค้าในประเทศ
โดยไม่ต้องส่งออกนอกนี้ เป็นพระราชด าริด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 
รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นว่าเราสามารถพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ในสยามได้ หากแต่ยังไม่มีผู้ใดปฏิบัติตาม
แนวคิดของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระราชทัศนะว่าการแปรรูปเป็นสับปะรดกลักจะสามารถท าให้
เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพของสินค้าชนิดนี้ได้มากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสินค้าและ
รายได้ของเกษตรกร ซึ่งการท าสับปะรดกลักนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ท าให้เห็นหนทางในการน าไปใช้ซึ่ง
แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ความคิดเช่นนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางของพระองค์ ทั้งยัง
แสดงถึงความรู้ของผู้ปกครองจากศูนย์กลางของประเทศซึ่งมีอยู่เหนือกว่าผู้คนในท้องถิ่น 
 การส ารวจหัวเมืองในพระราชอาณาเขตสยามทั้งทรัพยากรบุคคลตั้งแต่เจ้าเมือง ผู้ปฏิบัติงาน 
ประชากร และพระสงฆ์รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติท าให้ผู้ปกครองเข้าใจดินแดนในพระราชอาณา
เขตมากยิ่งขึ้น ทัศนะที่ส าคัญซึ่งแสดงออกมาในบันทึกการเดินทางชุดนี้คือเมืองหลวงเหนือกว่าหัว
เมืองทั้งด้านวัฒนธรรมอย่างพระพุทธศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงด้านความรู้สมัยใหม่ 
การเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตโดยเฉพาะหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชที่อยู่ห่างไกลอย่าง
แหลมมลายูน าไปสู่การตรวจสอบและการวางนโยบายในการปกครองส่วนภูมิภาคหรือมณฑล
เทศาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การเสด็จประพาสยังแหลมมลายูครั้งที่ ๑ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. 
๒๔๓๒) กับครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) เป็นการส ารวจพื้นที่เพ่ือเตรียมการรวมหัวเมืองเข้าเป็น
มณฑลภายใต้การปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ ส่วนการเสด็จประพาสยังแหลมมลายู ครั้งที่ ๓    
ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) กับครั้งที่ ๔ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) เป็นเสมือนการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการปกครองดังกล่าว โดยมีการตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่อย่าง
มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร ในพ.ศ ๒๔๓๘-๒๔๓๙ มีการแก้ไขระเบียบและลักษณะ
การปกครองมณฑลที่ตั้งขึ้นแล้วให้เป็นมณฑลเทศาภิบาล คือ มณฑลภูเก็ต ในพ.ศ. ๒๔๓๘ รวมถึงการ
ตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่ เช่น มณฑลไทรบุรีและมณฑลปัตตานี ใน พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๙ การเสด็จ
ประพาสในแต่ละครั้งจึงมีวัตถุประสงค์ในการส ารวจแตกต่างกันหากเป็นไปเพ่ือการครอบครองและ
การใช้ประโยชน์จากหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูเช่นเดียวกัน การเดินทางมาของชน
ชั้นน าจึงเปรียบเสมือนการน าพาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น 
 
 
 



 ๑๙๘ 
 

 ๓.๑.๔ สยามกับดินแดนอาณานิคม 
 การเดินทางไปยังดินแดนอาณานิคมเสมือนการศึกษาดูงานจากดินแดนที่ถูกยึดครองโดยเจ้า
อาณานิคม๑๘๖ ดินแดนอาณานิคมคือชวาและมลายูซึ่งถูกฮอลันดาและอังกฤษยึดครองตามล าดับนี้จึง
แสดงถึงลัทธิล่าอาณานิคมซึ่งแผ่ขยายมายังบริเวณดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมและการเมือง
การปกครองจึงปรากฏอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าอาณานิคมตะวันตก บันทึกการเดินทางได้บอกเล่า
ทัศนคติของชนชั้นน าสยามต่อดินแดนอาณานิคม โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าสยามเหนือกว่าดินแดนอาณา
นิคมในแถบชวาและมลายูทั้งทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล วัฒนธรรม รวมถึงสถานภาพ
ของสยาม อย่างไรก็ดีการเดินทางยังดินแดนอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามพบว่าดินแดนเหล่านี้มี
ความเจริญทางวิทยาการมากกว่าสยาม 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงเปรียบเทียบผลไม้ในดินแดนแถบชวากับผลไม้ของสยามอยู่เสมอ แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะของผลไม้ในแต่ละดินแดนที่ชนชั้นน าสยามได้สัมผัสด้วยตนเอง ทั้งยังน ามาสู่ข้อสรุป
ที่ว่าผลไม้ที่สยามดีกว่าดินแดนแถบนี้ พระองค์ทรงบันทึกการค้นหาลูกไม้หรือผลไม้เพ่ือรับประทาน
ขณะเสด็จประทับโฮเต็ลเมืองโซโลของชวา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ดังปรากฏ
ใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ต่อไปนี้  
 

  เราเอะอะมาตั้งแต่ที่ยกยาเร่ืองหาลูกไม้กิน...กล้วยนั้นย่อมจะมีไส้โตๆ ซึ่งเขาเรียก
กันว่ากล้วยก้าง ส้มโอก็แกนๆ สับปรดก็ลูกเล็กๆ แต่สีขาวเปนสับปรดอ่อน ส้มก็คงจะ
เปรี้ยวมิเปรี้ยวก็ฟ่าม อดลูกไม้เหลือที่จะทนทาน ...สุสุนันให้จัดลูกไม้มาส่ง ๔๐ ที่...ส่งเช่นนี้
ทุกวันจนกระทั่งวันออกจากโซโลยังพบคนหาบหีบรูปร่างเหมือนปิระมิด...แต่มารู้เรื่องว่าผลไม้
ที่ นี่ มันสู้ เราไม่ ได้อยู่ เอง  จะหากิน ให้ เหมือนที่ บ้ าน เรานั้ น เปนพ้นวิ ไสยที่ จะหาได้ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๗๘)  

 
 ความข้างต้นกล่าวถึงผลไม้เมืองยกยาว่าได้เสวยแต่กล้วยก้าง ส้มโอแกน สับปะรดลูกเล็กอ่อน 
และส้มเปรี้ยวหรือฟ่าม๑๘๗ กล่าวคือ ผลไม้ทุกชนิดมีรสชาติไม่อร่อย เมื่อเสด็จมายังเมืองโซโลสุสุนันได้
จัดลูกไม้มาถวายรัชกาลที่ ๕ จ านวน ๔๐ ที่ทุกวัน อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเปรียบเทียบและสรุปได้ว่า

                                                           

 ๑๘๖ พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย รัฐศาสตร์ ให้ความหมายของค าว่าอาณานิคมกับลัทธิล่าอาณานิคมไว้ดังนี้ 

colony อาณานิคม: ดินแดนใต้บังคับที่ถูกยึดครองโดยการตั้งถิ่นฐาน/ นิคมจากรัฐ/ ประเทศที่ปกครอง (เจษฎา 
ทองรุ่งโรจน์, ๒๕๕๙: ๓๑๙) colonialism ลัทธิล่าอาณานิคม: นโยบายหรือการปฏิบัติของชาติที่มั่งคั่งหรือทรง
อิทธิพลในการธ ารงไว้ซึ่ง หรือการขยายการควบคุมของตนไปยังประเทศอื่นที่อ่อนแอกว่า โดยเฉพาะในการสร้าง
นิคมหรือการขูดรีดทรัพยากร; imperialism ก็ว่า (เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, ๒๕๕๙: ๓๑๗)  

 ๑๘๗ ฟ่าม หมายถึง ฟู ไม่แน่นเพราะแก่เกินก าหนด มักใช้กับผลไม้ เช่น ส้มเนื้อฟ่าม เป็นต้น 



 ๑๙๙ 
 
ผลไม้ของชวาสู้ผลไม้ของสยามไม่ได้ การเดินทางจึงเป็นการเน้นย้ าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ของสยามประการหนึ่ง การเดินทางจึงยิ่งท าให้ตัวตนของสยามชัดเจนยิ่งขึ้น จากตัวอย่างข้างต้นกล้วย 
ส้มโอ สับปะรด และส้มของชวาเทียบกับของสยามไม่ได้ การบันทึกเช่นนี้แสดงว่าผลไม้ของสยาม
ดีกว่ าของชวามาก  การเป รียบ เที ยบส่ งผลให้ สยามมี สถานะเหนื อกว่ าชวาในด้ านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ด้านบุคคลชนชั้นน าสยามเชื่อว่ากลุ่มตนเหนือกว่าบุคคลในดินแดนอาณานิคมในแถบชวา
และมลายู ยกตัวอย่างการกล่าวถึงการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของเจ้านายแถบมลายู คือ สุลต่านรา
ยายุสุบกับรายาบังกัดน้องชาย ซึ่งทรงพบขณะเสด็จประพาสเมืองแปรัก๑๘๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ า ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๓๓๓) ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทาง
บก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ต่อไปนี้ 
 

  ตัวสุลต่านชื่อรายายุสุบ เรียกสุลต่านวิกมี หน้าตาคล้ายพระสัจจา กิริยาผลุบผ
ลับท านองคุณสุรวงศ์ แต่งตัวใส่กางเกงสักหลาดด านุ่งโสร่ง เสื้อชั้นนอกสักหลาดด าปิดคอ
เหมือนพวกเมืองไทร แต่ติดดุมเพชร ใส่หมวกสโมกกิงแก๊บแต่พอขึ้นมาบนเรือนก็เปิดหมวก
เป็นฝรั่ง รายาบังกัดน้องชายหน้าจืดเต็มทีไม่ถอดหมวก แต่รายามังสอเปิดหมวก สุลต่าน
กับรายาคนหลังนี้พูดอังกฤษได้อย่างพล่องๆ แพล่งๆ ดูคล้ายพวกเจ้าเขมรมาก พวกเมือง
ไทรของเราเรี่ยม๑๘๙ กว่ามาก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๗๗-๗๘) 

 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกหน้าตา กิริยาอาการ การแต่งกาย รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และทรงเปรียบเทียบหน้าตาและกิริยาอาการของสุลต่านคนแรกกับบุคคลชาวไทยที่ทรงคุ้นเคย รวมถึง
การสื่อสารของสุลต่านกับน้องชายว่าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องคล้ายกับเจ้าของกัมพูชา ทั้งยัง
เปรียบเทียบกับคนในเมืองไทรของสยามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่ามาก แสดงถึงพระราชนิยมของ
พระองค์ต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง เจ้านาย
ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงมีสถานะด้อยกว่าคนในหัวเมืองประเทศ
ราชของสยาม การบันทึกข้างต้นแสดงถึงน้ าเสียงและทัศนคติของชนชั้นน าต่อเจ้านายมลายูผู้นี้ ทั้งยัง
ฉายภาพของคนในปกครองของสยามได้ชัดเจนขึ้น การเปรียบเทียบจึงปรากฏอยู่เสมอขณะทรงจด
บันทึกและตอกย้ าว่าสยามเหนือกว่าดินแดนอาณานิคม 
 การมีทัศนะต่อบุคคลต่างๆ ยังปรากฏในตอนหนึ่งขณะเสด็จประพาสเมืองบันดองของชวา ณ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๗ ปีฉลูตรีศก จ.ศ. 
                                                           

 ๑๘๘ ปะหัง แปรัก และสลางออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ 

 ๑๘๙ วิเศษ ดีเยี่ยม เช่น ถ้าสอบได้ที่ ๑ ก็เรี่ยม ได้บรรจุงานก็เรี่ยม (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖: ๙๖๙) 



 ๒๐๐ 
 
๑๒๖๓ ใน จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) บันทึก
ไว้ว่าพระองค์ทรงพบผู้ปฏิบัติงานชาวชวาผู้หนึ่งซึ่งมีปัญหาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจน
กลายเป็นที่ตลกขบขัน 
  

  แอสซิสตันต์เรสิเดนต์ ผู้นี้พูดอังกฤษเต็มทีทีเดียว ถ้าเป็นค าที่ติดกันตั้งแต่ ๒ ค าขึ้น
ไปเป็นไม่เข้าใจ ถึงค าเดียวถ้าพ้นจากค าส าหรับพูดกับเด็กแดงเล็กๆ เป็นเข้าใจไม่ได้ ต้องเกณฑ์
ให้กรมด ารงเป็นล่าม กว่าจะกลับมาถึงเจ็บยอดอกและชายโครงทั้ง ๒ ข้างด้วยกลั้นหัวเราะ แต่
มิใช่กลั้นอยู่ หลุดออกมาบ่อยๆ ด้วยฟังมันขันเต็มที (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๔๗)  

 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงวิเคราะห์ถึงการพูดภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติงานผู้นี้ซึ่งไม่สามารถสื่อสารด้วย
ค าภาษาอังกฤษที่ติดกันมากกว่า ๒ ค าขึ้นไปได้ หากเป็น ๑ ค าก็เป็นค าศัพท์อย่างง่ายส าหรับเด็ก
เท่านั้น นอกนั้นไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ การวิเคราะห์ถึงการไร้ความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษเช่นนี้จึงเป็นที่มาของความตลกขบขันที่ทรงบันทึกไว้ การบรรยายถึงแอสซิสตันต์เรสิ
เดนต์ผู้หนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยนี้ ส่งผลให้พระองค์ทรงแสดงน้ าเสียงเชิงตลกขบขันว่า
ทรงเจ็บยอดอกและชายโครงเนื่องจากต้องกลั้นหัวเราะอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังหลุดข าออกมาด้วย การ
สอดแทรกน้ าเสียงเชิงตลกขบขันข้างต้นยังแสดงถึงพระราชทัศนะของพระองค์ที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ความเหนือกว่าของพระองค์และชนชั้นน าสยามจึงปรากฏขึ้นผ่าน
การแสดงน้ าเสียงเช่นนี้ ทั้งยังแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าพบเจอ วิจารณ์และตัดสินผู้คนที่มี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้อยกว่ากลุ่มตน การเดินทางจึงเป็นการค้นหาตัวตนของชนชั้นน าสยามว่า
เหนือกว่าผู้ใดในสังคมโลก 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงการปฏิบัติงานของเรสิเดนต์และความประพฤติของผู้แทนผู้
บังคับการทหารที่เมืองยกยาของชวาซึ่งไม่ดีนัก ปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จ
ประพาสชวาครั้งหลัง ดังที่ว่า 
 

  ย่ าค่ าไปเยี่ยมเรสิเดนต์๑๙๐ เรสิเดนต์ก็มึนเต็มที่ ตั้งพิธีรับรองหง่อยๆ ตามเรื่อง ผู้
บังคับการทหารที่นี่ตัวจริงไม่อยู่ ผู้แทนนั้นเป็นแต่เพียงนายร้อยโทเท่านั้น เป็นคนหนุ่มเด็กๆ 
แต่ท่าทางอยู่ข้างจะเปรียว ยังไม่รู้จักที่จะไว้วางตัวให้เป็นสุภาพยังไรได้  เวลารับแขกที่เรสิ

                                                           

 ๑๙๐ เรสิเดนต์ (Resident) คือผู้แทนผู้ส าเร็จราชการที่อยู่ประจ ารัฐในอารักขา (อ่ิมทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์

โต, ๒๕๕๕: ๓๖) 
 



 ๒๐๑ 
 

เดนต์ๆ ก็ไม่ใคร่จะพูดอะไร ใครนึกจะพูดได้ตามชอบใจ พูดอะไรกับเรสิเดนต์ ท่านอาจารย์ทั้ง
หกตอบแทนเสียเป็นพื้น ตรงไปก็ตรงกลับมาไม่ได้แวะเวียนแห่งใดต่อไป (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๘๓ – ๑๘๔) 

 
 ความข้างต้นแสดงถึงความมึนงงของเรสิเดนต์ที่จัดพิธีต้อนรับพระองค์อย่างเงียบเหงา ทั้ง
ผู้แทนของผู้บังคับการทหารซึ่งเป็นนายร้อยโทก็ไม่มีความสุภาพ การบันทึกพฤติกรรมของเรสิเดนต์กับ
ผู้แทนผู้บังคับการทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่เหมาะควรกับความสุภาพ
เรียบร้อยนี้แสดงถึงพระราชด าริของพระองค์ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท าต่อหน้า
พระพักตร์เป็นอย่างยิ่ง การวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งต่างๆ ที่ทอดพระเนตรนี้จึงแสดงถึงตัวตนของพระองค์
ได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างแสดงถึงปัญหาในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชวา ซึ่งพระองค์ได้
ประสบด้วยพระองค์เอง การส ารวจลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในดินแดนชวาท าให้ภาพการปกครองของ
เจ้าอาณานิคมชัดเจนยิ่งขึ้นในความเข้าใจของสยาม ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ทั้งชาวชวาและตะวันตกถูก
ควบคุมโดยค าสั่งของเจ้าอาณานิคม การอ านวยความสะดวกแด่พระองค์จึงไม่สม่ าเสมอ ทั้งยังปรากฏ
คุณสมบัติของบุคคลอย่างหลากหลายอีกด้วย อย่างไรก็ดีอุปสรรคในการจัดพิธีต้อนรับพระองค์แสดง
ถึงความด้อยกว่าของดินแดนอาณานิคมที่ขาดผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณภาพ 
 ด้านวัฒนธรรม ธรรมเนียมการแต่งกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผัดหน้าของสุสุนันและ
เจ้านายชวาพระองค์อ่ืน การเขียนคิ้ว และการแต่งกายของเจ้านายพระองค์อ่ืนเป็นที่พิศวงและแปลก
ตาส าหรับรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ระหว่างการเสด็จ
ประพาสเมืองโซโลในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ดังนี้ 
 

  เขาบอกว่ากระบวรแห่สุสุนันมาถึงแล้ว เราเดิรไปถึงกลางห้องเห็นลงจากรถ พอ
โผล่หน้าออกมาจากรถเราใจหายวาบ แลดูมันจะหัวเราะออกมาเสียให้ได้ เห็นแกทาขมิ้น
เหลืองผัดหน้าลงฝุ่น เหมือนอย่างละครเดี๋ยวนี้ไปขันมากที่เรื่องคิ้ว โกนเสียทีเดียว เขียน
หรือติดเอาใหม่ หางคิ้วขึ้นไปเกือบจดหน้าผมพอดี ถ้าโพกผ้าแล้วพอจดกับผ้าโพก ย่อมกว่า
คิ้วงิ้วแต่เห็นจะยาวกว่า มีคนเขาเดากันว่าต้นเชื้อวงศ์คนใดคนหนึ่งคงจะมีคิ้วสูงเช่นนั้นอยู่
เอง แล้วจะว่าถ้าลูกหลานของเราก็สังเกตได้คิ้วคงเปิดท้ายทั้งสิ้น แต่นั้นมาลูกหลานคนใด
คิ้วไม่เปิดกลัวจะเสียไปจึงต้องโกนแก้ จนเลยกลายเปนเห็นงามไป ...แต่เจ้าคนอ่ืนๆ นั้นเอา
เขม่าป้ายเอาดื้อๆ...แต่ที่ขันอย่างที่สุดนั้นคนหนึ่งมีหนวดหรอมๆ แหรมๆ ที่ลูกคาง เอาเขม่า
ทาเปนดวงกลมโตเหมือนจับเขม่าหน้าช้างไม่ได้ผิดกันเลย การที่แรกจะพบปะกับพวกนี้มี
ข้อส าคัญอย่างเดียวแต่ต้องกลั้นหัวร่อให้อยู่ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
๒๕๕๕: ๒๖๗-๒๖๘) 



 ๒๐๒ 
 
 
 ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงธรรมเนียมในการผัดหน้าของสุสุนันและเจ้านายอ่ืนที่แปลกตาไปจาก
ความคุ้นชินของชนชั้นน าสยาม พระองค์ทรงอธิบายการเขียนคิ้วตามบรรพบุรุษซึ่งสูงเกินพอดีแต่พวก
เขาเห็นว่างาม และการน าเขม่ามาทาหนวดที่มีอยู่น้อยจนกลายเป็นดวงกลมโต รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึก
ไว้ว่าสิ่งส าคัญในการพบปะเจ้านายเหล่านี้คือต้องกลั้นหัวเราะให้ได้ แสดงถึงวัฒนธรรมการผัดหน้าของ
เจ้านายชวาที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยาม จึงได้มีการบันทึกไว้เป็นต าราความรู้ซึ่ง
ถ่ายทอดผ่านสายพระเนตรของรัชกาลที่ ๕ เรื่องหนึ่ง ทั้งยังทรงบันทึกลักษณะรูปร่างและการแต่งกาย
ของเจ้านายชวาซึ่งคล้ายคลึงผู้หญิงในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันอีกว่า 
 

  สุสุนันนี้ เปนคนรูปร่างแบบบาง...ใส่แหวนเพ็ชร์เม็ดเดียวโตๆ ถ้าดูทั้งหมด
ประกอบด้วยการแต่งตัว สมเปนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เขาว่าแต่งตัวคราวหนึ่งต้องตั้ง ๒ 
ชั่วโมงจึงจะแล้ว หากันว่าคนอื่นผัดหน้าให้แต่เราเห็นว่าแป้งติดอยู่ตามง่ามมือ คงจะผัด
ของตัวเอง เมื่อเข้าใกล้มีกลิ่นหอมเปนน้ ามันๆ เหมือนเจ้าโสกันต์ ฟันด าแลปากเปนรอยกิน
หมากหรืออมอะไรๆ ให้แดง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๖๙-๒๗๐)  

 
 ตอนข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบพิจารณารูปร่าง องค์ประกอบ และระยะเวลาในการแต่งกาย
ของสุสุนันว่ามีลักษณะคล้ายผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกวัฒนธรรมการแต่งกายของ   
สุสุนันผู้นี้ไว้อย่างละเอียด แสดงถึงความไม่คุ้นเคยและแปลกใจเป็นอย่างมาก หากพิจารณาจากตอน
ข้างต้นสุสุนันผู้นี้แต่งกายแล้วเหมือนผู้หญิงเป็นการเปรียบเทียบว่าผิดแปลกไปจากความเป็นชาย ตอน
ข้างต้นจึงสะท้อนทัศนคติของชนชั้นน าสยามต่อวิธีการแต่งหน้าและแต่งกายของเจ้านายชวาได้เป็น
อย่างดี ความแปลกของธรรมเนียมการแต่งกายข้างต้นอันเป็นที่มาของความตลกขบขันหรือความพิศวง 
แสดงถึงทัศนะของชนชั้นน าว่าสยามมีธรรมเนียมการแต่งกายที่ดีงามกว่าดินแดนอาณานิคมแห่งนี้ 
 มีการกล่าวถึงประเพณีและพิธีกรรมของชวาอย่างพิธีสนันนันซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ของสยาม พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยกับพิธีสนันนันเป็นอย่างมากเนื่องจากทรงพบว่า
สัมพันธ์กับพิธีสระสนานของไทย ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประพาส
เมืองปสรวน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ตอนที่ว่า 
 

  ไปดูสนันนันที่ประเสบันน่าบ้านริเยนต์ เมื่อไปโตสารีเราได้พูดอยู่ว่า บรรดา
ขนบธรรมเนียมอันใดของชวาที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องอิเหนา ที่ไม่ได้นึกว่าจะได้เห็นโดยความไม่เชื่อ
ก็ได้มาเห็นมาฟังต้องเชื่ออยู่หมดแล้ว เว้นไว้แต่สระสนาน คงเปนของพระพุทธเลิศหล้าทรงใช้
เข้ากับไทยเปนแท้ แต่ครั้นมาวันนี้รู้เรื่องสนันนันเข้าตกลงเปนต้องยอมว่ามีจริงอีก ชื่อเสียงก็



 ๒๐๓ 
 

คล้ายกันความมุ่งหมายก็เปนอย่างเดียวกัน แปลกแต่กระบวร (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๔๗) 

 
 พระองค์ทรงเปรียบเทียบพิธีสนันนันของชวากับพิธีสระสนานของสยามว่ามีความคล้ายคลึง
กัน การเดินทางจึงท าให้พระองค์ได้ตรวจสอบรากทางวัฒนธรรมของประเพณีพิธีกรรมของหลวง 
พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อประเพณีนี้เป็นอย่างมาก ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์
จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ระหว่างทางเสด็จจากปสรวนไปยังสุระบายยา ณ วันที่ 
๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ า เดือน ๘ ปีฉลูตรีศก จ.ศ. 
๑๒๖๓ พระองค์ทรงกล่าวถึงพิธีสะนันนันควบคู่กับพิธีกระบัก ดังต่อไปนี้ 
 

  สะนันนันนี้เป็นของคู่กับกระบัก แต่ก่อนมาพวกหัวเมืองทั่วทั้งแคว้นต้องขึ้นไปเฝ้า
ประบูคือเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเวลาเมื่อยังถือศาสนาฮินดูอยู่ เรียกดังนั้นตลอดมาจนถึงเป็นถึงสุสุหุนัน 
อยู่ตามประเสบันซึ่งท าไว้รอบอาลูนอาลูน คร้ันเมื่อเสร็จการกระบักแล้วก็มีสะนันนัน เป็นการ
ตรวจพลใหญ่ครั้งหนึ่ง การพระราชพิธีกระบักนั้นตรงกับพิธีออกสนามต่อรถแจกและ
พระราชทานหมาก ซึ่งมีในกฎมณเฑียรบาล เมื่อเสร็จการออกสนามแล้วก็มีสระสนานเดิน
ช้างเดินม้าเดินพล มีขุนนางผู้ใหญ่ขี่ช้างขี่ม้า มีผัดช้างน้ ามันม้าห้อ  ค าว่าสระสนานที่เรา
แปลกันว่าอาบน้ าอย่างสวย เห็นจะมาแห่งเดียวกับสะนันนันแน่ ไม่ใช่ภาษาไทย และเวลา
สระสนานแล้วก็มีมวยเหมือนกันด้วย ธรรมเนียมนี้คงจะมาจากอินเดียพร้อมๆ กันกับเรา 
วิธีถึงได้ใกล้เคียงกันนัก กระบักสองคราวคงจะเป็นตรุษคราวหนึ่งสารทคราวหนึ่ง เมื่อถึง
ศาสนาแขกก็เติมออกบวชอีกคราวหนึ่ง แต่ครั้นชั้นหลังเมื่ออาณาเขตและอ านาจร่อยหรอลง
วิลันดาไม่ไว้ใจในการที่ประชุมหัวเมืองจึงได้ห้ามเสีย และให้เลิกสะนันนัน ซึ่งเป็นการ
ประลองยุทธท าให้คนใจกล้าหาญนั้นเสียด้วย คงให้มีอยู่แต่กระบักประชุมคนที่ใกล้ๆ ส่วน
แถบข้างเมืองปัสสะรวนนี้เขาไม่ห้าม เพราะเหตุที่ไม่เป็นสลักส าคัญอันใด จึงคงมีสะนันนันอยู่
ในเวลากระบักเสมอจนทุกวันนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๑๗๗ – 
๑๗๘) 

 
 พระองค์ทรงอธิบายพิธีสนันนัน พิธีกระบัก และพิธีสระสนาน โดยขั้นตอนในพิธี ความหมาย
ของชื่อพิธี รวมถึงพระราชทัศนะท่ีว่าธรรมเนียมนี้น่าจะมาจากอินเดียพร้อมกัน การวิพากษ์วิจารณ์และ
เปรียบเทียบพิธีกระบักและสะนันนันของชวาเทียบเคียงกับพิธีออกสนามและพิธีสระสนานของสยามนี้
ท าให้ผู้อ่านได้รู้รากเหง้าของพิธีดังกล่าวว่าชวาและสยามรับมาจากอินเดียเช่นเดียวกัน จึงมีธรรมเนียม
และขั้นตอนคล้ายคลึงกัน แสดงถึงวัฒนธรรมของชวาและสยามที่มีร่วมกัน เป็นการสืบหาข้อมูลผ่าน



 ๒๐๔ 
 
สายพระเนตรของพระองค์เอง ทั้งยังสื่อว่าสยามมีวัฒนธรรมหลวงที่มีรากมาจากอินเดียวเฉกเช่น
วัฒนธรรมของชวา สยามจึงไม่ด้อยกว่าชวาแต่อย่างใด  
 นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบนิทานประจ าถิ่นเกี่ยวกับเขาโบรโมว่าคล้ายกับเรื่องตาม่อง
ล่ายของไทย ดังปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประพาสภูเขาไฟโบรโม ใน
เมืองโตสารี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ดังต่อไปนี้ 
 

  ในที่นี้ ได้เล่านิทานกันถึงเรื่องเขาโบรโม ดูก็คล้ายๆ กันกับนิทานตาม่องไล่ของ
เรา แปลกกันแต่ราษฎรที่นี่เชื่อจริงแลนับถืออยู่ไม่สักแต่เล่าสู่กันฟัง ในเรื่องราวนั้นว่าเขา
สุเมรุเปนเขาที่ปัตโตโรกูรู คือประตารกาหลาหรือพระอิศวรอยู่ เมื่อเวลาเกิดไฟขึ้น ปัตโตโร
กูรูก็เดือดร้อนกระวนกระวายเหมือนกับพระอิศวรที่เขาไกรลาสเอียง โลกนี้ดูไม่อยู่ในบังคับ
เด็ดขาดนัก จึงได้ตั้งเทวดา ๓ องค์ให้มาเปนใหญ่รักษาเขาโบรโมเพราะเขาโบรโมเปน ๓ ยอด 
จึงต้องรักษายอดละองค์ๆหนึ่งชื่อสุนันเทโวกุสุโม องค์ที่ ๒ ชื่อสุนันเตนิว องค์ที่ ๓ ชื่อสุนันลาบู
...เทวดา ๓ องค์ซึ่งอยู่รักษายอดเขาองค์หนึ่งมีลูกสาวชื่อบุตรี ปัตโตโรกูรูชอบพระไทยรักใคร่
อยู่แต่ยังหาได้รับไปไม่ อยู่มาวันหนึ่งไกญสุโรโนโลน าเครื่องสักการะไปถวายเทวดาซึ่งเปนพ่อ
นางบุตรี เห็นนางบุตรีเปลื้องผ้าอาบน้ ามีใจรักใคร่ได้เปนชู้กันจนนางนั้นมีครรภ์ขึ้นมา ปัตโต
โรกูรูทราบความก็กริ้วเปนก าลัง จึงจับนางบุตรีโยนลงมาตั้งอยู่เปนเขาลูกที่เห็นอยู่ใกล้
เพราะเหตุว่านางนั้นมีครรภ์ ไม่ทันจะคลอดบุตรก็ต้องเปนโทษ ปัตโตโรกูรูสาปไม่ให้คลอดได้ 
นางนั้นจึงต้องเจ็บครรภ์อยู่เปนนิตย์ เสียงเขาไฟที่ลั่นนั้นว่าเปนเสียงนางบุตรีครวญคราง 
เขาลูกนี้ เห็นกันว่าสัณฐานเหมือนคนมีครรภ์  จึงเรียกว่าบาต๊ก (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๒๖-๓๒๗) 

 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงเปรียบเทียบว่านิทานเกี่ยวกับที่มาของภูเขาไฟเรื่องนี้คล้ายกับนิทานตาม่อง
ล่ายที่อธิบายภูมินามของสถานที่ริมฝั่งทะเลของสยาม โดยต่างกันเพียงราษฎรที่ชวาเชื่อถือและนับถือ
เป็นอย่างมาก โดยตอนข้างต้นกล่าวถึงเขาพระสุเมรุว่าเป็นเขาที่ปัตโตโรกูรู คือ ประตารกาหลาหรือ
พระอิศวรอยู่ เมื่อเกิดไฟไหม้ปัตโตโรกูรูจะกระวนกระวายเหมือนพระอิศวรที่เขาไกรลาศเอียง จากนั้น
กล่าวถึงเทวดา ๓ องค์ ไกญสุโรโนโลซึ่งเป็นชู้กับนางบุตรี ลูกเทวดา นางมีครรภ์ ปัตโตโรกูรูกริ้ ว จับ
นางโยนลงมาตั้งอยู่เป็นเขาลูกใกล้ นางเจ็บครรภ์อยู่ตลอดถูกสาปให้คลอดไม่ได้ จึงมีเสียงภูเขาไฟลั่น
อยู่ตลอดว่าเป็นเสียงนางร้องครวญคราง เขาที่มีรูปร่างเหมือนคนตั้งครรภ์นี้เรียกกันว่าบาต๊ก นิทาน
เรื่องนี้จึงเป็นนิทานอธิบายประจ าถิ่นของชวาที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องเล่าท้องถิ่น น่าสังเกตว่านิทานตาม่องล่ายซึ่งอธิบายภูมินามในบริเวณชายฝั่งทะเลใน
สยามมีความคล้ายคลึงกับนิทานประจ าถิ่นเกี่ยวกับเขาโบรโมซึ่งอธิบายภูมินามของเขาไฟในแถบชวา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิทานประจ าถิ่นและต านานอธิบายเหตุเหล่านี้แสดงถึงลักษณะสากล



 ๒๐๕ 
 
ของเรื่องเล่าประจ าถิ่นต่างๆ ทั้งยังสื่อพระราชทัศนะที่ว่าสยามมีเรื่องเล่าประจ าถิ่นไม่ด้อยกว่าดินแดน
อาณานิคมแห่งนี้แต่อย่างใด 
 การเสด็จประพาสยังดินแดนอาณานิคมบ่งบอกถึงสถานภาพของสยามเหนือดินแดนดังกล่าว 
ยกตัวอย่างจากการเสด็จพระราชด าเนินยังพระราชมนเทียร เมืองยกยาการุต เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ทรงกล่าวถึงความส าคัญของกริชประจ าตระกูลไว้ดังนี้ 
 

  จะจับเรื่องต่อไป ข้างเตียงนี้มีหีบขาสูงๆ เหมือนม้ารองสลักลายลูกฟักก้ามปูอย่าง
ไทยๆ เรานี่เองปิดทองล่องชาด เปนที่เก็บกฤชส าหรับตระกูล บรรดาสิ่งไรซึ่งเปนของส าหรับ
ตระกูล สืบมาแต่ปู่ยย่าตายายเรียกว่าปุศบากะ กฤชนี้นับเปนปุศบากะอย่างหนึ่ง ๕ ตู้ด้วยกัน 
มี ๓๐๐ เล่มเศษ กฤชที่ส าคัญๆ ผู้อื่นจะช าระไม่ได้สุลต่านต้องช าระเอง ใครจะอยู่ในที่นั้น
ด้วยไม่ได้ กฤชแต่ละเล่มๆ มักจะมีเรื่องพงศาวดารยืดยาว คงต้องมีชื่อผู้ท าแลมีชื่อผู้ที่ถูก
แทง มีปาฏิหาริย์ต่างๆ เช่นกับชักออกต้องกินเลือดเปนต้น  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๑๗๕) 

  
 แสดงถึงการให้ความส าคัญกับกรชิโบราณของชาวชวา ทั้งเรื่องราวในพงศาวดารตลอดจนการ
ช าระกริชที่ต้องกระท าโดยสุลต่านเท่านั้น การรวบรวมวัฒนธรรมของดินแดนชวาท าให้ชนชั้นสยาม
เข้าใจความเชื่อและความคิดของชาวชวามากยิ่งขึ้น ความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุโบราณเหล่านี้ไม่ต่างไปจาก
ความเชื่อของชาวสยาม ความส าคัญของกริชน าไปสู่ธรรมเนียมการชักกฤชของชวาใน พระราช
นิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ขณะเสด็จประพาสเมืองยกยา เมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ตรงกับวันเสาร์ แรม ๖ ค่ า เดือน ๘ ปีฉลูตรีศก จ.ศ ๑๒๖๓ 
พระองค์ทรงนัดกับสุลต่าน โดยมีการชักกริชออกจากฝัก และการรับกรชิด้วยความเคารพ ดังที่ว่า  
 

  อาวุธที่เอามาให้ดูนั้นวางพาดไว้บนราวสูงเสมอตา การที่จะให้ดูก็ต้องสุลต่านชัก
ฝักเองทุกๆ เล่มช้าๆ เวลาชักฝักออกแล้วส่งให้ลูกถือฝักนั้นชูไว้เพียงเสมอจมูกทุกๆ คน
เหมือนกันหมด การที่จะรับก็ต้องไหว้ทุกคราว...เราเคยเห็นแล้วขี้เกียจกวนให้แกหยิบ เพราะ
การที่จะหยิบอะไรทีหนึ่งประดักประเดิดมาก ที่ขอดูครั้งนี้ เพราะจะให้ลูกดูเท่านั้น ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๙๔ – ๑๙๕)  

 
 จากตัวอย่างแสดงถึงขั้นตอนของการชักและรับกริช การวางกริชจะวางไว้บนราวสูงเสมอตา 
การชักกริชออกจากฝักต้องให้สุลต่านเป็นผู้ชักเองทุกเล่ม และให้ลูกถือกริชนั้นเสมอจมูกทุกคน รวมถึง
ต้องไหว้ก่อนรับกริชทุกครั้ง แสดงถึงธรรมเนียมของชวาในการชักกริช ซึ่งยกย่องกริชว่าเป็นของสูง



 ๒๐๖ 
 
และมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกริชโบราณของดินแดนชวาแห่งนี้แสดงถึง
ฐานะของพระองค์ซ่ึงเป็นตัวแทนของสยามที่เหนือกว่าหรือทัดเทียมดินแดนแห่งนี้  
 รัชกาลที่ ๕ ทรงน าโบราณวัตถุในดินแดนแถบชวาอย่างพระพุทธรูปและเทวรูปกลับสยาม 
แสดงถึงบุญบารมีของพระองค์ในการเสาะแสวงหาวัตถุมีค่าจากแดนอ่ืนเพ่ือน ากลับและครอบครองใน
แดนสยาม รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงพระพุทธรูปและเทวรูปในเมืองต่างๆ ของชวา โดยทรงแสดง
พระราชทัศนะเกี่ยวกับคุณค่าหรือความงามของวัตถุชิ้นนั้นๆ สอดแทรกอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นตอน
หนึ่งจาก ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประพาสเมืองโซโล เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ร.ศ. 
๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปงามของชวาไว้ว่า “ที่ริมประตูนี้มีพระพุทธรูป ๔ องค์ 
เราชมว่างามเขาก็ให้”  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๘๕) พระพุทธรูป ๔ 
องค์นี้ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่มุมพระมณฑปในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงถึงการน าพระพุทธรูปที่งาม
ของชวากลับสยาม สื่อถึงการเดินทางอย่างเจ้าอาณานิคมที่สามารถหยิบจับ เลือกชม และคัดสรร
สิ่งของมีค่าเพ่ือน ากลับพร้อมตนได้ อีกตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันขณะเสด็จประพาส
เมืองปสรวน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) มีการกล่าวถึงเทวรูปพระพิฆเนศวรที่
งดงามแต่ช ารุด โดยมีการน าเทวรูปนี้กลับสยาม ดังตอนที่ว่า 
 

  มหาวิฆเนศวร์รูปใหญ่ช ารุดแต่แขนเปนฝีมืองามกว่าทั้งสิ้น อยากจะใคร่ได้แต่
ออกเกรงใจเขาเพราะเห็นใหญ่โตนัก ทั้งที่นี่ก็ไม่ได้ขอคอเวอนเนอเยเนราลไว้ด้วย เรสิเดนต์
รับอาสาจะมีโทรเลขไป แลสั่งให้แอสสิสตันเรสิเดนต์เตรียมการที่จะยกรื้อไว้ พอได้อนุญาตก็
ให้ยกส่งไปสมารังทีเดียว แต่คอเวอนเนอเยเนราลก็อนุญาตทันที ...เทวรูปที่ดีๆ เขาขน
ไปบัตเตเวียเสียหมด เหลือแต่ฐานกับที่ช ารุด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
๒๕๕๕: ๓๔๖)  

 

 พระองค์ทรงมีสังเกตลักษณะของเทวรูปและการปฏิบัติต่อพระองค์ น าไปสู่พระราชทัศนะ
ที่ว่าพระองค์มีอภิสิทธิ์เหนือผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้จึงสามารถน าสิ่งของมีค่าโบราณกลับสยามได้ พระราช
ประสงค์ที่จะน าเทวรูปกลับสยามเป็นไปตามพระราชประสงค์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ทั้งยังทรงบันทึกไว้ว่าเทวรูปที่ดีนั้นถูกขนไปบัตเตเวียหมด จึงเหลือแต่ฐานะและที่ช ารุดไว้ 
แสดงถึงการน าโบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปะของชวากลับสยาม เป็นอย่างการสะสมความรู้ของดินแดนชวา
ประการหนึ่ง พระพิฆเนศวรนี้อยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางหน้าพระอุโบสถ ตอนข้างต้นแสดงถึง
พระราชด าริในการรวบรวมโบราณวัตถุต่างแดนของชนชั้นน าสยามในยุคนั้น ทั้งยังแสดงถึงพระราช
อ านาจของรัชกาลที่ ๕ ในดินแดนแถบนี้อีกด้วย ลักษณะข้างต้นเป็นการเดินทางส ารวจอย่างเจ้าอาณา
นิคมหรือตะวันตกที่กระท ากับดินแดนอาณานิคมหรือดินแดนอ่ืน  



 ๒๐๗ 
 
 คาร์ล บ็อคนักส ารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เข้ามาในสยามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ 
ในรัชสมัยของพระองค์ได้ส ารวจและน าพระพุทธรูปจากเมืองฝางกลับเมืองของตน การกระท าของนัก
ส ารวจคนดังกล่าวเป็นอย่างที่นักล่าอาณานิคมกระท ากับดินแดนอื่นผ่านการส ารวจ ค้นหา และน าของ
มีค่าในดินแดนต่างถิ่นนั้นกลับสู่บ้านเกิดของตน รัชกาลที่ ๕ ก็ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่นักส ารวจจาก
ประเทศเจ้าอาณานิคมเคยปฏิบัติมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

  วันหนึ่งข้าพเจ้าพบพระพุทธรูปกองโตฝังอยู่ใต้กองซากโบสถ์ที่หักพัง...ข้าพเจ้า
เลือกพระพุทธรูปขนาดกลางไว้ ๒ องค์ และไม่ต้องล าบากล าบนอะไรในการจ้างชาวบ้าน
สองสามคนมายก...โดยจ่ายเงินไปเพียง ๒-๓ รูปี... 
  ตั้งแต่นั้นมา พอข้าพเจ้าจะท าอะไรต่อไปพวกชาวเมืองก็เฝ้าดูอย่างสนใจโดยมิได้
ขัดขวางต่อไป และยังกลับเข้าช่วยเราค้นหาพระพุทธรูปในเมื่อเราได้ขอร้องในบางโอกาสโดย
ให้ค่าจ้างเพียง ๑ หรือ ๒ รูปี เป็นเครื่องล่อใจ...ข้าพเจ้าเห็นพระประกาศสร้างวัดก็เลยถือ
โอกาสประกาศออกมาอย่างเปิดเผยว่า ข้าพเจ้าก็ได้รับอนุญาตให้มาเลือกเอาพระพุทธรูป
บางองค์ได้เหมือนกัน และข้าพเจ้าก็ตั้งใจที่จะขนย้ายพระพุทธรูปที่เลือกเอาไว้ออกไปได้ 
(บ็อค, ๒๕๖๒: ๒๙๒-๒๙๔)  

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการค้นหาและคัดเลือกพระพุทธรูปขนาดกลางทางภาคเหนือของสยาม 
ผ่านการว่าจ้างชาวบ้านด้วยค่าจ้างเพียงน้อยนิด โดยมีการอ้างถึงการได้รับอนุญาตให้เลือกพระพุทธรูป
เหล่านี้ออกไปได้ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีแนวคิดเช่นเดียวกับชาวตะวันตกที่เข้ามาส ารวจดินแดนห่างไกล
เพ่ือน าของมีค่ากลับไปยังเมืองของตน จึงทรงค้นหาเทวรูปและน ากลับสยาม ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดง
ถึงบุญญาบารมีของผู้น าวัตถุโบราณของดินแดนอ่ืนกลับสยามอีกด้วย  
 การเดินทาง ส ารวจ สืบค้น และน าวัตถุสิ่งของมีค่าจากดินแดนอ่ืนกลับสยามนี้แสดงถึงความ
เหนือกว่าของพระองค์ในดินแดนดังกล่าว พระองค์เปรียบเสมือนเจ้าอาณานิคมที่ออกเดินทางเพ่ือ
ส ารวจสิ่งของมีค่าและเลือกสรรสิ่งของเหล่านั้นกลับบ้านเมืองตน ฐานะของดินแดนอ่ืนจึงเป็นแหล่ง
อารยธรรมที่น่าค้นหาและเสาะแสวงหาของมีค่าเพ่ือน าติดมือกลับไปด้วย เจ้าอาณานิคมเชื่อว่าสายตา
ของพวกตนย่อมแหลมคมกว่าคนท้องถิ่นเสมอ วัตถุสิ่งของเหล่านั้นจึงเป็นตัวแทนของอารยธรรมที่คน
ท้องถิ่นอาจมองข้ามหรือเพิกเฉย เจ้าอาณานิคมจึงหยิบฉวยความรู้นั้นออกมาด้วย สยามในฐานะที่มี
อ านาจอธิปไตยเป็นของตนเองจึงสามารถหยิบฉวยความรู้เหล่านี้ในดินแดนอ่ืนได้เช่นกัน 
 ผลกระทบจากการตกเป็นอาณานิคมท าให้ชาวชวารู้สึกหวาดกลัวคนที่แต่งกายแบบ
ชาวตะวันตก ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะประทับเรือมหาจักรีจากแหลมไลต์
เฮาส์ถึงเกาะบังกา ของชวา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ต่อไปนี้  



 ๒๐๘ 
 
 

  มีแขกลงมาสัก ๒๐-๓๐ คน เจ๊กมีสักสองสามคน มีเด็กมากอยู่ข้างจะแต่งตัวหรู
กว่าพวกมลายู คือมีเสื้อสีชมพูเปนพื้น มันตอมดูจริงอยู่แล แต่เราเดิรไปทางใดมันก็หลีกเอา
หลังเข้าหาพนัก ตพาน การที่แต่งตัวเปนฝรั่งอยู่ข้างจะมีคุณ เพราะพวกนี้มันกลัวฝรั่งปราบ
กันไว้เสียราบ พวกในเมืองชวาไม่ว่าพบฝรั่งผู้ดีหรือไพร่ต้องนั่งที่ต้นตพานมีโรงเจ้าท่าแลโรงไว้
พิมพ์ดีบุกโรงไว้สินค้ายาวๆ ๑๓-๑๔ ห้องหลายหลัง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๐) 

 
 ตอนข้างต้นกล่าวถึงการที่ชาวตะวันตกควบคุมชาวชวาในพ้ืนที่จนชาวชวารู้สึกหวาดกลัวและ
หลีกทางให้คนที่แต่งตัวเหมือนฝรั่งหรือตะวันตก เหตุการณ์ข้างต้นแสดงถึงอ านาจของเจ้าอาณานิคมที่
ครอบครองดินแดนดังกล่าวจนราษฎรในพ้ืนที่รู้สึกหวาดกลัว ทั้งยังสื่อภาพของชาวชวาที่หวาดกลัวผู้ที่
แต่งกายคล้ายฝรั่ง การที่พระองค์ทรงเครื่องอย่างฝรั่งจึงมีประโยชน์ในการท าให้ชาวบ้านเหล่านี้หลีก
ทางให้ ทั้งยังแสดงถึงสถานภาพของสยามที่ทัดเทียมชาติตะวันตก เนื่องจากการมีอ านาจอธิปไตยเป็น
ของตนเอง 
 ความเหนือกว่าของสยามในดินแดนอาณานิคมยังปรากฏเมื่อพระองค์ทรงวิพากษ์ธรรมเนียม
ของเจ้าพนักงานชาวลังกาที่ไม่ยินยอมให้ผู้ใดหยิบจับโบราณวัตถุ ทั้งที่พระองค์อยู่เหนือผู้คนทั้งปวง 
ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ แสดงถึง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ชาวลังกาแสดงกิริยาดูหมิ่นรัชกาลที่ ๕ ขณะเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
พระทันตธาตุที่เมืองแกนดี เนื่องจากผู้รักษาห้ามไม่ให้พระองค์สัมผัสพระเขี้ยวแก้ว ดังไปนี้ 
 

  ให้กรมสมมติคัดบานพแนก จะขอเอาไปคัดนอกห้อง มันก็ไม่ยอม ว่าไม่มีธรรม
เนียม ฉันก็พื้น ว่ากะของเท่านี้ข้าจะขะโมยทีเดียวฤา ในขณะนั้นฉันพิจารณาดูพระเขี้ยวแก้ว 
รูปร่างก็อ้ายดุ้นๆ นั้นแล… ฉันว่าจะยอมให้ฉันจับได้ฤาไม่ บอกว่าไม่มีธรรมเนียม ไม่เคยยอมให้
ใครจับเลย ฉันว่าประหลาดแล้วในโลกนี้ออกมาอย่างไรเล่าในพระเจดีย์เข้าไปอยู่ในครอบ
แก้ว ก็ตอบว่าจับได้แต่พระที่เปน เกาวนาผู้ปกครอง ฉันว่าพระเปนแต่เกาวนา ข้าเปนเจ้า
แผ่นดินถือพระพุทธสาสนา ในเมืองข้าเช่นพระแก้วมรกฎไม่มีใครจับข้าเปนผู้จับได้ ข้า
ดีกว่าผู้รักษาอีก เขาว่าผู้รักษาจับก็จับด้วยผ้าไม่ได้จับด้วยมือเปล่า ฉันว่าเจ้าจะพูดอะไรมากไป 
พี่น้องข้าบ่าวข้าที่มาเดี๋ยวนี้ ชี้หลวงสุนทรแลมหามุทลิยเปนคฤศเตียนก็เคยจับ ข้าอยากลองดู 
เจ้าไม่ให้จับข้าก็ไม่จับกับของพันนั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๕๕) 

 

  ความข้างต้นแสดงถึงกิริยาที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติพระเจ้าแผ่นดินสยามของผู้รักษาพระ
ทันตธาตุ ณ เมืองแกนดี พระองค์ทรงวิพากษ์ธรรมเนียมของลังกาท่ีมิยอมให้ผู้ใดหยิบจับพระเข้ียวแก้ว



 ๒๐๙ 
 
นอกจากพนักงานผู้ปกครองลังกา ว่าพระองค์มีฐานะเหนือกว่าผู้รักษาเนื่องจากเป็นพระมหากษัตริย์
และทรงสามารถจับพระแก้วมรกตในสยามได้เพียงผู้เดียว ความเชื่อถือของชาวลังกาต่อผู้ที่สามารถ
หยิบพระเขี้ยวแก้วได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมส าหรับพระองค์ การวิพากษ์ท าให้ตัวตน
ของรัชกาลที่ ๕ เด่นชัดยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงทัศนคติของชนชั้นน าสยามที่ว่าสยามอยู่เหนือดินแดนอาณา
นิคมท้ังปวง เนื่องจากสยามมีอ านาจอธิปไตยจากการที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด 
 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของดินแดนอาณานิคมปรากฏผ่านการบันทึก
ประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองของเมืองสุรบายา ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน 
ขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองสุรบายา ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) ทีว่่า  
 

  เกาะมะถุระนี้เดิมเรียกว่านุสาอันตาระแปลว่าระหว่างกลาง ออกจากภาษา
สังสกฤต เปนประเทศที่มีส่วนชื่อเสียงมากของชวา ในการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองมากครั้ง
มากคราว บางทีก็มีแต่อธิปติบางทีก็มีสุลต่าน ในระหว่างยศที่สูงที่สุดแลต่ าที่สุด บางทีก็
รวมกันทั้งเกาะเปนเจ้าเดียว บางทีก็แยกเปน ๓ เปน ๔ คือบังกา ลันซิมปัง ปามะกาชัน ลูเม
นับ บางทีก็แขงเมือง บางทีก็อยู่ในอ านาจสุสุนัน ในชั้นหลังเมื่อตกเปนของวิลันดานี้ เปน
เวลามีสุลต่าน ๓ คน คือบังกาลัน สุเมนับ ปามะกาซัน เปนเกาะที่ไม่มีเขาสูงไม่มีแม่น้ า 
กันดารน้ าอยู่ทั่วๆ ไป ภายหลังมาวิลันดางดเสียไม่ตั้งสุลต่าน ลดลงตั้งแต่ปาน าบาหัน ครั้น
ปาน าบาหันตายก็เลิกอ านาจที่เปนเจ้า ลดลงเปนริเยนต์เหมือนเมืองทั้งปวง คงแต่ยศ
ปเงรัน ต่อไปก็คงจะเปนรเด่นต ามหงง หรือรเด่นอธิปติเหมือนเมืองในปริยังคะทั้งปวง...บัง
กาลันเปนเมืองที่เลิกเจ้าภายหลังเมืองอื่น การที่ยกเลิกนั้น ด้วยอาไศรยเหตุว่าราษฎรได้ความ
เดือดร้อนเพราะแย่งเชือกน้ ากัน ใครมีอ านาจแย่งได้ก็แย่งเอาแลเกิดรบราฆ่าฟันกันด้วย
สันดานชาวมะถุระชอบวิวาท พลเมืองยากจนเพราะต้องแบ่งกึ่งในผลประโยชน์ซึ่งหาได้เปนข
องสุลต่าน แลเพราะบ้านเมืองไม่บริบูรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: 
๓๐๑-๓๐๒) 

 
 ความข้างต้นแสดงถึงประวัติความเป็นมาของเจ้านายในดินแดนแถบนี้ พระองค์ทรงมุ่ง
อธิบายเหตุการณ์ก่อนและหลังจากฮอลันดาเข้าปกครองอย่างเป็นล าดับขั้นตอน แสดงถึงอิทธิพลของ
ฮอลันดาที่มีต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองในดินแดนแถบนี้ มีการบันทึกถึงเมืองบังกาลันว่าเลิกเจ้า
หลังเมืองอ่ืน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของดินแดนชวา ทั้ง
ระบอบการปกครองแบบเดิมและหลังจากวิลันดาเข้าปกครอง การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนชวาที่สัมพันธ์กับชนชั้นปกครองจะท าให้ชนชั้นน าสยามมีข้อมูลเพ่ือปรับใช้ กับดินแดนตน



 ๒๑๐ 
 
เพ่ือให้รอดพ้นจากการครอบง าของเจ้าอาณานิคมตะวันตก ทั้งยังเป็นสื่อแทนทัศนะของชนชั้นน า
สยามท่ีว่าสยามมีอ านาจอธิปไตยจึงมีข้อดีเหนือกว่าดินแดนอาณานิคมเป็นอย่างมาก 
 อย่างไรก็ดีชนชั้นน าพบว่าดินแดนอาณานิคมมีความเหนือกว่าสยามในด้านของความเจริญ
ทางวิทยาการ ยกตัวอย่างเช่น การคมนาคมอย่างการท าถนนและยานพาหนะ การท าถนนแสดงถึง
ความเจริญด้านการคมนาคมของดินแดนแถบนี้ รัชกาลที่ ๕ มักทรงเทียบเคียงความเจริญเหล่านี้กับ
สยามอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นตอนหนึ่งใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประทับรถสี่ล้อ
เทียมม้าสี่ของคอเวอนเนอเยเนราลจากเมืองจันยอไปยังเมืองจิปานะที่ว่า “ต้องสรรเสริญเขาอีกใน
เรื่องถนน ถ้าถนนเช่นเรารถม้าเช่นเรา อย่าพึ่งหมายเลยว่าจะขึ้นไปได้” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: ๗๕) แสดงถึงการท าถนนของชวาที่ดีกว่าของสยาม โดยทรง
เปรียบเทียบกับการวิ่งของรถม้า ถนนของเขาจึงดีกว่าของเรา 
 นอกจากนี้ยังมีการบันทึกถึงยานพาหนะในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นรถไฟ และรถแตรม ดัง
ตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ขณะเสด็จประพาสเมืองบัตเตเวีย เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) บันทึกถึงรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญทางวิทยาการของ
ชวาประการหนึ่ง โดยพระองค์ทรงเทียบเคียงรถไฟกับปากน้ า และทางรถไฟกับโคราชไว้ว่า “รถไฟที่นี้
ผิดกับปากน้ าไม่มากนัก แต่ทางที่เขาท าดีกว่า ถึงทางรถไฟโคราชก็สู้ไม่ได้ วิธีพูนดินใช้ขุดคลองแล
ท าถนนรถเคียงข้างคลอง พูนถนนรถไฟสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอย่างเช่นคิดท าในเมืองเราเช่นนี้ร้องกัน
ว่าเปลือง แต่ที่แท้ได้ประโยชน์ถึง ๓ อย่าง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๕: 
๓๖) พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าวิธีการท าทางรถไฟของชวา คนในเมืองสยามบอกกันว่า
สิ้นเปลือง แต่ที่จริงมีประโยชน์หลายอย่าง เป็นการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท าทางรถไฟ
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการสร้างทางรถไฟในสยามต่อไป พระองค์ทรงเปรียบเทียบขั้นตอน
การสร้างทางรถไฟของชวากับสยาม แม้สยามจะมีทางรถไฟหากแต่ยังด้อยกว่าเขาด้านการใช้
ประโยชน์ 
 ยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งที่ทรงบันทึกไว้ คือ รถแตรมหรือรถแทรม รัชกาลที่ ๕ ทรงแสดง
ทัศนะว่าเป็นพาหนะที่แปลกแตกต่างจากรถไฟ ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จ
ประพาสชวาครั้งหลัง ตอนต่อไปนี้ 
 

  เมื่อมาตามทาง “ไม่ใช่รถไฟ” ก็ถูกฝนเรื่อยมาจนถึงมเกลังข้อที่เหตุใดจึงเรียก
ไม่ใช่รถไฟนั้น คือรางกว้างแคบก็เท่ารถไฟนั้นเอง โลคอโมดี๊ฟรถจักรนั้นก็รถไฟนั่นเอง ตัว
คาร์ก็คือรถก็ที่ใช้รถไฟนั้นเอง ข้อที่ไม่เรียกว่ารถไฟ เพราะเหตุที่ยอมให้เดินไปบนถนนหลวง
ในกลางเมือง และมีข้อบังคับไม่ให้เดินเร็ว ต้องสั่นระฆังกริ๊งๆ ไปเสมอในเวลาเข้าเมือง แต่
ใช่ว่าจะหยุดกลางทางรับผู้คนอันใดเหมือนรถรางก็หาไม่ คนก็ต้องไปขึ้นที่สเตชั่นตามเวลา 



 ๒๑๑ 
 

ถ้าไปถึงนอกเมืองก็เดินเร็วเหมือนรถไฟเรานี้เอง แต่บังคับให้เรียกว่ารถแตรม ถ้าเผลอไป
เรียกว่ารถไฟเข้าเจ้าพวกพนักงานพนักการเถียงจนปากสั่นว่าไม่ใช่รถไฟ จึงต้องเรียกว่าไม่ใช่
รถไฟหรือรถไฟอินคอกนิโตก็เป็นที่พอใจใช้ได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๐๔: ๒๐๔) 
 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะของรถชนิดนี้ ทั้งยังทรงเปรียบเทียบกับรถไฟอีกด้วย โดย
ทรงเรียกรถประเภทนี้ว่า “ไม่ใช่รถไฟ” และให้เหตุผลว่ารางเท่ารถไฟ รถจักรคือรถไฟ ตัวรถก็คือรถไฟ 
แต่วิ่งบนถนนหลวงกลางเมือง และไม่ใช่ขับรถเร็ว ต้องสั่นระฆังเสมอเวลาเข้าเมือง แต่ไม่หยุดรับคน
เหมือนอย่างรถราง ต้องไปขึ้นรถที่สถานีตามตารางเวลา หากอยู่นอกเมืองจะเดินรถเร็วเหมือนรถไฟ 
บังคับให้เรียกว่ารถแตรม รถประเภทนี้จึงเป็นของแปลกที่รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตรและทรงสนพระ
ราชหฤทัย การอธิบายเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจวิทยาการใหม่ๆ ของประเทศเพ่ือนบ้านมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
สื่อให้เห็นว่าดินแดนอาณานิคมแห่งนี้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมาจากตะวันตกรุดหน้า
กว่าสยาม 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสยามเหนือกว่าหรือทัดเทียมดินแดนอาณานิคมทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล และวัฒนธรรม ส่วนที่ดินแดนอาณานิคมรุดหน้าไปมากมีเพียงด้าน
วิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเท่านั้น ซึ่งสยามก าลังเร่งพัฒนาให้ทัดเทียมประเทศเพ่ือนบ้าน การ
ส ารวจการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและมลายูนี้ท าให้ชนชั้นน า
สยามได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ถูกตะวันตกยึดครอง รวมถึงข้อมูลด้านวัฒนธรรมของสยามชวาและ
มลายูที่ใกล้เคียง ข้อมูลดังกล่าวท าให้ชนชั้นน าสยามตระหนักถึงการรักษาเขตแดนของสยามและเรื่อง
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของตะวันตก ข้อดีและข้อด้อยในการตกอยู่ภายใต้ลัทธิจักรวรรดินิยมปรากฏ
อยู่ในบันทึกการเดินทางยังดินแดนแถบชวารวมถึงมลายูอีกด้วย 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงความเจริญของบ้านเมืองที่ถูกตะวันตกยึดครอง เช่น ความเจริญ
ของถนนหนทาง หรือสถานที่อย่างห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น ชาติ
ตะวันตกน าความเจริญทางวัตถุมาสู่ดินแดนดังกล่าว หากแต่ชาติตะวันตกก็พยายามลดทอนรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของดินแดนที่ตนยึดครองเช่นกัน ยกตัวอย่างการยกเลิกหรือจ ากัดการประกอบพิธีกรรม
บางอย่างของชวา ตลอดจนการจ ากัดการนับถือศาสนาอิสลามของประชากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้
ชนชั้นน าสยามต้องไตร่ตรองและแสวงหาหนทางเพ่ือให้สามารถรักษาอธิปไตยในประเทศ รวมถึง
สามารถอยู่รอดในสภาวะของการล่าอาณานิคมในขณะนั้น การส ารวจด้านการเมืองการปกครองใน
ดินแดนอาณานิคมจึงท าให้ชนชั้นน าสยามได้ข้อมูลประกอบการปกครองประเทศให้รอดพ้นจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม สรุปได้ว่าสภาพบ้านเมืองภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมนั้นมีความ



 ๒๑๒ 
 
เจริญก้าวหน้าจากการพัฒนาของเจ้าอาณานิคม หากแต่เจ้านายและผู้ปกครองเดิมกลับถูกกดขี่และ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก 
 ในดินแดนอาณานิคมอ านาจของสยามเป็นอย่างผู้มีอ านาจอธิปไตยออกส ารวจในดินแดน
อาณานิคม ทัศนคติในการจ้องมองจึงเป็นการส ารวจความเจริญของผู้คนและพ้ืนที่เพ่ือเปรียบเทียบกับ
สยาม เมื่อปรากฏข้อด้อยด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาตินักปกครองจะเปรียบเทียบกับ
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติของสยามเสมอ จึงเป็นการยกระดับบุคคลและ
ทรัพยากรธรรมชาติของสยามให้อยู่เหนือกว่าดินแดนอาณานิคมเหล่านี้ ส่วนความทันสมัยที่มีมากกว่า
สยามนั้นนักปกครองจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงประเทศให้ทัดเทียมดินแดนอาณานิคมต่อไป 
สิ่งส าคัญที่ชนชั้นน าค้นพบระหว่างการเดินทางยังดินแดนอาณานิคมคือการถูกกดขี่และบีบคั้นจากเจ้า
อาณานิคมตะวันตกท่ีท าให้การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนอาณานิคม
เปลี่ยนแปลง ชนชั้นน าสยามจึงต้องรีบเร่งปฏิรูปบ้านเมืองเพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกรุกรานอ านาจ
อธิปไตยอย่างสูงสุด 
 

 ๓.๑.๕ ตะวันตกกับตะวันออก 
 การเดินทางยังดินแดนเจ้าอาณานิคมน่าจะท าให้สยามเข้าใจลัทธิล่าอาณานิคม๑๙๑ มากขึ้น 
ประเทศตะวันตกเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสยามเนื่องจากเข้ามาล่าอาณานิคมในดินแดนข้างเคียงสยาม
อย่างพม่า เขมร ชวา และมลายู จึงปรากฏการกระทบกระทั่งกับสยามอยู่เสมอๆ ดินแดนโดยรอบ

                                                           

 ๑๙๑ เมื่อพิจารณามูลเหตุส าคัญพบว่า การล่าอาณานิคมเกิดขึ้นจากชาวยุโรปที่ตื่นตัวทางการค้า สินค้า
ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดอยู่ทางเอเชีย กษัตริย์จึงสนับสนุนการส ารวจเส้นทางการเดินเรือมาเอเชีย 
เป้าหมายที่ส าคัญอีกเป้าหมายหนึ่ง คือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนาไปทางตะวันออก ซึ่งถือว่ายังไม่เจริญ ด้วยเหตุนี้
พ่อค้าและหมอสอนศาสนาจึงนิยมเดินทางไปยังตะวันออก ประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการออกส ารวจและล่า
ดินแดนในครั้งนั้น คือ ประเทศโปรตุเกส สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, ๒๕๕๙: ๒๑) 
การล่าอาณานิคมสัมพันธ์กับลัทธิจักรวรรดินิยม ค าว่า “จักรวรรดินิยม” ถูกใช้เรียกนโยบายต่างประเทศของรัฐหรือ
การกระท าของรัฐที่มุ่งจะแผ่ขยายอ านาจและดินแดน หรือมุ่งแผ่อิทธิพลออกไปเหนือดินแดนอื่นในลักษณะที่เป็นการ
สร้างจักรวรรดิ  (Empire) การแสวงหาอาณานิคมของชาวตะวันตกสัมพันธ์กับค าว่า ลัทธิล่าอาณานิคม 
(Colonization) และจักรวรรดินิยม (Imperialism) ที่มักใช้แทนที่กันในความหมายของการยึดดินแดน หาก
พิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยการแสวงหาอาณานิคมเป็นการยึด
ดินแดนของต่างชาติ และถูกน ามาพัฒนาหรือปกครองโดยกลุ่มคนที่ไปยึด (ชาวอาณานิคมที่อพยพจากเมืองแม่) การ
แสวงหาอาณานิคมในช่วงยุคแห่งการค้นพบเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ คือ แสวงหาทองค าและเครื่องเทศเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งสู่ประเทศ ความเสื่อมถอยของลัทธิพาณิชยนิยมถูกเปลี่ยนเป็นจักรวรรดินิยมอย่างจงใจ โดยในทศวรรษ 
๑๘๗๐ มหาอ านาจตะวันตกเข้ายึดดินแดนในตะวันออกและแอฟริกาเกือบท้ังหมด และเข้าปกครองดินแดนเหล่านั้น
ในฐานะส่วนหน่ึงของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ (ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ๒๕๖๒: ๕๗-๖๕) 



 ๒๑๓ 
 
สยามถูกครอบง าด้วยลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดินิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงสยามที่ ถูก
อิทธิพลจากตะวันตกกระทบจนต้องเสียดินแดนบางส่วน การล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตกมักจะมี
ข้ออ้างของความศิวิไลซ์ของดินแดนตนมากกว่าดินแดนอื่นอยู่เสมอ การเดินทางไปยังดินแดนเจ้าอาณา
นิคมจึงถือเป็นการโต้กลับการออกส ารวจดินแดนตะวันออกของนักล่าอาณานิคม การที่ชนชั้นน าสยาม
เดินทางไปสู่ศูนย์กลางแห่งความศิวิไลซ์น่าจะท าให้สยามรอดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมดังกล่าว 
 ชนชั้นน าสยามมีทัศนะว่าดินแดนเจ้าอาณานิคมเป็นดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ซึ่งสยามต้องเร่งรัด
พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ตะวันตกเหนือกว่าตะวันออกหรือสยามในด้านของวิทยาการ
สมัยใหม่และอ านาจทางการเมือง หากแต่บันทึกการเดินทางบ่งบอกทัศนะที่ว่าสยามมีความอุดม
สมบูรณ์ การปกครองหัวเมืองประเทศราชแถบมลายู กิริยามารยาทของผู้คนและวัฒนธรรมเหนือกว่า
ตะวันตก 
 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมกล่าวถึงทัศนะของพระองค์ต่อระบบ
โทรคมนาคมที่ทันสมัยของยุโรป ยกตัวอย่างเช่นโทรเลขไร้สายซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ของโลก ณ 
ขณะนั้น การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ จึงเปรียบเสมือนการทอดพระเนตรความทันสมัยแห่ง
ยุคสมัย ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จประพาสเมืองออสเตนต์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
มิถุนายน ร.ศ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ดังนี้  
 

  ได้ไปดูโทรเลขไม่มีสาย มีสายลวดสามสาย มีไม้ถ่าง โยงจากเสาน่าไปเสาท้าย มีอิก
สามสายโยงลงมาเข้าเครื่อง เครื่องนั้นก็คล้ายโทรเลขบก จะอธิบายก็ดูไม่มีท่าที่จะเข้าใจได้
อย่างไร เพราะอ้ายเคร่ืองนั้นจะดูที่ไหนก็ดูได้ แต่ข้อที่ไฟฟ้ามันเดินแล่นอย่างไรไปในอากาศ 
พ่ออธิบายไม่ได้ เปนแต่พอที่ว่าได้ทดลองมีโทรเลขเท่านั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๓๔)  

 
 ตัวอย่างข้างต้นพระองค์ทรงกล่าวว่าโทรเลขไม่มีสายคล้ายโทรเลขบก แต่ไม่สามารถอธิบาย
การเดินของไฟฟ้าให้เข้าใจได้ ความพยายามในการวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ชนิดนี้และเรียบเรียงใน
บันทึกการเดินทางจึงมีข้อจ ากัด หากแต่แสดงถึงความทันสมัยด้านโทรคมนาคมของโลก ณ ขณะนั้น 
แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรปอย่างเห็นได้ชัด ชนชั้นน าสยามพบว่าวิทยาการของ
สยามยังคงห่างไกลจากตะวันตกมาก การเร่งพัฒนาประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงมองการณ์ไกลเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ขณะเสด็จ
ประทับต าบลโนโตดเดน ของนอร์เวย์ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ทรง
ท านายถึงเทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ
นักคิดและนักประดิษฐ์ชาวยุโรปเกี่ยวกับไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ “ท านายกันได้ว่า นานไปจะมีเครื่องเต



 ๒๑๔ 
 
เลโฟน สักเท่านาฬิกาพก พกไปไหนๆ ได้ เม่ือจะพูดกับใครพูดลงไปที่นาฬิกาพกแล้วเอาหูฟังที่
นาฬิกาพก จะรู้กันได้ เว้นไว้แต่ยังไม่แลเห็นว่าจะใช้ได้ทางไกล” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๒๕) ความคิดในครั้งนั้นเป็นจริงในราว พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงมีการประดิษฐ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุโทรศัพท์ ขึ้นในโลก โดยมาร์ติน คูเปอร์ (Martin 
Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัทโมโตโรลา และพัฒนาขึ้นจนเป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน การเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ จึงเปรียบเสมือนการพบกับวิทยาการของโลกซึ่งถือก าเนิดจากยุโรปเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ชนชั้นน าสยามได้สัมผัสกับความทันสมัยและวิทยาการมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว 
แสดงถึงการที่ชนชั้นน าสยามเข้าใกล้เทคโนโลยีและความทันสมัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรป ณ ขณะนั้น 
การท านายอนาคตของพระองค์ปรากฏผ่านการสังเกตและคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตท าให้สยาม
สามารถปรับตัวให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมได้ ทั้งยังแสดงพระราชทัศนะที่ว่าตะวันตกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มากกว่าตะวันออกเป็นอย่างมาก 
 ความเหนือกว่าของตะวันตกในแง่ของอ านาจในการต่อรองทางการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศส่งผลให้รัชกาลที่ ๕ ทรงมีกุศโลบายเพ่ือน าพาสยามให้รอดพ้นจากความขัดแย้งและ
การล่าอาณานิคมของตะวันตก ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับรัสเซียโดยการส่งพระราช
โอรสไปศึกษายังประเทศรัสเซีย ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป 
พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ ขณะทรงมีพระราชหัตถเลขาที่วังอับดิน เมืองไกโร ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ร.ศ. 
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) พระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถหรือแม่เล็ก ดังนี้  
 

  การที่จะไปอยู่รัสเซียได้คิดวางการไว้ตลอดแล้ว แต่ขอบอกล่วงน่าที่จะพ้นจากมีผู้ติ
ว่าเอาไปเรียนเมืองป่าดงนั้นคงไม่พ้น จะว่าตามจริงก็เล่าเรียนที่นั้นไม่ดีกว่าที่อ่ืน ต้องเรียน
ภาษามากแลห่างพวกพ้อง แต่เปนการดีในทางราชการที่จะผูกพันให้สนิท และอีกอย่างหนึ่ง
เชื่อได้ว่าเอมเปอเรอคงจะเอื้อดีกว่าเจ้าแผ่นดินอื่นๆ ที่เราจะฝากได้ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๑๒๔)  
 

 ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงกุศโลบายส าคัญของรัชกาลที่ ๕ ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษายัง
ต่างประเทศเพ่ือสานสัมพันธไมตรีกับรัสเซีย ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของเจ้าแผ่นดินสยามกับเจ้า
แผ่นดินรัสเซียว่าสนิทชิดเชื้อกันยิ่งกว่าเจ้าแผ่นดินองค์อ่ืน จึงจะฝากฝังพระราชโอรสได้ แนว
พระราชด าริของพระองค์จึงไม่ต่างจากการที่เจ้าอาณานิคมส่งคนของประเทศตนไปปกครองหรืออาศัย
ในดินแดนอาณานิคม เพียงแต่พระองค์มุ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความรู้ในประเทศ
รัสเซียเป็นส าคัญ มิได้มุ่งครอบครองดินแดนอย่างการล่าอาณานิคมแต่อย่างใด พระองค์ทรงวางแผน
ให้พระราชโอรสมาศึกษาเล่าเรียนยังประเทศมหาอ านาจอย่างรัสเซีย แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การเชื่อม



 ๒๑๕ 
 
สัมพันธไมตรีกับประเทศยุโรปอันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ประเทศสยามรอดพ้นจากการถูกคุกคามจาก
ตะวันตก 
 อีกตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขาเม่ือเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒  
ขณะประทับ ณ เมืองเอสเซน ในวันที่ ๕ กันยายน ร.ศ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ปรากฏการหาพันธมิตร
ขณะเสด็จประพาสเมืองเอสเซนของเยอรมัน พระองค์ทรงแสดงทัศนะต่อการมีพระราชปฏิสันถารกับ
เจ้านายยุโรป ดังต่อไปนี้  
 

  การที่เราจะหมายก าลังอุดหนุนจากประเทศอื่นนั้น ตามที่ฉันเข้าใจชัดจากที่ได้
สนทนากันกับเอเปอเรอออฟรัสเซีย และเคาน์มูราเวียฟ๑๙๒ หลอดสอลีสบุรี๑๙๓ มิสเตอร์เคอ
สัน๑๙๔ เอมเปอเรอออฟเยอรมนี เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดหน่วงยิ่งกว่า ถ้าถึงจะท าลายเอก
ราชของเราแล้ว ท่านเหล่านั้นคงจะเข้าแทรกแซงพูดจา ไม่เปนการท าได้ตามสบายใจ ฤา
ถ้าสบเหมาะถึงรบกันก็ได้ เว้นไว้แต่การที่จะถึงเช่นนั้นไม่มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๑๐๐-๑๐๑)  

 

 จากตอนข้างต้นแสดงถึงการที่สยามจะไม่เสียเอกราชได้โดยง่ายดาย เนื่องจากมีกษัตริย์และ
ขุนนางจากมิตรประเทศคอยช่วยเหลือเจรจาอยู่จ านวนหนึ่ง ทั้งรัสเซีย เยอรมันและอังกฤษ การ
เตรียมการของรัชกาลที่ ๕ เสมือนการยกระดับความสัมพันธ์ของสยามกับประเทศมหาอ านาจเหล่านี้
ด้วยพระองค์เอง การต่อกรกับเจ้าอาณานิคมที่ครอบครองดินแดนอาณานิคมข้างเคียงสยามอย่าง
ฝรั่งเศสจึงเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอ่ืนแทน อ านาจทางการเมืองจึงเป็นของสยาม
ขณะเดินทางมายังยุโรปและเจรจากับประเทศมหาอ านาจด้วยตนเอง พระองค์ทรงมีกลยุทธ์ซึ่งมี
เป้าหมายในการน าพาสยามประเทศไปสู่เอกราช การมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้านายยุโรปเพ่ือต่อต้าน
การรุกรานจากฝรั่งเศสเป็นกุศโลบายส าคัญท่ีท าให้สยามรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม 

                                                           

 ๑๙๒ ไมเคล นิกอลายวิช เคาน์ มูราเวียฟ เป็นบุตรของเคานต์นิกอลาส มูราเวียฟ เจ้าเมืองครอดโน และเป็น
หลานของเคาน์ไมเคล มูราเวียฟ ผู้มีช่ือเสียงในการปราบขบถเมืองโปแลนด์ เมื่อ พ.ศ ๒๔๐๖ เข้ารับราชการใน
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย พ.ศ ๒๔๐๗ ได้เป็นพนักงานทูตและทูตหลายเมือง อย่างเมืองโคเปนเฮเคนจึงมี
โอกาสเฝ้าแหนสนิทชิดเช้ือกับเจ้านายในราชวงศ์รัสเซียมาก เอมเปอเรอโปรดตั้งเป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๐ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๑๘๗) 

 ๑๙๓ โรงเบิต มาร์ควิส (ที่ ๓) ออฟสอลสบี อรรคมหาเสนาบดีเมืองอังกฤษ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๒๐๐) 
 ๑๙๔ ยอช เออล์เคอซัน (คนแรกตั้งใน พ.ศ. ๒๔๕๔) ไวซรอยอินเดีย และเป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ
ของอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๖ (อธิบายค า, ๒๕๒๘: ๒๐๐) 



 ๒๑๖ 
 
 พระองค์ทรงแสดงทัศนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ ขณะกล่าวข้อราชการระหว่างสยามกับฝรั่งเศส โดย
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับขุนนางฝรั่งเศส คือ มองซิเออร์โฟร์ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของชาวฝรั่งเศสไว้ใน
พระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันขณะเสด็จพระราชด าเนินยังเมืองปารีส ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๖ 
(พ.ศ ๒๔๔๐) ว่า 
 

  ข้อที่พูดเปนราชการนั้น แสดงความยินดีที่ฉันมาจะได้มีช่องปฤกษาหารือกัน
ระงับการซึ่งพวกฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ฝ่ายตวันออกแกล้งกล่าวว่าเราไม่อยากเปนไมตรีกับฝรั่งเศส 
จะขอให้มีเวลาปฤกษาหารือกัน ฉันก็รับเขาว่าขอให้เข้าใจว่าเมืองฝรั่งเศส ไม่เหมือนเมืองอ่ืน 
ต้องปกครองตามใจคนจึงเปนการยาก แต่รอดตัวที่เขาเปนคนมีคนชอบมาก ฉันก็ว่าฉันดีใจที่
ได้มาเปิดความจริงซึ่งมีอยู่ในอกให้เห็นว่าเราอยากเปนไมตรีกับฝรั่งเศสเพียงใด ข้อความ
อันนี้ฉันก็ได้เปิดไว้กับเอมเปอเรอรัสเซียเสร็จแล้ว เขาก็รับว่าเอมเปอเรอได้รับสั่งกับเขา ฉัน
ว่าด้วยฝรั่งเศสมีใจรักแลเชื่อถือเอมเปอเรอๆ เปนพยานฉันในข้อนี้ กับทั้งที่ฉันจะได้ส าแดง
ไมตรีต่อมองซิเออร์โฟร์ ซึ่งเปนที่รักของชาวฝรั่งเศส คงจะเปนเหตุให้ความประสงค์ของฉั น
ส าเร็จได้ แกต้องการจีระอยากจะให้มาที่เมืองฝรั่งเศสบ้างเพราะเขาไปรัสเซีย ฉันรับจะหาคน
ให้เรียนที่ฝรั่งเศส และพูดถึงลูกโตอย่างดี แล้วน าเจ้านายข้าราชการมาพบและไปเลี้ยงน้ าชาที่
เมีย เมียกับลูกสาวนั้นหน้าตาเหลือสติก าลัง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๒๘: ๑๑๑-๑๑๒) 

   

 ตอนข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาอย่างนักการทูต พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอมเปอ
เรอรัสเซียถึงเรื่องความขัดแย้งของสยามกับฝรั่งเศสมาก่อนแล้ว การตรัสข้อราชการกับขุนนางฝรั่งเศส
ผู้นี้ จึงเป็นการสานสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสดังพระราชประสงค์  น ามาสู่อ านาจในการต่อรองและ
อ านาจอธิปไตยของสยามในเวลาต่อมา พระราชทัศนะดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝรั่งเศสกับสยามเป็นส าคัญ พระเจ้าแผ่นดินของสยามเสด็จมาด้วยพระองค์เองเพ่ือขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสให้หมดไป การมีพระราชปฏิสันถารกับขุนนางฝรั่งเศสคนส าคัญเป็นการ
ด าเนินการให้สยามรอดพ้นจากการถูกคุกคามอันเป็นผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศมหาอ านาจในยุโรปจ าต้องใช้กลยุทธ์เพ่ือ
น าไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จที่สยามรอดพ้นจากการถูกคุกคามจากประเทศตะวันตกอย่างฝรั่งเศส 
ความเหนือกว่าของตะวันตกจึงปรากฏชัดในตอนข้างต้น หากแต่ชนชั้นน าสยามมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ
แก้ไขสถานการณ์ที่เหนือกว่าของประเทศตะวันตกเหล่านั้นเช่นกัน 
 ชนชั้นสยามเดินทางไปยังดินแดนเจ้าอาณานิคมและพบว่าตะวันออกหรือสยามเหนือกว่า
ตะวันตกทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร การดูแลหัวเมืองประเทศราช ความสุภาพของ



 ๒๑๗ 
 
ผู้คนและความงดงามทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่นในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ ขณะประทับ 
ณ เมืองซันเรโม ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) พระองค์กล่าวถึงการ
รับประทานอาหารของคนจนชาวยุโรป ไว้ว่า “ดูเหมือนเราเข้าใจว่าฝรั่งกินเนื้อสัตว์เสมอ แต่ที่แท้
ราษฎรคนจนไม่มีใครได้กินเนื้อสัตว์ ไทยเราเองอิกกินปลาเสมอ มากกว่าคนต่างประเทศ ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๒๕) พระองค์ทรงวิพากษ์ว่าชาวยุโรป
รับประทานเนื้อสัตว์อยู่เสมอ หากแต่ความเป็นจริงแล้วราษฎรที่มีฐานะยากจนไม่ได้รับประทาน
เนื้อสัตว์ ผิดกับคนไทยที่ยังสามารถหาปลารับประทานได้เสมอ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
การกินในประเทศสยามได้เป็นอย่างดี ยุโรปจึงไม่ได้สมบูรณ์ดังที่เจ้าอาณานิคมสร้างภาพไว้ การ
วิพากษ์ความเชื่อว่าชาวยุโรปรับประทานเนื้อสัตว์อยู่เสมอ ผ่านการพิสูจน์ด้วยพระองค์เองนี้ ท าให้
บันทึกการเดินทางบันทึกความรู้และข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่ง 
 นอกจากนี้ยังทรงเปรียบเทียบผลไม้ของสยามกับยุโรปซึ่งน ามาสู่ข้อสรุปที่ว่าผลไม้ของสยาม
ดีกว่าดินแดนอ่ืนและเห็นภาพผลไม้ต่างถิ่นชัดเจนยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบผลไม้ในแถบยุโรปที่รัชกาลที่ 
๕ ทรงกล่าวถึงมีหลากหลายชนิด เช่น  เชอร์รี่ ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น รัชกาลที่ ๕ ทรง
บันทึกถึงผลไม้ที่เมืองเจนีวาไว้อย่างแปลกตา ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ขณะประทับที่เมืองเยนีวาหรือเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ดังนี้ 
 

  ลูกไม้ได้กินแล้วคือแชร์รี ลักษณลูกพุมเรียง แต่ดีกว่าที่ไม่ติดปาก กินแล้วไม่ต้อง
อยากอีก ลูกปีชหวานชืดๆ รศชาติเปนฟันขาวไม่อร่อยเลย ดีแต่สตรอบรีๆ ก็ลูกเล็กกว่ายาวา 
แต่รศดีกว่าไม่เปน แตงหนู สตรอบรีบ้านโตกว่าที่ยาวามาก เท่าลิ้นจี่ลูกใหญ่ๆ เปนลูกไม้ที่กิน
อร่อย ลูกแอบเปอลนี้อ่านออกแล้ว ไม่ใช่อะไรเลยคือพุดทราเรานี่เอง เปนแต่มันโตเปนลูกไม้
ป่าพระหิมพาน ถ้าดิบๆ จิ้มน้ าตาลกับเกลือเปนพุดทราเปรี้ยวๆ  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๘๔)  

 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะและรสชาติของเชอร์รี่ ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ และแอปเปิลซึ่ง
เป็นผลไม้ต่างถิ่นไว้อย่างละเอียด เชอร์รี่มีลักษณะลูกเรียงกัน รสชาติไม่อร่อยนัก ลูกพีชหวานชืดๆ ไม่
อร่อย สตรอเบอร์รี่ขนาดเล็กกว่าที่เมืองยะวา รสชาติดี ส่วนสตรอเบอร์รี่บ้านมีขนาดใหญ่กว่าที่เมือง
ยะวาเท่าลิ้นจี่ รสชาติอร่อย ส่วนแอปเปิ้ลรสชาติเหมือนพุทราเพียงแค่ขนาดใหญ่กว่า การเปรียบเทียบ
ผลไม้ต่างถ่ินกับผลไม้ในสยามนี้ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จะเห็นได้ว่าลักษณะ ขนาดและรสชาติเป็น
สิ่งที่แสดงความแปลกตาของผลไม้เหล่านี้ ผลไม้ของสยามจึงดีและเหนือกว่าผลไม้ในดินแดนยุโรป 



 ๒๑๘ 
 
 พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าสยามมีหลายสิ่งทัดเทียมยุโรป ยกตัวอย่างเช่น ใน ไกลบ้าน เล่ม 
๒ ขณะประทับ ณ เมืองบาเดนบาเดนของเยอรมัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. 
๒๔๕๐) ซึ่งกล่าวถึงสวนปาล์มที่มีการเก็บเงินค่าเข้าชม ณ เมืองบาเดนบาเดนว่ามิได้วิเศษไปกว่าของ
สยามแต่อย่างใด ดังนี้  
 

  หลังตึกเปนสวนหลังคากระจกปลูกปาล์ม จัดเปนท านองป่ามีน้ าพุที่กลาง ไม่
ประหลาดอะไรกว่าที่เรามี เปนแต่ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่ง ท าเมืองเราได้ง่ายแลงามกว่านี้ เว้นไว้แต่
ต้นที่เปนใบอ่อนปลูกแทนหญ้าเห็นจะทนร้อนไม่ได้ แต่ของเราง่ายที่ปลูกได้ในดิน ของเขา
ต้องปลูกกระถาง ของเขาต้องใช้กระจก เราไม่ต้องใช้ ปาล์มเขาปลูกมาเก่าต้นใหญ่ๆ ออกจะ
โทรมแล้วก็มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๘๑)  

 

 พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะว่าสวนของสยามมีการจัดวางและพรรณไม้ไม่แพ้กับสวนที่
เมืองบาเดนบาเดนแห่งนี้ ทั้งยังสามารถท าให้งดงามในสยามได้มากกว่านี้ ข้อดีของสยามคือปลูกในดิน
ไม่ต้องใช้กระถางและกระจกเหมือนของเขา การแสดงพระราชทัศนะเช่นนี้ช่วยยกระดับสยามว่าเป็น
ประเทศที่มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่ายุโรป สยามจึงอาจเหนือกว่าดินแดนเจ้าอาณานิคมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปรียบเทียบจึงท าให้พระองค์เข้าใจสยามมากยิ่งขึ้น 
 การเปรียบเทียบยังปรากฏเมื่อกล่าวถึงการปกครองของไทยกับอังกฤษในดินแดนแถบมลายู 
ยกตัวอย่างที่มีการวิพากษ์การจัดการบ้านเมืองของอังกฤษในแถบมลายูว่าไม่ค่อยเรียบร้อยนัก อันถือ
เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่ง ดังปรากฏในการเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ ดังต่อไปนี้ 
 

  การที่อังกฤษจัดรักษาในที่แถบนี้ไม่กวดขันแข็งแรงอันใด อยู่ข้างโกโรโกเตกว่า
เราเสียอีก คนที่อยู่บนบกแลเห็นเป็นแขก เขาว่าเป็นมลายูบ้าง จีนบ้างประมาณสักสามสิบครัว
ทั้งหน้านอกหน้าใน หากินด้วยท าปลา เรืออ้อมมาหว่างเกาะเล็กของอังกฤษที่แอบฝั่งอยู่สอง
เกาะ เข้าปากอ่าวเมืองระนอง ที่ฝั่งขวามีโรงจีนตัดฟืนส าหรับส่งเรือเมล์ประมาณสักสามสิบ
หลัง ฝั่งซ้ายเป็นที่ตลิ่งชายเนินสูง ตั้งโรงโปลิศอยู่ในที่นั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๐๖-๑๐๗) 

 
 พระองค์ทรงเปรียบเทียบการปกครองของอังกฤษกับสยาม โดยทรงระบุว่าการจัดการของ
อังกฤษบริเวณเกาะขวางไม่แข็งแรงนัก รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวว่าของสยามนั้นดูแลดีกว่า แสดงถึงพระ
ราชทัศนะต่อการปกครองบ้านเมืองว่าสยามย่อมดูแลได้ดีกว่าที่จะตกเป็นของอังกฤษ การเปรียบเทียบ
มุ่งขับเน้นข้อดีของสยามในแง่มุมต่างๆ ออกสู่สาธารณชน อันเป็นการยกระดับประเทศสยามให้



 ๒๑๙ 
 
ทัดเทียมอารยประเทศ ตะวันตกเมื่อยึดครองดินแดนอาณานิคมในตะวันออกจึงปรากฏข้อด้อยเมื่อ
เทียบเคียงกับการปกครองหัวเมืองประเทศราชของสยาม 
 พระองค์ทรงแสดงทัศนะต่อคู่สามีภรรยาชาวยุโรปว่าผู้หญิงเป็นใหญ่กว่าผู้ชาย ดังปรากฏ
ขณะประทับบนเรือจากลังกาไปเอเดน ในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน 
ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ดังต่อไปนี้ 
 

  ที่พวกเราชอบดูมากนั้นเรื่องผัวเปนขี้ข้าเมีย มันน่าสมเพชเวทนา ถึงเราก็ต้องสัพ
พียกเก้าอ้ีให้ผู้หญิงจริงอยู่แล แต่ยังไม่ถึงคู่หนึ่ง ซึ่งถูกดูเสียจริงๆ แลบ่นกันไม่หยุด คือดาดฟ้า
ชั้นที่หนึ่งกับที่สองมันเดินไม่ถึงกัน เวลาจะมาใช้ให้ผัวยกเก้าอี้ตามหลัง พอมาถึงจัดการตั้ง
เก้าอ้ีให้ แต่แม่เจ้าประคุณไม่นั่ง เพราะจะมีแดดถูกตีนนิดหนึ่ง เขียวให้ตั้งใหม่จึงได้นั่ง ตาผัว
ยังยืนอยู่หันไปพูดกับใครเรียกมาเขียวไม่ให้พูด บังคับให้นั่งลงกับพื้นที่ข้างเก้าอี้ เจ้าผัวกว่า
จะนั่งลงได้ประดักประเดิดโก้งเก้งกันอยู่เปนนานจึงนั่งได้ คราวนี้สั่งให้ผัวไปเอาผ้าห่ม ผัวเดิน
งังๆ ลงกระไดนี้ไปขึ้นกระไดโน้นได้ผ้าห่มมา ไม่ยักรับมาคลุมเอง เจ้าผัวต้องคลุมให้ ประเดี๋ยว
เดียวก็เอาผ้าออก ตาผัวไปพูดกับคนอ่ืนเรียกมาเขียวอิก คราวนี้อนุญาตให้นั่งปลายจะงอยเก้าอ้ี 
อันเปนที่ส าหรับเหยียดตีนนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือ เลยแขวนอยู่เช่นนั้นจนตลอด ขากลับก็ต้อง
แบกเก้าอี้ตามหลังไปอิกเหมือนนายกับบ่าวจริงๆ น่าสงสาร ถ้าประเพณีมีเมียของฝรั่งเปน
เช่นนี้โดยมากก็ควรจะเข้าใจได้ว่าท าไมฝรั่งจึงไม่ใคร่มีเมีย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๗๒) 

 
 รัชกาลที่ ๕ ทรงแสดงทัศนะต่อภาพสามีภรรยาที่ทอดพระเนตรว่าลักษณะเช่นนี้เหมือนสามี
เป็นบ่าวของภรรยา หากประเพณีของฝรั่งเป็นเช่นนี้ก็จะท าให้เข้าใจว่าเหตุใดฝรั่งจึงไม่ค่อยมีภรรยานัก 
หากแต่อาจเป็นเพียงแค่บางคู่ที่มีลักษณะดังกล่าวเท่านั้น คู่สามีภรรยาข้างต้นจึงเป็นตัวอย่างของภาพ
แทนที่ภรรยาชาวยุโรปมีอ านาจเหนือสามี มโนทัศน์ข้างต้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมเนียมของสยาม 
ชนชั้นน าจึงได้ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เมื่อต้องเดินทางมายังดินแดนต่างวัฒนธรรม อย่างไรก็ดีในทัศนะ
ของชนชั้นน าสยามขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับหญิงชายของสยามย่อมมีความเหนือกว่าตะวันตก 
กลา่วคือ ผู้ชายควรมีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง  
 ภาพของชาวอิตาเลียนที่เมืองมิลานซึ่งเป็นคนร้ายกาจปรากฏผ่านการเสด็จประพาสด้วย
พระองค์เอง ทรงบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ใน ไกลบ้าน เล่ม 
๑ ดังต่อไปนี้ 
 



 ๒๒๐ 
 

  คนอิตาเลียนมีคนร้ายกาจอยู่มาก อาจจะท าอันตรายโดยไม่พอที่จะท า เช่นกับ
ยิงเอมเปรสอิลิสซาเบถเมืองออสเตรียที่สวิตเซอแลนด์ก็อิตาเลียน เจ้าของเขาเขาก็ฆ่า
กันเอง เพราะคนอิตาเลียนมันเปนคนส าส่อน การปกครองได้ผลัดเปลี่ยนแยกย้ายกันมา
หลายทอด ซ้ ามีอ้ายลัทธิอานาคิสต์๑๙๕โซเชียลลิสต์๑๙๖ ซึ่งคิดประทุษฐร้ายต่างๆ เพื่อจะ
ให้สมความประสงค์ มันคล้ายๆ กับสาสนา ไม่ใช่อั้งยี่ เปนลัทธิของคนพวกหนึ่ง ซึ่งไม่ใคร่
จะกลัวตาย ยิ่งจับได้ยิ่งเก๋ มันเปนลัทธิที่กินใจออกจะเกือบเปนบ้าๆ ซึ่งไม่มีตัวอย่างในคน
ไทยเลย เมืองนี้อยู่ข้างจะเปน เมืองใหญ่โตกว่าตุริน แต่เปนเมืองค้าขาย ท าเครื่องเฟอนิเชอ
แลการช่างต่างๆ มีคนถึงหกแสน มีเยอรมันมากกว่าเมืองอิตาเลียนอื่นๆ ผู้คนพลเมืองก็ผิด
กันกับเมืองอื่น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๘๙) 

 

 ตอนข้างต้นกล่าวถึงคนอิตาลีว่าร้ายกาจอาจจะท าอันตรายได้ เช่น ยิงเจ้านายเมืองออสเตรีย
ที่สวิตเซอร์แลนด์ มีลัทธิอานาคิสต์โซเชียลลิสต์ซึ่งไม่เชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรง
อธิบายไว้ว่าไม่พบลัทธิเช่นนี้ในไทย รัชกาลที่ ๕ ทรงมีมโนทัศน์ต่อผู้คนที่ทอดพระเนตรและสรุปได้ว่า
ชาวอิตาลีเป็นคนร้ายกาจต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งยังมีลัทธิแบบสังคมนิยมอีกด้วย การเสด็จ
ประพาสของพระองค์จึงอาจไม่ได้รับการต้อนรับจากประชาชนก็เป็นได้ ในที่นี้สะท้อนภาพของชาว
อิตาลีว่าเป็นพวกร้ายกาจต่างจากชาวสยามท่ีสุภาพเรียบร้อยและอยู่อย่างสงบ  
 นอกจากนี้ยังปรากฏภาพแทนของชาวอิตาลีต่อการเคารพนับถือเจ้านาย ใน พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ขณะเสด็จพระราชด าเนิน
ยังเมืองเวนิส เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ทรงแสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ลักษณะท่าทางของชาวอิตาลีว่ามีกิริยาไม่เรียบร้อย ดังนี้  
 

  แต่เต็มทีดูไม่ใคร่ถนัดเพราะคนมันตอมมากนัก คนเขามันฟรี ถึงว่าคนเราไปกับ
เจ้านายเขาก็ไม่ผิดอันใดกับไปแต่ล าพัง ต้องเดินไปในระหว่างกว้างเพียง ๒ ศอก นอกนั้นแต่
พื้นวัดก็ไม่แลเห็น การที่จะแทงฟันฤายิงนั้น ไม่เปนการยากบากอันใดเลย ต้องการจะท า
เมื่อใดได้เมื่อนั้น ดูไม่มียศศักดิ์อันใดเสียเลย  กลับต้องสัพพีพวกราษฎรจนถึงได้ความ

                                                           

 ๑๙๕ อานาคิสต์ (anarchist) หรืออนาธิปไตย (anarchy) คือ ภาวะที่บ้านเมืองไม่มีรัฐบาล ไม่มีกฎหมาย
และระเบียบ ท าให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖: ๑๓๒๕) 
 ๑๙๖ Anarchist socialist หรืออนาธิปไตยสังคมนิยม คือ การเมืองสังคมนิยมแบบอิสรนิยมเน้นการจัดการ
ตนเองของคนงานในท่ีท างานและโครงสร้างการปกครองการเมืองแบบกระจายอ านาจแทน โดยเชื่อว่าสามารถบรรลุ
สังคมที่เสรีภาพและเสมอภาคได้ โดยการยกเลิกสถาบันอ านาจนิยมซึ่งควบคุมปัจจัยการผลิตบางอย่าง ท าให้
ประชาชนเป็นเบี้ยล่างของชนช้ันท่ีมีอ านาจ  



 ๒๒๑ 
 

เดือดร้อน คือคนเหล่านี้ถึงฟรีปานนั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: 
๑๕๑)  

 
 ขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองเวนิสทรงทอดพระเนตรกิริยาของชาวอิตาลีที่รุมมอง
พระองค์ และมีมโนทัศน์ว่าผู้คนเหล่านี้ไม่นับถือเจ้านาย จากตัวอย่างแสดงถึงเสรีภาพของราษฎรเมือง
อิตาลีที่มีมาก เกินกว่าความคุ้นชินของสยาม โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งยศศักดิ์ซึ่งไม่เห็นว่ามีความส าคัญ 
พระองค์ทรงใช้ค าว่า “ตอม” ซึ่งเป็นอาการของแมลงที่บินเข้าใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้คือพระองค์ 
การที่พระองค์ทรงเปรียบว่าราษฎรอิตาลีเหล่านี้เหมือนแมลงหวี่แมลงวัน แสดงถึงความแตกต่างทาง
ระดับชั้นของพระองค์กับราษฎรเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน แม้ราษฎรเหล่านี้จะไม่ให้ความเคารพนับถือ
เจ้านายของตน แต่พระองค์ได้แสดงพระราชอ านาจผ่านการตัดสินคนเหล่านี้แล้วว่าเป็นแมลงซึ่งมี
ฐานะต่ าต้อยกว่าพระองค์เป็นอย่างมาก รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายเหล่านี้ว่าสามารถถูกท าร้ายได้
ตลอดเวลา ไม่มียศศักดิ์ ท าให้ราษฎรฮึกเหิม การแสดงทัศนะต่อราษฎรและเจ้านายอิตาลีน ามาซึ่ง
ตัวตนของสยามซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและมีราษฎรที่จงรักภักดีต่อพระองค์ สยามจึง
เหนือกว่าอิตาลี การโต้กลับดินแดนเหล่านี้ได้ถูกยกประเด็นเก่ียวกับระดับชั้นในสังคมมาตัดสิน  
 ในขณะเดียวกันเมื่อเสด็จประพาสเกาะโบร้าโน่ ของอิตาลี มีการบันทึกความนับถือเจ้านาย
ของชาวเมืองนี้ไว้ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ดัง
ที่ว่า 
 

  ออกจากนั้นไปที่เกาะโบร้าโน่ เปนเกาะอยู่ไกลมาก...คนในเกาะนี้นับถือเจ้านาย
มากไปตามทางเสียงร้อง วิวา อายุยืน เซงแซ่ไปทั้งนั้น กวีนออฟอิตาลี๑๙๗โปรดปรานมาก 
เสด็จมาเยี่ยมเสมอ ตั้งโรงให้ผู้หญิงท าแลกซคือผ้าโปร่งที่ถักด้วยเข็มมาก (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๖๐-๑๖๑)  

 

 การแสดงพระราชทัศนะของรัชกาลที่ ๕ จึงสามารถจัดแบ่งชาวเมืองอิตาลีในแต่ละพ้ืนที่
ตามแต่ความประพฤติที่มีต่อพระมหากษัตริย์สยาม ความเคารพเจ้านายของชาวเกาะแห่งนี้เป็น
ลักษณะเด่นที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ เนื่องจากสัมพันธ์กับพระราชฐานะของพระองค์ แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงบันทึกลักษณะนิสัยของชาวต่างชาติในดินแดนยุโรปไว้อย่างหลากหลาย  การนับถือ

                                                           

 ๑๙๗ กวีนมารเคริตา พระธิดาของเจ้าเฟอรดินันโด แห่งวงศ์ซาวอย ดู๊กออฟเยนัวองค์ก่อน อภิเษกกับพระ
เจ้าอุมเบอร์โตแต่ยังเป็นเจ้ามอนเต ต าแหน่งพระยุพราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นพระมเหสีเมื่อพระสวามีเป็นเจ้า
แผ่นดินอิตาลี พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นพระพันปีหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ พระชนมายุ ณ ขณะนั้น คือ ๖๘ ปี (อธิบายค า, 
๒๕๒๘: ๑๕๓) 



 ๒๒๒ 
 
เจ้านายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งบันทึกเนื่องจากเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของ
สถาบันจะเกิดขึ้นได้หากราษฎรเคารพนับถือเจ้านาย การส ารวจเช่นนี้ท าให้พระองค์ทรงเห็นความ
เป็นไปของสถาบันกษัตริย์ในดินแดนอ่ืน ภาพของชาวอิตาลีในมโนทัศน์ของพระองค์จึงมีทั้งพวกที่นับ
ถือเจ้านายและไม่นับถือเจ้านายดังตัวอย่างข้างต้น 
 การวิพากษ์การแสดงบัลเล่ต์ของยุโรป ขณะเสด็จประพาสเมืองปารีส ในวันเสาร์ที่ ๒๗ 
สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ซึ่งสื่อว่าการแสดงชนิดนี้ไม่เหมาะกับ
วัฒนธรรมไทยนัก เนื่องจากไม่งาม แสดงถึงทัศนคติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของยุโรปและสยาม 
ดังต่อไปนี ้
 

  ลครที่เล่นวันนี้เปนเรื่องแกมเล่นกล...มีตอนหรูๆ เช่นบาเลต์ คั่นเปนระยะระยะ 
ดูดูไปมันก็ช่างน่าเกลียด ที่ว่าไม่หยาบแล้วนั้น ถ้าเปนไทยๆ เราเล่นก็ว่าหยาบนั่นเอง  คือ
ผู้หญิงสรวมกางเกงยืดแพรแนบเนื้อ แลดูจนเนื้อเปล่า แล้วสรวมเสื้อผ้าโปร่งด าบางๆ ข้าง
นอก ออกมาเต้นโลดมันก็แลเห็นขาแข้งหมดตัว ฤๅใส่กางเกงยืดเช่นนั้น แล้วสรวมกระโปรง
สั้นๆ กางเหมือนร่ม เต้นเวิกไปเวิกมาดูมันก็เหมือนกับไม่ได้มีกระโปรง ถ้าหากว่าเปนลคร
ไทย เจ้าพระยาเทเวศร์คงไม่ยอมให้ลครของตัวแต่งเช่นนั้น โดยจะยอม ตัวลครเองมันก็คงไม่
ยอมแต่ง แต่หากเขานิยมกันว่าไม่หยาบ มันก็เปนไม่หยาบไปได้ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๘๔-๘๕) 

 
 การแสดงบัลเล่ต์ในตอนท้ายของการแสดงละครนี้ทรงบันทึกไว้ว่าน่าเกลียด เนื่องจากการ
แต่งกายของผู้หญิงเหมือนกับไม่ได้ใส่เสื้อผ้า หากเป็นละครไทยของเจ้าพระยาเทเวศร์คงไม่ยอมให้แต่ง
กายเช่นนั้น พระองค์ทรงบันทึกว่าเขานิยมกันว่าไม่หยาบ จึงไม่หยาบ แต่หากเป็นสยามก็คงมองว่า
หยาบ แสดงถึงวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงของยุโรปกับสยามในยุคนั้นที่แตกต่างกัน ทั้งพระองค์ยัง
ทรงสร้างภาพการแสดงบัลเล่ต์ของตะวันตกเหมือนสิ่งประหลาด กล่าวคือ มีลักษณะน่าเกลียด หยาบ
คาย และผิดแผกไปจากมาตรฐานการแสดงอันทรงคุณค่าของไทย การแสดงพระราชทัศนะเช่นนี้ท าให้
วัฒนธรรมของสยามสูงเด่นเหนือวัฒนธรรมยุโรปไปโดยปริยาย อ านาจในการเลือกบันทึกและตัดสิน
การแสดงในยุโรปจึงเป็นของพระองค์ 
 การวิพากษ์ข้างต้นท าให้เห็นว่าการแสดงบัลเล่ต์ของยุโรปหากปรากฏในสยามคงมีผู้ไม่เห็น
ด้วย หรือหากยอมตัวละครคงไม่ยอมสวมเครื่องแต่งกายที่รัดรูปเช่นนั้น พระองค์ทรงกล่าวว่าเมื่อชาว
ยุโรปว่าไม่หยาบ จึงไม่หยาบ แสดงถึงพระราชทัศนะของพระองค์ว่าถึงอย่างไรการแสดงเช่นนี้ก็หยาบ
คาย และไม่เหมาะสมที่จะจัดแสดงในสยาม ทัศนะข้างต้นจึงน ามาสู่ความเข้าใจตัวตนของพระองค์ได้
เป็นอย่างด ี



 ๒๒๓ 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการเดินทางมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยาม
มองเห็นข้อดีด้านความรู้และข้อด้อยด้านทรัพยากรธรรมชาติของยุโรป ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิต
ของประเทศได้เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกพ้ืนที่แล้ว ประเด็นดังกล่าวเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ชาวยุโรปมุ่งแสวงหาดินแดนที่มีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่น 
เพ่ือใช้ประโยชน์จนก่อเกิดเป็นลัทธิล่าอาณานิคม รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงประโยชน์ในการเสด็จ
ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ว่าแตกต่างจากการอ่านหนังสือหรือฟังเขาเล่าต่อๆ กันมา ทั้งยังมี
ประโยชน์ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้  
 

  ฉันเห็นว่าความเห็นที่ควรจะนับว่าจะพึงได้ในการมายุโรปนั้นแบ่งเปน ๔ ประการ 
คือเห็นชีวิตร์ในยุโรปเปนไปอยู่ประการใด ๑ เห็นที่เกิดทรัพย์แลสิ่งใดเปนทรัพย์ ๑ เห็น
ก าลัง คือ การที่จะท าร้ายฤาต่อสู้ศัตรู ๑ เห็นความสนุกทั้งหลายอันมีอยู่ประการ ๑ 
นอกจากนี้ในการปกครองแลกระบวนราชการคนที่มาครู่หนึ่งยามหนึ่งดังนี้เห็นอะไรไม่ได้ 
นอกจากอ่านหนังสืออยู่บ้านฤามาที่นี่ก็เหมือนกัน ถ้าคนที่ไม่อ่านไม่เรียนมาเปนอันหา
ประโยชน์อันใดนอกจาก ๔ อย่างนั้นไม่ได้ การ ๔ อย่าง ข้อต้นที่รู้ชีวิตร์นั้น คือรู้ความกินอยู่
ของเจ้าลงไปจนไพร่ รู้ความประพฤติของคนเหล่านั้น เขาอยู่กันอย่างไรเขาต่อกันใน
ระหว่างเจ้านายไพร่ผู้ดีอย่างไร การอันนี้ฉันเข้าใจว่าฉันรู้ได้ในชั้นเจ้านายและเห็นได้ในชั้นไพร่ 
แต่ชั้นกลางไม่ใคร่จะได้เห็น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๖๒)  

  
 การเดินทางยังดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงท าให้ชนชั้นน าสยามมีคู่เปรียบเทียบกับดินแดนของ
ตน สยามยังคงเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คน และวัฒนธรรมใน
ทัศนะของชนชั้นน า ส่วนตะวันตกเหนือกว่าสยามในด้านวิทยาการและอ านาจทางการเมืองระหว่าง
ประเทศเท่านั้น การปรับประเทศให้ทันสมัยจึงเป็นนโยบายส าคัญที่สยามจะพัฒนาตนให้ก้าวทัน
ตะวันตกได้ 
 
๓.๒ โลกของชนชั้นน าสยามผ่านการเดินทาง 
 การเดินทางยังดินแดนต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขตท าให้ชนชั้นน าสยามได้รู้จัก
ตัวตนรวมถึงตระหนักในอ านาจของตนมากยิ่งขึ้น โลกภายในของชนชั้นน าสยามที่สะท้อนผ่านทัศนะ
ข้างต้นแสดงถึงความลื่นไหลของอ านาจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนที่ การเดินทางจึงเป็นการเคลื่อนที่ไป
ยังพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบอ านาจของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจัยขอกล่าวถึงพระราชอ านาจของ
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งปรากฏผ่านบันทึกการเดินทางยังดินแดนต่างๆ กล่าวคือ บันทึกการเดินทางในพระราช
อาณาเขต บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม และบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม 



 ๒๒๔ 
 
พระองค์ทรงตระหนักในพระราชอ านาจว่ามีทั้งโลกที่คุ้นเคย โลกข้างเคียง และโลกศิวิไลซ์ผ่านบันทึก
การเดินทางชุดนี้ 
 

 ๓.๒.๑ บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต: โลกที่คุ้นเคย  
 การเดินทางในพระราชอาณาเขตเป็นการเดินทางยังพ้ืนที่ซึ่งชนชั้นน าคุ้นเคยหรือรู้จักในนาม
ของดินแดนสยาม แม้เป็นพ้ืนที่ห่างไกลแต่ผู้ปกครองยังคงมีอ านาจในท้องถิ่นเหล่านั้น การเดินทางไป
ในพ้ืนที่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอ านาจสิทธิขาดและตัวตนในประเทศของพระมหากษัตริย์ ภายใต้
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระมหากษัตริย์สยามมีอ านาจสิทธิขาดในการส ารวจ ตรวจสอบ 
บริหารจัดการ และครอบครองทรัพยากร ดินแดน รวมถึงวัฒนธรรมในพระราชอาณาเขตแต่เพียงผู้
เดียว หัวเมืองเหล่านี้จึงเป็นโลกในพระราชอ านาจของพระองค์ เมื่อพิจารณาจากดินแดนชายขอบ
บริเวณหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้๑๙๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเดินทางไปดินแดน
ชายขอบแถบมลายูท าให้สยามได้รู้จักตัวตนของตนเอง ผ่านข้อพิพาทเรื่องเขตแดนของสยามกับ
อังกฤษ สยามเล็งเห็นว่าตนมีอ านาจในแหลมมลายูอย่างก้ ากึ่ง คือ แม้เมืองต่างๆ จะส่งดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองแก่สยามหากแต่ก็พร้อมที่จะขอความช่วยเหลือหรือพ่ึงพิงตะวันตกได้ทันที รัชกาลที่ ๕ 
ทรงตระหนักถึงพระราชอ านาจในหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูว่าอยู่ในสภาวะก้ ากึ่ง 
พระองค์สามารถจ้องมอง ตรวจสอบ และสั่งการได้ในบางพ้ืนที่ การเดินทางยังดินแดนชายขอบจึงเป็น
การพิสูจน์และแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนด้วยตนเอง ดังนั้นบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตจึง
ปรากฏพระราชอ านาจที่ทับซ้อนกัน กล่าวคือพระองค์ทรงมีพระราชอ านาจในหัวเมืองต่างๆ อย่าง
เบ็ดเสร็จ หากแต่ในหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้พระราชอ านาจของพระองค์มีอยู่
อย่างจ ากัด ผู้วิจัยขอกล่าวถึงพระราชอ านาจในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตที่แสดงถึงการ
ปะทะสังสรรค์ของราชส านักกับท้องถิ่นและหัวเมืองประเทศราช ขอบเขตของพระราชอ านาจ และ
การเดินทางเพื่อส ารวจ ตรวจสอบและควบคุมอย่างเจ้าอาณานิคม 
 

 ๓.๒.๑.๑ การปะทะสังสรรค์ของราชส านักกับท้องถิ่นและหัวเมืองประเทศราช 
  ภาวะโลกสันนิวาสที่เกิดขึ้นขณะเสด็จพระราชด าเนินยังท้องถิ่นต่างๆ ในพระราช
อาณาเขตเกิดขึ้นผ่านมุมมองของราชส านักที่จ้องมองท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ ราชส านักมองเห็นผู้คน 
                                                           

 ๑๙๘ ประกอบด้วยเมืองแขกทั้ง ๗ หัวเมือง ได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง รามัน ยะลา สายบุรี และระ
แงะ รวมถึงเมืองที่สยามถือสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ขณะนั้นมี
การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ท าให้สยามต้องดึงอ านาจการปกครองในหัวเมืองประเทศราชสู่ส่วนกลางใน
รูปมณฑลเทศาภิบาล แม้ต้องเผชิญกับปฏิกิริยาของเจ้าเมืองประเทศราช และการประนีประนอมด้านผลประโยชน์
กับจักรวรรดินิยมตะวันตก แต่ในท่ีสุดสยามสามารถเข้าปกครองหัวเมืองแขกทั้ง ๗ ในรูปมณฑลปัตตานี 



 ๒๒๕ 
 
เส้นทางการเดินทาง พระราชกรณียกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมด้วยสายตาของนักปกครอง สรรพ
สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเป็นท้องถิ่นสยามที่นักปกครองมีสิทธิในการบริหารจัดการและครอบครอง 
การส ารวจและรวบรวมความรู้เหล่านี้ของชนชั้นน าสยามท าให้เกิดการปะทะสังสรรค์กันระหว่างสรรพ
สิ่งเหล่านี้ 
  ประการแรกราชส านักได้พบเห็นผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ภายใต้ชายคาสยาม ความ
แปลกแตกต่างของรูปพรรณสัณฐาน และการด ารงชีวิตเป็นสิ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ สิ่งส าคัญที่
ชนชั้นน าสนใจใคร่รู้คือความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสัมพันธ์กับการปกครอง
ประเทศ บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตจึงเต็มไปด้วยภาพราษฎรหลากหลายชาติพันธุ์แห่
แหนกันเข้ามาแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๕ อย่างล้นหลาม ความเป็นคนไทยจึงบังเกิดขณะ
แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ที่เสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรทั่วประเทศ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมี
ชาติก าเนิดเช่นใด การว่านอนสอนง่ายและสามารถท าให้ศิวิไลซ์ตามอย่างแนวทางของชนชั้นน าได้จึง
เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคนไทยของราษฎรเหล่านั้น 
  ประการต่อมาชนชั้นน าสยามได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินทาง ทั้งในแง่ของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของ
ประเทศ พ้ืนที่ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งพืช สัตว์ และแร่ธาตุ รวมถึงแหล่งแปรรูป
ทรัพยากรเหล่านี้ ย่อมเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความส าคัญต่อประเทศ สยามจึงต้องหวงแหนไว้มิให้ตกเป็นของ
ผู้ใด ดังตัวอย่างกรณีของฝรั่งเศสที่ยึดครองจันทบุรีและตราดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
  ประการสุดท้ายคือสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของ
สยาม การส ารวจและรวบรวมสื่อถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเหล่านี้ของผู้ปกครอง การออก
ส ารวจยังท าให้ผู้ปกครองสามารถเลือกสรรวัตถุสิ่งของกลับส่วนกลางได้ตามต้องการ การเดินทางจึง
เป็นสื่อในการน าราชส านักมาสู่ท้องถิ่น เพ่ือค้นหาคุณค่าของท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งสะสมสิ่งของและ
สถานที่มากมาย ความตื่นตาตื่นใจของผู้ปกครองต่อสิ่งของและสถานที่แสดงถึงภาวะการปะทะ
สังสรรค์กันของราชส านักและท้องถิ่นได้อย่างเด่นชัด รวมไปถึงความเชื่อของราษฎรในท้องถิ่นที่ยังคง
วนเวียนอยู่กับพระพุทธศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่ งเหนือธรรมชาติ รวมถึงบุญญาธิการของ
พระมหากษัตริย์ ชนชั้นน าได้ออกมาปะทะสังสรรค์กับความเชื่อเหล่านี้ด้วยตนเองและมีการแสดง
ทัศนะที่ ขัดแย้งกับความเชื่ อเหล่านั้ นอยู่หลายครั้ ง รอยพระพุทธบาท และอิทธิฤทธิ์ของ
พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล 
หากแต่แสดงถึงวิถีทางที่นักปกครองจะวางนโยบายและปกครองราษฎรที่ยังคงเชื่อถือเรื่องเหล่านี้ได้
อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวส าคัญของราษฎร 
ผู้ปกครองจึงมุ่งท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาทุกยุคสมัย ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือ



 ๒๒๖ 
 
ธรรมชาติรวมถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ จะช่วยส่งเสริมให้การปกครองของพระมหากษัตริย์
ราบรื่นยิ่งขึ้น 
  ชนชั้นน าสยามออกเดินทางเพ่ือให้เห็นตัวตนในสยามโดยพบว่ากลุ่มตนอยู่เหนือ
ราษฎรทั้งปวง การปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลให้ชนชั้นน าเกิดความแปลกใจอยู่บ่อยครั้ง 
จึงปรากฏการเปรียบเทียบความศิวิไลซ์ของตนกับราษฎรอยู่เสมอ การออกส ารวจจึงเป็นหนทางหนึ่ง
ของการสร้างความชอบธรรมในการปรับปรุงการปกครองประเทศด้วยแนวทางของชนชั้นน า เช่น การ
จัดตั้งมณฑลต่างๆ ในพ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๓๔ การปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๓๕ และการจัดตั้ง
มณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๔๐ เป็นต้น๑๙๙ กล่าวได้ว่าการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองคือ
การผนวกอดีตประเทศราชเข้ามา กระชับอ านาจควบคุมเหนือเมืองเหล่านี้ไว้ที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ที่ชนชั้นปกครองสยามรวมทั้งพระมหากษัตริย์เองเดินทางไปทั่วประเทศเพ่ือบังคับใช้
และดูแลรัฐแบบใหม่บนฐานของดินแดน มีการส่งเจ้าฟ้าและผู้ปกครองจ านวนมากจากกรุงเทพฯ ไป
ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ (ธงชัย วินิจจะกูล, ๒๕๖๐: ๑๕) การเสด็จประพาสใน
พระราชอาณาเขตของรัชกาลที่ ๕ จึงมีนัยยะทางการเมืองเป็นส าคัญ  
  ทั้งนี้ยังปรากฏการปะทะสังสรรค์ของสยามกับดินแดนชายขอบ คือ หัวเมืองฝ่ายใต้
และหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ดินแดนเหล่านี้เปรียบเสมือน
โลกที่ชนชั้นน าสยามคุ้นเคยในนาม กล่าวคือ ศูนย์กลางของสยามมีอ านาจในหัวเมืองฝ่ายใต้และหัว
เมืองประเทศราชแถบมลายู หากแต่ขาดความใกล้ชิดสนิทสนมเนื่องจากความห่างไกลของระยะทาง 
การปะทะสังสรรค์ของสยามกับดินแดนชายขอบจึงสะท้อนอ านาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
และอ านาจของเจ้าอาณานิคม กล่าวคือ หัวเมืองแถบมลายูเป็นดินแดนในพระราชอาณาเขตของสยาม
ซึ่งผู้ปกครองมีอ านาจในการครอบครองอย่างเบ็ดเสร็จตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ส่วนหัวเมือง
ประเทศราชแถบมลายูนั้นเป็นอย่างเมืองประเทศราชของสยามหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมืองในอาณา
นิคมของสยาม สยามจึงมีฐานะเสมือนเจ้าประเทศราชหรือเจ้าอาณานิคมเหนือดินแดนเหล่ านี้ การ
ปะทะสังสรรค์ของส่วนกลางหรือราชส านักซึ่งมีอ านาจเหนือท้องถิ่นหรือหัวเมืองแถบมลายู และเจ้า
อาณานิคมเหนือดินแดนหัวเมืองประเทศราชจึงปรากฏอยู่ตลอดการเส้นทางการเสด็จประพาส ภาวะ
ก้ ากึ่งของการปะทะสังสรรค์จึงเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่ใจของสยามต่อความภักดีของหั วเมือง
ประเทศราชเหล่านี้ สยามจึงต้องมุ่งส ารวจและเกิดการปะทะสังสรรค์กับทรัพยากร เขตแดน สภาพ
สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมในดินแดนชายขอบเพ่ือการครอบครองและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุด 

                                                           

 ๑๙๙ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 



 ๒๒๗ 
 
  การเดินทางของชนชั้นน าจึงปรากฏการปะทะกันของราชส านักกับท้องถิ่นภายใต้
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเจ้าอาณานิคมกับดินแดนอาณานิคมของสยาม สยามได้พบเจอกับ
ความแปลกตาของท้องถิ่นที่ห่างไกลในดินแดนชายขอบ หลายอย่างเป็นทรัพย์สมบัติของสยามซึ่ง
สมควรแก่การรักษาและครอบครอง และสยามได้พบเจอกับความแปลกตาของดินแดนอาณานิคมของ
ตะวันตกเช่นกัน การเปรียบเทียบและส ารวจความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองกับสยามจึงเกิดขึ้นตลอด
การบันทึก การเดินทางของชนชั้นน าสยามจึงเป็นการเคลื่อนที่เพ่ือส ารวจ ตรวจตรา รวบรวม และ
เปรียบเทียบความไม่คุ้นเคยเหล่านี้ให้กลายเป็นความคุ้นเคยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเดินทางจึงท าให้ชนชั้นน าสยามเห็นตัวตนของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ราชส านักใช้มาตรฐานของตน
เป็นศูนย์กลางในการตัดสินและวิพากษ์วิจารณท้องถิ่น เจ้าอาณานิคมส ารวจตรวจสอบดินแดนอาณา
นิคมด้วยสายตาของผู้ยึดครอง  
 

 ๓.๒.๑.๒ ขอบเขตของพระราชอ านาจ 
  การเดินทางในพระราชอาณาเขตได้บันทึกขอบเขตของพระราชอ านาจไว้อย่างแยบ
คาย รัชกาลที่ ๕ ทรงจ้องมอง วิพากษ์วิจารณ์ และสั่งการได้อย่างเด็ดขาดเนื่องด้วยระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เริ่มจากจากจ้องมองทรัพย์สินในประเทศอย่างผู้คน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ สถานที่  วัฒนธรรม และความเชื่อในท้องถิ่นต่างๆ จากนั้นจึงทรง
วิพากษ์วิจารณ์ทรัพย์สินที่ทรงพบเหล่านั้น ในแง่ของคุณสมบัติ เช่น ความแปลก ความงาม ความดี 
หรือความเลว เป็นต้น เหล่านี้น าไปสู่การสั่งการในหลายครั้ง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น รวมถึงการน าสิ่งของมีค่ากลับส่วนกลาง ขอบเขตของพระราชอ านาจในสยาม
จึงมีอยู่อย่างท่วมท้นโดยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชฐานะเป็นพระประมุขของประเทศจึงมีพระราชอ านาจใน
การบันทึกข้อมูลต่างๆ ในพระราชอาณาเขตได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บันทึกการเดินทางแสดงถึงการ
ตรวจสอบพระราชฐานะและพระราชอ านาจของพระองค์ผ่านการรับเสด็จหรือการแสดงความ
จงรักภักดีของราษฎรในพระราชอาณาเขต ยกตัวอย่างเช่น ชาวลาวที่ศรีมหาโพธิ์ซึ่งกราบพระบาท
รัชกาลที่ ๕ โดยเชื่อว่าพระองค์สามารถดลบันดาลให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพและ
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. 
๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ที่ว่า  
 

  ต้องนั่งห้อยตีนให้กราบและเอาตีนทูนหัว และขอให้ให้พรตามความปรารถนา 
คือ ถ้าท านาก็ขอให้ให้พรว่าให้ท านาได้ข้าวงามดี ถ้าเจ็บเปนโรคอะไรต้องเล่าโรคนั้นให้ฟัง 



 ๒๒๘ 
 

แล้วขอให้ให้พรให้โรคนั้นหาย ให้ต้องเฉพาะตัวหรือเฉพาะพวก ที่จะให้ทีเดียวพร้อมกันไป
มากๆ ไม่ได้  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๙)  

 
  การตรวจสอบความจงรักภักดีผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเน้นย้ าถึงพระราช
ฐานะของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีพระราชอ านาจสูงสุดในสยาม การตรวจสอบความจงรักภักดีจึงปรากฏใน
บันทึกการเดินทางอยู่เสมอ 
  พระองค์มีพระราชอ านาจในการสั่งการข้าราชบริพาร ข้าราชการ และราษฎรใน
พระราชอาณาเขตได้ แสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์เหนือผู้คนทั้งปวงในดินแดนสยาม 
ยกตัวอย่างเช่นการที่ทรงสั่งการให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ ซึ่งเป็นราชองครักษ์
ท าแผนผังพระนครหลวง ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ที่ว่า  
 

  ชะรอยว่าพระนครหลวงนี้ จะสร้างเป็นวัดตามอย่างเดิมในเมืองเขมร...ตัวปรางค์
กลางนั้นเห็นจะยังไม่ได้ก่อขึ้นไปเป็นแน่ได้ให้กาพย์๒๐๐ตรวจวัดท าแปลนมาดู การที่ท านั้นเอา
อย่างพระนครหลวงเมืองเขมร (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๓)  

 
  แสดงถึงการได้รับมอบหมายจากพระมหากษัตริย์ให้เขียนแผนผังพระนครหลวง
ถวาย การท าตามหน้าที่เช่นนี้ส่งผลต่อการส ารวจโบราณสถานแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภายใต้พระราชอ านาจการสั่งการของพระองค์ 
  พระองค์ยังทรงสั่งการให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หรือ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซ่อมแซมเรือครุฑเหิรเห็จ ดังใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขาม
เฒ่า ฉบับที่ ๒ ตอนที่ว่า  
 

  เมื่อวานนี้เรือครุฑเหิรเห็จเกิดเหตุหมุนไม่ไป เมื่อได้แล่นถึง ๓ ชั่วโมงแล้วหยุดอยู่
ชั่วโมงหนึ่ง นึกสงสัยว่าจะเป็นด้วยหยอดน้ ามันในสูบไม่พอ ร้อนจัดเหล็กจะติดกัน จึงได้ให้
รพ๒ี๐๑ตรวจจับเหตุไม่ได้ รื้อออกดูทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งใดเสีย ไปได้ความแต่ว่าชาฟที่ข้างเรือฝืดไป  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๘)  

 

                                                           

 ๒๐๐ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ เป็นราชองครักษ์ 

 ๒๐๑ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ คือ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 



 ๒๒๙ 
 
  พระราชด ารัสของพระองค์จึงเด็ดขาด มั่นคง และศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีผู้ใดสามารถขัดพระ
ราชด ารัสของพระองค์ได้ เหตุการณ์เหล่านี้จึงแสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในพระราชฐานะ
ของพระมหากษัตริย์สยามได้ชัดเจนยิ่ง 
  ขณะพระองค์สรงน้ าร่วมกับข้าราชบริพารที่น้ าตกพลิ้ว ปรากฏการแสดงต าแหน่ง
สูงสุดของพระองค์ขณะประทับที่น้ าตกพลิ้ว ดังใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี ต่อไปนี้ “แต่
ที่เราอาบนั้นเป็นต้นน้ าที่สุด เห็นจะไม่มีใครอาบน้ าสูงกว่าเรา” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๕๐) แสดงถึงธรรมเนียมการอาบน้ าของข้าราชบริพารว่าต้องอยู่ในต าแหน่งที่ต่ า
กว่าพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องจากพระองค์ต้องอยู่ในต าแหน่งสูงสุดเสมอ เหตุการณ์ข้างต้นจึงเป็นการเน้น
ย้ าถึงพระราชอ านาจในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์ภายใต้การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้อย่างชัดเจน 
   ความแน่ใจในอ านาจของกลุ่มตนจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าได้รับภายหลังการเดินทางใน
พระราชอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งพระราชอ านาจของรัชกาลที่  ๕ ที่สามารถจ้องมอง 
วิพากษ์วิจารณ์ และสั่งการผู้คนในพระราชอาณาเขตได้อย่างสิทธิขาด อันเนื่องมาจากฐานันดรศักดิ์
ของพระองค์ท่ีสูงส่งเหนือผู้ใดในพระราชอาณาจักรสยาม 
  ในส่วนของดินแดนชายขอบโดยเฉพาะบริเวณหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้พระราช
อ านาจของพระองค์ทรงมีความก้ ากึ่งเนื่องจากสยามมีอ านาจปกครองดินแดนเหล่านี้คล้ายคลึงกับเจ้า
อาณานิคม การเดินทางยังดินแดนชายขอบแสดงถึงการจ้องมอง การวิพากษ์วิจารณ์ และการจัดการ
ดินแดนชายขอบ พระองค์มีสิทธิในการจ้องมอง วิพากษ์วิจารณ์ และสั่งการเหนือดินแดนของพระองค์ 
โดยเฉพาะต่อผู้ปฏิบัติงานในหัวเมืองหรือหัวเมืองประเทศราช พระองค์ทรงตรวจสอบพระราชอ านาจ
ผ่านกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ การให้อภิสิทธิ์ใน
การจอดเรือพระที่นั่ง และการสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสของพระองค์ เป็น
ต้น การจ้องมอง การวิพากษ์วิจารณ์ และการจัดการดินแดนชายขอบจึงน ามาซึ่งการตรวจสอบพระ
ราชอ านาจ ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงการแสดงพระราชอ านาจผ่านการรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ การ
สร้างสิ่งก่อสร้างถวายรัชกาลที่ ๕ การพระราชทานชื่อแก่สถานที่ในอ านาจของสยาม การ
พระราชทานสัญญาบัตรแก่ผู้ครองนครในมลายูและต าแหน่งสงฆ์ และการจารึกพระปรมาภิไธย
บนศิลา ณ สถานที่ต่างๆ  
 การรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ตลอดเส้นทางการเสด็จประพาสแสดงถึงพระราชอ านาจของ
พระองค์เหนือดินแดนแถบมลายูดังกล่าว ดังตัวอย่างการประดับธงช้างและการใช้เครื่องดนตรีชั้นสูง
ประกอบการรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ณ เมืองไทรอยู่ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู 
คราว ร.ศ. ๑๐๙ ดังต่อไปนี้ 
 



 ๒๓๐ 
 

  ตั้งแต่โรงสีขึ้นมาตกแต่งผูกธง มีผ้าเขียนตัวหนังสือเวลคัม ตามถนนก็ปักเสาแขวน
ธงประดาก เป็นธงช้างตลอดทั่วไปทุกแห่ง จนหน้าต่างตึกร้านผูกผ้าแดงห้อยธงทั่วทุกแห่ง... 
มีทหารซิกแถวหนึ่งประมาณ ๕๐-๖๐ คน และกลองโน่บัด ซึ่งเป็นกลองส าหรับเมือง ลงมา
คอยยืนรับอยู่ตรงหน้าโรงตะพาน พอเวลาเรือถึงก็ประโคมโน่บัด กลองโน่บัดนี้เป็นยศโบราณ
อย่างหนึ่ง ส าหรับต าแหน่งสุลต่านเมืองไทร ถามดูเมืองอ่ืนก็ว่าไม่มี อยู่ข้างจะนับถือกันขลัง 
คล้ายๆ มโหระทึกในกรุงเทพฯ เป็นเครื่องประโคมส าหรับเจ้าเมืองคนเดียว เวลาที่เจ้าเมือง
ตาย ยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองต้องหยุดโน่บัดประโคมไม่ได้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๘๙-๑๙๐) 

 

  การประดับด้วยธงช้างและการใช้เครื่องดนตรีชั้นสูงเพ่ือรับเสด็จพระองค์นี้ แสดงถึง 
อ านาจบารมีและการยกย่องพระองค์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการใช้กลองโน่บัดของสุลต่านประโคมแด่
พระองค์ กลองนี้นับถือกันว่าเป็นของขลัง คล้ายกับมโหระทึกในกรุงเทพฯ เป็นเครื่องดนตรีใช้ประโคม
ส าหรับเจ้าเมืองคนเดียว หากเจ้าเมืองเสียชีวิตและยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองต้องหยุดการประโคมด้วย
กลองโน่บัด พระองค์ทรงจ้องมองการประดับประดาด้วยธงช้างและการใช้เครื่องดนตรีชั้นสูง
ประกอบการรับเสด็จ โดยทรงมีพระราชวิจารณ์ประกอบว่าการใช้กลองโน่บัดคู่ควรกับพระราชฐานะ
ของพระองค์ แสดงถึงความพึงพอพระราชหฤทัยในการรับเสด็จดังกล่าว  
  การสร้างสิ่งก่อสร้างถวายรัชกาลที่ ๕ ปรากฏการสร้างไลต์เฮาส์ที่เมืองไทรถวาย
รัชกาลที่ ๕ เพ่ือเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาเยือนหัวเมืองประเทศราชมลายูใน ระยะทางเสด็จพระราช
ด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ดังที่ว่า  
 

  และว่ากันด้วยไลต์เฮาส์ เพราะที่ระนองแห่ง ๑ ที่ภูเก็ตแห่ง ๑ ได้ท าขึ้นแล้ว คิดจะ
ท าใหม่ที่ปากกุราเมืองตะกั่วป่าและที่เกาะลิบงอีก ที่เมืองไทรนี้พระยาไทรจะท าส าหรับเป็นที่
ระลึกในการที่มาคราวนี้ เรารับจะสั่งโคมให้แต่เสาเป็นของพระยาไทรก่อ ขอให้เรียกชื่อว่า
กิงส์ไลต์ จะท าที่ปลายแหลมตรงป้อมเก่าที่ปากร่อง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๐)  

 
  การสร้างไลต์เฮาส์เพ่ือเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาของรัชกาลที่ ๕ นี้แสดงถึงความ
จงรักภักดีของพระยาไทรและราษฎรในแถบนี้ต่อรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างสูง อีกประการหนึ่งแสดงถึง
พระราชอ านาจของพระองค์ต่อพสกนิกรในพระราชอาณาเขตซึ่งรวมถึงประเทศราช พระองค์ทรงเก็บ
บันทึกความประสงค์ของพระยาไทรในการสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาเยือนเมือง
ไทรของพระองค์ กิจกรรมเหล่านี้เสริมพระเกียรติยศของพระองค์จึงทรงรับว่าจะสั่งโคมให้แต่เสาเป็น



 ๒๓๑ 
 
ของพระยาไทรก่อเอง แสดงถึงการสั่งการของพระมหากษัตริย์สยามเหนือเจ้าเมืองไทร กิจกรรมต่างๆ 
ล้วนผ่านการวิพากษ์วิจารณ์และการตัดสินของพระองค์ 
  การพระราชทานชื่อแก่สถานที่ในอ านาจของสยาม  มีการพระราชทานนาม
พลับพลาและถนนในหัวเมืองแถบมลายูปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙ ดังนี้  
 

  พระยาระนองขอให้ตั้งชื่อพลับพลานี้เป็นพระที่นั่ง ด้วยเขาจะรักษาไว้เป็นที่ถือ
น้ าพระพิพัฒน์สัจจา และขอให้ตั้งชื่อถนนด้วย จึงได้ให้ชื่อพระที่นั่งว่า “รัตนรังสรรค์” เพื่อ
จะให้แปลกล้ าๆ พอมีชื่อผู้ท าเป็นที่ยินดี  เขาที่ เป็นที่ท าวังนี้  ให้ชื่อว่า “นิเวศนคิรี” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๑๑-๑๑๒)  

 
  พระองค์ทรงพระราชทานชื่อสถานที่ของเมืองระนองไว้โดยทรงตั้งชื่อพลับพลาเป็น
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เขาที่เป็นที่ท าวังชื่อว่านิเวศนคิรี รวมทั้งพระราชทานชื่อถนน ได้แก่ ถนนท่า
เมือง ถนนเรืองราษฎร์ ถนนชาติเฉลิม ถนนเพ่ิมผล ถนนชลระอุ ถนนลุวัง ถนนก าลังทรัพย์ ถนนดับ
คดี ถนนทวีสินค้า และถนนผาดาด ความข้างต้นแสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์เหนือราษฎรใน
เมืองระนอง การพระราชทานชื่อสถานที่เหล่านี้แสดงถึงความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลและบุญญา
บารมีที่ปกคลุมทั่วดินแดนสยาม การจ้องมองกิจกรรม วิพากษ์วิจารณ์ และมีพระราชอ านาจในการสั่ง
การหรือพระราชทานนามของสถานที่เหล่านี้แสดงถึงอ านาจสิทธิขาดของพระองค์เหนือดินแดนหัว
เมืองมลายูได้อย่างเด่นชัด พระองค์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งมีอ านาจสูงสุดของประเทศ จึงสามารถสั่ง
การได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
  การพระราชทานสัญญาบัตรแก่ผู้ครองนครในมลายูและต าแหน่งสงฆ์ พระราช
อ านาจในการพระราชทานสัญญาบัตรแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหัวเมืองประเทศราชแถบมลายู ปรากฏอยู่
ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ ดังนี้ 
 

  วันที่ ๒๙ เวลาเช้า ถึงที่ทอดหน้าเมืองกลันตัน พระยากลันตันรายามุดา พระ
รัษฎาธิบดีบุตรลงมา ได้ให้สัญญาบัตรพระยากลันตันเป็นพระยาเดชานุชิตจางวาง รายามุ
ดาเป็นพระยาพิพิธภักดี พระยากลันตัน พระรัษฎาธิบดีบุตรเป็นพระโยธีปฏิยุทธรายามุดา 
แล้วได้ขึ้นไปเมืองกลันตัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๒๓๒-๒๓๓) 

 

  ขณะเสด็จประพาสเมืองกลันตันทรงพระราชทานสัญญาบัตรแก่พระยากลันตัน รา
ยามุดา และพระรัษฎาธิบดีบุตรโดยมีค าอธิบายว่าการที่ทรงตั้งเป็นจางวาง พวกมลายูถือว่าทรงตั้งเป็น



 ๒๓๒ 
 
สุลต่าน เจ้าเมืองเป็นแต่รายา จึงพอใจเป็นจางวาง แต่คงว่าราชการเมืองอยู่ ข้างต้นเป็นประเพณีสืบ
ต่อกันมาถึง ๓ ชั่วคน การพระราชทานสัญญาบัตรจึงแสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในการเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่งแก่เจ้าเมืองและผู้ปฏิบัติงานในหัวเมืองประเทศราชแถบมลายูนี้ ทั้งยังปรากฏว่าการ
เสด็จประพาสหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตรา
ตลอดจนของที่ระลึกอ่ืนๆ ให้แก่พวกรายามลายู เนื่องจากทรงทราบว่าทางเสตรทส์เซตเติลเมนท์ก าลัง
เพ่งเล็งต้องการรัฐเหล่านี้ จึงทรงพยายามกระชับความผูกพันให้แนบแน่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือง
ตรังกานูซึ่งมีท่าทางห่างเหินจากสยาม (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: ๑๙๙) ดังนั้นการพระราชทานสัญญา
บัตรข้างต้นจึงเป็นแผ่ขยายอ านาจของพระองค์เหนือประเทศราชมลายูอย่างแท้จริง 
  ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๑๗ ปรากฏการ
แต่งตั้งต าแหน่งพระสงฆ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช ต าแหน่งเหล่านี้เป็นต าแหน่งฝ่ายสงฆ์ซึ่งถือว่า
พระองค์มีพระราชอ านาจในการเลื่อนต าแหน่งของสงฆ์ได้ ดังต่อไปนี้ 
 

  นมัสการพระพุทธสิหิงค์ แล้วไปวัด ตั้งพระมหาม่วงเปรียญ ๔ ประโยค ซึ่งแปลง
เป็นธรรมยุติกาเป็นพระศิริธรรมมุนีราชาคณะ พระครูเทพมุนีมีหน้าที่รักษาพระมหาธาตุ
เป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล นิตยภัตร ๖ บาท พระ ๒ รูปนี้คุณวุฒิต่างกัน 
พระศิริธรรมมุนี เป็นผู้รู้ยิ่งกว่าผู้อื่น เป็นที่ปรึกษาหารือของพระรัตนมุนีเจ้าคณะมณฑลและ
พระสงฆ์กรมการราษฎรทั้งสิ้นได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดท่าโพธิ์ มีนักเรียนมากร้องขับสรภัญญซึ่ง
เธอแต่งขึ้นเอง มีอัธยาศัยเรียบร้อยดีมาก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: 
๒๓๘)  

 
  พระองค์ทรงบันทึกถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในการเลื่อนต าแหน่งสงฆ์ใน
หัวเมืองแถบมลายูในฐานะพระมหากษัตริย์สยาม การบันทึกเหตุการณ์ดั งกล่าวจึงสะท้อน
อ านาจสั่งการของพระองค์ได้อย่างเด่นชัด 
  การจารึกพระปรมาภิไธยบนศิลา ณ สถานที่ต่างๆ การประกาศถึงพระราช
อ านาจของรัชกาลที่ ๕ ในหัวเมืองแถบมลายูซึ่งเป็นเขตการปกครองของไทย ณ ขณะนั้น 
ปรากฏอยู่ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘  
 

  วันที่ ๑๖ เวลา ๓ โมงเช้าทอดสมอที่อ่าวเสด็จ ขึ้นบกเดินตามล าธารไปถึงที่จารึก
ครั้งก่อน จารึกศักราช ๑๒๕๑ เติมลงอีกบรรทัดหนึ่ง...จึงได้จารึกก้อนศิลาที่สุดด้วยอักษร 
จ.ป.ร. และศักราช ๑๐๘ ไว้...ขึ้นถึงหลังเขาเป็นที่ราบ พบไร่พริกมะเขือกล้วย ซึ่งพวกบ้านใต้



 ๒๓๓ 
 

ขึ้นมาท า เรียกว่าท้องชะนาง...จึงได้ให้จารึกก้อนศิลาที่ปลายธารนั้นไว้อีกว่าต่อไปมีไร่  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๙-๑๐) 

 
  การจารึกพระปรมาภิไธยขณะเสด็จยังอ่าวเสด็จเมื่อครั้งศักราช ๑๒๕๑ รวมถึงการ
จารึกก้อนศิลาด้วยตัวอักษร จ.ป.ร. และศักราช ๑๐๘  แสดงถึงการแผ่ขยายอ านาจของพระองค์เหนือ
ดินแดนดังกล่าว การจารึกจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนพระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชอ านาจของพระองค์จึงแผ่ขยายปกคลุมดินแดนหัวเมืองแถบมลายูไม่ต่างจากการสั่งการใน
รูปแบบอื่นแต่อย่างใด 
  การใช้พระราชอ านาจในเขตแดนสยามเป็นการใช้อ านาจแบบให้คุณและให้โทษ บาง
พ้ืนที่พระองค์ทรงจ้องมอง วิพากษ์วิจารณ์ และจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่บางพ้ืนที่ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่
ขาดความรู้ความสามารถหรือแสดงท่าทีไม่ยอมรับอ านาจของสยาม พระองค์จึงต้องทรงเสด็จประพาส
ดินแดนดังกล่าวเพ่ือแสดงพระราชอ านาจในฐานะเจ้าประเทศราช กิจกรรมหรือเหตุการณ์ข้างต้นส่วน
ใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพึงพอพระราชหฤทัยจึงมิได้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือสั่งการแบบให้
โทษที่รุนแรงประการใด อย่างไรก็ดีการบันทึกข้างต้นล้วนแสดงขอบเขตของพระราชอ านาจภายใต้พระ
ราชอาณาเขตหรือประเทศราชของสยามอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจในการจ้องมอง
กิจกรรม เหตุการณ์ และการปฏิบัติงานในดินแดนชายขอบ จะสังเกตได้ว่าทรงมีพระราชวิจารณ์
ประกอบการจ้องมองเหล่านั้นอยู่เสมอ การวิพากษ์วิจารณ์ของพระองค์จึงมักจะน าไปสู่การจัดการหรือ
สั่งการต่อไป พระราชอ านาจของพระองค์ในดินแดนชายขอบจึงมีอยู่อย่างผู้ปกครองดินแดนของตน 
หากแต่เมื่อเสด็จประพาสยังหัวเมืองประเทศราชอาจมีความขัดข้องในการแสดงพระราชอ านาจบ้าง 
เนื่องจากอุปสรรคทางภาษา ความกระด้างกระเดื่อง๒๐๒ ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความห่างไกลจากการ
ตรวจสอบของสยาม เหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองผ่านการเสด็จประพาสดินแดน
ดังกล่าว ตัวตนของพระองค์ซึ่งมีพระราชอ านาจอยู่อย่างก้ ากึ่งจึงปรากฏเด่นชัดในบันทึกการเดินทาง
ชุดนี้ เนื่องจากหัวเมืองประเทศราชเหล่านี้ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม น ามาซึ่งการยก
หัวเมืองประเทศราชเหล่านี้ให้แก่ตะวันตกในเวลาต่อมา 
  ขอบเขตของพระราชอ านาจในบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตจึงอาจกล่าว
ได้ว่าบรรจุพระราชอ านาจที่ทับซ้อนกัน ๒ ส่วน กล่าวคือ ในหัวเมืองของสยามพระองค์มีพระราช
                                                           

 ๒๐๒ หลังจากสยามท าสนธิสัญญาเบอร์นี่ ใน พ.ศ. ๒๓๖๙ อังกฤษพยายามชักจูงให้เจ้าผู้ครองรัฐทั้งสอง คือ 
ตรังกานูและกลันตันหันไปสวามิภักดิ์กับตน กลันตันซึ่งอยู่ใกล้กับสยามไม่ค่อยกล้าแสดงปฏิกิริยากระด้างกระเดื่อง
ต่อสยามมากนัก ผิดกับตรังกานูซึ่งอยู่ห่างไกลมักจะปฏิบัติตนอย่างอิสระ และกระท าการละเมิดอ านาจของสยาม
หลายครั้ง เช่น เจ้าเมืองไม่ยอมมาเข้าเฝ้าที่กรุงเทพฯ บางครั้งก็ไปขอความคุ้มครองจากอังกฤษ แต่อังกฤษยังเกรงใจ
สยามอยู่จึงมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าเมืองตรังกานูอย่างจริงจัง (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: ๑๙๖-๑๙๗) 
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อ านาจเบ็ดเสร็จ หัวเมืองเหล่านี้เป็นโลกในพระราชอ านาจของพระองค์ หากแต่ในหัวเมืองประเทศราช
ฝ่ายใต้พระราชอ านาจของพระองค์มีอย่างก้ ากึ่ง เนื่องจากรูปแบบการปกครองของสยามเหนือหัวเมือง
ประเทศราช รวมถึงประเทศราชเหล่านี้มีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมถึงตะวันตก ความว่านอน
สอนง่ายจึงไม่บังเกิดขึ้นอย่างถ้วนทั่ว พื้นที่เหล่านี้จึงเป็นโลกก้ าก่ึงพระราชอ านาจเฉกเช่นดินแดนอาณา
นิคม 
 

 ๓.๒.๑.๓ การเดินทางเพื่อส ารวจและควบคุมอย่างเจ้าอาณานิคม  
  ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สยามเร่งปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยเพ่ือให้รอดพ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยม โดยการปฏิรูปการปกครอง
ของประเทศอย่างเร่งรัด การเดินทางส ารวจพื้นที่ในหัวเมืองต่างๆ จึงเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของนัก
ปกครองที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับดินแดนของตน เพ่ือน ามาบริหารจัดการและควบคุมให้อยู่
ภายใต้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ดังเช่นการใช้อ านาจแบบอัตอาณานิคมเพ่ือยึดครอง
ภูมิภาคของตนเอง 
  ชนชั้นน ามีวิทยาการและความรู้สมัยใหม่จึงสามารถเข้าไปส ารวจท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การส ารวจทรัพยากรในพระราชอาณาเขตทั้งผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติท าให้ชนชั้น
น าสามารถบริหารจัดการและด าเนินการปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่กลุ่มชน
หลากหลายชาติพันธุ์แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๕ แสดงถึงการยอมอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร
ของพระองค์ การส ารวจวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นท าให้ทราบว่าราษฎรเหล่านี้ยังล้าหลัง ไม่ทันสมัย 
และยังคงเชื่อถือในอิทธิปาฏิหาริย์ จึงเป็นหน้าที่ของนักปกครองที่จะบริหารจัดการดินแดนใน
ครอบครองเหล่านี้ เพ่ือให้สยามศิวิไลซ์ตามที่ชนชั้นน าต้องการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงรวบรวม
ในบันทึกการเดินทางแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินสยาม ซึ่งเสริมบารมีของผู้ครอบครองเป็น
อย่างยิ่ง การตรวจสอบดินแดนและการท างานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นแสดงถึงความต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกายภาพและผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น การเดินทางเพื่อหาความส าราญในท้องถิ่น
จึงเป็นการประกาศศักดาของเจ้าอาณานิคม ผู้มีสิทธิเหนือผู้คนและดินแดนทั้งปวง 
 

๑) การควบคุมด้วยวิทยาการหรือความรู้สมัยใหม่ 
  บันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตจึงแสดงถึงการสถาปนาองค์ความรู้ของ
สยามเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมต่อไป เนื่องจากลักษณะบันทึกการเดินทาง คือ การค้นพบเพ่ือ
ตระหนักรู้แล้วจึงใช้วิทยาการของตะวันตกยกตัวอย่างเช่น การถ่ายรูปและการท าแผนที่เพ่ือควบคุม
พระราชอาณาจักรนี้ต่อไป พระองค์ยังทรงใช้วิทยาการสมัยใหม่เพ่ือเข้าไปส ารวจดินแดนในพระราช
อาณาเขต วิทยาการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์เหนือผู้ปฏิบัติงานและ
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ราษฎรสยาม พระองค์ทรงใช้การถ่ายรูป การท าแผนที่ และความรู้เกี่ยวกับมิวเซียมเพ่ือแสวงหา
ความส าราญและความความมั่งคั่งในดินแดนของพระองค์ กล้องถ่ายรูปเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่
สามารถบันทึกภาพของบุคคล สิ่งของ และสถานที่ไว้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี การถ่ายรูปยังเป็น
กิจกรรมของชนชั้นน าที่แสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริงได้อีกด้วย บันทึกการเดินทางของพระองค์
ปรากฏการถ่ายรูปของชนชั้นน าอยู่เสมอ แสดงถึงการที่ชนชั้นน าน าวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปในพ้ืนที่
ต่างๆ ทั้งเพ่ือหาความส าราญ การเก็บหลักฐานในดินแดนของตน ทั้งยังแสดงถึงความศิวิไลซ์ของกลุ่ม
ตนอีกด้วย การถ่ายรูปจึงเป็นตัวแทนแสดงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ในการครอบครอง
ทรัพยากรและดินแดนสยาม กล้องถ่ายรูปและรูปถ่ายเป็นสิ่งแปลกใหม่ในยุคนั้น ชนชั้นน าสยามตื่นตัว
ในการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมแบบใหม่ที่แสดงถึงความศิวิไลซ์แบบตะวันตก 
ยกตัวอย่างเช่น ใน เสด็จประพาสต้น บันทึกการถ่ายรูปตลอดการเสด็จประพาส ดังตอนที่กล่าวว่า  
 

  มาถึงที่หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมโนรมย์...ลงเรือขึ้นไปเหนือน้ า หยุดถ่ายรูปแล้วขึ้น
ตลาด...วันที่ ๑๓ ไปตลาดปากน้ าโพ...ถ่ายรูปและซื้อของ..ให้แต่ผู้หญิงขึ้นถ่ายรูปอยู่ตาม
สะพานและศาลา พบกองพรานที่เขาเกณฑ์มาจะให้ตามขึ้นไป มีช้าง ๕ เชือก เขากระโจมปืน 
และตั้งยามล้อมกันอยู่ได้ถ่ายรูปพวกหัวหน้า ขออย่าให้ต้องตามไปอนุญาตให้ปล่อย แจกเงิน
ให้คนละกึ่งต าลึงแล้วกลับมาจัดเรือ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๕-
๓๖)  

 
  การถ่ายรูปบันทึกภาพขณะเสด็จประพาสเป็นพระราชนิยมของพระองค์ จากตัวอย่าง
ข้างต้นมีการถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ นิยมให้ผู้หญิงเป็นแบบในการถ่ายรูป รวมถึงการถ่ายบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ เช่นหัวหน้ากองพรานที่จะตามเสด็จในการประพาสครั้งนี้ 
  นอกจากนี้ยังปรากฏการถ่ายรูปเพ่ือบันทึกเป็นอย่างพงศาวดารหรือหลักฐานของ
บ้านเมือง ดังตอนที่ว่า “แล้วถ่ายรูปพงศาวดารเวลาเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรสั่งให้นายผลไปเชิญเสด็จ
เจ้าแม่ผู้เฒ่า” และ “แล้วถ่ายรูปพวกตระกูลเมืองก าแพงที่มาหา” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๖: ๓๙, ๕๓) ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่บันทึกเรื่องพงศาวดารตอนพระเจ้าเสือให้เจ้า
ฟ้า ๒ พระองค์ ท าสะพานข้ามบึงหูหวาง ไม่ส าเร็จทันพระทัยให้ลงพระราชอาญา ที่ทรงถ่ายรูปทรง
สมมติให้กรมหลวงประจักษ์ฯ เป็นเจ้าฟ้าเพชร กรมหลวงสรรพสารทฯ เป็นเจ้าฟ้าพร พระยาโบราณ 
เป็นนายผล ส่วนอีกตอนหนึ่งเป็นการบันทึกตระกูลก าแพงเพชรที่มาเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๕ แสดงถึง
ความส าคัญของกล้องถ่ายรูปในการบันทึกเหตุการณ์ขณะเสด็จประพาสรวมถึงเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 



 ๒๓๖ 
 
  การบันทึกถึงความนิยมในการถ่ายรูปและหน้าที่ของรูปถ่ายนี้ท าให้เห็นถึงการรับ
วิทยาการสมัยใหม่ของชนชั้นน าสยามมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อันเป็นวิถีหนึ่งที่จะน าไปสู่ความ
ทันสมัยในทัศนะของชนชั้นน าสยาม ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานส าคัญในการบันทึกภาพ
บุคคล พ้ืนที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ในพระราชอาณาเขต 
  การท าแผนที่ของชนชั้นน าแสดงถึงอ านาจในการครอบครองพ้ืนที่ในพระราชอาณา
เขต ดังปรากฏการท าแผนผังหรือแผนที่แสดงสถานที่ พ้ืนที่ หรือเส้นทางต่างๆ ในพระราชอาณาเขต 
การท าแผนที่ท าให้ชนชั้นน าเห็นขอบเขตดินแดนของตนในยุคสมัยที่ตะวันตกใช้เขตแดนเป็นสิ่งก าหนด
อ านาจและความเป็นเจ้าของ สยามต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันกับวิทยาการของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป การ
เดินทางในพระราชอาณาเขตจึงเปรียบเสมือนการตรวจสอบอ านาจของตนผ่านพ้ืนที่ในพระราขอาณา
เขต ทั้งนี้เพ่ือยืนยันและต่อกรกับลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตก รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้วิทยาการเหล่านี้
เพ่ือเก็บข้อมูลพื้นที่ในดินแดนของพระองค์ พระองค์จึงมีพระราชอ านาจเหนือกว่าผู้อื่น 
  การจัดการความรู้สมัยใหม่อย่างการจัดเก็บสิ่งของในมิวเซียมท าให้ชนชั้นน ามุ่ง
ส ารวจสิ่งของมีค่าในดินแดนของตนเพื่อน ากลับสู่ส่วนกลาง ผู้ปกครองจึงมีอ านาจในการเลือกเฟ้นและ
น าสิ่งของมีค่าเหล่านั้นกลับส่วนกลางหรือจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้ปกครองเดินทางเข้าไปในดินแดน
ของตนด้วยสายตาของผู้แสวงหาของมีค่าในท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นความรู้และน า
กลับมาจัดเก็บไว้ในส่วนกลาง มิวเซียมจึงเป็นสถานที่ในการจัดการความรู้แบบสมัยใหม่ซึ่งแพร่หลาย
ทั่วโลก ความศิวิไลซ์ของสยามจึงถูกจัดเก็บรวบรวมอยู่ในมิวเซียมรวมถึงวิธีการพิจารณาทรัพย์สมบัติ
ในสยามเพ่ือจัดเก็บความรู้นี้ เป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ของชนชั้นน าด้วย
ประการหนึ่ง การเดินทางไปอย่างผู้ปกครองซึ่งมีความรู้สมัยใหม่เป็นเครื่องมือนี้ จึงส่งผลให้ผู้ปกครอง
เชื่อว่าตนมีสถานภาพเหนือกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงในประเทศ อันจะน าพาประเทศให้พัฒนาให้ก้าว
ไกลได ้ 
  การกล่าวถึงพระราชด าริในการเก็บท่อนไม้ใหญ่จากท้องถิ่นไปไว้ในมิวเซียม ปรากฏ 
ในพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสจันทบุรี ในตอนต่อไปนี้ 
 

  เมื่อกินข้าวแล้ว จีนเก๊าเป็นบ่าวเดิมของเรา เขาเคยไปมาหาอยู่แต่ก่อน บ้านอยู่
เมืองเก่า เอาเนื้อไม้มาให้เราท่อน ๑ ใหญ่ยาวมาก ได้วัดลองดูยาว ๔ ศอกคืบ ๔ นิ้ว กลม
รอบคืบ ๙ นิ้ว หอมดี เขาว่าหนัก ๑๙ ชั่ว ราคาซื้อขายกันชั่วละ ๖ บาท เราเห็นว่าเป็นของ
ใหญ่ไม่ใคร่จะมี จึงได้มอบให้มิสเตอร์อาลบาสเตอร์เอาไปไว้มิวเซียม เราให้เสื้อแพรเขาตัว ๑ 
แล้วเข้านอนเวลา ๔ ทุ่มเศษ. (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๕๓) 

 



 ๒๓๗ 
 
  การที่รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชด าริให้เก็บท่อนไม้ใหญ่มาไว้ในมิวเซียมนี้ แสดงถึง
แนวคิดการสะสมของแปลกและการรวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นของสยามไว้ในมิวเซียม ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญของประเทศ ณ ขณะนั้น เหล่านี้แสดงถึงการจัดการแหล่งความรู้ของชนชั้นน าสยามซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก พระองค์เสด็จประพาสจันทบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ คาดว่าพระองค์มี
พระราชด าริในการน าท่อนไม้ใหญ่นี้กลับเข้าไว้ในหอมิวเซียมซึ่งจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๑๗ การสะสม
และการจัดเก็บสิ่งของไว้ในมิวเซียมนี้แสดงถึงความรู้แบบใหม่ที่เข้ามาในสยาม ก่อให้เกิดการจัดเก็บ
ของแปลกไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือแสดงให้คนร่วมสมัยและคนรุ่นหลังรับรู้ ที่ส าคัญคือแสดงให้ตะวันตก
เห็นว่าสยามมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เท่าทันความทันสมัยแบบตะวันตก 
  ใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค บันทึกแนวคิดในการน าสัตว์ที่มีลักษณะ
พิเศษเก็บไว้ในมิวเซียม ดังที่ว่า  

 
  เหลียวไปเห็นตั๊กแตนทองแดง เห็นว่าควรจะเก็บไปไว้มิวเซียมได้ด้วยเป็นของ
ประหลาด ไม่เคยเห็นเลย ไล่ตามจับได้ตัวมาชมเชยเห็นตัวเป็นมันลื่นๆ สงสัยดมดูกลายเป็น
ตั๊กแตนอาบน้ าแกง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๙๕)  
 

  ตอนดังกล่าวแสดงถึงแนวพระราชด าริในการเก็บรวบรวมสัตว์ที่มีลักษณะแปลก
ประหลาดไว้ในมิวเซียม แม้ว่าตอนหลังจะพบว่าเป็นตั๊กแตนธรรมดาที่เปรอะน้ าแกงก็ตาม ความ
กระตือรือร้นของชนชั้นน าสยามเกี่ยวกับการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคนั้นปรากฏอยู่ในบันทึกการ
เดินทางอย่างชัดเจน รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระราชหฤทัยสิ่งที่มีลักษณะแปลกประหลาดพอที่จะน าไป
เก็บรักษาไว้ในมิวเซียมได้ ทั้งสิ่งมีชีวิตอย่างตั๊กแตนและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างท่อนไม้ 
  การเดินทางของชนชั้นน าในพระราชอาณาเขตจึงแสดงถึงความทันสมัย มีการน า
วิทยาการสมัยใหม่เข้าไปส ารวจและจัดการทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่  เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย รวมถึงการแสดงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็น
เจ้าของวิทยาการสมัยใหม่และทรัพย์สมบัติในดินแดนของพระองค์ 
 

๒) การควบคุมด้วยความรู้ด้านทรัพยากร 
  การส ารวจทรัพยากรในพระราชอาณาเขตเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสในพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อส ารวจทรัพยากรอันเป็นสมบัติของพระองค์ พระองค์ทรง
มีพระราชอ านาจในการสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือชาวบ้านในหัวเมืองต่างๆ ถวายรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรในพระราชอาณาเขต การใช้พระราชอ านาจของพระองค์เพ่ือให้ได้ความรู้ในท้องถิ่น



 ๒๓๘ 
 
นี้แบ่งได้เป็นทรัพยากรบุคคลกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
บ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง 
  การใช้พระราชอ านาจส ารวจทรัพยากรบุคคลนี้เพ่ือให้เห็นความหลากหลายของ
กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยในสยาม การส ารวจท าให้สามารถคาดคะเนจ านวนของชาวสยามกับกลุ่มชนอ่ืน
ได้ การส ารวจวิถีชีวิตของบุคคลในพระราชอาณาเขตมีส่วนส าคัญต่อการปกครองบ้านเมือง พระองค์
ทรงแสดงพระราชทัศนะต่อชาวจีนว่ามีความอดทน ฉลาด ขยันขันแข็งในการท างาน เห็นได้จากการ
บันทึกการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งค้าขาย การรับจ้าง ช่างถ่ายรูป และรับราชการ แสดงให้
เห็นว่าชาวจีนเป็นกลุ่มชนที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสยามได้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
เนื่องจากสามารถน าพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ความข้างต้นเห็นได้จากการแสดงพระราชทัศนะ
ต่อชาวจีนที่ขายของฝรั่งว่าฉลาดเนื่องจากมีความรู้เรื่องรถไฟ ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จ
ประพาสต้น ว่า  
 

  มีแพห้างจีนขายของฝรั่งแพ ๑ เหมือนกับร้านแควน้อย เขาช่างเลือกของซึ่ง
จ าเพาะจะใช้เดินทาง เจ้าของร้านดูเป็นคนฉลาด ว่ามีรถไฟแล้วน าของขึ้นมาได้ง่าย มีก าไร
ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๗)  

 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวชื่นชมเจ้าของร้านว่าเป็นคนฉลาด เพราะทราบว่าหากมีรถไฟ
แล้วจะอ านวยความสะดวกแก่ร้านค้าหลายด้าน ทั้งการขนส่งและการค้าขายที่จะได้ก าไรมากขึ้น 
เหล่านี้แสดงถึงการส ารวจทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในพระราชอาณาเขต ซึ่งจะสามารถผลักดันเศรษฐกิจ
ของสยามให้ก้าวหน้าไปได้ 
  การส ารวจทุกข์สุขของราษฎรสยามและกลุ่มชนอ่ืนขณะเสด็จประพาสในพระราช
อาณาเขตเป็นการสอบถามปัญหาจากชาวบ้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ 
สภาพความเป็นอยู่ การประกอบประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนความเชื่อต่างๆ แสดงถึงการ
ใช้พระราชอ านาจเข้าตรวจสอบทรัพยากรบุคคลในพระราชอาณาเขต แม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่
อาศัยในสยามก็มีการบันทึกถึงปัญหาค่าแรงจากการรับจ้างในสยาม  
  การบันทึกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพระราชอาณาเขตไว้อย่างหลากหลายนี้แสดงถึง
ความสนใจใคร่รู้ของชนชั้นน าสยาม ปรากฏการบันทึกวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากมุมมองของ
ชนชั้นน าอยู่เสมอ แสดงถึงอ านาจในการเลือกสรรข้อมูลเพ่ือน าเสนอในบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
ลักษณะดังกล่าวเป็นอย่างงานเขียนชาติพันธุ์วรรณาสยามในยุคแรกที่ผู้เขียนน าเสนอข้อมูลจาก
มุมมองของตน แม้ไม่รอบด้านหากแต่เป็นการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจสู่ภายนอก ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า 
การเดินทางท าหน้าที่เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการจ าแนกทางชาติพันธุ์นิพนธ์ในสายตาชนชั้นปกครองสยาม 



 ๒๓๙ 
 
การจ าแนกนี้เป็นวาทกรรมที่พัฒนาขึ้นจากบันทึกการเดินทางและบันทึกชาติพันธุ์นิพนธ์ โดยแยก
ความแตกต่างของราษฎรสยามภายในภูมิกายา (Thongchai, ๑๙๙๔ อ้างถึงใน ธงชัย วินิจจะกูล, 
๒๕๖๐: ๑๐) การเดินทางในประเทศจึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ของชนชั้นน าต่อผู้คนนอก
หลากหลายชาติพันธุ์ภายในพระราชอาณาเขต 
  การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในพระราชอาณาเขตแสดงถึงความม่ังคั่งและอุดม
สมบูรณ์ของสยาม รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้พระราชอ านาจส ารวจทรัพย์สมบัติของพระองค์ จึงปรากฏการ
บันทึกถึงพืช สัตว์ แร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ในสยาม การแปรรูปทรัพยากรเหล่านี้ทั้งในเชิงอุปโภค
บริโภคและการพาณิชย์ปรากฏในบันทึกการเดินทางของพระองค์ ทั้งยังปรากฏการมีพระราชด ารัสให้
ชาวบ้านน าสินค้าประจ าถิ่นมาจ าหน่าย รวมถึงปรากฏการน าทรัพยากรธรรมชาติที่แปลกตามาถวาย
พระองค์อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เขากวาง กัลปังหา ไข่ปลาจะละเม็ด ปลิงทะเล รวมถึงเขี้ยวปลา
พะยูนที่ถือกันว่าเป็นสิริมงคลมาถวาย ดังปรากฏใน เสด็จประพาสจันทบุรี ดังนี้ 
 

  พระยาตราดแลกรมการเขาเอาของต่างๆ มาให้หลายสิ่ง...กับ เขี้ยวปลาพะยูน ๔ 
เขี้ยว แต่เขี้ยวปลาพะยูนนี้เห็นเขาจะนับถือกันอยู่ เขาว่าไว้ในโคลงโบราณว่า 

 
  ปลอกคร่ าด้ามมีดเข้ียว  พะยูนหาย 

 ตัวไม่คิด เสียดาย    แต่ด้าม 
 มาดแม้นว่าใครขาย   ของเก่า 
 แม้ว่าทองเก้าก้าม    ชั่งให้จงเสมอ  

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๒๒) 

 
  ตอนข้างต้นแสดงถึงการนับถือเข้ียวพะยูนว่ามีราคาและนับถือกันอยู่ว่ามีค่ามาก เห็น 
ได้จากการบันทึกในโคลงโบราณ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จึงมีคุณค่าและราคาสมกับที่มีผู้ถวายแด่
รัชกาลที่ ๕ การเสด็จยังสถานที่ต่างๆ ในพระราชอาณาเขตจึงแสดงถึงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ 
ในการส ารวจและเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติอันแปลกตาและอุดมสมบูรณ์ของสยาม วิธีการ
เช่นนี้ไม่ต่างจากเจ้าอาณานิคมที่เดินทางไปยังดินแดนอาณานิคม พระองค์ทรงค้นหา บันทึก และ
จัดเก็บทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เพ่ือแสดงถึงทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ในพระราชอาณา
เขตของพระองค์  
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๓) การควบคุมด้วยความรู้ด้านพื้นที่และการปกครอง 
  ความรู้ด้านพ้ืนที่หรือภูมิกายาของสยามเป็นส านึกแบบใหม่ของชนชั้นน าเพ่ือที่จะ
ก าหนดขอบเขตในการครอบครองดินแดนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการจัดการรัฐชาติแบบใหม่
ส่งผลให้เกิดการออกส ารวจเขตแดนในสยามอย่างใกล้ชิด การที่สยามจะมีขอบเขตท่ีแน่ชัดเกิดจากการ
ท าแผนที่ การปกครองท้องถิ่น และการท างานของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พระราชอ านาจ
ในการตรวจสอบภายในดินแดนสยามรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพระราชอาณาเขต จึงแสดงถึงพระราช
ประสงค์ในการทอดพระเนตรความเป็นไปของบ้านเมืองในพ้ืนที่ต่างๆ ทรงตรวจสอบและประเมินผล
จากการจัดการบ้านเมืองของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ก้าวหน้า
ต่อไป รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปตลาดในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเจริญของ
บ้านเมืองในพระราชอ านาจ มีการตรวจตราความเรียบร้อยและความเจริญโดยรอบตลาดนั้นๆ ซึ่งถือ
เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน ดังตัวอย่างการการบันทึกตลาดเมืองชลหลังเกิดไฟไหม้ว่ามีความครึกครื้น
แข็งแรงขึ้น ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. 
๒๔๕๑) ที่ว่า  
 

  ตลาดเมืองชลนี้ตั้งแต่ไฟไหม้แล้วไม่ได้เคยมาเห็นอีกเลย ดูครึกครื้นแข็งแรงขึ้น 
ที่ซึ่งเคยขายของสดเต็มถนนอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เปนร้านขายของต่างๆ ทั้งสองฟาก แต่ของ
บางกอกทั้งนั้น ที่เราซื้อไม่ได้สักสิ่งเดียว (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: 
๑๘)  
 

  ตลาดจึงเป็นศูนย์กลางความเจริญของแหล่งชุมชน การที่พระองค์ทรงใช้พระราช
อ านาจตรวจตราความเจริญและความทรุดโทรมของตลาดในพ้ืนที่ต่างๆ นี้แสดงถึงการตรวจตราระบบ
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าของบ้านเมืองด้วยประการหนึ่ง 
  การเสด็จพระราชด าเนินไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ในพระราชอาณาเขต ท าให้พระองค์ได้
ทอดพระเนตรสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ผักตบชวาที่กีด
ขวางการคมนาคมทางน้ า ใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ดังที่ว่า “ผักชะ
วาในทุ่ งได้ท าลายลงเสียมากจนโปร่งตา แต่ก็ยั งเหลือ จะต้องท าลายต่อไปอีกมาก ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑) การจัดการผักตบชวาเป็นประเด็นส าคัญที่
พระองค์ทรงตระหนักถึง เห็นได้จากการกล่าวถึงปัญหาในการจัดการผักตบชวาบริเวณคลองประเวศ
บุรีรมย์ ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) 
ดังที่ว่า  
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  แต่ได้ทราบว่า ผักชวาปิดทางเสีย ที่สี่แยกเรือเดินเข้าออกไม่ได้ เตรียมไว้จะไป
เตือนเจ้าพระยายมราช เรื่องผักชวานี้ร้ายกาจมาก ตามล าน้ าบางปกงหน้าจ๋อยๆ เพราะถูก
น้ ากร่อยแต่ก็ไม่ไหลลงไปทะเลได้หมด เพราะน้ าไหลขึ้นก็กลับลอยขึ้น ข้อที่ว่ากระบือกินได้นั้น 
เปนความจริง แต่กลับมีอันตรายมาก เหตุด้วยกระบือกินแต่ใบ ต้นรากแห้งติดอยู่กับดิน ครั้น
ถึงเวลาไถหว่านข้าวในนา พอน้ ามาผักชวาจ าเริญเร็วก่อนต้นข้าว เบียดเสียดแทรกต้นข้าวลีบ
ไปหมด โทษถึงจะต้องประหารให้หายขาดแต่ต้องเป็นการพร้อมกันทั้งหัวเมืองและในกรุง 
เวลานี้การที่จะคิดท าลายผักชวาในกรุงยังไม่ได้จับคิดอ่านให้เปนการท าทั่วไป (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๕: ๑๔) 

 
  การที่รัชกาลที่  ๕ ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะตักเตือนเจ้าพระยายมราชเรื่อง
ผักตบชวาปิดทางเรือนี้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการคมนาคมทางน้ า
ของประเทศ ข้าราชการจึงมีหน้าที่ส าคัญในการวางแผนและจัดการผักตบชวาทั้งหัวเมืองและในกรุง
อย่างพร้อมเพรียงกัน การเสด็จประพาสเพ่ือทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ด้วยพระองค์เองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้พระองค์ได้ทรงรับทราบปัญหา และจึงสามารถวางแผนและสั่งการข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาเรื่องผักตบชวานี้น าไปสู่การออก “พระราชบัญญัติ
ส าหรับก าจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖” ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ตอนข้างต้นแสดงถึงพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ในการสั่งการ ตรวจสอบ และ
ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานในดินแดนของพระองค์อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังปรากฏการส ารวจ ตรวจสอบ 
และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่เป็นไปอย่างนักปกครองที่ออกส ารวจพื้นที่ของตน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองประเทศต่อไป ดังปรากฏการสอบถามเรื่องความคล่องตั วในการ
จ าหน่ายสินค้าในแถบนครสวรรค์ใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ดังที่ว่า  
 

  พิเคราะห์ดูแพและเรือค้าขายในแควใหญ่โรยไปมาก นึกสงสัยว่าจะเป็นด้วย
รถไฟพิษณุโลกท าให้เมืองนครสวรรค์ไม่เป็นท่าส าคัญ  เพราะสินค้าขึ้นไปทางรถได้สะดวก
กว่า ครั้นถามคนค้าขาย กล่าวคือ ยายพลอยที่เป็นคนชอบกัน บอกว่าไม่เชิงจะร่วงโรงด้วย
รถไฟ เป็นด้วยราคาเงินบางกอก บรรทุกของลงไปจ าหน่ายไม่มีก าไร (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑) 

 
  การเสด็จประพาสในดินแดนสยามเพ่ือส ารวจตรวจตราและสอบถามการด าเนิน
กิจการต่างๆ ท าให้พระองค์สามารถสั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสืบหาข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง 
พระองค์ทรงสอบถามชาวบ้านจนทราบว่ารถไฟไม่มีผลต่อความซบเซาทางเศรษฐกิจในเมือง
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นครสวรรค์ หากแต่ค่าเงินของบางกอกท าให้ของขายไม่ได้ก าไร แสดงถึงการใช้พระราชอ านาจในการ
ตรวจสอบดินแดนของพระองค์เพ่ือหาแนวทางการปกครองและพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป 
  การตรวจสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานในหัวเมืองต่างๆ นี้แสดงถึงพระราช
อ านาจของพระองค์ได้อย่างเด่นชัด พระองค์ทรงใช้พระราชอ านาจประเมินการท างานของบุคคล
เหล่านี้ ทรงแสดงพระราชทัศนะซึ่งแสดงถึงความพอพระราชหฤทัยต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ ความ
เหมาะสมของการปฏิบัติต่างๆ ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางของพระองค์ ยกตัวอย่างการบันทึก 
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในท้องถิ่นอย่างพระยาจันทบุรี (โต) และท่านกรมท่าในการสร้างและ
บ ารุงรักษาพระเจดีย์ส าคัญของมณฑลได้เป็นอย่างดีนี้ปรากฏอยู่ ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จ
ประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออกในปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ ดังต่อไปนี้ 
 

  รุ่งขึ้นวัน ๓ ฯ๑๑ ๓ ค่ า ไปที่น้ าตกพลิ้ว ขึ้นที่วัดท่าเรือคลองยายด าไปด้วยม้า ที่น าพุ
นั้นได้จัดการท าลู่ทางที่เที่ยวได้ที่วถึงสนุกดี พระเจดีย์ศิลาแลงที่ให้พระยาจันทบุรี (โต) ท าไว้
แต่ก่อนก็ยังบริบูรณ์ดีรูปร่างก็พอใช้ เปนแต่ปากระฆังโตไปหน่อยหนึ่ง ตั้งนามว่า จุลศิร
จุมพฏเจดีย ์แลสุนันทานุสาวรีย์ที่ท่านกรมท่าไปท านั้นก็ท าเรียบร้อยงามดี แลเปนของถาวร
อยู่ได้นาน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑๕) 

 

  ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงหน้าที่ของข้าราชการประจ ามณฑล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตามพระราชด ารัสของพระเจ้าแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นถาวรสถานคู่บ้านคู่เมืองต่อไป 
ยกตัวอย่างในที่นี้คือจุลศิรจุมพฏเจดีย์กับสุนันทานุสาวรีย์ ซึ่งข้าราชการก็จัดการก่อสร้างและดูแล
รักษาได้เป็นอย่างดี เพียงแต่หากมีสิ่งใดไม่งามไปบ้างพระองค์ก็ได้ทรงบันทึกไว้ อย่างปากระฆังที่มี
ขนาดใหญ่ไปบ้าง นอกจากนั้นก็เป็นการพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก แสดงถึงการตรวจสอบการ
ท าหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นผ่านสายพระเนตรของพระองค์เอง 
  ในการเสด็จประพาสจันทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวชื่นชมผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาไลต์
เฮาส์ซึ่งเป็นฝรั่งว่าสามารถรักษาสถานที่นี้ได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้  
 

  ออกจากปากอ่าวแหลมสิงห์...บ่าย ๒ โมงถึงรั้วช้างแลไลต์เฮาส์...แต่ได้ถามผู้รักษา
ว่าน้ าทะเลซัดถึงหรือไม่ เขาว่ามีบ้างแต่ด้านตะวันตก...ก้ันห้องเป็น ๓ ห้อง ฝรั่งอยู่รักษา อยู่
ห้องหนึ่ง ครัวห้องหนึ่ง ส าหรับไว้ของแลลูกจ้างอยู่ห้องหนึ่ง...แต่การที่รักษานั้น เขารักษาดี
จริงๆ หมดจดนัก แล้วก็เป็นความล าบากมาก เพราะถ้าเวลาจุดกลางคืนแล้ว ต้องเช็ดโมงละ
ครั้ง จนตลอดรุ่ง หาไม่ก็มัวไป...วังกาเขาเป็นคนดีรักษาการหมดจด แลพาลูกเมียไปไว้ทั้ง
ครัว อยู่สบายเหมือนกับบ้าน  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๕-๖)  



 ๒๔๓ 
 
 

  รัชกาลที่ ๕ ทรงชื่นชมวังกา ฝรั่งซึ่งเป็นคนดูแลไลต์เฮาส์ว่าท าการรักษาไลต์เฮาส์นี้
ได้อย่างหมดจด ถือเป็นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสถานที่ส าคัญของบ้านเมืองโดยใช้เงิน
ภาษีอากรของประเทศ ไลต์เฮาส์นี้จึงถือเป็นสมบัติของพระองค์ในพระราชอาณาเขต ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
รักษาทรัพย์สมบัติของพระองค์ในพระราชอาณาจักรได้อย่างสมบูรณ์จึงสมควรได้รับการชื่นชมเป็น
อย่างยิ่ง 
  การแสดงความพอพระราชหฤทัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมของข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในดินแดนต่างๆ นี้ แสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในดินแดนสยาม พระองค์
สามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้อ านาจการปกครองของพระองค์ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ 
 

๔) การใช้พระราชอ านาจแสวงหาความส าราญในพระราชอาณาเขต 
  การเดินทางของชนชั้นน ายังสถานที่ในสยามแสดงถึงพระราชอ านาจในการแสวงหา
ความส าราญส่วนพระองค์ ดินแดนสยามเป็นแหล่งเริงรมย์ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ชนชั้น
น าสยาม รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตด้วยพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ มี
อภิสิทธิ์เหนือผู้อ่ืน ไม่ต่างจากเจ้าอาณานิคม พระองค์ทรงประกอบกิจกรรมที่แสดงถึงความรื่นรมย์
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการชมละคร การชมธรรมชาติ การล่าสัตว์ หรือการรับประทานอาหาร
ท้องถิ่นอย่างอภิสิทธิ์ชน หากแต่ก็ปรากฏการปลอมพระองค์เพ่ือสร้างบรรยากาศแปลกใหม่แก่ชนชั้น
น าสยาม มีการสวมบทบาทเหมือนดั่งการเล่นละครของชนชั้นสูง สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสุข
ส าราญแก่ชนชั้นสูงได้  
  ยกตัวอย่างเช่น การมีพระราชด ารัสให้เจ้านายที่ตามเสด็จท าหน้าที่ “ล่อให้คนไป
ตอม” ดังปรากฏในตอนหนึ่งขณะเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่าที่ว่า “วันนี้จึงได้ไปเที่ยวสายไป กรม
สมมติชายเสรฐวงศ์ เจ้าพระยาสุรวงศ์ไปล่วงหน้ากองหนึ่งแห่งอ่ืนก่อน เพื่อจะล่อให้คนไปตอม”  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๓๑) แสดงให้เห็นว่าการเสด็จประพาสล าน้ า
มะขามเฒ่าในครั้งนี้มีลักษณะอย่างการเสด็จประพาสต้น กล่าวคือ ไม่ทรงต้องการให้ราษฎรทราบว่า
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาหรือให้ราษฎรคาดเดาได้ยากว่าผู้ใดคือพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งต้องกับพระราช
อัชฌาสัยของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงต้องการทราบข่าวจากชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมาทั้งยังทรงต้องการให้
บรรยากาศสนุกครื้นเครงมากขึ้นอีกด้วย  
  อีกตอนหนึ่งใน เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๙ แสดงถึงความส าราญของ
รัชกาลที่ ๕ ในการปลอมพระองค์ไว้ว่า  
 



 ๒๔๔ 
 

  แวะกินข้าว ดุ๊ก๒๐๓ ได้รับหน้าที่เป็นพระราชา แต่ท าท่าไม่สนิทเพราะแกกลัว   
อัปปลิช๒๐๔ ทักทายปราศรัยก็ต้องสอนกันมาก ข้อที่เกิดความนั้นเห็นจะเป็นด้วยเมียตาก านัน
เป็นผู้รับฉันทานุมัติของพวกจีนแคะเจ้าของไร่อ้อยหลายเถ้าแก่ด้วยกัน มาเชิญเสด็จไปที่เรือน
เขาท าไว้ถวายตกลงยอมไป เรากลับเป็นพระราชาตามเดิม (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘) 

 
  การปลอมพระองค์ขณะเสด็จประพาสต้นนี้ท าให้ต้องมีผู้รับบทเป็นพระราชาแทน
พระองค์ ดุ๊กท าท่าทางได้ไม่แนบเนียนนัก ทั้งการทักทายปราศรัยที่ต้องสอนกันอีกมาก การบันทึก
เหตุการณ์ที่ท าให้พระองค์ต้องกลับเป็นพระราชาเหมือนเดิมเกิดจากที่ภรรยาก านันมาเชิญเสด็จไปที่
เรือน การสวมบทบาทเป็นบุคคลต่างๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งนี้เสมือนการแสดงละครของชนชั้นสูงที่
เปลี่ยนบรรยากาศขณะเดินทางในดินแดนสยาม โดยมีราษฎรที่ไม่เคยเห็นพระองค์เป็นผู้รับชมละคร
ดังกล่าว  
  การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจเป็นกิจกรรมของชาววังหรือชนชั้นสูง มีการแสดง
ถึงพระราชอ านาจในการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมเยียนเพ่ือนต้นซึ่งจัดการรับเสด็จไว้
เป็นอย่างดี เป็นต้น กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน าสยามในการเสด็จประพาสดินแดนในพระ
ราชอาณาเขตนี้เปรียบเสมือนการออกปิกนิคในปัจจุบัน ซึ่งค่านิยมดังกล่าวมีจุดก าเนิดจากชนชั้นน าใน
สยาม ดังปรากฏในบทความเรื่อง “เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้น
น าสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕” ซึ่งบันทึกไว้ถึงความแปลกใหม่ของการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน า
สยามในยุคนั้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  เสด็จประพาสต้น เป็นการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน าสยามที่มีวิถีปฏิบัติ
แตกต่างไปจากการเสด็จประพาสของชนชั้นน าไทยในอดีต  การเสด็จประพาสของ
พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อนหน้านั้นจะมีรูปแบบของพิธีการหรือเป็นทางการ อย่างขบวน
พยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค การเสด็จแบบไม่เป็นทางการเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถ
เร่ิมมีในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มีการสร้างสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจส าหรับชนชั้นน า ส่วนการใช้
เรือเล็กเสด็จอย่างไม่เป็นทางการนี้ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๕ แนวคิดของการพักผ่อน
หย่อนใจแบบใหม่นี้สัมพันธ์กับสังคมวิทยาของเวลาว่างและการพักผ่อนหย่อนใจที่รับมา
จากตะวันตก กล่าวคือ เป็นวิถีปฏิบัติของคนเมืองที่พักจากภาระหน้าที่การงานและออกไปหา
สิ่งของที่ผิดแปลกและแตกต่างไปจากที่พบในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ ผู้คน 

                                                           

 ๒๐๓ ดุ๊ก คือ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ  

 ๒๐๔ ค าว่าอัปปลิช เป็นภาษาของนายคะนังเงาะ หมายความว่า อัปรีย์ แต่พูดไม่ชัด 



 ๒๔๕ 
 

รวมถึงบรรยากาศที่แปลกใหม่ ถือเป็นการหาความสุขในรูปแบบใหม่ที่ ไม่อาจพบใน
ชีวิตประจ าวัน 
  พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ครั้งที่  ๒ เป็นวรรณกรรมที่บันทึกกิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน าสยามในยุคนั้น ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้เวลาว่างของชนชั้นน า
สยามซึ่งออกไปนอกเมืองเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่แปลกใหม่และวิถีปฏิบัติที่แตกต่างไป
จากชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การถ่ายรูป การปรุงและรับประทานอาหาร การท่องเที่ยวส ารวจ
ตามสถานที่ต่างๆ การชมสิ่งของและคนที่มีลักษณะพิเศษ การชมละครนอกวัง การ
ปฏิสันถารกับราษฎร การปลอมพระองค์และบรรยากาศการรับเสด็จ (พรรณราย ชาญหิรัญ, 
๒๕๕๙: ๔๙-๕๐) 

 
  การพักผ่อนหย่อนใจดังกล่าวจึงมีการบันทึกของแปลกไว้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน า
ของแปลกเหล่านี้มาถวายโดยข้าราชการหรือชาวบ้านในท้องถิ่น แสดงถึงกิจกรรมของชนชั้นสูงที่
แตกต่างไปจากกิจวัตรประจ าวันในพระราชวัง มีการเดินทางไปยังสถานที่ที่แปลกไปจากความคุ้นชิน 
รวมถึงการน าความทันสมัยไปสู่พ้ืนที่เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายรูปเพ่ือบันทึกภาพบุคคล สิ่งของ 
และสถานที่ต่างๆ เสมือนเป็นการบันทึกความทรงจ าเหล่านั้นทั้งยังเป็นการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ 
ในประเทศเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมิวเซียม ทั้งนี้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุคนั้นที่ชนชั้นน าสยาม
ปฏิบัติการด้านการส ารวจรวบรวมความรู้ในประเทศเพ่ือต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายเข้ามาใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ขณะนั้น 
  พระราชอ านาจของพระองค์เหนือดินแดนในพระราชอาณาเขตนี้จึงปรากฏผ่านการ
แสวงหาความส าราญในพระราชอาณาเขตผ่านกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินที่ได้จากการเดินทางนี้แสดงถึงความเป็นเจ้าของดินแดนสยาม พระองค์สามารถแสดงพระ
ราชฐานะพระมหากษัตริย์ระหว่างการท่องเที่ยวหรือปลอมพระองค์และสวมบทบาทเป็นผู้อื่นเป็นครั้ง
คราวได้ตลอดการเสด็จประพาสในพระอาณาเขต เหล่านี้แสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในการ
แสวงหาความส าราญในพระราชอาณาเขตได้อย่างชัดเจน  
  
 การเดินทางเพ่ือส ารวจและควบคุมอย่างเจ้าอาณานิคมปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางใน
พระราชอาณาเขต ชนชั้นน าออกเดินทางส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สมบัติของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ว่าตนมีความรู้และอ านาจเหนือกว่าราษฎรในพระราชอาณาเขตส่งผลให้ชน
ชั้นน าท าการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นอย่างเบ็ดเสร็จ การเดินทางของชนชั้นน า
สยามในดินแดนของตนจึงไม่ต่างจากเจ้าอาณานิคมที่ออกเดินทางเพ่ือส ารวจดินแดนอาณานิคมที่ตน



 ๒๔๖ 
 
ไม่รู้จัก การแสวงหาความส าราญภายในดินแดนที่ตนครอบครองจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้า
อาณานิคม 
 การเดินทางยังดินแดนชายขอบมีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือส ารวจและตรวจสอบดินแดนชาย
ขอบที่ห่างไกลจากส่วนกลางของสยาม ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการ แสวงหาผลประโยชน์ และประเมิน
ค่าอ่ืนๆ ที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือการส ารวจความล้าหลัง๒๐๕ หรือความขัดข้องของพ้ืนที่ อันเป็น
สาเหตุให้ชนชั้นน าสยามต้องเข้ามาด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สยาม หัวเมืองแถบมลายูนี้เป็น
ดินแดนในพระราชอาณาเขตของสยามจึงปรากฏการสั่งการได้อย่างเต็มที่อย่างผู้ปกครอง ส่วนหัวเมือง
ประเทศราชแถบมลายูเป็นพ้ืนที่ซึ่งสยามดูแลและรักษาผลประโยชน์การจัดการจึงเหมือนเจ้าอาณา
นิคมที่คอยดูแลดินแดนอาณานิคม การเดินทางจึงเป็นโอกาสที่ท าให้พบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายครั้งยังปรากฏการเดินทางยังหัวเมืองประเทศราชเพ่ือสร้างการยอมรับ
ในพระฐานะพระมหากษัตริย์สยามจากเจ้านาย ผู้ปฏิบัติงานและประชากรชาวมลายูอีกด้วย ชนชั้นน า
ส ารวจทรัพยากรของดินแดนชายขอบเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์และครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่นักปกครองหวงแหน การส ารวจทรัพยากรบุคคล
หลากหลายชาติพันธุ์ท าให้ชนชั้นน าเข้าใจความเป็นไปของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมเป็นตัวแปร
ส าคัญที่ท าให้กลุ่มชนเหล่านี้ห่างเหินจากสยาม หากแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
กลับท าให้นักปกครองหวงแหนดินแดนดังกล่าวเป็นอย่างมาก  
 การตรวจสอบเส้นทางการเดินทางอันประกอบไปด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร
ในดินแดนชายขอบท าให้สยามมีข้อมูลในการครอบครองและรักษาผลประโยชน์ในดินแดนข้างต้น 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท าให้ผืนดินบริเวณนี้เป็นที่สนใจของสยามและอังกฤษ 
หากแต่ความหลากหลายและแตกต่างของทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมในหัวเมืองประเทศราชเป็น
อุปสรรคต่อการปกครองของสยาม สภาพสังคมและการเมืองการปกครองในดินแดนแถบนี้สะท้อน
การปกครองของสยามที่ยังล้าหลังและไม่ทั่วถึงจึงต้องปฏิรูปการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล
อย่างเร่งด่วน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาและศาสนาเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้สยามยก

                                                           

 ๒๐๕ ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสแหลมมลายู หนังสือพิมพ์ท่ีสิงคโปร์และปีนังได้ลงบทความ
วิจารณ์การปกครองหัวเมืองมลายูของสยามอย่างรุนแรง เป้าหมายของการโจมตีคือความล้าหลังและความไร้
ประสิทธิภาพของระบบการปกครองของสยาม ท าให้ไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองประเทศราชฝ่ายใต้ให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมรัฐมลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษได้ ในความเห็นของนักหนังสือพิมพ์เหล่านี้ รากเหง้าของความ
เลวร้ายของการปกครองของสยามอยู่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รัชกาลที่ ๕ ทรงสนพระทัยบทความเหล่านี้เป็นพิเศษ 
โดยทรงตัดบทความที่รุนแรงเก็บไว้ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ในการเสด็จประพาสครั้งนั้น (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: 
๒๓๔)  



 ๒๔๗ 
 
หัวเมืองประเทศราชให้อังกฤษดูแล การส ารวจและตรวจสอบจึงน ามาซึ่งข้อมูลในการตัดสินใจ
ครอบครองดินแดนแถบมลายูส่วนหนึ่ง และตัดดินแดนประเทศราชในแหลมมลายูทิ้งไป 
 จากท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าสยามมีทั้งอ านาจปกครองในประเทศและอ านาจของเจ้าอาณา
นิคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเขตพ้ืนที่ ตัวตนของผู้ปกครองจึงมีภาวะก้ ากึ่ง การส ารวจดินแดนชายขอบ
จึงเป็นไปด้วยอ านาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขณะเสด็จประพาสหัวเมืองแถบมลายู ส่วนใน
หัวเมืองประเทศราชแถบมลายูนั้นอ านาจของสยามเป็นอย่างเจ้าอาณานิคม ซึ่งต้องการครอบครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์ปกครองพ้ืนที่ดังกล่าว การเสด็จประพาสยังดินแดนอาณานิคมท าให้เห็นถึง
การมองคนอ่ืน เจ้าเมืองในหัวเมืองประเทศราชของสยามมีฐานะต่ าต้อยกว่ารัชกาลที่ ๕ สยามจึงมี
อ านาจเหนือดินแดนประเทศราช จุดประสงค์หนึ่งในการเดินทางมายังดินแดนชายขอบเนื่องจาก
พรมแดนของสยามยังไม่ชัดเจน ชนชั้นน าจึงต้องออกไปแสวงหาความจริงด้วยตนเอง ผลคือมีการแก้ไข
ข้อพิพาทหรือสนธิสัญญาที่สยามเสียเปรียบหลังจากการส ารวจเขตแดนนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่าการเสด็จ
ประพาสนี้แสดงให้ชนชั้นน าสยามเห็นว่าตนเองอยู่ในพื้นท่ีใดหรือส่วนใดของโลก  
 เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ดินแดนของสยามแล้วจะพบว่าสยามยอมยกหัวเมืองประเทศ
ราชแถบมลายูให้แก่ตะวันตก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่สยามบ่อยครั้ง ทั้งเมื่อส ารวจ
แล้วพบว่าดินแดนแถบนี้มีวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างจากสยาม จึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะครอบครองต่อไป 
ดังพระราชด ารัสรัชกาลที่ ๕ ทรงในที่ประชุมเสนาบดี เรื่องท าหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับ
อังกฤษ ร.ศ. ๑๒๘ ที่ว่า “การที่เสียพระราชอาณาเขตไปครั้งนี้ ก็เปนที่เสียเกียรติยศมาก เปนที่เศร้า
สลดใจอยู่ แต่ครั้นจะเอาไว้ก็มีแต่จะเกิดความร้อนใจ เพราะอังกฤษมีความปรารถนาแรงกล้า...เราจะมี
อ านาจมากกว่าเมื่อมีเมืองที่ไม่มีอ านาจปกครองพ่วงอยู่ เพราะว่าเมื่อมีอยู่ก็ต้องปกครองรักษาไว้ให้ได้
สิทธิขาดจริงๆ ถ้าปกครองไม่ได้สิทธิขาดแล้ว ไม่มีเสียดีกว่า” (ชวลีย์ ณ ถลาง, ๒๕๔๑: ๒๘๔) ความ
ข้างต้นแสดงถึงการเป็นภาระของสยาม เมื่อพิจารณาจากบันทึกการเดินทางพระองค์ทรงมองว่าผู้คน
และดินแดนแถบนี้เป็นมลายูหรือแขกซึ่งเป็นคนอ่ืนที่ปกครองยาก ห่างไกล และไม่คุ้นเคย๒๐๖ การ
ตัดสินดังกล่าวเกิดจากการเดินทางของชนชั้นน าเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

                                                           

 ๒๐๖ หัวเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือมีความผูกพันกับสยามใกล้ชิดกว่าเพราะมีพื้นฐานทางสังคมคล้ายคลึง

กัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ชาวพื้นเมืองในหัวเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือนับถือศาสนา
พุทธ มีเชื้อชาติไท และพูดภาษาไท วัฒนธรรมด้านความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การด าเนินชีวิต รวมทั้ง
ศิลปกรรมล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของศาสนาพุทธท้ังสิ้น ส่วนสภาพสังคมของหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้มีความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทั้งศาสนาอิสลาม เช้ือชาติมลายู ภาษามลายู และวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนา
อิสลาม เหล่านี้ล้วนกีดกันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้ห่างเหินกันอย่างชัดเจน ท าให้
ความผูกพันของหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้ที่มีต่อสยามมีลักษณะเปราะบาง กระทบกระเทือนง่าย (ชวลีย์ ณ ถลาง, 
๒๕๔๑: ๒๙๒) 



 ๒๔๘ 
 
บันทึกการเดินทางในดินแดนชายขอบจึงเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของชนชั้น
น าสยามในภาวะการล่าอาณานิคมผ่านการเดินทางส ารวจ ตรวจสอบ และจัดการดินแดนของสยาม
อย่างรอบคอบและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 

 ๓.๒.๒ บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม: โลกข้างเคียง 
 เมื่อสังเกตจากบันทึกการเดินทางของชาวตะวันตกตั้งแต่อดีตที่เดินทางเข้ามาในสยามพบว่ามี
ลักษณะการบันทึกข้อเท็จจริงและทัศนคติของตนผ่านมุมมองของตะวันตกที่ส ารวจตะวันออก ด้วย
สายตาของคนอ่ืนที่ไม่รู้จักดินแดนตะวันตกมากนัก มีการบันทึกข้อมูลของชาวต่างชาติตะวันตกที่เดิน
ทางเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ในบริเวณทะเลช่วงปากอ่าวสยาม ผ่าน
เมืองปากน้ า เข้าสู่แม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงเมืองบางกอก หรือกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ทั้งที่เป็น
ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้บันทึก ซึ่งมีท้ังข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
การเดินเรือ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมเนียมการติดต่อค้าขาย และการ
ต้อนรับแขกเมือง รวมถึงการป้องกันราชอาณาจักร ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันราชอาณาจักรในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งบันทึกโดยเซอร์ เฮนรี นอร์แมน (Sir Henry Norman) นักเดินทางชาวอังกฤษที่
เดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศและเข้ามาพ านักอยู่ในสยามช่วง พ.ศ. ๒๔๓๔ ดังนี้ “บริเวณตรง
ทางเข้าปากแม่น้ ามีป้อมขนาดใหญ่อยู่ ๒ แห่ง ติดปืนใหญ่ป้องกันภัยและมีกองทหารรักษาการประจ า
ป้อม” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๘๘) ตอนข้างต้นแสดงถึงบรรดาป้อมและทหารที่ท าหน้าที่ป้องกัน
ราชอาณาจักรของไทยไว้อย่างกระชับ แสดงถึงการเตรียมการป้องกันภัยของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
การส ารวจดังกล่าวเป็นมุมมองของชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในสยาม การส ารวจเป็นอย่างการที่
คนอ่ืนมองสยาม การส ารวจของรัชกาลที่ ๕ ในดินแดนอาณานิคมมีลักษณะของการเก็บบันทึกข้อมูล
ของโลกข้างเคียงที่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก การเดินทางยังดินแดนชวาและมลายูซึ่งตกเป็น
เมืองขึ้นของฮอลันดาและอังกฤษตามล าดับยังมีนัยยะส าคัญทางการเมืองและการปกครอง ได้แก่ การ
ตรวจสอบเขตแดนของสยามและการส ารวจความเป็นไปของดินแดนอาณานิคมตะวันตก พระองค์ทรง
มีพระราชอ านาจในการจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์ แต่ไม่มีพระราชอ านาจในการสั่งการได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ หากมีก็เพียงการร้องขอวัตถุโบราณหรืออาหารเท่านั้น ดินแดนอาณานิคมจึงเปรียบเสมือน
โลกข้างเคียงที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกจึง
ปรากฏการปะทะสังสรรค์ของสยามกับดินแดนอาณานิคม ขอบเขตของพระราชอ านาจ และการ
เดินทางเพื่อส ารวจดินแดนอาณานิคมผ่านบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
 
 
 



 ๒๔๙ 
 

 ๓.๒.๒.๑ การปะทะสังสรรค์ของสยามกับดินแดนอาณานิคม 
  การปะทะสังสรรค์ของสยามกับดินแดนอาณานิคมสะท้อนอ านาจอธิปไตยของสยาม
เหนือดินแดนอาณานิคมของตะวันตกในแถบชวาและมลายู  การเดินทางของพระองค์เป็นอย่างผู้มี
อ านาจอธิปไตยจ้องมองดินแดนอาณานิคมตะวันตก ความสนใจใคร่รู้ของสยามจึงเป็นเหมือนการ
ส ารวจดินแดนอ่ืนซึ่งตกเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมตะวันตกซึ่งไม่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ตนเองเหมือนสยาม การจ้องมองของสยามจึงมีฐานะเหนือกว่าดินแดนเหล่านั้น เนื่องจากสยามจะ
ปรับประเทศให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมดังกล่าว การปะทะสั งสรรค์ของชนชั้นน าสยามกับ
ดินแดนอาณานิคมตะวันตกท าให้ชนชั้นน าสยามพบเห็นผู้คน เส้นทางการเดินทาง สภาพสังคม 
การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งจะน ามาสู่การเปรียบเทียบกับสยามต่อไป การ
ส ารวจคนอื่นที่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ท าให้สยามพยายามสร้างตัวตนที่มีอ านาจอธิปไตยเป็น
ของตนเองเด่นชัดยิ่งขึ้น เนื่องจากชนชั้นน าเชื่อว่าการตกเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมจะส่งผล
เสียอย่างร้ายแรงต่อแผ่นดินสยาม การรักษาดินแดนและอ านาจอธิปไตยของสยามจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้น
น าตระหนักและเร่งรัดปฏิรูปการเมืองการปกครองอย่างเต็มที่ สยามจึงเป็นผู้มีอ านาจอธิปไตยที่จ้อง
มองดินแดนอาณานิคมของตะวันตกด้วยทัศนะที่เหนือกว่า การปะทะสังสรรค์เหล่านี้ล้วนลื่นไหลและ
เปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนที่และสถานภาพของชนชั้นน าสยามในดินแดนอาณานิคมเหล่านี้ การปรับตัว
ของชนชั้นน าสยามจึงเกิดข้ึนเมื่อมีการเดินทางและปะทะสังสรรค์ข้างต้น 
 

 ๓.๒.๒.๒ ขอบเขตของพระราชอ านาจ 
  เมื่อพิจารณาขอบเขตของพระราชอ านาจในดินแดนอาณานิคมพบว่าพระองค์ทรงมี
พระราชอ านาจในการจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างคนอ่ืนเท่านั้น ขอบเขตของพระราชอ านาจใน
บันทึกการเดินทางจึงมีอยู่หลายระดับและลื่นไหลได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับพระราชอ านาจในพ้ืนที่นั้นๆ 
การเดินทางยังดินแดนอาณานิคมปรากฏเพียงการจ้องมองและการวิพากษ์วิจารณ์ดินแดนอาณา
นิคมเท่านั้น ไม่ปรากฏอ านาจในการสั่งการหรือจัดการสิ่งใด การจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์จึงแสดง
ถึงจุดประสงค์ส าคัญในการเดินทางมายังดินแดนดังกล่าวเพ่ือส ารวจความเป็นไปของผู้คนและ
บ้านเมืองที่ถูกเจ้าอาณานิคมตะวันตกปกครอง การส ารวจของพระองค์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการที่
ชาวตะวันตกเดินทางยังดินแดนห่างไกลเพ่ือส ารวจทรัพยากรของดินแดนเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
ร้อยโทเจมส์ โลว์ทูตอังกฤษซึ่งเดินทางมายังเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวหลังจากที่อังกฤษมีอ านาจปกครองเกาะปีนัง โดยเรียกชื่อเกาะปีนังว่าเกาะพริ้นซ์ ออฟ เวลส์ 
รัฐบาลอังกฤษมีบทบาทในการสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของประเทศทางแถบเอเชีย โดยเฉพาะ
ทางแหลมมลายู เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองและทางการค้าของอังกฤษ และได้ชักชวนไทยให้
เข้าร่วมรบกับพม่า แต่ไทยไม่กระตือรือร้น ผู้ส าเร็จราชการอังกฤษที่เกาะพริ้นซ์ ออฟ เวลส์จึงส่งทูต



 ๒๕๐ 
 
ของรัฐบาลมาเพ่ืออธิบายเรื่องการสงครามที่อังกฤษก าลังเป็นต่อในการรบกับพม่า กับเรื่องปีนัง ไทร
บุรี และแว่นแคว้นทางใต้ของอังวะ ตลอดจนเรื่องการว่าจ้างเรือ (นิคม มูสิกะคามะ, ๒๕๔๒: ค าน า) 
ระหว่างการเดินทางเขาได้จดบันทึกรายวันเอาไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติอันสวยงามของเมือง
ชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทย เช่น เมืองไทรบุรี ตรัง สตูล ถลาง และพังงา เป็นต้น มีการ
สนทนากับเจ้าเมือง ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการปกครองของไทย รวมถึงการส ารวจจดบันทึกเกี่ยวกับ
ภูมิประเทศ ประชากร อาชีพ และศิลปวัฒนธรรมของไทยทางภาคใต้ ตลอดจนก าลังทางทหารและ
ยุทธศาสตร์ทางบกและทางเรือไว้อย่างละเอียด แสดงถึงความนิยมในการจดบันทึกรายวันขณะ
เดินทางไปยังดินแดนห่างไกลของนักส ารวจชาวตะวันตกที่เข้ามาในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๓ บันทึกการ
เดินทางของรัชกาลที่ ๕ จึงแสดงถึงการผสมผสานระหว่างสยามและความทันสมัยของตะวันตกผ่าน
การบันทึกงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางตามอย่างธรรมเนียมของตะวันตกดังกล่าว ทั้งยังสื่อถึง
ความนิยมในการส ารวจดินแดนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการแสวงหาผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นต่อไป 
  การเดินทางมายังดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและมลายูแสดงถึงขอบเขตของพระ
ราชอ านาจผ่านการจ้องมองและการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เส้นทางการเดินทาง พระราช
กรณียกิจ รวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ทรงพบ พระองค์ทรงจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
มุมมองของผู้มีอ านาจอธิปไตยทั้งยังทรงมีพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ การตรวจสอบพระราช
อ านาจของพระองค์ในโลกข้างเคียงจึงปรากฏผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับเสด็จ
รัชกาลที่ ๕ ความขัดข้องในการเยี่ยมชมสถานที่ และการพระราชทานความช่วยเหลือนักโทษหญิง 
การจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ยังน ามาสู่ความเข้าใจตัวตนของสยามผ่านการร้องขอหรือความ
ขัดข้องบางประการอีกด้วย  
  การรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ปรากฏใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งบันทึกการ
เฝ้ารับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชด าเนินดังที่ว่า “ไม่ว่าถึงแห่งใด พวกชวา
ชาวเมืองพอเจอะรถเข้าแล้วนั่งทั้งสิ้น ถ้าอยู่บนร้านก็หมอบ ที่ยกมือไหว้อย่างข้างไทยโดยมาก ตั้งแต่
จันยอขึ้นไปจนถึงจิปานะ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๗๕) การจ้องมอง
ของพระองค์สื่อถึงการตรวจสอบการถวายความเคารพของราษฎรในดินแดนอาณานิคม การจ้องมอง
จึงน ามาซึ่งการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลในดินแดนดังกล่าว จากเหตุการณ์ข้างต้นพระองค์ทรงท าได้
เพียงส ารวจและวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น ไม่ปรากฏการสั่งการอ่ืนๆ แต่อย่างใด 
  นอกจากนี้พระองค์ยังทรงบันทึกถึงการแสดงความเคารพเจ้านายด้วยการยิงสลุตใน
เรื่องเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
 



 ๒๕๑ 
 

  เมื่อเวลาลงเรือสลุตอีกทุกแห่ง ที่ตพานคนแน่นทั้งฝรั่ง ทั้งแขกเชียติดต่อกันไม่
ใคร่มีเวลาหยุด แต่คนมุ่งหน้าดูพระยาอภัยรณฤทธิ์มากกว่าผู้อื่น เพราะแกแต่งยุนิฟอม 
เปนเยเนราล จนเวลามาขึ้นรถไฟก็ยังตะเกียกตะกายไปหาพระยาอภัยรณฤทธิ์กันมาก คนไป
อยู่ที่นั้นนับด้วยพัน คงจะหมายพระยาอภัยรณฤทธิ์มากกว่าครึ่ง (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๖)  

 
  การจ้องมองและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ตลอดจนความประพฤติของบุคคลที่ทรง
พบเหล่านี้ แสดงถึงพระราชอ านาจและบุญญาบารมีของรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงบันทึกการต้อนรับ
โดยการยิงสลุต มีคนต่างชาติทั้งตะวันตก และแขกพากันมุงดู แต่เป็นการมุงดูพระยาอภัยรณฤทธิ์เป็น
ส่วนมากเนื่องจากลักษณะการแต่งกายที่ท าให้ เข้าใจผิดว่าเป็นพระองค์  การจ้องมองและ
วิพากษ์วิจารณ์นี้แสดงถึงพระราชทัศนะต่อบุคคลที่มุงดูบุคคลอ่ืนด้วยความไม่รู้ รวมถึงพระราชอ านาจ
ของพระองค์ท่ีปรากฏผ่านการยิงสลุตเพ่ือแสดงความเคารพในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยาม 
  บันทึกการเดินทางปรากฏความขัดข้องในการเยี่ยมชมสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น ใน 
พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง กล่าวถึงความขัดข้องในการเยี่ยมชม
บ้านของเรสิเดนต์ขณะเสด็จประพาสชวา พระองค์ทรงวิพากษ์เรื่องการไม่เอ้ือเฟ้ือในการเยี่ยมชมของ
วิลันดา ดังนี้  
 

  ออกจากที่นั่นไปที่บ้านเรสิเดนต์ ซึ่งมีพระพุทธรูปเทวรูปดีๆ ตั้งรายอยู่มาก 
แปลกขึ้นที่พวกวิลันดาเอาใจใส่รูปศิลาเหล่านี้มากขึ้น...เรสิเดนต์ได้ยอมให้เราเลือกเอาว่า
จะเอาอะไรบ้างก็ตามใจ แต่ไม่อาจจะเลือกไปเพราะทาสีทั้งนั้น ไม่รู้ว่าช ารุดแตกหักอย่างไร 
มาคราวนี้ล้างสีกั้นร่มกั้นเงาดีขึ้น การที่เป็นเช่นนี้ด้วยเหตุไร ได้ความว่าเมื่อเรามาครั้งก่อน
เอาพระพุทธรูปไปจากบุโรบุโด กับของสิ่งอื่นที่เป็นส าคัญนั้น คือมหาวิฆเนศวร์จากเมือง
สิงคหัสส้าหรี มหาวิฆเนศวร์องค์นี้เป็นเทวรูปส าคัญ ซึ่งมีในใบแรกสมุดเซอร์สแตมป์ฟอด
แรฟเฟอลแต่ง แต่วิลันดาไม่สู้เอื้อเฟื้อจึงได้ยอมให้ง่าย ครั้งภายหลังมีศัตรูของมิสเตอรวัน
เดอไว้สเคาวเนอเยเนราลไปลงพิมพ์ ว่าเอาเทวรูปที่สลักส าคัญให้เจ้าเมืองไทยเขาไปไม่รู้จัก
ของดี มีท้องตราออกมาติเตียน ทั้งที่เราไปสรรเสริญเมนดุ๊ดขึ้นเป็นการโด่งดัง เลยตกลงเป็น
ของมีราคาหวงแหนใหญ่โตขึ้น ท่านพวกเหล่านี้จึงได้หมดจดขึ้นกว่าแต่ก่อน เมนดุ๊ดก็ได้ซ่อม
และยังโจทย์กันถึงจะซ่อมบุโรบุโดต่อไป แต่กระนั้นเรสิเดนต์ก็ยังไม่เอ้ือเฟ้ือโดยเฉพาะตัว ไม่รู้
ว่าอะไรอยู่ที่ไหน เราไปเดินดูแกก็ไปเดินเฉยๆ ชวนแต่จะให้ไปกินเหล้า ดูตลอดแล้วจึงได้ไปนั่ง
กินเหล้าตั้งพิธี แต่ไม่สู้เคร่งครัดเพราะเราเดินไปเดินมาตามสบาย (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๙๗ -  ๑๙๘) 
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  ตอนข้างต้นเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่วิลันดาเริ่มหวงพระพุทธรูปหลังจากที่รัชกาล
ที่ ๕ ทรงน ากลับสยามเมื่อครั้งเสด็จประพาสชวาครั้งก่อน เมื่อพระองค์เสด็จในครั้งหลังจึงปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือใจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปและเทวรูปดังกล่าว จึงจะเห็นได้ว่าเริ่มมี
การหวงแหนวัฒนธรรมของดินแดนชวาของเจ้าอาณานิคมที่เข้ามาครอบครองดินแดนดังกล่าว  พระ
ราชอ านาจของพระองค์ในดินแดนชวาจึงมีอยู่อย่างจ ากัด การเสด็จประพาสท าให้ตัวตนของพระองค์
ภายนอกพระราชอาณาเขตชัดเจนยิ่งขึ้น  
  อีกกรณีหนึ่งในสิงคโปร์ขณะเสด็จประพาสคุก พระองค์ทรงร้องขอให้ปล่อยตัว
นักโทษหญิงชาวไทยซึ่งมีลูกอ่อน การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงขณะเสด็จประพาส
ดินแดนแถบมลายูนี้ปรากฏพระเมตตาทางด้านมนุษยธรรมต่อหญิงไทยชื่อทรัพย์ ซึ่งถูกจับขังโทษฐาน
ลักขโมยอยู่ในคุกพร้อมกับลูกเล็กอายุยังไม่ถึงเดือนครึ่ง ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒  
 

  เราบอกขอบใจเซอร์เฟรดริกที่ได้ให้อีทรัพย์พ้นโทษ ซึ่งเราพึ่งจะรู้จากที่เขาบอก
กรมหลวงเดี๋ยวนี้เอง เขาว่าเมื่อพิเคราะห์ตามจริงการที่ลงโทษนั้นอยู่ข้างแรงอยู่หน่อย จึง
สามารถที่จะท าให้สมประสงค์เราได้ เลยขอบใจที่ได้เป็นธุระในเวลามาอยู่ และลากลับไป
กรุงเทพฯ ด้วยลาใครๆ อ่ืนๆ ทั่วไปแล้วกลับมา 
  พอมาถึงบ้านพบเขาให้พาอีทรัพย์มาให้แล้ว ตรวจค าหาค าให้การสั่งเสียให้พ้น
โทษเสร็จกันในวันนี้ เพราะเขากลัวว่าจะไม่ทันเรากลับ อยู่ข้างจะแข็งแรงมาก เราสั่งให้ไปอยู่
กับพระยาอนุกูลก่อนแล้วให้ส่งเข้าไปกรุงเทพฯ ถ้าจะปล่อยคงจะไปขโมยอีก ให้เงินไว้ ๑๐ 
เหรียญและไปที่ผู้หญิงได้ไปอีกสัก ๒๐ – ๓๐ เหรียญ พากันสงสารเด็กลูกมันมาก ที่ซึ่งจะให้
อยู่ที่บางกอกยังไม่ตกลงกันแน่ ให้กรมด ารงรับตัวไว้ก่อน จะไปไว้โรงเลี้ยงเด็กกลัวอีแม่มันจะ
ไปขโมยขึ้ น  จะคิดอ่ านส่ งให้ ผั วไป  แต่ ลูกพออดนมจึ งจะรับมาไว้โรงเลี้ ยง เด็ ก  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๗๒-๑๗๓) 

 
  ในพ้ืนที่อาณานิคมตะวันตกพระองค์ทรงท าได้ เพียงร้องขอความเห็นใจจาก
ผู้ปฏิบัติงาน โดยทรงมีหนังสือขอโทษไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พระเมตตาต่ออีทรัพย์และลูกแสดง
ถึงความมีมนุษยธรรมของพระองค์ หากแต่ไม่สามารถใช้พระราชอ านาจสั่งการในดินแดนดังกล่าวได้
อย่างเต็มที่ ขอบเขตพระราชอ านาจจึงมีอยู่อย่างจ ากัด  
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงพระราชอ านาจของพระองค์ในดินแดนแถบชวาที่อยู่
ในสภาวะก้ ากึ่ง แม้ผู้ปฏิบัติงานในแถบชวาจะถวายการต้อนรับแด่พระองค์หากแต่มีการปกปิดข้อมูล
และไม่เอ้ือเฟ้ือความสะดวกต่อพระองค์ รวมถึงการสั่งการให้ปล่อยตัวนักโทษหญิงชาวไทยที่ต้องร้อง
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ขอความเห็นใจผ่านผู้มีอ านาจโดยตรง ดินแดนดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ก้ ากึ่งพระราชอ านาจซึ่งพระองค์ไม่
สามารถสั่งการหรือตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ การเสด็จประพาสดินแดนแถบชวาจึงเป็นการส ารวจ
ข้อมูลด้วยการทอดพระเนตร สอบถาม และร้องขอจากบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ เท่านั้น  
 

 ๓.๒.๒.๓ การเดินทางเพื่อส ารวจดินแดนอาณานิคม 
  การส ารวจดินแดนอาณานิคมของชนชั้นน าสยามแสดงถึงความสนใจใคร่รู้ในโลก
ข้างเคียงอย่างชวาและมลายูที่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยังดินแดน
ดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ ในภาวะของการล่าอาณานิคมจากตะวันตก
ซึ่งล่วงล้ าอธิปไตยของสยาม ชนชั้นน าจึงต้องออกเดินทางเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทและศึกษาความ
เจริญก้าวหน้าของดินแดนอาณานิคม 
  การส ารวจการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและ
มลายูนี้ท าให้ชนชั้นน าสยามได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ถูกตะวันตกยึดครอง รวมถึงข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมของสยาม ชวาและมลายูที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของดินแดนแถบ
ชวาปรากฏผ่านการสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในดินแดนดังกล่าว มีการกล่าวถึง
การถูกลดบทบาทและความส าคัญของเจ้านายชวา ผู้ปฏิบัติงานจากประเทศอาณานิคมมีอ านาจเหนือ
ประชากรในประเทศ ข้อมูลดังกล่าวท าให้ชนชั้นน าสยามตระหนักถึงการรักษาเขตแดนของสยามและ
เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของตะวันตก ข้อดีและข้อด้อยในการตกอยู่ภายใต้ลั ทธิจักรวรรดินิยม
ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางยังดินแดนแถบชวารวมถึงมลายูอีกด้วย 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกถึงความเจริญของบ้านเมืองที่ถูกตะวันตกยึดครอง เช่น ความ
เจริญของถนนหนทาง หรือสถานที่อย่างห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น ชาติ
ตะวันตกน าความเจริญทางวัตถุมาสู่ดินแดนดังกล่าว หากแต่ชาติตะวันตกก็พยายามลดทอนรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของดินแดนที่ตนยึดครองเช่นกัน ยกตัวอย่างการยกเลิกหรือจ ากัดการประกอบพิธีกรรม
บางอย่างของชวา ตลอดจนการจ ากัดการนับถือศาสนาอิสลามของประชากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้
ชนชั้นน าสยามต้องไตร่ตรองและแสวงหาหนทางเพ่ือให้สามารถรักษาอธิปไตยในประเทศ รวมถึง
สามารถอยู่รอดในสภาวะของการล่าอาณานิคมในขณะนั้น การส ารวจด้านการเมืองการปกครองใน
ดินแดนอาณานิคมจึงท าให้ชนชั้นน าสยามได้ข้อมูลประกอบการปกครองประเทศให้รอดพ้นจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม สรุปได้ว่าสภาพบ้านเมืองภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมนั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าจากการพัฒนาของเจ้าอาณานิคม หากแต่เจ้านายและผู้ปกครองเดิมกลับถูกกดขี่และ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก 
  รัชกาลที่ ๕ ทรงสืบค้นและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชวาที่มีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมหรือการรับรู้ของสยาม ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เรื่อง อิเหนาและนิทาน ปันหยี ซึ่งพระองค์
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ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรากศัพท์ของค าว่า “บุษบา” ซึ่งเป็นตัวละครเอก 
หรือชื่อเมืองในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ซึ่งมีการสะกดและออกเสียงไม่เหมือนกัน จากการสอบถามจาก
ผู้รู้ในแต่ละเมืองท าให้ทรงพบว่าเมืองในวรรณคดีเรื่องอิเหนานี้ มีการสันนิษฐานถึงชื่อเมืองและสถาน
ที่ตั้งในชวาแตกต่างกัน พระองค์จึงทรงบันทึกค าบอกเล่าของผู้รู้ไว้ทุกส านวนเพ่ือเป็นหลักฐานส าคัญ
เกี่ยวกับความรู้เรื่องวรรณคดีดังกล่าว 
  นอกจากนี้ยังปรากฏการเกี่ยวพันของพิธีสนันนันของชวากับพิธีสระสนานของสยาม 
พระองค์ทรงบันทึกถึงพิธีสนันนันที่ทอดพระเนตรไว้อย่างละเอียด รวมถึงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับ
ที่มาของพิธีสระสนานของสยามไว้เช่นกันว่าน่าจะมีที่มาจากพิธีสนันนันของชวาเป็นแน่ เนื่องจากได้
ทอดพระเนตรพิธีด้วยพระองค์เอง ดังนั้นการเสด็จประพาสยังดินแดนแถบชวาของพระองค์จึงเป็นการ
สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสยามที่มีรากเหง้ามาจากชวาเช่นเดียวกัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะ
ท าให้สยามเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งของสยามและมลายูที่ใกล้เคียงกัน คือ 
ประเพณีการแต่งงานแบบจีนซึ่งมีรากเหง้ามาจากชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบนี้มาเป็นเวลานาน 
การเดินทางของชนชั้นน าสยามท าให้ได้พบกับประเพณีดังกล่าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หากแต่ก็มี
การยึดธรรมเนียมการแต่งงานแบบจีนเช่นเดียวกัน แสดงถึงอิทธิพลของชาวจีนในดินแดนแถบนี้ ได้
อย่างชัดเจน 
  ในดินแดนอาณานิคมอ านาจของสยามเป็นอย่างผู้มีอ านาจอธิปไตยออกส ารวจใน
ดินแดนอาณานิคม ทัศนคติในการจ้องมองจึงเป็นการส ารวจความเจริญของผู้คนและพ้ืนที่เพ่ือ
เปรียบเทียบกับสยาม เมื่อปรากฏข้อด้อยด้านผู้คนและทรัพยากรธรรมชาตินักปกครองจะเปรียบเทียบ
กับผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติของสยามเสมอ จึงเป็นการยกระดับบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติ
ของสยามให้อยู่เหนือกว่าดินแดนอาณานิคมเหล่านี้  ส่วนความทันสมัยที่มีมากกว่าสยามนั้นนัก
ปกครองจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงประเทศให้ทัดเทียมดินแดนอาณานิคมต่อไป สิ่งส าคัญที่ชน
ชั้นน าค้นพบระหว่างการเดินทางยังดินแดนอาณานิคมคือการถูกกดขี่และบีบคั้นจากเจ้าอาณานิคม
ตะวันตกที่ท าให้การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนอาณานิคม
เปลี่ยนแปลง ชนชั้นน าสยามจึงต้องรีบเร่งปฏิรูปบ้านเมืองเพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกรุกรานอ านาจ
อธิปไตยอย่างสูงสุด 
  การเดินทางยังโลกข้างเคียงที่ถูกยึดครองโดยตะวันตกท าให้ชนชั้นน าสยามได้ค้นพบ
ตัวตนของตนเอง รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชอ านาจเฉพาะในเขตแดนของพระองค์ เมื่อทรงก้าวพ้นเขต
แดนในพระราชอ านาจจะพบกับความขัดข้องในการต้อนรับหรือการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆ อย่าง
เห็นได้ชัด น่าสังเกตว่าเจ้านายในดินแดนแถบชวาและแถบมลายูมีคุณสมบัติที่มิได้เหนือกว่าเจ้านาย
สยาม เช่น การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กิริยามารยาท รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งแปลกตาไป
จากวัฒนธรรมสยาม การบันทึกถึงเจ้านายในดินแดนดังกล่าวจึงทรงมีพระราชทัศนะประกอบอยู่เสมอ 



 ๒๕๕ 
 
ผู้อ่านจะพบว่าแม้ในภาวะของการเดินทางยังโลกข้างเคียง พระองค์ยังทรงเห็นว่าเจ้านายหรือ
ผู้ปฏิบัติงานต่างแดนมีคุณสมบัติบางประการที่ด้อยกว่าเจ้านายหรือผู้ปฏิบัติงานชาวสยาม เช่น พูด
ภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน หรือสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้ เป็นต้น รวมทั้งการถูด
ลิดรอนสิทธิต่างๆ จากเจ้าอาณานิคมตะวันตก ดังนั้นการประเมินสิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้นในบันทึกการ
เดินทางชุดนี้ และแสดงถึงการอยู่นอกเหนือพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งไม่สามารถสั่งการ 
ตรวจสอบ หรือชี้แนะใดๆ ได้   
  บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมนี้สื่อถึงบรรยากาศของโลกในยุคการล่า
อาณานิคม ภูมิกายาของสยามมีความส าคัญส าหรับการรับรู้ของชนชั้นน า ดังนั้นการส ารวจพ้ืนที่ใน
ดินแดนใกล้เคียงจึงมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของสยามและการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ความรู้ส าคัญที่ถ่ายทอดผ่านบันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงถึงการเรียนรู้ของชนชั้นน าสยาม
เกี่ยวกับดินแดนอาณานิคมของตะวันตก ที่น่าสนใจ คือ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สยามและดินแดนอาณานิคมเหล่านี้ประกอบอยู่เสมอ ทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของดินแดนต่างๆ 
ดังนั้นบันทึกการเดินทางชุดนี้จึงบรรจุทั้งข้อเท็จจริงรวมถึงการแสดงความคิดเห็นของพระองค์ไว้อย่าง
รอบด้าน 
 
 การเสด็จประพาสยังดินแดนอาณานิคมนี้ท าให้เห็นถึงการมองคนอ่ืนข้างเคียงสยาม ใน
ดินแดนชวาและมลายูแม้จะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของสยามหากแต่ก็ปรากฏการรับเสด็จพระองค์และยก
ฐานะของพระองค์เทียบเท่ากับสุลต่านของชวาที่ถือเป็นเจ้าผู้ครองนครสูงสุด  สังเกตได้จากเครื่อง
อุปโภคและบริโภคซึ่งเตรียมไว้ส าหรับถวายพระองค์ เช่น รถสุลต่าน และภาชนะบนโต๊ะอาหาร เป็น
ต้น จุดประสงค์หนึ่งในการเดินทางมายังดินแดนอาณานิคมเนื่องจากพรมแดนของสยามยังไม่ชัดเจน 
ชนชั้นน าจึงต้องออกไปแสวงหาความจริงด้วยตนเอง ผลคือมีการแก้ไขข้อพิพาทหรือสนธิสัญญาที่
สยามเสียเปรียบหลังจากการส ารวจเขตแดนนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่าการเสด็จประพาสนี้แสดงให้ชนชั้น
น าสยามเห็นว่าตนเองอยู่ในพ้ืนที่ใดหรือส่วนใดของโลก จากบันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมนี้
ท าให้เห็นสถานภาพของสยามเมื่อเทียบเคียงกับชวาและมลายูได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สยามเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของตนหากแต่ก็เห็นความรุดหน้าทางวิทยาการของชวาและมลายูภายใต้การปกครองของ
เจ้าอาณานิคม 
 

 ๓.๒.๓ บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม: โลกศิวิไลซ ์
 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมสื่อถึงการเสด็จพระราชด าเนินยังโลกแห่งความ
ศิวิไลซ์ซึ่งอยู่นอกพระราชอ านาจ พระองค์ทรงพบว่าแม้ทรงมีพระราชฐานะกษัตริย์หากแต่พระราช
อ านาจของพระองค์มีขอบเขตจ ากัดเนื่องจากการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ในพระราชอ านาจของ



 ๒๕๖ 
 
พระองค์ การเดินทางเพ่ือยกระดับและแสดงถึงศักยภาพของพระองค์ในพ้ืนที่โลกจึงเกิดขึ้นผ่านการ
ประพาสยุโรปทั้งสองครั้ง เกิดเป็นการปะทะสังสรรค์ของสยามกับเจ้าอาณานิคม รัชกาลที่ ๕ ทรง
พบขอบเขตของพระราชอ านาจในดินแดนยุโรป รวมถึงเป็นสื่อแสดงการส ารวจ รวบรวม และ
บันทึกความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณานิคมอีกด้วย ตัวตนของพระองค์ปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเสด็จพระราช
ด าเนินมายังพ้ืนที่แห่งนี้ ทั้งเป็นการเน้นย้ าว่าโลกศิวิไลซ์เป็นโลกที่ชนชั้นน าสยามถวิลหา 
 

 ๓.๒.๓.๑ การปะทะสังสรรค์ของสยามกับเจ้าอาณานิคม  
  การที่ชนชั้นน าสยามเดินทางมายังดินแดนห่างไกลนี้ท าให้ได้สัมผัสกับความแปลกตา
ของผู้คน เส้นทางการเดินทาง พระราชกรณียกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม การปะทะสังสรรค์
ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่แก่กลุ่มชนชั้นน า ซึ่งเชื่อว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะน าพาสยามไปสู่ความ
ศิวิไลซ์เหมือนดังอารยประเทศ ผู้คนที่มีหลากหลายเชื้อชาติท าให้ชนชั้นน าสยามได้ส ารวจลักษณะทาง
กายภาพและวิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างสนใจใคร่รู้ ความแปลกตาของผู้คนส่งผลให้ชนชั้นน า
สยามเกิดความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมของยุโรปที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ความ
เชื่อ และแนวคิด สยามจึงไม่อาจเหมารวมผู้คนในยุโรปเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด ความเข้าใจใน
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนแต่ละเชื้อชาติจะท าให้สยามสามารถด าเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การรู้จักกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ยังท าให้สยาม
ได้เห็นลักษณะเฉพาะของชาวไทยชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิต การเปรียบเทียบ
ผู้คนที่พบกับชาวไทยจึงปรากฏอยู่เสมอในบันทึกการเดินทางของพระองค์ 
  ความแปลกตาของเส้นทางการเดินทางโดยเฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์ก่อให้เกิด
ภูมิรู้เกี่ยวกับแผ่นดินยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ หลายแห่งถูกพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว การสัมผัสกับความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท าให้สยามรู้สึกใกล้ชิดกับ
โลกของเจ้าอาณานิคมมากขึ้น  แม้จะเป็นชั่ วครั้งชั่ วคราวก็ตาม  เมื่อชนชั้นน าได้สัมผัสกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แปลกตา ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกผลักดันให้แจ่มชัดใน
มโนส านึกของผู้อ่าน พืชพรรณธัญญาหารและไม้ดอกงามตาของสยามถูกน ามาใช้เปรียบเทียบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่พระองค์ทรงพบ แม้ทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปอย่างพรรณพืชและพรรณสัตว์
จะถูกบันทึกไว้ว่าเป็นของแปลกตาที่น่าค้นพบ หากแต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหล่านั้นยังคง
ด้อยกว่าของสยามมาก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปได้รับการบันทึกด้วยสายตา
ของชนชั้นน าสยาม เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของสยามต่อไป  
  พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของรัชกาลที่ ๕ คือ การแสวงหาความรู้ด้านวิทยาการ
สมัยใหม่ การเดินทางมายังศูนย์กลางของความเจริญท าให้ชนชั้นน ามีประสบการณ์ที่ทันสมัย รวมถึง
สามารถหยิบฉวยองค์ความรู้นี้กลับไปพัฒนาสยามได้อีกด้วย ด้านการเมืองการปกครองพบว่า



 ๒๕๗ 
 
พระองค์มีส่วนส าคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับประเทศมหาอ านาจในยุโรป เพ่ือให้
น าพาสยามประเทศรอดพ้นจากการคุกคามของฝรั่งเศส พระราชกรณียกิจดังกล่าวเกิดเป็นคุณูปการ
แก่เอกราชของสยาม เนื่องจากสยามยังคงรักษาอ านาจอธิปไตยภายใต้การล่าอาณานิคมไว้ได้จนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่าจะต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนรวมถึงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาอย่างยาวนานก็ตาม 
  สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าอาณานิคมเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสยามสนใจเนื่องจากเป็น
สัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ สิ่งของและสถานที่ซึ่งมีความแปลกตาและน่าตื่นตาตื่นใจส่วนใหญ่
สะท้อนรสนิยมของผู้บริโภคหรือผู้มาเยือน ความศิวิไลซ์ถูกถ่ายทอดผ่านวัตถุสิ่งของและสถานที่
เหล่านั้น ชนชั้นน าสยามโดยเฉพาะรัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจและอุดหนุนสิ่งของซึ่งเป็นแฟชั่นในยุโรป
หลากหลายชนิด พระองค์ทรงบันทึกไว้อยู่เสมอว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นแฟชั่นของยุคและแสดงถึงรสนิยม
ของผู้ซื้อ อีกส่วนหนึ่งเป็นการจ้องมองวัตถุโบราณของยุโรป ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชทัศนะต่อวัตถุ
สิ่งของเหล่านั้นอยู่เสมอ ทั้งชื่นชมและวิพากษาคุณค่าของวัตถุชิ้นนั้น ส่วนการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ในยุโรปส่วนใหญ่ขับเน้นความศิวิไลซ์ของผู้มาเยือน มิวเซียม ปราสาทราชวัง สถานที่อาบน้ าแร่ 
รวมถึงหอไอเฟลบ่งบอกถึงฐานะและความศิวิไลซ์ของผู้มาเยือน การปะทะสังสรรค์เหล่านี้แสดงถึงการ
ที่ชนชั้นน าสยามเคลื่อนที่ออกมายังดินแดนอื่นเพ่ือค้นหาและสัมผัสกับความแปลกตาด้วยตนเอง 
  การเมืองการปกครองของยุโรปที่สยามปะทะสังสรรค์นี้ท าให้ชนชั้นน าเห็นลักษณะ
การเมืองการปกครองของยุโรปซึ่งแตกต่างไปจากสยาม แม้เจ้านายของยุโรปก็มีฐานะ ความประพฤติ
และบทบาทหน้าที่แตกต่างจากเจ้านายสยาม หลายครั้งจึงปรากฏการที่ราษฎรกระท าการหมิ่นเหม่ต่อ
พระเกียรติยศของเจ้านายยุโรป รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกและแสดงพระราชทัศนะอยู่เสมอว่าบางเมือง
ในยุโรปให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก จนส่งผลต่อสวัสดิภาพของเจ้านายยุโรป การส ารวจ
และแสดงทัศนะท าให้ชนชั้นน าสยามเห็นฐานะและบทบาทของตนในสยามชัดเจนยิ่งขึ้น การควบคุม
ประชากรในพระราชอาณาเขตจึงยังคงส าคัญส าหรับสยาม เนื่องจากมีผลต่อความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรป 
  วัฒนธรรมในยุโรปซึ่งแปลกแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยามช่วย
ผลักดันให้ผู้มาเยือนต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในดินแดนยุโรป การปรับตัวแสดงถึงความศิวิไลซ์
ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นซึ่งเปิดรับวัฒนธรรมของประเทศอารยะได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภาษา
ตะวันตก การสัมผัสกับอาหารตะวันตก การเรียนรู้ความเชื่อทางคริสต์ศาสนา การชมการละเล่นและ
การแสดงของตะวันตก รวมถึงการรวบรวมภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าประจ าถิ่น ท าให้
ฐานะของชนชั้นน าเทียบเคียงกับชาวยุโรป แม้หลายครั้งรัชกาลที่ ๕ จะทรงมีพระราชวิจารณ์ถึงความ
แปลกแตกต่างของวัฒนธรรมนั้นๆ แต่ชนชั้นน าสยามกลับสามารถปรับตัวให้ยอมรับวัฒนธรรม
เหล่านั้นในชีวิตประจ าวันได้ แม้อาจจะเป็นการจ าใจต้องยอมรับก็ตาม การปะทะสังสรรค์กับ
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วัฒนธรรมของยุโรปท าให้วัฒนธรรมของสยามโดดเด่น สูงส่ง และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการ
เปรียบเทียบถึงอาหาร ศาสนา และการแสดงในหลายครั้ง 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่าการเดินทางมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมของชน
ชั้นน าสยามมีจุดประสงค์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะการคุกคามจากประเทศ
มหาอ านาจอย่างฝรั่งเศสที่รุกล้ าอธิปไตยของสยาม การเดินทางมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมเพ่ือเจรจา
ต่อรองและเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจึงปรากฏขึ้น แสดงถึงการปะทะสังสรรค์กันของอ านาจ
อธิปไตยกับจักรวรรดินิยม พระองค์ทรงใช้การเดินทางทั้งสองครั้งเป็นสื่อแสดงอ านาจอธิปไตยของ
สยามผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ เฉกเช่นกษัตริย์ยุโรปได้อย่างอิสระเสรี มีการยกระดับฐานะของ
กษัตริย์สยามว่าทัดเทียมกษัตริย์ยุโรปผ่านการร่วมเสวยพระกระยาหาร การร่วมท ากิจกรรม รวมถึง
การมีพระราชปฏิสันถารและการประทับร่วมกับเจ้านายยุโรป ความสัมพันธ์อันดีของประเทศซึ่งเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างสยามกับเจ้าอาณานิคมยุโรปจึงแสดงถึงการปะทะและสังสรรค์กันของ
อ านาจทั้งสอง 
  การที่ชนชั้นน าสยามเดินทางมายังยุโรปเพ่ือเจรจาต่อรองทางการเมืองและเจริญ
สัมพันธไมตรีกับเจ้าอาณานิคมอย่างรัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และเดนมาร์กเพ่ือปูทางสู่อ านาจอธิปไตย
ในสยามนี้ ท าให้ชนชั้นน าสยามได้พบเจอกับความแตกต่างและหลากหลายของความคิดและ
วัฒนธรรมตลอดการเดินทาง ส่งผลให้ชนชั้นน าสยามมีองค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เชื่อว่าจะส่งผลให้กลุ่มตนมี
ความศิวิไลซ์ทัดเทียมอารยประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชนชั้นน าสยามได้ทดลองปรับตัวใช้
ชีวิตในดินแดนต่างวัฒนธรรมอีกด้วย การรับประทานอาหารยุโรป การปฏิบัติตนเฉกเช่นชาวยุโรป 
รวมถึงการรับวัฒนธรรมหลายประการเข้ามาปรับใช้ในกลุ่มตนทั้งระหว่างและหลังการเดินทางยังยุโรป
นี้ แสดงถึงการปะทะสังสรรค์กับความศิวิไลซ์เพ่ือตามรอยและฉวยรับความศิวิไลซ์นี้กลับสยาม 
  การเดินทางมาของชนชั้นน าสยามจึงเปรียบได้กับการเดินทางของเจ้าอาณานิคมเพ่ือ
ส ารวจดินแดนอ่ืน ต่างเพียงเจ้าอาณานิคมมุ่งแสวงหาประโยชน์ด้านทรัพยากรและอ านาจเหนือ
ดินแดนอาณานิคม ส่วนชนชั้นน าสยามมุ่งแสวงหาความศิวิไลซ์และประโยชน์ด้านอ านาจอธิปไตยของ
สยาม การดิ้นรนในยุคล่าอาณานิคมของสยามจึงแสดงถึงการปรับตัวของชนชั้นน าสยามได้อย่าง
เด่นชัด เมื่อประเทศมหาอ านาจมุ่งแสวงหาประโยชน์จากดินแดนของสยาม สยามจึงโต้กลับผ่านการ
เดินทางมายังดินแดนของประเทศมหาอ านาจเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางด้านความรู้และการเมืองการ
ปกครองเช่นกัน การรู้เท่าทันเป็นกุศโลบายส าคัญที่จะท าให้สยามอยู่รอดในภาวะดังกล่าว ภาวะโลก
สันนิวาสจึงเกิดจากการเดินทางของชนชั้นน าสยามสู่ดินแดนนอกพระราชอ านาจ ซึ่งห่างไกลแต่อุดม
ไปด้วยความรู้และอ านาจของลัทธิจักรวรรดินิยม การที่ประเทศซึ่งมีอ านาจอธิปไตยอย่างสยาม
เดินทางมายังดินแดนซึ่งมีนโยบายขยายอ านาจแบบจักรวรรดินิยมนี้เป็นการโต้ตอบลัทธิจักรวรรดินิยม
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ด้วยการพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของจักรวรรดินิยม เพ่ือให้เข้าใจความคิดและเป็นองค์ความรู้ส าคัญของ
สยาม ซึ่งจะใช้โต้ตอบลัทธิจักรวรรดินิยมด้วยความรู้เหล่านี้ต่อไป  
 

 ๓.๒.๓.๒ ขอบเขตของพระราชอ านาจ 
  ขอบเขตของพระราชอ านาจที่ปรากฏผ่านการเสด็จประพาสยุโรปเป็นเพียงการจ้อง
มองและการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ทอดพระเนตรเท่านั้น พระองค์ไม่มีพระราชอ านาจในการสั่งการ
อย่างสมบูรณ์ หากมีก็เป็นเพียงค าสั่งจากเจ้านายต่างชาติซึ่งถวายความอ านวยสะดวกแด่พระองค์ 
หรือเหตุการณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระราชอ านาจเท่านั้น การเดินทางยังโลกนอกพระราชอ านาจจึง
เสมือนการสร้างตัวตนของพระองค์เมื่ออยู่ไกลบ้าน พระองค์ทรงตระหนักถึงพระราชฐานะของ
พระองค์ในดินแดนแห่งนี้ หากแต่ก็ทรงเร่งสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับให้กับสยามในสังคมและ
พ้ืนที่โลก  
  ขณะเสด็จประพาสยุโรปทั้ง ๒ คราว รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักถึงสถานภาพของ
สยามและพระราชฐานะของพระองค์ การเดินทางมายังดินแดนห่างไกลของชนชั้นน าสยามนี้ทั้งเพ่ือ
ประเมินสถานภาพภาพของสยามและพระราชฐานะของพระองค์จากสถานการณ์จริง  การเสด็จพระ
ราชด าเนินยังดินแดนแถบยุโรปทั้งสองคราวนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ 
ยกตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงสยามในเชิงสัญลักษณ์ การตั้งชื่อบุคคลและสถานที่ตามพระนามของ
รัชกาลที่ ๕ และการจารึกพระปรมาภิไธย ณ สถานที่ส าคัญ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของสยามและ
มีพระราชฐานะเหนือประชากรในยุโรป สังเกตได้จากเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ หากแต่ผู้ศึกษา
พบว่าการเสด็จมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้พระองค์ทรงสามารถประเมินพระราชฐานะภายนอก
ดินแดนสยามได้ โดยพบว่าดินแดนเจ้าอาณานิคมนี้อยู่นอกเหนือพระราชอ านาจของพระองค์ที่จะสั่ง
การหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ  
  มีสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ ได้แก่ ธงช้างและรูป
ปั้นช้างซึ่งถือเป็นตัวแทนของสยาม ดังปรากฏว่าธงช้างเป็นสัญลักษณ์แสดงพระราชฐานะของ
พระมหากษัตริย์สยามขณะเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีการชักธงช้างที่เมืองรงบุลเย 
ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ดังตอนต่อไปนี้ 
 

  แมร์ได้กล่าวค าต้อนรับเปนภาษาอังกฤษแล้วพากันมาขึ้นรถ รถแรกเปรสิเดนต์แล
พ่อกับจรูญแลมองสิเออลันส์ ผู้รักษารงบุลเย มีทหารแห่หมู่น าน่าแลรายข้างตามหลังตาม
แบบฝรั่งเศส ที่ถนนแยกตามทางมามีทหารจุกช่องทุกๆ ถนน เมื่อแรกมาถึงอยู่บนรถไฟก็แล
เห็นธงทิวซู่ซ่า นึกว่าเขาจะเปนนักขัตฤกษ์อย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจึงรู้ว่าธงนั้นเปนการ
รับรอง ตกแต่งห้อยย้อยมาตลอดหนทางมีธงช้างก็มาก จนกระทั่งถึงน่ารงบุลเยก็มีซุ้มธง 
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รอบเรือนมีเสาธงปักรายกันเปนระยะ ชักธงประฎากสามสีต้นหนึ่ง ธงช้างต้นหนึ่ง เสาธงที่หลัง
หอสูง ซึ่งชักธงส าหรับตัวเปรสิเดนต์ก็ชักธงช้าง ราษฎรร้องออกชื่อเซงแซ่ตลอดทางมา ที่น่า
เรือนมีแตรวงแลทหารกาด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๙๘) 

 
  ขณะประทับอยู่บนรถไฟเมื่อแรกมาถึงพระองค์ทอดพระเนตรธงช้างตกแต่งตลอด
เส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน รวมถึงการปักธงช้างบนเสาอย่างการถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๕ ธง
ช้างจึงเป็นตัวแทนของพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์สยามขณะเสด็จยังต่างแดน 
  สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือรูปปั้นช้างซึ่งถือเป็นตัวแทนของสยาม มีการถวายรูปปั้น
นี้ขณะดินเนอที่เมืองบรันซวิก ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ตอนที่ว่า  
 

  ดินเนอวันนี้เปนอย่างโต๊ะย่อม ใช้เครื่องเงิน ผ้าที่ปูโต๊ะเปนผ้าที่ได้ทอ ๒๐๐ ปี
มาแล้ว มีรูปดุ๊ก ออฟบรันซวิกอยู่ในนั้น ต้องจัดดอกไม้หลบเว้นรูป ที่กลางมีรูปช้างเผือกใหญ่
หล่อด้วยเงิน ซึ่งพ่อไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาท าไว้เตรียมจะให้ รูปนี้ถ่ายจากรูปปั้น ที่กรมสมเด็จ
ประธาน แกกริ้วรูปช้างที่ฝรั่งท าเหมือนอย่างกับเรากริ้ว จึงได้เอารูปปั้นนั้นไปท าตัวอย่าง 
ให้ท าให้เหมือน ตั้งใจจะเอาไปให้ที่บางกอก แต่คร้ันเมื่อไม่ได้ไปบางกอกแล้ว รู้ว่าพ่อจะมา
คราวนี้  จึงได้ท าฐานแลจาฤกภาษาไทย ขอให้พระยาศรีธรรมสาส์นช่วยเรียงให้ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๖๐-๖๑)  

 
  การเตรียมรูปช้างเผือกใหญ่ถวายแด่รัชกาลที่ ๕ นี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 
๕ ประการหนึ่ง ช้างถือเป็นตัวแทนของสยามและรัชกาลที่ ๕ ในฐานะผู้ปกครอง พระราชอ านาจและ
พระราชฐานะของพระมหากษัตริย์สยามจึงสื่อผ่านสัญลักษณ์ส าคัญหลายประการดังปรากฏแล้ว
ข้างต้น  
  การที่ชาวยุโรปถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๕ ผ่านสัญลักษณ์ คือ ธงช้างและรูปปั้น
ช้างนี้แสดงถึงภาพลักษณ์ของสยามในมุมมองของชาวยุโรป ช้างเป็นตัวแทนของสยามและ
พระมหากษัตริย์สยาม การให้ความส าคัญแก่ธงช้างและรูปปั้นช้างของชาวยุโรป จึงเป็นการแสดงพระ
ราชอ านาจอย่างหนึ่งของรัชกาลที่ ๕ ในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยาม  
  ในการเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๕๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ ปรากฏเหตุการณ์ที่
แสดงถึงพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ อย่างการตั้งชื่อเด็กชายชาวยุโรปและการตั้งชื่อบ่อน้ าแสดงถึง
พระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยาม ยกตัวอย่างเช่น ขณะเสด็จประพาสเมืองฟลอเรนซ์ บันทึกถึง
เด็กชายชาวยุโรปซึ่งตั้งชื่อว่าจุฬาลงกรณ์ ตามพระนามของรัชกาลที่ ๕ แสดงถึงการยกย่องกษัตริย์
สยามเป็นอย่างสูง ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ต่อไปนี้  



 ๒๖๑ 
 
 

  เมื่อวานนี้พูดถึงเร่ืองเคยไปเที่ยวที่วัดเมื่อคราวก่อน พบเขาก าลังพาเด็กมาคริสเต
นิง พ่อแม่เลยขอให้ลูกชื่อจุฬาลงกรณ์บ้าง ให้พ่อเปนกอดฟาเดอ ก็ได้ตกลงยอมรับ ชายอุรุ
พงษ์บ่นว่าอยากจะเห็นเด็กจุฬาลงกรณ์ ครั้นวันนี้เมื่อกลับมาถึงโฮเตล มีเด็กคนหนึ่งว่ิงเอา
ช่อดอกไม้มาส่งให้ มีแม่ตามมาด้วย บอกตัวเองว่าชื่อจุฬาลงกรณ์ ชายอุรุพงษ์ดีใจกระไร  
ทายไว้แล้วว่าคงจะโตกว่าอุรุพงษ์ อายุมัน ๑๐ ขวบมันโตกว่าจริงๆ หาเงินได้ปอนด์เดียวให้ไป
แต่เท่านั้น มากอดรัดปลื้มดี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๘๔)  

 
  เด็กยุโรปที่ตั้งชื่อตามพระนามของรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๔๐ น าช่อดอกไม้มาถ่ายให้พระองค์ในคราวเสด็จประพาส พ.ศ. ๒๔๕๐ พระองค์พระราชทานเงิน
แก่เด็กชายผู้นั้นและกอดรัดอย่างรักใคร่ แสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์เหนือราษฎรยุโรป 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ปรากฏการตั้งชื่อบ่อน้ า ณ เมืองฮอมเบิคตามพระนามของ
รัชกาลที่ ๕ ดังที่ว่า “เขาคิดจะเจาะบ่อใหม่อิกบ่อหนึ่ง ให้ชื่อพ่อ ในวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน คิดจะ
ท ารูปไว้ที่บ่อนั้น เขาคิดปฤกษาหาฤากัน แต่ยังไม่ได้มาบอกเปนพอมัล” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๔๓) แสดงถึงการยกย่องพระองค์ของชาวอิตาลีเป็นอย่างมาก อีก
ตอนหนึ่งบันทึกพิธีเปิดบ่อจุฬาลงกรณ์ไว้อย่างละเอียด ดังนี้ 
 

  เวลาเที่ยงไปที่เปิดบ่อ แต่งตัวฟรอกโก๊ต บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาด เปนทุ่ง
หญ้า ยังไม่ได้ท าสวนออกไปถึงเขาได้ลงมือเจาะแต่เดือนเมษายน ลักษณที่เจาะก็เหมือนกับ
เจาะบ่อน้ าธรรมดา แต่ใช้ท่อทองแดง เจาะช่องตามข้างท่อให้น้ าซึมเข้ามา แล้วฝังถังเหล็กลง
ไปพ้นปากท่อ เพื่อจะไม่ให้น้ าจืดเข้าไประคนกับน้ าสปริงนั้น ปากท่อท าเปนรูปใบบัว น้ าเดือด
พลั่งๆ แต่น้ าที่นี่เปนน้ าเย็นทั้งนั้น ทดลองได้ความว่าเปนน้ าอย่างแรง เขาตั้งกระโจมสามขาหุ้ม
ผ้าสูงคร่อมอยู่ที่บ่อ แล้วปลูกพลับพลาจตุรมุขหลังหนึ่ง มีร้านส าหรับคนร้องเพลง มีคนไป
ประชุมเปนอันมาก ผู้มีบันดาศักดิ์อยู่ รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทั้งนั้น เวลาแรกไปถึง
ร้องเพลงจบหนึ่ งก่อน แล้วแมร์ต าบลฮอมเบิคอ่านแอดเดรส ให้ชื่อบ่อว่าพุ  “โกนิค
จุฬาลงกรณ์” แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้น ตักน้ าขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมา
ที่พลับพลา แมร์เรียกให้เชียร์คือฮุเรแล้วร้องเพลงอิกบทหนึ่ง เปนสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น ถ้าเล่า
เช่นนี้ดูเหมือนการนั้นเล็กน้อยเต็มที แต่ที่จริงอยู่ข้างเปนการใหญ่  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๙๒) 

  
  รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะของบ่อที่เจาะขึ้นมาใหม่ว่าเหมือนบ่อน้ าทั่วไป มีการ
ปลูกพลับพลาเพื่อรับเสด็จและท าพิธีเปิดบ่อ แมร์ให้ชื่อบ่อนี้ว่า โกนิคจุฬาลงกรณ์ มีการตักน้ าให้พระองค์



 ๒๖๒ 
 
เสวย มีการร้องเพลง เป็นอันจบพิธี พระองค์ทรงกล่าวว่าพิธีเปิดบ่อโกนิคจุฬาลงกรณ์นี้เป็นอย่างการ
ใหญ่ การสร้างบ่อน้ าเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนยังเมืองฮอมเบิคนี้ถือเป็นการยกย่องและให้
เกียรติรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างสูง 
  การจารึกพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ณ สถานที่ที่เสด็จไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงพระ
ราชฐานะของพระองค์ได้เป็นอย่างดี เช่น ตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึกการจารึกพระปรมาภิไธยที่
แหลมเหนือหรือนอทเคป (North Cape) ดังนี้ 
 

  ทางที่ราบนี่ถึง ๕๐ เส้น จึงไปถึงแหลมเหนือ ซึ่งเปนที่ต้องการ ว่าเปนเหนือที่สุดนั้น 
มีเรือนแปดเหลี่ยมเปนกระโจม ส าหรับคนที่ไปเที่ยวอาไศรย มีหลักศิลาซึ่งกิงออสคาร์ที่ ๒ 
ขึ้นมาท าไว้อันหนึ่ง กองศิลาที่เอมเปอเรอเยอรมันมากองไว้กอง ๑ กองศิลาของเดิมเขา 
เห็นจะหมายท าแผนที่กอง ๑ ที่บนหลังเขานี้แลดูไปข้างด้านเหนือเปนทเลเปล่าไม่มีอะไรเลย 
เปนเกาะเรียกว่า มาเกรือ ข้างหลังมีเขาซับซ้อน มีฟยอด มีโกรกทางน้ าตก อย่างตัดฝานลง
ไปหาฟยอดนั้น เปนตัวอย่างๆ ดีที่จะเห็นแรงน้ า ว่ามีก าลังมากเพียงไร 
  พระยาชลยุทธได้ตระเตรียมเครื่องมือขึ้นมาตามเคยที่จะจาฤก จ.ป.ร. แต่อยู่ข้าง
กันดารมาก จะหาศิลาก้อนใหญ่บนนั้น ไม่มีเลย มีอยู่ก้อนเดียว ซึ่งเปนศิลาติดไม่ใช่กลิ้งได้ 
ลงมือปราบน่า พวกช่างไม้แลคนที่หามรวม ๕ คนด้วยกัน ช่วยกันสกัด พ่อไปเขียน จ.ป.ร. แล
เลขฝรั่ง ๑๙๐๗ แล้วพวกนั้นสกัด สกัดของเขาดีแลคนท างานก็แขง ๕ คนเท่านั้นไม่ช้า
เท่าใดก็แล้ว พวกเราไปพักถ่ายรูปแลกินของต่างๆ ซื้อโปสต์ก๊าดเขียนโปสต์ก๊าด จนการแล้ว
เสร็จ ไปถ่ายรูปในที่นั้น ออกคิดถึงพวกแตรของเรา เพราะธรรมเนียมสลัก จ.ป.ร. เวลาแล้ว
เคยเป่าแตรบอกส าเร็จ ถ้าเรือมหาจักรีมาเปนได้เป่ากัน ...ได้แจกเหรียญราชรุจิคนหามสี่คน
กับช่างไม้ ให้เงินด้วยคนละสองปอนด์ ใจฅอเขาเด็ดจริงๆ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๐๙-๒๑๒) 

 
  การจารึกดังกล่าวแสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์สยาม
ที่เสด็จมายังพ้ืนที่เหนือสุดของยุโรปแห่งนี้ มีการบันทึกว่าทรงจารึกลงบนก้อนหินใหญ่ มีการอธิบายวิธี
สลักไว้อย่างชัดเจน หากแต่ไม่มีการเป่าแตรอย่างธรรมเนียมสลัก จ.ป.ร. แสดงถึงพระราชฐานะของ
พระองคแ์ม้จะเสด็จยังต่างแดน 
  การปฏิบัติต่อรัชกาลที่ ๕ ของชาวยุโรปข้างต้นแสดงถึงการถวายพระเกียรติแด่
พระมหากษัตริย์สยาม ขณะเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ ชน
ชั้นน าสยามมีทัศนคติว่าสยามมีฐานะทัดเทียมอารยประเทศ เห็นได้จากพระราชฐานะของ
พระมหากษัตริย์สยามผ่านกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังปรากฏเหตุการณ์แสดงพระราช
ฐานะของพระองค์อย่างการมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้านายยุโรป การถวายปริญญาบัตรแก่พระองค์ 



 ๒๖๓ 
 
ณ เมืองลอนดอนหรือการจ าหน่ายโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะเสด็จประพาสเมืองซันเรโม 
อิตาลี เหตุการณ์เหล่านี้แสดงพระราชฐานะของพระองค์เหนือประชากรยุโรป จึงมีอภิสิทธิ์เหนือผู้คน
ในดินแดน หากแต่ไม่สามารถสั่งการ ตรวจสอบ หรือสืบค้นข้อมูลของดินแดนยุโรปได้อย่างลึกซ้ึง จะมี
เพียงการบันทึกข้อเท็จจริงจากการสังเกตหรือสอบถามเท่านั้น ชนชั้นน าสยามได้เข้าใจในสถานภาพ
ของตนเองภายใต้ขอบเขตของสังคมโลก 
 

 ๓.๒.๓.๓ การเดินทางเพื่อส ารวจ รวบรวม และบันทึกความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณา
นิคม  
  การเดินทางเพ่ือส ารวจ รวบรวม และบันทึกความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณานิคมเป็น
ประเด็นส าคัญในการเดินทางยังโลกศิวิไลซ์ซึ่งอยู่นอกพระราชอ านาจ เนื่องจากชนชั้นน าจะได้น าองค์
ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต การเดินทางจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ชนชั้นน าได้สะสมองค์
ความรู้เหล่านี้ รวมถึงการยกระดับตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้านายหลายเชื้อชาติ ซึ่งจะท าชน
ชั้นน ารู้จักตัวตนของตนเองในโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้น การที่จะสะสมความรู้บางประเภทต้องใช้เงิน
จับจ่ายซื้อสินค้าเหล่านั้น เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของสยาม สิ่งของที่น ากลับประเทศจึงสื่อถึงแฟชั่น 
ความทันสมัย และรสนิยมของชนชั้นน าสยามในยุคนั้นได้อย่างชัดเจน 
  การเดินทางมายังดินแดนเจ้าอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามได้มีโอกาสส ารวจ 
รวบรวม และบันทึกความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณานิคมด้วยสายตาของตนเองผ่านการส ารวจทรัพยากร 
วิทยาการสมัยใหม่และการเมืองการปกครองของยุโรป การส ารวจสังคมท าให้รัชกาลที่ ๕ ทรงพบว่า
ยุโรปมีกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์และบางส่วนมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น เห็นได้จากการแต่ งกาย
และอาหารการกินที่ขาดแคลน แตกต่างจากที่เคยมีผู้บอกเล่าไว้ ยกตัวอย่างจากการกล่าวถึงการแต่ง
กายของชาวยุโรปที่ไม่ได้หรูหรา ยิ่งถ้าเป็นคนจนก็จะยิ่งแต่งตัวมอมแมมมากขึ้น มีตอนหนึ่งกล่าวถึง
การแสดงความเอ็นดูเด็กยากจนชาวยุโรป ซึ่งแสดงถึงฐานะของพระองค์ที่มาพร้อมเครื่องแต่งกาย
เพียบพร้อม มีทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าพวกฝรั่งยากจนเหล่านี้ คนอ่ืนที่พระองค์พบที่นี่
จึงมีฐานะเทียบเท่ากับราษฎรในประเทศของพระองค์ ตอนดังกล่าวอาจเป็นการโต้กลับอาณานิคม
หรือการต่อต้านอาณานิคมของสยาม๒๐๗ เนื่องจากพระองค์ทรงกล่าวถึงเครื่องแต่งกายของชาวเมือง
                                                           

 ๒๐๗ ตัวอย่างด้านวรรณกรรมเช่นการแปลงวรรณกรรมตะวันตกให้เป็นท้องถิ่นผ่านการแปล เป็นการฉวยรบั
ที่นักเขียนรุ่นแรกๆ ยอมรับว่า “ขโมยความรู้” หรือ “ลอกผลงาน” จากตะวันตก การแปลเป็นการพิชิตหรือเอาชนะ
และไม่จ าเป็นต้องเป็นเครือ่งหมายแสดงถึงการยอมจ านนต่อวัฒนธรรมที่เหนือกว่าเสมอไป การแปลยังถูกใช้โดยผู้ตก
เป็นเบี้ยล่างเพื่อต่อต้านอ านาจครอบง าได้ด้วย ชาวสยามใช้การแปลเป็นทางลัดไปสู่ความรู้ใหม่ และเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งในการเขียนให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในเวทีโลกด้วยการสอดแทรกเสียงของคนไทยและสถานที่ของไทยเข้าไปใน
งานแปลเหล่านั้น (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, ๒๕๕๘: ๔๒, ๗๘) 



 ๒๖๔ 
 
ยุโรปที่ยากจน ซึ่งมีสถานภาพต่ าต้อยกว่าพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์จากสยามเป็นอย่างมาก เหล่านี้คือ
การแสดงทัศนะของพระองค์ว่าแม้ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนหลากหลายฐานะ ทั้งยังเป็นการ
โต้กลับอาณานิคมหรือตะวันตกว่าพระองค์มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีเหนือกว่าราษฎรของยุโรปมาก 
  ข้อมูลดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์แก่ชนชั้นน าสยามในยุคนั้น ว่า
ดินแดนเจ้าอาณานิคมมีปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของประชากรเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงกล่าวถึงราษฎรสยามว่าหากมีฐานะยากจนก็ ยัง
สามารถจับปลาหรือหาผักมารับประทานได้ แต่ราษฎรยุโรปที่ยากจนนี้แม้การแต่งกายก็เหมือน
ขอทาน เมื่อพระองค์พระราชทานอาหารให้ก็แสดงอาการดีใจเป็นอันมาก ดินแดนแห่งความศิวิไลซ์จึง
มิได้สมบูรณ์เหมือนดังที่เจ้าอาณานิคมสร้างภาพลักษณ์ไว้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏผ่านสายพระ
เนตรของพระองค์ในการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้ง ถึงกับทรงแสดงพระราชด าริเกี่ยวกับพ้ืนที่ของ
ยุโรปหลังจากเสด็จประพาสโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ว่าพ้ืนที่ของยุโรปได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์จนหมด
สิ้นแล้ว ดังที่ปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ดังนี้ 
 

  เห็นว่าประเทศยุโรป ว่าโดยภูมิ์พื้นแผ่นดิน มันหมดดีเสียแล้ว ไม่มีอะไรดีต่อไป
อิก จะว่าที่เรือกสวนไร่นาป่าไม้ไร่หญาได้ท าแล้วเต็มภาคภูมิ์ จนไม่มีที่อิกสักคืบฤาเกรียก
หนึ่งจะขยายออกไปอิก...ส่วนแร่โลหธาตุอันใดซึ่งจะเปนประโยชน์ใช้ได้มีถ่านศิลาเปนต้น ไม่มี
เหลือแต่สักแห่งหนึ่งที่ยังไม่มีผู้ใดรู้...พื้นแผ่นดินไม่ใช่คนจะแน่นยัดไปหมด......ความจริงคน
มาก แต่ที่เหลือถมไปที่จะอยู่ เติมอิกเท่าไรๆ ก็ได้ไม่อัดแอแต่คนมันต้องกิน...แผ่นดินไม่พอจะ
เลี้ยงชีวิตรมนุษย์ที่เกิดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่มันหมดดีในพื้นประเทศยุโรปเสียแล้ว จึงต้องคิด
ขยับขยายค้าขายไปหาอาหารประเทศอื่นมากิน ฤาหาเงินจากประเทศอื่นมาซื้ออาหารกิน 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๒๘-๓๓๐) 

 
  พ้ืนที่ของยุโรปถูกใช้ในการเพาะปลูกและแร่ธาตุหมดสิ้นแล้ว ชาวยุโรปจึงต้อง
เดินทางค้าขายเพ่ือหาอาหารและรายได้จากประเทศอ่ืน ความข้างต้นอาจเชื่อมโยงไปสู่ลัทธิการล่า
อาณานิคมที่เกิดจากความขาดแคลนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและท าประโยชน์ดังกล่าว การเสด็จ
ประพาสของพระองค์จึงเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นน าสยามเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงสรุปประเด็นในการ
เสด็จประพาสยังดินแดนยุโรปไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเดียวกันว่า “พื้นภูมประเทศยุโรปนั้นมันหมดดี
เสียแล้ว แต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลาก าลังที่เดินขึ้นสูงความเจริญ มันก าลังเดิน
กระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยาก นี่เปนส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๓๒) ข้อเสียของยุโรปคือไม่มีพ้ืนที่ในการท าประโยชน์ให้งอกเงยได้  



 ๒๖๕ 
 
ส่วนข้อดีคือความรู้ที่ก าลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ยากที่จะตามทัน ข้อมูลเหล่านี้ท าให้ชนชั้นน า
สยามได้ตระหนักถึงสถานภาพของสยาม และหาแนวทางในการเร่งพัฒนาประเทศต่อไป  
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระองค์ทรงพบว่าดินแดนในแถบยุโรปเหล่านี้มีข้อด้อยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศ รวมถึงมีประชากรซึ่งมีฐานะยากจนเป็น
อย่างมาก ถึงกับทรงกล่าวว่าไม่เคยทอดพระเนตรคนจนอย่างแสนสาหัสเช่นนี้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
ชาวยุโรปเร่งรุดพัฒนาความรู้ในประเทศ และออกล่าอาณานิคมยังดินแดนอ่ืน ดังที่พระองค์ทรงกล่าว
ไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ถึงข้อดีของยุโรป ดังนี้ 
 

  แต่มีอิกอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากความหมดดีของยุโรป เปนฝักฝ่ายข้างความเจริญ
ของยุโรป คือความรู้แลความคิดทั้งความเพียรซึ่งจะประกอบโลกธาตุให้เปนผลดีขึ้น ...เมื่อ
ความรู้สิ่งนี้ตั้งขึ้นเปนหลักถาน ก็เปนทางความคิดที่พิสดารเกิดขึ้น อาจจะออกสาขาไปจน
หมดทางซึ่งจะท าได้ เช่นกับรู้จักใช้ไอน้ า ไอน้ าอาจน าไปใช้สารพัดทุกอย่าง จนกระทั่งถึงเวลา
นี้ก าลังไฟฟ้า ไฟฟ้าอาจจะใช้สารพัดทุกอย่าง แลก าลังเดินขึ้นอยู่เสมอ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๓๑) 

 
  ความเจริญก้าวหน้าของดินแดนแถบยุโรปจึงคือความคิดของชาวยุโรปที่ก้าวหน้า 
พัฒนาบ้านเมืองได้รุดหน้าไปไกล หากแต่พระองค์ทรงพบปัญหาของดินแดนเหล่านี้ ว่าคือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อุดมสมบูรณ์นัก รวมถึงฐานะของประชากรชาวยุโรปที่มีความแตกต่างกั น
อย่างเห็นได้ชัด และยิ่งเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ซึ่งหนาวเย็นและขาดแคลนทรัพยากรจึงท าให้มีความเป็นอยู่ที่
ยากจนข้นแค้นเป็นอย่างมาก ผิดกับราษฎรสยามที่สามารถหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประทังชีวิตได้ 
เนื่องจากสยามมีความอุดมสมบูรณ์ การส ารวจข้อมูลข้างต้นท าให้พระองค์ทรงพบข้อดีและข้อเสียของ
บ้านเมืองในแถบยุโรป 
  การส ารวจการเมืองการปกครองรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ท าให้สยามมี
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายทางการเมืองของประเทศ รัชกาลที่ ๕ ทรงส ารวจการเมืองการ
ปกครองของยุโรปและพบว่าราษฎรของเขามีความกระด้างกระเดื่องหรือสิทธิเสรีภาพที่เสรีมากกว่า
ราษฎรสยาม จึงกระท าสิ่งที่ล่อแหลมหรือเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของเจ้านายยุโรป 
ยกตัวอย่างเช่น การถวายฎีกาหน้าขบวนรถของพระเจ้าแผ่นดินรัสเซีย หรือพวกโซเชียลลิสต์ที่ต่อต้าน
เจ้ านายของอิตาลี  เป็ นต้ น  สิ่ ง เหล่ านี้ เป็ น อุปสรรคต่ อการปกครองประเทศในระบ อบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของสยาม หากแต่พระองค์ทรงตระหนักว่าต้องเร่งพัฒนาให้ราษฎรสยามมี
การศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ประเทศพัฒนารุดหน้าได้ต่อไป จนเกิดเป็นนโยบายส าคัญในสมัย
รัชกาลที่ ๖ 



 ๒๖๖ 
 
  ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของสยามกับอังกฤษในแง่
ของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นความรู้ส าคัญของชนชั้นสยาม ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ 
ตอนต่อไปนี้  
 

  ความผิดกันในระหว่างเรากับอังกฤษมันขันจริงๆ ข้างฝ่ายอังกฤษการมันเดิน
จากผู้น้อย ผู้น้อยกลับจะต้องเปนผู้น าผู้ใหญ่ให้ท าเช่นนั้นเช่นนี้ ผู้ใหญ่จะท าอะไรออก
จะต้องถามผู้น้อย ว่าจะเอาเช่นนั้นฤๅอย่างนี้ฤๅ ผู้น้อยต้องพุ้ยผู้ใหญ่ ไม่ว่าการอะไรๆ มันต่อกัน
ขึ้นมาเปนชั้นๆ เช่นไปขี่รถจะไปทางไหนผู้จะบัญชาออกสั่งแกมหาฤๅเจ้าของท้องที่ฤๅคนขับรถ 
ต้องเสนอขึ้นมาว่าอย่างนั้นดี ไปทางนั้นดี แก้ไขกันเล็กน้อยก็ตกลงได้ เช่นนี้เปนตัวอย่าง ดูเปน
ไปตามล าดับทุกๆ ชั้น ที่สุดนายทหารสัญญาบัตร นายสิบก็มาบอกได้ ว่าน่าที่ต้องท า
เช่นนั้นๆ เปนน่าประหลาด ว่าคนพวกนั้นท าไมมันไม่ขี้เกียจฤๅไม่เหลว ส่วนของเรามัน
ตรงกันข้าม ถ้าหัวน่าหยุดแล้วก็หยุดตามกันลงไปเปนแถว งานมันเดินด้วยหัวน่า  ข้าง
อังกฤษมันเดินข้างปลายขึ้นมา ด้วยเหตุฉนั้นเปนเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ถึงจะไม่ธุระอะไรด้วย
การงานเลย คอยแต่พยักอย่างเดียว การก็ไม่มีเสีย ถ้าท าอะไรได้บ้างก็ยิ่งดีขึ้น พ่อจึงได้กล่าว
ว่าสบายดี แต่ถ้าเราเอาอย่างเข้าเมื่อไรเปนยับกันเมื่อนั้น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๒๕-๑๒๖) 

 

  ความข้างต้นแสดงถึงธรรมเนียมการปฏิบัติงานในราชส านักอังกฤษว่าเริ่มจากผู้น้อย
ไปยังเจ้านาย ผิดกับของสยามที่หัวหน้าต้องเป็นฝ่ายออกค าสั่ง สยามจะไปเอาอย่างเขาก็มิได้ 
เนื่องจากผู้คนและความคิดรวมถึงวัฒนธรรมผิดกัน การเสด็จประพาสครั้งนี้ท าให้พระองค์ได้ทรงรับรู้
เรื่องราวด้านการปกครองอย่างลึกซึ้ง 
  ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชนชั้นน าสยามพบว่าตนเองมิได้เป็น
ศูนย์กลาง หากแต่เป็นประเทศเล็กๆ ที่ต้องอาศัยและพ่ึงพิงประเทศมหาอ านาจอ่ืน เพ่ือต่อรองทาง
การเมืองโลก ยกตัวอย่างเช่น การไม่ต้อนรับรัชกาลที่ ๕ เข้าประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงตระหนัก
และยอมรับ จึงมีการเปลี่ยนหมายก าหนดการอย่างเร่งด่วน เมื่ออยู่ในพ้ืนที่โลกสยามจึงต้องยอมรับ
เงื่อนไขและผ่อนปรนเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ สยามจึงมุ่งหามิตรประเทศอย่างการทูต เพ่ือช่วย
คุ้มครองสยามให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมและการคุมคามจากชาติตะวันตก สังเกตได้ว่าเมื่อสยาม
อยู่ในบริบทของสังคมโลก รัชกาลที่ ๕ มิทรงมีพระราชอ านาจในการสั่งการหรือตรวจสอบกิจการ
ภายในของประเทศต่างๆ แต่อย่างใด แสดงถึงตัวตนของสยามในสังคมโลกได้อย่างชัดเจน สยามจึง
ต้องพ่ึงพามิตรประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



 ๒๖๗ 
 
  การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ ท าให้พระองค์ได้มีโอกาสส ารวจความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรป เช่น การจัดการความรู้สมัยใหม่ในมิวเซียม มหาวิทยาลัย และ
วิทยาการที่ทันสมัย เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในการประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งของและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ตลอดเส้นทางการเสด็จ พระองค์ยังทรงบันทึกถึงความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ในยุโรปในการผลิตเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ และรถยนต์ รวมถึงการ
ด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่ทันสมัย ความก้าวหน้าท าง
วิทยาการของยุโรปเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสยามต้องเรียนรู้และน ากลับไปพัฒนาบ้านเมืองของสยาม
ให้ทัดเทียมประเทศยุโรป โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ชนชั้นน าตระหนักว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาให้
ประชากรชาวสยามมีความคิดที่ก้าวไกลและทันสมัยได้ การปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองและ
การศึกษาจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนในรัชสมัยของพระองค์ 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ บันทึกการที่พระองค์ทรงซื้อเครื่องถ่ายรูป ณ ประเทศเยอรมนี 
การเสด็จซื้อเครื่องลายคราม ณ เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงการเสด็จประทับที่
วังและโฮเตลต่างๆ ในยุโรป วิถีปฏิบัติเช่นนี้เป็นการโต้กลับความเจริญของยุโรปด้วยการเลือกซื้อ
สิ่งของที่แสดงถึงความเจริญเหล่านั้นกลับสู่สยามหรือการเสด็จไปประทับยังพระราชวังของเจ้านาย
ยุโรป อันแสดงถึงพระราชฐานะและความมีอารยะของพระองค์ สิ่งของราคาแพงหรือที่ประทับชั้นสูง
มิใช่อุปสรรคส าหรับการไขว่คว้าหรือแสวงหาความศิวิไลซ์ของพระองค์แต่อย่างใด การส ารวจ รวบรวม 
และบันทึกความศิวิไลซ์ของเจ้าอาณานิคมท าให้ชนชั้นน าสยามพบว่ายุโรปอาจเป็นต้นแบบของความ
ศิวิไลซ์ แต่ก็มีคุณลักษณะบางประการที่ด้อยกว่าสยาม ดังนั้นสถานะของสยามจึงมิได้ด้อยไปกว่ายุโรป
เสียทั้งหมด 
 โลกสันนิวาสจึงหมายถึงการวางพระองค์ของรัชกาลที่ ๕ ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ผ่านการปะทะและผสมผสานกันระหว่างความเชื่อ แนวคิด และวัฒนธรรมที่ขัดแย้ง หรือ
หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและน าไปสู่ความศิวิไลซ์ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อดั้งเดิม
และความเชื่อสมัยใหม่ เช่น ไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ความเจริญและความล้าหลัง รวมถึง
อ านาจอธิปไตยและอ านาจของเจ้าอาณานิคม บันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงทัศนะของชนชั้นน าสยาม
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ พระมหากษัตริย์กับประชาชน ชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์  เมืองหลวงกับหัว
เมือง สยามกับดินแดนอาณานิคม รวมถึงตะวันตกกับตะวันออก เกิดการเปรียบเทียบความเหนือกว่า
และด้อยกว่าของตนกับผู้อ่ืน ตัวตนของชนชั้นน าจึงปรากฏผ่านโลกที่ปะทะสังสรรค์ ได้แก่ โลกที่
คุ้นเคย โลกข้างเคียง และโลกศิวิไลซ์ เกิดความเข้าใจในขอบเขตของพระราชอ านาจซึ่งแตกต่างกัน
ตามระดับความใกล้ไกลของโลก รวมถึงนัยยะส าคัญของการเดินทางอย่างเจ้าอาณานิคมในดินแดน
ของตน หรือเพ่ือส ารวจและรวบรวมความรู้ของผู้อื่นในดินแดนอ่ืนเท่านั้น  



  
 

บทที่ ๔ 
การเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดี 

 

บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของวรรณคดีบันทึกการเดินทาง เนื่องจากมีรูปแบบที่แปลกใหม่ไปจากงานเขียนบันทึกการเดินทาง
ดั้งเดิมของสยาม ทั้งยังมีลักษณะเฉพาะในการเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดี ผู้ศึกษาขอกล่าวถึง 
วรรณคดีบันทึกการเดินทางก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ ลักษณะเฉพาะของการเขียนบันทึกการเดินทาง
ของรัชกาลที่ ๕ และการเขียนบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เพ่ือให้เห็นลักษณะของบันทึกการ
เดินทางชุดนี้ได้อย่างชัดเจน 

 
๔.๑ วรรณคดีบันทึกการเดินทางก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ 

วรรณคดีเป็นวิธีการแสดงออกของมนุษย์ถึงความรู้ ความงาม และความจริง การเดินทางเป็น
แรงบันดาลใจของงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางของสยามตั้งแต่อดีต โดยเริ่มจากการประพันธ์
ด้วยร้อยกรอง วรรณคดีบันทึกการเดินทางอย่างวรรณคดีนิราศสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 
และความนึกคิดของกวีสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏนิราศเรื่องแรก คือ โคลงนิราศหริภุญ
ชัย โคลงลาวที่กวีอยุธยาน ามาแต่งแปลงเป็นโคลงไทย วรรณคดีเรื่องนี้บันทึกการเดินทางจากเชียงใหม่
ไปนมัสการพระธาตุที่เมืองหริภุญชัยหรือล าพูนในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังปรากฏนิราศที่บันทึกการ
เดินทางอีกหลายเรื่อง เช่น นิราศนครสวรรค์ ของพระศรีมโหสถ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
แต่งด้วยฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ บันทึกการตามเสด็จไปรับช้างเผือกที่เมืองนครสวรรค์ 

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์งานเขียนประเภทนิราศที่เน้นบันทึกการเดินทางที่มีชื่อเสียง  คือ 
โคลงนิราศนรินทร์ ของนายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซึ่งแต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ บันทึก
การเดินทางจากคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านเพชรบุรี ไปยังเมืองตะนาวศรี นิราศของสุนทรภู่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลอนนิราศ นิราศที่แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๑ คือ นิราศเมืองแกลง บันทึกการเดินทางไปยังเมือง  
แกลง จังหวัดระยอง และ นิราศพระบาท บันทึกการเดินทางไปนมัสการพระบาทที่สระบุรี ส่วนนิราศ
ที่แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่น นิราศภูเขาทอง บันทึกการเดินทางจากวัดราชบูรณะไปนมัสการพระ
เจดีย์ภูเขาทอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิราศพระประธม บันทึกการเดินทางไปนมัสการพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม นิราศเมืองเพชร บันทึกการไปราชการยังเมืองเพชรบุรี และ นิราศสุพรรณ แต่ง
ด้วยโคลงสี่สุภาพ บันทึกการเดินทางจากวัดสระเกศไปสุพรรณบุรีเพื่อค้นหายาอายุวัฒนะ 

นิราศในสมัยรัชกาลที่ ๔ อย่าง นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย แต่งด้วยกลอนแปดสุภาพ 
มุ่งบันทึกเส้นทางการเดินทางของคณะทูตสยามซึ่งเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไป
ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมถึง 



 ๒๖๙ 
 
นิราศหนองคาย ของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่งด้วยฉันทลักษณ์
กลอนแปดสุภาพ ขณะที่เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง (เพ็ง) เป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อที่เมืองหนองคาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ จากกรุงเทพฯ สระบุรี แก่งคอย และนครราชสีมา สังเกตได้ว่านิราศในยุคแรกจนถึง
สมัยรัชกาลที่ ๕ นิยมแต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองเป็นหลัก ในสมัยหลังปรากฏนิราศ
ประเภทร้อยแก้วซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก เช่น นิราศนครวัด ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งบันทึกการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังนครวัด ประเทศกัมพูชา เป็นต้น กล่าว
โดยสรุปคือนิราศในยุคแรกนิยมแต่งด้วยโคลง ต่อมากวีนิยมแต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทกลอนมาก
ขึ้น และพัฒนาเป็นนิราศร้อยแก้วในยุคหลัง นอกจากนี้ยังมีการแต่งนิราศด้วยกาพย์ห่อโคลง ลิลิต 
และกาพย์อีกด้วย จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นนิราศที่มุ่งบันทึกการเดินทางเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานเขียนประเภทบันทึกการเดินทาง 

นอกจากงานเขียนบันทึกการเดินทางร้อยกรองอย่างนิราศ และนิราศร้อยแก้วในสมัยหลังแล้ว 
ยังพบงานเขียนบันทึกการเดินทางร้อยแก้วจ าพวกพงศาวดารและจดหมายเหตุในสมัยต่างๆ เช่น 
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  บันทึกเหตุการณ์การเสด็จไปท าศึกยัง
ดินแดนต่างๆ ของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา (กรมศิลปากร, ๒๕๔๕: ๔๑๗-๔๓๒) พระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรง
ช าระใหม่ และแก้ไขเพ่ิมเติมของเก่าหลายแห่ง บันทึกการเดินทางไว้หลายตอน ยกตัวอย่างเช่นในตอน 
“แต่งนายปานเป็นราชทูตไปเมืองฝรั่งเศส” ถึงตอน “นายปานราชทูตกลับถึงกรุง” มีการเล่าถึงการ
เดินทางของคณะทูตคุมเครื่องมงคลราชบรรณาการไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ เมืองฝรั่งเศส (กรม
ศิลปากร, ๒๕๔๒: ๓๔-๓๘) รวมถึง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอน ของหม่อมราโชทัย ในสมัย
รัชกาลที่ ๔  

อีกเรื่องหนึ่งคือ จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ ของพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิ
ริยศิริ) ซึ่งมีต าแหน่งเป็นราชเลขานุการในพระองค์ มีหน้าที่จดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันว่าด้วย
รายละเอียดในการเสด็จประพาสยุโรปจ านวน ๒๕๔ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน – ๑๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๔๐ บันทึกเรื่องราวตั้งแต่เตรียมการก่อนเสด็จ เสด็จจากกรุงเทพฯ จนถึงท่าข้ึนประเทศอิตาลี 
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรียและฮังการี รัสเซีย สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ (คราวแรก) เยอรมัน 
(คราวแรก) ฮอลแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส (คราวแรก) อังกฤษ (คราวที่ ๒) เบลเยียม (คราวที่ ๒)  
เยอรมัน (คราวที่ ๒) ฝรั่งเศส (คราวที่ ๒)  สเปน โปรตุเกส อิตาลี (คราวที่ ๒) อิยิปต์ เดินทางกลับ
บ้าน จนถึงการรับเสด็จและการสมโภช (พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยศิริ), ๒๕๔๐) เป็นต้น 

งานเขียนบันทึกการเดินทางร้อยแก้วของชาวต่างชาติอย่าง จดหมายเหตุลาบูแบร์ ของซีมง 
เดอ ลาลูแบร์ บันทึกการเดินทางจากท่าเรือเมืองเบร็สต์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๖๘๗ และจอด
ทอดสมอ ณ กรุงสยาม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ปีเดียวกัน และออกเดินทางกลับเมื่อวันที่ ๓ มกราคม 



 ๒๗๐ 
 
ค.ศ. ๑๖๘๘ และขึ้นบกที่ท่าเมืองเบร็สต์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม (ลาลูแบร์, ๒๕๔๘: ๒๐) เนื้อหาเป็น
การอธิบายสภาพสังคมของกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างถี่ถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตด้านการกินอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านต่างๆ เช่น การแต่งงาน เป็นต้น และเรื่องอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการเมืองการปกครองไว้ด้วย  

จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของบาทหลวงตาชารด์ 
บันทึกการเดินทางของบาทหลวงกีย์ ตาชารด์ บาทหลวงในคณะทูตจากฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์
ที่ ๑๔ มายังประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยกตัวอย่างเช่น “การเดินทางจากเกาะ
ชวาไปสู่ราชอาณาจักรสยาม” “การเดินทางจากสันดอนปากน้ า ไปยังกรุงศรีอยุธยาและเมืองละโว้” 
และ “การเดินทางกลับจากประเทศสยาม” ใน จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ ๑ 
เป็นต้น (บาทหลวงตาชาร์ด, ๒๕๕๑: ๑๗-๑๔๐) จึงจะเห็นได้ว่าพงศาวดารและจดหมายเหตุเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของงานเขียนบันทึกการเดินทางนอกเหนือไปจากนิราศ ทั้งยังมีลักษณะเป็นร้อยแก้วซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการบันทึกการเดินทางในเวลาต่อมา 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่าเริ่มมีการจดบันทึกการเดินทางด้วยค าประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองคือนิราศ และค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วอย่างพงศาวดารและจดหมายเหตุมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา งานเขียนประเภทจดหมายเหตุที่บันทึกการเดินทางโดยตรงนั้นส่วนใหญ่เป็นผลงานของ
นักเขียนต่างชาติ ทั้งนี้เมื่อความนิยมในการเขียนร้อยแก้วเริ่มมีมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงปรากฏ
งานเขียนบันทึกการเดินทาง ดัง จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ ของพระยาศรีสหเทพ 
(เส็ง วิริยศิริ) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ยังปรากฏงานเขียนร้อยแก้วบันทึกการเดินทาง
ประเภทอ่ืนซึ่งคลายความเป็นทางการลง ไม่ว่าจะเป็นอนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกเหตุการณ์ 
หนังสือท่องเที่ยว หรือจดหมายส่วนตัว๒๐๘ จึงจะเห็นได้ว่าวรรณคดีประเภทบันทึกการเดินทางมีหลาย
รูปแบบ วรรณคดีจึงเป็นสื่อส าคัญในการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และการบันทึกการ
เดินทางของบุคคลส าคัญหรือกวีในดินแดนต่างๆ  

 
๔.๒ ลักษณะเฉพาะของงานเขียนบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
 ลักษณะเฉพาะของงานเขียนบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เกิดจากการน ารูปแบบการ
เขียนดั้งเดิมของสยามและการเขียนของตะวันตกมาถ่ายทอดเป็นบันทึกการเดินทาง ผู้ศึกษาขอแบ่ง
กล่าวถึงเป็น รูปแบบบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ และการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของ
สยามกับตะวันตก ดังต่อไปนี้ 
 

                                                           

 ๒๐๘ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ข 



 ๒๗๑ 
 

 ๔.๒.๑ รูปแบบบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่  ๕ สามารถแบ่งประเภทได้เป็นจดหมายเหตุรายวัน

ระยะทางและพระราชหัตถเลขา โดยหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษารูปแบบของจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางและพระราชหัตถเลขา อันเป็นงานเขียนบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่ ณ ขณะนั้น ทั้งยังมี
ลักษณะเฉพาะของสารคดีท่องเที่ยวในระยะเริ่มแรกอีกด้วย 

 
 ๔.๒.๑.๑ จดหมายเหตุรายวันระยะทาง  

 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีรูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทาง
เป็นการผสมผสานรูปแบบของจดหมายเหตุ อนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึก
เหตุการณ์ และนิราศ๒๐๙ โดยเน้นบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานบ้านเมือง มีการบันทึกรายวันอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการระบุวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย มีอยู่ทั้งสิ้น ๘ เรื่อง ดังนี้  

๑. เสด็จประพาสจันทบุรี  
๒. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค  
๓. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา  
๔. เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒  
๕. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ  
๖. ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู  

รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ 
๗. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ร.ศ. ๑๑๕  
๘. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐  
ลักษณะเฉพาะของบันทึกการเดินทางเหล่านี้มีทั้งที่เล่าแบบแยกฉบับและเล่า 

ต่อเนื่องกันเป็นฉบับเดียว ขึ้นอยู่กับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๕ ดังตารางต่อไปนี้ 
  

จดหมายเหตุรายวันระยะทาง 
ชื่อเร่ือง ประเภท/ จ านวน 

๑. เสด็จประพาสจันทบรุี พ.ศ. ๒๔๑๙ จดหมายเหตรุายวัน/ ๑๗ ฉบับ 
๒. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค พ.ศ. ๒๔๒๐ จดหมายเหตรุะยะทาง/ ๑ ฉบับ 

๓. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ จดหมายเหตรุะยะทาง/ ๑ ฉบับ 
๔. เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๙ จดหมายเหตรุะยะทาง/ ๑ ฉบับ 

๕. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ พ.ศ. ๒๔๕๐ จดหมายเหตรุะยะทาง/ ๑ ฉบับ 

                                                           

 ๒๐๙  อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ๔.๒.๒ 



 ๒๗๒ 
 
๖. ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู 
รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) 

จดหมายเหตุระยะทาง/ ๑ ฉบับ 

๗. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. 
๒๔๓๙) 

จดหมายเหตุรายวันระยะทาง/ 
๙๖ ฉบับ 

๘. จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. 
๒๔๔๔) 

จดหมายเหตุรายวันระยะทาง/ 
๑ ฉบับ 

 
 จดหมายเหตุรายวันระยะทางที่เล่าแบบแยกฉบับและเล่าต่อเนื่องกันเป็นฉบับเดียวนี้

มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน เช่น การขึ้นต้นด้วยวันเวลา และการกล่าวถึงสถานที่ เป็นต้น ผู้
ศึกษาขอกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้เห็นลักษณะเฉพาะของบันทึกการเดินทาง
ในรูปแบบจดหมายเหตุรายวันระยะทางชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากจดหมายเหตุรายวันระยะทางเป็น
รูปแบบหนึ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงนิยมใช้บันทึกการเดินทาง ณ ขณะนั้น ซึ่งยังไม่เกิดรูปแบบสารคดี
ท่องเที่ยว แวดวงวรรณคดีส่วนใหญ่ยังคงอุดมไปด้วยค าประพันธ์ร้อยกรอง ค าประพันธ์ร้อยแก้วจึง
ปรากฏในลักษณะของเรื่องสั้น นวนิยาย และการบันทึกการเดินทางดังกล่าว ในยุคเริ่มแรกการจด
บันทึกการเดินทางในรูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทางของรัชกาลที่ ๕ จึงปรากฏลักษณะของ
การจดแบบแยกฉบับและการจดแบบต่อเนื่องเป็นฉบับเดียว  
 

๑) จดหมายเหตุรายวันระยะทางแบบแยกฉบับ 
 รูปแบบการแบ่งจดหมายเหตุรายวันเป็นฉบับนี้ คือ เสด็จประพาสจันทบุรี และ 

จดหมายเหตุรายวันระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ร.ศ. ๑๑๕ ทั้งสองเรื่องมีการขึ้นต้นด้วยสถานที่
ตามด้วยวันที่ ยกตัวอย่างเช่น เสด็จประพาสจันทบุรี ซึ่งมีการแบ่งฉบับตามวันที่ทรงจดบันทึกเป็น
เวลา ๑๗ ฉบับ ดังนี้ 
  

หาดทรายเกาะกระดาษตะวันออก 

วัน ๑๓
๕ ฯ ๒ 

ค่ า ปีชวด อัฐศก 
เวลาย่ ารุ่ง เราออกเรือจากเกาะช้างมาถึงเกาะกระดาษ ทอดสมอเวลา ๒ โมง ๔๐ 

มินิต.......................................................................................................................................  
อนึ่ง ในวันนี้เราขอตัวเสียไม่คิดโคลง แต่กรมพิชิต กับกรมขุน ได้คิด 

ฉันท์ ๑๑ อินทรวิเชียรฉันท์ 
ปางไทเสด็จดล   คณะเกาะเสม็ดพรรค์ 
พื้นพวกคิรีอัน   สุพิเศษหลากหลาย 
......................   ....................... 



 ๒๗๓ 
 

วันนี้ทอมอเมตเตอร์ชั้นล่างเวลายามเศษ ๘๐ ดิครี ชั้นบน ๗๕ ดิครี เวลา ๔ ทุ่ม 
๑๕ นาที เข้าที่นอน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๑๕-๑๙)  

 

  น่าสังเกตว่ามีการขึ้นต้นด้วยสถานที่ ตามด้วยวันที่แบบจันทรคติซึ่งใช้วิถีของดวง
จันทร์เพ่ือบอกข้างขึ้น ข้างแรม บอกเดือน เริ่มจากเดือนอ้าย เดือนยี่ ไปจนถึงเดือนสิบสอง มีวันขึ้น ๑ 
ค่ าถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า และวันแรม ๑ ค่ าถึงวันแรม ๑๕ ค่ า เป็นการเรียกวันที่ของไทยตั้งแต่โบราณ 
จากนั้นเป็นการบอกเวลาในการเดินทางทุกฉบับ จากตัวอย่างข้างต้นมีการสอดแทรกบทร้อยกรองของ
ข้าราชบริพารที่แต่งขณะตามเสด็จไปยังจันทบุรีในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเป็นตอนจบฉบับซึ่งมักลงท้ายด้วย
กิจกรรมสุดท้ายในแต่ละวัน รวมถึงสภาพภูมิอากาศหรืออุณหภูมิในวันนั้น ไม่ มีค าลงท้ายเหมือน
จดหมายแต่อย่างใด  
  ใน จดหมายเหตุรายวันระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน มีการแบ่งตอนเป็น ๙๖ 
ตอนตามวันที่บันทึก ดังตัวอย่างที่ว่า 

เมืองบัตเตเวีย 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  

เข้าไปดูคุก เข้าทางคุกใหม่ซึ่งท าติดต่อไปกับคุกเก่า...เวลายามครึ่งไปบอลที่คลับ
ฮาโมนี คลับนี้สร้างขึ้นแต่ครั้งเซอร์แสตมฟอตแรฟเฟิลเปนเลบเตอแนนเกาเวอนเนอ...การ
จัดดอกไม้ที่นี่ฝีมือดีมาก ดูเขาเล่นกันจริงๆ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๕๐-๕๓)  

 

  ตอนข้างต้นขึ้นต้นด้วยสถานที่ ตามด้วยวันที่แบบสุรยคติหรือแบบสากล ซึ่งก าหนด
โดยต าแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก เช่น วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม เป็นต้น 
จากนั้นเป็นการบันทึกสถานที่ที่เดินทาง มีการบอกเวลาขณะเดินทางในเนื้อหา และจบเนื้อเรื่องในแต่
ละฉบับโดยไม่มีค าลงท้าย แต่เป็นกิจกรรมหรือความคิดเห็นต่อกิจกรรมนั้นๆ ในแต่ละวัน นอกจากนี้ยัง
มีการบันทึกโดยระบุเวลาตั้งแต่เริ่มเรื่อง เช่น ตัวอย่างขณะเสด็จประพาสเมืองบุยเตนซอก ดังนี้ 

 
เมืองบุยเตนซอก 
วันที่ ๑ มิถุนายน 

เช้า ๓ โมง ๔๐ ออกจากโฮเต็ลไปสเตชั่น บรรดากรมการทั้งเมียด้วยมาส่ง
ที่สเตชั่น...เวลาบ่ายไปส่วนโบกะนิเกอล์กาเดน...เวลาพลบออกจากสวนไปขี่รถดูตามถนน...
กลับมา ๒ ยามเศษหรือ ๗ ทุ่ม (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๖๐-
๖๘)  

 



 ๒๗๔ 
 

  ตอนดังกล่าวมีการขึ้นต้นฉบับด้วยเวลาในการออกเดินทาง จากนั้นมีการบอกเวลา
ก ากับการท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจดหมายเหตุรายวันระยะทาง และปิดท้ายด้วยเวลาเมื่อกลับที่พัก 
จดหมายเหตุรายวันระยะทางแบบแยกฉบับนี้จึงแบ่งด้วยสถานที่และวันที่ในการบันทึก ซึ่งมีท้ังที่บันทึก
ด้วยเวลาแบบจันทรคติและสุริยคติตามแบบสากล น่าสังเกตว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทางใน
ประเทศจะใช้วันที่ตามแบบจันทรคติ หากเมื่อเสด็จประพาสนอกประเทศจะใช้การบันทึกวันที่ตามแบบ
สากล และเป็นการจดบันทึกอย่างอนุทินหรือไดอารีโดยมีวันและเวลาก ากับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน 
ไม่มีค าลงท้ายเหมือนอย่างจดหมายแต่อย่างใด 

 
๒) จดหมายเหตุรายวันระยะทางแบบเล่าต่อเนื่องเป็นฉบับเดียว 
รูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทางซึ่งเล่าแบบต่อเนื่องรวมกันเป็นฉบับเดียวนี้  

มีทั้งสิ้น ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค ๒. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา  
๓. เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ ๔. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ ๕. ระยะทางเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ และ ๖. จดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ มักเป็นการจดบันทึกอย่างอนุทินหรือไดอารี
ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ออกเดินทางจนเดินทางกลับหรือหยุด ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้น พระองค์
ทรงขึ้นต้นด้วยวันเดือนปี ตามด้วยสถานที่ ยกตัวอย่างจาก ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค ดังนี้ 
 

ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๓๙ 
ในปีนี้ เดิมคิดว่าจะไปเมืองนครราชสีมา...ได้มอบให้เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์และ

เจ้าพระยามหินทร์เป็นผู้รักษาบ้านเมือง เยอแนลของเราตั้งหนึ่งแต่วันนี้ คือวัน ๑๔
๕ ฯ ๒ 

ค่ า แต่
ในครั้งนี้เราจะไม่มีความอุตสาหจดชื่อผู้มาด้วยเหมือนเมื่อคร้ังไปจันทบุรีคราวก่อน... 

วันที่ ๒ วัน ๑๕
๖ ฯ ๒ 

ค่ า ปีฉลู นพศก จุลศักราช ๑๒๓๙ เวลาย่ ารุ่งครึ่ง ดูเธอร์มอเมต
เตอร์อยู่ ๗๘ ดีครี ล้างหน้าแต่งตัวแล้วเรียกคนลงเรือ... 

พระนครปฐม 

วันที่ ๔ วัน ฯ
๑ ๒ ๒ 

ค่ า โมงเช้าตื่นนอนเธอมอเมตเตอร์ ๗๓ โกรกหัวแล้วกินข้าว เช้า 
๓ โมงขึ้นไปบนพระเจดีย์ วันนี้เชิญพระบรมอัฐิส าหรับไปด้วย... 

วัน ฯ
๓ ๒ ๓ 

ค่ า วันนี้ยอมนอนให้ฝีเสียวันหนึ่ง ไม่ได้ท าอะไร แต่มีพวกราษฎรไทยจีน
ชาวบางน้อย ซึ่งขอให้ช่วยขุดคลองมาหา มีของมาให้คนละเล็กละน้อย ปรับทุกข์ว่า เวลา
หน้าแล้งไม่มีน้ าล าบากนัก...กลับมาอยู่ข้างจะปวดฝีมาก วันนี้ไม่ได้นั่ งโต๊ะพร้อมด้วย
เจ้านาย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑-๒๗, ๒๒๓)  

  



 ๒๗๕ 
 
  จากตัวอย่างเป็นการขึ้นต้นวันแบบจันทรคติ มีการเล่าเรื่องโดยมิได้แบ่งแยกฉบับ
อย่างชัดเจน หากแต่เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ในการเดินทางก็จะระบุไว้กลางหน้ากระดาษเพ่ือให้ผู้อ่าน
ทราบ รัชกาลที่ ๕ ทรงเล่าเรื่องราวขณะเสด็จประพาสไทรโยคจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ คืน แล้วจึงจบด้วย
การกล่าวถึงกิจวัตรในวันสุดท้ายที่มิได้ทรงท าอะไร เนื่องจากมีพระอาการปวดฝี  
  ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีการเล่าตั้งแต่วันออกเดินทางจนถึงวันกลับ
ไว้เช่นเดียวกัน หากแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง ดังต่อไปนี้ 
 

 วันเสาร์เดือนสิบสองขึ้นค่ าหนึ่งปีขาลสัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๔๐ ปีนี้เป็นปีที่ ๗ 
ตั้งแต่เราได้ขึ้นไปเมืองลพบุรีคราวก่อน เมื่อคราวปีวอกจัตวาศก ศักราช ๑๒๓๔... 

 วันอาทิตย์เดือนสิบสองขึ้นสองค่ า กลางวันไม่มีการอะไร ฝนตกมาก เวลาบ่ายจะ
เดินไปดูงานก็ไม่ได้ ต้องลงเรือพายไปเที่ยว เมื่อจวนพลบแล้วกลับมาอยู่ตามธรรมเนียม ไม่ได้
ไปวัดไม่ได้ไปศาล เวลาค่ าไปทอดกฐิน...กลับมาเวลายามหนึ่ง 

 วันจันทร์เดือนสิบสองขึ้นสามค่ าเช้า ๔ โมงลงเรือโสภณฯ ขึ้นไปทอดกฐินกรุงเก่า... 
 วันอังคารเดือนสิบสองขึ้นสี่ค่ าเวลาเช้าสองโมงเศษ ไปบูชาเหมมณเฑียรเทวราช... 

วันอังคารเดือนสิบสองขึ้นสิบเอ็ดค่ าเวลา ๒ โมงเศษ...ออกเรือจากวัดป่าโมกข์
เวลา ๔ โมงเช้า แต่ไม่ได้มาด้วยเรือโสภณ มาด้วยเรือโบตเหลืองเรือปานมารุตลาก ออก
ทางบางไทรล่องลงมากรุงเทพฯ ถึงต าหนักแพเวลาบ่าย ๔ โมง ๑๕ มินิต (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๑-๒, ๒๖)  

 
  จดหมายเหตุรายวันระยะทางเรื่องดังกล่าวมีการขึ้นต้นวันที่แบบสากล คือ วันเสาร์ 
เดือน ๑๒ กล่าวถึงปีนักษัตรปีขาล จากนั้นเรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๐ ว่าสัมฤทธิศก โดยจุล
ศักราชที่ลงท้ายเลข ๑ เรียกเอกศก ลงท้ายเลข ๒ เรียกโทศก ลงท้ายเลข ๓ เรียกตรีศก ลงท้ายเลข ๔ 
เรียก จัตวาศก ลงท้ายเลข ๕ เรียกเบญจศก ลงท้ายเลข ๖ เรียก ฉศก ลงท้ายเลข ๗ เรียก สัปตศก ลง
ท้ายเลข ๘ เรียก อัฐศก ลงท้ายเลข ๙ เรียก นพศก จากนั้นกล่าวถึงกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน และท้าย
เรื่องเป็นการระบุเวลาในการเดินทางถึงต าหนักแพ     

 ส่วนพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ มีการบันทึกวันเวลาตั้งแต่เริ่มต้น 
ดังนี้  

 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๑๒๕ ออกจากสวนดุสิต ๒ ทุ่ม...ถึงวัดเขมา ๕ ทุ่มครึ่ง... 
วันที่ ๒๘ เช้าโมงครึ่ง ถ่ายรูป... 
วันที่ ๒๙ เช้า พวกชาวบ้านมาหา แต่ล้วนพวกที่ยังไม่รู้จักต้องการจะมาดู...เวลา

บ่ายลงเรือไปเที่ยวหมายจะถ่ายรูป...เวลาค่ ามีคนขายของแต่ไต่ถามได้ความว่า เขาเกณฑ์



 ๒๗๖ 
 

ให้มาขายเป็นการกรุต...ไม่มียุงเหมือนเมื่อคืนนี้ด้วย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๔, ๕๗)  

 
  จะสังเกตได้ว่ามีการใช้วันเดือนปีแบบสากล คือ ๒๗ กรกฎาคม ผสมผสานกับรัตนโก
สินทรศก คือ ร.ศ. ๑๒๕ แสดงถึงความหลากหลายในการระบุวันเดือนปีของจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางของพระองค์ จากนั้นเป็นการกล่าวถึงกิจกรรมมีการแทรกเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ อยู่ตลอด จากนั้นจบด้วยกิจกรรมในวันนั้น  

เสด็จประพาสคลองแสนแสบ ระบุวันเวลาเหมือน เสด็จประพาสต้น คือ “วันที่ ๓๐  
มกราคม ร.ศ. ๑๒๖ ออกเรือ ๒ โมงกับ ๑๙ นาที เข้าประตูน้ าไม่ช้า...วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๑๒๖ ออก
เรือ ๓ โมงเศษ บ้านเรือนตอนในนี้เข้ามาแปลกกว่าข้างนอก...ยังไม่ถึง ๔ โมงก็ถึงคลองราชด าริห์ ซึ่งรถ
โมเตอร์คาร์มาคอยรับ...” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๗: ๘๗, ๑๐๐-๑๐๓) มี
การระบุวันเดือนอย่างสากลและใช้รัตนโกสินทรศก มีการระบุเวลาระหว่างการเล่า และจบท้ายด้วย
กิจกรรมของวันสุดท้าย 

ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู 
รัตนโกสินทร์ 

ศก ๑๐๙ มีการระบุวันที่ ๒ แบบ คือ “วันที่ ๑๖ เดือนเมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ ตรงกับวันพุธ 
เดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ า ปีขาลโทศก จุลศักราช ๑๒๕๒” ซึ่งใช้เพียงครั้งแรกครั้งเดียว และ “วันที่ ๑๗ 
วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ า” ซึ่งทรงยึดการระบุวันที่แบบหลังตลอดเรื่อง จนถึงตอนสุดท้าย
ของเรื่องที่มีการระบุถึง “เรื่องเท่ียวกลางคืน” เพ่ิมเติมไว้ 
  จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ มีการกล่าวถึง
วันที่แบบสากลและจันทรคติพร้อมกัน ดังที่ว่า  
 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ 

ตรงกับวัน ฯ
๑ ๓ ๖ 

ค่ า ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๖๓ 
เมื่อวานนี้สวดมนต์ในห้องเขียว.................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ 

ตรงกับวัน   ฯ
๒ ๔ ๖ 

 ค่ า ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๖๓ 
 นอนหลับสบายดี เรือตกมาถึงสามร้อยยอดไม่มีคลื่น………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………    

บุยเตนซอค 



 ๒๗๗ 
 

        วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ 

ตรงกับวัน   ฯ
๕ ๑๔ ๖ 

 ค่ า ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๖๓ 
 ลุกขึ้นกินข้าวต้มเวลา ๒ โมง ๕๐ ขึ้นรถไปกับแม่เล็กลูกเอียดนอ้ย มิสเตอร์เวลเลตเต............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………    

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๐ 

ตรงกับวัน ๙
๔ ฯ ๙ 

ค่ า ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๖๓ 
 เวลาเช้าขึ้นมาตามล าแม่น้ า เห็นเรือรบอังกฤษทอดอยู่ล าหนึ่ง เช้า ๒ โมงถึงต าหนักแพ มี 
พระ เจ้านายข้าราชการรับเต็มยศ...เวลาเย็นจึงได้ไปที่วัดและที่สวนดุสิต  (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑-๔, ๒๒๖)  

 

  จดหมายเหตุรายวันระยะทางเรื่องข้างต้นมีการใช้วันที่แบบสากล คือ วันที่ ๑-๓๑ 
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม และรัตนโกสินทรศก มีการระบุวันที่แบบจันทรคติแบบข้างแรมและ
ข้างขึ้น รวมถึงจุลศักราชอีกด้วย พระองค์ทรงระบุสถานที่ที่เดินทางถึงอยู่เป็นระยะ ท าให้ผู้อ่านตาม
เนื้อเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นเป็นการเล่าเรื่องแบบอนุทินแล้วจึงจบท้ายตรงการเดินทางกลับบางกอก 

จดหมายเหตุรายวันระยะทางที่เล่าต่อเนื่องเป็นฉบับเดียวกันนี้ มีการขึ้นต้นด้วยวัน
เดือนปีหลายรูปแบบ ทั้งจันทรคติ สุริยคติ รวมถึงแบบที่ผสมผสานกัน มีการระบุถึงสถานที่ระหว่าง
การเดินทางเป็นบางเรื่อง มีการแทรกร้อยกรองใน ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค แสดงถึงการ
ผสมผสานรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรองในจดหมายเหตุรายวันระยะทางของพระองค์ การที่พระองค์
ทรงใช้กลวิธีการแสดงวันที่  เวลาและสถานที่ที่หลากหลายนี้แสดงว่ารูปแบบในการจดบันทึกการ
เดินทางยังไม่แน่นอนนัก จึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือผสมกลวิธีต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การใส่
บทร้อยกรองในจดหมายเหตุรายวันระยะทางบางเรื่องนี้ยังแสดงถึงการบันทึกการเดินทางแบบเก่า
และแบบใหม่ในยุคนั้น  

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดท าให้ทราบว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทางนี้มีรูปแบบที่
ผสมผสานกันระหว่างอนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึกเหตุการณ์ และจดหมายเหตุ
ซึ่งเน้นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเวลาอย่างสม่ าเสมอ การระบุวันและเวลาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับงานเขียนประเภทนี้ ทั้งยังสอดแทรกลักษณะของนิราศในจดหมายเหตุรายวันระยะทาง
บางเรื่องอีกด้วย สรุปได้ว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทาง คือ การจดเรื่องราวการเดินทางอย่าง
จดหมายเหตุเพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานบ้านเมือง หรือให้ความรู้แก่คนทั่วไป รูปแบบดังกล่าวไม่ระบุ
ผู้รับเหมือนอย่างจดหมาย เพียงแต่เป็นการจดบันทึกท่ีมีการเดินทางเป็นหลัก จึงเรียกว่าจดหมายเหตุ
รายวันระยะทาง คือ การจดการเดินทางเป็นรายวัน การเผยแพร่จึงอาจเขียนเป็นวันๆ หรือเขียน
ต่อเนื่องรวมกัน ในยุคที่ยังไม่มีค าว่าสารคดีท่องเที่ยว จดหมายเหตุรายวันระยะทางจึงแทนรูปแบบ



 ๒๗๘ 
 
การเขียนสารคดีท่องเที่ยว กล่าวคือ การจดบันทึกการท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบอย่างบันทึกรายวัน ผู้
ศึกษาพบว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทางมี ๒ รูปแบบ คือ จดแยกเป็นฉบับ โดยใช้สถานที่และวันที่
เป็นตัวแบ่ง และจดรวมกัน โดยมีวันที่เป็นตัวแบ่งการเดินทางในแต่ละวัน มีการแบ่งเนื้อหาตาม
สถานที่บ้างเป็นบางเรื่อง รูปแบบข้างต้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในสมัยรัชกาล
ที่ ๕  

 
 ๔.๒.๑.๒ พระราชหัตถเลขา   

 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่  ๕ ซึ่งเป็นพระราชหัตถเลขาเป็นการบันทึก
เหตุการณ์ระหว่างการเสด็จประพาสไปยังดินแดนต่างๆ ด้วยรูปแบบของพระราชหัตถเลขา พระองค์
ทรงบันทึกถึงผู้รับไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังปรากฏการระบุวันและเวลาในการเดินทางอย่างอนุทิน
และจดหมายส่วนตัวอีกด้วย รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางในรูปแบบพระ
ราชหัตถเลขาจ านวน ๑๓ เรื่อง ได้แก่   

๑. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑ 
๒. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๒  
๓. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๓  
๔. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  
๕. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า  
๖. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี  
๗. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี  
๘. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๑ ร.ศ. ๑๐๘  
๙. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙  
๑๐. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๓ ร.ศ. ๑๑๗  
๑๑. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๔ ร.ศ. ๑๒๐  
๑๒. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐  
๑๓. พระราชหัตถเลขา ไกลบ้าน ส าเนาพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖  
 พระราชหัตถเลขาถือเป็นบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่ง

ผสมผสานการเขียนจดหมายรวมกับการบันทึกประจ าวัน๒๑๐ การใช้ค าประพันธ์ร้อยแก้วเพ่ือบันทึก
การเดินทางจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้น นอกเหนือจากการบันทึกพงศาวดารหรือเรื่องอ่านเล่นอื่นๆ 

                                                           

 ๒๑๐ อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ๔.๒.๒  



 ๒๗๙ 
 
การบันทึกการเดินทางด้วยพระราชหัตถเลขาจึงเป็นสิ่ งใหม่ เมื่อพิจารณารูปแบบของพระ
ราชหัตถเลขาพบว่าทรงมีวิธีการในการใช้ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายแตกต่างกัน เนื่องจากพระราช
ประสงค์ในการพระราชทานพระราชหัตถเลขาแก่ผู้รับหลายระดับ จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดของพระ
ราชหัตถเลขา ดังตารางต่อไปนี้  
 

พระราชหัตถเลขา 

ชื่อเร่ือง ประเภท/ จ านวน/ ระดับ ผู้รับ/ระดับภาษา 
๑. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมือง
ชายทะเลตะวันออก ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔๒๕ 

พระราชหัตถเลขา/ ๓ ฉบับ ฉ.๑ เจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์ 
ฉ.๒ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ
บ าราบปรปักษ์ ฉ.๓ กรมหมื่น
ประจักษ์ศลิปาคม/ ก่ึงทางการ
และสนทนา 

๒. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมือง
ชายทะเลตะวันออก ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๒๖ 

พระราชหัตถเลขา/ ๓ ฉบับ ฉ.๑ กรมหมื่นภูธเรศธ ารงศักดิ์ 
ฉ.๒ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 
ฉ.๓ เจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์/ 
กึ่งทางการและสนทนา 

๓. พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมือง
ชายทะเลตะวันออก ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๔๒๗ 

พระราชหัตถเลขา/ ๔ ฉบับ ฉ.๑-๓ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ
บ าราบปรปักษ์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ ข้าราชการผู้รักษาพระนคร 
ฉ.๔ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ
บ าราบปรปักษ์/ ก่ึงทางการและ
สนทนา   

๔. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝ่าย
เหนือ พ.ศ. ๒๔๔๔ 

พระราชหัตถเลขา/ ๒๖ 
ฉบับ 

ฉ.๑-๒๖ สมเด็จฯ กรมพระยาเท
วะวงศวโรปการ (ที่ประชุม
ผู้ส าเร็จราชการรักษาพระนคร) 
/ ก่ึงทางการและสนทนา 

๑๐. พระราชหตัถเลขา เรื่องเสด็จประพาสล าน้ า
มะขามเฒ่า พ.ศ. ๒๔๕๑ 

พระราชหัตถเลขา/ ๓ ฉบับ ฉ.๑-๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร คือ 
รัชกาลที่ ๖ (ท่ีประชุมผู้ส าเร็จ
ราชการรักษาพระนคร)/ ก่ึง
ทางการและสนทนา  

๖. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๕๑ 

พระราชหัตถเลขา/ ๒ ฉบับ ฉ.๑-๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร คือ 
รัชกาลที่ ๖/ กึ่งทางการและ



 ๒๘๐ 
 

สนทนา 

๗. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑล
ราชบุรี พ.ศ. ๒๔๕๒ 

พระราชหัตถเลขา/ ๖ ฉบับ ฉ.๑-๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร คือ 
รัชกาลที่ ๖/ กึ่งทางการและ
สนทนา 

๘. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู ครั้งท่ี ๑ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) 

พระราชหัตถเลขา/ ๔ ฉบับ ฉ.๑-๔ ท่านกลางและกรมหลวง
เทวะวงศ์วโรปการ/ ก่ึงทางการ
และสนทนา 

๙. พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู ครั้งท่ี ๒ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) 

พระราชหัตถเลขา/ ๕ ฉบับ ฉ.๑- ๕ ที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งอยู่
รักษาพระนคร/ ก่ึงทางการและ
สนทนา 

๑๐. พระราชหตัถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู ครั้งท่ี ๓ ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) 

พระราชหัตถเลขา/ ๒ ฉบับ ฉ.๑-๒ ท่านกลางและกรมหลวง
เทวะวงศ์/ ก่ึงทางการและ
สนทนา 

๑๑. พระราชหตัถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มลายู ครั้งท่ี ๔ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) 

พระราชหัตถเลขา/ ๒ ฉบับ ฉ.๑-๒ กรมหลวงเทวะวงศ์วโร
ปการ/ ก่ึงทางการและสนทนา 

๑๒. พระราชหตัถเลขา เมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ 

พระราชหัตถเลขา/ ๖๒ 
ฉบับ 

ฉ.๑-๖๒ สมเด็จพระบรมราชินี
นารถ ซึ่งส าเร็จราชการแผ่นดิน
เวลาเสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสยุโรปครั้งแรก (แม่เล็ก)/ 
กึ่งทางการ สนทนา และกันเอง 

๑๓. พระราชหตัถเลขา ไกลบ้าน ส าเนาพระ
ราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภา
นภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. 
๒๔๕๐) 

พระราชหัตถเลขา/ ๔๓ 
ฉบับ 

ฉ.๑-๔๓ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี 
(สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี 
กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี/ ลูก
หญิงน้อย)/  ก่ึงทางการ สนทนา 
และกันเอง 

 
การมีพระราขหัตถเลขาถึงบุคคลต่างๆ นี้มีรูปแบบแตกต่างกัน มักมีการระบุสถานที่

เขียน วันเดือนปี ชื่อผู้รับ ค าลงท้าย และชื่อผู้เขียน ดังตัวอย่างใน พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จ
ประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๒๕ ที่ว่า 
 
 



 ๒๘๑ 
 
 

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑ 

ถึงคุณสุรวงศวัยวัฒน๒์๑๑ ด้วยเรือภิรมย์เรวจรถือหนังสือของเธอ แจ้งราชการแล
บอกอาการสมเด็จเจ้าพระยามายังพระยาประภากร

วงศ๒๑๒............................................................... 

ระยะทางซึ่งฉันออกมาครั้งนี้ วนัแรกนอนปากน้ า วนั ๘
๒ ฯ ๑ 

 ค่ า นอนสัตตหีบ........... 
................................................................................................................................................. 

หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรีน่าเกาะหมาก 

วัน ๑๓
๗ ฯ ๑ 

 ค่ า ปีมะเมียจัตวาศก๑๕ ศักราช ๑๒๔๔  
สยามินทร์ 

        (พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๑-๒) 
 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการขึ้นต้นด้วยชื่อผู้รับ คือ คุณสุรวงศวัยวัฒน์ โดยมิได้แยก 
ออกจากเนื้อหา หลังจากการเล่าการเดินทาง มีการระบุวันแบบจันทรคติ คือ วันข้างขึ้นหรือข้างแรม 
แล้วจึงระบุค าลงท้ายแสดงถึงสถานที่ว่า “หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรีน่าเกาะหมาก” ลงท้ายวันที่ตาม
แบบจันทรคติ ปีนักษัตร จุลศักราช และลงชื่อว่า “สยามินทร์” อย่างเป็นทางการ ลักษณะดังกล่าวเป็น
พระราชหัตถเลขาที่มีมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ปฏิบัติราชการในพระนคร ได้แก่ เจ้าพระยาสุรวงศ
วัยวัฒน์ ที่สมุหพระกลาโหม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบ าราบปรปักษ์ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น
ประจักษ์ศิลปาคม ทรงบัญชาการกระทรวงวัง พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นภูธเรศธ า รงศักดิ์ ทรง
บัญชาการกระทรวงเมือง และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการผู้อยู่รักษาพระนคร  

 พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๙ มีรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 

 
พลับพลาทีป่ระทบัแรมเมืองชุมพร 

วันที่ ๑๙ เมษายน รัตนโกสนิทรศก๒๓ ๑๐๙ 
ถึงที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งอยู่รักษาพระนคร 

ด้วยตั้งแต่ฉันได้ออกจากกรุงเทพฯ เวลาเช้า ๔ โมงเศษ ลงมาถงึเมืองสมุทรปราการ 
เวลาบา่ย ๒ โมง หยุดบูชาพระสมุทรเจดีย์............................................................................... 

 นับวา่เป็นเวลาสบายตัง้แต่เมืองชุมพรตลอดออกไปจนเมืองกระเมืองระนอง. 

                                                           

 ๒๑๑ เจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์ (วอน บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหม 
 ๒๑๒ พระยาประภากรวงศ (ชาย บุนนาค) จางวางมหาดเล็ก เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์ 



 ๒๘๒ 
 

สยามินทร์ 
(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๘๕-๘๘) 

 

แสดงถึงการขึ้นต้นด้วยสถานที่ วันที่แบบสากล ตามด้วยรัตนโกสินทรศก มีค าขึ้นต้น  
“ถึงที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งอยู๋รักษาพระนคร” จากนั้นเป็นการเล่าเรื่องโดยมีการแทรกเวลาระหว่างการ
เล่า ก่อนจบฉบับจะมีการกล่าวถึงสารทุกข์สุกดิบของพระองค์และคณะ จากนั้นลงชื่อว่า “สยามินทร์” 
ในตอนท้ายทุกฉบับ น่าสังเกตว่าหากเป็นพระราชหัตถเลขาถึง “ท่านกลางและกรมหลวงเทวะวงศวโร
ปการ” มีการระบุตอนท้ายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้เดินทาง เช่น “ได้มีความสบายอ้วนขึ้นเสมอกับ
ปรกติแต่ก่อนได้ แต่ยังไม่นับว่ามีก าไร บรรดาคนที่มามีไม่สบายบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่ถึงนับว่าเจ็บได้ 
พอจะบอกได้ว่าเป็นสุขสบายอยู่ทั้งสิ้น”  
  พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงมี
รูปแบบการเขียนเหมือนอย่างพระราชหัตถเลขาข้างต้น ดังนี้ 
 
 

ที่ ๙ 
เรือมหาจักรี เมืองปอตเสด 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ร.ศ.๓๐ ๑๑๖ 
ถึงแม่เล็ก, 

 ฉันจะขอเพิ่มเติมเร่ืองที่ตกหล่น เม่ือวานนี้เสียก่อน จึงจะว่าส่วนวันนี้ต่อไป.............. 
วันนี้เปนวันแรกที่จะเข้าไปในเขตร์ยุโรป นบัว่าไกลคนละทวปีมีใจนึกถึงแม่เล็กมากยิ่งกว่าทุก
วัน ขอให้บอกลูกแลบรรดาพี่น้องแลใครๆ ที่เปนที่รักใคร่ ว่าฉันมีความสบายดีแลมีความรลึก

ถึงอยู่ หวังใจว่าจะมีความสบายด้วยกันทั้งสิน้ 
(พระปรมาภไิธย) จุฬาลงกรณ์ ปร. 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๑๘-๑๒๔) 

   
  ในพระราชหัตถเลขาเรื่องนี้มีการขึ้นต้นด้วยสถานที่ วันที่ และค าขึ้นต้นถึงผู้รับ คือ 
“ถึงแม่เล็ก” หลังจากเล่าเรื่องราวการเดินทางแล้วมีการลงท้ายด้วยความเป็นอยู่ของพระองค์ แสดง
ความคิดถึง จบด้วยการลงนามว่า “จุฬาลงกรณ์ ปร.” ตั้งแต่พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒๕ ขณะ
ประทับเมืองฟลอเรนซ์ถึงฉบับที่ ๖๒ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย จะทรงใช้ค าลงท้ายว่า “ผัวที่รักของแม่เล็ก” 
และเม่ือมีปล. จะทรงลงท้ายว่า “(พระปรมาภิไธย) จ.ป.ร.” ทุกครั้ง  



 ๒๘๓ 
 
  การระบุวันเดือนปีในแต่ละฉบับอาจเป็น วัน เดือน และร.ศ. หรือวันและเดือน ลง
ท้ายว่า “(พระบรมนามาภิไธย) สยามมินทร์” เช่นใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ า
มะขามเฒ่า หรือการระบุวัน เดือน และร.ศ.ตอนต้นเรื่อง จากนั้นเป็นการระบุวันที่ เช่น “วันที่ ๑๕ ได้
ลงเรือ” และไม่มีค าลงท้ายรวมถึงชื่อผู้เขียน ใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน 
เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ ดังนั้นรูปแบบการระบุวันเดือนปี จึงมีทั้งการระบุแบบจันทรคติ และสุริยคติ คือ วันที่
และเดือน มีการใช้รัตนโกสินทรศกร่วมด้วย การระบุสถานที่มักอยู่ที่ต้นเรื่อง แต่มีบางเรื่องที่ใช้สถานที่
ก ากับเนื้อหาบ้าง การระบุเวลาทรงระบุในเนื้อหาระหว่างการเล่าเรื่องและการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ค าลงท้ายมีทั้งที่อยู่ในเนื้อหาตอนท้ายฉบับ และที่แบ่งเขียนออกมาอย่างรูปแบบจดหมาย ค าลง
ท้ายแสดงถึงความสนิทสนมของพระองค์ต่อผู้รับด้วย ส่วนการลงพระนามในตอนท้ายนั้นมีการระบุ
พระปรมาภิไธยและใช้ว่า จุฬาลงกรณ์ปร. หรือพระปรมาภิไธย จ.ป.ร.หากเป็นการเขียนปล. รวมถึงใช้
ค าว่าสยามินทร์ลงท้ายพระราชหัตถเลขาอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังปรากฏการแทรกบทร้อยกรองในพระราชหัตถเลขาบางเรื่อง เช่น พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ และ ไกลบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ไกล
บ้าน เล่ม ๑ คืนที่ ๔ ณ เรือมหาจักรี ลงวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม มีการกล่าวถึงโคลงกรมประจักษ์ไว้ใน
เนื้อหา ดังนี้ 
 

โคลงกรมประจักษ์นั้นเรียกว่า นิราศรัตนะ คิดต่อไปได้อิกดังนี้ 
๏อาดูรอดักดิ้น   ดวงกมล ฝ่อแฮ 

หล่อหลั่งถั่งอสุชล   ชุ่มหน้า 
เวียนซับฤส่างจน   บวมเบ่ง 
หนักจิตรคิดเห็นถ้า  ถูกล้อเหลืออายฯ 

  ๏อุบายบอกป่วยแก้ว  ตาด า เจ็บเฮย 
  สวมแว่นน้ าเงินง า   เงื่อนไว้ 
  วันเดียวดอกทนคล า  มืดหน่อย 
  ไม่มืดเหมือนร้างไร้   แว่นแก้วก่องสมรฯ 
  ๏อยากจรจักใคร่รู้   เทียมเขา 
  ดีกว่าต่อโดยเดา   พลาดพลั้ง 
  ออปโปสิชั่นเอา   มาข่ม คุยแฮ 
  จ าพรากจากนุชทั้ง   สี่ห้าอย่าหมองฯ 
  ๏สองคร้ังแตรเตร่ินก้อง  นาวา 
  เชิญเสพย์ภักษโภชา  แวดล้อม 
  ยลแกงบ่ตรูตา   เตือนตริ ถึงแฮ 



 ๒๘๔ 
 
  น้ าพริกขนมจีนพร้อม  เหมือดเจ้าจัดสรรฯ 
  ๏สามวันเว้นเสพย์น้ า  มือนาง 
  พุงยอบหย่อนเอวบาง  บอบช้ า 
  นี่หากยากเย็นทาง   เทถ่าย 
  จ าหย่อนผ่อนภักษ์ซ้ า  สะกดกลั้นแปดคราฯ 

โคลงเหล่านี้ส าหรับอ่านเวลากินเข้าเวลาละบท กรมประจักษ์จะท านิราศกลอน เร่ิม
ขึ้นยังไม่เข้าท่า ถูกโคลงทับหนักเข้าออกจะรวนเร. (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๙-๓๐)  
  

 ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการแทรกบทร้อยกรอง คือ โคลงกรมประจักษ์ซึ่งทรงเรียกว่า 
นิราศรัตนะ ระหว่างการเดินทางทางเรือไปยังทวีปยุโรป พระองค์ทรงตรวจแก้โคลงเหล่านี้ระหว่างการ
เสด็จประพาสยุโรป รูปแบบของพระราชหัตถเลขาจึงมีทั้งร้อยแก้วและการแทรกบทร้อยกรองเพ่ือให้
เนื้อเรื่องน่าติดตามมากยิ่งข้ึน 
  จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานงานเขียนประเภทต่างๆ จน
เป็นบันทึกการเดินทางในรูปแบบพระราชหัตถเลขา การบันทึกการเดินทางด้วยจดหมายถึงผู้รับยังคง
เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้น เนื่องจากกวีนิยมใช้ร้อยกรองพรรณนาถึงการจากนางหรือบันทึกการ
เดินทางเป็นหลัก รูปแบบบันทึกการเดินทางในยุคสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคสมัยแห่งการเริ่มต้น ถือ
เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วแนวใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่งานเขียนประเภทสารคดีท่องเที่ยวต่อไป  ยกตัวอย่าง
จากรัชกาลที่ ๗ ที่ทรงพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาในคราวเสด็จประพาสเกาะชวา โดยมีพระราช
ด ารัสก่อนเสด็จว่า  
 

  “ไปเที่ยวชะวาคราวนี้อยากจะเขียนหนังสือเป็นรายวันเหมือนกับไกลบ้านของทูน
หม่อม (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงเขียนถึงสมเด็จหญิงน้อย (สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี) แต่ฉันก็ไม่มีลูก คนที่ใกล้ชิดจริงๆ 
ก็ไปด้วยแล้ว (ทรงหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุร
ประภาต) ฉันจะเขียนถึงยูนิเวอร์ซิตี้๒๑๓นะ” แต่น่าเสียดายที่มีเวลาทรงพระอักษรน้อย ด้วย

                                                           

 ๒๑๓ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอรรคราชเทวีทรงเลือกครูมาสอนในวังบางขุนพรหมแก่พระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษ์วิจิตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าพิสิฐสบสมัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี 
และโปรดให้ผู้อื่นเข้าเรียนด้วย หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากรและชาวต่างประเทศที่รู้จักมักคุ้นในสมัยนั้นพากันล้อ
เรียกว่า “บางขุนพรหมยูนิเวอรซิตี้” รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระบรมราชินีจึงทรงเรียกตามบ้างจนติดพระโอษฐ์ว่า 



 ๒๘๕ 
 

ต้องเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ และเสด็จในงานรับรองมากมาย จึงทรง
เขียนได้ไม่ทันจบก็ถึงวันเสด็จกลับ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๒: ค าน า)  

 

 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ จึงถือเป็นต้นแบบส าคัญในการเขียนวรรณกรรมบันทึก
การเดินทางของเจ้านายชั้นสูงในสมัยต่อมา การส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์รูปแบบบันทึกการ
เดินทางของสยามนี้ มีความส าคัญต่อพัฒนาการของงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง
 สรุปได้ว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มี ๒ รูปแบบ คือ จดหมายเหตุรายวันระยะทาง
และพระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุรายวันระยะทางนี้มีทั้งที่แยกฉบับและเล่าต่อเนื่องเป็นฉบับเดียว 
กลวิธีการเล่ามักใช้เวลาและสถานที่ก ากับในเรื่องเพ่ือให้ติดตามเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น รูปแบบการบอกวันที่
มีทั้งแบบจันทรคติ สุริยคติ และผสมผสานทั้งสองรูปแบบ จดหมายเหตุรายวันระยะทางนี้เป็น
รูปแบบหนึ่งของสารคดีท่องเที่ยวในยุคเริ่มแรกของการบันทึกการเดินทางด้วยร้อยแก้ว ส่วนพระ
ราชหัตถเลขาจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ มีค าขึ้นต้นค าและค าลงท้าย ส่วนใหญ่มักข้ึนต้น
ด้วยสถานที่ วันที่ และผู้รับ มีการล าดับเรื่องตามเวลา และจบด้วยค าลงท้ายรวมถึงลงนามผู้ส่ง พระ
ราชหัตถเลขาบางฉบับอาจไม่ระบุค าลงท้ายและนามผู้ส่ง มีการแทรกบทร้อยกรองระหว่างการบันทึก
การเดินทาง ในพระราชหัตถเลขาบางเรื่อง  

เมื่อพิจารณาจากจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขาทั้งหมดแล้วพบว่า
บันทึกการเดินทางของพระองค์เป็นงานเขียนบันทึกการเดินทางในยุคแรก ซึ่งยังไม่ปรากฏงานเขียนใน
รูปแบบสารคดีท่องเที่ยว งานเขียนของพระองค์จึงเป็นสารคดีท่องเที่ยวในยุคสมัยของพระองค์ ถือ
เป็นร้อยแก้วแนวใหม่นอกเหนือจากเรื่องอ่านเล่นทั้งปวง จดหมายเหตุรายวันระยะทางมุ่งบันทึกเพ่ือ
เป็นหลักฐานและความรู้อย่างจดหมายเหตุ ส่วนพระราชหัตถเลขามีพระราชประสงค์สื่อสารหรือ
รายงานความรู้และทัศนคติต่อผู้รักษาพระนครหรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างจดหมายราชการและ
จดหมายส่วนพระองค์ ในยุคสมัยที่ยังไม่มีรูปแบบของสารคดีท่องเที่ยว จดหมายเหตุรายวันระยะทาง
และพระราชหัตถเลขาจึงสื่อความหมายถึงการบันทึกการเดินทางด้วยรูปแบบเฉพาะของพระองค์ 
บันทึกการเดินทางของพระองค์จึงถือเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 ๔.๒.๒ การผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตก 

บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงงานเขียนประเภทใหม่ซึ่งใช้
บันทึกการเดินทางนอกเหนือจากวรรณคดีนิราศ ผู้ศึกษาพบว่าลักษณะส าคัญของบันทึกการเดินทาง

                                                                                                                                                                      

“พวกยูนิเวอร์ซิตี้” และสั้นเข้าจนเหลือเพียง “ยูนิเวอร์ซิตี้” เท่านั้น (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๒: 
ค าน า) 



 ๒๘๖ 
 
ชุดนี้คือการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตก ซึ่งท าให้บันทึกชุดนี้มีวิธีการบันทึกเป็น
รายวันอย่างสม่ าเสมอ มุ่งบันทึกข้อเท็จจริง และแสดงทัศนะประกอบการบันทึกข้อเท็จจริงเหล่านี้ 
ลักษณะดังกล่าวปรากฏทั้งในรูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขา  
 รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางชุดนี้โดยผสมผสานลักษณะของอนุทิน 
บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึกเหตุการณ์ จดหมายเหตุ จดหมายส่วนตัว และนิราศ๒๑๔

บันทึกการเดินทางของพระองค์จึงมีลักษณะเฉพาะอย่างใหม่ของยุคสมัย พระองค์ทรงน ารูปแบบงาน
เขียนดั้งเดิมของสยามคือจดหมายเหตุซึ่งเป็นการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของทางราชการ ผ่าน
การลงวันเดือนปีและเวลาก ากับ และนิราศซึ่งเป็นวรรณคดีร้อยกรองที่มีจุดประสงค์เพ่ือบันทึกการ
เดินทางไกล ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงความรักความอาลัยที่มีต่อนางอันเป็นที่รักมา
ผสมผสานกับรูปแบบใหม่ของตะวันตกอย่างอนุทินและบันทึกประจ าวัน ซึ่งเน้นบันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน และเหตุการณ์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นส่วนตัว โดยระบุวันที่หรือเวลาที่ก ากับ 
บันทึกความทรงจ าซึ่งบันทึกเรื่องราวในอดีตจากความทรงจ า ประสบการณ์ ทั้งส่วนตัวและเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นเหตุการณ์มากกว่าบุคคลและมีการแสดงความคิดเห็นประกอบ บันทึก
เหตุการณ์ที่บันทึกเรื่องราวส าคัญตามล าดับเวลา รวมถึงจดหมายส่วนตัวที่ปรากฏในรูปแบบของพระ
ราชหัตถเลขาซึ่งเจาะจงส่งถึงผู้รับคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้น จดหมายเหตุรายวันระยะทางและ
พระราชหัตถเลขาของพระองค์เป็นการผสมผสานรูปแบบดั้งเดิมของสยามกับรูปแบบใหม่ของ
ตะวันตกข้างต้นซึ่งมีรูปแบบของการจดบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในทางราชการและรูปแบบ
ของการจดบันทึกการเดินทางด้วยร้อยกรอง มาเป็นการจดบันทึกการเดินทางด้วยร้อยแก้วผ่าน
รูปแบบการจดบันทึกรายวันซึ่งก ากับด้วยวันเดือนปีและเวลาอย่างสม่ าเสมอ โดยมีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้นและเป็นหลักฐานส าคัญของทางราชการและประวัติศาสตร์ 
 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ที่มีรูปแบบเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางหรือที่เรียก
สั้นๆ ว่าระยะทางจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของบันทึกการเดินทางที่มีการผสมผสานลักษณะของงานเขียน
รูปแบบต่างๆ ทั้งของไทยและตะวันตกจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของรัชกาลที่ ๕ ในช่วงเวลาแห่ง
การเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้ภาวะการล่าอาณานิคมที่ตะวันตกเดินทางออกส ารวจทั่วโลก ผู้ศึกษา
พบว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทางของพระองค์มีลักษณะของอนุทินและบันทึกประจ าวัน กล่าวคือ 
มีการจดบันทึกทุกวัน มีการลงวันที่ก ากับ มีลักษณะของความเป็นส่วนตัวและไม่ได้มีเจตนาเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง ที่ทรงเล่าเหตุการณ์เป็นรายวันอย่าง
อนุทิน โดยมีการจดบันทึกวันที่ก ากับไว้โดยตลอดระยะทางการเสด็จ ทั้งยังสัมพันธ์กับบันทึกความ
ทรงจ าจากการบันทึกความทรงจ าระหว่างการเดินทางในหลายครั้ง รวมถึงยังมีลักษณะของบันทึก

                                                           

 ๒๑๔ อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก ข 



 ๒๘๗ 
 
เหตุการณ์หรือโครนิกซ่ึงเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ประพันธ์ประสบพบเจอในแต่ละวันอย่างละเอียด 
ในแง่ของลักษณะที่สัมพันธ์กับจดหมายเหตุนั้นบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีการระบุวันเดือน
ปีและจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ อย่างละเอียด แต่มีการบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์ด้วย ทั้งยังมีการ
น าลักษณะการแต่งนิราศสอดแทรกในจดหมายเหตุรายวันระยะทาง ๒ เรื่อง คือ เสด็จประพาส
จันทบุรี และระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค อีกด้วย  
 ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าพระองค์ทรงใช้ค าว่า “ไดอารี่” (๒๕๐๔: ๗๑) และ “เยอแนล” (๒๕๐๔: 
๘๗) ใน ระยะทางเสด็จพระพาสไทรโยค อันแสดงถึงยุคสมัยของการเริ่มต้นงานเขียนประเภทบันทึก
การเดินทาง จึงมีการเรียกงานเขียนประเภทนี้ด้วยค าทับศัพท์ดังกล่าว หากแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหา
และรูปแบบของจดหมายเหตุรายวันระยะทางของรัชกาลที่ ๕ แล้วจะพบว่ามีลักษณะผสมผสานงาน
เขียนประเภทอ่ืนๆ ทั้งของไทยและตะวันตกจนกลายเป็นบันทึกการเดินทางที่มีลักษณะเฉพาะของ
พระองค์เอง ผู้ศึกษาพบว่ามีจดหมายเหตุบันทึกการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์สยามที่เกิดขึ้น
ในสมัยหลังรัชกาลที่ ๕ เช่น จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (๒๕๕๘) ซึ่งมีลักษณะเป็นจดหมายเหตุรายวันบันทึกเรื่องราวต่างๆ ระหว่างการเสด็จ
ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื้อหามีจ านวน ๑๒ ฉบับ โดยบันทึกเหตุการณ์
การเสด็จออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองปักษ์ใต้ ตั้งแต่เมืองชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
และนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 งานเขียนรูปแบบพระราชหัตถเลขาของพระองค์มีลักษณะการผสมผสานกับงานเขียนของ
ไทยและตะวันตกที่มีอยู่ก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น อนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึก
เหตุการณ์ จดหมายเหตุ จดหมายส่วนตัว และนิราศ โดยพระองค์ทรงน ารูปแบบการจดบันทึกอย่าง
จดหมายเหตุและจดหมายส่วนตัวมาผสมผสานจนเกิดเป็นจดหมายบันทึกเหตุการณ์การเสด็จ
ประพาสถึงผู้รับหลายระดับ การมีจดหมายถึงบุคคลต่างๆ นี้ก่อให้เกิดระดับภาษาที่หลากหลายขึ้นอยู่
กับผู้รับ พระองค์ทรงจดบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอเหมือนกับ
อนุทินและบันทึกประจ าวัน ต่างเพียงจะปรากฏเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวถึงบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกเหตุการณ์ในการเดินทางจากความทรงจ าซึ่งตรงกับลักษณะของบันทึก
ความทรงจ าและบันทึกเหตุการณ์หรือโครนิก เช่น วรรณกรรมท่องเที่ยวเรื่อง ไกลบ้าน เป็นต้น โดย
หลายครั้งที่พระองค์ทรงเล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่บันทึก นอกจากนี้พระองค์ยังทรง
สอดแทรกค าประพันธ์ร้อยกรองในพระราชหัตถเลขาเรื่อง ไกลบ้าน อีกด้วย ลักษณะข้างต้นแสดงว่า
ลักษณะของนิราศยังคงเป็นสิ่งที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางร้อยแก้วของพระองค์ เนื่องจากเป็น
รูปแบบดั้งเดิมที่กวีนิยมใช้ในการบันทึกการเดินทาง 
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 ลักษณะส าคัญประการแรกคือการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตกจึงท าให้
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวรรณคดีบันทึกการเดินทางยุคก่อน
หน้า การน ารูปแบบงานเขียนโบราณอย่างนิราศและจดหมายเหตุมาผสมผสานกับรูปแบบงานเขียน
สมัยใหม่ของตะวันตกอย่างอนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึกเหตุการณ์  และ
จดหมายส่วนตัวท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์เป็นต้นเค้าของงานเขียนประเภทสารคดี
ท่องเที่ยวของสยาม พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่มบันทึกการเสด็จประพาสของชนชั้นน า
ด้วยรูปแบบเฉพาะตัว ลักษณะส าคัญดังกล่าวท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์เป็นร้อยแก้วแนว
ใหม่ของยุคสมัย 

เมื่อมีการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตกจึงเกิดลักษณะเฉพาะคือ มีการ
บันทึกเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์มีลักษณะเฉพาะ สืบเนื่อง
จากการความนิยมในการเขียนบันทึกการเดินทางด้วยรูปแบบของตะวันตก การระบุวันเดือนปีและ
เวลาก ากับเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอนั้นเป็นอย่างการมุ่งบันทึกรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ทรงพบขณะ
เสด็จประพาสอย่างรอบคอบ แตกต่างจากวรรณคดีนิราศที่มุ่งพรรณนาถึงคนรักและการเดินทางเป็น
ภาพรวมมากกว่าการแยกบันทึกเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอ การมุ่งบันทึกเป็นรายวันนี้แสดงถึงการ
เคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงของเวลา ผู้ประพันธ์ และสถานที่อันบ่งบอกถึงการเดินทางตามความเป็น
จริง ไม่ใช่จินตนาการอย่างบันเทิงคดี การบันทึกเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอนี้จึงเป็นการวางรากฐาน
โครงสร้างหรือรูปแบบงานเขียนร้อยแก้วบันทึกการเดินทางในยุคแรก แสดงถึงการผสมผสานงานเขียน
หลากหลายแบบในขณะที่สยามยังไม่มีรูปแบบของสารคดีท่องเที่ยวที่ชัดเจน การระบุวันเดือนปีรวมถึง
เวลาก ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแสดงถึงการเคลื่อนที่ของเวลาซึ่งหมายรวมถึงการ
เคลื่อนที่ของผู้บันทึกจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง การบันทึกเหตุการณ์ที่มีวันเดือนปี
ก ากับนี้เหมือนอย่างจดหมายเหตุที่จดบันทึกเรื่องราวทางราชการของสยาม ในตะวันตกมีการระบุวัน
เดือนปีขณะจดบันทึกในอนุทิน บันทึกประจ าวัน และจดหมายส่วนตัว รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ลักษณะ
ข้างต้นก ากับบันทึกการเดินทางของพระองค์แสดงถึงรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานงานเขียนแบบเก่าและ
แบบใหม่ เกิดเป็นรูปแบบอันเป็นลักษณะเฉพาะของบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ลักษณะ
ดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปแบบจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขาซึ่งมีลักษณะทั้งที่
เหมือนและแตกต่างกัน โดยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อ ๔.๑.๒ รูปแบบบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
อย่างละเอียดต่อไป  

การมุ่งบันทึกข้อเท็จจริงของผู้คน เส้นทางการเดินทาง และพระราชกรณียกิจระหว่างการ
เสด็จประพาสแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าปะทะสังสรรค์กับดินแดนต่างพ้ืนที่และวัฒนธรรม 
การบันทึกข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นลักษณะส าคัญของบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงถ่ายทอด
ผ่านสายพระเนตรของพระองค์ตลอดเส้นทางการเสด็จ พระองค์ทรงบันทึกข้อเท็จจริงเหล่านี้ไว้อย่าง



 ๒๘๙ 
 
ละเอียดถี่ถ้วนด้วยรูปแบบของสารคดีท่องเที่ยวที่มุ่งน าเสนอข้อเท็จจริงและความรู้แก่ผู้ อ่า น  
ข้อเท็จจริงเหล่านี้น าไปสู่ความเข้าใจดินแดนอ่ืนที่พระองค์เสด็จประพาสทั้งในและนอกพระราชอาณา
เขต ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท้องถิ่นกับประเทศราชของสยาม ดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและมลายู 
รวมถึงดินแดนเจ้าอาณานิคมอย่างยุโรปเป็นองค์ความรู้ส าคัญของยุคสมัยเกี่ยวกับดินแดนที่สยาม
คุ้นเคย อยู่ข้างเคียง หรืออยู่ห่างไกล ภายใต้การล่าอาณานิคมของตะวันตกการท าความรู้จักดินแดน
เหล่านี้จะท าให้ชนชั้นสยามมีความรู้ในการบริหารจัดการประเทศ รวมถึงต่อรองกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อเท็จจริงจึงเป็นลักษณะส าคัญของสารคดี
ท่องเที่ยวอันเป็นวัตถุประสงค์ของผู้บันทึกดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๒ ประสบการณ์การเดินทางใน
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕  

บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะส าคัญที่เติมเต็มให้วรรณคดีชุดนี้มีความสมบูรณ์ 
นั่นคือ การแสดงทัศนะประกอบการบันทึกข้อเท็จจริง พระองค์ทรงแสดงทัศนะประกอบการบันทึก
ข้อเท็จจริงของผู้คน เส้นทางการเดินทาง พระราชกรณียกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมที่ทรงปะทะ
สังสรรค์ การแสดงพระราชทัศนะประกอบการบันทึกข้อเท็จจริงน าไปสู่ความเข้าใจตัวตนของพระองค์
และชนชั้นน าสยามภายใต้ภาวะโลกสันนิวาสดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๓ โลกในบันทึกการเดินทาง
ของรัชกาลที่ ๕ ในมิติของพระมหากษัตริย์กับประชาชน ชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์ เมืองหลวงกับหัว
เมือง สยามกับดินแดนอาณานิคม และตะวันตกกับตะวันออก การแสดงทัศนะประกอบการบันทึก
ความรู้และข้อเท็จจริงจึงเป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
เนื่องจากการที่พระองค์ทรงวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ทอดพระเนตรอย่างมีวิจารณญาณนั้น ก่อเกิดเป็น
ความรู้ส าคัญที่ท าให้วรรณคดีบันทึกการเดินทางชุดนี้ทรงคุณค่า นอกจากนี้การวิพากษ์วิจารณ์ของ
พระองค์ยังน าไปสู่ความเข้าใจตัวตนของผู้บันทึกและภาวะโลกสันนิวาสในดินแดนต่างๆ ผ่านทัศนคติ
ของชนชั้นปกครองสยามอีกด้วย 

กล่าวได้ว่ารูปแบบจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขาเกิดจากการผสมผสาน
รูปแบบบันทึกการเดินทางของสยามและตะวันตก ก่อให้เกิดลักษณะการบันทึกเป็นรายวันอย่าง
สม่ าเสมอ การมุ่งน าเสนอข้อเท็จจริง และการแสดงทัศนะประกอบข้อเท็จจริงในบันทึกการเดินทางชุด
นี้ บ่งบอกถึงการเป็นงานเขียนร้อยแก้วแนวใหม่ที่มุ่งบันทึกการเดินทางของยุคสมัย รวมถึงต้นเค้าของ
สารคดีท่องเที่ยวในยุคต่อมา 

  
๔.๓ การเขียนบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 

การเขียนบันทึกการเดินทางด้วยร้อยแก้วปรากฏอยู่ในสังคมตะวันตกมาเป็นเวลานาน ก่อนที่
จะได้รับความนิยมในสยาม บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ จึงถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วรูปแบบ
ใหม่ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางทั้งในและนอกประเทศ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการ
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เดินทางด้วยวรรณศิลป์ผสมผสานกับการสื่อความคิดและทัศนคติของชนชั้นน าในยุคนั้น การถ่ายทอด
ประสบการณ์และมุมมองต่อโลกที่พระองค์ทรงพบมีลีลาเฉพาะตัว ส่งผลให้ภาวะโลกสันนิวาสถูก
น าเสนอได้อย่างลงตัว บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะของร้อยแก้วแนวใหม่ที่บรรจุ
แนวคิดและอุดมการณ์อย่างใหม่ของผู้ประพันธ์ เนื้อหาของบันทึกการเดินทางชุดนี้จึงมีความทันสมัย 
ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดในการรักษาดินแดนสยามซึ่งเป็นวิเทโศบายของชนชั้นน าเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
โลกสมัยใหม่ เนื่องจากโลกสมัยใหม่มุ่งเน้นที่เขตแดนเป็นส าคัญ การเดินทางจึงเป็นการท าความเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย อาณานิคมและเจ้าอาณานิคม เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ปรากฏการสอดแทรกทัศนคติชื่นชมหรือต าหนิต่อสิ่งที่พบเห็นอีกด้วย บันทึกการเดินทางซึ่งมีเนื้อหา
และลักษณะการน าเสนอแบบใหม่นี้จึงสื่อถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามต้องเผชิญในยุคนั้น ใน
บทนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดี 

บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะของสารคดีที่บรรจุข้อเท็จจริง ความรู้ และ
ข้อคิดเห็นประกอบกับพระอัจฉริยภาพในการสร้างความกระจ่างชัดและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมส าราญ (บรรณาธิการ) กล่าวถึงลักษณะของสารคดี ไว้ว่าต้องมี
กลวิธีการเขียนที่ชวนอ่านน่าติดตาม การเขียนสารคดีจะต้องใช้กลิวิธีการเขียนที่ชวนอ่าน น่าติดตาม 
มุ่งให้ข้อเท็จจริง ความรู้ ขณะเดียวกันก็ให้ความเพลิดเพลินด้วย นับตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การล าดับ
ความ ส านวนโวหาร การเปิดเรื่องและปิดเรื่องต้องสัมพันธ์กัน ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน
โดยไม่รู้สึกว่าก าลังถูกบังคับให้อ่านงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ นอกจากนี้ลักษณะการน าเสนอหรือกลวิธี
การเขียนยังสัมพันธ์กับลีลาการเขียนของผู้เขียนแต่ละคน ดังนั้นวิธีการน าเสนอเนื้อหาของสารคดีจึง
ชี้ให้เห็น “ตัวตน” ของผู้เขียนผ่านตัวอักษร ท าให้ผู้อ่านรู้จักว่าผู้เขียนเป็นใคร มีความรู้สึกนึกคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ อย่างไร (๒๕๕๐: ๑๐๖)  

แนวการอ่านสารคดีข้อหนึ่งที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน นอกจากจับ
ใจความส าคัญอันเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องแล้ว ผู้อ่านควรแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของ
ผู้เขียนออกจากกัน โดยใช้วิจารณญาณของตนเองว่าเห็นด้วยกับทัศนะของผู้เขียนหรือไม่ นอกจากนั้น
ผู้อ่านควรวิเคราะห์ “ตัวผู้เขียน” โดยศึกษาจากลีลาการเขียน การใช้ภาษา วิธีการบรรยายข้อมูล การ
เล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ รวมทั้งอารมณ์ที่แสดงออกมาให้เรื่อง เช่น อารมณ์ขัน การประชด เสียดสี 
การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนเป็นใคร มีอุปนิสัยใจคอ
อย่างไร และมีเจตนาเสนอสารคดีในท านองใด ผู้เขียนแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดหรือไม่ว่าเขามีความ
รับผิดชอบต่อเรื่องราว และความคิดที่น าเสนอต่อผู้อ่าน (๒๕๕๐: ๑๐๗)  

แสดงให้เห็นว่ากลวิธีการน าเสนอที่ชวนอ่านน่าติดตามโดยการให้ข้อเท็จจริงพร้อมด้วยความ
เพลิดเพลินนี้เป็นลักษณะของสารคดีที่ดี นอกจากนี้กลวิธีการประพันธ์ยังสัมพันธ์กับการน าเสนอ
ตนเองผ่านลีลาของผู้ประพันธ์ การวิเคราะห์ตัวผู้ประพันธ์จึงศึกษาได้จากลีลาการประพันธ์ การใช้



 ๒๙๑ 
 
ภาษา การบรรยายข้อมูล และการแสดงอารมณ์ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างความ
กระจ่างชัดของภาวะโลกสันนิวาสประกอบกับความเพลิดเพลินจากลีลาการประพันธ์ ซึ่งเสริมให้เห็น
ตัวตนของผู้ประพันธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น 

บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เสนอการที่ชนชั้นน าส ารวจและปะทะสังสรรค์กับดินแดน
ภายในพระราชอาณาเขตและความเปลี่ยนแปลงของดินแดนชายขอบและอาณานิคมรวมถึงดินแดน
เจ้าอาณานิคม การเดินทางยังโลกที่คุ้นเคย โลกข้างเคียง และโลกศิวิไลซ์สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
วรรณคดีผ่านการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอได้อย่างลึกซึ้ง ละเอียดลออ การเล่าข้อเท็จจริงที่แฝงด้วย
ความรู้และทัศนคติประกอบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินนี้แสดงถึงกลวิธีการน าเสนออย่างกระจ่าง
ชัดและมีศิลปะในการประพันธ์เป็นอย่างยิ่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้กลวิธีดังกล่าวน าเสนอข้อเท็จจริง 
ความรู้ และพระราชทัศนะอย่างตรงไปตรงมาประกอบด้วยน้ าเสียงที่หลากหลาย แสดงถึงอ านาจของ
ภาษาที่สร้างตัวตนของผู้ประพันธ์ได้อย่างเด่นชัด การใช้ภาษาร้อยแก้วซึ่งผสมผสานวิธีการเขียนแบบ
เก่าและแบบใหม่ มีการใช้ค าแผลงและค าภาษาต่างประเทศ การน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสด้วย
น้ าเสียงที่หลากหลาย ผสมผสานกับการใช้ภาพพจน์โวหารและการสอดแทรกค าประพันธ์อย่าง
วรรณคดีนิราศท าให้บันทึกการเดินทางชุดนี้สื่อถึงภาวะโลกสันนิวาสด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบเก่า
และแบบใหม่ รวมถึงเนื้อหาที่แสดงภาวะโลกสันนิวาสเช่นเดียวกัน กลวิธีการประพันธ์อย่างใหม่ เช่น 
การน าเสนอทัศนคติแบบใหม่ด้วยน้ าเสียงที่หลากหลาย ผนวกกับการใช้ภาพพจน์แบบใหม่ การใช้ค า
แผลงและการใช้ค าภาษาต่างประเทศเหล่านี้ล้วนสื่อถึงความทันสมัยของผู้ประพันธ์ การแสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษาร้อยแก้วซึ่งเน้นเหตุผลจึงตรงไปตรงมาและถ่ายทอดภาวะโลกสันนิวาสได้อย่าง
เข้มข้น ผู้ศึกษาพบว่าการเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีมีวิธีการเขียนที่ส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ 
การเขียนที่ชัดเจน การเขียนที่เป็นอ่ืน การเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง การเขียนที่ใกล้ชิด และการ
เขียนที่งดงาม ดังต่อไปนี้ 

 
 ๔.๓.๑ การเขียนทีช่ัดเจน 

 กลวิธีการประพันธ์โลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีโดยการเขียนที่ชัดเจน เป็นการสื่อสารภาวะ
โลกสันนิวาสอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ และกระจ่างชัด รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการเรียบ
เรียงและน าเสนอข้อเท็จจริง ความรู้ และทัศนคติด้วยรูปแบบบันทึกการเดินทางสมัยใหม่ กลวิธีการ
ประพันธ์ของพระองค์จึงเป็นวิธีการสมัยใหม่ซึ่งเสริมให้บันทึกการเดินทางร้อยแก้วชุดนี้เป็นวรรณคดีที่
มีคุณค่ายิ่ง ผู้ศึกษาพบว่ามีกลวิธีการเขียนให้ชัดเจน ๓ ประการ แบ่งได้เป็นการน าเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ การน าเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ และการน าเสนอข้อมูลอย่างกระจ่างชัด ดังต่อไปนี้ 
 
 



 ๒๙๒ 
 

 ๔.๓.๑.๑ การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
การเขียนที่ชัดเจนประการแรกคือการน าเสอข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยให้เนื้อหา

ในบันทึกการเดินทางของพระองค์มีแบบแผนที่ชัดเจน ภาวะโลกสันนิวาสถูกน าเสนออย่างเป็นระบบ
ภายใต้โครงสร้างของรูปแบบบันทึกการเดินทางที่เป็นพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทาง เนื้อหามีการระบุวันที่  เวลา สถานที่ และกิจกรรมหรือเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ การ
น าเสนอข้างต้นเป็นหลักฐานส าคัญท่ีระบุว่าผู้ประพันธ์เดินทางไปยังสถานที่ใด การน าเสนอเช่นนี้จึงสื่อ
ถึงตัวตนของผู้เดินทางในภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างชัดเจน บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
ประกอบด้วยพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายเหตุรายวันระยะทางหลายฉบับรวมกันเป็นงานเขียนชิ้น
ใหญ่ การบันทึกการเดินทางมีลักษณะของการบันทึกตามวันเวลาที่เดินทางอย่างลักษณะของอนุทิน
และจดหมาย ผู้ศึกษาพบว่าบันทึกการเดินทางของพระองค์มีรูปแบบอันเป็นลักษณะเฉพาะ แสดงถึง
การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีการเริ่มเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่องที่ชัดเจน 
หากพิจารณาเส้นแบ่งในการเล่าเรื่องของบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับจะพบว่ามี เวลา พื้นที่หรือ
สถานที่ และกิจกรรมหรือโอกาสเป็นตัวก าหนดงานเขียนแต่ละฉบับ ทั้งนี้เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวการ
เดินทางในพระราชอาณาเขต ดินแดนชายขอบและอาณานิคม และดินแดนเจ้าอาณานิคมได้อย่างเป็น
ระบบ เมื่อพิจารณารูปแบบบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ แล้วพบว่าบันทึกการเดินทางชุดนี้มี
ล าดับการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ การเริ่มเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่องตอบสนอง
การเดินทางของชนชั้นน าในภาวะโลกสันนิวาสได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความน่าสนใจและน่าติดตาม
จากการล าดับเรื่องข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงมีวิธีการล าดับเรื่องที่เป็นแบบแผนจึงสามารถ
น าเสนอภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 

 
 ๑) การเริ่มเรื่อง 

  การเริ่มเรื่องของบันทึกการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการก าหนด
ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ชนชั้นน าออกเดินทาง ภาวะเช่นนี้น าเสนอการออกไปปะทะสังสรรค์กับโลก
ภายนอก ณ วันที่และสถานที่ที่ก าหนด การเริ่มเรื่องของบันทึกการเดินทางมีการระบุวันเดือนปีในการ
เดินทาง สาเหตุในการเดินทาง การรายงานการเดินทาง เช่น กิจกรรมหรือเหตุการณ์ ผู้คน และการ
ตรวจตราบ้านเมือง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นภาวะโลกสันนิวาสผ่านพ้ืนที่ในเขตแดนของ
สยามซึ่งชนชั้นน าก าลังเคลื่อนที่ออกไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ผู้ศึกษาพบว่าบันทึกการเดินทางทุกเรื่องมีการ
เริ่มเรื่องที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ พระองค์ทรงระบุวันเดือนปีในการเดินทาง รวมถึงบันทึกรายชื่อ
ผู้ติดตามหรือส่งเสด็จอย่างละเอียดด้วยทุกครั้ง ดังตัวอย่างใน เสด็จประพาสจันทบุรี ที่ว่า  
 



 ๒๙๓ 
 

วัน ๑ฯ๙๒ ค่ า ปีชวด อัฐศก ๑๒๓๘ เวลาเช้า ๒ โมง ได้ลงเรืออรรคราชวรเดช มี
กรมอักษรคือกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ ซึ่งเลื่อนกรมใหม่แปลกมาองค์หนึ่ง นอกนั้นก็
เป็นคนประจ าคือท่านเล็ก กรมนเรศร์ กรมพิชิต กรมอดิศร กมลาศ กาพย์ สวัสดิโสภณ 
ไชยันต์ แต่สวัสดินั้นสั่งให้มาแล้วมาไม่ได้เพราะเจ็บว่าลมก าเริบ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๑)  

 
ความข้างต้นบันทึกวันเดือนปีในการออกเดินทางคือวันที่ ๑ ขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๒ ปี 

ชวด อัฐศก ๑๒๓๘ เวลาเช้า ๘ นาฬิกา พระองค์ทรงลงเรืออรรคราชวรเดช และมีคนตามเสด็จจ านวน
หนึ่ง การระบุวันเดือนปีในการออกเดินทางแสดงถึงการเริ่มต้นปะทะสังสรรค์กับสิ่งแปลกใหม่ภายนอก
ราชส านัก พระองค์ทรงระบุถึงผู้ตามเสด็จทั้งเก่าและใหม่ซึ่งแสดงถึงภาวะการขับเคลื่อนประเทศโดย
ชนชั้นน าสยามจ านวนหนึ่ง ทั้งยังแสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์เหนือพระราชอาณาเขตอีกด้วย 
ตัวตนของพระองค์จึงได้รับการน าเสนอผ่านการเริ่มเรื่องเช่นนี้แทบทุกครั้ง   

บันทึกการเดินทางอีกส่วนหนึ่งระบุสาเหตุในการเดินทางซึ่งสื่อแนวคิดการจัดการ 
ประเทศของชนชั้นน าอย่างชัดเจน ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค ดังที่ว่า  
 

ในปีนี้ เดิมคิดว่าจะไปเมืองนครราชสีมา เพื่อจะไปดูทางที่จะท าเปิดการค้าขาย
เป็นทางเกวียนหรือทางตรัมเว...เมื่อข้าวแพงดังนี้เป็นเวลาไม่สมควรที่เราจะขึ้นไป เพราะจะ
เป็นที่ล าบากแก่ไพร่พลนัก...ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาได้ชวนไว้ช้านานว่า ในล าแม่น้ าน้อยเมือง
กาญจนบุรี ซึ่งเราได้เที่ยวครั้งก่อนคราวหนึ่งแล้วนั้น ต่อขึ้นไปสนุกมากกว่าข้างต้น...ในการ
รักษาวังคราวนี้ เป็นเวลาไม่มีผู้ใหญ่ที่เคยรักษา สมเด็จเจ้าพระยาไปอยู่กาญจนบุรี คุณ    
สุรวงศ์ไปรับพระแท่น ท่านกรมท่าอยู่พระปฐม...หมดเจ้านายผู้ใหญ่และเสนาบดี...ได้มอบให้
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์และเจ้าพระยามหินทร์เป็นผู้รักษาบ้านเมือง เยอแนลของเราตั้งหนึ่ง
แต่วันนี้ คือวัน ๕ ฯ๑๔ ๒ ค่ า แต่ในครั้งนี้เราจะไม่มีความอุตสาหจดชื่อผู้มาด้วยเหมือนเมื่อ
ครั้งไปจันทบุรีคราวก่อน เพราะต่างคนต่างมีเรือมากนัก จะจดแต่เรื่องของเราคนเดียว 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑-๓)  

 
บันทึกการเดินทางเรื่องดังกล่าวมีการระบุวันในการออกเดินทางหากแต่มิได้ทรงระบุ 

ผู้ติดตามอย่างละเอียด เนื่องจากมีติดตามมาเป็นจ านวนมาก มีการระบุเนื้อหาซึ่งแสดงถึงพระราช
ประสงค์ในการเสด็จประพาสเมืองไทรโยคในคราวนี้แทนการเสด็จเพ่ือทอดพระเนตรการค้าขายของ
เมืองนครราชสีมา ผู้อ่านจึงจะทราบได้ว่าการเสด็จปราพาสเมืองไทรโยคคงมีพระราชประสงค์ในการ
ตรวจตราบ้านเมืองเช่นเดียวกัน จากนั้นเป็นการกล่าวถึงการรักษาวังและระบุถึงผู้ท าหน้าที่รักษาวัง
แทนพระองค์ การเสด็จประพาสของพระองค์แม้จะมีการระบุว่าเพ่ือเที่ยวในล าแม่น้ าน้อยเมือง



 ๒๙๔ 
 
กาญจนบุรีแต่ก็สื่อถึงการตรวจตราบ้านเมืองในหัวเมืองด้วยเช่นกัน การดูแลส่วนกลางของประเทศจึง
ไม่อาจว่างเว้นจากผู้รักษาดูแลได้ ความเช่นนี้จึงแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสของพระองค์กับท้องถิ่น 
รวมถึงตัวตนของพระองค์ในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ซึ่งมิอาจละเลยหน้าที่ได้ จากนั้นเป็นการ
ระบุวันเดือนปีในการออกเดินทางโดยทรงเรียกบันทึกการเดินทางชิ้นนี้ว่า “เยอแนล”  
  นอกจากนี้ยังปรากฏการเริ่มเรื่องด้วยการรายงานการเดินทางแก่ที่ประชุมเสนาบดี 
ยกตัวอย่างเช่นใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ดังที่ว่า  
 

ถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ด้วยฉันขอบอกรายงานระยะทางที่ได้ออก
จากบางปอินวันนี้เวลาย่ ารุ่งครึ่ง พระยาโบราณบุรานุรักษ์ปลัดเทศาภิบาลกรุงเก่าลงเรือ
มาด้วยจนถึงพรมแดนเมืองอ่างทอง พระวิเศษไชยชาญ ผู้ว่าราชการเมืองน าดอกไม้ธูป
เทียนมาต้อนรับ เปลี่ยนลงเรือมาด้วยจนถึงพลับพลาเหนือเมืองเลี้ยวหนึ่งประมาณบ่าย ๔ 
โมง ได้ขึ้นไปยังโรงพิธีซึ่งมีพระสงฆ์ข้าราชการแลราษฎรคอยพร้อมอยู่ในที่นั้น ผู้ว่า
ราชการเมืองอ่านค าต้อนรับ ฉันได้มอบพระแสงราชาวุธเสร็จแล้ว แลแจกตรา แล้วรับ
ราษฎรดูเปนที่ชื่นชมยินดีกันมาก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๘: ๑)  

 

การเริ่มเรื่องอีกแบบหนึ่ง คือ การบันทึกพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ ตัวอย่าง
ข้างต้นบันทึกการรับเสด็จและการต้อนรับของข้าราชการและราษฎรในท้องถิ่น รวมถึงเส้นทางการ
เสด็จของพระองค์ การระบุถึงข้าราชการที่ตามเสด็จและต้อนรับในท้องถิ่นต่างๆ นี้แสดงถึงพระราช
อ านาจอย่างเด่นชัด เหล่าข้าราชการและราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จแสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์
เหนือดินแดนสยามเช่นกัน นอกจากนี้กิจกรรมที่ทรงมอบพระแสงราชาวุธและแจกตราแก่ราษฎรเป็น
การเน้นย้ าการเคลื่อนที่ของราชส านักมาสู่ท้องถิ่น ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเริ่มเรื่อง
จึงเข้ากันกับภาวะโลกสันนิวาสทั้งยังเป็นการเกริ่นน าภาวะโลกสันนิวาสในบันทึกการเดินทางนั้นๆ ได้
เป็นอย่างด ี 

ในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๑ ปรากฏการบันทึกผู้คนที่มาส่งเสด็จเช่นกัน 
หากแต่มีลักษณะของพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์มากขึ้น ดังที่ว่า “ลูกหญิงน้อย พ่อตั้งใจว่าจะ
เขียนหนังสือบอกข่าวให้รู้เปนส่วนตัวต่างหากจากที่จะรู้ทางราชการ...ที่ต าหนักแพคนมากจริงๆ ทั้ง
ไทยทั้งฝรั่ง นับว่าที่มาได้คงมาหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่พ่อออกจะเหลวๆ ไม่ใช่เพราะตกใจ เห็น
จะเปนเมาน้ าตาคน” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๑) การแสดงความรู้สึก
ส่วนพระองค์นี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ถึงลูกหญิงน้อย มีการ
บันทึกผู้คนที่มาส่งเสด็จซึ่งร้องไห้จนพระองค์กล่าวเปรียบเทียบว่าเมาน้ าตาคน ภาพผู้คนที่มาส่งเสด็จ
อย่างล้นหลามนี้ล้วนแสดงพระราชฐานะของพระองค์อย่างเด่นชัด การออกเดินทางไปปะทะสังสรรค์



 ๒๙๕ 
 
กับโลกภายนอกได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง แม้จะมีความอาลัยจากผู้คนจ านวนมากก็ตาม การเริ่ม
เรื่องข้างต้นจึงแสดงถึงความเสียสละและการเตรียมตัวออกไปปะทะสังสรรค์กับโลกสันนิวาสของชน
ชั้นน า 

การกล่าวถึงการตรวจตราบ้านเมืองในท้องถิ่นที่เสด็จประพาส ปรากฏใน พระ 
ราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ดังที่ว่า  
 

ใบบอกแจ้งความมายังมกุฎราชกุมาร ให้ทราบ ระยะทางที่มาโดยรถไฟได้เห็นว่า
น้ ามาก แต่ไม่ใช่มากข้าวล่มแลเห็นน้ าเปล่าน้อย เต็มไปด้วยข้าวตลอดหนทาง ผักชะวา
ในทุ่งได้ท าลายลงเสียมากจนโปร่งตา แต่ก็ยังเหลือ จะต้องท าลายต่อไปอีกมาก พิเคราะห์
ดูแพและเรือค้าขายในแควใหญ่โรยไปมาก นึกสงสัยว่าจะเป็นด้วยรถไฟพิษณุโลกท าให้
เมืองนครสวรรค์ ไม่ เป็นท่ าส าคัญ  เพราะสินค้าขึ้ น ไปทางรถได้สะดวกกว่า  ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑) 

 
ความข้างต้นเริ่มต้นการเสด็จด้วยการส ารวจสภาพบ้านเมืองว่ามีน้ ามาก มีข้าวตลอด 

ทาง รวมถึงผักชวาที่ก าจัดทิ้งไปจนโปร่งตาแต่ก็ยังเหลือให้ก าจัดอีกมาก แพและเรือค้าขายก็โรยราไป
มาก อาจเป็นเพราะรถไฟไปพิษณุโลก นครสวรรค์จึงไม่ใช่เมืองท่าส าคัญ การเริ่มต้นบันทึกการ
เดินทางเช่นนี้เป็นอย่างการส ารวจสภาพบ้านเมืองของพระองค์ สื่อให้เห็นถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ราช
ส านักออกมาปะทะสังสรรค์กับท้องถิ่นเพ่ือควบคุมและจัดการพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ การเริ่มต้นจึง
เป็นสื่อชี้น าให้ผู้อ่านทราบตัวตนของผู้ประพันธ์และการพบปะกับโลกภายนอกราชส านักได้เป็นอย่างดี 
ความจากนั้นเป็นการระบุวันเวลาในการเดินทางว่า “วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลาเช้าโมง ๑ ได้ลงเรือ
ครุฑเหิรเห็จขึ้นไปทางแควใหญ่ แล้วไปทางล าน้ า เชียงไกร” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑) แสดงให้เห็นว่าการระบุวันเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบันทึกการ
เดินทางของพระองค ์
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการเริ่มเรื่องของบันทึกการเดินทางชุดนี้ ผู้ศึกษา
พบว่ามีการเริ่มเรื่องอย่างเป็นระบบ ๓ รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การเริ่มเร่ืองของบันทึกการเดนิทาง 
รูปแบบที่ ๑ ระบุวันเดือนปีและเวลาในการเดินทาง + ระบุผู้ติดตาม 

รูปแบบที่ ๒ ระบุสาเหตุในการเดินทาง + ระบุวันเดือนปีในการเดินทาง 
รูปแบบที่ ๓ การรายงานการเดินทาง (การบนัทึกผู้คน เหตุการณ์ หรือการตรวจตราบ้านเมือง) + 

ระบุวันเดือนปีในการเดินทาง 



 ๒๙๖ 
 

 
การเริ่มเรื่องอย่างเป็นระบบนี้มีการระบุวันเดือนปีและเวลาในการเดินทางผสมผสาน 

กับรายชื่อผู้ติดตาม สาเหตุในการเดินทาง รวมถึงการรายงานผู้คน เหตุการณ์ หรือสภาพบ้านเมือง
เบื้องต้น การเริ่มเรื่องในบันทึกการเดินทางทุกเรื่องจะมีการระบุวันเดือนปีในการออกเดินทาง บาง
เรื่องระบุเวลาในการออกเดินทางไว้ด้วย การเริ่มเรื่องมีทั้งการระบุรายชื่อผู้ติดตาม การบอกสาเหตุ
ในการเดินทาง เช่น ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ หรือเพ่ือตรวจตราบ้านเมือง เป็นต้น หากเป็นพระ
ราชหัตถเลขาซึ่งมีลักษณะทางการจะมีการรายงานเส้นทางการเดินทางอย่างละเอียด หากเป็นพระ
ราชหัตถเลขาส่วนพระองค์จะมีการเล่าอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงผู้คนและเหตุการณ์ท่ีทรงพบอย่างเป็น
กันเอง อีกส่วนหนึ่งคือการรายงานการเดินทางเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นตั้งแต่เริ่มเรื่อง เช่น ผู้คน 
เหตุการณ์ หรือการตรวจตราบ้านเมือง เป็นต้น อันแสดงถึงพระราชประสงค์ส าคัญในการเสด็จยัง
สถานที่ต่างๆ ภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าออกไปปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอกและตัวตนของผู้
เดินทางจึงปรากฏชัดเจนตั้งแต่เริ่มเรื่อง การเริ่มเรื่องจึงเปรียบเสมือนการเกริ่นน าอย่างมีแบบแผน 
 

๒) การด าเนินเรื่อง 
การด าเนินเรื่องในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ภาวะโลก

สันนิวาสถูกน าเสนออย่างเป็นระบบ ผู้ศึกษาพบว่ามีเงื่อนไขในการเล่าเรื่องจ านวนหนึ่งที่ก ากับ
จุดประสงค์ของบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับ ได้แก่ เวลาในการเดินทาง พ้ืนที่ที่เดินทางผ่าน รวมถึง
กิจกรรมหรือโอกาสต่างๆ เส้นแบ่งหรือเงื่อนไขในการเล่าเรื่องเหล่านี้ท าให้บันทึกการเดินทางของ
พระองค์มีการด าเนินเรื่องอย่างเป็นระบบและสื่อภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างชัดเจน  
 

๒.๑) เวลา 
  การด าเนินเรื่องด้วยเส้นแบ่งหรือเงื่อนไขของเวลาจะท าให้บันทึกการเดินทางฉบับ
นั้นเคลื่อนที่ตามล าดับเวลา การน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสอยู่ภายใต้การเคลื่อนที่ของเวลาในวันนั้นๆ 
โดยมักเริ่มต้นในตอนเช้าและจบลงในตอนเย็น ดังตัวอย่างใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา 
ที่ว่า  
 

วันเสาร์เดือนสิบสองขึ้นค่ าหนึ่งปีขาลสัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๔๐ ปีนี้เป็นปีที่ ๗ 
ตั้งแต่เราได้ขึ้นไปเมืองลพบุรีคราวก่อน เมื่อคราวปีวอกจัตวาศก ศักราช ๑๒๓๔...วันอาทิตย์
เดือนสิบสองขึ้นสองค่ า กลางวันไม่มีการอะไร ฝนตกมาก เวลาบ่ายจะเดินไปดูงาน๒๑๕ก็ไม่ได้

                                                           

 ๒๑๕ คือการสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 



 ๒๙๗ 
 

...วันจันทร์เดือนสิบสองขึ้นสามค่ าเช้า ๔ โมงลงเรือโสภณฯ ขึ้นไปทอดกฐินกรุงเก่า...วัน
อั งคารเดื อนสิบสองขึ้นสี่ ค่ า เวลาเช้ าสองโมงเศษ  ไปบู ชาเหมมณ เฑี ยรเทวราช 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๒)  

 
ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการบันทึกการเดินทางด้วยเส้นแบ่งของเวลาซึ่งก ากับการ

ออกเดินทางในแต่ละวัน การด าเนินเรื่องข้างต้นมักเริ่มต้นด้วยการระบุวันและเวลาขณะออกเดินทาง 
จากนั้นเป็นการบอกเล่าถึงกิจวัตรประจ าวัน รวมถึงเส้นทางที่จะเดินทางไป ผู้ ศึกษาพบว่ามีการใช้
รูปแบบดังกล่าวผสมผสานกับรูปแบบอ่ืนในบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับ การด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไข
ของเวลาจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางทุกฉบับ เนื่องจากการระบุวันเวลาเป็นหัวใจส าคัญ
ของงานเขียนบันทึกการเดินทางทั้งยังแสดงถึงการเคลื่อนที่ของชนชั้นน าในภาวะโลกสันนิวาสอีกด้วย 
  การใช้เงื่อนไขของเวลาก าหนดรูปแบบของบันทึกการเดินทางมักปรากฏในตอนเริ่ม
เรื่องจากนั้นจะคอยก ากับการด าเนินเรื่องไปตลอดจนจบ ยกตัวอย่างเช่นใน ระยะทางเที่ยวชวากว่า
สองเดือน ที่ว่า  
 

เมืองบุยเตนซอก วันที่ ๑ มิถุนายน เช้า ๓ โมง ๔๐ ออกจากโฮเต็ลไปสเตชั่น 
บรรดากรมการทั้งเมียด้วยมาส่งที่สเตชั่น เกาเวอนเนอเยเนราลให้รถสลูนส าหรับไป เมื่อ
ขอบใจแล้วขึ้นรถออกจากบัตเตเวีย ๔  โมง ๕ มินิตถึงบุยเตนซอก ๕ โมง ๓๕ มินิต...เวลา
บ่ายไปสวนโบกะนิเกอล์กาเดน...เวลาพลบออกจากสวนไปขี่รถดูตามถนน พบแม่น้ าหลาย
แห่ง มีแม่น้ าอันหนึ่งที่เรียกว่าแม่น้ ากระหลาป๋า (พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๖๐-๖๗)  

 
การใช้เวลาเป็นเงื่อนไขในการบันทึกนี้เป็นอย่างการเริ่มต้นอธิบายสิ่งต่างๆ จากนั้น

เป็นการกล่าวถึงกิจวัตรในแต่ละวันอย่างการพบปะผู้คนหรือการบันทึกเส้นทางการเดินทางต่างๆ การ
ระบุวันเดือนปีและเวลาในการเดินทางนี้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของผู้ประพันธ์และเนื้อหาอันเป็น
ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของบันทึกการเดินทางร้อยแก้วชุดนี้  ผู้ศึกษาพบว่ามีการด าเนินเรื่องด้วย
เงื่อนไขของเวลา ๒ รูปแบบ ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

การด าเนินเร่ืองด้วยเวลาในบันทึกการเดินทาง 
รูปแบบที่ ๑ ระบุวันเดือนปีก่อนการเดินทาง 

รูปแบบที่ ๒ ระบุวันเดือนปีและเวลาระหว่างการเดินทาง + เวลาขณะถึงแตล่ะสถานที่ 

 



 ๒๙๘ 
 
  ผู้อ่านจะเห็นรูปแบบการบันทึกโดยใช้วันและเวลาก าหนด มีการระบุวันที่และเวลา
ระหว่างการเดินทางนั้นๆ โดยทรงมีวิธีการระบุวันและเวลาอย่างหลากหลาย น่าสังเกตว่าการบันทึก
โดยเงื่อนไขของเวลานี้มักเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิบายการเดินทางในแต่ละวัน สัมพันธ์กับรูปแบบ
บันทึกการเดินทางที่มักระบุวันเดือนปีและเวลาในการเดินทาง มีการระบุเวลาในการเดินทางถึงแต่
ละสถานที่อยู่บ้าง จากนั้นจะเป็นการอธิบายเส้นทาง ผู้คน หรือกิจกรรมที่ชนชั้นน าปฏิบัติระหว่างวัน 
กล่าวได้ว่าการบันทึกในลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการอธิบายในรูปแบบอ่ืน การน าเสนอ
ภาวะโลกสันนิวาสจะเป็นแบบแผนได้เนื่องด้วยเงื่อนไขของเวลาซึ่งจะคอยก ากับเนื้อหาให้ต่อเนื่อง ลื่น
ไหล และเป็นไปตามล าดับ แสดงถึงการเคลื่อนที่ของชนชั้นน าสู่โลกภายนอกราชส านัก  
 

๒.๒) พื้นที ่
  พ้ืนที่หรือสถานที่ที่ชนชั้นน าเดินทางไปปะทะสังสรรค์สื่อถึงตัวตนของผู้มาเยือน
รวมถึงอ านาจ ณ พื้นที่นั้นๆ หากบันทึกการเดินทางมุ่งเน้นที่สถานที่เป็นส าคัญจะพบการอธิบายขยาย
ความสถานที่นั้นๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่นใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ซึ่ง
บันทึกการเดินทางไปยังพระนครหลวงว่า  
 
  ถึงพลับพลาพระนครหลวง กรมการกรุงเก่าท าใหญ่หลังหนึ่งท าย่อมหลังหนึ่ง...ขึ้นจากเรือ
ไปดูพระนครหลวงทีเดียว...ที่พระนครหลวงนี้ มีในจดหมายพงศาวดาร ว่าสร้างเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระสรร
เพชญ์ หรือรามาธิเบศปราสาททอง... (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๓)  
 

  รูปแบบการด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่หรือสถานที่ข้างต้นแสดงถึงการเน้นย้ า
ความส าคัญของสถานที่เป็นหลัก มักมีการบันทึกเส้นทางการเดินทางมายังสถานที่แห่งนั้น การอธิบาย
ขยายความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานที่ รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์ต่อ
สถานที่ดังกล่าว การมุ่งด าเนินเรื่องด้วยการอธิบายความส าคัญของสถานที่ต่างๆ นี้สื่อถึงพระราช
ประสงค์และพระราชอ านาจของพระองค์ พระนครหลวงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์
สยาม การเสด็จมาเยือนของพระองค์จึงเป็นการเน้นย้ าถึงพระราชฐานะดังกล่าวเหนือพระราชอาณา
เขต การบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาที่สัมพันธ์กับความยิ่ งใหญ่และความยาวนานของ
พระมหากษัตริย์สยามจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประพันธ์เน้นย้ าอยู่บ่อยครั้ง 
  การด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่เป็นส าคัญยังปรากฏใน เสด็จประพาสไทรโยค 
ขณะทรงอธิบายถึงเมืองไทรโยคที่ว่า  
 



 ๒๙๙ 
 

  วันที่ ๒ฯ๒ ๓ ค่ า เมืองไทรโยคนี้เขียนชื่อสเปลล์หลายอย่างกันนักมีอรรถกถาฎีกา
แก้ไปต่าง ที่เขียนว่าไชยโยคสะกดตัว (ค) คิดดังนี้มีบ่อยๆ ในหนังสือพงศาวดารบ้าง ในลิลิต 
เตลงพ่ายบ้าง ลิลิตเตลงพ่ายที่ตีพิมพ์ในคราวนี้เขียนว่าไชยโยก แต่ที่เราได้เห็นลิลิตเตลงพ่าย
แต่ก่อน เขียนว่าไชยโยค (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๕๐)  

  การอธิบายถึงชื่อของสถานที่แห่งนี้รวมถึงการแสดงพระราชทัศนะต่อเอกสารโบราณ
อย่างพงศาวดารและวรรณคดีข้างต้นเป็นการเน้นย้ าถึงสถานที่ดังกล่าว ทั้งยังสื่อถึงพระปรีชาสามารถ
ด้านเอกสารโบราณ การมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ในพระราชอาณาเขตจึงสื่อถึงพระราชอ านาจของ
พระองค์เหนือดินแดนสยาม  

 อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการบันทึกเส้นทางการเดินทางตลอดสองข้างทางเป็นหลัก การ
บันทึกข้างต้นเสมือนการส ารวจบ้านเมืองนั้นๆ ดังตัวอย่างใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาส
ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ซึ่งบันทึกสภาพพ้ืนที่สองข้างทางในหัวเมืองแถบ
มลายู ดังต่อไปนี้ 
 

วันที่ ๒๑ วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ า วันนี้ได้ออกจากพลับพลาก่อน ๒ โมง ๑๐ มิ
นิต ที่เหนือพลับพลามาเป็นห้วงน้ าลึก เห็นจะสักศอกคืบ แต่เป็นหลายแยก ดูดินเป็นร่องไป
ทั้งนั้น ทางต่อมาก็ขึ้นสูงลงต่ าถี่ข้ึน เป็นต้นไม้ทึบมากมไีผ่เป็นพื้นป่าต่อมากว่าคร่ึงทางจึงถึง
ที่คนมาล้มไม้ท าไร่ มีเรือน ๒ เรือน เด็กนั่งอยู่ ๒ คน ถามได้ความเรียกว่าต าบล “กลางบก” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๓๖)  

 

 การมุ่งบันทึกพ้ืนที่อีกรูปแบบหนึ่งนี้จึงเป็นอย่างการส ารวจสภาพแวดล้อมสองข้าง
ทางระหว่างการเสด็จประพาสในพ้ืนที่ต่างๆ สังเกตว่ามีการระบุวันและเวลาในการเดินทางตอนเริ่มต้น 
จากนั้นจะเป็นการเน้นอธิบายสภาพภูมิประเทศสองข้างทางอย่างละเอียด ด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่สอง
ข้างทางการส ารวจสภาพของพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งส าคัญที่พบในรูปแบบดังกล่าว 
  ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. 
๑๐๙ เล่ม ๒ ระบุถึงเส้นทางการเดินทางเป็นภาพรวม ลักษณะข้างต้นก าหนดรูปแบบของบันทึกการ
เดินทางที่มีเงื่อนไขของพ้ืนที่เป็นส าคัญ เช่น “วันนี้เป็นทางใหม่คือไปจากอนะบุเกจ เดินตามถนน
สงขลา ทางนี้เราจ าได้ถนัดว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไร” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๐๗: ๑) การบันทึกเส้นทางเป็นภาพรวมทั้งยังทรงเปรียบเทียบกับการเสด็จประพาสครั้งก่อนเป็น
อีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏอยู่เสมอ การเสด็จมายังพ้ืนที่ดังกล่าวสะท้อนจุดประสงค์ส าคัญของรัชกาลที่ 
๕ ในการมุ่งส ารวจ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนในหัวเมืองประเทศราชของสยาม การ
พัฒนาของถนนหนทางจึงเป็นสิ่งส าคัญที่พระองค์ทรงมุ่งบันทึ ก การด าเนินเรื่องจึงตอบสนอง



 ๓๐๐ 
 
จุดประสงค์ของการเดินทางเพ่ือส ารวจตรวจสอบดินแดนแห่งนี้ นอกจากนี้การมุ่งเน้นที่สถานที่เป็น
ส าคัญเช่นมิวเซียมในต่างแดน ยังเน้นย้ าภาวะที่ชนชั้นน าสนใจในการจัดการความรู้สมัยใหม่ของ
ต่างชาติอีกด้วย การด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่จึงแสดงภาวะโลกสันนิวาสได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษา
พบว่ามีการด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่ ๒ รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 การอธิบายถึงพ้ืนที่หรือสถานที่ต่างๆ มีวิธีการบันทึก ๒ รูปแบบ กล่าวคือ การมุ่ง

บันทึกพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆ อย่างเฉพาะเจาะจง อาจมีการอธิบายถึงเส้นทางในการเดินทางมายัง
สถานที่ดังกล่าว การอธิบายประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานที่นั้นๆ โดยอ้างถึงเอกสาร
ต่างๆ ประกอบเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือแก่ข้อมูลเหล่านั้น อีกรูปแบบหนึ่งคือการบันทึกพื้นที่หรือ
เส้นทางระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รูปแบบนี้จะเป็นการบันทึกสภาพภูมิประเทศของ
เส้นทางระหว่างการโดยสารทางเรือ ทางบก รวมถึงการเดินเท้าไปยังสถานที่ต่างๆ มิได้มีการอธิบาย
หรือขยายความสถานที่ เหล่านั้นอย่างเฉพาะเจาะจงเหมือนแบบแรก จึงเป็นอย่างการบันทึก
สภาพแวดล้อมสองข้างทาง รูปแบบหลังเป็นที่นิยมในบันทึกการเดินทางทุกเรื่อง เนื่องจากเป็น
หลักฐานส าคัญประกอบการเดินทางในพ้ืนที่ต่างๆ การด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของพ้ืนที่หรือสถานที่
เป็นส าคัญนี้ท าให้บันทึกการเดินทางเน้นย้ าภาวะโลกสันนิวาสในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ได้เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 
  ๒.๓) กิจกรรม 
  โอกาสหรือกิจกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก าหนดรูปแบบของบันทึกการเดินทางแต่ละ
ฉบับ โอกาสเหล่านี้อาจเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมนันทนาการระหว่างการเสด็จ
ประพาสยังเมืองต่างๆ และกิจกรรมในโอกาสส าคัญ การบันทึกถึงโอกาสหรือกิจกรรมดังกล่าวแสดงถึง
ภาวะโลกสันนิวาสที่เกิดจากการปะทะสังสรรค์กับกิจกรรมที่แปลกตา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพระราช
อ านาจของพระรัชกาลที่ ๕ ตัวตนของผู้เดินทางจึงถูกขับเน้นผ่านกิจกรรมเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ใน 
ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีการบันทึกการร่วมพิธีทอดกฐินที่เมืองลพบุรี ดังที่ว่า  
 

เวลา ๔ โมงกลับ ขึ้นทางประตูหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล เที่ยง วันนี้ เป็นวัน
ทอดกฐิน แต่งตัวเสื้อเข้มขาบเยียรบับ ไปด้วยเสลี่ยงออกจากประตูวังด้านใต้ ไปทอดกฐินวัด
กระวิศราราม มีพระสงฆ์อยู่แปดรูปมากกว่าแต่ก่อน วันนี้เป็นของทูลกระหม่อมทรงสร้าง...

การด าเนินเร่ืองด้วยพ้ืนที่ในบันทึกการเดินทาง 

รูปแบบที่ ๑ เส้นทาง + พืน้ที่หรือสถานที่ + ประวัติหรือความส าคัญ 
รูปแบบที่ ๒ สภาพภูมิประเทศหรือสิ่งแวดลอ้ม 



 ๓๐๑ 
 

ออกประตูข้างเหนือไปทางวัดรวก ทอดกฐินวัดเสาธงทอง ที่วัดเสาธงทองนี้ เป็นกฐินหลวง
สืบมาช้านาน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๑๖)  

 
จะสังเกตได้ว่าบันทึกการเดินทางข้างต้นมุ่งเน้นที่การประกอบกิจกรรมหนึ่ง คือ การ 

ทอดกฐิน โดยอธิบายการเดินทางไปยังวัดต่างๆ เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การ
อธิบายถึงโอกาสหรือกิจกรรมเหล่านี้จึงประกอบด้วยการระบุเวลา เส้นทางการเดินทาง และการ
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ เป็นการผสมผสานเงื่อนไขหลายแบบประกอบกัน แสดงถึงความส าคัญของ
ประเพณีส าคัญทางศาสนาดังกล่าว การด าเนินเรื่องด้วยเงื่อนไขของกิจกรรมหรือโอกาสเหล่านี้แสดง
ถึงการปะทะสังสรรค์ของราชส านักกับท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  
  ใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน มีการบันทึกถึงกิจกรรมการอาบน้ าของรัชกาล
ที่ ๕ ณ เมืองการุต ดังที่ว่า “วันนี้ไปอาบน้ าตามเวลาเช่นเคย ตามทางยังจับปลากันเรื่อยอยู่ วันนี้
อาบน้ า ๓๐ มินิต แต่ทนไปไม่รอดต้องงดเสีย ๓ มินิต อ่อนใจลงง่วงหลับได้สองชั่วโมงตื่นขึ้นกินน้ าชา 
เรียกอังกลุงมาดู มันเล่นได้ ๓ เพลง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๙๕) 
กิจกรรมการสรงน้ าข้างต้นแสดงถึงการมุ่งบันทึกกิจวัตรของรัชกาลที่ ๕ ตัวตนของพระองค์จึงเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว บันทึกการเดินทางมีการระบุเส้นทางว่ามีการจับปลากันอยู่  
จากนั้นจึงบันทึกกิจกรรมการฟังอังกลุงต่อไป จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นที่ตัวตน
ของพระองค์เป็นส าคัญ ภาวะโลกสันนิวาสจึงเกิดจากประสบการณ์ที่แปลกใหม่ขณะเสด็ จประพาส
ต่างแดนข้างต้น  
   มีการบันทึกกิจกรรมส าคัญระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป ณ เมืองบาเดนบาเดน 
ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ที่ว่า  
 

กินเข้าแล้วเขามีอิลลุมมิเนชั่นที่คอนเวอเซชั่นเฮาส์ เปนการมีงานให้พ่อเวลา
ยามหนึ่งได้แต่งตัวอิวนิงเดรส ติดตราเมืองบาเดน เขาเปลี่ยนที่ให้จอดรถที่ถนนปลายร้าน 
คนดูเต็มตั้งแต่วิลลาไปจนถึงคอนเวอเซชั่นเฮาส์ เขากันทางให้เดินไปในหว่างคน วันนี้เปน
การออกร้าน คนอยู่ข้างจะต้อนรับแขงแรงตลอด...มีดอกไม้เพลิง....คราวที่ ๓ ดอกไม้เทียน
ประดับเปน จ.ป.ร. ต่างสี...มีโคมรายเปนตัวหนังสือว่าไซแอม (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๙๑) 

 
การบันทึกโอกาสหรือกิจกรรมข้างต้นสื่อถึงความพิเศษของงานที่จัดถวายรัชกาลที่ ๕  

มีการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวอย่างละเอียดทั้งการตั้งร้าน ผู้คนที่มาร่วมงาน รวมถึงการจัดดอกไม้เพลิง
และโคมถวายรัชกาลที่ ๕ การด าเนินเรื่องด้วยกิจกรรมส าคัญนี้เป็นการเน้นย้ าถึงพระราชฐานะของ



 ๓๐๒ 
 
พระองค์ระหว่างการเสด็จเยือนยุโรป ทั้งยังท าให้ผู้อ่านเห็นภาพกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนอีก
ด้วย การด าเนินเรื่องด้วยโอกาสหรือกิจกรรมจึงช่วยให้บันทึกการเดินทางมีแบบแผนที่ชัดเจน ผู้ศึกษา
พบว่ามีเงื่อนไขการด าเนินเรื่องด้วยโอกาสหรือกิจกรรมจ านวน ๓ รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การด าเนินเร่ืองด้วยกิจกรรมของบันทึกการเดินทาง 

รูปแบบที่ ๑ เวลา + เส้นทาง + กิจกรรม 
รูปแบบที่ ๒ กิจกรรม + กิจกรรม + กิจกรรม 

รูปแบบที่ ๓ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง 

   
การมุ่งบันทึกโอกาสหรือกิจกรรมเป็นหลักนั้นมีอยู่ ๓ รูปแบบ รูปแบบแรก คือ การ 

ผสมผสานระหว่างเวลา เส้นทาง และการประกอบกิจกรรมนั้นๆ อย่างละเอียด  รูปแบบต่อมา คือ 
การบันทึกเฉพาะกิจกรรมที่ท าในแต่ละวันตามล าดับ อีกแบบหนึ่ง คือ การมุ่งบันทึกโอกาสหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง มีการกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
รวมถึงผู้ร่วมงานอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ดีการมีโอกาสหรือกิจกรรมเป็นเงื่อนไขในการด าเนินเรื่อง
ล้วนท าให้ตัวตนของรัชกาลที่ ๕ ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกรรมมักสัมพันธ์กับเขตพ้ืนที่ที่
พระองค์เสด็จประพาส กิจกรรมในพระราชอาณาเขตบ่งบอกถึงโลกในพระราชอ านาจ กิจกรรมใน
ดินแดนชายขอบและอาณานิคมบ่งบอกถึงโลกก้ ากึ่งพระราชอ านาจ และกิจกรรมในดินแดนเจ้าอาณา
นิคมบ่งบอกถึงโลกนอกพระราชอ านาจ พ้ืนที่และกิจกรรมจึงเป็นส่วนเสริมให้ตัวตนของผู้ประพันธ์
เด่นชัดขึ้นท่ามกลางภาวะโลกสันนิวาสที่หลากหลาย 

สรุปได้ว่าเงื่อนไขในการด าเนินเรื่องของบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับแบ่งได้เป็น เวลา พ้ืนที่ 
และกิจกรรม เส้นแบ่งเหล่านี้ช่วยให้การด าเนินเรื่องมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น จะสังเกตได้ว่าบันทึกการ
เดินทางแต่ละฉบับมีการใช้เงื่อนไขในการด าเนินเรื่องแบบต่างๆ ผสมผสานจนกลายเป็นบันทึกการ
เดินทางชิ้นใหญ่ การผสมผสานข้างต้นส่งผลให้บันทึกการเดินทางร้อยแก้วของพระองค์มีรูปแบบ
เฉพาะ เป็นแบบแผน และน่าติดตาม รวมทั้งสามารถน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสและตัวตนของ
ผู้ประพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ 

 
๓) การจบเรื่อง 

  บันทึกการเดินทางมีการจบเรื่องอย่างเป็นแบบแผน ส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่า
เส้นทางหรือเหตุการณ์ในวันนั้น รวมถึงการบอกก าหนดการออกเดินทางในวันถัดไป บันทึกการ
เดินทางส่วนหนึ่งมีการระบุความรู้สึกส่วนพระองค์ การสรุปประเด็นส าคัญของการเดินทางในครั้งนั้น 
รวมถึงผลที่ได้จากการเดินทาง เช่น การตรวจตราบ้านเมือง เป็นต้น การจบเรื่องเสมือนการสรุปการ



 ๓๐๓ 
 
ออกเดินทางไปปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอกของชนชั้นน าสยามด้วยวิธีการต่างๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น 
การบอกเล่าเส้นทางการเดินทางใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ซ่ึงระบุว่า  
 

โมงเช้าออกเรือ ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าสลุต แล้วมาถึงป้อมผีเสื้อสมุทสลุต 
ป้อมแผลงไฟฟ้าสลุต แต่งธงแลมีคนยืนทุกป้อม เม่ือถึงบางกอกก็มีความยินดีที่ได้เห็นการ
รับรองทั้งปวง...การที่ไปเที่ยวเปนสุดสิ้นเรื่องเพียงนี้ มีแต่ที่จะรฦกถึงผู้ซึ่งได้พบปะกัน ที่มี
ไมตรีสนิทสนมกัน และได้รับรองให้มีความสุข ในเวลาไปจากบ้านเมือง แลทั้งประเทศที่ได้ไป
เห็นเปนที่สนุกสบาย ทั้งเปนที่ควรสรรเสริญในการปกครองแลความน้ าใจดีของคนทั้งปวง 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๘๗-๓๘๘)  

 
การจบเรื่องในตอนข้างต้นเป็นการระบุถึงเส้นทางการเสด็จกลับพระนคร โดยระบุถึง 

การรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ การเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังจึงสิ้นสุดลงในครั้งนั้น พระราช
ฐานะของพระองค์จึงปรากฏชัดเจนในตอนข้างต้น นอกจากการระบุเส้นทางการเดินทางแล้วยังมีการ
กล่าวถึงความรู้สึกส่วนพระองค์ขณะเสด็จประพาสดินแดนอื่นไว้ด้วย ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้คน บ้านเมือง 
และการปกครองในดินแดนอ่ืนนี้แสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่รัชกาลที่ ๕ ทรงพบปะสังสรรค์ตลอด
ระยะเวลาการเสด็จประพาส การจบเรื่องด้วยลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการสรุปการเดินทางเพ่ือค้นหา
ตัวตนในดินแดนอื่นได้อย่างเด่นชัด 

การจบเรื่องด้วยการสรุปประเด็นส าคัญของการเดินทางเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมให้
ภาวะโลกสันนิวาสเด่นชัดขึ้น ดังพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน เล่ม ๓ ที่ว่า  
 

  เพราะเหตุฉะนั้นขอรวมย่อความเพียงว่า พื้นภูมประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีเสีย
แล้ว แต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลาก าลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญ มันก าลังเดิน
กระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยาก นี่เปนส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๓๒)  

 
  ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระราชทัศนะและพระราชประสงค์ในการเสด็จ
ประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ การส ารวจภูมิประเทศและความรู้ในยุโรปท าให้พระองค์ทรงทราบ
ข้อเท็จจริงบางประการที่ท าให้สยามต้องเร่งปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ก้าวทันประเทศยุโรป ภาวะโลก
สันนิวาสข้างต้นส่งผลให้ชนชั้นน าปรับตัว การจบเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการเน้นย้ าถึงสถานะของสยาม
ภายใต้สังคมโลก ณ ขณะนั้นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีการค้นหาตัวตนข้างต้นแสดงถึงความเสียสละ
ของพระองค์ โดยทรงแสดงความรู้สึกขณะเสด็จกลับว่า  



 ๓๐๔ 
 

 
  เวลาเมื่อก าลังเขียนอยู่นี้ ชายอุรุพงษ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้ว ใจ
เต้นปึ้กๆ เหลือที่จะเขียนต่อไปอิกได้ เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ไนยตาเสี ยแล้ว 
หนังสือนี้ก็หมดอายุ จึงเปนการจ าเปนที่จะต้องขอจบในเวลานี้  (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๓๓๒)  

  
  การแสดงความรู้สึกส่วนพระองค์ผ่านการใช้ภาษาที่เป็นกันเองข้างต้น สะท้อนความ
ดีใจที่จะได้กลับบ้านของพระองค์ รวมถึงบันทึกเส้นทางการเดินทางซ่ึงใกล้จะถึงฝั่ง การเดินทางไกลจึง
เป็นเพียงการเคลื่อนที่เพ่ือค้นหาตัวตนของชนชั้นน าสยามเพียงชั่วคราว เพ่ือหาแนวทางให้ประเทศ
รอดพ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยม การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกข้างต้นสะท้อนภาวะของพระองค์ภายใต้
สถานการณ์โลกได้เป็นอย่างดี 

อีกตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ จบเรื่องด้วยการระบุ 
ผลจากการตรวจตราบ้านเมืองว่า "ตามระยะทางที่ไปเที่ยวครั้งนี้ ได้ความแต่ว่าเข้างามดีตลอดทุก
เมืองทุกต าบล ในระหว่าง ๓ ปีนี้ ไม่มีปีใดจะบริบูรณ์เช่นปีนี้” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๘: ๖๓) ตอนข้างต้นกล่าวจบเรื่องด้วยการสรุปผลของการตรวจตราบ้านเมืองที่ว่าข้าว
ในแถบภาคกลางและมณฑลฝ่ายเหนือบริบูรณ์ดี เป็นการจบตอนด้วยการสรุปประเด็นส าคัญในการ
ออกเดินทางดังกล่าว สะท้อนพระราชอ านาจของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์สยามได้อย่าง
เด่นชัด การจบเรื่องข้างต้นแสดงถึงแบบแผนของบันทึกการเดินทางท่ีมีจุดประสงค์ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบบ้านเมืองประการหนึ่ง 

 ใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ ระบุ
ก าหนดการออกเดินทางและความเป็นอยู่ของคณะเดินทางไว้ว่า  

 
 ก าหนดจะออกจากเมืองหลังสวนเวลาพรุ่งนี้ แวะเกาะพิทักษ์ แหลมกรวด สาม

ร้อยยอด เพราะต้องพักผ่อนให้เรือเล็กได้รับฟืนที่เมืองชุมพร ก าหนดจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ตัวฉันและบรรดาคนที่มาเป็นสุขสบาย แต่ตอนหลังนี้ถูกฝนชุกนักไม่มีวันเว้น
เลย   (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๘๒)  

 
 การจบท้ายตอนด้วยข้อความดังกล่าวท าให้ผู้อ่านได้ทราบเส้นทางของผู้เดินทาง 

ก าหนดเวลา รวมถึงความเป็นอยู่ของคณะเดินทาง เป็นอย่างการรายงานผสมผสานกับการเล่า
สารทุกข์สุกดิบแก่ผู้รับสาร ลักษณะเช่นนี้ท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์มีความโดดเด่นทั้งในแง่
ของระดับภาษาและเนื้อความ ทั้งยังสื่อถึงการเคลื่อนที่ของชนชั้นน าออกสู่โลกภายนอกอีกด้วย 



 ๓๐๕ 
 
  อีกส่วนหนึ่งของบันทึกการเดินทางมีการจบเรื่องด้วยการบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละ
วัน ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๐๙ ที่ว่า 
 

วันนี้ผู้หญิงไปดูแต่งงานที่บ้านจีนแห่งหนึ่งแล้วเวลาค่ าไปห้างจีนซึ่งอยู่ติดกับห้างโก
วานของพระยารัตนเศรษฐี...การที่เลี่ยงมาไปห้างเสียกลางคืนนี้ เพราะกลางวันมีพวกแขกดู
มากนัก และพวกจีนเหล่านี้เป็นพวกพ้องหรืออยู่ในความเกื้อหนุนของพระยารัตนเศรษฐี
ทั้งนั้น เจือเป็นการรับเสด็จมากกว่าเป็นการไปซื้อของ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๒๒๙)  

 
 การจบเรื่องข้างต้นเป็นการบันทึกเหตุการณ์ ณ วันนั้น รวมถึงพระราชทัศนะต่อ

เหตุการณ์การเที่ยวห้างจีนและการรับเสด็จของพวกจีน การจบเรื่องข้างต้นจึงเป็นการปิดท้ายด้วย
เหตุการณ์ในแต่ละวัน แสดงถึงการจบเรื่องที่มีอยู่หลายรูปแบบ ผู้ศึกษาพบว่ามีการจบเรื่องของบันทึก
การเดินทาง ๔ รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การจบเรื่องของบันทึกการเดินทาง 

รูปแบบที่ ๑ การบันทึกเส้นทางการเดินทาง + ความรู้สึกส่วนพระองค ์
รูปแบบที่ ๒ การสรุปประเด็นส าคัญของการเดินทางหรือผลจากการเดินทาง 

รูปแบบที่ ๓ ก าหนดการออกเดินทาง + การรายงานความเปน็อยู่ของคณะ 
รูปแบบที่ ๔ การบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

 
  จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจบเรื่องของบันทึกการเดินทางมีอยู่หลาย
รูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเส้นทางและเหตุการณ์ประจ าวัน อีกส่วนหนึ่งเป็นการระบุประเด็น
ส าคัญหรือผลจากการเดินทางนั้นๆ รวมถึงการระบุก าหนดการออกเดินทางและการรายงานความ
เป็นอยู่ของคณะ โดยมีพระราชทัศนะหรือความรู้สึกส่วนพระองค์ประกอบตอนจบเรื่องเป็นครั้งคราว
กล่าวได้ว่าบันทึกการเดินทางของพระองค์มีการจบเรื่องที่เป็นแบบแผน น่าสนใจ และน่าติดตามเป็น
อย่างยิ่ง การจบเรื่องยังเป็นการระบุถึงการสิ้นสุดของการเดินทางไปปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอก
ราชส านัก รวมถึงเน้นย้ าการค้นพบตัวตนของรัชกาลที่ ๕ ผ่านการเสด็จประพาสไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั่ว
โลก  

สรุปได้ว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มีการเริ่มเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการ 
จบเรื่องอย่างเป็นแบบแผน ที่น่าสนใจ คือ การด าเนินเรื่องของบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับย่อยจะมี
เงื่อนไขในการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน ได้แก่ เวลา พ้ืนที่ และกิจกรรม ซึ่งก าหนดรูปแบบการเล่าเรื่อง



 ๓๐๖ 
 
หรือด าเนินเรื่องดังกล่าว ผู้ศึกษาพบว่ามีการด าเนินเรื่องโดยใช้เวลาเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นจะเป็นการ
ด าเนินเรื่องโดยกล่าวถึงพ้ืนที่หรือเส้นทาง และโอกาสหรือกิจกรรมผสมผสานกันไป หากพิจารณาใน
แง่ของเรื่องเล่าชุดใหญ่จะพบว่าไม่อาจแบ่งเงื่อนไขของบันทึกการเดินทางแต่ละฉบับได้อย่างชัดเจน 
หากแต่มีกรอบก าหนดการด าเนินเรื่องอยู่อย่างเป็นแบบแผน ยกตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงโอกาส
ส าคัญมีทั้งการกล่าวถึงเส้นทางการเดินทางไปยังงานนั้นๆ แล้วจึงอธิบายถึงผู้ร่วมงานและลักษณะของ
งานนั้นอย่างละเอียด หรือการเน้นกล่าวถึงเฉพาะกิจกรรมนั้นๆ เพียงอย่างเดียว หรือการบันทึก
กิจกรรมหลายกิจกรรมตามล าดับเวลา เป็นต้น ลักษณะการบันทึกที่ผสมผสานหลากหลายรูปแบบแต่
ยังคงแบบแผนของการเริ่มเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่องไว้นี้ท าให้บันทึกการเดินทางของ
พระองค์มีความโดดเด่นจากโครงสร้างที่ชัดเจน ส่งผลให้การล าดับเรื่องต่อเนื่องและสื่อความได้อย่าง
เป็นระบบ วิธีการเช่นนี้แสดงถึงการเขียนบันทึกการเดินทางได้อย่างชัดเจน 
 

 ๔.๓.๑.๒ การน าเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ  
  การน าเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือช่วยเสริมให้ภาวะโลกสันนิวาสเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็น
การเขียนให้ชัดเจนที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงสืบหาข้อมูลเองด้วยพระองค์เอง ทรงสั่ง
การผู้ปฏิบัติงานทั้งที่ตามเสด็จและอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงทรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านาย
หรือผู้ปฏิบัติงานต่างแดน การมุ่งน าเสนอข้อมูลด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือนี้สื่อถึงพระราชอ านาจของ
พระองค์ในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ พระองค์ทรงสามารถส ารวจ ตรวจสอบ และสั่งการใน
พ้ืนที่ซึ่งมีพระราชอ านาจ ส่วนพ้ืนที่ซึ่งพระราชอ านาจของพระองค์เป็นไปอย่างก้ ากึ่งจะปรากฏการ
ส ารวจ ตรวจสอบ และสั่งการอย่างไม่คล่องตัว ปัญหาและอุปสรรคของการสืบหาข้อมูลมักเกิดขึ้นใน
ดินแดนดังกล่าว ส่วนพ้ืนที่นอกพระราชอ านาจการสืบหาข้อมูลมักผ่านสายพระเนตรของพระองค์เอง 
รวมถึงการสอบถามด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกัน  การสั่งการจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ดังกล่าว  
อย่างไรก็ดีการน าเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือถือเป็นลักษณะส าคัญในการน าเสนอภาวะโลกสันนิวาส 
การสืบหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายบันทึกการเดินทางในแต่ละตอนนี้มีทั้งการสัมภาษณ์หรือ
สอบถามจากผู้อ่ืน และข้อมูลเอกสาร ข้อมูลสัมภาษณ์มาจากเจ้านายต่างแดน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ส่วนข้อมูลเอกสารมีทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี น่าสังเกตว่า
ข้อมูลข้างต้นมีทั้งที่ทรงสืบค้นจากผู้อ่ืนและพระราชประสบการณ์ของพระองค์ เอง ลักษณะข้างต้น
ส่งผลการน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสในบันทึกการเดินทางมีความน่าเชื่อถือ 

 
๑) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 การสืบหาข้อมูลส าคัญในพ้ืนที่ต่างๆ มักปรากฏวิธีการสัมภาษณ์จากบุคคลในพ้ืนที่
นั้นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย านอกเหนือจากการส ารวจด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การสอบถามเรื่อง



 ๓๐๗ 
 
เศรษฐกิจของคนค้าขายในแถบเมืองนครสวรรค์ ใน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขาม
เฒ่า ที่ว่า “ครั้นถามคนค้าขาย กล่าวคือ ยายพลอยที่เป็นคนชอบกัน บอกว่าไม่เชิงจะร่วงโรยด้วย
รถไฟ เป็นด้วยราคาเงินบางกอก บรรทุกของลงไปจ าหน่ายไม่มีก าไร” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑) ความข้างต้นระบุว่าการรถไฟไม่ได้ท าให้เศรษฐกิจในแถบ
นครสวรรค์ร่วงโรย แต่เป็นเพราะราคาเงินบางกอกที่ท าให้บรรทุกของลงไปขายแล้วไม่มีก าไร การ
สอบถามหรือสัมภาษณ์สภาพความเป็นอยู่และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการมีรถไฟด้วยพระองค์
เองนี้ท าให้พระองค์ได้ข้อมูลปฐมภูมินอกเหนือจากการรับรายงานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น พระองค์
มักสอบถามข้อมูลจากบุคคลหลายคนเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากท่ีสุด 

 อีกตอนหนึ่งบันทึกการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีส าคัญโดยการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์จากผู้รู้ ยกตัวอย่างเช่นใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน มีการสอบถามชื่อเมืองใน
วรรณคดีเรื่อง อิเหนา จากริเยนต์ ขณะ เสด็จประพาสโตสารี ดังต่อไปนี้  

 
ได้สนทนากับริเยนต์ แกยืนยันว่าเมืองกุเรปันเมืองกุราวัน อยู่ในแขวงมุตรัน

มณฑลเมทยูน เมืองดาหาก็คงชื่ออยู่เปนแต่เปลี่ยนเสียงเปนโดโฮ อยู่ในเมืองกดีรีเอง กา
หลังคือจังโกโล อยู่แขวงสิทรัชโชมณฑลสุรบายา เมืองสิงหัศสาหรีเดี๋ยวนี้เรียกสิงคสสารี 
อยู่ในแขวงมาลงมณฑลปสรวน ยังมีกราตนอยู่ราษฎรที่เจ็บไข้พากันไปบนบาลในที่นั้น มีวัด
อยู่น่าวังด้วย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๐๘-๓๐๙)  

 
 ข้อความข้างต้นแสดงถึงการสอบถามความรู้เกี่ยวกับเมืองในวรรณคดีเรื่องอิเหนา

จากริเยนต์หรือผู้ว่าการเมืองโตสารี โดยบันทึกส าเนียงที่แตกต่างจากที่สยามรับรู้ดังนี้ เมืองกุเรปัน คือ 
กุราวัน เมืองดาหา คือ โดโฮ เมืองกาหลัง คือ จังโกโล และเมืองสิงหัศสาหรี คือ สิงคสสารี เหล่านี้
แสดงถึงการสืบหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้รู้ ซึ่งช่วยเสริมให้ข้อมูลในบันทึกการเดินทางน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงถึงความสนพระราขหฤทัยของรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย การเดินทางเพ่ือสืบค้นข้อมูล
ดังกล่าวแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามปะทะสังสรรค์กับต้นก าเนิดวรรณคดีเรื่องอิเหนา 
การสัมภาษณ์หรือสอบถามจากผู้รู้ของเมืองชวาจึงยิ่งเน้นย้ าข้อมูลดังกล่าวให้น่ าเชื่อถือยิ่งขึ้น บันทึก
การเดินทางจึงเป็นหลักฐานชิ้นดีของการเดินทางเพ่ือค้นหาตัวตนของสยามและประเทศอ่ืน 

 
๒) ข้อมูลจากเอกสาร 
การสืบหาหรืออ้างอิงข้อมูลจากเอกสารมีทั้งที่เป็นพงศาวดาร วรรณคดี และเอกสาร

ทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ขณะเสด็จประพาสฝรั่งเศส พระองค์ทรงเปรียบเทียบการสร้าง



 ๓๐๘ 
 
เมืองลพบุรีกับฝรั่งเศสโดยอ้างถึงพงศาวดาร ราชาธิราช ลักษณทูตลังกา และ จดหมายระยะทางของ
โกษาปาน ไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ดังนี้  
 

การซึ่งพงศาวดารกล่าวถึงพระนารายน์สร้างเมืองลพบุรีก่อน แล้วถึงกล่าวถึง   
วิชาเยนทร์ บางทีก็จะเปนแต่ล าดับหนังสือ วิชาเยนทร์เห็นจะได้ไปท างานอยู่ก่อน...เมื่อเห็น
รูปหลุยส์ที่ ๑๔ ขี่ม้าที่น่าเวอไซล์ให้นึกถึงทรงม้าขาวชมสวน๒๑๖ เร่ืองม้าขาวนี้ก็ขัน...เห็นจะ
มาจากเร่ืองราชาธิราช ลักษณทูตลังกา จดหมายระยะทางของโกษาปาน เห็นจะเปนเนื้อ
เปนหนังมากไม่อาจปด เพราะฝรั่งยังอยู่ออกครึ่ดไปในเวลานั้น (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๐๔-๑๐๕)  

 
 ความข้างต้นพระองค์ทรงกล่าวถึงการสร้างเมืองลพบุรีซึ่งบันทึกในพงศาวดารว่าพระ

นารายณ์สร้างเมืองลพบุรีก่อน แล้วจึงกล่าวถึงวิชาเยนทร์ โดยพระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อ
พงศาวดารว่าวิชาเยนทร์น่าจะท างานอยู่ก่อนการสร้างเมือง และเนื้อความของพงศาวดารเกี่ยวกับม้า
ขาวชมสวนว่าเป็นการน ามาจากเรื่องราชาธิราช ลักษณทูตลังกา และ จดหมายระยะทางของโกษา
ปาน น่าจะมีเค้าความจริงอยู่เพราะมีฝรั่งอยู่มากในเวลานั้น การน าข้อมูลจากพงศาวดาร วรรณคดี  
และเอกสารทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ มาประกอบการน าเสนอข้อมูลโลกสันนิวาสที่ทรงพบท าให้ผู้อ่าน
เห็นภาพและเชื่อถือข้อมูลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากทรงเปรียบเทียบสิ่งที่ทรงพบกับข้อมูลเอกสารของสยาม 
ภาวะโลกสันนิวาสที่น าเสนอจึงน่าเชื่อถือ 
  ขณะเสด็จเขามหาสวรรค์มีการกล่าวถึง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ว่า “วันนี้ขึ้นไปเขา
มหาสวรรค์...แลดูศาลาแต่งแง่ ซึ่งเปนที่กล่าวไว้ในหนังสือเสภาว่าขุนแผนซื้อม้าสีหมอกนั้น” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๓๕) การอ้างถึงข้อมูลจากวรรณคดีท าให้การ
อธิบายสถานที่แห่งนี้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาส
ที่ชนชั้นน าออกเดินทางมาพบกับสถานที่ในท้องถิ่นซึ่งปรากฏในวรรณคดีส าคัญ การอ้างถึงข้อมูล
ดังกล่าวท าให้การเดินทางมีคุณค่าและแสดงถึงตัวตนของชนชั้นน าที่มีอ านาจและความสามารถในการ
สืบหาและเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าว เสภาเรื่องขุนข้างขุนแผน บันทึกว่าศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่ง
ขุนแผนซื้อม้าสีหมอก ข้อมูลทางวรรณคดี่จึงช่วยเน้นย้ าให้บันทึกการเดินทางน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

๓) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเรียบเรียงเป็นเอกสาร 
การสืบหาข้อมูลจากการการสัมภาษณ์และเรียบเรียงเป็นเอกสารถือเป็นวิธีการหนึ่ง 

                                                           

 ๒๑๖ เรื่องม้าขาวชมสวนนี้ ทรงหมายความเรื่องโกษาปาน เป็นทูตไปเมืองฝรั่ง เศส ตามที่แต่งไว้ในหนังสือ
พระราชพงศาวดาร 



 ๓๐๙ 
 
ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาวะโลกสันนิวาส การเดินทางเพ่ือค้นพบกับข้อมูลมุขปาฐะแล้วจึง
จดบันทึกเป็นหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษรแสดงถึงความสนใจและจุดประสงค์ของนักเดินทางชาว
สยาม ณ ขณะนั้น การใช้วิธีการดังกล่าวมักปรากฏขณะรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสดินแดนในพระราช
อาณาเขตเนื่องจากทรงมีพระราชอ านาจครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเรื่อง
เสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า ซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนิทานท้องถิ่นไว้ดังนี้  
 

จึงขอให้ถามค าให้การเรียบเรียงเป็นเรื่องมา...ได้ความจากหลวงพิบูลย์รัฐคาม 
เดิมเป็นนายอ าเภอเดิมบาง เดี๋ยวนี้ ไปรับราชการเป็นนายอ าเภอพนมรอก เมือง
นครสวรรค์ ว่า แต่คร้ังใดไม่ปรากฏ มีนางคน ๑ ชื่อใดไม่ปรากฏ เป็นชาวบ้านเดิมบางนี้ พระ
เจ้าแผ่นดินพระองค์ ๑ ครองเมืองใดไม่ปรากฏ ได้ข่าวนางงามนี้ต้องพระราชประสงค์ นางไม่
สมัครจึงหลบหนีไปอยู่บ้านนางลือ แขวงเมืองสรรค์ แล้วมาอยู่ที่เขากี่บ้านก ามะเชี่ยนแขวง
อ าเภอเดิมบางนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๓: ๑๓)  

 
 ตอนที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบันทึกการเดินทางดังกล่าวบันทึกข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เป็นรายงานถวายพระองค์ เสมือนการเก็บรวบรวมความรู้ทางภูมิศาสตร์และเรื่องเล่าท้องถิ่น
ในพระราชอาณาจักร โดยพระองค์ทรงสั่งให้สอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่นและเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างรายงานถวาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นซึ่งได้รับการบันทึกไว้นี้จึงช่วย
เสริมให้เรื่องราวในบันทึกการเดินทางน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเก็บข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม
ของนักปกครองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป 
   

การน าเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ 
รูปแบบที่ ๑ การสัมภาษณ ์

รูปแบบที่ ๒ เอกสาร (พงศาวดาร วรรณคดี) 

รูปแบบที่ ๓ การสัมภาษณ์ + บนัทึกเป็นลายลักษณ์ 

 
 วิธีการสืบหาข้อมูลในบันทึกการเดินทาง ได้แก่ การสัมภาษณ์ ข้อมูลจากเอกสาร 

รวมถึงการสัมภาษณ์และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์สามารถ
น าเสนอภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างน่าเชื่อถือ น่าสังเกตว่าพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูล
หลากหลายส านวนทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด รวมทั้งทรงมีพระราชวิจารณ์ประกอบ
ข้อมูลที่ทรงน าเสนอแทบทุกครั้ง การอ้างอิงข้อมูลจากหลากหลายวิธีจึงช่วยเสริมให้บันทึกการเดินทาง
ของพระองค์ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ ถือเป็นองค์ความรู้มุขปาฐะและลายลักษณ์ซึ่งช่วย



 ๓๑๐ 
 
เสริมให้งานเขียนชุดนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งยังแสดงถึงกลวิธีการเขียนบันทึกการเดินทางให้ชัดเจนอีก
ด้วย 
 

 ๔.๓.๑.๓ การน าเสนอข้อมูลอย่างกระจ่างชัด 
การน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสอย่างกระจ่างชัดเป็นกลวิธีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ 

ซึ่งท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจภาวะโลกสันนิวาสนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็นกลวิธีหนึ่งของการเขียน
ให้ชัดเจน การน าเสนอข้อมูลอย่างกระจ่างชัดประกอบด้วยการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบ การ
น าเสนอโดยการอ้างอิง การน าเสนอโดยการให้รายละเอียด และการน าเสนอโดยใช้แผนผังหรือ
แผนภาพประกอบ วิธีการน าเสนอข้อมูลข้างต้นท าให้งานเขียนของพระองค์สามารถอธิบายความโลก
สันนิวาสในภาวะของความเปลี่ยนแปลงได้อย่างกระจ่างชัด การเปรียบเทียบ การอ้างอิง การให้
รายละเอียด และการน าเสนอโดยใช้แผนผังหรือแผนภาพประกอบแสดงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน า
หรือราษฎรไม่คุ้นเคย จึงต้องเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากสิ่งที่รู้จักและคุ้นเคยมากกว่า รวมถึงให้
รายละเอียดและใช้แผนผังหรือแผนภาพประกอบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็น
ผลจากการแผ่ขยายของลัทธิจักรวรรดินิยม อันจะท าให้เห็นตัวตนของสยามชัดเจนขึ้น 

 
๑) การน าเสนอโดยการเปรียบเทียบ   

 ลักษณะพิเศษของการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การ
อธิบายความโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ชนชั้นน าสยามรู้จักหรือเคยพบเห็น การอธิบายความโดยการ
เปรียบเทียบนี้เป็นกลวิธีหนึ่งในการน าเสนองานเขียนร้อยแก้วบันทึกการเดินทาง ดังที่อาทิมา พงศ์
ไพบูลย์ (๒๕๔๗) กล่าวถึงกลวิธีการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบในพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึก
ประจ าวันการเสด็จประพาสในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ว่าสามารถ
แบ่งได้เป็นการเปรียบเทียบกับพระราชประสบการณ์เดิมและการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคย 
ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นกลวิธีส าคัญที่ช่วยเสริมให้เนื้อความภาวะโลกสันนิวาสกระจ่างชัดยิ่งขึ้น 
ผู้ศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบสิ่งที่พระองค์ทรงพบกับสิ่งที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมีทั้งบุคคล สิ่งของ และ
สถานที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในสยามจึงเป็นที่รู้จักและสามารถน ามาเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่ห่างไกลจาก
ความคุ้นเคยของคนไทยได้ ดังนี้ 

การเปรียบเทียบบุคคลในต่างแดนกับบุคคลที่พระองค์ทรงรู้จักมักปรากฏเมื่อ
พระองค์ทรงต้องการอธิบายถึงบุคคลที่ทรงพบซึ่งเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบาง
ประการ ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบกิริยาของเจ้ามลายูผู้หนึ่งกับพระองค์ชายวังหน้า ใน 
ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบกทางเรือรอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ ที่ว่า “เจ้ามหมุดคน
นี้ดูเป็นหนุ่มมาก อายุจะอยู่ในเรือน ๒๐ เศษ ด า หน้าออกฝีหนา รูปร่างอ้วนล่ า อาการคล้ายกับพวก



 ๓๑๑ 
 
พระองค์ชายป๊อกวังหน้า ท่าทางถ้าเป็นไทยก็เป็ นกิริยาแวงทีเดียว” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๘๘) ความข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบกิริยาอาการของเจ้านาย
มลายูกับพวกองค์ชายป๊อกวังหน้าว่าหากเป็นคนไทยจะเรียกว่ามีกิริยาอาการหวาดระแวง การกล่าว
เปรียบเทียบกิริยาของเจ้ามหมุดผู้นี้กับเจ้านายสยามท าให้ผู้ซึ่งคุ้นเคยกับพวกของเจ้านายสยามนึก
ภาพตามที่พระองค์ทรงอธิบายได้อย่างกระจ่างชัด ลักษณะการเปรียบเทียบกับบุคคลในสยามเป็น
วิธีการที่ทรงใช้อย่างสม่ าเสมอเนื่องจากสามารถอธิบายบุคคลที่ทรงพบเห็นได้อย่างเห็นภาพ 

 อีกส่วนหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบความเชี่ยวชาญของบุคคลต่างแดนกับบุคคลของ
สยาม พระองค์ทรงบันทึกถึงฝีมือการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบของชาวต่างชาติผู้หนึ่งกับหม่อมเจ้า
กระจ่าง ในกรมหมื่นกระษัตริยศรีศักดิเดช ซึ่งเป็นช่างท าเครื่องทองเหลือง ดังปรากฏในพระราช
นิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ ที่ว่า  

 
 วันนี้จับร้านดอกไม้ได้ตัวตาผู้วิเศษ ที่ส าหรับผสมดอกกุหลาบจะให้เปลี่ยนสีสลับกัน

อย่างไรจะให้ซ้อนให้ลาอย่างไรอยู่ในอ านาจ อาจจะกล่าวได้เหมือนเจ้าพระจ่างว่าทองเหลือง
อยู่ในอ านาจ นี่ก็เปนกุหลาบอยู่ในอ านาจ  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๓: ๒๔๑)  

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการเปรียบเทียบความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลของบุคคลทั้งสอง

กับกิจกรรมที่แตกต่างกัน หากผู้อ่านรู้จักฝีมือการท าเครื่องทองเหลืองมากเท่าใดก็จะยิ่งเข้าใจฝีมือการ
ผสมพันธุ์ดอกกุหลาบของชายสูงอายุในยุโรปผู้นี้ได้มากเท่านั้น การเปรียบเทียบข้างต้นนอกจากจะท า
ให้ผู้อ่านเห็นฝีมือของชาวต่างชาติผู้นี้อย่างกระจ่างชัดแล้วยังเป็นการแสดงทัศนะต่อฝีมืองานช่างหรือ
งานประดิษฐ์ของคนไทยว่าไม่แพ้ชาวต่างชาติ การเปรียบเทียบกับบุคคลที่ทรงรู้จักเช่นนี้จึงท าให้ผู้อ่าน
เห็นความสามารถของชาวต่างชาติที่สามารถผสมพันธุ์ดอกกุหลาบได้หลากหลายสีซึ่งมิได้แตกต่างจาก
ฝีมือของชาวสยามแต่อย่างใด ตัวตนของสยามจึงปรากฏเด่นชัดผ่านการเปรียบเทียบฝีมือของบุคคล
เหล่านี้  

 การเปรียบเทียบสิ่งของต่างแดนกับสิ่งที่พระองค์ทรงเคยทอดพระเนตรในสยาม 
เป็นการอธิบายความสิ่งที่พบกับสิ่งที่คนไทยรู้จักหรือเคยพบเห็นในสยาม  ยกตัวอย่างเช่นการ
เปรียบเทียบเครื่องประดับของชาวต่างชาติเช่นปิ่นของสุสุนันกับเครื่องประดับฉัตรฉลองพระองค์ที่วัด
พระแก้ว ดังปรากฏใน ระยะทางเท่ียวชวากว่าสองเดือน ที่ว่า 
 

รวมมี ๕ ดวงด้วยกัน ติดคล้ายๆ กับที่เราติดแต่ดวงย่อมเหมือนตราที่คิดท าเล่นแต่
ก่อน ผมเกล้ามวยมีปิ่นคล้ายกับเครื่องประดับฉัตร์ฉลองพระองค์ที่วัดพระแก้ว ต้นปิ่นมี



 ๓๑๒ 
 

เพ็ชร์เม็ดใหญ่แล้วมีเพ็ชร์เม็ดย่อมๆ เรียงกันลงมายาว ที่ปลายเปนเพ็ชร์ทั้งลูกกลมเปนของ
ท ามาแต่เมืองนอกดูงามดี แต่ที่เหนือมวยขึ้นไปมีเครื่องเพ็ชร์โตอยู่ แต่จ าไม่ได้ว่ารูปพรรณ
อย่างไร (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๒๖๙) 

 

ตอนข้างต้นกล่าวถึงปิ่นปักผมของสุสุนันว่าคล้ายกับเครื่องประดับฉัตรฉลองพระองค์ 
วัดพระแก้ว แล้วจึงอธิบายลักษณะของปิ่นนั้นว่ามีลักษณะเช่นใด ผู้ที่เคยเห็นเครื่องประดับฉลอง
พระองค์ที่วัดพระแก้วก็จะสามารถจินตนาการถึงลักษณะของปิ่นชิ้นนี้ได้ ถือเป็นการน าพระราช
ประสบการณ์ของพระองค์มาเปรียบเทียบกับสิ่งของต่างแดนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  อีกส่วนหนึ่งเป็นการ
แสดงตัวตนของสยามว่ามีสิ่ งที่สู งค่าไม่ต่างจากเครื่องป ระดับของเจ้านายชวาเช่นเดียวกัน 
เครื่องประดับข้างต้นจึงไม่แปลกแตกต่างจากสิ่งที่ชนชั้นน าเคยพบเห็น การอธิบายสิ่งที่พบเห็นกับสิ่งที่
สยามมีจึงเป็นการอธิบายและยกระดับตัวตนของสยามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก 

การเปรียบเทียบสถานที่ต่างพื้นที่หรือต่างแดนกับสถานที่ท่ีทรงเคยทอดพระเนตร  
เป็นการเน้นย้ าสภาพความแตกต่างของพ้ืนที่เหล่านั้นกับดินแดนสยามให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น แสดงถึง
ภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าเดินทางออกมาภายนอกราชส านักเพ่ือค้นพบและสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ การเปรียบเทียบจึงมีจุดประสงค์เพ่ือให้เห็นลักษณะของพ้ืนที่และ
คุณสมบัติของพ้ืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างใน ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งเปรียบเทียบตลาด
ของเมืองการุตที่ชวากับตลาดของสยามไว้ ดังนี้ 

 
ลืมพูดถึงเมื่อกลางวันนี้ ไปอาบน้ าแล้วเลยไปดูตลาดทีอ่ยู่หลังบ้าน เปนโรงแถวขาย

ของกินโดยมาก เหมือนตลาดเราไม่ได้ผิดกันเลย คือมีพริกกะปิหอมกะเทียมเป็นต้น มีร้าน
ขายเนื้อโคอยู่แห่งหนึ่ง แต่ขาดร้านเจ๊กขายหมู ร้านขายผ้าก็เลวกว่าเสาชิงช้า ไม่ว่าถึงตัว
ตึกซึ่งไม่มี สิ่งของก็ไม่มีอะไรด้วย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๙๔) 

 
 จากตอนข้างต้นเป็นการกล่าวถึงตลาดเมืองการุตว่ามีลักษณะเป็นโรงแถว ขาย

อาหารเป็นส่วนใหญ่ ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนตลาดของสยามไม่ผิดกันแต่อย่างใด เพราะมีพริก กะปิ 
หอม กระเทียม ขายเช่นเดียวกัน ทั้งยังมีร้านขายเนื้อโคอยู่ร้านหนึ่งแต่ไม่มีร้านชาวจีนขายเนื้อสุกร 
โดยทรงเปรียบเทียบว่าร้านขายผ้าชวาแย่กว่าร้านขายผ้าที่เสาชิงช้าของสยาม การเปรียบเทียบ
ลักษณะภายนอก ชนิดและคุณภาพของสินค้าในตลาดเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพของตลาดทั้งยังเข้าใจ
รายละเอียดภายในของตลาดแห่งนี้อีกด้วย กลวิธีการประพันธ์ข้างต้นท าให้ผู้อ่านจินตนาการถึง
สถานที่ตามที่รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตรได้อย่างเด่นชัด รวมถึงแสดงทัศนะต่อพ้ืนที่ของตลาดในชวา
ว่าไม่แปลกตาไปจากตลาดของสยามแต่อย่างใด ทั้งยังด้อยกว่าสยามในเรื่องของคุณภาพสินค้าอีกด้วย 



 ๓๑๓ 
 
ตลาดของสยามจึงเหนือกว่าตลาดต่างแดนแห่งนี้  ตัวตนของสยามจึงปรากฏเด่นชัดผ่านก าร
เปรียบเทียบข้างต้น 

อีกตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ เป็นการกล่าวเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวในชวา 
กับสยามไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  
 

  แวะซื้อของที่โรงจ าน ามีของทองค าที่จะพึงซื้อได้แต่ก าไลที่ส่งเข้ามาคู่เดียว นอกนั้น
ไม่มีอะไรประหลาดเลย ถนนพาหุรัดสนุกกว่ามาก สิ่งที่ควรจะสรรเสริญแต่ถนนทั้งสิงคโปร์แล
ยะโฮขึ้นชื่ อว่า เปนถนนแล้ว ได้ท าแล้วไม่มีทิ้ งเลย ราบเปนน่ าโต๊ะบิ ล เลียดทั้ งนั้ น 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๓๓)  

 
  ตอนที่ยกมาข้างต้นเป็นการกล่าวถึงถนนในเมืองยะโฮว่าไม่มีสิ่งใดน่าสนใจ โดย
เปรียบเทียบกับถนนพาหุรัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จับจ่ายใช้สอยซึ่งน่าสนใจกว่ามาก 
ผู้อ่านจึงจะเห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวในแถบนี้ได้อย่างเด่นชัดทั้งยังพบว่าสถานที่ในสยามน่าสนใจและ
มีดีกว่า ตัวตนทางกายภาพของสยามจึงถูกขับเน้นผ่านการเปรียบเทียบอยู่บ่อยครั้ง ในเรื่องเดียวกันยัง
มีการกล่าวเปรียบเทียบวังอิสตานาของสิงคโปร์กับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้ดังนี้ “ผ่านน่าวังท่ีเรียกอิส
ตานาซึ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เห็นเวลามากเหลือหลาย จึงได้หวนกลับขึ้นไปเดินตามอิสตานานั้น 
ซึ่งไม่วิเศษอะไรกว่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยานัก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: 
๓๔) การเปรียบเทียบสถานที่ต่างแดนกับสถานที่ซึ่งรัชกาลที่ ๕ เคยทอดพระเนตรนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็น
ภาพวังอิสตานาในสิงคโปร์ชัดเจนขึ้น โดยมีพระราชทัศนะว่าวันนี้ไม่ได้พิเศษกว่าบ้านของสมเด็จ
เจ้าพระยาในสยามแต่อย่างใด พระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ ได้รับการฉายภาพผ่านการเปรียบเทียบ
ข้างต้นเนื่องจากวังของสิงคโปร์เทียบได้เพียงกับบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น จึงมิอาจเทียบได้กับ
พระราชวังของพระองค์แต่อย่างใด การเปรียบเทียบจึงเป็นการน าเสนอตัวตนของสยามได้เป็นอย่างดี 

 การเปรียบเทียบเป็นกลวิธีส าคัญในการอธิบายความเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่าง
กระจ่างชัด โดยมีผู้กล่าวถึงคุณค่าของกลวิธีน าเสนอว่าการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบ ทั้งการ
เปรียบเทียบกับพระราชประสบการณ์เดิมที่พระองค์ทรงเคยประสบพบเห็นหรือมีความรู้มาก่อน มี
คุณค่าในการช่วยทบทวนความรู้ให้กับผู้ที่เคยไปที่นั้นมาแล้ว และช่วยเสริมสร้างความรู้ใหม่ให้กับผู้ที่
ไม่เคยไปมาก่อน อีกวิธีหนึ่งคือการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคย ท าให้เข้าใจและเกิดภาพใน
ความคิดของผู้อ่านได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวถึงมากที่สุด (อาทิมา พงศ์ไพบูลย์, ๒๕๔๗: 
๒๓๙-๒๔๐) คุณค่าดังกล่าวปรากฏชัดในบันทึกการเดินทางของพระองค์ ทั้งยังท าให้บันทึกการ
เดินทางชุดนี้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เนื่องจากการฉายภาพตัวตนของสยามซึ่งประกอบด้วย
บุคคล สิ่งของ และสถานที่ซึ่งทัดเทียมหรือเหนือกว่าสิ่งที่ทรงค้นพบ สยามจึงเป็นประเทศที่มีบุคคลซึ่ง



 ๓๑๔ 
 
มีความรอบรู้และมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของสิ่งของและสถานที่มากมาย การเดินทางเพ่ือพบปะ
กับโลกภายนอกจึงเอ้ือให้สยามเกิดการเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบเพ่ือแสวงหาตัวตนในภาวะแห่ง
ความเปลี่ยนแปลง  

 
๒) การน าเสนอโดยการอ้างอิง 
ผู้ศึกษาพบว่าลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการท าให้บันทึกการเดินทางเหล่านี้มี 

ความกระจ่างชัด คือ การน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสโดยการอ้างอิง มีผู้ให้ความหมายของการอ้างถึง
ไว้ว่าการอ้างถึง คือ การกล่าวอ้างถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ที่ส าคัญๆ เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป  ยก
มาประกอบข้อความ เมื่อเอ่ยขึ้นมาก็เป็นที่รู้จักและเข้าใจทันที (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๓๘: ๑๓๑)   
สรตี ใจสะอาด (๒๕๔๒) ศึกษา “จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และพบว่ามีการอ้างถึงสถานที่ ตัวละครในวรรณคดีไทย และเหตุการณ์ 
ส่วนอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) ศึกษา “พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจ าวันการเสด็จประพาส
ในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยพบว่ากลวิธีการน าเสนอโดยการ
อ้างอิงแบ่งได้เป็นการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการอ้างอิงบุคคล จากที่มีผู้ศึกษาการ
น าเสนอโดยการอ้างถึงหรือการอ้างอิงดังกล่าว แสดงว่าภูมิรู้ของผู้ประพันธ์และผู้อ่านเป็นส่วนส าคัญที่
ช่วยเสริมให้บันทึกการเดินทางมีความกระจ่างชัด ผู้ศึกษาพบว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ มี
การอ้างอิงเพ่ือช่วยเสริมการอธิบายความภาวะโลกสันนิวาสที่ส าคัญ คือ การอ้างอิงจากบุคคลส าคัญ 
และการอ้างอิงจากต านานหรือวรรณคดี ดังนี้ 

การอ้างอิงบุคคลส าคัญช่วยเสริมให้ภาวะโลกสันนิวาสในบันทึกการเดินทางกระจ่าง 
ชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลส าคัญเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับพระราชฐานะของพระองค์ 
ยกตัวอย่างเช่นการเน้นย้ าถึงความงามและความส าคัญของเมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ โดยอ้างถึง
เอมเปอเรอเยอรมัน ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ที่ว่า “ที่ต าบลนี้เปนที่เอมเปอเรอเยอรมันชอบเสด็จมาทอด 
เพราะเปนที่งามโดยรอบ แลเป็นที่ เที่ยวเล่นซอกแซกได้  เหมือนจอดเรืออยู่ ในอ่างเขามอ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๒๖-๒๒๗) ตอนข้างต้นเป็นการเน้นย้ าถึงความ
งดงามและความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ โดยอ้างอิงจากการเสด็จของเอมเปอเรอของเยอรมัน ดังนั้น
การเสด็จมาของพระองค์จึงคู่ควรและสมพระเกียรติไม่ต่างจากเอมเปอเรอของเยอรมันแต่อย่างใด 

อีกตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 
๒๔๔๐ เล่ม ๑ มีการกล่าวอ้างถึงหม่อมราโชทัย ขณะเสด็จประพาสเขาเอเดน ดังที่ว่า  
 

  ตื่นแต่ยังไม่ย่ ารุ่งลุกข้ึนดูเขาเอเดนอยู่บนตะพาน...หม่อมราโชทัยแกเปนคนสังเกต
ดีมาก กล่าวในระยะทางพอใช้ทีเดียว ฉันค้นหาก าแพงที่ว่ากั้นกันคนชาวเมือง กับต้นค ามิงก็
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ไม่ทราบ พบในแผนที่เขากั้นที่คอดที่แคบที่สุด ถ้าเปรียบกับเกาะกระดาดจะเข้าใจง่าย เกาะ
กระดาดข้างโตต่างว่าฝั่ง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๗๔)  

 
  ตอนดังกล่าวเป็นการอ้างอิงถึงหม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร 
ซึ่งเป็นผู้แต่ง จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ และ นิราศลอนดอน 
ว่าสามารถจดระยะทางได้ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศ
ผ่านสายพระเนตรของพระองค์ว่ามีความใกล้เคียงกับที่หม่อมราโชทัยจดบันทึกไว้ ด้วยพระราชฐานะ
ของพระองค์การเสด็จเยือนต่างแดนเฉกเช่นที่หม่อมราโชทัยเคยบันทึกไว้เป็นอย่างการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราโชทัยรับหน้าที่เป็น
ล่ามหลวงเดินทางไปกับคณะราชทูตไทยที่เชิญพระราชสาส์นและเครื่องมงคลราชบรรณาการถวาย
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร จึงปรากฏการอ้างถึงหม่อมราโชทัยผู้แต่ง
จดหมายเหตุและ นิราศลอนดอน บันทึกการเดินทางใน พ.ศ. ๒๔๐๐ ทั้งยังไม่เคยปรากฏว่ามี
พระมหากษัตริย์สยามผู้ใดเคยเสด็จประพาสยังสหราชอาณาจักรมาก่อน การเสด็จต่างแดนของ
พระองค์จึงถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยามในยุโรปประการ
หนึ่ง 

 การอ้างอิงต านานซึ่งเป็นที่รู้จักในส่วนกลางของสยามกับต านานในท้องถิ่นหรือ
ดินแดนอ่ืนจะช่วยอธิบายความต านานอ่ืนๆ ได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จประพาส
มณฑลอยุธยา รัชกาลที่ ๕ ทรงอ้างอิงต านานเรื่อง พระยากงพระยาพาน ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นภาค
กลางและสัมพันธ์กับการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ ขณะอธิบายต านานการสร้างพระนอนจักรศรี 
ดังต่อไปนี้ 

 
  นิทานที่เล่าเรื่องพระนอนจักรศรีนี้มีหลายเร่ืองหลายราว ท านองเดียวกันกับพระ
ปฐมเจดีย์ พระธรรมไตรโลกว่าทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้สร้าง แต่พระเจ้าสิงหพาหุจะ
ครองสมบัติแห่งใด สร้างครั้งไรก็ไม่ปรากฏ ค าเล่าอีกอย่างหนึ่งว่า พระยาจักรีศรีเป็นผู้สร้าง...
เรื่องราวคล้ายกันกับเรื่องพระยากงส์ พระยาพาน แต่เมื่อจะคิดตามความอนุมาน ก็เห็นว่า
พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ใหญ่โตมาก เห็นจะไม่ใช่เป็นของราษฎรสร้าง คงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ที่มีอ านาจ...ในพระราชพงศาวดาร เล่ าก็ ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดสร้าง 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๔: ๒๒)  

 
  ข้อความข้างต้นเป็นการอ้างถึง ต านานเรื่องพระยากงพระยาพาน เทียบกับเรื่องราว
ของพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งยังมีการกล่าวอ้างถึงพระราชพงศาวดารซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญ
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ประกอบการอธิบายการสร้างพระนอนจักรสีห์  การอ้างถึงต านานที่มีชื่อเสียงของนครปฐมและพระ
ราชพงศาวดารเช่นนี้ท าให้การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระนอนจักรสีห์กระจ่างชัด และแสดงถึงการ
ยึดถือต านานหรือพงศาวดารของส่วนกลางเป็นมาตรฐานในการอ้างถึงต านานท้องถิ่น แม้การสร้าง
พระนอนจักรศรีจะมีหลายส านวนแต่ก็คล้ายคลึงกับต านานการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ การเดินทาง
เพ่ือสืบหาข้อมูลในท้องถิ่นจึงถูกก าหนดด้วยกรอบมาตรฐานของส่วนกลางอยู่เสมอ 
  นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงวรรณคดีส าคัญอย่าง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ระหวาง
การเสด็ประพาสเขามหาสวรรค์ ดังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี 
ต่อไปนี้ “วันนี้ขึ้นไปเขามหาสวรรค์ ด้วยหวังจะแสดงความเคารพอย่างขึ้นไปเฝ้าทูลกระหม่อมตามที่
รู้สึกในใจจ าได้ กินเข้ากลางวันแล้วกลับขับรถแล่นไปทางน่าเขาบันไดอิฐ แต่ไม่ได้ขึ้น เพ่ือจะดูหนทาง
ซึ่งคิดจะตัดใหม่ไปทางหลังเขามหาสวรรค์ แลดูศาลาแต่งแง่ ซึ่งเปนที่กล่าวไว้ในหนังสือเสภาว่า
ขุนแผนซื้อม้าสีหมอกนั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๗๐: ๓๕) จากตัวอย่าง
ข้างต้นรัชกาลที่ ๕ ทรงอ้างถึงสถานที่จาก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน คือ เขามหาสวรรค์ว่ามีศาลาหนึ่ง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ขุนแผนซื้อม้าสีหมอก นอกจากตัวอย่างข้างต้นจะแสดงถึงการน าเสนอข้อมูล
อย่างน่าเชื่อถือแล้วการอ้างถึงวรรณคดีที่มีชื่อเสียงยังท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและความส าคัญของสถานที่
ดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น การอ้างอิงวรรณคดีส าคัญจึงเป็นทั้งการเน้นย้ าความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่
แก่ผู้อ่าน การมาเยือนสถานที่ซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณคดีเช่นนี้จึงแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสของราช
ส านักกับท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

 
๓) การน าเสนอโดยการให้รายละเอียด  

 ลักษณะส าคัญในการน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสอย่างกระจ่างชัด คือ การน าเสนอ
โดยการให้รายละเอียด พระองค์ทรงอธิบายรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แบ่งได้
เป็นการอธิบายลักษณะหรือรูปพรรณสัณฐาน การอธิบายอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และการอธิบาย
ด้วยการแจกแจงรายละเอียด วิธีการข้างต้นท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่ทรงอธิบายได้อย่าง
กระจ่างชัด ทั้งยังท าให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้และหลักฐานส าคัญอีกด้วย 

 การอธิบายลักษณะหรือรูปพรรณสัณฐานมักปรากฏเมื่อพระองค์ทรงมีพระราช
ประสงค์ในการอธิบายความสิ่งของแปลกตาที่ทรงพบขณะเสด็จประพาสยังพ้ืนที่อ่ืน ยกตัวอย่างเช่น
การอธิบายสัณฐานของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขณะเสด็จเมืองลังกา ดังปรากฏใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ ที่ว่า 
 

พ่อไปได้แต้มเปนพูดอยู่เร่ืองหนึ่ง คือมีชิ้นสัณฐานเหมือนดอกเห็ดฤาปลายเสาเม็ด 
ข้างในกลวงมีช่องเจาะอยู่ข้างๆ ช่องหนึ่ง เปนของท าใหม่เขม่ายังเปื้อน คราวไฟมังกรห้า
เล็บมีถึงสองชิ้น แกถามว่าชิ้นนี้อะไรให้ทายไป นึกรู้แล้วว่านี่ส าหรับวางหมวก แต่เหตุไฉน



 ๓๑๗ 
 

จึงไปเจาะข้างๆ ไปนึกในใจขึ้นว่าคงจะส าหรับใส่เหล้า อ้ายปากมันก็หลุดออกไปว่าใส่เหล้า
ก่อน แก่โห่เอ็ดจะเอาแต้มเสียให้ได้ ต้องขออธิบายต่อ ว่าอ้ายข้อที่วางหมวกนั้นจริง แต่
กระบอกมันยังวางหมวกได้ แต่ข้อที่กลวงในนั้นส าหรับใส่เหล้าจริงๆ (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๖๔)  

 
 ตอนข้างต้นเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานและลักษณะของ

อุปกรณ์วางหมวกและใส่สุรา การน าเสนอข้างต้นท าให้ผู้อ่านสามารถนึกภาพหรือจินตนาการถึง
สิ่งของแปลกตาชิ้นนี้ได้ตามพระราชประสงค์ การพบกับสิ่งของแปลกตาเหล่านี้ท าให้ชนชั้นน ามีความรู้
เกี่ยวกับดินแดนอ่ืนมากยิ่งขึ้น การจดบันทึกและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวได้อย่างกระจ่างชัดจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทรงค านึงถึง ด้วยการให้รายละเอียดข้างต้นนี้ท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์สามารถ
อธิบายความเกี่ยวกับภาวะโลกสันนิวาสได้เป็นอย่างด ี

 การอธิบายอย่างเป็นล าดับขั้นตอนท าให้ผู้อ่านมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล รวมถึง
สามารถติดตามเนื้อความได้ง่ายยิ่งขึ้น การอธิบายอย่างเป็นล าดับขั้นตอนนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีพระราช
ประสงค์ในการอธิบายวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น  ไกลบ้าน เล่ม ๑ 
มีการกล่าวถึงวิธีการท าขนมหวานและการเจียวไข่ของยุโรปอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยพระองค์ทรง
กล่าวว่า “เรา” สามารถปรุงรับประทานเองได้ จากนั้นจึงทรงอธิบายขั้นตอนการปรุงไว้อย่างละเอียด 
ดังนี้ 
 

มีขนมอย่างหนึ่งซึ่งน่าที่เราจะท าได้ แต่จะท าด้วยลูกอะไรนั้นเปนของควรคิด คือ
เขาเอาสตรอเบอรีลูกใหญ่ ที่ขนาดโตสักเท่าลูกเงาะชุบน้ าตาลผสมสีชอกกะเลต เหลือก้าน
เขียวแลเห็นอยู่ข้างนอก แล้วใส่ในกระทงกระดาษเล็กๆ ลูกละกระทง เวลากินก็กัดเข้าไป
เฉยๆ รศเปรี้ยวๆ หวานๆ อร่อย ถ้าน้ าตาลหนาหวานมากเกินไปสักหน่อย ไข่เจียวอิกอย่าง
หนึ่งที่ควรเราจะท ากินได้เอง คือเจียวข้างล่างสุก อ่อนอย่างไข่เจียวฝรั่ง แล้วจึงเอาไข่ผสม
กับเครื่องปรุง มีหมูแฮมแลเนื้ออะไรเล็กๆ เห็ด หยอดลงไปที่ตรงกลางแล้วพับทันที กดขอบ
ให้ติดกันไม่ให้ไข่ที่กลางนั้นไหล ส าเร็จเปนไข่เจียว ข้างในเปนยางมะตูมส าหรับกินเวลาเช้า
อร่อย พ่อคิดถึงลูกจึงเล่าเข้ามาให้ฟังเช่นนี้ นึกว่าถ้าลองท าคงท าได้ทันที (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๑๙) 

  
 พระองค์ทรงอธิบายถึงขั้นตอนการท าขนมหวานชนิดนี้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เริ่ม

ตั้งแต่การน าสตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่มาชุบน้ าตาลและผสมสีช็อกโกแลต เหลือก้านด้านนอก จากนั้ นใส่
กระทงกระดาษอันเล็กลูกละกระทง ขั้นตอนการรับประทานคือกัดเข้าไป และยังทรงบอกว่ามีรสชาติ



 ๓๑๘ 
 
เปรี้ยวหวานอร่อยอีกด้วย อาหารอีกชนิดหนึ่ง คือ ไข่เจียวผสมเครื่องปรุง ใส่หมูแฮมและเนื้อชิ้นเล็กๆ 
ใส่เห็ดตรงกลางแล้วรีบพับ กดขอบให้ติดกันเพ่ือไม่ให้ไข่ตรงกลางไหล จะได้ไข่ เจียวที่ข้างในเป็นยาง
มะตูมส าหรับรับประทานในเวลาเช้า ลักษณะไข่เจียวเช่นนี้คือออมเล็ต การน าเสนอข้างต้นจึงเป็นการ
แนะน ากรรมวิธีการปรุงอาหารอย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ประโยชน์และท า
ตามได้คล้ายต าราอาหาร ทั้งยังสื่อถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามพยายามเชื่อมโลกเก่าคือ
สยามกับโลกใหม่อย่างยุโรปผ่านกรรมวิธีการปรุงและรับประทานอาหารยุโรปเหล่านี้ การซึ่งทรงระบุ
ว่า “ซึ่งน่าที่เราจะท าได้” และ “ถ้าลองท าคงท าได้ทันที” นี้สื่อถึงการรับวัฒนธรรมอาหารของ
ตะวันตกซึ่งศิวิไลซ์ไปปรับใช้กับชนชั้นน าสยาม พระองค์ทรงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโลกสอง
วัฒนธรรมผ่านอาหารตะวันตกเหล่านี้ หากชนชั้นน าสยามได้ลองปรุงและรับประทานอาหารตะวันตก
จากดินแดนศิวิไลซ์เช่นนี้ก็จะเป็นการยกระดับความศิวิไลซ์ของกลุ่มตนเช่นเดียวกัน การจดบันทึก
รายละเอียดเป็นล าดับขั้นตอนจึงมีความส าคัญเนื่องจากจะเป็นต าราให้ผู้อ่านได้ลองปฏิบัติตาม
ต้นแบบของความศิวิไลซ์นี้ได้อย่างกระจ่างชัด 

 การอธิบายด้วยการแจกแจงรายละเอียดมักปรากฏเมื่อทรงส ารวจส ามะโนครัว
ประชากรในท้องที่ต่างๆ เช่น การแจกแจงยอดส ามะโนครัวที่ระนองใน พระราชหัตถเลขาเสด็จ
ประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ ดังต่อไปนี้ 
 

เขายื่นยอดส ามะโนครัวกรมการเมืองระนอง ๒๔ ครัว อ าเภอ ๘๖ ครัวไพร่ ชาย
ฉกรรจ์ ๑๕๓๐ คน เด็ก ๗๕๙ คน รวมชาย ๒๒๗๙ คน หญิงฉกรรจ์ ๑๑๐๙ คน เด็ก ๖๑๖ 
คน รวมหญิง ๑๗๒๕ คน รวม ๔๐๐๔ คน รวมทั้งครัวกรมการอ าเภอ ๑๑๒๒ ครัว แขกเดิม
หลวงขุนหมื่น ๘ ครัว ไพร่ชายฉกรรจ์ ๔๒ เด็ก ๖๕ คน รวม ๑๐๗ คน หญิงฉกรรจ์ ๓๗ คน 
เด็ก ๒๑ รวม ๕๗ คน รวมชายหญิง ๑๖๕ คน เป็นครัว ๓๕ ครัว จีนมีบุตรภรรยา ๓๐๐ จีน
จร ๒๘๐๐ (เห็นจะเป็นเอสติเมต๒๑๗) รวม ๓๑๐๐ รวมคนเดิม ชาย ๕๖๐๔ หญิง ๑๗๘๓ 
รวม ๗๓๘๕ คน คนใหม่มาแต่เมืองอื่นๆ คือไชยา ๒๙ ครัว หลังสวน ๙๐ ครัว ชุมพร ๑๐ 
ครัว นคร ๒ ครัว กระ ๒ ครัว ฝ่ายอังกฤษ ๒ ครัว รวม ๑๓๕ ครัว ชายฉกรรจ์ ๑๘๕ คน 
เด็ก ๑๒๖ คน รวม ๔๑๑ คน หญิงฉกรรจ์ ๑๗๕ คน เด็ก ๙๑ รวม ๒๖๖ คน รวมไทยมา
ใหม่ ๕๗๗ คน แขกมาแต่เมืองถลาง ๑๔ ครัว เมืองตะกั่วทุ่ง ๑๗ ครัว รวม ๓๑ ครัว เป็น
ชายฉกรรจ์ ๔๓ เด็ก ๓๐ รวม ๗๓ คน หญิงฉกรรจ์ ๓๕ เด็ก ๓๗ รวม ๗๒ รวมชายหญิง 
๑๔๕ คน รวมเก่าใหม่ชาย ๕๓๘๘ คน หญิ ง ๒๑๒๑ คน รวมทั้ งสิ้ น  ๘๑๐๙ คน 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๑๕-๑๑๖)  

 

                                                           

 ๒๑๗ เอสติเมต หมายถึง การประมาณการ 



 ๓๑๙ 
 

ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงการอธิบายด้วยการจ าแนกแจกแจงจ านวนราษฎรในเมือง
เมืองระนองอย่างละเอียด พระองค์ทรงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครัวเรือน โดยแยกเพศชายหญิง มี
การระบุจ านวนผู้ชาย เด็กผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เช่น จีน อังกฤษ และแขก เป็นต้น 
รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานจากที่อ่ืน การแจกแจงยอดส ามะโนครัวอย่างละเอียดนี้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ข้อมูลทางประชากรของหัวเมืองแถบมลายูอย่างกระจ่างชัด ทั้งยังแสดงหลักฐานประกอบการควบคุม
และบริหารจัดการในหัวเมืองแถบมลายูอีกด้วย พระราชประสงค์ในการเสด็จประพาสยังดินแดน
ดังกล่าวจึงเป็นการส ารวจ ตรวจตรา และควบคุมประชากรในดินแดนชายขอบ การใช้กลวิธีการอธิบาย
ด้วยการแจกแจงรายละเอียดข้างต้นจึงตอบสนองภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามมุ่งครอบครอง
และจัดการหัวเมืองแถบมลายูได้เป็นอย่างดี 

มีการกล่าวถึงต าแหน่งพระยาจันทบุรีไว้ใน เสด็จประพาสจันทบุรี หัวข้อ “ว่าด้วย
เมืองจันทบุรีแต่เดิม แลปัจจุบัน” ดังที่ว่า  

 
ล าดับพระยาจันทบุรีซึ่งเป็นมาแต่ก่อนแผ่นดินตากนั้น ที่ ๑ เจ้าขรัวหลาน 

ราษฎรเลือกกันตั้งขึ้นเมื่อกรุงเสียคน ๑ พระยาจันทบุรีตั้งในแผ่นดินตาก ๒ คน คือ ที่ ๒ 
นายแก้วเป็นพระยาจันทบุรี ถึงแก่อนิจกรรม ๑ ที่ ๓ นายซือเป็นพระยาจันทบุรีจนถึง
อนิจกรรม ๑ พระยาจันทบุรีตั้งในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ๒ คน 
คือ ที่ ๔ นายสมบุญที่ต้องถอดนั้นกลับมาเป็นพระยาจันทบุรีจนถึงอนิจกรรม...พระยา
จันทบุรีตั้งในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ คน คือ ที่ ๑๕ หลวง
สุนทรชื่อเมือง เป็นพระยาจันทบุรี...ที่ ๑๖ พระยาจันทบุรีโต ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการอยู่ ณ 
บัดนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๗๓)  

 
  การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งพระยาจันทบุรีคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๑๖ ซึ่ง
เป็นคนปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมด้วยการให้รายละเอียดนี้  จะท าให้ผู้อ่านเห็นล าดับการ
ปกครองจันทบุรีและประวัติความเป็นมาได้อย่างชัดเจน การแจกแจงข้างต้นยังเป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับต าแหน่งพระยาจันทบุรีตั้งแต่อดีตภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์สยาม แสดงถึงพระ
ราชฐานะสูงสุดของพระองค์ในพระราชอาณาเขต การเสด็จประพาสเพ่ือตรวจตราบ้านเมื องจึงเป็น
การน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสของราชส านักกับท้องถิ่น รวมถึงตัวตนของพระองค์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าการจ าแนกแจกแจงรายละเอียดเช่นนี้เหมาะกับการ
อธิบายข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้การจ าแนกตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น เพศ วัย จ านวน เชื้อ
ชาติ ถิ่นฐาน หรือล าดับเป็นตัวก าหนดการแจกแจงรายละเอียดดังกล่าว กลวิธีเช่นนี้จึงตอบสนองการ
น าเสนอภาวะโลกสันนิวาสที่มีรายละเอียดจ านวนมากได้เป็นอย่างดี 



 ๓๒๐ 
 
 

๔) การน าเสนอโดยการใช้แผนผังหรือแผนภาพประกอบ 
  วิธีการน าเสนอโดยการใช้แผนผังหรือแผนภาพประกอบท าให้บันทึกการเดินทางของ
พระองค์สามารถน าเสนอข้อมูลโลกสันนิวาสที่ทรงปะทะสังสรรค์ได้อย่างกระจ่างชัด พระองค์ทรงใช้
กลวิธีดังกล่าวขณะกล่าวถึงสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ที่มีลักษณะซับซ้อน แปลกตา หรือต้องการสร้าง
ภาพแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างการวาดแผนผังบ้านของพระอัศฎงคตประกอบใน ระยะทาง
เสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ขณะเสด็จประพาส
เมืองกระบุรี ดังนี้ 
 

ถัดไปเป็นบ้านพระอัศฎงคตอยู่ริมถนนยาว ที่เรือนโรงเหล่านี้ท าฝาขัดแตะถือปูนทั้ง 
๓ หลัง...เรือนนั้นเป็น ๓ ห้อง อย่างกว้างๆ ชั้นบนกับชั้นล่างกั้นห้องเหมือนกันเช่นนี้ ชั้นล่าง
ปูกระเบื้อง ชั้นบนพื้นกระดาน มีเฟอร์นิเจอร์ แต่ห้องนอกติดรูปน้ ามันและรูปเรา... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๕๖)  

 
  แผนผัง คือ แบบที่เขียนย่อหรือขยายขนาดจากของจริง เช่น บ้าน อาคาร หรือตึก 
ตอนข้างต้นเป็นการย่อขนาดของบ้านพระอัศฎงคตมาเป็นแผนผังเพ่ืออธิบายรายละเอียดภายใน 
ผู้อ่านจึงจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับห้องต่างๆ ในบ้านของพระอัศฎงคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเสด็จ
ประพาสหัวเมืองแถบมลายูของพระองค์จึงเป็นการทอดพระเนตรสิ่งปลูกสร้างแปลกถิ่น ดังจะเห็นได้
จากการบันทึกลักษณะภายในบ้านของพระอัศฎงคตด้วยแผนผังข้างต้น สิ่งปลูกสร้างเป็นตัวแทนของ
ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนพ้ืนถิ่น การขยายความคิดผ่านสิ่งปลูกสร้างจึงต้องใช้
แผนภาพประกอบการอธิบายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัด  ทั้งยังเป็นการน าเสนอว่าบ้านของ

ห้องรับแขก 
 
 
 

ห้องใน 

ห้อง ห้อง 



 ๓๒๑ 
 
ผู้ปฏิบัติงานผู้นี้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ พระราชอ านาจจึงแผ่ขยายไป
ทัว่ราชอาณาจักร 

 ใน เสด็จประพาสต้น มีการวาดแผนภาพ๒๑๘ของวังพระธาตุประกอบการบันทึกการ
เดินทาง แสดงถึงความส าคัญของสถานที่แห่งนี้ รวมถึงกลวิธีในการอธิบายสถานที่ให้กระจ่างชัดด้วย
การวาดแผนภาพแบบรูปภาพประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ถัดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเรียกว่า เจดีย์ ๗ ยอด จะเป็นด้วยผู้ที่มาตรวจตราค้นพบ
สามารถจะถางเข้าไปได้แต่ ๗ ยอด แต่ที่จริงคราวนี้เขาได้ถางดีกว่าที่ได้ถางมาแต่ก่อน จึงได้
ไปพบว่ากว่า ๗ คือ พระเจดีย์ใหญ่ขนาดพระมหาธาตุริมน้ าอยู่กลาง มีพระเจดีย์ ๓ ด้าน 
วิหารด้านเหนือวางเลอะๆ ท านองนี้ 

 
นอกนั้นพระเจดีย์รายล้อม ๓ ด้าน ๑๔ องค์ 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๓)  

 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้แผนภาพแบบรูปภาพช่วยขยายความเข้าใจ

เกี่ยวกับที่ตั้งของพระเจดีย์บริเวณวังพระธาตุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การน าเสนอข้อมูลด้วยกลวิธีดังกล่าว
เหมาะกับการน าเสนอภาพ โครงสร้าง หรือที่ตั้งของสถานที่ ทั้งยังสื่อถึงการส ารวจและเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติภายในพระราชอาณาเขตอีกด้วย การบันทึกและขยายภาพโบราณสถานดังกล่าว
เชื่อมโยงกับการส ารวจเพ่ือครอบครองและบริหารจัดการทรัพย์สมบัติในพระราชอาณาเขต กลวิธี
ดังกล่าวจึงเสริมภาวะโลกสันนิวาสที่เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขต และพระ
ราชฐานะของพระองค์อีกด้วย 
   
                                                           

๒๑๘ แผนภาพ คือ ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น ๔ 
ชนิด ได้แก่ แผนภาพลายเส้น แผนภาพแบบบล็อก แผนภาพแบบรูปภาพ และแผนภาพแบบผสม 



 ๓๒๒ 
 

 ๔.๓.๒ การเขียนทีเ่ป็นอ่ืน 
การเขียนที่เป็นอ่ืนนี้แสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรม

ที่หลากหลายจึงมีการน าเสนอภาวะที่เป็นอ่ืนผ่านการใช้ค าภาษาต่างประเทศและการใช้ค าทับศัพท์ 
พระองค์ทรงใช้ค าที่บ่งบอกถึงสภาพสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความศิวิไลซ์ เช่น การใช้ค าภาษา
ตะวันตกเพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นผู้รู้ภาษาของพระองค์ เป็นต้น ดินแดนข้างเคียงและดินแดนศิวิไลซ์
เป็นสิ่งที่ชนชั้นน าสยามไม่คุ้นชินนัก จึงเป็นของที่แปลกใหม่ส าหรับสยาม การใช้ค าภาษาต่างประเทศ
ถือเป็นภาวะโลกสันนิวาสประการหนึ่ง เนื่องจากชนชั้นน าเลือกใช้ค าภาษาต่างประเทศเพ่ือแทน
ความหมายของความศิวิไลซ์หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ค าภาษาต่างประเทศ
จึงอาจสื่อถึงความรู้และความทันสมัยของผู้ใช้ภาษาได้ ตัวตนของชนชั้นน าจึงปรากฏผ่านการใช้ค าใน
ภาษาต่างประเทศอย่างเด่นชัด   

การใช้ค าภาษาต่างประเทศเพ่ืออธิบายสิ่งที่ชนชั้นน าพบเห็นในวัฒนธรรมต่างถิ่นหรือต่าง
แดนจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและวัฒนธรรมนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังสื่อถึงความศิวิไลซ์ของ
เจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอีกด้วย ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้ในบันทึกการ
เดินทาง ยกตัวอย่างเช่น ภาษาจีน ภาษาชวา และภาษาอังกฤษ เป็นต้น มีการบันทึกใช้ค าภาษาจีนใน
บันทึกการเดินทางอยู่เสมอเนื่องจากอิทธิพลของชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและท างานใน
สยามตั้งแต่อดีต  ดังตัวอย่างใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ที่กล่าวถึงค าว่า “เล่าเต๊ง” ไว้ดังนี้  

 
เช้า ๔ โมงไปดูสะลอง ที่สะลองนี้เปนตึกหลังคากระจก ตามผนังเปนเล่าเต๊งรอบ ค า

ที่ เรียกว่าเล่าเต๊งนี้  เปนค าเจ๊กดูอยู่ข้างสกปรก แต่จะหาค าไทยให้ เหมาะไม่มี  ถ้า
ภาษาอังกฤษเรียกแคละรี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๙๙)  

 
ตอนข้างต้นเป็นการอธิบายความหมายของค าว่า “เล่าเต๊ง” ซึ่งเป็นภาษาจีนว่าหมายถึงชั้น

บนของบ้านหรืออาคาร พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะต่อค าภาษาจีนค านี้ว่าดูค่อนข้างสกปรก แต่
ไม่มีค าภาษาไทยที่ใช้แทนความหมายได้พอดี จึงต้องใช้ค าภาษาจีนเช่นนี้  หาก เทียบเคียงกับ
ภาษาอังกฤษแล้วตรงกับค าว่า “gallery” ซึ่งหมายถึงเฉลียงและระเบียงในภาษาไทย  

ความข้างต้นแสดงถึงพระราชทัศนะของพระองค์ต่อค าว่า “เล่าเต๊ง” ซึ่งคนไทยรับอิทธิพลมา
จากภาษาจีนว่าเป็นค าที่ไม่ทันสมัยและน่ารังเกียจ เทียบไม่ได้กับภาษาอังกฤษคือค าว่า “แคละรี” ที่
ทันสมัยมากกว่า ดังนั้นหากคนไทยใช้ค าภาษาอังกฤษแทนค าว่า “เล่าเต๊ง” น่าจะเป็นการยกระดับ
ความศิวิไลซ์ของตนเองได้ ทัศนคติเหล่านี้ปรากฏอยู่ภายใต้การใช้ภาษาของชนชั้นน าอยู่เสมอ ภาวะ
โลกสันนิวาสจึงปรากฏขณะพระองค์ทรงเลือกใช้ภาษาเพ่ืออธิบายสิ่งที่ทอดพระเนตรในดินแดนแห่ง
ความศิวิไลซ์ กล่าวคือ ขณะเสด็จประพาสยุโรปการใช้ภาษาจีนคงไม่เหมาะสมเท่ากับการใช้



 ๓๒๓ 
 
ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายสถานที่ข้างต้น พ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่ ก าหนดการใช้ภาษาของผู้มาเยือนเพ่ือ
ยกระดับตนเองได้เช่นกัน 

การบันทึกถึงค าภาษาชวาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมสยาม ชนชั้นน าได้สืบค้นรากศัพท์และ
ประเพณีพิธีกรรมของสยามและชวาด้วยตนเอง เช่น การใช้ค าภาษาชวาปะปนในภาษาไทย  
ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน บันทึกความหมายของค าว่า “บุษบา” ซึ่งเป็นค าภาษาชวาที่ใช้อยู่ใน
สยาม ขณะเสด็จบ้านคอนโทรเลอที่ปุศโปที่ว่า  

 
น่าบ้านมีสวนเปนที่แลไปได้ไกลดูสบายดี ว่ากันถึงเรื่องค าปุศโปหรือปุศปาคือ 

บุษบานั้น ตามค าชวาหมายเอาต้นไม้อย่างหนึ่ง พาไปดูที่ต้นเปนต้น  บุนนากเรานี่เอง ถ้า
นางบุษบาชื่อนั้นจริงก็ชื่อบุนนาก ไม่ใช่เปนชื่อบุบผาดอกไม้ทั่วไป ค าที่ใช้เหมือนบุบผานั้น 
ชวาใช้กุสุโมหรือกุสุมแทน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๓๔๔)  

 
จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “บุษบา” ในภาษาชวาหมายถึงต้นบุนนาก ดังนั้นนางบุษบาจึงชื่อ

ว่าบุนนากในภาษาไทย ค าว่า “บุษบา” นี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับบุปผาหรือดอกไม้ทั่วไป ส่วนค า
ว่า “บุปผา” ในภาษาชวานั้นใช้ค าว่า “กุสุโม” หรือ “กุสุม” แทน การศึกษารากศัพท์ของค าภาษา
ชวานี้ท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจที่มาและความหมายของค าศัพท์ภาษาชวาอย่างกระจ่างแจ้ง การ
สืบค้นเช่นนี้สัมพันธ์กับวรรณคดีส าคัญเรื่อง อิเหนา ซึ่งสยามรับมาจากชวา ข้อมูลข้างต้นแสดงถึง
ภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสยามด้วย
ตนเอง การเดินทางจึงเป็นการแสวงหาความรู้ของผู้มีปัญญาประการหนึ่ง 

นอกจากการสืบค้นความหมายของชื่อตัวละครในวรรณคดีแล้ว ยังปรากฏการกล่าวถึง
ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในวันกระบักเมาลุก ซึ่งเป็นพิธีประจ าปีของชาวชวา การ
สืบค้นรากทางวัฒนธรรมจึงปรากฏอยู่ในตอนดังกล่าว ดังใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จ
ประพาสชวาครั้งหลัง ที่ว่า “กระบักนั้นแปลว่าพิธี มีค าต่อข้างท้ายว่าพิธีอะไร คือกระบักเมาลุก 
กระบักปาซาหรือวาซา และกระบักอะไรอีกอย่างหนึ่ง คือปีใหม่และออกบวชกับกลางปี ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๔๗ – ๑๔๘) รัชกาลที่ ๕ ทรงอธิบายค าว่ากระ
บักซึ่งแปลว่าพิธีในภาษาชวา รวมถึงยกตัวอย่างชื่อพิธีต่างๆ ในภาษาชวาอีกด้วย การอธิบายดังกล่าว
แสดงถึงการให้ความส าคัญกับภาษาชวาซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของสยาม ดังที่ได้กล่าวถึง รากทาง
วัฒนธรรมของประเพณีพิธีกรรมชวาและสยามในบทที่ ๕ ภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าเดินทางมา
พบปะกับวัฒนธรรมต่างแดนนี้ท าให้สยามเห็นตัวตนของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น การสืบค้นรากทาง
วัฒนธรรมเช่นนี้ท าให้สยามตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของตนซึ่งมีคุณค่าไม่แพ้วัฒนธรรมต่าง
แดนแต่อย่างใด 



 ๓๒๔ 
 

รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ค าภาษาอังกฤษเพ่ือบันทึกภาวะโลกสันนิวาสเป็นจ านวนมาก มีการใช้ค า
ภาษาอังกฤษแทนบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ และวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ สื่อถึงความส าคัญ
และความแพร่หลายของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล รวมถึงการบันทึกวัฒนธรรมตะวันตกผ่าน
ภาษา บันทึกการเดินทางของพระองค์จึงเป็นงานเขียนร้อยแก้วแนวใหม่ที่สะท้อนสภาพสังคมในช่วง
ปรับประเทศให้ทันสมัยได้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในสยาม ณ 
ขณะนั้นพบว่าสัมพันธ์กับระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ที่
อ านาจรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์จ าเป็นต้องมีระบบราชการสมัยใหม่เป็นกลไกท างานแทนระบบมูลนาย
เดิม โดยต้องใช้ข้าราชการที่รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ จะได้มีหลักฐานในการจัดเก็บรวบรวมรายได้
และท าให้ค าสั่งของกษัตริย์จากส่วนกลางลงไปถึงพ้ืนที่ห่างไกลได้ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่บริหารราชการ
จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เข้าใจ “การออฟฟิศฝรั่ง” หรือแนวทางการบริหารจัดการ
ของตะวันตกที่เป็นต้นแบบของระบบราชการไทย การที่รัฐคาดหวังให้ระบบราชการที่เกิดขึ้นใหม่
ประสานเข้ากับโครงสร้างชนชั้นเดิมท าให้การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐมุ่งไปที่ผู้มีชาติตระกูล 
ทั้งเจ้านาย และบุตรหลานขุนนางเป็นส าคัญ จึงเกิดการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษและความรู้สมัยใหม่
จากตะวันตกที่ “โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ” ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ต่อมารัชกาลที่ ๕ ทรงมี
พระราชด าริปฏิรูปการศึกษาส าหรับทวยราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยให้วัดเป็นโรงเรียนและให้พระสงฆ์
เป็นครู ไม่มีการสอนภาษาอังกฤษเพราะถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะแต่ผู้ที่จะเป็นข้าราชการ (อาวุธ ธี
ระเอก, ๒๕๖๑) การใช้ภาษาอังกฤษจึงแสดงถึงล าดับชั้นของบุคคลในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง 
การใช้ค าภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายสิ่งที่พบเห็นในบันทึกการเดินทางจึงสื่อถึงภาวะแห่งความศิวิไลซ์
และความเป็นผู้รู้ภาษาของผู้บันทึก การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือบันทึกภาวะโลกสันนิวาสในดินแดนต่างๆ 
จึงเป็นการแสดงตัวตนของชนชั้นน าสยามที่ปรับตัวให้ทัดเทียมกับความศิวิไลซ์ของตะวันตก 

ยกตัวอย่างเช่น ใน พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง  มีการ
บันทึกวิธีการรับประทานอาหารโดยใช้ค าภาษาอังกฤษคือ “สเตเบอล” ดังที่ว่า “ไปกินข้าวอย่างไร 
สเตเบอล๒๑๙ แล้วกลับลงมาพูดกันเล่นอีกจนกระทั่งบ่าย ๓ โมง บ่าย ๘ โมงเศษขึ้นรถไปสวน เข้าทาง
กะนารีอาวะนิว” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๒๓) ค าว่า สเตเบิล (stable) 
ความถึง มั่นคง แน่วแน่ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาในบริบทข้างต้นหมายถึงการรับประทานอาหาร
เช่นนี้ทุกวัน จะสังเกตได้ว่าเมื่อเสด็จประพาสต่างแดนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
เป็นการแสดงถึงพระราชฐานะและความรู้ของผู้ใช้ภาษา การยกระดับฐานะของกลุ่มตนผ่านการใช้

                                                           

 ๒๑๙ กินข้าวอย่างไรสเตเบิลนั้น มีข้าวสวยกับแกงอย่างน้ าใสๆ (เราเรียกกันว่าแกงน้ าเหลือง) และกับข้าว
เหมือนกันทุกวัน ลักษณะที่กินเอาข้าวแกงและกับข้าวคลุกกันหมด กินข้าวคลุกแล้วมีเนื้อโคสะเต๊กและสลัดผัดอย่าง
ฝรั่งอีกจานหนึ่ง เป็นเสร็จของคาว ของหวานน้ันมีกล้วยกับส้ม กลางวันกินอย่างนี้ทุกวัน (เชิงอรรถ, ๒๕๐๔: ๒๓)) 



 ๓๒๕ 
 
ภาษาอังกฤษจึงปรากฏในบันทึกการเดินทางข้างต้น ภาษาจึงเป็นการแสดงอ านาจของผู้ใช้ภาษาอย่าง
แท้จริง 

ใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ บันทึกถึงการใช้ค าทับศัพท์ว่า “ไกด์” (guide) แทนค าว่ามัคคุเทศก์หรือ
ผู้น าเที่ยวในปัจจุบัน ดังนี้ “มันเปนคนน าอย่างที่เรียกว่า ไคด์ ส าหรับแต่พาไปดูอะไรๆ อธิบายได้
ยาวๆ ส่วนความต้องการของเรามันไม่เช่นนั้น ต้องการจะไปซื้อของอะไรที่ท าเมืองนี้ มันไม่เคยซื้อ มัน
เคยแต่ดู” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๑) การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า ไกด์  (guide) สื่อถึงสภาพสังคมในยุคนั้นที่อาชีพน าเที่ยวแพร่หลายในยุโรป จึงต้ องใช้ค า
ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายลักษณะของอาชีพดังกล่าว อาชีพมัคคุเทศก์เริ่มขึ้นเมื่อมีการน าเที่ยวเป็นกลุ่ม
ของบริษัทการท่องเที่ยวต่างๆ ในทวีปยุโรปตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ การน าเที่ยวให้แก่คน
จ านวนมากจ าเป็นต้องมีมัคคุเทศก์คอยดูแลอ านวยความสะดวกและมีการจัดหาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่นั้นๆ ไว้คอยอธิบายแก่นักท่องเที่ยว การใช้ค าภาษาอังกฤษระบุอาชีพข้างต้นจึงบันทึกภาวะ
โลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามเดินทางมาพบกับอาชีพของชาวตะวันตกซึ่งยังไม่แพร่หลายในสยามแต่
อย่างใด การได้รับประสบการณ์แปลกใหม่เช่นนี้ช่วยยกระดับความศิวิไลซ์แก่ชนชั้นน าสยาม 

ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ 
บันทึกว่า “ไปจนเกือบถึงสะเตชั่นรถไฟ เป็นโรงเวิกฉอบรถไฟลงจากรถเข้าไปดูทั้งก าลังฝนตก” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๐๐) ค าว่า สะเตชั่น (station) นี้แทนค าว่า
สถานีรถไฟในปัจจุบัน ส่วนโรงเวิกฉอบ (workshop) คือ ห้องท างาน โรงงาน ห้องเครื่อง โรงฝึกงาน 
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในปัจจุบัน แสดงถึงสภาพสังคมสยามในยุคนั้นที่รับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการตะวันตกจึงยังไม่ปรากฏศัพท์บัญญัติหรือยังไม่มีการใช้ค าศัพท์แทนวิทยาการดังกล่าวอย่าง
แพร่หลาย จึงทรงใช้ค าทับศัพท์ว่า “สะเตชั่น” และ “โรงเวิกฉอบ” ดังกล่าว ทั้งนี้พบว่ามีศัพท์บัญญัติ
ค าว่า “สถานี” แทนค าว่า “station” ขึ้นแล้วในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกประการหนึ่งคือ การใช้ค า
ภาษาอังกฤษแทนสิ่งต่างๆ ระหว่างการเสด็จประพาสแถบมลายูแสดงถึงความเป็นผู้รู้ด้านภาษาของ
พระองค์ ซึ่งพอเหมาะกับยุคสมัยที่สยามเร่งปรับประเทศให้ทันสมัยอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังพบค าภาษาต่างประเทศอีกเป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น เตเลคราฟ 
(telegraph) หรือโทรเลข ปรูฟ (proof) หรือการตรวจสอบความถูกต้องตัวอย่างงาน รถโมเตอร์คาร์ 
(motor car) หรือรถยนต์ ล๊อก (lock) หรือปิด โปรแกรม (program) หรือรายการ แผน รูมมาติซั่ม 
(Theumatism) หรือรูมาตอยด์ มิวนิซิเปอล (municipal) หรือเขตเทศบาล เธอร์มอเมตเตอร์ 
(thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ดิครี (degree) หรือ องศา ฟาเรนเฮก (Fahrenheit) 
หรือฟาเรนไฮต์ อิริเคชั่น (irrigation) หรือชลประทาน โซดา (soda) วอเตอร์ (water) หรือน้ าเปล่า 
กอเวอนา (governor) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ไลต์เฮาส์ (light house) หรือประภาคาร ปรึกโต
เลียม (pritoliam) หรือปิโตเลียม จะสังเกตได้ว่าการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี้มีทั้งสถานที่ สิ่งของ



 ๓๒๖ 
 
หน่วยวัด การปกครอง หรือกิริยาอาการต่างๆ  เหล่านี้แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
วัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งแพร่หลายเข้ามาในสยาม ค าภาษาอังกฤษจึงสื่อถึงโลกในยุคสมัยแห่งความ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของวิทยาการหลายแขนงปรากฏผ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สยามรับมา
ใช้ หลายค ายังคงเป็นค าทับศัพท์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสื่อถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้น
น าปะทะสังสรรค์กับความก้าวหน้าทางวิทยาการตะวันตกและเห็นตัวตนของตนเองในสังคมโลก
ชัดเจนยิ่งขึ้น การรับภาษาอังกฤษมาใช้นอกจากจะแสดงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกแล้ว ยังแสดง
ถึงภูมิรู้ของชนชั้นน าที่มีฐานะเหนือกว่าราษฎรในดินแดนสยามอีกด้วย การเขียนให้เป็นอ่ืนจึงหมาย
รวมถึงการระบุวัฒนธรรมที่แตกต่างและแปลกใหม่ผ่านการใช้ค าภาษาต่างประเทศ อันสื่อถึงความ
ทันสมัยของชนชั้นน าสยามที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นกลุ่มแรก 

 
 ๔.๓.๓ การเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง  

กลวิธีการประพันธ์โดยการเขียนที่เป็นตัวของตัวเองแสดงถึงลักษณะเฉพาะของรัชกาลที่ ๕ 
ประการส าคัญคือแสดงถึงตัวตนของพระองค์ได้อย่างเด่นชัดท่ามกลางภาวะโลกสันนิวาสผ่านการเสด็จ
ประพาสไปยังดินแดนต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขต พระองค์ทรงมีการใช้ส านวนเฉพาะ
พระองค์ การสอดแทรกพระราชอารมณ์ขัน รวมถึงการสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะ อัน
แสดงถึงพระราชด าริของชนชั้นน าสยามในยุคนั้นได้อย่างชัดเจน บันทึกการเดินทางจึงมีเอกลักษณ์
เฉพาะพระองค์เป็นอย่างมาก 

 
 ๔.๓.๓.๑ การใช้ส านวนเฉพาะพระองค์ 

  การใช้ส านวนเฉพาะพระองค์แสดงถึงตัวตนของผู้ประพันธ์ได้อย่างชัดเจน ลักษณะ
ดังกล่าวถือเป็นลักษณะเฉพาะของร้อยแก้วแนวใหม่ในการถ่ายทอดตัวตนของผู้ประพันธ์ด้วยลีลาการ
ประพันธ์เฉพาะตัว การใช้ส านวนภาษาเฉพาะพระองค์ส่งผลให้เนื้อความโลกสันนิวาสชัดเจน มี
เอกลักษณ์ น่าติดตามรวมถึงสนุกสนานเพลิดเพลิน การแสดงตัวตนผ่านการใช้ส านวนเฉพาะพระองค์
ช่วยเสริมให้ภาวะโลกสันนิวาสลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างส านวนภาษาจาก ระยะทางเที่ยวชวากว่า
สองเดือน และ เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู ซึ่งมีการใช้ส านวนภาษาแสดงอากัปกิริยา ผู้คน 
รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

พระองค์ทรงกล่าวถึงพระอาการไม่สบายพระวรกายขณะประทับบนรถพระที่นั่ง ดัง 
ที่ว่า “การที่ไปเห็นพวกกาลิงหามเราขึ้นเขาที่ปินังว่าเปนอัศจรรย์ที่มันทนเหนื่อยได้ มาเห็นวันนี้สิ้น
อัศจรรย์คนที่นี่มันทนเหลือประมาณ ไม่มีหกล้มสักคนเดียว พวกฝรั่งที่ท าแขงไปแขงมาหกล้มกัน
บ่อยๆ ยิ่งมืด ยิ่งนั่งรถเขย่าปวดบั้นเอวยิ่งพื้นเสียหนักเข้าทุกที แรงก็ยิ่งหมดหนักเข้าทุกที” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๘๑) การใช้ส านวนว่า “พ้ืนเสีย” นี้แสดงถึง



 ๓๒๗ 
 
อารมณ์โกรธ ขุ่นเคือง หรืออารมณ์ไม่ดีเนื่องจากถนนหนทางที่ล าบากท าให้รถเขย่า ผู้นั่งจึงมีอาการ
ปวดเนื้อตัวเป็นอย่างมาก การใช้ส านวนข้างต้นจึงท าให้ผู้อ่านเห็นภาพการนั่งรถและรับรู้ความรู้สึก
ของพระองค์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงได้รับอรรถรสจากตอนดังกล่าวอีกด้วย การเสด็จออกมายังต่าง
แดนนอกจากจะท าให้พระองค์ทอดพระเนตรพวกกาลิงที่สามารถหามพระองค์ขึ้นเขาที่ปีนังได้แล้ว ยัง
แสดงถึงความล้าหลังของบ้านเมืองซึ่งส่งผลให้เดินทางไม่สะดวก พระราชฐานะของพระองค์จึงปรากฏ
ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์พ้ืนที่ ผู้คน รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางดังกล่าว 
  พระองค์ทรงใช้ส านวนแสดงอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางไว้ว่า  
 

  ไปอิกสักคร่ึงชั่วโมงจึงถึงโฮเต็ลที่อยู่เกือบ ๔ ทุ่มหมดสิ้นเร่ียวแรง เดิรอย่างมนุษย์ไม่
มีใครเดิรเหมือน เหมือนกับแตกทัพระยะทางที่ไปวันนี้...ใครๆ ที่ได้ยินโปรแกรมการเที่ยววันนี้
พิศวงงงงวยอยู่ทุกคน ดูวิ่งระเสิดระสังเหมือนบ้า (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๘๑-๘๒)  

 
  การเดินทางในวันนี้ จึงเหมือนกับการหนี ไปคนละทิศละทาง มีการใช้ค าว่า 
“ระเสิดระสัง” แสดงอาการของคนที่เดินโซซัดโซเซเนื่องจากร่างกายเหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็น
อย่างมาก การใช้ส านวนดังกล่าวท าให้ผู้อ่านเข้าใจความข้างต้นได้อย่างชัดเจน ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้ถึง
ความรู้สึกเหนื่อยล้าของคณะเดินทางจากค าดังกล่าว ทั้งยังสื่อถึงก าหนดของการเดินทางที่หนักหนา
เกินปกติ ภาวะโลกสันนิวาสกับก าหนดการเดินทางที่ไม่พอเหมาะพอดีจึงปรากฏขึ้นผ่านการใช้ส านวน
ข้างต้น 
  อีกตอนหนึ่งมีการใช้ส านวนกล่าวถึงความในใจ กิริยาอาการ และการกระท า
บางอย่าง ดังที่ว่า  
 

  ครั้นจะไม่ไปก็ดูใจเสาะเกินนัก ตกลงเปนกางร่มไปทั้งอ่อนใจ ถึงที่โรงทหารเดิร
เกือบไม่ไหวโรงนี้ใหญ่โตมาก ท าด้วยเหล็กกับอิฐปูนทั้งสิ้น หลังคามุงสังกะสีไม่ได้ใช้ไม้เลย ถ้า
เปนบ้านเราร้อนตาย...มุขหลังยาวเปิดโถงด้านหนึ่ง เปนที่ส าหรับ “โยกวิลันดา” เหมือนกัน
ทุกๆ หลัง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๘๓)  
 

  การที่ทรงอธิบายว่าหากไม่เสด็จก็จะเหมือนใจเสาะ จึงต้องเสด็จทั้งที่อ่อนใจนี้ แสดง
ถึงความขัดแย้งภายในพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ ๕ พระองค์เกรงว่าถ้าทรงปฏิเสธไม่เสด็จไปก็จะ
เหมือนเป็นคนใจเสาะ ไม่เข้มแข็ง หากแต่พระองค์ก็เสด็จไปอย่างอ่อนใจ คือหมดเรี่ยวแรงจากการ
เสด็จก่อนหน้า การใช้ค าและส านวนข้างต้นสื่อความถึงความในพระราชหฤทัยของพระองค์ได้อย่าง



 ๓๒๘ 
 
ชัดเจน รวมถึงส านวน “โยกวิลันดา” ซึ่งหมายถึงนั่งเก้าอ้ีโล้ถีบโยกตัวไปข้างหน้ามาข้างหลัง มีการ
อธิบายไว้ว่าท าให้ตัวถูกลมเย็นไม่ต้องใช้พัดชัก แสดงถึงการใช้ส านวนบอกกิริยาอาการในการนั่งเก้าอ้ี
แล้วโยกไปมา พระองค์ทรงใช้ส านวนนี้ประกอบการพระราชนิพนธ์อยู่หลายครั้ง การใช้ส านวนข้างต้น
ยังสื่อถึงความเข้มแข็ง ความรู้สึกส่วนพระองค์ และการสัมผัสกับประสบการณ์ต่างแดนที่ท าให้ชนชั้น
น าสยามได้แสดงตัวตนในสังคมโลกผ่านการเดินทางที่ยากล าบากครั้งนี้ 
  อีกตอนหนึ่งใน จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง กล่าวถึงการจับมือ
ทักทายกับผู้ที่มารับเสด็จ ดังที่ว่า “ข้างซ้ายข้างขวาขุนนางพลเรือนมีระเด่นอธิปติเป็นประธานที่ใน
หว่างสองแถวนั้นพวกปะเงรันยืนรับเป็นแถวยาว จับมือตักบาตรตลอด” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๒๖) ส านวนข้างต้นเป็นการที่ทรงเปรียบด้วยทรงบาตรใน
พระบรมมหาราชวัง พวกเจ้าของบ้านเรือนเรียงกันอยู่ดุจคนคอยตักบาตร แขกเดินเข้าไปเป็นแถวดุจ
พระเข้าไปรับบาตร กิริยาที่จับมือคนหนึ่งแล้วเดินจับมือต่อไปทีละคนเหมือนๆ กิ ริยาการตักบาตร 
กล่าวคือมีคนมารอรับเสด็จเป็นจ านวนมาก พระองค์จึงต้องทรงจับมือคนเหล่านั้นเหมือนอย่างการตัก
บาตรในพระบรมมหาราชวังนั่นเอง อย่างไรก็ดีส านวนข้างต้นสื่อถึงพระราชฐานะของพระองค์ซึ่งอยู่
เหนือผู้อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ แม้จะทรงเปรียบเทียบการจับมือกับการตักบาตร หากแต่ก็แสดงถึง
พระราชฐานะของพระองค์ท่ีมิอาจเปลี่ยนแปลง 

มีการใช้ส านวนในสมัยของพระองค์แสดงอาการและผู้คนดังต่อไปนี้  
 

ครั้นเมื่อพบคอเวอนเนอเยเนราลเองแกหารเสียว่าไม่ถึง เพราะเรื่องขี่ม้าวันนี้อยู่ข้าง
จะพลัดแพลงกันมาก เดิมว่าจะหาม้าได้หลายตัว แต่ภายหลังได้ตัวเดียว ที่จะไปหาม้าดีไม่ได้ 
กลัวแขกบ้านค้านเมืองเขาจะตก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๗๒) 

 

การใช้ค าว่า พลัดแพลง หมายถึง พลิกแพลงในปัจจุบัน เป็นส านวนเฉพาะพระองค์ในยุคสมัย
นั้น ส่วนส านวนแขกบ้านค้านเมือง คือ แขกบ้านแขกเมืองในปัจจุบัน การใช้ส านวนเฉพาะยุคสมัยท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจบริบททางสังคมของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังท าให้เนื้อความลื่นไหลจากการใช้ส านวน
ของพระองค์อีกด้วย 
  พระองค์ทรงใช้ส านวนเฉพาะพระองค์แสดงถึงสิ่งของที่มีคุณสมบัติบางประการ 
ยกตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงโคมไฟที่ร้อนมากว่า “กินเข้าส าหรับโฮเต็ลใหญ่ เล่นวาดเขียนมาก แต่ไม่
เปนเรื่องอันใด จุดไฟมากเกินไป ล้วนแต่โคมนรกทั้งสิ้น จนร้องถึงต้องดับ” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๕: ๘๘) การใช้ส านวน “โคมนรก” ดังกล่าวเป็นอย่างการเปรียบเปรยซึ่ง
สื่อความถึงความร้อนของโคมดังกล่าวได้อย่างเห็นภาพชัดเจน พระองค์ทรงสามารถวิจารณ์สิ่งที่ทรง
พบผ่านส านวนภาษาเฉพาะพระองค์ได้อย่างอิสระ ผู้อ่านจึงจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ประพันธ์ได้เป็น



 ๓๒๙ 
 
อย่างดี การใช้ส านวนภาษาเฉพาะพระองค์จึงเป็นกลวิธีทางภาษาประการหนึ่งที่ท าให้บันทึกการ
เดินทางของพระองค์มีความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งยังชวนอ่าน น่าติดตาม แฝงไปด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน แสดงถึงความสามารถทางการประพันธ์ของรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างสูง 
 

 ๔.๓.๓.๒ การสอดแทรกพระราชอารมณ์ขัน  
 การสอดแทรกพระราชอารมณ์ขันในบันทึกการเดินทางแสดงถึงตัวตนและทัศนคติ

ของผู้ประพันธ์ต่อสิ่งที่พบเห็น ตัวตนของผู้ประพันธ์ภายใต้ภาวะโลกสันนิวาสมักปรากฏผ่านการแสดง
พระราชอารมณ์ขันเหล่านั้น โดยเฉพาะพระราชทัศนะว่าพระองค์ทรงเหนือกว่าผู้อ่ืนจึงปรากฏความ
ตลกขบขันต่อสิ่งที่ทอดพระเนตร พระองค์ทรงสอดแทรกพระราชอารมณ์ขันขณะเสด็จประพาสยัง 
ดินแดนต่างๆ อยู่เสมอ กลวิธีดังกล่าวช่วยให้งานเขียนของพระองค์ลดจากความเป็นทางการและมี
ความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น น่าสังเกตว่าการสอดแทรกอารมณ์ขันนี้มักปรากฏในจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทาง และพระราชหัตถเลขาที่มีถึงพระบรมราชินีนาถหรือพระราชธิดาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่
เป็นทางการเท่าพระราชหัตถเลขาถึงที่ประชุมเสนาบดีหรือมกุฎราชกุมาร การสอดแทรกพระราช
อารมณ์ขันจึงท าให้บันทึกการเดินทางชุดนี้มีอรรถรสอย่างสมบูรณ์  
  ยกตัวอย่างเช่นใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 
๒๔๔๐ เล่ม ๑  มีการกล่าวถึงความยากของภาษาอาหรับในเชิงตลกขบขันว่า “ฉันเกือบจะลาออกใน
เรื่องช่ือภาษาอาหรับ แต่จะต้องออกชื่อต าบลนี้ เรียกว่าช่องบาบเอล เมนเดบ” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๙๓) ตอนข้างต้นกล่าวถึงความยากของการจดจ าภาษาอาหรับในเชิง
ตลกขบขันว่า “เกือบจะลาออก” แสดงถึงพระราชทัศนะส่วนพระองค์ต่อภาษาอาหรับที่แปลกหู ไม่
คุ้นเคย และอาจไม่ต้องให้ความส าคัญเนื่องจากไม่ใช่ภาษาสากล การที่ชนชั้นน าสยามกล่าวถึงภาษา
อาหรับอย่างตลกขบขันจึงแสดงถึงความส าคัญของภาษานั้นในสังคมโลก กล่าวได้ว่าในทัศนะของชน
ชั้นน าสยามภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาแห่งความศิวิไลซ์เทียบเท่าภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ความ
แปลกหูและตลกขบขันจึงปรากฏอยู่ในตอนดังกล่าว 

ใน เสด็จประพาสต้น กล่าวถึงความตลกขบขันในการปลอมพระองค์ของรัชกาลที่ ๕  
ซ่ึงไม่ส าเร็จเนื่องจากสุดท้ายชาวบ้านทราบความจริง ดังนี้  
 

พอส าเร็จถึงบ้านเก้าเลี้ยว แวะเข้ากินข้าวดุ๊กได้รับหน้าที่เป็นพระราชา แต่ท าท่า
ไม่สนิทเพราะแกกลัวอัปปลิช ทักทายปราศรัยก็ต้องสอนกันมาก ข้อที่เกิดความนั้นเห็นจะ
เป็นด้วยเมียตาก านันเป็นผู้รับฉันทานุมัติของพวกจีนแคะเจ้าของไร่อ้อยหลายเถ้าแก่
ด้วยกัน มาเชิญเสด็จไปที่เรือนเขาท าไว้ถวายตกลงยอมไป เรากลับเป็นพระราชาตามเดิม 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘)  



 ๓๓๐ 
 

 
 ตอนข้างต้นแสดงถึงการปลอมพระองค์ขณะแวะเสวยพระกระยาหาร โดยทรงให้

ผู้อ่านปลอมเป็นพระองค์ ท่าทางของคนผู้นั้นไม่แนบเนียนเนื่องจากเกรงว่าจะ “อัปรีย์” หรือไม่เป็น
มงคลกับตน พระองค์ทรงระบุว่าต้องสอนอีกมาก เหตุการณ์ตลกขบขันเกิดขึ้นเมื่อพระองค์มิอาจ
ปิดบังพระราชฐานะได้อีกต่อไปเนื่องจากมีผู้มาเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหาร จากส านวนภาษา
ข้างต้นแสดงถึงพระราชอารมณ์ขันว่าทรงปลอมพระองค์เป็นข้าราชการได้ไม่นานก็ต้องกลับเป็น
พระราชาตามพระราชฐานะตามเดิม ตอนข้างต้นจึงแสดงถึงตัวตนของพระองค์ซึ่งมีพระราชอ านาจ
สูงสุดในประเทศ แม้จะมีการเปลี่ยนบทบาทหรือปลอมพระองค์ก็ทรงกระท าได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว
เท่านั้น และไม่อาจมีผู้ใดสามารถสวมบทบาทหรือมีพระราชฐานะเทียบเท่าพระองค์ การเสด็จ
ประพาสในพระราชอาณาเขตจึงเป็นการเน้นย้ าพระราชฐานะของพระองค์ รวมถึงแสดงภาวะโลก
สันนิวาสที่ชนชั้นน าปะทะสังสรรค์กับท้องถิ่นอีกด้วย 

 ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ มีการแทรกอารมณ์ขันซึ่งแสดงถึงปริมาณของร้านขายลูกยอที่
เกาะซิซิลี ที่ว่า “เห็นร้านขายลูกยอ คืออ้ายลูกเสมากระบองเพ็ชรซึ่งรูปร่างเหมือนลูกยอ น้อยกว่า 
๒๔ ร้านเปนไม่เปนมงคล ไม่ว่าทางไหนใหญ่เล็กใกล้ไกล คงจะมืร้านขายลูกยอ” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๗๑) การแทรกอารมณ์ขันนี้นอกจากจะท าให้เกิดอารมณ์
ร่วมกับผู้ประพันธ์แล้วยังท าให้เห็นว่าที่เกาะแห่งนี้มีร้านวางจ าหน่ายลูกยออยู่เป็นจ านวนมาก อารมณ์
ขันจึงสร้างทั้งภาพและความรู้สึกแก่ผู้อ่าน ทั้งยังเป็นการมีพระราชวิจารณ์ต่อสินค้าในแถบนี้ว่าซ้ ากัน
จนไม่น่าสนใจแต่อย่างใด 

 มีการบอกปริมาณผู้คนขณะทอดพระเนตรพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่วัดพระทันตธาตุ ดัง
ปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ที่ว่า “มันอึด
อัดฉันก็ออกพ้ืนเสีย จะเอาไว้ไม่อยู่เสียให้ได้ มันแน่นกันเหมือนกับปลาเซดินในหีบ เหงื่อไหลแต่กลาง
ขม่อมจนส้นตีน” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๕๔-๕๕) การเบียดเสียด
เหมือนปลาซาดีนในหีบนี้เป็นการเปรียบเทียบและแทรกอารมณ์ขันว่าเบียดเสียดจนเหงื่อไหลตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า อีกทั้งยังสื่อถึงความไร้ระเบียบของการจัดการรับเสด็จได้อีกด้วย พระองค์จึงทรง 
“พ้ืนเสีย” หรืออารมณ์ขุ่นเคืองกับความไม่สะดวกสบายนี้ 

 ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. 
๑๐๙ บันทึกพระราชอารมณ์ขันเกี่ยวกับเสียงปืนสลุต ไว้ว่า “ดูก าลังเสียงปืนก็ขันอยู่ สลุตเมื่อเราลง
เรือได้ยินถึงปีนัง ส่วนเราที่อยู่ใกล้บอกปืนดูไม่ดังกี่มากน้อยเลย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๔๑) ปืนที่มีเสียงดังไกลถึงปีนังเช่นนี้ กลับมีเสียงที่ไม่ดังส าหรับผู้อยู่ใกล้ ความ
ขัดแย้งดังกล่าวเกิดเป็นพระราชอารมณ์ขันที่ทรงบันทึกไว้ ความข้างต้นยังสื่อถึงพระราชฐานะของ



 ๓๓๑ 
 
พระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของเสียงสลุต เนื่องจากเป็นการยิงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ หากแต่ได้ยิน
เสียงสลุตเบากว่าพื้นที่อ่ืน ความย้อนแย้งนี้เกิดข้ึนผ่านความดังเบาของเสียงสลุต 

 ขณะเสด็จห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพระองค์ทรงใช้ส านวนเปรียบเปรยราคาของ
สินค้าไว้ว่าสามารถฆ่าคนได้ ดังปรากฏใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ 
รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๒ ต่อไปนี้  
 

กลับมาเลยไปห้างเซลกัมปะนีแล้วเลยไปห้างก๊าศบราเทอร์ที่อยู่ตรงกันข้ามด้วย 
ราคาของแพงจนน่าหัวเราะมีดแปดคมเล่มหนึ่งเราถามราคาบอกว่า ๑๔ เหรียญ เราถามว่า
มีดนี้จะฆ่าคนได้หรือไม่ มันตอบว่าไม่ได้ เราว่าเออจริงอยู่มีดนี้จะฆ่าคนไม่ได้แต่ราคาของ
มีดอาจจะฆ่าคนได้ ได้ฮากันลั่นไปทั้งห้าง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๕๕: ๑๓๙ – ๑๔๐) 

  
 พระองค์ทรงสอดแทรกพระราชอารมณ์ขันผ่านการเปรียบเทียบว่ามีดฆ่าคนไม่ได้ 

หากแต่ราคาของมีดนี้อาจฆ่าคนได้ เนื่องจากมีราคาสูงมาก ตอนดังกล่าวเป็นการแสดงพระราช
อารมณ์ขันแบบตลกร้ายที่เสียดสีราคาของสินค้าต่างแดนได้อย่างเจ็บแสบ ทั้งยังแสดงถึงพระราชฐานะ
ของพระองค์ที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ราคาของสินค้านี้ได้อย่างอิสระ และยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับ
คณะเดินทางในครั้งนั้นได้เช่นกัน 

 
 ๔.๓.๓.๓ การสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะ 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะในบันทึกการเดินทางทุกเรื่อง 
น้ าเสียงและพระราชทัศนะของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปขณะเสด็จยังพ้ืนที่ต่างๆ จากที่ได้ศึกษาพบว่า
บันทึกการเดินทางของพระองค์มีน้ าเสียงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสียงแสดงอารมณ์ขัน ล้อเลียน 
น้ าเสียงอ่อนโยน นุ่มนวล น้ าเสียงประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย น้ าเสียงโกรธเกรี้ยวแสดงอารมณ์
ร้อนแรง น้ าเสียงโศกเศร้า สลดหดหู่ ว้าเหว่ น้ าเสียงปลุกเร้าใจ น้ าเสียงเสียดาย อาลัยอาวรณ์ น้ าเสียง
ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ และน้ าเสียงจริงจัง เคร่งขรึม บันทึกการเดินทางแต่ละเรื่องมักมีน้ าเสียง
หลายลักษณะปะปนกัน น้ าเสียงเหล่านี้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกรัก ชื่นชอบ ชื่นชม โกรธ เกลียด คับ
แค้นใจ เศร้าโศกเสียใจ เย้ยหยัน หรือดูถูก แม้รูปแบบบันทึกการเดินทางจะเน้นน าเสนอข้อเท็จจริง
เป็นหลัก หากแต่มีการสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะประกอบการน าเสนอข้อเท็จจริงอยู่เสมอ  
สิ่งเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเสริมให้งานเขียนบันทึกการเดินทางของพระองค์
สามารถน าเสนอภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างมีอรรถรสและน่าติดตาม 
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 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ แฝงด้วยน้ าเสียงและทัศนคติของผู้ประพันธ์อย่าง
หลากหลาย เนื่องจากเป็นการเดินทางไปปะทะสังสรรค์กับ “คนอ่ืน” ทั้งในและนอกประเทศ ผู้ศึกษา
ขอยกตัวอย่างน้ าเสียงที่ปรากฎในบันทึกการเดินทาง ดังต่อไปนี้ 
  ๑. น้ าเสียงชื่นชม ปรากฏเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเจ้านายและราษฎรที่มาคอย
รับเสด็จพระองค์จ านวนมากหรือจัดการต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นหรือ
ดินแดนต่างๆ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเตรียมรายงานในพ้ืนที่ถวายได้อย่าง
ครบถ้วน หรือสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หรือทรงพบกับนายแพทย์ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค  
  ๒. น้ าเสียงรังเกียจ ส่วนใหญ่มักปรากฏเมื่อทรงพบปะกับเจ้าชั้นสองในต่างแดนซ่ึงมี
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีมารยาทขณะจับพระหัตถ์ เป็นต้น หรือทรงพบผู้ปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือไม่อ านวยความสะดวกแด่พระองค์ หรือเมื่อพระองค์ทรงพบกับ
ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น  
  ๓. น้ าเสียงตลกขบขัน ปรากฏเมื่อทรงพบบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงที่
แปลกหรือน่าตลกขบขัน หรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หรือการพบกับบุคคลที่มีการแต่ง
กายและการแต่งหน้าทีแ่ปลกไปจากความคุ้นเคยของพระองค์ เป็นต้น 
  ๔. น้ าเสียงโกรธเคืองหรือคับแค้นใจ ปรากฏอยู่เพียงไม่กี่ครั้ง พระองค์ทรงแสดง
น้ าเสียงโกรธเคืองเมื่อทรงพบกับเจ้าหน้าที่ชาวศรีลังกาที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ในการทอดพระเนตร
พระพุทธรูป มีการแสดงท่าทางเหยียดหยามพระองค์ ถือเป็นการเสียพระเกียรติหรือการหมิ่นเกียรติ
เป็นอย่างยิ่ง หรือการที่ฝรั่งเศสไม่ต้อนรับพระองค์และคณะขณะเสด็จประพาสยุโรป ไม่ต้อนรับให้เข้า
ประเทศเมื่อขอไปในครั้งแรก 
   ๕. น้ าเสียงปลื้มใจ ปรากฏในตอนที่เจ้านายยุโรปแสดงอาการรักใคร่พระองค์เสมือน
บุตร การให้เกียรติแด่พระองค์ การที่พันธมิตรยุโรปให้การต้อนรับและช่วยรับรองให้เข้าฝรั่งเศสได้ 
การรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ การสร้างและตั้งชื่อบ่อน้ า หรือการตั้งชื่อเด็ก
ยุโรปตามพระนามของพระองค์ เหล่านี้ล้วนบันทึกด้วยน้ าเสียงแสดงความปลื้มใจทั้งสิ้น 
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะในบันทึกการ
เดินทางสื่อถึงการยึดสยามเป็นศูนย์กลางเมื่อต้องจ้องมองผู้อ่ืน จึงปรากฏน้ าเสียงและพระราชทัศนะ
ของความเหนือกว่า ด้อยกว่า ยอมรับ หรือไม่ยอมรับของพระองค์ อย่างไรก็ดีการแสดงน้ าเสียงและ
พระราชทัศนะเช่นนี้น ามาสู่การปรับตัวของชนชั้นน าสยามรวมถึงการปรับประเทศให้ทันสมัย หาก
พิจารณาระดับของการแสดงน้ าเสียงขณะเสด็จประพาสในดินแดนต่างๆ แล้วจะพบว่ามีระดับที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเป็นการเสด็จประพาสในพระราชอาณาเขตจะปรากฏน้ าเสียงของ
ผู้ปกครองที่เหนือกว่าราษฎรและผู้ปฏิบัติงานทั้งปวง และมีการแสดงน้ าเสียงต าหนิหรือชื่นชม
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ผู้ปฏิบัติงานหรือราษฎรที่มารับเสด็จ หากเป็นการเสด็จประพาสยังดินแดนชายขอบและอาณานิคมจะ
ปรากฏน้ าเสียงของพระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่าเจ้านายต่างแดน มีน้ าเสียงเชิง
ต าหนิ รังเกียจ หรือดูถูกผู้ที่มีลักษณะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในดินแดนดังกล่าว ส่วนการ
เสด็จประพาสดินแดนเจ้าอาณานิคมมักปรากฏน้ าเสียงชื่นชมหรือต าหนิวิทยาการหรือวัฒนธรรมที่ทรง
พบ รวมถึงน้ าเสียงแสดงความปลื้มใจเมื่อพระองค์มีพระราชฐานะเท่าเทียมกับเจ้านายหรือผู้ปกครอง
ของยุโรป ผ่านการเป็นมิตรประเทศกับประเทศในยุโรปเหล่านั้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงว่า
น้ าเสียงและพระราชทัศนะของรัชกาลที่  ๕ ล้วนยึดมาตรฐานของชนชั้นน าสยามและมีการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้การเดินทางยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก ภาวะโลกสันนิวาสจึงปรากฏผ่านการแสดง
น้ าเสียงและพระราชทัศนะนั้น 

 ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างการแสดงน้ าเสียงและพระราชทัศนะต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน ใน 
เสด็จประพาสจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๑๙ ดังที่ว่า  

 
 แล้วเราเดินไปตามริมหาดถึงโรงท าเยื่อเคยโรงหนึ่ง แต่เป็นเหตุขัดข้องเสียจะต้อง

ให้ข้ามคลองนั้นจงได้ เพราะเจ้าของโรงที่มานั่งอยู่หน้าโรงนั้นเป็นโรคเรื้อน เราตกใจด้วยไม่
เคยเห็นเลย ร้องเดาถามไปว่าเป็นโรคเรื้อนหรือพอมันรับเออออก็ต้องรีบเดินหนีโดยเร็ว  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๑๗)  

 
ตอนข้างต้นบันทึกการเสด็จพระราชด าเนินยังโรงท าเยื่อเคยซึ่งมีเจ้าของเป็นโรคเรื้อน เมื่อ

พระองค์ทรงทราบจึงแสดงน้ าเสียงรังเกียจเนื่องจากโรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของคน
ในยุคนั้น แล้วจึงรีบเสด็จออกจากที่นั้นโดยเร็ว การแสดงน้ าเสียงดังกล่าวยังสื่อถึงทัศนคติของคนใน
สมัยนั้นต่อโรคติดต่อข้างต้น เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า การรักษา
โรคติดต่อจึงยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร บุคคลทั่วไปสมควรหลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยโรคติดต่อข้างต้น โดย
พบว่านายแพทย์เจมส์ ดับเบิลยู แมคคีน (James W. Mckaen) แพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกันที่มา
รักษาโรคมาลาเรียที่เชียงใหม่และภาคเหนือ ช่วง พ.ศ. ๒๔๒๐-๒๔๕๐ ได้เข้าเฝ้าถวายค าแนะน า
เกี่ยวกับการรักษาโรคเรื้อนกับรัชกาลที่ ๕ โดยเล่าวิธีการควบคุมโรคของแถบยุโรปว่ามีการสร้างสถาน
กักกันโรคแยกผู้ป่วยโรคเรื้อนจากคนทั่วไป เพ่ือไม่ให้ระบาดสู่ชุมชน เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มียารักษา
โรคเรื้อน หลังจากนั้นพระองค์พระราชทานที่ดินในเชียงใหม่จ านวน ๔๐๐ ไร่ เพ่ือสร้างบ้านพักผู้ป่วย 
และจัดตั้งสถานพยาบาลรักษาโรคเรื้อนตามล าดับ คือ สถาบันแมคแคนที่เชียงใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ 
การแสดงน้ าเสียงรังเกียจข้างต้นจึงสื่อถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าพบปะกับความเจ็บป่วยของคน
ในท้องถิ่นซึ่งยังไม่มียารักษา ทัศนคติของชนชั้นน าจึงฉายภาพของสังคมสยาม ณ ขณะนั้นได้อย่าง
ชัดเจน 



 ๓๓๔ 
 

 ตอนหนึ่งใน จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง ร.ศ. ๑๒๐ 
(พ.ศ. ๒๔๔๔) แสดงน้ าเสียงตลกขบขันต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติงานต่างแดน ดัง
ที่ว่า  

 
แอสซิสตันต์เรสิเดนต์ ผู้นี้พูดอังกฤษเต็มทีทีเดียว ถ้าเป็นค าที่ติดกันตั้งแต่ ๒ ค า

ขึ้นไปเป็นไม่เข้าใจ ถึงค าเดียวถ้าพ้นจากค าส าหรับพูดกับเด็กแดงเล็กๆ เป็นเข้าใจไม่ได้ 
ต้องเกณฑ์ให้กรมด ารงเป็นล่าม กว่าจะกลับมาถึงเจ็บยอดอกและชายโครงทั้ง ๒ ข้างด้วย
กลั้นหัวเราะ แต่มิใช่กลั้นอยู่ หลุดออกมาบ่อยๆ ด้วยฟังมันขันเต็มที (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๔๗)  

 
 การบรรยายถึงแอสซิสตันต์เรสิเดนต์ผู้หนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ เพียงเล็กน้อยนี้ 

ส่งผลให้พระองค์ทรงแสดงน้ าเสียงเชิงตลกขบขันว่าทรงเจ็บยอดอกและชายโครงเนื่องจากต้องกลั้น
หัวเราะอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังหลุดข าออกมาด้วย การสอดแทรกน้ าเสียงเชิงตลกขบขันข้างต้นยังแสดง
ถึงพระราชทัศนะของพระองค์ที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ความ
เหนือกว่าของพระองค์และชนชั้นน าสยามจึงปรากฏขึ้นผ่านการแสดงน้ าเสียงเช่นนี้ ทั้งยังแสดงถึง
ภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าพบเจอ วิจารณ์และตัดสินผู้คนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้อยกว่ากลุ่ม
ตน การเดินทางจึงเป็นการค้นหาตัวตนของชนชั้นน าสยามว่าเหนือกว่าผู้ใดในสังคมโลก 

 ขณะเสด็จประพาสเมืองโรมทรงแสดงน้ าเสียงชื่นชมความคิดก้าวหน้าของชาวยุโรป
ไว้ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ ดังต่อไปนี้  

 
ส่วนอย่างกลางนั้น เช่นกับวัดต่างๆ มีเซนต์ปิเตอเปนต้น สร้างขึ้นด้วยอานุภาพ

แลบารมีของโป๊ป ก็ใหญ่โตเกินก าลังที่จะท าเดี๋ยวนี้ได้ เพราะจะต้องลงทุนเปนอันมาก 
ฝีมือช่างเล่าก็ถึงที่สุดยอดสิ่งมนุษย์จะพึงท าดีได้ ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะเหตุว่าการช่างทั้ง
ปวงที่ท าอยู่ในเวลานี้ นอกจากอาไศรยแรงไอน้ าแลแรงไฟฟ้าเปนต้น ซึ่งเปนวิชาพบใหม่ 
ยังไม่มีฝีมือใดในการช่างที่ท าดีขึ้นไปกว่าชั้นกลางนั้นได้ ที่ได้เปรียบของเก่าอยู่ก็อย่างเดียว
เพียงใช้ก าลังไอน้ าแลไฟฟ้าซึ่งได้ค้นพบใหม่ เปนก าลังช่วยแรงให้เลียนของเก่าได้ง่ายขึ้นแล
เรวขึ้นกว่าที่คนแต่ก่อนท าได้ เปนเหตุให้การช่างแพร่หลายท าได้มากออกไปแลใหญ่ขึ้น แต่
จะว่าดีกว่าของเก่าก็ยังว่าไม่ได้ เพราะใจคนเราที่เห็นว่าสิ่งใดท าด้วยความพยายาม แล
ความคิดเปนอันมากย่อมเปนที่น่าฟังใจแลน่านับถือ ยิ่งกว่าของที่ท าโดยง่ายโดยเรว เช่น
กับสิ่งของที่ท าด้วยมือแลท าด้วยเคร่ืองจักร ย่อมมีราคาผิดกันเปนอันมาก ความคิดฉลาด
แลความรู้ทั้ งฝีมือของช่างแต่ก่อน ยิ่ งดูยิ่ งฟั งยิ่ งอ่าน  ก็ยิ่ งน่าพิศวงเปนอันมาก 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๓๐ – ๒๓๑) 



 ๓๓๕ 
 

 
 การชื่นชมศิลปกรรมชั้นกลางของอิตาลีเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่นี้

แสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าสยามค้นพบขณะเดินทางมายังทวีปยุโรป พระองค์ทรง
แสดงน้ าเสียงชื่นชมยินดีในฝีมืองานช่างของชาวอิตาลีซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งท า
ได้ง่ายและรวดเร็ว แสดงถึงพระราชทัศนะว่าฝีมือของมนุษย์มีคุณค่ายิ่งกว่าเครื่องจักรกลใดๆ 
โดยทรงใช้ภาษาว่า “ก็ใหญ่โตเกินก าลังที่จะท าเดี๋ยวนี้ได้” “ถึงที่สุดยอดสิ่งมนุษย์จะพึงท าดีได้” 
และ “พิศวงเปนอันมาก” ความชื่นชมต่อฝีมือช่างของชาวอิตาลีจึงปรากฏผ่านน้ าเสียงข้างต้น 

 พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะว่าสยามมีหลายสิ่งทัดเทียมยุโรป ยกตัวอย่าง
เช่น ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ ซึ่งกล่าวถึงสวนปาล์มที่มีการเก็บเงินค่าเข้าชม ณ เมืองบาเดนบาเดน
ว่ามิได้วิเศษไปกว่าของสยามแต่อย่างใด ดังนี้  

 
หลังตึกเปนสวนหลังคากระจกปลูกปาล์ม จัดเปนท านองป่ามีน้ าพุที่กลาง ไม่

ประหลาดอะไรกว่าที่เรามี เปนแต่ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่ง ท าเมืองเราได้ง่ายแลงามกว่านี้ เว้นไว้
แต่ต้นที่เปนใบอ่อนปลูกแทนหญ้าเห็นจะทนร้อนไม่ได้ แต่ของเราง่ายที่ปลูกได้ในดิน ของ
เขาต้องปลูกกระถาง ของเขาต้องใช้กระจก เราไม่ต้องใช้ ปาล์มเขาปลูกมาเก่าต้นใหญ่ๆ 
ออกจะโทรมแล้วก็มี (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๘๑)  

 
 พระองค์ทรงแสดงพระราชทัศนะว่าสวนของสยามมีการจัดวางและพรรณไม้ไม่แพ้

กับสวนที่เมืองบาเดนบาเดนแห่งนี้ ทั้งยังสามารถท าให้งดงามในสยามได้มากกว่านี้ ข้อดีของสยามคือ
ปลูกในดินไม่ต้องใช้กระถางและกระจกเหมือนของเขา การแสดงพระราชทัศนะเช่นนี้ช่วยยกระดับ
สยามว่าเป็นประเทศที่มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่ายุโรป สยามจึงอาจเหนือกว่าดินแดนเจ้าอาณา
นิคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ อีกตอนหนึ่งในเรื่องเดียวกันเน้นย้ าพระราชทัศนะข้างต้นว่า “พอกินเข้า
แล้วก็ถึงต าบลฮาเมอเฟสต์ ซึ่งเปนเมืองเหนือที่สุดในโลก ไม่โตใหญ่เท่าใด หน้าตา “มี” ใน
เมืองไทย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๐๕-๒๐๖) การใช้ค าว่า “มี” ในที่นี้
มาจากการเล่นประกวดเครื่องโต๊ะซ่ึงเจ้าของบอกว่าเป็นของดี ผู้อื่นไม่มี ควรจะได้รางวัล แต่กรรมการ
ที่ทราบว่าผู้อ่ืนมี มักร้องว่า “มี” จึงกลายเป็นค าแผลงต่อมา ในบริบทข้างต้นแสดงถึงลักษณะภูมิ
ประเทศของเมืองเหนือที่สุดในโลกว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือแปลกไปจากที่เคยทอดพระเนตร สถานที่
แห่งนี้จึงไม่ได้พิเศษไปกว่าสยาม เนื่องจากที่เมืองไทยก็มีลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ ภาวะโลกสันนิวาส
ที่ชนชั้นน าสยามเดินทางมายังดินแดนห่างไกลนี้จึงช่วยเน้นย้ าว่าสยามมีภูมิประเทศที่ดีไม่แพ้ดินแดน
อ่ืน  



 ๓๓๖ 
 

ความข้างต้นแสดงว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงมีน้ าเสียงต่อเจ้านาย บุคคล และสถานที่ที่ทรงพบ
ระหว่างการเสด็จประพาสในดินแดนอ่ืนซึ่งมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ความ
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมปรากฏผ่านการสื่อสาร การทักทาย อาหารการกิน ศิลปะการแสดง 
มารยาทของเจ้านายและราษฎร รวมถึงการปฏิบัติงานของชาวต่างชาติ พระองค์ทรงแสดงน้ าเสียงถึง
ข้อดีและข้อเสียไว้อย่างเด่นชัด การใช้น้ าเสียงชื่นชมและต าหนิสิ่งที่ทรงพบแสดงถึงพระราชนิยมส่วน
พระองค์เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน พ้ืนที่ และศิลปวัฒนธรรมทั้งยังแสดงถึงตัวตนของพระองค์ท่ามกลาง
ภาวะโลกสันนิวาสในดินแดนต่างๆ การสอดแทรกน้ าเสียงและพระราชทัศนะจึงช่วยเสริมให้การ
รวบรวมองคค์วามรู้ในบันทึกการเดินทางชุดนี้มีความทันสมัยและมีอรรถรสเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระ
ราชทัศนะส่วนพระองค์สื่อถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับตัวของสยามในยุคนั้น งานเขียน
บันทึกการเดินทางของพระองค์จึงมีคุณค่าเปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่มุ่ง
ส ารวจดินแดนอ่ืน ทั้งผู้อ่านจะได้รับความรู้จากข้อเท็จจริงและความเพลิดเพลินจากกลวิธีการน าเสนอ
ของพระองค์ ซึ่งช่วยเสริมให้ผู้อ่านเห็นตัวตนของรัชกาลที่ ๕ และภาวะโลกสันนิวาสชัดเจนยิ่งขึ้น 
กล่าวได้ว่าบันทึกการเดินทางชุดนี้แสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านการประพันธ์ไว้อย่างเด่นชัด 

 
 ๔.๓.๔ การเขียนทีใ่กล้ชิด 

การเขียนที่ใกล้ชิดของรัชกาลที่ ๕ ปรากฏผ่านการใช้ค าเฉพาะกลุ่มอย่างค าแผลงเพ่ือสื่อ
ความให้กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมได้เข้าใจเนื้อความในบันทึกการเดินทางอย่างแนบแน่น การใช้ค า
แผลงสื่อถึงความเป็นกลุ่มก้อนของชนชั้นน ารวมถึงความร่วมสมัยจึงบ่งบอกถึงภาวะโลกสันนิวาสของ
ชนชั้นน าในพ้ืนที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การใช้ค าแผลงแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนและเป็นผู้น าภาษา
ของชนชั้นน า ภาษาชนิดนี้เป็นอย่างภาษาร่วมสมัยซึ่งบุคคลในยุคนั้นเข้าใจกันเป็นอย่างดี การใช้ค า
แผลงหรือค าสแลงในภาษาไทย ตอนแรกมักใช้เข้าใจกันเฉพาะหมู่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากเป็นที่นิยม
ก็อาจแพร่หลายไปยังคนหมู่มากได้ ธรรมชาติของค าแผลงมักไม่ค่อยอยู่นาน เกิดแล้วมักหายไป หาก
ไม่มีคนรวบรวมและอธิบายไว้ คนรุ่นหลังอาจไม่เข้าใจถ้อยค าในยุคนั้น หรืออาจแปลความหมายผิด 
โดยเฉพาะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๕ มักมีค าแผลงที่ใช้ในราชส านักปะปนอยู่หลายแห่ง บางค าก็
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เช่น ค าว่า “เก๋” ซึ่งแผลงมาจากค าว่า gay ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า โก้ หรู 
(เอนก นาวิกมูล, ๒๕๕๗) ความข้างต้นระบุว่าค าแผลงในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นค าแผลงที่ใช้ในราช
ส านักและมีใช้มาจนถึงปัจจุบัน สื่อได้ว่าชนชั้นน าในยุคนั้นมีอ านาจเหนือภาษาและสามารถก าหนด
แม่แบบทางภาษาได้ ในพระราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน มีการอธิบายถึงศัพท์แผลงไว้ว่าทรง
ตามค าพูดกันในสมัยนั้น ดังต่อไปนี้ 
 



 ๓๓๗ 
 

ค าแผลงเป็นของมีทุกภาษา มักเกิดแต่มีใครกล่าวเป็นอุทานขึ้นเฉพาะเรื่องอันหนึ่ง 
แล้วมีผู้อ่ืนชอบใจจ าเอาไปพูด จนเลยเป็นค าส าหรับพูดกันแพร่หลาย แต่ค าแผลงไม่ใคร่อยู่
ยั่งยืน เพราะเหตุที่ค าแผลงมีเกิดขึ้นใหม่เสมอ ตั้งแต่โบราณมาจนทุกวันนี้ ค าแผลงเกิดขึ้นใน
ชั้นไหนก็มักพูดกันอยู่เพียงในชั้นนั้น ครั้นล่วงสมัยมามีค าเกิดขึ้นใหม่ในชั้นหลัง คนชั้นหลังก็ใช้
ค าใหม่พูดจากัน ค าแผลงชั้นเก่าก็เสื่อมสูญไป มีน้อยค าที่จะคงอยู่ได้นานถึงหลายชั่วบุรษ ค า
แผลงมีอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนหลายค า เป็นค าซึ่งใช้กันแพร่หลาย
อยู่ในสมัยเมื่อทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเร่ืองนี้ แต่มาถึงเวลานี้ค าเหล่านั้นล่วงลับไปเสียแล้ว
โดยมาก (๒๕๔๒: ๑๖๔) 

 
ค าแผลงจึงเป็นค าที่อยู่เฉพาะยุคสมัย ไม่ได้ยั่งยืน จะมีที่หลงเหลือใช้อยู่ในปัจจุบันเพียง

บางส่วนเท่านั้น การใช้ค าแผลงของพระองค์จึงเป็นช่วงรอยต่อของการก้าวข้ามยุคเก่าสู่ยุคใหม่ ผ่าน
การใช้ภาษาและรูปแบบบันทึกการเดินทางสมัยใหม่ชุดนี้ การใช้ค าแผลงจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ท าให้บันทึกการเดินทางของพระองค์สามารถสื่อความในกลุ่มชนชั้นน าได้เป็นอย่างดี แม้ภายหลัง
บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ จะเผยแพร่สู่สาธารณชน หากแต่ค าแผลงยังคงสามารถสื่อความได้
อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นใน ไกลบ้าน เล่ม ๑ มีการใช้ค าแผลงดังนี้ “วันนี้หมดทุนไม่มีอะไรจะจด
จริงๆ...แกขอให้แต่ง ปรอกโก๊ตก าลังจะโก้พากันจับคางลาหมด ตกลงเลยแต่งปู้ยี่ปู้ย าตามปรกติ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๒๖) โก้ เป็นค าแผลง หมายถึง ท าเป็นฝรั่ง จับ
คาง หมายถึง ระอา น่าเบื่อ การใช้ค าแผลงข้างต้นแสดงถึงการเป็นกลุ่มเดียวกันของผู้ประพันธ์และ
ผู้รับสาร ภาษาจึงสามารถจัดแบ่งกลุ่มบุคคลในสังคมได้  

นอกจากนี้ยังปรากฏอีกตอนหนึ่งที่ว่า “ดุ๊กก็นอนไม่หลับจ๋ามจิบ” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๕๐) จ๋ามจิบ เป็นค าแผลงหมายถึง หลงเลอะ การสื่อความเช่นนี้หาก
ไม่ใช่บุคคลในราชส านักคงไม่สามารถเข้าใจเนื้อความได้อย่างชัดเจน อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงค าว่ากิมตึ๋ง
ไว้ดังนี้ “ว่าเรื่องกิมตึ๋งกันเสียหมดพุง เพราะเขาอยู่ข้างจะเข้าใจและมีกิมตึ๋งมาก” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๖๔) ค าว่ากิมตึ๋ง ใช้เป็นค าแผลงหมายความว่าบรรดาเครื่องถ้วย
ของจีน การใช้ค าแผลงแสดงถึงความเป็นกลุ่มเดียวกันของชนชั้นน า เมื่อกาลเวลาผ่านไปค าเหล่านี้
อาจเลือนหายหรือแพร่หลายสู่กลุ่มอื่น น่าสังเกตว่าค าแผลงบางค ายังคงมีใช้อยู่ถึงปัจจุบัน แต่หลายค า
ก็ไม่มีความหมายในปัจจุบัน การใช้ค าแผลงจึงถือว่ายังคงเป็นสิ่งที่สามารถสื่อความโลกสันนิวาสแก่
บุคคลเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี   

บันทึกการเดินทางทั้งในและนอกประเทศของพระองค์ยังบรรจุค าแผลงไว้อีกจ านวนมาก เช่น 
ลอยกัน หมายถึง ไม่ถูกกัน (ลอยแพกัน) เป็นการกรุด หมายถึง เป็นการแต่งฉาบหน้าให้ครึกครื้น 
หรืองดงามชั่วคราว ไม่ใช่ถาวร ต้น เช่น มีอะไรตามเคยของวัด แต่ต้นเต็มที หมายความว่า ไม่ประณีต 



 ๓๓๘ 
 
ไม่เรียบร้อย เป็นยศเป็นอย่างหรือถูกแบบ เบา เช่น มีพระแก่เบาๆ หมายถึง ไม่สู้จะมีสติบริบูรณ์ 
อย่างเดียวกับเบาเต็ง หรือไม่เต็งเต็ง เหว คือ ปลื้ม เช่น เลยให้พระครูรดน้ ามนต์ อยู่ข้างจะเหว การใช้
ค าแผลงในบันทึกการเดินทางของพระองค์นี้ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาร่วมสมัย รวมถึงได้
อรรถรสจากการใช้ค าเฉพาะกลุ่มที่แสดงถึงระดับภาษาของชนชั้นน าสยาม ณ ขณะนั้นอีกด้วย ค า
แผลงจึงสื่อถึงตัวตนของผู้ประพันธ์ซึ่งมีพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ได้ประการหนึ่ง รวมถึงความ
เป็นกลุ่มเดียวกันของผู้ส่งสารกับผู้รับสารซึ่งเป็นชนชั้นน าของประเทศ หากแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ภาษาเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ออกสู่ผู้รับสารหลายระดับ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค า
เหล่านี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับสารจึงต้องสืบหาความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อความได้อย่างชัดเจน 
การแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมจึงปรากฏในบันทึกการเดินทางผ่านการใช้ค าแผลงข้างต้น 

 
 ๔.๓.๕ การเขียนที่งดงาม  

 การเขียนให้มีความงดงามมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้บันทึกการเดินทางมีความลื่นไหล สละสลวย 
รวมถึงสร้างความเพลิดเพลินและอรรถรสแก่ผู้อ่าน รัชกาลที่ ๕ ทรงมีกลวิธีทางวรรณศิลป์เฉพาะ
พระองค์ซึ่งแสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสที่มีการปะทะสังสรรค์กันของความคิดเก่าและความคิดใหม่ การ
ปะทะกันของภาษาในบันทึกการเดินทางปรากฏอยู่อย่างโดดเด่น พระองค์ทรงผสมผสานรูปแบบการ
เขียนบันทึกการเดินทางทั้งเก่าและใหม่ร่วมกับภาษาและวรรณศิลป์แบบเก่าและแบบใหม่อย่าง
กลมกลืน ส่งผลให้บันทึกการเดินทางชุดนี้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างสูง กล่าวได้ว่า
ลีลาการประพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางของพระองค์สามารถสร้างความเพลิดเพลินและ
อรรถรสแก่ผู้อ่านด้วยลีลาการประพันธ์เฉพาะพระองค์ ผู้อ่านจึงจะได้รับรู้ความรู้สึกของผู้ประพันธ์
ผ่านน้ าเสียงอย่างเข้มข้น ผู้ศึกษาพบว่าลักษณะส าคัญของการเขียนให้งาม คือ การใช้ภาพพจน์และ
การสอดแทรกค าประพันธ์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ข้างต้นช่วยเสริมให้เนื้อหาน่าติดตามและสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ควรค่าแก่การเป็นวรรณคดีร้อยแก้วแนวใหม่ที่มีเนื้อหาบันทึกการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง 
 

 ๔.๓.๕.๑ การใช้ภาพพจน์  
  การใช้ภาพพจน์ประกอบการอธิบายภาวะโลกสันนิวาสช่วยเสริมความเข้าใจและ
จินตภาพแก่ผู้อ่าน ภาพพจน์หรือ figure of speech คือ ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธี
หรือชั้นเชิงในการเรียบเรียบถ้อยค าให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านจนเกิดความประทับใจ เกิด
ความเข้าใจลึกซึ้งและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้อยค าที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา (จุไรรัตน์ 
ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมส าราญ, บรรณาธิการ, ๒๕๕๐: ๕๓) ผู้ศึกษาพบว่ามีการใช้ค าอุปมา อุป
ลักษณ์ บุคคลวัต รวมถึงสัทพจน์ในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ อยู่เสมอ การใช้ภาพพจน์จะ



 ๓๓๙ 
 
ช่วยท าให้งานเขียนของพระองค์เป็นร้อยแก้วที่มีวรรณศิลป์และมีความสละสลวยเป็นอย่างยิ่ง แสดงถึง
การเขียนบันทึกการเดินทางชุดนี้ให้มีความงดงาม 
 

๑) อุปมา... 
  การใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมาปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางชุดนี้เพ่ือช่วยเสริม
จินตภาพเกี่ยวกับภาวะโลกสันนิวาสแก่ผู้อ่าน อุปมา (simile) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง
หนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นร่วมกัน และใช้ค าที่มีความหมายว่า 
เหมือนหรือคล้ายเป็นค าแสดงการเปรียบเทียบเพ่ือเน้นให้เห็นจริงว่า เหมือนอย่างไร ในลักษณะใด 
เช่น ดวงหน้านางนวลกระจ่างดุจดวงจันทร์ เธอว่ายน้ าเก่งเหมือนปลา เป็นต้น (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
และบาหยัน อิ่มส าราญ, บรรณาธิการ, ๒๕๕๐: ๕๓) การใช้อุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนี้จะช่วย
เสริมความให้ผู้ อ่านเกิดจินตภาพทั้งยังเกิดความรื่นรมย์กับส านวนภาษา ยกตัวอย่างเช่น พระ
ราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ กล่าวถึงการไปดูโบสถ์ของ
อิตาลีแล้วพบว่า “แล้วไปดูมิแลนกะทิดรัน โตใหญ่มากดูแต่เครื่องบนแลยอด ถึงว่าท าด้วยศิลาอ่อน 
แต่ดูเหมือนบางๆ เล็กราวกับว่ากาจับจะหักได้...มีตุ๊กตาประดับนับกว่าพันตัว ข้างในสูงใหญ่ไม่มีแห่ง
ใดในเมืองเราจะเทียบ วัดพระเชตุพนเล็กไปหมด” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๐๕: ๑๖๙) การเปรียบยอดของสิ่งก่อสร้างของอิตาลีที่มีขนาดเล็กเหมือนว่ากาจับแล้วอาจหักได้ 
การใช้อุปมาเช่นนี้ท าให้เห็นถึงขนาดของยอดได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก รวมถึงการน าเสนอประสบการณ์
แปลกตาของชนชั้นน าสยามเกี่ยวกับสถานที่ในอิตาลี ความเปรียบข้างต้นช่วยเน้นย้ าความบางของ
ยอดโบสถ์ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตร 
  ใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ มีการใช้อุปมาเปรียบการที่กรมสมมตได้จับหิมะกับการพบพระ
อริยเจ้าไว้ดังนี้  
 

คร้ันขึ้นมาวันนี้ พบสโนอยู่ริมทางสองข้าง ถึงลงจากรถเดินไป พอถึงสโนก็เอาไม้เท้า
เข่ียแล้วเอามือโกย แล้วเดินต่อไปอิกข้างหนึ่งเอาไม้เท้าเขี่ย แล้วหยิบก าเดาะไป ดูปลื้มราว
กับได้พบพระอริยเจ้า พอรถพ่อเลี้ยวทางทบข้างบน แกมาทบข้างล่าง หน้าเจอกันเข้าร้อง
ถามว่าอย่างไร ร้องตะโกนบอกมาว่า “ส าเร็จแล้ว” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๓๘, ๒๔๐)  

 
การใช้อุปมาว่ากรมสมมตดีใจที่ได้จับหิมะเหมือนกับพบพระอริยเจ้านี้แสดงให้เห็นถึง

อาการดีใจอย่างที่สุดได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์ข้างต้นเปรียบเทียบได้กับการพบพระอริยเจ้า
เนื่องจากเป็นการเข้าใกล้ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ในดินแดนแห่งความศิวิไลซ์นี้ ประสบการณ์ต่างถิ่น



 ๓๔๐ 
 
ของชนชั้นน าจึงเป็นหลักฐานการเข้าใกล้ความศิวิไลซ์ที่ตนแสวงหาเช่นกัน การใช้ความเปรียบข้างต้น
แสดงถึงตัวตนของชนชั้นน าสยามที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัย 

พระองค์ทรงใช้อุปมาเปรียบเทียบกับขี้ไคลเพ่ือให้เห็นภาพ ดังปรากฏใน ไกลบ้าน 
เล่ม ๑ ที่ว่า“พ่อไปเที่ยวเดินเล่นแล้วกลับขึ้นมากินน้ าชาแล้วได้อาบน้ า ฤกษ์ไม่ดีมาหลายวัน แต่ไม่ได้
อาบมาถึง ๗ วันแล้ว สกปรกเกือบจะปั้นชมภูพาลได้ตัวหนึ่ง” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๓: ๑๔๙) การเปรียบเทียบเช่นนี้แฝงไว้ด้วยพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ 
ความรู้สึกที่ไม่ได้อาบน้ าและสกปรกเหมือนจะปั้นชมภูพาลได้ตัวหนึ่งนี้ แสดงถึงพระอาการเหนียวตัว
และขี้ไคลบนพระวรกายของพระองค์ ผู้อ่านจึงเกิดอรรถรสจากเนื้อความข้างต้น ทั้งยังสื่อถึงการเสด็จ
ประพาสต่างถิ่นซึ่งมีสภาพอากาศแตกต่างจากสยาม ส่งผลให้ไม่สามารถสรงน้ าได้เหมือนประทับที่
สยาม ความเปรียบอุปมาข้างต้นจึงแสดงถึงภาวะของความแปลกถิ่น อึดอัด และขัดข้องใจ ณ ขณะนั้น  
  

๒) อุปลักษณ์ 
 การใช้อุปลักษณ์ในบันทึกการเดินทางมักเปรียบกับบุคคลที่ทรงพบซึ่งแตกต่างจาก

ความคุ้นเคยของพระองค์เพ่ือให้ผู้อ่านจินตนาการตามได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอุปลักษณ์ (metaphor) คือ 
การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้ค าแสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” 
หรือ “คือ” ความหมายลึกซึ้งกว่าอุปมา เช่น ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่ มอมมิได้รักนายเท่าชีวิต 
แต่นายคือชีวิตของมอม เป็นต้น (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมส าราญ, บรรณาธิการ, ๒๕๕๐: 
๕๓) ดังนั้นการเปรียบว่าบุคคลที่ทรงพบเหมือนกับสิ่งใดที่พระองค์ทรงคุ้นเคยจึงเป็นการเสนอภาพได้
ชัดเจนกว่า ยกตัวอย่างเช่น ใน ไกลบ้าน เล่ม ๓ มีการใช้อุปลักษณ์เปรียบคนที่มุ่งดูพระองค์ว่าเป็น
แมลงวันมาตอม ความเปรียบเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อความ ดังนี้  

 
ส่วนพ่อไปแวะถ่ายรูปร้านลูกยอกลางทาง ผเอินฟิล์มเหลืออยู่แผ่นเดียว จะเปลี่ยน

ใหม่ก็ไม่ไหว พอย่างลงไปจากรถแมลงวันก็ตอมแน่น แต่ไม่ใช่แมลงวันจริงๆ เปนแมลงวัน
คน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๗๓)  

 
การเปรียบคนที่มุงดูพระองค์เหมือนแมลงวันตอมแสดงถึงอาการของคนเหล่านี้ที่หมุนเวียน

เปลี่ยนกันเข้ามาดูพระองค์เหมือนแมลงวันที่บินผ่านไปมา การสร้างจินตภาพด้วยภาพพจน์เช่นนี้ท าให้
บันทึกการเดินทางเกิดอรรถรสมากยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงถึงพระราชทัศนะของพระองค์ต่อราษฎรยุโรป
ที่มามุงดูพระองค์ว่าเปรียบเหมือนแมลงวันที่สร้างความน่าร าคาญแก่มนุษย์อย่างพระองค์ ความ
ข้างต้นจึงแสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์เหนือราษฎรข้างต้น ภาวะโลกสันนิวาสจึงปรากฏผ่าน
การใช้อุปลักษณ์ข้างต้น 



 ๓๔๑ 
 

การเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ยังปรากฏอีกตอนหนึ่งใน ไกลบ้าน เล่ม ๒ พระองค ์
ทรงเปรียบคนที่ไม่รู้สึกหนาวว่าเหมือนกับคางคกตายซาก ดังที่ว่า 
 

  จะออกเรือ พวกที่มาส่งทั้งปวงโห่ใหญ่ไม่หยุดไม่หย่อน จนกระทั่งเรือออกมาพ้น
จากฮาเบอ อยู่ข้างจะหนาวส าหรับพวกที่รู้สึก เพราะปรอดในห้องที่ปิดกระจกหมดเพียง 
๖๐ ข้างนอกถึง ๕๐ เว้นไว้แต่พวกคางคกตายซากของเราไม่รู้สึก นึกว่าลงเรือแล้วก็เปนหาย
หนาว คงจะเหมือนกันกับที่เอเดน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๑๖๒)  

 
  พระองค์ทรงบันทึกว่าพวกที่ทนหนาวได้นี้เหมือนคางคกที่ตายซาก แสดงถึงสภาพ
อากาศที่หนาวจัดจนคนธรรมดารู้สึกทุกคน พวกที่ทนได้จึงเปรียบเหมือนกับคางคกที่หนังหนาทั้งยัง
ตายซากอีกด้วย การแสดงพระราชทัศนะว่ามนุษย์ทั่วไปต้องรู้สึกหนาวผิดกับคางคกตายซากนี้แสดงว่า
พระองค์เป็นมนุษย์ซึ่งเหนือกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้สึก พระราชฐานะของพระองค์จึงสูงส่งเหนือคนที่
สามารถทนอากาศหนาวเช่นนี้ได้ ตัวตนของพระองค์จึงเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง มีความรู้สึก และไม่
จ าเป็นต้องอดทนกับสภาพอากาศที่ย่ าแย่ในต่างแดนเช่นนี้ 

 พระองค์ยังทรงเปรียบรูปร่างของพระราชโอรสว่าผอมเหมือนตุ๊กแก ดังที่ว่า 
“หนังสือที่มีมาได้รับที่เนเปิล คือ ฉบับที่ ๑๕ กับหนังสือลูกและรูป ดูรูปช่างเสียใจจริง ท าไมจึงผอม
เปนตุ๊กแกไปตามกัน เพราะแกเจ็บกันบ่อยนักฤา”  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
๒๕๒๘: ๑๒๔) การเปรียบอาการผอมของพระราชโอรสกับตุ๊กแกท าให้ผู้อ่านจินตนาการภาพของ
บุคคลที่ผอมและคล้ าเหมือนหนังหุ้มกระดูก ความข้างต้นยังแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อพระ
ราชโอรสที่อยู่ห่างไกลกัน ด้วยพระราชฐานะของพระองค์พระราชโอรสไม่น่าที่จะมีร่างกายซูบผอม
เหมือนตุ๊กแกเช่นนี้ การเปรียบเทียบจึงท าให้ผู้อ่านเห็นภาพพระราชโอรสทั้งยังแสดงถึงพระราชฐานะ
ของพระองค์อีกด้วย  

 ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
เปรียบเอมเปอเรอออฟรัสเซียเป็นท้าวมาลีวราชว่าความ ดังนี้  

 
ความจริงอันนี้ไม่มีใครเข้าใจ จนเมื่อสองวันนี้เองยังมีผู้สงสัยว่า เอมเปอเรอออฟ

รัสเซียไม่ได้ท าตามที่รับไว้กับฉัน คือไปหมายว่าแกจะเปนท้าวมาลีวราชว่าความ ถ้าเช่นนั้น
ต้องเปนการตกลงกันตั้งคนกลางก่อน การที่เอมเปอเรอจะรับเปนคนกลางนั้นฉันสงสัยว่าจะไม่
รับ แต่ฉันไม่ได้พูด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๑๐๑)  

 



 ๓๔๒ 
 

 การเปรียบเอมเปอเรอออฟรัสเซียเป็นท้าวมาลีวราชว่าความนี้แสดงถึงพระราช
ประสงค์ของพระองค์ในการมีเจ้านายยุโรปเป็นคนกลางแก้ปัญหาพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ซึ่ง
เนื้อความกล่าวว่าเอมเปอเรอออฟรัสเซียมิได้กระท าเช่นนั้น ท้าวมาลีวราชเป็นตัวละครส าคัญใน
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์  ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้คอยไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างทศกัณฐ์ผู้เป็นหลานกับ
พระราม ท้าวมาลีวราชเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรมไม่เข้าข้างหลานของตนแต่อย่างใด การเปรียบข้างต้น
จึงเป็นการเน้นย้ าให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์ของสยามในสังคมโลก ณ ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี แม้
พระองค์จะทรงมีความหวังให้เจ้านายรัสเซียผู้นี้ช่วยแก้ไขปัญหาของสยามอย่างท้าวมาลีวราช แต่ใน
สถานการณ์จริงเจ้านายผู้นี้ ไม่กระท าเช่นนั้น ภาวะโลกสันนิวาสที่สยามดิ้นรนเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ดังกล่าวปรากฏผ่านการใช้อุปลักษณ์ข้างต้น 

 ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ 
เปรียบเทียบเมืองลอนดอนของอังกฤษว่าเป็นเมืองแก้ว ดังนี้ “ถ้าไม่เสียดายว่าการที่ยังไม่ได้ไปเมือง
แก้ว อันกล่าวแล้วคือพระอมตมหานครนฤพาน คือเมืองลอนดอนที่เขาตื่นกัน” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๕๕) การเดินทางมายังดินแดนแห่งความศิวิไลซ์นี้จึงแสดงถึงการเข้า
ใกล้ความศิวิไลซ์ของชนชั้นน าสยาม สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองแก้วซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้ง
ปวง จึงคู่ควรกับการเดินทางมาเยือนของนักเดินทางชาวสยามเป็นอย่างยิ่ง อีกตอนหนึ่งบันทึก
เหตุการณ์ขณะเสด็จประพาสบักกิมฮัมแปเลส (Buckingham Palace) หรือพระราชวังบัคคิงแฮมไว้
ว่า “ว่าไปเมืองอ่ืนก็ไม่เหมือนมาที่เมืองแก้วนี้” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: 
๘๕) ตอนดังกล่าวเป็นการเน้นย้ าถึงความรุ่งเรืองของเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ณ ขณะนั้น การ
เดินทางมายังเมืองแห่งความศิวิไลซ์นี้เสมือนการยกระดับความศิวิไลซ์ของชนชั้นน าสยามด้วยเช่นกัน 

 
๓) บุคคลวัต 

  การใช้ภาพพจน์ประเภทบุคคลวัตช่วยให้การน าเสนอข้อมูลในบันทึกการเดินทาง
เหมือนมีชีวิต เนื่องจากบุคลาธิษฐาน หรือบุคคลวัต (personification) คือ การสมมติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต 
ไม่มีความคิด สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือสัตว์ให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น 
ดาวกะพริบตาเยาะเราหรือดาวเอ๋ย ทะเลไม่เคยหลับใหล เธอตอบได้ไหม ไฉนจึงตื่น เป็นต้น (จุไรรัตน์ 
ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมส าราญ, บรรณาธิการ, ๒๕๕๐: ๕๔) การใช้ภาษาภาพพจน์เปรียบสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตหรือไม่ใช่มนุษย์ให้ปฏิบัติเหมือนมนุษย์ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 
ในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๒ ซึ่งกล่าวถึงอากาศว่าสามารถกัดเนื้อคนได้ ดังที่ว่า “ควันอากาศ
กลางแจ้งเย็นกัดเนื้อเฉียบๆ แต่ที่จริงปรอดก็ ๕๐ เท่านั้น เปนเหตุด้วยหนาวมาจากสโน” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๐๕) ตอนข้างต้นแสดงถึงสภาพอากาศหนาว



 ๓๔๓ 
 
จัดจนเหมือนจะสามารถกัดเนื้อของมนุษย์ได้ เป็นการแสดงภาวะโลกสันนิวาสที่ชนชั้นน าปะทะ
สังสรรค์กับสภาพอากาศที่แปลกแตกต่างไปจากความคุ้นเคยของตน 
  การเปรียบเทียบอากาศว่าเหมือนมนุษย์นี้ยังปรากฏใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จ
พระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๑ ดังต่อไปนี้ 
 

อยากจะกริ้วเรื่องหนาวอีกหน่อย มันช่างไม่เปนเร่ืองเสียจริงๆ หนาวเข็ดหนาวไม่ต้องพักมี
ลมมีแล้ง ถ้าเปนคนจะต้องนับว่าใจคอคุ้มดีคุ้มร้ายได้ จะหนาวก็ไม่มีมูล เรามาใหม่ๆ เช่นนี้หลง
ประตูบ้าน ไม่รู้ว่ามันมืดฝนฤามันเปนปรกติ เขาว่าน่าจะฝนตก ฤาคงไม่มีฝนก็ได้แต่พยักเรื่อยไป แต่
ที่แท้รู้ไม่ได้เลยในวันนี้เปนบอกเลิกเรื่องแดดออก จนออกคิดถึงพระอาทิตย์ที่เคยเห็นหน้ากัน
เสมอๆ แต่ที่จริงตอนบ่ายๆ น่านี้ฉันเคยอยากให้พระอาทิตย์ลาฉันไปเสียสักทีบ่อยๆ เพราะดังนี้
ฝรั่งจึงสันทัดโจทกันถึงดินฟ้าอากาศเปนส่วนแห่งค าปราไสยอันหนึ่ง เพราะอาทิตย์ไม่ขมึงตาอยู่
เสมอเหมือนบ้านเรา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๕: ๑๔๒) 

 
  พระองค์ทรงเปรียบว่าอากาศหนาวเช่นนี้เหมือนคนที่คุ้มดีคุ้มร้าย อากาศเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา ทั้งยังเปรียบพระอาทิตย์เป็นมนุษย์ที่มีหน้าตา สามารถท ากิริยาบอกลาหรือขมึงตาได้ การ
ใช้บุคคลวัตเช่นนี้ช่วยให้บันทึกการเดินทางสร้างความเพลิดเพลินและอรรถรสแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  
การเปรียบสภาพอากาศต่างแดนกับบุคคลเช่นนี้แสดงถึงความแปลกและแตกต่างของดินแดนแห่งนี้ 
เสมือนกับบุคคลที่คุ้มดีคุ้มร้าย ดินแดนแห่งนี้จึงอาจไม่ใช่ดินแดนที่น่าพิศมัยนักเนื่องจากไม่ได้มีอากาศ
ที่คงที่เหมือนกับสยาม พระราชทัศนะต่อดินแดนยุโรปจึงปรากฏผ่านการท าให้สภาพอากาศแปรปรวน
ของยุโรปเหมือนกับบุคคลที่คุ้มดีคุ้มร้ายเช่นนี้ 

 อีกตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เล่ม ๑ ทรงกล่าวเปรียบดอกกุหลาบป่าว่า
เป็นมนุษย์ทีมี่พละก าลังหรือใจเสาะได ้ดังที่ว่า  

 
เปนกุหลาบอย่างที่มีแรงมาก ซึ่งเขาเอาตอไปใช้ต่อกุหลาบผสม ออกดอกดีเพราะเป

นพรรณแรง กุหลาบที่ใจเสาะกว่ามันยังขึ้นได้ในเมืองเรานี่เห็นท่วงทีจะเปนได้ จึงสั่งไป
ให้ดุ๊กหาบ้าง  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๒: ๒๕๕)  

 
 การเทียบพันธุ์ของกุหลาบกับแรงของมนุษย์นี้ท าให้เห็นความทนทานของกุหลาบแต่

ละชนิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กุหลาบในต่างแดนจึงเปรียบได้กับมนุษย์ที่มีแรงมากหรือแรงน้อย ความแปลก
ตาเหล่านี้ปรากฏผ่านกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชนชั้นน าสยามเป็นอย่างมาก 

 



 ๓๔๔ 
 

๔) สัทพจน์ 
  การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) คือ การใช้ค าท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น 
เสียงดนตรี เสียงร้องของสัตว์ หรือเลียนเสียงกิริยาอาการต่างๆ ของคน เช่น เสียงระฆังดังหง่างเหง่ง
วังเวงแว่ว เป็นการเลียนเสียงของระฆัง ยุงชุมรุมกัดปัดปัวะปะ เสียงผัวะผะผลุบผลับปุบปุบแปะ เป็น
การเลียนเสียงการปัดและตบยุง เป็นต้น (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มส าราญ, บรรณาธิการ, 
๒๕๕๐: ๕๖) การใช้สัทพจน์ช่วยเน้นย้ าภาวะโลกสันนิวาสให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น การใช้สัทพจน์หรือ
ค าเลียนเสียงช่วยเสริมให้เนื้อหามีความน่าสนใจยกตัวอย่างเช่น พระราชหัตถเลขาเสด็จประพาส
แหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๘ ที่ว่า  
 

มีหมอที่ส าหรับร้องเลียนเสียงพระยา  สุนทราบอกว่าร้องแกร้กๆ แกร้กๆ ดูเสียง
ไม่น่านกลงเลย แต่ครั้นเมื่อได้ฟังร้องวันนี้ ดูเสียงฉ่ าเฉ่ือยเยือกเย็นเป็นเสียงนก เวลาร้องนั้น 
ร้องสองคนประสานกันไป คนหนึ่งร้องเสียงนางนก ก๊อกๆๆๆๆ ฯลฯ คนหนึ่งร้องเสียงนกผู้ 
กิ๊ว ปรื้อ แต่ปรื้อนั้นลมออกริมฝีปากลากยาวไป แล้วมีรื้อขึ้นมานิดๆ ลากต่อไปอีกสองคราว 
จึงหมดโน้ตครั้งหนึ่ง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๕๕)  

 

 ตอนข้างต้นเป็นการบันทึกการเลียนเสียงนกของผู้ที่ท าหน้าที่ล่อนกในแถบมลายู
พระองค์ทรงถอดเสียงที่ทรงได้ยินและจดในบันทึกการเดินทางได้อย่างสมจริง ค าเลียนเสียงจะท าให้
ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินและจินตนาการเสียงตามที่ทรงจดบันทึกไว้ กิจกรรมข้างต้นแสดงถึงภาวะ
โลกสันนิวาสที่ชนชั้นสยามออกมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในแถบมลายู กิจกรรมแปลกตาซึ่งบันทึก
การเลียนเสียงนกข้างต้นจึงเป็นการบันทึกความประสงค์ ตัวตนและฐานะของนักเดินทางชาวสยามไว้
ด้วย  

 ใน เสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ ปรากฏค าเลียนเสียงเครื่องดนตรี ดังที่ว่า 
“เมื่อวานนี้ได้ยินเสียงอู้ๆ ที่ร้านพระชยันโตไม่ทราบว่าอะไร ต่อวันนี้จึงได้ความว่าพราหมณ์เป่าสังข์ 
วันนี้มาหาสามคนได้แจกเงินให้ด้วย เพราะสมณกับพราหมณ์ที่นี่ เกือบจะเรียกต่อกันได้ ” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๖: ๑๗๒-๑๗๓) การเลียนเสียงดังกล่าวท าให้ผู้อ่าน
เห็นภาพของเครื่องดนตรีชนิดนี้ผ่านคุณสมบัติด้านเสียงตามที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ กลวิธีดังกล่าว
จึงช่วยท าให้เกิดความเพลิดเพลินได้ประการหนึ่ง เสียงข้างต้นแสดงถึงพระราชฐานะของพระองค์ขณะ
เสด็จประทับ ณ หัวเมืองแถบมลายูอีกด้วย 

 ขณะเสด็จประพาสจันทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์โคลงส าหรับน้ าตกพลิ้วไว้ 
โดยมีการเลียนเสียงคนร้องเปรียบเทียบกับชื่อน้ าตกพลิ้ว ดังต่อไปนี้   

 



 ๓๔๕ 
 

ชลธารปานน้ าทิพ  มาโปรย สรงฤา 
เสียวแต่นามชวนโหย  ละห้อย 
เรียกพลิ้วโอ๊ยอกโอย  ฉวยบิด เบือนนา 
แม้ว่าบิดพลิ้วน้อย   หนึ่งแล้วจ าตาย 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๔๔) 

 
 ความข้างต้นเป็นอธิบายถึงชื่อน้ าตกพลิ้วว่าชวนให้โหยไห้ โดยทรงใช้การเลียนเสียง

ร้องของมนุษย์ที่ว่า “โอ๊ย...โอย” ซึ่งแสดงถึงความเจ็บปวดของการถูกบิดเนื้อและการถูกบิดพลิ้วอีก
ด้วย การเลียนเสียงเช่นนี้ช่วยเสริมให้ค าประพันธ์ในบันทึกการเดินทางมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสื่อ
ถึงการเสด็จประพาสยังหัวเมืองชายทะเลตะวันออกซ่ึงประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
คุณค่าอีกด้วย 

 
 ๔.๓.๕.๒ การสอดแทรกค าประพันธ์  

 การสอดแทรกค าประพันธ์ในบันทึกการเดินทางเป็นการรักษาจารีตของการแต่ง
วรรณคดีบันทึกการเดินทางของสยาม บันทึกการเดินทางของพระองค์มักบรรจุค าประพันธ์ร้อยกรอง 
ทั้งนิราศและวรรณคดีประเภทอ่ืน การสอดแทรกค าประพันธ์ถือเป็นการผสมผสานธรรมเนียมนิยม
ของวรรณกรรมนิราศกับงานเขียนบันทึกการเดินทางร้อยแก้วแนวใหม่ได้อย่างกลมกลืน การ
สอดแทรกค าประพันธ์ท าให้บันทึกการเดินทางร้อยแก้วมีชีวิตชีวา ลื่นไหล รวมถึงสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสื่อถึงความรู้ด้านวรรณคดีและการประพันธ์ของ
รัชกาลที่ ๕ อีกด้วย การสอดแทรกบทร้อยกรองต่างๆ ในบันทึกการเดินทางเป็นกลวิธีการน าเสนอที่
ท าให้วรรณกรรมบันทึกการเดินทางของพระองค์มีเอกลักษณ์ มีการกล่าวว่าการสอดแทรกบทร้อย
กรองในงานเขียนเช่นนี้เป็นธรรมเนียมของงานเขียนในภาษาอ่ืนเช่นเดียวกัน ดังปรากฏใน พระราช
นิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี ที่ว่า  

 
 ว่าจดหมายของเรานี้มีบทกลอนมาก ท่านทั้งปวงผู้ที่เห็นก็จะพากันว่ามัวเมาด้วย

การคิดกาพย์กลอน แต่ไม่เมาเลย ซึ่งลงไว้ด้วยนั้นเพราะจะให้มีประหลาดๆ เหมือนหนังสือ
ภาษาอื่นๆ เขาก็มีกลอนบ่อยๆ ไม่ได้นั่งฝันนอนฝันด้วยกาพย์กลอนอะไรเลย (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖: ๒๗)  

 

 การสอดแทรกบทร้อยกรองนี้จึงยังคงเป็นโครงสร้างส าคัญในบันทึกการเดินทางร้อย
แก้วของพระองค์ อันจะช่วยให้งานสารคดีบันทึกการเดินทางมีอรรถรสและช่วยให้ผู้ อ่านรู้สึก



 ๓๔๖ 
 
เพลิดเพลินไปกับลีลาการเขียนของผู้เล่าได้มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาพบว่ามีการสอดแทรกค าประพันธ์จาก
วรรณคดีส าคัญ การสอดแทรกค าประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ และการสอดแทรกค าประพันธ์
ของผู้ตามเสด็จในบันทึกการเดินทางดังต่อไปนี้ 
 

๑) การสอดแทรกค าประพันธ์จากวรรณคดีส าคัญ 
 การสอดแทรกค าประพันธ์จากวรรณคดีส าคัญปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางหลาย

เรื่อง เช่น โคลงสุภาษิตกรมสมเด็จพระเดชาดิศร ใน ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา โคลงกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค และ กาพย์เห่เจ้าฟ้าธรรมธิ   
เบศร ใน เสด็จประพาสจันทบุรี เป็นต้น วรรณคดีส าคัญที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
ช่วยเสริมเนื้อความในบันทึกการเดินทางชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การสอดแทรกค าประพันธ์จาก 
ลิลิตตะเลงพ่าย ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขณะกล่าวถึงบริเวณที่กองทัพมหาอุปราชา
ข้ามมาตีเมืองกาญจนบุรีใน เสด็จประพาสไทรโยค ดังที่ว่า  
 

ในครั้งนั้นมีโคลงและค าร่ายในลิลิตเตลงพ่าย ได้กล่าวถึงต าราเดิมนี้ เมื่อมหาอุป
ราชาข้ามพลว่า 

ส่วนนะรนทรสมญา   มหาอุปราชรามัญ   ธก็ให้เร่งผันพลผ้าย   ย้ายมาโดยทางเถ่ือน   
ทัพหน้าเคลื่อนพลเดิน   ลุล าตะเพิ่นบมิหึง   จึงพระยาจิตตอง   ให้พลกรองเวฬู   ปูเป็น
สะพานผ่านชล   เร่งเดินพลข้ามฟาก   มากนิกรคั่งคาม […] 

ที่ล าตะเพิ่นนี้ ไม่ห่างกันกับเขาชนไก่กี่มากน้อย เห็นจะใกล้กันกับเมือง ในครั้งนั้นคน
ชาวเมืองกาญจนบุรีตกใจตื่นหนีออกจากเมืองหมด ด้วยกองทัพมามากนักเหลือก าลังที่จะรับ กรม
สมเด็จพระปรมานุชิต ท่านว่าโคลงไว้ว่า 

ชาวสยามคร้ามศึกสิ้น  ทั้งผอง 
นายแลไพร่ไป่ปอง    รบร้า 
อพยพหลบหลีกมอง   เอาเหตุ 
ซุกซ่อนห่อนให้ข้า    ศึกได้ไปเป็น 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๖๒) 
 

 ตอนข้างต้นพระองค์ทรงกล่าวถึงสถานที่ที่ปรากฏใน ลิลิตตะเลงพ่าย ขณะมหาอุป
ราชาข้ามมาตีเมืองกาญจนบุรี การเสด็จประพาสยังสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย แสดงถึงภาวะโลกสันนิวาสของราชส านักกับท้องถิ่น พระองค์ทรงบันทึกการเสด็จประพาส
พ้ืนที่ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณคดีด้วยพระองค์เอง การสอดแทรกค า



 ๓๔๗ 
 
ประพันธ์จากวรรณคดีจึงเป็นการเน้นย้ าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของสยาม รวมถึง
คุณค่าของวรรณคดีบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมจึงปรากฏผ่านการ
สอดแทรกวรรณคดีส าคัญนี้ ผู้อ่านจึงจะได้รับความรู้จากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ทั้งยังแสดงถึงภูมิรู้ทางวรรณคดีของผู้ประพันธ์อีกด้วย 

 
๒) การสอดแทรกค าประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ค าประพันธ์ไว้ในบันทึกการเดินทางหลายเรื่อง มีทั้ง
การบันทึกเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ทรงพบและการพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ยกตัวอย่างการบันทึกโคลงพระราชนิพนธ์ขณะเข้าบรรทม ใน ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาส
ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๙ เล่ม ๑ ดังนี้ 
 

นึกโคลงตั้งแต่แมลงวันตอมจนเกือบหลับลงบท ตื่นขึ้นคัดให้ลูกไปลงวชิรญาณ
รายปีที่ถูกเกณฑ์ ท่านผู้เกณฑ์เหลวยังไม่ได้ออกแล้วมาเตือน เราผัดล้อว่าเสด็จกลับจะส่งคงจะ
ทัน เพราะเชื่อว่าจะไม่ได้ออก โคลงว่าดังนี้ 

  เสือสีหมีแรดช้าง  สับมัน ก็ดี 
 เสียงโห่เสียงปืนพลัน  หลบลี้ 
 เหลือแหล่แต่แมลงวัน  ตอมเมื่อ   นอนนา 
 ยิ่งไล่ยิ่งจู้จี้   เจาะจิ้มเจียนบอ ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๗: ๑๕๖) 

 
 ตอนข้างต้นเป็นอย่างการบันทึกสภาพแวดล้อมที่ได้ทอดพระเนตร รวมถึงมีการ

กล่าวถึงแมลงวันที่คอยตอมขณะบรรทมอีกด้วย การสอดแทรกบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในบันทึก
การเดินทางร้อยแก้วเช่นนี้ช่วยขยายเหตุการณ์ขณะบรรทมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งยังสื่อถึงภาวะโลก
สันนิวาสขณะพระองค์เสด็จประพาสต่างถิ่นซึ่งไม่สะดวกสบายเหมือนประทับในพระราชวัง ภาพ
แมลงวันตอมจึงขัดแย้งกับภาพสิงสาราสัตว์ เสียงโห่ และเสียงปืนซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ 
ของที่ประทับอันสื่อถึงพระราชอ านาจของพระองค์ขณะเสด็จประพาสพื้นที่ดังกล่าว 

ใน  เสด็ จประพาสไทรโยค ทรงเล่ า เหตุการณ์ ขณ ะประทับ เรือ เล็กและ
ทอดพระเนตรล าน้ า ป่าไม้และนกหลากหลายพันธุ์ เป็นค าประพันธ์ร้อยกรอง ไว้ดังนี้ 

 



 ๓๔๘ 
 

อนึ่งวันนี้ลงเรือเล็กไปนั้น นั่งพิจารณาล าน้ าและป่าไม้ เมื่อเวลาพระอาทิตย์ตก
เสียงนกยูง นกกวัก นกออก นกเงือก นกกระแตแต้แวดร้อง ไก่ป่าขันเซ็งแซ่ไปดูสบายใจดี 
คิดโคลงให้เยอแนลหน่อยหนึ่ง 

โคลง 
พระลบเจียนลับไม้   รอนรอน 

แสงส่องสั่งอัมพร    พ่างย้อม 
สีสลับกับสาคร    เขียวโสด ใสแฮ 
อีกหมู่ไม้ไล่ล้อม    เล่ห์ล้ าระบายสี 

ปักษาเซงแซ่ซ้อง   หลายเสียง 
บ้างหยุดบ้างบินเฉียง   สู่ไม้ 
ขึ้นรังร่วมคู่เคียง    กันพลอด 
ฟังเพลิดเพลินใจให้   ห่วงน้องเนาหลัง 
 แลเฉนียนสูงน้ าเนิ่น  เนินทราย 
เรือเล็กเล่มพายพาย   ล่องน้ า 
มากลางกระแสสาย   สินธุ์สุด ซึ้งเฮย 
งามยิ่งงามนักซ้ า    เสนาะทั้งวังเวง 
 วังหมึกแม่น้ าเรียก   ต าบล นี้นอ 
ชลบเชี่ยวฉวางกล    แก่งตื้น 
น้ าด าดุจหมึกปน    เหตุลึก เหลือแฮ 
วังหมึกชื่อเพราะพื้น   น่านน้ าด ามัว 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๙๕) 

 
 การสอดแทรกค าประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ดังกล่าวแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ

ทางด้านการประพันธ์ของพระองค์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง พระราชนิพนธ์ร้อยกรองข้างต้นช่วยเสริม
ให้บันทึกการเดินทางเรื่องนี้มีชีวิตชีวาและเป็นวรรณคดีที่สมบูรณ์เรื่องหนึ่ง ทั้งยังแสดงถึงการสืบทอด
ธรรมเนียมนิยมของการแต่งค าประพันธ์นิราศขณะเดินทางไกล พระองค์ทรงระบุว่าเป็นการแต่งโคลง
ให้ “เยอแนล” ซึ่งมีลักษณะของบันทึกประจ าวันที่เป็นร้อยแก้ว การสอดแทรกค าประพันธ์ข้างต้นจึง
เป็นการผสมผสานจารีตของการแต่งวรรณคดีนิราศกับการแต่งบันทึกการเดินทางร้อยแก้วของ
พระองค์ได้อย่างกลมกลืน ทั้งยังแสดงถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จประพาสเพ่ือชม
ธรรมชาติสองข้างทางได้อย่างรื่นรมย์ ธรรมเนียมข้างต้นเป็นการนิยามความเพลิดเพลินของชนชั้นสูง
ได้เป็นอย่างด ี

ใน พระราชหัตถเลขาเม่ือเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เล่ม ๒ มี 



 ๓๔๙ 
 
การแทรกพระราชนิพนธ์โคลงนิราศพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชินีนารถ  จ านวน ๔๔ บท 
ซึ่งทางระบุว่าค้างถึงสิงคโปร์ ยกตัวอย่างดังนี้  

 
๑. พรายพรายสุริเยศเยื้อง  เยี่ยมโพยม 
พร่างพร่างจับพรรณโฉม  นิ่มน้อง 
พราวพราวดรุณโสม  ส่องค่ า 
พรุ่งพรุ่งพาระจากห้อง  จักช้าเห็นโฉม 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๘: ๒๐๙) 

 
 พระราชนิพนธ์ตอนดังกล่าวเป็นนิราศที่มีความไพเราะและสละสลวย บันทึก

ช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จจากบ้านเมืองไปยังดินแดนห่างไกลอย่างวรรณคดีนิราศ มีการพรรณนาความ
รักความอาลัยที่มีต่อนางอันเป็นที่รักอย่างขนบนิราศ การสอดแทรกค าประพันธ์นิราศข้างต้นจึงช่วย
เสริมให้บันทึกการเดินทางร้อยแก้วเรื่องนี้มีความละเมียดละไมอย่างวรรณคดีนิราศ บันทึกการเดินทาง
จึงเป็นสื่อแทนพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ร้อยกรองของพระองค์ได้เป็นอย่างดี 
 

๓) การสอดแทรกค าประพันธ์ของผู้ตามเสด็จ 
 บันทึกการเดินทางชุดนี้ปรากฏการสอดแทรกค าประพันธ์ของผู้ตามเสด็จอย่างการ

ประชันโคลงกลอนไว้ด้วย แสดงถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชนชั้นน าในการแต่งโคลงกลอนขณะเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ ดังปรากฏใน เสด็จประพาสจันทบุรี และ เสด็จประพาสไทรโยค ผู้ศึกษาขอ
ยกตัวอย่างจาก เสด็จประพาสไทรโยค ซึ่งบันทึกค าประพันธ์ของกรมพิชิตไว้ดังนี้ 

 
อนึ่งวันนี้กรมพิชิต๒๒๐ มีฉันท์และโคลงมาให้ แต่ตัวเราเองนึกอะไรไม่ออกเลย 

เพราะต้องดูโน่นดูนี่ และเป็นธุระอยู่ด้วยจดหมายระยะทางมาก กรมพิชิตเขามาคราวนี้ 
สบายกว่าทุกคราวจึงคิดคล่อง ขอบใจที่ได้ช่วยให้เยอแนลมีบทกลอนขึ้น ได้คัดลงไว้ในนี้ 

อุเปนทรวิเชียรฉันท ์
ลุแหล่งณแก่งหลวง  ก็ระลวงระลุงลาญ 

ละน้องนิราสถาน    จะสนุกสนานใด 
 อุทกกระทบผา   ดุจมากระทบใน 
อุราบราไหล    ประทะทับประทุกแด 
 จะชมนทีธาร   ก็บบานกระมลแล 

                                                           

 ๒๒๐ พระเจ้าบรมวงศ์เธอช้ัน ๔ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 



 ๓๕๐ 
 

จะนึกสนุกแปร    จิตรเศร้าบโดยจง 
 อุทกกระทุ่มพอง   กลนองสุชลลง 
ชลาครหึมดง    อุระพี่ครหึมครวญ 

(พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๘๗) 

 
  กรมพิชิตได้แต่งฉันท์และโคลงถวายรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงพอพระราชหฤทัยที่ช่วยท าให้ 
“เยอแนล” ของพระองค์มีบทกลอน ในเรื่องเดียวกันยังปรากฏค าประพันธ์ โคลงชมลิง กับ โคลงเยาะ
นก ของทอง หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และทรงคัด ฉันท์ส าหรับน้ าพุที่
ท้องช้าง ของกรมพิชิตว่า “คัดลงไว้ในท้ายนี้เสียทีเดียว จะได้เห็นงามและเพราะหูพร้อมกัน” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๑๓๙) รวมถึงฉันท์น้ าพุ ของสวัสดิ์ หรือพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมสมมตอรมพันธุ์อีกด้วย การบันทึกข้างต้นแสดงว่าค าประพันธ์ร้อยกรองช่วยเสริมให้
บันทึกการเดินทางร้อยแก้วมีความไพเราะสละสลวย ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและน่าติดตามมาก
ยิ่งขึ้น การแต่งค าประพันธ์ขณะเดินทางเพ่ือประชันกันหรือถวายแด่รัชกาลที่ ๕ นี้แสดงถึงพระราช
ฐานะของพระองค์ที่มีพระราชอ านาจในการสั่งการผู้ตามเสด็จ เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ของการ
เสด็จประพาสและการบันทึกในบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
 ดังจะเห็นได้ว่าการเขียนที่งดงามช่วยเพ่ิมความสละสลวยให้บันทึกการเดินทางชุดนี้เป็น
วรรณคดีที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ประการหนึ่ง แม้บันทึกการเดินทางของพระองค์จะเน้นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงพร้อมการแสดงพระราชทัศนะขณะเสด็จประพาสยังดินแดนต่างๆ หากแต่การเปลี่ยนโลก
สันนิวาสให้เป็นวรรณคดีต้องอาศัยกลวิธีทางการประพันธ์ที่ดีเพ่ือส่งเสริมการน าเสนอภาวะโลก
สันนิวาสดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าการเขียนที่งดงามเป็นกลวิธีการประพันธ์ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยัง
เสริมให้บันทึกการเดินทางของพระองค์เป็นวรรณคดีท่ีทรงคุณค่าแห่งยุคสมัย 
 บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ เป็นวรรณคดีร้อยแก้วแนวใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอันเกิด
จากการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตก เกิดเป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางและ
พระราชหัตถเลขาซึ่งมุ่งบันทึกการเดินทางอย่างสารคดีท่องเที่ยว ประกอบกับวิธีการเขียนของรัชกาลที่ 
๕ ที่สามารถเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้งานเขียนบันทึกการเดินทางชุด
นี้ทรงคุณค่าและเป็นตัวแทนของวรรณคดีโลกสันนิวาสแห่งยุคสมัย 



  
 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การเสด็จประพาสยังดินแดนต่างๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาเขตของรัชกาลที่ ๕ แสดงถึง

การปรับตัวของชนชั้นน าสยามท่ามกลางการล่าอาณานิคมของตะวันตก ชนชั้นน าสยามได้เดินทาง
ออกไปปะทะสังสรรค์กับสภาพการณ์ที่ห่างไกลจากความคุ้นชิน จึงมีการเก็บบันทึกประสบการณ์
เหล่านี้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ของประเทศผ่านบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ภาวะโลกสันนิวาสที่ชน
ชั้นสยามเผชิญทั้งในและนอกพระราชอาณาเขตก่อให้เกิดความเข้าใจตัวตนขณะเดินทางยังพ้ืนที่ต่างๆ  
การปรับตัวตามกระแสความศิวิไลซ์ของตะวันตกปรากฏขณะเดินทางไปยังพ้ืนที่ต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ข้อแรกเพ่ือมุ่งศึกษาประสบการณ์การเดินทางของรัชกาลที่ 
๕ ในวรรณคดีบันทึกการเดินทาง ผู้ศึกษาพบว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงถ่ายทอดประสบการณ์การเดิน
ทางผ่านบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขต บันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคม และบันทึก
การเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคม โดยมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้คน เส้นทางการเดินทาง และพระ
ราชกรณียกิจซึ่งเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ชนชั้นน าสยามสนใจใคร่รู้ เสมือนต าราความรู้เกี่ยวกับดินแดน
สยาม ดินแดนชวา ดินแดนมลายู และดินแดนยุโรปของยุคสมัย  

การบันทึกประสบการณ์การเดินทางในพระราชอาณาเขตแสดงถึงความต้องการบริหาร
จัดการทรัพยากรของชนชั้นน าสยาม การพบเจอกับผู้คนหลายหลายชาติพันธุ์ เส้นทางการเดินทางที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงพระราชกรณียกิจล้วนสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบ้านเมืองหรือการรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรม การเดินทาง
ยังหัวเมืองต่างๆ ทั่วพระราชอาณาเขตจึงท าให้ชนชั้นน าได้สัมผัสกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

การเดินทางในดินแดนอาณานิคมบันทึกการพบปะสังสรรค์ของชนชั้นน าสยามกับผู้คน
หลากหลายระดับ การถูกตะวันตกครอบง าปรากฏผ่านลักษณะของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ การ
เปรียบเทียบกับผู้คนของสยามจึงปรากฏอยู่อย่างสม่ าเสมอ ประสบการณ์จากการเดินทางยังท าให้ผู้
เดินทางได้พบกับเส้นทางการเดินทางที่มีลักษณะภูมิประเทศและพรรณพืชซึ่งแปลกตาหรือแตกต่างไป
จากสยาม พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของรัชกาลที่ ๕ จึงคือการเก็บบันทึก รวบรวม และเปรียบเทียบ
ความเจริญ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมกับสยามประเทศ  

 บันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมถ่ายทอดประสบการณ์การพบเจอกับผู้คน
ต่างชาติพันธุ์ที่แปลกตาไปจากความคุ้นเคยของชนชั้นน าสยาม เส้นทางการเดินทางล้วนมีความน่าตื่น
ตาตื่นใจและแปลกตาเป็นอย่างมาก พระราชกรณียกิจของพระองค์จึงคือการเข้าใกล้ความศิวิไลซ์ผ่าน
การบันทึกวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตก การเมืองการปกครองของตะวันตก รวมถึงวัฒนธรรมของ
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ตะวันตก ประสบการณ์การเดินทางยังดินแดนแห่งนี้จึงน่าพิศวงและเป็นที่สนใจใคร่รู้ของชนชั้นน าเป็น
อย่างยิ่ง 

การบันทึกประสบการณ์การเดินทางของรัชกาลที่ ๕ น ามาสู่การอภิปรายผลที่ว่าบันทึกการ
เดินทางชุดนี้เปรียบเสมือนวรรณคดีส ารวจโลกวิสัยผ่านสายตาของผู้เดินทาง ซึ่งตรงกับนิยามของโลก
สันนิวาสทั้งที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางสังคม แตกต่างจากโลกศักดิ์สิทธิ์ที่นิยามไว้ทาง
พระพุทธศาสนา โลกสันนิวาสที่พบเห็นผ่านประสบการณ์จึงเป็นโลกภายนอกผ่านสายตาของมนุษย์ 
การท าความเข้าใจบันทึกการเดินทางชุดนี้จึงสามารถใช้แนวคิดแบบตะวันตกซึ่งสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมของสยาม ณ ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี การเข้าใจโลกภายนอกจึงจะน าไปสู่การ
เข้าใจโลกภายในและปรับใช้กับการบริหารประเทศในฐานะผู้น าได้ 
 วัตถุประสงค์ข้อต่อมาคือเพ่ือศึกษาภาวะโลกสันนิวาสในวรรณคดีบันทึกการเดินทางของ
รัชกาลที่ ๕ ผู้ศึกษาพบว่าพระองค์ทรงถ่ายทอดโลกหรือพระราชทัศนะของพระองค์ควบคู่กับการ
บันทึกประสบการณ์ ในลักษณะของ “ตนเอง” และ “ผู้ อ่ืน” จึงปรากฏประเด็นส าคัญเกี่ยว
พระมหากษัตริย์กับประชาชน ชาวบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์ เมืองหลวงกับหัวเมือง สยามกับอาณานิคม 
และตะวันตกกับตะวันออก การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแต่ละฝ่ายปรากฏอยู่ในบันทึกการ
เดินทางชุดนี้ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชอ านาจของพระองค์ซึ่งลื่นไหล
ไปตามการเสด็จประพาสยังพ้ืนที่ต่างๆ  

การเสด็จประพาสยังโลกที่คุ้นเคยดังบันทึกการเดินทางในพระราชอาณาเขตซึ่งรวมถึงหัว
เมืองประเทศราชแถบมลายูของสยามบ่งบอกถึงการเสด็จประพาสยังพ้ืนที่ในพระราชอ านาจของ
พระองค์ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงทรงมีอ านาจสิทธิขาดในการส ารวจ 
รวบรวม ตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สมบัติในพระราชอาณาเขตทั้งปวง ทั้งยังปรากฏการบริหาร
จัดการดินแดนในรูปแบบอัตอาณานิคมในขณะที่สยามก าลังเผชิญกับการล่าอาณานิคมของตะวันตก 
การส ารวจดินแดนสยามเพ่ือปรับประเทศให้ทันสมัยจึงปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางข้างต้น  

การเสด็จประพาสยังโลกข้างเคียงดังบันทึกการเดินทางในดินแดนอาณานิคมของตะวันตก มี
การส ารวจทรัพยากร ดินแดน สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมในดินแดนอาณานิคม 
บันทึกการเดินทางชุดนี้บ่งบอกการเสด็จประพาสยังโลกก้ าก่ึงพระราชอ านาจ กล่าวคือ พระองค์มีพระ
ราชอ านาจในการส ารวจ ร้องขอ และวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น แต่ไม่ปรากฏอ านาจสิทธิขาดในการสั่ง
การแต่อย่างใด การเสด็จประพาสยังดินแดนอาณานิคมของตะวันตกจึงแสดงถึงภาวะที่ชนชั้นน าสยาม
ตระหนักรู้ถึงตัวตนในพ้ืนที่ต่างๆ การศึกษาต้นแบบการปกครองในดินแดนอาณานิคมตะวันตกและ
การดิ้นรนของสยามเพ่ือให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมโดยการปรับประเทศให้ทันสมัยจึงปรากฏอยู่
ในบันทึกการเดินทางชุดนี้ 
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การเสด็จประพาสยังโลกศิวิไลซ์ดังบันทึกการเดินทางในดินแดนเจ้าอาณานิคมสื่อถึงการเข้า
ใกล้จุดศูนย์กลางความศิวิไลซ์ของชนชั้นน าสยาม บ่งบอกถึงพ้ืนที่นอกเหนือพระราชอ านาจแต่อุดมไป
ด้วยความรู้ การเสด็จประพาสยังดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงเป็นการค้นหาความรู้จากประเทศ
มหาอ านาจ ผู้ศึกษาพบว่ามีการมุ่งส ารวจและรวบรวมความแปลกตา วิทยาการสมัยใหม่และ
วัฒนธรรมในดินแดนเจ้าอาณานิคม แสดงถึงโลกนอกพระราชอ านาจเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราช
อ านาจเพียงการส ารวจและวิพากษ์วิจารณ์ความแปลกตาของทรัพยากร วัฒนธรรม ต้นแบบของความ
ศิวิไลซ์ รวมถึงสร้างการยอมรับจากกษัตริย์ยุโรปโดยไม่มีพระราชอ านาจในการสั่งการใดๆ จะมีเพียง
การต้อนรับและเหตุการณ์ซึ่งสื่อถึงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์สยามเท่านั้น ตัวตนของพระองค์จึง
ปรากฏชัดเมื่อเสด็จประพาสยังโลกศิวิไลซ์ อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงตระหนักว่าสยามเหนือกว่าดินแดน
แห่งนี้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่ต้องเร่งปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาการของยุโรป บันทึกการเดินทางชุดนี้จึงเป็นหลักฐานของการแสวงหาตัวตน
และการปรับตนเองให้ทันสมัยของชนชั้นน าสยามในยุคนั้น 

รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยังพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยพระราชอ านาจที่แตกต่างกัน การเสด็จประพาส
ในพระราชอาณาเขตปรากฏการปะทะสังสรรค์ของราชส านักกับท้องถิ่น พระองค์สามารถจ้องมอง 
วิพากษ์วิจารณ์ และสั่งการได้อย่างเด็ดขาด ส่วนหนึ่งปรากฏการสร้างการยอมรับจากเจ้าเมืองในหัว
เมืองประเทศราชของสยามแสดงถึงการบริหารจัดการดินแดนชายขอบอย่างเจ้าอาณานิคม การเสด็จ
ประพาสในดินแดนอาณานิคมแสดงถึงการปะทะสังสรรค์กันของสยามกับดินแดนอาณานิคม พระองค์
ทรงมีพระราชอ านาจในการจ้องมอง ร้องขอและวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น จึงเสมือนการศึกษาต้นแบบ
ความเจริญจากดินแดนอาณานิคมของตะวันตก การเสด็จประพาสในดินแดนเจ้าอาณานิคมพบการ
ปะทะสังสรรค์ของสยามกับเจ้าอาณานิคม พระราชอ านาจของพระองค์ปรากฏเพียงการจ้องมองและ
วิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น รวมถึงการแสดงพระราชอ านาจของพระองค์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการสั่งการใดๆ แต่แสดงถึงการยกระดับตนเองท่ามกลางกษัตริย์ยุโรป ตัวตนของพระองค์
ในดินแดนเจ้าอาณานิคมจึงเป็นอย่างนักส ารวจที่ศึกษาต้นแบบความศิวิไลซ์เท่านั้น รัชกาลที่ ๕ ทรง
ตระหนักว่าพระองค์เป็นศูนย์กลางของพระราชอ านาจเมื่ออยู่ในสยาม เมื่อเสด็จประพาสยังโลก
ข้างเคียงพระราชอ านาจของพระองค์มีอยู่อย่างจ ากัด และยิ่งเมื่อพระองค์เสด็จประพาสยังโลกศิวิไลซ์
ที่ห่างไกลพระราชอ านาจของพระองค์ก็ห่างไกลตามไปด้วย จึงจะเห็นได้ว่าการเดินทางขับเน้นตัวตน
ของพระองค์ได้อย่างกระจ่างชัด 
 บันทึกการเดินทางยังดินแดนต่างๆ แสดงถึงตัวตนของสยามในแต่ละพ้ืนที่ การที่พระองค์ทรง
จดบันทึกและแสดงพระราชทัศนะต่อสิ่งที่ทอดพระเนตรแสดงถึงพระราชอ านาจในดินแดนนั้นๆ การ
เดินทางยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่อาจแสดงตัวตนของผู้ประพันธ์ได้อย่างชัดเจน การเดินทางต่าง
เทศะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ผู้ประพันธ์ตระหนักถึงตัวตนของตนเองในพ้ืนที่ต่างๆ ผ่านการแสดง
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ทัศนะต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่พบ การแสดงทัศนะข้างต้นจึงสามารถบอกเล่าบุคลิก ลักษณะนิสัย 
โลกทัศน์ และชีวทัศน์ของผู้ประพันธ์ได้ ชนชั้นน าสยามพบว่าตนเองมีฐานะเหนือกว่าราษฎรในพระ
ราชอาณาเขตและดินแดนชายขอบ แต่เมื่อออกเดินทางไปยังดินแดนอาณานิคมอย่างชวาและมลายู
ชนชั้นน าสยามได้พบกับท่าทีของชาวชวาและมลายูทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ตัวตนของชนชั้นน าสยามจึง
เริ่มถูกสั่นคลอน หากแต่ก็ยังปรากฏทัศนคติว่าตนเองเหนือกว่าเจ้านายและราษฎรต่างแดนเหล่านั้น 
เมื่อชนชั้นน าสยามเดินทางไปยังดินแดนเจ้าอาณานิคมอย่างยุโรปท าให้ได้ตระหนักถึงวิทยาการ
สมัยใหม่ของยุโรปซึ่งยากที่สยามจะทัดเทียมได้ ท าได้เพียงเดินตามหลังเท่านั้น อย่างไรก็ดีปรากฏ
เนื้อความแสดงพระราชฐานะของรัชกาลที่ ๕ ว่าทัดเทียมเจ้านายยุโรปหลายครั้ง ทั้งจากพระราชด ารัส
ของกษัตริย์ยุโรป หรือเหตุการณ์การต้อนรับและจัดเลี้ยงถวายพระองค์ระหว่างการเสด็จประพาส
ยุโรป การเดินทางจึงเป็นสื่อส าคัญท่ีท าให้ชนชั้นน าสยามเข้าใจตัวตนในพื้นท่ีเหล่านี้ 

การศึกษาภาวะโลกสันนิวาสในบันทึกการเดินทางในดินแดนต่างๆ ข้างต้นน ามาสู่การ
อภิปรายผลเกี่ยวกับตัวตนกับการเดินทางของชนชั้นน าสยาม การส ารวจโลกภายนอกท าให้ชนชั้นน า
ปรับเปลี่ยนตัวตนและวางตนเองได้อย่างเหมาะสม ลักษณะดังกล่าวเป็นการวางตัวตนในสังคมโลกมิใช่
การตั้งอยู่และดับไปตามนิยามของพระพุทธศาสนา แต่ตรงกับแนวคิดทฤษฎีของตะวันตกเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดการปะทะสังสรรค์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บันทึกการเดินทางชุด
นี้จึงสามารถพิสูจน์ข้อถกเถียงในเชิงของสังคมโลก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะภาวะโลกสันนิวาสกระทบ
ตัวตนของพระองค์ซึ่งเป็นนักปกครองและมีพระราชกรณียกิจสัมพันธ์กับสังคมโลกเป็นส าคัญ ลักษณะ
โลกสันนิวาสของพระองค์จึงเป็นโลกสันนิวาสที่มีการปะทะสังสรรค์หรือเผชิญหน้ากับปัญหาทางโลก 
มิใช่แนวคิดทางพุทธศาสนาแต่อย่างใด   
 วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเพ่ือศึกษาบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่เป็นวรรณคดี
โลกสันนิวาส การเปลี่ยนโลกสันนิวาสให้เป็นวรรณคดีปรากฏผ่านลักษณะเฉพาะของงานเขียนบันทึก
การเดินทางของพระองค์ ซึ่งมี ๒ รูปแบบ คือ จดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขา 
โดยพบว่าจดหมายเหตุรายวันระยะทางมีทั้งที่เป็นแบบแยกฉบับและแบบที่เล่าต่อเนื่องกันเป็นฉบับ
เดียว จดหมายเหตุรายวันระยะทางแบบแยกฉบับนั้นมักมีแบบแผนในการขึ้นต้นด้วยสถานที่และวันที่
อย่างแน่นอน การระบุวันที่มีการใช้ทั้งรูปแบบของจันทรคติและสุริยคติ ส่วนจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางแบบที่เล่าต่อเนื่องเป็นฉบับเดียวนั้น มีการบันทึกเป็นรายวันต่อเนื่องกันไปทั้งจันทรคติ สุริ
ยคติ และแบบผสมผสานกัน มักมีการแบ่งเนื้อหาด้วยสถานที่ที่หยุดประทับเท่านั้น รูปแบบของบันทึก
การเดินทางที่เป็นจดหมายเหตุรายวันระยะทางนี้มุ่งจดบันทึกอย่างเป็นความรู้และเป็นหลักฐานทาง
ราชการเป็นส าคัญ มิได้มีการระบุถึงผู้รับเหมือนอย่างจดหมายแต่อย่างใด ส่วนพระราชหัตถเลขานั้นมี
แบบฉบับของการขึ้นต้น เนื้อหา และการลงท้ายอย่างจดหมายเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่มักขึ้นต้นด้วย
สถานที่ วันที่ และผู้รับ มีการล าดับเรื่องตามเวลา และจบด้วยค าลงท้ายรวมถึงลงนามผู้ส่ง ทั้งนี้พบว่า
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พระราชหัตถเลขาบางฉบับอาจไม่ระบุค าลงท้ายและนามผู้ส่ง  ลักษณะส าคัญของบันทึกการเดินทาง
ชุดนี้คือการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับตะวันตก ซึ่งท าให้มีวิธีการบันทึกเป็นรายวันอย่าง
สม่ าเสมอ การมุ่งบันทึกข้อเท็จจริง และการแสดงทัศนะประกอบการบันทึกข้อเท็จจริง  
 ผู้ศึกษาพบว่าบันทึกการเดินทางของพระองค์ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วแนวใหม่ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเดินทาง ลักษณะบันทึกการเดินทางมีการผสมผสานรูปแบบงานเขียนของสยามกับ
ตะวันตก พระองค์ทรงน าลักษณะการจดบันทึกอย่างจดหมายเหตุและนิราศของสยามมาปรับใช้กับ
อนุทิน บันทึกประจ าวัน บันทึกความทรงจ า บันทึกเหตุการณ์ และจดหมายส่วนตัวของตะวันตก การ
จดบันทึกการเดินทางของพระองค์จึงเป็นรูปแบบใหม่ของสยามอันเกิดจากการน าวิธีการจดบันทึก
เรื่องราวส่วนตัวอย่างตะวันตกมาผสมผสานกับการจดบันทึกเรื่องราวเพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ
ของสยาม รวมถึงวรรณคดีร้อยกรองบันทึกการเดินทางแต่เดิมของสยาม เกิดเป็นวรรณคดีประเภท
บันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่ในยุคนั้น การบันทึกเป็นรายวันอย่างสม่ าเสมอเป็นลักษณะส าคัญของ
บันทึกการเดินทางชุดนี้ วิธีการดังกล่าวตรงกับงานเขียนประเภทอนุทิน บันทึกประจ าวัน และ
จดหมายเหตุอันแสดงถึงจุดประสงค์ในการบันทึกการเดินทางอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การมุ่ง
บันทึกข้อเท็จจริงจึงเป็นสิ่งที่บันทึกการเดินทางชุดนี้ให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ส าคัญของ
ยุคสมัยที่ชนชั้นสยามสนใจ ทั้งนี้พระองค์ยังทรงแสดงพระราชทัศนะประกอบการบันทึกข้อเท็จจริง
เหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากข้อเท็จจริงบางอย่างเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากความคุ้นชินของชนชั้นน า
สยาม การแสดงทัศนะประกอบการอธิบายความแปลกใหม่เหล่านั้นแสดงถึงตัวตนของผู้ประพันธ์ได้
เป็นอย่างด ี
 ด้านการเขียนพบว่ามีวิธีการเปลี่ยนโลกสันนิวาสที่พระองค์ทรงพบให้เป็นวรรณคดี ได้แก่ การ
เขียนที่ชัดเจน การเขียนที่เป็นอ่ืน การเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง การเขียนที่ใกล้ชิด และการเขียนที่
งดงาม การเขียนที่ชัดเจนประกอบด้วยการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และกระจ่างชัด 
วิธีการน าเสนอดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลภาวะโลกสันนิวาสได้อย่างชัดเจนส่งผล
ให้การน าเสนอข้อมูลภาวะโลกสันนิวาสประสบความส าเร็จ การเขียนที่เป็นอ่ืนปรากฏผ่านการใช้ค า
ภาษาต่างประเทศซึ่งสื่อถึงการปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง
พระองค์ทรงใช้ส านวนเฉพาะพระองค์ การสอดแทรกพระราชอารมณ์ขัน และการสอดแทรกน้ า เสียง
และพระราชทัศนะ ซึ่งแสดงถึงตัวตนของพระองค์อย่างเด่นชัด การเขียนที่ใกล้ชิดทรงใช้ค าแผลงเพ่ือ
ถ่ายทอดภาวะโลกสันนิวาสแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนม และการเขียนที่
งดงามทรงใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ประกอบด้วยการใช้ภาพพจน์และการสอดแทรกค าประพันธ์ กลวิ ธี
ทางวรรณศิลป์เหล่านี้ช่วยให้บันทึกการเดินทางของพระองค์มีความเพลิดเพลิน น่าติดตาม มีอรรถรส 
รวมถึงช่วยเสริมให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเหล่านั้น  
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ด้วยกลวิธีการเขียนข้างต้นบันทึกการเดินทางของพระองค์จึงเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่าเป็น
อย่างยิ่ง สะท้อนพระอัจฉริยภาพทางวรรณคดีของรัชกาลที่ ๕ ได้อย่างเด่นชัด กล่าวได้ว่าพระองค์ทรง
เป็นตัวแทนของสยามในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย ผ่านการน าเสนอรูปแบบ เนื้อหา 
และแนวคิดอย่างใหม่ในบันทึกการเดินทางของพระองค์ รูปแบบการเขียนบันทึกการเดินทางด้วยร้อย
แก้วได้รับอิทธิพลจากนักเขียนบันทึกการเดินทางชาวตะวันตก ส่วนเนื้อหาที่มุ่งบันทึกการเสด็จ
ประพาสยังดินแดนต่างเทศะเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองนี้เป็นวิธีการอย่างใหม่ของผู้ปกครองใน
ภาวะของการปรับประเทศให้ทันสมัย นอกจากนี้การเสด็จประพาสยังดินแดนต่างๆ ยังแสดงถึงการ
แสวงหาอุดมการณ์ชุดใหม่เพ่ือปรับใช้กับรัฐสยามในยุคนั้น การน าเสนอข้อมูลภาวะโลกสันนิวาสผ่าน
กลวิธีการประพันธ์และลีลาการประพันธ์ข้างต้นจึงเสริมให้บันทึกการเดินทางชุดนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้
แห่งยุคสมัยได้อย่างกระจ่างชัด ลื่นไหล น่าติดตาม เพลิดเพลินและมีอรรถรส รวมถึงสะท้อนพระ
อัจฉริยภาพทางวรรณคดีอันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของยุค 

ดังนั้นจดหมายเหตุรายวันระยะทางและพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๕ จึงเป็นรูปแบบของ
วรรณคดีประเภทบันทึกการเดินทาง ณ ขณะนั้นซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มีความโดดเด่น ทั้งจากวิธีการจด
บันทึกและเนื้อหาที่มุ่งบันทึกการเดินทางในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นต้นเค้าและพัฒนามาสู่งานเขียนสาร
คดีท่องเที่ยวในยุคต่อมา ผู้ศึกษาพบว่าการศึกษาข้างต้นน าไปสู่การอภิปรายผลที่ว่าบันทึกการเดินทาง
ของรัชกาลที่ ๕ มีฐานะเป็นร้อยแก้วแนวใหม่ เมื่อพิจารณาร้อยแก้วแนวใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พบว่า
มีนิยาย เรื่องสั้น รวมไปถึงนิทาน ซึ่งเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดสั้นเป็นส่วนใหญ่ มีการบันทึกว่า 
“เสด็จประพาสต้น” ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพที่ทรงเขียนเป็นจดหมายต่อเนื่องหลาย
ฉบับใน ทวีปัญญา ช่วง พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นต้นไปนั้นอาจนับเป็นเรื่องชุดได้ หากแต่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะที่ต้องแยกไว้ต่างหากจากบันเทิงคดีทั่วไป เพราะเป็นเรื่องจริงที่เล่าโดยใส่นามแฝงให้แก่บุคคล 
มีเจตนาเร้าอารมณ์ขัน (สุมาลี วีระวงศ์, บรรณาธิการ, ๒๕๔๗: ๒๔) แสดงถึงร้อยแก้วแนวใหม่ที่มี
เนื้อหาสะท้อนสังคมไทยผ่านทัศนคติของตัวละคร แทรกด้วยอารมณ์ขัน ผู้ศึกษาพบว่าบันทึกการ
เดินทางของรัชกาลที่ ๕ เป็นร้อยแก้วแนวใหม่ที่สามารถอธิบายความเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยใน
สมัยนั้นได้เช่นกัน หากแต่เป็นสารคดีที่บันทึกข้อเท็จจริงนอกเหนือจากวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องชวนฝัน 
บันทึกการเดินทางของพระองค์จึงเป็นวรรณคดีรูปแบบใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่เขียนจาก
ข้อเท็จจริงและพัฒนามาสู่งานเขียนประเภทสารคดี  

อนึ่ ง เป็นเรื่องที่ น่ าสนใจว่าบันทึกการเดินทางเหล่านี้มักถูกจัดให้ เป็นเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ มิได้พิจารณาว่าเป็นเรื่องเล่าหรือวรรณคดีอย่างส าคัญ หากแต่ผู้ศึกษาพบว่างานเขียน
ดังกล่าวของพระองค์มีวรรณศิลป์ที่โดดเด่น จึงมีลักษณะของข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี
ประกอบกัน เกิดเป็นวรรณคดีประเภทบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่ของยุคสมัย กล่าวได้ว่า
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถเติมเต็มประวัติร้อยแก้วแนวใหม่ของไทยในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๗-
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๒๔๕๓ ซึ่งมุ่งเน้นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีตามที่มีผู้ศึกษาไว้ได้ (สุมาลี วีระวงศ์, บรรณาธิการ, 
๒๕๔๗) การศึกษาบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ชุดนี้ท าให้พบวรรณคดีประเภทบันทึกการ
เดินทาง ซึ่งบันทึกข้อเท็จจริงและความรู้จากหลากหลายดินแดน นอกเหนือจากเรื่องแต่งชวนฝันอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นวรรณคดีร้อยแก้วสมัยใหม่ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็น
วรรณคดีที่บันทึกสภาพของสังคมไทยขณะก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างดียิ่ง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าบันทึกการเดินทางร้อยแก้วซึ่งถือก าเนิดมาจากงานเขียนในสมัย
รัชกาลที่ ๕ มีพัฒนาการด้านรูปแบบและเนื้อหามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนพัฒนาเป็นสารคดี
ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน การศึกษารวบรวมบันทึกการเดินทางร้อยแก้วดังกล่าวน่าจะ
ช่วยเติมเต็มประวัติวรรณคดีได้ จึงน่าสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการของร้อยแก้วแนวใหม่ประเภทนี้ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังปรากฏพระราชนิพนธ์และงานเขียนประเภทต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจให้ศึกษาอีกมาก การศึกษางานเขียนหลายหลาย
ประเภทจะน าไปสู่ความเข้าใจสังคมไทยในยุคสมัยแห่งการปรับประเทศให้ทันสมัย ผ่านมโนทัศน์และ
แนวคิดของชนชั้นน าสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
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ภาคผนวก ข 
ประเภทของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการบันทกึการเดินทาง 

และสัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ 
๑. อนุทิน (diary)  

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ได้ระบุความหมายและลักษณะของ อนุทิน (diary) ไว้ว่า 
อนุทิน เป็นบันทึกเรื่องราวรายวันที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคล ความคิด และความรู้สึก อนุทินมี
ลักษณะคล้ายจดหมายเหตุราชกิจ แต่แตกต่างกันที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวไม่ใช่ทางราชการ การเขียน
อนุทินเป็นธรรมเนียมของตะวันตกซึ่งมีวัฒนธรรมลายลักษณ์เข้มแข็ง ในขณะที่วรรณกรรมไทยส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ การเขียนอนุทินเป็นธรรมเนียมอย่างใหม่ในสังคมไทยที่เริ่มเข้า
มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง พระองค์ทรง
บันทึกเหตุการณ์เป็นรายวัน การเขียนอนุทินอาจเป็นรูปแบบที่ใช้ในสารคดีท่องเที่ยว เช่น พระราช
นิพนธ์เรื่อง ชมดอกไม้ ไกลบ้าน พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
อนุทินตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า diary (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๕๔๒-๕๔๓) อนุทินนี้จึงเป็น
ธรรมเนียมใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นรูปแบบที่ใช้ในสารคดีท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นรูปแบบที่รัชกาลที่ ๕ 
ทรงใช้ในการบันทึกการเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองอีกด้วย   

เมื่อพิจารณาจากบริบทของตะวันตกพบว่าอนุทินมีก าเนิดมาเป็นเวลานานแล้ว ดังปรากฏใน
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ว่า Diary อนุทิน บันทึก
เหตุการณ์ประจ าวันซึ่ง ตามปรกติเป็นการบันทึกความคิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ ผู้เขียนอนุทินไม่เจตนาตีพิมพ์เผยแพร่ ถึงแม้ว่านักเขียนจะมีเจตนาเช่นนั้นอยู่ในใจ 
ส่วนมากถ้าได้รับการตีพิมพ์ก็มักจะกระท าเม่ือผู้เขียนอนุทินถึงแก่กรรมไปแล้ว  

การเขียนอนุทินเป็นกิจวัตรประจ าวันเริ่มในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ แม้จะมีผู้เชื่อว่าการ
บันทึกคล้ายๆ กันนี้น่าจะเริ่มมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ แล้ว แต่ต้นฉบับสูญหายไป อนุทินที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในภาษาอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ได้แก่ อนุทินของแซมวล พีปส์ (ค.ศ.๑๖๖๐-
๑๖๖๙) ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๖๖๐ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๖๙ 
อย่างละเอียด  

ในคริสต์ศตวรรณที่  ๑๘ เป็นยุคที่ สตรีนิ ยมเขียนอนุทิน เช่น เวอร์จิ เนีย วูลฟ์  ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ มีนักเขียนอนุทินมากทั้งหญิงและชาย อนุทินบางเล่มมีความยาวมาก เช่น อนุทิน
ของชาลส์ เกรวิลล์ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ ๔ ไปจนถึง 
ค.ศ. ๑๘๖๐ อนุทินที่มีความยาวมากของอนาอิส นิน (ค.ศ.๑๙๓๑-๑๙๗๔) จัดแบ่งเป็นเล่มใหญ่ถึง   
๗ เล่ม ครอบคลุมตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๗๔ ได้ผสมผสานข่าวสังคม (gossip) ปรัชญา การพบปะ



 ๓๘๔ 
 
บุคคลที่มีชื่อเสียงและเหตุการณ์ในยุโรปและอเมริกา 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีอนุทินที่มีชื่อเสียงของอันเนอ แฟรงค์ (ค.ศ. ๑๙๔๗) เด็กสาว
ชาวยิวอายุ ๑๒ ปี ซึ่งซ่อนตัวจากทหารนาซีอยู่ในห้องใต้หลังคาเป็นเวลา ๒ ปีก่อนถูกจับ อนุทินของ
เธอตีพิมพ์ในชื่อว่า Het Achterhuis (ค.ศ. ๑๙๔๗) หลังเธอเสียชีวิตในค่ายกักกัน 

ในปัจจุบัน อนุทินได้กลายเป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที่บรรดานักเดินทาง รัฐบุรุษ และ
นักการเมืองนิยมเขียน เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายในการน าเสนอเหตุการณ์ประจ าวันที่ตนมีส่วนร่วมด้วย 

ตัวอย่างวรรณกรรมไทยที่มีลักษณะเป็นอนุทิน เช่น จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอน ของหม่อม
ราโชทัย (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑: ๑๕๐) ในความหมายนี้อนุทินเน้นที่การบันทึก
เหตุการณ์ประจ าวันเป็นหลักทั้งความคิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมิได้มีเจตนาจะตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปัจจุบันฝั่งตะวันตกใช้รูปแบบอนุทินไว้ส าหรับงานเขียนของนักเดินทาง รัฐบุรุษ และนักการเมือง 
เพราะเสนอเหตุการณ์ประจ าวันที่ตนประสบเข้าไปได้อย่างแนบเนียน  

พวงคราม พันธ์บูรณะ (๒๕๓๖: ๓๔๕-๓๔๗) ได้อธิบายความหมายของอนุทินเทียบเคียงกับ
อัตชีวประวัติ ไว้ว่า อนุทิน (journal intime) เติบโตช้ากว่าอัตชีวประวัติ เพ่ิงได้รับการเชิดชูเป็น
แขนงหนึ่งของวรรณกรรมเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ คือ อองเดร ฌีด ซึ่งพิมพ์
เผยแพร่อนุทินของเขาใน ค.ศ. ๑๙๔๓ และ ๑๙๕๓ อนุทินมีลักษณะตรงกันข้ามกับอัตชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติเล่าชีวิตส่วนตัวของผู้ประพันธ์ย้อนหลังตั้งแต่ต้นจนถึงขณะที่เขียน ส่วนอนุทินบันทึก
เหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้น โดยปกติเขียนขึ้นวันต่อวัน ไม่จ าเป็นต้องใช้โครงสร้างของเรื่องเล่า ไม่มี
กฎเกณฑ์ทางสุนทรียภาพ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเขียนเป็นประจ า ค าว่า journal หมายถึงบันทึก
ประจ าวันนั่นเอง ผู้เขียนบางคนเขียนมากกว่าวันละครั้งหรือหลายวันจึงจะบันทึกครั้งหนึ่ ง สิ่งที่ขาด
ไม่ได้ คือ การลงวันที่ก ากับข้อความที่บันทึก ดังนั้นอนุทินจึงสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า
เนื่องจากบันทึกเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไปไม่นานนัก ต่างจากอัตชีวประวัติที่เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์
ผ่านพ้นไปเป็นเวลานานแล้ว 

ประเพณีการจดสมุดบันทึกประจ าวัน ฝรั่งริเริ่มขึ้นก่อน อาจเนื่องมาจากคริสต์ศาสนาที่สอน
ว่ามนุษย์ทุกคนมีบาป มีธรรมเนียมการสารภาพบาปของชาวคาทอลิกเพ่ือปลดปลงความชั่วร้าย เมื่อ
เกิดลัทธิโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องการสารภาพบาปกับบาทหลวง จึงหาทางระบายความในใจ
ลงเป็นลายลักษณ์อักษรท านองการสารภาพบาป และไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ความลับของตน จึงเกิดการจด
บันทึกประจ าวันขึ้น นักเขียนสมุดบันทึกประจ าวันที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ แซมมวล ปีปส์ (Samuel 
Pepys) บันทึกประจ าวันของเขาใช้ค าว่า diary เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๖๖๐ (พ.ศ. 
๒๒๐๓) โดยเขียนเป็นตัวรหัส (cipher ท านองชวเลข) แม้ภรรยาก็อ่านไม่ออก การตีพิมพ์เกิดขึ้นในปี 
ค.ศ. ๑๘๙๓-๑๘๙๖ (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๓๙) ในชื่อ Pepy’s Diary ซึ่งกลายเป็นวรรณกรรมอมตะต่อมา 
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ส าหรับไทยก่อนได้รับอิทธิพลของฝรั่งไม่มีประเพณีการจดบันทึกประจ าวันดังกล่าว แม้จะมีจดหมาย
เหตุโหรซึ่งจดเหตุการณ์ที่เห็นว่าพิสดารหรือเป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาว เพ่ือประกอบการ
พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ แม้การจดหมายของทางราชการหรือรายงานของกองทัพตลอดจนจดหมาย
เหตุอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในการเรียบเรียงขึ้นเป็นพระราชพงศาวดารก็ต่างไปจากการจดสมุดบันทึกประจ าวัน
อย่างเป็นส่วนตัวของฝรั่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกท่ีได้รับอิทธิพลจากฝรั่งทางด้านการ
จดบันทึกประจ าวัน ดัง จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ซึ่งไม่มีสิ่งที่เป็นความในพระราชหฤทัยที่ลี้ลับ
หรือเปิดเผยสู่มหาชนไม่ได้ (ส.ศิวรักษ์, ๒๕๕๔: ๑๓-๑๕) แสดงถึงความคิดทันสมัยของรัชกาลที่ ๕ ใน
การพระราชนิพนธ์เหตุการณ์ต่างๆ เป็นรายวันอย่างบันทึกประจ าวันหรือไดอารีของตะวันตก การ
เสด็จประพาสไปยังดินแดนต่างๆ นี้เป็นอีกเหตุการณ์ส าคัญที่ทรงใช้รูปแบบดังกล่าวจดบันทึกไว้อย่าง
ละเอียดตลอดรัชสมัย 

สรุปลักษณะเฉพาะของอนุทินที่สัมพันธ์กับพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาส
ของรัชกาลที่ ๕ ได้ว่าในตะวันตก อนุทิน (diary) มีความนิยมมาเป็นเวลานาน ส่วนในไทยเริ่มปรากฏ
การเขียนประเภทนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และนิยมเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ รูปแบบเป็นการจด
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคล ความคิด และความรู้สึกที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวทั้งยังสัมพันธ์
กับการเดินทางของผู้เล่าอีกด้วย งานเขียนประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือสามารถใส่รายละเอียดเหตุการณ์
ที่ผู้เล่าประสบพบเจอในแต่ละวันได้ โดยมีการลงวันที่ก ากับข้อความที่บันทึกไว้ได้อย่างถี่ถ้วน เป็นทั้ง
การบันทึกและการเตือนความจ าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เล่าอาจเขียนทุกวัน วันละหลายครั้ง หรือหลาย
วันครั้งก็ได้แต่ต้องมีการลงวันที่ก ากับไว้อย่างถ่ีถ้วน 

 
๒. บันทึกประจ าวัน (journal)  
บันทึกประจ าวันนี้เป็นค าเรียกที่แยกออกมาจากค าว่าอนุทิน แต่มีความหมายเหมือนกัน 

กล่าวคือ บันทึกประจ าวัน คือ อนุทิน ซึ่งเป็นงานเขียนที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ก าเนิดในต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ และได้รับการเชิดชูให้เป็นแขนงหนึ่งของวรรณกรรมเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 
(พวงคราม พันธ์บูรณะ, ๒๕๓๖: ๓๔๕ อ้างถึงใน อาทิมา พงศ์ไพบูลย์, ๒๕๔๗: ๑๓) อาทิมา พงษ์
ไพบูลย์ (๒๕๔๗: ๑๓-๑๖) กล่าวไว้อีกว่ามีการใช้ค าเรียกแทนการเขียนบันทึกประจ าวันหลายค า เช่น 
ภาษาอังกฤษ เรียกว่า diary ภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า journal ภาษาเยอรมัน เรียกว่า journal ทั้งหมด
มีความหมายใกล้เคียงกันซึ่งอาจใช้เรียกแทนกันได้ แต่มีผู้ระบุความแตกต่างไว้ว่า diary มีความเป็น
ส่วนตัวมากกว่า เพราะ journal มีโอกาสเผยแพร่สู่ผู้อ่ืนได้ ทั้งยังกล่าวอีกว่าในภาษาไทยมีการใช้ค า
เรียกแทน diary หรือ journal หลายค า เช่น อนุทิน บันทึกประจ าวัน และบันทึกรายวัน เป็นต้น โดย
อาทิมาได้สรุปความหมายและลักษณะของบันทึกประจ าวันไว้ว่า  

 



 ๓๘๖ 
 

๑. เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน อาจบันทึกทุกวันหรือไม่ก็ได้  
๒. ต้องมีการระบุวัน เดือน ปี หรือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ  
๓. ผู้บันทึกอาจบันทึกเรื่องราวส่วนตัวและเหตุการณ์ส าคัญตามความคิดของผู้บันทึกได้  
๔. โดยทั่วไปจะตั้งใจบันทึกเพ่ือเก็บไว้ส่วนตัว ไม่ตั้งใจเผยแพร่ แต่หากเป็นบุคคลส าคัญอาจ

ได้รับการเผยแพร่ในภายหลัง  
๕. อาจบันทึกเรื่องราวอ่ืนๆ ที่เป็นสาระความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้บันทึกต่อ

เหตุการณ์ที่บันทึก 
เมื่อพิจารณาความหมายที่ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แก้ไข

เพ่ิมเติม) ได้นิยามไว้พบว่า journal บันทึกประจ าวัน คือ ข้อความที่จดไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน เช่นในการเดินทางท่องเที่ยว บันทึกประจ าวันที่มีชื่อเสียง เช่น บันทึกประจ าวันของเจมส์ 
บอสเวลส์ (ค.ศ. ๑๗๔๐-๑๗๙๕) (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑: ๒๗๙) จึงจะเห็นได้ว่าบันทึก
ประจ าวัน หรือ journal นี้มีความหมายเหมือนกับอนุทิน หรือ diary อาจแตกต่างเพียงความเป็น
ส่วนตัวของงานเขียน  

ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการเรียกบันทึกประจ าวันของเจ้านายว่า จดหมายเหตุ
รายวัน ดังปรากฏใน จดหมายเหตุรายวัน ของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
อาวุธ เงินชูกลิ่น (๒๕๔๓) กล่าวไว้ในค าน าของเรื่องนี้ว่า สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิ
รุณหิศ โปรดการบันทึกจดหมายเหตุรายวันมาแต่ทรงพระเยาว์ เนื่องจากเมื่อพระชนมายุ ๕ พรรษา 
ทรงได้รับพระราชทานสมุดบันทึกเป็นของขวัญจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงเล่าถวายพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ ผู้รับอภิบาล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ให้ทรงจดลงสมุดบันทึกจนเมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษาจึงสามารถ
บันทึกด้วยพระองค์เอง เรื่องราวที่ทรงบันทึกเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติแทน
รัชกาลที่ ๕ ได้ โดยเฉพาะการเสด็จงานพระราชพิธีต่างๆ จะเห็นได้ว่าแม้การบันทึกในจดหมายเหตุ
รายวันนี้จะไม่มีการบันทึกการเดินทางของผู้เล่าเนื่องจากต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอาณาบริเวณ
เขตพระราชฐาน หากแต่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของงานเขียนประเภทบันทึกประจ าวันนี้ว่าเน้นการ
จดบันทึกและลงวันที่ก ากับไว้ทุกวันเพ่ือเป็นการเตือนความจ าทั้งยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีก
ด้วย เนื้อหาสาระใน จดหมายเหตุรายวัน ของพระองค์แสดงถึงสภาพสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้ง
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ พระราชพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทั้งในราช
ส านักที่ไม่มีการจดบันทึกในเอกสารราชการใดๆ และข้อราชการที่ได้ทรงร่วมฟังกับพระบรมชนกนาถ 
รวมทั้งการรับรู้ถึงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลส าคัญ และความสัมพันธ์ของครอบครัว 

สรุปลักษณะเฉพาะของบันทึกประจ าวันที่สัมพันธ์กับพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จ
ประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ว่าบันทึกประจ าวัน (journal) นี้มีลักษณะ



 ๓๘๗ 
 
เดียวกับอนุทิน (diary) ที่จดเหตุการณ์ของแต่ละวัน และยังมีการบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย 
ซ่ึงตรงกับรูปแบบที่รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้บันทึกการเสด็จประพาสของพระองค์ในรูปแบบของจดหมาย
เหตุรายวันระยะทางหรือระยะทางนั่นเอง 

 
๓. บันทึกความทรงจ า (memoirs) 
งานเขียนประเภทนี้เน้นบันทึกเรื่องราวในอดีตจากความทรงจ า พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม

ไทย ได้นิยามความหมายไว้ว่า บันทึกความทรงจ า คือการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตผ่านประสบการณ์
ของผู้เขียน เรื่องราวที่บันทึกไว้มีทั้งเรื่องส่วนตัวในท านองอัตชีวประวัติ เรื่องราวเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ สภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในอดีต โดยผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็น หรือ
ทัศนคติของตนเองประกอบด้วย บันทึกความทรงจ ามีลักษณะใกล้เคียงกับจดหมายเหตุ แต่แตกต่าง
กันที่เป็นการบันทึกเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ข้อราชการ และมีลักษณะใกล้เคียงกับอนุทิน แต่แตกต่างกันที่
ไม่ได้เน้นเรื่องราวของบุคคลเท่ากับการบันทึกเหตุการณ์ เมื่อยังไม่มีการใช้ค าเรียกเพ่ือแยกประเภทให้
ชัดเจน บันทึกความทรงจ าบางเล่มอาจเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุ อย่างเช่น จดหมายเหตุกรมหลวง 
นรินทรเทวี ได้จัดหมวดหมู่ว่าเป็นจดหมายเหตุ แต่อันที่จริงเป็นบันทึกความทรงจ าของกรมหลวง 
นรินทรเทวี พระเจ้าน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตัวอย่างบันทึก
ความจ าของไทยที่รู้จักกันดี คือ ความทรงจ า ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ฟ้ืนความหลัง 
ของพระยาอนุ มานราชธน  บั นทึ กความทรงจ าตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  memoirs 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๒๘๓-๒๘๔) จะเห็นได้ว่าบันทึกความทรงจ านี้เน้นการบันทึกเรื่องส่วน
ตัวอย่างอัตชีวประวัติ หรือเรื่องราวในอดีต จึงใกล้เคียงกับจดหมายเหตุต่างเพียงแค่มิใช่ข้อราชการ 
และบันทึกความทรงจ านี้มีลักษณะใกล้เคียงกับอนุทิน เพียงแต่ไม่ได้เน้นบุคคลเท่ากับเหตุการณ์ ทั้งยัง
มีการเรียกบันทึกความทรงจ าว่าจดหมายเหตุอีกด้วยเนื่องจากยังไม่มีค าเรียกแยกประเภทอย่างชัดเจน 

ส่วน พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แก้ไขเพ่ิมเติม) นิยามค าศัพท์ไว้ว่า 
memoirs บันทึกความทรงจ า คือ งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับความทรงจ าของ
ผู้เขียนที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ หรือได้ประสบกับเหตุการณ์ส าคัญๆ ด้วยตัวเอง บันทึกความทรงจ ามัก
เกี่ยวกับบุคลิกและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนมากกว่าจะเป็นของตัวผู้ เขียนเอง ซึ่งแตก ต่างไปจาก
อัตชีวประวัติ ที่มุ่งเน้นความคิดและชีวิตส่วนตัวของเจ้าของประวัติ ค าว่าอัตชีวประวัติเพ่ิงจะเป็นค าที่
ใช้กันอย่างกว้างขวาง หลังจากเริ่มคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ไปแล้วนานพอสมควร ก่อนหน้านั้นงานบาง
ชิ้นที่จัดเข้าประเภทอัตชีวประวัติ เช่นงานของเบนจามิน แฟรงคลิน มักเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็
ตาม ผู้เขียนนิยมเรียกงานของตนว่าบันทึกความทรงจ า (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑: ๓๑๕) 
ลักษณะส าคัญของบันทึกความทรงจ าจากพจนานุกรมเล่มนี้คือจะมุ่งบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้อ่ืน
มากกว่าเรื่องราวของตนเอง กล่าวได้ว่าเป็นงานเขียนเชิงอัตชีวิตประวัติประเภทหนึ่ง 



 ๓๘๘ 
 

พวงคราม พันธ์บูรณะ (๒๕๓๖: ๓๒๙-๓๓๖) ได้อธิบายเปรียบเทียบอัตชีวประวัติกับบันทึก
ความทรงจ า (me′moires) ไว้ว่า ค าว่า me′moires แพร่หลายอยู่ก่อนค า autobiographie หลาย
ศตวรรษ และมีความหมายกว้างขวางให้เรียกงานเขียนมากมายหลายหลากที่ต่างกันทั้งด้าน
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระ วรรณกรรมทั้งสองประเภทมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก การแบ่งแยกความ
แตกต่างทางทฤษฎีพบว่าอัตชีวประวัติเน้นที่ตัวผู้ประพันธ์ ส่วนบันทึกความทรงจ าเน้นที่เหตุการณ์ซึ่ง
ถูกบันทึกโดยผู้ประพันธ์  

ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกการเดินทางในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ 
บันทึกความทรงจ าของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน 
ภาค ๑ ซึ่งบันทึกการ แต่งตั้งคณะทูตานุทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสครั้ง
แรก พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสจัดส่งคณะทูตมาสู่ราชส านักสยาม คณะทูตานุทูตชุดที่สองของพระเจ้า
กรุงฝรั่งเศส ส่วนภาค ๒ มี ส าเนาจดหมายเหตุเรื่องส่งทูตไทยไปกรุงโรม ครั้งที่ ๒ ในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ เหล่านี้ล้วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานเขียนที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ กับการบันทึก
การเดินทางท่ีมิอาจแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ดังปรากฏในบันทึกความทรงจ าข้างต้น 

สรุปลักษณะเฉพาะของบันทึกความทรงจ าที่สัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ได้
ว่า ลักษณะของบันทึกความทรงจ ามีลักษณะเป็นการบันทึกส่วนตัว ไม่ใช่ข้อราชการ และใกล้เคียงกับ
อนุทิน เพียงแต่เน้นเหตุการณ์มากกว่าบุคคล ทั้งยังเป็นการบันทึกผู้อื่นมากกว่าจะบันทึกตนเองอีกด้วย 
พระราชนิพนธ์ประเภทพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุรายวันระยะทางหรือระยะทางเรื่องต่างๆ 
จึงมีความคาบเกี่ยวกับบันทึกความทรงจ าประเภทนี้ เนื่องจากบางครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์
เรื่องราวต่างๆ จากความทรงจ าของพระองค์ ทั้งด้วยลายพระหัตถ์และมีผู้จดบันทึกจากพระราชด ารัส 

 
๔. บันทึกเหตุการณ์ (chronicle)  
ใน พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แก้ไขเพ่ิมเติม) อธิบายความหมาย

ของค าศัพท์ไว้ว่า chronicle บันทึกเหตุการณ์ หมายถึง บันทึกเรื่องราวส าคัญตามล าดับเวลา 
ส่วนมากมักเขียนบันทึกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ การเขียนบันทึกเหตุการณ์มีหลักฐานชัดเจน
ตั้งแต่สมัยโรมัน ตัวอย่างเช่น Fasti Consulares หรือ Capitolini ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยออกัสตัน๒๒๑ ใน

                                                           

 
๒๒๑

 สมัยออกัสตัน (Augustan Age) เป็นช่วงเวลาตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และครึ่งแรกของ

คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘ ซึ่งกวีและนักเขียนในยุโรปนิยมเลียนแบบลีลาของนักเขียนโรมันในสมัยจักรพรรดิออกัสตัส  

 ค าว่า Augustan เป็นค าวิเศษณ์ของค า Augustus ซึ่งหมายถึงจักรพรรดิออกัสตัสแห่งจักรวรรดโิรมัน (๒๗ 
ปีก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ ๑๔) ซึ่งวรรณคดีโรมันเจริญรุ่งเรืองมาก  



 ๓๘๙ 
 
สมัยกลางก็มีการเรียบเรียงบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นอันมาก ทั้งที่เป็นบทร้อยกรองและร้อยแก้ว ซึ่ง
นับเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ต่อมา 

มีตัวอย่างบันทึกเหตุการณ์ของประเทศในล าดับเวลาต่างๆ กันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี ๖, ๑๒, 
๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ระหว่าง ค.ศ. ๑๕๙๙-๑๖๓๙ เซอร์จอห์น เฮย์เวิร์ดได้ตีพิมพ์หนังสือชีวประวัติ
หลายเรื่อง เมื่อถึงระยะนี้การเขียนประวัติศาสตร์และการจดบันทึกเหตุการณ์ก็เริ่มแตกต่างไปจากที่
เคยปฏิบัติมาแต่เดิมมาก มีการเขียนในลักษณะชีวประวัติ อัตชีวประวัติ บันทึกความทรงจ า อนุทิน 
สมุดหมายเหตุรายวัน หนังสือท่องเที่ยว ตลอดจนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางทางทะเล และการ
ส ารวจต่างๆ การเขียนบันทึกเหตุการณ์จึงไม่เป็นที่นิยมกันอีกต่อไป (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 
๒๕๖๑: ๙๖) จะเห็นได้ว่าบันทึกเหตุการณ์เป็นงานเขียนที่มีความหมายกว้างครอบคลุมการบันทึก
เหตุการณ์ตามล าดับเวลาทั้งหมดซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน จึงถือได้ว่าบันทึกเหตุการณ์เป็นต้นแบบของ
งานเขียนบันทึกการเดินทางในสมัยต่อมาอย่างอนุทิน บันทึกความทรงจ า จดหมายเหตุรายวัน หรือ
หนังสือท่องเที่ยว 

พวงคราม พันธ์บูรณะ (๒๕๓๖: ๓๓๗-๓๔๒) อธิบายค าว่า โครนิก (chronique) เปรียบเทียบ
กับอัตชีวประวัติไว้ว่า พจนานุกรม ลารูส ฉบับเล็กซิส ในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ ให้ความหมายค า chronique 
สองประการ ดังนี้ 

๑. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลาที่เกิด  
๒. บทความในหนังสือพิมพ์หรือในวารสาร รายการวิทยุหรือ โทรทัศน์  ซึ่ งพิมพ์หรือ

ออกอากาศทุกวัน หรือเป็นวาระเพ่ือให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น บทความด้าน
กีฬา บทความด้านละคร 

ดังนั้นศัพท์ค านี้จึงกินความหมายกว้างมาก และใช้เรียกงานเขียนหลายประเภทที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ตั้งแต่บันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จนถึงบทความเกี่ยวกับหัวข้อเบ็ดเตล็ดใน
หนังสือพิมพ์และวารสาร ทั้งอัตชีวประวัติและบันทึกความทรงจ ามักจะมีรูปแบบของโครนิกแทรกอยู่
เสมอ เช่น บทความเกี่ยวกับการล าดับสายสกุล บทความเกี่ยวกับคติชนและชาติพันธุ์วิทยา รายงาน
ข่าวและจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมท่องเที่ยว  

                                                                                                                                                                      

 ค านี้ใช้เรียกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของอังกฤษสมัยที่จอห์น ไดรเดน, อะเล็กซานเดอร์ โพป, โจเซฟ 
แอดดิสัน, โจนาทาน สวิฟต์, โอลิเวอร์ โกลด์สมิท, เซอร์ริชาร์ด สตีล และแซมวล จอห์นสันมีชีวิตอยู่ นักเขียนเหล่านี้
เลียนแบบลีลาการเขียนของนักเขียนโรมันท่ีกล่าวนามมาแล้ว เป็นสมัยที่วรรณคดีรุ่งเรืองเพราะเป็นระยะที่การเมือง
มั่นคง และมีกวีและนักเขียนเป็นจ านวนมาก  
 ในวรรณคดีฝรั่งเศส สมัยออกัสตันหมายถึงสมัยของปีแยร์ กอร์แนย์, ฌ็อง ราซีน และมอลีแยร์ (ส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑: ๕๒)   
 



 ๓๙๐ 
 

จากค าจ ากัดความข้างต้น บันทึกเหตุการณ์หรือโครนิกในที่นี้จึงมีความหมายครอบคลุมงาน
เขียนที่หลากหลาย ตั้งแต่การบันทึกเหตุการณ์ตามล าดับเวลา และบทความในหนังสือพิมพ์หรือ
วารสาร รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ นอกจากนี้งานเขียนประเภทอัตชีวประวัติและบันทึกความทรงจ า
มักจะมีโครนิกแทรกอยู่ด้วยในรูปแบบของบทความ รายงานข่าว จดหมายเหตุ รวมถึงวรรณกรรม
ท่องเที่ยวอีกด้วย 

ดังนั้นลักษณะเฉพาะของบันทึกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ คือ 
บันทึกเหตุการณ์เป็นบันทึกเรื่องราวส าคัญตามล าดับเวลา มักเขียนเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น เป็นค า
ที่มีความหมายกว้าง เป็นได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งต่อมาได้ครอบคลุมงานเขียนประเภท
ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ บันทึกความทรงจ า อนุทิน สมุดหมายเหตุรายวัน หนังสือท่องเที่ยว ตลอดจน
เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางทางทะเล และการส ารวจต่างๆ ท าให้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีรูปแบบการ
บันทึกเหตุการณ์แบบอ่ืนๆ ที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นที่ล าดับเวลาที่เกิด
เหตุการณ์เป็นส าคัญ รวมทั้งมีความหลากหลายสามารถแทรกตัวไปอยู่ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างกลมกลืน ดังนั้นงานเขียนประเภทบันทึกเหตุการณ์หรือที่เรียกว่าโครนิกจึงครอบคลุมบันทึกการ
เดินทางของรัชกาลที่ ๕ ประเภทจดหมายเหตุรายวันระยะทางหรือที่เรียกว่าระยะทางทุกเรื่องรวมถึง
พระราชหัตถเลขาเรื่องที่มีลักษณะเป็นหนังสือท่องเที่ยวหรือวรรณกรรมท่องเที่ยวอย่าง ไกลบ้าน 

 
๕. จดหมายเหตุ (archives)  

 จดหมายเหตุ เป็นงานเขียนที่มีความสัมพันธ์กับบันทึกการเดินทาง เนื่องจากเป็นการจด
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบันทึกความทรงจ า การเดินทางจึงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เขียนมักจด
บันทึกไว้ เมื่อพิจารณาจากนิยามของจดหมายเหตุพบว่ามีความสัมพันธ์กับการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ได้ให้ความหมายของ จดหมายเหตุ ไว้ว่า จดหมายเหตุ 
แปลตามตัวหนังสือได้ว่า การเขียน (จด) เรื่องราว เหตุการณ์ (เหตุ) เพ่ือจ า (หมาย) หรือการเขียนว่า
ด้วยข่าวคราวที่เป็นไป เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือเก็บ ไว้เป็นความทรงจ า ด้วยเหตุนี้
ลักษณะของจดหมายเหตุจึงมีวันเดือนปีและบางทีก็มีเวลาก ากับไว้ ท าให้ผู้อ่านในภายหลังรู้ว่า 
เหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใด หนังสือจดหมายเหตุของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา๒๒๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นต้นมา เช่น จดหมายเหตุอังกฤษเข้ามาค้าขายในครั้ง
กรุงเก่า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๐ ในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ (คัดจากประเทศอังกฤษ) จดหมายเหตุ

                                                           

 ๒๒๒ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏจดหมายเหตุของไทย มีแต่เพียงจดหมายเหตุเกี่ยวกับการติดต่อค้าขาย
กับสยาม การเดินทางไปต่างประเทศของทูต หรือเหตุการณ์จลาจลในสยามที่คัดหรือแปลมาจากต่างประเทศเท่านั้น 



 ๓๙๑ 
 
ความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี ซึ่งเป็นเรื่องราวครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ได้ต้นฉบับเมื่อ พ.ศ . ๒๔๕๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ด้วย จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคต่างๆ พระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ตามปกติในสมัยก่อนมหาดเล็กจะเป็นผู้จดหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วเก็บไว้ใน
หอศาสตราคม แต่มีบางเล่มที่เป็นพระราชนิพนธ์ด้วย หนังสือจดหมายเหตุได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่ม
หลังจาก พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นต้นมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้
ตั้งหอสมุดส าหรับพระนครหรือหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร หอสมุดจึงได้รวบรวมหนังสือ
อ่ืนๆ และจดหมายเหตุที่เป็นฉบับตัวเขียนมาเรียบเรียงพิมพ์ขึ้น มีการตั้งแผนกจดหมายเหตุ แบ่งเป็น 
๒ ประเภท คือ จดหมายเหตุอดีตกับจดหมายเหตุปัจจุบัน ค าจดหมายเหตุในสมัยต่อมาหมายรวมถึง
บันทึกทางราชการต่างๆ แต่บันทึกส่วนตัวที่ไม่ใช่หนังสือราชการ เรียกว่าอนุทิน นอกจากนี้ยังมี
วรรณกรรมที่ใช้ชื่อจดหมายเหตุ เช่น เพลงยาวจดหมายเหตุกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร เป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๑๖๖-๑๖๘) 

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แก้ไขเพ่ิมเติม) ให้ความหมายไว้อย่าง
กระชับว่า archives จดหมายเหตุ รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑: ๔๓) 
 ผู้ศึกษาขอสรุปลักษณะเฉพาะของจดหมายเหตุที่สัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ 
๕ ว่าจดหมายเหตุมีลักษณะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวเพ่ือเก็บไว้เป็นความทรงจ า มีวันเดือนปีก ากับ 
และมีลักษณะเป็นหนังสือราชการ ซึ่งถ้าหากมีลักษณะเป็นงานเขียนส่วนตัวจะตรงกับงานเขียน
ประเภทอนุทิน บันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ จึงมีลักษณะตรงกับงานเขียนประเภทนี้บาง
ประการ คือ มีการระบุวันเดือนปีและการจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ อย่างละเอียด เพียงแต่บันทึกการ
เดินทางบางเรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น ซึ่งตรงกับลักษณะของอนุทินนั่นเอง 

 
๒.๑.๖ จดหมายส่วนตัว (personal letter)  
จดหมายส่วนตัวนี้หากใช้กับพระมหากษัตริย์จะเรียกว่าพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้

รูปแบบงานเขียนนี้เพ่ือสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในการเสด็จประพาสแต่ละครั้ง จึงปรากฏเป็นพระ
ราชหัตถเลขาที่บันทึกการเสด็จประพาสจ านวนหนึ่ง เมื่อพิจารณานิยามของค าว่าจดหมายมีผู้ศึกษาไว้
ดังนี้ 

พวงคราม พันธ์บูรณะกล่าวไว้ว่า วรรณกรรมอัตชีวประวัติมักจะขอยืมรูปแบบของจดหมาย
อยู่เสมอ เช่น เรื่อง “คนชั้นกลาง” (Un Petit Bourgeois) ฟรองซัวส์ นูริสิเยร์ เขียนจดหมายถึงลูกๆ 
ของเขา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนที่ลูกๆ ของเขาจะอ่านออกเขียนได้ ผู้รับจดหมายที่ถูกเอ่ยชื่อ



 ๓๙๒ 
 
จึงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น แท้จริงผู้ประพันธ์ต้องการส่งสารถึงผู้อ่านทั่วไป จดหมายในลักษณะนี้
เทียบเคียงได้กับจดหมายเปิดผนึกซ่ึงเขียนถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มี
จุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่แก่สาธารณชน  

จดหมายส่วนตัวแตกต่างกับอัตชีวประวัติ ในแง่ที่ว่าจดหมายส่วนตัวเจาะจงส่งถึงผู้รับคนเดียว 
หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างผู้ เขียนกับผู้รับจดหมาย แต่ผู้แต่ง
อัตชีวประวัติทุกคนหวังว่าผลงานของตนจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สักวันหนึ่ง แม้ว่าจะภายหลังที่ตน
ถึงแก่กรรมแล้วก็ตาม (พวงคราม พันธ์บูรณะ, ๒๕๓๖: ๓๔๒-๓๔๓)  
 ผู้ศึกษาจึงขอสรุปลักษณะเฉพาะของจดหมายส่วนตัวที่สัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางของ
รัชกาลที่ ๕ว่า จดหมายส่วนตัวจะมีการเขียนเพ่ือสื่อความถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีลักษณะตรงกับ
พระราชหัตถเลขาบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งระบุกลุ่มผู้รับอย่างชัดเจน เช่น พระ
ราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อเสด็จพระ
ราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พระราชหัตถเลขา ไกลบ้าน ส าเนาพระราชหัตถเลขาถึง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) เป็นต้น จะ
สังเกตได้ว่าพระราชหัตถเลขาข้างต้นเป็นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ที่มีถึงบุคคลในครอบครัว เช่น 
พระราชหัตถเลขาเรื่อง ไกลบ้าน ซึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล 
กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาผู้ที่ท าหน้าที่เลขาธิการฝ่ายใน ซึ่งมีการเล่าเรื่องและบันทึก
แบบจดหมายเหตุหรือรายงานประจ าวัน 
 
 ๗. นิราศ  

นิราศ เป็นงานเขียนร้อยกรองที่มีลักษณะของการบันทึกการเดินทางตั้งแต่อดีต เมื่อพิจารณา
ความหมายของนิราศพบว่า พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย อธิบายความหมายของ นิราศ ไว้ว่า 
นิราศ ซึ่งเป็นวรรณกรรมร้อยกรองประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์เพ่ือบันทึกการเดินทางไกล 
ถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิด และแสดงความรักและอาลัยในสตรีที่กวีจ าจากไป 
ความหมายของนิราศมี ๒ นัยคือ นัยที่ ๑ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพ่ือแสดงอารมณ์รักและอาลัยของกวี
ซ่ึงต้องเดินทางไกล โดยทิ้งนางผู้เป็นที่รักไว้เบื้องหลังและอาจไม่มีหวังที่จะได้พบนางอีก ถึงแม้จะไม่ได้
จากกันจริงก็อาจคร่ าครวญท านองจากกันก็ได้ นัยที่ ๒ เป็นวรรณกรรมจดหมายเหตุประสบการณ์การ
เดินทาง เช่น นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย นิราศตังเก๋ีย ของหลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) นิราศ
รอบโลก ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล นอกจากนี้ยังมีนิราศหลายเรื่องที่ไม่เข้ากับความหมาย ๒ นัย ดังกล่าว 
เช่น โคลงทวาทศมาส ในสมัยอยุธยา นิราศอิเหนา ของสุนทรภู่ นิราศเดือน ของนายมี ในสมัย
รัตนโกสินทร์ 



 ๓๙๓ 
 

ค าว่านิราศเข้าใจว่าบัญญัติขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ถึงแม้ว่าการแต่งวรรณกรรมประเภทนิราศ
จะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา งานนิราศซึ่งถือว่าเก่าแก่มากคือ โคลงนิราศหริภุญชัย สันนิษฐานว่าประมาณ 
พ.ศ. ๒๐๖๐ ลักษณะของนิราศมักเป็นการบรรยายการเดินทางที่เป็นเหตุให้ผู้แต่งต้องจากนางผู้เป็นที่
รักซึ่งอาจเป็นความจริง หรือสมมติขึ้น พรรณนาอารมณ์รัก อาลัยและเศร้าโศกที่ต้องจากนาง เล่า
ประสบการณ์ในการเดินทาง ประวัติสถานที่ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่พบ
เห็น นิราศเกือบทั้งหมดแต่งเป็นร้อยกรอง มีบางเรื่องแต่งเป็นร้อยแก้ว แต่ก็ยังขึ้นต้นด้วยร้อยกรอง 
เช่น นิราศนครวัด พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เริ่มเป็น
กลอนน าจดหมายเหตุการณ์เดินทางซึ่งเป็นร้อยแก้ว 

นิราศมีก าเนิดมาจากการเดินทาง ในสมัยก่อนการเดินทางจะกินเวลานาน ทางบกอาจใช้
เกวียนหรือสัตว์พาหนะซึ่งต้องหยุดพักเป็นระยะๆ ทางน้ าอาจใช้เรือพาย หรือแจว การเดินทางไกลจึง
กินเวลาหลายวัน นิราศในสมัยอยุธยามักเน้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของผู้แต่ง เมื่อพบเห็น
สิ่งใดก็มักเตือนให้นึกถึงนาง ในสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากพรรณนาการเดินทางและคร่ าครวญแล้ว กวี
เริ่มสนใจสิ่งที่พบเห็น สภาพชีวิต และสังคม เกิดการบรรยายเปรียบเทียบแสดงความคิดเห็น ใน
ปัจจุบันกวีร่วมสมัยยังนิยมพรรณนาการเดินทาง และสอดแทรกความคิดเห็น ค าวิจารณ์ ต่อสังคมและ
โลก รวมทั้งความปรารถนาของกวี นอกจากนี้ยังเขียนถึงโลกทัศน์และปรัชญาชีวิตของตนซึ่งอาจ
สะท้อนโลกทัศน์และปรัชญาร่วมสมัยด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๒๖๖-๒๗๐) 

สุภาพร พลายเล็ก (๒๕๔๑: ๑๖) ได้กล่าวถึงความหมายของนิราศว่ามี ๔ ลักษณะ คือ  
๑. นิราศเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเพ่ือพรรณนาความรักความอาลัยของตนที่มีต่อนางอันเป็นที่รัก 

อันเนื่องมาจากการเดินทางพลัดพรากจากกัน เช่น ก าสรวลโคลงดั้น นิราศนรินทร์ นิราศพระบาท เป็น
ต้น  

๒. นิราศเป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรักความอาลัยที่เกิดจากการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่
รัก หรือการใฝ่หานางอันเป็นที่รักโดยไม่มีการเดินทาง แต่ใช้การพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก หรือ
ความใฝ่ฝันหานางอันเป็นที่รักเป็นแกน แล้วใช้ความหมุนเวียนเปลี่ยนกาลเวลาเป็นแนวส าหรับกล่าวถึง
นางอันเป็นที่รัก เช่น ทวาทศมาส นิราศเดือน เป็นต้น  

๓. นิราศเป็นหนังสือที่ผู้แต่งอาศัยเรื่องราวการพลัดพรากของตัวละครเอกในวรรณคดีเก่าเป็น
เค้าโครงในการพรรณนาคร่ าครวญถึงความอาลัยรัก เช่น ราชาพิลาปค าฉันท์ นิราศอิเหนา เป็นต้น  

๔. นิราศเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเพ่ือบันทึกหรือบรรยายสภาพการเดินทาง และสิ่งที่ประสบพบ
เห็นระหว่างการเดินทางหรือหมุนเวียนเปลี่ยนเวลา ตลอดจนสะท้อนทัศนะของกวีที่นึกคิดขณะที่แต่ง 
ทั้งนี้ไม่ได้เน้นการกล่าวถึงความรู้สึกต่อนางอันเป็นที่รัก เช่น กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง นิราศ
นครวัดค ากลอน นิราศลอนดอน เป็นต้น 



 ๓๙๔ 
 

การเขียนนิราศในอดีตนิยมค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ต่อมามีการเขียนนิราศด้วยค า
ประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เช่น นิราศนครวัด พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ที่ทรง
พระนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ (อาทิมา พงศ์ไพบูลย์, ๒๕๔๗: ๒๓) 
 ผู้ศึกษาขอสรุปลักษณะเฉพาะของนิราศที่สัมพันธ์กับบันทึกการเดินทางรัชกาลที่ ๕ ว่า บันทึก
การเดินทางของรัชกาลที่ ๕ ถือว่าเป็นรูปแบบการบันทึกการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนจากนิราศ กล่าวคือ 
มีการปรับจากการบันทึกด้วยร้อยกรองเป็นการบันทึกด้วยร้อยแก้ว ละทิ้งการคร่ าครวญถึงนาง และ
เน้นบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดงทัศนะส่วนพระองค์ กล่าวได้ว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ คือ
รูปแบบการบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์ด้วยร้อยแก้ว ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสือท่องเที่ยวหรือ
งานเขียนประเภท travel writing ทั้งยังมีผู้ศึกษาว่าจดหมายเหตุรายวันเป็นต้นเค้าของการเขียนสาร
คดีท่องเที่ยวยุคแรกของไทยอีกด้วย (สรตี ใจสะอาด, ๒๕๔๒) รัชกาลที่ ๕ จึงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย
รุ่นแรกที่พระราชนิพนธ์งานเขียนประเภทอนุทินหรือ diary เพ่ือบันทึกการเดินทางทั้งในและนอก
ประเทศของชนชั้นน าสยาม วิธีการในการบันทึกนั้นได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เนื่องจากสมัยก่อน
กวีบันทึกในรูปแบบของจดหมายเหตุและนิราศ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕ คล้ายนิราศในด้านเนื้อหาที่เน้นการ
เดินทาง เพียงแต่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี เสด็จประพาสจันทบุรี เสด็จประพาสไทรโยค 
และ ไกลบ้าน ยังบรรจุค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองพรรณนาสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรไว้ด้วย แสดงถึง
ร่องรอยของงานเขียนประเภทนิราศที่ยังคงมีอยู่ในบันทึกการเดินทางของรัชกาลที่ ๕  

 



  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พรรณราย ชาญหิรัญ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘      ส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ๒ 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. ๒๕๔๙      ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์     
เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. ๒๕๕๑      ส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘      ศึกษาต่อระดับอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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