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บทคัดย่อ

	 มุมมองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	 ข้าราชการและประชาชน	 ผ่านการเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรก	(๑๔	กรกฎาคม	–	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๔๗)	ของพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัคอื	“การประพฤต”ิ	และ	“การปฏบิตัหินา้ที”่	ในฐานะ
ต่างๆ	กันของบุคคลทั้ง	๓	สถานะ	พระมหากษัตริย์ในฐานะพระผู้นำาแห่งแผ่นดิน	ทรง
ประพฤตปิฏบิตัตินเยีย่งสามญัชน	เพือ่จะไดท้รง	“รบัรู”้	ชวีติความเปน็อยูข่องประชาชน
ตามสภาพที่เป็นจริงด้วยพระองค์เอง	 ไม่ผ่านเพียงการทอดพระเนตรรายงาน	 หรือ
การทรงฟังคำากราบบังคมทูลจากข้าราชการเท่านั้น	 ขณะเดียวกันก็เป็นการติดตาม
และประเมินผลการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคกับทั้งเป็นการ
ทดลองใช้การคมนาคมแบบใหม่ที่ทรงวางรากฐานไว้ด้วย	 ในขณะเดียวกันข้าราชการ
ผู้ตามเสด็จซึ่งล้วนมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการบริหารบ้านเมืองในระบบราชการแบบใหม่
ก็เกิดความ	 “เข้าใจและเข้าถึง”	 ประชาชนอันนำาไปสู่การปรับปรุงงานในส่วนที่ตนเอง
มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการปฏิรูปบ้านเมืองตามพระบรมราโชบายในพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	สว่นประชาชนกไ็ดม้โีอกาสเขา้เฝา้ฯ	แสดงความเปน็
ตัวตนของตัวเองทั้ง	 “ทุกข์และสุข”	 ให้ทรงทราบโดยไม่รู้เลยว่าบุคคลที่ตนได้	 “เลี้ยง
อาหาร”	และ	“สนทนาวิสาสะด้วยอย่างใกล้ชิด”	คือ	เจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินของตน	
จากการประพฤติปฏิบัติตามฐานะดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันงดงาม
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับข้าราชการและประชาชน	นั่นคือ	“ความรัก	ความเมตตา	
และความกรุณา”	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งข้าราชการ
และประชาชน	 ในลักษณะที	่ “บิดามีต่อบุตร”	 ในขณะเดียวกัน	 ข้าราชการผู้มีความ
จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ขวนขวายที่จะบริหารราชการบ้านเมือง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มสติกำาลังเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ
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ของพระองค์และสนองคุณประเทศ	 ส่วนประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วในเชิงนามธรรมในระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช	 การเสด็จประพาสต้นก็ยิ่งทำาให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก	
พระเมตตา	 และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อตนเองอย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่ง
ทำาให้เกิดความซาบซึ้งและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นทับทวีคูณ	นำาไปสู่การถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า	“สมเด็จพระปิย-
มหาราช”	ในเวลาตอ่มา	ซึง่ยงัคงเปน็ทีเ่คารพเทดิทนูของประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หลา่
ตราบจนทุกวันนี้

 * เสนอในที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก	 สำานักธรรมศาสตร์และการเมือง	
ราชบัณฑิตยสถาน	วันพุธที่	๑๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เวลา	๑๐.๓๐–๑๑.๓๐	น.
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King, Officials and People: Perspectives on the 
First Royal Private Tour 
Of King Chulalongkorn

 The perception about the king, nobility and the people through 
the	first	royal	private	(incognito)	tour	of	King	Chulalongkorn	(14	July-	7	
September	1904)	rested	on	divergent	patterns	of	“behaviour”	and	“functioning”	
accompanying	the	three	different	statuses.	The	king,	the	leader	of	the	country,	
behaved	in	the	same	manner	as	the	commoner	in	order	that	he	could	be	able	
to	“perceive”	the	livelihood	of	his	subjects	as	it	really	was	by	first	hand	
experience	rather	than	only	to	have	it	reported	by	aristocrats.	At	the	same	
time	 the	 trip	 was	 also	 to	 observe	 and	 evaluate	 the	 outcomes	 of	 his	
previous	regional	administrative	reform,	as	well	as	a	tryout	of	the	modern	
communications	system	he	had	just	constituted.	By	the	same	token,	the	
officials	who	accompanied	the	tour,	were	the	ones	who	played	enormously	
important	 administrative	 roles	 in	 the	 newly	 founded	 modern
administrative	system.	Along	the	course	of	the	tour,	these	powerful	aristocrats	
could	develop	their	understanding	and	could	get	close	to	the	commoners.	
As	a	result,	they	could	make	an	appropriate	adjustment	to	the	functions	
under	their	responsibilities,	which	were	important	parts	of	the	progressive	
reforms	of	Thailand	under	King	Chulalongkorn’s	direction	at	the	time.	As	
for	the	people,	they	could	be	able	to	meet	the	king	in	private	and	be	able	
to	convey	to	him	their	personality,	happiness	and	sorrow,	in	a	straight	
forward	way	without	their	acknowledgement	that	the	man,	with	whom	
they	had	meals	and	close	conversations,	was	their	sovereign	lord	of	life	
and	land.	The	behavioural	conduct	according	to	such	statuses	reflected	a	
beautiful	relationship	between	the	king,	state	officials	and	the	commoners.
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It	was	“love,	indulgence,	and	kindness”,	which	the	king	showed	towards	
his	 subjects,	 both	 the	 officials	 and	 the	 commoners	 alike,	 in	 the	 same	
manner	as	“a	father	behaves	with	his	own	children”.	At	the	same	time,	
the	bureaucrats,	who	had	the	utmost	loyalty	wholeheartedly	to	the	king,	
eagerly	administered	the	country	for	the	benefits	of	the	people	as	their	
service	to	the	king	and	the	country.	As	for	the	commoners,	they	already	
had	their	abstract	loyalty	to	the	king	according	to	the	absolute	monarchy	
governance.	The	first	royal	private	tour	opened	to	them	opportunities	to	
realize	the	love,	indulgence,	and	kindness	of	their	king	in	concrete	terms	
and,	therefore,	brought	to	them	the	multiplied	feeling	of	appreciation	and	
gratefulness	to	the	king.	This	led	to	the	offering	to	King	Chulalongkorn,	
“the	Great	Beloved	King”,	who	has	been	highly	worshiped	by	all	groups	
of	the	Thai	until	the	present.	
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ความนำา

	 แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตมาถึง	 ๑๐๓	
ปีในพุทธศักราช	๒๕๕๖	นี้แล้วก็ตาม	(เสด็จสวรรคตวันที่	๒๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	
๒๔๕๓)	 แต่พระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนยงัคงจารกึอยูใ่นความทรงจำาของปวงชนชาวไทยตราบจนทกุวนันี	้โดยเฉพาะ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้ากัน	 อันสะท้อนให้เห็น
ความรักที่ทรงมีต่อทวยราษฎร์ของพระองค์เปรียบดัง	 “บิดารักบุตร”	ซึ่ง	 “ย่อมยินดี
ด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์”๑	 ทั้งนี้รวม
ไปถึงบรรดาข้าราชการผู้มีส่วนช่วยในการ	 “ปกบ้านป้องเมือง”	 จากการคุกคามของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกในสมัยปฏิรูปประเทศ	 ความรักซึ่งกอปรด้วยพระเมตตาและ
พระมหากรณุาธคิณุของพระองคส์ง่ผลใหข้า้ราชการและประชาชนมคีวามจงรกัภกัดตีอ่
พระองค	์“ทบทวขีึน้”	อยา่งประมาณมไิดจ้วบจนปจัจบุนั	เรือ่งราวความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พระมหากษตัรยิก์บัขา้ราชการและประชาชน	สามารถมองเหน็ไดผ้า่นมมุมองการเสดจ็
ประพาสต้นคราวแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มาของการเสด็จประพาสต้น๒

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการ
เสดจ็ประพาสตามสถานทีต่า่งๆ	มาตัง้แตค่รัง้ยงัทรงพระเยาวใ์นรชักาลที	่๔	ทัง้นีม้าจาก
ปจัจยัสำาคญัคอื	การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	สมเดจ็พระบรมชนกนาถ	
มักโปรดให้พระองค์ตามเสด็จพระราชดำาเนินไปยังสถานที่ต่างๆ	 อยู่เสมอ	 เช่น	
คราวเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีใน	 พ.ศ.	 ๒๔๐๑	 ขณะพระชนมายุเพียง	 ๕	 พรรษา	
(เสด็จพระราชสมภพวันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๓๙๖)	อีกครั้งหนึ่งเสด็จขึ้นไปนมัสการ
พระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกตามราชประเพณีเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๙	ขณะพระชนมายุ	

 ๑	 ประยุทธ	สิทธิพันธ์,	ประวัติศาสตร์ประพาสต้น,	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์บำารุง
นุกูลกิจ,	๒๕๒๔),	หน้า	๓๕๒.
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๑๓	 พรรษา	 และครั้งสุดท้ายตามเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เต็มดวงที่ตำาบลหว้ากอ	 เมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑	
ขณะพระชนมายุ	๑๕	พรรษา	และหลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ	 เมื่อวันที่	๑	
ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	เป็นต้นมา	ก็ยังคงโปรดการเสด็จประพาสตามสถานที่ต่างๆ	ใน
พระราชอาณาจักรและต่างประเทศอยู่เสมอทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วน
พระองค์	ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพว่า

 . . .พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
พระราชอธัยาศยัโปรดฯในการเสดจ็ประพาส ตัง้แตเ่สดจ็เถลงิถวลั
ยราชสมบัติมา เสด็จประพาสแทบทุกปี เสด็จไปตามหัวเมืองน้อย
ใหญ่ในพระราชอาณาเขตบ้าง เสด็จไปถึงต่างประเทศบ้าง ได้เคย
เสดจ็ตามมณฑลหวัเมอืงในพระราชอาณาเขตทัว่ทกุมณฑล เวน้แต่
มณฑลภาคพายพั มณฑลเพชรบรูณ ์มณฑลอดุร และมณฑลอสีาน
เท่านั้น ด้วยเมื่อในรัชกาลที่ ๕ ทางคมนาคมถึงมณฑลเหล่านั้นจะ
ไปมายังกันดารนัก เปลืองเวลาและลำาบากแก่ผู้อื่น จึงรออยู่มิได้
เสด็จจนตลอดรัชกาล...๒

	 มูลเหตุสำาคัญของการเสด็จประพาสต้น	 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมิได้มีการ
วางแผนมาก่อน	กล่าวคือ	ใน	พ.ศ.๒๔๔๗	(ร.ศ.	๑๒๓)	พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชวังบางปะอินเพื่อประทับพักผ่อน
พระอิริยาบถดังเช่นทุกครั้ง	แต่ขณะที่ประทับอยู่นั้น	ทรงมีพระอาการประชวรแพทย์
หลวงได้ตรวจพระอาการและพบว่าเป็นเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่าง
ตรากตรำามาเป็นเวลานาน	ทรงมีพระราชกังวลเกี่ยวกับพระราชภารกิจในงานราชการ	
จงึกราบบงัคมทลูถวายความเหน็ใหเ้สดจ็ประพาสไปยงัสถานทีท่ีห่า่งไกล	เพือ่ใหท้รงวา่ง
เวน้จากพระราชภารกจิไปชว่งระยะเวลาหนึง่จงึจะทรงสามารถรกัษาพระสขุพลานามยั
ให้กลับหายเป็นปกติได้	 ในคร้ังน้ันบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันผู้ใหญ่ท่ีตามเสด็จได้

 ๒	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๗.
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พร้อมกันกราบบังคมทูลให้ทรงทำาตามที่แพทย์หลวงถวายคำาแนะนำา	 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำาริเห็นชอบด้วย๓	 ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่พระองค์เองทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการเสด็จประพาสไป
ยังสถานที่ต่างๆ	 อยู่แล้ว	 เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการเสด็จประพาสต้นเป็น
ครั้งแรก	

	 อนึง่	การเสดจ็ประพาสตน้นีย้งัพอ้งกบัพระอปุนสิยัของพระเจา้กาหลบิฮารนู
อัลราษจิต	 ผู้โปรดปรานการเสด็จทอดพระเนตรบ้านเมืองในยามค่ำาคืนเป็นการส่วน
พระองค	์ซึง่คงเปน็เรือ่งราวทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดปรานมาก
ถึงกับทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในลิลิตนิทราชาคริตเม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๒๔	 ก่อนการเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรก	พระอุปนิสัยของพระเจ้ากาหลิบ	องค์นี้อาจเป็น	“แรงบันดาลใจ”	
ส่วนหนึ่งในพระราชนิยมการเสด็จประพาสต้นของพระองค์

ความหมายของการเสด็จประพาสต้น

	 “การเสด็จประพาสต้น”	 เดิมเรียกว่า	 “เที่ยวเรือปิกนิก	 (picnic)”	 หรือ
การเสด็จประพาสไปรเวต	 สาเหตุที่นำาคำาว่า	 “ต้น”	 มาต่อท้าย	 “การเสด็จประพาส”	
นั้น	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์
จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่	 ๕	 (เสด็จประพาสต้น	 ร.ศ.	 ๑๒๓)	 เมื่อ
ข้าราชการผู้ตามเสด็จสามารถหาซื้อเรือมาดประทุน	 ๔	 แจว	 ได้ลำาหนึ่งในวันที่	 ๑๘	
กรกฎาคม	ความตอนหนึ่งว่า

 ...ไปจนถึงวัดเพลง จึงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจวได้ลำา ๑ 
พระราชทานชือ่วา่ เรอืตน้ ไดย้นิรบัสัง่ถามใหแ้ปลกนัวา่เรอืตน้แปล
ว่ากระไร บางท่านแปลว่าเรือเครื่องต้น บางท่านแปลว่าเรือทรง
อยา่งในเหเ่รอืวา่ “ทรงเรอืตน้งามเฉดิฉาย” ดงันี ้แตบ่างทา่นกแ็ปล

 ๓	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,	จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นใน
รชักาลที	่๕	(เสดจ็ประพาสต้น	รศ.	๑๒๓)	ใน	เสดจ็ประพาสต้น,	(เชยีงใหม่:	บรษิทัสนัตภิาพแพค็พริน้ท์
จำากัด,	๒๕๕๒),	หน้า	๑-๒.
 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	 ลิลิตนิทราชาคริต: พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	(พระนคร:	ไทยวัฒนาพานิช,	๒๔๙๑).
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เอาตื้นๆ ว่าหลวงนายศักดิ์ เป็นคนคุมเครื่องมหาดเล็กตามเสด็จ 
หลวงนายศกัดิ ์อน้ รบัสัง่เรยีกวา่ชือ่ ตาอน้ ตาอน้ เสมอ คำาวา่เรอื
ตน้นีก้จ็ะแปลวา่เรอืตาอน้นัน่เอง แปลชือ่เรอืตน้กนัเปน็หลายอยา่ง
ดังนี้ อย่างไรจะถูกฉันก็ไม่ทราบแน่ แต่วันนี้กว่าจะเสด็จกลับมาถึง
เมืองราชบุรีเกือบยาม ๑ ด้วยต้องทวนน้ำาเชี่ยวมาก เหนื่อยหอบ
มาตามกัน เริ่มเรียกการประพาสวันนี้ว่า ประพาสต้น เลยเป็นมูล
เหตทุีเ่รยีกการประพาสไปรเวตในวนัหลงัๆ วา่ประพาสตน้ตอ่มา...๕

	 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้ให้คำาอธิบายความ
หมายของ	“ประพาสต้น”	ว่าเท่ียวไปเป็นการส่วนพระองค์,	เท่ียวไปอย่างไม่เป็นทางการ,	
ใช้ว่า	เสด็จประพาสต้น๖ 

	 “การเสดจ็ประพาสตน้”	หมายถงึ	การเสดจ็เทีย่วเลน่อยา่งสามญัชนธรรมดา	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ	 ไปยังสถานที่
ต่างๆ	 อย่างที่สามัญชนเดินทางและประสบกับสภาพอย่างที่สามัญชนประสบ	 พร้อม
กันนั้นก็เป็นความพยายามทำาพระองค์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อมิให้ผู้ใดจำา
พระองค์ได้	 โดยไม่โปรดให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดที่ประทับแรมหรือเตรียม
การรับเสด็จแต่อย่างใด	ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เวลาและสถานที่ที่จะเสด็จฯ	นอกจากพระองค์
เอง	แมแ้ตค่ณะทีต่ามเสดจ็กไ็มท่ราบเสน้ทางลว่งหนา้๗	การเสดจ็ประพาสตน้นีเ้ปน็การ
เสด็จเยี่ยมราษฎรส่วนพระองค์มักจะเสด็จโดยทางชลมารคด้วยเรือมาดเก๋ง	๔	แจว	มี
บางครัง้ทีเ่สดจ็ฯ	โดยรถไฟ	ทรงพระภษูาลำาลองอยา่งสามญัชนและทรงปลอมพระองค์
เป็นข้าราชบริพาร	 ในฐานะผู้ตามเสด็จ	 ส่วนใหญ่โปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าน้องยาเธอ
ที่มีพระพักตร์ละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์	 เป็นพระเจ้าอยู่หัวแทนพระองค์	 ทั้งนี้

 ๕	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,	 จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น
ในรัชกาลที่	 ๕	 (เสด็จประพาสต้น	รศ.	๑๒๓)	 ใน	 เสด็จประพาสต้น,	 (เชียงใหม่:	บริษัทสันติภาพ
แพ็คพริ้นท์จำากัด,	๒๕๕๒),	หน้า	๑๑-๑๒.
 ๖ พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,	(กรงุเทพฯ:	นานมบีุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส,์	
๒๕๔๖),	หน้า	๖๖๓.
 ๗	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,	 จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น
ในรัชกาลที่	๕	(เสด็จประพาสต้น	รศ.	๑๒๓)	ใน	เสด็จประพาสต้น,	หน้า	๒.
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เพื่อจะได้ทรงสนทนาทำาความคุ้นเคยกับราษฎรและทรงรับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยาก
ของคนเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง	 โดยราษฎรจะไม่เกิดความเกรงขามจนไม่กล้าพูด
ความจรงิและเพือ่ไมต่อ้งผา่นคำาเพด็ทลูของขา้ราชการปกครอง	การเสดจ็ประพาสตน้
กับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดนอกจากจะทรงได้พักผ่อน
พระราชอิริยาบถแล้ว	ยังได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรตามหัวเมือง
เพื่อจะได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อไป

ลักษณะของการเสด็จประพาสต้น

	 การเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่	๕	นี้นับได้ว่า	เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเสด็จประพาสซึ่งผิดไปจากพระราชประเพณีเดิม	คือ	การปลอมพระองค์ไม่ให้ฝ่าย
หัวเมืองและราษฎรได้รู้ตัว	 เพื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้
สอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด	 ส่วนใหญ่เป็นการเสด็จประพาสตาม
ลำาน้ำาโดยขบวนเรือปิกนิกพ่วงด้วยเรือไฟ	 โดยในขั้นแรกมิได้ทรงกำาหนดระยะเวลา
และสถานที่ที่จะเสด็จฯ	 ไปอย่างชัดเจนแน่นอน	 แต่ทรงกำาชับบรรดาเจ้าเมืองและ
เจ้ากระทรวงไม่ให้จัดการรับเสด็จใดๆ	 โปรดให้เรือล่องไปตามแม่น้ำาลำาคลองเข้าไป
ตามหมู่บ้านโดยไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าเป็นใคร	 ให้เข้าใจไปว่าเป็นเรือขุนนางมหาดเล็ก
ตามเสด็จ	 ต่อมาก็ทรงใช้วิธีนี้เสด็จฯ	 ไปตามหัวเมืองต่างๆ	 โดยทรงแวะเยี่ยมเยียน
ราษฎรจนถึงที่อยู่เสมอ	

	 ในการเสด็จประพาสต้นนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือกผู้ใกล้ชิดตามเสด็จหลายคน	 มีทั้งพระเจ้าน้องยาเธอ	 พระเจ้าลูกยาเธอ	 และ
ขา้ราชบรพิารผูใ้กลช้ดิ	บคุคลทีต่ามเสดจ็	ในการเสดจ็ประพาสดงักลา่วนีจ้งึถกูเรยีกวา่	
“เพื่อนเที่ยว”	ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ได้ตามเสด็จประพาสด้วย	แต่ช่วยแบ่งเบา
พระราชภาระในการบรหิารราชการสนองพระบรมราโชบายของพระองค	์ไดแ้ก	่พระเจา้
น้องยาเธอผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงต่างๆ	โดยจะทรงมีพระราชหัตถเลขาปรึกษาหารือ
ข้อราชการอยู่เสมอ	

	 “เพื่อนเที่ยว”	 ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในการเสด็จประพาสต้นแต่ละครั้ง	 (ตาม
พระอิสริยยศและบรรดาศักดิ์ในขณะนั้น)	เช่น	สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้ากรม
หลวงนริศรานุวัดติวงศ์	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหลวงดำารงราชานุภาพ	 พระเจ้า
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นอ้งยาเธอ	กรมหลวงประจกัษศ์ลิปาคม	พระเจา้นอ้งยาเธอ	กรมหมืน่มหศิรราชหฤทยั	
พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมขุนสมมติอมรพันธ	์ พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมขุนสรรพสาตร
ศภุกจิ	สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟา้มหาวชริาวธุสยามกฎุราชกมุาร	(พระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๖)	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์
เดชาวุธ	 กรมหลวงนครราชสีมา	 พระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์	 (โต	 บุนนาค)	 และ	
จมื่นเสมอใจราช	(อ้น	นรพัลลภ)

	 สำาหรับการเสด็จประพาสต้นคราวแรก	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชา
นภุาพ	ขา้ราชการผูโ้ดยเสดจ็ดว้ยในครัง้นัน้ไดท้รงบรรยายลกัษณะการเสดจ็ประพาสตน้
ซึ่งเป็น	“ต้นแบบ”	ของการเสด็จประพาสต้นครั้งต่อๆ	มา	ความตอนหนึ่งว่า

 ...การเสด็จประพาสต้นครั้งนั้น จึงมิได้เสด็จโดยกระบวน
หลวงอยา่งเคยเสดจ็เลยีบมณฑลมาแตก่อ่น มแีตเ่รอืพลบัพลาพว่ง
เรือไฟไป ถ้าจะประทับแรมที่ไหนก็จอดเรือพลับพลาประทับแรมที่
นัน่ไมใ่หป้ลกูพลบัพลาฝาเลือ่น แตถ่งึกระนัน้เรอืพลบัพลาหลายลำา
ดว้ยกนั และเปน็เรอืขึน้ไปจากกรงุเทพฯ เมือ่กระบวนเรอืพลบัพลา
ผ่านไปทางไหน ผู้คนก็รู้ว่าเป็นกระบวนเสด็จ ที่ตามวัด พระสงฆ์
กล็งสวดถวายไชยมงคล ตามบา้นเรอืนราษฎรกต็กแตง่เครือ่งบชูา
รบัเสดจ็ตลอดทาง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัดำารสั
ว่า เสด็จในเรือพลับพลาไม่เห็นแปลกอันใดกับเสด็จเลียบมณฑล
อย่างแต่ก่อน ไม่สมกับที่เสด็จไปเที่ยวประพาส เพื่อแต่สำาราญ
พระราชหฤทัยอย่างเดียว จึงทรงพระราชดำาริให้จัดกระบวนใหม่ 
เรียกกันในพวกที่ตามเสด็จว่า “กระบวนประพาสต้น” คือทรงเรือ
มาดเกง๋ ๔ แจวอยา่งเชน่ทีข่า้ราชการใชก้นัลำา ๑ มเีรอืมาดประทนุ 
๔ แจวเป็นเรือเครื่องอีกลำา ๑ พ่วงเรือไฟเล็กไปแต่ ๒ ลำา เวลา
เช้าปล่อยกระบวนเรือพลับพลาให้ตรงไปยังที่ประทับแรม เสด็จ
ในกระบวนเรือประพาสต้นแต่โดยลำาพัง ตามหลังกระบวนเรือ
พลับพลาไปห่างๆ บ้าง บางทีก็แยกไปคนละทาง ถ้าเสด็จไปพบ
ทีไ่หนเหมาะดงัเชน่วดัหนึง่วดัใดซึง่มศีาลารม่รืน่รโหฐาน กจ็อดแวะ
เรือพระที่นั่งขึ้นประทับทำาเครื่องเสวยเวลากลางวัน เสวยแล้ว
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จงึเสดจ็ลงเรอืประพาสตน้ ตามไปยงัเรอืพลบัพลาแรมในเวลาเยน็ๆ 
เสดจ็ประพาสอยา่งนีท้กุวนั ไมบ่อกใหผู้ใ้ดทราบ ผูค้นตามระยะทาง
จึงเข้าใจว่า เสด็จในกระบวนเรือพลับพลา เวลาเรือกระบวน
ประพาสต้นไปที่ไหน ก็ไม่มีใครใคร่รู้จัก ได้ทอดพระเนตรเห็นการ
งานของราษฎรที่เป็นอยู่ในพื้นเมืองโดยมิได้เตรียมรับเสด็จ และ
บางทกีส็นทนากบัราษฎรไดท้รงทราบกจิสขุทกุขท์ีเ่ขากราบทลู โดย
เขาสำาคัญว่าบอกเล่าแก่คนสามัญ เกิดประโยชน์ประจักษ์แจ้งแก่
พระราชหฤทัยขึ้นด้วยอีกอย่าง ๑ จึงพอพระราชหฤทัย ในการที่
เสด็จอย่างประพาสต้นยิ่งกว่าเสด็จโดยกระบวนหลวง...๘

หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นคราวแรก

	 การเสด็จประพาสต้นคราวแรกนี้มีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ในหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์	 ฉบับวันศุกร์ที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.๒๔๔๗	 หน้า	 ๕	
เขียนไว้ว่า	 “วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 เสด็จออกจากบางปะอิน	 (ล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา
ลงมา)	 ประทับแรมที่นนทบุรี	 ทรงทอดพระเนตรสวนแห่งหนึ่ง	 แล้วจึงเสด็จไป
ประทับแรมที่หนองแขม	 คลองภาษีเจริญ...”๙	 แต่หลักฐานเอกสารที่สำาคัญให้ราย
ละเอียดของการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้อย่างผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์แบบที่เรียกในเชิง
วชิาการวา่	“ประจกัษพ์ยาน”	(eyewitness)	คอื	หนงัสอืจดหมายเหตเุรือ่งประพาสตน้
ในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓)	 พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	ผู้ได้ตามเสด็จ
อยา่งใกลช้ดิ	ซึง่สมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพไดท้รงอธบิายไวค้วามตอนหนึง่วา่

 ...หนังสือจดหมายเหตุประพาสต้นนี้ เป็นจดหมายเหตุ
เล่าเรื่องตามเสด็จ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประพาสหัวเมืองเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) เรียก
กันว่า “คราวเสด็จประพาสต้น” นิยมว่าสนุกกว่าเสด็จคราวอื่นๆ 

 ๘ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๓๗-๑๓๘.
 ๙ หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับวันศุกร์ที่	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๔๔๗,	หน้า	๕.
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โดยมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้ เมื่อ
เสด็จดำารงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราช มีรับสั่งให้ข้าพเจ้าแต่ง
ถวาย โดยพระบรมราชานุญาตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เม่ือ
รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๕ สำาหรับพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญา ซ่ึงออกเป็น
รายเดือนในสมัยน้ัน

 เมื่อแต่งหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ถ้าแต่งเป็น
สำานวนอย่างจดหมายเหตุในทางราชการเห็นจะไม่น่าอ่าน เหมือน
อย่างเป็นทำานองเล่าสู่กันฟัง เพราะทางสำานวนอาจจะเล่าเรื่อง
ที่ขบขันได้สะดวก จึงแกล้งแต่งให้เป็นจดหมายของนายทรง
อานุภาพ หุ้มแพร มหาดเล็กที่ได้ไปตามเสด็จมีถึงมิตรคน ๑ ชื่อว่า
นายประดิษฐ์ เล่าเรื่องเสด็จประพาสครั้งนั้นให้ทราบ ชื่อบุคคลทั้ง
หลายทีป่รากฏในจดหมายไดเ้รยีกตามตรงเปน็พืน้ แตท่ีแ่กลง้เรยีก
เป็นชื่อพรางมีอยู่บางแห่ง สำาหรับจะให้เข้ากับเรื่อง มิใช่ประสงค์
จะปิดบังอย่างไร…๑๐

	 หนังสือจดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่	๕	(เสด็จประพาสต้น	ร.ศ.	
๑๒๓)	นีน้บัเปน็หลกัฐาน	“มรดกความทรงจำา”	ทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่ในทางประวตัศิาสตร์	
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรัชกาลที่	๕

เส้นทางเสด็จประพาสต้นคราวแรก

	 ในการเสด็จประพาสต้นคราวแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๗	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	
กรกฎาคม	ถึงวันที่	๗	สิงหาคม	เป็นเวลาร่วม	๒๕	วันนั้น	เป็นการเสด็จโดยทางเรือ
จากบางปะอนิลอ่งลงมาตามแมน่้ำาเจา้พระยา	ผา่นเมอืงนนทบรุ	ีเขา้คลองบางกอกใหญ	่
คลองภาษีเจริญ	 ฝั่งธนบุรี	 แล้วเสด็จฯ	 เข้าคลองดำาเนินสะดวกเมืองราชบุรี	 เสด็จ
ผ่านแม่น้ำาแม่กลองไปเมืองเพชรบุรี	ผ่านลำาน้ำาเมืองเพชรบุรี	 เสด็จประพาสทางทะเล
แล้วเสด็จฯ	เข้าปากน้ำาท่าจีน	ทรงแวะเมืองสมุทรสงคราม	และคลองสุนัขหอน	แล้ว

 ๑๐	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,	 เรื่องเดิม,	 อธิบาย,	 ไม่ปรากฏ
หมายเลขหน้า.
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เสด็จฯ	ต่อไปยังเมืองสมุทรสาคร	เสด็จประพาสคลองภาษีและคลองสองพี่น้องตาม
ลำาดับ	แล้วเสด็จฯ	ไปยังเมืองสุพรรณบุรี	เข้าคลองบางปลาม้า	และคลองจระเข้ใหญ่	
เสดจ็ฯ	กลบัมายงัพระนครศรอียธุยาถงึบางปะอนิ	แลว้ประทบัรถไฟพเิศษเสดจ็ฯ	กลบั
กรุงเทพฯ	ในระหว่างเส้นทางเสด็จประพาสต้นบางครั้งก็เสด็จโดยรถไฟซึ่งเป็นผลส่วน
หนึ่งมาจากการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์

มมุมองเกีย่วกบัพระมหากษตัรยิ ์ขา้ราชการ และประชาชนผา่นการเสดจ็
ประพาสต้นคราวแรก

พระมหากษัตริย์

	 การเสด็จประพาสต้นคราวแรกได้ให้มุมมองเกี่ยวกับพระราชอุปนิสัยและ
พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายประการ	ได้แก่

 ๑. ทรงต้องการ “รับรู้” ทุกข์สุขของประชาชนด้วยวิธีการปฏิบัติด้วย
พระองค์เอง 

  ๑.๑ การ “พกัแรม” “เดนิตลาด” และ “ทำาครวั” แบบสามญัชน	ตลอด
การเสด็จประพาสต้น	 พระองค์มักประทับแรมและ	 “ทำาครัว”	 ตามหน้าวัดต่างๆ
เฉกเช่นสามัญชนคนเดินทางทั่วไป	 หรือผู้คนที่พักอาศัยอยู่บนเรือนแพตามแม่น้ำา
ลำาคลองในขณะนั้น	ดังตัวอย่าง

	 	 วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 เวลาเย็นเสด็จฯ	 มาประทับแรมที่หน้าวัดเขมา
ภิรตาราม	จอดเรือพระที่นั่งเข้ากับหน้าวัด	ใช้ศาลาน้ำาหน้าวัดเป็นท้องพระโรง

	 	 วันที่	๑๕	กรกฎาคม	เสด็จฯ	ประทับแรมที่หน้าวัดหนองแขม

	 	 วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 เสด็จฯ	 ตามคลองวัดประดู่	 หยุดพักทำาครัว
เสวยเช้าที่วัดนี้

	 	 บางครัง้กท็รงแวะพกัหนา้เรอืนของชาวบา้น	โดยทรงรบัสัง่ใหผู้ต้ามเสดจ็
ไปขออนุญาตเจ้าของเรือนเสียก่อน	ดังในวันที่	๒๑	กรกฎาคม	กระบวนเรือเสด็จออก
จากคลองวดัประดูเ่ปน็เวลาเยน็มากแลว้	เรอืไฟลากลอ่งมาถงึแมน่้ำาใหญจ่วนจะค่ำา	กห็า
ที่ทำาครัวเย็น	เห็นบ้านแห่งหนึ่งสะอาดสะอ้าน	มีเรือนแพอยู่ริมน้ำา	รับสั่งว่า	ที่นี่เห็นจะ
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พออาศัยเขาทำาครัวได้	จึงได้ขออนุญาตจากเจ้าของบ้านซึ่งเป็นภรรยานายอำาเภอ	ก็ได้
รับอนุญาตโดยไม่รู้จักกันมาก่อน๑๑ 

	 	 นอกจากวัดแล้วตลาดสดตามเส้นทางเสด็จฯ	 เป็นสถานที่ที่โปรดเสด็จ
ประพาส	คงเป็นเพราะทำาให้ทรงเห็น	“ภาพชีวิต”	หลากหลายของผู้คนจำานวนมากจาก
ชุมชนต่างๆ	 ซึ่งมาพบปะกันที่ตลาดเพื่อประกอบกิจตามการงานอาชีพของตน	 ได้แก่	
การนำาผลผลิตทางเกษตรกรรม	การประมง	หัตถกรรมพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาวางขาย	บ้างก็มาจับจ่ายซื้อของ	บ้างก็มา	“เดินชมตลาด”	พระองค์เองก็โปรดซื้อ
ผลผลิตต่างๆ	ของชาวบ้านและทอดพระเนตรวิถีชีวิตผู้คนในลักษณะ	“เดินชมตลาด”	
เยี่ยงประชาชนทั่วไปด้วย	เช่น

	 	 วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 เวลาเช้าเสด็จประพาสตลาดและแวะซื้อเสบียง
อาหารที่ตลาดปากคลองวัดประดู่	

	 	 วันที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	 เวลาเช้า	 เสด็จไปทอดพระเนตรวัดพวงมาลัย
แล้วเสด็จขึ้นไปประพาสตลาดคลองอัมพวา	แล้วเลยไปพักเสวยเช้าที่วัดดาวดึงส์	

	 	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 เสด็จฯ	 ถึงท่าจีนในเวลาบ่าย	 แล้วซื้อเสบียงที่
ตลาดบ้านท่าฉลอม	แล้วไปพักทำาครัวเย็นที่วัดโกรกกราก	

	 	 ในการทำาครัวนั้นก็โปรดให้ซื้อวัตถุดิบจำาพวกพืชผักและเนื้อสัตว์ที่มีผู้นำา
มาขายระหว่างทาง	หรือไปหาซื้อที่ตลาดนำามาปรุงเป็นอาหาร	

  ๑.๒ การเดินทางแบบ “ราษฎร” การเดินทางในลักษณะดังกล่าว
เป็นพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์
จะทรงเดินทางแบบราษฎรดังจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์เสด็จฯ	 โดยทางรถไฟ	 เมื่อ
วันที่	๒๐	กรกฎาคม	พระองค์ประทับรถไฟชั้นที่	๓	ปะปนไปกับราษฎร	“เพื่อจะใคร่
ทรงทราบว่าราษฎรอาศัยไปมากันอย่างไร”๑๒	 โดยจะไปลงสถานีโพธาราม	แต่ปรากฏ
ว่ากระแสน้ำาพัดสะพานที่บ้านกล้วยเซไป	 รถไฟข้ามไม่ได้	 ต้องหยุดรถให้คนโดยสาร

 ๑๑ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๑.
 ๑๒ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๓.
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ลงเดินไปขึ้นรถพ่วงใหม่	 พระองค์เองก็ต้องทรง	 “ลงเดินไต่ทางไปขึ้นรถพ่วงใหม่ฟาก
สะพานข้างโน้น	ฝนก็ตก”๑๓ 

	 เวลาประมาณ	๒	ทุ่ม	 โปรดเกล้าฯ	 ให้เช่าเรือ	 ๓	ลำา	 เป็นเรือประทุน	๒	
แจวที่บรรทุกของสวนขึ้นไปขายเสร็จแล้ว	 โดยให้แจวล่องจากอำาเภอโพธารามลงมา
ส่งที่เมืองราชบุรี

	 การเสด็จฯ	โดยทางรถไฟครั้งนี้มาจากพระราชดำาริเมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	
ซึ่งมีการโจษกันเป็นปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งว่า	ในเมืองไทยทุกวันนี้ก็มีรถไฟไปมาได้รวดเร็ว	
ถ้าจะไปเที่ยวกันในทางรถไฟสักวันหนึ่งสองวัน	 ไม่มีอะไรไปเลยมีแต่เงินติดกระเป๋า
ไปเทีย่วไดห้รอืไม	่กม็กีารถกเถยีงกนัเรือ่งนี	้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
จึงทรงต้องการที่จะทดลองดูให้เห็นจริงในวันรุ่งขึ้นด้วยการเสด็จฯ	 ไปโดยรถไฟแล้ว
กลับทางเรือทั้งนี้จะมีแต่เงินไปเท่านั้น	 ซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริง	 แต่
เกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติระหว่างทาง	 จึงทำาให้การเดินทางยากลำาบากและล่าช้า	
แทนที่จะรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น

	 นอกจากนี้ยังต้องทรงเผชิญกับภัยธรรมชาติจากน้ำา	คลื่น	และลม	เช่น	ใน
วันที่	๒๗	กรกฎาคม	เสด็จฯ	เรือฉลอมแล่นใบจากบางทะลุมาทางทะเลเข้าบ้านแหลม	
น้ำางวดเรือติดตรงปากอ่าว	พายุก็ตั้งมืดมากระบวนเสด็จเกรงว่าถ้ารออยู่ช้าจะถูกพายุ	
ผู้ที่ตามเสด็จจึงพร้อมใจกันอาสาลงลุยเลนเข็นเรือกับพวกเจ้าของเรือ	 พอเรือพ้นตื้น
เข้าปากน้ำาได้ก็ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

	 วันที่	๓๐	กรกฎาคม	เสด็จฯ	กระบวนเรือเป็ดทะเล	แล่นใบออกจากปากน้ำา
บ้านแหลม	 เรือแล่นพ้นปากน้ำาแม่กลองมาตรงบ้านโรงกุ้งก็ปะทะกับคลื่นที่แรงมาก
ทำาให้	“เรือโยงแรงขึ้นทุกทีๆ”๑๔

	 วันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 เสด็จฯ	 ออกจากเมืองสมุทรสาครขึ้นไปตามลำาดับ
ไปพักทำาครัวเช้าที่วัดบางปลา	และแวะทำาครัวเย็นที่วัดตีนท่าซึ่ง	“...เป็นวัดศาลารวนเร
จวนจะหักพัง	 ซ้ำาถูกฝนถูกพายุ	 จนกลางคืนจึงได้ออกเรือแจวคลำาขึ้นมามืดๆ”๑๕

 ๑๓ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔.
 ๑๔	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐.
 ๑๕	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๒.
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สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงบรรยายต่อมาว่า	 “รอดตัวที่ได้น้ำาขึ้นแจว
ตามน้ำาขึ้นมาจนถึงใกล้บ้านท่านา	 พบเรือไฟจึงได้พ่วงต่อขึ้นมาถึงพลับพลาแรมเกือบ
๕	ทุ่ม”๑๖ 

	 ยิ่งกว่านั้นยังทรงเผชิญกับยุงซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงประเภท	“พาหะนำาโรคร้าย
มาสู่คน”	ดังใน	วันที่	๒๖	กรกฎาคม	เสด็จทางเรือไปประพาสบางทะลุ	ประทับแรม
ที่บางทะลุคืนหนึ่ง	 ที่นี่สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงปรารภว่า	 “ยุงชุม
พอใช้”๑๗ 

	 สมเด็จ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงให้ข้อสังเกตเมื่อเสด็จประพาสต้น
ถึงเมืองสุพรรณบุรีในวันที่	๔	สิงหาคม	ว่า	“ไม่ถูกฤดูเหมาะ”๑๘	เพราะว่าน้ำาในแม่น้ำา
ยังน้อย	ทำาให้เที่ยวทางเรือขัดข้อง	ส่วนทางบกฝนก็ตกทำาให้แผ่นดินเป็นหล่มเป็นโคลน	
ไปไหนก็ยาก

	 จากตัวอย่างต่างๆ	 ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง	“เดินทาง”	และ	“ใช้ชีวิต”	เยี่ยงประชาชนของพระองค์	ซึ่งมีทั้งความ
ยากลำาบาก	 ปะปนด้วยความทุกข์และความสุข	 เป็นประสบการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ถ้า
พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสต้น	 และนับว่าการเสด็จประพาสต้นทำาให้ทรง	 “รับรู้”	
และ	“เข้าใจ”	ความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งขึ้น	ขณะเดียวกันก็แสดงถึงความอดทน
ไม่เกรงต่อความทุกข์ยากลำาบากทั้งปวงทั้งๆ	ที่ขณะนั้นพระชนมายุ	๕๑	พรรษาแล้ว

 ๒. ทรงแสวงหา “โอกาส” ที่จะสร้างความสุขให้แก่พระองค์เองและผู้อื่น
ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำาบาก	 แม้ต้องทรงเผชิญกับความทุกข์ยากลำาบาก
ในการเสดจ็ประพาสตน้ดงักลา่วมาแลว้ในประการแรก	แตพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสวงหา	 “โอกาส”	 ในการสร้างความสุขให้แก่พระองค์และ
ข้าราชการผู้ตามเสด็จ	 ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	
พระองค์เลือกที่จะเสด็จประทับรถไฟชั้นที่	 ๓	 และรถไฟขบวนนี้ต้องหยุดรถ	 เดินทาง

 ๑๖ เพิ่งอ้าง.
 ๑๗	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๗.
 ๑๘	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๖.
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ต่อไปไม่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ	 พระองค์เองซึ่งพระชนมายุกว่า	 ๕๐	 พรรษาแล้ว
ก็ต้องทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นๆ	ดังกล่าวมาแล้ว	อย่างไรก็ดีในระหว่าง
ทางผู้ตามเสด็จมี	 “โอกาส”	 ซื้อปลาทูสดจากเจ๊กที่เอามาจากเมืองเพชรบุรีกระจาด
หนึ่ง	แล้วโปรดเกล้าฯ	ให้นำามาปรุงอาหาร	ซึ่งสมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
ทรงบรรยายว่า	 “อาหารวันนี้อร่อยเหลือเกิน	 ดูเหมือนจะกินอิ่มจนเกือบเดินไม่ไหว
แทบทุกคน”๑๙ 

	 ปฐมเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำาให้เกิด	 “ธรรมเนียม”	 การ	 “ทำาครัว
ปัจจุบัน”	ในการเสด็จประพาสต้นดังสมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงบันทึก
ความตอนหนึ่งว่า	 “...	 บรรดาผู้ที่ได้ไปในวันนั้น	 ตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นลงมา
พากันเห็นคุณในการทำาครัวเลี้ยงกันในเวลาเที่ยวหาความสบายเช่นนี้	 ว่าเป็นเหตุให้
เจริญอาหารดีกว่าบริโภคอาหารซึ่งกุ๊กทำาเป็นอันมาก	 จึงตกลงกะการให้มีเครื่องครัว
ปัจจุบันติดไปในเวลาเสด็จประพาสต้นคือ	 มีหม้อข้าวเตาไฟ	 ถ้วยชามและเครื่องครัว
บรรทุกไปในเรือมหาดเล็ก	 กำาหนดว่าไปถึงตลาดจะมีที่ซื้อหาสะเบียงอาหารได้แห่งใด
จะแวะซื้อสะเบียงอาหาร	 และไปหาที่ทำาครัวเลี้ยงกันในระยะทางทุกโอกาสที่จะมีจะ
ทำาได้	ส่วนพวกที่ตามเสด็จนั้นก็แบ่งหน้าที่กันตามถนัด	...”๒๐ 

	 อีกคราวหนึ่งวันที่	๒๔	กรกฎาคม	เวลาเช้า	เสด็จลงเรือฉลอมแล่นใบออกไป
ประพาสละมุที่ชาวบ้านจับสัตว์น้ำาตามปากอ่าวแม่กลอง	โปรดให้ซื้อกุ้ง	ปลา	ปลาหมึก
สดที่ชาวบ้านจับได้ตามละมุ	แล้วทรง	“ประดิษฐ์”	เป็นข้าวต้ม	๓	กษัตริย์โดยใช้ปลา
ทู	 กุ้ง	 และปลาหมึกสดในเช้าวันนั้นเอง	 ซึ่งสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
ทรงกล่าวว่า	“...ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยๆ	เหมือนวันนั้นเลย…”๒๑ 

	 จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการทำาอาหาร
ในลักษณะของ	 “การประดิษฐ์”	 ให้มีรสชาติเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการที่ตามเสด็จ	 นับเป็น	 “ความเพลิดเพลินเบิกบานพระราช
หฤทัย”	อย่างหนึ่งของพระองค์ซึ่งมักทรงหาโอกาสที่จะ	“ประดิษฐ์”	อาหาร	นอกจาก

 ๑๙ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔.
 ๒๐ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๖.
 ๒๑ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๕.
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เสวยเองแล้วก็ทรงเผื่อแผ่พระราชทานไปยังผู้อื่นด้วย	 อาจกล่าวได้ว่า	 ไม่ว่าจะทรง
ประสบความยากลำาบากเพียงใดในระหว่างการเสด็จประพาสต้น	 แต่ก็ทรงแสวงหา
โอกาสที่จะสร้างความสุขและความเบิกบานทั้งแก่พระองค์เองและผู้อื่นโดยเฉพาะ
การประดิษฐ์อาหารที่มีรสชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการพระราชทาน	 นับเป็นการ
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับข้าราชการของพระองค์ได้ส่วนหนึ่ง

 ๓. ทรงมี “อารมณ์ขัน” ในการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งต่างๆ ให้เป็น 
“ลกัษณะเฉพาะตวั” ของบคุคลผูน้ัน้	ดงัเมือ่วนัที่	๑๘	กรกฎาคม	ในตอนบา่ยระหวา่ง
เสด็จประพาสในแม่น้ำาอ้อม	 ทรงมีพระราชดำาริว่าเรือลำาเดียวอยู่ข้างจะ	 “ยัดเยียด”
จึงมีพระราชประสงค์จะหาซื้อเรือ	 ๔	 แจว	 สำาหรับตามเรือมาดพระที่นั่งสักลำาหนึ่ง	
ผู้ตามเสด็จช่วยกันเสาะหาไปตามทาง	 ไปเห็นที่บ้านแห่งหนึ่ง	 จึงแวะเข้าไปถามซื้อได้
ความว่าเป็นเรือของกำานันเหม็น	 แต่เป็นเรือชำารุดจึงไม่ได้ซื้อ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยา
ดำารงราชานภุาพทรงชีแ้จงวา่	“...ทีเ่รยีกวา่กำานนัเหมน็นัน้ ทีจ่รงิแกจะชือ่ไรกไ็มท่ราบ 
แตบ่า้นเรอืนของแกเหมน็เตม็ท ีจงึสมมตุกินัวา่แกควรจะชือ่เหมน็ ขอ้นีฉ้นัเหน็เปน็คติ
ระวังอย่าให้บ้านเรือนสกปรก ถ้าเสด็จประพาสไปแวะพบจะได้รับสมมุติชื่อว่าหลวง
เหม็นพระเหม็นอะไรก็จะเป็นได้...”๒๒ 

	 พระอารมณ์ขันเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ผู้ตามเสด็จรู้สึกผ่อนคลายในการเดินทาง
ที่ต้องประสบความยากลำาบากในด้านต่างๆ	 ขณะเดียวกันข้าราชการก็ต้องระวังตัว
เองไม่ให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสมอันจะทำาให้ถูกนำามาเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่ไม่ดีดัง	“กำานันเหม็น”

	 อนึ่ง	การหาซื้อเรือในวันท่ี	๑๘	กรกฎาคม	จนกระทั่งได้เรือมาเป็นพาหนะใน
การเสดจ็ประพาสตน้อกีลำาหนึง่	จงึเปน็ทีม่าของคำาวา่เสดจ็ประพาสตน้ดงักลา่วมาแลว้

 ๔. ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำาพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วย
พระเมตตาและพระมหากรณุาธคิณุตอ่พสกนกิรอยา่งทัว่ถงึทัง้ขา้ราชการทีเ่ปน็พระบรม
วงศานุวงศ์	และที่มาจากตระกูลขุนนางรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย	ดังนี้

 ๒๒ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๑.
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  ๔.๑ ข้าราชการ 

	 	 	 ๔.๑.๑	 ทรงฝึกฝนให้เป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประชาชนและประเทศ
ชาติ	 พระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการจากมุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นเป็น
อยา่งแรกคอื	การทีท่รงนำาขา้ราชการทัง้ทีเ่ปน็พระบรมวงศานวุงศแ์ละทีม่าจากตระกลู
ขุนนางตามเสด็จด้วยก็ทำาให้ข้าราชการเหล่านี้ได้รับรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยการปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นการ	 “ฝึก”	 ให้รู้จักความทุกข์ยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตเยี่ยงสามัญชน
ย่อมจะทำาให้เข้าใจประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการปกครองในหน้าที่
ของตน	ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	อันจะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ	นั่นก็คือ
เป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวงในท้ายที่สุด

	 	 	 ๔.๑.๒	 ทรงให้	“ความเบิกบานสำาราญใจ”	ระหว่างเผชิญกับความ
ยากลำาบาก	 ด้วยการให้ข้าราชการ	 “ลิ้มลอง”	 อาหารพระราชทานที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น
จากวัตถุดิบสดสะอาดและมีคุณภาพดังปรากฏหลายครั้งในการเสด็จประพาสต้น	

	 	 	 ๔.๑.๓	 ทรงแสดงความห่วงใยและทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก
เมือ่คราวขา้ราชการอยูใ่นความเดอืดรอ้นแสนสาหสั	ดงักรณขีองสมเดจ็ฯ	กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อาวุโสและเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทรงเกิด
อาการเมาคลื่นจากการเสด็จประพาสโดยเรือเป็ดทะเล	ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่	๒๙	
กรกฎาคม	ขณะล่องลงมาประทับแรมที่บ้านแหลมเมืองเพชรบุรี	รัชกาลที่	๕	ได้ทอด
พระเนตรเห็นเรือเป็ดทะเลทอดอยู่ที่นั่นหลายลำา	 รับสั่งว่า	 เรือเป็ดทะเลมีประทุน
น่าจะสบายดีกว่าเรือฉลอม	 ประกอบกับมีผู้กราบบังคมทูลว่าเรือเป็ดแล่นใบทะเล
เสียดดีกว่าเรือฉลอมด้วย	จึงตกลงว่าจะลองเสด็จเรือเป็ดทะเลแล่นใบจากบ้านแหลม
ลงมาปากน้ำาท่าจีนเลย	 เพราะเมืองสมุทรสงครามและคลองสุนัขหอนก็ได้เคยเสด็จ
ประพาสแล้ว

	 	 	 เช้าวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 เสด็จกระบวนเรือเป็ดทะเลซึ่งมีจำานวน	
๓	 ลำา	 แล่นใบออกจากปากน้ำาบ้านแหลม	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรง
บรรยายว่า	“...	ตอนเช้าคลื่นราบได้ลมดี	ได้เห็นเรือเป็ดทะเลแล่นเสียดรวดเร็วดีกว่า
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เรือฉลอม	จริงดังเขาว่า...”๒๓	เรือแล่นพ้นปากน้ำาแม่กลองมาตรงบ้านโรงกุ้งก็ปะทะกับ
คลื่นที่แรงมากทำาให้	“เรือโยงแรงขึ้นทุกทีๆ”๑๔	ส่งผลให้ผู้ที่ตามเสด็จเมาคลื่นหลายคน	
รวมทั้งสมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพซึ่งถึงกับเมื่อเรือเข้าแม่น้ำามาได้	ก็ทรงมี
พระดำาริว่า	 “...	 ก็นึกสาปส่งว่าขึ้นชื่อว่าเรือเป็ดทะเลถึงจะแล่นใบเสียดดีกว่านี้อีกสัก
เท่าใดๆ	ก็เห็นจะไม่ยอมไปเรือเป็ดทะเลอีกแล้ว...”๒๕ 

	 เมื่อสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงสร่างเมาก็ได้รับพระ
มหากรณุาธคิณุ	ใหเ้สวยขา้วตม้ทีม่รีบัสัง่ใหเ้กบ็ไวพ้ระราชทานโดยเฉพาะ	ดงัทรงบนัทกึ
วา่	“...เคยไปตามเสดจ็ทะเลมา	ถา้จะนบัเทีย่วกแ็ทบไมถ่ว้น	ไมเ่คยเมาคลืน่กบัใครงา่ยๆ	
แต่อย่างไรวันนี้ดูออกจะสวิงสวายใจคอไม่สู้ปกติ	 แต่แข็งใจทำาหน้าชื่นมาได้สักชั่วโมง
หนึง่	คลืน่เจา้กรรมกห็นกัขึน้ลงปลายฉนัเองกล็ม้ขอนกบัเขาอกีคนหนึง่	ขา้วตม้สีก่ษตัรยิ์
ห้ากษัตริย์	 อะไรที่ทรงทำาในวันนี้รับพระราชทานไม่ไหว	 ลงนอนแหมะอยู่หน้าเสาตอน
ศีรษะเรือ...จนเรือแล่นใบเข้าปากน้ำาท่าจีน	 จึงลุกโงเงขึ้นได้	 หิวเหมือนไส้จะขาด
เทีย่วคน้ควา้หาอะไรกนิ	ไดแ้ตข่า้วตม้ซึง่ทรงพระกรณุาโปรดใหเ้กบ็รกัษาไวพ้ระราชทาน
ชามหนึ่ง	 นอกจากนั้นจะเป็นลูกหมากรากไม้อะไรไม่มีเหลือ	 เพราะพวกที่เขาไม่เมา
คลื่นว่ากันเสียชั้นหนึ่งแล้ว	 เหลืออยู่เท่าใดพวกที่หายเมาคลื่นก่อนฉันยังช่วยกันซ้ำาเสีย
หมด	 เพราะฉันออกมานอนแน่วอยู่ทางหัวเรือ	 ลุกไปไม่ทัน	 ที่ได้กินข้าวต้มชามหนึ่ง
ก็เพราะรับสั่งให้รักษาไว้พระราชทานฉันโดยเฉพาะ	 ถ้าหาไม่ข้าวต้มชามนั้นก็คงพลอย
สูญไปด้วย...”๒๖ 

	 ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นน้ำาพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณแม้เรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ไม่มีผู้ใดนึกถึงซึ่งก็ทำาให้ข้าราชการ
ผู้ได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์มีความซาบซึ้งและมีความ
จงรักภักดีในพระองค์ยิ่งขึ้น	 ดังจะเห็นได้ว่าสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
ผู้ดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตลอดรัชกาลหลังการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน	 ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

 ๒๓ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐.
 ๒๔ เพิ่งอ้าง.
 ๒๕ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๑.
 ๒๖ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐-๓๑.
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นานปัการทัง้ดา้นการปกครอง	การตา่งประเทศ	ประวตัศิาสตร	์โบราณคด	ีวรรณกรรม	
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเป็นไปเพื่อสนองพระราชดำาริ
และแสดงกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เช่นเดียวกับ
ข้าราชการส่วนใหญ่ในสมัยนั้น	 จนกระทั่งแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตาม
ดงัเมือ่สมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพทรงพมิพพ์ระนพินธเ์สดจ็ประพาสตน้คราว
แรกนี้ก็ได้ทรงเขียนไว้ว่า	“...ในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้	ฉันตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนั้นถวาย
สนองพระเดชพระคุณแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตามสติกำาลัง...”๒๗ 

  ๔.๒ ประชาชน 

	 	 	 ๔.๒.๑	 พระราชทานมิตรไมตรีให้โดยไม่ถือพระองค์พร้อมกับ
พระราชทานบำาเหน็จรางวัลให้ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)	วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 คราวเสด็จบ้านยายผึ้งที่คลอง
ดำาเนินสะดวก	 ยายผึ้งร้องเชื้อเชิญให้แวะที่บ้านโดยไม่รู้จักว่าใครเป้นใคร	 ยายผึ้งได้
ยกหม้อข้าวกับกระบะไม้ใส่ชามกะลา	มีผักกาดผัดหมู	ปลาเค็ม	น้ำาพริก	ออกมาเลี้ยง	
ซึ่งสมเด็จฯ	กรมพระบาดำารงราชานุภาพทรงบัมทึกไว้ว่า	“...ใครเคยตามเสด็จประพาส
ไปรเวตมา	 แต่ก่อนย่อมเข้าใจดีว่าถ้ามีช่องสนุกในการที่จะได้ทรงสมาคมกับราษฎร
เกิดขึ้นอย่างนี้แล้ว	 ที่พระเจ้าอยู่หัวของเราจะเว้นเป็นไม่มี	 พอยายผึ้งเชิญ	พวกเราก็
เข้าล้อมสำารับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วยกัน	ว่ากันคนละคำาสองคำา...”๒๘	ในที่สุดเจ๊กฮวดลูก
ชายยายผึ้งมาช่วยยกสำารับก็จำาได้ว่าคล้ายรูปที่เขาตั้งไว้ตามเครื่องบูชาจึง	 “ลุกขึ้นนั่ง
ยองๆ	เอาผ้าปูกราบพระเจ้าอยู่หัว”๒๙	ก่อนเสด็จกลับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานเงนิ	“...เหน็จะหลายสบิเทา่ราคาสำารบักบัขา้วทีย่ายผึง้เลีย้ง”๓๐

	 	 	 	 (๒)	วันที่	 ๗	 สิงหาคม	 กระบวนเรือเสด็จประพาสต้น
ไม่สามารถหาสถานที่จอดเรือประทับทำาเครื่องเสวยอย่างเคยได้	 จนสายเกินเวลาเคย
หยุดพักมาแต่ก่อน	จนกระทั่งพบบ้านแห่งหนึ่งอยู่เหนือบ้านกำานันตำาบลบ้านบางหลวง

 ๒๗ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๙.
 ๒๘ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖.
 ๒๙ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๗.
 ๓๐ เพิ่งอ้าง.
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อ้ายเอียง	 แขวงกรุงเก่า	 มีสะพานท่าน้ำา	 ต่อสะพานเข้าไปมีโรงเลื่อยอยู่ข้างเหนือ
เรือน	สมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงเขียนเล่าว่า

 …ดลูาดเลาด ีจงึโปรดใหแ้วะเรอืพระทีน่ัง่ทีบ่า้นนัน้ ใหข้ึน้
ไปขออาศยัทำาเครือ่งทีโ่รงเลือ่ยผูท้ีข่ึน้ไปกอ่นไปพบนายชา้งกบันาง
พลับ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจึงบอกว่าเป็นพวกตามเสด็จ จะขออาศัย
ขึ้นพักกินข้าวที่โรงเลื่อยสักเวลา ๑ ทั้งนายช้างนางพลับก็มีความ
ยินดีอนุญาตให้ตามประสงค์ จึงเสด็จขึ้นประทับที่โรงเลื่อย ให้ขน
เครือ่งครวัขึน้ไปทำาทีน่ัน่ ทัง้ผวัเมยีสำาคญัวา่เปน็ขา้ราชการทีไ่ปตาม
เสด็จ ลงมาต้อนรับ บอกว่ากระบวนเสด็จพึ่งผ่านพ้นไปเมื่อตะกี้นี้
เอง แล้วจัดเสื่อสาดมาปู ตั้งน้ำาร้อนน้ำาเย็นหมากบุหรี่เลี้ยง นาย
ชา้งสามขีึน้นัง่รว่มราชอาสน ์สนทนาปราศรยั สว่นนางพลบัภรรยา
ก็ขนหม้อข้าวเตาไฟ...ทั้งผัวเมียไม่รู้จักและมิได้ระแวงว่าพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็ประทบัอยูท่ีบ่า้นของตนเลย จงึเกดิสนกุ 
เมื่อสนทนากันไป ได้ความว่าบุตรของนายช้างคน ๑ ชื่อสามเณร
ไลยยังบวชเป็นเปรียญอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร จึงมีผู้ถามขึ้นว่านาย
ช้างลงไปเยี่ยมบุตรที่วัดเบญจมบพิตรได้เคยเห็นพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วับา้งฤๅไม ่นายชา้งบอกวา่เคยเขา้เฝา้แลว้พระรปูกย็งั
มีอยู่บนเรือน ก็ยิ่งเป็นการขบขัน

 กิริยาอาการของนายช้างเพ็ดทูล โดยฐานะอย่างเป็นผู้
มีบรรดาศักดิ์เสมอกันในวันนั้น เป็นเหตุให้สำาราญพระราชหฤทัย
ยิ่งกว่าวันไหนๆ ที่ได้เคยเสด็จประพาสมาในเที่ยวนั้น ข้างนายช้าง
ก็มีความพอใจในพระราชอัธยาสัย ถึงกราบทูลวานให้ช่วยหาซื้อ
ปืนเมาเซอร์ให้ซักกระบอก ๑ ด้วยนายช้างได้เคยเห็นของผู้อื่น
อยากจะมบีา้ง แตม่ริูจ้ะหาซือ้ทีไ่หน ถงึจะเปน็ราคาถกูแพงอยา่งไร
ก็พอจะหาให้ได้ จึงทรงรับจะหาซื้อปืนให้ตามประสงค์ 

 ...เมื่อเสด็จลงเรือ พระราชทานธนบัตรซอง ๑ ส่งให้
ในมือนายช้างๆ ยังไม่ทันทราบว่าเป็นของสิ่งใด พอออกเรือ
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พระที่นั่งพ้นมา ทางโน้นนายช้างเปิดซองออกตรวจดู เห็นเป็น
ธนบตัรราคา ๔๐๐ บาทกต็กใจ พอพวกเพือ่บา้นพากนัแอบดอูยูน่อก
บ้านเข้ามาถามข่าว มีผู้ใหญ่บ้านคน ๑ จำาพระองค์ได้ มาบอกให้
นายช้างนางพลับ จึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับบ้านของตนในวันนั้น พอได้ทราบต่างก็
ตกใจรีบลงเรือล่องมากรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น เที่ยวสืบถามหาเจ้า
นายและข้าราชการที่ได้โดยเสด็จประพาสบ้านของตน ทั้งผัวเมีย
ไปเที่ยวขอขมาลาโทษ และที่สุดได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
นายช้างได้พระราชทานปืนเมาเซอร์ที่ทูลวานให้ซื้อ นางพลับได้
พระราชทานหีบหมากเงิน สลักลายอักษรพระนาม แล้วทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ดำารัสสั่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้ทำา
ประทวนต้ังนายช้าง เป็นท่ีหม่ืนปฎิพัทธภูวนารถแต่นั้นมา๓๑ 

	 	 	 ๔.๒.๒	พระราชทานเงินบำารุงวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย	
ประเพณกีารเสดจ็ประพาสครัง้นี	้ถา้เสดจ็ประทบัเสวยตามวดั	เมือ่จะเสดจ็กลบั	โปรด
ให้เอาเงินท้ายที่นั่งไปพระราชทานแก่ไวยยาวัจกร	๒๐	บาทบ้าง	กว่านั้นบ้าง	ดำารัสว่า	
“เป็นค่าล้างวัด”๓๒	มาทุกแห่ง

	 	 	 จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่	๕	ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างใหญ่หลวงต่อทั้งชาวบ้านและชาววัด	 น้ำาพระราชหฤทัยมีแต่จะทรง	 “ให้”	
แก่ราษฎรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคหบดีหรือสามัญชนทั่วไป	 โดยที่บางคนก็รับไว้
เป็น	 “เพื่อนต้น”	 ซึ่งได้แก่	 “พวกคฤหบดีและราษฎรที่ได้ทรงคุ้นเคยเป็นที่ชอบ
พระราชอธัยาศยั	มอียูแ่ทบทกุมณฑลทีไ่ดเ้สดจ็และประพาส	พวกนีท้กุๆ	คนยอ่มมคีวาม
สวามิภักดิ์หมั่นมาเฝ้าแหน	และเวลามีการงานอันเป็นโอกาส	เช่นทรงบำาเพ็ญพระราช
กศุล	กพ็ากนัมาชว่ยการงานไมใ่ครข่าดเมือ่เสดจ็กลบัจากยโุรปคราวหลงั	พวกเพือ่นตน้
พากนัเขา้เฝา้ฯ	เยีย่มเยอืน	ชายไดพ้ระราชทานไมเ้ทา้	หญงิไดพ้ระราชทานกระเปา๋หนงั
จรเข้	ซึ่งทรงหามาพระราชทานเป็นของฝาก	ไม้เท้านั้นเลยเป็นเครื่องยศสำาหรับถือมา

 ๓๑ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๓๙-๑๔๒.
 ๓๒ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๑.
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เวลาจะเฝา้แหน	เพราะถา้เจา้พนกังานทีจ่กุชอ่งลอ้มวง	เหน็ถอืไมเ้ทา้พระราชทานมาเปน็
สำาคญักป็ลอ่ยใหเ้ขา้เฝา้แหนไดไ้มห่า้มปราม	สว่นผูห้ญงิพระราชทานหบีหมากเงนิ	สลกั
ลายอกัษรพระนามเปน็เครือ่งยศ	ถอืหบีหมากนัน้ไป	กเ็ขา้เฝา้แหนทีไ่หนๆ	ไดเ้หมอืนกนั”๓๓ 

ข้าราชการ

	 มุมมองเกี่ยวกับข้าราชการผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรก	 พบว่า
ขา้ราชการทีต่ามเสดจ็ประกอบดว้ยขา้ราชการทีเ่ปน็พระบรมวงศานวุงศแ์ละขา้ราชการ
ที่มาจากตระกูลขุนนาง	ดังนี้

	 ข้าราชการที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์มีจำานวน	๖	พระองค์	ล้วนเป็นเจ้านาย
ชั้นสูง	 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัชกาลที่	 ๕	 แต่ละพระองค์ทรงดำารงตำาแหน่ง
สำาคัญในทางราชการ	ได้แก่

	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร	 กรมหลวงดำารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารง
ราชานุภาพ

	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ	 กรมขุนสมมตอมรพันธ์
ราชเลขาธกิารในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	กำากบัดแูลกรมพระอาลกัษณ์
และเป็นอธิบดีกรมพระคลังข้างที่	 ต่อมาคือ	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระสมมต-
อมรพันธ์

	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์	 กรมหมื่นสรรพสาตร
ศุภกิจ	 ผู้บังคับการกรมช่างมหาดเล็ก	 ทรงบังคับบัญชางานช่างต่างๆ	 ในพระบรม
มหาราชวัง	 เป็นนักถ่ายภาพยนตร์รายแรกของไทย	 ต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	ต่อมา
คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖

 ๓๓ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๒-๑๔๓.
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	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมขุนนครสวรรค์วรพินติ	
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ	 กระทรวงทหารเรือ	 ต่อมาคือจอมพลสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	 กรมขุนนครราชสีมา	
ผู้บัญชาการกองพล	 กระทรวงทหารเรือ	 ต่อมาคือ	 พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ	กรมหลวงนครราชสีมา

	 ส่วนข้าราชการที่มาจากตระกูลขุนนาง	มี	๓	คน	คือ

	 พระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์	 (โต	 บุนนาค)	 ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก	 และเป็นราชองครักษ์ประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว	ต่อมาคือพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์	สมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่	๕	

	 พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ	 (นพ	 ไกรฤกษ์)	 อธิบดีกรมชาวที่	 ดูแลรักษา
พระราชฐาน	แรกรับราชการเป็นมหาดเล็กประจำาห้องพระบรรทม

	 หลวงศักดิ์นายเวร	 (อ้น	 นรพัลลภ)	 ประจำาอยู่ในเรือบรรทุกเครื่องครัว	
ต่อมาคือจมื่นเสมอใจราช

	 ข้าราชการเหล่านี้คือ	 “เพื่อนเที่ยว”	 ในการเสด็จประพาสต้น	 โดยโปรดให้
เรียกว่า	 “กองงานพิเศษของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”	 จะมีหน้าที่
รบัผดิชอบทีข่ึน้อยูก่บัความถนดัของแตล่ะบคุคล	ในการแบง่หนา้ทีน่ัน้ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัวา่
ใครเปน็ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่	หรอืใครเปน็ขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ย	เชน่	ใครมคีวามสามารถ
ในการทำากับข้าวก็จะปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่หน้าเตา	 ใครที่หุงข้าวเก่งก็จะเป็นพนักงาน
หุงข้าว	 แต่ถ้าใครทำาอะไรไม่เป็นเลย	 พระองค์ก็ไม่ยอมให้อยู่เฉยๆ	 คนผู้นั้นต้องรับ
หน้าที่เป็นกองล้างชาม	 การตั้งกองงานพิเศษฯ	 นั้น	 เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าน่าจะมี
กิจกรรมทำากันให้เพลิดเพลิน	มีการแบ่งงานกันทำา	นอกจากนั้นการทำาครัวเลี้ยงกันเอง
ในเวลาที่ออกมาท่องเที่ยวจะทำาให้รู้สึกสนุกและเจริญอาหารมากกว่าการที่มีพ่อครัว
มาทำาให้	และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์
ระดับสูงกับข้าราชที่เป็นขุนนาง	ทำาให้ข้าราชการระดับต่างๆ	ได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน
ในฐานะทีเ่สมอภาคกนั	โดยไมม่กีารแบง่ชัน้วรรณะและเปน็การลดการถอืทฐิวิา่ตนเปน็
เจา้ขนุมลูนายทีต่อ้งมคีนมารบัใชแ้ละทำางานใหท้กุอยา่ง	นอกจากนีย้งัเปน็การไดส้มัผสั
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วิถีชีวิตและรับรู้ทุกข์สุขของราษฎรอีกด้วย

	 ระหว่างการเสด็จประพาสต้น	 หากมื้อไหนไม่ได้แวะบ้านชาวบ้าน	 เจ้านาย
และขุนนางที่ตามเสด็จก็ช่วยกันทำาครัวกันเองตามความสามารถ	 เช่น	พระยาสุรวงศ์
วัฒนศักดิ์	 (โต	 บุนนาค)	 เป็นลูกมือขอดเกล็ดปลา	 สับและหั่นเป็นอาหาร	 พระเจ้า
น้องยาเธอ	 กรมหลวงดำารงราชานุภาพกับกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงทำาหน้าที่คน
ล้างถ้วยชามเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมขุนนครราชสีมา	ทุกพระองค์ทรงใช้ชีวิตกันอย่างสามัญชนทั่วไป

	 จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่ตามเสด็จในการเสด็จประพาสต้นคราวแรกนี้	 เป็น
ผู้มีความใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านสายพระโลหิต
โดยตรง	 พระประยูรญาติ	 และเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแต่ทุกพระองค์
และทุกคนต่างเป็นข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นการเฉพาะด้าน
และมีความเหมาะสมในการทำาหน้าที่ในกระบวนเสด็จ	 นอกจากนี้ยังจะเป็นแนวทาง
ในการนำาประสบการณ์จากการตามเสด็จประพาสต้นไปทำาประโยชน์ให้แก่ประชาชน
และบ้านเมืองต่อไป	โดยเฉพาะสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมารซึ่งทรงอยู่
ในฐานะรัชทายาท	 ประสบการณ์ในการเสด็จประพาสต้นคราวนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
พระองค์ประชาชน	และบ้านเมือง	เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อไป	นอกจากนี้
พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหลวงดำารงราชานุภาพ	 เสนาบดีกระทรวง	 มหาดไทยผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ	 “บำาบัดทุกข์บำารุงสุข”	 ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ	 โดยตรง
ก็ทรงได้	 “รับรู้”	 ชีวิตของผู้คนตามหัวเมืองในเส้นทางเสด็จอันจะเป็นประโยชน์
นำาไปปรบัปรงุการบรหิารราชการแผน่ดนิระบบเทศาภบิาลในกระบวนการปฏริปูประเทศ
ต่อไป

	 ในส่วนข้าราชการตามหัวเมืองที่เสด็จประพาสต้นนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามเน้นการเสด็จฯ	ที่ไม่ให้มีการรับเสด็จอย่างเป็น
ทางการ	 เช่น	 คราวเสด็จเพชรบุรีในวันที	่ ๑๗	 กรกฎาคม	 เมื่อทรงเปลี่ยนจากการ
เสดจ็โดยทางเรือ	มาเปน็เสดจ็โดยทางรถไฟตรงไปยังเมืองเพชรบรุีโดยมิใหข้า้ราชการ
ที่เมืองนี้ทราบ	 ด้วยมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรบ้านเมืองในเวลาปกติที่
ไม่ได้มีการเตรียมการรับเสด็จ	 อย่างไรก็ดีในคราวเสด็จเมืองเพชรบุรีอีกครั้งเมื่อ
วันที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	 เรือพระที่นั่งต้องไปจอดที่หน้าบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์	
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(เทศ	 บุนนาค)	 เจ้าเมืองเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ไม่ค่อย
มีโอกาสเสด็จประพาสต้นเพราะ	 “ไม่มีทางที่จะเล็ดลอดหลีกไปได้เหมือนแถวแม่น้ำา
ราชบุรีและสมุทรสงคราม	ความสนุกสนานแปลกประหลาดไม่ใคร่จะมี...”๓๔ 

ประชาชน

	 มุมมองเกี่ยวกับประชาชนผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรก	ก็คือ	วิถีชีวิต	
ความเป็นอยู่	 ของผู้คนตามเส้นทางเสด็จซึ่งก็น่าจะเป็นภาพเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชการที่ตามเสด็จได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และได้	 “รับรู้”	 ทุกข์สุขของประชาชนตามความเป็นจริงอย่างใกล้ชิด	 ทำาให้ได้เห็น
“ตัวตน”	 ที่แท้จริงของชาวบ้านซึ่งดำาเนินชีวิตตามแบบวิถีไทย	 ที่มีความผูกพันกับ
สายน้ำา	 เพราะมักตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำาลำาคลอง	 วิถีชีวิตของประชาชนที่สะท้อน
ให้เห็นมีดังนี้

 ๑. การประกอบอาชีพ

  ๑.๑ การเพาะปลูก ทำานา ทำาไร่หอม กระเทียม พริก	 ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนี้	 ซึ่งบางฤดูกาลน้ำาก็ท่วมทุ่ง	 เรือกสวนไร่นา	 และคันคลอง
จนถึงกับต้องรีบเก็บพืชผักตากให้แห้งดังชุมชนริมคลองดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	

  ๑.๒ การประมงโดยวิถีธรรมชาติ ชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพนี้
ได้แก่	 การจับปลา	 กุ้ง	 ปลาหมึก	 ซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์สามารถหาซื้อได้ตาม
เส้นทางที่เสด็จผ่าน	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มักโปรดเกล้าฯ	ให้ซื้อ
พืชผลและสัตว์น้ำามาปรุงเป็นอาหารอันโอชารส	ดังกล่าวมาแล้ว	

  ๑.๓ การต่อเรือขายและการรับจ้างขนส่งสินค้าและผู้คน	 ดังเห็นได้
จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ตามเสด็จฯ
ไปช่วยกันเสาะหาซื้อเรือ	 จนได้เรือมาดประทุน	 ๔	 แจว	 ๑	 ลำา	 พระราชทานชื่อว่า
“เรือต้น”	ดังกล่าวมาแล้ว	

 ๓๔ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๗.
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	 	 นอกจากนี้เจ้าของเรือบางราย	 เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จแล้วก็รับจ้างขนส่ง
ผู้คนไปยังสถานที่ตามผู้ว่าจ้าง	ดังวันที่	๒๐	กรกฎาคม	โปรดให้จ้างเรือประทุน	๒	แจว	
ที่บรรทุกของสวนขึ้นไปขาย	แล้วเสร็จจ้างให้เจ้าของแจวมาส่งที่เมืองราชบุรี

	 	 จะเห็นได้ว่า	 ชาวบ้านได้ใช้น้ำาและแม่น้ำาลำาคลองเพื่อการอุปโภคบริโภค
การประกอบอาชีพในการเพาะปลูก	 การประมง	 และเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ผู้คนและผลผลิตทางเกษตรกรรมไปสู่ตลาด	วัด	และชุมชนต่างๆ

 ๒. ความเชือ่ความศรทัธาในพระพทุธศาสนา ไสยศาสตร ์และความผกูพนั
ของชุมชนกับวัดซึ่งมักตั้งอยู่ริมน้ำา

	 ชุมชนมีชีวิตผูกพันกับวัดใกล้บ้าน	ในการทำาบุญประเพณีต่างๆ	ตั้งแต่	“เกิด
จนตาย”	 สืบเนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธารวมทั้งในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ดว้ย	ดงัในวนัที	่๒๑	กรกฎาคม	เสดจ็ฯ	ตามคลองวดัประดู่	ถงึวดัประดูห่ยดุพกัทำาครวั	
เสวยเช้าที่วัดนี้	มีพระรดน้ำามนต์	คนเจ็บไข้เพื่อรักษาโรคซึ่งบางส่วนถูกกระทำาคุณไสย	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ยินเสียงละครชาตรีอยู่ในสวน	รับสั่ง
ให้แวะเรือพระที่นั่งเข้าไป	 ทราบว่าลูกเจ้าของบ้านเจ็บมีการบนบานไว้	 เมื่อรักษาหาย	
จึงมีละครชาตรีแก้บน

	 สมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยผูต้ามเสดจ็
กท็รงไดร้บัประสบการณเ์ชน่นี	้คราวเมือ่ทรง	“เมาคลืน่”	จากการตามเสดจ็กระบวนเรอื
เป็ดทะเลบริเวณปากน้ำาแม่กลองเม่ือวันท่ี	 ๓๐	 กรกฎาคม	 และเม่ือกระบวนเรือเสด็จ
แวะพักทำาครัวเย็นท่ีวัดโกรกกราก	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรง	 “รู้สึก
บอบช้ำาเรือ่งเมาคลืน่ไมห่าย	นกึวา่ถา้ไดอ้าบน้ำาเสยีสกัทเีหน็จะสบาย”๓๕	จงึทรงขอขึน้ไป
อาบน้ำาบนกฏุพิระ	ทรงเหน็ตุม่น้ำาตัง้เรยีงรายเปน็แถวอยูบ่นนอกชานเหมอืนทีว่ดัประดู่	
ก็ทรงทราบว่าพระเจ้าของกุฏิเป็น	“พระหมอน้ำามนต์”	เมื่อทรงขออาบน้ำา	พระเจ้าของ
กุฏิก็รดน้ำามนต์ให้เพราะเข้าใจว่าไปขอรดน้ำามนต์	ทรงสรุปว่า	“...	แต่น้ำามนต์ของท่าน
องค์นี้ดีจริง	ตั้งแต่รดแล้วรู้สึกโล่งใจหายเมาคลื่นสนิททีเดียว...”๓๖ 

 ๓๕ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๑.
 ๓๖ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๒.
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 ๓. ความมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจต้อนรับผู้มาเยือน 

	 ชาววัดและชาวบ้านตามเส้นทางเสด็จประพาสต้นล้วนแสดงความมีน้ำาใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจต้อนรับผู้มาเยือนทั้งๆ	 ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน	 ทั้งนี้เป็นไปตาม
ธรรมเนียมไทยแต่โบราณที่ว่า	“ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”

	 ในการเสด็จประพาสต้น	มักประทับ	“ทำาครัว”	เสวยพระกระยาหาร	ประทับ
แรมในเรือที่จอดหน้าวัดต่างๆ	 ตามเส้นทางเสด็จซึ่งก็ทรงได้รับการต้อนรับจาก
“ชาววัด”	ทั้งๆ	ที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร	ขณะเดียวกันเม่ือเสด็จฯ	ผ่านบ้านเรือนชาวบ้าน	ก็จะ
ทรงได้รับการเช้ือเชิญและ	 “เล้ียงอาหาร”	 ดังเช่น	 ในวันท่ี	 ๑๔	 กรกฎาคม	 กระบวน
เสด็จออกจากบางปะอิน	ล่องมาตามลำาน้ำา	ประทับ	วัดปรมัยยิกาวาส	และเสดจ็ประพาส
สวนสะท้อนที่กำาลังออกผลงามที่แม่น้ำาอ้อม	 แขวงเมืองนนทบุรีตามคำาเชื้อเชิญของ
เจ้าของสวน	แล้วมาประทับแรมที่หน้าวัดเขมาภิรตาราม	ต่อมาวันที่	 ๑๖	กรกฎาคม
ประทับแรมที่หน้าวัดหนองแขมใน	จากนั้นได้เสด็จฯ	เข้าคลองดำาเนินสะดวก	น้ำากำาลัง
ท่วมทุ่งและคันคลองเจิ่งทั้งสองฝั่ง	เรือจึงแล่นได้สะดวก	แล้วมาถึงหลักหก	ประทับ
แรมทีว่ดัโชตทิายการาม	ทรงเรอืเลก็พายไปประพาสทุง่คอืไรท่ีน่้ำาทว่ม	เปน็ทะเลไปหมด	
เจ้าของไร่ต่างก็เก็บเอาหอมกระเทียมขึ้นผึ่งตามชานบ้านเรือนและบนหลังคา	ยายผึ้ง
เจ้าของบ้านซึ่งกำาลังตากหอมกระเทียม	 ร้องเชื้อเชิญให้แวะที่บ้าน	 แล้วนำาอาหารที่
เตรียมไว้กินเองในเวลาเย็นมาเลี้ยงโดยไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัว	 เช่นเดียวกับราย
นายช้างและนางพลับดังกล่าวมาแล้ว

 ๔. ความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชการยังตระหนักถึง
ความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์	ทั้งที่ยังไม่พบพระองค์จริงเห็นแต่ใน
พระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งในขณะนั้นก็ยังไม่แพร่หลายนัก	 เช่น	 กรณีเจ๊กฮวดลูกชาย
ยายผึ้ง	เมื่อเห็นพระองค์จริงก็จำาได้และได้แสดงความเคารพพระองค์อย่างสูงสุด

	 นอกจากนีก้ใ็นกรณทีีไ่ดร้บัขา่วการเสดจ็อยา่งเปน็ทางการ	เชน่	เหตกุารณใ์น
วันที่	๒	สิงหาคม	ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
คลองภาษีและคลองสองพี่น้องตามลำาดับ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
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ได้เสด็จล่วงหน้าก่อนกระบวนเรือเสด็จ	 เพื่อมาจัดสถานที่ประทับแรมที่หน้าวัด
บางบัวทอง	ปรากฏว่าอำาเภอ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และชาวบ้านประมาณสามสี่ร้อยคน
มาช่วยกันแผ้วถางและทำาสะพานที่จอดเรือพระที่นั่งเพื่อให้ทันรับเสด็จ	พวกผู้หญิงแม้
มิได้ถูกขอแรงทำางานก็พากันอาสาตั้งเตาหุงข้าวทำาครัวเลี้ยงคนงาน	 ทั้งข้าวปลา	
ผัก	 หญ้า	 หมาก	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพจะทรงออกเงินใช้ค่าเสบียง
อาหารก็ไม่มีใครยอมรับ	 “ว่าอยากจะช่วยกันรับเสด็จ	 พอบ่าย	 ๔	 โมงการแล้วเสร็จ
เลี้ยงกันเอิกเกริกสนุกสนานราวกับงานไหว้พระอย่างใหญ่	 ใครได้เห็นแล้วจะต้องยินดี	
ด้วยเห็นได้ว่าไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความสามิภักดิ์ต่อพระเจ้าอยู่หัวเพียงไร”๓๗ 

	 นอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังรายเจ๊กฮวดลูกชายยายผึ้ง

	 จากมุมมองประชาชนโดยผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรก	 จะเห็นถึงวิถี
ชวีติของผูค้นทัง้ในดา้นการประกอบอาชพี	ความเปน็อยู	่ศรทัธาความเชือ่ทัง้ในพระพทุธ
ศาสนาและไสยศาสตร์	 ความมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้อนรับผู้คนต่างถิ่นผู้มาเยือน	
และที่สุดก็คือความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่าง
เปี่ยมล้น	 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นคนไทยมาทุกยุค
ทกุสมยั	ภาพชวีติของประชาชนดงักลา่วกส็ะทอ้นใหเ้หน็ความสมัพนัธอ์นัดงีามระหวา่ง
พระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วย

ผลของการเสด็จประพาสต้นคราวแรก

 ๑. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเสด็จประพาสต้น	 คือการทำาให้
พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับเป็นปกติสุข	
ดังสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า	 “การเสด็จคราวนี้เป็นที่
เรียบร้อยมีความสุขสบายทั่วกัน	 คือพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ	 เวลานี้นัยว่าทรงสบาย
หายประชวรเปน็ปกตแิลว้ได”้๓๘	นบัเปน็ผลโดยตรงของการเสดจ็ประพาสตน้ตอ่รชักาลที	่
๕	อยา่งไรกด็	ีหลงัจากเสดจ็ประพาสตน้คราวแรกไดเ้พยีง	๖	ป	ีพระองคก์เ็สดจ็สวรรคต

 ๓๗ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๕.
 ๓๘ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๗.
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 ๒. การเกิดธรรมเนียมการเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕	 หลังจากการ
เสด็จประพาสต้นคราวแรกแล้ว	รัชกาลที่	๕	ได้เสด็จประพาสทำานองเดียวกันอีกหลาย
คราวทั้งในกรุงเทพฯ	และตามมณฑลหัวเมือง	เช่น	สระบุรี	กำาแพงเพชร	นครสวรรค์	
สุพรรณบุรี	และปราจีนบุรี	แต่การเสด็จประพาสคราวหลังๆ	มีลักษณะ	“ความขบขัน
น้อยไปกว่าคราวแรกๆ...”๓๙	 ด้วยเหตุผลดังที่สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
ทรงอธิบายว่า	 “...ด้วยเหตุ	 ๒	 ประการ	 คือราษฎรรู้เสียมากว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรด
เสด็จอย่างคนสามัญ	 ถ้าเห็นใครแปลกหน้าเป็นผู้ดีชาวบางกอก	 ก็ชวนจะเข้าใจไป
เสียว่าพระเจ้าอยู่หัว	 บางทีมหาดเล็กเด็กชาพากันไปเที่ยว	 ไปถูกราษฎรรับเสด็จเป็น
พระเจ้าอยู่หัวก็มี	 เพราะฉะนั้นในตอนหลังจะหาใครรู้จักพระองค์สนิทอย่างนายช้าง	
ยายพลับ	ไม่มีอีก	อีกประการหนึ่ง	ตั้งแต่เสด็จกลับจากยุโรปคราวหลัง	มีเรือยนต์เข้า
มาใช้ในกระบวนเสด็จๆ	ประพาสด้วยเรือยนต์เสียมาก	เมื่อเสด็จประพาสด้วยเรือยนต์
แล้วก็ต้องเป็นอันรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวอยู่เอง	จึงไม่ใคร่มีเรื่องขบขันอย่างคราวแรก…”๔๐ 

 ๓. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ข้าราชการ และประชาชน และระหว่างข้าราชการกับประชาชน	 การเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรกก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการ	“เข้าถึง”	ประชาชน
อันนำาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านการปกครองเพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ปลอดจาก	 “การถูกข่มขู่คุกคาม”	 จากข้าราชการท้องถิ่น	
กล่าวคือจากการเสด็จประพาสอย่างสามัญชน	ทำาให้รัชกาลที่	 ๕	ทรงรับรู้ข้อมูลของ
ท้องถิ่นนั้นๆ	 อย่างชัดเจนและได้ทอดพระเนตรทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง
ไม่ผ่านการรายงานจากข้าราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลนี้มีการปฏิรูปการ
ปกครองและวางรากฐานความเจริญในหลายๆ	ด้าน	เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ของระบบบริหารราชการแผ่นดิน	จึงต้องมีการดำาเนินการและติดตามประเมินผลด้วย
ความสุขุมรอบคอบและใกล้ชิด	 การเสด็จประพาสต้นคราวแรกจึงเป็นเสมือน
การลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจราชการและตดิตามผลจากการปฏริปูการปกครองทีพ่ระองคท์รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งข้าราชการออกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำาตามหัวเมืองต่าง

 ๓๙ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๗-๓๘.
 ๔๐ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๙.
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พระเนตรพระกรรณ	 การเสด็จประพาสต้นทำาให้ทรงเห็นการปกครองของเจ้าหน้าท่ี
บ้านเมือง	 ว่าทำาการปกครองได้เรียบร้อยราบร่ืนเพียงใด	 หรือกดข่ีให้ราษฎรเดือดร้อน
อย่างไร	 หากทรงพบข้อบกพร่อง	 จะทรงรีบจัดการแก้ไขหรือให้เปล่ียนแปลงใหม่
โดยเร็ว	เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีท้ังหลายต้องปฏิบัติหน้าท่ีการงานอย่างเคร่งครัดและซ่ือตรง
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 ซ่ึงส่งผลต่อความสำาเร็จของการปฏิรูปการ
ปกครองอันจะสะท้อนเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนในท่ีสุด

	 ตัวอย่างผลของการเสด็จประพาสต้น	 ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประชาชน	 คือ	 คราวเสด็จประพาสต้นที่ท่าฉลอม	 เมือง
สมุทรสาคร	 พระองค์ได้เสด็จประพาสที่ตลาดบ้านท่าฉลอมหรือตลาดท่าจีน	 ได้ทอด
พระเนตรสภาพของตลาดท่าฉลอมแล้วมีรับสั่งในภายหลังว่าสกปรกเสื่อมโทรม	 เป็น
เหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย	 มีหนังสือราชการถึงพระยาพิไชยสุนทร	 ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครใน
ขณะนั้น	 ให้เรียกกำานันผู้ใหญ่บ้านที่ตลาดท่าจีนมาประชุม	 และปรึกษากันว่าควรจะ
ทำาอย่างไร	 อย่าให้เป็นที่ติเตียนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้	
ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครจึงได้ชักชวนพ่อค้าประชาชนในตำาบลท่าฉลอม	เรี่ยไรเงิน
ได้เป็นจำานวน	 ๕,๔๗๒	 บาท	 นำามาปรับปรุงตลาดท่าฉลอมให้สะอาด	 และทำาถนนปู
อิฐพร้อมด้วยสะพานข้ามคลองอีก	๓	แห่ง	เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเปดิถนนทีส่รา้งขึน้ใหมแ่ละ
พระราชทานชือ่ถนนวา่	“ถนนถวาย”	และเนือ่งจากทรงเหน็ความเสยีสละรว่มแรงรว่มใจ
ของชาวตำาบลทา่ฉลอมเพือ่สว่นรวมจงึทรงมพีระบรมราชโองการพระราชทานภาษเีรอื	
ภาษีร้านค้าและภาษีโรงเรือนของตำาบลท่าฉลอมให้ไว้เป็นเงินรักษาถนน	 จุดดวงโคม
ในเวลากลางคืนและจัดจ้างคนเก็บขยะมูลฝอยในตำาบลไปทิ้งที่อื่นให้สะอาด	 จากพระ
ราชดำารทิีพ่ระราชทานไวจ้งึเปน็จดุรเิริม่ใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัตัง้สขุาภบิาลหวัเมอืง
แห่งแรกขึ้นในประเทศไทยที่ตำาบลท่าฉลอมเมื่อวันที่	๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๔๙	
กอ่นจะมปีระกาศพระบรมราชโองการขยายเขตสขุาภบิาลตำาบลทา่ฉลอมเปน็สขุาภบิาล
เมืองสมุทรสาคร	และสุขาภิบาลในเขตท้องที่อื่นๆ	ต่อไปอีกถึง	๓๕	เขต

	 ในส่วนของข้าราชการที่ตามเสด็จประพาสต้นก็มีโอกาสได้	 “รับรู้”	 สภาพ
ความเป็นจริง	 ความทุกข์และความสุขของประชาชน	 ซึ่งทำาให้เกิดความเข้าใจ
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ขณะเดยีวกับที่ดำาเนนิตามแบบอยา่งพระราชปฏบิตัแิละพระราชจริยวตัรของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อทั้งข้าราชการและประชาชนด้วยยึดหลักพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ตั้ง	ด้วยการยึดแบบอย่างปฏิบัติเช่นนี้ก็ทำาให้การเข้าถึง
ประชาชนของข้าราชการเป็นไปโดยง่าย	 และนำาไปสู่การปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ่นดินในส่วนหัวเมืองได้อย่างถูกจุดเป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ตาม
พระราโชบายของรัชกาลที่	 ๕	 นับเป็นกุศโลบายที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระผู้นำาและนักปกครองผู้ทรง
พระปรีชาสามารถ	 เป็นการใช้หลัก	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 และปรับปรุงในกระบวนการ
ปฏิรูป”	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 พระราชนัดดา	 “หลานปู่”	
ของพระองค์ก็ได้ทรงใช้หลักในทำานองเดียวกันนี้ในการให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติต่อ
ประชาชนคือ	“เข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา”	

 ๔. การทำานุบำารุงเศรษฐกิจ	 การเสด็จประพาสต้นคราวนี้ซึ่งใช้ระยะเวลา
กว่า	 ๑	 เดือน	ทำาให้มีการใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำานวนมาก	 เกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนในหมู่ประชาชน	 เอื้อต่อการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน	 เช่นการเพาะปลูก	 การทำาประมง	 การต่อเรือ	 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
หลายตอนที่นำามาประกอบ

 ๕. การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	 ในการเสด็จประพาสต้นคราวแรก
จะเห็นได้ว่า	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะหยุดประทับแรม
หรือพักทำาครัว	 แม้กระทั่งว่าราชการบริเวณหน้าวัดที่ตั้งเรียงรายตามชุมชนริมแม่น้ำา
ลำาคลองต่างๆ	พร้อมกับพระราชทาน	“เงินล้างวัด”	แก่วัดนั้นๆ	เป็นการทำานุบำารุงวัด
ส่วนหนึ่ง	 นอกเหนือจากการพระราชทานพระราชทรัพย์และสิ่งของเพื่อบำารุงวัดโดย
ปกติแล้ว	นอกจากนี้ก็โปรดเสด็จฯ	ไปนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาวัด
กับทั้งเสด็จทอดพระเนตรสิ่งก่อสร้างต่างๆ	 ที่แสดงประวัติความเป็นมาของวัดและ
ชุมชน	 พร้อมกับทรงสนทนากับพระภิกษุที่จำาพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ	 รวมทั้งชาวบ้าน
ที่มาทำาบุญ	หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ	อยู่เนืองๆ	

	 พระราชจริยวัตรดังกล่าวสะท้อนถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชน
ทุกกลุ่มและทุกชนชั้นในสังคม	 กับทั้งยังเป็นการสร้างความเจริญให้แก่สังคมโดยผ่าน
สถาบันศาสนา	 ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความหมายและความสำาคัญต่อชุมชนโดยเฉพาะ
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ในด้านจิตวิญญาณและภูมิปัญญา

	 อย่างไรก็ดีผลของการเสด็จประพาสต้นซึ่งเริ่มขึ้นจากพุทธศักราช	 ๒๔๔๗	
เปน็คราวแรกนี	้ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื	การเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิและความผกูพนั
ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
ประชาชน	 “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน”	 ของพระองค์	 ดังที่	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารง
ราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์ว่า	

 ...เหตุใดสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่รักใคร่ของ
อาณาประชาราษฎรทั่วหน้า สมกับที่ได้ถวายพระนามจารึกไว้ใน
ฐานพระบรมรูปทรงม้าว่า “ปิยมหาราชาธิราช” ที่จริงพระองค์
ทรงรักใคร่ในไพร่ฟ้าข้าแผน่ดิน เหมือนกับบิดารักบุตร พอพระราช
หฤทยัทีจ่ะคุน้เคยคบหา และถงึเลน่หวักบัอาณาประชาราษฎรโดย
มิได้ถือพระองค์ ยกตัวอย่างดังจะเห็นได้ในเรื่องประพาสต้นนี้เป็น
พยาน การที่พระองคท์รงสมาคมกับราษฎร ไม่ใชส่กัแตว่า่เพียงจะ
รู้จัก หรือสนทนาปราศรัยให้คุ้นเคยกันเท่านั้น ย่อมทรงเป็น
พระราชธรุะไตถ่ามถงึความทกุขส์ขุ และความเดอืดรอ้นทีไ่ดร้บัจาก
ผูป้กครองอยา่งใดๆ บา้งทกุโอกาส ผูท้ีเ่คยตามเสดจ็ยอ่มเคยไดย้นิ
และทราบความอันนี้ ฉันได้เคยเห็นบางทีราษฎรกราบทูลร้องทุกข์ 
เป็นข้อความซึ่งทรงพระราชดำาริเห็นว่า เป็นความทุกข์ร้อนจริง 
ทรงรับธุระมาต่อว่า ทำาเอาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เสนาบดีลงมาได้ความ
รำาคาญใจหลายคราว บางทถีงึตอ้งผลดัเปลีย่นพนกังานปกครองก็
มีบ้าง เป็นเหตุให้การเสด็จประพาสเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ความ
สขุสำาราญของราษฎรไดอ้กีเปน็อนัมาก ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ บรรดาราษฎร
ที่ได้เสด็จไปทรงคุ้นเคย ในเวลาเสด็จประพาส พระองค์มิได้ทรง
ละลืม ในเวลาต่อมาเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ จะเข้าไป
เฝา้แหน กท็รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯพระราชทานโอกาสใหเ้ขา้เฝา้
ไดต้ามความปรารถนา บางทถีงึรบัสัง่ใหเ้ขา้ไปรบัพระราชทานเลีย้ง
ในพระราชวัง รับสั่งเรียกพวกที่คุ้นเคยเหล่านี้ว่าเพื่อนต้น มีอยู่ทั้ง
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ชายหญิงแทบทุกหัวเมืองที่ได้เสด็จประพาส...๔๑ 

	 นอกจากนี้การเสด็จประพาสต้นยังสะท้อนให้เห็นความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ในพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า

...การที่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำาหรับมั่งมี ไม่ใช่สำาหรับคุมเหง คน
เลน่ตามชอบใจ มใิชเ่กลยีดไวแ้ลว้จะไดแ้กเ้ผด็ มใิชเ่ปน็ผูส้ำาหรบัจะ
กินสบายนอนสบายถ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแล้วมีสองทาง คือ บวช
ทางหนึ่ง เป็นเศรษฐีทางหนึ่ง เป็นเจ้าแผ่นดินสำาหรับแต่เป็นคนจน
และเปน็คนทีอ่ดกลัน้ตอ่สขุและทกุข ์อดกลัน้ตอ่ความรกัและความ
ชัง อันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผู้ยุงยง เป็นผู้ปราศจากความ
เกียจคร้านผลที่จะได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้ว ว่า
เปน็ผูร้กัษาวงศต์ระกลูไวไ้ด ้และเปน็ผูป้อ้งกนัความทกุขข์องราษฎร
ซึ่งอยู่ในอำานาจความปกครอง ต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็น
หลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่น ถ้าผู้ซึ่งมิได้ทำาใจได้เช่นนี้ก็ไม่แล
เห็นเลยว่าจะปกครองรักษาแผ่นดินอยู่ได้๔๒ 

	 จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้าง	 “นวัตกรรม”	 ใหม่ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
สามัญโดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสิ่งที่ทรง	 “รับรู้”	 จากพระราชกรณียกิจที่พระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	สมเดจ็พระบรมชนกนาถทรงรเิริม่ไวซ้ึง่ไดแ้ก่	การเสดจ็
พระราชดำาเนินเยือนหัวเมืองซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มักโดยเสด็จด้วยและการเสด็จฯ	 ออกรับ
เรือ่งราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชนดว้ยพระองคเ์องอยา่งสม่ำาเสมอ	อนัทำาใหค้วามสมัพนัธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เดิมมี	“ช่องว่าง”	อยู่มากลดลงได้ในระดับหนึ่ง	
อย่างไรก็ดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้วิธีการที่แตกต่างจาก
สมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์คือ	

 ๔๑ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๔-๔๖.
 ๔๒ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๗.
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“การเสด็จประพาสต้น”	 ซึ่งหมายถึงการเสด็จพระราชดำาเนินไปยังสถานที่ต่างๆ
ในพระราชอาณาจักร	 ในลักษณะการปลอมพระองค์เป็นสามัญชน	 เพื่อมิให้ผู้ใดจำา
พระองค์ได้	 กับทั้งไม่มีการแจ้งหมายกำาหนดการล่วงหน้าและมิให้มีการเตรียมการรับ
เสด็จแต่อย่างใด	 แม้แต่คณะผู้ตามเสด็จก็ไม่ทราบเส้นทางเสด็จล่วงหน้า	 การเสด็จ
ประพาสต้นนอกจากจะเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถให้ผ่อนคลายจากพระอาการ
ประชวรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของการเสด็จฯ	 ครั้งนี้แล้ว	 ยังเป็นการทำาให้ได้
ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร	ได้ทรงรับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนดว้ยพระองคเ์องเพือ่จะไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอืตอ่ไป	นบัเปน็การเปดิ
มิติใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน	แม้จะได้เริ่มมาแล้วในรัชกาลที่	 ๔	แต่
การเสด็จฯ	 เยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นการเสด็จฯ	
เยีย่งพระมหากษตัรยิ์	มใิชเ่ยีย่งสามญัชนดงัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
จึงมิได้ทรงเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนตามสภาพที่เป็นจริงเท่าใดนัก	

	 นอกจากนี้การเสด็จประพาสต้นยังสะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้นำารัฐไทย
ยุคนี้	 ที่ใส่ใจในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขของราษฎรอย่างแท้จริง	 พระราชปฏิบัติของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อประชาชนของพระองค์เช่นนี้นับว่าเป็น
แนวทางให้ข้าราชการที่ตามเสด็จผู้มีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองในสมัยปฏิรูป
ทั้งที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์และที่สืบเชื้อสายจากตระกูลขุนนางและข้าราชการ
ผู้รับเสด็จได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในอันที่จะบำาบัดทุกข์บำารุงสุขของราษฎรให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ตามภาระหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยา่งแทจ้รงิ	ยิง่กวา่นัน้การเสดจ็ประพาสตน้ยงัเปน็แบบอยา่งของการเดนิทางไปตรวจ
ราชการและมีการประเมินผลการดำาเนินงานจากการปฏิรูปราชการแผ่นดินในลักษณะ
ที่ข้าราชการในท้องถิ่นไม่อาจ	“จัดฉาก”	หรือดำาเนินการในลักษณะ	“ผักชีโรยหน้า”	
บิดเบือนความจริงต่อผู้มาตรวจราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เลย	

	 ดังนั้นผลอันเกิดจากการเสด็จประพาสต้นอาจนำามาซึ่งการกำาหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการตามแนวความคิดสมัยใหม่ในปัจจุบันคือ	“การเข้าใจ	เข้าถึง	และ
พัฒนา”	 โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	 ซึ่งตรงกับพระราชดำาริและ
พระราชปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็น	 “หลานปู่”	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น
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พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ	 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระอจัฉรยิภาพในดา้นการบรหิารจดัการ
แบบเดียวกันโดยทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ในด้านนี้อย่างกว้างไกลล้ำาสมัยไปล่วงหน้า
กว่า	๑๐๐	ปีแล้ว

สรุป

	 จะเห็นได้ว่ามุมมองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	 ข้าราชการและประชาชน
ผา่นการเสดจ็ประพาสตน้คราวแรกของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วันัน้คอื	
“การประพฤติ”	และ	“การปฏิบัติหน้าที่”	ในฐานะต่างๆ	กันของบุคคลทั้ง	๓	สถานะ	
พระมหากษัตริย์ในฐานะพระผู้นำาแห่งแผ่นดิน	 ทรงประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงสามัญชน	
เพือ่จะไดท้รง	“รบัรู”้	ชวีติความเปน็อยูข่องประชาชนตามสภาพทีเ่ปน็จรงิดว้ยพระองค์
เอง	 ไม่ผ่านเพียงการทอดพระเนตรรายงาน	 หรือการทรงฟังคำากราบบังคมทูลจาก
ขา้ราชการเทา่นัน้	ขณะเดยีวกนักเ็ปน็การตดิตามและประเมนิผลการปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิในสว่นภมูภิาคกบัทัง้เปน็การทดลองใชก้ารคมนาคมแบบใหม่ทีท่รงวาง
รากฐานไวด้ว้ย	ในขณะเดยีวกนัขา้ราชการผูต้ามเสดจ็ซึง่ลว้นมบีทบาทสำาคญัยิง่ในการ
บริหารบ้านเมืองในระบบราชการแบบใหม่ก็เกิดความ	 “เข้าใจและเข้าถึง”	 ประชาชน
อันนำาไปสู่การปรับปรุงงานในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการปฏิรูป
บ้านเมืองตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ส่วนประชาชนก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ	 แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองทั้ง	 “ทุกข์และ
สุข”	 ให้ทรงทราบโดยไม่รู้เลยว่าบุคคลที่ตนได้	 “เลี้ยงอาหาร”	 และ	 “สนทนาวิสาสะ
ด้วยอย่างใกล้ชิด”	 คือ	 เจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินของตน	 จากการประพฤติปฏิบัติตาม
ฐานะดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ข้าราชการและประชาชน	 นั่นคือ	 “ความรัก	 ความเมตตา	 และความกรุณา”
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งข้าราชการและประชาชน	 ใน
ลกัษณะที	่“บดิามตีอ่บตุร”	ในขณะเดยีวกนั	ขา้ราชการผูม้คีวามจงรกัภกัดตีอ่พระองค์
อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ขวนขวายที่จะบริหารราชการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอยา่งเตม็สตกิำาลงัเปน็การสนองพระมหากรณุาธคิณุของพระองคแ์ละสนอง
คุณประเทศ	 ส่วนประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัวอยู่แล้วในเชิงนามธรรมในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช	
การเสด็จประพาสต้นก็ยิ่งทำาให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก	 พระเมตตา	 และ
พระมหากรณุาธคิณุของพระองคต์อ่ตนเองอยา่งเปน็รปูธรรม	ซึง่ทำาใหเ้กดิความซาบซึง้
และจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทับทวีคูณ	นำาไปสู่การ
ถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า	 “สมเด็จพระปิยมหาราช”	 ในเวลาต่อมา	
ซึ่งยังคงเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบจนทุกวันนี้
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