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บทคัดย่อ
มุมมองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน ผ่านการเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรก (๑๔ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗) ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ “การประพฤติ” และ “การปฏิบตั หิ น้าที”่ ในฐานะ
ต่างๆ กันของบุคคลทั้ง ๓ สถานะ พระมหากษัตริย์ในฐานะพระผู้นำ�แห่งแผ่นดิน ทรง
ประพฤติปฏิบตั ติ นเยีย่ งสามัญชน เพือ่ จะได้ทรง “รับรู”้ ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ตามสภาพที่เป็นจริงด้วยพระองค์เอง ไม่ผ่านเพียงการทอดพระเนตรรายงาน หรือ
การทรงฟังคำ�กราบบังคมทูลจากข้าราชการเท่านั้น ขณะเดียวกันก็เป็นการติดตาม
และประเมินผลการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคกับทั้งเป็นการ
ทดลองใช้การคมนาคมแบบใหม่ที่ทรงวางรากฐานไว้ด้วย ในขณะเดียวกันข้าราชการ
ผู้ตามเสด็จซึ่งล้วนมีบทบาทสำ�คัญยิ่งในการบริหารบ้านเมืองในระบบราชการแบบใหม่
ก็เกิดความ “เข้าใจและเข้าถึง” ประชาชนอันนำ�ไปสู่การปรับปรุงงานในส่วนที่ตนเอง
มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการปฏิรูปบ้านเมืองตามพระบรมราโชบายในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่วนประชาชนก็ได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ แสดงความเป็น
ตัวตนของตัวเองทั้ง “ทุกข์และสุข” ให้ทรงทราบโดยไม่รู้เลยว่าบุคคลที่ตนได้ “เลี้ยง
อาหาร” และ “สนทนาวิสาสะด้วยอย่างใกล้ชิด” คือ เจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินของตน
จากการประพฤติปฏิบัติตามฐานะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันงดงาม
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับข้าราชการและประชาชน นั่นคือ “ความรัก ความเมตตา
และความกรุณา” ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งข้าราชการ
และประชาชน ในลักษณะที่ “บิดามีต่อบุตร” ในขณะเดียวกัน ข้าราชการผู้มีความ
จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ขวนขวายที่จะบริหารราชการบ้านเมือง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มสติกำ�ลังเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ
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ของพระองค์และสนองคุณประเทศ ส่วนประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วในเชิงนามธรรมในระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช การเสด็จประพาสต้นก็ยิ่งทำ�ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก
พระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดความซาบซึ้งและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นทับทวีคูณ นำ�ไปสู่การถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ในเวลาต่อมา ซึง่ ยังคงเป็นทีเ่ คารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
ตราบจนทุกวันนี้

* เสนอในที่ ป ระชุ ม ราชบั ณ ฑิ ต และภาคี ส มาชิ ก ส�ำนั ก ธรรมศาสตร์ แ ละการเมื อ ง
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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ความนำ�
แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตมาถึง ๑๐๓
ปีในพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้แล้วก็ตาม (เสด็จสวรรคตวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๔๕๓) แต่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงคุ ณ ประโยชน์ น านั ป การแก่ ป ระเทศชาติ แ ละ
ประชาชนยังคงจารึกอยูใ่ นความทรงจำ�ของปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้ากัน อันสะท้อนให้เห็น
ความรักที่ทรงมีต่อทวยราษฎร์ของพระองค์เปรียบดัง “บิดารักบุตร” ซึ่ง “ย่อมยินดี
ด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์”๑ ทั้งนี้รวม
ไปถึงบรรดาข้าราชการผู้มีส่วนช่วยในการ “ปกบ้านป้องเมือง” จากการคุกคามของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกในสมัยปฏิรูปประเทศ ความรักซึ่งกอปรด้วยพระเมตตาและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์สง่ ผลให้ขา้ ราชการและประชาชนมีความจงรักภักดีตอ่
พระองค์ “ทบทวีขนึ้ ” อย่างประมาณมิได้จวบจนปัจจุบนั เรือ่ งราวความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริยก์ บั ข้าราชการและประชาชน สามารถมองเห็นได้ผา่ นมุมมองการเสด็จ
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ที่มาของการเสด็จประพาสต้น๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการ
เสด็จประพาสตามสถานทีต่ า่ งๆ มาตัง้ แต่ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ในรัชกาลที่ ๔ ทัง้ นีม้ าจาก
ปัจจัยสำ�คัญคือ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมชนกนาถ
มั กโปรดให้ พ ระองค์ตามเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังสถานที่ ต่ า งๆ อยู่ เ สมอ เช่ น
คราวเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีใน พ.ศ. ๒๔๐๑ ขณะพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา
(เสด็จพระราชสมภพวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖) อีกครั้งหนึ่งเสด็จขึ้นไปนมัสการ
พระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกตามราชประเพณีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ ขณะพระชนมายุ

ประยุทธ สิทธิพันธ์, ประวัติศาสตร์ประพาสต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บ�ำรุง
นุกูลกิจ, ๒๕๒๔), หน้า ๓๕๒.
๑
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๑๓ พรรษา และครั้งสุดท้ายตามเสด็จพระราชดำ�เนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เต็มดวงที่ต�ำ บลหว้ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
ขณะพระชนมายุ ๑๕ พรรษา และหลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นต้นมา ก็ยังคงโปรดการเสด็จประพาสตามสถานที่ต่างๆ ใน
พระราชอาณาจักรและต่างประเทศอยู่เสมอทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วน
พระองค์ ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพว่า
...พระบาทสมเด็ จ ฯพระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี
พระราชอัธยาศัยโปรดฯในการเสด็จประพาส ตัง้ แต่เสด็จเถลิงถวัล
ยราชสมบัติมา เสด็จประพาสแทบทุกปี เสด็จไปตามหัวเมืองน้อย
ใหญ่ในพระราชอาณาเขตบ้าง เสด็จไปถึงต่างประเทศบ้าง ได้เคย
เสด็จตามมณฑลหัวเมืองในพระราชอาณาเขตทัว่ ทุกมณฑล เว้นแต่
มณฑลภาคพายัพ มณฑลเพชรบูรณ์ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน
เท่านั้น ด้วยเมื่อในรัชกาลที่ ๕ ทางคมนาคมถึงมณฑลเหล่านั้นจะ
ไปมายังกันดารนัก เปลืองเวลาและลำ�บากแก่ผู้อื่น จึงรออยู่มิได้
เสด็จจนตลอดรัชกาล...๒
มูลเหตุสำ�คัญของการเสด็จประพาสต้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมิได้มีการ
วางแผนมาก่อน กล่าวคือ ใน พ.ศ.๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระราชวังบางปะอินเพื่อประทับพักผ่อน
พระอิริยาบถดังเช่นทุกครั้ง แต่ขณะที่ประทับอยู่นั้น ทรงมีพระอาการประชวรแพทย์
หลวงได้ตรวจพระอาการและพบว่าเป็นเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่าง
ตรากตรำ�มาเป็นเวลานาน ทรงมีพระราชกังวลเกี่ยวกับพระราชภารกิจในงานราชการ
จึงกราบบังคมทูลถวายความเห็นให้เสด็จประพาสไปยังสถานทีท่ หี่ า่ งไกล เพือ่ ให้ทรงว่าง
เว้นจากพระราชภารกิจไปช่วงระยะเวลาหนึง่ จึงจะทรงสามารถรักษาพระสุขพลานามัย
ให้กลับหายเป็นปกติได้ ในครั้งนั้นบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ช้นั ผู้ใหญ่ท่ตี ามเสด็จได้
๒
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เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗.
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พร้อมกันกราบบังคมทูลให้ทรงทำ�ตามที่แพทย์หลวงถวายคำ�แนะนำ�  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำ �ริเห็นชอบด้วย ๓ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่พระองค์เองทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการเสด็จประพาสไป
ยังสถานที่ต่างๆ อยู่แล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการเสด็จประพาสต้นเป็น
ครั้งแรก
อนึง่ การเสด็จประพาสต้นนีย้ งั พ้องกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ากาหลิบฮารูน
อัลราษจิต ผู้โปรดปรานการเสด็จทอดพระเนตรบ้านเมืองในยามค่ำ�คืนเป็นการส่วน
พระองค์ ซึง่ คงเป็นเรือ่ งราวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดปรานมาก
ถึงกับทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในลิลิตนิทราชาคริตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒๔ ก่อนการเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรก พระอุปนิสยั ของพระเจ้ากาหลิบ องค์นี้อาจเป็น “แรงบันดาลใจ”
ส่วนหนึ่งในพระราชนิยมการเสด็จประพาสต้นของพระองค์

ความหมายของการเสด็จประพาสต้น
“การเสด็จประพาสต้น” เดิมเรียกว่า “เที่ยวเรือปิกนิก (picnic)” หรือ
การเสด็จประพาสไปรเวต สาเหตุที่นำ�คำ�ว่า “ต้น” มาต่อท้าย “การเสด็จประพาส”
นั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์
จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓) เมื่อ
ข้าราชการผู้ตามเสด็จสามารถหาซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจว ได้ลำ�หนึ่งในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ความตอนหนึ่งว่า
...ไปจนถึงวัดเพลง จึงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจวได้ลำ� ๑
พระราชทานชือ่ ว่า เรือต้น ได้ยนิ รับสัง่ ถามให้แปลกันว่าเรือต้นแปล
ว่ากระไร บางท่านแปลว่าเรือเครื่องต้น บางท่านแปลว่าเรือทรง
อย่างในเห่เรือว่า “ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย” ดังนี้ แต่บางท่านก็แปล
๓

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นใน
รัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น รศ. ๑๒๓) ใน เสด็จประพาสต้น, (เชียงใหม่: บริษทั สันติภาพแพ็คพริน้ ท์
จ�ำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑-๒.
๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ลิลิตนิทราชาคริต: พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๔๙๑).
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เอาตื้นๆ ว่าหลวงนายศักดิ์ เป็นคนคุมเครื่องมหาดเล็กตามเสด็จ
หลวงนายศักดิ์ อ้น รับสัง่ เรียกว่าชือ่ ตาอ้น ตาอ้น เสมอ คำ�ว่าเรือ
ต้นนีก้ จ็ ะแปลว่าเรือตาอ้นนัน่ เอง แปลชือ่ เรือต้นกันเป็นหลายอย่าง
ดังนี้ อย่างไรจะถูกฉันก็ไม่ทราบแน่ แต่วันนี้กว่าจะเสด็จกลับมาถึง
เมืองราชบุรีเกือบยาม ๑ ด้วยต้องทวนน้ำ�เชี่ยวมาก เหนื่อยหอบ
มาตามกัน เริ่มเรียกการประพาสวันนี้ว่า ประพาสต้น เลยเป็นมูล
เหตุทเี่ รียกการประพาสไปรเวตในวันหลังๆ ว่าประพาสต้นต่อมา...๕
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้คำ�อธิบายความ
หมายของ “ประพาสต้น” ว่าเทีย่ วไปเป็นการส่วนพระองค์, เทีย่ วไปอย่างไม่เป็นทางการ,
ใช้วา่ เสด็จประพาสต้น๖
“การเสด็จประพาสต้น” หมายถึง การเสด็จเทีย่ วเล่นอย่างสามัญชนธรรมดา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ ไปยังสถานที่
ต่างๆ อย่างที่สามัญชนเดินทางและประสบกับสภาพอย่างที่สามัญชนประสบ พร้อม
กันนั้นก็เป็นความพยายามทำ�พระองค์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อมิให้ผู้ใดจำ�
พระองค์ ไ ด้ โดยไม่ โ ปรดให้ มี ท้ อ งตราสั่ ง หั ว เมื อ งให้ จั ด ที่ ป ระทั บ แรมหรื อ เตรี ย ม
การรับเสด็จแต่อย่างใด ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เวลาและสถานที่ที่จะเสด็จฯ นอกจากพระองค์
เอง แม้แต่คณะทีต่ ามเสด็จก็ไม่ทราบเส้นทางล่วงหน้า๗ การเสด็จประพาสต้นนีเ้ ป็นการ
เสด็จเยี่ยมราษฎรส่วนพระองค์มักจะเสด็จโดยทางชลมารคด้วยเรือมาดเก๋ง ๔ แจว มี
บางครัง้ ทีเ่ สด็จฯ โดยรถไฟ ทรงพระภูษาลำ�ลองอย่างสามัญชนและทรงปลอมพระองค์
เป็นข้าราชบริพาร ในฐานะผู้ตามเสด็จ ส่วนใหญ่โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ
ที่มีพระพักตร์ละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์ เป็นพระเจ้าอยู่หัวแทนพระองค์ ทั้งนี้
๕

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น
ในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น รศ. ๑๒๓) ใน เสด็จประพาสต้น, (เชียงใหม่: บริษัทสันติภาพ
แพ็คพริ้นท์จำ�กัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑-๑๒.
๖
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์,
๒๕๔๖), หน้า ๖๖๓.
๗
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้น
ในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น รศ. ๑๒๓) ใน เสด็จประพาสต้น, หน้า ๒.
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

เพื่อจะได้ทรงสนทนาทำ�ความคุ้นเคยกับราษฎรและทรงรับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยาก
ของคนเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง โดยราษฎรจะไม่เกิดความเกรงขามจนไม่กล้าพูด
ความจริงและเพือ่ ไม่ตอ้ งผ่านคำ�เพ็ดทูลของข้าราชการปกครอง การเสด็จประพาสต้น
กั บ พระบรมวงศานุ ว งศ์ แ ละข้ า ราชบริ พ ารที่ ใ กล้ ชิ ด นอกจากจะทรงได้ พั ก ผ่ อ น
พระราชอิริยาบถแล้ว ยังได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรตามหัวเมือง
เพื่อจะได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อไป

ลักษณะของการเสด็จประพาสต้น
การเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ นี้นับได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเสด็จประพาสซึ่งผิดไปจากพระราชประเพณีเดิม คือ การปลอมพระองค์ไม่ให้ฝ่าย
หัวเมืองและราษฎรได้รู้ตัว เพื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้
สอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่เป็นการเสด็จประพาสตาม
ลำ�น้ำ�โดยขบวนเรือปิกนิกพ่วงด้วยเรือไฟ โดยในขั้นแรกมิได้ทรงกำ�หนดระยะเวลา
และสถานที่ที่จะเสด็จฯ ไปอย่างชัดเจนแน่นอน แต่ทรงกำ�ชับบรรดาเจ้าเมืองและ
เจ้ากระทรวงไม่ให้จัดการรับเสด็จใดๆ โปรดให้เรือล่องไปตามแม่น้ำ�ลำ�คลองเข้าไป
ตามหมู่บ้านโดยไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าเป็นใคร ให้เข้าใจไปว่าเป็นเรือขุนนางมหาดเล็ก
ตามเสด็จ ต่อมาก็ทรงใช้วิธีนี้เสด็จฯ ไปตามหัวเมืองต่างๆ โดยทรงแวะเยี่ยมเยียน
ราษฎรจนถึงที่อยู่เสมอ
ในการเสด็จประพาสต้นนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือกผู้ใกล้ชิดตามเสด็จหลายคน มีทั้งพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ และ
ข้าราชบริพารผูใ้ กล้ชดิ บุคคลทีต่ ามเสด็จ ในการเสด็จประพาสดังกล่าวนีจ้ งึ ถูกเรียกว่า
“เพื่อนเที่ยว” ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ได้ตามเสด็จประพาสด้วย แต่ช่วยแบ่งเบา
พระราชภาระในการบริหารราชการสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ ได้แก่ พระเจ้า
น้องยาเธอผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงต่างๆ โดยจะทรงมีพระราชหัตถเลขาปรึกษาหารือ
ข้อราชการอยู่เสมอ
“เพื่อนเที่ยว” ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในการเสด็จประพาสต้นแต่ละครั้ง (ตาม
พระอิสริยยศและบรรดาศักดิ์ในขณะนั้น) เช่น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงนริศรานุวัดติวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำ�รงราชานุภาพ พระเจ้า
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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น้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัย
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมติอมรพันธ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสาตร
ศุภกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์
เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) และ
จมื่นเสมอใจราช (อ้น นรพัลลภ)
สำ�หรับการเสด็จประพาสต้นคราวแรก สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชา
นุภาพ ข้าราชการผูโ้ ดยเสด็จด้วยในครัง้ นัน้ ได้ทรงบรรยายลักษณะการเสด็จประพาสต้น
ซึ่งเป็น “ต้นแบบ” ของการเสด็จประพาสต้นครั้งต่อๆ มา ความตอนหนึ่งว่า
...การเสด็จประพาสต้นครั้งนั้น จึงมิได้เสด็จโดยกระบวน
หลวงอย่างเคยเสด็จเลียบมณฑลมาแต่กอ่ น มีแต่เรือพลับพลาพ่วง
เรือไฟไป ถ้าจะประทับแรมที่ไหนก็จอดเรือพลับพลาประทับแรมที่
นัน่ ไม่ให้ปลูกพลับพลาฝาเลือ่ น แต่ถงึ กระนัน้ เรือพลับพลาหลายลำ�
ด้วยกัน และเป็นเรือขึน้ ไปจากกรุงเทพฯ เมือ่ กระบวนเรือพลับพลา
ผ่านไปทางไหน ผู้คนก็รู้ว่าเป็นกระบวนเสด็จ ที่ตามวัด พระสงฆ์
ก็ลงสวดถวายไชยมงคล ตามบ้านเรือนราษฎรก็ตกแต่งเครือ่ งบูชา
รับเสด็จตลอดทาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดำ�รัส
ว่า เสด็จในเรือพลับพลาไม่เห็นแปลกอันใดกับเสด็จเลียบมณฑล
อย่างแต่ก่อน ไม่สมกับที่เสด็จไปเที่ยวประพาส เพื่อแต่สำ�ราญ
พระราชหฤทัยอย่างเดียว จึงทรงพระราชดำ�ริให้จัดกระบวนใหม่
เรียกกันในพวกที่ตามเสด็จว่า “กระบวนประพาสต้น” คือทรงเรือ
มาดเก๋ง ๔ แจวอย่างเช่นทีข่ า้ ราชการใช้กนั ลำ� ๑ มีเรือมาดประทุน
๔ แจวเป็นเรือเครื่องอีกลำ� ๑ พ่วงเรือไฟเล็กไปแต่ ๒ ลำ� เวลา
เช้าปล่อยกระบวนเรือพลับพลาให้ตรงไปยังที่ประทับแรม เสด็จ
ในกระบวนเรือประพาสต้นแต่โดยลำ�พัง ตามหลังกระบวนเรือ
พลับพลาไปห่างๆ บ้าง บางทีก็แยกไปคนละทาง ถ้าเสด็จไปพบ
ทีไ่ หนเหมาะดังเช่นวัดหนึง่ วัดใดซึง่ มีศาลาร่มรืน่ รโหฐาน ก็จอดแวะ
เรือพระที่นั่งขึ้นประทับทำ�เครื่องเสวยเวลากลางวัน เสวยแล้ว
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จึงเสด็จลงเรือประพาสต้น ตามไปยังเรือพลับพลาแรมในเวลาเย็นๆ
เสด็จประพาสอย่างนีท้ กุ วัน ไม่บอกให้ผใู้ ดทราบ ผูค้ นตามระยะทาง
จึงเข้าใจว่า เสด็จในกระบวนเรือพลับพลา เวลาเรือกระบวน
ประพาสต้นไปที่ไหน ก็ไม่มีใครใคร่รู้จัก ได้ทอดพระเนตรเห็นการ
งานของราษฎรที่เป็นอยู่ในพื้นเมืองโดยมิได้เตรียมรับเสด็จ และ
บางทีกส็ นทนากับราษฎรได้ทรงทราบกิจสุขทุกข์ทเี่ ขากราบทูล โดย
เขาสำ�คัญว่าบอกเล่าแก่คนสามัญ เกิดประโยชน์ประจักษ์แจ้งแก่
พระราชหฤทัยขึ้นด้วยอีกอย่าง ๑ จึงพอพระราชหฤทัย ในการที่
เสด็จอย่างประพาสต้นยิ่งกว่าเสด็จโดยกระบวนหลวง...๘

หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นคราวแรก
การเสด็จประพาสต้นคราวแรกนี้มีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ในหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗ หน้า ๕
เขียนไว้ว่า “วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เสด็จออกจากบางปะอิน (ล่องแม่น้ำ�เจ้าพระยา
ลงมา) ประทับแรมที่นนทบุรี ทรงทอดพระเนตรสวนแห่งหนึ่ง แล้วจึงเสด็จไป
ประทับแรมที่หนองแขม คลองภาษีเจริญ...”๙ แต่หลักฐานเอกสารที่สำ�คัญให้ราย
ละเอียดของการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้อย่างผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์แบบที่เรียกในเชิง
วิชาการว่า “ประจักษ์พยาน” (eyewitness) คือ หนังสือจดหมายเหตุเรือ่ งประพาสต้น
ในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓) พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้ตามเสด็จ
อย่างใกล้ชดิ ซึง่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ความตอนหนึง่ ว่า
...หนังสือจดหมายเหตุประพาสต้นนี้ เป็นจดหมายเหตุ
เล่าเรื่องตามเสด็จ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประพาสหัวเมืองเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) เรียก
กันว่า “คราวเสด็จประพาสต้น” นิยมว่าสนุกกว่าเสด็จคราวอื่นๆ
๘
๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗-๑๓๘.
หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗, หน้า ๕.
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โดยมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้ เมื่อ
เสด็จดำ�รงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราช มีรับสั่งให้ข้าพเจ้าแต่ง
ถวาย โดยพระบรมราชานุญาตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เมือ่
รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๕ สำ�หรับพิมพ์ในหนังสือทวีปญ
ั ญา ซึง่ ออกเป็น
รายเดือนในสมัยนัน้
เมื่อแต่งหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ถ้าแต่งเป็น
สำ�นวนอย่างจดหมายเหตุในทางราชการเห็นจะไม่น่าอ่าน เหมือน
อย่างเป็นทำ�นองเล่าสู่กันฟัง เพราะทางสำ�นวนอาจจะเล่าเรื่อง
ที่ ข บขั นได้ ส ะดวก จึ ง แกล้ ง แต่ งให้ เ ป็ น จดหมายของนายทรง
อานุภาพ หุ้มแพร มหาดเล็กที่ได้ไปตามเสด็จมีถึงมิตรคน ๑ ชื่อว่า
นายประดิษฐ์ เล่าเรื่องเสด็จประพาสครั้งนั้นให้ทราบ ชื่อบุคคลทั้ง
หลายทีป่ รากฏในจดหมายได้เรียกตามตรงเป็นพืน้ แต่ทแี่ กล้งเรียก
เป็นชื่อพรางมีอยู่บางแห่ง สำ�หรับจะให้เข้ากับเรื่อง มิใช่ประสงค์
จะปิดบังอย่างไร…๑๐
หนังสือจดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น ร.ศ.
๑๒๓) นีน้ บั เป็นหลักฐาน “มรดกความทรงจำ�” ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ในทางประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรัชกาลที่ ๕

เส้นทางเสด็จประพาสต้นคราวแรก
ในการเสด็จประพาสต้นคราวแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ระหว่างวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม เป็นเวลาร่วม ๒๕ วันนั้น เป็นการเสด็จโดยทางเรือ
จากบางปะอินล่องลงมาตามแม่น�้ำ เจ้าพระยา ผ่านเมืองนนทบุรี เข้าคลองบางกอกใหญ่
คลองภาษีเจริญ ฝั่งธนบุรี แล้วเสด็จฯ เข้าคลองดำ�เนินสะดวกเมืองราชบุรี เสด็จ
ผ่านแม่น้ำ�แม่กลองไปเมืองเพชรบุรี ผ่านลำ�น้ำ�เมืองเพชรบุรี เสด็จประพาสทางทะเล
แล้วเสด็จฯ เข้าปากน้ำ�ท่าจีน ทรงแวะเมืองสมุทรสงคราม และคลองสุนัขหอน แล้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, เรื่องเดิม, อธิบาย, ไม่ปรากฏ
หมายเลขหน้า.
๑๐
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เสด็จฯ ต่อไปยังเมืองสมุทรสาคร เสด็จประพาสคลองภาษีและคลองสองพี่น้องตาม
ลำ�ดับ แล้วเสด็จฯ ไปยังเมืองสุพรรณบุรี เข้าคลองบางปลาม้า และคลองจระเข้ใหญ่
เสด็จฯ กลับมายังพระนครศรีอยุธยาถึงบางปะอิน แล้วประทับรถไฟพิเศษเสด็จฯ กลับ
กรุงเทพฯ ในระหว่างเส้นทางเสด็จประพาสต้นบางครั้งก็เสด็จโดยรถไฟซึ่งเป็นผลส่วน
หนึ่งมาจากการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์

มุมมองเกีย่ วกับพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ และประชาชนผ่านการเสด็จ
ประพาสต้นคราวแรก
พระมหากษัตริย์
การเสด็จประพาสต้นคราวแรกได้ให้มุมมองเกี่ยวกับพระราชอุปนิสัยและ
พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายประการ ได้แก่
๑. ทรงต้องการ “รับรู้” ทุกข์สุขของประชาชนด้วยวิธีการปฏิบัติด้วย
พระองค์เอง
		 ๑.๑ การ “พักแรม” “เดินตลาด” และ “ทำ�ครัว” แบบสามัญชน ตลอด
การเสด็จประพาสต้น พระองค์มักประทับแรมและ “ทำ�ครัว” ตามหน้าวัดต่างๆ
เฉกเช่นสามัญชนคนเดินทางทั่วไป หรือผู้คนที่พักอาศัยอยู่บนเรือนแพตามแม่น้ำ�
ลำ�คลองในขณะนั้น ดังตัวอย่าง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลาเย็นเสด็จฯ มาประทับแรมที่หน้าวัดเขมา
ภิรตาราม จอดเรือพระที่นั่งเข้ากับหน้าวัด ใช้ศาลาน้ำ�หน้าวัดเป็นท้องพระโรง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม เสด็จฯ ประทับแรมที่หน้าวัดหนองแขม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม เสด็จฯ ตามคลองวัดประดู่ หยุดพักทำ�ครัว
เสวยเช้าที่วัดนี้
บางครัง้ ก็ทรงแวะพักหน้าเรือนของชาวบ้าน โดยทรงรับสัง่ ให้ผตู้ ามเสด็จ
ไปขออนุญาตเจ้าของเรือนเสียก่อน ดังในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม กระบวนเรือเสด็จออก
จากคลองวัดประดูเ่ ป็นเวลาเย็นมากแล้ว เรือไฟลากล่องมาถึงแม่น�้ำ ใหญ่จวนจะค่� 
ำ ก็หา
ที่ทำ�ครัวเย็น เห็นบ้านแห่งหนึ่งสะอาดสะอ้าน มีเรือนแพอยู่ริมน้ำ� รับสั่งว่า ที่นี่เห็นจะ
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
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พออาศัยเขาทำ�ครัวได้ จึงได้ขออนุญาตจากเจ้าของบ้านซึ่งเป็นภรรยานายอำ�เภอ ก็ได้
รับอนุญาตโดยไม่รู้จักกันมาก่อน๑๑
นอกจากวัดแล้วตลาดสดตามเส้นทางเสด็จฯ เป็นสถานที่ที่โปรดเสด็จ
ประพาส คงเป็นเพราะทำ�ให้ทรงเห็น “ภาพชีวิต” หลากหลายของผู้คนจำ�นวนมากจาก
ชุมชนต่างๆ ซึ่งมาพบปะกันที่ตลาดเพื่อประกอบกิจตามการงานอาชีพของตน ได้แก่
การนำ�ผลผลิตทางเกษตรกรรม 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 แล้วไปพักทำ�ครัวเย็นที่วัดโกรกกราก
ในการทำ�ครัวนั้นก็โปรดให้ซื้อวัตถุดิบจำ�พวกพืชผักและเนื้อสัตว์ที่มีผู้นำ�
มาขายระหว่างทาง หรือไปหาซื้อที่ตลาดนำ�มาปรุงเป็นอาหาร
		 ๑.๒ การเดินทางแบบ “ราษฎร” การเดินทางในลักษณะดังกล่าว
เป็นพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์
จะทรงเดินทางแบบราษฎรดังจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์เสด็จฯ โดยทางรถไฟ เมื่อ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พระองค์ประทับรถไฟชั้นที่ ๓ ปะปนไปกับราษฎร “เพื่อจะใคร่
ทรงทราบว่าราษฎรอาศัยไปมากันอย่างไร”๑๒ โดยจะไปลงสถานีโพธาราม แต่ปรากฏ
ว่ากระแสน้ำ�พัดสะพานที่บ้านกล้วยเซไป รถไฟข้ามไม่ได้ ต้องหยุดรถให้คนโดยสาร
๑๑
๑๒
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เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓.
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ลงเดินไปขึ้นรถพ่วงใหม่ พระองค์เองก็ต้องทรง “ลงเดินไต่ทางไปขึ้นรถพ่วงใหม่ฟาก
สะพานข้างโน้น ฝนก็ตก”๑๓
เวลาประมาณ ๒ ทุ่ม โปรดเกล้าฯ ให้เช่าเรือ ๓ ลำ�  เป็นเรือประทุน ๒
แจวที่บรรทุกของสวนขึ้นไปขายเสร็จแล้ว โดยให้แจวล่องจากอำ�เภอโพธารามลงมา
ส่งที่เมืองราชบุรี
การเสด็จฯ โดยทางรถไฟครั้งนี้มาจากพระราชดำ�ริเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
ซึ่งมีการโจษกันเป็นปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งว่า ในเมืองไทยทุกวันนี้ก็มีรถไฟไปมาได้รวดเร็ว
ถ้าจะไปเที่ยวกันในทางรถไฟสักวันหนึ่งสองวัน ไม่มีอะไรไปเลยมีแต่เงินติดกระเป๋า
ไปเทีย่ วได้หรือไม่ ก็มกี ารถกเถียงกันเรือ่ งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงทรงต้องการที่จะทดลองดูให้เห็นจริงในวันรุ่งขึ้นด้วยการเสด็จฯ ไปโดยรถไฟแล้ว
กลับทางเรือทั้งนี้จะมีแต่เงินไปเท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริง แต่
เกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติระหว่างทาง จึงทำ�ให้การเดินทางยากลำ�บากและล่าช้า
แทนที่จะรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้ยังต้องทรงเผชิญกับภัยธรรมชาติจากน้ำ�  คลื่น และลม เช่น ใน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม เสด็จฯ เรือฉลอมแล่นใบจากบางทะลุมาทางทะเลเข้าบ้านแหลม
น้ำ�งวดเรือติดตรงปากอ่าว พายุก็ตั้งมืดมากระบวนเสด็จเกรงว่าถ้ารออยู่ช้าจะถูกพายุ
ผู้ที่ตามเสด็จจึงพร้อมใจกันอาสาลงลุยเลนเข็นเรือกับพวกเจ้าของเรือ พอเรือพ้นตื้น
เข้าปากน้ำ�ได้ก็ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม เสด็จฯ กระบวนเรือเป็ดทะเล แล่นใบออกจากปากน้ำ�
บ้านแหลม เรือแล่นพ้นปากน้ำ�แม่กลองมาตรงบ้านโรงกุ้งก็ปะทะกับคลื่นที่แรงมาก
ทำ�ให้ “เรือโยงแรงขึ้นทุกทีๆ”๑๔
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม เสด็จฯ ออกจากเมืองสมุทรสาครขึ้นไปตามลำ�ดับ
ไปพักทำ�ครัวเช้าที่วัดบางปลา และแวะทำ�ครัวเย็นที่วัดตีนท่าซึ่ง “...เป็นวัดศาลารวนเร
จวนจะหักพัง ซ้ำ�ถูกฝนถูกพายุ จนกลางคืนจึงได้ออกเรือแจวคลำ�ขึ้นมามืดๆ”๑๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐.
๑๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒.
๑๓

๑๔
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สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงบรรยายต่อมาว่า “รอดตัวที่ได้น้ำ�ขึ้นแจว
ตามน้ำ�ขึ้นมาจนถึงใกล้บ้านท่านา พบเรือไฟจึงได้พ่วงต่อขึ้นมาถึงพลับพลาแรมเกือบ
๕ ทุ่ม”๑๖
ยิ่งกว่านั้นยังทรงเผชิญกับยุงซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงประเภท “พาหะนำ�โรคร้าย
มาสู่คน” ดังใน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม เสด็จทางเรือไปประพาสบางทะลุ ประทับแรม
ที่บางทะลุคืนหนึ่ง ที่นี่สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงปรารภว่า “ยุงชุม
พอใช้”๑๗
สมเด็จ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงให้ข้อสังเกตเมื่อเสด็จประพาสต้น
ถึงเมืองสุพรรณบุรีในวันที่ ๔ สิงหาคม ว่า “ไม่ถูกฤดูเหมาะ”๑๘ เพราะว่าน้ำ�ในแม่น้ำ�
ยังน้อย ทำ�ให้เที่ยวทางเรือขัดข้อง ส่วนทางบกฝนก็ตกทำ�ให้แผ่นดินเป็นหล่มเป็นโคลน
ไปไหนก็ยาก
จากตัวอย่างต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง “เดินทาง” และ “ใช้ชีวิต” เยี่ยงประชาชนของพระองค์ ซึ่งมีทั้งความ
ยากลำ�บาก ปะปนด้วยความทุกข์และความสุข เป็นประสบการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ถ้า
พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสต้น และนับว่าการเสด็จประพาสต้นทำ�ให้ทรง “รับรู้”
และ “เข้าใจ” ความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็แสดงถึงความอดทน
ไม่เกรงต่อความทุกข์ยากลำ�บากทั้งปวงทั้งๆ ที่ขณะนั้นพระชนมายุ ๕๑ พรรษาแล้ว
๒. ทรงแสวงหา “โอกาส” ที่จะสร้างความสุขให้แก่พระองค์เองและผู้อื่น
ในท่ า มกลางความทุ ก ข์ ย ากลำ� บาก แม้ ต้ อ งทรงเผชิ ญ กั บ ความทุ ก ข์ ย ากลำ� บาก
ในการเสด็จประพาสต้นดังกล่าวมาแล้วในประการแรก แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสวงหา “โอกาส” ในการสร้างความสุขให้แก่พระองค์และ
ข้าราชการผู้ตามเสด็จ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พระองค์เลือกที่จะเสด็จประทับรถไฟชั้นที่ ๓ และรถไฟขบวนนี้ต้องหยุดรถ เดินทาง
เพิ่งอ้าง.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖.
๑๖

๑๗
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ต่อไปไม่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ พระองค์เองซึ่งพระชนมายุกว่า ๕๐ พรรษาแล้ว
ก็ต้องทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ดังกล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดีในระหว่าง
ทางผู้ตามเสด็จมี “โอกาส” ซื้อปลาทูสดจากเจ๊กที่เอามาจากเมืองเพชรบุรีกระจาด
หนึ่ง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นำ�มาปรุงอาหาร ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ทรงบรรยายว่า “อาหารวันนี้อร่อยเหลือเกิน ดูเหมือนจะกินอิ่มจนเกือบเดินไม่ไหว
แทบทุกคน”๑๙
ปฐมเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำ�ให้เกิด “ธรรมเนียม” การ “ทำ�ครัว
ปัจจุบัน” ในการเสด็จประพาสต้นดังสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงบันทึก
ความตอนหนึ่งว่า “... บรรดาผู้ที่ได้ไปในวันนั้น ตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นลงมา
พากันเห็นคุณในการทำ�ครัวเลี้ยงกันในเวลาเที่ยวหาความสบายเช่นนี้ ว่าเป็นเหตุให้
เจริญอาหารดีกว่าบริโภคอาหารซึ่งกุ๊กทำ�เป็นอันมาก จึงตกลงกะการให้มีเครื่องครัว
ปัจจุบันติดไปในเวลาเสด็จประพาสต้นคือ มีหม้อข้าวเตาไฟ ถ้วยชามและเครื่องครัว
บรรทุกไปในเรือมหาดเล็ก กำ�หนดว่าไปถึงตลาดจะมีที่ซื้อหาสะเบียงอาหารได้แห่งใด
จะแวะซื้อสะเบียงอาหาร และไปหาที่ทำ�ครัวเลี้ยงกันในระยะทางทุกโอกาสที่จะมีจะ
ทำ�ได้ ส่วนพวกที่ตามเสด็จนั้นก็แบ่งหน้าที่กันตามถนัด ...”๒๐
อีกคราวหนึ่งวันที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลาเช้า เสด็จลงเรือฉลอมแล่นใบออกไป
ประพาสละมุที่ชาวบ้านจับสัตว์น้ำ�ตามปากอ่าวแม่กลอง โปรดให้ซื้อกุ้ง ปลา ปลาหมึก
สดที่ชาวบ้านจับได้ตามละมุ แล้วทรง “ประดิษฐ์” เป็นข้าวต้ม ๓ กษัตริย์โดยใช้ปลา
ทู กุ้ง และปลาหมึกสดในเช้าวันนั้นเอง ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ทรงกล่าวว่า “...ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยๆ เหมือนวันนั้นเลย…”๒๑
จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการทำ�อาหาร
ในลักษณะของ “การประดิษฐ์” ให้มีรสชาติเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการที่ตามเสด็จ นับเป็น “ความเพลิดเพลินเบิกบานพระราช
หฤทัย” อย่างหนึ่งของพระองค์ซึ่งมักทรงหาโอกาสที่จะ “ประดิษฐ์” อาหาร นอกจาก
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖.
๒๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕.
๑๙

๒๐
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เสวยเองแล้วก็ทรงเผื่อแผ่พระราชทานไปยังผู้อื่นด้วย อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะทรง
ประสบความยากลำ�บากเพียงใดในระหว่างการเสด็จประพาสต้น แต่ก็ทรงแสวงหา
โอกาสที่จะสร้างความสุขและความเบิกบานทั้งแก่พระองค์เองและผู้อื่นโดยเฉพาะ
การประดิษฐ์อาหารที่มีรสชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการพระราชทาน นับเป็นการ
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับข้าราชการของพระองค์ได้ส่วนหนึ่ง
๓. ทรงมี “อารมณ์ขัน” ในการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งต่างๆ ให้เป็น
“ลักษณะเฉพาะตัว” ของบุคคลผูน้ นั้ ดังเมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ในตอนบ่ายระหว่าง
เสด็จประพาสในแม่น้ำ�อ้อม ทรงมีพระราชดำ�ริว่าเรือลำ�เดียวอยู่ข้างจะ “ยัดเยียด”
จึงมีพระราชประสงค์จะหาซื้อเรือ ๔ แจว สำ�หรับตามเรือมาดพระที่นั่งสักลำ�หนึ่ง
ผู้ตามเสด็จช่วยกันเสาะหาไปตามทาง ไปเห็นที่บ้านแห่งหนึ่ง จึงแวะเข้าไปถามซื้อได้
ความว่าเป็นเรือของกำ�นันเหม็น แต่เป็นเรือชำ�รุดจึงไม่ได้ซื้อ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพทรงชีแ้ จงว่า “...ทีเ่ รียกว่ากำ�นันเหม็นนัน้ ทีจ่ ริงแกจะชือ่ ไรก็ไม่ทราบ
แต่บา้ นเรือนของแกเหม็นเต็มที จึงสมมุตกิ นั ว่าแกควรจะชือ่ เหม็น ข้อนีฉ้ นั เห็นเป็นคติ
ระวังอย่าให้บ้านเรือนสกปรก ถ้าเสด็จประพาสไปแวะพบจะได้รับสมมุติชื่อว่าหลวง
เหม็นพระเหม็นอะไรก็จะเป็นได้...”๒๒
พระอารมณ์ขันเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ผู้ตามเสด็จรู้สึกผ่อนคลายในการเดินทาง
ที่ต้องประสบความยากลำ�บากในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันข้าราชการก็ต้องระวังตัว
เองไม่ให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสมอันจะทำ�ให้ถูกนำ�มาเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่ไม่ดีดัง “กำ�นันเหม็น”
อนึ่ง การหาซื้อเรือในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม จนกระทั่งได้เรือมาเป็นพาหนะใน
การเสด็จประพาสต้นอีกลำ�หนึง่ จึงเป็นทีม่ าของคำ�ว่าเสด็จประพาสต้นดังกล่าวมาแล้ว
๔. ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี น้ำ � พระราชหฤทั ย เปี่ ย มไปด้ ว ย
พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพสกนิกรอย่างทัว่ ถึงทัง้ ข้าราชการทีเ่ ป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ และที่มาจากตระกูลขุนนางรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย ดังนี้
๒๒
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เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.
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๔.๑ ข้าราชการ
๔.๑.๑ ทรงฝึกฝนให้เป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประชาชนและประเทศ
ชาติ พระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการจากมุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นเป็น
อย่างแรกคือ การทีท่ รงนำ�ข้าราชการทัง้ ทีเ่ ป็นพระบรมวงศานุวงศ์และทีม่ าจากตระกูล
ขุนนางตามเสด็จด้วยก็ทำ�ให้ข้าราชการเหล่านี้ได้รับรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยการปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นการ “ฝึก” ให้รู้จักความทุกข์ยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิตเยี่ยงสามัญชน
ย่อมจะทำ�ให้เข้าใจประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการปกครองในหน้าที่
ของตน ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ นั่นก็คือ
เป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวงในท้ายที่สุด
๔.๑.๒ ทรงให้ “ความเบิกบานสำ�ราญใจ” ระหว่างเผชิญกับความ
ยากลำ�บาก ด้วยการให้ข้าราชการ “ลิ้มลอง” อาหารพระราชทานที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น
จากวัตถุดิบสดสะอาดและมีคุณภาพดังปรากฏหลายครั้งในการเสด็จประพาสต้น
๔.๑.๓ ทรงแสดงความห่วงใยและทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก
เมือ่ คราวข้าราชการอยูใ่ นความเดือดร้อนแสนสาหัส ดังกรณีของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อาวุโสและเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทรงเกิด
อาการเมาคลื่นจากการเสด็จประพาสโดยเรือเป็ดทะเล ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ขณะล่องลงมาประทับแรมที่บ้านแหลมเมืองเพชรบุรี รัชกาลที่ ๕ ได้ทอด
พระเนตรเห็นเรือเป็ดทะเลทอดอยู่ที่นั่นหลายลำ�  รับสั่งว่า เรือเป็ดทะเลมีประทุน
น่าจะสบายดีกว่าเรือฉลอม ประกอบกับมีผู้กราบบังคมทูลว่าเรือเป็ดแล่นใบทะเล
เสียดดีกว่าเรือฉลอมด้วย จึงตกลงว่าจะลองเสด็จเรือเป็ดทะเลแล่นใบจากบ้านแหลม
ลงมาปากน้ำ�ท่าจีนเลย เพราะเมืองสมุทรสงครามและคลองสุนัขหอนก็ได้เคยเสด็จ
ประพาสแล้ว
เช้าวันที่ ๓๐ กรกฎาคม เสด็จกระบวนเรือเป็ดทะเลซึ่งมีจำ�นวน
๓ ลำ�  แล่นใบออกจากปากน้ำ�บ้านแหลม สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรง
บรรยายว่า “... ตอนเช้าคลื่นราบได้ลมดี ได้เห็นเรือเป็ดทะเลแล่นเสียดรวดเร็วดีกว่า
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เรือฉลอม จริงดังเขาว่า...”๒๓ เรือแล่นพ้นปากน้ำ�แม่กลองมาตรงบ้านโรงกุ้งก็ปะทะกับ
คลื่นที่แรงมากทำ�ให้ “เรือโยงแรงขึ้นทุกทีๆ”๑๔ ส่งผลให้ผู้ที่ตามเสด็จเมาคลื่นหลายคน
รวมทั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพซึ่งถึงกับเมื่อเรือเข้าแม่น้ำ�มาได้ ก็ทรงมี
พระดำ�ริว่า “... ก็นึกสาปส่งว่าขึ้นชื่อว่าเรือเป็ดทะเลถึงจะแล่นใบเสียดดีกว่านี้อีกสัก
เท่าใดๆ ก็เห็นจะไม่ยอมไปเรือเป็ดทะเลอีกแล้ว...”๒๕
เมื่ อ สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพทรงสร่ า งเมาก็ ไ ด้ รั บ พระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ให้เสวยข้าวต้มทีม่ รี บั สัง่ ให้เก็บไว้พระราชทานโดยเฉพาะ ดังทรงบันทึก
ว่า “...เคยไปตามเสด็จทะเลมา ถ้าจะนับเทีย่ วก็แทบไม่ถว้ น ไม่เคยเมาคลืน่ กับใครง่ายๆ
แต่อย่างไรวันนี้ดูออกจะสวิงสวายใจคอไม่สู้ปกติ แต่แข็งใจทำ�หน้าชื่นมาได้สักชั่วโมง
หนึง่ คลืน่ เจ้ากรรมก็หนักขึน้ ลงปลายฉันเองก็ลม้ ขอนกับเขาอีกคนหนึง่ ข้าวต้มสีก่ ษัตริย์
ห้ากษัตริย์ อะไรที่ทรงทำ�ในวันนี้รับพระราชทานไม่ไหว ลงนอนแหมะอยู่หน้าเสาตอน
ศีรษะเรือ...จนเรือแล่นใบเข้าปากน้ำ�ท่าจีน จึงลุกโงเงขึ้นได้ หิวเหมือนไส้จะขาด
เทีย่ วค้นคว้าหาอะไรกิน ได้แต่ขา้ วต้มซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดให้เก็บรักษาไว้พระราชทาน
ชามหนึ่ง นอกจากนั้นจะเป็นลูกหมากรากไม้อะไรไม่มีเหลือ เพราะพวกที่เขาไม่เมา
คลื่นว่ากันเสียชั้นหนึ่งแล้ว เหลืออยู่เท่าใดพวกที่หายเมาคลื่นก่อนฉันยังช่วยกันซ้ำ�เสีย
หมด เพราะฉันออกมานอนแน่วอยู่ทางหัวเรือ ลุกไปไม่ทัน ที่ได้กินข้าวต้มชามหนึ่ง
ก็เพราะรับสั่งให้รักษาไว้พระราชทานฉันโดยเฉพาะ ถ้าหาไม่ข้าวต้มชามนั้นก็คงพลอย
สูญไปด้วย...”๒๖
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นน้ำ �พระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีผู้ใดนึกถึงซึ่งก็ทำ�ให้ข้าราชการ
ผู้ได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์มีความซาบซึ้งและมีความ
จงรักภักดีในพระองค์ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตลอดรัชกาลหลังการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐.
เพิ่งอ้าง.
๒๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑.
๒๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐-๓๑.
๒๓

๒๔
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นานัปการทัง้ ด้านการปกครอง การต่างประเทศ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเป็นไปเพื่อสนองพระราชดำ�ริ
และแสดงกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับ
ข้าราชการส่วนใหญ่ในสมัยนั้น จนกระทั่งแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตาม
ดังเมือ่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงพิมพ์พระนิพนธ์เสด็จประพาสต้นคราว
แรกนี้ก็ได้ทรงเขียนไว้ว่า “...ในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ ฉันตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนั้นถวาย
สนองพระเดชพระคุณแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตามสติกำ�ลัง...”๒๗
๔.๒ ประชาชน
๔.๒.๑ พระราชทานมิ ต รไมตรี ใ ห้ โ ดยไม่ ถื อ พระองค์ พ ร้ อ มกั บ
พระราชทานบำ�เหน็จรางวัลให้ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่อไปนี้
(๑) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม คราวเสด็จบ้านยายผึ้งที่คลอง
ดำ�เนินสะดวก ยายผึ้งร้องเชื้อเชิญให้แวะที่บ้านโดยไม่รู้จักว่าใครเป้นใคร ยายผึ้งได้
ยกหม้อข้าวกับกระบะไม้ใส่ชามกะลา มีผักกาดผัดหมู ปลาเค็ม น้ำ�พริก ออกมาเลี้ยง
ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระบาดำ�รงราชานุภาพทรงบัมทึกไว้ว่า “...ใครเคยตามเสด็จประพาส
ไปรเวตมา แต่ก่อนย่อมเข้าใจดีว่าถ้ามีช่องสนุกในการที่จะได้ทรงสมาคมกับราษฎร
เกิดขึ้นอย่างนี้แล้ว ที่พระเจ้าอยู่หัวของเราจะเว้นเป็นไม่มี พอยายผึ้งเชิญ พวกเราก็
เข้าล้อมสำ�รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วยกัน ว่ากันคนละคำ�สองคำ�...”๒๘ ในที่สุดเจ๊กฮวดลูก
ชายยายผึ้งมาช่วยยกสำ�รับก็จำ�ได้ว่าคล้ายรูปที่เขาตั้งไว้ตามเครื่องบูชาจึง “ลุกขึ้นนั่ง
ยองๆ เอาผ้าปูกราบพระเจ้าอยู่หัว”๒๙ ก่อนเสด็จกลับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานเงิน “...เห็นจะหลายสิบเท่าราคาสำ�รับกับข้าวทีย่ ายผึง้ เลีย้ ง”๓๐
(๒) วันที่ ๗ สิงหาคม กระบวนเรือเสด็จประพาสต้น
ไม่สามารถหาสถานที่จอดเรือประทับทำ�เครื่องเสวยอย่างเคยได้ จนสายเกินเวลาเคย
หยุดพักมาแต่ก่อน จนกระทั่งพบบ้านแห่งหนึ่งอยู่เหนือบ้านกำ�นันตำ�บลบ้านบางหลวง
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.
๓๐
เพิ่งอ้าง.
๒๗
๒๘
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อ้ายเอียง แขวงกรุงเก่า มีสะพานท่าน้ำ�  ต่อสะพานเข้าไปมีโรงเลื่อยอยู่ข้างเหนือ
เรือน สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงเขียนเล่าว่า
…ดูลาดเลาดี จึงโปรดให้แวะเรือพระทีน่ งั่ ทีบ่ า้ นนัน้ ให้ขนึ้
ไปขออาศัยทำ�เครือ่ งทีโ่ รงเลือ่ ยผูท้ ขี่ นึ้ ไปก่อนไปพบนายช้างกับนาง
พลับ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจึงบอกว่าเป็นพวกตามเสด็จ จะขออาศัย
ขึ้นพักกินข้าวที่โรงเลื่อยสักเวลา ๑ ทั้งนายช้างนางพลับก็มีความ
ยินดีอนุญาตให้ตามประสงค์ จึงเสด็จขึ้นประทับที่โรงเลื่อย ให้ขน
เครือ่ งครัวขึน้ ไปทำ�ทีน่ นั่ ทัง้ ผัวเมียสำ�คัญว่าเป็นข้าราชการทีไ่ ปตาม
เสด็จ ลงมาต้อนรับ บอกว่ากระบวนเสด็จพึ่งผ่านพ้นไปเมื่อตะกี้นี้
เอง แล้วจัดเสื่อสาดมาปู ตั้งน้ำ�ร้อนน้ำ�เย็นหมากบุหรี่เลี้ยง นาย
ช้างสามีขนึ้ นัง่ ร่วมราชอาสน์ สนทนาปราศรัย ส่วนนางพลับภรรยา
ก็ขนหม้อข้าวเตาไฟ...ทั้งผัวเมียไม่รู้จักและมิได้ระแวงว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จประทับอยูท่ บี่ า้ นของตนเลย จึงเกิดสนุก
เมื่อสนทนากันไป ได้ความว่าบุตรของนายช้างคน ๑ ชื่อสามเณร
ไลยยังบวชเป็นเปรียญอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร จึงมีผู้ถามขึ้นว่านาย
ช้างลงไปเยี่ยมบุตรที่วัดเบญจมบพิตรได้เคยเห็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั บ้างฤๅไม่ นายช้างบอกว่าเคยเข้าเฝ้าแล้วพระรูปก็ยงั
มีอยู่บนเรือน ก็ยิ่งเป็นการขบขัน
กิริยาอาการของนายช้างเพ็ดทูล โดยฐานะอย่างเป็นผู้
มีบรรดาศักดิ์เสมอกันในวันนั้น เป็นเหตุให้สำ�ราญพระราชหฤทัย
ยิ่งกว่าวันไหนๆ ที่ได้เคยเสด็จประพาสมาในเที่ยวนั้น ข้างนายช้าง
ก็มีความพอใจในพระราชอัธยาสัย ถึงกราบทูลวานให้ช่วยหาซื้อ
ปืนเมาเซอร์ให้ซักกระบอก ๑ ด้วยนายช้างได้เคยเห็นของผู้อื่น
อยากจะมีบา้ ง แต่มริ จู้ ะหาซือ้ ทีไ่ หน ถึงจะเป็นราคาถูกแพงอย่างไร
ก็พอจะหาให้ได้ จึงทรงรับจะหาซื้อปืนให้ตามประสงค์
...เมื่อเสด็จลงเรือ พระราชทานธนบัตรซอง ๑ ส่งให้
ในมือนายช้างๆ ยังไม่ทันทราบว่าเป็นของสิ่งใด พอออกเรือ
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พระที่นั่งพ้นมา ทางโน้นนายช้างเปิดซองออกตรวจดู เห็นเป็น
ธนบัตรราคา ๔๐๐ บาทก็ตกใจ พอพวกเพือ่ บ้านพากันแอบดูอยูน่ อก
บ้านเข้ามาถามข่าว มีผู้ใหญ่บ้านคน ๑ จำ�พระองค์ได้ มาบอกให้
นายช้างนางพลับ จึงได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับบ้านของตนในวันนั้น พอได้ทราบต่างก็
ตกใจรีบลงเรือล่องมากรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น เที่ยวสืบถามหาเจ้า
นายและข้าราชการที่ได้โดยเสด็จประพาสบ้านของตน ทั้งผัวเมีย
ไปเที่ยวขอขมาลาโทษ และที่สุดได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
นายช้างได้พระราชทานปืนเมาเซอร์ที่ทูลวานให้ซื้อ นางพลับได้
พระราชทานหีบหมากเงิน สลักลายอักษรพระนาม แล้วทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ดำ�รัสสั่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้ทำ�
ประทวนตัง้ นายช้าง เป็นทีห่ มืน่ ปฎิพทั ธภูวนารถแต่นั้นมา๓๑
๔.๒.๒ พระราชทานเงินบำ�รุงวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย
ประเพณีการเสด็จประพาสครัง้ นี้ ถ้าเสด็จประทับเสวยตามวัด เมือ่ จะเสด็จกลับ โปรด
ให้เอาเงินท้ายที่นั่งไปพระราชทานแก่ไวยยาวัจกร ๒๐ บาทบ้าง กว่านั้นบ้าง ดำ�รัสว่า
“เป็นค่าล้างวัด”๓๒ มาทุกแห่ง
จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
อย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ทั้ ง ชาวบ้ า นและชาววั ด น้ำ � พระราชหฤทั ย มี แ ต่ จ ะทรง “ให้ ”
แก่ราษฎรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคหบดีหรือสามัญชนทั่วไป โดยที่บางคนก็รับไว้
เป็ น “เพื่ อนต้ น” ซึ่งได้แก่ “พวกคฤหบดีและราษฎรที่ ไ ด้ ท รงคุ้ นเคยเป็ นที่ ช อบ
พระราชอัธยาศัย มีอยูแ่ ทบทุกมณฑลทีไ่ ด้เสด็จและประพาส พวกนีท้ กุ ๆ คนย่อมมีความ
สวามิภักดิ์หมั่นมาเฝ้าแหน และเวลามีการงานอันเป็นโอกาส เช่นทรงบำ�เพ็ญพระราช
กุศล ก็พากันมาช่วยการงานไม่ใคร่ขาดเมือ่ เสด็จกลับจากยุโรปคราวหลัง พวกเพือ่ นต้น
พากันเข้าเฝ้าฯ เยีย่ มเยือน ชายได้พระราชทานไม้เท้า หญิงได้พระราชทานกระเป๋าหนัง
จรเข้ ซึ่งทรงหามาพระราชทานเป็นของฝาก ไม้เท้านั้นเลยเป็นเครื่องยศสำ�หรับถือมา
๓๑
๓๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๙-๑๔๒.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๑.
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เวลาจะเฝ้าแหน เพราะถ้าเจ้าพนักงานทีจ่ กุ ช่องล้อมวง เห็นถือไม้เท้าพระราชทานมาเป็น
สำ�คัญก็ปล่อยให้เข้าเฝ้าแหนได้ไม่หา้ มปราม ส่วนผูห้ ญิงพระราชทานหีบหมากเงิน สลัก
ลายอักษรพระนามเป็นเครือ่ งยศ ถือหีบหมากนัน้ ไป ก็เข้าเฝ้าแหนทีไ่ หนๆ ได้เหมือนกัน”๓๓

ข้าราชการ
มุ ม มองเกี่ ย วกั บ ข้ า ราชการผ่ า นการเสด็ จ ประพาสต้ น คราวแรก พบว่ า
ข้าราชการทีต่ ามเสด็จประกอบด้วยข้าราชการทีเ่ ป็นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
ที่มาจากตระกูลขุนนาง ดังนี้
ข้าราชการที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์มีจำ�นวน ๖ พระองค์ ล้วนเป็นเจ้านาย
ชั้นสูง และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัชกาลที่ ๕ แต่ละพระองค์ทรงดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญในทางราชการ ได้แก่
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมหลวงดำ�รงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมขุนสมมตอมรพันธ์
ราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กำ�กับดูแลกรมพระอาลักษณ์
และเป็นอธิบดีกรมพระคลังข้างที่ ต่อมาคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหมื่นสรรพสาตร
ศุภกิจ ผู้บังคับการกรมช่างมหาดเล็ก ทรงบังคับบัญชางานช่างต่างๆ ในพระบรม
มหาราชวัง เป็นนักถ่ายภาพยนตร์รายแรกของไทย ต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา
คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
๓๓

24
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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 และเป็นราชองครักษ์ประจำ�พระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ต่อมาคือพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ สมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่ ๕
พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) อธิบดีกรมชาวที่ ดูแลรักษา
พระราชฐาน แรกรับราชการเป็นมหาดเล็กประจำ�ห้องพระบรรทม
หลวงศักดิ์นายเวร (อ้น นรพัลลภ) ประจำ�อยู่ในเรือบรรทุกเครื่องครัว
ต่อมาคือจมื่นเสมอใจราช
ข้าราชการเหล่านี้คือ “เพื่อนเที่ยว” ในการเสด็จประพาสต้น โดยโปรดให้
เรียกว่า “กองงานพิเศษของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จะมีหน้าที่
รับผิดชอบทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความถนัดของแต่ละบุคคล ในการแบ่งหน้าทีน่ นั้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่า
ใครเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ หรือใครเป็นข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ย เช่น ใครมีความสามารถ
ในการทำ�กับข้าวก็จะปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่หน้าเตา ใครที่หุงข้าวเก่งก็จะเป็นพนักงาน
หุงข้าว แต่ถ้าใครทำ�อะไรไม่เป็นเลย พระองค์ก็ไม่ยอมให้อยู่เฉยๆ คนผู้นั้นต้องรับ
หน้าที่เป็นกองล้างชาม การตั้งกองงานพิเศษฯ นั้น เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าน่าจะมี
กิจกรรมทำ�กันให้เพลิดเพลิน มีการแบ่งงานกันทำ� นอกจากนั้นการทำ�ครัวเลี้ยงกันเอง
ในเวลาที่ออกมาท่องเที่ยวจะทำ�ให้รู้สึกสนุกและเจริญอาหารมากกว่าการที่มีพ่อครัว
มาทำ�ให้ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์
ระดับสูงกับข้าราชที่เป็นขุนนาง ทำ�ให้ข้าราชการระดับต่างๆ ได้มีโอกาสทำ�งานร่วมกัน
ในฐานะทีเ่ สมอภาคกัน โดยไม่มกี ารแบ่งชัน้ วรรณะและเป็นการลดการถือทิฐวิ า่ ตนเป็น
เจ้าขุนมูลนายทีต่ อ้ งมีคนมารับใช้และทำ�งานให้ทกุ อย่าง นอกจากนีย้ งั เป็นการได้สมั ผัส
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25

วิถีชีวิตและรับรู้ทุกข์สุขของราษฎรอีกด้วย
ระหว่างการเสด็จประพาสต้น หากมื้อไหนไม่ได้แวะบ้านชาวบ้าน เจ้านาย
และขุนนางที่ตามเสด็จก็ช่วยกันทำ�ครัวกันเองตามความสามารถ เช่น พระยาสุรวงศ์
วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) เป็นลูกมือขอดเกล็ดปลา สับและหั่นเป็นอาหาร พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหลวงดำ�รงราชานุภาพกับกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงทำ�หน้าที่คน
ล้ า งถ้ ว ยชามเช่ น เดี ย วกั น กั บ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ และสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมขุนนครราชสีมา ทุกพระองค์ทรงใช้ชีวิตกันอย่างสามัญชนทั่วไป
จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่ตามเสด็จในการเสด็จประพาสต้นคราวแรกนี้ เป็น
ผู้ มี ค วามใกล้ ชิ ด พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั วในด้ า นสายพระโลหิ ต
โดยตรง พระประยูรญาติ และเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแต่ทุกพระองค์
และทุกคนต่างเป็นข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นการเฉพาะด้าน
และมีความเหมาะสมในการทำ�หน้าที่ในกระบวนเสด็จ นอกจากนี้ยังจะเป็นแนวทาง
ในการนำ�ประสบการณ์จากการตามเสด็จประพาสต้นไปทำ�ประโยชน์ให้แก่ประชาชน
และบ้านเมืองต่อไป โดยเฉพาะสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารซึ่งทรงอยู่
ในฐานะรัชทายาท ประสบการณ์ในการเสด็จประพาสต้นคราวนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
พระองค์ประชาชน และบ้านเมือง เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อไป นอกจากนี้
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำ�รงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง มหาดไทยผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ “บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข” ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ โดยตรง
ก็ทรงได้ “รับรู้” ชีวิตของผู้คนตามหัวเมืองในเส้นทางเสด็จอันจะเป็นประโยชน์
นำ�ไปปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินระบบเทศาภิบาลในกระบวนการปฏิรปู ประเทศ
ต่อไป
ในส่ ว นข้ า ราชการตามหั ว เมื อ งที่ เ สด็ จ ประพาสต้ น นั้ น พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามเน้นการเสด็จฯ ที่ไม่ให้มีการรับเสด็จอย่างเป็น
ทางการ เช่น คราวเสด็จเพชรบุรีในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม เมื่อทรงเปลี่ยนจากการ
เสด็จโดยทางเรือ มาเป็นเสด็จโดยทางรถไฟตรงไปยังเมืองเพชรบุรีโดยมิให้ขา้ ราชการ
ที่เมืองนี้ทราบ ด้วยมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรบ้านเมืองในเวลาปกติที่
ไม่ได้มีการเตรียมการรับเสด็จ อย่างไรก็ดีในคราวเสด็จเมืองเพชรบุรีอีกครั้งเมื่อ
วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม เรื อ พระที่ นั่ ง ต้ อ งไปจอดที่ ห น้ า บ้ า นเจ้ า พระยาสุ ร พั น ธ์
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(เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ค่อย
มีโอกาสเสด็จประพาสต้นเพราะ “ไม่มีทางที่จะเล็ดลอดหลีกไปได้เหมือนแถวแม่น้ำ�
ราชบุรีและสมุทรสงคราม ความสนุกสนานแปลกประหลาดไม่ใคร่จะมี...”๓๔

ประชาชน
มุมมองเกี่ยวกับประชาชนผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรก ก็คือ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ของผู้คนตามเส้นทางเสด็จซึ่งก็น่าจะเป็นภาพเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชการที่ตามเสด็จได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และได้ “รับรู้” ทุกข์สุขของประชาชนตามความเป็นจริงอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้ได้เห็น
“ตัวตน” ที่แท้จริงของชาวบ้านซึ่งดำ�เนินชีวิตตามแบบวิถีไทย ที่มีความผูกพันกับ
สายน้ำ�  เพราะมักตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ�ลำ�คลอง วิถีชีวิตของประชาชนที่สะท้อน
ให้เห็นมีดังนี้
๑. การประกอบอาชีพ
		 ๑.๑ การเพาะปลูก ทำ�นา ทำ�ไร่หอม กระเทียม พริก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งบางฤดูกาลน้ำ�ก็ท่วมทุ่ง เรือกสวนไร่นา และคันคลอง
จนถึงกับต้องรีบเก็บพืชผักตากให้แห้งดังชุมชนริมคลองดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
		 ๑.๒ การประมงโดยวิถีธรรมชาติ ชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพนี้
ได้แก่ การจับปลา กุ้ง ปลาหมึก ซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์สามารถหาซื้อได้ตาม
เส้นทางที่เสด็จผ่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มักโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อ
พืชผลและสัตว์น้ำ�มาปรุงเป็นอาหารอันโอชารส ดังกล่าวมาแล้ว
		 ๑.๓ การต่อเรือขายและการรับจ้างขนส่งสินค้าและผู้คน ดังเห็นได้
จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผ้ตู ามเสด็จฯ
ไปช่วยกันเสาะหาซื้อเรือ จนได้เรือมาดประทุน ๔ แจว ๑ ลำ�  พระราชทานชื่อว่า
“เรือต้น” ดังกล่าวมาแล้ว
๓๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗.
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นอกจากนี้เจ้าของเรือบางราย เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จแล้วก็รับจ้างขนส่ง
ผู้คนไปยังสถานที่ตามผู้ว่าจ้าง ดังวันที่ ๒๐ กรกฎาคม โปรดให้จ้างเรือประทุน ๒ แจว
ที่บรรทุกของสวนขึ้นไปขาย แล้วเสร็จจ้างให้เจ้าของแจวมาส่งที่เมืองราชบุรี
จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านได้ใช้น้ำ�และแม่น้ำ�ลำ�คลองเพื่อการอุปโภคบริโภค
การประกอบอาชีพในการเพาะปลูก การประมง และเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ผู้คนและผลผลิตทางเกษตรกรรมไปสู่ตลาด วัด และชุมชนต่างๆ
๒. ความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และความผูกพัน
ของชุมชนกับวัดซึ่งมักตั้งอยู่ริมน้ำ�
ชุมชนมีชีวิตผูกพันกับวัดใกล้บ้าน ในการทำ�บุญประเพณีต่างๆ ตั้งแต่ “เกิด
จนตาย” สืบเนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธารวมทั้งในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ด้วย ดังในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม เสด็จฯ ตามคลองวัดประดู่ ถึงวัดประดูห่ ยุดพักทำ�ครัว
เสวยเช้าที่วัดนี้ มีพระรดน้ำ�มนต์ คนเจ็บไข้เพื่อรักษาโรคซึ่งบางส่วนถูกกระทำ�คุณไสย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ยินเสียงละครชาตรีอยู่ในสวน รับสั่ง
ให้แวะเรือพระที่นั่งเข้าไป ทราบว่าลูกเจ้าของบ้านเจ็บมีการบนบานไว้ เมื่อรักษาหาย
จึงมีละครชาตรีแก้บน
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผูต้ ามเสด็จ
ก็ทรงได้รบั ประสบการณ์เช่นนี้ คราวเมือ่ ทรง “เมาคลืน่ ” จากการตามเสด็จกระบวนเรือ
เป็ดทะเลบริเวณปากน้ำ�แม่กลองเมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม และเมือ่ กระบวนเรือเสด็จ
แวะพักทำ�ครัวเย็นทีว่ ดั โกรกกราก สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรง “รู้สึก
บอบช้�ำ เรือ่ งเมาคลืน่ ไม่หาย นึกว่าถ้าได้อาบน้�ำ เสียสักทีเห็นจะสบาย”๓๕ จึงทรงขอขึน้ ไป
อาบน้ำ�บนกุฏพิ ระ ทรงเห็นตุม่ น้�ำ ตัง้ เรียงรายเป็นแถวอยูบ่ นนอกชานเหมือนทีว่ ดั ประดู่
ก็ทรงทราบว่าพระเจ้าของกุฏิเป็น “พระหมอน้ำ�มนต์” เมื่อทรงขออาบน้ำ� พระเจ้าของ
กุฏิก็รดน้ำ�มนต์ให้เพราะเข้าใจว่าไปขอรดน้ำ�มนต์ ทรงสรุปว่า “... แต่น้ำ�มนต์ของท่าน
องค์นี้ดีจริง ตั้งแต่รดแล้วรู้สึกโล่งใจหายเมาคลื่นสนิททีเดียว...”๓๖
๓๕
๓๖
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๓. ความมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจต้อนรับผู้มาเยือน
ชาววัดและชาวบ้านตามเส้นทางเสด็จประพาสต้นล้วนแสดงความมีน้ำ�ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจต้อนรับผู้มาเยือนทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ทั้งนี้เป็นไปตาม
ธรรมเนียมไทยแต่โบราณที่ว่า “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”
ในการเสด็จประพาสต้น มักประทับ “ทำ�ครัว” เสวยพระกระยาหาร ประทับ
แรมในเรื อ ที่ จ อดหน้าวัดต่ างๆ ตามเส้นทางเสด็ จซึ่ง ก็ ท รงได้ รั บ การต้ อ นรั บ จาก
“ชาววัด” ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ขณะเดียวกันเมือ่ เสด็จฯ ผ่านบ้านเรือนชาวบ้าน ก็จะ
ทรงได้รบั การเชือ้ เชิญและ “เลีย้ งอาหาร” ดังเช่น ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม กระบวน
เสด็จออกจากบางปะอิน ล่องมาตามลำ�น้� 
ำ ประทับ วัดปรมัยยิกาวาส และเสด็จประพาส
สวนสะท้อนที่กำ�ลังออกผลงามที่แม่น้ำ�อ้อม แขวงเมืองนนทบุรีตามคำ�เชื้อเชิญของ
เจ้าของสวน แล้วมาประทับแรมที่หน้าวัดเขมาภิรตาราม ต่อมาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
ประทับแรมที่หน้าวัดหนองแขมใน จากนั้นได้เสด็จฯ เข้าคลองดำ�เนินสะดวก น้ำ�กำ�ลัง
ท่วมทุ่งและคันคลองเจิ่งทั้งสองฝั่ง เรือจึงแล่นได้สะดวก แล้วมาถึงหลักหก ประทับ
แรมทีว่ ดั โชติทายการาม ทรงเรือเล็กพายไปประพาสทุง่ คือไร่ทนี่ �้ำ ท่วม เป็นทะเลไปหมด
เจ้าของไร่ต่างก็เก็บเอาหอมกระเทียมขึ้นผึ่งตามชานบ้านเรือนและบนหลังคา ยายผึ้ง
เจ้าของบ้านซึ่งกำ�ลังตากหอมกระเทียม ร้องเชื้อเชิญให้แวะที่บ้าน แล้วนำ�อาหารที่
เตรียมไว้กินเองในเวลาเย็นมาเลี้ยงโดยไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับราย
นายช้างและนางพลับดังกล่าวมาแล้ว
อยู่หัว

๔. ความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชการยังตระหนักถึง
ความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ ทั้งที่ยังไม่พบพระองค์จริงเห็นแต่ใน
พระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งในขณะนั้นก็ยังไม่แพร่หลายนัก เช่น กรณีเจ๊กฮวดลูกชาย
ยายผึ้ง เมื่อเห็นพระองค์จริงก็จำ�ได้และได้แสดงความเคารพพระองค์อย่างสูงสุด
นอกจากนีก้ ใ็ นกรณีทไี่ ด้รบั ข่าวการเสด็จอย่างเป็นทางการ เช่น เหตุการณ์ใน
วันที่ ๒ สิงหาคม ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
คลองภาษีและคลองสองพี่น้องตามลำ�ดับ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
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ได้ เ สด็ จ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นกระบวนเรื อ เสด็ จ เพื่ อ มาจั ด สถานที่ ป ระทั บ แรมที่ ห น้ า วั ด
บางบัวทอง ปรากฏว่าอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประมาณสามสี่ร้อยคน
มาช่วยกันแผ้วถางและทำ�สะพานที่จอดเรือพระที่นั่งเพื่อให้ทันรับเสด็จ พวกผู้หญิงแม้
มิได้ถูกขอแรงทำ�งานก็พากันอาสาตั้งเตาหุงข้าวทำ �ครัวเลี้ยงคนงาน ทั้งข้าวปลา
ผัก หญ้า หมาก สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพจะทรงออกเงินใช้ค่าเสบียง
อาหารก็ไม่มีใครยอมรับ “ว่าอยากจะช่วยกันรับเสด็จ พอบ่าย ๔ โมงการแล้วเสร็จ
เลี้ยงกันเอิกเกริกสนุกสนานราวกับงานไหว้พระอย่างใหญ่ ใครได้เห็นแล้วจะต้องยินดี
ด้วยเห็นได้ว่าไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความสามิภักดิ์ต่อพระเจ้าอยู่หัวเพียงไร”๓๗
นอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังรายเจ๊กฮวดลูกชายยายผึ้ง
จากมุมมองประชาชนโดยผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรก จะเห็นถึงวิถี
ชีวติ ของผูค้ นทัง้ ในด้านการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ศรัทธาความเชือ่ ทัง้ ในพระพุทธ
ศาสนาและไสยศาสตร์ ความมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้อนรับผู้คนต่างถิ่นผู้มาเยือน
และที่สุดก็คือความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่าง
เปี่ยมล้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นคนไทยมาทุกยุค
ทุกสมัย ภาพชีวติ ของประชาชนดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วย

ผลของการเสด็จประพาสต้นคราวแรก
๑. การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเสด็ จ ประพาสต้ น คื อ การทำ �ให้
พระพลานามั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว กลั บ เป็ น ปกติ สุ ข
ดังสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า “การเสด็จคราวนี้เป็นที่
เรียบร้อยมีความสุขสบายทั่วกัน คือพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ เวลานี้นัยว่าทรงสบาย
หายประชวรเป็นปกติแล้วได้”๓๘ นับเป็นผลโดยตรงของการเสด็จประพาสต้นต่อรัชกาลที่
๕ อย่างไรก็ดี หลังจากเสด็จประพาสต้นคราวแรกได้เพียง ๖ ปี พระองค์กเ็ สด็จสวรรคต
๓๗
๓๘
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๒. การเกิดธรรมเนียมการเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ หลังจากการ
เสด็จประพาสต้นคราวแรกแล้ว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสทำ�นองเดียวกันอีกหลาย
คราวทั้งในกรุงเทพฯ และตามมณฑลหัวเมือง เช่น สระบุรี กำ�แพงเพชร นครสวรรค์
สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี แต่การเสด็จประพาสคราวหลังๆ มีลักษณะ “ความขบขัน
น้อยไปกว่าคราวแรกๆ...”๓๙ ด้วยเหตุผลดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
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
ข้ า ราชการ และประชาชน และระหว่ า งข้ า ราชการกั บ ประชาชน การเสด็ จ
ประพาสต้นคราวแรกก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการ “เข้าถึง” ประชาชน
อันนำ�ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านการปกครองเพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอดจาก “การถูกข่มขู่คุกคาม” จากข้าราชการท้องถิ่น
กล่าวคือจากการเสด็จประพาสอย่างสามัญชน ทำ�ให้รัชกาลที่ ๕ ทรงรับรู้ข้อมูลของ
ท้องถิ่นนั้นๆ อย่างชัดเจนและได้ทอดพระเนตรทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง
ไม่ผ่านการรายงานจากข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลนี้มีการปฏิรูปการ
ปกครองและวางรากฐานความเจริญในหลายๆ ด้าน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ของระบบบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องมีการดำ�เนินการและติดตามประเมินผลด้วย
ความสุ ขุ ม รอบคอบและใกล้ ชิ ด การเสด็ จ ประพาสต้ น คราวแรกจึ ง เป็ น เสมื อ น
การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจราชการและติดตามผลจากการปฏิรปู การปกครองทีพ่ ระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการออกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ�ตามหัวเมืองต่าง
๓๙
๔๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗-๓๘.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙.
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พระเนตรพระกรรณ การเสด็จประพาสต้นทำ�ให้ทรงเห็นการปกครองของเจ้าหน้าที่
บ้านเมือง ว่าทำ�การปกครองได้เรียบร้อยราบรืน่ เพียงใด หรือกดขีใ่ ห้ราษฎรเดือดร้อน
อย่างไร หากทรงพบข้อบกพร่อง จะทรงรีบจัดการแก้ไขหรือให้เปลี่ยนแปลงใหม่
โดยเร็ว เป็นเหตุให้เจ้าหน้าทีท่ ง้ั หลายต้องปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานอย่างเคร่งครัดและซือ่ ตรง
เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการปฏิรปู การ
ปกครองอันจะสะท้อนเป็นประโยชน์สขุ ต่อประชาชนในทีส่ ดุ
ตัวอย่างผลของการเสด็จประพาสต้น ที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประชาชน คือ คราวเสด็จประพาสต้นที่ท่าฉลอม เมือง
สมุทรสาคร พระองค์ได้เสด็จประพาสที่ตลาดบ้านท่าฉลอมหรือตลาดท่าจีน ได้ทอด
พระเนตรสภาพของตลาดท่าฉลอมแล้วมีรับสั่งในภายหลังว่าสกปรกเสื่อมโทรม เป็น
เหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย มีหนังสือราชการถึงพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครใน
ขณะนั้น ให้เรียกกำ�นันผู้ใหญ่บ้านที่ตลาดท่าจีนมาประชุม และปรึกษากันว่าควรจะ
ทำ�อย่างไร อย่าให้เป็นที่ติเตียนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครจึงได้ชักชวนพ่อค้าประชาชนในตำ�บลท่าฉลอม เรี่ยไรเงิน
ได้เป็นจำ�นวน ๕,๔๗๒ บาท นำ�มาปรับปรุงตลาดท่าฉลอมให้สะอาด และทำ�ถนนปู
อิฐพร้อมด้วยสะพานข้ามคลองอีก ๓ แห่ง เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงเสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดถนนทีส่ ร้างขึน้ ใหม่และ
พระราชทานชือ่ ถนนว่า “ถนนถวาย” และเนือ่ งจากทรงเห็นความเสียสละร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวตำ�บลท่าฉลอมเพือ่ ส่วนรวมจึงทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานภาษีเรือ
ภาษีร้านค้าและภาษีโรงเรือนของตำ�บลท่าฉลอมให้ไว้เป็นเงินรักษาถนน จุดดวงโคม
ในเวลากลางคืนและจัดจ้างคนเก็บขยะมูลฝอยในตำ�บลไปทิ้งที่อื่นให้สะอาด จากพระ
ราชดำ�ริทพี่ ระราชทานไว้จงึ เป็นจุดริเริม่ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตัง้ สุขาภิบาลหัวเมือง
แห่งแรกขึ้นในประเทศไทยที่ตำ�บลท่าฉลอมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๔๙
ก่อนจะมีประกาศพระบรมราชโองการขยายเขตสุขาภิบาลตำ�บลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล
เมืองสมุทรสาคร และสุขาภิบาลในเขตท้องที่อื่นๆ ต่อไปอีกถึง ๓๕ เขต
ในส่วนของข้าราชการที่ตามเสด็จประพาสต้นก็มีโอกาสได้ “รับรู้” สภาพ
ความเป็ น จริ ง ความทุ ก ข์ แ ละความสุ ข ของประชาชน ซึ่ ง ทำ �ให้ เ กิ ด ความเข้ าใจ
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ขณะเดียวกับที่ดำ�เนินตามแบบอย่างพระราชปฏิบตั แิ ละพระราชจริยวัตรของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อทั้งข้าราชการและประชาชนด้วยยึดหลักพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ตั้ง ด้วยการยึดแบบอย่างปฏิบัติเช่นนี้ก็ทำ�ให้การเข้าถึง
ประชาชนของข้าราชการเป็นไปโดยง่าย และนำ�ไปสู่การปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ นในส่ ว นหั ว เมื อ งได้ อ ย่ า งถู ก จุ ด เป็ น ประโยชน์ ต่ อ อาณาประชาราษฎร์ ต าม
พระราโชบายของรัชกาลที่ ๕ นับเป็นกุศโลบายที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระผู้นำ�และนักปกครองผู้ทรง
พระปรีชาสามารถ เป็นการใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง และปรับปรุงในกระบวนการ
ปฏิรูป” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนัดดา “หลานปู่”
ของพระองค์ก็ได้ทรงใช้หลักในทำ�นองเดียวกันนี้ในการให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติต่อ
ประชาชนคือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
๔. การทำ�นุบำ�รุงเศรษฐกิจ การเสด็จประพาสต้นคราวนี้ซึ่งใช้ระยะเวลา
กว่า ๑ เดือน ทำ�ให้มีการใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำ�นวนมาก เกิดกระแสเงิน
หมุ น เวี ย นในหมู่ ป ระชาชน เอื้ อต่ อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
ชาวบ้าน เช่นการเพาะปลูก การทำ�ประมง การต่อเรือ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
หลายตอนที่นำ�มาประกอบ
๕. การทำ �นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา ในการเสด็ จประพาสต้ นคราวแรก
จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะหยุดประทับแรม
หรือพักทำ�ครัว แม้กระทั่งว่าราชการบริเวณหน้าวัดที่ตั้งเรียงรายตามชุมชนริมแม่น�้ำ
ลำ�คลองต่างๆ พร้อมกับพระราชทาน “เงินล้างวัด” แก่วัดนั้นๆ เป็นการทำ�นุบำ�รุงวัด
ส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการพระราชทานพระราชทรัพย์และสิ่งของเพื่อบำ�รุงวัดโดย
ปกติแล้ว นอกจากนี้ก็โปรดเสด็จฯ ไปนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�วัด
กับทั้งเสด็จทอดพระเนตรสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่แสดงประวัติความเป็นมาของวัดและ
ชุมชน พร้อมกับทรงสนทนากับพระภิกษุที่จำ�พรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ รวมทั้งชาวบ้าน
ที่มาทำ�บุญ หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่เนืองๆ
พระราชจริยวัตรดังกล่าวสะท้อนถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชน
ทุกกลุ่มและทุกชนชั้นในสังคม กับทั้งยังเป็นการสร้างความเจริญให้แก่สังคมโดยผ่าน
สถาบันศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความหมายและความสำ�คัญต่อชุมชนโดยเฉพาะ
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ในด้านจิตวิญญาณและภูมิปัญญา
อย่างไรก็ดีผลของการเสด็จประพาสต้นซึ่งเริ่มขึ้นจากพุทธศักราช ๒๔๔๗
เป็นคราวแรกนี้ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ และความผูกพัน
ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
ประชาชน “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน” ของพระองค์ ดังที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์ว่า
...เหตุใดสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่รักใคร่ของ
อาณาประชาราษฎรทั่วหน้า สมกับที่ได้ถวายพระนามจารึกไว้ใน
ฐานพระบรมรูปทรงม้าว่า “ปิยมหาราชาธิราช” ที่จริงพระองค์
ทรงรักใคร่ในไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เหมือนกับบิดารักบุตร พอพระราช
หฤทัยทีจ่ ะคุน้ เคยคบหา และถึงเล่นหัวกับอาณาประชาราษฎรโดย
มิได้ถือพระองค์ ยกตัวอย่างดังจะเห็นได้ในเรื่องประพาสต้นนี้เป็น
พยาน การที่พระองค์ทรงสมาคมกับราษฎร ไม่ใช่สกั แต่วา่ เพียงจะ
รู้ จั ก หรื อ สนทนาปราศรั ยให้ คุ้ น เคยกั น เท่ า นั้ น ย่ อ มทรงเป็ น
พระราชธุระไต่ถามถึงความทุกข์สขุ และความเดือดร้อนทีไ่ ด้รบั จาก
ผูป้ กครองอย่างใดๆ บ้างทุกโอกาส ผูท้ เี่ คยตามเสด็จย่อมเคยได้ยนิ
และทราบความอันนี้ ฉันได้เคยเห็นบางทีราษฎรกราบทูลร้องทุกข์
เป็นข้อความซึ่งทรงพระราชดำ�ริเห็นว่า เป็นความทุกข์ร้อนจริง
ทรงรับธุระมาต่อว่า ทำ�เอาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เสนาบดีลงมาได้ความ
รำ�คาญใจหลายคราว บางทีถงึ ต้องผลัดเปลีย่ นพนักงานปกครองก็
มีบ้าง เป็นเหตุให้การเสด็จประพาสเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ความ
สุขสำ�ราญของราษฎรได้อกี เป็นอันมาก ใช่แต่เท่านัน้ บรรดาราษฎร
ที่ได้เสด็จไปทรงคุ้นเคย ในเวลาเสด็จประพาส พระองค์มิได้ทรง
ละลืม ในเวลาต่อมาเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ จะเข้าไป
เฝ้าแหน ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้า
ได้ตามความปรารถนา บางทีถงึ รับสัง่ ให้เข้าไปรับพระราชทานเลีย้ ง
ในพระราชวัง รับสั่งเรียกพวกที่คุ้นเคยเหล่านี้ว่าเพื่อนต้น มีอยู่ทั้ง
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ชายหญิงแทบทุกหัวเมืองที่ได้เสด็จประพาส...๔๑
นอกจากนี้การเสด็จประพาสต้นยังสะท้อนให้เห็นความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ในพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า
...การที่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำ�หรับมั่งมี ไม่ใช่สำ�หรับคุมเหง คน
เล่นตามชอบใจ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ด มิใช่เป็นผูส้ ำ�หรับจะ
กินสบายนอนสบายถ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแล้วมีสองทาง คือ บวช
ทางหนึ่ง เป็นเศรษฐีทางหนึ่ง เป็นเจ้าแผ่นดินสำ�หรับแต่เป็นคนจน
และเป็นคนทีอ่ ดกลัน้ ต่อสุขและทุกข์ อดกลัน้ ต่อความรักและความ
ชัง อันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผู้ยุงยง เป็นผู้ปราศจากความ
เกียจคร้านผลที่จะได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้ว ว่า
เป็นผูร้ กั ษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ และเป็นผูป้ อ้ งกันความทุกข์ของราษฎร
ซึ่งอยู่ในอำ�นาจความปกครอง ต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็น
หลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่น ถ้าผู้ซึ่งมิได้ทำ�ใจได้เช่นนี้ก็ไม่แล
เห็นเลยว่าจะปกครองรักษาแผ่นดินอยู่ได้๔๒
จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้าง “นวัตกรรม” ใหม่ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
สามัญโดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสิ่งที่ทรง “รับรู้” จากพระราชกรณียกิจที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงริเริม่ ไว้ซงึ่ ได้แก่ การเสด็จ
พระราชดำ�เนินเยือนหัวเมืองซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มักโดยเสด็จด้วยและการเสด็จฯ ออกรับ
เรือ่ งราวร้องทุกข์จากประชาชนด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำ�เสมอ อันทำ�ให้ความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เดิมมี “ช่องว่าง” อยู่มากลดลงได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้วิธีการที่แตกต่างจาก
สมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์คือ
๔๑
๔๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔-๔๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗.
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“การเสด็จประพาสต้น” ซึ่งหมายถึงการเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังสถานที่ต่างๆ
ในพระราชอาณาจักร ในลักษณะการปลอมพระองค์เป็นสามัญชน เพื่อมิให้ผู้ใดจำ�
พระองค์ได้ กับทั้งไม่มีการแจ้งหมายกำ�หนดการล่วงหน้าและมิให้มีการเตรียมการรับ
เสด็จแต่อย่างใด แม้แต่คณะผู้ตามเสด็จก็ไม่ทราบเส้นทางเสด็จล่วงหน้า การเสด็จ
ประพาสต้นนอกจากจะเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถให้ผ่อนคลายจากพระอาการ
ประชวรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของการเสด็จฯ ครั้งนี้แล้ว ยังเป็นการทำ�ให้ได้
ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ได้ทรงรับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนด้วยพระองค์เองเพือ่ จะได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อไป นับเป็นการเปิด
มิติใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน แม้จะได้เริ่มมาแล้วในรัชกาลที่ ๔ แต่
การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นการเสด็จฯ
เยีย่ งพระมหากษัตริย์ มิใช่เยีย่ งสามัญชนดังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงมิได้ทรงเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนตามสภาพที่เป็นจริงเท่าใดนัก
นอกจากนี้การเสด็จประพาสต้นยังสะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้นำ�รัฐไทย
ยุคนี้ ที่ใส่ใจในการบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขของราษฎรอย่างแท้จริง พระราชปฏิบัติของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อประชาชนของพระองค์เช่นนี้นับว่าเป็น
แนวทางให้ข้าราชการที่ตามเสด็จผู้มีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองในสมัยปฏิรูป
ทั้งที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์และที่สืบเชื้อสายจากตระกูลขุนนางและข้าราชการ
ผู้รับเสด็จได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในอันที่จะบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขของราษฎรให้ได้ผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามภาระหน้ า ที่ ข องผู้ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
อย่างแท้จริง ยิง่ กว่านัน้ การเสด็จประพาสต้นยังเป็นแบบอย่างของการเดินทางไปตรวจ
ราชการและมีการประเมินผลการดำ�เนินงานจากการปฏิรูปราชการแผ่นดินในลักษณะ
ที่ข้าราชการในท้องถิ่นไม่อาจ “จัดฉาก” หรือดำ�เนินการในลักษณะ “ผักชีโรยหน้า”
บิดเบือนความจริงต่อผู้มาตรวจราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เลย
ดังนั้นผลอันเกิดจากการเสด็จประพาสต้นอาจนำ�มาซึ่งการกำ�หนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการตามแนวความคิดสมัยใหม่ในปัจจุบันคือ “การเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา” โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ซึ่งตรงกับพระราชดำ�ริและ
พระราชปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็น “หลานปู่”
ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น
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พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระอัจฉริยภาพในด้านการบริหารจัดการ
แบบเดียวกันโดยทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ในด้านนี้อย่างกว้างไกลล้ำ�สมัยไปล่วงหน้า
กว่า ๑๐๐ ปีแล้ว

สรุป
จะเห็นได้ว่ามุมมองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน
ผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน้ คือ
“การประพฤติ” และ “การปฏิบัติหน้าที่” ในฐานะต่างๆ กันของบุคคลทั้ง ๓ สถานะ
พระมหากษัตริย์ในฐานะพระผู้น�ำ แห่งแผ่นดิน ทรงประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงสามัญชน
เพือ่ จะได้ทรง “รับรู”้ ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนตามสภาพทีเ่ ป็นจริงด้วยพระองค์
เอง ไม่ผ่านเพียงการทอดพระเนตรรายงาน หรือการทรงฟังคำ�กราบบังคมทูลจาก
ข้าราชการเท่านัน้ ขณะเดียวกันก็เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิรปู การบริหาร
ราชการแผ่นดินในส่วนภูมภิ าคกับทัง้ เป็นการทดลองใช้การคมนาคมแบบใหม่ทที่ รงวาง
รากฐานไว้ดว้ ย ในขณะเดียวกันข้าราชการผูต้ ามเสด็จซึง่ ล้วนมีบทบาทสำ�คัญยิง่ ในการ
บริหารบ้านเมืองในระบบราชการแบบใหม่ก็เกิดความ “เข้าใจและเข้าถึง” ประชาชน
อันนำ�ไปสู่การปรับปรุงงานในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการปฏิรูป
บ้ า นเมื อ งตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ส่วนประชาชนก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองทั้ง “ทุกข์และ
สุข” ให้ทรงทราบโดยไม่รู้เลยว่าบุคคลที่ตนได้ “เลี้ยงอาหาร” และ “สนทนาวิสาสะ
ด้วยอย่างใกล้ชิด” คือ เจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินของตน จากการประพฤติปฏิบัติตาม
ฐานะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ข้ า ราชการและประชาชน นั่ น คื อ “ความรั ก ความเมตตา และความกรุ ณ า”
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งข้าราชการและประชาชน ใน
ลักษณะที่ “บิดามีตอ่ บุตร” ในขณะเดียวกัน ข้าราชการผูม้ คี วามจงรักภักดีตอ่ พระองค์
อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ขวนขวายที่จะบริหารราชการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างเต็มสติกำ�ลังเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์และสนอง
คุณประเทศ ส่วนประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

37

เจ้าอยู่หัวอยู่แล้วในเชิงนามธรรมในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
การเสด็จประพาสต้นก็ยิ่งทำ�ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก พระเมตตา และ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ตอ่ ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ทำ�ให้เกิดความซาบซึง้
และจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทับทวีคูณ นำ�ไปสู่การ
ถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ในเวลาต่อมา
ซึ่งยังคงเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบจนทุกวันนี้

38

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

บรรณานุกรม
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย แก้ไขการ
ปกครองแผ่นดินฯ. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์; ๒๔๙๓.
. ลิลิตนิทราชาคริต: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. พระนคร: ไทยวัฒนาพาณิช; ๒๔๙๑.
ดำ�รงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจำ�. กรุงเทพมหานคร: ศิลปบรรณาคาร; ๒๕๑๖.
. จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาสต้น รศ.๑๒๓)
ใน เสด็จประพาสต้น. เชียงใหม่: บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์จำ�กัด; ๒๕๕๒.
. นิทานโบราณคดี. หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำ�เนินพระราชทาน
เพลิงศพ นางมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา. กรุงเทพมหานคร: พิพิธภัณฑ์
วังวรดิศและหอสมุดดำ�รงราชานุภาพ; ๒๕๑๕.
. ประวัตบิ คุ คลสำ�คัญฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา; ๒๕๐๕.
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. แผ่นดินพระจุลจอมเกล้าฯ. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ
๑๙๙๑; ๒๕๕๒.
. พระราชาผูเ้ ป็นทีร่ กั ของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพชรสยาม
การพิมพ์; ๒๕๒๙.
. เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์และทำ�ปก
เจริญผล; ๒๕๒๐.
เธียรดนัย เสริมบุญไพศาล. “การเสด็จประพาสต้น: พระมหากรุณาธิคณ
ุ สูป่ วงประชา”
เรียงความทุนรางวัลภูมิพล ประจำ�ปี ๒๕๕๒ (ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่).
ปกรัฐ กนกธนาพร. “การเสด็จประพาสต้น: พระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชา”
เรียงความทุนรางวัลภูมิพล ประจำ�ปี ๒๕๕๒ (ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่).
ประยุทธ สิทธิพันธ์. ประวัติศาสตร์ประพาสต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บำ�รุง
นุกูลกิจ; ๒๕๒๔.
ปิยนาถ บุนนาค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ปิยมหาราชผู้ทรงวาง
รากฐานระบบราชการไทยและปฏิรูปประเทศแบบ “พลิกแผ่นดิน”. ใน:
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

39

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: ๙ แผ่นดินของการปฏิรูป
ระบบราชการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิชั่น พริ้น แอนด์ มิเดียร์ จำ�กัด;
๒๕๕๐.
. “ชุมชนกับทรัพยากรน้ำ�ในวิถีไทย: มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้น”
เอกสารประกอบการบรรยาย ณ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓.
. ประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตัง้ แต่การทำ�สนธิสญ
ั ญาบาวริง ถึง “เหตุการณ์
๑๔ ตุลาคม” พ.ศ.๒๕๑๖) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ๒๕๕๓.
พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น. กรุงเทพมหานคร: นิตยสาร
คลังสมอง, ๒๕๓๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์; ๒๕๔๖.
เสด็จประพาสต้น สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพมหานคร: สันติภาพแพ็คพริ้นท์, ๒๕๕๒.
หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์. ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗.

40

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

