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บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษา พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้นครัง้ ที่ ๒ ในแง่การบันทึก
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเฉพาะความหมาย
ทางวัฒนธรรมของกิจกรรมแต่ละอย่าง การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกที่ชนชั้นน�ำ
สยามรับเข้ามาปฏิบัติแสดงถึงการตระหนักเรื่องความศิวิไลซ์ที่เริ่มก่อตัวในยุคสมัย
นั้น กิจกรรมที่ปรากฏใน เสด็จประพาสต้น ได้แก่ การถ่ายรูป การปรุงและรับประทาน
อาหาร การท่องเที่ยวส�ำรวจตามสถานที่ต่าง ๆ การชมสิ่งของและคนที่มีลักษณะ
พิเศษ การชมละครนอกวัง การปฏิสันถารกับราษฎร รวมทั้งการปลอมพระองค์และ
บรรยากาศการรับเสด็จ การเสด็จประพาสต้นนี้ยืนยันสถานภาพของชนชั้นน�ำซึ่ง
แตกต่ า งกั บ คนกลุ ่ ม อื่ น ในสั ง คม ผ่ า นกิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจที่ ป ฏิ บั ติ ร ะหว่ า ง
การเดินทางรวมทัง้ การเสด็จประพาสต้นเองในฐานะกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่ที่
สงวนไว้ส�ำหรับชนชั้นน�ำเท่านั้น
ค�ำส�ำคัญ: เสด็จประพาสต้น, การพักผ่อนหย่อนใจ, ชนชั้นน�ำสยาม
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Sadet Praphatton: Recreational Activities of
Siamese Court Elites during the Reign of
King Chulalongkorn
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Abstract
This article aims to study Sadet Praphatton, a personal account of
a recreational journey during the reign of King Chulalongkorn. The analysis
focuses on the cultural meaning of certain recreational activities. Siamese elites
adopted Western recreational practices to implement the emerging concept
of civilization. Sadet Praphatton includes description of various recreational
activities and entertainment: photography; cooking and eating; experiencing
exotic places, things and people; watching performance; engaging in
conversation with commoners; self-disguise, and welcoming events. These
recreational journeys enhanced the status of Siamese elites as distinguished
from people of other social groups. Such recreational journeys per se were a
new recreational activity exclusively consumed by the elites.
Keywords: Sadet Praphatton; recreation; Siamese elites
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ความน�ำ
ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
หัวเมืองต่างๆ เพื่อตรวจราชการและเพื่อให้ทรงพระเกษมส�ำราญ ทั้งยังแสดงถึง
ความเจริญของบ้านเมือง เนื่องจากหลายครั้งเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อไปเปิด
สถานีรถไฟแห่งใหม่ นอกจากนีย้ งั มีการเสด็จแวะเยีย่ มราษฎรในหัวเมืองต่าง ๆ ระหว่าง
ทางเสด็จพระราชด�ำเนินไปและกลับจากต่างประเทศอีกด้วย การเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทุกครั้งจะมีการตระเตรียมการรับเสด็จและทรงงานในฐานะ “พระเจ้าแผ่นดิน”
ทุกครั้ง การเสด็จเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการเสด็จ “ประพาสต้น” ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาต่อมา
เมือ่ มีพระราชประสงค์จะเป็น “นักท่องเทีย่ ว” ให้ได้ทรงส�ำราญพระราชหฤทัย (กัณฐิกา
ศรีอุดม, ๒๕๕๘: ๙) พระราชประสงค์ในการเสด็จประพาสต้นจึงแตกต่างไปจาก
การเสด็จพระราชด�ำเนินครัง้ อืน่ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ทรงส�ำราญพระราชหฤทัยหรืออีกนัยหนึง่
คือการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามนั่นเอง
เสด็จประพาสต้น พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ เป็นการบันทึกการประพาสต้น
ครั้งที่สอง ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) การเสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จประพาส
ตามหั ว เมื อ งในประเทศอย่ า งคนสามั ญ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จไปเพื่อส�ำราญพระราชอิริยาบถ โปรดให้จัดการที่เสด็จไปให้ง่ายยิ่งกว่าเสด็จไปประพาสเพื่อส�ำราญพระราชอิริยาบถอย่างสามัญ คือ ไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมือง ให้จัดท�ำที่ประทับแรม ณ ที่ใด ๆ
สุดแต่จะพอพระราชหฤทัยทีจ่ ะประทับทีไ่ หนก็ประทับทีน่ นั่ บางทีกท็ รงเรือเล็กหรือเสด็จ
โดยสารรถไฟไป มิให้ใครรู้จักพระองค์
การเสด็จประพาสต้นครัง้ แรกเมือ่ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) นายทรงอานุภาพ๓
ได้เขียนจดหมายเล่าเรือ่ งประพาสต้นครัง้ นีไ้ ว้โดยพิสดาร การเสด็จครัง้ นีส้ นุกกว่าทีเ่ คย
เสด็จไปส�ำราญพระราชอิริยาบถแต่ก่อนมา และยังเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง
ได้อีกสถานหนึ่ง เพราะเสด็จเที่ยวประพาสปะปนไปกับหมู่ราษฎรเช่นนั้น ได้ทรงทราบ
๓

พระนามของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพที่ใช้ค�ำพรางไว้ในจดหมายนายทรง
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ค�ำราษฎรกราบทูลปรารภกิจสุขทุกข์ ซึ่งไม่สามารถจะทรงทราบได้โดยทางอื่นก็มาก
ด้วยเหตุนอี้ กี สองปีตอ่ มาคือ ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) จึงเสด็จประพาสต้นอีกคราวหนึง่
พบส�ำเนาจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระราชนิ พ นธ์ โดยด� ำ รั ส ให้ อ งค์ ห ญิ ง น้ อ ยทรงเขี ย นไว้ ใ นเวลา
สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็นต�ำแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายใน
อยู่ในเวลาเมื่อเสด็จประพาสคราวนั้น จึงประทานส�ำเนามายังหอพระสมุดวชิรญาณ
ส�ำหรับพระนคร จึงประทานส�ำเนามายังหอพระสมุดวชิรญาณส�ำหรับพระนคร
การเสด็จประพาสต้นนี้เป็นการพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกที่เริ่มเข้ามา
หลังรับอิทธิพลตะวันตก ดังที่วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ (๒๕๔๙: ๖๐, ๑๕๐) กล่าวไว้ว่า
แรกเริ่มการพักผ่อนหย่อนใจนี้เพื่อตอบสนองเวลาว่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเพื่อ
ความสนุกสนาน ต่อมาชนชั้นน�ำสยามได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความศิวิไลซ์
และแพร่หลายจากชนชั้นน�ำสู่กลุ่มคนอื่น คือ คหบดีที่มีฐานะซึ่งเข้ามามีบทบาท
เทียบเคียงกับชนชั้นน�ำในสังคม แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามสู่สังคม
แบบใหม่ที่มีคนกลุ่มใหม่เข้ามามีบทบาทในสังคมควบคู่ไปกับชนชั้นน�ำ  เมื่อพิจารณา
การพักผ่อนหย่อนใจแต่เดิมนั้นคือการพนัน เช่น หวย การเล่นโป ถั่ว ไพ่งาในบ่อน หรือ
การเล่นพนันชนไก่ ชนนกเขา ชนปลากัด ชนปลาเข็ม เป็นต้น จนมีการออกกฎหมาย
ห้ามการพนันรวมถึงการส�ำรวจจ�ำนวนบ่อนในพระนคร (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, ๒๕๔๙:
๒๗-๒๘) แสดงถึ ง ความเฟื ่ อ งฟู ข องการพนั น ในสั ง คมสยามเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของคนในสังคมที่มีมากขึ้น
การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกที่เข้ามาสู่สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ มี
รูปแบบและแนวคิดต่างกับการพักผ่อนแบบจารีต เช่น การเดินทางเปลี่ยนอากาศที่
อ่างศิลา การเสด็จประพาสเปลี่ยนอากาศที่เขาสามมุขและเกาะสีชัง ชลบุรี หรือ
การสร้างพระนครคีรที เี่ พชรบุรเี พือ่ เป็นพระราชวังทีพ่ ำ� นักของรัชกาลที่ ๔ ล้วนเป็นสิง่ ที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมสยาม เพราะเริม่ มีแนวคิดเกีย่ วกับสุขภาพเข้ามาเกีย่ วข้อง
(วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, ๒๕๔๙: ๕๕-๕๖) เสด็จประพาสต้น ในรัชกาลที่ ๕ จึงเป็น
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางของชนชั้นน�ำสยามในอดีต ลักษณะของ
การพักผ่อนหย่อนใจที่ปรากฏใน เสด็จประพาสต้น คือ การถ่ายรูป ซึ่งเป็นการใช้
สิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ของตะวันตก รวมทั้งการพักผ่อนตากอากาศ เพราะเชื่อว่า
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สามารถรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน
ที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จไปพักผ่อนที่ประเทศยุโรปในครั้งที่ ๒ เพื่อรักษาพระวรกาย
ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์
พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน เป็นหนังสือคู่มือน�ำเที่ยว (guidebook) ทวีปยุโรปที่
เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งของไทย เมื่อพิจารณามุมมองด้านการท่องเที่ยวจะพบว่า ไกลบ้าน
เป็นกระจกสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวของปัญญาชน
ชาวไทยเมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา การเสด็จพระราชด�ำเนินไปเยือนต่างประเทศของ
รัชกาลที่ ๕ ถึงสองครั้งคือ เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) และ ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)
มีพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์เล่าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ทอดพระเนตร
ตลอดจนพระราชวินิจฉัยพระราชทานกลับมายังประเทศไทย
อรวรรณ ศรีอุดม (๒๕๔๔: ๙๐-๙๑) กล่าวว่าหากเปรียบเทียบการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปเยือนยุโรปทั้งสองครั้งจะพบว่ามีจุดมุ่งหมายในการเดินทางต่างกัน
ครั้งแรกเป็นช่วงที่ประเทศก�ำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการเมืองระหว่างประเทศ
รัชกาลที่ ๕ เสด็จไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี เป็นการไปท�ำงาน ส่วนครั้งที่ ๒ นั้น
เป็นการไปเพื่อรักษาพระพลานามัยตามค�ำแนะน�ำของแพทย์โบเมอร์ แพทย์ในกรม
ทหารเรือ ผู้ท�ำหน้าที่แพทย์หลวงประจ�ำพระองค์ในขณะนั้น และยังทรงมีโอกาส
ปฏิ สั น ถารกั บ กษั ต ริ ย ์ แ ละขุ น นางส� ำ คั ญ ในยุ โ รปที่ ท รงคุ ้ น เคยอยู ่ ก ่ อ นรวมทั้ ง
พระราชโอรสที่เสด็จไปทรงศึกษาอยู่ในยุโรปหลายพระองค์ การไปในครั้งนี้จึงเป็นการ
เดินทางเพื่อรักษาสุขภาพและเพื่อแสวงหาความสุขส�ำราญเป็นส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
ก็ เ ป็ น การเดิ น ทางเพื่ อ เยี่ ย มเยื อ นญาติ มิ ต รด้ ว ย ส่ ว นครั้ ง แรกเป็ น การปฏิ บั ติ
พระราชภารกิจเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นก่อน
การเสด็จไกลบ้าน จึงเปรียบเสมือนการพักผ่อนอิริยาบถในประเทศก่อนเดินทางออก
นอกประเทศ เสด็จประพาสต้นนี้มีการผสานทั้งการไปท�ำงานและการพักผ่อนอีกด้วย
ดังจะได้อธิบายต่อไป
การพักผ่อนหย่อนใจนีเ้ ป็นการแสดงออกถึง “ความศิวไิ ลซ์” ทัง้ ยังสัมพันธ์กบั
การท่องเที่ยวและแนวคิดเรื่องสุขภาพ พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น นี้ยังสัมพันธ์
กับการปกครองที่พระองค์ทรงใช้การเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมราษฎรตาม
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อถามทุกข์สุขอีกด้วย พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมท่องเที่ยว
เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
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รู ป แบบใหม่ ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยนิ ร าศที่ แ ต่ ง เป็ น ร้ อ ยกรอง แต่
เสด็จประพาสต้น พระราชนิพนธ์ด้วยร้อยแก้ว และยังมีลักษณะของการจดบันทึก
รายวันเหมือนไดอารีของตะวันตก แสดงถึงการรับรูปแบบการเขียนใหม่นี้เข้ามาใช้
กับการบันทึกการท่องเที่ยวของชนชั้นน�ำสยาม
มีผศู้ กึ ษาพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และการศึกษาเกีย่ วกับการพักผ่อนหย่อนใจไว้สว่ นหนึง่ จ�ำแนกได้เป็นสองกลุม่
คือ ๑) การศึกษาพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น งานศึกษาในกลุ่มนี้มีผลงานของ
สุกัญญา สุจฉายา (๒๕๔๖) “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะ
นักคติชน” โดยพบว่าพระองค์ทรงเป็นนักมานุษยวิทยาและนักคติชน เมือ่ เสด็จประพาส
พระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเกีย่ วกับนิทานพืน้ บ้าน การเก็บข้อมูลของพระองค์
เหมือนกับนักคติชนคือเก็บจากหลายคนแล้วน�ำมาสอบถามกัน ทั้งยังมีการแสดง
ความคิดเห็นส่วนพระองค์ มีท้ังข้อวิจารณ์ ข้อมูลสั้น ๆ หรือการโยงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลแบบเดียวกันที่ทรงมีความรู้เดิม พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในประเพณี
การแสดง ละคร นิทาน เพลง การละเล่น ความเชื่อ พิธีกรรม หัตถกรรม และ
ชนกลุม่ น้อยพืน้ บ้าน สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงรวบรวมไว้เป็นบันทึกข้อมูลประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ที่ดีที่สุด และไม่มีผู้ใดบันทึกเช่นนี้
อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗) ได้ศึกษา คุณค่าของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว
บันทึกประจ�ำวันการเสด็จประพาสในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยเน้นศึกษาในด้านเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์จากพระราชนิพนธ์ ๑๓
เรื่อง คุณค่านอกจากการบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์แล้ว ยังมีเรื่องราวที่ทรงพบเห็น
การเสนอความรูท้ เี่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม ตลอดจนพระราชทัศนะต่อเรือ่ งต่าง ๆ เช่น สะท้อน
วิถีชีวิตของชนชั้นปกครองและราษฎร ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจความคิดของผู้บันทึก และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นในรัชสมัยของพระองค์ ด้านกลวิธีการประพันธ์ช่วยให้เนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากทรงใช้กลวิธีการน�ำเสนอที่หลากหลาย
ได้แก่ มีการน�ำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด มีการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานลายลักษณ์และ
บุคคล ส่วนกลวิธีทางภาษาทรงใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนที่กะทัดรัดตรงไปตรงมา แต่ชัดเจน
สละสลวย ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย มีการสรรค�ำที่เหมาะสม นอกจากนี้ยัง
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ทรงใช้วิธีการทางวรรณคดีหลายชนิด เช่น การใช้ภาพพจน์และการแทรกค�ำประพันธ์
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ด้ ว ยเนื้ อ หาและกลวิ ธี ที่ ค วามผสมผสานระหว่ า ง
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นกันเอง และความเป็นทางการ ท�ำให้พระราชนิพนธ์ชุดนี้
มีคุณค่าครบทุกด้านและน่าสนใจชวนติดตาม
งานศึกษาอีกเรื่องหนึ่งเป็นผลงานของ สุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๕๓) ผู้วิจัย
เรือ่ ง การศึกษาพระโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีป่ รากฏ
ในพระราชหัตถเลขา จากพระราชหัตถเลขาจ�ำนวน ๒๒ เรื่อง พบว่าพระโลกทัศน์ของ
พระองค์ เ กิ ด จากการผสานระหว่ า งภู มิ ห ลั ง เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น รากฐานของ
สังคมไทย ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนา
กับอิทธิพลของตะวันตก ซึ่งเป็นผลมาจากการล่าอาณานิคมและการเสด็จประพาส
ต่างประเทศ พระโลกทัศน์น�ำไปสู่การปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัยในด้านต่าง ๆ
ทัง้ การปกครอง การศึกษา ศาสนา ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณประโยชน์
พระโลกทัศน์ของพระองค์ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่รอดจนถึงปัจจุบันและยังปรากฏ
พระโลกทัศน์บางอย่างซึ่งแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอยู่ในปัจจุบัน คุณค่าของ
พระราชหัตถเลขาคือการเป็นคลังข้อมูลที่เก็บบันทึกโลกทัศน์ของผู้นิพนธ์ได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง แสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรม ทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงมีความทันสมัยและพระวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒) การศึกษาเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ (๒๕๔๙)
ศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชั้นน�ำสยาม พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๗๕
โดยพิจารณาถึงการพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกชนิดต่าง ๆ ทีช่ นชัน้ น�ำของสังคมรับเข้ามา
ได้แก่ กีฬา งานอดิเรก ละครพูด และการพักผ่อนตากอากาศ ชั้นน�ำสยามเริ่มรับ
การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกเข้ามาเพื่อความสนุกสนานตอบสนองเวลาว่างที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ต่อมาชนชั้นน�ำสยามได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้แสดงถึงความ “ศิวิไลซ์”
เพื่ อ ท� ำ ให้ ต นเองเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม นอกจากนี้ ช นชั้ น น� ำ สยามยั ง ใช้
การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกให้เป็นประโยชน์ในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสังคม
และเป็นการแสดงออกถึงความมั่งคั่ง การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกนี้แพร่หลาย
จากชนชัน้ น�ำออกไปสูค่ นกลุม่ อืน่ ในสังคม ได้แก่ คหบดีผมู้ ฐี านะทีเ่ ข้ามามีบทบาทในสังคม
เทียบเคียงกับชนชั้นน�ำ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการพักผ่อนหย่อนใจจึงแสดง
เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
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ให้เห็นว่า สังคมสยามได้กลายเป็นสังคมแบบใหม่ที่มีคนกลุ่มใหม่ ก้าวเข้ามามีบทบาท
ในสังคมควบคู่กับชนชั้นน�ำเดิม
จากที่ ไ ด้ พิ จ ารณาจากเอกสารและงานวิ จั ย จะพบว่ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาคุณค่าด้านเนื้อหาและกลวิธี
การประพันธ์เป็นหลัก จะมีมุมมองที่ต่างออกไปคือการศึกษาด้านคติชนวิทยา ผู้วิจัย
พบว่ายังไม่มีการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ในมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ
การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ประกอบกั บ การที่ มี ผู ้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ของชนชั้ น น� ำ สยามในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ล้ ว ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
เสด็จประพาสต้น ในฐานะของการบันทึกการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสต้น เป็นงานที่บันทึกการเดินทางของชนชั้นน�ำในยุคนั้นซึ่ง
มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว มีการใช้ส�ำนวนภาษาไม่เป็นทางการ การใช้ค�ำแผลงและ
ค� ำ ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ รวมถึ ง การสอดแทรกอารมณ์ ขั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ผ่ อ นคลาย
ความเคร่งขรึมของพระราชหัตถเลขาที่มีลักษณะของการบันทึกมาสู่การบอกเล่า
เหตุการณ์และเรื่องราวแทน สอดคล้องกับพระราชประสงค์ในการเสด็จประพาสต้น
ของพระองค์ทถี่ อื เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ มิให้มกี ารจัดเตรียมสิง่ ใดอย่างเป็นทางการ
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณกรรมของพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้
ปรากฏในงานศึกษาที่มาก่อนหน้า เช่น วิทยานิพนธ์ของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๗)
ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษา เสด็จประพาสต้น โดยจะเน้นวิเคราะห์ความส�ำคัญทาง
สังคมและวัฒนธรรมของกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจในหมู่ชนชั้นน�ำสมัยรัชกาลที่ ๕
เป็นหลัก โดยจะศึกษาวิเคราะห์เฉพาะพระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒
เมื่อ ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) เพื่อให้เห็นบันทึกการเดินทางของชนชั้นน�ำสยามผ่านการ
บันทึกของผู้น�ำการเดินทางโดยตรง
ผู ้ เ ขี ย นจะศึ ก ษาโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สั ง คมวิ ท ยาของเวลาว่ า ง
(sociology of leisure) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เวลาว่าง หมายถึง การท�ำกิจกรรมอื่นนอกเหนือ
จากที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ประจ� ำ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เป็ น กิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข หรื อ
ความเพลิ ด เพลิ น เฉพาะบุ ค คล โดยจะศึ ก ษาสองประเด็ น ส� ำ คั ญ คื อ การศึ ก ษา
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อย่างเป็นทางการโดยจะศึกษาว่ารูปแบบของเวลาว่างต่างจากวงจรชีวิตอย่างไร
การท�ำงานและการใช้เวลาว่างสัมพันธ์กันอย่างไร และการศึกษารูปแบบเฉพาะของ
การใช้เวลาว่าง เช่น การชมภาพยนตร์ การเล่นฟุตบอล หรือการเต้นร�ำ  อีกส่วนหนึ่ง
เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเวลาว่างและบทบาทที่หลากหลายในสังคม
เพราะในอดีตเวลาว่างดูจะไม่ค่อยมีความส�ำคัญ แต่ในปัจจุบันเวลาว่างได้รับการ
ตระหนักว่าเป็นความต้องการหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะสังคมตะวันตก (Scott, 2014:
415)
นอกจากนี้จะใช้กรอบการศึกษาเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตก
(วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, ๒๕๔๙) ซึ่งตรงกับค�ำว่า “recreation” หมายถึงสิ่งที่ท�ำใน
เวลาว่างเพือ่ พักผ่อน โดยรวมหมายถึงกิจกรรมหรือการพักผ่อนหย่อนใจทีท่ ำ� ในช่วงเวลา
ว่าง ซึ่งมีทั้งกีฬา งานอดิเรก ละครพูด และการพักผ่อนตากอากาศ กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจแบบตะวันตกนีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ นชัน้ น�ำสยามรับเข้ามาเพือ่ ความสนุกสนานตอบสนอง
เวลาว่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งในเวลาต่อมากิจกรรมเหล่านี้ปฏิบัติต่อมาเพื่อแสดง
“ความศิวิไลซ์”

กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามใน เสด็จประพาสต้น
เสด็จประพาสต้น เป็นการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามที่มีวิถีปฏิบัติ
แตกต่างไปจากการเสด็จประพาสของชนชั้นน�ำไทยในอดีต การเสด็จประพาสของ
พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อนหน้านั้นจะมีรูปแบบของพิธีการหรือเป็นทางการ
อย่างขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค การเสด็จแบบไม่เป็นทางการเพื่อ
พักผ่อนพระอิริยาบถเริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มีการสร้างสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ส�ำหรับชนชัน้ น�ำ ส่วนการใช้เรือเล็กเสด็จอย่างไม่เป็นทางการนีป้ รากฏในสมัยรัชกาลที่ ๕
แนวคิดของการพักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่นี้สัมพันธ์กับสังคมวิทยาของเวลาว่างและ
การพักผ่อนหย่อนใจที่รับมาจากตะวันตก กล่าวคือ เป็นวิถีปฏิบัติของคนเมืองที่พัก
จากภาระหน้าที่การงานและออกไปหาสิ่งของที่ผิดแปลกและแตกต่างไปจากที่พบใน
ชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ ผู้คน รวมถึงบรรยากาศที่แปลกใหม่ ถือเป็น
การหาความสุขในรูปแบบใหม่ที่ไม่อาจพบในชีวิตประจ�ำวัน
พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ เป็นวรรณกรรมที่บันทึกกิจกรรม
เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
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พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของชนชั้นน�ำสยามในยุค นั้น ซึ่ง สัมพั น ธ์ กั บ การใช้ เวลาว่ า งของ
ชนชัน้ น�ำสยามซึง่ ออกไปนอกเมืองเพือ่ สัมผัสกับบรรยากาศทีแ่ ปลกใหม่และวิถปี ฏิบตั ทิ ี่
แตกต่างไปจากชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การถ่ายรูป การปรุงและรับประทานอาหาร
การท่องเที่ยวส�ำรวจตามสถานที่ต่าง ๆ การชมสิ่งของและคนที่มีลักษณะพิเศษ
การชมละครนอกวัง การปฏิสันถารกับราษฎร การปลอมพระองค์และบรรยากาศ
การรับเสด็จ ดังนี้

๑. การถ่ายรูป
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ปรากฏใน เสด็ จประพาสต้ น คือ
การถ่ายรูป ซึง่ มีทงั้ การถ่ายรูปพระองค์และคณะทีเ่ ดินทางไปด้วยกัน ณ สถานทีต่ า่ ง ๆ
ตลอดจนการถ่ายรูปเพื่อบันทึกสถานที่และผู้คนที่ทรงพบ ดังตัวอย่างการถ่ายรูปเพื่อ
บันทึกสถานที่ต่างๆ คือ “วันที่ ๑๒ เวลาเที่ยงถึงวัดบ้านเกาะ…นึกจะไปดูเรือแม่ปะ
แต่เรียกเรือไม่ได้ เลยขึ้นบนบกถ่ายรูปที่ว่าการ…วันที่ ๑๓ ไปตลาดปากน�้ำโพ ขึ้นริม
ห้ า งจี น สมบุ ญ ถ่ า ยรู ป และซื้ อ ของ ไปจนถึ ง บ้ า นยายจู ซึ่ ง เป็ น ที่ สุ ด ของตลาด”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ๒๕๒๙: ๓๖) แสดงถึงการถ่ายรูปทีว่ า่ การ และ
ห้างจีนสมบุญของคณะเดินทาง
การถ่ายรูปเพื่อบันทึกเกี่ยวกับสายตระกูลของเมืองเพชรบุรีเป็นการเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้คนที่ทรงพบ มีการบันทึกไว้ว่าหลวงพิพิธอภัยผู้ช่วยซึ่งเป็น
บุตรพระยาก�ำแพง (อ้น) น�ำดาบฝักทองมาถวายแก่พระองค์ พระองค์มอบให้เป็นพระแสง
ส�ำหรับเมืองให้ผู้ว่าราชการเมืองก�ำแพงเพชรรักษาไว้ส�ำหรับใช้ในการพระราชพิธี
แล้วจึงถ่ายรูปและอธิบายถึงสายตระกูลของเมืองก�ำแพงเพชรที่มาเฝ้าพระองค์
อย่างละเอียดว่ามีทงั้ สิน้ ๑๑๑ คน แต่มาเฝ้าไม่ครบหมด (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๕๓) พระองค์ทรงแจกแจงต้นตระกูลที่เก็บรักษาดาบฝักทองนี้
อย่ า งเป็ น ล� ำ ดั บ และยั ง ทรงรวบรวมรายชื่ อ ของสายตระกู ล นี้ อ ย่ า งละเอี ย ด
เมื่อรวมกับการถ่ายรูปด้วยแล้วยิ่งท�ำให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญยิ่ง
การถ่ายรูปถือเป็นกิจกรรมที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
มีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงหมายจะถ่ายรูป แต่มีเวลาน้อย รวมทั้งมีราษฎร
มาเข้าเฝ้าเป็นจ�ำนวนมากจึงไม่สามารถถ่ายรูปที่ดีได้ ดังที่ว่า
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

“วันที่ ๑๖ สองโมงเช้าออกเรือมาถึงวัดบ้านเกาะ ลงเรือ
ประพาสไปขึ้ น ที่ วั ด หมายจะถ่ า ยรู ป กระบวนแต่ เ วลาอยู ่ ข ้ า ง
กระชัน้ คนคอยเฝ้ามากนัก ตัง้ กล้องไม่ใคร่จะได้ เกะกะไปหมดเลย
ไม่ได้รูปดี วัดนั้นก็เป็นแต่ลานใหญ่ ๆ มีอะไรตามเคยของวัด แต่ต้น
เต็มที เวลาจะกลับแจกเสมา แย่งกันลงมาเกือบสะพานหัก”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘)
จึ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า การถ่ า ยรู ป เป็ น กิ จ กรรมส� ำ หรั บ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
อย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของชนชัน้ น�ำสยามในยุคนัน้ การถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกทีช่ นชัน้ น�ำ
รับเทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามาใช้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความศิวิไลซ์ทั้งยังแสดงถึง
การแสวงหาความสุขของชนชั้นน�ำที่แตกต่างกับคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมในยุคสมัยนั้น
การถ่ายรูปและการใช้กล้องถ่ายรูปนี้ยังมีความหมายมากกว่าการพักผ่อน
หย่อนใจ ภาพถ่ายและการถ่ายภาพของชนชั้นน�ำมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่คือ
กล้องถ่ายรูปมิใช่เพียงเครื่องมือในการบันทึกความจริงเท่านั้น แต่เป็นการสร้าง
ความหมายหรือความจริงให้กับสิ่งนั้น ๆ การถ่ายรูปและกล้องถ่ายรูปจึงเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการก�ำหนดความหมายบางอย่างตามที่ผู้ถ่ายต้องการ (Suwannakij, 2013:
231-232) การจัดวางภาพให้อยู่ใน “เฟรม” หรือแม้แต่การเลือกบันทึกวัตถุ บุคคล
หรือสถานที่ จึงมีความหมายเฉพาะทั้งสิ้น นัยส�ำคัญเช่นนี้จะปรากฏอีกครั้งในหัวข้อ
การชมสิ่งของและคนที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีการถ่ายรูปคนงามเมืองก�ำแพงเพชร
ไว้ด้วย

๒. การปรุงและรับประทานอาหาร
การรับประทานอาหารของชนชั้นน�ำสยามใน เสด็จประพาสต้น ถือเป็น
วิถีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากกิจวัตรประจ�ำวัน กล่าวคือ การปรุงอาหารนอกวัง และ
การที่พระมหากษัตริย์ร่วมเสวยพระกระยาหารกับราษฎร เพื่อนต้นหรือสหายหลวง
การปรุงอาหารนอกวังนี้ ปรากฏตลอดการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น “จึงจอด
ท�ำกับข้าวทีแ่ พซุงใกล้คลองตะเคียน เป็นกับข้าวปัจจุบนั มีปลาแห้งผัดไข่เจียว แกงกะทิ
ส�ำเร็จอาหารกิจอย่างอร่อย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๔)
เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นน�ำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
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แม้ตัวอย่างที่ยกมานี้จะเป็นการปรุงอาหารโดยชาววังเอง หากแต่บรรยากาศและ
ความเคร่งครัดของพิธกี ารได้ลดน้อยลง รวมทัง้ ได้เพิม่ รสชาติในการเสวยพระกระยาหาร
และการรับประทานอาหารแก่ชนชั้นน�ำด้วย หากมื้อใดมีราษฎรท�ำอาหารถวายก็จะ
ทรงเสวยฯ ณ สถานที่นั้น ตัวอย่างเช่น ตอนที่คณะสหายหลวงหรือพวกชาวบ้านที่ทรง
คุ้นเคยท�ำอาหารถวายพระองค์ ดังที่ว่า “จอดเรือที่แพพระยาสุรสีห์ ซึ่งเลื่อนขึ้นมาไว้
ใต้สะพาน แล้วยังมีพวกสหายหลวงมาเลี้ยงขนมจีน เลี้ยงหมี่ แต่ดึกเสียเต็มทีอิ่มด้วย
แจกหีบเงินและผ้าห่ม วันนี้นอนดึก” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ๒๕๒๙:
๒๗) จากตัวอย่างที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนสถานที่ในการปรุงอาหารและ
การรับประทานอาหารของชนชั้นน�ำนี้ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ก่อให้เกิดความสุข
ได้รูปแบบหนึ่ง ไม่ต่างกับการเที่ยวพักผ่อนแบบ “โฮมสเตย์” ในปัจจุบัน
พระองค์ยังทรงแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการเสวยผลไม้แถบบ้านหัวดง
ว่ า รสชาติ อ ร่ อ ย “แถบนี้ แ ตงไทยอร่ อ ย กิ น ทั้ ง วานและวั น นี้ ” (พระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว , ๒๕๒๙: ๓๙) การใช้ ภ าษาที่ เ ป็ น กั น เอง สื่ อ ความ
ตรงไปตรงมา และแสดงอารมณ์ความรู้สึกส่วนพระองค์นี้สื่อถึงความเพลิดเพลิน
และความสุขได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนสถานที่ในการปรุง
และการเสวยพระกระยาหารรวมทั้งประเภทของพระกระยาหารนี้ ส่งผลให้ทรงเจริญ
พระกระยาหารได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ความเพลิดเพลิน
และความสุขต่างกับการประทับในเขตพระราชฐาน

๓. การท่องเที่ยวส�ำรวจตามสถานที่ต่าง ๆ
การเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ นี้มีทั้งการท่องเที่ยวตลาด ห้างร้าน วัด หรือ
สิ่งก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับนิราศ ที่มีการบันทึกและวิพากษ์
วิจารณ์สิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
การเสด็จส�ำรวจวัดต่าง ๆ นี้มีสิ่งที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยคือชื่อวัด
พระองค์ทรงสอดแทรกอารมณ์ขันว่าชื่อวัดแถบที่เสด็จนั้นจ�ำยาก ยกตัวอย่างเช่น
“แต่ชื่อวัดยืดยาวจนพระหนุ่ม ๆ ในวัดก็จ�ำไม่ได้ตลอดคือ ช่องลมวารินศรัทธาราม เป็น
เช่นนี้ไปทั้งนั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๐) หรือ
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“ครั้นเข้าไปใกล้ดูคนตะเกียกตะกายกันหนักขึ้น จนต้องยอมขึ้นวัด วัดนี้เรียกชื่อสามัญ
ว่า วัดเขาดิน แต่ชื่อตั้งหรูมากจนจ�ำไม่ได้ต้องจดว่า “วัดพระหน่อธรณินทรใกล้
วารินคงคารา”” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ๒๕๒๙: ๕๕) พระอารมณ์ขันของพระองค์เช่นนี้ท�ำให้พระราชหัตถเลขาเรื่องนี้มีความเป็นกันเองและผ่อนคลาย
จากความเคร่งขรึมสมกับพระราชประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จประพาสต้นเพื่อ
ผ่อนคลายพระอิริยาบถเป็นส�ำคัญ และยังบันทึกการเดินทางของชนชั้นน�ำสยามเพื่อ
หาความสุขจากการท่องเที่ยวตามวัดต่าง ๆ อีกด้วย
นอกจากชื่อวัดแล้วพระองค์ยังทรงบันทึกความรู้ในเชิงโบราณคดีประกอบ
พระบรมราชวินจิ ฉัย ขณะส�ำรวจวัดต่าง ๆ ทัง้ เก่าและใหม่ ยกตัวอย่างเช่นตอนทีท่ รงแวะ
ที่วัดพระยืน
“มีสะพานข้ามคู เสาล้วนแต่ศิลาแลงทั้งนั้น วิหารใหญ่
ด้านหน้าจะโตกว่าวัดสุทัศน์ แต่ไม่มีอะไรหลงเหลือเลย นอกจาก
พระเศียรพระเล็ก ๆ น้อย ๆ ชิ้นกลางเห็นจะเป็นวิหารยอดจัตุรมุข
แต่สูงใหญ่เหลือเกิน มุขหน้าเป็นพระเดิน มุขหลังเป็นพระยืน
มุขซ้ายเป็นพระนอน มุขขวาเป็นพระที่นั่ง ที่มุมปั้นเป็นรูปนารายณ์
ขี่ครุฑใหญ่มาก จะรับหลังคาอย่างไรน่าคิด”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๘)
การให้ ค วามรู ้ ด ้ า นโบราณคดี ทั้ ง ด้ า นโบราณสถานและโบราณวั ต ถุ นี้
ปรากฏอยู่ตลอดเรื่อง
นอกจากด้านโบราณคดีแล้วพระองค์ยงั ทรงสอดแทรกแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการพิสูจน์ของเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับ
การพูดคุยกับพระนอนที่อ่างทอง รัชกาลที่ ๕ ได้พบกับบุคคลที่เคยพูดกับพระนอน
ได้ความว่าพระนอนบอกต�ำรายา มีการพิสูจน์พระพูดได้ด้วยวิธีต่าง ๆ สะท้อน
ความนิยมของยุคสมัย แม้แต่พระครูปาโมกขมุนี แห่งวัดป่าโมก เมืองอ่างทอง
ก็ยงั ต้องพิสจู น์หลายวิธี จนเห็นว่าเป็นความจริงจึงมีลขิ ติ ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว
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การส� ำ รวจสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ปรากฏในตอนที่ ท รงอธิ บ ายถึ ง ชื่ อ ของ
วังพระธาตุวา่ “เป็นชือ่ ของชาวเรือตัง้ วังไม่ได้แปลว่าบ้าน แต่แปลว่าห้วงน�ำ 
้ พระธาตุนนั้
ก็คือพระธาตุซึ่งตั้งอยู่ตรงวังนั้น” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙:
๔๒) ตอนต้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อและประวัติสถานที่ และยังกล่าวถึงลักษณะ
ของพระธาตุวา่ เหมือนกับพระเจดียเ์ มืองฝาง ทรงอธิบายโดยใช้แผนผังการประดิษฐาน
ของพระเจดีย์รายล้อม ๓ ด้าน ๑๔ องค์ประกอบด้วย การเสด็จประพาสต้นในที่นี้
จึงเป็นการท่องเที่ยวส�ำรวจสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความเพลิดเพลินและความรู้ด้วยในที
การท่องเที่ยวในยังสถานที่ต่าง ๆ ยังท�ำให้เห็นผลของการเลิกบ่อนในรัชสมัย
ของพระองค์ ปรากฏในตอนทีเ่ สด็จไปบ้านกรมมรุพงศ์ “แล้วลงเรือไปขึน้ สะพานวังจันทร์
ดูตลาด เลิกบ่อน เสียอยู่ข้างจะซัวไปสักหน่อย” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๕) จะเห็นได้ว่าการเลิกบ่อนในที่นี้มีผลกระทบต่อตลาดต่าง ๆ
เพราะแต่ก่อนนี้มีบ่อนส�ำหรับเล่นการพนัน เช่น ถั่ว โป ประจ�ำทุกตลาด โปรดเกล้าฯ
ให้เลิกไปทีละแห่งสองแห่งจนหมดสิน้ ในรัชกาลที่ ๕ การพักผ่อนหย่อนใจของพระองค์นี้
นอกจากจะได้รับความสุขจากการสัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่แล้ว ยังหมายถึง
การ “ตรวจราชการ” รวมทัง้ สังเกตความเป็นไปของบ้านเมืองและราษฎรในชนบทด้วย

๔. การชมสิ่งของและคนที่มีลักษณะพิเศษ
การเสด็จประพาสต้นในครั้งนี้ชนชั้นน�ำสยามได้พบกับสิ่งของและคนที่มี
ลักษณะผิดแผกไปจากที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ เห็ดยักษ์ คนผมแดง และสาวงามของ
เมืองต่าง ๆ ถือเป็นการส�ำรวจราษฎรด้วยสายตาของคนเมืองเพือ่ ความเพลิดเพลินและ
ความสุขแบบหนึ่ง
การทีร่ าษฎร ณ เมืองต่าง ๆ พาพระองค์ไปทอดพระเนตรสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะมงคล
หรือมีลกั ษณะพิเศษนีป้ รากฏตลอดการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่นการทอดพระเนตรเห็ด
ลักษณะพิเศษทีว่ า่ “ยายจูมาเชิญเสด็จถึงกลางตลาด ด้วยความประสงค์จะให้ดเู ห็ดซึง่
เกิดขึ้นเมื่อเวลาก�ำหนดว่าจะเสด็จ ข้างจีนเขานับถือกันว่าเป็นมงคล ที่จริงไม่เคยเห็น
โตอย่างนี้ พอเต็มอ่างเขียวขนาดใหญ่” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
๒๕๒๙: ๓๖) ราษฎรแถบนีถ้ อื กันว่าการทีม่ เี ห็ดขนาดใหญ่เกิดขึน้ ขณะพระองค์เสด็จมานี้
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ถือว่าเป็นสิรมิ งคลยิง่ นัก การพักผ่อนหย่อนใจของพระองค์จงึ เปรียบเสมือนการได้เสด็จ
ออกมาทอดพระเนตรสิ่งแปลกใหม่ทั้งยังเสริมพระบารมีไปพร้อมกัน
อีกตอนหนึ่งกล่าวว่า พระวิเชียรพาคนผมแดงมาให้พระองค์ทอดพระเนตร
ทรงมี พ ระบรมราชาธิบายเพิ่ม เติม ไว้ว่า “อันลักษณะผมแดงนั้ น เป็ น ผมม้ า แดง
อย่างอ่อนหรือเหลืองอย่างแก่ ผมที่แดงนี้มาข้างพันธุ์พ่อ ถ้าผู้หญิงไปได้ผัวผมด�ำ 
ลูกออกมาก็ผมด�ำไปด้วย ผมแดงนัน้ เปลีย่ น ๓ อย่าง แรกแดงครัน้ อายุมากเข้าก็ดำ� หม่นลง
แก่กเ็ ลยขาวทีเดียว บอกพืชพันธุว์ า่ ทราบว่าตัวมาแต่เวียงจันทน์ แต่มาก่อนอนุเป็นขบถ
จะได้ตั้งอยู่ช้านานเท่าไรไม่ทราบ พูดเป็นไทย ประพฤติอาการกิริยาก็เป็นไทย”
การทอดพระเนตรของพระองค์มีทั้งความเพลิดเพลินและการให้ความรู้แก่ผู้อ่านไป
พร้อมกัน แสดงถึงสายตาของคนเมืองที่พิจารณาสิ่งต่าง ๆ นอกเมืองด้วยเหตุผล
นอกจากนีย้ งั ปรากฏการถ่ายรูปคนงามเมืองก�ำแพงเพชรซึง่ พระองค์ได้สงั่ ให้
เลือกหาไว้ก่อนด้วย พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า “เขาคัดเอาแต่ลูกผู้ดี ความจริงราษฎร
ที่มานั่งอยู่ทั้งหมู่หน้าตาดีกว่าก็มี ผู้หญิงเมืองนี้นับว่ารูปพรรณสัณฐานดีกว่าเมืองอื่น
ในข้างเหนือ คนงามทั้ง ๔ ที่จะมาถ่ายรูปนั้นเขาให้ถือกระเช้าหมากคอยแจกเลี้ยง”
(พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว , ๒๕๒๙: ๔๕-๔๖) คนงามที่ ไ ด้ รั บ
การถ่ายรูปนีจ้ ะปรากฏภายหลังว่ามีผู้มาสู่ขอด้วยทั้งสิ้น แสดงถึงการการันตีความงาม
ผ่านสายพระเนตรของพระมหากษัตริย์แล้ว การที่ทรงทอดพระเนตรคนงามของเมือง
ต่ า ง ๆ นี้ เ สมื อ นการผ่ อ นคลายจากภาระหน้ า ที่ ก ารงานมาสู ่ ก ารทอดพระเนตร
การประชันโฉมสาวงามจากเมืองต่าง ๆ นั่นเอง
การถ่ายรูปคนงามเมืองก�ำแพงเพชรของชนชัน้ น�ำนีม้ นี ยั ยะของการจ้องมอง
ของเพศชายต่อเพศหญิง จึงถือเป็นกิจกรรมที่แสดงพื้นที่ของเพศชายอย่างส�ำคัญ
การบันทึกภาพของผู้หญิงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชนชั้นน�ำชายปฏิบัติ ผู้หญิงเปรียบเสมือน
วัตถุอย่างหนึ่ง ยิ่งเมื่อช่างภาพอยู่ในระหว่างการเดินทาง ผู้หญิงที่ถูกถ่ายมักเป็น
ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่คงถือว่าเป็นของแปลก (Suwannakij, 2013:
239-240) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงบันทึกว่า ผูห้ ญิงในก�ำแพงเพชร
มีผิวพรรณและรูปร่างดีกว่าเมืองอื่นทางภาคเหนือ ก่อนที่จะเลือกหญิงงามจ�ำนวน
สี่คนมาเป็นแบบส�ำหรับการถ่ายรูป จากข้อความข้างต้นจึงแสดงถึงการชมและบันทึก
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ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ลั ก ษณะสวยงามทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ความพึ ง พอใจของเพศชายและตอบสนอง
การพักผ่อนหย่อนใจด้วยประการหนึ่ง

๕. การชมละครนอกวัง
คณะชนชั้นน�ำที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้มีโอกาสชมการแสดงละครของ
มารดาหลวงพิพิธอภัยขณะเยี่ยมชมเมืองก�ำแพงเพชร ถือเป็นการชมละครนอกวังที่ได้
บรรยากาศแปลกใหม่ ใน เสด็ จ ประพาสต้ น ครั้ ง ที่ ๒ นี้ ไ ด้ บั น ทึ ก ละครของ
มารดาหลวงพิพิธอภัยที่เล่นเรื่อง ไชยเชษฐ์ ณ เมืองก�ำแพงเพชร พระองค์ทรง
เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายกับละครเจ้าพระยามหินทรฯ มีการอธิบายเครื่องแต่งกาย
อย่างละเอียด และมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีการเล่นเปรียบเทียบกับละคร
ในอีกด้วย
มีละครของมารดาหลวงพิพิธอภัย เล่นเรื่องไชยเชษฐ์
กรมด�ำรงเชื่อว่าจะเก่าแท้ ไม่มีโซดขึ้นมาถึง ที่แท้โซดเสียป่นปี้
ยับเยินมาก คือ นายโรงแต่งตัวเป็นละคร แต่เสื้อผ้าขาวไม่ปัก
ตะพายแพรอย่างเจ้าพระยามหินทร….นางแมวนัน้ แต่งหรูคอื ใส่เสือ้
ผู้หญิงอย่างใหม่เกี่ยวขอข้างหลัง มีความเสียใจที่คับไปหน่อยหนึ่ง
ตั้งแต่บั้นเอวลงมาจนก้นเกี่ยวขอไม่ได้ต้องง่าอยู่เฉย ๆ และการที่
สวมนัน้ ก็พลาดพลัง้ เอียงอยูข่ า้ งหนึง่ ด้วย…นารายณ์ธเิ บศรสวมเสือ้
อย่างใหม่แขนพองสะพายแพร ท้าวสิงหฬสวมเสือ้ ขาวสะพายแพร…
ร้ อ งเป็ น ท� ำ นองละครใน เห็ น จะเป็ น ด้ ว ยเล่ น พระราชนิ พ นธ์
หมายว่าละครในคงต้องร้องละครในทั้งสิ้น (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๙)
การทอดพระเนตรละครของพระองค์ถอื เป็นการพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบหนึง่
ทีเ่ ปลีย่ นสถานทีแ่ ละบรรยากาศการทอดพระเนตรละครจากในวังเป็นนอกวัง ความรูส้ กึ
ของชาวเมืองเมื่อได้เยี่ยมชมชาวบ้านและชมการแสดงละครนอกเมืองนี้ก่อให้เกิด
ความรู้สึกแปลกใหม่ ทั้งยังก่อให้เกิดพระบรมราชวินิจฉัยประกอบละครในวังของ
พระยามหิ น ทรฯ ถื อ เป็ น การขยายวงความรู ้ แ ละวงประสบการณ์ ข องชนชั้ น น� ำ
ในการเสพมหรสพ
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๖. การปฏิสันถารกับราษฎร
ในการเสด็จประพาสต้นครั้งแรก พระองค์ทรงปลอมพระองค์มิให้ราษฎร
ทราบว่าเป็นพระมหากษัตริย์ แต่การเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ นี้พอจะมีข้าราชการ
ตามหัวเมืองต่าง ๆ และเพือ่ นต้นทราบข่าว การปลอมพระองค์จงึ เป็นไปได้ไม่สมบูรณ์นกั
อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังทรงมีโอกาสได้ปฏิสันถารกับข้าราชการ พระสงฆ์ และ
ราษฎรอยู่บ้าง การ “คุยเล่น” ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของคนทุกกลุ่มในสังคม
แต่ส�ำหรับชนชั้นน�ำแล้ว กิจกรรมดังกล่าวมีความหมายทางวัฒนธรรม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นค่าที่จากนายพันอ�ำแดงอิ่ม ซึ่ง
สมมติให้พระยาโบราณเป็นผูใ้ หญ่ในการเทีย่ วครัง้ นี้ รัชกาลที่ ๕ สมมติตนเป็นช่างถ่ายรูป
ของเจ้าคุณ ดังนี้
“แปลกใจทีค่ า่ นาท�ำไมขึน้ ไปกว่าแต่กอ่ น ยอมรับว่าหาเงิน
เดี๋ยวนี้ได้ง่ายแต่ใช้ก็มากเหมือนกัน…อยากเฝ้าในหลวง พระยา
โบราณรับว่าจะพาเฝ้านัดหมายกันมั่นคงว่าจะลงไปกรุงเก่า แต่จะ
รอขายข้าวให้ได้ทุนเสียก่อนแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าแผ่นดิน
เป็นอันมาก เพราะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะท่าน” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๗-๓๘)
การสนทนากับราษฎรในครั้งนี้ท�ำให้พระองค์รับรู้ถึงปัญหาของบ้านเมือง
โดยตรง อันจะน�ำไปสู่การบริหารประเทศต่อไป
การปฏิสันถารกับราษฎรในการพักผ่อนหย่อนใจครั้งนี้ยังปรากฏในตอนที่
พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าของร้านที่ตลาดแพในแควใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของ
แพห้างจีนขายของฝรัง่ พระองค์ทรงกล่าวว่าเจ้าของร้านรูจ้ กั เลือกของทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การเดินทาง ทั้งยังทรงชมว่า “เจ้าของร้านดูเป็นคนฉลาด ว่ามีรถไฟแล้วน�ำของขึ้นมา
ได้ง่าย มีก�ำไรดีขึ้นกว่าแต่ก่อน” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙:
๓๗) แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเจ้ า ของร้ า นเกี่ ย วกั บ การคมนาคมจนท� ำให้ พ ระองค์
ทรงชื่นชมดังกล่าว
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มีอยูค่ ราวหนึง่ ยาวอิม่ บ้านพังม่วงไม่ทราบว่าคุยอยูก่ บั พระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พดู
เรื่องขึ้นค่านา จนถึงกับต้องมาเข้าเฝ้าอีกครั้ง การณ์เช่นนี้ท�ำให้พระองค์ได้ทราบ
เรือ่ งราวจากปากของชาวบ้านโดยตรง ส่งผลต่อการปกครองด้วยประการหนึง่ ผลกระทบ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์ยังปรากฏผ่านค�ำบอกเล่าของราษฎร
อีกด้วย ดังตอนทีร่ ชั กาลที่ ๕ ทรงทราบความจากนายอ�ำเภอบรรพตว่า “ตัง้ แต่เลิกบ่อน
พวกที่หากินในการบ่อนสาดขึ้นมาตามล�ำน�้ำ  ที่เมืองบรรพตมีมาก ที่หาดส้มเสี้ยวพวก
ค้าขายมากขึ้น จนต้องถึงท�ำโรงตลาดเพิ่มเติมหลายสิบห้อง ที่จับการเพาะปลูกแล้ว
ก็มี นีเ้ ป็นข่าวทีไ่ ด้ยนิ ใหม่ในผลของการทีเ่ ลิกบ่อนเบีย้ ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๔๑) ความข้างต้นสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง
หลั ง จากที่ พ ระองค์ทรงออกกฎหมายให้เ ลิกบ่อนเบี้ย ถื อเป็ นการส� ำรวจทุ ก ข์ สุข
ของราษฎรด้วยประการหนึ่ง
นอกจากจะได้รบั ทราบข้อมูลด้านการบริหารแผ่นดินแล้วยังมีขอ้ มูลด้านคติชน
ที่ปรากฏการบันทึกต�ำรายาและต�ำนานต่าง ๆ พระองค์มีพระราชปฏิสันถารกับ
ราษฎรที่เป็นพยานหรือแหล่งอ้างอิงหลายคน ดังเช่นตอนที่พระองค์ทรงสอบถาม
เกีย่ วกับเรือ่ งชาวลับแล ดังความว่า “มีตาแก่คนหนึง่ อายุ ๘๐ เศษ เป็นผูร้ เู้ รือ่ งชาวลับแล
มากตั้งแต่ชั้นต้นมา มีตาเจ๊กด�ำอีกคนหนึ่งอายุ ๖๐ เศษ เป็นพยานยืนยังชั้นเก่า ๆ
ยังพวกหนุม่ ๆ อีกเป็นกองเป็นพยานยืนยันชัน้ หลังว่า ได้ยนิ เสียงพิณพาทย์และเสียงฆ้อง
เสียงโห่รอ้ ง เพราะผิดกับสามัญเป็นอันมาก ครัน้ ขึน้ ไปดูกไ็ ม่เห็นอะไร” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๕๕) แสดงว่าความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ชาวลับแลนี้มีผู้เห็นพิสูจน์ได้ในชั้นหลังหลายคน พระองค์จึงจะสามารถจดบันทึก
เรื่องราวเหล่านี้ไว้ได้
อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงต�ำนานการสร้างพระพิมพ์และลักษณะการสักการบูชา
ด้วยประการต่าง ๆ โดยกล่าวถึงต�ำนานต�ำบลเมืองพิษณุโลก ก�ำแพงเพชร พิชยั สงคราม
พิจิตร สุพรรณ ว่ามีฤๅษี ๑๑ ตนท�ำเครื่องประดิษฐานเงินทองให้แก่พระยาศรีธรรมาโศกราช เป็นต�ำนานทีเ่ ล่าลือกันมาในแถบเมืองต่าง ๆ แสดงถึงประวัตคิ วามเป็นมาของ
การสร้างพระพิมพ์นั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับต�ำรายาที่พระองค์ตรัสว่าเป็น
ลิขิตพระครูปาโมกขมุนีที่บอกต�ำรายาไว้ เช่น
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ใบส้มโอ ๑ ใบโคนทีสอ ๑ ใบมะกรูด ๑ ใบเงิน ๑ ใบทอง ๑ ใบมะพู่
๑ ใบมะกา ๑ ใบมะนาว ๑ รวม ๘ สิ่งนี้ เป็นยาต้ม ต้องลงคุณพระ
ลงด้วยพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และสักกัตวาจนจบบท พุทธคุณ
ห้ อ งต้ น นั้ น ลงกระดาษปิ ด ปากหม้ อ และธรรมคุ ณ สั ง ฆคุ ณ
สักกัตวานี้ ลงใส่กระดาษไว้ก้นหม้อ ต้มแล้วรับประทานครั้ง ๑
รุ่งราตรีหน้าแล้วเอากระดาษที่ปิดปากหม้อใส่ลงในหม้อต้มเคี่ยว
ไปกับยา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๒)
การที่พระองค์มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ท�ำให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเห็นความส�ำคัญของข้อมูลต�ำนานและภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งยังถือเป็น
การเปลี่ยนบรรยากาศของชนชั้นน�ำสยามในการรับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งความรู้
ด้านต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย

๗. การปลอมพระองค์และบรรยากาศการรับเสด็จ
การปลอมพระองค์นี้ปรากฏในการเสด็จประพาสต้นครั้งแรก เมื่อเสด็จ
ประพาสต้นครัง้ ที่ ๒ พระองค์ยงั ทรงมีโอกาสปลอมพระองค์บา้ งโดยให้ผอู้ นื่ รับบทบาท
เป็นพระองค์ ยกตัวอย่างเช่นตอนทีก่ ล่าวว่า “พอส�ำเร็จถึงบ้านเก้าเลีย้ ว แวะเข้ากินข้าว
ดุ๊ก๔ ได้รับหน้าที่เป็นพระราชา แต่ท�ำท่าไม่สนิทเพราะแกกลัวอัปปลิช๕ ทักทายปราศรัย
ก็ ต ้ อ งสอนกั น มาก” (พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว , ๒๕๒๙: ๓๘)
ความตื่นเต้นจากการได้เปลี่ยนสถานภาพของพระองค์ระหว่างการเสด็จประพาสต้นนี้
เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชนชั้นน�ำ  ซึ่งไม่สามารถกระท�ำได้เมื่ออยู่ในพระราชวัง
การปลอมพระองค์เช่นนี้ปรากฏอยู่หลายครั้งในการเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ นี้
ซึ่งได้กล่าวถึงบ้างแล้วในหัวข้อการปฏิสันถารกับราษฎร
การเสด็จประพาสต้นนี้พระองค์มีจุดประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ละจาก
ภาระหน้าที่ในชีวิตประจ�ำวัน แต่เมื่อมีข่าวการเสด็จแพร่ออกไปจึงปรากฏภาพที่ราษฎร
มาเข้าเฝ้าเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้พระองค์ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม พระองค์ทรง
๔
๕

ดุ๊ก คือ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
อัปปลิช เป็นภาษาของนายคะนังเงาะ หมายความว่า อัปรีย์ แต่พูดไม่ชัด
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เทียบบรรยากาศการรับเสด็จเมื่อเสด็จประพาสต้น ว่า “มีราษฎรมามากเหมือน
เทศกาลไหว้พระ แต่ถามดูก็ได้ความว่านัดกันมารับเสด็จเท่านั้น” (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๙) แสดงถึงจ�ำนวนของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนั้น
มีมากเหมือนมีเทศกาลไหว้พระ
อีกตอนหนึ่งทรงกล่าวว่า “แล้วเดินต่อมาทางบกมาเจอพวกเดินบกด้วยกัน
หลายคน เลยเป็นกองโต เดินแจกเสมาระมาที่นี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ ผู้คนแน่นหนามาก
จนถึงวัดซึ่งส�ำหรับจะจอดแรม เขาเรียกในระยะทางว่า บ้านหัวดง มีคนมาประชุมอยู่
แน่นในลานวัด ต้องไปยืนให้กราบตีนตามความต้องการเป็นอันมาก” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘-๓๙) แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของพระองค์
ที่ถึงแม้จะเป็นช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจแต่ก็ยังมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจ�ำนวน
มาก บรรยากาศเช่นนี้ท�ำให้ชนชั้นน�ำรู้สึกแปลกใหม่และยังรู้สึกขบขันว่าถึงอย่างไรก็ไม่
สามารถหลบเลี่ยงได้
การกล่ า วถึ ง คนที่ ม ารอรั บ เสด็ จ แถวบ้ า นตาช้ า ง คนโปรดสมั ย เสด็ จ
ประพาสต้นครัง้ แรก “ผูค้ นญาติแน่นหนา ลูกแต่งตัวเต็มยศปุกปุยเต็มที”่ (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๒๘) ค�ำว่า ปุกปุย นี้สื่อความถึงเครื่องแต่งกายที่
เยอะจนดูฟแู ละเต็มไปทัง้ ตัวได้เป็นอย่างดี และยังสือ่ ถึงความมีฐานะของนายช้างและ
ญาติพี่น้องผ่านการปลูกหอใหม่และการฉลองพระไลผู้เป็นลูกซึ่งได้เป็นเปรียญอีกด้วย
พระองค์ยงั ทรงสอดแทรกอารมณ์ขนั เกีย่ วกับสถานภาพของพระองค์ ทีต่ อ้ ง
กลับไปเป็นพระมหากษัตริยเ์ ช่นเดิม แม้จะเสด็จมาเพือ่ พักผ่อนก็ตาม ดังตอนทีก่ ล่าวว่า
ทรงได้รับเชิญให้เสด็จไปเรือนของพวกจีนแคะเจ้าของไร่อ้อยหลายเถ้าแก่ “เรากลับ
เป็นพระราชาตามเดิม มีผู้คนมาก มีพิณพาทย์ไทย พิณพาทย์จีนและม้าล่อเป็นอันมาก
มีธูปเทียนมาเชิญให้ขึ้นบก ได้ขึ้นไปบนเรือน ตั้งโต๊ะเครื่องบูชา…” (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๒๙: ๓๘) แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของพระองค์ว่า
มีทั้งที่สามารถปลอมพระองค์เป็นผู้ร่วมคณะ และสถานที่ที่ราษฎรรวมทั้งข้าราชการ
ทราบว่าพระองค์เสด็จมา สถานภาพของพระองค์ระหว่างการเสด็จประพาสในครั้งนี้
จึงมีการลื่นไหลอยู่เสมอ
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สรุปและอภิปรายผล
พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ นี้บันทึกการพักผ่อนหย่อนใจของ
ชนชั้นน�ำสยามในยุครัชกาลที่ ๕ ที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความศิวิไลซ์ที่เริ่มก่อตัว
การพักผ่อนหย่อนใจแสดงถึงการพักจากภาระหน้าทีก่ ารงานมาสูก่ ารสัมผัสบรรยากาศ
และประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ทั้ ง อาหาร สถานที่ และผู ้ ค น อาจกล่ า วได้ ว ่ า
การเปลีย่ นวิถปี ฏิบตั เิ ช่นนีก้ อ่ ให้เกิดความสุขแก่คนเมือง เมือ่ พิจารณาการเสด็จประพาส
ของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคก่อนจะพบว่าเป็นการเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทาง
สถลมารคและทางชลมารคเท่านัน้ การเสด็จโดยเรือต้นดังปรากฏในสมัยของพระองค์
นั้นเป็นสิ่งที่ชนชั้นน�ำสยามไม่เคยปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ความแปลกใหม่ในที่นี้จึง
เป็นทีม่ าของความสุขของชนชัน้ น�ำสยามทีไ่ ด้ขยายวงประสบการณ์ของตนผ่านรูปแบบ
การเดินทางที่ต่างออกไป
การเสด็จประพาสต้นเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติเดิมของชนชั้นน�ำ  กล่าวคือ
ชนชัน้ น�ำได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายรูป ได้เปลีย่ นสถานทีใ่ นการปรุงและรับประทานอาหาร
ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้พบสิ่งของหรือผู้คนที่มีลักษณะพิเศษ มีการชม
มหรสพนอกวัง มีการรับข่าวสารและปัญหาเกี่ยวกับบ้านเมืองจากราษฎรโดยตรง
รวมทั้ ง มี ก ารปลอมพระองค์ เ พื่ อ ให้ บ รรยากาศการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจเป็ น ไปอย่ า ง
ส่วนพระองค์ ทั้งยังได้สัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่และก่อให้เกิดความสุขอีกด้วย
การพักผ่อนหย่อนใจของชนชัน้ น�ำในวาระนีย้ งั เป็นการแสดงถึงความศิวไิ ลซ์ของชนชัน้ น�ำ
ทีผ่ ละออกจากภาระหน้าทีก่ ารงานมาสูก่ ารเดินทางเพือ่ เยีย่ มชมโลกใหม่ ซึง่ ไม่สามารถ
สัมผัสได้ในชีวิตประจ�ำวัน ความสุขของคนเมืองเมื่อเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศ
นอกเมืองนี้ เป็นสิ่งที่ชนชั้นน�ำเริ่มยอมรับและเป็นไปตามกระแสของเศรษฐกิจและ
สังคมโลก อันเป็นต้นแบบของการพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นกลางในเวลาต่อมา
การเดินทางออกไป “เยี่ยมชม” ราษฎรตามเมืองต่าง ๆ นี้เป็นลักษณะของ
ชนชั้นน�ำที่ออกไปชนบทเพื่อท�ำความเข้าใจชนบทและตนเอง ดังที่ธงชัย วินิจจะกูล
(๒๕๔๖: ๑๘-๒๒) ตัง้ ประเด็นเรือ่ งการเป็น “คนอืน่ ” ภายในสังคมไทยเอง (The Others
Within) โดยกล่าวว่าแบบแผนของการเขียนงานประเภทบันทึกการท่องเที่ยวในยุคนั้น
มักบันทึกผูค้ นสองแบบคือ ชาวป่า ทีใ่ นสายตาของชนชัน้ น�ำสยามไม่สามารถท�ำให้ศวิ ไิ ลซ์
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ได้ (uncivilizable) มักปรากฏความแปลกประหลาดของรูปร่าง บุคลิก ความเป็นอยู่
และพิธีกรรมของคนเหล่านั้น กับพวกที่สองคือคนบ้านนอก ซึ่งมีตัวตนมากกว่าชาวป่า
มิใช่เพียงคนชาติพนั ธุไ์ ทเท่านัน้ แต่รวมถึงลาว มอญ เขมร และอืน่ ๆ คนบ้านนอกเหล่านี้
คือราษฎรผูข้ ยันขันแข็งและจงรักภักดีตอ่ บรรดานักเดินทาง แม้จะไร้การศึกษา หลงใหล
งมงายกับไสยศาสตร์หรือความเชื่อที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล แต่ก็ท�ำให้ศิวิไลซ์ได้ การกล่าว
ถึงชาวป่าและคนบ้านนอกนีค้ อื การแสดงความเป็น “คนอืน่ ” ของชนชัน้ น�ำชาวกรุงและ
ผู้อ่านชาวกรุง ซึ่งวัดความแตกต่างกันที่ความศิวิไลซ์
จากประเด็นข้างต้นสะท้อนการเสด็จประพาสต้นที่ว่าการจ�ำแนกคนป่าและ
คนบ้านนอกนีแ้ สดงให้เห็นถึง “ความศิวไิ ลซ์” ของชนชัน้ น�ำสยามทีต่ า่ งกับคนสองกลุม่ นี้
เพราะการมี เ วลาว่ า งส� ำ หรั บ การเดิ น ทางมาพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจถื อ เป็ น การแสดง
ความศิวิไลซ์แก่ชาวบ้านนอกและการยืนยันตัวตนของชนชั้นน�ำด้วยประการหนึ่ง
ดั ง ปรากฏในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ต ้ อ งอาศั ย ทั ก ษะหรื อ วิ ท ยาการที่ ช นชั้ น น� ำ
สงวนไว้ส�ำหรับสมาชิกในกลุ่มทางสังคมของตนเองเท่านั้น
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