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บทคัดย่อ

  พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบันทึก “ของแปลกตา” ที่พระองค์ทรงพบ

ตลอดเส้นทางการเสดจ็ประพาสยโุรป ซ่ึงแบ่งได้เป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและ

ส่ิงที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน ส่ิงของประเภทแรกส่ือถึงการเป็นคลังความรู้ด้านภูมิศาสตร์

แก่ชนชั้นน�าสยามในยุคน้ัน ส่วนส่ิงของประเภทหลังสื่อถึงธรรมเนียมการแลกเปล่ียน

ส่ิงของระหว่างชนช้ันสูง แนวคิดเรื่องการสะสม มิวเซียมและพิพิธภัณฑ์ รวมถึง

ธรรมเนียมการให้ของขวัญ ของฝาก และของที่ระลึกของชนช้ันน�าสยาม เหล่าน้ี

ล้วนแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงเช่ือมสองวัฒนธรรมคือตะวันออกและตะวันตก

เข้าด้วยกัน โดยการเปิดโลกทัศน์ของชนช้ันน�าสยามเกี่ยวกับความศิวิไลซ์ของยุโรป 

ทั้งยังแสดงถึงรสนิยมของชนช้ันน�าสยามต่อของแปลกตาน้ัน ๆ ของแปลกตาเหล่าน้ี

เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นคลังความรู้จากต่างแดนที่

น�าไปสู่การปรับประเทศให้ทันสมัยต่อไป

ค�าส�าคัญ: ของแปลกตา, พระราชหัตถเลขา, รัชกาลที่ ๕, ศิวิไลซ์
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“Exotic Objects” in King Chulalongkorn’s Royal 

Letters from Europe in 1897
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3

Abstract

 King Chulalongkorn’s royal letters sent from Europe in 1897 record 

“exotic objects” the King encountered during his trip. The objects can be 

divided into 1) natural objects and 2) man-made objects. The natural objects 

became geographical knowledge for Siamese elites. The man-made objects 

represented gift exchanges, concepts of collecting and museums, and concepts 

of giving gifts and souvenirs. The significance of the description of the exotic 

objects was to bridge the cultures of the East and the West. To show Siamese 

elites taste and expand the worldviews of Siamese elites, the king shared his 

experiences in Europe under the name of “being civilized”. Exotic objects were 

an important inspiration and knowledge regarding foreign countries for the 

modernization of Siam.
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บทน�า

 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นนักเดนิทางหรอืนักทศันาจร

ที่ส�าคัญพระองค์หนึ่ง พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินประพาสหัวเมืองต่างๆ ในพระราช

อาณาเขตและต่างประเทศ เริม่จากสิงคโปร์และปัตตาเวีย (ดนิแดนประเทศอินโดนีเซีย

ในปัจจุบัน) ต่อมาคืออินเดีย ซึ่งในขณะนั้นเป็นประเทศราชของเมืองอังกฤษ ท�าให้ทรง

มีโอกาสทอดพระเนตรการจัดการปกครองบ้านเมืองของชาติตะวันตกที่มาปกครอง

อาณานิคมอยู่ และทรงเทียบเคียงกับบ้านเมืองของเรา ส่งผลให้ทรงริเริ่มหลายส่ิง

จากแบบอย่างที่ได้ทรงพบเห็นมา มุ่งให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่แผ่นดินเป็นส�าคัญ 

ต่อมามพีระราชด�ารว่ิา จะเสดจ็พระราชด�าเนินไปให้ถงึทวีปยโุรปสักคราวหน่ึง แต่ผู้ใหญ่

หลายท่านยับยั้งไว้ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าอาณานิคมของญวน 

ลาว และเขมรอยู่ในขณะนั้นหาเหตุวิวาทกับไทย อังกฤษรุกเข้ามาจนได้พม่าและมลายู 

ประกอบกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ฝรั่งเศสสั่งกองเรือรบบุกปากน�้าเจ้าพระยาเข้ามา

ทอดสมออยูห่น้าสถานทตูฝรัง่เศสเพือ่บังคบัให้ไทยยอมท�าสัญญาเสียเปรยีบกบัฝรัง่เศส 

เหตุการณ์เหล่าน้ีท�าให้รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชด�าริที่จะเสด็จพระราชด�าเนินไป

ทวีปยุโรป เพื่อผูกมิตรและกระชับพระราชไมตรีกับชาติต่าง ๆ ในยุโรป อาทิ รัสเซีย 

เพื่อก�าราบชาติที่ไม่ประสงค์ดีต่อเมืองไทย และเพื่อทอดพระเนตรบ้านเมืองและ

ความเจริญของชาติตะวันตกทั้งหลายและน�ามาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงสยาม

ประเทศให้เจริญทัดเทียมเขา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ รัชกาลที่ ๕ จึงได้เสด็จพระราชด�าเนิน

ประพาสทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกนาน ๘ เดือน ทรงเยี่ยมเยียนตามราชส�านักต่าง ๆ 

ทัว่ทวีปยโุรป ทอดพระเนตรกจิการต่าง ๆ  ทีป่ระเทศเจ้าภาพจัดถวาย นอกจากการเสดจ็

ทอดพระเนตรราชการบ้านเมืองแล้ว พระองค์ยังได้ทอดพระเนตรส่ิงที่ควรดูควรชม

อีกมาก หน่ึงในจ�านวนน้ันคือโรงงานเครื่องกระเบ้ืองเซฟว์ (Sevres) ซ่ึงเป็นโรงงาน

ที่มีช่ือเสียงระดับโลกของประเทศฝรั่งเศสดังที่พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยศิริ) 

ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ (Chandransu, 2010, p. 20-23) แสดงให้เห็นว่า

การเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ น้ีมทีัง้พระราชกรณยีกจิทางราชการบ้านเมอืงและ

การทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏตลอดเส้นทางการประพาสเพื่อเป็นคลังความรู้

แก่ชนชั้นน�าสยาม ณ ขณะนั้น
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 การเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๔๐ นี้ รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกพระราชด�าริ

ต่าง ๆ ไว้ใน พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่ง

ทรงพระราชทานเป็นส่วนเฉพาะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงส�าเร็จราชการแผ่นดิน

ขณะเสดจ็พระราชด�าเนินประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ เน้ือหาจึงเป็นส่วนพเิศษแยกจากที่

ได้ทรงมมีาทางราชการและเป็นกระแสพระราชด�ารทิีไ่ด้ทรงสังเกตบ้านเมอืงและบุคคล

ต่าง ๆ  อย่างคนทีไ่ด้ไปเทีย่วเตร่ รวมทัง้ส้ิน ๖๗ ฉบับ (Varopakarn, in Chulalongkorn 

(Rama V), 1962, p. (ข)) รัชกาลที่ ๕ ทรงเริ่มการเสด็จประพาสในวันที่ ๗ เมษายน 

จากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสู่ท่าราชวรดิฐ สมุทรปราการ สิงคโปร์ ลังกา (ศรีลังกา) 

เอเดน คลองสุเอซ อียปิต์ เมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรยี-ฮังการี 

รัสเซีย สวีเดนนอร์เวย์ (ระหว่างน้ันนอร์เวย์รวมอยู่ในสวีเดน) เดนมาร์ก อังกฤษ 

เยอรมนี ฮอลแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกส (Munsin, 2000) 

สิ่งส�าคัญที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฯ คือ การบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงพบ

ตลอดเส้นทางการเสด็จ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ สัตว์ อาคารบ้านเรือน ส่ิงประดิษฐ์ 

สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตลอดจนสินค้าที่วางจ�าหน่ายในดินแดนต่าง ๆ เหล่านี้

สะท้อนความสนใจใคร่รู้ของชนชั้นน�าสยามในยุคนั้น จนถือเป็น “ของแปลกตา” ที่ทรง

บันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขาฯ อย่างหลากหลาย 

 รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกสิ่งของในดินแดนต่าง ๆ  ที่เสด็จผ่านระหว่างการเสด็จ

ประพาสยโุรป ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น “ของแปลกตา” ส�าหรบัชาวสยาม ซ่ึงมทีัง้สิง่ของท่ีทรง

ได้รับจากเจ้านายหรือเชือ้พระวงศ์ในประเทศต่าง ๆ  สิง่ของท่ีจัดแสดงอยู่ในพพิธิภณัฑ์ 

สิง่ของท่ีวางจ�าหน่าย รวมทัง้พชืพรรณในประเทศต่าง ๆ  การทีท่รงบันทกึ “ของแปลก

ตา” ในครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการสะสม มิวเซียม และพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ง

ความคิดเรื่องของขวัญ ของฝาก การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างชนชั้นสูงอีกด้วย 

เหล่าน้ีล้วนแสดงถึงรสนิยมหรือค่านิยมของชนชั้นน�าสยามต่อความศิวิไลซ์อย่างเห็น

ได้ชัด

 ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชหัตถเลขาฯ และการเสด็จประพาส

ยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ การศึกษาเชิงวรรณกรรมและการศึกษาเชิง

ประวัติศาสตร์ ดังนี้
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 ๑) การศึกษาเชิงวรรณกรรม

 Kongsirirat (2010) ศกึษาเรือ่ง การศึกษาพระโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จ

พระราชด�าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ สะท้อนพระโลกทัศน์ของรัชกาลที่ ๕ ด้าน

การต่างประเทศเป็นส�าคัญ กล่าวคือ ทรงด�าเนินวิเทโศบายด้านการต่างประเทศโดย

การเจริญพระราชไมตรีในระดับผู้น�าประเทศ การสร้างดุลยภาพแห่งอ�านาจระหว่าง

ประเทศมหาอ�านาจ และการปรับเปลี่ยนท่าทีตามสถานการณ์ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระ

โลกทัศน์ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ 

ประเทศเล็กที่ขาดแสนยานุภาพทางทหารย่อมเสียเปรียบ

 ๒) การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

 Chutintaranond (2001) ศึกษาเรื่อง การเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ 

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ การเสด็จพระราชด�าเนินประเทศยุโรปของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นพระราชจริยวัตรที่ “สวนกระแส” 

กับขนบที่ตกทอดมา เป็นลักษณะหน่ึงของการเสด็จประพาสที่เกิดตามกระแส

การเปลีย่นแปลงที่แหวกจารีตเดิม อนัมีต้นเคา้มาแต่รัชกาลที่ ๔ ไดแ้ก่ ธรรมเนยีมนยิม

ใหม่ในการเสด็จประพาสหัวเมืองของพระมหากษัตริย ์การเสด็จออกไปเป็นการส่วน

พระองค์เพื่อแปรพระราชฐานและส�าราญพระอิริยาบถ รวมถึงการเสด็จไปพักรักษา

พระองค์ให้คลายจากอาการประชวรหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่า recreation ซ่ึงเป็น

รปูแบบใหม่ของการเดนิทางท่องเทีย่วทีส่ยามรบัมาจากตะวันตก และการเสดจ็ประพาส

บ้านเมืองนอกขอบขัณฑสีมาอาณาจักร

 การเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ของรชักาลที ่๕ มไิด้เกดิขึน้โดยปราศจาก

พื้นฐานธรรมเนียมนิยมที่อยู่ในกระแสแห่งการเปล่ียนแปลง ทั้งหมดสะท้อนการปรับ

เปล่ียนโลกทศัน์หรอืระนาบทางความคดิ (paradigm) ในการมองตนและความสัมพนัธ์

เชิงอ�านาจกับโลกรอบด้านที่ขยายเครือข่ายออกไปกว้างเกินปริมณฑลเมืองประเทศ

ราชและอาณาจักรคู่สงครามเดิม รวมถึงการรับวัฒนธรรมเทคโนโลยีและระบบวิธีคิด

ตามแบบอย่างตะวันตก การปรบัเปล่ียนโลกทศัน์ของผู้น�าสยามน้ีเป็นปฏสัิมพนัธ์ทีต่อบ

รับสืบเนื่องกับแรงกดทับทางการเมือง การค้า และการทหารของมหาอ�านาจตะวันตก
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ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม หากโลกทศัน์เดมิคอืการยดึเอาตนเป็นศนูย์กลาง โลกทศัน์

ใหม่นับแต่รัชกาลที่ ๔ คือการยอมรับโดยปราศจากข้อกังขาว่า ศูนย์กลางแห่งอ�านาจ

และความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงน้ันอยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรป ความยิ่งใหญ่และศิวิไลซ์

ขยายขอบข่ายเป็นทั้งความรู้เชิงกายภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 Soontravanich (2001) ศึกษาเรื่อง การเมืองเบื้องหลังการเสด็จประพาส

ยุโรป การศึกษาท�าให้เห็นว่าการเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ นี้บรรลุเป้าหมายของ

การสร้าง “ภาพลักษณ์” ของ “ความศิวิไลซ์” ของสยามในฐานะของรัฐอธิปไตยให้เป็น

ที่ยอมรับของสาธารณชนในยุโรป รวมทั้ง “การเรียนรู้” ความเจริญก้าวหน้าใหม่ ๆ 

ของชาตมิหาอ�านาจเหล่าน้ันเพือ่น�ามาเป็นแบบอย่างในการปรบัปรงุประเทศให้ทนัสมยั

ต่อไป อย่างน้อยทีสุ่ดการเสดจ็ประพาสยโุรปครัง้น้ี และการทีไ่ด้ทรงมโีอกาสเข้าเฝ้าและ

ปรึกษาปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประมุขและผู้น�ารัฐอื่น ๆ  ท�าให้

รัชกาลที่ ๕ ทรงบรรลุวุฒิภาวะทางการเมืองอีกขั้นหนึ่ง โดยมีการอธิบายถึงแผนการ

เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๓๖ วิกฤตการณ์ปากน�้า ร.ศ. ๑๑๒ และรัฐบาลอังกฤษ 

การเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ วัชรภิเษกสมโภชสมเด็จพระราชินีนาถวิคทอเรีย 

และท่าทีของรัฐบาลอังกฤษ และปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองกับฝรั่งเศสและการ

แทรกแซงของรัสเซีย กล่าวโดยสรุปคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกด�าเนินไปด้วย

เหตุผลของการประชาสัมพันธ์ “สร้างภาพลักษณ์” ของ “ความศิวิไลซ์” ของไทย

ต่อมหาอ�านาจและสาธารณชนในตะวันตก และเพื่อเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าในด้าน

ต่าง ๆ  ของโลกตะวันตก เพือ่ประโยชน์ต่อการปรบัปรงุบ้านเมอืงให้ทนัสมยั อีกด้านหน่ึง 

ยงัสะท้อนให้เหน็อิทธพิลของอังกฤษต่อแนวนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย และ

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองระหว่างไทยและฝรั่งเศสภายหลัง

วิกฤตการณ์ปากน�้า ร.ศ. ๑๑๒ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้รัชกาลที่ ๕ และผู้น�าไทย

คนอื่น ๆ  ได้มีโอกาส “เรียนรู้” และ “สัมผัส” การเมืองระหว่างประเทศของบรรดาผู้น�า

มหาอ�านาจตะวันตกเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริง ประการส�าคัญคือการประจักษ์เกี่ยวกับ

ความอ่อนแอของกลไกทางการทูตของไทยในการเมืองโลก

 Nana เขยีนบทความจ�านวนหน่ึงเกีย่วกบัการเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ 

ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั บทความทัง้หมดล้วนเป็นเกรด็เล็กเกรด็

น้อยซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างได้ดังนี้
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 (๒๐๐๓) กิตติศัพท์และเรื่องอื้อฉาวของ-ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อ ร.๕ 

เสด็จเยือนกรุงปารีส 

 (๒๐๐๓) “ราชการลับ” เมื่อ ร.๕ เสด็จประพาสเยอรมนี ไม่ใช่เรื่องลับใน

ยุโรป

 (๒๐๐๓) “จาก-เรื่องตลก การ์ตูน ร.๕ เสด็จประพาสยุโรปถึง-เรื่องไม่ตลก 

งานพระบรมศพ ร.๕ ผิดองค์!”

 (๒๐๐๔) ทัศนะใหม่ ร.๕ เสด็จประพาสยุโรปจากทฤษฎีพันธมิตรซ้อน

พันธมิตร “ไม่ได้รัสเซีย ก็ขอเป็นเยอรมนี”

 (๒๐๐๕) ภาพหลักฐานท่ีไม่มีค�าอธิบาย ค�ายืนยันท่ีขาดพยานหลักฐาน

เรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้ใน “จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป”

 (๒๐๐๖) พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่าสุด “ชิ้นแรก” อ้างถึงการเสด็จ

ประพาสยุโรปใน ร.๕ สิ่งที่เรารู้ อาจไม่ใช่ทั้งหมด

 (๒๐๐๖) ทึ่ง! กลยุทธ์ศึกรัชกาลที่ ๕ เปลี่ยนสถานะชาวสยามจาก “แพ้” 

เป็น “ชนะ”

 (๒๐๑๔) “ของขวัญ” รัชกาลที่ ๕ ข้อมูลที่สาบสูญจากพงศาวดารไทย 

 (๒๐๑๕) รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป (ครั้งแรก) เพื่อดูความเจริญหรือ

แก้ไขปัญหา ร.ศ. ๑๑๒? 

 ผู้เขียนช้ีให้เห็นหลักฐานบางประการที่ปรากฏในแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ

นอกประเทศเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก (พ.ศ. ๒๔๔๐) ซึ่งมีทั้งกุศโลบาย

ทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งส่ิงแปลกใหม่ที่เริ่มเข้ามาในประเทศ 

ณ ขณะนั้น

 Sriudom (2007) ศึกษา การเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ จุดเปลี่ยน

ของ “เอกซฮิบิเชน” ในสยาม งานมหกรรมหรือ “เอกซฮิบิเชน” (Exhibition) เป็น

กิจกรรมส�าคัญของโลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ชาว

ต่างประเทศสนใจศกึษาในหลายมติ ิพระองค์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จัดส่งส่ิงของ
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ไปตัง้แสดงในงานมหกรรมทีต่่างประเทศตามแบบอย่างทีร่ชักาลที ่๔ ทรงวางแบบแผน

ไว้ รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักถึงความหมายของงานมหกรรมเมื่อได้ทอดพระเนตรงาน

มหกรรมขนาดต่าง ๆ  ด้วยพระองค์เองในคราวทีเ่สดจ็พระราชด�าเนินเยอืนทวีปยโุรปเป็น

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ผู้เขียนน�าเสนอ “เอกซฮิบิเชน” ที่รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตร

ในการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตลอดจน “เอกซฮิบิเชน” ที่จัดขึ้นในสยาม

หลังจากการเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่เป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของการจัด

“เอกซฮิบิเชน” ดังกล่าวในสยาม แสดงถึงการประสมประสานแบบแผนของ

“เอกซฮิบิเชน” ในต่างประเทศให้เข้ากับงานวัดที่มีอยู ่แล้วในสังคมไทย จนเป็น

แบบอย่างให้ “เอกซฮิบิเชน” อื่น ๆ ในสยามต่อมา

 “เอกซฮิบิเชน” ที่รัชกาลที่ ๕ ทอดพระเนตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้แก่ 

การประกวดภาพเขยีนทีอิ่ตาลีและเยอรมนี ซ่ึงเป็น “เอกซฮิบิเชน” ขนาดเล็ก การแสดง

พรรณพืชที่เยอรมนีที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และการแสดงพิพิธภัณฑ์นานาชาติที่มีขนาดใหญ่

ที่สุด ส่วนงาน “เอกซฮิบิเชน” ในสยามคืองานปีสวนดุสิตและงานนักขัตฤกษ์นมัสการ

พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซ่ึงปรับเน้ือหาและรูปแบบของ

“เอกซฮิบิเชน” ที่ได้เสด็จไปทอดพระเนตรในทวีปยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เหล่านี้คือสิ่งที่

รัชกาลที่ ๕ ทรงได้รับประสบการณ์แปลกใหม่เกี่ยวกับงานมหกรรมจากทวีปยุโรปและ

ทรงน�ามาปรับใช้กับงานมหกรรมในสยามตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐

 จากการรวบรวมผู้ทีศ่กึษาเกีย่วกบัพระราชหตัถเลขาฯ และการเสดจ็ประพาส

ยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ น้ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในแนวทางประวัตศิาสตร์ บทความน้ี

จึงจะมุ่งศึกษาที่ตัวพระราชหัตถเลขาฯ เป็นหลัก เพื่อเน้นย�้าข้อมูลการศึกษาทางด้าน

ประวัตศิาสตร์และเปิดมมุมองใหม่ทางด้านวรรณกรรมเกีย่วกบัพระราชหตัถเลขาฯ ชุดน้ี 

ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นทัศนคติของชนชั้นน�าสยามที่มีต่อของแปลกตาต่างถิ่นประเภทต่าง ๆ 

แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของชนช้ันน�าสยามในยุคน้ัน ทั้งยังเชื่อมกับความศิวิไลซ์ใน

ช่วงปรับประเทศให้ทันสมัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษา “ของแปลกตา” ทีป่รากฏใน พระราชหตัถเลขาเมือ่เสดจ็พระราชด�าเนิน

ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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กรอบแนวคิด

 ผู้วิจัยขอนิยามศัพท์ “ของแปลกตา” ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฯ โดยยึด

ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายค�าว่า “แปลก” ไว้ว่า

 (๑) [แปลก] ว. แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น เป็นต้น เช่น 

แปลกตา แปลกใจ

 (๒) ว. ต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ เช่น เป็นคนแปลก

 ดังน้ัน “ของแปลกตา” ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฯ ฉบับน้ีจึงเป็นของที่

ผิดแผกไปจากส่ิงที่ชนช้ันน�าไทยคุ้นเคย หรือเคยพบเห็นในประเทศ รัชกาลที่ ๕ จึงมี

พระราชด�าริส่ง “ของแปลกตา” ที่ทรงได้รับหรือทอดพระเนตรกลับประเทศจ�านวน

หน่ึง ทั้งยังมีนัยของการออกไปส�ารวจดินแดนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ตะวันตกต้องการ

ส�ารวจพื้นที่อื่นที่มิใช่ตะวันตก

 จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดที่สัมพันธ์กับการส�ารวจ “ของแปลกตา” ใน

พระราชหัตถเลขาฯ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมซึ่งน�าไปสู่การจดัเก็บของในมิวเซียม

และพิพิธภัณฑ์ ดังนี้

 การสะสมคือการแสวงหาส่ิงของต่าง ๆ ทั้งที่จ�าเป็นและไม่จ�าเป็นต่อชีวิต

แล้วน�ามาเกบ็รวบรวมยงัทีท่ีจั่ดเตรยีมไว้เพือ่เกบ็รกัษา เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วน

บคุคลที่ออกไปแสวงหาเรียกว่า “นกัสะสม” การสะสมที่เป็นงานอดิเรกจะมีการจดัเก็บ

อย่างมีระบบ และมีการจัดหาเพิ่มเติม เหตุผลของการสะสม ได้แก่ เพื่อกินเพื่อใช้ เพื่อ

ความเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยน เพื่อความต้องการทางสังคม 

เช่น ชมรม กลุ่มกจิกรรม เพือ่ใช้เป็นเครือ่งแสดงฐานะทางสังคม ประเภทของส่ิงสะสม

อาจแยกได้เป็น ๒ อย่าง คือ สิ่งสะสมที่เป็นรูปธรรม คือ มีตัวตนจับต้องได้ อาจเป็น

ของทีเ่กดิตามธรรมชาต ิหรอืมนุษย์ประดษิฐ์ข้ึนกไ็ด้ และสิง่สะสมท่ีเป็นนามธรรม เช่น 

ความทรงจ�าและประสบการณ์เฉพาะตัว เช่น เสียงดนตรี การชิมอาหารตามร้านที่มี

ช่ือเสียง งานสะสมของคนส่วนใหญ่มักเป็นวัตถุส่ิงของที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(Sa-nguansai, 2016, p. 9-11) การสะสมจึงสัมพันธ์กับการเก็บรวบรวมและเก็บ

รักษาเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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 ในบรรดาของเล่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จัดหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้เป็น ๒ พวก 

คอื ของทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิเช่น ต้นไม้ ดอกไม้ กรวดหนิงาม ๆ  แปลก ๆ  โครงกระดกู

สัตว์ รปูสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ประหลาดต่างๆ และของทีม่นุษย์ได้ค้นคดิประดษิฐ์สร้างข้ึนมา

ด้วยฝีมือมนุษย์เอง ได้แก่ ถ้วยชาม โต๊ะ ตู้ รูปวาด รูปถ่าย ตั๋ว แสตมป์ ปฏิทิน ส.ค.ส. 

เครื่องจักรกลไก เครื่องเงินเครื่องทอง เป็นต้น (Nawikkamun, 2010, p. 11) 

ใน นานาพิพิธภัณฑ์ ของเอนก นาวิกมูลกล่าวถึงหนังสือวชิรญาณวิเศษ เล่ม ๔ พ.ศ. 

๒๔๓๒ เรือ่ง “ของเล่นต่าง ๆ ” โดย ม.จ.เพิม่ ลดาวัลย์ว่า ของทีช่นทัง้หลายเลือกเล่นกนั

มีเพียง ๒ อย่าง คือ สิ่งของที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมดาและสิ่งของที่เป็นขึ้นด้วยสรรพ

วิชาความรูข้องมนุษย์กระท�าข้ึนด้วยฝีมอืช่างต่าง ๆ  ซ่ึงเอนก นาวิกมลูได้ประมวลไว้กว่า 

๑๐ ชนิด (Sarawasee, 2008, p. 83) การจัดหมวดหมู่ของของสะสมหรือของเล่น

มักแบ่งได้เป็น ๒ หมู่ใหญ่ ๆ  คือ ของที่เกิดตามธรรมชาติ และของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 

แนวคดิเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบัการสะสมของมนุษย์ตัง้แต่อดตีมาอย่างยาวนานทัง้ยงัสัมพนัธ์

กับแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์ ดังที่ Nawikkamun (2010, p. 11) ได้อธิบายไว้ว่า ค�าว่า 

‘พิพิธภัณฑ์’ มีขึ้นในเมืองไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงสร้างพระที่นั่งประพาส

พิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บส่ิงของต่างๆ ที่ต่างประเทศส่งมาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการ

มขีองแปลกของงามล�า้ค่าบรรจุไว้มากมาย ถอืเป็นจุดเริม่ทีไ่ทยจะจัดเกบ็ส่ิงของต่าง ๆ  

ในลักษณะ ‘มิวเซียม’ คือมีของเก็บและมีที่เก็บอย่างเป็นทางการ 

 ค�าว่า “สะสม” มีความหมายแคบว่าการเก็บอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีความ

ต่อเนื่องพอสมควร มิใช่เพียงหาของมาสุม ๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ในสมัย

อยุธยามีหลักฐานเกี่ยวกับนักสะสมคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากจดหมายเหตุ

ของฝรั่งยุคนั้นที่ระบุว่า ทรงได้รับเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่ง

ฝรั่งเศสมากมาย ล้วนเป็นของล�้าค่าน่าเก็บไว้ชมทั้งส้ิน เช่น กระจกเงาท�าด้วยแก้ว

อย่างดี เครื่องอานม้า บังเหียน โกลน และซองส�าหรับใส่ปืนพก เสื้อก�ามะหยี่อย่างดี 

ผ้าแพรอย่างดี ผ้าสีต่าง ๆ ลูกโลกหมุนได้ นาฬิกาแบบต่าง ๆ ส่วนการเล่นสะสมของ

อื่น ๆ ได้แก่ ถ้วยชาม โอ่งอ่าง กระถางต้นไม้จากเมืองจีน หรือเล่นไม้ดัด 

 ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์น้ันมีหลักฐานเพิ่มขึ้น เช่น ต�านานเรื่องเคร่ืองโต๊ะ

และถ้วยป้ัน พระนิพนธ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพว่าในสมยัรชักาลที ่๒ 

ไทยเริ่มเล่นโต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีน เพราะก�าลังเล่นแต่งสวนขวาด้วยวิธีแบบจีน และ
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เป็นที่นิยมเรื่อยมาจนถึงขั้นจัดประกวดในสมัยรัชกาลที่ ๓-๕ และเฟื่องฟูที่สุดในสมัย

รัชกาลที่ ๕ ที่นิยมอีกคือปั้นชาหรือป้านชา ซึ่งมาจากจีน นอกนั้นคือเขาวัว เงิน ตรา 

โหรา ไม้ดัด และบอน เป็นต้น (Nawikkamun, 2010, p. 25-27)

 หนังสือ เล่าเรื่องกรุงสยาม ของสังฆราชปาเลอกัว กล่าวว่า รัชกาลที่ ๔ 

ทรงสะสมของแปลก ๆ  ในที่ประทับไว้อย่างอเนกอนันต์ เช่น กระจกเงา โคมแก้วแขวน 

เครื่องเจียระไน นาฬิกาทุกชนิด เครื่องถ้วยชามกระเบื้อง รูปปั้น หีบดนตรี ตู้แบบจีน 

และญี่ปุ่น ตู้ลงรักปิดทอง โต๊ะเก้าอี้แบบยุโรป ฯลฯ ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕ 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเล่าว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระที่น่ัง

องค์หน่ึงในพระราชมณเฑียรใหม่ (พระอภิเนาวนิเวศน์) ชื่อพระที่น่ัง “ประพาส

พิพิธภัณฑ์” เพื่อเป็นมิวเซียมไว้เก็บส่ิงของต่าง ๆ ส�าหรับทอดพระเนตร โดยเฉพาะ

เครื่องราชบรรณาการที่ทรงได้รับจากยุโรป (Nawikkamun, 2010, p. 25-29)

 รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นนักสะสมและผู้ส่งเสริมให้มีการเก็บสะสม ทรงสน

พระราชหฤทัยที่จะเก็บของด้วยพระองค์เอง ทรงจัดการให้มีพิพิธภัณฑ์ ตลอดจน

สร้างบรรยากาศให้เจ้านาย ขุนนาง ประชาชนสนใจเล่นเก็บสะสมด้วย เช่น สิ่งของใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระที่น่ังวิมานเมฆในพระบรมมหาราชวัง หอสมุดแห่งชาต ิ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ มีทั้งก้อนหิน ดินแร่ สัตว์ พืช 

รปูวาด รปูถ่าย เครือ่งใช้ เครือ่งประดบั เครือ่งเทคโนโลย ีของเล่น และของประหลาด

นานาชนิด รัชกาลที่ ๕ ทรงได้แนวทางการสะสมมาจากรัชกาลที่ ๔ การอ่านหนังสือ 

การวิสาสะกับชาวต่างประเทศ และการได้ทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมือง 

(Nawikkamun, 2010, p. 37) จึงจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องการสะสมเริ่มมาเฟื่องฟู

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้รับการส่งเสริมจากรัชกาลที่ ๕ จนสร้างรากฐานให้พิพิธภัณฑ์

ของสยามมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

การเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว: ของแปลกตาในสายตาของชนชั้นน�าสยาม 

 “ของแปลกตา” ที่ทรงพบตลอดระยะทางการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งน้ี

แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิละสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 
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ของแปลกตาทั้ง ๒ ประเภทน�าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของแปลกตาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ดังต่อไปนี้

 ๑) ของแปลกตาตามธรรมชาติ: คลังความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ต่างแดน

 ของแปลกตาซ่ึงเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะ

ถิ่นของของแปลกตาเหล่านั้น สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ พรรณไม้ สัตว์ 

และส่วนประกอบของสัตว์ เหล่าน้ีแสดงถึงความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ที่ประกอบ

ไปด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชนชั้นน�าสยามและเป็น

คลังความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ต่างแดนผ่านสายตาของตนเอง

 พรรณไม้ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้ ได้แก่ ดอกไม้ เช่น กุหลาบ ยี่สุ่น ดอกบัว

ขาว ดอกไม้สีครั่ง เป็นต้น พืชผัก ผลไม้ เช่น เชอร์รี่ ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล ส้ม

มะละกอ สับปะรด กล้วยเปรี้ยว และมะม่วง เป็นต้น และต้นไม้ชนิดอ่ืน เช่น 

ไผ่ล�าเหลือง และปาล์ม เป็นต้น ยกตัวอย่างดอกมะลิและดอกบัวที่รัชกาลที่ ๕ ทรง

พบในดินแดนอ่ืนซ่ึงเป็นของแปลกส�าหรับพระองค์เน่ืองจากรูปลักษณ์ไม่เหมือนกับ

ดอกไม้ชนิดเดียวกันในสยาม ดังนี้

 แลวันน้ีเก่งมากทีม่ดีอกมล ิฉันได้รบัเปนหลายช่อ แต่ชอบกล

กลีบแข็ง สีเหลืองๆ เหมือนดอกพุทธิชาต ิฝรั่งเรียกแยสมินบ้าง

อะไรบ้าง โจทกันเอะอะ

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 92)

 ความแปลกตาของดอกมะลิที่เอเดนคือกลีบแข็งและมีสีเหลืองคล้ายดอก

พทุธชาด รปูลักษณ์ของดอกไม้ชนิดน้ีเป็นส่ิงทีแ่ปลกไปจากความคุน้เคยของรชักาลที ่๕

นอกจากน้ีลักษณะของดอกบัวที่เมืองแกนดีที่แปลกไปจากดอกบัวในสยามเป็นส่ิงที่

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเช่นกัน ดังนี้

 ฉันลืมเล่าถึงดอกบัวขาว เขาเอามาประดับกระไดที่เรือน

โกลัมโบ เหมือนบวัขาวของเรา แต่เลก็แลกลบีซ้อนถ่ีงามน่าเอน็ด ู

เขาว่านีแ่ลคอื นีลปูะละ คือ นฤีบล เพราะปลายกลบีเขยีวมหามทุลิย

รบัจะหาพรรณ จะส่งไปบางกอกก่อนฉนักลับ จะได้ฤาเหลวไม่ทราบ 
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แต่กับตันของฉันเอื้อเฟื้อไปหาลงมาไว้ในเรือ ฉันรู้เมื่อเรือออก

เรือเสียแล้ว จดัการปลูกใหม่ แลก�าลังลังเล ว่าจะฝากเขาไว้เอเดน

จะได้ฤาไม่ ไปถูกอากาศหนาวกลัวจะตายเสีย ยังเฟินขนนกก็เปน

หลายกระทง

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 50)

 ความแปลกของดอกบัวในที่น้ีคือมีขนาดเล็ก มีกลีบซ้อนถี่และปลายกลีบมี

สีเขยีว พระองค์ทรงอธบิายช่ือดอกบัวขาวน้ีว่าคอื นิลุบล รวมทัง้มพีระราชประสงค์จะ

น�าพันธุ์กลับสยาม ในการน้ีมีการน�าเฟินขนนกกลับสยามด้วย พรรณไม้ต่างถิ่นจึงเป็น

ส่ิงที่แปลกตาส�าหรับชนช้ันน�าสยาม รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงรสชาติของส้มที่อียิปต์

และเอเดนไว้ดังนี้

 ผลไม้ก็มีดี ๆ  ส้มหวานมาก แต่มีรศเปรี้ยวเจือเปนมะยงชิด 

ฉันเชื่อว่าผู้หญิงคงจะชอบมาก แต่จะส่งไปเขาว่าเน่าเร็วนัก ส้ม

ท่ีเอเดนสีแลรศเปนมะเฟืองเว้นแต่ไม่เหม็น กินไม่เปนเร่ือง 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p.106)

 รสชาติของส้มทั้งสองเมืองน้ีแปลกไปจากของสยาม กล่าวคือ ส้มที่เมือง

อียิปต์มีรสหวานมากแต่ก็มีรสเปรี้ยวเจืออยู่คล้ายมะยงชิด ทรงกล่าวว่าผู้หญิงน่าจะ

ชอบจึงมีพระราชด�าริจะส่งกลับสยามหากแต่เน่าเร็ว ส่วนส้มที่เมืองเอเดนนัน้ทั้งสีและ

รสชาติเหมือนมะเฟือง แต่ไม่เหม็น รสชาติไม่ดีนัก สี กลิ่น และรสชาติของส้มจึงเป็น

ส่ิงทีแ่ปลกไปจากความคุน้เคยของพระองค์ ทีเ่มอืงโคลัมโบรชักาลที ่๕ ทรงพบมะละกอ 

สับปะรด กล้วย และมะม่วงที่เป็นของแปลกตาส�าหรับชนชั้นน�าสยาม ดังนี้

 ต้นไม้ผลที่แปลกอย่างยิ่งน้ัน มลอกอโตกว่าแตงโมขนาด

ใหญ่ เขากินกันท่ีโฮเตลว่าหวานดีนัก แต่ฉันเขลาไปเหน็เปนแตงโม

ไม่นึกจะกิน สับรศลูกใหญ่มาก เห็นวิธีที่เขารวบใบห่อขึ้นไว้ทั้งนั้น 

เห็นจะเปนเพราะไม่ถูกแดดสุกช้าจึงโต แต่กินเปร้ียวไม่เปนรศ 

ที่ยาวามีกล้วยก้าง ที่นี่มีกล้วยเปรี้ยวทั้งนั้น มะม่วงแลอะไร ๆ  หา

แก่นสารไม่ได้ทั้งนั้น

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 60)
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 ผลไม้ที่เมืองโคลัมโบมีรูปลักษณ์แปลกตาคือมีขนาดใหญ่กว่าของสยาม โดย

ทรงเปรียบเทียบมะละกอว่าใหญ่กว่าแตงโม สับปะรดลูกใหญ่เน่ืองจากวิธีการห่อผล 

ส่วนรสชาตน้ัินสับปะรดและกล้วยเปรีย้วมาก มะม่วงกไ็ม่อร่อย แสดงถงึความแตกต่าง

ของผลไม้ชนิดเดยีวกนัแต่เมือ่อยูต่่างถิน่กม็รีสชาตผิิดแผกกนัไป รชักาลที ่๕ ทรงบันทกึ

ไว้ว่า เป็นของแปลกตาชนิดหนึ่ง ที่เมืองเจนีวามีการบันทึกผลไม้ที่เป็นของแปลก ดังนี้

 ลูกไม้ได้กินแล้วคือแชร์รี ลักษณลูกพุมเรียง แต่ดีกว่าที่ไม่

ติดปาก กินแล้วไม่ต้องอยากอีก ลูกปีชหวานชืดๆ รศชาติเปนฟัน

ขาวไม่อร่อยเลย ดีแต่สตรอบรี ๆ ก็ลูกเล็กกว่ายาวา แต่รศดีกว่า

ไม่เปนแตงหนู สตรอบรีบ้านโตกว่าที่ยาวามาก เท่าล้ินจ่ีลูกใหญ่ๆ 

เปนลูกไม้ที่กินอร่อย ลูกแอบเปอลน้ีอ่านออกแล้ว ไม่ใช่อะไรเลย

คือพุดทราเรานี่เอง เปนแต่มันโตเปนลูกไม้ป่าพระหิมพาน ถ้าดิบ ๆ  

จิ้มน�้าตาลกับเกลือเปนพุดทราเปรี้ยว ๆ

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 184)

 รัชกาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงลักษณะและรสชาติของเชอร์รี่ ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ 

และแอปเปิลซึ่งเป็นผลไม้ต่างถิ่นไว้อย่างละเอียด เชอร์รี่มีลักษณะลูกเรียงกัน รสชาติ

ไม่อร่อยนัก ลูกพชีหวานชืด ๆ  ไม่อร่อย สตรอเบอร์รีข่นาดเลก็กว่าทีเ่มอืงยะวา รสชาตดิี 

ส่วนสตรอเบอร์รี่บ้านมีขนาดใหญ่กว่าที่เมืองยะวาเท่าลิ้นจี่ รสชาติอร่อย ส่วนแอปเปิ้ล

รสชาติเหมือนพุทราเพียงแค่ขนาดใหญ่กว่า การเปรียบเทียบผลไม้ต่างถิ่นกับผลไม้ใน

สยามน้ีท�าให้เหน็ภาพได้ชัดเจนข้ึน จะเหน็ได้ว่าลักษณะ ขนาดและรสชาตเิป็นส่ิงทีแ่สดง

ความแปลกตาของผลไม้เหล่าน้ี ระหว่างการเสดจ็ประพาสยโุรปพระองค์ทรงพบสินค้า

ประเภทหนึ่งที่เอเดนคือเถาที่มีสรรพคุณเคี้ยวแล้วท�าให้ฟันขาว ดังนี้

 มีเถาอะไรอย่างหน่ึงฉันได้ซ้ือมาด้วย ส�าหรับเค้ียวคาปาก

อยู่เสมอ ๆ เพื่อจะให้ฟันขาว 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 85)

 เถาชนิดนี้น่าจะเป็นพืชท้องถิ่นของเอเดนซึ่งน�ามาท�าเป็นสินค้าจ�าหน่าย โดย

มีสรรพคุณท�าให้ฟันขาว ซึ่งแปลกตาไปจากความคุ้นเคยของชนชั้นน�าสยาม พระองค์
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จึงทรงมีพระราชด�ารัสให้ซื้อเถาดังกล่าว 

 ของแปลกตาอีกประเภทหนึ่งคือสัตว์ที่อยู่ต่างถิ่น เช่น ม้า ช้าง ลา เป็นต้น 

สัตว์เหล่านี้มีลักษณะแตกต่างไปจากของสยาม รัชกาลที่ ๕ จึงทรงบันทึกไว้ในพระราช

หัตถเลขาฯ ยกตัวอย่างเช่น

 พวกเจ้าของฬาพาฬามารับจ้างข่ี ฉันได้ลองขี่เปนครั้งแรก 

มันโต กว่าท่ีเราเคยมีในบางกอก...หลังดีเหมือนม้าท่ีดี แต่ไม่ได้

ลองวิ่ง 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 106)

 ลาที่พบที่เอเดนน้ีมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าในบางกอก ส่วนรูปลักษณ์ของลาน้ัน

พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่า หลังลาดีเหมือนหลังม้า ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะในบางกอก

นิยมการขี่ม้า การขี่ลาจึงเป็นส่ิงที่แปลกไปจากความคุ ้นเคยของชนช้ันน�าสยาม

ทั้งเมื่อเป็นลาต่างถิ่นจึงมีลักษณะที่แตกต่างไป 

 ของแปลกตาอีกส่วนหน่ึงคือส่วนประกอบของสัตว  ์

ยกตวัอย่างเช่น ขนนกกระจอกเทศ เป็นต้น โดยมกีารน�ามาจ�าหน่าย

เป็นของที่ระลึก พบที่เมืองเอเดน ดังนี้ 

 เวลาบ่ายจะซื้อขนนกกระจอกเทศส่งไป 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 76)

 จะเห็นได้ว่า ขนนกกระจอกเทศเป็นสินค้าประจ�าท้องถิ่น/ของที่ระลึกของ

เมอืงเอเดน แต่เป็นส่ิงแปลกตาส�าหรบัชนช้ันน�าสยาม จึงมกีารซ้ือและส่งกลับประเทศ 

จะสังเกตได้ว่า ของที่ระลึกของแต่ละเมืองมักน�าสินค้าที่มีลักษณะเด่นและบ่งบอกถึง

เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ ดังเช่นขนนกกระจอกเทศที่เป็นสัตว์ในท้องถิ่นดังกล่าว

เหล่าน้ีแสดงถงึลักษณะของพชืพรรณทีแ่ตกต่างไปจากสยามเน่ืองจากสภาพภมูอิากาศ

และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ของแปลกตาเหล่าน้ีจึงต้องตาต้องใจชนชั้นน�าสยาม 

จากรูปลักษณ์ ได้แก่ รูปร่าง ขนาด และสี รวมทั้งคุณสมบัติ ได้แก่ รสชาติและกลิ่น 

การเสดจ็ประพาสในดนิแดนอ่ืนทีม่ใิช่สยามท�าให้ชนช้ันน�าสยามได้พบกบัของแปลกตาที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติข้ามแดนประการหนึ่ง
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 การได้สัมผัสของแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของชนช้ันน�าสยามน้ี

เสมือนเป็นคลังความรู้แก่สยามทางด้านภูมิศาสตร์ต่างแดน เกิดการรู้เขารู้เรา ทั้งยัง

เกดิการส่งของแปลกตาประเภทน้ีกลับประเทศ เช่น ขนนกกระจอกเทศ เป็นต้น เหล่าน้ี

คอืการส�ารวจของแปลกตาเพือ่ให้สยามรูจั้กดนิแดนต่างชาตมิากขึน้ อันจะน�าไปสู่ความ

เข้าใจดินแดนต่าง ๆ ในระดับสากลต่อไป

 ๒) ของแปลกตาประดิษฐ์: การแลกเปลี่ยนของชนชั้นสูง ของสะสมใน

มิวเซียมและพิพิธภัณฑ์ และการให้ของขวัญ ของฝาก และของที่ระลึกของชนชั้น

น�าสยาม

 ของแปลกตาซ่ึงเป็นส่ิงที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนน้ีมีอยู่หลากหลายชนิด รัชกาล

ที่ ๕ ทรงบันทึกไว้อย่างน่าสนใจ ผู้วิจัยขอแบ่งกลุ่มเป็น ของแลกเปลี่ยนระหว่าง

ชนชั้นสูง ของสะสมในพิพิธภัณฑ์ และของที่มีจ�าหน่ายในยุโรป ของแปลกตาประเภท

น้ีส่ือถึงรสนิยม ค่านิยม และวัฒนธรรมของผู้ครอบครองของแปลกตาเหล่าน้ีได้เป็น

อย่างดี ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

 ของแลกเปลี่ยนระหว่างชนชั้นสูงที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฯ เช่น ก�าไล

แหวน มงกฎุเพชร และเขม็กลดั เป็นต้น ส่ิงของเหล่าน้ีส่ือถงึธรรมเนียมการแลกเปล่ียน

ส่ิงของระหว่างชนชั้นสูง ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา สยามส่งเครื่องบรรณาการหรือ

จิ้มก้องให้แก่จีน ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรหรือสินค้าที่เด่นในประเทศ เช่น ช้าง งาช้าง 

จันทน์หอม และพริกไทย เป็นต้น โดยจีนจัดส่งเครื่องลายคราม ผ้าแพร โล่ต่วน 

แพรกิมต่วนกลับมาให้สยาม ธรรมเนียมนี้ยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

เครื่องราชบรรณาการที่สยามมอบให้ฝรั่งเศส เป็นของมีค่าจ�าพวกเครื่องประดับ เช่น 

พระสาง พระมหามงกุฎจ�าลอง พระราชยานกง พระมหาสังข์ พระธ�ามรงค์ ก�าไล

ข้อมือ ตลับทองค�า ดารานพรัตน์ พระแสงกริช และรัดพระองค์ประดับมรกต 

เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า สยามส่งสินค้าให้กับต่างชาติเพื่อผูกมิตร มิใช่ในฐานะประเทศ

ราชแต่อย่างใด ในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงปรากฏเครื่องราชมงคลบรรณาการที่แสดง

ฐานะที่เท่าเทียมกันของสยามและฝรั่งเศส เหล่าน้ีล้วนเป็นกุศโลบายที่กษัตริย์

สยามด�าเนินนโยบายกับต่างชาติทั้งสิ้น

 ของแลกเปล่ียนระหว่างชนชั้นสูงที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฯ ฉบับน้ี 
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ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับซึ่งเจ้านายในยุโรปพระราชทานแก่รัชกาลที่ ๕ เช่น ก�าไล 

แหวน ซองลงยาประดับเพชร มงกุฎเพชร และเข็มกลัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏ

การแลกเปล่ียนรูปถ่ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์ระหว่างกันอีกด้วย เหล่าน้ีแสดงถึง

การแลกเปล่ียนส่ิงของระหว่างชนชั้นสูงที่เปล่ียนจากทรัพยากรที่โดดเด่นในประเทศ

มาเป็นส่ิงของหรือเครื่องประดับที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจแทน ยกตัวอย่างเช่น

การแลกเปลีย่นพระบรมฉายาลักษณร์ะหว่างรัชกาลที่ ๕ กับกษัตริย์ของรัสเซยี แสดง

ถึงวิวัฒนาการด้านการถ่ายภาพและธรรมเนียมใหม่ส�าหรับชนช้ันน�าสยามที่มีการแลก

เปล่ียนรูปถ่าย เน่ืองจากในอดีตสยามเคยมีเพียงการส่งรูปวาดให้แก่กษัตริย์ต่างแดน

เท่านั้น ปรากฏที่ปิเตอร์ฮอฟ รัสเซีย ดังนี้

 ฉันได้ส่งรูปท่ีถ่ายพร้อมกับเอมเปอเรอแผ่นหน่ึง กับที่ถ่าย

พร้อมกับเจ้านายด้วยแผ่นหน่ึง รูปน้ีได้ลงชื่อด้วยกันท้ังสองคน 

แลกกันไว้คนละแผ่น ที่ส่งมามีความประสงค์อย่างหนึ่งว่า จะให้

เอาออกติดให้คนดู จะเปนแต่ที่ฉันกับเอมเปอเรอก็ได้ ที่น่ีจะได้

ลงพิมพ์ด้วย 

(Chulalongkorn (Rama V), 1985, p. 46)

 ธรรมเนียมการแลกเปล่ียนรูปถ่ายน้ีปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๕ ส่วนในสมัย

รัชกาลที่ ๔ ปรากฏการส่งพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระองค์ซึ่งเป็นภาพระบาย

สีพระราชทานจักรพรรดนิโปเลียนที ่๓ จึงเป็นส่ิงทีแ่ปลกใหม่ประการหน่ึงส�าหรบัชนช้ัน

น�าสยามในยุคนั้น

 รัชกาลที่ ๕ ทรงมุ ่งบันทึกส่ิงของที่เจ ้านายหรือเช้ือพระวงศ์ในยุโรป

พระราชทานแก่พระองค์หรอืพระมเหสี โดยกล่าวพรรณนาถงึความแปลกตาหรอืความ

งามของสิ่งของชิ้นนั้นๆ เป็นส�าคัญ ยกตัวอย่างเช่นที่ปิเตอร์ฮอฟ รัสเซีย ทรงบันทึกถึง

มงกุฎเพชรที่กษัตริย์รัสเซียพระราชทานแก่พระราชินีสยาม ดังนี้

 ของที่เอมเปรสให้แม่เล็กเปนมงกุฎเพ็ชร์ เข็มกลัดน้ันเปน

ตราเครือ่งราชอศิรยิาภรณ์ด้วย ครัน้จะส่งไปทางโปสต์กลัวหาย ถงึ

จะอินชัวรนัส์กซ้ื็อใหม่ไม่ได้ จึงเกบ็ไว้ก่อน คดิว่าจะเอาไปด้วยทเีดยีว 

(Chulalongkorn (Rama V), 1985, p. 46)
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 ธรรมเนียมการมอบเครือ่งประดบัราคาสูงแก่มติรประเทศน้ีอยูใ่นวัฒนธรรม

ตะวันตก ส่วนไทยเริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา การมอบเครื่องประดับของ

สยามแก่มิตรประเทศน้ีแสดงถึงความเป็นมิตรประเทศที่เท่าเทียม มิใช่ประเทศราช

แต่อย่างใด แสดงฐานะของสยามที่ทัดเทียมอารยประเทศ

 ในพระราชหตัถเลขาฯ ปรากฏของสะสมในพพิธิภณัฑ์ เช่น อาวุธ เรอืโบราณ 

ปืนกล งานเขียน เครื่องงา และเครื่องถ้วยชาม เป็นต้น เหล่านี้ยังแสดงถึงแนวคิดการ

จัดเก็บสิ่งของในมิวเซียม และพิพิธภัณฑ์อีกด้วย แนวคิดเรื่องมิวเซียมและพิพิธภัณฑ์นี้

ปรากฏมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๑ พพิธิภณัฑ์แรก ๆ  ในสยามคอืวดัโพธ์ิ ซ่ึงเป็นทีเ่กบ็สะสม

พระพทุธรปูกว่า ๑,๒๔๘ องค์ นอกจากน้ียงัมคีวามรูเ้กีย่วกบัวรรณกรรมทางพทุธศาสนา

และวรรณกรรมสมยันิยม เช่น โคลงกลอน และภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ  รวมทัง้วิชา

แพทย์แผนโบราณ ในสมยัรชักาลที ่๕ มหีอมิวเซยีม (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๓๐) จัดแสดงส่ิงของ

ต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม และมิวเซียมหลวงที่วังหน้า (พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๖๙) 

 สถานที่หนึ่งซึ่งมีความส�าคัญกับการจัดแสดงมหกรรมแบบตะวันตกหลังจาก

รชักาลที ่๕ เสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ คอื วดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม เน่ืองจาก

ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดร้านถ่ายรูปหลวงขึ้นเป็น

ครั้งแรกในงานวัดประจ�าปี ณ วัดเบญจมบพิตร โดยเปิดบริการถ่ายรูปด้วยพระองค์

เอง เพือ่ทรงน�ารายได้สมทบทนุการก่อสร้างพระอุโบสถซ่ึงยงัไม่แล้วเสรจ็ และได้เสดจ็

มาประทับที่ร ้านถ่ายรูปหลวงทุกคืน เพื่อทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่พระบรม

วงศานุวงศ์ ข้าราชบรพิาร และชาวต่างประเทศด้วยฝีพระหตัถ์ส่วนพระองค์ หรอืทีเ่รยีก

กันว่า “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานมหรสพ มีโขน 

ลิเก ละคร ภาพยนตร์ มายากล วงพิณพาทย์ ทรงเชิญชวนพระบรมวงศานุวงศ์และ

ข้าราชบริพารร่วมงานออกร้านจ�าหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม (Photisunthon, 

(ed.), 2010, p. 8-9) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรมีวัตถุประสงค์หน่ึง

เพื่อใช้รวบรวมพระพุทธรูปโบราณแบบและสมัยต่าง ๆ ตามพระราชด�าริของรัชกาล

ที่ ๕ เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุส�าคัญ ได้แก่ เครื่องถ้วย (เครื่องถ้วย

ลายคราม เครื่องถ้วยเคลือบสีขาว เครื่องถ้วยเคลือบสีแดง เครื่องถ้วยประเภทเขียน

สีบนเคลือบ เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน�้าทอง ปั้นชา) เครื่องบูชาอย่างโต๊ะจีน 

ตู้พระธรรม ตาลปัตร พัดยศ พัดรอง เครื่องถมปัด และเครื่องแก้ว
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 การเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ของรชักาลที ่๕ น้ีท�าให้ได้เหน็ของสะสม

ทีจั่ดแสดงในพพิธิภณัฑ์ของยโุรป อาจแบ่งได้เป็นทางการทหาร และศลิปะ คอื มวิเซียม

ทหารเรือ (โรงอาสแนล ที่ท�าอาวุธ อู่เรือ รูปเรือโบราณ เครื่องอาวุธทวนธง โรงท�าปืน

กล) และอาตเอกซฮิบช่ัิน พพิธิภณัฑ์ช่างเขียน โรงพพิธิภณัฑ์เยนิวา (รปูต่าง ๆ  งานเขยีน 

เครื่องงา เครื่องถ้วยครามแดงต่าง ๆ) ยกตัวอย่างเช่น การเสด็จประพาส มิวเซียม

ทหารเรือ เมืองเวนิส ดังนี้

 ถึงโรงอาสแนล คือ ที่ท�าอาวุธ แลเปนอู่เรือด้วยพวกกรม

ทหารเรือทั้งหลายเปนอันมากมารับอย่างเปนเกียรติยศ...พาขึ้นไป

ดมิูวเซยีมทหารเรือก่อน มีรปูเรือโบราณต่างๆ เปนอนัมากน่าดูนัก

เครื่องอาวุธทวนธงพร้อมทุกอย่าง ทั้งแบบอู่ แบบป้อม แล้วไปดู

ที่โรงท�าปืนกล ที่เรียกแมกซิมกัน แลโรงท�าตอปิโดกับทั้งอู่เรือ...

โรงท�างานทั้งปวงน้ีเปนของโบราณ คล้ายโรงเรือคลองมหานาค

ของเรามาก แต่เขารักษาแลใช้การตลอดทุกโรงหลายสิบหลัง 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 158-159)

 รัชกาลที่ ๕ ทรงบรรยายสถานที่และส่ิงของที่เก็บในมิวเซียมทหารอย่าง

ละเอียด ทัง้น้ีเพือ่เป็นต้นแบบในการจัดการมวิเซียมของสยามต่อไปในอนาคต นอกจาก

น้ียังปรากฏพระราชด�าริเกี่ยวกับการเก็บส่ิงของในมิวเซียมดังตอนที่รัชกาลที่ ๕ ทรง

พบรอยปลาฉลามกัดเชือกบนเรือดังนี้

 เวลาบ่าย ๕ โมง กับตันเอาเชอืกมาให้ดู เปนรอยปลาฉลาม

กัด เชือกขาดเหมือนมีดตัด ก้อนที่กลืนเข้าไปมิใช่เล็กน่าจะตาย 

ฉันเก็บเอาเชือกนั้นไว้จะไปใส่มิวเซียม 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 68)

 ตวัอย่างเหล่าน้ีแสดงถงึการให้ความส�าคญักบัการเกบ็สะสมส่ิงของทีแ่ปลกตา

ไว้ในมิวเซียมของชนช้ันน�าสยามซ่ึงมีต้นแบบมาจากการเยี่ยมชมมิวเซียมของยุโรป 

มีการน�าประสบการณ์เหล่าน้ีมาพัฒนาการจัดเก็บส่ิงของในสยาม เริ่มตั้งแต่การเรียก

ชื่อว่ามิวเซียม สู่ค�าว่าพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา Winichakul (2017, p. 66) กล่าวถึง
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แนวคดิการจัดแสดงส่ิงของตามแบบอย่างตะวันตกน้ีไว้ว่าชนช้ันน�าสยามรูจั้กและไล่ตาม

ความนิยมใหม่ ๆ  ในโลกได้รวดเรว็เช่นเคย สยามจึงเข้าร่วมมหกรรมนานาชาตคิรัง้ส�าคญั 

ในขณะที่รับพิพิธภัณฑ์และมหกรรมท�านองเดียวกันเข้าไว้ในสยามตามที่ชนชั้นน�าเข้าใจ 

ปรับ แปร และแปลตามความเหมาะสมกับสยาม…สยามเข้าร่วมมหกรรมนานาชาติ

ครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๑๙ ณ ฟิลาเดลเฟีย และจัด “เอกซฮิบิเชน” ในประเทศครั้งแรก

ในปี ๒๔๒๕ ในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบร้อยปี การเสด็จประพาสยุโรปใน

ครัง้น้ีจึงถอืเป็นการเปิดประสบการณ์เกีย่วกบัมวิเซียมของชนช้ันน�าสยามได้เป็นอย่างดี

 ของแปลกตาอีกประเภทหนึ่งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงบันทึกไว้คือ ของที่มีจ�าหน่าย

ในยุโรป ซ่ึงแบ่งได้เป็นงานศิลปะหรืองานฝีมือต่าง ๆ เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม

ของเล่น ของที่ระลึก และอาหาร หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์การสะสมในยุโรป

จะพบว่า การสะสมเริ่มต้นในหมู่บุคคลชนช้ันปกครอง ในราชส�านัก คฤหาสน์เศรษฐี 

และในศาสนจักรมาก่อน การสะสมยุคเริ่มแรกมักเป็นของชิ้นเอก หายาก พิเศษ ไม่

ธรรมดา และ/ หรือราคาแพง อาทิ ภาชนะดินเผา ภาพวาด กิจกรรมสะสมแพร่หลาย

สู่คนสามัญมากขึ้นเมื่อศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมาด้วยแรงผลักดันของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ส่วนประวัตศิาสตร์การสะสมในประเทศไทยมหีลักฐานไม่ชดัเจน เน่ืองจาก

ในอดตีไม่นิยมบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร การสะสมมไิด้เป็นเรือ่งเล่น ๆ  กิจกรรมสะสม

ต้องด�าเนินควบคู่กับ “เวลาว่าง” และย่ิงในสังคมชนชั้นสูง การเล่นยังผูกโยงกับ

หน้าตา เกียรติยศด้วย เพราะนอกจากสะสมแล้วยังมีการน�าของมาอวดมาโชว์ 

มีการแข่งขัน บางคนต้องยืมชุดสะสมคนอ่ืนมาโชว์เมื่อมีงานสมโภชหรืองานของ

เจ้านาย ทั้งน้ีเพื่อรักษาเกียรติและหน้าตาในวงสังคม เพื่อแสดงความเป็น “ผู้มี

วัฒนธรรม” ความแปลกใหม่มักเป็นเหยื่อล่อนักสะสม เช่น การสั่งปั้นชามาจากเมือง

จีน จึงเป็นของช้ินเอก (masterpiece) คอื มค่ีา มรีาคา เป็นของหายาก ไม่มวีางขายตาม

ท้องตลาด มาจากดนิแดนอ่ืน คนธรรมดาไม่อาจเข้าถงึ กลุม่นักสะสมของเหล่าน้ีจึงล้วน

อยูใ่นแวดวงชนชัน้ปกครอง เป็นผู้มบีรรดาศกัดิ ์ทัง้เจ้านาย ขุนนาง เศรษฐี (Sarawasee, 

2008, p. 82-83) ดังนั้นการเลือกซื้อและสะสมของแปลกตาที่รัชกาลที่ ๕ ทรงพบจึง

มนัียยะของการแสดงถงึความเป็นผู้มวัีฒนธรรมหรอืทีต่รงกบัสภาพสังคมในยคุน้ันคอื

ผู้มีความศิวิไลซ์ ทั้งความแปลกใหม่ยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นนักสะสมทุกกลุ่ม 
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 ส่ิงส�าคญัอีกประการหน่ึงในการเลือกซ้ือของแปลกตาและส่งกลับสยามของ

รัชกาลที่ ๕ คือ ค่านิยมในราชส�านักไทยต่อสินค้าของนอก ไกรฤกษ์ นานา 

(Nana, 2014, p. 135) กล่าวถึงเรื่องน้ีไว้ว่า ค่านิยมแบบตะวันตกในราชส�านักไทย

ยุครัตนโกสินทร์เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพราะเปิดประเทศให้ฝรั่งเข้ามา

ค้าขายได้อย่างอิสระ ฝรั่งสามารถสังเกตเห็นลักษณะอ่อนไหวของสังคมไทย

ได้ชัดเจนว่า คนไทยคล่ังไคล้ความแปลกใหม่ทั้งส่ิงของและบุคคล จากการรับเพราะ

ความตื่นเต้นในความแปลกใหม่ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อต้องการ

แสดงว่าเป็นผู้มีรสนิยมดี ของแปลกใหม่จากต่างประเทศยังเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึง

ความเป็นผู้ท่ีเจริญแล้ว และการเป็นชนชั้นมีระดับในสังคม ของขวัญ ของก�านัล 

จากต่างประเทศได้ทวีความส�าคัญขึ้นอย่างมากในรัชกาลที่ ๔ กลายเป็นธรรมเนียม

ใหม่ที่พระมหากษัตริย์และข้าราชบริพารในราชส�านักได้รับมอบและมองของให้แก่กัน 

แสดงถงึความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั โดยมขีองขวัญเป็นสักขีพยาน จากแนวคดิดงักล่าว

จึงไม่น่าแปลกใจว่า เหตใุดรชักาลที ่๕ จึงทรงเลือกเฟ้นแต่ส่ิงของแปลกตาทีด่ ีมคีณุภาพ 

และอาจมีราคาสูงส่งกลับสยาม

 ทั้งยังส่ือค่านิยมในการพระราชทานของท่ีระลึกว่า ในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

ค่านิยมในการพระราชทานของที่ระลึกหรือเครื่องราชบรรณาการมีความมุ่งหมาย

ที่จะแสดงความรู้จักและแสดงความเป็นมิตรจากคนแปลกหน้า โดยพระมหากษัตริย์

หรือผู้น�าประเทศจากแดนไกลที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเลย โดยหวังผลประโยชน์

ทางการเมืองเป็นที่ตั้ง แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ค่านิยมใหม่ในการพระราชทานของขวัญ

เปล่ียนไปจากการที่พระมหากษัตริย์ถวายให้พระมหากษัตริย์ด้วยกันเองเพราะเหตุผล

ด้านการเมอืงและความประสงค์ของผู้ให้ฝ่ายเดยีวมาเป็นพระมหากษัตรย์ิพระราชทาน

ให้ผู้เป็นทีร่กัหรอืบคุคลใกล้ชิดของพระองค์เป็นสินน�า้ใจด้วยเหตผุลด้านความรูสึ้กของ

ผู้ให้และผู้รบัและเพือ่ความพงึพอใจของผู้รบัเป็นการกระท�าด้วยน�า้ใสใจจรงิโดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (Nana, 2014, p. 147) แนวคิดเรื่องการสะสมและการให้

ของที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ ๕ สะท้อนผ่านพระราชหัตถเลขาฯ อย่างเด่นชัดจึงปรากฏ

การเลือกซื้อของแปลกตาทั้งเพื่อสะสมและให้เป็นที่ระลึกแก่บุคคลอื่น 
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 การเลือกซ้ือหรอืช่ืนชมของเล่นและของใช้ของรชักาลที ่๕ บ่งบอกถงึรสนิยม

ของผู้เลือก ยกตัวอย่างเช่น อานลาที่เป็นของแปลกตาส�าหรับรัชกาลที่ ๕ พระองค์

ทรงกล่าวถึงไว้ ดังนี้

 ฉันเห็นเด็กฝรั่งตาสีน�้าเงินข่ีฬาตัวสีด�าสนิทปากขาวขอบตา

ขาวสูงกว่าแพะสักนิดเดยีว เคร่ืองก็ท�าเบาะงามน่ารักจริงๆ อยาก

จะได้ไปให้ลูกขี่ เขาว่ามาแต่เกาะดานารี จะหาได้ตามแถบเมือง

สะเปญ แลโปรตุเกส ตั้งใจไว้ว่าจะลองหาดู 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 89)

 รสนิยมความงามของส่ิงของในทีน้ี่คอืความน่ารกัของเบาะรองน่ัง เป็นส่ิงของ

ที่รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์น�าไปให้พระราชบุตรเล่น นอกจากนี้ยังมีการเลือกซื้อ

ของเล่นของใช้ให้พระอัครมเหสีและพระราชบุตร ดังนี้

 ก่อนกินเข้ากลางวันหมอไปพกช้างมาให้ฉันดู ๒ ตัว เพราะ

ฉันร�่ามาว่าจะซ้ือแต่ช้างไม่ซ้ือพลอยเพราะมันปลอมมากนัก ฉัน

เขียนลงไว้ที่ข้าง ๆ ว่าช้างเผือกจับได้ที่คอลวันที่ ๑๙ เมษายน เลย

เรียกมาดูอีก ได้ซื้อหีบขนเหม้น ๑ ช้างรูปเหมือนกบฤาคางคก ๒ 

คู่ ให้เอียดเล็กคู่ ๑ เอียดน้อยคู่ ๑ เชื่อว่าชอบเล่นเปนแน่ ยังมีรูป

เรืออีกซื้อไว้จะไปให้แม่เล็กด ู

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 30)

 การน�าส่ิงของที่แปลกตาเช่นน้ีเข้าไปในสยามแสดงถึงรสนิยมของชนช้ันน�า

สยามในยคุน้ัน ทัง้ยงัส่ือถงึการให้ของขวัญ ของฝาก หรอืของทีร่ะลึกจากผู้ให้สู่ผู้รบัซ่ึง

เป็นครอบครัวเดียวกัน มิใช่ด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองเหมือนแต่ก่อน

 งานฝีมอืเป็นอีกส่ิงหน่ึงทีร่ชักาลที ่๕ ทรงสนพระราชหฤทยั ยกตวัอย่างทีเ่มอืง

โคลัมโบทรงกล่าวถึงสินค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานฝีมือ ดังนี้
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 พักที่เรือนกวีนซ์อีก... แล้วลงไปดูของฝีมือช่างเมืองนี้ ที่ขอ

ให้เจ้าพนักงานเขาพามาขาย ซื้อบ้าง ส่งไปบางกอกบ้างเอาไว้บ้าง 

แต่รถท่ีฉันว่าส่งไปให้เอียดเล็กน้ัน ติดมาเสียที่น่ี... เลือกต้นปาม

ต่างๆ ที่แต่งเรือน ซื้อส่งเข้าไปกรุงเทพฯ แลอะไรอื่นๆ 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 62)

 การเลือกของฝีมอืจากช่างทีเ่ข้ามาขาย รถของเล่นทีส่่งให้พระราชโอรส และ

การเลือกต้นปาล์มเพือ่ส่งกลับกรงุเทพฯ น�าไปประดบัตกแต่งเรอืน ล้วนแสดงถงึรสนิยม

ของชนชั้นน�าสยามทั้งสิ้น มีการกล่าวถึงเครื่องแก้ว ที่เมืองเวนิสแสดงถึงงานฝีมือของ

ช่างท�าแก้วซึ่งถือเป็นของแปลกตาของชนชั้นน�าสยาม

 ดทู�าเคร่ืองแก้ว ๒ แห่ง เคร่ืองแก้วท่ีท�าน้ีเปน อย่างท่ีไม่ใช่

แก้วใสอย่างบาการาเช่นกับขวดใช้ปักดอกไม้ เปนสต่ีาง ๆ  ทีแ่ม่เล็ก

ซ้ือจากสิงคโปร์ฤายาวา ของเหล่าน้ันท�าทีน่ี่ทัง้ส้ิน เขาใช้ทรายอย่าง

หนึ่งที่ขุดมาจากเขา เปนสีนวล ๆ  มาหลอมให้แดงเยิ้ม แล้วปั้นด้วย

คมีชักเปนรปูต่างๆ ผสมสีต่าง ๆ  ได้ด้วย แก้วฝอย ๆ  เช่นท�าตะกร้าขี้

มักจะต�ามือก็ท�าที่นี่ มีเตาส�าหรับเผาในเวลาท�า แลท�าแล้วเอาออก

มาถูกเย็นยังไม่ได้ ต้องเอาเข้าเตาไว้ แรกใกล้ไฟแล้วค่อยให้ห่าง

ออกไปทุกที รุ่งขึ้นจึงเอาไปไหน ๆ ได้ อาไศรยที่ช�านาญเขาท�าเร็ว

 แต่ต้องเปนรูปแบบ ๆ เขียนลายเสียก่อนแล้วลองท�าดูจน

ช�านาญแล้วท�าได้เร็ว อยู่ในถ้าเอาอันหนึ่งสองอันคงแพง ถ้าหลาย

สิบหลายร้อยได้ถูก 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 160)

 เครื่องแก้วซ่ึงเป็นสินค้าพื้นเมืองน้ีแปลกตาไปจากเครื่องถ้วยชามของไทย

ทัง้ความช�านาญของผู้ผลิตทีท่�าให้เครือ่งแก้วน้ีดพูเิศษ ความประณีตจึงเป็นอีกคณุสมบัติ

หน่ึงที่ท�าให้เกิดความแปลกตาแก่ส่ิงของต่าง ๆ นอกจากงานช่างงานฝีมือแล้วสินค้า

จ�าพวกเครื่องประดับต่าง ๆ  ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเลือกซื้อก็แสดงถึงรสนิยมของพระองค์

ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นตอนที่สั่งท�าก�าไลให้พระอัครมเหสีดังนี้
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 ตกลงกนัจะท�าก�าไลให้แม่เลก็ใส่ได้ทัง้ใส่เส้ือแลไม่ได้ใส่ สวัสดิ์

ว่าแฟดชั่นใหม่ในปารีสมียังให้เขาเขียนอยู่ ถ้าท�าแล้วเมื่อใดจะส่ง

เข้าไป ขอให้แม่เล็กใส่ให้เสมอต่างว่าฉันอยู่ด้วย ฉันท�าไม่ให้หรูหรา

เหลือเกินกว่าที่จะใส่เล่นได้ 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 185)

 ก�าไลทีท่รงส่ังท�าในปารสีน้ีเป็นแฟชัน่ใหม่ ซ่ึงแสดงถงึรสนิยมของชนชัน้น�าไทย

ทีพ่ยายามเช่ือมสองวัฒนธรรมผ่าน “ของแปลกตา” ทีท่รงน�าเข้าประเทศ การแต่งกาย

ตามแฟช่ันจึงเป็นส่ิงหน่ึงที่แสดงถึงความทันสมัยหรือความศิวิไลซ์ของชนชั้นน�าสยาม

ในยุคนั้น อีกตอนหนึ่งกล่าวว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงซื้อนาฬิกากลับสยาม เพราะถือว่าเป็น

ของที่ทันสมัย แปลกตา น�าแฟชั่นในยุคนั้น 

 กลับมาแวะที่ห้างแปดติกแอนฟิลิบ ที่เปนห้างอย่างดีขาย

นาฬิกา เพราะนาฬิกาเมืองนี้ถูกแลเครื่องดี เมืองอื่นเช่นเยอรมนี 

มกัเอาเครือ่งนาฬิกาเมอืงน้ีไปท�าเรอืน นาฬิกามีต้ังแต่โตไปจนเลก็

เท่าขนมปังอันเล็ก มีสารพัดทุกอย่าง

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 106)

 จากตัวอย่างข้างต้น ราคา คุณภาพและความหลากหลายของขนาดนาฬิกา

ท�าให้แตกต่างไปจากส่ิงที่ชนช้ันน�าสยามคุ้นชิน ทั้งยังปรากฏการเลือกซ้ือสายนาฬิกา

และไข่มุกพระราชทานพระอัครมเหสีดังตอนที่ว่า

 สายนาฬิกาเดี๋ยวน้ีกลายเปนสายยาวอย่างเก่า เว้นแต่ไม่มี

หูรูด ฉันได้ซ้ือส�าหรับแม่เล็กสายหน่ึงแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้

ที่ไหน ได้ซื้อไข่มุกสามเม็ด ๆ หนึ่งเหลืองามประเสริฐเลิศล้นราคา

แพงเต็มที เกี้ยวกันอยู่เปนนานจึงได้ซ้ือได้ ให้ไปผูกเรือนก�าไลแล

เข็มกลัด จะรีบส่งเข้าไป 

(Chulalongkorn (Rama V), 1962, p. 204)
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 มีการบรรยายว่าสายนาฬิกาน้ีทันสมัย ส่วนไข่มุกก็งดงามและราคาแพง

เหล่านี้เป็นของแปลกตาที่รัชกาลที่ ๕ ทรงส่งกลับประเทศ ทั้งยังแสดงถึงธรรมเนียม

การให้ของขวัญ ของฝากแก่บุคคลในครอบครัว และที่ส�าคัญแสดงถึงความเป็น

ผู้มีวัฒนธรรมหรือมีความศิวิไลซ์จากสินค้านอกประเทศ

 อีกตอนหน่ึงปรากฏการซ้ือของที่ระลึกให้พระอัครมเหสีที่ว่า “ฉันได้ซ้ือของ

เล่นอย่างขึ้นพระบาทของเมืองอิสเชล ส่งให้พระยานนท์ส่งมาให้แม่เล็ก มันเลวๆ แต่

เปนท่ีรลึกเพราะมีช่ืออยู ่เท่าน้ัน” (Chulalongkorn (Rama V), 1985, p. 8) 

“ของแปลกตา” ในที่นี้เป็นของที่ระลึกซึ่งแสดงถึงการเสด็จมาเยือน ณ สถานที่แห่งนั้น 

แสดงถึงวัฒนธรรมบริโภคนิยมเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในยุโรป

 ของแปลกตาซ่ึงเป็นส่ิงทีม่นุษย์ประดษิฐ์ขึน้น้ีเช่ือมโยงกบัการเป็นของหายาก 

เช่น ดอกไม้ เป็นต้น ความช�านาญ เช่น เครื่องแก้ว หรืองานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น การ

สะสมจึงเป็นแกนกลางส�าคัญส�าหรับของแปลกตาประเภทน้ี ทั้งยังน�าไปสู่การจัดเก็บ

สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งแสดงถึงธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสิ่งของ

ระหว่างชนชั้นสูง เหล่านี้แสดงถึงสภาวการณ์ของโลกที่เชื่อมกันทั้งทางเทคโนโลยีและ

วัฒนธรรม การจ�าหน่ายของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  นี้แสดงถึงวัฒนธรรม

บริโภคนิยมในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย แนวคิดเหล่าน้ีเริ่มแพร่ขยายเข้ามาในโลก

ฝั่งตะวันออกอย่างสยาม จึงจะเห็นการพัฒนาทางด้านพิพิธภัณฑ์ ธุรกิจท่องเที่ยว 

รวมทั้งสินค้าจ�าพวกงานฝีมือและของที่ระลึก 

 ส่ิงส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ ชนชั้นสยามได้ส�ารวจของแปลกตาที่มนุษย์

ประดิษฐ์ข้ึนแล้วพบว่า การที่สยามจะท�าให้ได้เหมือนอย่างเขาน้ันเป็นแรงบันดาลใจ

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศ ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ

ประเทศให้ทันสมัย

สรุปและอภิปรายผล

 พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ นี้

มกีารบันทกึของแปลกตาซ่ึงเป็นส่ิงทีช่นช้ันน�าไทยในยคุน้ันสนใจเน่ืองจากเป็นส่ิงทีแ่ปลก

ใหม่และไม่คุ้นเคย แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่ง
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ทีม่นุษย์ประดษิฐ์ขึน้ ของแปลกตาประเภทแรกสะท้อนความแตกต่างทางด้านภมูอิากาศ

และภูมิประเทศดินแดนต่าง ๆ อันเป็นคลังความรู้ทางภูมิศาสตร์ต่างแดนที่ส�าคัญแก่

ชนช้ันน�าสยาม ณ ขณะน้ัน ส่วนของแปลกตาประเภทหลงัแสดงถงึแนวคดิและค่านิยม

ของตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นน�าสยาม ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่าง

ชนชั้นสูง การสะสมที่น�าไปสู่มิวเซียมและพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการให้ของขวัญ ของฝาก 

และของที่ระลึก เหล่านี้แสดงถึงรสนิยมของชนชั้นน�าสยามที่มีผลต่อการปรับประเทศ

ให้ทันสมัยในยุคนั้นอย่างเด่นชัด

 พระราชหัตถเลขาฯ น้ีแสดงถึงรสนิยมและค่านิยมของชนชั้นสูงที่แสวงหา

ของแปลกตาเพื่อแสดงถึงความมีวัฒนธรรมและความศิวิไลซ์ผ่านส่ิงของที่แสดงถึง

ความทันสมัยของตะวันตก เช่น แฟช่ันเส้ือผ้าและเครื่องประดับ การสะสมส่ิงของ

การเสพงานศิลปะ เป็นต้น ส่ิงส�าคัญในการอธิบายภาพของแปลกตาเหล่าน้ีคือการ

ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเช่ือมสองวัฒนธรรมคือตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันผ่าน

ธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น รชักาลที ่๕ ทรงบรรยายถงึองค์ประกอบของ

ของแปลกตาทั้งด้านรูปลักษณ์ เช่น ขนาดของพืช สัตว์หรือสิ่งของ หรือความงดงาม

ของเครือ่งประดบั เป็นต้น และคุณสมบติั เช่น รสชาตขิองผลไม้ หรอืประโยชน์ใช้สอย

ทั้งการเล่น การเก็บสะสมของที่ระลึก หรือเพื่อความงาม เป็นต้น อันแสดงถึงความ

สนพระราชหฤทัยของพระองค์ต่อของแปลกตาซ่ึงเป็นตัวแทนของความรู้ต่างแดน

เหล่าน้ี อันเป็นแรงบันดาลใจส�าคญัในการพฒันาประเทศให้ทดัเทยีมอารยประเทศต่อไป 

เหล่านี้สะท้อนการเสด็จออกไปปะทะกับโลกภายนอกสยามของรัชกาลที่ ๕ และชนชั้น

น�าสยาม ซ่ึงเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับความศิวิไลซ์ของยุโรป อันเป็นส่ิงส�าคัญ

ในยุคสมัยแห่งรอยต่อของการปรับประเทศให้ทันสมัย
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