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บทคัดย่อ

สาระส�าคัญของบทความนี้ เป็นการน�าเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัย และส�ารวจข้อมูลตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ.

๑๒๓” ซึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสาร ควบคู่กับการส�ารวจภาคสนาม  มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ส�ารวจ และจัดท�าแผนที่แสดง

เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) รวมทั้ง

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสต้นดังกล่าว

 

ผลการศกึษาพบว่า การเสดจ็ประพาสต้นของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเมือ่ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) มพีระบรม

วงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จหลายพระองค์  เส้นทางเสดจ็ประพาสหลกัคอืแม่น�า้และคลอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

เสดจ็โดย “กระบวนประพาสต้น”  คอื ทรงเรอืมาดเก๋ง  ๔ แจว มเีรอืมาดประทนุ ๔ แจวเป็นเรอืเครือ่งเสวย พ่วงเรอืไฟเลก็ไปเพยีง 

๒ ล�า แยกจากกระบวนใหญ่ ซึง่มกัจะล่วงหน้าไปรอยงัสถานทีป่ระทบัแรม นอกจากนีย้งัมกีารเสดจ็โดยรถไฟในบางโอกาส รวมทัง้

การเสดจ็ประพาสทางถนนในเมอืงต่างๆ 

 

การเสดจ็ประพาสต้นครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้สิน้  ๒๕ วนั มจีดุเริม่ต้นจากพระราชวงับางปะอนิ เมือ่วนัที ่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ และ

สิน้สดุทีพ่ระบรมมหาราชวงั กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  ผ่านพืน้ที ่๑๑ จงัหวดั ได้แก่ ปทมุธาน ีนนทบรุี 

กรงุเทพมหานคร สมทุรสาคร ราชบรุ ีสมทุรสงคราม เพชรบรุ ีนครปฐม สพุรรณบรุ ีอ่างทอง และพระนครศรอียธุยา ซึง่ในจ�านวน

นี ้ มเีพยีงจงัหวดัปทมุธานเีพยีงจงัหวดัเดยีวทีไ่ม่ได้หยดุแวะประพาสทีใ่ดเลย ส่วนจงัหวดัอืน่ๆ นัน้ ได้เสดจ็ประพาสตามสถานที่   

ต่างๆ มากน้อยแตกต่างกนัไป

 

ผลจากการวจิยัครัง้นี ้ท�าให้ทราบต�าแหน่งของเส้นทางและสถานทีเ่สดจ็ประพาสต้น รวมทัง้สามารถจดัท�าเป็นแผนทีแ่สดงเส้นทาง

และสถานทีเ่สดจ็ประพาสต้น ร.ศ ๑๒๓  เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างองิและศกึษาเพิม่เตมิต่อไป ทัง้นี ้เส้นทางและสถานทีเ่สดจ็

ประพาสต้นดังกล่าวมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมส�าคัญที่ควรจะช่วยกัน

เกบ็รกัษาให้เป็นมรดกตกทอดไปยงัชนรุน่หลงั และเพือ่เป็นอนสุรณ์ระลกึถงึ “สมเดจ็พระปิยะมหาราช” พระมหากษตัรย์ิผูท้รง

เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
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Abstract

This article presents the result of the study entitled “A Documentary research and Field Survey following the Trace 

of King Rama V’s Incognito Trip in 1904” –- a documentary research in combination with field survey. The objectives 

of the study were to analyze relevant documents, perform a field survey, and generate maps showing the routes and 

the places visited by King Rama V during his incognito trip in 1904, and to collect information about the heritage 

places related to the trip.

 

The result of the study reveals that there were several members of the royal family and noblemen accompanying the 

king in this trip. The main routes were rivers and canals. Most of the trip was made by means of “prapaston 

procession”— a small royal cabin boat and a cuisine boat tugged by a small motor boat, leaving the official royal 

procession to await for the king at the camping places. There were also some excursions that were made by train 

and roadways within towns. 

 

The trip lasted for 25 days, starting from Bang Pa-in Palace on July 14, 1904 and ending on August 7, 1904, passing 

the areas of 11 provinces –- Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok, Ratchaburi, Samut Songkhram, Phetchaburi, Nakhon 

Pathom, Suphan Buri, Ang Thong, and Phra Nakhon Si Ayutthaya  Pathum Thani was the only province where the king did 

not visit any place, while one or several places in the other provinces were visited during this trip. 

 

The result of this research reveals the locations of the routes and the places visited by the king, allowing us to create a 

map of the routes and places of the1904 incognito trip for further reference and related studies in the future. These 

routes and places visited by the king were important heritage places that should be conserved and inherited the next 

generation and  reminded us of King Rama V the great –- the beloved king of Thailand.
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บทน�า

การเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗)

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และสนกุสนานชวนติดตามอย่างยิ่ง  

มลูเหตขุองการเสดจ็ประพาสต้นครัง้นี ้ นอกจากเพือ่เป็นการ

ส�าราญพระราชอริยิาบถ หยดุพกัจากพระราชภารกจิอนัหนกั

หน่วงในการทรงงานบริหารปกครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย

จากมหาอ�านาจต่างชาติทางตะวันตก เพื่อด�ารงความเป็น

เอกราชของประเทศไทยแล้ว  ยังทรงใช้เป็นโอกาสในการ

ส�ารวจติดตามผลการบริหารงานการปกครองท้องถิ่น และ

ศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยูข่องราษฎรในหวัเมอืงต่างๆ ซึง่ส่ง

ผลต่อการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินการปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อมา 

นอกจากนี ้การเสดจ็ประพาสต้นในครัง้นี ้ยงัเป็นต้นแบบของ

การเสด็จประพาสต้นอีกหลายครั้งในช่วงเวลาต่อมา

 

ในการเสดจ็ประพาสต้นครัง้นี ้มพีระบรมวงศานวุงศ์และเจ้า

นายชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จหลายพระองค์  มีจุดเริ่มต้นจาก

พระราชวงับางปะอนิ เมือ่วนัที ่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ 

และสิ้นสุดที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 

๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  ผ่านพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ 

ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ราชบุรี 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง และ

พระนครศรีอยุธยา รูปแบบของการเสด็จประพาสต้นส่วน

ใหญ่จะเป็นการเสด็จโดย “กระบวนประพาสต้น”  คือ ทรง

เรือมาดเก๋ง  ๔ แจว มีเรือมาดประทุน ๔ แจวเป็นเรือเครื่อง

เสวย พ่วงเรอืไฟเลก็แยกจากกระบวนใหญ่ ซึง่มกัจะล่วงหน้า

ไปรอยังสถานที่ประทับแรม นอกจากนี้ยังมีการเสด็จโดย

รถไฟในบางโอกาส 

 

แม้จะมกีารกล่าวถงึการเสดจ็ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ อยูบ่่อย

ครัง้ แต่มกัเป็นการอ้างองิจากเอกสาร หรอือาศยัค�าบอกเล่า

ของผู้คน ยังไม่เคยมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง

และสถานที่เสด็จประพาสต้นในเชิงลึกอย่างแท้จริง ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นครั้งประวัติศาสตร์นีจ้ึงมี

อยูจ่�ากดั  ผูค้นส่วนใหญ่ในยคุปัจจบุนัไม่ทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง

ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น ท�าให้

เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้นหลายแห่งถูกละเลย 

ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือถูกท�าลายไปอย่างน่าเสียดาย 

 

สาระส�าคัญของบทความนี้ เป็นการน�าเสนอผลการศึกษา

โครงการ “การศึกษาวิจัย ส�ารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จ

ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓” ซึ่งได้รับทุนสนับสนนุจากกรมส่ง

เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งานวิจัยชิ้นนี้

เป็นการวิจัยจากเอกสารควบคู่กับการส�ารวจภาคสนาม  มี

วตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ ส�ารวจ และจดัท�าแผนทีแ่สดงเส้น

ทางและสถานที่เสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสต้นดังกล่าว เพื่อสร้างองค์

ความรูท้ีถ่กูต้อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รบัรู ้อนัจะน�า

ไปสู่การอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญเหล่านี้

ให้คงอยู่ต่อไป

กรอบการวิจัย
 

งานวจิยัครัง้นี ้เป็นงานวจิยัจากเอกสาร ควบคูก่บัการส�ารวจ

ภาคสนาม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ซึ่งจ�าแนกออก

ได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑)  เอกสารหลัก ได้แก่ เอกสารต้นฉบับที่บันทึกเรื่องราว

เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ มีอยู่ ๒ ฉบับ คือ 

•  “จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น”” พระนิพนธ์ของ

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังด�ารงพระอิสริยยศเป็น

สยามมกฎุราชกมุาร ทรงมรีบัสัง่ให้สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพนิพนธ์ถวาย โดยได้รับพระบรมราชานญุาตจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อลงพิมพ์ใน

หนังสือ “ทวีปัญญา” ซึ่งออกเป็นรายเดือนในในปี พ.ศ. 

๒๔๔๘ เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องที่ขบขันได้สะดวก สมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือ 

“จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น” ให้เป็นจดหมายของนาย

ทรงอานุภาพ หุ้มแพรมหาดเล็กที่ได้ไปตามเสด็จ มีถึงมิตร

ชื่อว่านายประดิษฐ์  หนงัสือเรื่องนี้เดิมทรงพระนิพนธ์เป็น

จดหมาย ๗ ฉบับ และมาเพิ่มเติมภายหลังอีก ๑ ฉบับในปี 

พ.ศ. ๒๔๕๔ รวมเป็น ๘ ฉบบั 
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•  “จดหมายเหตพุระราชกจิรายวนั ในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีจุลศักราช ๑๒๖๕-๑๒๖๖ 

พุทธศกัราช ๒๔๔๖-๒๔๔๗” เปน็บนัทึกสว่นพระองคส์ั้น ๆ  

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงพระราช

กรณียกิจในช่วงเวลาเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ด้วย 

สนันษิฐานว่าเริม่แรกนัน้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้า

อยูห่วัทรงพระราชนพินธ์ด้วยพระองค์เอง แต่ต่อมาทรงรบัสัง่

ให้ผู้อื่นจด ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฯ ก็มีการระบุ

เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้นในแต่ละวันไว้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งบางวันมีรายละเอียดมากว่าในจดหมายเหตุเสด็จ

ประพาสต้นอีกด้วย จึงสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส�าหรับ

การตรวจสอบและวิเคราะห์ร ่วมกับจดหมายเหตุเสด็จ

ประพาสต้นได้เป็นอย่างดี

 

๒)  เอกสารรอง ไดแ้ก่ เอกสารต้นฉบับที่มเีนือ้หาเกีย่วขอ้ง

กับการเสด็จประพาสครั้งอื่น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการ

เสดจ็ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ และมเีส้นทางเสดจ็ประพาสบาง

ส่วนที่ซ้อนทับกับเส้นทางเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ มีอยู่ 

๓ ฉบับ กับแผนที่อีก ๑ ชุด คือ

•  “พระราชนพินธ์เรือ่งเสดจ็ประพาสต้นครัง้ที ่๒” ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ร.ศ. ๑๒๕ 

(พ.ศ. ๒๔๔๙) การเสด็จประพาสครั้งนี้ มีเส้นทางซ้อนทับ

กับเส้นทางเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ บางส่วน ได้แก่ ช่วง

จากพระต�าหนกัแพวังหน้าไปตามล�าน�้าเจ้าพระยา ไปจนถึง

เมืองเก่าอยุธยา (สวนทางกับเส้นทางเสด็จประพาสต้นครั้ง

ก่อน) และบางหลวงเอียง (บ้านนายช้าง-นางพลับ)

• “พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง เสด็จประพาสล�าน�้ามะขามเฒ่า 

พ.ศ. ๒๔๕๑” การเสด็จประพาสครั้งนี้มีการใช้เรือพระที่นัง่

ที่เป็นเรือยนต์มากขึ้น มีเส้นทางซ้อนทับกับเส้นทางเสด็จ

ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ บางส่วน ได้แก่ บริเวณเมือง

สพุรรณบรุ ีบางปลาม้า ผกัไห่ และบางหลวงเอยีง (บ้านนาย

ช้าง-นางพลับ) 

•  “พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ.

๒๔๕๒)” การเสด็จประพาสครั้งนี้ใช้เรือพระที่นัง่ที่เป็นเรือ

ยนต์เป็นหลกั มเีส้นทางซ้อนทบักบัเส้นทางเสดจ็ประพาสต้น 

ร.ศ. ๑๒๓ มากทีส่ดุ คอื คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษเีจรญิ 

คลองด�าเนินสะดวก  เมืองราชบุรี  โพธาราม  เมือง

สมุทรสงคราม คลองอัมพวา และเมืองเพชรบุรี 

•  แผนที่เก่ามาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่

ทหารบก ซึ่งทยอยจัดท�าขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๒ 

เรื่อยมาจนถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แผนที่ชุดนีค้รอบคลุมพื้นที่

เสดจ็ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ เกอืบทัง้หมด ยกเว้นบางระวาง

ที่ช�ารุดหรือขาดหายไป จึงต้องอาศัยแผนที่ซึ่งจัดท�าขึ้นใน

เวลาต่อมา ซึง่กรมแผนทีท่หารบก จดัท�าขึน้โดยใช้ข้อมลูจาก

แผนที่ชุดเดิมและท�าการส�ารวจข้อมูลเพิ่มเติม แผนที่ซึ่งน�า

มาใช้ทดแทนนีจ้ดัท�าขึน้ใน ๒ ช่วงเวลาด้วยกนั คอื ประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๘๕ ช่วงหนึง่ และ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๖-

๒๕๐๒ อีกช่วงหนึง่

๓)  เอกสารสนับสนนุ ได้แก่ หนงัสือ เอกสาร บทความ 

ภาพถ่ายเก่า สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ แผนที ่ภาพถ่ายดาวเทยีม ที่

เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ และแหล่งมรดก

ทางวัฒนธรรมส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 

  

กรอบการวิจัยครั้งนี้ ก�าหนดขึ้นจากการจ�าแนกเอกสารดัง

กล่าว โดยใช้เอกสารหลัก คือ จดหมายเหตุเสด็จประพาส

ต้นฯ และ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฯ เป็นศูนย์กลาง

ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงกรอบการวิจัย
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์

ของการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและ

สถานที่เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ จากนัน้จึงขยายการ

สบืค้นและตรวจสอบไปยงัเอกสารรอง โดยเฉพาะการสบืค้น

และตรวจสอบกับแผนที่เก่า จากนัน้จึงขยายการสืบค้นออก

ไปอกีรอบหนึง่ โดยใช้เอกสารสนบัสนนุ และการส�ารวจภาค

สนาม ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลปัจจุบันของเส้นทางและสถานที่

เสด็จประพาสต้น รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ 

และบันทึกภาพถ่ายของเส้นทางและสถานที่เหล่านัน้ 

ผลการวิจัย

จากการสืบค้น ตรวจสอบ และส�ารวจภาคสนามตามกรอบ

การศึกษาที่ก�าหนด น�ามาวิเคราะห์และและสังเคราะห์ 

สามารถประมวลผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

๑.  มูลเหตุของการเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ 

สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงมูลเหตุ   

ของการเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓   ไว้ในจดหมายเหตุ

เสด็จประพาสต้นฉบับที่ ๑ ว่า 

 “ . . . เมื่ อก ่อนจะเสด็จขึ้นมาบางปะอิน 

พระเจ้าอยู่หัวไม่ใคร่จะทรงสบาย หมายจะ

เสด็จขึ้นมาพักรักษาพระองค์ตามเคย ก็มีพระ

ราชกังวลและพระราชกรณียกิจติดตามขึ้นมา 

หาเวลาพักไม่ใคร่ได้จึงไม่ทรงสบายมากไป 

เสวยไม่ได้และบรรทมไม่หลับทั้งสองอย่าง 

หมอเหน็ว่าจะต้องเสดจ็ประพาสเทีย่วไปให้พ้น

ความร�าคาญ อย่าให้เป็นพระราชธรุะในราชกจิ

อย่างใดๆ เสยีสกัคราวหนึง่จงึจะรกัษาพระองค์

ให้ทรงสบายได้ดังเก่าโดยเร็ว เจ้านายผู้ใหญ่

ที่มาตามเสด็จจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลให้

ทรงระงับพระราชธุระเสด็จประพาสตามค�า

แนะน�าของหมอ ทรงด�าริเห็นชอบด้วย จึงจะ

เสด็จไปประพาสตามล�าน�้าด้วยกระบวนเรือปิ๊

กนกิพ่วงเรือไฟไปจากบางปะอินนี้” ๑

 

ส�าหรบัทีม่าของค�าว่า “เสดจ็ประพาสต้น” นัน้ สมเดจ็ฯกรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ในจดหมายฉบับที่ ๓ ว่า 

“...ไปจนถึงวัดเพลงจึงซื้อเรือมาดประทุน ๔ 

แจวได้ล�า ๑ พระราชทานชื่อว่าเรือต้น ได้ยิน

รับสั่งถามให้แปลกันว่าเรือต้นแปลว่ากระไร 

บางท่านแปลว่า เรอืเครือ่งต้น บางท่านแปลว่า

เรือทรงอย่างในเห่เรือว่า “ทรงเรือต้นงามเฉดิ

ฉาย” ดงันี ้แต่บางท่านกแ็ปลเอาตืน้ๆ ว่าหลวง

นายศักดิ์เป็นคนคุมเครื่องมหาดเล็กตามเสด็จ 

หลวงนายศักดิ์ชื่ออ้น รับสั่งเรียกว่า ตาอ้น ตา

อ้น เสมอ ค�าว่าเรือต้นนีก้็จะแปลว่า เรือตาอ้น

นัน้เอง” ๒

 

ค�าอธิบายเรื่อง “เรือตาอ้น” เป็นที่พอพระราชหฤทัย       

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวมากที่สุด    

โดยเห็นได้จากภายหลังการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ ทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม

ฉายาลกัษณ์ทีท่รงฉลองพระองค์ตามสบายอย่างสามญัชน ที่

ทรงเรยีกว่า “รปูทรงเครือ่งต้น” แก่ผูต้ามเสดจ็ในครัง้นัน้ ซึง่

ทรงเรียกว่า “เพื่อนต้น” ๓ พร้อมมีพระราชหัตถเลขาก�ากับ 

ไว้ด้านล่าง โดยในพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระราชทานแก่ 

“ตาอ้น” หรือหลวงศักดิ์ นายเวร (อ้น นรพัลลภ ซึ่งต่อมา

ได้เป็นมหาเสวกตรี พระยานิพัทธราชกิจ) ทรงเขียนว่า    

“รูปทรงเครื่องต้น พระราชทานหลวงศักดิ์ นายเวรต้น ผู้ที่

ได้ตามเสด็จต้น และเป็นต้นเหตุต้น”  ๔

๑ สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. ๒๕๓๙. เสด็จประพาสต้น. กรุงเทพฯ : หจก.บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๑-๒.
๒ สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๘-๙.
๓  นอกจากนี้ยังทรงนับราษฎรที่ทรงรู้จักคุ้นเคยในการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้เป็นเพื่อนต้นด้วย
๔  พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ. ๒๕๔๙. รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น. กรุงเทพฯ : ส�านกัพิมพ์กู๊ดมอร์นิง่, ๓๗-๓๘.
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การศึกษาวิจัยและสำารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓

๒.  กระบวนประพาสต้น

สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึง 

“กระบวนประพาสต้น” ไว้ในพระนิพนธ์เกี่ยวกับหมื่น       

ปฏิพัทธภูวนาท (ช้าง คชาธาร) ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ไว้ดังนี้

“...การเสด็จประพาสต้นครั้งนัน้ จึงมิได้เสด็จ

โดยกระบวนหลวงอย่างเคยเสด็จเลียบมณฑล

มาแต่ก่อน มีแต่เรือพลับพลาพ่วงเรือไฟไป ถ้า

จะประทบัแรมทีไ่หนกจ็อดเรอืพลบัพลาประทบั

แรมที่นัน่ ไม่ให้ปลูกพลับพลาฝาเลื่อน แต่ถึง

กระนัน้ก็มีเรือพลับพลาหลายล�าด้วยกัน และ

เป็นเรือขึ้นไปจากกรุงเทพฯ เมื่อกระบวนเรือ

พลับพลาผ่านไปทางไหนผู้คนก็รู ้ว่าเป็นกระ

บวนเรือเสด็จ... จึงทรงพระราชด�าริให้จัด

กระบวนใหม่ เรียกกันในพวกที่ตามเสด็จว่า 

“กระบวนประพาสต้น” คอื ทรงเรอืมาดเก๋ง  ๔ 

แจว อย่างเช่นที่ข้าราชการใช้กันล�า ๑ มีเรือ

มาดประทนุ ๔ แจวเป็นเรอืเครือ่งอกีล�า ๑ พ่วง

เรือไฟเล็กไปแต่ ๒ ล�า เวลาเช้าปล่อยกระบวน

เรือพลับพลาให้ตรงไปยังที่ประทับแรม เสด็จ

ในกระบวนประพาสต้นแต่โดยล�าพัง ตามหลัง

กระบวนเรือพลับพลาไปห่างๆ บ้าง  บางทีก็

แยกกันไปคนละทาง ถ้าเสด็จไปพบที่ไหน

เหมาะ ดังเช่นวัดหนึ่งวัดใดซึ่งมีศาลาร่มรื่น

รโหฐาน ก็จอดแวะเรือพระที่นัง่ขึ้นประทับท�า

เครื่องเสวยเวลากลางวัน เสวยแล้วจึงเสด็จลง

เรือประพาสต้นตามไปยังเรือพลับพลาแรมใน

เวลาเย็นๆ เสด็จประพาสอย่างนีทุ้กวันไม่บอก

ให้ผู้ใดทราบ ผู้คนตามระยะทางจึงเข้าใจว่า

เสด็จในกระบวนเรือพลับพลา เวลาเรือกระ

บวนประพาสต้นไปทีไ่หน กไ็ม่มใีครใคร่รูจ้กั ได้

ทอดพระเนตรเหน็การงานของราษฎรทีเ่ป็นอยู่

ในพื้นเมือง โดยมิได้เตรียมรับเสด็จ และบางที

ก็สนทนากับราษฎร ได้ทรงทราบกิจสุขทุกข์ที่

เขากราบทูล โดยเขาส�าคัญว่าบอกเล่าแก่คน

สามัญ เกิดประโยชน์ประจักษ์แจ้งแก่พระราช

หฤทัยขึ้นด้วยอีกอย่าง ๑”  ๕

ภาพที่ 2: พระบรมฉายาลักษณ์ที่พระราชทานแก่ผู ้ตามเสด็จ
ประพาสต้น ในภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระราชทานแก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์  
ที่มา: บทความ ตามรอยพระปิยมหาราชเสด็จประพาสต้น. http://
atcloud.com/stories/51632.

ภาพที ่3: (ซ้าย) หลวงศกัดิ ์นายเวร (อ้น นรพลัลภ) ทีม่าของค�าว่า 
“เรือต้น” และ “ประพาสต้น” 
ทีม่า: เบือ้งหลงัพร้อมภาพประวตัศิาสตร์จากสารคด ี“เสดจ็ประพาส
ต้น.”http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/04/
K7776398/K7776398.html

ภาพที ่4: (ขวา) สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ผู้นิพนธ์
จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น 
ที่มา: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... 
ว่าด้วยเรื่องการเสด็จประพาสต้น.
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/04/
K7771110/K7771110.html.

๕ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๙๔.
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เรือพระที่นัง่ที่ใช้ในกระบวนประพาสต้น เป็นเรือมาดเก๋ง ๔ 

แจว มชีือ่ว่า “สมจติรหวงั” โดยบนัทกึไว้ในจดหมายเหตพุระ

ราชกิจรายวันฯ ประจ�าวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ว่า

“...วนัที ่๑๔ กรกฎาคม รตันโกสนิทร์ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๒ โมง ๔๐ นาท ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ

แต่พระราชวังบางปอิน ลงประทับเรือพระที่นัง่

แจวชื่อ สมจิตรหวัง ที่ตะพานน�้าน่าพระที่นัง่ 

วโรภาศ พ่วงเรอืกลไฟมาตามล�าน�า้เจ้าพระยา”  ๖

๓.  รายพระนามและรายนามผู้ตามเสด็จ

การเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ มีพระบรมวงศานุวงศ์และ

เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จหลายพระองค์ สมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพมิได้ทรงระบุจ�านวนที่ชัดเจนไว้ใน

จดหมายเหตเุสดจ็ประพาสต้น แต่ทรงระบพุระนามแฝงและ

นามแฝงของผูต้ามเสดจ็ครัง้นีไ้ว้ในจดหมายฉบบัต่างๆ หลาย

แห่ง เมื่อตรวจสอบพระนามแฝงและนามแฝงที่ปรากฏใน

จดหมายเหตเุสดจ็ประพาสต้น และรายพระนามและรายนาม

บุคคลต่างๆ ที่ทรงอธิบายไว้ในเวลาต่อมา สามารถระบุ

พระนามและนามผู้ตามเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

๑) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

๒) สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัคร

ราชเทวี 

๓)  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร     

๔)  สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

๕)  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา       

๖)  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินติ 

๗) พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์    

๘)  พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ 

๙) พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงสรรพศาสตร์ศภุกจิ

๑๐) พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 

๑๑) พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระสมมตอมรพันธ์           

๑๒) เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)

๑๓) มหาเสวกตร ีพระยานพิทัธราชกจิ (อ้น นรพลัลพ)       

๑๔) พระยาบุรุษรัตนราชพัลลพ (นพ ไกรฤกษ์) 

๔.  เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น 

การเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่เป็นการเสด็จทางชลมารค 

แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่เสด็จรถไฟ นอกจากนัน้ก็เป็นการเสด็จ

พระราชด�าเนินไปตามถนนในเมือง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก

พระราชวังบางปะอินเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ 

ผ่านจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ ธนบุรี สมุทรสาคร 

ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 

อ่างทอง พระนครศรอียธุยา และไปสิน้สดุทีพ่ระบรมมหาราชวงั 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  รวมเวลาทั้งสิ้น ๒๕ วัน

 

๖ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั. ๒๕๓๗. จดหมายเหตพุระราชกจิรายวนัฯ พทุธศกัราช ๒๔๔๖-๒๔๔๗. กรงุเทพฯ : กรงุสยามการพมิพ์, 
๗๕.

ภาพที ่5: เรือพระที่นัง่เก๋งน้อย ซึ่งเป็นเรือมาดประทุนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับเรือพระที่นัง่ “สมจิตรหวัง”
ที่มา: ที่นี่เมืองไทยในอดีต 2. http://www.jabchai.com/main/
view_joke.php?id=12484

ภาพที ่6: ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวในสมุดเยี่ยมของจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: วรรณศิลป์ พีรพันธุ์.  “ตามรอยเสด็จประพาสต้นจังหวัด
สมทุรสงคราม,”  อมัพวา วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สิงหาคม ๒๕๔๙, ๒๖.
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การศึกษาวิจัยและสำารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓

จากการเปรยีบเทยีบข้อมลูเส้นทางและสถานทีเ่สดจ็ประพาส

ต้นที่กล่าวถึงใน “จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น” ของ      

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และข้อมูลจาก 

“จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ป ีจุลศักราช ๑๒๖๕-๑๒๖๖ 

พุทธศักราช ๒๔๔๖-๒๔๔๗” พบว่า ในจดหมายเหตุ      

พระราชกิจรายวันฯ มีการระบุเส้นทางที่ชัดเจนกว่าใน

จดหมายเหตเุสดจ็ประพาสต้นอยูห่ลายครัง้ เช่น ในจดหมาย

ฉบับที่ ๒ ของนายทรงอานุภาพ เล่าว่า 

 

“...ครั้นรุ่งเช้าวันที่ ๑๖ ออกเรือล่วงหน้ามา  

คอยเสด็จอยู่ที่ปากคลองด�าเนินสะดวก พอ

ประมาณ ๔ โมงเช้า กระบวนเสด็จมาถึงเลย

เข้าคลองต่อมา น�้าก�าลังท่วมทุ่งท่วมคันคลอง

เจิง่ทัง้สองข้าง เรอืแล่นได้สะดวก พอสกับ่าย ๓ 

โมงกม็าถงึหลกัหก หยดุกระบวนประทบัแรมที่

วัดโชติทายการาม” ๗

 

ขณะที่จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฯ ประจ�าวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ บันทึกว่า

 

“เวลาย�่ารุ ่งเสศ เรือพระที่นั่งออกจากวัด

หนองแขมไปตามล�าคลองภาษีเจริญ เลี้ยวเข้า

คลองกระทุ่มแบน ออกแม่น�า้นครไชยศรีล่อง

ลงเข้าคลองด�าเนนิสะดวก ประทบัแรมทีน่่าวดั

โชตทิายการาม ระหว่างหลกัหกกบัหลกัเจด็”  ๘

 

ในด้านสถานที่เสด็จประพาสต้น ก็มีอยู่หลายครั้งเช่นกัน ที่

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฯ ให้รายชื่อสถานที่เสด็จ

ประพาสต้นชดัเจนกว่าในจดหมายเหตเุสดจ็ประพาสต้น เช่น 

ในจดหมายฉบับที่ ๕ ของนายทรงอานุภาพ เล่าว่า

“...วันที่ ๒๙ เช้าเสด็จประพาสวัดต่างๆ ใน

เมอืงเพชรบรุ ีบ่ายวนันีจ้ะออกกระบวนเรอืใหญ่

ล่องลงไปประทับแรมที่บ้านแหลม พรุ่งนี้จะ

ออกจากบ้านแหลมเสดจ็ไปประทบัแรมทีเ่มอืง

สมุทรสาคร...”  ๙

 

ขณะที่จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฯ ประจ�าวันที่ ๒๙ 

กรกฎาคม รตันโกสนิทร์ศก ๑๒๓ บนัทกึรายชือ่สถานทีเ่สดจ็

ประพาสต้นว่า 

 

“เสด็จประพาศวัดเกาะ วัดจันทร์ วัดใหญ่      

วัดโพธาราม วัดพระทรงเมืองในเมืองเพชรบุรี 

เวลาบ่ายเสดจ็ออกจากเมอืงเพชรบรุมีาประทบั

แรมต�าบลบ้านแหลม ประพาศวัดนอก”  ๑๐

จากการน�าเอาเอกสารหลักทั้งสองฉบับมาตรวจสอบเปรียบ

เทียบกันวันต่อวัน  ท�าให้สามารถระบุสถานที่เสด็จประพาส

ต้นเพิ่มจากข้อมูลในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นได้อีก

หลายแห่งดังนี้ 

- การเสดจ็ขึน้พระอโุบสถวดัเขมาภริตาราม ต�าหนกั

เขียว (ปัจจุบันคือต�าหนกัแดง) และพระที่นัง่มูล

มณเฑียร ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

- การเสด็จประพาสตลาดท้องน�้าบางเขนและ

สามเสน ในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๔๔๗  

- การเสด็จประพาสวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๔๗  

- การเสดจ็ประพาสบ้านปลดัเทศาภบิาลราชบรุ ีใน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๗  

- การเสด็จประพาสวัดป่าแป้น จังหวัดเพชรบุรี ใน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

- การเสดจ็ประพาสวดัอตุมงิคาวาส จงัหวดัเพชรบรุี 

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

- การเสดจ็ประพาสวดัพระนอน จงัหวดัเพชรบรุ ีใน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

- การเสด็จประพาสวัดเกาะ วัดจันทร์ วัดใหญ่ วัด

โพธาราม และวัดพระทรง จังหวัดเพชรบุรี ในวัน

ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

๗ สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๔.
๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๗๖.
๙ สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๒๑.
๑๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๘๐-๘๑.
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- การเสดจ็ประพาสวดันอก จงัหวดัเพชรบรุ ีในวนัที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๔๔๗

- การเสด็จประพาสตลาดต�าบลสองพี่น้อง (ตลาด

บางลี่) จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ ๓ สิงหาคม 

๒๔๔๗

- การเสด็จประทับเสวยที่ตรงข้ามกับวัดท่าช้าง 

จังหวัดอ่างทอง ในวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๔๔๗

นอกจากนี้ ในเอกสารรอง คือ “พระราชหัตเลขาพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประพาสมณฑลราชบรุี  

ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒)” ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้น

ทางเสดจ็ประพาส ร.ศ. ๑๒๓ อกีส่วนหนึง่ด้วย เนือ่งจากการ

เสดจ็ประพาส ร.ศ. ๑๒๘ มเีส้นทางและสถานทีเ่สดจ็ประพาส

บางส่วนซ้อนทับกับเส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น 

ร.ศ. ๑๒๓ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม 

และเพชรบรุ ีดงัตวัอย่างทีท่รงอธบิายเส้นทางจากวดัดาวโด่ง

ไปยงัทีว่่าการเมอืงสมทุรสงคราม (ซึง่ไม่มรีายละเอยีดทัง้ใน

จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น และในจดหมายเหตุพระ   

ราชกิจรายวันฯ) ในพระราชหัตถเลขาฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ 

๑๐ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ ว่า

“ คิดจะไปบางใหญ่ แต่เห็นจะไม่ทันด้วยเย็น

เสียแล้ว จึงได้เลี้ยวลงทางคลองขวาง ไปออก

คลองสนุขัหอนแล้วกลบัเข้าคลองลดัจวนขึน้มา

ออกปากคลองเหนือที่ว่าการ” ๑๑

 

จากการตรวจสอบข้อมูลจากเพิ่มเติมจากพระราชหัตเลขา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส

มณฑลราชบุรี  ร.ศ. ๑๒๘  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ  

การส�ารวจภาคสนาม ช่วยให้สามารถระบุสถานที่เสด็จ    

ประพาสต้นเพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง คือ การเสด็จประพาสวัด

พญาไม้ และโรงทหาร (ปัจจุบันคือ ค่ายภาณุรังษี) จังหวัด

ราชบุรี ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  และการ    

เสด็จทอดพระเนตรการบวชนาคที่วัดดาวโด่ง จังหวัด

สมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ 

 

  
ภาพที ่7: ตวัอย่างแผนทีเ่ก่าทีใ่ช้ตรวจสอบเส้นทางและสถานทีเ่สดจ็
ประพาสต้น  (บน)  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  
(ล่าง) วนัที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ๒๕๐๔. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี 
ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒). พระนคร : ร.พ. มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๒.
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การศึกษาวิจัยและสำารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓

จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลัก 

เอกสารรอง เอกสารสนบัสนนุ  การตรวจสอบแผนทีเ่ก่า และ

การส�ารวจภาคสนาม ท�าให้สามารถสรุปเส้นทางและสถาน

ที่เสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงเส้นทางและสถานทีเ่สดจ็ประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๑๔ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

ประทบัเรอืพระทีน่ัง่แจวชือ่ “สมจติรหวงั” 

จากท่าน�้าหน้าพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 

พ่วงเรือกลไฟมาตามแม่น�้าเจ้าพระยา 

เสด็จขึ้นพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาศ 

เสด็จออกจากวัดเข้าคลองอ้อม ประพาส

สวนสะท้อนของนายบตุร จอดเรอืพระทีน่ัง่

ประทับแรมหน้าวัดเขมาภิรตาราม ใช้

ศาลาน�้าหน้าวัดเป็นท้องพระโรง เสด็จขึ้น

พระอุโบสถและต�าหนกัเขียว (ปัจจุบันคือ

ต�าหนกัแดง) พระที่นัง่มูลมณเฑียร แล้ว

เสด็จลงมาประทับแรมในเรือพระที่นัง่

๑๕ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เรือพระที่นั่งออกจากวัดเขมาภิรตาราม 

เสด็จประพาสตลาดท้องน�้าบางเขนและ

สามเสน  แล้วล่องเข้าคลองบางกอกใหญ่

และคลองภาษเีจรญิ ไปจอดประทบัแรมที่

หน้าวัดหนองแขม

๑๖ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เรือพระที่นัง่ออกจากวัดหนองแขมไปตาม

ล�าคลองภาษี เจริญ เลี้ ยวเข ้าคลอง

กระทุ่มแบน  ออกแม่น�้านครชัยศรี ไปเข้า

คลองด�าเนนิสะดวก ประทับแรมหน้าวัด

โชติทายการาม ทรงเรือเล็กประพาสทุ่ง 

(ไร่ที่น�้าท่วม) ประพาสบ้านยายผึ้ง-เจ๊ก

ฮวด

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๑๗ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เรือพระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมหน้า  

วัดโชติทายการาม ผ่านปากคลองบางนก

แขวกไปตามล�าน�้าแม่กลอง จอดที่ท่าน�้า

หน้าทีพ่กับ้านพระยาอมรนิทร์ฦๅชยั เสดจ็

โดยรถไฟพิเศษผ่านสถานีบ้านปากท่อไป

ยังเมืองเพชรบุรี ประทับเสวย แล้วเสด็จ

รถไฟพิเศษกลับเมืองราชบุรี

๑๘ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสดจ็ประพาสตลาดเมอืงราชบรุ ีและเสดจ็

ทอดพระเนตรแห่บวชนาคที่วัดสัตนาถ

ปริวัตร  แล้วเสด็จกลับที่ประทับแรม จาก

นัน้ทรงเรอืมาด ๔ แจวพ่วงเรอืไฟเลก็ ลาก

ล่องไปประพาสแม่น�า้อ้อม ไปจนถงึวดัเพลง 

ทรงซือ้เรอืมาด ๔ แจว พระราชทานชือ่ว่า 

“เรอืต้น” เสดจ็ประพาส ประพาสวดัเพลง

๑๙ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จเรือมาดแจว ประพาสในทุ่งฝั่งตะวัน

ออก เข้าคลองบางแค มาออกคลองโคก

หม้อ ประพาสวัดพญาไม้ และโรงทหาร 

(ปัจจุบันคือ ค่ายภาณุรังษี)

๒๐ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จไปประทับที่บ้านปลัดเทศาภิบาล 

และเสด็จทอดพระเนตรในที่บริเวณนั้น  

แล้วเสดจ็รถไฟชัน้ที ่๓ ปะปนไปกบัราษฎร 

เสด็จขึ้นรถพ่วงที่บ้านกล้วย ท�าครัวเย็นที่

โพธาราม แล้วประทับเรือประทุน ๒ แจว

ที่เช่า ล่องจากโพธารามกลับเมืองราชบุรี
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๒๑ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสดจ็ประพาสตลาดเมอืงราชบรุ ีแล้วเสดจ็

เรือมาด ๔ แจว มีเรือต้นที่ซื้อใหม่เป็นเรือ

พระที่นัง่รอง พ่วงเรือไฟเล็กเข้าทางแม่น�้า

อ้อม ประพาสตลาดปากคลองวดัประดู ่วดั

ประดู่ บ้านตาหมอสี  แวะท�าครัวเย็นที่

บ้านนายอ�าเภออัมพวา (ขุนวิชิตสมรรถ

การ) โดยไม่แสดงพระองค์  แล้วเสด็จไป

ประทับแรมหน้าที่ว ่าการเมืองสมุทร-

สงคราม

๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จทอดพระเนตรวัดพวงมาลัย แล้ว

เสด็จไปประพาสตลาดคลองอัมพวา และ

คลองอัมพวา แวะพักเสวยเช้าที่วัดดาวดึง

ษ์ ประพาสบ้านก�านนัจนัทร์ (จนัทร์ จนัทร

ประภา)เสด็จทอดพระเนตรการบวชนาค

ที่วัดดาวโด่ง แล้วเสด็จกลับที่ประทับแรม

เมืองสมุทรสงครามทางคลองแม่กลอง

๒๓ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จขึ้นทอดพระเนตรที่ว่าการต่าง ๆ ใน

เมืองสมุทรสงคราม เสด็จประพาสวัด

อัมพวันเจติยารามและสวนต�าบลอัมพวา

๒๔ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จลงเรือฉลอมประพาสละมุตามปาก

อ่าวแม่กลอง ออกจากอ่าวแม่กลองผ่าน

ปากน�้าบ้านแหลม เสด็จลงเรือศรีอยุธยา

ไปตามล�าน�้าเมืองเพชรบุรี ลอดสะพาน

ช้าง แล้วเสดจ็ขึน้ประทบัในบ้านเจ้าพระยา

สุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)

๒๕ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จประพาสทางเรือในล�าน�้ า เมือง

เพชรบุรี เสด็จวัดป่าแป้น

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๒๖ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จส่วนพระองค์ทางเรือ ไปประทับแรม

ที่บางทะลุ

๒๗ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จเรือฉลอมจากบางทะลุมาทางทะเล

เข้าบ้านแหลม ประทับวัดอุตมิงคาวาส 

แล้วเสด็จกลับมายังเมืองเพชรบุรี

๒๘ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จประพาสพระนครคีรี ขึ้นทางวัดพระ

นอน แล้วเสด็จขึ้นไปประทับบนพระที่นัง่

ในพระนครคีรี เสด็จถวายพุ่มพระสงฆ์ที่

พระที่นัง่ราชธรรมสภา

๒๙ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จประพาสวัดเกาะ วัดจันทร์ วัดใหญ่ 

วดัโพธาราม วดัพระทรง เสดจ็โดยกระบวน 

เรือใหญ่ออกจากเมืองเพชรบุรีไปประทับ

แรมที่ต�าบลบ้านแหลม ประพาสวัดนอก

๓๐ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จ เรือ เป ็ดทะเลออกจากปากน�้ า

บ้านแหลม ผ่านปากน�า้แม่กลอง ผ่านบ้าน

โรงกุ้ง  ถึงเมืองท่าจีน (สมุทรสาคร) แวะ

ซือ้เสบยีงทีต่ลาดบ้านท่าฉลอม พกัท�าครวั

เย็นที่วัดโกรกกราก

๓๑ 

กรกฎาคม 

๒๔๔๗

เสด็จกระบวนต้นจากเมืองสมุทรสาครไป

ตามล�าน�้าท ่าจีน พักท�าครัวเช ้าที่วัด

บางปลา แวะท�าครัวเย็นที่วัดเชิงเลน (ใน

จดหมายเหตปุระพาสต้นระบวุ่าเป็นวดัตนี

ท่า แต่จากการตรวจสอบจากแผนที่เก่า

และการส�ารวจภาคสนาม พบว่าเป็นวัด

เชงิเลนตามทีร่ะบใุนจดหมายเหตพุระราช

กิจรายวัน) พ่วงเรือไฟจากบ้านท่านาถึงที่

ประทับแรมที่บ้านงิ้วราย
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การศึกษาวิจัยและสำารวจข้อมูล ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๑ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสดจ็รถไฟประพาสพระปฐมเจดย์ี เสดจ็ลง

เรือล่องมาประพาสที่วัดพระประโทน 

ประทับท�าครัวที่บ ้านพระยาเวียงไนย

นฤบาลที่บ้านธรรมศาลา เสด็จกลับทาง

เรือถึงบ้านงิ้วราย

๒ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสด็จจากที่ประทับงิ้วรายขึ้นไปตามล�าน�้า

เมืองนครชัยศรี เสด็จประพาสคลองภาษี  

แล้วเสด็จเข้าคลองสองพี่น้อง ไปจอด

ประทับแรมที่ หน ้ าที่ ว ่ าการอ� า เภอ

สองพี่น้อง

๓ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสด็จประพาสคลองสองพี่น้อง และตลาด

ต�าบลสองพี่น้อง พักท�าครัวเย็นที่วัดบาง

สาม ประทบัแรมทีว่ดับางบวัทอง (ปัจจบุนั

คือวัดรางบัวทอง)

๔ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

กระบวนเรือไฟจูงขึ้นไปถึงบางปลาม้า 

ประทบัเรอืแจวต่อขึน้ไปถงึเมอืงสพุรรณบรุี 

จอดเรือพระที่นัง่ประทับที่สุขุมาราม(ชื่อ

พระราชทานแก่บ้านเจ้าพระยายมราช 

ภายหลงัทรงพระราชทานนามใหม่ว่าบ้าน

ยะมะรัชโช) เสด็จไปประพาสเหนือน�้า 

ประทับเสวยที่วัดแค

๕ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสด็ จทอดพระ เนตรที่ ว ่ าการ เมื อ ง

สุพรรณบุรี วัดมหาธาตุ หลักเมือง วัดป่า

เลไลยก์ ออกกระบวนเรือล่องมาประทับ

แรมที่บางปลาม้า ทรงเรือพระที่นั่งเล็ก

ล่องมาประพาสข้างใต้ ประทับเสวยเย็นที่

วัดบางยี่หน

วันที่ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

๖ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสด็จโดยกระบวนเรือใหญ่ เรือไฟจูงเข้า

คลองบางปลาม้ามาทางคลองจระเข้ใหญ่

และคลองบางคลี่ มาออกแม่น�้าผักไห่  

จอด เรื อพระที่ นั่ งประทับแรมหน ้ า

บ้านหลวงวารโียธารักษ์ ทรงเรือเมล์ของ

หลวงวารโียธารักษ์ขึ้นประพาสข้างเหนือ

น�้าเข้าแขวงอ่างทอง ประทับเสวยที่ตรง

ข้ามกับวัดท่าช้าง

๗ 

สิงหาคม 

๒๔๔๗

เสด็จกระบวนต้นขึ้นทางหัวเวียงออก บาง

โผงเผง ถึงบางหลวงอ้ายเอียง  ประพาส

บ้านนายช้าง-นางพลบั เสดจ็ทางบ้านกุม่

กลับถึงบางปะอิน แล้วทรงรถไฟพิเศษ

กลับกรุงเทพฯ  ประทับในพระบรม

มหาราชวัง

ผลการวิจัยท�าให้สามารถพล็อตต�าแหน่งของเส้นทางและ

สถานที่เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ในแผนที่เก่าที่ใช้

วิเคราะห์ได้ครบทั้ง ๒๕ วัน และเพื่อให้เข้าใจและมองเห็น

ภาพการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้

น�าเอาข้อมูลเกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั้งของเส้นทางและสถานที่

เสด็จประพาสต้นจากแผนที่เก่าที่ได้ท�าวิเคราะห์และส�ารวจ

ตรวจสอบในภาคสนามจนมีความถูกต้องชัดเจนแล้ว  มา

พล็อตลงบนแผนที่ปัจจุบัน  เพื่ออธิบายต�าแหน่งต่างๆ ของ

เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ตามที่เป็น

อยู่ในปัจจุบัน  ท�าให้ได้เป็นแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่

เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ที่สมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการอ้างอิง หรือน�าไปใช้ในการวางแผนอนุรักษ์

และฟ้ืนฟมูรดกทางวฒันธรรมตามเส้นทางเสดจ็ประพาสต้น 

ร.ศ. ๑๒๓ ต่อไปในอนาคต
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ภาพที ่8: แผนที่แสดงสถานที่และเส้นทางเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗)
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บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้ ท�าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและ

สถานที่ เสด็จประพาสต ้น ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ซึ่งพบ

ว่าเส้นทางเสด็จประพาสหลักคือแม่น�้าและคลอง  โดยส่วน

ใหญ่เป็นการเสด็จโดยกระบวนต้น แยกจากกระบวนใหญ่ซึ่ง

ล่วงหน้าไปรอยังสถานที่ประทับแรม รวมทั้งมีการเสด็จโดย

รถไฟในช่วงเวลาที่ประทับแรมที่เมืองราชบุรี และที่บ้านงิ้ว

ราย จังหวัดนครปฐม  นอกจากนัน้ก็เป็นการเสด็จประพาส

ทางถนนในเมืองต่างๆ 

การเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๕ วัน มีจุดเริ่ม

ต้นจากพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๔๔๗ และสิ้นสุดที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  ผ่านพื้นที่จังหวัดต่างๆ 

ถึง ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม 

สุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาในจ�านวนนี้ มี

จงัหวดัปทมุธานเีพยีงจงัหวดัเดยีวทีไ่ม่ได้หยดุแวะประพาสที่

ใดเลย ส่วนจังหวัดอื่นๆ นัน้ ได้เสด็จประพาสตามสถานที่

ต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันไป

ผลจากการวิจัย ท�าให้สามารถระบุต�าแหน่งสถานที่และเส้น

ทางเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ ได้โดยละเอียดและชัดเจน 

โดยสามารถระบุชื่อสถานที่เสด็จประพาสต้นเพิ่มเติมจากที่

กล่าวถึงในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นได้หลายแห่ง 

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถานที่ และเส้นทาง

เสด็จประพาสต้น  โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นคลองสายย่อย

ต่างๆ ซึ่งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน  ช่วย

เข้าใจและเห็นภาพรวมของการเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ 

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

การเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ เป็นเหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั นอกจากจะมเีรือ่งราวทีส่นกุสนานแล้ว 

ยงัช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัพระราชจรยิาวตัรอนังดงาม

ของพระองค์ ได้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนกิร

ของพระองค์ รวมทัง้เหน็ถงึความใกล้ชดิสนทิสนมทีท่รงมต่ีอ

ประชาชน นอกจากนี้ เส้นทางและสถานที่เสด็จประพาสต้น

ในครั้งนี้ ยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลป

วัฒนธรรม เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

ของชาตทิีค่วรจะช่วยกนัเกบ็รกัษาไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดไป

ยงัชนรุน่หลงั และเพือ่เป็นอนสุรณ์ระลกึถงึองค์ “สมเดจ็พระ

ปิยะมหาราช” พระมหากษัตริย ์ผู ้ทรงเป็นที่รักยิ่งของ

ประชาชนชาวไทย
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