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รัชกาลที่ 5 กับการเสด็จฯ อินเดีย
พ.ศ. 2414 และความเข้าใจต่อ
การปฏิรูปแห่งรัชสมัย*
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เกริ่นนำ�

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการ
ถวาย “พระสมัญญานาม” มากมาย หนึง่ ในนัน้ ก็คอื “พระมหากษัตริยผ์ เู้ ปิดโลก
แห่งการเดินทาง” หรือ The King Who Opened the World of Traveling
ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ 42 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453 (18681910) ได้เสด็จต่างประเทศเป็นระยะทางไกลแสนไกลอย่างชนิดทีไ่ ม่เคยมีพระ
มหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดได้ทรงกระทำ�มาก่อน การเสด็จพระราชดำ�เนิน
ดังกล่าว มีทั้งที่เป็นเรื่องของวิเทโศบายและการศึกษาเล่าเรียนสำ�หรับพระ
ราชอาณาจักร และในบางกรณีก็เป็นเรื่องของการส่วนพระองค์ หรือที่เรียก
ในสมัยนั้นว่า “ไปรเวต”
รัชกาลที่ 5 เสด็จต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ทั้งนี้โดยไม่นับรวม
การเสด็จรัฐมลายูทางเหนือ คือ กลันตัน และตรังกานู (รวมทั้งปัตตานี) ใน
สมัยที่ยังเป็นรัฐบรรณาการของสยามอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2331 หรือ ค.ศ. 1888
* จากหนังสือ ร. 5 เสด็จอินเดีย India in 1872: As Seen by the Siamese.
สาคชิดอนันท สหาย, กัณฐิกา ศรีอุดม แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำ�รา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546.
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และไม่นับการเสด็จเยือนปักษ์ใต้แถบระนอง พังงา ตรัง ภูเก็ต เลยข้ามไปยัง
ลังกาวี ปีนัง และเคดะห์ ระหว่าง 16 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2433
หรือ ค.ศ. 1890) คือ
1. 2413/1871 เสด็จสิงคโปร์และชวาอย่างเป็นทางการ รวมระยะเวลา
38 วัน ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึง 15 เมษายน มีผู้ติดตามทั้งสิ้น 208 คน
2. 2414/1971-72 เสด็จอินเดียอย่างเป็นทางการ ขาไปผ่านและแวะ
สิงคโปร์ มะละกา ปีนงั มะละแหม่ง ย่างกุง้ ขากลับผ่านภูเก็ต ไทรบุรี หาดใหญ่
สงขลา รวม 92 วัน มีผู้ติดตาม 40 คน (แล้วจะว่างเว้นการเสด็จไปถึง 24 ปี
ยกเว้นในกรณีเสด็จรัฐมลายูทางเหนือ กับลังกาวี และปีนังที่กล่าวข้างต้น)
3. 2439/1896 เสด็จสิงคโปร์และชวาครั้งที่สองเป็นการส่วนพระองค์
9 พฤษภาคม ถึง 28 สิงหาคม รวม 3 เดือนกับ 19 วัน สำ�หรับเที่ยวนี้มีนัก
วิชาการกล่าวสรุปว่าเป็นการเตรียมตัวซ้อมใหญ่ของการทีจ่ ะไปยุโรปในปีถดั ไป
4. 2440/1897 เสด็จยุโรปครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 9 เดือน
5. 2444/1901 เสด็จชวาเป็นครั้งที่สามเป็นการส่วนพระองค์ 80 วัน
6. 2450/1907 เสด็จยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เป็นครัง้ ทีส่ องและครัง้
สุดท้าย และมีพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2449 และ
เสด็จกลับเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2450 รวมเวลาเกือบ 8 เดือน
โดยทั่วไปในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มักจะ
เน้นอยู่ 2 ประการ คือ
1. การเสด็จฯ ยุโรปทัง้ สองครัง้ ในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และ พ.ศ.
2450 (ค.ศ. 1907)
2.การเสด็จดังกล่าวนำ�มาซึ่งการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยกลายเป็น
“รัฐชาติ” (nation–state) ที่ทันสมัยอย่างในปัจจุบัน (แม้ว่าในรัชสมัยของ
พระองค์นามของประเทศ คือ สยาม หรือ Siam หาใช่ประเทศไทย หรือ
Thailand ไม่ และธงของประเทศ คือช้างเผือกบนพื้นแดง หาใช่ธงไตรรงค์
ไม่กต็ าม) และทีส่ �ำ คัญคือ ตีความว่าการเสด็จยุโรปดังกล่าวเป็นวิเทโศบายที่
ทำ�ให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็น “อาณานิคม”เมืองขึ้นของฝรั่ง มีการยก
ตัวอย่างพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียมาเป็นข้อสนับสนุน
เป็นต้น
สมมุตฐิ านและข้อสรุปดังกล่าวทัง้ สอง อาจจะถูกต้องในบางระดับ แต่
หากจะศึกษาจากประวัตศิ าสตร์อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้ว เราอาจจะได้ขอ้ สรุป
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ภาพหลังการขึน้ ครองราชสมบัติ
ราว พ.ศ. 2412)
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ใหม่ ดังนี้ คือ
1. การเสด็จต่างประเทศในสมัยต้นรัชกาลเมื่อยังเป็นยุวกษัตริย์ โดย
เฉพาะอย่างการเสด็จเมืองขึน้ ของอังกฤษ คือ สิงคโปร์ (และชวาของฮอลันดา)
พ.ศ. 2413 (นับแบบปฏิทินเก่า) และการเสด็จอินเดีย (กับพม่า) ในปี พ.ศ.
2414 มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวดต่อการ “ปฏิรปู ” และนโยบายของราชสำ�นัก
สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อๆ มาในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 (จนถึงก่อน
การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475)
2.การปฏิรูปดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำ�ให้สยามได้กลายเป็น “รัฐ
ราชวงศ์” หรือ dynastic state ที่มีการ “โยงอำ�นาจเข้าศูนย์กลางที่องค์พระ
มหากษัตริย์” กลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ absolutism
มากกว่าการเป็น “รัฐชาติ หรือ รัฐประชาชาติ” อันเป็นรูปแบบของรัฐสมัย
ใหม่ นับแต่การปฏิวตั ปิ ระชาธิปไตยของการปฏิวตั อิ เมริกนั 1776 (พ.ศ. 2319
ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี-ตากสิน หรือการปฏิวัติฝรั่งเศส 1789)
(พ.ศ. 2332 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์)
กล่าวย้อนกลับไป ก็คือ หนังสือประวัติศาสตร์หรือตำ�ราเรียนที่เกี่ยว
กับเรื่องการเสด็จฯ ต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 มักจะเน้นเรื่องของการเสด็จ
ยุโรปทั้งสองครั้ง คือ พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ
ได้ 44 พรรษา และ 54 พรรษาตามลำ�ดับ และโดยทัว่ ไปอีกเช่นกัน การศึกษา
ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มักจะเน้นให้ความ
สำ�คัญกับการที่ได้เสด็จฯ ไปเห็นแบบอย่างของ “นานาอารยประเทศ” ใน
ยุโรป และทรงนำ�มาดัดแปลงใช้ในสยามประเทศ
อย่างไรก็ตาม น่าเชื่อว่าการเสด็จเยือนอาณานิคมของอังกฤษและ
ฮอลันดารอบๆ สยาม เมือ่ มีพระชนมายุได้เพียง 18 และ 19 พรรษาตามลำ�ดับ
และการที่ได้ทรงพบเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งสองครั้งนั้น น่าจะมี
ผลต่อการดำ�เนินงานด้านการปฏิรูปของประเทศอย่างมาก เท่าๆ กับกรณี
ของยุโรปหรือมากกว่าด้วยซ้ำ�ไป
สรุปแล้ว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยต้นรัชกาลเมื่อยังเป็น
ยุวกษัตริย์ ระหว่างพระชนมายุ 15-20 พรรษา อันเป็นช่วงที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ และยังต้องมีผสู้ �ำ เร็จราชการแทนพระองค์ และก็ได้เสด็จต่างประเทศ
เป็นครั้งแรกๆ คือ ไปสิงคโปร์และชวาในปี พ.ศ. 2413 (นับแบบปฏิทินเก่า)
รวม 38 วัน ตอนนั้นมีพระชนมายุได้เพียง 18 พรรษา
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และต่อมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็เสด็จอินเดีย (และพม่า) พร้อมทัง้
แวะทีม่ ะละกาและปีนงั ด้วย) ในปี พ.ศ. 2414 หรือ ค.ศ. 1871-72 (16 ธันวาคม
1871 ถึง 16 มีนาคม 1872) ตอนนีท้ รงมีพระชนมายุได้เพียง 19 พรรษาเท่านัน้
เอง นี่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันอีกมาก และยังไม่มีพอในภาษาไทย
ของเราที่จะทำ�ให้เราตีความทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีน่ า่ สนใจยิง่ ไปกว่านัน้ และสมควรตัง้ ข้อสังเกตทางวิชาการไว้คอื หลัง
การเสด็จรอบๆ และใกล้ๆ บ้านในสยามทัง้ สองครัง้ นีแ้ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภายหลังการพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ทีส่ องเมือ่ พ.ศ. 2416 (1873) เมือ่
มีพระชนมายุได้ 20 พรรษา รัชกาลที่ 5 และบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอตลอด
จนขุนนางรุ่นเยาว์ แต่ถือได้ว่าเป็น “คนรุ่นใหม่” เป็น “สยามหนุ่ม” หรือ
Young Siam นั้น ได้เริ่มกระบวนการ “ปฏิรูป” และหรือขบวนการทันสมัย
modernization อย่างรวดเร็วและฉับพลัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรื่องของการ
เก็บภาษีอากรแบบใหม่ เช่นในกรณีของการจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน์”
(Auditing Office หรือที่จะกลายมาเป็นกระทรวงการคลังแบบสมัยใหม่
ในภายหลัง) การจัดองค์กรใหม่ๆ ทางด้านการเมืองและการปกครอง เช่น
“เคาน์ซิลออฟสเตด” และ “ปรีวีเคาน์ซิล” การเลิกประเพณีและธรรมเนียม
ต่างๆ ที่ถือได้ว่า “โบราณ” และ “ล้าสมัย” เช่น การเลิกหมอบคลานในการ
เข้าเฝ้า การเริ่มต้น การเลิกทาส ฯลฯ
Young Siam ของสยามในสมัยนีน้ นั้ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ “ขบวนการ
ชาตินิยม” อย่างแบบของ Young Bengal ที่ปรากฏในกัลกัตตาสมัยนั้น
หรือไม่และอย่างไร เป็นเรื่องที่คงต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป (ดูบทที่ 9 ของ
หนังสือ ศ. สหาย)
มาตรการของการ “ปฏิรปู ” ในยุคแรกนี้ หมายถึงการ “โยงอำ�นาจเข้า
ศูนย์กลาง” ที่องค์พระมหากษัตริย์อย่างไม่เคยมีมาก่อนดังที่ตั้งข้อสังเกตไว้
แล้วเบือ้ งต้น และก็กลายเป็นการตัดอำ�นาจเดิมของขุนนางเก่าและ “วังหน้า”
หรือกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรืออุปราชซึง่ เป็นโอรสของสมเด็จพระปิน่
เกล้าฯ (ที่ถูกมองว่าเป็น “หัวโบราณ”) อันทำ�ให้การปฏิรูประยะแรกนี้ได้รับ
การต่อต้านอย่างรุนแรง ถึงกับระเบิดออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์
วังหน้า” เกือบเป็นสงครามการเมืองระหว่าง “วังหลวง” กับ “วังหน้า” เมื่อ
2417-18 (1874-75)
นับว่าเป็นโชคดีของสยามอย่างยิ่ง ที่ในด้านหนึ่งมหาอำ�นาจในขณะ
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นัน้ คือ อังกฤษและฝรัง่ เศสถือว่าวิกฤตการณ์ครัง้ นัน้ เป็นเรือ่ งการเมืองภายใน
ของสยาม และในทีส่ ดุ ผูน้ �ำ ของสยามเอง ไม่วา่ จะเป็นวังหลวงหรือวังหน้า หรือ
บรรดาขุนนางผู้ทรงอำ�นาจต่างก็ตกลงข้อขัดแย้งกันได้
การปฏิรปู ของรัชกาลที่ 5 ต้องชะลอไปอีกประมาณกว่าหนึง่ ศตวรรษ
จะมาเริม่ ต้นใหม่อกี ก็ในช่วงของปลายศตวรรษ 2420 ต่อ 2430 ส่วนการเสด็จ
พระราชดำ�เนินต่างประเทศ ก็หยุดลงเช่นกัน จะเสด็จอีกครั้งก็คือการไปชวา
เป็นครัง้ ทีส่ องเมือ่ พ.ศ. 2439 (1896) ซึง่ ห่างจากการเสด็จอินเดีย (และพม่า)
ถึง 24 ปี ก่อนที่จะเสด็จฯ ยุโรปเป็นครั้งแรกในปีถัดมา คือ 2440 (1897)
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาโดยละเอียดและจากการเทียบปีศกั ราชแล้ว จะเห็น
ได้ว่าการเสด็จยุโรปทั้งครั้งแรก 2440 (ที่ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์
นิโคลาส) และครั้งหลัง 2450 นั้น เป็นปีศักราชและระยะเวลาของเหตุการณ์
หลังการปฏิรูปครั้งสำ�คัญๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการส่วน
กลาง คือ ตั้งกระทรวง ทบวง กรม เมื่อปี 2435 (1892) หลังจากการปฏิรูป
การปกครองส่วนภูมภิ าคทีม่ กี ารตัง้ “มณฑลเทศาภิบาล” แล้วตัง้ หลายปี และ
ก็ภายหลัง “การเสียดินแดน” เมือ่ เหตุการณ์พพ
ิ าทกับฝรัง่ เศส ร.ศ. 112 (พ.ศ.
2436 ทีฝ่ รัง่ เรียกว่า Paknam Incident 1893 ทีเ่ สียดินแดนลาวด้านฝัง่ ซ้ายของ
แม่น�้ำ โขง และยังถูกยึดเมืองจันทบุรแี ละตราดไว้เป็นประกันอีกถึงกว่า 10 ปี)
และที่สำ�คัญก็คือการเสด็จยุโรปครั้งแรก 2440 นั้น ก็เป็นเหตุการณ์
ภายหลังการลงนามในสนธิสญ
ั ญาระหว่างอังกฤษและฝรัง่ เศสในปี พ.ศ.2439
ประกันความเป็นกลางของดินแดนตอนกลางคือลุม่ แม่น�้ำ เจ้าพระยาของสยาม
(1896 Anglo-French Agreement) ที่มีส่วนช่วยให้ดินแดนของสยามส่วน
ใหญ่ (ที่จะกลายมาเป็นรูปขวานทอง หรือ “สุวรรณภูมิ” อย่างที่เราเห็นใน
ปัจจุบนั ) มีอธิปไตยอยูไ่ ด้ จะหลุดหรือ “เสีย” ไปเป็นของฝรัง่ เศส คือ ลาว กับ
เสียมเรียบและพระตะบอง (ที่ใช้แลกเอาจันทบุรีและตราดคืนมา) กับหลุดไป
เป็นของอังกฤษในตอนปลายรัชกาลที่ 5 ก็คือรัฐมลายูทางเหนือ เช่น เคดะห์
(ไทรบุร)ี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส เพือ่ ใช้แลกกับสิทธิทางการศาลของสยาม
กล่าวโดยย่อ การเสด็จฯ ต่างแดนรอบๆ บ้านสยามในอาณานิคมของ
ฮอลันดาและอังกฤษ คือ สิงคโปร์ (ชวา พม่า) และอินเดีย มีความสำ�คัญ
ยิ่งยวด และจะทำ�ให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ดกี ว่าและมากกว่าด้วยซ้�ำ ไป รูปแบบของการปกครองของ
เจ้าอาณานิคมเป็นสิง่ ที่รัชกาลที่ 5 รวมทัง้ เจ้าและขุนนางสยามให้ความสนใจ
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ต้องการเรียนรูแ้ ละลอกเลียน เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ ห็นชัดใกล้ตวั มีผลกระทบต่อ
บ้านเมืองของสยามโดยตรง ก่อนทีช่ นชัน้ นำ�ไทยจะเดินทางไปไกลถึงศูนย์กลาง
ของมหาอำ�นาจใหม่อย่างที่ ณ กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์
หรือบางเมืองหลวงของประเทศในยุโรปในอีกสองสามทศวรรษต่อมาจากต้น
สมัยรัชกาลที่ 5
และนี่ก็เป็นที่มาของความพยายามของเราที่จะศึกษา “รัชกาลที่ 5
กับเพือ่ นบ้านในอุษาคเนย์และชมพูทวีป” และศึกษาประวัตศิ าสตร์อย่างเป็น
วิชาการ (มากกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออุดมการณ์ หรือนิทานเล่าสู่กัน
ฟัง) ตลอดจนการแปลหนังสือเล่มนี้ India in 1872 As Seen by Siamese
ของศาสตราจารย์สาคชิคอนันท สหาย (Sachchidanand Sahai) แห่ง
มหาวิทยาลัยมคธ เมืองโพธิคยา รัฐพิหาร ทั้งนี้ เนื่องในโอกาส 150 ปี ของ
พระราชสมภพของรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2546 และการที่พระองค์ท่านได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลกโดยองค์การสหประชาชาติ

รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์กับการเสด็จฯ ต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพศิรนิ ทรามาตย์ ประสูติ
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 (1853) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ได้มีการ
ประชุมระหว่างพระราชวงศานุวงศ์ 7 พระองค์ และขุนนางผูใ้ หญ่ 20 คน โดย
มีพระสงฆ์ 25 รูปร่วม โดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ เสนาบดีสมุหพระ
กลาโหมเป็นประธาน ทีป่ ระชุมเห็นสมควรให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ
กรมขุนพินิตประชานาถ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แต่เนื่องจากยังทรงพระ
เยาว์เพียง 15 พรรษา จึงให้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ “ว่าราชการแผ่น
ดินไปกว่าจะทรงผนวชพระ” หรือพระชนมายุครบ 20 พรรษาในปี พ.ศ. 2416
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัครมเหสีเจ้าจอม
มารดา และเจ้าจอม 153 มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 77 พระองค์ รัชกาล
ที่ 5 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 58 พรรษา
เสวยราชสมบัติรวม 42 ปี
ในช่วงสมัยของยุวกษัตริย์ ภายหลังการราชาภิเษกครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ.
2411 (1868) รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จต่างประเทศเป็นครั้งแรก และถ้าหากจะใช้
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แผนที่รัฐของอินเดีย
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แผนที่ ร. 5 เสด็จอินเดีย (16 ธันวาคม-16 มีนาคม พ.ศ. 2414)
หมายเหตุ แผนที่นี้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้แผนที่ประเทศในปัจจุบัน พ.ศ. 2546
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ภาษาของสมัยปัจจุบัน ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ “ศึกษาและดูงาน” ทั้งนี้
เพราะแสนยานุภาพและการปรากฏตัวของฝรั่งพร้อมด้วย “ลัทธิอาณานิคม
ล่าเมืองขึ้น” กำ�ลังดำ�เนินไปอย่างสุดยอด ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 ต่อด้วย
รัชกาลที่ 5 เป็น height of colonialism and imperialism และอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมที่เกือบไม่มีประเทศไหนจะรอดเงื้อมมือไปได้ แม้สยามโดย
การนำ�ของพระมหากษัตริย์และขุนนางที่ชาญฉลาด จะพาประเทศรอดพ้น
การเป็นอาณานิคมทางการเมืองมาได้ก็ตาม แต่สยามก็ต้องสูญเสียอธิปไตย
ทางเศรษฐกิจ และต้องรับนับถือวัฒนธรรมและระเบียบสังคมใหม่ของโลก
ตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ไทย (อย่างน้อยก็ในระดับของสังคม
ชั้นสูงของเจ้านาย)
กล่าวโดยย่อ สิงคโปร์และกัลกัตตา (ต่อมาคือนิวเดลี) คือ ศูนย์กลางของ
อำ�นาจใหม่ที่เข้ามาแทนที่ทั้งจีนและอินเดีย ที่เคยเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม
ของอุษาคเนย์ตลอดจนของไทยไปโดยปริยาย ไม่น่าสงสัยเลยว่า การเสด็จ
พระราชดำ�เนินครั้งแรกจึงต้องเป็นสิงคโปร์ (โดยมีชวาต่อพ่วงท้ายหน่อย
หนึ่ง) และครั้งที่สองคืออินเดีย (โดยมีพม่าต่อพ่วงท้ายอีกนิดหนึ่ง) ในกรณี
ของสิงคโปร์และชวา คือ ปี พ.ศ. 2413 ถ้านับแบบปฏิทินเก่า [แต่จะตรงกับ
ปฏิทินใหม่ของฝรั่ง คือ มีนาคม 1871 รวมการเดินทางทั้งสิ้นถึง 38 วัน และ
ทรงประทับที่สิงคโปร์นานถึง 9 วัน แต่ในชวาเสด็จเพียงแค่เมืองปัตตาเวีย
(จาการ์ตา) 5 วันและสมารังอีก 3 วัน] การเสด็จครั้งแรกนี้หาได้ไปถึงเมือง
ยกยาและโซโลราชสำ�นักเก่าไม่ เมื่อเสด็จครั้งนี้มีพระชนมายุได้เพียง 18
พรรษาเท่านัน้ และอีก 8 เดือนต่อมาในปีเดียวกันนัน้ ก็เสด็จอินเดีย (และพม่า
ซึ่งอังกฤษปกครองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของตนในอินเดีย)
ในปี พ.ศ. 2414 หรือ ค.ศ. 1871-72 (16 ธันวาคม 1871 ถึง 16 มีนาคม 1872)
ขณะที่เสด็จครั้งนี้มีพระชนมายุได้ 19 พรรษา
นับว่าการเสด็จทั้งสองครั้งนี้ยังทรงพระเยาว์มาก และสำ�หรับการ
เสด็จครั้งที่สองไปอินเดียและพม่านั้น ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 92 วัน ใช้เวลา
ในพม่าเพียง 4 วัน ในอินเดียนั้นอยู่ทั้งหมดถึง 47 วัน ทรงเสด็จเข้ายังอ่าว
เมืองกัลกัตตา แล้วเดินทางโดยรถไฟไป เดลี บอมเบย์ พาราณสีและสาร
นาถ (แต่มิได้เสด็จเมืองพุทธคยา ซึ่งตอนนั้นยังมิได้รับการขุดค้นและบูรณะ
ทางโบราณคดี) การเดินทางส่วนใหญ่ในอินเดียใช้รถไฟอย่างชนิดที่อาจจะ
ไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดหรือแม้แต่คนไทยโดยทั่วไปจะเคยทำ�
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มาก่อน หรือแม้จะมาในยุคสมัยหลังของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหรือแบบ
วัฒนธรรมก็ตาม สิง่ ทีย่ ุวกษัตริยไ์ ด้พบเห็น และสำ�คัญสมควรแก่การเกริน่ นำ�
ไว้ ณ ทีน่ ี้ ก็คอื การซ้อมรบใหญ่ของอังกฤษ ทีท่ ำ�ให้เห็นถึงแสนยานุภาพของ
มหาอำ�นาจโลกครั้งนี้ (บทที่ 6 ของหนังสือของ ศ. สหาย) และการแวะสถาน
ที่ทางประวัติศาสตร์ “บ่อน้ำ�สังหาร” ของ “กบฏอินเดีย” Indian Munity
1857 ที่เมืองลัคเนาว์ (บทที่ 7)

อินเดียที่ทรงทอดพระเนตรเห็นมา

อินเดีย ที่รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์ทรงไปพบเห็นนั้น เป็นอินเดียที่เป็น
ทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ ของอูอ่ ารยธรรมเก่า ทีต่ กอยูภ่ ายใต้การปกครองลัทธิอาณานิคม
ของ “บริติชราช” อันเป็นยุคสมัยที่อังกฤษกลายเป็นมหาอำ�นาจอันดับหนึ่ง
ของโลก เป็น “จักรวรรดิ” (empire) ที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน (หมายถึงมี
ดินแดนอาณานิคมเมืองขึ้นอยู่รอบโลก) นี่เป็นยุคสมัยแห่ง Pax Britanica
แห่งช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และก็
ไม่เคยมีมหาจักรวรรดิใดเรืองอำ�นาจได้เท่านี้ แม้ว่าบางท่านจะกล่าวถึง Pax
Romana หรือจักรวรรดิโรมัน (หรือแม้แต่จักรวรรดิของจักรพรรดิเจ็งกีสข่าน
ก็ตาม) แต่อ�ำ นาจนัน้ ของโรมก็จ�ำ กัดอยูเ่ พียงในยุโรปและแอฟริกาเหนือเท่านัน้
เอง อาจกล่าวได้ว่า จะมี “จักรวรรดิ” ที่ทรงอำ�นาจได้เท่ากับของอังกฤษ ก็
คือ “จักรวรรดิอเมริกัน” หรือ Pax Americana ในปัจจุบัน (ที่ก้าวถึงจุดสุด
ยอดในปลายทศวรรษ 1980s และกำ�ลังเริ่มเสื่อมสลายภายหลังการรุกราน
อัฟกานิสถานและอิรักในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้เอง)
จากหนังสือ The Cambridge Illustrated History of the British
Empire บรรณาธิการโดย P.J. Marshall (1996, 1999) โดยเฉพาะจากบท
ที่ 2 ว่าด้วย 1783-1870: An Expanding Empire นั้น บรรยายให้เห็นภาพ
ของอินเดียและ “บริติชราช” ที่รัชกาลที่ 5 ของเราได้ทรงพบเห็นเมื่อคราว
เสด็จในปี 1872
ดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้นว่ายุคสมัยจากปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 (ประมาณ
เวลาเดียวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2310) จนกระทัง่ ครึง่ หลังของ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 คือตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 และที่ 5 เรื่อยมาจนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 1 คือตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นระยะเวลาประมาณ 150
ปีหรือคนประมาณ 6 ชั่วโคตรนั้น เป็นยุคทองของ Pax Britanica
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ว่ากันว่าสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น “เจ้าโลก” ของอังกฤษ ก็
คือการทีเ่ ส้นแวงของเขตเมืองเล็กๆ ทีม่ ชี อื่ ว่า Greenwich ของกรุงลอนดอน
ที่แทบไม่มีความสำ�คัญและไม่มีใครรู้จัก และก็มีหอดูดาวอยู่ที่นั่น ได้กลาย
เป็น จุด “มาตรฐาน” ในการกำ�หนดเวลา (และการเดินทางของดวงอาทิตย์
และนาฬิกา) ของโลก (หรือที่เรียกกันว่า Greenwich mean time เวลานี้
ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
แต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือแสนยานุภาพทางอาวุธและการทหารของ
อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ราชนาวี” หรือกองทัพเรือที่ไม่มีประเทศไหน
จะเทียมทาน ไม่ว่าจะในยุโรปหรืออเมริกา โดยไม่ต้องกล่าวถึงเอเชียและ
แอฟริกาเลย อังกฤษมีทหาร “แขก” ในอินเดียหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า “ซีปอย”
(sepoy คำ�นี้มีรากศัพท์มาจากคำ�โบราณภาษาเปอร์เซียและอูรดู แปลว่า
“กองทัพ”) เป็นกำ�ลังสำ�คัญ พร้อมที่จะส่งไปปราบปรามยึดครองทำ�ลาย
ล้างที่ไหนก็ได้ ประมาณกันว่าในช่วงปีทศวรรษ 1820s ซึ่งอังกฤษจะขยาย
อิทธิพลจากอินเดียเข้ายึดครองพม่าตอนล่างนั้น อังกฤษมีกองทัพซีปอย ติด
อาวุธอย่างดีถึง 200,000 คน และมีทหารที่เป็นฝรั่ง 40,000 คน พอถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่ออังกฤษก้าวขึ้นสุดยอดของอำ�นาจ ก็มีทหารที่เป็น
ฝรั่งเพิ่มเป็น 130,000 ในจำ�นวนนี้ 90,000 ประจำ�อยู่ในอินเดีย อีก 40,000
อยู่ทั่วไปในอาณานิคมของอังกฤษ
ด้วยแสนยานุภาพทีส่ ามารถควบคุมจากทะเลแดงจนจรดทะเลจีนเช่นนี้
ยุคสมัยนัน้ คนอังกฤษก็สามารถอพยพไปตัง้ หลักแหล่ง ทำ�มาค้าขายแสวงหา
กำ�ไรทั่วโลก นักเดินทาง หมอสอนศาสนา “มิชชันนารี” ตระเวนกันเกลื่อน
ว่าไปแล้ว “อังกฤษโพ้นทะเล” ก็แซง “จีนโพ้นทะเล” ขึน้ มาได้กใ็ นยุคนีแ้ หละ

บริติชราช (British Raj)

อินเดียที่รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์ทรงไปพบเห็นเป็นเวลา 47 วันนั้น
เป็นยุคสมัยของ “บริติชราช” (British Raj) ที่สืบมรดกดินแดนและอำ�นาจ
มาจาก East India Company ที่ถูกยุบยกเลิกไปในปี 1858 ภายหลังการมี
“กบฏอินเดีย” ครั้งใหญ่ปี 1857 ทำ�ให้มีการตั้งหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ
คือ กระทรวงอินเดีย (Indian Office) ขึน้ มา มีรฐั มนตรีดแู ลกำ�กับรับผิดชอบ
โดยตรงในกรุงลอนดอน ในขณะทีอ่ นิ เดียเองก็มตี �ำ แหน่ง “ข้าหลวงใหญ่” ซึง่
ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็น “อุปราช” หรือ vice-roy เป็นผู้ปกครองสูงสุด
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อินเดียเป็นเสมือน “เพชรประดับมงกุฎ” หรือ jewel in the crown
ของจักรวรรดิอังกฤษ ไม่เพียงแต่โคตรเพชร “โคอินูร์” ที่อังกฤษไปปล้นมา
จากราชวงศ์โมกุลของอินเดีย และนำ�ไปประดับมงกุฎครองราชย์ให้พระนาง
วิกตอเรียเท่านั้น (วิกตอเรียมีฐานะเป็นเพียง “พระราชินีนาถ” หรือ queen
แห่งอังกฤษ แต่เมือ่ ได้อาณานิคมอินเดียมาครอง พระองค์กไ็ ด้รบั การสถาปนา
เป็น “จักรพรรดินี” หรือ empress)
อังกฤษใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะยึดครองอินเดียได้ทงั้ หมด จากการ
แข่งขันกับชาติฝรั่งอื่นๆ ด้วยกันทั้งในเอเชียและในอุษาคเนย์ แต่ต้องเพลี่ยง
พล้ำ�ให้กับฮอลันดาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย อังกฤษก็หันไปให้ความสนใจและ
ความสำ�คัญในการที่จะยึดครองอินเดียแทน (ก่อนที่จะย้อนกลับมาในอุษาค
เนย์แถบสิงคโปร์ มลายู และพม่าภายหลัง) ในช่วงที่ตรงกับสมัยอยุธยานั้น
อังกฤษเข้ายึดเมืองท่าหลักๆ ของอินเดียได้ 3 เมือง คือ เชนไน (อังกฤษ
เรียกชื่อผิดว่า มัทราส) เป็นจุดแรกเมื่อปี 1639 (พ.ศ. 2182) แล้วก็เข้ายึดมุม
ไบ (อังกฤษเรียกผิดว่า บอมเบย์) เป็นจุดทีส่ องเมือ่ ปี 1661 (พ.ศ. 2204) และ
ท้ายสุดคือกลกะตา (อังกฤษเรียกผิดว่า กัลกัตตา) เมื่อปี 1677 (พ.ศ. 2222)
จากหัวหาดเมืองท่าสามเหลีย่ ม “เชนไน-มุมไบ-กลกะตา” นีแ้ หละ ที่
อังกฤษค่อยๆ ขยายอิทธิพลเข้าสูศ่ นู ย์กลางอำ�นาจของอินเดียทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไปใน
แผ่นดินทางแถบเหนือ อันเป็นราชสถานของราชวงศ์โมกุลแถบเมืองอักราและ
เดลี จากหัวหาดทีก่ ลกะตา ตัง้ แต่ปี 1765 หรือ พ.ศ. 2308 ทีต่ รงกับสมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยาแล้ว อังกฤษก็คืบคลานขยายขึ้นเหนือเข้าครอบคลุมเบงกอล
ทั้งหมด ขึ้นไปยังรัฐพิหารแถบเมืองพาราณสีและอโยธยา (อุดธ์) ตีตลบขึ้น
และเข้าไปอัสสัม เข้ายะไข่ วกลงใต้ยังพม่าตอนล่างแถบทวาย มะริด ตะนาว
ศรี ครัน้ ถึงตอนตรงกับต้นรัตนโกสินทร์ ก็ขยายเข้าสูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงปัญจาบและแคชเมียร์ ดังนั้นกลกะตาหรือกัลกัตตา ก็คือเมืองหลวงและ
ฐานที่มั่นในการขยายดินแดนของอาณานิคมอังกฤษ ก่อนที่จะย้ายไปเดลีใน
ปี 1911 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 ดังนั้นก็ไม่น่าสงสัยอะไรที่เมื่อรัชกาลที่ 5
เสด็จอินเดียนั้น เมืองแรกที่ท่านทรงเยือนก็คือ กลกะตานั่นเอง
อินเดียกลายเป็นอาณานิคมทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของอังกฤษไป “บริตชิ ราช”
ที่ปกครองอินเดียนั้น ทำ�หน้าที่หลายอย่าง คือ
ก. เก็บภาษีอากร
ข. รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

15

ค. ตัดสินคดีความและดำ�เนินการด้านตุลาการ
ส่วนงานด้านอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการศึกษา งานสาธารณะ เช่น
การชลประทาน การคมนาคม การสร้างทางรถไฟ ถือได้วา่ เป็นประเด็นรองๆ
ของนโยบายของอังกฤษในอาณานิคมอินเดีย กล่าวกันว่าในสมัยอังกฤษเรือง
อำ�นาจและร่ำ�รวยจากอินเดียนี้นั้น อังกฤษไม่ค่อยได้ทำ�อะไรให้อินเดียกล่าว
กันว่าในสมัยอังกฤษเรืองอำ�นาจและร่ำ�รวยจากอินเดียนั้น อังกฤษไม่ค่อยได้
ทำ�อะไรให้อินเดียเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก แม้จะอ้างว่ามีนโยบายปฏิรูป
แต่กม็ กั จะปรากฏในแผ่นกระดาษ แม้ในเรือ่ งของการศึกษาทีว่ า่ กันว่าอังกฤษ
ขึ้นชื่อลือชา แต่ก็มีเฉพาะคนในเขตเมืองมากเสียกว่าในชนบทอันยากไร้ ที่
พอจะเห็นได้ชัดและได้รับการสรรเสริญ ก็คือการห้ามมิให้มีการเผาภริยาให้
ตายตามสามีไป
คนอังกฤษในอินเดียนั้นเปรียบเสมือนเจ้าที่ดินใหญ่ (landlords) คน
อังกฤษบางคนกลายเป็นเจ้าของที่ดินจำ�นวนมหาศาล (landed estate) คน
อินเดียเองกลับกลายเป็นเสมือนผูเ้ ช่าทีด่ นิ เขาทำ�กิน (tenants) อินเดียกลาย
เป็นแหล่งรายได้จากการเก็บภาษีอากรของอังกฤษ ในขณะเดียวกันคนอินเดีย
จำ�นวนมหาศาลก็กลายเป็นลูกค้าทีด่ ขี องอังกฤษ และก็เป็นกำ�ลังผลิตให้องั กฤษ
ไปด้วยในตัว อังกฤษได้ผลประโยชน์ทั้งขึ้นและล่อง
รัฐบาล “บริติชราช” มีอำ�นาจเบ็ดเสร็จ มีงบประมาณจากภาษีอากร
มหาศาล มีขา้ ราชการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกด้วยการผ่านระบบการสอบแข่งขัน
ให้มารับราชการในอาณานิคม คนอังกฤษในยุคของ “จักรวรรดิ” ที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงพบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าราชการอาณานิคม” นั้น มีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง ทั้งในเรื่องความเหนือกว่าของค่านิยมและวัฒนธรรมของ
ตนเอง หัวสูง ดูถูกดูแคลนชาติอื่น ทั้งยังเอารัดเอาเปรียบ มุ่งแต่แสวงหาผล
ประโยชน์ใส่ตนเป็นที่ตั้ง และที่น่าสนใจคือ พยายาม “ส่งออก” หรือ export
วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านั้นให้กับผู้คนทั่วโลกอีกด้วย เหมือนกับวลีคุยเขื่อง
ที่ว่า England is the way of the world.
อังกฤษถือว่าตนเองคือ “ศิวิไลซ์” ที่ไทยเราจำ�ต้องแปลงมาจากคำ�
ภาษาอังกฤษว่า civilized และว่านี่คือมาตรฐานสากล ถึงขนาดที่ว่ารัชกาล
ที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อทรงต้องคบหาสมาคมกับฝรั่ง ทรง
ต้องทำ�สนธิสญ
ั ญา “เบาว์รงิ ” ทีไ่ ม่เสมอภาค สยามต้องเสียเปรียบเมือ่ ปี 1855
(พ.ศ. 2398) และทรงมีพระราชปรารภอย่างถ่อมพระองค์ไว้ว่าสยามยังเป็น
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แผนที่แสดงอาณาบริเวณของการกบฏซีปอย ค.ศ. 1857/พ.ศ. 2400
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เพียง “กึง่ ศิวไิ ลซ์” และก็ทรงดำ�เนินการปฏิรปู ทีท่ งั้ “ลอกและเลียนแบบ” ฝรัง่
ซึ่งก็ได้รับการสืบทอดโดยรัชกาลที่ 5 ในการเรียนรู้และลอกเลียนแบบ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ จากอังกฤษในดินแดนอาณานิคมทัง้ ในสิงคโปร์ พม่า และอินเดีย

การค้าเสรี การเดินเรือ และรถไฟ

อังกฤษในสมัยนี้ยึดมั่นและได้ผลประโยชน์มหาศาลจากทฤษฎีของ
“การค้าเสรี” free trade ตามแบบฉบับของอดัม สมิธ ในตอนกลางของคริสต์
ศตวรรษที่ 19 นั้น อังกฤษเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทางอุตสาหกรรม
เพื่อส่งออกจำ�หน่ายเป็นรายใหญ่ที่สุดในโลก และอังกฤษก็เป็นตลาดกลาง
ซื้อขายสินค้าจากเขตร้อนของโลกมากที่สุดเช่นกัน
พลังทางเศรษฐกิจของอังกฤษค้ำ�โลกทั้งโลก จนกระทั่งผู้นำ�อังกฤษ
เชื่ออย่างหยิ่งยโสว่า “การค้าเสรี ก็คือกฎของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่” นี่เป็น
เจตจำ�นงของพระผู้เป็นเจ้า และการค้าเสรีคือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง นี่ก็คือ
ประโยชน์สขุ ของมนุษยชาติภายใต้การนำ�ของอังกฤษ การขัดขืนจำ�จ้อต้องได้
รับการลงโทษอย่างสาสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสงครามฝิ่น (1834-42) หรือ
การถล่มเมืองคาโกชิมาในญี่ปุ่นปี 1863 ตลอดอาณาบริเวณใดก็ตามในโลก
ใบนี้ ที่กองทัพอังกฤษสามารถจะบุกทะลวงเข้าไป พร้อมที่จะใช้ความรุนแรง
และความก้าวร้าวทั่วทุกมุมโลก
คงไม่เป็นทีน่ า่ สงสัยใดๆ ทีจ่ ากข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากสิง่ ทีป่ ระจักษ์
ต่อพระเนตรของยุวกษัตริย์ในการซ้อมรบใหญ่ที่นิวเดลี การแวะชมสถาน
ทีท่ างประวัตศิ าสตร์ของ Indian Mutiny ทีจ่ ะทำ�ให้ผนู้ �ำ ของสยามครัง้ กระนัน้
ตระหนักในการที่จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามและมีนโยบาย เช่น “ต้นอ้อลู่ตาม
ลม” ใช้การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แทนการใช้การทหารและ
กองทัพในการเผชิญภัย
ความเป็นเจ้าโลกของอังกฤษ และปรากฏการณ์ครัง้ นีไ้ ด้รบั การขนาน
นามว่า “จักรวรรดินยิ มการค้าเสรี” imperialism of free trade ทีม่ าพร้อมๆ
กับการ “ปฏิวัติขนส่งทางเรือ” shipping revolution และการสร้างรางและ
รถไฟ railway development โปรดสังเกตว่าการเสด็จของรัชกาลที่ 5 ก็
โดยเรือสมัยใหม่แบบของฝรั่ง และจะทรงทั้งเห็นและทรงโดยสารรถไฟของ
อังกฤษอันเป็นของแปลกใหม่ทันสมัยที่ยังไม่มีให้เห็นในสยามประเทศ เสด็จ
พระราชดำ�เนินทางไกลจากกัลกัตตาไปเดลี จนกระทัง่ มุมไบ เข้าใจกันว่าการ
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เสด็จพระราชดำ�เนินโดยรถไฟในอินเดียครัง้ นัน้ คงใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟ
รวมแล้วถึง 200 ชั่วโมง
คงจำ�กันได้วา่ ในบรรดาของขวัญบรรณาการจากพระนางเจ้าวิกตอเรีย
แด่รชั กาลที่ 4 นัน้ มีหนุ่ รถไฟจำ�ลองอยูด่ ว้ ย (คล้ายๆ เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้สยามรับรู้ถึงประดิษฐกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของอังกฤษ ที่จะถูกส่งมา
เป็นสินค้าขาออกในเวลาต่อมา) แต่กว่าประเทศสยามจะมีรถไฟสายแรกคือ
หัวลำ�โพงถึงปากน้ำ� โดยเป็นสัมปทานของบริษัทเอกชนต่างชาติ ก็ต้องตก
ถึงปี 2436 (ปีเดียวกับวิกฤตการณ์เสียดินแดน ร.ศ. 112) และกว่าจะมีรถไฟ
สายแรกของรัฐสยามกรุงเทพฯ ถึงอยุธยาก็ตกเป็นปี 2439 ซึ่งก็หมายความ
ว่ารัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์ทรงประทับรถไฟในอินเดียครั้งนั้น พ.ศ. 2414 หรือ
20 กว่าปีก่อนมีในสยาม
ในเรื่องของรถไฟนั้น เป็นประดิษฐกรรมใหม่ของอังกฤษในตอนต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มาพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม จากความสำ�เร็จ
ภายในประเทศ รถไฟก็กลายเป็นสินค้าออก และเป็นเสมือน “ตัวแทน” ของ
จักรวรรดินยิ มอังกฤษในดินแดนอาณานิคม บริษทั Thomas Brassy เมือ่ รับ
งานก่อสร้างได้ผลดีภายในประเทศก็เริม่ ขยายโครงการออกไปรับจ้างก่อสร้าง
ในดินแดนโพ้นทะเล ในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษดังกล่าว มีการสร้างทางรถไฟ
ไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย
รถไฟได้เปิดการคมนาคมใหม่ ทำ�ให้การขนถ่ายสินค้าจำ�นวนมาก
ๆ เป็นไปได้โดยง่าย ฝ้ายและปอ ข้าวเจ้า ข้าวสาลีในดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไป
ในอนุทวีปอินเดีย สามารถจะถูกขนถ่ายออกสู่เมืองท่าอย่างกัลกัตตาหรือ
บอมเบย์ ในขณะเดียวกันรถไฟก็มีผลกระทบทางการเมืองอย่างสูง ทำ�ให้
ศูนย์กลางของอำ�นาจอังกฤษแผ่ขยายครอบคลุมบุกทะลวงไปได้ทั่ว ชนบท
หรือดินแดนที่อยู่ห่างไกล ก็ไม่ไกลเกินไปกว่าที่จะใช้รถไฟนำ�กองทหารและ
ตำ�รวจเข้าไปปราบปรามให้ยอมจำ�นน แน่นอนในทางกลับกัน คนอินเดียต่าง
เผ่าพันธุ์และภาษาก็สามารถเดินทางติดต่อกันได้ทั่วเกือบจะเป็นครั้งแรกๆ
แขนขาของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษโดยรถไฟและเรือกลไฟเช่นนี้แหละ
ที่ยุวกษัตริย์ของสยามได้ทรงพบเห็นในช่วงระยะ 47 วันในชมพูทวีปที่ตก
อยู่ภายใต้ “บริติชราช” และก็สร้างความบันดาลใจและสิ่งแปลกใหม่ขึ้นใน
สยาม (ใหม่) แต่บัดนั้นเป็นต้น
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บทส่งท้าย

ข้าพเจ้าพบกับ ศ. สหาย (Sachchidanand Sahai) ผูป้ ระพันธ์หนังสือ
Indian in 1872: As Seen by the Siamese หลายต่อหลายครั้ง ได้รับฟัง
คำ�ปรารภของท่านเรื่องความสำ�คัญของการเสด็จเยือนอินเดียของรัชกาลที่
5 ได้ฟงั การเสนอบทความเบือ้ งต้น เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นมาบรรยายทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ 11 พฤศจิกายน 2540 ท้ายทีส่ ดุ ก็ได้รบั หนังสือ
เล่มโตของท่านที่ใช้การค้นคว้าวิจัยถึง 5 ปี ผ่านมาโดยคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ที่ยืนยันว่าสมควรได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อขยายพรมแดนความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ของเรา
อาจจะกล่าวได้ว่านี่คือหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จต่างประเทศ
ครั้งสำ�คัญ แม้แต่ภาษาไทยเราเอง ก็หามีหนังสือเช่นนี้มาก่อนไม่ แม้ว่าในปี
2450 จะมีการตีพมิ พ์ “จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียครัง้ แรก และเสด็จประพาสอินเดีย”
ที่พิมพ์ขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม
อมาตยกุล) ก็ตาม แต่นนั่ ก็คอื เอกสารราชการทีข่ าดการวิเคราะห์ทางวิชาการ
อ่านแล้วทำ�ความเข้าใจได้ยาก
แม้วา่ ในปี 2543 จะมีการตีพมิ พ์หนังสือ “เสด็จอินเดีย 2415” รวมทัง้
ที่อยู่ในเล่มด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษ คือ King Chulalongkorn’s Journey
to India 1872 อย่างงดงามและน่าอ่านก็ตาม แต่นั่นก็เป็นรายงานของนาย
ทหารอังกฤษผู้ตามเสด็จ คือ E.B. Sladen ซึ่งต่างกับงานค้นคว้าวิจัยและ
วิเคราะห์ของ ศ. สหายในเล่มนี้
ดังนัน้ ในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบ 150 ปี แห่งพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงเป็นที่น่ายินดียิ่ง
ที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดพิมพ์และจัดแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้น ขอขอบคุณ ศ.
สหาย ที่อนุญาตให้มีการแปลเป็นภาษาไทย ขอบคุณคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่
สนับสนุนอย่างแข็งขัน ขอบคุณอาจารย์กณ
ั ฐิกา ศรีอดุ มทีแ่ ปลให้อย่างงดงาม
รวดเร็ว และเอาการเอางาน ขอบคุณธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ลำ�ยวน เพชร
แสงสว่าง ปรีชา โพธิ และ Dream Catcher ที่ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่าน
น่าจับต้องและเก็บรักษาไว้
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ร. 5 เสด็จอินเดีย” จะช่วยเปิดมุมมอง
ทางประวัติศาสตร์ของไทยเรา ที่ค่อนข้างจะอับจนและคับแคบ ออกไปสู่โลก
กว้างทั้งในอุษาคเนย์และชมพูทวีป ที่ไทยเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกขีดคั่น
พรมแดนหาได้ไม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้ทรง “เปิดโลกแห่งการเดินทาง” และการเรียนรู้ไว้แล้วกว่าหนึ่งศตวรรษ
หน้าทีข่ องคนรุน่ หลังก็คอื จะเดินตามรอยพระบาทนัน้ ในปัจจุบนั และแสวงหา
ปัญญาเพิ่มเติมเพื่อส่องทางให้อนาคตของเราหรือไม่เพียงใดเท่านั้นเอง ดัง
พุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ปฺาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
ตลิ่งชัน ธนบุรี
17 ตุลาคม 2546

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |
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รัชกาลที่ 5 กับการเสด็จฯ อินเดีย พ.ศ. 2414ฯ

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

