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เกริ่นนำา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการ

ถวาย “พระสมญัญานาม” มากมาย หนึง่ในนัน้ กค็อื “พระมหากษัตริยผ์ูเ้ปดิโลก 
แหง่การเดนิทาง” หรอื The King Who Opened the World of Traveling

ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ 42 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453 (1868-
1910) ไดเ้สดจ็ตา่งประเทศเปน็ระยะทางไกลแสนไกลอยา่งชนดิท่ีไมเ่คยมพีระ
มหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดได้ทรงกระทำามาก่อน การเสด็จพระราชดำาเนิน
ดังกล่าว มีทั้งที่เป็นเรื่องของวิเทโศบายและการศึกษาเล่าเรียนสำาหรับพระ
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 

 * จากหนงัสอื ร. 5 เสดจ็อนิเดยี India in 1872: As Seen by the Siamese.
สาคชิดอนันท สหาย, กัณฐิกา ศรีอุดม แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำารา
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
สงิคโปร ์มะละกา ปนีงั มะละแหมง่ ย่างกุง้ ขากลบัผา่นภเูกต็ ไทรบรุ ีหาดใหญ ่
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 สำาหรับเที่ยวนี้มีนัก
วชิาการกลา่วสรปุว่าเปน็การเตรยีมตัวซ้อมใหญ่ของการทีจ่ะไปยโุรปในปถีดัไป

4. 2440/1897 เสด็จยุโรปครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 9 เดือน
5. 2444/1901 เสด็จชวาเป็นครั้งที่สามเป็นการส่วนพระองค์ 80 วัน
6. 2450/1907 เสดจ็ยโุรปเปน็การสว่นพระองคเ์ปน็คร้ังทีส่องและคร้ัง

สดุทา้ย และมพีระราชนพินธ ์“ไกลบ้าน” ระหวา่งวนัที ่27 มนีาคม 2449 และ
เสด็จกลับเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2450 รวมเวลาเกือบ 8 เดือน

โดยทั่วไปในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มักจะ
เน้นอยู่ 2 ประการ คือ

1. การเสดจ็ฯ ยโุรปทัง้สองครัง้ ในป ีพ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และ พ.ศ. 
2450 (ค.ศ. 1907)

2. การเสด็จดังกล่าวนำามาซึ่งการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยกลายเป็น 
“รัฐชาติ” (nation–state) ที่ทันสมัยอย่างในปัจจุบัน (แม้ว่าในรัชสมัยของ
พระองค์นามของประเทศ คือ สยาม หรือ Siam หาใช่ประเทศไทย หรือ 
Thailand ไม่ และธงของประเทศ คือช้างเผือกบนพื้นแดง หาใช่ธงไตรรงค์
ไมก่ต็าม) และทีส่ำาคัญคือ ตคีวามวา่การเสด็จยุโรปดงักลา่วเปน็วเิทโศบายที่
ทำาให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็น “อาณานิคม”เมืองขึ้นของฝรั่ง มีการยก
ตัวอย่างพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียมาเป็นข้อสนับสนุน 
เป็นต้น

สมมตุฐิานและขอ้สรปุดงักลา่วทัง้สอง อาจจะถกูตอ้งในบางระดบั แต่
หากจะศกึษาจากประวตัศิาสตรอ์ยา่งละเอยีดถีถ่ว้นแลว้ เราอาจจะไดข้อ้สรปุ
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พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ภาพหลงัการขึน้ครองราชสมบตัิ
ราว พ.ศ. 2412)
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ใหม่ ดังนี้ คือ
1. การเสด็จต่างประเทศในสมัยต้นรัชกาลเมื่อยังเป็นยุวกษัตริย์ โดย

เฉพาะอยา่งการเสดจ็เมอืงขึน้ของอังกฤษ คอื สงิคโปร ์(และชวาของฮอลนัดา) 
พ.ศ. 2413 (นับแบบปฏิทินเก่า) และการเสด็จอินเดีย (กับพม่า) ในปี พ.ศ. 
2414 มคีวามสำาคัญอยา่งยิง่ยวดต่อการ “ปฏิรปู” และนโยบายของราชสำานกั
สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อๆ มาในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 (จนถึงก่อน
การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475)

2. การปฏิรูปดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำาให้สยามได้กลายเป็น “รัฐ
ราชวงศ์” หรือ dynastic state ที่มีการ “โยงอำานาจเข้าศูนย์กลางที่องค์พระ
มหากษัตริย์” กลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ absolutism 
มากกว่าการเป็น “รัฐชาติ หรือ รัฐประชาชาติ” อันเป็นรูปแบบของรัฐสมัย
ใหม ่นบัแตก่ารปฏวัิติประชาธิปไตยของการปฏวัิติอเมรกินั 1776 (พ.ศ. 2319 
ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี-ตากสิน หรือการปฏิวัติฝรั่งเศส 1789) 
(พ.ศ. 2332 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์)

กล่าวย้อนกลับไป ก็คือ หนังสือประวัติศาสตร์หรือตำาราเรียนที่เกี่ยว
กับเรื่องการเสด็จฯ ต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 มักจะเน้นเรื่องของการเสด็จ
ยุโรปทั้งสองครั้ง คือ พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ
ได้ 44 พรรษา และ 54 พรรษาตามลำาดบั และโดยทัว่ไปอกีเช่นกนั การศกึษา
ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มักจะเน้นให้ความ
สำาคัญกับการท่ีได้เสด็จฯ ไปเห็นแบบอย่างของ “นานาอารยประเทศ” ใน
ยุโรป และทรงนำามาดัดแปลงใช้ในสยามประเทศ

อย่างไรก็ตาม น่าเชื่อว่าการเสด็จเยือนอาณานิคมของอังกฤษและ
ฮอลนัดารอบๆ สยาม เมือ่มพีระชนมายไุดเ้พยีง 18 และ 19 พรรษาตามลำาดบั 
และการที่ได้ทรงพบเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งสองครั้งนั้น น่าจะมี
ผลต่อการดำาเนินงานด้านการปฏิรูปของประเทศอย่างมาก เท่าๆ กับกรณี
ของยุโรปหรือมากกว่าด้วยซ้ำาไป

สรุปแล้ว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยต้นรัชกาลเมื่อยังเป็น
ยุวกษัตริย์ ระหว่างพระชนมายุ 15-20 พรรษา อันเป็นช่วงที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ และยังตอ้งมีผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค ์และก็ไดเ้สดจ็ตา่งประเทศ
เป็นครั้งแรกๆ คือ ไปสิงคโปร์และชวาในปี พ.ศ. 2413 (นับแบบปฏิทินเก่า) 
รวม 38 วัน ตอนนั้นมีพระชนมายุได้เพียง 18 พรรษา
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และตอ่มาในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั กเ็สดจ็อนิเดยี (และพมา่) พรอ้มทัง้
แวะทีม่ะละกาและปนีงัดว้ย) ในป ีพ.ศ. 2414 หรอื ค.ศ. 1871-72 (16 ธนัวาคม 
1871 ถงึ 16 มนีาคม 1872) ตอนนีท้รงมพีระชนมายไุดเ้พยีง 19 พรรษาเทา่นัน้
เอง นี่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันอีกมาก และยังไม่มีพอในภาษาไทย
ของเราที่จะทำาให้เราตีความทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีน่่าสนใจยิง่ไปกวา่นัน้และสมควรตัง้ขอ้สงัเกตทางวชิาการไวค้อื หลงั
การเสด็จรอบๆ และใกล้ๆ  บา้นในสยามท้ังสองครัง้นีแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ภายหลงัการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังท่ีสองเมือ่ 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 ของสยามในสมยัน้ีน้ัน จะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั “ขบวนการ
ชาตินิยม” อย่างแบบของ Young Bengal ที่ปรากฏในกัลกัตตาสมัยนั้น 
หรือไม่และอย่างไร เป็นเรื่องที่คงต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป (ดูบทที่ 9 ของ
หนังสือ ศ. สหาย)

มาตรการของการ “ปฏิรปู” ในยคุแรกน้ี หมายถงึการ “โยงอำานาจเขา้
ศูนย์กลาง” ที่องค์พระมหากษัตริย์อย่างไม่เคยมีมาก่อนดังที่ตั้งข้อสังเกตไว้
แลว้เบือ้งตน้ และกก็ลายเปน็การตดัอำานาจเดมิของขุนนางเกา่และ “วงัหนา้” 
หรอืกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรืออปุราชซ่ึงเปน็โอรสของสมเดจ็พระปิน่
เกล้าฯ (ที่ถูกมองว่าเป็น “หัวโบราณ”) อันทำาให้การปฏิรูประยะแรกนี้ได้รับ
การต่อต้านอย่างรุนแรง ถึงกับระเบิดออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์
วังหน้า” เกือบเป็นสงครามการเมืองระหว่าง “วังหลวง” กับ “วังหน้า” เมื่อ 
2417-18 (1874-75) 

นับว่าเป็นโชคดีของสยามอย่างยิ่ง ที่ในด้านหนึ่งมหาอำานาจในขณะ
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นัน้ คอื องักฤษและฝรัง่เศสถอืวา่วกิฤตการณค์รัง้นัน้เปน็เรือ่งการเมอืงภายใน
ของสยาม และในทีส่ดุผูน้ำาของสยามเอง ไมว่า่จะเปน็วงัหลวงหรอืวงัหนา้ หรอื
บรรดาขุนนางผู้ทรงอำานาจต่างก็ตกลงข้อขัดแย้งกันได้

การปฏริปูของรชักาลที ่5 ตอ้งชะลอไปอกีประมาณกวา่หนึง่ศตวรรษ 
จะมาเริม่ตน้ใหมอ่กีกใ็นชว่งของปลายศตวรรษ 2420 ตอ่ 2430 สว่นการเสดจ็
พระราชดำาเนินต่างประเทศ ก็หยุดลงเช่นกัน จะเสด็จอีกครั้งก็คือการไปชวา
เปน็ครัง้ทีส่องเมือ่ พ.ศ. 2439 (1896) ซ่ึงหา่งจากการเสดจ็อนิเดยี (และพมา่) 
ถึง 24 ปี ก่อนที่จะเสด็จฯ ยุโรปเป็นครั้งแรกในปีถัดมา คือ 2440 (1897)

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาโดยละเอยีดและจากการเทยีบปศีกัราชแลว้ จะเหน็
ได้ว่าการเสด็จยุโรปทั้งครั้งแรก 2440 (ที่ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์
นิโคลาส) และครั้งหลัง 2450 นั้น เป็นปีศักราชและระยะเวลาของเหตุการณ์
หลังการปฏิรูปครั้งสำาคัญๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการส่วน
กลาง คือ ตั้งกระทรวง ทบวง กรม เมื่อปี 2435 (1892) หลังจากการปฏิรูป
การปกครองสว่นภมูภิาคทีม่กีารตัง้ “มณฑลเทศาภบิาล” แลว้ตัง้หลายป ีและ
กภ็ายหลงั “การเสยีดนิแดน” เมือ่เหตกุารณพ์พิาทกบัฝรัง่เศส ร.ศ. 112 (พ.ศ. 
2436 ทีฝ่รัง่เรยีกวา่ Paknam Incident 1893 ทีเ่สยีดนิแดนลาวดา้นฝัง่ซา้ยของ
แมน่้ำาโขง และยงัถกูยดึเมอืงจนัทบรุแีละตราดไวเ้ปน็ประกนัอกีถงึกวา่ 10 ป)ี

และที่สำาคัญก็คือการเสด็จยุโรปครั้งแรก 2440 นั้น ก็เป็นเหตุการณ์
ภายหลงัการลงนามในสนธสัิญญาระหวา่งอังกฤษและฝรัง่เศสในป ีพ.ศ.2439 
ประกนัความเปน็กลางของดนิแดนตอนกลางคอืลุม่แมน่้ำาเจา้พระยาของสยาม 
(1896 Anglo-French Agreement) ที่มีส่วนช่วยให้ดินแดนของสยามส่วน
ใหญ่ (ที่จะกลายมาเป็นรูปขวานทอง หรือ “สุวรรณภูมิ” อย่างที่เราเห็นใน
ปจัจุบัน) มอีธิปไตยอยูไ่ด ้จะหลดุหรอื “เสยี” ไปเปน็ของฝรัง่เศส คอื ลาว กบั
เสียมเรียบและพระตะบอง (ที่ใช้แลกเอาจันทบุรีและตราดคืนมา) กับหลุดไป
เป็นของอังกฤษในตอนปลายรัชกาลที่ 5 ก็คือรัฐมลายูทางเหนือ เช่น เคดะห์ 
(ไทรบรุ)ี กลันตนั ตรงักานู และปะลสิ เพือ่ใชแ้ลกกบัสทิธทิางการศาลของสยาม

กลา่วโดยยอ่ การเสดจ็ฯ ตา่งแดนรอบๆ บา้นสยามในอาณานคิมของ
ฮอลันดาและอังกฤษ คือ สิงคโปร์ (ชวา พม่า) และอินเดีย มีความสำาคัญ
ยิ่งยวด และจะทำาให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
สมัยรัชกาลที ่5 ไดด้กีวา่และมากกวา่ดว้ยซ้ำาไป รปูแบบของการปกครองของ
เจา้อาณานคิมเปน็สิง่ที่รัชกาลที ่5 รวมทัง้เจา้และขนุนางสยามใหค้วามสนใจ 
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ตอ้งการเรยีนรูแ้ละลอกเลยีน เพราะเปน็เรือ่งทีเ่หน็ชดัใกลต้วั มผีลกระทบตอ่
บา้นเมอืงของสยามโดยตรง กอ่นทีช่นชัน้นำาไทยจะเดนิทางไปไกลถงึศนูยก์ลาง
ของมหาอำานาจใหมอ่ยา่งที ่ณ กรงุลอนดอน กรงุปารสี กรงุเซนตป์เีตอรส์เบริก์ 
หรอืบางเมอืงหลวงของประเทศในยโุรปในอีกสองสามทศวรรษตอ่มาจากตน้
สมัยรัชกาลที่ 5

และนี่ก็เป็นที่มาของความพยายามของเราที่จะศึกษา “รัชกาลที่ 5 
กบัเพือ่นบา้นในอษุาคเนยแ์ละชมพทูวปี” และศกึษาประวัติศาสตรอ์ยา่งเป็น
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
ยกย่องให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลกโดยองค์การสหประชาชาติ

รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์กับการเสด็จฯ ต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้อยูห่วัและสมเดจ็พระเทพศรินิทรามาตย ์ประสตูิ
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 (1853) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ได้มีการ
ประชมุระหวา่งพระราชวงศานวุงศ ์7 พระองค ์และขนุนางผูใ้หญ ่20 คน โดย
มพีระสงฆ ์25 รปูร่วม โดยมเีจา้พระยาบรมมหาศรีสรุยิวงศ ์เสนาบดสีมหุพระ
กลาโหมเปน็ประธาน ทีป่ระชมุเหน็สมควรใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้ฯ 
กรมขุนพินิตประชานาถ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แต่เนื่องจากยังทรงพระ
เยาว์เพียง 15 พรรษา จึงให้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ “ว่าราชการแผ่น
ดนิไปกวา่จะทรงผนวชพระ” หรอืพระชนมายคุรบ 20 พรรษาในป ีพ.ศ. 2416

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัครมเหสีเจ้าจอม
มารดา และเจ้าจอม 153 มพีระราชโอรสและพระราชธดิา 77 พระองค ์รชักาล
ที่ 5 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 58 พรรษา 
เสวยราชสมบัติรวม 42 ปี

ในชว่งสมัยของยวุกษตัรยิ ์ภายหลงัการราชาภเิษกครัง้แรกเมือ่ 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 แผนที่นี้จัดทำาขึ้นโดยใช้แผนที่ประเทศในปัจจุบัน พ.ศ. 2546
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ภาษาของสมัยปัจจุบัน ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ “ศึกษาและดูงาน” ทั้งนี้
เพราะแสนยานุภาพและการปรากฏตัวของฝรั่งพร้อมด้วย “ลัทธิอาณานิคม
ล่าเมืองขึ้น” กำาลังดำาเนินไปอย่างสุดยอด ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 ต่อด้วย
รัชกาลที่ 5 เป็น height of colonialism and imperialism และอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมที่เกือบไม่มีประเทศไหนจะรอดเงื้อมมือไปได้ แม้สยามโดย
การนำาของพระมหากษัตริย์และขุนนางที่ชาญฉลาด จะพาประเทศรอดพ้น
การเป็นอาณานิคมทางการเมืองมาได้ก็ตาม แต่สยามก็ต้องสูญเสียอธิปไตย
ทางเศรษฐกิจ และต้องรับนับถือวัฒนธรรมและระเบียบสังคมใหม่ของโลก
ตะวนัตกเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของวถิชีวีติไทย (อยา่งนอ้ยกใ็นระดบัของสงัคม
ชั้นสูงของเจ้านาย)

กลา่วโดยยอ่ สงิคโปรแ์ละกลักตัตา (ตอ่มาคือนวิเดลี) คอื ศูนยก์ลางของ
อำานาจใหม่ที่เข้ามาแทนที่ทั้งจีนและอินเดีย ที่เคยเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม
ของอุษาคเนย์ตลอดจนของไทยไปโดยปริยาย ไม่น่าสงสัยเลยว่า การเสด็จ
พระราชดำาเนินครั้งแรกจึงต้องเป็นสิงคโปร์ (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
ยกยาและโซโลราชสำานักเก่าไม่ เมื่อเสด็จครั้งนี้มีพระชนมายุได้เพียง 18 
พรรษาเทา่นัน้ และอกี 8 เดือนตอ่มาในปเีดียวกนันัน้กเ็สดจ็อนิเดยี (และพมา่
ซึ่งอังกฤษปกครองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของตนในอินเดีย) 
ในปี พ.ศ. 2414 หรือ ค.ศ. 1871-72 (16 ธันวาคม 1871 ถึง 16 มีนาคม 1872) 
ขณะที่เสด็จครั้งนี้มีพระชนมายุได้ 19 พรรษา

นับว่าการเสด็จทั้งสองครั้งนี้ยังทรงพระเยาว์มาก และสำาหรับการ
เสด็จครั้งที่สองไปอินเดียและพม่านั้น ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 92 วัน ใช้เวลา
ในพม่าเพียง 4 วัน ในอินเดียนั้นอยู่ทั้งหมดถึง 47 วัน ทรงเสด็จเข้ายังอ่าว
เมืองกัลกัตตา แล้วเดินทางโดยรถไฟไป เดลี บอมเบย์ พาราณสีและสาร
นาถ (แต่มิได้เสด็จเมืองพุทธคยา ซึ่งตอนนั้นยังมิได้รับการขุดค้นและบูรณะ
ทางโบราณคดี) การเดินทางส่วนใหญ่ในอินเดียใช้รถไฟอย่างชนิดที่อาจจะ
ไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดหรือแม้แต่คนไทยโดยทั่วไปจะเคยทำา
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รูปหมู่เสด็จต่างประเทศครั้งแรก (สิงคโปร์-ชวา) พ.ศ. 2413
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มาก่อน หรือแม้จะมาในยุคสมัยหลังของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหรือแบบ
วฒันธรรมก็ตาม สิง่ทียุ่วกษัตริยไ์ดพ้บเหน็ และสำาคญัสมควรแกก่ารเกริน่นำา
ไว ้ณ ทีน่ี ้กค็อื การซอ้มรบใหญข่ององักฤษ ทีท่ำาให้เหน็ถงึแสนยานุภาพของ
มหาอำานาจโลกครั้งนี้ (บทที่ 6 ของหนังสือของ ศ. สหาย) และการแวะสถาน
ที่ทางประวัติศาสตร์ “บ่อน้ำาสังหาร” ของ “กบฏอินเดีย” Indian Munity 
1857 ที่เมืองลัคเนาว์ (บทที่ 7) 

อินเดียที่ทรงทอดพระเนตรเห็นมา
อินเดีย ที่รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์ทรงไปพบเห็นนั้น เป็นอินเดียที่เป็น

ทีส่ดุของทีส่ดุของอูอ่ารยธรรมเกา่ ทีต่กอยูภ่ายใตก้ารปกครองลทัธอิาณานคิม
ของ “บริติชราช” อันเป็นยุคสมัยที่อังกฤษกลายเป็นมหาอำานาจอันดับหนึ่ง
ของโลก เป็น “จักรวรรดิ” (empire) ที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน (หมายถึงมี
ดินแดนอาณานิคมเมืองขึ้นอยู่รอบโลก) นี่เป็นยุคสมัยแห่ง Pax Britanica 
แห่งช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จนกระท่ังถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และก็
ไม่เคยมีมหาจักรวรรดิใดเรืองอำานาจได้เท่านี้ แม้ว่าบางท่านจะกล่าวถึง Pax 
Romana หรือจักรวรรดิโรมัน (หรือแม้แต่จักรวรรดิของจักรพรรดิเจ็งกีสข่าน
กต็าม) แตอ่ำานาจนัน้ของโรมกจ็ำากดัอยูเ่พยีงในยโุรปและแอฟรกิาเหนอืเทา่นัน้
เอง อาจกล่าวได้ว่า จะมี “จักรวรรดิ” ที่ทรงอำานาจได้เท่ากับของอังกฤษ ก็
คือ “จักรวรรดิอเมริกัน” หรือ Pax Americana ในปัจจุบัน (ที่ก้าวถึงจุดสุด
ยอดในปลายทศวรรษ 1980s และกำาลังเร่ิมเสื่อมสลายภายหลังการรุกราน
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 

ดงัทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้วา่ยุคสมัยจากปลายคริสตศ์ตวรรษที ่18 (ประมาณ
เวลาเดียวกบัการเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่2 พ.ศ. 2310) จนกระท่ังคร่ึงหลังของ
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
คอืการทีเ่สน้แวงของเขตเมอืงเลก็ๆ ทีม่ชีือ่วา่ Greenwich ของกรงุลอนดอน
ที่แทบไม่มีความสำาคัญและไม่มีใครรู้จัก และก็มีหอดูดาวอยู่ที่นั่น ได้กลาย
เป็น จุด “มาตรฐาน” ในการกำาหนดเวลา (และการเดินทางของดวงอาทิตย์
และนาฬิกา) ของโลก (หรือที่เรียกกันว่า Greenwich mean time เวลานี้
ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง)

แต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือแสนยานุภาพทางอาวุธและการทหารของ
อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ราชนาวี” หรือกองทัพเรือที่ไม่มีประเทศไหน
จะเทียมทาน ไม่ว่าจะในยุโรปหรืออเมริกา โดยไม่ต้องกล่าวถึงเอเชียและ
แอฟรกิาเลย องักฤษมทีหาร “แขก” ในอนิเดยีหรอืทีเ่รยีกกนัท่ัวไปว่า “ซปีอย” 
(sepoy คำานี้มีรากศัพท์มาจากคำาโบราณภาษาเปอร์เซียและอูรดู แปลว่า 
“กองทัพ”) เป็นกำาลังสำาคัญ พร้อมท่ีจะส่งไปปราบปรามยึดครองทำาลาย
ล้างที่ไหนก็ได้ ประมาณกันว่าในช่วงปีทศวรรษ 1820s ซึ่งอังกฤษจะขยาย
อิทธิพลจากอินเดียเข้ายึดครองพม่าตอนล่างนั้น อังกฤษมีกองทัพซีปอย ติด
อาวุธอย่างดีถึง 200,000 คน และมีทหารที่เป็นฝรั่ง 40,000 คน พอถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่ออังกฤษก้าวขึ้นสุดยอดของอำานาจ ก็มีทหารที่เป็น
ฝรั่งเพิ่มเป็น 130,000 ในจำานวนนี้ 90,000 ประจำาอยู่ในอินเดีย อีก 40,000 
อยู่ทั่วไปในอาณานิคมของอังกฤษ

ดว้ยแสนยานภุาพทีส่ามารถควบคมุจากทะเลแดงจนจรดทะเลจนีเชน่นี ้
ยคุสมยันัน้คนองักฤษกส็ามารถอพยพไปตัง้หลกัแหลง่ ทำามาค้าขายแสวงหา
กำาไรทั่วโลก นักเดินทาง หมอสอนศาสนา “มิชชันนารี” ตระเวนกันเกลื่อน 
วา่ไปแลว้ “องักฤษโพน้ทะเล” กแ็ซง “จนีโพน้ทะเล” ขึน้มาไดก้ใ็นยคุนีแ้หละ

บริติชราช (British Raj)
อินเดียที่รัชกาลที่ 5 ยุวกษัตริย์ทรงไปพบเห็นเป็นเวลา 47 วันนั้น 

เป็นยุคสมัยของ “บริติชราช” (British Raj) ที่สืบมรดกดินแดนและอำานาจ
มาจาก East India Company ที่ถูกยุบยกเลิกไปในปี 1858 ภายหลังการมี 
“กบฏอินเดีย” ครั้งใหญ่ปี 1857 ทำาให้มีการตั้งหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ 
คอื กระทรวงอนิเดยี (Indian Office) ขึน้มา มรีฐัมนตรดูีแลกำากบัรบัผดิชอบ
โดยตรงในกรงุลอนดอน ในขณะทีอ่นิเดยีเองกม็ตีำาแหนง่ “ข้าหลวงใหญ่” ซึง่
ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็น “อุปราช” หรือ vice-roy เป็นผู้ปกครองสูงสุด
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อินเดียเป็นเสมือน “เพชรประดับมงกุฎ” หรือ jewel in the crown 
ของจักรวรรดิอังกฤษ ไม่เพียงแต่โคตรเพชร “โคอินูร์” ที่อังกฤษไปปล้นมา
จากราชวงศ์โมกุลของอินเดีย และนำาไปประดับมงกุฎครองราชย์ให้พระนาง
วิกตอเรียเท่านั้น (วิกตอเรียมีฐานะเป็นเพียง “พระราชินีนาถ” หรือ queen 
แหง่องักฤษ แตเ่มือ่ไดอ้าณานคิมอนิเดยีมาครอง พระองคก์ไ็ดร้บัการสถาปนา
เป็น “จักรพรรดินี” หรือ empress)

องักฤษใชร้ะยะเวลานานมากกวา่จะยดึครองอนิเดยีไดท้ัง้หมด จากการ
แข่งขันกับชาติฝรั่งอื่นๆ ด้วยกันทั้งในเอเชียและในอุษาคเนย์ แต่ต้องเพลี่ยง
พล้ำาให้กับฮอลันดาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย อังกฤษก็หันไปให้ความสนใจและ
ความสำาคัญในการที่จะยึดครองอินเดียแทน (ก่อนที่จะย้อนกลับมาในอุษาค
เนย์แถบสิงคโปร์ มลายู และพม่าภายหลัง) ในช่วงที่ตรงกับสมัยอยุธยานั้น 
อังกฤษเข้ายึดเมืองท่าหลักๆ ของอินเดียได้ 3 เมือง คือ เชนไน (อังกฤษ
เรียกชื่อผิดว่า มัทราส) เป็นจุดแรกเมื่อปี 1639 (พ.ศ. 2182) แล้วก็เข้ายึดมุม
ไบ (องักฤษเรยีกผดิวา่ บอมเบย)์ เปน็จดุทีส่องเมือ่ป ี1661 (พ.ศ. 2204) และ
ท้ายสุดคือกลกะตา (อังกฤษเรียกผิดว่า กัลกัตตา) เมื่อปี 1677 (พ.ศ. 2222)

จากหวัหาดเมอืงทา่สามเหลีย่ม “เชนไน-มมุไบ-กลกะตา” นีแ้หละ ที่
องักฤษค่อยๆ ขยายอทิธพิลเขา้สูศ่นูยก์ลางอำานาจของอนิเดยีทีอ่ยูล่กึเขา้ไปใน
แผน่ดนิทางแถบเหนอื อนัเปน็ราชสถานของราชวงศโ์มกลุแถบเมอืงอกัราและ
เดล ีจากหวัหาดทีก่ลกะตา ตัง้แตป่ ี1765 หรอื พ.ศ. 2308 ทีต่รงกบัสมยัปลาย
กรุงศรีอยุธยาแล้ว อังกฤษก็คืบคลานขยายขึ้นเหนือเข้าครอบคลุมเบงกอล
ทั้งหมด ขึ้นไปยังรัฐพิหารแถบเมืองพาราณสีและอโยธยา (อุดธ์) ตีตลบขึ้น
และเข้าไปอัสสัม เข้ายะไข่ วกลงใต้ยังพม่าตอนล่างแถบทวาย มะริด ตะนาว
ศร ีครัน้ถงึตอนตรงกบัตน้รตันโกสนิทร ์กข็ยายเขา้สูท่างตะวันตกเฉยีงเหนอื
ถึงปัญจาบและแคชเมียร์ ดังนั้นกลกะตาหรือกัลกัตตา ก็คือเมืองหลวงและ
ฐานที่มั่นในการขยายดินแดนของอาณานิคมอังกฤษ ก่อนที่จะย้ายไปเดลีใน
ปี 1911 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 ดังนั้นก็ไม่น่าสงสัยอะไรที่เมื่อรัชกาลที่ 5 
เสด็จอินเดียนั้น เมืองแรกที่ท่านทรงเยือนก็คือ กลกะตานั่นเอง

อนิเดยีกลายเปน็อาณานคิมทีส่ำาคัญทีส่ดุขององักฤษไป “บรติชิราช” 
ที่ปกครองอินเดียนั้น ทำาหน้าที่หลายอย่าง คือ 

ก. เก็บภาษีอากร
ข. รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย
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ค. ตัดสินคดีความและดำาเนินการด้านตุลาการ
สว่นงานด้านอืน่ๆ ไมว่่าจะเปน็เรือ่งของการศกึษา งานสาธารณะ เชน่ 

การชลประทาน การคมนาคม การสรา้งทางรถไฟ ถอืไดว้า่เปน็ประเดน็รองๆ 
ของนโยบายขององักฤษในอาณานคิมอนิเดยี กลา่วกนัวา่ในสมยัองักฤษเรอืง
อำานาจและร่ำารวยจากอินเดียนี้นั้น อังกฤษไม่ค่อยได้ทำาอะไรให้อินเดียกล่าว
กันว่าในสมัยอังกฤษเรืองอำานาจและร่ำารวยจากอินเดียนั้น อังกฤษไม่ค่อยได้
ทำาอะไรให้อินเดียเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก แม้จะอ้างว่ามีนโยบายปฏิรูป 
แตก่ม็กัจะปรากฏในแผน่กระดาษ แมใ้นเรือ่งของการศกึษาทีว่า่กนัวา่องักฤษ
ขึ้นช่ือลือชา แต่ก็มีเฉพาะคนในเขตเมืองมากเสียกว่าในชนบทอันยากไร้ ที่
พอจะเห็นได้ชัดและได้รับการสรรเสริญ ก็คือการห้ามมิให้มีการเผาภริยาให้
ตายตามสามีไป

คนอังกฤษในอินเดียนั้นเปรียบเสมือนเจ้าที่ดินใหญ่ (landlords) คน
อังกฤษบางคนกลายเป็นเจ้าของที่ดินจำานวนมหาศาล (landed estate) คน
อนิเดียเองกลบักลายเป็นเสมือนผูเ้ช่าทีด่นิเขาทำากิน (tenants) อนิเดียกลาย
เปน็แหลง่รายไดจ้ากการเก็บภาษอีากรขององักฤษ ในขณะเดยีวกนัคนอนิเดยี
จำานวนมหาศาลกก็ลายเปน็ลูกคา้ทีด่ขีององักฤษ และกเ็ปน็กำาลงัผลติใหอ้งักฤษ
ไปด้วยในตัว อังกฤษได้ผลประโยชน์ทั้งขึ้นและล่อง 

รัฐบาล “บริติชราช” มีอำานาจเบ็ดเสร็จ มีงบประมาณจากภาษีอากร
มหาศาล มขีา้ราชการทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกดว้ยการผา่นระบบการสอบแขง่ขนั
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” ที่ไทยเราจำาต้องแปลงมาจากคำา
ภาษาอังกฤษว่า civilized และว่านี่คือมาตรฐานสากล ถึงขนาดที่ว่ารัชกาล
ที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อทรงต้องคบหาสมาคมกับฝรั่ง ทรง
ตอ้งทำาสนธสิญัญา “เบาวร์งิ” ทีไ่มเ่สมอภาค สยามต้องเสยีเปรยีบเม่ือป ี1855 
(พ.ศ. 2398) และทรงมีพระราชปรารภอย่างถ่อมพระองค์ไว้ว่าสยามยังเป็น
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แผนที่แสดงอาณาบริเวณของการกบฏซีปอย ค.ศ. 1857/พ.ศ. 2400
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แผนที่บริติชราช ระหว่างปี ค.ศ. 1858-1947/พ.ศ. 2401-2490
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เพยีง “กึง่ศวิไิลซ”์ และกท็รงดำาเนนิการปฏริปูทีท่ัง้ “ลอกและเลยีนแบบ” ฝรัง่ 
ซึ่งก็ได้รับการสืบทอดโดยรัชกาลที่ 5 ในการเรียนรู้และลอกเลียนแบบ โดย
เฉพาะอยา่งยิง่จากองักฤษในดนิแดนอาณานคิมทัง้ในสิงคโปร์ พมา่ และอินเดยี

การค้าเสรี การเดินเรือ และรถไฟ
อังกฤษในสมัยนี้ยึดมั่นและได้ผลประโยชน์มหาศาลจากทฤษฎีของ 

“การคา้เสรี” free trade ตามแบบฉบบัของอดมั สมธิ ในตอนกลางของครสิต์
ศตวรรษที่ 19 นั้น อังกฤษเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทางอุตสาหกรรม
เพื่อส่งออกจำาหน่ายเป็นรายใหญ่ที่สุดในโลก และอังกฤษก็เป็นตลาดกลาง
ซื้อขายสินค้าจากเขตร้อนของโลกมากที่สุดเช่นกัน

พลังทางเศรษฐกิจของอังกฤษค้ำาโลกทั้งโลก จนกระท่ังผู้นำาอังกฤษ
เช่ืออย่างหยิ่งยโสว่า “การค้าเสรี ก็คือกฎของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่” นี่เป็น
เจตจำานงของพระผู้เป็นเจ้า และการค้าเสรีคือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง นี่ก็คือ
ประโยชน์สขุของมนษุยชาตภิายใตก้ารนำาขององักฤษ การขดัขนืจำาจอ้ตอ้งได้
รับการลงโทษอย่างสาสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสงครามฝิ่น (1834-42) หรือ
การถล่มเมืองคาโกชิมาในญ่ีปุ่นปี 1863 ตลอดอาณาบริเวณใดก็ตามในโลก
ใบนี้ ที่กองทัพอังกฤษสามารถจะบุกทะลวงเข้าไป พร้อมที่จะใช้ความรุนแรง
และความก้าวร้าวทั่วทุกมุมโลก

คงไมเ่ปน็ทีน่า่สงสัยใดๆ ทีจ่ากขอ้มลูขา่วสารทีไ่ด้รบั จากสิง่ทีป่ระจกัษ์
ต่อพระเนตรของยุวกษัตริย์ในการซ้อมรบใหญ่ที่นิวเดลี การแวะชมสถาน
ทีท่างประวตัศิาสตรข์อง Indian Mutiny ทีจ่ะทำาใหผู้น้ำาของสยามครัง้กระนัน้ 
ตระหนักในการที่จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามและมีนโยบาย เช่น “ต้นอ้อลู่ตาม
ลม” ใช้การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แทนการใช้การทหารและ
กองทัพในการเผชิญภัย

ความเปน็เจา้โลกขององักฤษ และปรากฏการณค์รัง้นีไ้ดร้บัการขนาน
นามวา่ “จกัรวรรดนิยิมการคา้เสร”ี imperialism of free trade ท่ีมาพรอ้มๆ 
กับการ “ปฏิวัติขนส่งทางเรือ” shipping revolution และการสร้างรางและ
รถไฟ railway development โปรดสังเกตว่าการเสด็จของรัชกาลที่ 5 ก็
โดยเรือสมัยใหม่แบบของฝรั่ง และจะทรงทั้งเห็นและทรงโดยสารรถไฟของ
อังกฤษอันเป็นของแปลกใหม่ทันสมัยที่ยังไม่มีให้เห็นในสยามประเทศ เสด็จ
พระราชดำาเนินทางไกลจากกลักตัตาไปเดลี จนกระทัง่มมุไบ เขา้ใจกันวา่การ
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เสด็จพระราชดำาเนนิโดยรถไฟในอนิเดยีครัง้นัน้ คงใชเ้วลาเดนิทางโดยรถไฟ
รวมแล้วถึง 200 ชั่วโมง

คงจำากนัไดว้า่ ในบรรดาของขวญับรรณาการจากพระนางเจา้วิกตอเรยี
แดร่ชักาลที ่4 น้ัน มหีุน่รถไฟจำาลองอยูด้่วย (คล้ายๆ เปน็การประชาสมัพนัธ์
ให้สยามรับรู้ถึงประดิษฐกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของอังกฤษ ที่จะถูกส่งมา
เป็นสินค้าขาออกในเวลาต่อมา) แต่กว่าประเทศสยามจะมีรถไฟสายแรกคือ
หัวลำาโพงถึงปากน้ำา 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 จากความสำาเร็จ
ภายในประเทศ รถไฟก็กลายเป็นสินค้าออก และเป็นเสมือน “ตัวแทน” ของ
จกัรวรรดนิยิมองักฤษในดนิแดนอาณานิคม บริษทั Thomas Brassy เมือ่รบั
งานกอ่สรา้งไดผ้ลดภีายในประเทศกเ็ร่ิมขยายโครงการออกไปรบัจา้งกอ่สรา้ง
ในดนิแดนโพน้ทะเล ในชว่งครึง่หลงัของศตวรรษดงักลา่ว มกีารสร้างทางรถไฟ
ไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย

รถไฟได้เปิดการคมนาคมใหม่ ทำาให้การขนถ่ายสินค้าจำานวนมาก 
ๆ เป็นไปได้โดยง่าย ฝ้ายและปอ ข้าวเจ้า ข้าวสาลีในดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไป
ในอนุทวีปอินเดีย สามารถจะถูกขนถ่ายออกสู่เมืองท่าอย่างกัลกัตตาหรือ
บอมเบย์ ในขณะเดียวกันรถไฟก็มีผลกระทบทางการเมืองอย่างสูง ทำาให้
ศูนย์กลางของอำานาจอังกฤษแผ่ขยายครอบคลุมบุกทะลวงไปได้ทั่ว ชนบท
หรือดินแดนที่อยู่ห่างไกล ก็ไม่ไกลเกินไปกว่าที่จะใช้รถไฟนำากองทหารและ
ตำารวจเขา้ไปปราบปรามใหย้อมจำานน แนน่อนในทางกลบักนั คนอินเดยีตา่ง
เผ่าพันธุ์และภาษาก็สามารถเดินทางติดต่อกันได้ทั่วเกือบจะเป็นครั้งแรกๆ 
แขนขาของระบบจักรวรรดินิยมอังกฤษโดยรถไฟและเรือกลไฟเช่นนี้แหละ 
ที่ยุวกษัตริย์ของสยามได้ทรงพบเห็นในช่วงระยะ 47 วันในชมพูทวีปที่ตก
อยู่ภายใต้ “บริติชราช” และก็สร้างความบันดาลใจและสิ่งแปลกใหม่ขึ้นใน
สยาม (ใหม่) แต่บัดนั้นเป็นต้น
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บทส่งท้าย 
ขา้พเจา้พบกบั ศ. สหาย (Sachchidanand Sahai) ผูป้ระพนัธ์หนงัสอื 

Indian in 1872: As Seen by the Siamese หลายต่อหลายครั้ง ได้รับฟัง
คำาปรารภของท่านเรื่องความสำาคัญของการเสด็จเยือนอินเดียของรัชกาลที่ 
5 ไดฟ้งัการเสนอบทความเบือ้งตน้ เมือ่ครัง้ทีท่า่นมาบรรยายทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์เมือ่ 11 พฤศจกิายน 2540 ทา้ยทีส่ดุกไ็ดรั้บหนงัสอื
เล่มโตของท่านที่ใช้การค้นคว้าวิจัยถึง 5 ปี ผ่านมาโดยคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
ที่ยืนยันว่าสมควรได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อขยายพรมแดนความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ของเรา

อาจจะกล่าวได้ว่านี่คือหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จต่างประเทศ
ครั้งสำาคัญ แม้แต่ภาษาไทยเราเอง ก็หามีหนังสือเช่นนี้มาก่อนไม่ แม้ว่าในปี 
2450 จะมกีารตพีมิพ ์“จดหมายเหตเุสดจ็ประพาสต่างประเทศในสมยัรชักาล
ที ่5 เสดจ็เมอืงสงิคโปรแ์ละเมอืงเบตาเวยีครัง้แรก และเสดจ็ประพาสอนิเดยี”  
ที่พิมพ์ขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม 
อมาตยกลุ) กต็าม แต่น่ันก็คอืเอกสารราชการท่ีขาดการวเิคราะห์ทางวชิาการ 
อ่านแล้วทำาความเข้าใจได้ยาก

แมว้า่ในป ี2543 จะมกีารตพีมิพห์นงัสือ “เสดจ็อนิเดยี 2415” รวมทัง้
ที่อยู่ในเล่มด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษ คือ King Chulalongkorn’s Journey 
to India 1872 อย่างงดงามและน่าอ่านก็ตาม แต่นั่นก็เป็นรายงานของนาย
ทหารอังกฤษผู้ตามเสด็จ คือ E.B. Sladen ซึ่งต่างกับงานค้นคว้าวิจัยและ
วิเคราะห์ของ ศ. สหายในเล่มนี้

ดงันัน้ในโอกาสอนัเปน็มงคลครบรอบ 150 ป ีแหง่พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 จึงเป็นท่ีน่ายินดียิ่ง
ที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดพิมพ์และจัดแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้น ขอขอบคุณ ศ. 
สหาย ที่อนุญาตให้มีการแปลเป็นภาษาไทย ขอบคุณคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่
สนบัสนนุอยา่งแขง็ขนั ขอบคณุอาจารยก์ณัฐกิา ศรอีดุมท่ีแปลใหอ้ย่างงดงาม 
รวดเรว็ และเอาการเอางาน ขอบคณุธำารงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต์ ลำายวน เพชร
แสงสว่าง ปรีชา โพธิ และ Dream Catcher ที่ทำาให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่าน 
น่าจับต้องและเก็บรักษาไว้



ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  21

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ร. 5 เสด็จอินเดีย” จะช่วยเปิดมุมมอง
ทางประวัติศาสตร์ของไทยเรา ที่ค่อนข้างจะอับจนและคับแคบ ออกไปสู่โลก
กว้างทั้งในอุษาคเนย์และชมพูทวีป ที่ไทยเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกขีดคั่น
พรมแดนหาได้ไม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ได้ทรง “เปิดโลกแห่งการเดินทาง” และการเรียนรู้ไว้แล้วกว่าหนึ่งศตวรรษ 
หนา้ท่ีของคนรุน่หลงักค็อื จะเดนิตามรอยพระบาทนัน้ในปจัจบุนัและแสวงหา
ปัญญาเพิ่มเติมเพื่อส่องทางให้อนาคตของเราหรือไม่เพียงใดเท่านั้นเอง ดัง
พุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ปฺาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

ตลิ่งชัน ธนบุรี
 17 ตุลาคม 2546
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สัมมนาประจำาปี 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. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
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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  อ. อัครพงษ์ ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
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 | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่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 คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


